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     : : ايشنا٤ ْٚعضٜات ايتعًِايٓؿػ ايٛسز٠ ا٫ٚىل ا٫ٚ: عًِ  

  :٫ٕ اتؿام سٍٛ طبٝع١ ايشنا٤  ـ ٫ٜٛدز1 

رصاعت٘ طضم ايتٓٛع ؾ٢ ار٣ اىل ١ ايشنا٤ ؾ٢ ؾِٗ طبٝعايتٓٛع ـ 

قغٛعا ٫ٚ ٜكاؼ بؾهٌ  ايشنا٤  يٝػ ؽ٦ٝا َارٜاـ  ٚقٝاع٘ 

  َجٌ ايطٍٛ ٚايٛطٕ ٚاؿذِ ٚاملغاس١َباؽض 

   ـ تطٛص َؿّٗٛ ايشنا٤ بني ايعًُا٤ ٚايؿ٬عؿ١ :2 

 : إ  ايؿًغؿ٢ :ٜض٣ اصعطٛأ ـ املؿّٗٛ  

نٌ َجٌ  يًذغِ تكّٛ بايٛظا٥ـ اؿ١ٜٛٝ ايٓؿػ ايزْٝا ـ  

اصق٢ ٖٚٛ  ا٫ْغإ عٔ غرل٠ ميٝظاَا ايعكٌ ـ  ايها٥ٓات اؿ١ٝ 

 تشهِ ؾ٢ سنا٤ ا٫ْغإ ٚتؿهرلٙ فٛص ايٓؿػ ٜ

  :ب ـ املؿّٗٛ ايبٝٛيٛد٢ :ٜض٣ ٚدٛر داْبني يًشٝا٠ ايعك١ًٝ

َغاعز٠ ٚظٝؿتُٗا  ايٛدزا٢ْٚاؾاْب املعضؾ٢ ُٖا اؾاْب 

 بطضٜك١ انجض ؾاع١ًٝ ايتهٝـ ايها٥ٔ ايعن٣ٛ ع٢ً 

 َع ا٫خضٜٔتؿاعً٘ قزص٠ ايؿضر ع٢ً ٖٛ ز ـ املؿّٗٛ ا٫دتُاع٢ :

  :يًشنا٤ ر ـ املؿّٗٛ ايٓؿغ٢  

 ايتؿهرل اجملضرايكزص٠ ع٢ً  ٖٛترلَإ : ـ 1

 املٓطك٢ٚايتؿهرل ايعٌُ اشلارف ع٢ً  ايكزص٠ٖٛ ٚنغًض :  ـ 2

 ارصاى ايع٬قاتايكزص٠ ع٢ً  ٖٛعبرلَإ :  ـ3

ؾ٢ عٝاقات سٌ املؾه٬ت ايكزص٠ ع٢ً   ٖٛ:  داصرْض ـ 4

 كتًؿ١

صؾض داصرْض ؾهض٠ ـ   ا٤ :شنــــ ْعض١ٜ داصرْض ؾ٢ اي3

ميتًو ) قزصات ٕ ٜــض٣ إ ا٫ْغا٫ْ٘ :ايشنا٤ ايٛاسز 

بزصدات نٌ ؾضر ميتًو ٖشٙ ايشنا٤ات ٚ تعزر٠سنا٤ات َ(

ٖٚشا دنعٌ ايؿضر ممٝظا ؾ٢ سنا٤ َعني عٔ غرلٙ غرل َتغا١ٜٚ 

ايزصد١ ايٓٗا١ٝ٥ ؾ٢ ا٫َتشإ ٫ :  َجاٍ.  قاب١ً ي٢ًُٖٚٛٓ 

  تع٢ٓ ايٓذاح ؾ٢ اؿٝا٠ ايع١ًُٝ 

  أ٫ٚ :  ايشنا٤ ايًػــ٣ٛ : 

ٚتهٜٛٔ اؾٌُ ؾِٗ ايًػ١ٚاعتدزاَٗا  ايؿضرع٢ًٖٛ قزص٠ ـ 

   بط٬ق١ٚؾِٗ املعا٢ْ ٚايتعبرل 

ايعباصات رق١ ـ    ايتشزخ ٚايتعبرل ط٬ق١ ـ :  افشاب٘ـ خقا٥ك 

 ٚتكِٜٛ اؿذر  اـطاب١ ـ   ايب٬غ١ٝ 

  ايؾعضا٤ ٚاـطبا٤ ٚايهتاب ٚاملعًُني : ـ ٜعٗض عٓز

  َٛمٛعات ايتعبرل نتاب١ ـ ميهٔ تُٓٝت٘ َٔ خ٬ٍ : ـ 

 ايكق١ ايكقرل٠ ٚايؾعض ٚاملكاٍ نتاب١ ـ 

 ٫خضٌٜٔ اؾٌُ ٚايٓقٛل يٓؿغو قبٚاتغُٝع ايهًُات ـ 

 صسًتو عٔ َقض خاصز يو يقزٜل خطابا انتب : 1تطبٝل

 املعامل ايغٝاس١ٝ مبقض   ٭سز

 

 

 

  ثاْٝا : ايشنا٤ ايضٜام٢ :   

ع٢ً اعتدزاّ ا٫عزار ٚايضَٛط اجملضر٠ ٚتٓعِٝ  ايؿضر قزص٠ ٖٛ ـ 

 قاّ  ؾ٢ ايٛفـ ايع٬قات ٚاعتدزاّ ا٫ص

سب ـ  ايع٬قات ايضٜام١ٝ اعتٓتاز  ـ  : افشاب٘ـ خقا٥ك 

 ِايكٝاؼ ٚايتؿهرل املٓعت ادضا٤ عًُٝاـ  َع ا٫صقاّ ايتعاٌَ 

 جني ٚايعًُا٤ َع٢ًُ ايضٜامٝات ٚاحملاعبني ٚايباس: ـ ٜعٗض عٓز

ايعًُٝات ايتزصٜب ع٢ً ـ  َٔ خ٬ٍ :ـ ميهٔ تُٓٝت٘ 

ايذلتٝب ٚايتقٓٝـ ادضا٤ عًُٝات ـ  اؿغاب١ٝ ٚايضٜام١ٝ 

 باملطًٛب را٥ُا صبط املعطٝات ـ   باعتُضاصٚسٌ ا٫يػاط 

 ٫ٚسغ أعبٛع ملز٠ اؾ١ٜٛ ا٭صفار ْؾض٠ تابع :تطبٝل 

 يف اؾٛ ايضطٛب١ ْٚغب١ اؿضاص٠ رصد١ بني ايع٬ق١

 ثايجا : ايشنا٤ ايبقض٣ املها٢ْ : 

ع٢ً ارصاى ايع٬قات املها١ْٝ َٚعضؾ١ ٖٛ قزص٠ ايؿضر ـ 

 ايبعز ايجايح اسٝاْا ٚارصاى يبعز املهإ ٚ ا٫ؽهاٍ ٚا٫سذاّ

عٓز املٗٓزعني  املعُاصٜني َٚٗٓزع٢ ايزٜهٛص ـ ٜعٗض عٓز : 

 َٚق٢ُُ ا٫طٜا٤ ٚصداٍ املضٚص 

ٚبٓا٤ تضنٝب  ـ     املتاٖات سٌ ـ  َٔ خ٬ٍ : ـ ميهٔ تُٓٝت٘ 

 ٚاجملغُات ايُٓاسز تقُِٝ  ـ     ا٫ؽٝا٤ 

 كططا ؾٝٗا اصعِ ؾنا٤ أصض قطع١ أعطٝت إسا :تطبٝل

 .ؾٝ٘ تعٝؿ إٔ تت٢ُٓ ايشٟ يًبٝت

 صابعا :ايشنا٤ اؾغ٢ُ اؿضن٢ : 

اعتدزاّ دغُ٘ نهٌ أٚ دظ٤ َٓ٘ ؾ٢ ٖٛ قزص٠ ايؿضر ع٢ً ـ 

 برل عٔ اؾهاصٙ ٚأساعٝغ٘ َٚؾاعضٙأرا٤ ممٝظ ٚؾ٢ ايتع

 ٚايتٛاطٕ ا٫ؽاصات ـ       : ـ خقا٥ك افشاب٘ 

  ا٫رٚاص  متجٌٝ ـ      ٚايك٠ٛٚاملض١ْٚ ايغضع١ ـ  

 ٫عب٢ ايهض٠  ٚايضٜامٝني   ايعاًَني ؾ٢ املعُاص : ـ ٜعٗض عٓز 

  ا٫ْؾط١ ايضٜام١ٝ   مماصع١ـ : َٔ خ٬ٍ ـ ميهٔ تُٓٝت٘ 

 ايقاَت ايتُجٌٝ ـ       باعُاٍ ايؿو ٚايذلنٝب ايكٝاّ ـ 

 ؽٝط ايشٟ يًذلطٟ فاَت َؾٗز أرٚاص بتُجٌٝ قِ :تطبٝل

 .٬َبغو عٓزٙ

 اَغا : ايشنا٤ املٛعٝك٢ :خ 

ارصاى ايٓػُات املٛعٝك١ٝ  ٚا٫سغاؼ بٗا ع٢ً ايؿضر قزص٠ ٖٛ ـ  

 ٚتشٚقٗا ٚايتعبرل عٓٗا 

    ات يًٓػُات ٚا٫فٛاؿغاع١ٝ ـ : افشاب٘  ـ خقا٥ك 

   ٚايتُٝٝظ بني ا٫فٛات  ايتشٚم املٛعٝك٢ـ 

 املٛعٝكٝني ٚايعاطؾني ٚاملًشٓٝني : ـ ٜعٗض عٓز 

       أي١ َٛعٝك١ٝ ايعظف ع٢ً ـ : عٔ طضٜل ـ ميهٔ تُٓٝت٘ 

 ؾضٜل ا٫ْؾار ايقؿ٢ ا٫ْؾار َع ـ       ايكقرل٠ ارا٤ ايٓػُات ـ 

 اإلْؾار ؾضٜل أعنا٤ بني َٔ ايٓاؽظ ايقٛت اعتدضز :تطبٝل

 .باملزصع١
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  عارعا : ايشنا٤ ا٫دتُاع٢ : 

ٚتعبرلاتِٗ  ارصاى َؾاعض ا٫خضٜٔ ٖٛ قزص٠ ايؿضر ع٢ً ـ 

  املٛاقـٚايتٛافٌ َعِٗ ٚعضع١ ايتقضف ؾ٢ كتًـ 

   ا٫فزقا٤ بغٗٛي١ نغب ـ  :افشاب٘   ـ خقا٥ك 

 ا٫خضتكبٌ  ـ     ا٫خضٜٔ ؾ٢ اؾضاسِٗ ٚاسظاَِْٗؾاصن١  ـ  

ايكار٠ ٚصداٍ ايزٜٔ  ٚا٫خقا٥ٝني ايٓؿغٝني  : ـ ٜعٗض عٓز 

 ٚا٫دتُاعٝني ٚاملعاؾني 

    ايضٜامات اؾُاع١ٝ مماصع١ ـ : َٔ خ٬ٍ ـ ميهٔ تُٓٝت٘ 

 ا٫خضٜٔ تعًِٝ ـ      ؾ٢ ا٫ْؾط١ املزصع١ٝ املؾاصن١ ـ 

 إٔ ميهٔ اإلدتُاعٞ ا٫خقا٥ٞ َع يضس١ً ْعِ :  تطبٝل ـ 

  املزصع١ بٗا تكّٛ

  عابعا :  ايشنا٤ ايؾدق٢ :  

ع٢ً ؾِٗ سات٘ ٚاَهاْات٘ اؿكٝك١ٝ ٚمتٝٝظٖا قزص٠ ايؿضر ـ ٖٛ 

 ٚتقٓٝؿٗا ٚايتقضف تبعا شلا 

      بايشات ايٛع٢ ـ     ايهجرلايتاٌَ ـ :  افشاب٘  ـ خقا٥ك

 اؽاس ايكضاص ٚ ؼزٜز ا٫ٖزافايكزص٠ ع٢ً ـ 

 ايؿ٬عؿ١ ٚايعًُا٤ ـ ٜعٗض عٓز :

   ع٢ً ع٪اٍ َٔ أْا ؟ا٫داب١ ـ َٔ خ٬ٍ : ـ ميهٔ تُٓٝت٘  

 ٚؾؾ٬  نجاحاا٫سزاخ اي١َٝٛٝ تغذٌٝ ـ 

 ؾ٢ اٖزاؾو ؾ٢ اؿٝا٠   تؿهضـ  بٗزف املعضؾ١ ٚايتطًع ايكضا٠٤ ـ 

  ايشات١ٝ عرلتو أنتب: تطبٝلـ 

ٖشا َٔ ْتكبٌ  ًَشٛظ١ : دنب عًٝٓا نأبا٤ َٚعًُني إ :ـ 

ا٫بٓا٤ ٫ٚ ْطًب َِٓٗ انجض مما تغُح ب٘ قزصاتِٗ 

 (ايشنا٤ ايؾدق٢ؾ٢)

 ا٫ٚ: ايتعًِ :   : :ايؿقٌ ايجا٢ْ: ْعضٜات ايتعًِايباب ا٫ٍٚ 

ؽب٘ را٥ِ ؾ٢ ا٫را٤ ؾ٢ عًٛى ايؿضر ْاتر عٔ اـدل٠ ٖٛ تػرل ـ  

ٚيهٔ نٌ تعًِ ٜعز يٝػ نٌ تػرل ٜعز تعًُا ـ ٚاملُاصع١ 

 ٫ تعتدل تعًُا ايتعب ٚا٫صٖام : ـ تػرلات ايُٓٛ 1ٚ:  َجاٍ .تػرل 

  ثاْٝا : ْعضٜات ايتعًِ ٚبعض ايتطبٝكات ايذلب١ٜٛ :  

 : ) باؾًٛف (أــ ْعض١ٜ ايتعًِ ايؾضط٢ ايه٬عٝه٢  

إ ايػزر ايًعاب١ٝ ٫ سغ  ادض٣ ػضب١ ٫سز اؿٝٛاْات ؾ٢ـ 

 يعاب٘ سني ٜتعضض يبعض املجرلات َجٌ ايطعاّ  اؿٝٛإ ٜؿضط 

 عضض ملجرلات اخض٣ ٚبايتاىل ميهٔ إ ٜؿضط ايًعاب اسا تـ 

 قزَت يٛسزٖا ثِ اسا اصتبط تكزميٗا بايطعاّ  ) فٛت اؾضؼ (

  ـ بعض املؿاِٖٝ ؾ٢ ايٓعض١ٜ :1

ٖٛ املجرل ايش٣ ٜٓؾأ عٓ٘ ا٫عتذاب١ )ّ / ط ( : املجرل ايطبٝع٢أ ـ 

   ايطبٝع١ٝ عٓز تكزمي٘ ٖٚٛ ايطعاّ

 ع٬ٕٝ ايًعاب ْتٝذ١ املجرل)ؼ/ ط (: ا٫عتذاب١ ايطبٝع١ٝب ـ 

 ايطبٝع٢

ٖٛ ايش٣ ٫ ٜٓؾأ عٓ٘ اعتذاب٘ ع٬ٕٝ  ) ّ/ح(: املجرل احملاٜزز ـ 

ايًعاب قبٌ اقذلاْ٘ باملجرل ايطبٝع٢ َجٌ فٛت اؾضؼ ؾ٢ 

 ايبزا١ٜ

ؾ٢ ايبزا١ٜ) فٛت ٖٛ املجرل احملاٜز  ) ّ/ ـ ( :  املجرل ايؾضط٢ر ـ 

قارص  عز٠ َضات باملجرل ايطبٝع٢بعز اقذلاْ٘ ٚافبح اؾضؼ ( 

 مبؿضرٙ ع٢ً اْتظاع ا٫عتذاب١ ايؾضط١ٝ  

ايت٢ تٓؾأ  ٢ٖ ا٫عتذاب١  )ؼ / ـ (:  ا٫عتذاب١ ايؾضط١ٖٝـ  ـ 

 (ْتٝذ١ املجرل ايؾضط٢ ) فٛت اؾضؼ

  : قإْٛ ايتزعِٝ ـ 1    ـ بعض قٛاْني ايٓعض١ٜ :2 

 ٜتٛقـ تأثرل املجرل ايؾضط٢ ع٢ً ا٫عتذاب١ ايؾضط١ٝ ع٢ً  ـ 

         اصتباط٘ باملجرل ايطبٝع٢  ـ عزر َضات أ 

 بني املجرل ايؾضط٢ ٚاملجرل ايطبٝع٢ ايؿافٌ ايظ٢َٓ  ب ـ 

دنٝب ايطايب ع٢ً ايغ٪اٍ اداب١ فشٝش١ دنب : عٓزَا َجاٍ 

 ع٢ً املعًِ إ ٜؾذع٘ ٜٚزعُ٘ 

عٓز تهضاص تكزِٜ املجرل ايؾضط٢ رٕٚ إ ـ  : قإْٛ ا٫طؿا٤ -2

ؾإ ا٫عتذاب١ ايؾضط١ٝ تتنا٤ٍ  تكزِٜ املجرل ايطبٝع٢ ٜعكب٘ 

 تزصدنٝا  ٚذنح شلا َا ٜغ٢ُ با٫طؿا٤ 

اسا اَتٓع املعًِ عٔ ايغُاح يًطايب ايش٣ ٜكٍٛ ) اْا اْا ( : َجاٍ 

 با٫داب١ ؾاْ٘ ٜغهت ٚتكٌ ايؿٛم٢ ؾ٢ ايؿقٌ 

 : قإْٛ ا٫عذلداع ايتًكا٢٥ -3

َٔ سزٚخ ا٫ْطؿا٤ ميهٔ عٓز تكزِٜ املجرل ايؾضط٢ بعز ؾذل٠ 

هٕٛ بٓؿػ ت٫عتذاب١ ايؾضط١ٝ َ٪قتا ٚيهٔ ٫ تعٗض ا إ

ي٬عتذاب١  ٚبشيو تتِ ع١ًُٝ اعذلداع تًكا٢٥ ايغابك٠١ كٛاي

 عٛر ايطايب بضؾع ٜزٙ َض٠ اخض٣ ي٬داب١ :قز َٜجاٍ  ايؾضط١ٝ 

 ـ ايتطبٝكــات ايذلبٜٛــــ١ يًٓعضٜــــــ١ :3

تهٜٛٔ  ـ 2 تعًِ صرٚر ا٫ؾعاٍ ا٫ْؿعاي١ٝ ـ تؿغض ايٓعض١ٜ 1

 ايتعًِٝ خاف١ َٛدب١ يًت٬َٝش حنٛ املزصع١ ٚاػاٖات 

تعًِٝ ايكضا٠٤  ـ 4  ؽضط١ٝ يع٬قات َضغٛب١ إس٬ٍ مناسز ـ 3

 بايقٛص٠ املعدل٠ عٓٗا اقذلإ اؾ١ًُ  ي٬طؿاٍ َٔ خ٬ٍ

 :) ثٛصْزٜو ( ثاْٝا: ْعض١ٜ ايتعًِ باحملاٚي١ ٚاـطأ

سٝح  ادض٣ ثٛصْزٜو ػضب١ ع٢ً قط دا٥ع ٚمع٘ ؾ٢ قؿك ـ 

اعتذاب١  ست٢ افزصاظٗض ايكط عًٛى عؾٛا٥ٝا ؾ٢ ايبزا١ٜ 

) ؽز َجٌ  َع١ٓٝ يًدضٚز َٔ ايكؿك ٚاؿقٍٛ ع٢ً ايطعاّ 

نًُا ٚ اٚ ذنضى ايغكاط١ ؾ٢ ايباب ( -اؿبٌ  اٚ دنشب سًك١  

  ي٬عتذاب١ ايقشٝش١  ايظَٔ نإ ري٬ٝ ع٢ً تعًِ تٓاقك 

 ـ بعض قٛاْني ايٓعض١ٜ : أـ قإْٛ ايتُضٜٔ : && 

٪ر٣ اىل ٜايتُضٜٔ اٚ املُاصع١  ـ َعٓاٙ   ٍ :قإْٛ ا٫عتعُاـ 1

هًُا طارت َضات ؾبني املجرل ٚا٫عتذاب١ تك١ٜٛ ايضابط١ 

 املُاصع١ نًُا ق٣ٛ ا٫صتباط 

بني املجرل ٜك٣ٛ ايضابط١  سٌ ا٫ع١ً٦ : تزصٜب ايط٬ب  َجاٍ 

 ا٫داب١ ( ٚا٫عتذاب١ ) اختٝاص)ايغ٪اٍ ( 

 

    



 

 

   4 

01002075026 

 ) ا٫ُٖاٍ (: ـ قإْٛ عزّ ا٫عتعُا2ٍ

بني ٜ٪ر٣ اىل امعاف ايضابط١  ُاصع١ أٚ ايتُضٜٔ عزّ املـ َعٓاٙ 

 املجرل ٚا٫عتذاب١ 

سٌ ا٫ع١ً٦ ع٢ً ا٫ُٖاٍ ٚعزّ تزصٜب ايط٬ب دٝزا    : َجاٍ

ع١ًُٝ ٜ٪ثض عًبٝا ع٢ً يضابط١ بني ايغ٪اٍ ٚا٫داب١ ٜٚنعـ ا

 ايتعًِ

 ب ـ قإْٛ ا٫ثض : 

بني املجض ٚا٫عتذاب١  تٓؾأ بغبب ا٫ثض إ ق٠ٛ ا٫صتباط  ـ َعٓاٙ 

 سزٚخ ا٫عتذاب١ بعز ايٓاتر عٔ ايتعظٜظ ) ا٫صتٝاح (ايطٝب 

إ ا٫صتباط ٜك٣ٛ بني املجرل ٚا٫عتذاب١ اسا سككت ـ ا٣ 

ا٫عتذاب١ ا٫ؽباع يًؿضر ًٜٚٝ٘ ؽعٛصٙ با٫صتٝاح ٜٚنعـ ؾ٢ 

 ايعهػ 

اسا ادبت ع٢ً ايغ٪اٍ اداب١ فشٝش١ ؾغتؾعض : َجاٍ  

 با٫صتٝاح ٚايعهػ فشٝح 

  : أٚ ايت٤ٛٝٗ ز : قإْٛ ا٫عتعزار : 

  :ٜقـ ٖشا ايكإْٛ ا٫عػ ايؿغٝٛيٛد١ٝ يكإْٛ ا٫ثض 

ٜؿغض سا٫ت ا٫صتٝاح ٚعزّ ا٫صتٝاح ايت٢ اؽاص ايٝٗا قإْٛ ـ 

 استُا٫ت نا٫ت٢ :   3ا٫ثض ٢ٖٚ 

ي٬عتذاب١ ٚمت اعتجاصت٘ يعٗٛص ٖشٙ اسا نإ ايؿضر ٦َٝٗا ـ 1

 ا٫عتذاب١ عٛف ٜؾعض با٫صتٝاح ٚايضما 

عأٍ املعًِ ع٪اٍ ٚاداب ايطايب اداب١ فشٝش١ ا اسَجاٍ : 

 با٫صتٝاح  ؾغٝؾعض 

ايؿضل يقزٚص ـ اسا نإ ايؿضر ٦َٝٗا ي٬عتذاب١ ٚمل ٜعط٢ 2

 ا٫عتذاب١ عٛف ٜؾعض باينٝل ٚعزّ ا٫صتٝاح 

عأٍ املعًِ ع٪اٍ ٚمل ٜعط٢ ايؿضف١ يًطايب ي٬داب١ اسا َجاٍ : 

 ؾغٝؾعض باينٝل ٚعزّ ا٫صتٝاح 

ع٢ً أفزاص  ٚاددل ـ اسا نإ ايؿضر غرل ٦َٝٗا ي٬عتذاب١ 3

 ا٫عتذاب١ ؾاْ٘ ٜؾعض باينٝل ٚعزّ ا٫صتٝاح 

اسا عأٍ املعًِ ع٪اٍ ٚاعط٢ ايؿضف١ يطايب غرل َغتعز َجاٍ : 

  باينٝل ٚعزّ ا٫صتٝاح ي٬داب١ ؾغٝؾعض 

      : ـ ايتطبٝكات ايذلب١ٜٛ يًٓعض2١ٜ 

ايتعًِ  ٢ٖ اعاؼ ـ املُاصع١ 2 ؾع١ٝ املتعًُني    راـ اعتجاص٠ 1

 تغاعز ؾ٢ انتغاب املٗاصات 

ايضٚابط بني املجرل ٚا٫عتذاب١  بايتهضاص أٚ ايتزعِٝ تك١ٜٛ ـ 3

 ايؾضح ؾِٗ خط٠ٛ اعاع١ٝ تغاعز ؾ٢ زصؼ ايتُٗٝز يًـ 4

     ثايجا : ْعض١ٜ ايتعًِ بايؿِٗ ٚا٫عتبقاص ) اؾؾطايت (:  

 :نًٖٛض  ٚنٛؾها  ٚؾضتُٗٝض عًُا٤ ا٫ملإـ 

ايقٝػ١ اٚ ايؾهٌ أٚ ايهٌ املٓعِ ايش٣ ٢ٖ  اؾؾطايت :ـ 

قإْٛ ايهٌ اندل َٔ فُٛع ) ٜظٜز عٔ فُٛع أدظا٥٘ 

ؾ٢ قؿك ب٘  ايؾٗرل٠ ع٢ً ايكضر٠مت إدضا٤ ػاصبِٗ  ـ  ( أدظا٥٘

   إ ايكضر ٜزصى املٛقـ بؾهٌ ن٢ً ٜٚغتذٝب ي٘  ؾٛدزٚا َٛط

َٔ قاٚي١ ٚاسز٠ تغبكٗا ؾذل٠ تأٌَ ٚاْتعاص ايتعًِ ذنزخ  ـ 

 عٓز٥ش ذنزخ ايتعًِ با٫عتبقاص  

ايعق٢ ٚايقٓارٜل ع٢ً اْٗا ارٚات يًتغ١ًٝ ؾايكضر مل ٜزصى ـ 

  ٚيهٔ ع٢ً اْٗا ٚعا٥ٌ َع١ٓٝ يًٛفٍٛ يًٗزف ٖٚٛ املٛط 

  ـ خقا٥ك ايتعًِ بايؿِٗ ٚا٫عتبقاص :1

 ٌ اىل َضس١ً اؿٌ َٔ َضس١ً َا قبٌ اؿاملؿاد٤٢ ـ ا٫ْتكاٍ 1

                            ٜزّٚ ط٬ٜٛ با٫عتبقاص اؿٌ ـ 3 رنًٛ َٔ ا٫خطا٤ ا٫را٤ ـ 2

 املٛاقـ املؾاب١ٗ ٚ ٜعضف باْتكاٍ اثض ايتعًِ ع٢ً ـ ٜطبل 4

دظ٤ َٔ ايشانض٠ يًتعًِ با٫عتبقاص ٫ْ٘ ؿا٤ ـ ٫ ذنزخ اْط6

 ط١ًٜٛ املز٣

    ـ ايتطبٝكات ايذلب١ٜٛ يًٓعض١ٜ: 2

 بارصاى املع٢ٓ ٚيٝػ اؿؿغ ـ ٜتِ ايتعًِ 1

اـدلات ايغابك١ بطضٜك١ ن١ًٝ ـ مضٚص٠ إعار٠ تٓعِٝ 2

 ٚدزٜز٠ 

  ايع٬قات بني عٓافض املٛقـ ٖٓا ع٢ً ارصاى ـ ٜعتُز ايتعًِ  3

 ايؾب٘ بني اؾزٜز َٚا عبل تعًُ٘ ـ تٛمٝح اٚد٘ 5

   :ـ قٛاْني اؾؾطايت 3

 ـ قإْٛ ايقٝػ١ ايه١ًٝ  ) ايهٌ اندل َٔ فُٛع ادظا٥٘(1

 ) رْٚايز ْٛصَإ (: صابعا : ْعض١ٜ ػٗٝظ َٚعاؾ١ املعًَٛات 

ايتدظٜٔ ايزقٝل ٚاؾٝز ا٣  بتدضٜٔ املعًَٛات ـ ايتعًِ ٜضتبط 

 يًُعًَٛات ؾ٢ ايشانض٠ ايش٣ ٜغاعز ع٢ً ا٫را٤ اؾٝز

 ايتع٢ًُٝ :أ ـ ايؾضٚط املٓاعب١ يًُٛقـ  

 يعامل اـاصد٢ ملجرلات َٔ اتكباٍ ااعٖٛ ـ ا ٫عتكبــاٍ : 1

 قزر٠ يًُجرلات اؿغ١ٝ إعطا٤ َعا٢ْ سات ٖٛـ ايذلَٝـظ  : 2

 باخت٬ف ْٛع ٚرنتًـ ٢ ايشانض٠ باملعًَٛات ؾـ  ا٫ستؿــاظ :  3

 اؿغ١ٝ ٚققرل٠ املز٣ ٚط١ًٜٛ املز٣ () يشانض٠ا

 املعًَٛات عٓز اؿاد١ إيٝٗا  اعتزعا٤ٖٛ    ـ ا٫عذلداع  : 4

 ب ـ قٛاْني ايتعًِ ؾ٢ ٖشٙ ايٓعض١ٜ : 

