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 جدلوذٓس: 

كوو . جعطـالٍ جُىهصحيطىٌ ٛزج جٌُطحخ ػًِ ٓهٔس ذبهُض مخغس ػشوك ضطيِد جُذهس و جدلهحسز و 
 .جُطىعطٔحعطشص جُزَٖ ُذَهْ جُذجكغ و جُوذسز ػًِ جالصلحص ْٛ جُزَٖ عُطٌٔ٘ىٕ ٖٓ أخز جُلحتذز ٖٓ رُي

ًُطد خقُقح ذلإالء جُزَٖ َؼِٔىٕ يف جُىظحتق جُطوُ٘س، ئال إٔ ٛزج جُؼشوك جُطوُ٘س  هذ َرذو ٛزج جٌُطحخ هذ 
و ؿحُرح ُضؼشك ُُطكلض . جدلىجد جُؼُِٔس أو جالؾطٔحػحش جحلٌىُٓس جُيت َوقذ هبح جٌُطحخ ؿحُرح ُضروً ػٖ جُرضٗظ و

و رُي جُغرد كإ جدلؾحسَغ يف ٛزج جٌُطحخ هذ ُخقَقص ُطذسَري ػًِ ئُوحء جُؼشك جُلؼحٍ . جألؽخحؿ ُِؼَٔ
 .يف جحلوىٍ جُق٘حػُس و جألًحدديُس

ذطُ٘ٔس جُوذسجش ًحُطؼُِْ أو َطيِد ٖٓ ًَ خرًن جُوُحّ ذرؼل جُطذسَرحش، و ٛزٙ جدلهحّ عطغحػذ يف رُي 
ئٕ جخليىجش . هذ َشؿد ًرًن جُيرحخٌن ذطؼُِْ وفلس ىؼحّ جملٔىػس ٖٓ ٛىجز جُيرخ: ػًِ عرَُ جدلػحٍ. جإلسؽحد

جدل٘هؿُس جُيت َطرؼهح ًرًن جُيرحخٌن إلُوحء خيىجش ىشَوس ػَٔ جُىفلس هذ ضٌىٕ ٗحؾكس يف ئَقحٍ جدلؼِىٓس و يف 
ُزج ضط٘حعد . ػِهح ٓػَ جخليد جإلَنحقُس ػٖ ضشذُس جألذ٘حء أو جُطـزَس أو جُغالٓسئكحدز جُرُثحش جُـًن خرًنز، ٓ

ٓؼِىٓحش ٛزج جٌُطحخ ألٌ ػشك ٓػَ رُي، قُع َُؼيً كُهح ضؼُِٔحش خيىز خبيىز قىت َلهٔهح ججلٔهىس 
َىفق و ديٌٖ إٔ . ع ٖٓ جُطىجفَ ُِرُثحش جُشمسُس و جُـًن سمسُسٛزج جُ٘ىٖٓ جدلٌٖٔ إٔ ٌَىٕ . ذؾٌَ وجمف

 .ذححلذَع جُطوين أو جدلوٖ٘

ؾض يف جُؼشك و ذؾٌَ قُع ُض٘ظْ جدلؼِىٓحش جُطوُ٘س ذؾٌَ وجمف و ٓى" جُطوُ٘س جدلىؾضز"َرذأ ٛزج جٌُطحخ ذـ 
 .ٔهىسَ٘حعد ججل

قُع َشٍٓ جخليُد ئىل كٌشز و ضرٌن ذلْ ٓغحس جُؼَٔ و ربنش أدوجش دلغحػذضي يف " جالهطشجـ"جدلهٔس جُطحُُس ٍٛ 
 .عطؿُد ػًِ أعثِس ججلٔهىس أَنح دػْ ٓىهلي و

و ًُلُس ؾؼِهح ٓؼِىٓحش ٓلُذز و . غحُػح عططؼِْ ًُلُس ربنًن و ئُوحء ػشك دبؼِىٓحش ٓؼوذز جلٔهىس جيهِهح
 .ذبزخ جٗطرحٙ ججلٔهىس

 .و يف جدلؾشوع جُشجذغ عُُيِد ٓ٘ي ػشك ٓوحٍ أو وسم ضوين

ػشمٚ، جعطخذجّ جٌُٔرُىضش ُذػْ ػشمي،  ئسعحٍ ٓح ًطرطٚ هرَ: و أخًنج عطوذّ ػشمح ٓذػٔح ذحالٗطشٗص
و عىجءج ً٘ص خيُرح ٓطٔشعح أّ . ػشك ػًِ جألهَ ػ٘ىجٕ وَد وجقذ إلمحكس جدلضَذ ٖٓ جدلؼِىٓحش ئىل ػشمي

 .ال كاٗي دبؿشد ئضوحٗي ُِؼشك جُطوين و جٗطهحءى ٖٓ ٛزٙ جدلهٔس عطقرف ٓهحسضي ٓقوىُس و ٓىغىهس



 

 

 جُؼشوك جُطوُ٘س 4

دلؼُ٘حش جُرقشَس ًحٌُٔرُىضش و ٓحٌَشوعىكص ووسد و ٓطقلف جالٗطشٗص و إلصلحص ٛزٙ جدلهٔس ػُِي ذحالعطؼحٗس ذح
و يف ػشمي جألخًن ػُِي جخطُحس . و ذشٗحٓؽ جُقىس و ٓحٌَشوعىكص جُرحوسذىَ٘ص و ؾهحص جُؼشك و ؿًنٛح

عطؿذ يف هنحَس . فلكس ضنُلهح يف ٓىهغ جالٗطشٗص و جعطخذّ جإلديَُ ُِطىجفَ ٓغ جدلؾطشًٌن يف رُي جدلىهغ
 .ذؼل جُ٘قحتف قىٍ ًُلُس جعطخذجّ ٛزٙ جدلُذَح ذؾٌَ كؼحٍجٌُطحخ 

و ٌُ٘ي عطغطلُذ ٖٓ ٛزٙ جُطؿشذس جُؼُِٔس ذحُوذسز ػًِ ئُوحء جُؼشوك . ئهنح رلٔىػس ٖٓ جُيِرحش يف ٛزٙ جدلهٔس
ئٕ صلحقي يف ٛزج جُؼَٔ عُؼيُي جُشؤَح و جُطٌٖٔ ٖٓ جُ٘ٔى جُىظُلٍ و . جُطوُ٘س ًطِي جُيت َؼشمهح جدلطٔشعٌن

 . ٌٔ٘ي ٖٓ جًطؾحف ٓهحسجضي شلح جيؼِي وجمكح و ُي جُوذسز ُِؾشـ و جإلَنحـ و جُطؼُِْعُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جُؼشوك جُطوُ٘س 5

  ٍجدلؾشوع جألو: 

 جُطوُ٘س جدلىؾضز

ئٕ جُطوُ٘س جدلىؾضز ٍٛ . ٓح ٍٛ جُطوُ٘س جدلىؾضز؟ يف أؿِد جألٓػِس ال َُؼوَ إٔ ُضِوً ٓؼِىٓحش ضوُ٘س جلٔهىس ٗحهذ
 .جُغحتذز يف أٓحًٖ جُؼَٖٔٓ أؿِد أٗىجع جخليد 

  ألؽخحؿ جدلؾـىٌُنذحضوذمي جحلوحتن رجش جُقِس: 

و َطُف جإلجيحص ٖٓ ػشك و ؽشـ . و ٖٓ جُيشم جُؾحتؼس ٍٛ ىشهس ئػيحء جدلؼِىٓس. ٛ٘حى جُؼذَذ ٖٓ ىشم جإلجيحص
َىؾض ٓه٘ذط : و ٖٓ جألٓػِس. جحلوحتن ذحُيشم جُيت ضغٔف ُِؿٔهىس ذأخز و جدلؼِىٓحش ذغشػس و ًُلُس ضيرُوهح

ذشٗحرلح زلذدج جملٔىػس ٖٓ جدلذسجء، و َوذّ ذحقع ػٍِٔ ػشمح ػٖ آخش ٓح ضىفَ ئُُٚ، و َوذّ ٓىظق ٓىؾضج 
ػٖ جخطرحس جُغِؼس، و َىؾض ٓذَش جُوغْ ُشتُظ جُؾؼرس ػٖ ضيىسجش جُغِؼس، و َؾشـ جدلؾشف عُحعس جُؾشًس 

 .ججلذَذز ُطحذؼٌن ذلح

ئَقحٍ ٓىؾضج ذحعطخذجّ ٓؼِىٓحش ضوُ٘س ضشضرو ذؼِٔي أو زبققي أو عططُف ُي جُلشفس يف ٛزج جدلؾشوع ٖٓ 
 .ؽٍء ذبُذٙ أو قىت ٛىجَطي

 جضرغ ٗظحٓح زلذدج: 

ضٌػش جُؼشوك جُطوُ٘س جُـًن كؼحُس، مل؟ ئٕ جُغرد جُشتُغٍ ٛى ػذّ هذسز جُؼذَذ ٖٓ جدلوذٌٓن ٖٓ جعطهالى جُىهص 
 . جٌُحيف ُِطكنًن

. ٕ َرذأ خبيس وجمكس َطْ ومؼهح ذؼ٘حَس خيىز خبيىز ضلى جذلذف جدلشعىّئٕ جُؼشك جُطوين ٓػَ أٌ خيرس جيد أ
 :جدلخيو جُطلقٍُِ جُطحيل عُغحػذى يف ذبهُض ػشك ضوين كؼحٍ

 قَِ مجهىسى. 

 مغ ٛذكي. 

 ربذَذ جُلٌشز جُشتُغس و دػٔهح. 
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 قَِ مجهىسى: 

ٖٓ ْٛ؟ و ٓح خِلُطهْ ػٖ جدلؼِىٓحش . قىت ضوذّ ٓىؾضج زلذدج هبذف ػُِي إٔ ضنغ مجهىسى يف ػٌن جالػطرحس
جُيت عطِوُهح؟ و ٓح ٓذي جدلؼِىٓحش جُيت ديطٌِىهنح ػٖ ٓىمىػي؟ ٓح ٍٛ جدلؼِىٓحش جُيت َأِٓىٕ ضِوُهح؟ و ٓح ٍٛ 

 جقطُحؾحهتْ؟

ئرج ً٘ص عطِوٍ ػشمح . ػُِي جكطشجك أٗي عطىجؾٚ جدلقحػد ذذسؾحهتح ػ٘ذ ئُوحءى ألٌ ػشك ضوين ٓىؾض
و ئرج أُوُص ػشمح دبؼِىٓحش َؼشكهح . ز و ُٖ َلهٔهح مجهىسى كاٗي عطنُغ وهطي و وهطهْدبؼِىٓحش ضوُ٘س ٓؼوذ

و َؼذ . ئٕ جُىهص ٖٓ جدلٔطٌِحش جُػُٔ٘س ُألؽخحؿ جدلؾـىٌُن دوٓح. ججلٔهىس ٖٓ هرَ كغطنُغ أوهحضٌْ أَنح
دلىؾض عُلُذى عُغحػذى ربُِِي ُِؿٔهىس ذؼ٘حَس ػًِ مٔحٕ إٔ ػشمي جُطوين . جُىهص يف أٓحًٖ جُؼَٔ ٓحال

 .و َلُذ ججلٔهىس و ُٖ َنُغ أوهحضٌْ

 مغ ٛذكي: 

ٓح جُزٌ ضشؿد ٖٓ ججلٔهىس ٓؼشكطٚ . يف ٛزٙ جخليىز ػُِي ذطكذَذ جُ٘طحتؽ جُيت عُكووهح ػشمي جُطوين جدلىؾض
 أو كؼِٚ ً٘طُؿس ُِؼشك جُزٌ عطِوُٚ؟ 

 ربذَذ جُلٌشز جُشتُغُس و دػٔهح: 

 . عطلُذ ٛزٙ ججلِٔس ػشمي ذأًِٔٚ ذطٌشجسٛح. ٛى ٛذكي ٖٓ جُؼشك؟ ومكٚ و ػشكٚ جبِٔس وجقذزٓح 

يف أؿِد جُؼشوك جُطوُ٘س جدلىؾضز عُغحػذى رًش و ػشك جدلؼِىٓحش و جدلىجد جدلغحػذز ذب٘د جُىهىع يف 
ٛذكي ٖٓ جُؼشك ُزُي جيد ػُِي جخطُحس ٛزٙ جدلؼِىٓحش و جدلىجد ذذهس حبُع ضط٘حعد ٓغ كٌشضي و . جألخيحء

أكٌحس ستُغُس ُطذػْ ٛذكي ٖٓ جُؼشك و جػشك ًَ وجقذز  4أو  3قحوٍ جخطُحس . و ٓذي جقطُحؼ مجهىسى ذلح
و ٌٍُ ُض٘هٍ ػشمي جدلىؾض هْ ذطِخُـ جألكٌحس جُشتُغُس جُيت رًشهتح و جسذيهح . ػَ قذز يف مجِس وجقذز
 .ذؾٌَ وجمف يف جخلحسبس

و أَنح . ي ػشك ٓىؾض ػٖ ٗؾحىحش ؽؼرطي ضوذٓٚ ُشتُظ جُؾشًسُ٘لطشك أٗي ٓذَش جُؾؼرس، و ُىِد ٓ٘
 :ٌَىٕ ٛذكي و ٗوحىي جُشتُغُس جُطحيلهذ . ضغُِْ ػشك ٓىؾض ٌٓطىخ ألػنحء كشَن ٗحتد جُشتُظ

 جذلذف : 

 .إٔ َلهْ ٗحتد جُشتُظ دوس جُؾؼرس يف ضيىَش جُغِغ و ؾىدز مٔحهنح
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 جُلٌشز جُشتُغُس: 

 .أغ٘حء جخطرحس ؾىدز جُغِغ جدلىؾىدز أفالعِغ ؾذَذز  5عطٌىس جُؾؼرس 

 جُ٘وحه جُشتُغُس جألعحعُس: 

 ُضؾحسى جُؾؼرس يف ضقُْٔ جُغِغ جدلغطورُِس. 

 ضوىّ ذحخطرحس جُغِغ ججلذَذز جُيت ٍٛ يف ىىس جُطيىس. 

 ضوىّ ذؾٌَ دوسٌ ٖٓ جخطرحس جُغِغ جحلحُُس ُنٔحٕ ؾىدهتح. 

