
 



 

 

 

 

 

 

 

 أص١بء 

 اٌظف اٌخبٌج اٌخبٔٛٞ 

 

 ثُذجح ث٧ٍٝ : 

 اٌتشو١ت ٚاٌٛظ١فخ فٟ اٌىبئٕبد اٌض١خ

 

 

 ثُلصَ ث٧ٍٝ : 

 فٟ اٌىبئٕبد اٌض١خ ٚاٌضشوخ اٌذػبِخ 

 

 

 إػذاد 

 اٌذوتٛس أصّذ دمحم طفٛد 
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 أٚالً : اٌذػبِخ فٟ اٌىبئٕبد اٌض١خ 

 

  اٌذػبِخ فٟ إٌجبد( 1)

 

 : ** تتُ اٌذػبِخ فٟ إٌجبد ثٛاعطخ إصذٜ اٌٛع١ٍت١ٓ اٌتب١ٌت١ٓ 

 حب١ٔبً : اٌذػبِخ اٌتشو١ج١خ أٚالً : اٌذػبِخ اٌفغ١ٌٛٛر١خ 

 اٌتؼش٠ف

، ٝصؼضٔو ػ٠ِ  اٌخ١ٍخ ٔفغٙب وىًصض٘جٍٝ  ِؤلتخ٠ٛ هػجٓز 

ُن٣٬ج ثُ٘ذجس  اٌفزٛاد اٌؼظبس٠خهمٍٞ ثُٔجء إ٠ُ 

رذاس دجُنجص٤ز ث٣ٍّٞٔ٧ز ، كض٘ضلل ثُن٣٬ج ، ٝصصذـ ىثس 

 ) ٓشوٝه ( ، ك٤ٌضْخ ثُ٘ذجس هػجٓز. ِتٛتش

ٝصؼضٔو ،  رذس اٌخ١ٍخ ٚأرضاء ِٕٙبصض٘جٍٝ  دائّخ٠ٛ هػجٓز 

ًج٤ٍُِِْٞ ٝثُِؾ٤ٖ٘  تشع١ت ثؼغ اٌّٛاد اٌظٍجخػ٠ِ 

٣٬ج أٝ ك٢ أؽَثء ٜٓ٘ج ، ٝث٤ٌُٞص٤ٖ ٝث٤ُْٞد٣ٌٖ ػ٠ِ ؽوً ثُن

٢ٌُ صضقَٔ م٣٬ج ثُ٘ذجس ثُنجًؽ٤ز ْٓت٤ُٞز ثُقلجظ ػ٠ِ 

 أْٗؾز ثُ٘ذجس ثُوثم٤ِز ٝصٔ٘غ كوو ثُٔجء ٖٓ م٬ُٜج.

 اٌطش٠مخ 

 ) و١ف تتُ (

  ٣ومَ ثُٔجء دجُنجص٤ز ث٣ٍّٞٔ٧ز إ٠ُ ثُلؾٞر ثُؼصج٣ًز

ُِن٤ِز ، ٗض٤ؾز ثُعـػ ث١ٍّٞٔ٧ ثُ٘جشب ٖٓ ثُلٌم ك٢ 

 ثُٔٞثه ثُٔيثدز ك٢ ثُٔجء هثمَ ٝمجًػ ثُن٤ِز.ص٤ًٌَ 

  ْ٣ٝعـػ ػ٠ِ  اٌؼظ١ش اٌخٍٛٞٝدجُضج٢ُ ٣َ٣و فؾ

 ٣ٝوكؼٚ ٗقٞ ثُؾوثً. اٌجشٚتٛثالصَ

  ، ٚٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ صٔوه ثُؾوثً ٣َُجهر ثُعـػ ثُٞثهغ ػ٤ِ

ٝديُي ص٘ضلل ثُن٤ِز ، ٝصصذـ ىثس ؽوثً ٓضٞصٌ ، ٖٝٓ 

 عْ صٌضْخ ثُوػجٓز.

 ِذز ثُو٣ٞز ًج٤ٍُِِْٞ ٝثُِؾ٤ٖ٘ صضٌّخ دؼط ثُٔٞثه ثُص

ٝث٤ٌُٞص٤ٖ ٝث٤ُْٞد٣ٌٖ ػ٠ِ ؽوً م٣٬ج ثُ٘ذجس أٝ ك٢ أؽَثء 

 ٜٓ٘ج.

  ٝدجُضج٢ُ صؼَٔ ػ٠ِ ٣ٍجهر هوًر م٣٬ج ثُ٘ذجس ثُنجًؽ٤ز ػ٠ِ

 ثُقلجظ ػ٠ِ أْٗؾز ثُ٘ذجس ثُوثم٤ِز.

 .ٝدجُضج٢ُ صٔ٘غ كوو ثُٔجء ٖٓ م٬ُٜج 

  ٝثُوٞر ) صوػ٤ْ ٝدجُضج٢ُ صؼَٔ ػ٠ِ إًْجح ثُن٣٬ج ثُص٬دز

 ثُ٘ذجس (.

 أِخٍخ

إٗضلجك ) ًذٌ فؾْ ( عٔجً ثُلجًٜز ثٌُٔ٘ٔشز ) ثُعجٌٓر  .2

 ( ػ٘و ٝظؼٜج ك٢ ثُٔجء.

إٌٗٔجٓ ) ظًٔٞ أٝ ٍٝثٍ إٗضلجك ٝصٞصٌ ( دؼط  .1

ثُذيًٝ ثُـعز ) ثُط٣ٌز ( ًجُذِْز ٝثُلٍٞ ػ٘و صًٌٜج 

 ُٔور.

ىدٍٞ ٝإًصنجء ّٞم )ؽٔغ ّجم ( ٝأًٝثم ثُ٘ذجصجس   .0

 ػ٘و ؽلجف ثُضٌدز.ثُؼشذ٤ز 

إّضوجٓز ّٞم ٝأًٝثم ثُ٘ذجصجس ثُؼشذ٤ز ػ٘و ١ً   .0

 ثُضٌدز.

ُّٔي ؽوً م٣٬ج ثُذشٌر ) مجصز ثُنجًؽ٤ز ٜٓ٘ج (. .2  ٣ٍجهر 

ير ُِٔجء ػ٠ِ ؽوً لٔ٘ؿ٤ٌ ثُ اٌى١ٛت١ٓص٤ٌّخ ثُ٘ذجس ُٔجهر  .1

 م٣٬ج ثُذشٌر.

ػ٠ِ ؽوً م٣٬ج ثُ٘ذجس  اٌٍز١ٕٓأٝ  اٌغ١ٍٍٛصص٤ٌّخ ٓجهر  .0

ٓغَ ثُن٣٬ج ثٌُُٞ٘ش٤ٔ٤ز ٝثُن٣٬ج  أٝ أؽَثء ٜٓ٘ج ،

 ث٩ٌٌِّٗش٤ٔ٤ز ) ٓغَ ث٤ُ٧جف ٝثُن٣٬ج ثُقؾ٣ٌز (.

ؿ٤ٌ ٓ٘لير  خال٠ب ف١ٕ١ٍخإفجغز ثُ٘ذجس ُ٘لْٚ دطذوز ٖٓ  .0

ٌُّٓخ ك٤ٜج ٓجهر   .اٌغ١ٛثش٠ُِٓٔجء ، 

 

ٓ٘لير ٖٓ ّٝػ ىٝ ص٤ًٌَ ز ًٌٓٝ ثُٔجء م٬ٍ ث٧ؿش٤ز شذٚ : ٠ٛ ػ٤ِٔ اٌخبط١خ األعّٛص٠خ

ُؾ٣َتجس ثُٔجء ) ٓ٘نلط ثُض٤ًٌَ ٬ٓ٨ُؿ ( إ٠ُ ّٝػ ىٝ ص٤ًٌَ ٓ٘نلط ُؾ٣َتجس ٌٓصلغ 

ص٤ًٌَ ثُلٌم ك٢  ٖٓ، ٗض٤ؾز ثُعـػ ث١ٍّٞٔ٧ ثُ٘جشب  ثُٔجء ) ػج٠ُ ثُض٤ًٌَ ٬ٓ٨ُؿ (

 .(شذٚ ثُٔ٘لي ثُن٤ِز ؿشجء ) ػ٠ِ ؽجٗذ٢  هثمَ ٝمجًػ ثُن٤ِزثُٔيثدز ك٢ ثُٔجء  ثُٔٞثه

 صَ ؟! : ِب اٌّمظٛد ثبٌجشٚتٛثال ط

 .ٛٞ ػذجًر ػٖ ثُٔجهر ثُق٤ز ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثُن٤ِز ، ٣ٝض٤َٔ إ٠ُ ٤ّضٞد٬ٍّ ٝٗٞثر اٌجشٚتٛثالصَ
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  ِب اٌفشق ث١ٓ اٌغ١ٛثش٠ٓ ٚاٌغ١ٍٍٛص ؟!: ط 

  اٌغ١ٍٍٛص  اٌغ١ٛثش٠ٓ

 ** ٣ضٌّخ ػ٠ِ م٣٬ج ثُل٤ِٖ ك٢ ثُ٘ذجس.

ذ٤ز ُِ٘ذجس ٧ٗٚ ** ٣ْجػو ك٢ ثُوػجٓز ثُض٤ًٌ

 ؿ٤ٌ ٓ٘لي ُِٔجء.

 ٣ومَ ك٢ ص٤ًٌخ ؽوً ثُن٣٬ج ثُ٘ذجص٤ز.** 

** ٣ْجػو ك٢ ثُوػجٓز ثُض٤ًٌذ٤ز ُِ٘ذجس ٧ٗٚ 

، ٣ضٌّخ ػ٠ِ ؽوً ثُن٣٬ج أٝ أؽَثء ٜٓ٘ج 

 ٤ٌْذٜج ثُوٞر ٝثُص٬دز.ك

 

 ( اٌذػبِخ فٟ اإلٔغبْ 2)

 

تذػ١ُ اٌزغُ ٚصّب٠خ ثؼغ  ٠ؼًّ ػٍٝ اٌزٞ اٌزٙبص ا١ٌٙىٍٟ** صضْ ثُوػجٓز ك٢ ث٩ْٗجٕ ػٖ غ٣ٌن 

 .٠ؼطٟ ٌإلٔغبْ اٌشىً ا١ٌّّض، دج٩ظجكز إ٠ُ أٗٚ  أػؼبئٗ ، ٠ٚغبُ٘ فٟ اٌضشوخ

  :** ٠تىْٛ اٌزٙبص ا١ٌٙىٍٟ ِٓ 

 .٤ٌَٛ غٌك٢ ( –ث٤ٌَُٜ ثُؼظ٢ٔ ) ٤ٌَٛ ٓق١ًٞ . 2

 . ث٧ٝصجً.5                     .ث٧ًدطز. 0                        .. ثُٔلجص0َ                      .ثُـعج٣ًق. 1



5   أص١بء حبٌخخ حبٔٛٞ –(  32395551010)  إػذاد : اٌذوتٛس أصّذ دمحم طفٛد   

 

 أٚالً : ا١ٌٙىً اٌؼظّٟ 

 

 ( ٠تىْٛ ا١ٌٙىً اٌؼظّٟ فٟ اإلٔغبْ ِٓ ) تشو١جٗ ( 1)

 : ثُؼٔٞه ثُلو١ٌ ، ثُؾٔؾٔز ، ثُولص ثُصو١ً. ا١ٌٙىً اٌّضٛسٞ -2

 : ثُقَثّ ثُصو١ً ٝثُطٌكجٕ ثُؼ٣ِٞجٕ ، ثُقَثّ ثُقٞظ٢ ٝثُطٌكجٕ ثُْل٤ِجٕ. ا١ٌٙىً اٌطشفٟ  -1

ػظٔز ، ٌَُ ػظٔز شٌَ ٝفؾْ ٣٘جّذجٕ  ٣206ضٌٕٞ ث٤ٌَُٜ ثُؼظ٢ٔ ك٢ ث٩ْٗجٕ ٖٓ  : ػذد اٌؼظبَ( 2)

 :  ثُٞظ٤لز ثُض٢ صوّٞ دٜج

 ػظٔز. ٣126ضٌٕٞ ث٤ٌَُٜ ثُطٌك٢ ٖٓ  )ح(                       ػظٔز. ٣80ضٌٕٞ ث٤ٌَُٜ ثُٔق١ًٞ ٖٓ  )أ(

 ( ا١ٌٙىً اٌّضٛس1ٞ)

 

 ( اٌؼّٛد اٌفمش1ٞ

 

  اٌؼظّٟ ٌألعجبة ا٢ت١خ٠ُؼذ اٌؼّٛد اٌفمشٞ ِضٛس ا١ٌٙىً  (2)

 ٣ضصَ ٖٓ أػ٠ِ دجُؾٔؾٔز. -2

ٖ دٞثّطز ػظجّ ٤ٖ ثُؼ٣٤٣ِٞضصَ ك٢ ٓ٘طوز ثُصوً دجُولص ثُصو١ً ٝثُطٌك  -1

 ثٌُضق.

 ٖ دٞثّطز ػظجّ ثُقٞض.٤ٖ ثُْل٣٤٤ِضصَ ٖٓ أّلَ دجُطٌك -0

فمشح ، تٕمغُ إٌٝ خّظ ِزّٛػبد ، ٚتختٍف فٟ  33ِٓ  ٠تىْٛ اٌؼّٛد اٌفمشٞ (1)

 :  وبٌتبٌٟاٌشىً تجؼبً ٌّٕطمخ ٚرٛد٘ب 

( ، ٠ٛٝ  7إ٠ُ ثُلوٌر ًهْ  2) ٖٓ ثُلوٌر ًهْ  فمشاد ػٕم١خ 7:  اٌّزّٛػخ األٌٚٝ

 كوٌثس ٓضٔلصِز ٝىثس فؾْ ٓضّٞػ.

