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 علن االجتواعثانيا:                علن النفس اوال :  

   االجتىاع ًرًاديـ تعزٍف عمي 1ـ اساسَات عمي الٍفس            1

    ـ اجملتىع ًالبٍاء االجتىاعى 2     ـ الدًافع ًاالٌفعاالت         2

   ـ أسئمة ًتدرٍبات عاوة  3           ـ اسئمة ًتدرٍبات عاوة 3

  ىـــــلــد عــمـحـمأ/
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 الٌحدة االًىل : أساسَات عمي الٍفس          

  
 

 نشأة علن النفس  ا٫ٍٚ : ٛوٛ  ـ امل1

  تعريف علن النفس واهدافه ايجا٢ْ : ٛوٛ ـ امل2

 هجاالث علن النفس وفروعه ايجايح : ٛوٛ ـ امل3

 هناهج البحث ىف علن النفس  ـ املٛوٛ  ايضابع :4

 نشأة علن النفسـ 1

  هراحل علن النفس  -2

 هدارس علن النفس  -3
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  ْغبٝا بايضغِ َٔ إٔ ي٘ َاو٢ طٌٜٛ ا٫ إٔ تاصرن٘ ايع٢ًُ قصرلعًِ ايٓفػ ٖٛ عًِ َٔ ايعًّٛ اذتزٜج١ 

  فًِ ٜعٗض مبعٗضٙ ايع٢ًُ اذتزٜح ا٫ أٚخض ايكضٕ ايتاعع عؾض 

  ٚاهلٓٛرايٞ  ايذلاخ ايؾضق٢ ايكزِٜ عٓز ايفضؼ مل.ٜعٗض فذا٠ بٌ متتز دشٚصٙ ايتاصرن١ٝ 

 ٚأِٖ َضاسٌ تطٛصعًِ ايٓفػ نا٫ت٢اص١ عكضاط ٚاف٬طٕٛ ٚاصعطٛ.ٚايذلاخ ايغضب٢ ايكزِٜ عٓز ب٬ر ايْٝٛإ ٚخ 

   

   ٫ْٗا اصتبطت بزصاع١ ايٓفػ أٚ ايضٚح بأعِ عًِ ايٓفػ ٚزلٝت  أٖتُت بزصاع١ َا١ٖٝ ايٓفػ َٚعضف١ سكٝكتٗا  

  ٚا٫رصاى  اعتكارِٖ ٢ٖ َصزص ايغًٛى ٚبٗا فغضٚا ا٫س٬ّ ٚايتفهرلٚاذتػفايضٚح ف٢ 

  َ٘جاٍ : ٜض٣ اف٬طٕٛ إ افهاص ا٫ْغإ هلا اثض ع٢ً عًٛن٘ ٚاعتذابت 

 

  "بزأ عًِ ايٓفػ ٜغتكٌ عٔ ايفًغف١ ٜٚضتبط بعًِ ايفغٝٛيٛدٝا "عًِ ٚظا٥ف ا٫عضا٤ 

 َٔ إَهاْٝات املٓٗر ايتذضٜب٢ ايش٣ نإ َغتدزَا ف٢ ٖشٙ ايعًّٛ . يٝغتفٝز 

  َِجٌ : َعضف١ تأثرل املضض ايٓفغ٢ ع٢ً اعضا٤ ادتغ 

 :ايعًُا٤ ا٭ٚا٥ٌ ايشٜٔ عاُٖٛا ف٢ حتٌٜٛ عًِ ايٓفػ إىل املضس١ً ايفغٝٛيٛد١ٝ َٔٚ 

  
 ٍٚ9879َعٌُ جتضٜيب يعِ ايٓفػ بأملاْٝا عاّ أْؾأ فْٛت أ ّ 

 ع٢ً َٛوٛعني ُٖا ) ا٫سغاؼ ٚا٫رصاى ٚايؾعٛص( جتاصب٘  صنظت 

  9889عاّ   ايزصاعات ايٓفغ١ٝاعػ زت١ً ّ 

  

 9 َجٌ : تشٚم ايطعاّ اٚ اعتٓؾام صا٥ش١ عطض        :   عًُٝات ا٫رصاى اذتغ٢ ـ 

 2  عٓٗا: تٗتِ بزصاع١ ايع٬ق١ بني املجرلات ٚا٫عتذابات ايٓاجت١ ا يطبٝع١ ايٓفغ١ٝ  ـ. 

   َجٌ : صر فعٌ ايطفٌ عٓز َؾاٖز٠ فًِٝ صعب 

 3  ايفاصٌ ايظ٢َٓ بني ظٗٛص املجرل ٚصزٚص ا٫عتذاب١ رصاع١ طَٔ ايضدع ـ ٖٛٚ : 

   ًَ٘ٝجٌ : ايفاصٌ ايظ٢َٓ بني زلا  دضؼ ايتًٝفٕٛ ٚايضر ع 

  
  ٚتؾـهًت دبٗـ١ دزٜـز٠    ٚاعتـدلٚٙ  َـٔ ايتبعٝـ١     اصتبـاط عًـِ ايـٓفػ بعًـِ ايفغـٝٛيٛدٝا       عاصض بعض ايعًُا٤

 يتشضٜضعًِ ايٓفػ َٔ ٖشٙ ايتبع١ٝ. 
  ٖٛ امل٬سعـ١  بز٫ َـٔ رصاعـ١ ايؾـعٛص.َٚٓٗر عًـِ ايـٓفػ ٖـٛ       ايغًٛى ايعاٖض٣ رصاع١ ٚحتزر َٛوٛ  عًِ ايٓفػ

 َجٌ : فِٗ ايغًٛى ٚاعباب٘ ن٬عب ايهض٠ ٜغتشٛس عًٝٗا )اْا٢ْ ( ٫ٚميضصٖا ٫صزقا٥٘    ٚايتذضب١
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  رصاع١) ارتدل٠ ايزاخ١ًٝ ايؾعٛص١ٜ( املباؽض٠ يًفضرسزرت َٛوٛ  عًِ ايٓفػ ٖٛٚ 

  ٕايشات٢ يزصاع١ ارتدل٠ ايؾعٛص١ٜ بٗزف حتًًٝٗا ٚصرٖا اىل اعتدزَت َٓٗر ا٫عتبطا

  عٓاصضٖا ا٫ٚي١ٝ  ) ايٛع٢ ٚايتفهرل ٚاملعضف١ (

 َجٌ : ايشٖاب يطبٝب ٚتصف ي٘ َاتؾعض ب٘ َٔ َضض 

2

 

  أْ٘ )عًِ ايغًٛى( ايش٣ ميهٔ ٬َسعت٘ ٚقٝاع٘ ْعضت إىل عًِ ايٓفػ ع٢ً 

 . َجٌ:)ايضشو ،ٚايبها٤،ٚايًعب (ٚ صنظت ع٢ً ايغًٛى ٚيٝػ ايؾعٛص 

  غًٛى ، بز٫ َٔ َٓٗر ا٫عتبطإ .املٛوٛع١ٝ ارتاصد١ٝ يزصاع١ اياعتدزَت امل٬سع١ 

  َجٌ : قٝاؼ ْغب١ ايشنا٤ يؾدص َا 

 
 

3

 

  عًٞ أثض ايزٚافع اي٬ؽعٛص١ٜ عًٞ ايغًٛى .أنزت 

  ٚتض٣ إٔ ايغًٛى ايعاٖض٣ يًفضر ْتٝذ١ يزٚافع ٫ ؽعٛص١ٜ . ٚغضا٥ظ فطض١ٜ ٚق٣ٛ راخ١ًٝ

 ...َجٌ : ط٫ت ايًغإ اثٓا٤ اذتزٜح 

  ملضس١ً ايطفٛي١ املبهض٠ ف٢ تهٜٛٔ ٚتؾهٌٝ ؽدص١ٝ ايفضر أنزت ع٢ً ا٫ثض ارتطرل 

  ِٖايصزم ٚا٫َا١ْ ٚا٫خ٬م اذتغ١ٓ َجٌ : تعًِٝ ا٫با٤ ٫ٚ٫ر 

4

 

  ع١ًُٝ ن١ًٝ ٚيٝغت دظ١ٝ٥أنزت ع٢ً إٔ ا٫رصاى 

 . ِفأْت تزصى ايٛد٘ َج٬ نهٌ ٫ نُذُٛع١ أدظا٤ نايعني ٚا٫ْف ٚا٫سٕ ٚايف 

  ٕايهٌ اندل َٔ زتُٛ  أدظا٤ٙ. ) قإْٛ ايصٝغ١ ايه١ًٝ (ٜٚع٢ٓ ٖشا أ 

      َِٗج٬ : عٓزَا ٜزخٌ َعًِ ايفصٌ ف٬ٝسغ إ بعض ايط٬ب غـا٥بني ثـِ ٜعـضف ازلـا٥

 بعز سيو 

5

 

 

  زصاع١ ايعًُٝات املعضف١ٝ ايعك١ًٝ ايت٢ تتٛعط  بني املجرل ٚا٫عتذاب١  بقاَت 

   ٘٫ٕ عًٛى ا٫ْغإ يٝػ زتضر اعتذاب١ بغٝط١ ملٓب 

  بٌ ٜتضُٔ عًُٝات عك١ًٝ َجٌ ا٫ْتباٙ ٚا٫رصاى 

  اعتدزَت  املٓٗر املٛوٛع٢ يفِٗ ايعًُٝات املعضف١ٝ 

  َج٬ : املشانض٠ ٚايتعًِ ٜتطًب ا٫ْتباٙ ٚا٫رصاى 
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" ا٭ْػ بايزٜٔ طبٝع١ ايٓؿػ ٚصاس١ ايضٚح ؾاسا عًبت َٔ تأْػ ب٘ أسغغت بايٛسؾ٘ ٚمتًًُت َٔ  .1

 ايؿضام " تٛاؾل ٖشٙ املكٛي٘ أسز َضاسٌ تطٛص عًِ ايٓؿػ 

 ايٛمع١ٝ  -ا٫عتك٬ٍ                                    ر   -ايؿغٝٛيٛد١ٝ            ز  -ايؿًغؿ١ٝ               ب -أ

ٜكٍٛ اٚيٝؿض عانػ  " ٫ أؽعض بايٛسزٙ أبزا عٓزَا أنٕٛ َغتُتعا بٛقت٢ " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أسز  .2

 قاٚص ايبشح ايت٢ اعتُزٖا ؾْٛت ؾ٢ َعًُ٘ 

 ايطبٝع٘ اؿغٝ٘ –طَٔ ايضدع                       ر –ايطبٝع٘ ايٓؿغٝ٘                ز –ا٫رصاى اؿغ٢     ب -ا

"إٕ اـٛص ٜقٝب املجكؿني أنجض َٔ غرلِٖ ٫ ٭ِْٗ أقٌ ؽذاع٘,بٌ أنجض خٝا٫ " ٜكٍٛ أيبرل ناَٛ .3

 تتؿل ٖشٙ املكٛي٘ َع أسز قاٚص ايبشح عٓز ٚيِٝ ؾْٛت                                       

 طبٝع٘ اؿغٝ٘ اي –طَٔ ايضدع                       ر –ايطبٝع٘ ايٓؿغٝ٘             ز –ا٫رصاى اؿغ٢        ب-ا

ٜكٍٛ دٛصز بضْاصر ؽٛ " ٫ع٬ق١ يًظَٔ بايٓنر , مٔ ْهدل َٔ خ٬ٍ ايتذاصب " تتؿل ٖشٙ املكٛي٘ َع  .4

 أسز َضاسٌ تطٛص عًِ ايٓؿػ ٢ٖٚ 

 ١ ايٛمعٝ -ا٫عتك٬ٍ                                    ر   -ايؿغٝٛيٛد١ٝ                   ز  -ايؿًغؿ١ٝ                ب -أ

ٜكٍٛ ؾٝجاغٛصؼ " ا٢ْٓ ا٩َٔ مببزأ تٓاعذ ا٭صٚاح اٚ اْتكاٍ ايضٚح ايبؾضٜ٘ َٔ اْغإ اىل اخض عٓز َٛت٘ "  .5

 ٜعدل ٖشا ايكٍٛ عٔ َضسً٘ َٔ َضاسٌ تطٛص عًِ ايٓؿػ ٢ٖٚ 

 ايٛمع١ٝ  -ا٫عتك٬ٍ                                    ر   -ايؿغٝٛيٛد١ٝ                 ز  -ايؿًغؿ١ٝ          ب -أ

ٜكٍٛ عكضاط " إ ايضٚح ا٫ْغاْٝ٘ ٚايٓؿػ ايضطٜٓ٘ ايعاقً٘ ٢ٖ دظ٤ َٔ ايضٚح ا٫شلٝ٘ أَا اؾغِ ؾٗٛ  .6

 كٍٛ املضس١ًٜتهٕٛ َٔ عٓافض ايعامل املار٣ احملغٛؼ" هغز ٖش اي

 ايٛمع١ٝ  -ا٫عتك٬ٍ                                    ر   -ايؿغٝٛيٛد١ٝ                  ز  -ايؿًغؿ١ٝ           ب -أ

ٜكٍٛ  بٝرل ت٬ٝ صر٣ ؽاصرإ " يغٓا نا٥ٓات بؾضٜ٘ ؽٛض ػاصب صٚسٝ٘ ٚيهٓٓا نا٥ٓات صٚسٝ٘  .7

 ؽٛض ػاصب بؾضٜ٘"ٜتؿل ٖشا ايكٍٛ َع املضسً٘ 

 ايٛمع١ٝ  -ا٫عتك٬ٍ                                    ر   -ايؿغٝٛيٛد١ٝ                    ز  -ايؿًغؿ١ٝ            ب -أ

ٜض٣ أصعطٛ إٔ " ايضٚح ا٫ْغاْٝ٘ أٚ ايٓؿػ ٢ٖ فُٛع٘ َٔ ايٛظا٥ـ اؿٜٝٛ٘ ؾغِ ا٫ْغإ ٚرٕٚ ٖشٙ  .8

ْؿعا٫ت ٚاؿا٫ت ا٫ْؿعايٝ٘ ٢ٖ ؼقٌٝ يًٛظا٥ـ ايٛظا٥ـ ٜهٕٛ اؾغِ عباصٙ عٔ دج٘ ٖاَزٙ أَا ا٫

 ٚايعًُٝات اؾغُٝ٘" ػغز ص١ٜ٩ اصعطٛ أسز َضاسٌ تطٛص عًِ ايٓؿػ ٢ٖٚ

 ايٛمع١ٝ  -ا٫عتك٬ٍ                                    ر   -ايؿغٝٛيٛد١ٝ                     ز  -ايؿًغؿ١ٝ             ب -أ

ا٥ـ َُٗ٘ بني ٚظا٥ـ أعنا٤ اؾغِ ٚايؿهض , يتٓتر ايغًٛى ايبؾض٣" ٜكٍٛ ٚيِٝ ؾْٛت " تٛدز ٚظ .9

 ٜعدل سيو ايكٍٛ عٔ املضسً٘

 ايٛمع١ٝ  -ا٫عتك٬ٍ                                    ر   -ايؿغٝٛيٛد١ٝ               ز  -ايؿًغؿ١ٝ                   ب -أ
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ٗا ٚؼقًٝٗا عٔ طضٜل ايكًب ٚا٫شلاّ عٓز ٜض٣ ايػظاىل إٔ "اؿكا٥ل املطًك٘ َٔ املُهٔ ارصان .11

ا٭ٚيٝا٤ ٚا٫فؿٝا٤ ٜٚتِ ؼقًٝٗا بايٛس٢ عٓز ا٭ْبٝا٤ ٚعٔ طضٜل ا٫عتز٫ٍ ٚا٫عتبقاص عٓز ايعًُا٤ " 

 تعدل ص١ٜ٩ ايػظاىل عٔ املضسً٘ 

 ايٛمع١ٝ  -ر                                   ا٫عتك٬ٍ    -ايؿغٝٛيٛد١ٝ           ز  -ايؿًغؿ١ٝ                                       ب -أ

ٜكٍٛ ددلإ خًٌٝ ددلإ " عًٛى ا٫ْغإ َضا٠ قًب٘ , ؾُٔ نإ عًٛن٘ مج٬ٝ نإ قًب٘ عًُٝا  .11

 " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أسز َضاسٌ تطٛص عًِ ايٓؿػ ٢ٖٚ 

 ايٛمع١ٝ  -ا٫عتك٬ٍ                                    ر   -ز    ايؿغٝٛيٛد١ٝ         -ايؿًغؿ١ٝ                                       ب -أ

ٜكٍٛ دٕٛ يٛى " إ ا٫ْغإ ٜٛيز ٖٚٛ عباصٙ عٔ فؿش٘ بٝنا٤ تًْٛٗا مجٝع أْٛاع اـدلات اؿغٝ٘  .12

بانتغاب املعاصف ايشٖٓٝ٘ عٔ طضٜل اـٛض ؾ٢ ايٛاقع ايتذضٜب٢ ٚايب٢٦ٝ اـاصد٢" تتُاثٌ ٖشٙ 

 اسٌ تطٛص عًِ ايٓؿػ ٢ٖٚ املكٛي٘ َع أسز َض

 ايٛمع١ٝ  -ا٫عتك٬ٍ                                    ر   -ايؿغٝٛيٛد١ٝ           ز  -ايؿًغؿ١ٝ                                       ب -أ

ٜعز رٜهاصت أسز ايؿ٬عؿ٘ ايشٜٔ قاَٛا بايعٌُ ع٢ً رصاع١ ايؾعٛص نْٛ٘ َٔ أِٖ ٚأبضط خقا٥ك  .13

ض٣ ؾكاّ بشيو عٌ اـ٬ف اؿافٌ بني ايع٬ق٘ بني اؾغِ املار٣ ٚايعكٌ غرل املًُٛؼ ٖٚشا ايعكٌ ايبؾ

 هغز َامتجً٘ املضسً٘ 

 ايٛمع١ٝ  -ا٫عتك٬ٍ                                    ر   -ايؿغٝٛيٛد١ٝ            ز  -ايؿًغؿ١ٝ                                       ب -أ

 آٜؾتأٜ " املقزص ايٛسٝز يًُعضؾ٘ ٖٛ ايتذضب٘ " ٜٚتؿل سيو َع َضس١ًٜكٍٛ ايدلت  .14

 ايٛمع١ٝ  -ا٫عتك٬ٍ                                    ر   -ايؿغٝٛيٛد١ٝ             ز  -ايؿًغؿ١ٝ                                       ب -أ

ٜكٍٛ َٝؾٌٝ ؾٛنٛ " ايؿهض اؿزٜح ؾهض قهّٛ ؽه٬ َٚنُْٛا عُكا ٚعطشا بايعٛرٙ  .15

 ٚبايضدٛع اىل املهإ سات٘ يٝهضص املُاثٌ " تتٛاؾل ٖشٙ املكٛي٘ َع طبٝع١ املضسً٘ 

 ايٛمع١ٝ  -ر                       ا٫عتك٬ٍ                -ايؿغٝٛيٛد١ٝ             ز  -ايؿًغؿ١ٝ                                       ب -أ

ٜكٍٛ َهغِٝ غٛصن٢ " ٫ َؿض َٔ ٬َسع١ ايٓاؼ عٓزَا وغٕٓٛ ايغًٛى , ؾاملض٤ ٫بز إٔ ٜتغا٤ٍ  .16

 عٓز٥ش عُا سزخ " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل َضس١ً 

 ايٛمع١ٝ  -ر                                 ا٫عتك٬ٍ      -ايؿغٝٛيٛد١ٝ         ز  -ايؿًغؿ١ٝ                                       ب -أ

ٜكٍٛ تؾ٢ دٝؿاص " إ َكا١َٚ ايعًِ ٫وزرٖا ا٫ْتُا٤ يزٜٔ أٚ عضم أٚ َشٖب , بٌ وزرٖا طبٝع١  .17

ايٓؿػ ايبؾضٜ٘ ايت٢ تأب٢ ا٫عتعبار ٚتغع٢ يًشضٜ٘ " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل اسز َضاسٌ تطٛص عًِ ايٓؿػ 

 ٢ٖٚ 

 ايٛمع١ٝ  -ا٫عتك٬ٍ                                    ر   -ايؿغٝٛيٛد١ٝ           ز  -ب                            ايؿًغؿ١ٝ            -أ

ٜكٍٛ ايزنتٛص )َقطؿ٢ قُٛر(عٔ طضٜل ايٓؿػ أؼهِ يف اؾغز، عٔ طضٜل ايعكٌ   .18

.......َٔ َضاسٌ تطٛص  أؼهِ يف ايٓؿػ، ٚعٔ طضٜل ايبقرل٠ أمع يًعكٌ سزٚر  تؾرل ايعباص٠ املضس١ً

 عًِ ايٓؿػ   

 ا٫عتك٬ي١ٝ                                   ر ا٫صتباط١ٝ  -ايؿغٝٛيٛد١ٝ          ز -ايؿًغؿ١ٝ                                      ب -أ
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ٜكٍٛ عباؼ ايعكار " ايتذاصب ٫ تكضأ ؾ٢ ايهتب ٚيهٔ ايهتب تغاعز ع٢ً ا٫ْتؿاع بايتذاصب"   .19

 تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أسز َضاسٌ تطٛص عًِ ايٓؿػ 

 ا٫عتك٬ي١ٝ                                 ر ا٫صتباط١ٝ -ايؿغٝٛيٛد١ٝ       ز -ايؿًغؿ١ٝ                                     ب -أ

ٜكٍٛ عباؼ ايعكار " ا٫عًٛب ايش٣ ىضز َٔ ايؿطضٙ املغتكُٝ٘ ٖٛ أعًٛب عقض٣ ؾ٢ مجٝع  .21

 يعقٛص"  ا

 ا٫صتباط١ٝ -ا٫عتك٬ي١ٝ                            ر -ايؿغٝٛيٛد١ٝ             ز -ايؿًغؿ١ٝ                               ب -أ

ٜكٍٛ أصعطٛ " إ ايغعارٙ تٓبع َٔ سٚاتٓا ٚيٝػ َٔ ا٭خضٜٔ" تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ اسز قاٚص  – 24 .21

 ايبشٛخ ايتذضٜبٝ٘ عٓز ؾْٛت .

 ايطبٝع٘ اؿغٝ٘  –طَٔ ايضدع                          ر –ايطبٝع٘ ايٓؿغٝ٘    ز  –ا٫رصاى اؿغ٢                       ب -ا

ايػاٜ٘ ايٓٗا٥ٝ٘ َٔ ايتذاصب ٚايبشٛخ ٢ٖ ايٛفٌ اىل ْتا٥ر ميهٔ تعُُٝٗا ٚاعتدزاَٗا نجٛابت  .22

 عًُٝ٘ تؾرل ٖشٙ اؾًُ٘ اىل املضسً٘ 

  ا٫عتك٬ي١ٝ                               ر ا٫صتباط١ٝ  -ايؿغٝٛيٛد١ٝ       ز -ب                             ايؿًغؿ١ٝ      -أ 

 بعز اعتك٬ٍ عًِ ايٓؿػ أفبح َٛمٛع رصاعت٘ ٖٛ  .23

        عًُٝات ا٫رصاى اؿغ٢          -ايغًٛى ايعاٖض    ـ ايطبٝع٘ ايٓؿغٝ٘            -ـ ايعًُٝات املعضؾٝ٘     

ٜكٍٛ )ابٔ عٝٓا( ايعكٌ ايبؾضٟ ق٠ٛ َٔ ق٣ٛ ايٓؿػ ٫ ٜغتٗإ بٗا     تؾرل ايعباص٠ اىل املضس١ً .......َٔ  .24

 َضاسٌ عًِ ايٓؿػ

 ا٫صتباط١ٝ  -ا٫عتك٬ٍ      ـ ايؿغٝٛيٛدٝا                              -ـ ايؿًغؿ١ٝ                                  

 ات ع٢ً تٓاٍٚ ايؾٝه٫ٛت٘ يتشغني اؿاي٘ املظادٝ٘ ٜؾرل اىلطٜار٠ اقباٍ ايبٓ .25

 طَٔ ا٫عتذاب٘ –ايطبٝع٘ ايٓؿغٝ٘          ـ طَٔ ايضدع               –ـ ا٫رصاى ايغُع٢                       

ٜكٍٛ اسز اؿهُا٤)  قز ٜهبٌ اؾغز ٜٚض٢َ يف أعت٢ ايغذٕٛ، ٚيهٔ ايعكٌ اؿض غرل قابٌ  .26

 عتكاٍ(  تؾرل ايعباص٠ اىل اسز َضاسٌ تطٛص عًِ ايٓؿػ ٢ٖٚ...... يًتهبٌٝ أٚ ا٫

 ا٫عتك٬ٍ –ا٫صتباط١ٝ                   ـ ايؿغٝٛيٛد١ٝ                 –ـ ايؿًغؿ١ٝ                                 

ا٭رب  َٔ اقٛاٍ اصعطٛ )يٓؿػ اـرل٠ هظٜٗا ايكًٌٝ َٔ ا٭رب، ٚايٓؿػ ايؾضٜض٠ ٫ ٜٓؿع ؾٝٗا .27

 ايهجرل(تؾرل ايعباص٠ اىل اسز َضاسٌ تطٛص عًِ ايٓؿػ ٢ٖٚ املضس١ً .....

 ايتذضٜب١ٝ  -ا٫عتك٬ٍ                             –ايؿغٝٛيٛد١ٝ             –ايؿًغؿ١ٝ                                -

ٜؾرل بٝزٙ ؾٗٛ بشيو ٜٗتِ عٓزَا ٜعضض ايباسح املبشٛخ ين٤ٛ ٜٚطًب َٓ٘ مبذضر ص١ٜ٩ اين٤ٛ إ  .28

 بكٝاؼ .......

 ايجبات ا٫ْؿعاىل  –قٝاؼ طَٔ ايضدع      ـ  ايطبٝع١ ايٓؿغ١ٝ                     –ـ ا٫رصاى ايعك٢ً          

ٜكٍٛ ٖضقًٝطػ " ظاٖض٠ ايتزٜٔ ٢ٖ أععِ ظاٖضٙ بؾضٜ٘ ؾ٢ ايٛدٛر ٚأعُكٗا تأ٬َ ؾ٢ ايهٝإ  .29

 ٌ تطٛص عًِ ايٓؿػ تعدل ٖشٙ املكٛي٘ا٫ْغا٢ْ " عٔ أ٣ َضسً٘ َٔ َضاس

 ايٛمع١ٝ  -ا٫عتك٬ٍ             ر   -ايؿغٝٛيٛد١ٝ            ز  -ايؿًغؿ١ٝ                                       ب -أ



 

 

   9 

01002075026 

 01002075026 

 ايتعًِٝ ؾ٢ ايقػض نايٓكؿ ع٢ً اؿذض ٜعدل ٖشا ايكٍٛ عٔ املزصع٘    .31

 ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢ -ـ ايغًٛنٝ٘                                   اؾؾطًت       –ـ ايبٓا٥ٝ٘                  

 اعتُزت املزصع٘ ايبٓا٥ٝ٘ ع٢ً املٓٗر ........ ؾ٢ رصاع١ اـدلٙ ايؾعٛصٜ٘ ايزاخًٝ٘ يًؿضر              .31

 فؿ٢ ايٛ –ا٫عتبطإ        ـ رصاع١ اؿاي٘                              –ـ امل٬سع٘                    

ٜكٍٛ ايهاتب اؾظا٥ض٣ ٜازلني خنضٙ" يٝػ ا٭ع٢ُ َٔ ٫ٜبقض , بٌ َٔ ٫ْبقضٙ , ٚيٝػ مث١  .32

 ع٢ُ أعٛأ َٔ أ٫ ٬ٜسغ أسزِٖ ٚدٛرى" هغز ٖشا ايكٍٛ أسز َزاصؼ عًِ ايٓؿػ ٢ٖٚ 

 ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢  -     اؾؾطًت                     ـ ايغًٛنٝ٘                        –ـ ايبٓا٥ٝ٘                     

ٚفـ اسز اؿهُا٤ ايزٜٔ ؾكاٍ سقت املضاص٠ ؾًِ أدز أَض َٔ اؿاد١ إىل ايٓاؼ ْٚكًت اؿزٜز ؾًِ أدز  .33

 أثكٌ َٔ ايزٜٔ. متجٌ ٖشٙ املكٛي٘ املزصع٘   

 غًٛنٝ٘ اي -ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢        ـ ايبٓا١ٝ٥                                 –ـ اؾؾطًت                   

ٜكٍٛ باٚيٛ نًٜٛٛ " نٌ َاؾكزت٘ ؾ٢ سٝات٢ بغبب ؽز٠ خٛؾ٢ َٔ ؾكزاْ٘ " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل  .34

 أسز َزاصؼ عًِ ايٓؿػ ٢ٖٚ

 ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢ -اؾؾطًت                   ـ ايغًٛنٝ٘                         –ـ ايبٓا٥ٝ٘                        

 أنزت َزصع١ ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢ ع٢ً أثض َضس١ً ......... ؾ٢ تؾهٌٝ ؽدق١ٝ ايؿضر  .35

 اؾٓني –ايطؿٛي٘ املبهضٙ       ـ ايطؿٛي٘ املتأخضٙ                         –ـ ايضماع٘                                 

 ٖشٙ ايكٍٛ املزصع٘ ٜكٍٛ أؾ٬طٕٛ " انجض ؽدك َهضٚٙ عٓز ايٓاؼ ٖٛ ايش٣ ٜكٍٛ اؿكٝك٘ " ميجٌ .36

 ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢ -اؾؾطًت          ـ ايغًٛنٝ٘                                   –ـ ايبٓا٥ٝ٘                                     

اسز اؿهُا٤ ٜكٍٛ اْا اسب طٚدت٢ ٚعٓزَا ع٦ٌ عٔ املضأ٠ ؾكاٍ )ايؾٝطإ ٜهؿٝ٘ عؾض عاعات  .37

 اع١ ٚاسز٠ يتدزع عؾض٠ ؽٝاطني.(  ٜعدل ٖشا ايكٍٛ عٔ املزصع٘ يٝدزع صد٬ً ٚاملضأ٠ ٜهؿٝٗا ع

 ايغًٛنٝ٘  –املعضؾٝ٘          ـ اؾؾطًت                                   –ـ ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢                             

 زصعٜ٘عدل قٍٛ ايعامل )ؾٝذايٓػ (ا٫ْتباٙ ٖٛ ٜكع١ ايشٖٔ ٚتٛدٝٗ٘ اىل ١َُٗ قزر٠  عٔ امل .38

 املعضؾ١ٝ  -اؾؾطًت            ـ ايبٓا٥ٝ٘                                        –ـ ايغًٛنٝ٘                                    

 ا٫رصاى ايه٢ً يٮؽٝا٤ ٜغبل ا٫رصاى اؾظ٢٥ , ميجٌ ٖشا ايكٍٛ صأ٣ أسز ٖ٪٤٫ ايعًُا٤  .39

 اعذلْدلز  –ؾضٜٚز             ـ نٛؾها                                         –       ـ  ؾْٛت                                 

 قز ٜٓذٛ ايؾضٜض َٔ عكاب ايكإْٛ ٚيهٓ٘ ٫ ٜٓذٛ َٔ عكاب اينُرلٜعدل ٖشا ايكٍٛ عٔ املزصع٘   .41

 املعضؾٝ٘  -ايبٓا١ٝ٥             ـ اؾؾطًت                                    –ـ ايغًٛنٝ٘                                   

ٜكٍٛ ٖضبضت عبٓغض " نًُا اصتك٢ ايؿضر ؾ٢ عكً٘ ٚسنا٤ٙ نًُا قٌ ْغً٘ ؾأُٜٓا لز خقبا  .41

 املزصع٘ ؾ٢ ايتٓاعٌ لز ب٬ر٠ ؾ٢ ايعكٌ " تؾرل تًو املكٛي٘ اىل

 ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢ -اؾؾطًت            ـ  ايغًٛنٝ٘                            –ـ ايبٓا٥ٝ٘                                       
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 اعتدزَت املزصع٘ املعضؾٝ٘ املٓٗر ........... ؾ٢ ؾِٗ ايعًُٝات املعضؾ١ٝ ٚأعػ تهٜٛٔ املعًَٛات  .42

 ايٛفؿ٢  –املٛمٛع٢         ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                           –                   ـ ايتذضٜب٢                    

 اؾٛع ٫ مُرل ي٘  , ٜؾرل ٖش ايكٍٛ اىل َزصع١    .43

 املعضؾٝ٘  –ايغًٛنٝ٘         ـ  اؾؾطًت                        –ـ ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢                                 

 دلْا ٫عب ايهضٙ عٔ َؾاعض ايؿضح بعز ايؿٛط باملباصا٠  ٜؾرل اىل املزصع٘ عٓزَا ى .44

 املعضؾٝ٘  –ايغًٛنٝ٘        ـ  اؾؾطًت                                   -ـ ايبٓا١ٝ٥                                           

إٔ ْؾعض بٗا بكًٛبٓا " تعدل ٜكٍٛ ٚيِٝ ٖاطيت " ٫ميهٔ إٔ ْض٣ اؿكٝك٘ بأعٝٓٓا يهٓٓا ميهٔ  .45

 ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أسز َزاصؼ عًِ ايٓؿػ 

 ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢ -اؾؾطًت          ـ ايغًٛنٝ٘                                  –ـ ايبٓا٥ٝ٘                                          

ػ ٜعدل عٔ َٓٗر ٚفـ ايطايب ؿاٍ ؾضست٘ عكب سقٛي٘ ع٢ً رصد١ َضتؿع٘ مبار٠ عًِ ايٓؿ .46

 املزصع٘  

 املعضؾٝ٘  –ايبٓا١ٝ٥           ـ ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢                                -ـ ايغًٛنٝ٘                                       

 تؿغرل عًٛى ايعزٚا١ْٝ بأصداعٗا اىل بعض املهبٛتات املٛدٛر يف را٥ض٠ اي٬ٚع٢ , ميجٌ املزصع٘  .47

 اؾؾطًت  –ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢      ـ ايغًٛنٝ٘                                       -                                   ـ املعضؾٝ٘   

٫ ميهٔ إ ْٓعض ي٬ْغإ ع٢ً اْ٘ ٜتهٕٛ َٔ ث٬خ نٝاْات َٓؿق١ً )دغز ٚعكٌ ٚصٚح (ٚامنا  .48

 ايغًٛنٝ٘ ( –ضؾٝ٘ املع –اؾؾطًت  -نٝإ ٚاسز ٜعدل سيو عٔ صأ٣ َزصع١ )ايبٓا٥ٝ٘ 

 ٜكٍٛ أصعطٛ " اـٛف أمل ْابع َٔ تٛقع ايؾض " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أسز َزاصؼ عًِ ايٓؿػ  .49

 اؾؾطًت  -ايبٓا٥ٝ٘         ـ املعضؾٝ٘                                       -ـ ايغًٛنٝ٘                                         

ايٛاع٢ ٖٛ ايكارص ع٢ً اسذلاّ ايؿهضٙ ست٢ ٚيٛ مل ٜ٪َٔ بٗا " تعدل ٖشٙ ٜكٍٛ لٝب قؿٛظ " ايعكٌ  .51

 املكٛي٘ عٔ أسز َزاصؼ عًِ ايٓؿػ

 اؾؾطًت  -ايبٓا٥ٝ٘         ـ املعضؾٝ٘                                        -ـ ايغًٛنٝ٘                                       

تإ ٚاصارت٢ ٢ٖ ايبغتا٢ْ " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أسز َزاصؼ ٜكٍٛ ٚيٝاّ ؽٝهغبرل " إٕ دغز٣ بغ .51

 عًِ ايٓؿػ

 اؾؾطًت -ايبٓا٥ٝ٘         ـ ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢                                -ـ ايغًٛنٝ٘                                       

ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أسز  ٜكٍٛ ٚيٝاّ ؽٝهغبرل " ايه٬ّ ٚسزٙ ٫ٜهؿ٢ , ٫بز َٔ ْطل اؿل " تعدل .52

 َزاصؼ عًِ ايٓؿػ 

 اؾؾطًت -ايبٓا٥ٝ٘         ـ ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢                               -ـ ايغًٛنٝ٘                                        

ٜكٍٛ عُض بٔ اـطاب " َاْزَت ع٢ً عهٛت٢ َضٙ , يه٢ٓٓ ْزَت ع٢ً ايه٬ّ َضاصا " تؾرل ٖشٙ  .53

 أسز َزاصؼ عًِ ايٓؿػ املكٛي٘ اي٣

 اؾؾطًت -ايبٓا٥ٝ٘         ـ ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢                               -ـ ايغًٛنٝ٘                                        

 



 

 

   11 

01002075026 

 01002075026 

ٜكٍٛ عٝذُْٛز ؾضٜٚز " مٔ ْغع٢ ٭ٕ ْتذٓب ا٭مل أنجض َٔ ععٝٓا ٭ٕ لز ايغعارٙ " ٜتنُٔ  .54

 ٖشا ايكٍٛ َنُٕٛ أسز َزاصؼ عًِ ايٓؿػ 

 ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢ -اؾؾطًت         ـ ايغًٛنٝ٘                                  –ـ ايبٓا٥ٝ٘                                        

 ت املزصع٘ ........ َٓٗر ا٫عتبطإ يزصاع١ اـدلٙ ايؾعٛصٜ٘ ايزاخًٝ٘ يًؿضر اعتدزَ  .55

 ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢ -ايغًٛن١ٝ           ـ املعضؾ١ٝ                                    –ـ ايبٓا١ٝ٥                                      

 ٬َسع١ عًٛنٝات املضٜض يٛفـ سايت٘ ٜؾرل اىل املزصع٘  .56

 ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢ -ايغًٛن١ٝ           ـ املعضؾ١ٝ                                    –ايبٓا١ٝ٥                                       ـ

عٓزَا ٜٛاد٘ ايؿضر َؾه١ً ؾٗشا ٜتطًب ايكٝاّ بتشًٌٝ املعًَٛات املطضٚس١ ٚإهار طضٜك١ دٝز٠  .57

 اصا٤    يزصاعتٗا   ميهٔ تؿغرل ٖشا املٛقـ َٔ خ٬ٍ

 اعهٓض  –ٚاطغٕٛ           ـ نًٖٛض                                       –ـ ؾْٛت                                        

يهٌ ؾعٌ صر ؾعٌ ٖشا َا ٜ٪نزٙ عًُا ايؿٝظٜا٤ ٚيهٔ ٖشا َا صؾن٘ عًُا٤ ايٓؿػ ؾ٢ تؿغرل  .58

 املجرل ٚا٫عتذاب١  ٚباـقٛل املزصع١ 

 ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢  -ايغًٛن١ٝ       ـ املعضؾ١ٝ                                     –                                      ـ ايبٓا١ٝ٥ 

ا٭دظا٤ ٫ تكّٛ بٛظٝؿتٗا إ٫ بٛدٛر ايهٌ اؾاَع شلا. تؾرل ايعباص٠ اىل اسز٣ تٛدٗات َزاصؼ عًِ  - .59

 ايٓؿػ ٢ٖٚ .....

 ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢  –ايغًٛن١ٝ        ـ اؾؾطًت                                  –ـ ايبٓا١ٝ٥                                      

سنضت ٖٓز اسز٣ سًكات املغًغٌ ايذلن٢ ؾ٬سعت اْٗا ٫تؿِٗ ؽ٧ ْٚقشتٗا اختٗا يه٢ تؿِٗ   .61

 صأ٣ املزصع١  ٫بز إ تتابع ا٫سزاخ َٔ ايبزا١ٜ ػغز ٖشٙ ايعباص٠

 يٝػ مما عبل –ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢    ـ اؾؾطًت                                  –ـ ايبٓا١ٝ٥                                    

" املؾاعض املهتَٛ٘ ٫متٛت أبزا , اْٗا َزؾْٛ٘ ٢ٖٚ ع٢ً قٝز اؿٝاٙ , ٚعتعٗض ٫سكا بطضم بؾع٘"  َٔ  .61

 ؿػ اْغب ٖشا ايكٍٛ يقاسب٘                                                                            خ٬ٍ رصاعتو ملزاصؼ عًِ ايٓ

 ٚاطغٕٛ -ؾضٜٚز                                              -رٜهاصت                  –ؾْٛت                                                -

....ع٢ً ٚدٛر ايعزٜز َٔ ايعًُٝات املعضؾ١ٝ ايعك١ًٝ ايت٢ تتٛعط أنزت َزصع١ ..... .62

 املجرل٠ا٫عتذاب١

 اؾؾطًت –ايغًٛن١ٝ               ـ املعضؾ١ٝ                                 –ـ ايبٓا١ٝ٥                                   

 ؾ١ٝ ٚايؾعٛص١ٜاٖتِ ايتٛد٘ اؿزٜح ؾ٢ َزصع١ ...........بأثض ايعٛاٌَ ايجكا .63

 ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢ –ايغًٛن١ٝ       ـ  املعضؾ١ٝ                                 –ـ ايبٓا١ٝ٥                                  
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 9 
  املٓبٗات"ٚأسٝاْا اذتٝٛا٢ْ صرا ع٢ً شتتًف ٖٛ ايزصاع١ ايع١ًُٝ يهٌ دٛاْب ايغًٛى ا٫ْغا٢ْ 

 عًِ ٜزصؼ ايعٛاٖض ايٓفغ١ٝ ) َكذلح (عضٜف اعذلؽار٣ت ٖٛ: 

 2  
  ٖٞنٝف ْعضف اصبح اِٖ َٔ ايغ٪اٍ َاسا ْعضف .ٚيٝػ تأنٝز املعًَٛات ٚايغ٪اٍ ملعًَٛات أعًٛب ايٛصٍٛ اىل ا 

 3 
  ٖٛ عًغ١ً َذلابط١ َٔ اذتكا٥ل ٚاملفاِٖٝ ٚايكٛاْني ٚايٓعضٜات ْصٌ ايٝٗا بامل٬سعات ٚايتذاصب 

  َِٗجٌ : رصاع١ ْظ٤٫ املصشات ايٓفغ١ٝ ملعضف١ طضم ع٬د 

 4 ٖٛ نٌ َا ٜصزص عٔ ا٫ْغإ َٔ اعتذابات صرًا عًٞ شتتًف املجرلات 
  . ٚايغًٛى ا٫ْغا٢ْ ف٢ ايغايب زتُٛع١ َٔ ا٫عتذابات 

  َجٌ : املؾ٢ ٜعز عًٛى ظاٖض٣ ...ٚايتفهرل ْؾاط راخ٢ً 

 : نٌ افعاٍ ا٫ْغإ ظاٖض٠ اٚ غرل ظاٖض٠ صرا عًِ َٓبٗاتتعضٜف اعذلؽار٣ يًغًٛى ٖٛ 

 5 ٙاٜٚٛقفٖ٘ٛ ا٣ عاٌَ خاصد٢ أٚ راخ٢ً ٜجرل ْؾاط ايها٥ٔ اذت٢ أٚ ٜغرل 
 : طاق١ َغرل٠ يٓؾاط ايها٥ٔ اذت٢ َضتبط١ باعضا٤ اذتػ  تعضٜف اعذلؽار٣ يًُجرل ٖٛ 

 : تٓكغِ املجرلات اىل ْٛعني ُٖا  

  

 ٢ٖ ايت٢ ت٪ثض ع٢ً ا٫ْغإ َٔ راخً٘ ٢ٖ ايت٢ ت٪ثض ع٢ً ا٫ْغإ َٔ خاصد٘  

 نض١ٜ٩ ثعبإ َار١ٜأ ـ 

 اٚ زلا  صٛت ايدلم ٚايضعز 
نتكًص عض٬ت املعز٠ اثٓا٤  فغٝٛيٛد١ٝأ ـ 

 ادتٛ  

اٚ اخنفاض َغت٣ٛ ايغهض ف٢ 

 ايزّ 

 نض١ٜ٩ صزٜل ادتُاع١ٝب ـ 

اٚ زلا  خدل ٚفا٠ ؽدص 

 قضٜب

 نارتٛف ْفغ١ٝب ـ  

 ايش٣ ٜزفع ا٫ْغإ يًٗضب 
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 6 ناعتذاب١ ملٛقف بغبب َٓب٘ اٚ َجرل .ْؾاط ٜكّٛ ب٘ ايها٥ٔ اذتٞ ٢ٖ

  ٍتٓاٍٚ ايطعاّ ٖٛ ا٫عتذاب١ ايطبٝع١ٝ يزافع ادتٛ  9َجا : 

  ٍحتضٜو ايشصا  اعتذاب١ يًضر ع٢ً ايتش١ٝ  3َجاٍ رَع ايعني تًكا٥ٞ يزخٍٛ اٟ دغِ غضٜب فٝٗا .:  2َجا : 

 7

  

  
 

 

 

 ـ ٖٛ ا٫ساط١ ايؾا١ًَ بهٌ دٛاْب افعاٍ ا٫ْغإ  ٚٚصفٗا بزق١ ٚتفغرلٖا َٔ خ٬ٍ أعباب سزٚثٗا .

