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خععاتثس تثطععيز عمععبرثا عذععز ثعيضععب  ثع جمععلزس  ضععا ث ضععا  ظععج  قطععا ثعضيمععلع ثعيععجعص  ععص   ععز 

ثعظلجطلز، تصخمف ثألفبثل ثالؽض جعلز تثالقض ج يز تثعغضج لز إعى كلعج  ثعؾج يعجس،  س ظعا ءبثاءعج 

ت جاءععج ت  جاءععجس صقبعععش ثعؾج يععجس إعععى ءلجكععي  ضزوععز  ععأ  ع  يعع ب    ععزع  ت عم ععص  ت 

ع ظععضبيجس ثع ضاي ععز عخزيؾلاععج تثعضععص صذج عععش  ععا صزدععبع،  ت صععاريذص صععسءلمص، تصؾمععى  ععع   ععص ث

 ثع ؾض ا تطبق ثعي ي تثإلنضجػ ثعيطجا ثآلععس

عجل  عا صقعبالس  ت أ نجفلز  خعز  صؾ عاس  ثخعي ثألفعزثج ثعؾج يلعز ثعقعبثرثس ثعض زيعز، ثع ضيت

ج، ثع ؾض ا تثعاتعز تثعيعجععس وجدعش ثعضمظعضز ثعيملعج ثعقجك عز عمقلعجر ثعؾج يلعز تثعي ملعز ثعضيمل لعز ولاع

دظجةز  ديج ءج، ك ج  ء مش ثطضزثصلؾلجس ثعضطبيز تععع صقععأ  عم   اعج دزعجيعز فضلضلعزس تال دع   ضعا 

كج   ع  ثني جًطعج ع عج يؾعزع  عص  قعلا ثعؾج يعز ثععبث ص، ي غعي  عج ثرصعا عمعى ثععبثأ  شيعًاث  عأ 

ص  عأ تثقعا ثالطعضذاث  ثعظلجطعص، تثعضزثؽعا ثالقض عج ع، تثع ضقمعي ثعضخمف تثعؾ ب  تثعضظعج ، تكعزت

ت ص  ضجدي ءذه ثعقجعز ثع شريز، ثرصضيعش   عذ تقعشد نعاثاثس ت ععبثس ثالؽض جعص، تثعخبثا ثعغضج صس

دي صزخجس  أ  ؽي إصعحؿ ثعضيمعلع ثعيعجعص تثطعض ضج  ثعؾج يعز  عأ دعزثعأ ثع طعجج ثع طذع  عملاعجس 

تقأععا ش كغلععز  ععأ ثع ذععج رثس تثعارثطععجس تثعععزج  تثالطععضزثصلؾلجس ثع بؽاععز إعععى نضععجث ثعيععيف 

 ثع خضمضز  ص ثع لج  ثعؾج يص دغلز ثع بثؽاز تثعضغللز، تع أ دح  جةار تثقيلز  قا رس

ي جيز، تثرصضجع     ثعضغللز تثإلصحؿ، يؾخ     55تثعلبج، تديا نؾجؿ ثعيزدز ثألتعى عغبرر 

ععت إعلاععج  يععجتل صطالععز  ركععج  ثإل ظععج   لاععج،  صأظععزع ثعخطععت دجصؾععجه ثعؾج يععز  ععص   ععز، ت   صأبؽت

 ثعذ جا عضسطلض خجرثز ثزي  ثعؾج يز ثعقزر ثعزثقلزست يجتل 

تعيععي  تعبيععجس ثعؾج يععز ثعلععبج ي  ععأ إؽ جعاععج  ععص  قععبرعا ثطععض  جل  يزكععز ثعضطالععز إلسثعععز 

  يبقجس صغبيز ثعؾج يز تصقزيزءج، تثطضت جف  يزكز ثإلصحؿ تثعضؾاياس

 

 



  ( صطالز ثعؾج يز  أ  يبقجس ثعض بيز تثعضقزيز تثعضطبيزا

ثعضلج ثس ثعؾج يلعز ثعضعص صلع ي رةعلض ثعؾج يعز تنبثدعت تع عاثا ثع ملعجس تقعج ر ثعي عي صغللز  -1

ثعلذجدص  ص ثعؾج يز، فضى تإ  كجنبث  كضجا؟ نطًزث عملعذاز ثعضبيعز ثع ضيمضعز د عمضاع دجع طعجج ثعظعجد  

داعذث  -ت ت  صي علع  طمع –تفشدت تؽاجسه ثأل  ص، ت نت كج  ثخضلجر ءؤالا  زصذطًج إعى فا كذلعز 

