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 "يكز نإ يهِ يف صعٍٛ اهلل أع٠ٛ سغ١ٓ ملٔ نإ ٜضدٛ اهلل ٚايّٝٛ اٯخض ٚسنض اهلل نجرلّا " قاٍ تعاىل 
يف سٝاتٓا مٔ املغًُني ٚقز مضب أصٚع املجـٌ يف سٝاتٓـا ايعًُٝـ١ يف ْؾـض      قزٚتٓاؾضعٛيٓا قُز ـ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ـ ٖٛ   

ايزع٠ٛ شلشا ايزٜٔ ايععِٝ , ٚيهٞ ٜٓؾض ٖشا ايزٜٔ نإ ٫ بز َٔ ايتدطـٝ  ا٭َجـٌ ٚيعـٌ ايـزيٌٝ عًـ٢ ٖـشا ا٭َـض ٖذضتـ٘         

ٖـ اشلـزف أ٫   -فـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚعـًِ     -َٔ َه١ املهض١َ إىل املز١ٜٓ املٓٛص٠ ; ؾكز سزر ايٓيب  تعـاىل  اهلل َـٔ  اشلذـض٠ ,  بـرَض    ٛٚ

 : ٖشٙ اـطٛات اييت اؽشٖا ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َا ًٜٞ ٔ َٚ
 

 .صؾٝكا ي٘ يف رصب٘  -صمٞ اهلل عٓ٘  -اؽاس أبٞ بهض ايقزٜل * 
 .بز٬ّٜ ٜٓاّ يف ؾضاؽ٘ يًتُٜٛ٘ ع٢ً ايهؿاص  -صمٞ اهلل عٓ٘  -اؽاس ع٢ً بٔ أب٢ طايب * 
 .َٔ ؼنض ايظار َٔ ايطعاّ ٚايؾضاب  –ابٓت٘ أزلا٤ بٓت أب٢ بهض  -اؽش َٔ آٍ أبٞ بهض ايقزٜل * 
ري٬ّٝ إىل طضٜل غـرل ايـشٟ   (  أصٜك عبزاهلل بٔ ) اؽاس ايزيٌٝ ع٢ً ايطضٜل َٔ َه١ إىل املز١ٜٓ َٔ ايهؿاص امل٪متٓني ٖٚٛ * 

 .عٗزت٘ قضٜؿ إىل املز١ٜٓ 
 .اختٝاص املهإ ايشٟ اختبر ب٘ ٖٚٛ غاص ثٛص يؿذل٠ َٔ ايظَٔ * 
 .ايضاعٞ ايشٟ ميشٛ ا٭ثض حملٛ آثاص ا٭قزاّ * 
 

ــاتِٗ ايعًُٝــ١ يٝشككــٛا ايتٛؾٝــل         ٚدــزٜض  ــايتدطٝ  ايذلبــٟٛ يًعُــٌ املزصعــٞ يف سٝ با٫ٖتُــاّ إٔ ٜٗــتِ ص٩عــا٤ ا٭قغــاّ ب

 . ٚايغزار يف َغ٦ٛيٝتِٗ اؾزٜز٠ 

 

 ٌ  .ٚاهلل املٛؾل ٚاشلارٟ إىل عٛا٤ ايغبٝ
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ايتدطٝ  ع١ًُٝ َٓع١ُ تضتب ؾٝٗا ا٭ٚيٜٛات يًٛفـٍٛ إىل أٖـزاف َعٝٓـ١ مـُٔ ٚقـت قـزر       

 . ٚسيو يف م٤ٛ اٱَهاْات املار١ٜ ٚايبؾض١ٜ املتاس١ 

 

 

 
 .ؼزر ٚتٛمض أٖزاف َارتٞ ايكضإٓ ايهضِٜ ٚايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬ -1
 .ػٓب ص٥ٝػ ايكغِ املؿادآت ٚ اؽاس ايكضاصات ايؾدق١ٝ  -2
 . تعتدل أعاعا يكٝاؼ َز٣ لاح عٌُ ص٥ٝػ ايكغِ  -3
 .تزصٜب ٚتطٜٛض املعًُني ٚخًل ايٓعاّ ٚايعزٍ  -4

 

 

 
 .رصاع١ ٚاقع ايغ١ٓ املام١ٝ َٔ إهابٝات ٚعًبٝات ٚاقذلاسات  -1
 .ؼزٜز ايض١ٜ٩ ايتع١ًُٝٝ ٚايذلب١ٜٛ ٚؾكا يتٛدٝٗات ٚتعًُٝات ايتٛدٝ٘ ايؿين  -2
 .فٝاغ١ ا٭ٖزاف ايعا١َ  -3
 .اؽتكام ا٭ٖزاف ايتؿق١ًٝٝ   -4
 .بٓا٤ ايدلْاَر ٚؾل ا٭ٖزاف ٚايٛقت ايظَين ٚاملٛاصر املار١ٜ  -5
 

 
 .اٱعزار اؾٝز ٚؾل املكضص ٚأٜنّا ٚؾل ايؿذل٠ ايظ١َٝٓ  -1
 .ا٭خش مببزأ ايؾٛص٣ ٚزلاع آصا٤ املعًُني  -2
 .ايتكِٝٝ املغتُض ٚرصاع١ ايٛاقع ٚسٌ املؾه٬ت  -3
 .تٓاعب قزصات َٚٛاٖب املعًُني  -4

    : 
 اـط١ ا٭عبٛع١ٝ•
 اـط١ ايؾٗض١ٜ•
 اـط١ ايؿق١ًٝ•
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لاح أٟ عٌُ ٜتطًب اٱعزار اؾٝز ٚؾل خط١ ط١َٝٓ تغتطٝع َٔ خ٬شلا تكِٝٝ ايعٌُ ٚا٭ٖزاف املضار ؼكٝكٗا ع٢ً إٔ 

ٜضاع٢ إٔ ٜهٕٛ يًدط١ أٖزاف قزر٠ ٚٚامش١ ٚإٔ تؾتٌُ ع٢ً َٛمٛعات َتعزر٠, تتشكل برعايٝب َتٓٛع١ ٚخطٛات  

 :  ٚامش١ ٚإٔ وزر شلا بزا١ٜ ْٚٗا١ٜ ٚطَٔ َٓاعب يتٓؿٝشٖا َٚٓٗا
 ( .اٱطاص ايعاّ يدلْاَر ايعٌُ ع٢ً َزاص ايعاّ ايزصاعٞ أٚ ايؿقًٞ  ) اـط١ ايؿق١ًٝ أٚ ايغ١ٜٛٓ  -1
تٛمع ٚؾل استٝادات ايعٌُ ٚوزر ؾٝٗا بضاَر طٜاصات املعًُني ٚاٱمنا٤ املٗين ٚايزصٚؼ )اـط١ ا٭عبٛع١ٝ  -2

 ( .  سيو َٔ َتطًبات عٌُ ص٥ٝػ ايكغِ ٚغرل ايُٓٛسد١ٝ 
 . خط١ يدلاَر اٱمنا٤ املٗين يًُعًُني  -3
 (.خ  ملتابع١ َا قطع َٔ املٓٗر)خط١ ٱعزار دزٍٚ املار٠  -4
 .           ايؿا٥كني املتعًِ خط١ يضعا١ٜ  -5
 .خط١ يضؾع املغت٣ٛ ايتشقًٝٞ يًطًب١ اينعاف  -6
 . خط١ يٮْؾط١ ايذلب١ٜٛ راخٌ ٚخاصز املزصع١  -7

 

ٜضاع٢ عٓز ٚمع خط١ اٱمنا٤ املٗين ايٓعض يف َغتٜٛات املعًُني َٔ سٝح املعًِ اؾزٜز ٚا٭قٌ أرا٤ ٚايكزِٜ ايشٟ عاد١ إىل 

 : ٚتتِ عٔ طضٜل َا ًٜٞ , ؾشغب اشلزف َٔ اٱمنا٤ املٗين ٜهٕٛ ايدلْاَر ٚغرل سيو تطٜٛض 

 
 .بح صٚح ايٛر ٚايتعإٚ بني املعًُني ٚخًل دٛ تضبٟٛ ٖار٨  ٜغاعز بتٓؿٝش ا٭عُاٍ بزق١ ٚإتكا1ٕ.
 . انتؾاف َغتٜٛات املعًُني َٔ خ٬ٍ طٜاصتِٗ يف ايؿقٍٛ 2.
 . إعزار دزٍٚ يتبارٍ ايظٜاصات يف ايؿقٍٛ بني أعنا٤ اشل١٦ٝ ايتزصٜغ١ٝ ٚتٓؿٝشٙ 3.
 . ع٢ً اٱبزاع ٚا٫بتهاص ؾٝٗا ايضٜار١ٜ ٚسجِٗ اٱؽضاف ع٢ً إعزار املعًُني يًزصٚؼ 4.
 . عكز اؿًكات ايٓكاؽ١ٝ ٚٚصـ ايعٌُ خاف١ ؾُٝا ٜضؾع َٔ نؿا٠٤ املعًِ 5.
 .تهجٝـ ا٫دتُاعات ايؿ١ٝٓ ٚاٱراص١ٜ ملٓاقؾ١ نٌ َا ٜتعًل بايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ 6.
 . سح املعًُني ع٢ً ا٫ؽذلاى يف ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ سغب ساد١ نٌ َعًِ 7.
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 .  املتها١ًَ بني املعًُني اـدل٠ تعكز راخٌ املزصع١ ٚخاصدٗا يتشكٝل  ايضٜار١ٜ اييت ع٢ً سنٛص املعًُني يًزصٚؼ اؿح . 8
 . ع٢ً تزصٜب املعًُني ع٢ً أعايٝب ا٭را٤ ٚطضم ايتزصٜػ َٚٗاص٠ اعتعُاٍ ايتكٓٝات  ايذلب١ٜٛ خاف١ اؿاعٛب اؿضل . 9
 .َهتب١ راخٌ ايكغِ نُضدع يًُعًُني إعزار . 10
 .ايظٜاصات يًُعًِ اؾزٜز  أٚ ا٭قٌ أرا٤ تهجٝـ . 11
 .  املعًُني ع٢ً ايت١ُٝٓ ايشات١ٝ بايكضا٠٤ ٚا٫ط٬ع تزصٜب .12
 . املعًُني ع٢ً ا٫ط٬ع ع٢ً املٛاقع يت١ُٝٓ َٗاص٠ إراص٠ ا٫دتُاع يزِٜٗ سح . 13
 . ٚايتكِٜٛ املغتُض َٔ ص٥ٝػ ايكغِ يتشكٝل ا٭ٖزاف املضد٠ٛ َٔ اـط١ املتابع١ . 14

 

 . تؾدٝك رقٝل يًطًب١ َٔ خ٬ٍ إدضا٤ اختباصات عا١َ ملعضؾ١ أٚد٘ اينعـ يف أٍٚ ايعاّ ايزصاعٞ عٌُ •
 . اينعاف املتعًِ تهًٝـ املعًُني أفشاب ايهؿا٠٤ ٚاـدل٠ يتزصٜػ ايؿقٍٛ اييت قز ٜهجض ؾٝٗا •
 . ؼبٝب املتعًُني يف اجملاٍ ايزصاعٞ بايتؾذٝع ٚايذلغٝب ٚعكز ايًكا٤ات ايذلب١ٜٛ بٗزف َٓشِٗ ايجك١ بايٓؿػ •
 . تهجٝـ َتابع١ ايؿقٍٛ اييت بٗا معـ رصاعٞ ٚطٜاصتٗا بقٛص٠ َغتُض٠ •
 . َتابع١ ا٭عُاٍ ايتشضٜض١ٜ يًطًب١ •
 . ع٢ً ايتغذٌٝ يف رصٚؼ ايتك١ٜٛ اييت تؾضف عًٝٗا إراص٠ املزصع١ املتعًِ سح •
 . اينعاف ايشٜٔ ٜبزٕٚ أٟ ْٛع َٔ ايتكزّ املتعًِ تؾذٝع •
 . إتباع أعايٝب ٚطضم تزصٜػ َتٓٛع١ ٚاعتػ٬ٍ ايتكٓٝات ٚا٭عايٝب ايذلب١ٜٛ املتاس١ يتبغٝ  املع١ًَٛ •
 . قامض٠ تغِٗ يف صؾع املغت٣ٛ ايتشقًٝٞ يًطًب١ أٚ املتدقق١ ٱيكا٤ رع٠ٛ أسز أعاتش٠ اؾاَع١ •
 . اٱؽضاف ع٢ً َتابع١ املعًُني يًطًب١ اينعاف َٔ خ٬ٍ مناسز تٛمض َز٣ تكزَِٗ •
 . ع٢ً َغت٣ٛ أبٓا٥ِٗ ٫ط٬عِٗ تٓعِٝ يكا٤ات بني املعًُني ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛص يف املزصع١ •
 . اينعاف ع٢ً ا٫عتؿار٠ َٓٗا املتعًِ ٚمع مناسز َٔ أع١ً٦ ا٫ختباصات يف َهتب١ املزصع١ ٚسح •
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 . ايؿا٥كني َٚٗاصات ايتؿٛم يزِٜٗ يتُٓٝتٗا َٔ خ٬ٍ اؿقك ايزصاع١ٝ ؼزٜز املتعًِ •
 . ايؿا٥كني يتؾذٝعِٗ ٚاملتعًِ عكز يكا٤ بني املعًُني •
 . ايؿا٥كني ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاصاتِٗ َٚٛاٖبِٗ َٔ خ٬ٍ َؾاصنتِٗ يف ا٭ْؾط١ ايذلب١ٜٛ املدتًؿ١ املتعًِ َغاعز٠ •
 . ايؿا٥كني ٚأزلا٥ِٗ يف يٛس١ ايؾضف املتعًِ ٚمع •
 . ايؿا٥كني يًتعإٚ يف ت١ُٝٓ تؿٛقِٗ املتعًِ تٓعِٝ يكا٤ات بني املعًُني ٚأٚيٝا٤ أَٛص •
 . ايؿا٥كني يف طابٛص ايقباح املتعًِ تهضِٜ •
 . ايؿا٥كني ع٢ً َٛاف١ً ايتؿٛم ٚايٓذاح املتعًِ تٓعِٝ صس٬ت يتؾذٝع •

 

 : عٔ طضٜل ٚتتِ 
 . ؼزٜز ا٭ٖزاف ايعا١َ ٚاـاف١ يًٓؾاط سغب نٌ َار٠ رصاع١ٝ •
 . ؼزٜز أْٛاع ا٭ْؾط١ املغتُض٠ ع٢ً َزاص ايعاّ ايزصاعٞ •
املؾاصنني يف نٌ مجاع١ َٔ مجاعات ايٓؾاط سغب ٍَٝٛ ٚ اٖتُاَات ٚقزصات نٌ طايب مما  املتعًِ ؼزٜز أزلا٤ •

 .,ٜغِٗ يف إثضا٤ اـدل٠ ٚانتغاب املٗاصات اييت َٔ ؽرْٗا ت١ُٝٓ املتعًِ عًُٝا ٚثكاؾٝا ٚتضبٜٛا ٚبزْٝا 

 

 

 :  فٛص ايٓؾاط اييت ميهٔ إٔ ٜغِٗ ؾٝٗا أٟ قغِ َٔ أقغاّ املزصع١ َٚٔ 

 

ٚاـاصد١ٝ ع٢ً َغتٟٛ املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ , املغابكات ايزاخ١ًٝ , اجمل٬ت ايجكاؾ١ٝ , اجمل٬ت اؿا٥ط١ٝ , اٱساع١ املزصع١ٝ 

مجاع١ , مجاع١ ايضس٬ت ٚايظٜاصات , مجاع١ أفزقا٤ املهتب١ , مجاع١ ايقشاؾ١ املزصع١ٝ , ٚايٓزٚات ٚاحملامضات , ٚايٛطاص٠

 . مجاع١ َهاؾش١ ايتزخني , ايٓعاّ 

 
تٛطٜع أْؾط١ ايكغِ املدتًؿ١ ع٢ً املعًُني َع املتابع١ املغتُض٠ ٚايتكِٜٛ ٚاؿضل ع٢ً ؼكٝل  " ٚع٢ً ص٥ٝػ ايكغِ 

 . َضانظ َتكز١َ يف املغابكات خاف١ اـاصد١ٝ َٓٗا 
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 َتابع١ ا٭عُاٍ ايتشضٜض١ٜ ا٭ْؾط١ طٜاص٠ املعًُني ادتُاعات ايكغِ ا٭عبٛع ايؾٗض
َتابع١ َا قطع 

 َٔ املٓٗر
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 ا٭ٍٚ
أ١ُٖٝ ايتشنرل ٚايتزصٜػ اؾٝز يًذلب١ٝ 

 اٱع١َٝ٬ ٚتٛدٝٗات إراص١ٜ
... 

إعزار املار٠ ايع١ًُٝ اـاف١ 

ٚمع خط١ يٮْؾط١ ايقؿ١ٝ   باٱساع١ املزصع١ٝ

 ٚاي٬فؿ١ٝ َع ايظ٤٬َ 

ايتزقٝل ع٢ً تٛطٜع 

املكضصات َٚز٣ 

 تٛاؾكٗا َع اؿقك
 ايجاْٞ

َٛافؿات ا٭ٖزاف اؾٝز٠ ٚتٛدٝٗات  

 إراص١ٜ
  

املؾاصن١ بايدلْاَر ا٭عبٛعٞ 

 يٲساع١ 

 .... ؾٔ ايتعاٌَ َع املتعًُني ٚتٛدٝٗات إراص١ٜ ايجايح
اٱعزار ٫ختباص ايذلب١ٝ  

 اٱع١َٝ٬ 
    

   َتابع١ املؾاصنني يف املغابكات املدتًؿ١ ايضابع
َتابع١ دزٍٚ ايظٜاصات ايع١ًُٝ 

 ِ  ٚا٫دتُاع١ٝ يًكغ
  

َتابع١ تٛطٜع َكضص 

 املار٠
 اـاَػ

أ١ُٖٝ تٛسٝز املؿاِٖٝ يف نتاب ايقـ  

 ايعاؽض  
.... 

املؾاصن١ بايدلْاَر ا٭عبٛعٞ 

 يٲساع١
  

 ايغارؼ
 إعزار ا٫َتشاْات ؽٗض أنتٛبض  

 تٛدٝٗات إراص١ٜ  
.... 

ٚمع خط١ يعٌُ ؾضٜل ايذلب١ٝ 

 اٱع١َٝ٬ 

َتابع١ ٭عُاٍ ا٭ْؾط١ 

 ٚاي٬فؿ١ٝ ايقؿ١ٝ

 ايغابع
ؾذل٠ اَتشاْات ؽٗض انتٛبض َٚضادع١ 

 ايزصدات ايٓٗا١ٝ٥
   إعزار ؼنرل ايكضإٓ ايهضِٜ ....

َتابع١ َكضص ؽٗض 

 ؾدلاٜض

ض
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ب
ُ
ؾ
ٛ
ْ

 

 ايجأَ
َٓاقؾ١ ْتا٥ر ا٫ختباصات َٚتابع١  

 اينعاف ٚايؿا٥كني  املتعًُني 
.... 

تؾهٌٝ ؾضٜل ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬ 

 َٚتابع١ ايٓؾاط املزصعٞ
    

   تزصٜػ ايكضإٓ ايهضِٜ   ايتاعع
عٌُ َغابك١ خاف١ بكغِ 

 ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬ ٚتٛؾرل 
 اؾٛا٥ظ شلا

سح ايظ٤٬َ ع٢ً   

َتابع١ تٛطٜع املكضص 

ّ ايترخرل  ٚعز
 ........ أ١ُٖٝ ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ايعاؽض

 ػٗٝظ بعض ايٛعا٥ٌ 
 ايتع١ًُٝٝ املطًٛب١

َتابع١ ا٭عُاٍ ايتشضٜض١ٜ 

 يًطًب١

اؿارٟ  

 عؾض

ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا يف ا٫ختباصات  

 ٚاٱعزار ايؿين شلا
  

ػٗٝظ بضْاَر إصؽارٟ خال 

 باملعًَٛات ايعا١َ 
ٕ ايهضِٜ  عٔ ايكضآ

  
َتابع١ َكضص ؽٗض 

 ْٛؾُدل

ض
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
بـ
ُ
غ
ٜ
ر

 

ايجاْٞ  

 عؾض

+  ايٛعا٥ٌ ٚايبشٛخ يف ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬ 

 َٓاقؾ١ ْتا٥ر ا٫ختباصات  
  

ا٭عبٛعٞ   بايدلْاَراملؾاصن١ 

 يٲساع١
  

ايجايح  

 عؾض

ا٫ط٬ع ع٢ً َا ٖٛ دزٜز َٚتابع١  

 اينعافاملتعًُني 
....... 

 عكز رٚص٠ راخ١ًٝ  
 يتذٜٛز ايكضإٓ

َضاعا٠ غٝاب   

املتعًُني يف ؾذل٠ 

ا٫َتشاْات ٚٚمع 

 خط١ يشيو
ايضابع  

 عؾض

أ١ُٖٝ اعتدزاّ ٚعا٥ٌ سزٜج١ يف تزصٜػ  

 ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬
      

اـاَػ  

 عؾض

أ١ُٖٝ ايضس٬ت يف فاٍ ايتزصٜػ  

 ٚتٛدٝٗات إراص١ٜ
....... 

ايتذٗٝظ يًضس٬ت املكضص٠ َٔ 

 قبٌ ايٛطاص٠ ملظٜز َٔ ا٫عتؿار٠

َتابع١ ا٭عُاٍ ايتشضٜض١ٜ 

 يًطًب١
  

ايغارؼ 

 عؾض

اٱعزار ٫َتشاْات ؽٗض رٜغُدل َٚتابع١ 

 املتعًُنيٚصفز رصدات 
      

َتابع١ َكضص ؽٗض 

 رٜغُدل



 – 

  

      

 اؿق١
 ايّٝٛ

 ايغارع١ اـاَغ١ ايضابع١ ايجايج١ ايجا١ْٝ ا٭ٚىل

 ايغبت
إعزار ايدلْاَر 

 اٱساعٞ

سق١ 

 رصاع١ٝ

اٱعزار ٫دتُاع  

 ايكغِ

اٱعزار ٫دتُاع  

 ايكغِ

طٜاص٠ ؾ١ٝٓ 

 يظٌَٝ

اٱعزار ٱقا١َ 

 ايق٠٬

 سق١ رصاع١ٝ ا٭سز
ادتُاع  

 ايكغِ

إعزار ٚعا٥ٌ  

 تع١ًُٝٝ

َا قطع َٔ 

 املٓٗر

َضادع١ رؾاتض  

 ايزصدات

اٱعزار ٱقا١َ 

 ايق٠٬

 ادتُاع اٱراص٠ ا٫ثٓني
سق١ 

 رصاع١ٝ

َتابع١ رؾاتض  

 اٱعزار

املتعًُني َتابع١ 

 اينعاف

َتابع١ ا٭عُاٍ  

 اٱراص١ٜ

اٱعزار ٱقا١َ 

 ايق٠٬

 ايج٬ثا٤

اٱعزار  

يًُغابك١ 

 ايز١ٜٝٓ

طٜاص٠ 

ؾ١ٝٓ 

 يظٌَٝ

َٓاقؾ١ ايظٌَٝ 

 سٍٛ ايظٜاص٠
 سق١ رصاع١ٝ

َتابع١ ا٭عُاٍ  

 اٱراص١ٜ

اٱعزار ٱقا١َ 

 ايق٠٬

 ا٭صبعا٤
طٜاص٠ ؾ١ٝٓ 

 يظٌَٝ

دًغ١ 

َٓاقؾ١ 

َع 

 ايظ٤٬َ

 سق١ رصاع١ٝ
َٓاقؾ١ أخباص 

 ايطايب املتُٝظ

َتابع١ ا٭عُاٍ 

 اٱراص١ٜ

اٱعزار ٱقا١َ 

 ايق٠٬

 
 

 

 ٬َسعات املعًُٕٛ املؾاصنٕٛ َعًِ املار٠ اؿق١ ايتاصٜخ ّ

       ايجايج١ 10/  3ا٭سز    1

       ايضابع١   11/  8ا٫ثٓني    2

       ايجا١ْٝ 12/  7ايج٬ثا٤   3

       ايجا١ْٝ   1/  2ا٭سز   4

 ايؿقٌ ايزصاعٞ ا٭ٍٚ 



 – 

 

 ا٭ٍٚايؿقٌ ايزصاعٞ 

 

 ٬َسعات اؿق١ ايتاصٜخ املعًِ املٛمٛع  ّ

         اٱعزار ايُٓٛسدٞ يًزصؼ 1

         َٛافؿات ا٭ٖزاف اؾٝز٠ 2

ايكضا٤ات اـاصد١ٝ يف َار٠  3

 ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬
      

  

         طضم ايتزصٜػ ٚأُٖٝتٗا 4

ٚصق١ ايعٌُ ٚأُٖٝتٗا يف  5

 َار٠ ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬
      

  

ا٫ختباصات ايتشضٜض١ٜ  6

 ٚنٝؿ١ٝ إعزارٖا
 أمحز

  23ا٭سز   

 /2 

   ايجا١ْٝ

اعتدزاّ ايغبٛص٠ ٚعٌُ  7

 املًدك ايغبٛصٟ
 قُز

 13ا٭سز   

 /3 
 ايجا١ْٝ

  

ايب١٦ٝ احمل١ًٝ ٚتزصٜػ   8

 ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬
 ابضاِٖٝ

/  10ا٭سز   

4 
 ايجا١ْٝ

  

 املٗاصات ايذلب١ٜٛ ٚأُٖٝتٗا 9
 أمحز

/   4ا٭سز   

5 
 ايجا١ْٝ
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 تؿعٌٝ ع٬ق١ قغِ ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬ باٱراص٠ ٚايتٛدٝ٘ ايؿين ٚا٭قغاّ (      1)اشلزف 

 ٚعا٥ٌ َغاعز٠ يتشكٝل اشلزف ّ

د١ٗ 

ايتٓؿٝش 

 ٚاملتابع١

 تاصٜخ ايتٓؿٝش
َز٣ ؼكٝل 

 اشلزف
 امل٬سعات

1           

2           

 صايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًُعًُني يف ا٭قغاّ ط ـ ا٫صتكا٤ مبغت٣ٛ املعًُني (           2)اشلزف 

 ٚعا٥ٌ َغاعز٠ يتشكٝل اشلزف ّ

د١ٗ 

ايتٓؿٝش 

 ٚاملتابع١

 تاصٜخ ايتٓؿٝش
َز٣ ؼكٝل 

 اشلزف
 امل٬سعات

1 
يًت١ُٝٓ ٞ قضا٥تظٜٚز املعًُني مبٓٗر 

 ايشات١ٝ 

ص٥ٝػ 

 ايكغِ

َٔ بزا١ٜ ايعاّ  

 ايزصاعٞ
    

2 

عكز قامضات يًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ 

: يًُعًُني يف املٛامٝع ايتاي١ٝ 

ايتدطٝ  ايذلبٟٛ ـ تٓعِٝ ايٛقت 

 "  طضم ايتزصٜػ"يًعٌُ ايزصاعٞ 

 املٛد٘ ايؿين
 -ايؿقٌ ا٭ٍٚ

 ايؿقٌ ايجاْٞ 
    

3 

تظٜٚز املعًُني باٱفزاصات ايذلب١ٜٛ 

َٔ 
ٚطاص٠ ايذلب١ٝ ٚمجع١ٝ املعًُني   

 ٚغرلٖا  
 َٚضنظ ايبشٛخ ايذلب١ٜٛ يف ايٛطاص٠ 

َعًِ 

 َتُٝظ 
     طٛاٍ ايعاّ 

4 
عٌُ رصٚؼ صٜار١ٜ بني ايظ٤٬َ 

 املعًُني  

َعًِ 

 َتُهٔ

-ايؿقٌ ا٭ٍٚ 

 ايؿقٌ ايجاْٞ
    

5 
 عكز سًك١ ْكاؽ١ٝ سٍٛ ايٛعا٥ٌ  

 ا٭ٖزاف ـ ايتكِٜٛ ـ "ٚا٭عايٝب 
 "  ا٭ْؾط١ املقاسب١ يًُار٠ 

ايتٛدٝ٘ 

 ايؿين 
ص٥ٝػ 

 ايكغِ
 املعًُٕٛ 

 خ٬ٍ طٜاص٠
 املٛد٘ يًُزصع١ 
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 ـ ا٫ٖتُاّ با٭ْؾط١ املقاسب١ يًُار٠ (            3)اشلزف  

ٌ َغاعز٠ يتشكٝل اشلزف ّ  ٚعا٥
د١ٗ ايتٓؿٝش 

 ٚاملتابع١
 تاصٜخ ايتٓؿٝش

َز٣ ؼكٝل 

 اشلزف
 امل٬سعات

1 
"  ا٫ٖتُاّ مبغابك١ ايكضإٓ ايهضِٜ  

 "  سؿغ ٚت٠ٚ٬ 

ص٥ٝػ ايكغِ  

 ٚاملعًُٕٛ

  -انتٛبض 

 ْٛؾُدل
    

2 
 عٌُ دزٍٚ ملتابع١ املؾاصنني  
 سؿعا َع أسهاّ ايتذٜٛز

ص٥ٝػ ايكغِ  

 ٚاملعًُٕٛ

يف ايؿذل٠  

املكضص٠ َٔ  

ايتعًِٝ  

 اـال

    

 َغابك١ اؿزٜح ايؾضٜـ 3
ص٥ٝػ ايكغِ  

 ٚاملعًُٕٛ

 ؽٗض َاصؼ 
    

4 

ا٫ٖتُاّ بايًٛسات ايٛصق١ٝ  

 اؿا٥ط١ٝ ٚاجمل٬ت يف املٓاعبات  
 "صَنإ ـ اؿر ـ ايعٝز " 

ص٥ٝػ ايكغِ  

 ٚاملعًُٕٛ

 ايؿقٌ ا٭ٍٚ  
     ايؿقٌ ايجاْٞ

5 

 ايكٝاّ بايضس٬ت ايتع١ًُٝٝ  
بٝت ايظنا٠ ـ ايًذ١ٓ ا٫عتؾاص١ٜ  " 

ايعًٝا ـ بٝت ايتٌُٜٛ ـ أفٍٛ  

ي٬عتجُاص ـ َعضض ايهتاب ـ  

 "املغذز ايهبرل ـ َعضض ايٛعا٥ٌ 

املعًُٕٛ َع  

 اٱراص٠  

 ايؿقٌ ا٭ٍٚ  
 ايؿقٌ ايجاْٞ

    

 ـ ا٫ٖتُاّ بايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ(               4)اشلزف 

 ٚعا٥ٌ َغاعز٠ يتشكٝل اشلزف ّ
د١ٗ ايتٓؿٝش 

 ٚاملتابع١
 تاصٜخ ايتٓؿٝش

َز٣ ؼكٝل 

 اشلزف
 امل٬سعات

1           

2           
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 ٚعا٥ٌ َغاعز٠ يتشكٝل اشلزف م
د١ٗ ايتٓؿٝش 

 ٚاملتابع١
 تاصٜخ ايتٓؿٝش

َز٣ ؼكٝل 

 اشلزف
 امل٬سعات

 ا٫ٖتُاّ بايؿا٥كني 1
ص٥ٝػ ايكغِ 

 ٚاملعًُٕٛ
     طٛاٍ ايعاّ

2 
ا٫ٖتُاّ باينعاف ٚصؾع َغتٛاِٖ 

 ايزصاعٞ

ص٥ٝػ ايكغِ 

 ٚاملعًُٕٛ
     طٛاٍ ايعاّ

 َؾاصن١ املتُٝظٜٔ باملغابكات 3
ص٥ٝػ ايكغِ 

 ٚاملعًُٕٛ
     طٛاٍ ايعاّ

4 
 صب  املتعًُني بٛاقع اؿٝا٠ املعافض

 َٔ خ٬ٍ ايزصٚؼ ٚا٭ْؾط١ 

ص٥ٝػ ايكغِ 

 ٚاملعًُٕٛ
     طٛاٍ ايعاّ

 غضؼ ايكِٝ ٚاٯراب اٱع١َٝ٬ 5
ص٥ٝػ ايكغِ 

 ٚاملعًُٕٛ
     طٛاٍ ايعاّ

 ؼًٌٝ ْتا٥ر املتعًُني 6
ايكغِ  ص٥ٝػ

  ٚاملعًُٕٛ
     طٛاٍ ايعاّ

7 

ا٫صتكا٤ مبغت٣ٛ املتعًُني يف ا٭عُاٍ  

ايؾٗض١ٜ ٚايتزصٜب ع٢ً ا٭ع١ً٦ 

 املتٓٛع١
 ( املكاي١ٝ ـ ٚاملٛمٛع١ٝ )  

 املزصؼ ا٭ٍٚ
 ٚمجٝع ايكغِ

     طٛاٍ ايعاّ

 ـ ا٫ٖتُاّ باملٓاٖر ٚايهتب ايزصاع١ٝ ٚتكٛميٗا  (           6)اشلزف

ٌ َغاعز٠ يتشكٝل اشلزف ّ  امل٬سعات َز٣ ؼكٝل اشلزف تاصٜخ ايتٓؿٝش د١ٗ ايتٓؿٝش ٚاملتابع١ ٚعا٥

 قضا٠٤ املٓاٖر ايزصاع١ٝ 1
ص٥ٝػ ايكغِ َٚعًِ 

 املار٠

بزا١ٜ ايعاّ 

 ايزصاعٞ
    

2 
املٛمٛع  تٛطٜع َؿضرات املٓٗر ايزصاعٞ 

 َع ايتٛدٝ٘ ايؿين 

ص٥ٝػ ايكغِ َٚعًِ 

 املار٠

بزا١ٜ ايعاّ 

 ايزصاعٞ
    

 تكِٜٛ ايهتب ايزصاع١ٝ 3
ص٥ٝػ ايكغِ َٚعًِ 

 املار٠

 بزا١ٜ ايعاّ 
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 :مع خط١ يًٓٗٛض مبعًِ معٝـ , ع٢ً إٔ تؾتٌُ ع٢ً  – 1
 .ث٬ث١ إدضا٤ات •
 .آي١ٝ تٓؿٝش نٌ إدضا٤ •
  
 : فُِ خط١ يًٓٗٛض مبعًِ معٝـ تتنُٔ  – 2
 .اٱدضا٤ات ايع١ًُٝ •
 .ايظَٔ احملزر يهٌ إدضا٤ •
 .آي١ٝ ايتٓؿٝش •
  
يكغُو , سزر ث٬خ ٚعا٥ٌ يتشكٝل سيو , َبٝٓا نٝؿ١ٝ قٝاؼ   اي٬فؿ١ٝأصرت ايٓٗٛض مبغت٣ٛ ا٭ْؾط١ ايقؿ١ٝ ٚ  – 3

 .َز٣ لاسو ؾُٝا أدضٜت٘ َٔ إدضا٤ات 
  
َٔ املضانظ املتكز١َ يف َغابك١ سؿغ اؿزٜح ايؾضٜـ , َا  –ع٢ً ا٭قٌ  –َٔ أٖزاف قغُو اـاف١ إسضاط ث٬ث١  – 4

 اٱدضا٤ات ايتٓؿٝش١ٜ يتشكٝل ٖشا اشلزف ؟ 



 – – 

 
 



 – 

إٕ ايتكِٜٛ ع١ًُٝ ٫ط١َ ٭ٟ فاٍ َٔ فا٫ت اؿٝا٠ ,  ست٢ يًتزصٜػ يف ايؿقٌ نُا ٖٛ ستُٞ يف مجٝع فا٫ت  

ايٓؾاط ا٭خض٣, ٜٚعٗض ا٫ستٝاز يًتكِٜٛ عٓزَا ْضٜز إفزاص أسهاّ َع١ٓٝ, َُٗا ناْت بغاط١ أٚ تعكٝز امل١ُٗ اييت 

 .ْضٜز إفزاص اؿهِ بؾرْٗا , ٚعٛا٤ أناْت اؽاس قضاص مبا ْضٜزٙ ايّٝٛ , أٚ بؾرٕ امل١ٓٗ اييت منتٗٓٗا يف سٝاتٓا 
ؾايتكِٜٛ َٔ ٚد١ٗ ْعض ايذلب١ٝ ع١ًُٝ َٓع١ُ يتشزٜز َز٣ ؼكل ا٭ٖزاف ايذلب١ٜٛ , ٖٚٓاى َعٗضإ ٖاَإ شلشا 

 .ايتعضٜـ 

 
 .ٖٛ إٔ ايتكِٜٛ ع١ًُٝ َٓع١ُ :  ا٭ٍٚ

 
إٔ ايتكِٜٛ ٜغًِ برٕ ا٭ٖزاف ايذلب١ٜٛ مت ؼزٜزٖا قبٌ ايكٝاّ بع١ًُٝ ايتكِٜٛ , ٚرٕٚ ؼزٜز َغبل يٮٖزاف :  ايجاْٞ

 .ؾُٔ املغتشٌٝ ايكٝاّ بع١ًُٝ ايتكِٜٛ 
ٚميهٔ ايكٍٛ مبع٢ٓ آخض إٔ ايتكِٜٛ ٖٛ ع١ًُٝ إفزاص ا٭سهاّ ٚايٛفٍٛ إىل قضاصات بايٓغب١ إىل ق١ُٝ خدل٠ َٔ اـدلات, 

 .ٚايػضض َٔ إفزاص اؿهِ قز ٜهٕٛ تطٜٛض ايؾ٤ٞ أٚ ؼغٝٓ٘ 

 
َٚا َٔ أسز إ٫ ٚي٘ َٗاص٠, ؾايٓذاص ي٘ طضٜك١ خاف١ َٚٗاص٠ يف تؾٝٝز املٓاطٍ اـؾب١ٝ, نُا إٔ يًبٓا٤ َٗاص٠ يف ايبٓا٤ , 

 .ٚيًذضاح َٗاص٠ يف اعتعُاٍ َبنع٘ 
ٚيًُعًِ َٗاص٠ يف ايتزصٜػ, ٚيض٥ٝػ ايكغِ َٗاصات يف ايتكِٝٝ, ٚقز تهٕٛ ٖشٙ املٗاصات تا١َ ٚقز تهٕٛ قافض٠ , ٚإَا إٔ 

 .تهٕٛ َضػ١ً أٚ َضتب١ َٚٓع١ُ 
ٚص٥ٝػ ايكغِ ايٓادض ٖٛ َٔ ٜتعضف ع٢ً املٗاصات ايؿ١ٝٓ ايع١ًُٝ يف إعزار تكضٜض طٜاصت٘ يًُعًُني ؾٝعٌُ ع٢ً تطبٝكٗا , 

 .ٜٚتعضف ع٢ً ايغذ٬ت اـاف١ ؾٝكّٛ بتٓؿٝشٖا ٚتؿعًٝٗا 



 – 

 
 

 :َعٓٝإ يًتكِٜٛ 
 .تغزٜز ا٫عٛداز ٚإف٬ح اـطر : ا٭ٍٚ 
 .تبٝإ ق١ُٝ ايؾ٤ٞ , أٚ ق١ُٝ ايؾدك ايجكاؾ١ٝ , أٚ ايع١ًُٝ , أٚ مٛ سيو : ايجاْٞ 

 

 
 .ٖٛ اؿهِ ع٢ً ايك١ُٝ ٚتكزٜضٖا , أٚ اٱف٬ح ٚايتعزٌٜ "

 

ايتكِٜٛ ايذلبٟٛ ؾٗٛ تكزٜض َا ٜبشي٘ أعنا٤ اشل١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايٛظا٥ـ املضتبط١ بٗا َٔ دٗٛر يف م٤ٛ َعـاٜرل قـزر٠   أَا 

 " .ٚاؿهِ عًٝٗا بكقز ؼغني ا٭را٤ ٚصؾع رصد١ ايهؿا٠٤ يًتٛفٌ إىل ؼكٝل أٖزاف ايعٌُ ايذلبٟٛ 
  

 
ايتكِٜٛ ٜعإٚ نٌ َٓا يف َٛقع٘ ع٢ً إٔ ٜزصى بٛعٞ ٚعُل إىل أٟ َز٣ تتذ٘ دٗٛرٙ بؿاع١ًٝ ٚنؿاٜـ١ يتشكٝـل أٖزاؾـ٘    

َٚٗاَ٘ , ٚايزٚص ايشٟ ٜكّٛ ب٘ , ٚايعكبات , أٚ املؾه٬ت ايـيت قـز ؼـٍٛ رٕٚ سيـو يُٝٓشـ٘ تكـِٜٛ ايض٩ٜـ١ , َٚـٔ ثـِ ايكـزص٠           

 .ع٢ً إٔ ٜطٛص أرا٤ٙ , نُا ٜدلط اجملا٫ت اييت ٜٓبػٞ إٔ متٓض أٚي١ٜٛ يف اختٝاص بضاَر ايتزصٜب يًعاًَني يف املٝزإ ايذلبٟٛ 

 
 

 .ايظٜاصات ايقؿ١ٝ•
 .ا٫َتشاْات ٚا٫ختباصات ايتشق١ًٝٝ ٚ أٚصام ايعٌُ•
 .اختباصات ا٭را٤•
 .املكاب٬ت ايؾدق١ٝ•



 – 

ِ يف فؿ٘  ِ يًُعً  :أٖزاف طٜاص٠ ص٥ٝػ ايكغ

 
 .ـ َتابع١ أعايٝب ايتزصٜػ , ٚعضض املؿاِٖٝ 1
 .ـ ايتعضف ع٢ً عرل ايعٌُ يف تزصٜػ املار٠ 2
 .ـ ايتعضف ع٢ً َغتٜٛات املتعًُني ايؿا٥كني ٚاينعاف , ٚتكزّ املتعًُني مٛ ؼكٝل ا٭ٖزاف 3
 .ـ تكِٜٛ أرا٤ املعًِ 4
 .ـ انتؾاف قزصات َٚٗاصات املعًِ ٚع٬قت٘ َع املتعًُني َع ا٫ط٬ع ع٢ً َٗاصات ايتزصٜػ 5
 .ـ َتابع١ تٓؿٝش ايكضاصات ٚايتٛدٝٗات 6
 .ـ َتابع١ إْتاز ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ , َٚز٣ َغاُٖتٗا يف ؼكٝل ا٭ٖزاف 7
 .ـ َتابع١ إراص٠ ايؿقٌ ٚايتعاٌَ َع املتعًُني 8
 .ـ إهار َار٠ ع١ًُٝ ي٬دتُاعات ايزٚص١ٜ يًكغِ 9
 .ـ ؼزٜز عٝاع١ ٚامش١ ٚعاري١ يف ايُٓٛ املٗين يًُعًُني 10
 .ـ َعاؾ١ َٛاقع اـًٌ ٚاينعـ َٔ خ٬ٍ عٌُ ايًكا٤ات ايتٛد11١ٝٗٝ
 .بايٓؿػ ٚايعٌُ املؾذلى بٝٓ٘ ٚبني اٱراص٠ املزصع١ٝ ت١ُٝٓ ايجك١ ـ تعظٜظ أرا٤ املعًِ َٔ خ٬ٍ 12
  

–  

 
ايظٜاصات يًُعًُني راخـٌ ايؿقـٌ أسـز أٖـِ بٓـٛر ايتكـِٜٛ يًُعًـِ , ٚيـٝػ شلـا مـاب  عـزرٟ قـزر يًظٜـاص٠ يف نـٌ ؾقـٌ                   

رصاعٞ, ؾاؾزٜز وتاز إىل تهضاص ايظٜاصات بكقز تظٜٚزٙ باملٗاصات ٚايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ , ٚاملعًِ ايـشٟ تـز٢ْ عٓـزٙ ا٭را٤ نـشيو     

ٜــتِ ايذلنٝــظ عًٝــ٘ بكقــز صؾــع َغــتٛاٙ املٗــين, ٚاجملٝــز ٫ ْهجــض يــ٘ ايظٜــاص٠ إسا تــبني قزصتــ٘ عًــ٢ ؼكٝــل ا٭ٖــزاف ٚاعــتؿار٠  

املـتعًُني َٓــ٘, ٚيهـٔ ٫ ٜعــين سيـو إٔ ُْٗــٌ طٜاصتــ٘ ستـ٢ ٫ ٜؾــعض برْـ٘ غــرل َتــابع , ؾٝنـعـ َغــتٛاٙ عذـ١ عــزّ ايظٜــاص٠ ,        

 .ؾض٥ٝػ ايكغِ ٜٛاطٕ يف طٜاصات٘, ٚاملطًٛب إؾار٠ ايهٌ ٚإعطا٤ نٌ سٟ سل سك٘ 



 – 

 
 .ٖٛ املعني سزٜجّا , أٚ املٓكٍٛ سزٜجّا َٔ َضس١ً إىل َضس١ً , أٚ مت ْكً٘ َٔ ْٛع إىل ْٛع آخض َٔ ايتعًِٝ : ـ َعًِ دزٜز 1
 .ٖٛ املعًِ املضبٞ فاسب اـدل٠ ايغابك١ , ٚصمبا عٓٛات اـدل٠ عٓزٙ تؿٛم ص٥ٝػ ايكغِ : ـ َعًِ سٚ خدل٠ 2
 . َتزْٞ ٖٛ ايشٟ وقٌ يف تكضٜض ايهؿا٠٤ يف ْٗا١ٜ ايعاّ املامٞ ع٢ً تكزٜض :ـ َعًِ َتزْٞ ا٭را٤ 3
 

 

 

 
ونض ؾٝٗا ص٥ٝػ ايكغِ يًُعًِ يف فؿ٘, ٚتعتدل ٖشٙ ايظٜاص٠ ٖٞ ا٭ٚىل ٜتعضف ع٢ً إَهاْٝات املعًِ َٚغـت٣ٛ املـتعًُني,   

ٚىك يف ايظٜاص٠ املعًِ اؾزٜز, ٜٚؿنٌ إٔ ميهح ؾٝٗا ص٥ٝػ ايكغِ َـٔ بزاٜـ١ ايغـاع١ ايزصاعـ١ٝ إىل ْٗاٜتٗـا ٜـزٕٚ ؾٝٗـا        

نُـا ٜؿنـٌ إٔ ٜٓـاقؿ ؾٝٗـا املًشٛظـات ؽـؿّٗٝا ,٭ٕ ايتكـِٜٛ إٕ و ٜهـٔ ؾٛصٜـّا َٚباؽـضّا ٚٚامـشّا            ٚاملًشٛظات , اٱهابٝات 

 .يًُعًِ ؾًٔ ٜغتؿٝز َٓ٘ 

 

 
عذٌ طٜاصاتـ٘ يًُعًُـني , ثـِ ٜٓـاقؿ ؾٝٗـا املعًـِ بعـز        ٚاملًشٛظات يف ٜظٚص ؾٝٗا ص٥ٝػ ايكغِ املعًِ ٜٚزٕٚ ؾٝٗا اٱهابٝات 

 .ايظٜاص٠ ٜؾهضٙ ع٢ً َا قاّ ب٘ َٔ إهابٝات ٜٚت٢ُٓ َٓ٘ إٔ ٜت٬ؾ٢ بعض املًشٛظات يف ايظٜاص٠ ايكار١َ 

 

 
مت ايتٓبٝ٘ عًٝٗا يف ايظٜاص٠ ايتٛد١ٝٗٝ , ثِ ٜـزٕٚ ايظٜـاص٠   ٚاملًشٛظات اييت ٜظٚص ؾٝٗا ص٥ٝػ ايكغِ املعًِ ٜٚتابع ؾٝٗا بعض 

 .يف عذٌ ايظٜاصات , ٜٚكّٛ مبٓاقؾ١ املعًِ بعز ايظٜاص٠ 
  



 – 

 

 

ٜهتب َٔ خ٬شلا تكضٜض َتابع١ ( عز أر٢ْ  ث٬خ طٜاصات ) طٜاصات َتعزر٠  َٔ ص٥ٝػ ايكغِ ٖٚٞ 

 :َتزْٞ ا٭را٤ َٔ خ٬ٍ ايبٓٛر ايتاي١ٝ 

 

 ( .ايتعإٚ ـ سغٔ ايتقضف ـ ايجك١ بايٓؿػ ) ـ ايقؿات ايؾدق١ٝ 1

 .ـ ايتُهٔ َٔ املار٠ ايع١ًُٝ 2

 .ـ اٱعزار يًزصؼ ـ ٚمٛح اشلزف ـ ٚمٛح خطٛات ايزصؼ 3

 .ـ تطبٝل طضم ايتزصٜػ 4

 . ايتع١ًُٝٝـ اعتدزاّ ٚاعتجُاص ايٛعا٥ٌ 5

 .ـ ايتؿاعٌ َع املتعًُني يف ايقـ 6

 .ـ َتابع١ أعُاٍ املتعًُني 7

 .ـ إراص٠ ايؿقٌ 8

 .ـ اعتجُاص طَٔ اؿق١ 9

 .ٚاملًشٛظاتـ تكبً٘ ٚاعتذابت٘ يًتٛدٝٗات 10

 .ـ ايؿقٍٛ ٚتٛاصٜخ ايظٜاص٠ 11

 . ثِ ٜكّٛ بهتاب١ ايدلْاَر ايع٬دٞ املغتُض ٚايتٛفٝات ٚا٫قذلاسات ٜٚٛقع ع٢ً سيو 



 – 

 

 
 .ؼزٜز اشلزف َٔ ايظٜاص٠ •
 ( .ايؿقٌ ـ املغذز ـ املدتدل ايًػٟٛ ـ املهتب١ ـ َهإ آخض ) ؼزٜز َهإ ايظٜاص٠ •
 .قبٌ ايظٜاص٠إخطاص املعًِ •

 

 
 
 
 .قبٌ رخٍٛ اؿق١ َع ايغ٬ّ ا٫عت٦شإ •
 .اؾًٛؼ يف ْٗا١ٜ ايقـ ع٢ً أسز اؾاْبني •
 .عزّ إظٗاص أٟ ؽ٤ٞ ٜزٍ ع٢ً عزّ ايضما َٔ متعض ٚد٘ , أٚ مٛ سيو •
تغذٌٝ ايظٜاص٠ بهـٌ َعاملٗـا بايقـٛص٠ ايؿٓٝـ١ ايـيت ٜضاٖـا املٛدـ٘ ايؿـين َٛمـش١ يٲهابٝـات ٚايغـًبٝات , ٚإٔ تهـٕٛ             •

 .ٖشٙ ايظٜاصات مبًشٛظاتٗا َز١ْٚ يف عذٌ ايظٜاصات اـال بايكغِ 
 .عزّ ايتزخٌ يف عرل ايزصؼ إ٫ يًنضٚص٠ ايكق٣ٛ , ٚيف أمٝل اؿزٚر •
 .احملاؾع١ ع٢ً َها١ْ املعًِ بني املتعًُني , ٚتعظٜظ ثكت٘ بٓؿغ٘ •
 .ؽهض املعًِ يف ْٗا١ٜ اؿق١, َع ايغ٬ّ عٓز ا٫ْقضاف َٔ اؿق١ •

 

 

 
 . املعًِ َٓاقؾ١ •
 .تغذٌٝ ايظٜاص٠ يف عذٌ ايظٜاصات •
 .ٚمع ايتكضٜض ايشٟ ٜتنُٔ ْكاط ايك٠ٛ ٚاينعـ •
 .يتبارٍ ايضأٟ بؾرْٗا املًشٛظات املؾذلن١ عكز ادتُاع يًُعًُني س٣ٚ •



 – 

 

 :عٓٛإ ٜزٍ ع٢ً َز٣ اٖتُاّ املعًِ ٚنٝؿ١ٝ أرا٤ رصع٘ , ٚاٱعزار ايهتابٞ َِٗ ٚسيوٖٚٛ 
ٜٚعـز ٚثٝكـ١    -ٚ ٜعـز َضدعـا َُٗـا يًُعًـِ ملـا عـبل تزصٜغـ٘         -تٓعِٝ عرل ايـزصؼ   -يذلتٝب ا٭ؾهاص ٚتٓعُٝٗا ٚتغًغًٗا 

 . ١َُٗ ٚمحا١ٜ يًُعًِ تجبت دٗزٙ ٚتٛثك٘ 
 

 :ٖا١َ سٍٛ اٱعزار ايهتابٞ ٬َسعات 
 .رؾذل إعزار ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬ ٜهٕٛ َٓؿق٬ّ عٔ رؾذل إعزار َار٠ ايكضإٓ ايهضِٜ •
 .هب نتاب١ ا٫عِ ٚاملزصع١ يف ايبٝاْات املٛدٛر٠ يف بزا١ٜ ايزؾذل •
يف بزا١ٜ ايـزؾذل , َـع طضٜكـ١ اٱعـزار ايهتـابٞ , ٚ سبـشا ٚمـع        ( اؾزٜز ) هب يقل املٓٗر املكضص شلشا ايعاّ ايزصاعٞ •

 .ْغد١ َٔ َغتٜٛات ا٭ٖزاف 
 .نتاب١ ايتاصىني اشلذضٟ ٚامل٬ٝرٟ َع عزّ اعتدزاّ قًِ ايضفال يف إعزار ايزصؼ •
عٓــز نتابــ١ ا٭ٖــزاف ايغــًٛن١ٝ أ٫ تكــٌ ا٭ٖــزاف يف نــٌ ْــٛع عــٔ ث٬ثــ١ أٖــزاف, َــع َضاعــا٠ إٔ تهــٕٛ ا٭ٖــزاف     •

 .ققرل٠ ٚيٝغت ط١ًٜٛ, َع ايتزصز ملغتٜٛات ا٭ٖزاف, ٚعزّ ايتهضاص
٫ تكٌ أع١ً٦ املٓاقؾ١ ايبٓا١ٝ٥ عٔ مخغـ٘ أعـ١ً٦ , ٚاؿكـا٥ل ٚاملؿـاِٖٝ عـٔ ثـ٬خ , ٚتـشنض قُٝـ١ ٚاسـز٠ يهـٌ رصؼ           •

 .َع َعاٖضٖا ايغًٛن١ٝ 
 .ا٫ٖتُاّ بٓعاؾ١ ٚتٓعِٝ ايزؾذل , ٚايهتاب١ بكًِ ٚامض ٚخ  َٓعِ •
ٜــتِ ؽــضح ايــزصؼ ٚو َضاعــا٠ تغًغــٌ ايتــٛاصٜخ يف اٱعــزار ايهتــابٞ , ؾًــٛ غــاب املعًــِ أٚ يعــضٚف خاصدــ١ عــٔ اٱصار٠ •

ٚقـز مت ؽـضس٘   ( نـشا  ) و ٜـتِ ؽـضح ايـزصؼ بغـبب     : ؾعًٝ٘ إٔ ٜهتب ايتـاصٜخ املؿـذلض يؾـضح ايـزصؼ ٜٚهتـب بعـزٙ       

 ( .نشا ) بتاصٜخ 
٫ بز َٔ ؼنرل رصؼ ايت٠ٚ٬ ؼنرلّا نا٬َّ , ٫ٚ تتِ اٱؽاص٠ ؾك  إىل اٯٜـات املكـضص٠ , ٚايٛعـ١ًٝ املعٝٓـ١ , بـٌ ٫      •

 .بز َٔ إعزار ايزصؼ ٚؾل ايُٓٛسز اـال بإعزار رصؼ ايت٠ٚ٬ 
بعــز  بعــز نًُــ١ ايضعــٍٛ, ٚنــشيو (  ) , ٚنــشيو (عــظ ٚدــٌ ) أٚ ( عــبشاْ٘ ) عٓــز ٚصٚر يؿــغ اؾ٬يــ١ ٜهتــب •