 ـ َجاٍ : قز ٜهٕٛ صنٛب ايغٝاص٠ يًشٖاب يًُزصع١ اٚ ارتضٚز يف ْظ١ٖ 

 َج٬ :  ارتٛف عٓز ايطفٌ قز ٜهٕٛ عبب٘ ع٤ٛ َعا١ًَ ايٛايزٜٔ اٚ َؾاٖز٠ اف٬ّ ايضعبـ 
 

 

 ـ ٖٛ تٛقع َغبل بإ فضر َعني عٝغًو بطضٜل ستزر٠ ف٢ ظٌ تٛافض ظضٚف َع١ٓٝ 

 ـ فِٗ ٚتفغرل ايغًٛى ٜغاعز ف٢ ايتٓب٪ بغًٛى ايفضر يف املغتكبٌ 

 َتفٛم ْتٛقع رخٛي٘ ن١ًٝ قُ٘ .ـ َجاٍ : عٓزَا ٜهٕٛ طايب 

 َجاٍ اخض : عٓزَا ٜهٕٛ ايطايب ٬َُٗ يزصٚع٘ ْتٛقع صعٛب٘ ف٢ ا٫َتشإ ـ 
 

 

 ٖٛ وبط ايعضٚف ايت٢ تغبب سزٚخ ظاٖض٠ َع١ٓٝ بؾهٌ ذنكل ايٛصٍٛ يًٗزف ـ 

 وبط ٖشاايغًٛى ٚايتشهِ فٝ٘  ايتفغرل ٚايتٓب٪ يًغًٛى ٜغاعز ف٢ـ 

 تكًٌٝ ٖزص ايطاقات ايبؾض١ٜ. -2     ع١ًُٝ ايتعًِ. حتغني ـ 9  أ١ُٖٝ ايضبط ٚايتشهِ  :ـ 

 ـ ت١٦ٝٗ أعباب ايصش١ ايٓفغ١ٝ يٮفضار.3

 َج٬ : اسا عضفٓا ٌَٝ طايب ملار٠ ايعًّٛ ْٛفض ي٘ ايعضٚف َجٌ طٜاص٠ املعاٌَ ٚاملؾاصن١ ف٢ املغابكات ايع١ًُٝ 

    

ايتفهرل ٚا٫بزا   : َجٌ 

ٚايتشنض ٚايتعًِ 

 ٚا٫ْتباٙ  

: مماصع١ يعب١  َجاٍ

 ايؾطضْر 

ايفضح ٚ اذتظٕ ٚاذتب : َجٌ 

 ٚايهضا١ٖٝ ٚارتٛف ٚايغضب 

: نضا١ٖٝ صا٥ش١  َجاٍ

ايغذا٥ض   اٚ ارتٛف َٔ 

 ايف٦ضإ 

 ا٫ْبغاط ٚا٫ْطٛا٤: َجٌ 

 ٚايتعإٚ 

: املؾاصن١ ف٢ ا٫عُاٍ  َجاٍ

 ارترل١ٜ 

املؾ٢ ٚايهتاب١ : َجٌ 

 ٚايًعب 

 

 : يعب نض٠ ايكزّ  َجاٍ
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ٜكٍٛ نْٛؿؾٝٛؼ " ٫ميهٔ يًُض٤ إٔ وقٌ ع٢ً املعضؾ٘ ا٫ بعز إٔ ٜتعًِ نٝـ ٜؿهض "  .64

 تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أسز أْٛاع ا٫ْؾط٘ ا٫ْغاْٝ٘ ٢ٖٚ 

 اؿضنٝ٘  ( –ا٫دتُاعٝ٘  –ايعكًٝ٘  –ا٫ْؿعايٝ٘ ) 

 عًِ ايٓؿػ ن١ًُ ْٜٛا١ْٝ تتهٕٛ َٔ .... .65

 اصبع١ َكاطع( –ث٬ث١ َكاطع  – َكطعني -) َكطع ٚاسز 

 عًِ ايٓؿػ ٖٛ عًِ رصاع١ ........... .66

 نٌ َاعبل( –ايعكٌ  –ايضٚح  –)ايٓؿػ 

 .. -ٜكقز بايزصاع١ ايع١ًُٝ يعًِ ايٓؿػ  .67

 نٌ َاعبل( –ايبشح عٔ املعًَٛات  –تأنٝز املعًَٛات  –يًُعًَٛات )اعًٛب ايٛفٍٛ 

 عًِ ايٓؿػ ٖٛ عًغ١ً ......َٔ اؿكا٥ل ٚاملؿاِٖٝ ايت٢ مت ايتٛفٌ ايٝٗا عٔ طضٜل ايتذاصب  .68

 يٝػ مما عبل( –َذلابط١  –َٓؿق١ً  –)َتبا١ٜٓ 

 ٜكقز ب.....نٌ َاٜقزص عٔ ا٫ْغإ َٔ اعتذابات  .69

 نٌ َاعبل( –ؾط١ ا٫ْ –ايغًٛى  –)املجرل 

 ا٣ عاٌَ راخ٢ً اٚ خاصد٢ ٜجرل اٚ ٜػرل اٚ ٜٛقـ ْؾاط ايها٥ٔ اؿ٢ ٜغ٢ُ   .71

 يٝػ مماعبل( –ا٫عتذاب١  –ايٓؾاط  -) املجرل

 ٜكٍٛ ع٢ً ايطٓطا٣ٚ " أْا أعضف ايشنا٤ بأْ٘ عضع١ احملانُ٘ , ٚايعكٌ بأْ٘ فش١ احملانُ٘ " .71

 ْٝ٘ ٢ٖٚ تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أسز أْٛاع ا٫ْؾط٘ ا٫ْغا

 اؿضنٝ٘  ( –ا٫دتُاعٝ٘  –ايعكًٝ٘  –) ا٫ْؿعايٝ٘ 

 ٜعز اؾٛع َٔ املجرلات ..... .72

 اـاصد١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ( –اـاصد١ٝ املار١ٜ  –ايزاخ١ًٝ ايؿغٝٛيٛد١ٝ  –)ايزاخ١ًٝ ايٓؿغ١ٝ 

تؾرل  ٜكٍٛ عٓذلٙ ابٔ ؽزار " ٫وٌُ اؿكز َٔ تعًٛ ب٘ ايضتب .....٫ٜٚٓاٍ ايع٬ َٔ طبع٘ ايػنب " .73

 ٖشٙ املكٛي٘ اىل أسز أْٛاع ا٫ْؾط٘ ا٫ْغاْٝ٘ ٢ٖٚ 

 اؿضنٝ٘  ( –ا٫دتُاعٝ٘  –ايعكًٝ٘  –) ا٫ْؿعايٝ٘ 

 عٓزَا ٜتشزخ ايٝو ٚايزى ؾٗٛ ميجٌ بايٓغب١ يو .74

 َجرل ْؿغ٢ ( –َجرل ؾغٝٛيٛد٢  –َجرل َار٣  –)َجرل ادتُاع٢ 

ٜكٍٛ ؾٝهتٛص ؾضاْهٌ " إ صر ايؿعٌ غرل ايغ٣ٛ اطا٤ َٛقـ غرل ع٣ٛ ٖٛ ؾعٌ ع٣ٛ "تؾرل ٖشٙ  .75

 املكٛي٘ اىل أسز املؿاِٖٝ ايتايٝ٘ 

 ا٫عتذاب٘  –املجرل                          –ايٓؾاط                          –ـ ايغًٛى                                                 
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 خٛف ايطؿٌ َٔ اسز اؿٝٛاْات ٜعز  .76

 َجرل َار٣ ( –ْؾاط ادتُاع٢  –ْؾاط عك٢ً  –)ْؾاط ْؿغ٢ 

 ٜعز اـٛف ايش٣ ٜزؾع ايطؿٌ يًذض٣ ٚاشلضب  .77

 َجرل ْؿغ٢ ( –َجرل ؾغٝٛيٛد٢  –َجرل َار٣  –)َجرل ادتُاع٢ 

ٜكٍٛ تَٛاؼ ارٜغٕٛ " ا٭ِٖ َٔ إ تتكزّ ٖٛ إ تتكزّ ؾ٢ ا٫ػاٙ ايقشٝح " ٜعدل ٖشا ايكٍٛ عٔ أسز  .78

 َؿاِٖٝ عًِ ايٓؿػ ايتايٝ٘ 

 ا٫عتذاب٘ –املجرل                             –ايٓؾاط                         –ـ ايغًٛى                            

 ؾغٝٛيٛد٢( –ادتُاع٢  –ْؿغ٢  –) َار٣ ت٢ تكع ايؿضر يًدٛف َجرل ص١ٜ٩ اسز٣ اؿٝٛاْات اي .79

 ٜعز ايتؿهرل ايش٣ ٜقزص عٓو .... .81

 َجرل َار٣( –ْؾاط ادتُاع٢  –ْؾاط عك٢ً  –) ْؾاط ْؿغ٢ 

ٜكٍٛ اصٜو ؾضّٚ " ايؾدك ايغ٣ٛ ٜعا٢ْ َٔ ايعظي٘ ؾ٢ اجملتُع غرل ايغ٣ٛ , ٚقز ٜ٪ر٣ عذظٙ عٔ  .81

اجملتُع املضٜض ٫ٜتغاَح َع ا٭فشا٤ " ٜعدل ٖشا ايكٍٛ عٔ أ٣ َٔ ايتٛافٌ اىل اَضام٘ ْؿغٝا , ؾ

 املؿاِٖٝ ايتايٝ٘ 

 ا٫عتذاب٘ –املجرل                             –ايٓؾاط                       –ـ ايغًٛى                            

 ا٫ساط١ ايؾا١ًَ بهٌ دٛاْب ايغًٛى ٜعز .... .82

 يٝػ مما عبل( –ؼهِ ؾ٢ ايغًٛى  –غًٛى ؾِٗ يً –)تٛقع يًغًٛى 

 ايؿِٗ ايغًِٝ يًغًٛى ٜغاعز ع٢ً  .83

 يٝػ مما عبل( –ؼهِ ؾ٢ ايغًٛى  –ؾِٗ يًغًٛى  –)تٛقع يًغًٛى 

 تغاعز ع١ًُٝ مبط ايغًٛى ؾ٢  .84

 يٝػ مما عبل( –تٛقع يًغًٛى  –تكًٌٝ ايؿاقز َٔ ايطاق١ ايبؾض١ٜ  –)ؾِٗ ايغًٛى ٚتؿغرلٙ 

 تعٝل فض٣ ايزّ ؾ٢ ايؾضٜإ تهٕٛ ايغهت٘ , ٚسني تعٝل فض٣ املا٤ ٜكٍٛ ؾٝهتٛص ٖٛدٛ " سني .85

ؾ٢ ايٓٗض ٜهٕٛ ايؿٝنإ , ٚسني تعٝل َغتكبٌ ؽعب تهٕٛ ايجٛصٙ " تؾرل ن١ًُ " تعٝل " اىل أ٣ َٔ 

 املؿاِٖٝ ا٭تٝ٘ 

 ا٫عتذاب٘ –                         املجرل       –ايٓؾاط                             –ـ ايغًٛى                              

 ٜعز اْؿعاٍ اؿظٕ ايٓاتر عٔ زلاع خدل ٚؾا٠ فزٜل  .86

 ْؾاط ادتُاع٢ ( –ْؾاط ْؿغ٢  –َجرل ْؿغ٢  –)َجرل راخ٢ً ؾغٝٛيٛد٢ 

 ايطايب ايشن٢ ٚاملتٛقع إ ٜهٕٛ َٔ ا٫ٚا٥ٌ ٖشا ٜعدل عٔ  .87

  نٌ َاعبل ( –ْؾاط  –َجرل  –)اٖزاف عًِ ايٓؿػ 
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ٜكٍٛ ايدلت آٜؾتأٜ " عاملٓا ٜعتُز ع٢ً طضٜك١ تؿهرلْا , ٫ميهٔ تػٝرلٙ رٕٚ تػٝرل  .88

 تؿهرلْا " تؾرل املكٛي٘ ايغابك٘ عٔ أسز اْٛاع ا٫ْؾط٘ ا٫ْغاْٝ٘ 

 اؿضنٝ٘ -ايعكًٝ٘                 ـا٫دتُاعٝ٘                           –ـ ا٫ْؿعايٝ٘                               

 اإليتكا٤ بقزٜل بعز ؾذل٠ غٝاب ط١ًٜٛ ٜعز  .89

 َجرل ْؿغ٢ ( –َجرل ؾغٝٛيٛد٢  –َجرل َار٣  –)َجرل ادتُاع٢ 

 ٜكٍٛ ًْٝغٕٛ ٖٓزصعٕٛ " املع٢ٓ اؿكٝك٢ ٖٛ إٔ تظصع أؽذاصا ٫تتٛقع إٔ ػًػ ؼت ظًٗا " .91

 ٜؾرل ايؿعٌ " تظصع اىل أ٣ َٔ املؿاِٖٝ ا٫تٝ٘ " .91

 ا٫عتذاب٘ –املجرل                                    –ايٓؾاط                                      –   ـ ايغًٛى                

 ا٫سغاؼ با٫مل ٜعز َجرل  .92

 َجرل ْؿغ٢ ( –َجرل ؾغٝٛيٛد٢  –َجرل َار٣  –)َجرل ادتُاع٢ 

, أَا غرل  ٜكٍٛ تَٛاؼ ناصيٌٝ " ايؾدك ايٛاثل بٓؿغ٘ ٜكٍٛ : ٜبزٚ ا٭َض فعبا ٚيهٓ٘ ممهٔ .93

 ايٛاثل ؾرلرر : ا٭َض ممهٔ ٚيهٓ٘ ٜبزٚ فعبا " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أسز أٖزاف عًِ ايٓؿػ 

 تٛقع ايغًٛى ٚايتٓب٪ ب٘  -ـ ؾِٗ ايغًٛى ٚتؿغرلٙ                               

 تٛدٝ٘ ايغًٛى ٚايتشهِ ؾٝ٘ -ـ مبط ايغًٛى                                         

 بتعار عٔ سضاص٠ ايؾُػ ست٢ ٫ت٪ثض عًٝو بايغًب ٜعز ا٫ .94

 اْؿعاٍ( –َجرل  -َٓب٘ –)اعتذاب١ 

ٜكٍٛ )تَٛاؼ ٖهغًٞ ( اشلزف ايٓٗا٥ٞ يًشٝا٠ ٖٛ ايؿعٌ ٚ يٝػ ايعًِ ، ؾايعًِ ب٬ عٌُ ٫ ٜغاٟٚ  .95

 ؽ٦ًٝا .مٔ ْتعًِ يهٞ ْعٌُ تؾرل ايعباص٠ اىل اسز اٖزاف عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ .....

 ايتشهِ ؾ٢ ايغًٛى  ( –ايتٓب٪ بايغًٛى  –ٚفـ ايغًٛى  – -)تؿغرل ايغًٛى 

 عٓزَا ٜبتعز ايؿضر َٔ اَاّ عٝاص٠ َغضع١ مٛٙ ؾإ ٖشٙ ا٫عتذاب١ ْاػ١ عٔ َجرل  .96

 ْؿغ٢(  –ؾغٝٛيٛد٢   –َار٣   –)ادتُاع٢ 

تكٍٛ اٜظابٌٝ ايًٝٓز٣ " إ ايتهًِ ٖٛ نْٝٓٛ٘ اٜنا ؾا٫ميا٤ٙ ٚايهًُ٘ ُٖا ؾهض ا٫ْغإ ,  .97

 عزّ ايتهًِ دظاؾا َٔ رٕٚ ٚدٛر ٖزف " تؾرل ن١ًُ "ا٫ميا٤ٙ "اىل أسز أْٛاع ا٭ْؾط٘ ا٫ْغاْٝ٘  ٚهب

 اؿضنٝ٘ -ايعكًٝ٘                      ـ ا٫دتُاعٝ٘                       –ـ ا٫ْؿعايٝ٘                    

 تٓاٍٚ ايزٚا٤ يتدؿٝـ ا٫مل اعتذاب١ ملجرل  .98

 ْؿغ٢ ( –ادتُاع٢  –ؾغٝٛيٛد٢  –)َار٣ 

ٜكٍٛ رٌٜ ناصْٝذ٢ " ٫ميهٔ ؼكٝل ايٓذاح ا٫ اسا اسببت َا تكّٛ ب٘ " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ  .99

 أٖزاف عًِ ايٓؿػ 

 تٛقع ايغًٛى ٚايتٓب٪ ب٘  -ـ ؾِٗ ايغًٛى ٚتؿغرلٙ                               

 يٝػ مما عبل  -ـ مبط ايغًٛى  ٚتٛدٝٗ٘                            



 

 

   17 

01002075026 

 01002075026 

 اعتٝكغ امحز َٔ ايّٓٛ ْتٝذ١ يهابٛؼ ؾٗشٙ ا٫عتذاب١ ْتٝذ١ َجرل  .111

 ادتُاع٢ (  –َار٣  –راخ٢ً ؾغٝٛيٛد٢  –)راخ٢ً ْؿغ٢ 

١ املٓاعب١ َا ٜكّٛ ب٘ ا٫ْغإ ايظصاعات املكا١َ راخٌ ايقٛب ايظداد١ٝ  واٍٚ تٛؾرل ايعضٚف ايب٦ٝٝ .111

يًٓبات راخٌ ايقٛب١ مما ٜتٝح اْتاز ايٓبات ؾ٢ غرل َٛعِ اْتاد٘  ٚبه١ُٝ اندل  تؾرل ايعباص٠ اىل 

 اسز اٖزاف عًِ ايٓؿػ ٢ٖٚ 

 ايتشهِ ؾ٢ ايغًٛى ( –ايتٓب٪ بايغًٛى  –ٚفـ ايغًٛى  –)تؿغرل ايغًٛى 

ا٤ )تؾرل ايعباص٠ ٜتِ تضنٝب ا٭ع٬ى ايهٗضبا١ٝ٥ بؾهٌ غرل َؾزٚر ست٢ ٫ تٓكطع يف ايؾت .112

 اىل ..... 

 ايتشهِ( –ايتٓب٪  –ايٛفـ   –)ايتؿغرل

تؾرل ايعباص٠ اىل اسز اٖزاف  ٜتِ ايكنا٤ ع٢ً ؽًٌ ا٭طؿاٍ بعز َعضؾ١ ايؿرلٚؼ املغبب يًُضض  .113

 عًِ ايٓؿػ ٢ٖٚ.....

 ايتشهِ ؾ٢ ايغًٛى  –ايتٓب٪ بايغًٛى  –ٚفـ ايغًٛى  –)تؿغرل ايغًٛى 

)تؾرل ايعباص٠  عؾض عٓٛات ، ٚسيو ٚؾل تقٛص عًُا٤ ايظ٫طٍ يف املٓطك١ قز وزخ طيظاٍ َزَض خ٬ٍ .114

 اىل..... 

 ايتشهِ( –ايتٓب٪  –ايٛفـ   –)ايتؿغرل

 عٓزَا تعضف اْو ْادح ؾ٢ ا٫َتشإ ؾتؾعض بايؿضح  ٜعز ايؿضح  .115

 َٓب٘( –اعتذاب١  –َجرل راخ٢ً  –)َجرل خاصد٢ 

 ضح ٜعز اسغاعو بايؿضح ٜزؾعو يًنشو  ؾ٢ ٖشا املٛقـ ايؿ .116

 ْؾاط ادتُاع٢ ( –اعتذاب١  –َجرل ؾغٝٛيٛد٢  –)َجرل ْؿغ٢ 

ٜكٍٛ عٝهغبرل " آْا عاد٘ يًد٬ؾات اسٝاْا ملعضؾ١ َا ىؿٝ٘ ا٫خضٕٚ ؾ٢ قًٛبِٗ , قز ػز َا  .117

 هعًو ؾ٢ سٍٖٛ ٚقز ػز َا تٓش٢ٓ ي٘ اسذلاَا " 

 ًٛى ٚايتٓب٪ ب٘ تٛقع ايغ -ـ ؾِٗ ايغًٛى ٚتؿغرلٙ                               

 تٛدٝ٘ ايغًٛى ٚايتشهِ ؾٝ٘ -ـ مبط ايغًٛى                                         
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  ٚايتٓب٪ بايغًٛى(  -تضنظ عًٞ حتكٝل ٖزفني َٔ اٖزاف عًِ ايٓفػ ُٖٚا )فِٗ ايغًٛى 

  تٓب٪ ب٘ رٕٚ إ ْضنظ عًٞ ايتطبٝل ٚتغاعز عًٞ ايايٞ ايٛصٍٛ ايٞ ايكٛاْني  ايعا١َ اييت تفغض ايغًٛى تٗزف

 َٔ اِٖ ٖشٙ اجملا٫ت:ايعًُٞ هلا 

عمي الٍفس ـ 1
 العاً

  املزخٌ يهٌ ايعًّٛ ايٓفغ١ٝ ٜكزّ ا٫عاؼ ايٓعض٣ يهٌ فضٚ  عًِ ايٓفػ ٖٛ 

 ايزصاع١ ايٓعض١ٜ يعاٖض٠ ْفغ١ٝ َع١ٓٝ يكٛاْني ايعا١َ اييت تفغض ايغًٛى ٜٚٗتِ با 

  ٘ايزٚافع ٚا٫ْفعا٫ت/ا٫سغاؼ ٚايؾدص١ٝ ٚايشنا٤َٔ َٛوٛعات 

 ٛف َٔ ا٫َانٔ املضتفع١ َجاٍ : ٚوع قٛاْني عا١َ تفغض ظٛاٖض ْفغ١ٝ َجٌ ارت 

عمي الٍفس ـ 2
 الفسٌَلٌجُ

  ادتٗاط ايعصب٢.ٛى ٚا٫عػ ايفغٝٛيٛد١ٝ يًغًٜزصؼ 

  ٚظا٥ف ايغزر ٚا٫عضا٤ ٚتاثرلٖا ع٢ً ايغًٛى. ٜزصؼ 

  َٕجٌ : رصاع١ تأثرل ايغز٠ ايزصق١ٝ ع٢ً عًٛى ا٫ْغا 

عمي ٌفس ـ 3
 الٍىٌ

 أً االرتقائُ

 َٓش امل٬ٝر سيت ايؾٝدٛخ١ ٚايٛفا٠ْغا٢ْ ٜٗتِ بايُٓٛ ٚا٫صتكا٤ ا٫ 

  ايكـٛاْني ايعاَـ١ ايتـ٢ رنضـع هلـا      ٚ ايتغرلات ايت٢ تطضا ع٢ً ايفضر ف٢ َضاسٌ منٛٙ ٜزصؼ

 ايُٓٛ 

  ف٢ فذل٠ املضاٖك١ َجٌ ايُٓٛ ادتغ٢ُ ٚايعك٢ً ٚا٫ْفعاىل َجاٍ : رصاع١ ايتغرلات 

عمي الٍفس ـ 4
 االجتىاعى

  ِبتاثرل ايفضر ف٢ ا٫خضٜٔ . ر باجملتُع ٚبتأثض عًٛى ايفضٜٗت 

 َٛوٛعات٘ ايؾا٥عات ٚايتعإٚ ٚايتٓافػ َٔٚ 

   َجاٍ : تأثض ايفضر بجكاف١ ايب١٦ٝ ايت٢ ٜعٝؿ فٝٗا 

عمي الٍفس ـ 5
 الفارق

  ِاملغاعز٠ فـ٢ عًُٝـ١   نؾف اعبابٗا ٚبٗزف بزصاع١ ايفضٚم بني ا٫فضار أٚ ادتُاعات ٜٗت

 ايتٛدٝ٘ ايتع٢ًُٝ 

  ايعاّ ٜبني يٓا نٝف ٜتؾاب٘ ا٭فضار .فإٕ عًِ ايٓفػ ايفـاصم  تعكٝب : إسا نإ عًِ ايٓفػ

 َجٌ : رصاع١ ايفضٚم ايفضر١ٜ ف٢ ايغُات ايؾدص١ٝ ٚايشنا٤ ٜبني يٓا نٝف رنتًفٕٛ .

عمي الٍفس ـ 6
 املعزفى

 ِا٫رصاى (– ا٫ْتباٙ -ا٫سغاؼ) اذت٢ ها٥ًٔي ايزاخ١ًٝ املعضف١ٝ بايعًُٝات ٜٗت 

 ِايغًٛن٢ ايع٬ز املعضف٢ عتدزاّ با ايغًٛى تعزٌٜ ف٢ اعتدزاَ٘ ٜت 

 َجٌ : تغٝرل عًٛى طفٌ ٫ٜضٜز ايشٖاب اىل املزصع١ بادتٛا٥ظ ٚاملهافأ٠ 
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  )٘ٝتضنظ ع٢ً حتكٝل اهلزف ايجايح َٔ أٖزاف عًِ ايٓفػ ٖٚٛ )وبط٘ ايغًٛى ٚتٛدٝ٘ ٚايتشهِ ف 

  ٢ٖٚ:اىل اعتجُاص َا تٛصًت ايٝ٘ ايفضٚ  ا٫عاع١ٝ ٚتطبٝل قٛاْٝٓٗا ف٢ َٝارٜٔ ايٓؾاط ا٫ْغا٢ْ املتٓٛع١   تٗزف 

عمي الٍفس ـ 1
 الرتبٌى

     ِٝتطبٝـل قـٛاْني ايـتعًِ فـ٢     ٚ ٜٗتِ بتطبٝل قٛاْني عًِ ايٓفػ ف٢ زتـاٍ ايذلبٝـ١ ٚايتعًـ

 ٚوع املٓاٖر ايزصاع١ٝ ايت٢ تتٓاعب َضسً٘ منٛ ايط٬ب . ٚزتاٍ ايتزصٜػ 

  َجاٍ : ٚوع َٓاٖر رصاع١ٝ تٓاعب ط٬ب املضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ 

عمي الٍفس ـ  2
 الصٍاعى

      كٝـل ايضوـا ايٓفغـ٢ ٚاملٗٓـ٢     حتٚ ٜٗتِ بتطبٝل قٛاْني عًِ ايـٓفػ  فـ٢ َٝـزإ ايصـٓاع١

 يًعاًَني ٚسيو باختٝاص ايعٌُ املٓاعب ي٘ ٚتزصٜب٘ عًٝ٘    

 َجٌ : اختٝاص  ايعُاٍ ا٫قٜٛا٤ بزْٝا ي٬عُاٍ ايت٢ تتطًب زتٗٛرا نبرلا 

عمي الٍفس ـ 3
 التجارى

  رصاع١ ايعٛاٌَ ايٓفغ١ٝ ايت٢ ت٪ثض ف٢ ٚ ٜٗتِ بتطبٝل قٛاْني عًِ ايٓفػ ف٢ َٝزإ ايتذاص٠

 املغتًٗهني ٚطضم َعاًَتِٗ  

  َجٌ : ختفٝض ا٫ععاص ٚعٌُ خصَٛات ع٢ً ايغًع دتشب املؾذل٣ 

عمي الٍفس ـ 4
 احلزبى

        يًذٓـٛر  ا٫ختٝـاص ايـزقٝل   ٜٚٗتِ بتطبٝل قـٛاْني عًـِ ايـٓفػ فـ٢ امل٪عغـات ايعغـهض١ٜ

 ٚايضباط ٚتٛدِٝٗ اىل امل١ُٗ ايت٢ تٓاعبِٗ .

 ٚ صفع ايضٚح املع١ٜٛٓ يًذٓٛر يتشكٝل ايٓصض ف٢ املعاصى َٔ خ٬ٍ ايزعا١ٜ ٚاذتضب ايٓفغ١ٝ 

  َجٌ : اختٝاص وباط ٚدٓٛر نتا٥ب ايصاعك١ مبٛاصفات َع١ٓٝ 

عمي الٍفس ـ 5
 االكمٍَلى 

  رصاعـ١ املضوـٞ   ٚ نـايكًل ٚاهلغـترلٜا  ٜٗتِ بزصاع١ اعباب ا٫وطضابات ايٓفغ١ٝ ٚايعك١ًٝ

 ايٓفغ٢  ٚاثضٙ ف٢ ا٫صاب١ با٫َضاض ادتغ١ُٝ

  َجٌ : تعضض اسز ا٫فضار يصز١َ ْفغٝ٘ ارت اىل اصابت٘ بؾًٌ دغ٢ُ 

عمي الٍفس ـ 6
 البَئى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ عمي الٍفس 7

 السَاسى 

  ٘رصاعـ١ املؾـه٬ت   ٚ ٚايتعاٌَ ا٫َجٌ َع ايب٦ٝـ١  ٜٗتِ بزصاع١ ايع٬ق١ بني ا٫ْغإ ٚب٦ٝت

 ايب١ٝ٦ٝ  نايتًٛخ ٚا٫طرساّ ٚايضٛوا٤ ٚايتصشض 

  َٕجٌ تأثرل ايظساّ ٚايهجاف١ ايغها١ْٝ ع٢ً صش١ ا٫ْغا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٜٗتِ بفِٗ ايغًٛى ايغٝاع٢ ٫ٕ عًِ ايٓفػ َضأ٠ ايغٝاع١ ٚايعهػ صشٝح 

 ٖٛٚتُا  ٚايفًغف١ زتاٍ َتعزر ايتدصصات ٜاخش َارت٘ َٔ ) عًِ ا٫ْغإ ٚا٫د

 ٚا٫قتصار

 : تطبل ايٓعض١ٜ ايٓفغ١ٝ ايغٝاع١ٝ ف٢  

  ايعٓف ايعضق٢ايزٚص ايكٝار٣ ٚايغًٛى ايعٓصض٣ ـ ايٓظع١ ايك١َٝٛ ٚايتطضف ايغٝاع٢ ـ 

  تهٜٛٔ ايغٝاعات ايزاخ١ًٝ ٚارتاصد١ٝ ٚرٚص ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ف٢ ايتصٜٛت 
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ٜتعًِ ايجك٘ بايٓؿػ " تتؿل ٖشٙ  ٜكٍٛ َادز عضعإ ايه٢ْ٬ٝ " ايطؿٌ ايش٣ ٜعٝؿ ؾ٢ أدٛا٤ ا٭َٔ .118

 املكٛي٘ َع ا٣ َٔ ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ا٫تٝ٘

 ا٫دتُاع٢  –ايُٓٛ          ـ ايؿغٝٛيٛد٢                                   –ـ املعضؾ٢                                       

 تضنظ اجملا٫ت ا٫عاع١ٝ  ع٢ً ؼكٝل.......يعًِ ايٓؿػ  .119

 اشلزف ايجايح( –اشلزف ا٫ٍٚ ٚايجا٢ْ  –اشلزف ايجا٢ْ  –ٍٚ )اشلزف ا٫

" إ ا٫ْغإ نها٥ٔ س٢ ٜعٝؿ ؾ٢ ب٦ٝت٘ ٜٚتؿاعٌ َع ايٓاؼ ٚا٫ؽٝا٤ ؾ٢ فضاع َغتُض  .111

ٚنؿاح يهغب ايعٝؿ ٚاؿقٍٛ ع٢ً َأ٣ٚ ٚاؽباع اؿادات ايبٝٛيٛدٝ٘ ٚايٓؿغٝ٘ ٚا٫دتُاعٝ٘ ٚقز 

بٌ نجرلا َاهز ايعكبات ٚايقعٛبات ايت٢ تعٝك٘ عٔ  ٫هز ا٫ْغإ إٔ مجٝع ا٫َٛص عًٗ٘ َٝغضٙ

ؼكٝل أٖزاؾ٘ ٚقز واٍٚ ا٫ْغإ إ ٜعزٍ َٔ عًٛن٘ يٝتٛا٥ِ َع ايعضٚف َغتدزَا َايزٜ٘ َٔ قزصات 

 " تؾرل ٖشٙ اؾًُ٘ اىل أسز ايؿضٚع ا٫عاعٝ٘ يعًِ ايٓؿػ 

 ا٫دتُاع٢ –ـ ايؿغٝٛيٛد٢                                   ايعاّ          –ـ املعضؾ٢                                       

 تضنظ اجملا٫ت ايتطبٝك١ٝ ع٢ً ؼكٝل.......يعًِ ايٓؿػ   .111

 اشلزف ايجايح( –اشلزف ا٫ٍٚ ٚايجا٢ْ  –اشلزف ايجا٢ْ  –)اشلزف ا٫ٍٚ 

ٜكٍٛ ٫طاصٚؼ ٚعتٝٓجاٍ " إ ايؾدقٝ٘ تتطٛص بغبب ايتأثرلات ايجكاؾٝ٘ ٚاجملتُعٝ٘ ٚخاف١ َٔ  .112

خ٬ٍ ايًػ٘ ايت٢ تعز ٚعًٝ٘ يتؾذٝع ايتؿهرل ا٫دتُاع٢ اـال يز٣ ايؿضر " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أسز 

 ( ا٫دتُاع٢ –ٛيٛد٢      املعضؾ٢          ـ ايؿغٝ –ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ا٫عاعٝ٘ ٖٚٛ .......) ـ ايعاّ        

ٜكٍٛ رْٚايز ْٛصَإ " إ ايتعًِ ٜعتُز ع٢ً ع١ًُٝ ؽظٜٔ املعًَٛات ؾ٢ ايشانضٙ ٚسيو ٜتطًب  .113

فُٛع٘ َٔ ايؾضٚط ايت٢ ػعً٘ ٜتِ ع٢ً َضاسٌ ست٢ ميهٔ اعتدزاّ املعًَٛ٘ ؾُٝا بعز" ٜعدل سيو 

 عٔ اسز ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ايٓعضٜ٘ 

 ا٫دتُاع٢ –املعضؾ٢          ـ ايؿغٝٛيٛد٢                                   –                 ـ ايعاّ                     

ٜعز عًِ ايٓؿػ ...........َزخ٬  يهٌ ايعًّٛ ايٓؿغ١ٝ  ؾٗٛ ٜكزّ ا٫عاؼ ايٓعض٣ يهٌ ؾضٚع عًِ  .114

 ا٫دتُاع٢ (–ايؿغٝٛيٛد٢  –ايعاّ  –ايٓؿػ.....)املعضؾ٢ 

ٓؾاط ايضٜام٢ ٜكع ع٢ً ايعن٬ت ٚيهٔ باق٢ ادٗظ٠ اؾغِ تعٌُ ع٢ً " إ ايعب٤ ا٫عاع٢ يً .115

َغاعز٠ ايعن٬ت ع٢ً ؼكٝل ا٫را٤ ا٫َجٌ ٚسيو بتٛؾرل عٓافض ايطاق٘ ٚايتدًك َٔ ايؿن٬ت ٜٚتِ 

سيو بطضٜك٘ ناًَ٘ َٚٓعُ٘ , ٚسيو عٔ طضٜل ايزٚص ايكٝار٣ ايش٣ ٜكّٛ ب٘ اؾٗاط ايعقب٢ َٔ خ٬ٍ 

ْعهاعات ايعقبٝ٘ ٚفُٛع١ اشلضَْٛات ايت٢ تؿضطٖا ايػزر , ٜتنح مماعبل ا٫ؽاصات ايعقبٝ٘ ٚا٫

 إٔ ٖشٙ ايعباصٙ مت فٝاغتٗا َٔ خ٬ٍ رصاع٘ اعتُزت ع٢ً اسز ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ 

 ا٫دتُاع٢ –املعضؾ٢          ـ ايؿغٝٛيٛد٢                                   –ـ ايعاّ                                      
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 ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ .........بزصاع١ ا٭عػ ايؿٝغٝٛيٛد١ٝ يًغًٛى .116

 ا٫دتُاع٢ (–ايؿغٝٛيٛد٢  –ايعاّ  –)املعضؾ٢ 

ٜكٍٛ اٚيٝؿض ًَٖٛظ " ايه٬ّ َٔ اختقال املعضؾ٘ , اَا ا٫عتُاع ؾٗٛ اَتٝاط اؿهُ٘ " ٜؾرل سيو  .117

 اىل اسز ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ا٫عاعٝ٘ ٖٚٛ 

 املعضؾ٢ –ايُٓٛ           ـ ايؿغٝٛيٛد٢                                   –                          ـ ايؿاصم            

 ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ ......... بانتؾاف ايعًُٝات املعضؾ١ٝ ايزاخ١ًٝ ايت٢ ؼزخ يًها٥ٔ اؿ٢  .118

 ا٫دتُاع٢  –           ايعاّ                  ـ ايؿغٝٛيٛد٢      –ـ املعضؾ٢                      

ثِ بزأت ا٫ختباصات  1891ٜعتدل دُٝػ ناتٌ اٍٚ َٔ اعتدزّ َقطًح ا٫ختباص ايش٢ٖٓ ع١ٓ  .119

تتؾعب بعزٖا ٚافبشت تؾٌُ عز٠ فا٫ت ؾكز ظٗضت اختباصات خاف٘ باجملاٍ ا٫نًٝٓٝه٢ 

عًِ ٚاختباصات خاف٘ يزصاع١ يزصاع١ املضض ٚرصد١ ايغٛا٤ ٚعزّ ايغٛا٤ ٚاجملاٍ ايذلب٣ٛ يكٝاؼ عضع١ ايت

باجملاٍ ايعغهض٣ ٫ْتكا٤ ايؾدك املٓاعب يًُُٗ٘ املٓاعب٘ , ٜؾرل سيو اىل أسز ؾضٚع عًِ ايٓؿػ 

 ايٓعضٜ٘ ٖٚٛ

 ا٫دتُاع٢ –املعضؾ٢            ـ ايؿاصم                                          –ـ ايعاّ                                            

 ع١ًٝ َغُٝات كتًؿ١ ، َجٌ : عًِ ايٓؿػ اإلصتكا٢٥ أٚ عًِ ايٓؿػ ايتطٛص ٖٛ عًِ ْؿػ  ٜطًل .121

 ا٫دتُاع٢  –ايُٓٛ            ـ  ايؿغٝٛيٛد٢                                –ـ املعضؾ٢                                      

تِ بزصاع١ ايُٓٛ ايٓؿغ٢ عٓز ايها٥ٔ ٜعضؾ٘ ايزنتٛص ساَز طٖضإ بأْ٘ " أسز ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ٜٗ .121

 اؿ٢ بؾهٌ عاّ ٚا٫ْغإ بؾهٌ خال َٓش بز٤ تهٜٛٓ٘ ٚست٢ ْٗا١ٜ ٚدٛرٙ "

 ايُٓٛ –املعضؾ٢             ايؿغٝٛيٛد٢                                –ـ ايعاّ                                         

يعقبٝ٘ ٚا٫ْطٛا٤ يشيو ٜع٢ٓ بزصاع١ ٖشٙ املضسً٘ اسز ؾضٚع َٔ ابضط املؾه٬ت ايت٢ تٛاد٘ املضاٖل ا .122

 ا٫دتُاع٢ ( –ايُٓٛ             ـ ايؿغٝٛيٛد٢       –عًِ ايٓؿػ ا٫عاعٝ٘ ٖٚٛ .....) ـ املعضؾ٢      

 ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ ...... بزصاع١ عًٛى ايؿضر ايٓاتر عٔ تأثضٙ باملجرلات ا٫دتُاع١ٝ  .123

 ا٫دتُاع٢ (–ٛد٢ ايؿغٝٛي –ايُٓٛ  –)املعضؾ٢ 

ٜكٍٛ ابضاِٖٝ ايؿك٢ " إ نٌ نًُ٘ ٚنٌ ؾهضٙ تعز مبجاب١ طاق٘ صٚسٝ٘ تكّٛ بتٓؾٝط ق٣ٛ  .124

اؿٝاٙ ؾ٢ راخًو , عٛا٤ ناْت سات طبٝعٝ٘ عًبٝ٘ اٚ اهابٝ٘ " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أسز ؾضٚع عًِ 

 ا٫دتُاع٢ ( –            ايُٓٛ          ايؿغٝٛيٛد٢    –ايٓؿػ ايٓعضٜ٘ ..........) ـ املعضؾ٢    

 عًِ ايٓؿػ ........... بزصاع١ ايؿضٚم ٚاإلخت٬ؾات ايغٝهٛيٛد١ٝ بني ا٫ؾضار  ٜٗتِ .125

 املعضؾ٢ ( –ايؿغٝٛيٛد٢  –ايؿاصم  –)ايعاّ 

ٜكٍٛ ٖٝبٛقضاط " إ نٌ َضض َعضٚف ايغبب ميهٔ ايؾؿا٤ َٓ٘ " عٔ أ٣ َٔ ؾضٚع عًِ ايٓؿػ  .126

 ٜعدل ٖشا ايكٍٛ 

 ا٫دتُاع٢ –ايُٓٛ          ايؿغٝٛيٛد٢                                   –                                 ـ املعضؾ٢      
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 ٜٗتِ عًِ ْؿػ .......... بقٝاغ١ ايكٛاْني ايعا١َ ٚاملبار٣ ا٫عاع١ٝ ايت٢ تؿغض عًٛى ا٫ْغإ .127

 املعضؾ٢ ( –ايؿغٝٛيٛد٢  –ايؿاصم  –)ايعاّ 

ٝػ ناؾٝا إٔ متتًو عك٬ دٝزا ؾاملِٗ إ تغتدزَ٘ دٝزا "تؾرل ٖشٙ ٜكٍٛ صٜٓٝ٘ رٜهاصت " ي .128

 املكٛي٘ اىل اسز ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ

 ا٫دتُاع٢ –ايُٓٛ           ـ ايؿغٝٛيٛد٢                                   –ـ املعضؾ٢                                       

 زٌٜ ايغًٛى باعتدزاّ ايع٬ز املعضؾ٢ ايغًٛن٢ ٜتِ اعتدزاّ عًِ ايٓؿػ .........ؾ٢ تع .129

 املعضؾ٢ ( –ايؿغٝٛيٛد٢  –ايؿاصم  –)ايعاّ 

ٜكٍٛ ارْٚٝػ " ٫ اعضف ؽ٦ٝا ٫ٚ اًَو ؽ٦ٝا أمجٌ ٚاغ٢ً َٔ ايضغب٘ ؾ٢ املعضؾ٘ " ٜؾرل َنُٕٛ ٖشٙ  .131

 املكٛي٘ اىل عًِ ايٓؿػ

 ا٫دتُاع٢ –ـ ايؿغٝٛيٛد٢                                          ايُٓٛ     –ـ املعضؾ٢                                       

 ىتك عًِ ايٓؿػ .... بايزصاع١ ايٓعض١ٜ يعاٖض ْؿغ١ٝ َع١ٓٝ    .131

 املعضؾ٢ (  –ايؿغٝٛيٛد٢  –ايؿاصم  –) ايعاّ 

 ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ .... بزصاع١ اثض اؾٗاط ايعقب٢ ع٢ً ايغًٛى  .132

 ملعضؾ٢ (ا –ايؿغٝٛيٛد٢  –ايؿاصم  –)ايعاّ 

ٜكٍٛ عتٝؿٔ ٖاٚنٝٓر " إ ا٭ؽدال اشلار٥ٕٛ ميتًهٕٛ أنجض ايعكٍٛ فدبا "عٔ أ٣ َٔ ؾضٚع  .133

 عًِ ايٓؿػ تعدل ٖشٙ املكٛي٘

 ا٫دتُاع٢ –ايُٓٛ            ـ ايؿغٝٛيٛد٢                                   –ـ املعضؾ٢                                       

سغاؼ ٚا٫رصاى ٚايتعًِ ٚايتشنض ٚايتدٌٝ ٚايتؿهرل ٚايشنا٤ ٚايزٚاؾع  ٖٛ عًِ َٔ َٛمٛعات١ ا٫ .134

 ايُٓٛ( –ايؿغٝٛيٛد٢  –ايؿاصم  –ايٓؿػ ..........)ايعاّ 

 ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ ..... بزصاع١ املؾه٬ت ايُٓا١ٝ٥ املتعًك١ بهٌ َضس١ً  .135

 ا٫دتُاع٢ (–ايؿغٝٛيٛد٢  –ايُٓٛ  –) املعضؾ٢ 

سا اصرت إ تعضف َز٣ تكزّ فتُع َا , ؾاْعض اىل ٚمع املضأٙ ؾٝ٘" عٔ أ٣ َٔ ٜكٍٛ ناصٍ َاصنػ " ا .136

 ؾضٚع عًِ ايٓؿػ تعدل ٖشٙ املكٛي٘

 ا٫دتُاع٢ –ايُٓٛ            ـ ايؿغٝٛيٛد٢                                   –املعضؾ٢                                       

 اىل قٛاْني ايتؿاعٌ ا٫دتُاع٢ بني ا٫ؾضار ٚاؾُاعات ٜٗزف عًِ ايٓؿػ ........يًتٛفٌ  .137

 ا٫دتُاع٢ (–ايؿغٝٛيٛد٢  –ايُٓٛ  –) املعضؾ٢ 

 ٜغاعز عًِ ايٓؿػ ........ ؾ٢ عًُٝات ايتٛد١ٝ ايتع٢ًُٝ ٚامل٢ٓٗ   .138

 املعضؾ٢ (  –ايؿغٝٛيٛد٢  –ايؿاصم  –)ايعاّ 

َٔ َٛمٛعات٘ : ايكٝار٠ ٚايتعإٚ ٚايتٓاؾػ ٚايزعا١ٜ ٚايؾا٥عات ٚايجٛصات ٚاؿضٚب ٚايضأ٣ ايعاّ ٖٛ  .139

 ايُٓٛ ( –ايؿغٝٛيٛد٢           ـ ا٫دتُاع٢        –عًِ ايٓؿػ ........ ) ايعاّ      
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 ٜبشح عًِ ايٓؿػ.......... ؾ٢ تأثرل ٖضَٕٛ ايجرلٚنغني ع٢ً ْؾاط اؾغِ   .141

 ايُٓٛ –ايؿغٝٛيٛد٢          ـ ا٫دتُاع٢                             –                           ايعاّ        

ٜكٍٛ يٛنضٜتٝٛؼ " ٫ؽ٤٢ ميهٔ ابزاع٘ َٔ ٫ؽ٢ " ؼٌُ ٖشٙ ايعباصٙ َنُْٛا عُٝكا ٫سز  .141

 ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ا٫عاعٝ٘ 

 ا٫دتُاع٢ –ـ ايؿغٝٛيٛد٢                                       ايُٓٛ   –املعضؾ٢                                       

ٜكٍٛ اٚيٝؿض ْٚزٍ ٖٛملظ " َاهعٌ اؿٝاٙ تغتشل إٔ مٝاٖا ٖٛ ا٫ميإ بؾ٧ٝ ٚايتشُػ يؾ٤ٞ"  .142

 ٜؾرل َنُٕٛ ٖشٙ املكٛي٘ اىل عًِ ايٓؿػ

 ا٫دتُاع٢ –ؿغٝٛيٛد٢                                  ايُٓٛ              ـ اي –املعضؾ٢                                       

 ٜغتؿار َٔ عًِ ايٓؿػ ........... ؾ٢ تعزٌٜ ٚتػٝرل املغاص ايؿهض٣ ٚايغًٛن٢ يٮؾضار  .143

 ايُٓٛ –املعضؾ٢             ـ ا٫دتُاع٢                                   –ايعاّ                                         

ٜكٍٛ ًَٖٝٛٝظ " ٫ؽ٤٢ ٜٛسز ا٫لًٝظ ا٫ اؿضب ٫ٚؽ٤٢ ٜؿضقِٗ ا٫ بٝهاعٛ " ؼٌُ ٖشٙ املكٛي٘  .144

 اؽاصٙ اىل أسز ايؿضٚع ا٫عاعٝ٘ يعًِ ايٓؿػ 

 ا٫دتُاع٢ –ايُٓٛ            ـ ايؿغٝٛيٛد٢                                   –املعضؾ٢                                   

ايشٟ) ىتك بزصاع١ مجٝع ايعًُٝات اييت ٜتِ َٔ خ٬شلا ْكٌ املزخ٬ت اؿغ١ٝ يف ايها٥ٔ ايعًِ  .145

اؿٞ، ٚؼًٜٛٗا، ٚؽظٜٓٗا، ٚتٛمٝشٗا، ٚاعتزعا٥ٗا، ٚاعتدزاَٗا، ٚاعتد٬ل ْتا٥ذٗا  ( ٜؾرل 

 ايتعضٜـ ايغابل اىل عًِ ايٓؿػ ......

 ايؿغٝٛاٚد٢ ( –ايُٓٛ  –املعضؾ٢  –)ايغٝاع٢ 

ٝؿ١ٝ تضمج١ اؾٗاط ايعقيب املضنظٟ يًُشؿظات سات ايق١ً ايبٝٛيٛد١ٝ، ٚؼًٜٛٗا ؾِٗ ٚتؿغرل ن .146

 ايُٓٛ( –ا٫دتُاع٢  –ايؿغٝٛيٛد٢  –إىل عًٛى ٜعز َٔ اٖتُاَات عًِ ايٓؿػ)ايعاّ 

 ٜزصؼ َا ٜطضأ ع٢ً اإلْغإ َٔ تػرلات خ٬ٍ ؾذل٠ سٝات٘ ٖٛ عًِ ايٓؿػ ......  .147

 ُٓٛ(اي –ا٫دتُاع٢  –ايؿغٝٛيٛد٢  –)ايعاّ 

ٜؾٌُ  املعاصف ا٭عاع١ٝ يف عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ املكضص ايض٥ٝغ٢  ايش٣ رصع٘ ٚعًه٘ املدتك يف عًِ  .148

 ايٓؿػ عٛا٤ نإ ؽقك عاّ أٚ ؾضعٞ  تؾرل ايعباص٠ اىل عًِ ايٓؿػ .......

 ايب٢٦ٝ( –ا٫صتكا٢٥  –ايعاّ  –)ايغٝاع٢ 

ؿضعا َجٌ عًِ ايٓؿػ ايطؿٛي١ ٚعًِ ٜؾٗزعًِ ايٓؿػ ..........يف اٯ١ْٚ  ا٫خرل٠ تػرلا ٚاععا َٚت .149

 ايٓؿػ املضاٖك١  ٚ عًِ ايٓؿػ ايضاؽز ٚايؾٝدٛخ١   

 ايذلب٣ٛ ( –ايغٝاع٢  –ايُٓٛ  –)ايعاّ 

ّٞ. أماف عًُ٘ يف اإلرصاى ٚع٬ز ا٫نت٦اب  .151 ٜعتدل) آصٕٚ ت. بٝو (ا٭ب امل٪عػ يًع٬ز اإلرصان

ّٞ ي٬نت٦اب ٜؾرل سيو اىل عًِ ايٓؿػ   ايهجرل ٚسعٞ باٖتُاّ بايؼ. يف نتاب٘ "ايع٬ز اإلرصان

 ايُٓٛ( –ايؿغٝٛيٛد٢  –ا٫دتُاع٢  –)املعضؾ٢ 
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ؿغ١ٝ ٚقاٚي١ تضمج١ ايغًٛى اإلْغاْٞ غطاب ايتعضف ع٢ً اؾشٚص ايؿغٝٛيٛد١ٝ يًعٛاٖض ايٓ .151

ؾغٝٛيٛدٞ أٚ عنٟٛ ٜغتُز يػ١ خطاب٘ َٔ نٌ َٔ اؾٗاط ايعقيب ٚاؾٗاط اشلضَْٛٞ ٚاؾٗاط اؿٛاعٞ 

 ع٢ً ٚد٘ ايتشزٜز ٜعز َٔ اٖزاف عًِ ايٓؿػ ........

