
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بوكلت

 علم النفس واالجتماعفي 
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ايُٓٛ ايغضٜع يًشناص٠ ايبؾض١ٜ ؾ٢ تعزار ايغهإ ٚق٠ٛ ايتهٓٛيٛدٝا ٜتقارّ َع ا٫قذلاب َٔ سزٚر  -

ا٫ٜهٛيٛدٝ٘ ايه١ْٝٛ اؿازل١ ايت٢ تعتُز عًٝٗا املٛاصر ايطبٝع١ٝ ايض٥ٝغ١ٝ ٜٚنض بغ١َ٬ ايٓعِ 

املكٛي١ تؾرل اىل ..................... ..َقارص َٝا٠ ... اخل  سٝا٠ ًَٝاصات ايبؾض َٔ أصض طصاع١ٝ

(محا١ٜ ايب١٦ٝ ر ـ       َزاخٌ ايب١٦ٝ ز ـ      َع٢ٓ ايب١٦ٝ ب ـ    تٗزٜزات ايب١٦ٝ أـ ) 

٫ٚعُٝا َع ظٗٛص ؽضن١ ا٭صض تزؾع ايغٝاعات ايضا١َٝ إىل تععِٝ ايجض٠ٚ ؾ٢ ايكضٕ اؿار٣ ٚايعؾضٜٔ  -

ٚايغًط١ إىل َظٜز َٔ ايتًٛخ ٚإىل َاٜؾرل إيٝ٘ عًُا٤ ا٭سٝا٤ )ا٫ْكضاض ا٭ععِ ايغارؼ ( . املكٛي١ 

تؾرل إىل .......

(محا١ٜ ايب١٦ٝ ر ـ      َضادٌ ايب١٦ٝ ز ـ       َع٢ٓ ايب١٦ٝ ب ـ    تٗزٜزات ايب١٦ٝ أـ ) 

ا٭ثض ايذلان٢ُ ٫صتؿاع ْقٝب ايؿضر َٔ ا٫عت٬ٗى ٚايُٓٛ ايغها٢ْ ايغضٜع ٚاشل١ُٓٝ ايبؾض١ٜ ع٢ً  -

نٌ ايٓعِ ا٫ٜهٛيٛد١ٝ ٚؾضض ايتػرلات ايبٝٛيٛد١ٝ ؾ٢ مجٝع أما٤ ايعامل ٚيزت استُا٫ سكٝكٝا 

٫ْغإ بايب١٦ٝ ايت٢ ٖٚٛ أْٓا عٓقٌ اىل ْكط١ ؼٍٛ خطرل٠ ع٢ً ْطام ايهٛنب ,َضس١ً ع٬ق١ ا

تؾرل ايٝٗا ايعباص٠ ٢ٖ ..........

( إسذلاّ ٚفٕٛر ـ       قٗض ٚاعتبزار ز ـ   اعتػ٬ٍ ٚعٝطض٠ ب ـ      تكزٜػ ٚتأيٝ٘ أـ ) 

َٔ إٔ تٓا٢َ ايطًب ع٢ً ايغًع َجٌ صنا٥ظ اؿزٜز , ايٓشاؼ , ايؿشِ اؿذض٣ $ درل٢َ غضاْجاّ $ )وشص  -

ايؿٌٝ ٚؾٍٛ ايقٜٛا ٚطٜت دٛط اشلٓز ٚايٓٝهٌ عٝٛيز خطض ٚفٛيٓا قضٜبا  ٚاملطاط ٚبشٚص ايهتإ ٚطٜت

ص٠ ٢ٖ ...............إىل سزٚر ايشص٠ٚ ؾ٢ نٌ ؽ٧( . َضس١ً ع٬ق١ اٱْغإ بايب١٦ٝ ايت٢ تؾرل ايٝٗا ايعبا

(إسذلاّ ٚفٕٛ ر ـ       قٗض ٚإعتبزار ز ـ     إعتػ٬ٍ ٚعٝطض٠ ب ـ       ؾِٗ ٚتؿغرل أـ ) 

 بعض ايباسجني عبب ايظٜاصات املغتُض٠ ؾ٢ غ٤٬ ا٫ععاص إىل طٜار٠ ايطًب ٚايش٣ ٜعهػ طٜار٠ٜضدع  -4

ٚا٫صتؿاع اؿار ؾ٢ َغتٜٛات ا٫عت٬ٗى يًؿضر ايٛاسز ٚقز ثبت سيو ؾ٢ ايقني ٚايت٢ عزر ايغهإ 

% َٔ ا٫ملّْٛٝٛ ٚايٓشاؼ .َضس١ً  34ٚسزٖا ْقـ ا٫زلٓت ؾ٢ ايعامل ْٚقـ صنا٥ظ اؿزٜز ٚ تغتًٗو

 ع٬ق١ ا٫ْغإ بايب١٦ٝ ايت٢ تؾرل إيٝٗا ايعباص٠ ٢ٖ ..........
 ( اسذلاّ ٚفٕٛ ر ـ    قٗض ٚاعتبزار ز ـ       اعتػ٬ٍ ٚعٝطض٠ب ـ        ؾِٗ ٚتؿغرل أـ ) 

اعتُضت رٍٚ ايعامل ؾ٢ ؽضا٤ ايغٝاصات مبعزٍ َتغاصع ؾإٕ سذُٗا عٝقٌ إىل تشنض ا٫سقا٤ات اْ٘ إسا  -5

ًَٝاص َضنب١ ٚايتًٛخ ايٓاتر عٔ اعت٬ٗى ايٓؿط ٜظرار يزصد١ ٫تطام .َضس١ً ع٬ق١ اٱْغإ  4.4

 بايب١٦ٝ ايت٢ تؾرل إيٝٗا ايعباص٠ ٢ٖ ........
 (إسذلاّ ٚفٕٛ ر ـ      قٗض ٚإعتبزار ز ـ      إعتػ٬ٍ ٚعٝطض٠ ب ـ       ؾِٗ ٚتؿغرل أـ ) 

ٜتٛقع بعض اـدلا٤ إٔ هض٣ قضٜبا اْتاز أندل استٝادات ْؿط١ٝ ؾ٢ اي٫ٜٛات املتشز٠ ٣٫ سناص٠  -6

عك١ْٝ٬ إٔ تنٝـ َظٜزا َٔ غاط ثا٢ْ أنغٝز ايهضبٕٛ إىل ايػ٬ف اؾ٣ٛ املؾبع ب٘ بؾهٌ نبرل 

 ٗا ايعباص٠ ٢ٖ .......ؾع٬ .َضس١ً ع٬ق١ ا٫ْغإ بايب١٦ٝ ايت٢ تؾرل إيٝ
 ( إسذلاّ ٚفٕٛ ر ـ       قٗض ٚإعتبزار ز ـ      إعتػ٬ٍ ٚعٝطض٠ ب ـ      ؾِٗ ٚتؿغرل أـ ) 
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هض٣ اٯٕ ْؾض تهٓٛيٛدٝا اؿؿض ايعُٝك١ ؾ٢ املٝا٠ املعضم١ يًشٛارخ َٔ رٕٚ َبا٠٫ ؾ٢ احملٝط  -7

 صَاٍ ايكطضإ ايػ١ٝٓ بايهضبٕٛ ممااملتذُز ايؾُاىل ايكاع٢ ٚاشلؿ ب٦ٝٝا ٚنشيو إْتاز ايٓؿط َٔ 

َضس١ً ع٬ق١ ا٫ْغإ بايب١٦ٝ ايت٢ تؾرل إيٝٗا  عٝذعٌ َؾه١ً ا٫سذلاص ايعامل٢ أعٛأ مما٢ٖ عًٝ٘ اٯٕ .

 ايعباص٠ ٢ٖ ........
 (إسذلاّ ٚفٕٛ ر ـ      قٗض ٚإعتبزار ز ـ      اعتػ٬ٍ ٚعٝطض٠ ب ـ    ؾِٗ ٚتؿغرل أـ ) 

امل٪ثض٠ ؾ٢ اْتاز املٛار ايػشا١ٝ٥ ؾ٢ ْقـ ايكضٕ املام٢ إ٫ إٔ ا٫ْغا١ْٝ قز بًػت ع٢ً ايضغِ َٔ ايظٜارات  -8

اؿزٚر ايكق٣ٛ ؾ٢ قزصتٗا ع٢ً تٛؾرل َظٜز َٔ ايػشا٤ ملظٜز َٔ ايٓاؼ . َضس١ً ع٬ق١ ا٫ْغإ بايب١٦ٝ 

  ايت٢ تؾرل إيٝٗا ايعباص٠ ٢ٖ ..........
 (إسذلاّ ٚفٕٛ ر ـ     قٗض ٚاعتبزار ز ـ      إعتػ٬ٍ ٚعٝطض٠ ب ـ       ؾِٗ ٚتؿغرل أـ ) 

هُع ايعزٜز َٔ اـدلا٤ ع٢ً ايتٗزٜزات ايت٢ تٛاد٘ قزص٠ ايعامل ع٢ً تٛعٝع إستٝاطات املٛار  -04

ايػشا١ٝ٥ َٚٓٗا تآنٌ ايذلب١ ٚؾكزإ خقٛبتٗا ٚطٜار٠ تقشض املضاع٢ ٚايتٓاؾػ ع٢ً املٝا٠ ايظصاع١ٝ 

تٓٛع اؾ٢ٓٝ ايٓبات٢ ٚأمناط غرل طبٝع١ٝ شلطٍٛ ا٫َطاص ٚطٜار٠ َكا١َٚ اٯؾات يًُبٝزات ٚؾكزإ اي

بغبب ا٫سذلاص ايعامل٢ ٚايتأثرل ايٛؽٝو ملٛد٘ اؿز ايهاصث١ٝ ع٢ً احملافٌٝ ايظصاع١ٝ ٚطٜار٠ ؼٌٜٛ 

تبزٌٜ ا٭صض ايظصاع١ٝ ؾ٢ ايتٛعع ايعُضا٢ْ .َضس١ً ا٫ْغإ  –احملافٌٝ ايظصاع١ٝ اىل ٚقٛر س٣ٛٝ 

 ا ايعباص٠ ٢ٖ ...........بايب١٦ٝ ايت٢ تؾرل إيٝٗ
 (اسذلاّ ٚفٕٛ ر ـ       قٗض ٚاعتبزار ز ـ        عتػ٬ٍ ٚعٝطض٠ إب ـ      ؾِٗ ٚتؿغرل  أـ ) 

مٔ ْعًِ َغبكا إٔ ايٓكك اؿار ؾ٢ املٛار ايػشا١ٝ٥ ٚا٫صام٢ اـقب١ ٚاملٝا٠ ايعشب١ ؾ٢ ايبًزإ سات  -00

يًٓعاّ اٱدتُاع٢ ٚطٜار٠ سار٠ ؾ٢ ايعٓـ , ايهجاؾ١ ايغها١ْٝ ايعاي١ٝ عٝ٪ر٣ إىل اْٗٝاص ناٌَ 

 َضس١ً ع٬ق١ اٱْغإ بايب١٦ٝ ايت٢ تؾرل إيٝٗا ايعباص٠ ٢ٖ ........
 (اسذلاّ ٚفٕٛ ر ـ       قٗض ٚاعتبزار ز ـ      إعتػ٬ٍ ٚعٝطض٠ ب ـ    ؾِٗ ٚتؿغرل أـ ) 

متجٌ ساي١ تجبت سذ١ ٜكٍٛ داصٜز رٜاَْٛز , َ٪يـ نتاب ا٫ْٗٝاص , إٕ مجٗٛص١ٜ صٚاْزا اؿزٜج١  -01

ْعض١ٜ ايعامل) َايتٛؼ( ؾ٢ أع٪ عٝٓاصٜٛ شلا ؾاملؾانٌ ايٓامج١ عٔ ايتندِ ايغها٢ْ ٚا٫ثض ايب٦ٝٞ 

ٚتػٝرل املٓاخ ٫ميهٔ إٔ تغتُض اىل أدٌ غرل َغ٢ُ ٚاسا مل ْكِ عًٗا عتشٌ ْؿغٗا بٓؿغٗا بطض١ٜ أٚ 

 ص٠ ٢ٖ : .........أخض٣ .َضس١ً ع٬ق١ ا٫ْغإ بايب١٦ٝ ايت٢ تؾرل إيٝٗا ايعبا
 (اسذلاّ ٚفٕٛ ر ـ         قٗض ٚاعتبزارز ـ      إعتػ٬ٍ ٚعٝطض٠ ب ـ       ؾِٗ ٚتؿغرل أ ـ ) 

ناْت أؽباٙ ايزٜاْات عٓزِٖ متػ خقٛب١ ا٫صض ؾا٫صض عٓزِٖ َ٪ْج١ ٚايؾُػ َشنض٠  -02

اٯشلات,َضس١ً ٚايعذٌ صَظ اـقٛب١ ) اؽذل ( إشل٘ ا٭صض ٢ٖ ا٫ّ ايهدل٣ ٚشلا َهاْ٘ نبرل٠ بني 

 ع٬ق١ ا٫ْغإ بايب١٦ٝ ايت٢ تؾرل ايٝٗا ٢ٖ ...........
  (إعتػ٬ٍ ٚعٝطض٠ ر ـ    قٗض ٚإعتبزار ز ـ        تكزٜػ ٚتأيٝ٘ب ـ   ٚتٛظٝـ تؿغرلأـ ) 

َٔ اٯشل٘ ايت٢ بًػت عٓز ) نضٜتٕٝٛ ( أقق٢ رصدات ا٫ميإ ٢ٖ ) صب٘ اؿٝٛإ ( ايت٢ ناْت  -03

ي٬ي٘ ايشنض ايٛسٝز ) صب اؿٝٛإ ( ٖٚٓاى َٔ ا٫ري١ َاٜجبت إمياِْٗ عٝا٠ فا٥ز٠ ٚايت٢ ناْت اَا 

أخض٣ ًٜك٢ ؾٝ٘ ا٫ْغإ دظا٤ َافٓعت ٜزاٙ بايطبٝع١ .َضس١ً ع٬ق١ ا٫ْغإ بايب١٦ٝ ايت٢ تؾرل إيٝٗا 

 ايعباص٠ ٢ٖ .........
 (اعتػ٬ٍ ٚعٝطض٠        قٗض ٚاعتبزار         تكزٜػ ٚتأيٝ٘           ؾِٗ ٚتؿغرل ) 
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عٓز َضس١ً َع١ٓٝ َٔ َضاسٌ ايتطٛص ايز٢ٜٓ ؾ٢ اؿناصات ايبزا١ٝ٥ ؾ٢ اما٤ ايعامل نً٘ ناْت  -04

تنش٢ بقٓٛف َٔ اؿٝٛاْات ٚاؾضار َٔ ا٫ْغإ تنش١ٝ ر١ٜٝٓ ؾٝشعٕٛ ٜٚأنًٕٛ ٖٚٓاى َٔ راَت 

س١ً َض. عٓزِٖ ايتنش١ٝ باؾضار ا٫ْغإ اعتذ٬با يًدقٛب١ , َجٌ تعاطِٜ ) إيٝٛطٜٔ ( عٓز ايْٝٛإ 

 ايع٬ق١ بني ا٫ْغإ ٚايب١٦ٝ ايت٢ تؾرل ايٝٗا ايعباص٠ ٢ٖ ........
 (إعتػ٬ٍ ٚعٝطض٠          قٗض ٚاعتبزار            تكزٜػ ٚتأيٝ٘          ؾِٗ ٚتؿغرل ) 

ؾ٢ ايكضٕ ايغارؼ م.ّ اؽش عهإ ) اصنارٜا ( ايظصاع١ٝ َٔ املاعظ صَظا يًدقٛب١ ٫ِْٗ ناْٛا اؾكض  -05

َضس١ً ع٬ق١ .ِ ) عذٌ ( ٚاسا قٌ عٓزِٖ ايطعاّ مضبٛا متجاٍ ا٫ي٘ )بإ ( ٖٚٛ س٥ب َٔ ٜهٕٛ يزٜٗ

 ا٫ْغإ بايب١٦ٝ ايت٢ تؾرل إيٝٗا ايعباص٠ ٢ٖ .........
 (اعتػ٬ٍ ٚعٝطض٠           قٗض ٚاعتبزار        تكزٜػ ٚتأيٝ٘          ؾِٗ ٚتؿغرل ) 

ايهبرل٠ املٓتذ١ يًػشا٤ ايقني ٚاشلٓز عا٥ط  ىؾ٢ ايعزٜز َٔ اـدلا٤ َٔ خطض افطزاّ ايبًزإ -06

َغزٚر ؾُع ايٓكك ايعامل٢ ؾ٢ إْتاز املٛار ايػشا١ٝ٥ ٚأط١َ املٝا٠ عتعِ ؾٛم٢ غرل َغبٛق١ .َضس١ً ع٬ق١ 

 اٱْغإ بايب١٦ٝ ايت٢ تؾرل إيٝٗا ايعباص٠ ٢ٖ ..........
  ( قٗض ٚاعتبزار        اعتػ٬ٍ ٚعٝطض٠          تكزٜػ ٚتأيٝ٘             اسذلاّ ٚفٕٛ )   

ٚدزت يٛسات َٔ ايكضٕ ايغارؼ م.ّ ؾ٢ ايْٝٛإ ؾ٢ املكابض عًٝٗا إصؽارات يٛح املٝت تٗزٜ٘ يطضٜك٘  -07

 صؾ٢ ايعامل اٯخض َٚاسا ٜهٕٛ يه٢ ٜهٕٛ دزٜز باـ٬ل . ٚؼت٣ٛ ع٢ً َا٢ًٜ : عتذز إىل ٜغا

يهٓو عتذز ٜٓبٛعا آخض ظاْب عرل٠ ايشنض ؾأؽضب  َٓظٍ ) ٖاٚؼ ( إي٘ اؾشِٝ ٜٓبٛعا ؾ٬تكضب َٓ٘

َٓ٘ ٚقٌ أْا أبٔ ا٫صض ٚايغُا٤ سات ايٓذّٛ , ٚعٓز٥ش ٜعطْٛو املا٤ املكزؼ ٚتعٝؿ ظٛاص أشل٘ ايٓعِٝ . ) 

 َضس١ً ع٬ق١ ا٫ْغإ بايب١٦ٝ ايت٢ تؾرل إيٝٗا ايعباص٠ ٢ٖ ..........
 (قٗض ٚاعتبزار             إعتػ٬ٍ ٚعٝطضٙ          تكزٜػ ٚتأيٝ٘            اسذلاّ ٚفٕٛ ) 

ٜٛيز ايتػٝرل ؾ٢ ايٓعاّ ايػشا٢٥ ؾ٢ مجٝع أما٤ ايعامل ٚبا٤ ايبزا١ْ ايعامل٢ ٚؾ٢ اعكاب٘ ٚبا٤ را٤  -08

ايغهض٣ ْٚتٛقع رصاع١ سزٜج١ إٔ ْقـ ايغهإ ايبايػني ؾ٢ اي٫ٜٛات املتشز٠ عٝعإْٛ ايغ١ُٓ 

املكٛي١ ايغابك١    اؾٛع ٚع٤ٛ ايتػش١ٜ ٜنضب ًَٝاص ؽدك . ّ ؾ٢ ايٛقت ايش٣ ٫ٜظاٍ ؾ1424٘ٝعًٍٛ 

 تعدل عٔ ....
 (أخ٬م املغ٦ٛي١ٝ            ا٭ٜهٛيٛدٝا ايعُٝك١          أخ٬م ا٭صض          سكٛم اؿٝٛإ ) 

ًَٝاص ْغ١ُ َٔ ايبايػني ؾٛم ايعؾضٜٔ ِٖ َٔ أفشاب ايٛطٕ 0,4ٚؾكا ملٓع١ُ ايقش١ ايعامل١ٝ مٛ  -14

ٚأنجض َٔ ثًح ٖ٪٤٫ ٜقٓؿٕٛ بأِْٗ بزْا٤ ٚثًح عهإ ايعامل ٜتٛؾٕٛ بغبب أَٛص تتعًل ايظا٥ز 

 بايغ١ُٓ ٚطٜار٠ ايٛطٕ أنجض مما ٜتٛؾٕٛ بغبب ْكك ايٛطٕ ٚاؾٛع , املكٛي١ ايغابك١ تعدل عٔ ............
 (أخ٬م املغ٦ٛي١ٝ          ا٭ٜهٛيٛدٝا ايعُٝك١          أخ٬م ا٭صض             سكٛم اؿٝٛإ ) 

سنضت ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ا٫خباص١ٜ ع٢ً رؾعات ايكُا١َ اشلا١ً٥ ايت٢ تًك٢ ؾ٢ ٚعط ) ب٬عتٝه١ٝ (  -10

احملٝط اشلار٨ ٚإيكا٤ املدًؿات ايعن١ٜٛ ؾ٢ َهبات غرل قغ١ٓ ٜٚ٪ر٣ ؼًًٗا إىل طٜار٠ ايتًٛخ 

 ٚا٫سذلاص ايعامل٢ ,املكٛي١ ايغابك١ تعدل عٔ .............
 (ا٫ٜهٛيٛدٝا ايعُٝك١            اخ٬م ا٫صض               سكٛم ا٫دٝاٍ                ؿٝٛإ سكٛم ا) 
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أؾارت ايًذ١ٓ ايعامل١ٝ يًُٝاٙ يًكضٕ ايٛاسز ٚايعؾضٜٔ ؾ٢ ا٫َِ املتشز٠ ؾ٢ تكزٜضٖا إٔ أنجض َٔ  -11

ٛار ايهُٝٝا١ٝ٥ ْقـ ا٫ْٗاص ايض٥ٝغ١ٝ ؾ٢ ايعامل تتعضض يًٓنٛب ٚايتًٛخ بؾهٌ خطرل بغبب امل

ّ عتُا٥٘ ًَٕٝٛ ٫هزٕٚ َٝا٠ 1404ايغا١َ ايظصاع١ٝ ٚايقٓاع١ٝ ايت٢ تًك٢ ؾ٢ املٝا٠ , ؾؿ٢ ايقني عاّ 

 % َٔ املٝا٠ اؾٛؾ١ٝ ًَٛث١ مبٛار نُٝا١ٜٚ .املكٛي١ ايغابك١ تعدل عٔ  ..........84فاؿ١ يًؾضب , 
 (ا٫ٜهٛيٛدٝا ايعُٝك١           اخ٬م ا٫صض              سكٛم ا٫دٝاٍ                 سكٛم اؿٝٛإ ) 

تٛعع عًُٝات ايتهغرل اشلٝزصٚىل َٔ أدٌ ايٓؿط ٚايػاط ٜظٜز َٔ سكٔ ايٓؿاٜات ايغا١َ ؾ٢ املٓاطل  -12

ايٛاقع١ ؾ٢ اعُام ا٫صض ٚي٬عـ بعض ٖشٙ املغتٛرعات عضبت ايٓؿاٜات اىل عطض ا٫صض ؾ٢ َٓاطل 

 املكٛي١ ايغابك١ تعدل عٔ ...........ؼ٣ٛ َغتٛرعات ملٝا٠ ايؾضب , 
 (ا٫ٜهٛيٛدٝا ايعُٝك١           اخ٬م ا٫صض           سكٛم ا٫دٝاٍ               سكٛم اؿٝٛإ ) 

%َٔ املٝا٠ ايعشب١ ؾ٢ ايعامل ٚع٢ً َز٣ ْقـ ايكضٕ املام٢ تقاعزت 24املٝا٠ اؾٛؾ١ٝ متجٌ  -13

ًَٕٝٛ ب٦ض ْٚتٝذ١ يشيو دؿت بؾهٌ 10ايت٢ سؿضت  عًُٝات عشب املٝا٠ اؾٛؾ١ٝ ؾ٢ ايقني ٚاشلٓز

ن٢ً َغتٛرعات املٝا٠ اؾٛؾ١ٝ مما تطًب ْكٌ املٝا٠ عٔ طضٜل ايقٗاصٜر ٚطٜار٠ ا٫عتُار ع٢ً 

 ا٫َطاص ايت٢ ٫ميهٔ ايتٓب٪ بٗا .املكٛي١ ايغابك١ تعدل عٔ ...........
 ( أعػ نا٫ٖإ               ٛإ سكٛم اؿٝ        أخ٬م املغ٦ٛي١ٝ             أخ٬م ا٭صض ) 

بغبب ايُٓٛ ايغها٢ْ ٚايظٜار٠ ؾ٢ اعت٬ٗى املٝا٠ ؾإٕ ا٫ؾضاط ؾ٢ ؽقك املٝا٠ ايغطش١ٝ َٔ  -14

ايعزٜز َٔ ا٫ْٗاص امل١ُٗ ؾ٢ ايعامل دعٌ ايعزٜز َٔ ا٫ْٗاص ٫تقٌ ع٢ً ا٫ط٬م اىل ايبشض َجٌ ْٗض ايٌٓٝ , 

 ايقني .        املكٛي١ تعدل عٔ ...............ن٫ٛصارٚص, ايغٓز , ا٫ْٗاص ايقؿضا٤ ؾ٢ 
 (  أعػ نا٫ٖإ           سكٛم اؿٝٛإ            أخ٬م املغ٪ي١ٝ               أخ٬م ا٭صض ) 

َٔ املتٛقع إٔ وزخ ْقـ ايُٓٛ ايعامل٢ ؾ٢ ايغهإ خ٬ٍ ايعكٛر ا٫صبع١ املكب١ً ؾ٢ اؾضٜكٝا ايت٢  -15

( ًَٝاص ْغ١ُ ٚاسا َااخشْا بعني ا٫عتباص املغتٜٛات 2,5عهاْٗا اؿاىل ) عتقٌ اىل ث٬ث١ أمعاف عزر 

املٓدؿن١ ـقٛب١ ايذلب١ ؾ٢ دٓٛب ايقشضا٤ ايهدل٣ ٚؽض املٝا٠ ايعشب١ ٚا٫ستباؼ اؿضاص٣ ؾغتهٕٛ 

 ّ   . املكٛي١ تعدل عٔ ..........10اؾضٜكٝا قٛص اٖتُاّ ايعامل ؾُٝا تبك٢ َٔ ايكضٕ 
 (َبار٨ ا٫ٜهٛيٛدٝا       أعػ نا٫ٖإ              أخ٬م املغ٦ٛي١ٝ                 أخ٬م ا٭صض )  

انتؾـ املتدققٕٛ ؾ٢ ايغهإ ٚايت١ُٝٓ أصبع١ عٛاٌَ ت٪ثض بؾهٌ ؾع٢ً ؾ٢ رٜٓاَٝات ايُٓٛ  -16

, انؿاض َعز٫ت  ايغها٢ْ ٢ٖٚ تعًِٝ ايؿتٝات , متهني املضأ٠ , تٛاؾض َعًَٛات خاف١ باراص٠ ايٓغٌ

 ايعباص٠ تعدل عٔ ........ت ا٫طؿاٍ ٚؾٝا
 (  َبار٨ ا٫ٜهٛيٛدٝا            أعػ نا٫ٖإ                أخ٬م املغ٦ٛي١ٝ              أخ٬م ا٭صض ) 

ؾُٝا ٜتعًل بايذلب١ ايغطش١ٝ ٚاملٝا٠ اؾٛؾ١ٝ ٖٓاى إْؿقاٍ بني املعزٍ اؾٓٛب٢ ٫عتػ٬ٍ ٖشٜٔ  -17

دزا ٫عار٠ ػزٜز ا٣ َٛصر َٓٗا َغتٛرات املٝا٠ اؾٛؾ١ٝ متت٧ً مبعزٍ املٛصرٜٔ َٔ د١ٗ ٚاملعزٍ ايبط٧ 

ع١ٓ.ايعباص٠  444عِ نٌ 1,4أقٌ َٔ ْقـ ؾ٢ املا١٥ عٜٓٛا ٚايذلب١ ايغطش١ٝ تتذزر بؾهٌ ٜا٥ػ 

 تعدل عٔ ................
 (َبار٨ ا٫ٜهٛيٛدٝا                 أعػ نا٫ٖإ             أخ٬م املغ٦ٛي١ٝ              أخ٬م ا٭صض ) 
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ؾ٢ ايغٓٛات ا٫صبعني املام١ٝ أر٣ ا٫دشاف ؾ٢ إعتػ٬ٍ ايغطش١ٝ اىل ؾكزإ ن١ُٝ نبرل٠  -18

ا٫ْتاد١ٝ تكضب َٔ ثًح ا٫صض ايقاؿ١ يًظصاع١ ع٢ً ا٫صض َٔ رٕٚ إؽاس ادضا٤ات عاري١ ٚميهٔ إٔ 

 تعدل عٔ ..........تتزٖٛص  غايب١ٝ ايذلب١ ايغطش١ٝ قبٌ ْٗا١ٜ ٖشا ايكضٕ . ايعباص٠ 

 ( َبار٨ ا٫ٜهٛيٛدٝا           أعػ نا٫ٖإ                 أخ٬م املغ٪ي١ٝ                    أخ٬م ا٭صض )  

ؾ٢ ايقني ْٓكش ايذلب١ ايغطش١ٝ بغضع١ أندل بغبع١ ٚمخغني َض٠ َٔ ع١ًُٝ ا٫عتعام١  -24

ميجٌ  ز٠ بعؾض َضات َٔ اَها١ْٝ ػزٜزٖا .ايطبٝع١ٝ ٚؾ٢ أٚصٚبا بغبع١ عؾض٠ َض٠ ٚؾ٢ اي٫ٜٛات املتش

 ٖشا
 (َبار٨ ا٫ٜهٛيٛدٝا         أعػ نا٫ٖإ                    أخ٬م املغ٪ي١ٝ                 أخ٬م ا٭صض ) 

تناعـ َعزٍ ا٫مغاص ايعامل٢ يًُٝا٠ اؾٛؾ١ٝ خ٬ٍ ايٓقـ ا٫خرل َٔ ايكضٕ ايعؾضٜٔ ٚعٝظرار  -20

ايعزٜز َٔ اـدلا٤ ٜؾعضٕٚ بايكًل ايؾزٜز ٚايهجرل َٔ َغتٛرعات املٝا٠ ٚبٛترلٙ أعضع مما دعٌ 

 ميجٌ سيو  اؾٛؾ١ٝ تٓشغض اٯٕ عز٠ أَطاص ؾ٢ ايغ١ٓ .
 ( َبار٨ ا٫ٜهٛيٛدٝا           أعػ نا٫ٖإ               أخ٬م املغ٪ي١ٝ                  أخ٬م ا٭صض ) 

ٜبزٚ ا٫َض نأْٓا َقابٕٛ بايع٢ُ ٚايش٣ عٝظرار ؽز٠  ٜكٍٛ اـبرل ا٫قتقار٣ ) ٖرلَإ راىل ( -21

ْتٝذ١ ايطضٜك١ ايت٢ ٜٓتذٗا ايعامل ؾ٢ سغاب املٛاصر ايطبٝع١ٝ ؾبز٫ َٔ اعتدزاَٗا نٓٛع َٔ ايزخٌ 

ْكّٛ بايغشب َٔ صفٝز صأؼ املاٍ ٚسا خطأ ؾارح ؾ٬بز إٔ مغب ايؿضم بني نؿ١ ا٫صباح ٚنؿ١ 

 ..ايتهايٝـ . املكٛي١ تعدلعٔ ......
 ( َبار٨ ا٫ٜهٛيٛدٝا     ا٫ٜهٛيٛدٝا ايعُٝك١                 أخ٬م املغ٦ٛي١ٝ                 أخ٬م ا٭صض ) 

أظٗضت رصاع١ قاَت بٗا را٥ض٠ ايبشٛخ ايظصاع١ٝ ا٫َضٜه١ٝ إٔ اعتدزاّ تك١ٝٓ اعار٠ تزٜٚض صٚخ  -22

اؿاد١ اىل َبٝزات ا٫عؾاب اؿٝٛاْات نغُار عن٣ٛ ملز٠ ث٬خ عٓٛات بٗزف ػزٜز اـقٛب١ قًك 

 % َٔ رٕٚ خؿض ا٫صباح , املكٛي١ تعدل عٔ أسز َزاخٌ محا١ٜ ايب١٦ٝ ٖٚٛ ...84ٚا٫زلز٠ ا٫طٚت١ٝ بٓغب١ 
 (َٓعُات تطٛع١ٝ            مجعٝات أ١ًٖٝ              ؾاعًٝني إقتقارٜني                   أفشاب ايكضاص ) 

ّ ٚبزأت اععاصٖا تٓاؾػ ٢ْ1404 أندل َقزص يتٛيٝز ايطاق١ عاّ أفبشت َقارص ايطاق١ املتذزر٠ ثا -23

َقارص ايطاق١ ا٫خض٣ ٖٚٛ خدل عاص ٜٚع٢ٓ أْٓا منًو ايكزص٠ ع٢ً ايبز٤ ؾ٢ سٌ أط١َ املٓاخ اسا نإ إْكاس 

َغتكبٌ اؿناص٠ ايبؾض١ٜ ٜؾهٌ أٚي١ٜٛ بايٓغب١ إيٝٓا .املكٛي١ تعدل عٔ أسز َزاخٌ محا١ٜ ايب١٦ٝ 

........ ٖٛٚ 
 ( َٓعُات تطٛع١ٝ            مجعٝات ا١ًٖٝ                 ؾاعًٝني اقتقارٜني                 أفشاب ايكضاص ) 

َٔ أدٌ املن٢ قزَا مٛ ايتشٍٛ ايغضٜع ؿٌ أط١َ املٓاخ ٫بز َٔ بٓا٤ امجاع عٝاع٢ عامل٢ ٜهٕٛ  -24

املكٛي١ تعدل عٔ أسز َزاخٌ محا١ٜ  قٜٛا مبا ٜهؿ٢ يزعِ ايتػرلات ؾ٢ ايغٝاٜات ايت٢ ؽأْٗا سٌ ا٫ط١َ .

 ايب١٦ٝ ٖٚٛ ......
 (َٓعُات تطٛع١ٝ                مجعٝات أ١ًٖٝ              ؾاعًٝني اقتقارٜني                أفشاب ايكضاص ) 

صؾعت ا٫ٚعاط ايع١ًُٝ ايقٛت عايٝا قشص٠ فٓاع ايغٝاعات يتذٓب سزٚخ ناصث١ ن١ْٝٛ  -25

) قن١ٝ َٔ اؾشِٝ ( ْٚارٚا مبٛدب ايتشضى عضٜعا ٭ٕ عٛاقب ا٭ط١َ َٛطع١ ؾ٢  ٚٚفؿٛا أط١َ املٓاخ بأْٗا

 نٌ أصدا٤ املعُٛص٠ . املكٛي١ تعدل عٔ أسز َزاخٌ محا١ٜ ايب١٦ٝ ٖٚٛ ........
 ( ؾاعًٝني عٝاعٝني          َٓعُات تطٛع١ٝ              ؾاعًٝني اقتقارٜني               أفشاب ايكضاص ) 
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ؽ١٦ ٚايظخِ املتغاصع يؾضن١ ا٫صض ٚايُٓٛ ايغضٜع ٫مناط اعت٬ٗى املٛاصر املزَض٠ ٚغٝاب ايك٠ٛ ايٓا -26

ايكٝار٠ ايعامل١ٝ ٚاؿٛن١ُ املدتًؿ١ أمجعت مجٝعٗا ٫ْتاز ٚابٌ َٔ أؽهاٍ ايتًٛخ ايت٢ تؿٝز 

بغ١َ٬ ايتٛاطٕ املٓاخ٢ ع٢ً نٛنب ا٫صض ٚايش٣ ٜعتدل اعاعا يبكا٤ اؿناص٠ ع٢ً قٝز اؿٝا٠ . 

 املكٛي١ تعدل عٔ ........
 (َبار٨ ا٫ٜهٛيٛدٝا              ا٫ٜهٛيٛدٝا ايعُٝك١              أخ٬م املغ٦ٛي١ٝ       أخ٬م ا٭صض ) 

تتقارّ اؿناص٠ ا٫ْغا١ْٝ َع ايٓعِ ايطبٝع١ٝ ايت٢ ٜعتُز عًٝٗا ؾ٢ اطرٖاص اؾٓػ ايبؾض٣ َٚٔ  -27

أْٛاع ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٚاْتٗاى ايػابات ٚؼُض  % َٔ 44ْتا٥ر ٖشا ايتقارّ اْكضاض َتٛقع يــ 

احملٝطات ْٚنٛب أْٛاع ١َُٗ َٔ ايجض٠ٚ ايغُه١ٝ ٚاعتٓظاف َٛاصر ايذلب١ ٚاملٝا٠ ايغطش١ٝ . املكٛي١ 

 تعدل عٔ ......
 ( َبار٨ ا٫ٜهٛيٛدٝا           ا٫ٜهٛيٛدٝا ايعُٝك١         أخ٬م املغ٦ٛي١ٝ         أخ٬م ا٭صض ) 

ًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا املضتبط١ بايب١٦ٝ ٚايت٢ َهٓت َٔ ؾِٗ تعكٝزات ايب١٦ٝ أرت اىل ظٗٛص تكزّ ايع -28

ٚع٢ متٝظ مبذُٛعات َتٓٛع١ بع٬ٍ عٝاع١ٝ ٚؾًغؿ١ٝ ْتر عٓٗا اعذلاتٝذٝات قا١ْْٝٛ كتًؿ١ دزا . 

 املكٛي١ تعدل عٔ ْتٝذ١ ايزع٠ٛ اىل .........
 (أعػ نا٫ٖإ              أخ٬م املغ٪ي١ٝ          ١ ا٫ٜهٛيٛدٝا ايعُٝك             أخ٬م ا٭صض ) 

َٓش أٚاخض ايغبعٝٓٝات ْؾأ قًل سكٝك٢ ؾ٢ ايػضب ؾُٝا ىك تطٛص نٛنب ا٭صض ع٢ً املز٣  -34

ايبعٝز ٚايش٣ ؽهٌ سضن١ ؽعب١ٝ عامل١ٝ اْتعُت ؾ٢ عبع ؾ٦ات َٚٓٗا : أفزقا٤ ا٭صض , سضن١ 

,املكٛي١ تعدل عٔ  1p22)ؾ١ٓ رٚي١ٝ يتػٝرل املٓاخ ) منااراّ, ا٫سظاب اـنضا٤ , َغتًٗهٕٛ خنض , 

 ايٛع٢ ايغ٧ يز٣ ........................
 (َٓعُات عامل١ٝ         َٓعُات صزل١ٝ             َٓعُات تطٛع١ٝ                  َٓعُات سه١َٝٛ ) 

ايغ٧ ٚبعض ٖشٙ ايتزٖٛص اص َٔ ا٫ٖتُاَات مبكا١َٚ َٓش أٚا٥ٌ ايغبعٝٓٝات نإ ٖٓاى اْؿذ -30

ٚص سٍٛ َضنظ١ٜ تهٓٛيٛد١ٝ ٚتض٣ إٔ ايعًِ ا دشٚص ؾ٢ ْعضٜات ايت١ُٝٓ ٢ٖٚ تزا٫ٖتُاَات نٌ شل

ٚايتهٓٛيٛدٝا س٬ٕ ٚأْٓا عٓبتهض طضقا ٫عتعُاٍ ا٫صض ع٢ً مٛ أنجض ؾاع١ًٝ ٚيٝػ ٖٓاى 

 ًهٕٛ , ٖشٙ املكٛي١ تعدل عٔ ....سزٚر يًُٓٛ ٖٚشا املٓطل عٝغٝطض ع٢ً املغتٗ
 (َٓعُات ب١ٝ٦ٝ            عٝاع١َٝٓعُات            ا١ٝ٥ ْغَٓعُات                    َٓعُات سكٛق١ٝ )   

َأَ ؽو إٔ ٖٓاى تطٛص ؾ٢ ايتٓعِٝ ايه٢ْٛ سٍٛ تٓعِٝ ايب١٦ٝ َٔ سٝح عزر ْٚطام امل٪عغات  -31

تكًٝز١ٜ ٚايبٓو ايزٚىل ايعامل١ٝ ٚايكٛاْني ٚاملعاٖزات ايزٚي١ٝ با٫ماؾ١ اىل ٚمعٗا ؾ٢ اعُاٍ امل٪عغات اي

ٚفٓزٚم ايٓكز ايزٚىل َٚٓع١ُ ايتذاص٠ ٚنجرل َٔ ق٠ٛ ايزؾع شلشا ايتطٛص دا٤ َٔ ا٫عؿٌ . املكٛي١ تؾرل 

 اىل رٚص .........
 ( َٓعُات تطٛع١ٝ             ٖاْظبْٛاؼ                 أص٢ْ ْاٜػ              ٫ٖإ اراْٝاٍ ن) 

ايتٓعِٝ ايه٢ْٛ سٍٛ تٓعِٝ ايب١٦ٝ َٔ سٝح عزر ْٚطام امل٪عغات َأَ ؽو إٔ ٖٓاى تطٛص ؾ٢  -32

ايعامل١ٝ ٚايكٛاْني ٚاملعاٖزات ايزٚي١ٝ با٫ماؾ١ اىل ٚمعٗا ؾ٢ اعُاٍ امل٪عغات ايتكًٝز١ٜ ٚايبٓو ايزٚىل 

ٚفٓزٚم ايٓكز ايزٚىل َٚٓع١ُ ايتذاص٠ ٚنجرل َٔ ق٠ٛ ايزؾع شلشا ايتطٛص دا٤ َٔ ا٫عؿٌ . املكٛي١ تؾرل 

 رٚص .........اىل 
 (مجعٝات أ١ًٖٝ            مجعٝات تطٛع١ٝ              ايؿاعًٝني ا٫قتقارٜني                افشاب ايكضاص ) 

 .....ػغز املكٛي١ ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ عٓز . رع نٌ ؽ٤٢ ٜهٕٛ َا ٖٛ عًٝ٘ ؾغٝهٕٛ ايغ٬ّ -33
 ْاٜػ( -                              ٩٫تغ٢ -                   ابٔ صمٛإ  -                   ) ابٔ خًزٕٚ
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اْٗا ب٦ٝتٓا ؾًٓشاؾغ عًٝٗا َٔ ا٫ت٬ف ٚا٫عتٓظاف تتؿل ٖشٙ املكٛي٘ َع ا٣ َضس١ً َٔ َضاسٌ تعاٌَ  -34

 ا٫ْغإ َع ايب٦ٝ٘
 ٚا٫عتبزار ( ايكٗض          ايتؿغرل ٚايتٛظٝـ              ا٫عتػ٬ٍ ٚايغٝطض٠                ا٫سذلاّ ٚايقٕٛ) 

َا سقٌ َٔ أعافرل َجٌ تغْٛاَٞ ٚناتضٜٓا ْاتر عٔ ايغٝاعات ايقٓاع١ٝ ايؿتان١ ايٛسؾ١ٝ،  -35

اييت مل تضاعٞ ٚمل تٗتِ ٫ بايب١٦ٝ ٫ٚ باٱْغإ، ٖٚشا َا أزلٝ٘ باٱصٖاب ايب٦ٝٞ ايشٟ متاصع٘ ٖشٙ 

 ١ ٢ٖ ....ضاسٌ تطٛص ؾًغؿ١ ايب٦ٝمتجٌ املكٛي١ اسز َ.   ايغٝاعات ايقٓاع١ٝ.َٛع٢ َادز
 ( ٚا٫عتبزار ايكٗض          ايتؿغرل ٚايتٛظٝـ              ا٫عتػ٬ٍ ٚايغٝطض٠                ا٫سذلاّ ٚايقٕٛ) 

ٚتًٛخ ٌٖ هب إٔ ْٓتعض ا٫ختٝاص َٔ أدٌ سٌ َؾانٌ ا٫نتعاظ ايغهاْٞ ٚاعتٓؿار املٛاصر  -36

ْٶا؟أّ ميهٓٓا ايب١٦ٝ ٚاحملضق١ اي١ٜٚٛٓ   ب. ف. عهٝٓض اؽاس خطٛات ٚامش١ ؾعٌ َغتكبًٓا أنجض أَا

 ....... ميجٌ سيو ؾهض.

 عٓذض ( –                      اصعطٛ  –                تّٛ صهإ  –               اص٢ْ ْاٜػ) 

ٛٸثٗا ْٚعضٸمٗا  -37 ايغًٛنٝات ايقٸشٝش١ تبزأ باؿؿاظ ع٢ً ايٓعاؾ١، سٝاتٓا غاي١ٝ ؾ٬ ًْ

 ٜؾهٌ سيو ؾهضيًدطض.

 عٓذض (  –اصعطٛ  –تّٛ صهإ  – ٖاْظ ْٜٛاؼ) 

صبع ا٭َضاض ايؾا٥ع١ يف ايعامل ايّٝٛ تعٛر اىل تزٖٛص ا٭ٚماع ايب١ٝ٦ٝ، َٔ ا٫عٗاٍ ٚامل٬صٜا  -38

 ٚايبًٗاصعٝا اىل ا٫ٜزط ٚأؽهاٍ ايغضطإ املغتؿش١ً. ٜعدل سيو عٔ ؾهض 

 اصعطٛ ( –ٖاْظ  – ابٔ صمٛإ –) ابٔ خًزٕٚ 

يف امل١٦ َٔ افابات امل٬صٜا يف بعض أما٤ ايعامل  6قزصت َٓع١ُ ايقش١ ايعامل١ٝ َ٪خضّا إٔ مٛ  -44

 املام١ٝ ناْت ْتٝذ١ تػرل املٓاخ. ٜعدل سيو عٔ ؾهض  52خ٬ٍ ايغٓٛات ايـ 

 اصعطٛ ( –ٖاْظ  – ابٔ صمٛإ –) ابٔ خًزٕٚ 

ٝٸز٠ باؿٝٛإ تنُٔ يٓ -40 ٝٸز٠.ميجٌ ؾهض ع٬ق١ اٱْغإ اؾ ٝٸ١ د  ا سٝا٠ ب٦ٝ

 ٩٫تغٞ ( –نا٫ٖإ  – عٓذض –) ٖاْظ ْٜٛاؼ 

 ع٢ً اٱْغإ إٔ واؾغ ع٢ً ايب١٦ٝ، ٚع٢ً ايػابات ٚع٢ً ايبشاص.متٌٝ ايعباص٠ اىل ؾهض  -41

 نا٫ٖإ ( – يٝٛبٛيز –عٓذض  –) ٖاْظ ْٜٛاؼ 

 ؾهض ...... يف ايب١٦ٝ ٚدٛر املٛار ايناص٠ باشلٛا٤ مما ًٜشل اينضص بقش١ اٱْغإ ٜعدل عٔ  -42

  ع٢ً ابٔ صمٛإ ( –اصعطٛ  –يٝٛبٛيز  –) ابٔ خًزٕٚ 

تٛفًت ا٭عاخ ايع١ًُٝ إىل ْتٝذ١ َؿارٖا إٔ ايتعضض يًٗٛا٤ املًٛخ ع٢ً املز٣ ايطٌٜٛ ٚايكقرل ٖٛ  -43

 ٜعدل عٔ ؾهض ...... يف ايب١٦ٝ  .أسز ا٭َٛص اييت تٴكقض ايعُض ٚت٪رٟ إىل املٛت َبهضٶا

 ( ع٢ً ابٔ صمٛإ –اصعطٛ  –يٝٛبٛيز  –) ابٔ خًزٕٚ 

َٔ ا٭عباب اييت تغاِٖ يف اْتؾاص ا٭َضاض املعز١ٜ تًٛخ املٝاٙ ٚع٤ٛ اراص٠ ايقضف ايقشٞ. ا٫عٗاٍ  -44

امُلعزٟ ٖٛ ايعاٌَ ا٭ندل يف ايعب٤ املضمٞ املضتبط بغ٤ٛ اراص٠ املٝاٙ، ايشٟ ٜ٪رٟ أٜنّا اىل ا٫فاب١ 

ٜٸ١.بايبًٗاصعٝا )ؽٝغتٛعٛ  ٜعدل سيو عٔ ؾهض  َا( ٚايذلاخَٛا ٚا٭َضاض ايزٚر

 اصعطٛ ( –ٖاْظ  – ابٔ صمٛإ –) ابٔ خًزٕٚ 
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إسٕ عًٝو َنطضا إٔ تتػش٣ عًٞ ٖشا . عتُٛت ستُا َٔ اؾٛع يف ٖشٙ ايػاب١ املضعب١ ٜافزٜكٞ -45

 .......ا٭صْب ايدلٟ
 (   ْاٜػ              بٛيز              ْٜٛاؼ             عٝٓذض) 

تظرار سز٠ ْٛبات ايضبٛ عٓز تٓؿػ غاط ا٭ٚطٕٚ ٚاشلٛا٤ املًٛخ باؾظ٦ٜات ايناص٠، ٖٚشا ا٭َض ٜ٪رٟ إىل  -46

نجض٠ تضرر َضم٢ ايضبٛ يظٜاص٠ ايطٛاص٨ ٚاملغتؾؿٝات ٚسقٍٛ اْعهاعات ع١٦ٝ ع٢ً َٓاسٞ 

 ؾ٢ ايب١٦ٝ  ٜعدل عٔ ؾهض ......اؿٝا٠.

 ( ابٔ صمٛإع٢ً  –اصعطٛ  –يٝٛبٛيز  –) ابٔ خًزٕٚ 

إىل إَها١ْٝ تغبٴٸب تًٛخ اشلٛا٤ باؾظ٥ٝات  5102عضطإ ايض١٥: أؽاصت َٓع١ُ ايقش١ ايعامل١ٝ عاّ  -47

 ايناص٠ بظٜار٠ خطض اٱفاب١ بغضطإ ايض١٥،ٜعدل عٔ ؾهض ...... يف ايب١٦ٝ 

 ( ع٢ً ابٔ صمٛإ –اصعطٛ  –يٝٛبٛيز  –) ابٔ خًزٕٚ 

يطبٝع١ نضناّ تٓتؾض راخ١ً أْٛاع عزٜز٠ َُٓٗه٘ ؾ٢ ٜض٣ " ىل ٖاصؾٝ٘ بضا" : "أْ٘ ٫ تبزٚ ا -48

ايتٓاؾػ بنضا٠ٚ أٚ ًٜتِٗ بعنٗا ايبعض اٯخض، بٌ نُهإ َٓعِ يًػا١ٜ ٚعاَض باملعا٢ْ ايت٢ تتٝض 

 يهٌ ْٛع إَها١ْٝ اؿٝا٠ ؾ٢ أسغٔ ظضٚف ممه١ٓ" ٜتؿل سيو َع أؾهاص...............
 (بٝذل عٓذض. -ر             آص٢ْ ْاٜػ-ز                 ابٔ خًزٕٚ-ب              ٖاْظ ْٜٛاؼ.-أ) 

 إ اؾنٌ اؿٝٛاْات ايت٢ اتػشٟ عًٝٗا رٕٚ سيو ابػن٘ ٫ٚ اتعاٌَ َعٗا ٜٓاقض ٖشا ايكٍٛ ؾهض  -54
 ( بٝذل عٓذض. -ر            آص٢ْ ْاٜػ-ز                 ابٔ خًزٕٚ-ب               ٖاْظ ْٜٛاؼ.-أ) 

"مضٚص٠ رصاع١ ا٭ٚعاط سٝح تٛيز ٚؼ٢ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٚسٝح 0666"ٜكٍٛ أصْغت ٖٝهٌ  -50

تهٕٛ بٝٓٗا تؿاع٬ت َٔ د١ٗ أخض٣ ٚبٝٓٗا ٚبني ايب١٦ٝ ايت٢ تٴُهٔ شلا اؿٝا٠ َٔ د١ٗ أخض٣"، ٜتؿل 

 سيو َع أؾهاص.....
 ( بٝذل عٓذض. -ر              آص٢ْ ْاٜػ-ز                 ابٔ خًزٕٚ-ب              ٖاْظ ْٜٛاؼ.-أ) 

ئ تغتُض ا٭صض يف تكزِٜ خرلاتٗا إ٫ يٮٜارٟ ا٭١َٓٝ، ؾ٬ ميهٓٓا إٔ ْكٍٛ أْٓا مبٸ ا٭صض  -51

تتؿل ٖشٙ  ْٚتدش خطٛات يتزَرلٖا َٚٓع اعتدزاَٗا َٔ قبٌ ا٭دٝاٍ ايكار١َ"، ايبابا ٜٛسٓا بٛيػ ايجاْٞ.

 املكٛي١ َع ؾهض 

 اصعطٛ ( –                    ٖاْظ ْٜٛاؼ –                   تّٛ صهإ –                             ) عٓذض

ئ تغتُض ا٭صض يف تكزِٜ خرلاتٗا إ٫ يٮٜارٟ ا٭١َٓٝ، ؾ٬ ميهٓٓا إٔ ْكٍٛ أْٓا مبٸ ا٭صض  -52

ْٚتدش خطٛات يتزَرلٖا َٚٓع اعتدزاَٗا َٔ قبٌ ا٭دٝاٍ ايكار١َ"، ايبابا ٜٛسٓا بٛيػ ايجاْٞ.تتؿل ٖشٙ 

 املكٛي١ َع ؾهض 

 اصعطٛ ( –                         يٝٛبٛيز –                     تّٛ صهإ –                               ) عٓذض

إٕ ْٗن١ أٟ أ١َ َض١ْٖٛ عضن١ ايؿهض ؾٝٗا، ٚمبكزاص َا ٜغبل ب٘ أسزاخ اؿٝا٠ ٜٚغتؾضف شلا  -53

 تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َع ؾهض .  قُز ايعزٟٚ .املغتكبٌ

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

 تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َع ؾهض . ٥٘.بٝذل رصانضاؾنٌ طضٜك١ يتٛقع املغتكبٌ ٖٞ املؾاصن١ يف بٓا -54

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

 

https://حكم.net/%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%8A/
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ّٔ سٝاتٓا إىل َغتكبٌ أْبٌ ٚأب٢ٗ ؾباط١ً ٢ٖ ددلإ خًٌٝ ددلإ -55 تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َع .  إٕ مل تض

 ؾهض 

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

ٜتظاٜز ٖاَؿ اؿض١ٜ يف ايبشضٜٔ َٜٛا بعز ّٜٛ َع اػآٖا مٛ املغتكبٌ غطٛات ثابت١.محز بٔ  -56

 ....عٝغ٢ آٍ خًٝؿ١ تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َع ؾهض 

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

مٔ عاد١ إىل غضؼ ايكِٝ اشلا١َ يٮدٝاٍ ايكار١َ ، ٚقبٌ نٌ ؽ٤ٞ عًٝٓا إٔ ْعٗض يًشنٛص  -57

 تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َع ؾهض .  نٝـ وذلَٕٛ ايٓغا٤.تؾاصيني أَرل٠ َْٛانٛ

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

أبزأ عٗز٣ بعُٝل ا٫سغاؼ بؾضف قبٍٛ ايتاز ، َزصنا يًُغ٦ٛي١ٝ ايت٢ ٜٓطٟٛ عًٝٗا ٚبأٌَ  -58

 ع ؾهض تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َ. نبرل ملغتكبٌ اعباْٝا.ؾًٝٝيب ايغارؼ ًَو اعباْٝا

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

إٕ تعًِٝ ايٓاؼ ٚتجكٝؿِٗ يف سزٸ سات٘ ثض٠ٚ نبرل٠ ْعتظ بٗا، ؾايعًِ ثض٠ٚ ٚمٔ ْبين املغتكبٌ ع٢ً  -64

 تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َع ؾهض . أعاؼ عًُٞ.ايؾٝذ طاٜز بٔ عًطإ

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

تتؿل . .. ؾاملامٞ ٚ اؿامض فضر ٚعا٥ٌ ، اَا املغتكبٌ ؾٗٛ اشلزف بًٝظ باعهاٍاؿامض يٝػ ٖزؾّا  -60

 ..ٖشٙ املكٛي١ َع ؾهض 

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

 تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َع ؾهض .  ٫ سض١ٜ رٕٚ َغ٪ٚي١ٝ  دإ داى صٚعٛ -61

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

ايضاعذ ٖٛ إٔ يزٟ ف١ً َع املامٞ َٚغ٪ٚي١ٝ يًُغتكبٌ. ٫ أعتطٝع ايتدًٞ عٓٗا. ٫ إٕ إمياْٞ  -62

 ًو سغنياملأعتطٝع ايٝأؼ. ٖٓاى َغتكبٌ ناٌَ، ٚأدٝاٍ قار١َ. ٫ بز يٞ َٔ ا٫عتُضاص يف احملاٚي١.

 تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َع ؾهض .

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

ٌُ َغ٪ٚيٝت٘ ، ٚ ٜزخٌ يف نٌ سغاب أٚ ٜغكط َٔ نٌ يكز إٓ يهٌ ؽدك إٔ ٜتش -63

 تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َع ؾهض .مجاٍ عبز ايٓافض.سغاب

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

 تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َع ؾهض . تغرل املغ٪ٚي١ٝ دٓبّا إىل دٓب َع ايكزص٠ ٚ ايك٠ٛ داٟ دٞ ٫ْٖٛز -64

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

 تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َع ؾهض .املض٤ َغ٪ٍٚ َغ٪ٚي١ٝ نا١ًَ عٔ طبٝعت٘ ٚ اختٝاصات٘ دإ بٍٛ عاصتض -65

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

ٛٶا نبؾض يف ٚدٛرْا.محز ايعٝغ٢ -66 تتؿل ٖشٙ .إٕ اٱصار٠ ٚايعظّ ٚاملغ٪ٚي١ٝ ٖٞ َا هعًٓا أنجض زل

 املكٛي١ َع ؾهض 

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

 تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َع ؾهض .َٔ نإ أنجض ٚعٝا، نإ أنجض َغ٪ٚي١ٝ. عًٞ ؽضٜعيت -67
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 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

قٟٛ ايؾدق١ٝ عٓزَا ٜٛاد٘ َقٝب١ ٜعٛر إىل ْؿغ٘، ؾٗٛ ٜؿضض طابع٘ اـال ع٢ً ايؿعٌ،  -68

 تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َع ؾهض .ٜٚتًُه٘. ؽاصٍ رٜػٍٜٛٚتشٌُ املغ٪ٚي١ٝ عٓ٘، 

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

اععِ ّٜٛ يف اؿٝا٠ يٞ ٚيو عٝهٕٛ ايّٝٛ ايشٟ ْتشٌُ ؾٝ٘ املغ٪ٚي١ٝ عٔ نٌ اعُايٓا ٚبعز سيو  -74

 تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َع ؾهض . .دٕٛ عٞ َانغٌٜٛلاسٓاعتبزأ صس١ً 

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

 قؿٛظ تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َع ؾهض  لٝبايضدٌ ٖٛ املغ٪ٍٚ عٔ نٌ ؽ٤ٞ،َا راّ ٜضٜز سيو . -70

 يٝٛبٛيز ( – ْٜٛاؼ ٖاْظ –يٝٛبٛيز  –) عٓذض 

ؼٍٛ ماس١ٝ سًٛإ دٓٛب٢ ايكاٖض٠ ايت٢ ناْت َٓتذعا فشّٝا ٜ٪َ٘ ايٓاؼ َٔ كتًـ بكاع ايعامل  -71

ٚا٫عتُتاع بٗٛا٥٘ ايٓك٢ ست٢ أفبشت قًع١ فٓاع١ٝ ؾٝٗا أع٢ً ْغب١ ي٬عتؾؿا٤ مبٝاٖ٘ املعز١ْٝ 

تًٛخ ٖٛا٤ ٚتزٖٛ ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٚاصتؿاع َغت٣ٛ ا٭َضاض"، تؾرل ايعباص٠ إىل أ٣ َضس١ً َٔ َضاسٌ 

 ايب١٦ٝ............ ْغإ َعتعاٌَ اٱ
 (ايتؿغرل ٚايتٛظٝـ-ر  ايتكزٜػ ٚايتآي١ٝ.-ز    ايكٗض ٚا٫عتبزار.-ب   ا٫عتػ٬ٍ ٚايغٝطض٠.-أ) 

ٜكٍٛ َٗامتا غاْز٣ ..تٛؾض ا٫صض َا ٜهؿ٢ يتًبٝ٘ استٝادات نٌ اْغإ ٚيهٔ يٝػ دؾع نٌ  -72

 ....   اْغإ تتؿل املكٛي٘ َع اصا٤
 ابٔ صمٛإ (        اص٢ْ ْاٜػ               بٝذل عٓذض                ايزٚيٝٛبٛيز) 

داَع١ نايٝؿٛصْٝا ٜكٍٛ:"إٕ ا٭ْؾط١ ايبؾض١ٜ غرل أعتاس ايعًّٛ ايب١ٝ٦ٝ يف -عتٝـ دآٜػ"  -73

ٝٴٸضات املٓاخ أرت إىل تزٖٛص ايؾعاب املضدا١ْٝ. ٚتؾٌُ ٖشٙ ا٭ْؾط١ طضم ايقٝز غرل  املغتزا١َ ٚتػ

ايكا١ْْٝٛ ٚاملزَض٠، ٚايتًٛخ يف َٓاطل ايؾعاب املضدا١ْٝ، ٚنجض٠ ايضس٬ت ايغٝاس١ٝ ٖشٙ املكٛي٘ تعدل 

 .....َضاسٌ تعاٌَ اٱْغإ َع ايب١٦ٝ عٔ اٟ َضسً٘ َٔ
 (ايتؿغرل ٚايتٛظٝـ-ر  ايتكزٜػ ٚايتآي١ٝ.-ز    ايكٗض ٚا٫عتبزار.-ب          ا٫عتػ٬ٍ ٚايغٝطض٠.-أ) 

يكز بشيت اؾٗٛر َٔ أدٌ ايتدؿٝـ َٔ ايؾضٚص ايٓامج١ عٔ ايغرلٚص٠ ايقٓاع١ٝ ايتذاص١ٜ، ٚسيو عدل  -74

تؾرل ايؿكض٠ اىل  ايٓؿاٜات ايغا١َ"، امل٪عغات، ٚؽؿٝض َكزاصتعزٌٜ ا٭عًٛب ايش٣ تعٌُ ٚؾك٘ ٖشٙ 

 ....تعاٌَ اٱْغإ َع ايب١٦ٝضاسٌ َ اسز 
 (ايتؿغرل ٚايتٛظٝـ-ر  ايتكزٜػ ٚايتآي١ٝ.-ز    سذلاّ ٚايقٕٛ ا٫-ب          ا٫عتػ٬ٍ ٚايغٝطض٠.-أ) 

 نؾـ ايؿهض املقض٣ ايكزِٜ عٔ اسذلاَ٘ يًب٦ٝ٘ ايطبٝعٝ٘ ؾ٢ َضس١ً -75
 ( ر. ا٫سذلاّ ٚايقٕٛ   ز. ا٫عتػ٬ٍ ٚايغٝطضٙ       ب. ايتؿغرل ٚايتٛظٝـ        ايتكزٜػ ٚايتأيٝ٘ ا.) 

"نٔ يطّٝؿا َع ايب١٦ٝ، نٔ يطّٝؿا َع اؿٝٛاْات َٚع ايٓاؼ، إسا قُت بشيو ؾغتذلى ع١َ٬ يف  -76

 تعدل ٖشٙ املكٛي١ عٔ ؾهض  ايعامل"، آٜٛى َاصدٝغٞ.

 ع٢ً ابٔ صمٛإ ( –ابٔ خًزٕٚ  – عٓذض –) نا٫ٖإ 

(، ٖٚٛ ْك َضدعٞ يف ْعض١ٜ 0792عًُاْٞ ْٚؿعٞ. ساط عًٞ ايؾٗض٠ يهتاب٘ ؼضٜض اؿٝٛإ ) -77

 سكٛم ٚؼضٜض اؿٝٛإ.

 اصْٞ ْاٜػ ( –ٖاْظ  – عٓذض –) يٝٛبٛيز 
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 .5111مت إرخاٍ........... يف قاع١ َؾاٖرل َ٪ٜزٟ سكٛم اؿٝٛإ يف اي٫ٜٛات املتشز٠ يف عاّ  -78

 اصْٞ ْاٜػ ( –ٖاْظ  – عٓذض –) يٝٛبٛيز 

ايشٟ ٜتغِ بايكغ٠ٛ ع٢ً اؿٝٛاْات ٜقبض فعبا أٜنا يف تعاًَ٘ َع ايبؾض , ْغتطٝع إٔ مهِ  -84

 تتؿل املكٛي١ َع ؾهض . ع٢ً قًب ا٫ْغإ َٔ َعاًَت٘ يًشٝٛاْات. إمياٌْٜٛ ناْت

 ابٔ خًزٕٚ  ( –ٖاْظ  – عٓذض –عًٞ ابٔ صمٛإ   )

ٖٴِ -80  تتؿل املكٛي١ َع ؾهض .ؽٝاطني ٖشٙ ا٭صض ، ٚاؿٝٛاْات ا٭صٚاح امُلعشب١.آصثض ؽٛبٓٗاٚص ايبؾض 

 ابٔ خًزٕٚ  ( –ٖاْظ  – عٓذض –) عًٞ ابٔ صمٛإ  

٫ عٴشص يًعًُا٤ يف إدضا٤ ػاصبِٗ ع٢ً اؿٝٛاْات ٚتعشٜبٗا ، رعِٖٛ هضٚا ػاصبِٗ ع٢ً ايقشؿٝني  -81

 َع ؾهض  تتؿل املكٛي١. ٚايغٝاعٝني. ٖٓضٜو إبغٔ

 ابٔ خًزٕٚ  ( –ٖاْظ  – عٓذض –) عًٞ ابٔ صمٛإ  

ميهٓو اؿهِ ع٢ً ؽدق١ٝ اٱْغإ اؿكٝك١ٝ َٔ خ٬ٍ ايطضٜك١ اييت ٜعاٌَ بٗا اؿٝٛاْات.بٍٛ  -82

 َهاصتين    تتؿل املكٛي١ َع ؾهض 

 ابٔ خًزٕٚ  ( –ٖاْظ  – عٓذض –) عًٞ ابٔ صمٛإ  

ًَٓا اقضبا٤ْا َٔ سٟٚ ايؿضٚ ٚايضٜؿ بغ٤ٛٺ إىل رصد١ يكز إعتعبزْا باقٞ املًُه١ اؿٝٛا١ْٝ ٚعا -83

ٛٸصت ايؾٝطإ ؾٝ٘  ٕٔ شلا، يهاْت ف ٕٸ يٛ اؿٝٛاْات ناْت قارص٠ّ ع٢ً فٝاغ١ رٜ ايكٓاع١ رٕٚ ايؾو، أ

 تتؿل املكٛي١ َع ؾهض . ع٢ً ١٦ٖٝ إْغإ.ٚيٝاّ صايـ اْر

 ابٔ خًزٕٚ  ( –ٖاْظ  – عٓذض –) عًٞ ابٔ صمٛإ  

قبٌ امل٬ٝر( عٔ سكٛم اؿٝٛإ، ٖٚٛ ٜ٪َٔ  261 - 211ٚايضٜامٞ ؾٝجاغٛصؼ )ٚقز راؾع ايؿًٝغٛف  -84

تتؿل املكٛي١ َع .إٔ ا٭صٚاح ايبؾض١ٜ ٚغرل ايبؾض١ٜ بعجت َٔ اٱْغإ إىل اؿٝٛإ ٚايعهػ فشٝض

 ؾهض 

 ابٔ خًزٕٚ  ( –ٖاْظ  – عٓذض –) عًٞ ابٔ صمٛإ  

( ٖٚٛ ع١ًُٝ َضنب١ تتهٕٛ َٔ ايضفز UNEP"ايتكِٝٝ ايب٢٦ٝ عضؾ٘ بضْاَر ا٭َِ املتدز٠ يًب١٦ٝ) -85

ٚايبشح ٚتبارٍ املعًَٛات ٚاملضادع١ ٚايتكِٝٝ" ميجٌ سيو أ٣ َضس١ً َٔ َضاسٌ تعاٌَ اٱْغإ َع 

 ايب١٦ٝ..................
 (ايتؿغرل ٚايتٛظٝـ.-ر     ايقٕٛ ٚا٫سذلاّ.-ز      ايكٗض ٚا٫عتبزار.-ب   ا٫عتػ٬ٍ ٚايغٝطض٠.-أ)

ا٫َ٘ ايت٢ تزَض ايذلب٘ تزَض ْؿغٗا ٚايػابات ص٥٘ أصمٓا ٚايٛع١ًٝ . ؾضاْهًني صٚطؾًتَٔ اقٛاٍ  -86

 ...تتؿل ٖشٙ املكٛي١ َع صأ٣. ايٛسٝز٠ يتٓك١ٝ اشلٛا٤ ٚإعطا٤ ايك٠ٛ يًؾعٛب
 اصعطٛ (        ٖاْظ ْٜٛػ                   عبز ايضمحٔ بٔ خًزٕٚ                ع٢ً بٔ صامٕٛ.) 

تزٍ ٖشٙ املكٛي١ عٔ . متبٌ دضاْزٜٔ -ٚيهٔ يٝػ َٔ اينضٚصٟ إٔ ْهٕٛ نشيو.  ايطبٝع١ قاعٝ٘ -87

 اسز َضاسٌ ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ ٢ٖٚ 

 ايغٝطض٠ ( – ا٫سذلاّ ٚايقٕٛ  –ايتؿغرل  –) ايتكزٜػ 

تزٍ . ٚاسز٠ َٔ أٍٚ ؽضٚط ايغعار٠ ٖٞ إٔ ايع٬ق١ بني ايضدٌ ٚايطبٝع١ هب إٔ ٫ تٴهغض تٛيغتٟٛ -88

 ٖشٙ املكٛي١ عٔ اسز َضاسٌ ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ ٢ٖٚ 

 ايغٝطض٠ ( – ا٫سذلاّ ٚايقٕٛ  –ايتؿغرل  –) ايتكزٜػ 
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َٸض ْؿغٗا ٚايػابات ص١٥ أصمٓا ٚايٛع١ًٝ ايٛسٝز٠ يتٓك١ٝ اشلٛا٤ ٚإعطا٤ ايك٠ٛ  -044 َٸض ايذلب١ تز ا٭١َ اييت تز

 يًؾعٛب"، ؾضاْهًني صٚطؾًت.تزٍ ٖشٙ املكٛي١ عٔ اسز َضاسٌ ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ ٢ٖٚ 

 ايغٝطض٠ ( – ا٫سذلاّ ٚايقٕٛ  –ايتؿغرل  –) ايتكزٜػ 

ظاٖض٠ املٛت ا٭بٝض ايش٣ بات ٜٗزر ايبؾض١ٜ مجعا٤" ٜكٍٛ ٖٓضٜو عهٛيُٝٛؾغه٢:"إٔ ٖٓاى  -040

 ْتٝذ١ اَت٬ى ايذلعاْات اي١ٜٚٛٓ، ٜعدل سيو أ٣ َضس١ً َٔ َضاسٌ تعاٌَ اٱْغإ َع ايب١٦ٝ..................
 (ايتؿغرل ٚايتٛظٝـ.-ر   ايقٕٛ ٚا٫سذلاّ.-ز          ايكٗض ٚا٫عتبزار.-ب     ا٫عتػ٬ٍ ٚايغٝطض٠.-أ) 

رٚد٬ؼ ب٢ ًٜٚض يٛقـ تزٖٛص ايٓعاّ ايب٢٦ٝ َٔ اينضٚص٣ إ ْؿهض نٓعاّ ب٢٦ٝ تتؿل  َٔ اقٛاٍ -041

 املكٛي٘ َع اصا٤
 (تّٛ صهإ  -ٖاْظ ْٜٛاؼ  -بٝذل عٓذض -ايزٚ يٝٛبٛيز ) 

َع ايتكزّ اشلا٥ٌ يف ايتهٓٛيٛدٝا ساٍٚ ا٫ْغإ اعتدزاّ نٌ طاقت٘ يتشكٝل ايتكزّ ٚايضؾا١ٖٝ  -042

 ........نإ َتٛقع... تتؿل املكٛي١ َع اصا٤ٚيهٔ دا٤ت ايٓتٝذ١ عهػ َا 
 (ْاٜػ                   ٩٫تغٞ                 ٖاْظ ْٜٛاؼ             ابٔ خًزٕٚ) 

 ٖٛ  ٚمع َقطًض اٱٜهٛيٛدٝا ايعُٝك١ نُكابٌ يٲٜهٛيٛدٝا اينش١ً -043

 ( اص٢ْ ْاٜػ –ايزٚيٝٛبٛيز  -عٓذض –) ٖاْظ ْٜٛاؼ 

ٜكٍٛ ؾدض ايزٜٔ ايضاط٣ " ايٓؿػ ا٫ْغاْٝ٘ اؽضف ايٓؿٛؼ يف ٖشا ايعامل ٚايبزٕ ا٫ْغا٢ْ اؽضف  -044

 ا٫دغاّ يف ٖشا ايعامل.. ؽايـ املكٛي٘ اِٖ اؾهاص... 
 ( ابٔ عبز صب٘-ًزٕٚ ابٔ خ-ابٔ صمٛإ - ٩٫تغ٢ ) 

٧ٝ عابل َععِ ايؿًغؿات َنطض٠ يًبشح عٔ بزا١ٜ يًعامل  ٚت٪نز إ ايبزا١ٜ تتؾهٌ َٔ ؽ -045

 بكٛشلا " ايًٝػ املطًل يٝػ قاب٬ يؾ٧ٝ " تؾرل ايعباصٙ ٫ِٖ أؾهاص...
 (ابٔ عبز صب٘ -ابٔ خايزٕٚ -ابٔ صمٛإ -٩٫تغ٢. )

" هب إٔ تهٕٛ ع٬قتٓا بايعامل ايطبٝع٢ أنجض مح١ُٝٝ َٔ  تًًو اـًك١ٝ ايُٓط١ٝ ايغا٥ز٠ "  -046

 تٴذغز املكٛي١ ايؿهض ايب٢٦ٝ عٔ ..........

 بٝذل عٓذض (  -ابٔ عبز صب٘  – آص٢ْ ْاٜػ -) ٖاْظ ْٜٛاؼ 

٫ هب إ ٜهٕٛ ايزيٌٝ اقتقارٜا ؾكط سيت ٜقبض عاصٟ املؿعٍٛ عٓز اعذلؾٓا بنضٚص٠ ا٫بكا٤  -047

 ..عًٞ بعض ايطٝٛص اؾاصس٘ اٚ بعض ايجزٜٝات املؿذلع٘ يف اجملاٍ اؿٟٝٛ ػغز ايعباصٙ ايغابك٘ َٛقـ 

 بٝذل عٓذض (  -ابٔ عبز صب٘  – آص٢ْ ْاٜػ -) ٖاْظ ْٜٛاؼ 

ٛٸثات ٚتضاقب  -048 ) تعٌُ اؿهَٛات ع٢ً ٚمع قٝٛر ٚإفزاص ٚقٛاْني خاف١ بايب١٦ٝ تكًٌ َٔ إْتاز املً

تٓؿٝشٖا، َجٌ ؾضض اينضا٥ب ع٢ً ايؾضنات املٓتذ١ يًًُٛثات ( ػغز ايعباص٠ أسز َزاخٌ محا١ٜ 

 ايب١٦ٝ ٖٚٛ ..........
 ( َزخٌ اؾُعٝات ايتطٛع١ٝ             َزخٌ افشاب ايكضاص                 َزخٌ ايؿاعًني ا٫قتقارٜٔ ) 

 ػغز ايعباصٙ ايغابك٘ َٛقـ . إ ايعزٚ ايهجٝـ ٜؿنٞ ايٞ ؼٍٛ ب٤ٟٞ أنجض عٓؿا  -004
 ( عٓذض               اصْٞ ْاٜػ .                   ٖاْظ ْٜٛاؼ                   يٝٛبٛيز ) 

" أبزا، أبزا أبزا ئ تؾٗز ٖشٙ ا٭صض اؾ١ًُٝ َض٠ أخض٣ امطٗار ايبعض يٰخضٜٔ " تتؿل ٖشا املكٛي١  -000

 َع ؾهض 
 (   يٝبٛيٛر            بٔ صمٛإ              صهإ                ْٜٛاؼ ) 
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ئ تغتُض ا٭صض يف تكزِٜ ققٛشلا، إ٫ َع إؽضاف كًك. ٫ ميهٔ إٔ ْكٍٛ أْٓا مب ا٭صض ثِ “ -001

 تتٓاعب ٖشٙ ايعباصٙ َع ؾهض  -” ْتدش خطٛات يتزَرلٖا يٝغتدزَٗا ا٭دٝاٍ ايكار١َ؟
 (  بٔ خًزٕٚ                عٓذض                     ٚتغ٫ٞ                   ٖاْظ ْٜٛاؼ) 

تعدل املكٛي١ عٔ اٖتُاّ ...... . اقٛاٍ ٖرلٚرٚت إ َٔ ًٜٛخ َا٤ ايٌٓٝ عٛف ٜقٝب٘ غنب اٯشل١ َٔ -002

 بايب١٦ٝ 

 ايقٝٓٝني ( –ايْٝٛاْٝني  – املقضٜني ايكزَا٤ –) ايػضب  

 متجٌ َؾه١ً ثكب ا٫ٚطٕٚ َٚاٜذلتب عًٝٗا َٔ ْتا٥ر َضس١ً .......... -003

 (. ايكٗض ٚا٫عتبزار –ا٫عتػ٬ٍ ٚايغٝطض٠  –ا٫سذلاّ ٚايقٕٛ  –)ايتكزٜػ ٚايتأيٝ٘ 

ايهٛصْٚا إ ايهٛنب ٜتعاؾ٢ ٜٚتذزر بغضع٘ رٕٚ تزخٌ َٔ ايبؾض تؾرل ايعباصٙ  ؾرلٚؼ  اثبتت -004

 يًؿهض ايؿًغؿ٢ ايب٢٦ٝ عٓز     
 . / عٓذض ( ٩٫تغ٢) يٝٛبٛيز / ْٜٛاؼ / 

تتٓاعب ٖشٙ ” ٤، اؿٝا٠ ايدل١ٜ ٖٞ يف اؿكٝك١ خطط ؿُا١ٜ اٱْغإ.اـطط ؿُا١ٜ اشلٛا٤، املا“ -005

 املكٛي٘ َع ؾهض 
 (  عًٞ بٔ صمٛإ                صهإ                      تّٛ ٫ٚتغٞ              ايزٚيٝٛبٛيز.) 

تتٓاعب ٖشٙ ايعباصٙ َع ” ايب١٦ٝ يٝغت ًَو أٟ ؽدك يٝزَضٖا؛ بٌ ٖٞ َغ٪ٚي١ٝ اؾُٝع ؿُاٜتٗا.“ -006

 ؾهض 
 ( عٓذض             عًٞ بٔ صمٛإ ٣                   بٔ خًزٕٚ            ٖاْظ ْٜٛاؼ.)    

 ....رعْٛا ْػًل ٚناي١ محا١ٜ ايب١٦ٝ.دْٛٞ إٜضْغت ٜتؿل سيو َع ؾهض  -007

 ( عٓذض  –ٖاْظْٜٛاؼ  – ٩٫تغٞ –) ابٔ خًزٕٚ 

ٔ أٟ َٔ َضاسٌ زٟ اَا اٱْغإ سُٝٓا ٜؾبع ٜعتزٟ ٜعدل سيو عتاؿٝٛاْات املؿذلع٘ اسا ؽبعت ٫ تع -008

 ..........طبٝع٘ع٬ق٘ اٱْغإ باي
 ايتكزٜػ ٚايتأيٝ٘ (        ايتؿغرل ٚايتٛظٝـ               ايكٗض ٚا٫عتبزار.            ا٫عتػ٬ٍ ٚايغٝطض٠) 

 إ مجٝع رٚاؾع ايٓؾاط ا٫ْغاْٞ تٗزف ايٞ ؼكٝل ايغعار٠ ٚػٓب املعاْا٠". تتؿل ايعباص٠ َع صا٣  -014
 (ٖاْظ ْٜٛاؼ                 اص٢ْ ْاٜػ                 بٛيز            بٝذل عٝٓذض .) 

