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 رقوها ىدشارلا دمحم نب دمج ىلاعم ىلإ
 قامع ةنطلسي مالعإلا ريزو

 :آريودقت اضم
 .ىمالعإلا لمعلا ىف هتيمهأو ىملعلا ثحبلاب هئامبإل

 :ازارتعإو
 .ةلصتم تاونس رشع ىدم ىلع .هيلاعم عم لمعلاب

 ريمتملا ىداهلا هبولسأو ةيملعلا هتيؤر لضفي - ترمثأ
 ةريسم نع تادلجم ةسمخ رادصإ - ةرادإلا ىف

 .ةتاماهساو ىنامعلا مالعإلا

 هريقوت لالخ نم .باتكلا اذه دادعإ ىف هيلاعم رودب
 اذه لوصف تناكف .فيلاتلاو ثحبلل بسانملا خانملا

 تارمت نم ةرمث .ةيقيبطتلا هجذامبو .ةيرظنلا باتكلا

 .ىمالعإلا لاجملا ىف ىملعلا ثحبلل هتياعرو هةمامتهإ

 دبعلا ىلدع فطاع .د.أ
 ماعلا ىأرلا ثوحب زكرم ريدم
 ةرهاقلا ةعماج - مالعإلا ةبلك



 ادح ةيناذ ةمدفم

 ءاعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسإل ةيرظنلا سسألاب فيرعتلا ىلإ باتكلا اذه ىعسي
 .لاجملا اذه ىف ةيبرعلا تاماهسإلا نم ةلثمأب ءىراقلا فرعيو ؛هيقيبطت جذاف ميدقتو .مالعإلاو

 ةينامعلا مالعإلا ةرازو ىنتراتخأ امنيح ؛589١ ماع ىلإ باتكلا اذه رادصإ ةركف دوعت
 دادعإلا لالخ نم تفكعو .نيدهاشملاو نيعمتسملا ثوحبو تاساردو ماعلا ىأرلل ًاراشتسم
 اذه اهنم نوكتي ىتلا ةيرظنلا سسألا دادعإ ىلع :ىمويلا ىثحبلا لمعلاو ةيبيردتلا تارودلل

 وأ .اهئارجإل ططُخ وأ لعفلاب تيرجأ ثوحب نم ةيقيبطتلا جذامنلا مظعم تءاجو .باتكلا
 ىف تردص وأ .رهزألا ةعماج نع ردصت ىتلا ةيمالعإلا ثوحبلا :ةلجم ىف اهضعب ردص
 تاما رحتما و ةامنع ةنطلسب مالعإلا ةريسم نع ةيقيبطتو ةيرظن تامرلعم مدقت تادلجمو بتك

 .ةققحتملا تاعابشإلاو ةينامعلا مالعإلا لئاسول ىبرعلاو ىنامعلا روهمجلا

 ىلاحلا مالعإلا ريزو ىدشارلا دمحم نب دمح ىلاعمل ةبقاثلا ةيملعلا ةيؤرلا تمهاس دقلو
 ىمالعإلا لمعلا ةمدخل ىملعلا ثحبلا فيظوت ىلع هصرحو - كاذنا مالعإلا ةرازو ليكو -
 اذه لوصأ دادعإ ىف .بسانملا ىملعلا خانملاو ,ةيرشبلاو ةيداملا تايناكمالا ةفاك ريفوتو
 ةيمالعإلا تاساردلا مسق ىف ثحبلا جهانم ةدام سيردتل ىرايتخإ هرادصاي لجعو .باتكلا
 دهعمب ةعاذإلا ثوحب جهانم ةدامو ةيبرعلا لودلا ةعماجب ةيبرعلا تاساردلاو ثوحيلا دهعمب
 ةدام فيظوتب ىمامتهإ ىلإ ةفاضإلاب .ريوتكأ ” ةعماج مالعإلا ةيلكو لاصتالا نونفو مالعإلا
 نونفو مالعإلاو .ةرهاقلا ةعماج مالعإلاو .سمش نيع ةعماج بادآلا :تايلكب ماعلا ىأرلا
 ةماعلا ةئيهلا اهتدقع ىتلا ةيبيردتلا تارودلاو ربوتكأ نم سداسلا ةعماجب لاصتالا
 ملعُتو .ةيلمع ةدام ماعلا ىأرلا ةدام نوكتل نيرحبلا ةلودب مالعإلا ةرازوو تامالعتسالل
 ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسال ةيجهنملا تاوطخلاو ةيرظنلا نديسألا نير اسملا وأ بلاظلا
 .مالعإلاو

 ام - لاجملا اذه ىف ةيلمع ةسراممو ةيرظن ةربخ لالخ نم - باتكلا اذه مدقي نأ علطتأو >
 ىأرلا ثوحبو تاعالطتسا ذيفنتو ميمصت ىلع ىمالعإلا سرامملاو ثحابلاو بلاطلا ديفي
 .مالعإلاو ماعلا

 ةعاذإلا تائيه ءاسؤرو .برعلا مالعإلا ءارزو ىلاعملا باحصأل صاخ ركشب هةفوتاو
 تاك ىريبدمو .ةيفحصلا تاسسؤملاو ةيمالعالا تائيهلا ءاسؤرو .ةيبرعلا نويزفيلتلاو

 مدعم واد



 مهبالط ىلإ اوراشأ نيذلا .مالعإلا ةذتاسأ تاليمزلاو ءالمزلا لكل ىركشب هجرتأ امك

 مالعإلا ماسقأو دهاعمو تايلك فلتخمب لاجملا اذه ىف ىملع عجرمك فلؤملا اذه ىلع دامتعالاب
 نم سداسلا ةعماجب مالعإلا دهعمو ةيلك ديمع ديجملا دبع ىليل .د.ا :ركذلاب صخاو ةيبرعلا

 تاقالعلا مسق سيئرو ةرهاقلا ةعماجب ةماعلا تاقالعلا ذاتسا فسوي دومحم .د.ا .ربوتكا

 سيئرو مالعإلا دهعم ليكو ىفطصم ديس اديوه .د .ربوتكأ نم سداسلا ةعماجب نالعإلاو ةماعلا

 مالعإلا مسق سيئر ىلع نسح .د .ريوتكأ نم سداسلا ةعماج مالعإلا ةيلكب ةعاذإلا مسق
 ذاتسألا بلط ليبن .د .اينملا ةعماج مالعإلا مسقب دعاسملا ذاتسألا دعس دمحم .د .اينملا ةعماجب

 ةيلكب نيسردملا نيدلا حالص دلاخ .د .رافغلا دبع لداع .د .ةرهاقلا ةعماج مالعإلا ةيلكب دعاسملا

 .ةفاحصلل مويلا رابخا ةيميداكاب ىغانلا ديس .دو روكدم ىعرم .د .ةرهاقلا ةعماج مالعإلا

 لامك .د ,ربوتكا نم سداسلاب مالعإلا دهعمب ميحرلادبع اطعو ,ىشيبارطلا تقريم :ةرتاكدلا

 رصم ةعماج مالعإلا ةيلكب سردملا ةزمح ناليج .د ؛ناولح ةعماجب مالعإلا مسقب سردملا ىضاقلا
 .ساورلا رونأ .ىخيشملا دمحأ,ىخيشملا ضوع دمحم :ةرتاكدلا ءاقدصألاو ,ايجولونكتلاو مولعلل

 ءانينقا ةذتاماو .ةقراشلا ةعماجب ىلعلا ةيزوف .د .ءسوباق ناطلسلا ةعماج مالعإلا مسقب مهن هط

 ةيبيللا ةيريهامجلا ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ,ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةتاعماجب مالعإلا

 .نيطسلفو «ةيرئازجلا ةيروهمجلا ,.ىمظعلا ةيكارتشالا

 : داومل مهسسيردت ىف فلؤملا اذه ىلع مهدامتعا نم ةدمتسملا ةيملعلا مهتاظحالمل ناك دقلف

 ريوطت ىف أماه ًارود ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسا .ماعلا ىأرلا .ىمالعإلا ثحبلا جهانم

 فلؤملا اذه نم ةيناثلا ةعبطلا

 تاعوضوم لوانتيس ىذلاو ,ةنكمم ةصرف برقأ ىف ىناشلا ءزجلا رادصا ىلإ علطتأو

 .ىرخأ ةيجهنم تالاجمو

 وتلا ىلو هللاو

 ءيطت# ؟ . ." سرام ىف ةرهاقلا
 - علا تدع فطاع ءلءر

 ماعلا صأرلا ثوحب زكرسم ريدم

 ةرهاقلا ةعماج - مالع.الا ةيلكب ذاتسإالاو

000 0 



 لولا لصفلا

 مالعالاو ماعلا ىاأرلا ثوحب ىف اهتامادختساو تاسعلا عاونا

 ' ثوحب ىف اهتامادختساو اهعاوناو تانيعلاب فيرعتلا ىلإ لصفلا اذه فدهي

 :ةيتآلا رصانعلا لالخ نم مالعإلاو ماعلا ىأرلا

 ٠ ىف تانيعلا ثوحب تازيممو تانيعلا ثوحبو ةلماشلا ثوحبلا نيب ةنراقم :الوأ

 ظ .مالعإلاو ماعلا ىأرلا لاجم

 :لالخ نم مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف تانيعلا عاونا :ايناث

 .اهبويعو اهتازيممو اهنيوكت بيلاساو .اهعاونأ :ةيلامتحالا ريغ تانيعلا ( أ )

 .اهيويعو اهتازيممو اهنيوكت بيلاسأو .اهعاونأ :ةيلامتحإلا تانيعلا (ب)

 ش قارلا ترهن ىف تاقيغلا ثوحب ىف ةمدختسملا ةيملعلا تاحلطصملا ضعب :اشلاث ظ

 :مالعإلاو ماعلا

 عمتجملا ( أ )

 ةنياعملا تادحو (ب)

 هيف اهرفاوت ىغبني ىتلا طورشلاو ديجلا ةنياعملا راطا (ج)

 :مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف تانيعلا ءاطخا ( د )

 ةنياعملا ءاطخا (١//د)

 .زيحتلا ءاطخا(؟/د)

 .ةيقيبطت جذاف :اعبار



 د 0

 : كمدفهم

 اذا ام ددحي نأ ثحابلا ىلع نيعتيو ,(رسأ وأ الثم دارفأ) تادحو نم عمتجملا بكرتي
 هسفن ثحابلا دجي انهو :ةفيع نهددأ هددح ىذلا عمتجملا تادحو لك نم هتانايب عمجي ناك

 تانيعلا ثوحبو ةلماشلا ثوحبلا ىه :ةساردلا قاطنب قلعتي اميف ثوحبلا نم نيعون مامأ
 :ىلاتلا وحنلا ىلع

 تانيعلا ثوحبو ةلماشلا ثوحبلا نيب ةنراقم :الوا

 :ةلماشلا ثوحبلا( أ )

 ىف ثدحي امك .عمتجملا تادحو لك ىلع ىرجت ىتلا ثوحبلا ىه ةلماشلا ثوحبلا نإ

 تايناكمإو ليوط تقو ىلإ جاتحتو فيلاكتلا ةريثك ةقيرطلا هذه نأ الإ ,ةماعلا تاددعتلا
 رادقم ىلإ ةراشإلا ددصلا اذه ىف ىفكيو .نيثحابلل اهضعب وأ اهلك رفوتت ال دق ةلئاط

 تاونس رشع لك ماع ىموق ءاصحإب تاموكحلا ضعب موقت امدنع لذبي ىذلا تقولاو دهجلا

 ىدؤي عمتجملا دارفأ عيمج نم تانايبلا عمج نأ ىلإ ةفاضإلاب .تالاحلا ةسارد ىف قمعتلا
 مهنم تانايبلا عيمجل مزاللا دوهجملا ةماخضو دارفألا ددع ةرثكل ةجيتن ةريثك ءاطخأ ىلإ
 ةرثك نم ضعبلا للم ىلإ ىدؤي عمتجملا دارفأ عيمج ىلع ثحب ءارجإ نأ نع الضف ءاعيمج
 ربتعي امك .نيثحابلا عم نواعتلا مدع ىلإ مهعفدي امم اعابت مهيلع ىرجت ىتلا ثاحبإلا
 .رربم الب دهجلاو تقولل عايض ةباثمب هسناجت ةلاح ىف هلك عمتجملا ةسارد

 نع . اهمظعم ىف ةقدلا انئش اذإ وأ  ثحبلا جهانم بتك ىف انثحب ول هنأ ةصالخلاو
 ىتلا ميمعتلا ءاطخأ بنجم ىهو ةدحاو ةزيم ىوس دجن نل لماشلا رصحلا بولسأ عابتا ايازم
 ىلع مكحلا ىف «ةنيعو» عمتجملا نم نيعم عاطق نم ةذوخأم تانايب مادختسا نع جتنت

 .لكك عمتجملا

 دس يلقي دس



 مزلتست ةرورض كانه لب .لماشلا رصحلا مادختسال ةرورض ال هنأ قبس ام ىنعي الو

 ,ددعلا ليلق وأ ادودحم ثوحبملا عمتجملا ناك ام اذإ ةصاخو لماشلا رصحلا مادختسا

 نيمئاقلا عمتجم وأ .عناصملا ىقاب نع فلتخي عنصم لامع وأ ,تايلكلا ضعب بالطك

 .خلإ ..مالعالا لئاسو ىدحإ ىف لاصتالاب

 2  :تانيعلا ثوحب (ب)

 ةقيرطب راتخي لكلا لثمي اضعب ةساردلاب لوانتت ىتلا ثوحبلا ىه تانيعلا ثوحب نإ

 لجرلا اهمدختسيو ليوط نمز ذنم ةفورعم لب .ةديدج تسيل تانيعلا ةركفو .ةيملع

 ةقيرط اهنأ ىلإ هبتني نأ نود هنوئش فلتخم ىف تارم ةدع ةيمويلا هتايح ىف ىداعلا

 انه:صخش ديري امدتعت ىفلع: نئاننآ ىلع ثيتب اذا ةميلس تاجاتتتسا ىلا :ىدؤت ةيملع

 هناف شامقلا نم بوث ءارش ديري امدنعو .ءاهرابتخال «ةليلق ةيمك» ذخأي وهف لالغ ءارش
 هنأف نيعم ىسارد لصف ىوتسم ةفرعم نيهجوملا دحأ ديري امدنعو ءهنم ةريغص ةعطق ذخأي

 بيبطلا بلطي امدنع كلذكو ,ءلصفلا اذه نم ةبلطلا نم ةعومجم وأ بلاط رابتخاب موقي

 همد لك سيلو ضيرملا مد نم ريغص ردق ليلحتب ليلاحتلا بيبط ىفتكي ضيرملا هد صحف

 .عبطلاب

 .هنم ذخؤت ىذلا عمتجملل ةلثمم تريتُخا اذإ ةنيعلا نأ ىلع ثوحبلا نم ريشك تلد دقو

 سفن ىفو .نيثوحبملل ةبسنلاب وأ ثحابلل ةبسنلاب ءاوس دهجلا نم ريثك ريفوت ىلإ ىدؤت
 عيمج ىلع ثحبلا انيرجأ ول اهيلع لصحن ىتلا جئاتنلا نم ةبيرق جئاتنلا نوكت تقولا

 .عمتجملا تادرفم

 هتسارد ىف ١94١ ةنس ىرتنور ةسارد نم تانيعلا ثوحب ىف ةقثلا تدكأت دقلو

 ام نيب نراقو ةلماعلا ةقبطلا ةلاح سرد ذإ ةيناطيربلا ندملا ىدحإ ىف رقفلا نع ةيكيسالكلا

 ىلع ةساردلا ىرجأ ثيح نكسلا راجيإ ىلع لخدلا ةيحان نم ةتوافتم ةلماع تاقبط هقفنت

 نيتساردلا جئاتن نيب نراقو ةمظتنم ةيئاوشع ةنيع مادختساب ةساردلا ىرجا مث هلك عمتجملا

 .ةريبك ةجرد ىلإ ةبراقتم امهجئاتن دجوو

 اسعا © دس



 :مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف لماشلا رصحلاب ةنراقم ةنيعلا قيرط نع ثحبلا تازيمم (ج)

 :ىلي اميف لماشلا رصحلاب ةنراقم ةنيعلا قيرط نع ثحبلا تازيمم مهأ لثمتت

 نأل فيلاكتلا ىف داصتقالا ىلاتلابو .ثحبلا مامتإل نيمزاللا دهجلاو تقولا راصتخا -

 ةقيرطب ثحبلا هجاتحي امب ةنراقم لاملاو دهجلاو تقولا نم ديزم ىلإ جاتحي لماشلا ثحبلا

 .ةنيعلا

 عمتجملا نم اءزج انمدختسا ام اذإ ةقيقدلا تاباجإلا ىلع ةلوهسب لوصحلا نكمي -

 ىف ابعص كلذ نوكي امنيب :ةنيعلاب ثحبلا ةلاح ىف نيبيجتسملا ريغ عبتت لهسيو .ىلكلا

 اهلاسرإ ةلاح ىف هنأ دجن ديربلاب ةلسرملا تانايبتسالا ةلاح ىف الثمف :لماشلا رصحلا ةلاح

 ناك ول ىتح درلاب اوبيجتسي مل نيذلا ىلع طغضلا بعصلا نم نوكي هلك عمتجملا دارفأل

 دارفألا ددع ةلقل ةداع نكمي ةنيعلا ةلاح ىف امنيب .دارفألا ددع ةرثكل كلو ايرابجا درلا

 تاباجإ ىلع عالطالا نكمي امك .ةيصخشلا تارايزلاب وأ ةيلاوتملا تالاصتالاب مهتعباتم

 اهلامكتسال تاءارجا انذختأ ةصقان تانايبلا ضعب نا اندجو ام اذإف اهدورو درجمب ةنيعلا

 .دودرلا ضعب ىف كشلا انلخد ام اذإ اهرابتخال وا

 دارفأ نم هيلع لوصحلا عيطتسن امم رثكأ تانايب ىلع ةنيعلا دارفأ نم لوصحلا نكمي -

 نكمي وأ نيبردم نيثحاب ىلع لوصحلا ناكمإل ةساردلا ىف قمعتن انلعجي امم هلك عمتجملا

 ضعب حرش ىلإ جاتحت ىتلا تاباجالا ىلع لوصحلا مهنكمي ىتح مهددع ةلقل  مهبيردت

 .لاؤسلاب ةقلعتملا ميهافملا وأ تاحلطصملا

 اهصيخلتو تانايبلا عمج ةمهم زاجنإ ىلع عمتجملا نم ءزج مادختسا دعاسي -

 عمتجملا نع تامولعملا ضعب اندرأ ام اذإ ةصاخو ادج لهس اذهو .تقو لقأ ىف اهليلحتو

 .ام ةيضق لايح ماعلا ىأرلل ىروفلا عالطتسالا ..لثم ةعرسلا هجو ىلع

 برلسأ مادختسا ثحيلاب نيمئاقلا ىلع ضرفت دق ةساردلا لحم عتجملا ةعيبط -

 ..ام جمانرب ةدهاشم ىدم ىلع فرعتلل ثحب ءارحإ وأ ,ءضيرملا مد ليلحتك طقف تانيعلا

 دا ١ ءااس



 .خلإ
 ىف اداصتقا رثكأ اهنأ ىف لثمتت لماشلا رصحلاب ةنراقم ةنيعلا تازيمم نإ :ةصالخلاو

 نم ربكأ ةجرد رفوت امك ءاهتلودج وأ اهغيرفت وأ تانايبلا عمج ىف ءاوس دهجلاو تاقفنلا
 ةلق نّكَت امك ,ةيبتكملاو ةيناديملا ةعجارملا تايلمع وأ ئىناديملا لمعلا ىف ءاوس ةقدلا

 .ثحبلا بناوج لك ةسارد اهيضتقت ىتلا ةلثسألا نم ديزم هيجوت نم تالاحلا

 :مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب يف تانيعلا عا ونأ :ايناث

 ريغ تانيعلا :امه نيعون ىلإ ماعلا ىأرلا ثوحب ىف مدختست ىتلا تانيعلا مسقنت
 :ىلاتلا وحنلا ىلع ةيلامتحإلا تانيعلاو ةيلامتحالا

 :ةيلامتحالا ريغ تانيعلا ( أ )

 صخلتتو .ةميلسلا سسألا ريغب ذخؤت ىتلا تانيعلا ىه ةيلامتحالا ريغ تانيعلا نإ
 اهجئاتن نإف كلذلو ءايملع وأ احيحص اليثمت هنم ةذوخأملا عمتجملا لثمت ال اهنأ ىف اهبويع
 ام ةيلامتحالا ريغ تانيعلا ةلثمأ نمو ةبسانملا ةقثلاب هلك عمتجملا ىلع ميمعتلل حلصت ال

 :ىلي

 :ةضراعلا تانيعلا ١-

 ةلثمأ نمو .هفداصت ىتلا تالاحلا رايتخا ىلإ تانيعلا نم عونلا اذه ىف ثحابلا هجتي

 ىف ثدحي امك وأ ؛قيرطلا ىف مهريغ لبق مهلباقي نيذلا صخش ةئاملا ثحابلا لأسي نأ كلذ
 ىف امك وأ عراشلا ىف هفداصي نم لوأ ىمالعالا لأسي امنيح ةيمالعالا تاقيقحتلا مظعم

 ةيراجعلا زكارملا نم تادرقملا رايتخا متي ثيح ماعلا ىأرلل ةيروفلا تاعالطتسالا
 .ةنيعلا فيصوتل ةيملع تاددحمب ديقتلا نود خلا ..حراوشلاو

 ظ :ةيدمعلا تانيعلا -"

 بناجلا ىف عمتجملا لثمت اهنأ دقتعي تالاح تانيعلا نم عونلا اذه ىف ثحابلا راتخي
 اهناكس نأ ادقتعم هثحب اهيف ىرجي ةقطنم ثحابلا راتخي دقف .ثحبلا هلوانتي ىذلا

 ا



 وأ امنيسلا وأ نويزفيلتلا نودهاشي نيذلا وأ ءويدارلا ىلإ نوعمتسي نيذلا نولثمي
 1 .خلإ. .حرسملا

 جئاتن ىطعت قطانملا ضعب نأ ماعلا ىأرلا ثوحب ىف تاءاصقتسالاب نومئاقلا دجو دقلف

 اوماد ام قطانملا هذه ىلع دامتعالا ىلا مهعفدي امن .ىلصألا عمتجملا جئاتنل ادج ةبيرق

 ثوحبلا ىف راتخت كلذلو هلك عمتجملل ةحيحص ةروص ىطعت اهنا ةقباسلا مهتربخب نوملعي

 ةماعلا جئاتنلا براقت ةقباسلا تاباختنالا ىف اهجئاتن تناك ىتلا قطانملا انايحأ  ةيؤبنتلا

 ظ .هلك عمتجملا ىف تاباختنالا كلتل

 ةنيعلا رايتخا ىف هلذبي ىذلا دهجلاو تقولا نم ريثكلا ثحابلا ىلع ةقيرطلا هذه رفوتو

 ةصاخ ىلصألا عمتجملل ةبسنلاب ةيئاصحإلا ملاعملا ةفرعم مزلتست اهنأ الإ ,ةيئاوشعلا

 .لاوحألا لك ىف رسيتي ال دق رمأ وهو اهرايتخا ىف ثحابلا بغري ىتلا تادحولل ةبسنلاب
 ةيعمتجملا صئاصخلاب نيثحابلا ةفرعم لعجي رمتسملا ريغتلل صئاصخلا ضرعت نأ الإ
 مدهي ام ءهيف اكوكشم ارمأ ةليوط تارتفل ةيثحبلا مهتاعمتجمل ةيلاصتالاو ةيئاصحإلاو

 .ةيدمعلا تانيعلا هيلع ضهنت ىذلا ساسألا

 :ةيصصخلا ةنيعلا “٠-

 ىفو .,ةماع ةفصب ةيمالعإلا ثوحبلا ىف ةصحلا ةقيرطب ةنيعلا مادختسا رثكي

 ىلإ عمتجملا ثحابلا مسقي ثيح ةعرس نم هب زيمتت ه7 ا ةصاخ ةفصب ماعلا ىأرلا تاعالطتسا

 ةبسنب ةنيعلا تائف نم ةئف لك ليثمت ىلع لمعيو ةنيعم صئاصخل ةبسنلاب تائف وأ تاقبط
 مزتلي نأ طرشب ةصحلا تادرفم رايتخا ةيرمخ ىناديملا ثحابلل كرتيو ؛عمتجملا ىف اهدوجو

 اليثمت ىلصألا عمتجملل ةنيعلا ليثمت مدع هعم ىشخي امت ةتيعلل ةيعونلاو ةيددعلا دودحلاب

 ةنيعلا اهساسأ ىلع تريتخا ىتلا طباوبطلل ةيددع بسنب ثحابلا ديقت مدع نأ ذا ءاحيحص

 تانسملا نيب نم وأ طقف تاباشلا نيب نم ثانإلا ةنيع ةنيع رايتخا هيلع بترتي دق ةعمتجم

 ىف ةيقيقحلا بسنلا عم ايشمتم كلذ نوكي نأ نود ةنيعم ةيعامتجا ةقيط نم وأ بسحف

 .ىلصألا عمتجملا

 ادج ماه تانيعلا نم طمنلا اذه نأ مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف نوصصختملا ىريو

 كك 4 د



 ةنراقملاب اهفيلاكت ةلقو ءاهب متت ىتلا ةعرسلل ارظن ماعلا ىأرلل ةيروفلا تاعالطتسالا ىف

 ال ىذلا زيحتلاب اهماستأ نم عنمي ال كلذ نأ ولو ,ءىرخألا تانيعلا طامنأ نم اهريغب

 اهعم لماعتلا ةمهم نم اريثك بعصي امنإو ءاهنع ةرفاوتملا تانايبلا ةقد ىف طقف ككشي

 :دعب اميق اتانسفتا

 اهحرشنس امك  ةيقبطلا ةنيعلل ةلثامم ةصحلا ةقيرطب ةراتخملا ةنيعلا وديتدق هنأ رركنو

 ثحابلل كرتي ال ةيقبطلا ةئيعلا ىف تادرفملا رايتخا نأ ىسنن الأ بجي نكلو دعب اميف
 ةيرح ثحابلل كرتي هنإف ةيصصخحلا ةنيعلا ىف امأ ايئاوشع متي لب ةلباقملاب موقي ىذلا

 رمعلا ةئف نمض راتخي دقف زيحتلا ىلإ هعفدي امم ةنيعم طباورض دودح ىف تالاحلا رايتخا

 وأ 79) ربكألا رامعألا ىف نيذلا ءالؤه الثم ةنس ١" نم لقأ ىلإ ةنس ٠١ نم أدبت ىتلا

 .ةيرمعلا ةئفلا هذه دارفأ لك لثمي ال كلذبو (ةنس ٠"

 ىناث لك ةرايز الثم نمضتت تاميلعتو «ةددحم ةقطنمل ىناديم ثحاب لك ددحت تاميمصت

 ثحابلا ةيرح ديقي امم هتصح ثحابلا ىفوتسي نأ ىلإ مهدحأ وأ اعيمج ةنيكاس ةلباقمو لزنم

 *. صصحلا تاذ ةيلامتحالا ةنيعلا هيلع قلطأ امم تالاحلا رايتخا ىف

 طباوضلا بولسأ :امه ةيصصخحلا ةنيعلا اهب راتخت ىعلا طباوضلل نابولسأ دجويو

 :ىلاتلا وحنلا ىلع ايلدابت ةطبترملا طباوضلا بولسأو ةلقتسملا

 :ةلقتسملا طباوضلا بولسأ - ١

 طباوضلا لقتستو طقف ىلامجإلا ىلع ةلقتسملا طباوضلا بولسأ ىف ثحابلا دمتعي

 :ىلي امك رخآلا نع لزعمب طباض لك نوكي ثيحب اما

 يتلا مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسا ىف ثحابلا زيحت نم دحت ةديدج بيلاسأ انمدختسا (* )

 ءامسأب افوشك ثحابلا ميلست اهنم نامع ةنطلس ىف ماعلا سأرلا سايق لاجم ىف اهانيرجأ

 ءامسا فوشك لثم ةيئاوشع فوشك عقاو نم مظنم بولسأب رايتخالا مهيلع عقو يذلا نيثوحبملا
 خلا ..نيفظوملا وأ بالطلا

 تناقل



 نوبتكيو نوأرقي

 طسوتملا نم لقأ لهؤم
 طسوتم لهؤم

 يعماجلا نم لقأو طسوتملا نم يلعأ لهؤم

 رثكأف لاع لهؤم

 بولسألا اذهو .رخآلاو طباضلا نيب طابترا دوجو مدع قباسلا ضرعلا نم حضتيو
 ةطبترملا طباوضلا بولسأ) ىناثلا بولسألا نْم لقأ هنكلو ,ةفلكت لقأو ثحابلل لهسأ
 لقأ رامعأ ىف نهبلغأ وأ ءاسنلا لك نوراتخي دق نوثحابلاف ليثمتلا ةجرد ىف (ايلدابت
 أطخلا اذه لثم ىف عوقولا ىدافتل نوهجوي مهنأ عم) ربكأ لامعأ ىف مهبلغأ وأ لاجرلا لكو

 .(قيبطتلا دنع دكؤم ريغ ةطنخلا كلت نامض نكل



 :ايلدابت ةطبترملا طبارلضلا بولسأ 5/7

 حضتي امك رخآلاب الك طباوضلا طبري ثيح قيباسلا بولسألا سكع بولسألا اذه ريتعي

 لسا قت[

 سن الا اق لق ان الا ناك ان اق اذ اق ذا هن ذا حد
 كاك

 0 ل ال 310 0 3 3 133 3 هن اذ 3
 11 1 1 ا 3 م 1

 لودجلا ماعلا هلكش ىف لثاميو «لمعلا لودجب» ىمسي ام ناديملا ىثحابل ةداع ملسيو

 تناقام ارا ونه اهنتف روومس تلا تالاتل ارا ىف كعاو لكي هفرعتس حس قالا
 ةقباطملا ةناخلا ىف نيبملا ددعلا نم اهلازنتساب اهثحب متي ةلاح لك دعب ثحابلا رشؤيو ءامات ظ

 .هتصح تالاح لك نم ىهتني نأ ىلإ اهتافصاومل

 سس ١ جلاس
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 لثم .؛ةساردلل مهيلإ لوصولا لهسي دارفألا نم ةعومجم نم ةرفاوتملا ةنيعلا نوكقت
 وأ سوباق ناطلسلا ةعماجب مالعإلا لئاسول ةمدقم قاسمب نيقحتلملا بالطلا نم ةعومجم

 نأ مغرو لاشملا ليبس ىلع مالعإلا ةرازو اوفظوم وأ .ربوتكأ 5 ةعماج وأ ةرهاقلا ةعماج

 ىلإ لصوتت دقو .ةيفاشكتسا تامولعم عمج ىف ةديفم نوكت نأ نكمي ةرفاوتملا تانيعلا
 اهتلضعم اهل تانيعلا هذه نأل اهداعيتسا ىرن اننأ الإ .تالاحلا ضعب ىف ةديفم تانايب

 نم ديدعلا ىف ةنخاس ةشقانمل ةضرع نوكتو . أطخلا نم ةلوهجم تايمك ىلع ىوتحت ذإ

 لثمت ال اهنأ الإ جئاتن نم هيطعت نأ نكمي امع رظنلا ضغب هنأب داقنلا جاحيو ثحبلا لوقح

 نمو ىرخأ ةيحان نم خلا ...ةيسنجلاو عونلاك :مهتامس نم آيأ لثمت الو :ةيحان نم ناكسلا

 .611121[1:1 اآ/31101[]/ ةيجراخ ةحص اهل سيل مث

 ةدوجوم تازيمملا وأ صئاصخلا وأ ةرهاظلا تناك اذإ هنأب ةرفاوتملا ةنيعلا راصنأ ىعديو

 (112] 1972) جار ىدحتي اذه ىلإ ةفاضالاب .ةنيع ىأ ىف رهظت نأ بجي اهناف .ًالعف

 سراحك ةلثمملا ةنيعلا مادختسا باتكلا ضعب حرتقي) :هلوقب ةنيعلا ليثق موهفم ميمص

 ءايشأ نع نلعيل رهظيو ددحم ريغ حلطصم رهو 5231051128 نييعتلا رطخ دض نامأ

 ادج ةرغصم ةخسن نوكت نأ. بجي ةنيعلا نأب ىنعت تناك اذإنفف ,ةدئاف الب نكلو ةريشك
 ..(ةئيعلا هذه لثم راتخن فيك فرعن ال انناف هجو لكب ناكسلل

 رابتخالا ىف ةديفم نوكت نأ نكمي ةيلامتحالا ريغ تانيعلا نم ةيعونلا هذه نأ ىرنو
 .2110[ 58110إ/ رخآ ىفاشكتسا لمع ىأ وأ 765-226: تانايبتسالل قيسملا

 مل 522221 01 1701 نس عع 511]©«ءا5 نيعرطتملا ةنيع -8

 نيراتخم ريغ دارفألا نأ ثيح .ًاضيأ ةيلامتحا ريغ ةنيع نيعوطتملا ةنيع ربتعُت

 نيذلا صاخشالا نأشب ىملعلا ثحبلا لوقح ىف قلق كانهو .ىئاوشع بولسأب ايئاصحا

 ريغ كئلوأ نع ًاريثك دارفألا ءالؤه فلتخي ذإ .ثحبلا عيراشم ىف ةكراشملا ىف نوبغري

 .ةئطاخ ةيثحب جئاتن كلذل آعبت جتني دقو ,نيعوطتلملا



 نيعوطتملا دارفألا صئاصخ (105ءماط2] © نود 1969) وتساوو:ال انكتور ةدتسو

 ريسغب ةنراقملاب - دارفألا ءالؤه لثم نأ ادجو دقو ؛تاساردلا نم ديدعلا ىلع ءانب

 مظعأ ةجاحو ,ىلعأ ىفيظو عضوو :ىلعأ ةيميلعت تايوتسم راهظا ىلإ نوليمي - نيعوطتملا

 مهو ؛ظيرقتلل ايعس رثكأو ةيعامتجا رثكأ اونوكيو ,ةيوطلس لويمو ءىلعأ ءاكذو ,ةقفاوملل
 ةنيع مادختسا نأب صئاصنلا هذه ىنعتو .مهئابال لوألا لفطلا مه بلغألا ىفو نييديلقت ريغ

 ريغ تاريدقت ىلإ ىدؤت دقو ءحضاو لكشب ةزاحنم ثحبلا جئاتن لعجيس نيعوطتملا دارفألا

 لاثنور ةسارد اهمهأ تاسارد ةدع نم نيبت هنأ ةصاخ ةفلتخملا ةيناكسلا نيزاوملل ةقيقد

 .نيثحابلا تايضرف معدت تانايب نودعي نيعوطتملا نأ اهيلإ ةراشالا قياسلا وئسرو

 ةديدع لاوحأ ىف اهنأ عم ,ةيلامتحالا ريغ تانيعلا نم ةيعونلا هذه داعبتسا ىرنو

 تانيعلا هذه نوكت ذإ .تامدخلا وأ تاجتنملل ةنراقملا تارابتخا ىف املثم ةرورض ربتعت

 مادختسا بجي هنأب انعانتقا نم ًاقالطنا ةساردلا ىرجت نأ نكمي اهب ىتلا ةديحولا ةقيرطلا

 ىلاتلابو فحصلا ءارق وأ نيدهاشملا وأ نيعمتسملا لثت ال) اهنأل رذحلا نم ءىشب نيعوطتملا

 .(اهجئاتن ميمعت نكمي ال

 :ةيلامتحالا تانيعلا ( ب )

 تادحو نيب نم اهتادرفم عيمج رايتخا متي ىتلا تانيعلا ىه ةيلامتحالا تانيعلا نا

 ةنياعملا تادحو نم ةدحو لكل رفوي :ىلامتحا بولسأب عمتجملا اهنم نوكتي ىتلا ةنياعملا
 ميمعت دنع تاالامتحالا ةيرظن قيبطت عيطتسن كلذلو .تادحولا ىقاب عم ةيوابستم ةصرف

 ىلع لوصحلا وه ثحبلا نم ضرغلا نوكي امدنع ةرورض ىهف مث نمو .عمتجملا ىلع جئاتنلا

 سس اسقف قتستتيو ؛ةقثلا نم تاجردب هلك ةساردلا عمتجم ىلع اهميمعت نكمي ةقيقد جئاسن

 ملع اهحضوي بيلاسأب ءاطخألا هذه ىف مكحتلاو ةنياعملا ةيلمع نع ةجتانلا ءاطخألا

 .ءاصحإلا

 ثيح .ةيلامتحإلا تانيعلا امئاد نونعي مهنإف تانيعلا نع نويئاصحإلا ثدحتي امنيحو

 كلذكو اهمجح ديدحتو ةنياعملا أطخ ريدقت نم تانيعلاو ىضايرلا ءاصحإلا تايرظن مهنكف

 .لكك عمتجملا ىلع اهجئاتن ميمعتو ىئاصحإلا جاتنتسالا



 اهتادحو راتخت ىتلا تانيعلا ىه ةيئاوشعلا تانيعلا نإف قبس ام ىلع اسيسأتو
 ةيئاوشعلا تانيعلا عاونأ مه ىلي اميفو ىئاوشعلا رايتخالا لئاسو ىدحإب
 :(ةيلامتحالا)

 :ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا ١-

 تادحو عيمجل ققحت ةقي , راتخت ىتلا ةنيعلا ىه ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا نإ
 حيتي ال تانيعلا نم عونلا اذهو .روهظلا وأ رايتخالا ىف ةصرفلا سفن عمتجملاب ةنياعملا
 ةعومجم لكل اًضيأ حيتي لب ةنيعلا ىف روهظلل ةيواستم ةصرف عمتجملا ىف درف لكل طقف
 .ةصرفلا سفن هتاعومجم نم

 امادختسا اهرثكأ ةساردب ىفتكن ةطيسبلا ةيئاوشعلا تانيعلا رايتخال قرط ةدع دجوتو
 :ىلاتلا وحنلا ىلع مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف

 :رشابملا حارتقالا ١

 هذه ىوطت مث .ةلصفنم ةقرو ىلع امقر عمتجملا دارفأ نم درف لك ىطعي نأب كلذو
 ةنيع رايتخا اندرأ اذإف .بسسانملا ددعلا ةعرقلاب اهنم راتخيو .اديج طلختو قاووألا
 درف لك ىطعن انإف درف 50٠١ نم نوكم عمتجم نم درف ٠ نم ةنوكم ةطيسب ةيئاوشع
 ةلئامتم اهعيمج تاقاطب انيدل نوكي ثيحب ةقاطب ىلع هعضن السلسم امقر عمتجملا ىف
 اديج تاقاطبلا هذه طلخت مث .ىرخألا نع ةقاطب زيمتت الو نوللاو مجحلا ثيح نم اماق
 ةيقب ىلإ تبحس ىتلا ةقاطبلا ةداعإب ةرم لك ىف موقنو :ىرخألا ولت ةدحاو بحسب أدبتو
 لبق تاقاطبلا ىقابب اهطلخو اهيلع تبشملا لسلسملا اهمقر ليجست دعب .تاقاطبلا
 رثكأ درف رايتخا زوجي ال هنأ ساسأ ىلع ةرركملا ماقرألا دعبتسنو .ةيلاتلا ةقاطبلا بحس
 عم بحسلا ةقيرط نع اهل ريق ةداعإلا عم بحسلاب ةقيرطلا هذه ىمستو ةدحاو ةرم نم
 ةدحولا بحس لبق راطإلا ىلإ ةنيعلا ىف راتخت ةدحو لك داعت ال ثيح ,ةداعإلا مدع
 .ةيلاتلا



 :ةيئاوشعلا لوادجلا

 ميقرت ىف اهلامعتسا بولسأ صخلتي ىتلا ةيئاوشعلا لوادجلا ءاصحإلا ءاملع عضو

 لوادجلا نم جرختست ىتلا ماقرألا باحصأ مهنم راتخيو .ةلسلسم ماقرأب نفعل دارفأ

 .ةنيعلل بولطملا مجحلاب ةمظنم ةقيرط هيأب

 انيدل ىتلا ةمئاقلا تناكو ءالثم صخش .4.٠ نم ةنيع بحس اندرأ اذإ الثمف

 لسلسم مقر مهنم لكل نوكي نأ نكمي وأ مقر مهنم لكل صخش + . .٠ ىوحت صاخشألل

 نوكتي اهنم لك .ةيئاوشعلا لوادجلا نم مقر ١ ٠ ىلع لصحن نأ بجي اننأ كلذ ىنعمف
 انيدل دجوي ال ذإ 6٠٠٠ مقر ةراتخملا ماقرألا نم مقر ىأ زواجتي ال ثيحب ماقرأ ةعبرأ نم

 ٠..6. نم رثكأ مقر ىأ ةيلصألا ةمئاقلا ىف

 ةعباتتم تانياعم ءارجإ ىف ةيئاوشعلا ماقرألا نم ةحفصلا سفن مادختسا مدع ىعاريو

 .18) يععلا سل

 : ىلآلا بساحلا 0

 نوكي امنيح ةصاخو .ةطيسبلا ةيئاوشعلا تانيعلا بحس ىف ىلآلا بساحلا مدختسي

 .اريبك عمتجملا مجح

 : ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا بويعو ايازم

 :ىلي اميف اهبويع مهأ لثمتتو رايتخالا ةلوهسب ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا زيمتت

 تاقيط وأ تاعومجم نم ةعومجم لك ليثمت ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا نمضت ال +

 عضوم ةرهاظلا ثيح نم سناجتلا مدعب مستي عمتجملا اذه ناك اذإ ةصاخ .عمتجملا

 روكذلا لكشيو (ةدرفم )٠١١٠١ ثانإلاو روكذلا نم عمتجم انيدل ناك اذإف .ةساردلا

 : ىليام ددصلا اذه ىف ةزيمتملا عجارملا نمو لصفلا اذه قحالمب لوألا جذومنلا رظنا *

 ركفلا راد ةرهاقلا) يرخإلا ةيناسنإلا مولعلاو سفنلا ملعل ةيئاصحالا لوادج ا هديسلا يهبلا داؤف -

 (9١ا/8 يبرعلا



 ةفلتخم ىرخأ ةيلك ىف امك سكعلا وأ ام ةيلك عمتجم ىق امك ز/٠5 ثانإلاو /4

 ةيئاوشع ةنيع تريتخاو ز/6١ ثانإلاو 7288 ىلاوح روكذلا لكشي ثيح نيوكتلا

 دقف ,حرسملا ىلع ددرتلا وأ نويزفيلبتلا ةدهاشمو عونلا نيب ةقالعلا ةساردل ةطيسب

 زيحتلا ىلإ ىدؤي رمألا عمتجملا ىف ةيسنلا سفنب ةنيعلا ىف نيسنجلا ليثمت متي ال
 .رخآلا عونلا باسح ىلع عونل

 .ريبك عمتجم نم ةطيسب ةيئاوشع ةنيع رايتخا ةبوعص #»*

 عوقوو ةيوارحصلا قطانملا ىف امك - اعساو اراشتنا عمتجملا تادرفم راشتنا ىدؤي *

 ةنيعلا ىف تادرفملا هذه ضعب رايتخا لامتحاو ةيئان نكامأ ىف تادرفملا ضعب

 .ثحبلا فيلاكت ةدايز ىلإ - ةطيسبلا ةيئاوشعلا

 :ةمظتنملا ةيئاوشعلا ةنيعلا -"

 نأ . تانيسعلا تايرظن ريوطت ىف لوألا لضفلا باحصأ مهو  ءاصحإلا ءاملع ىري

 ىف اصوصخ اهفيلاكت ةلقو .ءاهتادرفم رايتخا ةلوهسب زاقمت ةمظتنملا ةيئاوشعلا ةنيعلا

 ةنتجلا: يل نزاع تاغ رمت ىلا ناسألا نيكل يشتا ىرااككم ةنيمكلا تاعي
 ةعومجملا تادحو نيب نم ايئاوشع متي ةنيعلا تادحو رايتخا نأ ةاعارم عم تائفلا 7

 .مظتنم لكشب تادحولا ةيقب رايتخا متي كلذ دعب مث ىلوألا

 ىلع وأ ةرهاقلا ةعماج مالعإلا ةيلكب ةعاذإلا مسق عمتجم ىلع ةسارد ءارجإ اندرأ اذإف

 (ةدرفم فلأ) ةدرفم ٠٠٠١ نم نوكتي عمتجملا ناكو نامع ةنطلسب مالغإلا ةرازوب نيلماعلا

 + ٠١١٠ ىلإ مسقني عمتجملا نإف ةدرفم ٠٠١ < ن وه راتختس ىتلا ةميعلا مجح ناكو

 ىلوألا ةدحولا تريتخا اذإو .ءتادحو ١١ اهنم لك ةيلاتتم تاعومجم ٠٠-١٠١

 هيلاتلا تادحولا نأف ءالثم 4 مقر ةدحولا هذه تناكو ,ىلوألا ةعومجملا تادحو نم ايئاوشع

 .١١- 1١919ب 1١١- + ة اهبيترت نوكي ىتلا تادحولا ىه ةنيعلا ىلإ مضت ىىتلا

 نحو وح ,ئ9 "ه١ ل9 19 9 نركتس ةنيعلا تادرفم ىأ "6 8 59 + .١-

 .اذكهو ...39 ىلذ .الذ

 عج *؟ ٠ د



 :ةمظتنملا ةيئاوشعلا ةنيعلاو ةطيسيلا ةيئاوشعلا ةنيعلا نيب فالتخالا هجوأ "١

 ةنيعلا ىف امنيب .ايئاوشع ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا تادرفم عيسمج رايتخإ متي *# 

 رايتخا دعب ددحتي ثيح ةيئاوشع ةقيرطب طقف ىلوألا ةدرفملا رايتخا متي ةمظتتنملا

 ةيئاوشعلا ةنيعلا سكع تادرفملا ةيقبل هرايتخا ةنيعلا ىف ىلوألا ةدرفملل ثحابلا

 تادرفملا رايتخا نع القتسم اهتادرفم نم ةدرفم لك رايتخا نوكي ىتلا ةطيسيلا

 .ىرخألا

 ثدحي ال اذه نكلو (5 .8) نييلاتتم نيمقر ةيئاوشعلا ةنيعلا ىف ثحابلا راتخي دق »*

 .ةمظتنملا ةنيعلا ىف اقلطم

 :ةمظتنملا ةيئاوشعلا ةنيعلا بويعو ايازه ”/"*

 رايعخلا ىف ليسا .:لوقلا قيس اسنك . انهنأب ةمظتنملا ةيئاوشعلا ةدنينغلا قيمت

 ةنيعلا تادرفم عيمج ددحتت ذإ .ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا ةقيرطب ةنراقم .ءاهتادرفم

 ىلوألا ةعومجملا تادرفم نيب نم ىلوألا ةدرفملا رايتخاو (ةئفلا لوط) ف ديدحت درجمب

 .ايئاوشع

 :ىلي اميف ةمظتنملا ةيئاوشعلا ةنيعلا بويع مهأ لثمتتو

 نم ديزي صاخ ماظنب مئاوق ىف نيبترم عمتجملا دارفأ ناك اذإ رايتخإلا ىف حلصت ال #*“

 عوضومب ةلصتملا تامسلا نم ةمس ىف مهريغ نع نوفلتخي مهتاذب دارفأ روهظ صرف

 ىف عمتجملا دارفأ بتري ثيحب .لاشثملا ليبس ىلع ىساردلا قوفتلا ةمس لثم ثحبلا

 ناك اذا ةمظتنملا ةنيعلا ةقيرط عابتا لضفي ال كلذل ء.ناحتمإلا تاجرد بسح مئاوق

 .ةساردلا عوضوم ةرهاظلل ةددحم تاهاجتا سكعي راطإلا :

 نوكت نأ نع اهدعبي امم اهيف لخدي ام اريثك زيحتلا نأ ةنيعلا هذه ىلع ذخؤي امك # .

 نأ ىناديملا ثحبلاب نيمئاقلا نم بلط هنأ الثم انضرتفا ولف .ةيقيقح ةيئاوشع ةنيع

 ,ةنيعم تاكولب وأ ككس وأ ءايحأ ىف .خلا ..54 ١5. .9 ماقرأ نكاسملا اوروزي



 مدخلا تاقحلم وأ موردبلا ىف عقت ىتلا ققشلا نيثحابلا ضعب كرتي نأ لامتحا كانهف
 نوكتس ةنيعلا هذه نإف ىلاتلابو .لزانملا حطسأ قوف عقت ىتلا ششعلا وأ فرغلا وأ
 .ةضفخنملا لوخدلا ىوذ نم لقأ اددع مضتس اهنأل ةزيحتم

 :ةيئاوشعلا ةيقيبطلا ةتيعلا - "

 :اهنم ةيئاوشعلا ةيقبطلا ةنيعلا مادختسال اهرفاوت نم دبال طورش ةدع دجوت ''/١

 ىتلا ةرهاظلا ثيح نم ىرخألا نع (ةقيط) ةعومجم لك فلتختو ,ةسناجتم (ةقبط)

 .اهتسارد داري

 مجح ريدقت ىف لخدي اهمجح نأ ذإ .ةديج ةفرعم (ةقبط وأ) ةعومجم لك مجح ةفرعم »
 ةعومجم لك نم بحستس ىتلا تاريدقتلا نأ امك ءةقبط لك نم بحست ىتلا ةنيعلا

 ش .لكك عمتجملا ىف ةرهاظلل

 :ةيئاوشعلا ةيقبطلا ةنيعلا تازيمم ”/19

 عمتجملا نم ءزج ىأ نم تادحو روهظ ثحابلا نمضي ثيحب ىلصألا عتجملل اهليفم

 .هتسأرد همهت

 ةنيعلا تادحو ميسقتب كلذو ةنيعلل ىلكلا نيابتلا ليلقت ىلع ةيقبطلا ةنيعلا دعاست #١

 .نكمي ام لقأ ةقبطلا لخاد نيابتلا لعجت ةقي

 رغصأ ةيقنبط ةنيع رايتخاب جئاتنلا ىف ةقدلا نم ةيلاع ةجرد ىلع لوصحلا نكمي #*
 ذخألا عم ,فيلاكتلاو تقولا ىف ارفو ىنعي ام ,ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا نم امجح

 اهمجح ىلع فقوتي ةنيع ةيأ نم اهيلع لصحن ىتلا تانايبلا ةقد نأ رابتعالا ىف
 .عمتجملا سناجتو

 كك



 :ةيئاوشعلا ةيقبطلا تانيعلا رايتخا تايوتسم /#“

 :ىلاتلا وحنلا ىلع لثمألا عيزوتلاو بسانتملا

 :ىواستملا عيزوتلا /"/ ١-

 دع مسقت يقر: رابعخألا ىف ةقدلا تايوغسس نيذآ وش ضواستلا هروخلا سيقع

 ةقبط لك دارفأ ددع فلتخا ول ىتح ىواستلاب عمتجملا تاقبط ىلع ةيلكلا ةنيعلا تادرفم

 مالعإلا تايلك ىف ثانألا نأ نم مغرلا ىلعف .عمتجملا اذه ىف ىرخألا ةقبطلا ددع نع

 تارامالا ةعماج وأ سوباق ناطلسلا ةعماجب مالعإلا ماسقأ وأ ربوتكأ ” و ةرهاقلا ةعماجب

 .روكذلل /8ة.و ثانالل /ه .

 :بسانتملا عيزوتلا -7 /"/*

 :ىلي امك بسانتملا عيزوتلا بولسأ مادختسال جذوف حيضوت نكمي

 ةقبطلا ىلع ةعزوم ةلاح ٠١.١ نم انوكم ثحبلا هيلع ىرجي ىذلا عمتجملا ناك اذإ

 ةئام الثم ةنيعلا مجح ناكو 7٠٠١. ةثلاثلا ةقبطلاو .٠٠". ةيناثلا ةقبطلاو .0 .٠ . ىلوألا

 5 ٠ . ىلاوتلا ىلع  ثالثلا تاقيطلا ىلع بسانتملا عيزوتلا بولسأب اهعزون اننإف ةلاح

 .ةثلاثلا ةقبطلا نم ةلاح ٠7و ,ةيناثلا ةقبطلا نم ةلاح "١٠و .ىلوألا ةقبطلا نم ةلاح

 :لثمألا عيزوتلا -" /"/

 ىف ةقبطلا مجح :امه لثمألا عيزوتلا بولسأ ىف رايتخإلا ساسأ انوكي نارابتعا دجوي

 دارفا ددنع نه ديرتنا ىشتي تين نتاضعلا نورك .«قباسلا ىوتسملا ىف امك عمتجملا

 وحنلا ىلع تاقبط ثالث نم نوكم عمتجم انيدل ناك اذإف ءسناجتلا مدعل سايقمك

 :ىلاتلا

 ل



 ١. ىرايعملا اهفارحتاو ةلاح 0٠ اهمجح ىلوألا ةقبطلا

 .” ىرايعملا اهفارحنتاو ةلاح ٠" اهمجح ةيناثلا ةقبطلا

 ."“ ىرايعملا اهفارحتاو ةلاح ٠" اهمجح ةثلاثلا ةقبطلا

 :ىتآلاك ادرف ١ ٠١ اهمجح ةنيع رايتخا نوكي

 ١ اد 6. :
 وس « ١١ . 2 ىلوأآلا ةقبطلا تالاح ددع

 ( مب 5 ..) + ( "ريا". .2) + ( )- .6 ١

 »" حب .٠#
 "نو د سس >> .١ . - ةيناثلا ةقبطلا تالاح ددع

 (ماباك ا. .) ب ("ريا*. .) + ( ١ عه . .)

