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 هلهض جلىٌجْس

ػددحأ الني ددٖ لئنظددحت٘٘ي جلٌ ٓدد٘٘يل ّجلؼددحهل٘ي  ددٖ جلوؿددح  ضِددىه ُددًٍ جلىٌجْددس لْػددغ ضظددٌْ لو٘   

ًُّج جلو٘ػحأ جألني دٖ ٗؼطردٍ وْدطٌْج ضؼحُدىٗح ذد٘ي جلوطهظظد٘ي ٗلطُهدْى ّ ادح لدَ ذحلٓدلْ  جلٌ ٖٓل 

جلِحوه ئلٔ الوجء هٌِٖ ػح  ٗطٍ غ ػي جألنطحء ّجلطؿحَّجش جلؼحٌز ذحلوٌِس الّ هشدطللِ٘ح الّ ذحنًٓدحى 

ل ّيلد  جلطكل٘لدٖجلٌ ٓ٘سل ّ ى ضدن جػدىجو ُدًٍ جلىٌجْدس ّ دن جلودٌِؽ جلْطد ٖ  جلًٕ ضٓطِى َ ًٍُ جلهىهس

ل جلو٘ػدحأ جألني دٖ للؼدحهل٘ي  دٖ جلهىهدس جلٌ ٓد٘س ّجلوشدطلل٘ي ذدحلركْظ ذطكل٘ل هؿوْػدس هدي جلوْجغ٘دن

( ل ّجلو٘ػحأ جألني ٖ (APAجلٌ ٓ٘س ّذطىٌّٗ جلؼلْم جلٌ ٓ٘س جلظحوٌ ػي جلؿوؼ٘س جلٌ ٓ٘س جألهٍٗك٘س 

س جألنظحت٘٘ي جلٌ ٓ٘٘ي جلوظٍٗس )ٌجًن( ل ّجلو٘ػحأ جألني دٖ للؼدحهل٘ي ذوٌِدس جنٌ دحو ّجلٌ ٓدٖ لٍجذط

وددحىل ّجلو٘ػددحأ  ّجلطْؾ٘ددَ ّجلظددحوٌ ػددي هٍشددُ جنٌ ددحو جلطيذددٖ  ددٖ ؾحهؼددَ جلٓددلطحى  ددحذِْ  ددٖ ػ 

جنٌ دحو جألني ٖ للطْؾَ٘ ّجنٌ حو جلطيذٖ  ٖ هىٌجِ جلطؼل٘ن جلظحوٌ ػي جنوجٌز جلؼحهدس للطْؾ٘دَ ّ

  ٖ َّجٌز جلطؼل٘ن  ٖ جلوولكس جلؼٍذ٘س جلٓؼْوٗس.

 

The summary of the study 

This study aims to put a vision of an ethical code for psychologists. And the 

people who works  in psychological  filed . This ethical code is considered 

as a constitutional treaty  among specialists who committed to it according 

to the  behavior aimed at high professional performance, to avoid mistakes 

and excesses that do harm to the profession, its workers or the person 

targeted by this psychological service. This study is prepared according to 

the descriptive analytical method, by analyzing a set of codes. The moral 

code of workers of psychologists service , psychologists and psychiatrists or 

who teach psychology, issued by the American Psychological Association 

(APA) , the ethical code of the Egyptian Psychologists Association (Ranem) 

and the code of ethics for those who work in psychological counseling and 

guidance  issued by the student counseling center at sultan Qaboos  

university in Oman, the code of ethic of psychological counseling and 

guidance for students in the school of education issued by the General 

Administration of Guidance and Counseling in the Ministry of Education in 

the kingdom of Saudi Arabia.    
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 هاىهس

ٗؿد الى ٗكْى لكل هٌِس ضوّ ٌ حُ٘س جلوؿطوغ الني ٘حش ّ ْجػى ّهرحوب ضككن ًٍُ جلوٌِس ّْدلْش٘حش 

ِح جلطا٘ددى ذِددح قطدٔ ٗكددْى جلؼوددل  ددٖ ُددًٍ جلوٌِددس هلطُهددح  ذددحألنيأ ّٗؿددد ػلددٔ الطددكحذ لجلؼدحهل٘ي  ِ٘ددح

ٗؼدى وْدطٌْج  ٗلطدُم  ّجلاحًْى جلًٕ ٗككن ًُج جلوؿطوغ.  حلو٘ػحأ الّ جلىل٘ل جألني ٖ ّجلاحًًْٖ ألٕ هٌِس  

ٖ  ػددحلٖ ٗرؼددى ُددًٍ جلوٌِددس ػددي جألنطددحء ّجلطؿددحَّجش الّ قطددٔ  لذددَ جلوهطظدد٘ي للْطددْ  ألوجء هٌِدد