 ايذلب٣ٛ( –ايُٓٛ  –ايؿغٝٛيٛد٢  –)ايب٢٦ٝ 

قزٍص ممهٔ يُؿِٗ ايؿضر يغًٛن٘ ايشاتٞ ٚايغًٛى ٜغاعز عًِ ايٓؿػ ......ع٢ً َتشكٝل أندل  .152

١ّٝ ايّتؿاعٌ ٚايتٛاُفٌ َع اٯخضٜٔ،  اـاصدٞ يٮؾضار اٯخضٜٔ، ٚبايتايٞ ؾِٗ رٜٓاَٝه

 ايذلب٣ٛ ( –ايتذاص٣  –ا٫دتُاع٢  –) ايغٝاع٢ 

تغاعز ا٫ػاٖات ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ع٢ً ؼزٜز عًٛى ايؿضر ٚاؽاس ايكضاصات رٕٚ تضرر ٢ٖٚ اسز  .153

 ات عًِ ايٓؿػ .......َٛمٛع

 ايذلب٣ٛ ( –ايتذاص٣  –ا٫دتُاع٢  –)ايغٝاع٢ 

 ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ .... بتطبٝل َبار٨ ٚقٛاْني عًِ ايٓؿػ ؾ٢ فاٍ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚسٌ َؾه٬ت٘   .154

 ايب٢٦ٝ –  ايقٓاع٢              ـ ايتذاص٣                               –ايذلب٣ٛ                                 

ٜكٍٛ بٌٝ غٝتػ " اعتكز اْ٘ اسا بٝٓت يًٓاؼ املؾانٌ ٚاؿًٍٛ ؾغٝتشضنٕٛ يًعٌُ " تعدل ٖشٙ  .155

 املكٛي٘ أسز ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ايتطبٝكٝ٘ ٖٚٛ 

 ايب٢٦ٝ –ايقٓاع٢                ـ ايتذاص٣                                 –ايذلب٣ٛ                                

 عًِ ايٓؿػ....... يضؾع ايهؿا٠٤ اإلْتاد١ٝ يًعاٌَ ٜٗزف  .156

 ايب٢٦ٝ( –ايتذاص٣  –ايقٓاع٢  –)ايذلب٣ٛ  .157

ٜكٍٛ اْزصٜ٘ دٝز " املٓاؾل اؿكٝك٢ ٖٛ ايش٣ ٫ٜزصى خزاع٘ ٫ْ٘ ٜهشب بقزم " تعدل ٖشٙ املكٛي٘  .158

 عٔ أسز ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ايتطبٝكٝ٘ ٖٚٛ

 ايب٢٦ٝ –ا٫نًٝٓٝه٢            ـ ايغٝاع٢                                 –ايذلب٣ٛ                                

 ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ .........بتطبٝل َبار٨ ٚقٛاْني ايتعًِ ؾ٢ ع١ًُٝ ايتزصٜػ  .159

 ايب٢٦ٝ( –ايتذاص٣  –ايقٓاع٢  –)ايذلب٣ٛ 

ساّ ، ٚاينٛما٤ ، ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ ......... بزصاع١ املؾه٬ت ايب١ٝ٦ٝ املدتًؿ١ :  نايتًٛخ ، ٚايظ .161

 ايب٢٦ٝ( –ايتذاص٣  –ٚاإلستباؼ اؿضاص٣ ،  ٚايتقشض  )ايذلب٣ٛ      ـ ايقٓاع٢ 

ٜكٍٛ ٖٓض٣ ؾٛصر " ايغض ا٭ععِ يًٓذاح ٖٛ إٔ تزصى َا املكزص يو ؾعً٘ ثِ تكّٛ بؿعً٘ " ٜعدل ٖشا  .161

 ايكٍٛ عٔ أ٣ َٔ يؿضٚع ايتطبٝكٝ٘ يعًِ ايٓؿػ 

  ايغٝاع٢ –يقٓاع٢           ـ ايتذاص٣                                  ا –ا٫نًٝٓٝه٢                   

ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ ..... بزصاع١ اـقا٥ك ايت٢ متٝظ َضاسٌ ايُٓٛ املدتًؿ١ يه٢ ٜتٝح يًُضب٢ ؾضل  .162

 ايؿغٝٛيٛد٢ ( –ايذلب٣ٛ –ايُٓٛ  –ٚمع املٓاٖر ايزصاع١ٝ املٓاعب١ .....)ايعاّ
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ٜكٍٛ اٌَٝ عٝٛصإ " املضض َٓؿش ٫ اصار٣ اىل سٚاتٓا هدلْا ع٢ً ايتٛغٌ ؾ٢ ايعُل ٚوهُٓا ب٘ ,  .163

 ٚاملضٜض َاٖٛ ا٫ َٝتاؾٝظٜك٢ صغِ اْؿ٘ "  ٜؾرل ٖشا ايكٍٛ اىل أ٣ َٔ ؾضٚع عًِ ايٓؿػ 

 ايغٝاع٢ –      ايقٓاع٢            ـ ايتذاص٣                             –ا٫نًٝٓٝه٢                 

 ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ ......... بتشكٝل ايضما ايٓؿغ٢ ٚامل٢ٓٗ يًعاًَني   .164

 ايؿغٝٛيٛد٢( –ايُٓٛ  –ايذلب٣ٛ  –)ايقٓاع٢ 

ٜكٍٛ ف٬ح عبز ايقبٛص " اصار٠ ايؾؿا٤ ْقـ ايؾؿا٤ " ٜعدل ٖشا ايكٍٛ عٔ أ٣ َٔ يؿضٚع ايتطبٝكٝ٘  .165

 ( ايغٝاع٢ –ـ ايتذاص٣                          ايقٓاع٢  –يعًِ ايٓؿػ ........) ا٫نًٝٓٝه٢     

ٜغِٗ عًِ ايٓؿػ ........... ؾ٢ ؼكٝل ايٓقض ؾ٢ املعاصى ايعغهض١ٜ َٔ خ٬ٍ ايزعا١ٜ ٚاؿضب  .166

 ايعٝار٣( –ايُٓٛ  –ايعغهض٣ –)ايب٢٦ٝ  ...............ايٓؿغ١ٝ

أَض خطرل " ؾ٢  ٜكٍٛ نْٛؿؾٝٛؼ " ايتعًِ َٔ رٕٚ تؿهرل دٗز ما٥ع ٚايتؿهرل َٔ رٕٚ تعًِ .167

 ٖشٙ املكٛي٘ اؽاصٙ اىل اسز ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ايتطبٝكٝ٘ 

 ايب٢٦ٝ –ايقٓاع٢               ـ ايتذاص٣                                 –ايذلب٣ٛ                                

  ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ .... بتطبٝل َبار٨ ٚقٛاْني عًِ ايٓؿػ ؾ٢ فاٍ ايتذاص٠ ٚاإلع٬ٕ  .168

 ايب٢٦ٝ( –ايتذاص٣  –)ايذلب٣ٛ    ـ ايقٓاع٢ 

ٜكٍٛ تَٛاؼ ارٜغٕٛ " اْا مل اؾعٌ ا٣ ؽ٧ٝ عٔ طضٜل ايقزؾ٘ , ٫ٚ ا٣ َٔ اخذلاعات٢ دا٥ت عٔ  .169

 طضٜل ايقزؾ٘ , بٌ دا٥ت عٔ طضٜل ايعٌُ" تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أسز ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ايتطبٝكٝ٘ ٖٚٛ 

 ايب٢٦ٝ –٢            ـ ايتذاص٣                                ايقٓاع –ايذلب٣ٛ                     

ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ .........بتطبٝل َبار٨ ٚقٛاْني عًِ ايٓؿػ ؾ٢ صؾع َغت٣ٛ ايضٚح املعٜٓٛ٘ َٚز  .171

اؾٓٛر بايطاق٘ ايٓؿغٝ٘ اي٬طَ٘ يتشكٝل ا٫ْتقاصات ٚاعذلرار املغًٛب َٔ ا٭صض ٚصرع نٌ َٔ تغٍٛ 

 ٤ ع٢ً َكتٓٝات ا٭ٚطإ َٚكزعات٘ ٚأصم٘ي٘ ْؿغ٘ ا٫عتزا

 ايب٢٦ٝ –ايقٓاع٢            ـ ايتذاص٣                                 –ايذلب٣ٛ                                

ٜكٍٛ بٌٝ غٝتػ " طبا٥ٓو ا٭نجض غنبا ِٖ أنجض َقزص تعًِٝ يو " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أسز  .171

 ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ايتطبٝكٝ٘

 ايب٢٦ٝ –ايقٓاع٢            ـ ايتذاص٣                                 –ايذلب٣ٛ                                

 ٜٗزف عًِ ايٓؿػ ......باختٝاص ايعاٌَ املٓاعب يًعٌُ املٓاعب ي٘ ٚتزصٜب١ عًٝ٘  .172

 ايب٢٦ٝ( –اؿضب٢  –)ايذلب٣ٛ   ـ ايقٓاع٢ 

ٜكٍٛ ايدلت آٜؾتأٜ " اْا ٫ اعضف ايغ٬ح ايش٣ عٝغتدزَ٘ ا٫ْغإ ؾ٢ اؿضب ايعاملٝ٘ ايجايج٘ ,  .173

يه٢ٓ اعضف اْ٘ عٝغتدزّ ايعقا ٚاؿذض ؾ٢ اؿضب ايعاملٝ٘ ايضابع٘" تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أ٣ َٔ ؾضٚع 

 عًِ ايٓؿػ ايتطبٝكٝ٘ 

 ايب٢٦ٝ –ـ ايتذاص٣                                         ايعغهض٣   –ايذلب٣ٛ                                
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 ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ ..........بزصاع١ ايعٛاٌَ ايٓؿغ١ٝ ايت٢ ت٪ثض ؾ٢ املغتًًٗهني  .174

 ايب٢٦ٝ( –ايتذاص٣  –)ايذلب٣ٛ      ـ ايقٓاع٢ 

٣ َٔ ؾضٚع عًِ ٜكٍٛ عبز ايضمحٔ بٔ خًزٕٚ " ايؾعٛب املكٗٛصٙ تغ٤ٛ أخ٬قٗا " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أ .175

 ايٓؿػ ا٫تٝ٘  ٜعدل ٖشا ايكٍٛ عٔ أ٣ َٔ يؿضٚع ايتطبٝكٝ٘ يعًِ ايٓؿػ 

 ايغٝاع٢ –ايقٓاع٢        ـ ايتذاص٣                                   –ا٫نًٝٓٝه٢               

 ٜغتؿٝز املعًِ َٔ عًِ ايٓؿػ .....ؾ٢ ت١ُٝٓ َٗاصات٘  .176

 ايب٢٦ٝ( –ايتذاص٣  –ايقٓاع٢  -)ايذلب٣ٛ 

 ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ ..... بزصاع١ أثض ايعاٌَ ايٓؿغ٢ ؾ٢ اإلفاب١ با٭َضاض اؾغ١ُٝ .177

 ايعٝار٣ ( –ايُٓٛ  –ايقٓاع٢  –)ايب٢٦ٝ 

ٜكٍٛ اؾ٬طٕٛ " ٫تطًب دٛر٠ ايعٌُ بٌ ػٜٛزٙ ٫ٕ ايٓاؼ ٫ٜغايْٛو ؾ٢ نِ ؾضغت َٓ٘ بٌ  .178

 عًِ ايٓؿػ .......ٜٓعضٕٚ اىل اتكاْ٘ ٚدٛر٠ فٓع٘" ٜعدل سيو عٔ اسز اٖتُاَات 

 ايغٝاع٢ –ايقٓاع٢              ايتذاص٣                                   –ا٫نًٝٓٝه٢                  

 ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ ........بزصاع١ ايع٬ق١ بني ا٫ْغإ ٚب٦ٝت١ املار١ٜ  .179

 ايعٝار٣ ( –ايُٓٛ  –ايقٓاع٢  –)ايب٢٦ٝ 

 اإلمطضابات ايٓؿغ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚتؾدٝقٗا ٚع٬دٗا  ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ .....بزصاع١ أعباب .181

 ايُٓٛ ( –اؿضب٢  –ا٫نًٝٓه٢  –)ايب٢٦ٝ 

ٜكٍٛ ثٝٛرٚص صٚطؾًت " اسا نإ يزٜو صغب٘ سكٝكٝ٘ يًتدًك َٔ ا٣ عارٙ َزَضٙ , ؾاعًِ اْو قز  .181

 %" ٜعدل ٖشا ايكٍٛ عٔ أ٣ َٔ يؿضٚع ايتطبٝكٝ٘ يعًِ ايٓؿػ 51ؽؿٝت بايؿعٌ بٓغب١ 

 ايغٝاع٢ –ايقٓاع٢                  ـ ايتذاص٣                                   –              ا٫نًٝٓٝه٢

ٜكٍٛ عبز ايضمحٔ ابٔ خًزٕٚ " ق١ُ ا٭رب إٔ تٓقت اىل ؽدك وزثو ؾ٢ أَض اْت تعضؾ٘ دٝزا ٖٚٛ  .182

 هًٗ٘" اىل ا٣ ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ايتطبٝكٝ٘ تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ 

 ايغٝاع٢ –ايقٓاع٢              ـ ايتذاص٣                                   –       ا٫نًٝٓٝه٢         

 ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ .....بزصاع١ بعض املؾه٬ت َجٌ ايتًٛخ ٚايتقشض  .183

 ايُٓٛ ( –اؿضب٢  –ا٫نًٝٓه٢  –)ايب٢٦ٝ 

عٓز ؾتح ٖشا  ٜكٍٛ ارٚيـ ٖتًض " اؿضب ٢ٖ نؿتح باب غضؾ٘ َعًُ٘ , ئ تعضف ابزا َاايش٣ عٝشزخ .184

 ايباب " اىل ا٣ َٔ ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ايتطبٝكٝ٘ تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ 

 ايب٢٦ٝ –ايقٓاع٢            ـ ايتذاص٣                                 –ايذلب٣ٛ                                

 ٜٗتِ بأعايٝب صؾع ايضٚح املع١ٜٛٓ يًُشاصبني ٚايكار٠  .185

 ايعٝار٣ ( –ُٓٛ اي –ايعغهض٣ –)ايب٢٦ٝ 
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ٜكٍٛ ٖٓض٣ ؾٛصر " أ٣ ؽدك ٜتٛقـ عٔ ايتعًِ ٖٛ عذٛط عٛا٤ نإ ؾ٢ ايعؾضٜٔ أٚ ايجُاْني "  .186

 ؼٌُ ٖشٙ ايعباصٙ َنُْٛا ٫سز ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ايتطبٝكٝ٘ ٖٚٛ

 ايب٢٦ٝ – ايقٓاع٢            ـ ايتذاص٣                                –ايذلب٣ٛ                                

ٜكٍٛ ايؾاعض ساؾغ ابضاِٖٝ " ا٭ّ َزصع٘ اسا أعزرتٗا أعزرت ؽعبا طٝب ا٭عضام " تعدل ٖشٙ املكٛي٘  .187

 عٔ أ١ُٖٝ عًِ ايٓؿػ .......

 ايب٢٦ٝ –ايقٓاع٢            ـ ايتذاص٣                                 –ايذلب٣ٛ                                

 .......ايكًل ٚعٝٛب ايٓطل ٚرصاع١ سا٫ت ايتدًـ ٖٛ عًِ ايٓؿػ ....... َٔ َٛمٛعات٘ ..... .188

 ايعٝار٣(  –ايُٓٛ  –ايعغهض٣ –)ايب٢٦ٝ 

ٜكٍٛ َايهّٛ انػ " يكز تعًُت بانضا إٔ اؿل ٫ميو إٔ ٜغهت عٓ٘ ٚإٔ ع٢ً املضأ إٔ وزخ  .189

 ؿػ ايتطبٝكٝ٘ بعض اينذٝر ست٢ وقٌ ع٢ً َاٜضٜز " تؾرل ٖشٙ ايعباصٙ اىل اسز ؾضٚع عًِ ايٓ

 ايغٝاع٢ –ايقٓاع٢            ـ ايتذاص٣                                 –ا٫نًٝٓٝه٢                

 ٜكّٛ ع٬ح ايؾ٦ٕٛ املعٜٓٛ٘ يًكٛات املغًش٘ ع٢ً أسز ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ .......  .191

 ايعٝار٣ ( –ايُٓٛ  –ايعغهض٣ –)ايب٢٦ٝ 

اطٝ٘ َٔ عٝٛبٗا إٔ ػدلى ع٢ً ا٫عتُاع اىل صأ٣ اؿُك٢ "تؾرل ٜكٍٛ دٛصز بضْاصر ؽٛ " ايزميٛقض .191

 ٖشٙ املكٛي٘ اىل أسز ظٛاٖض عًِ ايٓؿػ .......

 ايب٢٦ٝ –ايغٝاع٢                   ـ ايتذاص٣                                 –ايذلب٣ٛ               

 ؿاي٘ ...... ٜعاجل ا٫مطضابات ايغٝهٛعَٛاتٝ٘ ٜٚعتُز ع٢ً َٓٗر رصاع١ ا .192

 ايعٝار٣ ( –ايُٓٛ  –ايعغهض٣ –)ايب٢٦ٝ 

اْتؾضت ؾ٢ ايؿذل٠ ا٫خرل٠ املداٚف ٚايٛعاٚؼ ٚاشلٛؼ بني ايٓاؼ بغبب اْتؾاص ؾرلٚؼ نض١ْٚ يشيو  .193

 ٜعز عًِ ايٓؿػ ...........انجض ؾضٚع عًِ ايٓؿػ يتؾدٝك تًو املداٚف 

 ايب٢٦ٝ ( -ايؿغٝٛيٛد٢ –ا٫نًٝٓه٢  –)ايذلب٣ٛ 

ب ن١ًٝ ايذلب١ٝ عًِ ايٓؿػ ....... يًتعضف ع٢ً خقا٥ك املتعًُني ست٢ ٜتغ٢ٓ شلِ ٜزصؼ ط٬ .194

 ٚمع طضا٥ل كتًؿ١ يًتزصٜػ  

 املعضؾ٢ ( –ايؿغٝٛيٛد٢  –ايذلب٣ٛ  –)ايُٓٛ 

انتؾاف غرل ايقاؿني يًتذٓٝز ناملضم٢ عكًٝا ٚمعاف ايعكٍٛ ٚغرلِٖ َٔ اٖتُاَات عًِ  .195

 ايٓؿػ 

 ا٫دتُاع٢ ( –اؿضب٢  –املعضؾ٢  –)ايغٝاع٢ 

ايزٚص ايكٝارٟ، ٚتهٜٛٔ ايغٝاعات ايزاخ١ًٝ ٚاـاصد١ٝ، ٚاؿضنات اؾُاع١ٝ ٚايقضاعات،  .196

 ٚايغًٛى ايعٓقضٟ نًٗا َٛمٛعات تِٗ عًِ ايٓؿػ ........

 ايب٢٦ٝ( –ا٫دتُاع٢  –ايغٝاع٢  –)اؿضب٢ 
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 ٖتُاَات عًِ ايٓؿػ ....تكِٝٝ ايعٌُ ٚا٭را٤ املٗين  ٚايتعضف ع٢ً قزصات ايعاًَني ٚاعتجُاصٖا َٔ ا .197

 اؿضب٢ ( –ايغٝاع٢  –ايتذاص٣  –)ايقٓاع٢ 

ْٛع َٔ عًِ ايٓؿػ ٜٗتِ بزٚاؾع ايؾضا٤ ٚاؿادات يًُغتًٗو ٖٚشٙ ايزٚاؾع تهٕٛ غرل َؾبع١  .198

 ٚتكزص ا٫ػاٖات ع٢ً املٓتذات املٛدٛر٠ يف ايغٛم ٜؾرل ايتعضٜـ ايغابل اىل عًِ ايٓؿػ .......

 ا٫دتُاع٢ ( –ؿضب٢ ا –ايتذاص٣  –)ايقٓاع٢ 

ٜغ٢ُ بعًِ ايٓؿػ ايغضٜضٟ، ٖٚٛ ؾضع َٔ ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ايشٟ ٜٗتِ بزصاع١ ا٭َضاض ايعك١ًٝ،  .199

 ٚايغًٛى ايؾاس، ٚاملؾانٌ ايٓؿغ١ٝ ٜؾرل ايتعضٜـ ايغابل اىل عًِ ايٓؿػ .....

 املعضؾ٢ ( –ا٫نًٝٓه٢  –ايغٝاع٢  –)ايقٓاع٢ 

ٚايعٌُ ع٢ً طٜار٠ إسغاؼ ايطؿٌ باي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤  تؾرل ايزصاعات إ تكزِٜ ايزعِ ايعاطؿٞ .211

٭عضت٘ ٚٚطٓ٘ ٚؽعٛصٙ بايزف٤ ايعا٥ًٞ ٚسب ٚايزٜ٘ ي٘، ٚايعٌُ ع٢ً َز دغٛص َٔ ايجك١ بني ايطؿٌ 

ٚأعضت٘ ٚإهار سٛاص را٥ِ بني أؾضار ا٭عض٠ ٚتعُٝل ايق٬ت ا٭عض١ٜ، ٚنٌ ٖشٙ اؾٛاْب إسا مت َضاعاتٗا 

 ؽو عٛف ت٪رٟ إىل منٛ ْؿغٞ ٚاْؿعايٞ عًِٝ يًطؿٌ تؾرل ايعباص٠ ايغابك١ َٔ قبٌ ا٭عض٠ ، ؾإْٗا ب٬

 اىل عًِ ايٓؿػ ....

 ا٫نًٝٓه٢ ( –ا٫دتُاع٢  –ايذلب٣ٛ  –)ايُٓٛ 

 ٚمع اـطط ايعغهض١ٜ يف َٛاد١ٗ ايعزٚ َٔ اٖتُاَات عًِ ايٓؿػ ........... .211

 ا٫نًٝٓه٢ ( –ايعغهض٣  –ايُٓٛ  –)ايغٝاع٢ 
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 .يه٢ ٜهٕٛ ايفضر عاملا أٚ باسجا ْفغٝا ٫بز إٔ ٜغتدزّ َٓٗر ع٢ًُ يًٛصٍٛ اىل ايكٛاْني 
 فعًِ ايٓفػ ذنكل اٖزاف٘ َٔ خ٬ٍ َٓاٖر ايبشح 
 ايطبٝع٢ إ ختتًف َٓاٖر ايبشح يف عًِ ايٓفػ ٫خت٬ف ايعٛاٖض ايٓفغ١ٝ ٚايغًٛن١ٝ َٚٔ ٖشٙ املٓاٖر َٔٚ 

 
 

  
  
 .٬َسع١ ايفضر يٓفغ٘ ٚتأًَ٘ يشات٘ يٝددلْا عُا ٜزٚص بزاخً٘ َٔ أفهاص َٚؾاعض ٚأساعٝػ ٖٛ 
  امل٬سع١ ايشات١ٝ. -امل٬سع١ ايزاخ١ًٝ  -ايتأٌَ ايشات٢  –ٜغ٢ُ اٜضآ :  ايتأٌَ ايباط٢ٓ 
  ٍَاْفعً٘ سني ْصف َا ْؾعض ب٘ َٔ َؾاعض ٭سز ا٭صزقا٤. 9َجا  :  
 ٍسني خندل ايطبٝب مبا ْؾعض ب٘ َٔ أمل.    2َجا  : 
 ٍعٓزَا ٜصف ٫عب نض٠ َؾاعضٙ بعز فٛط فضٜك١ اٚ خغاصت٘ 3َجا : 

  ٜغتدزّ ف٢ اذتا٫ت نايتاي١ٝ 
 9 ملغتكبً٘ امل٢ٓٗ ) اس٬ّ ٜكع١ (َجٌ ختٌٝ املضاٖل نأس٬ّ ايّٓٛ ٚ ا٫ْفعا٫ت .رصاع١ ايعٛاٖض ايٓفغ١ٝ : ـ 

 2 عٓزَا ٜطًب َٔ ايفضر ا٫داب١ ع٢ً زتُٛع١ َٔ ا٫ع١ً٦ ؽفٜٛا اٚ حتضٜضٜا ملعضف١ َا اإلعتفتا٤ات ايؾدص١ٝ : ـ

 َجٌ اختباص  املكاب١ً ايؾدص١ٝ يط٬ب ادتاَعات يزٟ ايفضر َٔ ٍَٝٛ ٚصغبات . 

 3 َجٌ دًغ١ سٝح ٜغتُع املعاجل اىل َا ٜضٜٚ٘ املضٜض َٔ َؾاعضٙ  يٝتعضف عًٞ َضو١ ٚع٬د٘ ايع٬ز ايٓفغ٢ : ـ

 ايع٬ز عٓز ايطبٝب ايٓفغ٢ 

 4 ايتعضف عًٞ ٍَٝٛ ا٫فضار .ـ 

  
 9 ع٬ز َجٌ اخفا٤ املضٜض بعض ا٫عضاص اثٓا٤ ايقز ٜتعُز تضًٌٝ ايباسح أٚ خزاع٘ . ـ 
 2 َج٬ املضٜض ٜصف ايؾدص أثٓا٤ اإلعتبطإ ٜٓكغِ إىل باسح َٚبشٛخ ٚاسز ُٖٚا عًُٝتإ عكًٝتإ َتضارإ ـ

 َؾاعضٙ ثِ ٬ٜسغ ْفغ٘ اثٓا٤ ايٛصف
 3 َج٬ نٌ ؽدص ٜصف َؾاعضٙ َٔ ٚد١ٗ ْعضٙ ارتاص١ إٔ ايتأٌَ ايشات٢ ٜتأثض بارتدل٠ ايؾدص١ٝ يصاسب٘ .ـ

 عٔ َؾادض٠ َع١ٓٝ
 4 َجٌ ع٪اٍ ا٣ فضر ف٢ ٜصعب أعتدزاَ٘ ف٢ َٛاقف ايتفهرل ايعُٝل ٚ ا٫ْفعا٫ت اذتار٠ ٚايكٝاّ باعُاٍ ؽاق١ ـ

  َٛقف اْفعاٍ ...) َاسا تؾعض (
 5 ٜصعب اعتدزاَ٘ َع ا٫طفاٍ َٚٓدفضٞ ايكزص٠ ايًغ١ٜٛ .ـ  
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  ن١ُٝ صاص١َ  َع ايتذهِ يف املتغرلات ٚوبط املتغرل ايزخٌٖٝٛ رصاع١ اثض َتغرل عًٞ َتغرل أخض بطضٜك١ 

 ٍرصاع١ اثض ايظٜار٠ ايغها١ْٝ ع٢ً ايت١ُٝٓ  2َجاٍ: أثض ايضٛوا٤ عًٞ ايتشصٌٝ ايزصاع٢        9َجا : 

 

 ٖٛ ايتشهِ ايهُٞ ايصاصّ يف املتغرلات اييت تصٓف إيٞ::  ـ ايضبط ايتذضٜيب9

 املضار َعضف١ َزٟ تأثرلٙ)ايضٛوا٤(( َتغرل َغتكٌ : أ

 املضار َعضف١ َزٟ تأثضٙ) ايتشصٌٝ ايزصاع٢( غرل تابع:     ب( َت

ٚاْكطـا   خٛي٘ اثٓـا٤ ايتذضبـ١ َجـٌ ايتٜٗٛـ١     املضار عظي٘ ٚعزّ ر دـ( َتغرل رخٌٝ: 

 ايهٗضبا٤

اعتدزاّ زتُٛعتإ  -2

 َتهاف٦تإ

 يًُتغرلاملغتكٌ. ) ايضٛوا٤ (تتعضض أ( زتُٛع١ جتضٜب١ٝ : 

 ٫ تتعضض يًُتغرل املغتكٌ .ب(زتُٛع١ وابط١: 

 تعضٜض اجملُٛع١ ايتذضٜب١ٝ يًُتغرل املغتكٌ ثِ َكاص١ْ أرا٥ٗا باجملُٛع١ ايضابط١ املعادت١ ايتذضٜب١ٝ -3

 بٝإ اثض املتغرل املغتكٌ عًٞ اجملُٛع١ ايتذضٜب١ٝ عٛا٤ با٫دناب اٚ ايغًب ايتكِٜٛ -4

   
 

 

    ِٖٛف٢ املتغرلات رصاع١ ايع٬ق١ بني َتغرلٜٔ نُا ُٖا عًٝ٘ ف٢ ايٛاقع رٕٚ ايتشه 

  

 ّيًدطض ٚاملٗا١ْ عزّ تعضٜض ايفضرَج٬: اعتدزاّ املٓٗر ايتذضٜب٢ ٫عتباصات اخ٬ق١ٝ عٓزَا ٜصعب ٜغتدز  

 

 : املثال الثاني : املثال االول

 رصاعــ١ ايفــضٚم بــني املــتدًفني عكًٝــا ٚبــني َتٛعــط٢  

ايشنا٤ ف٢ ايتفاعٌ ا٫دتُاع٢ ف٬ ْغتطٝع إٔ حنـٍٛ  

 بعض ايٓاؼ اىل َتدًفني عكًٝا يه٢ ْكاصِْٗ بغرلِٖ .

رصاع١ ايفضٚم بني َز٢َٓ املدزصات ٚغرل املزَٓني ف٢ 

اخ٬قٝا إ ْعط٢ املدزصات  عضع١ ا٫رصاى ف٬ ْغتطٝع

يبعض ايٓاؼ ٚحنٛهلِ اىل َزَٓني ست٢ ْكاصِْٗ  بغرل 

 املزَٓني
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  َٓٗر رصاع١ اذتاي١ بادضا٤ حبح تفص٢ًٝ ؽاٌَ ٚعُٝل عٔ ؽدص ٚاسز ميجٌ ايعاٖض٠ املضار رصاعتٗا ٖٛ 
  َجٌ رصاع١ َضض ا٫نت٦اب ٚحتزٜز اعباب٘ عٓز ؽدص َا 
  
 9 رصاع١ تاصٜذ ايفضر ٚايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ايت٢ ْؾأ فٝٗا ٚايعضٚف احملٝط١ ب٘ ـ 

 2 تطبٝل ا٫ختباصات ٚاملكاٜٝػـ 

 3 ادضا٤ َكاب٬ت ؽدص١ٝ يتهٜٛٔ صٛص٠ ؽا١ًَ َٚتها١ًَ عٔ ؽدص١ٝ ايفضر .ـ 

  
 9 ٜغتدزّ يف ايعٝارات ايٓفغ١ٝ يع٬ز إوطضابات ايؾدص١ٝ .َجٌ ع٬ز ا٫رَإ ـ 

 2 ٜغتدزّ يف ايتٛدٝ٘ املٗين سٝح ٜتِ َعضف١ قزصات ايفضر يتٛدٝٗ٘ ايٞ امل١ٓٗ اييت تٓاعب٘ .ـ 

   يًشصٍٛ ع٢ً ٚظٝف١  َجٌ ادضا٤ َكاب١ً يؾدص َع َزٜض ؽضن١ 

 
 

 
 ا٫خض٣ ٚبني  ايعٛاٖض بٝٓٗا ٚايع٬ق١  ع١ ايزصا وٛ  َٛ ايعاٖض٠ سٍٛ َعًَٛات مجع إىل ٜٗزف. 

 ٌايُٓٛ َعاٖض تتبع ٬َسع١ امناط عًٛى ا٫فضار ٚتغذًٝٗا مبكاٜٝػ رقٝك١ َج 

 : ٍست٢ ا٫ٕ  9981َعضف١ ايتغرلات ايت٢ طضأت ع٢ً عًٛى ايط٬ب يًُضس١ً ايجا١ْٜٛ َٓش َجا 

  :  : 
 ِأفضار زتُٛع١ أٚ يفضر ط١ًٜٛ ط١َٝٓ يفذل٠ َا ظاٖض٠ تتبع فٝٗا ٜٚت 

 ٌاملدتًف١ يٓفػ ا٫فضار عُضٙ عٓٛات ايُٓٛف٢ َعاٖض تتبع َج . 

  عاَا  35َجٌ رصاع١ يٜٛػ تضَإ يًصفات ايعك١ًٝ ٚادتغ١ُٝ اعتُضت 

   
 ِف٢ اعُاص شتتًف١ ا٫فضار َٔ نبرل٠ يع١ٓٝ َضس١ً عُض١ٜ َع١َٓٝا ف٢  ظاٖض٠ تتبع فٝٗا ٜت 

  عٓٛات 4َجٌ رصاع١ ظاٖض٠ ايُٓٛ عٓز ا٫طفاٍ َٔ عٔ عٓتإ اىل 
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ٜكٍٛ ددلإ خًٌٝ ددلإ " ْػًل أعٝٓٓا عٓزَا ْبه٢ ٚعٓزَا مًِ ٚعٓزَا ْت٢ُٓ ٚعٓزَا  .212

ْتعاْل , ٭ٕ ا٭ؽٝا٤ اؾًُٝ٘ ؾ٢ اؿٝاٙ ٫ْضاٖا بايعني ٚيهٔ ْؾعض بٗا بايكًب" تؾرل ٖشٙ ايعباصٙ اىل 

 اسز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ 

 ايٛفؿ٢ –ا٫عتبطإ              ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                               –ايتذضٜب٢                                     

" قاّ أمحز بهتاب١ نًُ٘ عٔ أَ٘ يًٝكٝٗا ع٢ً ط٥٬َ٘ ؾ٢ طابٛص ايقباح ّٜٛ عٝز ا٭ّ ٚاثٓا٤ ايكا٤  .213

ايهًُ٘ خضز عٔ ايٓك ٚبزأ وه٢ َضػ٬ ست٢ اُْٗض ؾ٢ ايبها٤ يٝهتؾـ َٔ ٜغُع٘ إٔ أَ٘ 

افابتٗا بأسز ا٭َضاض ايت٢ ٜقعب ع٬دٗا  "ٜؾرل سيو اىل أ٣ َٔ َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ  تٛؾٝت بعز

 ايٓؿػ 

 ايٛفؿ٢ –ا٫عتبطإ                 ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                              –ايتذضٜب٢                                  

ٜكٍٛ عٝذُْٛز ؾضٜٚز " اؾظ٤ ايش٣ ؼاٍٚ إٔ ؽؿٝ٘ َٔ َؾاعضى , قز ٜهٕٛ ٖٛ اؾظ٤ اؿكٝك٢  .214

 َٓو "تعدل ٖشٙ املؿٛي٘ عٔ أسز َدلصات اعتدزاّ  َٓٗر ا٫عتبطإ 

  نٌ َاعبل   –ا٫ختباصات ايؾدق١ٝ             ـ ايع٬ز ايٓؿغ٢           –رصاع١ اؿاي١ ايؾعٛص١ٜ      

ٜٔ " اتبع َا ٜكٍٛ يو قًبو ٚيهٔ خش عكًو َعو " تؾرل ٖشٙ ايعباصٙ اىل اسز َٓاٖر ٜكٍٛ َاصى تٛ .215

 ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ 

 ايٛفؿ٢ –ا٫عتبطإ          ـ  ؽب٘ ايتذضٜب٢                               –ايتذضٜب٢                                     

 ع٢ً َز٣ امغاص املضض اثض اعتدزاَ٘ ٜؾرل اىل املٓٗر   رصاع١ ْتٝذ١ رٚا٤ دزٜز يؿرلٚؼ نٛصْٚا  .216

 ايٛفؿ٢ –ا٫عتبطإ         ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                               –ايتذضٜب٢                                     

اعتناؾت اسز٣ ايكٓٛات ايضٜامٝ٘ اي٬عب " نضٜغتٝاْٛ صْٚايزٚ" يٝشه٢ عٔ قق١ لاس٘   .217

َٔ ؼكٝل ايعزٜز َٔ اؾٛا٥ظ ٚايبط٫ٛت َع ؾضم كتًؿ٘ َٚٔ ثِ بزأ بغضر قق١ سٝات٘ َٓش إٔ ٚمتهٓ٘ 

 نإ طؿ٬ ست٢ ايًشع٘ ايت٢ ٜتٛادز ؾٝٗا با٫عتزٜٛ ٜؾرل سيو اىل  َٓٗر 

 ايٛفؿ٢ –    ا٫عتبطإ         ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                           –ايتذضٜب٢                                     

ٜكٍٛ املجٌ ايغٜٛز٣ " عٓزَا وذلم بٝت داصى ادًب املا٤ اىل بٝتو " تؾرل ٖشٙ ايعباصٙ اىل اسز   .218

 َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ 

 ايٛفؿ٢ –ا٫عتبطإ          ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                               –ايتذضٜب٢                                     

١ أثض ايضما امل٢ٓٗ ع٢ً َغت٣ٛ ا٫را٤ ايٛظٝؿ٢ يز٣ عٝٓ٘ َٔ َع٢ًُ املزاصؼ ا٫عزارٜ٘  َعضؾ .219

 مبشاؾع١ نؿض ايؾٝذ ٜتِ َٔ خ٬ٍ اعتدزاّ  َٔ

 ايٛفؿ٢ -املٓٗر ايتذضٜب٢          ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                                -ا٫عتبطإ                             -
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ٜٔ " ع٤ٛ ايعٔ ٜكتٌ نٌ ؽ٤٢ مجٌٝ "اىل ا٣ َٔ َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ تؾرل ٜكٍٛ َاصى تٛ .211

 ايٛفؿ٢ ( –ا٫عتبطإ            ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢          –ٖشٙ املكٛي٘ ......) ـ ايتذضٜب٢     

تكٍٛ َاصثا ٚاؽٓطٕٛ " عًُت٢ٓ ايتذاصب إٔ دظ٤ا نبرلا َٔ ععارتٓا أٚ َٔ ب٪عٓا ٜعتُز ع٢ً  .211

 ٚيٝػ ع٢ً ظضٚؾٓا " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أسز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ خٝاصاتٓا 

 ايٛفؿ٢ -املٓٗر ايتذضٜب٢      ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                                 -ا٫عتبطإ                                    

٢ بطٛي١ نأؼ ايعامل يٮْزٜ٘ عٓزَا عار ٫عبٛ ا٭٢ًٖ َٔ ايٝابإ بعز ؼكٝل املضنظ ايجايح ؾ  .212

ناْت ؾضس١ اي٬عبني نبرلٙ ٚقاَٛا با٫ستؿاٍ راخٌ ايٓار٣ ٚقز ْكًت ايعزٜز َٔ احملطات ايتًؿظْٜٛٝ٘ 

َعاٖض ايؿضح ع٢ً اي٬عبني ٚنشيو ع٬َات ايغعارٙ ايت٢ اصتغُت ع٢ً ٚدِٖٛٗ ,ٜؾرل سيو اىل أسز 

 َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ  

 ايٛفؿ٢ -املٓٗر ايتذضٜب٢        ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                                 -                       ا٫عتبطإ             

ٜكٍٛ عٝذُْٛز ؾضٜٚز " قبٌ إ تكضص اْو َقاب با٫نت٦اب ايٓؿغ٢ ٚا٫سباط تأنز أْو مل   .213

 بطإ تهٔ قاطا با٭غبٝا٤ " تعدل ٖشٙ املؿٛي٘ عٔ أسز َدلصات اعتدزاّ  َٓٗر ا٫عت

  نٌ َاعبل   –ا٫ختباصات ايؾدق١ٝ    ـ ايع٬ز ايٓؿغ٢               –رصاع١ اؿاي١ ايؾعٛص١ٜ     

سني ٜغتُع املعاجل اىل َاٜضٜٚ٘ املضٜض عٔ َؾاعضٙ ٜٚغتؿٝز َٔ سيو ؾ٢ ايع٬ز ؾٗٛ ٜغتدزّ  .214

 ا٫نًٝٓه٢  ( -ايتذضٜب٢          ـ ايٛفؿ٢         -املٓٗر .............) ـ ا٫عتبطإ     

ٜؿنٌ اعتدزاّ َٓٗر ...... يًتعضف ع٢ً صغبات ط٬ب ايجاْٜٛ٘ ايعاَ٘ ٫ختٝاص ا٭قغاّ ايعًُٝ٘  .215

 ٚا٭ربٝ٘ قبٌ ا٫ْتكاٍ اىل املضسً٘ ايتايٝ٘ 

 ا٫نًٝٓه٢ -ايتذضٜب٢         ـ ايٛفؿ٢                                       -ا٫عتبطإ                                    

املكاص١ْ بني اجملُٛعتني ملعضؾ١ أثض املتػرل املغتكٌ ع٢ً اجملُٛع١ ايتذضٜب١ٝ اهابا أٚ عًبا باملكاص١ْ  .216

 َع اجملُٛع١ اينابط١ ٜغ٢ُ 

 اعتدزاّ فُٛعتني َتهاؾ٦تإ -املعاؾ١                 ـ ايتكِٜٛ                                         -ـ اينبط        

قزّ أسز ايباسجني رصاع٘ ؾ٢ عًِ ايٓؿػ بعٓٛإ " ؾعاي١ٝ بضْاَر اصؽار٣ ؾ٢ خؿض َغت٣ٛ ايكًل   .217

يز٣ عٝٓ٘ َٔ ايؿتٝات املٛرعات بزٚص ايضعاٜ٘ ا٫دتُاعٝ٘ " تؾرل ن١ًُ بضْاَر اصؽار٣ اىل أ٣ َٔ 

 َتػرلات ايزصاع٘ ايغابك٘ 

 املتػرل ايبزٌٜ -املتػرل ايزخٌٝ                                املتػرل املغتكٌ            ـ -املتػرل ايتابع            

 تػرل ايتابع .................امل .218

 نٌ َاعبل(  -ٜتزخٌ رٕٚ ققز أثٓا٤ ايتذضب١ -ٜضار َعضؾ١ رصد١ تأثض٠  -)ٜضار َعضؾ١  تأثرلٙ 

تعدل ٖشٙ ٜكٍٛ عٝذُْٛز ؾضٜٚز " ٫ميهٓو إٔ ػز ايغعارٙ ٚأْت غاصم ؾ٢ سزٜجو عٔ ا٭مل "  .219

 ايعباصٙ عٔ أسز عٝٛب َٓٗر ا٫عتٝطإ 

 ايتأثض باـدل٠ ايشات١ٝ  -ـ املؿشٛل قز ٜنًٌ ايباسح                          

 ٜقعب ايتشهِ ؾ٢ املتػرلات  -ـ ٜقعب اعتدزاَ٘ َع ا٫طؿاٍ                        
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 َٔ عٝٛب َٓٗر ا٫عتبطإ نٌ َا٢ًٜ َاعزا   .221

 ايتأثض باـدل٠ ايشات١ٝ ( –ٌ ايباسح                  )ـ املؿشٛل قز ٜنً

 ٜقعب ايتشهِ ؾ٢ املتػرلات ( -ٜقعب اعتدزاَ٘ َع ا٫طؿاٍ          –)

ٜكٍٛ عٝذُْٛز ؾضٜٚز " اؿكٝك٘ را٥ُا تعٗض َع ط٫ت ايًغإ " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أسز عٝٛب   .221

 اعتدزاّ َٓٗر ا٫عتبطإ 

 ايتأثض باـدل٠ ايشات١ٝ  -                        ـ املؿشٛل قز ٜنًٌ ايباسح  

 ٜقعب ايتشهِ ؾ٢ املتػرلات  -ـ ٜقعب اعتدزاَ٘ َع ا٫طؿاٍ                        

ٜكٍٛ اؿغٔ ايبقض٣ " اعت٣ٛ ايٓاؼ ؾ٢ ايعاؾٝ٘ ؾاسا ْظٍ ايب٤٬ تبآٜٛا " تؾرل ٖشٙ اىل ايعباصٙ اىل اسز  .222

 َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ 

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢         ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             

رصاع١ فُٛع١ َٔ ايتأثرلات ٚايع٬قات بني عّز٠ َتػرلات، ٚتؿغرلٖشٙ ايع٬قات باعتدزاّ  .223

 ايتشهِ ٚاينبط ػغز ايعباص٠ اسز َٓاٖر عًِ ايٓؿػ ٖٛ............

 ا٫عتبطإ -ايٛفؿ٢           ـ ا٫نًٝٓه٢                                      -ب٢                                    ايتذضٜ 

عٔ  ايتذضب١ ايتذضب١ ٢ٖ ٬َسع١ ؼت ظضٚف قزٚر٠ ميهٔ ايتشهِ ؾٝٗا، ٚبشيو ؽتًـ .224

 )ػغز ايعباص٠ اسز َٓاٖر عًِ ايٓؿػ ٖٛ.........    امل٬سع١

 ا٫عتبطإ -                       ايٛفؿ٢         ـ ا٫نًٝٓه٢               -ايتذضٜب٢                                     

ٜعا٢ْ ايطؿٌ أمحز َٔ عزّ قزصت٘ ع٢ً ْطل سضف اٍ )ـ( بطضٜك٘ فشٝش٘ سٝح ٜٓطك٘ )ؼ(  .225

 ؾٝكٍٛ )زلػ( بز٫ َٔ سلػ , اسا أصرْا َغاعز٠ ايطؿٌ امحز ؾإْٓا ٜٓبػ٢ إٔ ْغتدزّ املٓٗر 

 ا٫عتبطإ -ـ ا٫نًٝٓه٢                                       ايٛفؿ٢         -ايتذضٜب٢                                     

ٜكٍٛ صٜٓٝ٘ رٜهاصت " يٝػ مث١ ععارٙ أٚ ؽكا٤ ؾ٢ املطًل ٚامنا تؿهرلْا ٖٛ ايش٣ ٜؾعضْا  .226

 بأسزُٖا " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أسز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ 

 ا٫عتبطإ -ـ ا٫نًٝٓه٢                                                ايٛفؿ٢ -ايتذضٜب٢                                     

اعتًِٗ َغًغٌ ا٫ختٝاص َؾاعض ايؾعب املقض٣ ناؾ١ ٚقز اعتطاع املُجٌ أَرل نضاصٙ يعب رٚص  .227

ايؾٗٝز أمحز َٓغ٢ بؾهٌ دٝز مما أر٣ اىل تؿاعٌ نبرل َع أسزاخ املغًغٌ .تؾرل ٖشٙ ايعباصٙ اىل 

 ا٫عتبطإ  أسز عٝٛب َٓٗر 

 ايتأثض باـدل٠ ايشات١ٝ  -ـ املؿشٛل قز ٜنًٌ ايباسح                       

 ٜقعب ايتشهِ ؾ٢ املتػرلات -ـ ٜقعب اعتدزاَ٘ َع ا٫طؿاٍ                  

ٜكٍٛ اصثض ؽٛبٓٗاٚص " بكزص َاميتًو ا٫ْغإ أؽٝا٤ نجرلٙ ؾ٢ رٚاخً٘ ٜؾتز اعتػٓا٩ٙ عٔ ايٓاؼ  .228

 اصد٢ " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أسز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ          ٚعٔ ايعامل اـ

 ا٫عتبطإ -ايٛفؿ٢            ـ ا٫نًٝٓه٢                                      -ايتذضٜب٢         

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
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 أسز ٖشٙ املقطًشات ٫ ٜطًل ع٢ً َٓٗر ا٫عتبطإ  .229

 ايعكٌ ايباطٔ  –ـ ايتأٌَ ايشات٢                        امل٬سع٘ ايشاتٝ٘       –ايتأٌَ ايباط٢ٓ       

 عٓزَا ٜطًب َٔ ايؿضر ا٫داب٘ عٔ فُٛع٘ َٔ ا٭ع٦ً٘ ملعضؾ١ َٝٛي٘ ٚكاٚؾ٘ ؾآْا ْٗزف اىل ادضا٤  .231

 ايتٛدٝ٘ ايغًٛن٢  –رصاع١ ظاٖضٙ ْؿغٝ٘       ـ ايع٬ز ايٓؿغ٢             –اختباص ؽدقٝ٘      

اؿهِ ايغًِٝ ٖٛ ْتٝذ١ ايتذضب٘ , ٚايتذضب٘ تهٕٛ ْاػ٘ عٔ سهِ خاط٧" ٜكٍٛ َاصى تٜٛٔ "  .231

 تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أسز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ

 ايٛفؿ٢ –ايتذضٜب٢            ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                                –ا٫عتبطإ                                    

 عضؾ١ أثض اينٛما٤ ع٢ً ايتشقٌٝ ايزصاع٢ ؾآْا ْغتدزّ املٓٗر عٓز ادضا٤ رصاع٘ مل .232

 ايٛفؿ٢  –ؽب٘ ايتذضٜب٢                                –ايتذضٜب٢             –ا٫عتبطإ                                 -

يتعبرل قزَت ايزنتٛصٙ َضِٜ عٝغ٢ رصاع٘ بعٓٛإ " ؾاع١ًٝ بضْاَر تزصٜب٢ ؾ٢ ت١ُٝٓ َٗاصات ا .233

ايًؿع٢ يز٣ ا٫طؿاٍ س٣ٚ امطضاب ايتٛسز بزٚي١ ايهٜٛت "تعدلٖشٙ ايزصاع٘ عٔ اعتدزاّ أسز َٓاٖر 

 ايٛفؿ٢ ( –ايتذضٜب٢  ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢      –ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ ........) ـ ا٫عتبطإ      

 َع اجملُٛع١ اينابط١تعضض اجملُٛع١ ايتذضٜب١ٝ يًُتػرل املغتكٌ ثِ َكاص١ْ أرا٥ٗا بعز ايتذضب١  .234

 اعتدزاّ فُٛعتإ َتهاؾ٦تإ  –ايتكِٜٛ      ـ   املعاؾ٘ ايتذضٜبٝ٘  –ب٢ اينبط ايتذضٜـ 

ّٝض ٖشٙ ايع٬قات باعتدزاّ  .235 رصاع١ فُٛع١ َٔ ايتأثرلات ٚايع٬قات بني عّز٠ َتػرلات، ُٚتؿغ

 (ايٛفؿ٢ –٢  ؽب٘ ايتذضٜبـ ايتذضٜب٢   –)ـ ا٫عتبطإ  ايتذضٜب ٜغ٢ُ املٓٗر .ايتشهِ ٚاينبط ٚ

إسا نإ ايباسح ٜزصؼ نٝـ ٜ٪ثض ايّٓٛ ع٢ً رصدات ا٫ختباص، ؾإٕ َكزاص ايّٓٛ ايشٟ وقٌ عًٝ٘  .236

 ايزخٌٝ( –املغتكٌ   ـ ايبزٌٜ         -) ـ ايتابع    ايؿضر عٝهٕٛ املتػرل..........

اؾل ايب٢٦ٝ املزصع٢ يز٣ عٝٓ٘ عٓز قٝاّ أسز ايباسجني بزصاع١ " أثض اْؿقاٍ ايٛايزٜٔ ع٢ً َغت٣ٛ ايتٛ .237

 َٔ ت٬َٝش ايقـ ايضابع ا٫بتزا٢٥ ؾاْ٘ عٛف ٜغتدزّ املٓٗر

 ايٛفـ –ا٫نًٝٓه٢         ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                              

" اسا اؾذلمٓا إٔ ٖشٙ تكٍٛ صم٣ٛ عاؽٛص " ايطؿٌ ٜعضف ا٭ؽٝا٤ ٫ٜٚعضؾٗا اسا نإ هٌٗ اؿهاٜ٘  .238

 املكٛي٘ اسز٣ ْتا٥ر رصاع٘ عجٝ٘ ؾأ٣ املٓاٖر قز اعتدزَ٘ ايباسح ؾ٢ ٖشٙ ايزصاع٘

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢           ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             

يكإْٛ بكغٛٙ ا٫ يًطػاٙ " تؾرل ٖشٙ ٜكٍٛ ٚيِٝ ؽٝهغبرل " ايضمح٘ دٖٛض ايكإْٛ ٫ٜٚغتدزّ ا  .239

 املكٛي٘ اىل أسز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢             ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                         –ايتذضٜب٢                             

املعاجل عٝكّٛ بعٌُ عٓز ؾ٤ٛ أسز َز٢َٓ املدزصات اىل اسز املقشات بٗزف ايتعاؾ٢ َٔ ايتعاط٢ ؾإٕ  .241

 تكضٜض ناٌَ عٔ ايؾدك قبٌ ايبز٤ ؾ٢ تٓؿٝش ايع٬ز ٖٚشا ٜؾرل اىل اسز خطٛات املٓٗر 

 ايٛفؿ٢  –ا٫نًٝٓه٢             ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                         –ايتذضٜب٢                             
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ا , بٌ ؾ٢ ايطضٜل , ؾ٢ املزٜٓ٘ , ٚعط ٜكٍٛ دإ بٍٛ عاصتض " آْا ٫ْهتؾـ اْؿغٓا ؾ٢ عظي١ َ .241

 اؾُاٖرل , ؽ٦ٝا َٔ ا٭ؽٝا٤ , اْاعا بني ايبؾض " ٜعدل ٖشا ايكٍٛ عٔ أسز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ 

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢           ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                              

٣ غباؽ٢ " ايطبٝع٘ فضر ٚعًٝ٘ صَظٜ٘ بغٝط٘ أٖزاْا اهلل اٜاٖا , ؾكط ن٢ ْأخش ٜكٍٛ أمحز فدل .242

 َٔ خ٬شلا ؾهضٙ عِ اؾٓ٘ " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل اسز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢            ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             

 ٜكٍٛ ارْٚٝػ " قاٍ ىل تاصى٢ ايػاصؼ ؾ٢ ايضؾض دشٚصٙ , نًُا غبت عٔ ايعامل أرصنت سنٛصٙ "  .243

 تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ اسز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ 

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢             ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             

عتدزاّ املٓٗر ....... إىل مجع َعًَٛات ٚبٝاْات رقٝك١ سٍٛ ظاٖض٠ طٜار٠ َعزٍ ا٫لاب ميهٔ ا .244

ٚست٢ ع١ٓ  2121ٚع٬قتٗا مبغت٣ٛ ايزخٌ ٚنشيو ا٫عتكضاص ايٛظٝؿ٢ ؾ٢ َقض ؾ٢ ايؿذلٙ َابني 

2131  

 ايٛفؿ٢ –                 ا٫نًٝٓه٢           ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢           –ايتذضٜب٢                                

رصاع١ ايؿضم بني َز٢َٓ املدزصات ٚغرل املزَٓني ؾ٢ عضع١ اإلرصاى ٜعدل ٖشا املجاٍ ع٢ً اعتدزاّ  .245

 املٓٗر  .............