 ضم ري ١
 مواد »« ١ . . - ةثلاثلا ةقبطلا تالاح ددع

 (مربب؟..) + (ا "ري" . .) + ( ). .6 ١

 :ةمئادلا وأ ةتباثلا ةنيعلا -4

 ةنيعلا هذه نم تانايب عمجت مث .عمتجملا نم ىئاوشعلا رايتخالاب ةتباثلا ةنيعلا أدبت

 .ةنيعلا دارفأل ةيصخشلا ةلباقملا وأ ديربلاب ءاوس ةمظتنم تارتف ىلع

 .كولسلا وأ تاهاجتالا ىف رييغتلاو نيابتلا ةسارد ىف ةنيعلا هذه ديفت ةماع ةفصبو

 اهلأسنو ةنيع راتخن دق كلذ قيبطت ىفو .ةريغتم تارثؤم نع جتانلا رثألا ةسارد ىفو

 وأ مالقألا وأ تايحرسملا وأ ةيمالعإلا تالمحلا وأ جماربلا ضعب ىف اهئارآ نع ايرود

 .ةيعامتجالا وأ ةيداصتقالا تاسايسلاو تارارقلا

 ىف ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه هعبتت ام ةنياعملا نم بولسألا اذه تاقيبطت رهشأ نمو

 :امهيلإ عوجرلل ناتنيع اهيدلو .اهيدهاشمو اهيعمتسم نم تانيع ءارأ ىلع لوصحلا

 ةلاح 4... اهماوق ةيناشلاو .نيدهاشملا عمتجم نولثمي وضع ١١٠٠ اهماوق ىلوألا

 .نيعمتسملا عمتجم نولثمي

 يالا عش



 عمتجملل نيلثمت اونوكي نأ ىلع مهرايتخا ىف ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه صرحتو
 ل مهئارآ عالطتسال نيعمتسملا ةنيع ىلإ عوجرلا رمتسيو ةينويزفيلتلاو ةيعاذإلا تامدخلاو

 لسري نأ عبتملاو ,نيدهاشملا ةنيعل ةبستلاب روهش ةتس ىلإ ةدملا هذه ضفخنت امنيب ارهش 0

 وضعلا موقيل جماربلا نم ددع نع تانايبتسالا نم ةعومجم ايعوبسأ وضع لك ىلإ
 قفاوتي ام اهنم راتخيل ةباجالل لئادب لاؤس لك عم ةداع وضعلا دجيو ءاهتانايب ءافيتسإب
 غيرفتلا تايلمعب لجعيو دعاسي تقولا سفن ىفو ؛ىأرلا ءادبإ هل رسسيي ام هيأر عم
 نأ ديري نم اهمدختسي بيقعتلل تاغارف ةلئسألا مظعم ةياهن ىف دجوي امك ليلحتلاو

 رسيأو فيلاكتلا لقأب ماعلا ىأرلا ةعباتم نم تانيعلا نم عونلا اذه نّكميو .بهسي
 :ليمنلا

 .ةمئادلا وأ ةتباثلا تانيعلا بويعو ايازمل زجوم ضارعتسإ ىلي اميفو
 :ةنباثلا تانيعلا تازيمم ١ /غ

 نلو .اهتادرفم ةفرعم نيثحابلل قبسو ؛ةزهاج ةنيعلاف ,ثوحبلا ءارجإ ىف ةعرسلا *
 ىناديملا لمعلل ةطخ ثحاب لكل لعجي امئ نيوانعلا نع ثحبلأا ىف مهتقو عيضي
 .نكمم تقو لقأ ىف تاساردلا وأ تاعالطتسالا قيبطتل

 اهيف ىرجي ةرم لك ىف ةديدج ةنيع بحسل رارمتساب عفدت ىتلا فيلاكتلا نم دحلا *
 .اهتادرفم مادختسال مزاللا تقولا ريفوت ىلا ةفاضإلاب .ثحب

 ريبعتلا ةيلمع ىلع مهبيردتو ةنيعلا دارفأو نيثحابلا نيب ةقشلا قيقححت +
 اهلعجي نأ ثحابلا ةمهم نمو ثوحبملاو ثحابلا نيب ةقالع ًأشنت دقو .ءقيقدلا

 5 وه

 ىف رييغتلا ةسارد نم نّكَمت ىتلا ةءافكلا تاذ ةديحولا ةنيعلا هذه نوكت داكت #»

 ةبسنلاب ىأرلا عالطتسأو نونفلاو مالعإلا لئاسو عم لماعتلا طافأو تاداع
 ةيداصتقتقالا تاسايسلاك ىنمزلا دادتمالا تاذ تاعوضوملا وأ ثادحألل

 دبل 3 حو سس



 ميمصتب فرعي اميف ىأرلا ليدعتل ام رثؤم لاخدإ جئاتن ةنيعلا هذه سيقت نأ نكميو *

 ش .ةطباض ةعومجم نودب ىدعبلا ىلبقلا سايقلا

 ىف مهم رابتعأ وهو .تاريغتملل ىنمزلا بيترتلا ديدحت ىف ةنيعلاهذه ديفتو »*

 .«رثألا» ببسي « ببسلا» ماد ام ةييسسلا تااليلحتلا

 :ةتباثلا تانيعلا بويع

 نينطاومك مهنم رثكأ داقن ىلإ  ايجيردتو تقولا رورمب  ةمئادلا ةنيعلا دارقأ لوحتي *

 .نييداع

 هنأ نم مغرلا ىلع .ءارآ نم هب ىلدأ نأ قبس امب ةمئادلا ةنيعلا ىف درفلا كسمتي دق *

 وأ اهتاذ ةيرجتلا وأ ةيمالعإلا لئاسولا هئارآو هتاداع ىلع ترثأ دق نوكي نأ لمتحي

 وأ ةئيبلا ىلع ةظفاحملا وأ هايملا كالهتسا ديشرت وأ فافجلا ةلمحك ةيمالعإلا ةلمحلا

 لإ ده باختنالا لوادج ىف ديقلا وأ ةرسالا ميظنت

 :لحارملا ةددعتم ةنيعلا -6

 ةساردل ةيقبط ىرخأ وأ ةمظتنم ةيئاوشع ةنيع وأ ةطيسب ةيئاوشع ةنيع رايتخا بعصي

 :اهنم بابسأ ةدعل ريبك عمتجم ىف ام ةرهاظ عيزوتو صئاصخ

 .ةساردلا ةبجاو تادرفملا عيمجل لماك رصح رفاوت مدع »

 .نيدعابتم نيقرفتم دارفأ ةنياعمل فيلاكتلا عافترا *

 .ةقرفتم تادرفم مضي ثحب ىلع فارشإإلاو ةرادإلا ةبوعص د

 انمزلي هنأ ضرتفن :لحارملا ةددعتم ةيئاوشعلا ةنيعلا بحس بولسأ حيضوتلو

 هذه ىف نكمي هنإف ةرهاقلالافطأ نم ةدرفم 4 .. اهماوق ةنيع ىلع ةسارد ءارجأ

 ضعب ىف ىلوألا ةلحرملا ىف ثحبلا زييكرت متي :نيتلحرم ىلع ةنيعلا رايتخإ ةلاحلا

 اطيسب ايئاوشع) ابسانم ارايتخا اهراتخنو ةرهاقلاب ةطرشلا ماسقأ نأ ءايحألا

 .(ايئاوشع ايقيط وأ

 تعاد يح



 مءاسقألا وأ ءايحألا هذه ناكس ءامسأ اهب لجسملا مئاوقلا ىلإ ةيناثلا ةلحرملا ىف هجتنو

 .*! اهحرش قبس ىتلا قرطلا نم ةقيرطب مئاوقلا هذه نم ةبولطملا ةنيعلا راتختو ةراتخملا
 :مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف تانيعلاب ةلصتملا ةيملعلا تاحلطصملا ضعب فيرعت اثلاث

 نوكي دقو .اهتسارد ىف ثحايلا بغري ىتلا تادحولا عيمج وه عمتجملا نإ :عمتجملا ( 0

 ىوتسمب هتقالعو ةرسألا مجح ةسارد :ثحبلا عوضوم ناك اذإ رشبلا نم ةعومجم

 ليلحت ىف عمتجملا نوكيو .ام ةيرق وأ ام ةنيدم ناكس نوكي دقو ءالشم لخدلا
 متي ىتلا فحصلا ةعومجم وأ ةفيحصلا نم تردص ىتلا دادعالا عيمج وه ىوتحملا

 عيمج وأ ةينويزفيلتلا وأ ةيعاذإلا جماربلا عيمج وأ ةساردلا ةرتف لالخ اهرايتخا

 ىلسارم عيمج وأ ليلحبتلا ةرتف لالخ تضرع وأ تعيذأ ىتلا تايحرسملا وأ مالفألا
 زكارم وأ تاظفاحملا وأ قطانملا لك ىف تاعئاشلا دصر اولوتي نيذلا ماعلا ىأرلا

 .ىلخادلا مالعإلا

 اهعساخا ىلع عمتجملا مسقي ىتلا تادحولا ىه ةنياعملا تادحو نإ :ةنياعملا تادحو (ب)

 اهتأكو تادحولا كلت نم ةدحو لك ريبتعت ةنيعلا رايتخا دنعو .ةنيعلا رايتخا ضرغب

 ةيعيبط سسأ ىلع ةنياعم تادحو ىلإ عمتجملا ميسقت متي دقو .ميسقتلل ةلباق ةدرفم

 ةيضرف سسأ ىلع ميسقتلا متي دقو .جاتنإلا ةدحو أ ةيتكسلا ةدحولا وا ةريسالاك

 .الثم طئارخلا ىلع ةددحم تاحاسم مادختساب

 نم ةعومجم ةنياعملا ةدحو نوكت دقف .ةدرفملا وأ درفلا نع فلتخت ةنياعملا ةدحوو

 .الثم ةعورزملا تاحاسملا نم ةعومجم نوكت دقو رسألاو دارفألا

 تانيعلا ىفف .ىرخأ ةقيرط ىلإ ةنياعملل ةقيرط نم ةنياعملا ةدحو مجح فلتخي دق امك

 مث ىلوألا ةلحرملا ىف امجح ربكأ ةنئياعم تادحو رايتخا ةداع متي الشم لحارملا ةددعتم
 .ةيلاتلا لحارملا دنع ايجيردت ةنياعملا ةدحو مجح رغصي .

 : ةيتآلا ةساردلا لحارملا ةنلفسم ةنرعا يعمل لاهم حاربت رنا
 .(5١ا/8 .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) .ىبرعلا لفطلل ةلجم وحن .(نورخأو) دبعلا ىلدع فطاع -

 ا دس



 اهنم نوكتي ىتلا تادحولا عيمج ىه ةنياعملا تادحو نإف ىوتحملا ليلحتل ةبسنلابو

 وأ ةعئاش وأ ةقيثو وأ باتك لكو ءاهرايتخا مت ةفيحص لك نم ددع لكف .ثحبلا عمتجم
 ةدحو وه ليلحتلل عضاخ نالعإ وأ لسلسم وأ ةيحرسم وأ مليف وأ جمانرب وأ عوبطم
 :ةقياقم

 ةنياعملا تادحو عيمج ىلع ىوتحت ىرخأ ةليسو ىأ وأ ةطيرخ وأ ةمئاق وه :راطإلا (ج)

 .ةساردلا عضوم عمتجملل

 تاعالطتساو ةينفلاو ةيمالعإلا ثوحيلل ةنيع رايتخال راطإك نوفيلتلا حلصي الو -

 مهنكلو .تانوفيلت مهيدل سيل دارفألا نم ريثكلا كانه نأ ذإ ماعلا ىأرلا ثوحبو

 مهملا نم نوكيو حرسملا ىلع نوددرسيو نويزفيلتلا نودهاشيو ويدارلا ىلإ نوعمتسي

 .ةراثملا اياضقلا ىف مهيأر عالطتسإ

 لقت نم لمشت ال اهنأل تاراطاك تاباختنالا ىف ديقلا لوادج حلصت ال امك -

 لماعت طافأو تاداغ ىلع فرععلا ثوعبلا فدهعست دق امنيب :ةنس 18 نع مهرامغأ

 هيلع فراعتملا دحلا نأ امك سئارعلا حرسم ىلع مهددرت ىدم وأ .لافطألا جمارب عم لافطألا

 .رثكأف ةنس ١١ نيدهاشملاو نيعمتسملا ثوحبيل

 كلتمي ال ثيح نييفيرلا ىلع ةسارد ءارجإل ةيعارزلا ةزايحلا تالجس حلصت ال كلذك -

 . تالجسلا هذهل مامضنإلا مهل حيتت ىتلا ىضارألا نييفيرلا لك

 ىأرلا ثوحبل تاراطإك .تارايسلا ماقرأ اهيف ديقملا رورملا رتافد حلصت ال كلذكو -

 .اذكهو ..تارايس نوكلتمي سانلا لك سيلف مالعإلاو ماعلا

 لحارملا ةددعتم تانيعلا ىفف ,ةنياعملا ةقيرط بسح ىرخأ ىلإ ةنيع نم راطإلا فلتخيو
 .رايتخالا لحارم نم ةلحرم لكل راطا دجوي

 ةقد ىدم ىلع حضاو هريثأت نأ ذإ .ةنيعلا رايتخا ليق راطإلا ةسارد مهملا نمو

 رايتخا لافغا ىلإ ةنياعملا تادحو عيمجل لماش ريغ راطإ مادختسا ىدؤي ثيح تاريدقتلا



  ةداع ثدحي ام اذهو رايتخإلا ىف ةميلسلا ةيئاوشعلا سسألا قيقحت مدعو تادحولا ضعب

 .ةثيدح ريغ مئاوق وأ تايئاصحا وأ طئارخ مادختسا دنع  ةقباسلا جذامنلل ةفاضإلاب

 ثحايلا اهربتعي ىتلا ةنياعملا تادحو عيمج وه ىوتحملا ليلحت ثوحب ىف راطإلا نوكيو

 ارظن اهيلع ةساردلا قيبطتو اهرصح نكمي ىتلا ةحاتملا تادحولا ىأ .هدي لوانتم ىف

 وأ فحصلا دادعأ ضعب دقفل تالاحلا ضعب ىف عمتجملا تادحو عيمج ىلإ لوصولا ةبوعصل

 ةيعاذإلا تالسلسملا وأ ثيداحألا وأ جماربلا ضعب نم ةحاتشم تاليجست دوجو مدع

 لكم ىف - راطإلا قالتخا ىلإ ىدؤي امم تايحرسملا وأ ةيئامنيسلا مالفألا وأ ةنينوبزفيلعلاو
 .عمتجملا عم  تاللاحلا هذه

 :مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسإ تانيعل ديجلا راطإلا طورش

 ىأرلا ثوحبو تاعالطتسإل ديجلا ةنيعلا راطا ىف اهرفاوت بجي طورش ةدع دجوتو

 :ىلاتلا وحنلا ىلع .ةقدلاو .لامكلا ..ةيافكلا :اهنم مالعإلاو ماعلا

 ١-الكفاية:

 .ثحبلا فادهأ مدخت ىتلا تائفلا ةفاك ةنيعلا راطا نمضتي نأ ةيافكلا طرش ىنعي

 فحصلاب ءافتكالا ةنيعم ةيضق وأ ةئف ءازا فحصلا تاهاجتا ةسارد ىف لوبقملا نم سيلف
 ةسارد وأ ةضراعملا فحصلا نود مكاحلا بزحلا فحص وأ ةيميلقالا فحصلا نود ةماعلا

 باوبألاو تاحفصلا نود ةينفلا تالجملا وأ ةيئاسنلا فحصلا ىف حرسملا وأ ةأرملاب مامتهإلا

 ةدع ىف تاعئاشلا وأ .حرسملا وأ ةأرملا لوح ةماعلا تالجملاو فحصلا ىف ةصصختتملا

 .تاظفاحملا ىقاب نود تاظفاحم

 :لامكلا -"*

 ءافتكالا نكمي ال ثيح .؛تادرفملا لك ىلع لوصحلا ىه راطإلا ىف ةيساسألا ةدعاقلا نأ

 طوقس وأ مئاوقلا هذهل ىخيراتلا مداقتلا ةجيتن .جماربلا وأ فحصلا نم ةصرقنملا مئاوقلاب
 كلذ نأل سكافلا ربع ةحضاو ريغ اهلوصول تاعئاشلا ضعب داعبتسا وأ اهنم رداصملا ضعب

 .ةنيعلا رايتخا ىف دوصقملا ريغ زيحتلا ىلإ ىدؤي
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 :ةقدلا ٠-

 ثحابلا ىلع ةفلتخملا ريياعملل اقبط اهفينصتو رداصملا ضرع ىف ةقدلاو ميظنتلا رفوي

 .ةنيعلا رايتخا ىف تقولا

 مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسا ىف تانيعلا ءاطخأ ( د )

 :امه نيعون ىلإ مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسا ىف تانيعلا ءاطخأ مسقنت

 :ىتآلا وحنلا ىلع ةنياعملا ءاطخأو زيحتلا ءاطخأ

 :ةنياعملا ءاطخأ (١/د)

 مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف ةنياعملا ءاطخأ ىلإ ىدؤت ىتلا باسألا مهأ لثمتعت

 :ىلي اميف

 تدكأتو ةنياعملا ءاطخأ  ىلاتلاب  ترغص ةنيعلا تربك املكف :ةنيعلا مجح رغص #»

 الإ ذيفنتلاو ميمصتلا ىف ةيملعلا تاوطخلا عبتي ثحابلا ماد ام جئاتنلا ىف رثكأ ةقثلا

 .كلذ ىعاري نأ ثحبلا ممصم ىلعو .؛ثحبلا تاقفن نم ديزي اضيأ كلذ نأ

 .ةلاح 56. .٠ ىلا

 هحضوت ام جئاتنلا باسح بولسأو رايتخالا ةقيرطو عمتجملا نيابت ةاعارم مدع #

 .”ءاصحإلا ملع تايرظن اليصفت 7

 :زيحتلا ءاطخأ (؟/د)

 ,ةنيعلا راطا ةيحالص مدع :ىف زيحتلا ءاطخأ ىلإ ىدؤت ىتلا بابسألا مهأ لثمتت

 ةظوحلم ةبسن ىلع لوصحلا ىف هلشف .هقورت ىتلا تالاحلا رايتخا ىف هسفن ثحابلا زيحت

 .تاريدقتلا باسح ىف ةحيحصلا قرطلا همادختسا مدعو .تاباجإلا نم

 : ىتآلا عجرملا رظتأ ةدازتسالل #*

 ىأرلاو مالعإلا ثوحب ىف هتامادختساو ىئاصحإلا بولسإلا .ىمزع دمحأ ىكز .دبعلا ىلدع فطاع -
 ١999(. .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) 8 ط .ماعلا

 دب جن



 هعحارمو لو'الا لصفقلا رداصم

 :لصفلا اذهل نايسيئرلا ناردصملا

 ماعلا ىأرلا دصرو نيدهاشملاو نيعمتسملاو ءارقلا ثوحب لاجم ىف فلؤملا براجتو تارضاحم (أ)
 نيعمتسملا ثوحبو ماعلا ىأرلل اراشتسم اهاضمأ ىتلا رشعلا تاونسلا لالخ ةنيعلاب يتابنعلا
 . ةينامعلا مالعإإلا ةرازوب نيدهاشملاو

 :ةيتآلا فلؤملا بتك (ب)

 .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثرحب ىف هتامادختساو ىئاصحإلا بولسألا -
 ١-108. "ص ص ( ١597

 ١5488(. .ىناهلا ةعبطم :ةرهاقلا) .ةيمالعإلا ثوحبلا ىف ىملعلا بولسألا -

 ةيبيرجت ةعبط - ةيئارجإلاو ةيجهنملا بناوجلاو ةيرظنلا سسألا :ماععلا ىأرلاو مالعإلا ثوحب -
 .(5957١؟ .ةعابطلل ىناهلا راد :ةرهاقلا)

 ١557(. .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) .ىبرعلا نطولا ىف نيدهاشملاو نيعمتسملا ثوحب -

 ٠ ١99(. .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) نويزفيلتلاو ةعاذإلا لاجم ىف ةبرصملا ةيثحبلا ةبرجتلا

 ١998(. .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) تادلجم 4 .ىتنامعلا مالعإلا ىف تاسارد -

 .(5 ١.٠ .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) .هسايق قرطو ماعلا ىأرلا -

 :عجارملا (ج)

 ١198٠0(. .ن.د :ةرهاقلا) تانيعلا .ناحرس ةدابع دمحأ -

 نيع ةبتكم :ةرهاقلا) .ةيئاصحالا ةئياعم ا .ىفطصم لالج ىفطصم .دايصلا ىفطصم لالج
 د
 .(ت ه5 رم سس

 .(١أ58ه0©26 .بتكلا ملاع :ةرهاقلا) .مالعإلا ثوحب .نيسح دمحم ريمس -

 .( 9١مل“ .بتكلا ملاع :ةرهاقلا) .نومضم ا ليلعت .ناسسح دمحم ريمس -

 ةرادإلا دهعم :ضايرلا١ .ةيعامتجالا ثوحبلا ىف اهتاقيبطعتو تانيعلا .رعش وبأ نيمأ قزارلا دبع -

 .(١ةة!ا/ ةماعلا

 .ةرادإلا ١9401(.

 ةودن :ىه .ةيلامتحإلا ريغو ةيلامتحإلا تانيعلا نيب ماعلا ىأرلا سايق .نمحرلادبع زعملا دبع
 .1-5195؟7ه ص ص ١944١. سرام ١١ - ١١ رصمب ماعلا ىأرلا سايق



 ةعماج - مالعإلا ةيلك :ةرهاقلا) روشنم ريغ "ثحبلا جهانم ىف تاركذم" .نمحرلادبع زعملا دبع

 ْ ١948/4(. .ةرهاقلا

 . ثوحبلا ةلجم :ىف .ةينويزفيلتلاو ةيعاذإلا ثوحيلا تاينقتو جهانم .نمحرلاديع زعملا دبع

 .57-ا!/4غص ص .١ة84 ريام.١١ ددعلا

 ءوض ىف نيدهاشملاو نيعمتسملا ثوحب ىف ةمدخعسملا تاودألاو جهانملا .نمحرلادبع زعملا دبع

 ١94051. ربمسيد ؛ا/ ددعلا .ثوحبلا ةلجم ىف .ةيبرعلا ةقطنملا ىف ةيلمعلا براجتلا

 ١5485(. .دادغب ةعماج :دادغب) تانيعلا .كوزرملا مادر ةيرصع .رصانلا ةزمح ديجملا دبع -

 ص ١54817( .قورشلا راد :ةدج) .مالعإلا ثوحب ىف ىوتسم ا ليل .ديمحلا دبع دمحم -

 .8١١-ه .ص

 ولجنالا ةبتكم :ةرهاقلا) .ةيمالعإلاو ةيعامتجالا تاساردلا ىف ثحبلا جهانم .ىئافولا دمحم

 .(9١م8 .ةيرصملا

 :ةرهاقلا) قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ىريهامج ا لاصتالا مولع ىف ثحبلا جهانم .ملاس نسح ةيدان -

 .( ١947 ن.د

 ١9916(. .ةيرصملا ولجنالا ةبتكم :ةرهاقلا) .ةسايسلا ايجولوكيسو ماعلا ىأرلا .ىزمر دهان -

 1١54-75 ١. ص ص

 زكرملا :ةرهاقلا) .تايقالخألاو جهنم ا ىف :ماسعلا ىأرلا سايق .نورخآو حلاص دهان -

 .7/7١-ا/"ص ص .(تء.د .ةيئانجلاو ةيعامتجإلا ثوحبلل ىموقلا

 - 0هعطعصم. ال7. 535171211119 1< 111111165 . (1ك].ال.: تنص عطخحتنأ ةهصل 11ص

.(1976 

 - طافطعال, ذا عا 21. 512110 2001 لاو 1721111113 221011111719 7-0©02 410115 1*©-

 ع«ع4ع1 . (1ل .درؤذ.: :1[طع 20همان] د أمك 9001121113

 - لدول , 1. 1718-0114 41011 60 106501-11 8( هدغمص: [10ادعخمم آ/111111 ©.

1969(. 

 -  [كهن2, (علل: ظيطاآ#ع 0217111011 ©0110 2 هرج كو 111 . ([].ل.: [10آ1غ !كصط#عال

.(1965 

 - 1/1115, 1. 157140041141011 10 53+ اه +1 و (1] ال .: [1عححب [آ10أأخغ دلال 001231741.

.(1965 

 -  كمصختسصسم 11. 5071:211119 (1ك]. ال.: كاصمم ةنلللأ 5عطتل5, 1960).

 عب وس اف نت



 لوألا لصفلل ةيقيبطتلا جذامنلا
 ] ىأرلا ثوحب ىف اهتامادختسإو تانيعلا

 مالعإلاو ماسعلا
 كو سيح شا( جوك ٠ كاع جك وتتم مآ اطل ثلا يطعن أ#

١ 
 | ةنيعلا بحس ىف مدختست ىتلا ةيئاوشعلا لوادجلا نم لاثم :لوألا قحلملا -

 ْ .ةطيسبلاةيئاوشعلا ||

 .(ةحصلا ةرازو) ةيقبط ةيئاوشع ةنيع نيوكت تاوطخل جذو :ىناثلا قحلملا - |

 ١ نيوكت تاوطخو .ةيوثملا بسنلاب ىلصألا عمتجملا لوادج جذومن :ثلاثلا قحلملا - |
 ظ .ًايلدابت ةطبترملا طباوضلا بولسأب صصح ةنيع

 ] اهتلباقم تدق ةدرفم لك ليزنت ىلوتيل ثحابلل ملست ةرامتسا جذوف :عبارلا قحلملا - 1
 تاقلحلاو .,ةيسنجلا .عونلا :ةساردلا تاريغتمل أقيط .ةنيعلا تادرفم نم

 .ةيفيظولا
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 ىناثلا قحلملا

 ماقرالاب حمتجم نم ةيقبط ةيئاوشع ةنيع نيوكت تاوطخل جذومن
 .نامع ةنطلسب ةيندملا ةمدخلا تارازوب نولمعي نيذلا برعلاو نوينامعلا :عمتجملا ( أ(

 عيزوتلا بولسأب ةنيدملا ةمدخلا تارازو ىدحأ ةحصلا ةرازو عمتجم نم بحس :ةنيعلا (ب)
 .بسانتملا

 ةحصلا :ةرازولا مسا ١-

 .ًاصخش ١١714١7 - (برعلا ريغو برعلا) نيلماعلا ىلامجأ -؟

 .ىلامجالا نم / 05, 48 ةبسنب 570١ - برعلا ىلامجأ -'

 .برعلا ىلامجإ نم /97,17 ةبسنب 09106 - نيينامعلا ىلامجا -4

 برعلا ىلامجإ نم /5,41/ ةبسنب 41 - نيينامعلا ريغ برعلا ىلامجإ -8
 7/١١ , ؛ - (ةدرفم ).2.٠ ةنيعلا مجح ىلامجال ةرازولا ةبسن -1

 م . - ةرازولاب ةصاخلا ةنيعلا مجح -

 :ةنيعلاو عمتجملا ىف ةيسنجلا بسح برعلا عيزوت -4

 ةيضاتس | 7| 2
 غ5 06 ناو هو

 "ا عمو 1 مال ع

 كتل ككل حال

 دل "حاس
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 0-52 نامع ةنطلس

 العإلا ةرازو

 ماعلا ىارلاو تاساردلا ةرئاد

 ةحصلا : ةرازوب بسانتملا عيزوتلا بولسأب ةيقبطلا ةيئاوشعلا ةنيعلا عيزوت

 :نوينامعلا ( أ[)

 ماعلا لودجلا تاقلحو

 رككتالا كك دس سك - ل

 :نيينامعلا ريغ نم برعلا (ب)

 :ىلي امك ةحصلا ةرازوب نيينامعلا ريغ نم برعلا ةنيع عيزوت ىعاري **

 :ىرخأ ةلود :ىنادوس :ىندر

 ه/ :ىرصم :ىسنوت



 ثلاثلا قحلملا

 ةيونملا بسنلاب ىلصألا عمتجملا لوادج جذامن
 ا*! ايلدابت ةطبترملا طباوضلا بولس'"ب صصح ةنيع نيوكتو

 )١( مقر لودج
 .عقاو نم ةيسنجلاو قطانملا وأ تاظفاحملل اقبط ةساردلا حمنجم حيزوت

 نامع ةنطلسب ةيمنتلا سلجم تاسشاصحا

 زانط ةظفاحم

 ةيلخادلا ةقطنملا

 ةيقرشلا ةقطنملا

 ةنطابلا ةقطنم

 ةرهاظلا ةقطنم

 - :ىتآلا انباتك عجار ةدازتسالل الودج ١ نيوكتب ةيقبط صصح ةنيع دادعإ رم (*)

 .ىنامعلا مالعإلا ىف تاسارد :ىف نامع ةنطلس نويزفيلت نم ةيرابخالا ةداملا .دبعلا ىلدع فطاع -

 ١596(. ؛ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) ثلاثلا دلجملا

- 8 
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 (؟) مقر لودج
 - لاثمك - طقسم ةظفاحم نم ةساردلا هذهل ةيوحسملا صصحلا ةنيع عيزوت

 ةيلدابت ةطبترملا طباوضلا بولس'اب نامع ةنطلسب ةيمنتلا سلجم تايئاصحا عقاو نم
 نسلا تانفو .عونلا .ةيسنجلا :تاريغتملاقبط
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 ىناثلا لصفلا

 مالسعإلاو ماعلا ىارلا ثوحب ىف هتامادختساو ىوتحملا ليلحت

 ىأرلا ثوحب ىف هتامادختساو ىوتحملا ليلحتب فيرعتلا ىلإ لصفلا اذه فدهي

 00 : هيتآلا رصانعلا لالخ نم مالعإلاو ماعلا

 .ىوتحملا ليلحت فيرعت:ًالوأ

 .ىوتحملا ليلحت تالامعتسا:ًايناث

 .ىوتحملا ليلحت تادحو :ًاثلاث

 .ىوتحملا ليلحت تائف :ًاعبار

 ةينويزفيلتلاو ةيعاذالا داوملا ىوتحم ليلحت ىف ةماه طورشو تارابتعا :اسماخ

 .ةصاخ ةفصب ماعلا ىأرلل ةهجوم او ةماع ةفصب

 .مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب لاجم ىف ىوتحملا ليلحت حاجن لماوع :اسداس

 .ةيقيبطت جذاف :اعباس

 اس 8 حاد



 : همدقم

 ىعسي ىذلا نومضملا اهنأل .لاصتالا ةيلمع ىف ةماهلا رصانعلا دعا 'ةلايَسرلا لكبشت

 | .فدهتسملا روهمجلا ىلإ هليصوتل لاصتالاب مئاقلا

 ءايشأو لكشلاو نومضملا نع فشكلل ةيساسألا ةليسولا ىوتحملا ليلحت ربتعي كلذلو
 ,.هميقو هتاهاجتاو هعفاودو هتيصخحشو هتاردقو ردصملا ءاكذب لصتت ةريثك

 ىفداورك نييمالعإللا نيشحابلا دوهج نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا لجس دقلو

 هقيبطت ىلإ ىرخألا تالاجملا ىف نيثحابلا ضعب هجتاف .هريوطتو ىوتحملا ليلحت مادختسا

 .ةيبدألاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا مهتاسارد ىف

 ذنم ىوتحملا ليلحت تاسارد - ةيبرعلا لودلا نم اهريغ ىلاتلابو - رصم تفرعو
 ثرحبلاو لئاسرلا تائم هيلع تدمتعاو ؛ماع دعب ًاماع هتامادختسا ترهدزاو ؛تاينيتسلا

 دكأتيو ةسرامملا بيلاسأو ىقلتملاو ةلاسرلا سردي .لماكتم ىجهنم راطإ ىف وأ هدرفمب ءاوس
 ' اهانددعأ ىتلا ةيبرعلا لاصتالا تاسارد ايفارجويلبب تايوتحم ضارعتسا نم كلذ
 ىبرعلا زكرملل اهانددعأ نئعلا نيدهاشملاو نيعمتسملا ثوحب تاصلختسمو وكسنريلل

 ليلحت مدختست قتلا ثرحبلا ديازت دكؤي مم ,ءاهريغو نيدهاشملاو نيعمتسمملا ثوحسبل

 مانعلا ىأرلا تاساردو ةيسايسلاو ةيعامتجالا وأ ةيمالعإلا تاساردلا ىف ءاوس ىوتحملا
 ءارقلا ديربو ىأرلا تاحفصو ةدمعأو ناردجلا ىلع تاباتكلاو تكنلاو تاعئاشلا ليلحتب
 .خلإ ...روشنملا ريغ ءارقلا ديرب مهألاو روشنملا

 : ىوتحملا ليلحت فيرعت : ًالوأ

 دحأ هنأب» نوسلريب فيرعت اهمهأ نم ىوتحملا ليلحتل فيراعتلا تارشع دجوت
 ةداملل حيرصلا نومضملا وأ رهاظلا ىوتحملا فصو ىف مدختست ىتلا ةيثحبلا تيلاسألا

 1 .«ًايمكو ًايعوضوم ًافصو ةيمالعإلا

 ىذلا بولسألا هيأر ىف هنأل .ىوتحملا ليلحت لصفم لكشب سيناج فيرعت حضوبو

 كك ا



 ليلحتلا جئاتن ددحتو ؛ةحضاو تائف ىلإ هساسأ ىلع ىوتحملا مسقيو - ثحبلا ةعومجم

 .قايسلا ىف ليلحتلا تادحو روهظ تاراركت

 جهانملا دحأ هنأب ىوتحملا ليلحت ةيعامتجالا مولعلل ةيلودلا فقراتعملا ةرئاد:فرسعتو
 رايتخاب كلذو ةيئرملاو ةعومسملاو ةعوبطملا مالعإلا لئاسو ىوتحم ةسارد ىف ةمدختسملا

 ةيجهنم ةطخ ساسأ ىلع ًايفيكو ايمك اهليلحتو اهميسقتو ليلحتلا عضوم ةداملا نم ةنيع

 : ىوتحملا ليلحت تالامعتسا : ًايناث

 رصح نكمي ريثأت ىأبو ؟نملو ؟ةليسو ىأب ؟ اذام لوقي ؟ نم :فورعملا جذومنلل آقفو
 :ىلي امك ىوتحملا ليلحت تالامعتسا

 ؟ نم ١-

 .فادهألاو اياونلا ديدحت ثوحب -

 .تاهاجتالا ديدحت ثوحب -

 .تاراهملا نع فشكلا ثوحب -

 .ةيعامتجالاو ةيصخشلا تامسلا ديدحت ثوحب -

 ؟اذام لوقي -"

 .لاصتالا لئاسو نع فشكلا ثوحب -

 .فادهألاو تاسايسلا نع فشكلا ثوحب -

 .ةيلاصتالا ريياعملاو طامألا نع فشكلا ثوحب -

 .ةسرامملا بيلاسأ فاشتكا ثوحب -

 .تامولعملا قفدت نع فشكلا ثوحب -

 .ةيئارقنالا ةجرد سايق -
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 ؟ نمل -#

 . ةيدئاقعلاو ةيركفلاو ةيفاقثلا طامنألا ةسارد -

 .طافألا هذه ىف رييغتلا ةسارد -

 .فادهألاو تاياغلا قيقحت قرط ةسارد -

 ؟ فيك - 4

 .عانقإلا نونف ةسارد -

 .ةباوبلا سارح تاهاجتا ةسارد -

 ؟ريثأت ىأب -

 .ةكراشملاو لعافتلا ةسارد -

 .ةيوغللا ةباجتسالا ةسارد -

 .لبقتسملل مامتهالا زكارم ةسارد -

 .فادهألاو تاسايسلا ميوقت -

 :ىوتحملا ليلحت تادحو :ًاثلاث

 ليلحت ىف رصنع رغصأ ىهو .هباستحاب هقيقح موقن ىذلا ئشلا ىه ليلحتلا ةدحو
 ليلحتل ةيساسأ تادحو سمخ ىوتحملا ليلحت تادحو مهأو ,ةيمهأ اهرثكأو ,نومضملا

 :ىهو ةيظفللا زومرلا

 :ةملكلا ةدحو ١-

 م ,ىوتحملا ليلحت ىف ةلمعتسملا تادحولا نم ةدحو رغصأ ةملكلا ةدحو نإ

 .علطصملا سيلو زمرلا ليوزال هيلع قلطأ امل ةفدارم لمجلاك اهتانوكمو هملكلا

 ضعب نع فشكلا ةلاح ىف وأ زمر نع اهريبعت ةلاح ىف ةملكلا ليلحت ةبوعص نمكتو
 .ةلادعلا وأ ةيطارقميدلا وأ ةيرحلاك :ةدرجملا ميهافملا

 دل عرس



 :ةركفلا وأ عوضوم ا ةدحو -؟

 تاعئاشلاو لاصتالا ةدام ىف ًامادختسا ىوتحملا ليلحت تادحو رثكأ ةدحولا هذه ربتعت

 :تكبلاو

 وأ .(لوعفمو لعف : الثم) ةطيسب ةلمج نع ةرابع ةرصتخملا هتروص ىف عوضوملاو .

 .ةنيعم ةلأسسم لوح رودت ىتلا ةركفلا نمضتت ةرقف 9 ةرابع

 0: ةيصخشلا ةدحو تا“

 .خلإ ...مجارتلاو مالفألاو صصقلا ليلحت ىف ةيصخشلا ةدحو مادختسا رثكي

 ثيح .صاخشألا ةلاح ىف ةملكلاو ةيصخشلا :ىتدحو نيب ةقرفتلا ةيمهألا نمو

 متهس امنيب ,هاجتا وأ ةركف نع ربعي هنأل نيعم صخشب متهن امنيح ةملكلا ةدحو مدختست

 .ريسلاو مجارتلا ىف وأ ىبدأ لمع ىف اهروطتو ةيصخشلا ليلحتب ةيصخشلا ةدحو

 : ةيمالعإلا ةداملل ةيعيبطلا ةدحولا -

 ةداملا جتنم اهمدختسي ىتلا ةدحولا ىه ةيمالعإلا ةداملل ةيعيبطلا ةدحولا نأ

 ؛تالسلسملا ,دومعلا ؛مليفلا .باتكلا :اهتلثمأ نمو .هروهمج ىلإ اهميدقتل ةيمالعإلا
 .خلا... ةعئاشلا .لاقملا ,ىنويزفيلتلا جمانربلا ,ىعاذإلا جمانربلا .تايحرسملا

 ميسقتو .ًاضيأ ةيعرف ماسقأ ىلإ تائفلا هذه ضعب ميسقت نكميو .فئاوط جمارب ؛ةيهيفرإ
 .خلإ...ةأرملا جمارب .لامعلا جمارب ؛لافطألا جمارب :ىلإ فئاوطلا جمارب

 :نمزلاو ةحاسملا سيباقم ةدحو -8

 ةداملا اهتلغش ىتلا ةحاسملا ىلع فرعتلل ةيداملا سيياقملا ضعب ىلإ ثحابلا أحلي

 ةيمالعإلا ةداملا هتقرغتسا ىذلا نمزلا وأ ةعوبطملا مالعإلا لئاسو ىف ةروشنملا ةيمالعإلا
 زيكرتلاو مامتهالا ىدم ىلع فرعتلل ؛ةيئرملا ةيعمسلا لئاسرلا وأ ةيعتشلا لئاسولاب ةغاذملا
 داوملل ةبسنلاب سايقلا ةدحو ةداع نوكتو ليلحتلا عضوم ةفلتخملا ةيمالعإلا داوملل ةبسنلاب
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 رظنأ) .ةقيقدلا وأ ةيناثلا ةيئرملا ةعومسملاو ةعومسملا داوملل ةبسنلابو رتميتنسلا ةعوبطملا
 ْ .(لصفلا قحالمب ةيفحصلاو ةيعاذإلا ةيقيبطتلا جذامنلا

 : ىوتحملا ليلحت تائف : اعبار

 :ىتآلا وحنلا ىلع (؟ليق فيك) ةيمالعإلا ةداملا هب تمدق ىذلا لكشلا

 ؟ليق اذام :حوضوملا تائف (أ)

 ١- لاصتالا عوضوم ةئف :

 دا يسرا ىلع بيلو اراشتنا ىوتحملا ليلحت تائف رثكأ ةئفلا هذه ربتعُت
 تائف دجوت الف ؛ةيعرفلاو ةيسيئرلا عوضوملا تائف ثحابلا ركتببو ؟لاصتالا ةدام رودت
 تاعئاشلا ىلإ مسقنت تاعئاشلا عوضوم ةئف ًالغمف .هتاثف تحني ثحب لكو .ةزهاج
 رظنا) خلإ... ةينفلا ,ةيبدألا .,ةيضايرلا ,ةيعامتجالا ؛ةينيدلا ,ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 .(لصفلا قحالمب ةيقيبطتلا جذامنلا

 :لاصتالا نومضم هاجتا ةئف -"

 ضفر وأ دييأت ىدم ىأ ,نومضملا ىف دايحلا وأ ضفرلا وأ دييأتلا ؛هاجتالا ةئف حضوت
 :اهنم ددصلا اذه ىف تاميسقت ةدع دجوتو ءام ةيضق

 .ىبلس ؛لدتعم .ىباجيإ 6

 .ىبلس - ىباجيإ .نامرحلا - حماستلا -

 نأ (ةياعدلا نومضم ليلحت) :دئارلا هباتك ىف ىماهتلا راتخم .د انذاتسأ ددحيو

 ىحاونلا بنجتيو ةديؤم ةروصب عوضوملل ضرعي امدنع ًايباجيإ نوكي لاصتالا نومضم

 ىسايسلا رارقتسالاو نواعتلاو ىعامتجالا نماضتلا سكعت ىتلا ةديؤملا تاعوضوملل
 فعضلاو رارقتسالاو ماظنلا مادعنال ةديؤملا ريغ تاعوضوملا ضرعتت امنيب ىداصتقالاو
 .خلإ...ككفتلاو

 دس © + د



 : ميقلا ةئف -'

 تناك ايأو ,تاجايتحالا .فادهألا :اهنم ةدع تايمست ةئفلا هذه ىلع نوثحابلا قلطي
 ىلإ لاصتالاب مئاقلا عسي ىتلا ةميقلا وأ فدهلا ىلع فرعتلل ميقلا ةئف مدختست ةيمستلا

 : تامسلا ةئف -غ

 عونلاو نسلاك :مهصئاصخ ىلع فرعتلل دارفألا صئاصخ فصول تامسلا ةئف مدختست

 ىجورم صئاصخ ةفرعم ىف ةديفم ةئفلا هذهو .خلإ...ةيميلعتلا ةلاحلاو ةماقإلا ةقطنمو

 .تاعئاشلا

 5 ةمولعملا ردصم ُهئف 8م

 :ةعئاشلا أ ةمولعملا ردصم ةهجلا 3 صخشلا نع فشكلل ةمولعملا ردصم ةئف مادخ تست

 .خلإ..:ءابنألا تالاكوو .فحصلا .صاخشألاك

 : فدهتسملا روهمجلا ةئف -"1

 انمسق نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتال انتسارد ىفف .هل ةيمالعإلا ةداملا هيجوت لاصتالاب

 ةأرملا ,ةيفيرلا ةأرملا .ماع /ةرسألا ,ماع /ةأرملا :ىلإ ةأرملا جمارب ىف فدهتسملا روهمجلا
 (لصفلا قحالم رظنأ) .خلإ...تيبلا ةبرو :ةيودبلا ةأرملا ,ةلماعلا

 :قلا فدهتسمل | ررهمجل | تاثئف تمسق ةيناكسلا ةلكشملل 9 ىمالعإلا لوانتلا ثحب ىفو

 (لصفلا قحالم رظنأ) .ماعلا روهمجلاو بابشلا ؛ةرسألا ,ةأرملا .نيحالف ؛لامع

 - نييموكحلا نيلوئسملا :ىلإ اهميسقت نكمي ةعئاشلا نم فدهتسملا روهمجلا ةئفو
 ايعرف اهميسقت نكمي هريخألا ةئفلاو ىداعلا نطاوملا ,ةيباقرلا ةزهجألا ؛بازحألا ءاضعأ

 .خلإ...(لطاع /لمعي :لمعلا ةلاح ...لامعلا :نوعرازملا) هنهملا :رايعم ىأل اقبط
 هس هاا



 ؟ليق فيك :لكشلا تائف (ب)

 ؛ىتآلا وحنلا ىلع ةيعرف تائف ةدع ؟ليق فيك :لكشلا تائف مضت

 ١- ةيمالعإلا ةداملا لكش ةئف :

 اهذختت ىتلا ةفلتخملا طامألاو لاكشألا نيب ةقرفتلل ةيمالعإلا ةداملا لكش ةئف مدختست

 :ىتآلا وحنلا ىلع ةيمالعإلا ةداملا

 :فحصلا ىف 0١-

 ,لجز ء.رعش .نالعإ .ةودن .قيقحت .ثيدح .دومع .ىحاتتفالاقم ءربخ
 .خلا...ريتاكيراك

 ١- نويزفيلتلاو ةعاذإلا ىف :

 ىف نالعا .ءانغ ؛ةيليثت .باوجو لاؤس ,ةودن ,ةشقانم ؛راوح ءرشابم ثيدح

 :تاعئاشلا ١/7"

 .خلإ...ناردج ىلع هروفحم - قاروأ ىف ةعوبطم - ةيوفش

 ١- ةمدختسملا ةغللا ةئف :

 ةلاسرلا مهف ىدمب قلعتت جئاتن نم اهيلع بترتي امل .,ةماهلا تائفلا نم ةئفلا هذه ربتعت

 .ةيماعلاو ؛ةطيسبلا ىحصفلا ةغللا ءىحصفلا ةيبرعلا ةغللا :تآئفلا هذه ةلثمأ نمو .ةيمالعإلا

 ,ةيسنرفلا ةغللا ؛ةيزيلجنإلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا :ىلإ ةمدختسملا ةغللا ةئف ميسقت - وأ

 عقاوم ىفو تاعئاش نم هغبت ام وأ ههجوملا تاعاذالا دصر ىف مدختستو) .ركذت ىرخأ ةغل

 ش .(تنرتنإلا

 “٠'- نمزلاو ةحاسملا ةئف :

 لئاسو ىف نمزلاو رتميتنسلاب ةعوبطملا مالعإلا لئاسو ىف ةحاسملا ةئفلا هذه سيقتو

 نم كلذ ناك نمزلا وأ ةحاسملا تداز املكو ,ةقيقدلاو هيناثلاب ةيئرملا ةعومسملا مالعإلا

 .مامتهالا دايدزا رهاظم

 ب هال



 ةيعاذإلا داوملا يوتحم ليلحت يف ةماه طورشو تارابتعا : اسماخ

 :ةصاخ ةفصب ماعلا يأرلل ههجوملاو ةماع ةفصب ةينويزفيلتلاو

 .ةيؤرلاو عمسلا :ىتساح ةصاخو ساوحلا ةمالسب ليلحتلاب مئاقلا عتق ١-

 لورتنك توميرب نوكي نأ لضفيو ؛ةساردلا ةنيع ليجستل ويديف زاهج رفاوت ةرورض -؟

 .فئاظولا ددعتم

 كلذكو - ةينويزفيلتلا جماربلا ىوتحم اهيلع لجسملا طئارشلا نوكت نأ ةرورض -'

 .ةرم نم رثكأ ةدهاشملا وأ عامتسالا ةداعاب حمست ةءافك تاذ - ةيعاذالا

 ىلإ ريشي تقولا رصنع نأل ءنويزفيلتلا وأ ويدارلا ىف ام ىوتحم ضرع وأ ةعاذإل

 نم كلذ ناك ةينمزلا ةحاسملا تداز املكف .هميدقتو عوضوم لا ضرعب ماصتهالا ىدم

 .هيف ريثأتلاو ماعلا ىأرلا ةبطاخمب مامتهالا رهاظم

 -:اهمهأو ةينويزفيلتلا حاضيإلا لئاسو ىف نوفرعي نيثحاب رفاوت ةرورض -

 .ةكرحتم موسر »*

 .لظ لايخ وأ ةمسجم :سئارع *

 .خلإ ...ىضارعتسا ىئانغ وأ ىليجست وأ ىئاور :ىرشب ليث *

« - 
 .ةعنقأ * .٠

 .ىناديم ريوصت *

 .(ةلاغشلا جذامنلاو بيكرتلاو لحلا ,تاعاطقلا ,ىرهاظلا لكشلا) :جذاف *

 .(حئارشو ؛ةتباث مالفأ ,ةيفارغوتوف) :ةتباث ةروص *

 .(ةموسرمو ةبوتكم .ةبوتكم) ؛ةينف :تاحول *

 .(خلإ...ةيئابرهك ,ةحطسم) ؛ةمسجم :طئارخ *

 ا مج" ل



 عومسملا هيقشب ىعاذإلا نومضملا ضرع ىف ةمدختسملا ةينفلا بلاوقلا ةفرعم ةرورض -1

 ش :اهنم ىئرملاو

 : رشابم ثيدح - ١6

 .عيذملا وهو دحاو صخش نم -

 .رخآ صخش نم -

 .صخش نم رثكأ نم -

 : ةبوجأو ةلئسأ -5

 .جمانربلا مدقم نم -

 .جمانربلا مدقم نم ةبوجأو روهمجلا نم درف نم ةلئسأ -

 .روهمجلا نم درف نم ةبوجأو جمانربلا مدقم نم ةلئسأ -

 .فيض نم ةبوجأو جمانربلا مدقم نم ةلئسأ -

 :روهمجلا نم ةبوجأو ةلئسأ -

 نقيم نق ةيوحا و ةلئنأ:

 : راوح "5

 . : ىليثت بلاق -1

 000 اتق م

 : ةروصلل ىاور -

 .دحاأو صخش -

 .*”صخش نم رثكا -

 :ىتآلا انباتك ىف ةينفلا بلاوقلاو حاضيالا لئاسو مادختسإل يلمع ًاقيبطت رظنأ ةدازتسالل *
 ركفلا راد :ةرهاقلا) .ةيناديمو ةيليلحت ةسارد :ةينويزفيلتلا لافطألا جمارب .دبعلا ىلدع فطاع -

 ١1985(. .ىبرعلا

 دس مجعد



 ماعلا ىأرلا ثوحب لاجم يف يوتحملا ليلحت حاجن لماوع : اسداس

 : مالعإلاو

 اهمهأ لماوع ةدع ىلع مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف ىوتحملا ليلحت حاجن فقوتي

 :ىلي ام انيأر ىف

 .ليلحتلا ةرامتسا ميمصت ىف ةقدلا (أ)

 .ىمالعإلا ىوتحملا نم اهليلحت متيس ىتلا ةنيعلا رايتخا نسح (ب)

 .اهليلحت دارملا ةداملا ليجست ىف ةقدلا (ج)

 .اهريسفتو اهليلحتو اهتلودجو تانايبلا غيرفت ىف ةقدلا ( د )

 : ىوتحملا ليلحت ةرامتسا ميمصت ىف ةقدلا : لوألا لماعلا

 ةاعارم :اهمهأ لماوع ةدع ةاعارمب ىوتحملا ليلحت ةرامتسا ميمصت ىف ةقدلا ققحتت

 تارابتعالا ضعب ةاعارم .ىوتحملا ليلحت ةرامتسا دادعإ لحارم ىف ةيجهنملا دعاوقلا

 :ىوتحملا ليلحت ةرامتسا دادعإ لحارم ( أ )

 :ىوتحملا ليلحت ةسارد فادهأ ديدحت ١-

 ميمصت ىف ىلوألا ةلحرملا ةقدو حوضوب ىوتحملا ليلحت ةسارد فاردهأ ديدحت ربتعي

 وأ ىوتحملا ةساردل ءاوس ةرامتسا ىأ - ةرامتسالا دادعإب لصتت ةيجهنم ةدعاق دجوتو

 ةساردلا ضرغ صخلت نأ لبق ةرامتسا دادعإ لواحت ال :لوقت - لاصتالاب مئاقلا وأ روهمجلا .

 ةرامتسالا ميمصت متي ةساردلا فده سكعت ىتلا ةلئسألا ءوض ىفف ؛ةددحم ةلئسأ ىف

 ىوتحملا ىلع فرعتلا ةساردلا فدهتست له الثمف :فدهلا قيقحتل ةبسانملا ةنيعلا رايتخاو .