ايٛقا١ٜ َٔ أمضاصٖا ٜؿنٞ إ٫ إٔ ٜقبض بأعايٝب ا٫عتدزاّ ا٭َجٌ يًُبٝزات ٚطضم  إٕ اؾٌٗ  -010

 ميجٌ سيو اسز املٓعُات ايػرل سه١َٝٛ .ايؿٕٓٝٛ ايكا٥ُٕٛ عًٝٗا َع عا١َ ايٓاؼ عضم١ ٭ساٖا

 َٓع١ُ ايْٝٛغهٛ ( –ا٫َِ املتشز٠  –اؿٝٛاْات ايدل١ٜ  – ايغ٬ّ ا٫خنض) 

ٖٞ أٟ َٓطك١ دػضاؾ١ٝ قزر٠ املغاس١ تهٕٛ ؼت أؽضاف ١٦ٖٝ َع١ٓٝ عار٠ ٚ تتُٝظ ٖشٙ املٓاطل  -011

بأْٗا قز ؼتٟٛ عًٞ ْباتات أٚ سٝٛاْات َٗزر٠ با٫ْكضاض مما ٜغتًظّ محاٜتٗا َٔ ايتعزٜات اٱْغا١ْٝ 

 ٚايتًٛخ بؾت٢ ايقٛص. ميجٌ سيو اسز املٓعُات ايػرل سه١َٝٛ 

 َٓع١ُ ايْٝٛغهٛ ( –ا٫َِ املتشز٠  – ٝٛاْات ايدل١ٜاؿ –) ايغ٬ّ ا٫خنض 

ٚعٔ ايعاز َٚا ؽانٌ  ٫ هٛط فٝز اؿٝٛاْات إ٫ ينضٚص٠ ا٭نٌ ٚأَا فٝزٖا يػرل سيو نايؿضا٤ -012

ؽانٌ سيو ٚأَا ايقٝز  ؾػرل دا٥ظ ٚإٕ نإ ٜقبض س٬ٍ أخش ؾضٚ املأنٍٛ ٚعٔ ايعاز َٚا سيو َٔ أَٛص

 ................ُشضّ .ميجٌ سيو ؾهض ؾ يػرل ا٭نٌ

 نا٫ٖإ ( –يٝٛبٛيز  – اص٢ْ ْاٜػ –) ٖاْظ ْٜٛاؼ 
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َٛت ْقـ ًَٕٝٛ ؽدك عٜٓٛا يف ايقني، بغبب ايتًٛخ ايٓادِ عٔ ايزخإ املتقاعز َٔ ؾٖٛات  -013

 املقاْع ٚايغٝاصات ميجٌ سيو 

 ( اؾاْب ايغًيب يًتهٓٛيٛدٝا –) اؾاْب ا٫هابٞ يًتهٓٛيٛدٝا 

 ايب١٦ٝ ٚاثاصٖا ايغٝاع١ٝ ( –اجملتُع ايب١٦ٝ ٚتأثرلٖا ع٢ً  –)

ٜٳٓبع َٔ طبٝع١ رٚص  -014 ا٫عتزاٍ ؾ٢ ايتعاٌَ َع ايب١٦ٝ  ؽضط يف اعتجُاص َٛاصر ايب١٦ٝ َٚٓاؾعٗا، 

ِّز ايهٕٛ ٜ٪نز سيو صآ٣ ايؿ٬عؿ١ ؾ٢   امُلغتدًـ ايشٟ دٴعٌ عٝزٶا يف ايهٕٛ ٫ ع

 ( اسذلاّ سكٛم ا٫دٝاٍ ايكار١َ  –) اسذلاّ سكٛم ايها٥ٓات اؿ١ٝ 

 اسذلاّ ايتهٓٛيٛدٝا (  - اقا١َ ايتٛاطٕ بني ايغٝطض٠ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚا٫عتؿارٙ َٓٗا –)

قاٍ صعٍٛ اهلل فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ )َٔ صسِ ٚيٛ سبٝش١ عقؿٛص صمح٘ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ( فزم  -015

 ع ؾهض ايؿ٬عؿ١ ؾ٢ اؿؿاظ ع٢ً ايب١٦ٝ ؾ٢ صعٍٛ اهلل ٖشا اؿزٜح ٜتٛاؾل َ
 اقا١َ تٛاطٕ بني عٝطض٠ ا٫ْغإ ٚا٫عتؿار٠ َٔ ايطبٝع١  ـ

 اسذلاّ ا٫دٝاٍ ايكار١َ ـ
 اسذلاّ سكٛم ايها٥ٓات اؿ١ٝ  ـ

 اسذلاّ ايتهٓٛيٛدٝا ـ 

ايعامل١  " ؾ٢ صآ٣ 07-ػاٌٖ ايبؾض١ٜ يًطبٝع١ ٚعزّ اسذلاّ اؿٝٛاْات تغبب يف تؿؾٞ ٚبا٤ "نٛؾٝز -016

 نز رع٠ٛ ايؿ٬عؿ١ ٚايعًُا٤ اىل دني غٛراٍ ٖشا ٜ٪

 (اسذلاّ ا٫دٝاٍ ايكار١َ  –اقا١َ تٛاطٕ بني عٝطض٠ ا٫ْغإ ٚا٫عتؿار٠ َٔ ايطبٝع١  )

 اسذلاّ ايتهٓٛيٛدٝا ( –اسذلاّ سكٛم ايها٥ٓات اؿ١ٝ  –)

ّٛٔ ا٭دٝاٍ بٌ ٜٗؾِ ايععاّ ؾكط )عٓا٤ ؽزاٍ( ٜتؿل سيو  -017 ٜٴَك ؾ٢ رع٠ٛ ايؿ٬عؿ١ ؾ٢ اينضب ٫ 

 َٔ سٝح  اؿؿاظ ع٢ً ايب١٦ٝ

 ( اسذلاّ ا٫دٝاٍ ايكار١َ –اقا١َ تٛاطٕ بني عٝطض٠ ا٫ْغإ ٚا٫عتؿار٠ َٔ ايطبٝع١  )

 اسذلاّ ايتهٓٛيٛدٝا ( – اسذلاّ سكٛم ايها٥ٓات اؿ١ٝ –)

: ْهٕٛ كط٦ني إسا َا اعتدلْا إٔ ايطبٝع١ َٓشت اٱْغإ َظاٜا خاف١ ٚمحت٘ َٔ طكٍٛ ناْٜ -018

ٜتؿل ٖشا ايكٍٛ .نػرلٙ َٔ اؿٝٛاْات  -غرلٙ َٔ اؿٝٛاْات مبا ٖٚبت٘ َٔ َٓاؾع، بٌ ٖٞ مل تبدٌ عًٝ٘ 

 َع ؾهض ...... ؾ٢ ايب١٦ٝ 

 عٓذض ( –ٖاْظ  – ابٔ خًزٕٚ –) يٝٛبٛيز 

ايؾُاٍ "ايٓذِ ايجاقب" ٖٚٛ نٛنب "ايظٖض٠" ايشٟ عبزٙ اؾٓٛبٕٝٛ َٔ ايهٛانب اييت عبزٖا عضب  -024

تكذلب ٖشٙ املكٛي١ َٔ اسز َضاسٌ . . ٚقز ٚصر سنضٙ يف ايكضإٓ ايهضِٜ باعِ "ايطاصم"5باعِ "عجذل"

 ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ ٢ٖٚ 

 ايتؿغرل (–ايكٗض ٚا٫عتبزار  – ايتكزٜػ ٚايتايٝ٘ –) ا٫سذلاّ ٚايقٕٛ 

اؿٝٛاْات ٫عتكارٖا إٔ نٌ َا يف ايطبٝع١ ي٘ صٚح. ٜٚغ٢ُ ٖشا ا٫عتكار عبز بعض اجملتُعات  -020

 تكذلب ٖشٙ املكٛي١ َٔ اسز َضاسٌ ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ ٢ٖٚ  ا٭صٚاس١ٝ

 ايتؿغرل (–ايكٗض ٚا٫عتبزار  – ايتكزٜػ ٚايتايٝ٘ –) ا٫سذلاّ ٚايقٕٛ 
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ْٶا يٝهغب ٚرٙ أٚ يٝعتشص عٔ قتً٘، أٚ يٝهتغ -021 ب فؿات٘ اؿٝٛا١ْٝ َجٌ ٜعبز فتُع ايقٝز سٝٛا

 ايغضع١ ٚايك٠ٛ.تكذلب ٖشٙ املكٛي١ َٔ اسز َضاسٌ ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ ٢ٖٚ 

 ايتؿغرل (–ايكٗض ٚا٫عتبزار  – ايتكزٜػ ٚايتايٝ٘ –) ا٫سذلاّ ٚايقٕٛ 

 بز نجرل َٔ ٖٓٛر سلايٞ أَضٜها ايؾُاي١ٝ اؿٝٛاْات دظ٤ٶا َٔ ا٫عتكار املعضٚف بايطٛط١ُٝع -022

 تكذلب ٖشٙ املكٛي١ َٔ اسز َضاسٌ ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ ٢ٖٚ 

 ايتؿغرل (–ايكٗض ٚا٫عتبزار  – ايتكزٜػ ٚايتايٝ٘ –) ا٫سذلاّ ٚايقٕٛ 

ٚتؾرل ايتكزٜضات إىل إٔ تغع رٍٚ سايٝا متتًو أعًش١ ١ْٜٚٛ تؾٌُ اشلٓز ٚبانغتإ ٚإعضا٥ٌٝ  -023

ات بإٔ ْارٟ ا٭عًش١ اي١ٜٚٛٓ ميهٔ ٚنٛصٜا ايؾُاي١ٝ َكاص١ْ َع تٓب٪ات أَرلن١ٝ يف اٚا٥ٌ ايغتٝٓ

 رٚي١ خ٬ٍ بنع١ عكٛر.ميجٌ سيو اسز اػاٖات َٓعُات ايب١٦ٝ ٢ٖٚ  52إٔ ٜظٜز إىل 

 ايْٝٛغهٛ ( –ا٫َِ املتشز٠  – ايغ٬ّ ا٫خنض –) اؿٝٛاْات ايدل١ٜ 

تزٍ ٖشٙ املكٛي١ عٔ . يهٞ تغٝطض ع٢ً ايطبٝع١ ، هب عًٝو أ٫ّٚ إٔ تزصعٗا ؾضاْغٝػ بٝهٕٛ -024

 سز َضاسٌ ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ ٢ٖٚ ا

 (  ايغٝطض٠ ٚا٫عتػ٬ٍ –يكٗض ا –ايتآيٝ٘  –) ايتكزٜػ 

تزٍ ٖشٙ املكٛي١ عٔ اسز  .ٖٛبضت صٜؿظ -مٔ ْؾٔ سضبا مز ايطبٝع١ إسا اْتقضْا ؾٝٗا ؾكز نغض.  -025

 َضاسٌ ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ ٢ٖٚ 

 ايغٝطض٠ (  – ايكٗض –ايتؿغرل  –) ايتكزٜػ 

أيدلت  -إ سهِ ايطبٝع١ قبٌ إٔ ٜتعًِ نٝـ وهِ ْؿغ٘. ْعٝؿ يف عامل خطرل ؾاٱْغ -026

 تزٍ ٖشٙ املكٛي١ عٔ اسز َضاسٌ ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ ٢ٖٚ . ؽؿاٜتظص

 ايغٝطض٠ (  –ض ايكٗ –ايتؿغرل  –) ايتكزٜػ 

إٕ إٖزاص َٛاصر ايطبٝع١ ٚتزَرلٖا ٚاعتٓؿاسٖا بزّيا َٔ اعتدزاّ املقارص املغتزا١َ ؾٝٗا عٝ٪رٟ إىل  -027

 متجٌ َضس١ً.... ٚسضَإ أطؿايٓا َٔ َٛاصر ايطبٝع١"، ثٝٛرٚص صٚطؾًت.تكٜٛض ا٫طرٖاص 

 ايغٝطض٠ ( –ض ايكٗ –ايتؿغرل  –) ايتكزٜػ 

ئ تغتُض ا٭صض يف تكزِٜ خرلاتٗا إ٫ يٮٜارٟ ا٭١َٓٝ، ؾ٬ ميهٓٓا إٔ ْكٍٛ أْٓا مبٸ ا٭صض  -028

متجٌ ابا ٜٛسٓا بٛيػ ايجاْٞ. ْٚتدش خطٛات يتزَرلٖا َٚٓع اعتدزاَٗا َٔ قبٌ ا٭دٝاٍ ايكار١َ"، ايب

 َضس١ً ...

 ايغٝطض٠ ( –ض ايكٗ –ايتؿغرل  –) ايتكزٜػ 

اْطًل إْشاص ا٭صض، ٚسإ ايٛقت ي٬عتٝكاظ ٚاؽاس ٱدضا٤ات اي٬ط١َ"، يْٝٛاصرٚ رٜهابضٜٛ.تزٍ ٖشٙ  -034

 املكٛي١ عٔ اسز َضاسٌ ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ ٢ٖٚ 

 ايغٝطض٠ ( –ض ايكٗ –ايتؿغرل  –) ايتكزٜػ 

ٝٶا، مما ٜغاِٖ يف تغضٜع ٚطٜار٠ إْتاز ا٭غش١ٜإْؾا٤  -030 ٝٶا أٚ املاؽ١ٝ املعزي١ ٚصاث . احملافٌٝ املعزي١ ٚصاث

 تزٍ ٖشٙ املكٛي١ عٔ اسز َضاسٌ ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ ٢ٖٚ 

 ايغٝطض٠ ( –ض ايكٗ –ايتؿغرل  –) ايتكزٜػ 
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ملضض، ٚايتػٝرل ؿغ ٚإراص٠ املٓاطل ايطبٝع١ٝ َٔ خ٬ٍ تطعِٝ اؿٝٛاْات املٗزر٠ با٫ْكضاض َٔ اس -031

ٙٹ َٔ ا٫مطضابات ٝٴٸّؿا َع ايتػرل املٓاخٞ ٚغرل تزٍ ٖشٙ .  ٚايتبزٌٜ اؾٝين يف ا٭ؽذاص ؾعًٗا أنجض ته

 املكٛي١ عٔ اسز َضاسٌ ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ ٢ٖٚ 

 ايغٝطض٠ ( –ض ايكٗ –ايتؿغرل  –) ايتكزٜػ 

-أعط٢ ايض٥ٝػ ا٭َرلنٞ باصاى اٚباَا ق٠ٛ رؾع دزٜز٠ يع١ًُٝ ْظع ايغ٬ح ايٟٓٛٚ  5117يف عاّ  -032

عٓزَا طضح ص١ٜ٩ يعامل ب٬ اعًش١ ١ْٜٚٛ يف ن١ًُ ايكاٖا بعز تٛيٝ٘  -اييت تتعضض را٥ُا يعضاقٌٝ

ت ايغًط١ بج٬ث١ اؽٗض سقٌ بغببٗا ع٢ً دا٥ظ٠ ْٛبٌ يًغ٬ّ. ٜتُاؽٞ سيو َع ؾهض اسز املٓعُا

 ايب١ٝ٦ٝ ٢ٖٚ 

 ( ايزٚي١ٝ ايعؿٛ َٓع١ُ – ايدل١ٜ اؿٝٛاْات َٓع١ُ – َٓع١ُ ايغ٬ّ ا٫خنض –) َٓع١ُ ايْٝٛٝغهٛ 
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َاٖٛ أبعز َٔ اؿزٚر ٜأخشْا إعتدزاّ ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدبا ؾ٢ قاٚي١ يتعظٜظ ايها٥ٓات ايبؾض١ٜ اىل  -0

 غابك١ . املكٛي١ تعدل عٔ .اـاصد١ٝ يًدضا٥ط املع١ٜٛٓ ٚا٫خ٬ق١ٝ ٚايز١ٜٝٓ  ,, ايت٢ ٚصثٓاٖا عٔ ا٫دٝاٍ اي
 (أخ٬م ايٛصاث١                      أخ٬م ايقش١                 أخ٬م ايعٝار٠             ايبٝٛتٝكا  َّؿٗٛ) 

ثك١ نبرل٠ أْ٘ ؾ٢ فاٍ ايضعا١ٜ ايقش١ٝ ٚغرلٖا َٔ احملا٫ٚت ٖٓاى تكزّ إٕ اجملتُع ايع٢ًُ ٜعًُٓا  -1

ععِٝ ؾ٢ اْتعاصْا ع٢ً ايضغِ َٔ أْٓا ؾ٢ ساد١ إىل ايتش٢ً باؿه١ُ ٫ؽاس قضاص بؾإٔ املن٢ قزَا 

 ؾٓشٔ اٯٕ ؾ٢ أصض فٗٛي١ . املكٛي١ تعدل عٔ ......
 (أخ٬م ايٛصاث١                   اخ٬م ايعٝار٠                    ايغٝاع١ ايقش١ٝ             َؿّٗٛ ايبٝٛتٝكا ) 

تٛيز أؾام ايتكزّ ؾ٢ مجٝع أؽهاٍ ايضعا١ٜ ايقش١ٝ تكضٜبا ا٫بتٗاز ؾ٢ ايعزٜز َٔ فا٫ت ايبشٛخ  -2

ايطب١ٝ ع٢ً أْ٘ َٔ ايٛامض إٔ ايجكاؾ١ ٚمماصع١ ايطب دٓبا إىل دٓب َع نٌ َٔ َٗٔ َٚ٪عغات 

 ضٜبا تٓعُٝٗا , املكٛي١ تعدل عٔ ........ايضعا١ٜ ايقش١ٝ عٝعار ق
 (أخ٬م ايقش١                 أخ٬م ايٛصاث١                    أخ٬م ايعٝار٠           ا٭خ٬م ايتطبٝك١ٝ ) 

إٕ ايتزخ٬ت اؾزٜز٠ ايكا١ُ٥ ع٢ً اؾٝٓات عتهٕٛ غرل أخ٬ق١ٝ إٕ مل ْكِ بإعتدزاَٗا ؾ٢ إستُاٍ  -3

إ ٚرا٤ ايغهض٣ َٚضض ايظاٖاميض ٚغرلٖا َٔ ا٭َضاض  ايؿتان١ ٚاملدٝؿ١ . ايكنا٤ ع٢ً َضض ايغضط

 املكٛي١ تعدل عٔ ....
 (أخ٬م ايبشح ايع٢ًُ            أخ٬م ايقش١               أخ٬م ايٛصاث١                 أخ٬م ايعٝار٠ ) 

ايطًب وًُٕٛ َٛافؿات قز تهٕٛ اـٝاصات ا٫خ٬ق١ٝ َعكز٠ ؾُٝا ٜتعًل بتقُِٝ أطؿاٍ سغب  -4

قزر٠ َجٌ ايؾعض ٚايعٝٓني ٚايطٍٛ ٚايك٠ٛ ٚايشنا٤ ٚغرلٖا َٔ ايقؿات ايت٢ تًك٢ قب٫ٛ عٓز ا٭با٤ 

 .املكٛي١ تعدل عٔ ايكناٜا ا٭خ٬ق١ٝ ايٓامج١ عٔ ........
 (اخ ايبؾض٣ ا٫عتٓغ             َٛت ايزَاؽ                طصع ا٫عنا٤           ا٫فطٓاع٢  ا٫لاب ) 

ايغبام إىل ٌْٝ بضا٤ات أخذلاع ؾ٢ اؾٝٓات ٚا٭ْغذ١ َتٓاقض بؾهٌ فاصخ ع٢ً املٛقـ ايش٣ أعضب  -5

عٓ٘ َهتؾـ يكاح بؾًٌ ا٫طؿاٍ ) دْٛاؼ عٛتو ( ٚايش٣ قاٍ إٔ اؾُٝع ٜضغب ؾ٢ إَت٬ن٘ ٫ْ٘ َٔ 

 تعدل عٔ أخ٬م ..ه٘ , املكٛي١ املتٛقع إٔ تهٕٛ ي٘ عٛا٥ز فظ١ٜ ٚأْا أصغب ؾ٢ إٔ ايؾُػ متتً
 (ايقٓاع٢  ا٫لاب          ايغٝاع١ ايقش١ٝ           ايبشح ايع٢ًُ                  ايعٝار٠ ) 

ط ايعامل١ٝ املعكز٠ يًبٝٛيٛدٝا ايت٢ هض٣ سايٝا ؾهٗا عتذعًٓا قارصٜٔ ع٢ً تؿغرل تقاَِٝ ٛإٕ ايضَ -6

ٜجرل أع١ً٦ َكًك١ يز٣ عًُا٤ ا٫خ٬م اؿٝا٠ ٚٚظا٥ؿٗا َٔ خ٬ٍ ْكٌ اؾٝٓات َٔ دٓػ ٭خض ٚسيو 

 ايبٝٛيٛدٝ٘ .املكٛي١ تعدل ايكناٜا ا٫خ٬ق١ٝ ايت٢ ؽك ......
 ( َٛت ايزَاؽ             طصع ا٫عنا٤           ا٫فطٓاع٢  ا٫لاب          ايبشح ايع٢ًُ ) 

ه٢َٛ ٜؾهٌ عًِ ا٭سٝا٤ ا٫فطٓاع٢ َاميهٔ إٔ ٜهٕٛ ايتشز٣ ا٭نجض دز١ٜ ي٬ؽضاف اؿ -7

ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا ؾ٢ ايتاصٜذ ايبؾض٣  ٖٚٛ وٌُ ؾ٢ طٝات٘ َناعاؾت إقتقار١ٜ ٚقا١ْْٝٛ ٚأ١َٝٓ 

ٚأخ٬ق١ٝ متتز إىل َاٖٛ أبعز َٔ ع١َ٬ ٚقزصات ايتهٓٛؾٝا ساتٗا . املكٛي١ تعدل عٔ ايكناٜا ا٫خ٬ق١ٝ 

 ايت٢ ؽك .......
 (طصع ا٭عنا٤            ايغٝاع١ ايقش١ٝ       ا٫فطٓاع٢  اٱلاب               ايبشح ايع٢ًُ ) 
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ٜكٍٛ )أٍ دٛص ( إٕ إستُاٍ سزٚخ اْتٗانات ٜبزٚ دًٝا بايؿعٌ ؾ٢ ايغٛم ايغٛرا٤ املكًك١ يتذاص٠  -8

ا٭عنا٤ ٚا٭ْغذ١ َٔ ايؾعٛب ؾ٢ ايبًزإ ايؿكرل٠ يظصعٗا ؾ٢ أؽدال ٜعٝؾٕٛ ؾ٢ ايبًزإ ايػ١ٝٓ 

 ايت٢ تطضسٗا ..........املكٛي١ تعدل عٔ ايكناٜا ا٫خ٬ق١ٝ 
 (اؿاي١ ايٓبات١ٝ                        ايتًكٝض اٱفطٓاع٢         طصع ا٭عنا٤              َٛت ايزَاؽ )

ّ ؾ٢ أَضٜها 0837ٜكٍٛ ) أٍ دٛص ( باعتباص٣ ٚاسز ممٔ فاغٛا قإْٛ طصاع١ ا٭عنا٤ ايٛط٢ٓ  -04

املؾانٌ املتعًك١ بإهار َاٜهؿ٢ َٔ اطًعت ؾ٢ أثٓا٤ دًغات ا٫عتُاع ؾ٢ ايهٛلضؼ ع٢ً 

َتدلع٢ ا٭عنا٤ يتًب١ٝ ا٫ستٝادات املتظاٜز٠ إىل ع١ًُٝ طصاع١ ا٭عنا٤ . املكٛي١ تعدل عٔ ايكناٜا 

 ا٭خ٬ق١ٝ ايت٢ تطضسٗا ........
 بؾض١ٜ ايٛصاث١ اي            ا٫عتٓغاخ ايبؾض٣                اشلٓزع١ ايٛصاث١ٝ          ايجٛص٠ ايبٝٛيٛد١ٝ 

ٜكٍٛ ) أٍ دٛص ( بعز تأٜٝز٣ يًشعض املؿضٚض ع٢ً بٝع ٚؽضا٤ ا٭عنا٤ ٫أطاٍ غرل َكتٓع بايضأ٣ ايش٣  -00

ٜكٍٛ أْ٘ هب إيػا٤ ٖشا اؿعض ايكا٢ْْٛ ايش٣ تؾاصى ؾٝ٘ اي٫ٜٛات املتشز٠ مجٝع بًزإ ايعامل . املكٛي١ 

 تعدلعٔ ايكناٜا ا٫خ٬ق١ٝ ايت٢ تطضسٗا ..........
 ايٛصاث١ ايبؾض١ٜ                     ا٫عتٓغاخ ايبؾض٣                ايجٛص٠ ايبٝٛيٛد١ٝ            صاث١ٝاشلٓزع١ ايٛ

ر٫ٚص ؾكط يًؾدك  844ّ أفبض اؾّٝٓٛ ايضق٢ُ املؿقٌ يٮؾضار َتٛاؾض بتهًؿ١ 1402ؾ٢ عاّ  -01

ا٫ر١ٜٚ ايٛاسز ٚبٗشا ايغعض عٝغتدزّ بؾهٌ صٚت٢ٓٝ ؾ٢ عًُٝات ايتؾدٝك ايطب١ٝ ٚفٓاع١ 

اـاف١ بايتقُِٝ ايٛصاث٢ يًؿضر ٚايعزٜز َٔ ا٫غضاض ا٫خض٣ . املكٛي١ تعدل عٔ ايكناٜا ا٫خ٬ق١ٝ ايت٢ 

 تطضسٗا ..
 ايٛصاث١ ايبؾض١ٜ                   ا٫عتٓغاخ ايبؾض٣                ايجٛص٠ ايبٝٛيٛد١ٝ          اشلٓزع١ ايٛصاث١ٝ 

اؾّٝٓٛ املؿقٌ يًؿضر ؾإْ٘ عٛف تتأثض فُٛع١ َٔ ايكناٜا  ّ ٚبعز إنؿاض ععض 1402َٓش عاّ  -02

املتعًك١ بايغٝاع١ ايعا١َ ) اـقٛف١ٝ , ا٫َٔ , ا٫ؾقاح , ايتعٜٛض املار٣ , تكزِٜ املؾٛص٠ ( .املكٛي١ 

 تعدل عٔ ايكناٜا ا٫خ٬ق١ٝ ايٓامج١ عٔ .........
 طصع ا٫عنا٤              ايتٓب٪ ايٛصاث٢                ا٫عتٓغاخ ايبؾض٣               ايٛصاث١ ايبؾض١ٜ 

تٛافٌ ا٫عاخ دٗٛرٖا ملغاعز٠ مشاٜا ايغهت١ ايزَاغ١ٝ ع٢ً نٝؿ١ٝ ايغرل َض٠ أخض٣ نُا  -03

ميهٔ إٔ تغتدزّ ؾ٢ ا٫ؽدال ا٫فشا٤ يتعظٜظ ايذلنٝظ عٓزِٖ َت٢ ؽا٤ٚا ملغاعزتِٗ ع٢ً تعًِ 

 ...َٗاصٙ دزٜز٠ متاَا . املكٛي١ تعدل عٔ صأ٣ .....

 رٜؿٝز صٚؼ                  نضٜر ؾٓذل                َقطؿ٢ قُٛر          أسز طٌٜٚ 

%َٔ ط٬ب 3بز٤ ؾ٢ اي٫ٜٛات املتشز٠ إعتدزاّ َغتشنضات رٚا١ٝ٥ يتعظٜظ ا٫را٤ ايش٢ٖٓ يز٣  -04

س١ً ط٬ب املض% َٔ 34اؾاَع١ ٢ٖٚ تغاعز ع٢ً تٓؾٝط ا٫ْتبا٠ أثٓا٤ ا٫َتشاْات ٚقز اعتدزَت يز٣ 

 املكٛي١ تعدل عٔ صأ٣  .......ايجا١ْٜٛ . 
 رٜؿٝز صٚؼ             نضٜر ؾٓذل            َقطؿ٢ قُٛر                 أمحز طٌٜٚ 

ٜتٛقع ايبعض إٔ إعتدزاّ ايعكاقرل احمل١ٓٝ ايت٢ تعظط ايشنا٤ ايت٢ هض٣ تطٜٛضٖا سايٝا ميهٔ إٔ  -05

َجٌ عًُٝات ايتذٌُٝ اؾضاس١ٝ ٖشٙ ا٭ٜاّ . املكٛي١ تعدل تقبض ؽا٥ع١ ٫ٚػًب َعٗا إ٫ ٚف١ُ م١ًٝ٦ 

 عٔ اٯثاص ايٓامج١ عٔ ........
   ايطب١ٝ ايجٛص٠ ايبٝٛيٛد١ٝ         ا٫عتٓغاخ ايبؾض٣               ايٛصاث١ ايبؾض١ٜ              اؾّٝٓٛ ايبؾض٣ 
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ْات ٚا٭طضاف ايقٓاع١ٝ اخذلاعات َٔ املضدض إٔ ٜٓتر ايتكاصب بني اشلٓزع١ ايٛصاث١ٝ ٚإْتاز اشلضَٛ -06

دزٜز٠ َٚٓٗا إٔ تعزٍ اؾني ايٛصاث٢ يًضٜامٝني ٜ٪ر٣ إىل إْتاز ٖضَٕٛ ) ا٫صٜجضٚبٛتني ( ٚايش٣ ٜٓعِ 

اْتاز خ٬ٜا ايزّ اؿُضا٤ ٜٚغاعز ع٢ً منٛ ايعن٬ت بؾهٌ غرل طبٝع٢ ٚمدِ ؾ٢ نٌ أما٤ 

 اؾغِ . املكٛي١ تعدل عٔ صأ٣ .......
 رٜؿٝز نا٫ٖإ                      ٖاْظ ْٜٛاؼ             أمحز طٌٜٚ                 َقطؿ٢ قُٛر 

ٜ٪ر٣ عٌٝ ا٫نتؾاؾات ايع١ًُٝ ا٫ٕ اىل خٝاصات دزٜز٠ ٚؾٝٗا ايتؾدٝك ايٛصاث٢ قبٌ طصاع١  -07

ٚقز اؾٓني , اختٝاص َتدلعني ي٬عنا٤ أٚ ا٫ْغذ١ أٚ ناع ايععاّ أٚ اـ٬ٜا اؾشع١ٝ يًشبٌ ايغض٣ 

سنض بعض املٗتُني با٫خ٬قٝات ايبٝٛيٛد١ٝ إٔ َجٌ ٖشٙ ايعًُٝات ؼط َٔ ق١ُٝ ايطؿٌ . املكٛي١ 

 ايغابك١ تعدل عٔ ايكناٜا ا٫خ٬ق١ٝ املضتبط١ بٗا بــ .......
 ايجٛص٠ ايبٝٛيٛد١ٝ           ا٫عتٓغاخ ايبؾض٣                   اؾّٝٓٛ ايبؾض٣            يٛصاث١ ايبؾض١ٜ ا

اـطٛط  الًذلاؾ٢  ٌٚمع ا٭طبا٤ ٚايعًُا٤ ؾ٢ قغِ ايطب ايتٓاع٢ً ؾ٢ داَع١ ْٝٛناع -08

طؿٌ عًِٝ فشٝا ٚقز أقض فًػ  إلاب اْتاز أطؿاٍ َٔ ث٬ث١ أبا٤ , بزع٣ٛ ع١ًُٝايعضٜن١ ٫دضا٤ 

ىل طاْٝا . ايعباص٠ تؾرل إّٜ ٚأفبض ا٫َض َكب٫ٛ مبٛدب قٛاْني بض1404ايعُّٛ ايدلٜطا٢ْ ٖشا ايطًب 

 ايكناٜا ا٫خ٬ق١ٝ املتعًك١ بــ 
 بٓٛى ا٫د١ٓ              بٓٛى امل٢ٓ               ا٫خقاب خاصز ايضسِ               ايتًكٝض ا٫فطٓاع٢ 

سعضت اشلٓز ا٫ختباصات اؾ١ٝٓٝ ي٬د١ٓ سٝح إٔ ايضغب١ ايك١ٜٛ يز٣ ايعزٜز َٔ ا٫با٤ اشلٓٛر إٔ  -14

 ايـ َٔ ا٭د١ٓ نٌ عاّ ٚسيو ميجٌ أسز املؾه٬ت 444ٜهٕٛ ايطؿٌ سنضا أرت إىل إدٗاض 

 ا٭خ٬ق١ٝ املضتبط١ بـــ 
 َٛت ايزَاؽ               طصع ا٭عنا٤                  لاب اٱفطٓاع٢ ا٫               اشلٓزع١ ايٛصاث١ٝ 

ايت٢  بؿنٌ ايتكزّ اشلا٥ٌ ؾ٢ فاٍ ؾشك ايع٬َات ايٛصاث١ٝ أَهٔ ؼزٜز ا٫مطضابات اـطرل٠ -10

ميهٔ ع٬دٗا َٔ خ٬ٍ ايهؾـ املبهض ؾكز تبني إٔ مخغ١ آٯٯف َٛيٛر َٔ بني أصبع١ طؿٌ ٜٛيزٚا 

نٌ عاّ ؾ٢ أَضٜها يزِٜٗ إمطضابات د١ٝٓٝ قاب١ً يًع٬ز إسا انتؾؿت .    املكٛي١ ايغابك١ تعدل عٔ 

 ايٛد٘ ا٫هاب٢ ........
 طصع ا٭عنا٤             ايٛصاث١ ايبؾض١ٜ                  ايتٓب٪ ايٛصاث٢                   ي٬عتٓغاخ 

ؼت عٓٛإ ) َغتكبٌ ؼغني ايٓغٌ اؾزٜز ( إٔ ايعًُا٤ ٜتٛقعٕٛ خ٬ٍ ٖشا  إلًذلاْؾض ؾ٢  -11

ايعكز ايكزص٠ ع٢ً ؾشك ا٭د١ٓ َٔ سٝح ايغُات اؾغ١ُٝ ٚبايتاىل ٜكزّ ا٭با٤ احملتًُني بؿقٌ ٖشٙ 

ختباص دٓني بز٫ َٓ٘ . املكٛي١ تؾرل اىل أسز املناَني ا٫خ٬ق١ٝ يًتشض٣ ايٛصاث٢ ايقؿات ) غرل املضغٛب١ ( ٚا

........ ٢ٖٚ 
 اؿت١ُٝ اؾ١ٝٓٝ           ايٝٛدٝٓٝا              ايتُٝٝظ ع٢ً أعػ د١ٝٓٝ              ايتؿضق١ ؾ٢ املعا١ًَ 

١ٓ ايت٢ ٫ؽتاص يًظصع ٚهُز ؾ٢ عٝارات ايتدقٝب اجملٗض٣ ايتدًك َٔ ا٭د إلًذلاهض٣ اٯٕ ؾ٢  -12

ايقاحل َٓٗا َٚٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٜزصى اؾُٝع أْٗا يٝغت ع٣ٛ َغأي١ ٚقت قبٌ إٔ ٜتِ ايتدًك َٔ 

املكٛي١ تؾرل إىل ايكناٜا ا٭خ٬ق١ٝ ايٓامج١ عٔ ايجٛص٠ ايبًٝٛد١ٝ .غًب١ٝ ايعع٢ُ َٔ ا٭د١ٓ اجملُز٠ ا٭

 ؾ٢ َٝزإ .....
 ذاص ا٭صسا٦ّإعت                        بٓٛى ا٫د١ٓ             بٓٛى امل٢ٓ                تًكٝض إفطٓاع٢ 

 



 

 

   21 

 

مل وغِ ايٓكاـ سٍٛ قن١ٝ سل ايٛايزٜٔ ؾ٢ إعطا٤ اٱسٕ ٱدضا٤ ) ايتذاصب ( ع٢ً اؾٓني َٓشٛٙ  -13

شع١ٝ َٔ ا٭د١ٓ بزا١ٜ اؿٝا٠ ٚأغًب١ٝ ايٓاؼ تؾعض بإٔ ايؿٛا٥ز  ايع١ًُٝ ٚايطبٝع١ يغشب اـ٬ٜا اؾ

املكٛي١ تؾرل إىل ايكناٜا ا٭خ٬ق١ٝ ايٓامج١ عٔ ايجٛص٠ ١ أْٗا تدلص إدضا٤ ٖشٙ ايتذاصب .١َُٗ يزصد

 ايبٝٛيٛد١ٝ ؾ٢ َٝزإ ...
 إعت٦ذاص ا٭صساّ               بٓٛى ا٭د١ٓ               بٓٛى امل٢ٓ                  تًكٝض إفطٓاع٢ 

ىؾٕٛ َٔ إٔ اعتدزاَ٘ ميهٔ إٔ ٜكٛض نضا١َ ايؿضر ٜٚ٪ر٣ إىل خطض ) َٔ ٜعاصمٕٛ ٖشا ا٭َض  -14

تغًٝع ( ايها٥ٓات ايبؾض١ٜ ٖٚٛ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓعض١ٜ ٜٛؾض إَها١ْٝ ا٫ْتاز باؾ١ًُ يًعزٜز َٔ ايٓغذ 

املتُاث١ً ٢ٖٚ ع١ًُٝ ؽتًـ عٔ ايتهاثض ايطبٝع٢ َجًُا ىتًـ ايتقٓٝع عٔ اؿضؾ١ٝ . املكٛي١ تؾرل 

 ا ا٭خ٬ق١ٝ ايٓامج١ عٔ .........إىل ايكناٜ
 ا٫عتٓغاخ               ايٛصاث١ ايبؾض١ٜ              طصع ا٫عنا٤               ا٫فطٓاع٢  اٱلاب

ع١ٓ ٜنع ٖشا ايتششٜض ) عزّ ايؿِٗ ايعُٝل يٓعض١ٜ ايتطٛص  044تاصٜذ سضن١ ؼغني قبٌ  -15

١ ا٫َضٜه١ٝ يتقُِٝ تضنٝب٘ يًغهإ ايزاص١ْٝٚ ٚظـ نأعاؼ ؾٗٛر خاط١٦ قاَت بٗا اؿهَٛ

 املناَني ا٭خ٬ق١ٝ ٢ٖٚ ..ٚؾكا ملعاٜرل عٓقض١ٜ ٚغرلٖا َٔ املعاٜرل غرل املكبٛي١ .    املكٛي١ تؾرل إىل اسز 
 اؿت١ُٝ اؾ١ٝٓٝ         ايٝٛدٝٓٝا             ايتؿضق١ ؾ٢ املعا١ًَ          ايتُٝٝظ ع٢ً أعػ د١ٝٓٝ 

٢ إرا١ْ سضن١ ؼغني ايٓغٌ , سٝح قاّ عزر َٔ ا٫َضٜهٝني ايٛقٛصٜٔ ٜكٍٛ ) أٍ دٛص٣ ( ٜٓبػ -16

بزعِ اؾٗٛر ايٓؾط١ يكٛيب١ املغتكبٌ ايٛصاث٢ يغهإ اي٫ٜٛات املتشز٠ َٔ خ٬ٍ ايغًب ايكغض٣ 

) تعكِٝ قغض٣ ( ي٬ؾضار ايشٜٔ ٜعتكز أِْٗ عٝٛصثٕٛ فؿات غرل َضغٛب١ ي٬دٝاٍ  ا٫لابيًكزص٠ ع٢ً 

 ايكار١َ . . املكٛي١ تؾرل إىل املناَني ا٭خ٬ق١ٝ يًتشض٣ ايٛصاث٢ ٢ٖٚ : .......
 اؿت١ُٝ اؾ١ٝٓٝ           ايٝٛدٝٓٝا             ايتؿضق١ ؾ٢ املعا١ًَ              ايتُٝٝظ ع٢ً أعػ د١ٝٓٝ 

ْؾض ) ٖاص٣ ٫ؾًني ( قإْٛ ايتعكِٝ احملغٔ يًٓغٌ ايُٓٛسد٢ يًتقضٜض بتعكِٝ ايٓاؼ  0811عاّ  ؾ٢ -17

ايشٜٔ ٜعتدلٕٚ ) َتدًؿني عكًٝا / س٣ٚ عك١ًٝ إدضا١َٝ / َضم٢ ايقضع / َز٢َٓ املدزصات / َضم٢ 

يؿكضا٤ ايغٌ / َضم٢ ايظٖض٣ ٚاؾشاّ / َهؿٛؾني / فِ / َؾٖٛني / ا٫ٜتاّ ٚايؿكضا٤ ٚاملؾضرٕٚ ٚا

 املعزَٕٛ ( . املكٛي١ تؾرل إىل أسز املناَني ا٭خ٬ق١ٝ يًتشض٣ ايٛصاث٢ ٢ٖٚ ........
 اؿت١ُٝ اؾ١ٝٓٝ            ايٝٛدٝٓٝا            ايتؿضق١ ؾ٢ املعا١ًَ            ايتُٝٝظ ع٢ً أعػ د١ٝٓٝ 

ٜؾهًٕٛ عب٦ا ايـ ؽدك ؾ٢ أَضٜها  053ّ دض٣ تعكِٝ أنجض َٔ 0852 -0864ّبني ايعاَني  -18

ع٢ً ناٌٖ ايزٚي١ بغبب تهًؿ١ صعاٜتِٗ ٜٚض٣ ) ٫ؾًني ( إٔ ايتكزّ ؾ٢ ايٓعاّ ايقش٢ ٚايقش١ 

ايعا١َ أر٣ إىل بكا٤ عزر أندل َٔ ايٓاؼ ) غرل املضغٛب ؾِٝٗ ناْٛا ٜتٓاعًٕٛ مبعز٫ت نبرل٠ . 

 املكٛي١ تؾرل إىل أسز املناَني ا٭خ٬ق١ٝ يًتشض٣ ايٛصاث٢ ٢ٖٚ ........
 اؿت١ُٝ اؾ١ٝٓٝ            ايٝٛدٝٓٝا            ايتؿضق١ ؾ٢ املعا١ًَ            ٝٝظ ع٢ً أعػ د١ٝٓٝ ايتُ

نإ يكإْٛ ) ٫ؾني ( ْٚعضٜات٘ اـبٝج١ أٜنا تأثرلا ؾ٢ قإْٛ اشلذض٠ ؾ٢ اي٫ٜٛات املتشز٠ سٝح  -24

اق٢ املٗادضٜٔ َٔ عٌُ تكغِٝ املٗادضٜٔ اؾزر َٔ دٓٛب ؽضم أٚصٚبا بؾهٌ ىتًـ عٔ تكُٝٝ٘ يب

 ايبًزإ ا٭خض٣ . ايعباص٠ تؾرل إىل أسز املناَني ا٭خ٬ق١ٝ يًتشض٣ ايٛصاث٢ ٢ٖٚ ......
 اؿت١ُٝ اؾ١ٝٓٝ           ايٝٛدٝٓٝا             ايتؿضق١ ؾ٢ املعا١ًَ           ايتُٝٝظ ع٢ً أعػ د١ٝٓٝ 
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ا٫فًض ( ٖٛ َٔ ٜؿ٢ٓ ٚإمنا أٚي٦و ايشٜٔ نإ راصٜٚٔ ؾ٢ ٚاقع ا٭َض ٜعًِ أْ٘ يٝػ باينضٚص٠ إٔ )  -20

إعتطاعٛ ايتهٝـ َع ب٦ٝتِٗ بؾهٌ أؾنٌ َٚع سيو ؾإٕ ايٓغذ احملضؾ١ ٚاـاط١٦ َٔ ْعض١ٜ راصٜٚٔ 

 ١ٝ يًتشض٣ ايٛصاث٢ ٢ٖٚ أعُٗت ؾ٢ ظٗٛص ايزاص١ْٝٚ اٱدتُاع١ٝ . ايعباص٠ تؾرل إىل  أسز املناَني ا٫خ٬ق
 اؿت١ُٝ اؾ١ٝٓٝ             ايٝٛدٝٓٝا           ايتؿضق١ ؾ٢ املعا١ًَ             ايتُٝٝظ ع٢ً أعػ د١ٝٓٝ 

نإ ايظعِٝ ايٓاط٣ ٖتًض ٚاسز ممٔ ٜعتكزٕٚ ؾ٢ ْعض١ٜ ؼغني ايٓغٌ ٚايش٣ إصتهب دضا٥ِ  -21

اٱبار٠ اؾُاع١ٝ ٚنشيو قاَت ْعضٜات ايتُٝٝظ ايعٓقض٣ ٚايعزٜز َٔ ايٓعضٜات ا٫خض٣ ايكا١ُ٥ ع٢ً 

ايعباص٠ تؾرل إىل أسز املناَني ا٭خ٬ق١ٝ ناْت َؾابٗ٘ بؾهٌ َِٗ يًٓاط١ٜ . عًِ ايٛصاث١ ٚايت٢

 يًتشض٣ ايٛصاث٢ ٢ٖٚ ........
 اؿت١ُٝ اؾ١ٝٓٝ             ايٝٛدٝٓٝا           ايتؿضق١ ؾ٢ املعا١ًَ             ايتُٝٝظ ع٢ً أعػ د١ٝٓٝ 

١َٛ ؾ٢ إدضا٤ ع١ًُٝ ايتعكِٝ ّ أعًٔ قام٢ احمله١ُ ايعًٝا ا٭َضٜه١ٝ سل اؿه0816ؾ٢ عاّ  -22

ايكغض٣ ٚإٔ متتع أٚي٦و ايشٜٔ أتنض أِْٗ غرل ٥٫كني ٫عتُضاص بكا٤ دٓغِٗ ٚسيو ٜتطًب ايتعكِٝ 

 ايكغض٣ يج٬ث١ أدٝاٍ َٔ ايبًٗا٤ . ايعباص٠ تؾرل إىل أسز املناَني ا٭خ٬ق١ٝ يًتشض٣ ايٛصاث٢ ٢ٖٚ ......
 اؿت١ُٝ اؾ١ٝٓٝ               ايٝٛدٝٓٝا            ؾ٢ املعا١ًَ ايتؿضق١             ايتُٝٝظ ع٢ً أعػ د١ٝٓٝ 

صؾنت ؽضنات ايتأَني اـاف١ ؾ٢ اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٭َضٜه١ٝ تأَني ا٭ؽدال ايشٜٔ ميجًٕٛ  -23

رصد١ عاي١ٝ َٔ املداطض غرل املكبٛي١ ٚعضعإ َاظٗض قإْٛ ٜضبط أقغاط ايتأَني بٓغب١ املداطض . ايعباص٠ 

 املناَني ا٭خ٬ق١ٝ يًتشض٣ ايٛصاث٢ ٢ٖٚ ...... تؾرل إىل أسز
 اؿت١ُٝ اؾ١ٝٓٝ            ايٝٛدٝٓٝا                ايتؿضق١ ؾ٢ املعا١ًَ           ايتُٝٝظ ع٢ً أعػ د١ٝٓٝ 

ايكٛاعز ا٫خ٬ق١ٝ ايع١ًُٝ ايت٢ تٓعِٝ املُاصاعات راخٌ كتًـ َٝارٜٔ ايعًِ ايتهٓٛيٛدٝا ٚسٌ  -24

 ........املؾانٌ ا٫خ٬ق١ٝ   

 اؾّٝٓٛ ايبؾضٟ ( – ا٫خ٬م ايتطبٝك١ٝ –اخ٬م ايعًِ  –) ايبٝٛتٝكا 

 ؾاشلزف َٔ .......... ٖٛ سٌ َؾه٬ت ٚاقع١ٝ تٛيز اٚ تٓؾأ عٔ مماصع١ يعٌُ َا -25

 اؾّٝٓٛ ايبؾضٟ ( – ا٫خ٬م ايتطبٝك١ٝ –اخ٬م ايعًِ  –ايبٝٛتٝكا ) 

 ايعًِ ايٛمع٢ يًبٝٛتٝكا ٜٓاقض ؾهض  -26

 ٖاْظ ( –نا٫ٖإ  – دانًني صٚؼ –) ؾإ بٛتض 

ايبٝٛتٝكا ٢ٖ ايزصاع١ ......... يًذزٍ ا٭خ٬ق٢ ايش٣ اٚدزٙ ايتكزّ ايعًُٞ يف ايعًّٛ ايبٝٛيٛد١ٝ  -27

ٚايطب١ٝ  َٚا تضتب عًٝٗا َٔ َؾه٬ت اخ٬ق١ٝ ٫ تتعًل بعًِ ايطب..ؾكط بٌ مبذا٫ت عزٜز٠ َجٌ 

 ايغٝاع١ ٚايكإْٛ ٚايزٜٔ ٚايؿًغؿ١ 

 (ايتاصى١ٝ  – ايؿًغؿ١ٝ –ايز١ٜٝٓ  –) ايع١ًُٝ 

 أعػ َضنظ ٖاعتٓػظ ايش٣ اٖتِ بٓؾضايبٝٛتٝكا  -28

 دانًني صٚؼ ( – نا٫ٖإ –ْٜٛاؼ  –) ٖاْظ 

 عٌُ ع٢ً ْؾض ايبٝٛتٝكا ٚايتعضٜـ بٗا ٚاعػ ف١ً ْاطك١ بازلٗا -34

 دانًني صٚؼ ( – نا٫ٖإ –ْٜٛاؼ  –) ٖاْظ 

 عاِٖ ؾ٢ عامل١ٝ ايؿهض ايبٝٛتٝك٢ ايتانٝز ع٢ً طابعٗا ايؾُٛىل   -30

 دانًني صٚؼ ( – نا٫ٖإ – ْٜٛاؼ ٖاْظ) 
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 صبطٗا ايبٝٛتٝكٞ باخ٬م ايب١٦ٝ ٚتطٜٛض َؿّٗٛ املغ٦ٛي١ٝ  -31

 دانًني صٚؼ ( –نا٫ٖإ  – ْٜٛاؼ ٖاْظ) 

أنز ع٢ً خطٛص٠ ا٫عاخ ايطب١ٝ / ايبٝٛيٛد١ٝ  ٚايتذاصب ايع١ًُٝ ع٢ً سامض ا٫ْغا١ْٝ  -32

 َٚغتكبًٗا

 دانًني صٚؼ ( – نا٫ٖإ – ْٜٛاؼ  ٖاْظ) 

 ؽاصى ؾ٢ تاعٝػ أٍٚ َٛعٛع١ يًبٝٛتٝكا  -33

 دانًني صٚؼ ( – نا٫ٖإ –ْٜٛاؼ ) ٖاْظ 

 ايؿ٬عؿ١ َٔ أعنا٤ ايًذإ ا٫خ٬ق١ٝ ايت٢ فاسبت ايؿهض ايبٝٛتٝك٢ تعز اسز ايٓكاط اشلا١َ  -34

 (ملعاٜرل ا٫خ٬م ايطب١ٝ –جملا٫ت ا٫خ٬م ايبٝٛتٝك١ٝ ا) 

 ملؾانٌ اشلٓزع١ ايٛصاث١ٝ ( – يًطابع ايؿًغؿ٢ يًؿهض ايبٝٛتٝكٞ – )

انز ايؿهض ايبٝٛتٝك٢  ع٢ً ايطابع ايع٢ًُ ٖٚشا سٚ ف١ً بايؿًغؿ١ ايدلمجات١ٝ تعز اسز ايٓكاط  -35

 اشلا١َ 

 (ملعاٜرل ا٫خ٬م ايطب١ٝ –جملا٫ت ا٫خ٬م ايبٝٛتٝك١ٝ ا) 

 ملؾانٌ اشلٓزع١ ايٛصاث١ٝ ( – يًطابع ايؿًغؿ٢ يًؿهض ايبٝٛتٝكٞ – )

ك٢ رٚص ؾ٢ َٓاقؾ١ قناٜا تضتبط بايشات ٚاؿٝا٠ ٚاؿل ٚاـرل ٚايٛادب  ٖٚشا َٔ يًؿهض ايبٝٛتٝ  -36

 عٌُ ايؿًغؿ١ تعز اسز ايٓكاط اشلا١َ 

 (ملعاٜرل ا٫خ٬م ايطب١ٝ –جملا٫ت ا٫خ٬م ايبٝٛتٝك١ٝ ا) 

 ملؾانٌ اشلٓزع١ ايٛصاث١ٝ ( – يًطابع ايؿًغؿ٢ يًؿهض ايبٝٛتٝكٞ – )

اظٗضت ايتهٓٛيٛدٝا اؿ١ٜٛٝ ايعزٜز َٔ ايكناٜا ايت٢ تجرل اؾزٍ ايؿًغؿ٢ ٚا٫خ٬ق٢ ٚايز٢ٜٓ  -37

ٚاـضٜط١  –ٚايبٓٛى اؿ١ٜٛٝ  –املٛت ايضسِٝ   -ا٫صساّ املغأدض٠  –ٚايكا٢ْْٛ َجٌ أطؿاٍ ا٫ْابٝب 

 اؾ١ٝٓٝ ي٬ْغإ تعز اسز ايٓكاط اشلا١َ 

 (  ا٫خ٬م ايطب١ٝملعاٜرل –جملا٫ت ا٫خ٬م ايبٝٛتٝك١ٝ ا) 

 ملؾانٌ اشلٓزع١ ايٛصاث١ٝ ( – يًطابع ايؿًغؿ٢ يًؿهض ايبٝٛتٝكٞ – )

ايتغاَض ٚسكٛم ا٫ْغإ ٖشٙ   –اؿٛاص   -تغاِٖ ايبٝٛتٝكا  ؾ٢ تضعٝذ قِٝ َجٌ ايزميكضاط١ٝ  -38

 ايكناٜا سات ايبعز ايؿًغؿ٢ ٚايكا٢ْْٛ ٚايز٢ٜٓ تعز اسز ايٓكاط اشلا١َ 

 (ملعاٜرل ا٫خ٬م ايطب١ٝ –ٝٛتٝك١ٝ جملا٫ت ا٫خ٬م ايبا) 

 ملؾانٌ اشلٓزع١ ايٛصاث١ٝ ( – يًطابع ايؿًغؿ٢ يًؿهض ايبٝٛتٝكٞ – )

 ؼزرٖا امل٪عغات املع١ٝٓ ست٢ ٜغٌٗ إؽاس ايكضاص تعدل عٔ  -44

 اخ٬م ايعًِ  ( –اخ٬م ايغٝاع١ ايقش١ٝ  – اخ٬م ايعٝار٠ –) اخ٬م ايبشح ايع٢ًُ 

 صعِ خضٜط١ ع٬ز ٚاسذلاّ املضٜض تعدل عٔ  -40

 اخ٬م ايعًِ  ( –اخ٬م ايغٝاع١ ايقش١ٝ  –اخ٬م ايعٝار٠ –) اخ٬م ايبشح ايع٢ًُ 

وزر ٖشٙ أ٫خ٬قٝات ايؿًٝغٛف رٜؿٝز صٚؼ" اْٗا تضتبط بهٌ َا ٜٛادٗ٘ ا٭طبا٤ َٔ قضاصات  يف  -41

 ساي١ املضٜض عٛا٤ يف املٓظٍ أٚعًٞ عضٜض املضض 

 اخ٬م ايعًِ  ( –اخ٬م ايغٝاع١ ايقش١ٝ  – اخ٬م ايعٝار٠ –يبشح ايع٢ًُ ) اخ٬م ا
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 سات ث٬خ أطضاف )املضٜض ايطبٝب ٚاجملتُع(  -42

 اخ٬م ايعًِ  ( –اخ٬م ايغٝاع١ ايقش١ٝ  – اخ٬م ايعٝار٠ –) اخ٬م ايبشح ايع٢ًُ 

 ٘ َٛمٛعا شلا. بٝإ اؾٛاْب ا٭خ٬ق١ٝ يف ا٭عاخ ايع١ًُٝ اييت تتدش اٱْغإ ٚأدظا٤ دغُ -43

 اخ٬م ايعًِ  ( –اخ٬م ايغٝاع١ ايقش١ٝ  –اخ٬م ايعٝار٠  – اخ٬م ايبشح ايع٢ًُ) 

 َضاعا٠ ععار٠ مجٝع أؾضار اجملتُع.َضاعا٠ َغ٦ٛي١ٝ ايطبٝب أػاٙ املضٜض .اسز ايٓكاط اشلا١َ  -44

 اخ٬م ايعًِ  ( – اخ٬م ايغٝاع١ ايقش١ٝ –اخ٬م ايعٝار٠  – اخ٬م ايبشح ايع٢ًُ) 

 ٢ٖ فُٛع١ ايكٛاْني ايت٢ تنعٗا ايغًطات ايطب١ٝ ؾُٝع املٛاطٓني رٕٚ متٝٝظ.  -45

 اخ٬م ايعًِ  ( – اخ٬م ايغٝاع١ ايقش١ٝ –اخ٬م ايعٝار٠  –) اخ٬م ايبشح ايع٢ًُ 

 ايقش١ ايع١َُٝٛ تٛؾرل ايؾضٚط املٓاعب١ يقش١ ا٫ْغإ َٔ  -46

 اخ٬م ايعًِ  ( – ايقش١ٝ اخ٬م ايغٝاع١ –اخ٬م ايعٝار٠  –) اخ٬م ايبشح ايع٢ًُ 

 َٓع١َٛ ايع٬ز املبار٨ ايعا١َ اييت تكّٛ عًٞ تكزِٜ اـز١َ ايقش١ٝ يًُٛاطٓني يف َٓاطكِٗ . َٔ  -47

 اخ٬م ايعًِ  ( – اخ٬م ايغٝاع١ ايقش١ٝ –اخ٬م ايعٝار٠  –) اخ٬م ايبشح ايع٢ًُ 

 ر١ٜ اٚ بؾض١ٜ. تٛطٜع املٛاصر ايقش١ٝ ٚتكّٛ عًٞ تٛؾرل املٛاصر ايقش١ٝ عٛا٤ ناْت َا -48

 اخ٬م ايعًِ  ( – اخ٬م ايغٝاع١ ايقش١ٝ –اخ٬م ايعٝار٠  –) اخ٬م ايبشح ايع٢ًُ 

 سل املٛاطٔ ؾ٢ َعضؾ١ ٖشٙ ايتٓعُٝات ٚايتشكل َٔ سض١ٜ ٚنضا١َ املضم٢. تتبع .  -54

 اخ٬م ايعًِ  ( – اخ٬م ايغٝاع١ ايقش١ٝ –اخ٬م ايعٝار٠  –) اخ٬م ايبشح ايع٢ًُ 

ايتشكل َٔ ايعزاي١ ٚاملغاٚا٠ ؾ٢ اؿقٍٛ ع٢ً اـزَات ايع٬د١ٝ ٚا٫يتظاّ باملٛاثٝل ايزٚي١ٝ  عٛا٤ ؾ٢  -50

 ايكطاع اؿه٢َٛ أٚ اـال . . تتبع . 

 اخ٬م ايعًِ  ( – اخ٬م ايغٝاع١ ايقش١ٝ –اخ٬م ايعٝار٠  –) اخ٬م ايبشح ايع٢ًُ 

ٜٶا يؾدكٕ آخض، أثٓا٤ تٓؿٝش إسز٣ عًُٝات ايتدقٝب،  -51 ًّا َٓٛ اعتدزَت إسز٣ املغتؾؿٝات عا٥

ٚؾٛد٦ت ْاْغٞ أَدلٚط ٚطٚدٗا بإٔ ايطؿ١ً اييت يطاملا اْتعضٖٚا، ناْت بؾضتٗا أغُل َُٓٗا، َا رؾعُٗا 

مز فاسب ، ٖٚٛ َا أثبت إٔ ايطؿ١ً يٝغت ابٓتُٗا، ؾكاَا بضؾع رع٠ٛ قنا١ٝ٥ DNAإىل إدضا٤ ؼًٌٝ 

ايعٝار٠ ٚايطبٝب ايشٟ أدض٣ ايع١ًُٝ.تتٓايف ٖشٙ املؾه١ً َع اسز َعاٜرل ا٫خ٬م ايطب١ٝ اؿزٜج١ 

 ايعزاي١ ٚاملغاٚاٙ ( –ا٫عتك٬ي١ٝ  –عزّ اؿام اينضص  –) املٓؿع١ ٢ٖٚ 

ًُٛى( عٔ ايكٝاّ بٛظا٥ؿ٘، َع  -52 عٓزَا ٜتٛقـ املذ )دظ٤ ايزَاؽ ايشٟ ٜتشٖهِ يف ايتٻؿهرل ٚايغټ

ٜٻ١، َجٌ رٚصات ا ٛٔطا٤ ٚدشع ايزَاؽ )دظ٤ا ايزَاؽ ايًشإ ٜتشٖهُإ يف ايٛظا٥ـ اؿٝٛ عتُضاص عٌُ اي

َٴعزٻٍ مضبات ايكًب ٚايٛعٞ(. ٚبشيو، ٜؿتض املضم٢  ايّٓٛ ٚرصد١ سضاص٠ اؾغِ ٚايتٻٓٗؿػ ٚمػط ايزٻّ ٚ

ٜٻ١ طضٜك١ سات َ ع٢ٓ. ٚيهٔ، ٫ ميهِٓٗ أعِٝٓٗ ٜٚبزٕٚ َغتٝكعني، رٕٚ إٔ ٜغتذٝبٛا يًتشؿٝظ بأ

 ايتشزخ ٫ٚ ٜؾعضٕٚ بأْؿغِٗ أٚ بب٦ٝتِٗ.تغ٢ُ ٖشٙ ايع١ًُٝ 

 طصع ا٫عنا٤ ( –اعتأداص اصساّ  – اؿاي١ ايٓبات١ٝ –) َٛت ايزَاؽ 

ٜٶا يؾدكٕ آخض، أثٓا٤ تٓؿٝش إسز٣ عًُٝات ايتدقٝب،  -53 ًّا َٓٛ اعتدزَت إسز٣ املغتؾؿٝات عا٥

ٚؾٛد٦ت ْاْغٞ أَدلٚط ٚطٚدٗا بإٔ ايطؿ١ً اييت يطاملا اْتعضٖٚا، ناْت بؾضتٗا أغُل َُٓٗا، َا رؾعُٗا 

مز فاسب ، ٖٚٛ َا أثبت إٔ ايطؿ١ً يٝغت ابٓتُٗا، ؾكاَا بضؾع رع٠ٛ قنا١ٝ٥ DNAإىل إدضا٤ ؼًٌٝ 

 ايعٝار٠ ٚايطبٝب ايشٟ أدض٣ ايع١ًُٝ.تعز اسز َؾه٬ت 

 ايتًكٝض ا٫فطٓاع٢ ( –املٛت ايضسِٝ  –اعتأداص ا٫صساّ  – بٓٛى ا٫د١ٓ) 
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ٚد٘ ا٭َضٜهٞ رْٚايز تؾرلـ إىل َغتؾؿ٢ داَع١ ٚاؽٓطٔ، ٫عت٦قاٍ ٚصّ خبٝح يف َعزت٘،  -54

إْؿ يف بطٓ٘.  31طب١ٝ ٜبًؼ طٛشلا ٚبايؿعٌ متهٔ ا٭طبا٤ َٔ إطايت٘، ٚيهِٓٗ ْغٛا نُاؽ١ 

 .تتٓايف ٖشٙ املؾه١ً َع اسز َعاٜرل ا٫خ٬م ايطب١ٝ اؿزٜج١ ٢ٖٚ 

 ايعزاي١ ٚاملغاٚاٙ ( –ا٫عتك٬ي١ٝ  –ص عزّ اؿام اينض –) املٓؿع١ 

َٶا، يف اؾاْب ا٭مئ يًُذ،  28دض٣ طبٝب مبغتؾؿ٢ صٚر آ٬ْٜز، دضاس١ يغٝز٠، تبًؼ َٔ ايعُض  -55 عا

ا٭ؽع١ املكطع١ٝ قز أظٗضت آْشاى إٔ ايٓظٜـ يف اؾاْب ا٭ٜغض. ٜعدل عٔ ايتٓاقض َع اسز  يف سني إٔ

 َعاٜرل ا٫خ٬م ايطب١ٝ اؿزٜج١ ؟ اسنضٙ 
 عزّ اؿام اينضص (ز: ) 

ٚؾذأٙ رخٌ اسز املغ٦ٛيني ؾٓاراٙ ايطبٝب ٚأدض٣ .نإ فؿا ط٬ٜٛ يف اسز املغتؾؿٝات ايعا١َ -56

 ٖشا ايغًٛى ٜتٓايف َع اسز َعاٜرل ا٫خ٬م ايطب١ٝ اؿزٜج١ .ايبك١ٝايهؾـ ٚايتشايٌٝ ي٘ َتذاٚط 
 ايعزاي١ ٚاملغاٚاٙ ( ز: )

ِٸ ْكً٘ إىل املغتؾؿ٢، ٚإعطا٥٘ سك١ٓ َغه١ٓٓ َٔ  -57 عبزاهلل ؽابٷ أفٝب أثٓا٤ يعب٘ بهض٠ ايكزّ، ؾت

ْٸٗا تغببٸت عزٚخ دًط١ٺ يف ايض١٥ مٓما أرت إىل ٚؾات٘. ؾغض يف م٤ٛ رص اعتو ملعاٜرل ا٫خ٬م ايطبٝب، إٓيا أ

 ايطب١ٝ اؿزٜج١ ؟
 ) ز : عزّ اؿام ا٫س٣ (

ايطب ١َٓٗ غضٜب١ ٚتكذلب َٔ ايغشضٚيهٓٗا بايػ١ ايكزّ ٚتتعاٌَ عًٞ ا٫قٌ َع أعضاص اؿٝا٠  -58

 ٚاملٛت.) قُز املٓغٞ قٓزٌٜ ( ٜتُاؽٞ سيو ايكٍٛ َع اسز تعضٜؿات ايبٝٛتٝكا تٓاٚي٘ 
 دانًني صٚؼ ( ز: تعضٜـ )

ٖٛ ناٌَ املار٠ ايٛصاث١ٝ امله١ْٛ َٔ )اؿُض ايضٜيب ايٟٓٛٚ َٓظٚع ا٭نغذني( ٚايشٟ ٜعضف  -64

 . DNAاختقاصا ايزْا 

 بٓٛى امل٢ٓ ( –ايبٝٛتٝكا  – اؾّٝٓٛ ايبؾضٟ –) ا٫عتٓغاخ 

َٶا ي٘ ست٢ اٯٕ. ميهٓٓا أخش  -60 َضض ْكك املٓاع١ املهتغب )اٱٜزط( ايشٟ ٫ ٜٛدز ع٬ز ؽافٺ متا

ع١ٓٝ َٔ رّ املضٜض ٚايكٝاّ بتعزٌٜ اـ٬ٜا ايتا١ٝ٥ املغاعز٠ املقاب١ بايؿرلؼ يف املعٌُ، ٱطاي١ اؾني 

اـ١ًٝ ايشٟ ٜضَظ يدلٚتني ٜعٌُ نُغتكبٌ يًؿرلٚؼ، ٚبشيو ٫ ٜتُهٔ ايؿرلٚؼ َٔ رخٍٛ 

 ٚإفابتٗا ٭ْ٘ ئ ٜغتطٝع إهار املغتكبٌ اـال ب٘ ع٢ً عطض اـ٬ٜا ايتا١ٝ٥ ٜعدل سيو عٔ عًِ 

 اعتأداص ا٫صساّ ( –ايبٝٛتٝكا  – اؾّٝٓٛ ايبؾضٟ –) ا٫عتٓغاخ 

َضض ٜقٝب خ٬ٜا ايزّ ٖٚٛ أُْٝٝا اـ٬ٜا املٓذ١ًٝ )ايشٟ ٜٓؾأ عٔ ٚدٛر طؿض٠ يف اؿُض ايٟٓٛٚ  -61

دًٛبني ٜتهتٌ راخٌ نضٜات ايزّ اؿُضا٤ عٓز ايتعضض يٓكك ا٭نغذني مما ػعٌ اشلُٝٛ

ٜتغبب يف تهغرلٖا(. َاسا يٛ اعتطعٓا إف٬ح تًو ايطؿض٠؟ عٛف ٜتعني عًٝٓا يف ٖشٙ اؿاي١ أخش 

اـ٬ٜا اؾشع١ٝ يٓداع ايععِ َٔ رّ املضٜض َباؽض٠، يٓكّٛ بع١ًُٝ تعزٌٜ اؾّٝٓٛ بطضٜك١ نضٜغدل 

٬ح ايطؿض٠ املغبب١، ثِ ْتأنز إٔ اـ٬ٜا املعزي١ قارص٠ ع٢ً إْتاز ُٖٝٛدًٛبني يف املعٌُ ٚإف

طبٝعٞ، ثِ ْكّٛ بإعار٠ ٖشٙ اـ٬ٜا إىل رّ املضٜض يتغتكض يف ناع٘ ايععُٞ ٚتبزأ يف إْتاز 

 نضٜات رّ محضا٤ ع١ًُٝ خاي١ٝ َٔ املضض. ٜعدل سيو عٔ عًِ 

 اعتأداص ا٫صساّ ( –ايبٝٛتٝكا  – اؾّٝٓٛ ايبؾضٟ –) ا٫عتٓغاخ 
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اعتعا١ْ طٚدني غرل قارصٜٔ ع٢ً اٱلاب بغبب بعض املؾانٌ ايقش١ٝ باَضأ٠ أخض٣ تهٕٛ  -62

مبجاب١ صسِ بزٌٜ ٜغتكض ؾٝ٘ ايطؿٌ يف َضاسٌ تهٜٛٓ٘ اؾٓٝين ٚست٢ اي٫ٛر٠ ٚتغ٢ُ تًو املضأ٠ 

 املتطٛع١ با٭ّ ايبز١ًٜتغ٢ُ ٖشٙ ايع١ًُٝ 

 طصع ا٫عنا٤  ( – ذاص ا٫صسا٦ّاعت –ا٫فطٓاع٢ ايتًكٝض  –) بٓٛى امل٢ٓ 

تًكٝض بٜٛن١ ايظٚد١ باؿٝٛاْات امل١ٜٛٓ اـاف١ بظٚدٗا؛ ؾٝٓتر عٔ سيو بٜٛن١ كقب١ داٖظ٠  -63

 يًشكٔ يف صسِ ا٭ّ ايبز١ًٜ. ٖشٙ ايع١ًُٝ 

 طصع ا٫عنا٤  ( – ذاص ا٫صسا٦ّاعت –ايتًكٝض ا٫فطٓاع٢  –) بٓٛى امل٢ٓ 

بعز أخش عٝٓات ايغا٥ٌ املٟٓٛ، ٜتِ ٚمع ايعٝٓات امُلضنظ٠ يف أْابٝب أٚ قٛاصٜض طداد١ٝ يتذُٝزٖا،  -64

ِٸ ٜتِ إماؾ١ َهٕٛ آخض ٖٚٛ عار٠ّ َا ٜهٕٛ اؾًٝغرلٍٚ ملٓع املا٤ املتبًٛص َٔ إؿام اينضص يٮد١ٓ  َٚٔ ث

 أثٓا٤ ع١ًُٝ ايتذُٝز تغ٢ُ ٖشٙ ايع١ًُٝ 

 ايتًكٝض ا٫فطٓاع٢ ( –طصع ا٫عنا٤  – امل٢ٓبٓٛى  –ذاص ا٫صساّ ٦) اعت

ايع١ًُٝ اييت ٜتِ بٗا اؿقٍٛ ع٢ً ْغد١ مماث١ً َٔ ايها٥ٔ اؿٞ شلا مجٝع فؿات٘ ايٛصاث١ٝ , مبا  -65

 ؾٝٗا ايؾهٌ اـاصدٞ ٚ ايعُض , ٚ يهٔ بزٕٚ تظاٚز , أٟ َٔ خ٬ٍ ؾضر ٚاسز ؾكط .ٜغ٢ُ عًِ 

  (طصع ا٫عنا٤ – عتٓغاخا٫ –ايتًكٝض ا٫فطٓاع٢  –) اؾّٝٓٛ ايبؾضٟ 

 ٜعدل عٔ َعٝاص .قزص٠ ايؾدك ع٢ً إٔ ٜؿهض ٜٚكضص ٜٚتقضف بؾهٌ سض ٚبزٕٚ إصغاّ أٚ عضق١ً  -66
 (اسذلاّ ا٫عتك٬ي١ٝ ايؿضر١ٜ -املغاٚا٠ ٚايعزٍ -عزّ إؿام ا٭س٣  -)املٓؿع١

هب عًٞ نٌ طبٝب اصتزا٤ نٌ أعايٝب ايٛقاٜ٘ سني ٜكّٛ بعًُ٘ يتذٓب ْؾض ايعزٟٚ ؼت أٟ  -67

 َٔ اجملا٫ت ايبٝٛطبٝ٘ تكع ٖشٙ املكٛي٘ 
 قش١ٝ (ايغٝاع١ اخ٬قٝات اي ز : )

ًٜتظّ ايطبٝب يف َٛقع عًُ٘ ايٛظٝؿٞ أٚ اـال بإٔ ٜهـٕٛ عًُـ٘ خايقّا ملضما٠ ااهلل ٚخز١َ  -68

ميجٌ .ؾٝ٘ بهٌ إَهاْٝات٘ ٚطاقات٘ يف ظضٚف ايغًِ ٚاؿضب ٚيف مجٝع ا٭سٛاٍاجملتُع ايشٟ ٜعٝؿ 

 سيو اسز َعاٜرل ا٫خ٬م ايطب١ٝ اؿزٜج١ ٖٚٛ 

 ( املٓؿع١ –عزّ اؿام اينضص  –املغاٚاٙ ٚايعزاي١  –) ا٫عتك٬ي١ٝ 

اٱدضا٤ات ع٢ً ايطبٝب إٔ ٜبًؼ ايغًطات ايقش١ٝ املدتق١ عٓز ا٫ؽتباٙ ؾ٢ َضض ٚبا٢٥ ست٢ تتدش  -74

 ميجٌ سيو اسز َعاٜرل ا٫خ٬م ايطب١ٝ اؿزٜج١ ٖٚٛ .ايٛقا١ٝ٥ ؿُا١ٜ اجملتُع

 املٓؿع١ ( – عزّ اؿام اينضص –املغاٚاٙ ٚايعزاي١  –) ا٫عتك٬ي١ٝ 

٫ هٛط يًطبٝب إٔ وضص تكضٜضّا طبّٝا أٚ ٜـزىل بؾـٗار٠ بعٝـزّا عـٔ ؽقق٘ أٚ كايؿ١ يًٛاقع ايشٟ  -70

 ميجٌ سيو اسز َعاٜرل ا٫خ٬م ايطب١ٝ اؿزٜج١ ٖٚٛ  .ٍ ؾشقـ٘ ايؾدقـٞ يًُضٜضتٛفٌ إيٝ٘ َٔ خـ٬

 املٓؿع١ ( – عزّ اؿام اينضص –املغاٚاٙ ٚايعزاي١  –) ا٫عتك٬ي١ٝ 

٫ هٛط يًطبٝب تطبٝل طضٜك١ دزٜز٠ يًتؾدٝك أٚ ايع٬ز إسا مل ٜهٔ قز انتٌُ اختباصٖا  -71

با٭عًٛب ايعًُٞ ٚا٭خ٬قٞ ايغًِٝ ْٚؾضت يف اجمل٬ت ايطب١ٝ املعتُز٠ ٚثبتت ف٬سٝتٗا ٜعتدل َٔ 

 فا٫ت ا٫خ٬م ايطب١ٝ ٢ٖٚ 

 املٓؿع١ ايعا١َ ( – اخ٬م ايغٝاع١ ايقش١ٝ – اخ٬م ايبشح ايع٢ًُ –) اخ٬م ايعٝار٠ 



 

 

   27 

 

ع٢ً ايطبٝب إٔ ٜهٕٛ قز٠ٚ سغ١ٓ يف اجملتُع با٫يتظاّ باملبار٨ ٚاملجٌ ايعًٝا ، أَّٝٓا ع٢ً سكٛم  -72

املٛاطٓني يف اؿقٍٛ ع٢ً ايضعا١ٜ ايقش١ٝ ايٛادب١، َٓظّٖا عٔ ا٫عتػ٬ٍ ظُٝع فٛصٙ ملضماٙ أٚ 

 زٜج١ ٖٚٛ ميجٌ سيو اسز َعاٜرل ا٫خ٬م ايطب١ٝ اؿ .ط٥٬َ٘ أٚ ت٬َٝشٙ

 ( املٓؿع١ –عزّ اؿام اينضص  –املغاٚاٙ ٚايعزاي١  –) ا٫عتك٬ي١ٝ 

إس َا طارت ا٫عزار اػٗت اؿهَٛ٘ ٱْؾا٤ َغتؾؿٝات َٝزا١ْٝ يٝقٌ ايع٬ز يهٌ َٛاطٔ اٟ َٔ  -73

 اجملا٫ت ايبٝٛطبٝ٘ 
 ايغٝاع١ ايقش١ٝ (ز : اخ٬قٝات ) 

ا٫ختباصات ايت٢ ٜتِ عٌُ ػاصب عًٝٗا ٫ ميهٔ اعتُارٖا ا٫ اسا تأنزْا َٔ نْٛٗا عتشكل  -74

 ايغعار٠ يًبؾض١ٜ ميجٌ سيو اسز فا٫ت ا٫خ٬م ايطب١ٝ ٢ٖٚ 

 اخ٬م ايطبٝب ( –اخ٬م ايغٝاع١ ايقش١ٝ  – ايبشح ايع٢ًُاخ٬م  –) اخ٬م ايعٝار٠ 

 سز فا٫ت ا٫خ٬م ايطب١ٝ ٖٚٛ م٢ ٜعز َٓاقض ٫ؽ٢ً ايطبٝب عٔ َغ٦ٛيٝت٘ ؾ٢ ٚؾا٠ اسز املض -75

 اخ٬م ايطبٝب ( –اخ٬م ايغٝاع١ ايقش١ٝ  – اخ٬م ايبشح ايع٢ًُ –اخ٬م ايعٝار٠  )

ع٢ً ايطبٝب إٔ ٜٛؾض ملضٜن٘ املعًَٛات املتعًك١ عايت٘ املضمـ١ٝ بطضٜك١ َبغط١ َٚؿ١َٛٗ،هغز  -76

 سيو اسز عٓافض املٛاؾك١ املغتٓرل٠ 

 ا١ًٖٝ٫ ( –املٛاؾك١  –ٛع١ٝ ايط – ايؿِٗ) 

َب١ٝٓ ع٢ً املعضؾ١ ( َٔ  )٫ هٛط يًطبٝب إدضا٤ ايؿشك ايطيب يًُضٜض أٚ ع٬د٘ رٕٚ َٛاؾك١  -77

املضٜض أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ قاْْٛـّا إسا يـِ ٜهـٔ املضٜض أ٬ّٖ يشيو ٜعدل سيو عٔ اسز عٓافض املٛاؾك١ 

 املغتٓرل٠ اسنضٙ 
 ا١ًٖٝ٫ ( ز :)

٫ هٛط يًطبٝب إدضا٤ ع١ًُٝ اٱدٗاض إ٫ يزٚاع٢ طب١ٝ تٗزر فـش١ ا٭ّ ٜٚهٕٛ سيو بؾٗار٠  -78

 نتاب١ٝ َٔ طبٝبني َتدققني ٜتعاصض سيو َع اسز املناَني ا٫خ٬م يًتشضٟ ايٛصاثٞ ٖٚٛ 

 اؿت١ُٝ اؾ١ٝٓٝ ( – ايٝٛدٝٓا –ايتُٝٝظ ع٢ً اعػ د١ٝٓٝ  –) ايتؿضق١ يف املعا١ًَ 

شٍ نٌ َا ؾ٢ ٚعع٘ يع٬ز َضماٙ ٚإٔ ٜعُـٌ عًـ٢ ؽؿٝـ آ٫َِٗ ٚإٔ وغٔ ع٢ً ايطبٝب إٔ ٜب -84

 ميجٌ سيو اسز َعاٜرل ا٫خ٬م ايطب١ٝ اؿزٜج١ ٖٚٛ  .َعاًَتِٗ ٚإٔ ٜغا٣ٚ بِٝٓٗ يف ايضعا١ٜ رٕٚ متٝٝظ

 املٓؿع١ ( –عزّ اؿام اينضص  – املغاٚاٙ ٚايعزاي١ –) ا٫عتك٬ي١ٝ 

متجٌ .نٛصْٚا َٔ خ٬ٍ تطبٝل ايًكاسات يًُذتُع نهٌ ٝاّ ايزٚي٘ بتطبٝل َهاؾش٘ ؾرلٚؼق -80