 .إٜضار اعِ ايقشابٞ , ٚصمح٘ اهلل بعز إٜضار ايتابعني َٔ ايعًُا٤ 



 – 

متهـٔ املعًـِ َـٔ َارتـ٘ ايعًُٝـ١ سٖٓٝـّا متهٓـّا َتُٝـظّا َـٔ خـ٬ٍ قـضا٠٤ ايـزصؼ ٚؼزٜـز أٖزاؾـ٘, ثـِ اختٝـاص ايٛعـ١ًٝ                  ٖٚٛ 

 .  املٓاعب١ ٚاعتدضاز ايك١ُٝ ٚاملعاٖض ايغًٛن١ٝ , ٚاختٝاص طضٜك١ ٚأعًٛب ايتزصٜػ ٚأخرلا فٝاغ١ ايتكِٜٛ

 

ٖٞ ايٛعـ١ًٝ ايجابتـ١ يف ايؿقـٌ, ؾٝٓبػـٞ يًُعًـِ إٔ ٜٛيٝٗـا اٖتُاَـا ٜٚٛظؿٗـا أؾنـٌ تٛظٝــ , ٜٚكـّٛ بتٓعُٝٗـا             ايغبٛص٠ 

 :بهتاب١ ايتاصىني اشلذضٟ ٚامل٬ٝرٟ َع ايبغ١ًُ ٚصقِ ايقـ ٚعٓٛإ ايزصؼ ٜٚكغِ ايغبٛص٠ إىل أقغاّ ث٬ث١ 
 .نتاب١ اؿكا٥ل ٚاملؿاِٖٝ ايض٥ٝغ١ يًزصؼ : ايكغِ ا٭ٍٚ 
 .نتاب١ ايك١ُٝ املضار ؼكٝكٗا َٚعاٖضٖا ايغًٛن١ٝ : ايكغِ ايجاْٞ 
 .نتاب١ ا٭ع١ً٦ ٚايٛادب ٚايتهًٝـ , َٚٛاعٝز ا٫ختباصات , ٚأَٛص ٖا١َ أخض٣ : ايكغِ ايجايح 

ٚمما ٜٓبػٞ ايتٓبٝ٘ عًٝـ٘ أْـ٘ ميٓـع َٓعـّا باتـّا عُـٌ تًدـٝك يًـزصٚؼ عًـ٢ ايغـبٛص٠ , ٚسبـشا يـٛ ناْـت ايغـبٛص٠ بـا٭يٛإ                

 .غ  ٚامض َكض٤ٚ

 

ايبزاٜــ١ ٚاملــزخٌ يًــزصؼ بعــز ايغــ٬ّ ٚايقــ٠٬ ٚايغــ٬ّ عًــ٢ عــٝز ا٭ْــاّ, ٚايتُٗٝــز ٜهــٕٛ عًــ٢ ٦ٖٝــ١ ققــ١ ؽــزّ    ٖٚــٛ 

ٚ غـرل  .. ؽـضٜـ  أٚ سزٜح آ١ٜ قضآ١ْٝ , ايزصؼ, أٚ صب  ايزصؼ املامٞ باؿامض عٔ طضٜل ع٪اٍ, أٚ َٛقـ َٔ اؿٝا٠, أٚ 

 .سيو 

 

 

 : َؿّٗٛ ايٛع١ًٝ ايتع١ًُٝٝ
ٖــٞ نــٌ أرا٠ ٜغــتدزَٗا املعًــِ يتشغــني عًُٝــ١ ايتعًــِٝ ٚايــتعًِ , ٜٚٓــزصز ؼــت سيــو تٛمــٝض املعــاْٞ , ٚؽــضح ا٭ؾهــاص     

 .ٚتزصٜب املتعًِ ع٢ً املٗاصات , ٚت١ُٝٓ ا٫ػاٖات , ٚغضؼ ايكِٝ 



 – 

 :املعاٜرل ايض٥ٝغ١ يف اختٝاص ايٛع١ًٝ ايتع١ًُٝٝ 

 
 .أ ـ ١ُ٥٬َ ملٛمٛع ٚأٖزاف ايزصؼ 

 .ب ـ عاي١ دٝز٠ ؾ٬ ٜهٕٛ ايؿًِ ممظقا َج٬ , أٚ ايتغذٌٝ غرل ٚامض 
 .ز ـ َٓاعبتٗا يظَٔ اؿق١ 

 .ر ـ بغٝط١ ٚغرل َعكز٠ ست٢ ٫ تؾتت اْتباٙ املتعًُني عٔ املٛمٛع 
 .ٖـ ـ ٜضاع٢ ؾٝٗا داْب ايتؾٜٛل ٚاٱثاص٠ 

 .ٚـ اٱملاّ بطضٜك١ اعتدزاَٗا 
 .طـ إٔ تعضض يف ايٛقت املٓاعب ايشٟ قزصٙ املعًِ ست٢ ٫ تؿكز عٓقض اٱثاص٠ 

 ح ـ إٔ تتٛاطٕ ق١ُٝ ايٛع١ًٝ َع اؾٗز ٚاملاٍ , ٜٚتٓاعب ايعا٥ز َٔ اعتدزاَٗا َع َا ٜتؿل عًٝ٘

 

ٚمٛح فـٛت املعًـِ َٗـِ دـزّا, ٚقـ٠ٛ بٝاْـ٘, ٚمجـاٍ تعـبرلٙ, ٚتغًغـٌ سزٜجـ٘, ٚإخضادـ٘ اؿـضٚف َـٔ كاصدٗـا, ٚتٓـٛع                

 .ْدلات٘ ٚشلذت٘ ايطبٝع١ٝ رٕٚ تهًـ ػشب املتعًِ , ٫ٚ عُٝا ت٠ٚ٬ اٯٜات ايكضآ١ْٝ قضا٠٤ فٛر٠ 

 

 

 

 

ايهتاب املزصعٞ ٖٛ أسز ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ, ٖٚٛ ٚعا٤ اـدلات املضار تعًُٗا يف سلٛشلا, ٜٚتنُٔ كتًـ دٛاْـب ايـتعًِ   

ٚايٛدزاْٝـــ١ ايـــيت تغـــِٗ يف منـــٛ املـــتعًِ منـــٛا َتهـــا٬َّ يف دٛاْبـــ٘ اؾغـــ١ُٝ ٚايعكًٝـــ١ ٚايٓؿغـــ١ٝ     ٚاملٗاصٜـــ١املعضؾٝـــ١ 

 .ٚا٫دتُاع١ٝ ٚػعً٘ وكل سات٘ ٜٚتهٝـ َع فتُع٘ 

 

 

ٚاملعًِ ايٓادض َٔ ٜٛظـ ايهتاب املزصعٞ يف رصع٘ , َع أْ٘ أسز عٓافض ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ , يهٔ مت سنـضٙ عًـ٢ اْؿـضار    

; ٭ٕ نـــجرلّا َـــٔ املعًُـــني ًُٜٗـــٕٛ اعـــتدزاَ٘ نٛعـــ١ًٝ , ؾُـــاسا ٜٓؿـــع ايطايـــب محًـــ٘ إىل ايقــــ إسا نـــإ املعًـــِ ٫   

 ؟ٜغتدزَ٘ بؾضح ؾكض٠ َٔ ؾكضات٘ , أٚ ايذلنٝظ ع٢ً َؿّٗٛ َعني  أٚ إداب١ ع٪اٍ , أٚ مٛ سيو 



 – 

 

أعــًٛب أرا٤ املعًــِ ٫ ٜكتقــض عًــ٢ طضٜكــ١ ٚاســز٠ , يهــٔ ؾــٔ تٛفــٌٝ املعًَٛــ١ ٜتطًــب َٗــاصات َتٓٛعــ١ ٜكــّٛ بٗــا املعًــِ        

يتشكٝل ا٭ٖزاف املضدـ٠ٛ , ٜٚعتُـز لـاح املعًـِ إىل سـز نـبرل عًـ٢ رصدـ١ لاسـ٘ يف اختٝـاص طضٜكـ١ ايتـزصٜػ املٓاعـب١              

اـطابٝـ١ , أٚ أعــًٛب   اٱيكا٥ٝـ١ ٚسغـٔ تٛظٝؿٗـا ٚا٫بتهـاص ٚايتذزٜـز يف عضمـٗا , ٚأعــايٝب ا٭را٤ َتٓٛعـ١ َـٔ ايطضٜكـ١         

ايـتعًِ بايًعـب ٚغرلٖـا     –ايتعـاْٚٞ  ايـتعًِ   -َٗاصات ايـتؿهرل   - –ايعقـ ايشٖين  -اؿٛاص ٚاملٓاقؾ١ , أعًٛب سٌ املؾه٬ت

, نُــا ايهــجرل , ٚاملعًــِ ايٓــادض هُــع بــني ا٭عــايٝب املدتًؿــ١ ٚطــضم ايتــزصٜػ املتٓٛعــ١ مبــا وكــل يــ٘ ا٭ٖــزاف املضدــ٠ٛ  

املٓاعــب١ يًُضسًــ١ ايعُضٜــ١ يًُــتعًُني ٚامل٥٬ُــ١ يطبٝعــ١     ٚاي٬فــؿ١ٝوــضل عًــ٢ اْتكــا٤ ٚابتهــاص ا٭ْؾــط١ ايقــؿ١ٝ    

 .ايزصؼ ٚأعايٝب ا٭را٤ املدتاص٠

 

 

أٍٚ َكَٛات ؽدق١ٝ املعًِ ايٓادض ايتُهٔ َٔ املار٠ ايعًُٝـ١ , ؾـاملعًِ ٜكـّٛ َٓـش ايًشعـ١ ا٭ٚىل يـ٘ يف ايؿقـٌ مبٛادٗـ١         

أع١ً٦ املتعًُني ٚاعتؿغاصاتِٗ , ٚصمبا بعض املتعًُني ٜغـرٍ يٝهتؾــ قـزص٠ املعًـِ َٚغـتٛاٙ ايعًُـٞ , يـشا ٜٓبػـٞ يًُعًـِ          

ايٓادض إٔ ًِٜ بايهتاب املزصعٞ ايشٟ ٜكّٛ بتزصٜغ٘ , ٜٚغتعني باملضادع ايـيت تجـضٟ َارتـ٘ ايعًُٝـ١ ٜٚهـٕٛ ٚاعـع ا٫طـ٬ع        

 .يجك١ املتعًُني برٕ املعًِ َٛعٛع١ ع١ًُٝ , ؾ٬ ؽٝب أٌَ ط٬بو ؾٝو ٚنٔ َغتعزّا متاَا شلِ 

 

 

َٔ ٚادب املعًِ ايتشزخ بايًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ قزص اٱَهإ , بعٝزا عٔ ايًٗذ١ ايعا١َٝ , بٌ ٚتعٜٛز املـتعًُني اؿـزٜح   

 .بٗا , ؾإٕ سيو أرع٢ يًؿِٗ , ٖٚٞ يػتٓا اؾ١ًُٝ يػ١ ايكضإٓ ايهضِٜ 

 

 

عًـ٢ املعًـِ   ؾٝذـب  املعًِ اؾٝز ٖٛ ايشٟ ٜتقـ بؾدق١ٝ َتظ١ْ عٝح ٫ ٜغٌٗ َناٜكت٘ , ٫ٚ ٜهـٕٛ يزٜـ٘ خذـٌ طا٥ـز ,     

 . إٔ هاٖز ْؿغ٘ َٔ أدٌ إنغابٗا ؾن١ًٝ ايقدل ٚعع١ ايقزص ٚايتٛامع َٔ غرل معـ 
َٚٔ ؽدقٝت٘ نشيو أْاقت٘ ْٚعاؾت٘ ٚسٚقـ٘ يف اختٝـاص ٬َبغـ٘ ٚداسبٝـ١ َعٗـضٙ , ٚطٝـب صا٥شتـ٘ , ٚسغـٔ تعاًَـ٘ َـع           

 .َٚٔ ؽدقٝت٘ ايكزص٠ ع٢ً مب  ايؿقٌ. املتعًُني , رَح ا٭خ٬م َترربّا يف أيؿاظ٘ , وذلّ ؽدق١ٝ املتعًِ ٚسكٛق٘ 



 – 

 :َٔ ٚعا٥ٌ مب  ايؿقٌ 

 
 .٫ ٜبزأ ايزصؼ قبٌ إٔ ٜغٛر ايٓعاّ , ٚوقٌ ا٫ْتباٙ•
 .٫ ٜبزأ ايزصؼ قبٌ إٔ تذلتب املكاعز •
 .تٛطٜع ْعضٙ يف مجٝع ا٭صنإ , ؾ٬ هعٌ اٖتُاَ٘ قافضّا ع٢ً ايقؿٛف ا٭َا١َٝ •
 .عزّ ؽػٌ املتعًُني مبغا٥ٌ داْب١ٝ ست٢ ٫ ٜتؾتت ا٫ْتباٙ •
 .ؽػٌ املتعًُني طٛاٍ اؿق١ بؾت٢ ايٛعا٥ٌ اييت ػشبِٗ إىل ايزصؼ •
 .٫ ٜٓؾػٌ برعُاي٘ اـاف١ عٔ راصعٝ٘ •
 .ؾًٝذر يًتًُٝض َع٘ قبٌ ايتقضٜض يف ايعكاب(فاسب املؾه١ً)إٔ ٜتزصز يف ايتعاٌَ َع املتعًِ•
 .تكزِٜ بعض اؿٛاؾظ املار١ٜ أٚ املع١ٜٛٓ بايتؾذٝع ٚايجٓا٤ •
  

 

 
َٔ اينضٚصٟ دزّا صب  ايزصؼ بٛاقعٓا اؿزٜح ٚاَتظاد٘ عٝاتٓا اي١َٝٛٝ , نُٛمـٛع تضؽـٝز اعـت٬ٗى املـا٤ ٚاحملاؾعـ١      

ع٢ً املُتًهات ايعا١َ , ٖٚشا وتاز َعًُّا يزٜ٘ غـظاص٠ عًـِ ٚعـع١ اطـ٬ع ٚصٚعـ١ ا٭عـًٛب يف اعـتدزاّ ا٭سـزاخ ٚا٭خبـاص          

 .ٚاملٛاقـ ٚتٛظٝؿٗا يًزصٚؼ ٚإعطا٤ اؿًٍٛ شلا ٚترٌَ نٝـ ٜضب  َعًِ ايبؾض١ٜ املٛاقـ يف ايتعًِٝ 

 

 

 
ا٭عـ١ً٦ ٚتٓٛعٗـا   فـٝاغ١  ٖٚٞ املٗاص٠ املطًٛب١ يف ع١ًُٝ ايتزصٜػ , ؾٓذاح املعًِ يف َُٗت٘ تتٛقـ ع٢ً َز٣ قزصتـ٘ عًـ٢   

َٔ د١ٗ , ٚقزصت٘ ع٢ً تٛدٝٗٗا بطضٜك١ ع١ًُٝ َٔ د١ٗ أخض٣ , ؾا٭ع١ً٦ ايبٓا١ٝ٥ ٖٞ ايعُـٛر ايؿكـضٟ يًـزصؼ, ؾٝذـب     

َٔ , َا , َٚت٢ , ٚنِ , ٚأٜٔ : ) ع٢ً املعًِ إٔ ٜٓٛع يف طضٜك١ أعايٝب ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ َٔ اعتدزاّ أرٚات ا٫عتؿٗاّ َجٌ 

 .عٝح تهٕٛ أع١ً٦ ؽؿ١ٝٗ أٚ َهتٛب١ أٚ ع٢ً دٗاط عضض , أٚ َغُٛع١ َٔ دٗاط تغذٌٝ .. (  ٚ, ٚملاسا , ٚنٝـ ٚ 
  



 – 

 
ؼكــل ا٭ٖــزاف ٖــٛ تٓــاٍٚ املعًــِ يزصعــ٘ َــٔ ايٓاسٝــ١ ايعًُٝــ١ ايتطبٝكٝــ١ , ؾٝذــب عًٝــ٘ ؼكٝــل ا٭ٖــزاف ايغــًٛن١ٝ       

ــتعًِ املعًَٛــات ٚاؿكــا٥ل         ــرٕ ٜهغــب امل ــ١ ب ــٓؿػ سضنٝ ــ١ ٚاي ــ١ ٚايٛدزاْٝ ــٍٛ  مجٝعٗــا املعضؾٝ ٚا٫ػاٖــات ٚايكــِٝ ٚاملٝ

 .ايزصؼ ٚاملٗاصات ٚايكزصات املتعًك١ ب

 

 
ع٢ً املعًِ إٔ ٜتابع ا٭عُاٍ ايتشضٜض١ٜ يًُتعًُني بقٛص٠ َٓتع١ُ ٜٚٛقع ع٢ً رؾـاتضِٖ مبـا ٜؿٝـز َتابعتـ٘ , َـع إَعـإ       

ايٓعض يف إداباتِٗ ٚنتاب١ تاصٜخ املتابع١ , ٚؽهض املتؿٛم َِٓٗ ٚتؾذٝع٘ , ٚتٓبٝ٘ اينعٝـ ٚؼؿٝظٙ يًٓٗـٛض مبغـتٛاٙ   

 ., ؾشاد١ املتعًِ إىل تكزٜض أعُاي٘ عع١ُٝ 

 

 
املعًِ ايٓادض ٖـٛ ايـشٟ ٜٓعـض إىل َتعًُٝـ٘ عًـ٢ أْٗـِ كتًؿـٕٛ يف قـزصاتِٗ , ٚأْٗـِ يٝغـٛا عًـ٢ َغـت٣ٛ ٚاسـز , ؾُـِٓٗ               

بط٤ٞ ايؿِٗ , َٚـِٓٗ ايـشنٞ , ؾًـٝػ نـٌ رٚا٤ ٜقـًض يهـٌ را٤ , ٚميهـٔ يًُعًـِ ايٓـادض إٔ ًٜشـغ اينـعاف ٚاملتؿـٛقني             

ٜٚكزّ يهٌ َِٓٗ ْقٝب َٔ ايعٓا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ , ٫ٚ ٜٓبػٞ يًُعًِ إٔ ٜٗتِ باملتؿٛم ؾك  ٌُٜٚٗ املتعجض , ستـ٢ ٫ ٜقـاب   

 .باٱسباط ٚخٝب١ ا٭ٌَ 

 

 
َٔ اينضٚصٟ دزا َضاعا٠ طَٔ اؿق١ خ٬ٍ ايؾضح , عٝح ٜتُهٔ املعًِ َٔ ا٫ْتٗا٤ َٔ رصع٘ َـع ْٗاٜـ١ ايـظَٔ املكـضص     

 .يًزصؼ 
  

 
اسنض, ٚمض, اؽضح , بني , ؾغض , قاصٕ , :املتعًِ َٔ ايزصؼ, ٚأع٦ًت٘ تهٕٛ يف فٛص٠ أَض َجٌ  اعتؿارٖٙٛ ايٛقٛف ع٢ً َا 

ٜٚهٕٛ سيو عٔ طضٜل َغابك١ أٚ أع١ً٦ ( .. خطر)أٚ ( فض)َا صأٜو , َاسا تؿعٌ , مب تٓقض , فٌ بني , اخذل , مع ن١ًُ 

 . َباؽض٠ أٚ يٛس١ ٚغرل سيو 
ٖٚشٙ ا٭ع١ً٦ تعتدل َضتبط١ برٖزاف ايزصؼ , ٚبايتـايٞ ػعـٌ املعًـِ ٜكـضص َضادعـ١ بعـض ا٭ْؾـط١ ايقـؿ١ٝ يف فـاٍ          

 .عزّ ؼكٝل بعض ا٭ٖزاف , أٚ ا٫ْتكاٍ إىل رصؼ دزٜز ٫سكّا يف ساي١ ؼكٝك٘ ٭ٖزاف رصاعت٘ نًٗا 

 

 
ٚميهــٔ َعضؾــ١ َغــت٣ٛ املــتعًُني َــٔ خــ٬ٍ املؾــاصن١ ٚاؿــٛاص ٚايتؿاعــٌ , ٚاؿؿــغ يًٓقــٛل املكــضص سؿعٗــا , َٚــز٣  

 .ايتشنض , ٚسًِٗ يًٛادبات املٓظي١ٝ , ٚعًٛنِٗ خ٬ٍ ايزصؼ 



 – 

اْتٗا٤ ص٥ٝػ ايكغِ َٔ طٜاصت٘ هب إٔ ٜهتب تكضٜضا عٔ طٜاصت٘ يف م٤ٛ ٬َسعات٘ أثٓا٤ ايظٜاص٠ ٚبعز َٓاقؾ١ بعز 

   -:املعًِ ؾٝٗا ٜٚضاع٢ يف ايتكضٜض َا ًٜٞ 
 ..... (ٜغتدزّ ايٛعا٥ٌ : ) إٔ ٜقاؽ بًػ١ اؿامض ٚاملغتكبٌ ؾُج٬ •
 .اؽتُاٍ ايتكضٜض ع٢ً ايعٓافض ا٭عاع١ٝ  اييت عبل سنضٖا•
 .ايتظاّ ايزق١ ٚاٱهاط غرل املدٌ, ٚايتشزٜز بايبعز عٔ ايعَُٛٝات•
 .ايغ١َ٬ ايًػ١ٜٛ مٜٛا ٚإ٥٬َٝا ٚٚمٛح اـ  •
 .ؽهض املعًِ َُٗا نإ َٓ٘•
٫ٚ تهتـب املًشٛظـات بايتٓقـٝك عًٝٗـا ٚيهـٔ تكـزّ       ٚأُٖٗا, ايبعز عٔ نتاب١ مجٝع املًشٛظات ٚيهٔ أبضطٖا •

 .يف فٛص٠ تٛفٝات
 .تكزِٜ اٱهابٝات ٚترخرل ايتٛفٝات ٚإٔ تهٕٛ بًػ١ صقٝك١, ٚايبعز عٔ ايًػ١ اٯَض٠ ٚاملًظ١َ•
 .تٛقٝع ص٥ٝػ ايكغِ ع٢ً ايتكضٜض•
يٛدٗــ١ َٓاقؾــ١ املعًــِ ٚا٫عــتُاع ٚ ٫ ٜهتــب ايتكضٜــض إ٫ بعــز .... اطــ٬ع املعًــِ عًــ٢ ايتكضٜــض ٚايتٛقٝــع بــايعًِ  •

 .ْعضٙ ؾُٝا ٜبزٜ٘ ص٥ٝػ ايكغِ َٔ ًَشٛظات ٚتكبٌ ٚد١ٗ ْعضٙ طاملا أْٗا َعكٛي١ 

–  

 
 :ث٬ث١ يهٌ مما ٜرتٞ انتب 

 
 .أٖزاف ايظٜاص٠ ايقؿ١ٝ  –أ 
 .َعاٖض اٱعزار ايشٖين اؾٝز يًزصؼ  –ب 
 .أَٛص ٫ ٜٓبػٞ عًٝو ؾعًٗا أثٓا٤ ايظٜاص٠ ايقؿ١ٝ  –ز 
 .ايقؿات اييت تؾهض املعًِ عًٝٗا يف اعتدزاَ٘ يًغبٛص٠  –ر 
 .أَج١ً يٮْؾط١ ايقؿ١ٝ ايٓادش١  –ٖـ
 .فُِ ٥٫ش١ َٔ مخغ١ بٓٛر ع٢ً ا٭قٌ تقًض نُٝجام عارٍ يًظٜاصات ايقؿ١ٝ يف ايكغِ  – 2
 .فؼ ث٬ث١ إهابٝات ميهٔ إٔ تغذًٗا يف تكضٜض ايظٜاص٠ ايقؿ١ٝ تتعًل بتٓاٍٚ املعًِ ؿكا٥ل ايزصؼ  – 3



 – 

 َٔ خ٬ٍ اجملُٛعات ايتؾاٚص١ٜ يف َٛمٛع اٱراص٠ ايقؿ١ٝ, ْهٌُ اؾزٍٚ اٯتٞ   -4

 اؿًٍٛ يًُدايؿات اٯت١ٝ 

 : ..............................................................................كايؿات تاؾ١ٗ 

 : .........................................................................كايؿات بغٝط١ 

 : ..........................................................................................قزر٠ 



 – 
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ايطبع١ . َهتب ايتٛدٝ٘ ايؿين ايعاّ ـ ٚطاص٠ ا٭ٚقاف  -ا٭ٚىل املٛدٗ٘إعزار  -ايتعًِٝ عًِ ٚؾٔ  - ايعٓذضَٟٓاٍ  -2

 .2003ّا٭ٚىل  
 .1992ّ -تكِٜٛ أرا٤ ايت٬َٝش -قُز املضٟ  -3
 .  1998ّ -تكِٜٛ أرا٤ املعًُني -خايز ايكطإ  -4
 ّ 2003  -َقض –راص ايٓٗن١ ايعضب١ٝ  -طار املعًِ ايٓادض  -ْافض بزٜض اـٛيٞ -5
 .ٖـ1416ايطبع١ ايجا١ْٝ  -راص ايٛطٔ -املزصؼ َٚٗاصات ايتٛدٝ٘  -قُز ع٢ً عبزاهلل ايزصٜٚؿ -6
 .راص ايٓٗن١ ايعضب١ٝ   -ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝ ٚاملٓٗر-دابض  دابضعبزاؿُٝزر . أمحز خرلٟ قُز ناظِ  -7
 .2003ّايطبع١ ا٭ٚىل  -إراص٠ تضمجإ اٱع٬ّ  -َعًُّا - -ايٓيب ايهضِٜ  -ؾنٌ إشلٞ -8
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ميتاط ايعقض اؿايٞ بتػٝرلات عضٜع١ قاط١ بتشزٜات نجرل٠ , ٚقز سلًت تًـو ايـتػرلات ايتكـزّ ايعًُـٞ ٚايتطـٛص      

ايتهٓٛيٛدٞ ٚا٫ْؿتاح ع٢ً ايعاو املتُجٌ بغضع١ ا٫تقا٫ت ٚاملٛاف٬ت , َٚٔ أدٌ َٛانب١ تًو ايتطـٛصات ايغـضٜع١   

عًٝٓا ا٫ٖتُاّ بت١ُٝٓ ايعكٍٛ املبزع١ ايكارص٠ ع٢ً سٌ املؾه٬ت ايكا١ُ٥, ٚعًٝ٘ ؾكز أفبشت ت١ُٝٓ ايكزصات ايعكًٝـ١  

يًُــتعًُني اشلــزف ايض٥ٝغــٞ يًعًُٝــ١ ايذلبٜٛــ١ , إس ٜكــاؼ لــاح ص٥ــٝػ ايكغــِ مبكــزاص قزصتــ٘ عًــ٢ تُٓٝــ١ َعًُٝــ٘        

 .برعايٝب ايتزصٜػ اؿزٜج١ 

 
إٕ اختٝاص ايطضا٥ل ايتزصٜغ١ٝ ايؿعاي١ َـٔ قٹبـٌ ص٥ـٝػ ايكغـِ ٫ ٜكتقـض ترثرلٖـا يف ؼغـني َغـت٣ٛ ايتشقـٌٝ يـز٣           

ايـتؿهرل ٚاٱبـزاع   : املتعًُني, بٌ ٜتعز٣ سيـو إىل تُٓٝـ١ املٗـاصات ايعكًٝـ١ ٚا٫دتُاعٝـ١ يـز٣ املـتعًُني ملُاصعـتٗا َجـٌ          

 .ٚاملؾاصن١ ٚايتٓعِٝ ٚؼٌُ املغ٪ٚي١ٝ ٚايجك١ بايٓؿػ 

 
سـٌ  ) يشيو ؾكز قُٓا بإعزار ٖشٙ املشنض٠ ايكا٥ُـ١ عًـ٢ طـضٜكتني َـٔ طضا٥ـل ايتـزصٜػ اؿزٜجـ١ ٚتطبٝكاتٗـا ُٖٚـا          

ــ١ , ٚتعظٜــظ ايقــ١ً       ( املؾــه٬ت ٚايعقـــ ايــشٖين  , ايــيت ؼؿــظ تؿهــرل املــتعًُني يًُؾــاصن١ بكــزصاتِٗ ايشاتٝــ١ ناًَ

ا٫دتُاع١ٝ بِٝٓٗ , نُا ٚاعتدزَت ٖشٙ ايطضا٥ل ايتؿهرل١ٜ يف سٌ َؾانٌ يف َٛاقـ تع١ًُٝٝ كتًؿ١ ٚفا٫ت 

 َتعزر٠ 
  
 

 

 

 ٚاهلل ٚيٞ ايتٛؾٝل ,,,



 – 

ٜعتدل ايتعًِ ايتعاْٚٞ أسز ايبزا٥ٌ يًتعاٌَ ايقؿٞ اؾُاعٞ, ٚميهٔ تطبٝك٘ يهٌ ا٭عُاص ٚمجٝع املغتٜٛات, َٚـٔ اؾـزٜض   

بايــشنض إٔ ٖٓــاى ايهــجرل َــٔ ايزصاعــات ايــيت تؾــرل إىل إٔ املــتعًُني عًــ٢ اخــت٬ف قــزصاتِٗ ٜقــبشٕٛ أنجــض اٖتُاَـــّا              

مبُٗاتِٗ ايتع١ًُٝٝ إسا ناْت اجملُٛعات َتؿاعًـ١ َـع بعنـٗا ايـبعض, نُـا إٔ اػاٖـاتِٗ مـٛ املزصعـ١ ٚايٓعـاّ ٜقـبض           

 .أنجض إهاب١ٝ
 

ايتعاْٚٞ عباص٠ عٔ قت٣ٛ سض َٔ طضم تٓعِٝ ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ راخٌ ايقـ أٚ خاصد٘ عٝح تتشكل ايعًُٝـ١  ايتعًِ 

ايذلب١ٜٛ ع٢ً أنٌُ ٚد٘, ٜٚتدش ايتعًِ ايتعاْٚٞ ؽـهٌ اؾًغـ١ ايزا٥ضٜـ١ يًُـتعًُني  ٚأعـًٛب اؿـٛاص ٚايٓكـاـ يتشكٝـل         

ايتعًُٝٝـ١ عٝـح ٜتعًُـٕٛ َعـّا رٕٚ اتهايٝـ١ َطًكـ١ عًـ٢ املعًـِ أٚ عًـ٢ بعـض ا٭ؾـضار َـِٓٗ, ٚميهـٔ              / ايٓتادات ايتع١ًُٝ 

 :ايكٍٛ برٕ املضتهظات ا٭عاع١ٝ يًتعًِ ايتعاْٚٞ ٖٞ

 .ايتؿاعٌ اٱهابٞ املتبارٍ بني أعنا٤ نٌ فُٛع١ ٚايشٟ ٜتُجٌ يف ايٓكاـ بني أعنا٤ نٌ فُٛع١• 

 .ٖٚٞ تعين إٔ نٌ ؾضر َغ٦ٍٛ عٔ تعًُ٘ يًُشت٣ٛ: احملاعب١ ايشات١ٝ• 

 . املٗاصات ا٫دتُاع١ٝ, ٚاييت تعز َٔ ا٭َٛص امل١ُٗ يف عٌُ اجملُٛعات ايٓادش١• 

 

ِ ايتعاْٚٞ يف ايٓكاط ايتاي١ٝ ٔ إمجاٍ ؾٛا٥ز ايتعً  :  ميه

اجملُٛعات ايقؿ١ٝ تٛؾض آيٝات ايتٛافٌ ا٫دتُاعٞ, ٚتغُض بتبارٍ ا٭ؾهاص ٚتٛدٝ٘ ا٭ع١ً٦ بؾهٌ سض, ٚؽضح ايؿضر  -1

 .يٰخض, َٚغاعز٠ اٯخضٜٔ يف ؾِٗ ا٭ؾهاص بؾهٌ ي٘ َع٢ٓ, ٚايتعبرل عٔ ايؾعٛص

 . إعطا٤ ايؿضف١ ؾُٝع املتعًُني برٕ ٜؾعضٚا بايٓذاح -2

 .اعتعضاض ٚدٗات ْعض كتًؿ١ سٍٛ َٛمٛع َعني أٚ طضٜك١ سٌ َع١ٓٝ -3

َضاعا٠ ايؿضٚم ايؿضر١ٜ يف ايعُض, َضاسٌ ايتطٛص اٱرصانٞ املعضيف, ا٫ػاٖات, ايزاؾع١ٝ, ايكزص٠, ا٫ٖتُاَات, اـًؿٝات   -4

 .ايجكاؾ١ٝ, َٚٔ اؾزٜض بايشنض ٖٓا إٔ اتباع أعًٛب ايتعًِ ايتعاْٚٞ ٫ ٜظٌٜ ٖشٙ ايؿضٚم ٚإمنا ٜعاؾٗا ٜٚكًٌ َٓٗا

 



 – 3

 .خًل دٛ ٚدزاْٞ إهابٞ, خاف١ يًُتعًُني اـذٛيني ايشٜٔ ٫ ٜضغبٕٛ يف املؾاصن١ أَاّ ايقـ -5

 

تطٜٛض َٗاصات ايتعإٚ ٚاملٗاصات ا٫دتُاع١ٝ, ا٭َض ايشٟ ٧ٜٝٗ املتعًُني يًعٌُ يف أطض تعا١ْٝٚ يف عز٠  -

 .ٚظا٥ـ يف سٝاتِٗ املغتكب١ًٝ

 .تٛؾرل ؾضف١ طًب املتعًِ املغاعز٠ َٔ أؾضار اجملُٛع١ أٚ َٔ املعًِ يف أٟ ٚقت وتاز شلا -

  .ايتدؿٝـ َٔ اؾٛ ايغًطٟٛ يف ايقـ ٚايشٟ ىًل دٛ َٔ ايكًل , ٚايتشٌٜٛ إىل دٛ ٚرٟ -

 

 : َٔ اٱصؽارات اييت ٜؿنٌ إٔ ٜعٝٗا املتعًِ املكبٌ ع٢ً ايتعًِ با٭عًٛب ايتعاْٚٞ
 .أْت َغ٦ٍٛ عٔ عًُو ٚعًٛنو• 
 .ٚاسزّا نا٬َّ( ْؾاطا أٚ تهًٝؿا ) عتٓتر نٌ فُٛع١ تعّٝٝٓا • 
 .عٝعني نٌ عنٛ يف اجملُٛع١ ا٭عنا٤ اٯخضٜٔ يف فُٛعت٘ ع٢ً ؾِٗ املار٠ ايتع١ًُٝٝ• 

 

 :  تًدٝك رٚص املعًِ بايٓكاط ايتاي١ٝميهٔ 

 

 .تعًِٝ املٗاصات ايتعا١ْٝٚ -

 .تهٜٛٔ اجملُٛعات -

 .ؼزٜز رٚص نٌ َتعًِ يف اجملُٛع١ -

 .تكزِٜ ايتٛدٝ٘ ٚاٱصؽارات يعٌُ اجملُٛعات -

 .رعِ ٚتك١ٜٛ ايتعإٚ بني ا٭ؾضار -

ايتؿاعٌ َع اجملُٛعات بطضم كتًؿ١ َجٌ املضاقب١ ٚؾشك اؿًٍٛ ٚإعطا٤ تًُٝشات يًشٌ ٚتٛدٝ٘ ا٭ع١ً٦  -

 .يًُتعًُني ٚتظٜٚزِٖ بايتػش١ٜ ايضادع١

 .  تكِٜٛ عٌُ اجملُٛعات ٚاؽاس ايكضاص بؾرٕ تػٝرل أرٚاص بعض أؾضار اجملُٛع١ -



 – 

 

 .ايشٟ ٜكذلح أؾهاصّا دزٜز٠ أٚ أعايٝب كتًؿ١ بايٓغب١ إىل ١َُٗ مجاع١ٝ أٚ نٝؿ١ٝ أرا٥ٗا: املبارص• 
ايشٟ ٜغتٛمض املكذلسات ٜٚطًب بعض اؿكا٥ل ٚاملعًَٛات ايضزل١ٝ سات ايق١ً بايكن١ٝ قٝز : طايب املعًَٛات• 

 .ايزصؼ
 .ايشٟ ٜعضض اؿكا٥ل أٚ ٜٛمض املؾه١ً َٔ خ٬ٍ خدلت٘: َعطٞ املعًَٛات• 
 .ايشٟ ٜعدل عٔ آصا٤ ٜعتدلٖا سات ف١ً بامل١ُٗ, ٚغاف١ صأٜ٘ ؾُٝا ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ عًٝ٘ قِٝ اؾُاع١: َعطٞ اٯصا٤• 
ايشٟ ٜٛمض ايع٬قات بني ا٭ؾهاص ٚواٍٚ ايضب  بٝٓٗا أٚ ٜغع٢ إىل تٓغٝل ْؾاطات َٓؿضر٠ يف فٗٛر مجاعٞ  : املٓغل• 

 .ؾعاٍ
ِّّٛ إلاط اؾُاع١ باٱؽاص٠ إىل امل١ُٗ املٛن١ً إيٝٗا: املكّٛ ايٓاقز•   .ايشٟ واٍٚ إٔ ٜك
 .ايشٟ وح اجملُٛع١ ٫ ع٢ً اٱلاط ؾشغب, بٌ ع٢ً اٱلاط مبغت٣ٛ ْٛعٞ أؾنٌ: املٓؾ • 
 .باستؿاظ٘ بغذ٬ت املكذلسات ٚاملكضصات ْٚتا٥ر َٓاقؾات اؾُاع١" سانض٠ اجملُٛع١"ايشٟ ًٜعب رٚص : املغذٌ• 

, ٚا٭رب ايذلبـٟٛ ٜؾـرل إىل إٔ املـتعًِ    (ا٭ؾضار َـٔ كتًــ املغـتٜٛات   )ايعار٠ ٜتِ اختٝاص اجملُٛعات بؾهٌ غرل َتذاْػ يف 

ا٭قٌ قزص٠ّ ٜؿنٌ ايعٌُ َع َتعًِ أع٢ً قزص٠, نُا إٔ اٱؾار٠ تهٕٛ بؾـهٌ أنـدل عٓـز تعًُٗـِ َـع أؾـضار أعًـ٢ قـزص٠ َـٔ          

بكا٥ِٗ بؾهٌ ؾضرٟ, أَا املتعًُٕٛ سٚٚ ايكزص٠ ا٭ع٢ً ؾإِْٗ يف نـجرل َـٔ ا٭سٝـإ ٜؿنـًٕٛ ايعُـٌ َـع أؾـضار شلـِ َغـت٣ٛ          

مماثٌ َٔ ايكـزص٠, إٕ بعـض ايتذـاصب يف فـاٍ ايعُـٌ ايتعـاْٚٞ تغـُض بٓـٛع َـٔ املضْٚـ١ يف ٖـشا اؾاْـب ٚسيـو بـرٕ تهـٕٛ                

  . اجملُٛعات يف ايبزا١ٜ غرل َتذاْغ١
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 (. اخل ..ممتاط , دٝز دزّا , دٝز ,) تٛطٜع املتعًُني سغب ايؿضٚم ايؿضر١ٜ  -

 . ٜتػرل املٓغل يف ايًكا٤ات ايكار١َ .. اختٝاص قا٥ز أٚ َٓغل يهٌ فُٛع١  -

 .  أ٫ ٜظٜز عزر اجملُٛع١ ايٛاسز٠ عٔ مخغ١ َتعًُني  -

 . إٔ ٜهٕٛ ؽهٌ اجملُٛعات ع٢ً ؽهٌ را٥ضٟ  -
 

 

 

 . تعط٢ عؾض رقا٥ل يًعقـ ايشٖين يهٌ فُٛع١ سغب َٛمٛع ايزصؼ -

تعط٢ عؾض رقا٥ل ٫عتعضاض ا٭ؾهاص ايض٥ٝغ١ٝ املغتٓبط١ َٔ اجملُٛعات َٔ خ٬ٍ تعًٝل ص٩عا٤ اجملُٛعات سٍٛ َا  -

تٛفًت إيٝ٘ نٌ فُٛع١ َٔ أؾهاص , َع ا٭خش بعني ا٫عتباص عزّ ايتهضاص شلشٙ ا٭ؾهاص اؾزٜز٠ ملٛمٛع ايزصؼ َٔ قبٌ 

 . اجملُٛعات ا٭خض٣ 

 .  تغذٌٝ ٖشٙ ا٭ؾهاص ع٢ً ايغبٛص٠ َٔ قبٌ َٓغل نٌ فُٛع١ أٚ َٔ قبٌ املعًِ ْؿغ٘  -
 

 

تٴعط٢ عؾضٕٚ رقٝك١ َٔ طَٔ اؿق١ يًُعًِ يف إبضاط ايٓكاط ايتٛمٝش١ٝ ملٛمٛع ايزصؼ ٚإعطا٤ أَج١ً تٛمٝش١ٝ  -

سغب ايؾضح املطًٛب ْكً٘ إىل املتعًُني َٔ خ٬ٍ ايٓكاط اييت و ٜدلطٖا املتعًُٕٛ أثٓا٤ اعتعضاض ا٭ؾهاص ايض٥ٝغ١ٝ 

 . يًزصؼ ٚاٱؽار٠ يًُذُٛعات اييت سككت أقق٢ تٛمٝض ملٛمٛع ايزصؼ 

اٱعزار املغبل اؾٝز َٔ قبٌ املعًِ َٔ خ٬ٍ ػاصب٘ َع املتعًُني يف ايعقـ ايشٖين ٚا٫عتعزار املبهض يف اٱداب١  -

 . ٚايتٛمٝض يٓكاط ٜتٛقع املعًِ اعتجاصتٗا َٔ قبٌ املتعًُني أْؿغِٗ 



 – 

تعط٢ اؾظ٤ املتبكٞ َٔ طَٔ اؿق١ يًُٓاقؾ١ ٚاؿٛاص سٍٛ ا٭ؾهاص املغتٓبط١ َٔ اجملُٛعات ٚسغب َا ٚصر يف ؽضح  -

املعًِ ملٛمٛع ايزصؼ ٚاعتجاص٠ املتعًُني يف راخٌ اجملُٛعات سٍٛ بعض ايتغا٫٩ت ٚايتعًٝكات املتعًك١ مبٛمٛع ايزصؼ 

و تهٔ ٚامش١ يف أسٖاِْٗ راخٌ اجملُٛعات ايقػرل٠ أثٓا٤ اؾٛي١ ا٭ٚىل َٔ طَٔ اؿق١ ٚسغب َا ٚصر َٔ إماؾات أٚ 

تٛمٝشات َٔ قبٌ املعًِ ْؿغ٘ , ٖٚشٙ امل٬سع١ ٜهٕٛ املعًِ َغ٫ّٛ٦ عٓٗا أثٓا٤ ٬َسعت٘ يهٌ فُٛع١ ٚتغذٌٝ ايٓكاط 

 .  اٱهاب١ٝ ٚايغًب١ٝ أثٓا٤ قٝار٠ املتعًُني أْؿغِٗ يف راخٌ اجملُٛعات يف ايٓكاـ سٍٛ َٛمٛع ايزصؼ 

واٍٚ املعًِ أثٓا٤ ٖشٙ املضس١ً يف َعضؾ١ اٱداب١ َٔ املتعًُني إٔ تهٕٛ اٱداب١ مجاع١ٝ َٔ ْؿػ اجملُٛعات ٚقاٚي١   -

َؾاصن١ َععِ أؾضار اجملُٛعات رٕٚ ايٓعض إىل َغتٜٛاتِٗ ; ٭ٕ ٖزف ايزصؼ ؼكل َٔ خ٬ٍ َعضؾ١ املعًِ برٕ 

َٛمٛع ايزصؼ ؼكل بٓغب١ عاي١ٝ ٚإتاس١ ايؿضف١ ملععِ املتعًُني يف املؾاصن١ اٱهاب١ٝ يف اعتٝعاب َٛمٛع ايزصؼ 

.اؾزٜز يف نٌ سق١ رصاع١ٝ
(1) 

  

 
 

  
 متجٌ بٓٛرا أعاع١ٝ  ي٥٬ش١ تٓعِ عًٛى ايتعاٌَ ايٛادب ايتظاَ٘ يف  ( مخػ قٛاعز ) اقذلح  – 1

 .سق١ ايتعًِ ايتعاْٚٞ 
 .ابتهض ْعاَا ؾًٛؼ املتعًُني ميهٔ تٓؿٝشٙ بغٗٛي١ ٚ أقٌ ٚقت يف رصؼ تزٜضٙ برعًٛب ايتعًِ ايتعاْٚٞ  – 2
 ايتعاْٚٞيزٚصى أثٓا٤ عٌُ فُٛعات ايتعًِ ( عٝٓاصٜٛ ) انتب  – 3

 
 

 

 

 

 

 

 
1)

ٞ َٔ املٛقع ايتايَٞقزص  ِ ايتعاْٚ  :عح ايتعً

 1.com/TrainIstrateegPrint.aspx?IS=5http://www.sst 

  

http://www.sst5.com/TrainIstrateegPrint.aspx?IS=1
http://www.sst5.com/TrainIstrateegPrint.aspx?IS=1
http://www.sst5.com/TrainIstrateegPrint.aspx?IS=1
http://www.sst5.com/TrainIstrateegPrint.aspx?IS=1
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: 
 

, ٚوكل  ( ٛدزا١ْٝاييت١ُٝٓ عًٛنِٗ ٚقزصاتِٗ ايعك١ًٝ ٚ اؾغ١ُٝ ٚ املتعًُٕٛ ْؾاط َٛد٘ ٜكّٛ ب٘ " ٜٴعضٸف ايًعب برْ٘ 

يف ْؿػ ايٛقت املتع١ ٚ ايتغ١ًٝ, ٚأعًٛب ايتعًِ بايًعب ٖٛ اعتػ٬ٍ أْؾط١ ايًعب يف انتغاب املعضؾ١ ٚتكضٜب َبار٨  

 .ٚتٛعٝع آؾاقِٗ املعضؾ١ٝ يًُتعًُني ايعًِ 

  
 : 

 

 : عز٠ ؾٛا٥ز َٓٗا املتعًِهين 
 .ٜ٪نز سات٘ َٔ خ٬ٍ ايتؿٛم ع٢ً اٯخضٜٔ ؾضرّٜا ٚيف ْطام اؾُاع١ -1
 . ٜتعًِ ايتعإٚ ٚاسذلاّ سكٛم اٯخضٜٔ -2
 . ٜتعًِ اسذلاّ ايكٛاْني ٚايكٛاعز ًٜٚتظّ بٗا  -3
 . ٜعظط اْتُا٤ٙ يًذُاع١  -4
 . ٜغاعز يف منٛ ايشانض٠ ٚايتؿهرل ٚاٱرصاى ٚايتدٌٝ -5
 .ٜهتغب ايجك١ بايٓؿػ ٚا٫عتُار عًٝٗا ٜٚغٌٗ انتؾاف قزصات٘ ٚاختباصٖا -6
  

 

 . إٔ ٜهٕٛ ٖشا ا٫ختٝاص َتنُّٓا أٖزاؾا ٚدزا١ْٝ َعضؾ١ٝ -
 . ٜغتدزّ املعًِ ايًعب١ يف تٛقٝتٗا َٚٛقعٗا املٓاعبإٔ  -
 .هب أ٫ ىتاص املعًِ أيعابّا ؼهُٗا قٛاعز َعكز٠ ٜقعب ؾُٗٗا  -

 . ؼزٜز املعًَٛات املغبك١ اييت وتادٗا املؾذلنٕٛ يف ايًعب١  -

 
 
ٞ ايتع١ًُٝٝ نب١ َٔ َعًُات ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬  َٔ املإعزار (1)  ّ 2012 –ضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ مبٓطك١ سٛي



 – 

 . ت١٦ٝٗ اٱَهاْٝات املار١ٜ مبا ٜٓاعب نٌ يعب١  -
 .. إعار٠ تٓعِٝ ايقـ ايزصاعٞ ٚؼزٜز ا٭رٚاص املٓاعب١ يهٌ فُٛع١ - 
  احملاؾع١ ع٢ً ا٫ْنباط راخٌ ايقـ بزصدات َتٛاط١ْ ٫ متٓع سض١ٜ املتعًُني ٫ٚ تغبب إطعادّا يٰخضٜٔ -
 .إيكا٤ تعًُٝات ايًعب١ ببغاط١ ٚتغًغٌ عٝح ٜؿُٗٗا املتعًُٕٛ ٜٚغتطٝعٕٛ تٓؿٝشٖا  - 
 .ع٢ً املعًِ إٔ ٜضاقب ايًعب ٜٚترنز َٔ إهاب١ٝ مجٝع املتعًُني -
 . ع٢ً املعًِ إٔ ٜتشضى بني اجملُٛعات ٜٚغتُع ٜٚٓقت دٝزّا ٫ٚ ٜتزخٌ إ٫ عٓز ايٛقٛع يف خطر أٚ عزّ ؾِٗ ايًعب١ -

 

 
 َابنيٜعز ايًعب ٚع١ًٝ ٱعزار املتعًِ يًشٝا٠ املغتكب١ًٝ ٚخقٛفا املتعًُني َا قبٌ املزصع١ ا٭طؿاٍ ٚ إىل عٔ ايبًٛؽ    

إىل عٔ املضاٖك١ , ٜٚهٕٛ ع٢ً ؽهٌ سضن١ أٚ عٌُ مياصؼ ؾضرٜا أٚ مجاعٝا , ٜٚغتػٌ طاق١ اؾغِ ايعك١ًٝ ( 14)

 . ٚاؿضن١ٝ ٚميتاط بايغضع١ ٚاـؿ١ ٫صتباط٘ بايزٚاؾع ايزاخ١ًٝ 
 : ٚ أَا ع٬قت٘ بايتؿهرل ممهٔ إٔ ٚمشٗا ٚلًُٗا نايتايٞ 

 
 .ايًعب ْؾاط ٫ إدباص ؾٝ٘ ؾًشيو املتعًِ ٜرْػ باملؾاصن١  -1
 .َٔ خ٬ٍ ايًعب ميهٓٓا اعتػ٬ٍ ايطاق١ ايش١ٖٝٓ ٚاؿضن١ٝ يًُتعًِ يف إٓ ٚاسز  -2
 .ٜضتب  ايًعب بايزٚاؾع ايزاخ١ًٝ يًُتعًِ سٝح ٜطًب َٓ٘ اـؿ١ ٚ ايغضع١ ٚ ٖشا وتاز إىل ا٫ْتباٙ ٚتؿتض ايشٖٔ  -3
 .ايًعب َطًب أعاعٞ يُٓٛ ٚتًب١ٝ استٝادات املتعًِ املتطٛص٠ ٚتعًُٝ٘ ايتؿهرل ايغًِٝ  -4
 .ايًعب َطًب أعاعٞ ٱثاص٠ تؿهرل املتعًِ ٭ْ٘ ٜٛعع كًٝت٘ ٜٚبين تقٛصات س١ٖٝٓ يٮؽٝا٤  -5



 – 

 
 . ايتعًِ ٖٛ ايتػٝرل املغتُض يف عًٛى ايؿضر ْتٝذ١ َضٚصٙ  غدل٠ ٚتؿاعً٘ َع ايب١٦ٝ 

ٚست٢ ٜغ٢ُ ايتعًِ تعًُا ٜٓبػٞ إٔ ٜعٗض ع٢ً فٛص٠ عًٛى قابٌ ي٬ًُسع١ ٚايكٝاؼ , ٜٚعضف ايتعًِ ع٢ً أْ٘ ايتؿهرل 

ايتعًِ ؾًشيو .ٚايتشنض َٚعاؾ١ املعًَٛات ٖٚٛ ٚظٝؿ١ ايعكٌ , ؾايًعب تؿهض ٚاْتباٙ ٚتؿتض سٖٔ ٖٚٛ إثاص٠ يتؿهرل املتعًِ 

 .  ي٘ ع٬ق١ ٚثٝك١ بايًعب ؾُٗا َعا َتع١ ٚأْػ ٫نتغاب خدلات َٚٗاصات َٚعاصف يًُتعًِ 
  

 
ٖشٙ ا٭يعاب ًٜعب بٗا املتعًِ نًُا صغب ٜٚتٛقـ عٓزَا ٬ٜسغ برْ٘ غرل َٗتِ بٗا  َٔ ٖشٙ : ا٭يعاب ايتكًٝز١ٜ  -1

 .ا٭يعاب ا٫عتكقا١ٝ٥ ٚا٫عتهؾاؾ١ٝ 
 .ٖٚٞ مجٝع ا٭ْؾط١ اييت ٜكّٛ بًعبٗا َٚٓٗا ا٭يعاب ايؾعب١ٝ : ا٭يعاب ايذلٚو١ٝ ٚايضٜام١ٝ  -2
ٖٚٞ إسز٣ ا٭يعاب ايذلنٝب١ٝ ٚؾٝٗا ؾٔ تعبرلٟ ٚتتبع ايٛدزإ ٚايتشٚم اؾُايٞ َٚٓٗا ايضعِ , : ا٭يعاب ايؿ١ٝٓ  -3

 ....أنتب عٓٛاْا شلزٙ ايكق١ , أنتب بٝت ؽعض ٜعدل عٔ َؾاعضى , صنب ٖزٙ ايهًُات عٝح تعطٞ ر٫ي١ إخل 
ٜٚكّٛ بٗا املتعًِ ملعضؾ١ املهْٛات ايذلنٝب١ٝ يؾ٤ٞ َا ميهٔ تٛظٝؿ٘ يف ايذلب١ٝ : ا٭يعاب ا٫عتط٬ع١ٝ ا٫عتهؾاؾ١ٝ  -4

 اٱع١َٝ٬ نُجاٍ َا ٖٞ أخ٬م اييت ٜتقـ بٗا املغًِ ؟
ٖشا ْؾاط ممٝظ ؼهُ٘ قٛاعز َٛمٛع١ , ي٘ بزا١ٜ قزر٠ ٚنشيو ْٗا١ٜ قزر٠  ٚميهٓٗا  ت١ُٝٓ : أيعاب ايًػ١ٜٛ اٍ -5

 .نؿا٠٤ ا٫تقاٍ ايًػٟٛ ٚمتٓض ؾضل يٲبزاع ايًػٟٛ 
ٚؾٝٗا ٜهتغب املتعًِ َعًَٛات َٚعاصف ٚخدلات ٜٚزخٌ َٔ مُٓٗا عٓٛاْا أٚ تًدٝقا يكق١  أٚ إٔ : ا٭يعاب ايجكاؾ١ٝ  -6

 .ٜهتب  املتعًِ َٔ كًٝت٘ قق١ تبني سيو ايعٓٛإ 
ٚميجٌ ٖشا ايًعب ايبٓا٤ ٚايتؾزٜز بايطضم ٚاملٛار املدتًؿ١  نُجاٍ بٓا٤ ايبٝت ٫ ٜهتٌُ إ٫ : ا٭يعاب ايذلنٝب١ٝ ايبٓا١ٝ٥  -7

 .بإداب١ مجٝع ا٭ع١ً٦ 
 .تغتدزّ ملٔ ٜعإْٛ َٔ امطضابات ْؿغ١ٝ كتًؿ١ يتدًٝقِٗ مما ٜعإْٛ : ا٭يعاب ايع٬د١ٝ  -8
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تهغب٘ ايكزص٠ ع٢ً ايذلنٝظ ٚؼغٔ املغت٣ٛ ايتعًُٝٞ سٝح ا٫ْتباٙ ط١ًٝ اؿق١ ٚتكٟٛ ساع١ ايبقض ٚتٓاعب مجٝع 

 ا٭عُاص  
 

  : 
تٛمع ع٢ً ايهض٠ َٔ قبٌ املع١ًُ أصقاّ ٜٚهٕٛ يزٜٗا يهٌ صقِ ع٪اٍ ٖٚشٙ ايًعب١ َٓاعب١ يًتكِٜٛ بعز ا٫ْتٗا٤ َٔ ؽضح  