 ض ِؼٍ ذحلوٌِس الّ جلوشطلل٘ي  ِ٘ح الّ ذحنًٓحى جلًٕ ضهىهَ ًٍُ جلوٌِس.جالؾطِحوجش جلطٖ 

ّٗكطٓددد جلو٘ػددحأ جألني ددٖ ّجلاددحًًْٖ ألٕ هٌِددس  ْضددَ ّجقطٍجهددَ هددي  ددْز جلطددُجم جلوشددطلل٘ي ذِددح   

ل ّال    الى جلوهطض جلٌ ٖٓ ٗوػل ػٌظدٍ ّئؾوحػِن ػلٔ الُو٘طَ لطٌظ٘ن جلوٌِس هي  رل جلؼحهل٘ي  ِ٘ح

( م ئلدٔ  1002ّ ى ال حٌ جضكحو ػلدن جلدٌ ّ جألهٍٗكدٖ  دٖ )هلكدنلْهس جلؼيؼ جلٌ ٖٓل الْحْٖ  ٖ هٌظ

هؿوْػس هي جلظ حش جلطٖ ٗؿد الى ٗطوُ٘ ذِدح جلوطهظظد٘ي  دٖ جلؼديؼ جلٌ ٓدٖ ُّدٖ الٌذؼدس ؾْجًدد 

 :  الْحْ٘س ٌّت٘ٓس ُّٖ

حوٌ ػلددٔ : ّجلددًٕ ٗؼطرددٍ جلوؼددحلؽ جلٌ ٓددٖ هو٘ددكُج   ددكٖ يشحتددَل  ددالجاًببة الّه ُببْ الجاًببة العملببي -2

هكحشوس جألهٌْ جنًٓحً٘سل ّهْجؾِس جلوشكيش ّهطركظٍج ل ّضشٍ٘ جلىٌجْحش جلؼىٗىز  ٖ هؿح  جلؼديؼ 

 جلٌ ٖٓ الى هي جلكظؼْذس ًؿكحـ هطْْطٖ جلًشحء ّجلاىٌجش  ٖ ػولِن شوؼحلؿ٘ي ً ٓ٘٘ي. 

هِطودح  ّه٘دح  :  يذدى الى ٗكدكْى جلوؼدكحلؽ جلٌ ٓدٖ  : جُطوحهحش ّهْ٘  جلوؼحلؽ جلٌ ٖٓ الجاًة الثاًي -1

 ل ِن هشكيش جلٌحِ ّنىهطِن ّجلظرٍ  ٖ يل  جلوؿح .  

:  ٌؿحـ جلوؼحلؽ  ٖ ػولَ ال ٗاكف ػٌى قىّو جلشدِحوز  : جلطكظ٘ل ّجلػاح س ّجلطأُ٘ل الجاًة الثالج   -3

ػلدٔ  جالؽيعجلطٖ قظل ػلِ٘ح  ٖ وٌجْطَ ذل الذى هي جهكطي  غاح كس ػلو٘س ّئًٓحً٘س ّجْؼس ضكان لَ 

جألهكٌْ جلوطؼلاكس ذطهظظَ شوؼحلؽ ً ٖٓ ّٗؿد الى ٗكْى ػلٔ جضظدح  هٓدطوٍ ذوٌؿدُجش  شل ؾْجًد

 ػلكن جلٌ ّ ذشكل نحص ّجلؼلْم جنًٓحً٘س ذشكل ػحم. 

: ّٗطؼلن ذأني ٘حش جلوؼحلؽ ّٗطؿَ ًُج جلؿحًد ئلٔ جنلكحـ ػلٔ الى جلوطهظض  ٖ  الجاًة الراتع -4

كٖ هظدحلف جٙندٍٗي ّٗكطدٍهِن ّجى ػولدَ جألْحْدٖ جلؼيؼ جلٌ ٓدٖ ٗكودل  دؼٌْج  ػو٘ادكح  ذأًدكَ ٍٗجػد

 (1022هٍضرؾ جٌضرحؽح  ّغ٘اح  ذطكا٘كن ًٍُ جلوظلكس.) جلؼط٘رٖل 

 هشكلس جلىٌجْس 

ئلدٔ ه٘ػدحأ  لجلوِي جلٌ ٓ٘س هػلِح هػدل ذا٘دس جلوِدي جلؼيؾ٘دس جلطدٖ ضودّ جنًٓدحى ذكدل ؾْجًردَضكطحؼ     

ِددح هطؼلاددس ذطر٘ؼددس ق٘ددحز جنًٓددحى ّضك٘ ددَ هددغ ّول٘ددل ٗددٌظن جلؼوددل  ددٖ جلهددىهحش جلواىهددس نظْطددح  ّالً

. ّالٕ نلل   ٖ جاللطُجم ذأني ٘حش جلوٌِدس  دى ٗدإغٍ ػلدٔ ق٘دحز جل دٍو ّهٓدطارلَ.  َ٘ هؿطوؼَ جلًٕ ٗؼ٘ش

