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ٌِٓٔس جُركش٣ٖ 
ٝصجسز جُطشذ٤س ٝ جُطؼ٤ِْ 

ٓذسعس جُ٘ؼ٤ْ جُػح٣ٞٗس ُِر٤ٖ٘ 
  ( هغْ جُطشذ٤س جألعش٣س ) 

 

ٓشجؾؼس ٓزًشز  

 ك٢ ٓوشس
(101أعش )   

 ُِٔغطٟٞ جألٍٝ

               

            ػالء جُذ٣ٖ جُغ٤ذ / أ                ٓكٔٞد هٚ ػٞك     / أ  ٝض٘ل٤ز ئػذجد 

           ٓكٔذ ػرذ هللا/  ٍ أجألٝ ئؽشجف جُٔؼِْ
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ٓلّٜٞ جُزجش : جُٞقذز جأل٠ُٝ                  
 

ٝ ٗخطحس ٖٓ ٛزٙ جُطؼش٣لحش جُطؼش٣ق جألًػش ,جخطِق ػِٔحء جُ٘لظ ك٢ ضؼش٣ق ٓلّٜٞ جُزجش ٝ ضٞم٤كٚ 
ٝٛٞ  ؽٔٞال ٝ ٝمٞقحً 
( ٝٓغ ج٥خش٣ٖ  ػٖ ٗلغٚ جُ٘حضؽ ٖٓ ضلحػِٚ ٓغ ٗلغٚ ضقٞس جُلشد)                         
( ٤ًق ٣شٟ جُلشد ٗلغٚ ) ٝضؼش٣ق آخش                        

   :-٣ٖ ٓح ٠ِ٣  جُطؼش٣ق٣ٖ ٣ٝغط٘طؽ ٖٓ ٛز           
 .ٛٞ جٌُحتٖ جُٞق٤ذ جُز١ ٣ذسى رجضٚ ئدسجًحً ٓؼشك٤حً ٓ٘ظٔحً  جإلٗغحٕ •

. ػ٘قش أعحع٢ ٖٓ ػ٘حفش ض٣ٌٖٞ جُؾخق٤س  جإلٗغحٕإٔ ٓلّٜٞ جُزجش ػ٘ذ  •
. ّٝ جُزجش ٓطؼِن ذحُؿحٗد جالدسج٢ً ٝ جُٔؼشك٢ ٖٓ ؽخق٤س جُلشد إٔ ٓلٚ •
• ٕ . ٓلّٜٞ جُزجش هحذَ ُِطـ٤٤ش ٝ جُطؼِْ  أ
 .ٝئٗٔح ٛٞ ئدسجى ُٜح ,إٔ ٓلّٜٞ جُزجش ٤ُظ ٛٞ جُزجش قو٤و٤س  •
 :ُٝطٞم٤ف ٓلّٜٞ جُزجش كاٗ٘ح ٗؼشكٜح ذٔح ٢ِ٣ •

 جُٔلّٜٞ جإل٣ؿحذ٢ ُِزجش

 : جُٔلّٜٞ جإل٣ؿحذ٢ ُِزجش •

 .ُلشد جإل٣ؿحذ٤س ػٖ ٗلغٚ ضقٞسجش جٛٞ 
 جإلٗغحٕٖٓ خالٍ ٓالقظس جٌُػ٤ش ٖٓ جُٔٞجهق جُك٤حض٤س جُ٘حضؿس ػٖ جُٔلح٤ْٛ جُزجض٤س جُط٢ ٣ٌٜٞٗح     

: ضؿحٙ جُٔٞجهق  جألكشجدضْ سفذ ع٤ًِٞحش , ُ٘لغٚ 
.  أكشجد ُذ٣ْٜ ضوذ٣ش ٓشضلغ ُِزجش  -
. أكشجد ُذ٣ْٜ ضوذ٣ش ٓطذٕ ُِزجش  -

 جُٔلّٜٞ جإل٣ؿحذ٢ ُِزجش

 :ز ض٣ٌٖٞ ٓلٜٞٓحً ج٣ؿحذ٤حً ُِزجش ٤ًل٢ •

: ضوّٞ ػ٤ِٔس ض٣ٌٖٞ جُٔلّٜٞ جإل٣ؿحذ٢ ُِزجش ػ٠ِ ٗوطط٤ٖ أعحع٤ط٤ٖ 
.  ئذطحُٜحخِخِطٜح غْ ٗونٜح ٝ  أٝٝ ٣طْ ذطؾ٣ٞٚ جُقٞس جُز٤٘ٛس جُغِر٤س  :جإلُـحء  -1
. ٝ ؿشعٜح ٝ ٣طْ ذط٤ِٔغ فٞس ر٤٘ٛس ٓشؿٞخ ك٤ٜح ٝ ئذشجصٛح غْ ئقالُٜح  :( جإلًطغحخ )  جُطأع٤ظ -2

ٝئرج صجٍ جُؾي قِص جُػوس ذذال ٓ٘ٚ ٝ ئرج صجُص , قَ ذذال ٓ٘ٚ كٞسج ؽ٢ء آخش , كإ ضخِق٘ح ٖٓ ؽ٢ء 
ًحٕ ٖٓ جُالصّ , ؿ٤ش ٓشؿٞخ ك٤ٚ  أٝجُِٔـ٢ ع٤ثح  أًٝحٕ جُٔكزٝف  ئرججٗٚ  ئ١جُ٘ؿحعس غرطص جُطٜحسز 

فك٤ف ٝ  أعحطجُٔلّٜٞ ػ٠ِ  ٓشؿٞخ ك٤ٚ ذذال ٓ٘ٚ قط٠ ٣طْ ض٣ٌٖٞ أٝػ٤ِ٘ح جًطغحخ ؽ٢ء آخش ج٣ؿحذ٢ 
.  ه١ٞ 
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ٓػحٍ ٣ٞمف رُي  
أٝ جُطأع٤ظ   (جالًطغحخ )                                                     (جإلُـحء )            

جُطش٤ًض ك٢ جإل٣ؿحذ٤حش   ذَ ٣ؿد                        جُطش٤ًض ك٢ جُغِر٤حش             -1
  ٓذـ جُ٘لظ ٝضوذ٣شٛح ٌٝٓحكأضٜح   ذَ ٣ؿد                      ُطؿش٣ف ك٤ٜح       رّ جُ٘لظ ٝج -2
ذَ ٣ؿد    جُؾؼٞس ذحُغؼحدز ٝجُ٘ؿحـ                         جُؾؼٞس ذحُطؼحعس ٝجُلؾَ     -3

 
 جُؾخق٤س

ًَ أذؼحدٙ جُٞسجغ٤س ٠ٛ ٓقطِف ٣ؾَٔ ؾ٤ٔغ ؾٞجٗد جُؾخق٤س ظحٛشٛح ٝذحهٜ٘ح ٝجُٔكقِس جُٜ٘حت٤س ُغِٞى جُؾخـ خ) 
 (ٝجُر٤ث٤س 

 :ذأٜٗح [ ك٢ هحٓٞط ػِْ جالؾطٔحع ] ضؼش٣ق جُؾخق٤س  •

ف٤ـس ٓ٘ظٔس ٗغر٤حً ُ٘ٔحرؼ جُغِٞى ٝ جالضؿحٛحش ٝ جُٔؼطوذجش ٝ جُو٤ْ جُ٘ٔط٤س ج٤ُٔٔضز ُؾخـ ٓؼ٤ٖ ٝجُط٢ ٣ؼطشف ذٜح " 
" ٛٞ ٝ ج٥خش٣ٖ 

:  ٗغط٘طؽ ٖٓ ٛزج جُطؼش٣ق       
- ٕ . خ جُؼ٢ِٔ ُِلشد جُؾخق٤س ضظٜش ك٢ جُؿحٕ أ
- ٕ . جُؾخق٤س ضطٌٕٞ ٖٓ عٔحش ؾغ٤ٔس ٝ ٗلغ٤س ٝ ػو٤ِس ٝ جؾطٔحػ٤س  أ
- ٕ .  جُخحفسؽخق٤طٚ جُلش٣ذز جُط٢ ضطٌٕٞ ٖٓ عٔحضٚ  ئٗغحٌَُٕ  أ
. جُؾخق٤س ضٞمف جُطش٣وس جُٔطلشدز ُِؾخـ ك٢ جُط٤ٌق ٓغ ٓح قُٞٚ  -
. ٝ ٓؾحػشٙ  أكٌحس٣ٙظٜش ٛزج جُط٤ٌق ك٢ جُػالغ٤س عِٞى جُلشد ٝ  -
: جُلشم ذ٤ٖ جُزجش ٝجُؾخق٤س      

جُؾخق٤س جُزجش 
. هش٣وس ضل٤ٌش ٝعِٞى ٝٓؾحػش. ٓلح٤ْٛ ٝٓذسًحش ٝضقٞسجش 

. ؾحٗد ػ٢ِٔ . ؾحٗد ٗظش١ 
. ضظٜش ك٢ جُؼحُْ جُخحسؾ٢ . ض٘ٔٞ ك٢ جُؼحُْ جُذجخ٢ِ 
. ٤ًق ٣طقشف جُلشد ٓغ ج٥خش٣ٖ . ٤ًق ٣ش١ جُلشد ٗلغٚ 

؟ ط ٓح ؽشٝه  ض٤ٔ٘س جُؾخق٤س ٝضط٣ٞشٛح 
. ـ ٝمٞـ جُٜذف ٝجُٔوقذ ٖٓ ػ٤ِٔس ضط٣ٞش جُؾخق٤س  1
. ـ جُو٘حػس ذنشٝسز جُطـ٤٤ش ٝقط٤ٔس ٝئٌٓح٤ٗس ضكو٤وٚ  2
. ـ جُؾؼٞس ذحُٔغث٤ُٞس جُلشد٣س ٝأٗٚ ٛٞ جُٔغثٍٞ ػٖ ئقذجظ جُطـ٤٤ش ٝجُطط٣ٞش  3
.  ـ جإلسجدز جُقِرس ٝجُؼض٣ٔس ٝجالعطٔشجس ك٢ جًطغحخ ػحدجش ق٤ٔذز  4

 ك٢ جُؾخق٤س جُؼٞجَٓ جُٔإغشز 

 [ :جُٞسجغس ] جُؼٞجَٓ ؿ٤ش جُوحذِس ُِطـ٤٤ش  •

ؾ٤َ  ئ٠ُٓػَ فلحش جُطٍٞ ٝ جُوقش ٝجُِٕٞ ٝ جُٔٞجٛد ٝ ذؼل جالعطؼذجدجش جُط٢ ض٘طوَ ٖٓ ؾ٤َ ج٥ذحء 
ُٜٝزج ًحٗص ضِؿأ جُورحتَ جُؼشذ٤س جُوذ٣ٔس ٝ ٓحصجُص قط٠ ٝهط٘ح ٛزج ك٢ جخط٤حس جُضٝجؼ ٖٓ جُؼحتالش ,  جألذ٘حء

.   أذ٘حتْٜ ئ٠ُز جُؿ٤ذز جُٞ سجغ٢ض٘طوَ جُقلحش  إٔذحُوٞز ٝجُؾؿحػس ٝجٌُشّ هٔؼحً ك٢ جُٔؾطٜشز 
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: جُؼٞجَٓ جُوحذِس ُِطـ٤٤ش  •
 . ٓػَ جُؼو٤ذز ٝجُذ٣ٖ ٝجُو٤ْ ٝجُٔؼطوذجش .جُؼٞجَٓ جُزجض٤س  -
 .ٓػَ جُٔحٍ ٝجُٔذسعس ٝجألفذهحء ٝجُٔؿطٔغ ٝٝعحتَ جإلػالّ  .جُؼٞجَٓ جُٔحد٣س جُخحسؾ٤س  -

 
 

: ُطشذ٣ٞس ُطط٣ٞش جُؾخق٤س جُطشم ج
. ذحهلل ع ٝ ؾَ كٜٞ ضؼح٠ُ ذ٤ذٙ ٓلحض٤ف جُخ٤ش ٝ جُٜذج٣س  ٝجُقِسجُؼ٤ٔن  جإل٣ٔحٕ -
. ٤ٓٞ٣ح ٝ ذحعطٔشجس ٝأ٣ٖ ٝفَ جُططٞس ٝ ٤ًل٤س جُِكحم ذٚ  جألقذجظٓطحذؼس  -
.  جُٔؾحسًس ك٢ جُرشجٓؽ جُٔ٘ظٔس ٝ جُذٝس٣س ٓػَ جُذٝسجش ٝ جُِوحءجش  -
. جُط٢ ضشضو٢ ذٔغطٞجى جُؾخق٢  ألذكحظججإلهالع ػ٠ِ جُذسجعحش ٝ  -
. جالعطلحدز ٖٓ جُٔٞجعْ ٝ جُٔ٘حعرحش جُذ٤٘٣س ٝ جالؾطٔحػ٤س ك٢ جُطشذ٤س ٝ جالسضوحء  -
. قلع جُٞهص ٝ جالػط٘حء ذٚ ٝ جالعطلحدز ٓ٘ٚ ذؾط٠ جُطشم  -

 جُو٤ْ ٝ أغشٛح 
:   (كِطش ) ٗظحّ جُو٤ْ ًٔشؽف      

ٝضخطضُٜح ػٖ هش٣ن ضٔش٣ش جُٔؼِٞٓحش رجش جُو٤ٔس جُط٢ ضغطشػ٠ ئٗطرحز جُؾخق٤س ٢ٛ جُط٢ ضشؽف جُٔؼِٞٓحش  ه٤ْ جُلشد
جإلٗغحٕ ٝضطٔحؽ٠ ٓغ جُٔٞمٞػحش رجش جُو٤ٔس ػ٘ذٙ ٓػَ قد جُؾخـ ُغ٤حسز ٓؼ٤٘س كٌِٔح ٓشش ٖٓ أٓحٓٚ ٣٘طرٚ ئ٤ُٜح 

 .٣ٝوّٞ ذكزف ٓح ٛٞ ٓٞؾٞد ؿ٤شٛح ٖٓ جُغ٤حسجش ك٢ ٗلظ جٌُٔحٕ 

 : ٗظحّ جُو٤ْ ٓٞؾٜح •

ٗص ه٤ْ جُؾخـ جى ئٕٝ ػ٠ِ  عر٤َ جُٔػحٍ .  جأل٠ُٝذٔؿٔٞػس ٖٓ جُخ٤حسجش ذحُذسؾس ه٤ْ جُؾخـ ضٔذٙ 
جُٔحٍ كاٗٚ ذحُطأ٤ًذ ُٖ  ئٗلحم أٝكاٗٚ ػ٘ذٓح ٣لٌش ك٢ جُطرشع , قٔح٣س جُطر٤ؼس ٝ جالػط٘حء ذٜح  ئ٠ُض٤َٔ 

.  ٣طرشع ُقحُف ٓؾشٝع ٓنش ذحُر٤ثس  أ٣ٝؾطش١ ٓح ٣نش ذحُر٤ثس 
: ٗظحّ جُو٤ْ ٓإغشجً  •

ٝ ٓح  ئ٤ُي ذحُ٘غرس جألًْٛر٤شج ك٢ جخط٤حسجضي ج٤ٓٞ٤ُس ٝ هشجسجضي جُط٢ ضطخزٛح ٝ ضكذد ٓح ٛٞ  أغشجى ئٕ ُو٤ْ
ٜٓ٘ح  جألكنَٝ ضذكؼي ٗكٞ [ ٖٓ جُو٤ْ ًٔٞؾس ] ٝ ضذسط ٓؿٔٞػس جُخ٤حسجش جُٔوذٓس ,  أ٤ٔٛس جألهَٛٞ 

. ٝ ضشؾ٤كٚ  جألخشٟػ٠ِ  ئقذجٛحذطكذ٣ذ 
: ٗظحّ جُو٤ْ ٓكلضج ٝ دجكؼح  •

كطِٜد جُ٘ؾحه ٝ  ئ٣وحدٛحؽؼِس جُكٔحعس دجخِٚ ٝ  ئؽؼحٍّ جُؾخق٤س ُذٟ جُلشد ذذٝس ْٜٓ ؾذجً ك٢ ضوّٞ جُو٢
ضشكغ جُٜٔٔس ٝ ضكلض جُؾخـ ٝ ضٔذٙ ذحُوذسز ػ٠ِ جُؼَٔ جُٔغطٔش قط٠ ٣شضو٢ ٝ ٣كون ٓح ٣ش٣ذٙ ٖٓ ٗطحتؽ 

.   ئٗؿحصجشٝ 
 : ٗظحّ جُو٤ْ قحؾضج ٝ ٓحٗؼح  •

مذ ٓح ال ٣ؿد ٝال ٣ؿٞص ُي جُو٤حّ ذٚ ٖٓ ع٤ًِٞحش ٝ ضقشكحش ضوق ه٤ٔي ؾذجسج ٤٘ٓؼح ٝ عذج ٝ قحؾضج 
ضوق ُٚ ك٢ ٝؾٚ  أٝضخحُق ه٤ٔي ٝ ٓؼطوذجضي كطوق ه٤ْ جُؾخـ دٝٗٚ ٝ دٕٝ جسضٌحخ جُٔؼحف٢  ألٜٗح