 ايعباصٙ اسز املعاٜرل ايطبٝ٘ اؿزٜج٘..................
 اسذلاّ ا٫عتك٬يٝ٘ ايؿضرٜ٘            املغاٚاٙ ٚ ايعزٍ                  عزّ إؿام ا٫س٣                املٓؿع٘

 أٚ خـاصز دغـِ ايظٚد١ إ٫ باعتدزاّ ْطؿ١ طٚدٗا٫ هٛط إدضا٤ عًُٝات اٱخقاب املغاعز راخـٌ  -81

 ٜؾرل سيو يتدط٢ َؾانٌ 

 طصع ا٫عنا٤ ( –ايتًكٝض ا٫فطٓاع٢  –اعتأداص ا٫صساّ  –) بٓٛى ا٫د١ٓ 

ٜؾرل  ٫ هٛط ْكٌ بٜٛنات كقب١ يظصعٗا يف أصساّ ْغـا٤ غٝـض ا٭َٗـات ايؾضعٝات شلشٙ ايبٜٛنات -82

 سيو يتدط٢ َؾانٌ 

 طصع ا٫عنا٤ ( –ايتًكٝض ا٫فطٓاع٢  – ذاص ا٫صسا٦ّاعت –) بٓٛى ا٫د١ٓ 
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ع٢ً ايطبٝب قبٌ ادضا٤ عًُٝات ْكٌ أعنا٤ ٚؾكّا يًتؾضٜعات املٓعُـ١ يشيو إٔ ٜبقض املتدلع  -83

بايعٛاقب ايطب١ٝ ٚا٭خطاص ايت٢ قز ٜتعضض شلا ْتٝذـ١ يع١ًُٝ ايٓكٌ ٚأخش اٱقضاصات اي٬ط١َ ايت٢ تؿٝز 

 ميجٌ سيو اسز عٓافض املٛاؾك١ املغتٓرل٠ ٖٚٛ  .ؾ١ ايعٛاقب ؾـ٢ ٖـشا ايؾإٔ قبٌ إدضا٤ ايع١ًُٝعًُ٘ بها

 ايؿِٗ ( –ايطٛع١ٝ  – ا١ًٖٝ٫ –) املقاصس١ 

اْت٢ٗ ايؾٗض ٚسٖب نٌ َٔ ع٢ً ٚامحز ايًشإ ٜع٬ُٕ ؾ٢ اسزٟ امل٪عغات يٝتكاما صاتبُٗا  -84

امحز صاتب٘ ْكك مخغُا١٥ دٓٝ٘ ٚبضص سيو فاسب ٚتؿاد٤ٞ عًٞ إ صاتب٘ سار مخغُا١٥ دٓٝ٘ بُٝٓا 

 -ايعٌُ بإ ارا٤ ع٢ً اؾنٌ ؾ٢ ٖشا ايؾٗض َٔ ارا٤ امحز.هغز سيو :
 ايٝات ت١ُٝٓ ا٫عتباصات ا٫خ٬قٝ٘ -                عٓافض اخ٬قٝات ايٛظٝؿ٘ ايعاَ٘ـ 
 عغات باخ٬قٝات ايٛظٝؿ٘ ايعاَ٘.َدلصات اٖتُاّ امل٪ -                    ا١ُٖٝ َٛاثٝل اخ٬قٝات املٗٓ٘ -

ع٢ً إٔ:"ايتُتع بأع٢ً َغت٣ٛ ممهٔ  3491ٜٓك رعتٛص َٓع١ُ ايقش١ ايعامل١ٝ ايش٣ فزص عاّ  -85

عاٜرل ا٭خ٬قٝات َٔ ايقش١ ٖٛ أسز اؿكٛم ايض٥ٝغ١ٝ يهٌ ؽدك رٕٚ متٝٝظ"، ٜعدل عٔ اسز٣ َ

 ٢ٖٚ....... ايطب١ٝ اؿزٜج١
 اسذلاّ ا٫عتك٬ي١ٝ ايؿضر١ٜ.-ر           املغاٚا٠ ٚايعزٍ.-ز          عزّ اؿام ا٭س٣.-ب       املٓؿع١.-أ

 قاَت ٚطاص٠ ايقش١ بتٛؾرل َغتؾؿٝات سذض فشٞ يف َععِ أما٤ اؾُٗٛص١ٜ ٜعز سيو  -86
 (  عٝاع١ فش١ٝ -) عح عًُٞ. اخ٬م عٝار٠  

يف بعض ايزٍٚ ٜتِ تٛؾرل ايع٬ز باجملإ ٚتٛؾرلٙ ؾ٢ كتًـ بًزاْٗا ميجٌ سيو اسز فا٫ت ا٫خ٬م  -87

 ايبٝٛطب١ٝ 

 ايبٝٛتٝكا ( –ايبشح ايع٢ًُ  – ايغٝاع١ ايقش١ٝ –) اخ٬م ايعٝار٠ 

يف ٖشٙ ايؿذل٠ ايت٢ ميض بٗا ايعامل َٔ دام١ نٛصْٚا لز فعٛب١ ؾ٢ تٛؾرل ا٫طبا٤ ٚاٜنا املعزات  -88

 ي٬ط١َ يًضعا١ٜ مما ٜ٪ثض عًبا ؾ٢ ايع١ًُٝ ايطب١ٝ ميجٌ سيو اسز فا٫ت ا٫خ٬م ايبٝٛطب١ٝ ا

 ايبٝٛتٝكا ( –ايبشح ايع٢ًُ  – ايغٝاع١ ايقش١ٝ –) اخ٬م ايعٝار٠ 

ًٜتظّ ايطبٝب مبضاعا٠ تٓؿٝش ناؾ١ املعاٜرل ٚاينٛابط ا٭خ٬ق١ٝ ٚايكـِٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايز١ٜٝٓ ايت٢  -044

ميجٌ سيو اسز فا٫ت ا٫خ٬م  .ملدتق١ ٱدضا٤ ايبشٛخ ايطب١ٝ ع٢ً اٯرَٝنيتنعٗا ايغًطات ا

 ايبٝٛطب١ٝ 

 ايبٝٛتٝكا ( –ايبشح ايع٢ًُ  – ايغٝاع١ ايقش١ٝ –) اخ٬م ايعٝار٠ 

َٶا بإساي١ املضٜض إىل ؽدك َ٪ٌٖ عٓزَا  -040 ا٫يتظاّ بايتقضف مبا ىزّ َقًش١ املضٜض ٜتنُٔ ايتظا

ميجٌ سيو اسز َعاٜرل ا٫خ٬م ايطب١ٝ اؿزٜج١ ٚمض سيو .ايكزصات امل١ٝٓٗ يًطبٝبتتذاٚط اؿاي١ ايطب١ٝ 

 املٓؿع١ (ز : ) 

ٜض٣ ايطبٝب أبٛ بهض ايضاط٣ :"مضٚص٠ عزّ ايًذ٤ٛ إىل ايتذضب١ بزٕٚ عًِ ٚرصا١ٜ طب١ٝ ناؾ١ٝ يز٣  -041

 ايطبٝب يُٝاصعٗا ع٢ً املضم٢"،ٜعدل عٔ اسز٣ َعاٜرل ا٭خ٬قٝات ايطب١ٝ اؿزٜج١ ٢ٖٚ.
 اسذلاّ ا٫عتك٬ي١ٝ ايؿضر١ٜ.-ر          املغاٚا٠ ٚايعزٍ.-ز             عزّ اؿام ا٭س٣.-ب       املٓؿع١.-أ

نإ فؿا ط٬ٜٛ يف اسز املغتؾؿٝات ايعا١َ ٚؾذأٙ رخٌ اسز املغ٦ٛيني ؾٓاراٙ ايطبٝب ٚأدض٣  -042

 ايهؾـ ٚايتشايٌٝ ي٘ َتذاٚط ايبك١ٝ ٖشا ايغًٛى ٜتٓايف َع اسز َعاٜرل ا٫خ٬م ايطب١ٝ اؿزٜج١ 
 ايعزاي١ ٚاملغاٚاٙ (ز : ) 
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ػاصب طب١ٝ ع٢ً َٛاطٓني َٔ أدضت اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٭َضٜه١ٝ  3492 -3491"ؾ٢ ايؿذل٠ بني  -043

رٚي١ دٛاتُٝا٫ احملت١ً سٝح أفابتِٗ عُزّا بؿرلٚعات تغبب ايظٖض٣ ٚايغ٬ٕٝ" مما اعتزع٢ اعتشاص 

عاَّا، ىايـ سيو اسز٣ عٓافض املٛاؾك١  19أَضٜها َٔ ٚطٜض خاصدٝتٗا يؾعب دٛاتُٝا٫ بعز 

 املغتٓرل٠.
 ايطٛع١ٝ.-ر                    ا٭١ًٖٝ.-ز                   ايؿِٗ.-ب                 اٱؾقاح.-أ

أثٓا٤ اؿضب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ سزثت َٛدات َٔ اؽاس اٱْغإ ا٭عرل أٚ املغذٕٛ نؿ٦ضإ ػاصب  -044

أدضاٖا أعاتش٠ ؾ٢ نًٝات ايطب بتذاصب َٓٗا رصاع١ ْكك ا٭نغذني أٚ ايعطؿ، ايبكا٤ ايطٌٜٛ ؾ٢ 

 ، ىايـ سيو اسز٣ عٓافض املٛاؾك١ املغتٓرل٠......املا٤ ايباصر مما أر٣ يٛؾا٠ امل٦ات
 ايطٛع١ٝ.-ر                ا٭١ًٖٝ.-ز                       ايؿِٗ.-ب                       اٱؾقاح.-أ

أدضت اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٭َضٜه١ٝ ػاصب طب١ٝ ع٢ً َٛاطٓني َٔ  3492 -3491"ؾ٢ ايؿذل٠ بني  -045

سٝح أفابتِٗ عُزّا بؿرلٚعات تغبب ايظٖض٣ ٚايغ٬ٕٝ" مما اعتزع٢ اعتشاص رٚي١ دٛاتُٝا٫ احملت١ً 

عاَّا، ىايـ سيو اسز٣ عٓافض املٛاؾك١  19أَضٜها َٔ ٚطٜض خاصدٝتٗا يؾعب دٛاتُٝا٫ بعز 

 املغتٓرل٠.................
 ايطٛع١ٝ.-ر                  ا٭١ًٖٝ.-ز                         ايؿِٗ.-ب                      اٱؾقاح.-أ

املجٌ ايكا٥ٌ " اسا مل ْغتطع إٔ ْعٌُ خرلا يًُضٜض ؾع٢ً ا٭قٌ ٫ ْنضٙ "ٜكتنٞ ايتظاّ ايطبٝب  -046

  .......مبعٝاص
 ( اسذلاّ ا٫عتك٬ي١ٝ ايؿضر١ٜ -          املغاٚا٠ ٚايعزٍ-               عزّ إؿام ا٭س٣ -               ) املٓؿع١

يه٢ تعز املٛاؾك٘ ؾعاي٘ ٫بز إ تؾٌُ مجٝع املعًَٛات ايت٢ قز وتادٗا املضٜض يٝتدش قضاصٙ بكبٍٛ  -047

اـنٛع يًزصاع٘ أٚ ايضؾض َجٌ طبٝع٘ ايزصاع٘ ٖٚزؾٗا ٚا٫دضا٤ات ايت٢ عٝدنع شلا ايؿضر ٚايؿٛا٥ز 

ٚؾٛا٥ز ٖشٙ  ٚا٫خطاص ايت٢ قز تٓتر عٓٗا ٚخطض تضن٘ رٕٚ َعاؾ٘ ٚٚدٛر طضم أخض٣ يع٬ز املضض

 ......ايطضم ٚاخطاصٖا.........ٜتشكل سيو ؾ٢ أسز عٓافض املٛاؾك٘ املغتٓرل٠ 
 ايؿِٗ                                اٱؾقاح                         ا٭١ًٖٝ.                         ايطٛعٝ٘ 

طبٝب أنجض ؽققا ؾ٢ هب ع٢ً ايطبٝب إٔ ٜٛد٘ املضٜض ٜٚكّٛ بتشًٜٛ٘ إىل ؽقك آخض أ٣  -048

ٖشا املضض إسا مل ٜغتطع ايتعضف ع٢ً َضم٘ بٓؿغ٘ ٚإٔ ٜهٕٛ أَٝٓا ؾ٢ ْكٌ املعًَٛات اـاف٘ 

باؿاي٘ شلشا ايطبٝب املتدقك يه٢ ٜغاعزٙ ع٢ً ايٛفٍٛ إىل ايتؾدٝك ايغًِٝ.......هغز سيو 

 أسز فا٫ت ا٭خ٬م ايبٝٛطبٝ٘
 َٓعَٛ٘ ايع٬ز          اخ٬قٝات ايعٝارٙ.       ٘ ايقش٘ ايعَُٛٝ     اخ٬قٝات ايبشح ايع٢ًُ 

يف ايطب تكّٛ ع٢ً َهاؽؿ١ املضٜض بهٌ دٛاْب اؿاي١ َُٗا ناْت قاع١ٝ  اٱلًٝظ١ٜاملزصع١  -004

 َاسا تعدل عٓ٘ ٖشٙ املزصع١

 ( ا٭ؾقاح –                              ايطٛع١ٝ-                                   املٛاؾك١-                      )ا٫عتك٬ٍ

عٓزَا ٜهٕٛ ايظٚز عكُٝا ٚايظٚد١ غرل عك١ُٝ  اٱلابٖٛ ابتهاص ع٢ًُ غاٜت٘ سٌ َؾه٬ت  -000

 ٠٠٠٠٠٠٠بعز ٚؾات٘ اٚ َؿاصق٘ ؾاْٗا تًذأ ايٞ  اٱلابٚتضغب يف 
 ايتًكٝض ايقٓاع٢                        بٓٛى امل٢ٓ            بٓٛى ا٭د١ٓ                   اعت٦ذاص ا٫صساّ

 



 

 

   30 

 

ٜكٍٛ ايكام٢ أٚيٝؿض ٜٚٓزٍ ٖٛملظ) قاض اعبل ؾ٢ احمله١ُ ايعًٝا ؾ٢ اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٭َضٜه١ٝ  -001

(" مٔ ْضٜز ايٓاؼ ا٭فشا٤ ايٛرٚرٜٔ املغتكضٜٔ عاطؿٝا ٚا٫سنٝا٤ ٫ٚ ْضٜز املعتٖٛني ٫ٚ ايبًٗا٤ ٫ٚ 

 ايعاي١ ٫ٚ اجملضَني " ػغز املكٛي١ أسز عٛاقب ايتشض٣ ايٛصاث٢ 
 اؿت١ُٝ اؾ١ٝٓٝ -          املغاٚا٠ يف املعا١ًَ-            . ايٝٛدٝٓٝا -                ٢ املعا١ًَايتؿضق١ ؾ

" إٔ ٖزف ١َٓٗ ايطب يٝػ إْٗا٤ سٝا٠ اٱْغإ يًتدًك َٔ َعاْات٘ بٌ تغدرل ايٛعا٥ٌ ايطب١ٝ املتاس١  -002

أسز املعاٜرل ا٭خ٬ق١ٝ ايطب١ٝ يتشيٌٝ أٚ تكًٌٝ ٖشٙ املعاْا٠ " يتشكٝل ٖشا اشلزف ٜكتن٢ اٱيتظاّ ب

 ........اؿزٜج١ 
 ا٭١ًٖٝ (-املغاٚا٠  ٚايعزٍ -اسذلاّ ا٫عتك٬ي١ٝ ايؿضر١ٜ   -  املٓؿع١)

ا٫فطٓاع٢ ؾ٢ فٛصت٘ ايعار١ٜ بني ايظٚز ٚايظٚد١ ٚؾ٢ أٚىل َضاسً٘ ا٭عاع١ٝ   ا٫لابٜضتبط  -003

 بأسز٣ املؾه٬ت املذلتب١ عًٝ٘ ٢ٖٚ 
 ا٫صساّ املغتأدض٠( -ا٫خقاب خاصز ايضسِ -امل٢ٓ بٓٛى -)بٓٛى ا٭د١ٓ 

اؿز َٔ تٓاعٌ َٔ ٫ ٜغتشكٕٛ اؿٝا٠، سغب ص١ٜ٩ عٓقضٟ ٫ إْغا١ْٝ عاخض٠، ٜٚزخٌ يف عزار  -004

 ٖ٪٤٫ املتدًؿني سٖٓٝا أٚ أفشاب ا٭َضاض اـطرل٠ ٚعٛاِٖ ميجٌ سيو 

 ايبٝٛتٝكا ( – ايٝٛدٝٓا –ا٫عتٓغاخ  –) اؾّٝٓٛ ايبؾضٟ 

ؾؿٞ "مجٗٛص١ٜ أؾ٬طٕٛ"ٜتِ تظٜٚر "ا٭قٜٛا٤" ٚأفشاب ايكزص٠ ايعك١ًٝ ٚايؾذعإ يف اؿضٚب  -005

 َبهضا، َٚٓع املضم٢ ٚسٟٚ ايعاٖات َٔ ايتظاٚز ْٗا٥ٝا ميجٌ سيو 

 ايبٝٛتٝكا ( – ايٝٛدٝٓا –ا٫عتٓغاخ  –) اؾّٝٓٛ ايبؾضٟ 

قاٍ "تؾضؽٌ" : "إٕ ايُٓٛ ايؾاس املتظاٜز ايغضع١ يطبكات معاف ايعكٍٛ ٚاملتدًؿني، ٚايشٟ ٜقاسب٘  -006

نُا ْعضف تكٝٝز َطضر يف منٛ نٌ ايغ٫٬ت ايك١ٜٛ ايضؾٝع١، ٜؾهٌ خطضا قَٛٝا ٚعضقٝا راُٖا 

ٌ َضٚص عاّ ٚإ٫ ع٢ً أٚصٚبا، ٚإْين أعتكز أْ٘ َٔ اينضٚصٟ إٔ ٜٛقـ سيو ايضاؾز ايشٟ ٜػشٟ ْٗض اؾٕٓٛ، قب

 أفٝبت أٚصٚبا نًٗا باؾٕٓٛ" !ٖٓا ٜتشزخ عٔ 

 ايبٝٛتٝكا ( – ايٝٛدٝٓا –ا٫عتٓغاخ  –) اؾّٝٓٛ ايبؾضٟ 

ّ ععض طٚاز املعاقني سٖٓٝا إ٫ يف ساي١ 3422يف ايقني؛ سٝح ظٗض تؾضٜع صزلٞ يف عاّ  -007

 "تعكُِٝٗ" ست٢ ٫ ٜتٓاعًٛا، ٖٓا ٜتشزخ عٔ 

 ايبٝٛتٝكا ( – ايٝٛدٝٓا –ٓغاخ ا٫عت –) اؾّٝٓٛ ايبؾضٟ 

ناْت ْعض١ٜ ٖتًض ايٓاط١ٜ تعتدل اؾٓػ اٯصٟ أصق٢ أدٓاؼ ايبؾض ع٢ً اٱط٬م، ٜٚٓبػٞ إٔ  -008

 944تهٕٛ ي٘ ايغٝار٠ ع٢ً ايعامل، ٚأفزص ايظعِٝ ايٓاطٟ أٚاَضٙ بإدضا٤ عًُٝات دضاس١ٝ ٱخقا٤ مٛ 

اعتدلِٖ  ٖتًض "أسكض ؽأْا َٔ إٔ ميضصٚا أيـ ؽدك َٔ ايٝٗٛر ٚمعاف ايعكٍٛ ٚاملضم٢ املظَٓني ايشٟ 

 دٝٓاتِٗ إىل اؾٌٝ ايتايٞ"، ٖٚٞ ايع١ًُٝ اييت ٚفُت .......... بايعاص اىل ا٫بز 

 ايبٝٛتٝكا ( –اؾّٝٓٛ  – ايٝٛدٝٓا –) ا٫عتٓغاخ 

عًِ "ايتشهِ يف ايغ٬ي١ ايبؾض١ٜ" ينبط َعز٫ت اي٫ٛر٠ ٚ "ؼغني" فؿات ايبؾض عٔ طضٜل ٫ٚر٠  -014

 ني بٝٛيٛدٝا ؾكط ٚتؾذٝع ايظٚاز املبهض ملا ٜغ٢ُ "ا٭عضام املُتاط٠" ؾشغب ميجٌ سيو ايقاؿ

 ايبٝٛتٝكا ( – ايٝٛدٝٓا –ا٫عتٓغاخ  –) اؾّٝٓٛ ايبؾضٟ 

 تٓط٣ٛ سٝا٠ اٱْغإ ع٢ً تٓاقض ػغز ٖشٙ ايعباص٠ اسز َؾه٬ت ايبٝٛتٝكا -010
 ٝا٠ (. ق١ُٝ اؿ-.اؾّٝٓٛ ايبؾضٟ)َٛت ايزَاؽ. اؿاي١ ايٓبات١ٝ. 
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" إٕ ايُٓٛ املتظاٜز ايغضع١  َؿهضت٘ ؾ٢ تؾضؽٌ ْٚغتٕٛ ايدلٜطا٢ْ ايظعِٝ نتب ٩٩٩٠ؾ٢ عاّ  -011

يطبكات معاف ايعكٍٛ ٚاملتدًؿني ٚايش٣ ٜقاسب٘ تكٝٝزا َطضرا ؾ٢ منٛ ايغ٫٬ت ايك١ٜٛ ٚايضؾٝع١ 

ٜؾهٌ خطضا  عضقٝا ٚقَٛٝا ع٢ً أٚصٚبا ٚا٢ْ أعتكز أْ٘ َٔ اينضٚص٣ إٔ ٜٛقـ ٖشا ايضاؾز ايش٣ ٜػش٣ 

 اص تؾضؽٌ أسز عٛاقب ايتشض٣ ايٛصاث٢ ْٗض اؾٕٓٛ ٚإ٫ افٝبت اٚصٚبا نًٗا باؾٕٓٛ "ػغز أؾه
 (اؿت١ُٝ اؾ١ٝٓٝ -..ايٝٛدٝٓٝا-ايتُٝٝظ ع٢ً اعػ د١ٝٓٝ -ايتؿضق١ ؾ٢ املعا١ًَ ) 

ٜؾرل اـدل ايغابل ٫سز .تؿتض باب ايتطٛع يًضاغبني َٛاد١ٗ ؾرلٚؼ نٛصْٚا ايقش١ ....نٔ بط٬  -012

 عٓافض املٛاؾك١ املغتٓرل٠
 ايكبٍٛ                ايطٛع١ٝ               ا١ًٖٝ٫           اٱؾقاح ) 

قٝاّ ٚطاصٙ ايقش٘ بتٛعٝ٘ مجٝع  املٛاطٓٝني َٔ ؾرلٚؼ نٛصْٚا َٚع سيو ْض٣ ايبعض ٫ ًٜتظّ  -013

باادضا٤ات ايٛقاٜ٘ ٜٚتعضمٛا ي٬فاب٘ ؾتعٌُ ايٛطاصٙ ع٢ً قاٚي٘ ع٬دِٗ  ٜعدل عٔ ا٣ َٔ َغتٜٛات 

 ايغٝاع٘ ايقشٝ٘ 
 اخ٬م ايعٝارٙ( -تٛطٜع املٛاصر ايقشٝ٘  -عَٛ٘ ايع٬ز َٓ - ايقش٘ ايعَُٛٝ٘) 

اتؿل  ايعًُا٤ ايّٝٛ نعًُا٤ ايب٦ٝ٘ ٚاختقاف٢ ايٛصاثٝات ايغًٛن١ٝ إ ن٬ َٔ اؾٝٓات ٚ ايب٦ٝ٘  -014

 عاًَني َُٗني َٚتؾابهني ؾ٢ اؿكٝك٘ يتشزٜز ايغًٛى ايبؾض٣......ؽايـ ايعباصٙ َؿّٗٛ......
 ايٝٛدٝٓٝا                اعت٦ذاص ا٭صساّ                  ا٫عتٓغاخ           اؿتُٝ٘ اؾٝٓٝ٘ ) 

قاَٛ باينػط عًٞ ا٫ّ بنضٚص٠ ادٗاض اؾٓني بغغب اخباصِٖ َٔ قبٌ ايطبٝب  بتٛقع افابت٘  -015

 ..........ايطؿٌ بايتدًـ ايعكًٞ ٜؾرل سيو   
 .  ايتؿضق١ يف ايعُاي١ (ايٝٛدٝٓا)اؿت١ُٝ اؾ١ٝٓٝ . 

ْٚ٘ ا٫خرلٙ َع اْتؾاص ؾرلٚؼ نضْٚا املغتذز اٖتُاّ ا٭طبا٤ بضعاٜ٘ املضٜض ٚبايضغِ ظٗضت يف ا٫ -016

 َٔ إ املضض َغبب يًعزٟٚ ا٫ آْا مل ٬ْسغ اٟ اْغشاب َٔ ا٭طبا٤ اٚ خٛف 
 ) ز : اخ٬م ايعٝار٠ (

اعتطاع اسز ايعًُا٤ يف داَع١ أنغؿٛصر اخذلاع يكاح يؿرلٚؼ نٛصْٚا املغتذز ا٫ اْ٘ اقتقض  -017

 تزاٚي٘ عًٞ َضمٞ املًُه١ املتشز٠ ٜتعاصض ٖشا ايغًٛى َع اسز َعاٜرل ا٭خ٬م ايطب١ٝ اؿزٜج١

 املغاٚا٠ ٚايعزاي١.             عزّ إؿام ا٫س٣                ا٫عتك٬ي١ٝ              ؿع١ٓامل) 
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ايتٛسٝز٣ ( ؾ٢ ايكضٕ ايتاعع امل٬ٝر٣ ؽٛاظ َٔ ْاص اىل عًُا٤ عقضٙ َا أددلْا إٔ ْٛد٘ ٚد٘ ) أبٛ سٝإ  -0

َجًٗا إىل طا٥ؿ١ َٓا تغز عًٝٓا َٓاؾش اشلٛا٤ ٭ٕ عًُِٗ نً٘ سؿغ ٚصٚاٜتِٗ نشيو ٚأَا عًُِٗ ؾؿ٢ 

ْاس١ٝ ٚار آخض بكِٝ آخض٣ ؾِٗ بٗشٙ ا٫طرٚاد١ٝ بني ايعًِ ٚايعٌُ ناملقاب بزا٤ ايؿقاّ أٖٚاَ٘ ؾ٢ 

 ٚرْٝاٙ ؾ٢ ْاس١ٝ أخض٣ . املكٛي١ ػغز ......
 َٛاثٝل امل١ٓٗ               ا٫يتظاّ امل٢ٓٗ             أخ٬م امل١ٓٗ               ق١ُٝ ايعٌُ 

قُٛر " عٔ ٖشا ايعقض ٚثكاؾت٘ أْ٘ عقض ايعًِ ٚايعٌُ ؾايعًِ ٖٛ ايعًِ ايطبٝع٢  لٝبٜكٍٛ " طن٢  -1

ٚايعٌُ ٖٛ تطبٝل ايعًِ با٭دٗظ٠ ايتك١ٝٓ ع٢ً اخت٬ف فا٫ت ايعًّٛ ٚتطبٝكاتٗا ٚأْ٘ ٫سٌ إ٫ اؾُع 

 بٝٓٗا يًدضٚز مما مٔ ؾٝ٘ . املكٛي١ ػغز ...... 
 َٛاثٝل امل١ٓٗ                       ا٫يتظاّ امل٢ٓٗ                    ١ اخ٬م املٗٓ                ق١ُٝ ايعٌُ 

اسا نإ املٛظـ أٚ ايعاٌَ ًٜتظّ بايًٛا٥ض ٚايكٛاْني ٜٚكزص ق١ُٝ ايٛقت ٜٚتعإٚ َع ط٥٬َ٘ ٚوضل  -2

 ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َٓتذ٘ سا٥ظا يًذٛر٠ , ؾشيو هغز ...............
 ا٫يتظاّ امل٢ٓٗ                   َٛاثٝل امل١ٓٗ                ايٛظٝؿ١ اخ٬قٝات             ق١ُٝ ايعٌُ 

ؼضل املٓعُات ايذلب١ٜٛ إٔ تهٕٛ زلع٘ َعًُٝٗا طٝب١ ؾ٢ اٱراصات ايتع١ًُٝٝ ٚيز٣ أٚيٝا٤ ا٭َٛص  -3

ٜٚؾاصى َعًُٝٗا ؾ٢ أْؾط١ اجملتُع املز٢ْ ٚاملغابكات ايع١ًُٝ يًشقٍٛ ع٢ً تكزٜض َع٣ٛٓ , نُا 

 ع٢ً إٔ ٜبزٚ َعٗضِٖ ٚقًبِٗ باٱسذلاّ .  املكٛي١ ػغز ...............وضفٕٛ 
 تؿعٌٝ ٚتطبٝل ا٫خ٬م امل١ٝٓٗ                            َدلصات ا٫ٖتُاّ بأخ٬قٝات ايٛظٝؿ١ 

 أ١ُٖٝ َٛاثٝل أخ٬م امل١ٓٗ                                                 ظٛاٖض إيتظاّ فاسب امل١ٓٗ 

ؾ٢ نٌ عاّ ؾ٢ عٝز ايعًِ أٚ ايعُاٍ ٚغرلٙ َٔ ا٫عٝار امل١ٝٓٗ ٜتِ تهضِٜ املعًِ ٚايعاٌَ ٚايطبٝب  -4

ٚاملزٜض املجاىل بٓا٤ ع٢ً عز٠ َعاٜرل َٓٗا سضف٘ ع٢ً ت١ُٝٓ قزصات٘ َٚعاصؾ٘ ٚرصاٜت٘ ايتهٓٛيٛدٝ٘ 

 ٙ عًُ٘ . املكٛي١ ػغز ...........ٚاؾٗز ٚاملجابض٠ املغتُض٠ ٚإيتظاَ٘ ا٫خ٬ق٢ ػا
 آيٝات ؼغني ايٛظٝؿ١ ايعا١َ                       َدلصات ا٫ٖتُاّ بأخ٬قٝات ايٛظٝؿ١ 

 أ١ُٖٝ َٛاثٝل أخ٬م امل١ٓٗ                                           ظٛاٖض ايتظاّ فاسب امل١ٓٗ 

ع ايكايب َع املنُٕٛ ؾًٝػ تشبشب ايٓعِ ؾغض "ٖٝذٌ " ايعاٌَ ا٭عاع٢ يًتطٛص بٓعض١ٜ فضا -5

ا٫دتُاع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ ٚاملجٌ ٚاملعتكزات َٚاٜؾعض عٓ٘ ٖشا ايتشبشب َٔ تطٛص ٚؼٍٛ ا٫ ْتٝذ١ 

 يًُتٓاقنات ايها١َٓ ؾٝٗا أ٣ ؾ٢ تًو املعٜٓٛات . املكٛي١ ػغز ...
 َٛاثٝل اخ٬م امل١ٓٗ         اؿؿاظ ع٢ً اشل١ٜٛ      ق١ُٝ ايعٌُ ٚمضٚصت٘      أخ٬م ايٛظٝؿ١ ايعا١َ 

قُٛر " ؾ٢ َكاٍ ي٘ ) ثكاؾ١ ٫ْعٝؾٗا ( عزٙ أع١ً٦ عٔ أ٣ ا٭ؾهاص ايت٢ ْضٜز إٔ  لٝبطضح " طن٢  -6

ْبتعجٗا َٔ تضاخ ا٫ع٬ف ٌٖٚ فشٝض أْٓا ٚادزٕٚ ؾ٢ أؾهاص أع٬ؾٓا با٭َػ َاميهٔ إٔ ٜٓرل يٓا 

ا ؟ ٚاقذلح إٔ ْأخش ايؾهٌ ْٚذلى ايطضٜل ٭ٕ أؾهاصِٖ َٔ َؾه٬تِٗ ؾٌٗ ٢ٖ ْؿػ َؾه٬تٓ

 املنُٕٛ . املكٛي١ ػغز .....
 اؿؿاظ ع٢ً اشل١ٜٛ        َٛاثٝل أخ٬م امل١ٓٗ      أخ٬م ايٛظٝؿ١ ايعا١َ    ق١ُٝ ايعٌُ ٚأُٖٝت٘ 
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ٜكٍٛ " بٔ خًزٕٚ " ؾ٢ َكزَت٘ : أٍٚ َغأي٘ ١َُٗ ؾ٢ سٝاٙ اؾُاع١ ٢ٖ َغأي١ ؼقٌٝ ايكٛت ٚا٫ؾضار  -7

تًـ عغب إخت٬ف سايتِٗ ا٫قتقار١ٜ ٚسني تٓؾأ املز١ْٝ ٜ٪ر٣ ايتعإٚ ٚتكغِٝ ايعٌُ ٚايؾعٛب ؽ

 إىل سٝا٠ ايضخا٤. املكٛي١ ػغز .........
 أخ٬م امل١ٓٗ                             َٛاثٝل امل١ٓٗ               أخ٬م ايٛظٝؿ١               ق١ُٝ ايعٌُ 

ايعٌُ ٜٓؾ٧ ايضخا٤ ؾ٢ أٍٚ ا٭َض ٚيهٔ بعز إٔ ٜقٌ ايٓاؼ إىل أع٢ً  ٜكٍٛ " بٔ خًزٕٚ " ؾ٢ َكزَت٘ : -8

رصدات ايتشنض ٜذلؾعٕٛ عٔ ايعٌُ ٜٚتدشٕٚ َٔ ٜعٌُ شلِ ٚؾ٢ ٖشٙ اؿاٍ ٜتهٌ ا٫ْغإ ع٢ً غرلٙ 

ٚتظرار اؿادات اطرٜارا َطضرّا ؾٝعِ ايؿكض ا٫غٓٝا٤ املغضؾني ٚراؾع٢ اينضا٥ب ٚت٪ر٣ ٖشٙ اؿاي١ إىل 

 ٪ؼ . املكٛي١ ػغز ........ا٭َضاض ٚايب
 أخ٬م امل١ٓٗ                         سؿغ اشل١ٜٛ                     أخ٬م ايٛظٝؿ١               ق١ُٝ ايعٌُ 

ادتُعت ؾ١ٓ بض٥اع١ ) َقطؿ٢ عٜٛـ ( ٚسيو ٱعزار َٝجام ؽضف داَع٢ ٚايش٣  1443ؾ٢ عاّ  -04

س اؾاَع٢ َع ايظ٤٬َ ٚايط٬ب ٚاسذلاّ قزصات ايط٬ب است٣ٛ عز٠ َبار٨ َٓٗا ايزٚص ايكٝار٣ ي٬عتا

 ٚت١ُٝٓ َعاٜرل ايزق١ ٚا٫َا١ْ ٚا٫ؽاص٠ اىل رٚص َقض ايتاصى٢ ٚؼزٜاتٗا . املكٛي١ ػغز .........
 رٚص ايؿًغؿ١ ؾ٢ اؿؿاظ ع٢ً اشل١ٜٛ                                   رٚص ايؿًغؿ١ ؾ٢ َٛاثٝل امل١ٓٗ 

 تؿعٌٝ ٚتطبٝل ا٫يتظاّ امل٢ٓٗ                                 ّ فاسب امل١ٓٗ ظٛاٖض عزّ ايتظا

ٜض٣ " ر/ ساَز عُاص " إٔ ايتعًِٝ ٖٛ ايطاق١ احملضن١ ٚاملٛيزٙ يت١ُٝٓ املٛاصر ا٫قتقار١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ  -00

 أِٖ ٚأؾنٌ ٚايجكاؾ١ٝ ؾاع٬ َٚتؿاع٬ ؾ٢ تٛيٝز ايجض٠ٚ ساتٗا ٚغاف١ املعضؾ١ٝ ٚا٫تقاي١ٝ ايت٢ تعتدل

َهْٛات ا٫ْتاز املار٣ ٚايغًع٢ ٚاـز٢َ ؾ٢ عقض ثٛص٠ املعًَٛات ٚمضٚص٠ بٓا٤ فتُع املعضؾ١ . املكٛي١ 

 ػغز ......
 رٚص ايؿًغؿ١ ؾ٢ اؿؿاظ ع٢ً اشل١ٜٛ                                   رٚص ايؿًغؿ١ ؾ٢ َٛاثٝل امل١ٓٗ 

 تؿعٌٝ ٚتطبٝل ا٫يظاّ ٚا٫يتظاّ امل٢ٓٗ                                  ظٛاٖض عزّ ايتظاّ فاسب امل١ٓٗ 

ٜض٣ ايزنتٛص " ساَز عُاص " ؼت عٓٛإ بعز ايعُل ايذلب٣ٛ : إٔ ٚظٝؿ١ ع١ًُٝ ايتعًِٝ يٝغت  -01

قا١ُ٥ ع٢ً اؿؿغ ٚادذلاص املعًَٛات ٚامنا تعٌُ ع٢ً اْط٬ق١ ايعكٌ ٚايتؿهرل ٚإعار٠ ايتؿهرل 

 ضررٙ َٔ تهٜٛٔ َتعًِ ْاقز َٚٓتر ملدتًـ فٛص ا٫بزاع ٚايتذزٜز . املكٛي١ ػغز .........ٚف٫ٛ إىل َاْ
 سؿغ اشل١ٜٛ                 َٛاثٝل امل١ٓٗ                         ا٫يتظاّ امل٢ٓٗ                          ا٫يظاّ امل٢ٓٗ 

ٚطضم ايتزصٜػ ؾ٢ ؾِٗ املتعًِ يشات٘ ٜتشزخ ايزنتٛص " ساَز عُاص " عٔ بعز ايعُل ايذلب٣ٛ  -02

ٚفتُع٘ ٖٚشا ٜتٛقـ ع٢ً تهٜٛٔ املعًِ املتزبض ٚايٓاقز ٚاملطٛص ٭عايٝب تعًُ٘ ٚيٝػ فضر َٛطع 

ؿظ١َ َٔ املعًَٛات َٔ إعزار َطاعِ " َانزْٚايز " ايتع١ًُٝٝ ع٢ً ط٬ب٘ أْ٘ يٝػ فضر فاسب َٗٓ٘ 

 َتشضص٠ يط٬ب٘ ٚفتُع٘ . املكٛي١ ػغز ..........عابك١ ايتقشٝض بٌ اْ٘ َٔ فٓاع ثكاؾ١ َتطٛص٠ 
 سؿغ اشل١ٜٛ                     ا٫يتظاّ امل٢ٓٗ                          َٛاثٝل امل١ٓٗ                         ا٫يظاّ امل٢ٓٗ 

٢ ٜشنض ايزنتٛص " ساَز عُاص " إٔ قب١ً تعًُٝٓا تتًدك ؾ٢ ايتٛد٘ مٛ َغرل٠ تعًِٝ رميكضاط -03

قزَاٙ صاعدتإ ع٢ً أصض ٚاقع١ ٚعكً٘ ٚٚعٝ٘ ٚدٗزٙ ٜهٕٛ َتطًعا يتشكٝل ت١ُٝٓ بؾض١ٜ تتُتع 

باؿض١ٜ ٚايعزاي١ ٚايهضا١َ ٚخدلٙ َٔ املعضؾ١ ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ َع متهني ايك٣ٛ ايبؾض١ٜ َٔ 

 املؾاصن١ ؾ٢ فٓع ايكضاص ٚتٓؿٝشٙ بايعٌُ ٚاؾٗز . املكٛي١ ػغز........... 
 َٛاثٝل امل١ٓٗ                         سؿغ اشل١ٜٛ                    ا٫يتظاّ امل٢ٓٗ                        مل٢ٓٗ ا٫يظاّ ا
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َٔ ٚد١ٗ ْعضٙ أْ٘ ٫عبٌٝ إىل ؼكٝل ايهُاٍ ا٫ْغا٢ْ إ٫ بٛدٛر ظاٖض٠ ا٫دتُاع ا٫ْغا٢ْ ٖٚٛ  -04

ملز١ٜٓ ايؿام١ً ٢ٖ ايت٢ تكّٛ ع٢ً أعاؼ َٔ ٜض٣ إٔ املز١ْٝ ؾ٢ ساد١ إىل تكغِٝ ايعٌُ بني أؾضارٖا ٚا

ايتعإٚ ايتاّ بني أؾضارٖا يتشكٝل أزل٢ ايػاٜات ا٫ْغا١ْٝ ٢ٖٚ ايغعار٠ . املكٛي١ ػغز ٚد١ٗ ْعض ...... 

 ..............ؾ٢ ايعٌُ 
 آرّ زلٝح  -              بٔ خًزٕٚ                                 ٖٝذٌ  -                ايؿاصاب٢

" ٜض٣ إٔ ا٭ؾضار أسغٛا ساد١ إىل ا٫دتُاع ست٢ ٜغزٚا صغباتِٗ اؿ١ٜٛٝ ٚست٢ ٜبتهضٚا أٜغض  -05

ايطضم ٚأنجضٖا إقتقارا ٱؽباع ٖشٙ ايضغبات َٔ َأنٌ َٚؾضب ًَٚبػ َٚغهٔ ٚرؾاع عٔ ايٓؿػ 

 ْعض ....... ؾ٢ ايعٌُ ٚتؾضٜع يًكٛاْني ايت٢ ؼؿغ اجملتُع َٔ ا٫م٬ٍ ٚايتزٖٛص . املكٛي١ ػغز ٚد١ٗ 
 ٕٚ زبٔ خًا                  ٖٝذٌ                    آرّ زلٝح                         أؾ٬طٕٛ

" ٜض٣ إٔ تكغِٝ ايعٌُ ا٫دتُاع٢ أِٖ ايؾضٚط ايت٢ ٜكّٛ ع٢ً أعاعٗا اجملتُع ؾإسا ُأسغٔ ٖشا  -06

ميهٔ ا٫ستؿاظ بٛسز٠ املز١ٜٓ إ٫ ايتكغِٝ ٚأعط٢ نٌ ؾضر ايٛظٝؿ١ ايت٢ تٓاعب٘ فًض اجملتُع ٫ٚ

بتكغُٝٗا اىل ث٬خ سًكات ) املٓتذ١ ِٖٚ ايعُاٍ ٚايظصاع ٚايضقٝل ٚاحملاصب١ ِٖٚ طبك١ صداٍ اؾٝؿ 

 ٚايطبك١ اؿان١ُ ِٖٚ َٔ ايؿ٬عؿ١ ( املكٛي١ ػغز ٚد١ٗ ْعض ..... ؾ٢ ايعٌُ 
 بٔ خًزٕٚ ا                  ذٌ ٖٝ                       آرّ زلٝح                    أؾ٬طٕٛ

ؾ٢ صأٜ٘ إٔ املز١ٜٓ ؼتاز ؾ٢ ؼقٌٝ ايذلف إىل بعض املٗٔ اؾزٜز٠ ؾ٢ٗ ؾ٢ ساد١ اىل طا٥ؿ١ َٔ  -07

املضمعات ٚاـزّ ٚايطٗا٠ ٚايكقابني ٚا٫طبا٤ ٚاملُضمني ٚاملزصعني ٖٚشا تنٝـ املز١ٜٓ بغهاْٗا 

املكٛي١ تعبارِٖ .يت٢ ٜضار بٗا اعتعُاص ا٫خضٜٔ ٚاعٚتنطض يًعزٚإ ع٢ً املزٕ اجملاٚص٠ ٖٚشٙ ٢ٖ اؿضب ا

 ػغز ٚد١ٗ ْعض ..... ؾ٢ ايعٌُ 
 ابٔ خًزٕٚ  -     ٖٝذٌ                                        أؾ٬طٕٛ -           أصعطٛ           

ٜض٣ إٔ ايزٚي١ ٢ٖ أع٢ً أْٛاع اؾُاعات ٚتٗزف ٭زل٢ ايػاٜات ٚا٫عض٠ تأت٢ قبٌ ايزٚي١ ٢ٖٚ قا١ُ٥  -08

ع٢ً ايع٬ق١ بني ايضدٌ ٚاملضأ٠ ٚايغٝز ٚايعبز ٚايزٚي١ ٢ٖٚ اؼار اعضات ؾ٢ سٝا٠ نا١ًَ تهؿ٢ 

 ْؿغٗا . املكٛي١ ػغز ٚد١ٗ ْعض ....... ؾ٢ ايعٌُ 
 ايؿاصاب٢                   بٔ خًزٕٚ ا                       أؾ٬طٕٛ                 أصعطٛ 

َٓش ايعقٛص ايكزمي١ ٚايعبٝز دظ٤ َٔ ا٭عض٠ ٚايضق٢ أَض مضٚص٣ ْٚعاّ فشٝض ٚايعبز أر٢ْ َضتب١ َٔ  -14

عٝزٙ ؾُٓش اي٫ٛر٠ ٜتغِ بعض ايٓاؼ باـنٛع ٚايبعض اٯخض بايغٝار٠ ٫ٚ ٜٓبػ٢ إٔ ٜهٕٛ ايعبٝز 

 دٓػ أقٌ َٓظي١ . املكٛي١ ػغز ٚد١ٗ ْعض .... ؾ٢ ايعٌُ َٔ ايْٝٛإ بٌ َٔ 
 آرّ زلٝح                          ايؿاصاب٢                      بٔ خًزٕٚ                   أصعطٛ 

ايٛع١ًٝ ايطبٝع١ٝ يهغب املاٍ ٢ٖ إراص٠ ايبٝت ٚا٭صض إراص٠ َاٖض٠ َٚٔ ايقٛاب إٔ منكت ايجض٠ٚ  -10

ايتذاص٠ ٫ْٗا ثض٠ٚ غرل طبٝع١ٝ ٚأؽز ا٭ْٛاع إعتشكاقا يًهضا١ٖٝ ٖٛ ايضبا ٱْ٘ املهغٛب١ عٔ طضٜل 

 ٜهغب املاٍ َٔ املاٍ ْؿغ٘ . 
 آرّ زلٝح                           ايؿاصاب٢                    ابٔ خًزٕٚ                   أصعطٛ 

 ؾاملٛاطٕٓٛ ٫وبٕٛ سٝا٠ أصباب ٫هٛط ملٔ ٜعًُٕٛ بهغب قٛتِٗ إٔ وغبٛا ؾ٢ عزار املٛاطٓني -11

ا٫٫ت ٚاؿضف ٭ٕ َجٌ ٖشٙ اؿٝا٠ ؼط َٔ ؽضف ا٫ْغإ ٫ٚ تتؿل َع ايؿن١ًٝ . املكٛي١ ػغز ٚد١ٗ 

 ْعض ....... ؾ٢ ايعٌُ 
 أصعطٛ                  آرّ زلٝح                  ايؿاصاب٢                            ابٔ خًزٕٚ 
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" ٫هٛط يًُٛاطٓني نشيو إٔ ٜؾتػًٛا بايظصاع١ ٫ِْٗ ؾ٢ ساد١ إىل ؾضاؽ ْعِ يًُٛاطٓني ا٫سضاص إٔ  -12

ميًهٛا ا٭صض ايظصاع١ٝ أَا ؾ٬س١ ا٭صض ؾتذلى يعبٝز َٔ دٓػ آخض . املكٛي١ ػغز ٚد١ٗ ْعض ......... 

 ...........ؾ٢ ايعٌُ 
 ايؿاصاب٢                      آرّ زلٝح                         أصعطٛ                    ابٔ خًزٕٚ 

إٕ ا٫دٓاؼ ايؾُاي١ٝ ممت١٦ً صٚسا ٚإٕ ا٫دٓاؼ اؾٓٛب١ٝ َتقؿ١ بايشنا٤ ٚشلشا ٚدب إٔ ٜهٕٛ  -13

ايعبٝز َٔ ا٫دٓاؼ اؾٓٛب١ٝ ٭ْ٘ َٔ تٓاقض ايكٍٛ إٔ لعٌ ايعبز ؽدقا ٧ًَ صٚسَا ٚيٝػ غرل اٱغضٜل 

 ايشنا٤ ٚس١ٜٛٝ ايضٚح . املكٛي١ ػغز ٚد١ٗ ْعض ........ ؾ٢ ايعٌُ  قّٛ ادتُع ؾِٝٗ
 ايؿاصاب٢                       آرّ زلٝح                          أصعطٛ                   ابٔ خًزٕٚ 

ايتعًِٝ ٫ٜهٕٛ بايطبع إ٫ يٮطؿاٍ ايشٜٔ عٝقبشٕٛ َٛاطٓني , ْعِ إٕ ايعبٝز ٜتعًُٕٛ ؾْٓٛا  -14

نطٗٛ ايطعاّ أَا املٛاطٓني ؾٝتعًُٕٛ ايؿٔ يتشٚق٘ ٚايضعِ يتكزٜضٙ اؾُاٍ ٚاملٛعٝك٢ ْاؾع١ 

ي٬عتُتاع بٗا ٚيٝػ عظؾٗا ٫ٕ ايضدٌ اؿض ٫ٜعظف أٚ ٜػ٢ٓ ؾاملٛاطٔ صدٌ َجكـ أصعتكضاط٢ وب 

 ايعًِ ٚايؿٔ . املكٛي١ ػغز ْعض ......... ؾ٢ ايعٌُ 
 ٖٝذٌ                           ايؿاصاب٢                      آرّ زلٝح                      أصعطٛ 

ٜض٣ إٔ ايعامل ٜتطٛص ؾ٢ فٝػ١ دزي١ٝ ٚإٔ ايعٌُ ٖٛ صٚح ايك٠ٛ احملضن١ شلشا ايتطٛص مٛ اْزَاز  -15

 ا٫ؾضار ؾ٢ نٌ ٚاسز ٚاؾظ٤ اشلاّ ٖٛ اْتاز ا٫ْغإ . املكٛي١ ػغز ٚد١ٗ ْعض ...... ؾ٢ ايعٌُ 
 ٖٝذٌ                           ايؿاصاب٢                     آرّ زلٝح                      أصعطٛ 

َٔ أقٛاي٘ ايؾٗرل٠ ايت٢ تزعٛ ؿض١ٜ ايعٌُ ٚايهغب " رع٘ ٜعٌُ رع٘ ميض " ٭ٕ املٓؿع١ اـاف١  -16

تتزاخٌ َع املقًش١ ايعا١َ ؾايؿضر ؾ٢ ععٝ٘ ملقًشت٘ اـاف١ رٕٚ إٔ ٜزص٣ وكل َقًش١ عا١َ . 

 ١ ػغز ٚد١ٗ ْعض .... ؾ٢ ايعٌُ املكٛي
 ٖٝذٌ                            ايؿاصاب٢                     آرّ زلٝح                     أصعطٛ 

" ٜٓغب إيٝ٘ أْ٘ قغِ أعًٛب إؽباع اؿادات أٚ ايعٌُ اىل تكغِٝ إدتُاع٢ سٝح تضنٝظ  -17

فُٛعات إدتُاع١ٝ كتًؿ١ ع٢ً أْؾط١ خاف١ ) طصاع١ , فٝز ,... ( ٚتكغِٝ تك٢ٓ تؿقٌ َضاسٌ 

 َتُٝظ٠ ؾ٢ اْتاز عًع٘ . املكٛي١ ػغز ٚد١ٗ ْعض ...... ................ؾ٢ تٓٛع أعًٛب إؽباع اؿادات 
 ٖٝذٌ                            ايؿاصاب٢                        أؾ٬طٕٛ                     أصعطٛ 

اينضٚص٠ ايضأؼ َاي١ٝ ٢ٖ مُإ إٔ ٜهٕٛ صأؼ املاٍ عٓز ْٗا١ٜ نٌ را٥ض٠ أندل َٔ املاٍ عٓز  -18

١ ا٫ْتاز بزاٜتٗا مبع٢ٓ إٔ ٜٓتر ؾا٥ض صأؼ َاٍ ٚتهتغب ايغًع ق١ُٝ َتظاٜز٠ َٔ خ٬ٍ عًُٝ

 ٚتتبارٍ باملاٍ ٚوزخ ٖشا أصباسَا . املكٛي١ ػغز مضٚص٠ تكغِٝ ايعٌُ عٓز ....... 
 ايؿكٗا٤                             ايؿٓاْني             ا٫قتقارٜٕٛ                 ايؿ٬عؿ١ 

 ايع٬ق١ بني ا٫ْغإ ٚب٦ٝت٘ ع٬ق١  -24

 ع٬ق١ اْؿقاٍ ( –                  تأثرل ٚتأثض –                          تأثض –                     ) تأثرل 

 ........... ا٫ْغإ ٚاؿٝٛإ ؾ٢ ايعٌُ  -20

 ًٜتظّ  ( –                           ٜتؿل  –                    ٜؾذلى –                ىتًـ) 

 ع٬ق١ ا٭خ٬م ايعا١َ با٭خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٞ ع٬ق١  -21

 اؾظ٤ بايهٌ ( –           اؾٓػ باؾٓػ  –              ايٓٛع باؾٓػ  -                    ايهٌ  باؾظ٤)  

 ع٬ق١ ا٭خ٬م امل١ٝٓٗ با٭خ٬م ايعا١َ ٖٞ ع٬ق١  -22

 ( ايهٌ بايهٌ –           اؾٓػ باؾٓػ  –               ايٓٛع باؾٓػ  -                   )  ايهٌ  باؾظ٤
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 أِٖ َا ميٝظٖا عٔ ا٫خ٬م املجاي١ٝ ٖٛ ايطابع ايع٢ًُ ايتطبٝك٢ ٜكقز ٖٓا  -23

 ا٫خ٬م ايع١ًُٝ ( –ا٫خ٬م ايؿًغؿ١ٝ  – ا٫خ٬م امل١ٝٓٗ –) ا٫خ٬م ايعا١َ 

 املبار٨ ٚا٫عػ ٚاملعاٜرل ا٫خ٬ق١ٝ ايت٢ ٫ تغتكِٝ امل١ٓٗ بزْٚٗا -24

 ا٫خ٬م ايع١ًُٝ ( –ا٫خ٬م ايؿًغؿ١ٝ  – ا٫خ٬م امل١ٝٓٗ –) ا٫خ٬م ايعا١َ 

ايطابع ا٫يظا٢َ يًُؾتػًني بٗا ٫ ٜضدع يًنُرل أٚ ايٛاطع ايز٢ٜٓ ؾكط بٌ يًكٛاعز املضتب١ با٫را٤  -25

 املجايٞ ٖش٠ امل١ٓٗ. ٜكقز ٖٓا 

 ا٫خ٬م ايع١ًُٝ ( –ا٫خ٬م ايؿًغؿ١ٝ  – ا٫خ٬م امل١ٝٓٗ –) ا٫خ٬م ايعا١َ 

ُٝع املؾتػًني يف اسز ايؿٓارم بعزّ رخٍٛ املقضٜني ٚاْ٘ ؾكط يػرل املقضٜني اعطا٤ اٚاَض عا١َ ؾ -26

 هغز سيو اسز ايؿضم املٗت١ُ با٫خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 ايؿضٜل ايضابع ( –ايؿضٜل ايجايح  –ايؿضٜل ايجا٢ْ  – ايؿضٜل ا٫ٍٚ) 

غ١ ؾ٬بز َٔ يًُ٪عغ١ قٛاعز عا١َ ٫بز َٔ ا٫يتظاّ بٗا ٚاٜنا ٖٓاى قٛاعز خاف١ بايؾدك ْؿ -27

 رفٗا َع بعنٗا ايبعض يتُاؽ٢ ب١٦ٝ ايعٌُ هغز سيو اسز ايؿضم املٗت١ُ با٫خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 ايؿضٜل ايضابع ( –ايؿضٜل ايجايح  –ايؿضٜل ايجا٢ْ  – ايؿضٜل ا٫ٍٚ) 

اتؾادضت اْت ٚطًَٝو ؾ٢ ايعٌُ ٚايغبب نٌ َٓهُا واٍٚ اثبات٘ ْؿغ٘ عًٞ سغاب ا٫خض  -28

٢ ايعٌُ ٚانز إ ايتؿٛم يٝػ باجملاري١ ايه١َٝ٬ ٚامنا با٫ْتاز ٚاؾاْب ايع٢ًُ ؾتزخٌ ص٥ٝغهِ ؾ

 ٖٛ احملهِ بٝٓهِ هغز سيو اسز ايؿضم املٗت١ُ با٫خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 ايؿضٜل ايضابع ( –ايؿضٜل ايجايح  –ايؿضٜل ايجا٢ْ  – ايؿضٜل ا٫ٍٚ) 

فٌ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ هغز سيو اسز مجٝعٓا عٛاع١ٝ َجٌ اعٓإ املؾط نُا قاٍ صعٛيٓا قُز  -34

 ايؿضم املٗت١ُ با٫خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 (ايؿضٜل ايضابع  –ايؿضٜل ايجايح  –ايؿضٜل ايجا٢ْ  – ايؿضٜل ا٫ٍٚ) 

ا٫خت٬ؾات ايز١ٜٝٓ يٝػ شلا تأثرل ؾ٢ اجملاٍ املٗين هغز ٚابعار احملغٛب١ٝ ٚايٛعاط٘ عٔ ايعٌُ  -30

 هغز سيو اسز ايؿضم املٗت١ُ با٫خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 ايؿضٜل ايضابع ( –ايؿضٜل ايجايح  –ايؿضٜل ايجا٢ْ  – ايؿضٜل ا٫ٍٚ) 

٬م ٜض٣ إٔ أخ٬م امل١ٓٗ ؼٌُ ايطابع اـال ٚايعاّ َعا. هغز هغز سيو اسز ايؿضم املٗت١ُ با٫خ -31

 امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 ايؿضٜل ايضابع ( –ايؿضٜل ايجايح  –ايؿضٜل ايجا٢ْ  – ايؿضٜل ا٫ٍٚ) 

أٚاَض ْٚٛاٖٞ تًظّ املعًِ أٚ ايطبٝب بػض ايٓعض عٔ كايؿتٗا ملٝٛي٘ هغز هغز سيو اسز ايؿضم  -32

 املٗت١ُ با٫خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 ايضابع (ايؿضٜل  –ايؿضٜل ايجايح  –ايؿضٜل ايجا٢ْ  – ايؿضٜل ا٫ٍٚ) 

ٜضؾض افشاب ٖشا ايضأ٣ نٌ اؽهاٍ ايغًط١ ) ايزٚي١ ٚايزٜٔ ٚا٫عضاف ( ايت٢ ؼاٍٚ فبؼ أخ٬م  -33

 امل١ٓٗ بطابعٗا.  هغز سيو اسز ايؿضم املٗت١ُ با٫خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 ايؿضٜل ايضابع ( –ايؿضٜل ايجايح  –ايؿضٜل ايجا٢ْ  – ايؿضٜل ا٫ٍٚ) 

ٚسز ينبط ٖشٙ املعاٜرل. هغز سيو اسز ايؿضم املٗت١ُ با٫خ٬م املُاصع١ ايع١ًُٝ ٢ٖ املغ٦ٍٛ ا٫ -34

 امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 ايؿضٜل ايضابع ( –ايؿضٜل ايجايح  –ايؿضٜل ايجا٢ْ  – ايؿضٜل ا٫ٍٚ) 
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املٛمٛع١ٝ ؾ٢ ايعٌُ ٚايبعز عٔ املٍٝٛ ٚا٫ٖٛا٤ ايشات١ٝ َٔ اعاعٝات ايعٌُ ايٓادض هغز سيو اسز  -35

 ١ ٖٚٛ ايؿضم املٗت١ُ با٫خ٬م املٗٓٝ

 ايؿضٜل ايضابع ( –ايؿضٜل ايجايح  –ايؿضٜل ايجا٢ْ  – ايؿضٜل ا٫ٍٚ) 

اْعزاّ ايغًط٘ وزخ ايؿغار ٚاْعزاَٗا بزصد٘ َطًك٘ وزخ ايؿغار املطًل .....ؽايـ املكٛي٘ أسز  -36

 ايؿضم ايؿًغؿٝ٘ ايت٢ ؼزر طبٝع٘ أخ٬م املٗٓ٘ ٖٚٛ .......
 ايؿضٜل ايش٣ ٜض٣ مضٚصٙ ؾشك ثكاؾ٘ اجملتُع قبٌ ٚمع اخ٬م املٗٓ٘ ـ 
 ايؿضٜل ايش٣ ٜض٣ إٔ املُاصع٘ ايعًُٝ٘ ٢ٖ املغ٪ٚي٘ ينبط املعاٜرل ا٫خ٬قٝ٘ يًُٗٓ٘ ـ 
 ايؿضٜل ايش٣ ٜض٣ اصتباط اخ٬م املٗٓ٘ بايطابع ايجكاؾ٢ ايش٣ متاصؼ ؾٝ٘ـ 
 ُع ٯخض        ايؿضٜل ايش٣ ٜض٣ ْغبٝ٘ اخ٬م املٗٓ٘ َٔ فتـ 

ٜكٍٛ َقطؿ٢ ايغباعٞ: ايضعز ايش٣ ٫ َا٤ َع٘ ٫ ٜٓبت ايعؾب، نشيو ايعٌُ ايش٣ ٫ إخ٬ل ؾٝ٘  -37

ٜٴجُض اـرلػغز املكٛي١ إسزٟ َعاٜرل ؼزٜز طبٝع١ أخ٬م امل١ٓٗ .........  ٫ 

 ايؿضٜل ايضابع ( –ايؿضٜل ايجايح  – ايؿضٜل ايجاْٞ –)ايؿضٜل ا٫ٍٚ 

ٌٳ ؽ٦ٝا وب٘ عض١ٜ". ٜكٍٛ أيدلت أٜٓؾت -38 ُٹ ٕٷ عٳ ِٗٔ فٓع٘ إْغا َٴً تتؿل -أٜ : " نٌ َا ٖٛ ععِٝ ٚ

 ايعباص٠ َع صأٟ  ايؿضٜل ........يف ص٩ٜتِٗ ملعاٜرل ا٭خ٬م امل١ٝٓٗ .
  ) ز : ايؿضٜل ايجايح (

 ؾ٢ تغٝطض سٝح ايؿاع١ًٝ ؾ٢ لعٱ ٚاملُاصع١ ايغًٛى تعًِ ؾ٢ ٚىلٱٜكٍٛ ) َٛعْٛٝٛؼ( ايٓعض١ٜ  -44

    ػغز املكٛي١ أسز أصا٤ ايؿ٬عؿ١ ؾ٢ ؼزٜز َعاٜرل أخ٬م امل١ٓٗ.  ايعٌُ إىل ايٓاؼ قٝار٠
 ) ز : ايؿضٜل ا٫ٍٚ (

مضٚص٠ ايضبط بني أخ٬م امل١ٓٗ ٚايطابع ايجكاؾ٢ ايش٣ متاصؼ ؾٝ٘. هغز سيو اسز ايؿضم املٗت١ُ  -40

 با٫خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 ايؿضٜل ايضابع ( –ايؿضٜل ايجايح  – ايؿضٜل ايجا٢ْ –) ايؿضٜل ا٫ٍٚ 

اخ٬قٝات امل١ٓٗ تتغِ بايطابع ايٓغب٢ سغب ؽدق١ٝ املعًِ ٚايجكاؾ١ ايغا٥ز٠ ؾ٢ اجملتُع هغز  -41

 سيو اسز ايؿضم املٗت١ُ با٫خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 ايؿضٜل ايضابع ( –ايؿضٜل ايجايح  – ايؿضٜل ايجا٢ْ –) ايؿضٜل ا٫ٍٚ 

مل١ٝٓٗ ؾ٢ قٛاْٝٓٗا ٚاؾهاصٖا َٔ رٚي٘ اىل اخضٟ سغب ثكاؾ١ نٌ ؽتًـ املٓعُات ٚامل٪عغات ا -42

 َٓٗا هغز سيو اسز ايؿضم املٗت١ُ با٫خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 ايؿضٜل ايضابع ( –ايؿضٜل ايجايح  – ايؿضٜل ايجا٢ْ –) ايؿضٜل ا٫ٍٚ 

ُاّ ١َٓٗ ايتزصٜػ ؾ٢ َقض ؽتًـ عٔ ايتزصٜػ ؾ٢ ايزٍٚ ا٫ٚصٚب١ٝ ٚاٜنا اـًٝذ١ٝ ؾ٢ ا٫ٖت -43

 باملعًِ َٚهاْت٘ ا٫دتُاع١ٝ هغز سيو اسز ايؿضم املٗت١ُ با٫خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 ايؿضٜل ايضابع ( –ايؿضٜل ايجايح  – ايؿضٜل ايجا٢ْ –) ايؿضٜل ا٫ٍٚ 

مضٚص٠ ؾشك ايجكاؾ١ ايغا٥ز٠ ؾ٢ اجملتُع قبٌ ٚمع املعاٜرل ا٫خ٬ق١ٝ هغز سيو اسز ايؿضم املٗت١ُ  -44

  با٫خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٚٛ

 ايؿضٜل ايضابع ( – ايؿضٜل ايجايح –ايؿضٜل ايجا٢ْ  –) ايؿضٜل ا٫ٍٚ 
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قبٌ ؼزٜز املؾضٚع اـال بٞ قُت بادضا٤ رصاع١ ؽا١ًَ عٔ املهإ ايشٟ عٛف اقِٝ ب٘ َؾضٚع٢  -45

سيت ٫ وزخ تناصب بني املؾضٚع اـال بٞ ٚثكاؾ١ اجملتُع ايشٟ عٛف اقِٝ عًٝ٘ املؾضٚع هغز سيو 

 ١ُ با٫خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٚٛ اسز ايؿضم املٗت

 ايؿضٜل ايضابع ( – ايؿضٜل ايجايح –ايؿضٜل ايجا٢ْ  –) ايؿضٜل ا٫ٍٚ 

انجض اؾهاصْا تتشٍٛ اىل ؽعاصات ٫ْٗا ٫ تطبل ٚايغبب اؾتكار سيو اسز ايؿضم املٗت١ُ با٫خ٬م  -46

 امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 ايؿضٜل ايضابع ( – ايؿضٜل ايجايح –ايؿضٜل ايجا٢ْ  –) ايؿضٜل ا٫ٍٚ 

 عذظ ا٫خ٬م ايعا١َ عٔ ايٛؾا٤ بهٌ َا ؼتاد٘ نٌ ١َٓٗ َٔ ايتظاّ خًك٢ نإ عبب ؾ٢ ظٗٛص  -47

 ا٫خ٬م ايع١ًُٝ ( –ا٫خ٬م ايعا١َ  – ا٫خ٬م امل١ٝٓٗ –) ا٫خ٬م ايؿًغؿ١ٝ 

ساد١ اجملتُع ٫ف٬ح اـًٌ ا٫خ٬ق٢ ٚٚمع َعاٜرل اخ٬ق١ٝ ينبط عًٛى املٗٓٝني نإ عبب ؾ٢  -48

 ظٗٛص 

 ا٫خ٬م ايع١ًُٝ ( –ا٫خ٬م ايعا١َ  – ا٫خ٬م امل١ٝٓٗ –) ا٫خ٬م ايؿًغؿ١ٝ 

٫ تطًب عضع١ ايعٌُ بٌ ػٜٛزٙ ٭ٕ ايٓاؼ ٫ ٜغأيْٛو يف نِ ؾضغت َٓ٘ بٌ ٜٓعضٕٚ إىل إتكاْع  -54

 ٚ دٛر٠ فٓع٘ ) أؾ٬طٕٛ ( هغز سيو اسز ايؿضم املٗت١ُ با٫خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 ايؿضٜل ايضابع ( –ايؿضٜل ايجايح  –ايجا٢ْ  ايؿضٜل – ) ايؿضٜل ا٫ٍٚ

اشلزف ايٓٗا٥ٞ يًشٝا٠ ٖٛ ايؿعٌ ٚ يٝػ ايعًِ ، ؾايعًِ ب٬ عٌُ ٫ ٜغاٟٚ ؽ٦ّٝا .مٔ ْتعًِ يهٞ  -50

 ْعٌُ) تَٛاؼ ٖهغًٞ ( هغز سيو اسز ايؿضم املٗت١ُ با٫خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 ايؿضٜل ايضابع ( –ايؿضٜل ايجايح  –ايؿضٜل ايجا٢ْ  – ) ايؿضٜل ا٫ٍٚ

إٕ املغتكبٌ ٜقٓع٘ ايكًِ ٫ ايغٛاى، ٚايعٌُ ٫ ا٫عتظاٍ، ٚايعكٌ ٫ ايزصٚؽ١ ، ٚاملٓطل ٫ ايضفال.)  -51

 ؾضز ؾٛر٠ ( هغز سيو اسز ايؿضم املٗت١ُ با٫خ٬م امل١ٝٓٗ ٖٚٛ 

 يؿضٜل ايضابع (ا –ايؿضٜل ايجايح  –ايؿضٜل ايجا٢ْ  – ) ايؿضٜل ا٫ٍٚ

تظٜٚز ايؾضنات بأدٗظ٠ تغذٌٝ املهاملات ٚاملضاقب١ )ايهٍٛ عٓذل( يتشكٝل صما ايع٤٬ُ ٥٫ِٚٚٗ.  -52

 هغز سيو أسز ؾٛا٥ز تطبٝل َٝجام أخ٬قٝات امل١ٓٗ 
  ؼغني ا٭را٤ -                                                 ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓ اٱهاب١ٝ ـ 
 ا٫عتػ٬ٍ ا٭َجٌ يًُٛاصر  -                  ١ْٝٛملغ٦ٛيٝات ا٫دتُاع١ٝ ٚايكاْا٫يتظاّ با -

ادز ؾضس١ ؾ٢ ْؿغٞ عٓزَا ٜكاب٢ًٓ ايٓاؼ ؾ٢ ايؾاصع بٛد٘ سغٔ بؾٛـ ْتٝذ١ ملا اقزَ٘ شلِ َٔ  -53

 يتظاّ باملٛاثٝل ا٫خ٬ق١ٝ ٢ٖٚ اؾارٙ ؾ٢ فاٍ عًُٞ هغز سيو ؾا٥ز٠ َٔ ؾٛا٥ز ا٫
   ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓ ا٫هاب١ٝـ                                                                            ؼغني ا٫را٤ ـ 
 ايبعز عٔ املغا٬٥ت ايكا١ْْٝٛ  ـ                                                     ا٫عتدزاّ ا٫َجٌ يًُٛاصر ـ 

فٍٛ إىل املغت٣ٛ املضدٛ ٚت٬يف أٚد٘ ايٓكك اَاّ ايٓكاـ ايبٓا٤ بني املٛظـ ٚاملؾضؾني عًٝ٘ يًٛ -54

 ا٫خضٜٔ وكل سيو أسز ؾٛا٥ز تطبٝل َٝجام أخ٬قٝات امل١ٓٗ 
 ؼغني ا٭را٤ -                                                     ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓ اٱهاب١ٝ ـ
 ا٫عتػ٬ٍ ا٭َجٌ يًُٛاصر -                 ١ْْٝٛا٫يتظاّ باملغ٦ٛيٝات ا٫دتُاع١ٝ ٚايكا -
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ايتظاّ ايؾضنات بهتاب١ تٛاصٜذ ا٫ْتاز ع٢ً ايغًع املٓتذ١. وكل سيو أسز ؾٛا٥ز تطبٝل َٝجام  -55

 أخ٬قٝات امل١ٓٗ...
 .ا٫يتظاّ باملغ٦ٛيٝات ا٫دتُاع١ٝ ٚايكاْْٛٞ  -                   ؼغني ا٭را٤. -ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓ اٱهاب١ٝ.ـ 
 ـ ؼغني ا٫را٤                                                  ا٫عتػ٬ٍ ا٭َجٌ يًُٛاصر  -

٫ تٗتِ بغضع١ ايعٌُ بٌ اٖتِ ظٛرت٘، ٭ٕ ايٓاؼ ٫ ٜغأيٕٛ نِ اعتػضقت ست٢  -1ٜكٍٛ ؾ٬طٕٛ  -56

 ٬قٝات امل١ٓٗ ؾضغت َٓ٘ بٌ ٜٓعضٕٚ إىل إتكاْ٘ ٚدٛر٠ فٓع٘ . وكل سيو أسز ؾٛا٥ز تطبٝل َٝجام أخ
 ؼغني ا٭را٤ -                                                  ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓ اٱهاب١ٝـ 
 ا٫عتػ٬ٍ ا٭َجٌ يًُٛاصر -                  ١ْْٝٛا٫يتظاّ باملغ٦ٛيٝات ا٫دتُاع١ٝ ٚايكا -

ز ايتقٓٝع وكل سيو أسز ؾٛا٥محا١ٜ ايب١٦ٝ َٔ ا٭رخ١ٓ  ، ٚتغًِٝ املٓتذات  خاي١ٝ  َٔ عٝٛب  -57

 ...تطبٝل َٝجام أخ٬قٝات امل١ٓٗ 
 ا٫يتظاّ باملغ٦ٛيٝات ا٫دتُاع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ -                      ؼغني ا٭را٤ -ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓ اٱهاب١ٝـ 
 ٤ـ ؼغني ا٫را                                                   ا٫عتػ٬ٍ ا٭َجٌ يًُٛاصر -

ايتدطٝط ٚايتٓعِٝ اؾٝز ٫متاّ ع١ًُٝ ايتٓؿٝش مُٔ تٛقٝتات قزر٠ ٚبهًؿ١ تكزٜض١ٜ ثابت٘.  -58

 هغز سيو أسز ؾٛا٥ز تطبٝل َٝجام أخ٬قٝات امل١ٓٗ...
 ؼغني ا٭را٤. ـ                                                 ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓ اٱهاب١ٝ. ـ 
 ا٫عتػ٬ٍ ا٭َجٌ يًُٛاصرـ                تُاع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ. ا٫يتظاّ باملغ٦ٛيٝات ا٫دـ 

ٚمع َضؽشات ع٢ً كاصز ا٫رخ١ٓ يز٣ افشاب املقاْع ايع٬ُق١ يعزّ تًٛخ اؾٛ وكل سيو أسز  -64

 .........ؾٛا٥ز تطبٝل َٝجام أخ٬قٝات امل١ٓٗ 
 ؼغني ا٭را٤ -                                                   ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓ اٱهاب١ٝـ 
 ا٫عتػ٬ٍ ا٭َجٌ يًُٛاصر -                   ا٫يتظاّ باملغ٦ٛيٝات ا٫دتُاع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ -

اعتطاع صدٌ إ ٜغتجُض كًؿات ايظباي١ ؾ٢ فٓع اؽٝا٤ شلا ق١ُٝ سيو أسز ؾٛا٥ز تطبٝل َٝجام  -60

 أخ٬قٝات امل١ٓٗ 
 ؼغني ا٭را٤ -                                                  ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓ اٱهاب١ٝـ 
 ا٫عتػ٬ٍ ا٭َجٌ يًُٛاصر -                  ا٫يتظاّ باملغ٦ٛيٝات ا٫دتُاع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ -

 ايكزٚٙ اؿغٓ٘ خرل َٔ ايٛفٝ٘ ..... ػغز ايعباصٙ أسز......... -61

 ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  آيٝات ؼغني ا٫عتباصات ا٫خ٬قٝ٘ ؾ٢ فاٍـ 
                        عٓافض اخ٬قٝات ايٛظٝؿ٘ ايعاَ٘ـ 
 ؾٛا٥ز َٛاثٝل اخ٬م املٗٓ٘  ـ

 َدلصات اٖتُاّ امل٪عغات بأخ٬قٝات ايٛظٝؿ٘ ايعاَ٘

اسز املتدققني ؾ٢ ا٫راصٙ بإ سيو ْتٝذ١ ا٫مضاف عٔ  صتؾض ايؿغار ؾ٢ اسز٣ امل٪عغات ؾدلاْ -62

 ............ هغز سيو.  ايكٛاعز ٚاملعاٜرل ا٫خ٬قٝ٘
 اخ٬قٝات ايٛظٝؿ٘ ايعاَ٘ـ                                              َؿّٗٛ ايٛظٝؿ٘ ايعاَ٘ـ 
 ١ٝ َٛاثٝل اخ٬قٝات املٗٓ٘.اُٖـ                       عٓافض اخ٬قٝات ايٛظٝؿ٘ ايعاَ٘.ـ 

خغضت اسز ؽضنات امل٬بػ ايعامل١ٝ ٬َٜني ايز٫ٚصات بغب خًٌ يف تؾطٝب َٓتر َعني مما أر٣  -63

 ٱْتاد٘ َٔ دزٜز سيو ٜؾرل ايٞ ايتٓاقض َع
 ايكا١ْْٝٛاملغأي١ ـ            ا٫عتدزاّ ا٫َجٌ يًُٛاصر.ـ           ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓـ          ؼغني ا٫را٤ـ 
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 ػغز املكٛي١ ؾا٥ز٠ ملٛاثٝل أخ٬م امل١ٓٗ   . إسا أصرت املٓاؾغ١ ٚايتُٝظ دٗظ َقٓعو بأؾنٌ املعزات  -64
 ( ا٫عتدزاّ ا٫َجٌ يًُٛاصر ) ز: 

ظٗضت يف ايؿذلٙ ا٫خرلٙ اْتؾاص نبرل يف بٝع ايغًع عٔ طضٜل اشلاٜدل َاصنت بٛعا٥ٌ َضو٘ يف  -65

بٝع ايغًع ٚتضٜٚر املٓتذات بٗشٙ ايٛعا٥ٌ سككت ايؾضنات اسزٟ  ايبٝع ٚايؾضا٤ ٚصدع سيو ايٞ سٜارٙ

 ........َٗاّ املٛاثٝل املٗٓٝ٘ ٖٚٞ
 ؼغني ا٭را٤...١                      املغأي٘ ايكاْْٛٝـ                  ؼغني ايقٛصٙ ايشٖٓٝ٘ ا٫هابٝ٘

و مبعاؾيت ايزا١ُ٥ ايتظا٢َ ؾ٢ عًُٞ دعٌ ٢َٓ ؽدق١ٝ َعضٚؾ١ ع٢ً َغتٟٛ اؾُٗٛص١ٜ ٚسي -66

يعٝٛب٢ ٚايكقٛص ايشٟ ٜعٗض ع٢ً يف بعض ا٫سٝإ ٚاؿُز هلل ٖا اْا سا سيو أسز ؾٛا٥ز تطبٝل َٝجام 

 ........أخ٬قٝات امل١ٓٗ 
 ؼغني ا٭را٤ -                                               ايقٛص٠ ايش١ٖٝٓ اٱهاب١ٝـ 
 ا٫عتػ٬ٍ ا٭َجٌ يًُٛاصر -               ٚايكا١ْْٝٛ ا٫يتظاّ باملغ٦ٛيٝات ا٫دتُاع١ٝ -

نجرلا َا تٛاد٘ ا٫عُاٍ ايزصاَٝ٘ ْكزا باـضٚز عٔ ثكاؾ١ اجملتُع ٚإ اؾهاصٖا ٫تعدل  عٔ ٚاقع  -67

 -ٜؾرل سيو اىل إ ايؿهض ايؿًغؿ٢:. ١ٜٖٛٚ ٚخقا٥ك اجملتُع 
 ٜبزأ َٔ ؾضاؽ.  هب إـ             هب إ ٜهٕٛ ْبت طبٝع٢ يعضٚف اجملتُع.ـ 
 هب ا٫ ٜتاثض ب١ٜٛٗ ٚخقا٥ك اجملتُع .ـ                                   هب إ ٜٓعظٍ عٔ ظضٚف اجملتُع.ـ 

ٜكٍٛ غاْزٟ : هب إٔ اؾتض ْٛاؾش بٝيت نٞ تٗب صٜاح ايجكاؾات بؾضط ا٫تكتًعين َٔ دشٚصٟ. تعدل  -68

 املكٛي١ عٔ .........
 ص٩ٟ ايؿ٬عؿ١ يًعٌُ ـ                                                    اخ٬قٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ـ 
  يف املٛاثٝل ا٫خ٬ق١ٝ امل١ٝٓٗ  رٚص ايؿًغؿ١ـ 
 ايٛادب املٗين يًؿًٝغٛف يف اؿؿاظ عًٞ اشل١ٜٛ ٚايٛط١ٝٓـ 

ؾأَض عٓز طٜاص٠ ص٥ٝػ ايٛطصا٤ ٫سز٣ امل٪عغات ايقشٝ٘ اؿهَٛٝ٘ ٫سغ اْتؾاص ايؿغار اٱراصٟ  -74