 طجج ثعظجقاسثع 

صغللععز طععجةز ثعضلععج ثس ثعؾج يلععز ثعضععص كجنععش  ثس عيععبيز صععزيقز  ععص ثع  ضععخ ثعظلجطععص  -5

عمقشح ثعبث ص  ت عؾ ز طلجطجصت  ت عؾ ز ص طل ت  ت ؽاجسه ثإلعح ص  ت ثعضغضلضص  ت طجةز  ؽاشصتس 

 ، ع  اعج )ت ت     يي ص  ع  دجعيزترر ثصاجً ج  ت عبً ج ألع دخص عمى ثخضلجره ثعظلجطعص ثعظعجصذ

  أ  ضضيلجس دزعلز ثعغبرر ثع  زيز تعبثس اج(س

إدطجل كج ز ثعضيجعلجس  ت ثالرصذجثجس  ثخي ثعؾج يعز ثعضعص كجنعش  بصعبعز دعجعقشح ثععبث ص  -3

 ت  ؽاشر ثأل أ )ال طل ج ؽاجس   أ ثعاتعز(  أ  ؤطظجس  ت  زثكش  ت  نلطز  ت ثصقج ثس ثحدلعز 

  ت ولزءجس 

ةـ تثع طع تثعضعزثرثس ثع ضيمضعز دجعؾج يعز تثعضعص ص غعي قلعًاث  عأ  ع نعبع ص ضلز ثعضبثنلأ تثعمبث -4

عمعى ثطععضضحعلز ثإلرث ر ثعؾج يلععز، تثطععضضحعلز ثعضععزثرثس تثعضيجعلععجس  ثخععي ثعقععزج ثعؾععج يص، ت ععع  

 عقلأ إعج ر د جةتس

ع ععي عؾ ععز قجنبنلععز  ظععضضمز ع زثؽيععز ثعضيععايجس تنطععز ثعلعع جتع ثعضجنبنلععز ألعيععجا ءلتععجس  -

 ت  أ ي بنب   ص  قعي  ظعتبعلز، د عجا  ض دجعؾج يجس ثع  زيز، ت ظجاعز ثع ل ب  ص فضاعثعضاري

 عمى ثعضبثنلأ ثعضص كجنش طجريزس

إدطجل كج ز ثعضلب  عمى ثعي ي ثعظلجطص تثعغضج ص تثالؽض جعص عمطحح، تإدطجل  يز صزصلذعجس  -6

ا تإ كععجا ثع ععزثع دععلأ  ثخععي ثعؾج يععز صيععا  ععأ قذلععي ثعضظععج  ثعظلجطععص ثع  ضععا  ععأ ثع طععجج ثعظععجق

 ثعضبؽاجس ثعلذجدلزس

ثعضيجا عمى كج ز ثع طجءز ثعطضلملز ثعضص عبعش ثعي ملعز ثعضيمل لعز  عص ثعؾج يعز  عأ ثععارتص  -7

ثعخ بصلز تإءاثر قل لز ثع ضعجح ثعؾعج يص تثع زثؽعا، تصزثؽعا ثع ظعضب  ثعذقغعص )ثعضيعجا عمعى 

 ثعؾج يز ثع بثسيز ثعضجطار ثع ضظار(س

ض للشثس ثعطذضلز  ثخي ثعؾج يز، ت يز صزصلذجس صخ ع  أ ثع بثه ثع عمذز عمابيعز إسثعز كج ز ثع -8

ثع  عععزيز،  ت  ثنغعععحق  ت ثنيعععشثل ععععأ ثعضيعععجرف ثعقيعععجرع تثعضبثصعععي  عععا طعععجةز ثعغضج عععجس 

 تثع  ؾشثس ثإلنظجنلزس

 صقزيز نبث ع  عيجا ثعضاريض  أ طجةزر ثعضلب  ثع ضزتمز عمى  يجعلجصاع تصقزكجصاعس -9



كج ععز ثعضيععايجس ثعضجنبنلععز  ععص ثعؾج يعجس ثع ظععضؾار )ثعخجصععز تثألؽ ذلععز(  ل ععج يضيمعع   إسثععز -11

 د يجيلز ثعضيملع ثعيجعص داًاث  أ قذبل ثعطحح  ص ثع ملجس تثنضاجا د يجيلز ثال ضقجنجس تثعضضبيعس

  قبر ثعذ جا تثعضطبيزا -عجنلًج

ثعؾج يص ت  غملأ عظجةز  ثلجف صل لي عؾ ز قجنبنلز  ظضضمز صيع  ضخ  لأ  ص ثعلس       س1

ر ثإلرث ر  ثعقلععجر ثع  ععزيز ثعيج ععز تثعلععذجح إلعععج ر صسطععلض قععجنب  ثعؾج يععجس د ععج يقععزت