 ا٫عتبطإ –ؽب٘ ايتذضٜب٢             ـ ا٫نًٝٓه٢                              -ايٛفؿ٢                              - 

سع١ آمناط عًٛى ا٫أؾضار ٚاؾُاعات ؾ٢ املٛاقـ املدتًؿ١ باعتدزاّ ٚعا٥ٌ َٚكاٜٝػ رقٝك١ ٬َ .246

 يتغذٌٝ تًو امل٬سعات ٜعدل ٖشا املجاٍ ع٢ً اعتدزاّ املٓٗر 

 ا٫عتبطإ –ؽب٘ ايتذضٜب٢       ـ ا٫نًٝٓه٢                            –ايٛفؿ٢                                     

كٍٛ ط٢ْٛ فػب٢ٓٝ " اشلذضٙ اؾػضاؾٝ٘ تضاؾكٓا َٔ ٫ٚرتٓا ست٢ مماتٓا , ٚايٓتٝذ٘ ٢ٖ إٔ دشٚصْا ٜ .247

 ٫تٓبت ؾ٢ ا٭َانٔ ايت٢ ْغتكض بٗا " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل ا٣ َٔ َٓاٖر ايبشح ايتايٝ٘ 

 ايٛفؿ٢ –               ا٫نًٝٓه٢            ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢           –ايتذضٜب٢                             

ٜكٍٛ عبز ايضمحٔ ابٔ خًزٕٚ " ايؿنت ايت٢ تتدؿ٢ ٚصا٤ قٓاع ايزٜٔ ػاصٙ صا٥ذ٘ دزا ؾ٢ عقٛص  .248

 ايذلادع ايؿهض٣ يًُذتُعات " عٔ أ٣ َٔ َٓاٖر ايبشح تؾرل املكٛي٘ ايغابك٘

 ايٛفؿ٢ –                     ا٫نًٝٓه٢            ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢     –ايتذضٜب٢                             

 ٜغتدزّ املٓٗر ......ؾ٢ تٛدٝ٘ نٌ ؾضر اىل امل١ٓٗ ايت٢ تٓاعب٘ سغب َٝٛي٘ ٚقزصات٘  .249

 ا٫عتبطإ( –ا٫نًٝٓه٢  –ؽب٘ ايتذضٜب٢  –)ايٛفؿ٢ 

ٜكٍٛ ابضاِٖٝ َنٛاح ا٫ملع٢ "يكز دٓت ع٢ً ٖشٙ املعضؾ٘ ؾذعًت٢ٓ أعٝؿ قًكا , ٫ اتقاحل َع ايٛاقع  .251

 ؾ٢ تػٝرلٙ " تؾرل ٖشٙ ايعباصٙ اىل اسز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ ٫ٚالح 

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢           ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             
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ٜكٍٛ ايزنتٛص َقطؿ٢ قُٛر " اؿب ٜٛيز ؾ٢ اـٝاٍ ٚميٛت ؾ٢ ايؿضاـ , ٜكتً٘ ا٫صتٛا٤ , ا٫صتٛا٤   .251

 ٖٛ ايش٣ ميٝت أَا ايعطؿ ؾٝشٝٞ" تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل اسز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ ....

 ايٛفؿ٢ –                       ا٫نًٝٓه٢           ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢   –ايتذضٜب٢                             

 ٬َسع١ ايُٓٛ ايًػ٣ٛ ؾ٢ َضس١ً ايطؿٛي١ ثِ َضس١ً املضاٖك١  ٜعدل عٔ اعتدزاّ َٓٗر  .252

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢            ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             

عٓز ظٗٛص ْتٝذ١ ايجاْٜٛ٘ ايعاَ٘ ٜتذ٘ ايط٬ب مٛ ايتكزِٜ ي٬يتشام بايهًٝات عٔ طضٜل   .253

َاٜغ٢ُ مبهتب ايتٓغٝل اؾاَع٢ يٝذز ايطايب ْؿغ٘ أَاّ عؾضات ايهًٝات املتاس٘ َٚٔ ثِ ٜكّٛ 

١ًٝ بذلتٝب صغبات٘ ي٬يتشام بايهًٝ٘ ايت٢ تٓاعب٘ , املٓٗر املٓاعب ملغاعز٠ ايط٬ب ع٢ً اختٝاص ايه

 ٚايزصاع١ املٓاعب١ شلِ ٖٛ املٓٗر 

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢           ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             

ٜكٍٛ أمحز ؽٛق٢ " امنا ا٭َِ ا٭خ٬م َابكٝت ........ؾإٕ ِٖ سٖبت أخ٬قِٗ سٖبٛا " ٜعٗض ٖشا ايبٝت   .254

 َٓاٖر عًِ ايٓؿػ يزصاع١ بعض ايعٛاٖض ايٓؿغٝ٘ ٖٚٛ ..... ست١ُٝ اعتدزاّ أسز

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢           ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             

واٍٚ َٓٗر .......رصاع١ تاصٜذ سٝا٠ ايؿضر ٚب٦ٝت٘ ْٚؾأت٘ عٔ طضٜل ادضا٤ املكاب٬ت ايؾدقٝ٘  .255

 صات ٚاملكاٜٝػ ٚامل٬سع٘ يًؿضر يتهٜٛٔ فٛص٠ نا١ًَ عٔ ؽدقٝت٘ ٚا٫ختبا

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢            ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             

ٜكٍٛ اصعطٛ طايٝػ " ا٫ْغإ سني ٜطبل ايكإْٛ ٜغُٛ ع٢ً اؿٝٛإ ٚسُٝٓا ٜبتعز عٔ ايكإْٛ  .256

 زاي٘ ٜٓشط ٜٚقبح أقٌ َٔ اؿٝٛإ " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أسز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػٚايع

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢           ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             

ٜضتبط بٗا َٔ َعاٖض منٛ ٜغتدزّ َٓٗر ........ يًتعضف ع٢ً اـقا٥ك ايعا١َ ملضس١ً املضاٖك١ َٚا .257

 دغ٢ُ ٚعك٢ً ٚاْؿعاىل ٚاخ٬ق٢ 

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢           ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             

ٜكٍٛ ايبرل ناَٛ " صدٌ ب٬ اخ٬م ٖٛ ٚسؿ مت اط٬ق٘ ع٢ً ٖشا ايعامل " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل مضٚص٠  .258

 ش بأسز املٓاٖر ايبشجٝ٘ اعتباصا يبعض ا٭َٛص ا٭خ٬قٝ٘ ٖٚٛ .....ا٭خ

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢             ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             

ٜكٍٛ نؿاح ؾٝاض " عٓزَا ٜهٕٛ ا٫ْغإ نجرل ايٓكز , ٜهٕٛ ؾ٢ اؿكٝك٘ ٜعدل عٔ كاٚؾ٘  .259

 صٙ بايٓكك " ؼت٣ٛ ٖشٙ املكٛي٘ َنُْٛا ٫سز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ٚؽعٛ

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢              ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             

ٜكٍٛ َقطؿ٢ ايغباع٢ " نٌ َبزأ ْبٌٝ اسا مل وهُ٘ رٜٔ زلح َغٝطض , هعٌ عًٛى  .261

 ؾ٢ اؿٝاٙ غرل ْبٌٝ " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أسز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ  فاسب٘

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢               ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                         –ايتذضٜب٢                             
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اؿغ٢ يز٣ عٝٓ٘ َٔ  ٜغتدزّ املٓٗر .......... يزصاع١ ايع٬ق١ بني ايعكاب ايبز٢ْ ٚبني ايتهاٌَ .261

 ت٬َٝش ايقـ اـاَػ ا٫بتزا٢٥ 

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢                ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             

ٜكٍٛ قُز ايؾٛاف " اؿٝاٙ صٚاٜ٘ مجًٝ٘ , عًٝو قضا٤تٗا ست٢ ايٓٗاٜ٘ , ٫تتٛقـ ابزا عٓز عطض  .262

 قز تهٕٛ ايٓٗاٜ٘ مجًٝ٘ " تؾرل ٖشٙ ايعباصٙ اىل أسز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ سظٜٔ , 

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢                ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             

 ٓٗر ميهٔ رصاع١ اثض اؿضَإ َٔ ايٛايزٜٔ ع٢ً ايتؿاعٌ ا٫دتُاع٢ باعتدزاّ امل .263

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢             ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             

ٜغتدزّ املٓٗر ....... يتؾدٝك ٚع٬ز اإلمطضابات ايؾدق١ٝ ٚا٭َضاض ايٓؿغ١ٝ يتؾدٝك  .264

 ٚا٭َضاض ايٓؿغذغُٝ٘  ٚع٬ز اإلمطضابات ايؾدق١ٝ ٚا٭َضاض ايٓؿغ١ٝ 

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢            ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             

ميهٔ اعتدزاّ املٓٗر ........... يزصاع١ ايع٬ق١ بني ايكقٛص اؿغ٢ يز٣ عٝٓ٘ َٔ ؾ١٦ معاف ايبقض  .265

 ٚايكزصٙ ع٢ً ايتقٛص ايش٢ٖٓ 

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢           ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –       ايتذضٜب٢                      

ٜكٍٛ ٫َْٛٝ٘ "ا٭خ٬م ْبت٘ دشٚصٖا ؾ٢ ايغُا٤ أَا أطٖاصٖا ٚمثاصٖا ؾتعطض ا٭صض" تؾرل ٖشٙ ايعباصٙ  .266

 اىل مضٚص٠ اعتدزاّ اسز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ يزصاع١ بعض ايعٛاٖض ايٓؿغٝ٘

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢           ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –                          ايتذضٜب٢   

إعطا٤ ايؿضر بعض ا٫ختباصات ٚاملكاٜٝػ ايٓؿغ١ٝ ٚإدضا٤ َكاب٬ت َع ايؾدك يتهٜٛٔ فٛص٠  .267

 َتها١ًَ عٔ ؽدقٝت٘ ٜؾرل اىل املٓٗر ا٫نًٝٓٝه٢ َٔ سٝح  

 ايتكِٜٛ  –اعتدزاَ٘                 ـ خطٛات٘                                 –             ايتعضٜـ                  

ٜكٍٛ دٛصز ٖضبضت " ْتٝذ١ اؿضٚب خًل ايًقٛل ْٚتٝذ١ ايغ٬ّ قتًِٗ " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أسز   .268

 َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ ...........

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢            ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –  ايتذضٜب٢                           

ٜكٍٛ ايزنتٛص أمحز خايز تٛؾٝل " أصٜز مجع قزصا َٔ املاٍ ٜهؿ٢ يع٬ز ا٭َضاض ايت٢ أفابت٢ٓ  .269

أثٓا٤ مجع٘ "ٜٛمح ايهاتب ؾ٢ ٖشٙ املكٛي٘ ايغاخضٙ صغبت٘ ؾ٢ اـنٛع ٭سز َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ 

 ايٓؿػ ٖٚٛ 

 ايٛفؿ٢ –ا٫نًٝٓه٢              ـ ؽب٘ ايتذضٜب٢                          –ايتذضٜب٢                             
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 ٖٛ َٔ ايتٛتض حتضى عًٛى ايفضر ٚتزفع٘ ايٞ ايكٝاّ بغًٛى َعني ، أٚ حتكٝل ٖزف .ساي١ راخ١ًٝ 

  : اعتعزار ي٘ ٚد٘ راخ٢ً ستضى ٚخاصد٢ ٖٛ اهلزف َٛد٘ يًغًٛى تعضٜف اعذلؽار٣ يًزافع ٖٛ 

 رافع ادتٛ  ذنضى ايفضر ٜٚغتجرل ْؾاط٘ ٜٚزفع٘ اىل ايكٝاّ بغًٛى َعني ٖٛ ايبشح عٔ ايطعاّ . :اٍَجـ 

  

 9 
 . ٘٢ٖ افتكار ايفضر يؾ٧ َا ٜذلتب عًٝ٘ ْٛ  َٔ ايتٛتض ٜزفع٘ اىل ايكٝاّ بٓؾاط َعني ٫ؽبا  اذتاد 

 ٍْكص املا٤ ٜ٪رٟ ايٞ ) ساد٘ يًُا٤ (  .  :9َجا 

 ٍْكص ا٫سغاؼ با٫َإ ٜ٪ر٣ يًدٛف ايؾزٜز  2َجا : 

 2 
  ٖٛ ٜزفع ايفضر َٔ ايزاخٌ يًكٝاّ بغًٛى ٫ؽبا  ساد١ فغٝٛيٛد١ٝ تضُٔ ايبكا٤ايٛد٘ ايزاخ٢ً احملضى يًزافع 

 ٍتكًصات املعز٠ ق٣ٛ ستضن١ اثٓا٤ ادتٛ   9َجا : 

 ٍا٫سغاؼ با٫صٖام سافظ يًّٓٛ ٚا٫عذلخا٤: 2َجا 

 3 
 ؽ٧ خاصد٢ )َار٣ أٚ ادتُاع٢ (  ٖٛ ايٛد٘ ارتاصد٢ احملضى يًزافع ٖٛٚ 

  ايفضر يًكٝاّ بغًٛى يًشصٍٛ عًٝ٘ ٜزفع ٜٚغتجرل ايزافع ٜٚؾبع٘ ف٢ ٚقت ٚاسز 

 ٍادتا٥ظ٠ تعز باعح ع٢ً ايتفٛم     9َجا : 

 ٍطعاّ ف٢ ارتاصز ٜجرل رافع ادتٛ  عٓزى : 2َجا 
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 الوصف والتمثيل اخلصائص م

1 
داخمَة                الدًافع قٌى 

 ال ٌالحظوا وباشزة 

   فٓشٔ ْغتزٍ عًٝٗا َٔ ايغًٛى ايصارص عٓٗا 

   َٛج٬ :فاسا نإ  ايغًٛى َتذٗا حنٛ ايطعاّ َج٬ اعتٓتذٓا رافع ادت 

  ٍاسا نإ ايغًٛى َتذٗا يًتٛادز َع ايٓاؼ ْغتٓتر ايزافع ا٫دتُاع٢ َجا : 

2 

تعد قٌى حمزكــــــــة 
فى ًوٌجوة لمسمٌك 

 أن ًاحد .

    ٚف٢ٗ جتعٌ ايفضر ف٢ ساي١ ْؾاط َغتُض٠ ٫ تتٛقف ست٢ تتشكـل ا٫ٖـزاف أ

 اؽبا  ساد١ . 

 َ٘ج٬ ايؾدص ادتا٥ع ٜٓتب٘ انجض ٫ْٛا  ايطعاّ ٚصا٥شت 

3 

تتٍاسب قٌة الدافع 
وع اجلود  طزدٍـا 

 املبذًه الرضائى

 . ٘فهًُا طارت ق٠ٛ ايزافع طار ادتٗز املبشٍٚ ٫ؽباع 

  ٍايفضر ايش٣ مل ٜأنٌ ملز٠ ّٜٛ ناٌَ ٜبشٍ دٗزا ٫ؽبا  رافع ادتٛ  َجا : 

  ّاندل َٔ دٗز ايؾدص ايش٣ مل ميض ع٢ً تٓاٚي٘ يًطعا 

 . ع٣ٛ اصبع عاعات فكط 

 :ٍطٜار٠ عزر عاعات املشانض٠ يًٛصٍٛ اىل ايتفٛم  َجا 

4 
طزٍقة اشباع  تتسي

 ةـالدافع باملزًٌ

  ٘فايفضر اسا ٚدز  ايطضٜك١ ايت٢ ٜغًو بٗا ٫ؽبا  ايزافع ٫ حتكل أٖزاف 

 . فاْ٘ ذناٍٚ تغٝرل ٖشٙ ايطضٜك١ بطضٜك١ اخض٣ حتكل ي٘ اهلزف 

5 

 

الدافع االقٌى عٍد 
لى  الفزد تلٌن

 ة االًلٌٍ
 فى االشباع

   َٜٔجاٍ :  اسا ؽعض ايفضر حبايت٢ دٛ  ٚعطؿ ؽزٜز 

  فإ ا٫ٚي١ٜٛ تهٕٛ يطًب املا٤ قبٌ طًب ايطعاّ سيو 

  . ٫ٕ ادتغِ ٜغتطٝع حتٌُ ادتٛ  يفذل٠ اطٍٛ َٔ ايعطؿ 

    ٜعـٛر   َجاٍ : ؽعٛص ايفضر حبايت٢ اعتشناص ّْٚٛ تهٕٛ ا٫ٚيٜٛـ١ يًٓـّٛ ستـ٢

 يًُشانض٠ بذلنٝظ اع٢ً

6 

تظوز الدًافع 
 الفطزٍة

الفسٌَلٌجَة)اجلٌع 
 ًالعطش ًاجلٍس (   

 دًرىبشلن 

            ف٢ٗ متض بزٚص٠ ناًَـ١ :تبـزأ بـادتٛ  ثـِ ايبشـح عـٔ ايطعـاّ ثـِ ا٫ؽـبا

 َجٌ ادتٛ  ٚايعطؿ ٚادتٓػٖٚهشا

          اَا ايـزٚافع ا٫دتُاعٝـ١ ٚايؾدصـ١ٝ فٗـ٢ يٝغـت رٚصٜـ١ سٝـح إ قٛتٗـا ٫

 تٓدفض بعز ا٫ؽبا  بٌ تظرار ق٠ٛ 

  . َجاٍ : اذتاد١ اىل ايتفٛم ٚاذتاد١ اىل مجع املاٍ ٚايجض٠ٚ 



 

 

   42 

01002075026 

 01002075026 

 

 

 
 9 ق٠ٛ ستضن١ يغًٛى ايفضر ٚايتٓب٪ بغًٛى ا٫خضٜٔ ٚ تغاعز ايفضر ف٢ فِٗ ْفغ٘ـ 

 2 ع٢ً اعتُضاص ايغًٛى سيت ٜتشكل اهلزفق٠ٛ َٛد١ٗ يغًٛى ايفضر : ـ 

  ؽضا٤ عٝاص٠ دزٜز٠ دنعٌ ايفضر ٜٓتب٘ ملعاصض ايغٝاصات ٜٚشٖب ايٝٗا: َج٬ 

 3 حتفٝظ املزصب يفضٜك٘ املٗظّٚ ٚسجِٗ ع٢ً ايفٛط وضٚص١ٜ يهٌ َٔ ٜؾضف ع٢ً زتُٛع١ َٔ ايٓاؼ :َجٌـ 

 

 

 

 9 
  ٢ٖ ايزٚافع ايت٢ ٜٛيز ايفضر َظٚرا بٗا ٚتكّٛ ع٢ً اعاؼ فغٝٛيٛد٢ عٔ طضٜل ايٛصاث١ 

  رٚافع ايتٓفػ ٚ ادتٛ  ٚايعطؿ ٚا٫خضاز ٚايّٓٛ .َجٌ : تضتبط حبفغ سٝا٠ ايفضر ـ  :  

 ٚ رافع٢ ادتٓػ ٚا١ََٛ٫ .: َجٌ : تضتبط حبفغ بكا٤ ايٓٛ  ـ 

 : ـ ٚتٓكغِ اىل ْٛعني ُٖا 

رٚافع فغٝٛيٛد١ٝ أ ـ 

 خايص١

 ٢ٖ ايزٚافع ايت٢ ٜذلتب ع٢ً عزّ اؽباعٗا َٛت ايفضر.

 ٫ حتتاز ف٢ اؽباعٗا اىل ا٫ؽذلاى َع فضر اخض

ايتٓفػ ٚايعطـؿ   َجٌ رافع 

 ٚادتٛ  ٚايّٓٛ ٚا٫خضاز 

رٚافع ب ـ 

يٛد١ٝ سات فغٝٛ

 ٢طابع ادتُاعــ

تكّٛ ع٢ً أعاؼ فغٝٛيٛد٢ ٚادتُاعٞ .ٚحتتـاز  ٢ٖ رٚافع 

ف٢ اؽباعٗا اىل اؽذلاى ايفضر َع فضر اخـض.٫ٚ ٜذلتـب عًـ٢    

عزّ اؽباعٗا فٓا٤ ايفضر ٚامنا  فٓـا٤ ايٓٛ .تتؾـهٌ ٚفكـا    

 ملعاٜرل ٚقِٝ ايجكاف١ ايز١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ يًُذتُع

 )  رٚافع ا١ََٛ٫ (

 ايزافع ادتٓغ٢ () 

 2 
  تهتغب بايتعًِ ٚارتدل٠ ٚاملُاصع١ ٚايتزصٜب ٚٚا٫دتُاع٢ يًفضر .٢ٖ رٚافع تضتبط بايبٓا٤ اٚ ايتهٜٛٔ ايٓفغ٢

 . ٢ٖٚ ْٛعإ :ا٫ْتُا٤ ( -  االنجازَجٌ : ) ٚايتكًٝز َٔ ايب١٦ٝ ٚاجملتُع 

رٚافع أـ 

ادتُاعٝ٘ 

 عاَــــــ٘

    ٢ٖٚ رٚافع غايبًا َؾذلن١ بني مجٝع افضار ا٫ْغـإ بغـبب

 ايعضٚف ا٫دتُاع١ٝ 

    ٘ــ ــ١ ٚتفاعً ــ٘ ايَٝٛٝ ــٔ خدلات ٜهتغــبٗا نــٌ اْغــإ َ

 تتطًب ٚدٛر ا٫خضٜٔ ٚتؾذٝعِٗ  ا٫دتُاع٢ َع ب٦ٝت٘ 

االنجاز  مثم دافع 

 واالنحماء وانحمهك

 

رٚافع ب ـ 

ؽدصٝ٘ أٚ 

 فضرٜـــــ٘

  رٚافــع ٜتُٝــظ بٗــا ا٫فــضار بعضــِٗ عــٔ بعــض .       ٖــ٢

 بغـــــــــــــبب

        اخت٬ف ايعـضٚف ايٓفغـ١ٝ ٚا٫دتُاعٝـ١ ايتـ٢ ٜٓؾـأ فٝٗـا

 ٚاخت٬ف ايضغبات ٚاملٍٝٛ ٚا٫جتاٖات ايفضر 

 ٜٔ٫ٚ ٜتطًب اؽباعٗا وضٚص٠ ٚدٛر ا٫خض 

) انحاجة اني جحقيك 

 حب االسحطالع  -انذات 

مثم انحفوق وانفضول 

 انحفكيرواسحقالل 



 

 

   43 

01002075026 

 01002075026 

 

 

ٜكٍٛ املٗامتا غاْز٣ " ايكٛٙ ٫تأت٢ َٔ املكزصٙ اؾغزٜ٘ , امنا تأت٢ َٔ ا٫صارٙ ايت٢ ٫ تكٗض " تؾرل ٖشٙ  .271

 ايعباصٙ اىل اسز املؿاِٖٝ ا٫تٝ٘ 

 اؿاؾظ  –                     ايزاؾع             ـ ايباعح                –اؿاد٘                                                      

ٜكٍٛ أْٝػ َٓقٛص " ايعاقٌ ٜغتؿٝز َٔ أعزا٥٘ , ٚايػب٢ ٫ٜغؿٝز َٔ أفزقا٥٘ " تعدل ٖشٙ املكٛي٘  .271

 عٔ أ٣ َٔ املؿاِٖٝ ا٫تٝ٘ 

 اؿاؾظ  –ايزاؾع              ـ ايباعح                                     –اؿاد٘                                                      

ٜكٍٛ ايزنتٛص ابضاِٖٝ ايؿك٢ " اتضٜز ايغعار٠ سكا , ٫ تبشح عٓٗا بعٝزا , اْٗا بزاخًو " تتنُٔ  .272

 ٖشٙ ايعباصٙ أسز املؿاِٖٝ ا٫تٝ٘ 

  اؿاؾظ –ايزاؾع              ـ ايباعح                                    –اؿاد٘                                                      

ٜكٍٛ أرْٚٝػ " ٫ اعضف ؽ٦ٝا ٫ٚ اًَو ؽ٦ٝا امجٌ ٚاغ٢ً َٔ ايضغب٘ ؾ٢ املعضؾ٘ " ؼٌُ ٖشٙ املكٛي٘  .273

 َنُْٛا ٭سز املؿاِٖٝ ا٭تٝ٘ 

  اؿاؾظ –ايزاؾع                ـ ايباعح                                  –اؿاد٘                                                      

ٜكٍٛ صايـ ٚايز اَضعٕٛ " مل وكل ايععُا٤ ٚايعباقضٙ أؽٝا٤ ععُٝ٘ يٛ مل وضنِٗ ٖزف ععِٝ "  .274

 تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل اسز املؿاِٖٝ ايتايٝ٘ 

 اؿاؾظ  –ايزاؾع                ـ ايباعح                                  –اؿاد٘                                                      

ٜكٍٛ ٚيِٝ ؽٝهغبرل " افعب َعضن٘ ؾ٢ سٝاتو عٓزَا ٜزؾعو ايٓاؼ اىل إٔ تهٕٛ ؽدقا اخض"  .275

 تؾرل ن١ًُ )ايٓاؼ ( ؾ٢ ٖشٙ ايعباصٙ اىل أسز املؿاِٖٝ ا٫تٝ٘ 

 اؿاؾظ  –                  ايزاؾع                 ـ ايباعح               –اؿاد٘                                                      

ٜكٍٛ ٖٓض٣ ؾٛصر " ايؿؾٌ يٝػ ع٣ٛ ؾضف٘ يتذضب١ طضٜل اخض" تعدل ن١ًُ ايؿؾٌ ؾ٢ ٖشٙ ايعباصٙ  .276

 عٔ أسز املؿاِٖٝ ا٫تٝ٘ 

 اؿاؾظ  –     ايزاؾع                 ـ ايباعح                            –اؿاد٘                                                      

 ْكك ايعٓافض ايػشا٥ٝ٘ ؾ٢ اؾغِ ٜتغبب ؾ٢ ؾكزإ ايها٥ٔ اؿ٢ يًتٛاطٕ ٜٚتٛيز عٔ سيو ,    .277

 اؿاؾظ  –ايزاؾع             ـ ايباعح                                 –اؿاد٘                                                      

٢ اْتؾاص اؾٌٗ إٔ َٔ ميًهْٛ٘ َتشُغٕٛ دزا يٓؾضٙ " تعدل ٖشٙ ٜكٍٛ ؾضاْو ن٬صى " ايغبب ؾ .278

 املكٛي٘ عٔ أسز ٖشٙ املقطًشات   

 اؿاؾظ  –ايزاؾع              ـ ايباعح                                  –اؿاد٘                                                      

 ع٘ مٛ ايتؿٛم ؾٗشا ٜؾرل اىل َؿّٗٛ عٓزَا تعضض ع٢ً ايطايب َهاؾا٠ يتزؾ .279

 ايباعح  –اؿاد١                  ـ  اؿاؾظ                                   –ايزاؾع                                                  
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متجٌ ٜكٍٛ ؾضٜزصٜو ؽًٝض " ب٦ػ ايضدٌ ٜؿض َٔ ا٫عتؾٗار , اْ٘ نايش٣ ٜؿض َٔ اـًٛر اىل ايؿٓا٤ "  .281

 ن١ًُ )ا٫عتؾٗار(ؾ٢ ٖشٙ املكٛي٘ أسز املقطًشات ا٫تٝ٘

 اؿاؾظ –ايزاؾع               ـ ايباعح                                  –اؿاد٘                                                      

 اؾٛع ؾٗشا ٜغ٢ُ عٓزَا تغرل ؾ٢ اسز ايؾٛاصع ٚتؾِ صا٥ش١ ايطعاّ َٔ اسز املطاعِ ؾتؾعض ب .281

 اؿاؾظ  –ايزاؾع                ـ ايباعح                                 –اؿاد٘                                                      

ٜكٍٛ تَٛاؼ عهٛت " إٕ ايتقٓع ٫ٜظٜز ايؾدك ا٫ قبشا " تؾرل ن١ًُ )ايتقٓع(ؾ٢ ٖشٙ املكٛي٘  .282

 يت٢ أَاَواىل أ٣ َٔ املؿاِٖٝ ا

 اؿاؾظ –ايزاؾع                ـ ايباعح                                –اؿاد٘                                                      

 عٓزَا ٜؾذع َزصب املٓتدب ؾضٜل نض٠ ايكزّ ٚوجِٗ ع٢ً ايؿٛط ؾٗشا ٜغ٢ُ  .283

 اؿاؾظ  –ايزاؾع                 ـ ايباعح                              –اؿاد٘                                                      

ٜكٍٛ ًٜٚٝاّ ؽامبإ " اسا ناْت ايع٬ق٘ أٚ منط اؿٝاٙ أٚ ٚظٝؿتو ٫تؾعضى بايغعارٙ ؾاتضنٗا  .284

 املؿاِٖٝ ايتايٝ٘ ؾ٢ اؿاٍ" تتنُٔ ٖشٙ ايعباصٙ َع٢ٓ ٭سز

 اؿاؾظ –ايزاؾع                ـ ايباعح                               –اؿاد٘                                                      

عٓزَا تكضأ عٔ ايٓذاح اشلا٥ٌ ايش٣ سكك٘ اي٬عب ايزٚىل قُز ف٬ح مما ٜؾعضى بايضغب١ ؾ٢  .285

 ايتؿٛم ؾٗشا ٜعز  

 اؿاؾظ  –ايزاؾع                ـ ايباعح                              –اؿاد٘                                                      

ٜكٍٛ امياٌْٜٛ ناْط " بعض ايٓاؼ نايػباص , عٓزَا ىتؿٕٛ ٜهٕٛ َٜٛا مج٬ٝ " تؾرل ٖشٙ  .286

 ايعباصٙ اىل أسز املؿاِٖٝ ا٫تٝ٘ 

 اؿاؾظ –ايزاؾع                 ـ ايباعح                              –                                                 اؿاد٘     

 ٚمع املهاؾأت يًعاًَني ٜغاعز ع٢ً طٜار٠ راؾعٝتِٗ يًعٌُ تؾرل ايعباص٠ ايغابك١ يًع٬ق١ بني ... .287

 اؿاد١ ٚايزاؾع  –ـ ايباعح ٚاؿاؾظ                                  ايباعح ٚايزاؾع    –اؿاؾظ ٚايزاؾع             

عباص٠ عٔ فُٛع١ ايضغبات ٚاؿادات ٚايك٣ٛ ايزاخ١ًٝ احملضن١ ٚاملٛد١ٗ يًغًٛى اإلْغاْٞ مٛ  .288

 أٖزاف َع١ٓٝ. تؾرل ايعباص٠ اىل تعضٜـ 

 اؿاؾظ –اؾع                ـ ايباعح                           ايز –اؿاد٘                                                      

ٜكٍٛ عتٝـ دٛبظ " أعتكز َبز٥ٝا أْٓا ْػًل عكٛيٓا سني ْكّٛ مبؾاٖز٠ ايتًؿاط " اىل أ٣ َٔ املؿاِٖٝ  .289

 ا٭تٝ٘ تؾرل ن١ًُ ) َؾاٖز٠ ايتًؿاط (

 اؿاؾظ –زاؾع               ـ ايباعح                             اي –اؿاد٘                                                      

 ٚمع ايطايب يقٛص ايعامل ايزنتٛص أمحز طٌٜٚ ع٢ً دزصإ غضؾت٘ ٜؾرل اىل َؿّٗٛ  .291

 اؿاؾظ –   ايزاؾع               ـ ايباعح                            –اؿاد٘                                                      
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ٜكٍٛ دٛصز ٚاؽٓطٔ " عٓزَا تتأفٌ دشٚص اؿضٜ٘ تقبح عضٜع١ ايُٓٛ " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أسز  .291

 املؿاِٖٝ ايتايٝ٘

 اؿاؾظ –ايزاؾع                ـ ايباعح                               –اؿاد٘                                                      

بعغض اشلنِ ٚقٝاَ٘ بأخش ا٭رٜٚ٘ املٓاعب٘ يًتدًك َٔ أمل املعزٙ ايٓاتر عٔ ٖشٙ  ؽعٛصايؾدك  .292

 ايتكًقات ٜؾرل اىل َؿّٗٛ

 اؿاؾظ –ايزاؾع                ـ ايباعح                             –اؿاد٘                                                      

ٍ سب عٓز ايبؾض ٖٛ سب ايطعاّ " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أ٣ َٔ املؿاِٖٝ ٜكٍٛ دٛصز بضْاصر ؽٛ " إ اٚ .293

 ا٫تٝ٘ 

 اؿاؾظ –ايزاؾع                 ـ ايباعح                              –اؿاد٘                                                      

 ِٖٝ ا٫تٝ٘ تؾرل ٖشٙ ايعباصٜٙكٍٛ تَٛاؼ ؾٛيض " ايعٌُ ًَح اؿٝاٙ " اىل أ٣ َٔ املؿا .294

 اؿاؾظ –ايزاؾع                 ـ ايباعح                             –اؿاد٘                                                      

ٜكٍٛ نْٛؿؾٝٛؼ " إ تتش٢ً با٫صارٙ يًؿٛط ٚايضغب٘ ؾ٢ ايٓذاح ٚايزاؾع يتقٌ اىل أقق٢ َا  .295

ٖشٙ ٢ٖ املؿاتٝح ايت٢ عتؿتح باب ؼكٝل ايتؿٛم ايشات٢ " تؾرل ن١ًُ املؿاتٝح اىل  ميهٔ إٔ تبشي٘ ,

 أ٣ َٔ املؿاِٖٝ ا٫تٝ٘  .............

 اؿاؾظ –ايباعح                            -ايزاؾع                 –اؿاد٘                                                       -

ؾ٢ عٝز ا٭مش٢ ٚاملٓاعبات ايغعٝزٙ تتعاىل أرخ١ٓ املؾا٣ٚ ْاق١ً صا٥ش١ ايًشِ املؾ٣ٛ املجرلٙ يزاؾع  .296

 اؾٛع تؾرل ايعباصٙ اىل َؿّٗٛ 

 اؿاؾظ –ايباعح                           -ايزاؾع                   –اؿاد٘                                                       -

ٍٛ نرل نٝػاصر " اسا بزأ أ٣ ؽعب باْتاز ٚفٓاع١ ايٓهت٘ , ؾاعًِ أْ٘ بزأ ٜؾعض باؾٛع ٜك .297

 ٚايؿكض" تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أ٣ َٔ املؿاِٖٝ ايتايٝ٘

 اؿاؾظ – ايباعح                            -ايزاؾع                    –اؿاد٘                                                       -

عٓز ؽعٛص ايؾدك بايزٚخ٘ ٚايزٚاص بغبب عزّ تٓاٚي٘ يًطعاّ يؿذلٙ طًٜٛ٘  ؾإ سيو ٜؾرل اىل  .298

 َؿّٗٛ 

 اؿاؾظ  –ايزاؾع                               –ايباعح                      –اؿاد٘                                                 -

 عٓزَا تزم عاع١ اؾٛع , ٫طعاّ ع٧ٝ " ٜؾرل ٖشا املجٌ اىل أسز املؿاِٖٝ ا٫تٜٝ٘كٍٛ املجٌ ايٝابا٢ْ "  .299

 اؿاؾظ –ايباعح                             -ايزاؾع                  –اؿاد٘                                                       -

ملغهٓات يًتدًك َٔ ا٭مل , تؾرل ايعباصٙ عٓز ايؾعٛص باملػك ًٜذأ ايؾدك اىل تعاط٢ ا٭رٜٚ٘ ٚا .311

 اىل َؿّٗٛ 

 اؿاؾظ –ايباعح                              -ايزاؾع                  –اؿاد٘                                                       -
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ؾ٢ ؼكٝل  قاّ َزٜض اسز٣ ايؾضنات بتشزٜز َهاؾأٙ اماؾٝ٘ يًعاًَني بايؾضن٘ ٚسيو يٓذاسِٗ .311

 َغت٣ٛ أصباح دٝز ٜؾرل سيو اىل َؿّٗٛ 

 اؿاؾظ –ايباعح                          -ايزاؾع                      –اؿاد٘                                                       -

ملا أَاّ عٝٓٝو ٜكٍٛ ٜغض٣ ؾٛرٙ " يٝػ عاصا إٔ ٜزخٌ عزٚ اىل راصى صغِ أْؿو , ايعاص ٖٛ إٔ ىضز عا .312

 " اىل ا٣ َٔ ٖشٙ املؿاِٖٝ تؾرل ٖشٙ ايعباصٙ 

 اؿاؾظ –ايباعح                           -ايزاؾع                     –اؿاد٘                                                       -

٢ ميهٓٓا اؿقٍٛ عًٝٗا ٜكٍٛ اْت٢ْٛ صٚبٓظ " ٫ٜعضف َععِ ايٓاؼ أ٣ ؽ٧ٝ عٔ ايكٛٙ اشلا٥ً٘ ايت .313

 عٓزَا ْضنظ مجٝع َٛاصرْا يتشغني داْب ٚاسز ؾ٢ سٝاتٓا " عٔ أ٣ مما ٢ًٜ تعدل ٖشٙ املكٛي٘

 خقا٥ك ايزٚاؾع  -ـ تقٓٝـ ايزٚاؾع                                               

 تعضٜـ ايزٚاؾع  -ـ ؾٛا٥ز ايزٚاؾع                                                      

ٜكٍٛ املجٌ اشلٓز٣ " يٝػ َٔ اؿهُ٘ إٔ تعٝؿ ؾ٢ املا٤ ٚتعتدل ايتُغاح عزٚا يو " تؾرل ٖشٙ ايعباصٙ  .314

 اىل أ٣ مما ٢ًٜ 

 خقا٥ك ايزٚاؾع  -ـ تقٓٝـ ايزٚاؾع                                               

 تعضٜـ ايزٚاؾع  -ـ ؾٛا٥ز ايزٚاؾع                                                     

اسا ؾؾٌ ؾضٜل نض٠ ايكزّ  ؾ٢ ؼكٝل ايؿٛط باملباصا٠ ؾٗٛ ٫ٜغتغًِ ٚواٍٚ َٔ تػٝرل ارا٥٘ ٚخطت٘  .315

 يتشكٝل ايؿٛط ٖشٙ ايعباص٠ تزٍ ع٢ً إ ايزٚاؾع تتغِ بأْٗا  

 َض١ْ  -                                                      ـ ق٠ٛ قضن١             

 غرل َباؽض٠  -ـ ايزاؾع ا٫ق٣ٛ ي٘ ا٫ٚي١ٜٛ ؾ٢ ا٫ؽباع                      

اسا نإ ايؿضر ٜؾعض عايت٢ دٛع ٚعطؿ ؾإٕ : ا٭ٚي١ٜٛ ؾ٢ طًب املا٤ قبٌ ايطعاّ تٛمح ٖشٙ  .316

 ايعباص٠ 

 خقا٥ك ايزٚاؾع  -                                تقٓٝـ ايزٚاؾع               

 تعضٜـ ايزٚاؾع -ؾٛا٥ز ايزٚاؾع                                                      

ٜكٍٛ َقطؿ٢ فارم ايضاؾع٢ " قايت اصَاْٛع٘ : ايهٓٝغ٘ ٢ٖ اؾزصإ ا٭صبع٘ أَا ٖ٪٤٫ ؾُعبزِٖ  .317

 ي٘ اىل أسز خقا٥ك ايزٚاؾع ا٫تٝ٘بني دٗات ا٭صض ا٭صبع" تؾرل ٖشٙ املكٛ

 طضر١ٜ -ا٫ٚي١ٜٛ                     ـ املض١ْٚ                                                         -ايزٚص١ٜ                                  

ايطضٜل اىل أثٓا٤ عٛرتو اىل املٓظٍ بعز اْتٗا٤ ايّٝٛ ايزصاع٢ ؽعضت بايعطؿ ٚبُٝٓا أْت تغرل ؾ٢  .318

املٓظٍ قُت بتػٝرل اػاٙ عرلى مٛ )نٛيزٜض َا٤( يه٢ تض٣ٚ سيو ايعطؿ ٜؾرل ٖشا املٛقـ اىل أسز 

 خقا٥ك ايزٚاؾع 

 اٚي١ٜٛ -قضن٘ َٚٛدٗ٘                 ـ رٚص١ٜ                                     -َض١ْ                           
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ٜكٍٛ اْت٢ْٛ صٚبٓظ " إسا نإ يزٜو ايضغب٘ ؾ٢ ايٓذاح ؾكز سككت ْقـ ٖزؾو , ٚاسا مل تهٔ  .319

 يزٜو ٖشٙ ايضغب٘ ؾكز سككت ْقـ ؾؾًو " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أ٣ مما ٢ًٜ 

 ا١ُٖٝ ايزٚاؾع  -ـ تقٓٝـ ايزٚاؾع                                     

 اؿهِ ع٢ً ايزٚاؾع -                  ـ تعضٜـ ايزٚاؾع                     

 ٜكٍٛ اٌَٝ عٝٛصإ " نٌ َاٖٛ غرل َباؽض ٖضا٤ " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أسز خقا٥ك ايزٚاؾع ا٫تٝ٘ .311

 َض١ْ  -ـ ٜغتزٍ عًٝٗا َٔ ايغًٛى                                          

 ق٠ٛ قضن١ -     ـ ايزاؾع ا٫ق٣ٛ ي٘ ا٫ٚي١ٜٛ ؾ٢ ا٫ؽباع                  

قاٍ عؿٝإ ايجٛص٣ " َٔ عضف ْؿغ٘ ٫ٜنضٙ َاٜكٛي٘ ايٓاؼ ؾٝ٘ " اىل أ٣ املؿاِٖٝ ا٫تٝ٘ تٓت٢ُ ٖشٙ  .311

 املكٛي٘

 اؿهِ ع٢ً ايزٚاؾع -ا١ُٖٝ ايزٚاؾع                ـ تعضٜـ ايزٚاؾع              -ـ تقٓٝـ ايزٚاؾع          

 ٍ ٭صما٥٘ ايع٬ق١ بني ق٠ٛ ايزاؾع ٚاؾٗز املبشٚ .312

 يٝػ مما عبل -طضر١ٜ                   ـ َتبا١ٜٓ                                           –عهغ١ٝ                

ٜكٍٛ دٕٛ صاعهني " ايضأ٣ ٖٛ مماصع١ ا٫صارٙ ايبؾضٜ٘ ايت٢ تغاعزْا ع٢ً اؽاس قضاص بزٕٚ  .313

  َعًَٛات" تؾرل ٖشٙ ايعباصٙ عٔ أسز خقا٥ك ايزٚاؾع ٖٚٛ

 َض١ْ  -ق٠ٛ قضن١                                                                   

 غرل َباؽض٠ -ايزاؾع ا٫ق٣ٛ ي٘ ا٫ٚي١ٜٛ ؾ٢ ا٫ؽباع                       

 متز ايزٚاؾع ايؿضر بايطاق١ اي٬ط١َ يتشضٜه٘ مٛ اشلزف ٖشا ٜعضف بايٛظٝؿ١  .314

 نٌ َاعبل -ؾٝط١ٝ                     ـ ايتشؿٝظ١ٜ             ايتٓ -ايتٛد١ٝٗٝ            

عٓزَا وزخ َؾه١ً بني ايظٚدإ ٜٚقٌ ا٫َض بُٗا اىل ايط٬م ٚيهٔ ايظٚز ٜقض ع٢ً ا٫عتُضاص  .315

 ست٢ ٫ٜؾتت ا٫بٓا٤ ٖٓا اعتُز ع٢ً اسز خقا٥ك ايزٚاؾع 

 طضر١ٜ  -ض١ْٚ                               ا٫ٚي١ٜٛ                    ـ امل -ايزٚص١ٜ                

 ْؾعض باؾٛع ثِ ا٫ؽباع ْٚؾعض َض٠ اخض٠ باؾٛع ٖشا ٜؿغض إ ايزٚاؾع ايؿغٝٛيٛد١ٝ  .316

 اٚي١ٜٛ  -طضر١ٜ                     ـ  رٚص١ٜ                               -َض١ْ                      

يضغب٘ ؾ٢ املداطضٙ ؾ٢ بعض ا٭سٝإ , ؾعًٝو إٔ تضم٢ بإٔ ٜكٍٛ دِٝ صٕٚ " اسا مل تهٔ يزٜو ا .317

 تهٕٛ ؽدقا عارٜا " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أ٣ مما ٢ًٜ 

 تعضٜـ ايزٚاؾع -ـ ؾٛا٥ز ايزٚاؾع        خقا٥ك ايزٚاؾع               -ـ تقٓٝـ ايزٚاؾع   

ٖشا ايغًٛى ْتٝذ١ ؾكز  ا٭ّ يف بٝتٗا تض٣ َؾاغب١ أطؿاشلا عًٛنًا َضؾٛمًا، ٚيهٓٗا إٕ عضؾت إٔ .318

ايطؿٌ إىل ايعطـ، ٚأْ٘ بغًٛن٘ ٜغع٢ إىل يؿت إْتباٖٗا، ؾإٕ سيو عٝغاعزٖا ع٢ً تػٝرل 

 تؾرل ايعباص٠ اىل                     .عًٛنِٗ

 ا١ُٖٝ رصاع١ ايزٚاؾع  -ـ تعضٜـ ايزٚاؾع                                                       

 تقٓٝـ ايزٚاؾع -                                                 ـ خقا٥ك ايزٚاؾع  
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ٜكٍٛ ٖٓض٣ نٝغٝٓذض " اسا مل تهٔ تعضف إىل أٟ َهإ تتذ٘، ؾغٛف ٜٓتٗٞ بو املطاف ع٢ً  .319

 ا٭صدح اىل اي٬ؽ٧ٝ " تؾرل ايعباص٠ ايغابك١ اىل ......

 ؾٛا٥ز ايزٚاؾع  -ـ تقٓٝـ ايزٚاؾع                                          

 املؿاِٖٝ املضتبط١ بايزاؾع -ـ خقا٥ك ايزٚاؾع                                       

ٜكٍٛ ايهاتب املغضس٢ )دٛت٘(َٔ اـطأ إٔ تهٕٛ ا٫َٛص ا٫نجض أ١ُٖٝ ؼت صمح١ ا٫َٛص ا٫قٌ  .321

 اصٙ ايغابك١ .....أ١ُٖٝ تٛمح ايعب

 تقٓٝـ ايزٚاؾع  -خقا٥ك ايزٚاؾع                                           

 تعضٜـ ايزٚاؾع  -ا١ُٖٝ ايزٚاؾع                                                 

ٚمع َاعًٛ ٖضّ يذلتٝب استٝادات ا٫ْغإ قاعزت٘ ا٫ستٝادات ايؿغٝٛيٛد١ٝ ثِ تتزصز ست٢ تقٌ  .321

 ىل ق١ُ اشلضّ ٢ٖٚ ؼكٝل ايشات ٜؾرل سيو اىل اسز٣ خقا٥ك ايزٚاؾع ٢ٖٚ ا

 ق٠ٛ قضن١   -ـ املض١ْٚ                                                                     

 غرل َباؽض٠  -ـ ايزاؾع ا٫ق٣ٛ ي٘ ا٫ٚي١ٜٛ ؾ٢ ا٫ؽباع             

 أَاّ ايؾ٧ٝ ايش٣ أرَٓت٘ اْتقاص " تٛمح ٖشٙ املكٛي٘ ....... ٜكٍٛ ٚيٝاّ أعتٛص " اْعزاّ ايضغب٘  .322

 خقا٥ك ايزٚاؾع  -ـ تقٓٝـ ايزٚاؾع                                                   

 تعضٜـ ايزٚاؾع -ـ ؾٛا٥ز ايزٚاؾع                                                          

 يت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ ٫بز إ ٜزصؼ ايزٚاؾع ا٫ْغا١ْٝ ٖشا ٜعدل عٔ ..... املعًِ َٚزصب ايهض٠ َٚزصب ا .323

 ا١ُٖٝ ايزٚاؾع  -ـ تقٓٝـ ايزٚاؾع                                                    

 اؿهِ ع٢ً ايزٚاؾع -ـ تعضٜـ ايزٚاؾع                                                      

 ٔ ٜغاعزى ع٢ً ......ؾُٗو يزٚاؾع ا٫خضٜ .324

 ؾِٗ رٚاؾعو   -ـ ايتٓب٪ بغًٛنِٗ                                    

 اصما٤ َٝٛيو  -ـ ؼزٜز اٖزاؾو                                         

ٜكٍٛ اٌَٝ عٝٛصإ " ايٓكز تؿغرل خاط٤٢ َٚعهٛؼ , ٜٓبػ٢ إٔ تتِ ايكضا٤ٙ َٔ أدٌ ؾِٗ ايشات ٫ َٔ  .325

 ٯخض " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أسز ؾٛا٥ز رصاع١ ايزٚاؾع ٖٚٛ أدٌ ؾِٗ ا

 ؾِٗ رٚاؾعو   -ـ ايتٓب٪ بغًٛى ا٫خضٜٔ                              

 اصما٤ َٝٛيو  -ـ  ؼزٜز اٖزاؾو                                            

ٜكٍٛ تَٛاؼ ناصٚتضؼ " ٜٓبػ٢ إٔ متتًو ايكزصٙ ع٢ً تػٝرل طضٜك١ ايتؿهرل بتػٝرل املٛقـ , َع  .326

ايكزصٙ ع٢ً تٛيٝز أندل عزر ممهٔ َٔ ا٭ؾهاص بؾإٔ املٛقـ ايش٣ تؿهض ؾٝ٘" تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل 

 أسز خقا٥ك ايزٚاؾع ٢ٖٚ 

 ق٠ٛ قضن١   -                    ـ املض١ْٚ                                                

 غرل َباؽض٠ -ـ ايزاؾع ا٫ق٣ٛ ي٘ ا٫ٚي١ٜٛ ؾ٢ ا٫ؽباع            
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ٜكٍٛ أْزصٚ ناصل٢ " ٫ميهٔ رؾع أسز ٫صتكا٤ ايغًِ اسا مل ٜهٔ غرل صاغب ؾ٢ ايقعٛر " تعدل  .327

 ٖشٙ املكٛي٘ عٔ ......

 ا١ُٖٝ ايزٚاؾع  - ـ تقٓٝـ ايزٚاؾع                                    

 اؿهِ ع٢ً ايزٚاؾع -ـ تعضٜـ ايزٚاؾع                                    

عٓز َتابعتو ٫سز٣ َباصٜات نض٠ ايكزّ  ٫سعت إٔ َغت٣ٛ أرا٤ ايؿضٜل املٗظّٚ طار بؾهٌ  .328

 ًَشٛظ ؾ٢ ايزقا٥ل ا٭خرلٙ ٜؾرل سيو اىل  

 غرل َباؽض٠ ( -ؾ٢ ا٫ؽباعايزاؾع ا٫ق٣ٛ ي٘ ا٫ٚي١ٜٛ  –َض١ْ  –)ق٠ٛ قضن١ 

نًُا طار ايعطؿ طار عع٢ ايؿضر يًٛفٍٛ يًُا٤ ٫ؽباع راؾع ايعطؿ , ٜؾرل سيو اىل إٔ ق٠ٛ ايزاؾع  .329

 ٚاؾٗز املبشٍٚ ٫صما٥٘ 

 تهاًَٝ٘ ( -َتبا١ٜٓ     –طضر١ٜ  –)عهغ١ٝ 

٘ أٚ إٕ ٚدٛر ايزاؾع هعٌ ايؾدك ؾ٢ عع٢ ر٩ٚب َٔ أدٌ اعار٠ ايتٛاطٕ َٔ خ٬ٍ اؽباع اؿاد .331

 ؼكٝل اشلزف ٜؾرل سيو ايٛظٝؿ١ 

 نٌ َاعبل( –ايتشؿٝظ١ٜ  –ايتٓؾٝط١ٝ  -)ايتٛد١ٝٗٝ    

 ايزٚاؾع يٝغت ؽ٦ٝا َارٜا ًَُٛعا يشيو ميهٔ ٬َسعتٗا  .331

 با٫عتز٫ٍ عًٝٗا َٔ ايغًٛى ايقارص عٓٗا ( –)بؾهٌ َباؽض                                  

 يٝػ مما عبل( –  بؾهٌ رٜٓاَٝه٢                 –)

٫غ٢ٓ يًعاًَني ؾ٢ فاٍ ايتزصٜب بؾهٌ عاّ عٔ رصاع١ ايزٚاؾع ؾ٢ٗ تغاعزِٖ ع٢ً ايهجرل َٔ  .332

 ؾِٗ ا٭ؽدال ٚايتشهِ ؾ٢ عًٛنٝاتِٗ ٜعدل عٔ ..... 

 اؿهِ ع٢ً ايزٚاؾع( –تعضٜـ ايزٚاؾع  –ا١ُٖٝ ايزٚاؾع  –)تقٓٝـ ايزٚاؾع 

عٌُ ؾإْ٘ ًٜذأ أ٫ٚ اىل تٓاٍٚ ايعقا٥ض ٚؽضب املا٤ قبٌ عٓز عٛر٠ أسز ا٭ؽدال اىل املٓظٍ بعز ّٜٛ  .333

 تٓاٍٚ ايػزا٤ ٜؾرل سيو اىل إ ايزٚاؾع تتغِ بأْٗا  

 غرل َباؽض٠ ( -ايزاؾع ا٫ق٣ٛ ي٘ ا٫ٚي١ٜٛ ؾ٢ ا٫ؽباع –َض١ْ  –)ق٠ٛ قضن١ 

ؾِٗ َزصب ؾضٜل نض٠ ايكزّ يزٚاؾع اي٬عبني ميهٓ٘ َٔ اختٝاص اي٬عبني ا٭نؿأ يض٩ٜت٘  .334

 تكبًٝ٘ يتهاٌَ ا٭را٤ بني ايؿضٜل ٜؾرل سيو اىل قزصت٘ ع٢ً ......املغ

 اصما٤ َٝٛي٘( –ؼزٜز اٖزاؾ٘  –ؾِٗ رٚاؾع٘ ايشاتٝ٘  –) ايتٓب٪ بغًٛنِٗ 

تٓاٍٚ ا٫ْغإ يًطعاّ ث٬خ َضات َٜٛٝا ٚنشيو ؽضب٘ يًُا٤ ٚاملؾضٚبات نًُا ؽعض بايعطؿ  .335

 اٚي١ٜٛ ( –ص١ٜ رٚ –طضر١ٜ  –ٜؾرل اىل أسز خقا٥ك ايزٚاؾع )َض١ْ 

تكٍٛ غارٙ ايغُإ " ايكضا٤ٙ ناملكاَضٙ , نًُا اخشت َٓٗا , نًُا أسغغت باؿاد٘ اىل املظٜز "  .336

 تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أسز اْٛاع ايزٚاؾع ٢ٖٚ 

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات طابع ادتُاع٢  –ـ ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١                                      

 ا٫دتُاع١ٝ –                                                           ـ ؾضر١ٜ           
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 ٜعز راؾع ايتذُع ٚا٭لاط ٚايتًُو ٚا٫ْتُا٤ َٔ ايزٚاؾع  .337

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات طابع ادتُاع٢  –ـ ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١                                    

 ايؿضر١ٜ  –                             ـ ا٫دتُاع١ٝ                            

 ٜعز راؾع سب ا٭عتط٬ع ٚاؿاد١ اىل ؼكٝل ايشات ٚايتذزٜز َٔ ايزٚاؾع .338

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات طابع ادتُاع٢  –ـ ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١                                    

 ايؿضر١ٜ  –        ـ ا٫دتُاع١ٝ                                                 

ٜكٍٛ عكضاط " اسا أصرت إٔ أسهِ ع٢ً اْغإ ؾا٢ْ أعأي٘ نِ نتابا قضأت " ٜعتُز املعٝاص ايش٣  .339

 سزرٙ عكضاط ع٢ً أسز أْٛاع ايزٚاؾع ٖٚٛ

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات طابع ادتُاع٢  –ـ ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١                                    

 ايؿضر١ٜ  –ـ ا٫دتُاع١ٝ                                                         

ٜكٍٛ ط٘ سغني " إٕ سب ا٫عتط٬ع إسؽ ْؿع ؾ٢ بعض ايٛقت ؾإْ٘ قز ٜنض ؾ٢ بعن٘ اٯخض" تؾرل  .341

 ٖشٙ املكٛي٘ اىل أسز اْٛاع ايزٚاؾع ا٫تٝ٘ 

 ا٫دتُاع١ٝ –ـ ؽدقٝ٘                                 ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١        –ـ ايؿطضٜ٘             

 عزّ اؽباع راؾع ......... ٜ٪ر٣ اىل ؾٓا٤ ايٓٛع  .341

 ايّٓٛ  –ا١ََٛ٫                        ـ  ايعطؿ                                               –ايتٓؿػ                  

ا٫دتُاع ببين دٓغ٘ ٚا٫ؽذلاى َعِٗ يف أٚز ْؾاطِٗ  ٌَٝ اإلْغإ إىل ايعٝؿ يف مجاعات، ٚإىل .342

 ا٫دتُاعٞ عاِٖ يف ْؾأ٠ ايزٚاؾع 

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات طابع ادتُاع٢  –ـ ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١                                  

 ايؿضر١ٜ  –ـ ا٫دتُاع١ٝ                                                       

ٝل اؿهِٝ ( عٓزَا ًْػ٢ اؾٛع عتًػٞ يف ْؿػ ايٛقت عبٛر١ٜ اإلْغإ يإلْغإ. ٜكٍٛ ) تٛؾ .343

 تٛمح ايعباص٠ ايغابك١ ايزٚاؾع احملضن١ يًغًٛى ٢ٖٚ 

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١  –ـ ا٫دتُاع١ٝ                                                          

 ايٓؿغ١ٝ  –   ـ ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات طابع ادتُاع٢            

يٛسغ إٔ ايؿأص٠ غرل اؿب٢ً ٫ تٗتِ بقػاص ايؿ٦ضإ ٚيهٔ سكٓٗا بٗضَٕٛ ايدل٫ٚنتني ٜجرل عٓزٖا  .344

 راؾع ا٭١ََٛ ٚهعًٗا تٗتِ بقػاص ايؿ٦ضإ، تؿغض ايعباص٠ ايغابك١ إ راؾع ا١ََٛ٫ 

 ؾضر٣  –ؾطض٣                       ـ ْؿغ٢                                           –ادتُاع٢                        

 عزّ اؽباع ايزٚاؾع .........ت٪ر٣ اىل ٬ٖى ايؿضر  .345

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات طابع ادتُاع٢  –ـ ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١                                      

 ا٫دتُاع١ٝ  –ؾضر١ٜ                                                                       ـ
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 بٓا٤ ايعؿ عٓز ايطٝٛص ٖٚذض٠ ا٭زلاى ٚأرخاص ايطعاّ عٓز ايٌُٓ نٌ ٖشٙ ايزٚاؾع تعز ....  .346

 ا٫دتُاع١ٝ  –                                   ثا١ْٜٛ                          ـ ؾضر١ٜ             –ؾطض١ٜ                       

 تًعب ايهضَٚٛطَٚات رٚصا ص٥ٝغٝا ؾ٢ ايزٚاؾع ......... يز٣ ايؿضر  .347

 ايجاْٜٛ٘  –ايؿطضٜ٘                    ـ ا٫دتُاعٝ٘                                      –ايؿضرٜ٘                     

 مبا قنت٘ ايؾضا٥ع ايغُاٜٚ٘ َٚاٖٛ َعٍُٛ ب٘ َٔ ا٭عضاف ٚايجكاؾات  ٜضتبط اؽباع ايزٚاؾع ....... .348

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات طابع ادتُاع٢  –ـ ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١                                      

 ا٫دتُاع١ٝ  –ـ ؾضر١ٜ                                                                      

ٜعتدل قٝاّ ايؾدك باصتزا٤ امل٬بػ ايجكًٝ٘ ؾ٢ ؾقٌ ايؾتا٤ ري٬ٝ ع٢ً ٚدٛر أسز ايزٚاؾع ايت٢  .349

 تٓت٢ُ اىل ايزٚاؾع 

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١  –ـ ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات طابع ادتُاع٢                   

 ا٫دتُاع١ٝ  –  ـ ؾضر١ٜ                                                                       

ٜعتدل ايظٚاز ٖٛ ايغبٌٝ ا٭َجٌ ٫ؽباع راؾع اؾٓػ ٚا٭ََٛ٘ يز٣ ا٭ؾضار ٖٚٛ مضٚص٣ يًشؿاظ ع٢ً  .351

 ايٓٛع ٚاعتُضاصٙ , تؾرل ٖشٙ ايعباصٙ اىل ايزٚاؾع 

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات طابع ادتُاع٢  –ـ ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١                                      

 ا٫دتُاع١ٝ  –                                                                  ـ ؾضر١ٜ    

ٜكٍٛ أمحز عبزاهلل صطٙ " ؾ٢ تاصٜذ َقض نإ ا٭نجض اْتُا٤ ٚا٭نجض تنش١ٝ ِٖ ايؿكضا٤ ايشٜٔ  .351

 ٫ميًهٕٛ ؽ٦ٝا " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أسز أْٛاع ايزٚاؾع ا٫تٝ٘

 ا٫دتُاع١ٝ –ٛد١ٝ اـايق١                  ـ ؽدقٝ٘                    ايؿغٝٛي –ـ ايؿطضٜ٘          

ميجٌ دٗز ايطايب املبشٍٚ يتشقٌٝ نِ نبرل َٔ املعًَٛات متهٓ٘ َٔ اؿقٍٛ ع٢ً فُٛع  .352

 أسز ايزٚاؾع  نبرل ؾ٢ ايجاْٜٛ٘ ايعاَ٘

 اـايق١ ايؿغٝٛيٛد١ٝ  –ـ ايؿغٝٛيٛدٝ٘ سات ايطابع ا٫دتُاع٢                       

 ا٫دتُاع١ٝ  –ـ ؾضر١ٜ                                                                                  

 ٜكٍٛ َٝؾٌٝ ر٣ َْٛتني " املٛم٘ عًِ املعاٖض , ؾ٢ٗ تًِٗ املض٤ بايضغب٘ ؾ٢ إٔ ٜبزٚ ٫ إٔ ٜهٕٛ " .353

 تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ أسز أْٛاع ايزٚاؾع ٖٚٛ  .354

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١  –ـ ايؿغٝٛيٛدٝ٘ سات ايطابع ا٫دتُاع٢                       

 ا٫دتُاع١ٝ –ـ ؾضر١ٜ                                                                                   

 ايزٚاؾع ٢ٖٚ ايزٚاؾع اخت٬ف ايؿتٝات ؾ٢ َغت٣ٛ ا٫ْؿام ع٢ً ؽضا٤ ارٚات ايظٜٓ٘ ٜؾرل اىل أسز أْٛاع  .355

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١  –ايؿطضٜ٘                                                    

 ا٫دتُاع١ٝ  –ؽدقٝ٘                                                    
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 أٚ تكٍٛ اداثا نضٜغت٢ " ٫ٜٛدز ؾ٢ ايعامل َجٌٝ ؿب ا٭ّ يطؿًٗا , ؾشبٗا ٫ٜعذلف بايكٛاْني .356

ايؾؿك٘ , هعًٗا تتذضأ ع٢ً ؾعٌ أ٣ ؽ٧ٝ ؾتغشل بزٕٚ أ٣ صمح٘ نٌ َاٜكـ ؾ٢ طضٜكٗا " ٜعدل سيو 

 عٔ أسز ايزٚاؾع ا٫تٝ٘

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١  –ايؿطضٜ٘                                                    

 دتُاع١ٝا٫ –ؽدقٝ٘                                                    

 ٜعدل ٚيع أمحز ظُع ايطٛابع ٚايع٬ُت ايكزمي٘ عٔ أسز أْٛاع ايزٚاؾع ا٫تٝ٘ .357

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١  –ايؿطضٜ٘                                                    

 ا٫دتُاع١ٝ –ؽدقٝ٘                                                    

ؾ٢ ؽعٛص ساصم را٥ِ بعزّ ا٫ْتُا٤ يؾ٧ٝ " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل اؾتكار ٜكٍٛ ع٤٬ ايزٜب " أرٚص  .358

 ايهاتب اىل أسز اْٛاع ايزٚاؾع ا٫تٝ٘

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١  –ايؿطضٜ٘                                                    

 ا٫دتُاع١ٝ –ؽدقٝ٘                                                    

 قٝاّ أسز ا٭ؾضار بتؾذٝع أسز ا٭ْزٜ٘ ايضٜامٝ٘ بعدل عٔ أسز ايزٚاؾع ا٫دتُاعٝ٘ ايعاَ٘ ٖٚٛ  .359

 ا٫ْتُا٤   -ا٫لاط                  ـ ايتًُو                                    -ايتذُع                      

ق٢ ٚتك٣ٛ ايؾعٛص با٫يتظاّ مبا ؾٝ٘ ٜكٍٛ د٬ٍ أَني " إٕ ق٠ٛ ايؾعٛص با٫ْتُا٤ تٓك٢ اؿػ ا٭خ٬ .361

 ايقاحل ايعاّ " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أسز أْٛاع ايزٚاؾع 

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١  –ـ ايؿغٝٛيٛدٝ٘ سات ايطابع ا٫دتُاع٢                       

 ا٫دتُاع١ٝ –  ـ ؾضر١ٜ                                                                                

ٜكٍٛ ددلإ خًٌٝ ددلإ " ايضغب٘ ؾ٢ ايظٚاز َٔ ا٭ري٘ ايكاطع٘ ع٢ً ٚدٛر خًٌ ؾ٢ ايزَاؽ " تعدل ٖشٙ  .361

 املكٛي٘ عٔ أسز أْٛاع ايزٚاؾع 

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١  –ـ ايؿغٝٛيٛدٝ٘ سات ايطابع ا٫دتُاع٢                       

 ا٫دتُاع١ٝ –                                                    ـ ؾضر١ٜ                               

 ٜ٪ر٣ عزّ اؽباع ايزٚاؾع ............... اىل ؾٓا٤ ايٓٛع ٚعزّ اعتُضاصٜت٘  .362

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات طابع ادتُاع٢  –ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١                              

 ايؿضر١ٜ  –                       ا٫دتُاع١ٝ                             

ًٜذأ ا٭ؽدال ؾ٢ ؾقٌ ايقٝـ اىل اعتدزاّ املضاٚح ٚايتهٝٝـ ٚؽضب ايهجرل َٔ ايغٛا٥ٌ ٜعدل  .363

 سيو عٔ أسز أْٛاع ايزٚاؾع 

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات طابع ادتُاع٢  –ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١                               

 ايؿضر١ٜ  –                               ا٫دتُاع١ٝ                     
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عدل عٔ أسز ايزٚاؾع ا٫دتُاعٝ٘ صغب١ ايؿضر ؾ٢ طٜار٠ ثضٚت٘ َٔ خ٬ٍ ا٫عتجُاص ؾ٢ فا٫ت َتعزرٙ ٜ .364

 ايعاَ٘ ٖٚٛ 

 ا٫ْتُا٤   -ا٫لاط                    ـ ايتًُو                                               -ايتذُع                        

ايتؾاب٘ ؾ٢ ايؾهٌ ٚايًٕٛ ٚيٕٛ ايعٕٝٛ  بني ا٭با٤ ٚا٭بٓا٤ ْاتر عٔ طضٜل اْتكاٍ ايقؿات ايٛصاثٝ٘  .365

 يٮبٓا٤ ٜعدل سيو عٔ ايزٚاؾع  ايت٢ ؼًُٗا اـًٝ٘ اؿٝٛاْٝ٘ َٔ ا٭با٤

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات طابع ادتُاع٢  –ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١                               

 ايؿضر١ٜ  –ا٫دتُاع١ٝ                                                   

املٛم٘ ٚا٭طٜا٤  يهٌ اْغإ سٚم خال ب٘ ميٝظٙ عٔ غرلٙ ؾ٢ امل٬بػ ٚققات ايؾعض ٚغرل سيو َٔ    .366

 اىل أسز أْٛاع ايزٚاؾع ٢ٖٚ ايزٚاؾع ٜؾرل سيو 

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١  –ايؿطضٜ٘                                           

 ا٫دتُاع١ٝ  –ؽدقٝ٘                                          

 صغب١ ا٭ّ ؾ٢ ا٫لاب ٜعدل عٔ أسز أْٛاع ايزٚاؾع ٖٚٛ  .367

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات طابع ادتُاع٢  –١ٝ اـايق١                            ايؿغٝٛيٛد

 ا٫دتُاع١ٝ  –ؾضر١ٜ                                                            

قاّ أسز ط٬ب ايجاْٜٛ٘ ايعاَ٘ بتعًٝل فٛص ايعزٜز َٔ ايعًُا٤ ٚاملؿهضٜٔ ع٢ً دزصإ غضؾت٘  .368

 يٝغتُز َٔ ص٩ٜتِٗ طاقت٘ يًٓذاح ٜعدل سيو عٔ ايزٚاؾع  

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات طابع ادتُاع٢  –ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١                            

 ا٫دتُاع١ٝ  –                        ؾضر١ٜ                                    

ٜكٍٛ ابٔ خًزٕٚ ) ا٫دتُاع ا٫ْغإ مضٚص٣ ٭ٕ ايؿضر قافض ع٢ً اؽباع استٝادات٘ َٓؿضرا ٚنشيو  .369

 ؾإٕ ا٫ْغإ َز٢ْ بطبع٘ ( تؾرل ايعباصٙ اىل أسز أْٛاع ايزٚاؾع ٖٚٛ 

 سات طابع ادتُاع٢ ايؿغٝٛيٛد١ٝ  –ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١                                

 ا٫دتُاع١ٝ  –ؾضر١ٜ                                                                 
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  ٖٛ. ساي١ ٚدزاْٝ٘ تٓؾا عٔ َصزص ْفغ٢ ْتٝذ٘ ٫عاق١ ايغًٛى اٚ ايتفهرل املعتار 

          تعبرلاتـ٘ ايعـاٖض٠ ٚخدلاتـ٘ ايؾـعٛص١ٜ ٚٚظا٥فـ٘      ٚتؾٌُ ايفـضر نًـ٘ )دغـُٞ ْفغـٞ ٚتـ٪ثض فـ٢ عـًٛى ايفـضر

 ارتٛف، ايغضب، ايغضٚص، ايغرل٠ . َٚجٌ اذتظٕ ٚارتذٌ  :  َجٌ. ايفغٝٛيٛد١ٝ 

 

 
  
 : ٌٜتُجٌ ف٢ ايعزٜز َٔ ايتغرلات ايفغٝٛيٛدٝ٘ ايت٢ تصاسب ا٫ْفعاٍ َج 

 ٚ ْكصإ ايًعاب يف ايفِ .ٚطٜار٠ عضع١ وضبات ايكًب ـ اثاص٠ املعز٠ 

  اْكباض ا٫ٚع١ٝ ايز١َٜٛ ف٢ ساي١ ارتٛف ٚ متزرٖا نُا ف٢ ساي١ ايغضب ـ 

 ٚ اتغا  اٚ اْكباض سزق١ ايعنيٚ طضاب ايتٓفػاوـ طٜار٠ ن١ُٝ ايعضم 

 : ٌٖٚٓاى تغرلات اخض٣ حتزخ َج 

  اصتفا  ايغهض ف٢ ايزّ يُٝز ادتغِ بايطاق١ٚحتٍٛ ايزّ َٔ املعز٠ ٚا٫َعا٤ اىل املذ ٚايعض٬ت ـ 

  
 .  َٛٓجاٍ : تكزٜض ايؾدص يًُٛقف ٜغِٗ ف٢ تؾهٌٝ اْفعاي٘ َٔ سٝح ايؾز٠ ٚاي 

 ٜدظاص ٜشبح خضٚف فإٕ خٛفو عٝكٌ٘ أْ عٛف ختاف ؛ يهٓو إسا عًُتت صدٌ ميغو عهني َتذ١ٗ إيٝو إسا صأ 

  ٜٙٛعًِ اْٗا يعب١ ٢ٖ٬َ عٓزَا ٜكٌ عٛف ٜؾعض بارتٛف ايؾزٜز ٚيهٓ٘  يٛ إ اسز ؽاٖز عٝاص٠ َغضع١ حن 

 َجاٍ اخض : عٓز ص١ٜ٩ ثعبإ ع٢ً ا٫صض تؾعض بارتٛف ٜكٌ عٓزَا تعًِ اْ٘ يعب١ 

  
  َٔ ٜٚؾتٌُ ع٢ً شتتًف ايتغرلات ايعاٖض٠ ٚاذتضنات ادتغ١ُٝ ٚا٫يفاظ ٚا٫ؽاصات ْٚدل٠ ايصٛت ٚغرل سيو

 تغٝرلات ف٢ ايغًٛى ايعاٖض٣ ٚايت٢ تصاسب ا٫ْفعاٍ . 

  ٍا٫ب عٓزَا  ٜبزٚ عًٞ  ٚدٗ٘ اْفعاٍ ايغضب حنشص َٓ٘ ْٚبتعز عٓ٘  .: َجا  
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 9 تزِٜ احملب١ بني ايٓاؼ.    ـ 

 2 ا٫ْفعا٫ت ق٠ٛ رافع١ يًفضر  ٚ تٛدٝٗ٘ ٚد١ٗ ادناب١ٝ .  ٫ٕ نٌ اْفعاٍ ٜتضُٔ عٓصضٜٔ ـ 

  ٙساي١ ؽعٛص١ٜ ٚاعتعزار يعٌُ ٚعًٛى َعني َج٬ ارتٛف تأٖب يًٗضٚب ٚايكًل تأٖب طبٝع٢ يًفٛط باملباصا 

 3 ا٫ْفعا٫ت ع٢ً سفغ سٝا٠ ايفضر ملٛادٗ٘ ايطٛاص٨ .تغاعز ايتعبرلات ايفغٝٛيٛد١ٝ ايت٢ تصاسب ـ 

 َجاٍ : عٓز ا٫ْفعاٍ تظرار ن١ُٝ ايغهض ف٢ ايزّ ٜٚغاعز ع٢ً ؽشٔ ايطاق١ 

 4 ختزّ ايتعبرلات ايعاٖض٠ ي٬ْفعا٫ت نتعبرلات ايٛد٘ ع١ًُٝ ايتداطب بني ايٓاؼ ٚايتٛاصٌ َع ا٫خضٜٔـ 

   ذتظٕ ع٢ً ٚد٘ ؽدص ٜتشضى ايٓاؼ ملغاعزت٘ َج٬ ظٗٛص ع٬َات ايتكزِٜ ا٫عتذاب١ املٓاعب١ 

 

   

 

 
 
  ٜكاؼ ا٫ْفعاٍ َٔ خ٬ٍ ْتا٥ذ٘ ٚا٭ٖزاف اييت ٜكٛر ايٝٗا ٖٚٓاى اري١ عزٜز٠ َٓٗا 

  ادنابٞ عٓزَا ٜزفع ايفضر يًتعاٌَ املٓاعب َع ارتطض . ارتٛفقز ٜهٕٛ أ ـ 

  ايضغٛط .قز ٜهٕٛ ادنابٞ اسا اعإ صاسب١ عًٞ ايتدًص َٔ ايغضب ب ـ 

  ٜهٕٛ ادنابٞ عٓزَا ٜبعز بشٚص ايتعصب َع َٔ ذنب .اذتب ز ـ 

  ٜهٕٛ ي٘ ْتا٥ر عًب١ٝ اسا حتٍٛ يؾُات٘ ايفضح ٚايغضٚص ر ـ 
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 ٜتشضص َٔ املٍٝٛ ٚا٫جتاٖات ايغًب١ٝ نا٭ْا١ْٝ ٚايتٛانٌ ٚارتٛف َٔ حتٌُ املغ٪ي١ٝ.  -9

 َجٌ حتضصٙ َٔ ايتعصب يتؾذٝع ْار٣ َعني 

  ٫ تت٬عب ب٘ املجرلات ايتاف١ٗ نُا تت٬عب مبٔ ٜعإْٛ َٔ اوطضابات ايؾدص١ٝ . -2

 َجٌ تكبٌ َٛظف خز١َ ايع٤٬ُ اْفعا٫ت املتصًني يًؾه٣ٛ 

 ايتعبرل عٔ ا٫ْفعا٫ت بصٛص٠ َتظ١ْ َع ا٫خضٜٔ بٗز٤ٚ ٚثبات . -3

 ايت٢ تجرل ا٫ْفعاٍ .ٜتُهٔ َٔ وبط ايٓفػ ف٢ املٛاقف  -4

   ٜتشٌُ اذتضَإ ٜٚ٪دٌ ايًشات ايعاد١ً يبعض ايٛقت ست٢ تتٗٝأ ايفضص املٓاعب١ ٫ؽباعٗا . -5

 

 

 

االٌفعاه املعتدلة أ ـ 
 ًاثارها االجيابَة 

 االٌفعاالت احلادة ًالعٍَفة ب ـ 
 هلا اثار سمبَة وجن

تٓؾط ٚ تظٜز ارتٝاٍ خصٛب١ -1

 ايتفهرل 

تغِٗ ف٢ تزفل املعا٢ْ  -2

 ٚا٫فهاص 

تك٣ٛ ايضغب١ ف٢ َٛاص١ً  -3

 . واالنجازايعٌُ 

 تغاعز ع٢ً ا٫ْغذاّ ايٓفغ٢  -4

ٛاصٌ ا٫دتُاع٢ ايغًِٝ ايت -5

  َع ا٫خضٜٔ

ايجا٥ض اْفعايٝا ٫ ٜض٣ ف٢ خصُ٘ ا٫ عٝٛب٘ ايؾدص فتؾٛٙ ا٫رصاى : -1

 فكط .

فهجرلا َٔ ايط٬ب ٜعذظٕٚ عٔ تشنض وعف ايكزص٠ ع٢ً ايتشنض :  -2

 ا٫دابات ايصشٝش١ بغببب ارتٛف املبايغ َٔ ا٫ختباص 

 ادتُٛر ايفهض٣ ٚتعطٌٝ ايتفهرل ايغًِٝ :  -3

فايؾدص املٓفعٌ حبز٠ ٜضنظ ف٢ فهض٠ ٚاسز٠ ٜٚع٢ُ عٔ باق٢ 

 اذتكا٥ل 

 : عضع١ تصزٜل ايؾا٥عات.ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤  -4

 املٗشب:  اىل ايغًٛى غرل اْزفا  ايفضر -5
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ٜكٍٛ ددلإ خًٌٝ ددلإ )عًٛى اإلْغإ َضآ٠ قًب٘ ، ؾُٔ نإ عًٛن٘ مج٬ًٝ نإ قًب٘ عًًُٝا     .371

 تؾرل ايعباص٠ اىل 

 دٛاْب ا٫ْؿعاٍ  –تعضٜـ ا٫ْؿعاٍ                                    

 اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعا٫ت  –ؾٛا٥ز ا٫ْؿعا٫ت                                   

ٜكٍٛ  إميًٝٞ رٜهٓغٕٛ  )ايغًٛى ٖٛ َا ٜؿعً٘ ا٫ْغإ يف سٝات٘, ٚيٝػ َا ٜؿهض اٚ ٜؾعض اٚ  .371

  اسز دٛاْب ا٫ْؿعاٍ ٖٚٛ اؾاْب ٜ٪َٔ ب٘       تؾرل ايعباصٙ اىل

 املعضؾ٢  –ايؾعٛص٣          ـ ايؿغٝٛيٛد٢                                        –ايعاٖض٣                  

ٜكٍٛ ؾضاْغٝػ بٝهٕٛ " اؾغِ ايغًِٝ َنٝـ , ٚاؾغِ ايغكِٝ عذإ تعدل ٖشٙ املكٛيع أ٣ َٔ  .372

 دٛاْب ا٫ْؿعاٍ ا٫تٝ٘ 

 املعضؾ٢  –ايؾعٛص٣             ـ ايؿغٝٛيٛد٢                                        –             ايعاٖض٣    

 ٜكٍٛ برلٍ باى " اسا أصرت ؾِٗ اؿامض ؾارصؼ املام٢" تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أ٣ مما ٢ًٜ  .373

 دٛاْب ا٫ْؿعاٍ  –تعضٜـ ا٫ْؿعاٍ                                    

 اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعا٫ت –٫ْؿعا٫ت                                  ؾٛا٥ز ا 

 تعدل ا٫ّ عٔ سبٗا ٫بٓٗا َٔ خ٬ٍ اؾاْب  .374

 املعضؾ٢  –ايؾعٛص٣                  ـ ايؿغٝٛيٛد٢                                      –ايعاٖض٣                  

ٜؿغز املظاز ٜٚػرل اـًل ٜٚغ٧ٝ ايعؾضٙ ٜٚؿغز  ٜكٍٛ عا٥ض ايكض٢ْ " ٫تػنب , ؾإٕ ايػنب .375

 املٛرٙ ٜٚكطع ايقً٘ "اؾاْب املغ٪ٍ عٔ تٛفٌٝ اْؿعا٫تٓا  ٚايتداطب َع ا٫خضٜٔ ٖٛ اؾاْب ..... 

 املعضؾ٢ –ايؾعٛص٣                 ـ ايعاٖض٣                                          –ايؿغٝٛيٛد٢          

اَٗا ٚقايت " اعضف ا٢َ دٝزا ٚاعتطٝع إ اؾِٗ َا تؾعض ب٘ َٔ ْعض٠ عٝٓٗا " تؾرل ؼزثت عاص٠ عٔ  .376

 ايعباص٠ اىل اسز دٛاْب ا٫ْؿعاٍ ٖٚٛ اؾاْب ..........

 ايعك٢ً  –ايؾعٛص٣                 ـ ايعاٖض٣                                        –ايؿغٝٛيٛد٢            

 ص ايعامل ؾكط بٛاعط١ ع٤ٛ ايؿِٗ " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ .......ٜكٍٛ ؽاصٍ بٛريرل " ٜزٚ .377

 دٛاْب ا٫ْؿعاٍ  –تعضٜـ ا٫ْؿعاٍ                                    

 اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعا٫ت  –ؾٛا٥ز ا٫ْؿعا٫ت                                   

بايكًل ٚ اـٛف ٚ ايػنب ، ٚاعًِ أْو ٜكٍٛ ابضاِٖٝ ايؿك٢ "فشتو ٫ تكزص بجُٔ ، ؾ٬ تغذلخقٗا  .378

املغٝطض .. ٚ ٫ تكٌ : ٫ أعتطٝع ؛ ؾإٕ قًتٗا ؼكل َا نٓت ؽؾاٙ " تؾرل ايعباص٠ اىل اسز دٛاْب 

 ا٫ْؿعاٍ  ٖٚٛ ......

 ص٣ ايؾعٛ –اـاصد٢                  ـ ايؿغٝٛيٛد٢                                   –املعضؾ٢                      
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 عٓزَا ٜتعضض ؽدك َا ـطض َا ؾٝغتطٝع َٛاد١ٗ ٖشا َٔ خ٬ٍ اؾاْب ......... .379

 نٌ َاعبل –ايؾعٛص٣                 ـ ايعاٖض٣                                       –ايؿغٝٛيٛد٢            

بايعكٌ , ٫ٜٛدز ٜكٍٛ امياٌْٜٛ ناْط " نٌ َعضؾتٓا تبزأ َٔ اؿٛاؼ ثِ تعٛر اىل ايؿِٗ ٚتٓت٢ٗ  .381

 ؽ٤٢ أع٢ً َٔ ايعكٌ" تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل اسز دٛاْب ا٫ْؿعاٍ ٖٚٛ ...........

 ايؾعٛص٣ –اـاصد٢             ـ  ايؿغٝٛيٛد٢                 –املعضؾ٢                                       

 ؾاْب ......اؾاْب املغ٪ٍ عٔ تؾهٌٝ ا٫ْؿعا٫ت َٔ سٝح ايؾز٠ ٚايٓٛع ٖٛ ا .381

 نٌ َاعبل –ايؾعٛص٣                  ـ ايعاٖض٣                                      –ايؿغٝٛيٛد٢                

مل ػز ازلو ؾ٢ نؾٛف ايٓادشني ؾشظْت ثِ عضؾت اْ٘ خطأ ؾ٢ اعزار نؾٛف ايٓادشني ٚاْو  .382

 ب ا٫ْؿعاٍ ٖٚٛ .......   ْادح ؾتػرل اْؿعايو يًؿضح تٛمح ايعباص٠ ايغابك١ اسز دٛاْ

 ايتعبرل٣  -ايؾعٛص٣                    ـ ايعاٖض٣                                       -ايؿغٝٛيٛد٢               

 ًٜعب اؾاْب ....... ؾ٢ املٛقـ ا٫ْؿعاىل رٚصا َُٗا ؾ٢ ؼكٝل ايتؿاعٌ ا٫دتُاع٢              .383

 املعضؾ٢  –ايعاٖض٣                                     -ايؾعٛص٣                     –ايؿغٝٛيٛد٢             - 

 تغاعز ا٫ْؿعا٫ت ع٢ً ؼكٝل املؾاصن١ ايٛدزا١ْٝ بني ا٫ؾضار َٔ خ٬ٍ اؾاْب .384

 عضؾ٢ امل –ايؾعٛص٣                   ـ  ايعاٖض٣                                   –ايؿغٝٛيٛد٢              

تعدل ساي١ اشلز٤ٚ ايت٢ تغٝطض ع٢ً ايؾدك بعز خضٚد٘ َٓؿع٬ اىل ايؾاصع اثض زلاع٘ يقٛت  .385

 اْؿذاص ؾ٢ بٝت درلاْ٘ ٚانتؾاؾ٘ أْٗا فٛت أيعاب ْاصٜ٘ ٭طؿاشلِ عٔ 

 اؾاْب اـاصد٢ –ايعاٖض٣            ـ اؾاْب ايؿغٝٛيٛد٢                          –اؾاْب ايؾعٛص٣       

 عز ايؾعٛص باؿظٕ ؾ٢ دٓاطٙ ملٛاعا٠ أسز ا٭فزقا٤ يؿكزٙ ٚايزٙ أسز ؾٛا٥ز ا٫ْؿعا٫ت ٖٚٛ ٜ .386

 تزعِ احملب٘ بني ايٓاؼ  -

 قٛٙ راؾع٘ يتٓعِٝ ٚتٛدٝ٘ عًٛى ايؿضر  -

 ؽزّ ايتعبرلات اـاصد١ٝع١ًُٝ ايتداطب بني ايٓاؼ  -

 ٠ ايؿضرايتػرلات ايؿغٝٛيٛد١ٝ املقاسب١ ي٬ْؿعاٍ تغاعز ع٢ً سؿغ سٝا -

عٓز ايتكزّ ـطب١ اسز٣ ايؿتٝات ؾإْٗا تبزٚ َبتغُ٘ ٚخذٛي٘ ٚؼاٍٚ عزّ إظٗاص صغبتٗا ؾ٢  .387

 ايؾدك خذ٬ َٔ أًٖٗا إ٫ إٔ سيو ٜبزٚ دًٝا عًٝٗا , ٜعدل ٖشا املٛقـ عٔ أسز ؾٛا٥ز ا٫ْؿعا٫ت ٖٚٛ

 ـ تزعِ احملب٘ بني ايٓاؼ 

 ـ قٛٙ راؾع٘ يتٓعِٝ ٚتٛدٝ٘ عًٛى ايؿضر 

 عبرلات اـاصد١ٝع١ًُٝ ايتداطب بني ايٓاؼ ـ ؽزّ ايت

 ـ ايتػرلات ايؿغٝٛيٛد١ٝ املقاسب١ ي٬ْؿعاٍ تغاعز ع٢ً سؿغ سٝا٠ ايؿضر

 عٓزَا ٜقاب ايؾدك ا٫ْؿعاىل باَضاض َجٌ ايكًب اٚ ا٫نت٦اب َج٬ ؾٗشا ٜؿغض ..... .388

 اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعاٍ  –تعضٜـ ا٫ْؿعاٍ                                    

 دٛاْب ا٫ْؿعاٍ –ايٓنر ا٫ْؿعاىل                                   
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 تغاعز ا٫ْؿعا٫ت ع٢ً اؽباع  راؾع سب ايبكا٤ َٔ خ٬ٍ اؾاْب  .389

 ايعاٖض٣  –ايؿغٝٛيٛد٢              ـ املعضؾ٢                                        –ايؾعٛص٣              

)ايهعض١ٜ( تؿضط ث٬خ ٖضَْٛات أعاع١ٝ شلا ع٬ق١ باؿا٫ت ا٫ْؿعاي١ٝ. ٖٚشٙ ايػز٠ ايؿٛم ن١ًٜٛ  .391

اشلضَْٛات ٖٞ :ٖضَٕٛ ا٭رصٜٓايني ٚ ٖضَٕٛ ايٓٛص أرصٜٓايني ٖٚضَٕٛ ايهٛصتظٍٚ. تؾرل ايعباص٠ ايغابك١ 

 اىل اؾاْب ........

 ايشات٢  –                              ايؿغٝٛيٛد٢                    ـ ايؾعٛص٣        –اؾغ٢ُ ايعاٖض٣        

 ٜكٍٛ ارٚيـ ٖتًض" اسا اْتقض املٗظّٚ املٗظّٚ أؾكز املٓتقض يش٠ ايؿٛط " ٜؾرل املجٌ ايغابل اىل .391

 اؾاْب املعضؾ٢ –اؾاْب ايؿغٝٛيٛد٢                               -ايعاٖض٣             –اؾاْب ايؾعٛص٣       - 

ل ؿضٜل راخٌ املٓظٍ ؾهاْت سايت٘ ا٫ْؿعايٝ٘ شلا رٚص ٖاّ ملٛاد١ٗ املٛقـ تعضض اسز٣ ا٫ؽدا .392

 تٛمح ايعباص٠ ا١ُٖٝ اسز٣ دٛاْب ا٫ْؿعاٍ ٢ٖٚ....

 املعضؾ٢  –ايؾعٛص٣                      ـ ايعاٖض٣                                        –ايؿغٝٛيٛد٢           

يؾاصع تؿاد٦ت بٛدٛر نًب أَاَٗا مما رؾعٗا يًقضاخ ٚاؾض٣ ٖضبا َٔ أثٓا٤ َضٚص اسز٣ ايؿتٝات َٔ ا .393

 ايهًب , ٜعدل ٖشا املٛقـ عٔ أسز ؾٛا٥ز ا٫ْؿعا٫ت ٖٚٛ

 تزعِ احملب٘ بني ايٓاؼ                             -

 ـ قٛٙ راؾع٘ يتٓعِٝ ٚتٛدٝ٘ عًٛى ايؿضر  

 ؽزّ ايتعبرلات اـاصد١ٝع١ًُٝ ايتداطب بني ايٓاؼ - 

 ايتػرلات ايؿغٝٛيٛد١ٝ املقاسب١ ي٬ْؿعاٍ تغاعز ع٢ً سؿغ سٝا٠ ايؿضر - 

قاَت عٝزٙ نبرلٙ ؾ٢ ايغٔ بضؾع سذض تزسضز عًٞ سؿٝزتٗا ٚبعز قٝاّ سؿٝزتٗا ساٚيت ايغٝزٙ رؾع  .394

 اؿذض َضٙ ثاْٝ٘ ؾًِ تغتطع , ٜعدل ٖشا املٛقـ عٔ أسز ؾٛا٥ز ا٫ْؿعا٫ت ٖٚٛ

 ـ تزعِ احملب٘ بني ايٓاؼ 

 اؾع٘ يتٓعِٝ ٚتٛدٝ٘ عًٛى ايؿضر ـ قٛٙ ر

 ـ ؽزّ ايتعبرلات اـاصد١ٝع١ًُٝ ايتداطب بني ايٓاؼ 

 ـ ايتػرلات ايؿغٝٛيٛد١ٝ املقاسب١ ي٬ْؿعاٍ تغاعز ع٢ً سؿغ سٝا٠ ايؿضر

تعضض ؽدك َا ؿضٜل ؾ٢ َٓظي٘ ٚنإ ابٓ٘ ايقػرل  ؾ٢ اسز٣ ايػضف ٫ ٜغتطٝع اـضٚز مما رؾع  .395

 بٔ  تؾرل ايعباص٠ اىل .....ا٭ب يهغض ايباب ٚاْكاس ا٫

 اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعاٍ  –ايٓنر ا٫ْؿعاىل                                       

 ا٫ْؿعاٍ املعتزٍ  –ؾٛا٥ز ا٫ْؿعاٍ                                           

ض   عٓزَا ْضٟ ؽدك تضتغِ عًٞ ٚدٗ٘ ع٬َات "اـٛف ايؾزٜز " ؾإٔ سيو ٜزٍ عًٞ ٚدٛر خط .396

 تٛمح ايعباص٠ ايغابك١  

 تعضٜـ ا٫ْؿعا٫ت  –ؾٛا٥ز ا٫ْؿعا٫ت                                        

 ا٫ْؿعا٫ت ٚايتٛاؾل ايعك٢ً  –اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعا٫ت                        
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١ َٔ أقٛاٍ أْاٜػ ْني )إ ايغ٬ّ ناؿضب .. َعضن١ شلا دٝٛـ ٚسؾٛر ٚخطط ٚأٖزاف ٚايجك  .397

 بايٓؿػ َعضن١ مز نٌ َناعؿات اشلظمي١ تؾرل ايعباص٠ اىل 

 ايٓنر ا٫ْؿعاىل  –دٛاْب ا٫ْؿعاٍ                                           

 تعضٜـ ا٫ْؿعا٫ت –اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعا٫ت                         

اإلصار٠ ايبؾض١ٜ.. يف ايقٝاّ  ٜكٍٛ  د٬ٍ اـٛايز٠ )ؽٗض صَنإ.. ٖٛ ايتشزٟ ا٭ندل عل إلَتشإ .398

 ٚايكٝاّ ٚعٌُ اـرل ٚتٓك١ٝ ايٓؿػ َٔ أخطا٥ٗا ايهجرل٠ تؾرل ايعباص٠ اىل ا١ُٖٝ ........

 ايٓنر ا٫ْؿعاىل  –اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعا٫ت                  

 ؾٛا٥ز ا٫ْؿعا٫ت  –دٛاْب ا٫ْؿعا٫ت                               

 ت اؿار٠ ٚا٫رصاى ....ايع٬ق١ بني ا٫ْؿعا٫ .399

 َتُاث١ً   -طضر١ٜ                     ـ َتبا١ٜٓ                                  –ـ عهغ١ٝ              

 َٔ أقٛاٍ ابٔ ايكِٝ )أٚثل غنبو بغًغ١ً اؿًِ؛ ؾإْ٘ نًب إٕ أؾًت أتًـ ( تؾرل ايعباص٠ اىل ا١ُٖٝ  .411

 ايٓنر ا٫ْؿعاىل  –دٛاْب ا٫ْؿعا٫ت                     

 ؾٛا٥ز ا٫ْؿعاٍ  –تعضٜـ ا٫ْؿعاٍ                       

ٜكٍٛ اسز اؿهُا٤ )اؿّب ناؿضب، َٔ ايّغٌٗ إٔ تؾعًٗا، ٚيهٔ َٔ ايّقعب إٔ ؽُزٖا(   تؾرل  .411

 ايعباص٠ اىل 

 ؾٛا٥ز ا٫ْؿعاٍ   -تعضٜـ ا٫ْؿعاٍ                                

 دٛاْب ا٫ْؿعاٍ  -ٍ                    اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعا 

ٜكٍٛ ددلإ خًٌٝ ددلإ " يٝغت سكٝك١ ا٫ْغإ مبا ٜعٗضٙ يو , بٌ مبا ٫ٜغتطٝع إٔ ٜعٗضٙ ,  .412

يشيو اسا اصرت إٔ تعضؾ٘ ؾ٬تقؼ اىل َاٜكٛي٘ , بٌ اىل َا٫ٜكٛي٘ " تعدل ٖشٙ ايعباصٙ عٔ أسز املؿاِٖٝ 

 ايتايٝ٘

 ؾٛا٥ز ا٫ْؿعا٫ت  –           اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعا٫ت        

 ا٫ْؿعاٍ املعتزٍ  –ايٓنر ا٫ْؿعاىل                                   

ٜكٍٛ َٛيٝرل " ٜكن٢ ايٓاؼ َععِ أٚقات سٝاتِٗ ٜأنًِٗ ايكًل ع٢ً أَٛص ئ ؼزخ " ٜعتدل َ٪ؽض  .413

 ايكًل ؾ٢ ٖشٙ املكٛي٘ 

 سٝار٣ –ـ عا٥ل                                             اهاب٢                    –عًب٢                

٫ تػنب، ؾإ ايػنب ٜؿغز املظاز ٚ ٜػرل اـًل ٚ ٜغ٧ ايعؾض٠ ، ٜٚؿغز املٛر٠ ،ٚبكطع ايق١ً   .414

 تؾرل ايعباص٠ اىل .....

 ؾٛا٥ز ا٫ْؿعا٫ت  –اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعا٫ت                   

 ا٫ْؿعاٍ املعتزٍ  –                    ايٓنر ا٫ْؿعاىل              
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ٜكٍٛ عٓذلٙ ابٔ ؽزار " ٫وٌُ اؿكز َٔ تعًٛ ب٘ ايضتب ..........٫ٜٚٓاٍ ايع٬ َٔ طبع٘ ايػنب"  .415

 تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل أ٣ مما ٢ًٜ 

 ايٓنر ا٫ْؿعاىل  –دٛاْب ا٫ْؿعا٫ت                                

 ؾٛا٥ز ا٫ْؿعاٍ  –                        تعضٜـ ا٫ْؿعاٍ          

ٜكٍٛ ابضاِٖٝ ايؿك٢ " سني تكن٢ ٚقتو ؾ٢ ايكًل ؾأْت ؾعًٝا تغتعٌُ كًٝتو ؾ٢ فٓع أؽٝا٤  .416

 ٫تضٜزٖا " ٜعتدل َ٪ؽض ايكًل ؾ٢ ٖشٙ املكٛي٘ 

 سٝار٣ –        اهاب٢                          ـ عا٥ل                              –عًب٢               

ٜؾرل َاٜتبٓاٙ بعض ا٭ؽدال َٔ ايتغًِٝ ٚاؿب املطًل ٯصا٤ بعض ايغٝاعٝني ٚصداٍ ايزٜٔ مما  .417

 ٜ٪ر٣ اىل ٚدٛر ايعٓـ املتظاٜز راخٌ اجملتُع اىل 

 تعضٜـ ا٫ْؿعا٫ت  –ا١ُٖٝ ا٫ْؿعا٫ت                                 

 ا٫ْؿعا٫ت ٚايتٛاؾل ايعك٢ً  –اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعا٫ت                   

ٜكٍٛ دعؿض ابٔ قُز " َٔ أخ٬م اؾاٌٖ ا٫داب١ قبٌ إ ٜغُع ٚاملعاصم٘ قبٌ إٔ ٜؿِٗ ٚاؿهِ  .418

 مبا ٫ٜعًِ " ٜؾرل سيو اىل ا٣ مما ٢ًٜ 

 تؾٛٙ ا٫رصاى                     -       ايكابًٝ٘ ي٬عتٗٛا٤                                             

 اؾُٛر ايؿهض٣ -ا٫ْزؾاع يبعض ايغًٛنٝات ايػرل ٥٫ك١          

تظاٜز َعزٍ ايكًل يز٣ أسز ط٬ب ايجاْٜٛ٘ ايعاَ٘ ي١ًٝ ا٫َتشإ ؾاطرارت رٚاؾع ايطايب ي٬عتشناص  .419

 ٚايتشقٌٝ اؾٝز  ٜعتدل ايكًل ؾ٢ ٖشا املٛقـ........ 

 سٝار٣  –اهاب٢                         ـ عا٥ل                                      –     عًب٢       

ٜكٍٛ ع٢ً ابٔ أب٢ طايب  " ؿع١ فدلؾ٢ ؿع١ غنب متٓع أيـ ؿع١ ْزّ   تعدل ٖشٙ املكٛاٙ عٔ أ٣  .411

 َٔ املؿاِٖٝ ا٫تٝ٘"

 ؾٛا٥ز ا٫ْؿعاٍ  –ْؿعاٍ           ٜـ ا٫تعضايٓنر ا٫ْؿعاىل     ـ  –ـ دٛاْب ا٫ْؿعا٫ت       

 ايكًل ايش٣ ٜزؾع ايطايب ي٬عتشناص ٚايتشقٌٝ ايزصاع٢ اؾٝز ٜعتدل اْؿعاٍ ........ .411

 سٝار٣  –اهاب٢                      ـ عا٥ل                                     –عًب٢                   

تغتطٝع إٔ تتشهِ ؾ٢ أعقابو أَا اسا نٓت ٜكٍٛ املٗامتا غاْز٣ " عٓزَا تهٕٛ ع٢ً سل  .412

 كط٦ا ؾًٔ ػز غرل ايه٬ّ اؾاصح يتؿضض صأٜو " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل 

 تعضٜـ ا٫ْؿعا٫ت  –ا١ُٖٝ ا٫ْؿعا٫ت                                  

 ا٫ْؿعا٫ت ٚايتٛاؾل ايعك٢ً –اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعا٫ت                    

 ملذلتب٘ ع٢ً ا٫ْؿعا٫ت اؿارٙ ٚايعٓٝؿ٘ ..........َٔ ايٓتا٥ر ا .413

 ايكابًٝ٘ ي٬عتٗٛا٤  –تؾٛٙ ا٫رصاى                           

 نٌ َا عبل  –اؾُٛر ايؿهض٣                         
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 ٜكٍٛ ًِٜٚٝ أعتٛص " ٚدعا مل ػضب٘ , ٫ؽدل فاسب٘ أْ٘ ٫ٜغتشل اؿظٕ " تؾرل ٖشٙ املكٛي٘ اىل  .414

 ايٓنر ا٫ْؿعاىل  –ْب ا٫ْؿعا٫ت                    دٛا 

 ؾٛا٥ز ا٫ْؿعاٍ  –تعضٜـ ا٫ْؿعاٍ                        

 ا٫ْؿعاٍ املعتزٍ ٜغاعز فاسب٘ ع٢ً ....  .415

 نٌ َاعبل  –ٜك٣ٛ ايضغب١ ؾ٢ ايعٌُ                ٜٓؾط ايتؿهرل   ـ -ٜظٜز اـٝاٍ خقٛب١         ـ 

 ٜكٍٛ ا٫َاّ ايؾاؾع٢ " ىاطب٢ٓ ايغؿٝ٘ بهٌ قبح ............... ؾأنضٙ إٔ أنٕٛ ي٘ فٝبا  .416

" ٜظٜز عؿا١ٖ ؾأطٜز سًُا   ....................نعٛر طارٙ ا٫سضام طٝبا. ٜؾرل ٖشٜٔ ايبٝتني اىل أ٣ َٔ  

 املقطًشات ايتايٝ٘ 

 ايٓنر ا٫ْؿعاىل  –دٛاْب ا٫ْؿعا٫ت                     

 ؾٛا٥ز ا٫ْؿعاٍ –تعضٜـ ا٫ْؿعاٍ                        

ٜكٍٛ أؾ٬طٕٛ " ؾهض َضاصا ثِ تهًِ ٚاؾعٌ ؾإٕ ا٭ؽٝا٤ َتػرلٙ , ٫تغضع يًػنب ؾٝتغًط عًٝو  .417

 بايعارٙ " تؾرل ٖشٙ ايعباصٙ اي٣أ٣ مما ٢ًٜ 

 تؾٛٙ ا٫رصاى                           -                                                      ايكابًٝ٘ ي٬عتٗٛا٤

 اؾُٛر ايؿهض٣ -ا٫ْزؾاع يبعض ايغًٛنٝات ايػرل ٥٫ك١          -

 تكٍٛ ناتضٜٔ ٖجٛا٣ " اْو ٫تع٢ سكا َع٢ٓ املٛت ا٫ سُٝٓا تعضف اؿب " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ  .418

 ا٫ْؿعاٍ املعتزٍ  –ايٓنر ا٫ْؿعاىل    ؾٛا٥ز ا٫ْؿعا٫ت     ـ  –ا٫ْؿعا٫ت       ـ اؿهِ ع٢ً

ٜكٍٛ نْٛؿؾٝٛؼ " ايضدٌ ايععِٝ ٜهٕٛ َط٦ُٓا , ٜتشضص َٔ ايكًل , بُٝٓا ايضدٌ مٝل ا٭ؾل  .419

 ؾعار٠ َاٜهٕٛ َتٛتضا " تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ 

 ؾٛا٥ز ا٫ْؿعا٫ت  –اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعا٫ت                   

 ا٫ْؿعاٍ املعتزٍ  –ايٓنر ا٫ْؿعاىل                                  

 ٜكٍٛ املجٌ ) ايػنب ْاص ؼضم فاسبٗا ( ٜعدل ٖشا املجٌ عٔ  .421

 ا٫ْؿعاٍ املعتزٍ  -أ١ُٖٝ ا٫ْؿعا٫ت                                 

 دٛاْب ا٫ْؿعاٍ  –ْؿعا٫ت اؿارٙ ٚايعٓٝؿ٘            ا٫ 

ٜكٍٛ عبز اهلل بٔ املكؿع ) إسا سادذت ؾ٬ تػنب ؾإٕ ايػنب ٜزؾع عٓو اؿذ١ ٚ ٜعٗض عًٝو  .421

 اـقِ( تؾرل ايعباص٠ اىل ا١ُٖٝ .......

 ا٫ْؿعاٍ املعتزٍ  –ا٫ْؿعاٍ اؿار                                               

 ؾٛا٥ز ا٫ْؿعا٫ت  –اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعا٫ت                           

 عٓزَا ت٪دٌ صغبتو ؾ٢ ؽضا٤ املٛبٌٝ ؿني زلاح ايعضٚف  ٜؾرل سيو اىل  .422

 ؾٛا٥ز ا٫ْؿعاٍ  –تعضٜـ ا٫ْؿعاٍ                                 

 عاٍدٛاْب ا٫ْؿ –ايٓنر ا٫ْؿعاىل                                
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 ا٫ْؿعاٍ ايؾزٜز ٜ٪ر٣ اىل ........... .423

 سٌ املؾه٬ت  –               َٛاف١ً ايعٌُ   تؾٜٛ٘ ا٫رصاى        ـ –ـ اـٝاٍ اـقب       

اثبتت ا٫عاخ إ اؿاي١ ا٫ْؿعاي١ٝ ايؾزٜز٠ ي٬عب٢ نض٠ ايكزّ ايغبب ايض٥ٝغ٢ ؾ٢ اشلظمي١  تؾرل  .424

 ع٬ق١ ا٫ْؿعا٫ت بايتٛاؾل  –                              ايعباص٠ اىل    ـ  تعضٜـ ا٫ْؿعا٫ت

 ا١ُٖٝ ا٫ْؿعا٫ت  –ـ دٛاْب ا٫ْؿعا٫ت                                                          

 ا٫ْا١ْٝ ( –ايتؾٓر   ـ مبط ايٓؿػ    –)ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤  َٔ زلات ايؾدك ايٓامر اْؿعايٝا  .425

 ايؾدق١ٝ ايغ١ٜٛ ٚايٓنر ا٫ْؿعاىل ايع٬ق١ بني  .426

 تهاًَٝ٘ –عهغ١ٝ                    ـ َتبا١ٜٓ                                          –طضر١ٜ                          

تنُٓت َععِ ققا٥ز عٓذلٙ بٔ ؽزار ٚقٝػ بٔ املًٛح ايهجرل َٔ اؿب ٚايتػظٍ ؾ٢ َعؾٛقتُٝٗا )  .427

 عبً٘ ٚي٢ًٝ ( رٕٚ ايٓعض اىل عٝٛبُٗا أٚ سنض ؽ٦ٝا عٓٗا  تؾرل ٖشٙ ايعباصٙ اىل 

 اْزؾاع ايؾدك يبعض ايغًٛنٝات ايػرل ٥٫ك١  -ايكابًٝ٘ ي٬عتٗٛا٤                                -

 تؾٛٙ ا٫رصاى  –اؾُٛر ايؿهض٣                                –

قضأت خدلا ع٢ً ايؿٝػ بٛى ٜؿٝز بٛقٛع دضمي١ قتٌ ؾ٢ اسز٣ ايكض٣ اجملاٚصٙ ؾكُت بذلٚه٘ ع٢ً  .428

 مجٝع اجملُٛعات اـاف٘ بو ٚبعز ايتشكل َٔ اـدل ٚدزت٘ ناسبا , ٜعدل ٖشا املٛقـ عٔ 

 اْزؾاع ايؾدك يبعض ايغًٛنٝات ايػرل ٥٫ل -                  ايكابًٝ٘ ي٬عتٗٛا٤           

 تؾٛٙ ا٫رصاى  –اؾُٛر ايؿهض٣                              

تكٍٛ) َاص٣ نٛص٣ (إْٓا ناف ؾكط َا لًٗ٘ ٫ٚ بٛدز َا ىؿٝٓا ع٢ً ا٫ط٬م بعز إ ْؿُٗ٘  .429

 ايؿغٝٛيٛد٢ ( –ايٓؿغ٢  –اؾغ٢ُ  –ايؾعٛص٣ تؾرل املكٛي١ ايغابك١ اىل اسز دٛاْب ا٫ْؿعاٍ ٖٚٛ .....)

مل ٜٛاؾل اسز ايؿاْٝني ؾ٢ ايكٝاّ بزٚصٙ ؾ٢ املغضس١ٝ ؾتعضض يًغدض١ٜ َٔ اؾُٗٛص ٚيهٓ٘ مل ٜٝأؼ  .431

 ثِ ٚافٌ ايعٌُ ٚافبح َٔ ايؿٓاْٝني املؾٗٛصٜٔ ٜٓاقؿ املٛقـ ايغابل .....

 ايتعبرلات ايعاٖض٠ ( –ايتػرلات ايؿغٝٛيٛد١ٝ  –اـدل٠ ايشات١ٝ  –)ايٓنر ا٫ْؿعاىل 

قاٍ بضْاصر ؽٛ )بعض ايٓاؼ ٜضٕٚ ا٫ؽٝا٤ نُا ٢ٖ ٜٚتغأيٕٛ ملاسا ٚاخضٕٚ وًُٕٛ باؽٝا٤ مل  .431

 تهٔ ابزا ٚتغأيٕٛ ملا ٫ تؾرل املكٛي١ ايغابك١ اىل 

 ا٫ْؿعاٍ اؿار ( –ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤  –ا٫ْؿعاٍ املعتزٍ  –)اؾُٛر ايؿهض٣ 

ّ ٚدزت ط٢ًَٝ ٚدٗ٘ َبًٌ بايزَٛع ٚعٓز اقذلاب٢ َٓ٘ ٚدزت٘ ٜبه٢ عٓز اع٬ٕ ْتٝذ١ ْٗا١ٜ ايعا .432

 ٚاخدل٢ْ عقٛي٘ ع٢ً املضنظ ا٫ٍٚ تؾرل ايعباص٠ ايغابك١ إ بها٤ ايؾدك ٜٛمح ....

 تػرلات ؾغٝٛيٛد١ٝ ( –تعبرلات خاصد١ٝ  –اـدل٠ ايؾعٛص١ٜ  –)تؾٛٙ ا٫رصاى 

عاٍ ؽزٜز َٚٔ رٕٚ أ٣ بضص َٓطك٢ جملضر اسا اقزَت ع٢ً قطع ع٬قتو بأسز ا٫فزقا٤ ؾ٢ ؿع١ اْؿ .433

 إْو اختًؿت َع٘ ؾ٢ ايضأ٣    ػغز تًو ايعباص٠ اسز ا٫ثاص ايغًب١ٝ ي٬ْؿعا٫ت اؿار٠ ٢ٖٚ .....

 ا٫عتٗٛا٤ ( –اؾُٛر ايؿهض٣  –تؾٜٛ٘ ا٫رصاى  –)امعاف ايكزص٠ ع٢ً ايذلنٝظ 
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 هجاالث وفروع علن االجتواع  ـ املٛوٛ  ايضابع :4

 تعريف علن االجتواع واهويت الونهجالعلىم ـ 1

 أهويت علن االجتواع -2

  وظيفت علن االجتواع  -3
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  : ا٫دتُا ،عبز ايضمحٔ بٔ خًزٕٚ" ٜعز امل٪عػ اذتكٝكٞ يعًِ َكز١َ 

  ٞإ٫ إٔ "أٚدغت نْٛت" عامل ا٫دتُا  ايفضْغٞ، ٜعز أٍٚ َٔ اعتدزّ ن١ًُ عٛعٝٛيٛد 

   ّٚايه١ًُ َؾتك١ َٔ َكطعني: 9938ٚتعين عًِ ا٫دتُا  عا ،ّ 

 يٛدٛؼ" ٜٚعين عًِ أٚ رصاع١ ع١ًُٝٚايجاْٞ ْٜٛاْٞ ""عٛعٝٛ" ٜٚعين زتتُع أٚ ادتُا   ا٭ٍٚ ٫تٝين  

  ًِا٫دتُا  ٜعين ايزصاع١ ايع١ًُٝ يًُذتُع.ٖٚهشا أصبح ع 

  

  ان١ُ يٓعاَ٘ ٚتغرلٙ ٚسٌ َؾه٬تً٘كٛاْني اذتبٗزف ايتٛصٌ ي رصاع١ ع١ًُٖٝٛ عًِ رصاع١ اجملتُع  

 ًِٝباعتدزاّ املٓٗر ايعًُٞ ايغ 

 اجملتُع ف٢ ثبات٘ ٚتغرلٙ  نٌ دٛاْب  ٖٛ عًِ ٜزصؼٜف اعذلؽار٣ يعًِ ا٫دتُا  : تعض 

  راخٌ اجملتُع ٚا٫عض٠  َجاٍ : رصاع١ ايًغ١ ٚايعارات ٚايتكايٝز 

  

  زتُٛع١ َٔ ارتطٛات ايت٢ ٜتبعٗا ايباسح يزصاع١ ايعاٖض٠: تعضٜف املٓٗر ايع٢ًُ أـ 

 ٚقٛاعز َٓٗذ١ٝ ثابت١. فُٗا قا٥ُا ع٢ً أعػ ع١ًُٝ ع١ًُٝ ع٢ً ايفِٗ املٓعِ يًعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ ب ـ ٜغاعز 

  ا٭ٖزاف ايتاي١ٝ: حتكٝل ح أ١ُٖٝ املٓٗر ايع٢ًُ ف٢ تتضز ـ 

 9 

  ٖٛ .َٔايتعضف ع٢ً خصا٥ص ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ،َٔ سٝح: ْؾأتٗا ٚسذُٗا ٚتطٛصٖا عدل ايظ 

 ٍ٫بز َٔ َعضف١ َت٢ بزأت ٖشٙ ايعاٖض٠ ؟ َٚا َز٣ ار٠ تهايٝف ايظٚاز ف٢ اجملتُع رصاع١ ظاٖض٠ طٜ:عٓز 9َجا

 اْتؾاصٖا ف٢ اجملتُع ؟ ٚنٝف تطٛصت عدل ايظَإ؟.

 ٍَعضف١ ْؾأ٠ ٚسذِ ٚتطٛص ظاٖض٠ ا٫رَإ عدل ايظَٔ 2َجا : 

 2

  ٖٛ ٚع٬قتٗا بايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ ا٭خض٣.إىل اْتؾاص ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايعٛاٌَ ايت٢ أرتَعضف١ ا٫عباب 

 ٍ٫بز َٔ َعضف١ اعباب اْتؾاص ٖشٙ ايعاٖض٠ َٚعضف١ ع٬قتٗا غرل ظاٖض٠ طٜار٠ تهايٝف ايظٚاز : يتف9َجا

 بايعضٚف ا٫قتصار١ٜ أٚ باملغت٣ٛ ايتع٢ًُٝ يٮفضار.

 ٍٚع٬قت٘ بايعضٚف ايعا١ًٝ٥ ٚاملغت٣ٛ ا٫قتصار٣َعضف١ اعباب ا٫رَإ :2َجا 

 3 

 .َعضف١ َاعت٪ٍٚ ايٝ٘ ايعاٖض٠ ايتٓب٪ بؾهًٗا ف٢ املغتكبٌ، ْٚغتطٝع َعضف١ ايٓتا٥ر املذلتب١ عًٝٗا ٖٛ 

 ٍايعٓٛع١ ف٢ اجملتُع  ٚاصتفا  ْغب١ فاْٗا عت٪ر٣ اىل: تأخض عٔ ايظٚاز: يٛ اعتُضت طٜار٠ تهايٝف ايظٚاز 9َجا

 اخنفاض َعزٍ املٛايٝز.ٚ

 ٍٜذلتب ع٢ً ا٫رَإ َغتكب٬ اْتؾاص ادتضمي١ ٚتفهو اجملتُع  :2َجا 
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 :  َٔ ٘ٓرصاع١  عًِ ا٫دتُا  تفٝز ايطايب ٚمته 

 9  اذتصٍٛ ع٢ً صٛص٠ ٚاوش١ عٔ زتتُع٘ ـ 

 2  ا٫دتُاع٢ اذتارخ ف٢ ايعامل ، ٚ ايتٓب٪ مبا عٝشزخ َغتكب٬ً.فِٗ أمناط ايتغرل ـ 

 3  حتصٌٝ قزص ناف َٔ املعًَٛات عٔ ايعًُٝات ا٫دتُاع١ٝـ 

 4  تطٜٛض ا٭عايٝب ايت٢ تغاعز ف٢ سٌ َؾه٬ت ادتُاع١ٝ َع١ٓٝ .ـ 

 5  نارتز١َ ا٫دتُاع١ٝ، ٚايكإْٛ تأٌٖٝ ْفغ١ يًعٌُ َغتكب٬ ف٢ اسز فضٚ  ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ،ـ 

 

  

 

  ٓفغ٘ ٚايٓكز ايشاتٞ  يًذٗٛر عًٞ املغتٜٛني ايٓعضٟ ٚاملٓٗذٞ يتطٜٛض ايعًِ ٢ٖ 

 خ٬ٍ تطبٝل خطٛات املٓٗر ايع٢ًُ ٍٛ يًزق١ يف ايكٛاْني ا٫دتُاع١ٝايٛص َٔ

: ٢ٖٚ 

  ٚوع ايكٛاْنيٚ ٚتفغرلٖاحتًٌٝ املعًَٛات ٚامل٬سع١ 

 

 ست٢ ٜصٌ يًُذتُع ا٫ْغا٢ْ  يعًِ جملتُع َعني ٢ٖ نٌ ا٫رٚاص ايت٢ ٜكّٛ بٗا ا

 نً٘ ٚتٓزصز حتتٗا ٚظا٥ف فضع١ٝ ٢ٖ :

  َٙؾه٬ت٘ ٚع٬دٗا عٛا٤ ناْت ٖشٙ املؾه٬ت  ٚرصاع١ فِٗ ايٛاقع ٚتفغرل

 ف١ٜٛ٦ أٚ قطاع١ٝ أٚ زتتُع١ٝ.

  فٝٗابايكٛاْني ايع١ًُٝ يع٬ز َؾه٬ت اجملتُعْغتعني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   67 

01002075026 

 01002075026 

 

  

 قاٚي١ ايباسح  ملعضؾ١ ْؾا٠ ظاٖض٠ اطؿاٍ ايؾٛاصع ٜؾرل اىل ..... .434

 ايتشهِ ؾ٢ سزٚخ ايعاٖض٠ ( –ايتٓب٪ عزٚخ ايعاٖض٠  –تؿغرل ايعاٖض٠  –)ٚفـ ايعاٖض٠ 

 ايؾٛاصع ٜؾرل اىل ......... قاٚي١ ايباسح ملعضؾ١ اعباب اْتؾاص ظاٖض٠ اطؿاٍ .435

 ايتشهِ ؾ٢ سزٚخ ايعاٖض٠ ( –ايتب٪ عزٚخ ايعاٖض٠  –تؿغرل ايعاٖض٠  –)ٚفـ ايعاٖض٠ 

تٛقع ايباسح بإٔ اْتؾاص ظاٖض٠ اطؿاٍ ايؾٛاصع عٛف ٜ٪ر٣ اىل اْتؾاص اؾضمي١ ٚاْتؾاص ا٫رَإ بِٝٓٗ  .436

 ٜؾرل اىل .........

 ايتشهِ ؾ٢ سزٚخ ايعاٖض٠ ( –عزٚخ ايعاٖض٠ ايتٓب٪  –تؿغرل ايعاٖض٠  –)ٚفـ ايعاٖض٠ 

 قاٚي١ ؾِٗ ايعامل  يًعًُٝات  ايت٢ تتقٌ بايتؿاعٌ بني ا٭ؾضار ا٣ ايتذاسب ٚايتٓاؾض بِٝٓٗ ٜؾرل اىل  .437

 ايٛظٝؿ١ ايع١ًُٝ يعًِ ا٫دتُاع  –ـ اٖزاف عًِ ا٫دتُاع                          

 تعضٜـ عًِ ا٫دتُاع –ـ ايتٓب٪ ٜايعاٖض ا٫دتُاع١ٝ             

عامل َتغاصع ايتػرل تؾٛب٘ ايقضاعات ايعُٝك١ ٚايتٛتضات َٚعاٖض ايتؿهو ا٫دتُاع٢ ٚيهٔ  .438

 بٛععٓا إ ْؾهٌ سٝاتٓا ْٚغرلٖا مٛ ا٫ؾنٌ    ػغز ايعباص٠ اسز اٖزاف عًِ ا٫دتُاع ٖٚٛ .

 ايتٓب٪ بايعٛاٖض( –تؿغرل ايعٛاٖض  –ؾِٗ ايعٛاٖض  –)ٚفـ ايعٛاٖض 

عامل ا٫دتُاع يزصاع١ ظاٖض٠  اشلذض٠ َٔ ايضٜـ اىل املز١ٜٓ َٚا ٜذلتب عًٝٗا َٔ َؾه٬ت  قاٚي١ .439

 ٚقاٚي١ ٚمع ع٬ز يًغًبٝات املذلتب١ عًٝٗا  ٜعز َٔ ٚظا٥ـ عًِ ا٫دتُاع ....

 ايٛمع١ٝ (  -اجملتُع١ٝ  –ايع١ًُٝ  –)ايٓعض١ٜ 

 املز١ٜٓ ٜؾرل اىل....قاٚي١ ايباسح يًتعضف ع٢ً ْؾأ٠ ظاٖض٠ اشلذض٠ َٔ ايضٜـ اىل  .441

 ايتٓب٪ بايعٛاٖض(  –تؿغرل ايعٛاٖض  –ؾِٗ ايعٛاٖض  –)ٚفـ ايعٛاٖض 

َضاقب١ َا تٛفٌ إيٝ٘ ايعًِ يف فاٍ ايتٓعرل ٚايتطبٝل ٚتكزِٜ ايٓكز ايبٓا٤ ؾٗٛر ايعاًَني ؾٝ٘ عٛا٤  .441

 يف اجملاٍ ايٓعضٟ أّ اجملاٍ ايتطبٝكٞ  . ٜعز َٔ ٚظا٥ـ عًِ ا٫دتُاع ....

 ايتدطٝط١ٝ  (  -اجملتُع١ٝ  –ايع١ًُٝ  –١ )ايٓعضٜ

املغاعز٠ ع٢ً رصاع١ ايٛاقع ا٫دتُاعٞ َٔ خ٬ٍ رصاع١ اٯؾات ٚاملؾه٬ت ا٫دتُاع١ٝ رصاع١  .442

َٓٗذ١ٝ ٚؾُٗٗا ٚاقذلاح اؿًٍٛ املُه١ٓ شلا ٚسيو َٔ أدٌ احملاؾع١ ع٢ً عطا٤ اجملتُع ٚتٛاطْ٘ 

 ًِ ا٫دتُاع....ٚاعتُضاصٙ. تؾرل ايعباص٠ اىل ايٛظٝؿ١ .......يع

 ايتدطٝط١ٝ(  -اجملتُع١ٝ  –ايع١ًُٝ  –)ايٓعض١ٜ 

 ايع٬ق١ بني ايٛظٝؿ١ ايع١ًُٝ ٚاجملتُع١ٝ يعًِ ا٫دتُاع ع٬ق١ ..... .443

 َتبا١ٜٓ ( –تها١ًَٝ  –عهغ١ٝ  –)َٓؿق١ً 
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 عٓز رصاع١ ظاٖض٠ اصتزا٤ ايبٓاطٌٝ املُظق٘ َٚت٢ بزأت َٚا َز٣ اْتؾاصٖا ؾإ سيو ٜعدل عٔ .... .444

 ايتٓب٪ بايعٛاٖض( –تؿغرل ايعٛاٖض  –ؾِٗ ايعٛاٖض  –ـ ايعٛاٖض )ٚف

اعتطاع ايباسجني تٛمٝح ا٭عباب ايهآَ٘ خًـ تز٢ْ ايشٚم ايعاّ ؾ٢ َغت٣ٛ ايؿٔ ٖٚبٛط ا٭ؿإ  .445

 ٚايهًُات ؾ٢ اٯْٚ٘ ا٭خرلٙ ٜعدل سيو عٔ ....

 ايتٓب٪ بايعٛاٖض( –ؼًٌٝ ايعٛاٖض  –ؾِٗ ايعٛاٖض  –)ٚفـ ايعٛاٖض 

اعتُضاص عًُا٤ ا٫دتُاع ؾ٢ رصاع١ َؾه٬ت ايظساّ ٚايبطاي٘ ٚقاٚي١ صفز نٌ املتػرلات  .446

 املتعًك٘ بٗا َٔ أدٌ ايتٛفٌ ؿٌ املؾهً٘ تؾرل ايعباص٠ اىل ايٛظٝؿ١ .......يعًِ ا٫دتُاع....

 ايتدطٝط١ٝ(  -اجملتُع١ٝ  –ايع١ًُٝ  –)ايٓعض١ٜ 

  ٚ ايتٓب٪ مبا عٝشزخ َغتكب٬ً تعدل ٖشٙ اؾًُ٘ عٔؾِٗ أمناط ايتػرل ا٫دتُاع٢ اؿارخ ؾ٢ ايعامل .447

 ايٛظٝؿ١ ايع١ًُٝ يعًِ ا٫دتُاع ( –)اٖزاف عًِ ا٫دتُاع 

 تعضٜـ عًِ ا٫دتُاع( –ايتٓب٪ ٜايعاٖض ا٫دتُاع١ٝ  –) 

ايتدطٝط ايع٢ًُ ايغًِٝ ٜكٛر اجملتُع ٫لاط ايعزٜز َٔ املُٗات ايت٢ تتطًب ايهجرل َٔ ايٛقت  .448

ؾ٢ ٚقت ققرل ٚبٓؿكات أقٌ ٚدٛرٙ ٚنؿا٤ٙ أع٢ً , تؾرل ايعباص٠ اىل ايٛظٝؿ١ .......يعًِ ٚاؾٗز ٚاملاٍ 

 ا٫دتُاع....

 ايتدطٝط١ٝ(  -اجملتُع١ٝ  –ايع١ًُٝ  –)ايٓعض١ٜ 

ظاٖض٠ طٜار٠ تهايٝـ ايظٚاز  َعضؾ١ َت٢ ْؾأت َٚز٣ اتغاع أَانٔ اْتؾاصٖا ٌٖٚ تظٜز أٚ تٓكك  .449

 ع٢ً ....مبضٚص ايٛقت ٚاخت٬ف ا٭طَٓ٘ ٜزٍ 

 ايتٓب٪ بايعٛاٖض( –ؼًٌٝ ايعٛاٖض  –ؾِٗ ايعٛاٖض  –)ٚفـ ايعٛاٖض 

ظاٖض٠ طٜار٠ تهايٝـ ايظٚاز  َعضؾ١ اعباب اْتؾاص ٖشٙ ايعاٖض٠، َٚعضؾ١ ع٬قتٗا بايعضٚف  .451

 ا٫قتقار١ٜ أٚ باملغت٣ٛ ايتع٢ًُٝ يٮؾضار. ٜزٍ ع٢ً ....

 ايتٓب٪ بايعٛاٖض( –ؼًٌٝ ايعٛاٖض  –تؿغرلايعٛاٖض  –)ٚفـ ايعٛاٖض 

ايًذ٤ٛ إىل ايغشض٠ ٚاملؾعٛسٜٔ ظاٖض٠ تٗزر اجملتُعات ايعضب١ٝ سٝح ٜطضم ايعزٜز َٔ ا٭ؾضار، ٫ٚ  .451

١َّٜ املبتظ٠ ٭َٛاٍ ايٓاؼ؛ بٗزف َعضؾ١ َا ىب٦٘ شلِ املغتكبٌ  َُّٝا ايٓغا٤ أبٛاب ٖشٙ ايؿ١٦ ا٫ْتٗاط ع

اسح واٍٚ َعضؾ١ اعباب اْتؾاص ٖشٙ ايعاٖض٠ ؼكٝل أَٛص شلِ مل ٜضر اهلل شلا إٔ تتشكل ؾعٓزَا  ايب

 ٚع٬قتٗا باملغت٣ٛ ايتع٢ًُٝ ؾٗشا ٜزٍ ع٢ً ....

 ايتٓب٪ بايعٛاٖض( –ؼًٌٝ ايعٛاٖض  –تؿغرلايعٛاٖض  –)ٚفـ ايعٛاٖض 

ٍٍ َٚظعر ٜضتبط باملغت٣ٛ ايتع٢ًُٝ   .452 اصتؿاع َهّبضات ايقٛت يف ا٭غاْٞ ٚا٭ؾضاح بؾهٌ عا

 ايعباص٠ ايغابك١ اىل ....ٚايجكاؾ٢ ؾ٢ اجملتُع تؾرل 

 ايتٓب٪ بايعٛاٖض( –ؼًٌٝ ايعٛاٖض  –تؿغرلايعٛاٖض  –)ٚفـ ايعٛاٖض 

 ايعًِ ايش٣ ٜزصؼ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ  ٖٛ ..... .453

 عًِ ايتاصٜذ ( –عًِ ا٫دتُاع  –عًِ ايغٝاع١  –)عًِ ايٓؿػ 
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ٚاعتػ٬ٍ ايؾباب ؾ٢  قاٚي١ عامل ا٫دتُاع يزصاع١ ظاٖض٠  اشلذض٠ غرل ايؾضعٝ٘ عٔ طضٜل ايبشض .454

ايذلبح غرل املؾضٚع ٚاملداطضٙ عٝاتِٗ َٚا ٜذلتب عًٝٗا َٔ َؾه٬ت ٚقاٚي١ ٚمع ع٬ز يًغًبٝات 

 املذلتب١ عًٝٗا  ٜعز َٔ ٚظا٥ـ عًِ ا٫دتُاع ......

 ايٛمع١ٝ (  -اجملتُع١ٝ  –ايع١ًُٝ  –)ايٓعض١ٜ 

 َٛت ايهجرل َٔ ايها٥ٓات املا٥ٝ٘ مما تٛقع ايباسح بإٔ اْتؾاص ظاٖض٠ ايتًٛخ املا٢٥ عٛف ٜ٪ر٣ اىل .455

 عٝ٪ثض ع٢ً طبٝع١ ا٫ْتاز ايغُه٢ ٚاصتؿاع ا٭ععاص ٜؾرل اىل .........

 ايتشهِ ؾ٢ سزٚخ ايعاٖض٠ ( –ايتب٪ عزٚخ ايعاٖض٠  –تؿغرل ايعاٖض٠  –)ٚفـ ايعاٖض٠ 

قع٘  بتزٖٛص قٝاّ ايباسح بزصاع١ أؽهاٍ ايقضاع ا٫دتُاع٢ بني ا٭ؾضار ؾ٢ اجملتُع ايغٛص٣ ٚتٛ .456

 اسٛاٍ اجملتُع ٜؾرل اىل 

 ايٛظٝؿ١ ايع١ًُٝ يعًِ ا٫دتُاع ( –)اٖزاف عًِ ا٫دتُاع                               

 تعضٜـ عًِ ا٫دتُاع( –ايتٓب٪ بايعاٖض ا٫دتُاع١ٝ                  –)

دتُاع١ٝ رصاع١ املغاعز٠ ع٢ً رصاع١ ايٛاقع ا٫دتُاعٞ َٔ خ٬ٍ رصاع١ اٯؾات ٚاملؾه٬ت ا٫ .457

َٓٗذ١ٝ ٚؾُٗٗا ٚاقذلاح اؿًٍٛ املُه١ٓ شلا ٚسيو َٔ أدٌ احملاؾع١ ع٢ً عطا٤ اجملتُع ٚتٛاطْ٘ 

 ٚاعتُضاصٙ. تؾرل ايعباص٠ اىل ايٛظٝؿ١ .......يعًِ ا٫دتُاع....

 ايتدطٝط١ٝ(  -اجملتُع١ٝ  –ايع١ًُٝ  –)ايٓعض١ٜ 

ْتؾاصٖا ؾ٢ اجملتُع املقض٣ ؾإ سيو ٜعدل عٓز رصاع١ ظاٖض٠ تزخني ايؾٝؾ١  َت٢ بزأت َٚا َز٣ ا .458

 عٔ ....

 ايتٓب٪ بايعٛاٖض( –تؿغرل ايعٛاٖض  –ؾِٗ ايعٛاٖض  –)ٚفـ ايعٛاٖض 

اعتطاع ايعًُا٤ تٛمٝح ا٭عباب ايهآَ٘ خًـ اْتؾاص ؾرلٚؼ نٛصْٚا ٚتأثرلٙ ع٢ً اجملتُع  .459

 ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ , ٜعدل سيو عٔ ....

 ايتٓب٪ بايعٛاٖض( –تؿغرل ايعٛاٖض  –ٖض تٛدٝ٘ ايعٛا –)ٚفـ ايعٛاٖض 

اعتُضاص عًُا٤ ا٫دتُاع ؾ٢ رصاع١ َؾه١ً ايتقشض َٚآٜتر عٓٗا َٔ اثاص عًبٝ٘ ع٢ً ايضقع٘  .461

ايظصاعٝ٘ ْٚكك ا٫ْتاز ايظصاع٢ ٚقاٚي١ صفز نٌ املتػرلات املتعًك٘ بٗا َٔ أدٌ ايتٛفٌ ؿٌ 

 تُاع....املؾهً٘ تؾرل ايعباص٠ اىل ايٛظٝؿ١ .......يعًِ ا٫د

 ايتدطٝط١ٝ(  -اجملتُع١ٝ  –ايع١ًُٝ  –)ايٓعض١ٜ 

ؾِٗ ايباسح يقٛص ايتشٍٛ ا٫دتُاع٢ ايٓاتر عٔ ايكضاصات ايغٝاعٝ٘ ايت٢ ٜتدشٖا ص٩عا٤ ايزٍٚ  ٚايتٓب٪  .461

 مبا عٝشزخ َغتكب٬ً بٓا٤ ع٢ً تًو ايكضاصات تعدل ٖشٙ اؾًُ٘ عٔ 

 ايٛظٝؿ١ ايع١ًُٝ يعًِ ا٫دتُاع ( –             )اٖزاف عًِ ا٫دتُاع                            

 تعضٜـ عًِ ا٫دتُاع( –ايتٓب٪ ٜايعاٖض ا٫دتُاع١ٝ                          –)
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  ٚيز عبز ايضمحٔ ابٔ خًزٕٚ ف٢ تْٛػ ٚتٛف٢ ف٢ َصض، ف٢ ايكضٕ ايضابع عؾض امل٬ٝر٣ 
  )ٜٚعز ابٔ خًزٕٚ امل٪عػ اذتكٝك٢ يعًِ ا٫دتُا  ٕٚ . بٓشٛ مخغ١ قضأ٣ قبٌ ظٗٛص )أٚدغت نْٛت 
 .اعتٛف٢ عًِ ا٫دتُا  ع٢ً ٜزٜ٘ نٌ ايؾضٚط يكٝاّ عًِ َٔ سٝح : املٛوٛ ، ٚاملٓٗر، ٚاهلزف 
 ،) أيف نتاب٘ )َكز١َ ابٔ خًزٕٚ ( ٚايت٢ أٚوح فٝ٘ أعػ )عًِ ايعُضإ(،  ْغُٝ٘ ايّٝٛ  )عًِ ا٫دتُا 
 ٜٔايشٜٔ َٗزٚا يٓؾأ٠ ع٢ً ا٫دتُا  اذتزٜح. ٖٚٛ أٍٚ املفهض 

  
  
 9 ٚايعًِ. ف٢ ْفغ٘ سب نٌ َٔ املٓصب ٚادتاٙ َها١ْ أعضت٘ ايكضٜب٘ َٔ اذتهاّ ٚايغ٬طني ثبتا٫عض٠:  ـ 
 2 ٚخطٝبا.ٚصاص ٚطٜضا ٚعفرلا َٚزصعا ٚقاوٝا املًٛى ٚتٛىل أع٢ً َٓاصب اذتهِ خزّ نجرل َٔ ايعٌُ: ـ 
 3 ٚاتصٌ بؾدصٝات نجرل٠، ٚعاصض سٛارخ َعكز٠. قاّ بضس٬ت نجرل٠ايضسـ٬ت: ـ 
 4 ٚقزص٠ ع٢ً ايتشصٌٝ ٚاإلْتاز. نإ ٚافض ايشنا٤ ميتاط بعك١ًٝ رقٝك١ ٚق٠ٛ ٬َسع١ايشنـا٤: ـ 
 5 ٚيشيو دا٤ت رصاعات٘ َب١ٝٓ ع٢ً امل٬سع١ ٚاملعاٜؾ١. نإ ٚاقعٝا ف٢ اجتاٖات٘ ايع١١ًُٝ: ايٛاقعٝــ 

 
 

 .اعتعضض ابٔ خًزٕٚ نتب ايتاصٜذ فٛدزٖا ٦ًَٝ٘ با٭خطا٤ ٚا٫ناسٜب = 

 .يشا صأٟ أْ٘ ٫بز َٔ ٚدٛر عًِ يتصشٝح ايٛقا٥ع ايتاصرن١ٝ = 

  ًِايعُضإ ايبؾض٣ )عًِ ا٫دتُا (، ست٢ ذنًٌ اذتٛارخ ٜٚصشح ٖشٙ ا٭ناسٜب.= يشيو أنز ع٢ً قٝاّ ع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   71 

01002075026 

 01002075026 

 

 

 1 
 ًسادات٘ إ٫ بايتعإٚ َع ا٭خضٜٔ ٭ٕ ايفضر ٫ ٜغتطٝع حتكٝلزٕٚ" إٔ اإلدتُا  اإلْغا٢ْ وضٚص٣ أنز "ابٔ خ 

  ٘أٟ ٫بز ي٘ َٔ ايتفاعٌ ا٫دتُاعٞ  إسٕ ا٫ْغإ ادتُاعٞ بطبع 

 ٜض٣ إٔ اجملتُع ؽ٤ٞ طبٝع٢ رنضع يكٛاْني عا١َ ثابت١ 

  ) فايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ عٓز ابٔ خًزٕٚ  تزصؼ نُا تزصؼ ايعٛاٖض اذت١ٜٛٝ.) ايطبٝع١ٝ 

  .) يشا قضص ابٔ خًزٕٚ إ ا٫دتُا  ايبؾض٣ َٚا ٜصاسب٘ َٔ ظٛاٖض ٖٛ َٛوٛ  عًِ ايعُضإ )عًِ ا٫دتُا 

 2 

 9 ا٫ بعز ايتأنز َٔ صشت٘.) عزّ ايتغض  ف٢ اصزاص ا٫سهاّ (أ٫ ٜكبٌ أ٣ ؽ٧ ايباسح . ع٢ً 

 2 . ٕاجملتُع. ايزقٝك٘ يعٛاٖضٜكّٛ بامل٬سعات ع٢ً ايباسح أ 

 3 . ٕبني َاو٢ ا٭ؽٝا٤ ٚساوضٖاٜأخش مببزأ املكاص١ْ ع٢ً ايباسح أ 

 4 ٌإىل ايكٛاْني ايت٢ حتهِ ايعُضإ ايبؾض٣ ٚظٛاٖضٙ.. وضٚص٠ ايتٛص  

 3 

 ايهؾف عٔ ايكٛاْني ايت٢ حتهِ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ  ـض٠(:أ ـ أٖزاف ْعض١ٜ )َباؽـ 

  أٖزاف ع١ًُٝ ف١ٝٓ تطبٝك١ٝ )غرل َباؽض٠(:  ب ـ 

   .٘ا٫عتفارٙ َٔ ايكٛاْني اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا، ف٢ تصشٝح ٚقا٥ع ايتاصٜذ، ٚتعًٌٝ سٛارث 
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 9 ايت٢ اْتؾضت فٝ٘ قبٌ قٝاّ ايجٛصٙ ايفضْغ١ٝ.َٔ ايفٛو٢ صغبت٘ ف٢ اص٬ح اجملتُع ايفضْغ٢ ـ 

 2  تتًدص ف٢ اطرٚاد١ٝ ايتفهرل )أ٣ ٚدٛر أعًٛبني َتٓاقضني يًتفهرل(  ُٖا :صأ٣ نْٛت إ ٖشٙ ايفٛو٢ ـ 

 : ٜٚغتدزّ عٓز ايتفهرل ف٢ ايعٛاٖض ايطبٝع١ٝ أ  ( ا٫عًٛب ايع٢ًُ ايٛوعــــــ٢ . 

  ايتفهرل ف٢ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ. ٜٚغتدزّ عٓز  :ب( ا٫عًٛب ايز٢ٜٓ ايفًغفـ٢ 

 3  ايٛوع٢ ف٢ حبح نٌ ظٛاٖض ايهٕٛ مبا فٝٗا ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ.طايب نْٛت  باعتدزاّ ا٭عًٛب ايع٢ًُ ـ 

 َجاٍ : طبل نْٛت َٓٗذ٘ ع٢ً رصاع١ ظاٖض٠ ا٫ْتشاص ستا٫ٚ ادنار س٫ًٛ هلا 

  

 9 ٫دتُاع١ٝ ايعٛاٖض اٖٛ رصاع١ عٓز نْٛت:َٛوٛ  عًِ ا٫دتُا  ـ 

 2 ْٛٚاملٓٗر ايتاصرن٢،أنز ع٢ً اعتدزاّ امل٬سع١ٚايتذضب١ٚاملٓٗر املكاصٕ ت: ـ َٓٗر ايبشح عٓز ن 

 ٚايتٛصٌ يًكٛاْني اييت حتهُٗا.بٗزف فِٗ ايعٛاٖض ٚتفغرلٖا 

 3 :ايكٛاْني ايت٢ حتهِ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ، ٚايت٢ قغُٗا إىل: ايتٛصٌ إىل. ٖزف عًِ ا٫دتُا  عٓز نْٛت  

  قٛاْني ايجبات أٚ ايٓعاّ )ا٫عتاتٝها ا٫دتُاع١ٝ(.أ ـ 

  ج٬ عارات ايظٚاز تغرل ف٢ ايعارت َاجملتُعات ع٢ً صٛصتٗا رٕٚ َجٌ ثبات بعض 

  قٛاْني اذتضن١ ٚايتغرل )ايزٜٓاَٝها ا٫دتُاع١ٝ(.ب ـ  

  املٛباٌٜا٫ْذلْت ٚ اجملتُعات بغبب ٚعا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا َجٌ َجٌ تغرل بعض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   73 

01002075026 

 01002075026 

 

 
 

 ابٝٓاٍ (ف٢ زتتُع تغٛرٙ ع٬قات َباؽض٠، ٚيز رٚص ناِٜ ف٢ اسز٣ ايكض٣ ايفضْغ١ٝ(،

 .ٚعٓزَا اْتكٌ إىل ايعاص١ُ )باصٜػ( سٝح اجملتُع املتٓٛ ، مل ٜٓػ اصتباطات٘ ا٭ٚىل 

  أٚ املز١ٜٓ املعكز(.  –ٚ تصٛصٙ يًُذتُع مل رنضز عٔ ٖشٜٔ ايُٓطني :) ايكض١ٜ ايبغٝط 

  :  

  رصاع١ َغتك١ً بٛصفٗا َٛوٛعا يعًِ ا٫دتُا  َجٌ ابٔ خًزٕٚاٖتِ  بزصاع١ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ ـ 

  رصاع١ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ نأؽٝا٤،أنز ع٢ً وضٚص٠ ـ 

   رصؼ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ َجٌ ايعٛاٖض ايطبٝع١ٝ  فاذتٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ َجٌ سٝا٠ ايها٥ٔ ايعض٣ٛ ـ 

  

  

 ٚايفٛاصم بـني  ا٫خت٬فات  ٖٛ تضأَ ٜتصف بضٝل

 ٫ ٜعضفٕٛ ايتدصص امل٢ٓٗ ايزقٝل ا٭فضار 

 ٚ       ا٭فضار فـ٢ ٖـشا اجملتُـع َتؾـابٕٗٛ، هلـِ ْفـػ

 املؾاعض ٚا٫ساعٝػ، ٜٚتُغهٕٛ بٓفػ ايكِٝ.

   َجٌ ا٫عض٠ ٚايكب١ًٝ ٚايضٜف 

  ايتضأَ ايش٣ ٜكّٛ بني عهإ املز١ٜٓ ٖٛ 

     ٛٓمتتاط ختصصاتِٗ امل١ٝٓٗ بايت 

        ٕٚ٫ تغتكِٝ اذتٝـا٠ بٝـِٓٗ بغـرل ايتهاَـٌ ٚايتعـا

 َجٌ اعضا٤ دغِ ا٫ْغإ 

 ٌايتٓعُٝات ٚامل٪عغات ٚاملصاْع  ايؾضنات َج 

  ( َٛوٛ  عًِ ا٫دتُا  عٓز رٚص ناِٜ:9

  ا٫دتُاع١ٝ.سزر " رٚص ناِٜ " َٛوٛ  عًِ ا٫دتُا  ف٢ رصاع١ ايعٛاٖض 

 :عباص٠ عٔ ْعاّ ادتُاع٢ مياصؼ  ْؾاط٘ َٔ خ٬ٍ َ٪عغات٘. عضف ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ بأْٗا 

  ايذلب١ٜٛ ْعاّ ادتُاع٢ مياصؼ َٔ خ٬ٍ املزاصؼ ٚاملعاٖز ٚادتاَعات .َجاٍ: ايعاٖض٠ 

  َجاٍ اخض : ايعاٖض٠ ايغٝاع١ٝ متاصؼ َٔ خ٬ٍ اذته١َٛ 

  ا٫دتُاع١ٝ ٢ٖ سزخ ٜعدل عٔ َعاٖض اذتٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يًُذتُعتعضٜف اعذلؽار٣ : ايعاٖض٠ 

 ( َٓٗر ايبشح عٓز رٚص ناٜـــــــــِ:2

  اعتدزاّ امل٬سع١ ٚاملكاص١ْ، ٚتتبع تطٛص ايعاٖض٠ ٚتفغرلٖا.ٚ ا٫دتُاع١ٝ نأؽٝا٤ع٢ً وضٚص٠ رصاع١ ايعٛاٖض أنز 

 ( أٖزاف عًِ ا٫دتُا  عٓز رٚص ناِٜ:3

 ٌ املؾه٬ت ا٫دتُاع١ٝٚسيو ذتعٔ ايكٛاْني ايت٢ حتهِ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ، ٖزف عًِ ا٫دتُا  ٖٛ ايهؾف 
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 انز ابٔ خًزٕٚ إ ا٫ْغإ ...... .462

 ٜغع٢ ي٬عتك٬ٍ ( –ٜغع٢ يًٛسز٠  –نا٥ٔ بٝٛيٛد٢  –)َز٢ْ بطبع٘ 

بايتعإٚ. تؾرل ايعباص٠ اىل اسز٣ رعا٥ِ عًِ َٔ اقٛاٍ )ابٔ خًزٕٚ( ايٓٛع اإلْغاْٞ ٫ ٜتِ ٚدٛرٙ ا٫  .463

 ا٫دتُاع عٓز ابٔ خًزٕٚ ......

 َٓٗر ايبشح عٓز ابٔ خًزٕٚ ( –)َٛمٛع عًِ ايعُضإ 

 ا٫عًٛب ايع٢ًُ ٫بٔ خًزٕٚ( –اٖزاف عًِ ايعُضإ ايعُضإ ايبؾض٣  –)

ٜكٍٛ )املجٌ(يف ايتأْٞ ايغ١َ٬ ٚ يف ايعذ١ً ايٓزا١َ ٜؾرل ٖشا املجٌ اىل اسز رعا٥ِ ايعُضإ ايبؾض٣  .464

 عٓز ابٔ خًزٕٚ ٖٚٛ 

 ا٫ٖزاف ايتطبٝك١ٝ ( –ا٫ٖزاف ايٓعض١ٜ   –املٓٗر  –) املٛمٛع 

ص٠ َع َٔ اقٛاٍ) ٫ؾْٛتني (اؾبٌ ٫ وتاز إىل دبٌ يهٔ اإلْغإ وتاز إىل اإلْغإ تتؿل ايعبا .465

 ............ عًِ ايعُضإ ايبؾض٣ عٓز ابٔ خًزٕٚ 

 ٖزف تطبٝك٢ ( –ٖزف ْعض٣  –َٓٗر  –) َٛمٛع 

تؾرل ايعباصٙ اىل ........عًِ ايعُضإ عٓز ابٔ  ٜكٍٛ َجٌ )صٚع٢ ( م١ً ٚاسز٠ ٫ ػين ايعغٌ  ,  .466

 خًزٕٚ ...........

 ٖزف تطبٝك٢ ( -ٖزف ْعض٣  –َٓٗر  –) َٛمٛع 

تكٍٛ )َاٜا الًٛ( صمبا ٫ تتُهٓني َٔ ايتشهِ يف ا٭سزاخ َٔ سٛيو , ٚيهٓو تغتطٝعني أ٫  .467

 تغُشٞ شلا بايتأثرل عًٝو. تتؿل ايعباص٠ ايغابك١ َع اسز عٓافض َٓٗر ايبشح عٓز ابٔ خًزٕٚ 

 ـ ع٢ً ايباسح أ٫ ٜكبٌ أ٣ ؽ٧ ا٫ بعز ايتأنز َٔ فشت٘ . 