ّهي ٌُح ًرؼص الُو٘دس ّؾدْو ه٘ػدحأ الني دٖ ّ دحًًْٖ ٗلطدُم ذدَ جلووحٌْد٘ي جلٌ ٓد٘٘ي قطدٔ ٗكدْى  حتدىج  

حٗس ؾو٘غ جألؽٍجه  ٖ جلهىهس جلٌ ٓ٘س ّ ٖ ضاىٗوِح ػلدٔ الػلدٔ ّوْطٌْج  للؼول جلٌ ٖٓ ّٗٓحػى  ٖ قو

 لهٓددطْٗحش هددي جلؿددْوز جلوٌِ٘ددس. جلطددٖ ضٓددِن ذكددل ضأش٘ددى  ددٖ ضكٓدد٘ي هٓددطْٓ جلهىهددس جلواىهددس لئ ددٍجو

 ّذحلطحلٖ ضاىم ّضطٌْ جلوِي جلٌ ٓ٘س.

حٌْد٘ي ّلؼل ًُج جلركع هكحّلس هي جلرحقع للْطْ  ئلدٔ ضظدٌْ هاطدٍـ لدىل٘ل الني دٖ ّ دحًًْٖ للوو

ّجألنظحت٘٘ي جلٌ ٓ٘٘ي  ٖ جلوولكدس جلؼٍذ٘دس جلٓدؼْوٗس ق٘دع لدن ٗؿدى جلرحقدع الٕ ول٘دل هؼطودى هدي ؾِدس 

 ٌْو٘س ٌٗظن جلؼول جلٌ ٖٓ  ٖ ذيوًح.
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ِؾغ جلرحقع جلٓرد  ٖ يل  لؼىم ّؾْو ؾوؼ٘س هٓطالس لؼلن جلٌ ّ  ٖ جلوولكس جلؼٍذ٘س جلٓؼْوٗس ذل  لٍّٗ 

ْٗدس ُدٖ جلؿوؼ٘دس جلٓدؼْوٗس للؼلدْم جلطٍذْٗدس ّجلٌ ٓد٘س )ؾٓدطي(. ٌُح  ؾوؼ٘س هشطٍشس هغ جلؼلدْم جلطٍذ

ّجلطٖ لِح الوّجٌ هشِْوز ّّجػكس  ٖ نىهس جلطهظدضل ّلكدي لدن ٌٗدطؽ ػٌِدح قٓدد ػلدن جلرحقدع الٕ 

 ه٘ػحأ الني ٖ للوِي جلٌ ٓ٘س ٗ ؿوغ ػلَ٘ جلوهطظْى ذؼلن جلٌ ّ هي الشحوٗو٘٘ي ّهوحٌْ٘ي ّالنظحت٘٘ي.

 للىٌجْس جلكحل٘س  ٘وح ٗلٖ: ّٗوكي ط٘حغس جلطٓحؤ  جلٍتّ٘

 ها التصْر الومترح لويثاق أخاللي ّلاًًْي لألخصائي الٌفطي تالوولكح العرتيح الطعْديح؟ -

 جلىٌجْس ىجهالُ

 الُو٘س جلىٌجْس جلكحل٘س  ٘وح ٗلٖ:ضطوػل 

 ضْػ٘س جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ ذأُو٘س جلوٌِس جلطٖ ٗاْم ذِح. -

 جألنيأ جلٓلْش٘حش جلطٖ ض ٍػِح ؽر٘ؼس جلوٌِس.ضك ُ٘ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ ػلٔ جاللطُجم ذحلا٘ن ّ -

 جلطؼٍه ػلٔ الني ٘حش هٌِس جلطد جلٌ ٖٓ. -

 ذٌحء ه٘ػحأ الني ٖ لينطظحط٘٘ي جلٌ ٓ٘٘يل ّجلؼحهل٘ي  ٖ جلوؿح  جلٌ ٖٓ. -

 الُو٘س جلىٌجْس 

 :ضؼْو الُو٘س جلىٌجْس جلٔ هح ٗلٖ  

 جاللطُجم جألني ٖ ػحهل ُحم هي ػْجهل ًؿحـ جالنظحتٖ جلٌ ٖٓ. -

 جذٍجَ الُو٘س جلؿحًد جألني ٖ ّجلٓلْشٖ لئنظحتٖ جلٌ ٖٓ -

 ضأط٘ل هٌِس جلؼول  ٖ جلوؿح  جلٌ ٖٓ -

ذٌحء ه٘ػحأ الني ٖ ٌٗرغ هي نظْط٘س جلوولكس جلؼٍذ٘س جلٓؼْوٗس ّقؼحٌضِح جنْديه٘س للؼودل  دٖ  -

 جلوؿح  جلٌ ٖٓ. 