و ومف ٛذكي و سعحُطي . ػًِ جدلوذٓس و جُؼشك و جخلحسبس سضد ٓؼِىٓحضي و ٓىجد يف سليو ضلقٍُِ حيىٌ
 .جألعحعُس ٓرٌشج ٖٓ جُؼشك، و جدػٔٚ أًػش خالٍ جُؼشك جدلىؾض مث أًذٙ أخًنج يف جخلحسبس

 ٓهٔطي يف ٛزج جدلؾشوع: 

دهحتن حبُع َطنٖٔ ػًِ ٓؼِىٓحش ضوُ٘س ٖٓ ػِٔي أو زبققي أو  01-8ؾهض و أُِن ػشمح ٓىؾضج ٓذضٚ ٖٓ 
ال ضطؿحَٛ . جضرغ سلييي جُطلقٍُِ يف جُؼشك. ُيت ضط٘حعد ٓغ مجهىسى و ٓؼِىٓحهتْ و ضؾذ جٗطرحٛهْٛىجَطي ج

ٓح ديٌ٘ي أٌ ؽٍء ديٌ٘ي ٖٓ ئَقحٍ جدلؼىٓس ذلؼحُُس، كحقشؿ ػًِ إٔ ال ضطؿحَٛ ُـس ؾغذى و ٗربز فىضي 
دْٛ ذلهْ كٌشضي و و جيد إٔ ضٌىٕ ٓوذٓطي ؾحرذس الٗطرحٙ ججلٔهىس و ضوى. جلؼَ ػشمي كؼحال و رج ٓؼىن

جرًش ذؼنح ٖٓ جُ٘وحه جُيت ضذػْ أكٌحسى جُشتُغُس و ومكهح أًػش ذزًش جألٓػِس و . سعحُطي ٖٓ جُؼشك
ئٕ ٛذكي ٖٓ ئُوحء ٛزج جُؼشك جُطوين جدلىؾض جلؼَ ججلٔهىس َلهْ زلطىي جُؼشك . جدلؼِىٓحش و جألدوجش جدل٘حعرس

 .و َطِوً و َ٘لز ٛذكي و حيون سعحُطي
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  جُؼشك جُطوين جدلىؾض"جدلشؽذ جُطؤٍُُ دلؾشوع:" 

 :.............................................................................................جعْ جخليُد

 ....:.........................................جُطحسَخ:................................................جدلوُْ

 ُْٓالقظس ُِٔو: 

ٛزٙ جدلىجد . عُطٌٖٔ جخليُد يف ٛزج جدلؾشوع ٖٓ ئُوحء و ضىفُح ٓؼِىٓحش ٓىؾضز ربطىٌ ػًِ ٓؼِىٓحش ضوُ٘س
ُٓخطحسز ػًِ قغد جقطُحؾحش و جٛطٔحٓحش و ٓؼِىٓحش ججلٔهىس، و جيد إٔ ُضؼشك ذؾٌَ  جيد إٔ ضٌىٕ 

 . شز و سعحُس جخليُد جُشتُغُسو جيد ػًِ ًَ ٗويس يف جُؼشك إٔ ضذػْ كٌ. ٓ٘يوٍ و وجمف

ضؼُِوحضي ذحإلمحكس ئىل ضؤُُي جُؾلهٍ، جُشؾحء َٓء جُطوُُْ جُطحيل ذحخطُحس جُطقُ٘ق جدلالتْ يف ًَ عإجٍ مث دٍوٕ 
 . َلنَ إٔ ضٌىٕ جُطؼُِوحش كوو ئرج ُضّ جألٓش ًطه٘ثس خحفس أو ضؾؿُغ أو ضىفُس خحفس ُِطكغٖ. ربطهح

  ُٓكٔغس؟.. يف سأَي  َٛ ًحٗص جخليرس 

 جيد إٔ َطكغٖ     ٓشمٍ      شلطحص 

 

 ًحٗص جدلىجد جُطوُ٘س ٓالتٔس دلؼِىٓحش ججلٔهىس و َٛ ًحٗص ًحكُس جلزخ جٗطرحٛهْ؟ َٛ 

 جيد إٔ َطكغٖ     ٓشمٍ      شلطحص 

 

 ومف جخليُد كٌشضٚ و سعحُطٚ خالٍ ػشمٚ جدلىؾض؟ َٛ 

 جيد إٔ َطكغٖ      ٓشمٍ     شلطحص 

 

 ًحٗص جُ٘وحه و جُرُحٗحش جدلغحػذز ٓشضريس ذحُشعحُس أو جذلذف جُشتُغٍ؟ َٛ 

 جيد إٔ َطكغٖ     ٓشمٍ      شلطحص 
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 هذّ جخليُد ٓىجدج ضوُ٘س ذيشَوس وجمكس و ٓ٘يوُس؟ َٛ 

 جيد إٔ َطكغٖ     ٓشمٍ      شلطحص 

 

 صلف جخليُد ٖٓ ئَقحٍ جألكٌحس ذلؼحُُس؟ َٛ 

 جيد إٔ َطكغٖ     ٓشمٍ      شلطحص 
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 جدلؾشوع جُػحين: 

 "جالهطشجـ" 

َؾرٚ جالهطشجـ ىشَوس جإلجيحص، ٌُٖ ذامحكس ػ٘قش . جالهطشجـ ٛى ٗىع آخش ٖٓ أٗىجع جُؼشوك جُطوُ٘س جدلطخققس
 ".جدلو٘غ جإلجيحص"و هذ ٗيِن ػُِٚ ". جإله٘حع"

و ٖٓ جألٓػِس ػًِ . ذُ٘ٔح ًحٕ ٛذف جإلجيحص ٛى جإلخرحس، َهذف جالهطشجـ ئىل جُطكلُض ُِطـًُن و ضورَ جُلٌشز
. َوذّ ستُظ جل٘س جُطيىَش ذؾشًس ٓح جهطشجقح قىٍ جُغٔحـ ذضَحدز جدلحٍ و ػذد جدلىظلٌن ُط٘لُز ٓؾشوع ٓح: رُي

و َوذّ سلشؼ جُذػحَحش جهطشجقح . ىَش جُؼٔحسجش جدلخيو ذلحو َوذّ جدله٘ذط جدلؼٔحسٌ ضقُٔٔحش ٓوطشقس قىٍ ضي
يف ًَ ٛزٙ جحلحالش صلذ إٔ جدلؼِىٓحش جدلوذٓس ٓح ٍٛ ئال ٓؼِىٓحش . قىٍ ض٘لُز و ئخشجؼ محِس ُضذىٕ جٗطخحذحش

ذحعطخذجّ . ضوُ٘س، قُع إٔ ٛذف جُؼشك جدلوطشـ ٛى ذُغ عِؼس أو ومغ ضىفُحش أو ىِد أو جهطشجـ أٓش ٓح
ٓوذسضي يف ضوذمي جهطشجقح عططٌٖٔ ٖٓ ربوُن ٗطحتؽ ئجيحذُس و ضىُُذ ُؼشوك جُطوُ٘س ذحإلمحكس ئىل خربضي يف ج

 . جُلشؿ ُِطوذّ ُىظُلٍ

 ٓح جُزٌ عطوطشقٚ؟ 

 :ٛزٙ جخليىجش جألسذؼس ُطوذمي جهطشجقحػُِي ذاضرحع 

 قذد ٛذكي. 

 قَِ مجهىسى. 

 مغ ٛذكي أو سعحُطي جُشتُغُس و جدػٔهح. 

 محظ مجهىسى الزبحر خيىز ٓإًذز. 

َٛ عطوذّ خذٓس أّ عطرُغ . ؾهض جهطشجقي ذؼ٘حَس حبُع ضنغ يف ػٌن جػطرحسى ججلٔهىس و جُلحتذز جُيت عُطِوىهنح
 عِؼس؟ أّ ضوذّ ضىفُس ذوشجس ٓح؟ أّ عطغؼً دلىجكوس ججلهحش جدلخطقس؟

هىسى و مغ ٛذكي ٓرُ٘ح كُهح قَِ مج. ًٖ وجمكح و زلذدج جذلذف جُزٌ ضشؿد ربوُوٚ ذىجعيس جالهطشجـ
ئرج ًحٗص ؽشًطي ربطحؼ ؾىدز شلطحصز ُِغِغ، عطشًض كوو : ػًِ عرَُ جدلػحٍ. جقطُحؾحش و سؿرحش ججلٔهىس

و ال ضزًش كوو جدلُٔضجش ذرغحىس، ذَ قحوٍ إٔ . ػًِ ٛزج جالقطُحؼ يف ػشمي و عطذػْ ًالٓي ذطىكًن جدلحٍ
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ٛزٙ ٍٛ جدلُٔضجش جُيت ديٌٖ إٔ : "ًإٔ ضوىٍ.  فح ح ججلٔهىسضٌىٕ ٛزٙ جدلُٔضجش أو جخلذٓس أو جُطىفُحش يف
 ". ضغطلُذوج ٓ٘هح و عطؾرغ جقطُحؾحضٌْ

ػُِي ذزًش ٓح ٛى . ُ٘لطشك أٗي ضشؿد ذاه٘حع جإلدجسز ذحُطؼحوٕ ٓؼي و ؽشجء آالش جُطقىَش ٖٓ ؽشًطي
أؾهضز ٓ٘حكغٌُْ، و أٗٚ ٛذكي جُشتُغٍ يف ٛزٙ جحلحُس، و إٔ ؽشًطي هذ ىىسش ججلهحص،  و أٗٚ أهَ عؼشج ٖٓ 

ئٕ . و ٌُٖ جدلؾٌِس أهنح كوو شلُضجش. ٛزٙ ٍٛ أْٛ جُ٘وحه جُيت ػُِي رًشٛح يف جهطشجقي. جألكنَ يف جألعىجم
و ُزُي ػُِي ذطكىََ شلُضجش آُٚ . جُؾٍء جُزٌ َو٘غ ٓغطٔؼُي ٛى ربىََ ٛزٙ جدلُٔضجش ئىل كىجتذ ضؼىد ػُِهْ

 . جُطقىَش ئىل كىجتذ ذلْ

  ٍعططٌٖٔ ٖٓ ضقىَش ٗغخ ًػًنز يف أهَ وهص شلٌٖ، شلح عُذػْ ٖٓ فىسز ؽشًطٌْ ػ٘ذ جُوُحّ ذحألػٔح
 .جُطؿحسَس

 عطؿؼَ أوسجم ػَٔ جُؾشًس ضطذكن ذغشػس و جٗغُحذُس. 

 عطىكش جٌُػًن ٖٓ جُ٘وىد. 

". َ جألعؼحسعط٘طؽ ؽشًطٌْ جٌُػًن ذأه 03ٓىدََ  XYZذحعطخذجّ آُس "و جِٕ عطنغ جُؼرحسجش جُوىَس ٓػَ 
ئٗٚ جالهطشجـ ذاه٘حع ٓغطٔؼُي ذؾشجء آُس جُطقىَش . ُذَي جُشعحُس جُشتُغُس جُيت َؼطٔذ ػُِهح جالهطشجـ جُلؼحٍ

 . دلقِكطهْ

 ٗظْ جهطشجقي: 

يف ". جذلشّ جدلوِىخ"ػ٘ذ ض٘ظُْ أكٌحسى ئىل جهطشجـ كؼحٍ عطغطخذّ ٓ٘هؿح ًحُزٌ َغطخذّ يف رلحٍ جُقكحكس 
و ض٘ظْ جُوقس ًحذلشّ جدلوِىخ ذاػيحء جحملشس . ؼِىٓحش جألعحعُس يف أوٍ جُلوشجش ٖٓ جُوقسٛزج جدل٘هؽ ُضؼيً جدل

 .أْٛ جحلذظ مث َلقِٚ ذؼذ رُي دبشوٗس يف هـ جألؾضجء جُـًن مشوسَس ٖٓ ؿًن إٔ حيزف جُلٌشز جُشتُغُس

دللقِس، و ئرج وجكن و يف ض٘ظُْ جهطشجقي عطرذأ ذؼشك كٌشضي جُشتُغُس ضطرؼهح جُ٘وحه جدلغحػذز و جُرُحٗحش ج
و ئرج مل َغطكغ٘ىج . ججلٔهىس و جعطكغٖ كٌشضي جألعحعُس، كغطذػْ جدلؼِىٓحش و جُ٘وحه جدلغحػذز جعطكغحهنْ 

 .جُلٌشز جُؼحٓس عًنًضوٕ ػًِ وؾهس ٗظشى يف جُرذجَس مث عططٌٖٔ دب٘يوُطي إٔ ذبزهبْ ُقححلي

 جعطخذجّ جدلؼُ٘حش جُرقشَس: 

سبٌ٘ي جألدوجش و جدلؼُ٘حش جُلؼحُس ٖٓ .  دوجش جُالصٓس يف أؿِد جُؼشوك جُطوُ٘سضؼذ جدلؼُ٘حش جُرقشَس ٖٓ جأل
و ػًِ جُؼٌظ، ئٕ جدلؼُ٘حش جُرقشَس جُـًن كؼحُس هذ ضغرد عىء ػشمي و . ضىمُف و ؽشـ سعحُطي جُؾلهُس
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ضذػْ  ُزُي فشف جدلضَذ ٖٓ جالٗطرحٙ ػًِ ٛزٙ جدلؼُ٘حش و جدلغحػذجش قىت. ضٌىَٖ جٗيرحع عٍء ُذي ججلٔهىس
جيد إٔ ضٌىٕ جدلؼُ٘حش جُرقشَس وجمكس ٌَُ ؽخـ ٖٓ ججلٔهىس و . كٌشضي جُشتُغُس ػ٘ذ ضٌىَٖ ػشمي

جلٔهىس و ضوشأٛح قىت َلهْ جو جيد إٔ ضؾشقهح . جيد إٔ ضٌىٕ ذغُيس و ٓىمكس ًَ ٗويس ٖٓ ٗوحه ػشمي
جُرقشَس قىت ضىفَ جدلؼِىٓس و ضزًش إٔ جُـشك جألعحعٍ ٖٓ جعطخذجٓي ذلزٙ جدلؼُ٘حش . ٓح جُزٌ َُؼشك ػُِهْ

 .و ضلهٔهح ججلٔهىس

هذ ضشؿد ذؼشك ٓؼُ٘حضي جُرقشَس ذىجعيس ُىقس أو ؽحؽس ػشك ألٗي عطؼشك ػشمي ذربٗحٓؽ جُرحوسذىَ٘ص و 
هذ ضشؿد ذؾشقهح ذؼشك جدلؼُ٘حش جُرقشَس، و عُغحػذى رُي ػ٘ذٓح عأُي ؽخـ يف هنحَس جُؼشك و ضيشأ 

 .ح ٗظشَحػُِي ٓؼِىٓس ؾذَذز و ضشؿد ذاغرحهت

 .يف هنحَس جٌُطحخ عطؿذ ٓؼِىٓحش هُٔس قىٍ ًُلُس جعطخذجّ جدلؼُ٘حش جُرقشَس

 ًُلُس جإلؾحذس ػًِ أعثِس ججلٔهىس و جُطكٌْ كُهح: 

و ضلُذى ٛزٙ جُلوشز و أَنح ضلُذ ججلٔهىس ألهنح عطرٌن ُي ٓذي . ئٕ كوشز جُغإجٍ و جإلؾحذس ضأيت ذؼذ جُؼشك
ذحإلمحكس ئىل إٔ ٛزٙ جُلوشز سبٌ٘ي ٖٓ . حٗىج ٓىجكوٌن ػًِ كٌشضي و ٗوحىي أّ الجعطُؼحهبْ دلح هِطٚ و ٓح ئرج ً