( ، ٠ٛٝ  29إ٠ُ ثُلوٌر ًهْ  8) ٖٓ ثُلوٌر ًهْ  فمشح ظٙش٠خ 12: اٌّزّٛػخ اٌخب١ٔخ 

 كوٌثس ٓضٔلصِز ٝىثس فؾْ أًذٌ ٖٓ ثُؼ٘و٤ز.

( ، ٠ٛٝ  10إ٠ُ ثُلوٌر ًهْ  13) ٖٓ ثُلوٌر ًهْ  فمشاد لط١ٕخ 5:  اٌّزّٛػخ اٌخبٌخخ

 ٝصٞثؽٚ صؾ٣ٞق ثُذطٖ.، كوٌثس ٓضٔلصِز ، ٠ٛٝ أًذٌ ثُلوٌثس ؽ٤ٔؼجً ك٢ ثُقؾْ 

( ،  19إ٠ُ ثُلوٌر ًهْ  15) ٖٓ ثُلوٌر ًهْ  فمشاد ػزض٠خ 5:  اٌشاثؼخاٌّزّٛػخ 

 كوٌثس ػ٣ٌعز ٝٓلِطقز ِٝٓضقٔز ٓؼجً.

(  00إ٠ُ ثُلوٌر ًهْ  03) ٖٓ ثُلوٌر ًهْ  ظ١خظؼُ فمشاد ػُ  4:  اٌّزّٛػخ اٌخبِغخ

 ً  .(، ٝص٠ْٔ )  ، كوٌثس صـ٤ٌر ثُقؾْ ِٝٓضقٔز ٓؼج

، ٝىُي ٩ُضقجّ ثُلوٌثس  ػظّخ 26 ٠جٍغ ػذد ػظبَ اٌؼّٛد اٌفمشٞ فٟ اإلٔغبْ (0)

 ، ٝث٧ًدغ كوٌثس ثُؼصؼص٤ز ٓؼجً ًؼظٔز ٝثفور.ثُؼؾ٣َز ٓؼجً ًؼظٔز ٝثفور 
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  ٚظ١فخ اٌؼّٛد اٌفمشٞ (0)

 ٣ؼَٔ ًوػجٓز ًة٤ْ٤ز ُِؾْْ. -2

 ٣ق٢ٔ ثُقذَ ثُش٢ًٞ. -1

 ٣ْجػو ك٢ فًٌز ثٌُأُ ٝثُ٘صق ثُؼ١ِٞ ٖٓ ثُؾْْ. -0

  اٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌٍؼّٛد اٌفمشٞ (5)

 : ٤َُْٜ ٖٓ فًٌز ثٌُأُ ٝثُ٘صق ثُؼ١ِٞ ٖٓ ثُؾْْ. ِؼظّٗ ِٓ فمشاد ِتّفظٍخ٠تىْٛ  .2

جى ٌض( : ُقٔج٣ز ثُلوٌثس ٖٓ ثُضآًَ دْذخ ث٩ف اٌّفبطً اٌغؼشٚف١خ)  ٚرٛد غؼبس٠ف ث١ٓ اٌفمشاد .1

 دذؼعٜج. ثُْٔضٌٔ

 : ٤ُٔضو دوثمِٜج ثُقذَ ثُش٢ًٞ ُقٔج٣ضٚ. ٚرٛد لٕبح ػظج١خ فٟ وً فمشح .0

 : ُضضصَ ٖٓ م٬ُٜٔج ثُعِٞع دؾْْ ثُلوٌر. ٓ فٟ اٌفمشاد اٌظٙش٠خٚرٛد ٔتٛء٠ٓ ِغتؼشػ١ .0

  ِمبسٔخ ث١ٓ اٌفمشاد اٌؼظ١ّخ

 
اٌفمشاد 

 اٌؼٕم١خ

اٌفمشاد 

 اٌظٙش٠خ
 اٌفمشاد اٌؼظؼظ١خ اٌفمشاد اٌؼزض٠خ اٌفمشاد اٌمط١ٕخ

 00:  03 19:  15 10:  13 29:  8 7:  2 اٌتشت١ت

 0 5 5 21 7 اٌؼذد

   ٚرٛدٖ ِىبْ

 " ٌّٛلغا" 
 ثُظٌٜ ثُؼ٘ن

ثُض٢ ٓ٘طوز ثُذطٖ 

 صٞثؽٚ صؾ٣ٞق ثُذطٖ

ثُقٌهلز  د٤ٖ ػظٔض٢

 ك٢ ثُقَثّ ثُقٞظ٢
 ٜٗج٣ز ثُؼٔٞه ثُلو١ٌ

 صـ٤ٌر ثُقؾْ ػ٣ٌعز ٝٓلِطقز أًذٌ ثُلوٌثس فؾٔجً  أًذٌ ٖٓ ثُؼ٘و٤ز ٓضّٞطز ثُقؾْ اٌضزُ

 ِٓضقٔز ِٓضقٔز ٓضٔلصِز ٓضٔلصِز ٓضٔلصِز اٌضبٌخ

 تشو١ت اٌفمشح اٌؼظ١ّخ ) إٌّٛرر١خ ( 

 

  أرضاء اٌفمشح اٌؼظ١ّخ (1)

 ثُؾَء ث٧ٓج٢ٓ ث٤ُْٔي. :رغُ اٌفمشح  .2

ٍثةوصجٕ ػظ٤ٔضجٕ ٓضصِضجٕ دؾْْ ثُلوٌر ٖٓ ثُؾجٗذ٤ٖ  : إٌتٛءاْ اٌّغتؼشػبْ .1

 .ٔتٛء ِفظٍٟ أِبِٟ، ٣ٝقَٔ ًَ ٜٓ٘ٔج 

صضصَ دؾْْ ثُلوٌر ٖٓ فِوز ػظ٤ٔز ، :  اٌضٍمخ اٌشٛو١خ ) اٌضٍمخ اٌؼظج١خ ( .0

 ثُنِق ، ٝصق٤ػ دجُو٘جر ثُؼصذ٤ز ثُض٢ ٣ٔضو هثمِٜج ثُقذَ ثُش٢ًٞ ُقٔج٣ضٚ.

 َ صقِٜٔج ثُقِوز ثُش٤ًٞز ، ٣ٝقٍَٔثةور مِل٤ز ٓجةِز إ٠ُ أّل:  إٌتٛء اٌشٛوٟ .0

 .ٔتٛئ١ٓ ِفظ١١ٍٓ خٍف١١ٓ

  .عجؼخ ٔتٛءاد٣ْج١ٝ ك٢ ثُلوٌر ثُؼظ٤ٔز " ثُ٘ٔٞىؽ٤ز "  ػذد إٌتٛءاد (2)
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  ( اٌزّزّخ2

 

 :  ّ٘ب** ػجبسح ػٓ ػٍجخ ػظ١ّخ تتىْٛ ِٓ رضئ١ٓ ، 

  ( :  ) اٌزضء اٌخٍفٟ( 1)

ػظجّ صضصَ دذؼعٜج ػ٘و أغٌثكٜج ثُْٔ٘٘ز ، إصصج٫س ٓض٤٘ز ،  ٣8ضٌٕٞ ٖٓ  -2

 جّ صؾ٣ٞلجً ٣ْضوٌ ك٤ٚ ثُٔل ُقٔج٣ضٚ.ٝصشٌَ ٛيٙ ثُؼظ

٢ٌُ ٣ضصَ ٖٓ م٬ُٚ ثُٔل دجُقذَ  حمت وج١ش٣ٞؽو ك٢ هجع ثُؾَء ثُٔن٢  -1

 ثُش٢ًٞ.

 ( :  )  اٌزضء األِبِٟ( 2)

 ٣شَٔ ػظجّ ثُٞؽٚ ٝثُل٤ٌٖ ٝٓٞثظغ أػعجء ثُقِ ) ث٧ىٗجٕ ، ثُؼ٤٘جٕ ، ث٧ٗق (.

 

 ُؾٔؾٔز ؟!ثـ اروش اٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌ: ُ 

 ثُؾَء ثُٞؽ٢ٜ ؟! –ثُؾَء ثُٔن٢  –: ثُغوخ ثٌُذ٤ٌ  اروش ِىبْ ٚٚظ١فخ: ُ 

 

  ( اٌمفض اٌظذس3ٞ

 

كوٌر ( ، ٝصضصَ  21)  ثبٌفمشاد اٌظٙش٠خػِذز ٓنٌٝغ٤ز ثُشٌَ صو٣ٌذجً ، صضصَ ٖٓ ثُنِق :  تؼش٠فاٌ( 1)

 .ثؼظّخ اٌمضٖٓ ث٧ٓجّ 

ً ٣ضٌٕٞ ثُولص ثُصو١ً ٖٓ :  تشو١تاٌ( 2)  :  وبٌتبٌٟظِغ ( ، ٠ٛٝ  10ٖٓ ثُعِٞع )  إحٕٝ ػشش صٚرب

 ٝػظٔز ثُوص.ثُؼشٌر أٍٝثػ ث٠ُٝ٧ : صصَ د٤ٖ ثُلوٌثس ثُظ٣ٌٜز  -2

ثَُٝؽجٕ ث٧م٤ٌثٕ ) ثَُٝػ ثُقجه١ ػشٌ ٝثَُٝػ ثُغج٢ٗ ػشٌ ( : هص٤ٌثٕ  -1

( ، ٝٛٔج ٣ضص٬ٕ  اٌؼٍٛع اٌؼبئّخ، ٫ ٣ضص٬ٕ دجُوص ، ُيث ص٠ْٔ دـ ) 

 ٖٓ ثُؼٔٞه ثُلو١ٌ. 29،  28دجُلوٌص٤ٖ ًهْ 

ٛٞ ػظٔز ٓوّٞز ص٘ق٢٘ إ٠ُ أّلَ ، ٝصضصَ ٖٓ ثُنِق دؾْْ ثُلوٌر : اٌؼٍغ ** 

 ثُؼظ٤ٔز ٝٗضٞءٛج ثُْٔضؼٌض.

ػظٔز ٓلِطقز ٝٓودذز ٖٓ أّلَ ، ؽَءٛج ثُْل٢ِ ؿعٌٝك٢ ،  : ض  ػظّخ اٌم  ** 

 ٣ضصَ دٜج ثُؼشٌر أٍٝثػ ث٠ُٝ٧ ٖٓ ثُعِٞع.

 :  ٚظ١فخ اٌمفض اٌظذسٞ( 3)

 فٔج٣ز ثُوِخ ٝثٌُةض٤ٖ. -2

 :  عِٞع ك٢ ػ٤ِٔز ثُض٘لِ ، ف٤ظ أٜٗجصْجػو ػ٠ِ فًٌز ثُ -1

 ثُش٤ٜن إ٠ُ ث٧ٓجّ ٝثُؾجٗذ٤ٖ ُض٣َو ٖٓ إصْجع ثُضؾ٣ٞق ثُصو١ً.صضقٌى أع٘جء ػ٤ِٔز  - أ

 صضقٌى أع٘جء ػ٤ِٔز ثَُك٤ٌ ػٌِ ٓج ٣ضْ ك٢ ػ٤ِٔز ثُش٤ٜن. - ح
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 ( ا١ٌٙىً اٌطشفٟ 2)

 

  ٠تىْٛ ا١ٌٙىً اٌطشفٟ ِٓ** 

 ثُقَثّ ثُصو١ً ٝثُطٌكجٕ ثُؼ٣ِٞجٕ. -2

 ثُقٞظ٢ ٝثُطٌكجٕ ثُْل٤ِجٕ.ثُقَثّ  -1

 

 اٌضضاَ اٌضٛػٟ اٌضضاَ اٌظذسٞ 

 اٌّىبْ

٣ٞؽو ك٢ أػ٠ِ ثُؾْْ ، ٣ضصَ دجُطٌك٤ٖ ثُؼ٤٣ِٖٞ ) ػٖ 

غ٣ٌن ُٞؿ ثٌُضق ( ٝثُولص ثُصو١ً ) ػٖ غ٣ٌن 

 ثُضٌهٞر (.

٣ٞؽو ك٢ أّلَ ثُؾْْ ، ٣ضصَ دجُطٌك٤ٖ ثُْل٤٤ِٖ ػٖ 

 غ٣ٌن ػظٔز ثُلني ) ثُضؾ٣ٞق ثُقو٢ (.

 اٌتشو١ت

٣ضٌٕٞ ٖٓ ٗصل٤ٖ ٓضٔجع٤ِٖ ، ٣ضًٌخ ًَ ٜٓ٘ٔج ** 

 ٖٓ ) ُٞؿ ثٌُضق ٝثُضٌهٞر ( :

: ػظٔز ظ٣ٌٜز ٓغِغز ثُشٌَ غٌكٜج  ٌٛس اٌىتف -

ثُوثم٢ِ ػ٣ٌط ٝثُنجًؽ٢ ٓودخ دٚ ٗضٞء صضصَ 

 دٚ ثُضٌهٞر.

: ػظٔز دجغ٤٘ز ًك٤ؼز ، صضصَ ٖٓ ث٧ٓجّ  اٌتشلٛح -

 دؼظٔز ثُوص ، ٖٝٓ ثُؾجٗخ دؼظٔز ُٞؿ ثٌُضق.

** ٣ضٌٕٞ ٖٓ ٗصل٤ٖ ٓضٔجع٤ِٖ ، ٣ِضقٔجٕ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُذجغ٤٘ز 

، ٣ٝضًٌخ ًَ ٜٓ٘ٔج ٖٓ )  اإلستفبق اٌؼبٟٔك٢ ٓ٘طوز ص٠ْٔ 

 ثًُٞى (. –ثُؼجٗز  –ثُقٌهلز ثُظ٣ٌٜز 

 :  اٌضشلفخ اٌظٙش٠خ** صضصَ ػظٔز 

 .اٌؼبٔخدؼظٔز  األِب١ِخٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُذجغ٤٘ز  -

 .اٌٛسندؼظٔز  اٌخٍف١خٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُذجغ٤٘ز  -

** صِضقْ ػظجّ ًَ ٗصق دذؼعٜج ٌٓٞٗز ػظٔز ٝثفور ، 

 ٝدجُضج٢ُ ٣ضٌٕٞ ثُقَثّ ثُقٞظ٢ ٖٓ ػظٔض٤ٖ.