بتؾهٌٝ ؾٓ٘ َٔ ايؿ٬عؿ٘ ٚاملتدققني ؾ٢ فاٍ ايطب يتشًٌٝ ايٛاقع ايجكاؾ٢ يًُ٪عغ٘ 

ٚاعتد٬ل َٓ٘ قٛاعز أخ٬ق١ٝ ًَشَ٘ متجٌ اطاص َضدع٢ وهِ عًٛى ايعاًَني . ا٫يتشاّ ب٘ ٜ٪ر٣ 

 -ٜؾرل سيو اىل :  ملٓتر َٔ ْٛعٝ٘ دٝزٙ ٚتكزّ اجملتُع .
 ايٛادب امل٢ٓٗ يًؿًٝغٛف ؾ٢ اؿؿاظ ع٢ً اشلٜٛ٘.ـ        خ٬قٝ٘ .رٚص ايؿًغؿ٘ ؾ٢ ٚمع املٛاثٝل ا٫ـ 

 َدلصات اٖتُاّ امل٪عغات باخ٬قٝات ايٛظٝؿ٘ ايعاَ٘ .ـ                   ايٝات ت١ُٝٓ ا٫عتباصات ا٫خ٬قٝ٘ .ـ 

عٓز طٜاص٠ ص٥ٝػ ايٛطصا٤ ٫سز٣ امل٪عغات ايقشٝ٘ اؿهَٛٝ٘ ٫سغ اْتؾاص ايؿغار اٱراصٟ ؾأَض  -70

بتؾهٌٝ ؾٓ٘ َٔ ايؿ٬عؿ٘ ٚاملتدققني ؾ٢ فاٍ ايطب يتشًٌٝ ايٛاقع ايجكاؾ٢ يًُ٪عغ٘ 

ٚاعتد٬ل َٓ٘ قٛاعز أخ٬ق١ٝ ًَشَ٘ متجٌ اطاص َضدع٢ وهِ عًٛى ايعاًَني . ا٫يتشاّ ب٘ ٜ٪ر٣ 

 -ملٓتر َٔ ْٛعٝ٘ دٝزٙ ٚتكزّ اجملتُع .ٜؾرل سيو اىل : 
 ايٛادب امل٢ٓٗ يًؿًٝغٛف ؾ٢ اؿؿاظ ع٢ً اشلٜٛ٘. ـ        . رٚص ايؿًغؿ٘ ؾ٢ ٚمع املٛاثٝل ا٫خ٬قٝ٘ـ 

 َدلصات اٖتُاّ امل٪عغات باخ٬قٝات ايٛظٝؿ٘ ايعاَ٘ . ـ                    ايٝات ت١ُٝٓ ا٫عتباصات ا٫خ٬قٝ٘ . ـ

اٱستٝاٍ ع٢ً قٛاْني ايعٌُ َٔ أدٌ متضٜض ؽ٧ َا وكل َقًش١ يؿضر أٚ فُٛع١ أؾضار ع٢ً  -71

 سغاب أؾضار آخضٜٔ "ؾ٢ م٤ٛ رصاعتو ٭خ٬م امل١ٓٗ اعتزٍ مبجاٍ ع٢ً املؿّٗٛ ايش٣ تزٍ عًٝ٘ ايعباص٠     
 ( ايبٓا٤ املدايـ .....ايؿغار ا٫راصٟ)ز :  
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١ٜ ايؿضر١ٜ ٚيهٔ بؾهٌ ؾًغؿ٢ آخض ٜتٛاؾل َع ظضٚؾ٘ ٜزعٛ عاصتض ؾ٢ ؾًغؿت٘ اىل تأنٝز اؿض -72

ايت٢ عاؽٗا ؾ٢ ؾضْغا ٚاٚصٚبا ٚايت٢ ؽتًـ عٔ ايعضٚف ايت٢ عاؽٗا غرلٙ َٔ ايؿ٬عؿ٘ ؾ٢ 

 اَضٜها.....هغز سيو.....
 إ ايؿًٝغٛف ٜكّٛ بٓكٌ ايذلاخ اؿناص٣ يًُذتُعاتـ 
 إٔ ايؿًٝغٛف ٜنع عكٝزٙ ؿُاٜ٘ اجملتُع َٔ ايتؿضق٘ ـ 
 إٔ اٱْتاز ايؿهض٣ يهٌ ؾًٝغٛف ٜتأثض بٜٗٛ٘ ٚخقا٥ك اجملتُعـ 
 إٔ ايٓؾاط ايؿهض٣ ايؿًغؿ٢ ٜبزأ َٔ ؾضاؽـ 

يكز تطٛصت ا٫راصات اؿهَٛٝ٘ سزٜجا ؾٓذز ايػضف ايظدادٝ٘ بعز إ ناْت غضف خضاعاْٝ٘ َػًك٘  -73

٫بزاع  نُا إ ايعٌُ ٜتِ َٔ خ٬ٍ صٚح ايؿضٜل ايٛاسز نُا ٜغُض عض١ٜ ايضأٟ ٚايتؿهرل ٚا

 _ٚبايتاىل ؼغني اـزَات املكزَ٘ يًذُٗٛص.هغز سيو :
 ايٝات ؼغني ا٫عتباصات ا٫خ٬قٝ٘ .ـ                                              عٓافض اخ٬قٝات ايٛظٝؿ٘ ايعاَ٘ ـ 
 ايٛظٝؿ٘ ايعاَ٘.َؿّٗٛ اخ٬قٝات ـ             َدلصات اٖتُاّ امل٪عغات باخ٬قٝات ايٛظٝؿ٘ ايعاّ ـ 

 فُٛع١ املٗاّ ايت٢ ٜتِ ؼزٜزٖا ؾ٢ م٤ٛ ايكِٝ ٚا٫خ٬م ٖزؾٗا خز١َ املقًش١ ايعا١َ املكقٛر ٖٓا  -74

 ا٫خ٬م ايعا١َ ( –ا٫خ٬م امل١ٝٓٗ  – تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ –) ا٫خ٬م ايؿًغؿ١ٝ 

ٚي٬عـ مت ايكبض  نإ اسز املغ٦ٛيني ٜتُتع مبهاْ٘ َضَٛق١ ٚاَتٝاطات ٫ سقض شلا ؾ٢ اجملتُع -75

 تٓاقض َع اسز ايتعضٜؿات ا٫ت١ٝ عًٝ٘ بضؽ٠ٛ ٫ْ٘ اخٌ بٗشٙ ا٫يتظاَات ٚاملغ٦ٛيٝات  سيو ٜ

 ا٫خ٬م ايعا١َ ( –ا٫خ٬م امل١ٝٓٗ  – تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ –اخ٬م ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  )

شا أٚ خاط٦ا فُٛع١ ايكٛاعز ٚاملعاٜرل ايت٢ تغاعزْا ع٢ً اؿهِ ع٢ً ايغًٛى باعتباصٙ فشٝ -76

  ......املكقٛر ٖٓا

 ا٫خ٬م ايعا١َ ( –ا٫خ٬م امل١ٝٓٗ  –تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  – اخ٬م ايٛظٝؿ١ ايعا١َ) 

 ايشٟ ٜغتدزّ ممتًهات امل٪عغ١ يٮغضاض ايؾدق١ٝ مل ًٜتظّ ب  املٛظـ ايعاّ -77

 ا٫خ٬م ايعا١َ ( –ا٫خ٬م امل١ٝٓٗ  –ا٫خ٬م ايتطبٝك١ٝ  – اخ٬م ايٛظٝؿ١ ايعا١َ )

 ا٫يتظاّ با٫ْع١ُ ٚايكٛاْني ٚاسذلاّ ايكِٝ ٚعارات اجملتُع تعز َٔ  -78

 تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ( – عٓافض ايٛظٝؿ١ ايعا١َ –ايٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  –) َدلصات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ 

 ٢ ايعٌُ تعز َٔ ا٫َا١ْ ٚايٓظا١ٖ ا٫خ٬ل ؾ  -سب ايعٌُ  -84

 تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ( – عٓافض ايٛظٝؿ١ ايعا١َ –ايٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  –) َدلصات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ 

 ا٫ْتُا٤ ٚاي٤٫ٛ يًُٓع١ُ اسذلاّ ٚقت ايعٌُ تعز َٔ  -80

 تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ( – عٓافض ايٛظٝؿ١ ايعا١َ –ايٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  –) َدلصات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ 

 ؼغني اـزَات املكز١َ يًذُٗٛص ٚاسذلاّ سكٛم َٚقاحل ا٫خضٜٔ تعز َٔ  -81

 تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ( –عٓافض ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  –ايٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  –َدلصات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ) 

 طٜار٠ ايجك١ باملٓع١ُ ٚمُإ سض١ٜ ايتؿهرل ٚا٫بزاع يًعاًَني تعز َٔ  -82

 تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ( –عٓافض ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  –ات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ايٝ –َدلصات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ) 

 ايتعإٚ بني اعنا٤ املٓع١ُ َٔ خ٬ٍ ايعٌُ نؿضٜل تعز َٔ  -83

 تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ( –عٓافض ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  –ايٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  –َدلصات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ) 
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 ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًعاًَني ٚؼغني أرا٥ِٗ ٚايؾؿاؾ١ٝ ؾ٢ تٓؿٝش ا٫عُاٍ تعز َٔ  -84

 تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ( –عٓافض ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  –ايٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  –َدلصات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ) 

 تكزٜض ا٫را٤ ا٫خ٬ق٢ املتُٝظ يًُٛظؿني ٚؼزٜز عًطات املٛظؿني ٚا٫راصٜني تعز َٔ  -85

 تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ( –عٓافض ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  – ايٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ – ت ايٛظٝؿ١ ايعا١َ) َدلصا

 اينُرل ايشات٢ ٜنُٔ ا٫عتُضاص١ٜ ٚؼغني ايٓعاّ ايضقاب٢ ؾ٢ املٓع١ُ تعز َٔ  -86

 تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ( –عٓافض ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  – ايٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ – ) َدلصات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ

مع دظا٤ات ملٔ ٜضتهب كايؿات أخ٬ق١ٝ ٚايتانٝز ع٢ً عًٛى املٛظؿني ؾ٢ ايزصدات ايعًٝا ٚ -87

 نُٓٛسز ي٬خضٜٔ تعز َٔ 

 تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ( –عٓافض ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  – ايٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ – ) َدلصات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ

 َٔ  َضادع١ ايتعًُٝات ا٫راص١ٜ ايت٢ تتعًل بايغًٛى ا٫خ٬ق٢ تعز -88

 تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ( –عٓافض ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  – ايٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ – ) َدلصات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ

 سز اعاعٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ٖٚٛ اؾظا٤ َٔ دٓػ ايعٌُ ٜتؿل َع ا -044

 تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ( –عٓافض ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  – ايٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ – َدلصات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ )

 ز اعاعٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ٖٚٛ ايكز٠ٚ اؿغ١ٓ راؾع يًٓذاح امل٢ٓٗ ايعٌُ ٜتؿل َع اس -040

 تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ( –عٓافض ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  – ايٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ – َدلصات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ)

 سز اعاعٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ٖٚٛ ا٫ْا ا٫ع٢ً َطًٛب نأ -041

 تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ( –عٓافض ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  – ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ايٝات – َدلصات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ )

 ا٫ْا ا٫ع٢ً َطًٛب نأسز اعاعٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ٚايٝات٘ ؟ ٚمض  -042
 اينُرل ايشات٢ ٜنُٔ ا٫عتُضاص١ٜ (ز :  )

ؾ٢ اجملتُع ايضٜؿٞ ٫ وذلّ ايطبٝب ايتدقك ٜٚكّٛ بادضا٤ ايهؾـ ايطيب ايعاّ ع٢ً ا٣ َضٜض  -043

 ز اعاعٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ٖٚٛ َع اس ٫ ٜتؿل

 تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ( –عٓافض ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  – ايٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ – َدلصات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ)

ؾ٢ اجملتُع ايضٜؿٞ ٫ وذلّ ايطبٝب ايتدقك ٜٚكّٛ بادضا٤ ايهؾـ ايطيب ايعاّ ع٢ً ا٣ َضٜض  -044

 سنضٙ ٜتعاصض سيو َع اسز ايٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ؟ ا
 ؼزٜز عًطات املٛظؿني ٚا٫راصٜني(ز : )

ؼغني ْٛعٝ٘ ا٫ْتاز  ايت٢ وقٌ عًٝٗا اجملتُع. ٚ صاس١ ايعاٌَ  ٭لاطٙ  ْٛعا ٚاسزا َٔ ايعٌُ  -045

  ........ٜهٕٛ َاٖض ؾٝ٘. هغز ؾهض

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  – اؾ٬طٕٛ –) اصعطٛ 

 ٫ ٜعط٢ اٜ٘ أ١ُٖٝ  يظٜار٠  اٱْتاز ٭ْ٘ أسز ايٓتا٥ر املباؽض٠  يتكغِٝ ايعٌُ.  . هغز ؾهض  -046

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  – اؾ٬طٕٛ –) اصعطٛ 

 ٜضٟ إ اشلزف  ايٓٗا٥ٞ  يًعٌُ  ٖٛ تًب١ٝ ساد١  طبٝع١ٝ ؾكط . . هغز ؾهض  -047

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  – اؾ٬طٕٛ –) اصعطٛ 

 ايعٌُ عٓزٙ خز١َ ٚيٝغت عًع١ . هغز ؾهض  -048

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  – اؾ٬طٕٛ –) اصعطٛ 
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ٜكٍٛ بٔ خًزٕٚ ) إٕ ايهغب ايش٣ ٜغتؿٝزٙ ايبؾض إمنا ٖٛ قِٝ أعُاشلِ( ؽايـ ٖشٙ املكٛي٘ ْعضٜ٘  -004

 ايعٌُ عٓز........
 ايؿاصاب٢ـ                       ٖٝذٌـ                 أؾ٬طٕٛ ـ           آرّ زلٝحـ 

ػغز ايعباص٠ ص١ٜ٩ ٭سز . هب ع٢ً نٌ َٛاطٔ بأرا٤ ٚظٝؿ١ ٚاسز٠ ؾكط َٔ أدٌ اجملُٛع  -000

 ) ز : اؾ٬طٕٛ (ؾ٬عؿ١ ايعٌُ   

 ٜتعإٚ اٱْغإ َع ط٥٬َ٘ يف ايعٌُ يتشكٝل اْتادٝ٘ أؾنًُٝجٌ سيو ايعٌُ عٓز...  -001

 ( زلٝح –ٖٝذٌ  – أؾ٬طٕٛ -ايؿاصابٞ) 

 اغؿٌ ايبعز ا٫قتقار٣ يًعٌُ ٚاغؿاٍ املؾه٬ت املذلتب١ ع٢ً ٚؾض٠ ا٫ْتاز . هغز ؾهض  -002

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  – اؾ٬طٕٛ –) اصعطٛ 

ْعضت٘ اينٝك١ يًعٌُ دعًت ْعضت٘ عٓقض١ٜ سٝح ققض ايعٌُ ع٢ً ؾ١٦ ايعبٝز ٚسا َا ٜتعاصض َع  -003

 ايزميكضاط١ٝ اؿزٜج١ ؾهض 

 ابٔ خًزٕٚ ( – ٖٝذٌ – اؾ٬طٕٛ –) ايؿاصابٞ  

 قًٌٝ َٔ ايعًِ َع ايعٌُ ب٘ أْؿع َٔ نجرل َٔ ايعًِ َع ق١ً ايعٌُ ب٘ . ؾهض  -004

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  – اؾ٬طٕٛ –) ايؿاصابٞ  

٫ تٗتِ بغضع١ ايعٌُ بٌ اٖتِ ظٛرت٘، ٭ٕ ايٓاؼ ٫ ٜغأيٕٛ نِ اعتػضقت ست٢ ؾضغت َٓ٘ بٌ  -005

 ٜٓعضٕٚ إىل إتكاْ٘ ٚدٛر٠ فٓع٘ . ؾهض 

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  – اؾ٬طٕٛ –بٞ  ) ايؿاصا

َٔ اقٛاٍ ارّ زلٝح ٜبزٚ إٔ أععِ تطٛص يك٣ٛ ايعٌُ اٱْتاد١ٝ ٚ ايكغط ا٭ندل َٔ ايدلاع١ ٚ  -006

املٗاص٠، ٚ عزار ايضأٟ ايشٟ تغرل ع٢ً ٖزٜ٘، أٚ تغدض يف أٟ َهإ، قز تأتٞ ْتٝذ١ يتكغِٝ ايعٌُ. 

 ميجٌ ؾهض 

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  – اؾ٬طٕٛ –) ايؿاصابٞ  

 ٜض٣ إٔ املز١ٜٓ  أعًٞ ٚسز٠ ادتُاع١ٝ ٚعٝاع١ ٚظٝؿتٗا تٛؾرل ايغعار٠ ٭ؾضارٖا  ؾهض  -007

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  –ارّ زلٝح  –  اصعطٛ) 

 ٜعتدل ْعاّ ايضم ْعاّ طبٝعٞ ٜٚقـ ايعبز بأْ٘ أي٘ يًشٝا٠  ؾهض  -008

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  –ارّ زلٝح  –  اصعطٛ) 

 ٜضٟ إٕ ايطبٝع١ ٢ٖ ايت٢ ت٪ر٣ اىل ايتُاٜظ بني ايبؾض ؾتذعٌ ايبعض عبٝز ٚايبعض اسضاص ؾهض  -014

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  –ارّ زلٝح  –  اصعطٛ) 

ا٫خش بٓعاّ ايضم  نٓعاّ طبٝع٢ ادتُاع٢ ٜ٪ر٣ اىل اْتاز ايجض٠ٚ ٫ٕ ؾهض٠ ايضم َضؾٛم١  -010

 ٚتتعاصض َع سكٛم ا٫ْغإ هغز ؾهض 

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  –زلٝح ارّ  –  اصعطٛ) 

 ؾهض٠ ايضم عٓزٙ سات طابع عٓقض٣  ٫ْ٘ ققض ايضم ع٢ً غرل ايْٝٛاْٝني هغز ؾهض  -011

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  –ارّ زلٝح  –  اصعطٛ) 

 اعتباصٙ ايضم ْعاّ طبٝع٢ اَض غرل َ٪نز ؾ٢ م٤ٛ ايعًِ املعافض هغز ؾهض  -012

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  –ارّ زلٝح  –  اصعطٛ) 
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سز ايؿ٬عؿ١ " ؽعٛب ايؾُاٍ اؾًٝز٣ ٚأٚصٚبا ؽذعإ ٚيهِٓٗ عاطًٕٛ عٔ ايشنا٤ ٜكٍٛ أ -013

ٚاملٗاص٠ ٚايؾضقٕٝٛ ميتاطٕٚ بايشنا٤ ٚاملٗاص٠ ٚيهِٓٗ خًٛ َٔ ايؾذاع١ ٚأَا ايؾعب ايْٝٛا٢ْ ؾٝذُع 

 بني املٝظتني ايؾذاع١ ٚايشنا٤ " ػغز املكٛي١ ص١ٜ٩ اسز ايؿ٬عؿ١ ؾ٢ ايعٌُ 
 ٖٝذٌ ( -        أصعطٛ -      ٔ خًزٕٚاب  -   )  ايؿاصاب٢ 

 كٛي١ ص١ٜ٩ ٭سز ؾ٬عؿ١ ايعٌُ  ايطبٝع١ ٫تؿعٌ ؽ٦ٝا باط٬ ػغز امل -014
 ) ز : اصعطٛ (

ايعبٝز ايطبٝعٕٝٛ ِٖ أٚي٦و ايشٜٔ ٜؿُٕٗٛ ايعكٌ ٚيهِٓٗ ٫ ميتًهٕٛ أٟ قزص٠ ع٢ً ايتؿهرل.  -015

 هغز ؾهض 

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  –ارّ زلٝح  –  اصعطٛ) 

ٜٴطًل عًِٝٗ اعِ املادغترل ٚايباقٞ عبٝز. ٚقاٍ أٜنا  -016 مجٝع أٚي٦و ايشٜٔ ٜتُتعٕٛ بكزصات أع٢ً 

 بؾهٌ قاطع إٔ ايعبٝز ٜٓتُٞ إىل ايغٝز ٚيٝػ ايعهػ. هغز ؾهض 

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  –ارّ زلٝح  –  اصعطٛ) 

ح ع٢ً ايعبٛر١ٜ ٖٞ ظاٖض٠ طبٝع١ٝ. عٝشهِ ايض٥ٝػ ع٢ً ايز١ْٝٚ ؾكط َجًُا ؼهِ ايضٚ -017

 اؾغز ٚايعكٌ ع٢ً ايؾ١ٝٗ. هغز ؾهض 

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  –ارّ زلٝح  –  اصعطٛ) 

ايعبٛر١ٜ أؾارت ايعبٝز نشيو. ٭ْ٘ َٔ خ٬ٍ نْٛ٘ عبزٶا ، عٝهٕٛ قارصٶا ع٢ً َؾاصن١ ؾنا٥ٌ  -018

 املعًِ ٚا٫صتكا٤ بٓؿغ٘. هغز ؾهض 

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  –ارّ زلٝح  –  اصعطٛ) 

املز١ٜٓ ايؿام١ً ٢ٖ ؽٝٛع ايتعإٚ بني اؾضارٖا ؾ٢ ايعٌُ َٔ ادٌ ؼكٝل ايغعار٠  ايغ١ُ ايت٢ متٝظ -024

 ...........هغز ؾهض 

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  – ايؿاصابٞ –) اصعطٛ  

 تاثض باؾ٬طٕٛ ٚاصعطٛ ؾ٢ تكغِٝ ايعٌُ هغز ؾهض  -020

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  – ايؿاصابٞ –) اصعطٛ  

 تاثض بايزٜٔ ا٫ع٢َ٬ ؾ٢ اؽاصت٘ ينضٚص٠ ايتعإٚ َٔ ادٌ ايبكا٤ هغز ؾهض  -021

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  – ايؿاصابٞ –) اصعطٛ  

َٳٔ ادتُعت ؾٝ٘ بايطبع اثٓتا عؾض٠ خق١ً قز ُؾطٹضٳ عًٝٗا. هغز  …ايض٥ٝػ ا٭ٍٚ يًُز١ٜٓ ايؿام١ً -022

 ..........ؾهض 

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  – ايؿاصابٞ –) اصعطٛ  

املز١ٜٓ ايؿام١ً ؽب١ٗٝ باؾغِ ايهاٌَ ايتاّ ايش٣ تتعإٚ أدظا٩ٙ يتشكٝل اؿٝا٠ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا،  -023

ٚنُا إٔ ايكًب ٖٛ ايض٥ٝغ٢ ٭عنا٤ اؾغِ نشيو هب إٔ ٜهٕٛ ص٥ٝػ املز١ٜٓ أمت أعنا٥ٗا 

 ..........هغز ؾهض 

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  – ايؿاصابٞ –) اصعطٛ  

 ؾ٢ ايعٌُ ٠ ص١ٜ٩ .ض ٖٛ بٓا٤ات ايؿهض ٚيٝػ َا ٜقٓع٘ بٝزٜ٘ " ػغز ايعباصَا ٜضؾع قزص اٱْغإ اؿ -024
 ٖٝذٌ ( -ابٔ خًزٕٚ  - اؾ٬طٕٛ-) ايؿاصاب٢ 
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املز١ٜٓ اؾا١ًٖ ٢ٖ ايت٢ ٜعٔ أًٖٗا خطأ إٔ ايغعار٠ تتشكل ؾ٢ ا٫ْػُاؼ ؾ٢ املًشات اؿغ١ٝ  -025

 ك١ َع ص١ٜ٩ ٭سز ؾ٬عؿ١ ايعٌُ   تتعاصض املكٛي١ ايغاب
 ايؿاصاب٢ () ز : 

َٴِ " -026 ٌٔ م١ًْ ٚاسز٠ ٫ تٳذٵين ايعغٌ ،نشيو ساٍ ا٭ ٓٻش ُٵًه١ اي َٳ ٜؾرل -ٜكٍٛ عبز ايضٳٸمحٔ كتاص:"يف 

 .سيو إيٞ ص١ٜ٩.....يف ؾًغؿ١ ايعٌُ
 ) ز : ايؿاصاب٢ (

ٜض٣ زلٝح مضٚصٙ تضى اؿضٜ٘ املطًك٘ يًؿضر ؾ٢ ايعٌُ نٝؿُا ٜؾا٤ ٚبايطضٜك٘ ايت٢ ٜضاٖا  -027

 ضٜ٘ ايعٌُ عٓز............ىايـ سيو ْع
 ايؿاصاب٢                          ابٔ خًزٕٚ                         ٖٝذٌ                         اؾ٬طٕٛ 

املز١ٜٓ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايتعإٚ ع٢ً ا٭ؽٝا٤ ايت٢ تٓاٍ بٗا ايغعار٠ ٢ٖٚ تؾب٘ اؾغِ ايقشٝض ايش٣  -028

ٜتعإٚ نٌ أعنا٥٘ ع٢ً تتُِٝ اؿٝا٠ ٚسؿعٗا، ٚعهإ املز١ٜٓ ايؿام١ً شلِ فؿات َؾذلن١ 

 ...........ٚنٌ ؾضر َِٓٗ ي٘ َعاصف ٚأعُاٍ ؽتًـ عٔ غرلٙ. هغز ؾهض 

 ابٔ خًزٕٚ ( –ٖٝذٌ  – ايؿاصابٞ –) اصعطٛ  

 ايعٌُ َا ٜكِٝ ب٘ اٱْغإ ؾ٫ًٛ ايعٌُ ٚايهغب مل ٜهٔ ٖٓاى قُٝ٘ يٲْغإ  . هغز ؾهض  -034

 ( ابٔ خًزٕٚ –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

ٜٴؿٝز " إٔ َهاؾأ٠ ايعٌُ اؾٝز ٖٛ ايعٌُ سات٘ " تعهػ ايعباصٙ ؾهض٠ اسز  -030 ٖٓاى َؿّٗٛ 

 ...........ايؿ٬عؿ٘ عٔ ايعٌُ ٖٛ
 آصعطٛـ                  ايؿاصاب٢ ـ                ابٔ خًزٕٚ ـ          اؾ٬طٕٛ ـ 

إٕ اٱْغإ ٫ٜغُض بعًُ٘ إٔ ٜكع فاْا ٭ْ٘ نغب٘ َٚٓ٘ َعاؽ٘ إس ٫ ؾا٤رٙ ي٘ ؾ٢ مجٝع عُضٙ ـ  -031

 ؽتاص.......ؾ٢ ؽ٤٢ مما عٛاٙ.......إسا اصرْا إٔ ْٓغب ٖشٙ املكٛي٘ إىل فاسبٗا ؾا٣ َٔ ايؿ٬عؿ٘ 
 اصعطٛـ                   ايؿاصابٞـ              أبٔ خًزٕٚـ                 آرّ زلٝحـ 

 ُض ايؿاصٚم صمٞ اهلل عٓ٘ ٜؾرل سيو إيٞ َا سٖب إيٝ٘ .......... يف ص٩ٜت٘ يؿغؿ١ ايعٌُ عٴ -032
 (ابٔ خًزٕٚ ز : )

 ٜتٛاؾل اؿزٜح َع اصا٤..... قاٍ صعٍٛ اهلل ) ل ( " اؾايب َضطٚم ٚاحملتهض ًَعٕٛ " -033
 اصعطٛ ( -اؾ٬طٕٛ  -. ابٔ خًزٕٚ -) ارّ زلٝح 

اْتؾض يف طَآْا نجرلا َٔ ايتذاص ايشٜٔ ٜػايٕٛ ؾ٢ ا٫ععاص ٚ واٚيٕٛ تنًٌٝ ايظبا٥ٔ بؾت٢ ايطضم  -034

 بٌ وذبٕٛ ايغًع عٔ َٔ وتادٗا ٚخاف٘ ٚقت ا٫طَات...نٌ سيو ٜتعاصض َع ؾهض
 . ايؿاصاب٢                    ٖٝذٌ.              .ابٔ خًزٕٚ                زلٝحارّ 

يف فتُعٓا ايعضبٞ ٫ وذلّ املض٤ ايش٣ ٫ٜعٌُ بُٝٓا ايش٣ ٜعٌُ ٜٚهغب ٜهٕٛ قط اسذلاّ  -035

 ايٓاؼ ٚتكزٜضِٖ ٜتؿل سيو َع ؾهض  
 .ٖٝذٌ. ايؿاصاب٢ (ابٔ خًزٕٚزلٝح.ارّ ) 

 ...........تؾرل ايعباص٠ عٔ ص١ٜ٩ . عًُ٘ ٜكٍٛ صعٍٛ محظتٛف   ٫قٝاؼ ي٬ْغإ اؾنٌ َٔ -036
 ارّ زلٝح                             ابٔ خًزٕٚ ٛ               اصعط            ايؿاصابٞ
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 يف ايتذاص َٔ نجرل لع ٚيهٔ د٢٘ٝٓسزر اؿهَٛ٘ اععاص ايهُاَات يف ظٌ نضْٚا  -037

 ..........رعٛٙ َع ايؿعٌ ٖشا ٜتٓاقض د٧٘ٝٓ ٚاٯخضٜٔ د٥٘ٝٓٚبٝعٗا  ا٫طَ٘ اعتػ٬ٍ
 ارّ زلٝح                       ٖٝذٌ                         صابٞاايؿ             ابٔ خًزٕٚ

٫ ٜعتُز اسذلاّ ايٓاؼ يًؿضر ع٢ً ْٛع عًُ٘ ايشٟ ٜكّٛ ب٘ ٚيهٔ ع٢ً ايهٝؿٝ٘ ايت٢ ٜ٪ر٣ بٗا  -038

 -عًُ٘ ٚع٢ً عًٛن٘ ؾ٢ ايعٌُ .هغز سيو ؾهض : 
 اصعطٛ -                     ابٔ خًزٕٚ                            زلٝح               ٖٝذٌ 

 ايهغب َٔ ايعٌُ ٖٛ قُٝ٘ ا٫عُاٍ   ؾُٔ ٫ ٜعٌُ  ؾكز ايهغب بايهًٝ٘. هغز ؾهض  -044

 ( ابٔ خًزٕٚ –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

 هغز ؾهض   نًُا نإ ايٓاؼ يف ساد١ ايٞ عٌُ ايؿضر  طار ؽضؾ٘ ٚقُٝت٘ . -040

 ( ابٔ خًزٕٚ –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

نٌ َا ي٘ ق١ُٝ ٫بز إٔ ٜهٕٛ َتنُٓا ع٬ُ بؾضٜا َا. ػغز ايعباص٠ آصا٤ أسز ايؿ٬عؿ١ مٛ  -041

 ايعٌُ 
 دٛصز ٖٝذٌ(                       اؾ٬طٕٛ.                       ايؿاصابٞ.            . ابٔ خًزٕٚ)

 نٌ  قاٍٚ ايهغب ٚ ت١ُٝٓ املاٍ بؾضا٤ ايغًع  ثِ  بٝعٗا بأعًٞ َٔ مثٔ ايؾضا٤ هغز ؾهض  -042

 ( ابٔ خًزٕٚ –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

إٔ ٜهٕٛ ايضبض قًٌٝ بايٓغب١ إيٞ صأؼ املاٍ عزّ ايػؿ يف ايبنا٥ع أٚ تنًٌٝ  املؾذلٟ ٚعزّ  -043

 ا٭ستهاص  ؾا٫ستهاص َؿغزٙ يًضبض . هغز ؾهض 

 ( ابٔ خًزٕٚ –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –عطٛ  ) اص

 إسا تعاط٢ اؿانِ ايتذاص٠ ؾغز اؿهِ ٚؾغزت ايتذاص٠. هغز ؾهض  -044

 ( ابٔ خًزٕٚ –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

ٛٸّ بؿعً٘ هغز ؾهض  -045  ٜٛطٕ املض٤ بكٛي٘، ٜٚك

 ( ابٔ خًزٕٚ –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

 ٜعز بٛ ا٫قتقار ايغٝاع٢  -046

 ( ارّ زلٝح  –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

أطصع ؾ٢ نٌ َغاس١ َٔ ٚقتو عُٰ َؿٝز ٜتشنضى ب١ ايٓاؼ بعز ...ٜكٍٛ قُز صما -047

 مماتو.ٜؾرل سيو إيٞ َا سٖب إيٝ٘........ؾ٢ ص٩ٜت٘ يؿًغؿ١ ايعٌُ
 ارّ زلٝح (ز : )  

 تعز املقًش١ اـاف١ ٚاؿض١ٜ ا٫عاؼ ايٓعض٣ يؿًغؿت٘  -048

 (  ارّ زلٝح  –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

تكّٛ ٖشٙ ايؿًغؿ١ ع٢ً ا٫عتكار بإ ايٓعاّ ايطبٝع٢ قارص ع٢ً ايتٛؾٝل بني املقًش١ ايعا١َ  -054

 ف١ ...............ٚاـا

 ( ارّ زلٝح  –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ   -050

ؾهض٠ ايٝز اـؿ١ٝ ايت٢ تع٢ٓ إ ا٫ؾضار ؾ٢ ععِٝٗ يتشكٝل َقًشتِٗ اـاف١ وككٛا رٕٚ إ  -051

 .......ٜؾعضٚااملقًش١ ايعا١َ ميجٌ ؾهض 

 ( ارّ زلٝح  –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  
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ٜٓار٣ بنضٚص٠ تضى اؿض١ٜ املطًك١ يًؿضر يٝعٌُ بايطضٜك١ ايت٢ تٓاعب٘ رٕٚ إ ؼز ا٫ ؾ٢ سزٚر  -052

 ........غ١املٓاؾ

 ( ارّ زلٝح  –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

 ايجض٠ٚ يٝغت ملٔ هُعٗا بٌ ملٔ ٜغتُتع بٗا ميجٌ ؾهض  -053

 ( ارّ زلٝح  –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

ا٫عت٬ٗى ٖٛ ايػا١ٜ ايٛسٝز٠ ٚ ايػضض َٔ ٚصا٤ نٌ ع١ًُٝ إْتاز؛ ٚ ٫ ٜٓبػٞ إٔ ْٓعض باٖتُاّ  -054

 ملقًش١ املٓتر إ٫ بكزص َا ٜهٕٛ مضٚصٜا يقاحل املغتًٗو. ميجٌ ؾهض 

 ( ارّ زلٝح  –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

ِٗ ٜعتٕٓٛ باقتقار ايؾعب ٫ٚ يز٣ املًٛى ٚايٛطصا٤ إٔ ٜتعاٖضٚا بأْ …إٕ َٔ ق١ُ ايٛقاس١ ٚاؾضا٠٤  -055

 ؾِٗ أْؿغِٗ، ٚرٕٚ اعتجٓا٤، أندل املغضؾني يف اجملتُع. ميجٌ ؾهض  …ٜطًكٕٛ ايعٓإ يٓؿكاتِٗ 

 ( ارّ زلٝح  –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

ًّا، ٚع٢ً ايضغِ مما يف طبع٘ َٔ أْا١ْٝ ٚدؾع  -056 ؾإْ٘  …ايػينص ٫ ٜغتًٗو أنجض َٔ ايؿكرل إ٫ قًٝ

يؿكرل نٌ َا تتُدض عٓ٘ ايتشغٝٓات اييت ٜبزعٗا. إٕ أَجاٍ ٖشا ايػين ٜتشضنٕٛ ٚؾّكا ٜتكاعِ َع ا

ٱصؽارات ٜز خؿ١ٝ يتشكٝل ايتٛطٜع ْؿغ٘ تكضٜبٶا ينضٚصٜات اؿٝا٠، ايشٟ نإ يٝتشكل يٛ ناْت 

 ا٭صض َكغٻ١ُ إىل سقك َتغا١ٜٚ ؾُٝا بني نٌ عهاْٗا، ميجٌ ؾهض 

 ( زلٝح  ارّ –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

ؾإْ٘ ٫  …٫ ٜبتػٞ إٔ ٜعظط املقًش١ ايعا١َ، ٫ٚ ٜعًِ َقزٵص إعٗاَ٘ يف ٖشا ايتعظٜظ  …نٌ ؾضر  -057

ٜبتػٞ َٔ ٚصا٤ سيو إ٫ محا١ٜ ْؿغ٘، ٚعٓزَا ٜٛد٘ ٖشٙ ايقٓاع١ ع٢ً ٖشا ايٓشٛ ػاٙ إْتاد١ٝ سات 

. عزٜز َٔ اؿا٫ت نُا يف اي. صع٘ ايؾدقٞ. ٖٚٛ يف ععٝ٘ ٖشا  ق١ُٝ أع٢ً، ؾإْ٘ ٫ ٜبتػٞ إ٫

 ٜتشضى بؿعٌ ٜز خؿ١ٝ يتعظٜظ غا١ٜ مل تهٔ دظ٤ٶا َٔ َبتػاٙ. ميجٌ ؾهض 

 ( ارّ زلٝح  –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

إْٓا ٫ ْتٛقع َٔ اؾظاص أٚ فاْع اـُض أٚ اـباط إٔ ٜٛؾض يٓا طعآَا ع٢ً أعاؼ صغبت٘ يف عٌُ اـرل،  -058

قًشت٘ ايؾدق١ٝ؛ ٚبشيو ؾإْٓا ٫ ْتعاٌَ َع إْغاْٝتِٗ، ٚإمنا ٚإمنا ع٢ً أعاؼ اعتباصات٘ املتعًك١ مب

ٍّ َِٓٗ يشات٘، ٫ٚ ْتشزخ َعِٗ أبزٶا عٔ استٝاداتٓا اينضٚص١ٜ، ٚإمنا عٔ املٓاؾع اييت تعٛر  َع سب ن

 .......عًِٝٗ. ميجٌ ؾهض 

 ( ارّ زلٝح  –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

تذلى يهٌ ؾضر  …املٓع١َٛ ايٛامش١ ٚايبغٝط١ يًشض١ٜ ايطبٝع١ٝ تبين ْؿغٗا بٓؿغٗا؛ ٚبٗشا  -064

 اؿض١ٜ ايها١ًَ يف ايغعٞ إىل ؼكٝل َقًشت٘ بطضٜكت٘ اـاف١ ميجٌ ؾهض 

 ( ارّ زلٝح  –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

 ...عباص٠ عٔ...يتًًو ا ٚايتاصٜذ ٚا٫قتقار  تعدلايعٌُ عباص٠ عٔ اْزَاز خدلات ٚػاصب ايؿًغؿ١  -060
 ( .زلٝح -اؾ٬طٕٛ -عكضاط  -ٖٝذٌ ) 

 اعتعاْا  ن٬ َُٓٗا بايٓعاّ ايطبٝع٢ ؾ٢ تٛمٝض ْعضٜت٘ يًعٌُ ....... -061
 ايؿاصاب٢ ٖٚٝذٌ        ٖٝذٌ ٚزلٝح         زلٝح ٚاصعطٛ        أؾ٬طٕٛ ٚزلٝح 
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ايقػرلٙ تؾذٝعا يًؾباب ع٢ً اؽشت ايزٚي٘ عٝاع٘ دزٜزٙ يٲْتاز مبا ٜغُٞ فٓزٚم املؾضٚعات  -062

 بشٍ اؾٗز ٚإظٗاص املٛاٖب ٚنشيو تٛؾرل ا٫ْتادٝ٘ يٲعهإ تتؿل ص٩ٜ٘ ايزٚي٘ َع ؾًغؿ٘
 اصعطٛ                                 ٖٝذٌ                      بٔ خًزٕٚ            زلٝح.

إٕ أندل ايجضٚات املار١ٜ تهٕٛ ْتٝذ١ ٭ندل اؿضٜات ا٫قتقار١ٜ. ػغز ايعباص٠ آصا٤ أسز  -063

 ............ايؿ٬عؿ١ مٛ ايعٌُ 
 . دٛصز ٖٝذٌ(آرّ زلٝح)أؾ٬طٕٛ . ابٔ خًزٕٚ. 

   رع٢ْٛ أسكل َقًشت٢ ؾأسكل َقًشتهِ ػغز املكٛي١ ص١ٜ٩ ٭سز ؾ٬عؿ١ ايعٌُ -064
 ( زلٝح ارّ ) ز : 

هب إٔ ْعتُز يف تٓعِٝ ا٭دٛص ع٢ً تٓاؾػ أصباب ايعٌُ ع٢ً ايعُاٍ، ٚتٓاؾػ ايعُاٍ ع٢ً  -065

 .ا٭عُاٍ. ػغز ايعباص٠ آصا٤ أسز ايؿ٬عؿ١ مٛ ايعٌُ 
 (آرّ زلٝح)ابٔ خًزٕٚ. دٛصز ٖٝذٌ. اؾ٬طٕٛ. 

 ٓز ...ميجٌ سيو ايعٌُ ع.)ايغٛم قارص عًٞ تٓعِٝ ْؿغ٘ بٓؿغ٘ رٕٚ اٟ قٝٛر اٚ تزخٌ َٔ ايزٚي١ ( -066
 ايؿاصابٞ                    ٖٝذٌ              ارّ زلٝح                بٔ خًزٕٚا

تٛمض . إٔ ايعٌُ ا٫ْغاْٞ ٖٛ َقزص ايجض٠ٚ اؿكٝك١ٝ ي١َ٬ ٚ ايت٢ تظرار نًُا طارت ق٠ٛ ايعٌُ -067

 ..........ايعباص٠ ؾًغؿ١ 
 ( ٖٝذٌ              ارّ زلٝح                   ايؿاصابٞ                  اؾ٬طٕٛ ) 

سكل فاسب َقٓع ايٌٓٝ يًب٬عتٝو اصباسا دٝزٙ ؾ٢ ْٗا١ٜ ايغٓ٘ املاي١ٝ  ؾكغِ ْغب٘ َٔ ا٭صباح  -068

ع٢ً ايعاًَني  ٚقزّ إقضاصٙ اينضٜب٢ ايغ٣ٛٓ ٚاعط٢ سل ايزٚي٘ َٔ مضا٥ب تعدل ٖشٙ  ايعباصٙ عٔ ؾهض٠ 

 ....ايعٌُ عٓز 
 ( ابٔ خزٕٚ                    ايؿاصابٞ                        .آرّ زلٝح                 ٖٝذٌ )  

راص سٛاص بني ا٫ّ ٚابٓٗا سٍٛ داصُٖا ايتادض ايش٣ نإ ٜبٝع باععاص َضتؿع ٚيهٔ يٛسغ اْ٘ اْت٢ٗ  -074

عٔ سيو ٚ افبض ٜضم٢ بٗاَؿ صبض بغٝط بعز عًُ٘ بإ اؿ٢ افبض ب٘ تادض اخض ٜبٝع ْؿػ 

 ....غز سيو ؾهضايبنا٥ع...... ه
 ايؿاصاب٢ (                ٖٝذٌ.                      .زلٝحارّ                   )اصعطٛ. 

ع٢ً اؿه١َٛ إٔ تطًل سض١ٜ ايعٌُ رٕٚ تزخٌ َٓٗا،ٚإٔ تغُض يًؿضر بإٔ ٜزبض أَضٙ بٓؿغ٘، ٚإٔ  -070

أٚ ٜعّٛ. ػغز املكٛي١ صأٟ هز عٔ طضٜل ايتذضب١ ٚاـطأ ايعٌُ ايشٟ ٜغتطٝع أرا٤ٙ، ٚإٔ تزع٘ ٜػضم 

 .............أسز ايؿ٬عؿ١ مٛ ايعٌُ 
 .ابٔ خًزٕٚ. ايؿاصابٞ(آرّ زلٝح)دٛصز ٖٝذٌ. 

٫ ْٓتعض َٔ اؾظاص اٚ با٥ع اؾع١ اٚ اـباط إ ٜٛؾض يٓا عؾا٥ٓا بؿعٌ ا٫ٖتُاّ بٓا ٚسزٙ بٌ بؿعٌ  -071

٘ باـطاب ٫ْغاْٝتِٗ ٚامنا ٫ْاْٝتِٗ ايؿا٥ز٠ ايت٢ هًبٗا تٛؾرل ٖشا ايعؾا٤ ملقاؿِٗ آْا ٫ ْتٛد

 ..............ٜكذلب سيو َٔ ؾهض 

 ( ارّ زلٝح  –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

عٓزَا ٜٛظـ نٌ ؾضر َكزاصا َٔ املاٍ ٚ ٜعٌُ ظٗز ؾإْ٘ ٫ ٜؿعٌ سيو يًُٓؿع١ اؾُاع١ٝ ٫ٚ  -072

خؿ١ٝ مل تهٔ دظ٤ا َٔ ْٛاٜاٙ ٜزصٟ َز٣ تطٜٛضٙ يًذُاع٘ عٓز ايكٝاّ بشيو ٚيهٓ٘ ٜتقضف تبعا يٝز 

 هغز ؾهض  ٚ بعز إتباع َقًشت٘ ايؾدق١ٝ ؾٗٛ ُٜٓٞ ٚ ٜطٛص َقًش١ اجملتُع

 ( ارّ زلٝح  –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  
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إٕ اؿض١ٜ اٱقتقار١ٜ تٛؾض يٓا أؾنٌ ايعٛاٌَ املُه١ٓ عٔ طضٜل عٌُ ايٝز اـؿ١ٝ ، أَا قاٚي١  -073

ٚ ايغُاح يٲستهاص بايتزخٌ ؾغٝ٪رٟ سيو إىل إٔ ْقبض أنجض ايتزخٌ يف ٖشٙ اؿض١ٜ بؿضض ايكٝٛر 

 ........هغز ؾهض  ؾكضا مما هب

 ( ارّ زلٝح  –ٖٝذٌ  –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

نجرلا َا تٛاد٘ ا٫عُاٍ ايزصاَٝ٘ ْكزا باـضٚز عٔ ثكاؾ١ اجملتُع ٚإ اؾهاصٖا ٫تعدل  عٔ ٚاقع  -074

 -ايؿهض ايؿًغؿ٢:ٜؾرل سيو اىل إ . ١ٜٖٛٚ ٚخقا٥ك اجملتُع 
 هب إ  ٜبزأ َٔ ؾضاؽ.                          هب إ ٜهٕٛ ْبت طبٝع٢ يعضٚف اجملتُع.

 هب ا٫ ٜتاثض ب١ٜٛٗ ٚخقا٥ك اجملتُع .                                                هب إ ٜٓعظٍ عٔ ظضٚف اجملتُع.

صٜاح ايجكاؾات بؾضط ا٫تكتًعين َٔ دشٚصٟ. تعدل  ٜكٍٛ غاْزٟ : هب إٔ اؾتض ْٛاؾش بٝيت نٞ تٗب -075

 املكٛي١ عٔ .........

 (ص٩ٟ ايؿ٬عؿ١ يًعٌُ  –                                         )اخ٬قٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ 

 (ؿًٝغٛف يف اؿؿاظ عًٞ اشل١ٜٛ ايٛادب املٗين يً –         رٚص ايؿًغؿ١ يف املٛاثٝل ا٫خ٬ق١ٝ امل١ٝٓٗ ) 

عٓز طٜاص٠ ص٥ٝػ ايٛطصا٤ ٫سز٣ امل٪عغات ايقشٝ٘ اؿهَٛٝ٘ ٫سغ اْتؾاص ايؿغار اٱراصٟ ؾأَض  -076

بتؾهٌٝ ؾٓ٘ َٔ ايؿ٬عؿ٘ ٚاملتدققني ؾ٢ فاٍ ايطب يتشًٌٝ ايٛاقع ايجكاؾ٢ يًُ٪عغ٘ 

ٚاعتد٬ل َٓ٘ قٛاعز أخ٬ق١ٝ ًَشَ٘ متجٌ اطاص َضدع٢ وهِ عًٛى ايعاًَني . ا٫يتشاّ ب٘ ٜ٪ر٣ 

 -ر َٔ ْٛعٝ٘ دٝزٙ ٚتكزّ اجملتُع .ٜؾرل سيو اىل : ملٓت

 ايٛادب امل٢ٓٗ يًؿًٝغٛف ؾ٢ اؿؿاظ ع٢ً اشلٜٛ٘. ـ       رٚص ايؿًغؿ٘ ؾ٢ ٚمع املٛاثٝل ا٫خ٬قٝ٘ . _

 َدلصات اٖتُاّ امل٪عغات باخ٬قٝات ايٛظٝؿ٘ ايعاَ٘ .ـ                     ايٝات ت١ُٝٓ ا٫عتباصات ا٫خ٬قٝ٘ . _

طٜاص٠ ص٥ٝػ ايٛطصا٤ ٫سز٣ امل٪عغات ايقشٝ٘ اؿهَٛٝ٘ ٫سغ اْتؾاص ايؿغار اٱراصٟ ؾأَض عٓز  -077

بتؾهٌٝ ؾٓ٘ َٔ ايؿ٬عؿ٘ ٚاملتدققني ؾ٢ فاٍ ايطب يتشًٌٝ ايٛاقع ايجكاؾ٢ يًُ٪عغ٘ 

ٚاعتد٬ل َٓ٘ قٛاعز أخ٬ق١ٝ ًَشَ٘ متجٌ اطاص َضدع٢ وهِ عًٛى ايعاًَني . ا٫يتشاّ ب٘ ٜ٪ر٣ 

 -ْٛعٝ٘ دٝزٙ ٚتكزّ اجملتُع .ٜؾرل سيو اىل : ملٓتر َٔ 

 ايٛادب امل٢ٓٗ يًؿًٝغٛف ؾ٢ اؿؿاظ ع٢ً اشلٜٛ٘. _      رٚص ايؿًغؿ٘ ؾ٢ ٚمع املٛاثٝل ا٫خ٬قٝ٘ . _

 َدلصات اٖتُاّ امل٪عغات باخ٬قٝات ايٛظٝؿ٘ ايعاَ٘ . _                   ايٝات ت١ُٝٓ ا٫عتباصات ا٫خ٬قٝ٘ . _

اؿهَٛات با٭ْؾط١ ا٫قتقار١ٜ يٮؾضار ٚ ؼزٜز رٚصٖا ؾكط يف تٛؾرل اـزَات ايعاَ٘ زّ تزخٌ ع -078

 ......هغز ؾهض  .يًُٛاطٓني ، ٖٚشا ٖٛ املكقٛر باؿض١ٜ اٱقتقار١ٜ

 ( ارّ زلٝح  –                        ٖٝذٌ –                  ايؿاصابٞ  –               ) اصعطٛ  

ٜٸ١. هغز ؾهض َٔ اقٛاٍ ٖٝذٌ  -084  ......تاصٜذ ايعامل يٝػ إ٫ تكزٸّ ايٛعٞ باؿض

 ( ارّ زلٝح  –                           ٖٝذٌ –                  ايؿاصابٞ –                ) اصعطٛ  

.......أعتكز بإَهاْٝ٘ تطبٝل ايكإْٛ ايطبٝع٢ ؾ٢ ا٫َٛص ا٫قتقارٜ٘ َٚٔ ثِ ؾإْ٘ ٜعتدل نٌ ؾضر  -080

 َغ٫ٛ٦ عٔ عًٛن٘ أ٣ اْ٘ أؾنٌ َٔ وهِ ع٢ً َقاؿ٘ 
 آرّ زلٝح.                          بٔ خًزٕٚا                                أصعطٛ                       ايؿاصابٞ

 ٜعضف ايعٌُ باْ٘ اْتاز ي٬ْغإ بٛاعط١ ا٫ْغإ هغز ؾهض  -081

 (  ارّ زلٝح – ٖٝذٌ –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  
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 ايعٌُ ٖٛ أرا٠ يتشضٜض ا٫ْغإ َٔ عٝطض٠ ايطبٝع١ هغز ؾهض  -082

 (  ارّ زلٝح – ٖٝذٌ –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

ؼٌٜٛ ٚتػرل َتباري١ ايع٬ق١ بني ا٫ْغإ ٚايعٌُ يٝغت ع٬ق١ َعضؾ١ٝ ؾكط ٚيهٓٗا ع٬ق١  -083

 ...........هغز ؾهض 

 (  ارّ زلٝح – ٖٝذٌ –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

ؾايعٌُ ٖٛ ْؾاط ادتُاع٢ ٜٓذظٙ ايٓاؼ َٔ ادٌ تًب١ٝ استٝاداتِٗ ٚايعٌُ ٖٛ ا٫عاؼ ؾ٢ ايع٬قات  -084

 ا٫دتُاع١ٝ هغز ؾهض 

 (  ارّ زلٝح – ٖٝذٌ –ايؿاصابٞ  –) اصعطٛ  

ع٬ق٘ تضبط ا٫ْغإ بايطبٝع٘ َٔ ادٌ ؼًٜٛٗا ٚؼٌٜٛ اعًٛب عٝؾ٘ ٜض٣ ايبعض إ ايعٌُ ٖٛ  -085

 -ٖٚٛ ؾ٢ ْؿػ ايٛقت عًُٝ٘ ادتُاعٝ٘ ؼزر ع٬ق١ ا٫ْغإ با٫ْغإ.ٜتؿل سيو َع ؾهض :
 زلٝح ( ارّ -                              ٖٝذٌ. -                              .ابٔ خًزٕٚ -                     )ايؿاصاب٢

ٜكٍٛ بعض املؿهضٜٔ ي٦ٔ سضص ايعٌُ ا٫ْغإ َٔ أعض ايطبٝع١ ؾكز اٚقع٘ ؾ٢ أعض اجملتُع ٚ اسٌ  -086

 اينضٚص٠ اٱدتُاع١ٝ قٌ اينضٚص٠ ايطبٝع١ٝ تؾرل ايعباص٠ إىل ؾهض٠ ايعٌُ عٓز.....
 آرّ زلٝح                            ٖٝذٌ .                         أؾ٬طٕٛ                                        أصعطٛ

 مٔ مجٝعا لزف ؾ٢ ايكاصب ْؿغ٘.....هغز سيو أسز اعاعٝات ايعٌُ عٓز....... -087
 اصعطٛ                           ايؿاصابٞ                      بٔ خًزٕٚا                                         ٖٝذٌ

ٜٴعضف  -088 بـ" اعتػ٬ٍ ا٫ْغإ يٲْغإ " ؽايـ املكٛي٘ اِٖ َاسٖب ايٝ٘ اسز سٖب ؾضٜزصٜو الًظ اىل َا 

 ايؿ٬عؿ٘ عٔ ايعٌُ ٖٚٛ...
 ( اصعطٛ        ٖٝذٌ              ًزٕٚ     ابٔ خ      آرّ زلٝح    )  

ٜكٍٛ ايؿًٝغٛف ا٭ملاْٞ ناصٍ َاصنػ " ايعٌُ ؾعٌ طضؾاٙ اٱْغإ ٚايطبٝع١ ًٜٚعب اٱْغإ ؾ٢  -144

َٛاد١ٗ ايطبٝع١ رٚص ق٠ٛ طبٝع١ٝ ، ؾك٠ٛ اٱْغإ ايها١َٓ ؾ٢ ٜزٜ٘ ٚصدًٝ٘ ٚصأع٘  تغتدزّ ؾ٢ 

ٍ ؼكٝل اٖزاؾ٘ ٚؾ٢ ْؿػ ايٛقت ٜ٪ثض بعًُ٘ ٖشا ؾ٢ ايطبٝع١ اـاصد١ٝ ٚوٛشلا "تتؿل َكٛي١ ناص

 َاصنػ َع أؾهاص............ؾ٢ ايعٌُ 
 ايؿاصاب٢ (  -ابٔ خًزٕٚ   -زلٝح   - ٖٝذٌ )

اْعض سٛيو ػز اؿزٜز اـاّ قز ؼٍٛ إىل قطاصات ٚعٝاصات -عأٍ ايطايب َعًُ٘ َاٖٛ ايعٌُ قاٍ : -140

ٚايطٛب ٚا٫زلٓت ٚايضَاٍ ٚاؿزٜز ٚايظيط قز ؼٍٛ إىل َزاصؼ َٚغتؾؿٝات َٚغانٔ ٚغرلٖا َٔ 

 ٫ت ا٫ْغإ يغٝطضت٘ ع٢ً ايطببع٘ ...هغز سيو ؾهضقاٚ
 ايؿاصابٞ                                  ٖٝذٌ                   زلٝحارّ .                ابٔ خًزٕٚ.

اثٓا٤ قٝاّ َٗٓزؼ ايتدلٜز ٚايتهٝٝـ بإف٬ح تهٝٝـ ؽدك َا راص سزٜح بُٝٓٗا اْت٢ٗ اىل اقا١َ  -141

 بُٝٓٗا ٚؽهض فاسب املٓظٍ يًُٗٓزؼ صر املٗٓزؼ عًٝ٘ عؿٛا نًٓا نزّ بعض.ع٬قات ادتُاعٝ٘ 

 .............هغز سيو ؾهض
 ايؿاصاب٢                       ابٔ خًزٕٚ.                             ٖٝذٌ                                    زلٝح.

 تُاع١ٝ ػغز املكٛي١ ايعٌُ عٓز.....ٜعز ايعٌُ مبجاب١ ايًش١ُ ا٫عاع١ٝ يًع٬قات ا٫د -142

 ايؿاصاب٢( _ٚيِٝ دُٝػ  _أرّ زلٝح  _. ٖٝذٌ) 

 ( ٖٝذٌ  ) ز : .......٫ ٜهؿ٢ إٔ أعضف بٌ هب إٔ أغرل ػغز ص١ٜ٩ أسز ؾ٬عؿ١ ايعٌُ -143



 

 

   51 

 

 

 

ٚثكاؾتٓا بقؿ١ عا١َ َٔ ساي١ َُٗت٘ إخضاز ا٭عػ ايها١َٓ ؾ٢ أؾهاصْا ٚإعتكاراتٓا ٚعًٛنٓا  -0

 ايهُٕٛ إىل ا٫ؾقاح ٚاٱٜناح ٚايع١ْٝ٬ يتغٌٗ ص٩ٜتٗا َٚٓاقؾتٗا . املكٛي١ ػغز ................
 طبٝع١ ايكِٝ                         َع٢ٓ ايكِٝ                        أ١ُٖٝ ايتؿًغـ                 َع٢ٓ ايتؿًغـ 

إْغاْا صامٝا نٌ ايضم٢ عٔ أؾهاصٙ ٚتقضؾات٘ ست٢ إسا َاإعتدضدت َا أنجض َاوزخ إٔ ػز  -1

َاتٓط٣ٛ عًٝ٘ َٔ أعػ خاؾٝ٘ ؾظع ٚاعتٓهض ٫ْ٘ مل ٜهٔ ٜض٣ تًو ا٭عػ ٚامش١ فضو١ . املكٛي١ 

 ػغز ........
 طبٝع١ ايكِٝ                     َع٢ٓ ايكِٝ                          َع٢ٓ ايتؿًغـ                    أ١ُٖٝ ايتؿًغـ 

٢ٖ نايضبإ بايٓغب١ يًغؿ١ٓٝ هضٜٗا ٖٓا ٜٚضعٝٗا ٖٓاى نٝؿُا ؽا٤ ٚ ٜزصنٗا ا٫ْغإ بايؿطض٠  -2

 سٝٓا ٚخدلات اؿٝا٠ سٝٓا آخض . املكٛي١ ػغز ........
 طبٝع١ ايكِٝ                         َع٢ٓ ايكِٝ                      َع٢ٓ ايتؿًغـ                      أ١ُٖٝ ايتؿًغـ 

تكغِ ث٬ث١ أقغاّ ندل٣ تٓط٣ٛ ؼتٗا ؽت٢ املعا٢ْ ايت٢ تنبط َغايو ا٫ْغإ ؾ٢ خنِ سٝات٘  -3

 ؾشٝا٠ ا٫ْغإ ايٛاع١ٝ تتنُٔ ) ا٫رصاى ٚايغًٛى ٚايٛدزإ ( املكٛي١ ػغز ..........
 َبشح اؿل                       َبشح املعضؾ١                           َبشح ايٛدٛر                               َبشح ايكِٝ 

ٜؿذلض ؾ٢ ا٫رصاى إٔ ٜهٕٛ فشٝشا ٫َن٬ ٫ٚ َػًٛطا ست٢ ه٧ ايغًٛى آخض ا٭َض ع٢ً أعاؼ  -4

 عًِٝ َٚٔ ٖٓا ناْت ق١ُٝ ...... ؾ٢ سٝا٠ ا٫ْغإ. املكٛي١ ػغز .
 ايتؿًغـ                                   اؿل                                            اؾُاٍ                                      اـرل 

 إٕ ا٫ْغإ بؿطضت٘ ٜٓؾز ق١ُٝ....... ٚعًٝ٘ ٜب٢ٓ عًَٛ٘ ٚع٢ً عًَٛ٘ ٜب٢ٓ سٝات٘ املار١ٜ  -5
 ايتؿًغـ                                   اؿل                                             اؾُاٍ                                      اـرل 

ايػضض َٔ ق١ُٝ ............إٔ ه٧ عًٛى ا٫ْغإ قككا ٫ٖزاؾ١ أ٣ ه٧ عًٛنا عًُٝا ًَتظَا عٛا٤  -6

 ايغبٌٝ 
 ايتؿًغـ                                    اؿل                                           اؾُاٍ                                        اـرل 

................... عٓز ا٫ْغإ ق١ُٝ يٝػ ي٘ عٓا٤ عٓٗا ست٢ ٖٚٛ ٜكذلف ا٫ثِ ٜٚؿعٌ ايؾض ٫ْ٘ ساٍ اقذلاؾ٘  -7

 ..٘ ي٬ثِ ٜت٢ُٓ ا٫ ٜؿعٌ عٛاٙ َاٖٛ ؾاعٌ ؾايكاتٌ ٫ٜضٜز إٔ ٜكابً٘ قاتٌ َجً٘ ؾٝكتً

 ايتؿًغـ                                      اؿل                                          اؾُاٍ                                         اـرل 

بػ١ٝ ا٫ْغإ يٓؿغ٘ إٔ ػ٧ اؿاي١ ايٛدزا١ْٝ أٚ ق١ُٝ ............ مما ٜؾبع ؾٝ٘ ايطُأ١ْٓٝ ٚايضم٢ ؾٓضاٙ  -8

اصٙ ٖشا ا٫عاؼ ىتاص ثٝاب٘ َٚغهٓ٘ ٚأثاخ َغهٓ٘ ٜٚتؿٓٔ ايؿٕٓٛ فٛتا ٚؿٓا ٚمتا ٚعُع٢ً 

 ايتؿًغـ                                       اؿل                                        اؾُاٍ                                          اـرل 

ىنع ملبزأ أزلاٙ " اـرل " ٖٚشا املبزأ ميجٌ ق١ُ ايٛدٛر ٚق١ُ ٜبزٚا إٔ ايٛاقع ؾ٢ ْعض أؾ٬طٕٛ  -04

١ ػغز طبٝع١ ايكِٝ ايهُاٍ ع٢ً ايغٛا٤ ؾج١ُ تطابل بني ايك١ُٝ ٠ايٛدٛر ٚمتاث٬ ؾ٢ َضاتبٗا  املكٛي

 .....................ع٢ً أْٗا 
 سات١ٝ                                         َطًك١                                    َتػرل٠                    ْغب١ٝ 

 

 



 

 

   52 

 

ؾ٢ ْعض .......... ايؿن١ًٝ َعضؾ١ ٚايؾض دٌٗ أ٣ إٔ املض٤ يٛ إعتطاع إٔ ٜزصى ؾ٢ ٚمٛح َآٜبػ٢  -00

 ايكٝاّ ب٘ يتشتِ قٝاَ٘ بشيو 
 عكضاط          بضٚتادٛصاؼ                                ٖٛبظ                                           اعبٝٛطا

أسزخ ا٫قتقار تأثرل ع٢ً ْعض١ٜ ايكِٝ ٚميهٔ إٔ ْنٝـ ايبشح ايتاصى٢ ايش٣ أؽاص إىل ايتػرلات  -01

ايت٢ طضأت ع٢ً ٚمع ايكِٝ ؾ٢ كتًـ ايعقٛص ٚبايتاىل إىل ْؿ٢ ٚدٛر أ٣ قِٝ ؾعًٝ٘ . املكٛي١ ػغز 

 طبٝع١ ايكِٝ َٔ سٝح ٢ٖ ........
 ْغب١ٝ                            ثابت١                                َطًك١                            َٛمٛع١ٝ 

تضدع ؾهض٠ ايكِٝ نُا ٫سغ أؾ٬طٕٛ اىل ٚدٛر صغب١ ؾ٢ ا٫ؽٝا٤ ؾهٌ ؽ٧ دظ٢٥ ٜتطًع اىل  -02

١ ق١ُٝ متجٌ ايهُاٍ ٚايش٣ ٫ٜعز ٖشا ايؾ٧ انجض َٔ ػغِ دظ٢٥ ْاقك شلا . املكٛي١ ػغز طبٝع

 ايكِٝ َٔ سٝح ٢ٖ .......
 َطًك١                         َتػرل٠                                  سات١ٝ                                     ْغب١ٝ 

مٔ ْٗتز٣ اىل أزل٢ ايكِٝ ايعك١ًٝ رٕٚ ؽعٛص باؿاد١ إيٝٗا نكِٝ ا٫يٛإ اؾ١ًُٝ ٚا٫ؽهاٍ  -03

ايهُاٍ بػرل ٚدٛر أٜ٘ ساد١ عابك١ . املكٛي١ ػغز طبٝع١ ايكِٝ َٔ سٝح اؾ١ًُٝ ؾٓشٔ ْٗتز٣ اىل 

..... ٢ٖ 
 َٛمٛع١ٝ                          َتػرل٠                                  سات١ٝ                                      ْغب١ٝ 

أسز املؾاٖز ايطبٝع١ٝ صغِ أْ٘  املقٛص َج٬ قز ٜزؾعٓا اىل ايؾعٛص بك١ُٝ ظ٬ٍ أيٛإ َع١ٓٝ ؾ٢ -04

 طبٝع١ ايكِٝ َٔ سٝح ٢ٖ ..... ٫ٜع٢ خًك٘ شلا بٌ يعً٘ ٜؾعض بأْٗا ؽ٧ قز تهؾـ ي٘ . املكٛي١ ػغز
 ثابت٘                         َٛمٛع١ٝ                             َطًك١                                       سات١ٝ 

ٝػ ٖٓاى ق١ُٝ باملع٢ٓ ايعاّ ؾُا ْقارؾ٘ ٖٛ َعاٖض يًك١ُٝ نك١ُٝ ٜكٍٛ ) دإ ناٍ ( ي -05

اؾُاي١ٝ أٚ ا٫خ٬ق١ٝ ٚست٢ ٖشٙ ايكِٝ ٫تعٗض إ٫ ؾ٢ فٛص٠ دظ١ٝ٥ نغٓؿ١ْٝٛ أٚ يٛس١ أ٣ َتذغز٠ ؾ٢ 

 أعُاٍ ٚنا٥ٓات دظ١ٝ٥ َٚؾدق١ . املكٛي١ ػغز طبٝع١ ايكِٝ َٔ سٝح ٢ٖ ..... 
 سات١ٝ                                 ثابت١                           َٛمٛع١ٝ                                  َطًك١ 

أٍٚ تقٓٝـ يًكِٝ ٜهٕٛ ع٢ً أعاؼ ايتؿضق١ بني قِٝ ايشٚم ) ا٢ْٓ أعذب بٗشا ايٓٛع َٔ ايطعاّ (  -06

 –ـرل ٚا –ٚقِٝ ايٓؿع ايت٢ تعز ٚع١ًٝ ٫رصاى غاٜات اخض٣ , ٚقِٝ ايػاٜات ايكق٣ٛ َجٌ ) ايؾذاع١ 

 ٚاؿكٝك١ ( املكٛي١ تزيٌ ع٢ً إٔ ايكِٝ ْتاز ....
 ؼ٢ًًٝ                              تأ٢ًَ                                   عك٢ً                               إدتُاع٢ 

غ٬ف ا٭فٌ ايشات٢ ا٭ٚىل يًك١ُٝ ٖٓاى ؽضٚط َٛمٛع١ٝ نايع٬ق١ بني ايك١ُٝ ٚايٓزص٠ ,  -07

 ايك١ُٝ ٚايظَٔ , ايك١ُٝ ٚايتاصٜذ ؾٗشٙ ايؾضٚط تزيٌ ع٢ً إٔ ......
 ايكإْٛ                            ايزٚي١                                      اجملتُع                                     ايؿضر 

ايظَإ ٚاملهإ ٚايكِٝ ٖٓايو فا٫ت كتًؿ١ عٔ ايكِٝ تعٗض ملدتًـ ايٓاؼ تبعا ملٛمعِٗ ؾ٢  -08

 اؾزٜز٠ قز تزٍ ع٢ً ظٗٛص اػاٖات مل ٜغبل انتؾاؾٗا ٚإ ناْت صغِ سيو َٛدٛر٠ َٛمٛعٝا 
 َٛص                             ؽًٝض                                    اؾ٬طٕٛ                                اط ضعك

آْا نجرلا َا ْقبض ع٢ً ٚع٢ بايكِٝ َٔ خ٬ٍ اػآٖا يضؾض بعض ا٫ؽٝا٤ ايت٢ ْقارؾٗا  -14

ٚتتعاصض َع ايكِٝ ايت٢ مل ْقبض ع٢ً بٝٓ٘ بعز َٔ اَضٖا . املكٛي١ ػغز ٚد١ٗ ْعض ايؿًٝغٛف ....... ؾ٢ 

 ايكِٝ 
 اؾ٬طٕٛ                          عكضاط                                                  َٛص                                 ؽًٝض 
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ٜعتكز بٛدٛر عامل َٔ ايكِٝ َٓؿقٌ متاّ ا٫ْؿقاٍ عٔ عامل ايٛقا٥ع نُا ٜض٣ إٔ ايكِٝ ٫تكبٌ اٜ٘  -10

 ؼًٌٝ َٓطك٢ اٚ عك٢ً 
 أؾ٬طٕٛ                                      عكضاط                                                    َٛص                              ؽًٝض  

مٔ ٫ْغتطٝع إٔ ْؿقٌ بني ايًٛس١ املقٛص٠ ٚبني ق١ُٝ ايًٛس١ ؾج١ُ ٚسز٠ بني ايًٛس١ املقٛص٠  -11

ٚقُٝتٗا , بٌ ٖٓاى ٚسز٠ بني ايًٛس١ املقٛص٠ ٚقُٝتٗا ٚاملقٛص ٚاملؾاٖز . املكٛي١ ػغز ٚد١ٗ ْعض 

 ايؿًٝغٛف .... ؾ٢ ايكِٝ 
 َٛص                                        عكضاط                                        أؾ٬طٕٛ                            ؽًٝض 

ٜكٍٛ ) دإ ناٍ ( صمبا نإ عًٝٓا إٔ ْضؾض تأنٝز عكضاط ٚاؾ٬طٕٛ يٛدٛر قِٝ أبز١ٜ خاصز  -12

٢ سات٘ ٚإمنا صدٌ خرل أٚ صدٌ مجٌٝ اْ٘ ايؿضر ٜقٓع املهإ ٚايظَإ ؾ٬ ٜٛدز خرل ؾ٢ سات٘ أٚ مجاٍ ؾ

 ايكِٝ ٚوٝا تبعا شلا . املكٛي١ ػغز إٔ ايكِٝ ........
 ْغب١ٝ                                 َطًك١                                   ثابت٘                             َٛمٛع١ٝ 

ٚنأْٗا ناْت َتٛاؾض٠ يزٜ٘ َٔ قبٌ اعتُارا ع٢ً ْٛع َٔ ا٫ْغإ فاسب ايكِٝ ىتاص ايكِٝ  -13

ايتشنض ٖٚٛ ٜؿعٌ ٖشا عٓزَا ٜبزأ ببشح َؾه١ً َع١ٓٝ ؾتزؾع٘ ايكِٝ اىل ايٛع٢ مبا ٜضؾض ٚمبا 

 ٜكبٌ . املكٛي١ ػغز إٔ ايكِٝ ....
 سات١ٝ                                    َتػرل٠                               ْغب١ٝ                            َٛمٛع١ٝ 

ايكِٝ ٚيٛ أْ٘ ٜعًِ اْ٘ ٜعًِ إٕ ايؿضر ايكا٥ِ غًل ايكِٝ أٚ ايش٣ وٝا تبعا شلشٙ ايكِٝ ٚتٛدز ؾٝ٘ ٖشٙ  -14

  ع١ . املكٛي١ ػغز إٔ ايكِٝ ..ٛدٛر ٣٫ ْغل َٔ ايكِٝ ٜغرلٙ َٔ اـاصز أٚ َٔ أع٢ً ؾٗٛ ٜٛاد٘ ؾ٢ ؽذاب
 سات١ٝ                                   ثابت١                             َٛمٛع١ٝ                                 َطًك١ 

 اؿل ٖٛ طضٜك١ أرا٤ َٔ ؽأْٗا إٔ ْٓذظ أَضا ٚإٔ ؼكل ٖزؾا . املكٛي١ ػغز ايٓعض١ٜ .......... يًشكٝك١  -15
 ايدلامجات١ٝ                              ايذلابط                                ايتُاثٌ                                ايتطابل 

اؾ١ًُ ايت٢ ٫ميهٔ دعًٗا ع٬سا ؾ٢ ٜزى تؾل بٗا ٖشا ايطضٜل أٚ ساى ٢ٖ مج١ً باط١ً ) ٖشا  -16

 املكٛي١ ػغز ايٓعض١ٜ .....   يًشكٝك١....ع٢ً ؾضض أْٗا مج١ً سات َع٢ٓ َؿّٗٛ (
 امجات١ٝ دلاي                              ايذلابط                                ايتُاثٌ                                ايتطابل 

ٖٚهشا تقبض ن١ًُ اؿل ٚن١ًُ ايٓؿع َذلارؾتني ؾٓكٍٛ عٔ ؾهض٠ أْٗا سل ٫ْٗا ْاؾع١ أٚ أْٗا  -17

  ْاؾع١ ٫ْٗا سل . املكٛي١ ػغز ْعض ........ يًشكٝك١

 ايدلامجات١ٝ                                 ايذلابط                               ايتُاثٌ                                 ايتطابل 

إٕ اؾ١ًُ املع١ٓٝ َٔ سٝح نْٛٗا سكا أٚ باط٬ ٢ٖ نايع١ًُ ايٓكز١ٜ تعٌ فشٝش١ َاراَت  -18

َعذلض بطٌ اعتعُاشلا ٚأفبشت طا٥ؿ١ . املكٛي١ ػغز َكبٛي١ ؾ٢ ايبٝع ٚايؾضا٤ ؾإسا َاأعذلض عًٝٗا 

 ْعض١ٜ ....... يًشكٝك١ 
 ايدلامجات١ٝ                                   ايذلابط                              ايتُاثٌ                                ايتطابل 

اَت ي٘ ْتا٥ر ع١ًُٝ ؼكل ا٭ٖزاف ايكٍٛ املعني ٜعٌ فشٝشا َاراَت ي٘ ) ق١ُٝ ْٛص١ٜ ( أ٣ َار -24

 املٓؾٛر٠ ست٢ اسا َا أخش ٜتعجض ؾ٢ ايتطبٝل بزأ بط٬ْ٘ . املكٛي١ ػغز ْعض١ٜ ...... يًشكٝك١ 
 ايدلامجات١ٝ                                   ايذلابط                              ايتُاثٌ                                 ايتطابل 

أنجض َا ٜكٍٛ ايؿ٬عؿ١ أؽٝا٤ ٜعْٓٛٗا ٚامش١ َٚا ٢ٖ بٛامش١ سٝح ٜٓت٢ٗ ايتشًٌٝ اىل أْٗا َا  -20

 ؾ٢ سكٝك١ ا٭َض ؽ٦ٝا بػرل َع٢ٓ ٚيٝػ شلا ٚدٛر .املكٛي١  ايغابك١ َضؾٛم١ بٓعض١ٜ ......... يًشكٝك١ 
 ايدلامجات١ٝ                                    ايذلابط                               ايتُاثٌ                                 ايتطابل 
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نإ ايؿ٬عؿ١ را٥ُا ٜضؾنٕٛ إٔ يهٌ ؽ٧ دٖٛض َطٜٛا خًـ ظٛاٖضٙ ٚإٔ َعضؾ١ أ٣ ؽ٧ َعضؾ١  -21

فشٝش١ إمنا ٜهٕٛ مبعضؾ١ سيو اؾٖٛض اـب٧ ٫بايٛقٛف عٓز ظٛاٖضٙ ايبار١ٜ . املكٛي١ ايغابك١ 

 ًشكٝك١ َضؾٛم١ َٔ أفشاب ْعض١ٜ ......... ي
 ايدلامجات١ٝ                                   ايذلابط                                   ايتُاثٌ                              ايتطابل 

ٜكٍٛ أبٛ سٝإ ايتٛسٝز٣ ؾ٢ ) ا٫ؽاصات ا٫شلٝ٘ ( : إىل َت٢ ْكٍٛ بأؾٛآٖا َايٝػ ؾ٢ قًٛبٓا ؟ إىل َت٢  -22

ؽعاصْا ٚرثاصْا ؟ إىل َت٢ ْغتعٌ بؾذض٠ تكًع٢ عٓٗا ظًٗا ؟ إىل َت٢ ْبتًع  ْزع٢ ايقزم ٚايهشب

 ايغُّٛ ٚمٔ ْعٔ إٔ ايؾؿا٤ ؾٝٗا .املكٛي١ ػغز ق١ُٝ .................
 اؿض١ٜ ا٫ْغا١ْٝ             ايتغاَض ايؿهض٣                ا٫عتك٬ٍ ايشات٢                    سب اؿكٝك١ 

تشٍٛ ا٫َض عٓز ا٫ْغإ َٔ أعذاب بايكزِٜ إىل تكزٜػ ي٘ بُٖٛ٘ بإٔ سيو ايكزِٜ َا أعضع َاٜ -23

َعقّٛ َٔ اـطأ ؾعٓز٥ش تغتٓظٍ اؿذب ايهجٝؿ١ بني َادا٤ت ب٘ ا٫ٜاّ َٔ تطٛصات ايعًِ ٚاملعضؾ١ . 