يه٢ ٜتعًِ ايؿضر ايع٬ق١ بني ـ  : قإْٛ ايع٬ق١ ايغبب١ٝ -1 

 ايؿعٌ ٚايٓتٝذ١ ٫بز َٔ ٚدٛر ع٬ق١ عبب١ٝ ٚامش١ بُٝٓٗا

  : اؾظ٤ ا٫ٍٚ:  ي٘ دظ٤إ ُٖا : ـ قإْٛ ايتعًِ ايغبب٢ 2

تهضاص يميٌٝ ايها٥ٔ اؿ٢ :ٜتعًل بايٓتا٥ر املضغٛب١ ـ 

 ضغٛب ؾٝٗا َت ايت٢ شلا ْتا٥ر ا٫عتذابا

 :ٜتعًل بايٓتا٥ر ايػرل َضغٛب ؾٝٗا اؾظ٤ ايجا٢ْ :ـ 

غرل تذٓب ا٫عتذابات ايت٢ شلا ْتا٥ر ييها٥ٔ اؿ٢ ميٌٝ اـ 

 َضغٛب ؾٝٗا 

ا٫طع١ُ مماصع١ ايضٜام١ باعتُضاص َع ػٓب ؽضا٤ َجاٍ  : ـ 

  َٔ ايباع١ ؾ٢ ايؾاصع سضفا ع٢ً فشت٘ ٚػٓبا يًُضض
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  : قإْٛ ايتػش١ٜ ايضادع١ يًُعًَٛات -3

َٔ املعًَٛات عٔ ايهجرل   ا٣ عٌُ ت٪ر١ٜ عٝٛؾض يوـ َعٓاٙ 

 بايؿِٗ ٝح املغاص ٚ ٜضتبط تغاعز ؾ٢ تقش ٖشا ايعٌُ

و تعًُت يعب١ ايؾطضْر عٓزَا تًعب َع اسز ٜكاٍ اَْجاٍ  :ـ 

 املٓاؾغني ايش٣ ٜتشز٣ قزصاتو .

 ز : ايتطبٝكات ايذلب١ٜٛ يًٓعض١ٜ :

ايعزٜز َٔ ايعًُٝات املعضؾ١ٝ املضنب١ ـ تغاعز ؾ٢ ؾِٗ 1

 بقٛص٠ َٛمٛع١ٝ 

َٔ تؿاعٌ ايعضٚف اؿاي١ٝ ٚاـدل٠ ـ ٜٓتر ايغًٛى ا٫ْغا٢ْ 2

 ايغابك١ 

ايتهضاص ايًؿع٢ يًُار٠ املتع١ًُ ؾ٢ ـ دنب ا٫عتُار ع٢ً 3

 املضاسٌ ايعُض١ٜ ا٫ٚىل  

 املٛطع انجض ؾاع١ًٝ َٔ ايتزصٜب املهجـ ـ ايتزصٜب 4

 عًَٛات َع تهٓٛيٛدٝا ايهُبٝٛتض ٜتغل َٓش٢ٓ َعاؾ١ املـ 5

٫ٕ ن٬ُٖا ٜغتكبٌ املعًَٛات ٜٚتِ َعاؾتٗا ٚرفٗا َع ـ 

يتهٜٛٔ ب١ٝٓ َعًَٛات دزٜز٠ ٜٓتر عٓٗا املعًَٛات ايكزمي١ 

 اعتذابات اٚ كضدات يع٬ز َؾه٬ت دزٜز٠ 

 ايؿقٌ ايجايح : َبار٤٣ ايتعًِ اؾٝز ٚاعػ ايباب ا٫ٍٚ :  

  ا٫ٚ : ايزاؾع١ٝ ٚايتعًِ :  : ا٫عتشناص 

ع٢ً ٚدٛر راؾع اؾٛع ؾ٬ ميهٔ  اعتُزاؿٝٛإ  ـ ايتعًِ عٓز

 ٛر راؾع  بزٕٚ ٚدإ تتِ ع١ًُٝ ايتعًِ 

تضتك٢ اىل ايزٚاؾع : رنتًـ ؾايزٚاؾع ايتعًِ عٓز ا٫ْغإ  ـ 

  واالنجازا٫دتُاع١ٝ املهتغب١ َجٌ اؿاد١ اىل تكزٜض ايشات 

ٜٚتُٝظ ا٣ إ ا٫ْغإ ٜتؿل َع اؿٝٛإ ؾ٢ ايزٚاؾع ايبٝٛيٛد١ٝ ـ 

 عٓ٘ بايزٚاؾع ا٫دتُاع١ٝ 

 :) ْٛعإ ( ثاْٝا :ايتعظٜظ ٚايتعًِ  

 ايتعظٜظ ا٫دناب٢  ) املٛدب : ايجٛاب (: أ ـ 

ٖٛ نٌ َا ٜؾعض ا٫ْغإ بايضما ٚا٫صتٝاح ٜٚضم٢ ايضغبات ـ 

 ٚاملٍٝٛ َجٌ املهاؾأ٠ ٚاؾٛا٥ظ ٚاملزح 

 ايتعظٜظ ايغًب٢ ) ايغايب : ايعكاب ( :ب ـ  

اْتباٖ٘  ٜٛد٘ايؾدك املدط٤٢ َٔ ؽ٤٢ ذنب٘ ٖٛ سضَإ  ـ 

 .خطا٥٘ ست٢ ٜتذٓبٗا ٫

َجاٍ : عٓزَا دنٝب ايطايب  اداب١ خاط١٦ ع٢ً ع٪اٍ طضس٘ ـ 

ثِ ٜغتُع ي٬داب١ ايقشٝش١ َٔ اسز ايط٬ب ؾاْ٘  املعًِ 

 ٜتعًِ ا٫عتذاب١ ايقشٝش١ 

 املُاصع١ املٛطع١ : أ ـ   : ) ْٛعإ ( ثايجا: املُاصع١ ٚايتعًِ

 ؾ٢ دًغات ققرل٠ بٝٓٗا ؾذل٠ صاس١ ايتعًِ ٢ٖ 

 املُاصع١ املضنظ٠ : ب ـ 

 ؾ٢ دًغات ط١ًٜٛ ْغبٝا رٕٚ صاس١ ايتعًِ  ٢ٖ 

ٚتتٛقـ ايؿذل٠ املُاصع١ املٛطع١ اؾنٌ َٔ املضنظ٠ ز ـ 

 :ايظ١َٝٓع٢ً 

 َبزأ ايؿضٚم ايؿضر١ٜ ٚ  -2ايت٢ تكّٛ بٗا    ا٫عُاٍ ٚاملٗاّ  -1

عٓزَا تؾعض إ نؿا٤تو ؾ٢ تهٕٛ ؾذل٠ ايضاس١ ققرل٠ : ـ ؾ

 ايعٌُ بزأت تتٓاقك ٚإ ا٫خطا٤ طارت 

اسا اْتكًت َٔ عٌُ ٫خض تهٕٛ ؾذل٠ ايضاس١ ط١ًٜٛ : ـ ٚ

 اىل عًِ ايٓؿػ    االنجلزييةنايتشٍٛ َٔ َشانض٠ ايًػ١ 

  صابعا : ايزٚص ا٫دناب٢ يًُتعًِ  :  

اؾٗز ا٫دناب٢ ايش٣ ٜبشي٘  ايؿضر نًُا نإ نًُا طار ـ 

 ايتعًِ انجض دٛر٠  

 خاَغا : قاب١ًٝ ايتعًِ ي٬ْتكاٍ :  

َا عٓزَا ٜ٪ثض ادنابٝا ؾ٢  تعًِ تظرار نؿا٠٤ ايتعًِ ملٛمٛع ـ 

 َا ٜغ٢ُ با٫ْتكاٍ املٛدب يًتعًِ َٛمٛع اخض ٖٚشا 

   يكاعز٠ حن١ٜٛ ٜؿٝزى ؾ٢ ايكضا٠٤ ٚايهتاب١   تعًُو: َجاٍ  ـ 

ٚدٛر عٓافض َؾذلن١ بني ايعٓافض املؾذلن١ : أ ـ : ـ ؽضٚط٘

 ع٬ٗايتعًِ اؾزٜز ٚايكزِٜ دنعٌ ا٫ْتكاٍ 

 ايؿٗـِ  :   ب ـ 

 ٜعتُز ع٢ً ارصاى ايع٬قات  ٚايتؾاب٘ ٚا٫عتبقاص  

 أ: ا٫ْتبــــاٙ :   :عارعا :أعػ ا٫عتشنـــــاص ايؿعاٍ 

ؽقٝك َهإ َعني ـ 2قت َعني ي٬عتشناص.ؽقٝك ٚـ 1

 أثٓا٤ املشانض٠ اجملٗٛر ايبزْٞ بشٍ بعض ـ 3 ي٬عتشناص 

      ايتزصٜب ع٢ً ا٫عتشناص يف ايعضٚف املتػرل٠ . ـ 4

 ايتدًك َٔ املؾه٬ت ايٓؿغ١ٝ قبٌ املشانض٠ ـ 5

 ب: طٜار٠ ايضغب١ يف ا٫عتشناص : 

َع ب ـ  ايتٓاؾػ  زاف اييت ٜغع٢ يتشكٝكٗا ا٭ٖايتؿهرل يف أـ 

 ٚقت قزر ي٬ْتٗا٤ َٔ ا٫عتشناص .ؽقٝك ز ـ ايشات       

  :ْؾطًا بـ ٜهٕٛ ا٫عتشناص ـ  ايٓؾط١ :ز : املؾاصن١ 

بايتٛقـ بني اؿني ٚاٯخض يًضدٛع يًعٓافض املضادع١ :  أ ـ 

  ا٭عاع١ٝ .

 .ٖٛ تًدٝك َا تكضأ َٔ عٓافض ٚاع١ً٦تزٜٚٔ املشنضات : ب ـ 

 صابعا : اعتدزاّ طضم ايكضا٠٤ اؾٝز٠  :   

 اعتعضاض املار٠ اعتعضاض عاّ قبٌ ايزصاع١ ايتؿق١ًٝٝ .أ ـ 

 عبل رصاعتٗا . ؾزٜز٠ مباايضبط بني املعًَٛات اب ـ 

      ايبشح عٔ املبار٨ ايعا١َ اييت تٓعِ ايتؿافٌٝ ٚاؾظ٥ٝات .ز ـ 

 اعتدزاّ ايعارات اؾٝز٠ يًكضا٠٤ .  ر ـ 

    : ـ تعضٜؿ٘ َٚبار1٘٥ايباب ايجا٢ْ :ايُٓٛ: 

 أ١ُٖٝ عًِ ايٓؿػ ايُٓٛ  ٚؾا٥ز٠ رصاعت٘  : ـ 

 ؽدق١ٝ تهٜٖٛٔٛاإلْغا٢ْ : يزصاع١ ايُٓٛ ايٓٗا٢٥ اشلزفـ 

 ب٘ تكّٛ اشلزف ٖٚشاـ   بقٛص٠  َتها١ًَ َتطٛص٠ ْا١َٝ

 (إخل. ... َجٌ اؿنا١ْٚاملزص اجملتُع َ٪عغات نٌٚ  ا٭عض٠

  :ايُٓٛ تعضٜـ  :أ٫ًٚ 

ست٢  اؿٌُ ؿع١ َٓش َٔ ايتػرلات تبزأ َتق١ً ٖٛ عًغ١ً

 ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايعك١ًٝ اؾغ١ُٝ اؾٛاْب يؾٝدٛخ١ ٜؾٌُا

بعنٗا  َع َتؿاع١ً اؾٛاْب ٖٚشٙ ٚايًػ١ٜٛ ٚا٫ْؿعاي١ٝ

 . ايبعض
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 ثاْٝا : َبار٨ ٚقٛاْني ايُٓٛ ٚا٫صتكا٤ ا٫ْغاْٞ .  

 ـ ٜغرل ايُٓٛ َٔ ايعاّ ايٞ اـال:1 

ثِ تبزأ أعنا٤  بؾهٌ نًٞايٛيٝز ٜغتذٝب يًُٛاقـ عا١َ ـ 

 َع١ٓٝ  َتدقق١ با٫عتذاب١ يف ايعٌُ .

نً٘ يًٝتكط ؽ٦ٝا ؾايطؿٌ ذناٍٚ إٔ ذنضى دغُ٘ َجاٍ : 

 أَاَ٘ ثِ ٜتعًِ بعز سيو نٝـ ذنضى ٜزٜ٘ ؾكط 

 ـ ايُٓٛ تػرل َغتُض :2

٫ ٜتٛقـ عٓز َضس١ً ايطؿٛي١ بٌ ميتز ٚ ٜٓتكٌ َٔ ـ ا٣ 

 َضس١ً إىل أخضٟ.

ٚ)َا ٜتعضض يٛدٞ ٜٚكّٛ ايُٓٛعًٞ تؿاعٌ نا٥ٔ عنٟٛ بٝٛـ 

 ي٘ َٔ َ٪ثضات ب١ٝ٦ٝ َار١ٜ ٚ ْؿغ١ٝ ٚ ادتُاع١ٝ( 

 ـ تٛدز ؾضٚم ؾضر١ٜ يف َعز٫ت ايُٓٛ:3

ايعكًٞ ٚ تٛدز ؾضٚم ؾضر١ٜ بني ا٭ؾضار ؾ٢ ايُٓٛ اؾغُٞ ٚ ـ 

ٚتٛدز ؾضٚم َٔ سٝح ايغضع١ ٚايبط٤ ا٫دتُاعٞ ٚ ا٫ْؿعايٞ 

َجاٍ اخض : قز ٜهٕٛ ايُٓٛ اؾغ٢ُ راخٌ ايؿضر ايٛاسز : 

 عضٜعا عٔ ايُٓٛ ايعك٢ً ٚا٫ْؿعاىل ٚا٫دتُاع٢ 

  : ـ ا٫صتباط  بني دٛاْب ايُٓٛ ) ع٬ق١ طضر١ٜ (4 

ٚايطؿٌ َٔ ٜٓدؿض سنا٩ٙ ٜتأخض يف املؾ٢ ٚايه٬ّ .ـ 

ايشنٞ نجرلا َا ٜهٕٛ َتكزَا يف ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ 

 ٚا٫ْؿعايٞ .

 ايشنا٤ ٚايُٓٛ طضر١ٜاسٕ ايع٬ق١ بني ـ 

 ـ ؽتًـ عضع١ ايُٓٛ َٔ َضس١ً ايٞ اخضٟ :5 

ايُٓٛ اؾغُٞ  ٜهٕٛ عضٜعا يف املضس١ً اؾ١ٝٓٝٓ ٚايطؿٛي١ ـ 

عضٜع يف املضاٖك١ ثِ بط٧ يف  بط٧ يف ايطؿٛي١ املتاخض٠املبهض٠ 

 ايضؽز 

 اسٕ ايُٓٛ يٝػ ي٘ عضع١ ثابت١ يف نٌ املضاسٌ .ـ 

) قٛصٜٔ ـ ٜغرل ايُٓٛ يف اػاٖات طٛي١ٝ ٚعضم١ٝ 6 

ايُٓٛ ٜغرل يف اػاٖٞ طٛيٞ َٔ اعًٞ ٫عؿٌ ـ  :     َتعاَزٜٔ( 

 ؾُٓٛ ايضأؼ ٜغبل منٛ ايكزَني.

ايُٓٛ ٜغرل يف اػاٖٞ عضمٞ ٜبزأ َٔ ايقزص )املٓتقـ( ثِ ـ 

 ٜتذ١ ايٞ ا٫طضاف)ايٝز(.

  ١ :صثــ ا ايٛ ـ 1    :ايُٓٛ ؾ٢ امل٪ثض٠ ايعٛاٌَ :ثايجا 

 عٔ اٯبٓا٤ إىل ايٛايزٜٔ َٔ ايٛصاث١ٝ  ايقؿات اْتكاٍ ٢ٖـ 

 ايت٢ ايهضَٚٛطَٚات ؼًُٗا ايت٢ اؾٝٓات أٚ طضٜل املٛصٚثات

  امل٣ٛٓ ايبٜٛن١ املًكش١  باؿٝٛإ ؼتٜٛٗا

  اؾغِ ؾ٢ راخ١ًٝ أعنا٤ ـ ٢ٖ ايػــزر ) ْٛعإ  ( :    -2

  عن١ًٝٚ خ٬ٜا  عقب١ٝ َٔ تتهٕٛ 

٢ٖ غزر شلا قٓٛات خاف١ تغرل ؾٝٗا ـ  : أ ـ ايػزر  ايك١ٜٛٓ 

 . ١ اؾضاطاتٗا َجٌ ايػزر ايزَع١ٝ ٚايػزر ايًعاب١ٝ ايػزر ايعضقٝ

 ( :ب ـ ايػزر اي٬ق١ٜٛٓ )ايقُا٤  

َجٌ   ؾ٢ ايزّ َباؽض٠ () اشلضَْٛات  تطًل اؾضاطاتٗاـ ٢ٖ غزر 

 ايػز٠ ايٓدا١َٝ ٚايزصق١ٝ . 

 ايقُــا٤ :ايػــزر  ز: ٚظـا٥ــ 

 ا٫ْؿعاىل ايغًٛى ٚمبط اؾغِ منٛ ؾ٢ تغاِٖـ 

   عًًُٝا ايؿضر ؽدقا عٌاؾضاطاتٗا دن ؾ٢ ايتٛاطٕـ 

 ايٓؿغ١ٝ ا٫مطضابات  إىل اؾضاطاتٗا ٜ٪ر٣ ؾ٢ ا٫مطضاب ـ 

   ٚا٫دتُاع٢ ايٓؿغ٢ ايتٛاؾل ع٤ٛٚ ٚاؾغ١ُٝ

  : ايػزر  ايٓدا١َٝ ـ 1    :ايػزر ايقُا٤ أِٖ ر: َٚٔ 

 ٖضَٕٛ ايُٓٛتؿضط ذ أعؿٌ عطح املتكع ـ 

ٛ ايععاّ  ؾٝتشٍٛ ايطؿٌ قبٌ ايبًٛؽ ٜعٛم من اؾضاطٙ : ْكك ـ 

 ( ايكظا١َ) إىل قظّ 

ؾ٢ َضس١ً ايبًٛؽ ت٪ر٣ إىل منٛ عضٜع ٚؽاس ؾ٢   اؾضاطٙ : طٜار٠ ـ 

 ععاّ اؾشع ٚا٫طضاف 

 : ايػزر ايزصق١ٝـ  2

ايطعاّ  ايش٣ ٜنبط ع١ًُٝ ؼٌٜٛ تؿضط ٖضَٕٛ ايجرلٚنغني ـ 

 إىل طاق١ ٚميز اـ٬ٜا باؿضاص٠ اي٬ط١َ

ٜ٪ر٣ إىل ايؾعٛص بايدلٚر٠ بقؿ١ را١ُ٥  :  ٙ ْكك اؾضاطـ 

 ٚبايزٚخإ أسٝاْا ٚ عزّ ايٓؾاط ٚق١ً ايضغب١ ؾ٢ ايعٌُ 

ايعقب١ٝ ٚعزّ ا٫عتكضاص  ؾ٢  ٪ر٣ اىل ٜاؾضاطٙ  : طٜار٠  ـ 

 ٚنجض٠اؿضن١ . ٚفعٛب١ ايتٓؿػ مضبات ايكًب

  ) ايع٬ق١ بني ايطؿٌ ٚٚايزٜ٘ (: ض٠ـ ا٭عــ3  

 اٯخضٜٔ ٜٚتكبٌ سات٘ ايطؿٌ ٜتكبٌ دنعٌ:ٚا٫سذلاّ  اؿبـ 

  ؾِٝٗ ٜٚجل

 ٪ر٣ٜ: ايغٝطض٠ أٚ ايتغًط أٚاٚاإلُٖاٍ  اؿُا١ٜ ايظا٥ز٠  ـ 

 ع٢ً غرلٙ  ايطؿٌ اعتُار طٜار٠ إىل

 ع٢ً طؿٌ تؿنٌٝ َٔ اـاي١ٝ ا٭خ٠ٛ َع ايطٝب١ ايع٬قاتـ 

  يًطؿٌ ايغًِٝ ايٓؿغ٢ ايُٓٛ إىل ت٪ر٣ ايتٓاؾػ َٔٚ طؿٌ

 :  : ٜغاعز ؾ٢ شا٤ ـ ايػـــــــ4 

 اؾغِ خ٬ٜا بٓا٤ـ 2    اي٬ط١َ ايطاق١ اؾغِ إعطا٤ـ 1

 َٔ ا٫َضاض  ايؿضر ٚقا١ٜـ 3  َٓٗا ايتايـ ٚتعٜٛض

بٗا   ميض ايت٢ املضس١ً طبٝع١ َع ايػشا٤ ٜتٓاعب إٔ دنبـ 

  ايعٓافض نٌ ع٢ً ؼت٣ٛ غشا١ٝ٥ ٚدبات ٜؿنٌٚ ايؿضر

 ايش٣ ٜغاعز ع٢ً  املعدلـ ٢ٖ  ) اؿنا١ْ (: ا٭طؿاٍ ـ  صٜاض5  

) تٓؾ١٦ ادتُاع١ٝ عا١َ  املزصع١ إىل ايبٝت َٔ ايطؿٌ اْتكاٍ

 ناْت إٔ بعز ايطؿٌ ا٫دتُاع٢ عامل اتغاع ؾ٢ تغِٗـ 

 أب١ٜٛ را٥ض٠ ؾ٢ ققٛص٠ ا٫ْؿعاي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ع٬قات٘

  :تعٌُ ع٢ً  ) تٓؾ١٦ َكقٛر٠ : صزل١ٝ (١املزصعـــ 6

  يًطؿٌ ٚايتؿهرل ايغًٛى أمناط ٚ ايجكاؾ١ ْكٌـ 

 َٗاصاتِٗ  ت١ُٝٓ ٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ػاٖات ايعارات تهٜٛٔـ 

  طاقاتِٗ ٚاعتجُاص

 ا٫دتُاع١ٝ  اؿٝا٠ ملٛاد١ٗ يت٪ًٖ٘ فػرلا  ايطؿٌ تغتكبٌـ 
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 : : ٢ٖ َقزص  ـامايضؾـ ـ١ـ مجاعــ7

اؿٝا٠    َضاسٌ  نٌ ؾ٢ يًؿضر ٚا٫دتُاع٢ ايٓؿغ٢ ايتٛاؾل ـ 

  ا٭طَات عٓز ٚاملغاعز٠ ٚايذلؾٝ٘ ٚايٓقٝش١ يقشب١ـ ا

 عًٝ٘ ٜذلتب ايضؾام مجاع١ َٔ َضؾٛض  باْ٘  ؽعٛص ايطؿٌـ 

  ايشات ق١ُٝ ٚاخنؿاض ا٫نت٦ابٚ ايٓؿغ١ٝ بايٛسز٠ ايؾعٛص

 :ؾ٢ ايتٓؾ١٦) اَتزار يزٚص ا٫عض٠ ٬ّ اإلعــــ ـ ٚعا8ٌ٥

 تتبٓاٙ َٚا ؾ٢ املعًَٛات ايتٓاقضٚ  تكزَٗا ايت٢ املعًَٛاتـ 

تهٜٛٔ ت٪ثض ع٢ً ايطؿٌ ؾ٢  عًب١ٝ أٚ إدناب١ٝ قِٝ َٔ

 اػاٖات٘  ٚؼزٜز ٖٜٛت٘ 

 ي٘ كاطض َٓٗا : )اٯىل اؿاعب   (ٚايهُبٝٛتض ـ اإلْذلْت9

 ع٢ً املٛدٛر٠ املعًَٛات ٚرق١ فش١ َز٣ َٔ ايتشكل فعٛب١ـ 

 . اإلْذلْت ؽبه١

ؼشٜض  دنب اؿزٜح َع اؽدال غضبا٤ ٫ ٜعضؾِْٛٗ يشا ـ 

  .َكابًتِٗ أٚ ايؾدق١ٝ اعضاصِٖ إؾؾا٤ َٔ ا٭بٓا٤

 تؿاعًِٗ ٜكًٌ ايٛقت َٔ ط١ًٜٛ عاعات اعت٬ٗىـ 

  .اإلْذلْت إرَإ خاف١ ايٓؿغ٢ منِٖٛ ع٢ً ٜٚ٪ثض ا٫دتُاعٞ

   : ايؿقٌ ايجا٢ْ : ايُٓٛ ؾ٢ َضس١ً ايضماع١ ٚايطؿٛي١

 :ـ َضاسٌ ايُٓٛ 

 .اي٫ٛر٠ ست٢ ايبٜٛن١ تًكٝح َٔ   :اي٫ٛر٠  قبٌ َا ـ َضس1١ً

 .ايجا٢ْ ا٭عبٛع ْٗا١ٜ ست٢ امل٬ٝر َٓش  :املٗز ـ َضس2١ً

 .عٓتني ست٢ ايجا٢ْ ا٭عبٛع ْٗا١ٜ َٔ  :ايضماع١ ـ َضس3١ً

 ْٗا١ٜ إىل ايجا١ْٝ ْٗا١ٜ َٔ : املبهض٠ ايطؿٛي١ ـ َضس4١ً

 .ايغارع١ ايغ١ٓ

 ست٢ ايغابع١ ايغ١ٓ  َٔ :املتأخض٠ ايطؿٛي١ ـ َضس5١ً

 .)ايبٓني(عؾض  ٚايجا١ْٝ )ايبٓات( ايعاؽض٠

 ايجا١ْٝ أٚ ايعاؽض٠ َٔاملضاٖك١ : قبٌ َا أٚ ايبًٛؽ ـ َضس6١ً

 .)ايبٕٓٛ( عؾض أٚايضابع١ ) ايبٓات( عؾض ايجايج١ ست٢ عؾض

 ايضابع١  أٚ عؾض ايجايج١ َٔ :املبهض٠ املضاٖك١  ـ َضس7١ً

 .عؾض ايغابع١ ست٢ عؾض

 ست٢ عؾض ايغابع١ َٔ  :املتأخض٠ املضاٖك١  ـ َضس8١ً

 .ٚايعؾضٜٔ اؿار١ٜ

 ست٢ ٚايعؾضٜٔ ايٛاسز٠ َٔ :املبهض ايضؽز ـ َضس9١ً

 .ا٭صبعني

 .ايغتني ست٢ ا٭صبعني َٔ :ايعُض ٚعط ـ َضس11١ً

 .ايعُض ْٗا١ٜ ست٢ ايغتني َٔ :ايؾٝدٛخ١ ـ َضس11١ً

  ـ أُٖٝتٗــــا :1 أ٫ٚ: َضس١ً َا قبٌ اي٫ٛر٠ : 