ثعؾج يلععز، تييععذا ثعقععزثف تثعضضععجعحس  ثخععي ثعؾج يععز ع ععجعـ وجيععجس ثعضيمععلع ثعيععجعص 

 تثعذقظ ثعيم ص تص  لز ثع ؾض اس

دععجعزج  تثعضخ  ععجس ثع خضمضععز( صلعع لي عؾ ععز ؽج يلععز  ضخ  ععز )تعاععج    صظععضيلأ      س5

ع لجوز  لزتع  لغجق ععأ ف مظعضز ثعضيمعلع  عص   عزفا  ظضخمً عج  عأ ؽاضعلأا نضعجةؼ 

ثع ؤص زثس تثعارثطجس تثالطضزثصلؾلجس تثع لزتعجس ثعظجدضز ثعضعص صي ضعش  عص  رثطعز 

ي عجيز تصطميجصاعج  55ثإلد جالس ثعؾج يلز تثعقمبل ثع    ز، تثعؾاعز ثعغجنلعز رتؿ ععبرر 

 تر فيجرع عمؾج يز ثع  زيز  ص ثعاثخي تثعخجرػسإعى  

 ضـ  ؾجل   طتع عقبثرثس  ضزثك ز  ل ج دلأ  عيجا ءلتز ثعضاريض  ثخي كي كملعز  ثخعي      س3

كعي ؽج يععز  ععأ  ؽععي صطععبيز ف لععزتع نطععجج  طععجص ع اععجج  عيععجا ءلتععز ثعضععاريضف عععع 

 يطبر عمى  ظضب  ثعؾج يجس ثع  زيز دز ضاجس

عقبثرثس  ضزثك ز  ل ج دلأ  عيجا ءلتز ثعضاريض تثعطحح  ثخي كملعز   ضـ  ؾجل   طع     س4

تعمععى  ظععضب  كععي ؽج يععز  ععأ  ؽععي صطععبيز رجيععز ع ععج ي ذغععص    ص ععب  عملععت عحقععجس 

ثألطضج  تثعطجعخ، تثآلعلجس ثع  جطذز عضطبيز ءذه ثعيحقز صقش  طمز ثألخحق ثعؾج يلعز، 

 تثعقضبق تثعبثؽذجس، تصمز ثعزفع ثعؾج يلزس

صل لي عؾ ز   ضخذعز عمعى  ظعضب  كعي كملعز ع زثؽيعز ثع ضعزرثس ثعارثطعلز  لاعج، تصضعايع      س5

ثزؿ د يجيلز د جا ثع  جءؼ، ت يجيلز   ثةاج، ت يجيلز ثعضضبيع  لاج، ييزض عمى ثألطجصذر 

ت  غمععلأ  ععأ ثعطععحح عمقععبثر فبعععت تثعخععحي   ععت إعععى رجيععز  ضبثسنععز صقضعع  وجيععجس 

 ا ثإل  جنلجس تثع ضارثسسثعضيملع تثعضسءلي تصض ج ب  

إؽعزثا فعبثر فعبل ف لشثنلعز ثعؾج يعزف تتؽعبه ثإلنضعجق  لاعج، دقلعظ صضعبثاج  عا  ذعج ا      س6

ثعؾج يععز ت ءععاث اج، تإقععزثر  ذععا  ثعلععضج لز  ععص ثع ظععسعز ثع جعلععز  ثخععي ثعؾج يععز،  ععا  ععضـ 

 عأ  دبثح ثعضطبع تثعبقف تثعض بيي ثع ؾض يص ع جعـ ثعؾج يعزسسس د عج يغ عص ععأ كغلعز 

ثعض ج  ثعؾج يز عمى  نلطز ثعؾج يعز ثع بثسيعز ثعطضلملعز  عأ ؽاعز، تيعا ا عه عجج ؽاعب  

ثعذقععظ ثعيم ععص تثعضطععبيز ثعض ععص، ت عععع ثع ضععجح ثعؾععج يص، تصطععبيز  ضععزرثس ثعضععاريخ 

 تثعضسءليس



 يًيععج  ععا ثعلععضج لز  ععص  تر رؽععجل ثألع ععجل تثعلععزكجس تثألفععشثح تثعؾ جعععجس ع ععا ص بيماععج 

 عؾج يزس نلطز  يل ز  ص ث

ردا ثعضيملع د ضطمذجس ثع ؾض ا ثعقضلضز دظيضاج تع ضاج، تعلض  ضا  ضطمذجس طبق ثعي ي      س7

ثعخا لز، ت ع  دشيج ر ثالءض جج دجعبظجةف تثألع جل ثعاقلضز، تثعض زيز تثعض لز )ثعضض لجس( 