و أَنح ضلُذ ججلٔهىس ألهنْ عُطٌٔ٘ىٕ ٖٓ جحلقىٍ ػًِ جدلضَذ ٖٓ . ئػحدز جُطأًُذ ػًِ سعحُطي ُِؿٔهىس
 .جإلَنحقحش قىٍ أكٌحس و ٓؼِىٓحش ػشمي

 :هىس ذلؼحُُسٛزٙ ذؼل جُ٘قحتف جُيت عطغحػذى يف جُطؼحَٓ ٓغ أعثِس ججلٔ

 ْو خيو ُالٗطوحٍ ذغالعس ٖٓ خحسبس . أػِٖ أٗي عطؿُد ػًِ أعثِطهْ ذؼذ جٗطهحء جُؼشك :خيو ذل
 .ػشمي ئىل كوشز عإجٍ و ئؾحذس

و هْ ذحُطذسَد ػًِ ئُوحء جُؼشك جملٔىػس ٖٓ . قحوٍ ضىهغ جألعثِس جُيت هذ َغأذلح ججلٔهىس :ضىهغ جألعثِس
عطؿؼِي ضؼشف جُ٘وحه جُيت هذ : و ُزُي كحتذز. ٓؼشكس ٓح جُزٌ عُغأُىٗي ػ٘ٚأو صٓالتي، و قحوٍ أفذهحءى 

 .ذبحِٛطهح يف ػشمي و ربحوٍ جُطشًُض ػُِهح

 و ئرج . هرَ ئؾحذطي ػًِ أٌ عإجٍ ػُِي ذحُطأًذ ٖٓ كهٔي ٓح جُزٌ َشَذٙ جُغحتَ ذحُنرو :ومف جألعثِس
و ئرج مل ضؼشف جإلؾحذس جػطشف ذزُي و ٌُٖ . ُضّ جألٓش أػذ فُحؿس جُغإجٍ ذيشَوطي قىت ضطأًذ ٖٓ عإجُٚ

 .أخرب جُغحتَ أٗي عطركع ػٖ جإلؾحذس و عططىجفَ ٓؼٚ إلخرحسٙ
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 جػو مجهىسى جٗيرحػح ؾُذج أٗي ٓشقد ذأعثِطهْ و ٓوذسج ُِلشفس و عطؿحوهبْ ذقذس  :ال ضٌٖ ػذجتُح
 .ئٕ عِىًي جإلجيحيب عٌُىٕ ًحُغٌش ػًِ جٌُؼي ُؼشمي جُ٘حؾف. سقد

 َذذٍ ٖٓ جإلؾحذس ذأوٍ ٓح خييش ػًِ ذحُي، قحوٍ إٔ ذبُد ػَ  :ئؾحذطي يف زلحرجز ٛذكي ٖٓ جُؼشكجؾؼ
 .جُغإجٍ ذيشَوس ضذػْ ٗوحىي يف جُؼل

 و . هذ ذبذ أؽخحفح حيحوُىٕ جإلَوحع ذي ذأعثِطهْ جدلؾكىٗس :جػشف ًُق ضطقشف ٓغ جألعثِس جدلؾكىٗس
ضغطيُغ . ًٖ ٓإدذح و ال ضوْ ٖٓ ٌٓحٗي. ح فِس ذحدلىمىعهذ ُضرىن ػًِ ٓؼِىٓحش خحىثس أو جكطشجمحش ُُظ ذل

 .إٔ ضىهلٚ ػ٘ذ قذٙ ذحٕ ضيِد ٓ٘ٚ ؽشـ عإجُٚ و ضرحدٍ جدلؼِىٓحش

 حسؾس ػٖ ٓىمىع ػشمي قىت و ال ضنُغ وهطي ػًِ جألعثِس جخل :ربىََ جألعثِس جُيت ال فِس ذلح ذحُؼشك
 .ُغإجُٚ إٔ ٌَىٕ ٓشضريح ذحُؼشك و ذٌَ أدخ جعأٍ جُغحتَ ًُق ديٌٖ. ُى ً٘ص ضؼشف جإلؾحذحش

 ئرج عأُي ؽخـ عإجال ػٖ ػذز أؽُحء، هْ ذطوغُْ جُغإجٍ ئىل أؾضجء هرَ جإلؾحذس  :هغْ جألعثِس جدلؼوذز
 .ػُِٚ الٕ رُي عُغحػذى ػًِ جإلؾحذس و أَنح عُغحػذ ججلٔهىس ُالعطلحدز

 هبزٙ جُيشَوس عططٌٖٔ ٖٓ . سجهد جُىهص جدلغٔىـ ُي و هرَ إٔ َ٘طهٍ هْ ذاجيحص ِٓخقح ُؼشمي :خلـ
 .جُطكٌْ و جالعطؼذجد الٗطهحء ػشمي، ٛزج ٛى آخش جٗيرحع عططشًٚ جلٔهىسى ُزج جؾؼِٚ ئجيحذُح

 ٓهٔطي ذلزج جدلؾشوع: 

زبقـ أو ػٖ ضوذمي جهطشجـ ُؼشك جعطخذّ جدلىجد جُطوُ٘س جُيت ضط٘حعد ٓغ ػشمي عىجءج ًحٗص ػٖ ٛىجَس أو 
ئرج ً٘ص ضشؿد ٖٓ صٓالتي جألػنحء إٔ َِؼرىٕ دوسج جىِد ضىعطٔحعطش . ٓ٘طؽ أو ىِد خذٓس أو كٌشز

 .جالؾطٔحع إٔ َؾشـ جحلحُس و جُىمغ ٓوذٓح

و . جػشك ضىفُحضي يف ذذجَس خيرطي مث جدػٔهح ذحُ٘وحه و جألكٌحس و جألٓػِس. مغ ٛذكي ذؾٌَ َلُذ ججلٔهىس
دهحتن ُإلؾحذس ػًِ جألعثِس مث هْ ذاجيحص ِٓخـ  5-3دهحتن يف ػشك ٓؼِىٓحضي، و ٓ٘هح  01-8وهطي  جعطـَ

 .ػٖ سعحُطي و ٛذكي

 .جعطخذّ جدلؼُ٘حش جُرقشَس و هذ ضطنٖٔ ًِٔحش ٓلطحقُس و ُىـ ذغُيس و فىس و ؿًنٛح

 

 



 

 

 جُؼشوك جُطوُ٘س 04

  جالهطشجـ"جدلشؽذ جُطؤٍُُ دلؾشوع:" 

 :.............................................................................................جخليُدجعْ 

 :............................................جُطحسَخ:.................................................جدلوُْ

 ُْٓالقظس ُِٔو: 

َُيِد ٖٓ . ٖ أو ىِد خذٓس أو كٌشز أو جزبحر ئؾشجء ذؾإٔ ٓىمىع ٓحَيِد جدلؾشوع ػشمح ضوُ٘ح ُطٌىَ
و . قُع َنغ وؾهس ٗظشٙ يف جُرذجَس مث َذػٔهح ٓ٘يوُح و ذؾٌَ ٓو٘غ" جذلشّ جدلوِىخ"جخليُد جعطخذجّ ٗظحّ 

جُيت عطٌىٕ ) و َلنَ ذحٕ َغطخذّ جدلؼُ٘حش جُرقشَس . َطىهغ ٖٓ جخليُد كوشز عإجٍ و ئؾحذس يف هنحَس جُؼشك
 .و َلنَ ٓ٘ي هشجءز جدلؾشوع ًحٓال هرَ ئُوحء جُؼشك(. ٖٓ جخطُحسٙ

ذحإلمحكس ئىل ضؤُُي جُؾلهٍ، جُشؾحء َٓء ٛزج جُطوُُْ ذحخطُحس جُطقُ٘ق جدلالتْ يف ًَ عإجٍ مث دوٕ ضؼُِوحضي 
 .ربطهح و َلنَ إٔ ضٌىٕ جُطؼُِوحش كوو ئرج ُضّ جألٓش ًطه٘ثس خحفس أو ضؾؿُغ أو ضىفُس خحفس ُِطكغٖ

 ًحٗص كٌشز جخليُد جُشتُغُس وجمكس قُع جعطلحد ٓ٘هح ججلٔهىس؟ َٛ 

 جيد إٔ َطكغٖ     ٓشمٍ      شلطحص 

 

 دػْ كٌشضٚ جُشتُغُس ذؾٌَ وجمف و ٓ٘يوٍ؟ َٛ 

 جيد إٔ َطكغٖ     ٓشمٍ      شلطحص 

 

 ًحٕ جالهطشجـ ٓ٘حعرح ُِؿٔهىس؟ َٛ 

 جيد إٔ َطكغٖ     ٓشمٍ      شلطحص 

 

  ّ؟"جذلشّ جدلوِىخ"َٛ ٗظْ جُؼشك ضرؼح ُ٘ظح 

 جيد إٔ َطكغٖ     ٓشمٍ      شلطحص 
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 سبٌٖ جخليُد ٖٓ جُطؼحَٓ ٓغ أعثِس ججلٔهىس ذلؼحُُس؟ َٛ 

 جيد إٔ َطكغٖ     ٓشمٍ      شلطحص 

 

 خالٍ كوشز جألعثِس و جألؾىذس َٛ ًحٕ جخليُد َطؿحوخ ٓغ جألعثِس ذؾٌَ َذػْ كٌشز ػشمٚ جألعحعُس؟ 

 جيد إٔ َطكغٖ     ٓشمٍ      شلطحص 

 

 ٓح ٓذي كؼحُُس جدلؼُ٘حش جُرقشَس؟ 

 جيد إٔ َطكغٖ     ٓشمٍ      شلطحص 

 

  ٕزلطىي جُؼشك ٓو٘غ و ٓشضرو ذحُلٌشز جألعحعُس؟َٛ ًح ًَ 

 جيد إٔ َطكغٖ     ٓشمٍ      شلطحص 
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 جدلؾشوع جُػحُع: 

 ججلٔهىس جُـًن ضوين

َؼذ ػحمل جُؼِىّ و جُطٌ٘ىُىؾُح ُِؼذَذ ٖٓ جُ٘حط حبىسج ٓؼوذز، و ال َؼين رُي إٔ ٛإالء جألؽخحؿ ؿًن ػرحهشز و 
ضؼذ ًَ ٖٓ جًطؾحف جُلنحء و . و هذ َقحدكىٕ ٓؼِىٓحش ال َلهٔىهنح. ٌُ٘هْ كوو حيطحؾىٕ ئىل ضذسَد ضوين

و . جٌُٔرُىضشجش و جُوىز جُ٘ىوَس و ضِىظ جدلُحٙ و ؿًنٛح ٖٓ جحلوحتن جُيت حيطحؾهح جألؽخحؿ جُـًن ضوٌُ٘ن ُلهٔهح
 .و ٌُٖ ػُِ٘ح ٓؼشكس جدلؼِىٓحش ػٖ جُؼحمل جُزٌ ٗؼُؼ كُٚ. هذ ضؼذ ُِرؼل أهنح جقطُحؾحش جدلطخققٌن كوو

ذطؼِْ ًُلُس . جلٔهىس ؿًن ضوين ٓحٛش إٔ ضؼشك و ضؾشـ ٛزج جدلؾشوع و ذال ؽي ضغطيُغ أٗص ًِِٔن ػشوك
 .جُطكذظ ذلؼحُُس عططٌٖٔ ٖٓ ضٌىَٖ مسؼس ؾُذز ًخيُد و ضؼضَض ٓهحسضي جدلهُ٘س

 أعشجس جإلُوحء ذلؼحُُس: 

ء و هذ ضشؿد ذاه٘حػهْ و ذ٘ح. ئٕ جذلذف ٖٓ ػشك جدلؼِىٓحش و جدلىجد جُطوُ٘س جلٔهىس ؿًن ضوين هذ َرذو ذغُيح
ذقىسز ػحٓس ئٕ ىشَوس ػشمي . ئٕ ٛزج جُ٘ىع ٖٓ جُؼشوك جُطوُ٘س َؼيُي أوُىَحش شلُضز ًخيُد. غوطهْ كُي

. ُِٔىجد أْٛ ذٌػًن ٖٓ ػشك ٓىمىػي، ذؼٌظ ؿًنٛح ٖٓ جُؼشوك جُطوُ٘س قُع َلنَ إٔ ضنغ جُ٘طحتؽ أوال
و ػ٘ذٓح . جدلىمىع َشضرو هبْػشمي جبزخ جٗطرحٙ و جٛطٔحّ ججلٔهىس دلىمىػي و ئخرحسْٛ ًُق إٔ ٛزج عطرذأ 

 .ضطٌٖٔ ٖٓ ئصلحص رُي عًنؿرىٕ ذغٔحع جُطلحفَُ ػٖ ٛزج جدلىمىع جدلؾىم و عُكحوُىٕ كهٔٚ

 جُطىمُف ذحُرحوسذىَ٘ص: 

جعطخذّ جُشعىٓحش . جًطد يف ًَ ؽشحيس ٗويس أو كٌشز وجقذز، و جًطرهح ذىمىـ قُع ضطنٖٔ فىسج ٓ٘حعرس
قحوٍ إٔ ذبؼَ جإلققحتُحش و جألسهحّ عهِس . أو جألؾضجء جدلهٔس يف جُقىس ًحألعهْ ُإلؽحسز ئىل جُ٘وحه جدلهٔس

و ئرج جعطخذٓص . و قحوٍ إٔ ضغطخذّ جدلخييحش يف ضىمُف جدلؼذالش جُشَحمُس أو جٌُُُٔحتُس. ٓرغيس
و ُِٔضَذ ٖٓ جدلؼِىٓحش قىٍ . جُرحوسذىَ٘ص كوو كؼُِي ضوغُْ جدلؼحدُس و ؽشقهح خيىز خيىز يف ػذز ؽشجتف

 .وسذىسَ٘ص جٗظش آخش جٌُطحخجُرح

 ٌُِٛس جُ٘هؽ جخلحؿ ذي: 

 :خيىجش كؼحُس ػ٘ذ ػشك ٓىجد ضوُ٘س جلٔهىس ؿًن ضوين 6ٛزٙ هحتٔس ذأْٛ 

 ْؽذ جٗطرحٛه:  
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و عط٘ؿف ذزُي ئرج ً٘ص . قىت ٌَىٕ ػشمي ٗحؾكح ػُِي إٔ ذبزخ جٛطٔحّ ججلٔهىس خالٍ جُؼشك ذأًِٔٚ
و جذطؼذ ػٖ جُشضحذس قىت ال ذبؼَ ججلٔهىس ديَ . شَس جُرغُيس و جُىجمكسو جعطخذّ جدلؼُ٘حش جُرق. قُىَح و زلٔغح

 .و ُٖ َغطٔؼىج ُي

 ْجؾزخ جٛطٔحٓه: 