 

 هٌِؽ جلىٌجْس

وٌحُؽ جلطٖ ضِدىه للطكل٘دل جلؼلودٖ جلودٌظنل جػطوى جلرحقع ػلٔ جلوٌِؽ جلْط ٖ جلطكل٘لٖل ُّْ القى جل  

 دٖ ّجلًٕ ِٗىه ئلٔ ّطف جلظحٍُزل الّ جلوشكلس ّضظٌ٘ ِحل ّضكل٘لِح ّجنؼحػِح للىٌجْدس جلى ٘ادسل ّ

ػىز هْجغ٘دن طدىٌش ػدي ؾِدحش ّهإْٓدحش ٌْدو٘س  دٖ ذلدىجى  ذطكل٘لجلرحقع   حمًُج جلىل٘ل جلواطٍـ 

 ههطل س الُوِح:

هىهس جلٌ ٓ٘س ّجلوشطلل٘ي ذحلركْظ جلٌ ٓ٘س ّذطىٌّٗ جلؼلْم جلٌ ٓ٘س جلو٘ػحأ جألني ٖ للؼحهل٘ي  ٖ جل .2

م. ّآنٍ هٍجؾؼس لَ شحًص  ٖ وٗٓورٍ 2553(  ٖ ػحم (APAجلظحوٌ ػي جلؿوؼ٘س جلٌ ٓ٘س جألهٍٗك٘س 

 (.(Ethics Code 7م ّضؼطرٍ جلوٍجؾؼس جلطحْؼس لَل ّٗٓؤ 2551ػحم 

وظٍٗس )ٌجًن( ّجلًٕ الػىضَ ٌْحء قحهدى َُدٍجىل جلو٘ػحأ جألني ٖ لٍجذطس جألنظحت٘٘ي جلٌ ٓ٘٘ي جل .1

 م.1002م ّهي غن طىٌ ضؼىٗل ػلَ٘  ٖ ًْ ورٍ 2555 ٖ ًٓهطَ جألّلٔ ػحم 
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جلو٘ػحأ جألني ٖ للؼحهل٘ي ذوٌِس جنٌ حو ّجلٌ ٖٓ ّجلطْؾَ٘ ّجلظحوٌ ػي هٍشُ جنٌ دحو جلطيذدٖ  .3

ودحى جلدًٕ الًشدة ػدحم  جػطردٍ ُدًج جلو٘ػدحأ جألْدحِ م. ّهدي غدن 2555 ٖ ؾحهؼَ جلٓلطحى  حذِْ  ٖ ػ 

 جلًٕ ضٓطٌى ػلَ٘ هوحٌْحش جلؼحهل٘ي  ٖ هؿح  جلطْؾَ٘ ّجنٌ حو جلٌ ٖٓ  ٖ ْلطٌس ػوحى.

ي جنوجٌز جلؼحهس للطْؾَ٘ ػجلو٘ػحأ جألني ٖ للطْؾَ٘ ّجنٌ حو جلطيذٖ  ٖ هىٌجِ جلطؼل٘ن جلظحوٌ  .4

ُّْ هي ئػىجو جألْدٍز جلْؽٌ٘دس  م2552ػحم   ٖ جلوولكس جلؼٍذ٘س جلٓؼْوٗس َّجٌز جلطؼل٘نّجنٌ حو  ٖ 

 للطْؾَ٘ ّجنٌ حو  ٖ جلَْجٌز.

ذحنػدح س ئلدٔ ػدىو هدي جألذكدحظ جلؼلو٘دس لؼدىو هدي ػلودحء جلدٌ ّ جلدًٗي ػودل ذؼؼدِن ػلدٔ ئٗؼدحـ    

جلؿْجًد جألني ٘س ّجلاحًًْ٘س  ٖ جلؼودل جلٌ ٓدٖل ّجلدرؼغ جٙندٍ ْدؼٔ ؾحُدىج  لْػدغ ضظدٌْ لو٘ػدحأ 

 ؿح  جلٌ ٖٓ  ٖ جلوولكس جلؼٍذ٘س جلٓؼْوٗس.الني ٖ للؼحهل٘ي  ٖ جلو

 لئنظحتٖ جلٌ ٖٓ: ّٖجلاحًًْ لو٘ػحأ جألني ٖجلطظٌْ جلواطٍـ ل

ٗوػل جلو٘ػحأ جألني ٖ هؿوْػدس هدي جلطْؾِ٘دحش جألني ٘دس ّجلوؼدحٍٗ٘ جلوط دن ػلِ٘دح ذد٘ي جلوؼلود٘يل    

ذٌْو ضشٍٗؼ٘س ضودحٌِ ذادْز ّضككن هوحٌْحضِن  ٖ جلؼولل ّضكىو قاْ ِن ّّجؾرحضِنل ّل٘ٓص القكحم الّ 

 جلاحًْى.

