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 تؼشٌف ػهى انصحخ انُفغٍخ 

ـثُر ٖٓ  ٣ٌٖٔ شؼر٣ق ػِْ تُؾفر تُ٘لض٤ر خثٗٚ ذُي تُؼِْ تُذ١ ٣ؼ٢٘ خٞؽٍٞ تالٗضثٕ ت٠ُ          

خغققٌَ ت٣ؽققثخ٢  تُصٞتكققن تُ٘لضقق٢ ٓققغ ذتشققٚ ٝٓققغ تالهققر٣ٖ ٝهجهشققٚ ػِقق٠ ٓٞتؼٜققر تال ٓققثز تُٔ صِلققر

ُِٞؽققٍٞ تُقق٠ ـثُققر تًعققر  ٝشٞظ٤لٜققثٝشققٞك٤ر تُفِققٍٞ ُٜققث ٓققغ تالصققصؼٔثٍ تالٓعققَ ُنثهثشققٚ تٌُثٓ٘ققر 

 . ٝشٌثٓال تهتصصورت

 اًٍْخ ػهى انصحخ انُفغٍخ 

 تٕ تُؾققفر تُ٘لضقق٤ر ٜٓٔققر ؼققجت ُِلققره كٜقق٢ ٓققٖ ؼٜققر شققاه١ تُقق٠ شفو٤ققن تُصٞتكققن ٝتالٗضققؽثّ         

كق٢ تصقصعٔثه  ٝتُصٌثَٓ خ٤ٖ هؾثبؼ ع ؾ٤ر تُلره ك٢ ؼٞتٗدٜث تُؼو٤ِر ٝتالٗلؼث٤ُر ،ًٝذُي شضقثْٛ

خ٤ٌثٗقٚ ٝٝؼقٞهٙ كٜق٢ تذٕ  صِلر ػ٠ِ تشْ ٝؼٚ خٔث ٣فون تٛجتكٚ ك٢ تُف٤قثذ ٣ٝؽؼِقٚ ٣غقؼركثهثشٚ تُٔ 

تُقذ١ شصرًقٚ  تُصقأظ٤رت٤ٔٛر تُؾفر تُ٘لض٤ر ك٢  شأش٢ًٔث  ،تصثس ُٔٔثهصر تالٗضثٕ ُجٝهٙ ك٢ تُف٤ثذ 

ُِلقره تذ تٕ تُصؼقرؿ ُال ٓقثز ٝتُققـٞك تُ٘لضق٤ر هقج ٣صرشقح ػ٤ِقٚ تالؽقثخر  ك٢ تُؾفر تُؽضق٤ٔر

 ؿ ذتز تُٔ٘غا تُ٘لض٢ ًثُقـل ٝتُضٌر١ ٝؿ٤رٛث ًٔث ٣ؼقج تالٛصٔقثّ خٜقث ٛقجكثترتالٓ ٖٓ خثُؼج٣ج

، ُٝؼقَ ٓقٖ تٛقْ ٓدقرهتز تالٛصٔقثّ الٛقجتف تُصرخ٣ٞقر ك٢ شفو٤ن ٓ صِقق ت أل٤ٔٛصٚشرخ٣ٞث خفج ذتشٚ 

 خثُؾفر تُ٘لض٤ر ك٢ تُٔؽثٍ تُصرخ١ٞ ٢ٛ ًثالش٢ :

تُق٠ فقؼق تالٛصٔقثّ خثُؾقفر تُ٘لضق٤ر تٕ تٌُع٤ر ٖٓ تُٔغٌالز تُصرخ٣ٞر ٝتُصؼ٤ٔ٤ِر شرؼغ  .1

 ٝشفو٤ن تٛجتكٜث .

خ٘ٔقٞ تُغ ؾق٤ر كق٢ ؼٞتٗدٜقث تُٔ صِلقر ٝٛقذت ٛقٞ  تالٛصٔثّ خثُؾفر تُ٘لضق٤ر ٣ؼ٘ق٢ تالٛصٔقثّ .2

 ٛجف تُدرٗثٓػ تُصرخ١ٞ ك٢ تُٔجهصر .

 تُصلثػَ تُ٘غل ٝتال٣ؽثخ٢ خ٤ٖ تُصال٤ٓذ ٝتُٔؼ٤ِٖٔ ٣صفون ٓغ شفون تٛجتف تُؾفر تُ٘لض٤ر . .3

هجهتز ٝكثهثز تُصال٤ٓذ خثُغٌَ تالٓعَ ٣صْ ػٖ كر٣قن تًصغقثف ٛقذٙ تُوقجهتز تٕ تصصعٔثه  .4

 ٝش٤ٔ٘صٜث تُص٤ٔ٘ر تُض٤ِٔر ٝؽٞال تُصٞتكن تُ٘لض٢ .

شن٣ٞر ٓلث٤ْٛ تُؾفر تُ٘لض٤ر ٝٗغرٛث خ٤ٖ تالخثء ٝتالٜٓثز ٛٞ ؼزء ٖٓ تُٜٔٔر تُصرخ٣ٞقر  .5

 تالؼصٔثػ٤ر ُِٔجهصر .

تٕ تُؾققفر تُ٘لضقق٤ر ال شوققَ ت٤ٔٛققر ػققٖ تُؾققفر تُؼثٓققر خققَ تٕ تُؾققفر تُؼثٓققر هققج ال شفوققن  .6

تُضققؼثهذ ٝتُ٘غققثك ُِلققره ٓعققَ ٓققث شفووققٚ تُؾققفر تُ٘لضقق٤ر ل١ تٕ تالٛصٔققثّ خثُؾققفر تُ٘لضقق٤ر 

  ٓصال ّ ٓغ تالٛصٔثّ خثُؾفر تُؼثٓر 

 أْذاف ػهى انصحخ انُفغٍخ 

 انٕلبئً انًُٓح .1

 تُ٘لض٤ر تالفنرتخثز ٖٓ تالكرته ٝهث٣ر ت٠ُ ٣ٜجف. 

 ٖٓ ْٛتُص٢ تُؽٜٞه ٓؽٔٞػر خأٗٚ ٣ٝؼرف تُ٘لض٤ر تُؾفر ت٤ُٜث شٜجف تُص٢ تُٔ٘ثٛػ ت 

 تالفنرتخثز ـجٝض ػجّ ػ٠ِ تُض٤نرذ ك٢ ُِصفٌْ تُ٘لض٤ر تُؾفر ػ٠ِ تُوثبٕٔٞ ٣دذُٜث

 تُدؼـ ٣ٝنِن تُؼو٤ِر تألٓرتؿ ت٠ُ شاهٟ تُص٢ ٝتُٔضددثز تُؼٞتَٓ ٖٓ ٝتُصو٤َِ تُ٘لض٤ر
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 ك٢ أل٤ٔٛصٜث تُنلُٞر ٓرـِر ػ٠ِ تُٞهثب٢ تُٜٔ٘ػ ٣ٝرًز، تُ٘لض٢ تُصفؾ٤ٖ تصْ ػ٤ِٚ

 .ُِلره تُضٟٞ تُ٘ٔٞ شفو٤ن

 ٖٔش٤ًٞج (تُ٘لض٤ر ٝتألٓرتؿ ٝتُٔغٌالز تالفنرتخثز ك٢ تُٞهٞع ٖٓ تُٞهث٣ر ٣صق 

 .)تُـقح إهتهذ -تُذتز

 ْخثُٔرف٠ تٛصٔثٓٚ هدَ خثألص٣ٞثء ٣ٜص . 

 َٔخأٍٝ لٝال ٝإ تُصٜث خأصدثخٜث خثُصؼر٣ق تُ٘لض٤ر تألٓرتؿ ٖٓ تُٞهث٣ر ػ٠ِ ٣ؼ . 

 تُ٘لض٤ر تُؾفر شفون تُص٢ تُظرٝف ٤ٜ٣ا . 

 ٖٔتألصثص٤ر تُٜٔثهتز ٝٗٔٞ تُض١ٞ تُ٘لض٢ خثُ٘ٔٞ تُ ثؽر تُٞهثب٤ر تإلؼرتءتز ٣صق . 

 َٔتُفرؼر تُلصرتز لظ٘ثء تُٔضثٗجذ ػ٠ِ ٣ؼ . 

 ْتُؼثٓر خثُؾفر ٣ٜص. 

  ْتُض٤ِٔر تالؼصٔثػ٤ر خثُص٘غةر ٣ٜص . 

 خثػصدثهٛث خثألصرذ ٣ٜٝصْ،  تُض٤ِْ تُ٘ٔٞ شفو٤ن ك٢ أل٤ٔٛصٜث تُنلُٞر ٓرـِر ػ٠ِ ٣رًز 

 ) تُض٘ٞتز تُ ٔش تال٠ُٝ ك٢ ـ٤ثذ تُنلَ ( تالؼصٔثػ٤ر تُص٘غةر ك٢ تأل٠ُٝ تُٔاصضر

 ْتُص٘غةر ٓاصضثز هٝه إؿلثٍ ػجّ ٓغ، تألخ٘ثء ٓغ تُصؼثَٓ ٤ًل٤ر ك٢ تُٞتُج٣ٖ خصٞػ٤ر ٣ٜص 

 .تُٔؽصٔغ ك٢ تألهرٟ

 ْتُٞهثب٤ر ُإلؼرتءتز تُض٤ِْ تُؼ٢ِٔ ٝتُص ن٤ل ٝتُٔصثخؼر ٝتُصو٤٤ْ تُؼ٤ِٔر خثُجهتصثز ٣ٜص . 

 : يغتٌٕبد ثالث انٕلبئً نهًُٓح

 -تُذتز شأ٤ًج-تإلهعثه -تُ٘ؾؿ -تُصٞؼ٤ٚ) تُ٘لض٢ تالفنرتج ـجٝض ٓ٘غ ٓفثُٝٚ:  تألٍٝ تُٔضصٟٞ

 (تالؼصٔثػ٢ تُجػْ

 ٝػالغ خثُرػث٣ر تالٛصٔثّ ٓغ شنٞهٙ ُٔ٘غ ُالفنرتج تُٔدٌر تُصغ ٤ؼ:  تُعث٢ٗ تُٔضصٟٞ

 .تأل٤ُٝر ٓرتـِر ك٢ تُٔرؿ

 تألصقر٣ر تُٔغٌالز ٖٓ تُصو٤َِ ).ُِلره ٝإػثهصٚ تُٔرؿ إ ٓثٕ لظر شو٤َِ ٓفثُٝر:  تُعثُط تُٔضصٟٞ

 (تُٔر٣ـ ٝشأ٤َٛ تالفنرتج ػٖ تُ٘ثشؽر

 اإلًَبئً انًُٓح .2

 تُ٘لض٤ر خثُؾفر تُصٔصغ ٖٓ ههؼر تهؾ٠ ت٠ُ خْٜ ٝتُٞؽٍٞ خثألص٣ٞثء تالٛصٔثّ ت٠ُ ٣ٜجف  

 هـِر هالٍ ٖٓ ٝتُؼثه٤٣ٖ تألص٣ٞثء ُجٟ ٝتُصٞتكن تُضؼثهذ ٣صقٖٔ إٗٔثب٢ ٜٓ٘ػ ْٛٞٔٗ 

 ههتصر كر٣ن ػٖ تُ٘لض٤ر تُؾفر ٖٓ ٌٖٓٔ ٓضصٟٞ تػ٠ِ ت٠ُ خْٜ تُٞؽٍٞ ٣صفون ـص٠

 .تُض٤ِْ تُصٞؼ٤ٚ ٝشٞؼ٤ٜٜث ٝتُؽٔثػثز تالكرته ٝهجهتز تٌٓث٤ٗثز

 ّٞٝتؼصٔثػ٤ث   ٝشرخ٣ٞث   ٗلض٤ث   تُض٤ِْ تُصٞؼ٤ٚ ٝشٞؼ٤ٜٜث تُوجهتز خجهتصر ٣و. 

 ّٞٝتؼصٔثػ٤ث ٝٗلض٤ث ٝػو٤ِث ؼض٤ٔث تُ٘ٔٞ ٓظثٛر خرػث٣ر ٣و  

 إخجتػثشْٜ ٝش٤ٔ٘ر ٓٞتٛدْٜ ٝتًصغثف هجهتز ٝشٞظ٤ق تألكرته ش٤ٔ٘ر 

 ك٢(..تإلػالّ ٝصثبَ، تُٔضثؼج، تُٔجهصر، تألصرذ)تالؼصٔثػ٤ر تُص٘غةر ٓاصضثز ل٤ٔٛر 

 ُِلره تُ٘لض٤ر تُؾفر شفو٤ن
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 انؼالخً انًُٓح .3

 تُؼو٤ِر تٝ تُ٘لض٤ر ُألٓرتؿ تُؼالغ كرم ٝشوج٣ْ شغ ٤ؼ ت٠ُ ٣ٜجف . 

 ٖٔتُند٤ح خٔؼثٝهذ ٝذُي تُ٘لض٤ر ٝتالٓرتؿ ٝتالفنرتخثز تُٔغٌالز ػالغ ٣ٝصق 

 ٣ؼٞه تٕ خوؾج تُ٘لض٤ر تٝ تُؼو٤ِر تُؾفر ك٢ تٗفرتف ت٠ُ تُلره شؼرؿ ـثُر ك٢ تُ٘لض٢

 .ٝتالؼصٔثػ٢ تُ٘لض٢ ٝتُصٞتكن ٝتالػصجتٍ تُصٞت ٕ ـثُر ت٠ُ تُٔر٣ـ

 نتً ٌتُبٔنٓب ػهى انصحخ انُفغٍخ انًدًٕػخ أ انفئخ انًغتٓذفخ ا

 خثز ٗلضقق٤رترُٔؽصٔققغ ًثكقر تُصق٢ شؼققث٢ٗ ٓقٖ تفقن٣ضقصٜجف ػِقْ تُؾققفر تُ٘لضق٤ر كةقثز ت             

صٞف ش٘لؼٌْ  ٝػجّ تُوجهذ ػ٠ِ تُص٤ٌق  ٣ثهذ ػ٠ِ تالع ثػ ؿ٤ر تالص٣ٞثء كِٞ صثُصْ تٗلضٌْ ٓثذت

 هصر تُؾفر تُ٘لض٤ر ،ٌُثٕ تُؽٞتج تٜٗث ش٘لؼٌْ ك٢ ظالض ٓفثٝه:هت

 انفئخ االٔنى

ٗلضق٤ر  ؿترٞخٜث ٖٓ ت ٓثز ٝتكثز ٝتٓقتٗلضٌْ ،ت١ تٜٗث شضثػجًْ ك٢ ٓؼركر تٗلضٌْ ٝٓث ٣غ        

كٌْ ٌْٓ٘ ٣ؼث٢ٗ ٖٓ  (ٖٓ ػرف ٗلضٚ كوج ػرف هخٚ )ؼٜث كوج ٝهه ك٢ تُفج٣ط تُغر٣ق٤ًٝل٤ر ػال

 ٣ؼرف ـال ُٜث . ػثز ٗلض٤ر الترؽ

 انفئخ انثبٍَخ 

ٝشلضق٤ر  تُٔؽصٔغ ،تٕ شضثػجًْ ك٢ ٓؼركقر تُٔؽصٔقغ تُقذ١ ـقٌُْٞ ٓقٖ تٛقَ ٝتؽقجهثء ٝتهرخقثء      

 ٤ًٝل٤ر ٓضثػجشْٜ .ص٤ًِٞثشْٜ ٝتٗلؼثالشْٜ ٝٓث ٣ؾجه ػْٜ٘ ٝٓث ٣ؼثٗٞٙ 

 انفئخ انثبنثخ

 هصققصٌْ كققثٕ تُصال٤ٓققذ ُٜققْ ٓغققثػر ٤ٓٝققٍٞ ٝشنِؼققثز ٝـثؼققثزٝٛققٞ ٓٞفققٞع هت ، تُصال٤ٓققذ     

ٓٔقث ٣قاظر  ش٤ْٜثؼتش٤ٌق ،ٝٛذت ٣اظر ػ٠ِ ٗلض٤صْٜ ٝٓز ّؿ ٗلض٤ر ٝػجترػثز ٝتٓترٝشؾ٤دْٜ ؽ

ٓققٖ ٛققذٙ تال ٓققثز  هصقق٢ كٔققٖ تُٞتؼققح ػِقق٤ٌْ تٕ شغ ؾققٞت ٓققث ٣ؼث٤ٗققٚ تُصال٤ٓققذػِقق٠ ٓضققصٞتْٛ تُجت

 تُصؼثَٓ ٓؼْٜ. ٝٓفثُٝر ػالؼٜث تٝ تُص ل٤ق ػْٜ٘ ٝتصصؼٔثٍ تالصث٤ُح تُصرخ٣ٞر ك٢

 يؼبٌٍش انصحخ انُفغٍخ

 شصفجه ٝ ، فـٞكثز ٖٓ ٣ٞتؼْٜٜ ٝ تألكرته ٝتهغ ك٢ ٣جٝه ٓث خ٘ٔل تُ٘لض٤ر تُؾفر ٓؼث٤٣ر شصفج

 ٗٔل تُ٘لض٤ر كثُؾفر ، تالؼصٔثػ٢ ٝ تالهصؾثه١ ٝ تُٔثه١ خثألٖٓ تُغؼٞه ػ٘ثؽر ؿ٤ثج خٔجٟ

 .ٝٝتهؼٚ تإلٗضثٕ خٞؼٞه ٣رشدل تؼصٔثػ٢ إٗضث٢ٗ

 :٢ِ٣ ٓث تُ٘لض٤ر تُؾفر ه٤ثس ٓؼث٤٣ر ٖٓ ٝ

 اإلحصبئً انًؼٍبس.1

 ٖٓ تُـثُد٤ر لٕ ،خٔؼ٠٘ تإلػصجت٢ُ ُِصٞ ٣غ ٝكوث شصٞ ع إـؾثب٤ث ه٤ثصٜث ػ٘ج ٗلض٤ر ظثٛرذ ل١        

 ههؼقثز ػِق٠ ٓص٘ثظرشقثٕ كةصقثٕ شفؾقَ ـ٤ٖ ك٢ ٓصٞصنر ههؼثز ػ٠ِ شفؾَ تإلـؾثب٤ر تُؼ٤٘ر

 شؾققدؿ تُٔؼ٘قق٠ خٜققذتٝ( . تُٔصٞصققل ٓققٖ لهققَ) ٓ٘ لقققر ههؼققثز ٝ( تُٔصٞصققل ٓققٖ لػِقق٠) ٓرشلؼققر
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 تُالص٣ٞر، إ٠ُ تُٔ٘ف٠ كرك٢ إ٠ُ تالٗفرتف ٣غ٤ر ـ٤ٖ ك٢ ُِظثٛرذ تُفضثخ٢ تُٔصٞصل ٢ٛ تُض٣ٞر

 ٛذت ػ٠ِ تُٔأهذ ٖٓ ٝ ،تإلػصجت٢ُ ُِصٞ ٣غ تُؼثّ تُٔصٞصل ػٖ ٣٘فرف تُذ١ ٛٞ تُالص١ٞ كثُغ ؼ