 ِالصظبد

: ٛٞ صؾ٣ٞق ٓٞؽٞه ػ٘و ثُطٌف  اٌتز٠ٛف األسٚس

ثُنجًؽ٢ ُؼظٔز ُٞؿ ثٌُضق ، ٣ْضوٌ ك٤ٚ ًأُ ػظٔز 

 ثُؼعو ٌٓٞٗجً ثُٔلصَ ثٌُضل٢.

: ٛٞ صؾ٣ٞق ػ٤ٔن ٣ٞؽو ػ٘و ٓٞظغ ثصصجٍ  اٌتز٠ٛف اٌضمٟ

ػظجّ ثُقٌهلز ٝثًُٞى ٝثُؼجٗز ، ٣ْٝضوٌ ك٤ٚ ًأُ ػظٔز ثُلني 

 ٕٞ ٓلصَ ثُلني.، ٤ٌُ

: ٓٞظغ إُضقجّ ٗصل٢ ػظجّ ثُقٞض  اإلستفبق اٌؼبٟٔ

 ثُٔضٔجع٤ِٖ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُذجغ٤٘ز.

 

 : أعئٍخ 

 ثُقَثّ ثُصو١ً ٝثُقَثّ ثُقٞظ٢. لبسْ ث١ٓ:  2ُ 

 ثُطٌك٤ٖ ثُؼ٤٣ِٖٞ ٝثُطٌك٤ٖ ثُْل٤٤ِٖ. سْ ث١ٓلب:  1ُ 

 ػظجّ ث٤ُو ٝػظجّ ثُووّ. لبسْ ث١ٓ:  0ُ 

ثُعِٞع ثُؼجةٔز ، ثُوص ، ثُضٌهٞر ، ثٌُظلز ، ثُضؾ٣ٞق ث٧ًٝؿ ، ثُضؾ٣ٞق  ) اروش ِب تؼشفٗ ػٓ:  0ُ 

 .( ثُقو٢ ، ث٩ًصلجم ثُؼج٢ٗ
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 اٌطشفبْ اٌغف١ٍبْ اٌطشفبْ اٌؼ٠ٍٛبْ 

 اٌّىبْ
أػ٠ِ ثُؾْْ ، ٣ضصَ ًَ غٌف ػ١ِٞ دجُقَثّ ثُصو١ً 

 .ػٖ غ٣ٌن ُٞؿ ثٌُضق ) ثُضؾ٣ٞق ث٧ًٝؿ (

٣ٞؽو أّلَ ثُؾْْ ، ٣ضصَ ًَ غٌف ّل٢ِ دؼظجّ ثُقٞض ) 

 ػٖ غ٣ٌن ٓج ٠ْٔ٣ دجُضؾ٣ٞق ثُقو٢.ثُقَثّ ثُقٞظ٢ ( 

 اٌتشو١ت

 : ٠تىْٛ وً ؽشف ػٍٛٞ ِٓ** 

 .اٌؼؼذ -2

 ؛ ّ٘ب ، ٣ٝضٌٕٞ ٖٓ ػظٔض٤ٖ  اٌغبػذ -1

 ٣قض١ٞ غٌكٜج ثُؼ١ِٞ ػ٠ِ صؾ٣ٞق ٣ْضوٌ  اٌضٔذ :

 ك٤ٚ ثُ٘ضٞء ثُوثم٢ِ ُِؼعو.

 أصـٌ فؾٔجً ٖٓ ثَُٗو ، ٝصضقٌى فًٌز  اٌُىؼجُشح :

 ٗصق هثة٣ٌز فٍٞ ػظٔز ثَُٗو ثُغجدضز.

 ، ٝصضٌٕٞ ٖٓ :  ػظبَ ا١ٌذ -0

  ٣ضصَ ػظجّ ك٢ صل٤ٖ ،  8: ػذجًر ػٖ سعغ ا١ٌذ

غٌكٜج ثُؼ١ِٞ دجُطٌف ثُْل٢ِ ٌُِؼذٌر ) ٫ ٣ضصَ 

دؼظٔز ثَُٗو ( ، ٣ٝضصَ غٌكٜج ثُْل٢ِ دؼظجّ 

 ًثفز ث٤ُو.

 ػظجّ ًك٤ؼز ْٓضط٤ِز ،  5: ػذجًر ػٖ  ساصخ ا١ٌذ

 صؤه١ إ٠ُ ػظجّ ث٧صجدغ ثُنْٔز.

 أصجدغ ٣ضٌٕٞ ًَ ٜٓ٘ج  5: ػذجًر ػٖ  أطبثغ ا١ٌذ

ث٩دٜجّ ، ٤ٓ٬ّجس ًك٤ؼز ٓجػوث إصذغ  0ٖٓ 

 ك٤ضٌٕٞ ٖٓ ٤ٓ٬ّض٤ٖ كوػ.

 ٠تىْٛ وً ؽشف عفٍٟ ِٓ : **

ػظٔز ٣ٞؽو دؤّلِٜج ٗضٞءثٕ ًذ٤ٌثٕ ، ٣ضص٬ٕ اٌفخز :  -2

) ثُٔلصَ ثًٌُذ٢ ( ، ثُي١  ِفظً اٌشوجخدجُْجم ػ٘و 

 .اٌشػفخصٞؽو أٓجٓٚ 

 : ػظّخ طغ١شح ِغتذ٠شح تٛرذ أِبَ ِفظً اٌشوجخ. اٌشػفخ

 ، ٣ٝضٌٕٞ ٖٓ ػظٔض٤ٖ :اٌغبق  -1

 ثُوثم٤ِز (. اٌمظجخ ( 

 ثُنجًؽ٤ز (. اٌشظ١خ ( 

 ، ٝصضٌٕٞ ٖٓ :ػظبَ اٌمذَ  -0

  َػظجّ ؿ٤ٌ  7: ٣ضٌٕٞ ٖٓ  (اٌؼشلٛة  )سعغ اٌمذ

ٓ٘ضظٔز ثُشٌَ أًذٌٛج ٠ٛ ثُؼظٔز ثُنِل٤ز ثُض٢ صٌٕٞ 

 ًؼخ ثُووّ.

  َػظجّ ًك٤ؼز ٝغ٣ِٞز ٣٘ض٢ٜ ًَ  5: ٣ضٌٕٞ ٖٓ ِشؾ اٌمذ

 ٜٓ٘ج دج٩صذغ.

 َ٤ٓ٬ّجس  0، ٣ضٌٕٞ ًَ ٜٓ٘ج ٖٓ أصجدغ  5:  أطبثغ اٌمذ

 ًك٤ؼز ، ٓجػوث إصذغ ث٩دٜجّ ، ك٤ضٌٕٞ ٖٓ ٤ٓ٬ّض٤ٖ كوػ.
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 ٚاألسثطخ ٚاألٚتبس اٌغؼبس٠ف 

 

 األٚتبس األسثطخ اٌغؼبس٠ف 

 اٌٛطف

 ) اٌتؼش٠ف (

 ٗٞع ٖٓ ث٧ْٗؾز ثُعجٓز.

ٓ٘لصِز ٖٓ ث٤ُْ٘ؼ ثُعجّ ػذجًر ػٖ فَّ 

صغذش أغٌثكٜج ػ٠ِ ػظٔض٢  ث٤ُِل٢ ،

 ثُٔلصَ.

 ػذجًر ػٖ ٤ْٗؼ ظجّ ه١ٞ.

 اٌتشو١ت

 ** صضٌٕٞ ٖٓ م٣٬ج ؿعٌٝك٤ز.

** ٫ صقض١ٞ ػ٠ِ أٝػ٤ز ه٣ٞٓز ، 

ُيُي صقصَ ػ٠ِ ثُـيثء ٝث٧ًْؾ٤ٖ 

 ٖٓ م٣٬ج ثُؼظجّ دج٩ٗضشجً.

 (اٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌألسثطخ  ) اٌخظبئض

 :  دـ أ١ٌبفٙبتت١ّض : 

 .ٓضجٗضٜج ثُو٣ٞز 

  ٝؽٞه هًؽز ٖٓ ثٌُٔٝٗز صْٔـ د٣َجهر

غُٜٞج ه٬٤ًِ فض٠ ٫ ص٘وطغ ك٢ فجُز 

 صؼٌض ثُٔلصَ ُعـػ مجًؽ٢.

 

أِبوٓ 

 اٌتٛارذ 

 ) أِخٍخ (

، ٓغَ  تشىً ثؼغ أرضاء اٌزغُ** 

ك٢ ث٧ىٕ ، ث٧ٗق ، ثُشؼخ ثُٜٞثة٤ز 

 ٌُةض٤ٖ.ث

 تٛرذ غبٌجبً ػٕذ أؽشاف اٌؼظبَ** 

ٔلجصَ ٝد٤ٖ كوٌثس ٝمجصز ػ٘و ثُ

 ثُؼٔٞه ثُلو١ٌ.

 :  ٚ٘ٝ، األسثطخ فٟ ِفظً اٌشوجخ ** 

 ًدجغ ص٤ِذ٢ أٓج٢ٓ. -2

 ًدجغ ص٤ِذ٢ مِل٢. -1

 ًدجغ ّٝط٢. -0

 ًدجغ ؽجٗذ٢. -0

: هو ٣قوط صَٔم ٨ًُدطز ك٢  ِالصظخ

دؼط ثُقج٫س ؛ ٝىُي ػ٘و فوٝط إُضٞثء 

ك٢ دؼط ثُٔلجصَ ًٔج ك٢ ثٌُدجغ ثُص٤ِذ٢ 

 . ثًٌُذزك٢ ٓلصَ 

 (ٚتش اٌؼشلٛة  ) ٝصٌ أم٤َ

٣صَ ثُؼعِز ثُضٞأ٤ٓز )  : أ١ّ٘تٗ

ػعِز دطٖ ثُْجم ( دؼظٔز ثٌُؼخ 

، ٓٔج ٣ْجػو ػ٠ِ فًٌز ًؼخ 

 ثُووّ.

 اٌٛظ١فخ
فٔج٣ز ثُؼظجّ ٖٓ ثُضآًَ ، ٗض٤ؾز 

 إفضٌجًٜج ثُْٔضٌٔ دذؼعٜج ثُذؼط.

 .ًَدػ ثُؼظجّ دذؼعٜج ػ٘و ثُٔلجص 

  ثُٔلجصَ ك٢ صقو٣و فًٌز ثُؼظجّ ػ٘و

 ث٩صؾجٛجس ثُٔنضِلز.

ًدػ ثُؼع٬س دجُؼظجّ ػ٘و 

ثُٔلجصَ دٔج ٣ْٔـ دجُقًٌز ػ٘و 

 إٗوذجض ٝثٗذْجغ ثُؼع٬س.
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 اٌّفبطً 

  أٔٛاع اٌّفبطً

 :  وبٌتبٌٟ** ٣ٞؽو ك٢ ث٤ٌَُٜ ثُؼظ٢ٔ ُ٪ْٗجٕ ع٬عز أٗٞثع ٖٓ ثُٔلجصَ ، 

 ثُٔلجصَ ث٤ُِل٤ز. (2)

 ثُٔلجصَ ثُـعٌٝك٤ز. (1)

 َ ث٤ُ٫َُز ، ٝص٘وْْ فْخ ثُقًٌز إ٠ُ صثُٔلج (0)

 ٓلجصَ ٓقوٝهر ثُقًٌز. -2

 ٓلجصَ ٝثّؼز ثُقًٌز. -1

 ( اٌّفبطً اٌغؼشٚف١خ2) ( اٌّفبطً ا١ٌٍف١خ1) 

 اٌخظبئض

 ** ٓؼظٜٔج ٫ ٣ْٔـ دجُقًٌز.

،  ١ٌف١خأٔغزخ ** صِضقْ ثُؼظجّ ػ٘و ٛيٙ ثُٔلجصَ دٞثّطز 

 .أٔغزخ ػظ١ّخصضقٍٞ ٓغ صووّ ثُؼٌٔ إ٠ُ 

 ** ٓؼظٜٔج ٣ْٔـ دقًٌز ٓقوٝهر ؽوثً.

 .** صٌدػ د٤ٖ ٜٗج٣جس دؼط ثُؼظجّ ثُٔضؾجًٝر

 ِخبي
ثُٔلجصَ ثُض٢ صٞؽو د٤ٖ ػظجّ ثُؾٔؾٔز ٝصٌدطٜج ٓؼجً ػ٘و 

 أغٌثكٜج ثُْٔ٘٘ز ) ثُٔلجصَ ك٢ ثُؾٔؾٔز (.
 ثُلو١ٌ.ثُٔلجصَ ثُض٢ صٞؽو د٤ٖ كوٌثس ثُؼٔٞه 

 

  اٌّفبطً اٌضال١ٌخ( 3)

  : خظبئضاٌ (1

  * صشٌَ ٓؼظْ ٓلجصَ ثُؾْْ.

 * ٌٓٗز صضقَٔ ثُصوٓجس.

 :  ٌألعجبة ا٢ت١خ تغّش ثغٌٙٛخ اٌضشوخ* 

،  ِبدح غؼشٚف١خ شفبفخ ٍِغبء٣ُـط٢ ّطـ ثُؼظجّ ثُٔض٬ْٓز ك٢ ٛيٙ ثُٔلجصَ غذوز ًه٤وز ٖٓ  -

 ٓٔج ٣ْٔـ دقًٌز ثُؼظجّ دُْٜٞز ٝدؤهَ إفضٌجى.