 :مهنم ةدحاو ةليسو ىف مأ ؟تانويزفيلتلاو تاعاذالاو فحصلا ىف تاعئاشلا همدقت ىذلا

 مادختسا دادزي تايئاضفلا رصع ىف نأ فورعملا نمو نويزفيلتلا وأ ويدارلا :فحصلا



 ىأرلا فوفص ىف ةلبلبلاو تاعئاشلا رشن ىف ةيعاذالا تاطحملاو هينويزفيلتلا تاونقلا

 .ماعلا

 : كلذكو

 .ناردجلا ىلع هبوتكملاو ةيوفشلا مأ ةيوفشلا تاعئاشلا ةسارد فدهلا له -

 : كلذكو

 اياضقلا لثم ام ةيضق لوائتت ىتلا مأ ماعلا ىأرلا ةدمعأ لك ةسارد فدهلا له -

 :قيم ام نوت لك نم ةنعار :ةجضتاوأ ةيفولا أ ةيساسلا وأ ةيمانسعالا
 : اهعمج بولطملا تانايبلا ديدحت - "<

 ةساردلا فادهأ ديدحت دعب ةيناشلا ةوطخلا اهعمج بولطملا تانايبلا ديدحت ربتعي

 .ةيليلحتلا

 وأ ثحابلا ىدل نوكي ال ةئف ىوتحملا ليلحت ةرامتسا نمضتت الأ ةلحرملا هذه ىف ىرنو

 ةساردلا فادهأ قيقحت ىف اهماهسإ نع ةحضاو ةركف مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب زكرم

 .اهعمج بولطملا تانايبلا ديدحت ىف ةقدو حوضوب فادهألا ديدحت دعاسي ثيح

 :ىلي ام ىلإ عوجرلا تانايبلا ديدحت ءانثا نكميو

 ةقباس ثوحب ىف اهدادعإ قبس ىتلا ىوتحملا ليلحت تارامتساو ىملعلا ثارتلا -/1

 ضارغأ مدختل اهتغايص ةداعإ وأ اهنم ,هنيسحت ىءارتي دق ام نيسحتو تائفلا ةعجارمل

 .ىأرلا ةدمعأ وأ ءارقلا ديرب وأ تاعئاشلا تائف ةصاخو ىوتحملا ليلحت

 .ةساردلا لاجم ىف نيصصختملاو ءاربخلا ىلإ عوجرلا -/3

 .ىئدبم ىوتحم ليلحت ءارجإ -*/3

 ام ىئدبملا ىوتحملا ليلحتل ىطعي نيشحابلا نم اليلق اددع نأ ىلإ ةراشإلا دونو

 ىوتحملا ليلحت نأ ةصاخو ىئاهنلا ليلحتلا تاءارجإ ىف ءدبلا لبق مامتها نم هقحتسي

 اس ما



 فدهتسي - ةساردلا اهيلع ىرجتس ىتلا ةنيعلا نم رغصأ ةنيع ىلع متي ىذلا - ىئدبملا
 :ىلي ام

 .ليلحتلا تائفو تادحول ةنوكملا رصانعلا ديدحت -

 .هسردي ىذلا ىوتحملاو ثحابلا نيب ةفلأ نيوكت -

 .اقيقد أديدحت ثحبلا ةلكشم ديدحت -

 ةيمالعإلا تاريغتملاو ىوتحملل ةمظنملا ةظحالملا لالخ نم تالؤاستلا عضو -

 .ىرخألا ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو

 .خلإ...تائفلا ةلودجو ةرامتسالا ميمصت ىف ةمهاسملا -

 :(ةيلآ وأ ةيودي) ةرامتسالا عون ديدحم -1"

 :ىلاتلا وحنلا ىلع ىوتحملا ليلحت ىف ةمدختسملا تارامتسالا نم ناعون كانه

 ليلحتل حلصتو) مجحلا ةريبك ةداع ىهو ,ىوديلا غيرفتلل ةدعم ليلحت ةرامتسا -
 جذومنلا رظنأ) ةيمالعإلا نيماضملا نم ةدودحم ةنيع وأ (ريغص ىلحم قاطن ىف تاعئاشلا
 .(لوألا

 ليلحت ىف مدختست ىتلا تارامتسالا لثمو) ىلآلا غيرفتلل ةدعم ليلحت ةرامتسا -
 .ةيناكسلا ةكلشملاب ةلصتملا ةيمالعإلا ةداملا ليلحت وأ (ةلودلا ىوتسم ىلع تاعئاشلا
 | .(ثلاثلا جذومنلا رظنأ)

 :ةيلوألا اهتروص ىف ليلحتلا ةرامتسا دادعإ -4

 :اهمهأ تاوطخ ةدعب ةيلوألا اهتروص ىف ليلحتلا ةرامتسا دادعإ رمي

 .ليلحتلا اهلمشيس ىتلا تاعوضوملا سوؤر دادعإ -

 ةيغايصلاو ةيجهنملا تارابتعالا ةاعارمو عوضوم لك تحت جردنت ىتلا تائفلا ةباتك -

 :اهنمو كلذ ىف
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 ةساردلا فادهأ ققحت ىتلا تانايبلا ةفاك ليلحتلا ةرامتسا لمشت نأ بجي : لومشلا

 ىتلا ةظحالملاو ةيمكلا تانايبلا كلذ ىف امب تانراقملا دقعو جئاتنلا صالختسا ىف ديفتو

 باسل عجرملا ةباثم نوكيس ةرامتسالا ميمصت نأ فرعي نأ يغبني ثحابلا نإ : ةقدلا

 هلجسيس ىذلا جمانربلا تانايب ىف اهارحتي نأو ؛ةقدلاب همزلي امم ةيلاصتالا ةداملل

 .هيسرديو

 نوكت نأ بجي نيذلا نينواعملا نم ددع رايتخا ةساردلا ةعيبط ضرفت دق : حوضولا

 دصر مهل ىنستي ىتح .مهل ةموهفمو ةحضاو - ليلحتلا ةرامتسا اهنمو - ثحبلا تاودأ

 تائف لكل ىئارجإ فيرعت دادعإ وهو ضعبلا هلفغي رصنع ةيمهأ ودبت انهو .تانايبلا

 (لصفلا اذه قحالمب ةيئارجإلا تافيرعتلل ىناثلا جذومنلا رظنأ) .ةرامتسالا

 : ايملعو ايجهنم ليلحتلا ةرامتسا ةعجارم -0

 نييملعلاو نييجهنملا ءاربخلا نم ةعومجم ىلع ىوتحملا ليلحت ةرامتسا ضرع بجي

 :ىلاتلا وحنلا ىلع

 : نويجهنملا ءاربخلا 06

 نم فادهأ ةدع قيقحت ىف نييجهنملا ءاربخلا ىلع ىوتحملا ليلحت ةرامتسا ضرع ديفي

 :اهمهأ

 .ىوتحملا ليلحت ةرامتسا نيوكتل ماعلا لكشلا ةسارد -

 قيقحت ىف اهتيافكو تائفلا ةءافك ىدم ىلع فوقرلل ةيلكيهلا لوادجلا ةعجارم -
 .ةساردلا فادهأ

 .ةساردلا فادهأب اهلاصتا ىدمو اهتحت ةجردنملا تائفلاو تاعوضوملا سوءر ةعجارم -

 .اهتقدو اهلومشو اهحوضو نم دكأتلاو تائفلا ةغايص ةعجارم -
 م هوهقبادس



 .صقنلا لامكتساو بسنألا رايتخال امهنم ةئف لك

 : نويملعلا ءاربخلا 0

 وأ لاجم ىف نييملعلا ءاربخلا نم ةعومجم ىلع ىوتحملا ليلحت ةرامتسا ضرع ديفي

 :اهنمو ةيليلحتلا ةساردلا فادهأ قيقحت ىف مهتاصصخت تالاجم

 ةساردلا فادهأب اهطابترا ىدمو ليلحتلا ةرامتسا ىف ةدراولا ةيملعلا ةداملا ةعجارم -

 .هتالؤاست ىلع درلا ىف اهتيافكو ةيليلحتلا

 ةرامتسا ىف ةدراولا تائفلا وأ تاعوضوملا ىف صقنلا وأ فعضلا نطاوم فاشتكا -

 .اهلامكتساو ىوتحملا ليلحت

 : ىلبقلا رابتخالا -1

 وأ فحصلا نم ةيلصألا ةنيعلل ةلثمم ةريغص ةنيع ىلع ةرامتسالل ىلبقلا رابتخالا ىرجي

 ىدم ىلع فرقولل ءتايئاضفلا رصع ىف ةصاخ - ةينويزفيلتلاو ةيعاذإلا داوملاو جماربلا

 .ىثحبلا لمعلل اهتيحالص

 :ىلي اميف ىلبقلا رابتخالا ديفيو

 .تائفلا حوضو ىدم ىلع فرعتلا -

 .هسايق بولطملا ئشلل ةئفلا سايق ىدم ىلع فرعتلا -

 لمتحملا لطعلا ,ىئابرهكلا رايتلا عاطقناك ىناديملا قيبطتلا تالكشم ىلع فرعتلا -

 .خلإ...ويدتسا زجح تابوعصو ؛ليجستلا زاهجل ش

 .هيف رارمتسالا ىلع ةردقلا ىدمو لمعلا هقرغتسي ىذلا نمزلا ىلع فرعتلا - ظ

 .تالامتحالا رصح دعب ةحوتفملا تائفلا ضعب لافقإو ةديدج تائف ةفاضإ -

 اس م8



 : ىئاهنلا اهلكش ىف ليلحتلا ةرامتسا دادعإ -7

 اهلكش ىف اهدادعإو ةرامتسالا ةعجارم متي ةقباسلا تاوطخلا ةفاك نم ءاهتنالا دعب

 .ةرامتسالا جارخإ نسحو ماعلا لكشلا 3-5

 ليلحت ةرامتسإ زيمرت ليلد :عبارلا جذومنلا رظنأ) زيمرتلل ليلد دادعاو زيمرتلا -
 (ىلآلا بولسألاب ىوتحملا

 تاهجلا نم ةرامتسالا دامتعا لثم كلذ رمألا مزلتسا اذإ تاقفاوملا ضعب ىلع لوصحلا -
 .ىرادالا زاهجلا ىف ىلعألا

 نيب تابثلا رابتخال ةيمك صيصخت ةاعارم عم تارامتسالا نم ةيفاكلا دادعألا عبط -
 ةيفاضإ ةيمك ىلإ ةفاضإلاب نيللحملا نم ددعو ثحابلا نيبو هسفنو ثحابلا
 .اهعيمجت دنع تارامتسالا تاحفص بيترت ىف أطخلا تالامتحال

 :ةنيعلا رايتخا نسح :ىناثلا لماعلا

 فقرتي ىلصألا عمتجملل ةلثمم ةنيع رايتخا نسح نأ ىلع ديكأتلا ددصلا اذه ىف انمهي
 ةرود رايتخا لضفيبو .ةيعاذإلا تارودلا ماظنب ريسي الثم ؛ىعاذإلا لمعلا نأ ةاعارم ىلع
 بيلاسألا نم بولسأ ىأب تارودلا هذه نم ةنيع بحسو ةنراقملا نكمي ىتح رثكأ وأ
 ةقبرطب ةينمز ةرتف ءانب وأ ةمظتتنملا ةنيعلا وأ ىقبطلا عيزوتلا وأ رشابملا عارتقالاك ةيملعلا
 (تانيعلاب صاخلا لوألا لصفلا عجار) .نيترود وأ ةرود لالخ ىعانصلا عوبسألا

 : (ةداملا ليجست) ىقيبطتلا لمعلا ىف ةقدلا :ثلاثلا لماعلا

 :امه نيلماع ىلع ىوتحملا ليلحت قيبطت ىف حاجنلا فقوتب

 :مهبيردتو نيللحملا رايتخا نسح ) أ(

 ىف ىوتحملا ليلحت تاسارد هجاوت ىتلا - انروصت ىف - ةيسيئرلا ةلكشملا لثمتت

 ضعب دوهجب دعسن كلذلو ؛مهبيردتو نيللحملا ةردن ىف مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب لاجم
 تب 5 تح



 : مالعإلا تارازوو ميلعتلاو مالعإلل لينلا زكرمو تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلاك تاهجللا

 ليلحت لاجم ىف اهب نيثحابلا بيردت ىف هينامعلا مالعإلا ةرازوو ةيرصملا مالعإلا ةرازوك

 ,ةللحملا ةداملا :اضيأ لمشت ىتلا ليلحتلا ةيلمع ىف لوألا فرطلا للحملا دعي ذإ ىوتحملا

 .ليلحتلا ةادأ ةرامتسالاو

 أطخ نأ فرعن امنيح ةءافكلا نم ةيلاع ةجرد ىلع ءانمأ نيللحم رايتخا ةيمهأ رهظتو

 تابثلا لدعم ضفخنيسو ؛ةقيقد ريغ تانايب مدقيس ثيح ؛هلك ثحبلا ىلع سكعني للحملا

 تادرفم نم ةدرفم - ططخم ريغ بولسأب - دعبتسا وأ تانايبلا ريوزت دمعت اذإ ةصاخو

 ةحضاو ريغ لصت ىتلا تاعئاشلاك اهتءارق وأ اهمهف وأ اهليجست نم نكمتلا مدعل ةنيعلا

 ىف انلمع لالخ انظحال امك خلإ...سكافلاب اهلاسرإل ماعلا ىأرلا سايق زاهج ىلإ انايحأ

 ..لاجملا اذه

 : تايثلا رايتخا ءارجإ (ب)

 عم ىأ اهتاذ سايقلا تاودأ نع تامولعملا ةيلالقتسا ىدم سايق :تابثلاب دوصقملا

 ىرورضلا نم هنأ كلذ ةينمزلا ةنيعلاو ةيليلحتلا تادحولاو تائفلاو فورظلا سفن رفاوت

 .ليلحتلا تقو وأ ليلحتلاب نومئاقلا فلتخا امهم جئاتنلا سفن ىلع لوصحلا

 ةبسنلاب قاستالا نم ةيلاع ةجرد دوجو نم دكأتلا ىلإ تابثلا ةيلمع ىعست راصتخاب

 جئاتنلا ىلإ ليلحت لك لصوت ةرورض ىأ :ليلحتلاب نيمئاقلا نيثحابلا نيب قاستالا -
 .هسفن نومضملا ىلع ةرامتسالا سفن قيبطت دنع اهسفن

 ىف هتاذ نومضملا ىلع اهسفن جئاتنلا ىلإ نيللحملا لصوت ةرورض ىأ :ىنمزلا قاستالا -

 .ةقلتخم تارتف

 توكس ةلداعمو ىتسلره ةلداعم :اهمهأ تابثلا رابتخال هديدع تالداعم دجوتو

 لت امك
 م نتك



 : 1101511 ىتسلره ةلداعم ١/ب *

 ت'

 -ع ىتسلوه دنع تابثلا لماعم -١1/١/ب

 ؟ن+ ١ن

 .نازمرملا اهيف قفتي يتلا تالاحلا ددع < تاثيح

 )١( مقر زمرملا اهزمر ىتلا تالاحلا ددع < ١ ن

 (؟) مقر زمرملا اهزمر ىتلا تالاحلا ني كالو

 نيتلاح ىف افلتخاو تالاح ىنامث ىف نازمرملا قفتا تالاح رشع انيدل ناك اذإف

 5 (م) "

 2,83 تابثلا نوكي
 7 ١.+د٠6

 . , 8١ ةبسنب ًاعم ناقفتي ناثحابلا نأ ىأ

 56046 توكس ةلداعم 7/ب

 ىف ذخأت توكس ةلداعم نأ الإ .اهتلوهس ىتسلوه ةلداعم زيقو -1/1/75 **
 ريبك دح ىلإ تابثلا ةجرد ىف رثؤي تائفلا ددع نأ فورعملاف ,ليلحتلا تائف ددع رابتعإلا

 سمخ وأ عبرأ تائفلا ددع ناك ول امم ربكأ هتصرف طقف نيتئف ةلاح ىف عقوتملا قافتالاف

 لصت ثيح ريغتملا ىف تائفلا ددع داز املك لقت ةفداصملاب قافتالا ةصرف نأل ًأرظن تائف

 ةصرف تائف ثالثلا ىذ دنع ضفخنتو 0 ىلإ نيتئفلا ىذ دنع ةفداصملاب قافتالا ةصرف

 ./ 7١ ىلإ تائف سمخلا ىذ دنع لصت ىتح /11,7 ىلإ ةفداصملاب قافتالا

 ,ليلحت تادحو رشع ىأ) تالاقم رشع ليلحتب نانثا نازمرم مايق ىلاتلا لاثملا حضويو
 .دياحم - ” .ديؤم - ١ ميقلا هذهب تائف ثالث نم ةدحاو ىلإ اهفينصت متي ةدحاو لكو

 :ىلي امك لودج انيدل نوكي ثيحب .ضرتعم -"

 ميا



 + مقر هلاقملاو ؛ مقر هلاقملا ىتلاح ىف افلتخاو تالاح ىنامث ىف نازمرملا قفتا اذإف
 :ىلي امك تائفلا عيزوت نوكي نيفلتخم نيفينصت امهايطعا ثيح



 / عقوتملا قافتالا - /جتانلا قافتالا
 - تركس تابثلا لماعم باسحبو

 عقوتملا قافتالا / ١-

 /ر "غ0 -

 1 حم ب ثروكش تاق لماعم نوكي

 ري9"ع,ه-١

 :اهريسفتو اهليلحتو اهتلودجو تانايبلا غيرفت ىف ةقدلا :عبارلا لماعلا

 لوادجلل ةطخ عضوو .غيرفتلا فوشك ىف تارامتسالا تانايب غيرفت ىف ةقدلا ىغبني

 جئاتن نيب ةنراقملا كلذكو ؛ليلحتلا ءانثأ ةينمزلاو ةيفارغجلا تالاجملا ةاعارمو .ةبكرملا

 ةلكشم نع الصف ىئاهنلا ريرقتلا نمضتي نأ ةاعارم عم تاسارد نم اهقبس امو ةساردلا

 َتَت ىتلا ليلحتلا جئاتن ضرع دنع ةيمهألا نمو .ةللحملا ةداملا فيصرتو هجهنمو ثحبلا

 ةيمسوملا تالماعملا ىلإ ةفاضإلاب رادحنالاو طابترالا سيياقم مادختسا ًايئاصحإ اهتجلاعم

 ةيمالعإ تارود تاذ تانايبلا هذه تناك اذإ ةصاخو ةيمالعإلا تانايبلا ىلع اهريثأتو

 .نيمكحملا مئاوقو ,ثحبلا قيرفو ؛ةيليصفتلا لوادجلا نمضتت قحالم عم .*ةيمسوم

 تاعئاشلا ريسفت ىف ىعاريو هيلبقتسم ثوحب نم هريثي امو هدودحو ثحبلا تابوعصو

 ىأرلا سايق زاهج ىلإ لصو ام لك دصر ىف هنامالاو ةينمزلاو ةيرشبلاو هيفارغجلا داعبألا
 ببس ىأل ةرهاظ وأ هتكن وأ ةعئاش فذح مدعو اهليلحتو رهاوظو تكنو تاعئاش نم ماعلا

 .بابسألا نم

 :ىتآلا عجرملا رظنأ ةيئاصحالا سيياقملا لوح ةدازتسالل *
 مالعإلا ثوحب ىف هتامادختساو ىئاصحإلا بولسألا .ىمزعع دمحأ ىكز .دبعلا ىلدع فطاع -

 ١1999(. .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) ؟ط .ماعلا ىأرلاو

 ا



 هعجارمو ىئاثلا لصفلا رداصم

 :لصفلا اذهل نايسيئرلا ناردصملا

 ىتلا رشعلا تاونسلا لالخ ةنيعلاب ىنامعلا ماعلا ىأرلا دصر لاججم ىف قلؤملا براجو تارضاخم (1)

 . ةينامعلا مالعإلا ةرازوب نيدهاشملاو نيعمتسملا ثوحبو ماعلا ىأرلل ًاراشتسم اهاضمأ

 :ةينآلا فلؤملا بتك (ب)

 .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف هتامادختساو ىناصحإلا بولسألا -
 2 ,108-١ا/ص ص *١598(

 ١1948(. .ىناهلا ةعبطم :ةرهاقلا) .ةيمالعإلا ثرحبلا ىف ىملعلا بولسألا -

 ةيبيرجت ةعبط - ةيئارجإلاو ةيجهنملا بئاوجلاو ةيرظنلا سسألا :ماعلا ىأرلاو مالعإلا ثوحب -

 .(1991١؟ ,ةعابطلل ىناهلا راد :ةرهاقلا)

 ١597(. .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) .ىبرعلا نطولا ىف نيدهاشملاو نيعمتسملا ثرحب -

 ٠ ١99(. .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) نويزفيلتلاو ةعاذإلا لاجم ىف ةيرصملا ةيثحبلا ةبرجتلا -

 ١998(. .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) تادلجم 4 .ىنامعلا مالعإلا ىف تاسارد -

 .(؟١٠١ ,ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) .هسايق قرطو ماعلا ىأرلا -

 ,ىبرعلا ملاعلا ىف ةيساسألا ةيبرتلا زكرم :نايللا سرس) ىعامتجالا ثحبلا .دغل وبأ ميهاربإ -
 .ص 06 (١ا9ن

 .ص007 ١9487( .تاعوبطملا ةلاكو :تيوكلا) .هجهانمو ىملعلا ثحبلا لوصأ .ردب دمحأ -

 ركفلا راو :ةرهاقلا) ,نيساي دنيسلا ءىكز لامج :فيلأت .ئعانتجالا ثحبلا سسأ :ىكز لامج -
 .ص[94 ١95717( ىبرعلا

 مالعإلا ةيلك :ةرهاقلا) .وينورلاب تاركذم ."مالعإلا ثوحب ىف نومضملا ليلحت" .ىتشر ناهيج -
 .(9١ا1/4 .ةرهاقلا ةعماج

 ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا) ١ .ط .هجئاتن ليلحتو هبولسأ :ىئاصحإلا ثحبلا .نيسح دمحم نسح -

 ١9506(. .ةيرصملا

 بتكملا :ةيردنكسالا) مولعلا جهانم ىف ةسارد :ىملعلا ثحبلاو ملعلا .دمحأ ديمحلا دبع نيسح -

 نييفحصلا داحتال ثلاثلا رموملا :دادغب) نييفحصلل فحصلا ليلحتل جهنم وحن :تاباص ليلخ -
 ” سلب .برعلا
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 راد :ةرهاقلا) . 'ط ةيعامتجالا مولعلا ىف نيلغتشملل ةيئاصحإلا ميهافم او تاودألا .ىمزع ىكر -

 ١19588(. ١ .قرشلا ةضهن

 .رصم ةضهن ةبتكم :ةرهاقلا) .ةيداصتقالا ىودج ا تاساردو ةيئاصحإلا بيلاسألا .ىمزع ىكز -

 .(تءد

 ةيعامتجالا مولعلا لاجم ىف نيلغتشملل ىضايرلا بولسألا .ليئافور بيلص .ىمزسع ىكز -

 .(9١/"؟ ةيبرعلا ةضهنلا راد :ةرهاقلا)

 /١9(.  «ةيبرعلا ةضهنلا راد :ةرهاقلا) ."ط .ىعامتجالا ثحبلا دعاوق .ىقابلا دبع ناديز -

 /١951(. .ةثيدحلا ةرهاقلا ةبتكم :ةرهاقلا) .ىعامتجالا ىسفنلا سايقلا سسأ .نمحرلا دبع دعس -

 . ١-5760 ؟/ص ص .قباس عجرم .مالعإلا ثوحب .ناسح دمحم ريمس -

 .(١أاةؤرملا" «بتكلا ملاع :ةرهاقلا) ١ط .نومضلم ا ليلحت .نيسح دمحم ريمس <

 مامإلا حيرض ىلإ لئاسرلا لاسرا ةرهاظ :رصاعم ا ىرصم ا عمتجم ا حمالم نم .سيوع ديسس -

 ١956(. .ةيئانجلاو ةيعامتجالا ثوحبلل ىمرقلا زكرملا :ةرهاقلا) ىعفاشلا

 :ةرهاقلا) غط .ةيعامتجالاو ةيوبرتلاو ةيسفنلا ثرحبلا ىف ءاصحإلا .ىريخ دمحم ديسلا -

 .٠ ةضهنلا راد

 ٠ ١9/8(. .ةيبرعلا ةدحولا

 ةعماج ؛ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا ةيلك :ةرهاقلا) .ءاصحإلا ملع ءىدابم .ليئافور بيلص -

 ١9/7(. .ةرهاقلا

 وكسنرويلا :سيراب) .نيدهاشم او نيعمتسم ا ثرحبل ةحراشلا ةيفارجويلببلا . دبعلا ىلدع فطاع -

.) ١947 

 - .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) .ىبرعلا نطولا ىف نيدهاشم او نيعمتسم ا ثوحب .دبعلا ىلدع فطاع

.) 544 

 .(ت.د .فيلأتلا راد :ةرهاقلا) .برغم ا رانم ةفيحصل ىوتحم ا ليلحت . ديسلا ىهبلا داؤف

 .قباس عجرم .مالعإلا ثوحب ىف ىوتحم ا ليلحت : ديمحلا دبع دمحم -

 ١-1" ١, 27”ص ص .قباس عجرم .ىئافولا دمحم -

 ىف مالعإلا ثوحبل ةيناثلا ةيساردلا ةقلح ا .ةيئانجلاو ةيعامتجالا ثوحبلل ىموقلا زكرم لا :رصم

 ريرقتلا - مالعإلا ريوطت ىف ةيعامتجالا مولعلا ةمهاسم .1١948: ربمسيد ١-١١ رصم

 ١940(. .ةيئانجلاو ةيعامتجيالا ثوحبلل ىموقلا زكرملا :ةرهاقلا) .ىئاهنلا

 / ل "خ"ال



 ةرهاقلاب ىبرعلا نطولا ىف مالعإلا ثوحب ءاربخ عامتجا .مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا -

 هفاقثلاو هيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا :ةرهاقلا) .تايصوتلاو ىئاهنلا ريرقتلا :. //١  ربمسيد !4- 16م

 .اذراملل مرلعلاو

حب .مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا 2
 ةمظنملا :ةرهاقلا)  ىبرعلا نطولا ىف مالعإلا ثر
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 ىئاثلا لصفلل ةيقيبطتلا جذامنلا

 توحب ىف هتامادختساو ىونحملا لسلحت

 مالعالاو ماعلا ىأرلا

 . .جوومتك) .نويزفيلتلاو ةعاذإلا جمارو داوم ليلخت ةرامكسا جرف :لوألا قحلملا
 :(ةيودنلا :راهكتألل

 .ةيئارجإلا تافيرعتلل جذوم :ىناثلا قحلملا

 0 جذومنك) تافيرعتلل ةيفحص داوم ليلحت ةرامتسا جذومن :ثلافثلا قحلملا

 ظ .(ىلآلا غيرفتلل ةدعملا ةرامتسالل

 .ىلآلا غيرفتلل ةدعملا ىوتحملا ليلحت ةرامتسا زيمرت ليلدل جذومن :عبارلا قحلملا

 .تاعئاشلا ليلحت ةرامتسال جذومن :سماخلا قحلملا
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 (ركذت) يرخ
 ةيداصتقالا تاعورشملا زاربأ

 ةيباجبالا ميلا
 ةنامألاو قدصصلاو

 | 000 | مارعالا ةيلسبالا مقا رش
 كسل كم
 حافكلل ةيباجيالا ميقلا رشن
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 ةيسايسلا تاميظنتلا ىف كارتشالا
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 ىناثلا قحلملا

 ا*!ةيئارجإلا تافيرعتلا جذومن

 لبس فلتخم ىف نيجوزلا نيب لدابتملا مهافتلا اهب دوصقملا :ةيجوزلا تالماعملا -

 .ةايحلا تاالاجمو

 .ةيفطاعلا تالكشملاو ,ةيداملا تالكشملا لك اهب ىنعنو :ةيجوزلا تالكشملا 5

 .نيجوزلا هجاوت ىتلا تالكشملا نم اهريغو ءانبألا ةيبرتب ةلصتملا تالكشملاو

 فلتخم لوح ةدحاولا ةرسألا ءاضعأ عيمج نيب مهافتلا اهب ىنعنو :ىرسألا طبارتلا -

 .ةرسألا هجاوت ىتلا تاعوضوملا

 وأ ةدحاولا ةرسألا دارفأ نيب ةيعامتجالا تاقالعلا اهب ىنعنو :ةيعامتجالا تالماجملا -

 ةديعسلا تابسانملا فلتخم ىف ءالمزلاو ناريجلاو ءاقدصألاو براقألاب ةرسألا تاقالع

 .ةديعسلا ريغو

 اهتلثمأ نمو ءابآلا هاجت ءانبألا اهب مزتلي نأ ىغبني ىتلاو ؛ًايعامتجا اهيلع فراعتملا
 .خلا ..ةعاطلاو ؛مارتحالا

 اهميلعت لامكتسا ىلع ةأرملا ثح اهب ىنعنو :ةأرملا ميلعت ةلصاوم ىلإ ةوعدلا -

 .اهنيعب ةيميلعت ةلحرم ىلع راصتقالا مدعو ىماظنلا

 ةنايصو وكيرتلاو ةربألا لاغشأ اهميلعت اهب ىنعنو :ةيفرحلا تاراهملا ةأرملا ميلعت -

 .ةريغصلا ةيلزنملا تاعانصلا اهميلعتو ةكابسلاك ةيلزنملا ةزهجألا

 .اهرهظمب ءانتعالاب اهصخشل ىلامجلا سحلا ةيمئت اهب ىنعنو :ىلامجلا سحلا ةيمنت -

 .كلذ ريغو اهتيبو اهلزنملو اهترسأ ءاضعأل ةبسنلاب كلذكو

 نم صلختلا ىلع عمتجملا ءاضعأ ىقابو ةأرملا ثح اهب ىنعنو :ةأرملا ةيمأ وحمل ةوعدلا -'

 .ةباتكلاو ةءارقلا اهميلعتو ةيمألا

 ,0١75١-١75١ص ص .قباسلا عجرملا »#0

 تاراقدع



 نم جذاف ىلع ء وكادت اهب ىنعنو :ءانبألا ةيبرت ىف ةأرملا حاجنل ةلثمأ زاربا 1

 .ةرسألا ىف ءانبألا ةيبرت ىف ةأرملا تاحاجن

 ةطشنأ قاطن ىف ةأرملا حاجن اهب ىنعنو :ةيعامتجالا ةايحلا ىف ةأرملا حاجنل ةلثمأ زاربا -

 .ةيعوطتلا عمتجملا

 ثاحبألاب ةأرملا مايق اهب ىنعنو :ىملعلا لاجملا ىف ةأرملا حاجنل ةلشمأ زاربا -
 .ةيملعلا تاجردلا ىلع اهلوصح وأ .ةيملعلا تافاشتكالاو

 ..اهمدقت ىتلا تامدخلاو اهدوجو نكامأب فيرعتلا اهب ىنعنو :ةناضحلا رودب فيرعتلا -

 نم كلذ ريغو اهماهم ءادأ ىفو اهتفيظو ةيدأت فداصت ىتلا تاقرعملا كلذكو

 .ةطشنألا

 ةأرملا ةدعاسم ةيفيك اهب ىنعنو :اهلمعو اهترسأ وحن ةأرملا ةيلوئسم نيب قيسنتلا -
 .اهلمعو اهترسأ نيب ةلادعب اهتقو عيزوت ىلع

 جذامنلا ىلع ءاوضألا طيلست :ءانبألا ةيبرت لجأ نم حافكلل ةيباجيالا ميقلا رشن -
 فورظ ىف اهئانبأل تاحاجن ققحت نأ تعاطتسا ىتلاو عمتجملا ىف ةزرابلاو ةحجانلا

 .هةبعص

 ىتلا ةيباجيالا ميقلا ةعرمجم اهب ىنعنو :تايلوئسملا لمحتل ةيباجيالا ميقلا رشن -

 .سفنلا ىلع دامتعالاو ةيصخشلا نيوكت ىلإ اوعدت

 ةكراشم كراشت نأ ىلع ةأرملا ثح اهب ىنعنو :عمتتجملا اياضق ىف ةأرملا ةكراشم -

 .عمتجملا اياضق ىف ةيباجيإ

 :ةيداصتقالا اياضقلا

 .ءاذغلل لثمألا مادختسالا ىلع ةرسألا ءاضعأ ثح اهب ىنعنو :ءاذغلا ديشرت ( [)

 لثم ةقاطلل لثمألا مادختسالا ىلع ةرسألا ءاضعأ ثح اهب ىنعنو :ةقاطلا ديشرت (ب)

 .نيزنيلاك تارايسلا دوقوو زاجاتوبلاو ءابرهكلا

 تا اه اه



 .ةيموق ةورث اهرابتعاب

 .راعسألا عافتراو نكس ىلع لوصحلا لكاشمب قلعتتي ام لك اهب ىنعنو :ناكسالا ( د)

 .رجأتسملاو كلاملا نيب ةقالعلا ةعيبطو

 مادختسا وأ علسلا ءارش مدع ةرسألا ءاضعأ ميلعت اهب ىنعنو :علسلا راعسأ (ه)

 .اهنع نلعملا راعسألا راطا ىف الإ تامدخلا

 تاجتتنملا ءارش ىلع ةرسألا ءاضعأ ثح اهب قنعنو :ةينطولا تاجتنملا عيجشت -

 .اهيواست ةلاح ىف كلذو اهيلع ةيبنجألا تاجتنملا ليضفت مدعو .ةينطرلا

 رهشلا رادم ىلع ًامئالم ًاعيزوت ةرسألا لخد عيزوت اهب ىنعنو :ةرسألا ةينازيم دادعا -

 .ةرسألا ءاضعأ تاجايتحا بسح كلذو

 لخد نم ءزج عاطقتسا ىلع ةرسألا ءاضعأ ثح اهب ىنعنو :ىراخدالا ىعولا ةيمنت -

 2 ةيريصملا ةيزاكوالا ةيعرألا ىف هعضؤو ةرسألا

 اهدمو جاتنإلا ىف ةحجانلا تنل عيجشت اهب ىنعنو :ةجتتنم ا رسألا عيجشت -

 امك حاجنلا اذه ىف رارمتسالا ىلع اهدعاست ىتلا تادعاسملاو تانوسعملا ةفاكب

 ْ .ًافيكو

 ةفاك ىلع ءاوضألا طيلست هب ىنعنو :عمتجملا ىف ةيداصتقالا تاعورشملا زاربا -

 .عمتجملا ىف ةيمنتلا لاجم ىف احاجن ققحت ىتلاو ةيداصتقالا عيراشملا

 :ةينيدلا اياضقلا

 ةيوامسلا بتكلا ىف تدرو ىتلا ميقلا ةعومجم رشن اهب ىنعنو :ةينيدلا ميقلا رشن -

 ةيصخشلا لاوحألاو ثرالاب قلعتي ام لك اهب ىنعنو :ةينيدلا ةأرملا اياضق ةجلاعم -

 .ةينيدلا ىواتفلاو

 ب 9/8



 ةنسلاو ميركلا نآرقلا نم دمتسم وه ام لك اهب ىنعنو :ةيمالسإلا ةفاقثلاب زازتعالا -

 ' :لئاوألا ةباخضلا رييسو ةقيرتخلا ةيونتلا

 سسأال ةيلغفلا ترجل ىلع ةزرسألا دارفأ ثح اهب ىنعنو :ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم -

 هياكل .نايدألا اهيلع موقت ىتلا

 ها و هع عن : .ميركلا نآرقلا ظفح ىلع عيجشتلا -

 تر 0 5 لع هةتهألا "طبلتك اهب ىنعنو :ىنيدلا ثارتلاب مامتهالا -

 0 ! ا ا ايما 5 0 ع .ةينيدلا تايبصخشلاو ةيوامسلا نايدألا

 :ةيسايسلا اياضقلا

 ب ال 0 حورلاب

 .دادعتساو ,ىنعلا 2 وحل نارا الو ديكأت اهب ئنعنو :ئيرعلا ءامعنالا زيزعت -
 مول .هاياضق لح ىف ةكراشملل

 اتق ردد را ثارارقلا لكب فيرعتلا اهب ىنعنو :ةيسايسلا تارارقلا حرش -

 ١ ::.ظازملاب قلغتي اميف ةيشايسلا

 ءاظناب ةق ةقلعتملا ةيسايسلا 000 ةعرمجم عرش اهب ىنعنو :ةيسايسلا ميهافملا رشن -

 1 يمل 2 ةجملا 0 يسايسلا

 000 فذ اوي ضعوا ةيسايسلا تاميظنتلا ىف كارتشالا -

 ! 0! 001 0 .ريوتكأ رصنب تالافتحالاك :ةينطولا تابسانملا زاربا -

 حيشرتلاو باختنالا ىف ةأرملا قح هب ىنعنو :ةيسايسلا ةأرملا قوقح ةسرامم -

 ةدايزلا :ئهو ةلكشملل ةثالثلا داعبالاب لصتي ام لك اهب ىنعنو :ةيناكسلا ةلكشملا -

 .ناكسلا صئاصخو ناكسلا عيزوت ءوس ؛ةيناكسلا

 ب 0/٠ د



 :لثم ةيبط اياضق
 .اهنم ةياقولاو ضارمألاب فيرعتلا -

 .لافطألا ميعطت -

 :ةكيبلا ةحضاد

 :ةنمفتلا ينل

 :ةرسنالا ميظنت لئاسوو اياصق

 .لئاسولا -

 - .ةيبناجلا راثآلا -

 .تامدخلاو ةرسألا ميظنت زكارمب فيرعتلا -

 :لمشتو - ةضومو ليمجن

 .ةرشبلاب ةيانعلا -

 .جايكملاو رعشلا -

 ءايزآلا ضورع -

 ع



 ظ ثتلاثلا قحلملا

 ىلآلا غيرفتلل ةدعم نومضم ليلحت ةرامتسا جذومن

 .ا*) ةيفحصلا ةداملا نومضم ليلحت ةرامتسا

 ١94١/1/١ - ١941/5/9١ نم ةرتفلا نم

 :صئاصخلاو لكشلا ( [)

 2 2 ةيفحصلا لاكشألا لكل لسلسم مقر

 2  دحاولا ىفحصلا لكشلل ددعلا راركت

 ةلحملا رأ ةفيعسلا مسا ١-

1 
 رودصلا ةيرود -"

 رشنلا موي

 كك نسا دكا كك ه1 8 راما ينال

 ول كك كك 7 فحصلل ةحاسملا -

 [أ | تالحجملل ةحاسملا -5

 ا[ ] ظ فحصلا ىف عقوملا -ا/

 :هدادعا ىف انكراش ىذلا ىتآلا ثحبلا نم (*)

 :ةرهاقلا) ةيناكسلا ةلكشملل ىمالعإلا لوانتلا .ةيئانجلاو ةيعامتجالا ثوحبلل ىموقلا زكرملا -
 ١8/87(. .ةيئانجلاو ةيعامتجالا ثوحبلل ىمرقلا زكرملا

 هل



 :زاربالا لمارع -8

 ناونعلا ( [)

 ةيفارغوتوف روص (ب)

 مسر (ج)

 تالجملا ىف عقوملا -

 لاصتالاب مئاقلا ٠-

 ةيفحصلا ةداملا هجلاعت ىذلا عوضوملا عون ١-

 :ةداملل نديم لكشلا ١١

 يتلا( 1)

 لاقم (ب)

 ىفحص ثيدح (ج)

 ىفحص قيقحت ( د)

 ةودل (ه)

 نالعإ(و)

 لجزو رعش 5

 ريتاكيراك (ح)

 فدهتسملا روهمجلا-1١

 ةمدختسملا ةغللا ١5-

 اهنع ثدحتملا روهمجلا تاعاطق ١6-

 :ىناكسلا ومنلا وحن ةيفحصلا ةداملا تاهاجتا -1

 تلا
 هام



 ةيناكس ةلكشم دوجو مدع وا دوجو تارربم

 ( ]| ]| :ةلكشم كانه نأ نوري نم بناج نم ةيناكسلا ةلكشملا ةهجارم لخادم -

55-00 

 ىناكسلا ومنلا ىف مكحتلا -

 جراخلا ىلإ ةرجهلا

 ركذت ىرخا -

١ 

 ةيناكس ةلكشم دجوت ال هنأ نوري نم بناج نم ةيناكس ةلكشم دوجو مدع تارربم -

 ىطفل غيرفت
 لثمألا لالغتسإلا ةيرشبلا دراوملا لالغتسا مدع . -

 ناكسلا نم ديزملا باعيتسا ىلع ةرداق ةيمنتلا -

 ناكسلل ةيبرعلا دالبلا ىف عستم كانه -

 ةمدقتملا دالبلا ىف ءاذغلا ةرفو 5

 رصم ةحاسم ١/0 ىف ناكسلا زكرت -

 ناكسلا ةدايزب ةلودلا ةوق -

 ةيرامغتسا ةوعد ناكسلا ددع نم دحلا -

 ةيعامتجإلا ديلاقتلا عم ىفانتت ةريغصلا ةرسألا -
 باجنإلا نم دحلا ضراعي نيدلا -

 ركذت ىرخأ -



 :ةيناكسلا ةلكشملا داعبأ

 :ةيناكسلا ةدايزلا دعب -6

 رصم اهنم ىناعت ةيناكس ةدايز كانه

 ناكسلا هاجتا

 تايفولا لدعم

 ديلاوملا لدعم

 عضرلا تايفو لدعم

 ةيعيبطلا ةدايزلا لدعم

 ةيرمع تاعومجم بسح ناكسلا ميسقت

 ةلاعالا ةبسن

 رمعلا طسوتم

 ىرخ ١

 ناكسلا عيزوت ءوس ىلع ةبترتملا جئاتنلا

 ناكسالا لكاشم

 تامدخلاو قفارملا ىلع طغضلا

 ةئيبلا ثولت

 ركذت ىرخأ

 - مواد

 إ كف ة فون



 :ناكسلا صئاصخ دعب ١-

 ىظفل غيرفت

 ةيمأآلا ت

 ىميلعتلا ىوتسملا ضافخنا -

 عونلا لدعم -

 ةلوفطلا ةبسن -

 ةأرملا ةلامع -

 لخدلا ضافخنا -

 ىعارزلا داصتقالا ىلع دامتعالا -

 جاوزلا نس 1

 ةيردقلا -

 ةيجاتنإلا ضافخنا

 ىحصلا ىوتسملا ررهدت 2

 ىرخأ -

 ٠ ىناكنلا ومنلا ىف مكحتلا -؟

 ةرسألا ميظنت -أ7

 ب ممكال



 ةيناكسلا ةلكبشملا ةهجاوم لخادم دحأك ةرسألا ميظنتب عانقالا لخادم -71

 ةيداصتقا -

 ةيحص -

 ةينيد -

 ةأرملا قوقح ةلافك -

 لفطلا قوقح -

 ةلادعلا -

 ىرخا -

 .ةيناكسلا ةلكشملا ةهجاوم دوهج حاجن نود لوحت ىتلا تابقعلا -"

 ةيمنتلا دوهج مامأ تابقع ( ا(

 ةيمنتلل ةمزاللا لاومألا سوؤر صقن -

 ةيمنتلا ثادحال ةمزاللا ةيرشبلا دراوملا ةءافك صقن -

 1 ردي يل ورز >

 ةيطيطخت ةيرادإ تالكشم -

 ىرخا -

 ل الب

 ها ا

1 



 الل ىناكسلا ومنلا نم دحلا دوهج مامأ تايقع (ب)

 ةيداصتقا تابقع -

 ةيسايس تابقع -

 ةيعامتجا تابقع ا

 ةينيد تابقع 5

 ةيمالعإ تابقع -

 ةيميظنتو ةيرادإ تابقع -

 ةيفاقث تابقع -

 ىرخأ -

 | | ]| ]| عمتجملاو ةرسألا ىلع ةيناكسلا ةلكشملا تاساكعنا

 ةرسألا لخد ضافخنا -

 تامدخلاو قفارملا ىوتسم روهدت -

 كالهتسالا ءبع ةدايز >

 ىحصلا ىوتسملا روهدت -

 ىمرقلا لخدلا ضافختإ -

 تارخدملا ةلق -

 عمتجملاو ةرسألا دارفأل ةيسفنلا ةحصلا -

 تركيز جب



 عيارلا قحلملا

 جذومن
 ليلد
 زيمرت
 ةرامتسا

 ليلحت
 ىوتحملا

 بولسنالاب)

 (ىلآلا

ا
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 ةيفارغوتوف



  1ظ ١ [[[ 61
 / ا

 اال عا "11|
9 

 ع

 ركذت ىرسخا

 ع

| 
 ا ا



 ها

م
ب
ر
ر
ا
ت
 
0
0
 
أ
و
ع 
د
م
 
و
ج
و
د
م 
ش
ك
ل
ة
 
س
ك
ا
ن
ي
ة
:
 

 ١١-

دم
خا
 ل
وم
جا
ةه
ا 
مل
كش
ةل
ا 
سل
اك
ين
 ة
نم
 |
 -١
4
م 
رب
ار
 ت
دع
و م
وج
 د
شم
لك
 ة
كس
نا
ةي
م 
ج ن
نا
 ب
نم
ري 
نو
نأ 
ل ه
 ا
وت
دج
شم 
لك
 ة
كس
نا
ةي
 

اج
بن
م 
 ن
ري
نو
أ 
ه ن
ان
 ك
شم
لك
 ة

 ىنعي ناكسلا ةدايز

 جاستنالا ىوسق ىف ةدايز

 نم دحلا ضراعي نيدلا
 حلا

ا
م
ا
 

41
33
| 
1
 1
21
1|
 
1 
 ا

0
0
 

ل

 

ا
ذ
ا
 

بأ لاق ذك هلا دفا شلال تاهل حدك ١ ا
اع
 د
لا
شم
لك
 ة
لا
كس
نا
ةي
 

- 
دعب
ا 
يزل
ةدا
لا 
كس
نا
ةي
ت 

ع
ل
ا
ه
د
 
ا
ت
ع
ت
س
ا
د
 
أ
إ
م
ف
ع
ت
ل
ل
ك
 

0

 

ا|
سل
اك
 ن
لا
كس
نا
ك 
ام
 
0

 

لا
تا
اج
 ب

ا
ل
آ
ن
ز
ا
ك
ع
ل
ا
 

ج

ا

د

ه

 
م
س
ن
 

نأ
 

5
 



011 
س
ا
ر
 

|
 
 لم

|! 

[|] 

|
 
|
ج[ 
1
3
3
 

1311 

7 

ا
ل
ا
 

1 

1
0
1
3
 

ا

ا

ا

 

 ككل

 اذن

 ظن

 اكن

18033 

 ةنئلللا

 النا

 ةن

 انن

 كتل

 دراوم

 ىرخأ

|
 

 تابقع

|
 

 تابقع

|
 

 تابقع

|
 

 تابقع

|
 

 تابقع

|
 

 تابقع

 ةيعيبط

 ةيداصتقا

|
 
 ةيسايس

|
 

 ةيعامتجإ

|
 

 ةينيد

|
 

 ةيمالعإ

|
 

 ةيفاقث

 ثادحال

 ةيمنتلا

|
 

 ةدودحم

ج
و
ل
ا
ت
ك
 

 حل

20 

32 

51 

 ازال

 رت

 ها

ا
 

30 

1
ك
 

 تلا

 هللا

 كنتنا



لا
لم
قح
ا 
خل
ما
 س

من
ذو
 ج
سا
مت
را
 ة
حت
يل
 ل
لا
اش
عئ
تا
!*
) 

دج
لو
ر 
مق
 
)١
)
 

وت
يز
ا ع
شل
ئا
اع
 ت
او
ظل
او
ره
ا 
عل
ما
 ة
لا
ىت
ر 
دص
اه
م 
ار
لس
 و
لا
ار
ا ى
عل
ما
اب 
لول
ايا
ا ت
ا و
رقل
 ى
وأ
لا 
ندم
أ 
ا و
مل
اح
ظف
تا
خ 
ال
 ل
لا
سأ
وب
 ع
نم
ي 
مو
 1
7
 

ملا
فاو
 ق
/ 
/ 
لإ
يى
مو
 .
.--
--.
---
...
. 
ملا
قاو
 ق
/ 
/ 

بط
اق
لل
لو
يا
تا
و 
وم
وض
اع
 ت
ذه
 ه
لا
اش
عئ
تا
 
او
ظل
او
ه 
ا ر
اعل
 ةم

لا
ال
اب
0 ت
0
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 (5) مقر لودج

 عيزوت

 تاعئاشلا
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 تايالوللاقبط

 لاجملاو

 ىفارغجلا

 هذهل

 تاعئاشلا
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 ثلاثلا لصفلا

 مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف هحاجن لماوعو ءاصقتسالا

 سايق لاجم ىف هحاجن لماوعو ءاصقتسالاب فيرعتلا ىلإ لصفلا اذه فدهي

 :ىهو مالعإلاو ماعلا ىأرلا

 .مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف ءاصقتسالا ةفيحص دادعإ ىف ةقدلا :ًالوأ

 .ىناديملا لمعلا ىف هقدلا :ًاثلاث

 .جئاتنلا ريسفتو ليلحتلاو ةلودجلاو غيرفتلا ىف ةقدلا :آعبار

 ةيقيبطت جذاب :ًاسماخ

 ؤ

 .ةنيعلا رايتخا نسح :ًايناث

[ 

 تبا 8



 : همدقم

 :مالعإلاو ماعلا ىأرلا لاجم ىف ىرجت ىتلا تاساردلا مهأ نم ةيناديملا ةساردلا ربتعت

 وأ ةلباقملاب ءاصقتسا ةفيحص مادختسإ :اهنم بيلاسأ ةدعب ةيناديملا ةساردلا ءارجإ نكميو

 ربع وأ ديربلاب وأ سكافلاب هيلإ لسرت وأ ثوحبملل ديلاب ملست ءاصقتسا ةفيحص مادختسا

 . (تنرتنالا) ةينورتكلالا تامولعملا ةكبش

 ةعباتمل ىملع بولسأك ةدهاشملاو عامتسالا رتموراب ىلإ ةراشالا لاجملا اذه ىف انمهيو ]

 ةفاثك سيقيل ةدهاشملاو عامتسالا رتموراب رهظ دقلف ؛ةينويزفيلتلا وأ ةيعاذإلا تامدخلا

 نود ةنيعم مايأ وأ موي لالخ نويزفيلتلا جمارب ةدهاشم ةفاثكو ةعاذإلا جمارب ىلإ عامتسإلا

 موقت ثيح ةعاسب ةعاس ةرارحلا ةجرد سيقي ىذلا رتمومرتلا رارغ ىلع ًأريسفت فيضي نأ
 :ىتآلا وحنلا ىلع سسأ ةعبرأ ىلع رتمورابلا ةركف

 ىتلا جماربلاف ؛ةرشابم ىلاتلا مويلا ىف ةساردلا عوضوم نوكت موي لك ةعاذإ نإ ١-

 ىلإ ةفاضإلاب - كلذ عجريو .دحألا موي اهيلإ عامتسالا ساقي تبسلا موي عاذت

 ركذتي نأ - دهاشملا وأ - عمتسملا ىلع لهسي هنأ ىلإ - اهلاصتاو ةساردلا ةموميد

 .قباسلا مويلا ىف هيلإ عمتسأ ام

 نطاوم ةعباتمو .ىرخألا مايألا ىف ةرظانملا جئاتنلاب موي لك عامتسالا جئاتن ةنراقم -؟

 ةعجارم تحت هلك كلذ عضوو ؛موي لك نولأسُي نم فالتخا مغر .رييغتلا وأ تابثلا
 .ةقيقد

 ,ثوحبلا نم عونلا اذه ىلع ًابيردت اوقلت ؛ةلباقملا ةيلمع نوبردم نوشحاب ىلوتي -؟

 لامتحا ىأ ةهجاوم ىف فرصتلل تاهيجوت نمضتت همكحم دعاوق قفو اهنوذفنيو
 .عقوتم

 جماربلا ناكمالا ردقبو ؛ةقدب ركذتي نأ ىلع ثوحبملا ةدعاسم اهلك ةيلمعلا فدهتست -4

 .قباسلا مويلا ىف اهيلإ عمتسا ىتلا
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 ناك ايأ - ةماع ةفصب ةيناديملا ةساردلا حاجنل ةيساسأ لماوع ةعبرأ رفاوت طرتشيو

 ةلباقملاب ءاصقتسا ةفيحصب تناك ءاوس مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثرحب لاجم ىف اهعون

 :ىتآلا وحنلا ىلع - ةيديرب وأ تنرتنالا ىلع وأ سكافلاب وأ

 : ةيناديملا ةساردلا ةفيحص ميمصت ىف ةقدلا : ًالوأ

 ىف ةيجهنملا دعاوقلا نم لك ةاعارمب ةيناديملا ةساردلا ةفيحص ميمصت ىف ةقدلا ققحتت

 وحنلا ىلع ةفيحصلا ةلئسأ ةغايص ىف ةمهملا تارابتعألا ضعبو ؛ةفيحصلا دادعإ لحارم
 :ىلاتلا

 :ءاصقتسالا ةفيحص دادعإ لحارم : ( أ[ )

 مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسا لاجم ىف ءاصقتسالا ةفيحص ميمصت رمي

 :ىلي ام اهمهأ نم لحارملا نم ديدعلاب

 :ةيناديملا ةساردلا فادهأ ديدحت ١-

 هيرب ىف هتدعشلا اهعسألا ةنيحنم عيمضت لغرف نم قلرألا ةلعرملا لفشعت

 ًاضماغ ضرغلا ناك اذإ هنأل ,ةقدو حوضوب ةساردلا فادهأ ديدحت ىف مالعإلاو ماعلا ىأرلا

 لبق ةفيحص دعُت نأ لواحت ال :لوقت ةدعاق جربدنيل عضيو .ةضماغ ًاضيأ ةفيحصلا تءاج

 .هقيقحتل ةبسانملا ةنيعلا راتختو ثحبلا وأ عالطتسألا ضرغ صخلت نأ

 :اهعمج بولطملا تانايبلا ديدحت -"

 نمو .ةساردلا فادهأ ديدحت دعب ةيناثلا ةوطخلا اهعمج بولطملا تانايبلا ديدحت ربتعي

 .اهيف ةيروص ماقرأ لاخدإو .ةيلايخلا لوادجلا دادعإ ةلحرملا هذه ىف ةديفملا بيلاسألا مهأ

 :ةيتآلا ىحاونلا ىف لوادجلا هذه ديفتو

 .ًاقيقد اديدحت اهعمج بولطملا تانايبلا ديدحت #* ْ

 .تانايبلا هذه ةجلاعم قرط ديدحت #»
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 ىف ديفت ال ىتلا ةلئسألا فذحو ةساردلا فادهأ قيقحت ىف تانايبلا ةدئاف ىدم ديدحت #*

 ادنب ءاصقتسالا ةفيحص نمضتت الأ :ىهو اهتيمهأ ىلإ هابتنالا ىغبني ةدعاق كانهو

 قيقحم ىف هماهسإ نع ةحضاو ةركف ماعلا ىأرلا سايق زاهج وأ ثحابلا ىدل نوكي ال
 ديدحت ىف ةقدو حوضوب فادهألا ديدحت دعاسي ثيح .ثحبلا وأ عالطتسالا فادهأ

 . اهعمج بولطملا تانايبلا
 ىلإ عوجرلا ماعلا ىأرلا عالطتسا ةفيحص اهنمضتت ىتلا تانايبلا ديدحت ءانثأ نكميو

 :ىلي ام

 اهتلئسأ ةعجارمل ةلئامم ثوحب ىف اهدادعإ قبس ىتلا فئاحصلاو ىملعلا ثارتلا *

 .ةساردلا ضارغأ مدخيل هتغايص ةداعإ وأ اهنم هنيسحت ىءارتي دق ام نيسحتو

 عوضوملا تافلم ىلإ عوجرلا لالخ نم مالعإلا لئاسو ىف عوضوملاب ةلصتملا ءارآلا عمج *

 .(تنرتنالا) ةينورتكلإلا تامولعملا ةكبشو ةيفحصلا تامولعملا ماسقأب

 .راصبتسالل ةريثملا ةلثمألا ليلحت *

 .ةساردلا لاجم ىف نيصصختملاو ءاربخلا ىلإ عوجرلا *

 .(اهئارجإب حمسي ةساردلل ددحملا ىنمزلا ىدملا ناك اذإ) ةيعالطتسا ةسارد ءارجإ *

 عيرسلاو ىروفلا فرعتلا ىلإ ىعسي ماعلا ىأرلا حوسم نم لوألا عونلا نأ اميسالو

 .*ماعلا ىأرلا تاهاجتا ىلع

 :ةيناديملا ةساردلا ةفيحص عون ديدحت -1

 :امه مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب لاجم ىف ةيناديملا ةساردلا فئاحص نم ناعون كانه

 ىلع درلاب موقي ىذلا ثوحبملل ديلاب ملستوأ ديربلاب لسرت ىتلا ءاصقتسالا ةفيحص
 :ىتآلا انباتك عجار 24#

 .(؟١٠١ .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) .هسايقو ماعلا ىأرلا .دبعلا ىلدع فطاع -
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 ةلئسألا هيجوتب ثحابلا اهيف موقي ىتلا ةلباقملا فئاحص كانهو .هسفنب ةباتك ةلئسألا

 :ىلاتلا وحنلا ىلع هبويعو هتازيمم امهنم عون لكلو .هتاباجإ ليجستو ثوحبملل

 لئاسو لقأ اهنأب هسفنب اهتانايب ثوحبملا المي ىتلا ءاصقتسالا فئاحص زيمتت 1/١-
 تقولا ثيح نم ةفلكت مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسا لاجم ىف ةيناديملا ةساردلا

 فورظ رفوتو . دارفألا نم ريبك ددع نم تانايب ىلع لوصحلا اهب نكميو .لاملاو دهجلاو

 نكمي امك .ةلئسألا بيترتو ظافلألا ىف نينقتلاب كلذو .ىرخأ ةليسو ىأ نم رثكأ نينقتلا
 ةعيبط متحت امنيح ىرخأ لئاسوب اهيلع لوصحلا بعصي دق تانايب ىلع لوصحلا اهب
 ًاتقو رفوت امك .ةحارصب اهيلع ةباجإلا ىف درفلا ددرتي دق ةلئسأ هيجوت عالطتسالا
 هيجوت بقع ةرشابم ةباجإلا بلطو لئس ول امم رثكأ ةلئسألا ىلع ةباجإلل ثوحبملل
 .لاؤسلا

 ةءارقلا نوفرعي ال نيذلا عم اهمادختسا ةيناكمإ مدع ىف عونلا اذه بويع مهأ لثمتتو

 جئاتنلا نأ تاساردلا ضعب تتبثأ ثيح اهبيكرتو ةنيعلا ةعيبط ىلع رثؤي دق ام ةباتكلاو
 ةئف ةطساوب اهئلم دعب ءاصقتسالا فئاحصل ةيلوألا جئاتنلا ليلحت نم اهيلع لصحن ىتلا
 امك .اهلك ةنيعلا نم فئاحصلا ءلم دعب ةيئاهنلا جئاتنلا نع فلتخت ةنيعلا نم ةددحم
 دودر ةفرعم نم همرحي ام عالطتسالا وأ ةساردلا ةنيعب ىصخشلا هلاصتا ثحابلا دقفي
 نمريشثك لمحت امك .عالطتسالا وأ ةساردلا ةلئسأ ىلع نيثوحبملا تاباجتساو لعفلا
 عالطتسالا ةميق نم للقي امم ,نيثوحبملا تائف فلتخمل ىنعم نم رثكأ تاملكلاو تاحلطصملا
 .حالطتسالاب ةدراولا تاحلطصملا وأ لاؤسلل ثوحبملا مهف نم دكأتلل ةصرفلا دوجو مدعل

 امم هجول ًاهجو ثوحبملا نم تانايبلا عمجب ةلباقملاب ءاصقتسالا فئاحص زيمتتو -/19
 تاعوضوملا ءاصقتساو ةقمعتمو ةضرعتسم :ةيرشبلا سفنلا ةروص ةفرعم نم ثحابلا نكمي .