 املكٛي١ ػغز ................
 ْعض١ٜ اؿكٝك١         ايشات٢  ا٫عتك٬ٍ           تؿهرل عٔ ايػرل           ايتؿهرل ايؿًغؿ٢ 

مٛ عؾض٠ قضٕٚ ٚقعت َابني ايكضٕ اـاَػ ٚاـاَػ عؾض ظًت ثكاؾ١ ٚؾهض أٚصٚبا تزٜٔ يقشـ  -24

َهتٛب١ َهغٛٙ باؾ٬ٍ ٚايضٖب١ ٫ْ٘ تضاخ ا٫ع٬ف املٝاَني ٚنٌ َاٜؿعً٘ َؿهض َٔ ايطضاط 

 .... املُتاط ٖٛ إٔ ٜنٝـ ؽضسا دزٜز يتًو املنُْٛات . املكٛي١ ػغز .
 ْعض١ٜ اؿكٝك١            ا٫عتك٬ٍ ايشات٢         تؿهرل عٔ ايػرل             ايتؿهرل ايؿًغؿ٢ 

ٜكٍٛ طن٢ لٝب قُٛر : ؾ٢ ػزٜز ايؿهض ايعضب٢ " اتضى ايكاص٨ إٔ ٜكزص نِ ٢ٖ ايٓغب١ ؾ٢  -25

تضاثٓا ايعضب٢ يًهتب ايت٢ تض٣ٚ ْك٬ عٔ ا٫خضٜٔ تاص٠ نتاص أٚ ت٪صخ أٚ تقٓـ ؾهأمنا ايطٗاٙ ايشٜٔ 

 املكٛي١ ػغز ." أعزٚا ايطعاّ قً٘ ٫تتذاٚط ايعؾض٠ ثِ تهاثضت ع٢ً املا٥ز٠ أيٛف تغكط ايؿتات املتٓاثض 
 ْعض١ٜ اؿكٝك١           ا٫عتك٬ٍ ايشات٢           تؿهرل عٔ ايػرل              ايتؿهرل ايؿًغؿ٢ 

ؾ٢ ايٓغكات ايؿًغؿ١ٝ ٜهٕٛ يهٌ ؾًٝغٛف ؽ٧ ٜغُٝ٘ املبزأ ا٭ٍٚ ؾإسا دا٤ ؾًٝغٛف آخض ؾإْ٘  -26

ايٓتا٥ر ْٚقبض أَاّ بٓا٤ ؾًغؿ٢ دزٜز . ٜٛد٘ ْكزٙ إىل املبزأ ا٭ٍٚ ثِ ٜنع َبزأ أٍٚ آخض ؾتدتًـ 

 املكٛي١ ػغز ق١ُٝ ..........
 اؿكٝك١                            ايتغاَض                     اؿض١ٜ                           ا٫عتك٬ٍ 

ٕ يًشض١ٜ فٛص كتًؿ١ َٚٓٗا ايتشضص َٔ ا٫غ٬ٍ ٚايكٝٛر ٖٚشا ايتشضص يٝػ ؾ٢ َغتطاع٘ ٚسزٙ أ -27

ٜشٖب باملتشضص َٓٗا ؽٛطا بعٝزا أ٣ أْ٘ مل ٜعز َػًٍٛ اؿضن١ َكٝز اـط٢ . املكٛي١ ػغز َؿّٗٛ 

 ق١ُٝ ......
 اؿض١ٜ                           ا٫عتك٬ٍ                    اؿكٝك١                          ايتغاَض 

عضمت ي٘ ايضس١ًٜ ؾكاَٚٗا ٚاْتقض عًٝٗا . يٝػ َٔ سل ا٫ْغإ إٔ ٜزع٢ يٓؿغ٘ ايؿن١ًٝ إ٫ اسا  -28

 املكٛي١ ػغز ..........
 َع٢ٓ افط٬س٢           تعضٜـ اؽتكاق٢             سض١ٜ ا٫ختٝاص                 سض١ٜ ايؿعٌ 

ميهٔ ايكٍٛ بإٕ ا٫ْغإ ٜهٕٛ سضا عٓزَا ٜع٢ ٜٚزصى اؿكا٥ل احملٝط١ ب٘ ٚاعتٝعابٗا ثِ  -34

 ًٛى امل٥٬ُني ملا أرصن٘ ٚاعتٛعب٘ .املكٛي١ ػغز اصتباط اؿض١ٜ بـــ...........ا٫عتذاب١ بايؿهض ٚايغ
 ايكإْٛ                           املغ٦ٛي١ٝ                      اينضٚص٠                            ايؾعٛص 
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اخٌ تًو ٜض٣ ) طن٢ لٝب قُٛر ( أ٫ تعاصض بني قٝٛر تؿضض عًٝٓا ٚسضٜ٘ ٫وزٖا ؽ٧ ر -30

ايكٝٛر ٚع٢ً ٖشا اجملاٍ اؿض ٚسزٙ ٜهٕٛ اؿهِ ع٢ً ا٫ؾضار بأِْٗ أسغٓٛا فٓعا أٚ أعا٤ٚا . املكٛي١ 

 ػغز اصتباط اؿض١ٜ بــــــــــ.......................
 ايكإْٛ                             املغ٦ٛي١ٝ                      اينضٚص٠                              ايؾعٛص 

ؾ٢ يعب١ نض٠ ايكزّ أٚ أ٣ يعب١ تؾا٤ ٖٓايو قٛاعز ؾضمت ع٢ً اي٬عبني قبٌ ايبز٤ ؾ٢ ايًعب ٫س١ًٝ  -31

شلِ ؾٝٗا إ٫ إٔ ًٜظَٛا سزٚرٖا أَا راخٌ سزٚر ايكٛاعز ؾًِٗ َاأصارٚا َٔ سضن١ ثِ ٜأت٢ سغاب ايؿٛط أٚ 

 صتباط اؿض١ٜ بـــ..........اشلظمي١ بٓا٤ ع٢ً تقضؾِٗ ؾ٢ ٖشا اجملاٍ اؿض .املكٛي١ ػغز ا
 ايكإْٛ                             املغ٦ٛي١ٝ                           اينضٚص٠                            ايؾعٛص 

سض١ٜ اٱصار٠ عٓز ا٫ْغإ ٫تتعاصض َع قٝٛر َكغ١َٛ يٓا َٚؿضٚم١ عًٝٓا ٫ بٌ اْٗا يتكتن٢ ستُا  -32

ٚا٫اعتشاٍ عًٝٓا ؾِٗ اؿض١ٜ نُا ٜٓبػ٢ شلا إٔ تؿِٗ . املكٛي١ ػغز اصتباط إٔ ٜهٕٛ ٖٓايو قٝٛر 

 اؿض١ٜ بـــ..........
 ايكإْٛ                              املغ٦ٛي١ٝ                     اينضٚص٠                            ايؾعٛص 

اي١َٝٛٝ إ٫ إسا نإ يزٜو ؾضض اْو ٫ تغتطٝع إٔ تعاٌَ اْغاْا نا٥ٓا َٔ نإ ؾ٢ سٝاتو  -33

َغبل بإٔ سيو ا٫ْغإ ٜتُاعو ايؾدق١ٝ ٫ٜٗش٣ ٚاسا أعطاى عًع١ تزؾع ايجُٔ ٚاسا عأيت٘ تٛقعت إٔ 

هٝب إسا ؾ٫ًٛ قٝٛر ٚمعٓاٖا ؾ٢ ايتعاٌَ ملا نإ ؾ٢ َغتطاع أسز إٔ ٜعاٌَ أسز . املكٛي١ ػغز 

 اصتباط اؿض١ٜ بـــ.............
 ايكإْٛ                         املغ٦ٛي١ٝ                        اينضٚص٠                           ايؾعٛص 

 مضب َٔ ايٓعض ايعكًٞ ايشٟ ٜٗزف إىل َعضؾ١ ا٭ؽٝا٤ ع٢ً سكٝكتٗا َؿّٗٛ  -34

 ا٫خ٬م (  –املعضؾ١  – ايتؿًغـ –) ايكِٝ 

 ب اىل إٔ املض٤ ٜتؿًغـ سُٝٓا ٜؿهض تؿهرلا ْكزٜا يف نٌ َا سٛي٘ تٓغ -35

 ( دٛطٜا صٚؼ –رٜهاصت  –اؾ٬طٕٛ  –) اصعطٛ 

 ْؾاط ؾهض٣ ٜتٓاٍٚ سكا٥ل اؿٝا٠ ٜٚغتدزّ ايٓعض٠ ايٓكز١ٜ بز٫ َٔ قبٍٛ ا٭َٛص ع٢ً عًتٗا -36

 ا٫خ٬م ( –املعضؾ١  – ايتؿًغـ –) ايكِٝ 

 اب را٥ِ ايتعز٣ ع٢ً ابٓا٥٘ باينضب ٚايكغ٠ٛ تعز ب١٦ٝ  -37

 َجرل٠ يًتؿًغـ ( –١َُٝٓ يًتؿًغـ  – َٓاقن١ يًتؿًغـ –) قؿظٙ يًتؿًغـ 

 مبتطًبات ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ  َا ٜتٓاٚي٘ ايتعًِٝ َٔ سؾٛ ٚاطرٚاد١ٝ ٚتًكني رٕٚ ٚع٢ نايف -38

 َجرل٠ يًتؿًغـ ( –١َُٝٓ يًتؿًغـ  – َٓاقن١ يًتؿًغـ –) قؿظٙ يًتؿًغـ 

 ا٫ؾهاص املتٓاقن١ ايت٢ تكزَٗا ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ٚعزّ اسذلاّ ا٫صا٤ املدتًؿ١ ٜعز َٔ  -44

 َجرل٠ يًتؿًغـ ( –١َُٝٓ يًتؿًغـ  – َٓاقن١ يًتؿًغـ –) قؿظٙ يًتؿًغـ 

 املض٤ ايشٟ وٝا رٕٚ تؿًغـ ٜعٌ َػُنا عٝٓٝ٘ ٫ واٍٚ إ ٜؿتشُٗا تٓغب اىل  -40

 ؼ (دٛطٜا صٚ – رٜهاصت –اؾ٬طٕٛ  –) اصعطٛ 

 ايقضاعات ايطا٥ؿ١ٝ ٚايعٓقض١ٜ ايت٢ ػتاح ايعامل ؾ٢ ا١ْٚ٫ ا٫خرل٠ اعاؼ ؾ٢  -41

 ظٗٛص ايكِٝ ( –ؼؿٝظ ايتؿًغـ  – اْعزاّ ايتؿًغـ –) اْتؾاص ايتؿًغـ 
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ايؿ٬عؿ١ ؾغضٚ ايعامل بأؽهاٍ كتًؿ١ ، اٯٕ سإ ايٛقت يتػٝرلٙ.)ناصٍ َاصنػ ( تعدل املكٛي١  -42

 .............عٔ ق١ُٝ 

 ايتغاَض ( –اؿض١ٜ  – ايبشح عٔ اؿكٝك١ –عتك٬ٍ ) ا٫

عًُتين ايؿًغؿ١ إٔ أؾعٌ رٕٚ أٚاَض َا ٜؿعً٘ اٯخضٕٚ خٛؾا َٔ ايكإْٛ.)أصعطٛ( تعدل املكٛي١ عٔ  -43

 ..............ق١ُٝ 

 ايتغاَض ( –اؿض١ٜ  –ايبشح عٔ اؿكٝك١  – ا٫عتك٬ٍ) 

إٕ املضأ٠ نـ٤ ٭ٕ متاصؼ أعُاٍ اؿضب ٚأعُاٍ ايغًِ َعّا ٚأْٗا قارص٠ ع٢ً رصاع١ ايؿًغؿ١ ٚإٔ  -44

ايهًب١ ا٭ْج٢ ؼضؼ ايكطٝع نُا وضؼ ايهًب ايشنض ٚإٔ اجملتُع ايعضبٞ ئ ٜضق٢ إ٫ إسا نـ 

 ١ ايضدٌ عٔ اعتعُاٍ املضأ٠ ملتعت٘ ٚققض ْؾاطٗا ع٢ً ايبٝت.) ابٔ صؽز( تعدل املكٛي١ عٔ قُٝ

 ( ايتغاَض –اؿض١ٜ  –ايبشح عٔ اؿكٝك١  –) ا٫عتك٬ٍ 

اؿكٝك١ ٖٞ صٚح ايؿًغؿ١ ، ٚ يهٔ ايؿ٬عؿ١ عار٠ ٜٓغٕٛ سيو)دٕٛ نٛيٓظ( تعدل املكٛي١ عٔ اسز  -45

 قِٝ ايؿًغؿ١ ؟ اسنضٖا 
 ايبشح عٔ اؿكٝك١ (ز : ) 

ف١ ايؿهض ، يٛ عٴ٦ًت َاايشٟ تت٢ُٓ إٔ تؾضب٘ رٕٚ إٔ تؿٝل ؟، يكًت : عقرل ايهتب ، خ٬ -46

 َغشٛم ايؿًغؿ١) أْاٜػ ْني ( تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ 

 ايتغاَض ( –اؿض١ٜ  –ايبشح عٔ اؿكٝك١  – ا٫عتك٬ٍ) 

ايؿًغؿ١ مل تهٔ َٜٛا يعب١ ادتُاع١ٝ ! إْٗا تتشزخ عُٔ ْهٕٛ مٔ َٚٔ أٜٔ د٦ٓا .)دٛعتأٜ  -47

 غاصرص( تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ 

 ايتغاَض ( –اؿض١ٜ  – ايبشح عٔ اؿكٝك١ –) ا٫عتك٬ٍ 

َٔ ٜكضأ ايكًٌٝ يف ايؿًغؿ١ عٝتذ٘ بأغًب ا٭سٛاٍ إىل اٱؿار َٚٔ ٜكضأ ايهجرل َٓٗا ٜتذ٘ يٲميإ  -48

 بهٌ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ.) ابٔ خًزٕٚ( تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ 

 ايتغاَض ( –اؿض١ٜ  – ايبشح عٔ اؿكٝك١ –) ا٫عتك٬ٍ 

 ؾكٌ ملٔ ٜزعٞ يف ايعًِ ؾًغؿ١ سؿعت ؽ٦ّٝا ٚغابت عٓو أؽٝا٤.)ابٛ ْٛاؼ( تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ  -54

 ايتغاَض ( –اؿض١ٜ  – ايبشح عٔ اؿكٝك١ –) ا٫عتك٬ٍ 

 ايعًِ ٖٛ َا تعضف ٚايؿًغؿ١ ٖٞ َا ٫ تعضف.)بضتضاْز صاعٌ( تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ  -50

 ايتغاَض ( – اؿض١ٜ – ايبشح عٔ اؿكٝك١ –) ا٫عتك٬ٍ 

أْا صدٌ عًُٞ ٫ أعذلف بؿًغؿ١ ع٣ٛ ؾًغؿ١ ص٥ٝغٞ ٚ ست٢ أصمٞ ص٩عا٥ٞ ؾإْين قارص ع٢ً ايٛقٛف  -51

 ..........ع٢ً صأعٞ)ْٝهاْٛص باصا( تعدل عٔ اؾتكار اسز قِٝ ايؿًغؿ١ ؾُا ٖٛ 
 ا٫عتك٬ٍ ( ز : )

قارص ع٢ً ايٛقٛف  أْا صدٌ عًُٞ ٫ أعذلف بؿًغؿ١ ع٣ٛ ؾًغؿ١ ص٥ٝغٞ ٚ ست٢ أصمٞ ص٩عا٥ٞ ؾإْين -52

 ع٢ً صأعٞ)ْٝهاْٛص باصا( تعدل املكٛي١ عٔ اؾتكار ق١ُٝ 

 ايتغاَض ( –اؿض١ٜ  –ايبشح عٔ اؿكٝك١  – ا٫عتك٬ٍ) 

ايؾو ٖٛ اـط٠ٛ ا٭ٚىل ع٢ً طضٜل ايؿًغؿ١.)رْٝػ رٜزصٚ ) ؾًٝغٛف ٚناتب ؾضْغٞ ( تعدل  -53

 املكٛي١ عٔ ق١ُٝ 

 ايتغاَض ( –اؿض١ٜ  – ايبشح عٔ اؿكٝك١ –) ا٫عتك٬ٍ 
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 ايؿًغؿ١ إدابات غرل َؿ١َٛٗ ٭ع١ً٦ يٝػ شلا سًٍٛ.)ٖٓضٟ بضٚنػ آرَظ( تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ  -54

 ايتغاَض ( –اؿض١ٜ  – ايبشح عٔ اؿكٝك١ –) ا٫عتك٬ٍ 

إٔ ْعٌُ بٓبٌ، ْٚأٌَ بقزم، ٚمب ايبؾض عٓٛتًو ٖٞ ايؿًغؿ١ اؿكٝك١ٝ)ؾضْاْزٚ بٝغٛا( تعدل  -55

 ق١ُٝ املكٛي١ عٔ 

 ( ايتغاَض –اؿض١ٜ  –ايبشح عٔ اؿكٝك١  –) ا٫عتك٬ٍ 

 أعكٌ ايٓاؼ أعشصِٖ يًٓاؼ)عًٞ بٔ أبٞ طايب( تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ  -56

 ( ايتغاَض –اؿض١ٜ  –ايبشح عٔ اؿكٝك١  –) ا٫عتك٬ٍ 

 يف ايعؿٛ يش٠ ٫ لزٖا يف ا٫ْتكاّ)َجٌ ؾاصعٞ( تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ  -57

 ( ايتغاَض –اؿض١ٜ  –بشح عٔ اؿكٝك١ اي –) ا٫عتك٬ٍ  -58

إسا قزصت ع٢ً عزٚى ؾادعٌ ايعؿٛ عٓ٘ ؽهضا يًكزص٠ عًٝ٘.)عًٞ بٔ أبٞ طايب( تعدل املكٛي١ عٔ  -64

 .........................ق١ُٝ 

 ( ايتغاَض –اؿض١ٜ  –ايبشح عٔ اؿكٝك١  –) ا٫عتك٬ٍ 

 أؽضف ايجأص ايعؿٛ)َجٌ إلًٝظٟ( تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ  -60

 ( ايتغاَض –اؿض١ٜ  –ايبشح عٔ اؿكٝك١  –) ا٫عتك٬ٍ 

ٕٸ مل ػز ي٘ عشصّا، ؾكٌ: يعٌ ي٘ عشص ٫  -61 إسا بًػو عٔ أخٝو ؽ٤ٞ تهضٖ٘، ؾايتُػ ي٘ ايعشص، ؾإ

 أعًُ٘. تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ 

 ( ايتغاَض –اؿض١ٜ  –ايبشح عٔ اؿكٝك١  –) ا٫عتك٬ٍ 

اؿٝا٠ أققض َٔ إٔ ْكنٝٗا يف تغذٌٝ ا٭خطا٤ اييت ٜضتهبٗا غرلْا يف سكٓا أٚ يف تػش١ٜ صٚح  -62

 ايعزا٤ بني ايٓاؼ. تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ 

 ( ايتغاَض –اؿض١ٜ  –ايبشح عٔ اؿكٝك١  –) ا٫عتك٬ٍ 

 ايعؿٛ عٓز املكزص٠. تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ  -63

 ( ايتغاَض –اؿض١ٜ  –ايبشح عٔ اؿكٝك١  –) ا٫عتك٬ٍ 

 ايػؿضإ ناٱميإ، عًٝو إٔ تٓعؾ٘ باعتُضاص. تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ  -64

 ( ايتغاَض –اؿض١ٜ  –ايبشح عٔ اؿكٝك١  –) ا٫عتك٬ٍ 

 اغؿض ٜا بين، ؾاٱْغإ ٜبك٢ إْغاّْا، ٫ بز إٔ ىط٧ تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ  -65

 ( ايتغاَض –اؿض١ٜ  –بشح عٔ اؿكٝك١ اي –) ا٫عتك٬ٍ 

 َٔ عؿا عار، َٚٔ سًِ ععِ. تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ  -66

 ( ايتغاَض –اؿض١ٜ  –ايبشح عٔ اؿكٝك١  –) ا٫عتك٬ٍ 

إٕ ايشات ايغًب١ٝ يف اٱْغإ ٖٞ اييت تػنب ٚتأخش بايجأص ٚتعاقب بُٝٓا ايطبٝع١ اؿكٝك١ٝ يٲْغإ  -67

 ١ ٖٞ ايٓكا٤ تعدل املكٛي١ عٔ قُٝ

 ( ايتغاَض –اؿض١ٜ  –ايبشح عٔ اؿكٝك١  –) ا٫عتك٬ٍ 

 املعضؾ١ ؾٔ ٚ يهٔ ايتعًِٝ ؾٔ آخض قا٥ِ بشات٘)ؽٝؾضٕٚ( تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ  -68

 ايتغاَض ( –اؿض١ٜ  –يبشح عٔ اؿكٝك١ ا –) ا٫عتك٬ٍ 
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ايؾضاب يف ايّٝٛ َض٠  ايٓاؼ اىل ايعًِ أسٛز َِٓٗ اىل ايطعاّ ٚ ايؾضاب ، ٫ٕ ايضدٌ وتاز اىل ايطعاّ ٚ -74

 أٚ َضتني ، ٚ سادت٘ اىل ايعًِ بعزر أْؿاع٘)أمحز بٔ سٓبٌ( تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ 

 ايتغاَض ( –اؿض١ٜ  –يبشح عٔ اؿكٝك١ ا –) ا٫عتك٬ٍ 

 املعضؾ١ اييت ٫ تُٓٝٗا نٌ ّٜٛ تتنا٥ٌ َٜٛا بعز ّٜٛ)َجٌ فٝين( تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ  -70

 ايتغاَض ( –اؿض١ٜ  –ؿكٝك١ يبشح عٔ اا –) ا٫عتك٬ٍ 

ايكضا٠٤ متز ايعكٌ ؾكط بًٛاطّ املعضؾ١ ، أَا ايتؿهرل ؾٝذعًٓا منًو َا ْكضأ)دٕٛ يٛى( تعدل املكٛي١  -71

 .......................عٔ ق١ُٝ 

 ايتغاَض ( –اؿض١ٜ  –يبشح عٔ اؿكٝك١ ا –) ا٫عتك٬ٍ 

يتعطؿ يًُعضؾ١ ٚاـدل٠ ، ٚايضغب١ يف يف ايضدٌ املعز٠ ٚسزٖا ميهٔ إٔ تهٕٛ صام١ٝ متاَا . ا -72

 املتع١ ٚايضاس١ ٫ ميهٔ اعذلما٥ُٗا .)تَٛاؼ أرٜغٕٛ( تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ 

 ايتغاَض ( –اؿض١ٜ  –يبشح عٔ اؿكٝك١ ا –) ا٫عتك٬ٍ 

 تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ ميتطٞ ظٗضى إ٫ إسا امٓٝت ي٘. ٜكٍٛ َاصتٔ يٛثض نٝٓر: ٫ ٜغتطٝع أسز إٔ -73

 ايتغاَض ( – اؿض١ٜ –ايبشح عٔ اؿكٝك١  –) ا٫عتك٬ٍ 

ٝٶا متطض، ٚأْا أعضف أْٗا متطض تعدل عٔ ْعض١ٜ  -74  ايغُا٤ ؾعً

 ايؿًغؿ١ٝ ( –ايدلمجات١ٝ  – ايتطابل –) ايذلابط 

 )نْٛؿٛؽٝٛؼ(تعدل عٔ ع، ٚيٝكِ ا٫ب بزٚصٙ نأبؾًٝكِ ا٫َرل بزٚصٙ نأَرل، ٚايتابع نتاب -75

 ايبشح عٔ اؿكٝك١ ( –اؿض١ٜ ٚاينضٚص٠  – اؿض١ٜ ٚاملغ٦ٛي١ٝ –) اؿض١ٜ ٚايؾعٛص 

ٜكٍٛ أصعطٛ يف ايهتاب ايضابع َٔ )املٝتاؾٝظٜكا( "أْت عٓزَا تكٍٛ عُا ٖٛ َٛدٛر إْ٘ غرل َٛدٛر،  -76

أٚ عُا ٖٛ غرل َٛدٛر إْ٘ َٛدٛر، ؾشيو نشب؛ يف سني أْو عٓزَا تكٍٛ عُا ٖٛ َٛدٛر إْ٘ َٛدٛر، 

 غرل َٛدٛر، ؾشيو فزم" تعدل عٔ ْعض١ٜ ٚعُا ٖٛ غرل َٛدٛر إْ٘ 

 ايؿًغؿ١ٝ ( –ايدلمجات١ٝ  – ايتطابل –) ايذلابط 

 قٛاْني ايضٜامٝات تعدل عٔ ْعض١ٜ  -77

 ايؿًغؿ١ٝ ( –ايدلمجات١ٝ  –ايتطابل  – ايذلابط) 

إْٞ أزلع َٔ نٌ َهإ فٛتّا ٜٓارٟ ٫ تؿهض .. صدٌ ايزٜٔ ٜكٍٛ ٫ تؿهض بٌ آَٔ ٚصدٌ  -78

ؿهض بٌ إرؾع ٚصدٌ ايغٝاع١ ٜكٍٛ ٫ تؿهض بٌ ْؿش .. ٚيهٔ ؾهض بٓؿغو ٚقـ اٱقتقار ٜكٍٛ ٫ ت

ع٢ً قزَٝو إْٞ ٫ أعًُو ؾًغؿ١ ايؿ٬عؿ١ ٚيهين أعًُو نٝـ تتؿًغـ.) إمياٌْٜٛ ناْت ) 

 ٢ٖ ..........كٛي١ عٔ اسز قِٝ ايؿًغؿ١ ؾًٝغٛف أملاْٞ ( تعدل امل
 ا٫عتك٬ٍ (ز :) 

سغبٓا َا ُنتٹب َٔ ؽضٚح ملشاٖب ايكزَا٤، ؾكز إٓ يٓا إٔ ْنع ؾًغؿ١ خاف١ بٓا) ابٔ عٝٓا (تعدل  -84

 املكٛي١ عٔ ق١ُٝ 

 ايتغاَض ( –اؿض١ٜ  –ايبشح عٔ اؿكٝك١  – ا٫عتك٬ٍ) 

اصتؿع ععض ايبٝض يف ا٫صدٓتني بؾهٌ نبرل ؾكضصايؾعب ا٫صدٓتني َكاطع١ ؽضا٤  ايبٝض ست٢  -80

مطض ايتذاص ـؿض ععضٙ َضٙ اخض٣ ٚبشيو اعتُز املٓتر قُٝت٘ َٔ ايٓاؼ ٚيٝػ َٔ ؾغز يف املتادض ؾا

 ...........سات٘
 اعبٓٛطا                               ٖٛبظ                         ؽًٝض                       عكضاط
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عنا ٚامنا إٕ ايبزا٥ٝني ٫ بؿهضٕٚ مبعإ قزر٠ ٜتنُٔ بعنٗا بعنا أٚ ٜٓاقض بعنٗا ب -81

 ٜؿهضٕٚ بقٛص٠ خٝاي١ٝ تتعاصض ايعباص٠ َع أسز ايعًّٛ 
 ا٭خ٬م ( - املٓطل -ايغاع١ٝ  -) اؾُاٍ 

عظ٠ ايٓؿػ يٝغت يغاْا عاخضا ٫ٚ طبعا َتهدلا عظ٠ ايٓؿػ إٔ تبتعز عٔ نٌ َا ٜكًٌ َٔ  -82

 ػغز ايعباص٠ ق١ُٝ َٔ ايكِٝ ايؿًغؿ١ٝ ا٭عاع١ٝ ....قُٝتو 
 ايؿن١ًٝ ( -اؾُاٍ  - اـرل -) اؿل 

إسا مٔ عضْا ؾ٢ تٝاص ايػضب ؾإْٓا ْقبض ٫ٚ ؽدق١ٝ يٓا ٫ٚ سات١ٝ .ٜكٍٛ ر/ عبز اؿًِٝ قُٛر  -83

 تزعٛ املكٛي١  إىل ق١ُٝ تهغبٗا 
 اؿض١ٜ ( -ايتغاَض  - ا٫عتك٬ٍ ايؿهض٣ -) ايبشح عٔ اؿكٝك١ 

 يًؿكضا٤  ؽٗضٜٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ ٩٠٠قاّ اسز ا٫طبا٤ املؾٗٛصٜٔ بايتعاقز َع  َغتؾؿٞ ٱدضا٤  -84

 يض١ٜ٩ املجاٍ ٖشا ٜؾرل  ا٭دض  صبع عًٞ اؿقٍٛ  َكابٌ باحملاؾع١
 ارّ زلٝح                      ابٔ خًزٕٚ                       ٖٝذٌ                            ايؿاصاب٢

ناْ٘ قضإٓ ميؾٞ عًٞ عٓزَا عايت ايغٝز٠ عا٥ؾ١ عٔ خًل ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قايت  -85

 ايعباص٠ تؾرل ايٞ .  ا٫صض

 اؿض١ٜ(_ايتغاَض_ا٫عتك٬ٍ_)ايبشح عٔ اؿكٝك١

 .....ا٫ْغإ ايؿضر َكٝاؼ نٌ ؽٞ ػغز ٖش٠ ايعباص٠ ؾهض -86
 (  َٛص                         بضٚتادٛصاؼ                       اؾ٬طٕٛ              عكضاط) 

 -تؾرل ايعباصٙ اىل ق١ُٝ : ٚبايتؿهرل منًو َا ْكض٩ٙ"بايكضا٠٤ منًو املعضؾ٘  -87
 اؿضٜ٘ ا٫ْغاْٝ٘         ايتغاَض ايؿهضٟ             ا٫عتك٬ٍ ايشات٢      ايبشح عٔ اؿكٝك٘

ٜكٍٛ ْٝتؾ٘ أْا يزٟ طضٜكٞ ٚأْت يزٜو طضٜكو أَا بايٓغب٘ يًطضٜل ايقشٝض ٚايٛسٝز ؾ٬ ٚدٛر ي٘  -88

 ا٭عاع١ٝ ف ايؿًغؿ١ ٢ٖٚ ......ٜعدل سيو عٔ اسز ايكِٝ 
 ايبشح عٔ اؿكٝك١ -               ايتغاَض ايؿهض٣ -                ا٫عتك٬ٍ -             اؿض١ٜ اٱْغا١ْٝ -

قاّ فزٜكني بؾضا٤ اسز ايهتب اعتُز ا٫ٍٚ عٓز ؽضا٤ٙ إ مجٝع ايهتب ايغابك١ ايت٢ اؽذلاٖا  -044

ا٫خض اعتُز ؾ٢ ؽضا٤ٙ ع٢ً اْ٘ اطًع ع٢ً قت٣ٛ ايهتب ا٫ٚ يٓؿػ امل٪يـ ناْت دٝز٠ اّ ايقزٜل 

 ...تؾرل ٖش٠ ايعباص٠ اىل نٌ َِٓٗ اعتُز ع٢ً ْعض١ٜ كتًؿ١ َٔ ْعضٜات اؿكٝك١ ؟ ٚاُٜٗا اؾنٌ ؟
 ( ا٫ٍٚ ايذلابط ٚ ايجاْٞ ايتطابل ز : )

ملزَٔ اىل اسز ؾكز انجرلّا َا تضتهب اؿٛارخ ٚاؾضا٥ِ بغبب تاثرل ارَإ املدزصات .ٜؾرل سيو اىل  -040

 سزٚر اؿضٜ٘ ٖٚٛ :
 ا٫يظاّ .                   املغ٪ٚيٝ٘.                ايؾعٛص .                   اينضٚص٠.

ايك١ُٝ ٚدٛر َجاىل قا٥ِ بشات٘ َغتكٌ عٔ ايعكٍٛ ايؿضر١ٜ َٚتعاٍ عًٝٗا ٢ٖٚ قِٝ ثابت١ ٫ ٜطضأ  -041

ٚتقبض َعٝاصا وزر ا٭ؾعاٍ ٚا٭ؽٝا٤ ٚاؿٛارخ عًٝٗا ؼٍٛ أٚ تبزٍ ٚتقًض يهٌ طَإ َٚهإ 

 :"ػغز املكٛي١ طبٝع١ ايكِٝ عٓز
 دٛصز َٛص -                    تَٛاؼ ٖٛبظ  -               عبٝٓٛطا -           َانػ ؽًٝض

ػغز . ٫ تٛدز عٓزٙ سكٝك١ َٛمٛع١ٝ َغتك١ً بشاتٗا عٔ اسغاعاتٓا املتػرل٠....ٜكٍٛ أصعطٛ -042

 املكٛي١ ؾهض 
 ( بضٚتادٛصاؼ -دٛصز  -عكضاط  -) أؾ٬طٕٛ 
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 هغز ٖشا املجٌ ق١ُٝ : "املتِٗ بض٨ ست٢ تجبت اراْت٘" -043

 ايتغاَض ايؿهضٟ. _     اؿضٜ٘ ا٫ْغاْٝ٘. _       ا٫عتك٬ٍ ايشات٢. _      ايبشح عٔ اؿكٝك٘. _

ٜكٍٛ أصعطٛ : َٔ ٜٗظّ صغبات٘ أؽذع ممٔ ٜٗظّ اعزا٤ٙ ٭ٕ أفعب إْتقاص ٖٛ ا٫ْتقاص ع٢ً ايشات  -044

 تتعاصض املكٛي١ َع ؾهض 
 ( تَٛاؼ ٖٛبظ -ؽًٝض  -أؾ٬طٕٛ  -) عكضط 

 نجرلا َا ٜٓاقؿ ايؿٓإ ا٭ثض ايش٣ ٜذلن٘ مجاٍ ايعٌُ ايؿ٢ٓ ع٢ً سٛاعِٗ ٚعٛاطؿِٗ ؾكط -045

 ايعًّٛتتعاصض ايعباص٠ َع أسز 
 ايغٝاع١ ( - ا٫عتاطٝكا -ا٭خ٬م  -) املٓطل 

"ميجٌ اؿب نٓٗض َٔ ايعطا٤ سيت ٚإ نإ يف ايتٛقٝت اـاط٧ ٚايؾدك اـطأ ؾن١ًٝ " متجٌ  -046

 املكٛي١ ؾهض ...
 ( أؾ٬طٕٛ) َٛص ..بضٚتادٛصاؼ ..ٖٛبظ ..

َٔ ْهٕٛ َٚٔ أٜ ٜكٍٛ دغتني غاصرْض"ايؿًغؿ١ مل تهٔ َٜٛا يعب١ ادتُاع١ٝ بٌ اْٗا تتشزخ عٔ  -047

 ....د٦ٓا؟ا٣ َٔ ايكِٝ ايت٢ تهغبٗا ايؿًغؿ١ ي٬ْغإ تزٍ عًٝ٘ ايعباص٠
 ايبشح عٔ اؿكٝك١ ( ز : )

إٕ ايذلنٝظ عًٞ أخطا٤ ا٭خضٜٔ ٫ هعًٓا ... ْتذاٌٖ خٛؾّا خطاٜا ايعامل" متجٌ املكٛي١ رع٠ٛ إيٞ  -048

 ق١ُٝ ...
 ..اٱعتك٬ٍ" ايبشح عٔ اؿكٝك١) اؿض١ٜ ..ايتغاَض ..

اسا تأًَٓا عارات ٚتكايٝز ايؾعٛب لز اخت٬ف امناط املغانٔ ٚامل٬بػ ٚاملأن٫ٛت ٚامناط  -004

 ٜؾرل سيو اىل إ ايكِٝ :......ا٫ستؿاٍ باملٓاعبات ٚغرلٖا
 . خاصدٝ٘ . َطًك٘ ْغببَ٘ٛمٛعٝ٘ . -

 عٔ طضٜك١ ا٭خضٜٜٔكٍٛ بٝهٕٛ عُضى ؾ٢ ٖشٙ ايزْٝا قزٚر دزا ؾ٬ تبزرٙ ؾ٢ قا٫ٚت ايعٝؿ  -000

 .........ػغز املكٛي١ ق١ُٝ تهغبٗا ايؿًغؿ١
 ا٫عتك٬ٍ (ز : ) 

"ٜكٍٛ ددلإ خًٌٝ ددلإ"ا٫سذلاّ ؾٛم نٌ ؽ٧ ؾٛم ايقزاق١، ٚؾٛم ايكضاب١،ٚؾٛم اؿب أٜنا"أ٣  -001

 ..........َٔ ايكِٝ ايت٢ تهغبٗا ايؿًغؿ١ ي٬ْغإ تزٍ عًٝ٘ ايعباص٠

 ايتغاَض ( ز : )

 ً٘ عًِ ٚايضطًٜ٘ دٌٗ "اىل ق١ُٝ :"ايؿنٝ_عكضاط :تؾرل َكٛي١  -002
 ايتغاَض ايؿهضٟ       ا٫عتك٬ٍ ايشات٢             اؿضٜ٘ ا٫ْغاْٝ٘        ايبشح عٔ اؿكٝك٘

 تعهػ ايعباصٙ أصا٤ ...'ايق٬ٙ ع٢ً املٓاؾكني ِٖ ٚب٤٬ ٚيًُ٪َٓني صاس١  ٚؽؿا٤ "      -003
 دٛصز َٛص                                     ؽًٝض              اؾ٬طٕٛ                      بضٚتادٛصاؼ

) ايؾو بإٔ اٯخض قز ٜهٕٛ ع٢ً سل (تعبرل عٔ ق١ُٝ ؾًغؿ١ٝ ٖا١َ -ٜكٍٛ نٛصت تٛؽٛيغهٞ : -004

ٖٞٚ............... 
 ايبشح عٔ اؿكٝك١ -          ايتغاَض ايؿهضٟ -         اٱعتك٬ٍ ايشاتٞ -       اؿض١ٜ ا٫ْغا١ْٝ -

 ٢....عباص٠ َع اسز ْعضٜات اؿكٝك١ ٖٚتتغل اي.أٚ َاٜغ٢ُ بايتٓذِٝ.اْا ؽدقٝا ٫ ا٩َٔ با٫بضاز -005
 ايٓؿع١ٝ                         ايدلامجات١ٝ                       ايذلابط                     ايتطابل
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 ٚيهٓ٘ ٜبك٢ ع٢ً ايقٛص٠ ايظا٥ؿ١ اـارع١ايعامل احملغٛؼ ٜؾاصى ايعامل املعكٍٛ ٚوانٝ٘  -006

 ػغز ايعباص٠ ؾهض
 .ؽًٝض ( عامل املجٌ  -َٛص  - أؾ٬طٕٛ -) عكضاط 

يكِٝ يٝغت َعاٜرل َغتك١ً ٚقا١ُ٥ بشاتٗا بٌ ٢ٖ أْٛاع يًؿعٌ ا٫صار٣ احملض ٚايتؿنٌٝ ايؾدق٢ ا -007

 يطبٝع١ ايكِٝتتؿل املكٛي١ َع ص١ٜ٩......... . ٜكّٛ ع٢ً املٌٝ ٚايضغب١ يز٣ ا٭ؾضار
 َانػ ؽًٝض -دٛصز َٛص  - تَٛاؼ ٖٛبظ -عبٝٓٛطا 

اؿل ٫ ٜعضف بايضداٍ.. ٚإمنا ٜعضف ايضداٍ باؿل.. ؾاعضف اؿل تعضف أًٖ٘ (( ٖشٙ $ٜكٍٛ ا٫َاّ عًٞ  -008

 ايعباص٠ تدلص إٔ ايكِٝ .......................
 َتُاث١ً                       َتبا١ٜٓ                    َٛمٛع١ٝ                سات١ٝ

 ..........ايتظا٢َ مبغ٦ٛي١ٝ أؾعاىل ٚادب ٜ٪نز اختٝاص٣ ػغز املكٛي١ ق١ُٝ تهغبٗا ايؿًغؿ١  -014
 اؿض١ٜ ( ز :  )

عٓتأخض نجرلا ٫ْٓا َاطيٓا ْؿهض بٓؿػ ايٝات تؿهرل ايغابكني َاطيٓا ْعٝؿ ؾ٢ َام٢ مل  -010

 ...........ؾًغؿ١ٝ ٖا١َْغتطٝع اـضٚز َٓ٘..ٚسيو ٫ْٓا ْؿتكز يك١ُٝ 
 ا٫عتك٬ٍ ( ز :  )

 ػغز املكٛي١ طبٝع١ ايكِٝ عٔ . انتؾاؾ٢ يًؿن١ًٝ َعٓاٙ تعضٜـ ٚتٛدٝ٘ -011
 ( عكضاط -أؾ٬طٕٛ  -دٛصز َٛص  -)بضٚتادٛصاؼ 

"تَٛاؼ ارٜغٕٛ"أٍٚ عض َٔ اعضاص ايٓذاح ٖٛ إٔ ت٪َٔ بٓؿغو"أ٣ َٔ ايكِٝ ايت٢ تهغبٗا ايؿًغؿ١  -012

 .............ايعباص٠ي٬ْغإ تزٍ عًٝ٘ 
 ا٫عتك٬ٍ (ز : ) 

ػغز .ايٓشات ٜغتطٝع عٌُ عز٠ متاثٌٝ َٔ ْؿػ ايؿهض٠ رٕٚ إٔ تتأثض بٗا ايؿهض٠ ا٫ف١ًٝ -013

 ايكِٝ عٔ........املكٛي١ اؾهاص
 اؾ٬طٕٛ              ؽًٝض                 ٖٛبظ                بضٚتادٛصاؼ

ملٛاد١ٗ اخطاصٙ ٚيهٔ اثاصٙ تبآٜت ٚؾكا ملز٣ قزص٠ َٚعضؾ١ ا٫ؾضار تغاقط املطض بػظاصٙ ؾأعضع ايٓاؼ  -014

 _بطبٝعت٘.ٜؾرل سيو اىل إ اؿضٜ٘ :
 شلا رصدات ثابت٘.                 َطًك٘.ـ           يٝغت َتٓاٖٝ٘.ـ           شلا رصدات كتًؿ٘ـ 

 تعدل ٖشٙ املكٛي١ عٔ ق١ُٝ . ٚبايهشب ْزاؼ با٭قزاّ.  بايقزم ْغُٛ ؾٛم ايٛص٣ -015
 اؾُاٍ ( - اـرل -) اؿل 

 .-اىل ق١ُٝ : " ايؿنًٝ٘ عًِ ٚايضطًٜ٘ دٌٗ" تؾرل َكٛي١ عكضاط -016
 ايتعإٚ ـ                  اؾُاٍـ              اؿل ـ                     ااـرل ـ 

ؾإْين قارص ع٢ً ايٛقٛف  أْا صدٌ عًُٞ ٫ أعذلف بؿًغؿ١ ع٣ٛ ؾًغؿ١ ص٥ٝغٞ ٚست٢ أصمٞ ص٩عا٥ٞ -017

 تعاصض املكٛي١ َع اسز قِٝ ايؿًغؿ١ ع٢ً صأعٞ ) ْٝهاْٛص باصا(
 ايبشح عٔ اؿكٝك١                 ايتغاَض                         ا٫عتك٬ٍ                اؿض١ٜ

املعًِ هب عًٝ٘ أ٫ ٜعًِ ايط٬ب ْقٛفا قؿٛظ١ ٚأقٛا٫ َٛصٚث١ بٌ ٜعًُِٗ نٝـ ٜعضؾٕٛ  -018

 سكٝك١ ا٭ؽٝا٤ ػغز ايعباص٠ ق١ُٝ تهغبٗا ايؿًغؿ١ 
 ايبشح عٔ اؿكٝك١ (ز : ) 
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نجرلّا َا لز اؾضار ا٫عضٙ ايٛاسزٙ ىتًـ اطٚاقِٗ اَاّ ايتًؿاط ؾُِٓٗ َٔ ٜضٜز َؾاٖز٠ املباصاٙ ٚاخض  -024

   _ٜؾرل سيو اىل ايكِٝ : املقاصع٘ ٚطؿ٬ ٜبه٢ ٜضٜز ؾًِ نضتٕٛ.ٜضٜز 
 اـاصدٝ٘ـ               املطًك٘. ـ           املٛمٛعٝ٘. ـ         .  ايٓغبب٘ـ 

ايٓاؼٴ ٜعٝؾٕٛ ؾ٢ ْؿٛؼ ايٓأؼ أنجض مما ٜعٝؾٕٛ ؾ٢ ْؿٛؼ أْؿغِٗ؛ أ٣ أِْٗ ٫ٜتشضنٕٛ  -020

تزعٛ املكٛي١ إيٞ ايتشًٞ بإسزٟ ايكِٝ اييت -. املٓؿًٛط٢–٫ٜٚغهٕٓٛ إ٫ ٭ٕ ايٓاؼ ٜضٜزٕٚ سيو " 

 ٜهغبٓا ايتؿًغـ ٖٚٞ ........
 ا٫عتك٬ٍ ( ز :  )

 اعٌُ اـرل ٚأستغب٘ عٓزاهلل"أ٣ ايكِٝ ايت٢ تهغبٗا ايؿًغؿ١ تزٍ عًٝ٘ ايعباص٠ -021
 ايتغاَض ( ز :  )

 ْٖٚٛقُت اسٝاْا ؾًٗٓا يشيو ْؿتكز سض١ٜ ايضأ٣ ٫ْٓا اؾتكزْا اسز سزٚرٖا  -022
 اينضٚص٠ ( ز :  )

..عٓزَا تشٚب ا٭ْا يف مٔ ٜٚقبض املض٤ عز٠ مناسز ٭خضٜٔ يف ا٭ؾعاٍ ٚا٭قٛاٍ ...ٖٓا ؾكز املض٤ أسز  -023

 أِٖ ايكِٝ اٱْغا١ْٝ ..
 ..ايبشح عٔ اؿكٝك١ ..ايتغاَض(ا٫عتك٬ٍ) اؿض١ٜ ..

َظٜر عن٣ٛ َٔ إٕ ايعٌُ ؾ٢ اٱْتاز املار٣ ٚعٌُ ايؿٓإ ُٖا َٔ طبٝع١ ٚاسز٠ ؾه٬ُٖا  -024

 .....ػغز ايعباص٠ أسز ايعًّٛ املضتبط١ مببشح ا٭نغٛيٛدٝا . ايعك٢ْ٬ ٚاؿغ٢
 اؾُاٍ (ز : ) 

يٛ عٴ٦ًت: َاايشٟ تت٢ُٓ إٔ تؾضب٘ رٕٚ إٔ تؿٝل ؟، يكًت : عقرل ايهتب ، خ٬ف١ ايؿهض ،  -025

 َغشٛم ايؿًغؿ١ ) أْاٜػ ْني(ػغز املكٛي١ ق١ُٝ تهغبٗا ايؿًغؿ١ 
 عٔ اؿكٝك١ (ايبشح ز :  ) 

ٜتؿل املجٌ َع اسز٣ . ) عقؿٛص يف ايٝز خرل َٔ عؾض٠ عقاؾرل ع٢ً ايؾذض٠ (. ٜكٍٛ املجٌ ايؾعيب -026

 ........ ْعضٜات اؿكٝك١ عٓز ايؿ٬عؿ١
 ايدلمجات١ٝ -                        ايٓغب١ٝ -                      ايذلابط -                   ايتطابل -

ايؿ٬عؿ١ إٔ ايعباصات ايت٢ ٫ تتغل َع بعنٗا ايبعض هب إٔ تغتبعز آيٝا َٔ ؾ١٦ "ٜض٣ بعض  -027

 اؿكا٥ل ايقارق١ "ػغز ايعباص٠ إسز٣ ْعضٜات اؿكٝك١ عٓز ايؿ٬عؿ١

 ايدلمجات١ٝ -                            ايتٓاظض  -                       ايذلابط -                 ايتطابل 

 ػغز املكٛي١ ق١ُٝ تهغبٗا ايؿًغؿ١ . يٝأؼ َٔ ايبشح قبٌ ايٛفٍٛ إىل آخض َز٣ ايعكٌَٔ اؾي ا -028
 ايبشح عٔ اؿكٝك١ ( ز:  )

َٔ املغتشٌٝ ؾ٢ اعتز٫ٍ فشٝض إ تهٕٛ َكزَات اؿذ٘ فارق٘ ٚتهٕٛ ْتٝذتٗا ناسب٘  -034

 ..تؾرل ايعباصٙ اىل اسز ْعضٜات اؿكٝك٘ ٖٞ ْعض١ٜ ..
 ايٓذاح ايع٢ًُ                         ايدلمجاتٝ٘                       ايتطابل                      ايذلابط

 قايٛا اؾٌُ طًع ايٓد١ً!قًٓا ارٟ اؾٌُ ٚارٟ ايٓد١ًٜعدل عٔ اسزٟ ْعضٜات اؿكٝك١ -030
 ايدلمجات١ٝ -                          ايذلابط  -                 ايتطابل

 املجٌ ا٫لًٝظٟ" ايًٞ تهغب ب٘ ايعب ب٘" هغز اسزٟ ْعضٜات اؿكٝك١ ٖٜٚٞكٍٛ  -031
 ايدلمجات١ٝ                            ايذلابط                   ايتطابل 
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سزخ عطٌ ؾ٢ عٝاصت٢ ٚتهضص ايشٖاب يًُٝهاْٝه٢ انجض َٔ َض٠ ٚيهٔ مل ٜؿًض ؾ٢  -032

  ؾهض٠اف٬سٗا يزصد١ اْ٘ قاٍ استاص ري٢ًٝ ٜؾرل سيو اىل
 اؿضٜ٘ ٚا٫يظاّ .ـ           اؿضٜ٘ ٚاملغ٪يٝ٘.ـ        اؿضٜ٘ ٚايؾعٛص.ـ           اؿضٜ٘ ٚاينضٚصٙ. ـ

 هغز سيو ؾهض       . نجرلا َا تهٕٛ ا٫ؽٝا٤ َٔ سٛيٓا ٫ ًْك٢ شلا با٫ ا٫ اسا استذٓا ايٝٗا -033
 اؾ٬طٕٛ                       َٛص                        ؽًٝض                      عبٝٓٛطاـ 

"ايك١ُٝ ايعًٝا ٢ٖ َجاٍ املجٌ ٚايك١ُٝ ا٭خ٬ق١ٝ َٓاطٗا ايؿن١ًٝ ٚتعضف مبا ٜٓبػ٢ عًُ٘ بٓا٤ ع٢ً  -034

 ايٛاطع ايعك٢ً"ػغز ايعباص٠ طبٝع١ ايكِٝ عٓز.........
 تَٛاؼ ٖٛبظ -                   اؾ٬طٕٛ -                 َانػ ؽًٝض  -                     عبٝٓٛطا

ق١ُٝ ايغٝاص٠ َض١ْٖٛ مبا ت٪رٜ٘ َٔ خزَات يهٔ ْٛع َٚٛرٌٜ ايغٝاص٠ ٚمثٓٗا قز ت٪ؽض إىل ق١ُٝ  -035

 ٜزٍ سيو ع٢ً إ طبٝع١ ايكِٝ. خاصد١ٝ تزٍ ع٢ً ايػ٢ٓ ٚاملٛقع ا٫دتُاع٢ ٚايطبك١ اٱدتُاع١ٝ
 ثابت١ -                                سات١ٝ -                 َطًك١  -                       َٛمٛع١ٝـ 

٫ دز٣ٚ َٔ َٓاقؾ١ َقزص ايؿهض٠ َٚا ٢ٖ َكزَاتٗا ٚيهٔ املِٗ ٖٛ تؿشك ْتا٥ذٗا "تتؿل ايعباص٠  -036

 َع ٚاسز٠ َٔ ْعضٜات اؿكٝك١ عٓز ايؿ٬عؿ١
 ايدلمجات١ٝ -                   املجاي١ٝ -              ايذلابط  -                   ايتطابل ـ 

 ػغز ايعباص٠ طبٝع١ ايكِٝ عٓز. هب ايبشح عٔ أعاؼ عك٢ً يًؿن١ًٝ ٚا٭خ٬م -037
 عٝٓٝٛطا ( -ٖٛبظ  -عكضاط -)بضٚتادٛصاؼ 

عٓز طٜاصتو ملعضض ايهتاب يؿت اْتباٖٞ اعِ اسز ايهتب املعضٚم١ ؾكُت بؾضا٤ٙ ع٢ً ايؿٛص ثِ  -038

 ٖشا ايتقضف َع اسز قِٝ ايتؿًغـ . بعز قض٤ات٘ ٚدز٠ قتٛاٙ اقٌ بهجرل َٔ عٓٛاْ٘ ... ٜتٓاقض
 ايبشح عٔ اؿكٝك١ (ز : ) 

سٖب أسز ايط٬ب إىل َهتب٘ يؾضا٤ قًِ داف أطصم ؾأخضز ي٘ فاسب املهتب٘ ايعزٜز َٔ أْٛاع  -044

 ا٭ق٬ّ ٚعضمٗا أَاَ٘ يٝدتاص َٔ بُٝٓٗا. ٜعدل ٖشا املٛقـ عٔ .
 / اؿضٜ٘ ٚاينضٚص٠/اؿضٜ٘ ٚايؾعٛص/اؿضٜ٘ ٚاملغ٪يٝ٘( سضٜ٘ ا٭ختٝاص) 

ػغز ايعباص٠ ق١ُٝ ؾًغؿ١ٝ ”. . ؾُٔ ايعذظ إٔ متٛت دباّْا…إسا مل ٜهٔ َٔ املٛت بز ” ٜكٍٛ املتٓيب -040

 ٖا١َ ٖٚٞ .............
 ايتغاَض ايؿهضٟ -            اؿض١ٜ ا٫ْغا١ْٝ -    ا٫عتك٬ٍ ايشاتٞ -   ايبشح عٔ اؿكٝك١ -

ٜكٍٛ ايؿًٝغٛف ا٭ملاْٞ إمياٌْٜٛ ناْط" ٫ أسز ٜغتطٝع ايظا٢َ بطضٜكت٘ نُا ٖٛ ٜضٜز ٭فبض  -041

ؾضسا ٚععٝزا نٌ َٓا ٜغتطٝع ايبشح عٔ ععارت٘ ٚؾضس٘ بطضٜكت٘ ايت٢ ٜضٜز ٚنُا ٜبزٚ ي٘ ايطضٜل 

 ايغًِٝ ؽضط أ٫ ٜٓغ٢ اٯخضٜٔ ٚسكِٗ ؾ٢ ايؾ٧ سات٘ "ػغز املكٛي١ أسز سزٚر اؿض١ٜ
 اؿض١ٜ ٚايٛادب - اؿض١ٜ ٚاملغ٪ي١ٝ -اؿض١ٜ ٚاينضٚص٠  -اؿض١ٜ ٚايؾعٛص ـ 

اؿل ٫ ٜعضف بايضداٍ.. ٚإمنا ٜعضف ايضداٍ باؿل.. ؾاعضف اؿل تعضف أًٖ٘ (( $ٜكٍٛ ا٫َاّ عًٞ  -042

 تعهػ ايعباص٠ ايكِٝ يزٟ ..........................
 ُػٝٚيِٝ د                 تَٛاؼ ٖٛبظ                      صدٛصز َٛ                         باصٚخ عبٝٓٛطاـ 

٫ تغتطٝع اؿهِ ع٢ً ايهتاب َٔ غ٬ؾ٘ ػغز ايعباص٠ ق١ُٝ َٔ ايكِٝ ايت٢ تهغبٗا ايؿًغؿ١  -043

  ( ايبشح عٔ اؿكٝك١) ز : 
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َؿّٗٛ ٜكٍٛ املجٌ ايق٢ٓٝ " ايؿ٬ح ٜطًب املطض ٚاملغاؾض ٜطًب ايطكػ اؾٌُٝ " تؾرل ايعباصٙ اىل  -044

 ايكِٝ يز٣ ..
 بضٚتادٛصاؼ                             ؽًٝض                         اؾ٬طٕٛ                                      عكضاط  ـ

نٝٓؼ " اْ٘ ٚقت ا٫ؼار اؾُاع٢ ؾايطبكات ايعًٝا تٗتِ بايطبكات ايزْٝا ..ٖٚٓا تٗزأ  –ٜكٍٛ ب٢  -045

 املكٛي٘ اسز ايكِٝ ايؿًغؿٝ٘ ٖٞ ....اـقَٛات ٚاينػا٥ٔ...تعهػ 
 ايتغاَض -                           اؿضٜ٘  -               ا٫عتك٬ٍ  -                ايبشح عٔ اؿكٝك٘ ـ 

 ايػٍٛ سٝٛإ مدِ ؽايـ املكٛي١ أسز ْعضٜات اؿكٝك١ عٓز ايؿ٬عؿ١ -046
 ايتطابل ( ز :  )

 اسغٔ ٚإ اعا٩٤ا اعا٤ ايعباص٠ تزعٛاىل٫ٜهٔ اسزنِ اَع١ إ اسغٔ ايٓاؼ  -047

 ( اؿض١ٜ_                         ايتغاَض_              ا٫عتك٬ٍ_               )ايبشح عٔ اؿكٝك١

عًُت٢ٓ ايضٜامٝات أْ٘ ميهٓٓا ايٛفٍٛ يٓتٝذ١ فشٝش١ بأنجض َٔ طضٜك١ ؾ٬ تعٔ أْو ٚسزى  -048

 فاسب اؿكٝك١ ٚإٔ نٌ َٔ خايؿو كط٤٢ػغز ايعباص٠ أسز ايكِٝ ايت٢ تهغبٗا ايؿًغؿ١ 
 ايتغاَض (ز :  ) 

ٝٸ١  -054 ٕٳٸ َعٵعِ املعاصى آييت خنتٳٗا ملٵ تهُٔ ع٣ٛ أسٵـزاخ ٖاَؾ ٝٳا٠ أ ٔٳ اؿ عتزٔصى يف ٚقتٺ َتأخٸـض َ

ـٳٔ سٝاتٹو اؿكٝكٹ١ٝ.  تعدل املكٛي١ عٔ ق١ُٝ أؽػٳًتو ع
 ايبشح عٔ اؿكٝك١ (ز :  ) 

ْت سض عاصض صناب املذلٚ ؽدقا يكٝاَ٘ بايتزخني ؾدلص سيو باْ٘ سض ؾضر عًٝ٘ اسز ايضناب بكٛي٘ ا -050

 -َامل تنض هغز سيو ؾهض٠ :
 اؿضٜ٘ ٚايتغاَض.ـ             ٘ ٚايؾعٛص.ٜاؿضـ             اؿضٜ٘ ٚاينضٚص٠.ـ          اؿضٜ٘ ٚاملغ٪يٝ٘. ـ 

 اىل ايكِٝ عٓز : "َقا٥ب قّٛ عٓز قّٛ ؾٛا٥ز"تؾرل ٖش٠ املكٛي٘ -051
 َٛص.                      ؽًٝض.                              .بضٚتادٛصاؼ                عكضاط.ـ 

 " ا٫َض ع٢ً ٖشا ايٓشٛ ؾكط ٚيٝػ ع٢ً مٛ أخض " تؾرل ايعباصٙ اىل اؾتكار ق١ُٝ .. ...... -052
 اؿكٝك٘ايبشح عٔ  -                  ايتغاَض  -                       ا٫عتك٬ٍ  -                     اؿضٜ٘ ـ 

ٜكٍٛ تَٛا ا٫ن٢ٜٓٛ ) إْ٘ بٓا٤ ع٢ً نٕٛ ايؾ٤٢ أٚ ٫ نْٛ٘ تهٕٛ أؾهاصْا فارق٘ أٚ ناسب٘  -053

 ( هغز سيو إسز٣ ْعضٜات اؿكٝك٘ ....

 ايٓذاح ايع٢ًُ                    ايدلامجاتٝ٘                           ايذلابط                      ايتطابلـ 

ا٭ملاْٞ إمياٌْٜٛ ناْط أسز ايكِٝ ايت٢ تهغبٗا ايؿًغؿ١ قا٬٥ :"اؿل ا٫خ٬ق٢ عضف ايؿًٝغٛف  -054

ايش٣ ميتًه٘ ايؾدك أٚ ايكزص٠ ايت٢ منتًهٗا يٓؿهض ْٚتدش ايكضاصات ايت٢ تٛؾض رصد١ َٔ ايتشهِ 

 ٚايغًط١ ع٢ً ا٭سزاخ ايت٢ تتهؾـ ؾ٢ سٝا٠ ايؿضر اي١َٝٛٝ "ايك١ُٝ ايت٢ عضؾٗا ناْط ٢ٖ
 سب املعضؾ١( - اٱعتك٬ٍ ايشات٢ -غاَض ايؿهض٣ ايت -) اؿض١ٜ 

"ايع٬ق٘ بني ايؿًغؿ٘ ٚايكِٝ نايع٬ق٘ بني ايٛصرٙ ٚصا٥شتٗا"تؾرل ايعباصٙ اىل إ ايع٬ق٘ بي  -055

 ٚايكِٝ ع٬ق١:ايؿًغؿ٘ 
 فضاع          تٓاقض .         اْؿقاٍ .        . تنُٔـ 

 ع...........ايتش١ٝ نايف  تتعاصض ايعباص٠ َ اٖتِ مبٔ ٜٗتِ بو اَا ايبك١ٝ ؾضر. ٜكٍٛ ؽٝهغبرل -056
 ايتغاَض ايؿهض٣           اؿض١ٜ          ا٫عتك٬ٍ ايشات٢        ١ُ ايبشح عٔ اؿكٝك١ ٝقـ 
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ظضٚف اؿٝا٠ ػدلْا عًٞ ايتعاٌَ َع كتًـ أمناط ايؾدق١ٝ،إسٕ ٫بز َٔ ؾِٗ ثكاؾ١ اٱخت٬ف  -057

 ٜضتاح.ػغز ٖشٙ املكٛي١ اسزٟ ايكِٝ ايؿًغؿٝ٘ اشلاَ٘ ٖٚٞٚيٝػ اـ٬ف،أْت تضتاح ٚاٯخض 
 ق١ُٝ اؿض١ٜ      ق١ُٝ ا٫عتك٬ٍ        ق١ُٝ ايتغاَض        ق١ُٝ ايبشح عٔ اؿكٝك١ـ 

 ٜكٍٛ ايؿضر تاصعه٢ ) م فارق٘ إسا ٚإسا ؾكط ناْت م ( ػغز املكٛي٘ إسز٣ ْعضٜات اؿكٝك٘ -058
 ا٫ْغذاّ                    ايدلمجاتٝ٘                ايذلابط               ايتٓاظضـ 

ٜٳشٴٛى عؾٶا يف قؿك؛ ن٬ٝ ٜٛصخ ايعبٛر١ٜ يؿٹضاخ٘"تعهػ  -064 ٜكٍٛ ددلإ خًٌٝ ددلإ:"ايبًبٌ ٫ 

 املكٛي١ أسز ايكِٝ اييت ٜهغبٓا ايتؿًغـ ٖٚٞ.........
 ا٫عتك٬ٍ (ز :  ) 

ٜؾرل سيو ٭سز ْعضٜات َقارص . ل٢ َٔ أندل ؼ٢إسا ناْت ؼ أندل َٔ ل، ؾإٕ  -060

 املعضؾ١)اؿكٝك١ (ٖٚٞ ْعض١ٜ ......... 
 ايذلابط (ز : ) 

ٜزعْٛا سيو املجٌ يًتشًٞ بك١ُٝ ؾًغؿ١ٝ . "ؾكط ا٭زلاى املٝت١ تغبض َع ايتٝاص" َجٌ أملاْٞ -061

........ٖٞٚ 
 ا٫عك٬ٍ (ز : ) 

اؿزٜح ٚايبز٤ بايؿعٌ ( ػغز ٜكٍٛ ٚايت رٜظ٢ْ ) إٕ أؾنٌ طضٜك٘ يتشكٝل ا٭س٬ّ ٢ٖ إْٗا٤  -062

 املكٛي٘ إسز٣ ْعضٜات اؿكٝك٘ ٢ٖٚ .....
 ايدلامجاتٝ٘                             ا٫ْغذاّ                  ايتطابل                ايذلابط

ٔٵ أؾَهاصَى." -063 ٝٹ٘ ع ْٸ٘ عِكًٞ أَْا، ؾ٬ ٳتبشٳح ؾ  ٛي١ إيٞ ق١ُٝ ؾًغؿ١ٝ ٖٚٞ ....تؾرل املك-" إ
 ا٫عتك٬ٍ ( ز : )

 )ايغٛم قارص عًٞ تٓعِٝ ْؿغ٘ بٓؿغ٘ رٕٚ اٟ قٝٛر اٚ تزخٌ َٔ ايزٚي١ (ميجٌ سيو ايعٌُ عٓز ....... -064
 ايؿاصابٞ                    ٖٝذٌ                  ارّ زلٝح                   بٔ خًزٕٚاـ 

باؿٛاص تعتُز ع٢ً ايتًكني اثبتت ايزصاعات ايعًُٝ٘ إ ايتعقب ٚايتطضف ُٖا ْتاز ب٦ٝات ٫تغُض  -065

 _٫ٚ ت٪َٔ بتعزر ا٭ؾهاص.ٜ٪نز سيو إ ايتؿًغـ وتاز ب٦ٝات :
 داَزٙ.               َػًك٘.                 َتغًط١ .                    َغتكً٘ .ـ 

 .........اٱْغإ ايعاّ َكٝاؼ نٌ ؽ٤٢ ػغز طبٝع١ ؾهض -066

 عٝبٓٛطا( - عكضاط -تَٛاؼ  -) بضٚتادٛصاؼ ـ

 ............اٱْغإ ايؿضر َكٝاؼ نٌ ؽ٤٢ ػغز طبٝع١ ؾهض -067
 أؾ٬طٕٛ ( -ٖٛبظ  -عكضاط  - بضٚتادٛصاؼ) 

ًَه١ ايتشنض ػعٌ ايٓؿػ تتشنض اؿكا٥ل ايت٢ ؽاٖزتٗا قبٌ ٖبٛطٗا إىل ا٭صض ٚسًٛشلا ؾ٢  -068

 ايبزٕ ػغز ايعباص٠ طبٝع١ ايكِٝ عٓز 
 ؽًٝض ( -َٛص  - أؾ٬طٕٛ -) عكضاط 

ٜشنض ايتاصٜذ إ ؾٝجاغٛصخ رصؼ ؾ٢ َقض عغب امل٪صخٕٛ عؾضٜٔ عاَّا ٌٜٓٗ َٔ َعاصؾٗا ٚعًَٛٗا  -074

 _ٚاخش عٓٗا ْعض١ٜ خًٛر ايضٚح ٚتٓاعذ ا٫صٚاح.ٜؾرل سيو اىل ق١ُٝ :
 اؿضٜ٘ ا٫ْغاْٝ٘                 ا٫عتك٬ٍ               ايتغاَض ايؿهضٟ          ايبشح عٔ اؿكٝك٘ـ 
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 ايطؿٌ بػضا٥ظ٠ يشيو ٜؿتكز اؿض١ٜ ٫ْ٘ اؾتؿز اسز سزٚرٖا .ٜعٝؿ  -070
 املغ٪ٚي١ٝ                        اينضٚص٠                   ايؾعٛصـ 

ػغز املكٛي١  .أ٢ْٓ َغتعز ٭ٕ أؼايـ َع ايؾٝطإ ؾ٢ عبٌٝ ايٛفٍٛ إىل ايٓقض. ٜكٍٛ : تؾضؽٌ -071

 طبٝع١ ايكِٝ عٓز
 ٛصاؼدبضٚتا -                     َٛص -                  أؾ٬طٕٛ -                   عكضاط -

 إ اع٬ؾ٘ ناْٛا َٔ اعٝار ا٫َدلاطٛصٜ٘ ٚنإ ادزار٣ َٔ اتباع٘... تؾرل اىل اؾتكارٙ ق١ُٝ... -072
 ايبشح عٔ اؿكٝك٘  -            ايتغاَض  -            ا٫عتك٬ٍ  -                  اؿضٜ٘ ـ 

إ اع٬ؾ٘ ناْٛا َٔ اعٝار ا٫َدلاطٛصٜ٘ ٚنإ ادزار٣ فدلٜٔ َٔ صعاٜاِٖ... تؾرل اىل اؾتكارٙ  -073

 ق١ُٝ... 

 ايبشح عٔ اؿكٝك٘ -                   ايتغاَض  -         ا٫عتك٬ٍ -                 اؿضٜ٘ ـ 

سيو ايهٌ ٜعذلف با٫صا٤ املشاٖب ايز١ٜٝٓ َتعزر٠ اؾُٝع ٜبز٣ صأٜ٘ ٚيهٔ ٜقشب٘ ا٫ري١ ٚصغِ  -074

 ا٫خض٣ تؾرل ٖش٠ ايعباص٠ يكُٝت٢
 ايبشح عٔ اؿكٝك١ ٚا٫عتك٬ٍ                       ايبشح عٔ اؿكٝك١ ٚاؿض١ٜـ 
 ا٫عتك٬ٍ ٚاؿض١ٜ                                     ا٫عتك٬ٍ ٚايتغاَضـ 
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 اسا ناْت ْتا٥ر ا٫عتز٫ٍ َغا١ٜٚ ملكزَات٘ ؾٗٛ اعتز٫ٍ :  -3
 ناٌَ                        ـ ْاقك  -اعتكضا٢٥                 -            اعتٓباط٢   -

اسا قًٓا إٔ املٛار ايؿًغؿ١ٝ تعتُز ع٢ً ايؿِٗ , ٚاملٓطل َٔ املٛار ايؿًغؿ١ٝ ؾٗٛ اسٕ ٜعتُز ع٢ً ايؿِٗ  -8

 ناٌَ                         ْاقك اعتٓباط٢                   اعتكضا٢٥                  ٚسيو ميجٌ اعتز٫ٍ : 
 ٍ : اسا ناْت ْتا٥ر ا٫عتز٫ٍ أندل َٔ َكزَات٘ ؾٗٛ اعتز٫ -1

 ناٌَ                           ْاقك اعتكضا٢٥                   اعتٓباط٢                 
اسا قًٓا إٔ ايًُٕٝٛ ٚايدلتكاٍ ٚايٝٛعؿ٢ تك٢ َٔ ْظ٫ت ايدلر ٚاعتدزَٓاٖا يًدل١ٖٓ ع٢ً ايكن١ٝ نٌ  -9

 املٛاحل تك٢ َٔ ْظ٫ت ايدلر ؾشيو ميجٌ : 

 اعتٓباط                    قٝاؼ                               َضبع   اعتكضا٤                       

 (ٜعز :  D,a,cاقا١َ ايدلٖإ ع٢ً ايكن١ٝ ) ايؿٝتاَٝٓات تك٣ٛ دٗاط املٓاع١ ( با٫عتٓار اىل اَج١ً َٓٗا   -5
 َضبع          اعتٓباط                      قٝاؼ                        اعتكضا٤                       

 ايكٝاّ مبغض ؽاٌَ يهٌ ط٬ب َزصع١ يبٝإ خًِٖٛ َٔ َضض نٛصْٚا ميجٌ اعتكضا٤ :  -1
 ْاقك                          ع٢ًُ                            سزع٢ تاّ                                  

 أَض : ٜعز اعتدزاّ ا٫عتكضا٤ ايتاّ ؾ٢ سقض قطضات املطض أٚ أٚصام ايؾذض  -7
 َغتشٌٝ ممهٔ                قتٌُ                         فعب                          

 تٛفـ اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ بأْٗا : -2
 فشٝش١ أٚ باطً٘ ق١ٜٛ ايقزم                 قت١ًُ ايقزم            قت١ًُ ايهشب          

 تٛفـ اؿذ١ ا٫عتكضا١ٝ٥ باْٗا :  -4
 قت١ًُ ايقش١            قت١ًُ ايبط٬ٕ          فشٝش١ أٚ باطً٘ زم            قت١ًُ ايق

 َٔ ا٭ؾهاص ايت٢ تزاٚشلا ايٓاؼ اٜاّ أصعطٛ ) إ اؾغِ ا٭ثكٌ ٜغكط اعضع ( ٚسيو ميجٌ ِٖٚ  -34
 املغضح           ايهٗـ                         ايغٛم                       اؾٓػ                             

 ٜض٣ نباص ايغٔ بإٔ نٌ َاٖٛ دزٜز ) تاؾ٘ ( ٚايكزِٜ ) أفٌٝ ( ٚسيو ميجٌ ِٖٚ :  -33
 ايغٛم                                  املغضح ايهٗـ                         اؾٓػ                             

ٜكٍٛ أسز املؿهضٜٔ ) اسا ؽاٖزت عاصَا تعدلٖا ٚأْت َغتػضم ؾٝٗا ؾاعًِ أْ٘ ؾٓا٤ اؿغ املا٢٥ ٚاسا  -38

 ناْت ايبشاص فاؾ١ٝ ٚؾٝٗا سلٛؼ غضٜك١ ؾأعًِ أْٗا عاص املعضؾ١ ( املكٛي١ متجٌ ِٖٚ : 
 املغضح                       ايغٛم            اؾٓػ                              ايهٗـ                         

ٌَٝ أغًب١ٝ ايٓاؼ يٮعتكار بأْ٘ ميهٔ َعضؾ١ ا٭سزاخ َامٝٗا ٚسامضٖا َٚغتكبًٗا عٔ طضٜل  -31

 سيو ميجٌ أٖٚاّ : $ سضن١ ايٓذّٛ 
 ح ايهٗـ                       ايغٛم                                   املغضاؾٓػ                                 

دارٍ ايؿٝظٜا٥ٕٝٛ ؾ٢ ايكضٕ ايتاعع عؾض باْ٘ اسا ٚدزت متٛدات ؾ٬بز َٔ ؽ٧ ٜتُٛز ٚيشيو قايٛا بإٔ  -39

 ا٫ثرل وٌُ اين٤ٛ , ٚسيو ميجٌ أٖٚاّ 
 املغضح ايغٛم                        اؾٓػ                        ايهٗـ                    

اؿضن١ ( ْٚؾأت عٔ سيو  –ايغضع١  –اختًط يز٣ عًُا٤ ايكضٕ ايغابع عؾض نًُات ) ايطاق١  -35

 ايهجرل َٔ املؾه٬ت ايع١ًُٝ ٚسيو ميجٌ أٖٚاّ : 
 املغضح ايغٛم                       اؾٓػ                          ايهٗـ                     
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زٕٚ إٔ ٜتشضى ؽ٧ أٚ تؿهرل بزٕٚ إٔ ٜؿهض أسز اعتكز رٜهاصت بأْ٘ ٫ميهٔ تٛدز سضن١ ب -31

 َٚاطاٍ غايب١ٝ ايٓاؼ ٜتبعٕٛ صأٜ٘ , ٚسيو ميجٌ أٖٚاّ : 
 املغضح اؾٓػ                            ايهٗـ                     ايغٛم                      

جملٕٓٛ ٜض٣ ثعابني بٓؿغذ١ٝ ٜض٣ ايؿ٬عؿ١ أْٓا ْغتطٝع ؾكط إٔ ْض٣ ا٭ؽٝا٤ املٛدٛر٠ راخٌ ص٩ٚعٓا ؾا -37

 ؾ٢ سذض٠ َْٛ٘ , ٚسيو ميجٌ أٖٚاّ : 
 ايغٛم                       املغضحايهٗـ                     اؾٓػ                             

 ايقضاع ايزا٥ض بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ سٍٛ َقطًشات ) سات٢ َٚٛمٛع٢ دٖٛض ٚعضض ( متجٌ اٖٚاّ :  -32
 املغضح ايغٛم                       ايهٗـ                                         اؾٓػ          

ٜض٣ ايؿًٝغٛف بإٔ ايغاخٔ ٚايباصر مزإ بُٝٓا ايعامل ٜكٍٛ بأُْٗا يٝػ امزار بٌ ٖٓاى تزصدات  -34

 ٫ْٗا١ٝ٥ ؾ٢ رصدات اؿضاص٠ ٚسيو ميجٌ أٖٚاّ : 

 ايغٛم                      املغضح                      ايهٗـ اؾٓػ                               
نجرلا َآَع ايهدلٜا٤ ايباسح إٔ ٜعًٔ ايقٛاب بعز إٔ تٛصط ؾ٢ اـطأ ٚقز ٜزؾع٘ ايكًل إٔ ٜغضع  -84

خط٢ عج٘ ست٢ ٜؿضؽ َٓ٘ ؾ٢ ٚقت ققرل ٚنجرلا َاتظٜٔ يٓا ايؾٗٛات أصا٤ َع١ٓٝ نتاصٖا ْٚزاؾع عٓٗا 

 ؿل , ٚسيو ميجٌ أٖٚاّ : بػض ايٓعض عٔ ايقزم ٚا
 ايهٗـ                    ايغٛم                       املغضح اؾٓػ                                

 متجٌ ............. عٓز بٝهٕٛ مجع َا اعتطعٓا َٔ ؽٛاٖز سٍٛ ايعاٖض٠ ثِ تضتٝبٗا ؾ٢ قٛا٥ِ  -83
 ايكإْٛ                     ايؿضض                   امل٬سع١ايتذضب١                                

 تغتدزّ ................. ؾ٢ املضس١ً ا٭ٚىل ٚا٭خرل٠ َٔ املٓٗر ايتذضٜب٢ . -88
 ايتذضب١ ٚايؿضض امل٬سع١ ٚايتذضب١              امل٬سع١ ٚايؿضض         ايؿضض ٚامل٬سع١               

 إسا أصار ايهؾـ عٔ ايكإْٛ ايش٣ ؽنع ي٘ طا٥ؿ١ َع١ٓٝ َٔ ايعٛاٖض .ًٜذأ ايباسح إىل ...........  -81
 ايكإْٛايتذضب١                امل٬سع١                           ايؿضض                                      

ٖا ٜغع٢ ايباسح عار٠ اىل تهٜٛٔ ؾهض٠ عا١َ عٔ ايٓعاّ ايش٣ ؽنع ي٘ ايعٛاٖض ؾ٢ ٚدٛرٖا ٚتطٛص -89

 ٚتأثرل بعنٗا ؾ٢ بعض ,  ٚسيو ميجٌ َضس١ً : 
 ايدلٖإ                ايتذضب١ ايهؾـ                                 ايبشح                                

 ْكط١ اتقاٍ بني ٬َسعات ٚػاصب عابك١ ٬َٚسعات ٚػاصب ٫سك١ , تؾرل إىل :  -85
 ايتذضب١                ايكإْٛ ايؿضض                                         امل٬سع١                        

٢ٖ يٝغت فضر ع١ًُٝ سغ١ٝ بٌ تزخٌ إهاب٢ َٔ داْب ايعكٌ ؾ٢ إرصاى ايع٬قات اـؿ١ٝ ٚإ٫  -81

 أفبشت فضر تغذٌٝ ملا ٜطضأ ع٢ً ايعٛاٖض َٔ تػرلات , تؾرل ايعباص٠ ايغابك١ إىل : 
 ايؿضض                                 ايتذضب١                   ايكإْٛ                      امل٬سع١         

قٝاّ ايعًُا٤ بضفز ايٓذّٛ ٚايهٛانب ؾ٢ أٚقات ظٗٛصٖا ٚاختؿا٩ٖا بػضض َعضؾ١ عزرٖا ٚأبعارٖا   -87

 ٚسضناتٗا ٚاملغاؾات بٝٓٗا ْٚتا٥ذٗا َجٌ اـغٛف ٚايهغٛف  ميجٌ : 
 ايؿضض                  ايتذضب١              ايكإْٛ امل٬سع١                   

 ٬َسع١ ايعاٖض٠ بعز تعزًٜٗا تعز٬ٜ نبرلا أٚ قًٌٝ عٔ طضٜل بعض ايعضٚف املقطٓع١ ميجٌ :  -82
 قإْٛ ػضب١                 ٬َسع١                     ؾضض                      

 ر بٗا ايطبٝع١ ع٢ً ايباسح رٕٚ إٔ ٜغأشلا ؽ٧ . ادابات ػٛ  -84
 ؾضض                      ػضب١                 قإْٛ ٬َسع١                       
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ع٢ً ايباسح إٔ ٜكٗض ايطبٝع١ ست٢ تهؾـ ي٘ عٔ اعضاصٖا ٚإٔ ىنع ؾهضت٘ $ ٜكٍٛ نًٛر بضْاصر  -14

 تػٝرلٖا ,املكٛي١ ايغابك١ تعدل عٔ : يًطبٝع١ ٚإٔ ٜهٕٛ َغتعز يذلنٗا أٚ تعزًٜٗا أٚ 
 ايكإْٛ ايتذضب١             امل٬سع١                    ايؿضض                     

ادضا٤ات قاّ بٗا ايباسح نؾؿت ي٘ إٔ املا٤ ٜتأيـ َٔ عٓقضٜٔ يهٌ َُٓٗا خٛاف٘ ايٓٛعٝ٘ ٚبٝٓت ي٘  -13

 ْغب نٌ َٓٗا ؾ٢ تضنٝب املا٤ .
 قإْٛ ػضب١                ؾضض                                  ٬َسع١             

قٝاّ ايباسح بايتأيٝـ بني ايٓشاؼ ٚايكقزٜض ٚايضفال بٓغب َع١ًَٛ ٚايت٢ اْتذت ي٘ عٓقض ايدلْٚظ ,  -18

 ميجٌ : 
 قإْٛ ػضب١                ٬َسع١                      ؾضض                          

أصدع دايًٝٝٛ ايغبب ؾ٢ إخت٬ف عضع١ ا٭دغاّ ايغاقط١ ؾ٢ ايؿنا٤ إىل َكا١َٚ اشلٛا٤ ٚتأنز َٔ سيو  -11

 بإعكاط نتٌ كتًؿ١ ؾ٢ َهإ َؿضؽ اشلٛا٤ يعضٚف َقطٓع١ , املكٛي١ ايغابك١ تعدل عٔ 
 ؽضٚط ايتذضب١اغضاض ايتذضب١                تعضٜـ امل٬سع١         تعضٜـ ايؿضض      

 ب١ ايت٢ ًٜذأ إيٝٗا ايباسح ؾ٢ َضس١ً ايبشح ) املضس١ً ا٭ٚىل ( ٢ٖ : ايتذض -19
 ايغًب١ٝ                     ايع١ًُٝ                   ا٫ْغا١ْٝ املضػ١ً                            

 ايتذضب١ ايت٢ ًٜذأ إيٝٗا ايباسح ؾ٢ َضس١ً ايدلٖإ ٢ٖ :  -15
 ا٫ْغا١ْٝ ايع١ًُٝ                   ايغًب١ٝ                       املضػ١ً                           