 ٣َُْٜ ٖٓ إ٫َٗم ثُـعج٣ًق ثُض٢ صٌْٞ أغٌثف ثُؼظجّ. عبئً ِظٍٟ أٚ صالٌٟصقض١ٞ ػ٠ِ  -

 ( ص٘وْْ ثُٔلجصَ ث٤ُ٫َُز فْخ ٗٞع ثُقًٌز إ٠ُ  ) األٔٛاع( 2

 ِفبطً ٚاعؼخ اٌضشوخ)ة(  ِفبطً ِضذٚدح اٌضشوخ)أ(  

 اٌٛطف
 صْٔـ دقًٌز أفو ثُؼظجّ ك٢ٛ٢ ثُٔلجصَ ثُض٢ 

 كوػ إتزبٖ ٚاصذ

٠ٛ ثُٔلجصَ ثُض٢ صْٔـ دقًٌز ثُؼظجّ ك٢ ثصؾجٛجس 

 ٓنضِلز

 ٓلصَ ثُلني. -ٓلصَ ثٌُضق  .ٓلصَ ثًٌُذز -ٓلصَ ثٌُٞع  أِخٍخ
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 : اٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌٍّفبطً اٌضال١ٌخ (3

 صضقَٔ ثُصوٓجس. ِشٔخ .2

: ُضَْٜ ٖٓ إ٫َٗم ثُـعج٣ًق ثُض٢ صٌْٞ أغٌثف ثُؼظجّ ػ٘و  عبئً ِظٍٟ أٚ صالٌٟصقض١ٞ ػ٠ِ  .1

 ثُٔلجصَ.

: ٓٔج  ؽجمخ سل١مخ ِٓ ِبدح غؼشٚف١خ شفبفخ ٍِغبء٣ُـط٢ ّطـ ثُؼظجّ ثُٔض٬ْٓز ػ٘و ٛيٙ ثُٔلجصَ  .0

 ٣ْٔـ دقًٌز ثُؼظجّ دُْٜٞز ٝدؤهَ إفضٌجى.

ُؼظجّ ك٢ ث٩صؾجٛجس : ُضٌدػ ثُؼظجّ دذؼعٜج ػ٘و ثُٔلجصَ ٝصقوه فًٌز ث ٠ٛرذ ػٕذ٘ب األسثطخ .0

 ثُٔنضِلز.

 : ٌُدػ ثُؼظجّ دجُؼع٬س ، ٓٔج ٣ْٔـ دجُقًٌز ػ٘و ثٗوذجض ٝثٗذْجغ ثُؼع٬س. ٠ٛرذ ػٕذ٘ب األٚتبس .5

 

 تّضق ٚتش أخ١ً 

 

 ػالرٗ أػشاػٗ أعجبثٗ

 .** ديٍ ٓؾٜٞه ػ٤٘ق

 .** صوِص ثُؼعِز ثُضٞأ٤ٓز دشٌَ ٓلجؽب

 ** إٗؼوثّ ثٌُٔٝٗز ك٢ ثُؼعِز ثُضٞأ٤ٓز.

 .ثُووًر ػ٠ِ ثُٔش٢ ** ػوّ

 .** عوَ ك٢ فًٌز ثُووّ

 ** آ٫ّ فجهر.

 .** ثّضنوثّ ث٧ه٣ٝز ثُٔعجهر ُ٪ُضٜجدجس ٝثٌُْٔ٘ز ٫٦ُّ

 .** ثّضنوثّ ؽذ٤ٌر غذ٤ز

** ثُضومَ ثُؾٌثف٢ ، ٝىُي ك٢ فجُز إىث صَٔم ثُٞصٌ 

 ًج٬ًٓ.

 



13   أص١بء حبٌخخ حبٔٛٞ –(  32395551010)  إػذاد : اٌذوتٛس أصّذ دمحم طفٛد   

 

 ٌضشوخ فٟ اٌىبئٕبد اٌض١خ حب١ٔبً : ا

 

 ِمذِخ 

ً ٗض٤ؾز صؼٌض ثٌُجةٖ ثُق٢ ٩عجًر ٓج ،  اٌضشوخ : ظجٌٛر ص٤َُٔ ؽ٤ٔغ ثٌُجة٘جس ثُق٤ز ، ٠ٛٝ ص٘شؤ ىثص٤ج

 ك٤ْضؾ٤خ ُٜج إ٣ؾجدجً أٝ ِّذجً ، ٝك٢ ًِضج ثُقجُض٤ٖ صٌٕٞ ث٩ّضؾجدز فوٝط ثُقًٌز.

 :  فٟ اٌىبئٕبد اٌض١خ أٔٛاع اٌضشوخ

: صقوط هثمَ ًَ م٤ِز ٖٓ م٣٬ج ثٌُجةٖ ثُق٢ ٩ّضٌٔثً أٗشطضٚ ثُق٣ٞ٤ز ، ٖٝٓ أٓغِضٜج :  صشوخ دائجخ. 2

 ثُقًٌز ث٤ُْضٞد٤ٍٓ٬ز.

 : صقوط ُذؼط أؽَثء ثٌُجةٖ ثُق٢ ، ٖٝٓ أٓغِضٜج : ثُقًٌز ثُوٝه٣ز ك٢ أٓؼجء ثُلوج٣ًجس. صشوخ ِٛػؼ١خ. 1

 :  صشوخ و١ٍخ. 0

دقغجً ػٖ ثُـيثء أٝ ّؼ٤جً ًٝثء ثُؾِ٘ ث٥مٌ أٝ ص٬ك٤جً ُنطٌ ٓج ك٢ ٣ضقٌى دٜج ثٌُجةٖ ثُق٢ ٖٓ ٌٓجٕ ٥مٌ  -

 د٤تضٚ.

 ًِٝٔج ًجٗش ّٝجةَ ثُقًٌز ه٣ٞز ٣ٌّٝؼز ، ًِٔج إصْؼش هثةٌر إٗضشجًٙ.ؤه١ إ٠ُ ٣ٍجهر إٗضشجً ثُق٤ٞثٕ ، ص -

 :  ششٚؽ اٌضشوخ ٚصفع اٌتٛاصْ فٟ اٌض١ٛاْ

 ٌٖ ثُق٤ٞثٕ ٖٓ ثُقًٌز ٝثُٔقجكظز ػ٠ِ صٞثٍٗٚ.صضصَ دٚ ثُؼع٬س، ٤ُضٔ. ٝؽٞه ٤ٌَٛ صِخ ) هػجٓز ( 2

 .ٜج ثصصج٫ً ٓلص٤ِجً ٣ض٤ـ ثُقًٌز. إٔ ٣ضٌٕٞ ث٤ٌَُٜ ٖٓ هطغ صضصَ دذؼع1

 (.) ًٔج ك٢ ثُلوج٣ًجس  داخٍٟ) ًٔج ك٢ ثُٔلص٤ِجس ( أٝ  خبسرٟ:  ٚلذ ٠ىْٛ ٘زا ا١ٌٙىً .0

  : ا١ٌٙىً اٌذاخٍٟ لذ ٠ىْٛ. 0

ً  -أ  ٌّٔز ثُوٌٓ ٝثٌُث١ (.: ) ًٔج ك٢ ث٧ّٔجى ثُـعٌٝك٤ز ، ٓغَ  غؼشٚف١ب

ً  - س  ٌّٔز ثُذِط٢ ٝثُذ١ًٞ (.: ) ًٔج ك٢ ث٧ّٔجى ثُؼظ٤ٔز ، ٓغَ  ػظ١ّب
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 ( اٌضشوخ فٟ إٌجبد 1)

 

: ) فًٌز ثُِِٔ ، فًٌز ثُّ٘ٞ ٝث٤ُوظز ، فًٌز  تتؼذد أٔٛاع اٌضشوخ فٟ إٌجبد تجؼبً ٌٕٛع اٌّخ١ش وبٌتبٌٟ** 

أٝ فًٌز ثُشو ك٢ ؽيًٝ ثًٌُٞٓجس " ثُذج٫ٍء " ث٩ٗضقجء ، فًٌز ثُشو ك٢ ٓقج٤ُن ثُ٘ذجصجس ثُٔضِْوز 

 ، ثُقًٌز ثُوًٝث٤ٗز ث٤ُْضٞد٤ٍٓ٬ز (." أدصجٍ ثٌُ٘ؽِ " ٝث٧دصجٍ 

 صشوخ اإلٔتضبء( 0) صشوخ إٌَٛ ٚا١ٌمظخ( 1) صشوخ اٌٍّظ( 2)

ٔج ك٢ أًٝثم ٗذجس ثُْٔضق٤ز ، ف٤ظ ً

صضو٠ُ ث٣ًُٞوجس دٔؾٌه ُْٜٔج ًٔج ُٞ 

 أصجدٜج ثُيدٍٞ

فًٌز ثُِِٔ صضؤعٌ دٜج :  ِالصظخ** 

دؼط ث٣ًُٞوجس ثُض٢ صْ ُْٜٔج ، أٓج فًٌز 

ثُّ٘ٞ ٝث٤ُوظز صضؤعٌ دٜج ًَ ث٣ًُٞوجس 

 ٝٓقجًٝ ثُ٘ذجس.

 ًٔج ك٢ ٗذجس ثُْٔضق٤ز ٝدؼط ثُذو٤ُٞجس ، ف٤ظ :

ث٣ًُٞوجس دقٍِٞ ثُظ٬ٍ ٓٔج ٣ؼذٌ ػٖ ّٗٞ صضوجًح 

 ثُ٘ذجس.

ص٘ذْػ ث٣ًُٞوجس دقٍِٞ ثًُ٘ٞ ٓٔج ٣ؼذٌ ػٖ ٣وظز 

 ثُ٘ذجس.

ًٔج ك٢ ؽ٤ٔغ ثُ٘ذجصجس ، ف٤ظ صْضؾ٤خ 

ٓنضِق أؽَثء ثُ٘ذجس ُٔؤعٌثس ٓنضِلز 

 ٜٓ٘ج ثُعٞء ٝثٌُغٞدز ٝثُؾجىد٤ز.

 

 :  صشوخ اٌشذ( 0)

 . صشوخ اٌشذ فٟ رزٚس اٌىٛسِبد ٚاألثظبي2 اٌّتغٍمخ. صشوخ اٌشذ فٟ ِضب١ٌك إٌجبتبد 1 

 ص٠ْٔ أ٣عجً فًٌز ثُشو دجُؾيًٝ ثُشجهر. ص٠ْٔ أ٣عجً فًٌز ثُشو دجُٔقج٤ُن تغ١ّخ أخشٜ

 أدصجٍ ثٌُ٘ؽِ. اٌجبصالء أِخٍخ

 اٌتؼش٠ف
إُضلجف ٓق٬م ثُ٘ذجس ثُٔضِْن فٍٞ ثُوػجٓز ، 

 ك٤وّٞ دشو ّجم ثُ٘ذجس ك٢ ثصؾجٙ ثُوػجٓز.

ؽيًٝ ث٤ُْوجٕ ث٧ًظ٤ز ثُٔنضَٗز ًجًٌُٞٓجس صوِص 

 أٝ ث٧دصجٍ ، كضشو ثُ٘ذجس إ٠ُ أّلَ.

و١ف١خ صذٚث 

 اٌضشوخ

. ٣وًٝ ثُقجُن ) ثُٔق٬م (  ك٢ ثُٜٞثء دقغجً ػٖ 2

 ؽْْ صِخ ) ثُوػجٓز (.

. ٣ِضق ثُقجُن فٍٞ ثُوػجٓز دٔؾٌه ُْٜٔج ٣ِٝضصن 1

 دٜج دوٞر.

ُُٞذ٤ز ،  .٣ضٔٞػ ٓج دو٠ ٖٓ أؽَثء ثُقجُن ك٢ فًٌز0

ك٤٘وص غُٞٚ ، ٝديُي ٣وضٌح ثُْجم ٗقٞ ثُوػجٓز ، 

 ك٤ْضو٤ْ ثُْجم ًأ٤ّجً.

. ٣ضـِع ثُقجُن دؼو إٔ ٣ْضو٤ْ ثُْجم ًأ٤ّجً ؛ ٝىُي 0

 .ُضٌٕٞ أْٗؾز هػج٤ٓز دٚ صؼَٔ ػ٠ِ صو٣ٞضٚ ٝإشضوثهٙ

. صضوِص ؽيًٝ ثًٌُٞٓز أٝ ثُذصِز ، كضشو ثُ٘ذجس 2

 إ٠ُ أّلَ.

ُْٔضٟٞ ٝصٜذػ إ٠ُ ث . صٌذٌ ثًٌُٞٓز أٝ ثُذصِز1

 ثُطذ٤ؼ٢ ثُٔ٘جّخ ُٜج.

 األ١ّ٘خ
صشو ّجم ثُ٘ذجس ثُٔضِْن ٗقٞ ثُوػجٓز كضؼَٔ 

 ػ٠ِ إّضوجٓز ثُْجم ًأ٤ّجً.

صؾؼَ ثُْجم ث٧ًظ٤ز ثُٔنضَٗز هثةٔجً ػ٠ِ دؼو ٓ٘جّخ 

ٖٓ ّطـ ث٧ًض ) ثُضٌدز ( ، ٓٔج ٣َ٣و ٖٓ صوػ٤ٜٔج 

 ٝصؤ٤ٖٓ أؽَثءٛج ثُٜٞثة٤ز ظو صؤع٤ٌ ث٣ٌُجؿ.
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٠زثً أع٘جء فًٌضٚ ثُوًٝث٤ٗز ، كئٗٚ  إرا ٌُ ٠زذ اٌضبٌك ِب ٠ٍتظك ثٗ:  ِالصظخ **

  ٠ّٚٛد.

 ؟!  ٠تضشن اٌّضالق صٛي اٌذػبِخ أٚ ػًٍ :  اروش اٌّالئّخ اٌٛظ١ف١خ ٌٍّضالق ط :

 أ. دػء ٗٔٞ ثُٔ٘طوز ثُض٢ ص٬ِٓ ثُوػجٓز.