ايزصؼ ٜبزأ املتعًُٕٛ بكشف ايهض٠ ٚعٓز تٛقـ املع١ًُ عٔ ايتقؿٝل َٔ ٜهٕٛ عٓزٙ ايهض٠ , ايضقِ ايشٟ تٛقؿت عٓزٙ ايهض٠ 

 ٜغرٍ ايغ٪اٍ ٚتعط٢ ايزصد١ أٚ ٖز١ٜ صَظٜ٘ أٚ رصد١ يًُذُٛع١

: 
 

تٗزف ٖشٙ ايًعب١ إىل تضب١ٝ ساع١ ايبقض يز٣ َٔ مياصعٗا َٔ خ٬ٍ متٝٝظ ا٭ؽٝا٤ اييت ٜؾاٖزٖا , ٚإنغاب٘ ايزق١ يف 

 .٬َسع١ ا٭ؽٝا٤ ٚٚفؿٗا , ٖٚشٙ ايًعب١ َٓاعب١ يًُضسًتني ا٫بتزا١ٝ٥ ٚاملتٛعط١ 
 

 
ٜزع٢ أسز املتعًُني ٖٚٛ ًٜبػ يباؼ َتدـ ٜتشزخ َع املعًِ ملٛمٛع َعني ٚع٪اٍ ٚدٛاب بني املعًِ ٚاينٝـ ٚعٓز 

 .ا٫ْتٗا٤ ٜغرٍ املعًِ َٔ ٖٛ ٖشا اينٝـ 
 .انتؾاف ايكِٝ اييت ؼزخ عٓٗا اينٝـ املتعًِ ممهٔ إٔ ٜهٕٛ اينٝـ ٜتشزخ مبٛمٛع  قز أعزٙ املعًِ َغبكا ي٘ ٚع٢ً 
 .ٜٚٛمع تاز ايتؿٛم ع٢ً صأؼ اجملُٛع١ اييت سنضت أنجض َٔ ق١ُٝ 



 – 

 
 

 
تٗزف ٖشٙ ايًعب١ إىل إنغاب َٔ مياصعٗا ايكزص٠ ع٢ً اعتهُاٍ سضؾني َغتبعزٜٔ َٔ ايه١ًُ امله١ْٛ َٔ أصبع١ سضٚف , 

 .ايجايح ٚايضابع ٚاـاَػ يف املضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ ٚاملضس١ً املتٛعط١ ٚاملضس١ً ايجا١ْٜٛ ) ٚايًعب١ َٓاعب١ يًُضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ 
 

 
-ذ) ٜتِ ؼنرل أٚصام بعزر اجملُٛعات ٜٚهتب ع٢ً نٌ ٚصق١ اؿضؾني ا٭ٍٚ ٚا٭خرل َٔ عزر َعني َٔ ايهًُات , َجاٍ 

ٚ  تقبض خؾٛع , ٚعٓز زلاع اٱؽاص٠ تكّٛ نٌ فُٛع١ بتغذٌٝ ا٭سضف ايٓاقق١ , ٚتؿٛط / ٚإسا أمؿٓا سضف ـ( ع

 . اجملُٛع١ ٚتعط٢ تاز ايبطٛي١ أٚ رصد١ يًُذُٛع١ 
  

 
 

 .ُٜٓٞ ٖشا ايٓؾاط املٗاصات ايًػ١ٜٛ يًُتعًِ , ٜٚغاعز املتعًِ ع٢ً إٔ ٜطًل ايعٓإ ـٝاي٘ 
 .( يعب١ ؾضر١ٜ ) ٖٚٞ يعب١ ؾُٝع املضاسٌ 

 
 

قك ققافات َٔ صعّٛ اجمل٬ت ٚايهاصٜهاترل أٚ فٛص٠ ايتكطت َٔ ناَرلا ؾٝٗا  ؽدق١ٝ ٚاسز٠ أٚ أنجض َٔ ؽدق١ٝ   

 .ٚتٛطع بعزر املتعًُني

 
 .ٜغذٌ املتعًِ ايتعًٝل عًٝٗا ٚ ٜؿنٌ إٔ ٜهٕٛ ايتعًٝل إهابٞ -1
 .أٚ إٔ ٜتدٌٝ اؿٛاص بني ايؾدقٝات يف ايقٛص٠   -2
 .  نُا ميهٓ٘ إماؾ١ فٛص٠ أخض٣ ع٢ً ايقٛص٠ أٚ ايضزل١ عٝح ٜهٕٛ شلا َٛقـ سغٔ  -3
  



 – 

 
 

تطًـل يـ٘ ايعٓـإ    ٚ تؾذٝع املتعًُني ع٢ً ايتعبرل عٔ َؾاعضِٖ َٔ خ٬ٍ ٖشٙ ايًعب١ ,ٚ تظٜز املـتعًِ عًـ٢ ايجكـ١ بـايٓؿػ ,     

يعبــ١ ) تقــًض ؾُٝــع املضاســٌ  . بــايتعبرل َٚــا ىــاط يف خــاطضٙ عًــ٢ ايــٛصم ,ٚ  ٜؾــعض برْــ٘ َٗــِ ملعًُــ٘ , ٚتعًُــ٘ اؾــضأ٠       

 .( مجاع١ٝ

 
 

ٖٚٞ َٓاعب١ يهٌ َضس١ً  , َٚٔ ثِ ع٢ً املعًِ مجع ا٭ٚصام ٚقضا٠٤ . ٜٛؾض يهٌ َتعًِ ٚصق١ ٚقًِ ٜٚعطٕٛ ٚقتا يهتابت٘ 

نٌ َٛمٛع َٚٓاقؾ١ املتعًُني نٝـ عٝتقضؾٕٛ يف َٛاد١ٗ ٖشٙ املٛاقـ , َٚا ايك١ُٝ  اييت انتغبٖٛا املتعًُني َٔ 

 .  ٖشٙ ايًعب١ 

 
 

 
: 

) تهغب املتعًِ نٝـ ٜهتؾـ ٜٚزقل , ٚتهغب٘ ا٫ٖتُاّ ملعضؾ١ املعًَٛات ايٛاصر٠ بايزصؼ , ٚتقًض ؾُٝع املضاسٌ يعب١ 

 ( .يعب١ مجاع١ٝ 
 

 
عبزا هلل ايشٟ عُٝض عًِٝٗ خاصز ايؿقٌ     ٚ ٜعطِٝٗ املعًِ  ) ع٢ً ؽهٌ را٥ض٠ ٚىضز املتعًِ املتعًِ هًػ فُٛع١ َٔ  

طايب ٚ ٜكٍٛ ي٘ َا / َعًَٛات كتقض٠ عٔ ايزصؼ ٚبعزٖا ٜزخٌ عبز اهلل ٜٚزخٌ راخٌ ايزا٥ض٠ ٚميض ع٢ً طايب 

ايػُٛض  ؾٝكٍٛ ي٘ برٕ ايكزص َٔ فٓع َٔ ؟ ؾٝذٝب عبز اهلل ,  ٚتٛمع ؾ١ٓ ايتشهِٝ يتزيٞ بضأٜٗا إٕ ناْت اٱداب١ 

 .فشٝش١ أّ خاط١٦ ٚيف ايٓٗا١ٜ ٜعطٞ ايزصد١ يًُذُٛع١ اييت ٜٓتغب شلا عبز اهلل 



 – 

 
: 

ٜتكُك املتعًِ ؽدق١ٝ َشٜع إخباصٟ , تزعِ ثك١ املتعًِ بٓؿغ٘ , تعًُ٘ نٝـ ٜتٓاؾػ َع باقٞ املشٜعني بايؿقٌ , 

تؾذع٘ ع٢ً اٱبزاع , تعًُ٘ نٝـ وذلّ اؿكا٥ل , تؾذع ع٢ً ا٫ْتعاّ يًشنٛص يًُزصع١ ٭را٤ رٚصٙ , ا٫ٖتُاّ باملار٠  

 .( ؾضر١ٜ ) املضاسٌ ؾُٝع .٭ْ٘ فاص ي٘ رٚص َِٗ , ايجك١ بايٓؿػ 

 
 

ٜعطٞ املعًِ َغبكا َٛمٛع ايزصؼ ًَدقا يًُتعًِ يف املضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ , أَا بايٓغب١ يًُضسًتني املتٛعط١ ٚايجا١ْٜٛ 

 . ؾِٗ َٔ ٜعزٕٚ املار٠ ٚاملعًِ ٜطًع عًٝٗا ٚوزر ي٘ اؿق١ اييت عٝشٜع بٗا ايزصؼ نرخباص 

 
 

 .( ؾضر١ٜ ٚ مجاع١ٝ ) تعًِ املتعًِ ق١ُٝ ا٫ْنباط ٚايٓعاّ , ٚتهغب٘ ق١ُٝ ؼٌُ املغ٦ٛي١ٝ ,  ٖٚٞ تٓاعب مجٝع املضاسٌ 

 
 

يف ْٗا١ٜ اؿق١ يز٣ املعًِ فٓزٚم ٚىتاص َٔ نٌ فُٛع١ َتعًُا ميجٌ فُٛعت٘ ٚ ٜتكزّ عٓز املعًِ ٚميز ٜزٙ 

راخٌ ايقٓزٚم ٚىتاص ٚصق١ ٖٚشٙ ا٭ٚصام َهتٛب عًٝ٘ رٚص ٖشا املتعًِ يف سق١ َكب١ً نرٕ ٜهٕٛ َعًُا ْاؽ٦ا , أٚ َعزا 

أٚ ًٜػٞ بعض  يٝكضٙٚبعزٖا ٜرتٞ املتعًِ ايّٝٛ ايشٟ ًٜٝ٘ ٜعطٞ املعًِ عًُ٘  اي٬فؿٞأٚ ايٛادب  يًٛعا٥ٌ , أٚ ايتكِٜٛ , 

 .ؾ٬ تغٓز ي٘ ٚسزٙيف ا٭عُاٍ ايؾ٤ٞ أٚ ٜنٝـ عًٝ٘ ايتعز٬ٜت, ٜٚغاعز املتعًِ فُٛعت٘ 



 – 

 
  
اخذل رصعا َٔ رصٚؼ املكضص ايشٟ تزصع٘ , ٚ اقذلح ث٬خ أيعاب تضب١ٜٛ تغتدزَٗا ؾٝٗا   – 1

 :َتبعا بٓٛر اؾزٍٚ اٯتٞ 

اسن  م

 اللعبة

الهدف   نىعها

 التربىي

 أسلىب التنفيذ

1         

2         

3         
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ٖٞ ايٛعا٥ٌ املغاعز٠ ع٢ً ايؿِٗ ٚا٫عتٝعاب ٚاؿؿغ , َٚٓٗا اـضٜط١ ايش١ٖٝٓ اييت تعز  ٚع١ًٝ تضب١ٜٛ نجرل٠ 

, ؾعَّاي١ , أسٝاْا تتعًٖل باملعِِّ بػ١ٝ إٜقاٍ ايؿهض٠ يًُتعِِّ, ٚأسٝاْا ٜغتدزَٗا املتعِِّ يًشؿغ ٚاملضادع١ ٚايتًدٝك

ٖٚٞ ٚع١ًٝ سزٜج١ ٚأعًٛب َبتهض ْعبِّض ؾٝٗا عٔ أؾهاصْا عدل كٖط  ْكّٛ بضزل٘ باعتدزاّ ايهتاب١ ٚايقٛص 

ٚايضَٛط ٚا٭يٛإ عٛض ا٫قتقاص ع٢ً ايهًُات ؾك , ؾٓضب  َعاْٞ ايهًُات بايقٛص, ْٚضب  املعاْٞ املدتًؿ١ بعنٗا  

.ببعض  
 

 
.عٗٛي١ ايٛفٍٛ يًُع١ًَٛ, ٚعضع١ َضادعتٗا بؾهٌ أعٌٗ عٔ طضٜل ايضدٛع يًدضٜط١ ايش١ٖٝٓ -1   

تعطٞ املتعًِ فٛص٠ ؽا١ًَ عٔ املٛمٛع ايشٟ ٜضٜز رصاعت٘ أٚ ايتشزُّخ عٓ٘, ؾُغتدزّ اـضٜط١ ايش١ٖٝٓ ٜهٕٛ  -2

.َِٓعقٝطّا باملٛمٛع َٔ مجٝع دٛاْب٘, ٜٚنُٔ بشيو تػط١ٝ مجٝع ْكاط املٛمٛع بؾهٌ   

.متهِّٔ املتعًِ َٔ ٚمع نٌ أؾهاصٙ َٚا ٜزٚص يف سٖٓ٘ ٚأندل قزص ممهٔ َٔ املعًَٛات عٔ املٛمٛع يف ٚصق١ ٚاسز٠ -3  

تغاعز املتعًِ ع٢ً تضتٝب املعًَٛات ٚتقٓٝـ املؿاِٖٝ -4 .  

ٌِّ يًُتعًِ َعضؾ١ ايٓكط١ اييت ٚفًٓا إيٝٗا عٛا٤ يف اؿؿغ أٚ ايبشح أٚ ايتدطٝ  رٕٚ ْغٝاْٗا -5  .تغ  

متهِّٓٓا َٔ صب  املعضؾ١ اؾزٜز٠ باملعاصف ايغابك١, بطضٜك١ متهٔ املتعًِ َٔ ا٫ط٬ِّع عًٝٗا رؾع١ ٚاسز٠  -6 

.ٚبؾُٛي١ٝ   

تٛايٞ ا٭ؾهاص يف سٖٔ املتعًِ بعز قٝاَو برٍٚ خطٛات صعِ اـضٜط١ ايش١ٖٝٓ, أؾهاص قز ٫ تعٗض يو يٛ اعتُزت  -7 

.ع٢ً ايهتاب١ املباؽض٠, ٚايغبب أْو قُت تعٌُ بٓؿػ طضٜك١ عٌُ رَاغو  

ُِّٞ يف املتعًِ ايٓؾاط اٱبزاعٞ  -8  .ايعك١ًٝ َ٘ٚٗاصاتاـضٜط١ ايش١ٖٝٓ تٓ  



 – 

 

 
 1:ايٛعا٥ٌ :
,ايطضٜك١ ايٝز١ٜٚ, ٚايطضٜك١ اؿاعٛب١ٝ: صعِ اـضٜط١ ايش١ٖٝٓ ع٢ً طضٜكتني, ُٖاٜعتُز   

 
:ؼتاز إىل  ؾايطضٜك١ ايٝز١ٜٚ  

( .أؾكٞ ) , ْغتدزَٗا بؾهٌ عضمٞ  َ٪طض٠ٚصق١ بٝنا٤ أٚ ١ًَْٛ غرل َغطض٠ ٫ٚ *   
  * أق٬ّ َتعزِّر٠ ا٭سذاّ ٚا٭يٛإ ٚا٭ْٛاع

.  ٚ١َّْ أق٬ّ ًَ ل  قًِ صفا*    
َجٌ بضْاَر ؾٝشتاز بضْاَر يضعِ اـضا٥  ايش١ٖٝٓ : ايطضٜك١ اؿاعٛب١ٝ  

(FreeMind) ٚأ (MindMapper) 

:  
  .ؼزٜز املٛمٛع 

  .اعتدضاز املؿاِٖٝ ا٭عاع١ٝ 
مزِّر ٚع  ايٛصق١ نُضنظ ي٬ْط٬م, ثِ ْضعِ را٥ض٠ فػرل٠ َج٬, ْٚنع َٛمٛعٓا يف ؽهٌ نتاب١ أٚ صَظ أٚ صعِ  -1 

. بغٝ  ٜعبِّض عٔ املٛمٛع ايض٥ٝػ ٚميجٌِّ ايؿهض٠ عٝح ٜغٌٗ تشٗنضٙ  
.نتاص ا٫ػاٙ ايشٟ ْضٜز إٔ ْضعِ ؾٝ٘ ايتؿضُّعات, ؽضٜط١ اؿؿاظ ع٢ً ا٫ػاٙ نٌ َض٠ ْٛر ؾٝٗا صعِ خضٜط١ س١ٖٝٓ -2   
ايه١ًُ اييت ؽتقض املٛمٛع ايض٥ٝغٞ يتُجٌِّ ا٭ؾهاص ا٭عاع١َّ, ٚمزِّر -ْكّٛ بٛمع تؿضُّعات تٓطًل َٔ َضنظ ايٛصق١  -3 

ْهتبٗا ؾٛم ايؿضع باعتدزاّ ا٭يٛإ املدتًؿ١ يًؿضٚع, ع٢ً إٔ تهٕٛ ٖشٙ ايؿضٚع عباص٠ عٔ خ   -يهٌ ؾضع ن١ًُ َؿتاس١َّ 

ايؿهض٠ امل١ُٗ ٱبضاطٖا را٥ض٠ سٍٛ َٓشٔ عضٜض َٔ د١ٗ املضنظ, يٝقبض أنجض رق١ عٓز ْٗاٜت٘, َع إَها١ْٝ صعِ خ  أٚ 

.بؾهٌ ٫ؾت  



 – 

ميهٔ ٚمع فٛص صَظ١ٜ ع٢ً نٌ ؾضع َٔ ايؿضٚع ايغابك١ تعبِّض عٔ َعٓاٙ, أَا  -4 

اشلزف َٔ اعتدزاّ ٖشٙ ايقٛص ٚنشا ا٭يٛإ ؾٗٛ ؼبٝب ايضعِ يًٓؿػ ٚتٛمٝش٘  

.ٚتقٓٝـ ا٭ؾهاص  
ميهٔ تؿضٜع نٌ ؾضع َٔ ايؿضٚع ايض٥ٝغ١ إىل ؾضٚع ثا١ْٜٛ, َع ٚمع َا ميجًِّٗا  -5 

.طصََٛٔ نًُات أٚ نًُات َع صعّٛ أٚ   
ْٛافٌ ايتؿضٜعات اؾظ١ٝ٥ إىل غا١ٜ إْٗا٤ ا٭ؾهاص اييت تٖٛيزت عٔ ايؿهض٠ ايض٥ٝغ١ -6   
مقٌ يف ايٓٗا١ٜ ع٢ً ؽذض٠ بٗا تؿضعات متجٌِّ أؾهاص املٛمٛع ٚكتًـ دٛاْب٘, 

.بطضٜك١ َتغًغ١ً َٖٓع١ُ  
خٖ   » : قاٍ -صمٞ اهلل عٓ٘  -أخضز ايبداصٟ يف فشٝش٘ عٔ عبز اهلل بٔ َغعٛر 

 ايٓيب 
خطا َضبعا, ٚخٖ  خ٘طا يف ايٛع  خاصدا َٓ٘, ٚخٖ  خٴططا   -اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ف٢ً  -

ٖٳشٳا »: فػاصا إىل ٖشا ايشٟ يف ايٛع  َٔ داْب٘ ايشٟ يف ايٛع , ٚقاٍ ٚٳ ٕٴ,  ْٵغٳا ٖٳشٳا أٱ

٘ٹ  َٴشٹْٝ  بٹ ٘ٴ  ًُ ٚٵ -َأدٳ ٘ٹ : َأ ـَُطُ   -َقزٵ َأسٳاَط بٹ ٙٹ ا ٖٳشٹ ٚٳ ٘ٴ,  ًُ َٳ ٛٳ خٳأصزٷ َأ ٖٴ ٖٳشٳا اٖيشٹٟ  ٚٳ  
ٖٳشٳاايقِّػٳاصٴ  ٘ٴ  ٗٳؾٳ ْٳ ٖٳشٳا  ٙٴ  ٕٵ َأخٵَطَر ٚٳٔإ ٖٳشٳا,  ٘ٴ  ٗٳؾٳ ْٳ ٖٳشٳا  ٙٴ  ٕٵ َأخٵَطَر "اَ٭عٵضٳاضٴ, َؾٔإ  

 
 

 
اخذل رصعا َٔ ايزصٚؼ املكضص٠ , ثِ ْؿش اـضٜط١ ايش١ٖٝٓ اييت عتغتدزَٗا يف ؽضس٘ نا٬َ , َغتدزَا ايقٛص ٚ ايهتاب١ ٚ  

 ا٭يٛإ , ٚ غرلٖا َٔ ا٭ؾهاص اٱبزاع١ٝ 



 – – 

 



 – 

ٚفشب٘ َٚٔ  آي٘املضعًني , عٝزْا قُز ايٓيب ا٭َٞ  ٚع٢ً  ا٭ْبٝا٤ ٚ اؿُز هلل صب ايعاملني ٚايق٠٬ ٚايغ٬ّ ع٢ً خامت

 .تبعِٗ بإسغإ إىل ّٜٛ ايزٜٔ 
 ,,,ٚبعز                                 

; ْتٝذ١ يطػٝإ املار٠ ع٢ً َا سٛشلا َٔ قِٝ َٚبار٨  , ؾإٕ أط١َ ايكِٝ تعز َٔ ايغُات ايٛامش١ يف ايعقض اؿامض

ؾايتكزّ ايباٖض ايشٟ ٚفٌ إيٝ٘ اٱْغإ و وكل ي٘ ايتٛاطٕ ايٓؿغٞ ايشٟ ٜبتػٝ٘ , بٌ إْ٘ عاعز ع٢ً اٖتظاط ايكِٝ 

ايكِٝ  معؿتْٚتٝذ١ شلشا , ٫ٚ ٜغُع إ٫ فٛت٘ , إ٫ سات٘  ٫ٜض٣ ؾٗٛرفبض نٌ َا ُٜٗ٘ املار٠ , ؾ ٚمشايتٗا بزاخً٘

املظٜز ٚ املظٜز َٔ ايزع٠ٛ إىل ايكِٝ ٚا٭خ٬م أفبشت ٖٓاى ساد١ إىل  ايضٚس١ٝ اييت ؼاؾغ ع٢ً ايذلاب  ا٫دتُاعٞ , ٚ

 .ٚ ظضٚف ايعقض  تتٛا٤ّٚ برعايٝب 
إٔ ايكِٝ تكّٛ يف ْؿػ اٱْغإ بايزٚص : " (ؾًغؿ١ ٚؾٔ ) طنٞ لٝب قُٛر يف نتاب٘  ايزنتٛصٜض٣ ٭١ُٖٝ ايكِٝ ٚ

نُا ٜؾا٤ , ؾؿِٗ اٱْغإ ع٢ً سكٝكت٘ ٜتٛقـ ع٢ً َعضؾ١ ايكِٝ اييت  ٜٚضعٝٗاايشٟ ٜكّٛ ب٘ صبإ ايغؿ١ٓٝ هضٜٗا 

ايٛاقع :  " ؾٝكٍٛ ( املؾه١ً اـًك١ٝ ) طنضٜا إبضاِٖٝ ٖشا ايضأٟ يف نتاب٘  ايزنتٛصنُا ٜ٪نز " متغو بظَاَ٘ ٚتٛدٗ٘ 

ؾُا سيو ايؾ٤ٞ ع٣ٛ ايٛعٞ ا٭خ٬قٞ ايشٟ ٜٛقغ  , أفبض اٱْغإ املعافض يف أؽز اؿاد١ إيٝ٘ ؽ٧أْ٘ إسا نإ مث١ 

ٓٳا  }  -تعاىل  -َقزاقّا يكٛي٘ ٚاؿل إٔ اٱْغإ ٖٛ ايها٥ٔ ايٛسٝز ايشٟ وٌُ أَا١ْ ايكِٝ . " إسغاع٘ بايكِٝ  َّْا عٳضٳمٵ ٔإ

ٗٳا اِئإ ًَ ُٳ ٚٳسٳ ٗٳا  ٓٵ َٹ ٔٳ  ٚٳَأؽٵَؿِك ٗٳا  ٓٳ ًِ ُٹ ٜٳشٵ ٔٳ َإٔ  ٝٵ ٍٔ َؾَربٳ ٚٳاِيذٹبٳا ٚٳاِيَرصٵٔض  ٚٳاتٹ  ُٳا ٢ًَ ايغَّ ْٳ١َ عٳ َٳا ٗٴّٛيا ْغٳاِيَر َٶا دٳ ٕٳ َظًُٛ ٘ٴ َنا َّْ ٕٴ ٔإ  } ا
  

 :عظٜظْا املعًِ 
  

إٕ ٖشٙ املشنض٠ تٴعز خ٬ف١ عٌُ را٥ب بشٍ يف عدا٤ ٚفزم ٚعح َنٔ ْٚكاـ َغتؿٝض و ْهتـ َٔ خ٬شلا  

باملامٞ ٚإعار٠ بٓا٥٘ , ٚإمنا أفضصْا ع٢ً اصتٝار آؾام دزٜز٠ َٔ ايتطٜٛض ٚايتذزٜز َٚٛاف١ً صس١ً ايت١ُٝٓ , َٛقٓني أْ٘ ٫  

َع٢ٓ يًشٝا٠ إسا أٖزصت قُٝٓا اٱع١َٝ٬ ايعتٝز٠ قِٝ اؿض١ٜ ٚايغ٬ّ ٚاٱخا٤ , أٚ غابت قِٝ ايؾٛص٣ ٚايعزاي١ ٚاملغاٚا٠ , 

إ٫ فُاّ ا٭َٔ ٚا٭َإ َا ٖٛ اٱْغإ ٚاْتٗهت سكٛق٘ َٚ٪َٓني إٔ اؿؿاظ ع٢ً ٖشٙ ايكِٝ ٚغرلٖا أٖٝٓت نضا١َ أٚ 

٫عتُضاص اؿناص٠ اٱْغا١ْٝ ٚتكزَٗا  ٚبرٕ ايتػٝرل ٫ ميهٔ إٔ وزخ إ٫ َٔ راخٌ اٱْغإ َٚٔ خ٬ٍ إٜكاظ قُٝ٘  

ايٓب١ًٝ ٚا٫صتكا٤ مبؾاعضٙ ٚٚدزاْ٘ , ْٚٗزف َٔ خ٬ٍ ٖشٙ املشنض٠ إىل مجع ايكًٛب ٚايعكٍٛ ٚايغٛاعز ع٢ً ايكِٝ 

 .ايٓب١ًٝ اييت أٖزاٖا اهلل تعاىل يًبؾض يتهٕٛ املٓاص٠ اييت ْٗتزٟ بٗا يف صس١ً اؿٝا٠  
  

 



 – 

 ٪رٟت تٛخت ايٛقٛف ع٢ً أبعار ايٛاقع يف املٝزإ ايذلبٟٛ يتتب٢ٓ ا٭عػ اييتإس ٖزؾت إىل ؼكٝل َا تكزّ  ؾكز ٚاملشنض٠ 

 -:ٞ رتٚ َٔ املٛمٛعات اييت تٓاٚيتٗا املشنض٠ َا ٜايؿاعٌ امل٪ثض , " ايهٝـ " إىل 

 
   .تعضٜـ ايك١ُٝ  •
 . ٚا٫دُٓاعٞأ١ُٖٝ ايكِٝ ع٢ً املغتٜٛني ايؿضرٟ •
 .صٚاؾز تهٜٛٔ ايكِٝ •
 .   َقارص اؽتكام ايكِٝ •
 .َغتٜٛات ايكِٝ •
 . ايكِٝ   تقٓٝـ•
 .اعذلاتٝذ١ٝ ؼًٌٝ ايكِٝ •
 .مناسز  أع١ً٦ ؽا٥ع١ يف نٝؿ١ٝ قٝاؼ املعًِ يًكِٝ •
 .مناسز يًكِٝ َٚعاٖضٖا ايغًٛن١ٝ َٔ خ٬ٍ ايهتب ايزصاع١ٝ ملار٠ ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬ •
 .تنُٓت أع١ً٦ يٛصـ ايعٌُ  نُا٬َسل تنُٓت مناسز إعزار رصٚؼ اؽتًُت ع٢ً ايكِٝ َٚعاٖضٖا ايغًٛن١ٝ •

 
  . ؼكٝل ايطُٛح ْٚرٌَ إٔ ٜهٕٛ ٖشا ايعٌُ سا َغت٣ٛ ٚاعز بايتػٝرل ٚايتذزٜز يف املٝزإ ايذلبٟٛ ٚإٔ ٜهٕٛ يب١ٓ َٛؾك١ يف 

    
    

ٟ إىل عٛا٤   ايغبٌٝٚاهلل املٛؾل ٖٚٛ اشلار



 – 

 

ؾايؾـ٤ٞ ايكِّـِٝ َـا يـ٘ قُٝـ١      : ايقـ٬ح ٚا٫عـتكا١َ   : َادز طنٞ اؾ٬ر  يًك١ُٝ قاٍ برْٗا / يف أسز ايتعاصٜـ اييت أٚصرٖا ر 

ُٶا"..  بق٬س٘ ٚاعتكاَت٘ , َٚٓ٘ قٛي٘  ٝٳ ٓٶا قٹ           .أٟ َغتكُّٝا "  رٹٜ

                                                                                  

 

 :     ٫ ٜٛدز تعضٜـ ٚاسز ملؿّٗٛ ايكِٝ ؾهٌ باسح ٜعضؾ٘ سغب ؽقق٘ , ْٚٛصر َٔ ٖشٙ ايتعاصٜـ 
عباص٠ عٔ املعتكزات اييت وًُٗا ايؿضر مٛ ا٭ؽٝا٤ ٚاملعـاْٞ ٚأٚدـ٘ ايٓؾـاط املدتًؿـ١, ٚايـيت      " : ميهٔ تعضٜـ ايكِٝ برْٗا -1

تعُــٌ عًــ٢ تٛدٝــ٘ صغباتــ٘ ٚاػاٖاتــ٘ مٖٛــا, ٚؼــزر يــ٘ ايغــًٛى املكبــٍٛ ٚاملضؾــٛض ٚايقــٛاب ٚاـطــر, ٚتتقـــ بايجبــات    

 " . ايٓغيب
ا٭سهاّ اييت ٜقزصٖا ايؿضر بايتؿنٌٝ أٚ عزّ ايتؿنٌٝ يًُٛمٛعات ٚا٭ؽٝا٤, ٚسيو يف مـ٤ٛ تكُٝٝـ٘ أٚ تكـزٜضٙ شلـشٙ     "  -2

املٛمٛعات أٚ ا٭ؽٝا٤ , ٚتتِ ٖشٙ ايعًُٝـ١ َـٔ خـ٬ٍ ايتؿاعـٌ بـني ايؿـضر مبعاصؾـ٘ ٚخدلاتـ٘ ٚبـني ممجًـٞ اٱطـاص اؿنـاصٟ             

 " .ايشٟ ٜعٝؿ ؾٝ٘ , ٜٚهتغب َٔ خ٬ي٘ ٖشٙ اـدلات ٚاملعاصف 
 

 

 : أْٗا تهُٔ أ١ُٖٝ ايكِٝ ع٢ً املغت٣ٛ ايؿضرٟ يف   
 .ت٧ٝٗ يٮؾضار اختٝاصات َع١ٓٝ ؼزر ايغًٛى ايقارص عِٓٗ   •
ميهٔ ايتٓب٪ بغًٛى فاسبٗا َت٢ عضف َا يزٜ٘ َٔ قِٝ أٚ أخ٬قٝات يف املٛاقـ املدتًؿ١ ٚبايتايٞ ٜهٕٛ  ايتعاٌَ َع٘  •

 .يف م٤ٛ ايتٓب٪ بغًٛن٘ 
تعطٞ ايؿضر إَها١ْٝ أرا٤ َا ٖٛ َطًٛب َٓ٘ ٚمتٓش٘ ايكزص٠ ع٢ً ايتهٝـ ٚايتٛاؾل ٚؼكٝل ايضما عٔ ْؿغ٘ يتذاٚب٘  •

 .َع اؾُاع١ يف َبار٥ٗا ٚعكا٥زٖا ايقشٝش١ 
ؼكل ي٘ اٱسغاؼ با٭َإ ٚتعطٞ ي٘ ايؿضف١ يف ايتعبرل عٔ ْؿغ٘ , بٌ ٚتغاعزٙ ع٢ً ؾِٗ ايعاو احملٝ  ب٘ ٚتٛعع  •

 .إطاصٙ املضدعٞ يف ؾِٗ سٝات٘ ٚع٬قات٘ 
تعٌُ ع٢ً مب  ايؿضر يؾٗٛات٘ نٞ ٫ تتػًب ع٢ً عكً٘ ٚٚدزاْ٘ ٭ْٗـا تـضب  عـًٛن٘ ٚتقـضؾات٘ مبعـاٜرل ٚأسهـاّ        •

 .ٜتقضف يف م٥ٛٗا ٚع٢ً ٖزٜٗا 
٘    ٙتؾرل إىل ايهٝؿ١ٝ اييت عٝتعاٌَ بٗا اٱْغإ يف املٛاقـ املغتكب١ًٝ ٚتغاعز• ٘  ع٢ً ايتؿهرل ؾُٝـا ٜٓبػـٞ عًٝـ ػـاٙ   ؾعًـ

 .تًو املٛاقـ ٚا٭سزاخ , ٚؼزر ي٘ ا٭عايٝب ٚايٛعا٥ٌ اييت ىتاصٖا ػاٖٗا 

 



 – 

 
ٚؼــزر يــ٘ أٖــزاف سٝاتــ٘ َٚجًــ٘ ايعًٝــا َٚبار٥ــ٘ ايجابتــ١ املغــتكض٠ ايــيت ؼؿــغ يــ٘ ٖــشا     , ؼؿــغ عًــ٢ اجملتُــع متاعــه٘   -1 

 ايتُاعو ٚايجبات اي٬طَني ملُاصع١ سٝا٠ ادتُاع١ٝ ع١ًُٝ 
تغــاعز اجملتُــع عًــ٢ َٛادٗــ١ ايــتػرلات ايــيت ؼــزخ ؾٝــ٘ بتشزٜــزٖا ا٫ختٝــاصات ايــيت تغــٌٗ يًٓــاؼ سٝــاتِٗ  ٚؼؿــغ       -2

 .يًُذتُع اعتكضاصٙ ٚنٝاْ٘ يف إطاص َٛسز 
ؾايكِٝ ٚا٭خ٬قٝات اؿُٝز٠ ٖـٞ ايضنٝـظ٠ ا٭عاعـ١ٝ ايـيت تكـّٛ عًٝٗـا        ;هٕٛ عًٝ٘ اجملتُعات تتغاعز ع٢ً ايتٓب٪ مبا ع -3

اؿناصات , ٚبايتايٞ ؾٗٞ تعز َ٪ؽضات يًشناص٠ , ؾاجملتُع ايشٟ وٌُ قُٝا ٚأخ٬قٝات فتُع ٜتٓبر ي٘ عنـاص٠ ٚصقـٞ   

 .ٚاطرٖاص , ٚإسا َا اْٗاصت تًو ا٭خ٬قٝات عكطت اؿناص٠ ٚأفبشت ا٭َِ يف طضٜكٗا إىل ايتدًـ 
غتدزّ نُعاٜرل َٚٛاطٜٔ ٜكاؼ بٗا ايعٌُ ٜٚكِٝ مبكتناٖا ايغًٛى , ٚبايتـايٞ ميهـٔ اعـتدزاَٗا يف فـاٍ ايتٛدٝـ٘      تٴ -4

ايٓؿغــٝني  فــٝنيقاتٚاٱصؽــار ايٓؿغــٞ ٚاْتكــا٤ ا٭ؾــضار ايقــاؿني يــبعض املٗــٔ َجــٌ عًُــا٤ ايــزٜٔ ٚصدــاٍ ايذلبٝــ١ ٚا٫خ     

ٖـشا باٱمـاؾ١ إىل أُٖٝـ١ ايـزٚص ايـشٟ تًعبـ٘ ايكـِٝ يف عًُٝـ١         . ٚا٫دتُاعٝني ٚغرلِٖ , ٚيف تعًِٝ ايٓاؼ ايكِٝ ايقـشٝش١  

 .ايع٬ز ايٓؿغٞ 
تتٛقـــ قــ٠ٛ اجملتُــع ٚمتاعــه٘ إىل ســز نــبرل عًــ٢ ٚســز٠ ايكــِٝ ; ؾهًُــا طارت ٚســز٠ ايكــِٝ راخــٌ اجملتُــع طار متاعــه٘      -5

 ٚاصتباط٘ , ٚنًُا قٌ اصتباطٗا طار ايتؿهو ا٫دتُاعٞ  

 
ٚايكِٝ ٚسزٖا نؿ١ًٝ عٌ ايقضاعات ٚا٭طَات ايـيت ٜتعـضض شلـا اٱْغـإ ْتٝذـ١ ايتطـٛص ٚايتكـزّ ايعًُـٞ ٚايتهٓٛيـٛدٞ          

نُا إٔ ايكِٝ ايز١ٜٝٓ تتؿٛم يف سيـو عًـ٢ بكٝـ١ أْـٛاع ايكـِٝ ٭ٕ      . ؾٗٞ تٛدز ْٛعا َٔ ايتهاٌَ يهٌ دٛاْب ايٛدٛر ٚاؿٝا٠ 

 .                         ايزٜٔ ٖٛ أعاؼ ايكِٝ ٚايزاعٞ را٥ُا إىل تزعُٝٗا    

                                                
 -تعـاىل   –ٚايكِٝ ايز١ٜٝٓ ْابع١ َـٔ ا٭رٜـإ , ٚشلـشا ؾٗـٞ قـِٝ صٚسٝـ١ قـارص٠ عًـ٢ ٖزاٜـ١ اٱْغـإ ٭ْٗـا َـٔ فـٓع اهلل                       

ايشٟ خًل ايٓؿٛؼ ٚأشلُٗا ؾذٛصٖا ٚتكٛاٖا , ٚاٱعـ٬ّ سـني دـا٤ أؽـاع بـني ايٓـاؼ قُٝـا دزٜـز٠ عًـ٢ غـرل َـا نـإ َعتـارا              

ارع إىل عـبٌٝ صبـو باؿهُـ١ ٚاملٛععـ١     ) : يزِٜٗ ٚأخش ٜزعٛ إىل اعتٓام ٖشٙ ايكِٝ عٔ طضٜل اؿه١ُ ٚاملٛعع١ قاٍ تعاىل 

 .( 125) عٛص٠ ايٓشٌ  ( اؿغ١ٓ ٚدارشلِ باييت ٖٞ أسغٔ  
  

ٚإسا نـإ   ٗا يهبض مجاح َا ٜتٓاؾض َعيًكِٝ ٖٛ ايزٜٔ  ْؿغ٘ , ٚقز دا٤ اٱع٬ّ بكُٝ٘ ايغا١َٝ  يشيو نإ ايٓبع ايقشٝض 

, ايــيت اعــتطاعت إٔ تعًــٛ باٱْغــإ إىل أصقــ٢ َغــت٣ٛ   , ايــزٜٔ ٖــٛ أعــاؼ ايكــِٝ ؾــإٕ ا٭خــ٬م ٖــٞ ايكــ٠ٛ ايضٚسٝــ١ ايهــدل٣  

 . ٚايؿقٌ بني ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايكِٝ ايز١ٜٝٓ ٜؾب٘ ايؿقٌ بني ايؿضٚع ٚاؾشٚص



 – 

 

ٚخـدل٠ ايؿـضر ٚايذلبٝـ١     ,ايـزٜٔ , ايب٦ٝـ١ ايجكاؾٝـ١    : َٚٔ ثـِ ايٓعـاّ ايتـزصهٞ شلـا      , َٔ أِٖ ايضٚاؾز ايعا١َ يف تهٜٛٔ ايكِٝ 

ايـشنا٤ , ٚاؿادـات , ٚاملٝـٍٛ     :اييت ٜتًكاٖا , ٚاؾٛ ايعا٥ًٞ  , ٚاملزصع١ , ٚاجملتُع , ثِ ترتٞ بعز سيو صٚاؾز أخض٣ َٔ َجـٌ  

ــل اـــدل٠ ايؾدقــ١ٝ       ــٗا تتشكــل عــٔ طضٜ ــارص٠ ٚاٱصار٠ ٚنً ــل    , باٱمــاؾ١ إىلٚا٫ػاٖــات , ٚصٚح املب صٚاؾــز أخــض٣ تتعً

 . أعًٛب اؿٝا٠ ٚايعارات ٚايتكايٝز ا٭عض١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ , ٚمناسز ايغًٛى : با٭فٌ ايب٦ٝٞ  ٖٚٞ ع٢ً عبٌٝ املجاٍ 

 

 

ٚقز مت ايتٛفٌ إىل . ٜعز ايكضإٓ ايهضِٜ ٚايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ إماؾ١ إىل اـدل٠ ايتاصى١ٝ َٔ املقارص ا٭عاع١ٝ ٫ؽتكام ايكِٝ 

ٖشٙ ايكا١ُ٥ َـٔ خـ٬ٍ ايكـضإٓ ايهـضِٜ ٚايغـ١ٓ ايٓبٜٛـ١ ٚؼًٝـٌ ايهتابـات ايتاصىٝـ١ عـٔ تاصىٓـا اٱعـ٬َٞ ؾايع٬قـ١ بـني               

ايتاصٜخ ٚايزٜٔ ع٬ق١ ق١ٜٛ , ٚقز مت ايتٛفٌ إىل فُٛعـ١ نـبرل٠ َـٔ ايكـِٝ يهـٌ َٓٗـا فُٛعـ١ َـٔ املعـاٖض ايـيت تعـدل            

 . عٓٗا  

 ايغًٛن١ٝ َعاٖضٖا ايكِٝ

 ايعبٛر١ٜ
بهٌ أْٛاع ايعبار٠  , ؽًٝك ايكًب َٔ أَضاض ايٓؿام ٚايضٜا٤ , عزّ اؽاس  -تعاىل  –إؾضار اهلل 

 . . . .ٚعاطات بني ايعبز ٚصب٘ 

 . . .يف مجٝع ا٭عُاٍ , ابتػا٤ ا٭دض ٚايجٛاب َٔ اهلل تعاىل  -تعاىل  –إخ٬ل اي١ٝٓ هلل  اٱخ٬ل

ايٛؾا٤ بايعٗز  

 ٚايٛعز

 اسذلاّ ايعٗٛر ٚاملٛاثٝل َع نٌ ايبؾض , ٚعزّ خًـ ايٛعز ٚ ايجبات ع٢ً املبزأ

 أرب اؿزٜح
اٱفػا٤ يًُتشزخ ٚعزّ َكاطعت٘ , ٚعزّ إؽػاٍ املؾػٍٛ بايتشزخ إيٝ٘ ٚ إبزا٤ ا٫ٖتُاّ باملتشزخ 

 . . . .َُٗا نإ َغتٛاٙ 

 ايك٠ٛ
 ايقش١  , َٚٛاد١ٗ ايقعاب ٚاملداطض     بتك١ٜٛ ايق١ً بني ايعبز ٚصب٘  , ايعٓا١ٜ 

 . .ٚإعزار ايعز٠ يٮَٛص قبٌ ٚقٛعٗا  

ع١َ٬ ايقزص َٔ  

 ا٭سكار

 سب اـرل يٰخضٜٔ , تضى ا٭ْا١ْٝ ٚسب ايشات , قنا٤ َقاحل ايعبار ٚساداتِٗ 
 . . . .ٚ ايجك١ ؾُٝا عٓز اهلل تعاىل 

 ايعؿ١ ٚايطٗض
 ايتعؿـ عُا يف ٜز اٯخضٜٔ , غض ايبقض عٔ نٌ قضّ  

 ...ٚ تطٗرل ايكًب ٚ ايٓؿػ ٚ اؾٛاصح َٔ اٯثاّ   

  
 ايؾٛص٣

 صأٟ اؾُاع١ يف اؽاس ايكضاصات , اـنٛع يضأٟ ا٭غًب١ٝ َا و ىًـ سهُا ؽضعٝا  سذلاّا
 . . . . .اعتؾاص٠ أٚيٞ اـدل٠ يف فاٍ املؾٛص٠  ,عزّ تغؿٝ٘ آصا٤ اٯخضٜٔ 

  
 ايطاع١

  

ٚاتباع عٓت٘  طاع١   -  -طاع١ اهلل تعاىل ٚا٫ْكٝار ٭ٚاَضٙ عبشاْ٘ ٚتعاىل , طاع١ ايضعٍٛ ايهضِٜ

 ...أٚيٞ ا٭َض ؾُٝا ٫ ىايـ ؽضع اهلل تعاىل 



 – 

  

 
 اؿض١ٜ

سل نٌ ؾضر إٔ ٜتشانِ إىل  ُٔ ؾسض١ٜ ايعبار٠ , سض١ٜ ايضأٟ ٚايؿهض , سض١ٜ اؽاس ايكضاصات رٕٚ اعتبزار  

 ....  ايؾضٜع١ اٱع١َٝ٬ 

 ايعزٍ
 ٓؿػ , رؾع ايعًِ عٔ اٯخضٜٔ ايايعزٍ يف ايكٍٛ ٚايؿعٌ , رؾع ايعًِ عٔ 

 ..ا٫ْتؿاع مبٛاصر اجملتُع  

  
 ا٫ْتُا٤

 بشٍ اؾٗز ٚايٓقٝش١ يف عبٌٝ صؾع١ ايٛطٔ , ا٫ٖتُاّ باملؾه٬ت املضتبط١ بايٛطٔ 
 ... ايعٌُ ع٢ً ايٓٗٛض با٭١َ ٚاطرٖاصٖا , عزّ ايتبع١ٝ ؾ١ٗ َع١ٓٝ 

  
 اؾٗار

بشٍ ايٓؿػ ٚاملاٍ يف عبٌٝ اهلل تعاىل , عزّ ا٫عتها١ْ يًعًِ , دٗار ايٓؿػ ٚمتغهٗا بايؿنا٥ٌ , ايجبات عٓز 

 .... .ايًكا٤ , ٚايضما مبا قز ٜقٝب اٱْغإ 

 اؿًِ
ٌ ا٭عشاص   مب  ايٓؿػ عٓز ايػنب , َكاب١ً ايغ١٦ٝ باؿغ١ٓ , عع١ ايقزص ٚتكب

 . ...ايعؿٛ ٚايقؿض ٚايتغاَض  

  
 املغاٚا٠

َغاٚا٠ مجٝع أؾضار اجملتُع  ,عزّ ايتُٝٝظ بني أؾضار اجملتُع أٚ ايتؿضٜل بِٝٓٗ ع٢ً أعاؼ يٕٛ أٚ دٓػ 

ٕ , ؼكٝل َبزأ تهاؾ٪ ايؿضل أَاّ اؾُٝع   .. . . .أَاّ ايكاْٛ

  
 ايغ٬ّ

 ايزع٠ٛ إىل اٱع٬ّ باؿه١ُ ٚاملٛعع١ اؿغ١ٓ ,عزّ ا٫عتغ٬ّ أٚ اـنٛع ٚاـٓٛع يٮعزا٤ 
 .. إظٗاص ايك٠ٛ ٚعزّ اعتدزاَٗا إ٫ باؿل 

  
 ايٛسز٠

ػُٝع ا٭١َ اٱع١َٝ٬ ؼت صا١ٜ ٚاسز٠ , تكزِٜ ٜز ايعٕٛ يهٌ َغًِ َُٗا ناْت دٓغٝت٘ اٱسغاؼ 

 ...د٘  باملغًُني َٚؾاصنتِٗ أسظاِْٗ ٚأؾضاسِٗ راخٌ ايٛطٔ ٚخاص

  
 ايعظ٠

 زٜٔ , تضى اٱعذاب با٭داْب ٚعزّ تكًٝزِٖ ؾُٝا ٫ ٜؿٝز ايٓؿػ ٚايعتظاط  ب٫ا
 .. ايبعز عٔ َعاٖض ايتشيٌ ٚاملغه١ٓ 

  
 ايضمح١

يني اؾاْب ٚايتًطـ َع املغًُني , سب املغًُني ٚايتآيـ َعِٗ ٚإٜجاصِٖ , تكزٜض َؾاعض اٯخضٜٔ 

ٔ , ف١ً ايضسِ ٚصعا١ٜ ايؿكضا٤ ٚاملغانني ,  ٚايتدؿٝـ عِٓٗ عٛا٤ نإ إْغاْا أٚ سٝٛاْا , بض ايٛايزٜ

ٞ بِٝٓٗ باـرل   .. . . .اٱف٬ح بني ايٓاؼ ٚايغع

 ايٓعاؾ١
 طٗاص٠ ايٓؿػ َٔ ا٭سكار ٚا٭ٖٛا٤ , طٗاص٠ اؾغز ٚاملًبػ ٚاملؾضب  اؿضل ع٢ً ْعاؾ١ ا٭َانٔ

 . . .ايعا١َ  اـاف١ ٚ

 .. َٛاد١ٗ املداطض بعظمي١ ٚق٠ٛ , اؾضأ٠ يف قٍٛ اؿل , عزّ ا٫عتها١ْ يًعًِ ايؾذاع١

 . . . .اٱْؿام يف أٚد٘ ايدل ٚاـرل , تضى ايبدٌ ٚايؾض , إٜجاص اٯخضٜٔ صغِ اؿاد١  اؾٛر ٚايهضّ



 – 

 َعاٖضٖا ايغًٛن١ٝ ايك١ُٝ

 ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ

اؿض ع٢ً اٱْؿام , تكزِٜ ٜز ايعٕٛ ٚاملغاعز٠ يًُشتادني , أرا٤ ايظنا٠ 

 ملغتشكٝٗا 
 .. اعتباص املاٍ ايشٟ ميًه٘ اٱْغإ َاٍ اهلل ٖٚٛ َغتدًـ ؾٝ٘

 .. ايتٓاؾػ يف أعُاٍ اـرل ٚايدل , ايتٓاؾػ ايؾضٜـ يف ؼقٌٝ ايعًِ املٓاؾغ١

  اؿٝا٤
 .., عزّ اصتهاب املعافٞ  اعذلاؾا بٓعُ٘ ٚؽهضٖا -تعاىل  –ا٫عتشٝا٤ َٔ اهلل 

 تؾذٝع املٓتر ايٛطين , إقضاص َبزأ املًه١ٝ ايؿضر١ٜ , احملاؾع١ ع٢ً سكٛم اٯخضٜٔ ًه١ٝ ايؿضر١ٜامل

  
 ايعًِ 

املجابض٠ ع٢ً ؼقٌٝ ايعًِ ,  فايغ١ ايعًُا٤ ٚا٭خش عِٓٗ , تكزٜض ايعًِ ٚايعًُا٤ 

صؾع َٓظي١ ايعًُا٤ ٚاسذلاَِٗ  ,ٚايغعٞ إيٝ٘  ا٫ٖتُاّ بايعًّٛ ايز١ٜٝٓ ٚايز١ْٜٛٝ 

 ٚتكزٜض دٗٛرِٖ ,
 .. ايبعز عٔ اؾزٍ ٚاملضا٤ , ايبعز عٔ ايِٖٛ ٚاـضاؾات ٚايعكا٥ز ايؿاعز٠

ا٫عتؿار٠ َٔ 

 ايجكاؾات ا٭خض٣

, تضى ايعارات اييت ؽايـ ايؾضع  ا٫عتؿار٠ َٔ عًّٛ ايػضب ٚايتكزّ ايعًُٞ

 .. اؿٓٝـ

 اٱخا٤
 .. ؼكٝل َبزأ ا٭خ٠ٛ يف ايزٜٔ ٚاٱْغا١ْٝ , ا٫عذلاف بٛادبات ا٭خ٠ٛ ٚايكٝاّ بٗا

 .. يني اؾاْب , عزّ ايتؿاخض , ايبعز عٔ ايهدل ٚايػضٚص , عزّ ايتباٖٞ بايعًِ أٚ املاٍ ايتٛامع

 .. فزم ايؿضر َع صب٘  , قٍٛ اؿل ٚيٛ نإ َضا , ايبعز عٔ ايهشب ايقزم

 ايعٌُ

ظٜار٠ اٱْتاز , ايغعٞ يف طًب ايضطم , عزّ إٖزاص املاٍ ايعاّ ياؾز ٚاملجابض٠ 

ايغعٞ إىل ؼغني اٱْتاز  اسذلاّ ايعٌُ ٚامل١ٓٗ ٚإٕ نإ بغٝطّا , ٚاحملاؾع١ عًٝ٘ 

. 

 اؿب
  , سب املغًِ ٭خٝ٘ املغًِ  -  -سب اـايل املٓعِ ايضاطم , سب ايٓيب 

 .تكزٜض َؾاعض اٯخضٜٔ ٚايتدؿٝـ عِٓٗ  



 – 

َٚٔ ايكِٝ اييت تٓطًل َٔ َبار٨ ايزٜٔ اؿٓٝـ ٚشلا َغُٝات أخض٣ ٚ وضل عًٝٗا  

                             : اجملتُع املغًِ 

 ا١ْٝايهضا١َ اٱْغ اٱلاط ايٓذاح

 ا٫يتظاّ بايكإْٛ ايزميكضاط١ٝ  اسذلاّ ايضأٟ اٯخض

 احملاؾع١ع٢ً املُتًهات ايعا١َ ٚاـاف١ ايٛعط١ٝ

 ايٛعٞ املضاقب١ ايشات١ٝ  اسذلاّ ايؾعٛب

 

و ٜهتـ  ايكز اصتبطت ايك١ُٝ يف داْبٗا اٱهابٞ بايؿنا٥ٌ اـًك١ٝ ٚيف داْبٗا ايغًيب بايٓكا٥ك أٚ ايضسا٥ٌ يش      

اٱع٬ّ بايزع٠ٛ إىل ايتُغو بايؿنا٥ٌ بٌ ٢ْٗ عٔ ايتدًل برمزارٖا ٚعٔ نٌ املٛبكات اييت ت٪رٟ إىل ؾغار  

 .اجملتُع 

 .قشف احملقٓات امل٪َٓات 

 اٱعا٠٤ إىل اؾاص. 

 ايٓؿام. 

 ٜٔايغدض١ٜ َٔ اٯخض. 

 ٍايضؽ٠ٛ ٚا٫عتػ٬. 

 اـزاع. 

  ايتٓابظ با٭يكاب 

 ٍايتؿشؿ يف ا٭قٛا. 

   ٜٔعب ايهاؾض   . 

 اٱعضاف ٚايتبشٜض. 

 ايغشض. 
 ٍٛ( .بايٓغب١ يًُضأ٠ ) اـنٛع بايك 

 

 ايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ. 

 ٚنٌ َا ٜتعًل ب٘ ) ايضبا

آنً٘ َٚٛنً٘ ٚايهاتب  

  (.ٚايؾٗٛر ٚغرلِٖ 
 ِٝأنٌ َاٍ ايٝت. 

 اؿغز. 