                    .ئعشجسٛح ئكؾحء أٝجُذُٝس  أعشجسضٔ٘ؼٚ ٝ ضشٛرٚ ٖٓ جُو٤حّ ذخ٤حٗس  أٝؽٜٞٙ ٖٓ جُؾٜٞجش 
  ِٓكٞظس ٛحٓس

 (ُزُي كإ جُو٤ْ ضوق عذج ٤٘ٓؼح مذ ئسضٌحخ جُلشد ُِغ٤ًِٞحش جُخحهثس   ) 
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 جُو٤ْ عالـ رٝ قذ٣ٖ
.  ق٤حز ًَ ٓ٘ح ػ٠ِ قغد ٓح ضشذ٤٘ح ػ٤ِٚ ٖٓ ه٤ْ  ك٢ضِؼد جُو٤ْ دٝس ٛحّ ؾذج 

ٓػحٍ ػ٠ِ رُي  
. ه٤ٔس جُٞهص ٛ٘حى ٖٓ ٣طٔطغ ذٚ ػ٠ِ جُٞؾٚ جُقك٤ف ذٔح ٣شم٠ هللا ػض ٝؾَ ٝٛ٘حى جُؼٌظ   
. ه٤ٔس جُٔحٍ ٛ٘حى ٖٓ ٣٘لن جُٔحٍ ك٢ ٓشمحش هللا ٝٛ٘حى ٖٓ ٣٘لوٚ ك٢ ؽٜٞجضٚ ِٝٓزجضٚ    
ه٤ٔس جُغؼحدز ٛ٘حى ٖٓ ضٌٕٞ عؼحدضٚ ك٢ هحػس هللا ػض ٝؾَ جذطـحء ٓشمحضٚ ٝجُلٞص ذحُؿ٘س ٝٛ٘حى ٖٓ   

(  جُؾٜٞجش ٝجُِٔزجش ) عؼحدضٚ ضٌٕٞ ٓكقٞسز ك٢ جألٓٞس جُذ٣ٞ٤ٗس جُضجتِس 
(  ٜٓحسجش ذ٘حء جُزجش)   ةانىحذة انثاني

 ـ ٜٓحسز ئدجسز جُٞهص  1                                    
 أ٤ٔٛس جُٞهص  •

 أهغْ هللا ػض ٝؾَ ك٠ ًطحذٚ جٌُش٣ْ ذحُضٖٓ ٝجُٞهص   •
” ٝجُلؿش ٤ُٝحٍ ػؾش ٝجُؾلغ ٝجُٞضش ٝج٤َُِ ئرج ٣غش ” هحٍ ضؼح٠ُ  •
” ٝج٤َُِ ئرج ٣ـؾ٠ ٝجُٜ٘حس ئرج ضؿ٠ِ ” ٣ٝوٍٞ ضؼح٠ُ  •
” ٝجُؼقش ئٕ جإلٗغحٕ ُل٠ خغش ” ٣ٝوٍٞ ضؼح٠ُ     
ػٖ ػٔشٙ ك٤ٔح " ٝرًش ٜٓ٘ح " ال ضضٍٝ هذٓح ػرذ ٣ّٞ جُو٤حٓس قط٠ ٣غأٍ ”  (  ؿ  )٣ٝوٍٞ سعٍٞ هللا  •

 "أك٘حٙ 

كٞجتذ ض٘ظ٤ْ جُٞهص  
 . هنحء ٝهص أًرش ك٠ جُطط٣ٞش جُزجض٠       

. ئٗؿحص أٛذجكي ٝأقالٓي جُؾخق٤س       
. ُطكغٖ ذؾٌَ ػحّ ك٠ ق٤حضي جُؾؼٞس ذح      
. ص٣حدز عشػس ئٗؿحص جُٜٔٔحش ـ ضو٤َِ ػذد جألخطحء جٌُٖٔٔ جسضٌحذٜح       
. هنحء أًرش ٓغ جُؼحتِس أٝ ك٠ جُطشك٤ٚ ٝجالعطؿٔحّ      
. ضكو٤ن ٗطحتؽ أكنَ ٝص٣حدز جالٗطحؾ٤س ٝجُ٘ٞػ٤س       
. جُطخل٤ق ٖٓ جُنـٞه عٞجء ٜٓ٘ح جُذسجع٤س أٝ ؿ٤شٛح      
. ص٣حدز أٝهحش جُشجقس ُٞمٞـ جُٜٔٔحش ٝأٝهحضٜح       
 ضكغ٤ٖ ٗٞػ٤س جُك٤حز ؿ٤ش جُؼ٤ِٔس      

 ٓلّٜٞ ئدجسز جُٞهص 

 : ئدجسز جُٞهص ضؼ٠٘ 

ػ٤ِٔس جالعطلحدز ٖٓ جُٞهص جُٔطحـ ٝجُٔٞجٛد جُؾخق٤س جُٔطٞكشز ُذ٣٘ح ُطكو٤ن جألٛذجف جُٜٔٔس جُط٠ ٗغؼ٠  
.  جُطٞجصٕ ذ٤ٖ ٓططِرحش جُؼَٔ ٝجُك٤حز جُخحفس  ٓغ جُٔكحكظس ػ٠ِ ضكو٤نئ٤ُٜح ك٠ ق٤حض٘ح 

ئدجسز جُزجش ك٠ٜ ٗٞع ٖٓ ئدجسز جُلشد ٗلغٚ ذ٘لغٚ   
ئدجسز جألػٔحٍ جُط٠ ٗوّٞ ذٔرحؽشضٜح ك٠ قذٝد جُٞهص جُٔطحـ ٤ٓٞ٣ح 

. ٓكحُٝس ضش٣ٝل جُٞهص ٝكشك ع٤طشض٘ح ػ٤ِٚ ذذال ٖٓ إٔ ٣لشك ع٤طشضٚ ػ٤ِ٘ح 

 . أركاٌ ضبط انىقج 

( ى ؟ ٓح٢ٛ سعحُصجُك٤حز ؟ ك٢ٓح٠ٛ سؤ٣طي ؟ ٓح٠ٛ أٛذجكي )   ػشف ٜٓٔحضيج: جُشًٖ جألٍٝ 
جألٗؾطس ٝجُرشجٓؽ جالقغحط ذٔشٝس جُٞهص ٝضوذ٣ش جُٔذز جُط٠ ضغطٌِٜٜح )  جػشف ٝهطي:  جُػح٢ٗجُشًٖ 

  .ٝجألٛذجف ًْٝ ٓش ٖٓ جُٞهص ج٤ُّٞ ًْٝ ع٤ٔش ٖٓ جُٞهص قط٢ ٗرذأ 



ٓكٔٞد هٚ / أ رئػذجد ٝض٘ل٢  6 

 :- ٝضشض٤رٜٔح ٓؼح ض٘ظ٤ْ جُش٤ًٖ٘ جُغحذو٤ٖ: جُشًٖ جُػحُع 
ذؾٌَ ٓ٘ظْ ٝٓكذد ٝجُغ٤طشز ػ٢ِ ٓؿش٣حش ج٤ُّٞ ض٘ظ٤ْ ؾذُٝس ُِٞهص ٝجُطؼحَٓ ٓغ جُٜٔٔحش ٝكن جُٞهص 

ٝض٘ظ٤ْ جأل٣ُٞٝحش ٝجُٜٔٔحش  
 
 
 

 
 

 (ذٞفِس ق٤حضي ) ػشف ٜٓٔحضي ج: جُشًٖ جألٍٝ 

جػشف ٗلغي ٖٓ جُرذج٣س ٖٓ أ١ أف٘حف جُ٘حط أٗص ؟ 
  أّ ٖٓ                                َٛ أٗص ٖٓ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جػشف جُٞهص: جُشًٖ جُػح٠ٗ 

 جُٞهص ٣طكذظ ػٖ ٗلغٚ 

ال٣ٌٖٔ ؽشجت٠        أٗح ؿ٤ش هحذَ ُِطؼ٣ٞل            أٗح جُٔحٍ  ج جُك٤حز   إٔ
ال٣ٌٖٔ ص٣حدض٠               أٗح ًحُغ٤ق ئٕ ُْ ضوطؼ٠٘ هطؼطي           

 جُ٘حط ًِْٜ ٓطغحٕٝٝ ك٠                 ذال ال٣ٌٖٔ ضخض٠٘٣ ُالعطلحدز ٠٘ٓ ٓغطن
أٗح ٓح عٞف ضغأٍ ػ٘ٚ ٣ّٞ جُو٤حٓس                                 ٣طْ جعطٜال٠ً ُكظس جٗطحؾ٠ 

٤ًٝق أػشف جُؼٞجَٓ جُٔرذدز ُِٞهص ؟   ٤ًق أػشف ٓذٟ جعطلحدض٠ ٖٓ ٝهط٠؟
ٝٗوّٞ  عحػس ٝٗوّٞ ذطٞص٣غ جُٞهص جُرحه٠ 16 عحػحش ك٠ ج٤ُّٞ   ٣طرو٠ 8جُّ٘ٞ ٣غطـشم )  عحػس  24ج٤ُّٞ ك٤ٚ 

(   أهغحّ ٝقغحخ جُٞهص جُٜٔذس ك٢ ج٤ُّٞ  4ذطوغ٤ْ جُغحػس ئ٢ُ 
جُٔوحهؼحش ٝجُض٣حسجش جُٔلحؾثس ــ جٌُٔحُٔحش جُٜحضل٤س ؿ٤ش جُٔ٘طؿس ــ جالؾطٔحػحش ٝجُِوحءجش ؿ٤ش  ) ُقٞؿ جُٞهص

ٓؼِٞٓحش جٌُػ٤شز أٝ جُو٤ِِس ـ ٓؾحٛذز جُطِلض٣ٕٞ ـ ػذّ جُلؼحُس ــ جٌُغَ ٝجُطغ٣ٞق ٝجُطأؾ٤َ ذأػزجس ٝج٤ٛس ــ جٍ
ـ أًَ ذاكشجه ضخط٤و جُٞهص ـ ػذّ جُوذسز ػ٠ِ هٍٞ ال ـ جُغشقحٕ ٝجإلفـحء ؿ٤ش جُؿ٤ذ ـ هشجءز جُؿشجتذ ٝجُٔؿالش 

 (ـ جُطغٞم ؿ٤ش جُنشٝس١ ٝؾرحش ذ٤ٖ جُٞؾرحش ـ جُػشغشز ٝج٤ُٔ٘ٔس 
 جألٝهحش ض٘ظ٤ْ جُٜٔٔحش ٝضشض٤رٜح ٓغ : جُشًٖ جُػحُع 

 جٓطِي جالٗطالهس جُغش٣ؼس ٝضؿحٝص جُطشجخ٠ ك٠ جُٔوذٓحش ـ  ٗرذأ ذغشػس ٝٗطؿحٝص جُٔوذٓحش       
 ئ٠ُ أٟ ٓذٟ ضطكٌْ ك٠ ٝهطي        

 

 

ضشض٤د جُٜٔٔحش ٓغ +  ُٞهطي كْٜ + كْٜ ُٜٔٔحضي 
  ئدجسز كؼحُس ُِٞهص=    جألٝهحش 

 جُق٘ق جألٍٝ

جُز٣ٖ ُذ٣ْٜ ٜٓٔحش 
 ٝجمكس

ك٠ ق٤حضْٜ , كِذ٣ْٜ 
 سؤ٣س

ٝسعحُس ٝأٛذجف 
 ُطكو٤وٜح

 ٝأدجتٜح
 

 جُق٘ق جُػح٠ٗ

جُز٣ٖ ٤ُظ  ُذ٣ْٜ 
 ٜٓٔحش ٝجمكس 

ٝٓكذدز ك٠ ق٤حضْٜ , 
 ك٤ِظ ُذ٣ْٜ

سؤ٣س ٝال سعحُس ٝال 
 أٛذجف

  ُطكو٤وٜح أٝ أدجتٜح
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 جُٞهصأٗٞجع   

 ٣ٌٖٔ ض٘ظ٤ٔٚ                                                                  ٣قؼد ض٘ظ٤ٔٚ

 أٝهحش جُزسٝز ٝجُك٣ٞ٤س                                                        جُٞهص جُزٟ ٗون٤س 

 ـ أٝهحش ضوَ ك٤ٜح جُك٣ٞ٤س                                                     ك٠ قحؾط٘ح جألعحع٤س 

 جعطخذجّ أدٝجش مرو جُٞهص  

 ( ـ ؽخقح آخش ـ جُغحػس جُذجخ٤ِس ػ٘ذى  جُٔ٘رٚ ـ جُٜحضق ـ جألؾ٘ذز جُٞسه٤س ـ جُؿذٍٝ ج٢ٓٞ٤ُ) جعطخذّ 
.  ٝجًطؾحف جُٞهص جُٔخرأ  

                                                

  يهارة االحصال -2                                          
ٓح ٢ٛ ٜٓحسز  جالضقحٍ ؟ / ط 
ٍ ذحعطخذجّ ئقذٟ ٝعحتَ جالضقحٍ ُِكقٍٞ ػ٠ِ ٢ٛ جُؼ٤ِٔس جُط٢ ٖٓ خالُٜح ٣طْ ضرحدٍ سعحُس ذ٤ٖ ٓشعَ ٝٓغطود 

. جعطؿحذس ٓؼ٤٘س
ٝأٝالدٙ ٝجُضٝؼ ٝصٝؾطٚ ٝجألخٞز ٝذؼنْٜ جُرؼل  ذ٤ٖ جألخ   جألعشز ٝضظٜش ػ٤ِٔس جإلضقحٍ ك٠ 

ذ٤ٖ جُٔذ٣ش ٝجُٔؼ٤ِٖٔ  ذ٤ٖ جُٔؼ٤ِٖٔ ٝجُطِرس ذ٤ٖ جُطِرس ٝذؼنْٜ جُرؼل  جُٔذسعسك٠                    
. ذحُقالز    ذحُذػحء     ذحألػٔحٍ جُقحُكس (   ػض ٝؾَ) جالضقحٍ ٓغ هللا                       

  جالضقحٍ ك٢ ٓرحدب
. ٜٓحسجش ٌٓطغرس ٤ُٝغص ٓٞسٝغس  جالضقحٍ                      

. ٛٞ       ػ٤ِٔس ٓطؾحذٌس ٝٓطذجخِس                         
. ٝٓطـ٤شز ٝٓططٞسز ٛٞ     ػ٤ِٔس د٣٘ح٤ٌ٤ٓس                         
. هرَ إٔ ضُلْٜ ّ كَٚت شَت َت إٔ ضٜطْ ذإٔ      ٛٞ                        

جُلْٜ جُ٘حؽة ك٢ رٛ٘ي ػٖ جالضقحٍ ٣ٞجصٟ ٝال ٣غحٟٝ جُلْٜ جُ٘حؽة ػٖ جالضقحٍ ػ٘ذ ج٥خش٣ٖ    
 

  جالضقحٍػ٘حفش ػ٤ِٔس 
  . ٣قحُٜح ئ٠ُ جُطشف ج٥خشٝٛٞ جُؾخـ جُزٟ ضٞؾذ ُذ٣ٚ جُلٌشز جُط٠ ٣ؼوذ جضقحال إل ٓشعَ كؼحٍ -1
 .ٝٛٞ جُؾخـ جُزٟ ٣طِو٠ جُشعحُس ٣ٝوّٞ ذحُطلحػَ ٓؼٜح  عِرح أٝ ئ٣ؿحذح  ٓغطورَ كؼحٍ -2
 .٠ٛٝ جُلٌشز جُط٠ ٣غؼ٠ جُٔشعَ ئ٣قحُٜح ُِٔغطورَ ٣ٝوحٍ ذإٔ سٝـ جُٔشء ضشهذ ك٠ سعحُطٚ  جُشعحُس جُلؼحُس -3
 .فحُٜح ُِٔغطورَ ك٠ ؽٌَ سٓٞص ف٤حؿس جُلٌشز جُط٠ ٣ش٣ذ جُٔشعَ ئ١ ضؾل٤ش كؼحٍ -4
 .٠ٛٝ جُٞعحتَ ٝجألعح٤ُد ٝجُطشم جُط٠ ٣غطخذٜٓح جُٔشعَ إل٣قحٍ سعحُطٚ ُِٔغطورَ    ه٘حز كؼحُس -5
 .٠ٛٝ ٖٓ خالُٜح ٣طْ ضك٣َٞ جُشٓٞص ٝجٌُِٔحش ئ٠ُ أكٌحس ٝٓؼحٕ ٓلٜٞٓس   كي كؼحٍ ُِطؾل٤ش -6
م ػ٤ِٔس جإلضقحٍ  أٝ جُنٞمحء ًَٝ ٓح ٣ؼطَ أٝ ٣ؼ٢ جُونحء ػ٠ِ جُطؾ٣ٞؼ -7

 ( جُخالكحش جُغحذوس  –جُؼرحسجش جُغِر٤س  –ٝجُٔوحهؼحش جُخحسؾ٤س  –جألفٞجش جُؼح٤ُس ) ٓػَ                
  جالضقحٍصٓحٕ  -أذٌحِٜٓح ٣ٝنْ  جالضقح٣ٍؿٔغ ػ٤ِٔس  جُز١ٝٛٞ جُطٌحَٓ  جإلهحس جُلؼحٍ -8