٣ؤه١ إ٠ُ ح. ٌّػز ٗٔٞ ثُٔ٘طوز ثُض٢ ٫ ص٬ِٓ ثُوػجٓز ، كضْضط٤َ ، ٓٔج 

 إُضلجف ثُقجُن فٍٞ ثُوػجٓز.

 

 

 :  اٌضشوخ اٌذٚسا١ٔخ اٌغ١تٛثالص١ِخ( 5)

 ** ٖٓ أْٛ مصجةص ث٤ُْضٞد٬ٍّ ثُق٢ أٗٚ ٣ضقٌى ك٢ هًٝثٕ ْٓضٌٔ هثمَ ثُن٤ِز.

) ٗذجس ٓجة٢ ( صقش ثُوٞر ثٌُذٌٟ  ٚسلخ ٔجبد اإل٠ٍٛد٠ب** صضعـ ٛيٙ ثُقًٌز ػ٘و كقص م٤ِز 

 ص١ج ٠الصع ِب ٠ٍٟ : ُِٔؾٌٜ ، 

 . ٣ُذطٖ ؽوثً ثُن٤ِز ٖٓ ثُوثمَ دطذوز ًه٤وز ٖٓ ث٤ُْضٞد٬ٍّ.2

 . ٣ْ٘جح ث٤ُْضٞد٬ٍّ ك٢ فًٌز هًٝث٤ٗز ْٓضٌٔر هثمَ ثُن٤ِز ك٢ ثصؾجٙ ٝثفو.1

ثُٔ٘ـْٔز ك٢  اٌجالعت١ذاد اٌخؼشاء. ٣ٌٖٔ ث٩ّضو٫ٍ ػ٠ِ فًٌز ث٤ُْضٞد٬ٍّ ٖٓ م٬ٍ هًٝثٕ 0

 ص٤جًٙ. ث٤ُْضٞد٬ٍّ ٓقُٔٞز ك٢

 

 ( اٌضشوخ فٟ اإلٔغبْ 2)

 

  : تؼتّذ صشوخ اٌزغُ ػٍٝ اٌتؼبْٚ ٚاٌتٕبعك ث١ٓ حالحخ أرٙضح سئ١غ١خ ٘ٝ** 

 اٌزٙبص اٌؼؼٍٟ( 0) اٌزٙبص اٌؼظجٟ( 1) اٌزٙبص ا١ٌٙىٍٟ( 2)

 ٣ُشٌَ ٌٓجٕ ثصصجٍ ٓ٘جّخ ُِؼع٬س. -

 ٣ؼَٔ ًوػجٓز ٨ُغٌثف ثُٔضقًٌز. -

فًٌز ّ ك٢ صوّٞ ثُٔلجصَ دوًٝ ٛج -

 أؽَثء ثُؾْْ ثُٔنضِلز.

٣ِؼخ ثُؾٜجٍ ثُؼصذ٢ هًٝثً ٛجٓجً ك٢  -

فًٌز ثُؾْْ ؛ ٧ٗٚ ٣ُؼط٢ ث٧ٝثٌٓ 

ُِؼع٬س ػ٠ِ شٌَ ٤ّج٫س ػصذ٤ز ، 

كضضْ ث٩ّضؾجدز صذؼجً ُيُي ك٢ صًٞر 

إٗوذجض أٝ ثٗذْجغ ُِؼع٬س دٔج ٣ْٔـ 

 دجُقًٌز.

ْٓتٍٞ ػٖ فًٌز أؽَثء ثُؾْْ ، ف٤ظ إٔ  -

ؼط ثُؼع٬س ٣ؤه١ إ٠ُ إٗوذجض ٝثٗذْجغ د

 فوٝط فًٌز.

 :  ٠ٚتّخً اٌزٙبص اٌؼؼٍٟ فٟ -

 .اٌؼؼالد اإلساد٠خ. 2

 . اٌؼؼالد اٌإلساد٠خ. 1 
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 اٌزٙبص اٌؼؼٍٟ 

 

، أ١ إٔ ثُؾٜجٍ ثُؼع٢ِ ٛٞ  " اٌؼؼالد "** ٣ضًٌخ ثُؾٜجٍ ثُؼع٢ِ ٖٓ ٓؾٔٞػز ٝفوثس ص٤ًٌذ٤ز ص٠ْٔ 

 .ِزّٛع ػؼالد اٌزغُ

 

   اٌؼؼالد

 

 : ػذجًر ػٖ ٓؾٔٞػز ٖٓ ث٧ْٗؾز ثُؼع٤ِز ٝثُض٢ صؼٌف دـ " ثُِقْ ". تى٠ٕٛٙب( 2)

 ػعِز أٝ أًغٌ. 513: ٣ووً ػوه ػع٬س ثُؾْْ دقٞث٢ُ  ػذد٘ب( 1)

 : أٔٛاع اٌؼؼالد (0)

ُّخططخ)  اٌؼؼالد اإلساد٠خ. 2 ِؼظُ ( : ٠ٛٝ ثُض٢ ٣ْضط٤غ ث٩ْٗجٕ ثُضقٌْ ك٤ٜج ، ٝصشَٔ  ا١ٌٙى١ٍخ أٚ اٌ

 .ػؼالد اٌزغُ

اٌٍّغبء ٚػؼٍخ : ٠ٛٝ ثُض٢ ٫ ٣ْضط٤غ ث٩ْٗجٕ ثُضقٌْ ك٤ٜج ، ٝصشَٔ ثُؼع٬س  اٌؼؼالد اٌإلساد٠خ. 1

 .اٌمٍت

 :  خظبئظٙب( 0)

 م٤ط٤ز ثُشٌَ دصلز ػجٓز. -2

 ُٜج ثُووًر ػ٠ِ ث٩ٗوذجض ٝث٩ٗذْجغ ُضؤه٣ز ث٧ٗشطز ٝثُٞظجةق ثُٔنضِلز. -1

 :  اٌؼؼالد ٚظبئف( 5)

 :  ٚاٌٛظبئف اٌتب١ٌخػشٚس٠خ ٌتؤد٠خ إٌشبؽبد ** 

؛ ٝصشَٔ صـ٤٤ٌ ٝظغ ػعٞ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ثُؾْْ دجُْ٘ذز ُذو٤ز ثُؾْْ ، ٝدجُضج٢ُ صق٣ٌي أؽَثء  اٌضشوخ -2

 ثُؾْْ ثُٔنضِلز ٝأهثء ث٩ْٗجٕ ُقًٌجصٚ ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز.

 ٖٓ ٌٓجٕ ٥مٌ. اإلٔتمبي -1

ك٢ ثُؾُِٞ أٝ ثُٞهٞف ، ٝىُي دلعَ ػع٬س ثٌُهذز ٝثُؾيع ٝث٧غٌثف  اٌّضبفظخ ػٍٝ ٚػغ اٌزغُ -0

 ثُْل٤ِز.

هثمَ ث٧ٝػ٤ز ثُو٣ٞٓز ٝثُٔقجكظز ػ٠ِ ظـػ ثُوّ غذ٤ؼ٤جً ، ٗض٤ؾز إٗوذجض ثُؼع٬س  اعتّشاس صشوخ اٌذَ -0

 ًثٕ ٛيٙ ث٧ٝػ٤ز.جء ) ثُ٪ًثه٣ز ( ثُٔٞؽٞهر ك٢ ؽوثُِْٔ
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 تشو١ت اٌؼؼٍخ ا١ٌٙى١ٍخ 

 

غشبء صق٤ػ ٗلْٜج دـشجء ٠ْٔ٣ ) ٚوً صضِخ ػؼ١ٍخ  ،صضَ ػؼ١ٍخ  صضٌٕٞ ٖٓ اٌؼؼٍخ ا١ٌٙى١ٍخ** 

 :  صضٌٕٞ ٖٓٚوً ١ٌفخ ػؼ١ٍخ ػؼ١ٍخ ،  ) م٣٬ج (أ١ٌبف  صضٌٕٞ ٖٓ( ٝ اٌضضِخ

 .) ّج٤ًًُٞٔج (غشبء ا١ٌٍفخ اٌؼؼ١ٍخ  -2

 ) ّجًًٞد٬ٍّ (.عت١ٛثالصَ   -1

 .ػذد وج١ش ِٓ األ٠ٛٔخ -0

٤٤ُلز  1333:  ٣2333ضٌٝثؿ ػوهٛج ٓج د٤ٖ :  ١١ٌفبد ػؼ١ٍخ -0

 ٌٓصذز غ٤ُٞجً ٝٓٞث٣ٍز ُِٔقًٞ ثُط٢ُٞ ُِؼعِز.

 (. A( ، ِٕٚبؽك أٚ ألشاص داوٕخ )  Iِٕبؽك أٚ ألشاص ِؼ١ئخ )  صضٌٕٞ ٖٓ وً ١١ٌفخ ػؼ١ٍخ** 

 .Z، ٠ٚتٛعطٙب خؾ داوٓ  ) م٤ٞغ دٌٝص٤٘٤ز ًك٤ؼز (خ١ٛؽ األوت١ٓ  صضٌٕٞ ٖٓ Iوً ِٕطمخ ِؼ١ئخ ** 

 ، ٣ٝضّٞطٜج ) م٤ٞغ دٌٝص٤٘٤ز ٤ٌّٔز (خ١ٛؽ أوت١ٓ ٚخ١ٛؽ ١ِٛع١ٓ  صضٌٕٞ ٖٓ Aوً ِٕطمخ داوٕخ ** 

 خ١ٛؽ ا١ٌّٛع١ٓ اٌغ١ّىخ فمؾ. صضٌٕٞ ٖٓ، H ِٕطمخ شجٗ ِؼ١ئخ 
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، ٝثُٔٞؽٞه ك٢ ٓ٘ضصق  Z: ٠ٛ ثُْٔجكز د٤ٖ ًَ مط٤ٖ ٓضضج٤٤ُٖ  اٌمطؼخ اٌؼؼ١ٍخ " اٌغبسو١ِٛش "** 

  ثُٔ٘جغن ثُٔع٤تز ك٢ ث٤٤ُِلز ثُؼع٤ِز.

 :  ِّب عجك ٠تؼش أْ** 

، ص٠ْٔ ث٤ُ٧جف ) ثُن٣٬ج (  ػذد وج١ش ِٓ خ١ٛؽ سف١ؼخ ِتّبعىخ ِغ ثؼؼٙبثُؼعِز ث٤ٌِ٤ُٜز صضًٌخ ٖٓ  -2

 ثُؼع٤ِز.

، ٝثُض٢ صقجغ دـشجء ٣ؼٌف دـ )  ثبٌضضَ اٌؼؼ١ٍخث٤ُ٧جف ثُؼع٤ِز صٞؽو هثةٔجً ك٢ ٓؾٔٞػجس صؼٌف  -1

 (. غشبء اٌضضِخ

 .Iاٌّؼ١ئخ ٠ٛ ثُٔ٘جغن  أوت١ٓ فمؾثُٔ٘جغن ثُض٢ دٜج  -0

 ٣ضّٞػ ثُٔ٘جغن ثُٔع٤تز. Zخؾ داوٓ ٛ٘جى  -0

 .Hشجٗ اٌّؼ١ئخ ٠ٛ ثُٔ٘جغن  ١ِٛع١ٓ فمؾ ثُٔ٘جغن ثُض٢ دٜج -5

ً ثُٔ٘جغن ثُض٢ دٜج  -5  .Aاٌذاوٕخ ٠ٛ ثُٔ٘جغن  أوت١ٓ ١ِٚٛع١ٓ ِؼب

 :  ا١١ٌٍفخ اٌؼؼ١ٍخ اٌٛاصذح ٠ٛرذ ف١ٙب -7

 = ػذد اٌمطغ اٌؼؼ١ٍخ  A= ػذد إٌّبؽك اٌذاوٕخ  Hػذد إٌّبؽك شجٗ اٌّؼ١ئخ 

 1= ػذد اٌمطغ اٌؼؼ١ٍخ +  Iػذد إٌّبؽك اٌّؼ١ئخ 

  1= ػذد اٌمطغ اٌؼؼ١ٍخ +   Zػذد اٌخطٛؽ اٌذاوٕخ 

 .اٌّخططخ، ُيُي ص٠ْٔ دجُؼع٬س  اٌؼؼالد ا١ٌٙى١ٍخ ٚاٌمٍج١خ فمؾصٞؽو ك٢ ثُٔ٘جغن ثُوثً٘ز ٝثُٔع٤تز  -8

 .غ١ش اٌّخططخ، ُيُي ص٠ْٔ دجُؼع٬س  اٌؼؼالد اٌٍّغبء٫ صٞؽو ك٢  ثُٔ٘جغن ثُوثً٘ز ٝثُٔع٤تز -9
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 ِمبسٔبد ٘بِخ 

 

 : لبسْ ث١ٓ خ١ٛؽ األوت١ٓ ٚا١ٌّٛع١ٓ ؟!  1ط 

 خ١ٛؽ ا١ٌّٛع١ٓ خ١ٛؽ األوت١ٓ 

 م٤ٞغ دٌٝص٤٘٤ز ٤ٌّٔز م٤ٞغ دٌٝص٤٘٤ز ًك٤ؼز  اٌتؼش٠ف

 اٌّىبْ 

صٞؽو م٤ٞغ ث٧ًض٤ٖ ٝفوٛج ك٢ ثُٔ٘جغن 

) ث٤٤ُِلز ثُؼع٤ِز ( ، د٤٘ٔج صضٞثؽو  Iثُٔع٤تز 

 ٓغ م٤ٞغ ث٤ّٞ٤ُٖٔ. Aك٢ ثُٔ٘جغن ثُوثً٘ز 

صٞؽو م٤ٞغ ث٤ّٞ٤ُٖٔ ٝفوٛج ك٢ ثُٔ٘جغن شذٚ 

) ث٤٤ُِلز ثُؼع٤ِز ( ، د٤٘ٔج صضٞثؽو ك٢  Hثُٔع٤تز 

 ٓغ م٤ٞغ ث٧ًض٤ٖ. Aثُٔ٘جغن ثُوثً٘ز 

 ٣ؤه١ إ٠ُ فوٝط ثُقًٌز.صِؼخ هًٝثً ٛجٓجً ك٢ إٗوذجض ٝإٗذْجغ ثُؼع٬س ٓٔج  اٌٛظ١فخ 

 

 ١ٓ اٌغبسوٛثالصَ ٚاٌغبسو١ٌّٛب ؟!: لبسْ ث 2ط 

 اٌغبسو١ٌّٛب اٌغبسوٛثالصَ

** ٛٞ ث٤ُْضٞد٬ٍّ ) ثُٔجهر ثُق٤ز ( ثُٔٞؽٞه ك٢ ث٤ُِلز أٝ 

 ثُن٤ِز ثُؼع٤ِز ، ٣ٝؼٌف ك٢ ثُؼع٬س دئّْ ثُْجًًٞد٬ٍّ.