و جُيشَوس جدلػًِ قىت ذبزخ جٛطٔحّ ججلٔهىس ذإٔ ضرٌن ذلْ ًُق . ٛزٙ جُ٘ويس ٓشضريس ذحُ٘ويس جألوىل و ٓؾحهبس ذلح 
 .و ًأٌ خيرس ػُِي إٔ ضؼشف جقطُحؾحش ججلٔهىس و إٔ ضطىجفَ ٓؼهْ. إٔ ػشمي ٓهٔح و رج فِس هبْ

 ْأكهٔه: 

يف ٛزٙ جخليىز . ز ٛزٙ جخليىز ذؼ٘حَس كحتوسو َؼؿد ججلٔهىس، ػُِي إٔ ضأخئرج ً٘ص ضشؿد إٔ َ٘ؿف ػشمي  
جعطخذّ جُِـس جُرغُيس و جذطؼذ ػٖ جدلقيِكحش جُقؼرس جُيت ال . عطكىٍ جُ٘وحه جدلؼوذز ئىل ٗوحه ذغُيس و عهِس

جرًش أٓػِس و ٓوحسٗحش . و ئرج ُضّ ػُِي جألٓش، جرًش جٌُِٔس جُطوُ٘س و ػشكهح ذىمىـ. ُضغطخذّ ٛزٙ جألَحّ
ٗظْ ػشمي ضرؼح دلخييي جُطلقٍُِ جُىجمف و جدل٘يوٍ قىت . ىت ضرغو جدلىجد جُطوُ٘سُطىمُف ٗوحىي و ق

و ال ضطىهغ ٖٓ . و سًض ػًِ رُي قىت ٌَىٕ ػشمي ٓ٘يوُح. ضطٌٖٔ ٖٓ جالٗطوحٍ ٖٓ ٗويس ئىل أخشي ذغالعس
 .مجهىسى إٔ َطىفِىج ئىل ٗطُؿس ذَ ػُِي ؽشـ رُي ذلْ

جدلوحسٗحش ُالٗطوحٍ ذغالعس ذٌن ٗوحىي و ُشذو ٓؼِىٓحضي  ٛ٘ح ذؼل جألٓػِس جُيت ضىمف ًُلُس جعطخذجّ
ضغطهِي ٓشًرس جُلنحء جٌُػًن ٖٓ جُىهىد يف سقِطهح جُىجقذز أًػش ٖٓ جعطهالًي ُِىهىد يف قُحضي : "ذحجلٔهىس

و ً٘طُؿس ُزُي عطأخز ًٔح ٛحتال ٖٓ . و َضٕ رُي جٌُْ جذلحتَ ٖٓ جُىهىد أًػش ٖٓ وصٕ ٛزٙ جُر٘حَس. ًِهح
سبٌ٘ص هبزج جُ٘ىع ٖٓ جُؾشـ و جُطىمُف إٔ ضلهْ ججلٔهىس ٖٓ دوٕ ئٛحٗس ". ٘ذ ئهالػهح ٖٓ جألسكجُىهىد ػ
 .ضلًٌنْٛ

ٓؼشكس ٓح ئرج ًحٕ مجهىسى هذ جعطىػد ٖٓ جُىعحتَ جألخشي دلغحػذز ججلٔهىس ػًِ جُلهْ ٍٛ ٓوذسضي ػًِ 
أٓح يف جُؼشوك جُطوُ٘س . ؾىجخ يف أؿِد جُؼشوك جُطوُ٘س َُ٘قف ذحالٗطظحس قىت كوشز عإجٍ و. أكٌحسى أّ ال

ُِؿٔهىس جُـًن ضوين َطُف جخليُد جُلشفس ُِؿٔهىس ذغإجُٚ ػٖ أٌ ٗويس ٖٓ ٗوحه جُؼشك، و ئرج مل ضلؼَ رُي 
 .عطخغشْٛ ًٔغطٔؼٌن

 جؾؼِهْ َورِىى:  

و ٌُٖ . ئرج ًحٕ ٛذكي ٛى ئػيحء جدلؼِىٓحش ُِؿٔهىس، كاٗي هذ قووص رُي دبؿشد ئكهحٓهْ زلطىَحش خيرطي
ػُِي ذطٌىَٖ ػالهس ٓغ ججلٔهىس و . ئرج سؿرص ذححلع ػًِ أدجء أو ضـًُن عِىى ٓح، كإ ػُِي كؼَ جدلضَذ
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و هذ ض٘ؿف يف رُي ئرج . و ُطٌىَٖ ػالهس ٓؼهْ ػُِي ذاه٘حػهْ أٗي ٓػِهْ. ضٌغد ٓقذجهُطهْ و غوطهْ
و دبح أٗٚ . و قىت ضٌغد ٓقذجهُطهْ و غوطهْ كإ رُي َؼطٔذ ػُِي و ػًِ ؾىدز ئُوحءى. رًشش كٌحٛس ػ٘ي

و أخًنج ػًِ . عُإدٌ جدليِىخ( ٓوذّ جُربٗحٓؽ)ُُظ ٖٓ جُالتن إٔ ضزًش شلُضجضي، كإ رًش ٓوذٓس ٖٓ ؿًنى 
ئرج ًحٕ مجهىسى َؼحسك أكٌحسى أو َشؿد يف ججملحدُس،  .أكٌحسى و ؾهس ٗظشى إٔ ٌَىٗىج وجهؼٌُن و ٓ٘يوٌُن

 .جيد ػُِي إٔ ضىمف كٌشضي ئرج ًحٗص فكُكس و جُطخِـ ٓ٘هح ذحػطشجكي ٖٓ رُي ئرج ًحٗص خحىثس

 عحػذْٛ ػًِ جُطزًش:  

 كارج ضزًش ججلٔهىس أكٌحسى كهزج َؼين أهنْ. ٖٓ ٓهحٓي جٌُرًنز إٔ ذبؼَ أكٌشجى جُيت ؽشقطهح يف أرٛحٕ مجهىسى
ذحإلمحكس ئىل رُي ذآٌحٗي جعطخذجّ . و ػُِي إٔ ضو٘ؼهْ إٔ ٛزٙ جدلؼِىٓحش ٓهٔس ذلْ. هذ كهٔىج ٓح ضشٍٓ ئُُٚ

جدلؼُ٘حش جُرقشَس جُيت ضىمف ٗوحىي كُطزًشٛح ججلٔهىس ؾُذج ألٕ جُ٘حط ؿحُرح َطزًشوٕ جألؽُحء جُيت َغٔؼىهنح و 
 .َشوهنح أًػش ٖٓ جُغٔحع وقذٙ

 ْضىهغ ضقشف أو عِىى ٓ٘ه: 

هْ ذحُطقىَص و قلضْٛ . أخربْٛ إٔ َطخزوج عِىًح ٓؼُ٘ح. َطقشف ججلٔهىس ؿحُرح ئرج مسكص ذلْ جُلشفس ذزُي
و أخًنج جيد إٔ . ػًِ ٛزٙ جُطقشكحش و جُغِىًُحش إٔ ضٌىٕ عهَ أدجءٛح ٖٓ هرِهْ. ُِٔؾحسًس و جدلغحمهس

حُيرغ َؼىد ئه٘حػهْ يف ٛزٙ جحلحُس و ذ. ضىجكن جذلذف جُزٌ ومؼطٚ يف ػشمي و أَنح جقطُحؾحش ججلٔهىس ٗلغٚ
 .ئُُي

 ٓهٔطي يف ٛزج جدلؾشوع: 

دهُوس حبُع ض٘وَ ٓؼِىٓحش ضوُ٘س ٓوطرغس ٖٓ ػِٔي أو زبققي  00-01خيو و ؾهض و هذّ ػشك ٖٓ 
ئرج ًحٕ مجهىسى ٖٓ ٗحدٌ جُطىعطٔحعطشص أو ًحٕ رلٔىػس ٖٓ جُزَٖ ُذَهْ ٗلظ ذبشذطي . جلٔهىس ؿًن ضوين
يف ٛزج جدلؾشوع جعطخذّ . و ضأًذ ٖٓ ئخرحسْٛ ذزُي". أدجء جألدوجس"جدلؾشوع عُطيِد ٓ٘هْ جُطوُ٘س كإ ٛزج 

جُالخ ضىخ أو ؾهحص جٌُٔرُىضش جدلٌطيب و ذشٗحٓؽ جدلحٌَشو عىكص ذحوسذىَ٘ص و ؽحؽس و ؾهحص جُؼشك ُطىمُف 
 ججلٔهىس أٗي ٓغطؼذ و أَنح أخرب. عطؿذ جدلضَذ ٖٓ جدلؼِىٓحش قىٍ ٛزٙ جدلُذَح يف آخش ٛزج جٌُطحخ. سعحُطي

و ذطؿ٘د جٗطهحء جُىهص جدلخقـ ُي، ػُِي ذحخطقحس ئؾحذحضي و ؾؼِهح . ُطورَ أٌ أعثِس خالٍ وهص جُؼشك
 .ٓرحؽشز
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  ججلٔهىس جُـًن ضوين"جدلشؽذ جُطؤٍُُ دلؾشوع:" 

 .................:............................................................................جعْ جخليُد

 :.........................................جُطحسَخ:....................................................جدلوُْ

 ُْٓالقظس ُِٔو: 

و ػًِ . يف ٛزج جدلؾشوع َيِد ٖٓ جخليُد ئَقحٍ خيرس ٓؾىهس ضطنٖٔ جدلؼِىٓحش جُطوُ٘س جلٔهىس ؿًن ضوين
و ػُِٚ أَنح إٔ َغطخذّ ؽشجتف جُرحوسذىَ٘ص ًٔؼٌن . أعثِس ججلٔهىس خالٍ جُؼشك جخليُد جإلؾحذس ػًِ

 .و َُ٘قف ذوشجءز جدلؾشوع ًحٓال هرَ جُؼشك. ذقشٌ

ذحعطخذجّ ٛزج جدلشؽذ . ذحإلمحكس ئىل ضؤُُي جُؾلهٍ جُشؾحء ئًٔحٍ ٛزج جُطوُُْ ذحخطُحس جدلالتْ ٖٓ ًَ ف٘ق
و أَنح جعطخذجّ جُلشجؽ جدلىؾىد . مشوسز جُطكغٖ=5غٖ، جيد جُطك=4ٓشمٍ، =0ؾُذ ؾذج، =0شلطحص، =0

و َلنَ إٔ ضٌىٕ جُطؼُِوحش ػ٘ذ ُضوّ جألٓش ًطه٘ثس خحفس أو ضؾؿُغ أو ضىفُس . ربص ًَ عإجٍ ُِطؼُِن كُٚ
 .خحفس ُِطكغٖ

  ( ٓالتْ و ٓؾىم)جخطُحس جدلىمىع 

  ( عهَ جُلهْ)ضؼوُذ جُؼشك 

  ( سؾزذص جٗطرحٙ ججلٔهى)جكططحقُس جُؼشك 

  ( وجمف و ٓ٘يوٍ)ض٘ظُْ جُؼشك 

  ( أٓػِس، ٓوحسٗحش، عحػذش ٖٓ ضىمُف و ضرغُو جُؼشك)جألدوجش جدلغحػذز 

  ( ذحٗغُحذُس و عهىُس)جالٗطوحٍ ٓح ذٌن جُ٘وحه 

  ( ذغُيس ٖٓ دوٕ جدلقيِكحش جُطوُ٘س جدلؼوذز)جُِـس 

  ( جإلؾحذس ػًِ أعثِطهْ ذرغحىس و ذؾٌَ ٓرحؽش)جُطؿحوخ ٓغ ججلٔهىس 

  ( زلغىعس و وجمكس و ذغُيس و ٓشتُس و َطؼحَٓ ٓؼهح ذحٗغُحذُس)جدلؼُ٘حش جُرقشَس 

 ( ئخل... ض٘ىع جُقىش و ُـس ججلغذ)ئَقحٍ جدلؼِىٓحش 
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  جدلؾشوع جُشجذغ: 

 ػشك وسهس ضوُ٘س

يف ًَ ػحّ حينش جُؼذَذ ٖٓ جدله٘ذعٌن و جُؼِٔحء و جدلذسجء و ؿًنْٛ ٖٓ جدلطخققٌن جدلإسبشجش ربص سػحَس 
ئٕ جذلذف جألعحعٍ و جألويل ٖٓ ٛزٙ جدلإسبشجش ُطؼُْٔ جدلؼِىٓحش جُطوُ٘س ُالعطلحدز ٖٓ . جدل٘ظٔحش جُطوُ٘س

زٙ جدلإسبشجش عُلُذى و جيؼِي ئرج ً٘ص ٓطخققح ضوُ٘ح كإ أخزى ذلزٙ جُلشؿ و قنىسى ٛ. زبققحهتْ 
 . زلظىظح الٗطٔحتي يف ٓػَ ٛزٙ جدل٘ظٔحش

ٌُطحخ . ئٕ أؿِد جدل٘ظٔحش جُطوُ٘س ُضقذس أوسجهح ضوُ٘س ٌٓطىذس ٖٓ هرَ أؽخحفح ٓطخققٌن يف رلحالهتْ و َوىّ جُ
 .ذذػىز أفذهحتهْ و وصٓالتهْ و أهشجهنْ ُؼشك أسوجههْ جُطوُ٘س يف ٓإسبشجش جدل٘ظٔحش

 ٌٌٓحكأز جُطكذ: 

ُٓشمُس عطٌٔ٘ي ٛزٙ جُطؿشذس ٖٓ ئهكحّ ٗلغي يف . ٓهٔح ًحٕ زبققي كإ ًطحذطي ُىسهس ضوُ٘س ضؼطرب ذبشذس 
يف ٛزج جدلشوع عططرحدٍ . و ذحدلوحذَ عٍُ٘ٔ رُي ٖٓ ٓؼِىٓحضي و ٓهحسجضي و سؤَطي. فِد ٓؼِىٓحش زبققي

ُُظ . ربحًٍ ًُلُس ئدجسز ٓػَ ٛزٙ جدل٘ظٔحش جُطوُ٘سجألكٌحس و جُطؿحسخ و آخش جُ٘طحتؽ جدلطىفَ ئُُهح و جُيت 
جدليِىخ ٓ٘ي ًطحذس وسهس، ذذال ٖٓ رُي َطؼٌن ػُِي جخطُحس أوسجهح ضوُ٘س أو ٓوحالش رلالش و ضىفُِهح ؽلهُح 

، و ٌُ٘ٚ ػشك َهذف ئىل ضرحدٍ ٓؼِىٓحش "ضوشَش ػٖ ًطحخ"و ػُِي ضزًش إٔ ضِي جدلهٔس ال ضؼطرب . يف ػشك
و ػُِي ومغ ضوشَش ػٖ آخش جُ٘طحتؽ جُيت ضىفَ ئُُهح ٓغ أفذهحتي ُزج ًٖ ٓطأًذج . حتيرجش فِس ٓغ أفذه