أطًل عًٝٗا )نًٛر بضْاصر ( ػاصب َٔ أدٌ ايٓعض أٚ مجع َعًَٛات ٚتغتدزّ ؾ٢ عًِ ٚظا٥ـ ا٭عنا٤  -11

 ٚؾ٢ عًِ ايع٬ز ٢ٖٚ : 
 املع١ًُٝ                 ايع١ًُٝ   ايغًب١ٝ                        املضػً٘                             

) قٝاّ ايباسجٕٛ بتًكٝض اؿٝٛاْات باؾضاثِٝ أٚ ٜظٚرْٚٗا ببعض ايػاطات أٚ املٛار ايغا١َ ملعضؾ١ َا هز  -17

 عًٝٗا َٔ امطضابات عن١ٜٛ قز تؿن٢ إىل املٛت ( ٖٛ ػضب١ :
 َع١ًُٝ                     ع١ًُٝ  َضػ١ً                                عًب١ٝ                          

عٓز سكٔ ايعًُا٤ يًطٝٛص مبار٠ ) ايهٛصاص ( انتؾؿٛا اْٗا ت٪ر٣ إىل ؽًٌ أعقاب اؿضن١ ٚاملٛت   -12

 رٕٚ إ متػ أعنا٤ اؿػ , ٢ٖٚ ػضب١ : 
 َع١ًُٝ ع١ًُٝ                   َضػ١ً                                 عًب١ٝ                           

إسا مل ٜتزخٌ ايباسح ؾ٢ طضٜك١ تضانٝب ايعاٖضٙ أٚ ؼزٜز ظضٚؾٗا ٚقاَت ايطبٝع١ َكاَ٘ إَا ٭عباب  -14

 خًك١ٝ أٚ ر١ٜٝٓ , ؾ٢ٗ ػضب١ : 
 َضػ١ً                    إهابٝ٘ عًب١ٝ                            ع١ًُٝ                                 

ٚبا٥ٞ ٜكّٛ ايعامل بايغؿض إىل أَانٔ اْتؾاص ٖشا ايٛبا٤ ملعضؾ١ اعضام٘ يقعٛب١ تعضٜض ا٫ْغإ ملضض  -94

 ٚطضم اْتؾاصٙ , ٢ٖٚ ػضب١ :
 ع١ًُٝ                    َع١ًُٝ عًب١ٝ                          َضػ١ً                                 

سني أقًع ايعًُا٤ عٔ تؿغرل سنضت نتب تاصٜذ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٚايهُٝا١ٝ٥ اْٗا مل تٓؾأ إ٫  -93

 ايعٛاٖض بٓا٤ ع٢ً أعاطرل ايكزَا٤ أٚ رٜاْات ايؾعٛب ايبزا١ٝ٥ ٚسيو ٜعدل عٔ : 
 تعضٜـ ايتذضب١ ؽضٚط ايتذضب١           أْٛاع ايتذضب١                  ؽضٚط ايؿضض           

 ئ ٜػ٢ٓ عٔ ايباسح ؽ٦ٝا إٔ ٜهزؼ املعًَٛات ع٢ً غرل ْغل ٚع٢ً غرل ٖز٣ ٚسيو ميجٌ :  -98
 ايتذضب١ ايع١ًُٝ           ايكإْٛ ايع٢ًُ           امل٬سع١ ايع١ًُٝ ايؿضض ايع٢ًُ              
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ٖا ٚمل صغِ أْ٘ أٍٚ َٔ سزر اعػ املٓٗر ايع٢ًُ اؿزٜح ٚبني َضاسً٘ يهٓ٘ مل ٜكزص ايؿضٚض سل قزص -91

 ًٜض ؾ٢ بٝإ أُٖٝتٗا :
 أصعطٛ                   اٚدغت نْٛت  بٝهٕٛ                   ٌَ                       

ٜكٍٛ ْٝٛتٔ ) يكز تكزَت ست٢ اٯٕ ؾ٢ تؿغرل ايعٛاٖض ايغُا١ٜٚ ٚظٛاٖض املز ٚاؾظص بك٠ٛ اؾاسب١ٝ  -99

َا٫ٜغتٓبط َٔ ايعٛاٖض ؾضٚما ( املكٛي١  ٚيه٢ٓٓ مل أسزر عبب اؾاسب١ٝ ٚمل أؽٌٝ ؾضٚما ٫ٕ نٌ

 متجٌ : 
 ق١ُٝ ايؿضض                إعتبعار ايؿضض ؽضٚط ايؿضٚض               أ١ُٖٝ ايؿضٚض                  

أنز ع٢ً أ١ُٖٝ ايؿضض ٚع٢ً مضٚص٠ تضى اؿض١ٜ يًعكٌ ٚصؾع ايكٝٛر أَاّ اـٝاٍ بؾضط إٔ تهٕٛ  -95

 ايك١ُٝ ايع١ًُٝ يًٓعضٜات :ايعٛاٖض ٢ٖ اؿهِ ايؿافٌ ؾ٢ 
 نًٛر بضْاصر بٝهٕٛ                    ٌَ                 أصعطٛ                    

قاٍ بإٔ ايؿضض اؾزٜز ٜتدش َهاْا ؾ٢ ايعًِ ٖٛ ايش٣ ٜ٪ر٣ إىل ؾهض٠ ػضٜب١ٝ تؾٗز ايعٛاٖض  -91

 بقزقٗا , ٖٛ : 
 أصعطٛ                       بٝهٕٛ              ٌَ ٌٖٜٛٚ                      

ٜكٍٛ نًٛر بضْاصر ) إٕ تأٌٜٚ ايعٛاٖض أٚ ايؿهض٠ ايعا١َ ٢ٖ يب املٓٗر ٫ْٗا ٢ٖ ايت٢ تجرل ايتذاصب   -97

 ٚامل٬سعات ٚؼزر ؽضٚط ايكٝاّ بٗا ( املكٛي١ متجٌ : 
 ٚظٝؿ١ ايؿضض      ؽضٚط ايؿضض               أ١ُٖٝ ايؿضض                  َع٢ٓ ايؿضض                  

إْٗٝاص ايؿضٚض ايؿاعز٠ ٜؿٝز ٫ْ٘ وزر فاٍ ايبشح بٛمٛح ٚوقضٙ ؾ٢ # نًٛر بضْاصر$ ٜكٍٛ  -92

 ْطام مٝل عٝح ميهٔ ايٛفٍٛ اىل ايؿضض ايقشٝض . املكٛي٘ تعدل عٔ : 
 ب ايؿضض ؽضٚط ايؿضض                  تضتٝأ١ُٖٝ ايؿضض                  َع٢ٓ ايؿضض                   

ٜكٍٛ أسز ايعًُا٤ : إٕ ايباسح نجرلا َاٜغتؿٝز َٔ اخطا٥٘ ؾايٓعضٜات اـاط١٦ ناْت عب٬ٝ اىل  -94

 ٚمع ؾضٚض فشٝش١ . املكٛي١ تعدل عٔ : 
 ؽضٚط ايؿضض                 تضتٝب ايؿضض أ١ُٖٝ ايؿضض                  َع٢ٓ ايؿضض                    

زخ اثٓا٤ ع١ًُٝ ايتٓؿػ ؾ٢ ايض٥تني ٚاثبتت ػاصب نًٛر بضْاصر خطأ ظٔ ايعًُا٤ إٔ سضم ايغهض و -54

 ٖشا ا٫َض ٚإٔ ايهبز ٖٛ ايعنٛ املغ٦ٍٛ عٔ سيو .املكٛي١ تعدل عٔ : 
 ؽضٚط ايؿضض                    َع٢ٓ ايتذضب١ ق١ُٝ ايؿضض                   تعضٜـ ايؿضض                  

ا٫صض َضنظ ايهٕٛ  ؾ٢ تؿغرل عزٙ ظٛاٖض طبٝع١ٝ ٚملا دا٤ دايًٝٛ  ؾؾٌ ؾضض ايعًُا٤ قزميا عٔ إٔ -53

 بضٖٔ ع٢ً ؾغارٙ ٚلض ؾ٢ تؿغرل ايعٛاٖض املضتبط١ بشيو . املكٛي٘ تعدل عٔ : 
 ؽضٚط ايتذضب١ ؽضٚط ايؿضض                    تعضٜـ ايؿضض                   ا١ُٖٝ ايؿضض                 

) مل ٜتبني خطأ ْعض١ٜ بطًُٝٛؼ عٔ ا٭صض ٚأْٗا َضنظ ايهٕٛ إ٫ عٓزَا صأ٣ نٛبضْٝل أْٗا ٫تؿغض  -58

بعض ايعٛاٖض ايغُا١ٜٚ ؾكز ٫سغ إٔ بضٜل املضٜذ ىتًـ ؾ٢ ايقباح عٓ٘ ؾ٢ املغا٤ مما ٜزٍ ع٢ً 

 إخت٬ف بعزٙ عٔ ايؾُػ ؾأخش ٜؿهض ؾ٢ إٔ ا٭صض تتشضى سٍٛ ايؾُػ (املكٛي١  تعدل عٔ : 
 ايتذضب١              ايكإْٛ ايؿضض                    امل٬سع١                       

 

ب٢ٓ أسز ايباسجني ؾضما خٝايٝا رٕٚ ا٫عتُار ع٢ً امل٬سعات ٚايتذاصب ؾغض ب٘ ا٫َضاض املظ١َٓ بأْٗا  -51

استكإ ؽزٜز مما أر٣ بعًِ ٚظا٥ـ ا٫عنا٤ بإٔ ٜغرل ؾ٢ اػاٙ خاط٧ يؿذلٙ ط١َٝٓ ط١ًٜٛ . املكٛي١ 

 تعدل عٔ : 
 َع٢ٓ امل٬سع١ ط ايؿضض                 ؽضَٚع٢ٓ ايؿضض                أ١ُٖٝ ايؿضض                     
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) ٫هٛط ايكٍٛ بإٔ نٌ دٗاط عن٣ٛ ؾ٢ اؾغِ ٜٓتر ن١ُٝ ايزّ ايت٢ وتاز إيٝٗا ٫ٕ سيو ٜٓاقض  -59

 اؿكٝك١ ايع١ًُٝ بإٔ ايكًب ٖٛ املغ٦ٍٛ عٔ اعزار ايزّ ٚتٛطٜع٘ يًذغِ نً٘ ( . املكٛي٘ تعدل عٔ 
 ق١ُٝ ايؿضض ؽضٚط ايؿضض                                 تعضٜـ ايؿضض               تعضٜـ ايتذضب١ 

إٔ ٖٓايو ًَها ٜؾضف ع٢ً $ نبًض $ ) اؾذلض ايكزَا٤ ق٠ٛ ا٫سضام ٜؿغضٕٚ بٗا طبٝع١ ايٓاص ٚاؾذلض  -55

 سضن١ نٌ نٛنب عٝاص ( ايعباص٠ تعدل عٔ : 
 َع٢ٓ ايؿضض              ؽضٚط ايتذضب١  ؽضٚط ايؿضض                   أ١ُٖٝ ايؿضض                  

) قاّ بٝهٕٛ بزصاع١ أَج١ً عزٜز٠ تٛد٘ ؾٝٗا اؿضاص٠ نأؽع١ ايؾُػ ٚايقٛاعل ٚاملٝا٠ ايػاط١ٜ  -51

 ساي١ (املكٛي١ ايغابك١ تعدل عٔ قا١ُ٥ :  16ٚا٫دغاّ اؿ١ٝ ٚايتدُض ٚا٫ستهاى ٚأَج١ً أخض٣  تبًؼ 
 ايتؿاٚت                           ايتزصز                           اؿنٛص       ايػٝاب                                 

ٜكٍٛ ) باعترل ( اسا عطًت املعاٌَ أفبشت ايعًّٛ ايتذضٜب١ٝ فٛص٠ يًعكِ ٚغزت عًَٛا عادظ٠ ٫عًّٛ  -57

 تكزّ أٚ َغتكبٌ , ايعباص٠ تعدل عٔ : 
 ؽضٚط ايؿضض ذضب١            أ١ُٖٝ ايؿضض                  ؽضٚط امل٬سع١           ؽضٚط ايت

) إسا نإ ظٗٛص ايؾُػ ٜكابً٘ ايهغٛف ايش٣ ٜقشب٘ إختؿا٤ أؽع١ ايؾُػ ٚاؿضاص٠ ؾ٢ ايٛقت  -52

 ْؿغ٘ ( ؾشيو ٜعدل عٔ قا١ُ٥ : 
 ايتؿاٚت                            ايتزصز ايػٝاب                          اؿنٛص                                

 بٝهٕٛ إسز٣ ٚأصبٝعني ظاٖضٙ يًشضاص٠ تظٜز ؾٝٗا ٚتٓكك , ٚسيو ميجٌ قا١ُ٥ : رصؼ  -54
 ايتزصز ايتؿاٚت                           اؿنٛص                                ايػٝاب                            

 إ ,ٜض٣ بعض املٓاطك١ إٔ قٛا٥ِ بٝهٕٛ خاف١ مبضس١ً ايهؾـ أنجض َٓٗا َضس١ً ايدلٖ -14
 أعاصض                           َذلرر                              َتذاٌٖ أ٩ٜز                                       

 ٜض٣ بعض املٓاطك١ إٔ طضم ايتشكل عٓز ٌَ تكّٛ ع٢ً رصاع١ ايع٬ق١ ايغبب١ٝ بني ايعٛاٖض . -13
 َذلر                               َتذاٌٖ                            أصؾض    ٚاؾل                                     أ
اس قًٓا إٔ ايعاٖض٠ املضار تؿغرلٖا ٢ٖ ) ل( ٚاْٗا تغبل أٚ تقاسب :ؾ٢ اؿاي١ ا٭ٚىل بايعضٚف : ؼ ,ى  -18

,ب . ٚؾ٢ اؿاي١ ايجا١ْٝ بايعضٚف : ٍ, ّ , ؼ . ٚؾ٢ اؿاي١ ايجايج١ بايعضٚف : ط , ؼ , ٚ   .املجاٍ ايغابل 

 ايبٛاق٢ ا٫تؿام                                                          ٜعدل عٔ طضٜك١ :ا٫خت٬ف                          اؾُع      
ايغبب املؾذلى ؾ٢ زلاع ايقٛت نزم ايٓاقٛؼ أٚ قضع ايطبٌ أٚ سؿٝـ ا٭ٚصام أٚ خضٜض املا٤ أٚ فٛت  -11

 ك١  ا٫ْغإ ٖٛ ْٛع َٔ ايشبشبات تٓتكٌ اىل ا٫سٕ ع٢ً ١٦ٖٝ َٛدات َتتابع١ .املجاٍ ايغابل ٜعدل عٔ طضٜ

 ا٫خت٬ف                   ايبٛاق٢                            ايت٬طّا٫تؿام                     
اسا قًٓا إٔ ايعاٖض٠ املضار تؿغرلٖا ) ؼ ( ٚأْٗا تٛدز اسا ٚدزت ايعضٚف : ى , ٍ , ّ , ل ٚؽتؿ٢ اسا ٚدزت  -19

 ايعضٚف  ى, ٍ , ّ  ٜعدل املجاٍ ايغابل عٔ طضٜك١ 
 ايت٬طّ                            ايبٛاق٢ا٫خت٬ف                   ا٫تؿام                      

قاّ ) باعترل ( مب٤ٌ اْبٛبتني مبشًٍٛ عهض٣ َعكِ ٚاغًل اسزاُٖا ٚتضى ا٫خض٣ َؿتٛس١ َٚعضم١  

 ٔ طضٜك١ : يًٗٛا٤ ٚبعز ؾذل٠ ؾشقٗا ؾٛدز إٔ املؿتٛس١ قز تعؿٓت .املجاٍ ايغابل ٜعدل ع
 ايت٬طّ                            ايبٛاق٢ ا٫خت٬ف                   ا٫تؿام                      

اسا أفٝب صد٬ٕ ؾ٢ عٔ ٚاسزٙ مبضض ٚاسز ٚٚمع ن٬ُٖا ع٢ً عضٜضٜٔ َتكابًني ؾ٢ إسز٣  -15

بإٔ ا٭ٍٚ ٜؾضب اـُٛص  املقشات ٚمت ع٬دُٗا بطضٜك١ ٚاسز٠ ثِ َات اسزُٖا ٚؽؿ٢ ا٫خض , َع ايعًِ

 ٚايجا٢ْ ٫ٜؾضب .املجاٍ ايغابل ٜعدل عٔ طضٜك١ : 
 ايبٛاق٢                              ايت٬طّ ا٫خت٬ف                  ا٫تؿام                      
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ا٩ٖا قاّ ) باعترل ( مب٤ٌ ث٬ث١ أْابٝب مبشًٍٛ عهض٣ َعكِ ٚقاّ بٛمعٗا ؾ٢ ث٬ث١ اَانٔ ىتًـ ٖٛ -11

ؾ٢ رصد١ ْكا٤ٙ سغب رصد١ اصتؿاع٘ اٚ انؿام٘ عٔ َغت٣ٛ عطض ايبشض ؾهاْت رصد١ ايتعؿٔ 

 كتًؿ١ ٚعهغ١ٝ بني رصد١ ا٫صتؿاع ٚرصد١ ايتعؿٔ . املجاٍ ايغابل ٜعدل عٔ طضٜك١ :
 يبٛاق٢  اايت٬طّ                               ا٫تؿام                        ا٫خت٬ف                 

اْت٢ٗ ) باعترل ( اىل سكٝك١ ع١ًُٝ تؿٝز بإٔ ْغب١ ايتعؿٔ تظٜز نًُا نإ اشلٛا٤ أنجض تعضما  -17

يًتًٛخ باؾضاثِٝ ٚإ ٖشٙ ايٓغب ؾ٢ ايضٜـ أنجض َٓٗا عٔ ا٫َانٔ املضتؿع١ أٚ ا٫َانٔ سات اؾًٝز 

 ايزا٥ِ .املجاٍ ايغابل ٜعدل عٔ طضٜك١ : 
 ايت٬طّ ا٫خت٬ف                  اؾُع                                ا٫تؿام                       

ـ أنتؾـ أسز ايعًُا٤ ؾ٢ يٓزٕ إٔ ٖٓاى ع٬ق١ طضر١ٜ بني ْغب املقابني بٛبا٤ ايهٛيرلا ٚرصد١ 0) -12

.ـ 2ـ ايتػرل ايش٣ ٜطضأ ع٢ً سذِ ايػاط ٚمػط٘ عٛا٤ بايظٜار٠ أٚ ايٓكقإ . 1تًٛخ ا٭باص اـاف١ باملٝاٙ . 

ـ إْتاز املٛظـ ٜظٜز أٚ ٜٓكك تبعا يزصد١ ؽعٛصٙ 3ؽذاع١ اؾٓز تظرار نًُا طارت ثكتِٗ بكا٥زِٖ .

 بايٛادب .ا٫َج١ً ايغابك١ تعدل عٔ طضٜك١ :
 ايت٬طّ ا٫تؿام                       ا٫خت٬ف                ايبٛاق٢                                

ملكزَات أ , ب , ز , ٤  ت٪ر٣ اىل ْتا٥ر ٙ , ٚ , ط , ح     ٚعبل إٔ عًُٓا إٔ ٖٓاى ع٬ق١ اسا قًٓا إٔ فُٛع١ ا -14

 عبب١ٝ بني ) أ , ٙ ( , ) ب , ٚ ( , ) ٙ , ط ( ؾُٔ املُهٔ إٔ تهٕٛ ) ح(  َضتبط١ ب) ٤( ٜعدلٖشا عٔ طضٜك١
 ايت٬طّ                    ايبٛاق٢             ا٫تؿام                      ا٫خت٬ف                

نؾؿت ) َزاّ نٛص٣ ( عٔ ايضارّٜٛ عٓزَا ٚدزت إٔ بعض املعارٕ ؼت٣ٛ ع٢ً طاق١ إؽعاع١ٝ أنجض  -74

َٓٗا ؾ٢ املعارٕ ا٭خض٣ ؾأصارت تؿغرل ايغبب ؾ٢ ٚدٛر ٖشا ايؿاصم أٚ ايعاٖض٠ اـؿٝ٘ ؾإؾذلمت إٔ ٖٓاى 

 عٔ طضٜك١ : عٓقض فٍٗٛ مل ٜهؾـ عٓ٘ بعز . املجاٍ ايغابل ٜعدل 
 ايت٬طّ  ايبٛاق٢                            ا٫تؿام                       ا٫خت٬ف                  

 اعتُضاص ايتػش١ٜ أعاؼ ٱعتُضاص اؿٝا٠ ٚسيو ٜعدل عٔ ايؾضط ........ -73
 يٓاقك ايهاؾ٢             ايهاٌَ                      ااينضٚص٣                       

) سضل اٱْغإ ع٢ً تٓاٍٚ ايطعاّ بهُٝات ناؾ١ٝ ٫ٜع٢ٓ ايقش١ اؾٝز٠ ( . ايعباص٠ ايغابك١ تعدل  -78

 عٔ ايؾضط : 
 ايهاؾ٢ اينضٚص٣                       ايبٛاق٢                املهٌُ                      

 عًِ ٜٗتِ مببار٤ ايتؿهرل ايقشٝض ............ -71

 ا٫عتز٫ٍ ( – املٓطل –ا٫عتٓباط  –) ا٫عتكضا٤ 

رصاع١ ٚ تكِٝٝ ايطضم ٚ املبار٨ املغتدز١َ يف ايتُٝٝظ بني اؿذر ايقشٝش١ )أٚ اؾٝز٠( ٚ اؿذر  -79

 ايباط١ً )أٚ ايضر١٦ٜ(. .................

 ا٫عتز٫ٍ ( – املٓطل –ا٫عتٓباط  –) ا٫عتكضا٤ 
 يًتُٝٝظ بني اؿذر ايقشٝش١ ٚايباط١ً ْعتُز ع٢ً.............  -75

 ا٫عتز٫ٍ ( –املٓطل  –ا٫عتٓباط  –) ا٫عتكضا٤ 
     ٚاؿذر اينعٝؿ١............... ايك١ٜٛ اؿذر بني ايتُٝٝظ -71

 ا٫عتز٫ٍ ( –املٓطل  – ا٫عتٓباط – ا٫عتكضا٤) 
يكبٍٛ ْتٝذ١ فُٛع١ َٔ ايكناٜا اييت قز تتنُٔ َكز١َ أٚ عز٠ َكزَات تهٕٛ مبجاب١ َدلصات  -77

 ا٫عتز٫ٍ ( –املٓطل  – ا٫عتٓباط – اؿذ١ ) اؿذ١.......
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 ع١ًُٝ عك١ًٝ ْغتدًك َٔ خ٬شلا ْتا٥ر. ............. -72

 ( ا٫عتز٫ٍ –املٓطل  – ا٫عتٓباط –  ) اؿذ١
 اجملٍٗٛ ........... ا٫ْتكاٍ َٔ املعًّٛ اىل -74

 ( ا٫عتز٫ٍ –املٓطل  – ا٫عتٓباط –  ) ايكن١ٝ
 اعتز٫ٍ ٫ تتذاٚط ْتٝذت٘ َا ٚصر يف َكزَات٘ اييت تهٕٛ َٓٗا سيو ا٫عتز٫ٍ........... -24

 ا٫عتز٫ٍ ( –املٓطل  –ا٫عتٓباط  –  ) ايكن١ٝ
 تأتٞ ايٓتٝذ١ ؾٝ٘ را٥ُا َغا١ٜٚ أٚ أفػض َٔ َكزَاتٗا. ........... -23

 ا٫عتز٫ٍ ( –املٓطل  –ا٫عتٓباط  –  ) ايكن١ٝ
 ايتؿهرل٠ ؾٝ٘ ٜٓتكٌ يف ايػايب َٔ ايعاّ يًدال أٚ َٔ ايهًٞ يًذظ٥ٞ. -28

 ا٫عتز٫ٍ ( –املٓطل  –ا٫عتٓباط  –  ) ايكن١ٝ
 ٖٛ اعتز٫ٍ ٖابط تٓاطىل ست٢ُ َطًل ٜك٢ٓٝ ........... -21

 ا٫عتكضا٤ ( –املٓطل  –ا٫عتٓباط  –  )ايكن١ٝ
 نٌ ايها٥ٓات اؿ١ٝ عتُٛت ٚنٌ ايبؾض نا٥ٓات س١ٝ. اسٕ نٌ ايبؾض عتُٛت          -29

 مماث١ً ( – -قن١ٝ  –سذ١ اعتٓباط١ٝ  –  )  سذ١ اعتكضا١ٝ٥
 نٌ ايط٬ب َتؿٛقني ٚ امحز طايب . اسٕ امحز َتؿٛم .ميجٌ سيو اؿذ١  -25

 مماث١ً ( – -قن١ٝ  –سذ١ اعتٓباط١ٝ  –  )  سذ١ اعتكضا١ٝ٥
 ض َٔ َكزَات٘ .ٜٓتكٌ َٔ ايعاّ اىل اـال ...........ْتٝذت٘ افػ -21

 مماث١ً ( – -قن١ٝ  –سذ١ اعتٓباط١ٝ  –  )  سذ١ اعتكضا١ٝ٥
 ٜٓتكٌ َٔ اـال يًعاّ.استُاىل تضدٝش٢ ....ْتٝذت٘ اندل َٔ َكزَات٘.ؾهض تقاعز٣. -27

 مماث١ً ( – -قن١ٝ  – سذ١ اعتٓباط – )  سذ١ اعتكضا١ٝ٥ 
 نًٝ٘ با٫عتُار عًٞ أَج١ً دظ١ٝ٥ شلااقاّ ايدلٖإ عًٞ قن١ٝ  -22

 مماث١ً ( – -قن١ٝ  – اعتٓباط  – ) ا٫عتكضا٤ 
بعض ايط٬ب قذلَني ٚبعض ا٫عهٓزصا١ْٝ ط٬ب. يشا .استُاٍ نٌ ا٫عهٓزصا١ْٝ قذلَني  -24

 متجٌ ٖشٙ اؿذ١ ........

 مماث١ً ( – -قن١ٝ  – سذ١ اعتٓباط – سذ١ اعتكضا١ٝ٥  )

 بعض عهإ ايعُاص٠ يقٛل ٚامحز َٔ عهإ ايعُاص٠ .يشاقتٌُ إ امحز يك تعتدلسذ١  -44

 مماث١ً ( – -قن١ٝ  – سذ١ اعتٓباط – سذ١ اعتكضا١ٝ٥  )
 نٌ عهإ ايعُاص٠ يقٛل ٚامحز َٔ عهإ ايعُاص٠ اسا امحز يك متجٌ ......... -43

 مماث١ً ( – -قن١ٝ  –سذ١ اعتٓباط  –  )سذ١ اعتكضا١ٝ٥
 ٚاختباص نٌ اؿا٫ت ايت٢ تتنُٓٗا ايكن١ٝ...................ؾشك  -48

 مماث١ً ( –قن١ٝ  –اعتكضا٤ ْاقك  – اعتكضا٤ تاّ) 
 ٜكّٛ ع٢ً ؾشك عزر قزر َٔ ايعاٖض٠ ..................... -41

 مماث١ً(  –قن١ٝ  –اعتكضا٤ ْاقك –) اعتكضا٤ تاّ 
زر افٛات ايٓاخبني ؾ٢ فًػ ايؾعب ميجٌ ادضا٤ دضر ؾ٢ اسز ؽضنات ا٫ر١ٜٚ ٖٓا ْغتدزّ .اٚسقض ع -49

 اٚ سقض عزر ط٬ب ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ؾ٢ مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ .اٚسقض عزر َقابٞ نٛصْٚا ؾ٢ ايعامل 

 مماث١ً( –قن١ٝ  –اعتكضا٤ ْاقك – اعتكضا٤ تاّ)



 

 

   74 

 

 ؼًٌٝ ايزّ ْغتدزّ ؾٝ٘.اٚرصاع١ املعارٕ ْغتدزّ ؾٝ٘.................. -45

 مماث١ً( –قن١ٝ  –كضا٤ ْاقكاعت –)اعتكضا٤ تاّ 
 نٌ املعارٕ تتُزر باؿضاص٠ ٖشا ايكإْٛ تٛفًٓا ايٝ٘ َٔ رصاع١  -41

 مماث١ً( –قن١ٝ  –اعتكضا٤ ْاقك –)اعتكضا٤ تاّ 
 ا٫عتكضا٤ ايع٢ًُ وتٟٛ ع٢ً ايكؿظ٠ ا٫عتكضا١ٝ٥ ٖٚٛ استُايٞ ............... -47

 املٓطل( –قن١ٝ  –اعتكضا٤ ْاقك –)اعتكضا٤ تاّ 
 تٓب٦ٞ  ٜتزاخٌ َع ا٫عتٓباط عكِٝ غرل َٓتر .............اعتكضا٤  -42

 املٓطل( –قن١ٝ  –اعتكضا٤ ْاقك – اعتكضا٤ تاّ)
 تؾهٌ َكزَاتٗا أعاعّا سازلّا يقزم ْتٝذتٗا  -44

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  –ا٫عتكضا١ٝ٥  – اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ) 
  ايؿع٢ً ايٛاقع عٔ ايٓعض فبقض املكزَات ٚايٓتٝذ١ بني ايذلابط إىل ٜضدعإ ٚايبط٬ٕ ايقش١ -344

 املُاث١ً ( –ا٫عتكضا١ٝ٥  – ) اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ
  َارتٗا ع٢ً ٚيٝػ اؿذ١ فٛص٠ ع٢ً ٜعتُز -343

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  –ا٫عتكضا١ٝ٥  – )اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ
 سذ١ ٫ تكبٌ ا٫ماؾات ............... -348

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  –ا٫عتكضا١ٝ٥  – اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ)
 ٫ تؾهٌ َكزَاتٗا أعاعا سازلا يقزم ْتٝذتٗا، ٚيهٓٗا تؾهٌ بعض ايزعِ يتًو ايٓتٝذ١ .  -341

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  – ٫عتكضا١ٝ٥ا –)اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ 
 ٜغتشٌٝ إٔ تهٕٛ اؿذر ........... "فشٝش١" أٚ "باط١ً" -349

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  – ٫١عتكضا٥ٝا –)اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ 
 نًُا ناْت املكزَات تضدض ايٓتٝذ١ أنجض طارت ق٠ٛ اؿذ١ يف " -345

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  – ٫عتكضا١ٝ٥ا –)اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ 
َععِ عهإ ايكاٖض٠ ٜغتدزَٕٛ ا٫ْذلْت َٚععِ عهإ املٓٛؾ١ٝ ٜغتدزَٕٛ ا٫ْذلْت َٚععِ  -341

ٜهٕٛ َععِ عهإ اؾُٗٛص١ٜ ٜغتدزَٕٛ  صمباعهإ ب٢ٓ عٜٛـ ٜغتدزَٕٛ ا٫ْذلْت. اسٕ : 

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  – ٫عتكضا١ٝ٥ا –)اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ ...ا٫ْذلْت . متجٌ سذ١ 
 متجٌ سذ١غايب١ٝ ايعًُا٤ َتظٚدٕٛ . َٚقض غايبٝتٗا عًُا٤ .يشا . استُاٍ غايب١ٝ َقض َتظٚدٕٛ  -347

 ١ (املُاثً –ايكن١ٝ  – ٫عتكضا١ٝ٥ا –")اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ 
قًٌٝ َٔ ايقٝاري١ َٓشضؾني ,ٚقًٌٝ َٔ ايؾضقا١ٜٚ فٝاري١ استُاٍ إ ٜهٕٛ ايؾضقا١ٜٚ َٓشضؾني  -342

 "متجٌ سذ١ 

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  – ٫عتكضا١ٝ٥ا –)اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ 
 غايب١ٝ ايؾعب ايغٛصٟ طٝبٕٛ ٚاريب ؽعب عٛصٟ اسٕ استُاٍ اريب ؽعب طٝب   -344

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  – ٫عتكضا١ٝ٥ا –")اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ 
ايغٛار ا٫ععِ َٔ ايعضب غرل َتُاعو ٚايغٛار ا٫ععِ َٔ املػاصب١ عضب . يشا.استُاٍ إ ٜهٕٛ  -334

 املػاصب١ غرل َتُاعهٕٛ 

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  – ٫عتكضا١ٝ٥ا –")اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ 
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 نٌ سٝٛإ ؾإ  ٚ نٌ اْغإ سٝٛإ . اسٕ . نٌ اْغإ ؾإ  متجٌ سذ١  -333

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  –ا٫عتكضا١ٝ٥  – اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ")
إ نٌ ايجزٜٝات شلا  َضدض نٌ ا٫بكاص ثزٜٝات ٚشلا ص٥ات .ٚ نٌ اؿٝتإ ثزٜٝات ٚشلا ص٥ات . إسٕ .  -338

 ص٥ات متجٌ سذ١ 

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  –ا٫عتكضا١ٝ٥  –")اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ 
 سٕ . امحز ؽٛق٢ َضٖـ اؿػ متجٌ سذ١ نٌ ؽاعض َضٖـ اؿػ . ٚامحز ؽٛق٢ ؽاعض . إ -331

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  – ا٫عتكضا١ٝ٥ – اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ")
 نٌ صدٌ اعٌُ َبزع . ٚلٝب عٜٛضؼ صدٌ اعُاٍ اسٕ لٝب عٜٛضؼ َبزع   متجٌ سذ١  -339

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  – ا٫عتكضا١ٝ٥ – اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ")
 مجٝع املقضٜني طٝبٕٛ ْٚارص ايزعٛقٞ َقضٟ اسٕ ْارص ايزعٛقٞ طٝب متجٌ سذ١  -335

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  – ا٫عتكضا١ٝ٥ – اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ")
 نإ ط٘ سغني أرٜب ٚؾًٝغٛف . ٚ نإ ايعكار أرٜب ٚ ؾًٝغٛف .ٚأمحز يطؿٞ ايغٝز أرٜب يشا -331

 إٔ ٜهٕٛ أمحز يطؿٞ ايغٝز ؾًٝغٛؾا ٚأربٝا متجٌ سذ١  وتٌُ

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  –ا٫عتكضا١ٝ٥  –")اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ 
َقطؿٞ تادض ٫ٚعب نض٠ قزّ  ٚامحز تادض ٫ٚعب نض٠ قزّ ٚع٢ً تادض اسٕ استُاٍ إ ٜهٕٛ  -337

 ع٢ً ٫عب نض٠ قزّ متجٌ سذ١ 

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  –ا٫عتكضا١ٝ٥  –")اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ 
املقضٜٕٛ عضب ٚاٌٖ َض٥ٚ٘  ٚايغعٛر١ٜ عضب ٚاٌٖ َض٥ٚ٘ ٚا٫َاصات عضب اسٕ استُاٍ إ تهٕٛ  -332

 ا٫َاصات اٌٖ َض٥ٚ٘ متجٌ سذ١ 

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  –ا٫عتكضا١ٝ٥  –")اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ 
 قٝاّ ع٬ق١ فاص١َ بني املكزَات ٚ ايٓتٝذ١ متجٌ سذ١  -334

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  – عتكضا١ٝ٥ا٫ – اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ")
 ٫ ٜتٛقـ ا٭َض ع٢ً املكزَات املناؾ١. متجٌ سذ١  -384

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  – ا٫عتكضا١ٝ٥ – اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ")
 ٜتٛقـ ا٭َض ع٢ً املكزَات املناؾ١ متجٌ سذ١  -383

 املُاث١ً ( –ايكن١ٝ  –ا٫عتكضا١ٝ٥  –")اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ 
 يف اؿذر ا٫عتكضا١ٝ٥ اقٌ رق١ ٚاسهاّ متجٌ سذ١  ع٬ق١ املكزَات بايٓتٝذ١ -388

 املُاث١ً (  –ايكن١ٝ  –ا٫عتكضا١ٝ٥  –")اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ 
 ايتؾاب٘ أٚ ايتٓاظض بني أَضٜٔ أٚ أنجض متجٌ سذ١  -381

 ( املُاث١ً –ايكن١ٝ  – ا٫عتكضا١ٝ٥ –")اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ 
 تٛمٝض اَض غرل َعضٚف باخض َعضٚف ٜغ٢ُ -389

 ( املُاث١ً –ايكن١ٝ  – ا٫عتكضا١ٝ٥ –ا٫عتٓباط١ٝ ")اؿذ١  
 ميجٌ  املعضؾ١ املٓٗذ١ٝ املٓع١ُ اييت ْغتدزَٗا بػضض ؾِٗ ايعٛاٖض ٚتؿغرلٖا -385

 تعضٜـ ا٫عتز٫ٍ ( – تعضٜـ املٓٗر ايع٢ًُ –تعضٜـ املُاث١ً  –) تعضٜـ املٓطل 
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طضٜك١ قزر٠ ؾ٢ ايغعٞ مٛ اؿقٍٛ ع٢ً املعضؾ١ املٓع١ُ باتباع قٛاعز املٓٗر ايتذضٜيب )  -381

 امل٬سع١ ٚايتذاصب ٚايؿضٚض( . ميجٌ 

 تعضٜـ ا٫عتز٫ٍ ( – تعضٜـ املٓٗر ايع٢ًُ –تعضٜـ املُاث١ً  –) تعضٜـ املٓطل 
بٗا ا٫ؾضار تتُاؽٞ ٖشٙ املكٛي١  املعضؾ١ ٢ٖ ايت٢ تعطٞ ايك٠ٛ اي٬ط١َ ملٛاد١ٗ ناؾ١ ا٫طَات ايت٢ ميض -387

 َع ؾهض .....................

 اصسلٝزؼ ( –ؾضاْهًني  – بٝهٕٛ –) اصعطٛ 
 سزر ْٛع ا٫عتكضا٤ تاّ اٚ ْاقك. -382

 ـ َعضؾ٘ عزر سا٫ت نضْٚا                                                                  ) تاّ (
 ايجاْٜٛ٘ ايعاَ٘                               ) تاّ (ـ عزر ط٬ب ا٫يتشام ٫َتشإ 

 ـ َعضؾ٘ عزر املعارٕ اييت تتُزر باؿضاصٙ                                       ) ْاقك (
 ـ عزر املٛظؿني باؾٗاط اٱراصٟ يًزٚي٘                                             ) تاّ (

 ٝ٘ ٜضتبط .......ق٠ٛ اٚمعـ اؿذ٘ ا٫عتكضا٥ -384
 بقزم اٚ نشب املكزَات املناؾ٘.ـ باتغام املكزَات َع ايٓتا٥ر.                      ـ 

 ـ  بقٛص٠ اؿذ٘ .                                               ـ بؾهٌ اؿذ١ .
ٜكٍٛ عًٞ ايٛصرٟ " إٔ ايشٟ ٫ٜؿاصم ب٦ٝت٘ اييت ْؾأ ؾٝٗا ٫ٜٚكضأ٤ غرل ايهتب اييت تزعِ َعتكزات٘  -314

 املٛصٚث١ ٫ تٓتعض َٓ٘ إٔ ٜهٕٛ قاٜزّا يف اؿهِ عًٞ ا٭َٛص" . تعهػ ايعباص٠ ..................أٖٚاّ 
 أٖٚاّ ايغٛم- أٖٚاّ ايهٗـ -أٖٚاّ املغضح  -ايكب١ًٝ 

 مت ْكقإ ؾ٬ ٜػض بطٝب ايعٝؿ إْغإ ٜتُاؽٞ َع اسز اٖٚاّ بٝهٕٛ يهٌ ؽ٤ٞ إسا َا  -313

 ( اؾٓػ –املغضح  –ايغٛم  –) ايهٗـ 
 ٚآؾ١ ايعكٌ اشل٣ٛ ؾُٔ ع٬ ع٢ً ٖٛاٙ عكً٘ ؾكز لا ٜتعاصض َع اسز اٖٚاّ بٝهٕٛ  -318

 ( اؾٓػ –املغضح  –ايغٛم  –) ايهٗـ 
 هٕٛ ٢ٖٚ ايتعبرل ْقـ ايتٸذاص٠ تبعزْا املكٛي١ عٔ اسز اٖٚاّ بٝ -311

 اؾٓػ ( –املغضح  – ايغٛم –) ايهٗـ 
 طعٔ ايًغإ نٛخظ ايغٓإ ٜتُاؽٞ َع اسز اٖٚاّ بٝهٕٛ  -319

 اؾٓػ ( –املغضح  – ايغٛم –) ايهٗـ 
ٌٸ ؽ٤ٞٺ ٜغتطاع قتً٘ إ٫ٓ ايٓطباع ٜتُاؽٞ َع اسز اٖٚاّ بٝهٕٛ  -315  ن

 اؾٓػ ( –املغضح  –ايغٛم  – ايهٗـ) 
ُٸا ٖٞ عًٝ٘ يف تػًٝب اؾٛاْب ايشات١ٝ يف تؿغرل  -311 ايعٛاٖض ايطبٝع١ٝ ٚا٭سزاخ بطضٜك١ كتًؿ١ ع

 ٚاقع ا٭َض، ٜتُاؽٞ َع اسز اٖٚاّ بٝهٕٛ 

 ( اؾٓػ –املغضح  –ايغٛم  –) ايهٗـ 
ايعكٌ ٜؿضض َٓطك٘ ْٚعاَ٘ اـال ع٢ً ا٭ؽٝا٤ ٚايعٛاٖض ٜٚؿغضٖا مبٓطل ساتٞ بعٝزّا عٔ  -317

 ٜتُاؽٞ َع اسز اٖٚاّ بٝهٕٛ  .املٛمٛع١ٝ ٚعٔ َٓطكٗا ايطبٝعٞ

 ( اؾٓػ –املغضح  –ايغٛم  –) ايهٗـ 
ْظع١ َتأف١ً يف ايٓؿػ ايبؾض١ٜ تتهبٌ باحملغٛعات ايعاٖض٠ يف ايعامل ٚتعٝل َٔ ايتٛفٌ إىل  -312

 ٜتُاؽٞ َع اسز اٖٚاّ بٝهٕٛ  .اؿكا٥ل اييت ٫ ٜكّٛ أٟ عًِ أٚ َعضؾ١ بزْٚٗا

 ( اؾٓػ –املغضح  –ايغٛم  –) ايهٗـ 
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اٖٚاّ تتغِ بغضع١ ايتعُِٝ ٚايكؿظ إىل ا٭سهاّ ايه١ًٝ، بغبب عٝطض٠ ؾهض٠ َع١ٓٝ ع٢ً  -314

  .ايشٖٔ ٚايضغب١ يف إثباتٗا صغِ عٔ أْـ اؿكٝك١، جملضر إٔ ٖشٙ ايؿهض٠ َكتٓع بٗا فاسبٗا

 ( اؾٓػ –املغضح  –ايغٛم  –) ايهٗـ 
عٔ صأٟ أٚ ؾهض ٫ ٜ٪َٔ ب٘، ٫ٚ  سني ٜكضأ -ٜتشضص َٔ ٖشا ايِٖٛ -هب إٔ ٜهٕٛ اٱْغإ َٛمٛعّٝا  -394

ٜتغضع بكبٍٛ ٚتقزٜل اٯصا٤ اييت تتٛاؾل َع ٖٛاٙ، أٟ ٜتدًك َٔ ايكٓاعات املغبك١، ٜٚعٌُ ع٢ً 

 َا ٖٛ ايِٖٛ ايشٟ ٜضٜز إ ٜتشضص َٓ٘ ايباسح ؾ٢ املكٛي١ .ؼٝٝز ايضؾض املغبل أٚ ايكبٍٛ املغبل يٮؾهاص

 ( اؾٓػ –املغضح  –ايغٛم  –) ايهٗـ 
 ٖٚاّ ايؿضر١ٜ اييت ٜكع ؾٝٗا نٌ ؽدك ْتٝذ١ تهٜٛٓ٘ اـال ............ٖٞ ا٭ -393

 اؾٓػ ( –املغضح  –ايغٛم  – ايهٗـ) 
إٕ أنجض َا ٜزؾع املض٤ إىل ايعٝؿ يف ا٭ٖٚاّ ٖٛ طضٜك١ ايتؿهرل اييت ٜؿهض بٗا، ٚاييت تأتٞ ْتٝذ١،  -398

َٔ طبٝع١ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ  يف َععِ ا٭سٝإ، َٔ ٚاقع ايجكاؾ١ ايغا٥ز٠ يف اجملتُع.. ٚبتأثرل

ٚظضٚؾٗا، ٚاملكَٛات ايؾدق١ٝ اـاف١ ناملغت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚطبٝع١ امل١ٓٗ، ٚاملظاز ٚايذلب١ٝ ٚايكضا٤ات 

 ٚايتأثرلات ايؾدق١ٝ،ٖٓا ٜكقز اٖٚاّ 

 اؾٓػ ( –املغضح  –ايغٛم  – ايهٗـ) 

 ٖٓا ٜكقز اٖٚاّ  .ْغإٖشٙ ا٭ٖٚاّ ٖٞ ْتاز تأثرل ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ع٢ً عكٌ اٱ -391

 اؾٓػ ( –املغضح  –ايغٛم  – ايهٗـ) 
اسا ْؾأ ايؿضر يف فتُع ٫ ٜعٝب ايع٬قات اؾٓغ١ٝ خاصز امل٪عغ١ ايظٚد١ٝ ؾغٝٓؾأ َتكب٬ّ ٖشا  -399

 ايٓٛع َٔ ايع٬قات رٕٚ إٔ ٜعٌُ عكً٘ ميجٌ سيو اسز اٖٚاّ بٝهٕٛ ٖٚٛ 

 اؾٓػ ( –املغضح  –ايغٛم  – ايهٗـ) 
ا٭ؽٝا٤ باؿغٔ ٚايكبض ٜٚ٪َٔ ٜٚهؿض عغب ص١ٜ٩ اجملتُع ايشٟ ٜعٝؿ ؾٝ٘ أٚ ٜض٣  ٜطبع ايؿضر -395

 ميجٌ سيو اسز اٖٚاّ بٝهٕٛ ٖٚٛ   .ا٭ؽٝا٤ بعني اجملتُع ٚيٝػ بعكً٘

 اؾٓػ ( –املغضح  –ايغٛم  – ايهٗـ) 
ا أسٝاْا ٜكاٍ يؾدك َع١ًَٛ دزٜز٠ غضٜب١ عٔ ب٦ٝت٘ اييت عاـ ؾٝٗا أٚ ا٭ؾهاص اييت ْؾأ عًٝٗ -391

 ؾٝغضع يف صؾنٗا رٕٚ ايتشكل ٚايتعُل ٚإعُاٍ ايعكٌ ؾٝٗا ٫ْ٘ ٜغٝطض عًٝ٘ اسز ا٫ٖٚاّ ٖٚٛ 

 اؾٓػ ( –املغضح  –ايغٛم  – ايهٗـ) 

ايغارات" بطٌ ايتشضٜض ٚطعِٝ ٚطين يز٣ أغًب املقضٜني، ٚيف سات ايٛقت لزٙ يز٣ أغًب ايؾعٛب   -397

ٟ ٖشٙ اٯصا٤، لز إٔ َقزص تقٛص أغًب ايعضب١ٝ خا٥ٔ ٚعٌُٝ، ٚبػض ايٓعض عٔ فٛاب أٚ خطأ أ

ايؿضٜكني يٝػ ايتؿهرل ٚايتعكٌ ٚص١ٜ٩ ا٭َٛص َٔ نٌ دٛاْبٗا ؾشغب، ٚإمنا تهْٛت بتأثرل َٔ 

 ايب١٦ٝ اييت عاؽٛا ؾٝٗا ٖٓا ٜػًب اسز ا٫ٖٚاّ يزٟ بٝهٕٛ ٖٚٛ 

 اؾٓػ ( –املغضح  –ايغٛم  – ايهٗـ) 
ت باـا٥ٔ، أؽاص إىل أْ٘ تعًِ سيو يف نتب٘ ْزَا ٚد٘ ع٪اٍ ٭سز ايعضب عٔ عبب ٚفـ ايغارا -392

املزصع١ٝ ٚإٔ ٚأبٛٙ ٚدزٙ ٚأعاتشت٘ قايٛا ي٘ سيو، ؾن٬ّ عٔ رٚص اٱع٬ّ، ٖٓا ٜػًب اسز ا٫ٖٚاّ يزٟ 

 بٝهٕٛ ٖٚٛ 

 اؾٓػ ( –املغضح  –ايغٛم  – ايهٗـ) 
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ا٭خطا٤ ايٓامج١ عٔ املشاٖب ٚاملزاصؼ ايؿهض١ٜ أٚ اييت تٓؾأ ْتٝذ١ يًتأثض بايكٝارات أٚ ا٭ؽدال  -394

سات ايتأثرل ايعُٝل ع٢ً بعض ا٭ؾضار اييت ٜض٣ ؾٝٗا )بٝهٕٛ( ١ُٖٓٝ أؾهاص ْٚعضٜات ايكزَا٤ ع٢ً 

 ا٭سٖإ يؿذل٠ ط١ًٜٛ،،متجٌ اٖٚاّ 

 اؾٓػ ( – املغضح –ايغٛم  –) ايهٗـ 
ؾكز قضص ٖشا ايعامل أْ٘ يٛ قشف َٔ َهإ عاٍ عذضٜٔ أسزُٖا ٜظٕ صطٌ ٚا٭خض عؾض٠  دايًٝٝٛ. -354

أصطاٍ، ؾإٕ ن٬ُٖا ٜقٌ يف ْؿػ ايٛقت، ٚقز أدض٣ دايًٝٝٛ ٖشٙ ايتذضب١ ع٢ً َٮ َٔ أعاتش٠ 

اؾاَع١، ٚصغِ لاسٗا ٚفزقٗا ٚاقعّٝا إ٫ إٔ املؾاٖزٜٔ نشبٛا أعِٝٓٗ ٚسيو ٭ٕ )أصعطٛ( قاٍ بعهػ 

 متجٌ اٖٚاّ .سيو

 اؾٓػ( – املغضح –ايغٛم  –) ايهٗـ 

إْؾا٤ اهلل( ٜٚعين بٗا ٖٓا )إٕ ؽا٤ اهلل( أٟ إٔ ا٭َض ايشٟ ٜتشزثإ عٓ٘ )ؾ٢ بعض ا٫ٚقات ْهتب  -353

عٝتِ مبؾ١٦ٝ اهلل تعاىل، إ٫ إٔ َٔ ٜهتب ايضعاي١ أخطأ خطأ ععُّٝا ٫ ٜػتؿض؛ عٓزَا نتبٗا 

اييت ؼٌُ َع٢ٓ بٓا٤ ايؾ٤ٞ أٚ إقاَت٘، ٚساؽا هلل تعاىل إٔ بايطضٜك١ ا٭ٚىل ؾكز نتب ن١ًُ إْؾا٤ 

تغتدزّ َع٘ َجٌ تًو ا٭يؿاظ ؾٗٛ ايشٟ أْؾأْا ٚأٚدزْا َٔ عزّ، ٖٚٛ املعبٛر ا٭ٚسز، ؾهٝـ بٓا 

 ٜعتدل َٔ اسز اٖٚاّ بٝهٕٛ ٖٚٛ .نط٧ َع٘ دٌ ٚع٬ ْٚتدط٢ سزٚرْا ْٚغ٤ٞ ا٭رب َع اهلل تعاىل

 اؾٓػ( –املغضح  – ايغٛم –) ايهٗـ 
أنجضا٭ؽدال ٜهتبٕٛ يؿغ اؾ٬ي١ )اهلل( بطضٜك١ خاط١٦ قات١ً، سٝح ٜهتبْٛٗا )اي١ً( بز٫ّ  -358

ٌِّ ايًؿغ غرل َعٓاٙ، ؾبٗشٙ ايقٛص٠ اـاط١٦ ٜٓطل )اي٬ت(  َٔ اشلا٤ تهتب بايتا٤ املضبٛط١، مما و

 اسز اٖٚاّ بٝهٕٛ ٖٚٛ ٜعتدل َٔ  .ٚساؽا هلل تعاىل إٔ ْؾبٗ٘ بشيو، أٚ ْٓطل يؿغ اؾ٬ي١ مبجٌ سيو

 اؾٓػ( –املغضح  – ايغٛم –) ايهٗـ 

َٸ١ ٢ٖ ................   -351  اؾٓػ( –املغضح  – ايغٛم –) ايهٗـ أٖٚاّ ايغٸاس١ ايعا
َٔ أؽٗض تًو ايهًُات املتزاٚي١ َّٜٛٝا يف سزٜجٓا ن١ًُ "َدلٚى" اييت ْغتدزَٗا عٓز ايت١٦ٓٗ  -359

ٕ َدلٚى اعِ َؿعٍٛ َٔ ايؿعٌ "بٳضٳَى" أٟ بضى اؾٌُ أٚ مبٓاعب١ ععٝز٠، ٚا٭فض إٔ ْكٍٛ َباصى، ٭

 .بضنت ايزاب١، ٚايقٛاب إٔ ْكٍٛ َباصى، باصى اهللُ ايؾ٤ٞٳ ٚؾٝ٘ ٚعًٝ٘: دعٌ ؾٝ٘ اـرلٳ ٚايدلن١

 اؾٓػ( –املغضح  – ايغٛم –ٜعتدل َٔ اسز اٖٚاّ بٝهٕٛ ٖٚٛ ) ايهٗـ 
اختقافٞ يف أَضاض ايقزص َج٬ّ،  أخقا٥ٞ ا٭فض إٔ ْغتدزّ اختقافٞ، ؾٓكٍٛ ايزنتٛص ؾ٬ٕ -355

 ؾايؿعٌ اختك اعِ ايؿاعٌ َٓ٘ اختقافٞ. ٜعتدل َٔ اسز اٖٚاّ بٝهٕٛ ٖٚٛ 

 اؾٓػ( –املغضح  – ايغٛم –) ايهٗـ 
 اعتدزاّ نًُات َجٌ ) بعبع   ٚغٍٛ ٚتٓني( . ٜعتدل َٔ اسز اٖٚاّ بٝهٕٛ ٖٚٛ  -351

 اؾٓػ( –املغضح  – ايغٛم –)ايهٗـ 
ٟٸ تغا٩ٍ سٛشلا، َٔ  -357 ٜٸات ايكزَا٤ ع٢ً ا٭سٖإ يؿذل٠ ط١ًٜٛ، ٚتكبٸًٗا رٕٚ إثاص٠ أ ١ُٖٓٝ أؾهاص ْٚعض

 سٝح فشٸتٗا أٚ دزٚاٖا يف ايٛاقع ايشٟ مل تعٗض ؾٝ٘ ٜعتدل َٔ اسز اٖٚاّ بٝهٕٛ ٖٚٛ 

 اؾٓػ( – املغضح –ايغٛم  –) ايهٗـ 
 ٖاّ عٓز بٝهٕٛ ٢ٖٚ تجرل عباص٠ ٚدزْا عًٝٗا ابا٥ٓا ٚادزارْا اىل اسز ا٫ٚ -352

 اؾٓػ( – املغضح –ايغٛم  –)ايهٗـ 
املغُاص ؾ٢ ايًػ١ ٜع٢ٓ ايكضْؿٌ ؾكز سنض إ اسز ا٫ؽدال طًب َٔ بٓت٘ إ تػًٞ ي٘ َغُاص  -354

 ؾاػٗت اىل ٚمع بعض املغاَرل ؾ٢ املا٤ ٚمت غًٝ٘ . ٜعتدل َٔ اسز اٖٚاّ بٝهٕٛ ٖٚٛ 
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 اؾٓػ( –املغضح  – ايغٛم –) ايهٗـ 
ايؿضض ؾ٢ املٓٗر ا٫عتكضا٥ٞ قز ٜهٕٛ ايؿضض فارم ٚؽضد٘ ايتذضب٘ خطا ٜٚهٕٛ  عٓز اختباص -314

 ايعٝب ؾ٢ ايتذضب٘ . يش هب عٓز ادضا٤ ايتذضب٘ يت٬يف سيو:....
 ايٝكع٘ ٚا٫ْتباٙ يهٌ َا ٖٛ َتٛقع.ـ ؼضٟ اؿٝار ٚاملٛمٛعٝ٘.                                                 ـ 

 نضص مبٛمٛعات امل٬سع٘ ٚايتذضب٘.     ـ اؿقٍٛ ع٢ً املٛاؾكات ايكاْْٛٝ٘ عٓز ا٫دضا٤.ـ عزّ اؿام اي
 ٜتِ ايتشكل َٔ فزم ايؿضض عٓز دابض بٔ سٝإ بطضٜك٘ : -313

 طضرٜ٘ ( –عهغٝ٘  –غرل َباؽضٙ  -) ـ َباؽضٙ 
 ايكٍٛ بإٔ عبب تأخض ا٭َِ ٖٛ ايتدًـ ا٫قتقار٣ هغز َضس١ً َٔ َضاسٌ ا٫عتكضا٤ ايتذضٜب٢  -318

 ) ز : َضس١ً ايدلٖإ (

٫سغ نًٛر بضْاص َٔ عز٠ ػاصب إ ٚدٛر ايعؾب هعٌ بٍٛ ا٫صاْب عهض ٚغرل محن٢ ٚبػٝاب  -311

 .............ايعؾب ٜهٕٛ فاؾ٢ ٚمحن٢ "ا٣ َٔ ايعباصات ايتايٝ٘ تتطابل َع امل٬سع٘....
 تزٚص ايعً٘ َع املعًٍٛ غٝابا -ـ تزٚص ايعً٘ َع املعًٍٛ ٚدٛرا                                      

 تزٚص ايعً٘ َع املعًٍٛ ٚدٛرا ٚعزَا -ا٣ تػرل يف ايعً٘ ٜ٪ر٣ اىل تػرل يف املعًٍٛ           -
مع ايعباصات ايتاي١ٝ ؾ٢ فٛص٠ سذ١ .ملا ناْت اـضاؾات ٫ ؽنع يًُٓٗر ايع٢ًُ ؾإٕ بعض  -319

 ا٭ؾهاص ايؾا٥ع١ ٫ ؽنع املٓٗر ايعًُٞ ٭ْٗا خضاؾات             
 ز: نٌ اـضاؾات ٫ؽنع يًُٓٗر ايع٢ًُ

 بعض ا٭ؾهاص ايؾا٥ع١ خضاؾات      
 يع٢ًُاسٕ : بعض ا٭ؾهاص ايؾا٥ع١ ٫ؽنع يًُٓٗر ا 
 ػضب٘ عًُٝ٘ ؟ -ػضب٘ عًبٝ٘  -ٖات َجاٍ يهٌ َٔ ػضب٘ َضػً٘  -315

)ز :  املضػً٘ : َجٌ اختباص اؿغاعٝ٘ مز ايبٓغًني ـــ ايغًبٝ٘ : َجٌ اسا قاَت صٜاح داَزٙ ٚعٛافـ 

 عرلسٌ ايؿرلٚؼ.... ايعًُٝ٘ َجٌ ٚصق٘ عبار ايؾُؿ ف اؿُض(
غرل َطايب باَتشاْات ايترلّ ايجاْٞ اعتُارا عًٞ  عٓزَا ٜغتزٍ طايب ايقـ ايغارؼ ا٫بتزا٥ٞ اْ٘ -311

 قضاص ايٛطصٜض إ ايط٬ب َٔ ايقـ ايجاايح ا٫بتزا٥ٞ سيت ايجاْٞ ا٫عزارٟ نشيو ٜعتدل

 تعضف عًٞ ا٫ؾذلامات (- -تكِٜٛ سذر  --اعتكضا٤  –اعتٓباط ) 
 عتدزاّقٝاّ ايطبٝب باخش عٝٓات رّ َٔ َضمٞ يتؾدٝك َا ٜعاْٞ َٓ٘ ااَضم٢.هغز سيو ا -317

 ا٫عتكضا٤ ايتًدٝق٢(. _ا٫عتكضا٤ ا٫سقا٥ٞ _ ا٫عتكضا٤ ايٓاقك _-)ا٫عتكضا٤ ايتاّ 

 اؿزٜز ٚايظ٥بل َٔ املعارٕ -312
 اؿزٜز َٛفٌ نٗضبا٥ٞ       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 إسٕ: ايظ٥بل َٛفٌ نٗضبا٥ٞ    

 سذ١ باملُاث١ً (املجاٍ ايغابل ٜعدل عٔ:)سذ١ اعتٓباط١ٝ ـ سذ١ اعتكضا١ٝ٥ ــ 
عٓز قٝاّ املعًِ بتقشٝض ا٭عاخ املهًـ بٗا ط٬ب َزصعت٘ ٚدز إ مجٝعِٗ سقٌ ع٢ً ْؿػ  -314

ايزصد٘ ٚبعز ؾشك نٌ عح ع٢ً سز٠ ٫سغ إ مجٝعِٗ اعتدزّ ْؿػ املقارص اعتٓتر إ سيو ا٫َض 

 ايعاٖضٙ.هغز سيو طضٜك١ املؾذلى ٖٛ ع١ً سزٚخ
 ا٫خت٬ف                      ايت٬طّ                     ايبٛاق٢ (ا٫تؿام            ) 
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 مع َقطًشات َٓاعبا يًعباصات اٯت١ٝ: -374
 ـ ٜغُض يٓا بايتعُِٝ ٚميهٔ ب٘ ايتٓب٪ بايعاٖض٠                           ) ز: ايكإْٛ ايع٢ًُ (

 ايعاٖض٠                                                                            ) ايؾضط ايهاؾ٢ (ـ َهٌُ ؿزٚخ 
 ـ سهِ عك٢ً ٜٓكًٓا َٔ قن١ٝ دظ١ٝ٥ إىل قن١ٝ ن١ًٝ                  ) ا٫عتكضا٤ (

 ضب١(ـ تتعًل بطضم ايتشكل َٔ فزم ايؿضٚض ٚفش١ اؿذر ا٫عتكضا١ٝ٥ املضتبط١ بٗا     )ايتذ
يٛ اؾذلمٓا إ ؾضم ايدلاطٌٜ َٚقض ٚؾضْغا ٚإٜطايٝا تٓاؾغت ع٢ً ا٫صبع َضانظ ا٫ٚىل يف نأؼ  -373

ايعامل ٚعًُت إ اٜطايٝا ٚؾضْغا ٚايدلاطٌٜ ؾاطت باملضانظ ا٫ٍٚ ٚ ايجا٢ْ ٚ ايجايح ؾاْو تغتٓتر إ َقض 

 استُاٍ ؾاطت باملضنظ ايضابع.هغز ٖشا املجاٍ طضٜك١ ... 
 ايت٬طّ ؾ٢ ايتػرل.( -ا٫خت٬ف.  -. بٛاق٢اي -)ا٫تؿام.

صتب ايعباصات ا٭ت١ٝ ؾ٢ فٛص٠ سذ١ ثِ اسهِ عًٝٗا:ٜكٍٛ )رٜهاصت ( نٌ سكٝك١ صٜام١ٝ  -378

َٚٝتاؾٝظٜك١ ٫ ؼتاز إىل ايقزم ا٫شل٢ ٭ْٗا سكا٥ل سزع١ٝ ٚ٭ٕ نٌ اؿكا٥ل اؿزع١ٝ ٫ ؼتاز إىل 

 ايقزم ا٫شل٢......
 تاز اىل ايقزم اٯشل٢ ز: نٌ اؿكا٥ل اؿزع١ٝ ٫ؼ

 اؿكا٥ل ايضٜام١ٝ ٚاملٝتاؾٝظٜك١ٝ سكا٥ل سزع١ٝ
 اسٕ : نٌ اؿكا٥ل ايضٜام١ٝ ٚاملٝتاؾٝظٜك١ٝ ٫ ؼتاز إىل ايقزم ا٫شل٢ 

قاٍ ٖرلقًٝطػ ) إْٓا ْبشح عٔ املعاصف ؾ٢ عٛاملٓا اـاف١ ٫ ؾ٢ ايعامل ايه٢ً املؾذلى بٝٓٓا مجٝعا  -371

 بٝهٕٛ .......                            (ػغز ايعباص٠ أسز ا٫ٚثإ عٓز
 )ز :  ايهٗـ (

٫ تغتطٝع إٔ تؿعٌ أٟ ؽ٤ٞ ب٬ ؾًغؿ١ ، ٭ٕ نٌ ؽ٤ٞ ي٘ َع٢ٓ خؿٞ هب عًٝٓا  -379

 إرصان٘.)َهغِٝ غٛصنٞ(  تتؿل املكٛي١ ايغابك١ َع ا٣ َٔ خطٛات املٓٗر ايتذضٜب٢ 
 قإْٛ (  -ػضب١          -ؾضض         -       ٬َسع١) 
 مع َقطًشا َٓاعبا يًعباصات ا٭ت١ٝ:.... -375
 ٜٗتِ مبار٠ ايتؿهرل ٚفزم ْتا٥ذ٘ تتٛقـ ع٢ً َز٣ َطابكتٗا يًٛاقع -
 ٜٗتِ بايع٬قات ايت٢ تضبط اؾٌُ با٭يؿاظ رٕٚ اٱٖتُاّ باملنُٕٛ ايش٣ ْغُٝ٘ َار٠ ايتؿهرل -
 اٱْتكاٍ َٔ أسهاّ ؾضمت فشتٗا إىل أسهاّ تًظّ عٓٗا  -

 ا٫عتز٫ٍ ( –ا٫عتز٫ٍ ا٫عتٓباطٞ  -ا٫عتكضا٥ٞ )ز : ا٫عتز٫ٍ 
اتُٗت اّ نًجّٛ أٌٖ َقض بأِْٗ سضاَٝ٘ ٚأقغُت اْٗا ئ تٓظٍ احملضٚع٘ َضٙ اخض٣ بعز إ مت عضق١  -371

 ايهٗـ ( –املغضح  -ايغٛم  - اؾٓػ) اٍٚ ادض شلا ؾ٢ احملضٚع٘ تؾرل ايعباصٙ اىل اٖٚاّ:..
ز ايهجرل َٔ ايط٬ب ٜغتعز ي٬يتشام باؾاَع٘ َِٚٓٗ َٔ ٜكّٛ بعز ا٫ْتٗا٤ َٔ املضسً٘ ايجاْٜٛ٘ ل -377

با٫يتشام با٫ْزٜ٘ ايضٜامٝ٘ تأٌٖٝ َٓ٘ ي٬يتشام بايهًٝات ايعغهضٜ٘ ٚيهٔ ٫ميهٔ ي٘ ايتكزِٜ 

ا٫ بعز ظٗٛص ايٓتٝذ٘ ٫ٚ ٜغع٘ رخٍٛ ايهًٝ٘ ايعغهضٜ٘ ا٫ اسا تعزٟ ا٫ختباصات ايبزْٝ٘ ٚايضٜام٘ 

 ايهايف سزر ايؾضط اينضٚصٟ ٚ
ٖٛ ادتٝاط ا٫ختباصات امل٪ًٖ٘  ايؾضط ايهاؾ٢ظٗٛص ايٓتٝذ١ ٚايٓذاح خ عا١َ أَا ؽضط اينضٚص٣ ) ز: 

 يًه١ًٝ ايعغهض١ٜ(
عٓز ؽضا٤ى ملٛباٌٜ اسزخ ْٛع ٫ٚ تعًِ نٝـ ٜعٌُ ؾُت باينػط ع٢ً َؿاتٝض املٛباٌٜ يه٢  -372

 تعضف ٚظٝؿ٘ نٌ َؿتاح ؾ٢ املٛباٌٜ تعز ػضب٘.....
 غرل َباؽضٙ ( -عًُٝ٘  -بٝ٘ عً - َضػً٘) 
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اَرل عابل َٔ أعض٠ ًَه١ٝ يف عٗز ٚيٞ ٚؾات ..َاطاٍ ٜتعاٌَ َع نٌ ايٓاؼ عًٞ أِْٗ عبٝز ٖٚٛ  -374

 َٔ ا٫عٝار اٟ اٖٚاّ بٝهٕٛ ٜتؿل َع سيو:...........
 ايغٛم                    املغضحايهٗـ                         اؾٓػ                        

ٜكٍٛ ايزنتٛص عبز اؿُٝز ايكٛف٢" يٛصدعٓا اىل املعادِ يٛدزْا يًؿغ انجض َٔ َع٢ٓ ٖٚشا عبب  -324

 ايهجرل َٔ املتاعب" تعهػ ايعباصٙ اسز أٖٚاّ بٝهٕٛ...
 ايهٗـايغٛم                      ايكبًٝ٘                          املغضح                          

 ملعضؾ١ َز٣ نؿا٠٤ يكاح مت انتؾاؾ٘ سزٜجا يًكنا٤ ع٢ً َضض ظٗض سزٜجا ْغتدزّ :  -323
 ا٫عتكضا٤ ايٓاقك.      ا٫عتكضا٤ ايهاٌَ.        ا٫عتكضا٤ ايتًدٝق٢.ا٫عتكضا٤ ايتاّ.           

ٜٴهٓظ عٓز اْغإ ٜٚٓؿل عٓز َتزٜٔ سٟ اسغإ ٚشلٛ عٓز ا٫عٝإ.. تؾرل ايعباصٙ اىل اسز  -328 أٖٚاّ املاٍ 

 بٝهٕٛ........

 ايهٗـايكبًٝ٘                           املغضح                           ايغٛم                      
 ايتُٝٝظ بي اؿذ٘ ايقشٝش٘ ٚايباطً٘ َغاي٘ قٛصٜ٘ ٜتٓاٚشلا املٓطل :.......... -321

 ار٣                      املطابل يًٛاقعا٫عتكضا٢٥                   املا٫عتٓباط٢                  
 ايع٬ق٘ ايع١ًٝ ايت٢ تغتٓز إيٝٗا ع١ًُٝ ايتشكل َٔ فزم ايؿضٚض ٢ٖ ع٬ق٘ :............. -329

 َٓطكٝ٘ خايق٘                                                        اعتٓباطٝ٘ خايق٘
 تهؾـ بطضم ػضٜبٝ٘  تهؾـ باعتز٫٫ت َٓطكٝ٘                           

" إ ايكزح َٰٕ..ئ تغتطٝع إ تنٝـ ايٝ٘ قطض٠ بعز اٯٕ " ٚنشيو ا٫ْغإ إ نإ بايذلٖات  -325

 عكً٘ َٰٕ "ا٣ ايطضم اعتدزَٗا املعًِ َع تًُٝشٙ يٝتدًك َٔ ع٧ٝ اؾهاص٠.. 
 اؿذ٘ باملُاثً٘ ـ                ـ ايكٝاؼ                       ـ ا٫عتٓباط                   ـ ا٫عتز٫ٍ        

 اٟ اٖٚاّ بٝهٕٛ ؾطض١ٜ ٜٛيز اٱْغإ َظٚر بٗا........  -321
 ..ايغٛم...املغضح(اؾٓػ)ايهٗـ..

اصتبط َٓش ايقػض بكضا٠٤ ايضٚاٜات ايتؾا١َٝ٩..مما أثض بايغًب يف ؽباب٘ عًٞ سايت٘ ايٓؿغ١ٝ ؾاقزّ  -327

 ؿل َع سيوعًٞ ا٫ْتشاص بهٌ أصو١ٝ..اٟ ا٭ٖٚاّ عٓز بٝهٕٛ ٜت
 ايكب١ًٝ ايهٗـ                              اؾٓػ                              ايغٛم                            

 وضل ايطضؾإ املكبًني عًٞ ايظٚاز يًتعضف عًٞ أسز اٖٚاّ بٝهٕٛ اـامع شلا ايطضف ا٫خض ..ٖٚٞ  -322
 ..املغضح(ايهٗـ)اؾٓػ..ايغٛم..

 عجٗا ايػضٚص ٚايػطضع٘ ٚاملنشو إ ايؿكض عببٗا..تؾرل اىل ايعباصٙ اىل أٖٚاّ...........ٖشٙ ا٭ٖٚاّ ٜب -324
 ايهٗـايكبًٝ٘                               املغضح                           ايغٛم                                    

 اٖٚاّ متٝظ ؾضر عٔ اخض............... -344
 ٓػ                          ايغٛم                                     املغضحاؾ                ايهٗـ             

اؾذلض عامل إٔ ايؾٝطإ ع١ً املضض ٜتعاصض ٖشا َع أسز ؽضٚط ايؿضض ايع٢ًُ ؾ٢ ا٫عتكضا٤  -343

 ايتكًٝز٣  ..............                                          
 ٜتعًل بايعٛاٖض احملغٛع١( )ز : ٫بز إ

 قاٍ يبا٥ع يف قٌ ايبإ دبٓا ث٬د١ ...صر عًٝ٘ ايبا٥ع ايـ َدلٚى . ٜؾرل سيو ٭سز اٖٚاّ بٝهٕٛ  -348
 ..املغضح(ايغٛم)اؾٓػ..ايهٗـ..

 فزٜكٞ را٥ُا ع٧ ايعٔ بٞ ٜعز سيو َٔ اٖٚاّ  -341

 ايهٗـ( -اؾٓػ -املغضح–)ايغٛم 
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 بك١ٝ ايها٥ٓات اؿٝ٘ٚبا٤ عاّ عٓز نٌ ايبؾض متٝظ ا٫ْغإ عٔ  -349
 غٛم                       املغضح                                 ايهٗـاؾٓػ                              اي

عٝطض٠ ؾهض٠ َع١ٓٝ ع٢ً أسٖآْا ػعًٓا نتاص َٔ ا٭َج١ً ٚايٛقا٥ع َا ٜ٪ٜزٖا ْٚػض ايبقض عُا  -345

 ٝهٕٛ...........ٜٓؿٝٗا.ػغز أسز عٓافض اؾاْب ايغًب٢ عٓز ب
 ) ز:  اؾٓػ (

 صؾض نجرل َٔ ايٓاؼ ٫ٟ اصا٤ كايؿ١ ٫صا٤ اصعطٛ تزعٛ ٫ٖٚاّ -341
 اؾٓػ                                ايهٗـاملغضح                     ايغٛم                                  

ايبعض ا٫خض اْ٘ ٚط٢ٓ ٚناْت عٓزَا ٜكتٓع ايبعض إ املًو ؾاصٚم خا٥ٔ ٚعٌُٝ ا٫لًٝظ. ٜٚضٟ  -347

 عٓز بٝهٕٛ...............َقض َع٘ ق٠ٛ عع٢ُ ٜعدل سيو عٔ اٖٚاّ
 ايغٛم                               املغضحايهٗـ                   اؾٓػ                                 

 ْتٝذ١ اؿذ٘ ا٫عتكضا٥ٝ٘ فارق٘ اٚ ناسب٘ ٚؾل .......... -342
 اتغام ايؿهض.              ؽهٌ ايؿهضَار٠ ايؿهض                              فٛص٠ ايؿهض 

تؾرل رصاع١ تأثرل رصد١ اؿضاص٠ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚاملٓاخ إيٞ أسز أْٛاع ػاصب املٓٗر ا٫عتكضا٥ٞ ايتكًٝزٟ  -344

.................ٖٞٚ 
 ايتذضب١ املضػ١ً            ايتذضب١ ايشات١ٝايتذضب١ ايع١ًُٝ           ايتذضب١ ايغًب١ٝ                 

 اسا اصرت عٌُ دضر حملتٜٛات َهتبتو ؾاْو تغتدزّ -844
 ا٫عتز٫ٍ ا٫عتٓباط٢ .                           ا٫عتكضا٤ ايٓاقك.

 ا٫عتكضا٤ ايتاّا٫عتٓباط ايضٜام٢                                   
 مضٚص٠ ايتدًك َٔ ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤سزر سيو ...ٜزعْٛا بٝهٕٛ ؾ٢ أسز ا٭ٖٚاّ إىل  -843

 )ز :  املغضح (
 تٛفٌ بٝهٕٛ اىل إ اؿضن٘ ع١ً ٚدٛر اؿضاصٙ َٔ خ٬ٍ -848

 اقا١َايدلٖإ ع٢ً قنٝ٘ نًٝ٘ اعتٓارا اىل اَجً٘ دظ٥ٝ٘ ت٪ٜز فزقٗا_

 اقا١َ ايدلٖإ ع٢ً قنٝ٘ نًٝ٘ اعتٓارا اىل اَجً٘ نًٝ٘ ت٪ٜز فزقٗا _

 ع٢ً قنٝ٘ دظ٥ٝ٘ اعتٓارا اىل اَجً٘ نًٝ٘ ت٪بز فزقٗا .اقا١َ ايدلٖإ  _

 اقا١َ ايدلٖإ ع٢ً قنٝ٘ دظ٥ٝ٘ اعتٓارا اىل اَجً٘ دظ٥ٝ٘ ت٪ٜز فزقٗا. _

 ...............تؿغرلات َعكٛي١ اٚ فا٥ب١ عٔ املٛاقـ ٚايعٛاٖض َٚهْٛاتٗاايػرل َعضٚؾ٘  -841
 ايكا١ْٕٛ                    امل٬سع١                   ايؿضض                  ايتذضب

ايضأ٣ اـطأ صمبا ٜكٛر٢ْ َٜٛا يًضأ٣ ا٭فض.طبل ٖشٙ املكٛي١ ع٢ً َضس١ً َٔ َضاسٌ ا٫عتكضا٤  -849

 ايتذضٜب٢...............
 ) ز:  ايهؾـ (

 اؿذ٘ ا٫عتٓباطٝ٘ تٛفـ باْٗا......... -845
 ٘            فارق٘ اٚ ناسب٘باطً٘ اٚ فارقفشٝش٘ اٚ ؾاعز٠              فشٝش٘ اٚ ناسب٘          

 املٓطل ايش٣ ٜغتدزّ يًتُٝٝظ بي اؿذر ايكٜٛ٘ ٚاؿذر اينعٝؿ٘ ٖٛ املٓطل . -841
 ا٫عتكضا٥ٞايقٛصٟ                         ا٫عتٓباط٢                 ايضَظ٣                

ٗا ْعض٠ َتبقض٠ ا ٫ْإدضا٤ ٜٓؿش َٔ أدٌ تزعِٝ ؾضم١ٝ َا اٚ تؿٓٝزٖا اٚ ايتشكل َٔ فزقٗ -847

 ايكإْٛ (– ايتذضب١ –ايؿضض  -)امل٬سع١ ي٬ؽٝا٤...
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ٜكٍٛ أمحز رٜزات " إٔ أنًت طعاَّا ؾاعزّا ٜقبض دغزى ؾاعزّا ٚإٕ قضأت نتابّا ؾاعزّا ٜقبض  -842

 عكًو ؾاعزّا ؾاسشصٚا دٝزّا مما ٜؿعٌ بعكٛيهِ " ٖشٙ ايعباص٠ تؿٓز .................
 أٖٚاّ ايغٛم ـ أٖٚاّ اؾٓػ( -أٖٚاّ املغضح   -)أٖٚاّ ايهٗـ 

 ٖات قنٝ٘ تٓؿقٌ سزٚرٖا َٛمشا قِٝ فزقٗا ) صابط ايغًب (  -844
فاصح ٚايزت٘ عٔ صغبت٘ يف اصْب يٝشٌ نٌ َؾانً٘..ؾذٗظت٘ ي٘ عًٞ ًَٛخ١ٝ يف ايػزا٤اٟ اٖٚاّ  -834

 بٝهٕٛ تؾرل ايعباص٠ .............
 ..ايهٗـ..املغضح (ايغٛم) اؾٓػ..

سٝاتٓا لز سٛيٓا ؽدقٝات َتعزرٙ ؾُٓا املتؿا٥ٌ ٚاملتؾا٥ِ ٚايعقيب َٚٓا َٔ ٜكزؼ  اسا تآًَا -833

 اؾزٜز ٚاخضٕٚ ٜكزعٕٛ ايكزِٜ.هغز سيو اٖٚاّ :

 قبًٝ٘ (  -َغضح   -عٛم  – نٗـ) 
أدض٣ عامل َؾٗٛص ػضب١ أَاّ مجع َٔ أعاتش٠ اؾاَعات. ٢ٖٚ إ ثكًي أسزُٖا صطٌ ٚاٯخض عؾض٠  -838

إ َضتؿع عٝق٬ٕ ي٬صض يف ْؿػ ايٛقت ٚصغِ لاح ايتذضب١ أَاّ أعِٝٓٗ اصطاٍ عكطا َٔ َه

 نشبٛٙ ٫ٕ عامل آخض مل ٜكٌ بٗا .....