ثُؼع٤ِز ، ** ٛٞ ثُـشجء ثُن١ِٞ ثُٔٞؽٞه ك٢ ث٤ُِلز أٝ ثُن٤ِز 

 ٣ٝق٤ػ دجُْجًًٞد٬ٍّ ) ث٤ُْض٬٣ٍّٞ (.

 

 : لبسْ ث١ٓ إٌّبؽك اٌذاوٕخ ٚإٌّبؽك اٌّؼ١ئخ فٟ ا١١ٌٍفخ اٌؼؼ١ٍخ ؟!  3ط 

 إٌّبؽك اٌّؼ١ئخ إٌّبؽك اٌذاوٕخ ٚرٗ اٌّمبسٔخ 

 A I اٌشِض

 تتىْٛ ِٓ

 م٤ٞغ ث٧ًض٤ٖ + م٤ٞغ ث٤ّٞ٤ُٖٔ 

 ) ث٤ّٞ٤ُٖٔ م٤ٞغ دٌٝص٤٘٤ز ٤ٌّٔز (

 م٤ٞغ ث٧ًض٤ٖ ) م٤ٞغ دٌٝص٤٘٤ز ًك٤ؼز ( 

 zمػ هثًٖ  Hٓ٘طوز شذٚ ٓع٤تز  ٠تٛعطٙب

أحٕبء اإلٔمجبع  ؽٌٛٙب

 اٌؼؼٍٟ
 ٣وَ غُٜٞج  ٣ذو٠ ًٔج ٛٞ 

 اٌّىبْ 
** صٞؽو ثُٔ٘جغن ثُوثً٘ز ٝثُٔع٤تز ك٢ ثُؼع٬س ث٤ٌِ٤ُٜز ٝثُوِذ٤ز ) ُيث ص٠ْٔ دجُؼع٬س ثُٔنططز ( 

 ٔنططز (.ثُؿ٤ٌ س ثُِْٔجء ) ُيث ص٠ْٔ دجُؼع٬س ، ٫ٝ صٞؽو ك٢ ثُؼع٬
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 اإلٔمجبع اٌؼؼٍٟ 

 

 ؛ ٝىُي ُووًصٜج ػ٠ِ ث٩ٗوذجض ٝث٩ٗذْجغ. تتضًّ اٌؼؼالد ِغئ١ٌٛخ صشوخ اٌزغُ** 

  (اإلساد٠خ )  و١ف١خ إٔمجبع اٌؼؼٍخ ا١ٌٙى١ٍخ** 

ُٜيث ثُقجكَ ،  إعتزبثخ اٌؼؼٍخاٌغ١بالد اٌؼظج١خ ٚفغ١ٌٛٛر١خ ٣ضْ إٗوذجض ثُؼعِز ث٤ٌِ٤ُٜز صقش صؤع٤ٌ  -

 .ثبٌتٕغ١ك ٚاٌتآصس ث١ٓ اٌزٙبص ا١ٌٙىٍٟ ٚاٌؼظجٟ ٚاٌؼؼٍٟٝىُي 

  ) فغ١ٌٛٛر١خ إعتزبثخ اٌؼؼٍخ ا١ٌٙى١ٍخ ٌٍغ١بالد اٌؼظج١خ (إٔتمبي اٌغ١بي اٌؼظجٟ إٌٝ اٌؼؼٍخ ا١ٌٙى١ٍخ 

  ٠تُ إٔتمبي اٌغ١بي اٌؼظجٟ إٌٝ اٌؼؼٍخ ا١ٌٙى١ٍخ وبٌتبٌٟ** 

 ٤ٌِز ث٩ًثه٣ز ٤ُِْجٍ ثُؼصذ٢ ( ) هذَ إّضوذجٍ ثُؼع٬س ث٤ُٜ اصخفٟ صبٌخ اٌش( 2)

 .ِٛرجخُـشجء ث٤ُِلز ثُؼع٤ِز : ٣قَٔ شق٘جس  اٌخبسرٟثُْطـ  -2

 .عبٌجخُـشجء ث٤ُِلز ثُؼع٤ِز : ٣قَٔ شق٘جس  اٌذاخٍٟثُْطـ  -1

٣٘شؤ كٌم ك٢ ثُؾٜو ٗض٤ؾز ثُلٌم ك٢ ص٤ًٌَ ث٣٧ٞٗجس مجًػ ٝهثمَ ؿشجء ث٤ُِلز ثُؼع٤ِز ، ٝٛٞ ٓج ٠ْٔ٣  -0

 (. اإلعتمطبةدقجُز ) 

 : فجُز ؿشجء ث٤ُِلز ثُؼع٤ِز ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ ّطقٜج ثُنجًؽ٢ ٓٞؽذجً ّٝطقٜج ثُوثم٢ِ ّجُذجً. اإلعتمطبة** 

 

  ++ + + +  + + + + + +               ٌٍغشبءاٌغطش اٌخبسرٟ                          

 غشبء ا١ٌٍفخ اٌؼؼ١ٍخ                            

  - - - - - - - - - - - - - - -               اٌغطش اٌذاخٍٟ ٌٍغشبء                           

 صبٌخ اإلعتمطبة                

 

 ٤ُِْجٍ ثُؼصذ٢ ( ثّضوذجٍ ثُؼع٬س ث٤ٌِ٤ُٜز ث٩ًثه٣ز أع٘جء )  فٟ صبٌخ اإلحبسح( 1)

ٖٓ ثُٔل  ٚطٛي اٌغ١بالد اٌؼظج١خ٣ؼضذٌ ثُٔؤعٌ ثُي١ ٣ْذخ إٗوذجض ثُؼعِز ث٤ٌِ٤ُٜز ٛٞ . 2

 .اٌؼؼٍٟ -اٌتشبثه اٌؼظجٟ ٝثُقذَ ثُش٢ًٞ إ٠ُ ثُؼعِز ث٤ٌِ٤ُٜز ػٖ غ٣ٌن 

ُِن٣٬ج ثُؼصذ٤ز ثُق٤ًٌز إٌٙب٠بد اٌؼظج١خ : ٛٞ ٓٞظغ إصصجٍ  اٌتشبثه اٌؼظجٟ اٌؼؼٍٟ .1

ثصصج٫ً ٓقٌٔجً دج٤ُِلز ثُؼع٤ِز ، ٓٔج ٣ْٔـ دٞصٍٞ ث٤ُْج٫س ثُؼصذ٤ز ثُوجهٓز ٖٓ ثُٔل ٝثُقذَ 

 ثُش٢ًٞ إ٠ُ ثُؼعِز ) ث٤ٌِ٤ُٜز ( ٩ٗوذجظٜج أٝ إٗذْجغٜج.

وِٜج : ٛٞ ثٌُّجُز ثُؼصذ٤ز ) ًٌٜد٤ز ك٢ صًٞر ٤ٔ٤ًجة٤ز ( ثُض٢ ص٘ اٌغ١بي اٌؼظجٟ .0

) ثُٔل ٝثُقذَ ثُش٢ًٞ ( ، عْ  اٌزٙبص اٌؼظجٟ اٌّشوضٞإ٠ُ  أػؼبء اٌضظث٧ػصجح ٖٓ 

 ) ثُؼع٬س أٝ ثُـوه (. أػؼبء اإلعتزبثخص٘وَ ٛيٙ ثٌُّجُز ٖٓ ثُؾٜجٍ ثُؼصذ٢ ث١ًٌَُٔ إ٠ُ 
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 : ) فجُز ث٩عجًر (  اٌششس** 

 -إ٠ُ ٓٞثهغ ثُضشجدي ثُؼصذ٢  اٌغ١بي اٌؼظجٟ. ٣صَ -2

 ثُؼع٢ِ.

Ca)  أ٠ٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ. صومَ -1
++

 اٌض٠ٛظالد( إ٠ُ  

ص٠ٛظالد ثُٔٞؽٞهر دجُٜ٘ج٣جس ثُؼصذ٤ز ُِن٣٬ج ثُؼصذ٤ز ) 

) ٗجهَ ػصذ٢ ، أ١  األعت١ً و١ٌٛٓ( ، ك٤ضْ صق٣ٌٌ  اٌتشبثه

 ٣٘وَ ث٤ُْجٍ ثُؼصذ٢ إ٠ُ ث٤ُِلز ثُؼع٤ِز (.

ك٢ ثُلٌثؽ ثُٔٞؽٞه د٤ٖ ثُٜ٘ج٣جس  األعت١ً و٣ٓ١ٌْٛذـ  -0

( ، فض٠ ٣صَ  شك اٌتشبثهز ٝؿشجء ث٤ُِلز ثُؼع٤ِز ) ثُؼصذ٤

 إ٠ُ ّطـ ث٤ُِلز ثُؼع٤ِز ) ث٩ًثه٣ز (.

إ٠ُ ّطـ ث٤ُِلز ثُؼع٤ِز ؛  األعت١ً و١ٌٛٓػ٘وٓج ٣صَ  -0

)  أل٠ٛٔبد اٌظٛد٠َٛ اٌّٛرجخصَهثه ٗلجى٣ز ّطـ ؿشجء ث٤ُِلز 

Na
+

( ، ك٤ض٬ش٠ كٌم ثُؾٜو ػ٠ِ ؿشجء ث٤ُِلز ثُؼع٤ِز )  

طجح ( ، ٣ٝقوط إٗؼٌجُ ُِشق٘جس ) أ١ ٣صذـ فجُز ث٩ّضو

ً  ثُْطـ ثُوثم٢ِ ُـشجء ث٤ُِلز ثُؼع٤ِز ٝثُْطـ  ِٛرجب

 .بةصبٌخ اٌالإعتمطثُنجًؽ٢ ّجُذجً ( ٝصظٌٜ 

 ثُؼعِز. إٔمجبعٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ  -5

 

  - - - - - - - - - - - - - - - -             اٌغطش اٌخبسرٟ ٌٍغشبء                              

 غشبء ا١ٌٍفخ اٌؼؼ١ٍخ                          

 + + + + + + + + + + +              اٌغطش اٌذاخٍٟ ٌٍغشبء                              

 صبٌخ اٌالإعتمطبة      

 

  فٟ صبٌخ اٌؼٛدح إٌٝ اٌشاصخ( 0)

٣ؼٞه كٌم ثُؾٜو ػ٠ِ ؿشجء ث٤ُِلز ثُؼع٤ِز إ٠ُ ٝظؼٚ ثُطذ٤ؼ٢ دؼو ؽَء ٖٓ ثُغج٤ٗز ؛ ٝىُي دلؼَ ػَٔ  -2

 .اٌؼؼٍٟ –اإلتظبي اٌؼظجٟ ، ٝٛٞ إ٣َْٗ ٓضٞثكٌ ك٢ ٗوجغ   Cholinesterase إٔض٠ُ اٌى١ٌٛٓ إعت١ش٠ض

و١ٌٛٓ ، ٝصق٣ِٜٞج إ٠ُ ذ٢ ( ) ثُ٘جهَ ثُؼص تضط١ُ ِبدح األع١ت١ً و١ٌٛٓػ٠ِ  اٌى١ٌٛٓ إعت١ش٠ض ُإٔض٣٠ؼَٔ  -1

؛ ٝدجُضج٢ُ ٣ذطَ ػِٜٔج ، ك٤ٍَٝ صؤع٤ٌ ثُٔ٘ذٚ ، ٝصؼٞه ٗلجى٣ز ؿشجء ث٤ُِلز ثُؼع٤ِز إ٠ُ ٝظؼٜج  ٚصّغ خ١ٍه

فض٠ ٣ٌٜٔ٘ج  اٌؼٛدح إٌٝ صبٌخ اإلعتمطبةثُطذ٤ؼ٢ ك٢ فجُز ثٌُثفز ) أ١ هذَ ثّضوذجٍ ث٤ُْجٍ ثُؼصذ٢ ( ، أ١ 

 إٔ صْضوذَ ٓؤعٌ ؽو٣و ، ٝصٌٕٞ ٤ٜٓؤر ُ٪ّضؾجدز ُِقلَ ٌٓر آمٌٟ.

  إٔض٠ُ اٌى١ٌٛٓ إعت١ش٠ض                                          

  ث٤ٌُُٖٞ + فٔط ثُن٤ِي                                           ث٤ّ٧ض٤َ ٤ًُٖٞ 
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 ؟!  اروش األعجبة اٌتٟ تؤدٞ إٌٝ ػذَ صذٚث أمجبع ٌٍؼؼٍخ سغُ ٚرٛد ع١بي ػظجٟط : 

 ػوّ صٞثكٌ أ٣ٞٗجس ثٌُج٤ُّْٞ. -2

 .ATPػوّ صٞثكٌ ؽ٣َتجس  -1

 ػوّ صٞثكٌ أ٣ٞٗجس ثُصٞه٣ّٞ ثُٔٞؽذز. -0

 ٓغَ ث٤ّ٧ض٤َ ٤ًُٖٞ.ػوّ صٞثكٌ ثُ٘ٞثهَ ثُؼصذ٤ز  -0

ٚػش و١ف١خ إٔتمبي اٌغ١بي )  ط : اششس فغ١ٌٛٛر١خ اعتزبثخ اٌؼؼالد ا١ٌٙى١ٍخ ٌٍغ١بالد اٌؼظج١خ

 ( ؟! اٌؼظجٟ إٌٝ اٌؼؼٍخ ا١ٌٙى١ٍخ

 

 ٔظش٠خ اٌخ١ٛؽ إٌّضٌمخ ٌٙىغٍٟ  –إٔمجبع اٌؼؼٍخ آ١ٌخ 

 

أشٌٜ ثُ٘ظ٣ٌجس ثُض٢ كٌْس  ٘ىغٍٟ( ثُض٢ غٌفٜج  ٔظش٠خ اإلٔضالق) أٝ  ٔظش٠خ اٌخ١ٛؽ إٌّضٌمخصؼضذٌ ** 

 إٗوذجض ثُؼع٬س.