 هثرراخ اعذاد الويثاق الخاللي ّالماًًْي لألخصائي الٌفطي:

 هوح ٗلٖ:ضٌطلن وػْز جلرحقع ئلٔ ئػىجو ه٘ػحأ الني ٖ لئنظحتٖ جلٌ ٖٓل    

 .جالُطوحم ذْؾْو ه٘ػحأ الني ٖ لئنظحت٘٘ي جلٌ ٓ٘٘ي -

 حلوؿح  جلٌ ٖٓ.ّؾْو ذؼغ جلٓلر٘حش  ٖ ػول جألنظحت٘٘ي ّجلؼحهل٘ي ذ -

 ضاْٗن ّضاٌ٘ي ْلْ  جلؼحهل٘ي  ٖ جلوؿح  جلٌ ٖٓ -

 أُذاف الويثاق الخاللي لألخصائي الٌفطي

ٗط ن ػلَ٘ جلوهطظْى  دٖ ػلدن  ّ حًًْٖل الى ٗكْى ًْجز قا٘اس لو٘ػحأ الني ٖ ئلٔ ِٗىه ًُج جلطظٌْ  

ٓددٖل هددي ػ٘ددحوجش ضهظظددحضِن جلى ٘اددس ّههطلددف الهددحشي ػولِددن ّهوحٌْددطِن للؼوددل جلٌ جلددٌ ّ ذكح ددس 

ج  ّول٘ي  للؿو٘غ  ٖ ًُج جلطهظضل الى ٗكْى  حتى.  ّّهىجٌِ ّؾحهؼحش ّهإْٓحش قكْه٘س الّ نحطس

ضدأنٍ طدىٌٍّل ّئى شحًدص ٌُدح  هكدحّالش ؾدحوز هدي ذؼدغ ّقا٘اس  ٍٗٓ جلرحقع الى هػل ًُج جلو٘ػحأ 

ذدح ٖ  جلوهطظ٘ي لدًل ل لكدي الغلرِدح ٗطؿدَ ًكدْ ضهظدض ّجقدى هدي ضهظظدحش ػلدن جلدٌ ّ  ادؾ وّى

 .جلطهظظحش

ّ ددٖ ُددًج جلركددع جضؿددَ جلرحقددع الْددطهىجم هظددطلف جألنظددحتٖ جلٌ ٓددٖ ل٘شددول ؾو٘ددغ جلووحٌْدد٘ي  

النظددحت٘٘ي  ددٖ جلؼدديؼ جنشلٌ٘٘كددٖ الّ جنٌ ددحو جلٌ ٓددٖ الّ جلطٍذددْٕ الّ غ٘ددٍُن هوددي جلٌ ٓدد٘٘يل هددي 

ّؾِس ًظٍ  ٗوحٌْْى جلؼول جلٌ ٖٓ  ٖ شح س جلاطحػحشل ّشًل  جْطهىم جلرحقع هظطلف جلؼو٘لل ٌغن

٘غ جلوٓط ٘ىٗي هدي جلهىهدس شػٍ٘ هي جلرحقػ٘ي ّػلوحء جلٌ ّ ًكٍْل ئال الًَ ُْ جلوظطلف جلًٕ ٗشول ؾو

جلٌ ٓ٘سل ّيل  ذىال  هي جْطهىجم هظطلف جلوٍٗغ جلٌ ٖٓ ّجلًٕ ٗٓطؼول  دٖ جلوظدكحش جلٌ ٓد٘س لدىٓ 

 ّجلطٍذدْٕ ّغ٘ددٍٍ. جألنظدحت٘٘ي جلٌ ٓد٘٘يل الّ هظدطلف جلوٓطٍ ددى جلدًٕ ٗٓدطؼول  دٖ جنٌ ددحو جلٌ ٓدٖ

ّجقطْٓ ًُج جلطظٌْ ػلٔ ْرؼس هْجو ػحهس ٌٗىٌؼ ضكص شل هٌِح ػىز ذٌْول ضْػف قىّو ّالني ٘دحش 

 . ًٍُّ جلوْجو ػلٔ جلط ظ٘ل شوح ٗلٖ:ّ ْجً٘ي ضل  جلوْجو جلٍت٘ٓ٘س
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 ضلْن الخصائي الٌفطي تجاٍ الوجتوع: .أ 

ّالى ٗكدْى  دىّز قٓدٌس  دٖ جلظدرٍ الى ٗطكلٔ جألنظحتٖ جلٌ ٓدٖ ذدحألنيأ جنْديه٘س  دْال  ّػودي   .2

 ّجألهحًس ّضكول جلوٓثْل٘س وّى هلل الّ ػؿٍ الّ ٗأِ.