 ليلحتل ةمهملا لئاسولا ىدحإ ةلباقملا ربتعت امك .ةمهملا اهبناوج لهجن ىتلاو ةفورعملا ريغ ٠
 فشكتو ةلئسألا نم ًاضماغ نوكي ام حرشتو .رومأ نم نطبي ام ةفرعمو ناسنإلا لخادب ام.
 ىف ثدحي ام رثكأ تاباجإلا قدص ىدم ىلع مكحلا نم نكمي ام تاباجإلا ىف ضقانتلا
 .تنرتنالا وأ سكافلا ربع وأ فتاهلاب وأ ىديربلا ءاصقتسإلا
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 ىلإ اهجايتحا ىف عالطتسالا وأ ةساردلا فئاحص نم عونلا اذه بويع مهأ لثمتتو

 ] .رثكأ ءانمأ نيبردم نيثحابو .ربكأ دهجو .لوطأ تقو

 :ةيلوألا اهتروص ىف ءاصقتسالا ةفيحص دادعإ - 4

 اهتروص ىف مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب لاجم ىف ءاصقتسالا ةفيحص دادعإ رمي
 :اهمهأ نم تاوطخ ةدعب ةيلوألا

 وأ ةساردلا فادهأب داشرتسالاب ةفيحصلا اهلمشتس ىتلا تاعوضوملا سوؤر دادعإ *

 .عالطتسالا

 ةاعارمو ةفيحصلا تاعوضوم نم عوضوم لك تحت جردنت ىتلا ةلئسألا ةباتك *

 دنع - دعب اميف دريس امك - ةلئسألا هذه ةغل ىف ةيغايصلاو ةيجهنملا تارابتعالا

 ىتلا ةمهملا تارابتعالاو نومضملاو لكشلا :ثيح نم اهعاونأو ةلئسألا هذه انلوانت

 .اهتغايص ىف اهتاعارم ىغبني

 :ًايملعو ايجهنم ةفيحصلا ةعجارم -8

 مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسا لاجم ىف ءاصقتسالا ةفيحص ضرع بجي

 :ىلاتلا وحنلا ىلع نيسرامملاو نييملعلاو نييجهنملا ءاربخلا نم ةعومجم ىلع

 ةدع قيقصحت ىف نييجهنملا ءاربخلا نم ةعومجم ىلع ةفيحصلا ضرع ديفي -/0

 :اهمهأ نم فادهأ

 .ءاصقتسالا ةفيحص نيوكتل ماعلا لكشلا ةسارد *

 ةساردلا فادهأ قيقحت ىف ةلئسألا ةيافك ىدم ىلع فوقولل ةيلكيهلا لوادجلا ةعجارم *

 ظ .عالطتسالا وأ

 .ثوحبملا رظن ةهجو نم ىجولوكيسلاو ىقطنملا اهلسلستو ةلئسألا بيترت ةعجارم *

 .اهحوضو نم دكأتلاو ةلئسألا ةغايص ةعجارم *

 .اهنم صقانلا لامكتساو اهبسنأ رايتخال لئادبك ةددحملا تاباجإلا ةعجارم *
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 نيسسرامملا ءاربخلا نم ةعومجم ىلع ءاصقتسالا ةفيحص ضرع ديفيو -0
 :اهمهأ نم فادهأ ةدع قيقحت ىف ىملعلا لاجملا ىف نيصصختملاو

 وأ ةساردلا فادهأب اهطابترا ىدمو ةفيحصلا ىف ةدراولا ةيملعلا ةداملا ةعجارم *

 نيصصختلملا رظن ةهجو نم اهتالؤاست ىلع ةباجإلا ىف اهتيافك ىدمو عالطتسإلا

 .ةيسرافملاو

 .اهلامكتساو ةفيحصلا ىف ةدراولا تاعوضوملا ىف صقنلا وأ فعضلا نطاوم فاشتكا *

 22ع-1عوأ ىلبقلا رابتخالا -5

 ىلع فوقولل ةيلصألا ةنيعلل ةلثمم ةريغص ةنيع ىلع ةفيحصلل ىلبقلا رابتخالا ىرجي
 وحنلا ىلع فادهأ ةعبس قيقحت ىف ىلبقلا رابتخالا ديفيو ؛ىثحبلا لمعلل اهتيحالص ىدم
 :ىتآلا

 .ةلئسألا حوضو ىدم ىلع فرعتلا *

 .هسايق بولطملا رصنعلل لاؤسلا سايق ىدم ىلع فرعتلا +

 ةباجإلا نم برهتلا لواحي وأ ثوحبملل اجرح ببست دق ىتلا ةلئسألا ىلع فرعتلا #*
 .اهتغايص ةداعإ وأ اهفذحب ءاوس اهيف رظنلا ةداعإل كلذو .اهيلع

 .ىناديملا لمعلا تالكشم ىلع فرعتلا *

 .ةباجتسالا لدعم ىلع فرعتلا *

 .ةدحاولا ةفيحصلا ءلم هقرغتسي ىذلا نمزلا ىلع فرعتلا #*

 .ةباجالل ةفلتخملا تالامتحإلا رصح دعب ةحوتفملا ةلئسألا ضعب لافقإ *

 ,ةفيحصلا ىف ةيرهوج تاريغت ىلبقلا رابتخالا جئاتن تضتقا اذإ هنأ ركذلاب ريدجو

 تحمس اذإ -تارم عبرأ وأ ثالث تارابتخالا هذه رركتت دقو ؛ناث رابتخا ءارجإ بجو
 .ةفيحصلل بسنألا ىئاهنلا عضولا ىلع رارقتسالا لبق - عالطتسإلا وأ ةساردلا ةعيبط
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 :ةيئاهنلا اهتروص ىف ءاصقتسإلا ةفيحص دادعإ -ال

 نم ةيئاهن ةعجارم ءاصقتسالا ةفيحص ةعجارم متت ةقباسلا تاوطخلا نم ءاهتنالا دعب

 هذه ءاطعإ اهب طونملا تاهجلا ضعب ةقفاوم ىلع لوصحلاو .اهزيمرتو ؛ماعلا لكشلا ثيح

 .تاقفاوملا

 ةماعلا ةئبعتلل ىزكرملا زاهجلا - لاثملا ليبس ىلع - رصم ىف تاهجلا هذه ةلثمأ نمو
 اقفو اهتقفاوم ىلع لوصحلا ىغبني ىتلا تاهجلا مهأ نم دعي ىذلا .ءاصحإلاو

 قييطتلل تارامتسإلا نم ةسفاكلا تايمكلا ةعابط لبق كلذ متيو ؛ةساردلا ةعيبطل

 .ىناديملا

 ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسا لاجم ىف لضفملا هاجتالا نأ ركذلاب ريدجو

 ةلئسألا نم نيعون نيب ةقرفتلا ىغبنيو .اهدادعإ دنع ءاصقتسالا ةفيحص زيمرت مالعإلاو

 نأ بجي ىتلاو افلس اهتاباجإ تالامتسحا فرعت ىتلا ةقلغملا ةلئسألا ىهو زيمرتلا دنع

 لمعلا ءاهتنا دعب ةداع زمرتف ةحوتفملا ةلئسألا امأ ةفيحصلا دادعإ ةلحرم ىف زمرت
 | ا »ب ع د ب .ىناديملا

 ةدمعألا'ماقرأ وأ دومعلا مقر ديدحتب ةفيحصلا ةلئسأ لكل زيمرت ليلد دادعإ ىغبنيو

 الإ لمتحي ال ىذلا لاؤسلا نأ ةدعاقلاو . غيرفتلا فوشك ىف لاؤس لكل صصختس ىتلا

 صصخيف ةباجإ نم رثكأ لمتحي ىذلا لاؤسلا امأ .دحاو دومع هل صصخي ةدحاو ةباجإ

 .هتاذب مئاق دومع ةلمتحم ةباجإ لكل

 تاعالطتسا ىف ءاصقتسالا فئاحص ةلئسأ ةغايص ىف ةماهلا تارابتعالا ضعب :(ب)

 :مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحبو

 :ةلئسألا عاونأ ١-

 لكشلا ثيح نم مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف ءاصقتسالا ةفيحص ةلئسأ مسقنت
 :ىلي ام ىلإ نومضملاو

 تا



 :لكشلا ثيح نم ةلئسألا 0١

 ىلإ لكشلا ثيح نم مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف ءاصقتسالا ةفيحص ةلئسأ مسقنت

 :ىلاتلا وحنلا ىلع ةقلغملا فصن ةلئسألاو ةحوتفملا ةلئسألاو ةقلغملا ةلئسألا :ىه عونأ ةثالث

 :ةقلغملا ةلئسألا 0

 .رثكأ وأ اهنم دحاو رايتخال لئادبك ةددحم تاباجإ اهعم جردت ىتلا ةلئسألا ىهو

 :ىتآلا وحنلا ىلع لئادبلا ددعتتو

 :ىتآلا لاؤسلا لثم ال وأ معن لئادبلا نوكت دق -

 ؟سمأ ىفاقثلا جمانربلا ةعاذإ تعمس له :س

 معن »

 ال

 :ىتآلا لاؤسلا لثم ضارتعالا وأ ةقفاوملل تاجرد ةروص ىف لئادبلا نوكت دقو -

 ؟موي لك احابص ةعباسلا ىف رصم اي حابص جمانرب ءدب ىف كيأر ام :س
 .قفاوأ 4

 .(.... ركذت طورشب قفاوأ وأ) ام دخ ىلإ قفاوأ +

 ظ .قفاوأ ال +«

 :ىل ىأر ال +

 :ةقلغملا فصن ةلئسألا 75١

 نم ةعومجم ةروص ىف لئادبلا نوكت دق ثيح ركذت ىرخأ ةباجإ اهيلإ فاضي ىتلاو
 ثوحب ىف امك ىمويلا جمانربلا ةطيرخ لثم اهنم رثكأ وأ ةدحاو ثوحبملا راتخي تاباجإلا

 ىلع ةيعاذإلا جماربلاو داوملا ءامسا وأ (لوألا قحلملا رظنا) ةدهاشملاو ءامسنالا ركفوراب

 :ىلاتلا وحنلا

 اس أ هج



 ةيروهمج نويزفيلت نم ىلوألا ةانقلا ىف اهدهاشت ىتلا جماربلاو داوملا ىهام :س

 :ىلي امم ةداع ةيبرعلارصم

 ةيميلعتلا جماربلا * ةيبرعلا تالسلسملا *

 ةيحصلا جماربلا * ةيبرعلا مالفألا *

 تانالعإلا * ةيبرعلا تايحرسملا *

 ةأرملا جمارب * ةيبنجألا مالفألا د“

 بابشلا جمارب * ةصقارلا تاهولباتلا *

 لافطألا جمارب + 00 ةينيدلا داوملا *

 لامعلا جمارب * ةيرابخإلا داوملا *

 ...ركذت ىرخأ ذاومو جمارب + ةيفاقثلا داوملا *

 ةحوتفملا ةلئسألا

 ةباجإلا ليجست ثحابلا ىلع ىغبني ةيعالطتسالا مالعإلا ثوحبو ماعلا ىأرلا تاعالطتسإ

 ةقباس تاعالطتسا عقاو نم ةياهنلا ةحوتفملا ةلئسألا جذامن نمو ؛ًايفرح ثوحبملا اهركذي امك

 :ىلي ام ماعلا ىأرلل

 اهضرعي ردقي مكدنع نيم ركتفت مكدلبب ةصاخ ةلكشمل ةيلحملا ةعاذإلا تضرعت اذإ :س

 .(ةياهنلا ةحوتفم ةلئسأل جذومنك سماخلا قحلملا رظنا ةدازتساللا -

0 0 



 ىف نيلوئسملل اهلصون ناشلع ةينويزفيلتلا ةمنخلا نيسحتل كتاحارتقا ىهام :س

 ش ؟نويزفيلتلا

 دهج لقأب اهليلحتو اهغيرفت نكمي :اهمهأ نم تازيمئم ةدعب ةقلغملا ةلئسألا زيمتتو

 راطإلا نع جرخت نل تاباجإلا نأ دكأتلا نم عالطتسالا ةئيه وأ ثحابلا نكمتو ؛ةفلكتو
 "ىلع فرعتلل ىرجي عالطتسإ ىف لاقملا ليبس ىلعف ةباجإلا تالامتحال ددحملا ىعجرملا

 :امنيسلل هباهذ تارم ددع نع بيجي نأ ثوحبملل نكمي امنيسلل ضرعتلا طافأو تاداع

 ددحي .الو ًاردانو ًانايحأو معن :ىف لئادبلا ديدحت امنيب .فورظلا تحمس املك وأ ريتك شم
 هذه نإف ةيمقر ةباجإ ديري ناك اذإ ثحابلا نأ امك ,ةمئاعلا تاباجإلا هذه نم رثكأ ةباجإلا

 .ديفت نل (فورظلا تحمس املك) وأ (ريتك شم) :ةباجإلا

 تاباجإ ىلع ًانيعم ًاهيجوت ضرفت اهنأ :ىف لثمتتف ةقلغملا ةلئسألا بويع مهأ امأ
 ةيحان نم ةحورطملا تالامتحالا نيب هتباجإ ثوحبملا دجي ال دقو ,ةيحان نم نيثوحبملا

 .ىرخأ

 نود هئارآ نع ريبعتلل ثوحبملا مامأ ةصرفلا ةحاتاب ةياهنلا ةّحوتفملا ةلئسألا زيمتتو

 :نع لئادبلا دحأب ةباجإلا نوثوحبملا لضفي ثيح .لئادبلا نيب نم رايتخالا ىلع هماغرإ
 ال :وأ فرعأ ال :ليدب :وأ اهديدحت ىف ًايفاضإ أادهج مهنم بلطتت ىتلا ركذت ىرخأ هباجا

 .ىل ىأر

 ال ثيح ةرم لوأل ىرجت ىتلا ماعلا ىأرلا تاعالطتسا ةلئسألا نم ةيعونلا هذه بسانتو

 ريغ هداعبأو عالطتسالا تالاجم نوكت امنيح كلذكو .ةلمتحملا تاباجإلاب ةفرعم دجوت ٠
 (سداسلاو سماخلا نيقحلملا رظنأ) .ةددحم

 نم اهتفلكت عافتراو اهتانايب زيهجت ةبوعص ىف ةحوتفملا ةلئسألا بويع مهأ لثمتتو
 .لاملاو دهجلاو تقولا ثيح

 ل ١ .ءا١/ تك



 :نومضملا ثيح نم ةلئسألا عاونأ -

 :ىلاتلا وحنلا ىلع ةعومجم رشع عبرأ ىف تاءاتفتسالا ةلئسأ بولاج ةسسؤم تددح

 .مهريغ وأ لامعلا ةدايق وأ ةيباينلا سلاجملل نيحشرملا صاخشألاب قلعتت ةلئسأ ١-

 تامرلعملا وأ ةيصختقلا تاداعلاك ةريثك ءايشأ ىطغت هذهو قئاقحلاب قلعتت ةلئسأ -؟

 .اهريغو ةيخيراتلا

 تاروطتلاو تاهاجتالاو ةيموكحلا لامعألاو ةماعلا تاسايسلا جئاتن مييقت بلطتت ةلئسأ -

 ظ .ةفلتخملا

 لكاشملا جالعل ةحورطملا لئاسولا كلذكو .ةحرتقملا تاعيرشتلاب قلعمت ةلئسأ -غ

 .ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 ةفاحصلاو ةسردملاو دجسملاو ةرسألاك :ةيعامتجالا تاسسوؤملا مييقت بلطتت ةلئسأ -ه

 ا .اهريغو لامعلا تاداحتاو

 تاءارجإلاو تاروطتلا وأ ةمئاقلا ثادحألاب ةلصتملا تاعقوتلاو تاؤبنتلا بلطتت ةلئسأ -1

 .ةيفركملا

 ةيباختنالا تالمحلا ءانثأ راثت ىتلا لثم ءايشألل ةيبسنلا ةيمهألاب قلعتت ةلئسأ -

 .فادهألا ىف تايلضفألاو ظ

 .أطخلاو باوصلاو ةلادعلاك :ميقلاو قالخألاب قلعتت ىتلا ةلئسألا -4

 .تامولعم ةلئسأ -4

 ٠١٠- .هلمع ىغبني امم قلعتت ةلئسأ . :

 .ءايشألا ثوذح بابسأب قلعتت ةلئسأ ١-

 .ءايشألا ةلالدو تاملكلا ىنعمب قلعتت ةلئسأ -

 .تايرظنلاو تاضارتفالاب قلعتت ةلئسأ ١-

 .تاءارجإلاو ثداوحلا مييقتب قلعتت ةلئسأ ١-

 سمس اورد



 ةلئسألا ةمئاق نيب نم لقألا ىلع ةلئسأ ةعبس كانه نأ ىلإ ةيملعلا تاساردلا ريشتز

 نم ةميق تاذ تاراشإو تالالد روهمجلا لبق نم اهيلع ةباجإلا ىطعت نأ نكمي ؛ةقباسلا

 ةضصختم رداصم نم اهيلع لوصحلا نكمي ىتلا كلتك تاباجإ ىطعت ال اهنكلو ,كش ريغ

 ,تارارقلا ذاختاو .,تاضارفالاو ؛تاؤبنتلاو تامولعملاو .فيراسعتلا :ةلئسأ ىهو

 .ءايشألا بابسأب ةقلعتملا ةلئسألاو ,تاءارجإلاو جالعلا لئاسوو ةديدجلا تاسايسلاو

 ,ةيمانلا لودلا ىف ماعلا ىأرلا ثاعالطتسأ ىف حلصت ال ةلئسألا هذه نم عاونأ كانهو

 .اهنم ماعلا ىأرلا تاهاجتا قاشتكا نكمي ةرشابم ةجيتن ىلإ ىدؤي ال ةلئسألا هذه ضعبف

 ضعبلاو ءتاملكلا ىناعم وأ ميهافملا ديدحت وأ تامولعملاب ةصاخلا ةلئسألا كلذ لكم نيه

 ماعلا ىأرلا سيل ةيملع وأ ةينف لئاسمل مييقت ىلع لوصحلل هيعسل ةجيتن حلصي ال رخآلا
 وأ ةيملع تامولعم لوانتت ىتلا ةلئسألا نإف ةماع ةفصبو .اهيلع بيجي نم حلصأ وه

 ضعب ىف اهيلإءوجللا نكمملا نم ناك نإو ماعلا ىأرلا ةفرعم ىف أريثك ديفت ال اهمييقت
 ىلإ ةحضاو ةجردب هريكفت ىف ليمي ماعلا ىأرلا نأ اميس الو ءرخآ وأ ببسل نايحألا
 نا لوف لعن ف ليسلا نيت ,ةيعلا كنكلا نأ هيروستلا ىلا نيبلو قاتلا مكذلا

 رثكأو ؛ثادحألل همييقت ىلع هنم لصحت امم ةقد رثكأ صاخشألل مييقت ىلع ماعلا

 2. .تاسسؤملل همييقت نم ةيعوضوم

 وحنلا ىلع عاونأ ةعبرأ ىلإ نومضملا ثيح نم ةلئسألا ميسقت نكميو 0١-

 :ىلاتلا

 :قئاقحلا ةلئسأ ١/١

 نوكي دق لاؤسلاف .اهتقدو ةباجإلا قددص سيلو ةبولطملا تامرلعملا عون اهب دوصقملاو

 نم دكأتلا ىلإ ةلئسألا نم عونلا اذه فدهيو .ةيقيقح ريغ هتباجإ وكنا قئانقحلا ةلئسا قف

 كالتما ىدمو ةيعامتجالا ةلاحلا ,ةماقإلا ةقطنم .عونلا ,نسلا :لثم درفلا نع ةنيعم قئاقح

 .خلإ ...اهعاونأو ةزهجألا ضعب

 ا 0



 :ىأرلا ةلئسأ ١-5

 انل قبس ىتلا ىأرلا ةلئسأ ةلثمأ نمو ماعلا ىأرلا تاسايق ةزيكر ىأرلا ةلئسأ ربتعتو

 :ىلي ام ماعلا ىأرلل ةقباس تاعالطتسا ىف اهمادختسا

 ؟تنبلا ميلعت ىلع قفاوت له :س

 قفاوي *

 525 :ركذت طورشب قفاوي *

 .قفاوي ال *

 دجوت الو ريكفت ىلإ جاتحت اهيلع ةباجإلا نأ ةلئسألا نم ةيعوتلا هذه تامس مهأ نمو
 نم دكأتلا نكمي ال امك .قئاقحلا ةلئسأ ىف امك لاؤسلا اذه ىلع ةدحاو ةحيحص ةباجإ
 ةيساسح رثكأ ىأرلا ةلئسأ تاباجإ نأ امك ؛ًاضيأ قئاقحلا ةلئسأك ةيجراخ تاكحمب اهتحص

 ىتأي ال ةغايص نم رثكأب هجوي ىذلا دحاولا لاؤسلاف عباتتلاو زيكرتلاو ةغايصلا بولسأل
 :ئارلا 'سفنب

 :عفاودلا ةلئسأ 0١-

 قمعأ وه ام ىلإ لصوتلاو بابسألا ىلع فرعتلا ةلئسألا نم ةيعونلا هذه فدهتستو
 :ب ةلئسألا هذه أدبت ةداعو .هعفاود ىلع فرعشلاب كولسلل ىرهاظلا فصولا درجم نم

 ىف ثوحبملا بغري ال وأ تالاحلا نم ريثك ىف ةحضاو ريغ عفاودلا نوكتو ؟هيل :وأ ؟ اذامل

 انل قبس ىتلا عفاودلا ةلئسأ نمو ؛ةرشابملا ريغ ةلئسألا مادختيسا ىلإ عفدي امم اهنع حاصفإلا

 :ماعلا ىأ رلل ةقباس تاعالطتسأ ىف اهمادختسا

 ؟تنبلا ميلعت ىلع قفاوتب هيلو :س
 .اهرونيب تنيلأ ميلعت +

 .لمعت ىكل *
1١. 



 .لضفأ لبقتسم اهل نمضي *

 ط0 ركذت ىرخأ +

 ؟تنبلا ميلعت ىلع قفاوم شم هيلو :س

 .مهأ روكذلا ميلعت #*

 .حمست ال ديلاقتلا *

 .جاوزلا اهريصم تنيلا #

 .ةبيرق سرادم دجوت ال *

 .لزنملا نم جرخت ال ىتح #*

 .مارح تنبلا ميلعت *

 :ةيفرعملا ةلئسألا

 ىأر ال ؛هدنع تامولعم ال نم نأ ىهو ماعلا ىأرلا تالوقم نم ةيساسأ ةلوقم دجوت

 تاعوضوم نع نيثوحبملا تامولعم سايق ةلئسألا نم ةيعونلا هذه فدهتستو .هل ديدس

 :ىلي ام اهنم روص ةدع ةيفرعملا ةلئسألا ذخأتو ةنيعم

 ىف اهمادختسا انل قبس ىتلا ةلئسألا ةلثمأ نمو :ةرشابم تامولعم ةلئسأ * *

 :ىتآلا لاؤسلا ةقباس تاعالطتسأ

 :هنع كلأسأ ح ىللا نع كتامولعم ىل لوقت نكمم بيط :س

 ؟ةيرخف هاروتكد ىد ةنسلا ذخأ ىللا لثمملا نيم *

 ؟هيإ اهمسا ةرازولا ىف ةريزو هيف *

 ؟سيوسلا ةاتق ىلع نيدلب ىللوق *

 1١١



 ىتلا ةلئسألا ةلثمأ نمو .نيثوحبملا ىلع روص ضرعب ةرشابم ريغ تامولعم ةلئسأ * *
 :ىتآلا لاؤسلا ةقباس ماع ىأر تاعالطتسا ىف اهمادختسا انل قبس

 :”نيم ةروص ىقبت ةدحاو لك ىلوقت كازياعو روص ةيوش كيلع ضرعأ ح :س

 :ىلوألا ةروصلا

 :ةيناثلا ةروصلا

 : هثلاثلا ةروصلا

 .اذكهو :هعبارلا ةروصلا

 مسا ىلع فرعتلل ةروص ةروص ثرحبلملا ىلع هل هاطعملا روصلا ثحابلا ضرعي ثيح

 لكل صصخملا دومعلا مامأ فرعي مل وأ فرع :ثوحبلملا ةباجإ لجسيو ةروصلا بحاص
 .عالطتسإلا ةفيحص ىف امهنم

 :*اهمادختسا انل قبس ىتلا روصلا نمو

 .لافطألا جمارب ىف رهظت سئارع روص -

 هيئاضفلا ةينويزفيلتلا تاونقلا نم هانق لكل هزيمملا ةراشالا -

 .ةماعلا نكامألا وأ تايصخشلا ضعب روص -

 .ةنيعم تاجتنم روص -

 :.ةلئسألا ةغايص ىف ةمهم تارابتعا -1 .

 ثوحبو تاعالطتسا ىف ةيناديملا تاساردلا تانايب م ةادأك لاؤسلا نع ليدب ال

 :ىتآلا عجرملا رظنا روصلاو ةلئسألا هذه لوح ةدازتسالل #*

 ممم :ةرهاقلا) د يا اللا .دبعلا ادعو فطاع -
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 .ثوحبملل ىعجرملا راطإلا ةاعارمو اقيقد اديدحت لاؤسلا ديدحت *

 لامعتسالا تاملك نم ةلئسألا ةغايصو ثوحبملل ىوغللا ىوتسملا ةاعارم *

 0 / .ىمويلا

 امم نييعرف نيلاؤس نيب لاؤسلا عمجيال ثيحب لاؤسلا ىف ةدحاو ةركفب ءافتكالا *

 .ثوحبملا نهذ تتشي

 رثؤي امم افلتخم امهف سانلا اهمهفي ىتلا ةضماغلا لمجلاو تاملكلا مادختسإ ىدافت *
 .ةباجإلا ةحص ىلع

 ىلع لصحي نأ ديري ثحابلا نأ ثوحبملا اهنم رعشي ىتلا ةيئاحيإلا ةلئسألا ىدافت *

 .ةنيعم تاباجإ

 .ةجرحملاو ةيضرفلاو ةينيمختلا ةلئسألا ىدافت *

 .ةيصخشلا تاعوضوملا ضعب ىلع ىوتحت ىتلا ةلئسألا بنجت *

 ىعوضوملاو ىنمزلا عباتتلا ةاعارمو اهلسلستو ةئسألا بيترت ىف قطنملا ةاعارم *

 .ءاصقتسالا ةفيحص اهنمضتت ىتلا ثادحألل

 . ةفيحصلا رخآ ىلإ ةيصخشلا تانايبلا ةلئسأ ءاجرإ *

 .ثوحبملا قدص سايقل هيديكأتلا ةلئسألا نم ةعومجم ةفاضإ *

 ىلع ثوحبملا ةردق ىلع ةيادبلا ذنم فرعتلا فدهتست ىتلا ةيفصتلا ةلئسأ ةفاضإ *
 اهي هماملإ ةجردو عالطتسالا ةلئسأ نع ةباجإلا

 .ةرشابملا ريغ ةلئسألا مادختسا *

 ىلإ هعفدل ابنجت ,ةلئسألا ضعب ىف هيأر ركذ مدع ىف ثوحبملل ةصرفلا ةحاتإ *
 .نيمختلا وأ فيرحتلا وأ بذكلا

 م١



 : ةنيعلا رايتخا نسح :ًايناث

 ثوحبو تاعالطتسا لاجم ىف ةيناديم ةسارد ىأ حاجن لماوع نم ىناثلا لماعلا نإ

 تانيعلا حرشل لوألا لصفلا انصصخو .ةنيعلا رايتخا نسح :وه مالعإلاو ماعلا قارلا

 ىأرلا ثوحبو تاعالطتسا لاجم ىف ةيناديملا ةساردلا حاجن لماوع دحأك اهعا اهتأو

 .مالعإلاو ماعلا

 : مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحبل ىناديملا لمعلا ىف ةقدلا : اثلاث

 ظ : مهبيردتو نييناديملا نيثحابلا رايتخا نسح ( 0

 مالعإلاو ماعلا ىأرلا لاجم ىف ةيناديملا ثوحبلا هجاوت ىتلا ةيسيئرلا ةلكشملا لثمتت
 ماعلا ىأرلا سايقل زاهج ىأ نسحي كلذلو .نيبردملا ءانمألا نييناديملا نيثحابلا ةردن ىف

 ءاعلا ىأرلا لاجم ىف مهل ةيبيردتلا تارودلا دقعو نيثحابلا دادعإب أدبي نأ ثوحبللو

 ثوحبملا دعب ةيناديملا ةساردلا ىف ثلاثلا فرطلا وه ىناديملا ثحابلاف .هسايق قرطو
 ةطخ تعضو نيح ةينامعلا مالعإلا ةرازول ةيملعلا ةيؤرلاب لاجملا اذه ىف ديشنو .لاؤسلاو

 ىلع نييمالعإلا نيثحابلا نم ليج بيردتو دادعإل .تاونس رشع ةدمل ىدملا ةليوط بيردت
 ' وأ ةيبيردت تارود لالخ نم ءاوس تاساردلا ةرئادب نيدهاشملاو نيمعتسملا ثوحب ةيلمع

 .ثوحبلا هذه ىف ةيلعفلا ةكراشملا

 أطخ نأ انفرع اذإ اهتروطخ رهظتو ةددعتم ىناديملا ثحابلاب ةصاخلا تالكشملا نإ

 .اهلك ةساردلا لشف هيلع بترتي امم مهلباق نيذلا دارفألا لك ىلع سكعني ىناديملا ثحابلا

 -:ىلي ام ىناديملا ثحابلاب لصتي اميف ةيناديملا ةساردلا هجاوت ىتلا تالكشملا مهأ نمو

 .ةيسيئرلا ةمولعملا ريوزت وأ ةماعلا تانايبلل حيرصلا ريوزتلا هدمعت -

 .نيعم ىأرب مهعانقإل نيثوحبملل رشابملا ءاحيإلا -

 - ١١غ -



 نم نكمتلا مدعل تادرفملا ضعب داعبتساو ؛ةنيعلا تادرفمل ططخملا ريغ لاديتسالا -

 .هتلباقم ىف بغري ىذلا ريبكلا ددعلا نم تانايبلا عمج

 ىف ةلكشملا دادزتو .ثحبلا ةئيه ىلإ فئاحصلا ميلستو تانايبلا عمج ىف رخأتلا -
 ىأرلا ىلع ىروفلا فرعتلا فدهتست ىتلا ماعلا ىأرلا تاعالطتسا نم ىلوألا ةيعونلا ةلاح
 .ماعلا

 ثوحبملل مارتحإلاو عضاوتلاب مستي بولسأب ةفلتخم ةيميلعتو ةيعامتجا تايوتسم
 .اهليجستو ءارآلا لقن ىف ةنامألاو ةيدجلاو عامتسالا نسحو هتيلقعو

 :ماعلا ىأرلا ةئيهتو ناديملاب لاصتالا (ب)

 ىغبنيو ,هتطيرخ ةفرعمو تانايبلا عمج ءدب لبق ناديملاب لاصتالا ناكمب ةيمهألا نم

 ةماعلا ةئبعتلل ىزكرملا زاهجلا ةقفاومب ىناديملا ثحابلا دادمإو ؛نييناديم نيفرشم دوجو
 ثوحبيو تاعالطتسا ءارجإ ىلع ةقفاوملاب ةلصلا تاذ ةلثامملا ىرخألا تاهجلاو ءاصحإلاو
 وأ ةيصخشلا هتقاطبو اهب لمعي ىتلا ةهجلا ةقاطبب هظافتحاو ؛مالعإلاو ماعلا ىأرلا
 قحلملا رظنأ) .ةيناديملا ةساردلا اهفارشإ تحت ىرجُي ىتلا ةهجلا تانوفيلت ماقرأو ةيلئاعلا
 (نماثلا

 : ةيناديملا ةعجارملا (ج)

 :ىلي امم دكأتلل ةلباقملا بقع ةيناديملا ةساردلا فئاحص نم ةفيحص لك ةعجارم ىغبني

 .اهيلع ةباجإلا بولطملا ةلئسألا لك ىلع تاباجإ دوجو -
 .نيثوحبملا وأ نيثحابلا تاباجإ ةباتك حوضو -

 : ةيبتكملا ةعجارملا ( د١

 نم ةدوعلا روف ايبتكم ةيناديملا ةساردلا فئاحص نم ةفيحص لك ةعجارم ىغبنيو

 :ىلي امم دكأتلل ناديملا

 سه ١١ه ا



 فروت لف ىلا ىوتفلا وأ نمشسرلا لغدلا ةنيسق) نيايتقلازدعلا تاذحو لكانت

 .(الثم رايعملا ديحوتل

 ىتلا فئاحصلا داعبتساو ؛تاباجإلا قباطت ىدم نم دكأتلاو ,قدصلا ةلئسأ ةعجارم -

 .قدصلا لماعم نم ايملع لوبقملا ردقلا ققحت ال

 لكل زيمملا وه مقرلا نوكي ثيحب ؛ةلسلسم ماقرأب ةيناديملا ةساردلا فئاحص ميقرت -

 .مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف ةيناديملا ةساردلا تالاح نم ةلاح

 : تابثلاو قدصلا ىرابتخا (ه)

 تابثلا ىرابتخا قيبطت مالعإلاو ماعلا ىأرلا لاجم ىف ةيناديملا ةساردلا ىف ىغبني

 :ىتآلا وحنلا ىلع قدصلاو

 اهماوق نيثوحبملا نم ةنيع ىلع تابثلا رابتخا قيبطت متي ثيح :تابقلا رابتخا -١/ه

 ةقدبو .نيعوبسأو عوبسأ نيب ام حوارتت ةرتف لالخ رابتخالا اذه قيبطت ىغبنيو ٠/

 لوألا نيقيبطتلا نيب قاستالا نم الوقعم اردق ققحتال ىتلا فئاحصلا داعيتساو ةيهانعم

 هابتنالا ةيمهألا نمو .نامريبس بترلا طابترا ةلداعم قيبطت لاجملا اذه ىف ديفيو .ىناثلاو

 .قئاقحلا ةلئثسأ نم لقأ تابث لماعم ققحت ىأرلا ةلئسأ نأ ىلإ

 :110167]73 قدصلا رابتخا -"/ه

 قدصلا نم عاونأ ةينامث كانهو .ساقي نأ ضرتفي ام هادألا سيقت نا :قدصلاب دوصقملا

 .ىؤبنتلا قدصلا ؛:نومضملا قدص :ىرهاظلا قدصلا :ىه دمحأ مالسلا دبع دمحم .د اهددحي

 فقنو ىلماعلا قدصلا ؛ىقباطتلا قدصلا .موهفملا قدص ؛ىبيرجتلا قدصلا ؛ىمزالتلا قدصلا

 :ىلاتلا وحنلا ىلع نيعون مامأ مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسا ىف

 ةقستم ةلئسألا تناك اذإ ام ةفرعمل ثحبلا ةفيحص ةسارد وهو :ىرهاظلا قدصلا *

 ىرهاظلا قدصلا نم دكأتلا متيو .اهفذح نكمي ةلئسأ كانه نأ مأ .اهعيمج ةلصتمو

 دادعإ لحارم نم ةسماخلا ةلخرملا ىف نييملعلاو نييجهنملا ءاربخلا ةعجارم لالخ نم

 + اصقفتالا ةفحتض
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 سفن سيقتل :ةيديكأتلا ةلئسألا نم ةغومجم ثحابلا عضي ثيح :ىبيرجتلا قدصلا +

 ىتلا ةينويزفيلتلا جماربلا نع ًالثم لاؤس ةغايصب .نيفلتخم نيبولسأب ءىشلا
 ةفيحص نم رخأتم عضوم ىف رخآ لاؤس لأسي مث :ماظتناب وأ ًامئاد ثوحبملا اهدهاشي

 ىتلا ةيئاضفلا وأ ةينويزفيلتلا تاونقلا اهيف دهاشي ىتلا ديعاوملا نع ثحبلا
 عم لوألا لاؤسلا ىلع ةباجالا قاستا ىدم ثحابلا صخفيو .ًامئاد وأ ةداع اهدهاشي

 تداز املك ةلداعتملا ةلئسألا ىلع تاباجالا تلئامت املكو .رخآلا لاؤسلا ىلع ةباجالا

 ءاصقتسالا ةفيحص ىف قدصلا ةجرد بسحتو .ةاطعملا تاباجالا ندص ىف ةقشلا

 ددع نيبو ةدحوم ةباجا تبيجأ ىتلا ةلداعتملا ةلثسلا ددع نيب ةبسنلا جارخ ساب

 .ةرامتسالا اهتلمش ىتلا ةلداعتملا ةلئسألا

 :ىتآلاك قدصلا ةبسن نوكتو

 ةلثامتم تاباجإ تبيجا ىتلا ةلداعتملا ةلئسألا ددع 5

 ءاصقتسالا ةفيحص اهتلمش ىتلا ةلداعتملا ةلئسألا ددع من

 .ةلئامتم تاباجا تبيجأ ىتلا ةلداعتملا ةلئسألا ددع ىنعت ت ن نأ ساسأ ىلع

 قدصلا ةيسن ددحي نأ ثحابلل نكميو .ءاصقتسالا ةفيحصب ةلداعتملا ةلئسألا ددعم نو

 لكل بسحم قدصلا ةبسن نأ ديكأتلا عم .*ةيرهوج ةلالد'تاذ ةبسن ةيأ وأ ةيفاك اهاري ىتلا

 ضعب روص انضرع ثيح .ءقدصلا سايقل كحمك روصلا انمدختسا دقلو .هذح ىلع ةفيحص

 ةفيحص تنمضت امك ,لافطألا جمارب اهمدقت ىتلا ةينوتراكلا تايصخشلاو سئارعلا

 قدصلا تاجرد تناكو .ًاضيأ قدصلا سايقل اهل دوجو ال لافطأ جمارب ءامسأ ءاصقتسالا

 :*ىتآلا وحنلا ىلع ةينويزفيلتلا لافطألا جمارب لوح انتسارد فئاحصل

 :ىتآلا عجرملا رظنا ىقيبطت جذو ىلع عالطالل *
 ركفلا راد :ةرهاقلا) .ةيناديمو ةيليلحت ةسارد :ةينويزفيلتلا لافطألا جمارب .دبعلا ىلدع فطاع -

 ١9485(. .ىبرعلا
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 /ؤ60 هردق قدص لماعم تققح / ١,70 ةبسنب فئاحص .-0

 //40 ةردق قدص لماعم تققح //8 , 50 ةبسنب ةفيحص . ا"

 ٠١// هردق قدص لماعم تققح / 4 , 70 ةبسنب ةفيحص . ١

 79٠ قدص لماعم تققح ثحبلا فئاحص نم /481.6 نإف كلذ ىلع اسيسأتو

 .رثكأف

 : اهريسفتو اهليلحتو اهتلودجو تانايبلا غيرفت ىف ةقدلا : اعبار

 ةيلمع ءانثأ ةيناديملا ةساردلل ةينمزلاو ةيرشبلاو ةيفارغجلا تالاجملا ةاعارمو ,ةبسانملا

 .خلإ. ..تاباجإلا ةلمجو اولئس نم ةلمجو ةساردلا ةنيعو ةساردلا

 ةساردلاب اهل ضرعتي ىتلا ةلكشملل اليلحت ىئاهنلا ريرقتلا نمضتي نأ ىغبنيو -

 ةساردلا ىعست ىتلا تالؤاستلا ديدحتو ؛ةقباسلا تاساردلا ضرعو اهتيمهأ :ًاحضوم

 تانايبلا عمج بولسأو تانايبلا عمج تاودأو ةمدختسملا جهانملاو اهيلع ةباجإلا ىلإ

 ةيفارغجلا ةساردلا تالاجمو ثحبلا ةئيه وأ ثحابلا اهعيتا ىتلا ةيجهنملا تاوطخلاو

 لصفلا رظنأ) .ةيلبقتسم ثوحب نم هريشت امو ةساردلا دودحو ةينمزلاو ةيرشبلاو

 (سماخلا

 ةساردلا فئاحصو ةيليصفتلاو ةماعلا لوادجلا ىئاهنلا ريرقتلا نمضتي نأ بجي امك -

 وأ ةنعاردلا قزف ءاسساو:«اهئارعإل هيلع لرضتللا ت نقلا ةيمشرلا تاققارم او

 .ةمهملا هذه ىف ثحاب لك رودو ةيملعلا ةئيهلا وأ عالطتسالا

 :ىتآلا انباتك رظنأ ىوديلا غيرفتلا فوشك لوح لوح ةدازتسالل *

 .(؟.١٠ .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) .هسايهت قرطو ماعلا ىأرلا .دبعلا ىلدع فطاع -

 هسا 11 يةادع



 مالعإلاو ماعلا ىأرلا لاجم ىف ةيناديملا ةساردلل ىئاهنلا ريرقتلا ىهتني نأ داتعملاو

 لوصولا نكمأ ىتلا جئاتنلا مهأو اهدودحو اهجهنمو ةساردلا ةلكشم نمضتي صخلمب

 .اهيلإ

 قرط نم ةقيرطلا هذه ماتخ ىف اهيلإ ةراشالا ىغبني ىتلا ةيساسألا ةدعاقلاو

 هيلإ لصوت ام لك - ثحبلا ةئيه وأ - ثحابلا رهظي نأ مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب

 ىف ةصاخو قفتت ال وأ هرظن ةهجو عم قفتت تناك ءاوس ةساردلا عوضومب لصتت جئاتن نم
 ماعلا ىأرلا زاهج وأ ثحابلا نوكي ال ؛ماعلا ىأرلا لاجم ىف هنأ كلذ .ماعلا ىأرلا عالطتسا

 هنع رفسأ ام لك راهظإب مازقلا كانهف هكرتي امو هريرقت هنمضتي ام رايتخإ ىف أرح
 .عالطتسالا
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 هعجارمو ثلاثلا لصفلا رداصم

 :لصفلا اذهل نايسيئرلا ناردصملا

 ىتلا رشعلا تاونسلا لالخ ةنيعلاب ىنامعلا ماعلا ىأرلا دصر لاجم ىف فلؤملا براجتو تارضاحم (أ)

 . ةينامعلا مالعإلا ةرازوب نيدهاشملاو نيعمتسملا ثوحبو ماعلا ىأرلل ًاراشتسم اهاضمأ

 ,ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف هتامادختساو ىئاصحإلا بولسألا -

 ْ 1١-١64. اص ص(

 ص ١9489(. .ىناهلاةعبطم :ةرسهاقلا) .ةيمالعإلا ثوحبلا ىف ىملعلا بولسألا -

 684١-١”/ص

 ةيبيرجت ةعبط - ةيئارجإلاو ةيجهنملا بئاوجلاو ةيرظنلا سسألا :ماسعلا ىأرلاو مالعإلا ثرحب -

 .(1997١؟ .ةعابطلل ىناهلا راد :ةرهاقلا)

 ١597(. .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) .ىبرعلا نطولا ىف نيدهاشملاو نيعمتسملا ثوحب -

 ١1994٠(. ؛ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) نويزفيلتلاو ةعاذإلا لاجم ىف ةيرصملا ةيثحبلا ةبرجتلا -

 ١1548(. ؛ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) تادلجم 4 .ىنامعلا مالعإلا ىف تاسارد -

 ٠٠٠١(. ؛ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) .هسايق قرطو ماعلا ىأرلا -

 :ةيبرعلا عجارملا (ج)

 ؛ىبرعلا ملاعلا ىف ةيساسألا ةيبرتلا زكرم :نايللا سرس) .ىعامتجالا ثحبلا .دغل ريأ ميهاربإ -

 .ص780(98608١

 .ص0017 ١947( .تاعوبطملا ةلاكو :تيوكلا) .هجهاتمو ىملعلا ثحبلا لوصأ .ردب دمحأ -

 راتخم :ةمجرت ؛روم روتكبفو سور ماهجنب رتلاو :فيلأت .ةلباقم ا ةيجولوكيس .رتلاو .ماهجنب -
 .صا0/4٠ ١951١( .ةيبرعلا ةضهنلا راد :ةرهاقلا) .ىزمر قيفوت دمحم :ميدقت ؛ةزمح

 .ةيبرعلا ةضهئلاراد :ةرهاقلا) .سفنلا ملعو ةيبرتلا ىف ثحبلا جهانم .رباج ديمحلا دبع رباج ب

 1 .( “١548

 ركفلا راد :ةرهاقلا) .نيساي ديسلا ,ىكز لامج :فيلأت .ىعامتجالا ثحبلا سسأ .ىكز لامج -
 .ص4948 ١9517( ىبرعلا

 ةيكيمانيدلا سايق ىف همادختسا لئاسوو ىعامتجالا سايقلا جهنم " .ىقابلا ديع ناديز -

 بادآلا ةيلك :ةرهاقلا) .هاروتكو ةلاسر ."عناصملا ضعب ىف لمعلا تاعامج ضعبل ةيعامتجالا

 .جما ١91/١( ةرهاقلا ةعماج
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 .(1911 .ةئيدحلا ةرهاقلا ةبتكم :ةرهاقلا) .ىعامتجالا ىسفنلا سايقلا سسأ .نمحرلا دبع دعس -

 .جربنيد لراك .رجيكس ىندور :فيلأت هميهافمو هلوصأ :ىوبرتلا ثحبلا .ىندور . رجيكس -
 , ١91/4(. .بتكلا ملاع :ةرهاقلا) ىسرم رينم دمحم ؛بيبل دمحم :ةمجرت

 ١-/!717. .5ض ص .قباس عجرم .مالعإلا ثوحب .نيسح دمحم ريمس -

 ١194817(. .بيرغ ةبتكم :ةرهاقلا) ..ةيعامتجالا مولعلا ىف ثحبلا جهانم .لاوفلا ىفطصم حالص -

 وكسنويلا :سيراب) .نيدهاشم او نيعمتسم ا ثوحبل ةحراشلا ةيفارجويليبلا .دبعلا ىلدع فطاع -

 ١م١9 (.

 ركفلا راد :ةرهاقلا) .ىبرعلا نطولا ىف نيدهاشم او نيعمتسم ا ثوحب .دبعلا ىلدع .فطاع -
 .(19848 .ىبرعلا

 ركفلا راد :ةرهاقلا) .ةيرصم ا نويزفيلتلاو ةعاذإلا ةسسؤم ةيثحبلا ةبرجتلا .بعلا ى.دع .هطاش -

 ْ : .( ٠١ 2 ملا

 .ةيلمعلا تاقيبطتلاو ةيرظنلا سسألا :ةيمالعإلا ثوحبلا ىف ىملعلا جهنم ا .دبعلا .ىلدع فط د
 ,288 ا صنل ىناهلا راد :ةرهاقلا)

 .(91١لال ,ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا) "ط .ىعامتجالا ثحدلا | صأ ٠.دح دمحم .طسابلا دبع

 مادختسا لئاسو ىلإ بلاطلاو ثحابلا ليلد :ثحبلا جهنمو ةبتكم ا .نمحرلا دبع رابجلا دبع

 .(9١ا/7 ,ةثيدحلا ةعابطلا راد :ةرصبلا) تابتكم او بتكلا

 ١551(. .ىمرقلا طيطختلا دهعم :ةرهاقلا) هجهانمو ىملعلا ثحبلا قرط را قالا ويعا

 ١95317(. .ةيبرعلا ةضهنلا راد :ةرهاقلا) .ىملعلا ثحبلا جهانم .ىودب نمحرلا دبع -

 2 .(91١ا/5 ؛ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) .ةيبرتلا ىف ثحبلا . دوبع قفل ابيع -

 ةيرادإلا مولعلل ةيبرعلا ةمظنملا :ةرهاقلا) .ةيرادإلا ثوحبلا ىف ىملعلا بولسألا .ىملسلا ىلع -

 1١917١|. .ةيبرعلا لودلا ةعماجب

 .(1959 .فراعملا راد :ةرهاقلا) ١ط .ىكرلس لخدم :قيوستلا ثوحب .ىملسلا ىلع -

 .(1919/7 ؛تفأر ديعس ةبتكم :ةرهاقلا) .عامتجالا مدع ىف جهنم او عوضوم ا .ردب ىكز ناسغ -

 ١1989(. .سمش نيع ةبتكم :ةرهاقلا) .ىملعلا ثحبلا جهنم ..فسوي قوراف -

 :ةمجرت .نيلاد ناف دلوبويد :فيلأت .سفنلا ملعو ةيبرتلا ىف ثحبلا جهانم .دلوبويد .نيلاد .ناف -
 ١91/8(. ,ةيرصملا رلجنالا ةبتكم :ةرهاقلا) ىرضخلا ناميلس ؛لفون ليبن دمحم

 لماكقلا ةيرظن ءوض ىف عامتجالا ملع ىف ىمكلا جهنملاو ىفيكلا جهنملا" .نامثع فراع دمحم
 .ةرهاقلا ةعماج بادآلا ةيلك :ةرهاقلا) .هاروتكد ةلاسر ."ةيعامتجالا رهاوظلا ةساردل ىجهنملا

 الاو١(.