 ٕظش٠خاٌفىشح ** 

اٌتشو١ت اٌّزٙشٞ اٌذل١ك أل١ٌبف صؼضٔو كٌظ٤ز ثُن٤ٞغ ثَُُٔ٘وز ػ٠ِ  -

، ًَٝ ٤٤ُلز  ١١ٌفبدػع٤ِز صضٌٕٞ ٖٓ ٓؾٔٞػز  ١ٌفخ؛ إى إٔ ًَ  اٌؼؼالد

،  أوت١ٕ١خػع٤ِز صضٌٕٞ ٖٓ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ثُن٤ٞغ ثُذٌٝص٤٘٤ز ؛ ث٠ُٝ٧ ًك٤ؼز 

 .١ِٛع١ٕ١خٝثُغج٤ٗز ؿ٤ِظز 

  ششس إٌظش٠خ** 

صبٌخ ، ٝأمٌٟ ك٢  ١ٌفخ ػؼ١ٍخ فٟ صبٌخ إٔمجبعثّضنوّ ٢ٌِْٛ ثُٔؾٌٜ ث٩ٌُض٢ٌٗٝ ك٢ ثُٔوجًٗز د٤ٖ  -

 :  ٚاعتٕتذ ِب ٠ٍٟ، (  اإلٔجغبؽ)  اٌشاصخ

صَُ٘ن ثُن٤ٞغ ثُذٌٝص٤٘٤ز ثٌُٔٞٗز ٤ُ٨ُجف ثُؼع٤ِز ثُٞثفور كٞم ث٧مٌٟ ٓٔج :  فٟ صبٌخ اإلٔمجبع( 2)

 ٣ْذخ إٗوذجض أٝ صوِص ثُؼعِز.

  اٌششس -

( ٢ٌُ صضصَ  أ٠ٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ) صْ ص٣ٌٜٞ٘ج دْٔجػور  سٚاثؾ ِغتؼشػخصٔضو ٖٓ م٤ٞغ ث٤ّٞ٤ُٖٔ  -2

 دن٤ٞغ ث٧ًض٤ٖ.

 اٌّزّٛػبد اٌّتزبٚسح ِٓ خ١ٛؽ األوت١ٓ؛ ف٤ظ أٜٗج صْقخ  وخطبؽ١فصؼَٔ ثٌُٝثدػ ثُْٔضؼٌظز  -1

) ثُٔنَٕٝ ثُٔذجشٌ ُِطجهز ك٢  ATPدْٔجػور ثُطجهز ثُٔنَٝٗز ك٢ ؽ٣َتجس  دئصؾجٙ دؼعٜج ثُذؼط ،

 ك٤٘ضؼ ػٖ ىُي إٗوذجض ث٤ُِلز ثُؼع٤ِز. ثُؼعِز ( ،

 ُؼعِز.ٖٓ دؼعٜج ثُذؼط أع٘جء ث٩ٗوذجض ، ٌٝٛيث ص٘وذط ث Zخطٛؽ صضوجًح  -0

، صٔضو ٖٓ م٤ٞغ ث٤ّٞ٤ُٖٔ ٢ٌُ  أ٠ٛٔبد اٌىبٌغ١َٛم٤ٞغ ٣ضْ ص٣ٌٜٞ٘ج دْٔجػور :  اٌشٚاثؾ اٌّغتؼشػخ** 

 صضصَ دن٤ٞغ ث٧ًض٤ٖ.
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  تطشأ ػٍٝ ا١١ٌٍفخ اٌؼؼ١ٍخ أحٕبء اإلٔمجبع اٌؼؼٍٟاٌتغ١شاد اٌتٟ ** 

 ٗض٤ؾز صوجًح م٤ٞغ ث٧ًض٤ٖ ٖٓ دؼعٜج ثُذؼط. Iإٌّطمخ اٌّؼ١ئخ ٣وَ غٍٞ  -2

 ، ٝىُي دقْخ هٞر ث٩ٗوذجض. Hإٌّطمخ شجٗ اٌّؼ١ئخ ٣وَ أٝ ٣٘ؼوّ غٍٞ  -1

 ًٔج ٛٞ. Aإٌّطمخ اٌذاوٕخ ٣ذو٠ غٍٞ  -0

 ٖٓ دؼعٜج.  Z( ، ٗض٤ؾز صوجًح مطٞغ  اٌغبسو١ِٛش)  اٌمطؼخ اٌؼؼ١ٍخ٣وَ غٍٞ  -0

 ) ػ٘و ٍٝثٍ ثُٔ٘ذٚ (  فٟ صبٌخ اإلٔجغبؽ أٚ اٌشاصخ( 1)

ػٖ م٤ٞغ ث٧ًض٤ٖ ، كض٘ذْػ ثُؼعِز ، ٝىُي ػٖ غ٣ٌن إّض٬ٜى ثُؼعِز  اٌّغتؼشػخاٌشٚاثؾ صذضؼو  -2

 ، ُلصَ ثٌُٝثدػ ثُْٔضؼٌظز ػٖ م٤ٞغ ث٧ًض٤ٖ. ATPُؾَء ٖٓ ثُطجهز ثُٔنَٗز ك٢ ؽ٣َتجس 

 ػٖ دؼعٜج ثُذؼط ، كضؼٞه ثُوطغ ثُؼع٤ِز إ٠ُ غُٜٞج ث٧ّج٢ّ. Zخطٛؽ صضذجػو  -1

ٚػ١ٍّخ ، ثٌُٝثدػ ثُْٔضؼٌظز دن٤ٞغ ث٧ًض٤ٖ أع٘جء ث٩ٗوذجض  ػ١ٍّخ إتظبي ِّب عجك ٠تؼش أْ** 

 .ATPك٢ ؽ٣َتجس  اٌطبلخ اٌّخضٔخصقضجػ إ٠ُ ؛ ػٖ م٤ٞغ ث٧ًض٤ٖ ػ٘و ث٩ٗذْجغ  أفظبٌٙب

 

 لظٛس ٔظش٠خ اٌخ١ٛؽ إٌّضٌمخ 

 

إٔمجبع ٌُ تغتطغ تفغ١ش آ١ٌخ ( ، ٌُٜٝ٘ج  اٌّخططخ)  إٔمجبع اٌؼؼالد ا١ٌٙى١ٍخهجٓش ثُ٘ظ٣ٌز دضل٤ٌْ  **

ك٢ أ٤ُجف  اٌخ١ٛؽ اٌجشٚت١ٕ١خ، دجٌُؿْ ٖٓ ٝؽٞه دؼط ثُضوج٣ًٌ ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ صش٤ٌ إ٠ُ إٔ  اٌؼؼالد اٌٍّغبء

 .اٌؼؼالد ا١ٌٙى١ٍخك٢  اٌخ١ٛؽ األوت١ٕ١خ –إ٠ُ فو ًذ٤ٌ  – ٔٛع ٠شجٗصضٌٕٞ ٖٓ  اٌؼؼالد اٌٍّغبء

 

ً ٌٕظش٠خ اٌخ١ٛؽ  اٌؼؼ١ٍخ فٟ صبٌخ اإلٔمجبعخ ( ١ف) أٚ ا١ٌٍلبسْ ث١ٓ ا١ٌٍفخ ّؤثٍ :  ٚصبٌخ اإلٔجغبؽ ؽجمب

 ؟! إٌّضٌمخ

 ا١ٌٍفخ اٌؼؼ١ٍخ فٟ صبٌخ اإلٔجغبؽ ا١ٌٍفخ اٌؼؼ١ٍخ فٟ صبٌخ اإلٔمجبع ٚرٗ اٌّمبسٔخ

اٌشٚاثؾ 

 اٌّغتؼشػخ

صضصَ ثٌُٝثدػ ثُْٔضؼٌظز ثُٔٔضور ٖٓ م٤ٞغ 

ؾجٙ دؼعٜج ث٤ّٞ٤ُٖٔ دن٤ٞغ ث٧ًض٤ٖ ، عْ صْقذٜج دجص

 ثُذؼط ، كض٘وذط ثُؼعِز.

صذضؼو ثٌُٝثدػ ثُْٔضؼٌظز ػٖ م٤ٞغ ث٧ًض٤ٖ ، كض٘لصَ 

 م٤ٞغ ث٧ًض٤ٖ ػٖ م٤ٞغ ث٤ّٞ٤ُٖٔ ، ٝص٘ذْػ ثُؼعِز.

 صضوجًح ٖٓ دؼعٜج ثُذؼط ، ك٤وَ غٍٞ ثُؼعِز. Zخطٛؽ 
صضذجػو ػٖ دؼعٜج ثُذؼط ، كضؼٞه ثُوطؼز ثُؼع٤ِز إ٠ُ 

 غُٜٞج ث٧ّج٢ّ.

رض٠ئبد اٌطبلخ 

ATP 
 .ATPصقضجػ إ٠ُ ثُطجهز ثُٔنَٗز ك٢ ؽ٣َتجس  .ATPصقضجػ إ٠ُ ثُطجهز ثُٔنَٗز ك٢ ؽ٣َتجس 
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 اٌٛصذح اٌضشو١خ 

 

 .٤ٌِ٤ٜز: ٠ٛ ثُٞفور ثُٞظ٤ل٤ز ُِؼعِز ثُ تؼش٠فاٌ( 1)

: ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُٔظجٌٛ ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ُؼ٤ِٔز ث٩ٗوذجض  اٌٙذف ِٓ دساعتٙب( 2)

إ٫ ٓقصِز إٗوذجض ؽ٤ٔغ ثُٞفوثس ثُؼع٢ِ ؛ ٧ٕ إٗوذجض ثُؼع٬س ٓج ٛٞ 

 ثُق٤ًٌز ثٌُٔٞٗز ُِؼعِز.

 :  تشو١ت اٌٛصذح اٌضشو١خ( 3)

ِزّٛػخ ِٓ األ١ٌبف اٌؼؼ١ٍخ ٚاٌخ١ٍخ اٌؼظج١خ ** صضٌٕٞ ثُٞفور ثُق٤ًٌز ٖٓ 

 ، ف٤ظ إٗٚ :  اٌتٟ تغز٠ٙب

إ٠ُ ثُؼعِز ٣ضلٌع إ٠ُ ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ثُلٌٝع  ا١ٌٍف اٌؼظجٟ اٌضشوٟػ٘و همٍٞ  -2

 هثمَ ثُؼعِز. ثُؼصذ٤ز

ٖٓ ث٤ُ٧جف  233:  ٣5ـي١ ػوهثً ٣ضٌٝثؿ ٓج د٤ٖ  ١ٌف ػظجٟ صشوًَٟ  -1

ثُؼع٤ِز ، ٝىُي دٞثّطز صلٌػجصٚ ثُٜ٘جة٤ز ثُض٢ ٣ضصَ ثُٞثفو ٜٓ٘ج دجُصلجةـ ثُٜ٘جة٤ز 

 (. اٌٛطٍخ اٌؼظج١خ اٌؼؼ١ٍخثُق٤ًٌز ٤ُِلز ثُؼع٤ِز ك٢ ٓٞظغ ٣ؼٌف دـ ) 

   ( اٌؼؼٍٟ –اٌتشبثه اٌؼظجٟ )  اٌٛطٍخ اٌؼظج١خ اٌؼؼ١ٍخ** 

ٓٞظغ أٝ ٌٓجٕ إصصجٍ صلٌع ٜٗجة٢ ٤ُِق ػصذ٢ ف٢ًٌ ) ُن٤ِز ػصذ٤ز ( 

 دجُصل٤قز ثُٜ٘جة٤ز ثُق٤ًٌز ٤ُِلز ثُؼع٤ِز.

  ِّب عجك ٠تؼش أْ** 

 .ا١ٌٍفخ اٌؼؼ١ٍخُِؼعِز ث٤ٌِ٤ُٜز ٠ٛ  اٌتشو١ج١خثُٞفور  -2

 .اٌضشو١خاٌٛصذح ُِؼعِز ث٤ٌِ٤ُٜز ٠ٛ  اٌٛظ١ف١خثُٞفور  -1

 .اٌمطؼخ اٌؼؼ١ٍخأصـٌ ٝفور إٗوذجض ٠ٛ  -0

 

 ٚا١ٌٍفخ اٌؼؼ١ٍخ ؟! اٌٛصذح اٌضشو١خ ط : لبسْ ث١ٓ

 ا١ٌٍفخ اٌؼؼ١ٍخ اٌٛصذح اٌضشو١خ 

 ثُٞفور ثُض٤ًٌذ٤ز ُِؼعِز ث٤ٌِ٤ُٜز. ثُٞفور ثُٞظ٤ل٤ز ُِؼعِز ث٤ٌِ٤ُٜز. اٌتؼش٠ف

 اٌتشو١ت
صضٌٕٞ ٖٓ ٓؾٔٞػز ٖٓ ث٤ُ٧جف ثُؼع٤ِز ٝثُن٤ِز 

 ثُؼصذ٤ز ثُض٢ صـي٣ٜج ػٖ غ٣ٌن صلٌػجصٜج ثُٜ٘جة٤ز.