 ٝ تُنقٍٞ ٓعقَ تُؽضق٤ٔر تُؾقلثز ـ٤قط ٓقٖ تُؼقثه٤٣ٖ تُ٘قثس ػٖ تُفج٣ط ػٖ ٣ؾِؿ هج لٗٚ تُٔؼ٤ثه

 لصقش ػِق٠ ٣وقّٞ تُ٘لضق٢ تُو٤قثس ،الٕ تُ٘لضق٢ تُو٤قثس ـثُقر كق٢خ٤٘ٔث ال٣ؾِؿ ٛذت تُٔؼ٤ثه ، تُٞ ٕ

 تُو٤قثس ،ألٕ ُقٚ ٓؼ٘ق٠ ال ٝ ٓققِال ههٔقث خقٚ ٗ قرغ تُقذ١ شٜقث ٣ؾقدؿ تُقرهْٓرتػث ٣قصْ ُقْ إٕ ٓؼ٤٘ر

 ٌُ٘قٚ ٝ تُقذًثء ٝؼقٞه ٗلصقرؿ كق٘فٖ تُقذًثء ه٤قثس ػ٘ج كٔعال ، ٓدثعر ؿ٤ر ٗضد٢ ه٤ثس ٛٞ تُ٘لض٢

 .تُلره ؽلثز ٖٓ ػ٤ِٚ جٍٗضصص ٌُٖٝ ، ِٓٔٞس ؿ٤ر ٝتهؼ٢ خغٌَ

 (انظبْشي) انزاتً انًؼٍبس.2

 ٣رتٛث ٝ تُلره خٚ ٣غؼر ٓث ًَ ك٢ٜ ، ُٔؼ٘ثٛث تُلره إههتى هالٍ ٖٓ ٛ٘ث شصفجه تُض٣ٞر            

 ػجّ ٝ خثُوِن ٣غؼر تُلره ًثٕ كإذت ، ذتش٤ر هدرذ ٝ هته٢ِ إـضثس ٛ٘ث كثُض٣ٞر ، ٗلضٚ هالٍ ٖٓ

 تُٔؼ٤ثه ٛذت ػ٠ِ تالػصٔثه ؾؼحتُ ،كٖٔ ص١ٞ ؿ٤ر تُٔؼ٤ثه ُٜذت ٝكوث ٣ؼج كإٗٚ تُذتز ػٖ تُرفث

 . تُوِن ٝ تُق٤ن ٖٓ ـثالز شْٜخ در شٔر تألص٣ٞثء تألكرته ٓؼظْ ألٕ ٤ًِث

 االختًبػً انًؼٍبس.3

 ُِضقِٞى ٓضقث٣رذ تُضق٣ٞر شٌقٕٞ ـ٤قط تالؼصٔثػ٤قر تُصوث٤ُقج ٝ تُؼثهتز فٞء ك٢ تُض٣ٞر شصفجه        

 إال إ٤ُقٚ تُصٞؽقَ ٣ٌٔقٖ ال تُالصق٣ٞر لٝ تُضق٣ٞر ػِق٠ تُفٌقْ لٕ ذُي ٣ؼ٢٘ ،ٝ تؼصٔثػ٤ث خٚ تُٔؼصرف

 ل١ ، تُٔضقث٣رذ خٔؼقث٣ر تألهقذ كق٢ تُٔدثُـر ٓ ثكر ٖٓ تُٔؼ٤ثه ٛذت ٣ ِٞ ٝ ، تُلره ظوثكر ههتصر خؼج

 ػقٖ تألخؼقج ْٛ تُٔضث٣ر٣ٖ ؿ٤ر ٣ؼصدر ـ٤ٖ ك٢ تألص٣ٞثء ْٛ ُِؽٔثػر تُٔضث٣ر٣ٖ تألع ثػ خثػصدثه

 تُرؿدققر ٓققٖ إكققثه كقق٢ ٓغققرٝػ٤صٜث شٌصققح(  تالٗصٜث ٣ققر ـ)ًقق صقق٣ٞر ال هؾققثبؼ كٜ٘ققثى، تُضقق٣ٞر

 شٜث صِٞى ؿ٤ر ص١ٞ.ذت ـج ك٢ تُزتبجذ كثُٔضث٣رذ ، تالؼصٔثػ٤ر

 انجبغًُ انًؼٍبس .4

 ُق٤ش كقثُفٌْ ٜقثصٓعث٤ُ شؽثٝ  ػ٠ِ ٣ؼَٔ ٝ تُضثخور تُٔؼث٤٣ر ٓؼظْ ٓزت٣ث خ٤ٖ ٣ؽٔغ ٓؼ٤ثه ٛٞ        

 تُذتش٢ تُٔؼ٤ثه ك٢ تُفثٍ ٛٞ ًٔث ذتش٤ث ٤ُش لٗٚ ًٔث ، تإلـؾثب٤ر تُٔؼث٤٣ر ك٢ تُفثٍ ٛٞ ًٔث هثهؼ٤ث

 إُق٠ ٣ؾقَ لٕ ٓقٖ ـٌٔقٚ ٣ؾقجه لٕ هدقَ تُدثـط شٌٖٔ كثػِر لصث٤ُح ػ٠ِ تُٔؼ٤ثه ٛذت ٣ؼصٔج إٗٔث ،

 . ل٣قث تُالعؼٞه٣ر ٝ تُغؼٞه٣ر هدرتشٚ ك٢ تٌُثٓ٘ر تإلٗضثٕ ع ؾ٤ر ـو٤ور

 يؼٕلبد تحمٍك انصحخ انُفغٍخ

٤قثهتز تُ٘لضق٤ر تُؼ ؼؼقرترتُؼالغ تهٟ خثُ٘ثس تُؼزٝف ػقٖ ٓتُٔلث٤ْٛ تُ ثكةر ُِٔرؿ تُ٘لض٢ ٝ .1

 ؿ تُ٘لض٤ر خثُؽٕ٘ٞ ػ٘ج خؼـ تُؽِٜر.ترـ٤ط تهشدنس تالٓ

 ؿ تُؽضج٣ر كول.ترتُ٘لض٤ر ٝتالٛصٔثّ خؼالغ تالٓ تؿرغ تالٓتٛٔثٍ تُ٘ثس ػال .2

،ًثُوضققٞذ  تُٔٔثهصققثز تُصرخ٣ٞققر ٓققٖ هدققَ تالصققرذ تُصقق٢ شدصؼققج ػققٖ تالصققش تُ٘لضقق٤ر تُؾققف٤فر .3

 . بجذ ٝت٤ُِٖتزٝتُصضِل ،ٝتالٛٔثٍ ٝتُفٔث٣ر تُ
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تالؼصٔقثػ٢  ٝتالؼصٔثػ٢ كؼجّ شِد٤ر تالـص٤ثؼثز ُِلره ٝتٗ لثؿ تُٔضقصٟٞتُٔضصٟٞ تالهصؾثه١ .4

ؿ ترٝتُص٢ شاه١ ت٠ُ تٓ ع تٝ تٌُدسترٓٔث ٣ؾ٤دٚ تٓث خثالـدثك تٝ تُؾصٞف ٣غؼر تُلره خثُ٘وؼ 

 ٗلض٤ر تهرٟ.

ٝتُؼو٤ِقر  تهلثم تُٔجهس ك٢ شفو٤ن ٓضا٤ُٝصٜث كق٢ ٗٔقٞ ع ؾق٤ر تُنلقَ ٓقٖ تُ٘قٞتـ٢ تُؽضق٤ٔر .5

 ج تُؼالهر خ٤ٖ تُنلَ ٝتُٔجهصر.ترٝتالؼصٔثػ٤ر ٣ؼَٔ ػ٠ِ تفنث٤ُر ٝتالٗلؼ

 ٝتُ٘لض٢. ش رغ ٓؼ٤ِٖٔ ؿ٤ر تًلثء ٖٓ تُ٘ثـ٤ر ت٤ُٜ٘ٔر ٝتُص٢ ٖٓ فٜٔ٘ث تُؽثٗح تُصرخ١ٞ. 6

ٝتذت تُٔؽٜقٍٞ  هز ٝتُفرٝج ٣قاه١ تُق٠ تُوِقن ٝتُ قٞف ٓقٖه تال٢٘ٓ ًٝعر تُعٞتترػجّ تالصصو .7

 خثز تُ٘لض٤ر شثش٢ خؼج تـجتض ؽثهٓر .ترػِٔ٘ث تٕ تٌُع٤ر ٖٓ تالفن

ُققجٟ  ٓػ تُصِلز٤ٗٞ٣ققر تُؼجٝت٤ٗققر ٝتُٔ ٤لققر تُصقق٢ شع٤ققر تُ ققٞف ٝتُوِققنترالػققالّ ٓعققَ تُدققٝصققثبَ ت .8

 تُنلَ.

 انصحخ انُفغٍخ ٔانتكٍف:

تُدث٣ِٞؼ٤قر تُقذ١  تُص٤ٌق ك٢ تصثصٚ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ٓلث٤ْٛ ػِْ تُ٘لش ٝتٗٔث ٛٞ ٓقٖ تُٔؾقنِفثز       

ٝتُص٢ تًجز ػ٠ِ تُص٘ث ع  1851ص٘ر ( هتهٕٝ  )ك٢ ٗظر٣ر تُصنٞه تُص٢ ؼثء خٜث  ت تـصَ هً٘ث خثه

ٓؾنِؿ تُص٤ٌق ك٢ ػِْ تُق٘لش كثٗقٚ ٓقٖ تُٞتفقؿ ٣ؼ٘ق٢  ػ٠ِ تُدوثء ٝخوثء تالؽِؿ ٝػ٘جٓث تصص جّ

ُٝٔث ًثٗس ـثؼقثز تُلقره ، ٚ ٝخ٤ٖ ظرٝف تُد٤ةر ٝٓنثُدٜثـثؼثشٚ ٝٓنثُد صِٞى تُلره تُٔص٘ٞع خ٤ٖ

الخج تٕ ٣ٌقٕٞ ػ٤ِٔقر ه٣٘ث٤ٌ٤ٓقر ٓضقصٔرذ  ظرٝف تُد٤ةر ك٢ شـ٤ر ٓضصٔر كثُص٤ٌق تذٕش٘ص٢ٜ ٝتٕ  ال

٤ٌُققٕٞ تًعققر شٞتكوققث ٓققغ خ٤ةصققٚ ٝػ٤ِققٚ كققثٕ تُلققره تُققذ١  ٣ضققؼ٠ تُلققره ٓققٖ هالُٜققث تُقق٠ شـ٤٤ققر ٗغققثكٚ

ػِق٠ تهثٓقر ػالهقثز ٓودُٞقر خ٤٘قٚ  تهٛقٞ تُلقره تُقذ١ ٣ٌقٕٞ هقثه ٣ٞؽق خثُوجهذ ػ٠ِ تُص٤ٌق تُضق٤ِْ

 تكثهٛث . ُص٢ ٣ؼ٤ظ ك٢ٝخ٤ٖ خ٤ةصٚ ت

 خصبئص ػًهٍخ انتكٍف:

 ػ٤ِٔر تُص٤ٌق شصضْ خدؼـ تُ ؾثبؼ تُص٢ شدجٝ ٖٓ هالُٜث ٖٝٓ تٜٛٔث:

 هتشقققٚ ك٤قققٚ خ٤٘ٔقققث ٣ٌقققٕٞتهتُلقققره ٝت ء٥هتههقققَ  ٣فقققجض خؾقققٞهذ ت٤ُقققر ال ُقققٞؼ٢تُد٤ٞتُص٤ٌقققق  .1

 شقققٚ كققق٢تهتهتؼصٔثػ٤قققر هثفقققؼث ُغقققؼٞه تُلقققره ٝت تُص٤ٌقققق كققق٢ تُٔؽقققثالز تالهقققرٟ ع ؾققق٤ر تٝ

 .تؿِح تالـ٤ثٕ

تُفثؼققثز  هققج ٣فؾققَ تُص٤ٌققق ُِصٞتكققن تُققذتش٢ خقق٤ٖ ؼٞتٗققح تُلققره ٗلضققٚ صققٞتء ػِقق٠ ٓضققصٟٞ .2

تُص٤ٌقققق ٓقققغ  ٕٞجّ ٣ٝقققاهر تٝ ٣قققركـ تٝ ٣ؼقققجٍ ٝهقققج ٣ٌقققتّ تُفثؼقققثز تُٞؼجت٤ٗقققر ك٤وققق تُد٤ُٞٞؼ٤قققر

ءتز تٝ ترتالؼققققق خؼقققققـ شأ٤٣قققققجهصقققققر تٝ ٓفقققققَ تُضقققققٌٖ تٝ تُد٤ةقققققر تُ ثهؼ٤قققققر ًصـ٤قققققر ٗقققققٞع تُجت

 هكقٜث.

تالصقققصؼجتهتز  هظ٤قققر ُِلقققره كقققدؼـ٤ٌقققق تُققق٠ ـقققج ًد٤قققر كققق٢ تُٔفقققجهتز تُٞتػ٤ِٔقققر تُص شصقققأظر. 3

ًققثٕ ٓققٖ  ه٣ثفقق٤ر تٝ ك٤٘ققر تٝ تهخ٤ققر شققاظر تُقق٠ ـققج ًد٤ققر كقق٢ ش٤ٌققق ؽققثـدٜث ٝتذت صققٞتء ًثٗققس
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ٓدثعققرذ كقققثٕ  هظ٤ققر كقق٢ هقققجهذ تُلققره ػِقق٠ تُص٤ٌقققق خؾققٞهذؾققؼح تالهص٘ققثع خققثظر تُؼٞتٓقققَ تُٞتتُ

 ؿ٤ر تُٔدثعرذ.ٖٓ تُؾؼح تصصدؼثه تظثهٛث 

تعققققدثع  تُص٤ٌققققق ػ٤ِٔققققر ه٣٘ث٤ٌ٤ٓققققر ٓضققققصٔرذ شدققققجت ٓققققغ تُف٤ققققثذ ٝال شوققققق تال خٜ٘ث٣صٜققققث الٕ. 4

 ـثؼثز تالٗضثٕ ٝش٘ظ٤ْ ٛذت تالعدثع ٣رشدل تهشدثكث تصثص٤ث خؼ٤ِٔثز تُص٤ٌق .

شؼصقققرؿ صقققد٤ِٚ  ٣صٞهقققق ٝفقققٞؾ ػ٤ِٔقققثز تُص٤ٌقققق ٝٗغقققثكٚ ػِققق٠ ٝـقققجذ تُٔؼٞهقققثز تُصققق٢ . 5

 هز كرػ ٓالـظثش٘ث ُٜث.تث ًِٔث  ه تظرٛت كٌِٔث تعصجز ٝ

تُصققق٢  ٣قققرشدل ٓضقققصٟٞ ؽقققفر تُلقققره تُ٘لضققق٤ر خوجهشقققٚ ػِققق٠ تُص٤ٌقققق تُضققق٤ِْ ٝخصؼقققجه تُٔؽقققثالز. 6

 ٣دققققر  ك٤ٜققققث ٛققققذت تُ٘ؽققققثؾ كثُغقققق ؼ تُوققققثهه ػِقققق٠ تُص٤ٌققققق تُؾققققف٤ؿ كقققق٢ تُٔؽققققثٍ تُؼققققثب٢ِ

 ٣ودقققَ ٝخثُٔضقققصٟٞ ٗلضقققٚ كققق٢ تُٔؽقققثٍ تُٔجهصققق٢ ٝتُٔؽقققثٍ تُؼِٔققق٢ كقققثٕ ذُقققي ٣اًقققج خغقققٌَ ال

 تُغي ػ٠ِ تٗٚ ٣صٔصغ خؾفر ٗلض٤ر ؼ٤جذ .

 لقققـ ُ تُص٤ٌقققق هقققج ٣ٌقققٕٞ ت٣ؽثخ٤قققث ٝهقققج ٣ٌقققٕٞ صقققِد٤ث ٌُٝ٘قققٚ ػِققق٠ تُؼٔقققّٞ ٣ضقققصؼِٔٚ تُلقققره . 7

ٓقققٖ ـثؼثشقققٚ كوقققٍٞ تُفقققن  تُصقققٞشر تُقققذ١ ٣ؼث٤ٗقققٚ خضقققدح ػقققجّ هجهشقققٚ ػِققق٠ تعقققدثع ـثؼقققر تٝ تًعقققر

٤ةقققر تؼصٔثػ٤قققر ٣ٔقققثهس كققق٢ خ ٝتُقققجكثع ػ٘قققٚ ٓقققٖ تصقققث٤ُح تُص٤ٌقققق تالؼصٔقققثػ٢ تال٣ؽقققثخ٢ ػ٘قققجٓث

٤ٌقققق تالؼصٔقققثػ٢ تُضقققِد٢ صتُ شفصقققرّ ٛقققذٙ تُو٤ٔقققر ٝشفصقققرّ ٓقققٖ ٣ٔثهصقققٜث ٝتٌُقققذج ٓقققٖ تصقققث٤ُح

ٝشققققنرٙ تُققق٠ تصقققث٤ُح ش٤ٌقققق  ٣ٔقققثهس كققق٢ خ٤ةقققر ظثُٔقققر ٓصؼضقققلر شققققـل ػِققق٠ تُلقققره ألٗقققٚ

 ص٤ةر.