 

 .ايؾضى باهلل تعاىل •
 .َٛا٠٫ ايهؿاص •
 .عكٛم ايٛايزٜٔ •
 .ايتعإٚ ع٢ً اٱثِ ٚايعزٚإ •
 .ايتذغػ ٚتتبع عٛصات ايٓاؼ •
 .خًـ ايٛعز ٚخٝا١ْ ايعٗز •
 .املٔ ٚايضٜا٤ •
 .ايتهدل ٚاـ٤٬ٝ   •
 .اٱؾغار يف ا٭صض •
 ( .ن٬ اؾٓغني باٯخض ) ايتؾب٘   •
 .ايعًِ ٚايتذدل   •
 .ايتطؿٝـ يف ايهٌٝ ٚاملٝظإ   •
 .ايؿذٛص يف اـق١َٛ   •
 .ٚأر ايبٓات   •
 . ايتٓادؿ  •
 .ايتباغض ٚايتزابض بني املغًُني   •
 .(بؾت٢ فٛصٙ ) ايػؿ •



 – 

 

–  
ٖٞ فُٛع١ ايكِٝ اييت ٜعدل عٓٗا اٖتُاّ ايؿضر بايعًِ ٚاملعضؾ١ ٚايغعٞ ٚصا٤ ايكٛاْني اييت ؼهِ ا٭ؽٝا٤ بكقز َعضؾتٗا, 

ايتشقٌٝ  ) , ٚتٓزصز ؼتٗا أْٛاع نكِٝ ايؿ٬عؿ١, ٚايعًُا٤, ٚاملؿهضٕٚ: َٚٔ ا٭ؾضار ايشٜٔ تدلط عٓزِٖ ٖشٙ ايكِٝ

 ..(ا٭نارميٞ, ٚ اٱلاط, ٚ ا٫ْنباط ايشاتٞ 

 
 

ٚتتنُٔ ا٫ٖتُاّ املٓؿع١ ا٫قتقار١ٜ ٚاملار١ٜ, ٚايغعٞ ٚصا٤ املاٍ ٚايجض٠ٚ ٚطٜارتٗا عٔ طضٜل اٱْتاز ٚاعتجُاص ا٭َٛاٍ , 

 (.تكزٜض املاٍ ) نك١ُٝ . ٖٚٞ متجٌ من  صداٍ ا٭عُاٍ ٚا٫قتقار 

 
 

َٚٔ . ٚتعدل عٔ ا٫ٖتُاّ باؾُاٍ ٚبايؾهٌ ٚبايتٓاعل , ٖٚٞ تتنض يف ايؾدك سٟ ا٫ٖتُاَات ايؿ١ٝٓ ٚاؾُاي١ٝ  

 (ق١ُٝ احملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ ) أَجًتٗا 

 
 

ٚتتنُٔ ا٫ٖتُاّ بايٓاؼ ٚقبتِٗ َٚغاْزتِٗ ٚخزَتِٗ , ٚايٓعض إيِٝٗ ْعض٠ إهاب١ٝ نػاٜات ٫ ٚعا٥ٌ يتشكٝل  

بض ايٛايزٜٔ , ٚاٱٜجاص , ٚعٝار٠ املضٜض  ٚاٱسغإ إىل اؾاص  ) أٖزاف ؽدق١ٝ , ٚػغٝز من  ايؿضر ا٫دتُاعٞ , نكِٝ 

).. 

 
 

ايزميكضاط١ٝ  ) تتنُٔ عٓا١ٜ ايؿضر بايك٠ٛ ٚايغًط١ ٚايتشهِ يف ا٭ؽٝا٤ أٚ ا٭ؽدال ٚايغٝطض٠ عًِٝٗ , نكِٝ  

 ..(ٚايؾٛص٣ , ٚايعزٍ , ٚاملغاٚا٠ 

 
 

ٜٚتُٝظ  .ٚتتنُٔ ا٫ٖتُاّ باملعتكزات ٚايكناٜا ايضٚس١ٝ ٚايز١ٜٝٓ ٚايػٝب١ٝ ٚايبشح عٔ سكا٥ل ايٛدٛر ٚأعضاص ايهٕٛ 

ق١ُٝ ايقزم, ٚق١ُٝ ا٭َا١ْ, ٚق١ُٝ  ), َٚٔ ٖشٙ ايكِٝ  َععِ َٔ تغٛر يزِٜٗ ٖشٙ ايكِٝ بايتُغو بايتعايِٝ ايز١ٜٝٓ

 ( اٱخ٬ل, ٚق١ُٝ ايضمح١
٫ٚبز َٔ ا٫يتؿات ٖٓا إىل إٔ ايتقٓٝـ ايغابل ٫ ٜعين ٚفـ ايؿضر بُٓ  َعني ٜٓؿٞ إٔ ٜهٕٛ يزٜ٘ قِٝ َٔ أمناط  

ٚٴعِ ب٘   .أخض٣ , بٌ ْعين إٔ ٖشا ايُٓ  َٔ ايكِٝ غايب عًٝ٘ ٚظاٖض يف عًٛن٘ ٚيشيو 



 – 

 
 

عٓزَا تنع ت٬َٝشٖا يف َٛاقـ ىدلٕٚ ؾٝٗا ٚسيو . َغ٪ٚي١ َغ٦ٛي١ٝ نبرل٠ عٔ ايتعًِ ايٛدزاْٞ املزاصؼ 

ٜٚؾاٖزٕٚ ؽضٚطا ٚظضٚؾا سات فبػ١ ق١ُٝٝ ٚاْؿعاي١ٝ يف احملت٣ٛ ٚيف ا٫عتذاب١ , ٖٚٞ سني تضتب خدلات يًت٬َٝش 

 }    :تتطًب َِٓٗ إٔ 

 

 .يف ايكِٝ ٚاملؾاعض ٚا٭ساعٝػ ٚا٫ختٝاصات ٜؿهضٚا * 
 . ٖاٜٚٛمشٛٚاْؿعا٫تِٗ  َٚٓعٛصاتِٗوًًٛا َٛاقؿِٗ * 
 .ٜكاصْٛا أؾهاصِٖ ٚعٛاطؿِٗ أٚ اْؿعا٫تِٗ َع أؾهاص اٯخضٜٔ ٚاْؿعا٫تِٗ * 
 .ٜنعٛا أْؿغِٗ يف َٛمع اٯخضٜٔ * 
 .ىدلٚا املؾاعض املتن١ُٓ يف املٛاقـ ٚخاف١ تًو اييت ٜػًب إٔ تهٕٛ شلا فبػ١ اْؿعاي١ٝ * 
 .ُٜٓٛا َٗاصاتِٗ يف ايتكِٝٝ ٚاؽاس ايكضاص * 

  
 

  

 ايػنب اؿظٕ  ا٫سل٦ظاط  ا٭و  ايؿضح  ايغعار٠ ايضما ا٭َٔ اؿب

 املكت ايكًل  ا٫غذلاب  ا٫ْتُا٤  اـٛف  ا٫صتٝاح ايطُر١ْٓٝ ا٫َتٓإ ايهضا١ٖٝ 

ٌ  ايتكبٌ  ايٛسز٠  ايتؿا٩ٍ ا٫عتظاط ايؿدض ايغضٚص  ايغد  اٱعذاب خٝب١ ا٭َ

ٜٚغتدزّ املعًُٕٛ اعذلاتٝذٝات تزصٜػ نجرل٠ يتزصٜػ ا٭بعار ايٛدزا١ْٝ يًُار٠ ايزصاع١ٝ ٚبعنٗا أنجض ١َ٤٬َ 

اييت ( اعذلاتٝذ١ٝ ؼًٌٝ ايكِٝ ) ملغتٜٛات فؿ١ٝ َع١ٓٝ , َٚٛمٛعات أٚ َٛار رصاع١ٝ بعٝٓٗا , َٚٔ أَج١ً تًو ا٫عذلاتٝذٝات 

 -:ث٬ث١ أْٛاع َٔ ايتعًِ إسا اعتدزَٗا املعًُٕٛ ؾإِْٗ ٜعُِّٕٛ 

 
 .َعضؾ١ املؾاعض ٚايكِٝ •
 .َٗاصات ؼ١ًًٝٝ ٜغتطٝع املتعًُٕٛ اعتدزاَٗا يزصاع١ َؾاعضِٖ ٚقُِٝٗ َٚؾاعض اٯخضٜٔ ٚقُِٝٗ •
 .ايقبػات ا٫ْؿعاي١ٝ ٚايتكٛمي١ٝ يًُؾاعض ٚايكِٝ •



 – 

ؼًٌٝ  ( ز)            ّ  ايك١ُٝٝ  اؼًٌٝ ا٭سه( ب )        ؾشك ٚ تعضف املؾاعض  ( أ ) 

 ايقضاعات ايك١ُٝٝ

ٚاملٛاقـ املجاي١ٝ ميهٔ . ١ تقـ أْاعا يف َٛقـ ٜتنُٔ َؾاعض شلا َػظاٖا قٜعضض املعًُٕٛ ع٢ً املتعًُني ق: َجاٍ 

 :  تٛفـ ٚؼه٢ يًُتعًُني َجٌ َا ًٜٞ, ٚميهٔ إٔ أٚ ٜؾاٖزٖٚا ع٢ً ؽضا٥  ؾٝزٜٛ  ٜكض٩ٖٚاإٔ 

 

 اعتذابات املتعًِ  سٍٛ ؽدق١ٝ ا٭ّ أع١ً٦ املعًِ

 َاسا طًبت ا٭ّ َٔ ابٓتٗا ؟ – 1
 َا نإ راؾع ا٭ّ شلشا ايطًب ؟  -2
 مب ؽعضت ا٭ّ عٓزَا صؾنت ايبٓت طًبٗا ؟ -3
ٌ ٖشا  -4  يؾدك تعضؾ٘ ؟سزخ ٌٖ تعضف َٛقؿا َج
  …مب ؽعض ايؾدك يف اعتكارى سني  -5
 َاسا تغتطٝع إٔ تكٍٛ عٔ ؽعٛص ايٓاؼ سني ؟.. ع٢ً أعاؼ َٓاقؾتو  -6

 . ٜعزر اؿكا٥ل َٔ اؿارث١* 
 .ٜقـ ايزٚاؾع * 
 . ٜغتٓب  املؾاعض* 
 .ٜشنض َٛقؿّا َؾابّٗا * 
 .ٜقـ َؾاعض راخ١ًٝ * 
 .ٜعُِ املؾاعض * 

 

 اعتذابات املتعًِ  سٍٛ ؽدق١ٝ ايبٓت أع١ً٦ املعًِ

 ملاسا صؾنت ايبٓت طًب أَٗا ؟ – 1
  ٌٖ ٜٛدز راؾع آخض يضؾض ايبٓت غؿ ايًي ؟ -2
 َا ؽعٛص ايبٓت ػاٙ أَٗا ؟ -3
 َٛقؿا َؾابٗا َٔ خ٬ٍ رصاعتو أٚ مما َض َعو َٔ ػاصبو ؟ صٚأ -4
 ...مب ؽعض ايؾدك يف اعتكارى سني  -5
 ع٢ً أعاؼ َٓاقؾتو نًٗا َاسا تغتطٝع إٔ تكٍٛ عٔ ؽعٛص ايٓاؼ سني  ؟ -6

 .ٜغتٓب  عبب ايؿعٌ * 
 .ٜغتٓب  عبب ايؿعٌ * 
 .ٜغتٓب  َؾاعض * 
 .ٜشنض َٛقؿّا َؾابّٗا * 
 .ٜقـ َؾاعض راخ١ًٝ * 
 .ٜعُِ املؾاعض * 



 – 

 :اعتدضاز ايكِٝ َٔ ايكق١ متٗٝزّا ي٬تقاف ٚايتُجٌ بٗا 

1 
 تعظٜظ ايك١ُٝ نٝـ تتقضف يٛ نٓت يف َٛقـ مماثٌ ؟

 ػضٜز ايك١ُٝ َا ايك١ُٝ اييت تعًُتٗا َٔ ايكق١ ؟ 2

3 
 ِ ايك١ُٝٝتعُ َا أثض َضاقب١ اهلل تعاىل يف عًٛى اٱْغإ ؟

ٕ  " اعتذابات املتعًِ أثٓا٤ املٓاقؾ١ بـرٕ ٜطـضح ايغـ٪اٍ    املعًِ ٜٚتابع   أٚعًـ٢ ؽـعض بٗـشا ايؾـعٛص    . . . . . . . . . ملـاسا تعتكـز أ

 ٖشا ايٓشٛ ؟ 

 ملاسا تؿهض ع٢ً ٖشا ايٓشٛ؟: ٜغرٍ املعًِ املتعًِ أٚ 
  
ٕ   ٚإٜنــاسا   ــإ ــٛر ا٫عــذلاتٝذ١ٝ ايغــابك١ , ؾ ــتِ َــٔ خــ٬ٍ   ( ؾشــك ٚتعــضف املؾــاعض  ) يبٓ ــتعًُني عــٔ   : ٜ ؼــزخ امل

دزٜـز٠ َٚـٔ ٖٓـا ٜغـتطٝع      املٛاقـ اييت تٓبجل َٓٗا َؾـاعض  َؾاعضِٖ اـاف١ ٚتعضف َؾاعض اٯخضٜٔ , َٚٛاد١ٗ

 .املتعًُٕٛ إٔ ٜؿُٗٛا املهٕٛ ايعاطؿٞ ايكٟٛ يكُِٝٗ اـاف١ ٚقِٝ اٯخضٜٔ 

 
  

ؾُٔ خ٬ي٘ ٜٓبػٞ ع٢ً املتعًُني إٔ ٜهْٛٛا قـارصٜٔ عًـ٢ تكـزِٜ ايـزيٌٝ يهـٞ ٜ٪ٜـزٚا        ( ؼًٌٝ ا٭سهاّ ايك١ُٝٝ) أَا 

 .ٜٚؿٓزٚا سهُا قُٝٝا َعٝٓا 

 

 
ؾإْ٘ ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ تكـزِٜ َؾـانٌ قُٝٝـ١ , ٜٚٓبػـٞ عًـ٢ املـتعًُني إٔ ٜهْٛـٛا         (ؼًٌٝ ايقضاعات ايك١ُٝٝ ) ٚأَا 

َٚا ايبزٌٜ ايشٟ قز ٜهٕٛ  أؾنـٌ    , َٚا ْتا٥ر نٌ بزٌٜ ,قارصٜٔ ع٢ً إٔ وزرٚا َا ايقضاعات , َٚا ايبزا٥ٌ املُه١ٓ 

ٖشا  أٚع٢ًؽعض بٗشا ايؾعٛص ... ملاسا تعتكز إٔ " ٜٚتابع املعًِ اعتذابات املتعًِ أثٓا٤ املٓاقؾ١ برٕ ٜطضح ايغ٪اٍ , ٚملاسا 

 ملاسا تؿهض ع٢ً ٖشا ايٓشٛ؟: ايٓشٛ ؟ أٚ ٜغرٍ املعًِ املتعًِ 



 – 

 : ّادًغت يف َهإ ٚأخش اؿامضٕٚ ٜػتابٕٛ فزٜك(  1)  
 .أتضى اجملًػ *      
 .أؽاصنِٗ اؿزٜح *      
 .أَٓعِٗ ٚأْقشِٗ *      
 .................................................................: إدابات أخض٣ *      
  

 
 

  
أقاَت املزصع١ َٗضداْا ؾُع ايتدلعات يٓقض٠ (  2) 

 :املغًُني 
 .أَتٓع عٔ املغا١ُٖ عذ١ أْٗا ٫تقٌ ٭فشابٗا *          
 .أؽاصى ٚأرؾع َا ٜتٛؾض يزٟ َٔ َاٍ *               
 .أؽاصى ٚارؾع ٚأرعٛ اٯخضٜٔ يًُؾاصن١ *    
 ........................................................................ :إدابات أخض٣ *    
  

 :ؽاٖزت فبٝا ٜػضم ٚأْت ٫ ػٝز ايغباس١ (  3) 
 .تذلن٘ ٚمتنٞ ٭ْو ٫ ػٝز ايغباس١ *     
 . إْكارٙتًكٞ بٓؿغو يف ايبشض ؼاٍٚ *    

 .تغتٓذز مبٔ هٝز ايغباس١ يٝٓكشٙ *          
 ........................................................... :إدابات أخض٣*          
  

 
 :أعا٤ إيٝو إْغإ (  4)  
 .تضر اٱعا٠٤ برؽز َٓٗا *     
 .تضر اٱعا٠٤ مبجًٗا *     
 .تضر ع٢ً اٱعا٠٤ باٱسغإ *    
 .................................................................... :إدابات أخض٣*    
   

نٓت يف طضٜكو إىل املغذز ٭را٤ ايق٠٬ ؾزعاى ( 5) 

 : فزٜل يًعب
 .تغتذٝب ي٘ ٚتؾاصن٘ ايًعب *       
 .تعتشص ٚمتنٞ إىل املغذز *       
 .تزعٛٙ إٔ ٜشٖب َعو يًق٠٬ َٚٔ ثِ تًعبإ *      
 ................................................................. :إدابات أخض٣* 
  

سنض إيٝو مٝـ ٚيٝػ عٓزى إ٫ ايكًٌٝ َٔ ايطعاّ (  6) 

 :٫ٚ َاٍ يزٜو  
 .٫ أقزّ ي٘ طعاَا ٭ْ٘ قًٌٝ *       
 .أقزّ ي٘ َا عٓزٟ ٚيٛ نإ ق٬ًٝ *       
 .أقذلض املاٍ ٚأنضّ اينٝـ *       
 ................................................................... :إدابات أخض٣*      
  

طًب َٓو ٚايزى ايكٝاّ ببعض ا٭عُاٍ أثٓا٤ ا٭سإ (  7) 

 يًق٠٬ ؾُاسا تؿعٌ ؟
أطٝع ٚايزٟ ٚأ٩دٌ ايق٠٬ ست٢ ا٫ْتٗا٤ مما طًب٘ َين *     

. 
 .٫ أطٝع٘ ٚأسٖب يًق٠٬ *     
أساٍٚ إٔ أقٓع٘ تردٌٝ تًو ا٭عُاٍ ست٢ ا٫ْتٗا٤ َٔ *       

 ايق٠٬
 ........................................................... :إدابات أخض٣*      
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إٕ ايذلب١ٝ يف اٱع٬ّ تغتكٞ َعٝٓٗا َٔ ايكضإٓ ايهضِٜ ٚايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ نٓعض١ٜ ٚٚاقع ٜؾهٌ أٖزاف ٚقِٝ تضب١ٝ اٱْغإ املغًِ , ٚبٗشا 

٫ٚ ميهٔ ؾِٗ ؾًغؿ١ ايذلب١ٝ , ٜغتطٝع اجملتُع اٱع٬َٞ إٔ وكل َا ٜٓؾزٙ قككا َٓٗاز اؿٝا٠ اييت سزرتٗا ي٘ تقٛصات اٱع٬ّ 

 . (ايكضإٓ ايهضِٜ  , ٚايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ : ) اٱع١َٝ٬ رٕٚ رصاع١ ٚؾِٗ قٛصٟ ٖشٙ ايؿًغؿ١ َٚٓبعٝٗا ا٭فًٝني ُٖٚا 

 
 ٞ ٙ املشنض٠ َا ٜرت ٘ َٔ تٛدٝٗات يف م٤ٛ ٖش  -:ٚمما نًك إيٝ

 
َا دا٤ يف املشنض٠ َٔ قِٝ ٚأَج١ً ٚمناسز تزصٜغ١ٝ ٚتع١ًُٝٝ إمنا ٖٛ َؿاتٝض ملٛمٛع ايكِٝ ٚا٭َض َذلٚى يًُعًِ يف ايتذزٜز   -1

 .ٚا٫بتهاص 
 .٫بز َٔ قضا٠٤ املشنض٠ بترٕ ٚمتعٔ ست٢ ؼكل عظٜظْا املعًِ ا٭ٖزاف املٓؾٛر٠ َٓٗا 

 .تزصٜػ َار٠ ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬ رٕٚ تؿعٌٝ يًكِٝ ٜغًب صٚح ٖشٙ ايذلب١ٝ  
 .ؼزٜز ايكِٝ اييت ٜٓبػٞ تغًٝ  اين٤ٛ عًٝٗا يف أعايٝب ا٭را٤ تتشزر عغب طبٝع١ نٌ رصؼ ٚساد١ املتعًِ  

 .زٍ عًٝٗا َٔ َعاٖض عًٛن١ٝ ت٫بز َٔ إبضاط ايك١ُٝ ٚإبضاط َعاٖضٖا ايغًٛن١ٝ املغتؿار٠ َٓٗا , ٚعزّ اـً  بني ايك١ُٝ َٚا 
 .وضل املعًِ ع٢ً إٔ تهٕٛ اداب١ املتعًِ ٚاقع١ٝ متجٌ قٓاعت٘ اـاف١ ٚيٝػ َا ٜضٜزٙ املعًِ 

 .ٜٛد٘ املعًِ املتعًِ بضؾل إسا أخطر ست٢ تغتكِٝ إدابت٘ 
ٌ ٚخاصد٘    .طضم تكِٜٛ ايكِٝ َتعزر٠ َٔ أُٖٗا ٬َسع١ عًٛى املتعًِ راخٌ ايؿق

ٛقـ املعٓز خًٛ ايزصؼ َٔ اٯٜات ايكضآ١ْٝ ايهضمي١ أٚ ا٭سارٜح ايٓب١ٜٛ ايؾضٜؿ١ أٚ املٛاقـ ايذلب١ٜٛ  ؾعًٝو أخٞ املعًِ ا٫دتٗار يف إهار 

 .املٓاعب ايشٟ ىزّ ايزصؼ 
عٓز ا٫ستشا٤ بُٓاسز أع١ً٦ ؾشك املؾاعض ٚؼًٌٝ ايكِٝ يف فٝاغ١ تًو ا٭ع١ً٦ ؾعًٝو َضاعا٠ إرصاز سيو يف أعًٛب ا٭را٤ ايؾؿٗٞ 

 .  ٚأعًٛب تٓاٍٚ  ٚ َعاؾ١ ايزصٚؼ َٚعاؾتٗا راخٌ ايؿقٌ 

 
 :إٕ مما ٜٓبػٞ ايذلنٝظ عًٝ٘ عٓز تٓاٍٚ ايكِٝ َٚعاؾتٗا يف أعًٛب ا٭را٤ َا ًٜٞ  -11
 .ا٫ٖتُاّ باؾزٍٚ اـال بايكِٝ َٚعاٖضٖا ايغًٛن١ٝ ( أ ) 
 .اؿضل ع٢ً تٜٓٛع ايكِٝ ٚعزّ سقضٖا يف داْب َعني أٚ قِٝ بعٝٓٗا ( ب ) 
 ( .اعذلاتٝذ١ٝ ؼًٌٝ ايكِٝ ) تطبٝل ٚتعُِٝ أعًٛب َعاؾ١ ايكِٝ مُٔ أعايٝب أرا٤ ايزصٚؼ ٚسيو ع٢ً ايٓغل ايٛاصر يف  َجاٍ     ( ز ) 
 .تكِٜٛ ايكِٝ ٚقٝاعٗا ٚا٫ٖتُاّ بايهٝـ ٚيٝػ ايهِ ( ر ) 
ْٚشنض بكٍٛ اؿل . إٕ إبضاط ايكِٝ َٚا سٛشلا ٚتعُٝكٗا يف ْؿٛؼ ا٭بٓا٤ وتاز إىل اٱعزار اؾٝز َغبكا عٛا٤ نإ سٖٓٝا أٚ نتابٝا -12

ٕ :"عبشاْ٘ ٚتعاىل   "ٚقٌ اعًُٛا ؾغرل٣ اهلل عًُهِ ٚصعٛي٘ ٚامل٪َٓٛ
 »إٕ اهلل وب إسا عٌُ أسزنِ ع٬ُ إٔ ٜتكٓ٘ : "  -  –ٚقٍٛ ايضعٍٛ ايهضِٜ 

 

 

 

 
ٕ اؿُز هلل صب ايعاملني          ٚآخض رعٛاْا أ
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ـ املدتًؿ١ املتن١ُٓ يف رصٚؼ : أ٫ّٚ  ِ ٚا٭سارٜح ايؾضٜؿ١ ٚاملٛاق ٕ ايهضٜ ِ َٔ ايكضآ ٌ ايج٬خقٝ  .املضاس

 
ٌ ايتع١ًُٝٝ ايج٬خ :  ثاّْٝا  :مناسز إعزار رصٚؼ يًُضاس
  

 
ٌ :  يجّاثا  :ٚصؽ١ عُ
  
 ( 1) منٛسز صقِ * 
 ( 2) منٛسز صقِ * 
 ( 3) منٛسز صقِ * 
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 اٯ١ٜ
صقِ 

 ايزصؼ
 عٓٛإ ايزصؼ

 ايك١ُٝ
 املغتؿار٠

 بعض املعاٖض ايغًٛن١ٝ

ؾغبشإ اهلل سني 

متغٕٛ       ٚ سني  

ٚي٘ * تقبشٕٛ 

اؿُز يف ايغُاٚات             

ٚ ا٭صض ٚ عؾّٝا ٚ 

 *سني تعٗضٕٚ 

ايضابع َٔ 

اؾظ٤ 

 ايجاْٞ
  

ايقـ 

ايجايح 

 ا٫بتزا٥ٞ

املغًِ ٜغِٗ 

يف تٓعِٝ 

ٚقت٘ ٚ ب٦ٝت٘        

 ٚ َزصعت٘

 ايذلتٝب
 ٚايٓعاّ 

 .ٜ٪رٟ ايقًٛات يف أٚقاتٗا * 
 .ٜكغِ ٚقت٘ بني ايزصاع١ ٚايًعب ٚ ايضاس١* 
 .ٜٓاّ َبهضّا ٚ ٜقشٛ َبهضّا * 
 .ٜضتب غضؾت٘ ٚ ٜٓعِ َهتب٘* 
 .ٜنع ٬َبغ٘ يف أَانٓٗا* 
 .وؿغ نتب٘ َٔ ايتًـ ٚايكاسٚصات* 

* إْ٘ يكضإٓ نضِٜ 

* يف نتاب َهٕٓٛ 

٫ ميغ٘ إ٫ 

 *املطٗضٕٚ 

ايعاؽض َٔ 

اؾظ٤ 

 ايجاْٞ
  

ايقـ 

ايجايح 

 ا٫بتزا٥ٞ

ايكضإٓ ايهضِٜ 

-نتاب اهلل

املٓظٍ  -تعاىل

–ع٢ً قُز 
- 

ايٓعاؾ١ 

 (ايطٗاص٠)

 .ٜغتشِ نٌ ّٜٛ * 
 .ٜكك أظؿاصٙ بقؿ١ رٚص١ٜ * 
 .ٜقٕٛ دغزٙ ٚ ٬َبغ٘ َٔ ايكاسٚصات* 
ٜتٛمر قبٌ إٔ ميػ املقشـ أٚ ٜتًٛ ايكضإٓ *

 .ايهضِٜ 
 .ٜٓعـ أعٓاْ٘ باعتدزاّ ايؿضؽا٠* 
 .ٜعطض بزْ٘ ٚ ٬َبغ٘* 

إمنا امل٪َٕٓٛ إخ٠ٛ 

ؾرفًشٛا بني  

أخٜٛهِ ٚ اتكٛا اهلل 

 *يعًهِ تضمحٕٛ 

اؿارٟ 

عؾض َٔ 

اؾظ٤ 

 ايجاْٞ
  

ايقـ 

ايجايح 

 ا٫بتزا٥ٞ

املغًِ ٜتعًِ 

ايكضإٓ ايهضِٜ 

 ٚ ٜعٌُ ب٘

ايتغاَض 

 (ايذلاسِ)

  
 .ٜعؿٛ عُٔ ظًُ٘* 
 .ٜقٌ أقاصب٘ ٚ يٛ أعا٤ٚا إيٝ٘* 
 .ٜتػام٢ عٔ ٖؿٛات ايظ٤٬َ ٚا٭فزقا٤* 
 .ٜقًض بني املتدافُني* 
  



 – 

 

 

 املعاٖض ايغًٛن١ٝ ايك١ُٝ اؿزٜح ايؾضٜـ

َٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ : " - -قاٍ صعٍٛ اهلل 

 صٚاٙ َغًِ"اٯخض ؾًٝهضّ مٝؿ٘ 
 ايهضّ

وضل ع٢ً إنضاّ اينٝـ بتكزِٜ أؾنٌ َا -1

 0يزٜ٘ َٔ َرنٌ َٚؾضب
 وغٔ اعتكباٍ مٝؿ٘ ٚهًغ٘ يف املهإ اي٥٬ل ب٘-2
 0ٜعٗض ايبؾاؽ١ ٚايؿضح عٓز يكا٥٘ -3
وغٔ ا٫عتُاع إيٝ٘ ٜٚعٌُ ع٢ً قنا٤ سٛا٥ذ٘  – 4

0 
 0ٜؾعضٙ برْ٘ ععٝز َٚغضٚص بظٜاصت٘ -5

 

 املعاٖض ايغًٛن١ٝ ايك١ُٝ اؿزٜح ايؾضٜـ

يٝػ ايؾزٜز بايقضع١ إمنا :" - -قاٍ صعٍٛ اهلل

صٚاٙ أمحز "ايؾزٜز ايشٟ ميًو ْؿغ٘ عٓز ايػنب 

 ٚايؾٝدإ

 اؿًِ

 0ٜتش٢ً بايقدل ٫ٜٚتٗٛص-1
 0واؾغ ع٢ً ٖز٥ٚ٘ ٜٚهعِ غٝع٘-2
َٔ ايؾٝطإ ايضدِٝ يف  -تعاىل  –ٜغتعٝش باهلل  -3

 .ساي١ ايػنب 
 0ٜكابٌ اٱعا٠٤ باٱسغإ ٜٚعؿٛ عُٔ أعا٤ إيٝ٘-4
 0يف تغاق٘ - -ٜكتزٟ بايضعٍٛ -5
 ٜذلؾل يف تعًِٝ املتعًُني ٚوًِ عًِٝٗ -6

3 

 املعاٖض ايغًٛن١ٝ ايك١ُٝ اؿزٜح ايؾضٜـ

٫ وٌ :" قاٍ - -إٔ صعٍٛ اهلل-  -عٔ أبٞ أٜٛب

ؾٛم ث٬خ يٝاٍ , ًٜتكٝإ ,  ٜٗذضأخاٙملغًِ إٔ 

ؾٝعضض ٖشا ٜٚعضض ٖشا  ٚخرلُٖا ايشٟ ٜبزأ 

 َتؿل عًٝ٘" بايغ٬ّ 
  

 ايتٛافٌ

 0وضل ع٢ً سغٔ ع٬قت٘ باٯخضٜٔ-1
ّ ٚايتزابض ؾٛم ايج٬خ -2  0ٜتذٓب اـقا
ٜبزأ أخاٙ بايغ٬ّ يٝكطع اشلذض ٜٚٓاٍ ؽضف  -3

 0اـرل١ٜ
 ٜضر ايغ٬ّ ع٢ً َٔ ًٜكٞ عًٝ٘ ايغ٬ّ -4
ٜعٌُ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ قز٠ٚ يػرلٙ يف ايتٛامع  – 5

 0ٚايتػًب ع٢ً ايؾٝطإ 



 – 

  

 املعٗض ايغًٛنٞ ايك١ُٝ عٓٛإ ايزصؼ ايقـ املٛقـ

عٔ  -  -عؿٛ ايضعٍٛ 

 نؿاص َه١ عٓز ؾتشٗا 

  

 ايعؿٛ   ايجايح

ٜغاَض طًَٝ٘ إسا أخطر يف سك٘ َع قزصت٘  -

 .ع٢ً ايضر عًٝ٘ 
 .ٜكبٌ اعتشاص طًَٝ٘  -
ٜعؿٛ عُٔ ٜهغض ؽ٦ٝا َٔ أيعاب٘ َع قزصت٘  -

 .ع٢ً أخش سك٘ َٓ٘ 

َع  -  -تعإٚ ايضعٍٛ * 

أفشاب٘ يف بٓا٤ املغذز ٚ 

 .سؿض اـٓزم 
  
  
  
  
  
   -تدلع عجُإ بٔ عؿإ * 

 .بتذاصت٘ يؿكضا٤ املغًُني  -

 ايضابع
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 -املغًِ ايعابز هلل    

 -  ؾعَّاٍ يًدرل. 

 ايتعإٚ
  
........ 
  
  
  
  
  
  
  

 اؾٛر

  

 .ٜؾاصى ط٤٬َٙ يف تضتٝب ايقـ  -
 .ٜغاعز أَ٘ يف تضتٝب غضؾت٘  -
ٜعإٚ أقضاْ٘ يف ا٭عُاٍ اؾُاع١ٝ يف اؿٞ  -

 .أٚ ايدل أٚ املزصع١ 
..................................... 

 ٜؾاصى يف تدلع مجاعٞ يًُشتادني   -
ٌ ْغٞ إؾطاصٙ  -  .ٜكزّ بعنا َٔ إؾطاصٙ يظَٝ
 .ٜزعٛ ط٤٬َٙ يًتدلع يًُشتادني  -
 .ًٜكٞ ن١ًُ يف يكا٤ ايقباح عٔ اٱٜجاص  -
 .ميزح نٌ َٔ ٜتقـ باؾٛر  -
ٜكضأ قق١ َٓاعب١ عٔ اؾٛر   ٚ -

 ٘  .وهٝٗا ٭قضاْ

  

َٛقـ ٚؾز بين متِٝ عٓزَا 

َٔ ٚصا٤  -  -ْارٚا ايضعٍٛ 

 اؿذضات
  
  

  

 ايضابع
املغًِ واؾغ ع٢ً 

 .َغهٓ٘ 

اسذلاّ 

 ايهبرل

  
 .٫ ىاطب ٚايزٜ٘ بازلُٗا َباؽض٠  -
ٜهًِ َعًُ٘ ٚ دزٙ ٚ نٌ نبرل بقٛت  -

 .ٖار٨ 
 .هًػ باسذلاّ أَاّ ايهبرل  -
 .ٜعتزٍ يف دًٛع٘ عٓز رخٍٛ ايهباص عًٝ٘  -
ٜؾهض ايبا٥ع ٚ اـارّ ٚايعاٌَ عٓز تًبٝتِٗ  -

 .طًب٘ 
 .ٜكبٌ صأؼ أبٜٛ٘ ٚ ٚايزُٜٗا  -
 .ٜبارص ايهبرل بايغ٬ّ  -
ٜغاعز ايهبرل يف ايغٔ عٌُ بعض أغضام٘  -

 . 



 – 
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 ايغًٛن١ٝ َعاٖضٖا ايك١ُٝ ّ
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 اٱسغإ
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 ايقدل 
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 ايظٖز 
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 ؽهض اهلل 
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 اخذل َٛقؿا أٚ قق١ أٚ سارث١ مما ٜرتٞ ٚطبل اعذلاتٝذ١ٝ ؼًٌٝ ايكِٝ

 

 َٞٚقق١ فٗٝب ايض- -    ٘0َع املؾضنني ّٜٛ ٖذضت 
 َٛقـ صعٍٛ اهلل-  -  0ّٜٛ ؾتض َه١ َٔ املؾضنني 
 0سارث١ اختٝاص َٛقع َعغهض املغًُني ّٜٛ بزص 
 كايؿ١ ايضَا٠ أَض صعٍٛ اهلل-  -  0ّٜٛ غظ٠ٚ أسز  
 قق١  صعٍٛ اهلل-  - ٟ0َع داصٙ ايٝٗٛر          . 
 يف ؾضاـ صعٍٛ اهلل   -صمٞ اهلل تعاىل عٓ٘   -ّْٛ عًٞ بٔ أبٞ طايب-  -    0ي١ًٝ اشلذض٠ 
 أَض صعٍٛ اهلل-  -   يعًٞ أبٞ طايب-  -  0ي١ًٝ اشلذض٠ بضر ا٭َاْات ٭ٌٖ َه١ 
 قٍٛ نعب بٔ َايو–  -  ايقزم يضعٍٛ اهلل-  -  0يف ؽًؿ٘ عٔ غظ٠ٚ تبٛى 
 0سُٝٓا زلعت باعتؾٗار أبٓا٥ٗا ا٭صبع١  -صمٞ اهلل عٓٗا  –َٛقـ اـٓغا٤ 
 ٍَٛٛقـ ايضع-  -      عٓزَا عضض عًٝ٘ طعُا٤ َه١ املاٍ ٚايغًطإ يٝذلى ايزع٠ٛ. 
 َٕٛقـ عجُإ بٔ عؿا-  -  0َٔ ػٗٝظ دٝؿ ايعغض٠ 
ٟؿام أبٞ سص ايػؿاص-  -  ٘0ظٝؿ املغًُني يف غظ٠ٚ تبٛى بعزَا أبطر ب٘ ؾضع 
قق١ إع٬ّ عُض بٔ اـطاب-  -  ٕ0عٓزَا زلع ايكضآ            
َٛقـ أبٞ بهض ايقزٜل-  - عٓ٘ يف فًض اؿزٜب١ٝ . 
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 امل٪يـ املضدع ّ

   ايكضإٓ ايهضِٜ 1

 اٱَاّ ايٟٓٛٚ ا٭صبعني اي١ٜٚٛٓ 2

 قُز أَني املقضٟ. ر  حملات ٚعا٥ٌ ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬ ٚغاٜاتٗا 3

 إبضاِٖٝ قُز ايؾاؾعٞ. ر  ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬ ٚطضم تزصٜغٗا 4

 ؾتض ايباب عبز اؿًِٝ عٝز. ر  ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬ يف ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 5

 صر١ٜٓ عجُإ. ر  طضم ايتزصٜػ 6

 ايؾٝخ قُز ايػظايٞ رعتٛص ايٛسز٠ ايجكاؾ١ٝ 7

 ايؾٝخ قُز ايػظايٞ قشا٥ـ اؿل 8

 ايؾٝخ قُز ايػظايٞ خًل املغًِ 9

 نٓهٝيتبٝٛ  ايذلب١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ 10

 عا١َٝ عبز ايضمحٔ. ر  رصاع١ ْكز١ٜ –ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ  11

 عًٞ أمحز اؾٌُ. ر . أ  رصاع١ تضب١ٜٛ –ايكِٝ َٚٓاٖر ايتاصٜخ اٱع٬َٞ  12

13 
تقٛص ْعضٟ ٚتطبٝكٞ يطضا٥ل   –تعًِ ايكِٝ ٚتعًُٗا 

 َادز طنٞ اؾ٬ر. ر  ٚاعذلاتٝذٝات تزصٜػ ايكِٝ 

 قُز ٚدٝ٘ ايقاٟٚ. ر  رصاعات يف ايؿهض اٱع٬َٞ 14

 ف٬ح عبز ايغُٝع عبز ايضاطم. ر  (َكاٍ يف اٱْذلْت )  15

 عبز ايًطٝـ قُز خًٝؿ١ . ر (رصاع١ ْؿغ١ٝ ) اصتكا٤ ايكِٝ   16

 خايز ايكطإ/ أ  ا٭ٖزاف ايذلب١ٜٛ 17

ايتٛدٝ٘  –عبزاهلل املضطٚم ٚأخضٕٚ  إسغإ.أ ايغًٛن١ٝ  َشنض٠ ايكِٝ َٚعاٖضٖا

 ّ ٤2003 ايتع١ًُٝٝ  اؾٗضاايؿين ملٓكط١ 
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هُع ايٓاؼ ع٢ً إٔ ايٓتا٥ر اٱهاب١ٝ ٚاملجُض٠ ٖٞ ا٭ٖزاف ا٭عاع١ٝ ٭ٟ ادتُاع, يهٔ َععِ ا٭ؽدال ٜكٛيٕٛ إٔ 

ايهجرل َٔ ا٫دتُاعات اييت ونضْٚٗا غرل َجُض٠ ٚؼكل ايكًٌٝ , ؾايتشنرل املغبل ٚا٫عتعزار يتٛدٝ٘ ا٭َٛص 

 . ٚايغٝطض٠ عًٝٗا ٖٞ خطٛات يف عبٌٝ ؼكٝل أٖزاف ا٫دتُاع 
 

 

 .. ايتكا٤  أؾضار َعّا يػضض سٌ َؾه٬ت أٚ اؽاس قضاصات أٚ إٜقاٍ صعا٥ٌ : ٜعضف ا٫دتُاع برْ٘   

 
 

 

 .تكزِٜ  َعًَٛات  ١َُٗ  يًكا٥ُني  با٭عُاٍ  •
 .إعطا٤  ايؿضف١  يٮؽدال  يًتعبرل  عٔ  آصا٥ِٗ  •
 .اعتهؾاف  ا٭ؾهاص  ٚتكُٝٝٗا ٚايتعضف ع٢ً  اـدلات  •
 .  ايتٛفٌ  إىل  اتؿام  مجاعٞ  •
 .َٓاذ َٓاعب  يًتزصٜب  ٚايتعًِٝ  •
 .تعتدل  ؾضف١  دٝز٠  يتؾهٌٝ  ؾضم  ايعٌُ  •
 .ايكضاصات  املتدش٠  َٔ  خ٬ٍ  ا٫دتُاعات  أنجض  َقزاق١ٝ  َٔ ايكضاصات ايؿضر١ٜ  •
 .ا٫دتُاع ىًل دّٛا َٔ ا٫يتظاّ  عٝح ٜرخش نٌ ؾضر ع٢ً عاتك٘ ١َُٗ  تٓؿٝش َا اتؿل عًٝ٘•
 .    ا٫دتُاعات  ايؿعٸاي١  تكًٌ  َٔ  ا٭عُاٍ  ايٛصق١ٝ  •



 – 

 

– 
 

 .ٚمع  دزٍٚ  ا٭عُاٍ ٚتٛمٝض ٖزف  ا٫دتُاع  •
 . ٜعتدل  املغ٦ٍٛ  ا٭ٍٚ  عٔ خطٛات عرل ا٫دتُاع   •
 .فٝاغ١ َا ٜقزص  عٔ  نٌ  املؾاصنني  يف  قضاص ٚاسز    •
 .تٛمٝض  أرٚاص  املؾاصنني َٚغ٪ٚيٝاتِٗ   •
 .إهار  صٚح  ا٭يؿ١  ٚا٫ْغذاّ  بني  املؾاصنني    •
 .املؾاصن١  يف  ايٓكاـ  باعتباصٙ عنّٛا  ٚيٝػ ص٥ٝغا    •
 .اعتدزاّ  أعًٛب اٱقٓاع  أنجض َٔ أعًٛب ايغًط١  يف  تٓؿٝش  ايكضاصات    •

 

 

 

– 
 
 .ايتشنرل  ظزٍٚ  ا٭عُاٍ  •
 .تزٜٚٔ  ا٭ؾهاص  اؾٝز٠  ٚاٱبزاع١ٝ  •
 .تغذٌٝ  ايكضاصات  •

  

  – 
 
 .اؿنٛص  يف  ايٛقت  احملزر •
 .اٱعزار  املغبل  ي٬دتُاع  سّٖٓٝا  ْٚؿغّٝا ٚؾل دزٍٚ ا٭عُاٍ •
 . تكزِٜ  أؾهاص  َؿٝز٠  •
 .  طضح  أع١ً٦  ؾعٸاي١ ٖٚارؾ١ •
 .ا٫يتظاّ بآراب اؿٛاص ٚايٓكاـ •
 .عزّ  اٱعضاع  يف  إفزاص  أسهاّ  غرل  ْامذ١  َٚتها١ًَ •
 .ايٛفٍٛ  إىل  إمجاع  يف  ايكضاصات•
 .إلاط  املطًٛب  َٔ  ايكضاصات  يف  ايٛقت  املتؿل  عًٝ٘ •



 – 

•

•

•

•

•

• 



 – 

 
 . ايتؿهرل ايؿضرٟ ٚايغًٛى ايؿضرٟ ٜترثضإ باجملُٛع١ •
عٓزَا  ٜتِ  فٓع ايكضاصات َٔ قبٌ اجملُٛع١,  ؾػايبّا َا تهٕٛ  ٖشٙ  ايكضاصات  كتًؿ١  عٔ  تًو  اييت  تقٓع  بؾهٌ •

اييت تًعب رٚصٖا ٚػعٌ ا٭ؾضار ىنعٕٛ  يًنػٛط  ايغا٥ز٠ . ؾضرٟ,  ٚعبب ٖشا ٚدٛر ْٛع  َٔ ايػضٜظ٠ ا٫دتُاع١ٝ

 .ٖٚشٙ  ت٪ثض يف ايٓكاـ قبٌ ايكضاص ٚيف اؽاس ايكضاص سات٘  
ٜتِ  اينػ   ع٢ً  ا٭ؽدال  ايشٜٔ  ٜعدلٕٚ  عٔ  ؽهٛى  ٚؼؿعات  أٚ  ٜتغا٤يٕٛ  عٔ  َز٣  فش١ آصا٤ ا٭نجض١ٜ  •

 .  ٚسيو يكبٍٛ إمجاع اجملُٛع١
ا٭ؽدال ايشٜٔ  ٜتدشٕٚ َٛقؿّا  يف ا٫دتُاع ٜؾعضٕٚ أِْٗ عٝؿكزٕٚ َقزاقٝتِٗ إسا ؽًٛا عٔ ٖشا املٛقـ بػض •

 .ايٓعض عٔ اٱثباتات اييت تكزّ خطر سيو املٛقـ  
 .فا١ًَ ا٭ؽدال  بعنِٗ  بعنّا  يف  تبين َٛاقـ ٚاسز٠ •
 ايقُت ٫ ٜعين باينضٚص٠  املٛاؾك١  ايتا١َ أٚ عزّ ا٫عذلاض•
َٸا إىل ايتشؿغ  ايظا٥ز أٚ املداطض٠  ايظا٥ز٠    •  .آصا٤ اجملُٛع١  متٌٝ يف ايػايب إ
 .  َٔ  زلات  ا٫دتُاعات  أْٗا  نجرل٠  ايه٬ّ  ق١ًًٝ  ا٭عُاٍ  •

 

 -:متض  ا٫دتُاعات  ايؿعٸاي١  برصبع  َضاسٌ  ست٢  تقٌ  إىل فُٛع١  َٓغذ١ُ  َٚٓتذ١  

 
 .ٜزصؼ املؾاصنٕٛ  يف ا٫دتُاع  بعنِٗ  بعنّا  بطضٜك١  َٗشب١  ٚيبك١  -: ايتهٜٛٔ * 
 .  ٜغع٢ املؾاصنٕٛ  ملعضؾ١ خًؿٝات َٚٛاقـ  بعنِٗ  بعنّا  -     
 .تضعٝخ  قٛاعز  أعاع١ٝ   -     

 

 

 .ا٫ُْٗاى يف َٓاقؾات  ن١َٝ٬   -: اؿٛاص أٚ ايٓكاـ * 
 .قز  ٜتشز٣ املؾاصنٕٛ  بعنِٗ  بعنّا   -                          
 .إعار٠  تكِٝٝ  اْطباعاتِٗ  ٚخًؿٝاتِٗ   -                          
 .تعتدل أخطض َضس١ً ٫ٚ ميهٔ  ػٓبٗا   -                          



 – 

 .ٜتِ  ايٛفٍٛ  إىل  تغٜٛات   -:  ايتطبٝع* 
 .فٓع  ؼايؿات يتشضٜو ا٭َٛص إىل ا٭َاّ   -                  
 .ٜعضف اؾُٝع  َا ٖٛ َطًٛب َِٓٗ   -                  

 .ٜقٌ  املؾاصنٕٛ  إىل  إمجاع يف ايكضاصات  - : ا٭را٤*
 .   وقًٕٛ ع٢ً ْتا٥ر  ؾعٸاي١ َٚ٪ثض٠ َٚزع١َٛ بهؿا١ٜ -                 
 .ٜتؿٛم  ؾٝٗا ا٭را٤ ٚاٱْتاز ع٢ً نٌ ؽ٤ٞ آخض يف ا٫دتُاع  -                 

 
  

 

– 

 .اي١ٝٓ, ٚاعتؾعاص ا٭دض,  ٚػزٜز ايعٗز َع اهلل, ٚاعتذُاع ايٛعع ٚاؾٗز  ٚايطاق١ ٱتكإ ايعٌُ  اعتشناص 1.

 
 -:ايتدطٝ  ي٬دتُاع  2.

 .ؼزٜز دزٍٚ ا٭عُاٍ   •
       .ا٭ؽدال, املهإ, ؼزٜز ايظَإ•
 .َضاعا٠ أعبا٤ املؾاصنني ٚظضٚؾِٗ•
ؼزٜز ا٭عزار املؾاصن١ يف ا٫دتُاع, ٭ْ٘ نًُا طار ايعزر طارت اؿاد١ إىل َظٜز َٔ ايغٝطض٠  •

 .   ٚاٱراص٠ ٚايقعٛب١ يف إهار ايٛقت املٓاعب يًُؾاصنني

 
 -:عٛاٌَ  ؼزر مضٚص٠  ا٫ؽذلاى  يف ا٫دتُاع3.

 .َز٣ املؾاصن١ يف فٓع ايكضاص •
 .تٛؾض َعًَٛات قزر٠  •
 .تٛؾض خدل٠ َع١ٓٝ أٚ َٗاصات قزر٠  •
 .  ت١٦ٝٗ  بزٌٜ  َٓاعب  َٔ خ٬ٍ تزصٜب٘ ٚتعًُٝ٘•

 
 .  ؼزٜز املٛامٝع ايقعب١ اييت ؼتاز  إىل إعزار ٚتؿهرل َغبل  4.

 
 .ايكضطاع١ٝ ٚغرل سيو , اؿضاص٠ امل١ُ٥٬, اٱما٠٤ ,اينٝاؾ١, ايت١ٜٛٗ : تٓعِٝ  ٚت١٦ٝٗ َهإ ٚظضٚف ا٫دتُاع 4.



 – 

– 
 
 .ا٫يتظاّ ظزٍٚ ا٭عُاٍ •
 .ايبز٤ يف ايٛقت احملزر, ٚإٕ و ونض بعض املؾاصنني  •
 .تكغِٝ ايٛقت سغب بٓٛر دزٍٚ ا٭عُاٍ•
َٔ ا٭ؾنٌ إٔ ٫ تظٜز َز٠ ا٫دتُاعات عٔ عاعتني  •

 .ْٚقـ 
 .إعطا٤ ؾذل٠ اعذلاس١ ققرل٠ َٔ ا٫دتُاع •
 .بز٤ ا٫دتُاع بؾضح دزٍٚ  ا٭عُاٍ •
 .تضتٝب ا٭ٚيٜٛات •
 .ا٫ْتٗا٤ َٔ املٛمٛع ايشٟ بزأ ا٫دتُاع  ب٘  •
 .َضاقب١ اْعزاّ ا٫ْتباٙ ٚايذلنٝظ  •
 .ايتؿاعٌ َع َا ٜكٛي٘ املؾاصنٕٛ  •
 .اعتجُاص خدلات املؾاصنني يتطٜٛض ايعٌُ•
 .ايزَر بني ٚدٗات ايٓعض املدتًؿ١ •
٫ تعضض اقذلاساتو نرْٗا سًٍٛ ْٗا١ٝ٥ ٚشلا أؾن١ًٝ  •

 . يف  ايتٓؿٝش  
 .ايجٓا٤ ع٢ً ايؿهض٠ ٚايعٌُ اؾٝز •
 .ايتعاٌَ َع اؾُٝع مبعٝاص ٚاسز •
تؾذٝع اؾُٝع ع٢ً ا٫ؽذلاى يف ايٓكاـ ٚطضح   •

 .ٚدٗات  ْعضِٖ  
 .ا٫ْتٗا٤ َٔ ا٫دتُاع أٚ تردًٝ٘ عٓز اؿاد١ •
 .تًدٝك ايٓتا٥ر ٚتزٜٚٔ املِٗ َٓٗا  •
 .عزّ َقارص٠ ا٭ؾهاص غرل ايتكًٝز١ٜ •
•  

– 
 

ا٫يتظاّ  بايكضاصات ٚاملكذلسات اييت اؽشت يف   •

 .ا٫دتُاع 
 .َتابع١  خطٛات ايتٓؿٝش •
تكِٝٝ اـطٛات ايتٓؿٝش١ٜ ٚتقشٝض املغاص , •

ا٫عتبٝإ  :  ٚاعتدزاّ عز٠ ٚعا٥ٌ يًتكِٝٝ َٔ َجٌ

 .,املكاب١ً  ,ايتكِٝٝ  ايشاتٞ  
  

– ) 

 
 .إعار٠ اؿ١ٜٛٝ ٚايٓؾاط  ي٬دتُاعات •
نغض ايضٚتني ٚايضتاب١ ٚايكنا٤ ع٢ً ايغآ١َ  •

 .ٚاملًٌ  
 .ايتشنرل ايزا٥ِ بر١ُٖٝ ا٫دتُاعات ايؿعاي١  •
 .  ايتذزٜز ٚاٱبزاع يف ايعضض ٚا٭عًٛب ٚايٛعا٥ٌ  •
•  



 – 

 
 .تردٌٝ ا٫دتُاعات  •
 .  بز٤ ا٫دتُاعات يف ٚقت َترخض عٔ َٛعزٙ•
 .غٝاب دزٍٚ ا٭عُاٍ  •
 .عزّ اعتعزار املؾاصنني ٚاملكضص •
 .استهاص اؿزٜح ٚاملٓاقؾ١  •
اقتقاص ا٫دتُاع ع٢ً تبارٍ املعًَٛات ؾك   رٕٚ  •

 .اؽاس  قضاصات 
 .َكاطع١ ا٭عنا٤ بعنِٗ يبعض ع٢ً ايزٚاّ  •
 .نجض٠ املٓاقؾات اؾاْب١ٝ أثٓا٤ ا٫دتُاع  •
 .عزّ  ا٫يتظاّ  ٚاملتابع١  يتٓؿٝش  ايكضاصات  •
ايؾعٛص بعزّ أ١ُٖٝ ا٫دتُاعات مما ٜٛيز •

 .ايضتاب١ ٚعزّ اؿُاؼ
 .عزّ ٚمٛح آي١ٝ أخش ايكضاص  •
 .ايترثض بضأٟ اجملُٛع١  •

 
ا٫دتُاعات ؼتاز إىل تٛدٝ٘ ٚإصؽار   -1

 .يٓذاح ٚؼكٝل أٖزاؾٗا 
بز٤ ا٫دتُاع يف ايٛقت احملزر ست٢ يف  -2

 .ساٍ ؽًـ ايبعض عٔ اؿنٛص 
ايعٌُ َٔ خ٬ٍ دزٍٚ ا٭عُاٍ بؾهٌ  -3

 .َٓعِ ٚإٔ تػط٢ نٌ املٛمٛعات 
ٚدٗات ْعض اؾُٝع مُٔ سزٚر َع١ٓٝ  -4

. 
 .َٓع ايٓكاـ َٔ ا٫ستزاّ  -5
 .إعار٠ ايٓكاـ إىل َغاصٙ  -6
ايترنز َٔ إٔ اؾُٝع يف تٛاؾل ع٢ً   -7

 .ايكضاصات اييت اتٴدشت يف ٚقت فٓعٗا
تًدٝك سق١ًٝ ا٫دتُاع ٚاٱؽاص٠ إىل  -8

كتًـ املغ٦ٛيٝات ٚاملز٠ ايظ١َٝٓ املطًٛب١ 

 .يتٓؿٝش اٱدضا٤ات 

 
  
 .فُِ ادتُاعا ؾٓٝا ؾعا٫  – 1
 .عذٌ مخغ١ أَٛص تنعـ ؾاع١ًٝ ا٫دتُاع ايؿين , ٚمع َكذلساتو ملعاؾ١ نٌ َٓٗا  – 2
 نٝـ تعز دزٍٚ أعُاٍ ادتُاعو ؟ ٚ مب تٓذض يف تطبٝك٘ ؟ – 3
 .انتب عبع١ أَٛص أعاع١ٝ تغاعزى يف إراص٠ ا٫دتُاع بٓذاح  – 5



 – 

 
  
ؼًٝــٌ ْتــا٥ر ْغــب ايٓذــاح يًؿــذل٠ ا٭ٚىل عــٔ تــزْٞ ايقـــ ايغــارؼ ٚأصرت عكــز ادتُــاع يًٛقــٛف عًــ٢     أٚمــض  

 .ا٭عباب ٚطضم ايع٬ز 
 َا ْٛع ا٫دتُاع ؟•
 .خط  ملا قبٌ ٚأثٓا٤ َٚا بعز ا٫دتُاع •
 انتب أعػ قنض ا٫دتُاع  •

 ٚطاص٠ ايذلب١ٝ

 ايتع١ًُٝٝ..............   اٱراص٠ ايعا١َ ملٓطك١ 

 .............................................َزصع١ 

 ()           صقِ ا٫دتُاع 

 
   ّ  : ...................املهإ : ..................                        ايتاصٜخ                 ................: ايظَٔ : ...............                              ايٝٛ
  

 :  اؿنٛص 
 (َع سنض ايغبب : ) املعتشصٕٚ  

 :ا٭عُاٍ دزٍٚ 
 :ا٫دتُاع ٚقا٥ع   
 :ايكضاصات  
 :هز َٔ أعُاٍ َا  
 :ا٫دتُاع ايكارّ َٛعز  
 ص٥ٝػ ا٫دتُاع                                             ا٫دتُاع                                               َكضص  



 – 

 

 
ص٥ٝػ ايكغِ أسز ا٭عُز٠ ايؿ١ٝٓ اييت تكّٛ عًٝٗا ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٖٚـٛ ْا٥ـب عـٔ املٛدـ٘ ايؿـين ٚأٜنـا َـزٜض املزصعـ١         

 : ٚبايتايٞ ؾإٕ عٌُ ص٥ٝػ ايكغِ ٜٓطًل يف فايني 

 
ايشٟ ٜضتب  غايبا باملار٠ ايع١ًُٝ ٖٚٛ يف ٖشا اجملاٍ ٜكـّٛ بـزٚص املٛدـ٘ ايؿـين ٚيـشيو ٜطًـل عًٝـ٘        :•

افط٬ح املٛد٘ املكِٝ باملزصع١ َُٚٗت٘ ا٭عاع١ٝ ٖٓا ٖٞ اٱؽضاف ع٢ً املار٠ ايع١ًُٝ ٚت١ُٝٓ املعًُني َٗٓٝا ٚسٌ 

 . َؾه٬تِٗ َٚغاعزتِٗ ع٢ً ترر١ٜ صعايتِٗ خرل أرا٤ 

 
 . ايشٟ ٜضتب  غايبا بإراص٠ املزصع١ ٖٚٛ ٖٓا ميجٌ َزٜض املزصع١ يف إراص٠ ايكغِ : •

 
يشا ؾعًٝ٘ إٔ ٜغع٢ إىل تشيٌٝ َا ٜعذلض ط٤٬َٙ َـٔ عكبـات ٚعـبًٝ٘ إىل سيـو ايع٬قـ١ ايطٝبـ١ ايـيت تتُجـٌ يف ا٭خـ٠ٛ          

 .أعُاٍ ؾ١ٝٓ ٚأعُاٍ إراص١ٜ : ٚتٓكغِ أعُاٍ َٚٗاّ ص٥ٝػ ايكغِ إىل قغُني , ٚاملٛر٠ ٚاٱملاّ ايهاٌَ مبتطًبات ايعٌُ 

 

 

 
تهــٜٛٔ ع٬قــات قبــ١ َٚــٛر٠ ٚاســذلاّ َتبــارٍ َــع ايــظ٤٬َ ٚتبــارٍ يٛدٗــات ايٓعــض َــع ا٫ْتؿــاع مبــا يــزِٜٗ َــٔ    1.