 .ٖٓ أٓحٗس جٌُحضد

و ذحُطأًُذ ئرج سؿرص إٔ ضٌطد أوسجهح ضوُ٘س و ضوىّ ذؼشمٚ كُؿد ػُِي ًطحذطٚ هبذف جُ٘ؾش ذىجعيس جدل٘ظٔس 
ِد جخليىه جإلسؽحدَس و جُط٘غُن ألٕ و ٌُٖ هِد جُرذء، ضأًذ ٖٓ جُطىجفَ ٓغ جدل٘ظٔس و ى. جُيت ض٘طٍٔ ئُُٚ

 .ًَ ٓ٘ظٔس زبطِق ػٖ جألخشي

 جُطكنًن ُؼشمي جُطوين: 

جيد إٔ ٌَىٕ جدلىمىع ػٖ ؽٍء ضؼِْ ػ٘ٚ ؾُذج و ُذَي . ئٕ ٓىمىػي َؼطٔذ ػُِي و ػًِ زبققي
ش أو ًُلُس و ذىؾغ ػحّ ئٕ جُىسهس جُطوُ٘س أو جدلوحٍ َقق ًُلُس قَ جدلؾٌال. جدلؼِىٓحش و جخلربز جٌُحكُس كُٚ

هذ ضٌىٕ ىرُؼس جدلؼِىٓحش فحسٓس أو ضطنٖٔ ضىفُحش . ضيىَش جإلؾشجءجش أو ًُلُس ضيرُن ٓؼِىٓحش ؾذَذز
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و جيد إٔ ضؼشك ٓؼِىٓحش أفُِس و جُيت هتْ جخلربجء ٖٓ ٗلظ ججملحٍ و ضغحْٛ يف ئمنحء . ضؼطٔذ ػَ أخش جُ٘طحتؽ
 .ٓؼِىٓحهتْ جُطوُ٘س و هذ َيروىهنح يف ػِٔهْ

 ٍػشمي جُؾله: 

يف جدلإسبش جُطوين عُطٌىٕ مجهىسى . قحدلح ض٘طهٍ ٖٓ جخطُحس ٓوحٍ أو وسم ضوين، ػُِي إٔ ذبهض ػشمي جُؾلهٍ
ٖٓ خربجء ػرحهشز َشؿرىٕ دبؼشكس ٓؼِىٓحش ؾذَذز و ُزُي كهْ َطىهؼىٕ ػشمح ٓؾىهح و ٓ٘ظٔح ذؾٌَ ؾُذ 

ْ ُٖ َغحزلىج ؽخقح َهُ٘هْ ذلؾِٚ يف ض٘ظُْ و ذحُيرغ كه. حبُع حيطىٌ جُؼشك ػًِ ٓؼِىٓحش هُٔس ضلُذْٛ
 .ػشمٚ أو ذحعطخذجٓٚ دلؼُ٘حش ذقشَس عُثس أو َوشأ وسهطٚ جُطوُ٘س ذؾٌَ سضُد

ئٕ جُزٌ َشَذٙ ججلٔهىس ٖٓ جخليُد يف جدلإسبش جُطوين إٔ َطٌِْ ٓرحؽشز ٓغطخذٓح أعِىخ جحلىجس و َطنٖٔ 
ِىٓحش وجمكس ػٖ ىشَوس قَ جدلؾٌالش و ؽشقح و َشؿرىٕ ذزًش ٓؼ. ػشمٚ سؤوط جألهالّ أو جٌُالّ جدلهْ

 . سلطقشج قىٍ ًُلُس قِهح و ػشك ذغُو ػٖ آخش جُ٘طحتؽ جدلطىفَ ئُُهح و جُطىفُحش

ػ٘ذ ئُوحءى ُىسهطي جُطوُ٘س أو جدلوحٍ ػُِي إٔ ضرذأ ذحعطؼشجك ًحَٓ ػٖ ٓىمىػي و قحوٍ جُطوَُِ ٖٓ ػذد 
جخطحس ذؼل ججلذجوٍ أو جُقىس أو ؿًنٛح ٖٓ جدلؼُ٘حش . مخغس جألكٌحس جُشتُغُس قُع ال ضٌػش ػٖ أسذؼس أكٌحس أو

 .جُرقشَس ُطىمُف جُ٘وحه

و يف جدلوذٓس ػُِي ذطوذمي ِٓخقح ػٖ زلطىي ٛزج جدلؾشوع . ٗظْ خيرطي ذؼ٘حَس ذحعطخذجّ سلييح ضلقُُِح ذغُيح
و عٌُىٕ ٓلُذج . جُذسجعس و ضغطيُغ ٓ٘حهؾس ىشم جُطقُْٔ و جُركع و جُطكَُِ و ٌُٖ ضٌِْ ػٖ جُطلحفَُ, أ

ئرج ً٘ص ضؾي إٔ مجهىسى عُؼحسك : ؾذج ٓؼشكس مجهىسى قىت ضغطيُغ جُطخيُو ُشدز كؼِهْ، ػًِ عرَُ جدلػحٍ
ػًِ ٗطحتؿي ديٌ٘ي إٔ ضرذأ ذذال ٖٓ رُي ذرؼل جدلؼِىٓحش جُطحسخيُس جدلشضريس ذحدلؾٌِس جُيت جعطيحع حبػي ٖٓ 

 .قِهح

ذبؼَ زلطىي خيرطي ػٖ  شمي جُؾلهٍ ُِىسهس جُطوُ٘س، و إٔزبربْٛ ٓح جُزٌ عطِوُٚ ػُِهْ يف ػ ػُِي إٔ
و هْ ذاهنحء ػشمي دبِخـ و ٓ٘حهؾس أْٛ جُ٘وحه و كىجتذ جُ٘طحتؽ . جخليىه جُؼشَنس ُىسهطي جُطوُ٘س أو جدلوحٍ

 . جُيت مت جُطىفَ ئُُهح و جُطىفُحش

ضٌشجسى ذلزٙ جُىسهس ُٖ جيؼِي ُزج كإ . ػ٘قش آخش يف جدلؼحدُس و ٛى جُرؼذ جإلٗغحينضزًش إٔ خيرطي عطؿِد 
قحوٍ ئجيحد ىشم إلملحء جُيحذغ جإلٗغحين . ػحدال يف جدلؼِىٓحش جُيت ضشؿد ئُوحءٛح أو جُطأغًن جُزٌ ضىد ئجيحدٙ

و ُطكوُن رُي هْ ذطوغُْ جدلىجد و . ػًِ جُرُحٗحش و ٓ٘حهؾس جُؼذَذ ٖٓ جدلؼِىٓحش و كهٔهح يف ؾِغس وجقذز
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هْ ذىفق ضأغًن . هْ ذامحكس جُيحذغ جإلٗغحين ػًِ جإلققحتُحش و جُطىجسَخ جخطحس جُ٘وحه جألعحعُس كوو، و
 .جُركع ػًِ جُؼحمل و قحوٍ ؾؼِٚ ٓشضريح ذحجلٔهىس

 ِٚػ٘ذ ذبهُضى ُِؼشك ضزًش إٔ ذبؼ: 

 ضزًش أٗٚ ال ضىؾذ ػالهس ذٌن ؾىدز جألكٌحس و ذٌن . ذب٘د ججلَٔ جدلؼوذز و جٌُِٔحش جُـحٓنس :وجمف
 .جؾؼَ جُطىمُكحش ذغُيس. ػشمهح ذيشَوس ٓؼوذز

 ٍال ربزف أٌ ٖٓ جدلؼِىٓحش أو جُطلحفَُ جذلحٓس ألهنح هذ . ػًِ أكٌحسى إٔ ضٌىٕ ٓ٘يوُس و ٓططحذؼس :ٓ٘يو
 .عحُطي، و ال ضذعهح يف ذُحٗحش ؿًن ٓالتٔس أَنحضغحػذ جُوشجء ػًِ ٓطحذؼس و كهْ س

 ذب٘د جالخطقحس جُؾذَذ ألٕ مجهىسى خربجء َشؿرىٕ دبؼشكس جدلضَذ ٖٓ جدلؼِىٓحش و كهْ ٛذكي  :رج ٛذف
 .جػٔذ ئىل جُطىجصٕ قُع َرطؼذ ػشمي ػٖ ًػش أو ٗوقحٕ جدلؼِىٓحشو . جألعحعٍ ٖٓ ٛزج جُؼَٔ

 ٓؼُ٘حضي جُرقشَس: 

ؿحُرح ٓح ٌَىٕ جخلربجء و جألخقحتُىٕ جُزَٖ . جُرقشَس ُُغص كوو ٓشؿىذس يف جدلإسبشجش جُطوُ٘سئٕ جدلؼُ٘حش 
 .حينشوٕ ٓػَ ٛزٙ جالؾطٔحػحش ُضؼشك ػُِهْ فىسج ي ديٌٖ سؤَطهح أو كي ضؾلًنٛح

غالغس ٛ٘حى . ذحعطخذجّ جدلؼُ٘حش جُرقشَس جدل٘حعرس و رجش ججلىدز ججلُذز عططحـ ُي جُلشفس خلِن جٗيرحع ؾُذ
 :أٗىجع ستُغُس ُِٔؼُ٘حش جُرقشَس

  ججلَٔ و أؽرحٙ ججلَٔ أو هحتٔس ٖٓ جٌُِٔحش :جٌُِٔحش. 

 جُشعىٓحش و جُقىس جدلشعىٓس و جخلشجتو و جُشعىّ جُرُحُٗس :جُقىس. 

 ؼحدالش جُيت ربطىٌ ػًِ أسهحّجدلؼحدالش و جُقُؾ و ؿًنٛح ٖٓ جدل :جُشَحمُحش. 

. قحوٍ إٔ ضىجصٕ ذإٔ ضؼشك جدلؼِىٓحش ذىمىـ. ضؼشك يف ؽشحيس وجقذز ديٌٖ ٌَُ ٛزٙ جُػالظ أٗىجع إٔ
ضغحػذى جُشعىٓحش و جُقىس يف ذع جحلُىَس يف ؽشجتف جإلققحتُحش و ٌُٖ ال ضضقْ جُؾشجتف ذحٌُػًن ٖٓ 

ئرج ً٘ص عطوحسٕ ٓح . ذذال ٖٓ رُي جعطخذٓهْ دلغحػذضي يف جُطأًُذ ػًِ جُلٌشز جُشتُغُس ٖٓ جُؼشك. جُقىس
ؿحش جألُرحٕ، عُلهْ ججلٔهىس هىجسَش جحلُِد جُقـًنز و جٌُرًنز أكنَ ٖٓ ُى ًحٗص جُؾشحيس ُِٓثس ذٌن ٓ٘ط

 .ذقىس ٓ٘طؿحش جألُرحٕ جدلخطِلس
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ئرج ً٘ص عطؼيٍ ػشمح ضوُ٘ح ػٖ جُؼِٔحء أو جدله٘ذعٌن عطكطحؼ ؿحُرح ئىل جعطخذجّ جُشعىّ جُرُحُٗس و ججلذجوٍ و 
ذز ٖٓ ٛزٙ جألؽُحء عطغحػذى يف ؾؼَ كٌشضي أًػش ومىقح أَس وجق. جُقىس و جخلشجتو و جُشعىٓحش

عطؿذ جدلضَذ ٖٓ جدلؼِىٓحش قىٍ ٛزٙ جدلؼُ٘حش جُرقشَس . ذحعطخذجّ جُرحوسذىَ٘ص و عطغطيُغ جعطخذجٓهْ ذلؼحُُس
 .يف آخش جٌُطحخ

 ٓهٔطي يف ٛزج جدلؾشوع: 

-01ْٛ جُ٘وحه يف خيرس ٓذهتح يف ٛزٙ جخليرس ؾهض أو جخطحس وسهس ضوُ٘س ٖٓ رلحٍ زبققي مث جػشك ؽلهُح أ
يف أؿِد جحلحالش ٌَىٕ ُذي أػنحء جُطىعطٔحعطشص ٓغطىَحش سلطِلس يف جدلؼشكس و جُؼِْ ػٖ أػنحء . دهُوس 00

جعطخذّ ذشٗحٓؽ . و ً٘طُؿس ُزُي ػُِي ضىمُف ػشمي ػًِ قغد جقطُحؾحهتْ و جٛطٔحٓحهتْ. ٓ٘ظٔس ضوُ٘س
جذزٍ ؾهذى . مي و جؾؼَ ٓؼُ٘حضي جُرقشَس ٓرغيس و ِٓىٗسجُرحوسذىَ٘ص و ؾهحص جُؼشك و جُِىـ ُطىمُف ػش

جلؼَ خيرطي ٓؾىهس ؾذج و جعطخذّ ٗربجش فىضي و ُـس ؾغذى و ؿًنٛح ٖٓ جدلهحسجش جُيت ضؼِٔطهح إلَقحٍ 
 .جدلؼِىٓحش ذ٘ؿحـ و كؼحُُس
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  ػشك أوسجم ضوُ٘س"جدلشؽذ جُطؤٍُُ دلؾشوع:" 

 :.............................................................................................جخليُدجعْ 

 :...........................................جُطحسَخ:..................................................جدلوُْ

 ُْٓالقظس ُِٔو: 

ئٕ جحلذَع ػٖ جُطٌ٘ىُىؾُح جيد إٔ َؼشك . د إٔ َؼشك وسهس ضوُ٘س أو ٓوحٍيف ٛزج جدلؾشوع َُيِد ٖٓ جخليُ
ػًِ جدلوذٓس أو جالكططحقُس إٔ ربطىٌ ػًِ وفق . ًإٔ ٌَىٕ جخليُد ٛى جٌُحضد أو ػنى ٖٓ كشَن جُركع

ُس و جيد إٔ َنحف ػًِ جُرُحٗحش جُيحذغ جإلٗغحين و أَنح جدلؼِىٓحش جُطحسخي. وجمف قىٍ جدلؾٌِس و ًُلُس قِهح
و ػًِ زلطىي جخليرس إٔ َشًض ػًِ جُ٘وحه جألعحعُس و جدلهٔس ٖٓ جُىسهس و ضأغًن ٛزج جُركع ػًِ . قىٍ جُركع

و ػًِ جخلحسبس إٔ ربطىٌ ػًِ ِٓخـ هقًن ػٖ خحسبس جُىسهس و جُطىفُحش و سدبح ػشك ًُلُس قَ جدلؾٌِس .جُؼحمل
حلىجس يف ػشمٚ جخليرس و ضىمُف سعحُطٚ أو و ػًِ جخليُد جعطخذجّ أعِىخ ج. جُيت رًشش يف ٓوذٓس جخليرس

َ٘قف ذوشجءز جدلؾشوع . جُؼشكجُلٌشز جُشتُغُس ٖٓ خالٍ جعطخذجّ ؽشجتف ذشٗحٓؽ جُرحوسذىَ٘ص و أَنح ُىـ 
 .ذحإلمحكس ئىل ضؤُُي جُؾلهٍ جُشؾحء َٓء جُطوُُْ جُطحيل و جًطد جهطشجقحضي ئرج ُضّ جألٓش ُطكغٖ. هرَ جُطوُُْ