 ايهٗـ ( – املغضح –ايغٛم   -) اٖٚاّ اؾٓػ 

 ............. تقٛص اقٌ اسهاَا َٔ اؿكٝك١ ايع١ًُٝ -831
 ايتذضب١ ـ ايكإْٛ ( -ايؿضض ) امل٬خط١  ـ 

ٜٴغ٢ُ قضأت يو ٚقز تأثضت بإسز٣ ايكضا٤ات ؾًُا  -839 َٓش عز٠ عٓٛات نإ ٜشاع تًٝؿظْٜٛٝا بضْاَر 

ندلت تٝكٓت َٔ خ٬ٍ قضا٤ات٢ إٔ َا تأثضت ب٘ نإ َٓك٫ٛ َٔ ٚد١ٗ ْعض َشٜع ايدلْاَر . ؼت أ٣ َٔ 

 أٖٚاّ بٝهٕٛ ٜٓزصز َا قًت٘ ؟              
 ) ز : املغضح (

غرل َغتٜٛ٘ تتًك٢ ا٫ؽع٘ َٔ ا٭ؽٝا٤ ٚمتظز طبٝعتٗا اـاف٘ بطبٝع٘  ايشٖٔ ايبؾضٟ اؽب٘ مبضآٙ -835

 ا٭ؽٝا٤ ؾتؾٖٛٗا ٚتؿغزٖا . تؾرل ايعباص٠ اىل إىل أسز ا٭ٖٚاّ اييت متٓعٓا َٔ ايتؿهرل ايغًِٝ ٖٚٞ     
 اٖٚاّ املغضح (-اٖٚاّ ايغٛم - اٖٚاّ اؾٓػ -)اٖٚاّ ايهٗـ 

مبجاب١ متجًٝٝات قاّ باخضادٗا ٚمتجًٝٗا ايؿ٬عؿ١  مجٝع املشاٖب ايت٢ خنعت شلا ايعكٍٛ ناْت -831

 ) ز : املغضح (اص٠ أسز ا٭ٚثإ عٓز بٝهٕٛ ...أْؿغِٗ ػغز ايعب

 ٜكٍٛ املجٌ ايؾعب٢ َٔ ؽب ع٢ً ؽ٧ٝ ؽاب عًٝ٘ " ا٣ َٔ أٖٚاّ بٝهٕٛ ٜتتطابل َع املجٌ -837
 ( ايهٗـ)اؾٓػ  ـ املغضح   ـ  ايغٛم  ـ  

َتِٗ بض٤ٟ سيت تجبت إراْت٘ بُٝٓا يف فاٍ ايعًِ نٌ ؾضض  ٜكٍٛ ايبعض "يف فاٍ ايكإْٛ نٌ -832

 بايكإْٛ ايعًُٞ ( –اـٝاٍ – ايتذضب١ –) امل٬سع١ َتِٗ سيت ٜجبت ب............

يؾ٤ٞ آخض كتًـ عٓ٘ ( تؾرل ايعباص٠ ايٞ  –يف ايٛقت ْؿغ٘  –) إٕ ع١ًَ ايؾ٤ٞ ٫ تهٕٛ ع١ً  -834

 طضٜك١ .......عٓز ٌَ ٖٚٞ .
 طضٜك١ ايت٬طّ يف ايتػرلطضٜك١ ايبٛاقٞ .       ـ  -طضٜك١ ا٫خت٬ف         -طضٜك١ ا٫تؿام         

عٓز طٜاصت٢ ٫سزٟ املزٕ اؾزٜزٙ ٫سعت إ مجٝع ايعُاصات سات تقُِٝ ٚاسز عزا عُاصٙ ٚاسزٙ  -884

ُُٗا َٗٓزؼ ٚبعز ايغ٪اٍ عٔ عبب سيو اخدل٢ْ اسز ايغهإ إ ايعُاصات سات ايتقُِٝ املتؾاب٘ ف

 ٚاسز بُٝٓا ايعُاصٙ ايٛسٝزٙ املدتًؿ٘ مل تهٔ َٔ تقُِٝ ْؿػ املٗٓزؼ ..هغز ٖشا املجاٍ طضٜك١ ..
 اؾُع بني ا٫تؿام ٚا٫خت٬ف                 ايبٛاق٢ا٫خت٬ف                ا٫تؿام             



 

 

   84 

 

 

 

) ؾ٢ ا٫عتٓباط ايضٜام٢ ٜٓتكٌ َٔ َكز١َ اىل ْتٝذ١ َٚٔ ْتٝذ١ ٫خض٣ تًظّ عٓٗا ست٢ ْٓت٢ٗ اىل  -3

 ْتٝذ١ ؼٌ املؾانٌ ايت٢ بزأْا بٗا (. ايعباص٠ تؾرل إىل : 

 خقا٥ك ايٓغل                بٓا٤ ايٓغل                َهْٛات ايٓغل تعضٜـ ايٓغل                
اط ايضٜام٢ اْ٘ عٓز ا٫ْتكاٍ َٔ خط٠ٛ إىل خط٠ٛ تًٝٗا ٫ْذلى أ٣ عٓقض ٜتغًٌ ) َٔ قٛاعز ا٫عتٓب -8

 إىل ايٓتٝذ١ املٓتظع١ رٕٚ إٔ ٜهٕٛ َأخٛس َٔ املكز١َ ( ايعباص٠ تؾرل إىل : 
 بٓا٤ ايٓغل                اعًٛب ايٓغل خقا٥ك ايٓغل                 تعضٜـ ايٓغل               

بإ ايكن١ٝ ايتاي١ٝ تهٕٛ َغا١ٜٚ ؾ٢ قٛتٗا املٓطك١ٝ يًكن١ٝ ا٭ٚىل ٚسيو  ٜتُٝظ ايٓغل ايضٜام٢ -1

 ٜعدل عٔ 
 بٓا٤ ايٓغل                 عٓافض ايٓغل خقا٥ك ايٓغل               تعضٜـ ايٓغل                

إ أِٖ َاتتُٝظ ب٘ قناٜا ايٓغل ايضٜام٢ أْٗا تتعإٚ ع٢ً تهٜٛٔ فٛص٠ َتها١ًَ ؾهٌ قن١ٝ غرل  -9

 َعتُز٠ ع٢ً اخٛاتٗا ٚإ تهٔ َتعاْٚ٘ َعٗا ؾ٢ بٓا٤ فٛص٠ ٚاسز٠ , ٚسيو ميجٌ : 
 ؽضٚط املغًُات خقا٥ك ايٓغل               بٓا٤ ايٓغل                     تعضٜـ ايٓغل            

ٚفـ طن٢ لٝب قُٛر َكزَات ايٓغل ايضٜام٢ بأْٗا تؾب٘ ايؾٗٛر ؾ٢ احمله١ُ ؾهٌ ؽاٖز  -5

ٜقـ داْب صآٙ ٚع٢ً ايكام٢ إٔ هُع ٖشٙ ا٭قٛاٍ ست٢ ٜهٕٛ َٓٗا َٛقؿا َتُاعها . ايعباص٠ تعدل 

 عٔ : 
 غًُات ؽضٚط املخقا٥ك ايٓغل          بٓا٤ ايٓغل                    تعضٜـ ايٓغل              

ٜكٍٛ إقًٝزؼ ) ٫بز يًعامل ايضٜام٢ ؾ٢ َضس١ً ٚمع املكزَات َٔ إٔ ٜغتدزّ ايعامل أيؿاظا ٜؿضمٗا  -1

 ؾضما ( . تؾرل املكٛي١ إىل : 
 اي٬َعضؾات                       ايبزٜٗٝات                      املغًُات ايتعضٜؿات                     

هٌ ؾضع َٔ ؾضٚع ايضٜامٝات َؿاُٖٝ٘ اـاف١ ناـط املغتكِٝ ٚاملضبع ٜكٍٛ أسز املٓاطك١ : ) إ ي -7

ٚا٭عزار ايؿضر١ٜ , ٚملا نإ ايعكٌ ٖٛ ايش٣ ىذلع ٖشٙ ايتعاصٜـ ؾ٢ٗ ْغب١ٝ ْغتطٝع إعتبزاشلا ( 

 تؾرل ايعباص٠ إىل : 
 َقارصات               ٫َعضؾات                         بزٜٗٝات           تعضٜؿات                         

ٜكٍٛ أسز املٓاطك١ : ) إٕ املؿاِٖٝ ايضٜام١ٝ تتٛقـ ع٢ً إصارتٓا أٚ َاْتٛاؾل عًٝ٘ ٚيٛ مل تهٔ ْغب١ٝ  -2

 ٭فبشت عكب١ ؾ٢ عبٌٝ ايتؿهرل ايضٜام٢ ( تؾرل ايعباص٠ إىل إٔ ايتعضٜؿات : 
 َتػرل٠ إؽذلاط١ٝ                           قزر٠                              ْغب١ٝ                           

٢ٖ َبار٨ ٫تغتدزّ ؾ٢ ايتؿهرل ايضٜام٢ نُكزَات تغتٓبط َٓٗا بعض ايكناٜا ا٭خض٣ بٌ  -4

 نكٛاعز عا١َ هب َضاعاتٗا ؾ٢ أثٓا٤ ٖشا ايتؿهرل : 
 َقارصات              بزٜٗٝات          تعضٜؿات                        ٫َعضؾات                             

 إسا قغُت نُٝات َتغا١ٜٚ ع٢ً أخض٣ َتغا١ٜٚ ناْت ايٓٛاتر َتغا١ٜٚ . املجاٍ ايغابل ٜعدل عٔ :  -34
 ٫َعضؾات                             بزٜٗٝات                      َقارصات تعضٜؿات                         

غا١ٜٚ ناْت ايٓٛاتر غرل َتغا١ٜٚ ٚبٓؿػ ايه١ُٝ , إسا امٝؿت نُٝات َتغا١ٜٚ اىل أخض٣ غرل َت -33

 ٚسيو ٜعدل عٔ : 
 َقارصات بزٜٗٝات                      ٫َعضؾات                       تعضٜؿات                            
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 ايهٌ أندل َٔ أ٣ دظ٤ َٔ أدظا٥٘ ,  تعدل عٔ : -38
 َقارصات بزٜٗٝات                                           ٫َعضؾات                      تعضٜؿات         
 ) يٝػ ٖٓاى ع٣ٛ خط َغتكِٝ ٚاسز تٓكغِ ب٘ ايظا١ٜٚ إىل قغُني َتغاٜٚني ( املجاٍ ٜعدل عٔ :  -31

 َقارصات٫َعضؾات                       تعضٜؿات                               بزٜٗٝات                     
 دز ع٣ٛ ْكط١ ٚاسز٠ ٜٓكغِ بٗا اـط املغتكِٝ إىل قغُني َتغاٜٚني ( املجاٍ ٜعدل عٔ : ) ٫تٛ -39

 َقارصات ٫َعضؾات                       تعضٜؿات                               بزٜٗٝات                     
 ميهٔ صعِ خط َغتكِٝ ٚاسز عٝح ميض بٓكطتني َعًَٛتني . املجاٍ ٜعدل عٔ :  -35

 قارصات ٫َعضؾات                       تعضٜؿات                                بزٜٗٝات                     َ
٢ٖ قناٜا ؽزٜز٠ ايعُّٛ ٚامش١ بشاتٗا ٚمضٚص١ٜ ٫ٜغتطٝع ايضٜام٢ إْهاصٖا رٕٚ إٔ ٜكع ؾ٢  -31

 تٓاقض عك٢ً . 

 َقارصات بزٜٗٝات                      تعضٜؿات                      ٫َعضؾات                                
 قناٜا ؽزٜز٠ ايعُّٛ ْكبًٗا بزٕٚ بضٖإ ميهٔ يًضٜام٢ إْهاصٖا ٚا٫عتعام١ عٓٗا بػرلٖا  -37

 َقارصات بزٜٗٝات                        تعضٜؿات                      ٫َعضؾات                              
٢ٖ قناٜا تغتدزّ نُكزَات ٱعتٓباط ايٓتا٥ر ايت٢ تذلتب عًٝا ٚيهٌ ؾضع َٔ ؾضٚع ايضٜامٝات  -32

 قناٜاٙ اـاف١ ب٘ . 
 َقارصات تعضٜؿات                       ٫َعضؾات                               بزٜٗٝات                     

ٜهتٌُ ايبٓا٤ ٜغرل ايعامل ؾ٢ بٓا٤ٙ ث٬خ خطٛات : ا٭ٚىل / ؼزٜز ا٭يؿاظ ايت٢ ٜغتدزَٗا , ) ست٢  -34

ٚايجا١ْٝ / إعتعاص٠ َاًٜظَ٘ َٔ ؾضٚض ٚقٛاعز عًّٛ عابك١  , ٚايجايج١ / إٔ ٜؿضض َٔ عٓزٙ ؾضٚض 

 ٜطايبٓا بايتغًِٝ بٗا ثِ ٜغتدضز َاًٜظّ عٓٗا ( . املكٛي١ تعدل عٔ : 
 خقا٥ك ايٓغل                  بٓا٤ ايٓغل                  قٛاعز ايٓغل        تعضٜـ ايٓغل     

يعامل ايضٜامٝات اؿل ؾ٢ ؾضض َاٜؾا٤ َٔ ٖشٙ ايكناٜا ست٢ ٚإٕ ناْت تتٓاؾ٢ َع ٚاقع ايعامل نإٔ  -84

 ٜؿضض إٔ املهإ عطض َغت٣ٛ أٚ َغتزٜض , ٚسيو ميجٌ : 
 َغًُات ات                         بزٜٗٝات                          ايتعضٜؿات                       اي٬َعضؾ

نٌ َاْطايب ب٘ ايعامل ايقٛص٣ ٖٛ أ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى تٓاقض بني َكزَات٘ , ؾعامل اؿغاب ٜطايبٓا  -83

 . ؾ٬ بز إٔ ٜضاع٢ َبار٨ املٓطل . املكٛي١ تعدل عٔ : 4=1+٫ٚ1 هٛط إٔ ٜطايبٓا بإٔ  3=1+1بأؾذلاض إٔ 
 خقا٥ك ايٓغل ؽضٚط املغًُات             ايٓغل                   بٓا٤ ايٓغل                         َع٢ٓ

نٌ َاْطايب ب٘ ايعامل ايقٛص٣ ٖٛ أ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى تٓاقض بني َكزَات٘ , ؾعامل اؿغاب ٜطايبٓا  -88

ٓطل , ٖشٙ املكٛي١ تعدل . ؾ٬ بز إٔ ٜضاع٢ َبار٨ امل4=1+٫ٚ1 هٛط إٔ ٜطايبٓا بإٔ  3=1+1بأؾذلاض إٔ 

 عٔ َبزأ َٓطك٢ ٖٚٛ : 
 ايٛعط املُتٓع                 ايجايح املضؾٛع عزّ ايتٓاقض                        ايشات١ٝ                            

َٔ اينضٚص٣ يًعامل ايقٛص٣ إٔ ٜؿضض َٔ ايكناٜا ؾ٢ َكزَات٘ َاميهٓ٘ َٔ ايدلٖإ ع٢ً ْعضٜات٘  -81

 كٛي١ تعدل عٔ : نًٗا . امل
 خقا٥ك ايٓغل ؽضٚط املغًُات              َع٢ٓ ايٓغل                   بٓا٤ ايٓغل                           

مما هب ع٢ً ايعامل ايقٛص٣ إٔ ٜضاعٝ٘ ؾ٢ قناٜا َكزَات٘ أ٫ ميهٓٓا اعتٓتاز اسزٖا َٔ ا٭خض٣ ,  -89

 ٚسيو ميجٌ :
 خقا٥ك ايٓغل  ؽضٚط املغًُات               َع٢ٓ ايٓغل                    بٓا٤ ايٓغل                          
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عٓزَا تهٕٛ اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ فشٝش١ ؾػٓ٘ َٔ املغتشٌٝ إٔ تهٕٛ َكزَاتٗا فارق١ ْٚتٝذتٗا  -85

 ناسب٘ , ايعباص٠ ايغابك١ :
 خاط١٦ ـ       ـ فشٝش١                              

 إسا قًٓا إٔ ايطٝٛص تب٢ٓ أعؾاؽٗا ٚايعقاؾرل َٔ ايطٝٛص يشا ؾايعقاؾرل تب٢ٓ أعؾاؽٗا ٖشٙ اؿذ١    :  -81
 ـ فارق١ ٚقناٜاٖا فارق١            ـ ناسب١ ٚقناٜاٖا ناسب١  
 ـ فشٝش١ ٚقناٜاٖا فارق١           ـ باط١ً ٚقناٜاٖا ناسب١             
 تب٢ٓ أعؾاؽٗا ٚإٔ ايعقاؾرل َٔ ايطٝٛص يشا ؾايؿ٦ضإ تب٢ٓ أعؾاؽٗا , ٖشٙ اؿذ١ : إسا قًٓا إٔ ايطٝٛص -87

   باط١ًفارق١              ناسب١               فشٝش١          
إسا قًٓا إٔ ايه٬ب متؾ٢ ع٢ً بطٓٗا َٚاميؾ٢ ع٢ً بطٓ٘ َتػرل اؿضاص٠ إسٕ ايه٬ب َتػرل٠  -82

 اؿضاص٠ , ٖشٙ اؿذ١ : 

  ؾاعز٠ ٚقناٜاٖا ناسب١ـ باط١ً ٚقناٜاٖا فارق١                   ـ  
 ـ فارق١ ٚقناٜاٖا فارق١                  ـ ناسب١ ٚقناٜاٖا ناسب١  
 َقض بًز عضب٢ ٚاؾظا٥ض بًز عضب٢ , راي١ ايضَظ ايش٣ ٜعدل عٔ ايكن١ٝ ٢ٖ :  -84

 م          ى                         م          ى       ى                       vم م . ى                     
 ٚأثض١ٜ ؾإٕ إستُا٫ت فزقٗا ٫ؽضز عٔ :  مثينةاسا قًٓا إٔ ٖشٙ ايغًع١  -14

 إٔ تهٕٛ مث١ٓٝ ٚيٝغت أثض١ٜ ٚأثض١ٜ ؾ٢ إٓ ٚاسز                           مثينةإٔ تهٕٛ ايغًع١ 
 إٔ تهٕٛ يٝغت مث١ٓٝ ٚيهٓٗا أثض١ٜ                                    أْٗا يٝغت مث١ٓٝ ٫ٚ أثض١ٜ 

أخدلت فزٜكو ايكارّ َٔ ا٭عهٓزص١ٜ بأْ٘ عٝهٕٛ ؾ٢ اْتعاصٙ ؾ٢ قط١ ايكطاص ععٝز أٚ ع٢ً ,  -13

 ايزاي١ ايضَظ١ٜ ايت٢ تعدل عٔ سيو ٢ٖ : 

 م          ى                            م           ى                           ى v مم . ى                       
 اسا قًٓا إَا إٔ ٜهٕٛ عُضٚ َعًِ أٚ َتعًِ ؾإٕ استُا٫ت نشبٗا ٫ؽضز عٔ :  -18

 ـ إٔ ٜهٕٛ عُضٚ َعًِ َٚتعًِ ؾ٢ إٓ ٚاسز                    ـ إٔ ٜهٕٛ عُضٚ َعًِ ٚيٝػ َتعًِ  
 ٫ٖٛ َعًِ ٫ٖٚٛ َتعًِ عًِ ٚيهٓ٘ َتعًِ                             ـ ـ أ٫ ٜهٕٛ عُضٚ َ 
أخدلى فزٜكو بأْو إسا سٖبت إىل َضع٢ َطضٚح عتكن٢ ٚقتا ممتعا , ايزاي١ ايضَظ١ٜ ايت٢ تعدل عٔ  -11

 سيو : 

 م          ى م          ى                 ى                            vم . ى                          م 
 إسا أخشت اٱدضا٤ات اٱسذلاط١ٜ عٛف تك٢ ْؿغو َٔ ايهٛصْٚا ؾإٕ إستُا٫ت نشبٗا ٫ؽضز عٔ :  -19

 إٔ تتدش اٱدضا٤ات ٫ٚؼزخ ايٛقا١ٜ ـ إٔ تتدش اٱدضا٤ات ٚؼزخ ايٛقا١ٜ ؾ٢ إٓ ٚاسز                    ـ 
 خ ايٛقا١ٜ                                           ـ أ٫ تتدش اٱدضا٤ات ٫ٚؼزخ ايٛقا١ٜ ـ أ٫ تتدش اٱدضا٤ات ٚؼز

 فش١ ٚبط٬ٕ اؿذ١ ٜضتبط بقزم ٚنشب ايكناٜا ايزاخ١ً ؾٝٗا , ايعباص٠ ايغابك١ : -15
 خاط١٦  ـ فشٝش١                        

 ايضٜامٝات عًِ ٜك٢ٓٝ ٫ْٗا... .......... -11

 عًِ َار٣ ( – عًِ اعتٓباط٢ –عًِ ػضٜيب  –٢ ) عًِ اعتكضا٥
 ايضٜامٝات عًِ ٜك٢ٓٝ ٫ْٗا.........  -17

 عًِ َار٣ ( –َٙؿاِٖٝ فضر –عًِ ػضٜيب  –) عًِ اعتكضا٢٥ 
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 اختًطت ايضٜامٝات باملٓطل ٫ٚ ْزصٟ أٜ ٜبزأ املٓطل ٚأٜ تٓتٗٞ ايضٜام١ .ٜعدل عٔ ؾهض  -12

 ابٔ اشلٝجِ ( –ابٔ صمٛإ  – صاعٌ –) اصعطٛ 
 أفبض املٓطل أنجض صٜام١ ٚايضٜامٝات أفبشت أنجض َٓطك١ٝ . ٜعدل عٔ ؾهض  -14

 ابٔ اشلٝجِ ( –ابٔ صمٛإ  – صاعٌ –) اصعطٛ 
أٟ عًِ بضٖاْٞ ٫بز إٔ ٜبزأ مببار٨ غرل َدل١ٖٓ ) َكزَات ْغًِ بٗا ( ٚإ٫ اعتُض ايدلٖإ إىل َا ٫ ْٗا١ٜ .  -94

 ....... ٜعدل عٔ ؾهض ...

 ابٔ اشلٝجِ ( –ابٔ صمٛإ  –صاعٌ  – اصعطٛ) 
 بٓا٤ َتهاٌَ َٔ َكزَات ْٚتا٥ر ............... -93

 ايبٓا٤ ( – ايٓغل –ايكن١ٝ  –) ايعًِ 
 قن١ٝ تعدل عٔ ؼقٌٝ اؿافٌ مبع٢ٓ إٔ قُٛشلا ٫ ٜنٝـ دزٜزٶا إىل َٛمٛعٗا. تعدل عٔ  -98

 تعضٜـ ا٫عتٓباط ( –تعضٜـ ايضٜامٝات  – خقا٥ك ايٓغل ا٫عتٓباط٢ –) تعضٜـ ايٓغل ايضٜامٞ 
ٝٶٸا عٔ ايؾطض ا٭ٍٚ تعدل عٔ  -91  تعدل عٔ ايًظّٚ املٓطك٢ مبع٢ٓ إٔ ايؾطض ايجا٢ْ ًٜظّ َٓطك

 تعضٜـ ا٫عتٓباط ( –تعضٜـ ايضٜامٝات  – خقا٥ك ايٓغل ا٫عتٓباط٢ –) تعضٜـ ايٓغل ايضٜامٞ 
ٞ ٫ وزخ ا٣  غُٛض ٢ٖٚ اؽذلاط١ٝ ٖٞ فُٛع١ َٔ املؿاِٖٝ ٜعضؾٗا ايضٜامٞ يف ايٓغل. يه -99

 ٜنعٗا ايضٜامٞ ٚيٝػ يٓا إٔ نتًـ َع٘ بؾضط إٔ ًٜتظّ بٗا طٛاٍ ايٓغل ٫ٚ ٜػرلٖا . تغ٢ُ......

 ايبزٜٗٝات ( –املغًُات  –اي٬َعضؾات  – ايتعضٜؿات) 
 ٖٞ فُٛع١ َٔ املؿاِٖٝ أيؿاظ ٚامش١ بشاتٗا ٫ ٜعضؾٗا ايضٜامٞ . ٜذلنٗا ايضٜامٞ رٕٚ تعضٜـ -95

 ٜٚغتدزَٗا يف تعضٜـ غرلٖا ست٢ ٫ متتز ايتعضٜؿات إىل َا ٫ْٗا١ٜ . تغ٢ُ .................

 ايبزٜٗٝات ( –املغًُات  – اي٬َعضؾات –) ايتعضٜؿات 
 ٖٞ أعاؼ ايتعضٜؿات ايضٜام١ٝ ؾٓشٔ ْعضف يؿعا بآخض ست٢ ْقٌ ؿزٚر ٫ تكبٌ ايتعضٜـ. تغ٢ُ  -91

 ايبزٜٗٝات ( –ت املغًُا – اي٬َعضؾات –) ايتعضٜؿات 
 ٢ٖ قناٜا ٚامش١ بشاتٗا ٫ ؼتاز يزيٌٝ اٚ بضٖإ . اٚي١ٝ ٜزصنٗا ايعكٌ باؿزؼ املباؽض بزٕٚ بضٖإ.  -97

 تؿضض ْؿغٗا عًٞ ايعكٌ ٜٚعذظ ايعكٌ عٔ إثباتٗا ٢ٖ ................ 

 ( ايبزٜٗٝات –املغًُات  –اي٬َعضؾات  –) ايتعضٜؿات 
 ٫ ٜنٝـ دزٜز اىل َٛمٛعٗا.يشيو ثابت١ ٚيٝغت ْغب١ٝ ٢ٖٚ قناٜا ؼ١ًًٝٝ ٭ٕ قُٛشلا  -92

 ( ايبزٜٗٝات –املغًُات  –اي٬َعضؾات  –) ايتعضٜؿات 
٢ٖ قناٜا ٫ ؼتاز ايٞ بضٖإ يٝػ يٛمٛسٗا ايشات٢. ٜغتدشٖا ايباسح أعاعا يدل١ٖٓ غرلٖاست٢ ٫  -94

 تتعزر ايدلاٖني اىل َا٫ ْٗا١ٜ ٢ٖ ............

 ايبزٜٗٝات ( – املغًُات –اي٬َعضؾات  –) ايتعضٜؿات 
يٝػ شلا ع١َُٝٛ ايبز١ٜٝٗ ، أٟ اْٗا خاف١ . ٢ٖٚ قناٜا تضنٝب١ٝ ٯٕ قُٛشلا ٜنٝـ دزٜز إىل  -54

 َٛمٛعٗا....................

 ايبزٜٗٝات ( – املغًُات –اي٬َعضؾات  –) ايتعضٜؿات 
ٜام٢  ست٢ ٫ ْقٌ يٓعضٜات خاط١٦. َهت١ًُ أٚ قن١ٝ َتٸغــك١ غرل َتٓاقن١ َع باق٢ ايٓغل ايض -53

 ناؾ١ٝ  يًدلٖإ ع٢ً مجٝع ايٓعضٜات.َغتك١ً  غرل َؾتك١ َٔ َج٬ٝتٗا ٢ٖ ...............

 ايبزٜٗٝات ( – املغًُات –اي٬َعضؾات  –) ايتعضٜؿات 
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َبار٨ عك١ًٝ أٚي١ٝ عابك١ يًُغًُات ٚاملغًُات َه١ًُ شلا.يٝغت ناؾ١ٝ يتأعٝػ عًِ  -58

 مبؿضرٖا............... 

 ( ايبزٜٗٝات –املغًُات  –اي٬َعضؾات  –) ايتعضٜؿات 
 امحز ٖٛ امحز ٜزٍ ع٢ً َبزأ.............  -51

 ايٛعط املُتٓع ( –ايجايح املضؾٛع  – اشل١ٜٛ –) عزّ ايتٓاقض 
 ميهٔ إٔ ٜٛفـ بقؿ١ ْٚكٝنٗا ؾ٢ ٚقت ٚاسز ع٢ً ٜعدل عٔ َبزأ ..........ايؾ٤٢ ٫  -59

 ايٛعط املُتٓع ( –ايجايح املضؾٛع  –اشل١ٜٛ  – عزّ ايتٓاقض) 
 ايطايب ٫ ٜهٕٛ )سامض( ٚ  )٫ سامض( ْؿػ ايٛقت ٜعدل عٔ َبزأ............  -55

 ايٛعط املُتٓع ( –ايجايح املضؾٛع  –اشل١ٜٛ  – عزّ ايتٓاقض) 
 ٤٢  إَا  إٔ ٜٛفـ بقؿ١ أٚ ْكٝنٗا  ٚ ٫ ثايح بُٝٓٗا ٜعدل عٔ َبزأ............ ايؾ -51

 ايشات١ٝ  ( – ايجايح املضؾٛع –اشل١ٜٛ  –) عزّ ايتٓاقض 
 ايطايب إَا سامض أٚ ٫ سامض ٫ٚ ثايح شلِ ٜعدل عٔ َبزأ..............  -57

 ايشات١ٝ  ( – ايٛعط املُتٓع  –اشل١ٜٛ  –) عزّ ايتٓاقض 
 ص٠ ؽضط١ٝ ملبزأ عزّ ايتٓاقض ٖٛ ...........ٜعز فٛ -52

 ايتنار ( – ايجايح املضؾٛع –اشل١ٜٛ  -) ايشات١ٝ 
 ٜعتدل فٛص٠ عًب١ٝ يكإْٛ اشل١ٜٛ َبزأ.............. -54

 ايتنار ( –ايجايح املضؾٛع  –عزّ ايتٓاقض -) ايشات١ٝ 
 املبزأ ا٫عاعٞ َٔ َبار٤ املغًُت ٚايبزٜٗٝات ٖٛ  -14

 ايتنار ( –ايجايح املضؾٛع  –ٓاقضعزّ ايت -ايشات١ٝ ) 
 تضر َبار٤ ايبزٜٗٝات ٚاملغًُات اىل َبزأ ٚاسز ٖٚٛ  -13

 ايتنار ( –ايجايح املضؾٛع  –عزّ ايتٓاقض -ايشات١ٝ ) 
 ٖٞ املضس١ً اييت ٜتِ خ٬شلا إمتاّ ايبٓا٤ ايضٜامٞ -18

 املغًُات ( –ايتعضٜؿات  – ايٓعضٜات –) املكزَات 
 ع٢ً...... ٜتٛقـ فزم ايٓتا٥ر أٚ ايٓعضٜات -11

 ايتذاصب ( – تضابط املكزَات بايٓتا٥ر –ايعامل اـاصد٢  –) ايٛاقع 
 ٜٗتِ املٓاطك١ ؾ٢ ا٫عتز٫ٍ ا٫عتٓباط٢ باؾٌُ  -19

 ايع١ًُٝ ( – اـدل١ٜ –ا٫ْؾا١ٝ٥  –) ايضٜام١ٝ 
 ٜٗتِ املٓاطك١ ؾ٢ ا٫عتز٫ٍ ا٫عتٓباط٢ باؾٌُ اـدل١ٜ ٫ْٗا ......... -15

 ع١ًُٝ ( –َار١ٜ  – عًٝٗا بايقزم ٚايهشبميهٔ اؿهِ  –) فٛص١ٜ 
 نٌ ايطٝٛص تبٝض -11
 اؿُاّ َٔ ايطٝٛص  -17
 اسٕ ايتُاعٝض  تبٝض................تعتدل سذ١  -12

 ـ فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١               ـ فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب١ 
 ـ  ؾاعزٚ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب٘                   ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١ـ  
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 نٌ اْغإ ؾإ  ٚ عكضاط اْغإ . إسٕ : عكضاط ؾإ .تعتدل سذ١  -14
 فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب١                    فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١

 ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                      ؾاعزٚ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب٘ 
 نٌ اْغإ ؾإ ٚعكضاط اْغإ . إسٕ عكضاط ؾًٝغٛف . تعتدل سذ١  -74

 فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                 فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب١  
 ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب٘                      ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١ 

 يهٌ ايجزٜٝات ص٥ات ٚنٌ اؿٝتإ ثزٜٝات . اسٕ يهٌ اؿٝتإ ص٥ات. تعتدل سذ١  -73
 نٌ قناٜاٖا ناسب١ فشٝش١ ٚ                 فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١ 

 ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                      ؾاعز ٚنٌ قناٜاٖا ناسب٘ 
 يهٌ ايجزٜٝات ص٥ات ٚ نٌ اؿٝتإ ثزٜٝات. اسٕ يهٌ ايبؾض ص٥ات . تعتدل سذ١  -78

 فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                 فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب١  
 ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب٘                       ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١ 

 نٌ ايكطط ثزٜٝات ٚنٌ ايُٓٛص قطط ٚ نٌ ا٫عٛر قطط . تعتدل سذ١  -71
 فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                 فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب١  

 ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب٘                      ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١ 
 ات ٚنٌ ايُٓٛص قطط . اسٕ نٌ ايُٓٛص قطط. تعتدل سذ١ نٌ ايكطط ثزٜٝ -79

 فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب١                    فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١ 
 ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                        ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب٘ 

 نٌ ايؿان١ٗ خنضٚات ٚايغُو  ؾان١ٗ . إسٕ  ايغُو خنضٚات . تعتدل سذ١  -75
  فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب١فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                     

 ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                          ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب٘ 
 نٌ ايؿان١ٗ خنضٚات ٚايغُو  ؾان١ٗ . إسٕ  ايًشّٛ خنضٚات .تعتدل سذ١  -71

 ٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب١  فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                        فش
  ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب٘ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                            

 اصدٌ . اسٕ يًعٓانب ادٓش١ .  تعتدل سذ١  34اصدٌ ادٓش١ ٚيًعٓانب  34يهٌ املدًٛقات سات  -77
   فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب١فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                         

 ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                              ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب٘ 

 اصدٌ . اسٕ يًه٬ب ادٓش١ . تعتدل سذ١  34اصدٌ ادٓش١ ٚ يًعٓانب  34يهٌ املدًٛقات سات  -72
 فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                         فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب١  

  ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب٘ق١                              ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا فار
 نٌ ايبكض  اعٛر  ٚبعض ايطٝٛص بكض  . اسٕ بعض ايطٝٛص عٛرا٤ . تعتدل سذ١  -74

  فشٝش١ َٚكزَات ناسب٘ ْٚتٝذ١ فارق١  فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                             
 ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب٘                ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                   

 نٌ ا٫زلاى تًز ٚايكطط ازلاى . اسٕ ايكطط تًز .  تعتدل سذ١ .... -24
 فشٝش١ َٚكزَات ناسب٘ ْٚتٝذ١ فارق١   فشٝش١ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                            

 ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا فارق١                                 ؾاعز٠ ٚنٌ قناٜاٖا ناسب٘ 
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 نٌ ا٫عٛر ؾان١ٗ ٚايتؿاح َٔ ا٫عٛر . اسٕ ايتؿاح ؾان١ٗ . تعتدل سذ١  -23
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 ّ ٚفزم ايتاىل يف صابطني ُٖا .................تقزم ايكن١ٝ اسا نشب املكز -22

 ايعطـ ٚايتؾاصط ( –ايؿقٌ ٚايعطـ  –ايؿقٌ ٚايؾضط  –) ايؿقٌ ٚايتؾاصط 
 ٜهشب ايؾضط ؾ٢ ساي١ ٚاسز٠ فزم املكزّ ٚ نشب ايتاىل.......... -24

 ايعطـ ( –ا٫ؽذلاط  –ايؿقٌ  – ايؾضط) 
 صٚابط تهاؾ١ٝ٦ َا عزا.............  -44

 ايٛفٌ ( –ايعطـ  – ايؾضط –) ايتؾاصط 
 ايقزم  ؾ٢ ساي١ فزم اٚ نشب طضؾا٠ َعا -43

 ايٛفٌ ( –ايعطـ  –ايؾضط  – ايتؾاصط) 
 ٜهشب ؾ٢ ساي١ فزم اسزُٖا ٚ نشب ا٫خض٣ -48

 ايٛفٌ ( –ايعطـ  –ايؾضط  – ايتؾاصط) 
 ٖشا املهتب اَا ٕ نتب عًٝ٘ اٚ ْانٌ عًٝ٘ ....... -41

 قن١ٝ عطؿ١ٝ( -ـ ر٫ي١ اعتبعار١ٜ       ؾقٌ معٝـ -) ؾقٌ قٟٛ 
 قن١ٝ خاف٘ ٜغتٓز عًٝٗا ايضٜامٞ ي٬ًعتز٫ٍ بٗا عًٞ غرلٖا -49

 ـ  ايبزٜٗٝات (  املغًُات) املعضؾات ـ اي٬َعضؾات ـ 
 قناٜا خاف١ ابتزعٗا ايعكٌ يٝزخًٗا يف عًغ١ً َٔ ا٫ثباتات ٚاحملانُات تعبرلا عٔ  -45

 ي٬َعضؾات (ا -ايتعضٜؿات – املغًُات–)ايبزٜٗٝات 
 اؾغز اندل َٔ ايضأؼ متجٌ .............       -41

 ، تعضٜـ، ٫تعضٜـ (بزٜٗٝ٘)َغًُ٘، 
47- ٌٔ ٓٸٗاصٴ إىل رٳيٝ ّٔ ؽ٤ٞٷ إسا استٳازٳ اي ٜٳقٹضٴ يف ا٭ؾٗا ٚٳَيٝػٳ  ٜؾرل ايبٝت إيٞ إسزٟ َهْٛات .ٜكٍٛ املتٓيب : 

 ) ز:  ايبزٜٗٝات(يٓغل ايضٜامٞ ٖٚٛ .............ا
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 أمحز َٝت ؾٗٛ يٝػ س٢ . تقٓـ ٖشٙ ايكن١ٝ مُٔ............إسا نإ  -42
 املغًُاتايبزٜٗٝات                     املعضؾات                   اي٬َعضؾات                   

ٌٔ ٜؾرل ايبٝت إيٞ إسزٟ َهْٛات  -44 ٓٸٗاصٴ إىل رٳيٝ ّٔ ؽ٤ٞٷإسا استٳازٳ اي ٜٳقٹضٴ يف ا٭ؾٗا ٚٳَيٝػٳ  ٜكٍٛ املتٓيب :

 غل ايضٜامٞ ٖٚٛ .........ايٓ
 ) ز:  ايبزٜٗٝات (

 إسا نإ أمحز َٝت ؾٗٛ يٝػ س٢ تتؿل َع اسز املبار٨ املٓطكٝ٘ -344
 َبزأ ايجايح املضؾٛع                     نٌ َا عبلَبزأ عزّ ايتٓاقض                َبزأ اشلٜٛ٘                      

 –زٜٔ . ؾُج٬ .َٛدٛر ٫ َٛدٛر ٫ ٚعط بِٝٓٗ ٫ٜٛدز ٚعط بني ايٓكٝنني ٜٚٛدز ٚعط بني اين -343

 ابٝض ٚاعٛر ٖٓاى ٚعط بِٝٓٗ . تعز ايؿكض٠ .........
 خاط١٦                              فشٝش١

 تضتٝب أدظا٤ ايكن١ٝ وزخ ؾضم يف ق١ُٝ ايقزم -348

 ايؿقٌ ( –ايٓؿ٢  – ايؾضط –) ايعطـ 
 ا٫تٞ ) ٚفٌ (ابضاِٖٝ طبٝب يهٔ قُز َٗٓزؼ ا٫داب٘ اـاط١٦ يف  -341

 تقزم يف ساي١ فزم طضؾٝٗا                                   تهشب يف ساي١ نشب طضؾٝٗا
 تهشب يف ساي١ نشب اسز طضؾٝٗاتقزم يف ساي١ فزم اسز طضؾٝٗا                           

 ايتشكل َٔ فزم املدلٖٓات ايضٜام١ٝ ٜتِ با٭ت٢ َا عزا................ -349
 ا٫تغام ٚايذلابط بني أدظأ٥ٗا -خًٖٛا َٔ ايتٓاقض                        ـ ايهؾـ عٔ 

 ٫ٜهٕٛ ؾ٢ ساتٗا بٌ بًظّٚ ايٓتٝذ١ عٔ املكزَات -                                            ايضدٛع يًٛاقع اـاصد٢ -
ُا ٜٓزصز سيو ايظا١ٜٚ املغت١ٜٛ ٢ٖ املٌٝ بني خطني ًٜتكٝإ ؾ٢ َغت٣ٛ ٫ٚ ٜٛاف٬ٕ اَتزارٖ -345

 مُٔ............ ؾ٢ َهْٛات ايٓغل 

 اي٬َعضؾات ( – ايتعضٜؿات -املقارصات  -)ايبزٜٗٝات 
 قناٜا عا١َ ٜؿضض فزقٗا ٫ٚ ميهٔ صؾنٗا ٫ٚ َٓاقؾتٗا.............. -341

 املدلٖٓات ( - ايبزٜٗٝات -املقارصات  -) املعضؾات 
 َٔ ؽضٚط ايتعضٜؿات ايضٜام١ٝ ا٭ت٢ َا عزا -347
 َ٪ر١ٜ يًػضض --         َتٓاقن١ --تعتُز ع٢ً اي٬َعضؾات               -اؽذلاط١ٝ                   -
املغًُات اـاف١ بايذلنٝب ايضٜام٢ ٫ ميهٔ اعتٓتادٗا أٚ بضٖٓتٗا بإعتدزاّ باق٢ املغًُات ٭ٕ  -342

 َٔ ؽضٚطٗا ............
 (عزّ ايتٓاقض  -ا٫نتُاٍ  - اٱعتك٬ٍ -)ا٫تغام 

 َهْٛات ايٓغل ايضٜامٞ .... -344
 َاعبل(نٌ  -َتغك١  -َذلابط١  -)َتها١ًَ 

 َبار٨ املٓطل اييت تكّٛ عًٝٗا ايبزٜٗٝات ٚاملغًُات تضر إىل َبزأ......... -334
 ) ز :  اشل١ٜٛ (

 نٌ ايجعابني طٝٛص  -333
 نٌ ايطٝٛص طٚاسـ       

 نٌ ايجعابني طٚاسـ ....تعز ٖشٙ اؿذ١ ...........
 زَات ْٚتا٥ر ناسب٘                                  سذ١ باط١ً مبكزَات ْٚتا٥ر فارق١سذ١ باط١ً مبك

 سذ١ فشٝش١ مجٝع قناٜاٖا فارق١سذ١ فشٝش١ بٓتٝذ١ فارق١ َٚكزَات ناسب١              
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نٌ اـؾب ٜتُزر باؿضاص٠  ٚنٌ اؿزٜز خؾب . يشانٌ اؿزٜز ٜتُزر باؿضاص٠ تؾرل اؿذ١  -338

 غابك١ ايٞ ...........ا٫عتٓباط١ٝ اي
 سذ١ فشٝش١ مجٝع قناٜاٖا فارق١                             سذ١ باط١ً مجٝع قناٜاٖا فارق١ 

 سذ١ باط١ً َكزَاتٗا ناسب١ ْٚتٝذتٗا فارق١(    سذ١ فشٝش١ َكزَاتٗا ناسب١ ْٚتٝذتٗا فارق١ 
 ............نٌ اْغإ ؾإ  ٚصما اْغإ . اسٕ قُٛر ؾإ  .سذ١ اعتٓباط١ٝ  -331

  سذ١ باط١ً مجٝع قناٜاٖا فارق١سذ١ فشٝش١ مجٝع قناٜاٖا فارق١                             
 سذ١ فشٝش١ َكزَاتٗا ناسب١ ْٚتٝذتٗا فارق١      سذ١ باط١ً َكزَاتٗا ْٚتٝذتٗا ناسب١

املؿاِٖٝ بزق١ أرصى ايهٓز٣ أ١ُٖٝ ايكٛاعز املٓٗذ١ٝ ايت٢ ٜكّٛ بٗا ايباسح يف عج٘ ٚأُٖٗا ؼزٜز  -339

 ٜعدل سيو عٔ .................
 املقارصات ( -ايبزٜٗٝات     -اي٬َعضؾات    -املعضؾات  ) 

 َٔ ؽضٚط املعضؾات.............. -335
 اتؿاقٗا َع سكا٥ل ٚاقعٝ٘ -ـ اٱيتظاّ بٗا طًٝ٘ ايٓغل                    

 ٚايجايج٘ َعاا٭ٍٚ  -تػرلٖاٚ تٓبٗٓا يشيو                          -

رصد٘ . ٜعدل سيو عٔ  ٩٨٠اسا نإ املهإ عطض َغتٛ ؾشيو ٜعين إ فُٛع طٚاٜا املجًح تغاٟٚ  -331

 أسز خقا٥ك ايكنٝ٘ ايضٜامٝ٘ ٢ٖ  ايًظّٚ املٓطكٞ  )       (
 ) عباص٠ فشٝش١ (

اصتهاب اْت٢ٗ أسز ايباسجني ا٭َضٜهني ؾ٢ عًِ اؾضمي١ إىل ايكٍٛ بإٔ املًْٛني أنجض ٬َٝ إىل  -337

 اؾضمي١ تتعاصض ٖشٙ ايعباص٠ َع أسز خقا٥ك ايعًِ ٢ٖ  املٛمٛع١ٝ )      (
 ) عباص٠ فشٝش١ (

 ع٬ق١ ق١ٜٛ بي ايكابًٝ٘ يًتؿٓٝز ٚقٛاعز املٓطل. )        (  -332

 )عباص٠ فشٝش١( ست٢ ٚيٛ قاّ ايتؿٓٝز ع٢ً إدضا٤ات ػضٜبٝ٘ ؾ٢ٗ تعتُز ع٢ً قٛاعز املٓطل (
 ايبؾض قٍٛ ٜتعاصض َع أسز خقا٥ك ايعًِ ٢ٖٚ اْ٘ غرل قابٌ يًتشكل)       (ايػٍٛ َٔ آن١ً ؿّٛ  -334

 ) عباص٠ فشٝش١ ( 
 ٜكٍٛ )املدلر( ٚقٛع ايؾ٤٢ يٛقٛع غرلٙ  . ػغز صابط  -384

 (ايؾضط  -ايغًب  -ايعطـ  -) ايؿقٌ 

 :  نشب مجٝع قناٜا اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ ٜ٪ر٣ -383
 يقشتٗا اٚ ؾغارٖا -يقزقٗا ايزا٥ِ        -١      يقشتٗا بطضٜك١ آيٝ -يبط٬ْٗا بطضٜك١ اي١ٝ      

 َغاٚا٠ بني طضؾ٢ ايؾضط ٚاعتًظاّ َتبارٍ بُٝٓٗا ْقبض َاَضابط  إسا نإ  -388

 ايؿقٌ ( - ايتؾاصط -ايؾضط  -) ايعطـ 
 إسا يظَت ) ٍ عٔ م ( ْهٕٛ أَاّ صابط ........... -381

 ايؿقٌ (  -ايؾضط  -ايغًب  -) ايٛفٌ 
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٫بز يًشكٝك١ ايع١ًُٝ إٔ ػ٧ َغتك١ً عٔ قا٥ًٗا ميظدٓٗا ؽ٧ َٔ َٝٛي٘ ْٚظعات٘ ٚقُٝ٘ ايت٢ ٜكِٝ بٗا  -0

 ا٫ؽٝا٤ َٔ سٝح خرلٖا ٚؽضٖا , مجاشلا أٚ قبشٗا  .  املكٛي١ تعدل عٔ : 

 ايتػٝرل                 ايتٓب٪ ايكٝاؼ              املٛمٛع١ٝ             

يٝػ يعامل ايٓؿػ إٔ ٜقـ ايغًٛى باْ٘ َغتشب اٚ َغتٗذٔ ٚيٝػ يعامل ايٓبات إٔ ٜقـ طٖض٠ بأْٗا  -1

مج١ًٝ أٚقبٝش١ ٚيٝػ يًباسح إ ىتاص َٔ ايؾٛاٖز يبشج٘ َاىزّ صغب٘ ؾ٢ ْؿغ٘ أٚ وكل ي٘ َج٬ 

 أع٢ً ٜتُٓاٙ .املكٛي١ تعدل عٔ : 
 ايكٝاؼ                ايتؿغرل               ايتٓب٪ املٛمٛع١ٝ             

يٛ أؾذلمٓا إٔ عزر نبرل َٔ املتؿضدني ؾ٢ َغضح ٜؾاٖزٕٚ ؾ٢ إٓ ٚاسز َاهض٣ ع٢ً خؾب١ املغضح  -2

 ٚنشيو عز٠ آ٫ت تقٜٛض ؾُا اتؿل عًٝ٘ املؾاٖزٜٔ ٚآ٫ت ايتقٜٛض ميجٌ : 
 ػضٜز                تعُِٝ                   سات١ٝ   َٛمٛع١ٝ              

ؾ٢ املجاٍ ايغابل عٝبزٚ املُجٌ ع٢ً خؾب١ املغضح أطٍٛ عٓز املتؿضز ايكضٜب َٓ٘ عٓز املتؿضز ايبعٝز  -3

 ٚسيو ميجٌ : 
 سات٢                      ػضٜز                  تعَُِٝٛمٛع٢                

ل ا٭ؽٝا٤ نُا ٢ٖ ٚاقع١ خاصز اْؿغٓا مما ميهٓٓا َٔ طضح اؾٛاْب ٜزيٓا عًِ ايؿٝظٜا٤ ع٢ً سكا٥ -4

 ؾ٢ ارصاناتٓا عٔ ا٭ؽٝا٤ . ٚسيو ٜعدل عٔ : 
 ايشات١ٝ                   ػضٜز                    تعُِٝ املٛمٛع١ٝ       

ق٬ًٝ نؾـ دايًٝٝٛ عٔ قإْٛ ا٭دغاّ ايغاقط١ باعكاط أدغاّ سات ثكٌ كتًؿ١ َٔ َغاؾ١ تعًٛ  -5

عٔ عطض ا٭صض بٓا٤ ع٢ً تقٛص إ عزّ ٚدٛر َكا١َٚ اشلٛا٤ عٝذعًٗا تقٌ إىل عطض ا٭صض ؾ٢ ؿع١ 

 ٚاسز٠ . ٚسيو ميجٌ : 
 قاب١ًٝ ايكٝاؼ                ايتٓب٪ ٚايتهشٜب           ايتعُِٝ ٚايتذضٜز ايتشكل َٔ ايؿضض                 

قٛاْني ث٬ث١ َؾٗٛص٠ ٚأٚشلا إٔ ايهٛانب تغرل  دا٤ نبًض ٫ٚسغ سضنات ايهٛانب ٚفاؽ شلا -6

ؾ٢ َغاصات بٝن١ٝ ٚإٔ ايؾُػ ؾ٢ املضنظ ثِ دا٤ ْٝٛتٔ ٚمِ قإْٛ دايًٝٛ ٚقٛاْٝني نًٝدل ٚأماف 

 إيٝ٘ قٛاْني عٔ املز ٚاؾظص ٚعٔ سضن١ املشْبات ٚمجعِٗ ؾ٢ قإْٛ اؾاسب١ٝ . ٚسيو ميجٌ : 

 ايكٝاؼ              ايتٓب٪ ٚايتهشٜب            ايتعُِٝ ٚايتذضٜز  قاب١ًٝايتشكل َٔ ايؿضض                   

دا٤ اْٝؾتني ٚأرخٌ قإْٛ اؾاسب١ٝ ؾ٢ قإْٛ آخض أعِ َٓ٘ ٜٓطبل ٫ع٢ً ا٫دغاّ املار١ٜ ٚسزٖا بٌ  -7

 ٜٓطبل نشيو ع٢ً اين٤ٛ ٚع٢ً ايطاق١ ؾ٢ مجٝع فٛصٖا .ٚسيو ميجٌ : 
 قاب١ًٝ ايكٝاؼ              ايتٓب٪ ٚايتهشٜب             ايتعُِٝ ٚايتذضٜز ايتشكل َٔ ايؿضٚض                 

ؾ٢ َعار٫ت ايٓغب١ٝ ايت٢ دا٤ بٗا آٜؾتني َاعًٝو إ٫ إٔ تػرل ق١ُٝ اجملٍٗٛ ؾ٢ املعاري١ ؾتقبض خاف١  -8

مبذاٍ اؾاسب١ٝ ٚع٢ً مٛ اخض خاف١ باجملاٍ املػٓاطٝغ٢ ٚع٢ً مٛ ثايح تقبض خاف١ باجملاٍ 

 ضبا٢٥ . ٚسيو ميجٌ : ايهٗ
 قاب١ًٝ ايكٝاؼ                ايتٓب٪ ٚايتهشٜب             ايتعُِٝ ٚايتذضٜز ايتشكل َٔ ايؿضٚض                 

٫عذب إٔ ْكٍٛ عٔ ْتا٥ر ايعًِ أْٗا إستُاي١ٝ را٥ُا مبع٢ٓ أْٗا ٫تبًؼ ايٝكني ايضٜام٢ اؿاعِ ٚإ  -04

ع٢ً َض ايبشح تعٌ تظرار إصتؿاعا ؾ٢ رصد١ إستُاشلا . ٚسيو تهٔ عا٥ز٠ ابزا ؾ٢ طضٜكٗا ايٝ٘ ٢ٖٚ 

 قاب١ًٝ ايكٝاؼ                   تٓب٪ ٚتهشٜبب قاب١ًٝ ايتعزٌٜ                     ايتذضٜز ٚايتعُِٝ               ٜعدل : 
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ا٥ِ َٚاطاٍ يٝػ ايعًِ ٚيٝز عاّ ٚاسز أٚ بنع١ أعٛاّ ٚئ ٜبًؼ ختاَ٘ ؾ٢ ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ ؾٗٛ ؾ٢ عرل ر -00

 ٜقشض ْؿغ٘ ْٚتا٥ذ٘ اؾزٜز٠ تقشض ْتا٥ذ٘ ايكزمي١ . ٚسيو ميجٌ : 
 قاب١ًٝ ايكٝاؼ                     ايتذضٜز ٚايتعُِٝ                تٓب٪ ٚتهشٜب قاب١ًٝ ايتعزٌٜ                    

يٝػ عًُا ٭ٕ ايعًِ ارصاى ا٫ْغإ ؾظ١ٝ٥ ٚاسز٠ قزر٠ املهإ ٚايظَإ ٖٛ َعضؾ١ شلشٙ اؾظ١ٝ٥ ٚ -01

قٛاَ٘ اطضارات ؾ٢ اؿزٚخ ْقٛغٗا ؾ٢ قٛاْني عا١َ ْغتعني بٗا ع٢ً ايتٓب٪ مبا عغاٙ إ ٜكع اسا 

 َاٚقعت ظضٚف َع١ٓٝ . ٚسيو ميجٌ : 
 تٓب٪ ٚكاطض٠ ايتذضٜز ٚايتعُِٝ               قاب١ًٝ ايتعزٌٜ                  قاب١ًٝ ايكٝاؼ                       

ٓإ ٜٗتِ يًذظ١ٝ٥ ؾ٢ ساتٗا ٜٗتِ شلشٙ ايظٖض٠ املع١ٓٝ ؾ٢ أيٛاْٗا ٚخقا٥قٗا ايؿضٜز٠ ٜٚٗتِ شلشا ايؿ -02

اؿقإ مبا هعً٘ ؾضٜزا ممٝظا عٔ باق٢ أؾضار ْٛع٘ أَا ايعامل ؾٝبشح ايظٖض٠ أٚ ٜؾضح اؿقإ ٜغتدضز 

 َاٖٛ َؾذلى ؾ٢ ايظٖض أٚ اـٌٝ . ٚسيو ميجٌ : 
 تٓب٪ ٚكاطض٠ ايتذضٜز ٚايتعُِٝ                 قاب١ًٝ ايتعزٌٜ                       قاب١ًٝ ايكٝاؼ               

إسا عًُٓا إٔ إرصاى ايؾب٘ بني أؾضار اجملُٛع١ ايٛاسز٠ ٖٛ إرصاى ) يًقٛص٠ ( عًُا إٔ ايعًِ فٛص٣  -03

 بزصد١ َا ٚإٔ ايعًّٛ تتؿاٚت ؾ٢ تزصدٗا بتؿاٚت رصدتٗا ؾ٢ ايقٛص١ٜ . ٚسيو ميجٌ : 
 قاب١ًٝ ايكٝاؼ                      قاب١ًٝ ايتعزٌٜ                    تٓب٪ ٚكاطض٠  ايتذضٜز ٚايتعُِٝ           

اسا تعًِ طؿٌ قضا٠٤ سضف َٔ سضٚف اشلذا٤ َج٬ , ؾ٬ ٜتعشص عًٝ٘ قضا٤ت٘ أُٜٓا ٚدز ٚبأ٣ يٕٛ نتب  -04

 اٚ سذِ أٚ أعًٛب اـط . سيو ميجٌ : 
 قاب١ًٝ ايكٝاؼ                        قاب١ًٝ ايتعزٌٜ                    تٓب٪ ٚكاطض٠       ايتعُِٝ ٚايتذضٜز    

اسا تعًِ ايطؿٌ ) َع٢ٓ املجًح ( بض١ٜ٩ َجًح َا َٔ خؾب ؾإْ٘ ٜغتطٝع ايتعضف عًٝ٘ عٛا٤ فٓع َٔ  -05

 سزٜز أٚ َٔ خبظ . ٚغرل سيو . ٚسيو ميجٌ : 
 كٝاؼ                       قاب١ًٝ ايتعزٌٜ                    تٓب٪ ٚكاطض٠ قاب١ًٝ ايايتذضٜز ٚايتعُِٝ           

 ( ُٖٚا بشيو َتغاٜٚإ ؾ٢ ايقٛص٠ . ٚسيو ٜعدل عٔ : 1عك+ل1+1=) ؼ1املعاري١ ) ؼ+ ل ( -06
 ٚكاطض٠قاب١ًٝ ايكٝاؼ                       قاب١ًٝ ايتعزٌٜ                    تٓب٪ ايتذضٜز ٚايتعُِٝ           

إْو يتظرار ؾُٗا يًعامل ايش٣ تعٝؿ ؾٝ٘ نًُا اطررت ؾُٗا ) يًقٛص٠ ( ايت٢ تكع بٗا ا٭ؽٝا٤ ٚاؿٛارخ  -07

ٚارصانا يتزصز ٖشٙ ايقٛص ْؿغٗا ؾُٝا بٝٓٗا ٖٚهشا ست٢ تقٌ إىل أقٌ عزر َٔ ايكٛاْني ايت٢ ع٢ً 

 غضاصٖا تكع ايعٛاٖض . ٚسيو ميجٌ : 

 ١ًٝ ايكٝاؼ             قاب١ًٝ ايتعزٌٜ             تٓب٪ ٚكاطض٠ قابايتذضٜز ٚايتعُِٝ             

ي٦ٔ نإ دايًٝٝٛ مل ٜهؾـ عٔ قإْٛ سبشب١ ايبٓزٍٚ إ٫ بعز ٬َسعات ؾع١ًٝ يبٓز٫ٚت تتشبشب  -08

 ؾكز أفبض ٖشا ايكإْٛ بعز ْٝٛتٔ مب اعتٓتاد٘ َٔ قإْٛ اؾاسب١ٝ . ٚسيو ميجٌ : 
 قاب١ًٝ ايتعزٌٜ             تٓب٪ ٚتهشٜب يتذضٜز ٚايتعُِٝ           اؼكل ايؿضض                    

ؾ٢ ايبزا١ٜ نإ ايهؾـ عٔ املغاصات ايبٝن١ٝ يًهٛانب ٜتطًب أٍٚ ا٭َض َضاقب١ ع١ًُٝ يغرل  -14

ايهٛانب ست٢ ٜغتطاع صعِ َغاصاتٗا أَا بعز قإْٛ اؾاسب١ٝ ؾٝهؿ٢ ايعامل إٔ ٜعضف سذِ 

 اص ٖشا ايهٛنب . ٚسيو ميجٌ : ايهٛانب ٚسذِ ايؾُػ يٝشغب َز
 قاب١ًٝ ايتعزٌٜ ػضٜز ٚتعُِٝ            قاب١ًٝ ايكٝاؼ                      ايتٓب٪ ٚايتهشٜب           

ٜكٍٛ طن٢ لٝب قُٛر : ٫عًِ َامل ٜتشٍٛ ارصانٓا ايهٝؿ٢ إىل ارصاى ن٢ُ ملا ْزصن٘  -10

ٚنشيو نٌ يكط١ تقًض يًتؿاِٖ اي٢َٛٝ ؾ٢ اؿٝا٠ ايع١ًُٝ يهٓٗا ٫تقًض َقطًشا عًُٝا . 

 ُِٝ ايتٓب٪ ٚايتهشٜب            ػضٜز ٚتعقاب١ًٝ ايكٝاؼ                ايتعزٌٜ        قاب١ًٝٚسيو ميجٌ : 
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رق١ املؿاِٖٝ ؾ٢ ايقٝاغ١ ايع١ًُٝ تغتٛدب إٔ تهٕٛ ر٫٫تٗا ن١ُٝ ٫نٝؿ١ٝ ٚيشا ؾايعًّٛ  -11

 تتؿاٚت ؾ٢ رصد١ تكزَٗا بتؿاٚت َاسككت٘ يٓؿغٗا َٔ ؼٍٛ نٝؿ٢ إىل ن٢ُ . ٚسيو ميجٌ : 
 ايتٓب٪ ٚايتهشٜب      قاب١ًٝ ايتعزٌٜ                ػضٜز ٚتعُِٝ          قاب١ًٝ ايكٝاؼ                        

إسا نإ عًِ اٱدتُاع مل ٜتكزّ بايزصد١ ايت٢ تكزّ بٗا عًِ ايطبٝع١ ؾُا ساى إ٫ ٱٕ ا٭خرل ؽًك  -12

َٔ املعا٢ْ ايهٝؿ١ٝ متاَا ع٢ً سني إٔ عًِ اٱدتُاع  َاطاٍ َتٛصط ؾ٢ نجرل َٓٗا َجٌ ن١ًُ ) 

 ميجٌ :  طبك١ ( ٚ ) فتُع ( مما ٫ؼزرٙ فٝؼ صٜام١ٝ َٛمٛع١ٝ . ٚسيو
 ػضٜز ٚتعُِٝ               ايتٓب٪ ٚايتهشٜب قاب١ًٝ ايكٝاؼ                    قاب١ًٝ ايتعزٌٜ                    

تضتب ع٢ً ؼٌٜٛ ايقٛت ؾ٢ ايعًِ إىل َزيٍٛ صٜام٢ إَهإ ؼًٜٛ٘ إىل م٤ٛ ثِ إىل فٛت نُا  -13

وزخ ؾ٢ ع١ًُٝ ا٫ساع١ أٚ ؼٌٜٛ ايقٛت إىل َٛدات نٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ ٚايش٣ ٜقٌ إىل اقق٢ 

 ا٭صض ؾ٢ اٱساع١ . ٚسيو ميجٌ : 
 ػضٜز ٚتعُِٝ                  تٓب٪ ٚكاطض٠  قاب١ًٝ ايكٝاؼ                  قاب١ًٝ ايتعزٌٜ                 

تضتب ع٢ً ؼٌٜٛ املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ إىل َكارٜض ن١ُٝ تضتٝب املار٠ ايع١ًُٝ تضتٝب ْغك٢ ؾ٢  -14

َتقٌ َها٢ْ طَا٢ْ َتذاْػ ؾا٭ؽٝا٤ املتشضن١ نجرل٠ ٚسضنتٗا كتًؿ١ ايطبا٥ع ؾ٢ ايعاٖض 

 ايع١ًُٝ ؾكإْٛ اؿضن١ ٚاسز . ٚسيو ميجٌ  ٚقزميا قغِ أصعطٛ اؿضن١ سغب نٝؿٝتٗا إَا بايٓعض٠
 ػضٜز ٚتعُِٝ                ؼكٝل ايؿضٚض قاب١ًٝ ايكٝاؼ                    قاب١ًٝ ايتعزٌٜ                   

إٖتز٣ ايباسجٕٛ ؾ٢ عًِ ايٓؿػ إىل َاٜقًض إٔ ٜهٕٛ أعاؼ يتذاْػ َٓؾٛر ؾ٢ ايعٛاٖض  -15

ٖٛ ايؿعٌ ) املٓعهػ ( َُٗا ٜهٔ ايعاٖض ايغًٛن٢ ؾٗٛ عزر َٔ ايغًٛن١ٝ يٲْغإ ٚاؿٝٛإ أ٫ ٚ

 ا٭ؾعاٍ املٓعهغ١ ميهٔ ؼًًٝٗا ٚٚفؿٗا . ٚسيو ميجٌ : 
 قاب١ًٝ ايكٝاؼ ؼكٝل ايؿضٚض                  ػضٜز ٚتعُِٝ                  قاب١ًٝ ايتعزٌٜ                  

هٌُ بٗا قا٥ُت٘ اـاف١ بأٚطإ ايشصات ٚأٜزت تٛقع ) َٓزيٝـ ايضٚع٢ ( ٚدٛر ث٬خ عٓافض يٝ -16

 ايتذاصب ايع١ًُٝ فش١ تٛقعات٘ . ٚسيو ميجٌ : 
 ؼكٝل ايؿضٚض             قاب١ًٝ ايكٝاؼ              قاب١ًٝ ايتعزٌٜ  ايتٓب٪ ٚايتهشٜب              

ٖا قطع دا٤ ) بٓذاَني ؾضاْهًني ( ؾ٢ َٓتقـ ايكضٕ عؾض يٝؿغض إٔ ٖٓاى أدغاَا ػشب مٛ -17

ايكُاـ أٚ ا٭دغاّ اـؿٝؿ١ إسا ريهت باؿضٜض أٚ ايؿضا٤ بٛدٛر عا٥ٌ ٜغ٢ُ ايهٗضبا٤ إسا طار نإ 

 َٛدبا ٚإسا ْكك نإ عايبا ٚإٕ دظ٥ٝات ٖشا ايغا٥ٌ ٜٓؿض بعنٗا َٔ بعض . ميجٌ سيو :

 قاب١ًٝ ايتعزٌٜ  قاب١ًٝ ايكٝاؼ              ايتٓب٪ ٚايتهشٜب               ؼكٝل ايؿضٚض            

نإ ) بٝهٕٛ ( ٜٓؿض َٔ اـٝاٍ املؿضط ٖٚٛ مل وعض اعتدزاّ ايؿضٚض مج١ً بٌ ْقض مبٓع  -18

ايعكٌ َٔ ايؾضع ؾ٢ اٱخذلاع َٚٔ اٱْتكاٍ َباؽض٠ رٕٚ ٬َسع١ أٚ ػضب١ إىل ايكناٜا ايعا١َ ايت٢ 

 ٫ميهٔ َٔ فزقٗا . ٚسيو ميجٌ َؿّٗٛ ايعًِ َٔ سٝح : 
 ايطبٝع١ املعافض                                 ايطبٝع١ ايتكًٝز٣  

 اشلزف ايتكًٝز٣                                       اشلزف املعافض 

سٖب ) تَٛاؼ صر ( إىل ايكٍٛ بأْ٘ َأَ ؾضض نإ عببا ؾ٢ أسز ايهؾٛف ايتؾضو١ٝ ٚايعن١ٜٛ  -24

ذاصب ايت٢ أثبتت نشب ؾضٚض ٚمعٗا بٌ تضدع ٖشٙ ايهؾٛف إىل امل٬سعات اي٥ٛٝز٠ ٚإىل عزر َٔ ايت

 نباص ايباسجني . املكٛي١ متجٌ َؿّٗٛ ايعًِ َٔ سٝح : 
 اشلزف ايتكًٝز٣ ايطبٝع١ ايتكًٝز٣                                 

 ايطبٝع١ املعافض                                    اشلزف املعافض 
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ٕ إىل ايعٛاٖض ٚبإٔ وشصٚا ايؿضٚض ٭ٕ ايباسح ْقض ) صٚعٛ ( ايباسجني بإٔ ٜهْٛٛا أقضب َاٜهٛ -20

٫ٜٗتز٣ إىل اؿكٝك١ إ٫ إسا مل ٜتزخٌ بعكً٘ ؾ٢ تؿغرل ايعٛاٖض ٚاؿهِ عًٝا . املكٛي١ متجٌ َؿّٗٛ 

 ايعًِ َٔ سٝح 
 اشلزف ايتكًٝز٣ ايطبٝع١ ايتكًٝز٣                                  

 اشلزف املعافض               ايطبٝع١ املعافض                        

قضص ) صٚبضت ٖٛى ( إٔ ايطضٜك١ ايٛسٝز٠ يًهؾـ عٔ ايكٛاْني اؾزٜز٠ ٢ٖ طضٜك١ ايذلنٝب  -21

ٚتتًدك ٖشٙ ايطضٜك١ ؾ٢ ايتأيٝـ بني امل٬سعات ٚايتذاصب ٚايؿضٚض ايت٢ ٫بز يًباسح إٔ ٜع٢ٓ بٗا أ٣ 

 ؿّٗٛ ايعًِ َٔ سٝح : ٫بز َٔ إدضا٤ ايتذاصب يًتشكل َٔ فزقٗا . املكٛي١ متجٌ َ
 اشلزف ايتكًٝز٣ ايطبٝع١ ايتكًٝز٣                                   

 ايطبٝع١ املعافض                                      اشلزف املعافض 

ٜكٍٛ ) نًٛر بضْاصر ( : َت٢ ْؾأ ايؿضض يز٣ ايباسح ؾإْ٘ ٜٛدٗ٘ تٛدٝٗا تاَا إىل ايهؾـ عٔ  -22

٫تهٕٛ يًؿضٚض ق١ُٝ َا إ٫  بؾضط إٔ ٜهٕٛ أعاعا ي٬ًُسع١ ٚايتذضب١ . ٚسيو ميجٌ ايكإْٛ ٚيشا 

 َؿّٗٛ ايعًِ :
 ايؿضض ايتكًٝز٣                                      ايؿضض املعافض 

 اشلزف املعافض اشلزف ايتكًٝز٣                                          

ٜكٍٛ ) نًٛر بضْاصر ( َٔ مُٔ ايٛظا٥ـ ايت٢ ت٪رٜٗا ايؿضٚض إٔ تغتدزّ يضبط بعض ايكٛاْني  -23

اـاف١ ايت٢ ْغل ايهؾـ عٓٗا ٢ٖٚ تضؽزْا إىل ظٛاٖض دزٜز٠ َانإ يٓا إٔ ًْشعٗا رٕٚ ٖشٙ 

 ايؿضٚض . ٚسيو ميجٌ َؿّٗٛ ايعًِ : 
 ض املعافض ايؿضض ايتكًٝز٣                                       ايؿض

 اشلزف املعافض اشلزف ايتكًٝز٣                                          

ٜكٍٛ ) ٚيِٝ ٌٖٜٛٚ ( : نًُا خًع املض٤ َٔ ْؿغ٘ أندل ْقٝب ع٢ً أسهاَ٘ ايت٢ ٜقزصٖا ع٢ً  -24

 ا٭ؽٝا٤ طار ٜكٝٓا أْ٘ أؽز َاٜهٕٛ قضبا يًشكٝك١ ٚيٝغت ١َُٗ ايعٛاٖض إٔ مت٢ً عًٝٓا آصا٤ْا بٌ هب

 إٔ ٜكّٛ ايباسح بإثبات فزم ٖشٙ اٯصا٤ . ٚسيو ميجٌ َؿّٗٛ ايعًِ َٔ سٝح : 
 ايؿضض املعافض ايطبٝع١ املعافض٠         ايؿضض ايتكًٝز٣           ايؿضض املعافض         

ت٪ر٣ ايؿضٚض ٚظٝؿ١ َظرٚد١ ؾ٢ ايعًّٛ ايتذضٜب١ٝ َٚٓٗا إٔ تٛمع يًهؾـ عٔ بعض ايع٬قات  -25

ْني اـاف١ ايت٢ تغٝطض ع٢ً طا٥ؿ١ َع١ٓٝ َٔ ايعٛاٖض . ٚسيو ٜعدل عٔ َؿّٗٛ ايعًِ َٔ ايجابت١ أٚ ايكٛا

 سٝح : 
 ايؿضض املعافض               اشلزف ايتكًٝز٣            اشلزف املعافض ايؿضض ايتكًٝز٣          

اـاف١  ت٪ر٣ ايؿضٚض ٚظٝؿ١ َظرٚد١ ؾ٢ ايعًّٛ ايتذضٜب١ٝ َٚٓٗا أ تغتدزّ يضبط بعض ايكٛاْني -26

 ايت٢ عبل ايهؾـ عٓٗا . ٚسيو ٜعدل عٔ َؿّٗٛ ايعًِ َٔ سٝح : 
 ايؿضض املعافض ايؿضض ايتكًٝز٣                                       

 اشلزف ايتكًٝز٣                                           ايطبٝع١ املعافض

سكٝك٘ ٚاقع١ إ٫ إسا ناْت َطابك١ يًٛاقع . إٕ ازل٢ ا٭ؾهاص ٚأقضب ا٭صا٤ إستُا٫ يًقزم ٫تقبض  -27

 تؾرل ايعباص٠ إىل ايؿضض املعافض َٔ سٝح : 
 املع٢ٓ يؾضٚط                    اـقا٥ك                ايٛظٝؿ١                 ا
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ميهٔ تأٜٝزٙ أٚ تؿٓٝزٙ بإعتدزاّ ايطضٜك١ ايكٝاع١ٝ ايت٢ تٓشقض ؾ٢ إعتٓباط اسز٣ ايٓتا٥ر  -28

١ َٓطك١ٝ ثِ ايتأنز َٔ فزقٗا بامل٬سع١ ٚايتذضب١ . ٚسيو ٜعدل عٔ ايؿضض املعافض َٔ عًٝ٘ بطضٜك

 ايٛظٝؿ١                    ايؾضٚط                  املع٢ٓ اـقا٥ك              سٝح : 

يكز ٚمع ؾضض اؾاسب١ٝ ايٓٝٛت٢ٓ أعاعا يتؿغرل سضن١ عكٛط ا٭دغاّ ٚسضن١ ايهٛانب  -34

دزٜز٠ َجٌ ظاٖض٠ املز ٚاؾظص ريت ع٢ً تأٜٝزٖا شلشا ايؿضض صغِ أْ٘ مل ٜٛمع ٚيهٔ ٚدزت ظٛاٖض 

 يتؿغرلٖا ؾايتأٜٝز بٛقا٥ع دزٜز٠ ٜظٜز َٔ ثكتٓا بايؿضض . املجاٍ ايغابل ٜعدل عٔ منٛسز ايؿضض عٓز 
 ناصٍ بٛبض                 نًٛر بضْاصر              ٚيِٝ ٌٖٜٛٚ ناصٍ ُٖبٌ              

ؾضر تؿغضٖا سضن١ عكٛط ا٭دغاّ ٚسضن١ ايهٛانب .,, ايؿضض ايش٣ ٜؿغضٖا قإْٛ سارث١  -30

اؾاسب١ٝ . تٓب٪ات ايؿضض تؿغضٖا سضن١ املز ٚاؾظص  ,, تضابط َهْٛات ايشص٠ .املجاٍ ايغابل ٜعدل عٔ 

 منٛسز ٜتكاطع ؾٝ٘ ايتؿغرل َع ايتٓب٪ ٖٚٛ عٓز : 
 نًٛر بضْاصر             ٚيِٝ ٌٖٜٛٚ      ناصٍ بٛبض            ناصٍ ُٖبٌ               

إسا نإ ايؿضض ايكا٥ٌ ) نٌ ايٓاؼ ؾإْٛ ( ٜٓعض إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ َغتٓبط َٔ ؾضض أع٢ً أتنض  -31

مبٛدب٘ إٔ ) نٌ اؿٝٛاْات ؾا١ْٝ ( ٚدا٤ت امل٬سعات ايٛاقع١ٝ تكضص إٔ اؿقإ ٚايهًب......اخل  

٢ٗ ؾٓػ اؿٝٛإ َٚٔ ثِ ؾإْ٘ ٚؾكا يكإْٛ ايطبٝع١ تٛدز ٚعا٥ض اؿٝٛاْات ا٭خض٣ ؾا١ْٝ , ٚاٱْغإ ٜٓت

يزٜٓا أعباب ق١ٜٛ ػعًٓا ْعتكز بإٔ ) نٌ ايٓاؼ ؾإْٛ ( . املجاٍ ايغابل ٜعدل عٔ أسز مناسز ايؿضض 

 ٖٚٛ منٛسز : 
 عتٝٛاصت ٌَ نًٛر بضْاص                  ناصٍ ُٖبٌ              ناصٍ بٛبض               

كاٍ َٔ ايؿضض إي٬ ايكإْٛ ٜتطًب َٔ ايعامل إعتدزاّ ا٫عتكضا٤ ٚا٫عتٓباط َعا , ٜغتدزّ ) إٕ اٱْت -32

ا٫عتكضا٤ َٔ ٬ٜسغ ٚهضب ؾٝٓبت ؾ٢ سٖٓ٘ ؾضض واٍٚ إٔ ٜتأنز َٔ فشت٘ بامل٬سع١ ٚايتذضب١ ثِ 

ٜنع ؾضٚم٘ ؾ٢ ْغل إعتٓباط٢ ٜغتدًك َٓ٘ تٓب٪ات ٜٓتكٌ بعزٖا إىل َظٜز َٔ امل٬سعات 

 صب ؾإسا تأٜٝز ؾضم٘  أفبض قإْٛ ٖٚهشا ( املكٛي١ ايغابك١ تؾرل إىل منٛسز : ٚايتذا
 ناصٍ بٛبض                    ناصٍ ُٖبٌ                  عتٝٛاصت ٌَ ٚيِٝ ٌٖٜٛٚ                        

ٜكٍٛ ) نًٛر بضْاصر ( إٕ ايعامل وزر ؾهضت٘ ع٢ً ١٦ٖٝ ع٪اٍ أٚ تؿغرل َبز٢٥ يعٛاٖض ايطبٝع١  -33

ثِ ٜغتٓبط َٓٗا ايٓتا٥ر ايت٢ ٜؿشقٗا بامل٬سع١ ٚايتذضب١ يرل٣ َز٣ َطابكتٗا يًٛاقع ٖٚهشا ٜٓتكٌ 

. املكٛي١ عٔ سكا٥ل دظ١ٝ٥ إىل سكا٥ل أنجض عَُٛا ٚيهٓ٘ ٫ٜظعِ أْ٘ أٖتز٣ إىل اؿكٝك١ املطبك١ 

 ايغابك١ تعدل عٔ : 
 منٛسز ٌٖٜٛٚ             خقا٥ك ايؿضض قٛاعز إعذلؽار١ٜ            خقا٥ك ايعًِ               

 ٜكزّ تؿغرلات َٛمٛع١ٝ تؿٛم َا تكزَ٘ ا٫ْؾط١ ايؿهض١ٜ ا٫خض٣ ) ايتذاصب (  -34

 املٓطل ( –ايزٜٔ  – ايعًِ –) ايؿًغؿ١ 

 املعضؾ١ ايشٟ ؽٝزٙ عدل ايكضٕٚوٛط ع٢ً ق١ُٝ ندل٣ بغبب فضح  -35

 املٓطل ( –ايزٜٔ  – ايعًِ –) ايؿًغؿ١ 

 ٖٛ عبب ايتطٛصات )ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ( اؿزٜج١ ايت٢ دعًت اعُاص ايبؾض ٚسٝاتِٗ اٜغض   -36

 املٓطل ( –ايزٜٔ  – ايعًِ –) ايؿًغؿ١ 

 ٜٴعٗض َٛاٖب ايبؾض يف اع٢ً ٚاصق٢ َغتٜٛاتٗا ؾ٢  مجٝع اجملا٫ت   -37

 املٓطل ( –ايزٜٔ  – ايعًِ –ؿ١ ) ايؿًغ
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 ٜتُتع مبٓٗر عًُٞ ٜتُٝظ باملٛمٛع١ٝ ٚايعك١ْٝ٬ يًٛفٍٛ ايٞ املعضؾ١ .  -38

 املٓطل ( –ايزٜٔ  – ايعًِ –) ايؿًغؿ١ 

 ٜعتدل َٛمٛعٝا خايقا َتشضص َٔ احملابا٠ أٚ ايتشٝظ -44

 املٓطل ( –ايزٜٔ  –ايتكًٝز٣  ايعًِ –) ايؿًغؿ١ 

 املٓٗر ايتذضٜب٢  ٫ ىنع ٣٫ عًط١ غ٬ف عًط١ -40

 املٓطل ( –ايزٜٔ  –ايتكًٝز٣  ايعًِ –) ايؿًغؿ١ 

 اعتدزّ ايعًُا٤ املٓٗر ا٫عتكضا٤ ايتكًٝز٣ املتُجٌ ؾ٢ امل٬سعات ٚايؿضٚض ٚايتذاصب ايع١ًُٝ -41

 ا٫عتكضا٤ ايضٜام٢  ( –ايعًِ املعافض   – ايعًِ ايتكًٝز٣ –) ايؿضض ا٫عتٓباط٢  

 ايتكًٝز٣ ٥٬َِ يًبشح ايع٢ًُ املعكز يشا ؾا ايعًُا٤ اىل اعتدزاّمل ٜعز املٓٗر ا٫عتكضا٢٥  -42

 املٓٗر ا٫عتٓباط٢   ( –ايعًِ ا٫عتكضا٥ٞ  –ايعًِ ايتكًٝز٣  –  ايؿضض ا٫عتٓباط٢) 

 ايتهاٌَ بني املٓٗر ا٫عتكضا٢٥ ٚا٫عتٓباط٢ ٜغ٢ُ  -43

 ا٫عتٓباط٢   (املٓٗر  –ايعًِ ا٫عتكضا٥ٞ  –ايعًِ ايتكًٝز٣  –  ايؿضض ا٫عتٓباط٢) 

 ايتهاٌَ بني املٓٗر ا٫عتكضا٢٥ ٚا٫عتٓباط٢ ٜغ٢ُ -44

 املٓٗر ا٫عتٓباط٢   ( –ايعًِ ا٫عتكضا٥ٞ  –ايعًِ ايتكًٝز٣  –  ايع٢ًُ املعافض ) 

ٜٗزف اىل اختباص ايؿضٚض يًٛفٍٛ يًكٛاْني ايت٢ تؿغض ايعٛاٖض  ٜٚضتهظ ع٢ً َبزا ايغبب١ٝ  -45

 ٜٚضتبط  بايطضم ايه١ُٝ ؾ٢ ادضا٤ ايبشٛخ 

 ا٫عتكضا٤ ايضٜام٢  ( –ايعًِ املعافض   – ايعًِ ايتكًٝز٣ –) ايؿضض ا٫عتٓباط٢  

 ٜز ٜكّٛ ايباسح بزصاع١  ايعٛاٖض ايغابك١ بٗزف ايٛفٍٛ اىل ؾضض دز -46

 املٓٗر ا٫عتٓباط٢   ( –ايعًِ ا٫عتكضا٥ٞ  –ايعًِ ايتكًٝز٣  –  ايع٢ًُ املعافض ) 

واٍٚ ايباسح ايتٛفٌ َٔ خ٬ٍ ايؿضض اىل تٓب٤ٛات ع١ًُٝ  ثِ وزر بعز سيو فزم ايؿضض اٚ  -47

 نشب٘ ..............

 اط٢   (املٓٗر ا٫عتٓب –ايعًِ ا٫عتكضا٥ٞ  –ايعًِ ايتكًٝز٣  –  ايع٢ًُ املعافض ) 

 ٫ ٜبزا ايباسح َؾضٚع٘ ايبشج٢ با٣ صأ٣ َغبل ؾٗزؾ٘ ٖٛ ايعجٛص ع٢ً تؿغرل دزٜز يًعٛاٖض -48

 ا٫عتكضا٤ ايضٜام٢  ( –ايعًِ املعافض   – ايعًِ ايتكًٝز٣ –) ايؿضض ا٫عتٓباط٢  

ايباسح ٜبزأ بتأعٝػ ايؿضض ايقٛصٟ ٚبعز سيو ٜكّٛ بتؿٓٝز ٖشا ايؿضض اعتٓارٶا إىل امل٬سع١  -54

 ضب١.ؾ٢............ ٚايتذ

 املٓٗر ا٫عتٓباط٢   ( –ايعًِ ا٫عتكضا٥ٞ  –ايعًِ ايتكًٝز٣  –  ايع٢ًُ املعافض ) 

 هتاط عزرٶا نبرلٶا َٔ امل٬سعات ٚايتذاصب ايزقٝك١، ٚشلشا ؾٗٛ ؾضض َٔ ايزصد١ ايجا١ْٝ.  -50

 ٢   (املٓٗر ا٫عتٓباط –ايعًِ ا٫عتكضا٥ٞ  –ايعًِ ايتكًٝز٣  –  ايع٢ًُ املعافض ) 

 ٜعز ؾضض َٔ ايزصد١ ا٫ٚىل ٖٛ...............  -51

 ا٫عتكضا٤ ايضٜام٢  ( –ايعًِ املعافض   – ايعًِ ايتكًٝز٣ –) ايؿضض ا٫عتٓباط٢  

ِٸ إىل ايٓعضٜات ؾ٢ فاٍ ايعًّٛ  -52 ميجٌ اـط٠ٛ ا٭ٚىل ؾ٢  ايطضٜل املٓٗذ٢ يًٛفٍٛ إىل ايكٛاْني، ثٳ

 ايطبٝع١ٝ..............

 امل٬سع١ ( – ايؿضض –ايتذضب١  –) ايكإْٛ 
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إٕ ايباسجني  ٫ ىتدلٕٚ ؾضٚمٶا َؿضر٠ َعظٚي١، ٚإمنا ىتدلٕٚ أْغك١  نا١ًَ .ميجٌ سيو اسز  -53

 ) ز: عباص٠ فشٝش١ (خقا٥ك املعضؾ١ ايع١ًُٝ ٖٛ  ايتشكل َٔ فزم ايؿضض )           (

 ستُٞ (  - استُايٞ –َطًل  –) ٜك٢ٓٝ َٔ خقا٥ك املٓٗر ايع٢ًُ املعافض .......... -54

 ست٢ُ (  –َطًل  – ْغب٢ –) ثابت املٓٗر ايع٢ًُ املعافض ................. -55

 ايعًِ قاٜز ٫ ٜتاثض بأسهاّ ايك١ُٝ ٫ٚ بضغبات ا٫ؾضار ٚأٖٛا٥ِٗ مما ٜزٍ اْ٘......  -56

 ؾضر٣ ( –تأًَٞ  – َٛمٛعٞ –) سات٢ 

يٓكاـ ٚايتعزٌٜ ٖشا ٜ٪نز إ املٓٗر ايع٢ًُ ايٓتا٥ر ايت٢ ٜتٛفٌ ايٝٗا غرل ْٗا١ٝ٥ ؾ٢ٗ تكبٌ ا -57

 املعافض ......................

 ستُٞ (  - تضدٝش٢  –َطًل  –) ٜك٢ٓٝ 

يٝػ املكقٛر  عٌ َؾه١ً إٔ ا٫َض ٜتعًل بٗشٙ املؾه١ً ؾكط بٌ بهٌ املؾه٬ت املُاث١ً ؾ٢  -58

  املغتكبٌ هغز سيو اسز خقا٥ك املٓٗر ايع٢ًُ املعافض ٖٚٛ.............

 ايكٝاؼ ( – ايتذضٜز ٚايتعُِٝ –ايتشكل َٔ ايؿضٚض  –) املٛمٛع١ٝ 

ا٫عتُار ع٢ً عٝٓ٘ َٔ ايزّ يًتشًٌٝ ثِ افزاص قإْٛ نًٞ ع٢ً ايزّ بقؿ١ عا١َ ٜ٪نز اسز  -64

 خقا٥ك املٓٗر ايع٢ًُ املعافض ٖٚٛ 

 ايكٝاؼ ( – ايتذضٜز ٚايتعُِٝ –ايتشكل َٔ ايؿضٚض  –) املٛمٛع١ٝ 

 ايتٛفٌ اىل قإْٛ إ نٌ املعارٕ تتُزر باؿضاص٠ ْابع َٔ اسز خقا٥ك املٓٗر ايع٢ًُ املعافض ٖٚٛ  -60

 ايكٝاؼ ( – ايتذضٜز ٚايتعُِٝ –ايتشكل َٔ ايؿضٚض  –) املٛمٛع١ٝ 

ٝٸ١؛ ؾايؿٝظٜا٤ ٚايضٜامٝات نايتٛأّ متاَّا  -61 يف اؿزٜح عٔ ع٬ق١ ايضٜامٝات بايؿٝظٜا٤ ؾٗٞ ع٬ق١ أطي

ٕٸ عًِ ايؿٝظٜا٤ ٜبشح يف ايعٛاٖض ايطبٝع١ٝ ٚواٍٚ متجًٝٗا ٚإهار تؿاعرل شلا ٫ ٜٓؿق٬ٕ  أبزّا؛ سيو أ

 َٔ خ٬ٍ عًِ ايضٜامٝات ٜعدل سيو عٔ اسز خقا٥ك املٓٗر ايع٢ًُ املعافض ٢ٖٚ  ايكٝاؼ )          (
 ) ز : ايعباص٠ فشٝش١ ( 

ٜٸ١ آٜٓؾتأٜ ايٓغب١ٝ؛ ؾكز أظٗضت سغابات ٖشا ايعامل اؾ -62 ٕٸ اين٤ٛ وٝز عٓزَا ميضٸ باجملاٍ ْعض ٗبش أ

ايشٟ ت٪ثٸض ؾٝ٘ داسب١ٝ أٟ دضّ زلاٟٚ مدِ اؿذِ ٜٛدز يف ايؿنا٤ اـاصدٞ، ٚقز متٸ ايتأنز بعز سيو 

ٝٸ١؛ سٝح أظٗضت ْتا٥ر ايزصاعات فشٸ١ ايؿضمٝات اييت ٚمعٗا  بؿذل٠ َٔ ايظَٔ َٔ خ٬ٍ ايتذضب١ ايعًُ

ٝٸ١ّ  أعاعّا ع٢ً اؿغابات ايضٜام١ٝ. ٜعدل سيو عٔ اسز خقا٥ك املٓٗر ايعامل آٜٓؾتأٜ ٚاييت ناْت َبٓ

 ايع٢ًُ املعافض ٢ٖٚ .........
 املٛمٛع١ٝ            ايتشكل َٔ ايؿضٚض       ايتذضٜز ٚايتعُِٝ (                ايكٝاؼ) 

ّ، إٔ نٛنب أٚصاْٛؼ ٜتشضٳٸى بؾهٌ ؽاس ٫ ٜتٛاؾل َع ٫3295سغ عًُا٤ ايؿًو يف عاّ  -63

قإْٛ ْٝٛتٔ يًذاسب١ٝ. ٚبعز سغابـاتٺ كتًؿ١ ٚاعتدزاّ نجرل َٔ ايٛصم ٚأق٬ّ ايضفال، اقذلح عاملإ 

ُٖا أٚصبإ يٛؾرلٜٞ ٚدٕٛ آرَظ إٔ سضن١ أٚصاْٛؼ ايؾاس٠ ٜتغبب بٗا نٛنب دزٜز مل ٜٓتب٘ إيٝ٘ 

اجملضٟ  بعز ؾذل٠ ٚدٝظ٠، مت انتؾاف نٛنب ْبتٕٛ؛ مما رعا عامل ايؿٝظٜا٤ أسز َٔ ايؿًهٝني.

ايؿعاي١ٝ اي٬َعكٛي١ يًضٜامٝات يف ايطبٝع١". ٜعدل سيو “ٜٛدني ؾاغٓض، إٔ ٜغُٞ ٖشٙ ايعاٖض٠ ايؿش٠، 

 عٔ اسز خقا٥ك املٓٗر ايع٢ًُ املعافض ٢ٖٚ .........
 املٛمٛع١ٝ                 ايتشكل َٔ ايؿضٚض (         ايكٝاؼ)  ايتذضٜز ٚايتعُِٝ                       
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قإْٛ ْٝٛتٔ يف اؾاسب١ٝ: ايك٠ٛ بني أٟ دغُني يف ايهٕٛ تغاٟٚ سافٌ مضب نتًتُٝٗا  ٜكٍٛ -64

َكغ١َٛ ع٢ً َضبع املغاؾ١ بُٝٓٗا، ٫سعٓا أْٓا ْتشزٳٸخ ٖٓا عٔ عًُٝات صٜام١ٝ، ناينضب ٚايكغ١ُ. 

 ٜعدل سيو عٔ اسز خقا٥ك املٓٗر ايع٢ًُ املعافض اسنض٠ 
 ايتشكل َٔ ايؿضٚض (              ايكٝاؼيتعُِٝ            )  املٛمٛع١ٝ               ايتذضٜز ٚا

 بعض ؾ٬عؿ١ ايعًِ ٜعزْٚ٘ املعٝاص املُٝظ بني ايعًِ ٚاي٬عًِ .... -65

 ايتذضٜز ( –املٛمٛع١ٝ  – ايتٓب٪ –) ايكٝاؼ 

ٝٸٓا َٛقع٘  -66 نإ يؿضٜٝ٘ ٚآرَظ قز تٛقعٛا بٛدٛر نٛنب ثأَ يف َٓعَٛتٓا ايؾُغ١ٝ، ٚع

غاصٙ َٚزاصٙ سٍٛ ايؾُػ قبٌ صفزٙ يف نبز ايغُا٤. ٚقز ؼكَٸكت ايٓب٠٤ٛ بهٌ ٚنتًت٘، ٚسزٳٸرا َ

 أبعارٖا! .ميجٌ سيو اسز خقا٥ك املٓٗر ايع٢ًُ املعافض  ٢ٖٚ ...... 

 ايتذضٜز ( –املٛمٛع١ٝ  – ايتٓب٪ –) ايكٝاؼ 

بعز ٚؾات٘ ايتٓب٪ باملٛدات ايهٗضَٚػٓاطغ١ٝ: تٓبٳٸأ بٗا َانغٌٜٛ ٚسزٳٸر خقا٥قٗا . ثِ دا٤ ٖضتظ  -67

ٜٹٸزّا بشيو ْعض١ٜ تعتدل َٔ أبزع ايٓعضٜات ايع١ًُٝ اؿزٜج١ ٖٚٞ  بغٓني عؾض ؾانتؾـ ٚدٛرٖا، َ٪

ٝٳٸ١ ٚؼ٫ٛتٺ ْعض١ٜ عُٝك١ يف  ايٓعض١ٜ ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ، َٚا تضتٳٸب ع٢ً سيو َٔ تطبٝكات عًُ

 ايٓعض١ٜ ايٓغب١ٝ، ٚؼكَٸكت ْب٠٤ٛ َانغٌٜٛ . ٜؾرل سيو اىل .....

 ايتذضٜز ( –املٛمٛع١ٝ  – ايتٓب٪ –) ايكٝاؼ 

ايتٓب٪ بٛدٛر اشلًّٝٝٛ ع٢ً ا٭صض : بعز إٔ فٓع ايعاملإ بٓظٕ ٚنرلؽٗٛف ايغبهذلٚعهٛب  -68

)املطٝاف( اعتدزَ٘ ايعامل اٱلًٝظٟ "ْٛصَإ نٛيرل" ؾٛدز خطٛطّا خاف١ بعٓقض دزٜزٺ، إس نإ 

ًَٸٌ اين٤ٛ ايٛافٌ إيٝ٘ َٔ قضل ايؾُػ، ؾأزلاٙ اشلًّٝٝٛ  ٚتٓبٳٸا بٛدٛرٙ ع٢ً ا٭صض .ٚبعز عؾضٜٔ ٜٴش

عاَّا ع٢ً ْب٤ٛت٘ عجض "ٚيِٝ ًٖدلاْز" ا٭َضٜهٞ ع٢ً ايػاط يف املعزٕ ايٓارص "نًٝؿٝتٝت"، ؾتشكَٸكت 

 بشيو ايٓب٠٤ٛ .ميجٌ سيو 

 ايتذضٜز ( –املٛمٛع١ٝ  – ايتٓب٪ –) ايكٝاؼ 

 Bucki Ballا٭َضٜهٞ بانٞ بٍٛ ايتٓب٪ بٛدٛر دظ٦ٜات غضٜب١ َٔ املار٠ : تٓبٳٸأ ايعامل ايضٜامٞ  -74

َجٌ دظ٨ ايهضبٕٛ  3444. ٚبايؿعٌ مت انتؾاف بعنٗا عاّ  3425بٛدٛر َجٌ ٖشٙ اؾظ٦ٜات عاّ 

60-C   َٔ ٕٛٳٸ سص٠ نضبٕٛ َعّا باعِ بانٞ بٍٛ ْغب١ ملٔ تٓبٳٸأ بٛدٛرٙ .ٖٚشٙ اؾظ٤ٟ  14ايشٟ ٜته

سص٠ ، ي٘ اعتدزاَات  474ايػضٜب ايشٟ ميهٔ إٔ ٜتؾهَٸٌ َٔ عزرٺ نبرٕل َٔ سصات ايهضبٕٛ ٚست٢ 

 ٖا١ً٥ يف ايتقٜٛض ؾا٥ل ايغضع١ ٚأؽع١ ايًٝظص ٚغرلٖا.ٜؾرل سيو اىل ....

 ايتذضٜز ( –املٛمٛع١ٝ  – ايتٓب٪ –) ايكٝاؼ 

 ايكزص٠ ع٢ً تؿغرل ايعٛاٖض ايطبٝع١ٝ ايت٢ ٬ْسعٗا ميجٌ اسز عٓافض  -70

 تعضٜـ ايؿضض ( –خقا٥ك ايؿضر  –ؽضٚط ايؿضض  – ٚظٝؿ١ ايؿضض) 

 تكزِٜ تٓب٤ٛات عٔ ظٛاٖض مل ٬ْسعٗا بعز ) ايٛظٝؿ١ املٓٗذ١ٝ يًؿضض ( ميجٌ اسز عٓافض  -71

 تعضٜـ ايؿضض ( –خقا٥ك ايؿضر  –ؽضٚط ايؿضض  – ٚظٝؿ١ ايؿضض) 

ايؿضض يٝػ فضر ؽُني أٚ تؿغرل َ٪قت بٌ باعتُارٙ ع٢ً اـٝاٍ ٜعدل عٔ ايعبكض١ٜ ايبؾض١ٜ  -72

 ايع١ًُٝ ميجٌ اسز عٓافض ...........

 تعضٜـ ايؿضض ( –خقا٥ك ايؿضر  –ؽضٚط ايؿضض  – ٚظٝؿ١ ايؿضض) 
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بٌ يًتؿٓٝز أٚ ايتهشٜب بٛاعط١ امل٬سع١ ٚايتذضب١ هب إ تتِ فٝاغ١ ايؿضض بقٛص٠ ػعً٘ قا -73

 ٚإ٫ ٜعتدل غرل رقٝل عًُٝا ميجٌ اسز عٓافض ...... 

 تعضٜـ ايؿضض ( –خقا٥ك ايؿضر  – ؽضٚط ايؿضض –) ٚظٝؿ١ ايؿضر 

ايؿضض ٖٛ فض تؿغرل َ٪قت اسا ثبت فشت٘ ٚلاس٘ ؾاْ٘ ٜتشٍٛ اىل ْعض١ٜ َكبٛي١ اَا اسا تبني  -74

 ٓ٘ اٚ تعزًٜ٘ ميجٌ اسز عٓافض ؾؾً٘ ؾٝذب ايتد٢ً ع

 تعضٜـ ايؿضض ( –خقا٥ك ايؿضر  – ؽضٚط ايؿضض –) ٚظٝؿ١ ايؿضر 

إ ٜهٕٛ قابٌ يًتشكل َٓ٘ بٛاعط١ طضم مبط ػضٜب١ٝ ٚاَهإ تهضاص تًو ا٫ختباصات  -75

 بٛاعط١ ايعًُا٤ ايٓعضا٤ اٚ بٛاعط١ ؾ١ٓ ع١ًُٝ ميجٌ اسز عٓافض .....

 تعضٜـ ايؿضض ( –قا٥ك ايؿضر خ – ؽضٚط ايؿضض –) ٚظٝؿ١ ايؿضر 

 وزر ايؿضض ع٬ق١ قزر٠ بني َتػرلٜٔ أٚ انجض عٝح ميهٔ ايتشكل َٓٗا ميجٌ اسز عٓافض  -76

 تعضٜـ ايؿضض ( –خقا٥ك ايؿضر  – ؽضٚط ايؿضض –) ٚظٝؿ١ ايؿضر 

هب إ ٜذلتب ع٢ً ا٫خش ب٘ َكاصْات تكبٌ ا٫ختباص باعتدزاّ املعطٝات اؿغ١ٝ املتاس١ ميجٌ اسز  -77

 عٓافض .................

 تعضٜـ ايؿضض ( –خقا٥ك ايؿضر  – ؽضٚط ايؿضض –) ٚظٝؿ١ ايؿضر 

 تؾرل بعض ايؿضٚض ايقٛص١ٜ اىل َٛدٛرات ٫ ؽنع ي٬رصاى اؿغ٢ املباؽض ميجٌ اسز عٓافض  -78

 تعضٜـ ايؿضض ( – خقا٥ك ايؿضض –ؽضٚط ايؿضض  –) ٚظٝؿ١ ايؿضض 

ضٜك١ َباؽض٠  بٌ بطضٜك١ غرل َباؽض٠ عٔ طضٜل ٫ٜتِ ايتشكل َٔ فش١ ايؿضض ػضٜبٝا بط -84

 ايتشكل َٔ فش١ ايٓتا٥ر املذلتب١ عًٝ٘ املباؽض ميجٌ اسز عٓافض 

 تعضٜـ ايؿضض ( – خقا٥ك ايؿضض –ؽضٚط ايؿضض  –) ٚظٝؿ١ ايؿضض 

٫ ٜؿغض ايؿضض ظاٖض٠ َؿضر٠ را٥ُا ٚامنا ٜؿغض عزر َٔ ايكٛاْني ايع١ًُٝ ايغابك١ خنعت  -80

 املباؽض ميجٌ اسز عٓافض  ي٬ًُسع١ ٚايتذضب١

 تعضٜـ ايؿضض ( – خقا٥ك ايؿضض –ؽضٚط ايؿضض  –) ٚظٝؿ١ ايؿضض 

ايكاب١ًٝ يًتؿٓٝز ٚايكاب١ًٝ يًتأٜٝز ٢ٖ َعاٜرل ايتُٝٝظ بني ايؿضٚض ايع١ًُٝ ٚايؿضٚض ايػرل ع١ًُٝ  -81

 ميجٌ اسز عٓافض 

 تعضٜـ ايؿضض ( – خقا٥ك ايؿضض –ؽضٚط ايؿضض  –) ٚظٝؿ١ ايؿضض 

ايعًُا٤ اختباص نٌ عٓقض َٔ عٓافض ايٓعض١ٜ ايت٢ ٫ ْٗا١ٜ شلا يشا ؾؿضٚض ْٚعضٜات  ٫ ٜغتطٝع -82

 ايعًِ ............... 

 ثابت٘ ( –ْٗا١ٝ٥  – استُاي١ٝ –) ٜك١ٝٓٝ 

 منٛسز  أنجض ايُٓاسز لاسا ٚاْتؾاصآ ٚتأثرلا ؾ٢ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ -83

 ٌَ ( – ُٖبٌ–ٌٖٜٛ  –) نًٛر بضْاص 

 تطٜٛض املٓٗر ايتذضٜيب ا٫عتكضا٥ٞ ايتكًٝزٟ إىل املٓٗر ايؿضمٞ ا٫عتٓباطٞعٌُ ع٢ً  -84

 ٌَ ( –ُٖبٌ – ٌٖٜٛ –) نًٛر بضْاص 

 سٝح ٜض٣ إٔ ايؿضٚض تأت٢ أ٫ٚ ٚيٝػ امل٬سع١ ثِ ٜتِ اختباصٖا ٚاؿهِ عًٝٗا ػضٜبٝا -85

 ٌَ ( –ُٖبٌ – ٌٖٜٛ –) نًٛر بضْاص 
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 ٌَ ( –ُٖبٌ –ٌٖٜٛ  – نًٛر بضْاص )انز إ ايؿضض أعبل َٔ ايتذضب١.........  -86

) اؿكٝك١ ايع١ًُٝ َٔ انتؾاف اٱْغإ ايشٟ ىط٧ ٜٚقٝب ٖٚٞ ْتاز عًُٞ فظأ ( تؾرل  -87

 ايعباص٠ ايٞ اسزٟ خقا٥ك ايعًِ املعافض ٖٚٞ .....
 قاب١ًٝ قناٜا ايعًِ يًكٝاؼ  -ـ قاب١ًٝ قناٜا ايعًِ ايتذضٜز ٚايتعُِٝ                          

 ايتٓب٪ ٚاملداطض٠ بتهشٜب ايٓعضٜات - قاب١ًٝ قناٜا ايعًِ ايتعزٌٜ ٚايتػٝرل                           -

ايؿضض اـال بٓعض١ٜ ايهِ ٖٚٛ إٔ ايطاق١ ميهٔ تقٛصٖا َه١ْٛ َٔ نُٝات أؽب٘   -88

 باؾغُٝات ايزقٝك١ املتٓا١ٖٝ يف ايقػض ( . ٜعز ؾضض .....
 ٜتِ ايتشكل َٓ٘ بطضٜك١ َباؽض٠ -                             َغتُز َٔ ٚقا٥ع َار١ٜ قغٛع١      -
 ٜعتُز عًٞ امل٬سع١ املباؽض٠ -ٜعتُز عًٞ امل٬سع١ ايػرل املباؽض٠                               -

 استُاي١ٝ ْعضٜات ايعًِ ْتاز نٌ َا ٢ًٜ عزا :............. -044
 ـ قزص٠ ايعامل ع٢ً ؾشك نٌ عٓافض ايٓعضٜ٘

 اعتطاع١ ايعامل ؾشك نٌ عٓافض ايعاٖض٠ـ عزّ 
 ـ امل٬سعات ٚايتذاصب املغتكبًٝ٘ قز تتعاصض َع ايؿضض

 ـ ٫ٕ ايعامل ٜزصؼ اؾظ٤ ٚوهِ ع٢ً ايهٌ

ٜكٍٛ خرلٟ ؽًيب   َغتكبٌ َقض ْؿغٗا َضٖٕٛ مبظاز ؾضر َٔ ا٭ؾضار تتعاصض املكٛي١ َع اسز  -040

 ............ خقا٥ك املعضؾ١ ايع١ًُٝ
 ايتعُِٝ                 ايتٓب٪                     ايكٝاؼ                 ـ املٛمٛع١ٝ 

 " ايؿضم١ٝ ٢ٖ ْكط١ اْط٬م ؾ٢ نٌ اعتز٫ٍ ػضٜب٢ "تتؿل ايعباص٠ َع املٓٗر ايع٢ًُ عٓز -041
 اصعطٛ  -عتٝٛاصت ٌَ        - نًٛر بضْاص        -ـ بٝهٕٛ                 

ّٛ ايطبٝع٘ ع٢ً رق٘ َٓاٖذٗا ٚايطابع املًظّ ايشٟ ميٝظ ْتا٥ذٗا إٕ ايعًّٛ ا٫دتُاعٝ٘ ػغز عً -042

ٚتكزَٗا املغتُض سيت داٖزت يف عبٌٝ ٚمع َٓاٖر تٛاطٟ رقتٗا ٚفضاَتٗا تؾرل ايعباص٠ اىل أسز 

 خقا٥ك املعضؾ٘ ايعًُٝ٘    ........
 ايٓعضٜات  ايتٓب٪ ٚاملداطضٙ بتهشٜب -ـ ايتشكل َٔ فزم ايؿضٚض                             

 ايتذضٜز ٚايتعُِٝ -قاب١ًٝ قناٜا ايعًِ يًكٝاؼ                            -

أفبشت ايؿٝظٜا٤ تعتُز بؾهٌ اعاعٞ عًٞ ايضٜامٝات إس تقاؽ ايعٛاٖض املزصع١ عًٞ ؽهٌ  -043

 .......... ع٬قات صٜام١ٝ قزر٠ ٜؾرل سيو ايٞ
 ايكٝاؼايتعُِٝ                   املٛمٛع١ٝ                    ايتٓب٪                 

إ نجرل َٔ ا٫نتؾاؾات ٚا٫ؾذلامات ا٭ٚي١ٝ يف فاشلا تقبض بعز سيو ؾتشا َش٬ٖ َجٌ ؾهض٠  -044

 ............سغاب ايهغٛف ٚاـغٛف ٜؾرل سيو ايٞ 
 ايكاب١ًٝ يًتعزٌٜ ٚايتػٝرلايكزص٠ عًٞ ايتٓب٪         املٛمٛع١ٝ                 ايكاب١ًٝ يًكٝاؼ           

 ايكإْٛ يف منٛطز ُٖبٌ ٜٛمع يف املكزَات. )             ( -045
 ) فٛاب(: ٜٓبػٞ إٔ ٜؾٌُ ا٣ تؿغرل عبيب َكزَ٘ تتنُٔ قاْْٛا عاَأ ٚاسزا فشٝشا ع٢ً ا٭قٌ.

 ١ ؿّٛ ايبؾض قٍٛ ٜتعاصض َع أسز خقا٥ك ايعًِ  )               (ايػٍٛ َٔ آنً -046
 ) ز: عباص٠ فشٝش١ : غرل قابٌ يًتشكل ( 
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 ظٗضت ايغبرلْطٝكا نعًِ دزٜز ْتٝذ١ تناؾض ايعزٜز َٔ ايعًّٛ اُٖٗا -0

 ا٫خ٬م ٚايزٜٔ ( –ايعًِ ٚايزٜٔ  – ايؿغٝٛيٛد٢ ٚايضٜامٝات –) ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ 

تعين املٛد٘ أٚ اؿانِ أٚ ايكبطإ. ٖٚٛ عًِ سزٜح ْٛعٝا ظٗض يف بزا١ٜ ا٭صبعٝٓٝات َٔ ايكضٕ ايعؾضٜٔ  -1

 ٜٚعتدل ايضٜامٞ ْٛصبضت ؾٝٓض َٔ أِٖ َ٪عغٝ٘ 

 عًِ ا٫خ٬م ( –ايؿغٝٛيٛد٢  – ايغٝدلٜٓطٝكا –) ايبٝٛتٝكا 

 يًتشهِ باٯ٫ت ٚاملدًٛقات ٚٚعا٥ٌ ايتٛافٌ بٝٓٗا  ٜٴعضٸف بأْ٘ "ايزصاع١ ايع١ًُٝ -2

 عًِ ا٫خ٬م ( –ايؿغٝٛيٛد٢  – ايغٝدلٜٓطٝكا –) ايبٝٛتٝكا 

 ٖٞ ايزصاع١ ايع١ًُٝ يهٝؿ١ٝ ؼهِ اٱْغإ أٚاؿٝٛإ أٚاٯ٫ت ببعنٗا ايبعض.  -3

 عًِ ا٫خ٬م ( –ايؿغٝٛيٛد٢  – ايغٝدلٜٓطٝكا –) ايبٝٛتٝكا 

ٝٸ١ٺ أٚ باملػارص٠ يف ؾايضٚبٛتات ٫ ميهٔ إٔ  -4 ْٸٗا ئ تطايب بإداطاتٺ فش تؾضر أٚ ٜتؾتت سٖٓٗا!! نُا أ

عاعاتٺ َبهض٠ٺ، ٚئ تعاْٞ نشيو َٔ اٱدٗار أثٓا٤ ايعٌُ نُا ٖٛ اؿاٍ يزٟ ا٫ْغإ تؾرل ايعباص٠ 

 ايغابك١ ايٞ............
 عًبٝات ايتهٓٛيٛدٝا ٚا٫ْذلْت                     عًبٝات ايضٚبٛتات 

 اهابٝات ايضٚبٛتات.هابٝات ايتهٓٛيٛدٝا ٚا٫ْذلْت                  ا
6- 

 رس

 ايبٝٛيٛدٝا                   ا٫ْجضٚبٛيٛدٝاايغٝدلْطٝكا                  ايبٝٛتٝكا                      

ا٭خطض ٖٛ إٔ ايؿذ٠ٛ املعضؾ١ٝ َٔ ؽأْٗا إٔ ؽًل ؾكضا٤ دزر ٚأغٓٝا٤ دزر , ٫ ٜتُجٌ ايتُٝٝظ بِٝٓٗ  -6

بايعًّٛ ٚايتكٓٝات ٚايتهٓٛيٛدٝا. با٫ستهاّ إىل ايضأزلاٍ املارٟ ٚيهٔ مبز٣ َٚغت٣ٛ َعضؾتِٗ 

 تؾرل ايعباص٠ ايٞ .........

 ايشنا٤ ا٫فطٓاعٞ ( –عًبٝات ايضٚبٛصت –اهابٝات ايضٚبٛصت –)ايغدلْطٝكا 

ٛٸص ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٚاٯ٫ت ع٢ً أْٗا أْع١ُ، تتٸقٌ ؾٝٗا ايعٓافض ايؿضر١ٜ بعنٗا َع  -7 ايعًِ ايشٟ ٜتق

 .....ايبعض، ٜٚغٝطض ٜٚ٪ثٸض بعنٗا يف ايبعض

 عًِ ا٫خ٬م (  –ايؿغٝٛيٛد٢  – ايغٝدلٜٓطٝكا –) ايبٝٛتٝكا 

ٜض٣ ايبعض آْا َكبًٕٛ ع٢ً َضس١ً عٛف تتذاٚط ا٫٫ت قزصات ايبؾض ؾ٢ نٌ املٗاّ سٝح تغتطٝع  -8

 % َٔ ا٫عُاٍ رٕٚ اؿاد١ يًبؾض  ميجٌ سيو عًبٝات ايضٚبٛت )           (74ايتهٓٛيٛدٝا إٔ تعٌُ 
 ١ () ز : عباص٠ فشٝش

ٖٞ عباص٠ عٔ ؽبه١ تضبط أدٗظ٠ اؿاعٛب َع بعنٗا ايبعض يف أٟ ٚقت َٚٔ أٟ َهإ يف ايعامل  -04

ٱصعاٍ ٚاعتكباٍ املعًَٛات ؾُٝا بُٝٓٗا أٜا نإ ْٛعٗا، نايٓقٛل، أٚ ايضعَٛات، أٚ ايقٛت أٚ 

  ايقٛص٠، أٚ ست٢ ايدلاَر اٱيهذل١ْٝٚ، ٜٚتِ سيو َٔ خ٬ٍ أدٗظ٠ اـارّ ٚايتٛدٝ٘ تعدل عٔ

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ ( – ؽبه١ ايٓت –ايغٝدلٜٓطٝكا  –) ايضٚبٛت 
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عزّ اصعاٍ املعًَٛات ايؾدق١ٝ ٚاٱيتظاّ بآراب اؿٛاص ٚاحملارث١ ٚا٫بتعار عٔ ايعزا١ٝ٥ َع اٯخضٜٔ  -00

 أٖزاف وككٗا أسز عٓافض املٛاط١ٓ ايضق١ُٝ ٖٛ ............
 ا٭َٔ ايضق٢ُ ( -ايقش١ ايضق١ُٝ     -ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ     -) ايغًٛى ايضق٢ُ     

 ز : عباص٠ فشٝش١ ايتعاٌَ ايشن٢ َع ايتهٓٛيٛدٝا ٜغ٢ُ  َٛاطٓ٘ صق١ُٝ  )          (  -01

 تٛدٝ٘ ٚمحا١ٜ )تٛدٝ٘ مٛ َٓاؾع ايتكٓٝات اؿزٜج١ ٚمحا١ٜ َٔ أخطاصٖا ٖٛ ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢  -02
 ) ز: عباص٠ خاط١٦ :َٛاطٓ٘ صق١ُٝ  (

 ايشن١ٝ ٖٛ عًِ  ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ )          (عًِ ٖٚٓزع١ فٓع ا٭٫ت  -03
 ز: عباص٠ فشٝش١ 

 عًِ ٜٗزف إىل تؿغرل عٌُ اؾٗاط ايعقب٢ ؾ٢ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٚؾكّا يٓعض١ٜ ايتشهِ ايشات٢  -04

 ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ       ايضٜبٛت        ايدلفٝات  (         عٝدلٜٓطٝكا) 

 ؿٝش ا٭عُاٍ ٖٛ  ايضٚبٛت )                 (دٗاط َٝهاْٝه٢ َتشهِ ب٘ ايهذلْٚٝا ٜكّٛ بتٓ -05
 ز: عباص٠ فشٝش١ 

 تع٢ٓ ايكزص٠ بجك١ ع٢ً إعتدزاّ ايٓت ٚايهُبٝٛتض ٢ٖ ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ )         ( -06
 عباص٠ فشٝش١

 أسز أدظا٤ اؿاعٛب ٜتُجٌ ؾ٢ ايكطع ايت٢ ميهٔ ملغٗا ٢ٖ املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب )        ( - -07
 ز: عباص٠ فشٝش١

 ايتؾػٌٝ ٚايتطبٝكات املغتدز١َ ع٢ً دٗاط اؿاعٛب ٢ٖ  ايدلفٝات )      ( ْعاّ - -08
 ز: عباص٠ فشٝش١ 

 َٓطل ٫ ٜؿ٢ مبتطًبات ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ ٖٛ  املٓطل ايضتٝب )          ( -14
 ز: عباص٠ فشٝش١ 

تعز ايقش١ ايبقض١ٜ ٚأعضاض اٱدٗار املتهضص اىل داْب املؾه٬ت ايٓؿغ١ٝ َٔ أِٖ املداطض  -10

ا١َٓ ؾ٢ ايتهٓٛيٛدٝا ٚايت٢ ٫بز َٔ تٛع١ٝ املغتدزَني شلا ٚسيو َٔ خ٬ٍ أسز عٓافض املٛاط١ٓ ايه

 ايضق١ُٝ ٖٚٛ ........
 ا٭َٔ ايضق٢ُ  -ايقش١ ايضق١ُٝ    -ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ   -ايغًٛى ايضق٢ُ   

َج٬( قاّ أسز أعنا٤ اجملُٛع١ بإصعاٍ صعا٥ٌ غرل ٥٫ك١ .ٜؾرل سيو  WhatsAppيف أسز ايدلاَر ) -11

 ايؿعٌ ايغابل ايٞ إ ٖشا ايعنٛ قاّ باْتٗاى اسز عٓافض املٛاط١ٓ ايضق١ُٝ ٖٚٛ
 ايقش١ ٚايغ١َ٬ ايضق١ُٝ -ايغًٛى ايضقُٞ       -ايتذاص٠ ايضق١ُٝ             -ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ        -

ملعًَٛات ٚتكِٝٝ املقارص املدتًؿ١ ؾ٢ ايؾبه١ ايعٓهبٛت١ٝ َٚؾاصن١ "ايتشكل َٔ رق١ ٚفش١ ا -12

املعًَٛات ايقشٝش١ ؾ٢ َٛاقع ايتٛافٌ ا٫دتُاعٞ "تعز َٔ أِٖ ا٭ٖزاف ايت٢ ؼككٗا قاٚص املٛاط١ٓ 

 ايضق١ُٝ ٖٚٛ 
 ايقش١ ايضق١ُٝ -ا٭َٔ ايضق٢ُ -ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ  -ايغًٛى ايضق٢ُ  

ٔ أؽدال َعٝٓني، ٚعٔ أؾضار عا٬٥تِٗ ٚاعتدزاّ ٖشٙ املعًَٛات اؿقٍٛ ع٢ً َعًَٛات ؽدق١ٝ ع -13

بطضم غرل َؾضٚع١، نُا أفبض بإَهإ اجملضَني إٔ مياصعٛا أعُاشلِ اؾض١َٝ َٔ خ٬ٍ َٛاقع ايٜٛب 

 رٕٚ اـٛف َٔ أٟ صقاب١.تعدل ........

 اهابٝات ايضٜبٛت ( –عًبٝات ايضٜبٛت  –اهابٝات ايٓت  – ) عًبٝات ايٓت
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ع١ ايٓعض١ٜ يعًُٝات ا٫تقاٍ ٚايتشٓهِ يف ا٭ْع١ُ اؿ١ٜٛٝ ايباٜٛيٛد١ٝ، ٚاملٝهاْٝه١ٝ، ايزصا -14

 ٚاٱيهذل١ْٝٚ، ٚخقٛفّا املٛاط١ْ بني ٖشٙ ايعًُٝات يف ا٭ْع١ُ اؿ١ٜٛٝ. 

 عًِ ا٫خ٬م ( –ايؿغٝٛيٛد٢  – ايغٝدلٜٓطٝكا –) ايبٝٛتٝكا 

ا٤ دزر ٚأغٓٝا٤ دزر , ٫ ٜتُجٌ ايتُٝٝظ بِٝٓٗ ا٭خطض ٖٛ إٔ ايؿذ٠ٛ املعضؾ١ٝ َٔ ؽأْٗا إٔ ؽًل ؾكض -15

با٫ستهاّ إىل ايضأزلاٍ املارٟ ٚيهٔ مبز٣ َٚغت٣ٛ َعضؾتِٗ بايعًّٛ ٚايتكٓٝات ٚايتهٓٛيٛدٝا. 

 تؾرل ايعباص٠ ايٞ......

 ايشنا٤ ا٫فطٓاعٞ ( –.عًبٝات ايضٚبٛصت –اهابٝات ايضٚبٛصت –)ايغدلْطٝكا 

بأعُاٍ َدلف١ عًؿا، إَا بإؽاص٠ ٚعٝطض٠ َباؽض٠ َٔ  ٖٛ آي١ َهاْٝه١ٝ قارص٠ ع٢ً ايكٝاّ -16

 اٱْغإ أٚ بإؽاص٠ َٔ بضاَر ساعٛب١ٝ.

 عًِ ا٫خ٬م  ( –ايٓعاّ ايغٝدلٜٓطٝكٞ    – ايضٜبٛت –) ايبٝٛتٝكا 

ٜعضف بأْ٘ تكاطع ٭صبع١ عًّٛ أعاع١ٝ ٖٞ ايضٜامٝات ٚاشلٓزع١ املٝهاْٝه١ٝ ٚاملعًَٛات١ٝ ٚأخرلّا  -17

 .ايعًّٛ............

 عًِ ا٫خ٬م  ( –ايٓعاّ ايغٝدلٜٓطٝكٞ    – ايضٜبٛت –) ايبٝٛتٝكا 

تٗزف إىل ا٫عتدزاّ اٯَٔ يتعًِٝ ايط٬ب املعًَٛات ع٢ً ا٫ْذلْت احملاؾع١ ع٢ً سكٛم املًه١ٝ  -18

 ايؿهض١ٜ يًػرل ............ 

 ع٢ (ايشنا٤ ا٫فطٓا –ايقش١ ٚايغ١َ٬ ايضق١ُٝ  –ايغًٛى ايضق٢ُ  – ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ) 

 ايتٛثٝل عٓز اعتدزاّ املعًَٛات ٜعدل عٔ ............  -24

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ ( –ايقش١ ٚايغ١َ٬ ايضق١ُٝ  –ايغًٛى ايضق٢ُ  – ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ) 

 ٖٞ املزخٌ ؿٌ املؾه٬ت ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚايتعاٌَ َع اؾٛاْب ايغًب١ٝ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات -20

 (  املٛاط١ٓ ايضق١ُٝ –ايقش١ ٚايغ١َ٬ ايضق١ُٝ  –ايغًٛى ايضق٢ُ  –) ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ 

ٖٞ فُٛع ايكٛاعز ٚاينٛابط ٚاملعاٜرل ٚا٭عضاف ٚا٭ؾهاص ٚاملبار٨ املتبع١ يف ا٫عتدزاّ ا٭َجٌ  -21

 طٔٚايكِٜٛ يًتهٓٛيٛدٝا، ٚاييت وتادٗا املٛاطٕٓٛ فػاصا ٚنباصا َٔ أدٌ املغا١ُٖ يف صقٞ ايٛ

 (  املٛاط١ٓ ايضق١ُٝ –ايقش١ ٚايغ١َ٬ ايضق١ُٝ  –ايغًٛى ايضق٢ُ  –) ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ 

ٖٞ تٛدٝ٘ ٚمحا١ٜ، تٛدٝ٘ مٛ َٓاؾع ايتكٓٝات اؿزٜج١، ٚمحا١ٜ َٔ أخطاصٖا. أٚ باختقاص أندل  -22

 ٖٞ ايتعاٌَ ايشنٞ َع ايتهٓٛيٛدٝا......... 

 (  املٛاط١ٓ ايضق١ُٝ –يغ١َ٬ ايضق١ُٝ ايقش١ ٚا –ايغًٛى ايضق٢ُ  –) ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ 

٢ٖ ايهؿ١ًٝ مبغاعز٠ املعًُني ٚايذلبٜٛني عَُٛا ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛص يؿِٗ َا هب ع٢ً ايط٬ب  -23

 َعضؾت٘ َٔ أدٌ اعتدزاّ ايتهٓٛيٛدٝا بؾهٌ َٓاعب. .........

 (  املٛاط١ٓ ايضق١ُٝايبٝٛتٝكا  ـ  –ايغٝدلٜٓطٝكا  –) ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ 

بأ١ُٖٝ اخنضاص ايتعًِٝ ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ اـنضا٤ عدل ايتكًٌٝ َٔ املدًؿات  ت١ُٝٓ ايٛعٞ -24

 ايضق١ُٝ ٚا٫عتؿار٠ َٔ ايغشب ا٫يهذل١ْٝٚ ٚايتطبٝكات ايضق١ُٝ يف ايؾبه١..... 

 (  املٛاط١ٓ ايضق١ُٝايبٝٛتٝكا  ـ  –ايغٝدلٜٓطٝكا –) ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ 

دٝا ٚاعتدزاَٗا ٚنٝؿ١ٝ عًُٗا بٗزف ا٫عتؿار٠ َٓٗا ع١ًُٝ تزصٜػ ٚتعًِٝ َا ٜتعًل بايتهٓٛيٛ -25

 بأنجض َٔ طضٜك١ ١ُ٥٬َ ............ 

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ) 
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 ايتشكل َٔ رق١ ٚفش١ املعًَٛات ٚتكِٝٝ املقارص املدتًؿ١ يف ايؾبه١ ايعٓهبٛت١ٝ.  -26

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ٜٓطٝكا  ايغٝدل – ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ) 

 َؾاصن١ املعًَٛات ايقشٝش١ يف َٛاقع ايتٛافٌ ا٫دتُاعٞ........  -27

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ) 

 نؾـ ٚتطٜٛض أمناط ايتعًِ ع٢ً ايؾبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ٚايتعًِ عٔ بعز......  -28

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – ايضق١ُٝايجكاؾ١ ) 

تٛظٝـ املعًُٕٛ يًتهٓٛيٛدٝا بطضم دزٜز٠ َٚبتهض٠ يتشؿٝظ تعًِ ايط٬ب ٚت١ُٝٓ َٗاصات  -34

 ايكضٕ اؿارٟ ٚايعؾضٜٔ. 

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ) 

 ٚ ف١ً مبذا٫ت تع١ًُٝٝ َتٓٛع١. . تٛؾرل قت٣ٛ صقُٞ رقٝل س -30

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ) 

 عزّ إصعاٍ املعًَٛات ايؾدق١ٝ.  -31

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – عًٛى صق٢ُ) 

 ا٫يتظاّ بأراب اؿٛاص ٚاحملارث١.......  -32

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – عًٛى صق٢ُ) 

 ا٫بتعار عٔ ايعزا١ٝ٥ َع اٯخضٜٔ. ......... -33

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – عًٛى صق٢ُ) 

 َٓض ايتكزٜض يٮخضٜٔ عٓز ا٫عتؿار٠ َٔ إْتادِٗ.  -34

 ا٫فطٓاع٢   ( ايشنا٤ –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – عًٛى صق٢ُ) 

ايت٢ تنعٗا امل٪عغ١ ايتع١ًُٝٝ . ٚتؾتٌُ ع٢ً بعض # عٝاع١ ا٫عتدزاّ املكبٍٛ $ٜٴعضف باعِ  -35

 ايكٛاعز .............. 

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   (                     –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – عًٛى صق٢ُ) 

 ٓت ٫ ػتُع َعِٗ ٚدٗا يٛد٘. تعاٌَ را٥ُا َع املعًُني ٚط٥٬َو باسذلاّ، ست٢ يٛ ن -36

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   (                     –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – عًٛى صق٢ُ) 

اسِ خقٛفٝتو ، ٫ٚ تكّٛ باصعاٍ صعاي١ ايهذل١ْٝٚ آٚ ْؾض أ٣ َعًَٛات ٫ تضٜز أْت تعضؾٗا  -37

 يٰخضٜٔ. 

 ا٫فطٓاع٢   (                    ايشنا٤  –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – عًٛى صق٢ُ) 

 ؼٌُٝ ايدلاَر ايكا١ْْٝٛ َٔ َقارصٖا املٛثٛق١........  -38

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – عًٛى صق٢ُ) 

 عزّ ايتشزخ بقٛت َضتؿع عدل اشلاتـ ايشنٞ يف ا٭َانٔ ايعا١َ.  -44

 نا٤ ا٫فطٓاع٢   (ايش –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – عًٛى صق٢ُ) 

عزّ إصعاٍ صعا٥ٌ ْق١ٝ أٚ تؿكز ايدلٜز اٱيهذلْٚٞ أٚ ايبشح يف ايؾبه١ ايعٓهبٛت١ٝ  -40

 ٚا٫ْؾػاٍ باشلاتـ ايشنٞ خ٬ٍ ادتُاعات ايعٌُ ٚايظٜاصات

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – عًٛى صق٢ُ) 
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 اعتدزاّ ايتهٓٛيٛدٝا بطضٜك١ َغ٪ٚي١ َٚعتزي١........ .  -41

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – ايقش١ ٚايغ١َ٬ ايضق١ُٝ ) 

 ايٛعٞ باٯثاص اؾغز١ٜ املذلتب١ ع٢ً اعتدزاّ ايتهٓٛيٛدٝا يؿذلات ط١ًٜٛ.  -42

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – ايقش١ ٚايغ١َ٬ ايضق١ُٝ ) 

 ايٛعٞ بعاٖض٠ اٱرَإ ع٢ً ايتك١ٝٓ ٚاؿز َٔ أثضٖا........  -43

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – ايقش١ ٚايغ١َ٬ ايضق١ُٝ ) 

 ايتكًٌٝ َٔ ٚقت اعتدزاّ ا٭طؿاٍ يًتهٓٛيٛدٝا..........  -44

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – ١َ ايضق١ُٝ ايقش١ ٚايغ٬) 

 ا٫يتظاّ باؾًغ١ ايقشٝش١ أثٓا٤ اعتدزاّ اؿاعب...........  -45

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – ايقش١ ٚايغ١َ٬ ايضق١ُٝ ) 

ؾزٕٚ أر٢ْ ؽوٺ إٔ أٟ ؽدك ٜعاْٞ  مل تتذاٌٖ املٛاط١ٓ ايضق١ُٝ ايقش١ ايعا١َ يٮؽدال إط٬ّقا، -46

ًّا َٔ َؾه٬ت فش١ٝ عزٜز٠، يشيو ؾإٕ ايقش١  َٔ إرَإ اٱْذلْت ٚا٭دٗظ٠ ايشن١ٝ عٝعاْٞ َغتكب

 ايضق١ُٝ تٛمض يًُٛاطٔ نٝؿ١ٝ ػٓب املناعؿات باتباع قٛاعز ايقش١ ٚايغ١َ٬ ايعا١َ. 

 شنا٤ ا٫فطٓاع٢   (اي –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – ايقش١ ٚايغ١َ٬ ايضق١ُٝ ) 

 ايتأنز َٔ اٱما٠٤ املٓاعب١ يف ؽاؽ١ اؿاعب َٚهإ ايعٌُ يًتكًٌٝ َٔ إدٗار ايعٝين.  -47

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – ايقش١ ٚايغ١َ٬ ايضق١ُٝ ) 

 ؿاعب. اؿقٍٛ ع٢ً ؾذلات صاس١ ٚايكٝاّ ببعض ايتُضٜٓات اؾغز١ٜ أثٓا٤ ايعٌُ املتٛافٌ ع٢ً ا -48

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – ايقش١ ٚايغ١َ٬ ايضق١ُٝ ) 

 املٛاط١ْ بني اؾٛاْب ا٫هاب١ٝ ٚايغًب١ٝ يًقش١ ايٓؿغ١ٝ ٚاؾغز١ٜ عٓز اعتدزاّ ايتك١ٝٓ. .  -54

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢   ( –ايبٝٛتٝكا   –ايغٝدلٜٓطٝكا   – ايقش١ ٚايغ١َ٬ ايضق١ُٝ ) 

 ؾ٢ ايتٛفٌ ٫خذلاع أٍٚ  نُبٝٛتض بزا٥ٞ ..........عاِٖ  -50

 َهاصثٞ( – يٝبٓتظ –دٛصز بٍٛ  -)دٕٛ ؾٔ 

 ايهؾـ عٔ املٓطل ايجٓا٥ٞ ايشٟ ٚمع  قٛاعز أْع١ُ املعًَٛات .  -51

 َهاصثٞ( – يٝبٓتظ –دٛصز بٍٛ  -)دٕٛ ؾٔ 

يهجرل َٔ عٌُ ع٢ً ػضٜز املٓطل ٚايتعاٌَ َع٘ ع٢ً أعاؼ صَظٟ خايك ٖٚشانإ سًُا ٜضاٚر ا -52

ايؿ٬عؿ١ ٚاملٓاطك١ قبً٘, َٔ أصعطٛ ست٢ يٝبٓٝظ, ؾُٔ خ٬ٍ ٖشا ايعٌُ أفبض َٔ املُهٔ اؿقٍٛ 

 ع٢ً ا٫عتٓتادات املٓطك١ٝ َٔ خ٬ٍ ايضٜامٝات. ػغز املكٛي١ صأ٣ .......
 نٛايغه٢ ( - دٛصز بٍٛ -دٕٛ ؾٔ  -) َهاصث٢ 

 ايٓعاّ اييت تكّٛ عًٝ٘ اؿٛاعب ايضق١ُٝ.عزٸٍ ............. ايٓعاّ ايضقُٞ ايجٓا٥ٞ ٖٚٛ  -53
 َهاصث٢ ( -دٛصز بٍٛ  -يٝبٓتظ -) دٕٛ ؾٔ 

ٜضَظ يًعًُٝات ايضٜام١ٝ بايضَٛط ٚٚظٝؿ١ ٖشٙ ايضَٛط أْٗا ت٪رٟ إىل تأيٝـ تقٛصات دزٜز٠ ابتزا٤ َٔ  -54

 ايتقٛصات اييت يزٜٓا. ػغز ايعباص٠ صأ٣ .......... 

 َهاصث٢ ( –يٝبٓتظ  – دٛٚز بٍٛ –)دٕٛ ؾٔ 
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املدطط يزٜ٘ ٖٛ فٛص٠ تغتعٌُ ؾ٢ ْعض١ٜ اجملُٛعات يتبني ايع٬قات ايضٜام١ٝ أٚ املٓطك١ٝ  -55

 جملُٛع١ َٔ ا٭ؽٝا٤ أٚ املؿاِٖٝ ػغز ايعباص٠ صأ٣ ........
 نٛايغه٢ ( -يٝبٓتظ -دٕٛ ؾٔ  -دٛصز بٍٛ   )

اعتدزاّ ا٫فؿاص ٚا٫سار، ؾكز افبض تطٜٛضٙ يًٓعاّ ايجٓا٥ٞ َٔ خ٬ٍ متجٌٝ املعًَٛات ايضق١ُٝ ب -56

 َهاصثٞ( – يٝبٓتظ –دٛصز بٍٛ  -ٚايزّا يهٌ عًُٝات ايذلَٝظ يف ايهَٛبٝٛتض. ........)دٕٛ ؾٔ 

 ٜنع فُٛع١ َٔ ايضَٛط ا٭عاع١ٝ اييت ٜغتدزَٗا يف إدضا٤ عًُٝات٘ ا٫عتٓباط١ٝ ايتش١ًًٝٝ -57

 َهاصثٞ( – يٝبٓتظ –دٛصز بٍٛ  -)دٕٛ ؾٔ 

ه٬ دزٜزا َٔ املٓطل سٝح اعتُز ع٢ً ايضَٛط ٚيف ْؿػ ايٛقت ع٢ً قٛاْني يكز طٛص بٍٛٚ ؽ -58

ايضٜامٝات. نإ ٖشا ايُٓط اؾزٜز َٔ املٓطل ٜٗزف إىل تضمج١ ا٭ؾهاص ٚاملؿاِٖٝ إىل َعار٫ت 

 يًتُهٔ َٔ تطبٝل قٛاْني ايضٜامٝات عًٝٗا مت تضمج١ ايٓتٝذ١ إىل ؽهٌ َٓطكٞ

 صثٞ(َها –يٝبٓتظ  – دٛصز بٍٛ -)دٕٛ ؾٔ 

عع٢ إىل ايتعبرل عٔ املٓطل )أٚ إختظاي٘( يف قٛاعز ددل١ٜ بغٝط١ ٚع١ًٗ ٖٚٛ َا ٜغ٢ُ باؾدل  -64

 ٚايشٟ ٜعز أِٖ إلاطات٘.  Logical Algebraاملٓطكٞ 

 َهاصثٞ( –يٝبٓتظ  – دٛصز بٍٛ -)دٕٛ ؾٔ 

ص٠ صَظ١ٜ ) قزّ ْٛع دزٜز َٔ ايضٜامٝات ٜتٛاؾل تطبٝك٘ َع اؿٛاعٝب ٚطضم ؽظٜٔ املعًَٛات  بقٛ -60

 ٚاعذلداعٗا ٖٚشا ٜعز أعاؼ يف بٓٝإ ايعامل ايضقُٞ ايشٟ ْٓعِ ب٘ ايّٝٛ ( ٖٛ .........
 يٝبٓتظ                         َهاصثٞدٛصز بٍٛ                     دٕٛ ؾٔ                 

 فُٛع١ أدٗظ٠ ايزاخٌ ٚاـاصز ٚايتدظٜٔ بهٌ تؾعباتٗا. -61

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  –املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب  – ) املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب

، ٖٚٞ ٚاسز٠ َٔ أِٖ َهْٛات اؿاعٛب ٚبزْٚٗا عٝهٕٛ ايكٝاّ بأٟ عٌُ ع٢ً RAMايشانض٠  -62

 ايٓعاّ بط٦ٝٶا يًػا١ٜ، ٚئ متًو ايكزص٠ يتؾػٌٝ أٟ تطبٝل أٚ يعب١ ع٢ً ساعبو. .

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  –ًشاعٛب املهٕٛ املار٣ ي –) املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب 

َظٚر ايطاق١ دٗاط ٜغتدزّ يتشٍٛ ايطاق١ املكز١َ َٔ املٓؿش إىل طاق١ قاب١ً ي٬عتدزاّ َٔ قبٌ ا٭دٗظ٠  -63

املدتًؿ١ املتٛمع١ راخٌ فٓزٚم اؿاعب.ٜٚعٌُ ع٢ً ؼٌٜٛ ايتٝاص املتٓاٚب إىل تٝاص َغتُض، نُا 

 ايطاق١. .ٜعٌُ ع٢ً تٓعِٝ اؾٗز ٚإَزارات 

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  –املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب  –) املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب 

بطاق١ ايضعَٛٝات ٜتِ اعتدزاَٗا ٱْؾا٤ فٛص٠ ع٢ً ؽاؽ١ ايعضض، ؾٗٞ املغ٪ٚي١ عٔ َعاؾ١  -64

َٛٝات ملا ايقٛص، ٚايؿٝزٜٖٛات، ٚإظٗاصٖا بايطضٜك١ اييت ْضاٖا ع٢ً ايؾاؽ١.ي٫ٛ ٚدٛر بطاق١ ايضع

 اعتطعٓا َؾاٖز٠ أٟ خضز ع٢ً ايؾاؽ١. .

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  –املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب  –) املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب 

قضى ا٭قضال ايقًب١:دٗاط ؽظٜٔ ثاْٟٛ ٜغتدزّ يتدظٜٔ ايبٝاْات بؾهٌ را٥ِ، ٜٚتهٕٛ َٔ  -65

رٚص٠ يف  04444إىل  ١4344 عاي١ٝ تذلاٚح بني فُٛع١ أقضال ممػٓط١.تزٚص ا٭قضال بزاخً٘ بغضع

ايزقٝك١ مبعزٍ َتغاصع، مما ٜغُض ي٘ بايٛفٍٛ إىل ايبٝاْات بغضع١ ٖا١ً٥ َُٗا نإ سذِ ايبٝاْات 

 املدظ١ْ..............

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  –املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب  –) املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب 
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:أسز َهْٛات اؿاعٛب املار١ٜ ٭غضاض ايتدظٜٔ، ٖٚٛ ٜؾب٘ ايكضل ايقًب إ٫ SSDٚعا٥ط ؽظٜٔ  -66

 أْ٘ أعضع بهجرل ٚأنجض َٛثٛق١ٝ.

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  –املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب  –) املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب 

.ٜغتدزّ غايبٶا قاص٨ ايبطاق١: ٖٚٛ عباص٠ عٔ دٗاط ٜكّٛ بايكضا٠٤ ٚايهتاب١ ع٢ً بطاق١ ايشانض٠ -67

 يتغًِٝ ايبٝاْات إىل أدٗظ٠ ايهُبٝٛتض أٚ ا٭دٗظ٠ ا٭خض٣ ٭غضاض ايعضض أٚ ايتدظٜٔ. .

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  –املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب  –) املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب 

ٜٴُهٓو اعتدزاَٗا يف َضاقب١ بٝتCameraايهاَرلا  -68 و عٔ ، تغتدزّ يف َهاملات ايؿٝزٜٛ، ٚ

 . .Yawcamبٴعز عٔ طضٜل بضْاَر 

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  –املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب  –) املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب 

ٜٴطًل عًٝٗا أٜنّا عقا ايتشهِ، Joy Stickعقا ا٭يعاب  -74 ، تغتدزّ يف أيعاب اؿاعٛب، ٚ

 غٝطض٠ ع٢ً ايٓطا٥ض٠. .ٚاعتُزٸت ٖشا ا٫عِ َٔ عقا ايتشهِ اييت ٜغتدزَٗا ايٓطٝاص يً

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  –املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب  –) املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب 

، تعٌُ ع٢ً ؼٌٜٛ ايبٝاْات إىل أٚصام ًَُٛع١، ٖٚٓاى ايعزٜز َٔ ايؾضنات Printerايٓطابع١  -70

 املدتقٸ١ بقٓاع١ ايٓطابعات، ٚتذلاٚح َٔ سٝح اؾٛر٠ ٚايغٸعض. .

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  –املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب  –هٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب ) امل

ِٸ ٚسزات اؿاعٛب ٚتعٌُ ع٢ً عضض نٌ ؽ٤ٞ راخٌ اؿاعٛب بؾهٌ Screenايؾٸاؽ١  -71 ، َٔ أٖ

 َٴٓغٸل. .

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  –املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب  –) املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب 

ٜٴغ٢ُ بايكضل امُلزَر، ي٘ ْٛعإ ُٖا: Optical Diskايكضل اينٸ٥ٛٞ  -72 ، ٚميهٔ CD-RW، أٚ َا 

، ٚميهٔ ايتدظٜٔ عًٝ٘ ملضٸ٠ ٚاسز٠ ؾكط، ٚقضل ايؿٝزٜٛ ايضٸقُٞ CD-Rايتدظٜٔ عًٝ٘ يعزٸ٠ َضٸات، ٚ 

 دٝذاباٜت. . 04ٜٴتٝض يو ؽظٜٔ َكاطع ايؿٝزٜٛ بغع١ تقٌ إىل 

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  –املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب  –) املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب 

 ٫ ميهٓٓا ص٩ٜتٗا ٫ٚ ست٢ ملغٗا َُٗا سزخ، يشيو تعضف. -73

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  – املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب – املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب) 

جًتٗا ٖٞ دزاٍٚ إيهذل١ْٝٚ، تهٕٛ َتٛادز٠ َٔ أدٌ ايكٝاّ بٛظٝؿ١ َعضٚؾ١ ٚقزر٠ شلا، َٚٔ أَ -74

أرٚات عضض ٚقٛاعز ايبٝاْات َٚعاجل نًُات، بضاَر َتعزر٠ ٚٚعا٥ط، أيعاب، ٚغرلٖا َٔ ايعزٜز َٔ 

 ايدلاَر ٚايتطبٝكات. تعضف.

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  – املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب – املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب) 

هُبٝٛتض ٚايشٟ ٫ميهٔ ملغ٘ بايٝز ٖٚٞ عباص٠ عٔ ٬َٜني ٖٞ اؾظ٤ غرل احملغٛؼ َٔ عامل اي -75

اٱؽاصات ايهٗضبا١ٝ٥ ٚايبكع املػٓاطٝغ١ٝ، ٜكّٛ ايهُبٝٛتض بتشًٜٛٗا إىل بٝاْات َؾاٖز٠ أٚ 

 َغُٛع١ عٝح ٜغتطٝع املغتدزّ ؾُٗٗا ٚاٱعتؿار٠ َٓٗا. تعضف.

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –ا٥ٞ املٓطل ايجٓ – املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب – املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب) 
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(:بضاَر ْعِ ايتؾػٌٝ ٖٞ أِٖ ْٛع َٔ أْٛاع ايدلاَر ٚتعتُز  Operation Systemْعِ ايتؾػٌٝ )  -76

عًٝٗا بك١ٝ بضاَر ايهُبٝٛتض يف عًُٗا، ٚبزٕٚ ْعاّ ايتؾػٌٝ ٫ ٜغتطٝع ايهُبٝٛتض ايعٌُ، ٫ٚ 

ٜغتطٝع أٟ بضْاَر َٔ بضاَر ايهُبٝٛتض ايعٌُ بزٕٚ ْعاّ تؾػٌٝ ، ٜٚعتدل ْعاّ ايتؾػٌٝ سًك١ 

 ُبٝٛتض .ايٛفٌ بني املغتدزّ ٚدٗاط ايه

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  – املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب – املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب) 

َاٜهضٚعٛؾت ٚٚصر َٚاٜهضٚعٛؾت إنغٌٝ َٚاٜهضٚعٛؾت أنغٝػ َٚاٜهضٚعٛؾت  -77

 بٛصبٜٛٓت............

 ايضق٢ُ (ايتدظٜٔ  –املٓطل ايجٓا٥ٞ  – املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب – املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب) 

 ( .ROMقضا٤ٙ ٚتٓؿٝش ايتعًُٝات ٚا٭ٚاَض املدظ١ْ يف ايشنضاٙ ) -78

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  – املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب – املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب) 

ادضا٤ ؾشك ملهْٛات اؿاعب ٚاٱب٬ؽ عٔ أٟ أخطا٤ يف ايٓعاّ نُا أْٗا تتعضف ع٢ً ا٭دٗظ٠  -84

( إىل ايشانض٠ ايض٥ٝغ١ٝ ، نُا تكّٛ Driversاعٛب ٚؼٌُٝ بضاَر قٝارتٗا )ايطضؾ١ٝ املضبٛط١ يًش

 بتشٌُٝ بضْاَر ْعاّ ايتؾػٌٝ إىل ايشانض٠ ٚتغًِ ايغٝطض٠ ي٘.... ..

 ايتدظٜٔ ايضق٢ُ ( –املٓطل ايجٓا٥ٞ  – املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب – املهٕٛ ايدلف٢ يًشاعٛب) 

عٛب١ٝ ػعًٗا ؼانٞ ايكزصات ايش١ٖٝٓ ايبؾض١ٜ عًٛى ٚخقا٥ك َع١ٓٝ تتغِ بٗا ايدلاَر اؿا  -80

ٚأمناط عًُٗا. َٔ أِٖ ٖشٙ اـافٝات ايكزص٠ ع٢ً ايتعًِ ٚا٫عتٓتاز ٚصر ايؿعٌ ع٢ً أٚماع مل تدلَر 

 يف اٯي١ .......... 

 املٛاطٓ٘ ايضق١ُٝ ( –املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب  – ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ –) ايغٝدلٜٓطٝكا 

ٚإسز٣ ايضنا٥ظ ا٭عاع١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا فٓاع١ ايتهٓٛيٛدٝا يف  أسز ؾضٚع عًِ اؿاعٛب، -81

 ايعقض اؿايٞ ..............

 املٛاطٓ٘ ايضق١ُٝ ( –املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب  – ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ –) ايغٝدلٜٓطٝكا 

َٴع١ٓٝ تٴشانٞ ٚتٴؾاب٘ تًو اييت تكّٛ بٗا  -82 ٝٸ١ ع٢ً ايكٝاّ مبٗاّ  قزص٠ اٯ٫ت ٚاؿٛاعٝب ايضقُ

ًُِ َٔ ايتذاصب ايغابك١ أٚ غرلٖا َٔ ايعًُٝات  ٝٸ١؛ نايكزص٠ ع٢ً ايتؿهرل أٚ ايتع ايها٥ٓات ايشن

 اُ٭خض٣ اييت تتطًب عًُٝات س١ٖٝٓ ..........

 املٛاطٓ٘ ايضق١ُٝ ( –املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب  – ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ –) ايغٝدلٜٓطٝكا 

ًُِ ايٛفٍٛ إىل أْع١ُ تتُتع بايشنا٤ ٚتتقضف ع٢ً  -83 ايٓشٛ ايشٟ ٜتقضف ب٘ ايبؾض َٔ سٝح ايتع

َٴدتًؿ١ َٔ ايتعًِٝ ٚاٱصؽار ٚايتؿاعٌ َٚا إىل  ٚايؿِٗ، عٝح تٴكزّ تًو ا٭ْع١ُ مُلغتدزَٝٗا خزَات 

 سيو ............

 املٛاطٓ٘ ايضق١ُٝ ( –املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب  – ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ –) ايغٝدلٜٓطٝكا 

اعتُارا ع٢ً رصاع١ مجٝع ا٫ستُا٫ت ٚإتكإ ْتا٥ذٗا، َٚٔ ثِ اختٝاص  اؽاس ايكضاصات بؾهٌ عًِٝ، -84

 أؾنٌ ايكضاصات اييت ت٪رٟ إىل ايٓتا٥ر املطًٛب١..............

 املٛاطٓ٘ ايضق١ُٝ ( –املهٕٛ املار٣ يًشاعٛب  – ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ –) ايغٝدلٜٓطٝكا 

 ٔ طضٜل ْغل َٓطك٢ ٜض٣ إ سٌ املؾه٬ت ايت٢ تٛاد٘ ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ ٜهٕٛ ع -85

 يٝبتٓٝظ ( –دٛصز بٍٛ  – َهاصثٞ –) نٛايغه٢ 
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ايش٣ ٜ٪نز ع٢ً رٚص املٓطل ؾ٢ ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ بكٛي٘ تٛدز يػ١ ٚاسز٠ ؾكط فاؿ١ يًتعبرل  -86

 عٔ املعًَٛات ٢ٖ يػ١ املٓطل . 

 يٝبتٓٝظ ( –دٛصز بٍٛ  – َهاصثٞ –) نٛايغه٢ 

 ٛع............ٜكّٛ ع٢ً َبزأ عزّ ايتٓاقض ٚايجايح املضؾ -87

 املٓطل ايقٛصٟ ( –املٓطل َتعزر ايكِٝ  – املٓطل ثٓا٥ٞ ايكِٝ –) املٓطل املضٕ 

 ايكزص٠ ع٢ً متجٌٝ املعا٢ْ ايػاَن١ ٚمتجٌٝ املعاصف نُا ٢ٖ ع٢ً طبٝعتٗا . ميجٌ  -88

 املٓطل ايقٛصٟ ( –املٓطل َتعزر ايكِٝ  –املٓطل ثٓا٥ٞ ايكِٝ  –املٓطل املضٕ ) 

١ إ ؽدك بعٝٓ٘ ٖٛ ايكاتٌ صغِ عزّ اعذلاف بشيو ٚعزّ ٚدٛر بقُات ي٘ يف اعتكز قكل ايؾضط -044

 .................َٛقع اؿارخ اٚ ؽٗٛر عًٝ٘ ٜؾرل سيو ايٞ 
 املٓطل غرل ايضتٝباملٓطل ايقٛص٣                    املٓطل ايجٓا٢٥                  املٓطل ايضتٝب                

 ٜعاجل ايكناٜا ايت٢ تؾتٌُ ع٢ً رصدات َتؿاٚتْ٘ٛع َٔ اْٛاع املٓطل  -040
 صتٝب                      ايجٓا٥ٞ                     غرل صتٝبَضٕ                            

عًٛى ٚخقا٥ك َع١ٓٝ تتغِ بٗا ايدلاَر اؿاعٛب١ٝ ػعًٗا ؼانٞ ايكزصات ايش١ٖٝٓ ايبؾض١ٜ  -041

 .ٚأمناط عًُٗا ( تؾرل ايعباص٠ ايٞ .....
 ايشنا٤ ا٫فطٓاعٞاملٓطل املضٕ                    املٓطل ايجٓا٥ٞ                 ايغبرلْطٝكا                  

 نٌ مما ٢ًٜ ٜعز َٔ ا٭رٚاص املٓطك١ٝ ؾ٢ ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ َاعزا -042
 متجٌٝ املعضؾ١           -ـ َقزص ٭مناط ايتؿهرل                        

 تقُِٝ ٚبٓا٤ يػات ايدلف١ى                                          ـ اؿػ املؾذل -

ٜعز بٛسا أٍٚ َؿهض صؾض عامل ا٭بٝض ٚا٭عٛر بكٛي٘ إسا ػٓب املض٤ سزٚر ا٭بٝض ٚا٭عٛر  -043

 عتهٕٛ ص٩ٜت٘ يًعامل أنجض ٚمٛسا "منط ايتؿهرل املٓطك٢ ايش٣ ػغزٙ ايعباص٠ ٖٛ 
 (املٓطل املضٕ. -املٓطل ايجٓا٥ٞ       -رل غرل ايضتٝب     ايتؿه -)ايتؿهرل ايضتٝب       

 ابزاع َٓطك٢ خًك٘ َ٪عغٞ املٓطل ايضَظ٣ ظٗض ؾُٝا ٜعضف باعِ ايزٚا٥ض ا٫يهذلْٚٝ٘ -044
 املٓطل ايجٓا٥ٞايجٛابت املٓطكٝ٘                             

 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢                   ايتؿهرل ايضتٝب

ف١ ساعٛب يٝدتاص بشنا٤، بعز ؼزٜز اختٝاصات٘ َٚعضؾ١ عٛاقبٗا، ٚتكضٜض ا٭ؾنٌ عٓزَا ْكّٛ بدل -045

 ٕٚ أٚ ا٭نجض أخ٬ق١ٝ أٚ َُٗا نإ، هب إٔ ْدلف٘ يٝتدش َٛقّؿا ػاٙ سض١ٜ اختٝاصٙ بؾهٌ َغا

 يًشض١ٜ املتاس١ يٲْغإ.ػغز املكٛي١ صأ٣............. ؾ٢ ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ 
 يٛناؽؿٝتػ ( -دٕٛ ؾٔ  - ث٢دٕٛ َهاص -) نٛايغه٢ 

ٜكٍٛ أسز ايعًُا٤ أْ٘ ٫ ٜعضف َا ٢ٖ املؾه٬ت ايت٢ هب ع٢ً باسج٢ ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ إٔ  -046

هزٚا س٬ شلا بكزص َا ٜعضف إٔ اؿٌ ا٭َجٌ شلشٙ املؾه٬ت ٖٛ املٓطل  "ػغز املكٛي١ صأ٣............ؾ٢ 

 ع٬ق١ املٓطل بايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ .
 دٕٛ ؾٔ -يٝبٓتظ                -دٕٛ َهاصث٢               -      ْٛصبضت ؾٝٓض    

 عامل ْعضٜات٘ ٢ٖ اعاؼ  تقُِٝ ايزٚا٥ض املٓطكٝ٘ ايت٢ ٜتهٕٛ َٓٗا اؿاعٛب -047
 ؾٔ                      َهاصثٞبٍٛ                        يٝبٓتظ                         
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تدًك َٓ٘ بٌ ٫بز َٔ اعتجُاصٙ ٚايتعاٌَ َع٘ ٚؼًٜٛ٘ إىل ) إٕ ايػُٛض يف ايكناٜا ٫ ٜٓبػٞ اي -048

َعٗض َٔ َعاٖض ايزق١ ٚ ايٛمٛح ( ٖشٙ اٱؽهاي١ٝ اييت عاُٖت تطٜٛض يف أعاخ ايشنا٤ ا٫فطٓاعٞ ( 

 تؾرل ٖشٙ ايكن١ٝ ايٞ إعتدزاّ ايشنا٤ ا٫فطٓاعٞ ايٞ .............
 املٓطل املضٕ         املٓطل ايجٓا٥ٞ ايكِٝ                             

 املٓطل ا٫عتكضا٥ٞ                                        املٓطل ايقٛصٟ

ٜعتُز باسح ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ ؾ٢ بٓا٤ قٛاعز ايبٝاْات ٚؽظٜٓٗا ٚتقٓٝؿٗا ع٢ً نٌ َا ٢ًٜ  -004

 عزا ..........................
 ايع٬قات املٓطكٝ٘       ايع٬قات ايؿهضٜ٘                                 

 ايتُاثٌ ايكا٥ِ بٝٓٗاا٫عاؼ ايغٝهٛيٛدٞ.                               

فُٛع١ قٛاعز ٚمٛابط َٚعاٜرل وتادٗا املٛاطٕٓٛ َٔ أدٌ اٱعتدزاّ ا٭َجٌ ٚايكِٜٛ  -000

 (  يًتهٓٛيٛدٝا  ٚؼكل  ايتعاٌَ ايشن٢ َع ايتهٓٛيٛدٝا ٜعدلسيو عٔ  املٛاطٓ٘ ايضق١ُٝ )    
 ز: عباص٠ فشٝش١ 

 .............. يكٝاؼ َغت٣ٛ ط٬بو يف ايؿقٌ ؾاْو ؼتاز ايٞ املٓطل -001
 َتعزر ايكِٝايضتٝب                   غرل ايضتٝب               ثٓا٥ٞ ايك١ُٝ                         

ٝػتٗا ايًػ١ٜٛ ىتك........بايًػات ايضَظ١ٜ ايقٛص١ٜ املغتدز١َ ؾ٢ ع١ًُٝ ؼٌٜٛ املعاصف َٔ ف -002

 اؿض٠ إىل يػ١ تغتطٝع ايٓعِ ايشن١ٝ إٔ تتعاٌَ َعٗا بغٗٛي١ ٜؾرل سيو اىل  متجٌٝ املعضؾ١ )       (
 ز: عباص٠ فشٝش١ 

 ٜكٍٛ ْبٌٝ ع٢ً) أبضط صٚار اؿٛعب١ ؾ٢ ايعامل ايعضب٢ ؾ٢ نتاب٘ ايعضب ٚعقض املعًَٛات -003

َعٗا سٝح ٜعٗض ع٢ً ايغطض َا تبطٓ٘  إٕ املٓطل ٖٛ أنجض ايطضم ؾاع١ًٝ ميهٔ يٰي١ إٔ تتعاٌَ"

ػغز ايعباص٠ أسز أرٚاص املٓطل " ايعباصات ٚوزر بقٛص٠ قاطع١ ايع٬قات ايت٢ تضبط املكزَات بايٓتا٥ر

 ؾ٢ ايشنا٤ ا٫فطٓاعٞ ٖٛ
 ٜغِٗ ؾ٢ متجٌٝ املعضؾ١                            َقزص ٫مناط ايتؿهرل

 ٜغِٗ ؾ٢ ؾشك تضنٝب عًُٝات ايعكٌ ايبؾض٣              ٜغِٗ ؾ٢ تقُِٝ يػات ايدلف١
 

 

 