 .خدلات ٚأ٫ ٜؿضض عًِٝٗ صأٜا َعٝٓا بٌ إٔ ٜهٕٛ عبًٝ٘ إىل سيو اٱقٓاع  

 . رصاع١ املٓاٖر ٚأٖزاؾٗا ايعا١َ ٚاـاف١ رصاع١ ٚاع١ٝ ٚرقٝك١ ملعضؾ١ َغتٜٛاتٗا 2.

إعزار دزٍٚ ايكغِ ٚتٛطٜع ايؿقٍٛ مبا ٜتؿل َع َقًش١ ايعُـٌ َٚغـت٣ٛ ايهؿـا٤ات ايؿٓٝـ١ يًُعًُـني ٚاعتُـار       3.

 .ٖشا ايتٛطٜع َٔ َزٜض املزصع١ 

ا٫ط٬ع ع٢ً ايهتب املكضص٠ َع املعًُني يتكِٜٛ املٓاٖر ايزصاع١ٝ َٔ سٝح َا قـز ٜهـٕٛ بٗـا َـٔ أخطـا٤ عًُٝـ١ أٚ        4.

يػ١ٜٛ أٚ َطبع١ٝ أٚ ْكك أٚ غُٛض ٚصؾع املًشٛظـات اـافـ١ بـشيو إىل ايتٛدٝـ٘ ايؿـين َـع اؿـضل عًـ٢ إٔ         

 .ٜهٕٛ ٖشا ايتكضٜض مثض٠ سٛاص عُٝل َع أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

عكــز ادتُاعــات أعــبٛع١ٝ ملٓاقؾــ١ املؾــه٬ت املٝزاْٝــ١ ٚرصاعــ١ ًَشٛظــات َــزٜض املزصعــ١ ٚاملٛدــ٘ ايؿــين َٚتابعــ١   5.

 . تٓؿٝشٖا 
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 املعًُني س٣ٚ ا٭را٤ ا٭قٌ ٚايعٌُ ع٢ً ا٫صتكا٤ بِٗ ؾٓٝا َٚٗٓٝا      َتابع١  -6

ٚاٱعزار يُٓاسز ايزصٚؼ ع٢ً َغت٣ٛ املزصع١ ٚاٱؽضاف ع٢ً تٓؿٝـشٖا ٚإدـضا٤ تكـِٜٛ تضبـٟٛ رقٝـل شلـا       ايتدطٝ   -7

 .   ٜهؾـ عٔ َعطٝاتٗا عًبا أٚ إهابا

َغتٜٛات ايطًب١ يف ايؿقٍٛ ٚٚمع خط١ قـزر٠ يضعاٜـ١ ايؿـا٥كني ٚعـ٬ز اينـعاف , ٚايتدطـٝ  يـدلاَر        َعضؾ١  -8

ايٓؾاط املقـاسب يًُـار٠ ْٚؾـاط اؾُاعـات املزصعـ١ٝ مبـا ٜتؿـل َٚٝـٍٛ ايطًبـ١ ٚقـزصاتِٗ ُٜٚٓـٞ َـٛاٖبِٗ أٚ ٜهؾــ              

 . عٓٗا ٚاٱؽضاف ع٢ً املغابكات اـاف١ باملار٠ 

ــ٢ ايبشــح ٚا٫طــ٬ع ؼكٝكــا يًُٓــٛ ايعًُــٞ ٚاملٗــين      تؾــذٝع  -9 ٚإؾغــاح اجملــاٍ أَــاَِٗ يعــضض ْتٝذــ١    , املعًُــني عً

 .أعاثِٗ ٚػاصبِٗ ايذلب١ٜٛ خ٬ٍ ايًكا٤ات ٚا٫دتُاعات املزصع١ٝ 

قا١ُ٥ ايهتب ٚاملضادع ايع١ًُٝ املغاْز٠ يًُار٠ مبهتب١ املزصع١ ٚأخـض٣ بايهتـب املكذلسـ١ يتشكٝـل َبـز ايـتعًِ       إعزار  -10

 . ايشاتٞ 

 . ع٢ً ايتزصٜبات ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚٚمع اـط  يتكٛميٗا ٚتطٜٛض بضافٗا اٱؽضاف  -11

 .تٓؿٝش يٛا٥ض ايتكِٜٛ ٚايٓعِ املزصع١ٝ ٚايٓؾضات املٛمش١ ٭عًٛب ايعٌُ بؾكٝ٘ ايؿين ٚاٱراصَٟتابع١  -12

رٚص١ٜ إىل َزٜض املزصع١ عٔ َغت٣ٛ ا٭را٤ ٚايتشقٌٝ ايزصاعٞ ٚايٛعا٥ٌ املكذلس١ يًٓٗٛض ُٜٗا  تكضٜضاتتكزِٜ  -13

 . َٔ خ٬ٍ َتابع١ أعُاٍ املعًُني 

إعزار َٚضادع١ أع١ً٦ ايتكِٜٛ ٚا٫ختباصات َع املعًُني ٚإدـضا٤ ايتعـز٬ٜت ايؿٓٝـ١ اي٬طَـ١ عًٝٗـا متٗٝـزا يعضمـٗا         -14

 .ع٢ً املٛد٘ ايؿين ٫عتُارٖا ايٓٗا٥ٞ

اٱؽضاف ع٢ً طباع١ ا٫ختباصات ٚتػًٝؿٗا ٚؾكا يٓعاّ عـرل ا٫ختبـاصات ٚاؿـضل عًـ٢ عـ٬َتٗا ٚعـضٜتٗا ايهاًَـ١         -15

 ٚتؾهٌٝ ؾإ تكزٜض ايزصدات ٚاملضادعات ايؿ١ٝٓ َٚتابع١ أعُاٍ نٌ َٓٗا بزق١ 

اٱملاّ بهٌ َا ٜتقٌ برعُاٍ املعًُني َٚتابعتِٗ يف اعتدزاّ ايتكٓٝات ايذلب١ٜٛ ٚأثـضِٖ يف منـٛ املـتعًُني ٚاٱعـٗاّ      -16

يف ْؾاط املار٠ ٚا٫صتكا٤ بٗا ٚاٱهاب١ٝ يف ا٫دتُاعات ٚايزق١ يف ايتكِٜٛ باٱماؾ١ إىل تعضف َٛاطٔ ايكـ٠ٛ ٚاينـعـ   

 .ا٭خض٣ يز٣ نٌ َِٓٗ ست٢ ٜهٕٛ تكٛميِٗ رقٝكا ٚعار٫ 

َغاعز٠ املعًُني اؾزر ٚا٭خش برٜزِٜٗ يتشغني أعايٝب ٚطضم ايتـزصٜػ ٚتبقـرلِٖ بعٓافـض ايعًُٝـ١ ايذلبٜٛـ١       -17

 ٚبٝاْات ايطًب١ َٚغتٜٛاتِٗ   

 . إعزار عذ٬ت ص٥ٝػ ايكغِ نا١ًَ َٚٓع١ُ ٚتكِٜٛ املٓاٖر ايزصاع١ٝ ٚا٫عت٦شإ ٚايػٝاب  -18

 . ٚمع تكاصٜض نؿا٠٤ أرا٤ املعًُني َع َزٜض املزصع١ ٚاملٛد٘ ايؿين  -19

تكــزِٜ تكضٜــض ٚاف يف آخــض ايعــاّ إىل ايتٛدٝــ٘ ايؿــين عــٔ املٓــاٖر ايزصاعــ١ٝ بعٓافــضٖا املدتًؿــ١ َــع املًشٛظــات              -20

 . ٚاملكذلسات ٚاؿضل عًٞ ٜهٕٛ ٖشا ايتكضٜض مثض٠ سٛاص ٚاع ٚعُٝل َع أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بايكغِ 
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 ص٥ٝػ ايكغِ َع إراص٠ املزصع١ بٛفؿ٘ عنٛا يف إراصتٗا يف نٌ َا وكل سغٔ عرل ايعٌُ املزصعٞ  ٜتعإٚ 1.

ايعٌُ ع٢ً ؼكٝل رميكضاط١ٝ ايكٝار٠ مبا ٜتقٌ بايعٌُ ايذلبٟٛ ؾٝزصب ايظ٤٬َ عٌ ؼٌُ املغ٦ٛيٝات ٚنتابـ١  2.

قامــض ا٫دتُاعــات ٜٚؾــذعِٗ عًــ٢ إبــزا٤ ايــضأٟ ٜٚبــشٍ ْؿغــ٘ يف ســب ايعُــٌ ٚايضغبــ١ يف إدارتــ٘ ٚتكبــٌ أصا٤     

 . اٯخضٜٔ 

 نٌ َا ٜهًـ ب٘ َٔ َٗاّ يف اٱطاص ايعاّ يًٓعِ ايذلب١ٜٛ راخٌ املزصع١ ٚخاصدٗا  تٓؿٝش 3.

تكزِٜ نٌ َا ٜطًب٘ ايتٛدٝ٘ ايؿين أٚ اؾٗات املدتق١ َٔ إسقا٤ات ٚبٝاْات ؼزر َغتٜٛات ا٭را٤ ٚايتشقـٌٝ  4.

 . ايزصاعٞ أٚ غرل سيو مما ٜتعًل باملعًُني أٚ ايط٬ب 

 

  
 .                              عذٌ ا٫دتُاعات ايؿ١ٝٓ ٚاٱراص١ٜ  -1
 .عذٌ طٜاصات املعًُني  -2

 .  عذٌ اٱمنا٤ املٗين ٚا٭عُاٍ ايتشضٜض١ٜ يًُعًُني 
 .عذٌ ايتٛدٝ٘ ايؿين  -4
 . عذٌ ايطًب١ اينعاف ٚايؿا٥كني َٚتابع١ ا٭عُاٍ ايتشضٜض١ٜ يًُعًُني  - 5
 . عذٌ ايٓؾاط  -6
 .       عذٌ َا قطع َٔ املٓٗر 7
 .  عذٌ اـط  ايؿق١ًٝ ٚا٭عبٛع١ٝ  -8
 عذٌ اٱلاطات  -9
 .       عذٌ ؼًٌٝ ْتا٥ر ا٫ختباصات ٚتكِٜٛ املٓاٖر ايزصاع١ٝ  -10
 .عذٌ ايٓؾضات  -11
 .  عذٌ ا٫عت٦شإ ٚايػٝاب ٚا٫ستٝاط  -12

  
  

 .  ميهٔ رَر عذًني يف رؾذل ٚاسز َٔ رؾاتض ص٥ٝػ ايكغِ :  ًَشٛظ١



 – 

 املضادع  
 .ايزاص ايعضب١ٝ يًعًّٛ  -قٛاعز إراص٠ ا٫دتُاعات  -1
 .َشنض٠ ؾٔ إراص٠ ا٫دتُاعات ايؿعاي١  -2
3- www.saaid.net/PowerPoint/482. 
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ٚهغــز قــٍٛ اهلل  ,اؾُاعــاتٚايتٛافــٌ ا٫دتُــاعٞ ايٓــادض أعــاؼ يًتعــإٚ يف ؽــت٢ اجملــا٫ت , مبــا وكــل أٖــزاف ا٭ؾــضار    

 (ٚدعًٓانِ ؽعٛبا ٚقبا٥ٌ يتعاصؾٛا إٕ أنضَهِ عٓز اهلل أتكانِ :) تعاىل

 
َٚٔ ايػضب١ بني ايٓاؼ إىل  ,ٚايًػ١ ٖٞ أرا٠ ايتٛافٌ ايؿاع١ً , ٢ٖٚ اؾغض ايشٟ ٜعدل عًٝ٘ اٱْغإ َٔ ايٛسز٠ إىل اجملتُع

ا٭يؿ١  َعِٗ , ؾٗٞ املكز١َ ا٭ٚىل يًؾدق١ٝ ٚاـط٠ٛ ا٭ٚىل ع٢ً طضٜل ايتٛافٌ , ؾٗٞ اييت تكزَين إيٝو ٚتكزَو إيٞ 

 ., ٫ٚ بز َٔ ايتكزِٜ ٚايتُٗٝز يف نٌ ؽ٤ٞ ؾايتكزِٜ ايٓادض ميٗز يتٛافٌ ْادض 
, ٚاـط٠ٛ ايجا١ْٝ ٖٞ إٔ تزخٌ اـضٜط١ ايش١ٖٝٓ اييت صزلٗا ايٓاؼ يًشٝا٠ َٔ خ٬ٍ تقٛصاتِٗ , ٚبشيو ٜتذاٚبٕٛ َعو 

٫ٚ تزخٌ يف اؿزٜح َعِٗ ع٢ً ايقٛص٠ اؿكٝك١ٝ يًٛاقع أٚ فٛص ايٛاقع َٔ خـ٬ٍ تقـٛصى أْـت ؾكـز ؽتًــ ايتقـٛصات       

ٚتتٓاقض , يشيو هب إٔ تٓر٣ بٓؿغو عٔ اـ٬ف عٓز ايتٛافٌ , ٫ٚسغ يف سيـو َـا ٜكضبـو َـٔ قًـٛب ايٓـاؼ ٜٚكـضبِٗ        

إيٝو َجٌ َٓاراتِٗ برزلا٥ِٗ , ؾهٌ إْغإ وب إٔ ٜٓار٣ برسب ا٭زلا٤ إيٝ٘ , ٖٚشا َا ٜشٜب اؾُـٛر بـني ايٓـاؼ , ٚ عًٝـو     

إٔ تبتهــض ا٭عــايٝب بــشنا٤ يتٛدــز ٚفــ١ً اؿــٛاص ٚايتعــاصف ؼكٝكــا ملٗــاص٠ ا٫تقــاٍ بــاٯخضٜٔ , ٚيــٝػ أرٍ عًــ٢ َٗــاص٠         

 . ا٫تقاٍ باٯخضٜٔ ٚتعُٝك٘ , ممٔ دعٌ يشيو ا٫تقاٍ أعغا فاصت سكا يًُغًِ ع٢ً املغًِ 

 
سل املغًِ عًـ٢ املغـًِ عـت قٝـٌ َـا ٖـٔ؟       : عٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل ٚعًٝ٘ ٚعًِ, أْ٘ قاٍ  –صمٞ اهلل عٓ٘  –عٔ أبٞ ٖضٜض٠ 

ؾاْقـض يـ٘, ٚإسا عطـػ ؾشُـز اهلل ؾؾـُت٘ , ٚإسا       اعتٓقشوسا ,إسا يكٝت٘ ؾغًِ عًٝ٘ ,ٕ ٚإسا رعاى ؾردب٘ : اهلل, قاٍ  ٜاصعٍٛ

 2162صٚاٙ َغًِ صقِ « َضض ؾعزٙ , ٚإسا َات ؾاتبع٘

 
ٚعًـ٢ ايعُـّٛ ؾــإٕ َٗـاص٠ ا٫تقـاٍ بــاٯخضٜٔ ٫ ؽنـع يكٛاعـز فــُا٤ , ٫ٚ ْغـتطٝع إٔ ْقـبٗا  يف قٛاعــز داَـز٠ بـٌ يهــٌ           

إْغــإ إٔ ٜبــزع يف ٖــشا املنــُاص مبــا متًٝــ٘ عًٝــ٘ ثكاؾتــ٘ ٚظضٚؾــ٘ ايب٦ٝٝــ١ , ٬َٚبغــات ا٭ســٛاٍ ٚاعــتعزارات٘ ايؾدقــ١ٝ ,        

 .ٚقزصات٘ ٚقزصات اٯخضٜٔ َع اؿضل ع٢ً عزّ اـ٬ؾات اؿار٠ 



 – 

  
ا٫تقاٍ ع١ًُٝ مضٚص١ٜ يقٓع ايكضاص ايؿعاٍ , ؾٗٞ ايٛع١ًٝ ايـيت تٓكـٌ عدلٖـا املعًَٛـات املتعًكـ١ بـايكضاصات , ٖٚـٛ أعاعـٞ         

يتٓؿٝــش ايكــضاصات بــني أعنــا٤ امل٪عغــات ٚاملٓعُــات اٱراصٜــ١ عــٛا٤ نــإ َهتٛبــا أٚ ؽــؿٜٛا صزلٝــا أٚ غــرل صزلــٞ , ٚ ٜهــٕٛ        

عا١َ ٜكقز َٓ٘ مُإ ؼكٝل ا٭را٤ ع٢ً املغتٜٛات ناؾ١ عٝح ٜٓتر عٓ٘ تٓؿٝش يًكضاصات ٚبقٛص٠  .َتٛدٗا مٛ اشلزف 

 . ٚؼكٝل يٮٖزاف ايتٓع١ُٝٝ

 
عًٛى أؾنٌ ايغبٌ ٚايٛعا٥ٌ يٓكٌ املعًَٛات ٚاملعاْٞ ٚا٭ساعٝػ ٚاٯصا٤ إىل اٯخـضٜٔ ,  :  إسٕ ميهٔ تعضٜـ ا٫تقاٍ برْ٘ 

 . ٚايترثرل يف أؾهاصِٖ ٚتٛدٗاتِٗ ٚإقٓاعِٗ مبا تضٜز 
 

  
 .ٖٚٛ َقزص ايضعاي١ : املضعٌ  -1
 .ٖٚٛ اؾ١ٗ اييت تٛد٘ إيٝٗا ايضعاي١ : املغتكبٌ  -2
 .ٖٚٞ املٛمٛع ايشٟ ٜضار ؼكٝك٘: ايضعاي١  -3
 ٖٚٞ ايكٓا٠ اييت متض بٗا ايضعاي١ بني املضعٌ ٚاملغتكبٌ : ايٛع١ًٝ  -4
 

  
 .ْكٌ املعًَٛات  ٚا٭عػ َٔ ؽدك ٯخض بؾهٌ تعاْٚٞ•
 .تٛسٝز اػاٙ اؾُاع١ •
 .تطٜٛض املعًَٛات ٚا٭ؾهاص يقاحل ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ  •
 ايعٌُ ع٢ً إهار صٚح َع١ٜٛٓ عاي١ٝ ٚتؾذٝع ا٭ؾضار ٱلاط أعُاشلِ •
 .إبضاط رٚص ايعاًَني با٭قغاّ ا٭خض٣ , ٚرصد١ َغاُٖتِٗ يف اؾٗٛر ايه١ًٝ يف فاٍ ايعٌُ •
 .إعطا٤ َعًَٛات سٍٛ ايتعًُٝات ٚفضٜات ا٭َٛص يف فاٍ ايعٌُ •
 . إعطا٤ َعًَٛات َضتز٠ يًعاًَني عٔ َغت٣ٛ ا٭را٤ ٫ؽاس اي٬طّ •
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 .ٚدٛر صغب١ َٚجرل ٚساؾظ يز٣ املضعٌ ٖٚزف َضغٛب ؾٝ٘•
 .  ؼزٜز فٝػ١ ايضعاي١ املٓاعب١ يتشكٝل اشلزف املضار , ٚتٛقع صر ؾعٌ املغتكبٌ•
ٚإدـار٠ ايًػـ١ ,    ٍا٫عت٬ٗإلاط ايضعاي١ ٚتٓؿٝشٖا عًُٝا َٚباؽض٠ إصعاشلا مبٗاص٠ ؾا٥ك١ بًؿت اْتباٙ املغتكبٌ ٚبضاع١ •

 .ْٚدلات ايقٛت ٚايٛعا٥ٌ املقاسب١ 
 .اعتكباٍ ايطضف اٯخض يًضعاي١ يف أثٓا٤ تٓؿٝشى شلا ٚايتؿاعٌ َعٗا •
 . صر ؾعٌ املغتكبٌ يًضعاي١ إهابا ٚعًبا •
 

 

 
 .َعضؾ١ املغت٣ٛ ايعًُٞ ملغتكبٌ ايضعاي١ •
 .اعتدزاّ ٚع١ًٝ ا٫تقاٍ املٓاعب١ سات ايطابع ايبغٝ •
 .اٱفػا٤ اؾٝز•
 .ا٫ختٝاص املٓاعب ملؿضرات ايًػ١ •
 .  تغًغٌ عضض املٛامٝع ٚٚمٛسٗا•
 . ٚمٛح ايضعاي١ •
 

  
 :عز٠ ٚعا٥  ي٬تقاٍ يف اٱراص٠ ايتع١ًُٝٝ َٔ أُٖٗا ٖٓاى 

 
ؾٗٛ ًٜعب رٚصا ٖاَـا يف ايعًُٝـ١ اٱراصٜـ١ , إَـا عـٔ طضٜـل ايتٓغـٝل بـني ا٭دٗـظ٠ املدتًؿـ١ , أٚ عـٔ            : اجملًػ ايتعًُٝٞ •

 .طضٜل املؾاصن١ يف ع١ًُٝ اؽاس ايكضاصات ايذلب١ٜٛ
ٖٚــٞ فُٛعــ١ َــٔ ا٭ؾــضار املتدققــني تهًـــ بعُــٌ َعــني ٚمتــاصؼ ْؾــاطٗا عــار٠ يف فــٛص            : ايًذٓــ١ ايذلبٜٛــ١   •

 .ادتُاعات رٚص١ٜ 
 . ؾٝٗا تٓكٌ املعاصف ٚا٭ؾهاص ٚاملعًَٛات باخت٬ف أغضامٗا ٚأٖزاؾٗا إىل املغتٜٛات اٱراص١ٜ ا٭ع٢ً :  ايتكاصٜض•
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 .صعِ ايغٝاعات اي٬ط١َ يتشكٝل ا٭ٖزاف ٚٚمع اـط  املؿغض٠ شلشٙ ايغٝاعات •
 .تٛؾرل ايؿضل ٱع٬ّ ايض٩عا٤ مبا مت إلاطٙ , ٚاملؾه٬ت اييت ظٗضت يف ايتٓؿٝش ٚنٝؿ١ٝ ايتػًب عًٝٗا •
 .إسهاّ ايضقاب١ ع٢ً عرل ايعٌُ •
 .  صؾع َغت٣ٛ ايعاًَني ٚرؾعِٗ مٛ ايعٌُ •
  

 

 
ٖٞ عًُٝات ٚأعايٝب تٓكٌ ٚد١ٗ ْعض ٚصغبات ٚتعًُٝات املغتٜٛات ايعًٝا يٲراص٠ ايذلب١ٜٛ إىل : ا٫تقاٍ ايضزلٞ  -

 .املغتٜٛات ا٭ر٢ْ 
ٖٞ اييت تعتدل يف نجرل َٔ اٱراصات ٚع١ًٝ ؾعاي١ يتٓؿٝش ا٭عُاٍ ٚؼكٝل اٱلاطات بني : ا٫تقاٍ غرل ايضزلٞ  -

 . ؽدك ٚآخض أٚ فُٛع١ ٚأخض٣ ع٢ً املغتٜٛات املدتًؿ١
  

:

 
ا٫تقاٍ بايه٬ّ ٖٚٞ أنجضٖا ؽٝٛعا ٚترثرلا , ٚنًُا أدار املتشزخ ايه٬ّ نًُا أثض يف اٯخضٜٔ ٚيهٞ ٜٓذض املتشزخ  -1

 :  يف إب٬ؽ صعايت٘ ؾعًٝ٘ باٯتٞ 
 (إٕ َٔ ايبٝإ يغشضا.... ) اْتكا٤ أبًؼ ايه٬ّ ايشٟ ٜٛفٌ املعاْٞ يًُغتكبٌ  -     
 .اٱملاّ مبقطًشات املٛمٛع ايشٟ ٜتشزخ ؾٝ٘ -     
 .ؼزٜز سذِ ايه٬ّ املضار قٛي٘ ٚنشيو ايظَٔ املٓاعب ي٘  -     
 .ايٛمٛح ٚايبٝإ يف ايه٬ّ -     
ْدلات ايقٛت ٚتؿاعًٗا َع َعاْٞ ايهًُات, ؾع٢ً املتشزخ أ٫ ٜتهًِ بغضع١ يٝتُهٔ املغتُع َٔ ا٫عتٝعاب ,  ٬ٍػاعت -     

ٚا٫بتعار عٔ ايػُػ١ُ يف ايه٬ّ ٚعزّ ايٛمٛح, ٚأ٫ ٜتشزخ ع٢ً ٚترل٠ ٚاسز٠ ,ٚعزّ اٱغضام يف ايهٓاٜات ٚاجملاطات 

 . ٚا٫عتطضارات 
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  :ايتعبرل بػرل ايه٬ّ , ؾضب إؽاص٠ أبًؼ َٔ عباص٠ َٚٔ ٚعا٥ً٘  -2

 
ؾٗٞ ٚع١ًٝ بًٝػ١ يًتعبرل عُا يف راخٌ اٱْغإ , ؾإسا أصرت إٜقاٍ َضارى بعٝٓٝو ؾرسضل ع٢ً  : يػ١ ايعٕٝٛ   -أ

 :اٯتٞ
 .اصتٝاح ايعٝٓني يف أثٓا٤ ايه٬ّ يٝؾعض اٯخض با٫ط٦ُٓإ *      
 .صؾع ايضأؼ يف أثٓا٤ اؿزٜح *      
 .عزّ ايٓعض بعٝزا عٔ املتشزخ نٞ ٫ ٜؾعض بعزّ املبا٠٫ *      
 .٫ تطٌ ايتشزٜل يف ٚدٗ٘ *      
 .  اسشص َٔ ايضَؿ ايهجرل *      
  

 .عزّ يبػ ايٓعاصات ايزان١ٓ *      
 . اؿشص َٔ ايٓعضات ايغاخض٠ إىل املتشزخ *      

 

  
 :  بايٛد٘ايتعبرل ب-

 
 (اؾبني -اـزٜٔ  -ايؾؿتني  -بؾض٠ ايٛد٘ ) ٜٚهٕٛ سيو بترٌَ قغُات ايٛد٘  *    
ع٢ً َـا يف  ايتعضف ؾادعٌ ا٫بتغا١َ صعٛيو إىل قًٛب اٯخضٜٔ ٚاسشص َٔ ا٫بتغا١َ ايغاخض٠ أٚ ايباصر٠ , ٚساٍٚ  *    

 . ْؿػ اٯخض َٔ خ٬ٍ صفز ابتغاَات٘

 
  
 :  ايتعبرل برعنا٤ اؾغِ ا٭خض٣   -ز 

 
 سضن١ ايٝزٜٔ ٚايكزَني ٚايهتؿني ٚنٝؿ١ٝ اؾًٛؼ أٚ املؾٞ, ؾهًٗا تعدل عُا يف ْؿػ اٱْغإ *    

 
  
 : اٱفػا٤ ٚسغٔ ا٫عتُاع  -ر

 
أسغٔ اعتكباٍ صعاي١ اٯخضٜٔ ٚاعتٝعابٗا ؾشغٔ اٱفػا٤ َٔ أع٢ً اٯراب ايغًٛن١ٝ, َٚٗاص٠ إْغا١ْٝ صاق١ٝ َٚٔ 

 (.  ا٫ْتباٙ ٚايذلنٝظ بايكًب ٚايعكٌ  -ايبقض بايعني  -ايغُع با٭سٕ : ) أِٖ ٚعا٥ٌ اٱفػا٤
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ٞ اٯتٞ   :ٚيهٞ تهتغب َٗاصات ا٫تقاٍ اؾٝز ٚا٫عتُاع اؿغٔ , ٫ بز َٔ إٔ تضاع

 
 .  إٔ تهٕٛ يف ٚمع  ْؿغٞ ٚبزْٞ َضٜض•
 .ٖز٤ٚ املهإ ايشٟ ػًػ ؾٝ٘ •
 .إٔ تهٕٛ اؾًغ١ َضو١•
 .اصب  َا تغُع٘ َٔ َعًَٛات مبا تضاٙ َٔ فٛص•
 .صنظ ع٢ً سضنات دغِ املتشزخ ٚتعبرل ٚدٗ٘ ْٚدلات فٛت٘•
 .عزّ اٱطاي١ يف اؾًغ١•
 . ٫ تكاطع املتشزخ ٚعذٌ ًَشٛظاتو •
 .٫ تهجض َٔ ا٫يتؿات ٚايتجا٩ب •
 .٫ تتهًِ َع غرل املتشزخ إ٫ ينضٚص٠ •
 .  اعتدزّ ايكًِ ٚا٭ٚصام يتغذٌ ٚتًدك ا٭ؾهاص ايض٥ٝغ١ ٚايٓكاط ايزقٝك١ اييت تغُعٗا•

 

 . عزّ ايكزص٠ ع٢ً ايتعبرل عٔ  َع٢ٓ َنُٕٛ ايضعاي١ ْتٝذ١ اؾتكار اـًؿ١ٝ ايغ١ًُٝ َٔ ايتعًِٝ ٚايجكاؾ١  -1

 .عا٥ل اؿاي١ ايٓؿغ١ٝ ملغتكبٌ ايضعاي١ َٚز٣ اعتعزارٙ يتكبًٗا -2

 .اؽتُاٍ ايضعاي١ ع٢ً بعض ا٭خطا٤-3

 .عزّ ؾاع١ًٝ ٚع١ًٝ ا٫تقاٍ املغتدز١َ يف ْكٌ ايضعاي١  -4

 . ايتعاٖض بؿِٗ املعًَٛات املعضٚم١ َٔ داْب املضعٌ  -5

 .ٌَٝ بعض ا٭ؾضار إىل صؾض ا٭ؾهاص اؾزٜز٠ ٚخاف١ إسا تعاصمت َع َعتكزاتِٗ َٚبار٥ِٗ  ايغابك١ -6

 .عزّ َٓاعب١ تٛقٝت ا٫تقاٍ بايطضف ا٭خض -7

 .ايًػ١ ٚٚمٛح َؿضراتٗا  -8
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عًٛى أؾنٌ ايغبٌ ٚايٛعا٥ٌ يٓكٌ املعًَٛات ٚاملعاْٞ ٚا٭ساعٝػ ٚاٯصا٤ إىل اٯخضٜٔ , ٚايترثرل يف  

 أؾهاصِٖ ٚتٛدٗاتِٗ ٚإقٓاعِٗ مبا تضٜز

ٖٚــٛ : املضعــٌ  -1

َقــزص ايضعــاي١ 

. 

: املغـــــــــتكبٌ   -2

ٖٚٛ اؾ١ٗ ايـيت  

تٛدــــــــ٘ إيٝٗــــــــا 

 .ايضعاي١ 

ــاي١  -3 : ايضعــــــــ

ٖٚــــٞ املٛمـــــٛع  

ــضار  ايـــــــــشٟ ٜـــــــ

 .ؼكٝك٘

ــ١ًٝ  -4 : ايٛعـــــــــ

ٖٚٞ ايكٓا٠ ايـيت  

متض بٗا ايضعاي١ 

بــــــــني املضعــــــــٌ 

 ٚاملغتكبٌ

ــات   •  ــٌ املعًَٛــ ْكــ

ٚا٭عــػ َــٔ ؽــدك 

 .ٯخض بؾهٌ تعاْٚٞ

ــاٙ •  ــز اػـــ تٛسٝـــ

 .اؾُاع١

تطــٜٛض املعًَٛــات  • 

ــاحل  ــاص يقـــــــ ٚا٭ؾهـــــــ

 .ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ 

ــار  • ــ٢ إهـ ــٌ عًـ ايعُـ

ــ١  ــ١ عايٝـــ صٚح َعٜٓٛـــ

ــضار  ٚتؾــــــــذٝع ا٭ؾــــــ

 ٱلاط أعُاشلِ 

إبـضاط رٚص ايعـاًَني   • 

ــض٣ ,   ــاّ ا٭خـــ با٭قغـــ

ٚرصد١ َغاُٖتِٗ يف 

ــ١ يف   ــٛر ايهًٝـــــ اؾٗـــــ

 .فاٍ ايعٌُ

إعطـــا٤ َعًَٛـــات • 

ســـــــــٍٛ ايتعًُٝـــــــــات 

ــٛص يف   ــات ا٭َـ ٚفضٜـ

 .فاٍ ايعٌُ

إعطـــا٤ َعًَٛـــات • 

َضتــز٠ يًعــاًَني عــٔ  

َغــت٣ٛ ا٭را٤ ٫ؽــاس 

 .اي٬طّ

ــ١ • ــٛر صغبــــــ ٚدــــــ

يـز٣  ٚراؾع ٚساؾظ 

املضعـــــــٌ ٖٚـــــــزف 

 .َضغٛب ؾٝ٘

ــز فــــٝػ١  • ؼزٜــ

ايضعــــاي١ املٓاعــــب١ 

يتشكٝـــــل اشلـــــزف 

املــــضار , ٚتٛقــــع صر  

 . ؾعٌ املغتكبٌ

ــاي١ • ــاط ايضعــ إلــ

ــا   ــشٖا عًُٝــ ٚتٓؿٝــ

ــاشلا  ــض٠ إصعـ َٚباؽـ

مبٗـــــــاص٠ ؾا٥كـــــــ١  

ــاٙ   ــت اْتبــــــــ بًؿــــــــ

املغـــتكبٌ ٚبضاعـــ١  

ا٫عت٬ٍٗ ٚإدـار٠  

ايًػــــــ١ , ْٚـــــــدلات  

ايقــٛت ٚايٛعــا٥ٌ   

 .املقاسب١ 

اعتكباٍ ايطـضف  •

اٯخــض يًضعــاي١ يف 

ــا٤ تٓؿٝــشى شلــا    أثٓ

 .ٚايتؿاعٌ َعٗا 

صر ؾعٌ املغـتكبٌ  •

ــا   ــاي١ إهابـــ يًضعـــ

 .ٚعًبا 

َعضؾـ١ املغـت٣ٛ   •

ــتكبٌ   ــٞ ملغـ ايعًُـ

 .ايضعاي١ 

اعـــــــــــــــــــتدزاّ •

ٚعـــ١ًٝ ا٫تقـــاٍ   

ــب١ سات  املٓاعــــــــــــــ

 .ايطابع ايبغٝ 

 .اٱفػا٤ اؾٝز•

ا٫ختٝاص املٓاعب •

 .ملؿضرات ايًػ١ 

تغًغــٌ عــضض  •

ــٝع  املٛامـــــــــــــــــــــــ

 . ٚٚمٛسٗا

ٚمــٛح ايضعــاي١ •

. 

: اجملًػ ايتعًُٝٞ •

ؾٗٛ ًٜعب رٚصا ٖاَـا  

يف ايع١ًُٝ اٱراص١ٜ , 

ــل   ــٔ طضٜــــ ــا عــــ إَــــ

ايتٓغـــــــــــٝل بـــــــــــني 

ــ١ ,  ا٭دٗـــظ٠ املدتًؿـ

ــل   ــٔ طضٜــــــــ أٚ عــــــــ

املؾاصن١ يف عًُٝـ١  

ــضاصات  ــاس ايكــــــ اؽــــــ

 .ايذلب١ٜٛ

: ايًذ١ٓ ايذلبٜٛـ١  • 

ٖٚــٞ فُٛعــ١ َــٔ  

ا٭ؾضار املتدققـني  

تهًــــ بعُـــٌ َعـــني 

ــاطٗا  ــاصؼ ْؾـــ ٚمتـــ

ــٛص   ــار٠ يف فــــــــ عــــــــ

 .ادتُاعات رٚص١ٜ 

ــاصٜض • ــا : ايتكــــ ؾٝٗــــ

ــاصف   ــٌ املعــــــــ تٓكــــــــ

ٚا٭ؾهــاص ٚاملعًَٛــات 

ــٗا  ــاخت٬ف أغضامـ بـ

ٚأٖـــــــــــــــــــــزاؾٗا إىل 

املغــــتٜٛات اٱراصٜــــ١ 

 ا٭ع٢ً 

ــات • صعـــِ ايغٝاعـ

ــ١ يتشكٝـــل  اي٬طَـ

ــزاف ٚٚمــــع   ا٭ٖــ

اـطــــ  املؿغــــض٠ 

 .شلشٙ ايغٝاعات 

ــضل  • ــٛؾرل ايؿــ تــ

ــا٤  ٱعـــــ٬ّ ايض٩عـــ

مبـــــا مت إلـــــاطٙ ,  

ٚاملؾــــــه٬ت ايــــــيت 

ظٗــضت يف ايتٓؿٝــش 

ــب   ــ١ ايتػًـ ٚنٝؿٝـ

 .عًٝٗا 

إسهــــاّ ايضقابــــ١  •

 .ع٢ً عرل ايعٌُ 

صؾــــــع َغــــــت٣ٛ  •

ايعـــاًَني ٚرؾعٗـــِ 

 .مٛ ايعٌُ 

االتصاااااااااااااااااااا   -

هااااااي : الرساااااامي 

عملياااو ساسااالي   

تنقاال سج اار   اار   

سرغباااااااااااااااااااااااااو 

ستعليماااااااااااااااااااااااو 

المساااتت او العلياااا  

لااااة ارت التربت اااار 

إلاااااس المساااااتت او 

 .األ  س 

االتصااااا  غياااار   -

هااااااي : الرساااااامي 

التااااي تعتباااار فااااي  

كثير من اإل اراو 

سسيلر فعالار لتنييا    

األعماااا  ستققيااا   

اإل جااااااياو باااااين  

شاااوآ س أااار اس 

مجمتعاار ساأاار   

علااااس المسااااتت او 

 .الموتلير



 – 

  ايتعبرل بػرل ايه٬ّ , ؾضب إؽاص٠ أبًؼ َٔ عباص٠ َٚٔ ٚعا٥ً٘ ا٫تقاٍ بايه٬ّ ٖٚٞ أنجضٖا ؽٝٛعا ٚترثرلا
 اٯخضٜٔٚنًُا أدار املتشزخ ايه٬ّ نًُا أثض يف 

 باٯتٞٚيهٞ ٜٓذض املتشزخ يف إب٬ؽ صعايت٘ ؾعًٝ٘ 

 

اْتكا٤ أبًـؼ ايهـ٬ّ ايـشٟ ٜٛفـٌ املعـاْٞ       -

 (إٕ َٔ ايبٝإ يغشضا.... ) يًُغتكبٌ 

اٱملـــــاّ مبقـــــطًشات املٛمـــــٛع ايـــــشٟ  -

 .تتشزخ ؾٝ٘

ؼزٜـــــز سذـــــِ ايهـــــ٬ّ املـــــضار قٛيـــــ٘   - 

 .ٚنشيو ايظَٔ املٓاعب ي٘ 

 .ايٛمٛح ٚايبٝإ يف ايه٬ّ - 

اعـتػ٬ٍ ْــدلات ايقــٛت ٚتؿاعًــٗا َــع   -  

َعاْٞ ايهًُات, ؾع٢ً املتشـزخ أ٫ ٜـتهًِ   

بغضع١ ٫ متهٔ املغتُع َٔ ا٫عـتٝعاب ,  

ٚا٫بتعــار عــٔ ايػُػُــ١ يف ايهــ٬ّ ٚعــزّ   

ايٛمٛح, ٚأ٫ ٜتشزخ عًـ٢ ٚتـرل٠ ٚاسـز٠    

,ٚعـــزّ اٱغـــضام يف ايهٓاٜـــات ٚاجملـــاطات     

 ٚا٫عتطضارات

 ايتعبرل برعنا٤ ايتعبرل بايٛد٘ يػ١ ايعٕٝٛ

ؾٗٞ ٚع١ًٝ بًٝػـ١ يًتعـبرل    

عُا يف راخـٌ اٱْغـإ , ؾـإسا    

أصرت إٜقـــــــــــاٍ َـــــــــــضارى 

ــو ؾـــــرسضل عًـــــ٢    بعٝٓٝـــ

 :اٯتٞ

ــا٤   * ــاح ايعٝــٓني يف أثٓ اصتٝ

ايهـــــــ٬ّ يٝؾـــــــعض اٯخـــــــض   

 .با٫ط٦ُٓإ

ــا٤    *   ــضأؼ أثٓــ ــع ايــ صؾــ

 .اؿزٜح

عــزّ ايٓعــض بعٝــزا عــٔ    * 

املتشزخ نٞ ٫ ٜؾعض بعزّ 

 .املبا٠٫

٫ تطــــٌ ايتشــــزٜل يف  * 

 .ٚدٗ٘

  .اسشص َٔ ايضَؿ ايهجرل * 

عـــزّ يـــبػ ايٓعـــاصات  *  

 .ايزان١ٓ

اؿـــشص َـــٔ ايٓعـــضات  *  

  .ايغاخض٠ إىل املتشزخ

سيو بترَـٌ  ٜٚهٕٛ  *

بؾض٠ )قغُات ايٛد٘ 

ــ٘  ــؿتني  -ايٛدــ  -ايؾــ

 (اؾبني -اـزٜٔ 

ــٌ *    ؾردعـــــــــــــــــــــــــ

ا٫بتغــــا١َ صعــــٛيو   

إىل قًــــٛب اٯخــــضٜٔ 

ٚأسشص َٔ ا٫بتغا١َ 

ايغــاخض٠ أٚ ايبــاصر٠ ,   

 ٚساٍٚ 

ايتعضف ع٢ً َا        

يف ْؿـــػ اٯخـــض َـــٔ 

ــز   ــ٬ٍ صفـــــــــــ خـــــــــــ

  .ابتغاَات٘

سضنــــــــــــــــــ١ *    

ايٝــزٜٔ ٚايكــزَني  

ٚايهـــــــــــــــــــــــــتؿني 

ٚنٝؿ١ٝ اؾًٛؼ 

أٚ املؾــــــٞ, ؾهًــــــٗا 

تعدل عُا يف ْؿـػ  

 اٱْغإ

أسغــــــٔ اعــــــتكباٍ صعــــــاي١ اٯخــــــضٜٔ 

ٚاعــتٝعابٗا ؾشغــٔ اٱفــػا٤ َــٔ أعًــ٢  

اٯراب ايغــــًٛن١ٝ, َٚٗـــــاص٠ إْغـــــا١ْٝ  

: ) صاقٝــــ١ َٚــــٔ أٖــــِ ٚعــــا٥ٌ اٱفــــػا٤ 

ــا٭سٕ  ــايعني  -ايغــــــُع بــــ   -ايبقــــــض بــــ

 (. ا٫ْتباٙ ٚايذلنٝظ بايكًب ٚايعكٌ

ٚيهــٞ تهتغــب َٗــاصات ا٫تقــاٍ اؾٝــز  

ٚا٫عتُاع اؿغٔ , ٫ بز َـٔ إٔ تضاعـٞ   

 :  اٯتٞ

إٔ تهـــٕٛ يف ٚمـــع  ْؿغـــٞ ٚبـــزْٞ  • 

 . َضٜض

 .ٖز٤ٚ املهإ ايشٟ ػًػ ؾٝ٘• 

 .إٔ تهٕٛ اؾًغ١ َضو١•

اصبــ  َــا تغــُع٘ َــٔ َعًَٛــات مبـــا      •

 .تضاٙ َٔ فٛص

صنــظ عًــ٢ سضنــات دغــِ املتشــزخ   •

 .ٚتعبرل ٚدٗ٘ ْٚدلات فٛت٘

 .عزّ اٱطاي١ يف اؾًغ١•

ــذٌ   • ــزخ ٚعـــــــــ ــاطع املتشـــــــــ ٫ تكـــــــــ

 . ًَشٛظاتو 

 .٫ تهجض َٔ ا٫يتؿات ٚايتجا٩ب •

٫ تـــــــتهًِ َـــــــع غـــــــرل املتشـــــــزخ إ٫  •

 .ينضٚص٠ 

اعـــــتدزّ ايكًـــــِ ٚا٭ٚصام يتغـــــذٌ   •

ٚتًدــــك ا٭ؾهــــاص ايض٥ٝغــــ١ ٚايٓكــــاط  

 .تغُعٗاايزقٝك١ اييت 



 – 

 

عزّ ايكزص٠ ع٢ً ايتعبرل عٔ  َع٢ٓ َنُٕٛ ايضعاي١ ْتٝذ١ اؾتكار اـًؿ١ٝ  -1

 . ايغ١ًُٝ َٔ ايتعًِٝ ٚايجكاؾ١ 

 .    عا٥ل اؿاي١ ايٓؿغ١ٝ ملغتكبٌ ايضعاي١ َٚز٣ اعتعزارٙ يتكبًٗا -2

 ا٭خطا٤اؽتُاٍ ايضعاي١ ع٢ً بعض -3  

 .   عزّ ؾاع١ًٝ ٚع١ًٝ ا٫تقاٍ املغتدز١َ يف ْكٌ ايضعاي١  -4 

 .ايتعاٖض بؿِٗ املعًَٛات املعضٚم١ َٔ داْب املضعٌ  -5 

ٌَٝ بعض ا٭ؾضار إىل صؾض ا٭ؾهاص اؾزٜز٠ ٚخاف١ إسا تعاصمت َع  -6 

 .َعتكزاتِٗ َٚبار٥ِٗ  ايغابك١

 .  عزّ َٓاعب١ تٛقٝت ا٫تقاٍ بايطضف ا٭خض -7   

 .ايًػ١ ٚٚمٛح َؿضراتٗا  -8  
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 : َٔ أِٖ عٓافض ا٫تقاٍ ايؿعاٍ , عذٌ ؾُٝا ًٜٞ ( ايضعاي١ )  – 1

 .َجا٫ يضعاي١ إهاب١ٝ لشت بغببٗا يف إراص٠ ادتُاع ؾين 
 .َجا٫ يضعاي١ عًب١ٝ ناْت عببا يف ؾؾٌ ٚصؽ١ عٌُ نٓت َؾضؾا عًٝٗا  
سزر يٓؿغو مخػ قٛاعز ؼضل عًٝٗا َتشزثا , ٚ مخغا أخض٣ َغتُعا يتنُٔ يٓؿغو ايٓذاح يف سًك١  – 2

 .ْكاـ ٜزٜضٖا قغُو , َغتؿٝزا مما عضؾت٘ َٔ فٛص ٚ ٚعا٥ٌ ا٫تقاٍ ايؿعاٍ 
اصعِ يٓؿغو خاصط١ طضٜل َٔ مخػ ْكاط يتشؿٝظ َعًُٞ قغُو يف اعتدزاّ طضا٥ل ايتزصٜػ اؿزٜج١ يف   – 3

 .    رصٚؼ ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬ 
عزر أصبع١ أخطا٤ ميهٔ إٔ ٜكع ؾٝٗا ص٥ٝػ ايكغِ , ٚ تعٛم ع١ًُٝ ا٫تقاٍ ايؿعاٍ بإراص٠ املزصع١ , َع مضب   – 4

 . َجاٍ ٚاقعٞ يهٌ خطر 
 َا أِٖ ايٛعا٥ٌ ايٓادش١ يًتعبرل عٔ ايضعاي١ ؟ – 5



 – – 
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تتطًــب َُٗــ١ ايتــزصٜب عٝاعــ١ َٓٗذٝــ١ َٓعُــ١ يبٓــا٤ املٗــاصات ٚاملٛاقـــ ٚايكــِٝ ايتعًُٝٝــ١ ٚايتطٜٛضٜــ١ ٖٚــشا وتــاز إىل   

 . ؼزٜز ا٭ٖزاف ٚ املٛمٛعات ٚأعًٛب ايتٓؿٝش َٔ أدٌ تزصٜب ٚ ت١ُٝٓ املعًُني بٓذاح 

 
ــٟٛ ٚايتعًُٝــٞ            ــ٘ ا٭بعــز ٖــٞ صؾــع املغــت٣ٛ ايذلب ــِ , ٚ غاٜت ــات املعً ؾايتــزصٜب ٖزؾــ٘ ا٭ٍٚ ا٫عــتؿار٠ ايكقــ٣ٛ َــٔ إَهاْٝ

يًُتعًُني ٚإٕ إعزار ٚتػٝرل أمناط املعًُني وتاز َـٛاصر خافـ١ َٚتابعـ١ رقٝكـ١ ٚخطـ  اعـذلاتٝذ١ٝ َتهاًَـ١ تبـزأ َـٔ          

ص٥ــٝػ ايكغــِ  إىل أعًــ٢ َغــتٜٛات اؽــاس ايكــضاص يف ايــٛطاص٠ ٚعــٛف ْٓــاقؿ أٖــزاف بضْــاَر ايتُٓٝــ١ ٚ َٛمــٛعات ايتــزصٜب  

 :َٔ خ٬ٍ َا ًٜٞ. املٝزاْٞ  ٚإعطا٤ بعض مناسز خط  ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ ٚأرٚات ايتزصٜب ٚؼزٜز ا٫ستٝادات 

 
 َؿّٗٛ اٱمنا٤ املٗين•
 أٖزاف اٱمنا٤ املٗين يًُعًُني•
 خط١ اٱمنا٤ املٗين يًُعًُني•
 بضْاَر اٱمنا٤ املٗين•
 خطٛات إعزار بضْاَر ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ •
 عٛاٌَ ايت١ُٝٓ ٚؼغني ايهؿا١ٜ اٱْتاد١ٝ يًُعًِ•
 أعايٝب اٱمنا٤ املٗين    •

 
 .إٔ لٝز يف ايغطٛص ايكار١َ ٚإٔ تهٕٛ يب١ٓ فاؿ١ يف ٖشا ايقضح ايذلبٟٛ  -عظ ٚدٌ  -ْٚغرٍ اهلل 

  



 – 

 

اؿًكات ايزصاع١ٝ ٚايٓؾـاطات ايتزصٜغـ١ٝ ايـيت ٜؾـذلى ؾٝٗـا املعًـِ بٗـزف طٜـار٠ َعًَٛاتـ٘ ٚتطـٜٛض           : ٜكقز باٱمنا٤ املٗين 

 . قزصات٘ يتشكٝل تكزَ٘ املٗين ٚصؾع نؿاٜت٘ ٚسٌ َؾه٬ت٘ اييت متهٓ٘ َٔ املغا١ُٖ يف ؼغني ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

 

 

ٚقٛف املعًُني ع٢ً اؿزٜح َٔ طضا٥ـل ايتـزصٜػ, ٚايٛعـا٥ٌ ايتعًُٝٝـ١, ٚتهٓٛيٛدٝـا ايتعًـِٝ, ٚنٝؿٝـ١ تطبٝـل تًـو          •

 . ايطضم ٖٚشٙ ايٛعا٥ٌ َٝزاْٝا
 . َعضؾ١ اؾزٜز َٔ ٚعا٥ٌ ايتكِٜٛ ٚا٭عايٝب اؿزٜج١ يف ا٫ختباصات ايؾؿ١ٝٗ ٚايتشضٜض١ٜ •
 . أنارميٝا َٚٗٓٝا ٚ ؽدقٝا ٚ ثكاؾٝا : ت١ُٝٓ املعًُني يف ناؾ١ اؾٛاْب •
 . ت١ُٝٓ اؾٛاْب اٱبزاع١ٝ يز٣ املعًُني ٚ ؼؿٝظِٖ , ع٢ً إٔ ٜؾٌُ تزصٜغِٗ تًو اؾٛاْب اٱبزاع١ٝ •
صب  املعًِ بب٦ٝت٘ ٚفتُع٘ احملًٞ ٚايعاملٞ, ٚتزصٜب٘ ع٢ً َٗاصات ايتدطٝ  يتٛثٝل ايقـ١ً بٝٓـ٘ ٚبـني ب٦ٝتـ٘ احملًٝـ١      •

 . َٚٗاصات تٓؿٝش ٚ تكِٜٛ ٖشٙ اـط  

 

ٜضاع٢ عٓز ٚمع خط١ اٱمنا٤ املٗين ايٓعض يف َغتٜٛات املعًُني َٔ سٝح املعًِ اؾزٜز ٚا٭قٌ أرا٤ ٚايكزِٜ ايشٟ 

 : عاد١ إىل تطٜٛض ٚغرل سيو, ٚسغب اشلزف َٔ اٱمنا٤ املٗين ٜهٕٛ ايدلْاَر , ٚتتِ عٔ طضٜل َا ٜرتٞ 

 

 . بح صٚح ايٛر ٚايتعإٚ بني املعًُني ٚ خًل دٛ تضبٟٛ ٖار٨, مما ٜغاعز ع٢ً تٓؿٝش ا٭عُاٍ بزق١ ٚ إتكإ •
 . انتؾاف َغتٜٛات املعًُني َٔ خ٬ٍ طٜاصتِٗ يف ايؿقٍٛ •
 . إعزار دزٍٚ يتبارٍ ايظٜاصات يف ايؿقٍٛ بني أعنا٤ اشل١٦ٝ ايتزصٜغ١ٝ ٚتٓؿٝشٙ •
 . اٱؽضاف ع٢ً إعزار املعًُني يًزصٚؼ ايُٓٛسد١ٝ, ٚسجِٗ ع٢ً اٱبزاع ٚا٫بتهاص ؾٝٗا •
 . عكز اؿًكات ايٓكاؽ١ٝ ٚٚصـ ايعٌُ, خاف١ َا ٜضؾع نؿا٠٤ املعًِ •
 . تهجٝـ ا٫دتُاعات ايؿ١ٝٓ ٚاٱراص١ٜ ملٓاقؾ١ نٌ َا ٜتعًل بايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ •



 – 

 . سح املعًُني ع٢ً ا٫ؽذلاى يف ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ سغب ساد١ نٌ َعًِ •
اـدل٠  اؿح ع٢ً سنٛص املعًُني يًزصٚؼ ايُٓٛسد١ٝ اييت تعكز راخٌ املزصع١ ٚخاصدٗا ; يتشكٝل   •

 . املتها١ًَ بني املعًُني 
 .  اؿضل ع٢ً تزصٜب املعًُني ع٢ً أعايٝب ا٭را٤, ٚطضم ايتزصٜػ, َٚٗاص٠ اعتدزاّ ايتكٓٝات ايذلب١ٜٛ•
 . إعزار َهتب١ راخٌ ايكغِ نُضدع يًُعًُني •
 .  تهجٝـ ايظٜاصات يًُعًِ املغتذز أٚ ا٭قٌ أرا٤ •
 .تزصٜب املعًُني ع٢ً ايت١ُٝٓ ايشات١ٝ بايكضا٠٤ ٚا٫ط٬ع ٚايبشح ايعًُٞ •
 سح املعًُني ع٢ً ا٫ط٬ع ع٢ً املٛاقع ايذلب١ٜٛ باٱْذلْت, َٚا مت إلاطٙ َٔ َعًَٛات َٔ املزاصؼ ا٭خض٣  •
 .  تزصٜب املعًُني ع٢ً إراص٠ بعض ا٫دتُاعات يت١ُٝٓ َٗاص٠ إراص٠ ا٫دتُاع يزِٜٗ •
 . املتابع١ ٚايتكِٜٛ املغتُض َٔ ص٥ٝػ ايكغِ يتشكٝل ا٭ٖزاف املضد٠ٛ َٔ اـط١ •

  

بضاَر اٱمنا٤ 

 املٗين

 ايترٌٖٝ

 ايتذزٜز ايع٬ز

 ايذلقٞ

 
ىتًـ بضْاَر اٱمنا٤ املٗـين بـاخت٬ف اشلـزف َٓـ٘ ,     

ٚ َــــع تعــــزر ا٭ٖــــزاف تتعــــزر أْــــٛاع اٱمنــــا٤ املٗــــين  

 : ٚبضاف٘ َٚٓٗا 

 
تتُجٌ يف املغاعز٠ يف ترٌٖٝ املعًِ املغتذز ٚاملعًُني  

ايشٜٔ وًُٕٛ َ٪٬ٖت غرل تضب١ٜٛ, ؾتعكز شلِ بضاَر 

أٚ رٚصات تغاعزِٖ ع٢ً ا٫ط٬ع ع٢ً أعايٝب ا٭را٤ 

ٚطضم ايتزصٜػ , ٚاٱبزاع يف اعتدزاّ ايٛعا٥ٌ ٚؾٔ 

 . تٛفٌٝ املع١ًَٛ 
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 .تهٕٛ يٛدٛر ققٛص يف املعًُني عٛا٤ َٔ ايٓاس١ٝ ايؾدق١ٝ أٚ ايؿ١ٝٓ أٚ اٱراص١ٜ أٚ ايذلب١ٜٛ
 

تعكز عار٠ بؾهٌ رٚصٟ يتعضٜـ املعًُني بايٓعضٜات ايذلب١ٜٛ اؿزٜج١ ٚاملعاصف اؾزٜز٠ يف فاٍ ؽققِٗ يف  

 . اجملاٍ ايذلبٟٛ ٚايعًُٞ 
 

 . تعكز يًُتٛقع تضقِٝٗ إىل َٓافب إراص١ٜ بٗزف تعضٜؿِٗ مبتطًبات ايعٌُ اؾزٜز 

 
 

 .بضاَر اٱمنا٤ املٗين ع٢ً أعاؼ استٝادات املعًُني َٚعضؾ١ َغت٣ٛ نٌ َعًِ ٚمع 1.