 ٗحهؼ جخليُد أْٛ ٗوحه جُىسم جُطوين أو جدلوحٍ خالٍ جُؼشك جُؾلهٍ؟ َٛ 

 

 

 ًحٕ جُؼشك َىجكن ٓغطىي جدلؼِىٓحش و جٛطٔحٓحش ججلٔهىس؟ َٛ 

 

 

 ًُق ؾؼَ جُؼشك ٓؾىهح؟ 
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 ٓح جُذَُُ جُزٌ أغرص إٔ جخليُد هذ ؾهض ذلزج جدلؾشوع؟ 

 

 

 ٓح ٓذي كؼحُُس جدلؼُ٘حش جُرقشَس و ىشم جعطخذجٓهح؟ 

 

 

 ٓح ٍٛ ٗوحه هىز جخليُد يف جُؼشك؟ 

 

 

 وؾهس ٗظشى ًُق ديٌٖ ُِخيُد إٔ َيىس ٖٓ ىشَوس ئَقحُٚ جُؼشك؟ ٖٓ 
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 جدلؾشوع جخلحٓظ: 

 ضؼضَض جحلذَع جُطوين ذحالٗطشٗص

جُؼذَذ َىؾذ . قُع إٔ ًَ جألؽخحؿ ضوشَرح جلُهْ ػ٘ىجٗح كُٚيف ػقش جالٗطشٗص ضلٖ ٗؼُؼ يف ػقش جدلؼِىٓحش 
مل ٌَٖ . ٖٓ جدلىجهغ جُؾخقُس و جُطؼحوُٗس و جحلٌىُٓس و جدلؼِىٓحضُس جُيت ضؼشك يف ًَ وهص ُِطىجفَ  جدلؼِىٓحش

جِٕ . ٛ٘حى ٖٓ هرَ ئعطشجضُؿُس يف ئَقحٍ جدلؼِىٓحش جُطوُ٘س ُزج َغهَ جُركع ػٖ جُركىظ يف ؽرٌس جُىَد
ئٗٚ جُىهص ُِخيرحء . س يف مجُغ أضلحء جُؼحمل ًَ َىّجُؼذَذ ٖٓ ٛزٙ جُطٌ٘ىُىؾُح أفركص أٓحًٖ ٓؼشوكس و ؽحتؼ

ضؼشك ػُِ٘ح ٛزٙ . إٔ َوذٓىج ػشومح ضوُ٘س قُع َغطلُذوٕ ٖٓ ٛزٙ جألدوجش ُنٔحٕ ٗوَ جدلؼِىٓحش
يف جحلوُوس . جُطٌ٘ىُىؾُح جحلذَػس جُوذسز ػًِ ضؼضَض و ئًٔحٍ جحلذَع جُطوين ذاَقحٍ جُشعحتَ هرَ و ذؼذ جُؼشك

ىّ هذ ضٌىٕ ٓىعؼس حبُع ضطنٖٔ صَحسجش دلىجهغ جُىَد ٓقٔٔس ذؼشك ٓىمىع جُزٌ َطْ ئٕ ىرُؼس جُؼشوك جُُ
أؿِد جدلذسذٌن . ٓ٘حهؾطٚ يف جالؾطٔحع و َطرغ ُويحش كُذَى و ٓ٘حهؾحش ئمحكُس أو ؿًنٛح ٖٓ جدلىجد جُطٌُُِٔس

 .َلؼِىٕ رُي ًَ َىّ

و ئرج مل ٌَٖ رُي ًحكُح كإ . ُطؼُِٔحش عهِسجُُىّ جُؼذَذ ٖٓ ذشجٓؽ جٌُٔرُىضش ضؼطرب ذذَهُس أو ضأيت ٓقحقرس 
جُؼذَذ ٖٓ جدلٌطرحش ضىكش جٌُطد جُغهِس جُيت ضؾشـ جُربَذ جإلٌُطشوين و ذشٗحٓؽ جُرحوسذىَ٘ص و ٓىجهغ جالٗطشٗص 

ضؼذ ٓىجهغ جالٗطشٗص و . و ججلٔهىس جُُىّ ٓذسذٌن و ُذَهْ جدلهحسز ػًِ ضؼِْ جُطٌ٘ىُىؾُح. و جٌُػًن ؿًن رُي
ٌطشوين و جدلذوٗحش أؾضجء ٖٓ ٗظحّ جُطىجفَ و جُطؼُِْ جُُىّ و ؿًن إٔ جُؼذَذ ٖٓ جألدوجش و جُربجٓؽ جُربَذ جالُ

 .ضضدجد َىُٓح و ذحالعطٔشجس

و ً٘طُؿس ُزُي ال َىؾذ ػزس خلربجء جُُىّ يف أٌ رلحٍ إٔ َطؿ٘رىج ئمحكس جٌُٔرُىضش و جالٗطشٗص ئىل ىشم 
ٔىٕ ذأهقً جعطخذجّ ُِطٌ٘ىُىؾُح قىت َطؼِْ مجهىسْٛ أو ىالهبْ ئٕ أكنَ جدلذسذٌن ََُؼِ. ضذسَغهْ و ضذسَرهْ

 .و يف جدلؾشوع جُطحيل عطٌىٕ كشفطي ُلؼَ جدلػَ. أهقً جعطلحدز

 ضطىعغ ٓهٔس جحلذَع جُطوين و جُطٌ٘ىُىؾٍ ذىجعيس جالٗطشٗص: 

. هح و ذؼذٛحهرِ جضقحٍ ٓغ ججلٔهىسيف ٛزج جدلؾشوع ػُِي ذطىعُغ خيرطي أو قذَػي جُطوين قُع َطنٖٔ ػًِ 
 :و ضطنٖٔ ٛزٙ ػًِ

  ومغ ٓىمىع حملحمشضي و ئمحكس أكٌحس ُِٔوذٓس قىت ذبهض مجهىسى دلطحذؼطي و ٓطحذؼس أكٌحسى و ُذػْ و
 .ئًٔحٍ خيرطي
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 جُركع يف جالٗطشٗص إلجيحد ٓىجهغ ضؼشك ٓىجد ػٖ ٗلظ ٓىمىػي. 

  (.ذطقشَف ٓ٘هْ)ٖٓ أػنحء جُ٘حدٌ ذبُٔغ ػ٘حوَٖ جُربَذ جالٌُطشوين جخلحؿ ذضٓالتي 

  ًطحذس سعحُس ئٌُطشوُٗس و ئسعحذلح ُضٓالتي ٖٓ أػنحء جُ٘حدٌ ضيِد ٓ٘هْ هشجءز ذؼل جدلؼِىٓحش هرَ خيرطي
و ديٌٖ إٔ ض٘ؾة ٓذوٗس و . و هذ ضنُق ٓغط٘ذج يف جُشعحُس أو ػ٘ىجٕ ٓىهغ جٌُطشوين أو سوجذو كُذَى أو ؿًنٛح

 . ضرذأ دب٘حهؾس ذؼل جُ٘وحه ػٖ ٓىمىػي ػرب جالٗطشٗص

 و ػُِي ئخرحس مجهىسى . مشضي جُطوُ٘س ُِؿٔهىس حبُع ضـيٍ جدلىمىع جألعحعٍ جُزٌ خييص ُٚئَقحٍ زلح
إٔ َضوسوج ػًِ جألهَ ٓىهغ وَد وجقذ، ُزج ػُِي ذاسعحٍ سعحُس ئٌُطشوُٗس ذلْ ربطىٌ ػًِ ذؼل ػ٘حوَٖ 

 .جدلىجهغ جالٌُطشوُٗس

 نٖٔ سعحتِي ػًِ جدلىجهغ جالٌُطشوُٗس ضىجفَ ٓغ مجهىسى ذؼذ جحملحمشز ذىجعيس جُربَذ جإلٌُطشوين قُع ضط
و أسعَ ئؾحذحضي أَنح ذىجعيس . جُيت ٗحهؾطهح يف زلحمشضي و أخربْٛ أٗي ٓشقد ذأعثِطهْ ػٖ جألٓىس جدلرهٔس

 .جُشعحتَ جالٌُطشوُٗس أو سعحتَ ٓغؿِس يف ٓذوٗطي

 ٓهٔطي يف ٛزج جدلؾشوع: 

. ىسى العطُؼحخ ٓح ٛى خِق زلحمشضي ٗلغهحٓىجد ئمحكُس جلٔهُِؼشك جُطوين ئجيحد و ومغ  ربنًنىَطنٖٔ 
و جُُىّ ػُِي . هذ َغطيُغ جخليُد جُطىفُس و جحلع ذوشجءز ًطحخ أو ٓوحٍ ًٔىجد ٌِٓٔس ُِٔكحمشز جُشتُغُس

ذحالٗطشٗص ديٌ٘ي . هبزج جُطكنًن و ٌُٖ ضطىكش ُي ُٓضز ئمحكُس و ٍٛ وؾىد أدجز ٓطىكشز جُُىّ ذؾٌَ وجعغ
جِٕ ضغطيُغ . ٖ خالٍ جُربَذ جالٌُطشوين و ٓىجهغ جالٗطشٗص و ؿًنٛح ٖٓ جُىعحتَضىكًن جدلؼِىٓحش جُطٌُُِٔس ٓ

ًَ ٖٓ ٛزٙ جألعحُُد َيِد ٖٓ ججلٔهىس كؼَ . ضوذمي ٌٓحٕ ُِ٘وحػ هرَ و ذؼذ زلحمشضي و ػشمي جألعحعٍ
لحضُف جدلهٔس َؼذ جُطلحػَ ٖٓ جدل. جيد ػُِهْ جدلؾحسًس و جالٗطوحٍ ٓح ذٌن ٛزٙ جدلىجد و جُطؿحوخ ٓؼهح. ؽُثح ٓح

ًٖ ؾحٛضج ُطضجَذ ٛزج جُ٘ؾحه ذىمغ خيس ػًِ جُ٘وحه جُيت عطشًض ػُِهح هرَ و أغ٘حء و ذؼذ . ُِٔىجد جُطٌُُِٔس
 .جخليرس

 ذبهُض ٓىجد هرَ جخليرس: 

ًُق ضغحػذ مجهىسى ذحُطؼِْ ٓ٘ي هرَ مسحع قذَػي جُطوين؟ َوىّ وجقذ ٖٓ ذشوكغىسجش جٌُُِس ؽٌَ سوضُين 
. ربطىٌ جُشعحُس ػًِ أٓشَٖ أو ىِرٌن. ذاسعحٍ سعحتَ ئٌُطشوُٗس ُيالذٚ و ٓغطٔؼُٚ هرَ غالغس أَحّ ٖٓ جحملحمشز

أٓح . هْ هشجءهتح ُِطكنًن ُِٔكحمشزَطنٖٔ جُيِد جألوٍ ػًِ سجذو ٓىهغ ئٌُطشوين َوذّ ٓؼِىٓحش جيد ػُِ
. جُيِد جُػحين كهى حيطىٌ ػًِ سجذو جدلذوٗس جالٌُطشوُٗس قُع َيِد ٓ٘هْ ٓ٘حهؾس ذؼل جألٓىس هرَ جحملحمشز



 

 

 جُؼشوك جُطوُ٘س 28

حسًطهْ خالٍ ٛزٙ جألَحّ ٓؾ أوَوىّ جُيالخ أو ججلٔهىس ذأدجء ٛزٙ جدلهحّ قُع ٌَطرىج أعثِطهْ و جعطلغحسجهتْ 
و يف َىّ جحملحمشز عٌُىٕ جُيالخ ؾحٛضَٖ ُالعطٔحع و الًطغحخ جدلؼِىٓحش و . طشوُٗسجُػالغس يف جدلذوٗس جالٌُ

 .َ٘طرهىٕ ذحٌُحَٓ دلح َوىُٚ جُربوكغىس

و . إلصلحص ججلضء جألوٍ جعطخذّ زلشى جُركع هىهَ و جحبع ػٖ ٓىهغ جٌُطشوين ٓ٘حعد و ٓالتْ دلىمىػي
ؼِىٓحش جدلىؾىدز كُٚ قُع ذبؼِهح ٓالتٔس سبحٓح ديٌ٘ي إٔ ض٘ؾأ ٓىهغ ئٌُطشوين جيؼِي أًػش ربٌٔح يف جدل

ئٕ جُـشك ٖٓ ٛزج جُطٔشَٖ أٗي ؿحُرح عطؿذ ػًِ جألهَ . و هذ ضٌىٕ أَنح ًأدجز ضغىَن ُِٔإسبش. دلىمىػي
ديٌ٘ي جُطأًذ ٖٓ صَحسز جدلىهغ ٓح ذٌن كطشز و . ٓىهغ وجقذ و ػُِي ذاسعحُٚ ئىل ىالذي ُضَحسضٚ و جالعطلحدز ٓ٘ٚ

جًطد يف ٗـ سعحُطي جالٌُطشوُٗس جُشجذو جالٌُطشوين . ؾأ ذقلكحش أخشي هذ َوشأٛح ججلٔهىسأخشي قىت ال ضلح
ٓغ ٓالقظس ضيِد كُهح ٖٓ مجهىسى صَحسز ٛزج جدلىهغ و هشجءز جُقلكحش جُيت ربذدٛح و ٓؾحٛذز جُقىس و 

 .ٓوحىغ جُلُذَى

ٌن ذحدلؾحسًس و ًطحذس جُشعحتَ أو و ُِؿضء جُػحين ُُظ ٖٓ جُقؼد ئٗؾحء ٓذوٗس ئٌُطشوُٗس و ضيِد ٖٓ جدلغطٔؼ
يف زلشى جُركع " ئٗؾحء ٓذوٗس"و قىت ضرذأ هْ ذٌطحذس . جُطؼُِوحش أو جُطوحسَش أو سدز كؼِهْ ُِٔهٔس جدلىًِس ئُُهْ

رلٔىػحش جٌُطشوُٗس ٓؾحهبس ُِٔذوٗس ٌُٖ ذؼل جحملحمشَٖ َ٘ؾثىٕ . عطؿذ ٓذوٗحش رلحُٗس أو ذػٖٔ هَُِ. هىهَ
هْ ذٌطحذس سجذو ججملٔىػس جالٌُطشوُٗس يف جُشعحُس و هْ ذطزًًن . ى ًأدجز ٓلُذز ذلْٓنحف ئُُهح ٓوحىغ كُذَ

 .مجهىسى حلنىس ػشمي جُؾلهٍ أَنح

 جُطكنًن ُؼشمي جُطوين: 

ػًِ عرَُ جدلػحٍ، ض٘وغْ . ٖٓ جدلهْ ؾذج سبُُض جُلشم جُؾحعغ ٓح ذٌن جُىسم جدلٌطىخ و ذٌن جخليرس أو جُؼشك
ئخرحسْٛ ٓح جُزٌ عطِوُٚ ػُِهْ، و زلطىي جدلىمىع، مث ئػيحءْٛ ِٓخقح : غالغس أؾضجء جُىسهس جُطوُ٘س ؿحُرح ئىل