 -"ّج٤ًًُٞٔج  "جء ث٤ُِلز ثُؼع٤ِز ؿش) صضٌٕٞ ٖٓ 

 .( "ّجًًٞد٬ٍّ " ٤ّضٞد٬ٍّ  - ٤٤ُلجس ػع٤ِز
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 ؟! ِبرا ٠مظذ ثبٌتغز٠خ اٌؼظج١خ ٌأل١ٌبف اٌؼؼ١ٍخط : 

 إ٠ُ ثُؼعِز ٣ضلٌع إ٠ُ ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ثُلٌٝع ثُؼصذ٤ز هثمَ ثُؼعِز. ا١ٌٍف اٌؼظجٟ اٌضشوٟػ٘و همٍٞ  -2

ٖٓ ث٤ُ٧جف ثُؼع٤ِز ، ٝىُي دٞثّطز  233:  ٣5ـي١ ػوهثً ٣ضٌٝثؿ ٓج د٤ٖ  ١ٌف ػظجٟ صشوًَٟ  -1

صلٌػجصٚ ثُٜ٘جة٤ز ثُض٢ ٣ضصَ ثُٞثفو ٜٓ٘ج دجُصلجةـ ثُٜ٘جة٤ز ثُق٤ًٌز ٤ُِلز ثُؼع٤ِز ك٢ ٓٞظغ ٣ؼٌف دـ ) 

 (. ظج١خ اٌؼؼ١ٍخاٌٛطٍخ اٌؼ

 ) اإلرٙبد اٌؼؼٍٟ ٚاٌشذ اٌؼؼٍٟ ( إرٙبد اٌؼؼٍخ 

 

  عجت إرٙبد ٚتؼت اٌؼؼٍخ( 2)

٣ؤه١ إ٠ُ إٗوذجض ثُؼعِز دصًٞر ٓضضج٤ُز ٣ٌّٝؼز ، ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ ٗوص ث٧ًْؾ٤ٖ  ِزٙٛي ػ١ٕفديٍ  -

  ك٢ ثُؼع٬س ، ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ ص٘لِ ثُؼعِز ٫ٛٞثة٤جً ، ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ :

 .اإلرٙبد اٌؼؼٍٟثُي١ ٣ؤه١ إ٠ُ  صّغ اٌالوت١هصٌثًْ  -2

 .اٌشذ اٌؼؼٍٟثُي١ ٣ؤه١ إ٠ُ  ATPرض٠ئبد ص٘جهص  -1

  اٌششس

ظٜج دصًٞر ٓضضج٤ُز ّذخ إؽٜجه ٝصؼخ ثُؼعِز ٛٞ إٗوذج -2

ألْ اٌذَ ال ٠غتط١غ ٔمً األوغز١ٓ ثبٌغشػخ  ٣ٌّٝؼز ؛ ٝىُي

 ٤ُٞكٌ ُِؼعِز إفض٤جؽجصٜج ٖٓ ثُض٘لِ ٝإٗضجػ ثُطجهز. اٌىبف١خ

) ٗشج  ِبدح اٌز١ٍىٛر١ُٜٓٝيث صِؾؤ ثُؼعِز إ٠ُ صق٣َٞ  -1

 .رٍٛوٛصف٤ٞث٢ٗ ( إ٠ُ 

) ك٢ ؿ٤جح  اٌتٕفظ اٌال٘ٛائٟدط٣ٌوز  اٌزٍٛوٛص٣ضؤًْو  -0

صؼط٢ ثُؼعِز كٌصز أًذٌ ُِؼَٔ ،  إلٔتبد ؽبلخث٧ًْؾ٤ٖ ( 

تؼت ثُي١ ٣ْذخ  صّغ اٌالوت١ه ٣ٝ٘ضؼ ػٖ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز صٌثًْ

 .اٌؼؼٍخ ٚإرٙبد٘ب

) ثُ٘جصؼ ػٖ ص٘لِ ثُؼعِز  ATPتٕبلض رض٠ئبد ًٔج إٔ  -0

٣ؤه١ إ٠ُ ػوّ إٗلصجٍ ثٌُٝثدػ ثُْٔضؼٌظز ػٖ (  جً ٫ٛٞثة٤

م٤ٞغ ث٧ًض٤ٖ ، كضظَ ٌٓصذطز دٜج ٝصظَ ثُؼعِز ك٢ فجُز 

 .ذ اٌؼؼٍٟاٌشإٗوذجض ْٓضٌٔ ٝؿ٤ٌ هجهًر ػ٠ِ ث٩ٗذْجغ ، ٓٔج ٣ْذخ فوٝط 

 ثُنِٞه ٌُِثفز ( ) ػٖ غ٣ٌن  و١ف١خ صٚاي إرٙبد اٌؼؼٍخ( 1)

 .األوغز١ٓػ٘و ثٌُثفز ، صصَ إ٠ُ ثُؼعِز ٤ًٔز ًجك٤ز ٖٓ  -2

) ٝك٢ ٗلِ ثُٞهش ٣ضٞهق ثُض٘لِ  ATPرض٠ئبد ٝإٗضجػ ٤ًٔز ًذ٤ٌر ٖٓ  ثبٌتٕفظ اٌٙٛائٟصوّٞ ثُؼعِز  -1

 .ث٩ؽٜجه ثُؼع٢ِ صو٣ًؾ٤جً فض٠ ٣٘ؼوّ ( ي ، ك٤و٬ًَض٤ث٬ُٛٞثة٢ ، ٣ٝضٞهق ص٤ٌّخ فٔط ثُ

 .إٔجغبؽ اٌؼؼٍخػٖ م٤ٞغ ث٧ًض٤ٖ ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ  إٔفظبي اٌشٚاثؾ اٌّغتؼشػخٛيٙ ثُطجهز ػ٠ِ صؼَٔ  -0

 ٖٓ ؽو٣و ك٢ صضجدغ ٖٓ ث٩ٗوذجظجس ٝث٩ٗذْجغجس.ٝصذوأ ، صؼٞه ثُؼعِز إ٠ُ فجُضٜج ثُطذ٤ؼ٤ز ٝدجُضج٢ُ  -0
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  ِالصظبد** 

، ٓٔج  ٚطٛي إٌجؼبد اٌؼظج١خ غ١ش اٌظض١ضخ ِٓ اٌّخ إٌٝ اٌؼؼالددْذخ  اٌشذ اٌؼؼٍٟهو ٣قوط  -

 ٣ضؼجًض ٓغ ث٧هثء ثُطذ٤ؼ٢ ُٜج.

 ك٢ فوٝط صَٔم ُِؼع٬س ٝفوٝط َٗف ه١ٞٓ. اٌشذ اٌؼؼٍٟ اٌضائذ ػٓ اٌضذ٣ٌٖٔ إٔ ٣ضْذخ  -

ؽَا  2ُِؼعِز  اٌتٕفظ اٌال٘ٛائٟ، د٤٘ٔج ٣٘ضؼ ػٖ  ATPؽَا  38ُِؼعِز  اٌتٕفظ اٌٙٛائ٣ٟ٘ضؼ ػٖ  -

ATP .كوػ 

 

 ط : لبسْ ث١ٓ اإلرٙبد اٌؼؼٍٟ ٚاٌشذ اٌؼؼٍٟ ؟! 

 اٌشذ اٌؼؼٍٟ اإلرٙبد اٌؼؼٍٟ 

 اٌغجت

 تشاوُ صّغ اٌالوت١ه 

ال٘ٛائ١بً ثؼذ ثزي ِزٙٛد ػ١ٕف ٔت١زخ تٕفظ اٌؼؼٍخ 

فٟ ظً غ١بة األوغز١ٓ ٚاإلٔمجبع اٌغش٠غ 

 ٚاٌّتٛاطً ٌٍؼؼٍخ.

ٔت١زخ تٕفظ اٌؼؼٍخ ال٘ٛائ١بً ثؼذ  ATPتٕبلض رض٠ئبد  -1

، ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ ػذَ إٔفظبي اٌشٚاثؾ ثزي ِزٙٛد ػ١ٕف 

اٌّغتؼشػخ ػٓ خ١ٛؽ األوت١ٓ ، ِّب ٠زؼً اٌؼؼٍخ فٟ 

 .لبدسح ػٍٝ اإلٔجغبؽ إٔمجبع ِغتّش ، ٚتظجش غ١ش

ٚطٛي إٌجؼبد اٌؼظج١خ دْذخ  اٌشذ اٌؼؼٍٟهو ٣قوط  -2

، ٓٔج ٣ضؼجًض ٓغ  غ١ش اٌظض١ضخ ِٓ اٌّخ إٌٝ اٌؼؼالد

 ث٧هثء ثُطذ٤ؼ٢ ُٜج.

 اٌؼالد 

 ؽش٠ك اٌخٍٛد ٌٍشاصخ  ػٓ

ص١ج أٔٗ ػٕذ اٌشاصخ ، تظً إٌٝ اٌؼؼٍخ و١ّخ وبف١خ 

 ِٓ األوغز١ٓ.

اٌال٘ٛائٟ ٠ٚتٛلف أ٠ؼبً ٚثبٌتبٌٟ ٠تٛلف اٌتٕفظ 

تشاوُ صّغ اٌالوت١ه ، ٚتؼٛد اٌؼؼٍخ إٌٝ صبٌتٙب 

 ثؼذ صذٚث اٌتٕفظ اٌٙٛائٟ. اٌطج١ؼ١خ ِشح آخشٜ

 ؽش٠ك اٌخٍٛد ٌٍشاصخ  ػٓ

ص١ج أٔٗ ػٕذ اٌشاصخ ، تظً إٌٝ اٌؼؼٍخ و١ّخ وبف١خ ِٓ 

 األوغز١ٓ.

ٝإٗضجػ ٤ًٔز ًذ٤ٌر ٖٓ  ثبٌتٕفظ اٌٙٛائٟٝدجُضج٢ُ صوّٞ ثُؼعِز 

 .ATPرض٠ئبد 

ػٖ م٤ٞغ  إٔفظبي اٌشٚاثؾ اٌّغتؼشػخصؼَٔ ٛيٙ ثُطجهز ػ٠ِ 

 .إٔجغبؽ اٌؼؼٍخث٧ًض٤ٖ ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ 
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 دالالد سل١ّخ داخً رغُ اإلٔغبْ 

 

 0ػؾ٣َز +  5هط٤٘ز +  5ظ٣ٌٜز +  21ػ٘و٤ز +  7كوٌر )  33=  اٌؼّٛد اٌفمشٞ فمشادٓؾٔٞع ( 2)

 ػصؼص٤ز (.

 5ػؾ٣َز "  2هط٤٘ز +  5ظ٣ٌٜز +  21ػ٘و٤ز +  7ػظٔز )  26=  اٌؼّٛد اٌفمشٞ ػظبَ( ٓؾٔٞع 1)

 كوٌثس ِٓضقٔز " (. 0ػصؼص٤ز "  2كوٌثس ِٓضقٔز " + 

 ػظجّ. 8ُِؾٔؾٔز =  ( اٌخٍفٟ)  ػظبَ اٌزضء اٌّخٟ( ٓؾٔٞع 0)

 كوٌر ظ٣ٌٜز (. 21ػظٔز ثُوص +  2ظِغ +  10ػظٔز )  37=  ػظبَ اٌمفض اٌظذسٞٞع ( ٓؾ0ٔ)

 ػظٔز صٌهٞر (. 1ُٞؿ ًضق +  1ػظجّ )  4=  ػظبَ اٌضضاَ اٌظذسٞ( ٓؾٔٞع 5)

ٍٗو "  2ًؼذٌر +  2ػعو + ػظجّ ثُْجػو "  2ػظٔز )  30=  ػظبَ اٌطشف اٌؼٍٛٞ اٌٛاصذ( ٓؾٔٞع 5)

 ٤ٓ٬ّجس " (. 20ػظجّ دٌثفز ث٤ُو +  ٤5و + ػظجّ دٌّؾ ثُ 8+ ػظجّ ث٤ُو " 

شظ٤ز +  2ًظلز + ػظجّ ثُْجم "  2كني +  2ػظٔز )  30=  ػظبَ اٌطشف اٌغفٍٟ اٌٛاصذ( ٓؾٔٞع 7)

 ٤ٓ٬ّجس " (. 20ػظجّ دٔشػ ثُووّ +  5ػظجّ دٌّؾ ثُووّ +  7هصذز " + ػظجّ ثُووّ "  2

صؾ٣ٞق  1صؾ٣ٞق فو٢ +  ٣1ق أًٝؿ + صؾٞ 1صؾج٣ٝق )  6=  تزب٠ٚف ا١ٌٙىً اٌطشفٟ( ٓؾٔٞع 8)

 دجَُٗو (.

أًدطز ) ًدجغ ص٤ِذ٢ أٓج٢ٓ + ًدجغ ص٤ِذ٢  4=  ٚاصذك٢ غٌف  األسثطخ فٟ ِفظً اٌشوجخ( ٓؾٔٞع 9)

 مِل٢ + ًدجغ ؽجٗذ٢ + ًدجغ ّٝط٢ (.

 ػظٔز. 206=  ؽْْ ث٩ْٗجٕػظبَ ( ٓؾٔٞع 23)

 .ػؼٍخ أٚ أوخش 620= فٞث٢ُ  ؽْْ ث٩ْٗجٕ ػؼالد( ٓؾٔٞع 22)

٤٤ُلز  2000 : 1000= ٓج د٤ٖ  اٌٛاصذحا١ٌٍفخ اٌؼؼ١ٍخ ثُض٢ صٞؽو ك٢  ا١١ٌٍفبد اٌؼؼ١ٍخ( ٓؾٔٞع 21)

 ػع٤ِز.

 ٤ُلز ػع٤ِز. 100 : 5= ٓج د٤ٖ  ١ٌف ػظجٟ صشوٟ ٚاصذثُض٢ ٣ـي٣ٜج  األ١ٌبف اٌؼؼ١ٍخ( ٓؾٔٞع 20)
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