ػلددٔ جألنظددحتٖ جلٌ ٓددٖ الى ٗكددْى هطكددٌٍج  هددي شددل ال ددكح  ّالًددْجع جلطؼظددد جلددىٌٖٗ الّ جلطؼظددد  .1

الّ جللددْىل الّ جلوٌددحؽن  لالّ جلؼددٍأ لالّ جلٓددي لْددْجء للؿددٌّ لّال ددكح  جلطؼظددد جألنددٍٓ لجلطددحت ٖ

 جلؿلٍج ٘س.

ضكددْى لددىٓ جألنظددحتٖ جلٌ ٓددٖ هؼٍ ددس ضحهددس ذحلكددىّو جألني ٘ددس لوٌِطددَ ّػددىم ضؿحَُّددحل ٗؿددد الى  .3

 ّضؿٌد الٕ ضظٍه ٖٗٓء ئلٔ ػولَ جلوٌِٖ.

ّجلادحًْىل ّجلظددحلف  لّهٍجػدحز ّجلشددٍجتغ جلٓدوحّٗس لٗٓدؼٔ جألنظدحتٖ جلٌ ٓدٖ ئلددٔ ئ دحوز جلوؿطودغ .4

 جلؼحم.

ؼو٘ل ٗشدْذِح جالْدطلي  جلودحوٕ ٗكظٍ ػلٔ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ ذٌحء ػي حش  هظ٘س نحطس هغ جل .5

 الّ جلوؼٌْٕ الّ جلؿٌٖٓ.

جلطكلٖ ذحننيص ّضارل جلؼول  ٖ جلوؿح  جلٌ ٖٓ شٍْحلسل ّلّ٘ شْظ٘ س  اؾ ذؼ٘ىج  ػي جلٍغردحش  .6

 ّجلطوْقحش جلشهظ٘س.

هلطُهدح  ذكو٘دى  لالى ٗكح ع جألنظدحتٖ جلٌ ٓدٖ ػلدٔ هظِدٍٍ جلؼدحم. هطؿٌردح  جلورحللدس ّهكطٍهدح  ُ٘ثطدَ .2

 وجخ.جلٓلْ  ّجٙ

 التأُيل العلوي ّالتذرية: .ب 

سل ّيل  هي ٘ٗؿد الى ٗكول جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ جلوإُيش جلؼلو٘س ّجلؼول٘س جلوٌحْرس للووحٌْس جلوٌِ .2

ني  جلكظْ  ػلٔ جلوإُل جلؼلوٖ  دٖ هؿدح  جلطهظدض ذوٓدوحٍ جلوٌِدٖ ػلدٔ الى ٗطؼدوي جلرًٍدحهؽ 

س ضكدص ئ دٍجه النظدحت٘٘ي  دٖ هؿدح  جألشحوٗوٖ هْجو ًظٍٗس  ٖ هؿح  ػلن جلٌ ّ ّنرٍز ػول٘دس هْغاد

 ضهظظَ جلى ٘ن.

هغ ئْدىجء  لٗرً  جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ شل هح ٗٓطط٘غ نػىجو ّضىٌٗد جلوهطظ٘ي جلؿىو  ٖ ػلن جلٌ ّ .1

 جلٌظف ّجلطْؾَ٘ جلوهلض لِن.

ٗكٍص جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ ػلدٔ ضكدىٗع هحوضدَ جلطىٌٗٓد٘س ّ دن القدىظ جلٌظٍٗدحش ّجألْدحل٘د جلطدٖ  .3

 ى ضكْى جلوحوز جلواىهس هطكحهلس ّهطٍجذطس ّض ٖ ذأُىجه جلواٌٍ.ّال لضْطل ئلِ٘ح جلؼلن

ّشدًل  ئلدٔ  لٗٓؼٔ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ ئلٔ جلطأشى هدي طدكس جلر٘حًدحش جلطدٖ ضطؼلدن ذحلودحوز جلىٌجْد٘س .4

 جلطأشى هي هظىج ٘س الْحل٘د جلطاْٗن  ٖ جلكشف ػي ؽر٘ؼس جلهرٍز جلطٖ ْٗ ٍُح جلرًٍحهؽ.

م الْددحل٘د الّ ئؾددٍجءجش ضكطددحؼ ئلددٔ ضددىٌٗد ضهظظددٖ الّ ال ٗؿددَْ ضددىٌٗد ال ددهحص ػلددٔ جْددطهىج .5

ضٍن٘ضل شحالْطٍنحء جلؼؼلٖ ّجالنطرحٌجش جنْاحؽ٘سل ّجلطٍأ جلٓ٘كْهطٍٗس جلوطهظظس هح لن ٗكي 

 لىٓ جلوىٌخ جنػىجو ّجلطأُ٘ل جلهحص ذًل .