 هج راض



 .(؟..١ .,بتكلا ملاع :ةرهاقلا) .ةيمالعإلا تاساردلا ىف ىملعلا ثحبلا .ديمحلا دبع دمحم ١

 .(159١؟ .بتكلا ملاع :ةرهاقلا) ةفاحصلا ثوحب .ديمحلا دبع دمحم

 .(ت.د ؛ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا) .ىوبرتلاو ىسفنلا سايقلا . دمحأ مالسلا دبع دمحم

 ١1989(. .ةيلصيفلا ةبتكملا :ةمركملا ةكم) مالعإلا ثوحب ىف روهمج ا .ديسحلا دبع دمحم -

 مالعإلا ثوحبل ىلوألا ةيساردلا ةقلح لا لامعأ .ةيئانجلاو ةيعامتجالا ثوحبلل ىموقلا زكرم لا :رصم
 .(ت.د .ةيئانجلاو ةيعامتجالا ثوحبلل ىمرقلا زكرملا :ةرهاقلا) ١119/4 ليربإ 16-١1 رصم ىف

 ىف مالعإلا ثوحبل ةيناشلا ةيساردلا ةقلح ا .ةيئانجلاو ةيعامتجالا ثوحبلل ىموقلا زكرم ا .رصم -
 ريرقتلا - مالعإلا ريوطت ىف ةيعاصتجالا مولعلا ةمهاسم 11١+ ربصسيد ١7-١1 رصم
 ١98(.  .ةيئانجلاو ةيعامتجالا ثوحبلل ىمرقلا زكرملا :ةرهاقلا) .ىئاهنلا

 ةرهاقلاب ىبرعلا نطولا ىف مالعإلا ثوحب ءاربخ عامتجا .مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا -
 ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا :ةرهاقلا) .تايصوتلاو ىئاهنلا ريرقتلا /١41: ربمسيد 74-06
 ١584(. .مولعلاو

 ةمظنملا :ةرهاقلا) .ىبرعلا نطولا ىف مالعإلا ثوحب .مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا -
 ١94٠(. مرلعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا

 .ميهاربإ ردنكسإ بيجن :فيلأت .ىعامتجالا كولسلل ةيملعلا ةساردلا .ميهاربإ ردنكسإ بيجن -
 .(ت.د ةثيدحلا تاعوبطملا ةسسؤم :ةرهاقلا) 5ط .روصنم ماف ىدشر ,.ةكيلم سيول

 ١191/9(. ؛رشنلل خيرملا راد :ضايرلا) . اهتباتكو ثوحبلا جهانم .ىضاقلا ىفطصم فسوي -

 :ةيبنجألا عجارملا ( د)

 - 5ةوا[عمأأل 0. 5. طومان غ0 لآ 0144 0104041011 1عوعوت ءأا  (ام001

 معمورممر 2معوؤ, 1967)

  01111133 210117111719 026170410115 15 01١مزور مر ثلا هأغ ج1. 207:00 1< لآ“ -
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 همع1616و1 هل (1]. ال: ةجماعمتأعم 5عمتتتت نعام ا[صع., 1954)
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 الل. 1973).
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 ثلاثلا لصفلل ةيقيبطتلا جذامنلا
 تاعالطتسا ىف هحاجن لماوعو ءاصقتسإلا

 مالعإلاو ماسعلا ىأرلا ثوحبو

 ةدهاشملاو عامتسإلا رتموراب ثحب ةرامتسا :لوألا قحلملا -

 (بابشلا) ىعون ماع ىأرو ةيئاضفلا تاونقلا لاجم ىف ءاصقتسا :ىناثلا قحلملا -
 .ةيئاضفلا تاونقلاب ىجيلخلا بابشلا ةقالع :ناونعب هسفنب هتانايب ثوحبملا المي

 .هسفنب هتانايب ثوحبملا ءالم ةفاحصلا لاجم ىف ءاصقتسا :ثلاثلا قحلملا -

 ناونعي ماعلا ىأرلا لاجم ىف ثوحبملا عم هجول اهجو ألق ةفيحص :عبارلا قحلملا - 0
 (ةيفيرلا ةجهللاب) .ةأرملا ىلإ ةيديلقتلا ةرظنلا رييغت ىف ةعاذإلارود

 .نويزفيلتلا لاجم ىف ءاصقتسا ةفيحص :سماخلا قحلملا - '

 :ناونعب ةماعلا تايصخشلا ىأر عالطتسإل ثحب ةفيحص :سداسلا قحلملا -
 ةرحلا ةيمالعإلا ةقطنملا ءاشنا لوح ةماعلا تايصخشلا نم ةنيع ءارآ عالطتسإ

 .ةصاخلا ةيئاضفلا تاونقلاو

 ىفاقثلا مسوملا لوح عالطتسا :ىعون ماع ىأر عالطتسال ةفيحص :عباسلا قحلملا -
 .(ةباجإلا لئادبل زيمرت نودب) ةرهاقلا ةعماجل ىنفلاو

 نواعتلل ماعلا ىأرلا ةئيهتل فحصلا ىف روشنم نالعإ نم جذو :نماثلا قحلملا -
 .ىناديملا لمعلا ءانثا نيثحابلا عم

 ةيميلعتلا جماربلا ثحب) ىناديملا لمعلا تاميلعت جذوف :عساتلا قحلملا -
 .(نامع ةنطلس نويزفيلتب

 غيرفتلا ةلاح ىف) ثحبلا ةفيحص غيرفت تاميلعت جذومن :رشاعلا قحلملا -

 .(ىوديلا

 .ىناديم ثحبل اهجارختسا برلطملا لوادجلا نايبل جذومن :رشع ىداحلا قحلملا -

 .ةيناديملا ثوحبلا ىف هبكرم لوادج جذومن :رشع ىناثلا قحلملا

١” 





 لوألا قحلم لا
 ةدهاشملاو عامتسالا رتموراب ثحب ةرامتسا جذومن

 78 نوميزفيلتلاو ةعاذالا داحتا
 ءاثالغلا 1 ةساملاةنامالا

 ١ 211 نسي دهاشلا ثوحبل ةماعلاةرادالا

 [1] ]1 ] ]سس مر
 < ©. 1 و

 ال ١ ةقطنلا نسيعمتسزا ثوحبل ةماعلا ةرادالا

 "[] ةعبا
 اكل نيجنا "“

 ةدهاسلشلاو عابشسالا رشوراب

 ١/7 1// ؟'؟ قسما اوملا ثاثالثلا, . موسي جمانرب

 كمعبيلاضارسفا ريغ ىف م دختست الو هيرس ةرامتسالا هذه تانايب

 خيرات البحسث  : /7 ١0

 خيرفتلل ( هحلاص ريغ / هحلاصإ)ت دجوو تعجور

 عسسج ارملا عيقوت

 (هحكنز مقر رارقب ثحبلا اذه ءارج ١ ىلع ءاصحالاو ةماعلا ةثبعتلل ىزكرملا زاهجلا قفاو
 0 ١ 2 ١ةحعر

 ا

 3 ١ قو



 ةصهعاذالا : الوا
 ع حك

 يل ؟العلا 1 ٠

 (؟) لاسا ٠ معن

 (ه) لاسا 1 ال

 ١مم 0 ةيميلعتلا ةنازإلا

 (") لاسا

 ركذ .ىتلا تاطحملا اعابت ثحابلا ركذي.) ل2002. نع جراما هيأ تعمم . . مس

 ةرسقفلا ( زمو ) مقرلا لوح ةرئاد ضوب موقيو ( سالاب اهن عمتسا هسنا ثوحبملا

 ٠ (6) ىفوتسي مث , جماربلا مئاوق ىف ثوحبللا ابيلاعمتسا ىتلا
 مايسعلا جمانرسملا د١

3 
 13115/17/5١؟*قئفاوملا .' اتكثملا موي جمارب



 )وو55/ 9 /؟9 قفاوملا .«اهالجلا . موب جمارب

 ( ةيسيئرلا  ةكبشلا .), عابجلا . جمانربلا

 نإ هس [ياسإبإ هس [تاسا
 مجرك ن كن ؟ك؟|١؟رم ميركلا نأرقلا
 ريالا تازآ52| لدا حابصلا ثيدح
 فاروس تييامح | 764|١؟ي ىلوالا ةيرابخالا ةرتفلا
 ىراسخا ليطت /"ابنآلا زجوم امرا يطاسيتحا
 رطخلا سارجا هداعا]إ 76/١١ ههنف

 هداما /تاعونملا حرسم]| 7[١؟رآ#

 ملاصلا ملم ىبرص باتك.| 74| ١ةر
 ءاسنفإ 1 79114را# ةمالسسلا قيرط

2] 3 

 هاو هع ه همه د ه هاه

 -ه < | ©© <« © يه © 0 عا ص هبا -ه

 رابخآألا ةرفشا ١1ةرع
 ٠ *اوهلا ىلع ملاعلا رمسخلا حاسم قتلا سسسبو نّيشملك
 ١ هأ ءاسنف
 مويلا رس بك "| بيجي رتويسكلاو لاست تنا

 هءانإ ةهنااءركأا «٠ هاش
 رفقا ممإ ١هرك ل كبلقل هسمخ
 ديدج ءاسنفإ 4م١111هرجآإ " باكع ةسمه
 مامسسالا ةهرشإ م0|١هركؤإ ٠ ءاسنف
 هوسمنالا رجوم| هدااةرحأأ " هفيفخ رابخأ
 ءانهف

 ءاسسحلا و ملعلا 1١رم ٠

 ءاننا 78 19؟نآ ١ ءابنالا زجوم
 لوسرلا ةاسح نم فقتلوص| 11[11راوا ؟" ةفرمعملا صوماق
 ىعاذا قيفلحت | 9؟١11را1إ ؟* ' هانف
 رصملا ناذا| 5؟؟[1١1راثلأ 7“ تويسلا تاسر ىلا
 ىعاذا قيقضحت عباشت| 5؟1|6١4رثآ|إ * ١ | "اف
 ىقيسوم وأ ءانغإ ؟هالارمكأا ' ةهتودسحو ةونغ
 هاسملا اذه مدقنإ ؟7[١؟ركؤإ .* ىقيسسوم
 راسبخألا ةرشنإ  ؟7117ينس ةعوسوملا ج+ءابشالا نجوص
 قيس انيس لا

 ىراشضا ليطت
 هيلملسم تاشط ١

 ءاقدصالا مصمإ ١٠٠]7١ز؟

 ةيداصتلالا رابخالا ةرشنإ 1١٠|١هرح

 حاجن ةريشاتإ ١٠؟|14راآ

 ءانضاإا ١٠٠١١4 رآ#

 بورح الب مللعإ 4١٠]١هرآ

 هائغإ 6٠٠أ18ةرآ

 ١ ء!بنالا زجوم| ١٠؟|6١؟رس

 مهنملا رحب ىف صارف هنامما
 ءانسسبتالا نجوم

 فوسليفلا لاق هدامإ
 هان

 جراخلا ىفءاشبا ةداما

 هلستلسم تاقلح

 ءابنالا زجوم
 نوممتسملا هبلطيام

 هبفيد ءانع
 صا نب ده 0 عه اسما اص <
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 © © © © « © © © «٠ هأو و .ج©م جس

 ن ءانغ

 5 حيباست

 ا رحفلا ةالص ركامش ةعاذا

 ؟؟ رسجفلا ناذا

 . ءانف
 : ا ((ص) لومسلا لاوفأ نم

 1 ءاف "رالتلا هم نق

 5 ةمكحلا نم فوطلا برزعلا ناز نع هيون
 ؟ ةوالثتلا ةمدقت ميركلا نأ رقلا
 1 رابخالا ةرشن

 طسرألا قرفت#

 ل ةطحملا رامه

 ه حاتتفالا

 0 موشلك مأ / ريخلا حابص
 1 ميركلا نآر كلا

 ٠ د رسفنتم فزم

 ٠ حجاسصلا مدالع

 ١ حاسصلا ةويف
 ٠ حابصلا ملام

 1 اكيتستن إف

 0 حاسصلا ملاع

 5 ءامسلا باي

 1 رحوملا

 0ه كيلق حميصي

 .٠ مايصلا ملاع

 1 طلقف ءاستلل

 ٠ حاسصلا ملام

 ١ زرسجوملا
 ٠؟ بجاو طايقحالا

 ٠ حابصلا ملام

 3 ةرتتفلل لاسرالا ماتخ

 ش )0 ةيحابصلاا
 6 ةطحسلا راعش

 . . جاتكفالا

 ميركلا نآركلا ةيرصملا ةفاحصلا لاوقا



 طسصسصوالا قرشلا جسانربسلا

 هللا مكدافا انوتيلفا

 و يتدج تافصو

 رفس ةطنش ىف ربخ

 ناسنالا ملعلا

 بلقلل بلقلا نم

 طسوالا قرشلا ناتسب

 زسسجوملا
 ههوتفملا ةرتفلا

 داصتقالا ىف مالك

 اولاقف كومدخ

 ةرتفلا لالخ عاذت ىنافالا +

 هحوتفملا

 زسجوملا
 هحوتفملا ةرتفلا ةلمكت

 طقف ءاسنلل
 مالكلا ىلا
 ةحوتفملا ةرتفلا

 اكيتستناف

 هحوتفملا ةرتفلا

١ 
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 ه هو ه هيه هاساهوه هه هه .٠ «© مام م

 دو مفرج

 همه هم مع م © موه جمأرب

 نإ مس رياسإ»

 ٠ دالشلا
 )551/1 / ؟؟ قفاوملا

 لارحا سانلا

 *غ دف

 بجاو طايتحالا

0 

 طسوالا قرشلا هيلمتا
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 .ركذت ىرخا ةيبرع ةعاذا -

 .ركذت ىرخا ةيبنجا ةعاذا -

 :؟اهدهاشت لهف 2ءءءدع تام ١ ةمدخ ةيئاضفلا تاونقلا ضعب ثبت امك - 7”

 مالا .امئاد -
 .انايحا - ٠
 اي

1١ 845- 



 :؟2ءاهب+ تامولعملا ةمدخ ةعباتم نم كيلع دوعت ىتلا ةدئافلا ىدم امو - ؟" ؛س

 .غارفلا تقو ةيضمت -

 .اهثودح تقو ثادحالا ةعباتم -

 .اهتراضحو ةديدع لود نع تامولعم ةفرعم -

 .ةيمالعالا داوملاو تاونقلا نم ةريثك لئادب نيب رايتخالا -

 .مالا نطولاب طابترالا -

 .ةيبنجا تاغل ملعت -

 ةديدج تاراهم باستكا -
 .ةلزعلاو ةدحولا نم صلختلا يف مهاست -
 .ةيبلسلا تايكولسلا رييغت يف مهاست -

 .ركذت ىرخا دئاوف -

 :؟ةبئاضفلا تاونقلا هذه ةعباتم نم رارضأ دجوت له - ”

 كه 151 ةلعتكلا .ةيسنجلا ةراثالاو ةليزرلا راشتنا ىلع دعاست -
 او 3 ةوتاملا :هودقك امهلاطبا رهظتو ةميرجلاو فنعلا مدقت -

- ١80 



 .ةينيدلا ةديقعلا ةعزعز

 .ةيكالهتسالا ةبغرلا نم ديزت
 .يناوهشلا اهانعمب فطاوعلا ميدقت

 .ةدهاشملا ةرثكل رصبلا فعض

 .ةيفاكلا ةحارلا مدعو رهسلا ةدايز
 .ةساردلا وا ةدابعلا يف هنم ةدافتسالا مدعو تقولا رادها

 .ةءارقلا نم للقت

 .ةركاذملا نع بالطلا لغشت
 .بابشلاو راغصلا دنع ةقالخلا تاردقلا لطعت

 .ركذت ىرخا رارضأ
 ةيناثلا ةقاطبلا مقر

 0-5 .قفاوا -
 0 .ركذت طورشب قفاوا -
 .قفاوا ال -

 :؟!ذامل :قفا وب نمل ب . نس

 :؟اذامل :قفاوي ال نملو - "١س

 ركل .قفاوا - ْ
 > .قفاوا ال - كورس :ركذت طورشب قفاوا -

 لم١5 -



 ديساعسا
 1 :ركذت طورشب قفاوا -
 .قفاوا ال -

 كبأر ام - "4 س

 :؟يداونلاو يهاقملاك ةماعلا

 مك .قفاوا -
 م |0177 :ركذت طورشب قفاوا -
 .قفاوا ال -

 .ىقيسوملاو يناغالل تاونق -

 .ةيميلعت تاونق -
 .ةيرابخا تاونق -
 .1ءاءاعرج تامولعملل تاونق -

 .تالسلسملاو مالفالل تاونق -

 :ركذت ىرخا تالاجم يف تاونق -

 :؟ويديف زاهج (كترسا وا) كلتمت له - "5س
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 .ةيبرعلا تالسلسملا -
 .(اليونالم لثم) ةجلبدملا تالسلسملا -
 .ةيبنجالا تالسلسملا -
 .رابخالا زيجاومو تارشن -

 .ةيسايسلاو ةيرابخالا جماربلا -
 .ىقيسوملاو يناغالا -
 .ةكرحتملا موسرلاو لافطالا جمارب -
 .ةضوملاو ةأرملل جمارب -

 .ةينيدلا جماربلا -

 ةيقئاثولاو ةيليجستلا جماربلا -
 .ةيفاقثلل جماربلا -

 .ةيبرعلل مالفالا -
 .ةيبنجالا مالفالا -

 .ةيضايرلا تايرابملا -
 .ةيضايرلا جماربلا -
 .تانالعالا -

 .فحصلا لاوقا -

 .ةيبرعلا تايحرسملا -
 .كريسلاو تابوركالا -
 .نونفلاو تاعونملا جمارب -
 .ةيحصلل جماربلا -

 .121512321 ةمدخ -

 :ركذت ىرخا جماربو داوم -

 .يل بسانملا دعوملا يف اهتدهاشم نم نكمتال 3

 .ةينويزفلت ةبتكم نيوكتل -
 :ركذت ىرخا بابسا -



 :ةيصخشلا تانايبلا
 :عونلا - 5١ س

 كولا
 .ىثنا -

 :نسلا تانئف - 47 س

 :ركذت ةنس ١5 نم لقأ

 .ةنس "80 - ةنس ١

 .ةلس "60 - ةنس 58

 .ةلس 45 - ةنس #”ه -

 :يميلعتلا ىوتسملا - 4س

 .ةباتكلاو ةءارقلا فرعا -

 .ةيئادتبالا ةداهشلا ىلع لصاح -
 0 1 .ةيدادعالا ةداهشلا ىلع لصاح -

 لهؤم وأ اهلثامي رخآ لهؤم وأ ةيوناثلا ةداهشلا ىلع لصاح -
 , :ركذي يعماجلا نم لقأو يوناثلا نم ىلعأ

 :ركذي ىلعأ لهؤم وأ يعماج لهؤم ىلع لصاح -
 :ىرخأ -

 :ةيسنجلا - + 4« س

 .يتاراما -

 .ينيرحي 2

 .يدوعس -

 .ينامع -

 .يرطق -

 .يتيوك -

 دس ١ها١

 ميلا مه

 يلا

/ 



 :؟ةماقالا ناكم - 40 س

 .ركذي -
 :؟ةيعامتجالا ةلاحلا - 45 س

 :؟ةيبنجا ةغل ةداجا_ىدم - ؛ 7س

 .ةيزيلجنالا ةغللا -

 .ةيسنرفلا ةغللا -

 .ةيناملالا ةغللا -

 .ةيدنهلا ةغللا -
 .ىرخا ةغل -

 :؟جراخلل دم - 448

 ايمالاإ ة؟يراييلال .ةرواجم ةيجيلخ لود -
 .ةييرع لود -

 .ةيويسآ لود -
 .ةيكيرما وا ةيبروا لود -

 .ركذت ىرخا لود -
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 7 .ركذت
 5 .ةثلاثلا ةقاطبلا مقر

9 

 000 ه8 و



 ثلاثلا قحلملا

 ةفاحصلا لاجم ىف ةيناديم ءاصقتسا ةفيحص جذومن

 لساسي نامع ةيطلس

 مالعإلا ةرازو
 د م

 ثحب ءاصقتسا ةفيحص
 :نامع ةنطلس ىف دئارجلا ةءارق طافأو تاداع

 ةيعالطتسا ةيناديم ةسارد

 :دادعا

 دبعلا فطاع /روتكدلا ذاتسألا
 ماعلا ىأرلا راشتسم
 ةينامعلا مالعإلا ةرازوب

 00 ءيتادبملا ةعبابلا بأ
 | م1564 / /  :تانايبلا عمج خيرات
 :ىتآلا ىفوتسي وأ تانايبلا ةحص ديفي امب ةيتكملا ةعجارملا تق

 :ىبتكملا عجارملا عيقوت

 ما / /

 ه١١ -



 ةمدقم

 .ةماع ةفصب دئارجلا عم كلماعت طافأو تاداع ىلع فرعتلا ةساردلا هذه فدهتست

 ىف مدختستو .ةيرس نايبتسالا هذه تانايب نإف ملعت امكو .ةصاخ ةفصب ةينامعلا دئارجلاو

 ةفيحص ةياهن ىف كمسا ةباتك مدع - تبغر اذإ - كنكميو) .طقف ىملعلا ثحبلا ضارغأ

 .ءاصقتسالا

 هتلئسأ ىلع ةباجالاو ؛ةينأتم ةءارق ءاصقتسإلا ةفيحص ةءارقب كتقو حمسي نأ وجرن

 طيطختلا ىف ديفت جئاتن ىلإ ةساردلا هذه لصوتت ىتح ةيداعلا ةيمويلا كتافرصت عقاو نم

 .دئارجلا هذهل ىلبقتسملا ىمالعإلا

 . ةيأ ةباتك كنكميو ؛كئارآ وأ كتاداع لثمت ىتلا ةباجالا مامأ ( ١ ) ةمالع عضو ءاجرلا

 .نايبتسالا ةلئسأ نم لاؤس ىأ لوح اهتفاضال ةرورض ىرت تامولعم

 ؟دئارجلا ارقت له :لاثم

 .اذكه كتباجال

 هوو و و و هوو وق هو و وق « و هاه

 .ءاصقتسالا ةفيحص ةلئسأ ىقابل ةبسنلاب اذكهو

 وةه١



 ؟ةماع ةفصب دئارجلا ارقت له ١: س

 هث درافا م ماو م6 وام رورو ور هوو وو ووو ووو و هن هوو و ون اواو اأو تقو ىدنع سيل 5
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 نقرة لامراة رم ة م ف مة فة مم هفوة مة نة ة وو فة مة ويمر ءة قو ةةفممف عفترم اهنمث -

 ا و دج هاوار قرع تورو وحل ورا طع ةةئا هنا اه هدام يول ا هل هداف واط أ طا عيدا ماظتناب لصت ال -

 ويدارلا ىلإ عامتسالاب ىفتكا

 امرأ ايا اهاة و قع اقتنع اهم وك ةماعلا نق نويزفيلتلا ةدهاشمب ىفتكا

 00 00000112020200 ماظتناب اهدجأ ال

 او .
 660666 ولو لدم و فو وو وو م ووو و و وروما و واو عة وو و وو م و مو م هواه اف خ]

 ١ 6 2 تت
 ه0 66 ع عددع م. ماو دو و و و واو هو واماو وهو و و و هو وه وو و و واو هو و واو و و و « . و وو و و اقاو



 ؟ىليامم اهارقت ىتلا ةينامعلا (دئارجلا و) ةديرجلا ىه ام ::س

 ؟ةلضفملا ةينامعلا كتديرج ىه ام :0س

5-7 

 ؟رثكا نامع ةديرج لضفت اذامل :نامع ةديرج لضفت تنك اذإ : خس

 نامع ةديرج

 نطرلا ةديرج

 ©0211 آ10811]/ 06510 عا ةديرج

 111165 01 (0111211 ةديرج

 نامع ةديرج

 نطولا ةديرج

 012221 آ0211إ/ 0651371 ةديرج

 ”111165 01 (0111211 ةديرج

 ةينامعلا دئارجلا لك ىدنع ىوتست

 رابخألا ضرع ىف اهبولسأل

 اهبيوبتو اهجارخال

 ثادحألا لوح اهمدقت ىتلا تاليلحتلل

 روصلاب اهمامتهال

 :وه نيعم قحلم دوجول

 :ىه ةنيعم ةحفص دوجول

 اهتءارق ىلع دوعتلل

 ددحم ببس دجوي ال

 ركذي رخآ ببس

 فرعأ ال

 تا



 ؟رثكا نطولا ةديرج لضفت اذامل :نطولا ةديرج لضفت 0 اذإ :/ س

 رابخألا ضرع ىف اهبولسأل -

 اهبيوبتو اهجارخال -

 ثادحألا لوح اهمدقت ىتلا تاليلحتلل -

 روصلاب اهمامتهال -

 :وه نيعم قحلم دوجول -

 :ىه ةنيعم ةحفص دوجول -

 اهتءارق ىلع دوعتلل -
 ددحم ببس دوجوي ال -

 ركذي رخآ ببس -

 فرعا ل

 ؟رثكا (01519 ع ةديرح لضفت اذامل (015ع27ءو- ةديرج لضفت - اذإ :8 س

 رابخألا ضرع ىف اهبولسأل -

 اهبيوبتو اهجارخال -

 ثادحألا لوح اهمدقت ىتلا تاليلحتلل -

 روصلاب اهمامتهال

 :وه نيعم قحلم دوجول -

 :ىه ةنيعم ةحفص دوجول -

 اهتءارق ىلع دوعتلل -
 ددحم ببس دوجوي ال ب

 فرعأ ال -

 للاه١  -



 112165 01 (0 د ةديرح لضفت اذاملل 11105 01 00221 ةديرح لضفت تنك اذإ :1س

 ؟رثكا

 رابخألا ضرع ىف اهبولسأل -

 اهبيوبتو اهجارخال -

 ثادحألا لوح اهمدقت ىتلا تاليلحتلل

 روصلاب اهمامتهال -

 :وه نيعم قحلم دوجول -

 :ىه ةنيعم ةحفص دوجول -

 اهمجحو اهلكشل -

 اهتءارق ىلع دوعتلل -
 ددحم ببس دوجوي ال -

 ركذي رخأ ببس -

 فرعأ ال -

 ؟عوبسأالا ىف (ةينامعلا دئارجلا و)) ةديرجلا ارقت ةرم مك :١٠س

 آيموي -

 مايأ ةعبرأ ىلإ ةثالث نم -

 نيموي ىلإ موي نم -

 مايأ 5 ىلإ ه نم -
 ردانلا ىف -

 فورظلا بسح -

 فرعيال -

 سه ١هركا



 ؟ةيعوبسألا اهدادعا ما ةيموبلا اهدادعا :ةينامعلا دئارجلا ىف رثكا كبجعي امهيا ١١: س

 رثكأ ةيمويلا دادعألا ىنبجعت

 رثكأ ةيعوبسألا دادعألا ىنيجعت -

 فرعأ ال

 ركذت ىرخأ -

 ام :ةيعوبسلالا دادعالا نم رثكا ةينامعلا دئارجلا نم ةيمويلا دادعالاب بجعت تنك اذإ :137س

 ؟كلضف نم باجعالا اذه بابسا ىه

 -أ

00 

6 

 ام :ةيمويلا دادعألا نم رثكا ةينامعلا دئارجلا نم ةيعوبسألا دادعالاب بجعت تنك اذإ :13"”س

 ؟كلضف نم باجعالا اذه بابسا ىه

 -ب

0 

 ؟ةينامعلا دئارجلا كل اهمدقت ىتلا قحالملا ارقت له :١؛س

 ا اننا

 111101000000000 ل نابع

 0000006 أردان -

 110111 1 ]اا الا



 ؟ةينامعلا دئارجلا كل همدقت امم اهتءارق ىلع صرحت ىتلا قحالملا ىه ام :10س

 نامع ةديرجب ةدحتملا تايالولا قحلم -

 نامع ةديرجب ىفاقثلا قحلملا -

 نطولا ةديرجب ىفاقثلا قحلملا -

 ركذت ىرخأ قحالم -
 ؟ةيفاك ةينامعلا دئارجلا كل اهمدقت ىتلا قحالملا له :١س

 امامت ةيفاك -

 ام دح ىلإ ةيفاك -
 ةيفاكريغ -

 ىل ىأر ال -

 فرعأ ال -

 رادصا ةرورض ىرت ىتلا تاعوضوملا ىه ام ةيفاك ريغ ةيلاحلا قحالملا نأ ىرت تنك اذإ :17س

 ؟البقتسم اهلوح قحالم
 -أ

 ا

6 

 ؟ةينامعلا دئارجلا تاحفص ددع ىف كيار ام :1 8س

 مزاللا نم رثكأ -

 ةيفاك -

 ةليلق -

 فرعأ ال -

 ىل ىأرال -
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 ؟ةماع ةفصب ةينامعلا دئارجلا لكش ىف كيار ام 13 س
 ديج -

 هناا 6

 ءىدر 5

 فرعأ ال -

 هول ارا <

 ركذي رخآ ىأر 0

 ؟ةينامعلا دئارجلا كل اهمدقت ىتلا روصلا ىف كيارام :"*

 ديج -

 هب نياب ل 9

 هئيدر -

 فرعأ ال -

 ىل ئازال

 ركذي رخآ ىأر -

 ؟ةينامعلا دئارجلا تاعوضوم ةباتك بولسا ىف كيار ام :١1س
000 

 هب سأب ال -

 ءيىدر 5

 فرعأ ال -

 ىل ىأرال 7

 ركذي رخآ ىار 3

 ت ١1



 ؟هيلإ جاتحتو هديرت ام لك ةينامعلا دئارجلا ىف دجت له :7؟س

 1 ري
 رعشت ىتلا ءايشالا ىه ام :هيلإ جاتحتو هديرت ام لك ةينامعلا دئارجلا ىف دجت ال تنك اذإ :"*”س

 ؟ةينامعلا دئارجلا ىف اهدجن الو اهيلإ جاتحت وا اهيف بخرت كنإ
 أ

 يل

6 

 ؟ةينامعلا دئارجلا ريوطتل تاحارتقا ةيا كيدل له :؟4س

 معن -

 د

 ةقاطبلا مقر 5-5

 ةيناثلا ةقاطبلا

 ؟تاحارتقالا هذه ىه ام :ةينامعلا دئارجلا ريوطتل تاحارتقا ةيأ كيدل تناك اذإ :”0س

 أ

 م

6 

 ؟ةلضفملا ةينامعلا كتديرج ىلع لوصحلا عطتست مل اذإ لضفت اذام :""س

 اهدجأ ىتح اهنع تييبأ د

 ىرخأ ةينامع ةديرج ةءارقب ىفتكا -

 اهدجأ ةديرج ةيأ ةءارقب ىفتكا -

 ائيش أرقأ ال -

 ركذت ىرخا -
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 ؟ةينامعلا دئارجلا ريغ ىرخا دئارج ارقت له :77س

 اهكاو

 اناه 2

 ردا 5

 م

 صرحت ىتلا (دئارجلا) ةديرجلا ىه ام :ةينامعلا دئارجلا ريغ ىرخا هئارج ارقت تنك اذإ -18س

 ؟ىلي امم ةيبرعلا ةغللاب ةعوبطملا ةينامعلا ريغ دئارجلا نم اهتءارق ىلع

 داحتالا

 نايبلا -

 جيلخلا -

 ةضايرلا -

 ظاكع -

 نوملسملا 0

 مويلا -
 (ةيرطقلا) قرشلا -

 ماعلا ىأرلا -

 ةسايسلا -

 فدهلا -

 رابخألا -

 مويلا رابخأ -
 مارهألا -

 ةضايرلا رابخأ -

 لس ١ [انت | اهما] ان

 8 ا 20 هع 20

 - © ىها م سس _ الا ب سا" تب ب ب
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 : مها >> | < 4-3 د _ -
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 ةيووهتجلا <

 ةقيقحلا -

 ايلا 2

 أبنلا -

 نادوسلا -

 راونألا -

 راهنلا -

 ةريزجلا -

 ةايحلا -

 طظسوألا قرتقلا: 2

 :لثم ىرخأ دئارج -

 ؟ةيبنجا تاغلب ةعوبطم ةبنامع ريغ دئارج ارقت لهو :19 س

 امئاد -

 انايخأ -ت

 ًاردان -

 جا -

 ريخ (دئارجلا) ةديرجلا ىه ام ةيبنجا تاغلب ةعوبطم ةينامع ريغ دئارج ارقت تنك اذإ :"*س
 ؟اهتئارق ىلع صرحت ىتلا ةيبنجا تاغلب ةعوبطملا ةينامعلا

 لثم ةيجيلخ دئارج -

 لثم ةيجيلخ ريغ ةيبرع دئارج -

 لثم ةيبنجأ لود ىف ةرداص دئارج -

 لثم ىرخأ -

 ركذتأ ال -
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 ؟اهارقت ىتلا ةماع ةفصب هئارجلا ىلع لصحت فيك :؟١س

 :7 3 سب

 اهيف كارتشالا

 لمعلا نم ًاناجم
 تابتكملا نم اهؤارش

 ةماعلا تالحملا نم اهؤارش

 نيلوجتملا ةعابلا نم اهؤارش

 :وه رخآ ناكم نم اهؤارش

 لمعلا ىف نيرخآ نم ةراعتسالا

 لزنملا ىف نيرخآ نم ةراعتسالا

 :لثم نيرخآ نم ةراعتسالا

 :ىه ىرخأ ةقيرط

 ؟ةماع ةفصب دئارجلا ارقت نيا
 لزنملا ىف

 تالصاوملا ىف
 لمعلا ىف
 ىدانلا ىف

 رخآ ناكم

 ؟(دئارجلا) ةديرجلا ارقت ىتمو :

 لمعلا ىلإ باهذلا لبق ًاحابص
 لمعلا ىف ًاحابص
 ةريهظلاو ىحضلا ةرتف

 لمعلا نم ةدوعلا دعب ًارصع
 ءاسم

- ١168 - 

 - موو هير
 ديما ع



 ةرشابم مونلا لبق -

 رخآ تقو ىف -

 ةطخ ىل سيل -
 ؟ايموي (دئارجلا و) ةديرجلا ةءارقل هصصخت ىذلا تقولا خلبي مك طسوتملا ىفو :”1س

 ركذت ةقيقد ١0 نم لقأ -

 ةقيقد ” 5000 :

 . ةعاس نم لقأ ىلإ ةقيقد ". نم 0

 نيتعاس نم لقأ ىلإ ةعاس نم -

 رثكأف ناتعاس -

 ثادحألا بسح -

 نومضملا بسح -

 غارفلا تقو بسح -

 فورظلا بسح -

 ركذت ىرخا -

 دحاو صخش -

 نا

 صاخشأ ةثالث -

 صاخشأ ةعبرأ -

 صاخشأ ةسمخ -

 ركذي صاخشأ ه نم رثكأ -
 فرعأ ال 0

 ركذت ىرخا -

155 



 ؟تارم ةدع ىلع مأ ةدحاو ةرم (دئارجلا وأ) ةديرجلا ارقت له :"5س

 ةدحاو ةرم اهأرقأ -

 ةعطقتم تارتف ىلع اهأرقأ

 ركذت ىرخأ ةقيرط -

 فورظلا بسح -

 ةقاطبلا مقر -

 ةئلاثلا ةقاطبلا

 ؟(دئارجلا) ةديرجلا ةءارق ىف كبيلاسأ ىه ام :7س

 .ةعرسب اهلك ةديرجلا حفصتأ -

 .اهتءارق ىف بغرأ ىتلا تاعوضوملا راتخا مث ةعرسب اهلك ةديرجلا عفصتأ -

 ةيسيئرلا نيوانعلا حفصتب ىفتكأ -

 ىلوألا ةحفصلا ةءارقب أدبأ

 ةريخألا ةحفصلا ةءارقب أدبأ -

 :ىه ةنيعم ةحفص ةءارقب أدبأ -

 :وه نيعم ةدمع فارق دنا 0

 دويترلار نوعا + ارقرأ>
 فورظلا بسح -

 :ركذت ىرخأ ةقيرط -

 فرعأ ال -
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 ؟ايفحص آقيقحت وا اثيدح وا الاقم وا ناك آربخ نيعم عوضوم ةءارق ىف كبولسأ وه امو :86س
 ةيسيئرلا نيوانعلا ةءارقب ىفتكأ

 ةمدقملا ةءارقي ىفتكأ

 الماك عوضوم ا أرقا -

 قورظلا بنش

1 

 ركذت ىرخأ -

 ؟ةماع ةفصب دئارجلا ىف اهتءارق ىلع صرحت ىتلا تاعوضوملا وأ باوبآلا ىه امو :؟5س

 ةماع ةنطلسلا رابخأ -

 ةماخ تارألولا رابخا ١

 ةيجيلخلا رابخألا

 ةيبرعلا رابخألا -

ِ 

 ةيلودلا رابخألا

 ةينيدلا تاعوضوملا 1

 ةيملعلا تاعوضوملا

 ةيبدألا تاعوضوملا

 نينانفلاو نفلا رابخأ

 ةيضايرلا تاعوضوملا

 ةأرملا تاعوضوم -

 ةيسايسلا تاليلحتلاو تاعوضوملا

 ةيداصتقالا تاعوضوملا

 ءارقلا ديرب 6

0 

١ 

١ 

1 

2 



 اياضقلاو راوحلا باوبأ

 نيلوئسملا عم ثيداحألا

 بطلاو ةحصلا تاعوضوم

 ةيناسنالا تاعوضوملا

 ةعطاقتملا تاملكلا

 تايفولا رابخأ

 لفطلا تاعوضوم

 بابشلا تاعوضوم

 لامعلاو لمعلا رابخأ

 كامسألاو ةعارزلا تاعوضوم

 نويزفيلتلاو ويدارلا رابخأ

 عمتجملا رابخأ

 نييفرحلا تاعوضوم

 تانالعإلا

 ظحلا

 تاللاقملا

 ريتاكيراكلا

 موسرلاو روصلا

 سانلا تالكشم نع تاقيقحت

 ةميرجلاو ثداوحلا

 ةفيرطلا رابخألا

 0 ع ومع قم :لثم ىرخا تاعوضوم
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 ؟ملاعلا رابخا ةداع اهنم فرعت ىتلا مالعإلا لئاسو وأ رداصملا ىه ام ::ءس

 ويدارلا -

 نويزفيلتلا -

 دئارجلا -

 تالحملا -

 سانلا -

 ركذت ىرخأ -

 ؟ايموي ةينامعلا دئارجلا رقت له 4١: س

 آيموي معن -

 مايألا ضعب ىف 0

 ركذت ىرخأ -

 ىتلا مايالا يه !ام :مايالا ضعب ىف ةينامعلا دئارجلا ارقت تنك اذإ 7س اا ةءارق ىلع صرحت ىتلا مايالا

 ؟اه ريغ نم رثكا اهلالخ ةينامعلا دئارجلا

 أ 1 2 5 00

 نا 1 / ةدص



 ؟ةماع ةفصب دئارجلا رقت اذاملو :17” س

 ملاعلا رابخأ ةعباتمل -

 ميلعتلاو فيقثتلل -

 ءامتنالا ىل ققحت -

 غارفلا تاقوأ لغشل

 هيفرتلاو ةيلستلل -

 تانالعإلا ةفرعمل

 ىعامتجالا لصاوتلا نم ديزت -

 ركذت ىرخأ -

0 

 ؟ةيصخشلا تانايبلا :؛4س

 :عوسلا

 ركذ -

 هنأ
 ىثن

 :مئادلا ةناقالا ناكم ::0 س

 ةنيدم :طقسم -

 5*5 :ره طقسم ريغ رخآ ناكم -

 هيرد

 دس 11/1



 ؟ةيسنجلا :5س

00 

 ىندرا -

 ىنادوس 3

 ركذت ىرخأ -

 ؟ىميلعتلا ىوتسملا :47 س

 ةيدادعالا ةداهشلا -

 لثامم طسوتم لهؤم وأ ةيوناثلا ةداهشلا -

 ىعماجلا نم لقأو طسوتملا نم ىلعأ لهؤم -

 ىعماج لهؤم -

 ركذي ىعماجلا نم ىلعأ لهؤم -
 ىرخأ -

 ؟نسسلا تائف :4 8س

 ركذت ةنس ١60 نم لقأ -

 ةنس ٠١ نم لقأ ىلإ 6

 ةنس 10 نم لقأ ىلإ 7١ نم

 ةنس ١ نم لقأ ىلإ 10 نم

 ةنس ١+ نم لقأ ىلإ ١" نم

 د ا

١ 



 ةنس 0١ نم لقأ ىلإ 1١ نم 1

 ةنس 5١ نم لقأ ىلإ9 ٠ نم

 كذب رقكاف ةئضا ف +

 ديدحتلا عيطتسأ ال -

 ؟ةنهملا ::3س

1 

  :بالطلا ريغل -ب

 :ىه ىتنهمل ىفيظولا ىمسملا -

 ةقاطبلا مقر -

 :(ةعماجلاب سيردتلا ةئيهو بالطلل ةيلكلا وأ ةسردملا وأ! اهب لمعأ ىنلا ةهجلا :0 ١س
 ىناطلسلا طالبلا ناويد -أ

 رصقلا بتكم نوئش ةرازو -ب

 :تارازولا -ج

 ناكسالا ةرازو -

 مالعإلا ةرازو -

 فتاهلاو قربلاو ديربلا ةرازو -

 ةئيبلا ةرازو -

 ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو -

 ةفاقعلا» ىموتلا ةنارغلاةرازؤ, ع

 بابشلاو ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو -

 ةيجراخلا ةرازو -

11 



 ةيندملا تامدخلا ةرازو -

 ةيلغاذلا ةزاذو..<

 عافدلا ةرازو -

 كامسألاو ةعارزلا ةرازو -

 ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو -

 ةيميلقالا تايدلبلا نوئش ةرازو -

 ةحصلا ةرازو -

 ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوالاو لدعلا ةرازو -

 ىنهملا بيردتلاو لمعلا ةرازو -

 هايملاو ءابرهكلا ةرازو -

 داصتقالاو ةيلاملا ةرازو -

 هايملا دراوم ةرازو -

 تالصاوملا ةرازو -

 نداعملاو طفنلا ةرازو -

 رافظ ىلاوو ةلودلا ريزو بتكم -

 ركذت ىرخأ تاهج -

 ةيمركحلا تامظنملاو تائثيهلا -د

 ةيناطلسلا نامع ةطرش -

 نامع ةعانصو ةراجت ةفرغ -

 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصرملل ةماعلا ةئيهلا -

 ةيعارزلا تاجتنملا قيوستل ةماعلا ةئيهلا -

 ىرخا -
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 :سوباق ناطلسلا ةعماج -ه

 سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم -

 ةيمالسإلا مولعلاو ةيبرتلا ةيلك ىف بلاط -

 مولعلا ةيلك ىف بلاط -

 ةسدنهلا ةيلك ىف بلاط -

 بطلا ةيلك ىف بلاط -

 بادآلا ةيلك ىف بلاط -

 ةعارزلا ةيلك ىف بلاط -
 ةعماجلا ىفظوم نم -

 :ةطسوتملا تايلكلاو ىنهم ا بيردتلا دهاعمو ىوناثلا ميلعتلا سرادم - و

 ظ ماعلا ىوناقلا ميلعتلا سرادم -

 ىمالسإلا ىوناثلا ميلعتلا سرادم -

 ىنقتلا ىوناثلا ميلعتلا سرادم -

 ةيعامتجالا نوئشلا ةرازول ىنهملا بيردتلا -

 تالصاوملا ةرازول ىنهملا بيردتلا -

 ةيحصلا مولعلا دهعم -

 ىنامعلا ىفرصملا دهعملا -

 ةيعانصلا ةينفلا نامع ةيلك -

 تاملعملاو نيملعملل ةطسوتملا تايلكلا -

 ه/ا١ا -



 :صاخلا عاطقلا -ز

 بتكم :ةيراشتسا بتاكم -

 قدنف :قدانف -

 ةكرش :ةيراجت تاكرش -

 ةكرش :نيمأت ةكرش -

 ةفيحص :تالجمو فحص -

 ةلجم

 ىرخأ -

 ؟ةيعامتجالا ةلاحلا 0١: س

 لمرأ 3 مورتم -

 ةاطم - بزعأ -

 ١ ع 2 ع

 تول عن ل اطاول وأ وأ اف ا اع ا فا ف فخ اش ظل ل ماو ما اه قو ها ا هضوو :(ىرايتخا) مسالا

 مكنواعت ميرك ىلع ًاركش
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 عبارلا قحلم ا
 (ةيفيرلا ةيرصملا ةجهللاب) ماعلا ىارلا لاجم ىف ءاصقتسا ةفيحص جذومن

 لسلسم مالعإلا ةيدك ةرهاقلا ةعماج
 كا ا انكم نيل ا ا

 لوح ماعلا ىارلا عالطتسا ةفيحص

 ةيديلقتلا ةرظنلا رييغت ىف ةيتوصلا ةعاذإلا رود

 ةيرصم ةبرق ىف ةيناديم ةسارد :ةيرقلا ىف ةأرملا ىلإ

 :دادنعا

 دبعلا فطاع /روتكدلا
 ةرهاقلا ةعماج - مالعإلا ةيلك

 ىف مدختستو ؛ةبرس ةفيحصلا هذه تانايب

 زاهجلا ةقفاومب ىرجتو ؛ىملعلا ثحبلا ضارغأ
 ىرازولا رارقلاب ءاصحالاو ةماعلا ةثبعتلل ىزكرملا

 ١91/6 ةنسل (41؟) مقر

١51/5 

 هع 31/17



 :ىعاذإلا عامتسالا تاداع :وأ

 )١( مقر ةقاطب

 ؟ويدارلا عمستب تنا ١-

 امئاد

 ؟ لاسأ )ا داق

 م لاسأ هل

 انه ١ |[ .ها ا 61| . ةوقادم ركذت ةعاس نم لقا

 -5 - ةعاس

 ا - 7

 رثكأف 6 ا

 فورظلا بسح -

 م لأسا

 ؟اه ريغ نم رثكا ويدارلا اهيف حمستب مايا وأ موي هيف ىرت اي -"
 4 لأسأ ملعت

 هلأسأ كاكا ٠ ال

 ؟ىد مايالا هبه هيا -1

 ءاعبرألا كتيَصلا

 دحألا
 سيمخلا

 ةغبجلا نينثالا

 ه لأسأ ءاثالثلا



 ؟ماكو ماك ةعاسلا ويدارلا عمستب دوعتمو -0

 ماعلا جماربلا

 طسوألا قرشلا

 برعلا توص

 بعشلا
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 ؟لاغش ويدار كدنعو -

 معن

 آل

 ءاقدصالا وأ ناريجلا وأ براقألا لزنملا
 ركذي رخآ ناكم |١ ىهق / لقحلا

 لأسا ٠١

 ؟سان كاعم ىقبيب الو كدحول تناو ويدارلا حمستب تاقوالا رثكأ ىفو ٠١-

 لأسا ١١

 لأسا ٠١

 لأسا ١6

 ءاقدصألا وأ ناريجلا وأ براقألا

 نيلوئسملا

 0 اوركذي نورخا

 ىلوألا ةقاطبلا مقر

 ١؟ لأسا

18. 