 انصحخ انُفغٍخ ٔاألصيبد 

 ٣ٜققجه تُققذتز تؽققدفس ـقققثهذ تالٗضققثٕ تُٔؼثؽققرذ هؿققْ شوققجٜٓث تُصو٘قق٢ ٓؾققجه هِققن            

تُـقرج  تالٗضث٤ٗر خثُجٓثه ٣ٝغؼرٛث خثالص٠ ٝتُقق٤ثع ٝشرشقح ػقٖ ذُقي ظٜقٞه كِضقلثز ًع٤قرذ كق٢

تُٞؼٞه تالٗضث٢ٗ ًِٚ  ٓعَ تُلِضلر تُٞؼٞه٣ر خزػثٓر ؼثٕ خٍٞ صثهشر ـ٤ط ٗظرز ٛذٙ تُلِضلر ت٠ُ

ُفظقققر تذ شفثؽقققرٙ تُفقققرٝج  ًٔأصقققثذ ؼثظٔقققر ػِققق٠ تالٗضقققثٕ شٜقققجهٙ خثُقققجٓثه ٝتُقققق٤ثع كققق٢ ًقققَ

ٝٓققٖ ، ٝتُوٜققر خٔ صِققق تعققٌثُٚ  ؿ تُ٘لضقق٤ر ٝتُٔغققٌالز ٝتالٝخةققر ٝتُظِققْ ٝتالصققصـالٍترتالٓققٝ

٣ؼصٔققج ػِقق٠  فققٚ تُ٘لضقق٤ر تذت ظققَترػِقق٠ تُققص ِؼ ٓققٖ تٓ تهؼقق٢ تٕ تالٗضققثٕ ُققٖ ٣ٌققٕٞ هققثهتُند٤

ٝتُنققرم تُصقق٢ خ٤٘صٜققث شِققي  تؼصٜثهتشققٚ تُذتش٤ققر تُوثؽققرذ كثُٔققث ظققَ خؼ٤ققجت ػققٖ كٜققْ تُصؼققث٤ُْ تُضققٔث٣ٝر

 تُؾف٤ؿ ُٜث ظث٤ٗث. ٝتُرصثالز ُلْٜ تُ٘لش تالٗضث٤ٗر تٝال ُٝرصْ تُنر٣نبغ ترتُغ

 يصبدس االصيخ انُفغٍخ:

 تُفؾر: ه ت ٓثز ٗلض٤ر عج٣جذ ػ٠ِ صد٤َ تُٔعثٍ الترتالك ألؿِحٖٓ تُٔٞتهق تُص٢ شضدح 

 .تُٔٞتهق تُص٢ شع٤ر ٝهز تُق٤ٔر تالػٔثٍ تٝ .1

 .ث ٣فٍٞ خ٤٘ٚ ٝخ٤ٖ ش٤ًٞج تُذتز ٓٚ ُ٘لضٚ ًَٝ ٓترٓر تُلره ٝتـصترًَ ٓث ٣ٔش ً  .2

 . ؼصٔثػ٢ تٝ ـ٤ٖ ٣لوجٙ كؼالـ٤ٖ ٣ضصدج خٚ تُ ٞف ٖٓ كوجتٕ ٓرًزٙ تال .3

 رب٤ش ٓضصدج.خ٣ر٣ج تالهالع ػٜ٘ث تٝ ـ٤ٖ ٣دص٠ِ ـ٤ٖ ٣غؼر خثُؼؽز ٝهِر تُف٤ِر ػثهذ ص٤ةر  .4

 ٝتهصجتهٙ.غؼر خدؼج تُغور خ٤ٖ ٓضصٟٞ كٔٞـٚ ـ٤ٖ ٣ؼثهح ػوثخث ال ٣ضصفوٚ تٝ ـ٤ٖ ٣ .5
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تُق٠ تهقر  تٕ صِٞى تالٗضثٕ ـ٤ثٍ ٓث ٣ؼصرفٚ ٖٓ ػودثز ٝٓغقٌالز ٣ صِقق ٓقٖ عق ؼ           

٣ضقثهع تُق٠ تالصصضقالّ  كْٜٔ٘ ٖٓ ٣ٔق٢ ك٢ تُصل٤ٌر ٝخذٍ تُؽٜقج ُِ قرٝغ ٓقٖ تال ٓقر ٝٓقْٜ٘ ٓقٖ

خقجٍ تٕ شصؽقٚ ؼٜقٞهٙ تُق٠ ـقَ  ٝتُص ثذٍ ػ٠ِ تُلقٞه ٝٓقْٜ٘ ٓقٖ ٣ققنرج ٣ٝ صقَ شٞت ٗقٚ تُ٘لضق٢

 ش٘وذٙ ٓٔث ٣ؼث٢ٗ ٖٓ شٞشر ٝشث ّ ٗلض٢ ٢ٛٝ ت٠ُ كرم ٝتصث٤ُح ِٓص٣ٞر ٝهثكةر تُٔغٌِر تذت خٚ ٣ِؽث

ٝخق٤ٖ ٗلضقٚ تٝ ٓؽصٔؼقٚ ٣ٝنِقن تؽقنالؾ هؽق٤ج تالـدقثك  خ٤٘قٚ تُٔنِٞجتصث٤ُح ال شفون تُصٞتكن 

تالـدثك هٕٝ تٕ ٣ِؽأ ت٠ُ شِي تالصث٤ُح تُِٔص٣ٞقر ُفقَ ت ٓصقٚ تُ٘لضق٤ر  ػ٠ِ هجهذ تُلره ػ٠ِ تـصٔثٍ

 تالٗلؼث٢ُ. شٞت ٗٚٝتصصؼثهذ 

 انصحخ انُفغٍخ ٔانؼدض انًتؼهى 

( لخفثظقث ـقٍٞ تُؼؽقز Martin Seligmanٔثٕ ) ؽػثُْ تُ٘لش تألٓر٢ٌ٣ ٓقثهشٖ صق٤ِ خجل            

تُدفقط  ٝهقج شٞصقغ ٛقذت ،كق٢ ؼثٓؼقر خ٘ضقِلث٤ٗث ًثٓصقجته الٛصٔثٓقٚ خثالًصةقثج 1967تُٔصؼِْ كق٢ ػقثّ 

 ٔثٕ ٝؿ٤رٛث. ؽالـوث ٖٓ هالٍ شؽثهج ص٤ِ

تٌُِقح  تـقر ًِدث ٝٝفؼٚ ك٢ ؽ٘جٝم ذ١ ـؽرش٤ٖ ظْ تؽقثجـ٤ط ٝك٢ شؽرخصٚ تُغ٤ٜرذ         

تالهرٟ ٛرٝخث ٓقٖ  خِضؼر ًٜرخثب٤ر ؽـ٤رذ ٝٓث ًثٕ ٖٓ تٌُِح تال تٕ تٗصوَ ٖٓ ٌٓثٗٚ ت٠ُ تُفؽرذ

ٓقٖ تُِضقؼثز خٌقَ  ال ٜٓقرجـ٤قط  تُِضؼر تهذ تُؼثُْ تٌُِح ٝٝفقؼٚ كق٢ ؽق٘جٝم ٓفٌقْ تالؿقالم

ٓضصضقِٔث ٣ثبضقث ُقْ ش٘صقٚ تُصؽرخقر خؼقج كقثُؽزء تًعقر  ٚ خثء خثُلغَ ٝػ٘جٓث ؼِش كق٢ ٌٓثٗقٚٝص٤ِر ٌُ٘

تُؾقق٘جٝم تالٍٝ ذ١ تُفؽققرش٤ٖ ٝصققِنس ػ٤ِققٚ ُضققؼثز تٌُٜرخققثء  تظققثهذ تٗققٚ ػ٘ققجٓث ٗوققَ تٌُِققح تُقق٠

ًٝقثٕ ، تٌُِح خو٢ ٌٓثٗٚ ٣صأٝٙ تُٔث هٕٝ ت١ ٓفثُٝر ُِٜرج ٖٓ تُِضؼثز تُٔأُقر ًثٗس تُٔلثؼةر تٕ

ؿ٤قر هقثهه  ذُي تٕ تُؾجٓثز تُص٢ شِوثٛث تٌُِح صثخوث ك٢ تُؾ٘جٝم تُٔـِن ٝتُص٢ ٓث ًثٕ ٖٓ شلض٤ر

ًٚ ت١ ٓرشدنقر خضققِٞ ؾقِر تُٜ٘ثب٤ققر ؿ٤قرفػِق٠ تُصؼثٓقَ ٓقغ تُفثُققر تُفث٤ُقر ،ُوقج شؼِققْ تٌُِقح تٕ تُٔ

 ٖٝٓ ٛ٘ث شؼِْ ت٤ُثس . ٚ ػٖ ٜٓرج ٖٓ تُِضؼثز كٜٔٔث كؼَ ُٖ ٣ل٤جٙ ك٢ ع٢ءخدفع

٣ؾقثـدٚ  ٙ تُصؽرخر ٝٓث شالٛث تصثس ٗظر٣ر ت٤ُثس تُٔصؼِْ تُص٢ شلضر تالًصةقثج ٝٓقثًثٗس ٛذ        

ٗلض٤ر ال ٣ٌٔقٖ ُ٘قث شٞهؼٜقث  ً٘ص٤ؽر ُصؼرف٘ث ك٢ تُٔثف٢ ُؾجٓثز ُألَٖٓٓ ـزٕ ٝف٤ن ٝتٗؼجتّ 

ُصؼثٓققَ ٓققغ تـققجتض ػققثؼز٣ٖ ػققٖ ت تٝ تُققصفٌْ خٜققث ٝكؼققَ عقق٢ء شؽثٜٛققث ٝٓققٖ ظققْ تؽققدف٘ث ٣ثبضقق٤ٖ

ثٍٝ ٛقذٙ تُ٘ظر٣قر ت٣ققث شلضق٤ر تالـدقثك ٝت٤ُقثس ٝػقجّ تُرؿدقر كق٢ تُقصؼِْ ٝشف، تُفثفر ٝشفج٣ثشٚ

تُنقالج كق٢  ٓرشدل خثُجهؼثز تُص٢ ٣فؾَ ػ٤ِٜث تص٢تُجه٤ح تُنالج كثُلٌرذ تٕ تُص٤ٔز ٣ؾ تُذ١

 كؼ٘قجٓث ال تصق٢ٝتُجهتُقذ٢٘ٛ  ز خــ تُ٘ظر ػٖ تُؽٜقج تُٔدقذٍٝ ٝهٕٝ تػصدقثه ُِٔضقصٟٞتهتالهصدث

 هصر ٝخ٤ٖ تُع٘ثء تٝ تُصوج٣ر تُذ١ ٣٘ثُٚ ٣لوجتُجت خ٤ٖ تُؽٜج تُذ١ ٣دذُٚ ك٣٢رٟ تُنثُح تٕ ٛ٘ثى ؽِر 

خق٤ٖ تُضقِٞى ٝتُ٘ص٤ؽقر ُٝقذت ًثٗقس ٝظ٤لقر تُصؼِق٤ْ تُؽ٤قج ٛقٞ  خقلتهتُرؿدر ك٢ تُصؼِْ ت١ ُق٤ش ٛ٘قثى 

خثالهشدثك تُٞظ٤ن خ٤ٖ ٓث ٣دذُٚ ٖٓ ؼٜج ٤ُٝش تُجهؼثز ٝخ٤ٖ ٓث ٣فؾقَ ػ٤ِقٚ  تػثهذ عؼٞه تُنثُح

 .ُألـجتضر ج٣ر ٝشلض٤شو٤٤ْ ٝشو ٖٓ

ؼجز تألخفثض لٕ هه كؼَ تإلٗضثٕ ػ٠ِ تُغؼٞه خؼجّ ٝؼٞه شفٌقْ لٝ صق٤نرذ ٣ صِقق ًذُي ٝ       

ل١ لٕ تُؼؽقز تُٔقصؼِْ ال ٣قزتٍ كق٢ خؼقـ تألـ٤قثٕ ٓفقجٝهت ُٔٞهقق ٝتـقج،  ،خ٤ٖ تألكقرته ٝتُفقثالز

ٌُٖٝ ك٢ لٝهثز لهرٟ ٣صْ شؼ٤ٔٔٚ ػدر تُٔٞتهقق تُٔ صِلقر، ٝٛقذٙ تالهصالكقثز ال شلضقرٛث تُ٘ظر٣قر 

تألؽ٤ِر ُِؼؽز تُٔصؼِْ، ٝٛ٘ثى ٝؼٜر ٗظر ٓاظرذ ٢ٛ لٕ ٓعَ ٛذٙ تالهصالكثز شؼصٔج ػِق٠ لصقِٞج 

ٝكوث ُٜذت تُرل١، كقإٕ ٤ًل٤قر شلضق٤ر )لٝ ه(٣قر( تُغق ؼ ُفقجض صقِد٢ ٣قاظر ػِق٠  ،١تُصلض٤رتُلره 

كؼِقق٠ صققد٤َ تُٔعققثٍ، ٤ٔ٣ققَ تُغقق ؼ ذٝ تألصققِٞج  ،تـصٔث٤ُققر شؼِققْ تُؼؽققز ٝٓققٖ ظققْ تالًصةققثج الـوققث
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تُٔصغثبْ إ٠ُ ه(٣قر تألـقجتض تُضقِد٤ر ػِق٠ لٜٗقث هتبٔقر )ُقٖ شصـ٤قر لخقجت(، ٝع ؾق٤ر )ٛقذت  ١تُصلض٤ر

لصصن٤غ لٕ لكؼَ ل١ ع٢ء خغٌَ ؽف٤ؿ(، ٖٝٓ ظْ كٖٔ تُٔرؼؿ لٕ ٣ؼث٢ٗ ٛذت هنأ١(، ٝػثٓر )ال 

٣ٌٝٔققٖ ٓضققثػجذ ٓعققَ ٛققاالء تألعقق ثػ كقق٢ ًع٤ققر ٓققٖ  ،تُغقق ؼ ٓققٖ تُؼؽققز تُٔققصؼِْ ٝتالًصةققثج

تألـ٤ثٕ خصؼ٤ِْٜٔ لصِٞج شلض٤ر١ لًعر ٝتهؼ٤قر ٓقٖ هقالٍ تُؼقالغ تُضق٢ًِٞ تُٔؼركق٢، ٝٛقٞ ػقالغ 

 ٔثٕ.ؽص٣ِ٤ا٣جٙ خغجذ 

  االجتماعي التأثير

 .٣ٌٖٔ لٕ ٣ٌٕٞ تُؼؽز تُٔصؼِْ ػثٓال ك٢ ٓؽٔٞػر ٝتصؼر ٖٓ تُٔٞتهق تالؼصٔثػ٤ر 

 كققثُنالج تُققذ٣ٖ  ،ؿثُدققث ٓققث ٣ظٜققر تُصققأظ٤ر تُصفل٤ققز١ ُِؼؽققز تُٔققصؼِْ كقق٢ تُلؾققٍٞ تُجهتصقق٤ر

٣لغقِٕٞ ٓققرتهت ٝشٌققرتهت هققج ٣ ِؾققٕٞ إُقق٠ لٜٗققْ ؿ٤ققر هققثهه٣ٖ ػِقق٠ شفضقق٤ٖ لهتبٜققْ، ٝٛققذت 

ثُٝر تُ٘ؽثؾ، ٓٔث ٣اه١ إ٠ُ  ٣ثهذ تُؼؽز، ٝتُلغَ تُٔضصٔر، ٝكوقجتٕ تإلص٘ثه ٣ٔ٘ؼْٜ ٖٓ ٓف

 تـصرتّ تُذتز ٝؿ٤رٛث ٖٓ تُؼٞتهح تالؼصٔثػ٤ر.

 ِْػِق٠  ،٣ٌٖٔ إلصثءذ ٓؼثِٓر تألكلثٍ خثإلٛٔثٍ لٕ شٌٕٞ ٓظٜرت ٖٓ ٓظقثٛر تُؼؽقز تُٔقصؼ

ْ خدضقثكر صد٤َ تُٔعثٍ، ػ٘جٓث ٣ؼصوج ت٥خثء لْٜٗ ؿ٤ر هثهه٣ٖ ػ٠ِ ٝهق خٌثء تُرف٤غ، كإٜٗ

 هج ٣ص ِٕٞ ػٖ ل١ ٓفثُٝر ُِو٤ثّ خأ١ ع٢ء ٣ٜجئ تُنلَ.

  كلَ لٝ هتعج صٞتء ًثِٕقف٤ر تُضِد٤ر ُؼو٤ِر تُهج ٣ٌٕٞ تُؼؽز تُٔصؼِْ ػثٓال ك٢ شن٣ٞر، 

ٓققٖ هققالٍ تُصؼققرؿ خغققٌَ ٓصٌققره ُفققثالز ؿ٤ققر ٓر٣فققر لٝ ٓأُققر، ٓعققَ تُص٘ٔققر لٝ صققٞء 

ٓفثُٝقر ٓضقث٣رذ تُٔٞتهقق تالؼصٔثػ٤قر تُٔؼثِٓر ٖٓ هدَ لهرتْٜٗ، ٝهج ٣صٞهق تُغ ؼ ػقٖ 

تُٔأُر. ٝٛذت ٣ٌٖٔ لٕ ٣اه١ إ٠ُ تصصٔرته تُصٞشر، ٝٓغثػر تٌُرت٤ٛر تُذتش٤ر، ٝصق٤ًِٞثز 

 شصؾق خضٞء تُص٤ٌق ٓعَ شؽ٘ح ًَ تُصلثػالز تالؼصٔثػ٤ر ػ٢ِ تالكالم.

  ٕٞلُٝةققي تُققذ٣ٖ ٣غققؼرٕٝ خثُ ؽققَ تُغققج٣ج لٝ تُوِققن كقق٢ تُٔٞتهققق تالؼصٔثػ٤ققر هققج ٣ؾققدف

 .صِد٤٤ٖ خضدح ٓغثػر تُؼؽز

  هج ٣صؽثٝج ًدثه تُضٖ ٝلؽفثج تُغ٤ ٞهر ػٖ كر٣ن تُؼؽقز ًثصقصؽثخر ُٞكقثذ تألؽقجهثء

ٝلكرته تألصقرذ، ٝكوقجتٕ تُٞظقثبق ٝتُقجهَ، ٝشنق٣ٞر تُٔغقثًَ تُؾقف٤ر تُٔرشدنقر خقثُؼٔر 

ٝهققج ٣ققاه١ ذُققي إُقق٠ إٛٔققثٍ تُرػث٣ققر تُند٤ققر ٝتُغققإٝ تُٔث٤ُققر ٝؿ٤رٛققث ٓققٖ تالـص٤ثؼققثز 

 .تُٜثٓر

 يًححب االحححذاث نٓححزِ تفغححٍشٌخ اخطححب  ثالثحخ َشتكححت كٍححف كتبثححّ فححً ( عححٍهدًبٌ) ٌٕٔظح          

     ٔاالحجبغ انٍبط انى ٌؤدي ثُب

ًثُلغَ ك٢ ٓؽثٍ ٓقث ػِق٠  ـ٤ط ٣٘ظر ت٤ُثبضٕٞ ت٠ُ تُفجض تُض٢ء (ٓفجه تّ عثَٓ) تالٗصغثه٣ر .1

تٗث كثعَ كق٢ تُجتهصقر كق٢ ًقَ  (تُر٣ثف٤ثز  ُوج هصدس ك٢)تٗٚ ص٤ٔصج ٤ُغَٔ ؼ٤ٔغ ٓٞتهق ـ٤ثشْٜ 

 ز ٤ُٝش تُص٢ ـقرشٜث تُٔرذ تُٔثف٤ر.تهز تُصجه٣ح ؿ٤ر ٓل٤جذ ،ًَ تُجٝتههٝ، تص٤رتُجهتُٔٞته 

تُضقق٢ء هتبققْ  ء تُفققجضتهٕ ت٤ُثبضقق٤ٖ ٣آ٘ققٕٞ خققثٕ تُضققدح ٝـ٤ققط ت (هتبققْ تّ ٓاهققس)  تُج٣ٔٞٓققر .2

 ٤ُش الٜٗث ٤ُضس ػ٠ِ ٓقث هتبٔث شصلٞٙ  ٝؼص٢ خٌِٔثز ؼثهـر )تُفجٝض ٝتٗٚ ص٤ضصٔر ُلصرذ ك٣ِٞر 

٣ٌٖٔ تٕ تكٜقْ ٛقذٙ تُٔقثهذ تخقجت ..كثعقَ كق٢  ُوج هصدس ك٢ ٓثهذ تُر٣ثف٤ثز ..ال ( ّ ٛذت تالصدٞعتر٣

٣ قصؼ ( تالٗصغقثه٣ر )ًٝٔقث شقرٟ تٕ تُؼثٓقَ تالٍٝ،  ًَ ـ٤ٖ ُٖٝ تكْٜ تُر٣ثفق٤ثز كقٞتٍ ـ٤قثش٢

ك٤ قصؼ خؼثٓقَ تُزٓقثٕ  (ه٣رترتالصقصٔ)ٝٓٞتهلٜث ،تٓث تُؼثَٓ تُعقث٢ٗ  خثٌُٔثٕ ٝٓ صِق تٝؼٚ تُف٤ثذ