  جالضقحٌٍٓحٕ  –خ                                                                                         
 جُكنٞس ُٚ  -ؼ                                                                                        

. ٠ٛٝ جُٔؼِٞٓحش جُط٠ ضؾ٤ش ئ٠ُ ٓذٟ كْٜ جُٔغطورَ ُِشعحُس ٝٓوذجس هشذٚ أٝ ذؼذٙ ػٜ٘ح  جالعطؿحذس جُلؼحُس -9
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ـ يهارة انقيادة 
ٝك٠ جُ٘حط أُق ال ٣ؼذ ذٞجقذ                                  ٝك٠ جُ٘حط أهٔحس ٝك٠ جُ٘حط أٗؿْ 

ئٗؿحص ٝضأغ٤ش ك٠ جُٔوٞد٣ٖ ٝضكش٣ٌْٜ ٗكٞ ضكو٤ن جألٛذجف جُٔشؿٞذس ٝجُٔ٘ؾٞدز ٠ٛ جُو٤حدز ”: ضؼش٣ق جُو٤حدز 
 ”ُِٔؿٔٞػس 

 ػ٘حفش جُو٤حدز 

 ك٢ جُـحُد ٣ٌٕٞ ػذدْٛ غالغس كٔح كٞم ٝؾٞد جألكشجد ٝ (1

 جالضلحم ػ٠ِ سؤ٣س أٝ ٛذف ُِٔؿٔٞػس جُط٢ ضغؼ٢ ئ٠ُ جُٞفٍٞ ئ٤ُٜح  (2

ٝؾٞد هحتذ ٖٓ جُٔؿٔٞػس رٝ ضأغ٤ش ٝكٌش ئدجس١ ٝهشجس فحتد ٝهحدس ػ٠ِ جُطأغ٤ش جال٣ؿحذ٢ ك٠ عِٞى  (3
 جُٔؿٔٞػس

  ٝؾٞد جُ٘ظحّ أٝ جُٔؿٔٞػس أٝ جُؿٔحػس جُط٠ ضؿٔغ جُؼَٔ ذاهحس ٓإعغ٢ (4

 
 

 جُوحتذ                                                              
                                                                      

 
 

 ُٜذفج                جُو٤حدز                 جألكشجد                                  
 

                                                                     
                                                            

جُٔإعغس                                                              
 

 أ٤ٔٛس جُو٤حدز 

  .جُشذو ذ٤ٖ ػ٘حفش ػ٤ِٔس جُو٤حدز ذٌلحءز ٝكحػ٤ِس (1

 .ُٔلح٤ْٛ ٝجالعطشجض٤ؿ٤حش ٝجُغ٤حعحش  ضٞم٤ف ًحكس ج (2

    .دػْ جُو١ٞ جال٣ؿحذ٤س دجخَ جُٔؿٔٞػس   (3

 .  جإلٌٓحٕضو٤ِـ جُؿٞجٗد جُغِر٤س هذس  (4

 .جُغ٤طشز ػ٠ِ جُٔؾٌالش ٝجُخالكحش ٝقِٜح   (5

 .جُطشؾ٤ف ذٖ ج٥سجء ك٠ قحالش ضٞجصٟ ج٥سجء   (6

 .ضذس٣د جألكشجد ٝسػح٣طْٜ ذحػطرحسْٛ أْٛ ٓٞسد ُِٔؿٔٞػس  (7

 .ُ٘ٔٞرؼ جُوذٝز ُألكشجد ض٣ٌٖٞ ج (8

 .ٓٞجًرس جُٔطـ٤شجش جُٔك٤طس ٝضٞظ٤لٜح ُخذٓس جُٔؿٔٞػس  (9

 .ضغ٤َٜ ضكو٤ن جألٛذجف جُٔشعٞٓس ُِٔؿٔٞػس (10     
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 أدٝجس ؾذ٣ذز ُِوحتذ                                          

 

 ٗكٞ جألٛذجف  ّذطٞؾ٤ٜٚه٤حدز جُٔؿٔٞػس :  جُو٤حدز ذحُشؤ٣س -1
 
 ٖٓ جألٝجٓش ذذالٝجُٔؼحفش٣ٖ جُغحذو٤ٖ  ذوقـ :ذحُوقـجدز جُو٢ -2

 

. ٝٓغحػذضْٜذطوذ٣ْ جُخذٓحش   :ذحُخذٓسجُو٤حدز  -3
 
. ٝجٌُشّجُطٞجمغ  ذحُخِن جُط٤د ٝ :ذحألخالمجُو٤حدز  -4
 
. جُؿزجخذحُٔظٜش جُٔط٤ٔض ٝجُكذ٣ع  :ذحُؿحرذ٤سجُو٤حدز  -5
 
 . جُٚ ّذطوذ٣ْ جُطنك٤حش ذ٘لغٚ ٝ: جُو٤حدز ذحُطنك٤حش -6
 
. ك٠ جُٔوذٓس دجتٔح  جُغرن ك٠ ئٗؿحص جألػٔحٍ ٝجُطوذّ ٝجُطكشى:  جُو٤حدز ذحُٔرحدسز -7
 

 واجباث انقائذ         

 (ئٗؿحصجش ـ ؽٜحدجش ـ فٞس ـ ذكٞظ ) ٝمف جالٗؿحصجش   (1

 (جُؾٜحدجش ٝجُؾٌش .جُٜذ٣س .جُوقـ .جالذطغحٓس . جٌُِٔس جُط٤رس ) قلض جُلش٣ن  (2

 (ذ٤ٖ أٝؾٚ جُطؼحٕٝ.جُذػْ . ٓذ ٣ذج جُٔغحػذز .ص٣حدز جُٔؼِٞٓحش.جُٜٔٔحش . دف قذد جُٚ) أم٠ء جُطش٣ن  (3

 (جُقرش .جُٔغطورَ جُٔؾشم . جُوذسز ػ٠ِ جُطكَٔ . جٗطظحس جُكقحد .ٝمٞـ جُشؤ٣س )هٍٞ جُ٘لظ  (4

 (جُؿ٤ٔغ ُِٞجقذ .جُٞجقذ ُِؿ٤ٔغ . ًِ٘ح ٓؼح .آٓحُ٘ح ٝآالٓ٘ح ٝجقذز .ٗكٖ ٌْٓ٘ ٝئ٤ٌُْ ) ؿشد ٓغ جُغشخ  (5

ًؾق . جهٔثٖ ػ٠ِ أقٞجُْٜ . جكغف جُٔؿِظ .جذطغْ.عِْ ػ٤ِْٜ ذكشجسز.ٗحدْٛ ذأعٔحتْٜ ) ّ جالقطشجّ هذ (6
 ( قحؾحضْٜ 

 (فذسْٛ . جسؽذْٛ .كٞمْٜ . دسخ . جًطؾق ) جف٘غ جُوحدز  (7      

( ض٘ظ٤ْ جُٔغحػذ٣ٖ  .جُشجؾؼسجُطـز٣س . جُطز٤ًش . ؾٔغ جُؿٜٞد . جُطؾحٝس ) ٝقذ جُؿٜٞد  (8      
( سًض جٗطالهحضي .ؾٜض أدٝجضي .جفوَ خرشضي .ٗؾو ؾغٔي . ٗلغي  ٤ٛة) جالعطؼذجد جُذجتْ  (9      
( جعطشـ غْ ضحذغ .جُؿٜذضٞك٤ش .ؽكٖ جُطحهس . ض٣ٜٖٞ جُٔؾحًَ  .خطٞز خطٞز ) ٝجفَ جُؼَٔ  (10     
. غوس .ؽخق٤س ه٣ٞس ) ٝجؾٚ جُطكذ٣حش  (11      
( ذزٍ ٓحك٠ جُٞعغ .ضوغ٤ْ جألػرحء .غوس ذحُوذسجش.ئ٣وحظ جإل٣ٔحٕ)ضكَٔ جُنـٞه  (12      
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ٜٓحسز جضخحر جُوشجس  ـ   4                              
 ٓؼ٠٘ جضخحر جُوشجس

 –جهشسضْ ) ٝسدش ًِٔس جُوشجس ك٠ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ضغغ ٓشجش ذٜزٙ جُق٤ـس ٝٝسدش ك٠ ف٤ؾ جخش١  •
جٌُٔحٕ ,جُٔٞهق ,جالخط٤حس, جالٗـشجط :)ٛح قغد ٓٞهؼٜح ك٠ جال٣حش  ذٔؼ٠٘ جُٜ٘ح٣س ٣ٝذٝس ٓؼ٘ح( جهشسٗح  

 (.,جُػرحش ,جالفَ

 أ٤ٔٛطٜح    أٗٞجع جُوشجسجش ذكغد
ضخـ جُؼحدجش ج٤ٓٞ٤ُس     هشجسجش ٓؼطحدز 

ٓحرج ِٗرظ ؟أ١ ػطش أضؼطش؟  •
 أ٣ٖ ٗزٛد ؟ ٓحرج ٗؾطش١؟  ٓحرج ٗأًَ أٝ ٗؾشخ ؟ •

قحمش  ضخـ جٍ       هشجسجش عِٜس 
َٛ ٗخشؼ أٝ ٗرو٢ ك٢ جُر٤ص؟  جضقحٍ أٝ سد ٛحضل٢؟ •
 َٛ ٗ٘لن جُ٘وٞد أّ ٗٞكشٛح ؟ .ُوحء أٝ جؾطٔحع أٝ ص٣حدز  •

 هشجسجش فؼرس

 ضخـ جُٔغطورَ جُوش٣د

جفَ ج٠ُ ٓلطشم جُطشم ؟  -2                        أذو٠ ٓغ فذ٣و٠ جّ جضشًس؟ -1
 َٛ جؾذد جؽطشجى جُ٘حدٟ؟ -4                        ٓحرج ع٘لؼَ ك٠ جالؾحصز ؟ -3

 هشجسجش ٓق٤ش٣س

 
 .ضخـ جُٔغطورَ جُرؼ٤ذ 

ٓحرج ع٘ذسط ك٠ جُؿحٓؼس؟  -2                    ضكذ٣ذ جالٛذجف ٝجأل٣ُٞٝحش  -1
 ٓحرج عأػَٔ ؟ ٝك٠ جٟ ٓؿحٍ ؟ -4                            أ٣ٖ عأًَٔ دسجعط٠ ؟ -3

 هشجس ٓشقِس جُال: جُٔشقِس جأل٠ُٝ 

ضؼ٠٘ ٝؾٞد ٝمغ ؿ٤ش ٓشؿٞخ ك٤ٚ ٣إدٟ ئ٠ُ قحُس ػذّ ضٞجصٕ ٝجُٜذف جألعحع٠ ٖٓ ٛزٙ جُٔشقِس ٛٞ ضكذ٣ذ ٝ 
. جُٔؾٌِس ٝضؼش٣لٜح ضؼش٣لح ده٤وح ٤ٔ٣ضٛح ػٖ ؿ٤شٛح 

 ف٘غ جُوشجس: جُٔشقِس جُػح٤ٗس 

هشجس  جُؼ٤ِٔس جُط٠ ذٔٞؾرٜح جُركع ػٖ أٗغد جُكٍِٞ ُِٔؾٌِس أٝ ٓح ٣شجد ف٘غ: ٓلّٜٞ ػ٤ِٔس ف٘غ جُوشجس •
 .ذؾأٗٚ 

: ػ٘حفش ٓشقِس ف٘غ جُوشجس  •
. ـ ئ٣ؿحد جُرذجتَ  2                    ـ ؾٔغ جُٔؼِٞٓحش 1 •
                      .ـ ضشض٤د جُرذجتَ  3 •

:  هشم ف٘غ جُوشجس  •
ـ جُطش٣وس جُؿٔحػ٤س   2ـ جُطش٣وس جُلشد٣س               1 •

 ٣طْ ف٘حػطٜح  جُط٢أٗٞجع جُوشجسجش 
          . ٝٛٞ جُوشجس جُزٟ السؾؼس ك٤ٚ  /  ١جُٜ٘حبجُوشجس  •

 .ٝٛٞ جُوشجس جُزٟ ٣غطشؽذ ك٤ٚ ذخرشجش ج٥خش٣ٖ  / جالعطشؽحد١جُوشجس   •

 .ٓػَ ئخط٤حس فذ٣ن  ٝٛٞ جُوشجس جُزٟ ٣خنغ ُِطؿشذس أٝال هرَ ئضخحرٙ/   جُوشجس جُطؿش٣ر٢ •

 .ٝد٣َ هذ٣ْ غْ ٓٞد٣َ قذ٣ع ٝٛٞ جُوشجس ٣أض٠ ض٘ل٤زٙ ػ٠ِ ٓشجقَ  ًؾشجء ع٤حسز ّ/  جُوشجس جُٔشق٢ِ  •
          .ٓػال  رٟ ٣خنغ ُؾشٝه ًحُق٤حّ أٝ ضٞكش جُٔحٍ ٝٛٞ جُوشجس جٍ/  جُوشجس جُؾشه٢*           

( ٓػَ جُطخقـ ك٠ جُؿحٓؼس ) ٝٛٞ جُوشجس جُزٟ ٣طخز غْ ٣إؾَ ض٘ل٤زٙ ُٞهص القن /  جُوشجس جُٔؼِن *   
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  جُؼٞجَٓ جُٔإغشز ك٠ ف٘غ جُوشجس    
. ج  , ه٤ٔ٘ح   ,  ضقٞسجض٘ح , ػحتِط٘ح , أفذهحؤٗح , ٝعحتَ جإلػالّ  , ٝمؼ٘ح جُٔحدٟ ٝجُ٘لغ٢ ٓؼطوذجضٖ •
هشم ضشض٤د جُٔؼِٞٓحش ٝجُٔوطشقحش  •
ذكغد جُٞجهؼ٤س ٝعُٜٞس جُط٘ل٤ز ــ ذكغد جأل٣ُٞٝس ٝجُؿذ١ٝ ٝجألٛذجف   ــ ذكغد جُلٞجتذ ٝجٌُٔطغرحش ــ  •

ذكغد جُطٌِلس ــ ذكغد جألؿِر٤س ٝجُؿٔحػ٤س 
 ؾحذ٤حش ف٘حػس جُوشجس جُؿٔحػ٢ ئ١

أهَ ضك٤ضج ق٤ع ض٘طل٢ جُذٝجػ٢ جُؾخق٤س  ـ   ــ ضؼذد ٓقحدس جُٔؼِٞٓحش .   ض٘ٞع جألكٌحس ٝضالقوٜح 
. ٓح مَ ٖٓ جعطؾحس ٝال خحخ ٖٓ جعطخحس ـ             .كشفس ُِطٞجفَ ٝجُطذس٣د جُؿٔحػ٢  •
. ؽحسًس ػذز ٓغط٣ٞحش ئدجس٣س ّـ ف٘حػس أكنَ جُكٍِٞ جُٔوطشقس ُٔؾحسًس ػذز ػوٍٞ ك٠ جُكَ  •
. ٓؼٞهحش ف٘غ جُوشجس  •
هقٞس جُٔؼِٞٓحش  ـ ًػشز جُٔؼِٞٓحش ـ ضؿحَٛ جُٔؼِٞٓحش ــ ػذّ دهس جُٔؼِٞٓحش  ــ ػذّ جُٔؾحسًس ك٠  •

ف٘غ جُوشجس ــ ػذّ جُكٔحعس ٝجُطلحػَ أغ٘حء ف٘حػس جُوشجس ـ ًػشز جُط٘ظ٤ش  
 :جضخحر جُوشجس : جُٔشقِس جُػحُػس 

 هشجس ٓلّٜٞ جضخحر جٍ •

جُؼ٤ِٔس جُط٢ ٣طْ ٖٓ خالُٜح جالُطضجّ ذحضخحر هشجس ٓح ,ٛٞ جًػش ٖٓ ٓؿشد جخط٤حس ٓحضلؼِٚ ئر ئٗٚ ٣٘ط١ٞ ػ٢ِ  •
. ئُطضجّ ٓ٘وط٢ ٝػحهل٢ ٜٓٔح ًحٕ ٛزج جالُطضجّ ذغ٤طح

: ػ٘حفش ٓشقِس جضخحر جُوشجس  •
ـ دسجعس جُؼٞجهد   2                                    ـ جخط٤حس جُرذ٣َ  1 •
ـ ئفذجس جُوشجس   3 •

 جألعح٤ُد جُٔطرؼس ك٢ جضخحر جُوشجسجش 
( جُخرشز ـ جُٔ٘طن ـ جُكذط ) 

هش٣وس جضخحر جُوشجسجش ك٢ جُٔؿٔٞػحش  
 أ ـ جُطش٣وس جُذ٣ٌطحضٞس٣س                 خ ـ جُطشم جُؾٞس٣س الضخحر جُوشجس ٖٓ جُٔؿٔٞػس 

 ػٞجَٓ ضغحػذ ػ٢ِ جُطٞك٤ن ك٢ جضخحر جُوشجسجش

           ضؼحٍ ٝجإلخالؿ ُٚ ٓشجهرس هللا  •

فالز جالعطخحسز هرَ جضخحر جُوشجس   •
فالز سًؼط٤ٖ ك٢ قحُس جُؾذز أٝ جُن٤ن   •
( كارج ػضٓص كطًَٞ ػ٢ِ هللا ) جالعطؼحٗس ذحهلل ٝجُطًَٞ ػ٤ِٚ  •
هشجءز عٞسز جُٞجهؼس أٝ هشجءز عٞسز ٣ظ  •
جُذػحء ذحُطٞك٤ن ٝجُغذجد ٖٓ هللا ضؼح٢ُ   •
 جُقحُك٤ٖ ٝجُرؼذ ػٖ أفكحخ جألٛٞجء جُٔلغذ٣ٖ  جُرؼذ ػٖ جُٔؼحف٢  ـ ٓشجهرس •

 ضطخز جُوشجسجش ُــ  ال  
. ػ٢ِ قغحخ جُذ٣ٖ  ج٥خش٣ٖٓؿحِٓس   
. ضطخز جُوشجسجش إلسمحء ج٥خش٣ٖ ػ٢ِ قغحخ ٗلغي  ال  
. ُٔح ك٤ٚ مشس ػ٢ِ ٗلغي ٝػ٢ِ ج٥خش٣ٖ  
 .ـ ُ٘غخ هشجسجش جضخزٛح ؿ٤شى    .ُِط٘ل٤ظ ػٖ ؿنري ذغرد سدز كؼَ عش٣ؼس  

 
:- ٓشقِس ضو٣ْٞ جُوشجس/ جُٔشقِس جُشجذؼس 

. ٢ٛٝ جُٔشقِس جُط٢ ٣طْ ٖٓ خالُٜح ٓؼشكس دسؾس كؼح٤ُس جُوشجس ذؼذ ٝمؼٚ ك٢ ٓٞمغ جُط٘ل٤ز جُلؼ٢ِ 
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ٓح جُٔوقٞد ذحألصٓس ؟ / ط 
ٝسٙ ئ٠ُ هشجس ؿ٤ش ع٤ِْ ُْ ٣كَ أدٟ ذذ جضخحر٠ٛ ػرحسز ػٖ خالف ذغ٤و أٝ قحد  ُْ ٣كَ أدٟ ئ٠ُ ضٞضش أٝ ٓؾٌِس أٝ 

. ٝؾٞد أصٓس 
كٔػال دجخَ جألعشز ػ٘ذٓح ٣كذظ خالف ذ٤ٖ جُٞجُذ٣ٖ ٣ٝإدٟ رُي ئ٠ُ جُطالم ٣ٌٕٞ جُنك٤س ٛ٘ح جألٝالد ٗظشج ألٓش٣ٖ ٛٔح   

  هِس خرشضْٜ جُٔؼشك٤س ٝجُك٤حض٤س -أ
  ٓكذٝد٣س آ٤ُحش جُط٤ٌق جُط٠ ٣ٔطٌِٜٞٗح -خ                 

( ؿ٤ش ع٤ِْ كحُوشجس جُغ٤ِْ ٣ٔ٘غ قذٝظ جألصٓحش  هشجس جضخحرٝض٘طؽ جألصٓس ؿحُرح ٖٓ )  
  :- أٗٞجع جألصٓحش

أصٓس دسجع٤س   -4           أصٓس ػحت٤ِس -1  : ٜٓ٘ح
أصٓس ذ٤ث٤س  -5          أصٓس ٓشم٤س -2          
أصٓس ع٤حع٤س   -6        أصٓس جهطقحد٣س -3          

ش ؟ ٓح جُذٝس جُز١ ضوّٞ ذٚ جألعشز ُطخل٤ق قذز جألصٓح 
. ضقك٤ف جُٔؼِٞٓحش ؿ٤ش جٌُحك٤س  -1
 .جالعطٔحع ئ٠ُ جألذ٘حء  -2

 .ٓؾحسًطْٜ ٓؾحػشْٛ ٝئضحقس جُٔؿحٍ ُْٜ  -3

  . ٓغحػذضْٜ ػ٠ِ جُؾؼٞس ذحألٖٓ ٝ جالهٔث٘حٕ  -4

: ز ــقَ جألصّ
 ....   جؾط٤حصٛح هحش جُٔٞؾٞدز أٝ جُطـِد ػ٤ِٜح ٝػ٤ِٔس ض٘ط١ٞ ػ٠ِ ضك٣َٞ قحُس ٓؼ٤٘س ئ٠ُ قحُس أخشٟ ٖٓ خالٍ ئصجُس جُٔؼٞ

(  جألصٓحش ) خطٞجش جإلعِٞخ جُؼ٠ِٔ ُكَ جُٔؾٌالش    
 . جُٔؾٌِس ضكذ٣ذ  -1

 ( أعرحذٜح  –ػ٘حفشٛح  –أذؼحدٛح )  . ضك٤َِ جُٔؾٌِس -2

 . ٝمغ جُكٍِٞ ٝجُرذجتَ -3

 . دسجعس جُكٍِٞ -4

. جألصٓس  ض٘ط٢ٜض٘ل٤ز جُكَ جُٔخطحس ٓغ جُٔطحذؼس قط٠  -5

(ئدجسز جألصٓحش   )ٜٓحسز   
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دز جُػحُػس  جُٞـ                                        
 جُؼ٤ِٔــــــــــس جإلدجس٣ـــــــــس

ٓح ٛٞ ٓلّٜٞ جُؼ٤ِٔس جإلدجس٣س  
٢ٛ قغٖ جعطـالٍ ٝجعطخذجّ جُٔٞجسد جُٔطٞجكشز ُِلشد ٝجُؿٔحػس جعطخذجٓح ٣ٌلَ ذِٞؽ ٝضكو٤ن جألٛذجف ) 

  ٤ٌَٛ جُؼ٤ِٔس جإلدجس٣س                جُٔ٘ؾٞدز  
: ٣ٝطنٖٔ ػذز خطٞجش أٝ ٓشجقَ ٠ٛٝ  
جُط٘ظ٤ْ    -3جُطخط٤و                         -2ضكذ٣ذ جألٛذجف                             -1
 جُطو٣ْٞ     -5جُط٘ل٤ز                                    -4

   جُـح٣حش جُٔكذدز جُٔطِٞخ ٝجُٔشجد ضكو٤وٜح ٢ٛ: األهذاف  ـ: أٝال 
 أٗٞجع جألٛذجف             

أٛذجف ه٣ِٞس جُٔذٟ *** ز جُٔذٟ أٛذجف هق٤ش       
أٛذجف كشد٣س  **** أٛذجف ؾٔحػ٤س         
 جألٛذجف ٗؿحـ  ؽشٝه  

جُقشجقس ٝجُٞمٞـ ٝجُرؼذ ػٖ جُـٔٞك 
جُٞجهؼ٤س ـ ٝجهؼ٤س جألٛذجف  

ٛٞ ٓطِٞخ  جُطكذ٣ذ ـ ضكذ٣ذ ٓح
جُٔشٝٗس ـ ٣ططِد جُٔشٝٗس ٝجخط٤حس جُرذجتَ جُكو٤وس  

 ّ جُٔؿطٔغ جُطٞجكن ٓغ جُخالم جُك٤ٔذز ٝه٢

ٝضكذد ٓشقِس كٌش٣س ضغرن جُط٘ل٤ز ٝضطنٖٔ عِغِس ٖٓ جُوشجسجش ضطؼِن ذحُٔغطورَ :  انخخطيط: غح٤ٗح 
 .ٛزٙ جُوشجسجش جألٛذجف ذٞمٞـ ًٔح ضكذد جُٔٞجسد جُالصّ جعطخذجٜٓح 

ئرٕ ٓحٛٞ جُطخط٤و  ؟                                           
ػ٤ِٔس ئضخحر هشجسجش ضؿحٙ جُٔغطورَ                                 

 د٤ًق ٗقَ ئ٠ُ ٓح ٗش١    أ٣ٖ ٗش٣ذ إٔ ٗقَ              أ٣ٖ ٗكٖ ج٥ٕ                   
أٗٞجع جُٔٞجسد        

(  ج٤ٍُٔٞ ـ جالضؿحٛحش ـ جُوذسجش ـ جُٜٔحسجش ـ جُطحهحش )  ـ:  ٓٞجسد ذؾش٣س( أ )  
(  ش ـ جُٔٔطٌِحش ـ ضغ٤ٜالش جُٔؿطٔغ جُٔحٍ ـ جُٞم) ـ :   ٓٞجسد ٓحد٣س( خ )

ـ ضكو٤ن جُطٌحَٓ  ٝجإلٌٓح٤ٗحشأٓػَ ُِٔٞجسد  جعطخذجّضكذ٣ذ جألٛذجف ـ ُٞمٞـ جُشؤ٣س ـ : أ٤ٔٛس جُطخط٤و 
( ٝجُط٘غ٤ن ُِخطس ـ ضكذ٣ذ جأل٣ُٞٝحش ـ جُغ٤طشز ػ٠ِ ٓؾٌالش جُط٘ل٤ز 

 ٛٞ ػ٤ِٔس سعْ ُِٔغطورَ ٝجُط٘رإ ذأقذجغٚ :جُطخط٤و 
 (أ٤ٔٛس جُطخط٤و )  ُٔحرج جُطخط٤و
:- ُؼذز أؽ٤حء ٜٓ٘ح  

. ٝمٞـ جُشؤ٣س ٝضكذ٣ذ جألٛذجف  -1 
          .أٓػَ ُِٔٞجسد ٝجإلٌٓحٗحش العطخذجّ -2
. ُطكو٤ن جُطٌحَٓ ٝجُط٘حعن ذ٤ٖ ذ٘ٞد جُخطس  -3 
      . جالقط٤حؾحشُطكذ٣ذ جأل٣ُٞٝحش ذٔح ٣طلن ٓغ  -4
. ُِغ٤طشز ػ٠ِ ٓؾٌالش جُط٘ل٤ز  -5 
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 ُطخط٤و٤ًق ٣طْ ج

 . ذذهس ٝٝمٞـ زجُٔغطور٢ِ جألٛذجفضكذ٣ذ ( 1)   •

 . ٝجُٔٞجسد جُٔطٞكشز ُطكو٤ن جألٛذجف جُكح٢ُضك٤َِ جُٞمغ ( 2) •
 . ضكذ٣ذ جُخطو ٝجُرذجتَ ( 3) •
 . ًَ ٜٓ٘ٔح ٝػ٤ٞذٜح جضو٣ْٞ جُرذجتَ ٖٓ ق٤ع ٓضج١( 4) •
 .فحقد أػ٠ِ ٓضج٣ح ٝأهَ ػ٤ٞخ ” جخط٤حس جُرذ٣َ جألكنَ ( 5) •
      .ٓشجهرس جُخطس (  7) ؟                 ٖٝٓ ع٤طٌلَ ذحُط٘ظ٤ْ زض٘ل٤ز جُخو( 6) •

 
خطٞجش جُطخط٤و    
. ـ هشجتن جُط٘ل٤ز  2                       . ـ ضكذ٣ذ جُٔٞجسد ًٔح ٝٗٞػح  1
  . ـ ضكذ٣ذ ٓغث٤ُٞحش جألكشجد 4                          .ـ ضغِغَ ٓشجقَ جُط٘ل٤ز   3
.  ٝجإلؽشجف ـ هش٣وس جُشهحذس  5

  أٗٞجع جُخطو 

 . ٖٓ ق٤ع جُٔذز  •

  . هق٤شز جُٔذٟ  ضكذد ٖٓ ٣ّٞ ئ٠ُ ع٘س(  1)  •
  . ه٣ِٞس جُٔذٟ  ضكذد ٖٓ ع٘س ئ٠ُ ٓحكٞم(  2)  •
 . ٖٓ ق٤ع جُ٘ٞع  •

ر٤٘ٛس ٣ٝطْ ك٤ٚ ضقٞس ٓشجقَ جُط٘ل٤ز  ( 1)  •
 ٕ ئؾشجءجش ضْ جُطٞفَ ئ٤ُٚ ٖٓ هشجسجش ٝٓح ٣طلن ػ٤ِٚ ّ ٌٓطٞذس  ٣ٝطْ ك٤ٜح ضذ٣ٖٝ ٓح( 2)  •
 ؟ جُلشم ذ٤ٖ جُخطس جٌُٔطٞذس ٝجُخطس جُز٤٘ٛسط ٓح 

 جُز٤٘ٛس جٌُٔطٞذسٗٞع جُخطس 

 ٤ٔٓضجضٜح
  ٓشضرس قغد خطٞجش جُط٘ل٤زـ 1 
ٓشؾغ ٣ٌٖٔ جُشؾٞع ئ٤ُٚ ـ  2 

 ُٔوحسٗس جألٛذجف ذحُ٘طحتؽ

جألدجء   ك٢جُغشػس ـ 1 
 هِس جُطٌح٤ُق ـ  2 
 أًػش جُخطو جٗطؾحسجـ  3

 ػ٤ٞذٜح

٣ق٤د  جُز١جَُِٔ  ػ٘قش ـ 1
ضحذؼس ٓحضْ  ك٢جُوحت٤ٖٔ ذحُؼَٔ 

 ئٗؿحصٙ ٝٓح ضرو٠ ٖٓ أػٔحٍ

جقطٔحٍ جُ٘غ٤حٕ ُرؼل جُٔشجقَ ـ  1
جُط٘ل٤ز  ك٢جقطٔحٍ جُلٞم٠  ـ 2
ٓشجهرس  ك٢ػذّ ضٞكش ٓشؾغ ُِشؾٞع ئ٤ُٚ  ـ 3

جُط٘ل٤ز  
  جإلدجس١ جألعِٞخجُكذ ٖٓ جُوذسز ػ٠ِ ضكغ٤ٖ  ـ 4

ؽشٝه ٗؿحـ جُطخط٤و  
. ٣ْ ٝض٘غ٤ن خطٞجش جُؼَٔ ظـ ضٖ 3                  .ج٣س ذح ألْٛ هرَ جُْٜٔ ـ جُؼٖ 1
. قذٝد ٓٞجسد جألعشز  ك٢ـ إٔ ضٞمغ جُخطس  4                    . ـ إٔ ضٌٕٞ جُخطس ٓشٗس  3
. ٙك٢ـ إٔ ضِطضّ جُخطس ٝهطح ٓكذدجً ٣طْ ض٘ل٤زٛح  6          .ـ إٔ ضٌٕٞ ٓشجقَ جُخطس ٓشضرس  5
. ذغ هشم ضرغ٤و أدجء جألػٔحٍ ػ٘ذ ض٘ل٤ز جُخطس ـ إٔ ضص 7



ٓكٔٞد هٚ / أ رئػذجد ٝض٘ل٢  15 

 انخنظيى ـ : غحُػح 
ضكذ٣ذ جُٔغث٤ُٞحش ٝجُغِطحش ٝضٞص٣ؼٜح ػ٠ِ جألكشجد ذٔح ُذ٣ْٜ ٖٓ ٓٞجسد ذؾش٣س ٝضكذ٣ذ جُٔٞجسد ) ٣طنٖٔ 

(  جُٔحد٣س ذوقذ جُطكو٤ن 
٠ٛ  ٓضج٣ح جُط٘ظ٤ْ         ط ٓح٠ٛ ٓضج٣ح جُط٘ظ٤ْ ؟

( جُٜٔٔحش ٝجُٔغث٤ُٞحش جُط٠ ٣وّٞ ذٜح ًَ كشد ضٌٕٞ ٓكذدز إٔ ) ـ ضٞم٤ف ذ٤ثس جُؼَٔ  1
( ئصجُس جُلٞم٠ ٝض٘غ٤ن جألػٔحٍ جُٔطِٞذس ٝضشض٤رٜح ٓغ ذؼنٜح ) ـ ض٘غ٤ن ذ٤ثس جُؼَٔ  2
.  ـ ضكغ٤ٖ ٓغطٟٞ جألٛذجف جُٔ٘ؾٞدز ٝضكو٤وٜح  3

:  انخنفيذ: سجذؼحً 
ك٤ٜح جُخطو ئ٠ُ ٗطحتؽ  ٣ٝقكرٜح ػ٤ِٔس ٓشقِس ضطكٍٞ ك٤ٜح جُوشجسجش ئ٠ُ أػٔحٍ ٝضطكٍٞ ) ٝٛٞ ػرحسز ػٖ 

( ٓشجهرس 
ؾٞجٗد جُط٘ل٤ز  

(  جُط٘ل٤ز جُلؼ٠ِ ُِخطس  ك٠ٛٝ٢ ٓشقِس جُرذء ) ـ جُط٘ؾ٤و ٝجُٔرحدأز  1
(  ٠ٛٝ ضٜذف ئ٠ُ جًطؾحف جُؼورحش أٝال ذأٍٝ ُِطأًذ إٔ جُؼَٔ ٣غ٤ش ٝكن جُخطس ) ـ جُٔشجؾؼس جُٔغطٔشز  2
( ذح أكشجد ؿ٤ش جُٔ٘لز٣ٖ ُٔشجقَ جُخطس ٣ٝط٠ُٞ جُشهحذس ؿحٍ) ـ جُشهحذس   3
(  ٣ٝططِد ٝمغ جُوشجسجش جُؿذ٣ذز قط٠ ال٣ك٤ذ جُلشد ػٖ ضكو٤ن ٛذكٚ ) ـ جُط٤ٌق ٝجُطؼذ٣َ   4

:  ػٞجَٓ ٗؿحـ جُط٘ل٤ز 
( جُٞش جُٔ٘حعد  ك٢قط٠ ٣طغ٠٘ جُو٤حّ ذأٟ ضـ٤٤ش أٝ ضؼذ٣َ ) جُٔشجؾؼس   ك٢ـ جُذهس  1
(  ّٝ ذحُط٘ل٤ز ٠ٛٝ ٖٓ أْٛ ػٞجَٓ ٗؿحـ جُخطس ػ٘ذ ٖٓ ٣ن) ـ جُٔشٝٗس ٝجُغُٜٞس   2
 

  انخقىيى :خحٓغحً 
.  ضكو٤ن جُٜذف أٝ ٓؼشكس ٗٞجق٠ جُنؼق ٝجُوٞز ك٤ٔح ضْ ٖٓ ػَٔ  ك٠ٛٝ٢ ٓؼشكس ٓذٟ جُ٘ؿحـ ٝجُلؾَ 

.  أ٤ٔٛس جُطو٣ْٞ 
د ػ٠ِ ضكغ٤ٖ جُط٘ل٤ز ٝٛزج ٣غحع ك٢جُطخط٤و أٝ  ك٢جألخطحء جُط٠ قذغص  ك٢ضكذ٣ذ أٛذجف ؾذ٣ذز ٝٓكحُٝس ضال  -1

ٗٞع جألٛذجف ٝٓغطٞجٛح   
خطس غرص ٗؿحقٜح العطخذجٜٓح ٓغطورال  جعطـالٍ ك٣٢ل٤ذ  ـ2
ـ ضك٣َٞ ذؼل جألػٔحٍ ئ٠ُ سٝض٤ٖ   3
                                        

  ٢ِ٣ضكَضو٣ْٞ                  جُطو٣ْٞ هشم                 ضو٣ْٞ ػحّ                               
                                     أٝ ٓلقَ                                                         رجض٢أٝ                                

 ك٢ضو٣ٞٔح ػحٓح ألٕ جُطو٣ْٞ ٣٘قد ػ٠ِ ج٤ٌُحٕ جُؼحّ ُِخطس ٖٓ ق٤ع ٗؿحقٜح  ع٢ٔ  جُزجض٢جُطو٣ْٞ جُؼحّ أٝ 
  . ٣٘قد جُ٘حهذ ػ٠ِ رجضٚ أٝ ٖٓ هحّ ذط٘ل٤ز جُخطس  قحُس ٗوذ جُزجش ك٢رجض٤ح ألٗٚ  ٝع٢ٔ.ضكو٤ن أٛذجكٜح 

ــ ًطحذس ج٤ٓٞ٤ُحش  2    ػِٔٚ ذؼَٔ جُـ٤ش جُٔوحسٗس   -1:هشم جُطو٣ْٞ جُؼحّ 
ٓوحسٗس ٓح ٝمؼٚ جُلشد ُ٘لغٚ ٖٓ ٓغط٣ٞحش ٝه٤ْ ذٔغط٣ٞحش جُؿٔحػس                 ــ  3
أٍ جُلشد ٗلغٚ ئرج ضٌشس ٗلظ جُؼَٔ ٓحرج ع٤لؼَ ؟ ٣ظ -4

أٝ جُطك٠ِ٤ِ   جُطلق٢ِ٤جُطو٣ْٞ 
. ٝٛٞ ٣٘قد ػ٠ِ ضلحف٤َ ده٤وس ٝٛٞ أًػش دهس ألٗٚ ٣كَِ ًَ ؾحٗد ضك٤ِال ده٤وح 

  



ٓكٔٞد هٚ / أ رئػذجد ٝض٘ل٢  16 

 جالعطٜالىضشؽ٤ذ 
  جالعطٜالىٓكحٝس ػ٤ِٔس ضشؽ٤ذ 

ـ جُٔغطِٜي   2          ــ جالعطٜالى                                               1
ـ قٔح٣س جُٔغطِٜي   4ـ جُطشؽ٤ذ                                                             3

 .ٛٞ جالٗطلحع ذحُٔٞجسد جُٔطحقس ئ٠ُ أهق٠ قذ ٌٖٓٔ     ٓحٛٞ جالعطٜالى  ؟ ط 

ٖٓ ٛٞ جُٔغطِٜي ؟ ط 
ق٤حضٚ جُؼذ٣ذ ٖٓ  ك٢ج ًَٝ ٝجقذ ٓ٘ح ٣غطخذّ ٛٞ جُؾخـ جُزٟ ٣غطخذّ جُغِؼس أٝ جُخذٓس جعطخذجٓح ٢ًِ •

 ٓؿطٔؼٚ  ك٢جُغِغ ٣ٝغطل٤ذ ٖٓ جُخذٓحش جُط٠ ضوذّ 

  ؟٠ٛ فلحش جُٔغطِٜي جُشؽ٤ذ  ٓحط 
 .جُٔغطِٜي جُشؽ٤ذ ٣ذسط جُغٞم هرَ ػ٤ِٔس جُؾشجء  •

 .جُٔغطِٜي جُشؽ٤ذ ٣ؾطشٟ ذحُؿِٔس ًِٔح أٌٖٓ رُي •
 .جُٔغطِٜي جُشؽ٤ذ ٣ؾطشٟ قغد قحؾطٚ  •

:  الى ضشؽ٤ذ جالعطٚ
ٝضو٤َِ جُٔلوٞد ٜٓ٘ح ذوذس جالٌٓحٕ  جعطخذجٜٓحجُٔطحقس ٝػذّ جإلعشجف ك٢ ٛٞ قغٖ جعطـالٍ ٝجعطخذجّ جُٔٞجسد 

 ٝجٌُٜشذحء ٝجُٔحء ٝجُٞهٞد ٝؿ٤شٛح جُٔحد١ٝجُذخَ جُٔغٌٖ  أٝجُِٔرظ  أٝ جُٔأًَ عٞجء ًحٕ

 
 جُلشم ذ٤ٖ ضشؽ٤ذ جالعطٜالى ٝضشؽ٤ذ جُٔغطِٜي ؟

 ضؼش٣قجٍ

 ضشؽ٤ذ جُٔغطِٜي   ضشؽ٤ذ جالعطٜالى
ٛٞ قغٖ جعطخذجّ جُٔٞجسد  

جُٔطحقس ٝجعطـالُٜح ٝػذّ 
 .ك٤ٜح  جإلعشجف

ٛٞ ضشذ٤س جألكشجد ٝضٞػ٤طْٜ 
 ك٢ّ ٝٝجؾرح ضٚذكوٞهْٜ 
 .ٝجالعطٜالى  جإلٗطحؼ ػ٤ِٔط٢

 جُٜذف ٓ٘ٚ

جُذُٝس  ك٢ سٓح ٣طٞفضٞص٣غ 
ٖٓ خذٓحش ٝعِغ ذك٤ع ضطحـ 
جُلشفس ٌَُ كشد ُِكقٍٞ 

 ػ٠ِ ٗق٤رٚ

. جُٔغطِٜي ـ جُكوٞم  ضرق٤ش
. جُٔؼِٞٓحش . جُٞجؾرحش 

ض٣ٌٖٞ جُؼحدجش ٝجالضؿحٛحش 
 جُٞػ٢خِن . جُغ٤ِٔس 
.  جُغ٤ِْ

 ٤ًق ٣طْ ض٣ٌٖٞ جُؼحدجش جالعطٜال٤ًس ؟ط 

 :-جُؼحدجش ٖٓ  ذحه٢ضطٌٕٞ ٓػَ  •

. جُطٌشجسـ                   .جُٔٔحسعس  •
. جُٜٔحسز ـ                       . جإلضوحٕ •
:- ؿشط جُؼحدجش جالعطٜال٤ًس جُكغ٘ٚ ػٖ هش٣ن ك٢ ٝجألٜٓحش جءج٥خدٝس 

 . ضض٣ٝذ جُطلَ ذحُر٤حٗحش ٝجُٔؼِٞٓحش  -2.  جُوذٝز جُكغ٘ٚ  -1
. (جالهطقحد ٝجُطٞك٤ش ) جُغ٤ِْ  جالهطقحد١جُطؼٞد ػ٠ِ جُغِٞى  -4.  جالخط٤حس  ك٢ جُٔؾحسًس -3 

 عِٞى جُٔغطِٜي جُشؽ٤ذ ػ٘ذ جُؾشجء 

 .كِغلس ػشك جُغِغ ٝ ٣طلْٜ ع٤حعس جُغٞم •

.  جُؼحهل٣٢طؿ٘د جُؾشجء  •
. ٣غحّٝ ُِكقٍٞ ػ٠ِ عؼش ٓ٘خلل  •
. ٣غطؼ٤ٖ ذ٘قحتف جُرحتغ جٌُقء  •
  .٣وشأ جُِٔقوحش جُٔشكوس ٣ٝغطل٤ذ ٖٓ جُطؼ٤ِٔحش •
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 ٓلّٜٞ قٔح٣س جُٔغطِٜي      

" ألكشجد عالٓس ٓؼحٓالش ج جعطـالٍ ٌٝٓحككس جُـؼ ُطأ٤ٖٓ أ١ٛٞ قٔح٣س ًَ كشد ٖٓ أكشجد جُٔؿطٔغ ٖٓ " 
  : ج٥ض٢  ك٢أدسًص جٌُِٔٔس أ٤ٔٛس قٔح٣س جُٔغطِٜي 

 ٝصجسز جُق٘حػس ٝجُطؿحسز  ك٢ئٗؾحء ئدجسز قٔح٣س جُٔغطِٜي  ـ1
 ٝصجسز جُؾثٕٞ جالؾطٔحػ٤س  ك٢ـ ئٗؾحء ؾٔؼ٤س جُٔغطِٜي جُركش٤٘٣س 2
  2006ـ جػطرحس جألٍٝ ٖٓ ٓحسط ٖٓ ًَ ػحّ ٣ّٞ جُٔغطِٜي جُخ٤ِؿ٠ ذذء ٖٓ ٓحسط 3

 .جٌُِٔٔس  ك٢ٝج٤ٖٗ ُكٔح٣س جُٔغطِٜي أْٛ جُن

 .هحٕٗٞ ضكذ٣ذ جألعؼحس ٝجُشهحذس ػ٤ِٚ  .1

.  هحٕٗٞ جُٔٞجص٣ٖ ٝجٌُٔح٤٣َ ٝجُٔوح٤٣ظ .2
 .هحٕٗٞ ٓشجهرس جُٔٞجد جُـزجت٤س جُٔغطٞسدز  .3
 هحٕٗٞ جُٔٞجفلحش ٝجُٔوح٤٣ظ .4
 .هحٕٗٞ جُشهحذس ػ٠ِ جُٔؼحدٕ جُػ٤ٔ٘س     .5
 هحٕٗٞ جُشهحذس ػ٠ِ جُِإُإ ٝجألقؿحس جُػ٤ٔ٘س .6
. هحٕٗٞ جُؼالٓحش جُطؿحس٣س  .7
.  جُٔ٘لؼسهحٕٗٞ ذشجءجش جالخطشجع ٝٗٔحرؼ  .8
 .هحٕٗٞ ذشجءجش جالخطشجع ُذٍٝ ٓؿِظ جُطؼحٕٝ .9

.  جُؿـشجك٤سجٕٗٞ قٔح٣س جُٔإؽشجش م .10
 قوٞم جُٔغطِٜي 

 ( .ضض٣ٝذٙ ذحُكوحتن ) قن جُٔؼشكس ـ  2     ( .جُكٔح٣س ٖٓ جُٔ٘طؿحش ) قن جألٓحٕ ـ  1
. ـ قن جالعطٔحع ئ٠ُ أسجتٚ  4              (.٣ش جُرذجتَ ضٞف) قن جالخط٤حس ـ  3
( جُطن٤َِ ـ جُغِغ جُشد٣ثس ) ــ قن جُطؼ٣ٞل   6                        .ــ قن ئؽرحع جقط٤حؾحضٚ 5
. ذ٤ثس ع٤ِٔس  ك٢ــ قن جُك٤حز  8                              .    ــ قن جُطػو٤ق  7

 :-ٝجؾرحش جُٔغطِٜي

• ٕ  .ػ٠ِ ٓح ٣ؾطش٣ٚ ذذهٚ ٣طؼشف أ

• ٕ . جألعؼحس ك٣٢طٔغي ذكوٞهٚ  أ
• ٕ . ُطشؽ٤ذ جالعطٜالى جُٔ٘ظٔسذحُوٞج٤ٖٗ  ئخال٣ٍوذّ ؽٌٞجٙ ػ٘ذ جٟ  أ
• ٕ  .ض٘ل٤ز جُوشجسجش جُٔشضرطس ذطشؽ٤ذ جالعطٜالى ك٣٢طؼحٕٝ ٓغ جُؿٜحش جُٔؼ٤٘س  أ

 ٖٓ ٛٞ جُٔغطِٜي جُشؽ٤ذ ؟ط  
 قذٝد ٓٞجسدٙ جُٔطحقس ك٢ ٣كغٖ جُؾشجء ٤ُكون أًرش دسؾحش جُٔ٘لؼس جُز١ٛٞ 

 ٓح ٛٞ كٖ جُؾشجء ؟ط  

قذٝد  ك٣٢كغٖ ػ٤ِٔس جُؾشجء ٤ُكون أًرش دسؾحش جُٔ٘لؼس  جُز١جُؾشجء كٖ ٜٝٓحسز جُٔغطِٜي جُشؽ٤ذ  
. جُٔٞجسد جُٔطحقس 

 دٝجكغ جُؾشجء

(  أ٤ُٝس ـ جٗطوحت٤س ) ـ دٝجكغ جُغِؼس    1
( جُؾشجء ٖٓ ٓطؿش ٓؼ٤ٖ ُؾٜشز ) ـ دٝجكغ جُطؼحَٓ    2
ٝجُطلحخش ـ قد  جُطرح٢ٛـ  جُٔ٘لؼسجُخٞف ـ جُقكس ـ جُطٞك٤ش ٝجالدخحس ـ جُطو٤ِذ ـ جُؿٔحٍ ـ ) ـ دٝجكغ ػحهل٤س    3

( جُطِٔي ـ قد جُؼحتِس ـ جالهٔث٘حٕ ٝجُشجقس ٝجُشكح٤ٛس 
(  جُؾشجء ذؼذ دسجعس ده٤وس ) ـ جُذٝجكغ جُؼو٤ِس   4
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 .ٓؿحالش ضشؽ٤ذ جالعطٜالى 
 .ٝجُطـز٣س ـ ٓؿحٍ جُـزجء : أٝال 

 ٛذف ئهطقحدٟ  •

ٝٛٞ جُٔغحػذز ػ٠ِ قغٖ جعطخذجّ جُٔٞجد جُـزجت٤س ٝػذّ جإلعشجف ك٤ٜح ئ٠ُ ؾحٗد جعطخذجّ جُٔٞجد جُرذ٣ِس    
  فك٢ٛذف  •

ؾ٤ذ ٓٔح ٣٘ؼٌظ ػ٠ِ ٓغطٟٞ ج٤ُِحهس جُقك٤س  فك٢إٔ جُطشؽ٤ذ ٣غحػذ جألعشز ػ٠ِ جالقطلحظ ذٔغطٟٞ  •
. ضوذٜٓح جٌُِٔٔس ًزُي ٗؾحه ٝػطحء جُلشد  جُط٢ُِٔٞجهٖ ٣ٝ٘ؼٌظ ػ٠ِ جُخذٓحش جُقك٤س 

  جُـزجت٢جُطشؽ٤ذ  ك٣٢ؿد ٓشجػحضٜح  جُط٢ جُ٘ٞجق٢

 ضٞػ٤س جُلشد ذحُلشم ذ٤ٖ جُؾرغ ٝجُطـز٣س جُؿ٤ذز:  زــــــجُ٘حق٤س جُقك٢

.   جُونحء ػ٠ِ ذؼل جُٔلح٤ْٛ جُخحهثس      :  ٣ســــــجُ٘حق٤س جُ٘لظ
. ضخض٣ٖ جُٔٞجد جُـزجت٤س ١فػذّ جإلعشجف :  زــــجُ٘حق٤س جُط٢٘٣ٞٔ
 . دٕٝ ضلش٣و  جقط٤حؾحضٚققٍٞ ًَ كشد ػ٠ِ :  زـجُ٘حق٤س جالهطقحد١

                             **************************** 
 ٓؿحٍ ئدجسز جُٔ٘ضٍ ٝجهطقحد٣حش جألعشز ك٢: غح٤ٗح 

:- ُطشؽ٤ذ جالعطٜالى  ج٥ض٣٢شجػ٠ 
. ٝجُؾٌَ ٝهٞز جُطكَٔ ـ جُـشك ٖٓ جُغِؼس ٖٓ ق٤ع جُكؿْ  1
. ـ جخط٤حس أؾٞد جألٗٞجع ٖٓ ٓحسًحش ٓٞغن ك٤ٜح  2
. ـ جعطخذجّ جُٔٞجسد ٝقلظٜح ذأعِٞخ فك٤ف ٤ُط٤َ ػٔشٛح  3
 .ـ جخط٤حس جُغِغ ذٔح ٣ل٤ذ سجقس أكشجد جألعشز ٝضِر٤س جقط٤حؾح ضْٜ  4

                           **************************** 
 ٓؿحٍ جُٔالذظ ٝجُٔ٘غٞؾحش  ك٢ جُطشؽ٤ذ: غحُػح 

 .ـ جُؿٞدز ػ٘ذ جُؾشجء ُِوطغ جُِٔرغ٤س أٝ جُٔ٘غٞؾحش جُٔ٘ض٤ُس ٝجُٔطحٗس  1

. جُؿحٛضز  ك٢ـ جخط٤حس جُٔوحط جُٔ٘حعد خحفس  2
. ـ جخط٤حس جألُٞجٕ جُٔكررس ٝجُٔ٘حعرس ُِوطغ جُوذ٣ٔس  3
. ـ جالذطؼحد هذس جالٌٓحٕ ػٖ جُطو٤ِؼحش ألٜٗح عش٣ؼس جُضٝجٍ 4
 . ـ ػذّ ضخض٣ٖ جُٔالذظ أٝ جُؾشجء ذ٤ٌٔحش ًر٤شز  5

                       **************************** 
 ٓغطٟٞ جالعطٜالى ؟  ك٢ضإغش  جُط٢ٓح٠ٛ جُؼٞجَٓ  1ط

( ٣كطحؼ جُقـ٤ش ئ٠ُ ٓٞجد ؿزجت٤س أًػش ُِ٘ٔٞ) ـ جُغٖ   2    (ضكطحؼ جُلطحز ئ٠ُ ٓالذظ أًػش ) ـ جُؿ٘ظ   1
( ذ٘ذ ؽشجء جٌُطد ٝجُٔؿالش )  جُطؼ٢ٔ٤ِـ جُٔغطٟٞ  4   (جُض٣حدز ضإدٟ ُِض٣حدز ) جد جألعشز ـ قؿْ أكش 3
 (هر٤د ٝدٝجء  جُز١ ٣كطحؼ ئ٠ُ جُٔش٣ل ) ـ جُكحُس جُقك٤س  5
( صجد جالعطٜالى جُٔؼ٤ؾ٢ ًِٔح صجد جُٔغطٟٞ)  جُٔؼ٤ؾ٢ـ جُٔغطٟٞ  6
؟ أهغحّ جُغِٞى جإلعطٜال٠ً  ٢ٛ ٓح 2ط

 ف جُطو٤ِذ عِٞى ئعطٜال٠ً ذٜذ -1

 عِٞى ئعطٜال٠ً ئضالك٠ ٝٛٞ أعٞأ أٗٞجع جُغِٞى  -2

  ٝٓغٌٖ ٝٛٞ جألكنَعِٞى ئعطٜال٠ً ذٜذف ئؽرحع جُكحؾحش جُنشٝس٣س ٖٓ هؼحّ ٝؽشجخ ِٝٓرظ  -3
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جإلػال٤ٗس جُوشجءز 
 

أقذ ٓؼحُْ جُٔؿطٔغ  ٝأفركصجُؼقش جُكذ٣ع  ك٢ٝغوحك٤س ٝجعطٜال٤ًس  ٝئػال٤ٓسضؼطرش أخطش ٝجهؼس جؾطٔحػ٤س 
.  ظ ٝال٣ٌٖٔ جالعطـ٘حء ػٜ٘ح جُكذ١

:  جإلػالٕٛ٘حى ػٞجَٓ ًػ٤شز عحػذش ػ٠ِ ئدسجى ه٤ٔس 
. ـ جٗطؾحس جُطؼ٤ِْ ٝجسضلحع ٗغرس جُٔػول٤ٖ  1
. ـ جُٔ٘حكغس جُو٣ٞس ذ٤ٖ جُٔ٘طؿ٤ٖ ٝجُطؿحس ُإلػالٕ ػٖ ٓ٘طؿحضْٜ  2
. ِٝٓقوحش  ٖٓ فكحكٚ ٝئرجػس ٝضِلض٣ٕٞ ٝع٤٘ٔح ُٝٞقحش ٝٓ٘ؾٞسجش جإلػال٤ٗسـ ضطٞس جُٞعحتَ  3
 

:   جإلػال٤ٗسجُوشجءز  ٓلّٜٞ*  
ٗؾحه ٣وذّ سعحتَ ٓشت٤س ٝٓغٔٞػس ألكشجد جُٔؿطٔغ , إلؿشجتْٜ ذؾشجء عِؼس أٝ خذٓس , ٝرُي ٠ٛ ػرحسز ػٖ  

. ٓوحذَ أؾش ٓذكٞع ٖٓ هرَ أفكحخ جُغِغ ٝجُخذٓحش 
 
جإلػالٕ أٗٞجع ٝعحتَ *     
(  ه٘ٞجش جُذػح٣س ٝجإلػالٕ)  أ١ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٝعحتَ جإلػالٕأٗٞجع   

"ه٘ٞجش جُذػح٣س ٝجإلػالٕ "     

 جُٔؿالش 

 جإلرجػس 

 جُغ٤٘ٔح

 جُ٘ؾشجش

 جالٗطشٗص

 جُِٔقوحش

جُقكق 
 جُؼح٤ُٔس 

جُغ٤حسجش 
جُِٞقحش  جُٔطكشًس

 جُطِلض٣ٕٞ جالػال٤ٗس

 جُقكق جُٔك٤ِس
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؟  جإلػالٗحشٓح٠ٛ أٗٞجع ط 
:- ؼ 
جُغٞم أٝ جُغِغ جُوذ٣ٔس  ك٢ُْ ٣غرن ُٜح ٝؾٞد  جُط٣ٝ٢طؼِن ذطغ٣ٞن جُغِغ جُؿذ٣ذز :  جُطؼ٢ٔ٤ِ جإلػالٕـ  1

.  جُٔؼشٝكس ُٜٝح جعطؼٔحالش ُْ ضٌٖ ٓؼشٝكس 
ُٚ جُكقٍٞ ػ٠ِ جُؾ٠ جُٔؼِٖ ػ٘ٚ ٣ٝطؼِن ذاخرحس جُٔغطِٜي ذٔؼِٞٓحش ض٤غش :  ٝجإلخرحس١جالسؽحدٟ  جإلػالٕـ  2

. أهقش ٝهص ٝأهَ ضٌح٤ُق  ك٢ذأهَ ؾٜذ ٌٖٓٔ ٝ
ٗٞع ٖٓ جُغِغ أٝ جُخذٓحش أٝ ئقذٟ جُٔ٘ؾأش   أ٣ٝ١ؼَٔ ػ٠ِ ضو٣ٞس ف٘حػس : جالػال٠ٓ  جإلػالٕـ  3
ُطـِد ٝٛٞ ٣طؼِن ذغِغ أٝ خذٓحش أٝ أكٌحس أٝ ٓ٘ؾأش ٓؼشٝكس ذطر٤ؼطٜح ذوقذ جُطز٤ًش ٝج:  جُطز٤ًشٟ جإلػالٕـ  4

.  ػ٠ِ ظحٛشز جُ٘غ٤حٕ 
جُ٘ٞع ٝجُخقحتـ  ك٢ٓط٘حكغس ٝإٔ ضٌٕٞ ٓطٌحكثس  شأٝ خذٓحٝٛٞ ئػالٕ ػٖ عِغ : جُط٘حكغ٢  جإلػالٕـ  5

. ٝظشٝف جالعطؼٔحٍ 
 
:  جإلػالٕٝظحتق * 
. جُغِغ أٝ ؽشجء جُخذٓحش  جهط٘حءـ قع جُٔغطِٜي ػ٠ِ  1
ًحس أٝ جألؽخحؿ أٝ جُٔ٘ؾأش  ـ ض٤ٜثس جُٔغطِٜي ُطورَ جُغِغ أٝ جُخذٓحش أٝ جألف 2
 
  جإلػالٕٓشجقَ * 

 جُط٢ذنؼس أعطش غْ ضطٞس ئ٠ُ جعطؼٔحٍ جُقٞس ٓغ جٌُطحذس غْ ضطٞس ئ٠ُ جألؽٌحٍ  ك٢ٖٓ جُرذج٣س  ئػالٕضطٞس 
. غْ ضخط٠ جُكذٝد ٝٝفَ ُِؼح٤ُٔس  ج٥ٕٗشجٛح 

 
:  ُِطأغ٤ش ػ٠ِ جُٔغطِٜي  جإلػالٗحش٣طرؼٜح ٓقٔٔٞ  جُط٢جألعح٤ُد * 
. ٓحٍ قو٤وس ٓؼشٝكس ٝؾؼِٜح ٤ٓضز ُِٔ٘طؽ ـ جعطغ 1
. جُطق٣ٞش  ك٢ـ جعطخذجّ جُخذع جُغ٤٘ٔحت٤س  2
. ـ جعطخذجّ ظحٛشز جُطوحدّ  3
. ـ جعطخذجّ ؽخق٤س ٓؾٜٞسز  4
. ـ جعطخذجّ جُخذع جُِلظ٤س  5
 
 
:- عِر٤حش جإلػالٕ * 
. ٝال ٣خحهد جُؼوَ  ٣خحهد جُؿحٗد جُؼحهل٢ -2.    ٣ؼطٔذ ؿحُرح ػ٠ِ خقحتـ ٓرحُؾ ك٤ٜح ُِغِؼس  -1
. ٣خِن سؿرحش ؿ٤ش قو٤و٤س  -4.        هذ ٣كطٟٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓحش ًحرذس ٝٓنِِس    -3
  :-ئ٣ؿحذ٤حش جإلػالٕ * 

 . ٣ؼط٠ ٓؼِٞٓحش ػٖ جُغِؼس ُِٔغطِٜي  -1

. ٣ؼشف ذأٓحًٖ ضٞجؾذ جُغِؼس ٓٔح ٣ٞكش جُٞهص ٝجُؿٜذ  -2 
 . ألعؼحس ٣إدٟ ئ٠ُ جُط٘حكظ ذ٤ٖ جُٔ٘طؿ٤ٖ ٓٔح ٣ؼَٔ ػ٠ِ خلل ج -3

.٣ؼط٠ أكٌحس ؾذ٣ذز العطخذجّ عِغ هذ٣ٔس ٓؼشٝكس  -4
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  :- جُٞقذز جُشجذؼس

ز ــــــــــــــــجُقف
ئٕ ٤ًٔس جُطؼحّ جُط٢ ضكطحؾٜح ٤ٓٞ٣حً ضطٞهق ػ٢ِ ٗؾحهي جُرذ٠ٗ ٝؾ٘غي ٝػٔشى ٝئٕ ض٘حٍٝ جُٔوحد٣ش جُٔ٘حعرس ُي 

ص٣حدز ك٢ ٝصٗي  ٖٓ جُطؼحّ قغد ٛزٙ جُؼٞجَٓ ٝأ١ ص٣حدز ػٖ ٛزٙ ج٤ٌُٔحش ضؼ٢٘ 
ُِؾخـ جُرحُؾ " ٓؼذٍ قغحخ جُطٞف٤حش جُكذ٣ػس "

ٝجُؿذٍٝ ج٥ض٠ ٣ٞمف ٛزٙ جُطٞف٤حش قغد جُٜشّ جُـزجت٠             
 

ػذد جُكقـ جُط٢ ٣ؿد ض٘حُٜٝح ٗٞع جُطؼحّ 
ك٢ ج٤ُّٞ 

جُكقس جُٞجقذز  ( ٤ًٔس ) قؿْ 

 ؽش٣كس ضٞعص أٝسذغ سؿ٤ق ٖٓ جُخرض أٝققس  11ـ  6جُكرٞخ ٝجُخرض  
ٗقق ًٞخ ٖٓ جألسص أٝ جُٔؼٌشٕٝ أٝ ٗقق 

ًٞخ كٌِظ أٝ ٛش٣ظ 
( ٓوطؼس ) ٗقق ًٞخ ٖٓ جُخنشٝجش جُٞسه٤س ققـ  5ــ  3جُخنشٝجش 

هحصؾس أٝ ٓطرٞخس ذأٗٞجػٜح أٝ جُلٞجًٚ 

ًٞخ ¾ كحًٜس ٝجقذز ٓطٞعطس جُكؿْ أٝ ققـ  4ــ  2جُلٞجًٚ  
ػق٤ش كحًٜس  

أٝ ( صذحد١ ) ٣د أٝ ُرٖ أٝ سٝخ ًٞخ قَققـ  3 -2جُك٤ِد ٝٓ٘طؿحش جألُرحٕ  
ؽش٣كس ؾرٖ أٝ هطؼس ٝجقذز ؾرٖ ٓػِػحش أٝ 

ض٘حٍٝ ٓ٘طؿحش ه٤ِِس ) ِٓؼوس هؼحّ ؾرٖ ًش٣ٔس 
( جُذعْ 

جُِكّٞ ٝجألعٔحى 
ٝجُر٤ل  

أٝ ٗقق ( ذكؿْ جُرشؾش ) هطؼس ٖٓ جُِكْ   ؿقـ 3ــ  2
فـ٤شز أٝ ذ٤نس ٝجقذز فذس دؾحؾس أٝ عٌٔس 

  (هَِ ٖٓ جألهؼٔس جُٔو٤ِس ) 

أٝ جُلٍٞ ( جُ٘خ٢ ) ًٞخ ٖٓ جُكٔـ ½ ققس   3ــ  2سجش  ًظجُرو٤ُٞحش ٝجُْ
ًٞخ ٖٓ  ⅓أٝ جُرغِس جُٔطرٞخس أٝ( جُرحهالء ) 

ذخحفس جُِٞص ٝجُلٍٞ جُغٞدج٢ٗ ) جٌُٔغشجش 
( ٝجُلغطن 

جُذٕٛٞ ٝجُض٣ٞش 
ٝجُغٌش٣حش  

٣٘قف ذحإلهالٍ ٖٓ ض٘حُٜٝح ٝجعطخذجّ جُض٣ٞش   ________
ُزسز ٝػرحد جُؾٔظ جُقك٤س ٓػَ ص٣ص ج
ٝجُض٣طٕٞ ٝجُق٣ٞح  

ًٞخ ٖٓ جُٔحء  ققـ ػ٢ِ جألهَ   8ـــ  6جُغٞجتَ  
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:  انغذاء وػالقخه بصحت اجلسى                                      
: ضؼطٔذ ٛزٙ جُؼالهس ػ٢ِ أٓش٣ٖ ٛٔح 

خ ــ ٗٞػ٤س جُطؼحّ                                                                أ ــ ٤ًٔس جُطؼحّ 
أ ـــ ٤ًٔس جُطؼحّ  

ك٤ض٣ذ ( دٕٛٞ ) ػٖ قحؾس جُؿغْ ٣رذأ ك٢ ضخض٣ٖ جُض٣حدز ك٢ فٞسز ؽكّٞ ( جُطحهس ) ُٞ صجدش ٤ًٔس جُطؼحّ 
جُٞصٕ ُٝٞهِص ج٤ٌُٔس ػٖ قحؾس جُؿغْ ٣رذأ ك٢ ٛذّ ٓحُذ٣ٚ ٖٓ دٕٛٞ ٓخطضٗٚ ٤ُغطٔذ ٜٓ٘ح جُطحهس جُالصٓس 

. ك٤٘وـ ٝصٕ جُؿغْ 
   :رُي ٝؾد ٓؼشكس ٍ
ــ ٓوذجس جُطحهس جُط٢ ٣كطحؾٜح جُؿغْ   1
ــ ٓوذجس جُطحهس جُط٢ ضٔذٗح ذٜح أٗٞجع جألهؼٔس جُٔخطِلس   2

٤ًٔس جُطحهس جُط٢ ضِضّ ُشكغ دسؾس قشجسز ٤ًِٞ " ٣ٝؼشف ذأٗٚ ( عؼش قشجس١ ) ٝضوحط ٛزٙ جُطحهس ذٔح ٣غ٢ٔ 
"  ؾشجّ ٝجقذ ٖٓ جُٔحء دسؾس ٝجقذز ٓث٣ٞس 

٣س جُـزجء  ٗٞع خ ــ
ض٘وغْ جألهؼٔس ئ٢ُ  

" جألهؼٔس جُذ٤٘ٛس " ـ أهؼٔس ٓشضلؼس جُغؼشجش جُكشجس٣س 
" جألهؼٔس جُغٌش٣س ٝجُ٘ؾ٣ٞس ٝأهؼٔس جُٔٞجد جُرشٝض٤٘٤س " ـ أهؼٔس ٓطٞعطس جُغؼشجش جُكشجس٣س 
" جُخنشٝجش ٝجُلٞجًٚ " ـ أهؼٔس ٓ٘خلنس جُغؼشجش جُكشجس٣س 
جش قشجس٣س  ـ ذحُ٘غرس ُِٔحء ال٣كط١ٞ ػ٢ِ أ١ عؼش

. ـ جُٔؾشٝذحش ًحُؾح١ ٝجُوٜٞز ضؼطٔذ ػ٢ِ ٗغرس جُغٌش جُٔنحف ئ٤ُٜح 
   
 
 
 
 
 
 

جُؼحدجش جُـزجت٤س  
ـ  : ٓلّٜٞ جُؼحدجش جُـزجت٤س 

ُٞى جُٔطٌشس ك٢ ئػذجد ٝض٘حٍٝ جُطؼحّ ٢ٛٝ ضؼطٔذ ػ٢ِ ٓض٣ؽ ٖٓ جُؼٞجَٓ طػرحسز ػٖ ٓظٜش ٖٓ ٓظحٛش جٍ" 
" ضخطِق ٖٓ ٓؿطٔغ ٥خشجُ٘لغ٤س ٝجإلؾطٔحػ٤س ٝجإلهطقحد٣س ٝ

٢ٛ جُطشم جُٔطرؼس ك٢ جخط٤حس جألؿز٣س جُٔطٞكشز ٝض٘حُٜٝح ٝجعطؼٔحُٜح ٝضؾَٔ ؾ٤ٔغ ػ٤ِٔحش ئٗطحؼ جُـزجء " 
" ٝضخض٣٘ٚ ٝضق٤٘ؼٚ ٝضٞص٣ؼٚ ٝض٘حُٝٚ 

 
 
 
 
 
 
 

س٣س  عؼشجش قشج 9ؾشجّ ٖٓ جُذٕٛٞ ٣ؼط٢ قٞج٢ُ  1
عؼشجش قشجس٣س   4ؾشجّ ٖٓ جٌُشذ٤ٛٞذسجش ٣ؼط٢ قٞج٢ُ 1
  عؼشجش قشجس٣س 4ؾشجّ ٖٓ جُرشٝض٤ٖ ٣ؼط٢ قٞج٢ُ  1
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 جَٓ ػٞ                                                                         ػٞجَٓ                          
 ٔفغيخ                        ػٛاًِ                                           جؾطٔحػ٤س                    

الزظبديخ                                                                  
 

 

 

 

يّىٓ رمغيُ اٌؼبداد اٌغزائيخ 
 لغّيٓ ّ٘ب اٌي 

ػحدجش ؿزجت٤س 
ٓل٤ذز 

 ٣ٌٖٔ ضؾؿ٤ؼٜح" 
"ٚاٌّؾبفظخ ػٍيٙب 

ػحدجش ؿزجت٤س خحهثس 
٣ؿد " ؿ٤ش ٓل٤ذز "

جالذطؼحد ػٜ٘ح

جُشهد ٓغ ض٘حٍٝ 
جُـزجء , ٝض٘حٍٝ 
جُغِطس ٓغ جألًَ , 

ٝؽشخ ػق٤ش جُلٞجًٚ 
ٓغ ٝذ٤ٖ ٝأغ٘حء 

 جُٞؾرحش

ػذّ ض٘حٍٝ ٝؾرس 
جإلكطحس , ٝػذّ 

جُط٣ٞ٘غ ك٢ جُؼ٘حفش 
جُـزجت٤س , ٝجإلًػحس 
ٖٓ جُغٌحًش 
 ٝجُك٣ِٞحش

اٌؼٛاًِ اٌّئصشح في اٌؼبداد اٌغزائيخ 
 

ـ جُٔغط١ٞ جُطؼ٢ٔ٤ِ 
" جُٞػ٢ جُقك٢ " 

هغ جُؿـشجك٢  ـ جُٔٞ
ـ جالػطوحدجش جُـزجت٤س 

ـ جُذخَ  
ـ ٗٞػ٤س جُؼَٔ  

" جُٞظ٤لس " 
  ـ دػْ جُـزجء

جُطٞضش ٝجُوِن ـ 
ٝجالًطثحخ هذ ٣غرد 

جإلًػحس أٝ جإلهرحٍ ػ٢ِ 
ض٘حٍٝ جُطؼحّ ػ٘ذ ذؼل 
جألؽخحؿ أٝ جُؼضف 

 ػ٘ٚ 
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ـ انؼىايم االجخًاػيت  :  أوال     
٤ًق ضإغش جُذ٣حٗس ك٢ جُؼحدجش جُـزجت٤س ؟  

ػٍي عجيً اٌّضبي االعالَ يؾشَ ٌؾُ اٌخٕضيش وزٌه رٕبٚي اٌطؼبَ ػٕذ االفطبس في سِؼبْ ِٓ اٌغٕخ 
إٌجٛيخ وّب رؾشَ اٌذيبٔخ إٌٙذٚعيخ ٌؾُ اٌجمش  

ويف يئصش اٌّغزٛي اٌزؼٍيّي في اٌؼبداد اٌغزائيخ ؟ 
اٌزؼٍيّي اٌّشرفغ ٌٍٛاٌذيٓ يغبػذ ػٍي ؽغٓ اخزيبسُ٘ رؾؼيشُ٘ ألؽؼّزُٙ ٚوزٌه اٌٛػي  اٌّغزٛي

ّ٘يخ اٌغزاء ٚاٌؼٕبطش اٌغزائيخ  اٌظؾي أل
٤ًق ٣إغش جُٔٞهغ جُؿـشجك٢ ك٢ جُؼحدجش جُـزجت٤س ؟ 

اٌذٚي اٌّطٍخ ػٍي اٌجؾبس يىضش فيٙب رٕبٚي األعّبن أِب في إٌّبؽك اٌظؾشاٚيخ فيؼزّذ إٌبط ػٍي  
ؽٍيت اٌّبػض ٚاٌزّش  
:  ـ جالػطوحدجش جُـزجت٤س 

: ِشوت ِؼمذ ِٓ اٌظؼت رزجؼٗ ففي دٚي اٌخٍيظ ٕ٘بن اٌؼذيذ ِٓ االػزمبداد اٌغزائيخ ِضً 
 ٖػظيش اٌطّبؽُ يمٛي اٌذَ ٚيضيذ .
  رٕبٚي اٌؾٍيت ِغ اٌغّه يغجت اٌجٙبق. 

:  ػىايم إقخصاديت: صبٔيب 
   َجُذخ
يغزطؼيْٛ أْ يٍجٛا اؽزيبعبرُٙ ِٓ األغزيخ اٌّشرفؼخ أْ األشخبص رٚي اٌذخً اٌّشرفغ   

اٌغؼش ألُٔٙ يٍّىْٛ اٌمٛح اٌششائيخ اٌىبفيخ ٌزٌه أِب رٚ اٌذخً اٌمٍيً فبُٔٙ يٍغئْٚ اٌي 
رٕبٚي اٌؾجٛة ٚاألغزيخ إٌشٛيخ اٌشخيظخ اٌضّٓ  

  َٔ( : جُٞظ٤لس ) ٗٞػ٤س جُؼ
اٌزؾؼيش ِٚٓ اٌغٛأت اٌّّٙخ  رّيً اٌّشأح اٌؼبٍِخ اٌي ششاء األغزيخ اٌغب٘ضح ٚاٌغٍٙخ

ففي اٌذٚي اٌخٍيغيخ رؼزجش اٌٛعجخ اٌشئيغيخ ٘ي ( ػذد عبػبد اٌؼًّ ) اٌّشرجطخ ثبٌٛظيفخ 
ٚعجخ اٌغزاء أِب في دٚي أخشي رؼزجش عجخ اٌؼشبء ٘ي األعبعيخ 

  ع٤حعس دػْ جُـزجء  :
ٚيمظذ ثٙب رٛفيش اٌغزاء ثغؼش في ِزٕبٚي اٌغّيغ  

:  ػىايم نفسيت: صبٌضب 
ٓظحٛش جُكضٕ      *                

اٌزٛرش ٚاٌمٍك ٚاالوزئبة ٚاٌؾضْ وٍٙب ػٛاًِ رئصش في رٕبٚي اٌطؼبَ أٚ االلجبي                  
ػٍي رٕبٌٚٗ                
    جُؾؼٞس ذؼذّ جُشمح ػٖ جُزجش
وبٌغّٕخ أٚ إٌؾبفخ ٚثبٌزبٌي يٕؼىظ ػٍي اٌطؼبَ ٚوّيزٗ ٚٔٛػيزٗ   
 ؽبدصخ ِؼيٕخ  اسرجبؽ اٌطؼبَ ة
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ٕ٘بن ثؼغ اٌؼٛاًِ اٌّشرجطخ ثٛالؼخ ِؼيٕخ ٚاٌّزؼٍمخ ثبٌطؼبَ لذ رّٕغ اٌشخض ِٓ رٕبٚي  
٘زا اٌطؼبَ وشإيخ ثٙيّخ رزثؼ رئدي اٌي وشٖ رٕبٚي اٌٍؾَٛ  

 
ِظب٘ش اٌغؼبدح * 
وبألوً ِغ اٌغّبػخ ٚاألطذلبء ٚاألوً خبسط إٌّضي في اٌّطبػُ ٚاٌؾفالد   
 

رٕبٚي اٌىضيش ِٓ                         ِٓ اِزٕغ ػٓ                 لًٍ                    
  اٌّششٚثبداٌزذخيٓ                                       

اٌغٛائً يِٛيب    اٌغبصيخ                                                                             
 

ق٢ ٓذ١ جُك٤حز  جضرغ جُغِٞى جُـزجت٢ جُـ

(  املشكالث انغذائيت )
الغذاء هو الدعبمج األولى لمصحج فهو الذي ٌمد أجسبمنب تبلوقود لتزوٌدهب تبلظبقج 

التً نحتبجهب لتأدٌج نشبظبتنب الٌومٌج وهو الذي ٌوفر لنب العنبصر الغذائٌج 
ث الطرورٌج لتنبء أجسبمنب ونموهب ومقبومتهب لألمراض وكثٌرًا مب تستة التغذي
 الخبظئج أمراطًب نستظٌع تجنتهب لو أتتعنب نعبمًب غذائًٌب صحًٌب فً حٌبتنب الٌومٌج

عٛء اٌزغزيخ ٘ي اٌؾبٌخ اٌّشػيخ إٌبرغخ ػٓ ٔمض أٚ صيبدح ٔغجيخ أٚ ِطٍمخ في ٚاؽذ أٚ 
أوضش ِٓ اٌؼٕبطش اٌغزائيخ 

 
 :األعجبة اٌؼبِخ ٌغٛء اٌزغزيخ                             

. لزظبديخ ٚأعجبة ٔفغيخ ِٚؼزمذاد ديٕيخ ـ أعجبة ا 1
. ـ اٌغًٙ ثؤٔٛاع اٌطؼّخ راد اٌميّخ اٌغزائيخ اٌّشرفؼخ  2
. ـ اٌؼبداد اٌخبؽئخ ِضً رٕبٚي اٌخجض األثيغ اٌزي يفزمش اٌي اٌفيزبِيٕبد  3
. ـ اإلدِبْ ػٍي اٌىؾٛي ٚاٌّخذساد  4
. ـ رٕبٚي أؽؼّخ ػالعيخ ٌفزشح ؽٛيٍخ  5
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  أيزاض سببها نقض يف انخغذيت: أوال             
  اننحافتـ  1

يمظذ ثٙب ؽبٌخ ِٓ ؽبالد عٛء اٌزغزيخ فيٕشؤ ػٓ ٔمض اٌٛصْ ػٓ اٌّزٛعؾ اٌّطٍٛة   
 

ــ  : أعجبة إٌؾبفخ 
 
 
 
 
  
 
 أعجبة إٌؾبفخ                      
 

   
 
 
 

ـ  : أٔٛاع إٌؾبفخ  
ِضً ٌشيبػييٓ اٌزيٓ يؾشلْٛ اٌغؼشاد في  ٔؾبفخ سيبػيخـ  1اٌي ٚرٕمغُ  ٔؾبفخ االطؾبء

أٚ ػبسػبد األصيبء   عجيً رّٕيخ ػؼالرُٙ
ِٓ وال اٌٛاٌذيٓ أٚ أؽذّ٘ب   ٔؾبفخ ٚساصيخـ  2

ٚ٘ي اٌزي رٕشؤ ػٓ عٛء اٌزغزيخ أٚ إٌمض في اٌغؼشاد اٌزي يؾزبعٙب :  إٌؾبفخ اٌّشػيخ
( اٌغىش  )أٚ ٔزيغخ ٌإلطبثخ ثّشع ِب ِضً اٌغغُ 
في إٌؾبفخ   حاٌزغزي

. ــ أخز لغؾ ٚافش ِٓ إٌَٛ  2.                      ـ  اٌشاؽخ ثؼذ األوً  1
. ـ ِّبسعخ اٌزّبسيٓ اٌشيبػيخ إٌّبعجخ 4.                   ـ االِزٕبع ػٓ اٌزذخيٓ  3
. ٌطجي ـ ِؼشفخ عجت إٌؾبفخ ثبٌىشف ا 6. ـ اٌزمٍيً ِٓ األؽؼّخ اٌزي رغذ اٌشٙيخ 5
               

 
 
 
 

         

قحالش ص٣حد ٗؾحه جُـذز 
 . جُذسه٤س 

س٣ٖ جُش٣حم٢ جُؾحم جُطْ
  . ٓغ ػذّ ًلح٣س جُطـز٣س

كوذجٕ جُؾ٤ٜس ألعرحخ 
 .ٓؼ٤٘س 

جالفحذس ذرؼل جألٓشجك ٓػَ 
 جُوِد ٝج٤ٌُِس ٝجُغشهحٕ 

 ٓشك جُغٌش١

ػذّ أخز هغو ٝجكش ٖٓ 
 جُشجقس ٝجُّ٘ٞ 
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  فقز انذوـ  2      
٘ٛ اٌؾبٌخ اٌزي يىْٛ ػٕذ٘ب رشويض أٚ وّيخ اٌٙيّٛعٍٛثيٓ في اٌذَ ألً ِٓ اٌّغزٛي 

. اٌطجيؼي وٕزيغخ ٌٕمض ػٕظش غزائي ٚ٘ٛ اٌؾذيذ 
 
 

:  أّ٘يخ اٌؾذيذ ٌٍغغُ 
. ـ ٔبلً ٌألٚوغغيٓ  1
. ـ ِشوض سئيغي ٌىشيبد اٌذَ اٌؾّشاء  2

:  أػشاع فمش اٌذَ اٌؾذيذي 
.  ـ لذ يظبة اٌّشيغ ثفمش دَ ؽبد ٚيظجؼ ٌٛٔٗ شبؽجبً  1
. ـ آالَ في اٌغغُ أللً ِغٙٛد  3.                ـ صيبدح في ػشثبد اٌمٍت  2
.  ـ لٍخ اٌشٙيخ ٌٍطؼبَ  4

ِٓ ُ٘ األشخبص اٌّؼشػْٛ ٌإلطبثخ ثفمش اٌذَ اٌؾذيذي ؟ 
. لذسرُٙ ػٍي اػذاد رغٙيض اٌطؼبَ ـ وجبس اٌغٓ ، ٚيشعغ اٌي ػذَ 

. ـ األؽفبي في ِشؽٍخ إٌّٛ ، خبطخ ارا وبٔذ األَ الرؼشف اؽزيبعبد ٘زٖ اٌّشؽٍخ 
. ـ اٌفزيبد في ِشؽٍخ اٌّشا٘مخ ِٚزطٍجبد إٌّٛ 

. ـ اٌغيذاد في ِشؽٍخ اٌؾًّ ٚاٌشػبػخ ِٚب رزؼشع ٌٗ ِٓ ِزبػت 
ع أٚ رؼبسع ثؼغ األغزيخ ِغ ـ ثؼغ اٌّشػي ٔزيغخ فمذ اٌشٙيخ أٚ ِؼبػفبد اٌّش

. اٌؼالط 
ػالؾٚ جُـزجت٢  جألعرحخ جُشت٤غ٤س ُلوش جُذّ جُكذ٣ذ١ جُٔشك 

 ١
ذ٣ذ
ُك
ّ ج
جُذ
ش 
كو

. ـ ػذّ ض٘حٍٝ جألهؼٔس جُـ٤٘س ذحُكذ٣ذ 
ـ ض٘حٍٝ أقذ جألؿز٣س جُـ٤٘س ذحُكذ٣ذ 
ًحُِكّٞ ٝخحفس جٌُرذ ٝذؼل أٗٞجع 

. جُلٞجًٚ ٝجُخنشٝجش 

.  ـ هذ ٣ٌٕٞ جُغرد ٝسجغ٤ح
ـ ػذّ ؽشخ جُؾح١ ٝجُوٜٞز ٓرحؽشز ذؼذ 
جُٞؾرحش ألٜٗح ضوَِ ٖٓ جٓطقحؿ جُكذ٣ذ 

. ٓغ جالعطؾحسز جُطر٤س 
ـ ئضرحع جُؼحدجش جُـزجت٤س جُخحهثس ك٢ 
ئػذجد جألهؼٔس ٝضكن٤شٛح ٓٔح ٣كشّ 

. جُؿغْ ٖٓ ِٓف جُكذ٣ذ 

ـ ض٘حٍٝ أهؼٔس ضض٣ذ ٖٓ جٓطقحؿ جُكذ٣ذ 
. ًل٤طح٤ٖٓ ؼ 

س جُغٖ أٝ فؼٞذس ـ هِس جُؾ٤ٜس ٌُرح
. جُٔنؾ ٝجُرِغ 

ـ ض٘ٞع جُٞؾرحش ٝٓشجػحز جُوٞجّ 
. ٝجألُٞجٕ 
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  . سببها سيادة يف انخغذيتأيزاض : صبٔيب 

ؽيٓ رىْٛ اٌمٛح اٌذافؼخ ٌٍذَ أصٕبء دٚسأٗ أوجش ثىضيش ِٓ :  ارحفاع ضغط انذو: أٚال 
. اٌمٛح في اٌؾبٌخ اٌؼبديخ 

 
ِب٘ي أػشاع اسرفبع اٌؼغؾ ؟ 

ٚخبطخ اٌظجبػ اٌجبوش ٚاٌذٚاس ٚاٌشػبف ٚاٌزٍْٛ في اٌٛعٕزيٓ ٚخفمبْ اٌمٍت اٌظذاع ) 
ٚاٌؼغيظ في األرٔيٓ  

: ِغججبد اسرفبع ػغؾ اٌذَ 
داء اٌغىش ـ ػغض اٌىٍي ـ اٌٛساصخ ـ اٌغٕظ ـ اٌؼّش ـ اٌجذأخ ٚوضشح اٌغٍٛط ـ اٌزؼت إٌفغي 

ٚاالعزّبػي ـ اإلفشاؽ في رٕبٚي اٌٍؾَٛ  
:  دَ ػالط اسرفبع ػغؾ اي

. ـ رمٍيً اٌٛصْ ِّٚبسعخ ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌشيبػخ 
. ـ ِّبسعخ اٌزّبسيٓ اٌشيبػيخ 

. ـ االثزؼبد ػٓ اٌزٛرشاد ٚاٌؼغٛؽ إٌفغيخ 
. ـ اإللالع ػٓ ششة اٌمٙٛح ٚاٌشبي 

.  ـ االِزٕبع ػٓ اٌزذخيٓ ٚاٌّششٚثبد ٚاٌىؾٛالد 
. ـ اإلوضبس ِٓ رٕبٚي أؽؼّخ غٕيخ ثبٌجٛربعيَٛ 

. ي رٕبٚي اٌٍّؼ ٚاٌزمٍيً ِٓ اٌطؼّخ اٌٍّّؾخ ـ االػزذاي ف
. اٌّشجؼخ ٚاٌىٌٛيغزشٚي ـ اإللالي ِٓ اٌذْ٘ٛ 

ــ  :  انسكز: صبٔيب 
ِٓ األِشاع اٌّضِٕخ غيش اٌّؼذيخ ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ اسرفبع اٌغىش في اٌذَ  

أٔٛاع ِشع اٌغىش  
اٌمً شيٛػب  ٚ٘ٛ إٌٛع األوضش شذح ٚ)   اٌغىش اٌّؼزّذ ػٍي األٔغٌٛيٓ: إٌٛع االٚي 

ػبِب   35رزؼطً غذح اٌجٕىشيبط ـ رظيت االؽفبي ٚأؽيبٔب اٌىٙٛي ٚاٌشجبة دْٚ ) 
ٚ٘ٛ إٌٛع األوضش شيٛػب   اٌغىش غيش ِؼزّذ ػٍي األٔغٌٛيٓ: إٌٛع اٌضبٔي 

الرمَٛ غذح اٌجٕىشيبط ثؼٍّٙب ـ يظيت اٌجبٌغيٓ ٚاألشخبص رٚي اٌٛصْ اٌضائذ  
:   أػشاع ِشع اٌغىش

ِغ وضشح اٌزجٛي  ـ رٕبلض في اٌٛصْ ـ اإلؽغبط ثبٌغٛع ـ اٌشؼٛس ثبٌزؼت ـ شذح اٌؼطش 
عٍذيخ ـ ػؼف اإلثظبس ٚاٌخذساْ في  ٚاٌزٙبثبدٚاإلػيبء ـ ٚعٛد اٌزٙبة ِغبسي اٌجٛي 

. األؽشاف 
ؽمبئك ػٓ اٌغىشي  

    عٛاء وٕذ ِظبثب ثبٌغىشي ِٓ إٌٛع األٚي أٚ اٌضبٔي ايبن أْ رفٛد ٚعجخ 
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:   اػفبد ِشع اٌغىشيِغ
اٌغشغشيٕب ، أٚ اطبثخ ػٍخ اٌمٍت  / ـ ِؼبػفبد في األٚػيخ اٌذِٛيخ وزظٍت اٌششاييٓ  

(  وزذ٘ٛس ٔغيظ اٌؼيٓ ) ـ ِؼبػفبد اٌشؼيشاد اٌذليمخ 
ـ رذ٘ٛس اٌىٍي ـ ٚفمذ اٌجشٚريٓ في اٌجٛي ٚاٌفشً اٌىٍٛي  

ـ د٘ٛس اٌغٙبص اٌؼظجي  
.  اٌذْ٘ٛ اٌىٍيخ ٚاٌىٌٛيغزشٚي / ي اٌذَ رشرفغ ٔغجخ اٌغٍغشيذاد اٌضالصخ ف

اٌشيبػخ  + ؽشق اٌؼالط     ـ اٌغزاء 
اٌشيبػخ  +  أثشاألٔغٌٛيٓ + ـ اٌغزاء                     
اٌشيبػخ  + األدٚيخ + ـ اٌغزاء                     

  ــ: انكىنيسرتول : صبٌضب 
ديّخ اٌشائؾخ ٚرٛعذ في عّيغ خاليب اٌغغُ  ٘ٛ ػجبسح ػٓ ِبدح ِشبثٙخ ٌٍذْ٘ٛ ٌٛٔٙب أثيغ ع       

ٚرذخً في رشويت اٌٙشِٛٔبد اٌزوشيخ ٚاألٔٛصيخ ِٚٓ أُ٘ ٚظبئفٗ رىٛيٓ اٌغالف اٌؼبصي ٌألػظبة 
وّب يؼزجش عضءا سئيغيب ِٓ ِىٛٔبد ػظبسح اٌّشاسح 

:  ِظبدس اٌىٌٛيغزشٚي
% ( 70ٚ٘ٛ عغُ االٔغبْ رارٗ ٚيظٕغ ِٓ خاليب اٌىجذ )  أ ـ اٌّظذس األٚي 

%( 30ـ اٌضثذ اٌجيغ ـ اٌٍؾَٛ اٌؾّشاء ـ اٌؾٍيت ِٕٚزغبرٗ وبٍِخ اٌذعُ ) ـ : ة ـ اٌّظذس اٌضبٔي 
 
 
 
 

                  

سعحُس ئ٢ُ ٓش٣ل جُغٌش١  
.   ـ ضلوذ هذ٤ٓي ٤ٓٞ٣ح ُططأًذ ٖٓ ػذّ ٝؾٞد خذٝػ أٝ ضـ٤ش ك٢ ُٕٞ جُؿِذ

. ـ هـ أظحكشى ذكزس ٝذؾٌَ أكو٢ ٓغ ػذّ ضشى صٝج٣ح قحدز هذ ضٞر١ جألفحذغ جُٔؿحٝسز 
. ـ الضؼشك هذ٤ٓي ُِكشجسز عٞجء ذٞمغ هذ٤ٓي أٓحّ جُٔذكثس أٝ ٝمغ هشذس جُٔحء جُغحخٖ ػ٤ِٜح 

قحك٢ جُوذ٤ٖٓ , ٝجؿغِٜٔح ٤ٓٞ٣ح ذحُٔحء جُلحضش ٝجُقحذٕٞ   ١ـ ال ضٔؼ
 . قظس أ١ ضـ٤ش ك٢ جُوذ٤ٖٓ ُطؿ٘د جُٔنحػلحش ـ سجؾغ جُطر٤د كٞسج ػ٘ذ ٓال

ٓشك جُغٌش ٝقؼ ًحعش ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ ضش٣ٝنس ئرج جُطضٓ٘ح ذحُؼالؼ 
أ١ إٔ ٓشك جُغٌش١ خط٤ش ؾذجً ٌُٖٝ ٣ٌٔ٘٘ح . جُٔ٘حعد ُٚ 

 .َٛ ضؼطوذ كؼالً ذإٔ ٛزٙ جُٔوُٞس فك٤كس . جُغ٤طشز ػ٤ِٚ 
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(   انسًنت )  ساثؼبً        
% . 20رؼشف ثؤٔٙب صيبدح في ٚصْ اٌغغُ ػٓ اٌٛصْ اٌّضبٌي ثؤوضش ِٓ 

اطيْٛ أْ يميغٛا ٘زٖ اٌجذأخ ٚيؾذدٚا ٘ي افشاؽ في إٌغيظ اٌشؾّي ٚيغزطيغ االخزض: اٌجذأخ 
اٌّؼيبس اٌزي يجذأ ثزشىيً خطش ػٍي اٌظؾخ  

:  األعجبة اٌشئيغيخ ٌٍغّٕخ 
ـ أعجبة ٚساصيخ ٚرىٛيٕيخ  1
ـ اإلفشاؽ في رٕبٚي اٌطؼبَ ٚلٍخ اٌؾشوخ   2
(  اٌغذد اٌّشرجطخ ثبٔزبط اٌٙشِٛٔبد ) ـ اخزالي في ٚظبئف اٌغذد اٌظّبء  3
. ثجؼغ األدٚيخ  ثبٌؼالط ـ عّٕخ ِشرجطخ  4
. ـ ارجبع ثؼغ اٌؼبداد اٌغبئيخ اٌخبؽئخ  5
. ـ اٌؾبٌخ إٌفغيخ ٚاٌؼغٛؽ االعزّبػيخ  6
ـ  : ِخبؽش اٌغّٕخ ٚأػشاس٘ب  

. اٌذَ ٚاٌىٌٛغزشٚي ــ صيبدح ِشىٍخ اٌزؼشع ألِشاع اٌمٍت ٚاألٚػيخ اٌذِٛيخ ِضً ػغؾ 
. اٌجٕىشيبط ــ صيبدح اإلطبثخ ثّشع اٌغىشي ٔزيغخ اعٙبد غذح 

. ــ االطبثخ ثّؼبػفبد اٌغّٕخ وآالَ اٌّفبطً االٔضالق اٌغؼشٚفي طؼٛثخ اٌزٕفظ 
. ــ رمزشْ اٌغّٕخ غبٌجب ثىضيش ِٓ اٌزغيشاد اٌٛظيفيخ ٚاٌٙشِٛٔيخ 

. ــ صيبدح ؽذٚس اٌّؼبػفبد ػٕذ اعشاء اٌؼٍّيبد اٌغشاؽيخ 
. إٌبؽيخ اٌغزائيخ ويفيخ اٌٛلبيخ ِٓ اٌغّٕخ ٚاٌغىشي ٚاسرفبع اٌىٌٛغزشٚي ِٓ 

. ــ رٕبٚي ثؼغ اٌفٛاوٗ ٚاٌىضيش ِٓ اٌخؼشٚاد اٌطبصعخ 
. ــ ِّبسعخ اٌزّبسيٓ اٌشيبػيخ إٌّبعجخ ٚخظٛطب اٌّشي 
. ــ رٕبٚي اٌّضيذ ِٓ األٌيبف ألٔٙب لٍيٍخ اٌغؼشاد اٌؾشاسيخ 
. ــ اعزجذاي اٌذْ٘ٛ اٌؾيٛأيخ ثبٌضيٛد إٌجبريخ في اٌٛعجبد 

ألؽؼّخ لٍيٍخ اٌغىش ٚرٕبٌٚٙب في ؽجك خبص  اٌزؼٛد ػٍي رٕبٚي ا

؟  كيفيت إنقاص انىسٌ                                    
" فٛعٛد اإلسادح اٌمٛيخ ٚاٌؼضَ ٘ٛ أٚي خطٛاد اٌؼالط " لٛح اإلسادح 

" ٚاُ٘ ِبيظٕغ اٌذافغ ٘ٛ سغجزه في اٌزغييش : " اعؼً ٌٕفغه دافؼبً لٛيبً 
" ألْ رٌه يٌٛذ شؼٛسا ايغبثيب ػٕذ اٌشخض اٌجذيٓ : " ي رخيً ٔفغه في لٛاَ سشيك ِؼزذ

" فٙزا يٛػؼ ِذي ٔغبػ ٔظبِه اٌغزائي : " سالت ٚصٔه ٚؽبٌخ عغّه 
" ألْ ِشىٍخ اٌجذيٓ رىبد رىْٛ ِشىٍخ اٌؼبئٍخ : " رشغيغ أفشاد اٌؼبئٍخ 

ــ :  يائذة انطالب أياو االيخحاناث                            
االِزؾبٔبد صادد ٔغجخ اٌزٛرش ٚاٌؼظجيخ ٌذي اٌطالة ٌزٌه يؾزبط اٌطالة ٌضيبدح  وٍّب الزشة ِٛػذ

اٌطؼبَ ٌّمبثٍخ ٘زا اٌزٛرش ٚاٌؼظجيخ ٚيشاػي أْ يزٕبٚي اٌطبٌت أصٕبء االِزؾبٔبد ٚاٌّزاوشح خّظ 
ٚعجبد طغيشح ثذال ِٓ صالس ٚعجبد وجيشح ٚأٔغت األؽؼّخ ٘ي اٌزي رؾزٛي  
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ح اٌٙؼُ ؽزي يغًٙ ٘ؼّٙب ٚاِزظبطٙب ٚعشػخ ايظبٌٙب اٌي اٌغٙبص ػٍي ِٛاد غزائيخ ثغيطخ عشيغ
اٌؼظجي ٚاٌؼؼالد اٌّزٛرشح  

ثؼغ اٌغٍٛويبد اٌخبؽئخ اٌزي يغت االثزؼبد ػٕٙب  
. اإلوضبس ِٓ ششة اٌّششٚثبد اٌغبصيخ ٚاٌغىشيخ 

. ػذَ ششة اٌؾٍيت .               صيبدح رٕبٚي األؽؼّخ اٌغب٘ضح
صيبدح رٕبٚي اٌؾٍٛيبد ٚاٌغىشيبد ٚاٌٛعجبد اٌغشيؼخ                      .ػذَ رٕبٚي ٚعجخ اٌفطٛس

. االػزّبد ػٍي ٔٛع ٚاؽذ ِٓ اٌغزاء 
ٌٚىٓ يٕظؼ اٌطبٌت 

   ثزٕبٚي ٚعجخ اإلفطبس ثبٔزظبَ  
ٚششة اٌؾٍيت               

ٚرٕٛع اٌطؼبَ ٌيؾزٛي ػٍي وً اٌؼٕبطش اٌغزائيخ  
ٚرٕبٚي اٌخؼش ٚاٌفبوٙخ    

 
ـ  : غزيخ في اٌزؾظيً اٌذساعي دٚس اٌذ

. رؼضيض لذساد اٌطالة ػٍي اٌزؼٍُ 
. خفغ ِؼذالد اٌزغشة ِٓ اٌّذسعخ 

. صيبدح فبػٍيخ اٌطالة ٚؽّبعُٙ ِٚشبسوزُٙ 
. رؾغيٓ فٛسي في اٌغٍٛن ٚاألداء اٌذساعي 

  ــ :اٌّشبوً اٌغزائيخ األوضش شيٛػبً ثيٓ ؽالة اٌّذاسط                      
يش ِٓ اٌطالة ٌجؼغ اٌّشبوً اٌظؾيخ اٌزي ٌٙب ػاللخ ثبٌغزاء ٔزيغخ االعزٙالن اٌغيء يزؼشع اٌىش

ٌٍغزاء ٚارجبع أٔظّخ غزائيخ خبؽئخ  
ـ  فمش اٌذَ   ـ اٌغّٕخ  ــ إٌؾبفخ اٌّشػيخ ـ رغٛط األعٕبْ  : ِٚٓ ٘زٖ األِشاع   

أيزاض ينخشزة بني انطالب                      
ٚ٘ٛ أْ اٌطبٌت يؾظ ثؤْ ٚصٔٗ يضيذ ػٓ اٌٛصْ اٌّضبٌي فيؾبٚي أْ " : طبثي ـ فمذاْ اٌشٙيخ اٌغ 1

يزؾىُ في اٌغزاء اٌّزٕبٚي ٚيغزّش ػٍي ٘زا اٌؾبي ؽزي يظً اٌي اٌذسعخ اٌزي يشفغ فيٙب اٌطؼبَ 
" سفؼب ربِب 

ٚ٘ٛ أْ اٌطبٌت يمجً ػٍي اٌطؼبَ ثظٛسح شذيذح صُ يٍيخ فمذاْ اٌشٙيخ "  :ـ إٌٙبَ اٌؼظبثي  2
. ساة ػٓ اٌطؼبَ إلٔمبص اٌٛصْ ِغ رىشاس ٘زٖ اٌؾبٌخ ٚاع

 ا
 

إنخهى املهخض                                                                                            
 وانخىفيق اننجاحيغ انخًنياث نهجًيغ ب                                                                          

 حمًىد طه ػىض /  أ                                                                                     
                                                                          