 (؟) مقر ةقاطب

 ؟اهنع ىكحتبو اهعمستب ىللا جماربلا وأ تاجاحلا ةيآ ةداعلا ىفو ١-

 ةرسألاو ةأرملا جمارب ميركلا نآرقلا

 ةيفيرلا جماربلا ئقيسوملاو ىتاغألا

 ةيفاقثلا جماربلا تالسلسملاو تايليثمتلا

 ةيميلعتلا جماربلا ةيسايسلا جماربلاو رابخألا

 ةيمألا وحم جمارب ةينيدلا جماربلاو ثيداحألا

 050 ركذت ىرخأ جمارب تاعرونملا

 لأسا ١4

 ؟كديفيب ويدارلا ىرتايو -14

 ًامئاد

 انانعا

 ال

 ؟هنأ ىف كديفيي -0

 مدلعإلا
 ةيلستلا

 ةيعوتلاو فيقثتلا

 ؟هيل كديفيب شم -11
 هلقطسا



 عاذستب جمارب صعب كلوسقا خ /١-

 ا

 ؟ويدارلا شعمستبام هيل -

 تقو هيدل سيل

 ويدار هيدل سيل

 هبجعت ال ويدارلا جم أرب

 :تنبلا ميلعت :ايناث

 ؟ملعتت تنبلا نأ قفاوت ىرتاي -9

 تنك نا ىدلوقت كزياعو وهيدارلا نسم

 ةأرملا ةلجم

 تريبلا تابر ىلإ

 تيبلا تس

 ةرسألا عم

 ةيحصلا ةلجملا

 او لأسا

 ميا نويزفيلتلا ةدهاشمب ىفتكي

 مساح وي دارلا ىلإ عامتسالل ًالصا ليمي ال

 57 8 لجسملا ىلإ عامتسالاب ىفتكي



 ؟تنبلا ميلعت ىلع قفاوتب هيلو :قفاوي نمل"

 ليتسلا اهل مشب ردع يك
 د كدت قرحأ لمعت ىكل

 ؟؟ لأسأ

 ؟تنبلا ميلعت ىلع قفاوم شم هيلو :قفاوي ال نمل ١"-
 ةيرقلاب نو اذه سرت مهأ روكذلا ميلعت

 مارح تنبلا ميلعت جاوزلا اهريصم تنبلا

 ركذي رخآ ببس لزنملا نم جرخت ال ىتح

 حمست ال ديلاقتلا

 ١؟ لأسأ

 ؟علاطو نيئس تس نم ىنعي .ميلعتلا نس ىف تائب وكدنع ١"-

 ؟ لأسأ مع

 ١ لأسأ ال

 : ١ ةيوط تاس 9 - 71

 5 اوملعتي نهلك
 ] 0 "ع لاس

 ١6 لاسأ نملعتي ال

 ؟ىتقولد نيف اوملعتيبو
 ةيئادتبالا ةلحرملا >>

 ةيدادعإلا ةلحرملا

 ةيوناثلا ةلحرملا

 1مم



 ؟تنبلا ميلعت نم كعنم ىللا هيا هتانب ملعتت ال منل -0

 أايموي اهجورخ نم فرخلا ةبيرق سرادم دجوت ال

 ةعارزلا وأ لزنملا لامعأ ىف نواعت ىلام روصق

 70 كدي رخأ نبت مهأ روكذلا ميلعت

 نيقفاوملا ريغل 7٠7 وأ 7١ لأسأ

 ؟نيف ةياغل ملعتت تنبلا نسحالاو -7

 ةطسوتملا ةلحرملا ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم

 ةيعماجلا ةلخرملا ةيئادتبالا ةلحرملا

 ايلعلا تاساردلا ةيدادعالا ةلحرملا

 ١ لأسأ

 :تنبلا فيظوت :اثلاث

 ؟فظوتت تنبلا نأ قفاوت ىرتاي -1



 ؟فظوتت تنبلا نأ ىلع قفاوتب شم هيلو 5

 ةعارزلا وأ لزنملا ىف تنبلل جاتحب

 طقف لاجرلل ةفيظولا
 07 د ا

 م. لأسأ

 .ةيناث لامعا ىف شلغتشت امو نيعم لمع لغتشت نكمم تنبلا نأ لوقتب سان هيف 2
 ؟هيا كيار ىرتاي
 ١" لاسأ قفاوي
 قفاوي ال

 ؟ةفظوم وكتيب ىف تس وأ تنب هيف ىرتاي ١"-
 م9 لاسأ معن
 مم لاسأ :

 ؟اهتفيظو هبإو -"؟

 هسردم

 ةضرمت 3

 ؟هيل هفظوم شمو 5"
 مارح ةأرملا لمع

 بيع ةأرملا لمع

 - امله -



 ؟هيلع كلوقا ح ىللا نم هيا لغتشتب وكنيب ىف تنبلا ىرناي "4

 طيغلا ىف دعاستب

 (ركذت) ةيئاذغ تاعانص

 (ركذت) ةيلزنم تاعانص

 ةراجتلا

 :جوزلا رايتخا قح :اعبار

 ؟الالو هزوجتت ح ىللا سيرعلا ىف ىار تنبلل نوكي نأ قفاوت ىرتاي 0
 قفاوي

 م5 لاسأ ا

 ؟هيل قفاونيو 1١"-

 قحلا اذه اهاطعا نيدلا

 مال لاسأ

 ؟اهيار اوتخاو وكتيب ىف تنبل سيرع هج ىرتاي -77

1 ' 
 مو لاس ال

 ؟قفاوم شم هيل
 اهنم رثكأ اهتحلصم فرعا اهصاصتخا نم سيل عوضوملا اذه

 0 9 غل انه اهل سي
-185- 



 :باختنالا قح :اسماخ

 ؟بختنت قح اهل نوكي ةارملا وأ تنبلا نأ قفاوت ىرتاي -9

 6. لاسأ |
 وه طرشب قفاوي

 6١ لاسأ قفاوي ال

 ؟ىشقفاوتبام هيلو 4١-

 اذه عنمت ديلاقتلا

 #27 لاسأ ا ْ
 فرعا ال

 44 لاسأ ) 95
 فرع



 ؟هيا ناشع تناك ىد تاباختن لاو -14

 ةدمعلا رايتخا

 ءاتفتسالا

 ؟هيل اهتوص شتطع امو -0

 باختتنالا موي ةدوجوم نكت مل

 ةأردل] ايراتخا تنل تيوصعلا

 ةقاطبلا تدقف

 :حيشرتلا قح :اسداس

 ؟تاباختنالا ىف اهسفن حشرت ةارملا نا قفاوت ىرتاي -151

 ؟هيل قفاوتبو -17

 ةأرملا قوقح نع عفادتل

 عمتجملا فصن ةأرملا

 طقف لزنملل ةأرملا

 كلذ عنمت ديلاقتلا



 ؟تاباختتالا ىف اهسفن تحشر وكتيب ىف تس نأ قبس ىرتاي -9

 5. لاسأ

 ه١ لاسأ معن

 ه7 لاسأ ال

 ؟هيأ لوقس ناكو 0١-

 حيشرتلا قح اهل ةأرملا

 عيشرتلا قح اهل سيل ةأرملا

 :ةيفرعملا ةلئسالا :اعباس

 ؟ىئاسنلا ميظنتلا اهمسا ةجاح فرعت ىرتاي -07

 ها" لاسأ معن

 ه6 لاسأ ال

 ؟وه هيأ -0"

 فرع

 ام دح ىلإ فرع

 ه4 لاسأ فرعي مل



 ؟يئاسنلا ميظنتلا ةسيئر نيمو -14

 فرع
 66 لاسأ فرعي مل

 ؟ىققولد ةرازولا ىف ةريزو هيف نأ فرعت ىرتاي -0
 ه5 لاسأ معن

 هال لاسأ ال

 ؟ىد ةريزولا ىه نيمو -1

 فرع
 ؟ةرازو ةسيئر اهيف تقب تسلا لود هيف نأ فرعت ىرتاي -07

 م ه8 لاسأ ا معن
 هو لاسأ "٠ ال

 :ةرازو ةسيئر اهيف تسلا تقب ةلود ىللوقت نكمم -
 اعإ|دإ

 ناليس ايناطيرب

 فرعي مل دنهلا

 هو لأسأ

 :ةارملا ىلإ ةماعلا ةرظنلا :انماث

 ؟تنا كيار هيا :تانبلا فلخ نم نسحا نايبصلا فلخ نأ لوقتب سان هيف -
 5. لاسأ نيا كولا
 1١ لاسأ دسحأ كبَبلا

 نايس
 .؟ لاسأ انبر عاتب فلخلا



 ؟هنل نسحأ نايبصلا ٠١-

 لمعلا ىف دعاسي دلولا

 تنبلا ىلع دلولا لضف نيدلا

 ؟هيل نسحا تانبلا -

 ريخ تانبلا مدق

 ًانانح رثكأ تنبلا

 ؟مهم شم الو دح ىار ذخاتب - مياهب وأ ضرا ارش ىز - مهم عوضوم كلباق ول -17
 5 لاسأ ذخأي

 54 لاسأ ذخأي ال

 ؟نيم ىأر ذخ'اتيو -"

 نيلوئسملا ةجوزلا

 0 وكذب ورح ءانبألا

 54 لاسأ ءاقدصألا وأ براقألا

 ؟كاعم دح الو كدحول ىرتاب :تيبلا ىف لكات دعقتب امل -"4

 55 لاسأ ةدجو

 ههلاسأ ( هت



 ؟كاعم لكاي دعقيب ىللا نيم ىنعي -0
 تانبلاو ةجوزلا طقف ةجوزلا

 اهلك ةرسألا طقف روكذلا ءانبألا

 5 نوركذي قزرخأ طقف تانبلا

 روكذلا ءانبألاو ةجوزلا

 هراوجب

 ضرألا ىلع

 نكورطلا نيس

 ن4 لاسأ

 ؟هارو الو هبنج ىشمتب (اهوخا وأ) اه زوج عم جرخت امل تسلاو 7

 همامأ هراوجب

 فورظلا بسح

 هم لاسأ

 ؟ىرورض راوشمل جرخت ام لبق اهزوج ةقفاوم ذخات دبال تسلا نأ ركشن -14

 ىو لاسأ

 لجرلا

 ةأرملا

 .٠ لاسأ أعم نانثالا



 ؟اه زوج نذا ريغ نم فلخ لطبت اهقح نم تسلا ىرتاب ٠١-

 ىدلوقت نكمم .هتارم هيف رفوتت ضورفم ىللا طورشلا هيا .زوجتي بحي دحاو امل ركتفت ١-
 ؟لوثالا مهملا ىنعي بيترتلاب مهيلع

 77 لاسأ

 :غارفلا تقو :اعسات

 ؟هيف ىضاف تقو كدنع ىقبسب ىرتاي -

 ا" لاسأ معن

 ال4 لاسأ ال



 ؟بيترتلاب ىللوقت نكمم .هد هيف ىضافلا تقولا ىف هيا لمعتبو -77

 :ةيرقلا جراخ رفسلا ا رشاع

 ؟ردنبلا حورتب ىرتاي 4
 انهتاو

 انايغأ

 هل

 ؟هيا دق لك حورتب -0
 يك

 عوبسأ لك
 رهش لك
 روهش ' لك

 روهش ١ لك

 لال لاسأ

 الم لاسأ



 ؟اهتحر ىللا دالبلا ىه هيا -/7

 :ويدارلا ريغ ىرخالا لاصتالا لئاسول ضرعتلا :رشع ىداح

 ظ ؟دذارجلا ارقتب تنا -4

 اتتتاو

 اله لاسأ هنامأ

 .8٠ لاسأ ال

 ظحلا

 ةينيدلا تاعوضوملا

 2 زكذت ىرخأ ةأرملا نوئشو رابخأ

 م١ لاسأ

 ؟هيل نانرجلا ىشارقتي امو - 8

 عفترم اهن ١ ةباتكلاو ةءارقلا فرعي ال

 ركذ ويدارلاب ىفتكي

 م١4 لاسأ ةيرقلا ىلإ دئارجلا لصت ال



 ؟تالجم ارقتبو ١-

 امتاد

 افانعا

 ال

 ؟امنيسلا مالفا فوشتبو -47

 ًامئاد

 انام

59 

 ؟نويزفيلتلا فوشتبو -47
 امئاد

 اناتحأ

 آل

 بة ارت ةيحصلا ةلجملا

 تايحرسملاو مالفألا رابخألا

 ةأرملا ةلجم تالسلسملاو تايليثمتلا

 ةينيدلا ثيداحألاو جماربلا ةلماعلا ةأرملا

 ةيمألا وحم جمارب ةيميلعت جمارب

 86 لاسأ

-1١95- 



 ؟لجسملا عمستبو -0

 اعتاد

 انانيخأ

 ال

 ةعبارلا ةقاطبلا مقر

 (0) مقر ةقاطب

 ؟لجسملا نم اهعمستب ىللا تاجاحلا هيإو -5

 ميركلا نآرقلا ةيبعش ليواومو ىناغأ

 ةيبعش ريسو تاياكح

 ةينيد ىناغأ ويدارلا نم ةلجسم ىناغأ

 0 ركذت ىرخأ ويدارلا ىف ةعاذم ريغ ىناغأ

 ؟نينم ايندلا ىف ارجيب ىللا فرعتب تنا .امومعو -ى7

 سانلا ويدارلا

 51ش لثم نييعيبط ىأر ةداق نويزفيلتلا

 1217116 لثم نييمسر ىأر ةداق فحصلا

 210100 ركذي رخآ ردصم تالجملا

 48 لاسأ

- ١1919 - 



 :رشع ىناث
 ؟الالو اهيلع قفاوم تنك اذإ ىللوقت كزياعو تاجاح ةيوش كلوقا ح

 قفاوي ال 2 3-3 53

 05|[ |١| | تبا فخ من صا دارلا ف
 ١ مهم تنلاميلعت 095[ |١|9 | اهاجتلاينةجاحمهأ همم دكت مارح ةأرا فيظوت
 لايعلا فلخ تسلل ةلغش مهأ

 بختنت ّىح شاهلم تسلا

 تيبلا هناكم تسلا لغش

 فلخلا عن قح شاهلم تسلا
 ١ ١ | تاباختنالا ىف حشرتت قح شاهلم تسلا

 سبي لجارلا ةيلوئسم دالوألا ةيبرت

 :ةيصخش تانايب :رشع ثلاث

 ؟نسلا 9

 ةنس ٠١ نم لقأ ىلإ ةنس ١6 نم

 ةنس 76 نم لقأ ىلإ ةنس 7١ نم

 ةنس ١" نم لقأ ىلإ ةنس 70 نم

 ةنس 0 نم لقأ ىلإ ةنس ١" نم

 ةنس 4١ نم لقأ ىلإ ةنس "0 نم

 ةنس 40 نم لقأ ىلإ ةنس 2١ نم

 ةنس 0٠ نم لقأ ىلإ ةنس 40 نم

 ةنس 00 نم لقأ ىلإ ةنس 8١ نم

 ةنس ٠١ نم لقأ ىلإ ةنس 00 نم

 ةنس ١/ نم لقأ ىلإ ةنس ٠١ نم

 ع - 6. دس سس م ا 5524 م < رق و. سك س4 3 سه

2 
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 :ىف لمعي ةنهملا

 ةعارزلا

 ةراجتلا

 ةعانصلا

 ةراجتلاو ةعارزلا

 ةعانصلاو ةعارزلا

 ةعانصلاو ةراجتلاو ةعارزلا

 (روهشلا ددع ىلع ىمسوملا و١ ىونسلا لخدلا مسقيو بيرقتلاب) ىرهشلا لخدلا 4١-

 هينج ٠ نم لقأ ىلإ هبنج 0 نم تاهينج ةسمخ نم لقأ

 هبنج 60 نم لقأ ىلإ ٠١ نم مسالا هينج ٠١ نم لقأ ىلإ 0 نم

 هينج 0١ نم لقأ ىلإ 10 نم هبنج ١9 نم لقأ ىلإ ٠١ نم
 هينج ٠١ نم لقأ ىلإ ٠١ نم هينج ٠١ نم لقأ ىلإ ١8 نم
 بنج. نم لقأ ىلإ ٠١ نم . | سر | م | ينج 10 نم لقأ ىلإ ١" نم
 هبنج ٠٠١ نم لقأ ىلإ ١١ نم هينج ١" نم لقأ ىلإ 0 نم

 .... ركذت رثكأف هيلج ٠٠١ نم هينج ١9 نم لقأ ىلإ ١" نم

 :ةيعارزلا ةزايحلا -7

 نادف نم لقأ
 ةندفأ " نم لقأ ىلإ نادف نم

 ةندفأ 0 نم لقأ ىلإ ” نم

 ةندفأ ٠١ نم لقأ ىلإ 0 نم

 0 ركذت رثكأف ةندفأ ةرشع

 ةزايح نودب



 :ةيعامتجإلا ةلاحلا -47

 بزعأ
 جورتم

 :ميلعتلا ةجرد -4

 نى

 طقف أرقي

 بتكيو أرقي

 طسوتملا نم لقأ لهؤم

 ةيعارزلا ةينواعتلا ةيعمجلا

 ىلحملا سلجملا

 ةيعامتجالا ةدحولا

 ةسردملا ءابا سلجم

 ىسايس بزح



 :سجفل | 817

 قا ةيركتسملا ةمدخلا ىذا

 هدينجت لجؤم دنجم ٠

 001 10 1 1 0 :مسالا -38

 (ةظحالملاب) :ةنايدلا -

 مسف

 وريم

 ركشلا صلاخ عم

 ذيب يا دب





 سماخلا قحلملا

 نويزفيلتلا لاجم ىف ءاصقتسا ةفيحص جذومن

 3 نامك ةيلطلس

 ءاصختسا ةفصص ظ ادق مالعإلا ةرازو

 ها7١14١ كرابملا ناضمر رهش جمارب لوح
 نامع ةئطل ل ,زقيلت نم

 (ةيعالطتسإ ةيناديم ةسارد)

 دبعلا ىلدع فطاع /روتكدلا :دادعإ

 :ةلباقملا قيرط نع تانايبلا ءافيتساب ثحابلا عيقوت

 :ىتآلا لمكتسي وأ ةلباقملا ةحصب ىناديملا عجارملا عيقوت

 ملا

- ) ( 

 :ىتآلا ىفوتسي وأ ةرامتسالا ةحصب ىبتكملا عجارملا عيقوت

 (194417 سرام)

 هى



 :؟كرابملا ناضمر رهش لالخ نامع ةنطلس نويزفيلت دهاشت له :١س
 (ًايموي) ًامئاد

 تاس ب

 روان -

 هلا

1 

 ِ ع ع 3 3 ١ 3 3 ٌِ ّ 1 ٌّ ىلا 3 6 3 3 ِخ 6ع ْ | ع 9
 بسانم -

 ةعاسلا ىلإ ههدقت ىرأ -
 ةعاسلا ىلإ هريخأت ىرأ

 ىل ىأر 9

 لالخ نامع ةنطلس نويزفيلت كل همدقي امم اهدهاشت ىتلا جماربلاو داوملا ىه ام :”س

 :؟كرابملا ناضمر رهش

 هتلالاحلاك
 ميركلا نآرقلا ىف ةيملعلا ةعوسوملا :ىنيدلا جمانربلا - 10

 ىردبلا نمحرلا دبع خيشلل :ىنيدلا ثيدحلا -

 لاون تارماغم :جلبدملا لافطألا لسلسم -

 انر تارماغم :جلبدملا لافطألا لسلسم -

 ةيناضفرلا ةدئاملا -

 ةيناثلا ةعاسلا ىف ءابنألا ضرع -

 ةيملحلا ىلايل :ىبرعلا لسلسملا -
 (ةيمألا رحم نع) ناوألا نآ :ىبرعلا لسلسملا -

 ىفاوصلا حلاص روتكدلل ىنيدلا ثيدحلا -

 شيبارط :ىبرعلا لسلسملا -

 زرخملاو فكلا :ىبرعلا لسلسملا -

 مسا #”ةعا



 لبنس تارماغم :لافطألل نوتراكلا مالفأ

 ناضمر تاقباسم تانالعإ

 راصنألا :ىنيدلا لسلسملا

 ًاليترت نآرقلا لترو :ىنيدلا ةئشانلا جمانرب

 حيرلا بهم ىف ةعمج :ىنامعلا لسلسملا
 ةفوفلملا :ىجيلخلا لسلسملا

 ىواطنط ديس روتكدلل :ىنيدلا ثيدحلا

 ةيزيلجنإلا ةعللاب ةنماثلا رابخأ ةرشن

 ليوطلا لظلا بحاص :ىنوتراكلا لسلسملا

 نويعو جالفأ :لافطألا ةقباسم

 ءاسملا اذه :جمانرب

 ثيرولا :ىجيلخلا لسلسملا

 ةرشاعلا زابشا

 ةفرعملا كنب تاقباسم

 : ناجهلا تفأر :ىبرعلا لسلسملا

 ايندلا ىه اذكه :ىنامعلا لسلسملا

 لبقتسملاو رضاحلا مالسإلا :ةينيدلا ةودنلا

 طوبطخألا :ىبرعلا لسلسملا

 ىرغودلا :ىبرعلا لسلسملا

 راكف ىدشر روتكدلل ىنيدلا ثيدحلا

 ةرهسلا :ةاوف

 ىنويزفيلتلا مليفلا :تبسلا موي

 (ارون ةيسامخ) ةيبرعلا ةيليثمتلا :دحألا موي

 ل #”هءىاس

 اهاان اك هلك ذل ان ك1



 ىبرعلا مليفلا :نينثالا موي
 ةينامعلا وأ ةيبرعلا ةيليثمتلا :ءاثالثلا موي
 ةكرتشملا تارهسلا :ءاعبرألا موي

 ةيبرعلا ةيحرسملا :سيمخلا موي

 ةيبرعلا ةيليثمتلا :ةعمجلا موي
 (ءاعبرألا موي) ةيئيب تاقباسم :جمانرب -

 سيمخلا موي ةيميلعتلا جماربلا -

 ركذت ىرخأ ةينويزفيلت ةدام وأ جمانرب -

 اونو و يراه هاو هزه و ووو و اوه هراو 1هداهرو هده ره ع فاو هاف هاعع##ا» *

 ١١( ,.8) ةعاسلا ميركلا نآرقلا ىف ةبملعلا ةعوسوملا :ىنيدلا جمانربلا -
 ١1( ,"3) ىردبلا نمحرلا دبع خيشلل :ىنبدلا ثيدحلا -

 )١1,90( لاون تارماغم :علبدملا لافطألا لسلسم -

 )١,١0( انر تارماغم :علبدملا لافطألا لسلسم :

 )١,140( ةيناضمرلا ةدئاملا -

 ةيناثلا ةعاسلا ىف ءابنألا ضرع -

 )٠١, ١( ةيملحلا ىلايل :ىبرعلا لسلسملا -

 (؟,08) (ةبمألا رحم نع) ناوآلا نأ :ىبرعلا لسلسملا -
 (" , ) ىفارصلا علاص روتكدلل ىنيدلا ثيدحلا -

 )١.,6( شيبارط :ىبرعلا لسلسملا -

 (4 , )١. زرخملاو لكلا :ىبرعلا لسلسملا -

 ل اا
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 (4,80) لبنس تارماغم :لافطألل نرتراكلا مالفأ -

 )0,٠١( ناضمر تاقباسم تانالعإ -

 (0,10) راصنألا :ىمالسإلا لسلسملا -

 )١,1١( اليترت نآرقلا لترو :ىنيدلا ةئشانلا جمانرب -

 )1,1١( ناضمر ةقباسم تانالعإ -

 (1,40) عيرلا بهم ىف ةعمج :ىنامعلا لسلسملا -

 (1,40) هفرقلملا :ىجيلخلا لسلسملا -

 (11,44) ىراطنط ديس روتكدلل :ىنيدلا ثيدحلا -

 ةيزيلجنإلاب ةنماثلا رابخأ ةرشن -
 )8,٠١١( ليوطلا لظلا بحاص :ىنوتراكلا لسلسملا -

 (8,18) نويعر جالفأ :لافطألا ةقباسم -

 (0.,8) ءاسملا اذه :عمانرب -

 (1,48) ثيرولا :ىجيلخلا لسلسملا -

 :ةفرعملا كنب تاقباسم -

 )٠١,7١( ناضمر رهش نم (لوألا فصنلا)

 .(4,18) ناضمر رهش نم (ىناثلا فصنلا)

 ةرشاعلا رابخأ -

 )٠١,8١ (ناضمر رهش نم لوألا فصنلا) ناجهلا تفأر :ىبرعلا لسلسملا -

 )٠١,78( ناضمر رهش نم ىناثلا فصنلا) ىرغودلا :ىبرعلا لسلسملا -

 :راكف ىدشر .د ثيدح -

 )١,7١( ناضمر رهش نم (لوألا فصنلا)

 )١١,٠١( ناضمر رهش نم (ىناثلا فصنلا)

 ايندلا ىف اذكه :ينامعلا لسلسملا -

 (1١؟,19) ناضمر ةقباسم تانالعإ -

 27 ىلوألا ةقاطبلا مقر

 دل ا ”ما/



 ةناثلا ةقاطسلا

 :لبقتسملاو رضاحلا مالسإلا :ةينيدلا ةودنلا -

 )١١,40( ناضمر رهش نم (لوألا فصنلا)

 )١,١6( ناضمر رهش نم (ىناثلا فصنلا)

 113 ةريشلا داوم -

 ىنويزفيلتلا مليفلا :تبسلا موي

 (ارون ةيسامخ) ةيبرعلا ةيليثمتلا :دحألا موي

 ىبرعلا مليفلا :نينثإلا موي

 ةيبرعلا وأ ةينامعلا ةيليثمتلا :ءاثالثلا موي

 ةكرتشملا تارهسلا :ءاعبرألا موي

 ةيبرعلا ةيحرسملا :سيمخلا موي

 ةيبرعلا ةيليثمتلا :ةعمجلا موي

 :سيمخلاو ءاعبرألا ىمويل ةيفاضإ جمارب -

 (م1717,١١) (ءاعبرألا موي) ةيئيب تاقباسم

 (ص19 , 4ا) (سيمخلا موي) ةيميلعتلا جماربلا

 ةنطلس نويزفيلت نم تدهاش امم كتبجعا ىتلا ةينويزفيلتلا جماربلاو داوملا رثكا ام :0س

 :؟كرابملا ناضمر رهش لالخ نامع



 نويزفيلت ىه تدهاش امم كبجعت مل ىتلا ةينويزفيلتلا جماربلاو داوملا رثكا امو :1س

 :؟كرابملا ناضمر رهش لالخ نامع ةنطلس

 نامع ةنطلس نويزفيلت اهمدقي نأ نكمي ىتلا تاقباسملل حارتقإ وا ةركف كدنع له :/س
 :؟ةمداقلا ماوعألا ىف

 لا

 م اال واما :ىهو رايكلا تاقباسمل حارتقإ وأ ةركف ىدنع معل -

 ٠هرواف و وه م و وو وني اواو و هو ووو م جو و هو هه هوو ه و وو هوقو هو ف وه همه و و .٠ هو هو او هه

 هدر هم ماو و وو هو هو وو و وو هوو ع ووو و مجموع وو وو هو مهو هو ووو مه و و 6و هو و ع ده هاه اه

 و و و ومهم م6 و وافق واو م هو وو يه ومع هو هوه وو و وو وو هو و وق هوو دعو عوق و و اه و اعه

 جمارب لوح نامع ةنطلس نويزفيلتب نيلوئسملل اهعفر دوت تاحارتقإ ةيا كيدل له :4س
 :؟ةماع ةفصي كرابملا ناضمر رهش

 هو و. واف ءو و واهو و اواو م ووو و ووو وو وهو مو وهو هو وهو و 6و و ووو هوو و وه واو هاو«

 هقدر و مومو م ثم داو م دو م ع و معو مع هوو وو مع موق وو وو وهو و هوو و وه م و م و و و و. و و وه واو هاو
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 :ةيصخشلا تاناسلا

 :؟ عوسنتلا :4 س

 ىثنأ - ركذ -
 :ةيسنجلا :١٠س

 ىنامع -

 ىنائبل - نقرا -

 ىرصم - ىسنوت -

 ركذت ىرخأ ةيبرع ةيسنج - ىنادوس -

 قروس

 :ةمااقالا ناكم ١ ١.: س

 (ركذي) طقسم جراخ - طقسم -

 :لمعلا ناكم :1١"س

 ركذت ةماعلا تائيهلا وأ ةيندملا ةمدخلا تارازو ىدحإ -

 .ركذت صاخلا عاطقلا تاسسؤم ىدحإ -

 ركزي ةيدادعإلا ةلحرملا ىف وأ ةيئادتبإلا ةلحرملا ةياهن ىف لفط -

 ) ١ ىساردلا لصفلا

 اهيلي امو ةيوناثلا ةلحرملا ىف بلاط -

 تيب ةبر -

 ركذت ىرخأ -

 سه ا” واد



 :؟ةيعامتجالا ةلاحلا :17س

 لمرأ - جورتم <

 قلطم - تزعأ :-

 :؟نيسلا تائف -4

 هو-غ8 - ا١مه-١.

 ١68-هو" 560-886

 رثكأف 50 - مما #ن

 ةيناثلا ةقاطبلا مقر عموم "مه

 ىثووُو و وو واووو ووو و واوو و ووو ووو سعوو هو عه 66 6 69 9 »8 © © 8

 مكونواعت ميرك ىلع اركش
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 سداسلا جذومنل ا

 ةماعلا تايصخشلا نم ةنيع ءارآ عالطتسإ
 ةرحلا ةيمالعالا ةقطنملا ءاشنإ لوح

 ةصاخلا ةشاضفلا تاونقلاو

 دادعا

 ديعلا ثطاع .د.أ ىديدحلا ىنم .د.أ

 ةعاذإلا مسق - ةعاذزإلا ذاتسأ ةعاذإلا مسق سيئرو ذاتسأ

 ةرهاقلا ةعماج - مالعإلا ةيلك ةرهاقلا ةعماج - مالعإلا ةيلك

 مدختستو ةيرس عالطتسالا اذه تانايب نوناقلا ىضعقمب

 طقف ىملعلا ثحبلا ضارغأ ىف

 ؟ رماربق

0 



 :ةفمدنقم

 نم ةنيع ىؤر ىلع فرعتلا فدهب ةيعالطتسإلا ةساردلا هذه دعت

 ميدقتل لاصتالا ايجولونكتو ع امتجإلاو نوناقلاو داصتقالاو نونفلاو داصتقالاو

 ءدبب حامسلاو ةرحلا ةيمالعإلا ةقطنملا عورشمل ةفلتخملا داعبألا لوح ةلماكتم ةيؤر

 .رصم ضرأ ىلع نم ةصاخ ةيئاضف تاونق

 ؟رصم ىف ةرح ةيمالعإ ةتطنم صيصخت ىلع نوقفاوت له :١س
 : فاقع قفاوأ

 .قفاوأ ال -

 وأ ةقفاوملاب) قباسلا مكيار ىف اهملا نودتشست ىنلا تارربملا امو :5س

 ؟(ضفرلا

 قلا تا 5

 هس - 5١5



 ةيمالعإلا ةقطنملا ةراد4 لضفالا ا اه مكشفاوم ةلاح ىفو :"س

 ؟ةرحلا

 .طقف رامثتسالل ةماعلا ةئيهلل ةعبات نوكت نا -

 .مالعإلا ةرازول ةعبات نوكت نا -
 .ركذي نيتقباسلا نيتهجلا نيب عمجي بولسأ -

 :وه رخآ بولسأ -

 ةصاخلا ةيئاصنلا تاونقلا مايثب خامسلا ىلع نوقفاوت له مكيار ىفو :؛س

 ا ظ ؟ةيتآلا

 تاونقلا هذه اهتزواجن ام اذإ ءارمح اطوطخ كانه نأ نورت لهو :0س

 ؟اهنم صخررتلا بحس نكس ةصاخلا

 معن 35

 للا

 ءارمحلا طوطخلا هذه ىه امو | :ءارمح طوطخ دوجو ىري نمل | :5س

 ؟اه زواجن نكمي 4 ىتلا

- #١ 



 ةيلاحلا ةصسختملا ةيرصملا ةيئاضفلا تاونقلا حرطل ةرورض نورت لهو :7س
 ؟ةمهاسم تاكرش لالخ نم ةكراشملل

 معف م

 الا

 :ركذت ىرخأ ةباجا -

 نؤرت ىتلا ةصصختملا ةيرصملا ةيئاضفلا تاونقلا وأ ةانقلا ىه امو :+س

 ؟ىلي امم اهصيصخت مدعل ةرورص
 .رابخألا ةانق

 .ةضايرلا ةانق -

 .لفطلاو ةرسألا ةانق

 .تاعونملا ةأتق -

 .ةيفاقثلا ةانقلا -

 .اماردلا ةانق

 ةانقلا هذه صيصخت مدعب مكيار ىف اهيلإ نودنتست ىنلا تارربملا امو :ةس
 ؟(تاونقلا وا)

- #96 



 تادنق دا ىلع ةنفاوملل اه رفاوت ةرورص نورت ىلا طورشلا ىه اهو 3١: لس

 ؟ىليابم ةرحلا ةيمالعإلا ةفطنملا نم ةصاخ

 تاونقلاو ةرحلا ةيمالعالا ةقطنملا مايق ءارو نم اوفلا مهأ ىه ام :١١س
 ؟ةصاخلا

 :دئاوفلا مهأ -

* 

* 

: 

: 

 ىرظن ةهجو نم دئاوف دجوت ال *«

 مع /١1”3



 ةرحلا ةيمالعإلا ةقطنملا هذه مايق ءارو نم رارضأ دجوت لهو :1؟س
 ؟ةصاخلا تاونقلاو

 .رارضأ دجوتاال -

 :اهمهأ رارضأ دجوت -

5 

8 
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 مالعإلا لاجم ىف ةرح ةيمالعإ ةقطنم ءدب رارق ءاج له مكيار ىفو :15س
 ؟ارخ'تم ما امامن هتقو ىف

 ا ا سس فاما ساو لل سعت :اهنم بابسأ ةدعل هتقو ىف ءاج -

 00 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0

 000 0000 0 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ل ا ا ا

 00 ا ا ا ا ا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا م لل لم ل ا م م ا مو لج

 رايتخإ امساسن ىلع متي ىتلا طباوضلا مهأ ام مكتاروصت ىف :14س
 ةقطنملا نم مهل ةصاخ تاونق ءدبل اصيخرت نوحنمب نيذلا نييرصملا

 ؟ةرحلا ةيمالعالا

 سس 8/5١



 ىعونلا ماعلا ىارلا عالطتسال جذومن

 (ةعماجلا ةذتاسأ)

 لوح ىأرلل عالطتسا
 ةعماجلل ىنفلاو ىفاقثلا مسوملا

 م٠ ردمسطل 3

 دادعا

 دبعلا ىلدع فطاع .د.أ

 ةرهاقلا ةعماج - مالعإلا ةيلك

 ب - 85١9



 صيصختب حمسُي 5 تالاجم كانه نأ ديدحتلا هجو ىلع نورت لهو :10س

 ؟مه ريغ و١ نييرصملل ءاوس اهل ةصاخ تاونق

 معن 5

 لا

 ؟تالدجبلا هذه ىه امو عتب بيجي نا

 ءدب ىلع ةيئاعنلا ةقفاوملا حنت ىتلا (تاهجلا) ةهجلا ام مكيأر ىفو :137س

 ؟ةرحلا ةيمالعإلا ةقطنملا نم ةصاخ ةينويزفيلت ةانق
 ةارذقلا نولحم ت

 نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا

 رامثتسالا ةئيه -

 مالعإلا ةرازو -

 ءانضقلا +

 .. :ركذت ىرخأ ةبج -

 ءارثإو ءارآلا عيوش ىلإ ةرحلا ةيمالعإلا ةقطنملا ءاشنإ ىدؤي له :18س

 ؟ةيبرعلا ةفطسملا ىف ةيركذلا ةايحلا
 دفنا 2

 الا
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 ؟قباسلا مكيار ىف اهيلإ نودنتست ىتلا تارربملا امو :15 س
 :معنب نوبيجي نيذلا دنع تارربملا -

* 

35 

 :ةيصخشلا تانايبلا

 :مسالا :7 ١ لم

 :ايلاح اهنولغشت ىفلا (بصاخملا) تضخلمأ 1١: سب

 :ىيزحلا ءامتنالا :729س

 3500000 تروا ل نو اورو اهون رنة ني يمة نوف ةووةي مب م عفو :ىه نيعم بزحل ءامتنا دجوي م

 .ءامتنا دجوي ال د
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 ؟ ىضاملا ىعماجلا ماعلا ىف ةرهاقلا ةعماجل ىنغلاو ىفاقثلا مسوملا ةطشنأ نم ىأروضح مكل قبس له» ١ س
 معن

.5 

 ؟اهروضح ىلع صرحت ىتلا ىنملاو ىفاقثلا مسوملا ةطشنأ ىه امو: معنب باجأ نملا؟ س

 ؛ ةيفاقثلا تاودنلا

 : ةيحرسملا ضورعلا
 ؛ ةيقيسوملاو ةيئانفلا تالمحلا
 : لثم ىرخأ ةطشنأ

 ؟ ماعلا اذه ةرهاقلا ةعماجل ىنئلاو ىفاقثلا مسوملا اهنمضتي نأ ىرت ىرخأ ةطشنأ كانه لهو :؟ س
 هي

 ؛ لثم معن
 ركذت ةيضاير ةطشنأ
 ركذت ةينف ضراعم
 لثم ىرخأ تالاجم

 © ةعباسلا ةعاسلا ىنطلاو ىفاقثلا مسوملا ةطشنأ ءدبل ىلاحلا دعوملا ىف كيأر ام: : س

 بساتم

 117000 ةعاسلا ىلإ هميدقت ىرأ

 0 ةعاسلا ىلإ هريخأت ىرأ

 0 :ركذت ىرخأ ةباجإ

 ©« ةمداقلا ةينطلاو ةيفاقثلا تاودنلل الاحم نوكت نأ حرتقت ةنيعم تاعوضوم كانه له: 0 س

 هي

 : ىهو معن

 ب 78#



 يب

 ١ لثم معن

 ؟ ةرهاشلا ةعماجل ىنشلاو ىفاقثلا مسوملا تاو دن ىف ,هكرظن تاهجو حرطل ةيفاك ةصرف دجتن له :؛ 7 س

 معن

 و

 اياك ناك ىضاملا ماعلا ىف ةرهاشلا ةعماجل ىشلاو ىفاشثلا مسوملا ةطشنأو تالاجم ىف عونتلا له : 8س

 ؟ مكرظن ةهجو نم

 معن

 هب

 ؟ىنطلاو ىفانتثلا مسوملا ةطشنأ ىلع ءارثلاو عونتلا نم ديزملا ءافضال مكتاحرتتم ىه امو : ال ب باجأ نمل ؛ 4 س

 ؟ فاك تقوي هثادب لبق ىنغلاو ىفاقثلا طاشنلا دعومو عوضوم فرعت له : ٠١ س

 معن

 و

 © ىلكلاو ىفاشثلا مسوملا ةطشنا عوضومو دعومب ةفرعملا ةدايزل تاحارتقا مكيدل لهو ١١: سب

 مالعإلا لئاسو ىف نالعالا ٠ لثم معن
 دهعم وأ ةيلك لك لخدم ىف نالعالا

 د ا 515-



 ماعلا اده درهاقلا ةعماجل ىنملاو ىفاقثلا مسوملا ريوطتل تاحارتقا وأ ءارآ ةيأ مكيدل له : ١١ س

 3 ةمداشلا ماوعالاو

 سه  :لثم معن

 (ىرايتخا) ؛ مسألا ١ ١؟ سب

 : دهعملا وأ ةيلكلا : ١5 س

 ذاتسأ ؛ سيردت ةئيه وضع : ةنهملا- أ ١10 س

 دعاسم داتسأ

 سر دم

 دعاسم سردموأ ديعم

 ؛ فظوم - ب
 : بلاط - ج

 ةيعماجلا ةئنيدملا بالسطلا ةسماقإ ناسكم - /ج

 ةنئيدملا جراخ

 ةسيعماجلا رسألاوأ داحتالا ىف وضع داحتنالا ىف بالطلا ةيوضع -؟/ج

 ةيعماجلارسألاوأ داحتالا ىف وضع ريغ

 :ركدا؛عونلا ١١ نس

 ١ ىثنا

 مكونواعت ميركم ىلع اركيش

 ””مع



 نماثلا قحلملا

 ماعلا ىأرلا ةئيهتل فحصلا ىف روشنم نالعإ نم جذومن

 ىناديم لا لمعلا ءانثا نيثحابلا عم نواعتلل

 3| | ماهنالعا ||

 لقنلا ةرازو نلعت
 | طيطختل ةيموقلا ةساردلا نع
 ةرشهاستساا ىف رورسماو لسشنلا
 اهب ةطيحملا قطانملاو ىربخلا
 تاظفاحم عم قيسنتلاب اهمايق نع ةرازولظ نلعتامك

 لجا نم اهم ةطيحملا قطانملاو ىربغلا ةرهاشلا ىف رورملاو

 راثآلا ليلقتو لبقتسملاو رضاحلا ىف لقنلا ىلع بللعلا ةيبلت

 ةساردلا منتو ةقاطلا كالهتسا ديمشرتو ةذيبلا ىلع ةراشلا |

 .مهللل لاجملا ٠
 لئاسو ىلع ةبئاديم تاحوسم ءارجإ ةسارنلا بلطتتو

 ءاصقتسا ءارجإو راظتنالا نكاصاو تاطحملا دنعو لقنلا

 قطانملاو ىرسكلا ةرهاقلا يف ةرسل «م٠ ا
 اهنيارفاو ةرسالا رمكاستخ نع تامولعم ءافينمال ةييمكت أ

 ىف لاقتنالا صئاصخ ديدحتل اهب نوموقي يتلا تالحرلاو
 .ليقتسملاو رضاحلا

 ةينمألاو ةينعملا ةزهجألا تاقفاوم ىلع لوصحلا دعبو
 ةرستفلا ىف ءامضقتسالا متم فوس ةلودلاي ةفئتشملا

 ٠01١/١1/١5 ىلإ ة 7١ ندب |
 تحت تاعماجلا يجيرخو بالط نم لمعلا قيرف نوكتبو
 ركرمب رورملاو لقنلا طيطخت ءاربخو ىسدنهم فارشإ
 ةرهاقلا ةعماجب ىجولونكتلا طيطختلاو ةيمنتلا ثوحب
 .سمش سس ةعماجب رورملاو لقنلا تلراشتسا ةدحوو

 قيرف عم نواعشلا نينطاوملا ةداسلاب لقنلا ةرازو بيهتو
 نا نم دكاتلا دعب ةيولطملا تامولعملاب مهنيوزتو لمعلا
 ةموتخمو ايصسر ةدمتعملا ءاصقتسالا ةقاطب لمحي رئازلا
 نيع وا ةرهاقلا ىتعماج نم ةيروهمجلا راعش متاخب
 مقرلا وا ةيصخشلا قيقحت لمحي هنأ نم كلذكو ءسمش

 ىدحإ نم ادمتعم ميدقت باطخو .هب صاخلا ىصوقلا |

 ىف مدختسن فوس تامولعلل هذه ناد املع نيتعماجلا

 تامولعم يا ىلإ ةراشإلا نود طقف ةساردلا هذه سضارغا

 .ءامسسأ وأ ةييرف

 قيفوتلا ىلو هللاو
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 حساتلا جذومنلا

 ىناديملا لمعلا تاميلعت
 عم ةيوناثلاو ةيدادعالا نيتداهشلا بالط لماعت طامنأو تاداع ةساردل

 نامعح ةنطلس نويزفسلت نم ةعاذملا ةسيلعتلا جماربلا

 .(ةيدرف ةلباقم) ةيدرف ةروصب ةساردلا ءارجإ متي ١-

 تالباقملا ءارجإو .ثوحبملاو ثحابلا نيب ةقثلا نيوكت :اهمهأ لوصأ اهل ةلباقملا نا - ؟

 هنت يدععب هرامعسألا لم حالا ادنوو» نقولا عم ىدو وج لالخ نم

 ةقاطب وأ ةيصخشلا هعقاطب ميدقتب عراسي فوخت وأ ةمواقم دجو اذإف ثوحبملل

 أدبي مث هفدهو ثحبلل ةعيرس ةحمل ىطعيو ثحبلا اهفارشا تحت ىرجي ىتلا ةهجلا

 قاطن جراخ ةيبناج تاعوضومب ثوحبملا هعطاق ام اذإف - ًالاؤس ًالاؤس ةلئسألاب

 ًاعيرس دوعي مث (ةطبارلا داجيإل ًانامض) ةريصق ةرتفل هعم ثدحتي نأ هيلعف ثحبلا

 مث حضاو طخبو ةقدب ةيصخشلا تانايبلا نودت ءاهتنالا دنعو - ةلئسألا لامكتسال

 ةنيع ةدرفم ليزنت ةحص نم دكأتلل ةعيرس ةعجارم دعب ةنيعلا فشك ىف رشؤي

 ش :ةعبلا

 سرادملا ىف بالطلا ءامسأ عقاو نم هل ىطعملا ةنيعلا فشكب ثحابلا ديقتي نأ -*

 .ليدبلا ذخأل ةبولطملا ةدحولا ىلع روثعلا عيطتسي ال ةلاح ىأ ىف ىناديم لا فرشملا

 ىديلقتلا لاؤسلا ثوحبملا ىلإ هجوي ؛دولاو نواعتلا حورل ًاراهظا ةلباقملا ماتخ ىف -4

 درلا ناك اذإف ؟نامع ةنطلس نويزفيلتو مالعإلا ةرازو نم ةمدخ ىأ زياع شم

 تاهج ىلع اهضرع ناكمالا ردق لواحو ةظوحلملا هذه ثحابلا نود باجيالاب

 .اهذيفنت بعصي دق ًادوعو ىطعي الأ ثحابلا ىلع بجيو اهب مامتهالل صاصتخالا

 .ةئطاخ ىرخأو ةحيحص تاباجا دوجو مدعب نيثوحبملا ىلع ديكأتلا -0 ٠

 دجوي ىتلا ىهو ةدحاو ةباجا لمتحي لوألا :ةلئسألا نم عاونأ ةثالث ةرامتسالاب دجوي -1

 ةفيحصب دحأو دومع اهل صصخمو 2/4 ء/* ى/؟ ل/١ اهتاعبرم لخادب

- 



 ةباجإلا نإف ىناشلا عونلا امأ 4 وأ ," وأ ,7 وأ ١ نوكت امإ ةباجالاو ءاصقتسالا
 دنعو ةدمعألا ماقرأ اهتاعبرم لخادب ىتلا ةلئسألا ىهو ةباجا نم رثكأ لمتحت اهيلع
 عونلا امأ ,ثوحبملا ةباجا ىلع قبطني ىذلا دومعلا مامأ (عص) ةمالع عضوي ةلباقملا
 ةغيصلاب ًالماك ثوحبملا در ةباتكب ثحابلا موقيو ةحوتفم ةلئسأ ةلئسألا نم ثلاشلا

 .ةغايصلل بيذهت وأ ثحابلا نم لقص نود اهيلمي ىتلا

 .(أطخ) ةمالع ًالثم اهيف عضت ال ءاضيب تاعبرملا ىقاب

 ىلع ةلئسأ ميدقت نود امامت ءاصقتسالا ةفيحصب دراولا بيترتلاب ةلئسألا هجوت -/
 قرح

 جرخي ال ىذلا ريسفتلا عم ةدعاقكو ؛ةرامتسالاب ةدراولا ةغايصلا سفنب ةلئسألا هجوت -9
 وأ ةنيعم ةباجاب ءاحيالا نم رذحلا عم تاميلعتلا هذه دودح ىف بولطملا ىنعملا نع

 .نيثوحبملا تاباجتسال نيعم لعف در راهظا

 اذا الإ ةعوبطملا ةباجالا تالامتحا ثرحبملل ثحابلا أرقي ال ةقلغملا ةلئسألا نسف 21

 لضفأ ركذي نأ ثوحبملا نم ًابولطم ناك اذإ لاحلا وه امك لاؤسلل ةلمكم تناك
 .ةيميلعتلا جماربلا ميدقت بيلاسأ

 ملقلا لمعتسي ال امك ؛ةرامتسالا تانايب ءلم ىف صاصرلا ملقلا لمعتسي ال 3

 .رضخألا وأ .رمحألا دادملا أ .رضخألا وأ :رمحألا

 تايبلسلا نع ىناديملا لمعلا ماتخ ىف لمعلا ريس نع ًاريرقت ثحاب لك مدقي -١؟
 .تايباجيالاو

 :ىناديملا لمعلا تاروظحم

 وأ ثحبلا ءدب لبق ةمهملا هذهب مايقلا هناكما مدع ةلاح ىف راذتعإلا ثحابلا ىلع ١-
 ييسلا ءاننأ
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 فرشملا ملعب الإ ةقحال مايأ ىف اهضيوعت ىف ًالمأ ةحارلل مايألا ضعب تيوفت متي ال ١-

 :لوبقع ردع

 ةيلوئسملاف .مهئالمز لامعأب مايقلا نيثحابلا ىلع رظحيف ؛ًايعطق عونمم لمعلا لدابت -1

 بسح رارقلا رادصال فرشملا نم ناذئتسالا دعب الإ .كلذ لمعي نم نيبتكرتشم

 .لمعلا اذه لثمل ىدؤت ىتلا فورظلا ةعيبط

 فشلا ئنلع:كرذقملا

 دبعلا فطاع .د.أ

 ماعلا ىأرلا راشتسم

 ةينامعلا مالعإلا ةرازوب

 2 ىف





 رشاعلا جذومنلا

 ثحبلا ةفيحص غيرفت تاميلعت جذومن
 (ىوديلا خيرفتلا ةلاح ىف)

 :ىتآلاب ثحبلا فئاحص غيرفت ةيلمعب نوفلكملا نوثحايلاو تاثحابلا مزتلي

 غيرفتلل ةحلاص اهناب ىناديملا فرشملا نم اهتانتعا متي ىتلا تارامتسالا ةفاك غيرفت ١-

 فشكلاب دوجوملاو ء.اهب صاخلا لسلسملا مقرلا ماماو ؛كلذل ةدعملا فوشكلا ىف

 .ثانالاو ءروكذلا :فوشك لثم صاخلا

 دجوي ىتلا ىهو ةدحأو ةباجا لمتحي لوألا ,ةلئسألا نم عاونأ ةثالث ةرامتسالاب دجوي -؟

 اما ةباجالاو فشكلاب دحاو دومع اهل صصخمو / ./7 0/١ اهتاعبرم لخادب

 ىهو ةباجا نم رثكأ لمتحت اهيلع ةباجالا نإف ىناثلا عونلا امأ ." وأ ” وأ ١ نوكت
 رشؤملا دومعلا تحت ١ مقر عضوي غيرفتلا دنعو ةدمعألا ماقرأ اهتاعبرم لخادب ىتلا

 ىف غرفتو ةحوتفم ةلئسأ ةلئسألا نم ثلاشلا عونلا امأ .ىناديملا ثحابلا نم هيلع

 .( بب/ب# ) مزحلا ةقيرطب اهجراخ ةلقتسم فوشك

 روكذلا) ةدح ىلع تارامتسالا نم ةيعون لك عيمجت ةاعارم نيثحابلاو تاثحابلا ىلع -

 .(ًالثم ةصاخ سرادمو ةماع سرادم) (ًالثم ثانالاو

 .صصخملا دومعلا ىف عضو ىذلا مقرلا ةحص نم دكأتلاو ؛ةقدب غيرفتلا ةاعارم بجي - 4

 :ىلاتلا وحنلا ىلع دومعلا تحت عمجي دحاو دومع اهل ىتلا ةلئسألا عيمجت ىف -ه

١/ 

5/ 

"/ 

 لفشأ ةدح ىلع دومع لك تادرفم عمجتف دومع نم رثكأ اهل صصخملا ةلئسألا امأ

 .دومعلا

 5 ف





 رشع ىداحلا جذومنلا ظ

 ىناديم ثحبل اهجارختسا بولطملا لوادجلا نايبل جذومن

 ؟"س عم ١س ةيكلملا عم عامتسالا ١-

 مس عم ١س ةدهاشملا عم عامتسالا -؟

 رتساملا نم (ةيئان قطانم - فير - رضح) ةئيبلا عم عامتسالا -

 . 57-5 ةيكلملا عم ةدهاشملا - ع

 رفا ان هنن ةاتاوم تم نقرر تح رتل فعلا عم ةدهاشملا -

 رتساملا عم تاراركت هس عامتسالا تاطحم -1

 .نقسأما نها لان نط ان ورجع ةةطدلا مهاكوب ةدهاشملا تائف -/

 عونلا :ةساردلا تاريغتم عم نويزفيلتلاو ةعاذإلا نم .... جماربلا ةعباتم /س -4

 .ىعيلعتلا ئرعسملاو نسلاو
 . .تاراركت (ىرخألا ةيعاذإلا تامدخلا - نويزفيلتلا) اهنوعباتي ىتلا جماربلا 8س -9

 ىوتسملاو عونلا :ةساردلا تاريغتم عم ةفدصلاب وأ ماظتناب جماربلا ةعباتم 6س ٠-

 0 :نيشلا:ىفيلعملا

 .لمعي ال ؛لمعي :ةيلمعلا ةلاحلا عم جماربلا ةعاذإ ديعاوم ةعباتم ىدم ١١س ١-

 .١١س عم ١٠س -5

 .(نويزفيلتلاو ةعاذإلا جمارب نيب قيسنتلا) ىميلعتلا ىوتسملا عم ١؟س ١-

 .جونلاو نسلاو ىميلعتلا ىوتسملا عم 1١"س -6

 .ةيجراخلا فوشكلا نم تاراركت ١ «س -6

 .(نويزفيلتو ةعاذإ) تاراركت 0١س -5

 .ةيميلعتلا ةلاحلا عم 5١س ١-

 مس



 ةلاحلا ةعباتملا ىف ماظتنالا :امه نيريغتم عم جماربلا نم ةدافتسالا ١/س -4

 :ةسيلغتلا

 .تاراركت 86١س -6

 .نسلاو ميلعتلاو عونلا عم ١ 9س ٠-

 .(نويزفيلتو - ةعاذإ) تاراركت ١7س ١-

 .تاراركت ١7س - 7

 .(ملعتمو ىمأ) ةيميلعتلا ةلاحلاو نسلاو عونلا 71؟س -1؟1"

 .ةيجراخلا فوشكلا نم تاراركت 7 4س .تاراركت 77س -" 4

 .عونلا عم 67سو /سو 70 س -06

 . .تاراركت 78س -

 .ةيميلعتلا ةلاحلا عم ةدح ىلع لك 4 دومعو 8 دومع ؟56"س -1:”ط*

 ظ .تاراركت 47 س -4

 .(رتساملا نم) ةئيبلاو عونلا عم -18س
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 رشع ىناثلا قحلملا
 (عونلا ريغتم عم) ةينادبملا ثوحبلا ىف ةبكرم لوادج جذومن

 (19) مقر لودج
 جمارب ثب دعوم ةبسانم ىدمو عونلل اقبط ةساردلا ةنيع تاباجإ عيزوت

 ىه 1417 كرابملا ناضمر رهش لالخ نامع ةنطلس نويزفيلت

 داوملا ثب دعوم ةبسائم ىدم

 ةيملعلا ةعوسوملا

 ىردبلا خيشلا ثيدح
 لاون تارماغم

 ائر تارماغم

 ةيتاضمزلا ةدئاما

 ةيناثلا ءابنأ ضرع
 ةيملحلا ىلايل
 ناوآلا نأ لسلسم

 ىفاوصلا خيشلا ثيدح

 يسارا لامانع
 زرخملاو فكلا لسلسم

 لبنس تارماغم

 0,٠١ ناضمر تاقباسم تانالعإ

 راصتألا لسلسم

 ًاليترت نآرقلا لترو جمانرب

 5,١ ناضمر تاقباسم تانالعإ

 حيرلا بهم ىف هعمج لسلسم

 هفوقلملا لسلسم

 ىواطنط .د ثيدح

 ةنماشلا رابخأ

 ليوطلا لظلا بحاص نوتراك



 داوملا ثب دعوم ةبسانم ىدم

 عونلاو ةينويزفيلتلا

 نويعو جالفأ تاقباسم

 ءاسملا اذه .

 ..ثيرولا لسلسم

 7١ , ١١ ةفرعملا كنب تاقباسم

 9, 76 ةفرعملا كنب تاقباسم

 ةرشاعلا رابخأ

 .١١,8 ناجهلا تفأر لسلسم

 ١١ , 78 ىرغدلا لسلسم

 6 راكف ىدشر .د ثيدح

 ١١,7١ راكف ىدشر .د ثيدح

 ايندلا ىه اذكه لسلسم .