ذؼل ٖٓ جدلغطٔؼٌن جدلطكُضَٖ ُٖ َوذسوج ٖٓ . جٗطرٚ ػ٘ذ أدجءى ذلزٙ جألؾضجء يف جُؼشك جُؾلهٍ. ػٔح ًطرطٚ
و جٛطٔحٓهْ َلنَ إٔ ذبزخ جٗطرحٙ ججلٔهىس . رًشى أو َغطلُذوج ٖٓ رًشى دلِخـ ٓح عطوىُٚ يف جدلوذٓس

ُ٘لطشك جغٌ٘ن ٖٓ جخليرحء، َرذأ جألوٍ ذحهطرحط ئققحتُحش ػٖ . ُغٔحع خيرطي ذٌالّ ٓؾىم رج فِس دبح عطِوُٚ
و . هرَ ٓثحش جُغٌ٘ن ًحٕ جُطؾخُـ دلشك جُغَ ػُِٔح ًححلٌْ ذحإلػذجّ"أٓح جِخش كُرذأ ذـ . ٓشك جُغَ

عطٔحع ُٚ؟ ئٕ جخليُد جُػحين َوذّ ُي ٓغط٘ذجش أٌ ٖٓ ٛحرَٖ جخليُرٌن ضىد جال". ضلٖ ٗوحضَ إلٗوحر أسوجق٘ح
ئٕ جُرذء جبِٔس ؿحٓنس ًطحسَخ أو قىت قذَع هقًن عُغحػذ . ضوُ٘س ربص وؾهس ٗظش ئٗغحُٗس ػًِ جُرُحٗحش

جخطحس جُ٘ظحّ جُزٌ َطيحذن ٓغ مجهىسى و ٓىجدى و أعِىخ . قذَػي جُطوين يف جُرؼذ ػٖ جدلىجد جُطٌُُِٔس جدلٌطىذس
 .قذَػي
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الٕ جُوحسب َغطيُغ جُشجقس و جذلذوء و هشجءز جدلىجد جدلٌطىذس ٓشز أخشي وهطٔح َؾحء كهى . ُىَسهس جحلض٘وـ جُىس
خيو ُِطلحفَُ جُيت ضشؿد ذطأًُذٛح ذحُوشجءز و . جعطـَ ٛزج جُلشم ُقححلي. ؿحُرح َؼطرب أهَ ربلُضج ٖٓ جخليرس

 .جُيت ضشؿد ٖٓ مجهىسى ذأخزٛح و جالعطلحدز ٓ٘هح

ضأًذ ٖٓ هشجءضي خلحسبس ٛزج جٌُطحخ قُع حيطىٌ ػًِ ٓؼِىٓحش قىٍ . ال هتَٔ جدلؼُ٘حش جُرقشَس يف ػشمي
ألٕ ٛزج جدلؾشوع خقـ ُطُ٘ٔس ٓهحسجضي . جعطخذجّ جدلؼُ٘حش جُرقشَس و خحفس ؽشجتف جُرحوسذىَ٘ص ذلؼحُُس

ضزًش أٗٚ ال جيد ػُِي . ػشميذحُؼالهس ٓغ قذَػي جُطوين، قحوٍ جعطخذجّ ذشٗحٓؽ جُرحوسذىَ٘ص يف جُطوُ٘س 
ئٕ ًرًن جُيرحخٌن َغطخذّ ىشم و . ئُوحء زلحمشز ػٖ ٓىمىع ػحيل جُطوُ٘س ذغرد جعطخذجٓي جُرحوسذىَ٘ص

أعحُُد ٓؼحفشز ُطؼُِْ ٓهحسجش جُيرخ و ٛى َغطيُغ جُؼَٔ ػًِ جُرحوسذىَ٘ص ُؾشـ وفلس جُيؼحّ ُِٔطذسذٌن 
 .ضطرؼهح ػشك ىشَوس ػِٔهح أٓحٓهْ

و و أغ٘حء جعطلحدهتْ ٓ٘ي . ٖٓ جالٗطشٗص ألٛذجف أخشيعُطؼِْ مجهىسى جالعطلحدز ٖٓ جدلؼِىٓحش  و يف جُوشَد
أسؽذْٛ ئىل . أغ٘حء رُي جقشؿ ػًِ ؾزخ جٗطرحٛهْ و ئػيحءْٛ أكنَ جألدوجش جُطوُ٘س ػًِ هذس جعطيحػطي

ٖٓ . ق قذَػي جُطوينٓىجهغ جٗطشٗص َضوسوهنح القوح قىت َطٌٔ٘ىج ٖٓ جالعطيالع أو ضىعُغ كهٔهْ دلح ٛى خِ
ئرج ًحٕ جُؼ٘ىجٕ ذغُيح ضغطيُغ إٔ : جُوىجػذ ججلُذز ججلذَشز ذحُزًش ػ٘ذ ومغ ػ٘ىجٕ ٓىهغ جًطشوين ؽلهُح 

قحوٍ إٔ ضوذّ رُي ذغالعس قىت . ثطٚ ًآالء ذلْ، و جُغٔحـ ذلْ ذطذوَ٘ٚ ػ٘ذْٛضشَهْ ىشَوس ًطحذطٚ أو هتؿ
 .ذال ٖٓ إٔ َؾـِهْ ػٖ قذَػي جُطوينضؾؿؼهْ ػًِ جالىالع ػُِٚ ذذال ٖٓ ئمهحُٚ أو ذ

 ذؼذ جخليرس: 

ئرج ًحٕ جُؼ٘ىجٕ حيطىٌ ػًِ . هذ ربطحؼ إٔ ض٘طظش هُِال ذؼذ خيرطي قىت ضؼيٍ مجهىسى ػ٘ىجٕ جدلىهغ جالٌُطشوين
أو فؼرس جُ٘ين ػُِي ئسعحُٚ ذلْ ػرب جُربَذ جالٌُطشوين أو ( أٌ ُُغص ٖٓ جحلشوف جذلؿحتُس)قشوف سٓضَس 
ضؼطٔذ جٌُٔرُىضشجش ػًِ جألقشف، و قٌن َطْ جخليأ يف ًطحذس جحلشوف . يف ٓذوٗطي جالٌُطشوُٗسػشمٚ ػُِهْ 

ُزج ػُِي إٔ . أو جُؾشىحش هذ دي٘غ رُي دخىٍ مجهىسى ئىل جدلىهغ أو جدلذوٗس جالٌُطشوُٗس و ضقلف جُقلكحش
 .أعشع وهص شلٌٖضؾًن يف خيرطي أٗي عطشعَ ذلْ ػ٘ىجٕ جدلىهغ جالٌُطشوين هشَرح و ػُِي كؼَ رُي ذ

أضزًش ًرًن جُيرحخٌن ٓغ ؽشجتف جُرحوسذىَ٘ص؟ َغطيُغ ًرًن جُيرحخٌن ئسعحٍ جُؼشك ذأًِٔٚ ُِٔطذسذٌن ذىجعيس 
ذحإلمحكس ئىل إٔ ًرًن جُيرحخٌن . جُربَذ جإلٌُطشوين قىت حيطلظىٕ ذٚ ًٔشؾغ ذلْ ػ٘ذ أدجء جُيرن ٓشز أخشي

حػ و جألعثِس قُع َغطيُغ جدلطذسذىٕ أَنح إٔ َوحسٗىج ٗطُؿس َغطيُغ إٔ جيؼَ ٓذوٗطٚ جالٌُطشوُٗس ٌٓحٗح ُِ٘و
 .ىرخْ ذحُىفلس جألفُِس
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جمسف جلٔهىسى ذحٌُطحذس دوٓح يف ٓذوٗطي ػٖ ٓىجد جحملحمشز أو . ٛ٘حى جُؼذَذ ٖٓ جُيشم ُطؼضَض قذَػي جُطوين
هَ ػًِ ججلٔهىس ذىؾىد جالٗطشٗص َغ. و أؾد ػًِ أعثِطهْ ذٌَ ذغحىس ٖٓ خالٍ جُربَذ جالٌُطشوين. جُؼشك

 .جحلقىٍ ػًِ جُيشم جدللُذز و جُرغُيس ُالعطلحدز ٖٓ ٓؼِىٓحش قذَػي جُطوين
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 ضؼضَض قذَػي جُطوين ذىجعيس جالٗطشٗص: "جدلشؽذ جُطؤٍُُ دلؾشوع:" 

 ...............:..............................................................................جعْ جخليُد

 :......................................جُطحسَخ:.......................................................جدلوُْ

 ُْٓالقظس ُِٔو: 

يف ٛزج جدلؾشوع َىعغ جخليُد ػشمٚ جُطوين ذىجعيس جعطخذجّ ٓقحدس قذَػس ُِطىجفَ ٓغ ججلٔهىس هرَ و ذؼذ 
هرَ جخليرس ػًِ جخليُد جُطىجفَ ٓغ ججلٔهىس ذىجعيس جُربَذ جالٌُطشوين ػٖ ذؼل جدلؼِىٓحش . جخليرس جألعحعُس

( ئٕ وؾذ)و خالٍ جخليرس ػًِ جخليُد ضطرغ جخليس جدلشعِس و ؽشـ أٌ ضـًنجش . جألوُُس ًطحسَخ جخليرس
ػٖ ٓىمىع و ػًِ جخليُد إٔ َؼيٍ ججلٔهىس ٓىجهغ جٗطشٗص و جُيت ضؼشك ٓؼِىٓحش و ضىمُكحش . ُِؿٔهىس

و ػُِٚ جُطخيُو . و ػُِٚ ٓطحذؼس ججلٔهىس ذؼذ جخليرس ذىجعيس جُربَذ جالٌُطشوين و جدلذوٗس جالٌُطشوُٗس. جخليرس
و جُشؾحء . و َ٘قكي ذوشجءز جدلؾشوع ًحٓال و َطنٖٔ رُي ضؤُُي جُؾلهٍ. ٌَُ وعحتَ جالضقحٍ ذغالعس

و َلنَ جُطؼُِن ئرج ُضّ جألٓش . ضؼُِوحضي أعلَ ٓ٘هحو جًطد . ئًٔحٍ ٛزج جُطوُُْ ذطكذَذ جدلالتْ ٖٓ ًَ عإجٍ
 .ًطه٘ثس خحفس أو جهطشجـ ُِطكغٖ

 ًحٗص جدلىجد جإلمحكُس جُطٌُُِٔس ُِؼشك هشَرس ٖٓ ٓط٘حوٍ ٖٓ حيطحؾهح ٖٓ ججلٔهىس؟ َٛ 

 جيد جُطكغٖ           ٓشمٍ            شلطحص 

 

 ؟َٛ أقغٖ يف جُطىجفَ ٓغ ججلٔهىس هرَ و ذؼذ جخليرس 

 جيد جُطكغٖ           ٓشمٍ            شلطحص 

 

 ُٓإًذز ُشعحُطٚ أو ٛذكٚ؟  َٛ ًحٗص جدلىجهغ جالٌُطشوُٗس جُيت وفً هبح جخليُد ٓغحػذز و 

 جيد جُطكغٖ           ٓشمٍ            شلطحص 
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 ًحٗص ىشم جالضقحٍ جالٌُطشوُٗس ٓطنٔ٘س ُِٔىجد ًحكُس؟ و ٓح جُزٌ ديٌٖ ئمحكطٚ أَنح؟ َٛ 

 جيد جُطكغٖ           ٓشمٍ            شلطحص 

 

 ًحٗص ىشم جالضقحٍ جالٌُطشوُٗس سب٘غ جُطٌشجس جُـًن مشوسٌ؟ و ٓح جُزٌ ديٌٖ قزكٚ؟ َٛ 

 جيد جُطكغٖ           ٓشمٍ            شلطحص 

 

 سبٌٖ جخليُد ٖٓ ئَقحٍ كٌشضٚ ٖٓ جُؼشك ذلؼحُُس؟ َٛ 

 جيد جُطكغٖ           ٓشمٍ            شلطحص 

 

 ظهش يف ٓ٘حهؾطٚ هرَ و ذؼذ جخليرس أٗٚ زلنشج و ضٌِْ ذغالعس؟ َٛ 

 جيد جُطكغٖ           ٓشمٍ            شلطحص 

 

 ٌَؾُذ و ػشمص ذؾٌَ ؾُذ أَنح و َٛ ًحٗص ضطىجكن َٛ ًحٗص جدلؼُ٘حش جُرقشَس ٓ٘ظٔس و ٓقٔٔس ذؾ 
 ٓغ قذَع جخليُد؟

 جيد جُطكغٖ           ٓشمٍ            شلطحص 

 

 ّكنِي هُْ كؼحُُس جُؼشك ذؾٌَ ػح ٖٓ. 

 جيد جُطكغٖ           ٓشمٍ            شلطحص 
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 جخلحسبس: 

 جعطخذجّ جدلؼُ٘حش جُرقشَس: 

و ُزج جُغرد ٖٓ أٛذجف ٛزج جٌُطحخ . ذقىسز ػحٓس ٍٛ ججلضء جدلٌَٔ ُِؼشوك جُطوُ٘سضؼطرب جدلؼُ٘حش جُرقشَس 
و ًَ جدلؾحسَغ جخلٔغس ضطيِد ٓ٘ي جعطخذجّ جدلؼُ٘حش . ٓغحػذضي ضؼِْ جعطخذجّ ٛزٙ جدلؼُ٘حش ذؾٌَ كؼحٍ

 .شَسرقجُ

طحخ َُؼشك ػُِي ٗقحتف يف ٛزج ججلضء ٖٓ جٌُ. جدلُذَح جُؾحتؼس يف جُؼشوك جُطوُ٘س ٍٛ ُىـ جُؼشك و جٌُٔرُىضش
 أٗىجع جدلؼُ٘حشٗىع ٖٓ  و أؿِد ٛزٙ جُ٘قحتف ديٌٖ ضيرُوهح ػًِ أٌ. ئسؽحدَس قىٍ ًُلُس جعطخذجّ ٛزٙ جدلُذَح

 .جُرقشَس

 ُىـ جُؼشك: 

هبزج . ؽخـ أو أهَ ٖٓ رُي 01ٌَىٕ ُىـ جُؼشك جحملٔىٍ ػًِ قحَٓ خؾيب كؼحال ئرج ًحٕ ػذد جدلغطٔؼٌن  
جش كؼَ أو ئؾحذحش ججلٔهىس قُع ضغطيُغ أَنح ضغؿَُ سدَّ. جُِىـ ضغطيُغ جٌُطحذس أو جُشعْ خالٍ ػشمي

َؼطرب ُىـ جُؼشك ٓػحُُح و . أَنح ديٌ٘ي ئصجُس جُىسم ذؼذ ػشمٚ. وسهس ٌَُ ؽخـ مث ضؼُِوهح ػًِ جُِىـضىصع 
 .ذغُيح ُِؼشك و ػُِي ذب٘د جعطخذجّ ُىـ جُؼشك ُِؿذجوٍ و جُقىس جدلؼوذز أو جُرُحٗحش جدلؼوذز