 ص٤الـو٢٘ تالٕ ٝك٢ تُٔضصودَ . ت١ تٕ تُلغَ

فققؼلْٜ ٝهِققر  ػ٘ققجٓث ٣وققغ ـققجض صقق٢ء ٣٘ضققدٚ ت٤ُثبضققٕٞ تُقق٠ (هتهِقق٢ تٝ هققثهؼ٢) تُغ ؾققث٤ٗر . 3

 (ٗقس ٓؼوقجذ تُصق٢ ًث ضقس كق٢ تُٔضقثخور٤ُٝتُٔغقٌِر ٛق٢ تٗقث )ْٛ ٣وُٕٞٞ ُضس ٓٞٛٞخث ترـ٤ِصْٜ ..كص
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٤ُٝضقس كق٢ تُٔقج٣ر تُقذ١ ًقثٕ كق٢  ت٢٘ٗ كثعَ تُٔغٌِر ،ًلٞءتٗصوج٢ٗ تُٔج٣ر خغجذ تٗث ٓٞظق ؿ٤ر )

٣٘ظرٕٝ ت٠ُ تالـقجتض ؿ٤قر تُضقثهذ ػِق٠ تٜٗقث هتبٔقر  ٝتُ الؽر تٕ ت٤ُثبض٤ٖ ،غ ص٢ء ٛذ ت٤ُّٞتزٓ

تُلغقَ  الصثصق٢ كق٢ ٛقذتٖٓ ؼٞتٗح ـ٤ثشْٜ ،ٝٛقْ تٗلضقْٜ تُضقدح ت تُفجٝض ٝشغَٔ تًعر ٖٓ ؼثٗح

ٌُٝقٖ ٓقث ٗرٓق٢ ت٤ُقٚ ٛ٘قث ُقّٞ تُق٘لش  ٓنِقٞج ٝفقرٝه١خؼـ تالـ٤ثٕ ٣ٌقٕٞ  ف ك٢تر،تٕ تالػص

كقق٢ شلضقق٤ر خؼققـ تالـققجتض تُضققثهذ  تُ٘فققٞ ٗلضققٚ ٣رشٌققح ت٤ُثبضققٕٞ تالهنققثء ؿ٤ققر تُٔدققره ،ٝػِقق٠

 ًثٗقس فقرخر ـقل ،ال،بِقر ت ٣٘ظقرٕٝ ت٤ُٜقث ػِق٠ تٜٗقث ٓاهصقر ٝصدثم تُؽر١ ٓعال كٜقْ  ًثُلٞ  ك٢

 ٝٗص٤ؽقققر ُٔضقققدح، تٗ٘ققق٢ ٓقققثٛر كققق٢ ه٣ثفقققر تُؽقققر١ كوقققل ( ٝٓفقققجٝهذ ) ٞ  خقققٚ ظث٤ٗقققرتٕ تكققق تظقققٖ

 (ًثٗس ٗؾ٤فر تُٔجهج تصثص٤ر )ؼ٢ههث

 عاشانص

 ، ٝتـج عدثع ٝال ٣ٌٖٔ عدثػٜٔث ك٢ ٝهسالٞه شؼثهؿ خ٤ٖ هتكؼ٤ٖ ٣ِفثٕ ػ٠ِ تٝٛٞ ٝؼ            

شؼقجٝ  ال كٜق٢ تُلره ٜٓٔث تصقصورزٝـ٤ثذ ، صثص٤ر ُص٤ٌق تُلرهالتُج٣٘ث٤ٌ٤ٓر تع ٖٓ تُؼٞتَٓ ترٝتُؾ

عقدثع ـثؼثشقٚ ت ع تُقذ١ ٣ؼث٤ٗقٚ تُرفق٤غ خق٤ٖترػثز تخصقجتءت ٓقٖ تُؾقترػٖ ًٜٞٗث صِضقِر ٓقٖ تُؾق

ػثز ترتُٞهقس ٝش٤ِقٚ ؽق تُد٤ُٞٞؼ٤ر ٝخ٤ٖ تهفثء تٓٚ تُذ١ ٣صٞهق ػ٠ِ ٓنثُح تُ٘ظثكقر ٝتصقصـالٍ

خر شفو٤وٜققث ؽققؼٞٝ تؽققجهثبٚ ج ٝفققرٝهذ كثػصققٚ ٝٓنثُققحالع خقق٤ٖ شٞؼ٤ٜققثز تترٓصغققثخٌر ًثُؾقق

 .تُٔؽصٔغ ٝشوث٤ُجٙ  ػثز تُلره خ٤ٖ ـوٞهٚ ٝٝتؼدثشٚ ٝخ٤ٖ هؿدثشٚ ٝه٤ْترٝتٗصٜثء خؾ

 إَاع انصشاع

٣ٌٔقٖ  تهجتّ : ػ٘جٓث ٣ؽج تُلره ٗلضٚ خ٤ٖ ٛجك٤ٖ ٓرؿٞخ٤ٖ خ٘لش تُجهؼر ٝال–ؽرتع تهجتّ  .1

تُفؾٍٞ تال ػ٠ِ تـجٛٔث ًفؾقٍٞ تُنثُقح ػِق٠ تُودقٍٞ كق٢ ٤ًِصق٤ٖ ٓرؿقٞخص٤ٖ ٓقٖ هدقَ 

ػِق٠ تُؾقفر  تُضق٢ءتُنثُح، تٕ ٛذت تُ٘ٞع ٖٓ تُؾرتع ٤ُش تٓرت ؽؼدث ٤ُٝش ُٚ تُصأظ٤ر 

 ٣لقَ تُنثُح تـج ت٤ٌُِص٤ٖ ٣ٝضؽَ ك٤ٜث ظْ ٣صرى تالهرٟ . تُ٘لض٤ر تذ صرػثٕ ٓث

ًالٛٔققث ؿ٤ققر  تـؽققثّ : ٣ٝفؾققَ ٛققذت ػ٘ققجٓث ٣ؽققج تُلققره ٗلضققٚ خقق٤ٖ تٓققر٣ٖ -ؽققرتع تـؽققثّ .2

ش٤ِن خثُغق ؼ تٝ تُفثؼقر ٝتُلوقر ٝشٌقٕٞ ٓؼثٗقثذ  الٓرؿٞج ك٤ٚ ًثالهص٤ثه ٓعال خ٤ٖ ٜٓ٘ر 

 تالهص٤ثه ك٢ ٛذٙ تُفثُر عج٣جذ ٝٓأُر .

تـؽثّ : ك٢ ٛذٙ تُفثُر ٣ٌٕٞ ػ٘ج شفو٤ن تٛجتف ٓؼ٤٘ر تظثه ت٣ؽثخ٤ر ٝتهقرٟ  -ؽرتع تهجتّ .3

صِد٤ر كٜٞ ٓرؿٞج ٝٓع٤ر ُِوِن ك٢ تُٞهس ٗلضٚ، ٓفدٞج ٝٓ ٤ق ت٣قث ٝٓعثٍ ذُي تُؼَٔ 

تُٔرشلقغ تال تٗقٚ ٣غقٌَ هنقٞهذ ػِق٠ تُف٤قثذ تٝ ؿ٤قر ٓرؿقٞج ٓقٖ هدقَ  ذٝ تُٔرهٝه تُٔث٢ُ

تُٔؽصٔغ تٝ ٓفرّ ه٤٘٣ث ٝٛذت تُ٘قٞع ٓقٖ تُؾقرتع ٣قجّٝ ُلصقرذ تكقٍٞ ٝتصقصؽثخثز ٓصققثهذ 

 خ٤ٖ تالهصرتج ٖٓ تُٜجف ٝتالخصؼثه ػ٘ٚ .

 

 ع:اشأعجبة انص

 كأٜٗقث شدوق٠  تٕ تُد٤ةر ؿ٤ر هثههذ ػ٠ِ شِد٤ر ًَ ـثؼثز تالٗضقثٕ ٜٝٓٔقث ًثٗقس ؿ٤٘قر ٝظر٣قر

 ػثؼزذ ػٖ شٞك٤ر ـثؼثز تُلره تُٔثه٣ر ٝتُ٘لض٤ر ٝتالؼصٔثػ٤ر ًٔث ٣ر٣جٛث تالكرته .
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  ٝتُؼو٤ِر ٝتالؼصٔثػ٤ر ٜٓٔث ًثٗس ك٢ٜ فقؼ٤لر ٝٓفقجٝهذ تٓقثّ تٕ هجهتز تالٗضثٕ تُؽض٤ٔر

 كٔٞـثشٚ ٝت٤٘ٓثشٚ .

 ُص٘ققثهـ كقق٢ تُص٘ققثهـ خقق٤ٖ ٓققث ٣ر٣ققجٙ تُلققره ٝٓققث ٣ر٣ققجٙ تُٔؽصٔققغ تٝ تُوققثٕٗٞ تٝ تُققج٣ٖ تٝ ت

 هؿدثز تُلره ٗلضٚ .

 َتبئح انصشاع

٣ ِقق ـثُققر ٓققٖ تُصقٞشر ٝتُغققج تُؼؾققد٢ تُقذ١ ٣رتكوققٚ ـرًققثز كق٢ ت٤ُققج٣ٖ تٝ تالهققجتّ تُصقق٢  .1

 ٣ؼصدرٛث كر٣ٝج تصثس ًَ تالفنرتخثز تُؼؾثخ٤ر .

٣اه١ ت٠ُ  ٣ثهذ تُوِن ػ٘ج تُلره ألٗٚ ٣رشدل خثُفثؼر ت٠ُ تالٓقثٕ تٝ ٣فقجض ٗوقؼ كق٢ ٛقذٙ  .2

 تُفثؼر .

ل١ تٕ تُؾرتع ٣اه١ ت٠ُ ـثُر ٓصؼدر ٓقٖ تُصقٞشر ٝتُوِقن ٝفقؼق تُص٤٤ٔقز ػ٘قج تُلقره خق٤ٖ 

 تُذ١ ٣ر٣جٙ ٝتُذ١ ال٣ر٣جٙ ٓٔث ٣اظر ك٢ تهتبٚ ٝػِٔٚ ٝشٞتكوٚ تُ٘لض٢ ٝتالؼصٔثػ٢ .

  ٔعبئم انذفبع األٔنٍخ

٣ظٜقر  كثعتُجكثع ظثٛرذ ٗلض٤ر ٝتففر شٜجف ت٠ُ ـٔث٣ر تُذتز ٓٔث ٣أُٜقث لٝ ٣ٜقجهٛث ٝتُقج         

صقث٤ُح تُضق٤ًِٞر تُصق٢ الػِق٠ لٜٗقث ٓؽٔٞػقر ٓقٖ ت ٔعبئم انذفبع٣ٌٖٝٔ شؼر٣ق ،  ػ٠ِ ػجذ لعٌثٍ

 ٤ُٝصفثع٠ ٝتهؼث ، ترٓث ٣ؼ٤وٜث ،لٝ ٣دؼج ػٖ ٗلضٚ هنج ـتُلره ٢ٌُ ٣فؾَ ػ٠ِ ـثؼر ٝ ٤ُٜثت٣ِؽأ 

 .كث ه٣ٞث ٌُٖٝ تُدؼـ ٜٓ٘ث عؼٞه٣ث ٓصٞهؼث ٢ٛٝ شرشدل خثُالعؼٞه تهشدث ترهن

 :كغقَ كق٢ ت٣ٝوؾج خٚ ٓفثُٝر تُلقره تُ٘ؽقثؾ كق٢ ـوقَ ٓقٖ ـوقٍٞ تُ٘غقثك خؼقج  تُصؼ٣ٞـ ٕ

لهر صٞتء لًثٕ ٛذت تُفوَ ٓ صِلث ػ٘ٚ لٝ ٓرشدنث خٚ كؼِق٠ صقد٤َ تُٔعقثٍ تُص٤ِٔقذ تُقذ١  ـوَ

 ٣ؼٞؿ ػٖ كغِٚ خثُ٘غثك تُر٣ثف٢ كأٗٚتُٔضصٟٞ تُؼ٢ِٔ تُذ١ ٣نٔؿ ك٤ٚ ك٢ شفو٤ن  ٣لغَ

 .ّ تالهر٣ٖ تركر٣ن ذتشٚ ٤ُ٘ثٍ تـص١ ٣فون ػٖ تُٔص٤ٔز تُذ

 :ٛققٞ ػ٤ِٔققر العققؼٞه٣ر ٣ققصْ ك٤ٜققث شؤققؼ تُغقق ؼ ُؾققلثز عقق ؼ  هققر ٣ؼؽدققٚ تُققصؤؼ 

ـققَ ترـضقق٘ر لّ صقق٤ةر ،كثُنثُدققر كقق٢ تُٔك٤صؾققرف ػِقق٠ ٝكوٜققث صققٞتء ًثٗققس شِققي تُؾققلثز 

صقر شقصؤؼ ع ؾق٤ر ٓؼِٔصٜقث خف٤قط ٣٘ضقفح ذُقي ػِق٠ لصقِٞج ـقج٣عٜث تهٓقٖ تُج ٠ُٝالت

ُٝق٠ ٓقٖ ـ٤قثذ الـقَ تترٔث ٛٞت٣ثشٜث ،لٕ تُقصؤؼ كق٢ تُٔهر٣ٖ ٝهخالٓغ تشؼثِٜٓث  ٝكر٣ور

ك٢ تُ٘ٔٞ ٣ٝفؾَ ػٖ كر٣وٚ تُ٘ٔٞ تُِـ١ٞ ٝتُ ِو٢ ٝتالؼصٔثػ٢ ،٣ٝدقجٝ  ٣ٙضثػج ٗضثٕالت

غ ٣وِقجٕٝ تٌُدقثه كق٢ تُِدقثس ٝتُفو٤ور لٕ تُؾـثه كق٢ ل١ ٓؽصٔق ه ًأٗٚ شو٤ِج ،تركالت ُدؼـ

٣٘فؾر ك٢ ؼثٗح ٓؼق٤ٖ ،كوقج ٣وِقج تُنلقَ لخقثٙ تُؼ٤ظ ٣ٝوصؾر ػ٠ِ صِٞى ٓفجه ج ٝتصِٞ

ًققَ ،كقق٢ ـقق٤ٖ ٗؽققج تُنثُققح تُققذ١ التُفققج٣ط لٝ كر٣وققر ت جتُؽِققٞس لٝ تصققِٞ كقق٢ كر٣وققر

،كثُٔٔعققَ  ٚٓجهصققٚ ٣ؼٔققَ ًٝأٗققٚ ٛققٞ كقق٢ ًققَ ٓققث ٣صؼِققن خؽٞتٗققح شؾققرك ٣ققصؤؼ ع ؾقق٤ر

 .ر ٗؽثـث عتُغ ؾ٤ر خغٌَ ؼ٤ج ًثٕ هٝهٙ تً تُ٘ثؼؿ ًِٔث شؤؼ

 3  ٕر تُق٠ ؿ٤قرٙ خٞرؿك٢ ٗلضٚ ٖٓ ػ٤ٞج ٝؽلثز ؿ٤ر ٓ ه ٓث٣٘ضح تُلرتإلصوثك: ٝٛٞ ت

ػ٘ققٚ تُقق٠ تُنققرف  تألٗظققثهُ٘وؼ ُؾققرف هققر٣ٖ خققث٥ٓققٖ تُ٘ققثس ٣ٝ٘ضققدٜث ُٜققْ ل١ تشٜققثّ ت

ُقج٣ْٜ ٗقٞتهؼ ٓٔثظِقر  كقثألهر٣ٖتٗٚ ُق٤ش تُٞـ٤قج كق٢ ٛقذت تُق٘وؼ  ٗٚ ٣ر٣ج تُوٍٞال تُٔوثخَ

فؿ ك٢ صٞهذ ٣ٞصقق كق٢ ُي ٝتهذ ٗلضٚ خثهش٤ثؾ هل٢ ٝٓعثٍ ذترك٢ ه ٣غؼر خذُي صٞفٝ
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ء ٓقٖ تزهثُقس ٓقث ؼق)تشٜٔس ٣ٞصق تُؾج٣ن خأٗٚ ٣ر٣ج خٜث صقٞءت  ذ تُؼز٣ز ػ٘جٓثترًالّ تٓ

صوثك عثبغ ػ٘ج ؼ٤ٔغ تُ٘ثس ؽـثهْٛ الٝت (٣ضؽٖ لٝ ػذتج ت٤ُْ  ٕت الت ه خأِٛي صٞءت تهل

 ،كثُنِدققر ٣٘ضققدٕٞ تُرصقٞج كقق٢ تالٓصفققثٕ تُقق٠ ؽققؼٞخر تُٔققثهذ ًٝدقثهْٛ خققجهؼثز ٓصلثٝشققر

ٝصقٞء صقِٞى تُنلقَ تُق٠  ، ت هـقثّ تُٔٞتؽقالز ٝههتءذ تُؽقٞ ،ٝتُصأهر ك٢ تُفقٞه ت٠ُ

٣ٝ صِقق ، ك٢ تُؼَٔ ت٠ُ صٞء تُفل ٝت٠ُ كضثه تُزٖٓ  ظصٚ ال ت٠ُ صٞء شرخ٤صٚ ،ٝتُلغَتهٝ

 . صوثك ٛؽّٞ ٝتػصجتءالتػصذته خ٤٘ٔث ت ٕ تُصدر٣رتصوثك ػٖ تُصدر٣ر ك٢ الت

  4 ث تُلقره ػ٘قجٓث ٣ٞتؼقٚ ٓٞهلقث ٤ُٜقت٤قر ال عقؼٞه٣ر ٣ِؽقأ تٌُ٘ٞػ: ٛٞ ػ٤ِٔر لٝ ـ٤ِقر هكثػ

٣ٜجهٙ خثُلغَ ٝػجّ تُوجهذ ػ٠ِ تُٔوثٝٓر تُغؼٞه٣ر تُؾف٤فر لٝ تُؼٞهذ لٝ تُرؼقٞع ؽؼدث 

ؼقغ تُق٠ لصقث٤ُح تره ٣صتركقالٟ خؼقـ تٓضصٟٞ ؿ٤قر ٗثفقػ ٓقٖ تُضقِٞى كصقر ٝتُصوٜور إ٠ُ

بقن ترٙ ٣ضقصدجٍ تُنتر٤٘قر كصقؼثٍ ـ٤ٖ شؼصرفٚ ٓغٌِر ٓؼتُضِٞى ٝتُصل٤ٌر ٝتالٗل خجتب٤ر ٖٓ

 .خأصث٤ُح صثذؼر ٣ظٜر ك٤ٜث ٝتففث هؾٞه تُصل٤ٌر ٝؿِدر تالٗلؼثٍ ُج٣ٚ  تُٔؼوُٞر ُفِٜث

 :ٞى هققثكا لٝ ٓؼ٤ققح ره صققددث ٓؼوققٞال ُٔققث ٣ؾققجه ػ٘ققٚ ٓققٖ صققِٛققٞ ٕ ٣٘صفققَ تُلقق تُصدر٣ققر

ُٝق٠ الػ٘جٓث ٣ضِي ذُي ٣ضصٜجف خثُجهؼر تٓ٘نو٤ر ٓؼوُٞر ٝلػذته ٓودُٞر ،ٝتُلره خأصدثج 

ٜٓٔث خِقؾ ٓقٖ تٌُٔقثٍ ٝتُ٘ققػ ٝتُغقؽثػر كثٗقٚ  ٗضثٕكثإلهر٣ٖ اللٝال ٖٝٓ ظْ ت ه٘ثع ٗلضٚت

٣ٝؽٜقج ٗلضقٚ عقؼٞه٣ث  ٕ ٣ٌقٕٞ صقًِٞٚ  هقر٣ُٖألظٜر ػ٤ٞخٚ ٝؼٞتٗقح ٗوؾقٚ ش ٕت٣ ثف 

ال ش٤ِن خٚ ٝال ٣رفثٛث ُ٘لضٚ ،ٝػ٘جٓث ال ٣ضصن٤غ شفو٤ن ذُقي ٣ؼٔقج  تُص٢جٝتكغ تُ هث٤ُث ٖٓ

تُصدر٣ر تُذ١ ال ٣ٜجف ت٠ُ شؼج٣َ صًِٞٚ كؼال ٌُٝ٘ٚ ٣ٜجف ت٠ُ له٘قثع ٗلضقٚ ت٠ُ  ال عؼٞه٣ث

ٓؼوققٍٞ ٝتٕ هٝتكؼققٚ ٓودُٞققر ٓعققَ تُنثُققح تُٔص ِققق ٣دققره ش ِلققٚ خققثٕ تُٔوققره  خققثٕ صققًِٞٚ

ُِٝصدر٣ر ؽقٞه ػقجذ ٜٓ٘قث ٣ٌقٕٞ تُصدر٣قر ٓ صِلقث ػقٖ تٌُقذج ،الٕ تٌُقذج ،  ؽؼح ػض٤ر

هر٣ٖ ك٢ ـ٤ٖ صثص٢ ٜٓ٘ث ٓ ثهػر تالالتتُفوثبن خؾٞهذ عؼٞه٣ر ٝتُٜجف  ػ٤ِٔر شز٤٣ق

ٕ صقًِٞٚ ػِق٠ ٝكقثم ٓقغ خقأه٘قثع تُلقره ُذتشقٚ تالعؼٞه٣ر ٓٞؼٜر تُق٠  تُصدر٣ر ػ٤ِٔر٣ٌٕٞ 

لهالهٚ تُص٢ ٣ذ٣ؼٜث كٔعال تُنثُح تُؽثٓؼ٢ تُذ١ ٣لغَ ك٢ شفؾق٤ِٚ كق٢ كقرع  ه٤ٔٚ ٝٓؼث٤٣ر

 .ثٕ ٓضصودِٚ ؿ٤ر ٓقٕٔٞ ػٖ كر٣وٜث ٣دره كغِٚ خ رصتتُجه ٖٓ كرٝع

  ُُقق٠ تُوِققن ٓققٖ ـ٤ققز تكٌققثه تُٔأُققر لٝ تُٔ ز٣ققر لٝ تُٔاه٣ققر الخؼققثه تُققجٝتكغ ٝتتٛققٞ  ٌدققس:ت

ى تُققجٝتكغ تُصقق٢ ٣لقققَ تههتٝٛققٞ ٝصقق٤ِر شققٞه٢  ـ٤ققز تُالعققؼٞه ـصقق٠ ش٘ضقق٠، تُغققؼٞه إُقق٠

ّ تُقذتز ٥ٝتُ٘قجّ ٝػقذتج تُقق٤ٔر ٝت ُْخقثألج ذتشٚ هغ٤ر تُغؼٞه ًٝأٗٚ ٣ٜذ ٌٗثهٛثتتُلره 

ع خقق٤ٖ هؿدثشققٚ ترر ػ٘ققجٓث ٣ٞتؼققٚ تُنلققَ ـققثالز تُؾققتُنلُٞققتٌُدققس ٓ٘ققذ  ،ٝشدققجل ػ٤ِٔققر

عدثع ُقذُي كثٗقٚ اله تُص٢ ٣قؼٜث تُٞتُجتٕ ك٢ كر٣ن تٝتُو٤ٞ خإعدثػٜث ٝـثؼثشٚ تُص٢ ٣رؿح

عقدثع تُْ تُٔصرشح ػقٖ تُلغقَ كق٢ الر٣ر تشؽ٘دٚ ػوثج تُٞتُج٣ٖ ٝشد ٣ِؽث ت٠ُ تٌُدس ًٞص٤ِر

ى تُنلققَ ٝؼؼِققٚ لًعققر هثخ٤ِققر ُصفو٤ققن تٌُدققس ٣ضققثػج كقق٢ ش٘ظقق٤ْ صققِٞ ـثؼثشققٚ ٝخثُصققث٢ُ كققثٕ

تُٜ٘ق٢ ٓقٖ تُٞتُقج٣ٖ هقج ٣قاه١  ٝتٓقرأله شؼرؿ تُنلَ ترتصصٔ ٕتال تتُصٞتكن تالؼصٔثػ٢ ، 

ٓٔقث  ٕ ؽؿ تُصؼد٤قر خٔؼ٘ق٠ تٗقٚ ص٤ؾقدؿ تصقصؽثخر ذتش٤قرتػثهذ ٕ ٣ؾدؿ تٌُدس خٔعثخر تت٠ُ 

 .٣اظر صِدث ك٢ شغ٤ٌَ تُضِٞى تُ٘لض٢ ُغ ؾ٤ر تُنلَ 

 :ـثُققر تُصققٞشر ٝتُوِققن ػققٖ  ٝصقق٤ِر العققؼٞه٣ر شضققصٜجف تُققص ِؼ ٓققٖٝٛقق٢  لـققالّ ت٤ُوظققر

٣ٌٖٔ شفو٤وٜث ك٢ ػثُْ تُٞتهغ ك٤ؽج تُلره ٓص٘لضث ُٜث ك٢ تُصل٤ٌر خثُٔثفق٢  تُص٢ التُرؿدثز 

ال خثُقذًر٣ثز تُؽ٤ِٔقر ٝتُفقٞتهض تٛرخث ٖٓ ٝتهؼٚ تُلؼ٢ِ كقال ٣لٌقر خثُٔثفق٢  لٝ تُٔضصودَ

ر ـصق٠ ُقٞ ًثٗقس ٗثهؾقر لٝ ُقْ شٌقٖ خثُٔضقصٟٞ ٕ ٣فون ك٤ٜث خنقٞالز ٤ٔٛٝقتتصصنثع  تُص٢
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هر٣ٖ ٝتظٜثه ٝؼقٞهٙ تُضقثخن الُلره ل١ كرؽر ُِصفجض خذُي لٓثّ تٝهج ٣ضصـَ ت تُٔنِٞج

تٗٚ تُٞتهغ تُلؼ٢ِ كدؼث ٓغ ـذف تُ٘وثبؼ ٝػ٠ِ ل٣ر ـثٍ كثُلره ٛ٘ث ٣ؼ٤ظ كق٢  ػ٠ِ لصثس

خقٚ ٗوؾقٚ تُفقث٢ُ ٕ ٣ٌصضح ٓ٘ٚ ٝؼٞهٙ ٝع ؾ٤صٚ ًٝٔثُٚ خٔقث ٣ضقج ت٣ٝفثٍٝ  ػثُْ تُ ٤ثٍ

 ك٢ ع ؾ٤صٚ.

   فق٠ ػٜ٘قث تُلقره لٝ تُٔؽصٔقغ خٌدصٜقث كق٢ر٣ هلثء تُجٝتكغ تُصق٢ التتُره تُٔؼثًش: ٓفثُٝر 

٣ قجّ تُقره تُٔؼقثًش كق٢ شقٞك٤ر  تُالعؼٞه ٝتُصؼد٤ر ػٜ٘ث خجٝتكغ ٓقثهذ خغقٌَ ٓدقثُؾ ك٤قٚ.

ُؽٔثػقر شص٘ثك٠ ٓغ ٓقث شودِقٚ ت خؼـ تُلرػ تُٔ٘ثصدر ُِص٤ٌق تُفضٖ ٝفدل تُ٘زػثز تُص٢

ذٟ تُققذ١ ٣ِفققن التُرعققٞذ ٝلهققالم تُٔرشغقق٤ٖ ٣ٝغققرؾ ت ٣ٜققثؼْ ٓعققثٍ: عقق ؼ ٝشوققرٙ .

 .ُج٣ٚ ٗزٝع عج٣ج خثشؽثٙ تُرعٞذ  ٣لؼِٕٞ خ٤٘ٔث ك٢ ٝتهغ ـثُٚ ء ٓثترخثُٔؽصٔغ ؼ

  :ٗققٞع ٓقٖ تُصف٣ٞقَ ٣ققرشدل خثُقجتكغ تُق٠ تُِققذذ ٝٛقٞ ػ٤ِٔقر العققؼٞه٣ر  تُصضقث٢ٓ لٝ تإلػقالء

ك٤ٜث تُلره كر٣ور تُصؼد٤ر ػٖ هتكغ ٣٘صوجٙ تُٔؽصٔغ ت٠ُ صقِٞى ٓرؿقٞج ك٤قٚ ٣ٝوقجهٙ  ٍٝث٣ف

 .تُٔؽصٔغ 

  ٚتؼَ ش٘ل٤ذ ٔ٘ظٔر تُص٢ شوّٞ خٜث تُؼقالز ٖٓ ٣وثف تُلؼث٤ُر تُتتٌُق:  ٤ُر خض٤نر ٣ٝؼ٢٘ خ

شؽثهشٚ ٣ٌق ػقٖ تُصل٤ٌقر  شثؼر ٣ؼِْ خ ضثهذ ٓعثٍ: ؿرؿ ٓث ُِدجء خلؼث٤ُر ٓ٘ظٔر لهرٟ.

 .هج ٣ٌٕٞ تٌُق ػو٤ِث لٝ كٌر٣ث ، ٝؼج٣ج ٓر ٝتُؼٞهذ ت٠ُ تُؼَٔ ٖٓالك٢ ٛذت ت

 ْمخاشانصحخ انُفغٍخ فً انطفٕنخ ٔانً

شرخ٤ققر  ض تالصققال٢ٓ هِقق٤ال ُٞؼققجٗثٙ ٣زهققر خثالـثه٣ققط ٝتُصٞؼ٤ٜققثز كقق٢ترُققٞ هؼؼ٘ققث تُقق٠ تُصقق         

 ؽـ٤رذ ٝال ًد٤قرذ تال تالكلثٍ ٝتُص٢ شاًج ػ٠ِ ٝهس تُصرخ٤ر ٝٗٞػ٤صٜث ٤ًٝل٤صٜث ـص٠ تٜٗث ُْ شصرى

 (ؽقق٠ِ ع ػ٤ِققٚ ٝتُققٚ ٝصققِْ ) كؼِقق٠ صققد٤َ تُٔعققثٍ ٓققث ٝهه ػققٖ تُ٘دقق٢ ٓفٔققج، كؾققِس تُوققٍٞ خٜققث 

ػِٔققٞت تٝالهًققْ تُرٓث٣ققر )ٝت٣قققث هُٞققٚ  (صققدؼث ههْٞٛت تٝالهًققْ صققدؼث ٝتهخققْٞٛ صققدؼث ٝؽققثتشرًققٞ)

ٝتُرٝـ٤قر ٌُق٢ ٣٘غقث ػِق٠ تُؼو٤ِقر  تُصرخ٤ر تُدج٤ٗقر  ٣قثهذ   ٝٛ٘ث ٣اًج ػ٠ِ(ٝتُضدثـر ٝهًٞج تُ ٤َ 

 ٓصٌثٓال ؽف٤فث.

 تْٛ تالصدثج تُص٢ شاه١ ت٠ُ صٞء تُؾفر تُ٘لض٤ر ُجٟ تالكلثٍ:

  تُضق٤ًِٞر  كقثزترصق٤ةر ُِ٘ٔقٞ كٜق٢ ٓرشقغ هؾقح ُالٗفشؼج تالصرذ تُٔقنرخر خ٤ةقر ٗلضق٤ر

 ٓضصودال.

  ٍػقج٣ْ ًعرذ ٓفثصدر تالكلقثٍ ٝتصقص جتّ تُققرج ٝتُغقصثبْ تُصق٢ ش ِقن ؼق٤ال ٓقٖ تالكلقث 

 تُعور.

 ٚتُصققأظ٤ر  شغققثؼر تُٞتُققج٣ٖ تٓققثّ تالٝاله ًٝعققرذ ؽقق ح تالّ ٝتالج ٝؿقققدٜٔث تُٔضققصٔر ُقق

 تُض٢ء ػ٠ِ تالكلثٍ .

  ُٝتالٗنٞتب٤قر ٣٘غقأ  بج ٝتُوِن تُٔلرك ػ٤ِْٜ ٝشرخ٤ر تالكلثٍ ػِق٠ تُؼزُقرتزهالٍ تالكلثٍ ت

 ه ال ٣ضصن٤ؼٕٞ ٓٞتؼٜر ِٓٔثز تُف٤ثذ.ترتك

  تُصرخ٣ٞقر ٓقٖ  ٓػ ؿ٤قرترك٤ر ٝتُدقترٝتُوؾؼ تُ  ٕٝ تالكالّ تُٔرػدرشرى تالكلثٍ ٣غثٛج

 تْٛ تالصدثج تُص٢ شاه١ ت٠ُ  هع تُٔ ثٝف تُ٘لض٤ر.

   ٝػثهتشٜ خأهالهْٜتالهصالك ٓغ تالكلثٍ ؿ٤ر تُؾثُف٤ٖ ٝتُصأظر . ْ 
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 ثبد االغفبل انُفغٍخ :اشاْى انًؼبندبد انغهٕكٍخ الظط

 شجه٣ح تُٞتُج٣ٖ ػ٠ِ شؽثٝ  تُض٤ًِٞثز تُ ثكةر ك٢ تُصرخ٤ر ٝتُص٢ ذًرز تػالٙ. .1

 ؾ٤ٖ ك٢ تُصرخ٤ر ٝػِْ تُ٘لش ُٔؼثُؽر تكلثُْٜ.صتصصغثهذ تُٔ  .2

 .ُألكلثٍخثز تُ٘لض٤ر ترُد٤س ٝتُٔجهصر ك٢ ٓؼثُؽر تالفنتُصؼثٕٝ خ٤ٖ ت .3

 تُفر٣ر تُص٢ شص٘ثصح ٓغ تُ٘قػ. .4

 ص٤ثهذ ؼٞ ٓغدغ خثُفح ٓغ تُصٞؼ٤ٚ تُض٤ِْ ٝتُٔضثٗج ٖٓ هدَ تالصرذ. .5

 فٔثٕ ٝؼٞه شؼثٕٝ خ٤ٖ تالصرذ ٝتُٔجهصر ك٢ هػث٣ر ٗٔٞ تُنلَ. .6

 : ْمخاشانصحخ انُفغٍخ ٔانً

ٓصأًج خثٗقٚ  ٞف ٣ؼ٤ظ ُالخج كٜٞٛن ًٔث تٗٚ صتر٣غؼر تُٔ ( ٣ُٞش ًثهٍٝ )٣وٍٞ تٌُثشح تالٗؽ٤ِز١

تالهقر تُقذ١ ٣٘ثصقدٚ  ٣ٝٔقق٢ خغقؽثػر ٣دفقط ػقٖ تُٞؼقٚ خقأهٞتس٣ؼرف ًَ عق٢ء ٣ٝـنق٢ ٗلضقٚ 

 ٣ٝٔصٌِٚ.

٘ضق٤ر تُؽ ٛور ٖٓ هالٍ ػالٓثز تُ٘ٔٞ تُؽض٢ٔ ٝتالؼصٔثػ٢ ٝخقرٝ  تُـر٣قزذترٝشؼرف ٓرـِر تُٔ

،كٜق٢ ش٘وقَ ع ؾ٤صٚ  ٜٓٔر ك٢ ش٣ٌٖٞ ألٜٗثـَ تُ٘ٔٞ ترٛور ٖٓ تْٛ ٓترت٠ُ تُٞؼٞه شؼج ٓرـِر تُٔ

 ٛن ٖٓ تالػصٔثه٣ر ت٠ُ تالصصوال٤ُر .ترتُٔ

صقٞف  عترز ٗلضق٤ر ٝتٕ ُقْ شقترشـ٤ق ز ؼضقج٣ر كضقٞف شؾقثـدٜثترٛور ٓرـِر شـ٤ترٝتذت ًثٗس تُٔ

 ٢ٛ: ٛنترؿ تُص٢ شؾ٤ح تُٔترؿ ٗلض٤ر ٝتْٛ تالٓترشؾدؿ ت ٓثز ٝشاه١ ت٠ُ تٓ

 .تـالّ ت٤ُوظر ٝتُ ٤ثٍ تُ ؾح 

 ُٔٛور ترتُصذخذج خ٤ٖ تُنلُٞر ٝت. 

  .تُ ؽَ ٝت٤َُٔ ت٠ُ تُؼزُر ٝتالٗنٞتء خضدح ػجّ تُعور خثُ٘لش 

  .تُـقح ٝتُعٞهذ ٝتُصٔره 

  .َػجّ شوج٣ر تُذتز ٝتُغؼٞه خثُلغ 

  .تُؼ٘ق ٝتُصٜٞه ًٞص٤ِر ُضج تُ٘وؼ 

  .ؼ٘ٞؾ تالـجتض 

  زتهتهٓثٕ تُٔ ج . 

  تالٗصفثه. 

 ْمٍٍ ٔانٕلبٌخ يُٓب:اشض انُفغٍخ نهًااعبنٍت ػالج االيش

 ٛن ُِ٘ٔٞ تُؽض٢ٔ ٝتُؽ٘ض٢ ٖٓ ٓرـِر تُنلُٞر.ترش٤ٜةر تُٔ .1

 تُؼ٘ث٣ر خثُصرخ٤ر تُؾف٤ر ٝتُؽثٗح تُٞهثب٢ ٝ ٣ثهذ تالٛصٔثّ خثُصـذ٣ر ٝتُّ٘ٞ. .2

 .ٙتءرلٓتؽدفس  ه تٗي تؽدفس هؼال تٝ تٗيترٛن كٞم كثهصٚ ٝػجّ شٌترػجّ شف٤َٔ تُٔ .3
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 ش٘ٔٞ ع ؾ٤صٚ ٝتصصوال٤ُصٚ.ٛن خؼَٔ ٓؼ٤ٖ تٝ ٛٞت٣ر ٓؼ٤٘ر ٢ٌُ ترتعـثٍ تُٔ .4

 م ك٢ تـالّ ت٤ُوظر.ترٛن ك٢ تُص ِؼ ٖٓ تالصصـترٓضثػجذ تُٔ .5

 ألٜٗققثتالؼدققثه ، تالهالهقق٢ ٓققٖ هققالٍ تالٗٔققٞذغ تُضقق١ٞ ُٝقق٤ش ّتزش٤ٔ٘ققر تُغققؼٞه تُققج٢٘٣ ٝتالُصقق .6

 ٓرـِر تُص٤ٌِق تُغرػ٢.

 ؽج٣و٤ٖ ال ـث٤ًٖٔ. ٕٛن ٝشغؽ٤غ تُصؼثٕٝ تالصر١ ٝتٕ ٣ٌٕٞ تالخٞتترج تُفٞته ٓغ تُٔكصؿ خث .7

 ّ تُذتز ٝشوج٣رٛث ٢ٌُ ٣ضصن٤غ تالٗصوثٍ ت٠ُ تُف٤ثذ.ترش٤ٔ٘ر تُعور خثُ٘لش ٝتـص .8

 انًذسعخ ٔانصحخ انُفغٍخ:

تُٔجهصر ٢ٛ تُٔاصضر تُرص٤ٔر تُص٢ شوّٞ خثُصرخ٤ر ٝتُصؼ٤ِْ ٝٗوَ تُعوثكر تُٔصنقٞهذ ٝشقٞك٤ر           

ٝٗلض٤ث  ٝتؼصٔثػ٤ث  ٝٛق٢ شقأش٢ خؼقج تالصقرذ تذ ٣قجهِٜث تُنلقَ تُظرٝف تُٔ٘ثصدر ُِ٘ٔٞ ؼض٤ٔث  ٝػو٤ِث  

ٓزٝهت  خثٌُع٤ر ٖٓ تُٔؼِٞٓثز ٝتُٔؼث٤٣ر تالؼصٔثػ٤ر ٝتُو٤ْ ٝتالشؽثٛثز ٝهٝه تُٔجهصر ٛقٞ شٞصق٤غ 

هتبققرذ ٛققذٙ تُٔؼِٞٓققثز خغققٌَ ٜٓ٘ؽقق٢ ٝٓقق٘ظْ ٝكقق٢ تُٔجهصققر ٣صلثػققَ تُنلققَ ٓققغ ٓؼ٤ِٔققٚ ٝ ٓالبققٚ 

 . ٜٝٓ٘ؽٚ تُجهتص٢

 خ فً انًُٕ انُفغً ٔانصحخ انُفغٍخ نهطبنتيغؤٔنٍبد انًذسع

  ٚشوققج٣ْ تُرػث٣ققر تُ٘لضقق٤ر تُقق٠ ًققَ كلققَ ٝٓضققثػجشٚ كقق٢ ـققَ ٓغققٌالشٚ ٝتالػصٔققثه ػِقق٠ ٗلضقق

 ٝتالصصوالٍ ٝتُصٞتكن تُ٘لض٢ .

 . شؼ٤ِْ تُنلَ ٤ًل٤ر شفو٤ن تٛجتكٚ خنر٣ور شصلن ٓغ ٓؼث٤٣ر تُٔؽصٔغ 

  ًْثكر .ٓرتػثذ هجهتشٚ ك٤ٔث ٣صؼِن خؽٞتٗح تُصرخ٤ر ٝتُصؼ٤ِ 

 .  تالٛصٔثّ خصٞؼ٤ٚ ٝتهعثه تُنثُح ٗلض٤ث  ٝشرخ٣ٞث  ٝتؼصٔثػ٤ث 

 تُٔاصضثز تالهرٟ ذتز تُؼالهر . تالٛصٔثّ خؼ٤ِٔر تُص٘غةر تالؼصٔثػ٤ر ُِنلَ خثُصؼثٕٝ ٓغ 

 . ٚشوج٣ْ تُٔؼِٞٓثز تُؾف٤فر ٝتُجه٤ور ُِٔاصضثز ذتز تُؼالهر خصرخ٤ر تُنلَ ٝؽفص  

 :ٔانصحخ انُفغٍخ  انًذسط 

  ػث٣قر تُ٘ٔقٞ تُ٘لضق٢ ٝشفو٤قن تُؾقفر ٛثٓث ك٢ ػ٤ِٔر تُصرخ٤ر ٝكق٢ ه تهتُٔجهصٕٞ ه٣ِٝؼح

ٓ٘ذ ههُٞقٚ تُق٠ تُٔجهصقر ٝـصق٠ ش رؼقٚ ٝٛقٞ  تُنثُحك٢  تُصأظ٤ركٜٞ هتبْ  نثُحتُ٘لض٤ر ُِ

 ص٢ًِٞ ـ٤ط ٣وصج١ خٚ تُص٤ِٔذ ٣ٝصؤؼ ع ؾ٤صٚ ٣ٝوِج صًِٞٚ. ٞذغٔٗ

  ز تهٜٓقث ٣وقّٞ خصؼِق٤ْت٠ُ ذُي  خثإلفثكرٌُٝ٘ٚ  فمػتُٔجهس ٤ُش ٗثهَ ٓؼِٞٓثز ٝٓؼثهف

 ج صقق٢ًِٞ ٣ٝؾققفؿ ٣ٝؼققثُػ ٛققذتترؿ ت١ تفققنترتُصٞتكققن كٜققٞ ٣غقق ؼ ٓظققثٛر ٝتػقق

 ج.ترتالفن

  ٕٞ٣صنِققح ذُققي  ٣ؼن٤ققٚ  هققج تُغقق٢ء الثفر تُ٘لضقق٤ر كلخثُؾقق٣ؽققح تٕ ٣ٌققٕٞ تُٔرخققٕٞ ٣صٔصؼقق

 ك٤ر ك٢ تُصؼثَٓ ٓؼْٜ.ترٝتُج٣ٔو تُنِدرشفو٤ن تالٖٓ تُ٘لض٢ ٝتُصٞتكن ٓغ 

 ٓ ٕٓؼثُؽصٜث ٖٝٓ ُغ ؾ٢ ٝتالؼصٔثػ٢ ٣ؽح غٌالز تُٔجهص٤ٖ ٝٓظثٛر صٞء شٞتكوْٜ تت

تالؼصٔثػ٤قر ٝتُصؼقح  ٛذٙ تُٔغٌالز ٓقث ٣صؼِقن خثُ٘ثـ٤قر تُٔثه٣قر ٝتُٞفقغ تُٔقثه١ ٝتٌُٔثٗقر
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ذُقي ػِق٠ ػِٔققٚ  ٝتالهٛقثم ًِٜقث ٓغققٌالز شقاظر ػِق٠ تُؾققفر تُ٘لضق٤ر ُِٔقجهس ٣ٝقق٘ؼٌش

 ٝهٝهٙ.

  ُنِدصٚخ٢ تُذ١ ٣ؽح تٕ ٣ٌٕٞ هجٝذ ؽثُفر شصأظر خغ ؾ٤ر تُٔر ُِنِدرتٕ تُؾفر تُ٘لض٤ر 

 تكؼِققٞت ٓعِٔققث)٣لؼققَ ٣ؽققح تٕ ٣ؼِققْ تٕ ه٤ققر ٓققث ٣ؼِٔققٚ هُٞققٚ  ٝتٕ تُٔرخقق٢ تُققذ١ ٣وققٍٞ ٓققث ال

 .(ٝتكؼَ ٤ُٝش ٓعِٔث تهٍٞ

 االظطشاثبد انُفغٍخ ٔانؼمهٍخ 

 انفشق ثٍٍ انًشض انُفغً )انؼصبة ( ٔانًشض انؼمهً ) انزْبٌ (

: ٛٞ ػدثهذ ػٖ ٓؽٔٞػر ٖٓ تالٗفرتكثز تُص٢ شفجض خقجٕٝ ٝؼقٞه هِقَ خقج٢ٗ تٝ  غًانًشض انُف

ػق١ٞ تٝ شِق ك٢ شر٤ًح تُٔخ ٝشأهذ ٓظثٛر ٓص٘ٞػر ٓقٖ تٜٛٔقث تُصقٞشر تُ٘لضق٢ ٝتٌُثخقر ٝتُوِقن 

ٝتالكؼثٍ تُوضر٣ر تُالإهته٣ر ٝتُصفقٍٞ تُٜضقص٤ر١ ٝتُؼؽقز ٝتُٔ قثٝف ٝتالكٌقثه تُضقٞهتء  ٝتُٞصثس

 تُص٢ شض٤نر ػ٠ِ تُلره .

ٓجهًثز تُٔر٣ـ ػِق٠ ٛقالٝس ٝٛقذ٣ثٕ ًٔقث  ك٢ : ٛٞ ػدثهذ ػٖ شغٞٛثز ًد٤رذ انًشض انؼمهً

٤ُثشٚ ٓضقاٝثػ ٝؿ٤قر هقثهه ػِق٠ شفٔقَ خ٤ٖ تُفو٤ور ٝتُ ٤قثٍ ٝٛقٞ ٣ؼق٤ظ كق٢ ػقثُْ هق ٤ٔ٣ز تٗٚ ال

ٝتالشؾققثٍ تُٔعٔققر خققثُٞتهغ ٓققغ تػققرتؿ )ذٛث٤ٗققر ( تهققرٟ هققج ٣رؼققغ تُقق٠ تصققدثج ٗلضقق٤ر تٝ هِققَ 

خثُقذٛثٕ ٝخؼقـ تُفققثالز  ُإلؽقثخرػقق١ٞ تٝ ٝظ٤لق٢ كق٢ تُقجٓثؽ ٓقغ ٝؼقٞه تصقصؼجتهتز ٝهتظ٤قر 

% ٓغ تالهقصالف خق٤ٖ تالظ٘ق٤ٖ 7تُؼؾثخ٤ر ٣ٌٖٔ تٕ شصفٍٞ ت٠ُ ـثالز ذٛث٤ٗر ٝخ٘ضدر هج شؾَ ت٠ُ 

 .تُٔرؿ ٝتصدثخٚ ٝتػٞتَٓ ٗغٞبٚ  ك٢ كد٤ؼر

 -ًثالش٢:ت٣قث ٝتُلرم خ٤ٜ٘ٔث ٣ٌٕٞ 

 تُؼؾثج تهَ هنر ٖٓ تُذٛثٕ . .1

تُٔققر٣ـ تُؼؾققثخ٢ ٣ؼصققرف خٔرفققٚ ٣ٝفققثٍٝ ت٣ؽققثه تُفققَ تُٔ٘ثصققح ُققٚ خثألصققث٤ُح تُصقق٢  .2

٣رفثٛث ك٢ ـ٤ٖ ال ٣ؼصرف تُٔر٣ـ ذٛث٤ٗث  خثٗٚ ٓر٣ـ خَ هج ٣عٞه خٞؼٚ ٓقٖ ٣٘دٜقٚ تُق٠ 

 خثُٔرؿ ٝػجّ تُضٞتء . ذُي ٣ٝر٢ٓ تالهر٣ٖ

٣ضصن٤غ تُؼؾثخ٢ تصصدؾثه ذتشٚ ٝٓؼثٗثشٚ ػ٠ِ ػٌقش تُٔقر٣ـ خثُقذٛثٕ ـ٤قط ال٣ضقصن٤غ  .3

 كْٜ ٓرفٚ .

ٝتٕ ًثٕ ه٤ِال  ٖٓ تُصٞتكن ٝتُصلثػَ ٓغ تُٔؽصٔقغ ػِق٠ ػٌقش تُٔقر٣ـ تُؼؾثخ٢ ُج٣ٚ هجه  .4

 خثُذٛثٕ ـ٤ط ٣ؼصوج تُدؼـ خفثؼصٚ ت٠ُ تُؼزٍ ٝههٍٞ تُٔضصغل٠ .

 ًَبرج يٍ االيشاض انؼصبثٍخ 

 شؼ٘ق٢ تُعقٞهذ تالٗلؼث٤ُقر تُفقثهذ ظٞهذ ؼثٓفر ٖٓ تُـقح لٝ تُ قٞف لٝ تُوِقن ًٔقث٢ٛ  انٓغتٍشٌب :

ِٜضقص٤ر٣ث ُ،لٓقث تُٔؼ٘ق٠ تالؽقنالـ٢  خثز تُلض٤ُٞٞؼ٤ر تُغقج٣جذترتُص٢ شؾثـدٜث تٌُع٤ر ٖٓ تالفن

صققثس صققدح الُٜققث كقق٢ ت٣ٞؼققج  كضقق٤ُٞٞؼ٤ر ٝتُصقق٢ ال ؿترلػققٚ ٓققرؿ ػؾققثخ٢ ٣٘نقق١ٞ ػ٤ِققٛققٞ 

 . ػق١ٞ
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تُنلُٞقر  ٖٓ تُؼٞتَٓ تُص٢ شٜٔج تُلره ُإلؽثخر خثُٜضص٤ر٣ث تالشٌثٍ تُغج٣ج ػِق٠ تُـ٤قر كق٢ أعجبثٓب :

تُنلقَ  ه تُؼنقق ٝهقجتع تُقذتز ٝٛق٢ صقٔثز شصٌقٕٞ ٝشرصقخ كق٢تهف كق٢ تُصدر٣قر ٝتصقصجترصالٝت

تُفرػ ػِق٠  ػَٔ تُٞتؼح لٝبٚ ٝتظثخصٚ ػ٠ِ تركتج٤ُِٚ ٝتُع٘ثء ػ٤ِٚ ٌٝٗعر ٖٓ تُذ١ ٗضرف ك٢ ش

٣ؼصٔقج ػ٤ِ٘قث كق٢ ًقَ  ـٔث٣صٚ ٖٓ لهَ فره لٝ هنر ٝ ال ٗصرى ُٚ كرؽر ُِؼَٔ تُٔضصوَ خقَ ٗجػقٚ

 .ع٢ء

  ض:اشاألػ

 ض ػهى انصٍغ انتبنٍخ:اشػال:تظٓش ْزِ ا ض فً اندبَت اندغًًاشػا.1

 ض حغٍخاشػا : 

 ٚ لٝ فقؼلٚ كوقجـضثصقتخثز ٣ؼث٢ٗ ٜٓ٘ث تُٔر٣ـ ٝذُي خثٗؼجتّ ترٝشصؽ٠ِ ػ٠ِ عٌَ تفن           

تُفش  تُذ١ شضددٚ ٝهج شصرًز ٓظثٛر تٗؼجتّ ُْخثألهشٜث لٝ تر٣فش خدرٝهذ خؼـ تُٔ٘دٜثز لٝ خف ال

ًٔقث ٣فؾقَ كق٢  ٤لصٜثظضر ٓٔث ٣اه١ ت٠ُ ػؽزٛث ػٖ لهتء ٝلٝ فؼلٚ ك٢ ـثصر ٖٓ تُفٞتس تُرب٤

 ٗق.الذٕ ٝتالتُؼ٤ٖ ٝت

 شظٜقققر كٔقققعال  ف خؾقققٞهذ ؼزب٤ققر لٝ ٤ًِقققر تركقققال٣٘صققثج تـقققج ت ـ٤قققط : ـر٤ًقققرؿ ترتػقق 

ٝظٜقٞه ـرًقثز شِوثب٤قر ك٤ٜقث لٝ تء تُؽضقْ تزؿ تُفر٤ًقر خثهشؽقثف كق٢ خؼقـ لؼقترػالت

 .تُصٞت ٕ تُفر٢ً ػ٘ج تُٔغ٢ لٝ تُو٤ثّ خأػٔثٍ ؼض٤ٔر كوجتٕ

 لٝف٤قط ٣قاه١ تُق٠ فقؼق تُغق٤ٜر ُِنؼقثّ ٜٝٓ٘ث ٓث ٣ظٜر كق٢ تُٔؼقجذ خ : خثك٤٘رؿ ترتػ 

 ؿ لهقرٟترخٚ ٝٛ٘قثى لػقترر ًضرػر تُص٘لش لٝ ف٤وٚ لٝ تفنتُصو٤ا ٝٓث ٣ظٜر ك٢ تُرب

 ؿ ٛضص٤ر٣ر ش صِق ك٢ عقجشٜث ٝكق٢ ٝفقٞؾ تهشدثكٜقث خثُفثُقرترك٢ ٛذت تُٔؽثٍ ٢ٛٝ لػ

 .تُؽض٤ٔر تُند٤ؼ٤ر 

ٓقٖ لٜٛٔقث  ؿ شظٜر كق٢ تُؽثٗقح تُؼوِق٢ ٝتُ٘لضق٢ترُِٜضص٤ر٣ث لػ ض انُفغٍخ ٔانؼمهٍخ:اشػالا .2

ؿ ػِق٠ عقٌَ ترػقالؽٍٞ تُالعؼٞه١ ًٔث هج شظٜر خؼقـ تتُّ٘ٞ ٝتُص كوجتٕ تُذتًرذ ٝتُٔغ٢ لظ٘ثء

 تُؼو٤ِر ٣ؾثـدٜث فؼق ك٢ تُوجهذ ػ٠ِ تُ٘نن ٝتُصؼد٤ر. ؼٔٞه ك٢ تالصصؽثخثز

 : انمهك انؼصبثً

٣ضقصن٤غ تُغق ؼ ػ٠ِ تٗٚ هٞف ؿثٓـ ؿ٤قر ٓلٜقّٞ ٝال ٣ٌٖٔ شؼر٣ق تُوِن تُؼؾثخ٢             

ٕ تٛققذت تُصؼر٣ققق  ٕ ٣غققؼر خققٚ لٝ ٣ؼققرف صققددٚ كٜققٞ هه كؼققَ ُ نققر ؿر٣ققز١ هتهِقق٢ ٣ٝصقققؿ ٓققٖت

ك٤ ثف تُلره (  IDتُٜٞ ) ٓؾجه تُوِن تُؼؾثخ٢ ٣ٌٖٔ هتهَ تُغ ؼ ك٢ تُؽثٗح تُذ١ ٣نِن ػ٤ِٚ

ٝ شجكؼقٚ ٤ُوقّٞ خؼٔقَ ل ٣ٌٖٔ فدنٜث لٝ تُصفٌْ ك٤ٜقث ٝهقج ٕ شـرهٚ ٝشض٤نر ػ٤ِٚ ٗزػر ؿر٣ز٣ر الت

 . خثألذ٣ٟلٌر ك٢ لٓر هج ٣ؼٞه ػ٤ِٚ 

شٞهقغ  ذت ٓقرؿثوِقن ُٜقْ ٗظقرذ شغقث(٤ٓر ُِٔضقصودَ كقٕ ٓؼظْ تُٔؾثخ٤ٖ خٜذت تُ٘قٞع ٓقٖ تُت          

ٝتفقفث ػ٘قجٓث ٣فقرّ  كلقثٍ ك٤دقجٝالتذت شزٝغ هثف ٖٓ تُلغقَ لٓقث ػ٘قج ت ٣ثهذ ٓرفٚ لٝ تُٔٞز ٝ

لهٞشققٚ لٝ تُصٜج٣ققج تُٔضققصٔر  ضققٚ ٓققٖظققثهذ تُـ٤ققرذ كقق٢ ٗلتتُنلققَ ٓققٖ تُفققح ٝتُرفققث ٝتُصوققج٣ر لٝ 

ضقٚ ٓقٖ تُظقالّ ٝتُند٤قح ٝشظٜقر ٗل ٝتصصؼٔثٍ تُغجذ ػ٠ِ ًَ ؽقـ٤رذ ًٝد٤قرذ ٝتظقثهذ تُ قٞف كق٢
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ج ك٢ تُضِٞى ترٝـرًثز ؿ٤ر ٓضاُٝر ٝتفن ١تهته ههتفٚ ػ٠ِ عٌَ شِؼعْ ك٢ تٌُالّ ٝتهترلػ

ٝٝهٝه ٤ٍٓٞ ٝهٝتكقغ تُنلُٞر صرػثٕ ٓث ٣زٍٝ خ٘ٔٞ تُنلَ ٝخِٞؿٚ  ال لٕ ٛذت تُ٘ٞع ٖٓ تُوِن ك٢ت

 .ًثز تههالتُرعج تُؼو٢ِ ٝ ٣ثهذ تُصؽثهج ٝتٓقثكث ت٠ُ صرػر  هترؼج٣جذ خثصصٔ

 ًْٔ: ثالثخ إَٔاع يٍ انمهك ًٌٍٔض فشٌٔذ

 ٣ضٔغ كؼ٘جٓث  هثهؼ٤ر خؼٞتَٓ تُٔصؼِور تالصصؽثخر ٛٞ ـ : انًٕظٕػً) انٕالؼً ( انمهك .1

 هِوث   ٣ؼج ُٚ ٣صؼرؿ تُذ١ تُوِن كثٕ ٣ضٌٜ٘ث تُص٢ تُٔفِر ك٢ صرهر ـؾٍٞ خؼـ تُ٘ثس

 هِوْٜ ٝتٕ ، تُ٘ثس خؼـ ػ٘ج تُوِن ٣ع٤ر ٓ٘صغر خٞخثء ع ؼ ٝكثذ تٕ ًٔث ، ٓٞفٞػ٤ث  

 . ٓٞفٞػ٤ر خؾٞهذ شفج٣جٙ ٣ٌٖٝٔ هثهؼ٢ ٓؾجهٙ ألٕ ٓٞفٞػ٤ث   ٣ؼج

 تٝ شغ ٤ؼ ػٖ تُلره ٣ٝؼؽز تُٔ ثٝف صدح ك٤ٚ ٣ؼرف ال تُذ١ ٝٛٞ  ـ : انؼصبثً انمهك .2

 تُ٘ٞع ٛذت ك٤ٜث ٣ظٜر ظالض ؽٞهت  (  كر٣ٝج)  ٣ٝٞفؿ ، خوِوٚ ٣رشدل ٓفجه ٓٞفٞع شفج٣ج

  ـ:  ٢ٛ تُوِن ٖٓ

 ً٣٘صغرػ٠ِ تُذ١ ، ُِٔر٣ـ تُـثٓـ خثُغؼٞه تُؾٞهذ ٛذٙ ٝشصؽ٠ِ: ػبو لهك صٕسح ف 

 ، تُؾقف٤ر تُ٘ثـ٤قر كق٢ ٝهِقن ، تُقجهٝس كق٢ هِقن ك٤ٚ ٝتُلره ٓٞفٞع تٝ ٓٞهق ٖٓ تًعر

 .... تُٞظ٤ل٢ تُٔضصودَ ػ٠ِ ٝهِن ، تالؼصٔثػ٤ر تُؼالهثز ك٢ ٝهِن

 ًٛققذت ٓظٜققر تٕ: خبصححخ يٕظححٕػبد أ يحححذدح نًٕالححف يشظححٍخ يخححبٔف صححٕسح فحح 

 ٝؼٜقر ٓقٖ ٝٛقٞ ، خٜقث تُٔرشدنقر ٝتُٔٞفقٞػثز ٓع٤رتشقٚ ٓقغ شص٘ثصقح ال ٝ ظقثهٙ تُٔرؿ

 ه(٣ققر تٝ تُققجّ ه(٣ققر شع٤ققرٙ تُققذ١ ًققثُوِن ، ُالصققصـرتج ٣ٝققجػْٞٛ صقق ٤ق ت٥هققر٣ٖ ٗظققر

 .  تُفغرتز خؼـ تٝ تُزٝتـق خؼـ ه(٣ر تٝ ؼ٘ث ذ ًٓٞح

 ًػ٘قجٓث ٣وِقن خثُؾقرع تُٔؾقثج كثُغ ؼ:  يخٍف شً  حذٔث نتٕلغ تٓذٌذ صٕسح ف 

 ٣٘صثخقٚ ػ٘قجٓث ٣وِقن تُوِقح خٔقرؿ ٝتُٔؾقثج ، تُؾقرع تػقرتؿ شغدٚ ظثٛرذ خأ٣ر ٣فش

 . تُوِح خٔرؿ ػالهر ذتز شٌٖ ُْ ٝتٕ ـص٠ ؽجهٙ ػقالز ك٢ شغ٘ػ

 :  يب ٌأتً آًْب يٍ اٌ اال انؼصبثً انمهك اعجبة تتؼذد:   انؼصبثً انمهك أعجبة

 .  تُد٤ة٤ر خثُؼٞتَٓ تُٞهتظ٤ر تُؼٞتَٓ ش صِل ٝهج ، تُفثالز خؼـ ك٢ تُٞهتظ٢ تالصصؼجته ـ 1

 تُٔؽصٔؼققثز ٝشؼوّققج ٝتُد٤ة٤ققر ٝتُعوثك٤ققر تُفقققثه٣ر ٝتُقققـٞك ، تُقققثؿنر تُف٤ققثذ ٓٞتهققق ـقق 2

 تُٔضقثػجذ تُؼٞتٓقَ ٓقٖ ٛقذٙ ًقَ ، تُٔؼثؽقرذ تالٗضقثٕ ٝتـص٤ثؼقثز تُٔصنِدقثز ٝ ٣ثهذ تُفج٣عر

 ت٠ُ تفثكر ، ٝؼزهٛث تُف٤ثذ ٓج شودَ ٝػجّ تُوِن ػؾر ك٢ ٗؼ٤ظ ٗفٖ ، تُٔرؿ ٗغٞء ػ٠ِ

 ٝتُٞـققجذ ٝتُٜققْ تُ ققٞف خؼٞتٓققَ رتُٔعوِقق تُوِوققر ٝتُد٤ةققر ، تالكققرته خقق٤ٖ تُٔ٘ثكضققر ػ٘ؾققر ٝؼققٞه

 شز٣ج ػٞتَٓ ًِٜث تالصرذ ٝشلٌي ، تالصر١ تُؽٞ ٝتفنرتج خثألٖٓ تُغؼٞه ٝػجّ ٝتُفرٓثٕ

 . تُٔرؿ خٜذت تالؽثخر ٗضدر ٖٓ

 ذًر٣ققثز ش٘غققل تُصقق٢ تُفثفققر ،ٝٓغققٌالز ٝتُغقق٤ ٞهر ٝتُٔرتٛوققر تُنلُٞققر ٓغققٌالز ـقق 3

 ٝتُفرٓقثٕ ٝتُصضقِل تُوضقٞذ ٓعَ تالكلثٍ شرخ٤ر ك٢ تُ ثكةر ٝتُنرم تُٔثف٢ ك٢ تُؾرتػثز

 .  ت٥هر٣ٖ ٓغ تُغ ؾ٤ر تُؼالهثز ٝتفنرتج



 المرحلة : الثانية 
 م.م منتهى صبار                                القسم : الجغرافية                                                                 

 ٓث٤ُققر هضققثهذ تٝ ػز٣ققز ًٔقٞز تُٔلثؼةققر تُ٘لضقق٤ر تُؾقجٓثز ٓققٖ ػققجه تُق٠ تُلققره شؼققرؿ ـق 4

 ٤ٜ٘ٓقث   تٝ ٝتؼ٤قث    تٝ تهصؾقثه٣ث   ٝتُلغقَ خثإلـدقثك ٝتُغؼٞه ٝتُٔصثػح ٝتال ٓثز ٓلثؼةر ًد٤رذ

 ... ُِوِن ٓفلزتز خٔعثخر شؼصدر ػٞتَٓ ًِٜث

  ـ:  انؼصبثً انمهك اػشاض

 ٝتُ٘غقققثك ٝتُف٣ٞ٤قققر تُنثهقققر ٝٗوقققؼ تُؼقققثّ تُققققؼق ٝشغقققَٔ/  تُؽضققق٤ٔر تألػقققرتؿ 

 تالصققدر٣ٖ ٣ٜجبققٚ ال تُققذ١ تُٔضققصٔر ٝتُؾققجتع ٝتُصؼققح ، تُؼقققالز ٝشققٞشر ٝتُٔعققثخرذ

 كقق٢ ٝ الّ تُ٘ققدـ ٝصققرػر تُٞؼققٚ ٝعققفٞج ، تالؽققثخغ ٝتهشؼققثط تُؼققرم ٝشؾققدح

 ٝتُغقؼٞه تُصٜ٘قج ٝٗٞخقثز ، ٝػضقرٙ تُصق٘لش ٝتفقنرتج تُقجّ فـل ٝتهشلثع تُؾجه

 .  ُِنؼثّ تُغ٤ٜر ٝكوجتٕ خثُـع٤ثٕ

 تُؼقثّ ٝتُصقٞشر ٝتُٔضصودَ تُؾفر ػ٠ِ ٝتُوِن تُؼثّ تُوِن ٝشغَٔ/  تُ٘لض٤ر تالػرتؿ 

 تالصقققصعثهذ ٝصقققُٜٞر تُزتبقققجذ ٝتُفضثصققق٤ر تُرتـقققر خؼقققجّ ٝتُغقققؼٞه تالصقققصورته ٝػقققجّ

 ٝتالًصصقثج ٝتُٜقْ تُوقرتهتز تش قثذ كق٢ ٝتُصقرهه ٝتالهشدقثى ٝتُغقي خثُ ٞف ٝتُغؼٞه

 تُؼٔققَ ػِقق٠ تُوققجهذ ؼقٝفقق تُققذٖٛ ٝعققرٝه ٝتالٗصدققثٙ تُصر٤ًققز ٝفققؼق ٝتُصغققث(ّ

 ...  ت٥هر٣ٖ ٓغ تُؼالهثز ٝصٞء ٝتالٗصثغ

 تُؼ٤ِقث خثُذتز تُٔرشدنر تالـدثك ـثالز ك٢ تُوِن ٛذت ٣ظٜر : ثبنزَت ٔاالحغبط انخهمً انمهك ـ 3

 صققًِٞث   تُلققره صققِي كققثذت ، ٝتُصوث٤ُققج تُوقق٤ْ ٓققغ ٣٘ضققؽْ تُققذ١ تُؽ٤ققج تُضققِٞى فققٔثٕ ػِقق٠ شؼٔققَ تُصقق٢

 شؼٌضٚ خٔث صصؼثهدٚ ٝتٜٗث تُؼ٤ِث ألٗثٙ   تـدثكث   ٣غٌَ تُضِٞى ٛذت كثٕ ، ف٤ٔرٙ تٝ تُٔعَ ٓغ ٣صؼثهؿ

 ٝخققثُو٤ْ تالُٝقق٠ تالؼصٔثػ٤ققر خثُص٘غققةر ٓققرشدل ٝٛققٞ ٝتُ ؽققَ تُققذٗح ٓغققثػر شفققرى هِققن ٓققٖ ػ٤ِققٚ

 .تُج٤٘٣ر ٝتُٔعَ ػ٤ِٜث شرخ٠ تُص٢ ٝتُصوث٤ُج

 (انُفظ خغًٍخ)  تٍخيبض انغبٌكٕعٕاشاألي

ٛقق٢ تٓققرتؿ ٝتفققنرتخثز ؼضققج٣ر شقق٘ؽْ ػققٖ تُٔؾققثػح تالٗلؼث٤ُققر ٝشصٜقق٤ػ خضققددٜث ٝشغقق٤ر تُقق٠ 

تُؼالهقققثز ٝتُصقققرتخل خققق٤ٖ ٝظقققثبق تُؽضقققْ تٝ تالفقققنرتخثز تُٞظ٤ل٤قققر ٓقققٖ ؼٜقققر ٝخققق٤ٖ تُقققجٝتكغ 

 ٝتـص٤ثؼثز تُلره ٖٓ ؼٜر تهرٟ . 

 : أعجبثٓب

 ٝٛذت تُؼثٓقَ ٓقٖ لهقٟٞ تُؼٞتٓقَ تُٔقاظرذ هقٞذ ٝٝفقٞـث ٝتهشدثكقث خقثُٔرؿ : تُؼٞتَٓ تُ٘لض٤ر .1

٣ؽقرؾ  تُضث٣ٌٞصٞٓثش٢ ٝخ ثؽر ػ٘جٓث ٣ظٜر لظرٙ خغٌَ ٓلثؼا ٝخؾٞهذ عقج٣جذ ًثالػصقجتء تُقذ١

 . ُو٤ْ لٝ ٓٞز ػز٣ز خغٌَ ؿ٤ر ٓصٞهغتُذ١ ٣صؼثهؿ ٓغ ت أتُ نتٝ ٓر ترتٌُ

 ُِٔققرؿ ٓعققَ ـثُققر شٌقق٣ٖٞ تُوِققح لٝٝؼققٞه شٌقق٣ٖٞ ؿ٤ققر ٓصٌثٓققَ كقق٢ تُؼقققٞ تُققذ١ ٣صؼققرؿ  .2

ٝٛقذت  تُقؼق ك٢ تُربر لٝ تُوؾدثز كق٢ ٓقرؿ تُرخقٞ تٝ ٤٣ٖ ك٢ ـثُر فـل تُجّ لٝ تُ٘وؼترتُغ

شوقثّٝ  تالٗلؼث٤ُقر ال ٣ؼ٢٘ لٕ تُٔرؿ ؼثء خضدح تُقؼق لٝ تُ٘وؼ ٌُٖٝ تُذ١ ٗؼ٤٘قٚ لٕ تُققـٞك

 .ػقثء تُقؼ٤لر لٝ تُٔصؼدر ال ظثهٛث ت
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ؿ ترلػق ء ت٠ُ ٓٞتهق ٓرفق٤ر صقثخور ش٤ٜقا تُق٠ لٕ شظٜقر ػ٤ِقٚػقثاله شؼرؿ خؼـ تترشٌ .3

خضققرػر  شوققٟٞ ػِقق٠ ٓوثٝٓققر تظققر تُفققثالز تالٗلؼث٤ُققر كصؾققثج شضقق٤ٔٔٚ ٓصٞت٤ُققر كقق٢ تُٔؼققجذ هققج ال

 .٣ٌٞصٞٓثش٤رثؿ صترخأٓ

ٓقٖ  هتركقالغ ؼ ٝذُقي ُٞؼقٞه كقرٝم كره٣قر خق٤ٖ تل٤ٔٛر تُؼقٞ تُٔؾثج خثُٔرؿ خثُ٘ضدر ُِ .4

"لٕ تُ دقر  ه ػ٘جٓث ٣٘لؼِٕٞ ٣ؼدرٕٝ ػٖ ذُي خوُْٜٞتركالكدؼـ ت ػقثءُألز١ ـ٤ط تُٔؼ٠٘ تُرٓ

تُ دققر ال ٓققزم  ٓققزم هِدقق٢ "كقق٢ ـقق٤ٖ ٣وققٍٞ لهققر "لٕ تُ دققر لٝهققق ػوِقق٢ "ٝهققج ٣وققٍٞ ظثُققط "خققثٕ

 .ٌٝٛذت ش صِق ههٝه كؼَ تشق ت هه ػ٠ِ ٓ٘دٚ ٝتـج  ًدج١"

لٕ  ه تُؼثبِقر تُق٠تركقتٖ تُص٤ٜا تُذ٢٘ٛ ُِٔرؿ لٝ شٞهؼٚ ـ٤ط ٣قاه١ تُٔقرؿ تُقذ١ ٣وقغ ُلقره ٓق .5

تُٔٞهٝظقر  ٣ضَٜ ظٜٞهٙ ػ٘ج ع ؼ لهر ٝكق٢ ٗلقش تُؼققٞ ُٝق٤ش تُٔوؾقٞه ٛقٞ تُد٤٘قر تُؽضق٤ٔر

 .ُٜث  ؽثخر ٝشؼ٤ظ ـثُر شٞهغالتُفثُر تُ٘لض٤ر تُص٢ شصرًز ـٍٞ تتُؼثبِر ٝتٗٔث ٛٞ  هترألك

٣ لقق ػقٖ  ثه٤ٖ هجتُ٘صثبػ تُص٢ هج شاه١ كثبجذ ُِلره خضدح تُٔرؿ كثُغَِ تُٞظ٤ل٢ ك٢ تـج تُض .6

 .ػ٤ر تهػٔثٍ تُزالتُٔرؿ ٓضا٤ُٝثشٚ ك٢ ت

 يبتٍخ:عٕض انغبٌكٕاشاألي ثؼط يٍ ًَبرج

 -ة اندٓبص انذٔسي ٔأًْٓب: اشاظط

 استفبع ٔاَخفبض ظغػ انذو:

تُلره ٝخ ثؽر ػ٘ج تُذ٣ٖ ٣صؽقثٝ ٕٝ ٓرـِقر ٓصوجٓقر ٓقٖ تُؼٔقر تُذ١ ٣دذُٚ  تُٔضصٔرج ؽٜتُلٕ       

 ٤٣ٖ تُوِح ٝشاه١ ت٠ُ شرصدثز ه٤٘ٛر ك٤ٜث شؽؼِٜث ؿ٤ر هقثههذ ػِق٠ تُو٤قثّترشؾِح ك٢ ع شاه١ ت٠ُ

 ال ه ٗغقثك تُؽضقْ ٝـ٣ٞ٤صقٚ ٝٛقذت ٝتٕ ًقثٕ ٓودقٞال ٌُٝ٘قٚترٜث ك٢ شٔر٣ر تُجّ تٌُثك٢ الصقصٔخٞظ٤لص

ٓقٖ تُٔؼقرٝف لٕ تُفقثالز تالٗلؼث٤ُقر شقاه١ تُق٠ تهشلقثع ، ٝضقٜث ٣٘صغر ػ٘ج ًَ تٌُدقثه خثُجهؼقر ٗل

ٕ خثٗصٜقثء تُفقثالز تالٗلؼث٤ُقر ٣دقجل تُققـل تٌُٖٝ ٖٓ تُٔؼرٝف ل٣قث  تُ٘ثس فـل تُجّ ػ٘ج تؿِح

تُفثالز تُٔرف٤ر ٣ؾثج تُلره خثهشلثع تُقـل هٕٝ ٝؼٞه ـثُر تٗلؼث٤ُر ظقثٛرذ  خثالٗ لثؿ ٝك٢

 ثصقصؽثخرًه٣ٝر الػ٘جٓث ال شضصؽ٤ح تُفثُر ت٠ُ ت ترٔٞهق ٝشزهته تُفثُر صٞءت لٝ هنخثُ لٝ ـثفرذ

 .ٓنٔة٘ر 

 ًٔث لٕ ٛ٘ثى ـثالز تٗ لثؿ تُقـل ػقٖ تُفقج تُند٤ؼق٢ شفقس شقأظ٤ر تُفقثالز تُ٘لضق٤ر ػ٘قج       

 ُألٝػ٤ر دل تُؼؾد٢قج ػ٤ِٔر تُترػ٘جْٛ ػ٠ِ عٌَ ٗٞخثز خضدح تفن ه ٝهج ٣ٌٕٞتركالخؼـ ت

ٓضصٔر ٝخ ثؽر  ٣ٞر ًٔث ٣فجض ك٢ خؼـ ـثالز تُ ٞف تُغج٣ج ًٔث هج ٣ٌٕٞ تٗ لثؿ فـلتُجٓ

ر ُٜقث ٤فقتُقج٤َُ ػِق٠ لٕ ٛقذٙ تُفقثالز تُٔر ٕ،ت٠ تُٔؾثخ٤ٖ خقثُصفٍٞ تُؼؾقد٢ ػ٘ج خؼـ تُٔرف

 . ه ذتز تظر كؼثٍ ك٢ تُٔرًز تُؼؾد٣٢ؼصٔج ػ٠ِ ٓٞت ؽِر ًد٤رذ خثُؽثٗح تُ٘لض٢ ٛٞ لٕ تُؼالغ

 -ثبد اندٓبص انٓعًً ٔأًْٓب: اشاظط

 لشحخ انًؼذح
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رـقر تُٔؼقجذ هتُص٢ شفؾَ ك٢ تُٔؼقجذ ٝش٘قصػ ػٜ٘قث ػ٠ِ تُرؿْ ٖٓ ػجّ ٝفٞؾ تُصلثػالز           

ٝتُؼققث٢ُ ٣ققجهًٕٞ  ال لٕ تُـثُد٤ققر تُؼظٔقق٠ ٓققٖ تُ٘ققثس ٝخ ثؽققر ذ١ٝ تُٔضققصٟٞ تُعوققثك٢ تُٔصٞصققلت

ٕ تهٓقٖ ش قجط كق٢ ؼقج خثز تُٔؼجذ ٝٓث شصٔ ـ ػٜ٘ثترو٣ٞر خ٤ٖ تُفثالز تُ٘لض٤ر ٝتفنتُؼالهر تُ

شٌعقر ٓالـظصٜقث ػ٘قج خؼقـ  لٕ ٛقذٙ تُفقثالزعقؼر ٝتُ٘قثظٞه التُٔؼجذ ٝظٜٞه تُورـر خثُصف٤ِقَ ٝت

٣ٌلق٢  تُ٘لضق٤ر تُصق٢ صقددصٜث ٌُٝقٖ ذُقي ال ٝفثعالٌٖٔ ٓالـظر  ٝتُٜث ػ٘جٓث شصفضٖ تتُ٘ثس ًٔث ٣

ك٤ٜث ػ٠ِ تصقص جتّ  تصثز تػصٔجتهخج (ُٝق ُٝٝق) ه٤ُال ٣ٌٕٞ خج٣ال ػٖ تُدفط تُؼ٢ِٔ ُٝذت كوج هثّ

٤ٛقر ٝتُوِقن شز٣قج تره ُفثالز ٗلضق٤ر ؽقؼدر ًثٌُتُلر شؼرؿ ٝشٞؽال ت٠ُ تٗٚ ًِٔث(لٗدٞخر تُٜقْ )

ٕ ٝتُ ققٞف شوققَ ٝكقق٢ ٛققذٙ ـققثالز تٗلؼث٤ُققر لهققرٟ ًققثُفز شٜققثت كرتتـرًققر تُٔؼققجذ ٝشز٣ققج ٤ًٔققر 

ز تت  ركقتشصٞهقق  ٝهقج شٞؽقال ل٣ققث تُق٠ تٗقٚ ال، ٝتالٓصؾثؽق٤ر   ٣قرتركالتُفرًثز تُٜقق٤ٔر ٝت

ًأٜٗقث ش٘صظقر كؼقثّ  هقر ُٝقذت كقثٕ تُٔؼقجذ شضقصٔر  ٓؼثء خقَالخؼج ٓرٝه تُنؼثّ ٝتٗصوثُٚ ت٠ُ ت تُٔؼجذ

ٜٗث ٝشِق هال٣ثٛث ،ٝشقذٛح تهٝهج ٣اه١ ت٠ُ ش جط ؼج ز ـثٓق٤ر هٕٝ ٝؼٞه تُنؼثّت تركتشصودَ 

 ـَ شصنٞه ك٤ٜث ـثُر ـجٝض هرـر تُٔؼجذ ٢ٛٝ:ترٓ ت٠ُ لٕ ٛ٘ثى لهخغ (كالٗجه  هٗدثه)

ٝتُٔٞؽقِر تُٞصقل  ؽتُؼؾقد٤ر خثُقجٓث ٤ُقثفالصق٤ةر ػِق٠ ت تهٗلؼثالز تُغقج٣جذ تُصق٢ شؼنق٢  ظقثتال .1

 .ُِؽٜث  تُٔؼج١ 

تُؽقٞع جهًِٝٞه٣قج ػقٖ تُفثؼقر كصظٜقر ـثُقر ٗصقثغ ـقثٓـ ت٤ُٜتخثز شز٣ج ٖٓ ترلٕ ٛذت تالفن .2

 .ك٤ص٘ثٍٝ تُغ ؼ كؼثٓث ٣ز٣ج ػٖ ـثؼصٚ ٣ٌٕٝٞ صددث ك٢ فره تُٔؼجذ 

صقق٤ر رج ٣قققن ز كقق٢ تُؼقققالز تُِٔضققثء ٝشقققنرج ػ٤ِٔققثز شوِؾققثشٜث ٝخققذُيترشظٜققر شققٞش .3

 .ت٠ُ ش٤ٜػ تُـغثء تُدثك٢٘ ُِٔؼجذ تُنؼثّ ٣ٝاه١ 

شدقجٝ ط ٣ٌٕٞ خٔعثخر خجت٣ر ُِورـقر ٝهقج ٣اه١ ـثٓـ ت٤ُٜجهًِٝٞه٣ج ٓغ شٞشر تُؼقِر ت٠ُ ش ج .4

 .تُفثُر ظثٛرذ ػ٘ج تُلفؼ خأعؼر تًش 

 شخبص انًصبثٍٍ ثمشحخ انًؼذح:الانطبثغ انؼبو نغًبد ا

   كن ٛذت تُجتكغ ـثالز كغَ ٓصٌره لٝ هٞفترػ٤ِث ٝكٔٞؾ ٝتصغ ٣ٝ ٛجتفالهتكغ ٝتفؿ 

 ٖٓ تُلغَ

 هققر٣ٖ ٝتُرؿدققر كقق٢ تالصققصوالٍ ٝػققجّ ال٣ْ خقق٤ٖ تُرؿدققر كقق٢ تالػصٔققثه ػِقق٠ تع ٓضققصجترؽقق

 . خثألهر٣ٖ تالهشدثك

  ٣ظٜر ػ٠ِ تؿِح تُٔؾثخ٤ٖ خورـر تُٔؼجذ ٤َٓ ُضِٞى ٌٓصةح. 

 ٝخثز تٌُف٤ُٞر ٣ٌعر تُٔؾثخ٤ٖ خورـر تُٔؼجذ ٖٓ شؼثك٢ تُٔغر. 

  ه تُف٤قثذ تُزٝؼ٤قر ٝخ ثؽقر ػ٘قجترهرـقر تُٔؼقجذ ٓقٖ ٣غقؼر خؼقجّ تصقصو٣ٌعر خق٤ٖ ٓرفق٠ 

 .تُ٘ضثء 

 -ثبد خٓبص انغذد ٔأًْٓب : اشاظط

 -: (انغًُخ انًفشغخ)انجذاَخ 
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 تُضققٔ٘ر كقق٢ تُٞهققس تُفثفققر ظققثٛرذ تصققصرػس تٗصدققثٙ تُ٘ققثس ػِقق٠ ٓضققصٟٞ ًققَ تُؼٞتبققَ            

 ؼصدقر تُضقٔ٘ر ٓرفقثشتُوقثهذ تالؼصٔقثػ٤٤ٖ ٝتُض٤ثصق٤٤ٖ ٝكدقثء ٝالٝتٛصٔقثّ تاصضثز ٝتُغقؼٞج ٝتُٔ

 صقدثج ُٜقث شصؼقجٟ ـقجٝه تُـقذتء تُق٠ لٓقٞه لهقرٟ ٗلضق٤ر ٝشٞ ٣قغالٓثش٢ ك٢ٜ شص٤ٔز خثٕ تصٞصث٣ٌٞ

 .تٌُٔ٘ٞ  ٖٓ تُغفّٞ شٞ ٣ؼث ؿ٤ر ٓص٘ثصن 

 يصبدس انغًُخ ٔأعجبثٓب:

 رٓثٕ تُؼثكل٢ تُوِن تُ٘لض٢ ٝتُف. 

 ك٢ خؼـ لؼٜزذ تُؽضْ  ج ٤ٔ٤ًث١ٝترتفن. 

 تُصٌُ٘ٞٞؼ٤ققر كقق٢ ٓققٖ ز تُفج٣عققر تزثك ٝتالػصٔققثه تُغققج٣ج ػِقق٠ تُٔ٘ؽققهِققر تُفرًققر ٝتُ٘غقق

ػِقق٠ تؿِققح تُفثؼققثز تُصقق٢ ٣فؾققَ ػ٤ِٜققث تُلققره تُؼققثه١ خ٘غققثكٚ تُغ ؾقق٢ تُفؾققٍٞ 

 .تُفر٢ً 

  ز تالؼصٔثػ٤قر تُٔصؼِوقر تهصدقثػخ٘قٞع تُنؼقثّ ٝلٝهقثز ش٘ثُٝقٚ ٝتالتُصرخ٤ر تُ ثكةر تُٔصؼِور 

 .خٚ 

 ٓػ٘قج تُقدؼـ ٌُٝ٘قٚ فقؼ٤ق ؼقجت ػ٘قج تُدقثـع٤ٖ ٝٛ٘ثى ػثَٓ  هر ٣ؼج ك٢ ٓوجٓر تُؼٞت َ

تُٔقرؿ  صقر خٜقذتاله خؼـ تتركتظر ٝتُغٞتٛج ػ٤ِٚ تخصالء ػجه ًد٤ر ٖٓ تهٝٛٞ ػثَٓ تُٞ

ك٢  هرٟ ًثُورـرالٓثش٤ر تصٞؿ تُضث٣ٌٞترٓالتُٔالـظر ش٘ضفح ل٣قث ػ٠ِ لًعر ت ٝٛذٙ

 .ٝتُغو٤ور ٝؿ٤رٛث تُٔؼجذ ٝفـل تُجّ تُ د٤ط 

 -ثبد اندٓبص انؼصجً ٔأًْٓب: اشاظط

  انصذاع انُصفً :

خثُدؾققر  جترس خؾققٞهذ عققج٣جذ ٓؾققفٞخث خثفققنترٛققٞ تُققْ ٣٘صققثج ٗؾققلث ٝتـققجت ٓققٖ تُقق             

الز تُصق٢ ُفقثٝتؽ ًز تُدؾر ك٢ تُقجٓثترٝذُي خضدح تظر ٛذت تُٔرؿ ػ٠ِ ٓٝـثالز ػ٠ٔ ٗؾل٢ 

تُفجٝض ٝتٗٔقث تُقذ١ ٣فقجض  تُ٘ؾق كول ـثالز ه٤ِِر ؽثخرخإؽق خثُغو٤ن خغٌِٜث تُصو٤ِج١ ل١ شٞ

 .ٛٞ تُْ ٝؽجتع ػثّ ٣صرًز ك٢ تـج تُ٘ؾل٤ٖ خغٌَ لًعر 

َفغححً  ٌ انؼٕايححم انتححً تححؤدي انححى  ٓححٕس ْححزا انًححشض أٔ انححى صححؼٕثخ ان ححفب  يُححّ راد غححبثغا

:ًْٔ 

  ت٠ُ ٓٞهق لـدنس ك٤ٚ لػٔثُْٜ خغٌَ ؿ٤ر ٓصٞهغ  تألكرتهشؼرؿ. 

 ٞٓٝ ؼٜر تُٔٞتهق تُؽج٣جذ تتُصـ٤٤ر تُضر٣غ ٝتُٔلثؼا ك٢ شفَٔ تُٔضا٤ُٝر. 

 ر تُفؾققٍٞ ػِقق٠ تُققزٝتغ ٓٔققٖ ٣فققح لٝ شٜج٣ققج تُلققره خٔققث ٣ٔققش ع ؾقق٤صٚ ٗلضقق٤ث ًؾققؼٞخ

 .صر تُص٢ ٣رؿح ك٤ٜث تهؽؼٞخر تُفؾٍٞ ػ٠ِ ٗٞع تُج

 : ثؼط اػشاض انًشض

 .ٝشصوِؼ ٝػ٤ر كصصٔجه الز ٝتتر٣ٝغصج ٓٔث ٣اه١ ت٠ُ ٗدـ تُغؼ٤ ٣فؾَ تُقـل تالٗلؼث٢ُ .1

 .٤٣ٖ ٝتُٔؽثٝهذ ُٜث ٝشظٜر تالالّ ترتُٔصؾِر خثُغ ؾثجػألُف تُٜ٘ثب٤ر تركالشضصعثه ت .2
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تُفثُقر ه لٝ ٛقجٝء ترّ لٝ ٛقجٝبٜث ػِق٠ تصقصٔالز ٝٓقث ٣ؼودٜقث ٓقٖ تتره ٛذٙ تُصـ٤٤تر٣صٞهق تصصٔ .3

 .تالٗلؼث٤ُر تُص٢ صدوصٜث 

  كؼقَ ؿ تُؽضق٤ٔر ًقرهٝهترػقالتز تُ ثؽقر تُصق٢ شضقثػج ػِق٠ ظٜقٞه تشٞؼج خؼقـ تالصقصؼجته .4

ٓصوثهخقر  ه تُقذ٣ٖ ٣ؼقثٕٗٞ ٓقٖ ٓغقٌالزتركقال٤ر ُٝذُي كٜ٘ثى كرٝم كره٣ر خق٤ٖ تخثز تُ٘لضترُالفن

 .٣صؼِن خغٌٞتْٛ ٖٓ ٓرؿ تُؾجتع تُ٘ؾل٢  تُفجذ ك٤ٔث

 (انؼمهً) انًشض انزْبٍَخ ثبد اشاالظط

خثز ٗلضققق٤ر عقققج٣جذ شؾققق٤ح تُغ ؾققق٤ر ٝشؽؼقققَ تشؾقققثُٜث خقققثُٞتهغ ٓؼنٞخقققث ترٛقق٢ تفقققن            

 ٓ صِنث ٣ٝدجٝ تُٔؾثج ًٝثٗٚ ٣ؼ٤ظ ك٢ ػثُْ هثػ خٚ. ٝتُصل٤ٌر

 د :اضد انتً ٌ ًهٓب انزْبٌ ثبسثغ يٍتتًٍض انحبال

 خثز ٗلض٤ر عج٣جذ شؾ٤ح تُغ ؾ٤ر.ترتفن .1

 تشؾثٍ تُغ ؼ خثُٞتهغ فؼ٤لث. .2

 تُصل٤ٌر ٣ـجٝ ٓؾثخث تٝ ٓ٘فركث. .3

 تُذٛث٢ٗ ٣ؼ٤ظ ك٢ ػثُْ ٣ ؾٚ ٖٝٓ ٗضؽٚ ٝؽ٤٘ؼٚ ،ٝٛٞ هثٗغ خٚ. .4

 اعجبة االصبثخ ثًشض انزْبٌ

 ٕؿ شثه٣خ خؼقـ تُؼقثبالز تُق٠ تٕضصثز ٖٓ هالٍ ٓتهخ٤٘س خؼـ تُج ثٍخ :اسانؼٕايم ان 

 ؿ .ترك٢ ٛذٙ تالٓ إلؽثخرُٜٓٔث  تهظ٢ ٣ِؼح هٝتهتالصصؼجته تُٞ

 خؼـترالهر خثُؾلثز تُغ ؾ٤ر ًٝذُي تك:ك٘ٞع ش٣ٌٖٞ تُؽضْ ُٚ ػ انؼٕايم انتكٌٍُٕخ   

 . ؽتُـجه تُؾْ ،ًٝذُي تُؼٞتَٓ تُؽض٤ٔر تُ ثؽر ًفجٝض ٝهّ تُجٓث

 كثُقـٞك تُؼثب٤ِر ٝهضٞذ تُٔؽصٔغ  ٣قثهذ ػِق٠ تُفرٓقثٕ ًِٜقث شقاظر انؼٕايم االختًبػٍخ :

 ٝػوِٚ.ع ؾ٤ر تُلره  ػ٠ِ

  بققجذ ًٝعققرذ تُِققّٞ ٝتُغققؼٞه خثُلغققَ تزتُ ُفضثصقق٤رًث: انؼٕايححم انُفغححٍخ انخبصححخ ثححبنفشد

 ًِٜث شؼج تهؿ هؾدر الصصودثٍ تُؼٞتَٓ تُٔاظرذ تالهرٟ تُص٢ ذًرز.تُخ ٝت٤ُثس...

 : تُذٛث٤ٗر ؿترخثألٓ ُإلؽثخرتُؼثٓر  زتر*تُٔاع

 تالؼصٔثػ٤قققر ،تُضقققِٞى ؿ٤قققر تُٔ٘ققققدل ،تُٔظٜقققرتالٗلؼقققثالز تُفقققثهذ ،تٛٔقققثٍ تُؼالهقققثز             

 ٓرشققحـ٤رر تُر ٓلٜققّٞ تٝ خن٤ةققث ٓدصققٞه ،تُصل٤ٌققتٌُققالّ تٓققث تٕ ٣ٌققٕٞ صققر٣ؼث ؿ٤قق ٜٓٔققَ، تُ ققثهؼ٢

  ،تُٜذ٣ثٕ ٝتُِٜٞصر . ٝهٙ تكٌثه ؿر٣درترخل ،شترـ٤ر ٓصتُٝ

 (ث٤٘٣رتُغ٤زٝك)تُلؾثّ 

ؼ٤ٔقغ  شفقجض كق٢ خ٤ٚترتفقنتُٔؾثج ت٠ُ ـثُقر  ٣ٝٚصؼرؿ ك٤ؿ تُذٛثٕ ترٝٛٞ تـج تٓ            

ٝٛققٞ ( خِقق٤ُٞر) ٝتُققذ١ تههققَ ٓؾققنِؿ كؾققثّ تُغ ؾقق٤ر ٛققٞ تُؼققثُْ تُض٣ٞضققر١ ، تٗفققثء تُؼققثُْ 
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ذ لزتُٔؽققق ٓؾققنِؿ تؿر٣وقق٢ ٓؼ٘ققثٙ تٗصغقققثه تُؼوققَ ٤ٔ٣ٝققز ٛققذت تُٔؾقققنِؿ تُ ققٞتكر ٝتالٗلؼققثالز

 ٝتُٔصقثهخر ػ٘ج ٓرف٠ تُلؾثّ ٣ٌٕٝٞ تُصل٤ٌر ػ٘جْٛ ٓغصصث.

 ثبد االَفصبو:اشاظطض اشاػ

 ٢ً تُ ثكاتهتُصل٤ٌر تاله . 

 ٙؽؼٞخر تُصل٤ٌر ٝشر٤ًز تالٗصدث. 

 ز ٝٓؼِٞٓثز ـض٤رترُٔاظ ٗٞخثز عؼٞه٣ر ٗص٤ؽر . 

 ْتُصل٤ٌر ؿ٤ر ٓ٘ظ . 

 . تُصغٞٙ تالٗلؼث٢ُ ٝٛٞ ػجّ تُوجهذ ػ٠ِ تالـضثس خثُِذذ تٝ تُوِن 

ٝػقجّ  ُقج٣ْٜ تُغقؼٞه خؼقجّ تالٛصٔقثّ هتٝتٓث تُلؾثّ تُدض٤ل كال ٣صٕٞٛٔٞ ٝال ٣ِٜٞصٕٞ ٌُٝقْٜ٘ تكقر

 ٛور.ترٕٞ تُؼزُر ٣ٝفجض ذُي تظ٘ثء تُٔض ْٝٛ ٣لقِترتالًص
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