 .ؼزٜز أٖزاف ايدلْاَر ٚايؿ١٦ املغتٗزؾ١ 2.

 –املٓاقؾ١ ايبٓا١ٝ٥  –ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ : )َجٌ . ؼزٜز أِٖ املٛمٛعات اييت ٜؾتٌُ عًٝٗا ايدلْاَر ايتزصٜيب 3.
 .(فٝاغ١ ا٭ٖزاف ايغًٛن١ٝ –أعًٛب ا٭را٤ اؾٝز  –فٛص ايتُٗٝز ايؾا٥ل 

ايظٜاصات  –مناسز ايزصٚؼ ايضٜار١ٜ  –ا٫دتُاعات ايؿ١ٝٓ )َجٌ . اختٝاص اعًٛب تٓؿٝش بضْاَر ايُٓٛ املٗين 4.

 .(ايقؿ١ٝ
 .تٓؿٝش  اـط5١.
ع١ًُٝ اٱمنا٤ ملٗين يًُعًُني يٝغت فعب١ أٚ دضّٜا ٚصا٤ َغتشزثات َٚغُٝات دزٜز٠ اـط١ إٕ َتابع١ ٚتكِٜٛ 6.

 .يتشغني ا٭را٤ املٗين ٚتًب١ٝ سادات ايتػرل , ٚيهٓٗا ع١ًُٝ أعاع١ٝ ٫ ميهٔ ا٫عتػٓا٤ عٓٗا 
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ٌ ْٛع١ٝ  عٛاَ

  ادتُاع١ٝ إْغا١ْٝ

 ايهٝإ ا٫دتُاعٞ•

 يًُزصع١ 

 ٚمٛح ا٭ٖزاف•

 ايتؿاعٌ•

 ايكٝار٠ اؿه١ُٝ•

 املٛاط١ْ بني اجملُٛعات•

 املتعا١ْٚ ٚاملتٓاؾغ١

 املٛاط١ْ بني اؿًٍٛ •

 ايؿضر١ٜ ٚاؾُاع١ٝ

ٌ ب١ٝ٦ٝ  عٛاَ

 اؿض١ٜ يف ايعٌُ•

 اؿٛاؾظ•

 ا٫صتكا٤ مب١ٓٗ•

 ايتعًِٝ 

 طٜاص٠ ايزٍٚ•

 ا٭خض٣•

١َٝٓٗ ٌ  عٛاَ

 

 إعزار املعًُني•

 ٚ ايتزصٜب

 ٚصـ ايعٌُ•

 ا٫دتُاعات•

 ٚامل٪متضات 

 طٜاصات ايؿقٍٛ•

 تبارٍ ايظٜاصات•

 ايزصٚؼ ايضٜار١ٜ•

 ؼغني املٓاٖر•

ٌ سات١ٝ  عٛاَ

 اػاٖات املعًِ•

 .َٚؾاعضٙ

 قاب١ًٝ املعًِ•

 .يًتعًِ 

 اٱملاّ بايذلاخ•

 .ايجكايف

 .ايكضا٠٤•
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ٚتٗزف إىل طٜاص٠ املعًِ بايؿقٌ ٚ َغاعزت٘ ع٢ً ت١ُٝٓ قزصات٘ ٚإنغاب٘ َٗاصات دزٜز٠ ٚت٬يف أٚد٘ ايكقٛص,  َٚٔ خ٬ٍ  

ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تعإٚ ست٢ ٜغتؿٝز  –ايظٜاص٠ ٜتِ تٛدٝ٘ املعًِ يًتػًب ع٢ً بعض املًشٛظات َٔ أٚد٘ ققٛص أٚ َؾه٬ت 

 . املعًِ َٔ خدل٠ ايظا٥ض يف تطٜٛض ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚا٫ط٬ع ع٢ً اؾزٜز يف فاٍ ايذلب١ٝ 
   -:ٖٚٓاى ث٬خ َضاسٌ ٫ط١َ يهٞ ؼكل ايظٜاص٠ أٖزاؾٗا يف ايُٓٛ املٗين يًُعًِ , ٖٚٞ 

 

 

 

 (  . تكٛمي١ٝ  –تٛد١ٝٗٝ  –اعتط٬ع١ٝ ) َضاعا٠ ؼزٜز ْٛع ايظٜاص٠ •
 ( . ؼكٝل ا٭ٖزاف ايذلب١ٜٛ ) ٖزف ايظٜاص٠ ؼزٜز •
 .ؼزٜز طضٜك١ ايتزصٜػ •
 . رصاع١ َؾه١ً َا ٚعبٌ ع٬دٗا •

 

 

 

 . ٬َسع١ أعًٛب أرا٤ املعًِ •
 .سغٔ اعتدزاّ ايٛعا٥ٌ ٚايتكٓٝات ايذلب١ٜٛ •
 .ايتٓٛع يف أعايٝب ايتكِٜٛ •
 . ٬َسع١ ع٬ق١ املعًِ باملتعًِ •
 . ايتعضف ع٢ً ْتا٥ر ايتعًِ يز٣ املتعًُني •

 

 ( .  اٱهابٝات ٚاملًشٛظات ) تغذٌٝ ايظٜاص٠ •
 . َٓاقؾ١ املعًِ •
 . ٚمع تكضٜض ٜتنُٔ ْكاط ايك٠ٛ ٚاينعـ •
عكز ادتُاع يًُعًُني سٟٚ املؾه٬ت املؾذلن١ •

 .  يتبارٍ ايضأٟ بؾرْٗا 
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تهٕٛ بني املعًُني راخٌ ايكغِ ٚخافـ١ ايـشٜٔ ٜكَٛـٕٛ بتـزصٜػ املـٓٗر ايزصاعـٞ ساتـ٘ ي٬طـ٬ع عًـ٢ ايطـضم ٚا٭عـايٝب            

اييت ٜتبعْٛٗا يف ا٭را٤ , ع٢ً إٔ تتِ بعز ايظٜاص٠ َٓاقؾ١ اٱهابٝات يتزعُٝٗا ٚاملًشٛظات يت٬ؾٝٗـا يف دـٛ تضبـٟٛ ٜتغـِ     

باملٛر٠ مما وكل اـدل٠ املتها١ًَ بني املعًُني , َٚٔ ْاس١ٝ أخض٣ تتِ ايظٜاصات املتباريـ١ بـني املعًُـني باملـزاصؼ ا٭خـض٣      

 .ي٬ط٬ع ع٢ً ػاصبٗا ٚخدلاتٗا ٚايزصٚؼ ايضٜار١ٜ اييت تعكز ؾٝٗا

 

 

 
إعـزار ٚسنـٛص ايـزصٚؼ ايُٓٛسدٝـ١ عًـ٢ َغـت٣ٛ املزصعـ١ أٚ عًـ٢ َغـت٣ٛ َـزاصؼ املٓطكـ١ ايتعًُٝٝـ١ ٭ْٗـا تتُٝـظ               َـٔ  

بايزق١ يف اٱعزار ٚإؽضاف ص٥ٝػ ايكغـِ عًٝٗـا ٚسغـٔ فـٝاغ١ ا٭ٖـزاف ايغـًٛن١ٝ ٚا٫بتهـاص يف أعـًٛب ا٭را٤ ٚطضا٥ـل          

ايتزصٜػ ٚاٱبزاع يف ايتكٓٝات ايذلب١ٜٛ ٚايٛعـا٥ٌ ايتعًُٝٝـ١ ٚايتٓـٛع يف أعـايٝب ايتكـِٜٛ, نُـا ٜـتِ عكـز سًكـ١ ْكاؽـ١ٝ           

بعــز ا٫ْتٗــا٤ َــٔ ايــزصؼ ايُٓــٛسدٞ عنــٛص نــٌ َــٔ ايتٛدٝــ٘ ايؿــين ٚص٥ــٝػ ايكغــِ ٚاملعًُــني َــٔ راخــٌ املزصعــ١ ٚ         

 . خاصدٗا, مما ٜغِٗ يف ؼكٝل اـدل٠ املتها١ًَ َٚغت٣ٛ ا٫َتٝاط يف ا٭را٤ 

 

 

 بؾهٌ نبرل يف بضاَر اٱمنا٤ املٗين يًُعًُني, سٝح تتٝض ايؿضل يًُؾاصنني يتبارٍ اٯصا٤تؿٝز 
ٚا٭ؾهاص يًٛفٍٛ إىل ؼكٝل ا٭ٖزاف املضد٠ٛ َٓٗا, نُا تٛؾض ايؿضف١ ي٬بتهـاص ٚاٱبـزاع عـٔ طضٜـل املٓاقؾـ١ املتُٝـظ٠        

 . اييت ٜطضسٗا املؾاصنٕٛ 
ٚزلٝــت ٚصـ ايعُــٌ بٗــشا ا٫عــِ, ٭ْٗــا متجــٌ عُــ٬ّ ٜــ٪رٟ إىل إْتــاز َــٛار ٚأرٚات تعًُٝٝــ١ ٜغــتؿار َٓٗــا يف ايعًُٝــ١            

 . ايتع١ًُٝٝ, نُا ٜهتغب املؾذلنٕٛ أثٓا٤ عًُِٗ َعًَٛات ٚ َٗاصات َتعزر٠ 

 

ص٥ٝػ ايكغِ املبزع ٖٛ ايشٟ ٜهجــ ا٫دتُاعـات ايؿٓٝـ١ ٚاٱراصٜـ١ يًُعًُـني ملٓاقؾـ١ نـٌ َـا ٜتعًـل بايعًُٝـ١ ايذلبٜٛـ١,            

 . نُا ميهٔ إٔ ىًل دّٛا تضبّٜٛا يف بعض املؾه٬ت املٝزا١ْٝ يًدضٚز باؿًٍٛ ايٓادش١ شلا 
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تضؾــع ايــزٚصات ايتزصٜبٝــ١ ايهؿــا٠٤ املٗٓٝــ١ يًُعًُــني, ٭ْٗــا تغــِٗ يف تطــٛص أعــًٛب ا٭را٤ أٚ تٓٛعــ٘, ٚاٱبــزاع يف اعــتدزاّ   

ايتكٓٝات, ٚايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ, أٚ ايتزصٜػ َٔ خ٬ٍ دٗاط اؿاعٛب نُا يف رٚص٠ ايباٚصبٜٛٓت ٚغرلٖا, ٚا٫عـتؿار٠ َـٔ   

ٚايزٚصات اييت تعكز يف أعايٝب ٚطضا٥ـل  " ايضخق١ ايزٚي١ٝ يكٝار٠ اؿاعٛب ( "ICDL)تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات نُا يف رٚص٠ 

ايتــزصٜػ ٚؾــٔ تٛفــٌٝ املعًَٛــ١ ٚغرلٖــا َــٔ ايــزٚصات ايــيت تعكــز َــٔ قبــٌ ايتٛدٝــ٘ ايؿــين أٚ بــني املــزاصؼ عًــ٢ َغــت٣ٛ    

 .املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ أٚ بني ا٭قغاّ ايع١ًُٝ يف املزصع١ ايٛاسز٠ يتشكٝل اـدل٠ املتها١ًَ 

 

 

 
ؼكل ايت١ُٝٓ ايشات١ٝ يًُعًِ تطٜٛض ْؿغ٘ بايكضا٠٤ ٚا٫عتعا١ْ باملهتب١ نُضدع أعاعٞ يٲمنا٤ املٗين, ٚاؿـضل عًـ٢   

 . ا٫ط٬ع ع٢ً أسزخ ايٓعضٜات ايذلب١ٜٛ اؿزٜج١ يت١ُٝٓ اؾاْب ايؾدقٞ يز٣ املعًِ 

 

 

 
املعًِ ايٓادض ٜطًع ع٢ً املٛاقع اـاف١ بايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ باٱْذلْت , نُا ميهٔ إٔ ٜكّٛ نٌ َعًِ بإعـزار  

َٛقــع عًــ٢ اٱْذلْــت ٜؾــذلى ؾٝــ٘ نــٌ قغــِ َــٔ أقغــاّ املزصعــ١ بٛمــع َــا مت إلــاطٙ َــٔ أعُــاٍ أٚ َعًَٛــات تؿٝــز يف     

 . ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ; يتطًع عًٝ٘ املزاصؼ ا٭خض٣ ؾتعِ ايؿا٥ز٠ ع٢ً مجٝع املعًُني 

 

 
ٜكّٛ ع٢ً أعاؼ تكغِٝ املٛقـ ايتعًُٝـٞ إىل َٛاقــ تزصٜبٝـ١ فـػرل٠ َـز٠ نـٌ َٓٗـا ٫ تكـٌ عـٔ مخـػ رقـا٥ل بٛدـٛر             

ط٤٬َ يًُعًِ ميجًٕٛ املتعًُني, َع اعتدزاّ نـاَرلات ايؿٝـزٜٛ يتغـذٌٝ ايعًُٝـ١ ايتعًُٝٝـ١, ستـ٢ ميهـٔ عضمـٗا بعـز          

ٜٴعزٸٍ َٔ عًٛن٘   .سيو يٝعضف املعًِ ايشٟ ٜكّٛ بتزصٜػ ٖشا املٛقـ ايتعًُٝٞ ايقػرل أخطا٤ٙ ٚ

 
 : ٜٚتُٝظ ٖشا ا٭عًٛب باٯتٞ  

ٌ   أ- َؾـاٖز٠ املعًــِ يٓؿغــ٘ ٖٚـٛ ٜكــّٛ بـا٭را٤ ثــِ ؼًٝـٌ ٖــشا ا٭را٤ َٚعضؾــ١     : إثـضا٤ املعًَٛــات َـٔ َقــارص َتعـزر٠ َجــ

 . ا٭خطا٤ ٚاملٓاقؾ١ َع ايظ٤٬َ
 . ايتزصٜب ع٢ً َٗاصات ايتزصٜػ بقٛص٠ سكٝك١ٝ تقٌ إىل َغت٣ٛ اٱتكإ املطًٛب  -ب
 . ٜٛؾض ٚقت املعًِ ٚ ٚقت املؾضف ع٢ً ايتزصٜب  -دـ

 



 – 

 
ٜكّٛ ع٢ً تؾذٝع املعًُـني عًـ٢ إْتـاز عـزر نـبرل َـٔ ا٭ؾهـاص بٗـزف تُٓٝـ١ قـزصاتِٗ ايعكًٝـ١ َـٔ خـ٬ٍ ايتـزصٜب عًـ٢                

تٛيٝز ا٭ؾهاص املتتابع١ ٚاملتٓٛعـ١ يف ايٛقـت ْؿغـ٘ سـٍٛ قنـ١ٝ َـا أٚ َؾـه١ً تطـضح عًٝـ٘ يف أثٓـا٤ اؾًغـ١, عٝـح تعطـ٢              

ايؿضف١ عز٠ َضات يهٌ ؾضر ؾٝ٘ ; يٝطضح أؾهاصٙ بٓا٤ٶ ع٢ً ا٭ؾهاص ايـيت ٜغـُعٗا َـٔ اٯخـضٜٔ ثـِ ٜـتِ ايتٛفـٌ إىل أؾهـاص         

 . ٚآصا٤ ٚسًٍٛ ٜضتنٝٗا اؾُٝع 
 : َٚٔ أِٖ ممٝظات ٖشا ا٭عًٛب 

 . مجع َعًَٛات بقٛص٠ عضٜع١ •
 . تؾذٝع نٌ ؾضر يف اجملُٛع١ ع٢ً املؾاصن١ •
 . اٱداب١ ايتًكا١ٝ٥ اؿض٠ •

 
 

ٜكــّٛ عًــ٢ اعــتدزاّ املؾــاٖز٠, سٝــح ٜعــضض أَــاّ املــتعًُني ػضبــ١ َــا أٚ تؾــػٌٝ دٗــاط َعــني أٚ ٜكــزّ منٛسدــا َعــني ,     

ٜٚعضف ٖشا ا٭عًٛب برْ٘ ْؾاطات تع١ًُٝٝ سات فا٫ت ٚإَهاْٝات َتعزر٠ ؾعاي١ يف ايتزصٜػ , سٝح ٜـٛؾض قـزصّا نـبرلّا    

 . َٔ اـدلات يًُعًُني ٚوكل ؾُّٗا َؾذلنا ي٘ 

 
 

ع١ًُٝ اتقاٍ بني املؾضف ايذلبٟٛ ٚاملعًُني , ٜكّٛ ؾٝٗا املؾضف بتكزِٜ فُٛعـ١ َـٔ ا٭ؾهـاص ٚاملعًَٛـات , ٜـتِ إعـزارٖا       

 . ٚتٓعُٝٗا قبٌ تكزميٗا 

 
 

ادتُاع فُٛع١ َـٔ ايذلبـٜٛني أفـشاب اــدل٠ يٲعـٗاّ يف رصاعـ١ َؾـه١ً تضبٜٛـ١ ٚإهـار اؿًـٍٛ املٓاعـب١ شلـا, ٚؾٝٗـا              

 . تعط٢ ايؿضف١ يًُٓاقؾ١ ٚإبزا٤ اٯصا٤ سٍٛ املٛمٛع َٔ قبٌ املؾاصنني ؾٝٗا



 – 

 
 

 :سزر َؾه١ً َٝزا١ْٝ تٟٓٛ عضمٗا يف ادتُاعو ايؿين برعًٛب ايعقـ ايشٖين , ٚ عذٌ َا ٜرتٞ } 
أعًٛب اؿقٍٛ ع٢ً أندل سًٍٛ ممه١ٓ  – 3. خطٛتني َٔ اـطٛات اٱدضا١ٝ٥ يًعقـ ايشٖين  – 2. املؾه١ً  – 1

 .يًُؾه١ً َٔ خ٬ٍ ايعقـ ايشٖين 
 (ايظٜاصات ايقؿ١ٝ : ) ايتزصٜب ايجاْٞ 

 
 َٔ َٗاَو بعز ايظٜاص٠ ايقؿ١ٝ نتاب١ تكضٜض عٓٗا , َا أِٖ ث٬ث١ بٓٛر ص٥ٝغ١ َٔ بٓٛر ٖشا ايتكضٜض ؟  } 

 (ٚصـ ايعٌُ ٚ سًكات ايٓكاـ : ) ايتزصٜب ايجايح 

 
يهٌ َٔ ٚصـ ايعٌُ ٚ سًكات ايٓكاـ زلات خاف١ , انتب ث٬ث١ أٚد٘ يًؾب٘ ٚ أخض٣ ي٬خت٬ف بني نٌ َٔ } 

 .ا٭عًٛبني 
 (اٱمنا٤ املٗين ايترًٖٝٞ : ) ايتزصٜب ايضابع 

 
 َٔ ايؿ٦تإ املغتؿٝزتإ َٔ املعًُني يف ٖشا ايدلْاَر ؟ } 

 
 .اقذلح مخغ١ َٛمٛعات تزصٜب١ٝ ملجٌ ٖشا ايدلْاَر } 



 – 

 . رٚي١ ايهٜٛت . عُض ايعُض, ظاَع١ ايهٜٛت ن١ًٝ ايذلب١ٝ بزص.رايجا١ْٝ   ايذلبٟٛ,ايطبع١املتعًِ يف عًِ ايٓؿػ •

 .ٚآخضٕٚتضمج١  إبضاِٖٝ ساؾغ  -عًِ ايٓؿػ ايذلبٟٛ نتاب ثاْٞ ايتعًِ َٚكاٜٝغ٘   -دُٝػ ٚآخضٕٚ  آصْز•

 .  املعًِ َٚٝارٜٔ ايذلب١ٝ -َٓرل َٛع٢ قُز •



 – – 

 



 – 1

ؽٗزت رٚي١ ايهٜٛت ٚ َاطايت تؾٗز نٌ ّٜٛ تكزَا ًَُٛعا يف نٌ اجملا٫ت ٚ َٔ أبضطٖا ايغعٞ إىل ؼكٝل أؾنٌ  

 :إرصانا َٓٗا برٕ –ا٭ٖزاف ايذلب١ٜٛ يبٓا٤ املٛاطٔ املعتظ بٛطٓ٘ ٚرٜٓ٘ ٚ عضٚبت٘ 
  

 .ا٭ٖزاف ايذلب١ٜٛ ٖٞ ايبزا١ٜ يًتدطٝ  ايغًِٝ يف اؿكٌ ايذلبٟٛ عاد٬ أٚ آد٬ *
 .ا٭ٖزاف ايذلب١ٜٛ ٖٞ اييت تضعِ َعاو ايطضٜل يًع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ نًٗا *
 .ا٭ٖزاف ايذلب١ٜٛ ٖٞ سذض ا٭عاؼ  يف تزعِٝ ايٓٗن١ ا٫دتُاع١ٝ ٚ ا٫قتقار١ٜ ٚ ايجكاؾ١ٝ*
  

إٕ ع١ًُٝ بٓا٤ " ٗات  فاسب ايغُٛ أَرل ايب٬ر ايؾٝخ دابض ا٭محز ايقباح صمح٘ اهلل تعاىل سٝح قاٍ ٝٚاعتهُا٫ يتٛد

 ."  ع١ًُٝ بٓا٤ اٱْغإ ايهٜٛيت ملٛاد١ٗ ؼزٜات ايعقض  تٛانبٗاايزٚي١ اؿزٜج١ هب إٔ 
  

ٚؼكٝكا شلشا ايتٛد٘ ٚاعتُضاصا يًذٗٛر املجُض٠ اييت قاَت بٗا ٚطاص٠ ايذلب١ٝ ٚ اييت ععت َٔ خ٬شلا إىل ا٫صتكا٤ مبغت٣ٛ 

ايتعًِٝ ايعاّ مبا ٜتؿل َع ا٭ٖزاف ايذلب١ٜٛ ٚاعتجُاص طاق١ اٱْغإ ايهٜٛيت ملٛاد١ٗ ؼزٜات املغتكبٌ ٚ َغاٜض٠ صٚح 

يشا نإ ا٫ختٝاص ملٛمٛع ا٭ٖزاف ايذلب١ٜٛ . ايعقض مبا ٜتؿل َع َبار٥ٓا , ٚ قُٝٓا , ٚ َجًٓا ٚ رٜٓٓا اٱع٬َٞ اؿٓٝـ 

ست٢ ْقٌ إىل ؼزٜات َعاو ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚ ايذلنٝظ ع٢ً أ١ُٖٝ ايتعًِ ايشاتٞ يت١٦ٝٗ ايؿضر مل٬سك١ ايتطٛصات ..

 .املغتُض٠ ٚ َٛاف١ً منٛٙ ايجكايف ٚ املٗين ,ٚتضمج١ ٖشٙ ا٭ٖزاف ايذلب١ٜٛ إىل أٖزاف عًٛن١ٝ َجُض٠ 
   
  

 ؾإسا نٓت تعضف إىل أٜٔ أْت ساٖب , 
 .ؾإٕ يزٜو  ؾضف١ أؾنٌ يًٛفٍٛ ٚ بغضع١ 



 – 

 

ٖــٞ تًــو ايــدلاَر ايــيت تٛدٗٗــا ايتٛقعــات املٓتعــض٠ يٓتــا٥ر َعٝٓــ١ , ٚ ايعبــاصات ايــيت تقــاؽ ؾٝٗــا ٖــشٙ ايٓتــا٥ر عــار٠ تغــ٢ُ        

 .با٭ٖزاف ايذلب١ٜٛ ٚ ٖٞ املضس١ً ايٓٗا١ٝ٥ يًع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ بٌ ايػا١ٜ اييت ْغع٢ إىل ايٛفٍٛ إيٝٗا يف اؿٝا٠ املزصع١ٝ 
  

 

متجــٌ ا٭ٖــزاف اـطــ٠ٛ ا٭ٚىل ايــيت تعهــػ ايؿًغــؿات ٚ ْعــِ اؿٝــا٠ ٚ ا٭ٚمــاع ا٫دتُاعٝــ١ ٚ املؾــه٬ت    ٚ ايتشــزٜات           

ٚايطُٛسات يف أٟ َٔ اجملتُعات , نُا ترخش بعني ا٫عتباص َطايـب اجملتُـع ٚ َـا ٜٓاعـب٘ َـٔ اػاٖـات تضبٜٛـ١ َعافـض٠ ,         

تـٓعهػ ا٭ٖـزاف عًــ٢ أعـػ بٓــا٤ املٓـاٖر ٚ املكــضصات  ٚايهتـب ٚ ايطــضم ٚ ايٛعـا٥ٌ ٚ مجٝــع َهْٛـات ايعًُٝــ١ ايذلبٜٛـ١ ايــيت         

 . تغتٗزف بٓا٤ ايؿضر ٚ اجملتُع 

 

ٜٚعتدل ؼزٜز ا٭ٖـزاف ايذلبٜٛـ١ ايذلمجـ١ ايعًُٝـ١ يًؿًغـؿ١ ايذلبٜٛـ١ ايـيت تغـٛر اجملتُـع ,إس بٛاعـطتٗا  تتشـٍٛ املؿـاِٖٝ             

ٚايتقٛصات ٚ اٯَاٍ اييت تٗزف ا٭١َ ع٢ً اخت٬ف أؾضارٖـا ٚ ٦ٖٝاتٗـا إىل ؼكٝكٗـا يف اجملـاٍ ايذلبـٟٛ إىل أٖـزاف قـزر٠        

 .املعاو ًٜتظّ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ بتشكٝكٗا 

 

نُا إٔ ايزق١ يف اختٝاص ا٭ٖزاف ايذلب١ٜٛ ٚ ؼزٜزٖا أَض ي٘ أُٖٝت٘ ٭ْ٘ ٜذلتب عًٝ٘ بٓا٤ املٓاٖر املٓاعـب١ ٚ أٚدـ٘ ايٓؾـاط    

َّّ ايعًُٝــ١ ايذلبٜٛــ١   ايتعًُٝــٞ ٚ اختٝــاص ايهتــب املزصعــ١ٝ ٚ ايتدطــٝ  يطــضم ايتــزصٜػ ايــيت ؼكــل ا٭ٖــزاف ٚ َــٔ ثــِ تكــ

 .مبذُٛعٗا , نُا ميهٔ اعتباص ا٭ٖزاف ايذلب١ٜٛ يف َععُٗا قق١ً يًٛاقع ا٫دتُاعٞ بربعارٙ املتعزر٠ 

 

ٚا٭ٖزاف ٫بز إٔ تتػرل بتػرل اجملتُع ٚ َٔ ثِ ٜعار ايٓعض يف ا٭ٖزاف نٌ ؾذل٠ ملعضؾ١ َز٣ َٓاعـبتٗا يًـتػرل ايـشٟ طـضأ     

 .ايتطٛص اؿارخ ؾٝ٘ َٚغاٜض٠ ع٢ً سيو اجملتُع يًعٌُ ع٢ً َٛانب١ 

 

نُا تضتب  ا٭ٖزاف ايذلب١ٜٛ عادات ايؿضر ٚ اجملتُع ٚ ٖٞ تعدل عٔ سادات اجملتُـع ٚ قُٝـ٘ ٚ تضاثـ٘ ايجكـايف باٱمـاؾ١      

إىل سادات ا٭ؾضار ٚ قُِٝٗ إىل ْٗر تضبٟٛ تتٛؾض ؾٝ٘ طضٜك١ تعتُز ع٢ً إعُاٍ ايؿهض  ٚ ؼزٟ قزصات املـتعًِ ٚ إَهاْاتـ٘   

ٚتتنــض أُٖٝــ١ ا٭ٖــزاف يف أْٗــا يٝغــت َــٔ أدــٌ ْكــٌ ٚ تٓكٝــ١ ايــذلاخ ايتــاصىٞ ٚ ايجكــايف ؾشغــب ٚ يهــٔ َــٔ أدــٌ تكــزِٜ  

أٖــزاف تكــّٛ عًــ٢ أعــػ َــٔ طُــٛح اجملتُــع ٚ ساداتــ٘    ٚ تعُــٌ عًــ٢ ايٛفــٍٛ إىل ايُٓــٛ ايهاَــٌ يًؿــضر ٚ تُٓٝــ١ قزصاتــ٘     

  .ٚطاقات٘ مما ٜغاِٖ يف تطٜٛض اجملتُع     ٚ ٖٛ ٖزف أعاعٞ يًذلب١ٝ 



 – 

 

 

ايؿضل املٓاعب١ ملغاعز٠ ا٭ؾضار ع٢ً ايُٓٛ ايؾاٌَ صٚسٝا ٚخًكٝـا ٚؾهضٜـا ٚادتُاعٝـا ٚ دغـُٝا إىل أققـ٢ َـا تغـُض        ت١٦ٝٗ 

ب٘ اعتعزاراتِٗ ٚ إَهاْاتِٗ يف م٤ٛ طبٝع١ اجملتُع ايهٜٛيت ٚ ؾًغؿت٘ ٚآَاي٘ ٚ يف مـ٤ٛ َبـار٨ اٱعـ٬ّ ٚ ايـذلاخ ايعضبـٞ ٚ      

ٚ إعـزارِٖ يًُؾـاصن١ ايبٓـا٠٤ يف تكـزّ اجملتُـع ايهـٜٛيت       يـشٚاتِٗ  ايجكاؾ١ املعافض٠ مبا ٜهؿـٌ ايتـٛاطٕ بـني ؼكٝـل ا٭ؾـضار      

 .غاف١ ٚ اجملتُع ايعضبٞ ٚ ايعاملٞ بعا١َ 
 

 

 : ٫بز إٔ ٜتٛاؾض يٮٖزاف ايذلب١ٜٛ َا ًٜٞ 
 .إٔ ٜٛاؾل عًٝٗا اجملتُع •
 .إٔ تهٕٛ قاب١ً يًتشكٝل تضبٜٛا ٚ رصاعٝا •
 .إٔ تعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ قزصات املتعًُني •

 
                  

 ايعا١َاملغتٜٛات ايؿضع١ٝ يٮٖزاف ايذلب١ٜٛ 

 
 .ايعا١َ يًٓعاّ ايتعًُٝٞ ا٭ٖزاف  •
 (ثاْٟٛ  -َتٛع    -ابتزا٥ٞ  -صٜاض ا٭طؿاٍ)ايعا١َ ملضاسٌ ايتعًِٝ ا٭ٖزاف  •
 ايعا١َ يًقؿٛف ايزصاع١ٝ ا٭ٖزاف  •
 ايعا١َ يًُكضصات ٚ املٓاٖر  ا٭ٖزاف  •
 (ا٭ٖزاف ايغًٛن١ٝ ) اـاف١ بهٌ رصؼ ا٭ٖزاف  •

 



 – 

 
 

 
 .تٛمض بزق١ َاسا ْتٛقع َٔ املتعًِ عًُ٘ أٚ ؾعً٘ ,مما ٜغاعز ع٢ً تٛدٝ٘ ع١ًُٝ ايتعًِ يف ا٫ػاٙ املطًٛب ( 1)
 .ػعٌ ع١ًُٝ ايتدطٝ  يًتزصٜػ ع١ًٗ ٚٚامش١ ,سٝح ػعٌ املعًِ ًَُا بايغًٛى أٚ ا٭را٤ املطًٛب َٔ املتعًُني ( 2)
تغاعز املعًِ يف اْتكا٤ ا٭ْؾط١ ايتع١ًُٝٝ املٓاعب١ ,ٚنشيو طضٜك١ ايتزصٜػ ٚ ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ مما ٜغاعز ع٢ً  ( 3)

 .لاح خط١ تٓؿٝش ايزصؼ 
تٛد٘ املعًِ إىل اختٝاص أعايٝب ايتكِٜٛ امل١ُ٥٬ ,عٛا٤ يف فاٍ منٛ املتعًُني أٚ ايعٓافض ا٭خض٣ اييت تتنُٓٗا ايع١ًُٝ ( 4)

 (اخل ...َز٣ لاح ع١ًُٝ ايتزصٜػ ,ٚتكِٜٛ ايدلاَر ايذلب١ٜٛ .)ايذلب١ٜٛ 
 .ت٪نز ع٢ً ْتا٥ر ايتعًِ اٱهابٞ املضغٛب ( 5)

 

 

 
إٕ نتاب١ ا٭ٖزاف ايغًٛن١ٝ يٝغت غا١ٜ يف سز ساتٗـا ,إس يـٔ ٜهـٕٛ يـشيو أُٖٝـ١ َـا و تهـٔ ٖـشٙ ا٭ٖـزاف َٛدٗـ١ مـٛ             

ٖٚٞ يف سيو دـظ٤ ٫ ٜٓؿقـٌ عـٔ بـاقٞ ا٭ْؾـط١ ا٭خـض٣ ,ناختٝـاص طضٜكـ١         .ؼكٝل َا ْغع٢ إيٝ٘ َٔ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

 .اخل ..تقُِٝ أْؾط١ املتعًُني , ٚفٝاغ١ ا٭ع١ً٦ اييت عتغتدزّ يف ع١ًُٝ ايتكِٜٛ ٚ .ايتزصٜػ 

 
ٜٚتطًب اعـتدزاّ ا٭ٖـزاف ايغـًٛن١ٝ بؾـهٌ ؾعـاٍ ا٫يتـظاّ مبذُٛعـ١ َـٔ ايؾـضٚط أٚ املعـاٜرل ,ٚيهـٞ ْتعـضف عًـ٢ ٖـشٙ               

ايؾضٚط عٓبزأ أ٫ٚ بتعضٜـ املكقٛر باشلزف ايغًٛنٞ ثِ ْؾتل َٔ ٖشا ايتعضٜـ فُٛع١ ايؾضٚط أٚ املعـاٜرل املطًٛبـ١   

. 
 

 



 – 

: 

 

 

عباص٠ إخباص١ٜ تقـ ١َُٗ هب إٔ " , ٚ ٖٛ "ٖٛ ٚفـ ملا عٝتُهٔ املتعًِ إٔ ٜؿعً٘ أٚ ٜ٪رٜ٘ بعز إمتاّ ع١ًُٝ ايتعًِ " 

ؾاشلزف ايغًٛنٞ ٖزف قزر ٚ قابٌ ي٬ًُسع١ .  ٜهٕٛ املتعًِ قارصا ع٢ً ايكٝاّ بٗا بعز ا٫ْتٗا٤ َٔ رصؼ َعني 

 ."  ٚايكٝاؼ ٚ ايتكِٜٛ 

 

 

 :تتهٕٛ َٔ اٱدضا٤ات ايتاي١ٝ *    
 .ٜٚهٕٛ قاب٬ ي٬ًُسع١ ٚ ايكٝاؼ َباؽض٠     : ايؿعٌ ايغًٛنــٞ -أ
 .ٖٚٛ املتعًِ ايشٟ ٜكّٛ بررا٤ ايغًٛى املطًٛب     : ؾاعٌ ايؿعـــٌ -ب
 .ٖٚٛ فاٍ مماصع١ املتعًِ يًغًٛى    :احملت٣ٛ املضدعٞ -ز
 .باعتدزاّ املٛار ٚ املعٝٓات :     ايعـــــضٚف -ر
 .ٜٚهٕٛ طَٓٝا , أٚ نُٝا , أٚ ْٛعٝا     :املعٝـــــاص -ٖـ
 

 

 

 .إٔ ٜهٕٛ ؾعٌ ايغًٛى َناصعا ٚامشا متاّ ايٛمٛح  -1
 .إٔ ٜهٕٛ ؾعٌ ايغًٛى ق٫ٛ ٜغُع ,أٚ نتاب١ تكضأ ,أٚ ع٬ُ ٬ٜسغ  -2
 .إٔ ٜعدل عٔ عًٛى املتعًِ  -3
 .إٔ ٜهٕٛ فاٍ ايغًٛى أٚ احملت٣ٛ قزر  -4
 .إٔ ٜضاع٢ َغت٣ٛ ْنر املتعًِ عٓز ؼزٜز َعٝاص ا٭را٤  -5
 .أ٫ ٜتنُٔ يف فٝاغت٘ أنجض َٔ ؾعٌ ٚاسز  -6
  

   َجــاٍ

 

ِ           َؿّٗٛ اؿناص٠   ٜعضٸف        باعتدزاّ ايهتاب املزصعٞ            املتعً

      يف رقٝكتني 

 
ٌ ايغًـٛى   ايعـــضف                 -احملتـ٣ٛ املضدـعٞ          -ؾاعٌ ايغـًٛى -ؾع

 املعٝـــــاص   -
  



 – 

 

 -:ٖٚٞ  ١ٝغًٛنتٛدز ث٬ث١ فا٫ت يٮٖزاف اي

 

 

 : ٜٚٗتِ بايعًُٝات ايعك١ًٝ املعضؾ١ٝ ٚ ٜؾتٌُ ع٢ً عت١ َغتٜٛات طبكا يًتقٓٝـ املؾٗٛص ٖٚٞ 
ايتــشنض ٚ ايؿٗــِ ٚ ايتطبٝــل ٚ ايتشًٝــٌ ٚ ايذلنٝــب ٚ ايتكــِٜٛ , ٚأسٝاْــا ٜنــاف إيٝٗــا َغــت٣ٛ آخــض َتُٝــظا ٖٚــٛ َغــت٣ٛ     

 .اٱبزاع ٖٚٛ أع٢ً َغت٣ٛ يًعًُٝات ايعك١ًٝ املعضؾ١ٝ 

 

 

 

ٚ ايٓقــٛل ٚ اؿكــا٥ل ٜعــين قــزص٠ املــتعًِ عًــ٢ تــشنض املعًَٛــات ايــيت عــبل تعًُٗــا ٚاعــذلداعٗا ٜٚتنــُٔ سيــو تــشنض      

 .املؿاِٖٝ ٚ ايكٛاعز ٚ املبار٨ ٚ ايكٛاْني ٚ ايٓعضٜات 
ع٪اٍ ايتشنرل , ٜٚؾذلط يف أعـ١ً٦ ايتـشنرل إٔ تهـٕٛ     ٜتطًبٗاؾٝهٕٛ املطًٛب َٔ املتعًِ  اعذلداع املعًَٛات املٓاعب١ اييت 

 .َطابك١ ملا مت تزصٜغ٘ , ٚإٔ ٜغتدزّ ْؿػ ايتعبرلات ٚ ا٭يؿاظ ايغابل اعتدزاَٗا يف املٛقـ ايتعًُٝٞ رٕٚ تػٝرل 
املقـطًشات ٚ ايتـٛاصٜخ   ٚ ٚ ٜتنُٔ َغت٣ٛ ايتشنض قزص٠ املتعًِ ع٢ً َعضؾ١ ايٓقٛل ٚ ايكٛاعز ٚ ايٓعضٜـات ٚ اؿكـا٥ل   

 .ٚ ا٭سزاخ 

 

 :  َٚٔ أَج١ً ايتشنض
ُِّع املتعًِ عٛص٠ ا٭ع٢ً رٕٚ أخطا٤  -  .إٔ ٜغ
 .إٔ ٜعزر املتعًِ َبط٬ت ايٛم٤ٛ نُا ٚصرت يف ايهتاب املزصعٞ  -
إٔ ٜغ٢ُ املتعًِ ايقشابٞ ايشٟ بعج٘ ايضعٍٛ ـ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ـ إىل ايُٝٔ يـٝعًِ ايٓـاؼ نُـا ٚصر يف ايهتـاب املكـضص         -

 .ٚ بزق٘ تا١َ 
 .إٔ ٜشنض املتعًِ أْٛاع ايٓقٝش١ نُا ٚصرت يف اؿزٜح ايؾضٜـ ٚ بزق٘ تا١َ  -
 % .80إٔ ٜعٸضف املتعًِ َؿّٗٛ ايضبا نُا ٚصر ع٢ً يغإ املعًِ ٚ بٓغب١ فٛاب ٫ تكٌ عٔ  -
 

 : اييت تغتدزّ يف َغت٣ٛ ايتشنض عٓز فٝاغ١ ا٭ٖزاف َجٌ ٚايهًُات 
ٜهتب ,ٜقـ , ٜعضف , ٜطابل , ىتاص , ٜغ٢ُ , ٜنع يف قا٥ُـ١ , ٜنـع خطـا , ٚا٫عـتز٫ٍ ٖـٛ املغـت٣ٛ ا٭عًـ٢ يًؿٗـِ سٝـح          

 .ٜتذاٚط املتعًِ سزٚر املعًَٛات املتع١ًُ ٚ ٜغتٓتر َٓٗا َعًَٛات أخض٣ 



 – 

 

ٜعين ايكزص٠ ع٢ً إرصاى َع٢ٓ املار٠ املتع١ًُ أٚ تضمجتٗا أٚ تؿغرلٖا أٚ ؽـضسٗا , ٚميجـٌ ٖـشا املغـت٣ٛ خطـ٠ٛ أنجـض عُكـا        

ٚتتطًـب ايذلمجـ١ إعـار٠ فـٝاغ١     " ايذلمجـ١ ٚ ايتؿغـرل ٚا٫عـتز٫ٍ    "ٚيًؿٗـِ َغـتٜٛات ٖـٞ     -َٔ فضر تشنض املعًَٛات 

أَــا ايتؿغــرل ؾٝتطًــب إرصاى ايع٬قــات ايــٛاصر٠ يف املعًَٛــات ٚصبطٗــا    .َعًَٛــات َعٝٓــ٘ بًػــ١ بغــٝط١ أٚ َريٛؾــ١ يًُــتعًِ   

 .مبعًَٛات أخض٣ 

 
 :  َٚٔ أَج١ً ايؿِٗ 

 .يف رقٝك١ ٚاسز٠ "عبض اعِ صبو ا٭ع٢ً :"إٔ ٜٛمض َع٢ٓ قٛي٘ تعاىل  -
 .إىل غاص سضا٤ نجرلا يف ؽباب٘ يف خ٬ٍ ث٬خ رقا٥ل –ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ –إٔ ٜؿغض املتعًِ ؾ٤ٛ ايضعٍٛ  -
 %.80إٔ ٜغتٓتر املتعًِ َا تضؽز إيٝ٘ عٛص٠ اينش٢ إسا َا قضأٖا بإَعإ ٚبٓغب١ فٛاب  ٫ تكٌ عٔ  -
إسا َا طًب َٓ٘ املعًِ سيو ٚ بٓغب١ فـٛاب ٫  "ايزٜٔ ايٓقٝش١ "إٔ ٜهتب املتعًِ برعًٛب٘ اـاف١ َع٢ٓ ايعباص٠ املؾٗٛص٠  -

 % .100تكٌ عٔ 
 .إٔ ٜغتدًك املتعًِ ايعدل٠ َٔ ْتا٥ر غظ٠ٚ بزص إسا َا قضأ بعُل عٔ ٖشٙ ايػظ٠ٚ ٚ يف أصبع رقا٥ل ع٢ً ا٭نجض  -
 

 -:ٜغتدزّ يف ٖشا املغت٣ٛ ايهًُات ايتاي١ٝ ٚ 
 .ٜغتٓتر  –ٜعدل  –ٜدلص  –ٜؿغض  –ميٝظ بني  –وٍٛ  –ًٜدك  –ٜقـ  –ٜٛمض 

 

 

 :ايتطبٝـــــل  -3

 

ٜٚؾــرل إىل قــزص٠ املــتعًِ عًــ٢ اعــتدزاّ َــا عــبل تعًُــ٘ يف َٛاقـــ دزٜــز٠ , ٚميهــٔ إٔ ٜؾــٌُ سيــو ايكٛاعــز    ٚ ايكــٛاْني    

ٚايطضم ٚ املؿاِٖٝ ٚ ايٓعضٜات ٚ ْاتر ايتعًِ , عٓز ٖشا املغت٣ٛ ٜتطًب َغت٣ٛ َٔ ايؿٗـِ أنـدل ممـا عـبل سنـضٙ ,سٝـح       

ٚتتطًـب أعـ١ً٦ ٖـشا املغـت٣ٛ إٔ ٜهـٕٛ املٛقــ اؾزٜـز سكٝكٝـا ٚ يـٝػ          .ٜعٗض املتعًِ قزصت٘ ع٢ً اعـتدزاّ ٖـشٙ املعًَٛـات    

 .تهضاصا ملا عبل اعتدزاَ٘ يف ايتزصٜػ أٚ يف ايهتاب املزصعٞ ,ٚقز ٜهٕٛ املٛقـ اؾزٜز َؾابٗا ملا عبل تزصٜغ٘ 



 – 

 : َٚٔ أَج١ً ايتطبٝل 
 .إٔ ٜغتؾٗز املتعًِ ع٢ً ر٥٫ٌ قزص٠ اهلل بج٬خ آٜات َٔ عٛص٠ ا٭ع٢ً  - 
إٔ ٜزيٌ املتعًِ ع٢ً ؾغار عكٝز٠ َٔ ٜزع٢ ايٛيز هلل تعاىل إسا َا ؼاٚص َع أسز ط٥٬َـ٘ يف َٛمـٛع ٚسزاْٝـ١ اهلل تعـاىل ٚ      -

 .بزٕٚ أٟ خطر
ٚ ععُت٘ ,ٚيف م٤ٛ قضا٤ات٘ ٚ َؾـاٖزات٘ عٝـح ٫ تكـٌ عـٔ ثـ٬خ أريـ١ يتًـو         -عظ ٚدٌ  -إٔ ٜدلٖٔ املتعًِ ع٢ً قزص٠ اهلل  -

 .ايكزص٠ 
إٔ ٜطضح املتعًِ أَج١ً ع٢ً تغاَض اٱع٬ّ َع أفشاب ايؾضا٥ع ا٭خض٣ بايضدٛع إىل ايتاصٜخ اٱع٬َٞ ايعضٜل عٝح ٫  -

 . تكٌ عٔ أصبع١ أَج١ً
إٔ ٜغتدضز ا٭سارٜح ايٓب١ٜٛ اييت تضنظ ع٢ً ايقزم يف املعا٬َت بايضدٛع إىل فشٝض َغًِ عٝـح ٫ تكـٌ عـٔ أصبعـ١      -

 .أسارٜح 
 -:ٚ ايهًُات اييت تغتدزّ يف َغت٣ٛ ايتطبٝل عٓز فٝاغ١ ا٭ٖزاف َجٌ 

 .ٜغتدزّ  –هٗظ  –وغٔ  –ٜكِٝ ع٬ق١  –هض٣ ع١ًُٝ  -ٜضب  بني   –ٜعٗض  –ٜضتب  –ٜطبل 

 

 

ٖٚٛ ٜؾرل إىل قزص٠ املتعًِ ع٢ً ؼًٌٝ املار٠ املتع١ًُ إىل َهْٛاتٗا اؾظ٥ٝـ١ ٚ َعضؾـ١ ايع٬قـات بـني املعًَٛـات, سٝـح ٜـ٪رٟ        

سيو إىل ؾِٗ ايتٓعِٝ ايبٓا٥ٞ يًُار٠ املتع١ًُ ,ٚتتطًب ْٛاتر ايتعًِ يف ٖشا املغت٣ٛ ؾُٗا أنجـض عُكـا سٝـح متجـٌ َغـت٣ٛ      

أع٢ً َٔ ايؿِٗ ٚ ايتطبٝل ,ٚ ٜغتطٝع املتعًِ عٓز ٖشا املغت٣ٛ ػظ١٥ املٛمٛع إىل َهْٛات٘ ايض٥ٝغ١ٝ يتٛمٝض ايع٬ق١ بـني  

 .ا٭ؾهاص ٚ املعًَٛات 
ٚقز وزخ بعض اـً  بني ٖشا املغت٣ٛ ٚ بني َغت٣ٛ ايؿِٗ أٚ ايتكِٜٛ إ٫ إٔ املطًٛب يف َغت٣ٛ ايتشًٌٝ أنجض مما ٖٛ 

 .َطًٛب يف َغت٣ٛ ايؿِٗ ,أَا َغت٣ٛ ايتكِٜٛ ؾٝتطًب ايتشًٌٝ ايٓاقز يًُعًَٛات 
 -: َٚٔ أَج١ً ايتشًٌٝ

إٔ ٜكـاصٕ املـتعًِ بـني سٝـا٠ املغـًُني يف َهــ١ قبـٌ اشلذـض٠ ٚ سـايتِٗ يف ٜجـضب بعــز اشلذـض٠ َٛمـشا أٚدـ٘ ايؾـب٘ ٚ ْكــاط               -

 % .10اـ٬ف بني اؿايتني ٚ بٓغب١ فٛاب ٫ تكٌ عٔ 
 .إٔ ٜٛدز املتعًِ ع٬ق١ أدظا٤ ايٓك ايكضآْٞ بعنٗا ببعض يف ث٬خ رقا٥ل  -
 .إٔ ٜؿضم املتعًِ بني اؿزٜح ايكزعٞ ٚ ايكضإٓ ايهضِٜ رٕٚ َغاعز٠ َٔ أسز ٚ بزق٘ َتٓا١ٖٝ  -
 % .85إٔ وًٌ املتعًِ َٛقـ املضتزٜٔ عٔ اٱع٬ّ بايضدٛع إىل ايهتاب املكضص ٚ بٓغب١ فٛاب ٫ تكٌ عٔ  -
إٔ وًـٌ املــتعًِ َعـاْٞ اٯٜــات ايهضميــ١ ايـيت اؽــتًُت عًٝٗـا عــٛص٠ ا٭عًــ٢ با٫عـتعا١ْ بهتــب ايتؿغـرل املعضٚؾــ١ ٚ بٓغــب١        -

 % .80فٛاب ٫ تكٌ عٔ 
 :ٚايهًُات اييت تغتدزّ يف َغت٣ٛ ايتشًٌٝ عٓز فٝاغ١ ا٭ٖزاف 

 .ىتاص  –وًٌ  –هظ٨  –ٜكغِ  –ٜغتٓتر  –ٜضتب  –ٜؿضم بني  –ٜؿقٌ 



 – 

 

ٚ ٜكقز ب٘ قزص٠ املتعًِ ع٢ً ٚمع ا٭دظا٤ َعا يتهٜٛٔ نٌ دزٜز ٚ ٖٛ ٜغتًظّ اٱملاّ مبغتٜٛات ايؿِٗ  ٚ ايتشًٝـٌ ْٚـٛاتر   

 .ايتعًِ يف ٖشا املغت٣ٛ تؾرل إىل ايغًٛى ا٫بتهاصٟ عٓز تهٜٛٔ أؽهاٍ أٚ أمناط دزٜز٠ 

 
 :ٚ َٔ أَج١ً أٖزاف ايذلنٝب 

 .إٔ ٜهتب املتعًِ يًقشٝؿ١ املزصع١ٝ َكا٫ برعًٛب٘ اـال عٔ ر٥٫ٌ قزص٠ اهلل تعاىل خ٬ٍ صبع عاع١  -
إٔ ٜكذلح املتعًِ سًـ٫ٛ يًُؾـه٬ت ايـيت تٛادـ٘ تهـايٝـ ايـظٚاز ايباٖعـ١ ٖـشٙ ا٭ٜـاّ يف مـ٤ٛ ا٭سارٜـح ايؾـضٜؿ١ ٚ َبـار٨               -

 .ايزٜٔ اٱع٬َٞ عٝح ٫ تكٌ عٔ أصبع١ اقذلاسات 
 % .80إٔ ٜهتب املتعًِ عجا َٛدظا عٔ َٓاؾع اؿر بايضدٛع إىل املقارص سات ايع٬ق١ ٚ بٓغب١ فٛاب ٫ تكٌ عٔ  -
إٔ ٜٓؾــ٧ املــتعًِ عــزرا َــٔ ايؿكــضات ايــيت تٛمــض ايع٬قــ١ ايٛثٝكــ١ بــني ايٛمــ٤ٛ ايقــشٝض ٚ ايقــ٠٬ ايقــشٝش١ يف مــ٤ٛ       -