 لٗاىٌ جألنظحتٖ جلًٕ ٗؼودل ذحلطدىٌّٗ الّ جلطدىٌٗد جلٓدلطس جلطدٖ لىٗدَ ػلدٔ جلوطدىٌذ٘ي الّ جلطديخ .6

 ّػلَ٘ جلا٘حم ذؿِى هطُى لطؿٌد هوحٌْس ْلْ  ٌٗطؽ ػٌَ ئُحًس جلطيخ الّ جلكؾ هي  ىٌُن.

 ٗؿد الى ٗطٍ غ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ جلوشطلل ذحلطىٌّٗ ػي جلطظٍ حش جلطٖ ضٖٓء ئلَ٘ الني ٘ح . .2

ٗطٍ غ جألنظحتٖ جلٌ ٓدٖ جلوشدطلل ذطدىٌّٗ ػلدن جلدٌ ّ ػدي  ردْ  الٕ هاحذدل هدحوٕ الّ هؼٌدْٕ لودح  .8

ذهديه جلوٍضدد الّ جلوكح دأز جلطدٖ ضادىهِح لدَ  لالّ ئ دٍجه لالّ ضدىٌٗرحش ليخ هي هكحػدٍجشٗاىهَ للط

 ؾِس جلؼول.

ّذحلطٍق٘دد  لٗلطُم جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ جلوشطلل ذحلطىٌّٗ  ٖ ػلن جلٌ ّ ذحنؾحذس ػدي الْدثلس ؽيذدَ .5

 ذوٌح شحضِن ّجْط ٓحٌجضِن وجنل الّ نحٌؼ جلوكحػٍز ّئَجلس الّؾَ جللوْع  ٖ هحوضَ.

 لجألنظحتٖ جلٌ ٖٓ جلوشدطلل ذطدىٌّٗ ػلدن جلدٌ ّ ػلدٔ هظدلكس جلآدن جلدًٕ ٌٗطودٖ ئل٘دَٗكٍص  .20

ّوّى هٍجػحز الػطرحٌجش جلوٌح ٓدس ػلدٔ  لّيل  ذحالُطوحم ذؼن ال ؼل جلؼٌحطٍ ػلٔ الّْ هْػْػ٘س

 ّجلطٖ ضٌطؽ ػي ًُج جالنط٘حٌ. لجلوٌحطد جنوجٌٗس
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الّ  لم جلطؼظدد لوؼِدىٍ جلؼلودٖٗكٍص جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ جلوشطلل ذطىٌّٗ ػلدن جلدٌ ّ ػلدٔ ػدى .22

ئشلٌ٘٘كددٖ( وّى آنددٍل هددغ جألنددً ذحالػطرددحٌ قددىّو شددل  -الشددحوٗوٖ -لٌددْع هددي جلطؼلدد٘ن جلٌ ٓددٖ )ضٍذددْٕ

 ضهظض ّجقطٍجهَ.

ٗكٍص جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ جلوشطلل ذطىٌّٗ ػلن جلٌ ّ ػلٔ ئٗؿحو جلطكحهل  ٖ جلآن جلًٕ ٌٗطودٖ  .21

ٔ الى ٍٗقددد ذأػؼددحء ُ٘ثددس جلطددىٌّٗ جلؿددىو هددي ّػلدد لئل٘ددَ ذدد٘ي جلطهظظددحش جألشحوٗو٘ددس ّجلططر٘ا٘ددس

 ضهظظحش ّنرٍجش ههطل س.

ٗكٍص جلاحتن ػلٔ ضىٌّٗ ػلدن جلدٌ ّ ػلدٔ جلطٌدح ّ جلؼلودٖ جلشدٍٗف ّػلدٔ ضطدٍْٗ جلوؼلْهدحش  .23

 جلٌ ٓ٘س هي ني  جألذكحظ ّجلىٌجْحش.

 ػل٘دَ الال لػٌى ضكول جألنظحتٖ جلٌ ٓدٖ جلوشدطلل ذطدىٌّٗ ػلدن جلدٌ ّ لوٓدإّل٘س ضككد٘ن جلركدْظ .24

الّ  لالّ جلْْدحؽس لّال ضطدىنل جػطردحٌجش جلوؿحهلدس لٗطأغٍ  ٖ القكحهَ ئال ذحلوؼدحٍٗ٘ جلؼلو٘دس جلوْػدْػ٘س

 جالًطاحم لٌ َٓ الّ لُه٘ل لَ  ٖ القكحهَ ػلٔ جنًطحؼ جلؼلوٖ جلواىم للطكك٘ن.