تعز طؿض٠ ؾ٢ ايُٓٛ َضس١ً ٚمع ا٫عاؼ اؿ٣ٛٝ يًُٓٛ  :ـ 

 َكاص١ْ مبضس١ً ايضؽز ٚاملضاسٌ اي٬سك١ شلا 

ْعضا ٫ُٖٝتٗا ؾإٕ بعض ايؾعٛب ذنغبٕٛ ؽٗٛص اؿٌُ َٔ ـ 

 مُٔ ايغٔ اؿكٝك٢ يًؿضر

 اي٫ٛر٠ :ـ ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ ؾ٢ منٛ اؾٓني قبٌ 2

 ـ أَضاض ا٫ّ اؿاٌَ :1 

ؾ٢ ايؾٗٛص باؿقب١ ا٫ملا١ْٝ ٚا٫َضاض ايتٓاع١ًٝ افاب١ ا٫ّ ـ 

قز ٜتٓكٌ اىل اؾٓني ؾٝقاب بايقُِ اٚ ايع٢ُ اٚ  ايج٬ث١ ا٫ٚىل

ٚتٓاٍٚ اَضاض ايكًب اٚ اٚ تاخض ؾ٢ ايُٓٛ اؾغ٢ُ ٚايعك٢ً 

ت٬ؽ٢ ايتدًـ ايتطعِٝ مز اؿقب١ ا٫ملا١ْٝ ؾاْ٘ َٔ املتٛقع 

 ايعك٢ً

عزّ نؿا١ٜ ايعٓافض ايػشا١ٝ٥ ي٬ّ  ٜ٪ر٣ اىل ـ  ـ غــشا٤ ا٫ّ : 2

 ا٫دٗاض ٚا٫ُْٝٝا ٚؾكض ايزّ يز٣ اؾٓني

ع٤ٛ تػش١ٜ ا٫ّ ؾ٢ ايؾٗٛص ايغت١ ا٫ٚىل ٜقٝب اؾٓني ـ 

 ا٫يتٗاب ايض٣ٛ٥ ٚؾكض ايزّ ٚايهغاح 

 ـ تعضض ا٫ّ ي٬ؽعــــ١  :3 

بهُٝات نجرل٠  ٜ٪ثض ع٢ً اؾٓني    xتعضض ا٫ّ ٫ؽع١ ـ 

 ٜٚعضم٘ ي٬دٗاض 

  RHَٔ بني َهْٛات ايزّ عٓقض  :  ـ سا٫ت اخت٬ف ايــــز4ّ 

اسا نإ رّ ا٫ّ عايب ٚا٫ب َٛدب ٖٓا ذنزخ عزّ تٛاؾل ـ 

 ٜ٪ر٣ اىل ْكك نضات ايزّ اؿُضا٤ عٓز اؾٓني 

ٜذلتب عًٝ٘ َٛت اؾٓني اٚ ا٫دٗاض اٚ افابت٘ باُْٝٝا سار٠ ـ 

 اٚ معـ عك٢ً اٚ ع٢ُ 

 : ـ طٜار٠ عزر َضات اؿٌُ عٔ اصبع١ 5 

  :ٜ٪ثض ع٢ً ا٫ّ ٚع٢ً اؾٓني َعا 

بعز ايطؿٌ ا٫ٍٚ تهٕٛ غايبا  ـ ا٫د١ٓ   بايٓغب١ يًذٓني :ـ 

ايشنٛص٠ ضا ؾإ ٖضَْٛات سننإ  اساٚ افػض سذُا ٚاق٬ ٚطْا

  انجض َٔ ا٫طؿاٍ بعزٙ  عٓزٙ

تنعـ دغِ  ٠ ٚايضماع١ اي٫ٛرات املتهضص ـ   بايٓغب١ ي٬ّ :ـ 

 َجٌ ا٫فاب١ با٫ُْٝٝا ٚؾكض ايزّ ٜٚ٪ثض عًٝٗا املضأ٠ 

َجٌ  اؿار٠  ا٫ْؿعا٫تـ   ـ اؿايـــــ١ ا٫ْؿعاي١ٝ ي٬ّ :6 

 اؾٓني ٚت٪ثض بؾهٌ غرل َباؽض ع٢ً  ايغعار٠ ٚايكًل ٚاؿظٕ 

 سٝح ٜظٜز َٔ ايػجٝإ ٚايك٤٢ ٚا٫دٗاض ا٫ّ اؿاٌَ 

ٚبعز اي٫ٛر٠ تظٜز َٔ عقب١ٝ تنض اؾٗاط ايعقب٢ يًذٓني ـ 

 ايطؿٌ ٚبها٥٘ ايؾزٜز 

 ـ تزخٝــــــــٔ ا٫ّ اؿاٌَ: 7 

ٚؾا٠ اٚ  ٜ٪ر٣ اىل ْكك ٚطٕ اؾٓني ٚاىل ايٓظٜـ اثٓا٤ اؿٌُـ 

 اؾٓني ٚٚؾا٠ ايطؿٌ ايضمٝع بعز اي٫ٛر٠ 

ؾٝٛر٣ اىل ٪ر٣ اىل سضَإ ايطؿٌ َٔ ا٫نغذني ايٓك٢ ـ ٜ

 طٜار٠ ْؾاط ايكًب 

  : ـ ع٤ٛ اعتعُاٍ ا٫ّ اؿاٌَ ي٬ر8١ٜٚ 

٪ر٣ اىل سزٚخ تؾٖٛات دغ١ُٝ تبزٕٚ اؽضاف طب٢ ـ ا٫ر١ٜٚ 

ع٢ً اقٌ ٖشا ٜٓطبل ٚ ٚؽًـ عك٢ً ٚمضص باؾٗاط ايعقب٢

 ا٫ر١ٜٚ َجٌ ا٫عدلٜٔ 
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 ثاْٝا: ايُٓٛؾ٢ َضس١ً ايضماعــــ١ : 

٢ٖ َضس١ً انتؾاف ايعامل اـاصد٢ َٚضس١ً اْط٬م ايك٣ٛ ـ 

تؾٗز منٛا عضٜعا ) اؾًٛؼ ٚاملؾ٢   االنجازات ٚايها١َٓ 

 ٚاؿبٛ ... اخل ( 

 ـ َعاٖض ايُٓٛ ؾ٢ َضس١ً ايضماع١ :1

 :باخت٬ف ايٛصاث١ ٚايٓٛع  رنتًـ  : أـ ايُٓٛ اؾغ٢ُ

بُٝٓا صأؼ ايضاؽزمثٔ طٍٛ  صبع طٍٛ اؾغِ صأؼ ايضمٝع ـ 

 اؾغِ

تُٓٛ ٚايتغٓني َٔ ظٗٛص ا٫عٓإ ايًب١ٝٓ تبزأ ع١ًُٝ ـ 

 ايعن٬ت ٚتظٜز ايكزص٠ ع٢ً ايتشهِ ؾ٢ ايعن٬ت ايهبرل٠ 

  ك٢ً :ب ـ ايُٓٛ ايع 

ايًػ١ ٫ ٜغتطٝع اعتدزاّ ايضَٛط أٚ :  ايشنا٤ سغ٢ سضن٢ـ 

 بهؿا٠٤

  : ز ـ ايُٓٛ ا٫ْؿعاىل ٚا٫دتُاع٢ 

اقا١َ ع٬قات ادتُاع١ٝ ٚاْؿعاي١ٝ  َع ٜبزا ايطؿٌ ؾ٢ 

ايؿضح  ايٛايزٜٔ َٚٔ أِٖ اْؿعا٫ت ايطؿٌ ؾ٢ ٖشٙ املضس١ً 

 ٚاؿب ٚاـٛف ٚايػرل٠ ٚايػنب ٚايبها٤

  : ر ـ ايُٓٛ ايًػ٣ٛ 

ْطل ايه١ًُ ا٫ٚىل ٚسيو ؾ٢ ايؿذل٠  َٔ ٜبزا ايطؿٌ ؾ٢ ـ 

ٜؿِٗ تعًُٝات َع ْٗا١ٜ ايغ١ٓ ا٫ٚىل   13اىل ايؾٗض  6ايؾٗض 

إ ٜٓطل نًُتني ٜغتطٝع  21اىل  18ؾ٢ ايؾٗض ٚـ  ا٫خضٜٔ 

 ٚصمبا ٜٓطل مج١ً 

 ـ ايقؿات ا٫دناب١ٝ ايت٢ ٜهتغبٗا ايطؿٌ ؾ٢ ٖشٙ املضس١ً : 2 

 ؾ٢ ايغ١ٓ ايجا١ْٜٝهتغب ايجك١ بايٓؿػ ٚا٫عتك٬ي١ٝ ـ 

 ايضماع١ ٚاؿب ٚا٫ٖتُاّ  ْتٝذ١  ايضعا١ٜ ٚ

ٚ ايعامل بتؿا٩ٍ ٜٚٓعض ي٬خضٜٔ ع٢ً اِْٗ ٜٓعض يًُغتكبٌ ـ 

 َعطا٤ٕٚ اٌٖ ثك١   

) ثايجا : ايُٓٛ ؾ٢ َضس١ً ايطؿٛي١ املبهض٠ ) َا قبٌ املزصع١ 

 :(  اؿنا١ْ 

ُٜٓٛ  املزصع١ ا٫بتزا١ٝ٥ ايجايج١ ٚست٢ ايغ١ٓ    تبزا َٔ بزا١ٜـ 

ايٛع٢ با٫عتك٬ي١ٝ ٚتأنٝز ا٫ْؿقاٍ عٔ ايٛايزٜٔ ٜٚغتطٝع 

يز٣ ايطؿٌ ٜٚتُجٌ ؾ٢ تهضاص  ُٜٓٛ َؿّٗٛ ايشات ـ  اؾض٣

 ن١ًُ أْا .... اْا .... 

  أ ـ َعاٖض ايُٓٛ ؾ٢ َضس١ً ايطؿٛي١ املبهض٠ : 

 ـ ايُٓــــٛ اؾغُـــ٢ :1 

ٚتهتٌُ اىل إ تبزا تغاقطٗا يتعٗض غتُض ظٗٛص ا٫عٓإ ـ ٜ

 ا٫عٓإ ايزا١ُ٥ 

 عضٜعا ُٜٚٓٛ اؾشع بزصد١ َتٛعط١ تُٓٛ ا٫طضاف منٛا ـ 

 ٜظرار ايٛطٕ مبعزٍ نًٝٛ دضاّ  ٚاسز تكضٜبا ؾ٢ ايغ١ٓ 

 :( 7ــ  2)َٔ   ـ ايُٓـــــٛ ايعكًــــ2٢

ٚايتُضنظ سٍٛ ايشات ٫ ٢ٖ َضس١ً ايتؿهرل اؿغ٢ ـ 

 ٜغتطٝع إ ٜضنظ ع٢ً بعزٜٔ أٚ انجض 

  ـ ايُٓـــٛ ا٫ْؿعايـــــ٢ :3

بعض ؾايبٓات انجض تعضما يًدٛف َٔ ا٫ٚ٫ر اـٛف : أ ـ 

 ا٫طؿاٍ ؽاف َٔ اؿٝٛاْات ٚايبعض َٔ ايزنتٛص 

ٜعٗض عٓز اؿضَإ َٔ إؽباع صغبات٘ ٚعٓزَا ايػنب : ب ـ 

ؾ٢ فٛص٠ استهاى ٚعٓار ٚقز ٜجٛص ٜٚضمت٢  تعام سضنت٘

 ع٢ً ا٫صض 

 ـ ايُٓــٛ ايًػـــــ٣ٛ : 4

 ايٓطلؽتؿ٢ اخطا٤ ٚ ٜتغِ ايتعبرل ايًػ٣ٛ بايٛمٛح ٚايزق١ ـ 

 ) امحز : اَز ( َجٌ )  قًِ : تًِ (  

 :     ) بزا١ٜ ايشنا٤ ا٫دتُاع٢ (ـ ايُٓــٛ ا٫دتُاعــــــــ5٢

ٜغتطٝع إ ميٝظ ادتُاعٝا ٚايتعًل بايٛايزٜٔ خاف١ با٫ّ  ـ 

 بني ا٫ؽدال املأيٛؾني يزٜ٘ ٚبني ايػضبا٤ 

ٚايؾعٛص بايضاس١  طضٜل ا٫بتغا١َاَ٘ عٔ ب ـ ٜعدل  عٔ ع٬قت٘

 عٓزَا ٜضاٖا 

 ب ـ نٝؿ١ٝ أنتغاب ايقؿات ا٫دناب١ٝ ؾ٢ ٖشٙ املضس١ً :  

اسا تٛؾضت ظضٚف ْؿغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ َٓاعب١ يًطؿٌ ؾاْ٘ ـ 

ٜتٛقـ ع٢ً  قب١ ٚق٠ٛ ا٫صار٠ ٚعتك٬ٍ ايشات٢ ا٫ـ   ٜهتغب :

ايكزص٠ ع٢ً ايتشهِ  ـ  باؿض١ٜ    ٚ ايغُاح َٔ ايٛايزٜٔ 

  لالنجازٚتظرار راؾعٝت٘ 

 صابعا : ايُٓٛ ؾ٢ َضسًت٢ ايطؿٛي١ املتٛعط١ ٚاملتأخض٠ : 

  :ع١ٓ (  12اىل  6) طؿٌ املزصع١ ا٫بتزا١ٝ٥  َٔ  

  أ ـ ايُٓٛ اؾغ٢ُ  :  

سٛاىل ايطؿٌ  ٚط٫ٕٚ تطضأ طٜارات َؿاد١٦ ؾ٢ اؿذِ  بط٤٢ 

عِ ٚؾ٢ ْٗا١ٜ   122 -121طٛي٘ َٔ ٚ نذِ   23 – 21

 نذِ  38 - 36عِ ٚايٛطٕ  146املضس١ً ٜبًؼ طٛي٘ 

 : ) بٝادٝ٘ (ب ـ ايُٓٛ ايعك٢ً ) املعضؾ٢ (  

ايكزص٠ ع٢ً ٢ٖٚ  :  ٢ٖ َضس١ً ايعًُٝات ايعٝا١ْٝ اؿغ١ٝـ 

ٚ ا٫عتهؾاف  ٚسب ايتؿهرل املٓطك٢ ؾ٢ ا٫َٛص اؿغ١ٝ 

 يًُعضؾ١ ٫بز إ ٜكاب١ً صعا١ٜ َٔ ايٛايزٜٔ ٖشا اؿب ٚ املعضؾ١ 

 ف٬ت َٚؾاٖز٠ ايتًٝؿظٜٕٛ َقارص املعضؾ١ َٔ نتب ٚتٛؾرل ٚ

 ( :اشلز٤ٚ ٚايجبات ا٫ْؿعاىل ) َضس١ً  ز ـ ايُٓٛ ا٫ْؿعاىل :   

ٜٚتغِ ايطؿٌ بتكبٌ ايٓعاّ ١ اشلار١٥  تغ٢ُ بايطؿٛيـ 

 ٚايطاع١ ٚاينٛابط 

ؾ٢ ا٫را٤ ٜغتطٝع ايطؿٌ ايتشهِ ـ  ر ـ ايُٓٛ اؿضن٢ :  

يعب  َجٌ اؿضن٢  ٚتتغِ  بايغضع١ ٚا٫تكإ ٚايضؽاق١  

ايٓؾاط اؿضن٢ ميٌٝ ايشنٛص اىل ـ  ٚايغ١ً  -نض٠ ايكزّ  

 متٌٝ ايبٓات اىل ا٫يعاب اـؿٝؿ١  ٚ ايك٣ٛ َٔ اؾض٣ ٚايكؿظ

 : ) اتغاع ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ (ٖـ ـ ايُٓٛ ا٫دتُاع٢  

ا٫فزقا٤ ٜٛاد٘ ايطؿٌ مجاع١ املعًُٕٛ ٚمجاع١ املزصع١ ـ ؾ٢ 

 ُٓٛ ؽدقٝت٘ ا٫دتُاع١ٝ  ؾت

ٝؾعض بايضما ؾبٗا ؾ٢ عًٛن٘   َعاٜرل اجملتُع ًٜٚتظّـ ٜتكبٌ 

 ٜكّٛ بغًٛى ادتُاع٢ َضغٛب ؾٝ٘عٓزَا 
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 ايقؿات ا٫دناب١ٝ ايت٢ ٜهتغبٗا ايطؿٌ ؾ٢ ٖشٙ املضس١ً :  

ٜٚٗتِ بطضٜك١ فٓع ا٫ؽٝا٤  ٜؾعض بايهؿا٠٤ ٚايتُهٔـ 

ؾ٢ ايٓنر ايعك٢ً طٜار٠ ـ ْتٝذ١   ا٫نارمي٢ االنجازٚ

٫عتز٫ىل ٚا٫ْؿعاىل  املتُجٌ ؾ٢ ايكزص٠ ع٢ً ايتؿهرل ا

 ٚتٓعِٝ ايشات 

 : ايجايح : ايُٓٛ ؾ٢ َضس١ً املضاٖك١ايؿقٌ 

 ايطؿٛي١ َٔ ٜٓتكٌ ن٢ ايطؿٌ ٜعدلٖا ايت٢ املضس١ً ٢ٖ  ـ

 اَضا٠   أٚ صد٬ً نإ عٛا٤ ْامذًا يٝقرل صؽزا ايضؽز  إىل

 تبزأ.ايؿضر  عُض َٔ تكضٜبا ايجا٢ْ ايعكز طٛاٍ  متتزـ 

 .ايضؽز عٔ إىل بايٛفٍٛ ٚتٓت٢ٗ اؾٓغ٢ ايبًٛؽ عزٚخ

ًٝا   املضاٖك١ : َضس١ً ؾ٢ ا٭عاع١ٝ ٚايتشزٜات املطايب :ثاْ

 : ايضؾام َع ْامذ١ ع٬ق١  ـ ؼكٝل1

 اٯخضٜٔ ؾعٌٜتٛقـ ع٢ً صر  بايك١ُٝ املضاٖل ؽعٛصـ 

 اتغاع إىل اٯخضٜ٪ر٣ حنٛاؾٓػ َٝٛي٘ٚ صؾاق٘ اعتشغإٚ

 ايػرل٣ اؾٓغ٢ ْؾاط٘

 اؾٓػ :  ١ٜٖٛ ـ ؼكٝل2

 يطبٝعت٘ ٚقبٛي٘ ؾٓغ٘ املٓاعب يًزٚص املضاٖل  اعتٓامـ 

 ٚمبٔ بٜٗٛت٘ اإلسغاؼ َٔ ٖاَا دظ٤ًا ميجٌ ايبٝٛيٛد١ٝ

َٔ ْؿػ دٓغ٘ ٚتأٜٝز ٜزعِ سيو تٛسزٙ َع ٚايزٙ ـ  ٜهْٛ٘

 اجملتُع يشيو 

  :امل٢ٓٗ باملغتكبٌاـاف١ ايكضاصات  اؽاس-3

 ٜزؾع ١ٜٖٛ ١َٝٓٗ ٚؼزٜز ا٫عتكضاص عزّ: ْتٝذ١  ايكًلـ 

 سؿاًظا اؾُاٖرل١ٜ با٭بطاٍ ايتٛسز ؾ٢ املبايػ١ إىل املضاٖكني 

 اـدل٠ تٓت٢ٗ ببزا١ٜ املضاٖك١ ٚ ايشاتٞ متاعهِٗ ع٢ً

  ايعٌُ عامل ؾ٢ ايع١ًُٝ

   :-اـًك١ٝ ٚاملعاٜرل ايكِٝ ـ ت4١ُٝٓ

 با٫ٖتُاّ أخض٣ َضس١ً أ٣ َٔ أنجض املضاٖك١  تٓؿضرـ 

  اـًك١ٝ ٚاملعاٜرل بايكِٝ ايؾزٜز

 املضنظ إىل ٢ٖ اؿاد١ املضاٖل  عٓز ٚأُٖٗا اؿادات أق٣ٛـ 

 عتك٬ٍي٬ اؿادـ١ ٚ نٝاْ٘ ٚٚدٛرٙ يٝ٪نز :ا٫دتُاع٢

 َع ا٫خضٜٔ  ْامذ١ ع٬قات ؼكٝل ٫ميهٔ ٗاؾبزْٚايشات٢ 

 : املضاٖــل يز٣ ايُٓٛ َعاٖض :ثايًجا

  :) عضٜع ( اؾغُــ٢ ـ ايُٓــ1ٛ 

َضس١ً ٢ٖٚ ٢ٖ ايطؿض٠ ايجا١ْٝ ؾ٢ ايُٓٛ بعز َضس١ً اؾٓني ـ 

 :ذنزخ َع ايبًٛؽ اصبع تػرلات ٖا١َ ٢ٖـ  اْؿذاص ؾ٢ ايُٓٛ 

 ـ تػرلات ؾ٢ ْغب اعنا٤ اؾغ2ِ   ـ تػرلات تؾٌُ اؿذ1ِ

 ايجا١ْٜٛ  ٥ك اؾٓغ١ٝ ا٫ٚي١ٝ  ٚـ منٛ اـقا3

ذنزخ ا٫ْؿذاص ؾ٢ ايطٍٛ قبٌ ايٛطٕ ٚاندل طٜار٠ ؾ٢ ايطٍٛ ـ 

 ؼزخ قبٌ ايبًٛؽ 

 

 

 ٚاملعضؾ٢  :  ايعك٢ً ـ اي2ُٛٓ 

اـاف١   ايعك١ًٝ ايكزصات  بعز تعٗض: اجملضر ايشنا٤ـ َضس١ً 

 عًُٝات ٚمنٛا٫ْتباٙ  ايزصاع٢ ٚرصد١ ٜظٜز ايتشقٌٝٚ

 ايهٌ َٔ ايعك٢ً عَُٛا ايُٓٛ ٜغرلٚ ا٫عتٓباط ٚا٫عتز٫ٍ

 ايطؿٛي١ َضس١ً ؾ٢ ٖٛ نُا يًذظ٤

  :تؿق٬ًٝ تظرار ايت٢ ايعك١ًٝ ايعًُٝات َٚٔ 

ٜظرار َزاٙ ٚعُك٘  ؾٝتٓاٍٚ َؾه٬ت  أنجض : ا٫ْتباٙأ ـ 

 عُكا ٚاعتٝعاب رصٚعا أطٍٛ 

َب٢ٓ ع٢ً ايؿِٗ ٚاعتٓتاز ايع٬قات اؾزٜز٠ : ايتشنضب : 

 اىل . ٚيٝػ تش نض

ميٌٝ املضاٖل إىل ايتدٌٝ اجملضر بز٫ َٔ ايتدٌٝ : ايتدٌٝز ـ 

ايتدٌٝ ٖٛ ا٭عاؼ ؾ٢ رصاع١ ٚ اؿغ٢ تهجض أس٬ّ ايٝكع١ 

 شلٓزع١ ٚاؾدل   ا َجٌايتؿهرل اجملضر ايعًّٛ ايكا١ُ٥ ع٢ً 

  :) عتا٢ًْ ٍٖٛ ( ا٫ْؿعايـــ٢ ـ ايُٓــ3ٛ 

َضس١ً اينػٛط ايٓؿغ١ٝ ٚايعٛافـ ـ ٜغُٝٗا َضس١ً اط١َ ٚ

بغبب ايتػرلات ؾاملضاٖك١ ٢ٖ َضس١ً تٛتض اْؿعاىل ؽزٜز 

 ؿاد١٦ اؾغ١ُٝ امل

  ُضاٖل ًي  ٚايعقب١ٝ ا٫ْؿعا٫ت َٔ تظٜز ايت٢ ايعٛاٌَ ٚأِٖـ 

 ٜعاٌَ إٔ ؾ٢ صغبت٘ بني املضاٖل  يز٣ ايقضاع  ـ ٜٓؾأ1

 ٚايزٜ٘ ٜعاًَ٘ ايش٣ ايٛقت ؾ٢ ايهبرل ايؾدك َعا١ًَ

   نطؿٌ َٚعًُٝ٘

 املٛاْع ٚبني اؾٓغ١ٝ رٚاؾع٘ بني املضاٖل  يز٣ ايقضاع  ـ ٜٓؾأ2

 ايت٢ ايز١ٜٝٓ ايتعايِٝ ٚايكٛاْني ٚ ايتكايٝز َجٌ : اـاصد١ٝ

 ا٭ع٢ً ا٭ْا َجٌ:ٚاملٛاْع ايزاخ١ًٝايزٚاؾع  ٖشٙ إؽباع تٓعِ

 نًُا سضدا املؾه١ً ٚتظرار ايٓٛاطع ٖشٙ نـ ع٢ً عٌُٜ

  ايقٓاع١ٝ اجملتُعات ؾ٢ بايؿعٌ تطٍٖٛٚشٙ املز٠  طايت

 عٔ ا٫عتك٬ٍ ؾ٢ صغبت٘ بني املضاٖل  يز٣ ايقضاع  ـ ٜٓؾأ3

 ايؾعٛص٣  أٚ ًَٝ٘ ٚبني ْؿغ٘ ع٢ً ٚاعتُارٙ ٚايزٜ٘

 سكٝك١ٝ ساد١ ؾ٢ ٖٚٛ عًُٝٗا ا٫عتُار إىل اي٬ؽعٛص٣

 بعز  ٜٓنر مل إيُٝٗا ٭ْ٘

 ايُٓٛ دٛاْب بتٛاطٕ ٜضتبط املضاٖل  عاٌَ يز٣ ـ يًقضاع 4

 ايُٓٛايعك٢ً ٚا٫ْؿعاىل ٚا٫دتُاع٢  ٜغبل اؾغ٢ُ ٚايُٓٛ

 عٔ بعٝز عًٛن٘ يهٔ ايهبرل ايضاؽز  سذِؾٝعٗض ؾ٢ 

 بايعًِ ٚايغدط  ؾعضٝؾٝهٕٛ عضم١ يًٓكز ؾ عًٛى ايضاؽز

 ؾكز املٛاقـ  بعض ؾ٢ سات٘  ٚؾؾً٘ ؼكٝل ؾ٢ ـ صغبت5٘

 ٝا ٫ٚ ٜعضف نٝـ ذنكل سيو .رصاع ٜتؿٛم إٔ ٜضٜز املضاٖل 

  :: ٜتغع يٝؾٌُ مجاع١ ا٫فزقا٤ا٫دتُاعـ٢  ـ ايُٓــ4ٛ 

 تأثرل ٜٚقبح ا٭عض٠ خاصزيًُضاٖل  ا٫دتُاع٢ اجملاٍ ٜتغعـ 

 تظرار خدلات٘  ـ  أخض٣ ؾ١٦ أ٣ َٔ أنجض ٚايظ٤٬َ ايضؾام

ٝدتاصٜٚٓاقؿ ؾ اٯخضٜٔ َع ايتٛافٌ ؾ٢ َٚٗاصت٘ ا٫دتُاع١ٝ

 . عًَُٛا ٚؽدقٝت٘ اػاٖات٘ َع ميؾ٢ مبا ٜٚكتٓع
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  :ايز١ٜٝٓ ٚا٫ٖتُاَات اـًك٢ ـ اي5ُٛٓ