 تثالدض جر تثعضص يؾخ    ص ب    ج ظز ع ضطمذجس ثعضيملع ثعيجع لزس

 برر ثعزصل ز تثعبقبرر عمقزج ثعؾعج يص، دئسثععز كج عز ثعضيعايجس ثعقج ععز عالذعز إعج ر ثع     س8

ثعؾج يععز،  ت ثعضععص صأضضععا ثعي ملععز ثعضيمل لععز تثعضزدبيععز  ععص ثع ؾض ععا ثعؾععج يص كغلععًزث  ععأ 

خ جة عاج ثألطجطعلز  عأ  غعي ثألطعبثق تثطعضخاثج ثع زث ع  ثعؾج يلعز  عص ولعز  عج ءععص 

  خ  ز عتس

زيع ألعيجا ءلتز ثعضاريض د ج ي  ت اع  أ ثعضزكلش  ص ع ماع  أ م ج   ظضب   خي ك     س9

صاريض تدقظس تد ج ال ييطزءع إعى ثعضلضش  ص  ع جل  خضمضز خجرػ إثجر كملعجصاع  ت 

ؽج يعععجصاع دقغًعععج ععععأ  ظعععضب  ععععلل كعععزيعس تكعععذع  ثعي جيعععز دضعععب لز  فعععاثط ثعذقعععبط 

ج تصظعالي تصعبل  عيعجا تثعارثطجس تثع  لبرثس ثعيم لز  عص ثع ملعجس تثع يجءعا ثعيملع

 ءلتز ثعضاريض تثمذز ثعارثطجس ثعيملج إعلاجس

إصجفز ثعضزصز   جج ثعطحح  أ  ؽي دمبرر رجثءعع ثعظلجطعلز تثعض زيعز فعبل ثععبثأ         س11

تثأل ز ت ظضضذي  ؾض يجصاع؛  أ خحل  نلطز صيمل لز تصغضلضلز تثحدلز، د ج ي  ت اع  أ 

جعز  ص    ؾزيجس ثعقلجر خجرػ ثعؾج يزسثع لجركز ثعبثعلز تثعضيت

صطععبيز ثإل ثرر ثعضيمل لععز  ثخععي ثع ملععجس تثعؾج يععز، دقلععظ يؤءععي  بظضبءععج تي  قععبث    س11

فضبقاع كج مز، تكذع  صاعع دسفاط ثعضض لعجس عمضبثصعي دعلأ ثعطجععخ تثع عارص تثإل ثرر 

 تثع ؾض ا؛ ت ع  ثطضضج ر  أ ثعضؾجرح ثعؾج يلز ثعقايغزس

 طجطلًج  أ طضف ثعضطما إعى ؽج يز   زيز فيجريز، صضلعذا دعزتؿ ععبرر  ءذه ثعزجيز ص غي ؽشًاث

  ععز  ععص   تثرءععج ثعغحعععز ثعزةلظععلزا ثعضععاريض، تثعذقععظ، تخا ععز ثع ؾض ععا، تصضظععمـ دجعابيععز 

 ثع  زيز ثعقيجريز ثعؾج يز، تصؤطض ع زفمز ؽايار عمى ثزي  ثعضضاج ت بثكذز ثعي زس

ش إعلععت صععجرر تثفععار، خجصععز  ععص  غععي ءععذه ثعضطجعععجس تع ععأ ءععذث ثعظععضف ال ي ععـ تال ييضععي    نضضعع

ثعقلبيز ثعضص يؾخ    نؾ ا  لاج دلأ ثعضظللز تثعضغللزس  حدا  أ  يصت ثعي ملز ثعضيمل لز تثعقلمبعز 

 ت  ثإلمععزثر دععجعطحح تدععاج ثصاع ت ظععضضذماعس تعععذث يضضععزر    ن يععص ثآل  إعععى عحعععز  ع ععجل 

  طجطلزا

إ  ييعجف إعلاعج  عأ صقضطعجس  ت سيعج ثس  عأ قذعي ثع ؾمعض  إقزثر ءذه ثعزجيز ت عج ي  عأ  -1

 ثألعمى عمضبثس ثع ظمقز تثعق ب زس



 ثعلزتع  ص تما  خطا ص ضلذع تس  ص ألطجطجس ءذه ثعزجيزس    -5

ثعلععزتع  ععص صطذلعع  كج ععز ثعضطععبيزثس ثعضععص ال صععؤعز دجعظععمخ عمععى صظععللز فزكععز ثعؾج يععز   -3

 ت  جعـ ثعطححس تصقضل  صجعـ ثعي ملز ثعضيمل لز تثعذقغلز،

 

 