ػل٘ددَ  لجلددًٕ ٗاددْم ذطككدد٘ن ذكددع الّ نطددس لطاددىٍٗ طدديق٘طِح للٌشددٍ الّ للطٌ ٘ددً لالْددطحي ػلددن جلددٌ ّ .25

 ّػلَ٘ جقطٍجم جلٍٓٗس جلهحطس ذحلركع. لظس ػلٔ قاْأ جلولك٘سجلوكح 

 

 اضتخذام االختثاراخ ّالوماييص الٌفطيح: .ج 

 ئػىجو ّضأل٘ف جالنطرحٌجش جلٌ ٓ٘س ّجْطهىجهِح هي  رل جألنظحت٘٘ي جلٌ ٓ٘٘ي  اؾ. .2

 هدي لِدن ئػىجو ّضأل٘ف جالنطرحٌجش جلٌ ٓ٘س هي  رل جلكحطل٘ي ػلٔ وٌؾس جلوحؾٓطٍ٘ ػلدٔ جأل دل الّ .1

 نرٍز ػشٍ ٌْْجش ػلٔ جأل ل  ٖ ه٘ىجى جلا٘حِ جلٌ ٖٓ هي قولس جلركحلٌِْْٗ.

الى ٗاْم ذططر٘ن جالنطردحٌجش ّجلوادحّٗ٘ جليَهدس جألنظدحتْ٘ى جلٌ ٓدْ٘ى جلكحطدلْى ػلدٔ وٌؾدحش  .3

 ػلو٘س ػل٘ح  ٖ جلطهظض ّجلًٗي ضلاْج ضىٌٗرح  شح ٘ح   ٖ ًُج جلوؿح .

حءضِن ْطْظف ضل  جالنطرحٌجش ّجلواحّٗ٘ ػلٔ  دكل الى ٗىٌ  جألنظحتْ٘ى جلٌ ْٓ٘ى ذأى قىّو ش  .4

 نىهحش ْرن ّالى ضىٌذْج ػلِ٘ح.

 الى ٗطٌْ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ ش حءضَ  ٖ جْطهىجم ّض ٍٓ٘ جالنطرحٌجش شلوح وػص جلؼٌٍّز لًل . .5

ال ٌٗشددٍ جألنظددحتٖ جلٌ ٓددٖ جلوإُددل ها٘حْددح  ذلددٍع جْددطهىجم جٙنددٍٗي لددَ ئال ئيج شددحى هظددكْذح   .6

 ًّطحتؽ ًٍُ جالنطرحٌجش. لذكٍجْس جلطؼل٘وحش جلطٖ ضطؼوي جلىٌجْحش ّجلركْظ جلطٖ الؾٍٗص قْلَ

ٗؿد جنط٘حٌ الًٓد جالنطرحٌجش ّجلواحّٗ٘ل ّجالقط حظ ذِح لططر٘اِح قٓروح ٍٗجو  ٘حَْ ّقٓد ػوٍ  .2

لؼو٘ل ّؾٌَٓ ّقٓد جلوْ ف الّ جلوشكلس جلطٖ ضططلد جنطرحٌج  هؼٌ٘ح  الّ وٌؾس غاح س جلوٓطٍ ى ّجلْ ص ج

 جلوطحـ.

ئغحٌز جلىج ؼ٘س لىٓ جلؼو٘ل ألنً جنطردحٌ هؼد٘ي ئيج ضطلدد جألهدٍ يلد  ّضِ٘ثدس جلؿدْ جلوٌحْدد ّجلوٌدحل  .8

 جلٌ ٖٓ نؾٍجء جالنطرحٌجش.

ّ٘ لن ضؿدٍٓ ػلِ٘دح جلىٌجْدحش جلٌ ٓد٘س جلكح ٘دس هدغ  ٖ قحلس جلؼٌٍّز جلاظْٓ ٗوكي جْطهىجم هاحٗ .5

 يشٍ ًٍُ جلوؼلْهحش  ٖ هكحى ذحٌَ.

 ٗكٍص جألنظحتٖ ػٌى ًشٍ جلوا٘حِ ػلٔ ؾْوز جلطرحػس ّجلْػْـ جلطحم  ٖ جلكطحذس. .20

ٗكظددٍ ًشددٍ الٕ  اددٍجش الّ الؾددُجء هددي جالنطرددحٌجش الّ جلواددحّٗ٘ جلٌ ٓدد٘س الّ ئيجػطِددح ذأٗددس طددٌْز  .22

 ؼحـ الّ جلشٍـ ذحْطػٌحء جلوْج ف جألشحوٗو٘س جلوطهظظس.ػلٌ٘سل ْْجٌء شأهػلس لإلٗ

 ٗؿد الى ضكْى ًطحتؽ جالنطرحٌجش ّجلواحّٗ٘ ٍْٗس. .21

ػلٔ هٍجؾؼطَ ّجلطىٌخ ػلَ٘ ّضؿٍٗرَ ذطٍٗاس  لٗكٍص جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ ػٌى جْطهىجم جالنطرحٌ .23

 جْططيػ٘س.

طردحٌ ذل٘دٍ ئؾردحٌ الّ ٗؿد جلكظْ  ػلٔ هْج اس جلؼو٘ل الّ ّلٖ الهٍٍ الى شحى  حطