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 هحبضزح فٍ القُبص والتقىَن للوزحلخ الثبلثخ

 

 قىَن ودورهب فٍ العولُخ التزثىَخالقُبص والت* 

 

 :هفهىم القُبص والتقىَن

 

ُالسددنبد  ُ النز ٖددياد ٕجددثُ ؾددثٕش ثة ددخ ام لددبب لةزنجٖددي ءددو اماددٖب  ُال  ددب   ٍِال

 ُاضؾب ُمسٖطيا فٔ عنٖد  النغدب د ُلدث ر دِه ٍدرً ام لدبب ىزبعدب لننةٖدخ الندث مضد  ءدث 

بلقٖدب   فدب رِعدث ٍيدب   اح لٖدب   الطدبة فدٔ ال دل ُل دو لدل ىؾ د  ءةدْ ٍدرً ام لدبب ث

 . ُٕن و إه رزل ءنةٖخ النث ثثُه خطأ

ُفٔ مغبل  خي ٕن دو إه ىسدز ثب ام لدبب مضديات الزيمٖدل  ُ لةزنيٕدل ثبل دنخ اُاليدِ   

ثنئددبد النز ٖددي  النق ددِ   ٍُددِ مددب ٕسددز ثمٌ  الننةنددِه  ُ الجددبؽضِه  ءيددث رؾةٖدد  ىزددب ظ   ُ

ءيدثمب ىزؾدثس ( 2( ُامىضدْ  لدل 1ه ٕنطٔ الركي  لدل كأ ةا خزجب اد ُالجؾِس ثبلؾبسِ

ثبليسدجخ لنز ٖدياد  خديّ مضد   الز  د ل ال ةٖدخل  لدل ال دنجخل  االغيس ٍُ درءو مز ٖي 

ٍُرً ام لدبب  رؾند  منيدْ كنٖدب  ٓ    رق  فَٖب النث سخ( ُٔرسنٖخ النجؾشل ُالنيطقخ الز

 إ خبلددٌفددٔ الغديس ُثبلزدبلٔ ٕن دو الندي  اليلندٔ ضٖددي ال ندٔ ٕن دس فيلدب  إه إ رنٖدث ال دل 

.إمددب ام لددبب الزددٔ رؾندد  الننيددْ ال نددٔ فَددٔ الزددٔ ىؾ دد  ءةَٖددب  ضددنو مسددزِٕبد القٖددب 

النزدي  -ُٕيافق اليلل   ُ النث  ءب ح ُؽثح لٖب  مزنق ءةَٖدب مضد    عدخ مئِٕدخ  ثبلقٖب (( 

ُ ءبمددخ  ُ  لددِاف فددٔ القٖددب  النٖلٕددب ٔ  ُ ُؽددثح لٖددب  افزياضددٖخ مضدد    عددخ   -ال  ددل  –

 ىقطخ  ُ اىؾياف منٖب ٓ .

القٖددب  فنددب  ال   ءنةٖددخ القٖددب  رزاددنو الؾددثٕش ءددو  لددخ القٖددب  ُءددو م ددب  ا خطددب إه

الجنض ٕسز ثب   ال جي( كِؽثح لٖب  لزقدثٕي الطدِل  فقدث ٕ دِه الندي   ثدٖو الطةجدخ ضدنو 

د النث سدٖخ ءةْ اخزجب  القجِل  فٔ الغبمنخ لدٌ منيدْ ُل دو لدث ىؾدِل النبمدب حىقطخ ُاؽث

اليزددب ظ ُثبلزددبلٔ ر ددجؼ الندديُ  فددٔ اليقددبف لٖسددذ  اد منيددْ ُاه  إخددياط رددت ءيددث  إلددْ

النسٖطي فدٔ مغدبل الزيثٖدخ ُءةدل الدينس  فَدِ املدية  إلدْ  ِالزقثٕي ٍُالقٖب  ٍيب ثننيْ 

منيْ الزقٖل  مو القٖب   ٍُِ كةندخ م نندخ مقب ىدخ ثننيدْ الزقدِٕل  ُلدرلا فَدِ املدية إلدْ 

زقٖٖل فقث ىغث  كضي مو مقٖب   اخزجب ( لزقثٕي القةق فٔ ا مزؾبىدبد  ُ لزقدثٕي   عدخ منيْ ال

ءةدْ الركب   ُ لزقثٕي الزؾ ٖ  النبب كنب ىغث الزنث  فٔ امسبلٖت الزقثٕي فقث ٕنزنث النث   



مد    الن زجدي ُالزنبمدفٔ رقثٕي لسةِكٌ فٔ   ُالنبؽظخ مضب فٔ رقثٕي   عخ اىزجبً الطبلت 

لزنجٖدي ءدو ال  دب   الننةٖدخ الزدٔ ٕدزل ثِاسدطزَب ا ثأىدٌ:  القُبصح ُٕن و رنيٕل امعَل

ثننَِمددٌ الِاسدد  ءةددْ اىددٌ الننةٖددخ الزددٔ ٕددزل  وَعررزس طررتُفٌش القُرربص .ُالسددنبد ثبم لددبب 

 .ثِاسطزَب الزنجٖي ءو اماٖب  ُالؾِا س ثئءثا  ؽست ايُف  ُ لِاءث مؾث ح

 

 أًىاع القُبص:

 و: قسل القٖب  إلْ ىِءٖٕ

ٕؾثس ؽٖو ىقٖس اٖئب مب ٕب كنب ٕؾ   فٔ لٖدب  ضيفدخ  ُ مسدبؽخ  ُ  قُبص هجبشز: -1

 مث سخ  ُ ميلل 

: ٕؾثس ؽٖو ىقٖس   عخ الؾيا ح  ُ لٖب  ض ط الثب  ُ رؾ دٖ   قُبص غُز هجبشز -2

 امسئةخ خالزبمٖر فٔ مب ح ثِاسط

 

 خصبئص القُبص الٌفظٍ والتزثىٌ * 

 

 ٔالقٖب  الينسٔ ُالزيثِٓ لٖب  كن -1

القٖب  الينسٔ ُالزيثِٓ ضٖي مجباي فيؾو  ىقٖس الركب  ثنٖيٌ ُإىنب ىسزثل ءةٌٖ مو  -2

  صب ً

 القٖب  الينسٔ ُالزيثِٓ فٌٖ خطأ مب ُءةٖيب اكز بفٌ ثبلطي  اإلؽ ب ٖخ -3

 القٖب  الينسٔ ُالزيثِٓ ىسجٔ  ٓ ضٖي مطةق -4

 

 أًىاع الوقبَُض* 

 