 311,186 ناضمر تاقباسم تانالعإ

 ١١ غ6 ةينيدلا ةودنلا

 ١,6 ةينيدلا ةودنلا

 تبسلا ةرهس

 دحألا ةرهس

 نينثالا ةرهس

 ءاثالثلا ةرهس

 ءاعبرألا ةرهس

 سيمخلا:ةرهس

 ةعمجلا ةرهس |

 7١ ١١ (ءاعبرألا) ةيثيب تاقباسم



 عبارلا لصفلا

 تاعئاشلا دصر ىف اهتامادختساو ةظحالملا

 مالعإلاو ماعلا ىارلا ثوحبو تاعالطتسإ تانايب عمجو

 تاعئاشلا عمج بيلاسأو تاودأ مهأك ةظحالملاب فيرعتلا ىلإ لصفلا اذه فدهي

 :ةيتآلا رصانعلا لالخ نم مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب تانايبو

 ' .مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف ةماه ةادأك ةيملعلا ةظحالملا :ًالوأ

 .مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب تانايب عمج ىف ةظحالملا تايباجيا|:ًايناث

 .مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف تانايبلا عمجل ةادأك ةظحالملا بويع :ًاقلاث

 .مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف ةديجلا ةظحالملا طورش :ًاعبار

 .مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف اهبيلاسأو ةظحالملا طامنا :اسماخ

 .مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسا ىف ةظحالملا تامادختسا :اسداس

 .ةيقيبطت جذاف :ًاعباس

 تل





 : هسبدخم

 سبالملا ىدترن مث بحسلا ةلاح ظحالن ,ريسن وأ فقوتن مث رورملا ةراشا ظحالن ءانتاظحالم

 .اذكهو بسنألا

 نم هنكمت ىتلا قئاقحلاو تانايبلا عمج ىف اهمدختسي لاز امو .روصعلا مدقأ ذنم هعمتجم

 نم دكأتلاو ضورفلا هذه قيقحتو هضورف نيوكتو اهرصانع ةفرعمو هثحب ةلكشم ديدحت

 .ةيمالعإلاو ةيداصتقالاو

 :هالعإلاو ماعلا ىارلا ثوحب يف تامولعملا حمجل هاد'ك ةيملعلا ةظحالملا : لوا

 ىأرلا ثوحبو تاعالطتسا ىف تانايبلاو تامولعملا عمجل ةيملع ةادأ ةظحالملا ربتعت

 سيلو قيمع ىثحب ضرغ اهل نوكي نا :اهنم طورش ةدع اهل ترفاوت اذا مالعإلاو ماعلا

 تاظحالملا لجست ناو ؛ةمظتنم ةطخ اهل عضوت ناو ,فداه ريغ عالطتسا وأ لوضف درجمل

 :مالعإلاو ماعلا يارلا ثوحب تانايب حمج ىف ةظحالملا تايباجيا :آايناث

 ظحالملا كولسلا ليجست نم ثحابلا نكت اهنا :اهمهأ تايباجيا ةدعب ةظحالملا زيمتت

 نا امك .اهفيرحت نم ملستو ةركاذلا ىلع دامتعالا اهيف لقي كلذبو ؛ةرشابم هثودح تقو

 نيب لماعتلا قرطو ةيعامتجالا تاداعلاو تكنلاو تاعئاشلا لثم تاعوضوملا نم اريثك

 لضفألا نم نوكي مالعالا لئاسول ضرعتلا تاداع ضعبو سانلا تاداع ضعبو سانلا

 فرعتلا ىف ةظحالملا مهست امك .اهصئاصخ نع فشكلا ديرا اذا ةظحالملا قيرط نع اهدصر

 هيلإ هابتنالا زيكرتو جمانربلا نيب طبرلا كلذ ةلثمأ نمو :ىكرحلا ريبعتلاب لعفلا دودر ىلع

 جماربلا ضعبل ىرهاظلا ىلاعفنالا رثألا سايقو .هيلإ ىقلتملا دش ىلع مالعإلا لجر ةردقو
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 نم ريثكلا ىف مهو ائيش اوررقي نا ةظحالملا عظوم صاخشألا نم بلطتت ال اهنا امك

 تالباقملا بويع نم ةظحالملا صخلتت كلذبو ؛ةظحالملا عضوم مهنا نوملعي ال دق نايحألا

 اهتلئسا ىلع ةباجالا ىف وأ اهيف ماهسالا ىف سانلا ددرتي دق ىتلا براجتلاو تارابتخالاو
 .تقولا نم اعستم اهل نودجيال وأ اهب نوقيضي دق وأ

 كانه كلذك .تاعئاشلاك ةظحالملا ةقيرطب الا عمجتال تانايب كانه نا فورعملا نمو

 نم الثم سانلا نمف ثوحبملا بناج نم ضفرلا وأ ةمواقملا اهيف ثحابلا هجاوي فورظ

 نا ولو .ثحبو ةسارد عضوم اونوكي نا نوضفري نم كانهو ؛مهريغ نود اولأسي نا مهبضغي

 ةماهلا بناوجلا ىطغت دق اهنا الا تامولعم نم ةلئسألا هب ىتأت امب انه ىتأت ال دق ةظحالملا

 .اهيلإ لوصولا نم ءاصقتسإلا ةفيحص نكمتت ال ىتلا

 نوعيطتسي ال نم كولس لوح تانايبو تامولعم ىلع لوصحلا نم ةظحالملا نكمتو
 رثألا ةسارد ىف ةظحالملا ديفت امك .مكبلاو لافطالاك ةباتك وأ الوق مهسفنا نع ريبعتلا

 ماعلا ىأرلا تاعاطق نم ماه عاطق طيحم ىف ةينويزفيلتلا جماربلا ضعبل ىلاعفنالا

 .لافطألا :ىعرنلا

 نادهألا قيقحت ىف ةيوبرتلا ةيلمعلا ةيلعاف سايقل ةحلاص ةادا ةظحالملا ربتعت كلذك

 ذيمالتلا كولسو ءارآ دصر ةظحالملا قيرط نع نكمي ثيح .ءاهل ةموسرملا تاياغلاو

 تافصلا نم ريثكل مهباستكا ىدم ظحالملا وأ ثحابلا كردي نأك .مهتالماعمو مهتافرصتو

 تافصلا نم اهريغو ةأدابملا حورو سفنلاب ةقثلا ةفصو نواعتلا ةفصك ةيسفنلاو ةيعامتجالا
 اهميوقت نكميال ىتلاو .ئشنلاو بابشلا سوفن ىف اهسرغ ىلإ ةحلاصلا ةيبرتلا ىعست ىتلا

 اذه ىف ركذي امو .ملقلاو ةقرولا ىلع دمتعت ىتلا تارابتخالاو قرطلاب ةيضرم ةروصب

 دعت ىسردملا نويزفيلتلا لوح ةظحالملا مادختساب ةسارد ىرجأ ىرصملا نويزفيلتلا نا ددصلا

 ىلإ تلصوتو .ايجهنم - بالطلا - ىعونلا ماعلا ىأرلا عالطتسا تاسارد نسحأ نم

 كولسو تاهاجتاو ءارأ دصرل ةيجهنملا ةادألا هذه اهمادختساب ةماهلا جئاتنلا نم ديدعلا

 (لصفلا قحالم رظنأ) .نيثوحبلملا
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 نم دكأتلل ثحابلا جاتحي امدنع كلذو .لعفلاو لوقلا نيب ةقباطملا ةظحالملا ققحتو

 جماربلا عباتي هنا ثوحبملا لوقي نأك ةظحالملا بولسأ همادختساب ثوحبملا هب ىلدي ام قدص

 ودبي اميف كلذ ريغ ثحابلا ةظحالم رهظت امنيب اهنم ديفتسيو اهتاداشرا قبطيو ةيحصلا

 .ةرسألا دارفأ ىقابو لزنملا ةفاظن ىوتسمو ثوحبملل ىحصلا ىوتسملل هتدهاشم نم هل

 ماعلا جتانلا ىلع رثؤت نا نكمي ناك تاءاعدإ نع ةظحالملا فشكت ام اريثك كلذلو

 .مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسإل

 : مالعإلاو ماعلا ىارلا ثوحب ىف تانايبلا عمجل ةاد'ك ةظحالملا بويع :اثلا

 فرعتلا ىغبني ةظحالملا اهب مستت بويع ةعومجم دجرت هنا الا تازيمملا هذه مغرو

 مظعم ىف دجنو نيعم ثداح عوقوي امدقم ؤبنتلا ةبرعص :اهمهأ نمو اهيفالتل اهيلع
 ىف ثدحت ىتلا رهاوظلا ىف ىتحو اهظحالنل ةرهاظلا ثودح رظتنن نأ انيلع بجي تالاحلا

 اذكهو اهتظحالم وأ اهتعباتم نود لوحت ةئراط لماوعب ثحابلا أجافي دق ةيمويلا انتايح
 ةظحالملا ديفت ال كلذكو .ىرخأ ةيحان نم ةفلكمو ةيحان نم تقولل ةعيضم ةظحالملا نوكت

 ىضاملا نع عيرص ئشب بيج الو .عفاودلاو تادقتسم ا نع تانايب ىلإ لصوتلا ىف
 ىتلا ةنيعلا ليثت بعصي امك .ىضاملا ىف تثدح ءايشأ ةظحالمل ىلمعلا قيبطتلا ةلاحتسال

 فدهتسي ام وهو .اهجئاتن ميمعت نكميال ىلاتلابو .هلك عمتجملل ةظحالملا اهيلع ىرجت

 ةريبك تانيع ىلع اهقيبطت بعصي امك .مالعإلاو ماعلا ىأرلا تاعالطتسا ءارجا نم اساسأ

 ىف نحنو ةريغصلا تاعومجملا وأ دارفألا ةسارد ىف رثكأ ديفت اهنال ريهامجلا نم
 .ةعونتمو ةديدع ريهامج عم لماعتن مالعإلا ثوحبو ماعلا ىأرلا تاعالطتسا

 اهيلإ لصن ىتلا جئاتنلاف ءزيحتلا نم ةظحالملا ولخت نا ردني هنا قبس ام ىلإ فاضيو

 ىسحلا رمألا نولي انم درف لك نال ءريبك دح ىلإ ىصخشلا عباطلا اهيلع بلغي اهقيرط نع

 فعض وأ ةوق :ثيح نم نيظحالملا فالتخاب ةظحالملا جئاتن فلتخت كلذلو .صاخلا هعباطب

 .احيحص ايملع اليوأت تاظحالملا هذه ليوأت ىلع مهزجع وأ مهتردقم ثيح نمو ؛مهساوح

 ثيح نم وأ رهاوظلا ليجست ىف ءطبلا وأ ةعرسلا :ثيح نم ءاوس اوسيل نيظحالملا نا امك
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 اذه دنع رمألا فقي الو .اهريغ نع اهزييقو ةيرهوجلا ليصافتلا كاردا ىف ةراهملا وأ ةقدلا

 ةقدلا ثيح نم دحاو ظحألم اهيلإ ىهتني ىتلا جئاتنلا فلتخت نا نكمملا نم هناف .دحلا
 ىلإ تقو نم فلتخت ةطوبضملا ةقيقدلا ةيملعلا ةظحالملا ىلع ءرملا ةردقم نال كلذ طبضلاو
 .ةيسفنلا هتلاح فالتخاب رخآ

 :مالعإلاو ماعلا يارلا ثوحب ىف ةديجلا ةظحالملا طورش :اعبار

 هنا :اهمهأ ةديج ةظحالم زاجنإ نم نكمت طورش ةغايص ىف نوثحابلا دهتجا كلذلو
 لماوعلا لك ءرملا ظحالي نا بجاولا نم هنا ىنعمب ؛ةلماك ةلماش ةظحالملا نوكت نا بجي

 ىلإ انايحأ ىدؤي دق لماوعلا ضعب لافغا نأل ,ةرهاظلا ثادحإ ىف رثأ اهل نوكي دق ىتلا
 ثيح نم وأ العف اهداجيا ىلإ تدأ ىتلا لماوعلا ثيح نم رهاوظلا ضعب ةفرعم مدع

 حضوت ىتلا بناوجلاو لماوعلا مهأل ةظحالملا ءانثا قيقدلا هابتنالا بجيو ؛اهريغب اهطابترا

 ىسسحلا كاردالا قيقحتل ةنكمملا فورظلا ةفاك ةئيهت بجي امك .ةظحالملا لحم ةرهاظلا

 هجتي ام ةظحالم نم هنكمت ةميلس ساوحب اعتمتم ظحالملا نوكي نا طرتشي كلذلو قيقدلا

 ىلكلا ىمعلاك ساوحلل ةيقلخلا تاقوعملا نم ايلاخ نوكي ناو ؛ةقيقد ةظحالم هتظحالم ىلإ
 ىلإ عجرت ىتلا ةيتقولا تاقوعملا نم ايلاخ نوكي ناو ؛خلإ ...ىئرجلا مصلا وأ ىئزجلا وأ
 اهتظحالم دارملا ءايشألا نوكت نا بجي كلذكو :خلإ ...ريقاقعلا ضعب لوانت نأ فراط فت

 هدعبو هتدشو هميظنتو هتابث ةجردو همجح :ثيح نم ايسح هكاردا لهسيو نكمي ام

 ىأ اهئانثا هيدل نوكي الاو ,ةظحالملا ةيلمع ءانثا غرفتي نا ظحالملا ىلعو ؛خلإ...هتعرسو

 ,ةرهاظلا كاردا نود لوحت دق ىتلا ةظحالملا ءاطخا هاجت ةطيحلا ذاختا ىوس رخآ لغاش

 كاردالا نع ةدرجملا ساوحلا ترصق املك ةشيدحلا تادعملاو تالكآلاو ةزهجالاب ةناعتسالاو

 درجملا سحلاب فشتكت نا نكمي ال رهاوظ فاشتكا وأ اهتيوقتو ساوحلا صقن دسل قيقدلا
 نف ةظحالملاف .هتاراهمو هتاردق ةيمنتل ةظحالملا ةيلمع ىلع اداج ابيردت ظحألملا ىقلتي ناو

 ةرباثملاو رارصالاب مستت ىتلا ةيعاولا ةسرامملاو داجلا بيردتلا قيرط نع هتقد ةجرد دادزت
 ماعلا ىأرلا ثوحب زكارمو ةيميداكالا تاهجلا اهمظنت ىتلا ةيبيردتلا تارودلا لالخ نم
 .مالعإلاو
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 : مالعإلاو ماعلا يارلا ثوحب ىف اهبيلاساو ةظحالملا طامنا :اسماخ
 مهديدحت ىف مالعإلا ثوحبو ماعلا ىأرلا عالطتسا لاجم ىف نوصصختدملا فلتخي

 نييساسأ نيطف ىلإ مسقنت ةظحالملا نا ىري بلاغلا هاجتالا نا الا اهبيلاسأو ةظحالملا طافال
 بيلاسأو روص رفاوت عم ةننقملا ةظحالملاب فرعي امهيناثو ةطيسبلا ةظحالملاب فرعي امهلوأ
 .ةظحالملا ةيلمع نم ةوجرملا فادهألا قيقحت نم نكت نيطمنلا نم لكل

 ةيئاقلتلا اهتلاح ىف ىهو رهاوظلا ةظحالم ةيلمع متت نا اهب قو :ةطيسبلا ةظحالملا

 ءادختسإ نود ةيعيبطلا اهفورظ لالخ نم رهاوظلا ةظحالم ىنعب ىملع طبض وأ دمعت نود
 ةكراشملاب ةظحالملا :ةطيسبلا ةظحالملا تيلاسأ مهأو .سايقلاو دعلا عاونأ نم عون ىأل
 اهناب تاعئاشلا دصر لاجم ىف هديفملاو ةكراشملاب ةظحالملا فرعتو ةكراشملا ريغب ةظحالملاو

 نا هل عيستيو مهتظحالم ىف بغري نيذلا سانلا طسو ايحي نا نم ثحابلا نكت ىتلا كلت
 عمتجمل ثحابلا ةشياعم نوكت نا لوبقملا نمو ؛نيثوحبملل طاشنلا هجوأ فلتخم ىف مهاسي

 .ثحبلا ةطخل اقفو اقبسم تددحت ةتقؤم ةرتفل هثحب

 ةظحالملا بولسأ لالخ نم تاعئاشلا دصري ىذلا ثحابلا ىلع رومألا مزلا نمو
 فورظلا سفنل عضخي نا ىنعمب وضع ىأك ثوحبملا عمتجملا وأ ةعامجلا رياسي نا ةكراتشملاب

 أجلي ال ىتح هتيصخش نع حصفي الا هيلعو .هثحب عمتجم اهل عضخي ىتلا تارشؤملاو
 لئاسول ضرعتلا ىف مهتاداعو مهكولس طامناو مهرعاشم ءافخا وأ هليلضت ىلإ نوثوحبملا

 .تكنلا وأ تاعئاشلا ديدرت وأ لاصتالا

 نم روص ىأب ثحابلا كرتشي نأ نود متت ىتلا ةظحالملا ىهف ةكراشملا ريغب ةظحالملا امأ
 نوصصختملاو ءاربخلا ىريو .ثوحبملا عمتجملل ىمويلا طاشنلا عاونأ نم عون ىأ ىف روصلا
 ةظحالملا بيلاسأ نم بولسأك ةكراشملا ريغب ةظحالملا نا ماعلا ىأرلا تاعالطتسا ىف
 نوريو .رشابملا لاصتالا تاذ تاعمتجملا وأ تاعامجلا وأ دارفألا ةظحالمل مدختست ةطيسبلا

 ثدحي امك كولسلا ظحالي نا نم ثحابلا نيكمت ىف لثمتت ةزيم بولسألا اذهل نا كلذك
 .ةيعيبط ةروصبو عقاولا ىف العف
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 نع ةرورضلاب فلتخت ةظحالملا طامفا نم ىناثلا طمنلا لكشت ىتلا :ةئنقملا ةظحالملا امأ

 (ىملعلا طبضلل) ةننقملا ةظحالملا عوضخ وه ىساسألا فالتخالا كحمو ةطسبملا ةظحالملا

 :اهيف ةكراشملا فارطألا لك لمشي يسب لكك :ةظفتاللا ليغ لعاا طيقفلا) نست

 فقوملا كلذكو .اهيلإ ىعست ىتلا تاياغلاو ةظحالملا عوضومو نوثوحبملا دارفألاو نوثحابلا

 .اعيمج فارطألا ءالوه لك ىوتحي ىذلا ىلاصتالا وأ ىعامتجالا

 وأ ةيببس اضورف ربتخت ىتلا تاساردلا ىف (ةننقملا ةظحالملا) مادختسا عاش دقلو

 ىعسست ىتلا رهاوظلا نم ام ةرهاظل قيقد فصو ميدقت فدهتست ىتلا تاسساردلا

 .اهدصر ىلإ مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسا

 تاعئاشلا دصرل علصت ال ىتلاو ةننقملا ةظحالملا ىف ةمدختسملا لئاسولا كلت مهأ نمو

 روصلاك اعم امهيلك وأ ةيئرملاو ةيتوصلا تاليجستلا عاونأ فلتخم :تاريثأتلا سايقل امناو

 ويديفلا) ةيئرملا ةيتوصلا تاليجستلاو (تيساكلا) ةيتوصلا تاليجستلاو ةيفارغوتوفلا

 عوضوم لوح لوأب الوأ نوظخالملا اهبتكي ىتلا ةيريرقتلا تاليجستلا ىلع ةوالع ؛(تيساك

 ةظحالملا لحم رهاوظلا نيب تاقالعلا فلتخم ىلع فرعتلا نف نكت ىتلاو ,مهتظحالم

 هعيش رك ىتلا تامزلعلا ةقو نم ذكاتل ىرجت ىلا تانراقملا ىف ذلي امبق لذ: ابتتاو
 .ةظحالملا لحم ةرهاظلا نع

 لئاسو ضعبب ةئنقملا ةظحالملا ةيلمع لالخ نم نيثحابلا ةناعتسا ةرورض كلذ ىلإ فاضي

 هتدهاشم فصو نم ظحالملا نيك - ىلوألا ةجردلاب - فدهتست ىتلا سايقلاو دعلا

 ' .عاطتسملا ردق ماقرألاب هتاظحالم نع ريبعتلاو ؛ةيمك ةيلمع ةقيرطب

 : مالعإلاو ماعلا ىارلا ثوحبو تاعالطتسا ىف ةظحالملا تامادختسإ :اسداس

 ماع ارتلجنا ىف ةظحالملا ساسأ ىلع ماعلا ىأرلا عالطتسا تاعامج ىلوأ تسسأ

 املاع ناكو - نوسبراه موت :نم لك اهسسأو ؛(ةيعامجلا ةظحالملا ةعامج) مساب 7
 ةعامجلا هذه تدمتعاو - ارعاشو ايفحص ناكو - جدام لراشو - سانجألا لوصأ ىف

 فحصلا ىف اهابحاص اهحرش امك ةركفلل اوباجتسا نيعرطتم نيظحالم ىلع ةيادبلا ذنم
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 ةبسنلاب هاريو هعمسي ام لكل ةطيسب ةغلب حضاولاو لماكلا فصولا اهناب :اهفصوو
 برسحلا ةيادب ىف نيظحالملا ءالؤه ددع غلبو .اهلوح ءارآ عمج هنم بلطي ىتلا ةلأسملل
 ضعب ترشنو .رهش لك ةدحاو ةرم تايميلعتلا مهلصت ظحالم ١6٠.٠ ةيناثلا ةيملاعلا

 ىف سانلا راكفأ ىلع تأرط ىتلا تارييغتلا تلوانت ىتلا ةصاخ ةعامجلا هذه ريراقت

 سبالملا ءارش :ىه تاعوضوم ةتس تلمشو برسحلا ريثأت تحت مهكولسو ايناطيرب
 ؛ايناطيرب لخاد نينطاوملل ةلودلا اههجوت تناك ىتلا ةيلحملا ةياعدلا ؛,تاقاطبلاب
 ةلكشمل ةبسنلاب مهتاجايتحاو نينطاوملا لامآ .ىبرحلا جاستنالا ىف نيلماعلا لبقتسم

 ةياهن دعب دونجلا حيرست ىلع ةبترتملا تالكشملل ةبسنلاب سانلا ءارآ ,برحلا دعب ناكسالا
 دادعت ىلع اهرثآو ديلاوملا ددع ةلق ةلكشم ىف ماعلا ىأرلا عالطتسا اريخأو .برحلا

 .برحلا دعب ايناطيرب

 ةعامج تعاطتساو ؛ةماه جئاتن ىلإ لوصولا نم نكت ةقيرطلا هذه نا نم مغرلا ىلعو
 اهدالبل ةايلج تامدخ ءادأب مايقلا - لاثملا ليبس ىلع - ايناطيرب ىف ةيعامجلا ةظحالملا
 ءادختسا نا الا ماعلا ىأرلا عالطتسا تالاجم ىف ةقفوم جئاتنو ماكحأ ىلإ لوصرلاو
 انرصح لالخ نم دجن مل اننا ثيح تاعئاشلا دصر ىلع رصاق ىبرعلا نطولا ىف ةظحالملا
 ىرخأ تاودأ نمض ةاداك ةظحالملا ىلع تدمتعا ةدحاو ةسارد الإ ةيبرعلا لاصتالا ثوحبل

 / 5١ نم رثكأ اهيلع تدمتعا ىذلا تقولا ىف ىسردملا نويزفيلتلا نع لماكتم ثحب ىف
 نم نيبت ثيح .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىف تيرجا ىتلا ماعلا ىأرلاو مالعالا 58 نم

 نع اريثك فلتختال جئاتن ىلإ ىدا ةكراشملاب ةظحالملا ةادا مادختسا نأ ثوحبلا هذه ضعب

 .ءاصقتسإلاك ىرخأ تاودأ اهيلإ تلصوت ىتلا جئاتنلا

 ىف تانايبلا عمجل ةادأك ةظحالملا اهيلع دمتعت نا نكمي ىتلا ثوحبلاو تالاجملا مهأو
 فرعتلا :-ةدئاسلا تكنلاو تاعئاشلا دصر ىلإ ةفاضالاب - ماعلا ىأرلاو لاصتالا ثوحب
 ةلاص ىف ةفلتخملا تالخادتلا ريثأت طافاو ةيمالعالا تاسسؤملا ىف ىقيقحلا ناينبلا ىلع

 رايتخا تايلمعو ةيمالعالا تاسسؤملا ىف ةباوبلا سارحب لصتت تاسارد ىهو رابخألا ريرحت
 جماربل ضرعتلا سايق فدهتست ىتلا ماعلا ىأرلا تاعالطتساو ثوحبو ءاهريرحتو رابخألا
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 ةينويزفيلتلا لابقتسالا ةزهجأب ةينورتكالا سايقلا ةزهجأ بيكرت قيرط نع نويزفيلتلا

 داوملاو تانالعالل ضرعتلا ىدم سايقو ةلضفملا تاونقلاو ضرعتلا تارتف ىلع فرعتلل

 اريماك ةطساوب ئراقلا نيع ةكرح ليجست قيرط نع فحصلا ىف ةروشنملا نيوانعلاو

 تريفتلاو :فحشلا عيب نكامأ نفءارقلا ةانعنأل اناذتجا رفقألا قتحسلا ةللالزو :ةنعاخ

 ىلع (نييظحالملا) نيثحابلا نم ددع عيزوتب كلذو ؛تالجملاو فحصلا ةءارق تايعون ىلع

 ةرهاظلا فاصوألا ىلع دامتعالاب ةلجمو ةفيحص لك ءارق ةيعون دصرل فحصلا عيب نكاما

 ىف تالجملا ءارق كولس ةظحالم ةيناكما ىلإ ةفاضالاب (رهظملاو ةيرمعلا ةلحرملاو عونلاك)

 تاقالع دصرب ةننقملا ريغ ةلباقملا ةقيرط عم ةكراشملاب ةظحالملا مادختساو ةماعلا نكامألا

 جماربل عامتسالا ىدم ىلع فرعتلاو ةيلحم ةّئيب ىف ءابنألا رداصم ضعبب رابخألا ىبودنم
 ةيكيرمألا ثحبلا تائيه ىدحإ فيلكت ددصلا اذه ىف ركذي امو ةلضفملا جماربلا وأ ويدارلا

 ىلإ نولخدي امدنع باكرلا كولس نع مهتظحالم ليجستب ىسكاتلا ىقئاس نم ةعومجم
 ماعلا ىأرلا لعف در ىلع فرعتلا كلذكو ؛تاطحملا ىدحا ىلع حوتفم ويدارلاو ىسكاتلا

 نيعزوم نيظحالم قيرط نع ءاوهلا ىلع اينويزفيلت ةعاذملاو ةماهلا تانايبلاو بطخلا لوح

 ىف ماعلا ىأرلا عالطتساو - ةيدنألاو ىهاقم لاك - ةماعلا نكامألا نم ةعومجم ىلع

 ىتلا ةلئسألا ىلع ةباجالا وأ ةرهاجم اهيف ثدحتلا ىف سانلا بغري ال دق ىتلا تاعوضوم ا

 .اهنأشب مهيلا هجوت

 اهيف عفترت ىتلا دالبلا ىف ماعلا ىأرلا عالطتسال قرطلا بسنا انيأر ىف ةظحالملا دعتو

 .ىمسر عباط هل ام لك ىف كشلا اهتائف ضعب وأ ريهامجلا نيب دوسيو ةيمألا ةبسن

 : مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف ةظحالملا مادختسا ةيلاعف نم ديزت ىتلا لماوعلا :اعباس

 ىأرلا ثوحب ىف ةظحالملا مادختسا ةيلاعف نم ديزت ىتلا لماوعلا نم ةعومجم دجوتو ٠
 :اهنم لاجملا اذه ىف ةيلمعلا انتربخ لالخ نم اهديدحت ىلإ انلصوت مالعإلاو ماعلا

 اهلاصياو .هقدو ةعرسب رهاوظلا دصرب حمست بيلاسأو لئاسوو قرط ريفوت ةرورض -

 نيظحالملا ديوزت تالاحلا ضعب ىف مزلتسي ام ؛ماعلا ىأرلا سايق زكرم ىلإ تقو عرسأ ىف
 .رهاوظو تكنو تاعئاش نم هنودصري ام لاسرإ ةعرس نم مهنكم ىتلا سكافلا ةزهجأب
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 ةرامتسا ىلإ ريشن ددصلا اذه ىفو ةظحالملاب نيمئاقلا زيحت ليلقت ىلع لمعلا -

 ةفلتخملا هيفارغوميدلا:تامسلا ةعئاشلا ىلإ ةفاضالاب نمضتت تاعئاشلا دصرل ةدحوم

 .ىأرلا بحاصال ىأرلا مهملا :ماعلا ىأرلا ثوحب ىف هنأ ديكأتلا عم اهدصر ناكمو اهيجورمل

 | .(ةيقيبطتلا جذامنلاب ةرامتسإلا دجوت)

 نيف ظحالم ءانعدعسا ا :نيلحالتلا ىعاتشللا نيردعلا ءارتم نيقعاتلا:ييرزتاد

 .لاجملا اذه ىف ايلمعو ًايملع ابيردت هبيرذتل .هيدل ددحم لاجم ىف ظوحلم روصق دجوي

 .(لاجملا اذه ىف ىلمعلا انبولسأ كلذ ناكو)

 هب رهاوظلاو تاعئاشلا دصر اولوتي ىذلا عمتجملا اورعشي الأ نيظحالملا ىلع ديكأتلا -

 .هيداع عمتجملا دارفأ تافرصت نوكت ىتح لمعلا اذهب نوموقي مهنأ

 تا اردد



 هعجارمو عبارلا لصفلا رداصم

 :لصفلا اذهل نايسيئرلا ناردصملا

 ىتلا رشعلا تاونسلا لالخ ةنيعلاب ىنامعلا ماعلا ىأرلا دصر لاجم ىف فلؤملا براجتو تارضاحم (أ)

 . ةينامعلا مالعإلا ةرازوب نيدهاشملاو نيعمتسملا ثرحبو ماعلا ىأرلل اراشتسم اهاضمأ

 :ةيتآلا فلؤملا بتك (ب)

 ,ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف هتامادختساو ىئاصحإلا بولسألا -

 ١-68 ١. "الص ص (اؤؤ!*

 ص ١1988(. .ىناهلا ةعيبطم :ةرسهاقلا) .ةيمالعإلا ثوحبلا ىف ىملعلا بولسألا -

 .1-177 7ص

 ةيبيرجت ةعبط - ةيئارجإلاو ةيجهنملا بناوجلاو ةيرظنلا سسألا :ماعلا ىأرلاو مالعإلا ثوحب -
 ١1997(. ,ةعابطلل ىناهلا راد :ةرهاقلا)

 .(99١؟ .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) .ىبرعلا نطولا ىف نيدهاشملاو نيعمتسملا ثوحب -

 ٠ ١199(. .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) نويزفيلتلاو ةعاذإلا لاجم ىف ةيرصملا ةيثحبلا ةبرجتلا -

 ١1998(. .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) تادلجم 6 .ىنامعلا مالعإلا ىف تاسارد -

 70٠١(. ,ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) .هسايق قرطو ماعلا ىأرلا -

 :عجارملا (ج)

 .ىبرعلا ملاعلا ىف ةيساسألا ةيبرتلا زكرم :نايللا سرس) .ىعامتجإلا ثحبلا .دغل وبأ ميهاربا -

9 ). 

 ١1941(. .تاعوبطملا ةلاكو :تيركلا) هجهانمو ىملعلا ثحبلا لوصأ .ردب دمحأ -

 ١1951(. ىبرعلا

 ش .(ها١ءغ١١

 ىأرلاو مالعإلا ثوحب ىف تامولعم لا ىلع لوصحلل ةقيرطك اهتيمهأو ةظحالملا .بيبل دعس -
 ص ١948١ سرام ١١-١1 ةرهاقلاب رصم ىف ماعلا ىأرلا سايق ةودن :ىسف .ماعلا

 ,.؟7١-9؟.5ص

 ىف مالعإلا ثوحب باتك :ىسف اهتالكشمو ةيقيبطتلا ةيمالعإلا ثوحبلا .نمحرلا دبع زعملا دبع -

 - 5عغم-



 /١941( ةيلصيفلا ةبتكملا :ةمركملا ةكم) مالعإلا ثرحب ىف روهمج ا ةسارد .ديمحلا دبع دمحم -
 ,37-158 27ص ص

 .7ص ١5514( .فراعملا راد :ةرهاقلا) ةعاشإلا ةيجولوكيس .نورخآو رميخم حالص -
 ١198.8(. ,.فراعملا راد :ةرهاقلا) .ةيسفنلا برحلاو ماعلا ىأرلا .ىماسهتلا دمحم راتخم -

 8١/-84. ص ص

- 85498 - 





 عيارلا لصفلل ةيقيبطتلا جذامنلا
 ثوحب ىف اهتامادختساو ةظحالللا

 مهالعإلاو ماعلا ىارلا

 .تاعئاشلا دصر جذوف :لوألا قحلملا ١- ظ

 | نيعمتسملا ثوحب لاجم ىف ةظحالملا مادختسا جذوف :ىناسقلا قحلملا -؟ ]

 .نيدهاشملاو

 سه #حجا ب





 لوألا قحلم ا

 ةعئاش دصر جذومن

 :ةعئاشلا عوضوم )١(

 عراف د اه ف ا 4 ا ب ه0 هوو عدل رف ه8 6 و 2 #6818 هب طا "ها غو فراج هوو 4 عمم هش اه هدو ع رع رهن 8 ه8 لواه هع هع ه1 علو و منوع ع انوا وب ا ا

 اهواي وأ اها مح فن اه 037 ف واه ب واوا لع قربا لع 6 6 1و 19 زه ده 6 4 صام عه 6 هك ع وق هاهو اهب هوا عراو ره لو "هول مره م" راو جو ضن ع 816 روع ا هوم وارسم ا و ها اع ع

 :ةعئاشلا هنم لسارملا فرع ىذلا لوألا ردصملا (ب)
 ) ( لمعلاب ءالمز -

 ) ( ءاسقدصأ -

 ) 2( كريج -

 ) ( تراك بحت 2

 ( 2 ركذت يرسخأ -
 :ةعئاشلا اولوادت نيذلا دارف'لا ددع (ج)

 ( 0 دحاو روف -

 ) 2 ه نم لقأ يلإ دحاو درف نم -

 ) ( دارفأ ٠١ - دارفأ ه -

 ) ( رفكاأف دارفأ ١١

 :ةعئاشلا اولوادت نيذلا دارفألا صئاصخ (د)
 :مونلا-١/د

 ) ( روي كذ -

 ) ( انتم شكتا

 :ىميلعتلا ىوتسملا -"/د
 نويسمأ -

 ةماعلا ةيوناثلا نم لقأ لهؤم -

 اهاوتسم يف امو ةماعلا ةيوناغلا -
 ةيعماج -

 ( ركذت يرخأ -

 ت2 71

 - ا ةيينبغ ا



 :ةعئاشلا اولوادت نيذلا دارفألا نهم -"/د

 : نوملعمو ةعماج ةذتاسأ -

 ( يموكحلا عاطقلاب نوفظوم -

 ( توسسسلبل ١ تابر 5

 ( هل ا

 » _ركذتيرحخأنهم -

 :ةعئاشلا اولوادت نيذلا دارفألا تايسنج -4 /د

 ( نوينامع -

 ( برع نودفاو -
 ١ بناجأ نودفاو -

 :اهيف ددرتت ةعئاشلا لسارملا حمس ىتلا نكامالا (ه)

 ( ةيموكح لمع نكامأ -
 ( صاخ عاطق لمع نكامأ -

 ( سرادمو دهاعمو ةعماج -

 2 لزا كم

 ( ةيراجتلا زكارملاك ةماع نكامأ -

 ( سلاجملو لبسلا -

 ( ركذت يرخأ -

 :ةعئاشلل لسارملا مييقت ( )

 :اهراشتنا ةجرد ثيح نم -١/و

 ( ةريبك ةجردب ةرشتنه -

 1 ةطسوتم ةجردب ةرشتنم -
 ( ةدودحم ةجردب ةرشتنه -

 ( ركذيرخآ مييقت -

 ب 5جعاس



 :اهنوددري نيذلا دارفألا دنع ةعئاشلا ةيمهأ ىدم ثيح نم -7/و

 ( 1١ ًاآدلجةماله -

 ) ( ةما سل

 )ُ ( امدح يلإةماه -

 ) ( ةمانلهريغ -

 :اهقيدصتو ةعئاشلا لبقت.ىدم ثيح نم -"/و

 ١ )  ةريبك ةجردب ةعئاشلا دارفألا لبقتي -
 ( ١ ةطسوتم ةجردب ةعئاشلا دارفألا لبقتي -

 »و ٠ اب

9 8 

 - 05 . 03 ٠

2 

 م يف

 0ل

 هو 3-5 .٠

 - صن -

 ل ا ا ا ل ل ل ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م م م ع ا ع ا يي ع ا اي ا ع ع ع ع عي ع ع ع ع ا

 ل ااا لا ال للا ا 1 1ل  ا ا  ا  ا ا  ع  ي  ع ع ع عع ع ع ع ع  ح

 اللا لا ااا ااا اا لا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع عي ع ع ع ع ع ع

 ل كا ا ا ااا لا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ع يا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع حج

 ا ا اا اللا لااا 1 ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا م م ع ا ا ع ع يا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا

 اا للا ا ا لا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ع م ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا

 ا ا ا ا ل 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع م ا ا ا ع ا ا يي ا يي ع يعي ع ع ع ع ع ع

 ا ل ا ا ل ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ع ع ع ع ا يي ا ع ع ع ع ع ع ع حل

 للا ل ا ا ل لا ا ل ا ا ا ا ا ا ا م ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عل

 هدفا مند تر لا اة نقف ينور و هيرو اوم ووو رو مو هور رود و ورواه و م موو و و ورم رة هم وة وو م هو مي م هو وو م م هراء م واو

 نا لاا لالا ااا ل 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يي ع ع ع ا يا ع ع ع يح يع ع يع يي

 اذ

 هلا هلا مسالا ا ىأرلا اسا
 خر وف م رم

 69د وو وهام و و و 6 ردد اادرننٌردفع مه ٠ومهوهعهعمففا 00يوم هده هه ههه وههفهلل 0 00002020ي0ي0ي0ي0ا0ا06060ا0 هده سهووووسهوووشووفوو

 ب ”نههاد



 ىناثلا قحلم ا
 نيدهاشملاو نيعمتسملا ثوحب ىف ةظحالملا مادختسا

(1) 

 ةظحالم ةرامثسا

 ىسردملا نوزفيلتلا ىف ةيميلعتلا جماربلا ةعباتم عئاقول

 ١- ا :ةسردملا مسا 2

 رولكذ :دالسسملا عون -"

 كاتبا

 ل ب ا :هب دوجوملا ىحلا -'

 :اهل عباتلا ةيميلعتلا ةقطنملا -:



 دهاشملا ناكم - :ةده اش

 | لصفلا

 ةسردملا جردم

 ةسردملا ةعاق

 ضرعلاب ةصاخ ةعاق



 ضرعلا ترضح ىتلا لوصفلا ددع ٠-

 :سيردنلا ةئيه روصح ١١-

 رضاحلا لصفلل ةداملا سردم

 ؟ضرعلا ناكمب ةيفاك ةيوهت رفوتت له ١١-
 معن

 ام دح ىلإ
 ال

 - ”هيلا



 ؟زيكرتلل بسانملا ءودهلا ضرعلا ناكم عقوم رفوي له -14

 ام دح ىلإ

 مكاقا

 - فصنو رتم

 ركذي رثكأف نارتم

 :ضرعلا ءانثا ةءاضالا ةلاح ١7-

 ةعاقلل مات مالظا

 ةقفاح ةناضا

 ةلماك ةءاضا

 - 59و -



 ؟ةشاشلا ىلع ضرعي ام ةءارق نورضاحلا ةبلطلا حيطتسي له -

 :بابسألا نع ثحابلا تاظحالم عضوت ال وأ ام دح ىلإ ةلاح ىف

 قى سموا



 ؟سردملل ديهمتلاب لصفلا سردم ماق له -"؟

 ؟ضرعلا ءانثا هذيمالتل طاقنلا ضعب حضوي لصفلا سردم ناك له -4

 "و م
: 

 ؟ضرعلا ءانثا تاظحالملا ضعب نيودت ىلإ هذيمالت هجوي ناك له -0



 ؟ضرعلا ءانثا تاظحالم نوئودي ذيمالتلا ناك له -"0

 ال

 ؟سردملا فقوم ناك اذام معن ةلاح ىف -9

 كلذ نع مهعنمي

 ا



 ؟بيقعتلا اذه ناك ةقيقد مك ىف (معن ةلاح ىف) -7؟

 5 2 نيتقبقد نم لقا

 مساح 6 تا

 2000 ركذي رثكأف قئاقد 4- ١

 ب(

 ةظحالم ةرامتسال لمكم نايبتسا ةرامتسا

 اهيلع ةباجالا ثحابلا نوديو سردلا ءاهتنا دعب ذيمالتلا ىلإ هجوت ةلئسا (
 ةقفاوملا تاوصاالا ددعب

 ؟هعابص عفري هد سردلا نم ما دافتسا هنإب سح ىللا -"”"

 اذيملت ( ١ مهعبصأ ىعفار ددع ثحابلا نودي

 ؟هعابص عفري ىوق شم سب هد سردلا نم دافتسا هنأ فياش ىللا بيط -4

 اذيملت ( ١ مهعبصأ ىعفار ددع ثحابلا نودي

 :لصفلا سردم ىلإ هجوت ةلئسا (ب)

 ؟ةيرود ةفصب نويزفيلتلا سورد اهل سيردتلاب موقت ىتلا لوصفلا لك دهاشت له -0



 ؟ىسسا ردلا ماعلا لالخ جهنملا ريس حم نويزفيلتلا سورد ديعاوم قفتت له -"17

 عم ةسردملاب اهسردتس ىتلا سوردلا ديعاوم قيسنت تعطتسا له (معن) ةلاح ىف -49

 ؟نويزفيلتلا سورد ديعاوم



 ؟طصلاب ام( د ةلاح ىف)-4؟
 ايل

٠" ٠. 

1 
 و ا لوب اوك عدو اور اا اه هدو ع لما م ملم هاوي أ و ودم ماع هاامو يس ماو وو ورع ا ا

00 
 ل

 ند ل و و ا ولو ماو نإ وراق وتو مر و موتو ورع ل ويرش ةماعلا وجمل لاا ا دق بلو ا

1 
 خم 1و لل مرور وب ملل حر ماخلل و اوما مآ 6م ياسو وأ 6 عا هال يقم ع دوم ميما هيف دورت بوو

 ل ا ا راو 1 21ا  جروق ور اف 16 علا فراج عما ماسة هوما# ماك هوما هيعمل او رك او ووو و

 نودي اهتدهاشم روسسم نكي مل ةيجراخ تادهاشم كل ترفو ةعاذملا سوردلا له -44

 ؟نويزفيلتلا

 ةسردملا ةرادإ نم اهنع تاباجا ىلع ثحابلا لصحي ةلئسأ

 ؟ةسردملاب لابقتسالا ةزهجا ددع ام -0

 ؟فاك ددعلا اذه له -7

 معن

 ام دح ىلإ
"1 

 ب 58ه



 ؟لمعلل اهنكاما ىف ةزهجالا هذه بيكرت مت له -4

 س 7054



 ؟تابقعلا هذه ىه ام (معن) ةلاح ىف -07

 يا "و الو لو حوا ه8 عاف هال هاه اق عياله 2 هع هاهو ه8 هكا هاهو وه 5 اهو ىو ههنا نه هوو هخوو اه هاه راو روجاو ره نك ناو ل و هور اهنا
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 لو ضرعلا ءانثأ هتظحال امل نيمأو قيقد ليجست وه ةرامتسالا هذهب نودملا نأب رقأ
 .ةسردملاب مهيلإ تعجر نيذلا نولوئسملاو ذيمالتلاو سردملا ىلدأ

 ثحابلا
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 سماخلا | اصنخلا

 هعجارمو ثحبلا ريرقت ةباتكل ةيملعلا سسألا

 :ةينآلا رصانعلاب ئراقلا فيرعت ىلإ لصفلا اذه فدهي

 .هلاسرلا وأ ثحبلا وأ ريرقتلا رصانع :ًالوأ

 .ميقرتلاو عيرفتلا:ًايناث

 . .سابتقالا :ًاثلاث

 .عجارملا تابثا قرطو فارهأ :ًاعبار

 | .ةرم لوأل باتكلل عوجرلا ةلاح ىف ىشاوحلا ىف عجارملا تابثا بيلاسأ :اسماخ
 أ دحاو باتك دوجو ةلاح ىفو ؛ةرم نم رثكأ هيلإ عوجرلا ةلاح ىفو

 ظ .دحاو فلؤمل باتك نم رثكأ دوجو ةلاح ىفو .فلؤملل
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 سماخلا لصفلا

 هعجارمو ثحبلا ريرقت ةباتكل ةيملعلا سسأللا

 .اهميمعتو راكفألا لاصيإ ىف ثوحبلاو ريراقتلا ةباتك نم ىسيئرلا ضرغلا لثمتي
 سابتقالاك - ةينف بناوج نم هنمضتي امب ثحبلا وأ ريرقتلا ةباتك بولسأ جاتحي كلذلو
 ريسفتلا عم ديجلا ليلحتلاو ,راكفألل ىقطنم لسلستو مهفلا ةلهس ةغل ىلإ - قيثوتلاو
 .ةيفارغجلاو ةيرشبلاو ةينمزلا :ثحبلا تالاجم ىعاري ىذلا

 :ثحسلا وأ ريرقتلا رصانع - الوأ

 ,ريدقتو ركش .ناونعلا ةحفص :اهمهأ نم رصانع ةدع نم ثحبلا وأ ريرقتلا نوكتي
 ,ثحابملا .لوصفلا .باوبألا ,ءازجالا) ثحبلا نتم .موسرلاو لوادجلاو تايوتحملا مئاوق
 ىلع مالعالا سرهفو ,تاعوضوملا سرهف .قحالملا ,ةعجارمو ثحبلا رداصم .(بلاطملاو
 :ىلاتلا وحنلا

 :ناونعلا ةحفص )١(

 ةيفقلا هذه ءاطغا نجي اذلؤ ريرقتلا وأ ثخبلا وأ ةلاسرلا ةهجاو ناونعلا ةحفص ربتعت
 ىتح ريرقتلا وأ ثحبلا ىف ىلوألا ةحفصلا ربتعتو .نومضملاو لكشلا ثيح نم ةيفاك ةيانع
 .اهيلع رهظب الو (أ) فرح ذخأتو ميقرتلا ىف لخدتو ءءاضيب ةحفص اهتقبس ول

 الا .ىرخأ ىلإ ةغل نمو .ىرخأ ىلإ ةعماج نم ةحفصلا هذه ميظنت بولسأ فلتخيو
 :ةينآلا رصانعلا نمضتت نأ ىغبني اهنأ

 أمك ةهجلا هذه مسأ ةباتك ةاعارم عم :ثحبلا اهفارشا تحت ىرجي ىتلا ةهجلا مسا ١-

 لسلستلل اقفو لفسأ ىلإ ىلعأ نم السلسسم نوكيو ؛''!ةيمسرلا قئاثولا ىف درب
 :لثم ثحبلا اهفارشا تحت ىرجي ىتلا ةهجلا اهعبتت ىتلا تاهجلل ىرادالا

 .فاشكلا اذه دوجو ةلاح ىف ثوحبلا تدعأ ىتلا تاهجلا فاشك لالخ نم اهيلإ عوجرلا لهسي ىتح (*)
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 .ايلعلا نونفلا ةيميداكأ سيلو نونفلا ةيميداكأ

 ةيحرسملا نونفلا دهعم سيلو ةيحرسملا نونفلل ىلاعلا دهعملا
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 .مالعالا دهعم سيلو ةرهاقلا ةعماج

 .ةعاذإلامسق 2 سيلو - مالعإلا ةيلك

 كلذكو

 نامع ةنطلس | نامع ةنطلس

 .مالعإلا ةرازو سيلو مالعإلا ةرازو

 .ثوحبلا ةرئاد سيلو تاساردلا ةرئاد

 ناونعلا بتكي نأ ىلع.ىعرفلاو ىسيئرلا ريرقتلا وأ ةلاسرلا وأ ثحبلا ناوئع -1
 .ىعرفلا ناونعلا نم ربكأ طخب ىسيئرلا

 .ةلاسرلا وأ ثحبلا دعم مسا 1

 .هل ىملعلا بصنملا وأ هبقل هيليو ؛ةيملعلا هتجردب اقوبسم ,ثحبلا ىلع فرشملا مسا -4

 .اهيلع لوصحلل ثحبلا مدقملا ةيملعلا ةجردلا مسا -6

 .ةنسلاو رهشلاب ثحبلا ميدقت خيرات 1١-

 .(باةيلاتلا ةحفصلا نوكت ثيحب اهيلع رهظي الو (أ) فرح ةفحصلا هذه ذخأت -!/

 :رسدقتو ركش (ب)

 هود د هنا نيوقتلا وأ ثحبلا ىف ةيساسألا ءازجألا نم ريدقتلاو ركشلا ربتعي
 ءانثأ هدعاس نم لك ىسني الو ركذتي الو .ليمجلاب فرتعي هنأ ىلإ ريشت ؛ثحابلا نع ةديج
 :ىلي ام ىعاري نأ ىلع ثحبلل هدادعإ
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 وأ ؛ةيملع ةجرد لينل هثحبب مدقتي ةداع ثحابلا نأل .هب فرتعم ريغ ديلقت ءادهإلا -

 ىف كارتشالا وأ - ماعلا ىأرلا عالطتسا ريراقت ىف امك - ةيلمع ضارغال

 .ةفلتخملا ةيعاذإلا تائيهلا نيب ةيملعلا تاقباسملا

 نم اعون بيست دق ىتلا تاغلابملا نع داعتبالا عم ءريبعتلا ىف ةطاسبلا ةاعارم -

 .ريدقتلاو ركشلا مهل هجوي نمل ةيساسحلا

 :موسرلاو لوادجلاو تايوتحملا مئاوق وأ سراهفلا اج)

 ةمئاقو .لوادجلا ةمئاق ,تايوتحملا ةمئاق :اهنم مئاوقلا وأ سراهفلا نم عاونأ ةدع دجوت

 .خلإ ...لاكشألا وأ روصلا وأ موسرلا

 دوجو نم دبال امنيب ؛ثحبلاب موسر وأ لوادج دوجو ىلع ةريخألا عاونألا دوجو فقوتيو

 لوادج نودب ثوحب ميدقت نكمي امنيب ؛تايوتحم نودب ثحب دجوي ال هنأل :تايوتحم ةمئاق

 .موسر وأ

 ةيسيئرلا باوبألا ةباتكب ىفتكي :امهلوأ تايودحملا مئاوق ةباتك ىف ناهاجتا دوجويو
 ىلع لهست تاليصفتو ثحابمو لوصف نم باوبألا هيوتحت ام رهظي :امهيناثو .طقن

 ةجاحلا نود اهيلع عالطإلا ىف بغري دق اياضقو رصانع نم ثحبلا ىف امب ماملإلا ئراقلا

 .هلك ثحبلا حفصت وأ ةءارق ىلإ

 ام ةحازاب تايوتحملا ةمئاق ىف ىعرف وه امو ىسيئر وه ام نيب ةقالعلا حيضوت بجيو

 هتيعبت رهظت ىتح ةباتكلا ةلآلا ىلع ةجودزم ةفاسم لداعي امب اليلق لخادلا ىلإ ىعرف وه

 .ىسيئرلا عوضوملل

 بابلا ناونع .لصفلا وأ بابلا مقر :رصانع ةئالث نم تايوتحملا ةمئاق نوكتتو

 :ىتآلا وحنلا ىلع تاحفصلا ماقرأ وأ مقر ءلصفلا وأ

 .16- م هتاجايتحاو هعقاو :ىنامعلا لفطلا :لو'الا بابلا
 8 ىنامعلا لفطلا عقاو :لوألا لصفلا

 ١١-١0.  ىنامعلا لفطلا تاجايتحا :ىناثلا لصفلا
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 رصانع ةثالث نم نوكتتو ةديدج ةحفصب أدبت لوادجلا مئاوقل ةبسنلابو

 اعل كب امك

 ةحفصلا مقر لودجلا ناونع لودجلا مقر

 7 ويدارلل ةساردلا ةنيع لافطألا ضرعت ىدم )١( مقر لودج

 :يلي ام لوادجلا مئاوق يف يعاريو

 .هرخآ ىلإ ثحبلا لوأ نم ةلسلسم لوادجلا -

 ثوحبلاو لئاسرلاب ةدوجوملا لوادجلا ىفو ,فورحلا سيلو ةيداعلا ماقرألا لوادجلا ذخأت -

 .ةريبكلا ةينامورلا ماقرألا ذخأت ةيبنجألا

 دمع ا :نرطس :ةتازتع لودنحلا مقر :هرصانع ةفاكل لودجلا لامكتسا نم دكأتلا -

 . .عجرم وأ ردصم نع لقنلا ةلاح ىف لودجلا ردصمو

 سيلو لودجلا ىلعأ - روصلاو موسرلا كلذكو - لودنجلا ناوسنعو مقر عضوي -
 .هلفسأ

 ةمئاق ىف عبتأ ام اهميظنت ىف عبتيو :ةلقتسم ةحفصب أدبت لاكشألا ةمئاقل ةبسنلابو

 لضفي ؛نيرشع نع عون لك داز اذاو ءروصلاو موسرلاو لاكشألا ددعت ةلاح ىفو .لوادجلا

 نفزحاو :ةينايبلا موسرلل ةمئاق كانه نوكت نأك ءاهنم لكل ةلقتسم ةمئاق صيصخت

 .خل!...ةيفارغوتوفلا روصلل ةثلاثو ؛ةيحيضوتلا موسرلل

 :ىلاتلا وحنلا ىلع اضيأ رصانع ةثالث نم موسرلا ةمئاق نوكقتو

 ةحفصلا مقر ةروصلا ناونع ةروصلا مقر

 ١ 2 ةنيز ةلحنلا ا رولا

 :ىتآلا انباتك ىف هانعبتا ىذلا بولسألا لوادجلا وأ تايوتحملل ءاوس مئاوقلا دادعإ بولسأ ىف عجار (*)

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا) .لاصتالا لئاسوب ىرصم ا لفطلا ةقالع .دبعلا ىلدع فطاع -

 .ص4ا١ ١9844( .باتكلل
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 :(ليصفتلاو بيوبتلاو ميسقتلا) ثحبلا شم( د |

 نيمسق وأ نيئزج ىلإ هميسقتب كلذو ,هتباتك ميظنت ىف كلذ رهظي نأ نم دبال ناك

 تاعرومجم تناك اذإف .هثحب بتكي ىذلا ثحابلا قطنم :هلك كلذ ىف لصيفلاو طقف
 ةلوبقم ةجرد ىلإ ضعب نع اهضعب ةلقتسم نوكت داكتو ةريبك هشحب اهلوانتي ىتلا راكفألا
 ةطبارتم لوصف نم تاعومجم نيوكت نكمي ناك اذإو ؛ميسقتلا ىلإ أجل ةعنقم اهنأل
 اذه ىف ىعارسو اباب نوكت نأ حلصت .ةلاحلا هذه ىف .اهنم ةعومجم لك نإف .راكفألا
 ش :ىلي ام ددصلا

 .ماسقألا وأ ءازجألا نع رظنلا ضُعِب ةلسلسم باوبألا -

 .باوبألا نع رظنلا ضغب ةلسلسم لوصفلا

 .لصفلا ةياهنب لسلستلا ىهتنيو لصفلا لخاد ةلسلسم ثحابملا -

 لك اهنم نوكتي ىتلا تاحفصل ا هدع ثيح نم لوصفلا نزاوت ىلع ةظفاحملا ةرورض -
 .(ناكمإلا ردق) لصف

 بسح) لوألا لصفلا وأ بابلا وأ مسقلا :كعنلا نم لوأ نم ىمقرلا بيترعلا أدبي -

 :انيدحبأ موسرلاو لوادجلاو

 لوصفل | ماقرأ لسلستو (ىدرف مقرب) ةديدج ةحفصب لصف لك اديب نأ بجي -
 ١(. مقر سيلو لوألا لصفلا) ماقرألا نم الدب ظافلألا مادختساب

 .هاوتحم نع ةحضاو هركف لصف لك ناونع ىطعُي نأ بجي 3

 عوضوملا نع هدعبت ةيوناث ليصافت ىف لسرتسي الأ ةرورض ىلإ ثحابلا هبتني نأ بجي -
 :ىلي ام هسفن لأسي نأ امئاد لواحيو هلوانتي ىذلا ىسيئرلا
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 ةقيرطبو هجهنمو ثحبلا ةلكشم ىف تحرط ىتلا ةيسيئرلا ةلئسألا نع تبجأ له +

 7 ةيسانم

 .؟ةيسيئرلا ةلئسألا باسح ىلع اريبك امامتها ةيوناثلا ةلئسألا تيلوأ له *

 اهب ميلستلا نكمي وأ ءاهب ملسم ئدابم ىلع نيهاربلاو ةلدألا نم ترثكأ له *

 ؟ةلوهسب

 ةلئسألا ىلع ةباجالل ديهمتتلا ىف ةيوناثلا ةلئسألا ىلع ةباجالا تدعاس له *

 ؟ةيسيئرلا

 ؟تانايبلا ريسفت وأ ةلدألا ضعب فذحب ام ةركف وأ ىأرل ازيحت تيدبأ له +

 .؟ثحبلا ريرقت نم ةيرورضلا ريغ داوملا عيمج تفذح له *

 1 ؟بجي امم رثكأ تاسابتقاو ةلثمأ تدروأ له *

 .؟ اهلجأ نم تعضو ىتلا فادهألا لوادجلا حضوت له *

 ؟ةيرخسلا تارابعو ىمهكتلا بولسألاو تاغلابملا تيشاحت له *

 .نحن .انأ :لثم عمجلا وأ درفملا ىف ءاوس ملكتملا ريمض لامعتسا نع تدعتبا له *

 ؟خلإ ...ىرن

 .؟ةيعوضومو ةيملع حورب نيرخآلا ءارآ تشقان له *

 : هعجارمو ثحبلا رداصم (ه)

 ءارجا نكمي ال ىتلا ةيلوألا ةداملا وه ردصملاف ,عجرملاو ردصملا نيب ةقرفتلا ىغبني
 عيمج نوكت .نيقرعملا لافطألا اياضقل ىفحصلا لوانتلا نع ثحب ىفف .اهنودب ثحبلا

 ىه نيقوعملا اياضق تلوانتو ثحبلا ةرتف لالخ ىف ةرداصلا تالجملاو فحصلا نم دادعألا .
 نيقوعملا اياضق لوانتت ىتلا ثوحبلاو بتكلا :هعجارم نوكت امنيب ؛ثحبلا اذهل ردصملا
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 اهيلإ عجر ىتلا عجارملاو رداصملا لك هعجارمو ففلا ار داصم نصت نأ ىقيتتف
 .لاجملا اذه ىف هتءارق لك سيلو هسفن ثحبلا نتم ىف ثحابلا

 :ىلي ام ةاعارم ىغبني هعجارمو ثحبلا رداصم ةمئاق دادعأ دنعو

 .عجارملا امهيناثو رداصملا امهلوأ :نيعون ىلإ عجارملاو رداصملا ميسقت ١-

 مث ةيبرعلا عجارملا ىلإ عجارملا ميسقت لشم ةيسيئر تاعومجم ىلإ عون لك ميسقت -؟
 عجارملا :لشم لقأ تاميسقت ىلإ الثم ةيبرعلا عجارملا ميسقت مث ةيبنجألا عجارملا
 :ىلاتلا وحنلا ىلع ةروشنملا ةيبرعلا عجارملاو ةروشنملا ريغ ةيبرعلا

 :ثحبلا عجارم :ايناث

 : ةروشنملا ريغ ثحبلا عجارم (|)

 .ةماعلا عجارملاو ةلدألا ١-

 .ةيملعلا لئاسرلا -"

 .ةصصختملا تائيهلا ثوحب -'"

 .ةيلوألا تاءاصحالا -

 .تارقؤملاو تاقلحلا ثرحب -6

 .ةيميلعتلا تاركذملا-

 : ةروشنملا ثحبلا عجارم (ب)

 .ةماعلا عجارملاو ةلدألا ١-

 .ةيبرعلا ةغللاب ةفلؤملا بتكلا -"

 .ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةمجرتملا بتكلا -

 :تايرودلا -4
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 ةماعلا تانرودلا تا /6

 .ةصصختملا تايرودلا

 ىدجبألا بيترتلا ثحابلا ىعاري نأ ىلع .ميسقتلا سفنب ةيبنجألا عجارملا بيترت نوكيو

 دوجو ةلاح ىفو ؛ةيبنجألا ثوحبلا ىف فلؤملا ةلئاع مسابو ؛ةيبرعلا ثوحبلا ىف فلؤملا مساب

 .اهنيوانعب ايدجبأ تافلؤملا بترت دحاو فلؤمل لمع نم رثكأ

 : قحالملا( 9 )

 نكمي ال ىتلاو .ثحبلا نومضمب ةلصلا تاذ ةيليصفتلا تانايبلا قحالملا نمضتت

 نيناوقلا صوصنو طئارخلاو روصلاو ةيليصفتلا لوادجلاك .هسفن نتملا ىف اهداريا

 تافيرعتلاو نومضملا ليلحت وأ ةيناديملا ةساردلا تارامتساك ةمدختسملا تارامتسالاو

 .خلإ ... ةيئارجالا

 :يلي ام قحالملا يف يعاريو

 كعايلاف «كيعبلا نتم:ىف اهب ةليظلا ثا هازملا تيترت سفنب قغاللا تايرعستما ترث د

 لصتي ام قحالملا ىف دروي نأ هيلع نومضملا ليلحتل ًالوأ هثحب ىف ضرعت اذإ

 .ليلحتلا ةرامتسا درويف :ىقطنملا بيترتلا كلذ ىف ىعاريو ًالوأ نومضملا ليلحتب

 .سكعلا سيلو ةيليصفتلا لوادجلا مث .اهتافيرعت مث

 تافيرعتلا ةلاح ىفف ؛عجرملا وأ ردصملا مسا داريا سابتسقالا ةلاح ىف ىعاريو -

 مسا دروي نيناوقلا صوصن ةلاح ىفو ىشاوحلا ىف عجارملاو رداصملا دروي ةيئارجالا

 .تارارقلا وأ نيناوقلا هذه اهنم ىقتسا ىتلا - اهخيراتو - ةديرجلا

 :مالعإلاو تاعوضوملا سراهف (ز)
 دق نكلو .مالعإلل رخآو تاعوضوملل ًاسرهف لمع ىأل نوكي نأ ىرورضلا نم سيل

 عوضوم الإ همهي ال ىذلا ءىراقلا تقو ريفوت لجأ نم ًانايحأ اهيلإ ءوجللا رمألا بلطتي

 لكيه نينسح دمحم بتك) بتكلا فيلأت ىف بولسألا اذه لضفيو نيعم صخش وأ نيعم

 ظ ٠ ار
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 :ميقرتلاو عيرفتلا :ايناث

 :عيرفتلا )١(

 ىلإ ماسقألا هذه دحأ مسق مث .ماسقأ ةثالث ام ةلأسم مسق اذإ ثحابلا ىعاري نأ بجي
 | ظ :ىلي ام اذكهو نيعرف

 .لوصألا رطسأ ءدب نع ًاليلق هلخاد عورفلا رطسأ أدبت نأ -

 .ةيانعو طبض لكب رخآلا تحت اهدحأ ةدحاولا هبترلا تاذ رطسألا عضوت نأ -

 جورفلاو ماسقألاب فيرعتلل ثحابلا اهعضو ىتلا فورحلا وأ ماقرألا ىف ةقدلا -
 :ىلي امك

 ,ًالوأ

()- 

 : -(ب)

 ١-

 ا

 -( ج)

 .اذكهو

 | :ميقرتلا -(ب)
 ناتطقنلا ,ةطوقنملا ةلصافلا ؛ةلصافلا ,ةطقنلا :ميقرتلا تامالع ميقرتلاب دوصقللا

 ,ناليطتسملا ناسوقلا ,ناينحنملا ناسوقلا ؛بجعتلا ةمالع .ماهفتسالا ةمالع ,ناتيسأرلا
 .خلا ...ناسوقلا .ناتجودزملا ناتلوشلا ؛ناتطرشلا ,ةطرشلا

 لئاسرلاو ثوحبلاو ريراقتلا ةباتك ىف ةي ,رورضلا رصانعلا نم ميقرتلا تامالع ربتعتو
 :ةمالع لك مادختسا دودح ةفرعم ةرورض هعم ىغبني امم ةيعماجلا

 ا



 :(.) ةطقنلا

 ءاهتنا دنعو .ةيظفللا اهتالمكم لك ةيفوتسملا ةماتلا ةلمجلا ةياهن ىف ةطقنلا عضوت

 | .مالكلا

 :(2) ةلصفلا

 امهنم نوكتل نيتلماكتم نيترابع نيبو :ىنعملا ىف طابترا امهنيب نيتلمج نيب عضوت
 نيب كلذكو .اهلبق ام ىلع امهنم لك ةفوطعملا تارابعلا وأ تادرفملا نيبو ؛ةديفم ةلمج

 :(؛) ةطوقنملا ةلصفلا

 1 ؛مالعإلا لئاسو لضفأ نويزفيلتلا :لثم اهيف ببس اهدعب ام ةلمج دعب عضوت

 ؛هب اوذخف ريخلا متيأر اذإ :لثم بارعالا نود ىنعملا ىف نيتطبترملا نيتلمجلا نيب كلذكو

 .هوعد رشلا فار اذإاو

 :(:) ناتطقنلا

 .ىنينعي ال :لوقأ مث فطعاف ...ملكتملاو مالكلا وأ لوقملاو لوقلا نيب ناتطقنلا عضوت

 ةلثمألا لبق عضوت امك .خلا ...ماهبالا :سمخ نيديلا عبصأ :لثم ةفانسقا و كلا ليندا
 .ةلثمألا ىف :لثم ةملك دعبو ةدعاق حضوت ىتلا

 :(؟) ماهفتسالا ةمالع

 دنب دنع ةصاخو .ةردقم مأ ةرهاظ هتادا تناكأ ءاوس ماهفتسالا ةلمج بقع عضوت

 .اهيلع ةباجالا ىلإ ةساردلا ىعست ىتلا تالؤاستلا

 :(!) لاعفنالا ةمالع

 فسأت وأ ءاعد وأ ةثاغتسا وأ بجعت وأ نزح وأ حرف نع يربي ةليضرعا عضرت

 .!ىراشب :لثم

 - مالو



 :(-) ةطرشلا

 .امهيمسأ راركت نع ىنغتسا اذإ نينثا نيب ةرواحملا ةلاح ىف رطسلا لوأ ىف عضوت
 :لثم رطسلا لوأ ىف ًاناونع اعقو اذإ دودعملاو ددعلا نيبو

 ١- ش |

 ناتطرشلا )- ... -(:

 .اهدعب امي اهلهق ام لصتيف ةضرتعم ةملك وأ ةلمج الصفيل ناتطرشلا عضوت

 :6 آل ناتجودزملا ناتلوشلا

 لقانلا مالك ايانث ىف ةعوضوملاو ريغلا مالك نم ًايفرح ةلوقنملا تارابعلا امهنيب عضوتو

 :(....) فذحلا ةمالع

 ,سابتقالا ,انلاث

 ةيلمعلا هذه ىمستو نيصصختملاو نيثحابلا نم هريغ راكفأو ءارآب ثحابلا نيعتسي

 :ىلي ام ةاعارم ثحابلا ىلع ىغبنيو سابتقالا

 :ُ ” نيتلوشلا نيب سابتقالا عضو (أ)

 هلثم مقر هلباقي ىذلا رطسلا نع ًاليلق اعفترم نوكي ةريخألا ةلوشلا ىلع مقر عضو (ب)
 ةيملعلا ةغبصلا ىفضي دانسإلا اذه نأل عجرملا وأ ردصملا تانايب ركذل ةيشاحلا ىف
 دا ” ثحابلا ةنامأ دكؤيو :ةيعوضوملا هتميق نم ديزيو ثحبلا ىلع

 امهم ةدحاولا ةرملا ىف روطس ةتس نع ديزي الأ ايملع لضفألاف :سابتقالا ةيلوقعم (ج)
 هب ريبكلا سابتقالا نأل .لضفأ ناك اريغص سابتقالا ناك املكف ,فورظلا تناك

 دم.



 هناف ةحفص هسابتقا داري ام زواجت اذاو .ءىراقلا ركف تيتشت :اهنم بويع ةدع

 ريشيو صاخلا هبولسأ ىف ىنعملا بتاكلا غوصي لب ؛ىفرحلا سابتقالا ذئنيح زوجي ال

 :ىتآلا عجرملا نم سبتقأ دق - ظافلالا ال - ىنعملا اذه نأ ديفي ام ىلإ ةيشاحلا ىف

 لقان درجم ثحابلا لعجت ىتلا ةجردلا ىلإ عجارملاب ةناعتسالا ىف قارغالا مدع (د)

 مستت ةيراكتبا ةيلمع ىملعلا ثحبلاف ؛ىرخألا عجارملاب ةدوجوملا تامولعملل

 .ةنامالاو ةيعوضوملاو ةديحلاو ةلاصالاب

 :عجارملا تابنا قرطو فادهأ .ًاعبار

 :ىشاوحلا ىف عجارملا تابثا فادهأ ( أ)

 :اهنم فادهأ ةدع قيقحت ىشاوحلا ىف عجارملا تابثا ةيلمع فدهتست

 .ةيملعلا ةنامالا رصنع ىلع ديكأتلا ١-

 .هتدوجو ثحبلا ةلاصا ىلع ليلدتلا -؟

 .ثحابلا ةيعوضوم ىلع زيكرتلا -*

 لفات ةبيسلعلا ؟داسلت ةيسانئنألا عجارملا ىلإ لوصولا ىف ءىراقلا ةدعاسم -غ
' 0 

 :عجارملا تابثا قرط (ب)

 :اهنم عجارملا تابثال قرط ةدع دجوت

 :لقتسملا ميقرتلا ١-

 ذإ ؛ًاعوبش اهرثكأو اهلهسأو عجارملا تابثا قرط لضفأ لقتسملا ميقرتلا انيأر ىف ربتعي

 عضوتو ةحفصلا ءاهتناب ىهتنتو دحاو مقرب ماقرألا أدبت ,اهماقرأب ةحفص لك لقتست
 .ةحفصلا لفسأ ةيشاحلا ىف عجرملا تانايب

 هس يا مع



 :ىلصفلا لسلستملا ميقرتلا -'"

 مقرلاب أدبي ذإ ؛لسلستلاب هلك لصفلا ميقرت ىلع ىلصفلا لسلستملا ميقرتلا دمتعي
 .*لصفلا ةياهن ىف اهلك ىشاوحلا عمجتو .دحاولا لصفلا ءاهتناب ماقرألا ىهتنتو دحاو

 :ماعلا لسلستملا ميقرتلا -!"

 ءاهتناب ىهتنيو دحاو مقرلاب أدبي ذإ هلك ثحبلا ىلع ماعلا لسلستملا ميقرتلا دمتعيو

 علصي ال انيأر ىف عونلا اذه نأ الإ .باتتكلا ةياهن ىف اهلك ىشاوحلا عمجتو .ثحبلا
 .ماقرألا مخضتت ال ىتح مجحلا ةريبكلا بتكلل الو هاروتكدلاو ريتسجاملا لئاسرك ثوحبلل

 :اهسفن روطسلا لخاد ميقرتلا -4

 نيب ةباتكلا ءانثأ درويو ؛ةلسلسم ًاماقرأ عجارملا ةمئاقب عجارملا ءاطعا ىلع دمتعيو
 هنأل بولسألا اذه ضفرنو )١6( )١5-١7(. اذكه ةحفصلا مقرو عجرملا مقر نيسوق
 ثحبلا ةباتك نم ءاهتنالا دعب اماه ًاعجرم دجو اذإ ىذلا ,اضيأ ثحابللو ءىراقلل بعتم
 لك رييغت هيلع بترتي امم ىدجبالا هبيترت ىف هعضو كلذ مزلتسا .هنم ةدافتسالا لواحو
 .هلك ثحبلا ىف عجرم رخآك ءىجي ًايدجبأ عجرملا اذه ناك اذإ الإ مهللا ؛ةيعجرملا تادانسالا

 .ىشاوحلا ىف عجارملا تابثا بيلاسأ ًاسماخ

 :ىلي ام اهنم ايقيثوت لضفن عجارملا تابثال ةفلتخم بيلاسأو سرادم دجوت

 :ةروشنملا ةفلؤملا ةيبنجألا وأ ةيبرعلا بتكلا ةلاح ىف ( أ)

 :ىلي ام بسح ةروشنملا ةفلؤملا ةيبنجألا وأ ةيبرعلا عجارملا تابثا قرط فلتخت

 .نيفلؤملا ددع -

 .نيفلؤم دوجو مدع وأ دوجو -

 .ةرم ىناث وأ ةرم لوأ :مادختسإلا ةرم -

 قرطو ماععلا ىأرلا :ناونعب ماعلا اذه ىبرعلا ركفلا راد نع رداصلا انباتك ىف برلسألا اذه انعبتا *
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 :ةرم لوأل باتكلل عوجرلا ةلاح ىف - ١/أ

 :ةرم لوأل دحاو فلؤم هل باتكل عوجرلا ةلاح ىف - ١/١

 :ةيتآلا تانايبلا بتكت

 .ةطقنب اعوبتم ىبنجألا فلؤملا ةلئاع مساو ةيداعلا ةقيرطلاب ةطقنب ًاعوبتم فلؤملا مسا 0

 ةمالعب لصفي ًايعرف ًاناونع هل ناك اذإ الإ .ةطقنب ًاعويتم باتكلا ناونع -

 ناونعلا تحتو ةطقن مث ىعرفلا ناونعلاب ًاعوبتم :(ناتطقنلا) ىكاردتسالا فقولا

 .*«دوسأ طنبب ةعابطلا ةلاح ىف عمجي وأ طخ

 .ةطقنب ًاعوبتم باتكلا سفنل ءزج نم رثكأ دوجو ةلاح ىف ءزجلا مقر -

 .ةطقنب ًاعوبتم اهدوجو ةلاح ىف ةعبطلا مقر -

 .هلصافب ًاعوبتم .رشانلا مساف :ىكاردتسالا فقولا ةمالعب ًاعوبتم رشنلا ناكم -

 .نيسوق نيب ةثالثلا تانايبلا هذه نوكت نأ ىلع رشنلا خيراتف

 .تاحفصلا ماقرأ وأ مقر -

 :لاثم

 :ةرهاقلا) ؟ج .ةياعدلاو ايجولويديالا :ةيسفنلا برح او ماعلا ىأرلا .ىماهتلا راتخم -

 . .90١ص ١91/8( ,فراعملا راد

 . 05ص ( 6 ,ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) "ط .ةيمنتلاو مالعإلا .دمحم ديس دمحم -

 .ةيرصم ةيرق ىف ةيناديم ةسارد :ىعامتجالا ريغتلاو لاصتالا بيلاسأ .ةدرع درمحم -

 .7١-6١©ص ص (١ةؤالا :؛فراعملا راد :ةرهاقلا)

 :فلؤم مسا دوجو نودب ةرم لوأل باتكلل عوجرلا ةلاح ىف -/1/أ

 :لثم باتكلا تردصأ ىتلا ةيملعلا ةهجلا فلؤملا مسا بلاغلا ىف نوكي

 7٠٠١/1419. ماع نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحال ىونسلا باتكلا .نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا -

 .68١ص (؟١٠٠٠ .داحتالا :ةرهاقلا)

 3٠٠١(. .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) هسايق قرطو ماعلا ىأرلا .دبعلا ىلدع فطاع -

 - مم



 :ةرم لوأل باتكلل عوجرلاو فلؤم نم رثكأ دوجو ةلاح ىف -"/1/أ

 :ىتآلا وحنلا ىلع بتكي ,فلؤم نم رثكأ باتكلل ناك اذإ

 .ن.د :ةرهاقلا) .ةيمنتلا ىف هرودو ىلحم ا نويزفيلتلا .اضر ىلدع .دبعلا ىلدع فطاع -

 .(تءد

 .بيبل نانوي زيزع ىماس .تاباص ليلخ :فيلأت .رصم ىف ةفاحصلا ةيرح .تاباص ليلخ -
 .(ت.د .ىبرعلا ىعولا راد :ةرهاقلا)

 ,ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) ىليجستلا مليفلا سسأ .ىلع ماما ىولس .ىديدحلا ديعس ىنم -
 ا

 :ةرم لوأل هيلإ عوجرلاو باتكلل ررحم دوجو ةلاح ىف -غ/١1/أ

 .(85١ا/. ,؛باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا)

 ةيكلم سيول : ىف ىورقلا عمتجم ا ىف ميقلا ةسارد ىف ةيجهنم تالكشم .ةدرع دومحم

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا) "جم .ىعامتجالا سفنلا ملع ىف تاءارق .( ررحصم)
 .ل.-0هص ص (ذا/9 ,باتكلل

 :ةيناثلا ةرملل باتكلاب ةناعتسالا تالاح ىف - ؟/أ

 - عجرم وأ باتك دوجو مدعو ةيلات تارم وأ ةرم باتكلاب ةناعتسإلا ةلاح ىف - ١1/١/أ

 اذهو لوألا مادختسالا نيب لصاوف دوجو مدعو فلؤملل رخآ - ةعون ناك ايأ

 :ةرشابم هل ىلاتلا مادختسالا

 لاثملا رارغ ىلع ةيبرعلا عجارملا ىف ةحفصلا مقر مث قباسلا عجرملا :حلطصم بتكت

 . :ىتآلا

 (؟..١ .بتكلا ملاع :ةرهاقلا) .ةماعلا تاقالعلل ةيملعلا سسألا .ةرجع ىلع ١١(
 .60١ص

 .7١ص .قباسلا عجرملا (؟)
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 انمامأ نوكي لصاوف دوجو عم ةيلات تارم وأ ةرم باتكلاب ةناعتسالا ةلاح ىف -7/١/أ

 :نيتلاح

 :ىلي ام بتكي فلؤملل دحاو باتك ةلاح ىف -/7/7/أ

 .فلؤملا مسا -

 .دوسأ طنبب وأ (طخ هتحت١ قباس عجرم :حلطصم -

 .(4 مقر ىف امك) ىتآلا وحنلا ىلع تاحفصل | ماقرأ وأ مقر -

 )١١( .؟ .ىداعملا زوريف :ةرهاقلا) .ماعلا ىأرلاو لاصتالا تايرظن .دبعلا ىلدع فطاع .١
 ص ١٠١.

 .6١ص .قباسلا عجرملا (؟)

 ةيرصملا رادلا :ةرهاقلا) .ةرصاعم ا هتايرظنو لاصتالا .نيسح ىليل .ىواكم دامع نسح (؟)
 ١. 68ص (989١ا/ ,ةينائبللا

 ١١. ص .قباس عجرم .دبعلا ىلدع فطاع (4)

 :ىلي ام بتكي فلؤملل رثكأ وأ نيباتك دوجو ةلاح ىف -/5/7/أ

 .فلؤملا مسا -

 .باتكلا ناونع -

 .دوسأ طنبب وأ (طخ هتحت) قباس عجرم حلطصم -

 .تاحفصلا ماقرأ 5 مقر 9

 ةلاكو :تيوكلا) .ةيسايسلا ملع ىف ثحبلا قرطو جهانم ىف ةمدقم .ىفونملالامك )١(
 ١9488( ص١٠١. ١ .تاعوبطملا

 ١984( .قرشلا ةضهن ةبتكم :ةرهاقلا) .لاصتالا ىف تاسارد .داشر رافغلا دبع (؟)
 .١١ضص

 ةضهن ةعبطم :ةرهاقلا) .ةيسايسلا جئاتنلا ىف ةسارد :ماعلا ىأرلا .داشر رافغلا دبع (')
 ١. 5ص ١94814( .قرشلا

 م

 ممله



 .؟١5ص ١9485( .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا) .ةهجوملا تاعاذإلا .ىناولحلا ىجام (4)

 ١. ١ص .قباس عجرم .لاصتالا تاسارد .داشر رافغلا دبع (0)

 .؟ 0 ص .قباس عجرم .ىناولحلا ىجام (1)

 :يلي ام ةاعارم عم ةيبنجألا عجارملا يف بولسألا سفنو

 .(00.61[) .قباس عجرم حلطصم لباقي -

 :ىتآلا وحنلا ىلع (1010) قباسلا عجرملا حلطصم لباقيو ب

 (1) [[عممعووإل, 8. طيطانع 0مامنم». (نهلتكمستأو آم.ال/, [معب 1975) م. 0.

 (2) ل 2.1 سيلو ١١ص .قباسلا عجرملا (؟)

 (3) 0و 1ؤ5ور, 2. (مل) للمجد 00و01: هلأ0و)+ 1غعدعهن عأأ . (ا] عجب "ل نتلعع 1

 منطا1 وطعن, 1974) م. 10.

 (4) طعممعومدإلا 8. 0م.عأا# , م. 1

 (5) طوحزومرو 2. (مهلل. طيطاتع 0مايعقمرو . (] عجب ال وءاع طءوعوعمع 8نطأ1ذطععك. 1978)
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 .ًاضيأ عجرملا مسا ركذ نم دبالف باتك نم رثكأ هل 12015105 انه

 (6) طعوصعدوإلا 8. 00م.0أ4 ,

 (7) هلأ وأور, 2. (مل) . لاعكد (هدوبنتع عالم: 1[ ءدعهت أ. (0م.عأأ , م. |

 (8) 1نل 2. 19.

 :ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةمجرتملا بتكلا ىف (ب)

 ةقباسلا بيلاسألا سفن ىشاوحلا ىف ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةمجرتملا بتكلا ةباتك ىف عبتي

 ةاعارم عم لصاوف دوجو مدع وأ دوجو عم تارم ةدع وأ .ةرم لوأ اهيلإ عوجرلا دنع ءاوس

 :ةيتآلا تافالتخالا

 سم 75/8



 متنا ىلع نينحألا ةلئانع سا هيدتب عيشلولا ءايمشأ وأ كلؤنملا مشا -

 مسا لجسي :ةفيلخ نايعش انذاتسأ لوقي) .ةطقنب ًاعوبتم هسفن فلؤملا

 ىقبيو ؛ىبنجألا فلؤملا مسا بلقي ثيحب هتلود ىف دئاسلا فرعلل ًاقبط فلؤملا

 مسألا لخديو ةيعيبطلا ةغيصلاب ًامومع ثيدحلا ىبرعلا وأ ىنطولا فلؤملا مسا

 توعنو ةيملع باقلأب مسالا عبتي الأ ةاعارم عم .رهشألا ءزجلاب ميدقلا ىبرعلا

 : ةقيؤ

 دوسأ طنبب ةبوتكم وأ طخ اهتحتو ىكاردتسا فقو ةقالعب ةعوبتم ةمجرت ةملك -
 .ةطقنب ةعوبتم ةيداعلا ةقيرطلاب نيمجرتملا وأ مجرتملا مسا اهدعبو

 دوسأ طنبب ةيوتكم وأ طخ اهتحتو ىكاردتسا فقو ةمالعب ةعوبتم ةعجارم ةملك -

 .ةطقنب ةعوبتم ةيداعلا ةقيرطلاب نيعجارملا وأ عجارملا مسا اهدعبو

 عوجرلا دنع ةيبرعلا بتكلا ىلإ عوجرلا ةلاح ىف اهحرش قبس ىتلا رصانعلا ىقاب -

 .لصاوف دوجو مدع وأ دوجو عم تارم ةدع وأ ةرم لوأل اهيلإ

 :لاثم

 .نيطسلف عيدو :ةمجرت .نيكاو نيودا :فيلأت .لاصتالا لئاسو ىلإ ةمدقم .نيودا ؛نيكاو ١(

 .590ص ١94١( .ةيراجتلا مارهألا عباطم :ةرهاقلا)

 .نوسوتيب رودويت ؛زرفير مايلو :فيلأت .ثيدح ا عمتجم او مالعإلا لئاسو .مايلو ءزرفير (؟)

 ليلخ :ةمجرت .ناهولكام لاشرام :فيلأت .لاصتالا لئاسو مهفن فيك .لاشرام .ناهولكام (')
 ليلخ :ميدقتو ةعجارم .بيبل دعس ؛ىنيسحلا دمحم ديسلا .ىرهوجلا دومحم دمحم .ءتاباص

 .١.5ص ١91/6( .ةيبرعلا ةضهنلا راد :ةرهاقلا) .تاباص

 :ةروشنملا ريغ ةيبنجألاو ةيبرعلا ثوحبلا (ج)

 :ىلي ام ةروشنملا ريغ ةيبنجألاو ةيبرعلا ثوحبلا تابثا ىف ثحايلا عبتي

 .ةطقنب ًاعوبتم فلؤملا مسا -

 " ةجودزملا صيصنتلا ةمالع لخاد ثحبلا ناونع -

- 5/7 
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 طنبب وأ طخ اهتحت هلجأ نم دعأ ىذلا ضرغلا وأ ثحبلا اهل مدقملا ةجردلا فصو -
 .دوسا

 .اهحرش قباسلا رصانعلا ىقاب مث -

 :ةلثمأ

 جمارب لالخ نم تامولعملاب ىرصملا لفطلا دادما ىف نويزفيلتلا رود» .دبعلا ىلدع فطاع -
 .ةرهاقلا ةعماج مالعإلا ةيلك :ةرهاقلا) .هاروتكد ةلاسر ."ةيناديمو ةيليلحت ةسارد :لافطألا

 مالعإلا ةيلك :ةرهاقلا) ةيميلعت ةركذم .«هسايق قرطو ماعلا ىأرلا» .دبعلا ىلدع فطاع -
 .١٠١ص ١986( .ةرهاقلا ةعماج

 طيطختلا دهعم :ةرهاقلا) ةيلخاد ةركذم .«ىعاذإلا طيطختلا» .دبعلا ىلدع فطاع -
 .0١ص /١5481( .ىمرقلا

 ىف نيدهاشملاو نيعمتسملا ثوحب نم ةيدمع ةنيعل ةيليلحت ةسارد» .دبعلا ىلدع فطاع -

 ١. ١ص .198/ سنوتب نيدهاشملاو نيعمتسملا ثوحب ةودن :ىف .«ىبرعلا نطولا

 :ةصصختملا وأ ةماعلا تايرودلاب ةروشنملا ثوحبلا ( د)

 ةماعلا تايرودلاب ةروشنملا تالاقملاو ثوحبلا تانايب تابثا ىف ثحابلا عبتي

 :ىلي ام ةصصختملاو

 .ةطقنب اعوبتم فلؤملا مسا -

 .ةطقنب ةعوبتم ةجودزملا صيصنتلا ةمالع لخاد لاقملا ناونع -

 .دوسأ طنبب وأ طخ اهتحتو ىكاردتسا فقو ةمالعب ةعوبتم (ىف) ةملك -

 .ةطقنب اعوبتم دوسأ طنبب وأ طخ اهتحتو ةلجملا مسا -

 .هلصافب ًاعوبتم دلجملا مقر -

 .هلصافب ًاعوبتم دلجملا مقر -

 .ةطقنب ًاعوبتم ددعلا خيرات -

 .تاحفصلا ماقرأ وأ مقر -

 م 58-



 :ةلثمأ

 مالعإلا :ىف .«ةيدقن ةرظن :ناسنالا قوقحو ماعلا ىأرلا تاعالطتسا» .ىماهتلا راتخم ١-
 . ١-١195 15ص ص .94١ال وينوي .١١ع .ىبرعلا

 ىلاجم ىف عروبطملا ىبرعلا ىركفلا جاتنإلل ىفارغويليبلا ليلدلا لوح» .دبعلا فطاع -؟

 ص . 64غ سطسغا :17عا .ثرحبلا :ىف ١987( ماع ىتح نويزفيلتلاو ويدارلا

 .15980-8١.ص

 .15988/5؟/1١ موي ,.؟؟05ع .مويلا رابخأ : ىف .«ةرهاقلا ىف مهب ًابحرم » .ةدعس ميهأربأ -

 ١. ص

 ةعاذإلا ةلجم :ىف «موجنلا مجن ىلع موجههلا ءارو نم :ماما لداع» .تاكرب دمحم -غ

 . "1-7١ . ص ص 1588/1١/1١. ىف .؟/09ع .نويزفيلتلاو
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 هعجارمو سماخلا لصفلا رداصم

 ص ا(9953١ .ةيميداكالا ةبتكملا :ةرهاقلا) .هجهانمو ىملعلا ثحبلا لوصأ .ردب ردت
 ا 0-57١ص

 بادآلا ةيلك تابتكملا مسق :ةرهاقلا) حبلا ةباتكو ةبتكم ا ىف بلاطلا ليلد .ردب لدتا
 .(9١ا/8 .ةرهاقلا ةعماج

 .(1597١؟ .عيزوتلل ىدوعسلا زكرملا :ةدج) ىملعلا ثحبلا ةباتك طيسبت .ىتاعاس نيمأ
 .(ت.د .باتكلا ملاع :ةرهاقلا) .ةباتكو ًاقطن :ةيبرعلا انتغل .نورخأو قيفوت ايركز

 ١91/5(. .بتكلا ملاع :ةرهاقلا) .ءىدابم او سسألا :مالعإلا ثوحب .نيسح دمحم ريمس
 .تامولعم او تابتكم ا ملع ىف ثحبلا جهانم ىف تارواحم ا .ةفيلخ زيزعلا دبع نابعش
 .(9١ا/ا/ ؛ةينانبللا ةيرصملا رادلا :ةرهاقلا)

 ةرودلا :ىسف .«ةيملعلا ثوحيلاو ريراقتلا ةباتكل ةيملعلا سسألا» .دبعلا ىلدع فطاع
 .1587 وينوي . ةينامعلا مالعإلا ةرازوب رئاودلا ىريدم ىلوألا ةيبيردتلا

 ةرودلا :ىف تاعئاشلاو ماعلا ىأرلا تاعالطتسا ريراقت ةباتك سسأ» .دبعلا ىلدع فطاع
 ١590 وينري .ةينامعلا مالعإلا ةرازوب ماعلا ىأرلاو ةعاذإلا ىلسارل ىلوألا ةيبيردتلا
 ,ىناهلا ةبتكم :ةرهاقلا) .ةيمالعإلا ثوحبلا ىف ىملعلا جهنم ا .دبعلا ىلدع فطاع

 .( ١944

 .(تءد

 ١597(. .قورشلا راد :ةدج١ .ىملعلا ثحبلا ةباتك .ناميلس وبأ ميهاربا باهولا دبع
 ,ةيعماجللا ةفرعملا راد :ةيردنكسالا) .ىعامتجإلا ثحبلا ميمصت .ىبلح قزارلا دبع ىلع

 .(اؤىلك

 .(ت.د .سمش نيع ةبتكم :ةرهاقلا) .ىملعلا ثحبلا جهنم .لماك بكوك

 ريتسجام ا لئاسر ةباتكل ةيملعلا سسألا !ددنخأ نسحم ؛ىدوعس ىنغلا دبع ذمحم |
 ١985(. .ةيرصملا رلجنالا ةبتكم :ةرهاقلا) .هاروتكدلاو
 نيع ةبتكم :ةرهاقلا) .ةيملعلا لئاسرلاو ثوحبلا دادعإ ىف نيثحابلا ليلد .فاسع دومحم
 .(ت .5 .«١ سمش
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 :ةرهاقلا) ةيعماج ا لئاسرلاو ثوحبلا ةباتكو دادعإ نف .ىوالكنلا دمحا توويح قرض

 ش ١985(. :قرشلا ةضهن ةبتكم

 تايصوتو تاهيجوتو تاميلعت :هثحب عبطو ميظنت ىف ثحابلا ليلد .ناميلس هللا اطع رينم ب

 ١98٠(. .ةثيدحلا فراعملا ةبتكم :ةرهاقلا)

 .(5١ا/9 .خيرملا راد :ضايرلا) اهتباتكو ثوحبلا جهانم .ىضاقلا ىفطصم فسوي -

 - 8عنيعرل ةلطنلا ةحلع 146416 1ءدعمنعأ 1 ءءابتتونم5د . (امهلمدت 5هقع

 هنطا1تاتومح. 1991) مم. 99-5

 - عواماام, زل 2. ع طنوط, آل, 5. طمر» (0 عما ك ط]:.8ل. (ا ممله: ال85 ال, 996[1).

- 





 6 موال 10 وما طراز قط واو ترو لازم عل ظنت اك ءادسهالا

 428 و ا ل أدج ةيتاذ ةسمدقم

 ماعلا ىأرلا ثوحب ىف اهتامادختسإو تانيعلا عاونا :لوألا لصفلا
 فرو 0 مالعإلاو

 لاير 000000000 تانيعلا ثوحبو ةلماشلا ثوحبلا نيب ةنراقم :ًالوأ
 م 2س ل سل لل ع سل طع عع ع عسل عع عم مع هع م عع همس همم هع ةلماشلا ثوحبلا ( [)

 لا ا تانيعلا ثوحب (ب)

 ماعلا ىأرلا ثوحب ىف ةنيسعلا قيرط نع ثحبلا تازيمم (ج)

 000000000000000 مالعإلاو

 ضلمللا يل مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف تانيعلا عاونأ :ًيناث
 يضل 0 0 :ةيلامتحالا ريغ تانيعلا([)

 ماا 00000 00000011 222 ةضراعلا تانيعلا ١>

 0 0000000000 1 1 ” ةيدمعلا تاتيعلا -؟

 ]10 لس سل لع طع عل عسل عع عع هع عع عم هع عع عمم ةيممملا ةديعلا ال

 112 ل ةلقتسملا طباوضلا بولسأ 7/١

 8 يي ا وحما ًيلدابت ةطبترملا طباوضلا بولسأ ٠/
 ننن 2: ةرفاوتملا تانيعلا -4
 لإ 0 0 نيعوطتملا ةنيع -6

 ناو 0 :ةيلامتحإلا تانيعلا (ب)

 آؤ-14 2 ع سطع عع مص معمم ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا ١-

 لا 0 رشابملا عارتقالا 1١-

 ىلإ 00 2-- ةيئاوشعلا لوادجلا 0
 10 يهتم موك اد ياسا ع ىلآلا بساحلا



 ا يي ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا بويعو ايازم
 10 ةمظتنملا ةيئاوشعلا ةنيعلا -"؟

 ةنيعلاو ةمظتنملا ةيئاوشعلا ةنيعلا نيب فالتخالا هجوأ -1

 نإ 0 يي ةطيسبلا ةيئاوشعلا

 ىلإ 00 ةمظتنملا ةيئاوشعلا ةنيعلا بويعو ايازم -6/7

 ؟ ك1 تشم مو داس كاع واتم ةيقبطلا ةيئاوشعلا ةنيعلا -“

 ةيئاوشعلا ةنيسعلا ىف اهرفاوت بجي ىتلا طورشلا 7/١-

 ا 0000-بب ا ةيقبطلا

 000000 0 0 ةيقبطلا ةيئاوشعلا ةنيعلا تازيمم -*/*

 1 ةيقبطلا ةيئاوشعلا ةنيعلا رايتخا تايوتسم -"/1*

 اا 1 1 1 ةتباثلا ةيئاوشعلا ةنيعلا -غ

 11 يو اة سال ةتباثلا ةيئاوشعلا ةنيعلا ايازه -/4

 05 و وت سس ةفاقلا ةيئاوشفلا ةتيعلا تويغ ت4

 0 ا لحارملا ةددعتم ةنيعلا -ه

 ىف تانيعلاب ةلصتملا ةيملعلا تاحلطصملا ضعب فيرعت :ًأثلا

 ركنا :مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسإ

 00 ]1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 1 عمتجملا ( ا(

 ار يو ا ا ل ا ةثاعملا تادحو (ب)

 11 ا ا ا راطإلا (ج)

 "9 .. مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسا ىف تانيعلا ءاطخا (د)

 ط0 0 00 ةنياعملا ءاطخأ -١/د

 0 ل ا زيحتلا ءاطخأ -؟/د

 ارش ااا 1 1 1 1 1 1 1 ا هعجارمو لو'لا لصفلا رداصم

 0 اا لوألا لصفلل ةيقيبطتلا جذامنلا



 بحس ىف مدختست ىتلا ةيئاوشعلا لوادجلا نم لاثم :لوألا جذومنلا

 100 ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا

 عمتجملا) ةيقبط ةيئاوشع ةنيع نيوكت تاوطخ جذوف :ىناشلا جذوسنلا

 112111011111111 (ةينامعلا ةحصلا ةرازو

 تاوطخو ةيوئملا بسنلاب ىلصألا عمتجملا لوادج جذوف :ثلاشلا جذومنلا

 1 ًايلدابت ةطبترملا طباوضلا بولسأب صصح ةنيع نيوكت
 ىتلا تادرفملا ليزنت ىلوتيل ثحابلل ملست ةرامتسا جذومن :عبارلا جذومنلا

 07-0 ءءءء معمم ممم ممم ةْنيِعْلا نم اهلباق

 ماعلا ىارلا ثوحب ىف هتامادختساو ىوتحملا ليلحت :ينانلا لصفلا

 لا 0 ال ا رم ورب ادد داحس هما دا الفرج ل2 2 ادد يعم او 2 مالعإلاو

 5255557 ىوتحملا ليلحت فيرعت :ةلوأ

 1 م دبع لدتا طنا ع اير عا ىوتحملا ليلحت تالامعتسا :ًايناث
 2222 22 م22 همم عج همم ها ع عام ع عمم هع مع مسد همس همس ىوتحملا ليلحت تادحو :ًاثلاث

 -- 2220-2-2 جاع اع ماع دج نان حج جاع حاج حجج حصا حاج ع حج 2 ىوتحملا ليلحت تائف :ًاعبار

 ةيعاذإلا داوملا ىوتحم ليلحت ىف ةماه تارابتعا :اسماخ

 مل لل عع طاع عم عع ع ع ع عع ع ع عع عاعط ع ع م عج مع ع م عا عع ماع عع ع ع ع ع 2 ةينويزفيلتلاو

 ماعلا ىأرلا ثوحب ىف ىوتحملا ليلحت حاجنل ةعبرألا لماوعلا :اسداس

 111111111 ز1 11011 02 ز زؤزؤ000ز ز>]زذزةزةي مالعإلاو

 ياورد ىوتحملا ليلحت ةرامتسا ميمصت ىف ةقدلا :لوألا لماعلا

 0007 ةنيعلا رايتخإ نسح :ىناثلا لماعلا

 ا عما ما ىقيبطتلا لمعلا ىف ةقدلا :ثلاثلا لماعلا

 هيما ندم مهبيردتو نيللحملا رايتخا نسح (أ)
 00 تابثلا رابتخا ءارجإ (ب)

 2 م عم ها هع 1101501 ىتسلوه ةلداعم ١- //ب

 ممم م ممم مم 500[ توكس ةلداعم -7/ب

 ب 58ه



 اهليلحتو اهتلودجو تانايبلا غيرفت ىف ةقدلا :عبارلا لماعلا

 ا 0 1_1ٍ0001ٍٍِ-ت7 اهريسفتو

 وال هعجارمو ىناثلا لصفلا رداصم
 ااا ىناثلا لصفلل ةيقيبطتلا جذامنلا

 نويزفيلتلاو ةعاذإلا جماربو داوم ليلحت ةرامتسا جذوف :لوألا جذومنلا

 00 (ةيوديلا ةرامتسالل جذومنك)

 ملحألا# ل ةيئارجإلا تافيرعتلل جذوف :ىناثلا جذومنلا

 غيرفتلل ةدعم) ةيفحص داوم ليلحت ةرامتسا جذوم :ثلاثلا جذوسمنلا

 مرا 1 (ىلآلا

 غيرفتلل) ىوتحملا ليلحت ةرامتسا زيمرت ليلد جذوم :عبارلا جذومنلا
 0 اا 1 1 1 1 1 1 1 (ىلآلا

 0 تاعئاشلا ليلحت ةرامتسإل جذوف :سماخلا جذومنلا

 ماعلا ىأرلا ثوحب ىف هحاجن لماوعو ءاصتتسإلا :تلانلا لصفلا

 ؟ اعلا د رمل ا را ديما سبا هام ع رسوما مالعإلاو

 0 1015 ةدهاشملاو عامتسإلا رتموراب سسأ :ةمدقم
 99-١15 .... مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحبو تاعالطتسا ىف ةيناديملا ةساردلا حاجن لماوع

 ا ب ةيناديملا ةساردلا ةفيحص ميمصت ىف ةقدلا :ًالوأ
 11 ا و :ءاصقتسإلا ةفيحص دادعا لحارم (أ)

 ١- ةيناديملا ةساردلا فادهأ ديدحت 11

 ا ممتن ا اهرداصمو اهعمج بولطملا تانايبلا ديدحت ١-

 0 ا ا ا ةيناديملا ةساردلا ةفيحص عون ديدحت -ط

 د م وم ةيلوألا اهتروص ىف ءاصقتسإلا ةفيحص دادعإ -غ

 لني 222222222 أيملعو ًايجهنم ةفيحصلا ةعجارم -
 117 د ا م ممل ةعبسلا هفادهأو ىلبقلا رابتخإلا -5

 لا ةيئاهنلا اهتروص ىف ةفيحصلا دادعإ -ا/
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 5 :ةغايصلا تارابتعاو نومضملاو لكشلا ثيح نم ةلئسألا (ب)
 )101011 لكشلا ثيح نم ةلئسألا عاونأ ا

 157770 نومضملا ثيح نم ةلئسألا عاونأ -؟

 هنا مس دل ةلئسألا ةغايص ىف ةمهم تارابتعا -1

 ص ص2 2 عت 222022 2222222222222 ةنيعلا رايتخإ نسح :ًاينا
 5ظهغ ه9 :ىناديملا لمعلا ىف ةقدلا ققحت ىتلا لماوعلا :ًاثلاث

 ءءء ممم مهبيردتو نييناديملا نيثحابلا رايتخا نسح ( أ(

 ا ااا و ماعلا ىأرلا ةئيهتو ناديملاب لاصتالا (ب)

 ظل ةيناديملا ةعجارملا (ج)

 11111111 1 ةيبتكملا ةعجارملا (د)

 2 دان لد 2ك اعاع عاعاع اء قأع عالم نم اع نان ل عام هع تابثلاو قدصلا ىرابتخإ (ه)

 3 اهريسفتو اهليلحتو اهتلودجو تانايبلا غيرفت ىف ةقدلا :ًاعبار

 576*533 هعجارمو ثلاثلا لصفلا رداصم

 م ما ثلاثلا لصفلل ةيقيبطتلا جذامنلا

 0 ةدهاشملاو عامتسالا رتموراب ثحب ةرامتسإل جذوف :لوألا جذومنلا

 ىأرو) ةيئاضفلا تاونقلا لاجم ىف ءاصقتسال جذوف :ىناقلا جذومنلا

 0 وبا هر سم جوج .هتانايب ثوخبملا ألمي (ىعون ماع

 ثروحبلملا ألمي ,ةفاحصلا لاجم ىف ءاصقتسال جذومن :ثلاثلا جذومنلا

 00011 1 1 هسفنب هتانايب

 لاجم ىف ثوحبملا عم هجول ًاهجو ألق ثحب ةفيحص :عبارلا جذومنلا
 191001000 (ةيفيرلا .ةجهللاه) ماعلا ىأرلا

 ب مح نويزفيلتلا لاجم ىف ءاصقتسا ةفيحص :سماخلا جذومنلا

 سس م ةماعلا تايصخشلا ءارآ عالطتسال ثحب ةفيحص :سداسلا جذومنلا

 ةعماجلا ةذتاسأ) ىعونلا ماعلا ىأرلا عالطتسإل جذوف :عباسلا جذومنلا
 11111 1 1 0000000021212 (بالطلاو

١١ 

١١8-١14 

١١4 

١١ 

١1١5-14 

 ١-"؟١

١0-17 



 ماعلا ىأرلا ةئيهتل فحصلا ىف روشنم نالعإ جذوم :نماشلا جذومنلا
 ماله ل ل ل و ل لم هم م مم م همم ممم همم ممم همف نيثحابلا عم نواعتلل

 0 اا ىناديملا لمعلا تاميلعت جذوف :عساتلا جذومنلا
 ارا 01 1 ثحبلا ةفيحص غيرفت تاميلعت جذوم :رشاعلا جذومنلا

 ثحبل اهجارختسا بولطملا لوادجلا نايبل جذون :رشع ىداحلا جذوسنلا
 0 00000 بببب ىناديم

 ثوحبلا ىف (نيريغتم) ةبكرم لوادج جذوف :رشع ىناشلا جذومنلا
 0 0001010010 ةيتاذبملا

 عمجو تاعئاشلا دصر ىف اهتامادختساو ةظحالملا :عيارلا لصفلا
 751-701 .... مالعإلاو ماعلا ىارلا ثوحبو تاعالطتسا ىف تانايبلا

 س١ .مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف ةماه ةادأك ةيملعلا ةظحالملا :الوأ
 ماعلا ىأرلا ثرحب تانايب عمج ىف ةظحالملا تايباجيإ :ايناث

 ا ا 1 1 1 1 مالعإلاو
 ماعلا ىأرلا ثوحب ىف تانايبلا عمجل ةادأك ةظحالملا بريع :أفشلاث

 !18) 222 لل طللل طل لطط ملم 22مم معمم ممم هم عمم همم ممم همم سم همم 2222 مالعإلاو
 1117 دو يوم ءالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف ةديجلا ةظحالملا طورش :ًاعبار
 ا مالعإلاو ماعلا ىأرلا ثوحب ىف اهبيلاسأو ةظحالملا طافأ :أاسماخ
 111 مالعإلاو ماعلا ىأرلا تاعالطتسا ىف ةظحالملا تامادختسا :ًاسداس
 ىأرلا ثوحب ىف ةظحالملا مادختسا ةيلاعف نم ديزت ىتلا لماوعلا :اعباس

 00000000 0 0 مالعإلاو ماعلا
 7 1-48 48 2222 2222 2222222 222م 22 2م همم سمس عم معمم عمم همم همم هعجارمو حبارلا لصفلا رداصم
 مال 80 2س طع طع عع عع عم همم ممم معمم عبارلا لصفلل ةيقيبطتلا جذامنلا
 68 1-8 813“. عم ص ع عم عم تاعئاشلا دصر جذوف :لوألا جذومنلا
 نيعمتسملا ثوحب لاجم ىف ةظحالملا مادختسال جذوف :ىناشلا جذومنلا

 ل ا (ىسردملا نويزفيلتلا) نيدهاشملاو

- 794- 



 '5ظشهش ثحبلا ريرقت ةباتكل ةيملعلا سسالا :سماخلا لصفلا

 1711 كيعبلا وأ ريرتتلا ريما ألوأ

٠. 

٠ 

 يو دي ل عل ل ل و ا ا تل ا ل ايل يت“ يب تل تبجي وبرج يول أي يت يبص يرج بج يب ييجي بيج يح يب يب يح نيج نيج يي ري يي رج يي اج يي يع اك يجي يي ل يح ص ( ّح

 هميم اممامعع

 5 مي 3 2 ءاشه

 لل ل يب يل نيج يل ريب نيج يح ييجي يب ريب نيج يق يب يجيب يج ييج هيج يب ييج يج يح ليج ليج يب يجني ييج يج نيج نيج يب يت جا يح بج يح يح يح ينج - و أ
9 - 
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 0001 :عجارملا تابثا قرطو فادهأ :ًاعبار

 ا وو ادم ولاو دنواوووومدا ىشاوحلا ىف عجارملا تابثا فادهأ (أ)

 2 الا دسارملا تايثا قرط (ك)

 ١- لقتسملا ميقرتلا 151171110111011»

 م مب ا م ىلصفلا لسلستملا ميقرتلا -؟

  -1ماعلا لسلستملا ميقرتلا 0

 ا ثحبلا روطس لخاد ميقرتلا -4

 غآ1ك»1]77700111 ىشاوحلا ىف عجارملا تابثا بيلاسأ :أسماخ

 00 ةروشنملا ةفلؤملا ةيبنجألا وأ ةيبرعلا بتكلا ةلاح ىف (أ)

 10111 :ةرم لوأل باتكل عوجرلا ةلاح ىف -١/أ

 ةرم لوأل دحاو فلؤم هل باتكل عوجرلا ةلاح ىف -1/1/أ

 - 5494 ش

 همدش نهم صم م

 راج ع ع ع يح ع لع

 ع ع

 هت يل نع يل يب رج يع يح يح

0 

0 

0 

 مس ساس ساس م ساس

 همم معم هسح

 هةهدمم م سص#

 م نا اح اح ع حاج حا

00 

00 

 ففي



 مسا دوجو نودب ةرم لوأل باتكلل عوجرلا ةلاح ىف -/١/أ

 1 ل يي يل فلؤم

 لوأل باتكلل عوجرلاو فلؤم نم رثكأ دوجو ةلاح ىف -"/1/أ

 11107 اواو همس ا وسام يودو مجش طوبسااو ره

 ١86 -... ةرم لوأل هيلإ عوجرلاو باتكلل ررحم دوجو ةلاح ىف -/١/أ

 147 ١ توف رخص ما ةيناثلا ةرملل باتكلاب ةناعتسالا ةلاح ىف -١/أ

 نودب ةيناثلا ةرملل باتكلاب ةناهتسالا ةلاح ىف -7/١/أ

 111 ا و و دولا وسو عر وع وحاو لصاوف

 دوجو عم ةيناثلا ةرملل باتكلاب ةناعتسالا ةلاح ىف -7/١/أ

 اق: أ و حاخام وكما طم واما نوم لصاوف

 111 طل فلؤملل دحاو باتك دوجو ةلاح ىف -/7/7/أ

 48 موا فلؤملل باتك نم رثكأ دوجو ةلاح ىف -7/١/7/أ

 ملكا ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةمجرتملا بتكلا ىلإ عوجرلا ةلاح ىف (ب)

 00 ا ةروشنملا ريغ ثوحبلا ةلاح ىف (ج)

 000000 تايرودلاب ةروشنملا ثوحبلا ةلاح ىف (د)

 اذ ]1 1 1 1 1 1 2 2 2 هعجارمو سماخلا لصفلا رداصم

 ا اا ] 121 2 1 1 1 1 1 1 0000000 باتكلا تايونحم

 ؟.17/8/١١-15 عاديإلا مقر

 دل وةواواذس