اـًؿ١ٝ  املؿاِٖٝ قٌ ايعا١َ اـًك١ٝ املبار٨ ذنٌ املضاٖل ـ 

 اـاصد١ٝ  اينٛابط قٌ يًغًٛى ايزاخ١ًٝ اينٛابطٚ اـاف١

 ٜقٓع ملضاٖلا٫ٕ  ايهُاٍ إىل عع٢ َضس١ً ٢ٖ املضاٖك١ ـ 

 إيٝٗا ايٛفٍٛ ٜقعب َعاٜرل اخ٬ق١َٝضتؿع١ يٓؿغ٘

 " ا٭خ٬ق٢ ايهُاٍ " منٛسز ؼكٝل عٔ ٜعذظ ٚسنيـ 

   ايًّٛ تكبٌؾٝ اينُرل امطضاب ٚ بايشْب  ٜؾعض

 بعزّ ايهؿا٠٤ املضاٖل  ٜؾعض ايشْب َؾاعضـ ٚعٓزَا تظٜز 

  ايقػاص املضاٖكني  أس٬ّاىل  ًٗضبي ًٝذأؾ ايؾدق١ٝ

    : ايباب ايجايح :ايؾدق١ٝٚاعايٝب ايتٛاؾل 

 نُجرل : أ ـ َؿّٗٛ ايؾدق١ٝ : ايؾدق١ٝ َؿّٗٛ:أ٫ٚ 

 ع٢ً قزص٠شلا  خاصد١ٝ َعاٖض َٔ ايؿضر َاميتًه٘ ٖٞـ 

 اٯخضٜٔ ؾ٢ ايتأثرل

 .اٯخضٜٔ يف ت٪ثض اييت ا٭ؾعاٍ فُٛع١ "ٖٞؾًُٓر :ـ 

 .يًؿضر ايزاخًٞ يًتٓعِٝ إُٖاي٘ـ  :عٝٛب ٖشا ايتعضٜـ  َٔـ 

 ٚايؾهٌ ًغُع١ي خامعا ايؾدق١ٝ ع٢ً سهُٓا دنعٌـ  

  اـاصد٢

 ناعتذاب١ : ايؾدق١ٝ ب ـ َؿّٗٛ

 يًُجرلات ٚاعًٛب  اعتذابت٘ؼزرٖا  ايؿضر ؽدق١ٝـ 

 ايب١٦ٝ يف ا٫دتُاع١ٝ ايعٛاٖض َع تٛاؾك٘

 يًُجرلات  ايؿضر اعتذاباتـ   :عٝٛب ٖشا  ايتعضٜـ  َٔـ 

  املجرل ثبات صغَِٛقـ  إىل َٛقـ َٔ ؽتًـ

 راخ٢ً : نتٓعِٝ ايؾدق١ٝ ز ـ َؿّٗٛـ 

 بني املتبارٍ ٚايتأثرل ايتؿاعٌ ع٢ً ٜكّٛ راخًٞ تٓعِٝـ ٢ٖ 

 ايؿضر ٜقزصٖا ٚا٫عتذاب١اييت املجرل ٜتٛعط َهْٛاتٗا

 ايدلت يًؾدق١ٝ : ر : تعضٜـ  

 أدٗظت٘ ؾُٝع ايؿضر راخٌ رٜٓاَٞ تٓعِٝـ ٢ٖ 

 يف ي٘ ٚاملُٝظ طابع٘ اـال ايؿضر ع٢ً ميًٞ ايٓؿغذغ١ُٝ

 ٚايؿهض ايغًٛى

 ٬ْسغ ع٢ً ٖشا ايتعضٜـــــ : 

 يًؿضر ايزاخًٞ ايبٓا٤ا٣  :رٜٓاَٞ تٓعِٝ ايؾدق١ٝ إٔـ 

 ا٣ َتؿاعٌ َتػرلثابت   تٓعُٝا يٝػ

 َهْٛات بني ايتهاٌَ ا٣  دغ١ُٝ: ايٓؿػ أدٗظت٘ـ 

 .  )إخل...ٚا٫ْؿعاي١ٝ ايٛصاث١ٝ ٚاؾغ١ُٝ) ايؾدق١ٝ

  ا٭ؾعاٍ يهٌ تٛدٝٗٞ شلا رٚصا٣  ايؿضر: ع٢ً متًٞـ 

 .سزٙ ع٢ً ؽدق١ٝ يهٌ املُٝظ٠

 عٛاٙ رٕٚ ي٘ ٚممٝظ٠ ؾضر١ٜ  أٟ : ٚاملُٝظ اـال طابع٘ـ 

 . ايتٛاؾل يف ٚايؿضٜز اـال أعًٛب٘ ؼزر

 َتٛاؾكايٝهٕٛ ايؿضر   ٜؿعً٘ َا نٌا٣  ٚايؿهض: ايغًٛىـ 

 .ا٭سزاخ يف ٚايتشهِ ايغٝطض٠ ع٢ً قارصٚ ايب١٦ٝ ا َع

 ايؾدقٝــــ١: ْعضٜـــــات:ثاْٝا 

 : ) ٖٝبٛقضاط (  ـ ْعضٜـــــــ١ا٭منــــاط1 

 قغِ ٚٚايؾدق١ٝ ايؿغٝٛيٛد١ٝ اؾٛاْب بني صبطـ 

 :ٖٚٞ أمناط أصبع١ إىل ايؾدق١ٝ

ميٌٝ إىل  قٟٛ ا٫ْؿعاٍ بط٤ٞ ايتؿهرلـ  ايُٓط ايغٛرا٣ٚ:ـ 1

 ٤ ٚايتؾا٩ّ ٚا٫ْكباض ٚا٫نت٦اب.ا٫ْطٛا

عضٜع  دارسار ايطباع طُٛح ٚعٓٝزـ  : ايُٓط  ايقؿضا٣ٚـ 2

 ب ايػن ا٫عتجاص٠

ٜتُٝظ  عضٜع ا٫عتذاب١ عٌٗ ا٫عتجاص٠ـ  : ايُٓط ايز٣َٛـ 3

 بايتؿا٩ٍ ٚاملضح ٚايٓؾاط.

عًٝ٘ اـٍُٛ  ٜػًب ا٫عتجاص٠  بط٤ٞ ـ :  ايُٓط ايبًػُٞـ 4

 ٚايتبًز ا٫ْؿعايٞ.

 : ٚطبكا  يضا٣ ٖٝبٛقضاط ـ 

تٓتر  ) ايؾدق١ٝ ايغ١ٜٛ   ا٭صبع١ ا٭َظد١ ٖشٙ تٛاطٕـ عٓز 

 ٚا٫َضاض  ا٫مطضابات  تٓتر ا٭َظد١ أسز تػًب(ٚ عٓز 

 ايؿضر١ٜ يًؿضٚم ػاًٖٗا ايٓعض١ٜ ٖشٙـ ٜعاب ع٢ً  ايٓؿغ١ٝ

 ا٫ؾضار   بني 

 ا١ُٖٝ  ع٢ً ٜ٪نز :) ؾضٜٚز (ايٓؿغــ٢  ايتشًٌٝ ـ ْعض2١ٜ  

     اي٬ؽعٛص١ٜ املبهض٠ ٚايزٚاؾع ايطؿٛي١ خدلات ـ 1

 يًؾدق١ٝ نُشزرات ايقضاعات ٚاإلسباطاتـ  2

 .ايكًل ملٛاد١ٗ نٛع١ًٝ ايزؾاع١ٝ  اؿٌٝـ 3

 إصٜهغٕٛ إصٜو عٓز ًٓعض١ٜي اؿزٜج١ ايتٛدٗات يفـ 

 : عٛيٝؿإ عتاى ٖٚاصٟ ٖٛصْٞ ٚناصٜٔ

 منٛ يف ع١ًُٝ ايتٓؾ١٦ٚ اإلدتُاع١ٝ بزٚص املتػرلات اٖتُٛا ـ 

 ايؾدق١ٝ 

 ٚايتزاعٞ ٚا٫عتبطإامل٬سع١   ع٢ً ايٓعض١ٜ ٖشٙ تعتُزـ 

رصاع١  يف يًشنضٜات ٚا٭ؾهاص املٓطكٞ ٚايتشًٌٝ اؿض

 .ايؾدق١ٝ ٚاؿهِ عًٝٗا

   : ) ٚاطغٕٛ ( ايغًٛنٝــ١ ايٓعضٜاتـ 3

 املتع١ًُ املهتغب١أٚ ايعارات َٔ فُٛع١ ايؾدق١ٝـ 

 ميهٔ ايشٟ ايعاٖض ايغًٛى ع٢ً ؾكط ٜضنظٕٚ

 ٬َسعت٘

  ايؾدق١ٝ  ع٢ً ايٛصاث١ٝ  ايعٛاٌَ تأثرل صؾض ٚاطغٕٛـ 

 ايعٛاٌَ أ١ُٖٝانزٚا ع٢ً  عهٓض ٚر٫ٚصر ًَٚٝضـ ٚيهٔ 

 عًٛن٘ ٚؽدقٝت٘  تؾهٌٝ يف ايؿضر  ٚرٚاؾع ايٛصاث١ٝ 

 :) ابضاٖاّ َاعًٛ ( ) ايك٠ٛ ايجايج١ ( اإلْغاْٝـــ١ ـ ايٓعض4١ٜ

 اإلْغإ إٔ تض٣ٚ اـرل٠ ايطبٝع١ اإلْغا١ْٝ ع٢ً تضنظـ 

 يغًٛن٘ بطبع٘ ٚٚاع  خرل

 ؼكٝل : َجٌ ْغا١ْٝا فبػ١ سات ٛمٛعاتَ ع٢ً تصنظـ 

  ٚاإلدتُاع٢ ايؾدق٢ ٚايٛدٛر اؿٝا٠ ٚاإلبزاع ٚأٖزاف ايشات
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 :ايؾدقٝات أْٛاع يبعض مناسز :ثايجا 

 ١ :ـ ايؾدق١ٝ ايطبٝع١ٝ أٚ ايعار1ٜ

ٜتُتع خقا٥ك ؽدقٝت٘ بقٛص٠ َتها١ًَ عٗض تضر ؾٖٛ  ـ 

َٔ ا٫مطضابات  خاىل  ع١ًُٝبقش١  ْؿغ١ٝ ٚعك١ًٝ 

 ايٓؿغ١ٝ ٚايعك١ًٝ

  : ـ ايؾدق١ٝ اإلْطٛا2١ٝ٥

َٓبغط١ اٚ ٫تٛدز ؽدق١ٝ َٓط١ٜٛ اْطٛا٤ نا٬َ ـ 

 ا٫ْطٛا٤ ا٫ْبغاط  ؾ٢ٗ ع٢ً َتقٌ اْبغاطا نا٬َ

ميٌٝ إىل ا٫ْعظاٍ  ٚايٛسز٠ ٚايبعز ـ :ا٫ْطٛا٢٥ فؿات َٔ ـ 

ايتأٌَ َٓؿضرا مبا ٜؾب٘ أس٬ّ ٚ يًتٛافٌ ا٫دتُاع٢ 

 ايٝكع١

املجاي١ٝ سغاؼ تػًب عًٝ٘ بايٓٛاسٞ املار١ٜ قًٌٝ ا٫ٖتُاّ ـ 

 املظاز  يشيو ػزٙ عضٜع ا٫ْؿعاٍ

  ) فؿاتٗا ( :ـ ايؾدق١ٝ اشلٝغترل3١ٜ

سب ايعٗٛص ٚقاٚي١ دشب اْتباٙ ٚ  ٚا٫ٖتُاّ بٗاسب ايشات ـ 

 ٚاٖتُاّ اٯخضٜٔ 

ايكاب١ًٝ يًُبايػ١ ٚ  اٯخضٜٔ يف املغ٦ٛي١ٝايتٛانٌ ع٢ً ـ 

تتغِ اْؿعا٫تِٗ طؿٛي١ٝ عضٜع١ ايتكًب  ٚايهشب ٚايتُجٌٝ 

 بايغطش١ٝ 

  : ـ ايؾدق١ٝ ايغٝهٛبات4١ٝ

 أِٖ فؿاتٗا  ٚ ؽدق١ٝ مز فتُع١ٝ ٫ٜتقضف باصار٠  ٚاع١ٝ

اػاٖا َ٪سٜا  ٜتدشيف عٔ َبهض٠ .ظٗٛص امطضاب ايغًٛى ـ 

 أٚ َنارا يًُذتُع .

عزّ ايٓنر ٚعٔ ايغٝطض٠ ايإلاصر١ٜ اع اـاصز ا٫ْزؾـ 

 ايعاطؿ٢ ٚايٓكك يف اؿهِ ع٢ً ا٭َٛص

  : ـ ايؾدق١ٝ ايز5١ْٝٚ

 ٚ اِٖ فؿات٘ :ٜعز ايٓكك َضنب ْؿغ٢ ٫ؽعٛص٣ 

ٜتدش َضتب١ أر٢ْ ب١ٝ ايتظاَات٘  ٚرا٥ِ يف تًٜعاْٞ َٔ عذظ ـ 

بايجك١ ٜؿتكض يًؾعٛص ـ  يف ايتعاٌَ َع ايػرل.

 ٜضم٢ با٭رٚاص اشلاَؾ١ٝ يف اؿٝا٠.ٚٚا٫عتك٬ي١ٝ.

 َٔ أِٖ خقا٥ك ايؾدق١ٝ املبزع١: : ـ ايؾدق١ٝ املبزع6١

ايتؿهرل ٜٚبتعز عٔ ايتؿهرل اـضاؾ٢  املٓٗر ايعًُٞ يف ـ 

 ًٜؿت اْتباٖ٘  َا ٫ ًٜؿت اْتباٙ ايؾدك ايعارٟ.ٚ

َؾانٌ ٚقناٜا قز ٫ ٜؿهض ؾٝٗا را٥ِ ايتؿهرل يف ـ 

 ايؾدك ايعارٟ.

 ٚدار٠ ٚسات عُل يًُؾه١ً ايٛاسز٠ٜعطٞ س٫ًٛ َتعزر٠ ـ 

 ٜتغِ باصتؿاع ْغب١ ايشنا٤ عٔ ايعارٜني.ٚ

 : : ا٫ٚ : ا٫ػاٙ ايٛسز٠ ايجايج١ : ايؿقٌ ايجا٢ْ : ا٫ػاٖات 
 بايجبات ٜتُٝظ اـدل٠ أسزثت٘ ْؿغ٢ عك٢ً تضنٝب ٖٛـ 

 بعٝزا أٚ َٔ قضٜبا ا٫ؾضار  عًٛى ٜٛد٘  ايٓغب٢ ٚا٫عتكضاص

 َعني ؾضر يتدقك سبَجٌ  ايب١٦ٝ عٓافض َٔ عٓقض عٔ

 آخض يتدقك نضاٖٝت٘  أٚ

ًٝا   :ا٫ػاٙ َهْٛات :ثاْ

 ٚأؾهاصٙ ايؿضر ٖٛ َعتكزاتـ :  املعضؾ٢ املهٕٛأ ـ 

 إدناب١ٝ أٚ عًب١ٝ تهَٕٛٚٛمٛع ا٫ػاٙ   حنٛ َٚعًَٛات٘

 .سٛ ٍ ايظٚاز   املعتكزات ْغل: َجاٍ  املٛمٛعات حنٛ

 حنٛ ٚاْؿعا٫ت٘ ايؿضر ٖٛ َؾاعضـ :  ا٫ْؿعاىل املهٕٛب 

 سب اٚ نضا١ٖٝ ا٣    َعني َٛمٛع

 أٚ يًكٝاّ  ٬َٝ ا٫ػاٖات ؼٌُـ :  ايغًٛنٞ املهٕٛز ـ 

 َعني عًٛى أٚ بؿعٌ ايكٝاّ عزّ

 َعني َٛمٛع أٚ مجاع١ أٚ ؽدك أٚ ؽ٤ٞ أعذبٓا ؾإساـ 

 اٚ ايعهػ .َا بؾهٌ َٓ٘ ْكذلب أٚ ْ٪ٜزٙ أٚ ْغاْزٙ ؾكز

 :) ٖضبضت عبٓغض ( ا٫ػاٖات رصاع١  أ١ُٖٝ :ثايًجا 

 َٚهتغب١ َتع١ًُـ 2 ايٓغب٢ بايجبات ا٫ػاٖات ـ تتغ1ِ

  ٚتطٜٛضٖا تػٝرلٖا ميهٔ ٚبايتاىل

ا٫ؾضار  بٗا ٜغتذٝب ايت٢ يًهٝؿ١ٝ ا٫ػاٖات ـ ؼزٜز3

 .بٗا ميضٕٚ ايت٢ اـدل٠ ملٛاقـ

 ٚبغًٛنِٗ ا٫ؾضار  باػاٖات املعضؾ١ خ٬ٍ َٔ ـ ايتٓب4٪

 .املدتًؿ١ املٛاقـ ؾ٢

 :ا٫ػاٖات خقا٥ك :صابًعا 

 ٚصاث١ٝ  ٚيٝغت َٚتع١ًُ َهتغب١ ـ ا٫ػاٖات1

  ادتُاع١ٝ َٚٛاقـ مبجرلات  ٚتضتبط تتهٕٛ ا٫ػاٖاتـ 2

 را٥ُا تتنُٔ ؾ٢ ؾضاؽ ٚيهٓٗا تتهٕٛ ٫ ـ ا٫ػاٖات3

 ايؿضر ٚقناٜا ايب١٦ٝ  بني ع٬ق١

  . . بٗا تضتبط ايت٢ املجرلات  سغب ؽتًـ ا٫ػاٖاتـ 4

  ايغابك١ يًددل٠ ْتادا تعتدل ا٫ػاٖاتـ 5

  :ا٫ػاٖات ٚظا٥ـ :خاًَغا 

 ايعًُٝات ـ تٓع2ِ. ٚتؿغضٙ ايغًٛى طضٜل ـ ؼزر1

 ايؿضر ؾٝ٘ ٜعٝؿ اجملاٍ ايش٣ سٍٛ املعضؾ١ٝ ٚ  ايزاؾع١ٝ

 ٚتؿاعً٘ ٚأؾعاي٘ أقٛاي٘ ؾ٢ ايؿضر عًٛى ؾ٢ ـ تٓعهػ3

  اٯخضٜٔ َع

 املٛاقـ ؾ٢ ايكضاصات اؽاس ع٢ً ايكزص٠ يًؿضر ـ تٝغض4

  املتعزر٠ ايٓؿغ١ٝ

 :ا٫ػاٖات تػٝرل :عارًعا 

 :ا٫ػاٖات يف تػٝرل إسزاخ ع٢ً تغاعز ايت٢ عٛاٌَأ ـ 

     .صعٛخ٘ ٚعزّ ا٫ػاٙ معــ 

 . قٛتٗا ؾ٢ َتغا١ٜٚ َتٛاط١ٜ اػاٖات ٚدٛرـ 

        . ا٫ػاٙ مبٛمٛع تتقٌ خدلات َباؽض٠ ٚدٛرـ 

 ا٫ػاٙ ٖاَؾ١ٝ أٚ عطش١ٝـ 
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 : فعبًا اَضا تػٝرل ا٫ػاٖات ػعٌ ايت٢ ايعٛاٌَ أِٖب ـ 

       عٔ ا٫ؾضار ايؿهض٣  اؾُٛرـ  ٚصعٛخ٘ ايكزِٜ ا٫ػاٙ ق٠ٛـ 

        ي٬ػاٙ ايؾزٜز ا٫ْؿعاٍ ـ َقاسب١

      يًشات تٗزٜز أْ٘ ع٢ً اؾزٜز ا٫ػاٙ إرصاىـ  

  ايؿضر عٓز ايك١ٜٛ ـ ايزٚاؾع

   :ايكِٝ تعضٜـ :اًٚياـ   ـ ايكٝــــــِ :2

 دزٜض َاٖٛ نٌا٣  ٚقزصٙ ايؾ٧ ق٢ٖ١ُٝ :  ايًػ١ ؾ٢أ ـ 

 أٚ إقتقار١ٜ أٚ ٫عتباصات  ادتُاع١ٝ ايؾدك باٖتُاّ

)  ٖٛ ايجُٔ ٭ٕ ايجُٔ َٔ أعِ ايك١ُٝـ ٚ   ر١ٜٝٓ أٚ أخ٬ق١ٝ

 ععض ايؾ٤٢ ٚقُٝت٘ املار١ٜ(

 : أعاعٝني إطاصٜٔ بني منٝظ عٛف: ب ـ املع٢ٓ ا٫فط٬س٢ 

 ٚؾًكا ا٭ٚيٜٛات تضتٝب ٢ٖ : ايعاّ ا٫دتُاعٞ اإلطاصـ 1

 أٚيٜٛات تضتٝب٢ٖ : ايٓؿغٞ اإلطاصـ 2 ا٫دتُاع١ٝ يًُعاٜرل

املٛعٝك٢ قز ٜهٕٛ شلا ق١ُٝ عٓز َجاٍ : .ٚتؿن٬ٝت ايؿضر

 ؾضر ٚيٝػ شلا ق١ُٝ عٓز اخض ٜٚهضٖٗا ثايح

ًٝا   :ايكِٝ خقا٥ك :ثاْ

        ا٫ػاٖات َٔ ٚسل٫ٛ ٚػضٜزا ع١َُٝٛ  أنجضـ 

  .َٓٗا يًتػٝرل قاب١ًٝ ٚأقٌ ا٫ػاٖات َٔ ثباتا أنجضـ 

قز تهٕٛ   سني يف ٚأخ٬قٞ تؿنًٝٞ داْب عًٞ تٓطٟٛـ 

 .عًب١ٝ ا٫ػاٖات

َٔ ا١ُٖٝ عًِ اؾػضاؾٝا ٚرٚصٙ ؾ٢ : َٛقـ ايؿضر  َجاٍ  اخض

 ذنزر ايك١ُٝ ايت٢ ٜتبٓاٖا ايؿضر  اؿٝا٠ 

 ايتعًِ : يعًُٝات ْتاز ايكِٝـ  :ايكِٝ انتغاب :ثايًجا 

 ؾايهجرل ٚايتكًٝز بامل٬سع١ ايكِٝ   ٜهتغبـ ٫ٕ ايؿضر 

 املُٗني ا٭ؽدال أٚ آبا٥ِٗ ْعض بٛدٗات ٜكبًٕٛ ا٭٫ٚر َٔ

 ب٦ٝتِٗ يف

 ايتعًِ َبار٨ ْتٝذ١ قُٝ٘ ايؿضر بعض ٜهتغب ٚقزـ 

 ايكُٝٞ ايغًٛى تك١ٜٛ عًٞ ايتعظٜظ ٜعٌُ سٝحـ   ايؾضطٞ

 ايغًٛى نـ أٚ اْطؿا٤ إيٞ ايعكاب ٜ٪رٟٚ  ؾٝ٘ املضغٛب

 .ؾٝ٘ املضغٛب غرل

 :ايكِٝ يف ت٪ثض اييت ايعٛاٌَ :صابًعا 

 ا٫قتقارٟ ٚايٛمع ايتع١ًُٝٝ ٚاـدلات  ٚايكزصات  ايغٔـ 

  ا٫دتُاعٞ ٚاـًؿ١ٝ ايجكاؾ١ٝ

 .ايكِٝ ٚ تعزٌٜ تؾهٌٝ يف ؾع٬ ت٪ثض املزصع١ٝ اـدلات ـ 

   :ايكِٝ تؾهٌٝؾ٢  ايتٓؾ١٦ ا٫دتُا١ٜٝ رٚص :خاًَغا 

 أمناط َٔ ٥٬َِ غرل ٖٛ َٚا ٥٬َِ ٖٛ َا ا٫عض٠ رـ ؼز

 . ...اخل ا٫عتك٬ٍ عًٛى رعِ َجٌ ٚايزٚاؾع ايغًٛى

 ٜؾهٌ ٚايعك١ًٝ ايٛصاث١ٝ  ايطؿٌ ـ اـقاٍ ايؿضر١ٜ 

ٚتؾهٌ  ايؿضر١ٜ ايؿضٚم أعاؼ ٢ٖٚسٝا٠ ايؿضر  تؿاعًٗا

 ايك٢ُٝ  ْغك٘

   ايٛسز٠ ايجايج١ : ايؿقٌ ايجايح : اعايٝب ايتٛاؾل :

١ٝ ٚايعضٚف ايطبٝعايب١٦ٝ ٚ  ٖٛ امل١ُ٥٬ بني ايؿضر ايتٛاؾل:ـ 

َغتُز َٔ عًِ ايبٝٛيٛدٝا ٚا٫دتُاع١ٝ ايت٢ ٜعٝؿ ؾٝٗا 

 يف عًِ ايٓؿػ ٜتنُٔ ايتٛاؾلٚ  ٚانز عًٝ٘ عًِ ايٓؿػ 

  َعٓني :

تعزٌٜ عًٛى ايؿضر عٝح ٜتٛا٤ّ َع ( املع٢ٓ ا٭ٍٚ: 1)ـ 

ٚاملار١ٜ ايعضٚف املتػرل٠ يف ايب١٦ٝ ايٓؿغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 .احملٝط١ ب٘ 

تعزٌٜ ايب١٦ٝ ايٓؿغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ( املع٢ٓ ايجاْٞ: 2) ـ

  ٚاملار١ٜ احملٝط١ بايؿضر  إلؽباع رٚاؾع٘ ٚاٖزاؾ٘.