 .رصاعت٘ ايعُٝك١ شلُا عٝح ٫ تكٌ ٖشٙ ايؿكضات عٔ أصبع 
 بعز ايضدٛع إىل ايهتاب املزصعٞ "  برؾهاص ٚتضتٝبات دزٜز٠ "إٔ ٜعٝز املتعًِ نتاب١ رصؼ  -
 :ٚ ٜغتدزّ يف ٖشا املغت٣ٛ نًُات َجٌ  

 .ٜنِ , ٜهٕٛ , ٜ٪يـ , ٜٓؾ٧ , ٜعٝز تضتٝب , ٜضادع , ٜٓعِ , ٜعٝز نتاب١ , ٜٛيز ,ٜكك أٚ ٜضٟٚ 

 

 

ٜعــين قــزص٠ املــتعًِ عًــ٢ اؿهــِ عًــ٢ قُٝــ١ املــار٠ املتعًُــ١ , ٚ تكــّٛ أسهاَــ٘ عًــ٢ َعــاٜرل قــزر٠ قــز تهــٕٛ راخًٝــ١ خافــ١    

ٚ متجـٌ ْـٛاتر ايـتعًِ    .بايتٓعِٝ أٚ خاصد١ٝ خاف١ باشلزف ,ٚعًـ٢ املـتعًِ ؼزٜـز ْـٛع املعٝـاص املغـتدزّ عٓـز إفـزاص اؿهـِ          

 .عٓز ٖشا املغت٣ٛ أع٢ً َغتٜٛات ايتعًِ يف اجملاٍ املعضيف 
 .ٚ ٜؾذلط يف أع١ً٦ ٖشا املغت٣ٛ إٔ تهٕٛ دزٜز٠ ٚ كتًؿ١ متاَا عُا مت تزصٜغ٘ يف املٛقـ ايتعًُٝٞ



 – 

 
إٔ ٜؿٓز املتعًِ ارعا٤ات املًشزٜٔ ٚ املؾههني باٱع٬ّ برٕ ايؿتٛسات اٱع١َٝ٬ دا٤ت ْتٝذ١ رٚاؾع َار١ٜ ٚ اقتقار١ٜ إسا  -

 .َا صدع إىل ايتعايِٝ اٱع١َٝ٬ ايغُش١ يف سزٚر أصبع فؿشات ع٢ً ا٭نجض 

 إٔ ٜقزص سهُا ع٢ً عًٛى ٜتعاصض َع ايعكٝز٠ اٱع١َٝ٬ إسا َا ؽاٖز ٖشا ايغًٛى ٚ بزق١ َتٓا١ٖٝ  -

إٔ ٜزاؾع املتعًِ عٔ َها١ْ ايعٌُ يف اٱع٬ّ با٫عتعا١ْ باٯٜات ايهضمي١ ٚ ا٭سارٜح ايؾضٜؿ١ بٓغب١ فٛاب ٫ تكٌ عٔ  -

80. % 

 .إٔ ٜبزٟ املتعًِ صأٜ٘ يف َبزأ ؼزٜز ايٓغٌ , يف م٤ٛ ايؾضٜع١ اٱع١َٝ٬ ٚ بزق٘ َتٓا١ٖٝ  -

إٔ ىتاص املتعًِ تؿغرلا ٚاسزا َٔ بني ث٬خ تؿغرلات يغٛص٠ ا٭ع٢ً يج٬ث١ َٔ املؿغضٜٔ َٛمشا ا٭عباب ٚصا٤ ٖشا  -

 .يف عؾض رقا٥ل ع٢ً ا٭نجض  -ا٫ختٝاص

ٚ قز اػٗت بعض ايزٍٚ مٛ تعزٌٜ َغتٜٛات ا٭ٖزاف املعضؾ١ٝ ,ست٢ تتذٓب اـً  بني َغتٜٛات ايتشًٌٝ ٚ * 

 ؾكز اقذلح املضنظ ايكَٛٞ ي٬َتشاْات.ايذلنٝب ٚ ايتكِٜٛ ٚ ايغابل اٱؽاص٠ إيٝٗا 

"  ايتؿهرل   ٚ سٌ املؾه٬ت "َعا يف َغت٣ٛ ٚاسز ٜغ٢ُ "ايتشًٌٝ ٚ ايذلنٝب ٚ ايتكِٜٛ "ٚ ايتكِٜٛ ايذلبٟٛ ٜنِ َغتٜٛات 

ايتشنض ,ايؿِٗ ,ايتطبٝل ,ايتؿهرل ,ٚ سٌ  : ٖٞ ( أٚ ا٭ع١ً٦ املضتبط١ بٗا )ٚ بشيو تقبض َغتٜٛات ا٭ٖزاف املعضؾ١ٝ 

 .  املؾه٬ت 

نُا قزّ َضنظ ا٫َتشاْات يف اعهتًٓزا باملًُه١ املتشز٠ .ٜٚغتدزّ ٖشا ايتقٓٝـ ايضباعٞ يف إعزار ا٫ختباصات  -

 :ٚٚمعُٗا يف ث٬خ ؾ٦ات ؾك  ٖٞ  املٗاصٟتقٓٝؿا كتًؿا ٜتنُٔ اجملايني املعضيف ٚ 

 . ايتشنض ٚ ايؿِٗ , ايتطبٝل ,ٚانتغاب املٗاصات ,ايتؿهرل ٚ سٌ املؾه٬ت 

 .  ٜٚغتدزّ ٖشا ايتقٓٝـ يف تقُِٝ ا٫ختباصات ايتشق١ًٝٝ يف َزاصؼ اعهتًٓزا  -



 – 

 
ٚ تعز َغتٜٛات ٖشا اجملاٍ أنجض تعكٝزا َٔ اجملاٍ املعضيف ,نُا إٔ ا٫ٖتُاّ باجملاٍ ايٛدزاْٞ أقٌ نجرلا َٔ اجملايني 

املعاٜرل ا٫دتُاع١ٝ ,ٚ ايتشٚم ايؿين, ٚايتشٚم ٚ , ٜٚٗتِ اجملاٍ ايٛدزاْٞ باملٍٝٛ ٚ ا٫ػاٖات ,ٚ ايكِٝ   املٗاصٟاملعضيف ٚ 

 .اؾُايٞ 
 :  ٚايؿ٦ات ايض٥ٝغ١ يًُذاٍ ايٛدزاْٞ ٖٞ 

 .ا٫عتكباٍ , ا٫عتذاب١ , إعطا٤ ايك١ُٝ , ايتٓعِٝ ايكُٝٞ , ايتُٝظ بٓعاّ قُٝٞ َضنب 
  

 

 َعني ,ٚا٫ْتباٙ ي٘ , ٚ ايٛعٞ ب٘ ٚعزّ ايتذٓب ,ٚميجٌ   بؾ٧ٖٚٛ ٜؾرل إىل اعتعزار املتعًِ ي٬ٖتُاّ 
 ٜقػٞ باٖتُاّ ,ٜعٗض ٚعٝا بر١ُٖٝ ايتعًِ ,: ٖشا املغت٣ٛ أقٌ َغتٜٛات ْٛاتر ايتعًِ ,َٚٔ أَجًت٘ 

 .ٜبزٟ اٖتُاَا ٭ْٛاع ا٭ْؾط١ 

 
 

 .إٔ ٜؾاٖز املتعًِ ؾًُٝا ٜقٛص سبض ايقضب يًُغًُات أَاّ أطؿاشلِ  -
إٔ ٜٗتِ املتعًِ بكن١ٝ امطٗار ا٭ق١ًٝ اٱع١َٝ٬ يف ايؿًبني عٔ طضٜل ؼزٜز املضادع سات ايع٬ق١ عٝح ٫ تكٌ عٔ   -

 .ث٬ث١ 
إٔ ٜقػٞ املتعًِ إىل ْز٠ٚ تًؿظ١ْٜٝٛ تزٚص سٍٛ َا ٫قاٙ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف َه١ قبٌ اشلذض٠ عٝح   -

 .ًٜدك أِٖ ا٭ؾهاص اييت ٚصرت يف تًو ايٓز٠ٚ ٚيف ْقـ فؿش١ ع٢ً ا٭نجض
ٚ "  َٔ غؾٓا ؾًٝػ َٓا"ٜبزٟ املتعًِ ايضغب١ يف ا٫بتعار عٔ ايػؿ يف ا٫َتشاْات يف م٤ٛ سؿع٘ يًشزٜح ايؾضٜـ إٔ -

 .بزق٘ َتٓا١ٖٝ 

 
 

 ٜغتدزّ  –هٝب  –ٜؾرل إىل  –ٜتعضف ع٢ً  –ميغو  –ٜعطٞ –ٜتابع  –ىتاص  –ٜغرٍ 



 – 

 
ٖٚٞ تؾرل إىل املؾاصن١ اٱهاب١ٝ َـٔ املـتعًِ , ٚتـزٍ عًـ٢ َغـت٣ٛ أعًـ٢ َـٔ ا٫ٖتُـاّ سٝـح تتطًـب ايتؿاعـٌ َـع املٛقــ              

 :,ٚاتباع ايتعًُٝات ,ٚا٫عتذاب١ ٚايضغب١ ؾٝٗا ٖٚٞ تتنُٔ ا٭ٖزاف ايتع١ًُٝٝ يًٍُٝٛ َٚٔ أَجًتٗا 
ٜــ٪رٟ ٚادبــا رصاعــٝا ,ٜطٝــع قــٛاْني املزصعــ١ ,ٜطٝــع سهــِ املبــاصا٠ ,هــضٟ ْؾــاطا عًُٝــا يف املعُــٌ ٜبــزٟ َــ٬ٝ مــٛ َٛمــٛع    

 .ايزصؼ ,ٜعإٚ اٯخضٜٔ 
 :  ٚايهًُات املغتدز١َ ٖٞ

 .ٜهتب  –ٜضٟٚ  -ٜكضص –ٜغُع  –ٜكضأ  –ٜعضض  –ٜ٪رٟ  –ٜعإٚ  –ٜٓاقؿ  –ٜغاعز  –هٝب 
  

 

 .يف فٛص٠ أع١ً٦ أٚ قضا٤ات "ْقض٠ املغًُني " إٔ ٜبزٟ املتعًِ اٖتُاَا مٛ قن١ٝ  -
يف َهـ١ قبـٌ اشلذـض٠ بٓـا٤      -فـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚعـًِ     -إٔ ٜٛاؾل املتعًِ ع٢ً َؾـاصنت٘ يف ْـز٠ٚ تـزٚص سـٍٛ َعاْـا٠ ايضعـٍٛ        -

 % .80ع٢ً  قضا٤ات٘ عٔ دٛاْب ٖشٙ املعاْا٠ ٚبٓغب١ ٫ تكٌ عٔ 
إٔ ٜتطٛع املتعًِ يف املغا١ُٖ هُع ايتدلعات ملغاعز٠ احملتادني يف مـ٤ٛ إملاَـ٘ املعـضيف باٯثـاص اٱهابٝـ١ شلـشٙ ايتدلعـات         -

 .عٝح ٫ تكٌ عٔ أصبع١ آثاص
إٔ ٜتشٌُ املتعًِ املغ٦ٛي١ٝ يف مجع امل٬بػ يًؿكضا٤ بٓا٤ ع٢ً إملاَ٘ بر١ُٖٝ سيو يف تطـٜٛض اجملتُـع اٱعـ٬َٞ ٚ بزقـ١ ٫      -

 % .80تكٌ عٔ 
ٜؾاصى املتعًِ  يف ْز٠ٚ تزٚص سٍٛ أ١ُٖٝ ايظنا٠ يف إرخاٍ ايبٗذ١ ٚ ايغضٚص يًُشتادني يف م٤ٛ قضا٤اتـ٘ عـٔ ٖـشا    إٔ -

 % . 20املٛمٛع ٚ بٓغب١ خطر ٫ تظٜز عٔ 

 

 
ٖٚٞ تؾرل إىل إعطا٤ ق١ُٝ يؾ٤ٞ َعني أٚ تكزٜضٙ َجٌ ؼٌُ َغ٦ٛي١ٝ ايعٌُ ايؿعاٍ , أٚ تكبٌ ايك١ُٝ , ٚ تؿنٌٝ ايك١ُٝ , 

: ٚ ايزؾاع عٓٗا , ٚ ا٫عتكار يف ايك١ُٝ ٚ فشتٗا ٚ تكع ا٭ٖزاف اـاف١ با٫ػاٖات ,ٚايتشٚم يف ٖشا املغت٣ٛ ٚ َٔ أَجًت٘ 

 .ٜكزص ا٭رب اؾٝز ,ٜكزص رٚص ايعًِ يف اؿٝا٠ ,ٜٛمض ا٫يتظاّ بايتطٜٛض ,ٜعٗض اٖتُاَا باٯخضٜٔ 

 

 
 .ٜعٌُ  -ٜغاِٖ  –ٜؾاصى   –ٜكذلح   –ٜدلص   –ٜزعٛ ـ  ٜٓنِ إىل   –ٜهٕٛ   –ٜتابع  –ٜؿضم ـ  ٜؾضح   –ٜهٌُ ـ  ٜقـ 

 



 – 

 
إٔ ٜكزص املتعًِ رٚص ا٭ْقاص يف امل٪اخا٠ َع املٗادضٜٔ عٔ طضٜل نتاب١ تكضٜض كتقض ٚيف ث٬خ فؿشات عًـ٢ ا٭نجـض    -

. 
 " .ْقض٠ املغًُني " إٔ ٜزاؾع عٔ قن١ٝ  -
 " .كتًـ أما٤ ايعاو " إٔ ٜزعٛ املتعًِ ط٤٬َٙ يًتعاطـ َع املعتزٟ عًِٝٗ يف  -
يف غـظ٠ٚ اـٓـزم عـٔ طضٜـل نتابـ١ عـزر َـٔ         -صمـ٢ اهلل عٓـ٘    -" إٔ ٜزعِ املـتعًِ ايـزٚص ايـشٟ قـاّ بـ٘ ْعـِٝ بـٔ َغـعٛر          -

 .ايٓكاط امل٪ٜز٠ ملا قاّ ب٘ عٝح ٫ تكٌ عٔ مخػ ْكاط 
عٓزَا اؽذل٣ ب٦ض ص١َٚ ٚتدلع ب٘ يًُغًُني عٔ طضٜـل اؿـزٜح    -صمٞ اهلل عٓ٘  -" عجُإ بٔ عؿإ "إٔ ٜكزص املتعًِ رٚص  -

 .ايؾؿٗٞ ملز٠ ث٬خ رقا٥ل ع٢ً ا٭قٌ 
 

 
ٖٚٛ ٜزٍ ع٢ً مجع أنجض َٔ ق١ُٝ َع تٓعُٝٗا يف ْغل ٚاسز , ٜٚزٍ ٖشا املغت٣ٛ ع٢ً ايكِٝ ,َٚٔ أَج١ً ا٭ٖزاف يف ٖـشا  

ٜزصى رٚص ايتدطٝ  يف سٌ املؾه٬ت , ٜتشٌُ َغ٦ٛي١ٝ عـًٛن٘ ٜـتؿِٗ ْـٛاسٞ ايكـ٠ٛ ايـيت متٝـظٙ , ٜنـع خطـ١         : املغت٣ٛ 

 .تٓاعب قزصات٘ ٚ َٝٛي٘ 
 

 

 .إٔ ٜجبت املتعًِ يف ْقضت٘ يًُغًُني املنطٗزٜٔ يف َٛقؿني َٔ أصبع١ َٛاقـ تعضض ي٘  -
إٔ ٜــٓعِ املــتعًِ ْــز٠ٚ رٜٓٝــ١ تٗــزف إىل ا٫بتعــار عــٔ ايػٝبــ١ ٚ ايُُٓٝــ١ املٓتؾــض٠ بــني املــتعًُني عــٔ طضٜــل ٚمــع خطــ١      -

 % .80َغبك١ ٚ بٓغب١ فٛاب ٫ تكٌ عٔ 
إٔ ىط  املتعًِ يعٌُ ؾ١ٓ يف املزصع١ ملغاعز٠ احملتادني عٔ طضٜل اؿـزٜح ايؾـؿٗٞ عـٔ ٖـشٙ اؾُعٝـ١ املكذلسـ١ ,ٚ        -

 .مبا ٫ ٜظٜز عٔ مخػ رقا٥ل 
إٔ ًٜتــظّ املــتعًِ بــايكِٝ اٱعــ١َٝ٬ ايــيت تعًُٗــا ٚسيــو عــٔ طضٜــل اؿــزٜح ايؾــضٜـ عٓٗــا ٚ تطبٝكٗــا يف اؿٝــا٠ ٚبــزٕٚ     -

 أخطا٤
 

 

 .هُع بني  –ٜهٌُ  –ونض  –هٗظ  –ٜضنب  –ٜؾضح  –ٜزعِ  –ٜٓعِ  –ٜػرل 



 – 

 
ٜٚٗــتِ بتهــٜٛٔ ْعــاّ قُٝــٞ يــز٣ ايؿــضر ينــب  عــًٛن٘ , ٚ تٛدٝٗــ٘ , ٚا٫عــتذاب١ طبكــا شلــشا ايٓعــاّ ايكُٝــٞ ,ٚايجبــات ٚ      

ا٫عتكضاص يف ا٫عتذاب١ , ٜٚكع ٖـشا املغـت٣ٛ عًـ٢ قُـ١ اجملـاٍ ايٛدـزاْٞ ,ٚتهـٕٛ ا٭ٖـزاف ايتعًُٝٝـ١ ٖٓـا َٗتُـ١ بـايتهٝـ             

ٜعٗــض ا٫عتُــار عًــ٢ ايــٓؿػ ,ميــاصؼ ايتعــإٚ ,ٜعٗــض مــب    : ايؾدقــٞ ٚا٫دتُــاعٞ ٚ ايعــاطؿٞ يًُــتعًِ َٚــٔ أَجًتٗــا   

 .ايٓؿػ , واؾغ ع٢ً عارات فش١ٝ دٝز٠ 
 :ٚايهًُات املغتدز١َ ٖٞ 

 .ىزّ  –ٜتشكل  –ٜغتدزّ   –وٌ  –ٜضادع  –ٜغرٍ  –ٜعٍٛ  –ٜغتُع   –ٜ٪ثض  –ميٝظ  –ٜؿعٌ 
  
  

 
 .إٔ ٜجبت املتعًِ يف ْقضت٘ يًُغًُني املنطٗزٜٔ يف مجٝع املٛاقـ اييت تعضض ي٘  -
 .إٔ ٜٛاظب املتعًِ ع٢ً ْعاؾ١ بزْ٘ ٚ ٬َبغ٘ ٚ أرٚات٘ ايؾدق١ٝ  -
 % .90ٚ بزق٘ ٫ تكٌ عٔ .." ٚقن٢ صبو " إٔ وذلّ املتعًِ ٚايزٜ٘ ٚ ٜضعاُٖا يف م٤ٛ ايؿِٗ ايعُٝل ي١ٰٜ ايهضمي١  -
إٔ ٜدلٖٔ املتعًِ ع٢ً اسذلاَ٘ ٚ تكزٜضٙ يًكضإٓ ايهضِٜ ٚ سيو عٔ طضٜل اٱفػا٤ َع متعٓ٘ يًُعاْٞ ٚ ملز٠ مخػ رقـا٥ل   -

 .ع٢ً ا٭قٌ 
إٔ ٜعتظ املتعًِ بايزٜٔ اٱع٬َٞ يزعٛت٘ إىل ؼضٜض اٱْغإ َٔ ايعبٛر١ٜ يػرل اهلل ٚسيو باؿزٜح ايؾـؿٗٞ أَـاّ ط٥٬َـ٘     -

 .ٚيف مخػ رقا٥ل ع٢ً ا٭قٌ 



 – 

 
ٜٚٗتِ ٖشا اجملاٍ باملٗاصات ايٝز١ٜٚ ٚ اؿضن١ٝ ,ٚاعتدزاّ ا٭رٚات ,ٚ ا٭دٗظ٠ ,ٚ أرا٤ ا٭عُاٍ اييت تتطًب ايتآطص اؿضنٞ  

 :ٚ ايعقيب أٚ ايتآطص ايبقضٟ ٚ ايغُعٞ ٚ اؿضنٞ ٚ ايؿ٦ات ايض٥ٝغ١ شلشا اجملاٍ ٖٞ

 
 

ٚ ميجٌ َغت٣ٛ اٱرصاى اؿغٞ أقٌ ٖشٙ املغتٜٛات تعكٝزا ,سٝح ٜذلنظ ا٫ٖتُاّ ؾٝ٘ ع٢ً اعتعُاٍ أعنا٤ اؿػ   

اييت ميهٔ إٔ تغاعز يف أرا٤ املٗاصات  : نُا ٜتِ ٖٓا إرصاى ا٭ؽٝا٤.يًشقٍٛ ع٢ً ا٭رٚاص, إىل صب  ايزٚص بايعٌُ أٚ ا٭را٤ 

 . (   إٔ ىتاص , إٔ ٜهتؾـ ,إٔ ميٝظ , إٔ ٜضب  , إٔ وزر ) اؿضن١ٝ ,ٚتتُجٌ أِٖ ا٭ؾعاٍ ايغًٛن١ٝ املغتدز١َ يف اٯتٞ  

 

 
 .إٔ ٬ٜسغ املتعًِ َٛمع ايًغإ ٚ ٦ٖٝت٘ عٓز ت٠ٚ٬ عٛص٠ ا٭ع٢ً  -
 .إٔ وزر املتعًِ ا٭رٚات اي٬ط١َ يضعِ ٚع١ًٝ تع١ًُٝٝ عٔ خطٛات ايتُِٝ إسا َا طًب َٓ٘ املعًِ سيو   ٚ بزق٘ تا١َ  -
 .   إٔ ىتاص املتعًِ امل٬بػ امل١ُ٥٬ ٭را٤ ؾضٜن١ اؿر إسا َا أتٝشت ي٘ ايؿضف١ يشيو ٚ يف رقٝكتني -
 .إٔ وزر املتعًِ املهإ املٓاعب يًكٝاّ بع١ًُٝ ايٛم٤ٛ مبٛدب ايتعًُٝات اٱع١َٝ٬ ,ٚ بزٕٚ أخطا٤ -
إٔ ىتاص املتعًِ ؽضٜ  ايتغذٌٝ املٓاعب يغٛص٠ ا٭ع٢ً َٔ بني عز٠ أؽضط١ تغذٌٝ يعزر َٔ املكض٥ني بزٕٚ َغاعز٠   -

 .َٔ أسز ٚ يف مخػ رقا٥ل 



 – 
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ٜٚؾٌُ سيو ن٬ َٔ املٌٝ  . ٜٚتُجٌ املغت٣ٛ ايجاْٞ يف ا٫عتعزار أٚ املٌٝ ٚ ٜؾرل إىل اعتعزار املتعًِ يًكٝاّ بٓٛع َٔ ايعٌُ 

ٚت٪ثض ٖشٙ .اؾغُٞ أٚ اعتعزار اؾغِ يًعٌُ ,ٚاملٌٝ ايعكًٞ أٚ اعتعزار ايعكٌ يًعٌُ, ٚ املٌٝ ايعاطؿٞ أٚ ايضغب١ يف ايعٌُ 

 .نًٗا يف بعنٗا بعنا 
إٔ ٜٛمض ايضغب١ ,إٔ ٜتطٛع ,إٔ ٜغتعز ,  إٔ ٜدلٖٔ , إٔ ٜبزٟ : ٚتتُجٌ أِٖ ا٭ؾعاٍ ايغًٛن١ٝ املغتدز١َ ٖٓا يف اٯتٞ 

 .اعتعزارا , إٔ ٜضغب , إٔ ميٌٝ , إٔ ٜبزٟ ايضغب١ 
 .إٔ ٜبزٟ املتعًِ ايضغب١ يف أرا٤ خطٛات ايٛم٤ٛ أَاّ ط٥٬َ٘ إسا َا طًب َٓ٘ املعًِ سيو ٚ بايذلتٝب  -
إٔ ميٌٝ املتعًِ إىل عٌُ ٚع١ًٝ تع١ًُٝٝ عٔ ايتُِٝ بايضدٛع إىل اٯٜات ايهضمي١ سات ايق١ً ٚ بٓغب١ فٛاب ٫ تكٌ عٔ   -

80 . % 
 .إٔ ٜبزٟ املتعًِ اعتعزارا يهتاب١ ن١ًُ يٲساع١ املزصع١ٝ عٔ أ١ُٖٝ ايق٠٬ ٚيف ث٬خ رقا٥ل ع٢ً ا٭نجض  -
 .إٔ ٜتطٛع املتعًِ ي٬ؽذلاى يف َٗضدإ ا٭ْؾٛر٠ إسا َا طًب َٓ٘ املعًِ سيو ,ٚيف رقٝكتني  -
إسا َا طًب َٓ٘ املعًِ سيو ٚ يف غنٕٛ مخػ رقا٥ل عٌ  " أقغاّ املز " ٜغتعز املتعًِ يعٌُ ٚع١ًٝ تع١ًُٝٝ تٛمض إٔ -

 . ا٭نجض 

 

 
اؿضنٞ ,ايشٟ ٜتِ ا٫ٖتُاّ ؾٝ٘ باملضاسٌ ا٭ٚىل   املٗاصٟٜٚعتدل َغت٣ٛ ا٫عتذاب١ املٛد١ٗ , املغت٣ٛ ايجايح يف اجملاٍ 

تًو املضاسٌ اييت تؾٌُ ايتكًٝز ٚ ايتذضب١ ٚ اـطر أٚ احملاٚي١ ٚ اـطر , ٖٚٓا تتِ ع١ًُٝ اؿهِ .يتعًِٝ املٗاص٠ ايقعب١ 

٫ٚ ٜكـ املتعًِ َٛقؿا .ع٢ً نؿا١ٜ املٗاص٠ يف م٤ٛ فُٛع١ املعاٜرل املٓاعب١ ,أٚ عٔ طضٜل املعًِ أٚ عزر َٔ احملهُني 

ٚتتُجٌ أِٖ ا٭ؾعاٍ ايغًٛن١ٝ . عًبٝا ٖٓا , بٌ ٜبزأ بايكٝاّ باملٗاص٠ ؾع٬ , ٚ غاف١ أرا٤ املضاسٌ ا٭ٚىل يًُٗاص٠ ايقعب١ 

 .إٔ ٜكًز , إٔ هضب , إٔ واٍٚ إٔ ٜعٝز : املغتدز١َ ٖٓا يف اٯتٞ 
 .إٔ ٜكًز املتعًِ املعًِ يف ت٠ٚ٬ عٛص٠ ا٭ع٢ً  -
 %. 80إٔ ٜعٝز املتعًِ إيكا٤ ايٓؾٝز عضنات ٚإميا٤ات نُا ؽاٖز املعًِ ٖٚٛ ٜكّٛ بٗا ,ٚ بٓغب١ فٛاب ٫ تكٌ عٔ  -
 %   80إٔ وانٞ املتعًِ املعًِ يف نتاب١ اٯ١ٜ بايضعِ ايعجُاْٞ بعز َؾاٖزت٘ ي٘ ٖٚٛ ٜهتب ٚ بٓغب١ فٛاب ٫ تكٌ عٔ  -
 .إٔ هضب املتعًِ قضا٠٤ عٛص٠ اينش٢ رٕٚ تٛدٝٗات املعًِ  -
 .إٔ ٜعٝز املتعًِ َضاسٌ ايٛم٤ٛ اييت قاّ بٗا املعًِ أَاَ٘ إسا َا طًب َٓ٘ املعًِ سيو ٚ بزق١ تا١َ -



 – 

  

 
ٜٚٗتِ املغت٣ٛ ايضابع املتُجٌ يف ايتعٜٛز أٚ اٯي١ٝ بإدضا٤ات ايعٌُ عٓزَا تقبض ا٫عتذابات ايـيت مت تعًُٗـا اعتٝارٜـ١ ٖٚٓـا     

تتِ ع١ًُٝ ترر١ٜ اؿضنات رٕٚ أر٢ْ تعب ,ٚ بؾهٌ آيٞ , بعز تهضاصٖا َضات ٚ َضات , مما ٜ٪رٟ إىل سزٚخ ْـٛع  َـٔ ايجكـ١    

 إٔ ٜتعٛر , إٔ ٜضعِ ,إٔ ٜدلٖٔ ,إٔ ٜعتار ,: َٚٔ بني أِٖ ا٭ؾعاٍ ايغًٛن١ٝ املغتدز١َ ٖٓا َا ًٜٞ .ٚ ايهؿا٠٤ 
 .إٔ ٜعٌُ ,إٔ ٜ٪رٟ ,إٔ ٜكٝػ, إٔ ٜغتدزّ ,إٔ ٜكٛر , إٔ وضى , إٔ ٜضر 

 .إٔ ٜكضأ املتعًِ عٛص٠ اينش٢ ع٢ً أ٫ تظٜز أخطا٩ٙ ع٢ً ث٬ث١ أخطا٤  -
 .إٔ ٜضعِ املتعًِ خ  عرل املغًُني يف فًض اؿزٜب١ٝ بؾهٌ اعتٝارٟ , ٚيف غنٕٛ مخػ رقا٥ل ع٢ً ا٭نجض  -
 .إٔ ٜ٪رٟ املتعًِ َضاسٌ ايٛم٤ٛ عًُٝا بغٗٛي١ , ٜٚغض بعز اْتعاَ٘ عًٝٗا ٚ بايذلتٝب  -
 .إٔ ٜغتدزّ املتعًِ املعذِ املؿٗضؼ ٭يؿاظ ايكضإٓ بؾهٌ اعتٝارٟ نًُا استاز ا٭َض إىل سيو ٚ بزٕٚ أخطا٤ تشنض  -
 ٜتعٛر املتعًِ ع٢ً ترر١ٜ خطٛات ايق٠٬ ٚ سضنتٗا رٕٚ عٓا٤ بعز قٝاَ٘ بٗا باْتعاّ ,ٚبزٕٚ أخطا٤     إٔ -

 

 
. أَا املغـت٣ٛ اــاَػ شلـشا ايتقـٓٝـ , ؾٝتُجـٌ يف ا٫عـتذاب١ ايعاٖضٜـ١ املعكـز٠ ,سٝـح ا٫ٖتُـاّ بـا٭را٤ املـاٖض يًشضنـات              

نُـا تتُٝـظ ْتادـات ايـتعًِ يف     .ٚتكاؼ ايهؿا٠٤ ٖٓا بايغضع١ ٚ ايزق١ ٚ املٗاص٠ يف ا٭را٤ ,ٚبرقٌ رصد١ ممه١ٓ َٔ بشٍ اؾٗز 

إٔ ٜجبــت ,إٔ :ٚ تتُجــٌ أٖــِ ا٭ؾعــاٍ ايغــًٛن١ٝ املغــتدز١َ يف اٯتــٞ   .ٖــشا املغــت٣ٛ با٭ْؾــط١ اؿضنٝــ١ رقٝكــ١ ايتٓغــٝل   

إٔ ٜٓغل املـتعًِ ايقـٛص ٚ املٛمـٛعات     -.ٜقٓع, إٔ ٜ٪رٟ بزق١ ٚ َٗاص٠ , إٔ ٜضعِ , إٔ ٜٓغل , إٔ ٜٓعِ , إٔ ٜطبل , إٔ ٜٓكش 

 % .5املطضٚس١ جمل١ً اؿا٥  يف م٤ٛ خدلت٘ املتهضص٠ يف ٖشا اجملاٍ ٚبٓغب١ أخطا٤ ٫ تظٜز عٔ 
 .إٔ ٜقٓع املتعًِ فغُا يًهعب١ املؾضؾ١  مببارص٠ ؽدق١ٝ َٓ٘ ٚ بزق١ َتٓا١ٖٝ  -
إٔ ٜقٓع املتعًِ ٚع١ًٝ تع١ًُٝٝ تٛمض أْٛاع ايظنا٠ ٚ َكارٜضٖا يف ٚم٤ٛ قضا٤ات٘ ملعًَٛات َؿق١ً عٔ َٛمـٛع ايظنـا٠    -

 .ٚ بإتكإ تاّ 
 % .90إسا َا طًب َٓ٘ املعًِ ٚ بزق١ تقٌ إىل "ايعًُا٤ املغًُني " إٔ ميجٌ املتعًِ رٚص أسز  -



 – 

 
أَا املغت٣ٛ ايغارؼ ؾٗٛ َغت٣ٛ ايتهٝـ ,ايـشٟ ٜٗـتِ باملٗـاصات املطـٛص٠ بزصدـ١ عايٝـ١ دـزا , عٝـح ٜغـتطٝع ايؿـضر تعـزٌٜ            

 .أمناط اؿضن١ ,ٚيهٞ تتُؾ٢ َع املتطًبات اـاف١ بٗا 
ٚ ٖٓا ٜهـٕٛ ايؿـضر قـز أتكـٔ املٗـاص٠ ٚ تعـضف عًـ٢ رقـا٥ل ا٭َـٛص ؾٝٗـا , ْتٝذـ١ مماصعـت٘ شلـا بزقـ١ ٚ عـضع١ عـايٝتني ػعًـ٘                  

ٚتتُجـٌ أٖـِ ا٭ؾعـاٍ ايغـًٛن١ٝ املغـتدز١َ ٖٓـا يف       . ٜغتطٝع ا٫ْتكـاٍ إىل َضسًـ١ اؿهـِ عًـ٢ اٯخـضٜٔ عٓـز أرا٥ٗـِ شلـا         

 .إٔ ٜعزٍ ,إٔ وهِ , إٔ ٜتهٝـ , إٔ ٜػرل , إٔ ٜٓكض , إٔ ٜعٝز تٓعِٝ ؽ٤ٞ َا ,إٔ ٜعٝز تضتٝب ؽ٤ٞ َا : اٯتٞ 
 .إٔ ٜعزٍ املتعًِ َٔ أرا٤ ط١ًَٝ يف ايتذٜٛز بٓا٤ ع٢ً ا٭سهاّ اـاف١ بشيو ٚ بزق١ َتٓا١ٖٝ  -
 .إٔ ٜكضأ املتعًِ عٛص٠ ا٭ع٢ً قضا٠٤ فشٝش١ رٕٚ أخطا٤  -
إٔ وهــِ املــتعًِ عًــ٢ طضٜكــ١ أرا٤ ايقــ٠٬ َــٔ داْــب طًَٝــ٘ يف مــ٤ٛ رصاعــت٘ ٭سهــاّ ايقــ٠٬ ايقــشٝش١ يف ايؾــضٜع١          -

 .اٱع١َٝ٬ ٚبزق٘ تا١َ 
 .ٜزخٌ املتعًِ تعز٬ٜت ع٢ً ٚع١ًٝ فُُٗا طًَٝ٘ عٔ اؿر إٔ -

 

 
ٚ ٜتُجٌ املغت٣ٛ ا٭خرل يف ا٭فاي١ أٚ اٱبـزاع ,ايـشٟ ٜـتِ ايذلنٝـظ ؾٝـ٘ عًـ٢ إهـار أمنـاط دزٜـز٠ َـٔ اؿضنـات َؾـه١ً             

ٚتتُجـٌ أٖـِ ا٭ؾعـاٍ    .ٚت٪نز ايٓتادات ايتع١ًُٝ ٖٓـا عًـ٢ اٱبـزاع املـبين عًـ٢ املٗـاصات املتطـٛص٠ بزصدـ١ عايٝـ١ دـزا           . خاف١

 .إٔ ٜقُِ ,إٔ ٜبزع , إٔ ٜكذلح ,إٔ ٜكزّ , إٔ ٜعضض ,إٔ ٜضنب , إٔ ٜبتهض : ايغًٛن١ٝ املغتدز١َ ٖٓا يف اٯتٞ 
 % 90مببارص٠ ؽدق١ٝ َٓ٘ ٚ بزق١ تقٌ إىل ( يًُغذز اؿضاّ )إٔ ٜبزع املتعًِ يف عٌُ فغِ  -
 بعز إملاَ٘ بؾدق١ٝ سيو اجملاٖز ٚ بزق١ تا١َ ( ف٬ح ايزٜٔ ا٭ٜٛبٞ )إٔ ٜبزع املتعًِ يف متجٌٝ رٚص  - 
 .إٔ ٜقُِ منٛسدا يًُغذز ا٭قق٢ َقٓٛع َٔ ايهضتٕٛ املًٕٛ , بعز َكاصْت٘ بقٛص٠ َهدل٠ ي٘ ,      ٚ بزق١ تا١َ  -
 .إٔ ٜبتهض املتعًِ ٚع١ًٝ تع١ًُٝٝ تٛمض افط٬سات اينب   -
إٔ ٜبــزع يف فــٓع يٛســ١ نٗضبا٥ٝــ١ تــبني أْــٛاع ايظنــا٠ ٚ َكارٜضٖــا يف مــ٤ٛ قضا٤اتــ٘ عــٔ ايظنــا٠ َــٔ ْاسٝــ١ ٚ خدلتــ٘          -

 %.100ايهٗضبا١ٝ٥ َٔ ْاس١ٝ أخض٣ ٚ بٓغب١ فٛاب ٫ تكٌ عٔ 



 – 

 
اقضأ ايُٓٛسز اٯتٞ َٔ ا٭ٖزاف ايغًٛن١ٝ يزصؼ ا٫عتزاٍ يف اٱْؿام , ٚ عذٌ ًَشٛظاتو ع٢ً فٝاغ١ نٌ ٖزف ,  – 1

 .ثِ أعز فٝاغت٘ َٔ خ٬ٍ املعًَٛات اييت اطًعت عًٝٗا يف ٖشا املٛمٛع 

  
 :ٜٗزف إىل َغاعز٠ املتعًُات ع٢ً انتغاب َا ًٜٞ َٔ املعًَٛات ٚاؿكا٥ل : ا٭ٖزاف املعضؾ١ٝ 

 .تعضِّف ايطايب١ اٱعضاف * 
 .َٔ عٛص٠ ا٭عضاف  31تدلٖٔ ع٢ً مضٚص٠ ا٫عتزاٍ َٔ خ٬ٍ اٯ١ٜ ايهضمي١ صقِ * 
 . تكاصٕ بني اٱعضاف ٚايبدٌ َٔ سٝح ايتؾاب٘ ٚا٫خت٬ف * 
 .تكذلح س٫ًٛ يهٝؿ١ٝ ا٫عتزاٍ يف اٱْؿام * 
  

 :ٜٗزف إىل َغاعز٠ املتعًُات ع٢ً انتغاب َا ًٜٞ َٔ ايكِٝ ٚاملٍٝٛ :ا٭ٖزاف ايٛدزا١ْٝ 
 .تغتذٝب يزع٠ٛ ا٫عتزاٍ يف اٱْؿام * 
 .متٌٝ إىل ايبشح ٚا٫ط٬ع * 
 .تبارص إىل سٌ املؾه١ً ٚؾل َا ٜتٓاعب ٚاملضس١ً ايعُض١ٜ * 
 .تتؿاعٌ بإهاب١ٝ راخٌ اجملُٛع١ ًَتظ١َ بآراب اؿٛاص * 
  

 :ٜٗزف إىل َغاعز٠ املتعًُات ع٢ً انتغاب َا ًٜٞ َٔ املٗاصات ٚايكزصات :اشلزاف ايٓؿػ سضن١ٝ 
 .ػُع بٝاْات عٔ َٛمٛع ا٫عتزاٍ يف اٱْؿام * 
 .َٔ عٛص٠ ا٭عضاف  31ػٝز قضا٠٤ اٯ١ٜ ايهضمي١ صقِ * 
 .تطبٝل َٗاص٠ أٚد٘ ايتؾاب٘ ٚا٫خت٬ف بزق١ * 
 .تٛد٘ ْقٝش١ ؽؿ١ٝٗ يظ٬َٝتٗا عٔ ا٫رخاص * 



 – 

2 –  ٘ ٚ فؼ أٖزاؾا عًٛن١ٝ ي٘ , ع٢ً أ٫ تكٌ عٔ ث٬ث١ أٖزاف كتًؿ١ املغتٜٛات يف نٌ ْٛع َٔ , اخذل رصعا مما تزصع

 . أْٛاع ا٭ٖزاف ايغًٛن١ٝ 
  

 :ايقـ ايزصاعٞ 
 :اجملاٍ 

 :عٓٛإ ايزصؼ 
 :ا٭ٖزاف ايغًٛن١ٝ 

 :املعضؾ١ٝ 
1 - ...................................................................................................... 
2 - ...................................................................................................... 
3 - ...................................................................................................... 

 :ايٛدزا١ْٝ 
1 - ...................................................................................................... 
2 - ...................................................................................................... 
3 - ...................................................................................................... 

 :ايٓؿػ سضن١ٝ 
1 - ...................................................................................................... 
2 - ...................................................................................................... 
3 - ...................................................................................................... 
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 .1978خطاب فاسب ايغُٛ أَرل ايب٬ر يف ؽٗض ؾدلاٜض َٔ 1.

 ( . املٓٗر املزصعٞ  ٚ تطبٝكات٘)  قُز فاٚص ٚ ؾتشٞ ايزٜب2.

 ."ٚطاص٠ ايذلب١ٝ إراص٠ ايتدطٝ  ٚ ايتزصٜب" ايعا١َ يًذلب١ٝ يف رٚي١ ايهٜٛت ا٭ٖزاف 3.

 452/1996َهتب١ ايٛطاص٠ . 96/1997ايعاّ  ( .املضس١ً ايجا١ْٜٛ )املعًِ ريٌٝ 4.

 31ل .املضدع ايغابل .قُز نضّ , عبز ايضما ؽهض اهلل إبضاِٖٝ 5.

 . َضار ف٬ح.ر.أيف َٗاصات تقُِٝ ٚ إعزار ا٫ختباصات ايتشق١ًٝٝ  َشنض٠ 6.
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 .       ٚفشب٘ ٚأطٚاد٘ أمجعني آي٘اؿُز هلل صب ايعاملني, ٚايق٠٬ ٚايغ٬ّ ع٢ً أؽضف املضعًني عٝزْا قُز ٚع٢ً 

 ,,,أَا بعز  

 
ــ٢ قٝــاؼ            ــ١ ايٓادشــ١ ; ؾٗــٞ أرا٠ َــٔ ا٭رٚات  ايــيت تعــني عً ــ١ ايتعًُٝٝ ــاصات ايتشقــ١ًٝٝ دــظ٤ٷ ٫ ٜتذــظأ َــٔ ايعًُٝ ا٫ختب

ؼقٌٝ املتعًُني بقٛص٠ ن١ُٝ, سٝح تعطـٞ ْتا٥ذٗـا ر٫٫ت َعٝٓـ١ عًـ٢ ؼقـٌٝ املـتعًُني َـٔ دٛاْـب املعضؾـ١ ٚايكـِٝ           

 .ٚايغًٛى

 
ٚتقــُِٝ ا٫ختبــاص ايتشقــًٝٞ ٚبٓــا٩ٙ ٜعتُــز عًــ٢ ايػــضض ٚاشلــزف ايــشٟ بٴــين َــٔ أدًــ٘, ؾُضرٚرٖــا ٫ ٜعــٛر عًــ٢ املــتعًِ     

 .  ؾشغب, بٌ ٚع٢ً املٓٗر ظُٝع عٓافضٙ
 :خ٬ٍ ٖشٙ املشنض٠ ْغع٢ ملا ٜرتَٞٚٔ 

 
 .تعضٜـ املعًُني با٫ختباصات ايتشق١ًٝٝ, َؿَٗٛٗا, ٚأُٖٝتٗا, َٚعاٜرلٖا•
 .إعطا٤ فٛص٠ ٚامش١ يز٣ املعًُني سٍٛ بٓا٤ ٚتقُِٝ ٚتكِٜٛ ا٫ختباص ايتشقًٝٞ•
 .َغاعز٠ املعًُني ع٢ً ٚمع ا٫ختباص ايتشقًٝٞ ٚؾل دزٍٚ املٛافؿات •
 

 

 
  

 ٖشا ٚباهلل ايتٛؾٝل َٚٓ٘ عبشاْ٘ ايعٕٛ ٚايغزار
      



 – 

 
  ٚاملٗاصٟيتشزٜز َغت٣ٛ ؼقٌٝ املتعًُني املعضيف ٚايٛدزاْٞ بطضٜك١ َٓع١ُ عباص٠ عٔ أرا٠ يًكٝاؼ ٜغتعًُٗا املعًِ "  

 "يف َار٠ رصاع١ٝ َع١ٓٝ
  

:  
 .  ؼزٜز ا٭ٖزاف ايغًٛن١ٝ املضتبط١ بٛسزات ٚقت٣ٛ ا٫ختباص -1
 .ؼزٜز املؿاِٖٝ املُج١ً حملت٣ٛ املار٠ ايع١ًُٝ  -2
 .  ؼزٜز ْٛع ا٭ع١ً٦ املغتدز١َ يف ا٫ختباص -3
 0هب إٔ ٜتٓاعب ا٫َتشإ َع ايظَٔ احملزر يٲداب١ : ؼزٜز طٍٛ ٚطَٔ ا٫ختباص -4
 .ؼزٜز ايٛطٕ ايٓغيب ي٬ختباص -5
ؼزٜز أعًٛب ايتقشٝض ٚمناسز اٱدابات ٚرصداتٗا, ؾهًُا سضل املعًِ ع٢ً رق١ َؿضرات ا٫ختباص نًُا متهٔ َٔ  -6

   0ؼزٜز اٱدابات ايُٓٛسد١ٝ ٚرصداتٗا ؼزٜزا رقٝكا

 

 
 : مبا ًٜٝل ب٘ َٔ عباصات ايتععِٝ ٚايتبذٌٝ َٔ َجٌ ( اهلل ) َضاعا٠ إصراف يؿغ اؾ٬ي١ *  
 ( .تباصى ٚتعاىل  –عظ ٚدٌ  –عبشاْ٘ ٚتعاىل  –دٌ د٬ي٘ ) 
, ٚإسا ( فًعِ ) أٚ  ( ل ) نا١ًَ ٚعزّ اختقاصٖا إىل  - -َضارؾ١ ٫عِ ايضعٍٛ" ٚعًِ  ٚآي٘ف٢ً اهلل عًٝ٘ " نتاب١ * 

صمٞ اهلل ) , أَا أَٗات امل٪َٓني ؾذلرف أزلا٩ٖٔ ايظن١ٝ بـ ( )ٚصر اعِ أٟ ْيب أٚ صعٍٛ آخض أٚ أسز امل٥٬ه١ ٜهتب 

 .( ) َٚع ايقشاب١ ايهضاّ ( عٓٗٔ 
عٓز ٚمع أع١ً٦ ا٫َتشاْات إىل تٛطٜع َؿضرات اـط١ ايزصاع١ٝ يًُٓٗر املكضص ٚاملعتُز َٔ ايتٛدٝ٘ ايؿين  ايضدٛع *

ٜٶا يًٛقٛع يف اـطر, ٚع٢ً ص٥ٝػ ايكغِ أٜنّا ايضدٛع إىل تٛطٜع  ايعاّ يًُار٠; ٚسيو يًترنز مما ٖٛ َكضص يف املٓٗر ٚتؿار

 .َؿضرات اـط١ ايزصاع١ٝ عٓز َضادع١ أفٌ ا٫َتشإ 
 .ايتظاّ ص٥ٝػ ايكغِ عغٔ اٱخضاز يٛصق١ ا٫َتشإ, َع َضاعا٠ اؾٛاْب ايؿ١ٝٓ عٓز طباعت٘* 
ع٬َات   –ٚمع ايٓكاط يف ْٗا١ٜ اؾٌُ  –ايؿٛافٌ  –أرٚات ا٫عتؿٗاّ : ) ا٫ٖتُاّ بٛمع ع٬َات ايذلقِٝ َجٌ * 

 (إخل .. سقض اؾٌُ ا٫عذلام١ٝ بني قٛعني –ايتٓقٝك 
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 .; يًتؿضٜل بٝٓ٘ ٚبني عباصات ايغ٪اٍٚٚمع خ   ؼت٘  ,باؿضف ايجكٌٝنتاب١ صأؼ ايغ٪اٍ * 
تنُني ا٫ختباص أع١ً٦ تكٝػ َز٣ ؼكل ا٭ٖزاف املعضؾ١ٝ ٚايٛدزا١ْٝ ٚايٓؿػ سضن١ٝ , ؾن٬ّ عٔ أع١ً٦ يكٝاؼ  * 

 .ايكِٝ ٚا٫ػاٖات, ٚأخض٣ يكٝاؼ َٗاص٠ ايضب  بايٛاقع
 .تكزٜض ايظَٔ املٓاعب ٱداب١ نٌ ع٪اٍ َع تكزٜض ايزصد١ اييت ٜغتشكٗا ايغ٪اٍ * 
 .ايزاصعٞٚاملٛمٛع١ٝ برْٛاعٗا يٝهْٛٛا ع٢ً رصا١ٜ بٗا خ٬ٍ ايؿقٌ  املكاي١ٝتزصٜب املتعًُني ع٢ً ا٫ختباصات *    
 .تػط١ٝ ا٭ع١ً٦ مجٝع ايزصٚؼ املكضص٠ * 
ايبعز عٔ ايٓكٌ اؿضيف ٭ع١ً٦ ايهتاب املكضص غرل املتٓاعب١ َع قٛاعز أع١ً٦ ايتكِٜٛ ايتشقًٝٞ, ٚإٕ نإ يف ا٭َض بز  *

 . ؾًٝظّ بًٛصتٗا مبا ٜتٓاعب َع تًو ايكٛاعز 
 . املكاي١ٝايبز٤ با٭ع١ً٦ املٛمٛع١ٝ تتبعٗا * 

 .فٝاغ١ ايزٜباد١ بطضٜك١ فشٝش١ 

 

 
 .ٜعاٌَ اَتشإ ايزٚص ايجاْٞ بٓؿػ َغت٣ٛ اَتشإ ايزٚص ا٭ٍٚ َٔ سٝح ايؾُٛي١ٝ ٚايزق١ ٚايعُل ٚايقٝاغ١ ايؿ١ٝٓ •
 .ٜعتُز اَتشإ ايزٚص ايجاْٞ قبٌ ْٗا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ ٫ٚ ٜ٪دٌ اعتُارٙ ملطًع ايعاّ ايزصاعٞ اؾزٜز •
 .ٜؾٌُ اَتشإ ايزٚص ايجاْٞ املٛمٛعات املكضص٠ ط١ًٝ ايعاّ ايزصاعٞ ظُٝع ايؿذلات ايزصاع١ٝ ا٭صبع•
ٜضؾل منٛسز اٱداب١ برفٌ ا٭ع١ً٦ بعز تٛطٜع ايزصدات ايه١ًٝ يٮع١ً٦ َٚؿضراتٗا َٔ ايزصدات اؾظ١ٝ٥ , نُا  •

 .تؾؿع إداب١ نٌ ع٪اٍ بضقِ فؿشتٗا َٔ ايهتاب املكضص ٚبتشزٜز ايؿقٌ ايزصاعٞ ٚايؿذل٠ ايزصاع١ٝ 

 



 – 

 أْٛاع ا٭ع١ً٦  

 ا٭ع١ً٦ املكايٝـــ١  -1

أع١ً٦ سات إدابات 

 َؿتٛس١

أع١ً٦ سات إدابات 

 قزر٠

 ا٭ع١ً٦ املٛمٛع١ٝ -2

 

ٖٚٞ ا٭ع١ً٦ اييت تعطٞ املتعًِ سض١ٜ يتشزٜز طبٝع١ إدابت٘ َٚزاٖا, : )  (َؿتٛس١) أع١ً٦ سات إدابات َٛعع١  -1

 :َٚجاٍ سيو( مما ٜتٝض ايؿضف١ ٱظٗاص َٗاصت٘ يف ايذلنٝب ٚايتكِٜٛ
 .ٖٚهشا ..  اقذلح أعًٛبا يف تؿعٌٝ ف١ً ايضسِ 

 
( ا٭ع١ً٦ اييت تكّٛ بتشزٜز َنُٕٛ املار٠ ايع١ًُٝ املطًٛب١ عزٚرٖا اينٝك١ ) ٖٚٞ :  أع١ً٦ سات إداب١ َكٝز٠ -2

 :َٚجاي٘ 
 .إخل  –.. قاصٕ َٔ سٝح  –عًٌ  –عزر * 

   ڳڳچ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  قاٍ تعاىل َجاٍ 

   ٢١: ايضّٚچ ..
 .اعتدًك َٔ ٖشٙ اٯ١ٜ ايهضمي١ َكقزٜٔ َٔ َكافز ايظٚاز *      

 
 :  املكاي١ٝإصؽارات يتشغني ا٭ع١ً٦ 

ًٜظّ يف فٝاغ١ ا٭ع١ً٦ إٔ تهٕٛ ٚامش١ َٚؿ١َٛٗ , ٚبؾهٌ ٜتطًب إداب١ قزر٠ عٝح ٜتنض يًُتعًِ املضار َٔ  -1

نٝـ سزخ  –... قاصٕ  –.. انتب َا تعضؾ٘ عٔ : ايغ٪اٍ باينب  , يشا ٜؿنٌ ػُّب إٔ ٜبزأ ايغ٪اٍ بقٝؼ َٔ َجٌ 

 ؟  .... ؟   ٌٖ تعتكز ... 



 – 

 
 .ايٛقت  -اؿهِ : بني اؿر ٚايعُض٠ َٔ سٝح ٚاطٕ •
 ...ٚمِّض مبٛقـ مما رصعت َا ٜزٍ ع٢ً •
ِّٔ ا٭عباب اييت أرت إىل •  ٖٚهشا....  ب

ًٜظّ دعٌ بعض ا٭ع١ً٦ سات إداب١ ققرل٠, ؾٗشا ٜغاعز ع٢ً ٚمع عزر أندل َٔ ا٭ع١ً٦ نُا ٜٛؾض  2.

 .ايٛقت يًُتعًِ
 .ايذلنٝظ ع٢ً قٝاؼ املٗاصات اييت تغِٗ يف اْتكاٍ أثض ايتعًِ إىل املٛاقـ املتذزر٠ يف اؿٝا٠  3.

 
  
  



 – 

 

 َٚٔ أْٛاعٗا

 ايذلتٝب ايتقٓٝـ

نتاب١  

 املقطًض

 اعتبعار ايؾاس

اختٝاص َٔ 

 َتعزر

 ٤ٌَ

 ايؿضاغات

 أع١ً٦

 اٱنُاٍ  

املظاٚد١ أٚ 

 املكاب١ً

ايقٛاب  

 ٚاـطر

 

 
 (.)أٚ ( )عباصات وهِ عًٝٗا املتعًِ بايقٛاب أٚ اـطر بٛمع ع١َ٬ -1

 :بعز ايعباص٠ غرل ايقشٝش١ ؾُٝا ٜرتٞ ( ) بعز ايعباص٠ ايقشٝش١ ٚع١َ٬ ( ) مع ع١َ٬  -َجاٍ
 (            )                                 .عٛص٠ ايضدٌ يف ايق٠٬ بني ايغض٠ ٚايضنب١* 
   (                                      )       .ايظاْٞ املتظٚز مثإْٛ دًز٠ عكٛب١ •

 
 .تقٜٛب ايعباصات غرل ايقشٝش١ بإس٬ٍ عباصات فشٝش١ بز٫ّ َٓٗا -2

 :فٛب َا ؼت٘ خ  يف ايعباصات اٯت١ٝ بٛمع ايه١ًُ ايقشٝش١ بني ايكٛعني -َجاٍ
ّ ٚي١ًَٝز٠ املغض ع٢ً اـؿني يًُغاؾض *  ٜٛ.              (           ) 
 (           )                         . املهضٚٙ عٓ٘ ع٢ً ٚد٘ اٱيظاّ ٖٛ - -ٚصعٛي٘  -تعاىل  -٢ْٗ اهلل َا •

 

 :يتشغني أع١ً٦ ايقٛاب ٚاـطر إصؽارات 
 : ٜضاع٢ ا٫بتعار عٔ ا٭يؿاظ اييت تٛسٞ بقٛاب ايعباص٠ أٚ غط٦ٗا َٔ َجٌ  -1
ُٶا  –ؾك   –ٚسزٖا )   ْٶا  –را٥  ..(ستُّا  –مجٝعّا  -مجٝع َا عبل –أسٝا
 .إٔ ٫ تبزأ ايعباص٠ بٓؿٞ أٚ تتنُٔ أنجض َٔ أرا٠ نايٓؿٞ ٚاٱثبات ٚا٫عتجٓا٤  -2

 )                                  (                           .                      يف املرلاخ  إ٫ٜؿضم اٱع٬ّ بني ايضدٌ ٚاملضأ٠  و: َجاٍ 
 )                                  (                                  .ؾضم اٱع٬ّ بني ايضدٌ ٚاملضأ٠ يف املرلاخ: ٚايقشٝض 



 – 

 
 .هب إٔ تهٕٛ ايعباص٠ َه١ْٛ َٔ ؾهض٠ ٚاسز٠ فشٝش١ أٚ خطر , ٚيٝػ ٖٓاى ؽو يف فشتٗا أٚ خط٦ٗا  -3

 .ٚقعت َعضن١ أسز قضب دبٌ أسز يف املز١ٜٓ املٓٛص٠ , يف ايغ١ٓ ايضابع١ يًٗذض٠: َجاٍ يقٝاغ١ غرل رقٝك١
 .َغاعٶا بايعكٝز٠ " ايقٛاب ٚاـطر " ٜٓبػٞ أ٫ تتنُٔ أع١ً٦  -4

 )       (          .ا٭ْبٝا٤ٜؾب٘ عًِ   -تعاىل –عًِ اهلل : َجاٍ 
 .عزّ أخش ايعباصات َٔ ايهتاب سضؾّٝا, ست٢ ٫ تهٕٛ َب١ُٗ  -5

, ىتاص  إنُا٫تعباص٠ عٔ فُٛعتني ؼتٟٛ ا٭ٚىل ع٢ً عباصات, ٚؼتٟٛ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ ع٢ً اعتذابات أٚ  ) 

 (  املتعًِ ايقشٝض  يهٌ عباص٠
 :ثِ انتب صقِ املهٌُ ايقشٝض بني ايكٛعني( أ ) َا ٜٓاعب اجملُٛع١ ( ب ) ؽرل َٔ اجملُٛع١ : َجاي٘

 (ب ) اجملُٛع١  ايضقِ (ا ) اجملُٛع١   

 )     ( عزر صنعات ف٠٬ ايٛتض -1
 .ث٬خ صنعات 

 ..عزر صنعات ف٠٬ ايؾؿع  -2
)     ( 

 .أصبع صنعات

املغًِ ٜقًٞ املػضب يف ايغؿض  -3

 .ٚاؿنض

)     ( 
 .صنع١ ٚاسز٠

 .صنعتإ )     (



 – 

 

أٟ إٔ ايبزا٥ٌ نًٗا تتشزخ َج٬ عٔ ) . إٔ تهٕٛ عٓافض نٌ َٔ ايكا٥ُتني َتذاْغ١ ٚتزٚص سٍٛ قٛص ٚاسز -1

 .(عبارات أٚ ؽضٚط أٚ غظٚات أٚ فشاب١ أٚ أْبٝا٤ أٚ صداٍ أٚ ْغا٤ أٚ تٛاصٜخ ٖٚهشا
 :  فٝاغ١ فشٝش١

 :بٛمع ايضقِ ايقشٝض بني ايكٛعني ؾُٝا ٜرتٞ( أ)َا ٜٓاعب عباصات اجملُٛع١ ( ب)ؽرل َٔ عباصات اجملُٛع١  -أ

 (ب ) اجملُٛع١   ايضقِ (أ ) اجملُٛع١   

ِ  - )   ( ُأْظيت ايتٛصا٠ ع٢ً   1  إبضاٖٝ

 راٚر  - )   ( ُأْظٍ اٱلٌٝ ع٢ً 2

ٍ ايظبٛص ع٢ً  3  ُأْظ
 َٛع٢  - )   (

 عٝغ٢  - )   (

 : فٝاغ١ غرل فشٝش١
بٛمع ايضقِ ايقشٝض بني ايكٛعني يف اؾزٍٚ   ( أ)َا ٜٓاعب عباصات اجملُٛع١ ( ب)ؽرل َٔ عباصات اجملُٛع١  -أ

 :اٯتٞ

 (ب ) اجملُٛع١         ايضقِ (أ ) اجملُٛع١   

٘ ٚا٭بضل )   ( فاسب صعٍٛ اهلل  1  .إبضا٤ ا٭نُ

 .فدل ع٢ً أس٣ قَٛ٘ )   ( .عٝزْا قُز  2

 َعذظ٠ عٝٓا عٝغ٢  3
٘ بايٓاص )   ( ٙ قَٛ  .أيكا

ٛ بهض ايقزٜل  )   (  أب

 .َضاعا٠ عزّ ٚمع املهٌُ ايظا٥ز يف ْٗا١ٜ ايكا١ُ٥ -2
 .٫ ٜغُض بايظٜار٠ يف عزر امله٬ُت إ٫ مبهٌُ ٚاسز -3
 .عزّ ٚمع َهٌُ ٚاسز يغ٪ايني -4
 .سبشا ٚمع أع١ً٦ املظاٚد١ يف دزٍٚ يغٗٛي١ ا٫ختٝاص -5
 .بٓٛر  6 -5هب أ٫ ٜهٕٛ عزر ايبٓٛر نبرلا , عٝح ٫ ٜظٜز عٔ  –7



 – 

 
 .(ٖٚٞ أع١ً٦ أٚ عباصات ْاقق١ تتطًب نتاب١ ن١ًُ أٚ أنجض يتقبض نا١ًَ املع٢ٓ َٚؿٝز٠) 

 

 
 :أنٌُ اؾٌُ اٯت١ٝ بهًُات مما بني ايكٛعني يٝتِ املع٢ٓ: فٝاغ١ أخض٣

ٝٸ١ , رخٍٛ ايٛقت )   (صؾع ايبقض إىل ايغُا٤ , ايغذٛر , ايٓ

 …......………...……َٔ أصنإ ايق٠٬ ( 1
 …..………………َٔ َهضٖٚات ايق٠٬ ( 2
 …..….....……َٔ ؽضٚط فش١ ايق٠٬ ( 3
 

 :فٝاغ١ أخض٣ 
 :أنٌُ ايعباصات مبا ٜٓاعبٗا  -
 ........................... -2...................    -1:   َٔ أِٖ ٚادبات ايكامٞ * 
 ........................... -2...................    -1:  َٔ ؽضٚط اختٝاص اؿانِ * 
 

 
 .ٜؾذلط يف أع١ً٦ إنُاٍ ايعباصات إٔ ٜهٕٛ ايؿضاؽ يف ْٗا١ٜ اؾ١ًُ -
 .ايبعز عٔ ْكٌ ؾكضات ايهتاب ٚتؿضٜػٗا; ٭ٕ املتعًِ يٝػ َطايبّا عؿغ ؾكضات ايهتاب -
 .ٜضاع٢ يف ايؿضاؽ أ٫ وتٌُ أنجض َٔ إداب١ فشٝش١ -
هب إٔ ىقك ايؿضاؽ املطًٛب تهًُت٘ يكٝاؼ اؾٛاْب اشلا١َ َٔ املار٠ ايزصاع١ٝ , أٟ تهٕٛ ايهًُات ايٓاقق١ ص٥ٝغ١  -

 .ٚشلا أُٖٝتٗا ٚر٫يتٗا 

 
 



 – 

 
ٔ املتعًُني تهًُت٘ باٱدابات  -ٚيٝػ آخضٖا  -ٖٚٞ عباصات ٜذلى ؾٝٗا دظ٤ ْاقك يف ٚع  ايعباص٠ )  ٜتطًب َ

 (ايقشٝش١ 
 . ٚامل٪يؿ١ قًٛبِٗ................. ٚ ................ َٔ َقاصف ايظنا٠ ايؿكضا٤ ٚ : َجاٍ

 

: 
ٜٓبػٞ إٔ تقاؽ ايعباص٠ ايٓاقق١ أٚ ايغ٪اٍ بإسهاّ عٝح ٫ ميهٔ اٱداب١ عًٝٗا إ٫ بايه١ًُ املطًٛب١ مل٤ٌ   -1

 .ايؿضاؽ
 .هب أ٫ تظٜز اؾ١ًُ عٔ ؾضاغني, مما ٜ٪رٟ إىل غُٛض ايغ٪اٍ, أٚ إطايت٘ -2
 . عٓز سشف ايهًُات ايض٥ٝغ١ َٔ ايعباص٠ , ٜٓبػٞ اٱبكا٤ ع٢ً َا وزر املطًٛب ؾٝٗا -3

 .اهلل٭ْ٘ تظٚز بٓيت صعٍٛ ............. بـ -ُيكب عجُإ بٔ عؿإ: َجاٍ 
 .ٜٓبػٞ أ٫ ٜهٕٛ ايؿضاؽ يف أٍٚ ايعباص٠, أٚ يف ْٗاٜتٗا, بٌ تهٕٛ بني عباصتني يف اؾ١ًُ ايٛاسز٠ -4

  .أٍٚ صنٔ َٔ أصنإ اٱع٬ّ اـُغ١................  -: َجاٍ غرل فشٝض

 

 

سٝح ٜٛدز َٓٗا إداب١ "سًٍٛ " ٚبزا٥ٌ " ٜطضح َؾه١ً قزر٠ " ٖٚٞ أع١ً٦ تتهٕٛ َٔ أفٌ ايغ٪اٍ )  

  )فشٝش١ ٚاسز٠ ؾك  ٚباقٞ ايبزا٥ٌ خاط١٦
 

  :يتشغني  ؾكضات ا٫ختٝاص َٔ َتعزرإصؽارات 
  : َبار٨ َتعًك١ برفٌ ايغ٪اٍ .أ
٫ٚ تعتُز ٖشٙ املؾه١ً يف ٚمٛسٗا ع٢ً  إٔ وتٟٛ أفٌ ايغ٪اٍ ع٢ً َؾه١ً قزر٠ ٚٚامش١ متاَّا,  -1

 .ايبزا٥ٌ
 أع١ً٦ اٱنُاٍ: ثايجا
ٌ املتعزر٠ َا ٜهٌُ املع٢ٓ يف ايعباصات اٯت١ٝ : َجاي٘ آٜاتٗا  ) َٔ ممٝظات ايغٛص امله١ٝ أْٗا *  :اخذل َٔ بني ايبزا٥

 (تتشزخ عٔ ايعكٝز٠ -تؿنض املٓاؾكني   –ط١ًٜٛ  
 .ػٓب فٝػ١ ايٓؿٞ يف ايغ٪اٍ -2
إسا ناْت ايؿكض٠ أٚ ايغ٪اٍ َتعًك١ بتعضٜـ َقطًض َعني ؾُٔ ا٭ؾنٌ ٚمع ايتعضٜـ أٚ املؿّٗٛ يف   -3

 . أفٌ ايغ٪اٍ
 



 – 

. : 

 
ايتٓاقض بني ايعباصات ٜٛسٞ  إٕ , إس   إٔ تهٕٛ ايبزا٥ٌ َتذاْغ١ يف قتٛاٖا َٚضتبط١ مبذاٍ املؾه١ً  -1

 .باٱدابات رٕٚ عٓا٤ أٚ دٗز

 :اخذل ايته١ًُ ايقشٝش١ ملا ٜرتٞ بٛمع خ  ؼتٗا:  َجاٍ

قا٥ٌ ايعباص٠  " ٫ ىظٜو اهلل أبزّا , إْو يتقٌ ايضسِ , ٚؼٌُ ايٖهٌ, ٚتكضٟ اينٝـ, ٚتعني ع٢ً ْٛا٥ب ايزٖض"  

 :ايغابك١
 (  عُض بٔ اـطاب  - ايقزٜلأبٛ بهض  - خزه١ايغٝز٠ )       

 
 . إٔ تهٕٛ ايبزا٥ٌ َب١ٝٓ ع٢ً ا٭خطا٤ ايٓاؽ١٦ َٔ ْكك املعًَٛات ٚيٝػ يت٬عب يف ا٭يؿاظ -2
 .إٔ تهٕٛ يػ١ ايبزا٥ٌ ع١ًٗ ٚٚامش١ ٚاملقطًشات املغتدز١َ يف ايبزا٥ٌ َعضٚؾ١ نًٗا يز٣ املتعًُني  -3
 . َٔ ايبزا٥ٌ اـاط١٦ بؾهٌ َغتُض( أٚ أققض)أ٫ تهٕٛ اٱداب١ ايقشٝش١ أطٍٛ َٔ   -4
ٚسزٖا  : ) ًٜظّ خًٛ عباصات ع٪اٍ امله٬ُت ٚايبزا٥ٌ َٔ ا٭يؿاظ اييت تٛسٞ بقٛاب ايعباص٠ أٚ خط٦ٗا , َجٌ   -5

 . )نٌ َا تكزّ –ؾك   -را٥ُّا –أسٝاّْا  –
 (نٌ َا تكزّ  -  يًُغًُني -يًعضب  ..  ) اٱع٬ّ رٜٔ زلاس١ ٚع٬ّ : َجاٍ 
 . إٔ تهٕٛ نٌ ايبزا٥ٌ بعٝز٠ عٔ ايقٛاب ٚٚاسز َٓٗا ؾك  فشٝشّا -6
  
هب إٔ تتٛاؾل املؾه١ً يف دشص ايغ٪اٍ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓش١ٜٛ ٚا٭عًٛب١ٝ , مبع٢ٓ إٔ تهٕٛ ايبزا٥ٌ َٓغذ١ُ يف   

 .ايغٝام َع املؾه١ً 
 .َٔ اؾٌُ ا٫عذلام١ٝ نٞ تبك٢ ايؿكض٠ ٚامش١ ( املؾه١ً ) إٔ ىًٛ دشص ايغ٪اٍ  

 

ايٓؿػ -: ) , ٚفاسب املكز١َ املعضٚؾ١ بازل٘ َ٪عػ عًِ  -ٖٚٛ َٔ أفٌ عضبٞ  –ٜعتدل ابٔ خًزٕٚ  : َجاٍ

 (ايؿًو  –ا٫قتقار  –ا٫دتُاع  –
ايعًِ ايشٟ ٜعتدل ابٔ : ٜؿنٌ ٚمع نٌ ايعٓافض املؾذلن١ يف ايبزا٥ٌ يف فًب املؾه١ً , ست٢ ٫ تتهضص, َجاٍ 

 :خًزٕٚ َٔ َ٪عغٝ٘ ٖٛ 
 عًِ ايؿًو –عًِ ا٫قتقار  –عًِ ا٫دتُاع  –عًِ ايٓؿػ 

 إٔ تهٕٛ نٌ ؾكض٠ َغتك١ً متاّ ا٫عتك٬ٍ عٔ ا٭خض٣ , أٟ ٫ تتٛقـ إداب١ ؾكض٠ ع٢ً ؾكض٠ أخض٣  
إٔ ٜهتب صقِ ايؿكض٠ بايعزر اؿغابٞ , أَا ايبزا٥ٌ ؾباؿضٚف ا٭ظز١ٜ َٔ أدٌ متٝٝظ صَظ ايبزٌٜ , َٔ صقِ 

 .ايؿكض٠ 
 .ٜؿنٌ تضتٝب ايبزا٥ٌ اييت تتريـ َٔ أصقاّ تضتٝبا تٓاطيٝا أٚ تقاعزٜا 



 – 

 

 
ٜٴطًب َٔ املتعًِ ؽطب أٚ سشف ؾكض٠ أٚ ن١ًُ غرل َتٓاعب١ َع ايؿكضات أٚ ايهًُات ا٭خض٣ أٚ غرل )  ٖٚٞ إٔ 

 .ٖٚٞ تقًض ملتعًُٞ املضسًتني ا٫بتزا١ٝ٥ ٚاملتٛعط١( َٓغذ١ُ َعٗا يف املع٢ٓ 

 :اسشف ايه١ًُ غرل املٓاعب١ ؾُٝا ٜرتٞ : َجاٍ 

 . اؾشِٝ , ايًع٢ , ايؿضرٚؼ , ايغعرل( 1

 0بزص, ايرلَٛى , ُأسز , ؾتض َه١ ( 2

 
ٜٴطًب َٔ املتعًِ نتاب١ املقطًض املٓاعب ي٘ )   ـ أٚ َؿّٗٛ, ٚ  (نتاب١ تعضٜ

 :انتب املقطًض ايؾضعٞ يًتعضٜؿات اٯت١ٝ : َٚجاي٘ 
 .أقٛاٍ ٚأؾعاٍ كقٛف١ َبتز١٥ بايتهبرل ٚكتت١ُ بايتغًِٝ) ................ ( 

 
 

انتب املقطًض ايشٟ : إٔ ٫ ٜطًب َٔ املتعًِ نتاب١ َقطًض ملؿّٗٛ , ؾاملؿّٗٛ ىتًـ عٔ املقطًض ,   ٚ َجاي٘  -1

 :ٜزٍ عًٝ٘ املؿّٗٛ اٯتٞ 
 .   مضٚص٠ ادتُاع١ٝ ٚإْغا١ْٝ, ٚقإْٛ ٜٓعِ ايع٬ق١ بني ايضدٌ ٚاملضأ٠ ) ........... ( 

 
 .إٔ ٫ تهٕٛ عا١َ أٚ إٔ ؼتٌُ أنجض َٔ إدابتني -2

 .َٔ أدٌ ايعبارات , ٖٚٞ صنٔ َٔ أصنإ ايزٜٔ ٚؾضا٥ن٘: ) ............ ( َجاي٘
 .  ايق٠٬ , ايظنا٠ , ٚايقٝاّ , ٚاؿر: ؾإداب١ ٖشا ايتعضٜـ ميهٔ إٔ تهٕٛ 



 – 

 
نرسزاخ اشلذض٠ ايٓب١ٜٛ, أٚ ( ٖٞ تضتٝب َٛاقـ سغب سزٚثٗا تاصىّٝا, أٚ تضتٝبٗا سغب أعبكٝتٗا ٚتغًغًٗا ) 

 .أسزاخ اٱعضا٤ ٚاملعضاز أٚ تضتٝب أسزاخ قق١ َا ٚغرلٖا
 :صتب ا٭سزاخ سغب سزٚثٗا تاصىّٝا بٛمع ا٭صقاّ يف املضبع املكابٌ : َجاي٘ 

 
   -:بني ايكٛعني ( 4-3-2-1)ٚقٛعٗا تضتٝبا طَٓٝا بٛمع ايضقِ املٓاعباٯت١ٝ سغب صتب ا٭سزاخ  -

  .                                إىل عزص٠ املٓت٢ٗ  - -ٚفٌ ايضعٍٛ )    ( 
 .                                                                                                    َٚع٘ راب١ عع١ُٝ  - -إىل يٓيب  -  -أصعٌ اهلل تعاىل ددلٌٜ )    ( 

 .ٜقعز َٔ زلا٤ إىل زلا٤ ؾايتك٢ عزرا َٔ ا٭ْبٝا٤   - -ظٌ ايضعٍٛ ( )    
 .    ايدلام ي٬ٝ ٚاْتكٌ إىل املغذز ا٭قق٢   - -صنب ايضعٍٛ )    ( 

 
 

ٖٞ إٔ ٜطًب َٔ املتعًِ ٚمع عزر َٔ ايهًُات املدتًؿ١ يف فُٛعات, عٝح تهٕٛ ٖٓاى ع٬قات ٚامش١ )          

 (َٚتٓاعك١ بني نًُات نٌ فُٛع١ 
 :فٓـ اؾضا٥ِ اٯت١ٝ سغب ْٛع ايعكٛب١ يف اؾزٍٚ اٯتٞ : َجاٍ 

 (ايتغبب يف اؾضٚح  –ايتؾب٘ بايٓغا٤  –ؽضب اـُض  –ايكتٌ  –تضى ايق٠٬ تٗاّْٚا  –ايظْا -)

 عقىبة التعزير عقىبة القصاص عقىبة الحدود 

      

      



 – 

 
ٞ اٯت١ٝ ٞ ٚايكُٝٞ ٚايغًٛنٞ يًُتعًِ يف ايٓٛاس  :هب إٔ تكٝػ أع١ً٦ ا٫ختباص َغت٣ٛ ايتشقٌٝ ايعًُ

 
 :َغتٜٛات ا٭ٖزاف املعضؾ١ٝ ٚأُٖٗا  -1
 (ايتكِٜٛ  - .ايتشًٌٝ - .ايذلنٝب - .ايتطبٝل –. ايؿِٗ ٚا٫عتٝعاب -. ايتشنض) 

 
 :  َغتٜٛات ا٭ٖزاف ايٛدزا١ْٝ ٚأُٖٗا -2
 (. متجٌ ا٭خ٬م ٚايكِٝ ٚايغًٛى –.   ايتٓعِٝ ايكُٝٞ -ا٫عتظاط بايكِٝ) 

 
 :َغتٜٛات ا٭ٖزاف ايٓؿػ سضن١ٝ ٚتؾٌُ -3
 (ايتٓعِٝ ٚا٫بتهاص  –.  ايتهٝـ  –اٱتكإ ) 

 
 :َغتٜٛات َٗاصات ايتؿهرل َٔ َجٌ -4
 .(      اعتٓباط ٚاعتد٬ل ايٓتا٥ر -. سٌ املؾه٬ت -.  تكزِٜ املكذلسات -.  ؼًٌٝ املٛاقـ) 

 
 .َٗاص٠ ايضب  بايٛاقع  -5

 
ـ ايكِٝ ايذلب١ٜٛ  -6  .ٚعٝتِ تٓاٍٚ ٖشٙ املٗاصات بؾ٤ٞ َٔ ايتؿقٌٝ.           تٛظٝ



 – 

 

    

 ايتشنض
قـــــزص٠ املـــــتعًِ عًـــــ٢ اعـــــتزعا٤  

 .ٚاعذلداع املعًَٛات

 –ٜقـــ  –وــزر  –ٜــشنض  –ٜعــزر 
ٜغذلدع ٜتًٛ  –ٜهٌُ  -ٜغُٞ –ٜٴعضٸف 

 ..ٜهتب –

ــٔ  ــ٢  -أٜ ــا ؽــضٚط   –عــزر  -َت َ– 
 –ســزر  –أنُــٌ ايعبــاص٠  –عــضِّف 

ــ٘ عــٔ    ــب َــا تعضؾ ــٌ   –انت َــٔ قا٥

ــاص٠  َــٔ  –انتــب املقــطًض   –ايعب

 ..امل٪يـ 

 ايؿِٗ

ايكــــــزص٠ عًــــــ٢ إرصاى املعٓــــــ٢,    

ٜٚعٗــض سيــو بذلمجــ١ املــار٠ َــٔ  

فــٛص٠ إىل أخــض٣ ٚايتؿغــرل إَــا  

 .بتؿقٌٝ أٚ بإهإط

 –ًٜدـك   –ٜذلدـِ   –ٜؿغـض   –ٜعًـٌ  
ٜؾـضح    –ٜغـتٓب    –ٜؾـتل   –ٜغـتٓتر  

 ...ٜعٝز فٝاغ١  –ٜكاصٕ  –ٜعدل  –

قاصٕ, ٚاطٕ ,  َٝظ, عًٌ, أعز ايقٝاغ١ 

برعًٛبو, مع املع٢ٓ يف نًُـات َـٔ   

 -عٓـــزى, أؽـــضح ايؿهـــض٠ ا٭عاعـــ١ٝ    

 –َٝظ بني  –ْاقؿ  -ـك برعًٛبو
 ...اعتدًك -اعتٓتر –ٚمض 

 ايتطبٝل

ايكزص٠ عًـ٢ اعـتدزاّ املعًَٛـات    

اييت انتغبٗا يف َٛاقـ عزٜـز٠  

َتؾاب١ٗ ٚتتطًب َعطٝـات ٖـشا   

ٝٶـا َـٔ ايؿٗـِ      املٛقـ َغـت٣ٛ عاي

 .ٚاملعضؾ١ 

ــه١ً   ــٌ َؾـ ــل –وـ ــتعٌُ  -ٜطبـ  –ٜغـ
 ٔ ٜـزيٌ   –ٜغـتدزّ   –ٜؾـرل إىل   -ٜـدلٖ

ــ٢  ــزٜح   –عًــ ــ١ أٚ ســ ــٗز بآٜــ  -ٜغتؾــ

 ...ٜنضب َجا٫ّ –ٜٛمض  –ٜغتدضز 

اقــذلح ســ٬ يًُؾــه١ً   -انتــب َجــا٫ّ 

ــ١  ــ٘    –فــٓـ  -ايتايٝ أنــز َــا تكٛي

ــٔ عـــرل٠    ـــ  –.. مبٛقــــ َـ نٝـ

 :   تتقضف يف املٛاقـ اٯت١ٝ

 ايتشًٌٝ

ــٌ إىل    ــ١ ايهـ ــ٢ ػظ٥ـ ــزص٠ عًـ ايكـ

أدظا٤ َٚعضؾ١ ع٬ق١ نٌ دـظ٤  

ــب    ــا بعـــزٙ , ٜٚتطًـ ــ٘ َٚـ ــا قبًـ مبـ

ــت٣ٛ     ــزف َغـ ــشا اشلـ ــات ٖـ َعطٝـ

ٍٕ َٔ ايؿِٗ ٚايتطبٝل   .عكًٞ عا

 –ٜٛمــض   -ٜؿــضم –ٜكــاصٕ   –وًــٌ 
 ...ىتاص –ٜغتٓتر 

ــ١    ــاص٠ أٚ ايعــاٖض٠ ايتايٝ  –اؽــضح ايعب
َـا   -..َـا ايـزٚاؾع ايـيت أرت يــ      –سًٌ 

َــا ايٓتــا٥ر املذلتبــ١    -أعــباب غــظ٠ٚ ؟ 

 -قــاصٕ بــني  -ملــاسا ؟ -:عًــ٢ نــٌ َــٔ 

ـ تٛؾل بني  ٌ ع٢ً فزم َا ..نٝ ؟ ري

 : ٜرتٞ

 ايذلنٝب

ايكزص٠ ع٢ً تهٜٛٔ نٌ َتهاٌَ 

َٔ فُٛع١ إىل أدـظا٤ عًـ٢ إٔ   

 .ٜتقـ ٖشا ايهٌ باٱبزاع 

-ٜكــذلح –ٜــضب   -ٜ٪يـــ –ٜضنــب 

ــُِ  –ٜـــٓعِ  -ٜضتـــب -ىطـــ   –ٜقـ
 –ٜعزٍ  -ٜعٝز نتاب١ أٚ تضتٝب –ٜٓتر 

 ...  ٜبني –ٜتشزخ برعًٛب٘ عٔ 

أعـز تضتٝـب    –طـٛص   –فـُِ   –عـزٍ  

ـ   –..أسزاخ ايكق١  أصنإ أٚ ) فٓ

ــضٚط  ــ١    –..(ؽــ ــني اٯٜــ ــ  بــ اصبــ

 ٚاؿزٜح أٚ املكٛي١ 

 ايتكِٜٛ

ايكــزص٠ عًــ٢ إفــزاص سهــِ عًــ٢ 

ق١ُٝ ا٭ؽٝا٤ ٚا٭ؾهاص ٚاؿًٍٛ 

 .ٚتدلٜضٖا

ٜعدل عٔ صأٜ٘  -ٜبزٟ صأّٜا –وهِ ع٢ً 

 -هــارٍ -ٜــزاؾع -ٜــزسض –ٜكــضص  –

ــز -ٜٓتكــز ــظ  -ٜؿٓ ِِّ -ٜــدلص –ميٝ  -ٜكــ

 ...ٜضب  بني  –ٜزعِ 

 ِّّ اْكز َـع ايتقـشٝض أٚ    -ؾامٌ  -ق

ــزٌٜ  ــاسا؟  أٟ    -ايتعـ ــٌ ٚملـ ــا أؾنـ أُٜٗـ

ايضأٜني ايتايٝني أنجض فش١ , ٚملاسا؟ 

َا املعٝاص ايشٟ تغـتٓز عًٝـ٘ يف ٖـشا     -

َا سهِ ايؾـضع   -َا صأٜو ؟  -اؿهِ؟ 

ؾٓز  -اصب  بني اٯ١ٜ ٚاؿزٜح -؟..يف 

ٕ بني  –املكٛي١  أبطٌ سذر َٔ  –ٚاط

 ٜظعِ  



 – 

 

 فٝػ١ ايغ٪اٍ ا٭ؾعاٍ اييت تكٝغٗا َعٓاٖا املغت٣ٛ

.1 ٍ  ا٫عتكبا
 (ا٫ْتباٙ ) 

ٜٚكقز ب٘ دعٌ املـتعًِ ٜٗـتِ   

بٛدــــــــٛر َــــــــجرلات َعٝٓــــــــ١  

 . ٜٚقبض صاغبا يف تًكٝٗا 

ٜغـــتُع بٝكعـــ١, ٜقـــػٞ , ٜٓتبـــ٘ , ٜبـــزٟ 

اٖتُاَـــا , ٜعٗـــض ٚعٝـــّا , ٜٗـــتِ بــــ , ٜتـــابع  

 ...,ىتاص, ٜؾرل إىل , ٜبزٟ صغب١ , ٜؾاٖز 

  

ــٝؼ  ــز فـــــــ ٫ ٜٛدـــــــ

قــــــــزر٠ تكــــــــٝػ  

ا٭ٖــزاف ايٛدزاْٝــ١  

يقـــــــعٛب١ قٝـــــــاؼ  

املؾاعض ٚا٭ساعـٝػ  

ٚا٫ْؿعــا٫ت , ٚيهــٔ  

ميهـــــــــٔ تٛظٝــــــــــ 

ــٔ   ــيت َــ ــ١ً٦ ايــ ا٭عــ

خ٬شلا ْتًُػ صرٚر 

ــٔ   ــِٓ عــــ ــاٍ تــــ أؾعــــ

ــا٫ت  ــاعض ٚاْؿعــ َؾــ

 .املتعًُني

ٚعٓغتعضض بعض 

ــ١ً٦   ــ١ ٭عـــــ ا٭َجًـــــ

ــزاف   ــٝػ ا٭ٖـــــ تكـــــ

 .ايٛدزا١ْٝ

 ايتكبٌ – 2

 ٚ ا٫عتذاب١ 

ػـاٚط املــتعًِ رصدــ١ ا٫ْتبــاٙ   

ــاصن١   ــ١ املؾـــــــــــ إىل رصدـــــــــــ

اٱهابٝـــــ١ ; ٜٚتطًـــــب سيـــــو 

ــٝػ    ـــ ٚيـ ــع املٛقـ ــٌ َـ ايتؿاعـ

 . فضر ا٫ٖتُاّ 

ٜغــــاعز , ٜغــــتُتع بـــــ, ٜٛاؾــــل , ٜٓــــاقؿ,  

هٝـــب , ٜـــ٪رٟ , ٜعـــضض, ٜكـــضأ, ٜكـــضص,     

ٜتشُػ, ٜغـاْز , ٜبـارص , ٜٗـتِ , ٜؾـاصى,     

ـــ ,ٜضغــب يف , ٜٓؿــض      ــ٢ , ٜتطــٛع ب ــٌ عً ٜٴكب

َـــــٔ , ميتـــــزح , ٜغـــــتذٝب, ٜغـــــاصع إىل,  

 ..ٜتزصب ع٢ً , ٜكنٞ ايٛقت يف

ا٫عتظاط  – 3

 بك١ُٝ

ــضر    ــا ايؿـ ــ١ ايـــيت ٜعطٝٗـ ايكُٝـ

يؾ٤ٞ َعني أٚ ظاٖض٠ َعٝٓـ١  

 . أٚ عًٛى َا 

ٜكزص, ٜعتظ بـ , ٜهٕٛ اػاٖا مـٛ , ٜهـضٙ ,   

وب, ٜ٪ٜز , ٜعاصض, ٜزعٛ إىل , ٜدلٖٔ , 

ٜكذلح, ٜعظط, ٜغاْز, ميٓع, وتر,ٜؾذب 

 ..., ٜٗادِ, ٜكبٌ , ٜؿنٌ , ٜدلص 

تهٜٛٔ ْعاّ  – 4

 قُٝٞ

اؾُــع بــني أنجــض َــٔ قُٝــ١ 

ٚقــزص٠ املــتعًِ عًــ٢ تٓعُٝٗــا  

ٚؼزٜـــز ايع٬قـــات املتباريـــ١   

بٝٓٗا يًٛفـٍٛ إىل بٓـا٤ ْعـاّ    

 .قُٝٞ ٜتغِ بايجبات

  ِ ــٝ ــ١ يتٓعــ ــٛص خطــ ــٛاطٕ, ٜطــ ِّٕٛ ..ٜــ ــ , ٜهــ

أسهاَـــّا ســـٍٛ , ٜتعـــضف عًـــ٢ خقـــا٥ك, 

ٜــٓعِ, ٜضنــب, هُــع, ٜــضب  , ٜٓغــل ,    

 ..ٜكضص ايع٬قات , ٜقزص أسهاَّا 

متجٌ ايك١ُٝ  -5

ايغًٛى )

 (ايكُٝٞ

تهــــٜٛٔ ْعــــاّ قُٝــــٞ عٓــــز    

املتعًِ وزر أمناط عـًٛن٘  

ٜٚغٝطض ع٢ً عـًٛن٘ ؾـذل٠   

 .َٔ ايظَٔ 

ًٜتــظّ , ميــاصؼ, ٜتُجــٌ , ٜتــابع , ٜقــدل   

, ٜتقــ  ..ع٢ً , ٜجابض, ٜتشٌُ يف عـبٌٝ  

 ...بـ , ٜعتكز 



 – 

ّ  -1ؼ  .  ْكًت ٚعا٥ٌ اٱع٬ّ خدل تزْٝػ املقشـ ايؾضٜـ َٔ قبٌ أعزا٤ اٱع٬

 :عُا ٜرتٞؾردب 

 
 ع٬ّ ٜزٍ ٖشا ايتقضف ؟ ٚمب ؼتر عًٝ٘ ؟•
 .ٚدٸ٘ ْزا٤ إىل ايعاو اٱع٬َٞ يًكٝاّ بٛادب٘ مٛ ٖشا ايتقضف •
 َا ايشٟ ٜغتجرلٙ ٖشا ايتقضٸف يف ْؿغو َٔ َؾاعض ؟  •

  

 
 .ؽاصى بضأٜو يًكنا٤ ع٢ً ٖشٙ ايعاٖض٠ " . يًهدل آثاصٙ ايغ١٦ٝ ع٢ً ايؿضر ٚاجملتُع "  - 2ؼ 
 ؾبِ تضرعٗا ؟. غضٸتو ْؿغو بايتهدل ع٢ً ايٓاؼ  -

 



 – 

 

ٍ اييت تكٝغٗا  املغت٣ٛ َعٓاٖا ا٭ؾعا

ٜؿامٌ , وزر , ىتاص , ٜضب  , ميٝظ , ٜتعـضف ,  

 ...ٜضاقب , ٜتابع , ٜؾاٖز , ٜغتهؾـ 

ايذلنٝــظ عًــ٢ اعــتعُاٍ أعنــا٤ اؿــػ يتررٜــ١ ايٓؾــاط    

 ا٫عتكباٍ -1 .اؿضنٞ 

ٜغتذٝب , ٜعٗض , ٜتطٛع , ٜؾاصى , ٜعٝز , ٜهضص 

 . . . 

 . اعتعزار ايؾدك ٭را٤ َٗاص٠ ٚت٦ٝٗت٘ ٭را٤ عًٛى َعني
 ايت١٦ٝٗ -2

ٜٓغخ , ٜٓغل , وًـٌ, ٜكًـز , هـضب , وـانٞ ,     

 . . . واٍٚ , ٜعٝز 

اعــتعزار املــتعًِ عًــ٢ ايكٝــاّ بٓــٛع َعــني َــٔ ايعُــٌ , قــز   

 .ٜهٕٛ سّٖٓٝا , ٚقز ٜهٕٛ بزّْٝا ٚقز ٜهٕٛ اْؿعايّٝا
 ا٫عتذاب١ املٛد١ٗ  -3

 (ايتكًٝز ) 

ــضؼ ,     ــع , ٜػـ ــ  , هُـ ــُِ , ىطـ ــاصؼ , ٜقـ ميـ

 . . . ٜزصب 

ٖٚٛ َغت٣ٛ خال با٭را٤ بعز تعًِ املٗاص٠ بجكـ١ ٚبضاعـ١   

. 
 املُاصع١  -4

ٜعزٍ , وهِ, ٜتهٝـ, ٜػرل, ٜٓكض , ٜعٝز تٓعـِٝ  

 ...., ٜعٝز تضتٝب , ٜٓتر 

ٖــٞ َغــت٣ٛ املٗــاصات ايــيت ٜطٛصٖــا املــتعًِ ٜٚكــزّ منــاسز 

 ايتهٝٝـ أٚايتعزٌٜ -5 كتًؿ١ شلا تبعّا يًُٛقـ ايشٟ ٜٛادٗ٘

ٜــٓعِ , ٜهــٕٛ , ٜبتهــض , ٜبــزع , ٜقــُِ , ٜطــٛص ,      

 .ٜٓؾ٤ٞ 

ٖٚــشا املغــت٣ٛ خــال بابتهــاص املــتعًِ ٚإبزاعــ٘ ٚتطــٜٛضٙ    

 ايتٓعِٝ ٚا٫بتهاص -6 ملٗاصات سضن١ٝ دزٜز٠

 
1-  َٔ ٌ  -:قزٸّ ْقٝش١ يه

 
 .طًَٝو ؾٓهض يف تضى ايزصاع١ ْعضا ٱخؿاق٘ يف ا٫َتشاْات •
 .ملغت معؿا يف َغت٣ٛ ت٠ٚ٬ بعض ط٥٬َو •
 .أسز أقاصبو َٔ ايؾباب َكبٌ ع٢ً ايغؿض ٱمتاّ رصاعت٘ يف رٚي١ أدٓب١ٝ •

 
 .؟َا تقضؾو يف املٛاقـ اٯت١ٝ يف م٤ٛ قِٝ اٱع٬ّ َٚبار٥٘  -2

 

 .طًب َٓو ٚايزى إلاط عٌُ َٔ ا٭عُاٍ أثٓا٤ اعتعزارى يًق٠٬ * 
 .إع٬ْٶا يف إساع١ املزصع١ ٜزعٛ يًُؾاصن١ يف َغابك١ سؿغ ايكضإٓ ايهضِٜ زلعت •

 

 يف م٤ٛ قِٝ اٱع٬ّ َا صأٜو يف املٛقـ اٯتٞ ؟ ٚمب تٓقض فاسبٗا ؟  -3
 .َغًِ ٜتعاٖض باـؾٛع يف ايق٠٬ يُٝتزس٘ اٯخضٕٚ  -

   -------------------------:ايٓقٝش١  ------------------: صأٜٞ
  



 – 

 
 

َٗـاص٠ ايتٛعـع, ؼزٜـز ايع٬قـ١ بـني ايغـبب ٚايٓتٝذـ١, ايـضب          : َغتٜٛات ايتؿهرل ايعًٝا تتنُٔ عزر َٔ املٗـاصات أُٖٗـا  

بني ايع٬قات, ايتقـٓٝـ, ايتشًٝـٌ, ا٫عـتٓتاز, تكٝـِٝ ايـزيٌٝ, املكاصْـ١ ٚايتبـأٜ, سـٌ املؾـه٬ت, ٚايتٓبـ٪, تُٓٝـ١ املؿـاِٖٝ,             

ؼزٜز ا٭ٚيٜٛات, ؼزٜز ايع٬ق١ بني ايغبب ٚايٓتٝذ١, ايط٬ق١ ٚغرلٖا ايهجرل, ٚئ ٜغـعٓا إ٫ إٔ ْكـزّ بعـض ايُٓـاسز     

 .يٮع١ً٦ اييت تكٝػ نٌ َٗاص٠ َٔ املٗاصات ايغابك١ 

 

 

•: 

 .(ٖٚٞ املٗاص٠ اييت ٜتُهٔ ؾٝٗا املتعًِ بايتعبرل عٔ ؾهض٠ َع١ٓٝ بإعٗاب ٚتٛمٝض)                                 

 
 :َٔ ؾُٗو ي١ٰٜ ايهضمي١ أدب عُا ٜرتٞ, ٦: املا٥ز٠             چ ٹٹٿ  ٿ       ٿ    -
 َا َؿّٗٛ ايػغٌ ؟ -
 ؟ؾُا اؿه١ُ َٔ سيو -اٱعضاف يف املا٤ –َهضٖٚات ايػٴغٌ َٔ -

 
• : 

 (.عك١ًٝ ٜتِ َٔ خ٬شلا ٚمع ا٭ؽٝا٤ َعّا مُٔ فُٛعات عٝح ػعٌ َٓٗا ؽ٦ّٝا سا َع٢ٓ ع١ًُٝ 
 : اعتدضز ايه١ًُ املدتًؿ١ َٔ ايهًُات يف اؾزٍٚ اٯتٞ َع بٝإ ايغبب: َجاٍ 

   
 –ايؿـضرٚؼ   –ايغـعرل   –يعـ٢   –دِٗٓ 
 ........................................... ..................... عكض –اشلا١ٜٚ 

ٜــّٛ  –ا٭ٜـاّ ايبـٝض    –فـٝاّ صَنـإ   

 ........................................... ..................... .ا٭ثٓني ٚاـُٝػ –عضؾ١ 

 .ايكزص٠ ع٢ً تٛقع َا عٝشزخ يف املغتكبٌ َٔ خ٬ٍ َعطٝات ٚقضا٥ٔ َع١ٓٝ
و ٜٓظيٛا ٚو هُعٛا ايػٓا٥ِ يف  -باملضابط١ ع٢ً اؾبٌ --ايشٜٔ أَضِٖ ايضعٍٛ  -يٛ إٔ ايضَا٠ : مب تتٓبر - 

 ؟"  ُأسٴز " َعضن١ 

 

 
 .املٗاص٠ اييت تغتدزّ يؿشك ؽ٦ٝني ٚانتؾاف أٚد٘ ايؾب٘ ٚا٫خت٬ف: 



 – 

  : 
     َا ايك١ُٝ اييت تٓقض بٗا يف املٛاقـ اٯت١ٝ: 
 . طًَٝو ٜٓكٌ ايٛادبات َٔ نضاع١ طٌَٝ آخض ي٘ -
 .ٜتبا٢ٖ برْ٘ ٜٓؿل أَٛا٫ّ نجرل٠ ع٢ً ًَشات٘أخٛى -

 
 .ٖٞ عباص٠ عٔ ع١ًُٝ س١ٖٝٓ تٗزف إىل إهار تغُٝات أٚ تقٓٝؿات يٮؾهاص: 

 (اؿكز , اؿغز , ايٓك١ُ : ) مج١ً َؿٝز٠ يهٌ َٔ ايقؿات اٯت١ٝ أيِّـ -

 
 .عباص٠ عٔ ا٫عذلاف أٚ اٱقضاص برٕ املعًَٛات فارق١ ٚثابت١:  
تضر ع٢ً َٔ ٜظعِ إٔ ايعكٛب١ اييت ؽضعٗا اهلل تعاىل ؾضمي١ ايغضق١ ؾٝٗا قغ٠ٛ ٚتعطٌٝ جملُٛع١ َٔ أؾضار  مب -

 ؟اجملتُع

 
 .إهار فؿات َؾذلن١ بني ؽ٦ٝني: 

 . ث٬خ فؿات َؾذلن١ ع٢ً ا٭قٌ بني امل٪َٔ ٚايؾذض٠ أٚدز -

 
 .ايع١ًُٝ ايش١ٖٝٓ اييت تبني نٝـ إٔ ؽ٦ّٝا َا ٜهٕٛ عببّا ٯخض: 

َا ايٓتا٥ر املذلتب١ (  ٫ تجضٜب عًٝهِ ايّٝٛ, اسٖبٛا ؾرْتِ ايطًكا٤ ) يًهؿاص عٓزَا مت ي٘ ؾتض َه١  --صعٍٛ اهلل قاٍ -

 ؟ع٢ً ٖشا ايكٍٛ 

 
 . ع١ًُٝ س١ٖٝٓ ٜتِ َٔ خ٬شلا ايٛفٍٛ إىل أؾهاص دزٜز٠ : 

 .ؾُٗو يزصؼ اشلذض٠ ايٓب١ٜٛ , أنتب ث٬ث١ أعباب هب َٔ أدًٗا إٔ ىط  املغًِ يعًَُ٘ٔ -

 
ؼًٌٝ ٚٚمع اعذلاتٝذٝات تٗزف إىل سٌ ع٪اٍ فعب, أٚ َٛقـ َعكز, أٚ َؾه١ً تعٝل تكزّ : 

 .داْب َٔ دٛاْب اؿٝا٠
 عًُت إٔ أخاى ٜٓاّ ايٓٗاص ٜٚغٗض ايًٌٝ ع٢ً ايتًؿاط يف ؽٗض صَنإ عذ١ تنٝٝع ايٛقت؟: َاسا تؿعٌ يٛ -

 
ؿزاث١ ٖشٙ ايٓٛع١ٝ َٔ ا٭ع١ً٦, ٚساد١ املتعًِ يٛقت َٔ ايتؿهرل, ٜؿنٌ تزصٜب املتعًُني عًٝٗا أثٓا٤ ايعاّ ايزصاعٞ َٔ  

 . اي٬فؿ١ٝايتُٗٝز, املٓاقؾ١ ايبٓا١ٝ٥, ٚايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ, ٚا٭ْؾط١ : خ٬ٍ 
 .ٚايٓٗا١ٝ٥ ايؿذل١ٜٜهتؿ٢ بغ٪اٍ ٚاسز ؾك  َٔ ٖشٙ ا٭ع١ً٦ يف ا٫ختباصات  



 – 

 

 
ٖٞ تًو املٗاص٠ اييت ٜتُهٔ ؾٝٗا املتعًِ َٔ صب  املار٠ ايع١ًُٝ َٚا ٜزصؼ َٚا ؾٝٗا َٔ اػاٖات ٚؾهض ٚععات " 

ٔ عًٛى ٚقِٝ ٚعارات ." ٚعدل, ٚبني ايٛاقع ا٫دتُاعٞ ايشٟ ٜعٝؾ٘ َٚا ؾٝ٘ َ
( 

ٖٚشٙ أَج١ً عٔ أع١ً٦ ايضب  بايٛاقع ع٢ً عبٌٝ ا٭َج١ً ٫ اؿقض, ع٢ً إٔ ٜضاع٢ عٓز تنُني أع١ً٦ ايضب  

 :بايٛاقع يف ا٫ختباص أَٛصّا َٓٗا 
 .ٚمع ع٪اٍ ٚاسز يف نٌ ا٫ختباص, عٝح ٫ ٜرخش رصد١ نبرل٠ 

 .إٔ ٜكٝػ قزص٠ املتعًِ ع٢ً انتغاب َٗاص٠ ايضب  بايٛاقع 
 (  مبا ٜتٛاؾل َع ؽضع اٱع٬ّ  –ع٢ً م٤ٛ َا رصعت : ) إٔ ٜتنُٔ ايغ٪اٍ عباصات ايتكٝٝز َٔ َجٌ

 

 
ِ عظٜظٟ  ٙ مناسز ي٬عذلؽار بٗا تاصنني يهِ اجملاٍ يٲبزاع ٚا٫بتهاص :  املعً  .ٖش

 
 .ٚد٘ ْزا٤ إىل ُأٚيٞ ا٭َض َٔ أَتٓا تزعِٖٛ ؾٝٗا إىل ايٛسز٠ ْٚبش ايتؿضم( يف عطض : )  1ؼ
 ., ؾُا ٚادبو مٛ ٖشٙ ايٓع١ُ ايعع١ُٝ ؟ ٜهتؿ٢ بٓكطتني"ايٓؿ  " َٔ ْعِ اهلل تعاىل ع٢ً ب٬رْا : 2ؼ
ٚد٘ ْزا٤ اعتػاث١ إىل أفشاب ص٩ٚؼ ا٭َٛاٍ تزعِٖٛ ؾٝٗا إىل إخضاز  طنا٠ أَٛاشلِ . ايظنا٠ طٗض٠ يًُاٍ :  3ؼ

 .؟ يف عطضٜٔ
 :َٔ َٓعٛص إع٬َٞ -انتؾـ ايقٛاب ٚاـطر يف املغريتني اٯتٝتني َع بٝإ ايغبب:  4ؼ
.ع٢ً عٛصات اٯخضٜٔ يٲط٬عاعتدزاّ اشلٛاتـ املتٓك١ً سٚات ايهاَرلا  -أ  
 .تنٝٝع ٚقت ايعٌُ يف قضا٠٤ ا٭بضاز اييت تضر يف ايقشـ اي١َٝٛٝ  -ب 



 – 

 
  

 
ؼٌٜٛ اؿكٝك١ أٚ ايك١ُٝ اجملضرتني إىل قناٜا ع١ًُٝ ت٬َػ ٚاقع املتعًِ ٚتعاٜؾ٘ ؾٝهتغب ايتعبرل عٓٗا يف   

 .م٤ٛ اعتذابت٘ شلا ٚتؿاعً٘ َعٗا 
ٖٚٞ بشيو تعني املتعًِ ٚترخش بٝزٙ إىل طضٜل اٱداب١ املعدل٠ عٔ املؿّٗٛ أٚ ايغًٛى املهتغب يزٜ٘  نُا تعطٞ  

 .يًُعًِ َ٪ؽضٶا إَا إهابٶا أٚ عًبٶا يف تكِٜٛ ٚقٝاؼ تٛظٝـ املؿاِٖٝ ٚايكِٝ ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ يز٣ املتعًِ 
 .بعض ايُٓاسز اييت تعٝٓو ع٢ً اعتٝعاب َؿّٗٛ ٖشا املغ٢ُ ايذلبٟٛ  -عظٜظْا املعًِ  –ٚإيٝو 

 

 كتاص٠ َٔ ا٭ع١ً٦ يتٛظٝـ ايكِٝ يف ا٫ختباصات ايتشق١ًٝٝمناسز 
 

   :سزر عٌُ اـرل ايشٟ تزٍ عًٝ٘ نٌ فٛص٠ مما ٜرتٞ  -1ؼ: املضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ : أ٫ّٚ
 (بؾضط إٔ تهٕٛ ايقٛص ٚامش١ بعز تقٜٛضٖا ) 

............................. ............................. ............................. ............................. 



 – 

 :يف املضبع املكابٌ ( ٫ ٜعذبين/  بعذبين) َا صأٜو يف ايغًٛى اٯتٞ بهتاب١ : 2ؼ

 .تقزَّم أمحز مبقضٚؾ٘ يًعاٌَ َع أْ٘ غرل َغًِ * 
 .َٗا تٓعت اـار١َ بقؿات ع١٦ٝ ٭ْٗا غرل َغ١ًُ  * 
َّر قُز ع٢ً ت٠ٚ٬ دظ٤ َٔ ايكضإٓ ايهضِٜ نٌ ّٜٛ *   .تع

 

............................. 

............................. 

............................. 

 
َــا صأٜــو يف املٛاقـــ اٯتٝــ١ َــٔ َٓعــٛص ؽــضعٞ ؟ ٚمب        -1

 ؟تٓقض أفشابٗا 

 
ــ٘    -أ  ــاٖض باـؾـــٛع يف ايقـــ٠٬ يُٝتزسـ ــز املقـــًني ٜتعـ أسـ

 .اٯخضٕٚ
 --------------------:ايٓقٝش١ -------------:صأٜٞ

 
ؾتا٠ تكنٞ َععِ ٚقتٗا ؾُٝا ٜػنب اهلل تعاىل َٔ شلـٛ   -ب

 .ٚعبح
  ----------------:ايٓقٝش١ ---------------:ايضأٟ

 
خـ   بٛمـع  ا٭تٝـ١  اخذل ايتقـضف ايقـشٝض يف املٛاقــ     -2

 :ؼت٘ 
ٝٶا أفابت٘ فاع١  -أ  -:طايعتو ايقشـ إٔ بًزٶا إع٬َ

 .أعاِٖ مبا أعتطٝع 
 .٫ أقزّ ؽ٦ٝٶا ٭ْٞ غرل َغ٦ٍٛ
 .أسشص ايٓاؼ َٔ ايشٖاب إيٝ٘

 
 َٔ قا٥ٌ ايعباص٠ ايتاي١ٝ  ؟  ٚنٝـ تطبكٗا يف سٝاتو ؟ -3
ٜٴضسِ  "      ٜٳضسِ ٫   ٫ َٔ" 

 
بعافـــؿ١ َـــٔ  --املؾـــضنٕٛ رعـــ٠ٛ ايـــٓيب ٚادـــ٘  -1 

املعاصم١ ٚا٫عتٓهاص ٚسـاٚيٛا صرٙ عـٔ رعٛتـ٘ برعـايٝب     

 .نجرل٠ ٚكتًؿ١
ــا     ٚمــض - اثــٓني َــٔ ا٭عــايٝب ايــيت ميهــٔ إٔ ٜتبعٗ

املغـــًُٕٛ يف ايتقـــزٟ ٭عـــزا٤ اٱعـــ٬ّ يف ايعقـــض 

 .اؿزٜح 

 
يف اٯٜــتني ايكــضآْٝتني اٯتٝــتني َــا ٜؾــرل إىل قــِٝ      -2

ْبًٝــ١ ؾاعــتٓتر ٚاســز٠ َٓٗــا ٚانتبٗــا َــع َعٗضٖــا       

 . ايغًٛنٞ 
ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  وئ   -

  ٢١: ا٭سظابىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          جئ   چ 
ٞ   -----------:ايك١ُٝ  ------------:املعٗـض ايغـًٛن

--- 
  
ايعزٜز َٔ ايكٓٛات ايؿنا١ٝ٥ ايعضب١ٝ ع٢ً ضل ؼ -3

ــاٖز    ــح َؾـ ــ٬ٍ بـ ــٔ خـ ــ١ َـ ــ١ اٱع٬َٝـ ــ١  املٓاؾغـ ايؿتٓـ

 ٚاٱثاص٠, ٚخاف١ يف ؽٗض صَنإ املباصى 

 

تضعــًٗا إىل املغــ٪ٚيني عــٔ   بضعــاي١ ْقــٝشتو عــذٌ  .

 .ٖشٙ ايكٓٛات, َبّٝٓا آثاصٖا ايغًب١ٝ



 – 

 اعِ املضدع ّ

ايتٛدٝ٘  –َشنض٠ ا٫ختباصات ايتشق١ًٝٝ  –إسغإ املضطٚم ٚآخضٕٚ  1

 2007ّٚإفزاص  – 2001إفزاص  ايؿين ملٓطك١ اؾٗضا٤ ايتع١ًُٝٝ 

-ا٭صرٕ -راص ايؾضٚم –تزصٜػ َٗاصات ايتؿهرل  –دٛرت أمحز ععار٠  2

2006ّ 

 –إراص٠ ايزصاعات اٱع١َٝ٬ -بزص ٜٛعـ املعتٛم –ايتكِٜٛ ايذلبٟٛ  3
 2007ّ –ايهٜٛت  – 2ٚطاص٠ ا٭ٚقاف ٚايؾ٪ٕٚ اٱع١َٝ٬ ط 
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