و قىت سب٘غ إٔ ٓح ضؼشمٚ ال َؾق ٓح خِلٚ ٖٓ جُقىس . ديٌ٘ي جُطكنًن ذىمغ ُىقس جُؼشك ٓوذٓح هرَ خيرطي
و جعطخذّ أهالٓح ِٓىٗس . ٓح ذٌن ًَ وسهس و أخشي أو جٌُطحذحش، ػُِي إٔ ضطشى فلكس أو فلكطحٕ كحسؿطحٕ

ًَّرش قؿْ جٌُِٔحش و جؾؼَ ٛ٘حى ٓغحكحش ٓح ذٌن ًَ . ٌُِطحذس و ٌُٖ جقزس ٖٓ إٔ َغَُ جحلرب ػًِ جألوسجم
ئرج ضيِّد ٓ٘ي جٌُطحذس ػًِ ُىـ جُؼشك . و قحوٍ إٔ ال ض٘ظش ػًِ جُِىقس خالٍ ئُوحءى. ًِٔس و أخشي

 .ء ُلطس ذغُيس و جًطد مث ػحود جُؾشـُِطىمُف كطىهق ٖٓ جإلُوح

 جٌُٔرُىضش: 

ئٕ جعطخذجّ ؾهحص جٌُٔرُىضش . ئٕ جُطٌ٘ىُىؾُح يف جُىهص جحلحيل ٓطـًنز دجتٔح و خقىفح ٓح َطؼِن ذحٌُٔرُىضش
ضؼذ . جحملٔىٍ و ذشٗحٓؽ جُرحوسذىَ٘ص و ؾهحص جُؼشك و جُؾحؽس ديٌ٘ي ٖٓ ػشك فىسج و ؽشجتف ٓطكشًس

و ذشجرلهح ٖٓ جألؽُحء جألعحعُس يف أؿِد جُؼشوك قُع ضغطيُغ جعطخذجٓهح ٓغ أٌ ػذد ٖٓ أؾهضز جٌُٔرُىضش 
و ئرج ً٘ص ضغطخذّ . و أَنح ديٌ٘ي ػشك جُرُحٗحش و جُقىس جُرغُيس و جدلؼوذز ٓ٘هح. جُ٘حط هِىج أو ًػشوج
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ع ضؼيُي قشَس أًرب ؾهحص ربٌْ ػٖ ذؼذ كاٗي ضغطيُغ ضـًُن جُقىس أو جُؾشجتف ذُ٘ٔح ضغًن يف أضلحء جُـشكس قُ
 .و قىت ربون رُي ٗ٘قكي ذحعطخذجّ ًٔرُىضش زلٔىٍ و ؾهحص و ؽحؽس ػشك. يف جحلشًس

قحوٍ جُطخيُو قىٍ ٛزٙ جدلؼُ٘حش جُرقشَس هرَ جُؼشك ذىهص ًحف و ضذسخ ػًِ جعطخذجٓهح و جقشؿ ػَ 
ظهشش ٓؾحًَ  و مغ خيس جقطُحىُس يف قحٍ كؾَ خيطي أو ئرج. جُطأًذ إٔ ًَ جألؾهضز ضؼَٔ ذؾٌَ ؾُذ

  .خالٍ جُؼشك

 ٍٗقحتف ئسؽحدَس العطخذجّ جدلؼُ٘حش جُرقشَس ذؾٌَ كؼح: 

 جؾؼِهح ػًِ ٓشأي ججلُٔغ: 

جيد إٔ ٌَىٕ ًَ ٓح ضؼشمٚ ٖٓ فىس و ؿًنٙ وجمكح و ٓوشوء ٖٓ ًَ ؽخـ ٖٓ جحلنىس ػًِ جألهَ ضرؼذ  
جػشك ٓؼُ٘حضي جُرقشَس ذؾٌَ . أهذجّ ٓح ذٌن جُزٌ ضؼشمٚ و أذؼذ ؽخـ يف جُوحػس 01ئٗؼ يف ًَ  1½

وجمف و يف ٌٓحٕ ػحٍ ضوشَرح قىت َطٌٖٔ مجُغ جألػنحء ٖٓ سؤَطٚ وال ضوق قحتال ٓح ذٌن مجهىسى و جدلؼُ٘حش 
ىت ضظهش جُقىس ؾُذج هذ َرذو رُي وجمكح و ٌُٖ ػُِي جُطأًذ ٖٓ إٔ ضنغ ُىقس ذُنحء ُِؼشك ق. جُرقشَس

 .ػُِٚ

 جؾؼِهح ذغُيس: 

و يف جٌُطحذس . جؾؼَ جُقىس و جُشعىٓحش جُرُحُٗس و ججلذجوٍ ذغُيس و ػحٓس حبُع ال ضضَذ ػٖ خحٗطٌن أو ٓ٘كٌُ٘ن
و جعطخذّ هحػس . قحوٍ جُطوَُِ ٖٓ ػذد جٌُِٔحش يف جُؾشحيس جُىجقذز قُع ضٌىٕ كٌشز وجقذز يف ًَ ؽشحيس

ال ضؼشك هحتٔس ٌٓطىذس خبو . ًِٔحش يف ًَ عيش 7أعيش و  7 ضٌػش جُؾشحيس ػٖ قُع ال( عرؼس Xعرؼس )
و ذب٘د ًطحذس  ؽشـ و . و جػو ًَ ؽشحيس ػ٘ىجٗح. جُُذ أو فلكحش ٖٓ ًطحخ أو ٗغخس ًٔرُىضش ٓيرىػس

 . ضلحفَُ ًػًنز ألٗي عطؾشـ ذُ٘ٔح عططٌِْ

 جؾؼِهح ِٓىٗس: 

جُِىٕ جألمحش ٛى أكنَ ُىٕ ُِطؼرًن ػٖ جُ٘وحه جُيت ضشؿد ٖٓ . جُرُحُٗسجعطخذّ جألُىجٕ يف ججلذجوٍ و جُشعىٓحش 
ٌُٖ . و ذحُشؿْ ٖٓ رُي ذب٘د جعطخذجّ أًػش ٖٓ ُىٗحٕ أو غالغس يف سعْ ذُحين أو ؾذوٍ. ججلٔهىس ٓالقظطهح

 (.ٓطؼذدز جألُىجٕ)ذحُيرغ ديٌ٘ي جعطخذجّ فىسج ِٓىٗس 
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 ال ضوَِ و ال ضٌػش: 

غحُٗس ئىل دهُوس وجقذز ال أًػش و ال أهَ، ألٗي  31جخلربجء ذإٔ ًَ ؽشحيس ضؼشك ٓح ذٌن  َ٘قف جخليرحء جُطوٌُ٘ن
ئرج جعطـشهص أهَ ٖٓ رُي كاٗي عطَِخِّـ جُ٘وحه و ججلٔهىس عُقحخ ذحإلقرحه ألهنْ ُٖ َغطيُؼىج ضرغ 

قىس َلنَ ُي و ئرج ً٘ص ضؼشك ذقىسز عشَؼس ٓغ جُىؾىد جُؼذَذ ٖٓ جٌُطحذحش و جُ. جدلؼِىٓحش جُيت ضؼشمهح
 .إٔ ضغطخذّ جُؼذَذ ٖٓ جُقىس جدلىمكس ذذال ٖٓ جُطلحفَُ جدلٌطىذس جُذهُوس

 َأْكِهٔهْ ذغالعس: 

ذب٘د جإلُوحء ذقىسز ٓغطٔشز . ُزج جقشؿ ػًِ جُطذسخ هرَ جُؼشك. ربٌْ ٓح ذٌن جُزٌ ضؼشمٚ و ذٌن قذَػي
ٓطحذؼس ًال ٖٓ ٓح ضِوُٚ و جُقىسز ذُ٘ٔح ضؼشك فىسز ػًِ ؽحؽس جُؼشك ألٕ أؿِد جألؽخحؿ ُٖ َغطيُؼىج 

ذذال ٖٓ رُي هْ ذؾشـ جُقىسز أو جُؾشحيس جُيت ومؼطهح ػًِ ؽحؽس جُؼشك قىت . جُيت ضؼشمهح ذؾٌَ ؾُذ
 .ذبؼِهح أًػش ومىقح و َلهٔهح ججلٔهىس ذرغحىس

  (:ُىقس جُؼَٔ)جعطخذّ ىشَوس 

خيو و فْٔ جُقىس و ٓح ضؼشمٚ ػًِ . َقرف جُؼشك جُطوين أًػش كؼحُُس ئرج سذيص ٓح ذٌن جُ٘ـ و جُقىسز
ؾهض ػشمي و ٓؼُ٘حضي جُرقشَس إٔ َؼٔال عىَح قىت َلهْ . ؽحؽس جُؼشك إٔ َىجكن جٌُالّ جُزٌ عطِوُٚ

 .ججلٔهىس ٓح ضِوُٚ

 ٍفْٔ ػشك ذحوسذىَ٘ص كؼح: 

ىَش عىجءج ً٘ص ضغطخذّ ذشٗحٓؽ جُرحوسذىَ٘ص أو أٌ ذشٗحٓؽ آخش ُِؼشك كإ ٛزٙ جالهطشجقحش عطغحػذى يف ضي
 .ؽشجتف ػشمي

 أوال ػُِي دبكحوُس جألخيحء جُؾحتؼس: 

 هشجءز جُؾشجتف ُِؿٔهىس. 

 قؿْ جخلو فـًن ؾذج. 

 جألُىجٕ جدلىؾىدز يف جُؾشجتف ذبؼَ جُ٘ـ فؼد جُوشجءز. 

 ربطىٌ جُؾشحيس ػًِ جُؼذَذ ٖٓ جٌُِٔحش ذذال ٖٓ جُ٘وحه. 

 ضرحػذ جُ٘ـ ػٖ جُشعىّ جُرُحُٗس. 
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 جُشعىّ جُرُحُٗس ٓؼوذز و فؼرس جُوشجءز. 

ػُِي إٔ ذبؼَ جُؾشجتف ٓؼضصز ٌُِالّ جُزٌ ضِوُٚ ٌُٖ ُُظ دبؼىن . قحوٍ جُطخيُو ذحػطذجٍ ُِؾشجتف يف ػوِي
عٌُىٕ ٓلُذج ئرج هٔص ذذسجعس ًَ أَوىٗحش ٛزج جُربٗحٓؽ قىت ضؼشف ًُلُس . إٔ ٌَىٕ ُُظ ُي دوس

أفىجش هذ ٌَىٕ جعطخذجٓهح شلطؼح ُِؿٔهىس و ٌُٖ ال ضرحُؾ ُذسؾس  ُذي جُربٗحٓؽ فىس و. جعطخذجٓهح ؾُذج
 .ئذؼحد ججلٔهىس ػٖ قذَػي جُطوين

 :و جِٕ قحوٍ ذبشذس ٛزٙ جالهطشجقحش إلصلحـ ؽشجتكي

 ُٚو ػًِ جُؾشجتف إٔ ضنُق ػًِ ٓح ضِوُٚ جُىمىـ و جُطشًُض. ربطىٌ ػًِ ٓح ٛى أهَ شلح عطِو. 

 جعطخذّ خحفُس جدلالقظحش قىت ضشذو ٓح ذٌن ضؼُِوحضي و جُؾشجتف. 

 جقزف جُؾشجتف جُيت ُُظ ذلح فِس ذحدلىمىع. 

 جؾؼَ ؽشجتكي ذلح ٗلظ جخلِلُس و جخلو و ىشَوس ًطحذس جدلىمىع ٌَُ ٓ٘هح. 

 جعطخذّ ذؼل جألوسجم جُيت ربطلظ هبح أٓحٓي قىت ضغحػذى يف ؽشـ و ضؼضَض أكٌحسى. 

  ُّالٗطوحٍ ٖٓ ؽشحيس ألخشي ذذال ٖٓ جدلإهص قىت ضغطيُغ جُطكٌْ ذحُؾشجتف " جُ٘وش ذحُلحسز"خُحس جعطخذ
 .قحوٍ جُطذسخ ػًِ جُؾشجتف و ىشَوس جٗطوحذلح حبُع ضشضرو ٓغ قذَػي. أًػش

  جقلظ ػشمي ًـ"pps. " أو"Power Point show " أٌ ػشك جُرحوَشذىَ٘ص قىت ذبؼِٚ َلطف
 .عشَؼسػًِ ؽٌَ ػشك ذقىسز 

و مجُغ . عطٌىٕ جألعحط ٌُحَٓ ػشمي. ًؾشحيس أوُُس" قؿش جُضجوَس"َ٘قف ذؼل جخلربجء جخطُحس ؽشحيس 
هذ ضٌىٕ ٛزٙ ٍٛ جُؾشحيس . ذيشَوس ٓح ئٓح ذؾشـ أو ئمحكس ضلحفَُ" قؿش جُضجوَس"جُؾشجتف ضشضرو ذؾشحيس 

ئرج أٌٓ٘ي ػشك ؽشحيس . ػًِ ججلٔهىس جألوىل جُيت ضٌىهنح و ٌُ٘هح ُُغص ذحُنشوسز جُؾشحيس جألوىل جُيت ضؼشك
عُغحػذى ضقُٔٔي ذلزٙ جُؾشحيس إٔ ُضشًض يف ". قؿش جُضجوَس"وجقذز كوو ُِؿٔهىس هذ ضٌىٕ ٍٛ ؽشحيس 

 .قذَػي جُطوين ػًِ جدلىمىع جُشتُغٍ

 .ذاضرحػي دلح عرن ٖٓ جُطؼُِٔحش عُنٖٔ ُي كهْ ججلٔهىس ُِزٌ َشوٗٚ و ضزًشٙ ذؼذ رُي
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 ِؽشجتف جُرحوسذىَ٘صأٓػِس و ٗقحتف ػ ً: 

 

 

و ال ُضَخُِّش ججلٔهىس ٓح ذٌن جالعطٔحع دلح . جألفىجش جدلؼربز ػٖ ؽٍء جُطقلًن أو وأ أفىجش جألؾشجطجذطؼذ ػٖ 
 .ضوىُٚ أو ٓؾحٛذز ٓح ضؼشمٚ ٖٓ فىس ٓطكشًس ػًِ ؽحؽس جُؼشك

 

 

 

 

 

 

 

 .هقًنزو جعطخذّ جُطؼذجد جُ٘ويٍ ُِوىجتْ و ًطد مجال . ومِّف ٗوحىي جألعحعُس
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و جعطخذّ فىسج . و جعطخذّ خيىىح ًرًنز ٌُِِٔحش و ذُ٘هح ٓغحكحش ُُغهَ هشجءهتح. جؾؼَ جُؾشجتف ٓ٘يوُس
 .وجمكس

 

 . ال ضَ٘ظ جعطخذجّ ٓؼُ٘حش ذقشَس دلغحػذضي يف سذو جألكٌحس ُذي ججلٔهىس

 