 ا٫ٚ: أْٛاع ايتٛاؾــــــل : 

 ايؾدقٞ ( :ايتٛاؾل ايٓؿغٞ ) أ ـ 

إٔ ٜهٕٛ ايؿضر صامٝا عٔ ٚاملٛا١َ٤ بني ايؾدك ٚسات٘.  ٖٛ

ايؿضر يزٚاؾع٘ ٚسادات٘ ايؿضر١ٜ مبز٣ إؽباع ٜضتبط ْؿغ٘ 

 ٚؼكٝل أٖزاؾ٘ ايؾدق١ٝ.

 :  ايتٛاؾل ا٫دتُاعٞب ـ 

ؾٌُ ٜٖٚٛ املٛا١َ٤ بني ايؾدك ٚايب١٦ٝ أٚ غرلٙ َٔ ايٓاؼ 

مجٝع اجملا٫ت ا٫دتُاع١ٝ ايت٢ ٜعٝؿ ؾٝٗا ايؿضر ٜضتبط 

 مبز٣ إؽباع ايزٚاؾع 

 اع١ٝ ٚؼكٝل ا٭ٖزاف ا٫دتُاع١ٝ ٚاؿادات ا٫دتُ

 ثاْٝا: ا٫سباط ايٓؿغ٢ : 

َا ميٓع  ٜٛدز عٓزَا ايؿضر ٜقٝب  ايش٣ ايؾعٛص ٖٛـ 

 َضغٛب٘ ؼكٝك٘ ٭ٖزاف

 ايؿضر بٗا ٜؾعض ايت٢ ٚايزاؾع١ٝ ا٫ْؿعاي١ٝ اؿاي١ ٖٛـ 

 رٚاؾع٘ إؽباع َا ميٓع  ٜٛاد٘ عٓزَا

 ٚا٫نت٦اب ايؿؾٌ ٚاينٝل ٚايتدلّ َؾاعض َجٌـ 

 :ي٬سباط ت٪ر٣ اييت أ ـ  ايعٛاٌَ 

 : َجٌ  : بايؿضر خاف١ عٛاٌَ راخ١ًٝ :ـ 1

         ْؿغ٘ ايؿضر ؾ٢ نؿا١ٜ عزّ أٚ ققٛص دٛاْب ٚدٛرـ 

 َع١ٓٝ ْؿغ١ٝ خقا٥ك ْككـ      َع١ٓٝ قزصات  ْكك ـ 

 باصعا َٛعٝكٝا ٜقبح إٔ ميهٓ٘ ؽدك نٌ ؾًٝػـ 

  اصار سيو أْ٘ جملضر

 : َجٌ : بايب١٦ٝ خاف١ عٛاٌَ خاصد١ٝ:ـ 2

 ايت٢ ا٫قتقار١ٜ املعاْا٠ٚ  اينٛما٤ ايت٢ متٓعٓا ايذلنٝظ ـ 

 . ايٛايزٜٔ أسز ٭ٖزاؾ٘ اٚ ٚؾا٠ ايؿضر رٕٚ ؼكٝل ؼٍٛ

  ثايجا : ايقـــــضاع  : 

 ايؾعٛصتتُجٌ ؾ٢  عاصٙ غرل راؾع١ٝ اْؿعايٝ٘ ٖٛ ساي٘ـ 

 تتٓاطع٘ ايؿضر عٓزَا تقٝب ٚايكًل ٚاينٝل ٚايذلرر باؿرل٠

َجاٍ : تضرر طايب  َتغا١ٜٚ ق٣ٛ سات كتًؿ١ اػاٖات

ايجا١ْٜٛ بني نًٝتني َٔ نًٝات ايك١ُ بعز سقٛي٘ ع٢ً 

  اجملُٛع 
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 اإلقزاّ (( –( فضاع )) اإلقزاّ 1) :ايقضاع  ـ أْٛاع1

ا٫ختٝاص بني َجاٍ :  ن٬ُٖا دشاب ٖٛ ا٫ختٝاص بني ٖزؾني ـ 

 ن٬ُٖا مبٛافؿات َٚظاٜا دٝز٠  ٚظٝؿتني  

ذنزخ ٖشا ايقضاع عٓزَا ـ  اإلسذاّ (( –( فضاع )) اإلقزاّ 2)

سب : َجاٍ  ٜهٕٛ اشلزف ايٛاسز دشابا َٚٓؿضا يف ٚقت ٚاسز

  ايؿضر انٌ اؿ٣ًٛ ٚخٛؾ٘ َٔ َضض ايغ١ُٓ 

 اإلسذاّ (( –)) اإلسذاّ (  فضاع 3)

ٜعز أفعب  ا٫ختٝاص بني ٖزؾني ن٬ُٖا َٓؿض ٚغرل دشاب .ـ 

يشيو تطٍٛ َزت٘  اْٛاع ايقضعات انجض فعٛب١ يف اؿغِ ؟ 

 ٚنجرلا َا ٜتشبشب ا٭ؽدال بني ايبزًٜني املٓؿضٜٔ .

سرل٠ املضٜض بني تٓاٍٚ ايزٚا٤ املض أٚ اعتُضاص املضض .أٚ ـ َجاٍ : 

َٚا ٜقاسب٘  سرل٠ أفشاب ايظٚاز ايؿاؽٌ بني اعتُضاص ايظٚاز 

 َٔ ع٤ٛ ايعؾض٠ ٚبني ايط٬م ٚتؾتٝت ا٭بٓا٤ .

 عاص٠ غرل اْؿعاي١ٝ سا٫تـ  :ٚايقضاع  اإلسباط ـ ْتا٥ر2

 ٢ٖ : عٛاٌَعز٠  ع٢ًٚتتٛقـ  ٚايػنب ٚايتٛتض نايكًل

 نايػؿ يقضاع خًك٢ ا٫عتذاب١ ؾطضٜك١ـ  ايعا٥ل : أـ ْٛع

 عٔ ؽتًـ بايشْب ؽعٛص َٔ َٚاٜقاسب١ )ا٫َتشاْات ؾ٢

 ٜبشح سني  )ايزخٌ نٓكك ( يعا٥ل اقتقار٣ ا٫عتذاب١

 رخً٘ يظٜار٠ َج٬ إماؾ٢ عٌُ عٔ املض٤

 إىل ت٪ر٣ قز ايغابل ايؿؾٌ خدلات ـ   ايغابك١ : ب ـ  اـدل٠

املام٢  ؾ٢ نجاح خدلات ـ اَا  ٚايتٛتض ايكًل َٔ َظٜز

 عٓز ٜؾعض قز ؾإْ٘ ايعٛا٥ل ع٢ً ايتػًب تغاعز ؾ٢ 

  بايٓؿػ بايجك١ َٛاد١ٗ املٛقـ

ؾايؿؾٌ ؾ٢ ا٫َتشإ قز ـ   يًُٛقـ : ايؾدك ز ـ تؿغرل

 تكزٜضٙ نإ إسا عا٥ل َ٪قت بأْ٘ ٜؿغضٙ أسز ايط٬ب

 َٓدؿنًا تكزٜضا سات٘ ٜكزص ايش٣ ايطايب أَا  َضتؿعا يشات٘

 ٜٚؾعضٙ ٜٗزرٙ خطضا سيو ٜٚعتدلٙ ؾ٢ تؿغرل ٜبايؼ ؾإْ٘

  بايٓؿػ ايجك١ إىل ؾكزإ ٜٚ٪ر٨ بايٓذاح دزٜض غرل بأْ٘

 ايؾدك ؾإٕ ثاًْٜٛا ايزاؾع نإ ؾإساـ  : ايزاؾع ر ـ طبٝع١

 ايزاؾع نإ إساٚ  باينٝل خؿٝـ بؾعٛص إ٫ ٜغتذٝب ٫

  ا٭َز طٌٜٛ ٜهٕٛ ٜقاسب٘  ايش٣ ايتٛتض ؾإٕ  أعاعًٝا

 ا٭ٖزاف : ؼكٝل أٚ ايزٚاؾع إؽباع َهاْات ٖـ ـ إ 

ايش٣   ٚاشلزف َتعزر٠ بطضم إؽباع٘ ميهٔ ايش٣ ايزاؾعـ 

 عُٓٗا ؾ٬ ٜٓؾأ  كتًؿ١ بٛعا٥ٌ إيٝ٘ ايٛفٍٛ ميهٔ

 تٛاؾل  َؾه٬ت

 صابعا : ايكــًــــــــــل : 

 َقزص ٚي٘ ؽعٛص٣ اـٛف٫ٕ :  اـٛف عٔ ايكًل رنتًــ 

 ايكًل أَا  )   اؿٝٛاْات َٔ َجٌ )اـٛف َعضٚف خاصد٢

َجٌ  .غرل ٚامش١ غايبًا ٚأعباب٘ ٚراخ٢ً ؽعٛص٣ ٫ ؾٗٛ

 ايتٛتض بغبب َضض ا٫ب اٚ ا٫ّ ؾٗٛ )قًل(

 ايكًــــــــل : تعضٜـ (1

 ايؿضر ؾٝٗا ٜتٛقع املغتُض ايؾاٌَ ايتٛتض َٔ ساي١ـ ٖٛ 

 ٚؾغٝٛيٛد١ٝ باعضاض دغ١ُٝ َقشًٛبا ٚتٗزٜزا خطضا 

 َٚعضؾ١ٝ ٚاْؿعاي١ٝ

 :ايكًل َعاٖضـ 2

 َجٌ اعضاضـ   :ٚايؿغٝٛيٛد١ٝ اؾغ١ُٝ ايٓاس١ٝ َٔـ 

 ايتبٍٛ نجض٠ اإلعٗاٍ أٚ املعز٠ ايكًب ٚامطضاب  مضبات

  ايعضم ٚنجض٠

 اإلدٗارٚايذلنٝظ ع٢ً ايكزص٠ عزّ: ا٫ْؿعاي١ٝ ايٓاس١ٝ َٔـ 

 ٚا٭صم ا٫طضاف  بضٚر٠ٚ َدلص رٕٚ ٚايتعب

 تٛقع َع٘ ٜٚتظأَ  ايكًل ٜغبل : املعضؾ١ٝ ايٓاس١ٝ َٔـ 

 يًؿضر أٚ َهضٚٙ ع٧ٝ ؽ٧ ؿزٚخ َغتُض

 :-ٖٚٞ  َغتٜٛات ث٬ث١ ايكًل  تٛدز َغتٜٛاتـ 3

 املعتزٍ: أ ـ ايكًل

 املؾه٬ت سٌ إىل ٜ٪ر٣  ٚفشٞ َٚٝغض راؾعٞ قًل ٖٛـ 

 .ايتعًِ ٚايتٛاؾل عًُٝات ٜٚغٌٗ ٚاإلبزاع

 املٓدؿض : ب ـ ايكًل

 ٚا٫ُٖاٍ ٚايهغٌ باي٬َبا٠٫ فاسب٘ ؽعٛص إىل ٜ٪ر٣ـ 

  .االنجازؾ٢  ايضغب١ ٚعزّ

 املضتؿع : ز ـ ايكًل

 يًٛظا٥ـ ٚخؿض  عقب١ٝ إىل ايكًل َغت٣ٛ اصتؿاعـ 

 ؽعٛص بعزّ ٚ ايكضصات اؽاس ع٢ً ايتؿهرل ٚايكزص٠  املعضؾ١ٝ

 ؾ٢ ايبت ع٢ً ايكزص٠ اؿ١ًٝعزّ ٚق١ً ايهؿا١ٜ ٚايعذظ

 ا٭َٛص

 املباؽض٠ : ا٭عايٝب :قٌ ايضابع : اعايٝب سٌ ايقضاعات ايؿ ـ  

  اشلزف : إىل ٚايٛفٍٛ ايعا٥ل ٫طاي١  اؾٗز بشٍـ 1

. ايعٛا٥ل  ٖشٙ ٫طاي١  اؾٗز َٚناعؿ١ دز٣ بعٌُ ايكٝاّـ 

 َٔ ٜظٜز إٔ ذناٍٚ ا٫َتشإ ؾ٢ ٜضعب ايطايب ايش٣:  َجاٍ

  ؾ٢ ا٫َتشإ ٜٓذح ست٢ رصٚع٘ اعتشناص ؾ٢ فٗٛرٙ

  ف :يًٛفٍٛ إىل  اشلز ـ ايبشح عٔ طضم أخض٣ 2

ْٚؾاط ٫ ذنكل َا ٜبشي٘ َٔ دٗز  ايؾدك إٔإسا ٚدز ـ 

ٖٚشٙ ايطضٜك١ ٫ تقًح اشلزف ؾإْ٘ ٜبشح عٔ طضٜك١ أخض٣ 

ًا عٔ عٝٛب ؽدق١ٝ إ٫ إسا نإ ايعا٥ل خاصدًٝا أٚ نإ ْامج

ؾ٤ٛ ايطايب اىل تػٝرل عارات٘ ؾ٢ : َجاٍ .  ع٬دٗاميهٔ 

 املشانض٠ 
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  :ـ اعتبزاٍ اشلزف بػرلٙ 3

ٍ ٖزف آخض ٜغٌٗ ايٛفٍٛ إيٝ٘ ٚاس٬ ٢ٖ تػٝرل اشلزف ْؿغ٘ـ 

اشلزف اؾزٜز ؾ٢  نجاحٚتتٛقـ نؿا٠٤ ٖشٙ ايطضٜك١ ع٢ً 

: يٓؿضض أْو نٓت تتٗٝأ َجاٍ   . إؽباع ايزاؾع أٚ اؿاد١ 

ؾأَطضت ايغُا٤ ٚامطضصت إىل ايبكا٤ ؾ٢ يًعب نض٠ قزّ 

املٓظٍ ٚأخشت تؾاٖز ايتًٝؿظٜٕٛ ؾإسا نإ ٖزؾو َٔ يعب 

ؾإٕ َؾاٖز٠ بتو ؾ٢ ايتغ١ًٝ بضغنض٠ ايكزّ َضتبطًا 

ميهٔ إٔ ٜؾبع ٖشٙ اؿاد١ أَا إسا نإ يعب ايتًٝؿظٜٕٛ 

َؾاٖز٠  نض٠ ايكزّ ٖزؾًا يًشاد١ إىل ايتكزٜض ؾإٕ

 .ؼكل سيو ايتًٝؿظٜٕٛ ئ 

  :ـ اعتدزاّ اعًٛب سٌ  املؾه4١ً

 ايش٣ ٜغع٢ إيٝ٘مجع أندل قزص َٔ املعًَٛات عٔ اشلزف ـ ٖٛ 

ايتشًٌٝ املعتار٠ ؾ٢ عًٛى سٌ املؾه١ً ثِ دنضب عًُٝات 

    . ٚقز ٜٓت٢ٗ ب٘ سيو إىل قبٍٛ اشلزف أٚ ايتد٢ً عٓ٘

) اؿٌٝ ايزؾاع١ٝ  املباؽض٠ غرل ا٭عايٝب :ثاًْٝا 

 : )املٝهاْٝظَات(

 اإلسباط ع٢ً ايتػًب ؾ٢ املباؽض٠ ا٭عايٝب ؾؾًت إساـ 

 يتدؿٝـ املباؽض٠ غرل ايطضم بعضيايؾدك  ًٜذأ أٚايقضاع 

 ايقضاع  اإلسباط عٔ ايٓادِ ايتٛتض سز٠

٭ْٗا ٫ إصار١ٜ ٫ ٜؾعض ايؾدك بٗا ـ  زلٝت باي٬ؽعٛص١ٜ ؟ ـ 

  أِٖ  اؿٌٝ ايزؾاع١ٝ ) ا٫ؽعٛص١ٜ (ٚ

 ( ايهبـــــت:1)

سٝح ٜغع٢ ايؿضر بطضٜك١ ٫ ٖٛ ْٛع َٔ ايٓغٝإ املزؾٛع . ـ 

عٔ ت امل٪مل١ ٚايشنضٜاإصار١ٜ إىل إبعار ايزٚاؾع غرل املكبٛي١ 

 يف بعز ؾُٝا را٥ض٠ ايؾعٛص ٚايٛعٞ ٚإخؿا٥ٗا يف اي٬ؽعٛص تعٗض

 .ايًغإ ٚس٫ت ايّٓٛ اشلؿٛات أس٬ّ ؽهٌ

 عزّ ايضغب١ ؾ٢ تشنض ٚؾا٠ ؽدك قبٛب :َجاٍ

   ( اإلع٤٬ ٚايتغاَٞ :2)

ٖٛ ؼٌٜٛ ايطاق١ ايٓؿغ١ٝ املتعًك١ بأسز ايزٚاؾع أٚ ا٭ٖزاف ـ 

  ٚتٛدٝٗٗا إىل ْؾاط ادتُاعٞ َكبٍٛ .غرل املكبٛي١ ادتُاعٝا 

  : ايزاؾع اؾٓغ٢ ميهٔ اع٩٬ٙ بايٓؾاط ايؿ٢ٓ 1َجاٍـ 

  ( ايتعٜٛــــــض :3) 

يتدؿٝـ سز٠ ٖٛ س١ًٝ رؾاع١ٝ ٫ ؽعٛص١ٜ ًٜذأ إيٝٗا ايؿضر ـ 

ايتٛتض ايٓادِ عٔ اإلسباط أٚ ايقضاع .َٚا ٜقاسبٗا َٔ ؽعٛص 

 .   ؿؾٌ بايٓكك أٚ إسغاؼ باي

 ٝـ ًٜذأ يًكغ٠ٛ ع٢ً اؿْٝٛات ؽدك حنٝـ معَجاٍ : ـ 

  

ٖٛ قاٚي١ ٫ ؽعٛص١ٜ إلعطا٤ ـ   ( ايتدلٜــــــــــــــض  :4)

ٚ َعكٛي١ َٓطكٝا ع٢ً ايضغِ أعباب تبزٚ َكبٛي١ ادتُاعٝا 

 :َجأٍَ إْٗا غرل ع١ًُٝ ٚسيو  ػٓبا يًغبب ايقشٝح  . 

 ايطايب ٜدلص اُٖاي٘ يٛادبات٘ باملضض 

 ًٜذأ رؾاع١ٝ ٢ٖ س١ًٝـ  ايٓكٌ ( : أٚ اإلس٬ٍ ) ( ا٫طاس١ 5) 

 غرل ا٭ف١ًٝ َعاْٝٗا َٔ ا٫ْؿعا٫ت يٓكٌ ايؾدك إيٝٗا

 يز٣ قب٫ًٛ أنجض تهٕٛ بز١ًٜ َعإ  أخض٣ إىل املكبٛي١

 ص٥ٝغ٘ ؾ٢ ايعٌُ يظٚدت٘اٍ : املٛظـ ٜٓكٌ غنب َج ايؾدك

ايؿضر  اإلعكاط س١ًٝ ًٜذأ إيٝٗاـ  ( ا٫عكـــــــــــــــــاط :6)

أٚ ؾؾً٘ باٯخضٜٔ ٖٚٛ بشيو ٚع١ًٝ سني ًٜقل عٝٛب٘ 

إلْهاص ٖشٙ ايعٝٛب َٚٔ اإلعكاط أٜنا إٔ ٜٓغب ايؾدك 

َجاٍ : يؾدك آخض َغ٦ٛي١ٝ ا٭ؾعاٍ اييت ٜضٜز إٔ ٜتدلأ َٓٗا .

 فؿ١ ايهشب( ع٢ً افزقا٥٘ ايطايب ايش٣ ٜهشب ) ٜغكط 

 ايتٛســــز ( : (( ايتكُك7) 

 املض٤ ٜغع٢ ٚؾٝٗا اإلعكاط س١ًٝ عهػ ٢ٖ ايتكُك س١ًٝـ 

 عٔٚايقضاع  عٔ اإلسباط ايٓادِ ايٓؿغٞ ايتٛتض خؿض إىل

 أٚ  آخض ؽدك بٗا ٜتغِ ايت٢  ايقؿات ببعض ايتش٢ً طضٜل

 ايؾدك ٖشا َع ايٛدزاْٞ ايتٛسز عٔ طضٜل

 َجاٍ : تٛسز ايطؿٌ ايقػرل َع ٚايزٙ ـ 

 أعايٝب بعض ايؿضر إىل  اصتزار ٖٛـ  ( ايٓهــــــٛل  :8)

 ٚؼكل ايؾدك صغبات تؾبع ناْت ايت٢ ايكزمي١ ايتٛاؾل

 عٛر٠ :َجاٍ. منٛٙ َضاسٌ  َٔ عابك١ َضس١ً أٖزاؾ٘ ؾ٢

املضأ٠ نبرل٠ ايغٔ ي٬ٖتُاّ ايظا٥ز بٓؿغٗا نُا يٛ ناْت 

 ؾتاٙ فػرل٠

 ايؾدك صؾض فٛص٠ تعٗضؾ٢ـ  ( ا٫ْهــــــــــاص  :9)

َجاٍ : ؽعٛص .فضاع  أٚ إسباط ساي١ ؾ٢ بأْ٘ ا٫عذلاف 

 ايتادض بايضما صغِ خغاصت٘ 

1

٫ْٗا  يًٓعض١ٜ ايع١ًُٝ َها١ْ َتُٝظ٠ ؾ٢ ايبشح ايع٢ًُـ 

٫ ٜغتطٝع تضتٝب ؾبزْٚٗا  ر ١ٜٖٛ ا٣ عًِ َٔ ايعًّٛ ؼز

ايبٛف١ً تٛد٘ َجاٍ .  َعًَٛات٘ أٚ تؿغرلٖا ايتؿغرل ايقشٝح

  ايغؿ١ٓٝ ؾ٢ ايبشض ي٬ػاٙ ايقشٝح  

 : أ٫ٚ: تعضٜـ ايٓعض١ٜ ؾ٢ عًِ ا٫دتُاع 

املعضؾ١ ايت٢ تتغِ بايتعُِٝ  ٚتؿغرل اؾٛاْب ٢ٖ ْغل َٔ ـ 

 املدتًؿ١ يًٛقا٥ع

ؽنع يع١ًُٝ عٔ ايٓعضٜات ايضٜام١ٝ ٫ْٗا ؽتًـ ايٓعض١ٜ اـ 

 ٚتغاعز) ايتذضٜب١ٝ (  زقٗا عٔ طضٜل امل٬سع١ يًتشكل َٔ ف

دزٜز٠ أٚ ٚمع ؾضٚض  ع١ًُٝ  ع٢ً انتؾاف قٛاْنيايعًُا٤ 

 ٫ختباص فزقٗا 
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 : ثاْٝا: بٓا٤ ايٓعض١ٜ ؾ٢ عًِ ا٫دتُاع 

) املؿاِٖٝ َٔ ايتقٛصات ُٛع١ ـ ف2    ا٫عاع٢ـ ايؾهٌ 1

 ) ايبزٜٗٝات ٚايكناٜاٚايؿضٚض (  َٔ ا٫سهاّـ فُٛع١ 3

٫ختباص ايع٬قات دزّ املٓٗر املغت ـ5 ا٫دضا١ٝ٥ـ ايتعضٜؿات 4

 ايٓتا٥ر ـ تؿغرل 7  ايبٝاْات ـ ؼًٌٝ 6  بني ايؿضٚض

 ايبٓا٤ املٓطك٢ املٓٗذ٢ـ تكِٝٝ 8

  :ثايجا : ٚظا٥ـ ايٓعض١ٜ ؾ٢ عًِ ا٫دتُاع 

   : ـ ؼزٜز  ا٫ػاٙ  ا٫عاع٢ يًع1ًِ

 عٔ طضٜل ؼزٜز ْٛع ايٛقا٥ع ايت٢ دنب مجعٗا عٔ ايعاٖض٠ 
 تٗتِ ( ؾإٕ ايٓعض١ٜ ا٫قتقار١ٜ عٛف  نض٠ ايكزّ : )َجاٍ 

   ايتغٜٛل ٚايعضض ٚايطًبًب اـال ببايعضض ٚايط
ؾٝٗتِ ايعامل ظُع اؿكا٥ل املتعًك١ أَا ايٓعض١ٜ ا٫دتُاع١ٝ 

   هض٠ ايكزّ ١ املتق١ً ببا٫ْؾط١ ا٫دتُاعٝ

  : ـ تكزِٜ   تقٛصات2

سٝح ٜغاعز ايعامل ٜغذلؽز بٗا ايعامل عٓز مجع٘ يًشكا٥ل ـ 

ع٢ً ارصاى ايع٬قات بني ايٛقا٥ع ٜٚضؽزٙ اىل ْٛع١ٝ ايٛقا٥ع ايت٢ 

:ارصاى ايع٬ق١ بني ) ايط٬م ٚاحنضاف َجاٍ . ٜكّٛ ظُعٗا 

 ا٫ٚ٫ر ( اٚ ) ايبطاي١ ٚاْتؾاص اؾضمي١ (  

  : ايٛقا٥ع ٚايع٬قات بٝٓٗاـ تًدٝك 3
ؾهٌ َا تتنُٓ٘ ايٓعض١ٜ ٜعز تًدٝقا يعزر ٫ْٗا٢٥ َٔ ـ 

امل٬سعات ايت٢ قاّ ايعًُا٤ بادضا٥ٗا  ؾايكٛاْني تًدك 

ايع٬قات بني ايعٛاٖضٚايٓعضٜات تًدك ايع٬ق١ بني ايكٛاْني 

 ٫ٚ ميهٔ بٓا٤ اعتٓتادات اإل بتًو ايطضٜك١ 
 سعات عزٜز٠ ًٜدك ٬َ ١ًٝ اؿ١ٝ : َؿّٗٛ اـَجاٍ 

  : بايٛقا٥ع ـ ايتٓب4٤ٛ

 َٔ خ٬ٍ تًدٝك ايٛقا٥ع ٚتؿغرلٙ ميهٓٓا ايتٓب٤ٛ باملغتكبٌ ـ 
: عٓزَا ْكٍٛ إ ) ايبطاي١ ت٪ر٣ اىل اْتؾاص اؾضمي١ ( َجاٍ 

ٖشا َعٓاٙ إ ْتٛقع اخنؿاض اؾضمي١ عٓز تٛؾرل ؾضل عٌُ 

 ٫ؾضار اجملتُع ٚاْؾا٤ املقاْع  

  : ـ ؼزٜز أٚد٘  ايٓكك ؾ٢ َعضؾتٓا5
عًٝٓا عٝغٌٗ ؾٗشا  ض١ٜ تًدك ٚتٓعِ املعضؾ١ايٓعمبا إ ـ 

ؾًٔ ْعضف  َعضؾ١ َا ٜٓكقٓا َٔ َعضؾ١ َٚا دنب ايبشح عٓ٘ 

 . َا ٜٓكقٓا إ٫ اسا عضؾٓا َا ٖٛ َتٛؾض يزٜٓا 

: عٓز رصاع١ املؾه١ً ايغها١ْٝ ٚمجع املعًَٛات َجاٍ 

َٔ َعًَٛات املتٛؾض٠ عٓٗا ؾٗشا ٜ٪ر٣ اىل َعضؾ١ َا ٜٓكقٓا 

 املؾه١ًؿٌ 

 

 

 

  :  ـ تضؽٝز ايتطبٝل6

اشلزف ايٓٗا٢٥ يًعًِ ٖٛ ايتطبٝل َٔ خ٬ٍ ايغٝطض٠ ع٢ً 

ايٓعض١ٜ ايع١ًُٝ ؼكل سيو ٚتضؽز  ايطبٝع١ ٚتغدرلٖا 

: قٛاْني اْعهاؼ ٚاْهغاص َجاٍ ايتطبٝل ؾ٢ كتًـ اجملا٫ت 

 عاعزت ع٢ً انتؾاف اخذلاع ايهاَرلا
 ع٢ً انتؾاف ايتًٝؿٕٛ َجاٍ : قٛاْني املٛدات ايقٛت١ٝ عاعزت

 عًِ ا٫دتُاع: صابعا :مناسز يًٓعض١ٜؾ٢  

  ٓا١ٝ٥  ايٛظٝؿ١ٝ ايٓعض١ٜ ايبـ : 

ٜكزَ٘ اؾظ٤ يًهٌ قز ٜهٕٛ اجملتُع أٚ ـ ا٫عٗاّ ايش٣ 1ـ ٢ٖ 

 (رٚص ناِٜ ٚبضإٚ َٚايٝٓٛؾغه٢ )ايجكاؾ١  

تكزَ٘ اؾُاع١ ٫عنا٩ٖا اٚ اجملتُع ايهبرل ـ ا٫عٗاّ ايش٣ 2

 ؾُاعت٘ ايقػرل٠ 

ا٫دتُاع١ٝ بٛفؿٗا عًُٝات أٚ اثاص ٫ب١ٝٓ ـ رصاع١ ايعٛاٖض 3

 أٚ ايطبك١ اْغام ايكضاب١ َجٌ ادتُاع١ٝ 

  ًٓعض١ٜ ايبٓا١ٝ٥ ايٛظٝؿ١ٝ يا٫ؾذلامات ا٫عاع١ٝ  : 

      دنب ؼًٌٝ اجملتُعات ع٢ً اْٗا اْغام سات ادظا٤ َتزاخ١ً ـ 

 ع٬قات ايغبب ٚايٓتٝذ١ َهضص٠ ـ 

    ا٫ْغام ا٫دتُاع١ٝ ؾ٢ ساي١ تٛاطٕ رٜٓاَٝه٢ َغتُض ٚرا٥ِ ـ 

ايتهاٌَ ايتاّ ٫ ميهٔ سزٚث٘ ٫ٕ نٌ ْغل ادتُاع٢  ي٘ ـ 

 ٚيهٔ ا٫ْع١ُ راخٌ ايٓغل ؼزخ ايتٛاطٕ احنضاؾات٘ 

ْتٝذ١ يتهٝـ  ع١ًُٝ تٛاؾك١ٝ بط١٦ٝ ؾ٢  ا٫عاؼ ػرل ـ ايت

تُٓٛ َٔ خ٬ٍ ا٫خذلاعات ٚ ايتػرلات ايت٢ ؼزخ خاصز ايٓغل 

 ٚايتُاٜظات ايزاخ١ًٝ 

  : أ٫ٚ : ايتؿاعٌ ا٫دتُاع٢ : ايؿقٌ ايجا٢ْ 

مضٚص٠  اإلْغا٢ْ اإلدتُاع إٔ عًٞ خًزٕٚ ابٔ  أنز ـ 

عٔ  َٓعظيني اجملتُع ؾ٢ ٜغتطٝعٛا ايعٝؿ ٫ ؾا٭ؾضار:

ٚ . شلا سقض ٫ ٚع٬قات بضٚابط ٜضتبطٕٛ بٌ ايبعض بعنِٗ

 أؾضار بني ايتؿاُعٌ ع٢ً أعاعًا تكّٛ اؿٝا٠ اإلدتُاع١ٝ

 امُلذتُع.

  اإلدتُاع٢: ايتؿاعٌ تعضٜـ 

 املٛاقـ ؾ٢ ٚاؾُاعات ا٭ؾضار بني ٖٛ ايغًٛى امُلتبارٍـ 

: تؿاعٌ املعًُني ٚايط٬ب ٚايعُاٍ َجاٍ  امُلدتًؿ١ ٚامُلٓاعبات

 َع بعنِٗ ايبعض راخٌ املزصع١ 

  :ٟيًتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ ا١ُٖٝ ندل 

   . اإلدتُاع١ٝ اؿادات إلؽباع مضٚص٣ـ 

  .ٚبكا٥ٗا اؾُاع١ إلعتُضاص مضٚص٣ـ 

 َضاسٌ كتًـ ؾ٢ ايؿضر ؽدق١ٝ ع٢ً إدناب١ٝ ي٘ ْتا٥رـ 

  .سٝات٘ 

 امُلذتُع        أعنا٤ ايضٚابط بني تك١ٜٛـ  

 متاعو اجملتُع ٚتعُٝل ايق٬ت بني اؾضار اجملتُع ـ 
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   : ٌاْٛاع ايتؿاع 

 .   َاٜكّٛ بني أؾضار ا٭عض٠ايتؿاعٌ املباؽض : ـ1

َُغا١ُٖ ايػرل َباؽض:ٚ   َاذنزخ بني أعنا٤ ؽضن١ 

.  إسا ؽذع ع٢ً ايتعإٚ بني أؾضار اؾُاع١ايتؿاعٌ ايبٓا٤ً: ـ 2

 إسا سٌ ايقضاع قٌ ايتعإٚايتؿاعٌ اشلزاّ: ٚ

  ذنزخ بني ؽدقني.ايتؿاعٌ ايؿضرٟ :  ـ 3

َُدتًؿ: ايتؿاعٌ اؾُاعٞ ٚ َُذتُعات   ١ .ٜؾٌُ امُلذتُع أٚعز٠ 

 .  نتؿاعٌ أؾضار ا٭عض٠ايتؿاعٌ ايزا٥ِ : ـ 4

 نتؿاعٌ ايبا٥ع َع امُلؾذل٣.: ايتؿاعٌ امل٪قت ٚ

 .  نتبارٍ ايتش١ٝايتؿاعٌ ايتًكا٥ٞ : ـ 5

 .نتؿاعٌ اجملتُعني سٍٛ سارخ َاايتؿاعٌ ايعضمٞ :ٚ

 ايؿضر بني ايق١ًـ َكز١َ : ثاْٝا  : ايع٬قات ا٫دتُاعٝــــ١ : 

 دنز ؾايؿضر اٯخض  عٔ ٭سزُٖا غ٢ٓ ٫ أعاع١ٝ ٚاجملتُع

 . يٝغتُض ا٭ؾضار إىل اجملتُع ٚاجملتُع ذنتاز ؾ٢ سات٘

  :اإلدتُاع١ٝ ايع٬ق١ ـ تعضٜـ1

 عٝح ايٓاؼ َٔ فُٛع١ ٜقزص عٔ ايش٣ ٢ٖ ايغًٛىـ 
 اييت املعا٢ْ إعتباصٙ ؾ٢ آخشًا ا٭ؾعاٍ َٔ ؾعٌ نٌ ٜهٕٛ

َجاٍ : ع٬ق١ املعًِ بط٬ب٘ . اٯخضٜٔ أؾعاٍ تٓط٣ٛ عًٝٗا

 تكّٛ ع٢ً اؿب ٚاملٛر٠ ٚايتعإٚ 

            :دٛاْب ( 3)  اإلدتُاع١ٝ ايع٬قات ـ أ2١ُٖٝ

 إىل ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝتٗزف : اإلدتُاعٞ اؾاْب َٔـ 

 اْزَاز ايؿضر َع اؾُاع١ ٚايتهٝـ َعٗا  
 : ا٭خ٬ق٢ اؾاْب َٔـ 

ع٢ً إسذلاّ  تكّٛاييت  ا٫دتُاع١ٝ تأنٝز املبار٨ إىل تٗزف 

 سض١ٜ ايؿضر ٚاسذلاّ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫خ٬ق١ٝ
  : ايٓؿغ٢ اؾاْب َٔـ 

 ا٭َٔ إىل يٮؾضار،ناؿاد١ اشلا١َ ايٓؿغ١ٝ اؿادات تؾبع

 ٚاإلْتُا٤ اؿب إىل ٚاؿاد١ ٚايطُأ١ْٓٝ
 َكز١َ :    ـ ايؿقٌ ايجايح: ايعًُٝات ا٫دتُاع١ٝ :  

ايتؿاع٬ت ا٫دتُاع١ٝ ت٪رٟ ايٞ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ـ 

 ٚاْعزاّ ايتؿاعٌ ٜ٪ر٣ اىل اْعزاّ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ 

 (ايعظي١ ا٫دتُاع١ٝ)ٚتغ٢ُ 

ٜٓتر ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ  عٓ٘دتُاع٢ ٜٓتر ايتؿاعٌ ا٫ـ 

:اعايٝب ا٫ْتاز ٚايتٛطٜع 1َجاٍ إ٫دتُاع١ٝ  ايعًُٝات عٓٗا 

 ٚا٫عت٬ٗى تعتدل ع١ًُٝ ادتُاع١ٝ

 تعضٜـ ايع١ًُٝ ا٫دتُاع١ٝ :ـ  

ٚسٛراخ  ٚؾك٘ عز٠ ٚقا٥ع تتغًغٌ ايش٣ ٖٞ ايُٓٛسزـ 

بعض َٚٔ أِٖ ايعًُٝات  عٔ بعنٗا ْاػ١ ادتُاع١ٝ

شلا تاثرلاتٗا ؾ٢ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٢ٖٚ  ا٫دتُاع١ٝ ٚايت٢

 ايقضاع -4ايتٓاؾػ       - 3ايتهٝـ       -2ايتعإٚ     -1:

 أ٫ٚ : ايتعإٚ ا٫دتُاع٢ :ـ  

َؾذلن١  غا١ٜ يتشكٝل َعًا بايعٌُ أنجض أٚ ؾضرٜٔ قٝاّٖٛ

غ٬ف اؿاٍ  ايعٌُ اؾُاع٢ ٖٚٛ بشيو ٫ ٜتِ ا٫ َٔ خ٬ٍ 

سٝح ذنتاز ايؿضر ايٛاسز إ ؾ٢ عًُٝات ايتٓاؾػ ٚايقضاع 

 ٜعٌُ مبؿضرٙ يتشكٝل ايػا١ٜ ايت٢ ٜٓؾزٖا

 َجاٍ : تعإٚ ٫عب٢ ؾضٜل نض٠ ايكزّ َع بعنِٗ يتشكٝل ايؿٛط 

 أ ـ ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ ؾ٢ ايتعإٚ ا٫دتُاع٢: 

 ـ ايعاٌَ ايب٢٦ٝ :1

ا٫ؾضار يتشكٝل املقًش١ إىل تعإٚ ايب١٦ٝ اـاصد١ٝ ت٪ر٣ ـ 

: عٓز سزٚخ َجاٍ .  املؾذلن١ َٚا ؾٝ٘ اـرل ايعاّ يًذُٝع

 طيظاٍ حنتاز اىل تعإٚ مجٝع ا٫ؾضار ملٛاد١ٗ ا٫ط١َ

 ـ ايعاٌَ ايعكا٥ز٣ أٚ ايضٚس٢:2

إىل ايعكٝز٠ ايز١ٜٝٓ ايغ١ًُٝ ايت٢ تظصع ٜضدع ايؿنٌ ؾ٢ سيو ـ 

 صٚح ايتعإٚ بني ا٫ؾضار .

ايغ١ًُٝ ٜٛدٗإ  ايؿضر حنٛ ايتعإٚ َجاٍ : ايزٜٔ  ٚايذلب١ٝ 

 )) ٚتعاْٚٛا ع٢ً ايدل ٚايتك٣ٛ ( ؾ٢ ايكضإٔ ايهضِٜ  نجدؾُج٬ 

 ـ ايعاٌَ  ايٓؿغ٢ :3

إىل إٔ ايتعإٚ بايضغِ َٔ أْ٘ سٖب بعض عًُا٤ ايٓؿػ ـ 

غرل أْ٘ ٜغتذٝب َع بعض ايزٚاؾع ايؿطض١ٜ  ع١ًُٝ ادتُاع١ٝ

 ي٬ْغإ

يز١ٜ اٜنآ ايػرل١ٜٚ ذناٍٚ ا٫ْغإ ايغٟٛ)ايطبٝعٞ( ـ ٫ٕ 

ؼكٝل َقًشت١ َٚقاحل ا٫خضٜٔ ٖٚشا ٜ٪رٟ ايٞ تعاْٚ٘ َع 

 ا٫خضٜٔ 

بايضاس١ ايٓؿغ١ٝ عٓز تعاْٚ٘ َع غرلٙ اٚ َجاٍ : ؽعٛص ايؿضر 

 َغاعزت٘ اٚ قنا٤ سادت٘ 

 ـ بايٓغب١ يًؿضر :1 ايتعـــإٚ : ب ـ أ١ُٖٝ 

ؾ٢ اإلْنُاّ إىل مجاع١ ؾايؿضر بطبٝعت٘ ٜضغب ـ 

َع١ٓٝ:يه٢ ٜؾبع سادات٘ ٜٚظٜز َٔ ؽعٛصٙ 

با٭َٔ.ٜٚهتغب قب١ اٯخضٜٔ ٚتكزٜضِٖ.َجاٍ : ؽعٛص 

 ايطايب بايجك١ بايٓؿػ ٚا٫َٔ عٓزَاٜتعإٚ َع افزقا٥٘ 

 ـ بايٓغب١ يًذُاع١ :2

احملاؾع١ ع٢ً ٚدٛر اؾُاع١  ايتعإٚ بني أؾضار اؾُاع١ـ 

 أٖزاؾٗا.ٚ اؽباع استٝاداتٗاٚبكا٥ٗا ٚؼكٝل 

َجاٍ : ايتعإٚ بني ٫عب٢ ؾضٜل نض٠ ايكزّ ذنكل ايؿٛط 

 باملغابك١ 

 ـ بايٓغب١ يًُذتُع :3

سٝح:ذناؾغ ع٢ً يًتعإٚ ؾ٢ سٝا٠ اجملتُع أ١ُٖٝ ندل٣ ـ 

اعتكضاص اجملتُع ٜٚزعِ ٚسز٠ اجملتُع ٜٚغاعز ع٢ً تطٛصٙ 

تعإٚ اٚيٝا٤ ٚتكزَ٘ ٚؼكٝل اٖزاؾ٘.ٚاؽباع استٝاداتُٗجاٍ :

ا٫َٛص َع املعًُني َع دٗٛر ايزٚي١ ٜغاعز ع٢ً تطٜٛض ايتعًِٝ 

 ٚتكزّ اجملتُع
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 ثاْٝا: ايتهٝـ ا٫دتُاعــٞ:

 ا٭ؾضار بني ايتٛؾٝل ايٞ تٗزف اييت ا٫دتُاع١ٝ ٖٛ ايع١ًُٝـ 

 ايطضف َٚؾاعض أؾهاص طضف ٜتؿِٗ نٌ عٝح ٚاؾُاعات

 َقًش١ ؼكٝل إيٞ ٜ٪رٟ تكاصب بُٝٓٗا يٝشزخ اٯخض

َع افزقا٥٘ ٚص٥ٝغ٘ َجاٍ : تهٝـ املٛظـ اؾزٜز َؾذلن١

 ؾ٢ ايعٌُ يتشكٝل َقًش١ َؾذلن١ 

 : أ ـ ٚظٝؿ١ ايتهٝـ ا٫دتُاعٞ ٚأُٖٝت١ 

 ٚعٓزَا.ٜعٝؿ ؾٝٗا اييت ا٫دتُاع١ٝ بايب١٦ٝ اإلْغإ تطبٝعـ 

يف  عٓٗا ؽتًـ أخضٟ إيٞ ادتُاع١ٝ ب١٦ٝ َٔ إْغإ ٜٓتكٌ

 ايجكاؾ١

ٚايتٛؾٝل بني ايجكاؾ١ اؾزٜز٠ ٚ ذناٍٚ ايؿضر ايتهٝـ ـ  

    يٛمع اؿايٞ ايتهٝـ َع اايكزمي١ تزصدنٝآ ٚذناٍٚ 

  ثايجا : ايتٓاؾـــــــػ : 

يكٟٛ ٚاَهاْٝات  َٓؾط١ ادتُاع١ٝ ايتٓاؾػ ع١ًُٝ ٜعتدلـ 

 عٔ اسا خضز املعكٛي١أَا اؿزٚر ٖشا ايتٓاؾػ يف َاراّ ايؿضر

 ٖزاّ ايٞ فضاع اْكًب سزٚرٙ

 : أـ تعضٜـ ايتٓاؾػ  

أنجضأٚمجاعتني أٚ  ؽدقني أٚ بٗا ٜكّٛ ادتُاع١ٝ ع١ًُٝـ 

 نٌ ذنضل عٝح َعني ٖزف إيٞ يًٛفٍٛ بايعٌُ أنجض

 قبٌ اشلزف ٖشا إيٞ ايٛفٍٛ عًٞ ايتٓاؾػ أطضاف َٔ طضف

 َجاٍ : ايتٓاؾػ بني ط٬ب املزصع١ يًؿٛط باملضنظ ا٫ٍٚ اٯخض

  ا٫دتُاع٢ :ب ـ أ١ُٖٝ ايتٓاؾػ 

ؾكز ٜهؾـ َٝزإ  ايتعإٚ  عٔ ايتٓاؾػ عار٠ ٜٚتٛيزـ 

ايعٌُ اخت٬ف بني ا٫ؾضار يف ايكزصات ٚذناٍٚ نٌ ؽدك 

 اظٗاص نؿا٤ت٘ ايؾدق١ٝ بايٓغب١ ي٬خضٜٔ

 : ـ ايتٓاؾػ املؿٝز ) ا١ُٖٝ ايتٓاؾػ(1

َؿٝز٠ ٚادناب١ٝ َا راَت سات ٖزف ٚتهٕٛ ع١ًُٝ ايتٓاؾػ 

 ٚاسز رنزّ اؾُاع١ 

٫ْتاز ع٬ز اٚ يكاح يؿرلٚؼ نٛصْٚا َجاٍ : تٓاؾػ ايعًُا٤ 

 ـز١َ ا٫ْغا١ْٝ 

 : ) عًبٝات ايتٓاؾػ ( ـ ايتٓاؾػ امُلنض2

أٖزاف ؾضر١ٜ تتعاصض َع ٚيهٔ اسا اػ٘ ايتٓاؾػ حنٛ ؼكٝل 

 أٖزاف اؾُاع١ ٚرٕٚ ايتظاّ بكٛاْني ٖشٙ اؾُاع١ ٚأخ٬قٝاتٗا

ٜقبح ايتٓاؾػ ع١ًُٝ َؿضق١ َٚٓبعآ يًؾكام ٚايعزا٠ٚ 

 ٚايتؿضق١ 

 دنبدتُاع١ٝ ا٫ ايتٓاؾػ ٚظٝؿت٘ ٜ٪رٟ ٚيهٞـ  ًَشٛظ١  :ـ 

  َتعاريتني قٛتني بني ٜهٕٛ إ

 ا٭قٟٛ اْتقاص ايٞ ٜ٪رٟ بني املتٓاؾغني ايتهاؾ٪ عزّ ٭ٕـ 

 عًٞ ٚتكنٞ قٛت٘ َٔ تكٌ اشلظمي١ ٖٚشٙاينعٝـ  ٚاْٗظاّ

  . ْاؾعا عنٛا بشيو اجملتُع املع١ٜٛٓ ؾٝدغض صٚس٘

 

  : ز ـ خقا٥ك ايتٓاؾــػ 

  .ايك٠ٛ يف َتعاريني طضؾني بني ايتٓاؾػ عارٙ ذنزخـ 

 اييت املؾضٚع١ ٚايطضم ايتٓاؾػ ايكٛاعز أطضاف تغتدزّـ 

 .اؾُاع١ تكضٖا

 .ل  ا٭ؽدا ا٭ٖزاف ٚيٝػ حنٛ حنٛ املتٓاؾغٕٛ ٜتذ٘ـ 

 إيٝ٘ ٜغعٞ ايشٟ ْؿػ اشلزف ؼكٝل إيٞ َُٓٗا نٌ ٜغع٢ـ 

 .اٯخض  ايطضف

 بعنا بعنِٗ ٜعضؾٕٛ ٫ أؾضار بني ايتٓاؾػ ذنزخ قزـ 

 ايٛظا٥ـ إسزٟ ؽػٌ عًٞ أؾضار نتٓاؾػ عز٠

  صابعا : ايقضاع ا٫دتُاعـــــ٢: 

 ْناٍ عٔ ٜعدل ٭ْٖ٘زا١َ عًب١ٝ ادتُاع١ٝ ٖٛ ع١ًُٝـ 
 ٚتٓؾأَع بعنٗا ايبعض  تقارَٗا َٚزٟ ا٫دتُاع١ٝ ايكٟٛ

 ٚا٫قتقار١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ْتٝذ١ يًعضٚف ايع١ًُٝ ٖشٙ
 ايبكا٤  أدٌ َٔ ًتٓاسضي ٜقٌ املغتكض٠ ٚقز غرل ٚايغٝاع١ٝ

 ٚعٛاًَ٘ ايقضاع أعباب: 

  ايتؿاٚت يف تٛطٜع ايجض٠ٚ  ٚغٝاب ايعزاي١ ا٫دتُاع١ٝ .ـ 

ايتٓاؾػ املتطضف ايشٟ ٜغتدزّ اعايٝب غرل َؾضٚع١ يف ـ 

 . أٖزؾٗا ؼكٝل

 بني ا٫ؾضار ٚاؾُاعات ايؾدق١ٝتعاصض املقاحل ـ 

 : ـ ايؿقٌ ايضابع : ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ : 

٢ٖ نٌ مضب َٔ ايغًٛى ثابتًا أٚغرل « اٌَٝ رٚصناِٜ » ـ 

 ثابت ميهٔ إٔ ٜباؽض ْٛعًا َٔ اإليظاّ ع٢ً ا٭ؾضار

 2:ـ خقا٥ك ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ 

 1:ـ ايتًكا٥ٝـ١ 

يٝغت  ٭ْٗا تٓؾأ نًُا ادتُع ايٓاؼ ٚتضابطت َقاؿِٗ ـ 

َٔ فٓع ؾضر أٚ فُٛع١ َٔ ا٭ؾضار ٚيهٓٗا َٔ فٓع 

اجملتُع)ايعكٌ اؾُعٞ (يشيو مياصعٗا ا٭ؾضار رٕٚ تضرر  ٫ْٗا 

 َٔ فٓع اجملتُع نهٌ 

َجاٍ: ايٓعاّ ايغٝاع٢ ْؾأ ْتٝذ١ اتؿام اؾضار اجملتُع ينُإ 

 ا٫َٔ ٚا٫عتكضاص

 2 ؽ١ٝ٦ٝ )َٛمٛعٝـ١(:ـ 

تع٢ٓ أْٗا خاصد١ عٔ سٚاتٓا  ؾ٢ٗ ٫ تٛيز مبٛيز ايؿضر ٫ٚ ـ 

رت٘ ٜتعًِ ( ؾايؿضر ب٫ٛ َجاٍ : ) ايًػ١ تؿين )تٓتٗٞ( بؿٓا٥٘ .

مبٛت٘ ٚنشيو مجٝع ايعٛاٖض ٫ تٓت٢ٗ  ٚسُٝٓا ميٛتايًػ١ 

 ا٫دتُاع١ٝ

 3:ّـ اؾدل ٚاإليــظا 

ؾ٬ ؾايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ تؿضض ْؿغٗا ع٢ً ا٭ؾضار ـ 

 رنايؿٖٛا أٚ رنضدٛا ع٢ً قٛاعزٖا ٚإ٫ تعضمٛا يًذظا٤

َجاٍ :ايعارات ٚايتكايٝز ٚايكٛاْني ظٛاٖض ادتُاع١ٝ متاصؼ 

 ا٫يظاّ ع٢ً ا٫ؾضار 
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 4:ـ ايع١َُٝٛ ٚا٫ْتؾــاص 

ايعاٖض٠ا٫دتُاع١ٝ تتُٝظبايع١َُٝٛ ٚا٫ْتؾاص بني مجٝع ـ 

تعٗض ؾ٢ فٛص٠ ٚاسز٠ غايبآ  أؾضار اجملتُع تكضٜبآ 

ٚميهٔ رصاعتٗا  ٚتتهضصخ٬ٍ ؾذل٠ ط١ًٜٛ َٔ ايظَٔ

 ٚإسقا٩ٖا ٚقٝاعٗا َٚكاصْتٗا بػرلٖا 

َجاٍ : مجاع١ ا٫فزقا٤ ظاٖض٠ عا١َ َٚٓتؾض َٚتهضص٠ 

 ميهٔ قٝاعٗا ٚاسقا٥٘

 5ـ ْغبٝـ١ : 

تهٕٛ  ٫ ٚاملهإ ؽنع )تتأثض( ٭ثضايظَإ ؾ٢ٗ )َتػرل٠(ـ 

 ٚاسز را٥ُآ نايعٛاٖضايطبٝع١ٝ  ع٢ً ؽهٌ

َجاٍ : ايٓعاّ ايغٝاع٢ تتعزر اؽهاي٘ َٓٗا املًه٢ 

 ٚاؾُٗٛص٣ ٚايزميكضاط٢ ٚايغًطا٢ْ 

 6: ـ تاصرنٝــ١ 

اجملتُع  يف سٝا٠ َع١ٓٝ ؾذل٠ تعدل عٔ ا٫دتُاع١ٝ ايعاٖض٠ـ 

ٚتكايٝز ٚعضف  َٔ عارات ب٘ َٚا ٢ٖ َار٠ ايذلاخ ايتاصرن٢ 

َجاٍ : اؽهاٍ ايؿٕٓٛ ٚاملٗٔ .  اـًـ عٔ ايغًـ ٜتٓاقًٗا

 ٚاؿضف ايت٢ ٜتُٝظ بٗا فتُع َا 

 ـ ايذلابــــــط:7

 تعٌُ ٫ ايبعض. بعنٗا ٜٚؿغض بعض بعنٗا عًٞ ٜ٪ثضـ 

ايعٛاٖض َٓعظي١ بٌ َذلتبط١ َع  رصاعتٗا ميهٔ ٫ٚ َٓؿضر٠

َجاٍ : ايٓعاّ ايذلب٣ٛ ٜتاثض مبا ٜغتذز َٔ ٚعا٥ٌ  . ا٫خضٟ

َجٌ ا٫ْذلْت ٚايتابًت ٚايغبٛص٠ ا٫يهذل١ْٝٚ ايتهٓٛيٛدٝا 

 ٜٚ٪ثض ؾ٢ ا٫عض٠ ٜٚ٪ثض ع٢ً ا٫عت٬ٗى .

 َكز١َ :ـ ايباب ايجا٢ْ : ع٬ق١ عًِ ا٫دتُاع بايعًّٛ:  

اسا نإ نٌ عًِ َٔ ايعًّٛ ا٫ْغا١ْٝ ٜزصؼ داْب َٔ ـ 

ؾإ عًِ ا٫دتُاع ٜزصؼ اجملتُع ـ  دٛاْب ا٫ْغإ اٚ اجملتُع 

 نهٌ ؾ٢ ثبات٘ ٚتػرلٙ ؾٗٛ انجض سل٫ٛ َٓٗا

 : ٟأ٫ٚ: ع٬ق١ عًِ ا٫دتُاع بايعًّٛ ا٫خض 

 1: ـ  ايؿًغؿــــــــ١ 

. ايكزمي١  ايْٝٛإ ؾ٢ ا٫دتُاع ظٗضت  َٔ عًِ أقزّ ٢ٖٚـ 

 عبل ايش٣ ايتٜٓٛض عقض عؾض ايجأَ ايكضٕ ؾ٢ ٚاطرٖضت

 .ا٫دتُاع عًِ َٛيز َباؽض٠

  : اٚد٘ ايؾب٘ بُٝٓٗا 
 ن٬ُٖا مبجاب١ ْٛعني َٔ اؾٗز ايعك٢ً ا٫ْغا٢ْ ـ  

ٚاؽتكام  ن٬ُٖا ذناٍٚ ٚفـ ايٛاقع ٚتؿغرلٙ ٬َٚسعت٘ـ 

 ايتعُُٝٝات َٔ امل٬سعات

 : اٚد٘ ا٫خت٬ف بُٝٓٗا 

ا٫خت٬ف بُٝٓٗا ٜؾب٘ ا٫خت٬ف بني ايعًِ ا٫َبرلٜك٢ ـ 

ٖشا ا٫خت٬ف ٜٓقب ع٢ً َغت٣ٛ ايتذضٜز ٚاملعاؾ١ ٚٚايؿًغؿ١ 

 املٓٗذ١ٝ 

 عًِ ا٫دتُاع ( ؾ٢ ايعًِ ا٫َبرلٜك٢ ( : 

تغتُز ايتعُُٝات َٔ ايٛقا٥ع ايت٢ ٜتِ  ٬َسعاتٗا رٕٚ ـ 

 ايتغًِٝ بايتانٝزاٚ بايٓؿ٢ 

 ايؿًغؿ١ : أَا 

 ؾِٗ إىل أعاعَا تغع٢ ٭ْٗا سيو َٔ ايٓكٝض ع٢ً ؾ٢ٗـ 

 ن١ًٝ فٛص٠ يف اؿكٝك١

 َٔ َتٓٛع١ فُٛعات ٬َسع١ خ٬ٍ َٔ ؾايؿًٝغٛفـ  

 تؿغرلاملبار٨   ايعا١َ ي بعض إقا١َ  ؾ٢ ٜؾضع ايٛقا٥ع

  نهٌ اؿكٝك١

  : ثاْٝا  : ا٫ْجضٚبٛيٛدٝــــــــــا 

 اييت ا٫دتُاع١ٝ ايٓعِ خ٬ٍ َٔ اإلْغإ رصاع١  عًِ ٖٞـ 

 ايكضاب٢ ٚايعا٢ً٥ ايٓعاّ َجٌ َٓٗا اجملتُع ٜتهٕٛ

تٗتِ  إـهُا ....ٚايزٜين ٚايغٝاعٞ ٚايكاْْٛٞ ٚا٫قتقارٟ

رصاع١  ٚ  اجملتُع يجكاؾ١ ٚايتكايٝز بزصاع١ ايعارات ثكاؾًٝا

 . املار١ٜ املار١ٜ  ٚغرل ايجكاؾ١ ٚعٓافض ايًػ١

 أـ ا٫ْجضٚبٛيٛدٝا: 

ميًٕٝٛ إىل رصاع١  اجملتُعات ٚ ايبزا٥ٞتٗتِ بزصاع١  اإلْغإ ـ 

 َٔ نٌ دٛاْبٗا رصاع١ ن١ًٝ ؽا١ًَ

ؾ٢ اجملتُع ايش٣ ٜزصعْٛ٘ ٚعار٠ َا ٜعٝؿ ا٭ْجضبٛيٛدٕٝٛ ـ 

سٝح ٬ٜسعٕٛ ايغًٛى  ٬َسع١ َباؽض٠  ٚاملٓٗر ا٭ْجضبٛيٛدٞ 

تزصؼ ا٭ْجضبٛيٛدٝا اجملتُعات ٚ ٖٛ َٓٗر نٝؿ٢ أٚ ع٬د٢

 احمل١ًٝ ايقػرل٠ املهتؿ١ٝ بشاتٗا

 ب ـ عًِ ا٫دتُاع : 

ا٭نجض تكزًَاؾًُٕٝٝٛ إىل رصاع١  ٜتٓاٍٚ  رصاع١ اؿناصات ـ 

عاًَا قطاعات أٚ ادظا٤  َع١ٓٝ َٔ اجملتُع نإٔ ٜزصعٛا ْ

  بعٝٓ٘ َجٌ ا٭عض٠

ات يشيو ؼ٬ًٝتِٗ ٚا٫عتبٝاْٜعتُزٕٚ ع٢ً اإلسقا٤ات  ـ 

 تهٕٛ صزل١ٝ ٚنٝؿ١ٝ

ايتٓعُٝات ايهدل٣ ٚايعًُٝات عامل ا٫دتُاع ٜزصؼ  ـ 

 ا٫دتُاع١ٝ املعكز٠  

 ايٓؿــــــــػ : عًِ  : ثايجا 

ٜزصؼ عٓٗا ايٓاتر أٚ ايغًٛى  ايؾدق١ٝ رصاع١  ٖٛ عًِـ 

ايؾدق١ٝ ٚاشل١ٜٛ ٚعًّٛ ا٫عقاب بٗزف ؾِٗ ٚتؿغرل اـدلات 

 ٚاملؾه٬ت ايؿضر١ٜ ٚتكزِٜ اؿًٍٛ  

 ايٓؿػ :  عًِ ٜعاجل 

 ٚايعٛاطـ ٚايتعًِ ٚاملؾاعض نا٫رصاى ايعك١ًٝ ايعًُٝات ـ 

 ٚامشًا بني اصتباطًا نجد  منط ايؾدق١ٝ ٚايزٚاؾع ٚؼزٜز

ايت٢   ٚتًو اخل ..ٚايزاؾع١ٝ ايعٛاطـ تتٓاٍٚ ايت٢ ايزصاعات 

) عًِ .ا٫دتُاع١ٝ ايع٬قات ؾ٢ ايؿضر َؾاصن١ تتٓاٍٚ

 ايٓؿػ ٚعًِ ا٫دتُاع (
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 ًِعٛيَٕٛٛ اـ ( ا٫دتُاعٞ ايٓؿػ ع ( : 

 أٚ( ايؾدق١ٝ ؽنع خ٬شلا ايت٢ َٔ بايٛعا٥ٌ  ٜٗتِـ 

 ايٛمع أٚ ا٫دتُاع١ٝ) اجملتُع ( يًؿضر يًدقا٥ك )ايغًٛى

  ايش٣ ٜؾػً٘ ا٫دتُاع٢

ؾكز ٚمح نٝـ  رصاع١ عٛيَٕٛٛ اـ عٔ ا٫َتجاٍ ٚا٫رصاى ـ 

إ ايع١ًُٝ ايغٝهٛيٛد١ٝ ي٬رصاى تتأثض باملٛاقـ ٚايغٝام 

 ا٫دتُاع٢ مما ٜ٪ر٣ اىل اخت٬ف ا٫رصاى باخت٬ف املٛاقـ

 ا٫دتُاع: عًِ أَا 

 ٫ ٖٚٛ ٚاشل١ٜٛ ايؾدق١ٝ ع٢ً ا٫دتُاع٢ با٭ثض ؾٝٗتِـ 

 ٜكزّ بٌ ايعقب١ٝ أٚ ايٓؿغ١ٝ عٔ اٯثاص يًهؾـ ٜغع٢

 . اجملتُع٢ املغت٣ٛ ع٢ً ايتػرلات  سزاخإل س٫ًٛ

 : ايتاصٜــــــــذ عًِ صابعا :  

 ايتاصٜذ :ـ 1

 ذناٍٚٚ ا٭سزاخ َٔ عباقًا بٛفؿ٘ املام٢ اإلْغا٢ْ ٜزصؼ ـ 

 اإلَبرلٜك١ٝ ايتؿق٬ٝت َغتدزًَا املام٢ ٜعٝز بٓا٤ إٔ امل٪صخ

نٝـ اْزيعت سضب ايعزٚإ ايج٬ث٢ َجاٍ : .  سزثت نُا

  ع٢ً َقض بعز تأَِٝ قٓا٠ ايغٜٛػ  

 2: ـ عًِ ا٫دتُاع 

 ايؿضٜز٠ ا٭سزاخ تقٜٛض إعار٠ عٓز ٜكـ ٫ اإلْغاْٞ ايعكٌـ 

 ايتهضاص  أمناط عٔ إىل ايهؾـ ٜغع٢ بٌ املتهضص٠ غرل

  ا٭سزاخ شلشٙ

 نإ إسا َا سٍٛ ٜجاص ايتغا٩ٍ يهٔ َجاٍ  ايجٛصات عزٜز٠ـ 

  يٓؾأتٗا تهضاص٣  منط ٖٓاى

 ايغٝاعــــــــــ١ : عًِ  :خاَغًا 

  : ُٖا أعاعٝني َبشجني إىل ايعًِ ٖشا ٜٓكغِـ 

  اؿه١َٝٛ ٚاإلراص٠  -2             ايغٝاع١ٝ ـ ايٓعض1١ٜ
 ايغٝاع١ٝ  املتعًك١ ا٫صا٤ تتٓاٍٚـ ايغٝاع١ٝ :  ايٓعض١ٜـ 

  َٚٝهٝاؾ٢ًًٝ أؾ٬طٕٛ قزَٗا ايت٢ نتًو باؿه١َٛ
 ؽاٌَ ايزاصؼ بٛفـ تظٚر َا ؾػايبًاـ  اإلراص٠ : بضاَر  أَاـ 

 .ٚٚظا٥ؿٗا اؿه١َٝٛ اشل٦ٝات يبٓا٤

نُا  ٜهضؼ نٌ اٖتُاَ٘ يزصاع١   ايك٠ٛـ  : أـ عًِ ايغٝاع١ 

ميٌٝ إىل ا٫ٖتُاّ بايعًُٝات ٚ تتذغز ؾ٢ ايتٓعُٝات ايضزل١ٝ

 أ٣ ايعًُٝات ايت٢ ؼزخ راخٌ اؿه١َٛ َج٬ ايزاخ١ًٝ

 : ب ـ عًِ ا٫دتُاع

ٜٗتِ  بايع٬قات املتباري١ بني فُٛع١ ايٓعِ مبا ؾ٢ سيو ـ 

 اؿه١َٛ

َع عًِ ايغٝاع١ ؾ٢ رصاع١  ٜؾذلى عًِ ا٫دتُاع ايغٝاع٢: ـ 

 نجرل َٔ املٛمٛعات.

: رصاع١ اثض ايٓعاّ ايغٝاع٢ َٚاٜتدشٙ َٔ قضاصات ع٢ً َجاٍ 

 ا٫ؾضار ٚاؾُاعات ٚاجملتُع

 ا٫قتقــــــــــــار : عًِ  :عارعًا 

 ايغًع ٚتٛطٜع إْتاز بزصاع١ عاّ بٛد٘ ا٫قتقار عًِ ٜٗتِـ 

 املتباري١ ايع٬قات ٜتٓاٍٚٚ ٚاـزَات ٚتطٛص ؾ٢  ظٌ اجملتُع

 ا٭ععاص بني خاف١ نايع٬قات بني املتػرلات ا٫قتقار١ٜ

 .اخل ..ايٓكٛر ٚتزؾل ٚايعضض

 : ٘اٚد٘ ايؾب 

 ٚ املتػرلات املدتًؿ١ بني ٚبايع٬قات بايكٝاؼ ٜٗتُإ ايعًُإـ 

 ايبٝاْات ؼًٌٝ يف ايضٜام١ٝ بايُٓاسز ٜغتعٝٓإ

 : ا٫قتقار : ًِع   اٚد٘ ا٫خت٬ف  

 بتٛطٜع ايهدل٣ اؾُاعات قٝاّ نٝؿ١ٝ بزصاع١  ٜٗتِـ 

 ا٫دتُاع١ٝ ٚايطبٝع١ٝ ايجضٚات

 ا٫دتُاع : عًِ أَا 

 بتٛطٜع اؾُاعات قٝاّ نٝؿ١ٝ بزصاع١  ؾكط ٜٗتِ ؾ٬ ـ

بشيو  قٝاَِٗ ايغبب ٚصا٤ بؾضح ٚتؿغرل أٜنا يهٔ ثضٚاتٗا

 ؾٝ٘ ٜ٪ثض ايش٣ َٚا

 ايجكاؾـــــــــ١ :  َؿّٗٛ: ا٫ٚ : ايجكاؾ١ـ ايؿقٌ ايجا٢ْ :  

 ٚاملعتكزات املعاصف ٜتنُٔ ايشٟ املعكز ايهٌ سيو ٖٞـ 
  انجازات َٔ سيو ٚايكٛاْني ٚغرل ٚا٫عضاف   ٚايؿٕٓٛ ٚاٯراب

 نُذتُع أٚ نؿضر اإلْغإ

َعاصف   مجٝع:بأْٗا  ْٚٝغهٛ ايٞ َٓع١ُ عضؾتٗا ٚقزـ 

 ٚاجملتُع بايطبٝع١ املتعًك١ اإلْغإ

ٚعارات ايظٚاز ٚايؿضح ٚعارات ٚتكايٝز  اراب ايطعاَّجاٍ : ـ 

 ا٫عٝار تعز مبجاب١ ثكاؾ١

 بايجكاؾ١ : املتعًك١ ايض٣٩  :ثاًْٝا 

  يًُعًَٛات تضانِ  عٔ عباص٠ نُعضؾ١ ـ ايجكاؾ1١

 .ا٭عاع١ٝ املؿاِٖٝ َٔ نبٓا٤ ـ ايجكاؾ2١

 َع املؿاِٖٝ املذلابط١ ٚاملتٛاؾك١ َٔ نبٓا٤ ـ  ايجكاؾ3١

 ا٭ؽدال بٗا ٜكّٛ اييت ا٭ْؾط١

 ايجكاؾـــــــــ١:  خقا٥ك  :ثايجًا 

  إْغا١ْٝ: ع١ًُٝ ـ ايجكاؾ1١

 .اؿ١ٝ ايها٥ٓات عا٥ض َٔ عٛاٙ رٕٚ اإلْغإ ؽٍك أْٗا أٟـ 

َجاٍ : اراب ايطعاّ ؽك ا٫ْغإ اَا اؿٝٛإ ؾًٝػ يزٜ٘ اراب 

 ؾ٢ ايطعاّ 

  َهتغب١ : ادتُاع١ٝ ع١ًُٝ ـ ايجكاؾ2١

ٜهتغب   ؾاإلْغإا٫ؾضار  بني ايتؿاعٌ طضٜل عٔ تٓؾأ

 ثكاؾ١ ٫ٚ ثكاؾ١ ب٬ فتُع ٜٛدز ٫ٚ فتُع٘ َٔ ثكاؾت٘

 َٔ ٜٓتكٌ اإلْغإ أبزع٘ ايجكايف ايشٟ ٚايذلاخ  اجملتُع خاصز

 .ايتعًِٝ طضٜل عٔ دٌٝ إىل دٌٝ

َجاٍ : ٜتعًِ ايطؿٌ راخٌ اعضت٘ عارات ٚتكايٝز ا٫عض٠ 

 نشيو عٓزَا ٜٓتكٌ اىل املزصع١
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 : َتػرل٠ ع١ًُٝ ـ ايجكاؾ3١

 رصد١ إٔ إ٫ ا٭ؾنٌ حنٛ ا٭سٝإ َععِ تتشضى ٖٚٞـ 

ٍٝض ؽتًـ  يقػض تبعًا بط١٦ٝ ؾتهٕٛآخض إىل فتُع َٔ ايتػ

 ٚاْؿتاس٘ اجملتُع ٫تغاع عضٜع١  تبعًا أٚ اْػ٬ق٘ أٚ اجملتُع

َجاٍ : ٚعا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا اؿزٜج١ َجٌ  ؾٝ٘ اؿٛاؾظ ٚتٛاؾض

 احملٍُٛ ٚا٫ْذلْتٛتض ٚايتًٝؿٕٛ ايهُبٝ

 املنُٕٛ : َتٓٛع١ ع١ًُٝ ـ ايجكاؾ4١

سٍز  أسٝاًْا تبًؼ إٔ إىل َنُْٛٗا يف ايجكاؾات ؽتًـ

 فتُع يف عًبًٝا ٜبزٚ قز فتُع يف إدنابٞ ٖٛ ؾُا ايتٓاقض

َجاٍ : نجرل َٔ ايعارات ٚايتكايٝز ٚايؿٕٓٛ ٚا٫راب ٜعز .  آخض

ٚيهٔ ٜعز عًبٝا ؾ٢ فتُعٓا  ادناب٢ ؾ٢ اجملتُع ا٫ٚصٚب٢ 

 املقض٣ فاسب اشل١ٜٛ ايعضب١ٝ ٚايكِٝ ا٫ف١ًٝ 

 اؿٝا٠؛ أعًٛب ؼزر ع١ًُٝ ـ ايجكاؾ5١

 َٔ املُاصعات َعًٝٓا منطًا ؾٝٗا املؾاصنني ع٢ً تؿضض ؾٗٞـ 

عٓزَا ٜٗادض َقض٣ اىل فتُع اٚصٚب٢ ٫بز إ َجاٍ :  اؿٝات١ٝ

 ٜهتغب ثكاؾ١ اجملتُع اؾزٜز 

  ـ ايعَُٛٝات1 ايجكاؾـــــــ١ : صابعا:عٓافض : 

اؾضار اجملتُع ايٛاسز َٔ أَجًتٗا ايًػ١ ٜؾذلى ؾٝٗا غايب١ٝ ـ 

 ٚايظٟ ٚطضٜك١  ايتش١ٝ ٚأعايٝب ا٫ستؿاٍ يف املٓاعبات 

ايغ٬ّ بايٝز ؾ٢ بعض اجملتُعات ٚايغ٬ّ با٫ؽاص٠ ؾ٢ َجاٍ : 

 اخض٣ ٚايغ٬ّ با٫حنٓا٤ ؾ٢ فتُع َجٌ ايقني ٚايٝابإ 

 : ـ اـقٛفٝات2 

اجملتُع رٕٚ غرلٖا َٔ   َٔ اؾضارؽتك بٗا مجاع١ َع١ٓٝ ـ 

 تغٛر بني اؾضار َٗٔ أٚ بني اؾضار طبكات َع١ٓٝ ـ   اؾُاعات

 بايظٚازشلا بعض ا٫راب اـاف١ :ايطبك١ ايػ١ٝٓ َجاٍ ـ  

 :  ـ املتػرلات ايبز3١ًٜ

ؾإسا  اييت تعٗض يف ظٌ ثكاؾ١ َع١ٓٝايتذزٜزات ٚا٫خذلاعات  ـ 

ٚاسا مل  اْتؾضت اْزفت يف خقٛفٝات ايجكاؾ١ أٚ عَُٛٝاتٗا 

 تٓتؾض ؾإْٗا تبك٢ ع٢ً ساشلا أٚ تٓزثض

ؾ٢ بشت متجٌ ثكاؾ١ : ا٫ْذلْت ٚٚعا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا افَجاٍـ 

  . بعض اجملتُعات

 ايجكاؾـــــــ١ : أؽهاٍ  :خاَغًا 

ميهٔ إٔ  ايطبٝع١ ايذلان١ُٝ  يًجكاؾ١ـ  :  ـ ايجكاؾ١ املار1١ٜ

َجٌ  ؾُٝا ٜتعًل بايجكاؾ١ املار١ٜ  ٬ْسعٗا بٛمٛح أنجض 

 : بٓا٤ املقض٣ ايكزِٜ ي٬ٖضاَاتَجاٍ  .ا٭رٚات ٚاملباْٞ ٚاٯثاص 

 : ـ ايجكاؾ١ غرل املار2١ٜ

آراب ايغًٛى ٚايغٝاع١  ايجكاؾ١ غرل املار١ٜ ؾُجاشلاأَا 

: كتًـ ايٛإ ايؿٕٓٛ ٚايعارات َجاٍ . ٚايكإْٛ ٚايكِٝ

 ٚايتكايٝز ايت٢ تٓتؾض ؾ٢ فتُع َعني يؿذل٠ َٔ ايظَٔ 

 

  

 ايجكاؾـــــــ١ : ٚظٝؿ١  :عارعًا 

 َٔ عٛا٤ؾٝ٘: اؿٝا٠ أعًٛب فتُع أٟ ثكاؾ١ ـ ٌتشزر1

  ٚايعارات ا٭ؾهاصٚايكِٝ ْاس١ٝ اٚ َٔ  اإلْتاز ٚعا٥ٌ ْاس١ٝ

 ٚايتذاصب  خ٬ف١ عٔ فتُع أٟ يف ايجكاؾ١ عٓافض ـ تعدل2

  يف املامٞ عاؽٗا ا٫ؾضار  اييت اـدلات 

 اعاع١ٝ يًؿضر ٚاإلْغاْٞ  يًٛدٛر أعاعا ايجكاؾ١ ـ تعز3

 إيٝ٘ ٜٓتُٞ ايشٟ ٚاجملتُع

 يف تغاعزٙ اييتا٫ػاٖات ٚايكِٝ : : يًؿضر تٛؾض ـ أْٗا4

  يٝتهٝـ َع فتُع٘  مُرلٙ تهٜٛٔ

 : ايؿقٌ ايجايح : ثكاؾ١ ايعٌُ ايتطٛع٢ـ  

 بهاٌَ إصارت٘  ايؾدك ٜتعٗز ٖٛ إٔـ  : ايتطٛع َؿّٗٛ  :أ٫ًٚ

 فتُع٘ ـز١َ َاي٘ أٚ ٚقت٘ َٔ داْب مبٓحادباص   رٕٚ

 متٮ اييت نايظٖض٠ املتطٛع ايؾاعض اشلٓز٣ طاغٛص ٜض٣ إ:ـ 

 ايؿنا٤ بعطضٖا 

 خرل١ٜ يف ْؾاطات ا٫ْزَاز ٖٛ : صٚطاصٜٕٛ ٜض٣ إ ايتطـٛعـ 

 ا٫يتظاّ   عٓقض تتنُٔ

 تُٟٓٛ ٜتغِ بعز سٚ نؿا١ٜ ؾضضايتطٛعٞ : ايعٌُـ 

رٕٚ  َ٪عغٞ أٚ ؾضرٟ اإلْغإ بؾهٌ ب٘ باؾٛر٠ ٜٚكّٛ

 َكابٌ 

 ايتطٛعٞ : ايعٌُ ق١ُٝ  :ثاًْٝا 

 ت١ُٝٓ ؾ٢ اؿه١َٝٛ غرل ا٭١ًٖٝ اجملتُعات رٚص ـ ابضاط 1

 . ٚتكزَ٘ اجملتُع

 ا٭١ًٖٝ اؾُعٝات بٗا تكّٛ ؾضٚعاتمل ايتطٛعٞ ايعٌُ ـ أ2ٕ

 . ٚاي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤  ايعطا٤ قِٝ  يذلعٝذ ٖارؾ١ ع١ًُٝٚ

 ايضٚح بني ايتٛاطٕ ايؾباب يز٣ ايتطٛع ـ تضعذ ثكاؾ3١

 ٚاؾُاع١ٝ ايؿضر١ٜ

 اييت املؾه٬ت َٔ نجرلا  ؼزر  ايتطٛع ثكاؾ١ ْؾض ـ أ4ٕ

 ٖشٙ يف ايؾباب ٚنشيو احمل١ًٝ اجملتُعات َٓٗا تعاْٞ

 اجملتُعات

 رٚص َجٌ ا٫دتُاع١ٝ ايٓعِ  رٚصٜعٗض  ايتطٛع ثكاؾ١ ـ ْؾض5

  املزصع١ ٚرٚص ٭بٓا٥ٗا ا٫دتُاع١ٝ ايتٓؾ١٦ يف ا٭عض٠

 ؽهًني ( ايتطٛعٞ ايعٌُ أؽهاٍ  :ثايجًا (  : 

ٖٛ املُاصعات ايتطٛع١ٝ ـ  :)غرل املكقٛر(  ـ ايغًٛى ايتطٛع1ٞ

 اييت مياصعٗا ا٫ؾضار اعتذاب١ يعضٚف طاص١٥ أٚ ملٛاقـ إْغا١ْٝ 

 ٢ ع٢ً َضٚص ايطضٜل : َغاعز٠ صدٌ اعَُجاٍ ـ 

ٖٛ املُاصعات ايتطٛع١ٝ ـ  :  )املكقٛر( ـ ايؿعٌ ايتطٛعٞ 2

ٗٛ عٌُ قا٥ِ ؾاإلميإ بأ١ُٖٝ ٖشا ايعٌُ ايٓاػ١ عٔ 

ملٓع١ُ ملغاعز٠ ا١ًٖٝ٫ اـرل١ٜ ااؾُعٝات َجاٍ : بشات٘.

 ا٫ٜتاّ 
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  ايتطٛعٞ ايعٌُ يف املؾاصن١ أْٛاع  :صابعا:  

  ـ املؾاصن١ املع١ٜٛٓ:1

يًُؾضٚع اـرلٟ عٛا٤ً ٚسيو َٔ خ٬ٍ ايزعِ املعٟٓٛ ـ 

َجاٍ  بايتؾذٝع أٚ ايزؾاع عٓ٘ أٚ ايتعضٜـ ب٘ يف احملاؾٌ ايعا١َ

املز١ٜٓ اٚ ع٢ً ٚعا٥ٌ عٌُ رعاٜا يًعٌُ اـرل٣ ؾ٢ ايكض١ٜ اٚ : 

 ايتٛافٌ ا٫دتُاع٢ اٚ قٓٛات ايتًٝؿظٜٕٛ

سٝح ميجٌ رعِ املؾاصٜع اـرل١ٜ باملاٍ ـ   : ـ املؾاصن١ املاي2١ٝ

: تدلع صداٍ َجاٍ  ا٭عُاٍ اـرل١ٜ نجاحاملاٍ أسز َكَٛات 

 ا٫ؾضار ايعارٜني باملاٍ  ا٫عُاٍ اٚ َؾاٖرل ايؿٔ ٚايضٜام١ اٚ

 ـ املؾاصن١ ايعن١ٜٛ:3

ٚسيو عدل  ؾٍعا٫ً يف ا٭عُاٍ ايتطٛع١ٝإٔ ٜهٕٛ ايؿضر عنًٛا ـ 

ٖٚشا ٜتطًب بشٍ اؾٗز  اْتغاب٘ إلسز٣ امل٪عغات اـرل١ٜ

 ٚايتنش١ٝ بايٛقت ٚايتؿهرل اؾار َٔ أدٌ خز١َ اجملتُع

 ١ٜ : قٝاّ ايؾباب با٫ْنُاّ يًذُعٝات اـرلَجاٍ 

 ايتطٛعٞ: يًعٌُ مناسز :خاًَغا 

 راخٌ أؽذاص صاع١ ٚط اؿزا٥ل تٓعٝــ  املزصع١ : راخٌـ 

  دزاص١ٜ يٛسات ٚصعِ ٚاملُضات ايؿقٍٛ  تظٜنيـ    .املزصع١

      ٚا٭ٜتاّ املغٓني يزٚص ٚسؿ٬ت طٜاصاتـ   :املزصع١ خاصزـ 

 .ٚا٫طؿاٍ املضم٢ اـاف١ ا٫ستٝادات ٚسٟٚ املعاقنيـ 

  : اؿض ايعٌُ تعضٜـ  :أ٫ًٚايؿقٌ ايضابع : ايعٌُ اؿض: 

 ٚتعٛر فاسب٘ ع٢ً َغ٦ٛيٝات٘ عب٤ ٜكع اختٝاصٟ عٌُ ٖٛـ 

 ٚاملع١ٜٛٓ املار١ٜ ٚا٭رب١ٝ كضدات٘ إيٝ٘

 سغب اجملا٫ت تتعزر أٚ ٚاسز فاٍ ؾ٢ ع٬ُ ٜهٕٛ ٚقزـ 

  ايغٛم ظضٚف عًٝ٘ أٚ تؿضم٘ ب٘ ٜكّٛ َٔ اٖتُاَات

 ٌُاؿض ايع : ٖٛ 

 خاف١ أٚ سه١َٝٛ عٛا٤ د١ٗ أ٣ ٜتبع ٫ ايش٣ ايعٌُ ـ 

 دٗزٙ ٜٚغتجُض اـال ؿغاب٘ بٓؿغ٘ ب٘ ٜٚكّٛ ايؾدك

 ٖشا  ايعٌُ َٔ ممهٔ صبح أقق٢ ع٢ً اؿقٍٛ ؾ٢ َٚاي٘

 اؿض : ايعٌُ ب١٦ٝ  :ثاًْٝا 

 ايت٢ ايؿضل ع٢ً اجملتُع ؾ٢ اؿض ايعٌُ ْغب١ تعتُزـ 

 ايُٓٛ املتٛؾض٠ َٚغت٣ٛ بايتهٓٛيٛدٝا ٚتتأثض  ايب١٦ٝ تٛؾضٖا

 اؿاي١ تًعب سٝح ٚايجكاؾ١ٚامل٪عغات ا٫قتقار٣

 ايعٌُ اؿض مماصع١ ؾ٢ أعاعٝا رٚصا ا٫قتقار١ٜ

 بًٛ "سٖب ؾكز" Blu  

 ب١٦ٝ ع٢ً ٜ٪ثضإ  أعاعٝإ اقتقارٜإ عا٬َٕ ٖٓاى إٔ إىلـ 

 ُٖا اؿض ايعٌُ

 سزت قز ايقٓاع١ٝ ايب١٦ٝ ٚتػرل ايتهٓٛيٛد١ٝ ايتػرلات أ ـ 

 أؾنٌ ؾضًل ٚخًكت ايهدل٣ َظاٜا  ايؾضنات َٔ

  ايقػرل٠ يًؾضنات

 ت٪ثض ؾ٢ عًٛى ايعٌُ اؿض ب ـ ايكِٝ ايجكاؾ١ٝ 

 راؾٝزعٕٛ  "ذنزر" Davidson   

 ُٖا : ايعٌُ ايجكاؾ١ٝ ٚعًٛى ايكِٝ عٔ ص٩ٜتنيـ 

ايه١ًٝ يع١ًُٝ ايؾضان١ ٚ ؽضح ايغُات ايٓؿغ١ٝ ا٫ٚىل : ـ 

 : ايؿضر٣ املغت٣ٛ أ ـ ع٢ً : تكّٛ ع٢ً 

 أنجض عٝهٕٛ ايؾضان١ بكِٝ ٜتُتع ايش٣ ايؿضر إٔ تض٣ـ 

 اؿض ايعٌُ عًٛنٝات عٔ ايتعبرل ع٢ً قزص٠

 :  ايه٢ً املغت٣ٛ ب ـ ع٢ً

 تٛدٗات اجملتُع طارت  ؾ٢ ا٫ؾضار  ٖ٪٤٫ َجٌ طار  ؾهًُاـ 

 تًو إٔ ايٛامح َٚٔ  اؿض ٚايعٌُ حنٛ ايؾضان١  اجملتُع

 يًجكاؾ١ ايؿضر٣ املٓعٛص ع٢ً تكّٛ ايض١ٜ٩

  إٔ تؿذلضٚ ايؾضع١ٝ  ا٫دتُاع١ٝايجا١ْٝ :ـ 

 ت٪ثض عٛف اجملتُع ع٢ً ْؿغٗا تؿضض ايت٢ ٚاملعتكزات ايكِٝـ 

 قِٝ َٚعتكزات عٔ ايٓعض بػض  اؿض ايعٌُ ع٢ً عًٛنٝات

 .أْؿغِٗ ا٫ؾضار  ٖ٪٤٫

 اؿض : ايعٌُ َتطًبات  :ثايجًا 

 : ـ ايتدطٝط1

  ٜضٜزٕٚ؟ َٚاسا ايع٤٬ُ ِٖ َٔ : ايغٛم ـ ؼزٜز1

  : ا٭ٚيٜٛات ـ ؼزٜز2

  أٚي١ٜٛ ٚبأ٣ ايع٤٬ُ ٜضغب٘ َا نٌ تكزِٜ ميهٔ نٝـ

 ايتٌُٜٛ ـ َغا3ٌ٥

  ؟ ايعٌُ خط١ يزعِ ايهاؾ٢ املاٍ رؾع ميهٔ نٝـ : 

 َٔ عٌُ طاقِ اعتكزاّ َج٬ ميهٔ ؾٌٗ : ايعٌُ ـ طاق4ِ

  َٓاؾغ١؟ ؽضنات أٚ عٛم

  : ٚاإلراص٠ ـ ايتٓع5ِٝ

  ؟ اؾٛر٠ ٜنُٔ عٝح َقُِ ايتٓعِٝ ٌٖ

  : ايتٌُٜٛ ـ إراص6٠

 ا٭َٛاٍ  ع٢ً باحملاعب١ٝ ايكٝاّ ميهٔ نٝـ

  : ٚايهؿا٠٤ ايتهًؿ١ ـ سغاب1 : ـ ا٭را2٤

 ايتهايٝـ  بأقٌ املدضدات أؾنٌ ؼكٝل ميهٔ نٝـ

 املدتًؿ١ اجملُٛعات َع تتٛا٤ّ إٔ ميهٔ نٝـ : ـ املٛا2١َ٤

   ايغٛم ؾ٢ ايع٤٬ُ َٔ

 ملعضؾت٘  ؼتاز ايش٣ َا: ا٭را٤ خط ْؿػ ع٢ً ـ اإلبكا3٤

 اإلراص٠ أعًٛب اظٗاص ميهٔ نٝـ : ٚاحملاعب١ ـ ايؾؿاؾ4١ٝ

  ؟ نتٓعِٝ ْتبع٘ ايش٣ اؿهِٝ

 بايعٌُ ايكٝاّ ميهٔ نٝـ : ا٫عذلاتٝذ٢ ـ ايتدطٝط5

 ايدلاَر؟ يتشغني اؾُاع٢
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  اؿض : ايعٌُ صابعا : َظاٜا 

ـ ٜٓؿش سًُ٘ ٜٚعٌُ َا ذنب  1ايعٌُ : فاسب إٔ يف تتُجٌـ 

 ـ ٜٓعِ عاعات ايعٌُ بٓؿغ٘ .  2

ـ ٜغتطٝع إراص٠ ايعٌُ َٔ املٓظٍ. 4 ـ ٜقبح فاْع قضاص3ٙ

 ـ ٜعطٝ٘ ايعٌُ اؿض ايجك١ بايشات .5

) ؽضن١ َكذلح منٛسز يو ْكزّ إٔ ايطايب :ميهٔ عظٜظٟـ 

 :  اصٜهغٕٛ يًُشٍُٛ(

 : ٜتنُٔ ٖٝهًٞ كطط ٜؾب٘ ْادح ػاصٟ عٌُ منٛسزـ 

 ايع٤٬ُ َؾه٬ت ٌؿ املكذلس١ ايكِٝـ 2 ايع٤٬ُ ـ ؽضا٥ح1

  يًع٤٬ُ خ٬شلا َٔ اؿًٍٛ تٛفٌٝ عٝتِ اييت ـ ايكٓٛات3

 ايض٥ٝغ١ٝ ـ املٛاصر5 .يًُؾضٚعات ضاراتا٫ٜ ـ َقارص4

  ايض٥ٝغ١ٝ ٚايؾضٜهات  ايض٥ٝغ١ ٚا٫ْؾط١

 ـ ايباب ايجايح : ايؿقٌ ا٫ٍٚ : تٛظٝـ ايبشح ايع٢ًُ : 

 ايت١ُٝٓ : ع١ًُٝ يف يًُغا١ُٖ ايعًُٞ ايبشح ؼكٝل أ ـ عبٌ

 ٚايع١ًُٝ ايع١ًُٝ ٚاؿًٍٛ ايع١ًُٝ املؾٛص٠ ـ تكز1ِٜ

   اجملتُع يًُؾه٬ت

 تطٜٛضٖا يف ٚاملؾاصن١ اؿزٜج١ ايتك١ٝٓ ٚتٛطني ـ ْكــ2ٌ

  ايت١ُٝٓ ٚخطط ايزٚي١ بأٖزاف ايعًُٞ ايبشح ـ صبــط3

 ادضا٤ ع٢ً ٚتزصٜبِٗ املتُٝظٜٔ ايباسجني َٔ دٌٝ ـ تُٓٝـ4١

 ا٭ف١ًٝ ايبشٛخ

 ايعًُــــــٞ : ايبشح ب ـ َكَٛات 

 ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ يتذٗٝظ ايهايف املايٞ ايزعِ ـ تٛؾرل1

 .ٚغرلٖا سزٜج١ اتقا٫ت ٚٚعا٥ٌ ٚأدٗظ٠ َضاؾل  املتن١ُٓ

 ـ تزصٜب ايهٛارص ايؿ١ٝٓ ٚايهؿا٤ات ايٛط١ٝٓ ٚايبؾض١ٜ 2

 ايعكٍٛ عٛر٠ ع٢ً ايتزصٜب١ٝٚايعٌُ يًدلاَر  ـ ا٫عزار اؾٝز3

 . ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ خدلاتٗا  َٔ ي٬عتؿار٠  املٗادض٠

 اي٬ط١َ اؿاط١َ ٚايغٝاعات ايتؾضٜعات َٓع١َٛ ـ تطٜٛض4

 ٚخطٛات٘ يعًُٝات٘ ايعًُٞ  ٚاملٓع١ُ ايبشح يتطٜٛض

 قناٜا ايت١ُٝٓ : ـز١َ ايعًُٞ ز ـ ايبشح 

 ٚاملضانظ  املع١ٝٓ ٚأدٗظتٗا ايزٚي١ بني ايق١ً تٛثٝل ـ مضٚص1٠

  .َقض ايع١ًُٝ باجملتُع

 بؾض١ٜ نٛارص يتٛؾرل يًعُاي١ اؾٝز بايتدطٝط ـ ا٫ٖتُا2ّ

  املعًَٛات ثٛص٠ َع ايتعاٌَ ع٢ً قارص٠

  إْتادٝت٘ ٚطٜار٠ ايعاٌَ ايؿضر نؿا٠٤ َغت٣ٛ ـ صؾع3

 دٛر٠ أعاؼ ع٢ً تكّٛ اإلْتاز إلراص٠ دٝز٠ ْعِ ـ ٚمع4

  املٓتر

 تكّٛ اؿزٜج١ ٚاملعًَٛات يًبٝاْات قٛاعز بإْؾا٤ ـ ا٫ٖتُا5ّ

 املعًَٛاتٚؽبهات  ايهُبٝٛتض اعتدزاّ ع٢ً

 

 

  : ايعٛمل١ تعضٜـ :أًٚياايؿقٌ ايجا٢ْ : ايعٛمل١: 

ٜتشٍٛ  ايجكاؾات بني ٚا٫ػاٖات ا٭ؾهاص اْتكاٍ سض١ٜ ٖٞـ 

 ثكاؾات٘ تتعزر ٚاسز فتُع إىل نً٘ ايعامل خ٬شلا َٔ

ٚايغٝاع١  ا٫قتقار ْعِ ؾٝ٘ تتؾاب٘ ٚسناصات٘ ٚيهٔ

 اؿزٜج١ ا٫تقاٍ ْعِ ع٢ً ٚا٫عتُار ايزٚي١ٝ ٚايع٬قات

  ايعامل  كضاط١ٝ ؾ٢َجٌ اْتؾاص ايزميَجاٍ : ايعٛمل١ ايغٝاع١ٝ ـ 

    : َغتُض٠:  ع١ًُٝ يعٛمل١ـ ا1    ؽضح ايتعضٜــــــ 

ؼزخ   َغبل بتدطٝط ؼزخ ٫ تًكا١ٝ٥ ع١ًُٝ ٖٞـ 

  ٚاملٛاف٬ت ا٫تقاٍ يف  ٚعا٥ٌ ايتطٛص ْتٝذ١  

 2ايع١ًُٝ شلشٙ ايٓٗا١ٝ٥ ـ ايٓتٝذ١ ٖٞ : 

 اؿهِ ْٚعِ ا٫ْتاز أمناط يف ايتؾاب٘ َٔ فٛص إسزاخ

 ايجكاؾ١ٝ اـقٛفٝات ٚغٝاب ٚا٫عت٬ٗى ٚا٫راص٠ ٚايتذاص٠

 ًٜػٞ ا٫خت٬ف ٫ ٖشا ايتؾاب٘ٚ يًزٍٚ ايٛط١ٝٓ ٚاشل١ٜٛ احمل١ًٝ

 ايعٛمل١ َٓع١َٛ راخٌ ايجكاؾات تتٓٛع سٝح ايجكاؾ١ يف

 ًٝا َظاٜا ايعٛملــــــــــ١    :) ا٫دنابٝات (ثاْ

 ؼٍٛ ايعامل اىل قض١ٜ ن١ْٝٛ فػرل٠ عٝح ميهٔ يًؾعٛب :ـ 

 َٔ تغتؿٝز ـ أ2ٕ   ا٭خض٣  َٔ خدلات ايؾعٛب تغتؿٝز ـ أ1ٕ

  سٍٛ اإلف٬ح رٚيٞ َغت٣ٛ ع٢ً تطضح اييت ا٭ؾهاص بعض

 ـ ٬َسك١ صنب ايتكزّ ٚا٫ْؿتاح ع٢ً ايعامل 3

 ايغًبٝات ( ايعٛملــــــــ١ آثاص :ثايًجا (: 

 يف ايػ١ٝٓ ايزٍٚايت١ُٝٓ :  َغت٣ٛ يف ـ ايتبأٜ)ا٫خت٬ف(1

 رٍٚ تؿؾٌٚ َشٌٖ حنٛ ع٢ً ٚتتكزّ غ٢ٓ تظرار ايؾُاٍ

 ايُٓٛ َعز٫ت ٫خنؿاض ْعضا  بٗا يف ايًشام اؾٓٛب

  ايتهٓٛيٛدٝا ٚؽًـ  ا٫قتقارٟ

 إىل ا٫عت٬ٗى ٜتشٍٛ سٝح: ا٫عت٬ٗن١ٝ ايٓظع١ اْتؾاصـ 2

 ٜٚغاعز ؾ٢ سيو بعض ايعٛاٌَ : .سات٘ سز يف ق١ُٝ

 ايبعض بعنِٗ تكًٝز إىل ا٫ؾضار  ٜٓزؾع سٝحـ    : ايتكًٝز أ ـ 
 ْؿغ٘ دنزصغب١   ايؿضر أؽبع ٚنًُا ا٫عت٬ٗى  َٝزإ يف

 : ٚاإلع٬ٕ ايزعا١ٜ ؾٕٓٛ يف ايتكزّ ب ـ  .أخض٣ صغب١ أَاّ
 ا٫ؾضار  ؾشب فٛص ا٫غضا٤  نٌ ايؿٕٓٛ ٖشٙ تغتدزّ سٝحـ 

 .ا٫عت٬ٗى عامل إىل

  :ا٫دتُاع١ٝ ٚاملها١ْ ا٫عت٬ٗى بني ا٫صتباط ز ـ 

 ٔ ٜغتًٗومل أع٢ً َها١ْاعطا٤  إىل ايٓاؼ ميٌٝ سٝحـ 

 .يًُها١ْ صَظ إىل ا٫عت٬ٗى ٜتشٍٛٚ أنجض

  ايعٛمل١ : آيٝات :صابعا  

  :احملٍُٛ ٚايؿنا٥ٝات ٚاشلاتـ ا٫ْذلْتـ 1

 ايقٛص٠ ثكاؾ١ ع٢ً تعتُز٫ْٗا  ٚدشًبا اغضا٤ أنجض تعتدلـ 

 ؾُٝع عامل١ٝ يػ١ ٭ْٗا بايعكٌ ايتقاقًا أؽز ٖٞيشيو 

 ٚع١ًٝ ٚيتهٕٛ ناؾ١ ايبؾض١ٜ ـز١َ دا٤تـ  ايؾعٛب

  ايبؾض١ٜتنض   ٭غضاض اعتػ٬شلا تِٜ  ٚيهٔ ٚايضقٞ يًتطٛص
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  : ) ايؾبه١ ايعامل١ٝ ( ـ ا٫ْذلْت1    

ايعٓهبٛت١ٝ  ايؾبه١ :َجٌ نجرل٠ خزَات ي٬ْذلْتـ 

 ...اخل ا٫يهذلْٚٞ يدلٜزااٚ بٛى يؿٝػااٚ

 إىل أرت  ا٭صض بكاع مجٝع يف ٚثكايف ادتُاعٞ تأثرل سات ـ 

 .ٚاإلع٬ّ ٚايتذاص٠ ٚايتعًِٝ ايعٌُ  ؿاِٖٝتػٝرل َ

 اإلْذلْت اْتؾاص عضع١ أعباب:  

 اإلع١َٝ٬ ايٛعا٥ٌ خقا٥ك بني : ـ  ٚايؾٍُٛ ـ ا٫ْزَاز1

  ٚف٬ت ٚفشـ ٚتًؿاط ٚاٚساع١ نتب َٔ ا٭خض٣
 إىل ست٢ ايعامل يف بٝت نٌ إىل ٚفًت سٝحـ  ـ ا٫ْتؾاص: 2

 اْػ٬ًقا ايزٍٚ أنجض
 ايتؿاعٌ َٔ ًْٛعا اإلْذلْت ؽبه١ أسزثتـ   :ـ ايتؿاع١ًٝ 3

 املعًَٛات َٚقزص املؾاٖز بني
 أعضع َٔ ٜعز سٝح ٚايتدظٜٔ ٚايٓكٌـ   :ا٫تقاٍ عٗٛي١ـ 4

 ايعامل  يف ا٫تقاٍ ٚعا٥ٌ ٚأصخك
 خسزؾ٢ ايبٝٛت ا ايؿنا٥ٞ ايبح رخٍٛـ  : ايؿنا٥ٝات ـ 2  

 َا طار َٔ ؾُٓ٘ ٚقُٝ٘ بٓا٥٘ ٚٚظا٥ؿ٘ يف يًُذتُع  تػٝرل

  اجملتُع إعاق١ ٖٚزّ َٔ طار َٚٓ٘ َا  اجملتُع ٚتكزّ تطٛص

 احملٍُٛ: اشلاتـ ـ 3 

 اتقاٍ ٚع١ًٝ َٔ أنجض بني تزَر اييت ايٛعا٥ٌ َٔ ٜعزـ 

 ٚيف  ؽدك أٟ َع ٜتٛافٌ إٔ ايؾدك بإ َهإ سٝح افبح

 املٛعٝك٢ ًَؿات خ٬ٍ َٔ َع١ٓٝ ثكاؾ١ ٜٓؾض ٚإٔ َهإ أٟ

 ٚغرلٖا ٚا٭ؾ٬ّ ٚايؿٝزٜٛ

   املتطضف : ايؾدك: ايؿقٌ ايجايح : ايتطضف ٚايعٓـ   

 عكا٥ز ع٢ً َتذاْػ قا٥ِ فتُع حنٛ ٜغع٢ـ ٖٛ ؽدك 

 املعاصم١ قُع ع٢ً ٜٛاؾل اجملتُع ؾعٌَتقًب١  أٜزٚيٛد١ٝ

 ا٭ؽدال ايضارٜهايٝني : عٔ ٜتُٝظٚ ٚاخناعٗا

  ايتعقب ٚيٝػ املٓطل بك٠ٛ ٜٚ٪َٕٓٛ بايتٓٛع ٜكبًٕٛ ايشٜٔ ـ 

 املٓبع ٖٞ املتقًب١ ايعكا٥ز إٔ إىل ا٫دتُاع عًُا٤ أؽاص ٚقزـ 

 اٚيغٝاع١ٝ ايؿهض١ٜ(:بؾت٢  أْٛاع٘ ايعٓـ يعاٖض٠ ايض٥ٝػ

 ٚدٗني ٚايعٓـ ايتطضف يشيو ،)اخل... اٚا٭عض١ٜ اٚايز١ٜٝٓ

 اٯخض رٕٚ أسزُٖا َٓاقؾ١ ميهٔ ٫ ٚاسز٠  يع١ًُ

 ايعٓـ : َؿّٗٛ  :أ٫ًٚ 

 أٚ ايٓؿٛس تٗزٜزًا أٚ ايبز١ْٝ يًك٠ٛ ايعُزٟ ا٫عتدزاّ ٖٛـ 

 ايٓاؼ َٔ فُٛع١ أٚ مز ايشات مز أٚ َا ؽدك مز ؾع٬ً

 أٚ اإلفاب١ عٓ٘ ٜٓذِ ٚايشٟ قز َع١ٓٝ ق١ًٝ مجاع١ أٚ

 ايكُع أٚ ايُٓٛ ع٤ٛ ايٓؿغٞ أٚ ا٫مضاص أٚ املٛت

  : عامل١ٝ ايعٓـ ظاٖض٠ـ  ًَشٛظ١: 

 ناؾ١ تؾٌُ ٚامنا بعٝٓ٘ ع٢ً  فتُع تكتقض ٫ ـ

 بًزإ كتًـ يف تتهضص عامل١ٝ ظاٖض٠ تعز ؾٗٞ اجملتُعات

 .ٚأعايٝبٗا ٚأعبابٗا أمناطٗاٚتتعزر  ايعامل

 ايؿهضٟ : بايتطضف ٜكقزايتطضف : َؿّٗٛ  :ثاًْٝا 

 ٚايٛعط١ٝ ا٫عتزاٍ عٔ ٜبتعز ايشٟ املتؾزر ايؿهضـ ٖٛ 

 ايبؾض بعض بني عٓٝـ عًٛى سيو عًٞ ٜذلتب ٚ  ٚايغُاس١

 ٚعٝاع١ٝ ٚاقتقار١ٜ ادتُاع١ٝٚسيو ٫عباب   ايعٓـ ٖشا

 ايٛطٔ  ع٢ً عًب١ٝ تزاعٝات ٜقاسبٗا ٚٚر١ٜٝٓ ٚثكاؾ١ٝ

 ايتطضف : َغتٜٛات  :ثايجًا 

 ايتأٌَ ع٢ً ايكزص٠ باْعزاّاملتطضف : ٜتغِـ :  ـ َعضيف1

 .ٚبٓا٠٤ َبزع١ بطضٜك١ ايعكٌ ٚاعُاٍ ٚايتؿهرل

ٚ  ٚاملبايػ١ ا٫ْزؾاع بؾز٠املتطضف : ٜتغِـ ـ ٚدزاْٞ :2

 ايشات سيو يف ؾ٢ ايضا٣ مبا يًُدايـ املطًك١  ايهضا١ٖٝ 

 ٚميٌٝ تعكٌ رٕٚ با٫ْزؾاع١ٝ املتطضف : ٜتغِـ ـ عًٛنٞ :3

 .ايعٓـ إىل را٥ًُا عًٛن٘
 ايؿهض٣ ايتطضف إىل : ايؾباب تزؾع اييت ا٭عباب:صابعًا

 ايعٓـ : ٚمماصع١

 ايضؾض( ٛدٛر ب اٚإلصٖاب(: اٚايعٓـ ايتطضف)  ُٓٛـ 1ٜ

 أفشاب ٜٚغتػٌ سيو  عٓز ايؿضر )املٛد٘ ٚايتدلٜض ٚاإلسباط

  املقاحل ايك٣ٛ ٚ

 ـاف١ٝ ٜعٛر  :ساتًٝا ٜهٕٛ قز يًتطضف املغبب ـ ايعا2ٌَ

 (ايضؾام ٚمجاع١ ا٭عض٠) ا٫دتُاع١ٝ تٓؾ٦ت٘ٚ ْؿغ٘ ايؾباب

 قارص غرل ػعً٘ اييت ايتشزٜات : َٔ ايعزٜز ايؾباب ـ ٜٛاد3٘

   َٓٗا : اجملتُع يف ا٫ْزَاز  ع٢ً

 ايؿِٗ ٚع٤ٛ ب ـ اؾٗـــٌ ٚغٝابٗا يًكز٠ٚ ايؾباب أـ اؾتكار 

 . ٭ٚطاِْٗ ايؾباب ٖ٪٤٫ اْتُــــــا٤ ز ـ معـ  يًزٜٔ

  ايزخٍٛ  تٛطٜع يف ايعزاي١ غٝاب ْتٝذ١  ايطبكـٞ ـ ايتؿاٚت4

 يًؾباب  َؿغز٠ ٖٛ ايؿهـضٟ ـ ايؿضاؽ 5

 صقٝب:  رٕٚ  اإلْذلْتايتهٓٛيٛدٝا ٚ  ـ اعتدزا6ّ

 ٚايعٓـ ايتطضف َٛاد١ٗ عبٌ  :خاَغًا.  

  ٚايزعا٠ ايعًُا٤ َع ايؾباب َع ٚتٛافٌ ســٛاص قٓٛات ـ ؾتح1

 ٚعط١ٝ ٚس٫ًًٛ إدابات يٝؾٌُ ايزٜين اـطاب ـ ػزٜز2

 . ايٛاقع  إلؽهايٝات

 ايؾدق١ٝ يتهٜٛٔ ايهاؾ١ٝ ايتع١ًُٝٝ املكضصات  ـ تنُني3

 .املعتزي١ ايغ١ٜٛ

   ايؾباب دنز ٫ ست٢ اؿض١ٜ ٚصٚح ايٓقٝش١ دٛ ـ إؽاع4١

ايؾباب بني ا٭خ٬قٞ ا٫حنضاف  فٛص َعاؾ١ـ 5

 