 ْ٘ بني َام٢ ا٭ؽٝا٤ ٚسامضٖا .ـ ع٢ً ايباسح إٔ ٜأخش مببزأ املكاص

 مضٚص٠ ايتٛفٌ إىل ايكٛاْني ايت٢ ؼهِ ايعُضإ ايبؾض٣ ٚظٛاٖضٙ.ـ 

 ـ ع٢ً ايباسح إٔ ٜكّٛ بامل٬سعات ايزقٝك٘ يعٛاٖض اجملتُع. 

اعتجُاص ايكٛاْني ا٫دتُاع١ٝ ؾ٢ تعًٌٝ اؿٛارخ ا٫دتُاع١ٝ ٚتقشٝح ٚقا٥ع ايتاصٜذ ميجٌ اسز  .468

 ابٔ خًزٕٚ  اٖزاف عًِ ايعُضإ عٓز

 ا٫ٖزاف ايع١ًُٝ ( –ا٫ٖزاف ايغٝاع١ٝ  –ا٫ٖزاف ايع١ًُٝ  –)ا٫ٖزاف ايٓعض١ٜ 

 فاسب نتاب املكزَ٘ ايش٣ نإ بزا١ٜ ايبظٚؽ اؿكٝك٢ يعًِ بٓا٤ ٚعُاص٠ اجملتُع  .469

 ابٔ ايٓؿٝػ ( –ابٔ صؽز  –ابٔ خًزٕٚ  –) ابٔ عٝٓا 

تؾرل ايعباصٙ اىل ........عًِ ايعُضإ عٓز      اٜكٍٛ )ٜٛيٝٛؼ قٝقض(  َا ْؿعً٘ بغضع١ ٫ ْؿعً٘ بإتك .471

 ٖزف تطبٝك٢ ( -ٖزف ْعض٣  –َٓٗر  –ابٔ خًزٕٚ ............) َٛمٛع 
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 َٛمٛع رصاع١ عًِ ايعُضإ ايبؾض٣ عٓز ابٔ خًزٕٚ ٖٛ  .471

 رٜٓاَٝها اجملتُع ( –ا٫دتُاع ا٫ْغا٢ْ  –تاصٜذ اجملتُع  –) ايعٛاٖض ا٫دتُاعٝ٘ 

ايٝز تػغٌ ا٭خض٣ ٚ ا٫ثٓتإ تػغ٬ٕ ايٛد٘ , ٜؾرل ٖشا املجٌ اىل ........عٓز ابٔ ٜكٍٛ َجٌ )ْٜٛا٢ْ (  .472

 ٖزف تطبٝك٢ ( -ٖزف ْعض٣  –َٓٗر  –) َٛمٛع خًزٕٚ ...............

ٜكٍٛ )اؾ٬طٕٛ( ٫ تطًب عضع١ ايعٌُ بٌ ػٜٛزٙ ٭ٕ ايٓاؼ ٫ ٜغأيْٛو يف نِ ؾضغت َٓ٘ بٌ  .473

 ٜٓعضٕٚ إىل إتكإ ٚ دٛر٠ فٓع٘ تؾرل املكٛي١ ايغابك١ اىل......ايعُضإ عٓز ابٔ خًزٕٚ  

 ا٫ٖزاف ايتطبٝك١ٝ( –َٓٗر  -ا٫ٖزاف ايٓعض١ٜ  –)َٛمٛع 

مٞ بطضٜك١ خاط١٦ عٛف ٜض٣ اؿامض ٚاملغتكبٌ بطضٜك١ ٜكٍٛ )عبز ايضمحٔ املٓٝـ( َٔ ٜكضأ املا .474

خاط١٦ أٜنًا ٚيشيو ٫ بز إٔ ْعضف َا سقٌ نٞ ْتذٓب ٚقٛع ا٭خطا٤ َض٠ أخض٣ َٚٔ ايػبا٤ إٔ ٜزؾع 

 اإلْغإ مثٔ اـطأ ايٛاسز َضتني تؾرل املكٛي١ ايغابك١ اىل......ايعُضإ عٓز ابٔ خًزٕٚ  

 ا٫ٖزاف ايتطبٝك١ٝ( –َٓٗر  -ا٫ٖزاف ايٓعض١ٜ  –)َٛمٛع 

ٜكٍٛ)ابٔ خًزٕٚ(نإ املؿهضٕٚ قزميًا ٜضٕٚ إٔ انتؾاف ايعكٌ يًشكٝك١ يٝػ أَضًا غضٜبًا ، إمنا  .475

 ايػضٜب ٖٛ عذظٙ عٔ انتؾاؾٗا. . تٛمح املكٛي١ ايغابك١ اسز عٓافض َٓٗر ايبشح عٓز ابٔ خًزٕٚ ٢ٖٚ 

 ـ ع٢ً ايباسح أ٫ ٜكبٌ أ٣ ؽ٧ ا٫ بعز ايتأنز َٔ فشت٘ . 

 ٢ ايباسح إٔ ٜأخش مببزأ املكاصْ٘ بني َام٢ ا٭ؽٝا٤ ٚسامضٖا .ـ عً

 ـ مضٚص٠ ايتٛفٌ إىل ايكٛاْني ايت٢ ؼهِ ايعُضإ ايبؾض٣ ٚظٛاٖضٙ.

 ـ ع٢ً ايباسح إٔ ٜكّٛ بامل٬سعات ايزقٝك٘ يعٛاٖض اجملتُع

 ايع٬ق١ بني اٖزاف عًِ ايعُضإ عٓز ابٔ خًزٕٚ ....... .476

 َٓؿق١ً  –تها١ًَٝ  –عهغ١ٝ  –)طضر١ٜ 

ؾِٗ ايتاصٜذ َٔ نْٛ٘ َام٢ تُٗٝٔ عًٝ٘ ا٫قٛاٍ ٚايتأ٬ٜٚت اىل ٚقا٥ع تؿٝز ؾ٢ املغتكبٌ نعدل  .477

 مز َٓٗر ايٓكٌ يتأعٝػ َٓٗر ايتشكٝل ٚايتُشٝك  تؾرل ايعباص٠ اىل اسز اؾهاص 

 باصعْٛظ( –اٚدغت نْٛت  –رٚصناِٜ  –)ابٔ خًزٕٚ 

ايتاصٜذ يف ظاٖضٙ ٫ ٜظٜز عٔ اإلخباص، ٚيهٔ يف باطٓ٘ ْعض ٚؼكٝل تٛمح  ٜكٍٛ)ابٔ خًزٕٚ(إٕ .478

 رٚاع٢ ( –اٖزاف  –َٓٗر  –املكٛي١ ايغابك١......ابٔ خًزٕٚ َٔ ْؾأ٠ ايعُضإ ايٝؾض٣ )َٛمٛع 

ايتعإٚ مضٚص٣ ع٢ً إْتاز ايكٛت ايشٟ ٧ٜٝٗ ي٬ْغإ ايعٝؿ ٚا٭رٚات اييت ت٧ٝٗ ي٘ أعباب ايزؾاع  .479

 اْتؿ٢ ٚدٛرٙ َٚا أصار اهلل َٔ اعتُاص ايعامل، ٚاعتد٬ؾ٘ ؾٝ٘ تؾرل ايعباص٠ ايغابك١ اىل عٔ سٝات٘، ٚإ٫

 ؾٝدل( –نْٛت  –رٚصناِٜ  –ؾهض .......)ابٔ خًزٕٚ 

 ''مبٛدب ايعار٠ ايش١ٖٝٓ ْعتكز أْٗا فشٝش١''ٜكٍٛ )راؾٝز ّٖٝٛ( عٔ ايغبب١ٝ ٚا٭ؾهاص ايغابك١  .481

 تٛمح ايعباص٠ ايغابك١ 

 اٖزاف ايعُضإ ايبؾض٣ ( –عُضإ ايبؾض٣)رٚاع٢ ْؾأ٠ اي

 َٓٗر ايعُضإ ايبؾض٣ ( –َٛمٛع ايعُضإ ايبؾض٣  –)  
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ٜكٍٛ)ابٔ خًزٕٚ(نٛاصخ ايزْٝا بغبب آْا ْكٍٛ ْعِ بغضع١، ٫ٚ ْكٍٛ ٫ ببط٤. تٛمح املكٛي١  .481

 ايغابك١ اسز عٓافض َٓٗر ايبشح عٓز ابٔ خًزٕٚ ٢ٖٚ 

 ـ ع٢ً ايباسح أ٫ ٜكبٌ أ٣ ؽ٧ ا٫ بعز ايتأنز َٔ فشت٘ . 

 ـ ع٢ً ايباسح إٔ ٜأخش مببزأ املكاصْ٘ بني َام٢ ا٭ؽٝا٤ ٚسامضٖا .

 مضٚص٠ ايتٛفٌ إىل ايكٛاْني ايت٢ ؼهِ ايعُضإ ايبؾض٣ ٚظٛاٖضٙ.ـ 

 ـ ع٢ً ايباسح إٔ ٜكّٛ بامل٬سعات ايزقٝك٘ يعٛاٖض اجملتُع. 

ِ ايؿك٢( ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ ٖٛ اعاؼ بكا٤ اإلْغإ ؾطبٝع٘ ا٫ْغإ ٜكٍٛ ايزنتٛص )ابضاٖٝ .482

ا٫دتُاع١ٝ ٫ متهٓ٘ َٔ ايعٝؿ مبؿضرٙ ؾا٫ستهاى بني ايبؾض ٚايع٬قات ا٫ْغاْٝ٘ بِٝٓٗ تٗزف ايٞ 

 ؼكٝل املقاحل ٚا٫ستٝادات ا٫عاعٝ٘ ٜتؿل ايضأ٣ ايغابل َع صأ٣ ابٔ خًزٕٚ ٚميجٌ ......يعُضإ ايبؾض٣ 

 اعباب ْؾأ٠ (–ٖزف  –َٓٗر  –ع )َٛمٛ

َٔ اقٛاٍ) ٫ؾْٛتني  ( عاعزٚ بعنهِ بعنا ، ؾٛاسزنِ يٝػ ٚسٝزا يف ايطضٜل ، بٌ ٖٛ دظ٤ َٔ  .483

 قاؾ١ً متؾٞ مٛ اشلزف تتؿل ايعباص٠ َع ......... عًِ ايعُضإ ايبؾض٣ عٓز ابٔ خًزٕٚ 

 ٖزف تطبٝك٢ ( -ٖزف ْعض٣  –َٓٗر  –) َٛمٛع 

 ٢ً ٜزٜ٘ نٌ ايؾضٚط اي٬طَ٘ يكٝاّ عًِ ايعُضإ  اعتٛؾ٢ عًِ ا٫دتُاع ع .484

 ابٔ عٝٓا ( –ابٔ صؽز  –ابٔ خًزٕٚ  –) اٚدغت نْٛت 

ايٝز ايٛاسزٙ ٫تغتطٝع ايتقؿٝل َٓؿضرٙ , ٜعدل ٖشا املجٌ عٔ أسز را٥ِ عًِ ايعُضإ ايبؾض٣ عٓز ابٔ  .485

 ( اشلزف ايتطبٝك٢ -اشلزف ايٓعض٣  –املٓٗر  –) املٛمٛع خًزٕٚ ٖٚٛ .........

 انتُاٍ َكَٛات ٚدٛر عًِ ا٫دتُاع عٓز ابٔ خًزٕٚ ٜعدل عٔ ......  .486

 َٓٗر ايبشح عٓز ابٔ خًزٕٚ ( –)َٛمٛع عًِ ايعُضإ                                                 

 رعا٥ِ عًِ ايعُضإ عٓز ابٔ خًزٕٚ( –اٖزاف عًِ ايعُضإ ايعُضإ ايبؾض٣                –) 

َٚنَِشِبٗا، ٚايتأّنز َٔ ٚقٛع اؿارث١ أٚ اعتشايتٗا، تؾرل  .487 ايعُضإ ٚع١ًٝ يًتشكل َٔ ِفِزِم ا٭خباِص 

 باصعْٛظ( –اٚدغت نْٛت  –رٚصناِٜ  –ايعباص٠ اىل اسز اؾهاص )ابٔ خًزٕٚ 

ِّ ٚمجعٖٛا ٚعطضٖٚا يف .488 َّٜا ٍَ امل٪صخني يف اإلع٬ّ قز اعتٛعبٛا أخباص ا٭ َّٕ ؾشٛ  ٜكٍٛ )ابٔ خًزٕٚ(إ

 َٔ َٖا، ٚطخاصف َ ٌِ ُٖٚٛا ؾٝٗا ٚابتزعٛ َٕ بزعا٥ػ َٔ ايباط فشا٥ـ ايزؾاِتض، ٚأٚعٖٛا ٚخًَطٗا املتطؿًٛ

َٖا ٚأرٖٚا إيٝٓا  ايضٚاٜاِت اينعٝؿ١ يؿكضٖا ٚٚمعٖٛا، ٚاقتؿ٢ تًو اٯثاص ايهجرل مّمٔ بعزِٖ ٚاتبعٛ

َٖا، تؾرل ايعباص٠ ايغابك١ اىل ...  نُا زلعٛ

 َٛمٛع عًِ ايعُضإ (  –                                      )ـ رٚع٢ ْؾأ٠ عًِ ايعُضإ 

 اٖزاف ْعض١ٜ يعًِ ايعُضإ( –َٓٗر عًِ ايعُضإ                                                 –)

 ٜكٍٛ )دٕٛ ٖٛبػ ( ايتعإٚ قإْٛ ايطبٝع١  ٜتؿل ٖشا ايضأ٣ َع َٛمٛع ايعُضإ ايبؾض٣ عٓز  .489

 باصعْٛظ( –اٚدغت نْٛت  –ًزٕٚ ابٔ خ –)رٚصناِٜ 
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 رعا .........ايتٛؾٝل بني ايتؿهرل ايٛمعٞ ٚاملٝتاؾٝظٜكٞ. .491

 باصعْٛظ( –اٌَٝ رٚص ناِٜ  –نْٛت  –)ابٔ خًزٕٚ 

ْب٘ .....ع٢ً مضٚص٠ ػٓب عًُا٤ ا٫دتُاع اٯصا٤ ٚا٫ْطباعات ايؾدق١ٝ عٓز ٚفـ أٟ فتُع، ؾ٬  .491

 ٬سعتٗا بطضٜك١ َباؽض٠.ًٜتؿت إ٫ يٮري١ املٛمٛع١ٝ اييت ميهٔ َ

 باصعْٛظ( –عبغٓغض  –ابٔ خًزٕٚ  –) إٌَٝ رٚصناِٜ 

ا٫عتكضاص ا٫دتُاع٢ ٜزعِ بعض ايعًُٝات ا٫دتُاع١ٝ َجٌ ايتعإٚ َٚٔ ثِ ؼكٝل ا٫ٖزاف  .492

 ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ْغذاّ ا٫دتُاع٢ تؾرل ايعباص٠ اىل اسز اٖزاف عًِ ا٫دتُاع عٓز  

 رٚصناِٜ( –ؾٝدل  –نْٛت  –)ابٔ خًزٕٚ 

 ٜض٣ رٚص ناِٜ إ ايجكاؾات ايت٢ تٓدؿض ؾٝٗا َغت٣ٛ تكغِٝ ايعٌُ ٢ٖ تنأَ  .493

 تطبٝك٢ ( –ٚظٝؿ٢  –عن٣ٛ  –)اىل 

ايتنأَ........ ٖٛ ايش٣ ٜتُٝظ ب٘ اجملتُع  ايش٣ ٜػًب عًٝ٘ ايتذاْػ ا٫دتُاعٞ, ٚايشٟ تهٕٛ ؾٝ٘  .494

 رٟ ٚاؾُاعٞ ؽنع يًنُرل اؾُع٢ ا٭ؾهاص ٚاملعتكزات ٚايعارات ٚاٯصا٤ , ٚطضا٥ل ايغًٛى ايؿض

 ايٛظٝؿ٢ ( –املعكز  –ا٫ىل  –)ايعن٣ٛ 

ّٕ ايؿضر  .495 ١ّٝ يٝغت ع١ًٗ، ٚسيو يطبٝع١ تزاخًٗا، ٚنشا ٭ ٜض٣) نْٛت ( إ امل٬سع١ ا٫دتُاع

ّٓا  ّْٗا َٛمٛعات َٓعظي١ ع ١ّٝ ع٢ً أ ٜؾاصى ؾٝٗا بزصد١ أٚ بأخض٣، يشا هب ايٓعض إىل اؿكا٥ل ا٫دتُاع

١ّٝ، إىل ْتا٥ر ٚخاصد١ ع ٔ ساتٓا َٚٓؿق١ً عٔ ؽعٛصْا سّت٢ ْغتطٝع إٔ ْقٌ َا ٚصا٤ امل٬سع١ ا٫دتُاع

 أقضب إىل سكا٥ل ا٭َٛص تؾرل ايعباص٠ ايغابك١ إ ايعٛاٖضا٫دتُاع١ٝ 

 ٫ميهٔ ٬َسعتٗا ( –اختٝاص١ٜ  –سات١ٝ  –)َٛمٛع١ٝ 

ُّٝ٘ نْٛت باملٓٗر ايغاَٞ، ٜٚكقز  .496 ب٘ املٓٗر ايشٟ ٜهؾـ عٔ اعتدزّ نْٛت املٓٗر .....ٜغ

ّٟ، باعتباص ٖشا اؾٓػ ٚسز٠ ٚاسز٠  ّٞ يًذٓػ ايبؾض ّٛص ا٫دتُاع ١ّٝ اييت ؼهِ ايتط ايكٛاْني ا٭عاع

 ايتذضب١ ( -املكاصٕ –ايتاصى٢  –تٓتكٌ َٔ َضس١ً إىل أخض٣ أصق٢ َٓٗا............)امل٬سع١ 

تُاع١ٝ ٚع٬ز املؾه٬ت نإ ٖزؾ٘ َٔ ْؾأ٠ عًِ ا٫دتُاع َٛاد١ٗ سا٫ت ايؿٛم٢ ا٫د .497

 بضٚإ( –اٌَٝ رٚصناِٜ  –ابٔ خًزٕٚ  –ا٫دتُاع١ٝ ٖٛ ..........)نْٛت 

ٜضٟ .......إٔ ٖزف عًِ ا٫دتُاع ٖٛ إععار ايبؾض١ٜ عٔ طضٜل َعضؾ١ قٛاْني اجملتُع َٚٔ ثِ ايكزص٠  .498

 ع٢ً ؾِٗ َؾه٬ت اجملتُع ٚايتٓب٪ بٗا ٚايتشهِ ؾٝٗا... 

 َايٝٓٛؾغه٢ ( –اٚدغت نْٛت  –رٚصناِٜ  –)أٜ خًزٕٚ 

طبل .......  املبار٨ املٓٗذ١ٝ ايعًُب١  عًٞ رصاع١ ايتػرلات ٚاملؾه٬ت يف اجملتُع ايشٟ نإ  .499

 ٜعٝؿ ؾٝ٘ ؾزصؼ تكغِٝ ايعٌُ ا٫دتُاعٞ ٚرصؼ َؾه١ً ا٫ْتشاص 

 ابٔ خًزٕٚ ( –رٚصناِٜ  –ؾْٛت  –)نْٛت 
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 بٓا٤ ادتُاعٞ غرل َتبأٜ ْغبًٝا ٜٓعزّ ؾٝ٘ تكغِٝ ايعٌُ أٚ ٜٛدز يف أر٢ْ رصدات٘.ٖٛ ايتنأَ  .511

 ايٛظٝؿ٢ ( –املعكز  –ا٫ىل  –)ايعن٣ٛ 

فتُع َتُاعو با٫خت٬ف املٛدٛر بني أؾضارٙ ٫ٕ شلِ َٗاّ َٚغ٦ٛيٝات كتًؿ١. ٭ٕ ايٓاؼ يف  .511

ِٗ عاد١ إىل أْاؼ آخضٜٔ عزٜزٜٔ يًبكا٤.   تؾرل اجملتُع اؿزٜح ٜ٪رٕٚ َٗاًَا قزٚر٠ ْغبًٝا ؾاْ

 ايعباص٠ ايغابك١ اىل.....

 ايؿطض٣ ( –ايبزا٢٥  –ا٫ىل  –) ايعن٣ٛ 

رعا .....إيٞ رصاع١ ايٛقا٥ع ا٫دتُاع١ٝ نٛقا٥ع خاصد١ عٔ سٚاتٓا بٛفؿٗا أؽٝا٤ َجًٗا َجٌ ايعٛاٖض  .512

 ايطبٝع١ٝ . 

 ابٔ خًزٕٚ ( –رٚصناِٜ  –ؾْٛت  –)نْٛت 

ايقش٢ مياصؼ يف اجملتُع َٔ خ٬ٍ امل٪عغات ايقش١ٝ ناملغتؾكٝات ٚايٛسزات ايقش١ٝ     ايٓعاّ .513

 تؾرلايعباصٙ اىل ........ عًِ ا٫دتُاع عٓز اٌَٝ رٚص ناِٜ 

 تاصٜذ ( –ٖزف  –َٓٗر  –)َٛمٛع 

 تنأَ تها٢ًَ بني أؾضار اجملتُع ايشٜٔ متتاط ؽققاتِٗ امل١ٝٓٗ بايتٓٛع ، سٝح ٫ تغتكِٝ اؿٝا٠ .514

 بِٝٓٗ بػرل ايتهاٌَ ٚايتغاْز

 ايتنأَ ايعاّ –ايتنأَ ايه٢ً  –ايتنأَ ايعن٣ٛ  –) ايتنأَ ا٫ىل 

ِّ أخش ّٜتذ٘ خط٠ٛ بعز أخض٣ إىل ايٓٛاسٞ  .515 ١ّٝ، ث ٫ًّٚ يف ايعًّٛ ايطبٝع ّٕ ايتكّزّ ظٗض أ صأ٣.... أ

............١ّٝ  ا٫دتُاع

 ابٔ خًزٕٚ ( –رٚصناِٜ  –ؾْٛت  –)نْٛت 

ايٛظٝؿ١ ا٫دتُاع١ٝ اييت ت٪رٜٗا ايعاٖض٠ َٚا خنعت ي٘ ٖشٙ ايٛظٝؿ١ َٔ تطٛص ٚسى ايهؾـ عٔ  .516

 يف م٤ٛ رصاع١ تاصٜذ ايعاٖض٠ .تؾرل ايعباص٠ اىل َٓٗر ايبشح عٓز ........

 ابٔ خًزٕٚ ( –رٚصناِٜ  –ؾْٛت  –)نْٛت 

ٚي١ يٓؿٝ٘ أٚ اعتٗزف ايؿهض ايٛمعٞ عٓز ..... " اؿؿاظ ع٢ً َا ٖٛ نا٥ٔ ٚاؿًٝٛي١ رٕٚ أ١ٜ قا .517

ػاٚطٙ. ْٚعضا إلمياْ٘ بإٔ ايعامل َغرل با٭ؾهاص، ؾكز اعت قز إٔ ايؿٛم٢ ايؿهض١ٜ تٓتر ؾٛم٢ 

 أدتُاع١ٝ، ٖٚهشا

 ر. إٌَٝ رٚص ناِٜ( ب. أٚدغت نْٛت      ز. ٖضبضت عبٓغض     ) أ. َانػ ؾٝدل

 َٔ املعاٜرل ايت٢ اعتُز عًٝٗا رٚصناِٜ يف تقٓٝؿ٘ يًُذتُعات .518

 املٛقع اؾػضاؾ٢(–ايك٠ٛ ايعغهض١ٜ  –تكغِٝ ايعٌُ  –ايقش١ٝ )اؿاي١ 

 ؽب٘...... ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ بايبٓا٤ ايعن٣ٛ ٖٛ  .519

 ابٔ عٝٓا( –ؾْٛت  –رٚصناِٜ  –)ابٔ خًزٕٚ 
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ايظصاع١ ٚايقٓاع١ ٚايتذاص٠ نًٗا اْؾط١ اقتقار١ٜ تعدل عٔ ْعاّ ادتُاع٢ ؾ٢ اجملتُع ٖٚٛ  .511

ٖض٠ ادتُاع١ٝ  تؾرل ايعباص٠ ايغابك١ اىل تعضٜـ ايعاٖض٠ ايٓعاّ ا٫قتقار٣ ٚايش٣ ٜعتدل  ظا

 ا٫دتُاع١ٝ عٓز 

 ابٔ عٝٓا( –ؾْٛت  –رٚصناِٜ  –)ابٔ خًزٕٚ 

رصاعت٘ "عٔ تكغِٝ ايعٌُ ا٫دتُاعٞ" ٚاييت ْعض ؾٝٗا يؿهضت٘ عٔ ؼ٫ٛت اجملتُع اؿزٜح َٔ  .511

تؿضض أيٛاًْا دزٜز٠ َٔ  فتُع ايتهاؾٌ ٚايع٬قات اؿ١ُُٝ إىل اجملتُع ايقٓاعٞ اؿزٜح اييت

 املؿاِٖٝ ٚايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ، تعز اإلعٗاّ ا٭بضط ي٘. ....

 ر. إٌَٝ رٚص ناِٜ( ب. أٚدغت نْٛت      ز. ٖضبضت عبٓغض     ) أ. َانػ ؾٝدل 

ايتٛفٌ اىل بعض ايكٛاْني ايت٢ ؼهِ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ ، ٚايت٢ تؿغض اجملتُع ؾ٢ ساي١  .512

 ٜؾرل اىل ٖزف عًِ ا٫دتُاع عٓز  اعتكضاصٙ اٚؾ٢ ساي١ تػرلٙ

 اٌَٝ رٚص ناِٜ ( –ابٔ صؽز  –اٚدغت نْٛت  –) ابٔ خًزٕٚ 

 اٖتِ بزصاع١ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ رصاع١ َغتك١ً عٔ غرلٖا َٔ ايعٛاٖض .513

 اٌَٝ رٚص ناِٜ ( –باصعْٛظ  –اٚدغت نْٛت  –) ابٔ خًزٕٚ 

ْكبٌ ايتؿهرل ايٛمعٞ َٓٗذا نًٝا عاَا ْٚكنٞ ع٢ً َا بك٢ َٔ َعاٖض ايتؿهرل املٝتاؾٝظٜكٞ  .514

 تؾرل ايعباص٠ ايغابك١ اىل اسز اؾهاص 

 ابٔ عٝٓا( –اٌَٝ رٚصناِٜ  –ابٔ خًزٕٚ  –)نْٛت 

ا٭ؾضار ؾ٢ ٖشا اجملتُع َتؾابٕٗٛ ، شلِ ْؿػ املؾاعض ٚا٫ساعٝػ، ٜٚتُغهٕٛ بٓؿػ ايكِٝ تؾرل  .515

 ًُ٘ اىل ٖشٙ اؾ

 ايتنأَ ايعاّ ( –ايتنأَ ايه٢ً  –ايتنأَ ايعن٣ٛ  –) ايتنأَ ا٫ىل 
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 .ُٜعز " ابٔ خًزٕٚ " صا٥ز املٓٗر ايتاصرن٢ ف٢ ايبشح ا٫دتُاع٢ ، ٖٚٛ َ٪عػ فًغف١ ايتاصٜذ 

  رصاع١ اذتٛارخ ايت٢ سزثت ف٢ املاو٢. ٚا٫سزاخ ايتاصرن١ٝ ٖٛ 

 فِٗ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ ف٢ اذتاوض ٚاملغتكبٌ ٫ ٜهتٌُ ا٫ مبعضف١ املاو٢ 

  ايتٓب٪ مبغتكبٌ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ ٜأت٢ ف٢  اطاص َغاص ٖا ايغابل 

  ايتاصرن٢ ف٢ حبجٗآٖاى َؾه٬ت ادتُاع١ٝ َع١ٓٝ تٛدب ع٢ً ايباسح اعتدزاّ املٓٗر 

  

 نايٛثا٥ل ٚاذتفضٜات ٚا٫ثاص. ٚ تعز ا٫فضٌ ف٢ ا٫عتدزاّ.١َصارص أٚيٝــــ : 

 ٢ٖٚ َا ٜٓكٌ أٚ ٜؾتل عٔ املصارص ا٫ٚي١ٝ، نزصاعات عابك١ يًُصارص ا٭ٚي١.١َٝصارص ثاْٜٛــ : 

  ِٝف٢ ايكض١ٜ املصض١ٜ خ٬ٍ ْصف ايكضٕ املاوٞ.َجاٍ: رصاع١ ظاٖض٠ تغرل ايك 

 ٕ21َجاٍ اخض :رصاع١ تأثرل ايصشاف١  ع٢ً اجتاٖات ايفضر حنٛ قضاٜا ايتعًِٝ ف٢ ايضبع ا٫خرل َٔ ايكض 

 

   

 ف٢ ايٛقت اذتاوض  ٠ ف٢ مجاع١ َع١ٓٝ ٚف٢ َهإ َعني ٖٛ ايزصاع١ ايع١ًُٝ يًعٛاٖض املٛدٛر : ٘تعضٜفــ 

 ."سٝح إْ٘ ٜتٓاٍٚ اؽٝا٤ َٛدٛرٙ بايفعٌ ٚقت إدضا٤ املغح 

 ٘ايهؾف عٔ ا٭ٚوا  ايكا١ُ٥ يتشكٝل اإلص٬ح ا٫دتُاع٢.:ٖزفـ 

 فٗٛ افضٌ ايطضم ف٢ تٛوٝح ايبٝاْات ايٛصف١ٝ . 

 ٜ٘ٚكّٛ ٖشا املٓٗر ع٢ً رصاع١ ع١ٓٝ شتتاص٠ بزق١ يتُجٌ أفضار اجملتُع املضار حبج 

 ٖٚشا املٓٗر َٛوٛعات نجرل٠ َجٌ : رصاع١ خصا٥ص ايغهإ، سذِ ا٭عض٠ ف٢ اجملتُع،  : ر ٜعايـ 

  ٚٚ َع١ٓٝ.َعز٫ت ايط٬م، اعتط٬  اٯصا٤ سٍٛ ظاٖض٠ ْغب١ ايشنٛص ٚاإلْاخ ْٚغب١ املتظٚدني ٚغرل املتظٚدني 

 ٜ٘غتدزّ يز٣  ٚطاصات : ايتدطٝط ٚاإلسصا٤ ٚاإلعهإ ٚا٫قتصار ٚايظصاع١ ٚايصٓاع١، نُا: تغتدزَـ

 ا٭سظاب ايغٝاع١ٝ عٓز إدضا٤ اعتط٬عات ايضأ٣ ايعاّ أثٓا٤ ا٫ْتدابات.
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ٖٛ املغح ايش٣ دنض٣ ع٢ً زتتُع َغح عــاّ:أ ـ 

 عزر ايشنٛص ٚا٫ْاخ ف٢ اجملتُع بأنًُ٘. َجٌ سصض 

املغح ايش٣ دنض٣ ع٢ً قطا  ٖٛ َغح خاص:ب ـ 

 َعني َٔ قطاعات اجملتُع.َجٌ: اإلعهإ، أٚ ايتعًِٝ

 َجٌ َٓاقؾ١ َؾه٬ت ايف٬سني بعز اذتصار 

ٖٛ املغح ايش٣ ٜٗتِ بٛصف َغح ٚصف٢:أ ـ 

 ايعاٖض٠ فكط.َجٌ تأخض عٔ ايظٚاز عٓز ادتٓغني 

املغح ايش٣ ٜٗتِ بايتفغرل  ٖٛ: َغح تفغٝـض٣ب ـ 

ٚايتشًٌٝ، ملعضف١ أعباب سزٚخ ايعاٖض٠. َج٬ ٜعز 

 اصتفا  ا٫ععاص َٔ اعباب تأخض عٔ ايظٚاز 
 

  
 )ٜكّٛ ع٢ً أعاؼ ايتعُل  ف٢ رصاع١ ع١ٓٝ صغرل٠ دزا )فضر ٚاسز اٚ عزر ستزٚر 
  فٝٗا.بٗزف حتزٜز أعباب ايعاٖض٠ ٚايعٛاٌَ امل٪ثض٠ 
  ٕٛاملزَٓني.   –رصاع١ سا٫ت فضٜز٠ اٚ خاص١ ٚيٝغت ؽا٥ع١، َجٌ: ْظ٤٫ ايغذ 
  َٚجٌ سا٫ت ا٫عض ايفكرل٠ ٜصعب اعتدزاّ املٓاٖر ا٫خض٣ َعٗا 
  ٚتغتدزّ أرٚات حبح عزٜز٠ دتُع املعًَٛات 
 ٚايغذ٬ت ايضزل١ٝ ٚاملشنضات ايؾدص١ٝ  ٚاملكاب١ً ايؾدص١ٝ َجٌ: امل٬سع١ 
  ت املغ٪يني عٔ امل٪عغ١ ا٫ص٬س١ٝ ٬َٚسعا ا٭طبا٤ٚتكاصٜض 
  ٚغرلٖا يًتعضف عًٞ مجٝع دٛاْب سٝا٠ املبشٛخ.ٖٚٛاٜات املبشٛثني  
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 ٜغتدزّ املٓٗر ...........عٓزَا ٜضار ايتعُل ؾ٢ عح ظاٖض٠ ادتُاع١ٝ َع١ٓٝ  .516

 ايتاصى٢ ( –املغش٢  –رصاع١ اؿاي١  –)ايتذضٜب٢ 

١َّ، اييت تعتُز عًٝٗا ايزٍٚ أٚ ايهٝاْات ايهبرل٠؛ يف عبٌٝ  .517 َٓٗر ...... إسز٣ ايطُُّضم ايبشج١ٝ امُلٗ

١َّ يًذُٗٛص   اؿقٍٛ ع٢ً َعًَٛات قٛص١ٜ ُتغاعز يف خطط ايت١ُٝٓ، أٚ ايتَّعضُّف ع٢ً ايتَّٛدُّٗات ايعا

 رصاع١ اؿاي١ ( –ايتذضٜب٢  –املغش٢  –ايتاصى٢ ) 

 ....... ع٢ً سا٫ت ؾضٜز٠ اٚ خاف١ ٚيٝغت ؽا٥ع١ ٜكتقضاملٓٗر . .518

 رصاع١ اؿاي١ ( –ايتذضٜب٢  –املغش٢  –) ايتاصى٢ 

 ٜعز املٓٗر ....... َٔ اؾنٌ ايطضم ؾ٢ تٛمٝح ايبٝاْات ايٛفؿ١ٝ .519

 رصاع١ اؿاي١ ( –ايتذضٜب٢  –املغش٢  –) ايتاصى٢ 

ايجكاؾات، ٚتطٛصٖا،ٚاْتؾاصٖا.   ٖٛ  اؾنٌ املٓاٖر املٓاعب١ يعًُا٤ ا٫دتُاع  عٓز رصاعتِٗ ٭فٍٛ .521

 ايتذضٜب٢( –رصاع١ اؿاي١  –املغش٢   –املٓٗر ......)ايتاصى٢ 

تعز ايٛثا٥ل عٛا٤ّ أناْت ٚثا٥ل ؽدق١ٝ، أّ صزل١ٝ، أّ عا١َ، َٔ أِٖ َقارص املعضؾ١ ا٫دتُاع١ٝ،  .521

 يًباسح َٔ خ٬ٍ اعتدزاَ٘ يًُٓٗر ........ ......

 ايتذضٜب٢( –رصاع١ اؿاي١  –املغش٢   –) ايتاصى٢ 

ٜعز  َٓٗر..........َٔ ايزصاعات ايٛفؿ١ٝ اييت تعتُز ع٢ً مجع ايبٝاْات سٍٛ ايعاٖض٠؛ بٗزف ؼزٜز  .522

 ايعاٖض٠، ٚايتعضف ع٢ً دٛاْب قٛتٗا ٚمعؿٗا اييت طضأت عًٝٗا.

 ايتذضٜب٢ ( –رصاع١ اؿاي١  –ايتاصى٢  –) املغح ا٫دتُاعٞ 

آصا٤ ايٓاؼ ٚاػاٖاتِٗ ٚعًٛنِٗ مٛ قن١ٝ ادتُاع١ٝ عا٥ز٠ ؾ٢  ٜغتدزّ املٓٗر ....ؾ٢ رصاع١ .523

 اجملتُع .

 ايتذضٜب٢ ( –رصاع١ اؿاي١  –ايتاصى٢  –) املغح ا٫دتُاعٞ 

ٜكٍٛ )نْٛؿٛؽٝٛؼ(  رصاع١ املامٞ َِٗ ملٔ ٜضٜز ايتدطٝط يًُغتكبٌ تؾرل ايعباص٠ ايغابك١  .524

 يًُٓٗر.......ؾ٢ عًِ ا٫دتُاع 

 املكاصٕ(  -املغش٢  –ؿاي١ رصاع١ ا –)ايتاصى٢ 

َُطايع١ املعًَٛات أٚ  .525 ايطضٜك١ أٚ ا٭عًٛب املغتدزّ يف بًٛؽ املعاصف ٚاؿكا٥ل، ٚسيو عٔ طضٜل 

ِّْت يف ايؿذلات املام١ٝ، ٚتٓكٝشٗا ْٚكزٖا عٝار ٚمبٛمٛع١ٝ؛ يًتأنز َٔ دٛرتٗا  ايبٝاْات اييت ُر

ٛي١، ٚامُلزع١ُ بايكضا٥ٔ ٚايدلاٖني". ٜؾرل ايتعضٜـ ٚفشتٗا، ثِ إعار٠ بًٛصتٗا يًتٛفٌ إىل ايٓتا٥ر املكب

 ايغابل يًُٓٗر ... .....

 رصاع١ اؿاي١ ( –ايٛفؿ٢  –ايتاصى٢  –)املغش٢ 
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 ٫ ميهٔ اعتدزاّ َٓٗر ٚاسز ؾ٢ رصاع١ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ ٚايغبب ؾ٢ سيو ٖٛ ..... .526

 ـ َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ا٫دتُاع غرلرقٝك١ 

 ض ٜتطًب َٓاٖر كتًؿ١ يت٥٬ِ  نٌ ظاٖض٠ اخت٬ف ٚتٓٛع ايعٛاٖ –

 َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ا٫دتُاع َتٓاقن١  –

 ٚدٛر ققٛص ؾ٢ بعض املٓاٖر ا٫دتُاع١ٝ –

رصاع١ بعض املؾه٬ت ايعا١َ، ٚايتَّعضُّف ع٢ً أعباب سزٚثٗا، ٚايتَّٓبُّ٪ امُلغتكبًٞ، ٚايعٌُ ع٢ً  .527

َُذزٜ  ١.تؾرل ايعباص٠ ايغابك١  اىل املٓٗر ......نبح ايغًبٝات قبٌ تؿاُقُٗا َٔ خ٬ٍ ٚمع سًٍٛ 

 املكاصٕ(  -املغش٢  –رصاع١ اؿاي١  –) )ايتاصى٢ 

َُغت٣ٛ ايتَّعًِٝ،  .528 ا٭عاخ اييت تغتٗزف َعضؾ١ اـقا٥ك ٚاملهْٛات يٮؾضار، َجٌ: ايٓٛع، ٚايغٔ، ٚ

 ٚاؿاي١ ا٫قتقار١ٜ تغتدزّ املٓٗر ......

 املكاصٕ(  -املغش٢  –رصاع١ اؿاي١  –)ايتاصى٢  

 املٓٗر .....ٜٓقب ع٢ً رصاع١ ظٛاٖض َٛدٛر٠ ؾ٢ ايٛقت اؿامض ٭ْ٘ ٜتٓاٍٚ أؽٝا٤ َٛدٛرٙ بايؿعٌ  .529

 رصاع١ اؿاي١ ( –ايتذضٜب٢  –املغش٢  –)ايتاصى٢ 

يبٝاْات ايزقٝك١ عٔ ٜغتدزّ املٓٗر ........ ؿٌ عزٍر َٔ ايعكبات ٚاملؾانٌ املعافض٠ ؾ٢ م٤ٛ مجع ا .531

 ايعاٖض٠ َٛمٛع ايزصاع١ . 

 رصاع١ اؿاي١ ( –ايتذضٜب٢  –املغش٢  –)ايتاصى٢ 

 مجع بٝاْات ن١ُٝ عٔ ظاٖض٠ ادتُاع١ٝ َٛدٛر٠ ؾ٢ ايٛقت اؿاىل ٜتطًب اعتدزاّ املٓٗر  .531

 رصاع١ اؿاي١ ( –ايتذضٜب٢  –ايتاصى٢  –)املغش٢ 

قـ ٜٚغذٌ ايٛقا٥ع ٚا٭سزاخ املام١ٝ، ٜٚزصعٗا ٜٚؿغضٖا، ٜعّضف املٓٗر ......ع٢ً أْ٘ ايبشح ايشٟ ٜ .532

١ّٝ رقٝك١، اشلزف َٓٗا ايٛفٍٛ يتعُُٝات ٚسكا٥ل تغاعز  ١ّٝ ٚعًُ ِّ وًًٗا اعتٓارًا إىل أعٍػ َٓٗذ ث

 ع٢ً ؾِٗ اؿامض بٓا٤ ع٢ً أسزاخ املامٞ، ٚيًتٓب٪ باملغتكبٌ

 رصاع١ اؿاي١ ( –ايتذضٜب٢  –املغش٢  –)ايتاصى٢ 

 ٜعز املٓٗر ........اؾنٌ املٓاٖر ؾ٢ مجع اعتط٬عات ايضأ٣ مٛ َٛمٛع َا  .533

 رصاع١ اؿاي١ ( –ايتذضٜب٢  –املغش٢  –)ايتاصى٢ 

عضَّف ايعامل اؾًٌٝ ابٔ خًزٕٚ املٓٗر .......ع٢ً أْ٘: "أخباص ايغابكني ٚايزٍٚ ٚا٭ٜاّ، ٚيف قتٛاٙ  .534

 غببات اييت تضتبط بايٛقا٥ع"ايتشكٝل، ٚايتعًٌٝ، ٚايتعضف ع٢ً ايهٝؿٝات ٚامل

 رصاع١ اؿاي١ ( –ايتذضٜب٢  –املغش٢  –)ايتاصى٢ 

يهٞ تؿِٗ عًٛنٝات ؾضر، ؾُٔ املِٗ إٔ تغتعٝز املٛاقـ اييت سزثت َٓ٘ يف أٚقات َام١ٝ،تؾرل  .535

 ايعباص٠ ايغابك١ يًُٓٗر .......ؾ٢ عًِ ا٫دتُاع "

 رصاع١ اؿاي١ ( –ايتذضٜب٢  –املغش٢ –)ايتاصى٢
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ت اؾز٣ٚ املتعًك١ باملؾضٚعات ا٫عتجُاص١ٜ، عٛا٤ اـاف١ أٚ ايك١َٝٛ، سٝح ٜتِ ايتَّعضُّف ع٢ً رصاعا .536

َُطايع١ آصا٥ِٗ. تغتدزّ املٓٗر   ُٜشكِّكٗا يًذُٗٛص، َٔ خ٬ٍ   طبٝع١ املؾضٚع، َٚز٣ ايؿاع١ًٝ اييت عٛف 

 املكاصٕ(  -املغش٢  –رصاع١ اؿاي١  –)ايتاصى٢ 

ِّٝضات إَها١ْٝ تضَٝظ ايبٝاْات ا .537 ٌِّٗ َٔ رصاع١ امُلتػ ُٜغ يٛفؿ١ٝ، ٚؼًٜٛٗا إيٞ أصقاّ سات ف١ً، مبا 

 امُلضتبط١ بأع١ً٦ ايبشح أٚ ايؿضٚض ٜعز ٖشا  َٔ ممٝظات املٓٗر ... ...... 

 املكاصٕ(  -املغش٢  –رصاع١ اؿاي١  –)ايتاصى٢ 

ع٢ً داْب َعني رٕٚ املغح ......ٖٛ ايش٣  ٜؾٌُ دٛاْب عزٜز٠ َٔ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ رٕٚ تضنٝظ  .538

 غرلٙ َجٌ اـزَات ايتع١ًُٝٝ ـ ٚايقش١ٝ ـ ٚا٫عها١ْٝ ـ ٚا٫قتقار١ٜ ......

 ايٛفؿ٢ ( –ايتؿغرل٣  –ايعاّ  –)اـال 

ٜغتدزّ املٓٗر....... سُٝٓا ٜضٜز ايباسح ايتٛفٌ إىل َعضؾ١ سكٝك١ اؿٝا٠ ايزاخ١ًٝ يؾدك َا  .539

 بزصاع١ سادات٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚاٖتُاَات٘ 

 املكاصٕ(  -املغش٢  –رصاع١ اؿاي١  –٢ )ايتاصى

ٜضنظ َٓٗر ......ع٢ً رصاع١ نٝإ ٚاسز، ٚايشٟ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ؽدّقا أٚ مجاع١ً أٚ َٓع١ًُ أٚ  .541

 سزّثا أٚ ست٢ َٛقًؿا

 املكاصٕ(   -املغش٢  –رصاع١ اؿاي١  –)ايتاصى٢ 

 رصاع١ َؾه١ً ظاٖض٠ ايتشضـ اؾٓغ٢ ٜغتدزّ ايباسح املٓٗر  .541

 املكاصٕ(   -املغش٢  –رصاع١ اؿاي١  –)ايتاصى٢ 

 ايغذ٬ت ايضزل١ٝ  ٚاملكاب٬ت املباؽض٠  َٔ ارٚات املٓٗر   .542

 املكاصٕ(   -املغش٢  –رصاع١ اؿاي١  –) ايتاصى٢ 

َٔ عٝٛب املٓٗر .........إ املقارص ٚايٛثا٥ل ايت٢ ٜعتُز عًٝٗا ايباسح ؾ٢ اعتٓباط تعُُٝات٘ ٫  .543

 سيو ٫ْكنا٥ٗا "ؽنع يًتذضٜب ٚ

 رصاع١ اؿاي١ ( –ايتذضٜب٢  –املغش٢  –)ايتاصى٢ 
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  ِاذتٝاٙ ب٘ َٚؾه٬ت٘ يع٬قات ا٫دتُاعٝ٘ ٚاعًٛب بٛصف ٚحتًٌٝ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ يًضٜف ٚٚظا٥ف٘ ٚاٜٗت

 َجٌ صغب١ ايف٬ح ف٢ بٓا٤ َٓظٍ َٚٛاد١ٗ َؾه١ً ايتعز٣ ع٢ً اصاو٢ طصاع١ٝ :املدتًف٘ 

 ٚ امل٪عغات ا٫دتُاعٝ٘ ايض٥ٝغٝ٘ يف اجملتُع ايضٜفٞ ٚايتغرلات اييت تطضأ عًٝٗا خ٬ٍ سكب٘ طَٓٝ٘ َعٝٓ٘رصاع١ 

  

   ِاذتٝاٙ يف املزٜٓ٘ ٚتغرلاتٗا ٚتطٛصٖا َٚا تٛادٗ٘ َٔ َؾه٬ت ٚتغرلات ادتُاعٝ٘ َجٌ ايتًٛخ ُٓط بـٜٗت

 َجٌ ايهجاف١ ايغها١ْٝ ارت اىل اْتؾاص ايبطاي١ : اذتضض٣ ٚدضا٥ِ املزٕ 

 ٚ ا٫دتُاعٝ٘ يف تُٓٝ٘ اجملتُع .َجٌ َغاعز٠ اجملتُع املز٢ْ ي٬عض ايفكرل ابضاط رٚص امل٪عغات 

  

 : ٘امل٪عغات ٚاملٓعُات ايذلبٜٛ٘ راخٌ اجملتُع َجٌ ايتهاٌَ بني ا٫عض٠ ٚاملزصع١ ٜٗتِ بزصاع 

  ايٛظٝفٝ٘ بني ايذلبٝ٘ َٚ٪عغات اجملتُع ا٫خض٣ َج٬ ايعٓف ايذلب٣ٛايع٬قات ٚرصاع١ 

  َجٌ َؾاصن١ ٚىل ا٫َض ف٢ زتًػ آَا٤ املزصع١ 

  

 َ٘ضاسٌ تطٛص ا٫عضٙ ابتزا٤ َٔ ا٫عضٙ ايٓٛاٙ اييت ٜتِ تهٜٛٓٗا َٔ ايظٚدني ٚا٫بٓا٤ ٚص٫ٛ اىل ا٫عضٙ  : ٜٗتِ بزصاع

 ايعارات ٚايتكايٝزراخٌ ستٝط ا٫عضٙ ٚ ايعٛاٖض اييت حتزخٚرصاع١ املُتزٙ اييت تضِ اٜضا ا٫بٓا٤ ٚابٓا٤ ا٫بٓا٤ 

  ٠ا٫دتُاع٢ ي٬عضَجٌ ايتشضض ٚايبٓا٤ 

  

  ٘زتُٛع٘ َٔ ا٫ْؾط٘ املتصً٘ با٫ْتاز ٚايتٛطٜع ٚايتبارٍ ايتذاصٟ ٚ اعت٬ٗى ايغًع ٚارتزَات ٜٗتِ  بزصاع 

  َجٌ ايعٛمل١ ٚايجكاف١ ا٫عت٬ٗن١ٝ 

  

 : ٘بني ٚاؽهاٍ ايتٓاقض  ايعضٚف ٚايؾضٚط ا٫دتُاعٝ٘ يًصش٘ ٚاملضض ٚتصٛصات ايٓاؼ عُٓٗا ٜٗتِ  بزصاع

 ب فعًٝا راخٌ اجملتُع ايغًٛى ايفع٢ً يًطبٝب ٚتصٛصٙ عٔ سات٘ َٚهاْت٘ َٔ دٗ٘ ٚبني َهاْ٘ َٗٓ٘ ايط

  َجٌ ايع٬ق١ بني ايصش١ ٚاملضض ٚايغًٛى ا٫حنضاف٢ 

  

  ٘ايبٓا٤ يًتٓعُٝات ايصٓاعٝ٘ َٔ دٗ٘ ٚع٬قتٗاباجملتُع ايصٓاعٞ فٗٛ فض  ٜزصؼ ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ :ٜٗتِ  بزصاع

 َجٌ ايصضا  بني ايعُاٍ ٚاصشاب ايعٌُ .  ا٫دتُاعٞ ايهًٞ َٔ دٗ٘ اخض٣
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ايتُغو بايتكايٝز ٚايعارات ا٫دتُاع١ٝ ٖٛ ايغبب يف ايظٚاز املبهض يف اجملتُعات ايبزا١ٝ٥ تؾرل  .544

 ايعباص٠ اىل اسز اٖتُاَات عًِ ا٫دتُاع 

 اؿنض٣ ( –ايذلب١ٝ  –ايضٜؿ٢  –)ا٫عض٣ 

ٜكٍٛ )عاصتض ( طبٝب ٜزاٟٚ ايٓاؼ ٖٚٛ َضٜض ٖٚشا َتذ٢ً بٛمٛح يف اط١َ اْتؾاص ؾرلٚؼ نضْٚا  .545

 ايعباص٠ ايغابك١ اسز اٖتُاَات عًِ ا٫دتُاع ....تٛمح 

 ايقٓاع٢ ( –ايذلب١ٝ  –ايطب٢  –)ا٫قتقار٣ 

بزأت تٗتِ يف ايؿذل٠ ا٫خرل٠ امل٪عغات ايقٓاع١ٝ يتٛؾرل استٝادات اجملتُع َٔ ايهُاَات ايطب١ٝ  .546

 ٚاملعكُات ملٛاد١ٗ ؾرلٚؼ نضْٚا املغتذز تؾرل ايعباص٠ اىل عًِ ا٫دتُاع .......

 ايطب٢ ( –ايذلب١ٝ  –ايقٓاع٢  –)ا٫قتقار٣ 

ٜٗتِ بزصاع١ عبب اْتؾاص ؾرلٚؼ نضْٚا ٚاْتؾاصٙ يف اجملتُع َٚز٣ اعتذاب١ اؾضار اجملتُع  .547

 ايطب٢ ( –ايذلب١ٝ  –ايقٓاع٢  –يًٓقا٥ح ٚا٫صؽارات ....)ا٫قتقار٣ 

َٚز٣ تٛاؾضاٖا ٚتأثرلٖا يف ٜٗتِ عًِ ا٫دتُاع ........ بتقٛصات اؾضار اجملتُع عٔ ايغًع اينضٚص١ٜ  .548

 ساي١ ايٓكك ٚاْعهاعٗا ع٢ً ايعًُٝات ا٫دتُاع١ٝ ....

 اؿنض٣ ( –ايذلب١ٝ  –ايقٓاع٢  –)ا٫قتقار٣ 

ٜزصؼ َا ٜٛادٗ٘ اؿنض َٔ َؾه٬ت ٚتػرلات ادتُاعٝ٘ َع ابضاط رٚص امل٪عغات ا٫دتُاعٝ٘ يف  .549

 تُٓٝ٘ اجملتُع ..............

 اؿنض٣ ( –١ ايذلبٝ –ايضٜؿ٢  –)ا٫عض٣ 

ا٭بٓا٤ ع٢ً ؼٌُ ابغط ا٭َٛص ٚاسذلاّ   رٚص املزصؼ ٫ ٜكتقض ع٢ً ايكٛاعز ايزصاع١ٝ بٌ ٜؾذع .551

ا٭ندل عٓا ٜٚؾذعٕٛ ع٢ً أ١ُٖٝ ا٫يتظاّ ٚقٝاّ ايطايب بزٚصٙ ا٫دتُاع٢ تؾرل ايعباص٠ اىل اسز 

 اٖتُاَات عًِ ا٫دتُاع 

 اؿنض٣ ( –ايذلب١ٝ  –ايضٜؿ٢  –)ا٫عض٣ 

صاع١ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ بني ايعُاٍ ٚاْعهاؼ ٖشٙ ايع٬قات ع٢ً ايعٌُ ٖٛ عًِ ٜٗتِ بز .551

 ا٫دتُاع ....

 اؿنض٣ ( –ايذلب١ٝ  –ايقٓاع٢  –)ا٫قتقار٣ 

يف ظٌ أط١َ نٛصْٚا اـاْك١، ٜبزٚ ا٭ٌَ إلؾاق١ ايعامل َٔ غٝبٛبت٘ بني أٜزٟ ا٭طبا٤ ٚاملُضمني،  .552

ت بؾهٌ خال بايؿنٌ، ست٢ أطًل عًِٝٗ يف بعض ايزٍٚ ايشٜٔ ٜزٜٔ شلِ اؾُٝع يف ٖشٙ ا٭ٚقا

 َقطًح "اؾٝؿ ا٭بٝض". تؾرل ايعباص٠ اىل اٖتُاَات عًِ ا٫دتُاع....

 ايطب٢ ( –ايذلب١ٝ  –ايقٓاع٢  –)ا٫قتقار٣ 
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ٜض٣ ابٔ خًزٕٚ إ ايٓؾاط ا٫قتقارٟ أعاؼ اإلخت٬ف بني ايضٜـ ٚاؿنض  ؾايبزٚ ٜعٝؾٕٛ ع٢ً  .553

ايظصاع١ ٚايضعٞ ٚاينضٚصٟ َٔ ا٭قٛات ٚامل٬بػ ٚاملغانٔ رٕٚ إٖتُاّ املعاـ ايطبٝعٞ  َٔ 

 بايهُايٝات تؾرل ايعباص٠ اىل اٖتُاَات عًِ ا٫دتُاع....

 ايضٜؿ٢( –ايذلب١ٝ  –ايقٓاع٢  –)ا٫قتقار٣ 

ٜكٍٛ )ر /ط٘ ايزصاطٟ ( ايطب ب٬ إْغاْٝ٘ نايق٠٬ ب٬ ٚم٤ٛ تؾرل ايعباص٠ اىل اٖتُاَات عًِ  .554

 .ا٫دتُاع...

 ايطب٢ ( –ايذلب١ٝ  –ايقٓاع٢  –)ا٫قتقار٣ 

تأثض ا٫قتقار ايعامل٢ ظا٥ش١ ؾرلٚؼ نض١ْٚ ٚ اْعهػ سيو ع٢ً اجملتُعات يف عذظ بعض   .555

امل٪عغات يف تٛؾرل ا٫ستٝادات ا٫عاع١ٝ ٚنشيو  ْغب١ ايعُاي١ ٚايبطاي١ تؾرل ايعباص٠ اىل اسز ؾضٚع 

 عًِ ا٫دتُاع.............

 اؿنض٣  –ايقٓاع٢  –ار٣ ا٫قتق –)ايطب٢ 

 ؽنع رصاع١ ايتنأَ ا٫ىل عٓز رٚص ناِٜ ٫سز ؾضٚع عًِ ا٫دتُاع ٖٚٛ .556

 اؿنض٣(  -ايضٜؿ٢   -ايذلب٣ٛ  –) ا٫عض٣ 

 اطرساّ املزٕ ٚايتًٛخ اينٛما٢٥ َٔ َٛمٛعات عًِ ا٫دتُاع  .557

 ايذلب٣ٛ  ( –اؿنض٣  –ا٫قتقار٣  –)ا٫عض٣ 

 ؾضع ٜٗتِ بزصاع١ تطٛص ايكضاب٘ بني ا٭ؽدال   .558

 ايذلب٣ٛ  ( –اؿنض٣  –ا٫قتقار٣  –)ا٫عض٣ 

َعضؾ١ ا٭عباب ٚايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ اييت تكـ خًـ نجرل َٔ َعاٖض ايغًٛى ا٫قتقارٟ َجٌ:  .559

ايت١ُٝٓ ٚايتقٓٝع ٚايتندِ ٚايبطاي١ ٚاإلمضابات ايعُاي١ٝ ٚا٫عت٬ٗى املعٗضٟ ٚغرلٖا. ٜعز َٔ 

 اٖتُاَات عًِ ا٫دتُاع ...... 

 ايذلب٣ٛ  ( –اؿنض٣  –ا٫قتقار٣  –)ا٫عض٣ 

عزّ ٚدٛر عزر ناٍف َٔ ٚعا٥ٌ ايٓكٌ، ٚاييت َٔ ؽأْٗا إٔ ت٪رٟ إىل عضق١ً اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يًغهإ  .561

 ، ٚخقٛفًا ايشٜٔ ٜعًُٕٛ يف ايكض٣ ا٭خض٣، أٚ يف املزٕ اجملاٚص٠ ٜعز َٔ اٖتُاَات عًِ ا٫دتُاع....... 

 ايضٜؿ٢  ( –اؿنض٣  –ا٫قتقار٣  –)ا٫عض٣ 

اّ املزصعٞ ٚايع٬قات ايغا٥ز٠ ؾٝ٘، ٚرٚص ايٓعاّ املزصعٞ بقؿت٘ أرا٠ ايتشًٌٝ ا٫دتُاعٞ يب١ٝٓ ايٓع .561

 يًغٝطض٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚاينبط ٜعز َٔ اٖتُاَات عًِ ا٫دتُاع ..... 

 ايذلب١ٝ  ( –اؿنض٣  –ا٫قتقار٣  –)ا٫عض٣ 

 ايتطبٝكات املغتدز١َ يٮمناط ايعا١َ ٚاملضادع ٚاملتػرلات ٚمناسز يؾضح ايغٛعٝٛيٛد١ٝ يزصاع١  .562

فُٛع١ َٔ ا٭ْؾط١ املتعًك١ باإلْتاز ٚايتٛطٜع ٚايتبارٍ ٚا٫عت٬ٗى يًبنا٥ع ٚاـزَات ايٓارص٠ ٜعز 

 َٔ اٖتُاَات عًِ ا٫دتُاع ..... 

 ايذلب١ٝ  ( –اؿنض٣  –ا٫قتقار٣  –)ا٫عض٣ 
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كض ٜٗتِ عًِ ا٫دتُاع ..... بزصاع١ املؾانٌ ا٫دتُاع١ٝ َجٌ ايظساّ ٚاينٛما٤ٚ تًٛخ اشلٛا٤ ٚايؿ .563

 ٚاؾضمي١ ٚاملدزصات ...اخل 

 ايذلب١ٝ  ( –اؿنض٣  –ا٫قتقار٣  –)ا٫عض٣ 

ٜكّٛ ع٢ً رصاع١ ا٭ْؾط١ ا٫قتقار١ٜ املتٓٛع١ يًُذتُع، ناملٓتذات ايتذاص١ٜ َٔ سٝح ْغب١  .564

  ٍّٞ  اإلْتاز ٚنٝؿ١ٝ تٛطٜعٗا ٚاعت٬ٗنٗا ٚتبارشلا، َٔ َٓعٍٛص ادتُاع

 ذلب٣ٛ  (اي –اؿنض٣  –ا٫قتقار٣  –)ا٫عض٣   

ٜضنظ ع٢ً امل٪عغات ايقٓاع١ٝ  ٚع٬قتٗا َع باقٞ امل٪عغات اجملتُع١ٝ، ٚع٬قتٗا َع ا٭ْؾط١  .565

 ايبؾض١ٜ املتٓٛع١ َجٌ املعضؾ١ ٚايزٜٔ ٚايعارات ٚاملعتكزات ٚؽهٌ اؿٝا٠. 

 اؿنض٣ ( –ايقٓاع٢  –ا٫قتقار٣  –)ايطب٢ 

يتٓؾ١٦ ع٢ً عًٛنٝات ا٫ؾضار ٜبشح يف ٚعا٥ٌ تطبٝع ا٭ؾضار عناص٠ فتُعِٗ. ٚتأثرل ا .566

 ٚع٬قاتٗا بامل٪عغات ا٫خض٣

 اؿنض٣ ( –ايذلب١ٝ  –ايضٜؿ٢  –)ا٫عض٣ 

ٜبشح يف ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ ٚايغٝاع١ٝ اييت تغاعز ع٢ً اعتُضاص تضنٝب ايعا١ً٥  .567

 ٚتطٛصٖا. 

 اؿنض٣ ( –ايذلب١ٝ  –ايضٜؿ٢  –)ا٫عض٣ 

ٜٗتِ بٓعِ ايظٚاز، يف نٌ َٔ املز١ٜٓ ٚايضٜـ، ٚع٬قاتٗا باملعتكزات ايز١ٜٝٓ، ٚبايعٛاٌَ  .568

 ا٫قتقار١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايبٝٛيٛد١ٝ، نعاٌَ صباط ايزّ ْٚعاّ ايكضاب١ 

 اؿنض٣ ( –ايذلب١ٝ  –ايضٜؿ٢  –)ا٫عض٣ 

عارات ٚتكايٝز ٜٗتِ بايذلنٝب١ ايغها١ْٝ يًُذتُعات ايبزا١ٝ٥ ٚنشيو ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ َٔ  .569

 ايغهإ ٚايتػرلات ايت٢ ؼزخ ؾٝٗا   

 (اؿنض٣  -ايضٜؿ٢   -ايذلب٣ٛ  –) ا٫عض٣ 

ٜكّٛ ع٢ً رصاع١ ايكناٜا املتعًك١ بايقش١، ٚاملضض، ٚايع٬ق١ بٝٓٗا ٚبني ايب١٦ٝ اييت ٜتٛادز ؾٝٗا  .571

١ يف ايتأثرل ع٢ً فش١، اإلْغإ، ٚسيو ملعضؾ١ َز٣ ايع٬ق١ بني ايعٛاٌَ ايبٝٛيٛد١ٝ، ٚايعٛاٌَ ا٫دتُاعٝ

 أٚ َضض اإلْغإ .  

 (اؿنض٣  -ايطب٢   -ايذلب٣ٛ  –) ا٫عض٣ 

ٜكزّ فٛص٠ً نا١ًًَ عٔ نٌ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ يف اجملتُع نامل٪عغات ٚاملٓعُات  .571

ا٫دتُاع١ٝ ٚايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ، نُا ٜزصؼ املؾانٌ ا٫دتُاع١ٝ ناؾضا٥ِ ٚايغضق١ ٚايبطاي١ 

 ٚايتًٛخ ٚغرلٖا َٔ َؾانٌ اجملتُع.  ٚايزعاص٠ ٚايؿغار 

 ( اؿنض٣  -ايضٜؿ٢   -ايذلب٣ٛ  –) ا٫عض٣ 
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 9   

  ٖٛ نٌ َذلابط َٚتفاعٌ َٔ أمناط ادتُاعات ا٫دتُاع١ٝ ٚايٓعِ ا٫عاع١ٝ  ايغا٥ز٠ ف٢ اجملتُع 

 :  ٚا٫رٚاص ايت٢ ٜكّٛ بٗا ا٫فضار ٚادتُاعات 

  َجٌ ايزٚي١ بٓا٤ ادتُاع٢ تتهٕٛ َٔ مجاعات ْٚعِ َٚ٪عغات َتفاع١ً َذلابط١ 

  ٜٓزصز حتت٘ مجٝع اٚد٘ ايغًٛى ا٫دتُاع٢ ا٫ْغا٢ْ:ٖٛ نٌ تعضٜف اعذلؽار٣ يًبٓا٤ ا٫دتُاع٢ 

 2 

 9-  زتُٛع١ َٔ ا٫ْغام املذلابط١ راخٌ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ 

 2 ايٓعاّ ايغٝاع٢ ..اخل –ايعا١ً٥  –٢ٖٚ مبجاب١ ْعِ ادتُاع١ٝ وضٚص١ٜ يبكا٤ اجملتُع َجٌ ْعاّ ايكضاب١ ـ 

 3 تتهٕٛ ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ا٫عاع١ٝ َٔ ْعِ فضع١ٝ ـ 

 3 

 تتزاخٌ عٓاصضٙ َع بعضٗا ايبعض.نٌ َتهاٌَ   -أ 

 ايصٛص٠ احملغٛع١ يًع٬قات ا٫دتُاع١ٝ بني ا٫فضار ٚادتُاعات ٜغتزٍ عًٝ٘ َٔ : ٫ ٬ٜسغ بؾهٌ َباؽض  -ب 

 فُٔ أِٖ ؽضٚط٘ اذتفاظ ع٢ً متاعه٘ ٚاعتُضاصٜت٘ فذلات ط١ًٜٛ َٔ ايظَٔ َغتكض ٚثابت ْغبٝا  -ز: 

  اعتُضاص رٜٓا٢َ َتغرل َتذزر َجٌ اعتُضاص جتزر ايبٓا٤ ايعض٣ٛ يًها٥ٔ اذت٢ ٖٛٚ 

  ٚيٝػ اعتُضاص اعتاتٝه٢ داَز َجٌ اعتُضاص َب٢ٓ َٔ املبا٢ْ 

 4 

 تغاعز ف٢ ايهؾف عٔ عٓاصض ايك٠ٛ راخٌ اجملتُع ، ٚايهؾف عٔ عٓاصض ايضعف فٝ٘. -أ 

 تغاعز ف٢ ت١ُٝٓ اجملتُع ، ٚصفا١ٖٝ أفضارٙ. -ب 

 تٛفض املعًَٛات ايزقٝك١ عٔ تاصٜذ اجملتُع ٚأسٛاي٘ ، َٚؾه٬ت٘  -ز 
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 9

  ايش٣ ٜؾغً٘ ايفضر ف٢ اجملتُع ، َجٌ َضنظ ا٭ب ف٢ ا٭عض٢ٖ٠ املضنظ 

  ٙٚوع ايفضر ا٫دتُاع٢ بايٓغب١ يغرل 

  َجٌ َضنظ املٛظف ف٢ عًُ٘:تضتبط بزٚص ستزر ٜكّٛ ب٘ ايفضر ف٢ ادتُاع١ ا٫ْغا١ْٝ 

 

  

٢ٖ ايت٢ تٓتكٌ يًفضر بغبب اْتُا٥٘ يطبك١ اٚ اعـض٠ رٕٚ  

 زتٗٛر  

 َجٌ : ابٔ املًو " اَرل . َجٌ ابٔ ا٫َدلاطٛص 

ــ٘ .      ــ٘ ،  ٚقزصات ــضر مبذٗٛرات ــا ايف ــٌ إيٝٗ ــ٢ ٜص ايت

 املهتغب١ بايتعًِٝ ٚايتزصٜب  

 َجاٍ : املزصؼ  .ايطبٝب . املٗٓزؼ 

 

 2

  منط َٓعِ يغًٛى ايفضر ذنزر ٚظٝفت٘ ٚٚادبات٘ ف٢ ادتُاع١ ا٫دتُاع١ٝ ٖٛ 

  َجٌ رٚص ا٫ب ف٢ ا٫عض٠ .. َٚجٌ رٚص املعًِ ف٢ املزصع١ 
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فُٛع١ َٔ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ املتبا١ٜٓ اييت تتهاٌَ َٔ خ٬ٍ ا٭رٚاص ا٫دتُاع١ٝ، أٟ ٜتهٕٛ  .572

َٔ أدظا٤ تؾهٌ ايهٌ ا٫دتُاعٞ، ؾٗٞ تؾٌُ اؾُاعات، ٚايضَٛط، َٚا ْتر عٓٗا َٔ أرٚاص"تؾرل 

 ايعباص٠ ايغابك١ ملؿّٗٛ 

 ايتػرل ا٫دتُاع٢  ( –ايٓعاّ ا٫دتُاع٢  –ايتؿاعٌ ا٫دتُاع٢  -)ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢

ٖٞ مبجاب١ ْعِ ادتُاع١ٝ ص٥ٝغ١ٝ ٜٓزصز ؼت نٌ ْغل أٚ  -فُٛع١ َٔ ا٭ْغام اإلدتُاع١ٝ .573

 ْعاّ إدتُاعٞ ص٥ٝغٞ فُٛع١ َٔ ايٓعِ اايؿضع١ٝ. تؾرل ايعباص٠ ايغابك١ اىل 

 خقا٥ك ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ (  –)َهْٛات ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢                              

 ايزٚص ا٫دتُاع٢ ( –ا١ُٖٝ رصاع١ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢                    –) 

تأثض اجملتُع بؿرلٚؼ نضْٚا يف ناؾ١ ْٛاس٢ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚيٝػ يف اؾاْب ايقش٢ ؾكط  .574

ٚيهٔ نشيو اؾاْب ا٫قتقار٣ ٚايٓعاّ ايتع٢ًُٝ ٚغرلٖا َٔ ايٓعِ ا٫خض٣ تؾرل ايعباص٠ اىل اسز 

 تُاع٢ ٢ٖٚ خقا٥ك ايبٓا٤ ا٫د

 ايجبات(  –ا٫عتكضاص ايٓغب٢  –ايتؾابو  –)امل٬سع١ 

اعتُضاص مجاع١ ادتُاع١ٝ ٚإْغا١ْٝ شلا نٝإ َغتكٌ، بقضف ايٓعض عٔ ايتػرلات اييت ؼزخ شلشا  .575

 ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ ٜؾرل اىل إ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ ٜتُٝظ ب.... 

 ايجبات( –ا٫عتكضاص ايٓغب٢  –ايتؾابو  –)امل٬سع١ 

كٍٛ اسز ايؿ٬عؿ١ إٕ قنا٤ عبع عاعات يف ايتدطٝط بأؾهاص ٚ أٖزاف ٚامش١ شلٛ أسغٔ ٚ أؾنٌ ٜ .576

 ْتٝذ١ َٔ قنا٤ عبع١ اٜاّ رٕٚ تٛدٝ٘ أٚ ٖزف تؾض ايعباص٠ ايغابك١ اىل......ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢  

 خقا٥ك( –ا١ُٖٝ رصاع١   –َهْٛات  –)تعضٜـ 

ايتابع نتابع، ٚيٝكِ ا٫ب بزٚصٙ نأب، ٚا٫بٔ ٜكٍٛ )نْٛؿٛؽٝٛؼ( ؾًٝكِ ا٫َرل بزٚصٙ نأَرل، ٚ .577

 نأبٔ تؾرل ايعباص٠ اىل .....

 ايٓعاّ ا٫دتُاع٢ ( –اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ  –ايزٚص ا٫دتُاع٢  –)املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ 

ٜكٍٛ )نْٛؿٛؽٝٛؼ( ايٓذاح ٜعتُز ع٢ً ايتشنرل ؾبزٕٚ ايتشنرل عٝهٕٛ ايؿؾٌ َ٪نزا.  .578

 يبٓا٤ ا٫دتُاع٢  تؾض ايعباص٠ ايغابك١ اىل......ا

 خقا٥ك( –ا١ُٖٝ رصاع١    –َهْٛات  –)تعضٜـ 

دٖٛض ايتدطٝط ٜهُٔ يف إهار فٝؼ عًُٝ٘ ؾعٌ أْؾطٓا اي١َٝٛٝ تغِٗ يف بٓا٤ ايقٛص٠ اييت  .579

 ْضغب عًٝٗا يف ْٗا١ٜ سٝاتٓا تؾض ايعباص٠ ايغابك١ اىل......ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢  

 خقا٥ك( –ا١ُٖٝ رصاع١   –َهْٛات  –)تعضٜـ 
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ٜكٍٛ )اـظاَٞ(  نٌ عاع١ تكن٢ يف ايتدطٝط اؾٝز تٛؾض ث٬ث١ اٚ اصبع عاعات يف ايتٓؿٝش تؾض  .581

 ايعباص٠ ايغابك١ اىل......ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢  

 خقا٥ك( –ا١ُٖٝ رصاع١   –َهْٛات  –)تعضٜـ 

ٜكٍٛ )إميضعٕٛ ( ٫ ىطط ايٓاؼ يًؿؾٌ , ٚيهِٓٗ ٜؿؾًٕٛ يف ايتدطٝط تؾض ايعباص٠ ايغابك١  .581

 اـقا٥ك( –ا١ُٖٝ رصاع١   –املهْٛات  –......ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢  َٔ سٝح )ايتعضٜـ اىل

تًعب املضأ٠ رٚص نبرل يف اجملتُع ؾٗٞ ايبزا١ٜ تهٕٛ أّ تتشٌُ نٌ املتاعب ٚا٭مل ست٢ ؽضز يٓا  .582

ايضدٌ ايشٟ ميجٌ ْقـ اجملتُع، ٚنشيو املضأ٠ ٖٞ ايظٚد١ اييت تهٌُ ايٓقـ اٯخض يًضدٌ، ٚتغاعزٙ 

٢ً إنُاٍ َؾٛاص اؿٝا٠، ٖٚٞ ا٭ب١ٓ اييت تعتدل ٖٞ َقزص اؿٓإ يز٣ ا٭ب، شلشا ؾ٬ اعتػٓا٤ عٔ املضأ٠ ع

 يف اؿٝا٠ ٭ْٗا ٖٞ ْقـ اجملتُع.تؾرل ايعباص٠ اىل .....

 ايٓعاّ ا٫دتُاع٢ ( –اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ  –ايزٚص ا٫دتُاع٢  –)املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ 

دٗزا نبرلا يف َٛاد١ٗ ا٫صٖاب ٚاؿؿاظ ع٢ً ايٛطٔ تزؾعِٗ اىل ٜبشٍ صداٍ ايكٛات املغًش١  .583

 ايتنش١ٝ عٝاتِٗ ؾ٢ ؼكٝل سيو تؾرل ايعباص٠ اىل .....

 ايٓعاّ ا٫دتُاع٢ ( –اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ  –ايزٚص ا٫دتُاع٢  –)املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ 

"، ٚخاف١ ٩١"نٛؾٝز ٜعز ا٭طبا٤ ايغ٬ح ا٭ٍٚ ٚايض٥ٝغ٢ ملٛاد١ٗ أط١َ اْتؾاص ؾرلٚؼ نٛصْٚا .584

 ا٭طبا٤ ايعاًَني يف َغتؾؿٝات ايعظٍ، اـط ا٭َا٢َ ٫ستٛا٤ ا٭ط١َ ايعٓٝؿ١. تؾرل ايعباص٠ اىل 

 ايٓعاّ ا٫دتُاع٢( –اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ  –ايزٚص ا٫دتُاع٢  –)املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ 

يطضم ايغ١ًُٝ ٫عتجُاص ٜغاعز املعًِ ط٬ب٘ َٔ خ٬ٍ تظٜٚزِٖ باملعاصف ٚاملٗاصات ٚاصؽارِٖ اىل ا .585

 اَهاْٝاتِٗ ٚايتؿاعٌ ا٫هاب٢ َع ا٫خضٜٔ ٚغرلٖا َٔ املٗاصات تؾرل ايعباص٠ اىل .....

 ايٓعاّ ا٫دتُاع٢( –اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ  –ايزٚص ا٫دتُاع٢  –)املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ 

 ًِ املعًِ ايٓادح ٖٛ أِٖ أعُز٠ بٓا٤ ايتعًِٝ ايٓادح تؾرل ايعباص٠ اىل .....املع .586

 طبٝع١ ( -َضنظ –رٚص  –)َها١ْ 

 ٜتهٕٛ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ َٔ...... .587

 اؾُاعات ايجا١ْٜٛ( –ايٓعِ ايجا١ْٜٛ  –ا٫ْغام املذلابط١  –)ا٫ْغام املٓؿق١ً 

اٚمح نْٛت ( إ سزٚخ دضح يف اٟ دظ٤ َٔ ادظا٤ ايها٥ٔ اؿٞ ٜ٪رٟ إىل اسزاخ أمل يف اؾغِ  .588

َا يف اٟ دظ٤ َٔ ادظا٥٘ , وزخ عزّ تٛاطٕ يف ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ نً٘ , نشيو اجملتُع إسا سزخ خًٌ 

 نهٌ . تؾرل ايعباص٠ اىل .......

 خقا٥ك ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ (  –)ا١ُٖٝ رصاع١ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢                          

 ايزٚص ا٫دتُاع٢ ( –تعضٜـ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢                                –) 

ابٔ خًزٕٚ ع٢ً إ اجملتُع را٥ِ ايتشٍٛ ؾ٬ تبك٢ اسٛاٍ ا٫َِ ع٢ً ٚترل٠ ٚاسز٠ ٚقز ٜهٕٛ ٜ٪نز  .589

 مجً٘ ٚاسز٠ ٚقز ٜهٕٛ تزصهٝا تؾرل ايعباصٙ اىل اسز خقا٥ك ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ ٖٚٛ 

 ايجبات( –ا٫عتكضاص ايٓغب٢  –ايتؾابو  –)امل٬سع١ 
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ُاع١ٝ ٫ ؼزخ بني عؾ١ٝ ٚمشاٖا، ٚع٢ً ٜكٍٛ )َٗاترل قُز (إٕ ايت١ُٝٓ ا٫قتقار١ٜ ٚا٫دت .591

 ايٓاؼ إٔ ٜتشضنٛا إلسزاثٗا تٛمح ايعباص٠ إ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ ٜتغِ ب ....

 ايٛدٛر املار٣ ( –ايتؾابو  –ا٫عتكضاص ايٓغب٢  –)ايجبات 

 عٓزَا تًتشل بإسز٣ اؾاَعات ؾٗشا ٜزٍ ع٢ً املها١ْ ..... .591

 ١ (ايجاْٜٛ –ا٫ٚي١ٝ  –املٛصٚث١  –)املهتغب١ 

ٜكٍٛ )عبز اهلل بٔ عبز ايهضِٜ ايغعزٕٚ( املعًِ ايٓادح ٖٛ أِٖ أعُز٠ بٓا٤ ايتعًِٝ ايٓادح تؾرل  .592

 ايعباص٠ اىل اسز خقا٥ك ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ ٢ٖٚ 

 ايجبات( –٬َسغ  –ايتؾابو  –)ا٫عتكضاص ايٓغب٢ 

 املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ تع٢ٓ ...... .593

 نٌ َاعبل( –ايٛمع ا٫دتُاع٢  –املضنظ ا٫دتُاع٢  –)املٓقب ا٫دتُاع٢ 

دٖٛض ايتدطٝط ٜهُٔ يف إهار فٝؼ عًُٝ٘ ؾعٌ أْؾطٓا اي١َٝٛٝ تغِٗ يف بٓا٤ ايقٛص٠ اييت  .594

 ْضغب عًٝٗا يف ْٗا١ٜ سٝاتٓا   تؾرل ايعباص٠ ايغابك١ اىل ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ َٔ سٝح  .....

 خقا٥ق٘( –ا١ُٖٝ رصاعت٘  –تعضٜؿ٘  –) َهْٛات٘ 

ٕٛ( اؿزاث١ ع١ًُٝ بٓا٤ َغتُض٠ ٚاعار٠ بٓا٤ ٚتؿهٝو ٚتضنٝب َغتُضٜٔ ٜكٍٛ  ) بضٖإ غًٝ .595

 تؾرل ايعباص٠ اىل اسز خقا٥ك ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ ٢ٖٚ .... 

 ايجبات( –٬َسغ  –ايتؾابو  –)ا٫عتكضاص ايٓغب٢ 

ٜكٍٛ )َٗاترل قُز ( يهٞ نطط يًُغتكبٌ عًٝٓا أ٫ًٚ إٔ ْٓعض إىل املامٞ نٞ ْعضف َٔ أٜٔ  .596

سا مل ْؿعٌ سيو ؾإْٓا قز ْذلادع إىل ايٛصا٤، ست٢ ٚإٕ نٓا ْؾعض أْٓا َامٕٛ إىل ا٭َاّ.     تؾرل د٦ٓا، ٚإ

 ايعباص٠ ايغابك١ اىل ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ َٔ سٝح  .....

 خقا٥ق٘( –ا١ُٖٝ رصاعت٘  –تعضٜؿ٘  –) َهْٛات٘ 

َطًكا، يٛدٛر ْٛع َٔ  ٜكٍٛ )رٚص ناِٜ (إٕ ايت٬طّ بني ايب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚ ايٓعاّ ايذلبٟٛ يٝػ .597

 ا٫عتك٬ي١ٝ ايٓغب١ٝ ايشات١ٝ شلشا ايٓعاّ تٛمح ايعباص٠ إ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ ٜتغِ ب ..

 ايٛدٛر املار٣ ( –ايتؾابو  –ا٫عتكضاص ايٓغب٢  –)ايجبات 

تتُٝظ ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ظُٛرٖا ْتٝذ١ ملا تتُٝظ ب٘ َٔ اعتكضاص ٚرٚاّ يؿذل٠ ط١ًٜٛ َٔ ايظَٔ ست٢  .598

ار يف بعض ا٭سٝإ إٔ تتشٍٛ إىل َا ٜؾب٘ ايطكٛؼ، ٚشلشا اؾُٛر أثضٙ ؾُٝا تتُٝظ ب٘ ايٓعِ ٫ ته

ا٫دتُاع١ٝ َٔ فعٛب١ ايتػرل ، ست٢ إْٗا تكـ را٥ُا عكب٘ أَاّ ٖشا ايتػرل ، عٛا٤ أنإ ٜتذ٘ بٗا إىل 

 ايتكزّ أّ ايتأخض  تؾرل ايعباص٠ اىل اسز خقا٥ك ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ ٢ٖٚ ....

 ايٛدٛر املار٣( –ايتؾابو  –ا٫عتكضاص ايٓغب٢  –ت املطًل )ايجبا

....... ا٫طاص ايعاّ املٓعِ يهاؾ١ أؽهاٍ ايغًٛى ا٫ْغا٢ْ ؾ٢ فتُع َا ؾ٢ ايعارات ٚايكٛاعز  .599

 ٚايتكايٝز .......

 ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ ( -املهاْ٘ ا٫دتُاعٝ٘  -ايزٚص ا٫دتُاع٢  -)اؾُاعات ا٫دتُاعٝ٘ 
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  ٚأنجض ٜٓؾأ بِٝٓٗ تفاعٌ ادتُاع٢ ٚع٬قات ادتُاع١ٝ ٢ٖ جتُع َٔ فضرٜٔ أ 

 ا١ْ ا٫دتُاع١ٝ ٭فضار ادتُاع١ تتشزر ع٢ً أعاع٘ ا٭رٚاص ٚامله 

  ٚحتكٝل أٖزاف ادتُاع١.أفضارٖا ٚصغباتِٗ ٖٚزفٗا إؽبا  سادات 

  ٢ٖ نٌ زتُٛع١ َٔ ا٫فضار جتُعِٗ صٚابط ٚقِٝ ٚاٖزاف َؾذلن١ تعضٜف اعذلؽار٣ يًذُاع١ : 

  

 9 افضار هلِ  أٖزاف َٚعاٜرل ٚقِٝ َؾذلن١ٚدٛر زتُٛع١ ـ 

 2  أٚ ٖٝهٌ تٓع٢ُٝ يًذُاع١. ٚدٛر بٓا٤ ـ 

 3  ايتفاعٌ بني أعضا٥ٗا .ٚدٛر رصد١ ـ َٔ  

 4  ْتُا٤ يًذُاع١ .با٫ايؾعٛص ـ 

  ٌا٭١َٚ ٚاملصٓع ٚايضابط١ امل١ٝٓٗ ٚايٓكاب١ ٚاذتظب ايغٝاع٢  ٚايعا١ً٥  ٚادترلإ ٚايكض١ٜ ا٭عض٠ َج 

 

  

  جتُع بني أفضارٖا ايع٬قات ايؾدص١ٝق١ًًٝ ايعزر 

  )٘ٚا٫تصاٍ ايؾدص٢ املباؽض )ا٫تصاٍ ٚدٗا يٛد 

      بِٝٓٗ صٚابط ايعاطف١ٝ ) نـضٚابط ايـزّ ٚايكضابـ١ ٚادتـرل٠

ٚايكض١ٜ اذتـ٢ اٚ  َجاٍ : ا٭عض٠ ٚا٭قاصب ٚادترلإ (ٚايٓغب 

 مجاع١ ا٫صزقا٤ 

 . جتُعِٗ املصاحل  ارتاص١ نبرل٠ ايعزر ْغبٝا 

 ٬قات غرل املباؽض٠ بني أفضارٖا ٚايع 

    ــاْع ــات ٚاملص ــات : نايٓكاب ــاٍ : ايتٓعُٝ َج

 ٚا٭سظاب ٚاملصاصف ٚايٓٛار٣ ايضٜاو١ٝ 

  

 ) ٚتتأثض بٗاض ف٢ ا٭خض٣ مبع٢ٓ إٔ نٌ مجاع١ َٓٗا ت٪ث ايع٬ق١ بُٝٓٗا تباري١ٝ ) تفاع١ًٝ 

 9 ادتُاع١ ايجا١ْٜٛ : ـ 
  ٚايٛقت ايش٣ ٜكض١ٝ ا٭عض٠ ٜتأثض بزٚصٙ ف٢ ايعٌُ َٔ سٝح ايزخٌ ت٪ثض ف٢ ادتُاع١ ا٫ٚي١ٝ فزٚص ا٭ب َج٬ ف٢

 َع اعضت١

 2  ت٪ثض ف٢ ادتُاع١ ايجا١ْٜٛ فا٫ب ف٢ ع١ًُ ٜتأثض بٛدٛر َؾه١ً ف٢ ا٫عض٠ : ادتُاع١ ا٫ٚي١ٝ ـ 
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 تعز املزصع١ ......... .611

 رٚص ادتُاع٢ ( –مجاع١ ادتُاع١ٝ  –ادتُاع١ٝ َها١ْ  –)ْعاّ ادتُاع٢ 

 اؾُاع١ ......... تضبطِٗ صٚابط ق١ٜٛ، ٚغايٝا َا تهٕٛ صٚابط ايزّ أٚ ايكضب١ أٚ اؾٛاص   .611

 ايغٝاع١ٝ ( –ايع١ًُٝ  –ايجا١ْٜٛ  –)ا٫ٚي١ٝ 

 ٜضتبط ايؾدك يف بزا١ٜ سٝات١ باؾُاعات......ٚتأثرلٖا اق٣ٛ ع٢ً ؽدقٝت٘  .612

 ايؿ١ٝٓ ( –ايغٝاع١ٝ  –١ ا٫ٚيٝ –)ايجا١ْٜٛ 

 قز تٓت٢ُ ؾُاع١ ادتُاع١ٝ ٚيهٔ قز ٫تعضف مجٝع اؾضارٖا تؾرل ايعباص٠ اىل اؾُاع١ ....... .613

 ايػرل صزل١ٝ ( –ايبزا١ٝ٥  –ا٫ٚي١ٝ  –)ايجا١ْٜٛ 

ٜكٍٛ بعض اؿهُا٤ )ايغًط١ ٚاملٓافب ٫ تؿغزإ ايٓاؼ بعض ا٭غبٝا٤ ايشٜٔ ٜتًُكٕٛ املٓافب  .614

 ٜٔ ٜؿغزٕٚ ايغًط١ (تؾرل ايعباص٠  ايغابك١ اىل اؾُاع١ .....ايعاي١ٝ ِٖ ايش

 ايبزا١ٝ٥ (  -ا٫بتزا١ٝ٥ –ايجا١ْٜٛ  –)ا٫ٚي١ٝ 

 ٜعتدل املقٓع مجاع١ ....... .615

 بزا١ٝ٥ ( –ؾطض١ٜ  –ثا١ْٜٛ  –)اٚي١ٝ 

 تعتدل مجاع١ ايضؾام مجاع١ ......  .616

 ايؿ١ٝٓ ( –ايغٝاع١ٝ  –ا٫ٚي١ٝ  –)ايجا١ْٜٛ 

 ا٫عض٠ ٜتأثض بزٚصٙ ؾ٢ املزصع١  ٖشا ٜزٍ ع٢ً ....رٚص املعًِ ؾ٢  .617

 ـ تأثرلاؾُاع١ ا٫ٚي١ٝ ؾ٢ ايجا١ْٜٛ 

 ـ تأثرل اؾُاع١ ايجا١ْٜٛ ؾ٢ اؾُاع١ ا٫ٚي١ٝ 

 ـ تاثرل اؾُاع١ ايغايب١ ؾ٢ اؾُاع١ املٛدب١ 

 ـ تأثرل اؾُاع١ ا٫ٚي١ٝ ؾ٢ اؾُاع١ احملٛاص١ٜ 

ماٍٚ ايكٝاّ ب٘ يف ايؿٝغبٛى ، ٖٛ فضر َغاعز٠ ايٓاؼ ٜكٍٛ ) َاصى طٚنضبرلز( ايؾ٤ٞ ايشٟ  .618

 ع٢ً ا٫تقاٍ ٚايتٛافٌ بؾهٌ أؾنٌ.  تؾرل ايعباص٠ اىل اسز ؽضٚط اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ ....

 اشلٝهٌ ايتٓع٢ُٝ ( –املعاٜرل ٚاينٛابط  –ايتؿاعٌ  –)ايؾعٛص با٫ْتُا٤ 

 ٜتهٕٛ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢  َٔ ... .619

 فُٛع١ َٔ ايٓعِ ا٫عاع١ٝ  -                            ـ فُٛع١ َٔ  اؾُاعات  

 فُٛع١ َٔ ا٫رٚاص ٚاملهاْات                 ـ فُٛع١ َٔ ا٫ْغام املذلابط١  -
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 تأثض ايعاٌَ ؾ٢ املقٓع مبؾه١ً اعض١ٜ ٜزٍ ع٢ً .... .... .611

 ـ تأثرلاؾُاع١ ا٫ٚي١ٝ ؾ٢ ايجا١ْٜٛ 

 اع١ ا٫ٚي١ٝ تأثرل اؾُاع١ ايجا١ْٜٛ ؾ٢ اؾُ –

 تاثرل اؾُاع١ ايغايب١ ؾ٢ اؾُاع١ املٛدب١  –

 تأثرل اؾُاع١ ا٫ٚي١ٝ ؾ٢ اؾُاع١ احملٛاص١ٜ  –

 ٫ ْغتطتٝع إ ْكٍٛ صناب ايكطاص مجاع١ ادتُاع١ٝ بغبب  .611

 اخت٬ف املعاٜرل ( –ايتؿاعٌ ايغًب٢  –عزّ تٛاؾض ؽضٚط اؾُاع١  –)ايعزر ايهبرل 

٤ّ مبع٢ٓ أْٗا ت٬طّ اإلْغإ ؾذل٠ ط١ًٜٛ َٔ سٝات٘ بٌ إٔ بعنٗا قز ٬ٜطَ٘ اؾُاعات ........أطٍٛ بكا .612

 طٛاٍ سٝات٘...... 

 ايؿ١ٝٓ ( –ايغٝاع١ٝ  –ا٫ٚي١ٝ  –)ايجا١ْٜٛ 

ايتؿاعٌ اإلدتُاعٞ يف اؾُاعات ....... وزخ بطضٜك١ َباؽض٠ ٚتقطبؼ بايقبػ٘ ايعاطؿ١ٝ  .613

 عتذابات باقٞ أؾضار اؾُاع١ؾٝتأثض عًٛى ايؿضر تأثضا نبرلا مبا ٜتٛقع٘ َٔ ا

 ايؿ١ٝٓ ( –ايتكًٝز١ٜ  –ا٫ٚي١ٝ  –)ايجا١ْٜٛ 

اؾُاع١ ........ٜتشزر ؾٝٗا ا٫رٚاص ؾٝهٕٛ رٚص نٌ ؾضر قزرا َٚهتٛبا يف بعض ا٫سٝإ. ٚيف  .614

ٖشٙ اؾُاعات هب ع٢ً نٌ ؾضر إٔ ٜغًو َاٖٛ َتٛقع َٓ٘،ٚ نُا ٖٛ َتٛقع َٔ اٯخضٜٔ. ٚتعتدل 

 اؾُاعات املٓع١ُ  ٖشٙ اؾُاعات َٔ

 ايبزا١ٝ٥ ( –ايجا١ْٜٛ  –ايػرل صزل١ٝ  –)ا٫ٚي١ٝ 

رٚص ايؿضر نأب ٜ٪ثض ع٢ً عًُ٘ خاصز ا٭عض٠ ؾؿٞ ساي١ ٚدٛر َؾه١ً راخٌ ا٭عض٠ ٜتأثض عٌُ  .615

 ايؿضر تؾرل ايعباص٠ اىل ...... ...

 ١ ايجا١ْٜٛ ؾ٢ اؾُاع١ ا٫ٚي١ٝ (تأثرل اؾُاع –)ـ تأثرلاؾُاع١ ا٫ٚي١ٝ ؾ٢ ايجا١ْٜٛ                         

 تأثرل اؾُاع١ ا٫ٚي١ٝ ؾ٢ اؾُاع١ احملٛاص١ٜ ( –تاثرل اؾُاع١ ايغايب١ ؾ٢ اؾُاع١ املٛدب١     –) 

 ؽعٛص أؾضار اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ  با٫ؼار َع قِٝ اؾُاع١ ٜؾرل اىل  .616

 ا١ُٖٝ اؾُاع١  ( –ع٬ق١ اؾُاع١ ا٫ٚي١ٝ بايجا١ْٜٛ  –ؽضٚط اؾُاع١  –)تقٓٝـ اؾُاع١ 

 عٓزَا تتشزخ عٔ ايعا١ً٥ ايت٢ تٓت٢ُ ايٝٗا ؾٗشا ٜؾرل يًذُاع١  .617

 ايؿًغؿ١ٝ ( –ايجا١ْٜٛ  –ا٫ٚي١ٝ  –)ايبزا١ٝ٥ 

مجاعات تتهٕٛ نٌ َٓٗا َٔ عزر َٔ ا٫ؾضار ٜعًُٕٛ َعا مٛ ؼكٝل ٖزف َعني ٚؾكا يكٛاعز  .618

 ٚبتٛدٝ٘ َٔ اٯخضٜٔ ٢ٖ اؾُاع١ .... 

 ايؿًغؿ١ٝ ( –ايجا١ْٜٛ  –ا٫ٚي١ٝ  –)ايبزا١ٝ٥ 

 َٔ ؽضٚط اؾُاع١ ايجا١ْٜٛ ٚدٛر نٌ َا ٢ًٜ َاعزا  .... .619

 فضاع ادتُاع٢ (  -اٖزاف َؾذلن١ -بٓا٤ –)تؿاعٌ 
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ٜكٍٛ )ْٛصَإ نٝٓر (إٕ ا٫ْتُا٤ ؽضط أعاعٞ يتشكٝل ايؾعٛص بايشات ٚ ايتؿٛم ايؾدقٞ تؾرل  .621

 ايعباص٠ ايغابك١ اىل اسز ؽضٚط ....

 ايتؿاعٌ ا٫دتُاع٢ ( –ايٓعاّ ا٫دتُاع٢  –ايزٚص ا٫دتُاع٢  –٫دتُاع١ٝ )اؾُاع١ ا

١ّٝ تٛدٝ٘ ا٭ْؾط١ نتٛطٜع املٗاّ، ٚايتٓغٝل، ٚاإلؽضاف  .621 ّٞ بتشزٜز نٝؿ ٜكّٛ اشلٝهٌ ايتٓعُٝ

 َٔ أدٌ ؼكٝل ا٭ٖزاف ايتٓع١ُٝٝ، تؾرل ايعباص٠ اىل ......

 ْعاّ ادتُاع٢ ( –ُاع١ٝ املها١ْ ا٫دت –ايزٚص ا٫دتُاع٢  –)ؽضٚط اؾُاع١ 

 فُٛع٘ َٔ ا٭ؾضار ػُعِٗ ع٬ق١ فزاق٘ ٚقب٘ ٜٚكَٕٛٛ بكنا٤ ٚقت ايؿضاؽ َعا بؾهٌ را٥ِ  .622

 ايٓعاّ ا٫دتُاع٢ ( –اؾُاع٘ ا٫دتُاعٝ٘  -ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢  –) املهاْ٘ ا٫دتُاعٝ٘ 

 ٘ أسز ٖشٙ ايؾضٚط يٝغت َٔ ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا يكٝاّ اؾُاع٘ ا٫دتُاعٝ .623

 ٚدٛر رصد١ َٔ ايتؿاعٌ بني أعنا٥ٗا -ـ ٚدٛر بٓا٤ أٚ ٖٝهٌ تٓع٢ُٝ                             

 تٛاؾض ايؾعٛص با٫ْتُا٤ يًذُاع١ -ا٫دتُاع بؾهٌ ٢َٜٛ                                          -

 رٚص ا٭ب ؾ٢ ا٫عض٠ ٜتأثض بزٚصٙ ؾ٢ عًُ٘ ٖشا ٜزٍ ع٢ً .... .624

 تأثرل اؾُاع١ ايجا١ْٜٛ ؾ٢ اؾُاع١ ا٫ٚي١ٝ  –١ ا٫ٚي١ٝ ؾ٢ ايجا١ْٜٛ                         ـ تأثرلاؾُاع

 تأثرل اؾُاع١ ا٫ٚي١ٝ ؾ٢ اؾُاع١ احملٛاص١ٜ  –تاثرل اؾُاع١ ايغايب١ ؾ٢ اؾُاع١ املٛدب١      –

 ت ٢ٖٚ اؾُاع٘ متجٌ ايكبا٥ٌ ايت٢ تعٝؿ َٓعظي٘ ؾ٢ بعض ايػابات ا٭ؾضٜكٝ٘ أسز أْٛاع اؾُاعا .625

 ايؿ١ٝٓ ( –ايتكًٝز١ٜ  –ا٫ٚي١ٝ  –)ايجا١ْٜٛ 

تهُٔ أ١ُٖٝ اؾُاع٘ ا٫دتُاعٝ٘ ؾ٢ ا٭رٚاص ايت٢ ت٪رٜٗا راخٌ اجملتُع َٚاؼكك٘ َٔ الاطات  .626

 تغع٢ ٫هارٖا ع٢ً أصض ايٛاقع , تعدل ٖشٙ املكٛي٘ عٔ 

 صد١ َٔ ايتؿاعٌ بني أعنا٥ٗاٚدٛر ر -ـ ٚدٛر بٓا٤ أٚ ٖٝهٌ تٓع٢ُٝ                          

 تٛاؾض ايؾعٛص با٫ْتُا٤ يًذُاع١   -ٚدٛر أٖزاف ٚقِٝ َؾذلن٘                                -

 ايع٬ق٘ بني اؾُاع٘ ا٭ٚيٝ٘ ٚاؾُاع٘ ايجاْٜٛ٘ ع٬ق٘  .627

 عهغٝ٘ ( –تهاًَٝ٘  –تباريٝ٘  –) عهغٝ٘ 

 

 

 

 

 