 الوقُبص االطوٍ ) التصٌُفٍ( -1

القٖدب  ؽٖدش ٕدزل ثِاسدطزٌ رسدنٖخ  ُ ر ديٖل  ىدِا  النغنِءدخ إلدْ فئدبد  ٍِ اثسط مسزِٕبد

رؾث ٍب لبءثح منٖيخ فبلغيس مضب مز ٖي ُال  ءةْ مقٖب  اسنٔ ُلث رؾث  القبءدثح  ٓ  لدل  ُ 

(  ُ  ة( إ  إه 2(  ُ الؾديف ا( ُاإلىدبس  1 مل ل   مو الغديس كدأه ٕنطدٔ الدركِ   لدل 

 إه  ا(  فا  مو  ة( فَٔ  رؾن  منيْ كنٖب. ( 1ُ( اكجي مو  2ٍرا  ٕنئ إه  

 

 الوقُبص ألزتجٍ-2

النقٖددب  الددرٓ ٕن ييددب مددو ريرٖددت إفدديا  النغنِءددخ ريب لٖددب  ُ ر ددبءثٕب ؽسددت   عددخ ٍُددِ 

ريرٖدت إفديا  النغنِءدخ ؽسدت النسدزِّ ا لز دب ٓ  ُ   عدخ  امزبكَل لسنخ منٖيخ كأه ٕزل

إؽ دب ٖب فدي اه  ُ  كضدي فدٔ امدزبكَل لةسدنخ  اىزجبٍَل  ُ لث رَل ءةْ اإلص ب  ُلدث ٕزسدبُّ

فبه لَل ىنس اليرجخاُ ىنس اليلل الدثال ءةَٖدب إ  إه ام لدبب   رقزديه ثِؽدثح لةقٖدب   ُٔثبلزبل

فبه لَل ىنس اليرجخ  ُ ىنس اليلل الدثال ءةَٖدب إ  إه ام لدبب  رقزديه ثِؽدثح لةقٖدب  ُثبلزبلٔ 

مضد    منزدب ل عٖدث  الزيرٖدتكةنخ ردثل ءةدْ   ُلل    ُءةْ  ٓ  مل  اإلصبػُثبلزبلٔ ٕن و 

( ُرقبثد  اليمدل ا( 4الديلل    ( ف ةنخ منزدب  رقبثد -ط-ة -( ا1-2-3-4  لعٖثل ضنٖل(عثا 



( مد  ثقدب  الننيدْ الزيرٖجدٔ 4( ثث  مو 1إ  إه ٍرا  ٕني  مو إه ٕنطٔ امءةْ  رجخ لةيلل  

 ُاضؾب 

 الوقُبص الفئىٌ أو هقُبص الفتزاد : -3

 

منيْ كنٖب ُرجي   ام لببمو القٖب  ثنسزِّ اليرجخ ؽٖش رؾن     لْ ب  ثَرا النسزِّ القٖ

ُالنئخ ءبمبد فبة ال ل رزِ   ثٖو ال ني الؾثٕش ءو ُؽثح القٖب  فبه كبىذ  ٍنٖخ

 ( فٔ مجؾش منٖو فَرا ٕنئ:111-95................15-11ثِؽثح ال نس ىقبف    ٓ صنيل

 

 ِٕفٌ القٖب  ا سنٔ إهٖةَل ٍُرا ٕن و الطةجخ ٕ زةنِه فٔ رؾ  -  

ٍُرا ٕن و إه  61لطبلت الرٓ ءبمزٌ مو  رجخ ا  ءةْ 65 رجخ الطبلت الرٓ ءبمزٌ  - ة

 ِٕفيً القٖب   ليرجٔ 

 ءةددْ ثن ددي ىقددبف  ُؽددثرٖو( مددو رؾ ددٖ  الطبلددت الددرٓ  61الطبلددت الددرٓ ءبمزددٌ  -ط

 قٖب  النئٍُِٓ را  ٓ إه النئبد مزسبُٕخ ٍُرا مب ِٕفيً ال 55ءبمزٌ 

 

 هقُبص الٌظجخ: -4

 صددني( افزياضددٔ  ٓ   ىنيددٔ  اإلسدديب ىقطددخ  إهالَبمددخ فددٔ النقٖددب  النئددِٓ ٍددٔ اليقطددخ 

ك دني   ُ إسيب النؤسسبد الزنةٖنٖخ رنزنث ءبمخ منٖيخ كيقطخ  إهاىنثاب السنخ ُلرلا ىغث 

قددث  ثددبه الطبلددت الددرٓ ٕ لٕجددي  القددِال ددني افزياضددٔ فددب ِٕعددث مددب  إهافزياضددٔ ُثنددب 

كددبه  إ ا إمددب 31ٍددِ ضددنل رؾ ددٖ  الطبلددت الددرٓ ٕقددث  ثبلنبمددخ  61رؾ ددٖةٌ ثبلنبمددخ 

ثبل ددني  إلٖددٌمددب ٕ ددب    ُرؾثٕددث   ال ددني( الددرٓ ٕددثل ءةددْ ىقطددخ اىنددثاب السددنخ  ثبإلم ددبه

ثدٖو  ٓ لٖنزدٖو ءةدْ النقٖدب  كندب ٍدِ الؾدبل فدٔ ثندض اليسجخ  إٕغب  ثبإلم بهالنطةق فبه 

 ٕب ٔ ثننيْ  ىَب ُالنخ ء  مقٖب  اليسجخالسنبد فٔ القٖب  النٖل
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 ىم التقىَن:هفه

 

ؽسدت رندث  ثديامظ الزقدِٕل ُىنب عدٌ ُإضياضدَب لدئو القبسدل  لالزنب ٕل لننَِب الزقدِٕ رنث د

الن ددزيب ثددٖو الزنيٕنددبد ٍددِاه الزقددِٕل    ءنةٖددخ ميظنددخ لغندد  الننةِمددبد ُرؾةٖةَددب ثندديت 

رؾثٕددث   عددخ رؾقٖددق امٍددثاف الزيثِٕددخ ُار ددب  القدديا اد ث ددأىَب لننبلغددخ عِاىددت الاددنل 

 الينِ السةٖل النز بم  مو خبل إءب ح ريظٖل الجٖئخ الزيثِٕخ ُإصيا َب  ُرِفٖي

 إ  اإلعدديا ادىدِ  منددٖو مدو  إلددْٕ دٖي كدد  ميَندب  إ القٖدب  ُالزقددِٕل م دطةؾبه م زةنددبه 

 إؽ دبب إصثا   ُلٖ ثمب ضيضب ُاؽثا ٍُِ ار ب  القيا اد الزيثِٕخ  ٕجناَنبٕيرجطبه  إىَنب

 ضِءٖخ مسجقبالنِ ثبمٍثافمنٖيخ رزنةق 

 

 أًىاع التقىَن:

 

 :التقىَن التكىٌٍَ ) الجٌبئٍ(  -1

 

ٍُِ الزقِٕل الدرٓ ٕدب ب الننةٖدخ الزنةٖنٖدخ ميدر ثدثإزَب ُث دِ ح مسدزنيح فبلندث   ٍيدب ٕقدِب 

رقِٕنٖدخ كضٖدديح ُفدٔ فزدياد  ميٖددخ ل دٖيح لدث ر ددِه فدٔ ىَبٕدخ كدد  ُؽدثح   اسددٖخ  ثدئعيا اد

ي  الث اسٔ إلْ ُؽثاد ص ٖيح ُرؾةٖد  كد  ُؽدثح مدو ٍدرً  ؽٖبىب ُٕزل  لا ءب ح ثزقسٖل النق

النقدياد الزقِٕنٖدخ ل د  ميَدب   ُ امسدئةخصل ُضد  ءدث  مدو الننبٍٖل ميَب  طالِؽثاد  سز يا

   امسددئةخالسددةِكٖخ النؾددثُ ح صددل ٕقددِب النددث   ثئءطددب    ٍددثافَبمنظددل   ُثؾٖددش ر طددٔ كدد  

اسدزطبءذ ٕنظَدل مدو السدٖطيح ءةَٖدب صدل  سدجبة ءدثب ا خزجب ( النزنةقخ ثبلِؽثح ُلز  ٖ  

   سل النبعبد النيبسجخ لَل فج  ا ىزقبل إلْ الِؽثح الزبلٖخ 

  هظبهز التقُُن التكىٌٍَ :

 ميبل خ الننةل لزبمٖرً فٔ ثثإخ الث   لنياعنخ مب رنةنًِ سبثقب  -1

 ر ؾٖؼ  خطب  الزنةٖل -2

 إءب ح رنةٖل الزبمٖر لن  لل ٕنَنًِ  -3

  إءطب  رنب ٕو صنٖخ -4

 إءطب  امزؾبىبد ل ٖيح   رثُه ءبمبرَب  -5

 إءطب  ُظب ل ثٖزٌٖ صل ر ؾٖؾَب فٔ الية فيصخ -6

 



 إغزاض التقىَن التكىٌٍَ :

 اإلغزاض الوجبشزح 
 

 ميالجخ رقثب الزبمٖر ُرطِ ٍل خطِح خطِح  -1  

 لٖب ح رنةل الزبمٖر ُرِعٌٖ فٔ ا رغبً ال ؾٖؼ -2

 ُ إٕغب  في  رث ٕسٌ ثثٕةخ مسبءثح النث   ءةْ رؾسٖو رث ٕسٌ   -3

 إءب ح اليظي فٔ النيَبط  ُ رنثٕةٌ  -4

 رلُٕث الننةل ُالنزنةل ثز رٕخ  اعنخ  -5

 

 

 اإلغزاض غُز الوجبشزح

 

ُكٖنٖخ  ُاخطب خ ليزب غٌرقِٕخ  افنٖخ الزنةل لثّ الزبمٖر ُ لا ىزٖغخ لننيفزٌ النِ ٕخ  -1

 ر ؾٖؾَب 

 رضجٖذ الزنةل  ُ  ٕب ح ا ؽزنبظ ثٌ -2

 ح اىزقبل اصي الزنةل ُ لا ءو فيٕق رأصٖي الزنةل الغٖث السبثق فٔ الزنةل البؽق ٕب  -3

 :أدواد التقىَن التكىٌٍَ

 امسئةخ  -1

 ا خزجب اد الز  ٖ ٖخ  -2

 الزنب ٕو ال نٖخ  -3

 الِظب ل الجٖزٖخ -4

 لِا ل الزقثٕي  -5

 ٕنننَب الننةل لز طٖخ ُؽثح مسزقةخ ثبلنيَبط د ٓ اخزجب ا -6

 

 لختبهٍ(:التقىَن التجوُعٍ) ا -2

 

ٕؾث    عخ رؾقٖق الطبة لن يعبد الزنةل النقي ح ُٕغيٓ ءب ح فدٔ ىَبٕدخ السديخ  ٓفَِ الر

الث اسٖخ  ُ الِؽثح الث اسٖخ ُٕسز ثب ٍرا اليِ    ر ب  القيا اد  النزنةقدخ ثيقد  الطةجدخ مدو 

ةٖدخ ميؽةخ إلْ  خيّ  ُ ثز يٕغَل   ُ ميؾَل ال َب ح كنب ٕسز ثب فدٔ الؾ دل  ءةدْ مدثّ فبء

 النث   ُالنيبٍظ النسز ثمخ ُفيا ق الزث ٕس 

ر زةل اخزجب اد الزقِٕل ال زبمٔ ءو اخزجدب اد الزقدِٕل الجيدب ٔ مدو ؽٖدش ال ديت ُفدٔ  ىَدب 

 فِل ُاءقث ُاان  ُاءل كنب  ىَب رثُ  ؽِل الننِمٖدبد ُرزدألل مدو  سدئةخ ٍدٔ ءجدب ح ءدو 

خزجب اد الجيب ٖخ اليقدبف الَندخ   ءٖيدخ ءٖيخ منضةخ لألٍثاف ُ علا  النب ح ثٖينب رال  سئةخ ا 

 منضةٌ لَب 

 

 

 



 :لختبهٍاإغزاض التقُُن 

 

 رؾثٕث   عبد الطبلت  -1

 إصثا  إؽ بب ءو ىغبػ  ُ  سِة الطبلت -2

 منيفخ مثّ الزؾقق مو امٍثاف  -3

 الزنةٖنٖخ خضجط الننةٖ -4

 الؾ ل ء  عَِ  الننةل -5

 إعيا  مقب ىبد ثٖو الطةجخ -6

 الؾ ل ءةْ النيبٍظ -7

  اد لةطةجخإءطب  اَب -8

 

 إغزاض القُبص والتقىَن التزثىٌ

 

الث اسدددٖخ ُالجددديامظ الزث ٕجٖدددخ مضددد  فدددي  الزدددث ٕس   التقرررىَن إلغرررزاض تعرررذَ  الخ رررخ:-1

خدب  ُالننةٖدخ  ُالِسب   الزنةٖنٖخ ُال زت النث سٖخ ُميالجخ سدٖي الننةٖدخ الزث ٕسدٖخ ث د  

 الزيثِٕخ ث    ءبب

 

  اءددٔ(  –رغددب ٓ  –   ثددٔ - ددبد   ءةنددٔؽسددت الز  التقررىَن إلغررزاض التصررٌُ  : -2

النيزقةٖو مو اإلءدثا ٓ إلدْ الضدبىِٓ  ُ رِ ٕد  ٍُِ مب ٕؾثس فٔ ثنض اليظل الزيثِٕخ لةطةجخ 

 الطةجخ ءةْ الز   بد فٔ الغبمنخ ثنث لجِلَل

 

: ُ القجدددِل ٍُدددِ مدددب ٕؾددثس ءيدددث رقدددثٕل الطةجدددخ لةقجدددِل فدددٔ التقررىَن إلغرررزاض التعُرررُي -3

خددديّ ؽٖدددش رنزندددث ءبمدددبد النيؽةدددخ الضبىِٕدددخ  ُ ُفدددق الغبمندددبد  ُ النؤسسدددبد ام

 امزؾبىبد لجِل خبصخ ثبليسجخ لجنض الغبمنبد

 

 

: ُال  دددل ءدددو ا سدددزنثا  ؽٖدددش رزطةدددت ثندددض النَدددو  التقرررىَن إلغرررزاض التٌجررر ء -4

ُالز   بد الث اسٖخ مَب اد ُلث اد ُخ ب   ا  ٖخ منٖيخ ُلرلا ٕزل ال  دل 

مسجقب ثِاسطخ اخزجب اد خبصخ لة  دل ءدو ءو ٍرً النَب اد ُالقث اد ُال  ب   

  ُ ا خزجب اد الزٔ رقٖس ال ةنٖخ السبثقخ دا سزنثا ا

 

 

ُرِعٌٖ الطبة ريثِٕب ُمَيٖب ُاخزجب  الي بفبد الزٔ رزيبست التقىَن إلغزاض إرشبد : -5

 ُلث ارَل ُمِٖلَل ُمسبءثرَل ءةْ ؽ  الن  بد ال  ٖخ ُرن ٖيَل مو الز ٖل ا عزنبءٔ

 

  

 



 جبالد القُبص والتقىَن التزثىٌه

 

: اٍزنذ الزيثٖدخ الؾثٕضدخ ثدبلزقِٕل لدثُ ً النندبل ثدبلؾ ل ءةدْ  تقُن ًظن التعلُن ثأكولهب -1

الدزنةل ٍدٔ الننةٖدخ الزدٔ ٕن دو ثَدب  – ٓ ىظبب رنةٖندٔ ءةدْ اءزجدب  إه ءنةٖٖدٌ الزنةدٖل 

ث مدو ُضد  إؽثاس ر ٖياد ميضِة فَٖب ثأسةِة الزبمٖر ُاليغدبػ ءنةٖدخ الزقدِٕل  ثد

 :خطخ رزيبُل مبٕةٔ 

 رؾثٕث  ٍثاف الزنةٖل النيا  رقٖنٌ فٔ ضِ  ؽبعبد الني  ُالنغزن   -1

 اخزٖب  ُإءثا  ُرث ٕت خجيا  إلعيا  ءنةٖخ الزقِٕل  -2

 اخزجب  ُسب   الزقِٕل  -3

 رسغٖ  ىزب ظ الزقِٕل ُرنسٖيٍب ُالؾ ل ءةَٖب  -4

 

ءنةٖدخ الزنةدٖل ؽٖدش اىدٌ ٕسدزطٖ  إه  كِه الننةل مو  ٍل القِّ الندؤصيح فدٔتقُُن الوعلن: – 2

ِٕعث النِالل الزنةٖنٖخ اليبعؾخ ُٕز ةت ءةْ النٖدِة ُاليدِال  الزدٔ لدث ر دِه فدٔ النيدبٍظ 

 ُٕنن  ءةْ رِفٖي الغِ النيبست إلؽثاس ءنةٖبد الز ٖٖي السةِكٔ لثّ الزبمٖر

 

 

 ُرأرٔ ءو فيٕق تقُُن الوعلن للتالهُذ: -3

 

 رقٖٖل الزؾ ٖ  الث اسٔ  -1

 اكز بف ا سزنثا اد النقةٖخ ُالنلاعٖخ الن زةنخ  -2

   اسخ ا  ٖخ الزبمٖر مو عنٖ  إثنب ٍب   اسخ مِضِءٖخ  -3

 الزبمٖر   اسٖب ُمَيٖبرِعٌٖ -4

 

 

( 6  إ ا كبىذ ا ثزثا ٖدخ ٍدٔدور التقىَن فٍ الحكن علً ًجبح تالهُذ الوزحلخ االثتذائُخ : -4

ٖو امُل : مدددب النِلدددل مدددو ربمٖدددر ثطٖئدددٔ الدددزنةل رنةدددل إللامدددٔ فَيدددبب سدددؤالهرررٍ  سددديِاد

ُاىزقددبلَل   سددٖ ِه مغددي   مددو ءددبثي ( ُالضددبىٔ : مددب النِلددل مددو ربمٖددر سدديٕنٔ الددزنةل 

ُاىزقددبلَل    ثبلزسدديٕ ( إمددب إ ا كددبه الددزنةل فددٔ ٍددرً النيؽةددخ رزنددق مدد  الؾبعددبد ُاإلم بىددبد 

 ءبثي  الني ٕخ ٕ جؼ لَرً السيِاد منيْ اكجي ث ِىَب مغي   مو

 

 دور التعلُن فٍ سَبدح دافعُخ التعلن: -5

 ٕقِب الزقِٕل ثبلِظب ل الضبس ٍُٔ:

 

خ ِصب كِىَب ريرجط ثبليغبػ ُالن   : وظُفخ إى االهتحبًبد تشَذ هي ًشبط الوتعلن -1

ُاه مب رؾثصٌ ا مزؾبىبد السيِٕخ ُالنبمخ مو  ٕب ح الي بف ُالغَث فَٔ رسبٍل فٔ رؾقٖق 

 زنةٖل ُالزنةل   ٍثاف ءنةٖخ ال

 



 إلْالنزنةل ءو فيٕق الزقِٕل ُ ٕب ح ى بفٌ  سةِب ٕغيٓ رِعٌٖ وظُفخ التىجُه : -2

 .النسبلا النيضِة فَٖب

 

ريرجط ثبلغبىت الز د ٖ  إ  إه الندي  ثدٖو ا ىزقدب  ُالز د ٖ  ٍدِ إه  :وظُفخ االًتقبء -3

َدب الننةدل إمدب ا ىزقدب  ا خزجب  ال   ٔ ٕيكل ا ٍزنبب ءةْ ر  ٖ  ال نِثبد كندب ٕقزيؽ

فَِ إه الزبمٖر ُالننةل ٕن يَل الؾ دِل ءةدْ مقدثا  كجٖدي مدو الننيفدخ مدو  خطدب  الزبمٖدر 

 ُ سجبثَب فٔ مِلل ا خزجب  ُإىزبط اكجي مقثا  مو الزنةل

 

 

 

 وسارح التعلُن العبلٍ والجحث العلوٍ 

 جبهعخ دَبلً 

 كلُخ التزثُخ األطبطُخ 

 الوبدح:القُبص والتقىَن

 قظن التبرَخ 

 الوذرص هٌبء إثزاهُن هحوذ

 

 الوحبضزح الثبلثخ

 

 االختجبراد التحصُلُخ الصفُخ : 

 

ضٖديً   ُالنسزِّ الرٓ ٕزِص  الٌٖ النزنةل فدٔ الزنةدٖل النث سدٔ  ٕنيف الزؾ ٖ  ءةْ اىٌ  

مقدددثا  الننيفدددخ الزدددٔ رؾ ددد  لدددثّ الندددزنةل   ا خزجدددب اد ثننيدددْ   ُثِاسدددطخ الندددث   

لزنيضددٌ لةزنةددٖل الث اسددٔ ُرقددب  ءددب ح ثبلددث عبد ثِاسددطخ ا خزجددب اد الزددٔ  الطبلت(ىزٖغددخ

 ٕزنيت لَبمو لج  الننةل.

رؾ دٖ  الطةجدخ ُثبلزدبلٔ لننيفدخ  ام احٍدٔ  خُر ِه ا خزجب اد ثئا بلَب ال نِٕخ ُالزؾيٕيٕد

 ددل رقددِٕل الننةٖددخ الزيثِٕددخ فددبه ا خزجددب اد الزددٔ ٕنددي فَٖددب الننةددل لزقددِٕل ربمٖددرً  اخدد  ال

الث اسٔ ُث  ةَب الزؾيٕيٓ ُال نِٓ ٍٔ الزٔ رسدنْ ثب خزجدب اد الزؾ دٖةٖخ ُر دِه ءدب ح 

فٔ ىَبٕخ ك  ادَي  ُ فدٔ ميز دل الن د  الث اسدٔ  ُ لدث ر دِه فدٔ ىَبٕدخ الن د  الث اسدٔ 

ُثِاسطزَب ٕزقي  إ ا كدبه الطبلدت مسدزؾقب لبىزقدبل مدو ميؽةدخ   اسدٖخ إلدْ ميؽةدخ   اسدٖخ 

 خزجب اد الزؾ ٖةٖخ  خيّ ُمو فؤا ث ا 

 

 رقِٕل ُض  الطبلت لٖنثل مسٖيرٌ الث اسٖخ -1

 رقِٕل ُض  الزنةٖل إصيب  الن   الث اسٔ إلعيا  مياعنخ الننةل ل ططٌ الزنةٖنٖخ -2

 رقي  إ ا كبه الطبلت مسزؾقب لبىزقبل مو ميؽةخ   اسٖخ إلْ ميؽةخ  خيّ  -3

 

 



  

 خ وهي عُىة هذا الٌىع هي االختجبراد التحصُلُ

 

 

  ر طٔ ءةْ مسبؽخ ُاسنخ مو مؾزِّ النب ح الث اسٔ ُإىنب ءةْ ءٖيخ لرلا النؾزِّ  -1

 ا عزَب  ُءث الضجبد فٔ ءنةٖخ لز ؾٖؼ إعبثبد الزبمٖر -2

اإلسيا  فٔ ءنةٖخ ُضنَب ٕقِ ٍب إلْ الزيكٖل ءةْ النسزِٕبد الثىٖب فقط مو امٍثاف  -3

 الث اسٖخ

نٖخ : ٍٔ ا خزجب اد الزدٔ ٕندثً الننةدل ءدب ح إلضديات الدزنةل إ ه النق ِ  ثب خزجب اد ال 

ُالزنةددٖل  خددبل الن دد  الث اسددٔ  ُ النددبب الث اسددٔ ُريطددِٓ ٍددرً ا خزجددب اد ءةددْ  ٍنٖددخ 

ل ِّ ىظيا مىَب ر د   الؾٖدل امكجدي فدٔ ءنةٖدخ رقدِٕل الطبلدت ُر دب  ر دِه ام اح الِؽٖدثح 

 لزقِٕل السب ث ؽزْ ِٕميب ٍرالةزقِٕل فٔ ال ضٖي مو  ىظنخ ا مزؾبىبد ُا

 

 إغزاض االختجبراد التحصُلُخ 

 

 اإلضيات ميَب : وٕن و لبخزجب اد الزؾ ٖةٖخ إه رةجٔ النثٕث م

 

 النزنةل  ّالؾ ل ءةْ إرقبه منيفخ  ُ مَب اد  سبسٖخ منٖيخ لث -1

 ريرٖت الطبة ؽست رؾ ٖةَل لألٍثاف الزيثِٕخ  -2

 ر  ٖ  صنِثبد الزنةل  -3

 ث فبءةٖخ النيَظرؾثٕ -5

  

 : تفظُز ًتبئج اختجبراد التحصُ  

 

ُ فاةٌ ٍِ الز ٖي ي  ٖلَرا الز  سب ل ٔ ىنسي ىزب ظ اخزجب اد الزؾ ٖ   ثث ليب مو ُض  

فٔ ضِ  امٍثاف النِضِءٖخ ثِاسطخ ىزب ظ ٍرً ا خزجب اد ٕن و ليب إه رؾث  ثناب مو 

 امرٔ: 

 اف ريثِٕخ ُل بفخ النسزِٕبدمسزِّ الطةجخ ُمب رؾقق لثَٕل مو  ٍث -1

 رقيٕي فبءةٖخ الطيا ق النزجنخ فٔ ءنةٖخ الزنةٖل ُسبمزَب  -2

 رقيٕي ىغبػ الطةجخ ُريرٖجَل ُإم بىٖخ اىزقبلَل إلْ مياؽ    اسٖخ  خيّ -3

 رقيٕي سبمخ النؾزِّ الث اسٔ ُرِافقٌ م  خجياد الطةجخ   -4

رٓ رظَي ىزب غَل فٔ الجؾِس ُالث اسبد مقب ىخ ىزب ظ الطةجخ م  ىزب ظ ىظيا َل ُال -5

 النقييخ

 

 

 

 



 

 

 : أًىاع االختجبراد التحصُلُخ 

 

ٕطدديػ الننةددل امسددئةخ ءةددْ الزبمٖددر  فددٔ ا خزجددب اد ال ددنِٕخاالختجرربراد الشررفىَخ:  -أوال

ل يت منيفخ مب ٕنزة ٌ الزبمٖر مو منيفخ مندبٍٖل ُمَدب اد مدو خدبل إعبثدبرَل ُلدث ر دِه 

  لنغنِءخ ربمٖر   ُمِعٌ لزةنٖر ُاؽث  ٍرً ا خزجب اد

 

 فىائذ االختجبراد الشفىَخ :

رنةٖنٖخ لئو امص  فٔ فيٕقخ ا مزؾبىبد  ال نِٕخ  درنزنث ءةْ إكسبة الزبمٖر خجيا -1

  ىَب ر طٔ إعبثبد صؾٖؾخ  إ ا ُل  الزةنٖر فٔ ال طأ ءيث إعبثزٌ

 

رٓ ٕزنر  ءةٌٖ القٖبب رؾثٕث ُرقِٕل ثنض ال  ب   ال   ٖخ لةننؾِصٖو ال -2

  ثب مزؾبىبد الزؾيٕيٕخ مض  ربمٖر امُل ا ثزثا ٔ

 

 

 طلجُبد االختجبراد الشفىَخ :

 

 رؾزبط إلْ ُلذ فِٕ   -1

   ٕسزطٖ  لٖب  منظل مؾزِٕبد النب ح الث اسٖخ  -2

  ُ سَةخ عثا  امو النؾزن  إه ٕ ِه ى ٖت الزةنٖر  سئةخ صنجخ عث -3

 

 :تحبًبد الشفىَخاقتزاحبد تحظُي االه

 

  امسئةخرقثٕي الث عخ ُفجٖنخ  ُ سسرؾثٕث ال يت مو ا مزؾبىبد  -1

 ٕنا  إه ٕ زيب  كضي مو ُاؽث  منةل( فٔ إعيا  ا مزؾبه ال نِٓ  -2

  ٕنا  رقثٕي الث عخ فٔ عةسزٖو مين ةزٖو -3

 

 

 ثبًُب : االختجبراد الوقبلُخ 

 

منةِمددخ منٖيددخ ٍُددٔ رسددبءث فددٔ   ُمِضددِ  ؽدديح ءددو  إعبثددخ النقددبل رزطةددت  سددئةخمنَِمَددب 

ث دِ ح ءقةٖدخ ب خدبل  ُمنبلغزدٌال  ل ءو لث ح الزةنٖر ءةْ فَل النِضِ  ُالزنبم  مندٌ 

 إصثا  إؽ بب( –رؾةٖ   – إ  اب –فَل  -اسز ثاب ثنض الننةٖبد النقةٖخ   رن ٖي

 

 

 



 

 فىائذ االختجبراد الوقبلُخ:

ظٖل ُريرٖت منةِمبرٌ ُالزِص  إلْ ىزب ظ مدو خدبل إءطب  الؾيٕخ لةزةنٖر فٔ اإلعبثخ ُري -1

 الزن ٖي

 رسبءث الزةنٖر ءةْ ا ثز ب  ُثبلزبلٔ رينٔ لثٌٕ امصبلخ ُالطبلخ ُالنيُىخ -2

 رنٖل ثٖو الزةنٖر الرٓ ٕسز ثب الننةٖبد النقةٖخ ُالزةنٖر الرٓ ٕؾنع الننةِمبد ثثُه فَل  -3

 

 : عُىة األطئلخ الوقبلُخ 

 

 ىنس السئِال فٔ ر ؾٖؼ ثٕياد الننةنٖواخزبف رق -1

   فٔ الز ؾٖؼ لٕؾزبط إلْ ُلذ ُعَثا لننة -2

 مِضِءبد النيَظ  لث  رنطٔ منظل -3

 

 :اقتزاحبد تحظُي االهتحبًبد الوقبلُخ
 ا ثزنب  ءو ا سزننبل ال ةنبد النبمخ   ضٖي مؾث ح الننبىٔ ( -1

 لز و امسئةخ مزنةقخ ثأسبسٖبد النب ح  -2

  النؾزِّ الث اسٔ   علا ءٖيخ منضةخ ل    امسئةخن  اع -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وسارح التعلُن العبلٍ والجحث العلوٍ 

 جبهعخ دَبلً 

 كلُخ التزثُخ األطبطُخ 

 الوبدح:القُبص والتقىَن

 قظن التبرَخ 

 الوذرص هٌبء إثزاهُن هحوذ

 

 الزاثعخالوحبضزح 

 

 :الصفُخخ ىاد إعذاد االختجبراد 

 

   مٍثاف الزنةٖنٖخ  ٍثافَب ُمسزِٕبرَب ا

 مغب د امٍثاف الزيثِٕخ : 

 رِض  امٍثاف الزيثِٕخ ثضبس مغب د ٍٔ: 

 

الزددٔ رقددثب لةطةجددخ فددٔ النيَددبط الث اسددٔ ُٕزادددنو ُٕنيددٔ الننيفددخ الوجرربا الوعزفررٍ : -1

ةددلل النسددزِّ منيفددخ الزنبصددٖ  ُالؾقددب ق ُالننِمٖددبد مضدد  الن ددطةؾبد   النغنِءددخ ل الن

الزج ددي( ُالؾقددب ق مضدد  رِا ٕئل ُلددب   ل ؽددِا س ل  سددنب   ادد ب   ُ  مددبكو ( ُمنيفددخ  

ُلنةٌ مو ال دنت ؽ دي كد   ىدِا   امسجبة ل النجب ا ل القِاىٖو ل الزننٖنبد ل اليظيٕبد (

عنٖنَدب     ىَدب إ ٕ    القبءثح النيٕادخ لةَديب  مىٌالننب ف ُالننةِمبد ضنو النسزِّ 

ُلِ ىظيىب إلْ النيؽةخ ا ثزثا ٖدخ الدثىٖب امسبسدٖخ امُلدْ ىغدث إه ٍيدبب الزركي رزنثّ ميؽةخ 

ال ضٖي مو الننب ف امسبسٖخ ثَرا النسزِّ مض  الزنديف ءةدْ امؽديف ُاليمدِ  اليٕبضدٖخ 

 ُام لبب.

 

 هظتىَبد أهذاس الوجبا الوعزفٍ ) هظتىَبد ثلىم الوعزفُخ(          

 

 

 

فددٔ لددث ح الطبلدت ءةددْ ا سددزثءب     رددركي(( الننةِمددبد كنددب ٕددزة    هظرتىي التررذكز : -1

 لثمذ لٌ ُصٖبضزَب ءب ح رجث  ثنن  لبث  لةقٖب  مض    ٕنيف ل ٕسنٔ ل ٕنا  ل ٕنٖل (

 

ٕنزجدي ا ىدٔ   عدبد النَدل ُثدٌ ٕسدزطٖ  الطبلدت لدب  ا ءةدْ اسدز ثاب هظتىي االطتُعبة: -2

سددزِٕبد ٍددٔ  الزيعنددخل الزنسددٖي ل ُٕاددنٌ ثةددِب ثددضبس م منةِمددبد سددبثقخ فددٔ ؽدد  الن دد ةخ

   ا سز نبل ( ُإمب امفنبل القبثةخ لةقٖب    ِٕا ل ل ٕظَيل ٕيزقٔ(

 



ٕ زةل لةٖب ءو مسزِّ ا سزٖنبة فٔ كِىدٌ ٕنضد  لدث ح الطبلدت ءةدْ  :هظتىي الت جُق -3

 اإلعبثدخمِاعَخ م  ةخ عثٕثح ُالقث ح ءةْ اسز ثاب الننةِمبد النِعِ ح فدٔ السدؤال ٕٗغدب  

   ٕقب هل ٕني  ثٖو ل ٕيرتل ٕنجي ل ٕث ط( لةقٖب  القبثةخ امفنبلُمو 

 

ٕزِل  مو الطبلت الزِص   ُ الزنيف ءةدْ ُعدِ  ءبلدخ ثدٖو الؾقدب ق  هظتىي التحلُ  : -4

 إلدْفٔ السئِال ا ىزقبل مدو الندبب  ُلث ٕ ِه  ُ النيضٖبد  ُ النيبصي النِعِ ح فٔ النسئةخ

لةقٖددب    ٕيزقددٔ فيضددٖبدل ٕ نددو ل ٕقددٖلل ءبلددخ مزجب لددخ ثددٖو  ال ددب  ُمددو امفنددبل القبثةددخ

 لٕسزيجطل ٕزأم ( 

 

 ُ الزسةس  فٔ خطِاد الجيٍدبه  ُ ٕزِل  مو الطبلت ءةْ إىزبط فيٕث  هظتىي التزكُت : -5

ؽدد  النسددئةخ  ُ ثيٍيددخ ثسةسددةخ مددو ال طددِاد ُمددو امفنددبل القبثةددخ لةقٖددب   ثدديٍول ٕقددث  

 ل ٕسزيزظ( اسزقيا ٖبل ٕزِل  ل ٕسزيجط

 

ثيٍدبه مقدثب  ُ  ْفٔ ٍرا النسزِّ ءةْ إصدثا  ؽ ندب ءةد لث ح الطبلتهظتىي التقىَن:  -6

رقثٕل ثيٍبىب  ُ  كضدي عثٕدثا لقادٖخ فدٔ مِضدِءب مدب ُمدو امفندبل القبثةدخ لةقٖدب    السدٖطيح 

   ءةْ النز ٖياد ل  فض ثنض ا سزغبثبد ل رأكٖث ثنض ا سزغبثبدل ٕئِل ل ٕ ٖيل ٕ  ا(

 

 

ُٕنئ ثبلنِٖل ُا رغبٍبد ثبليسجخ لةطةجخ ُٕز ِه ٍرا  :الوجبا االًفعبلٍ ) الىجذاًٍ( ًُب:ثب

الز يٖل مو خنسخ مسزِٕبد   ٖسٖخ ميرجخ ث ِ ح ٍيمٖخ كنب اىٌ ٍيبب مسزِٕبد فيءٖخ 

 ل   مسزِّ   ٖسٔ: ُفٔ مب ٕةٔ رِضٖؼ لةنسزِٕبد الي ٖسٖخ

 

ٔ النغبل ا ىننبلٔ ُٕزياُػ ىبرظ الزنةل ٍيب النسزِٕبد ف ا ىٍُِٔ  هظتىي االطتقجبا: -1

ا ىزجبً ا ىزقب ٔ لنضٖي منٖو مو ثٖو ءثح مضٖياد ميبفسخ  إلْثٖو الِءٔ ثِعِ  النضٖياد 

 مضبل  لا 

 ٕسبل الطبلت ءو مِءث مؾبضيح منٖيخ فٔ مِسل الي بف الضقبفٔ  -

 كبب النث   إصيب ٕ  ٔ الطبلت  -

 النؾبضياد  ثؾاِ ٕجثٓ الطبلت اٍزنبمب  -

 

ٕجثٓ الطبلت فٔ ٍرا النسزِّ م ب كخ فبءةخ سِا  كبىذ ٍرً الن ب كخ هظتىي اإلجبثخ:-2

مطةِثخ ميٌ   ٓ اسزغبثخ الطبءخ(  ُ رطِءٖخ   ٓ اسزغبثخ  ضجخ( مض  ٕقيا ليا اد إضبفٖخ 

لَب ءبلخ ثبلنسب   ُ اسزغبثخ مزنخ   ٓ ال نِ  ثبليضب مض  إه ٕطبل  مو اع  النطبلنخ ( 

 ُلرلا فبه امٍثاف ثَرا النسزِّ رسنْ  ٍثاف النِٖل  ُ اإلءغبة 

 

 

 

 



ٕظَددي النددي  ثَددرا النسددزِّ إه لةسددةِب  ُ لةظددِاٍي  ُ لألاددٖب  لٖنددخ :هظررتىي التقُررُن -3

ثبليسجخ لٌ ُٕنجي ءو  لا ثنِالل صبثزخ فدٔ سدةِكٌ ردثل ءةدْ اىدٌ مةزدلب  ارٖدب مىدٌ مقزيد  ثندب 

ٕقدِب ثدٌ الندي  ٕدثل ءةدْ ثثإدخ ظَدِ  ارغبٍدبد مؾدث ح ءيدث  ٕقِب ثٌ ثننيدْ إه السدةِب الدرٓ

إه ٕقدث   ُ   –الني  ُلرلا فبه امٍثاف ثَرا النسزِّ رسنْ  ٍثاف ا رغبٍبد ُالقدٖل مضد  

 إه ٕطِ  ارغبٍب إغبثٖب ىؾِ النث سخ –النةل فٔ رقثب ال نِة 

 

ينسدٌ ؽٖدش ٕجدث  ثبكزسدبة ٕجث  الني  ثَرا النسزِّ ثز ِٕو ىظبمب لٖنٖدب ل :هظتىي التٌظُن -4

منَِب القٖنخ صل ٕقب ه القٖل م  ثناَب ُٕؾث  النبلبد ثٖيَدب ُٕظَدي ٍيدب ر دب   القدٖل ؽزدْ 

ٕ   فدٔ ىَبٕدخالْ ؽبلدخ ردِا ه رزنضد  ثظَدِ  ىظدبب لٖندٔ ُفةسدنخ مؾدث ح فدٔ ؽٖبردٌ ثندث إه 

ٍدثاف ثَدرا ٕ ث  ؽ نب ءةْ  ٍنٖخ ك  لٖنخ مو القٖل النزياثطخ  ُ النز ب ءخ ُلرلا فبه ام

ريكل ءةْ رطِٕي ٍرا اليظبب  لقٖنٔ اثزثا  مو ظَِ  فةسنخ مؾث ح ٕيزَغَدب الندي  مضدبل ءةدْ 

 ٕ ِه الني  مسئِ  ءو اإلءنبل الزٔ ٕقِب ثَب ُ إه ٕؾث  فنِؽبرٌ ضنو لث ارٌ  إه لا : 

 

ٕظَي ٍرا النسزِّ في ٕخ الندي  ُٕ دجؼ لدٌ ا  دٖخ مزنٖدلح  هظتىي القُوخ أو التوُش : -5

ُٕ ِه صبثزب فٔ مِالنٌ  ُٕظَي ر بمب فٔ ارغبٍبرٌ ُلٖنٌٖ لٖ ِه فةسدنخ  صبثزدخ ُىظديح ادبمةخ 

 لإلىسبه ُال ِه ُالؾٖبح ُمو امٍثاف ثَرا النسزِّ 

 إه ٕ ِه الني  ُاءٖب ثٖئٖب  -

 إه ٕنب   ءب اد صؾٖخ -

 إه ٕقِل الؾق  -

 إه ٕياءٔ الثلخ النةنٖخ -

 

 

الننةددٔ لةطةجددخ ٕزاددنو ٍددرا  ُٕنيددٔ ثددبم ا  ُالسددةِبظررحزكٍ(:ثبلثررب: الوجرربا الحزكررٍ ) الٌف

ثِضد  سدجنخ النغبل السةِكبد الزٔ ٕيست القٖدبب ثَدب ث دِ ح  سبسدٖخ ُلدث لدبب   سنجسدِه ( 

 مسزِٕبد لألٍثاف الؾيكٖخ ٍٔ:

 

ٍُددِ ا ىددٔ مسددزِّ ؽٖددش ٕددزل فٖددٌ ر دد ٖ   ءاددب  الؾددس ثنددث إصب رَددب  هظررتىي اإلدرا : -1

زل الزيكٖل ٍيب ءةْ النضٖياد  اد النبلدخ ثبلسدةِب الؾيكدٔ كدبه ٕغدث ثبلنضٖياد النؾزنةخ ُٕ

 الطبلت النِا  ُام ُاد الب مخ إلعيا  رغيثخ م زجيٌٕ كزقطٖي النب  

 

اسدزنثا ا ءقةٖدب ُاىننبلٖدب لةجدث  فدٔ القٖدبب  ٕظَي النزنةل فٔ ٍدرا النسدزِّهظتىي التهُ :  -2

 ً لةددرٍبة إلددْ الن زجددي إلعدديا  الزغيثددخ كددبه ٕسددزغٖت  ُ ٕجددثٓ اسددزنثا ثبلسددةِب الؾيكددٔ

 الن زجيٕخ.

 

ٕزِلد  مدو الندزنةل فدٔ ٍدرا النسدزِّ إه ٕ دِه لدب  ا ءةدْ  إ  هظتىي اإلجبثرخ الوىجهرخ: -3

القٖبب ثبلسةِب الؾيكٔ النيضِة  ُ لب  ا ءةْ رقةٖثً كبه ٕنٖث إعيا  الزغيثدخ ثندث إه ٕ دِه 

 الننةل لث  رل ءيضَب ءنةٖب 



إ  ٕزِل  مو النزنةل فٔ ٍرا النسزِّ إه ٕ دِه لدب  ا ءةدْ القٖدبب والتعىَذ:هظتىي اِلُخ  -4

ثبلنَددب اد الؾيكٖددخ الزددٔ   رز ددل ثبلزنقٖددث ُكأىَددب اددٔ  ءددب ٓ ثبليسددجخ لددٌ ُ لددا ىزٖغددخ 

 امفبب النث سٖخ ءيثمب ٕطةت ميٌ  لا  تكبه ٕقِب ثزٌَٖ عَب  ءي لز يا ً القٖبب ثَب

 

 

إه ٕ دِه لدب  ا  ٕزِلد  مدو الندزنةل فدٔ ٍدرا النسدزِّالوعقرذح:هظتىي االطرتجبثخ العلٌُرخ  -5

ءةْ اىغدب  الؾيكدبد الننقدثح ىسدجٖب ثث عدخ ءبلٖدخ مدو الادجط ُالدزؾ ل ُثنسدزِّ مندٖو مدو 

ٍُدرا ٕنيدٔ إه  خمغسل لننيت الِسدب   الزنةٖنٖدخ النث سدٖ  ُال نب ح كبه ٕقِب ثنن  ىنِ ط 

 ىغب  ُ لخ ام ا  ُثأل  الغَث ُالز بلٖلالنَب ح الؾيكٖخ ثَرا النسزِّ رزنز  ثسيءخ ا 

 

ٕ دِه لدب  ا ءةدْ إءددب ح  إهٕزِلدد  مدو الندزنةل ثَدرا النسددزِّ والتكُر : هظرتىي الو اهرخ -6

مد  النِالدل الزدٔ رزطةدت  لدخ   ُر  ٖ  السةِب الؾيكٔ ثنب ٕزيبست م  امُضب  النسدزغثح 

  َُٕدرة  إه الن زجدياهٔ لز د   ؽٖدلا الد  فد م زجيٕدٌرغيثدخ    ُادكبه ٕنٖدث ريرٖدت   ءةْ

 ٕيقؼ خيٕطخ 

 

اىدٌ  إلدْٕطِ  سدةِكب ؽيكٖدب ٕ دٖي  إهٕزِل  مو النزنةل ثَرا النسزِّ  هظتىي األصبلخ : -7

كبه ٕطِ  ُسٖةخ رنةٖنٖخ مو خبمبد الجٖئدخ النؾةٖدخ  ُ إه ٕدثخ   اإلثثا   عخ مو  إلُْص  

 رنثٕب ءةْ عَب  ٕيف  مو كنب رٌ  ُ ٕطِ  لِؽخ فيٖخ فيٕثح


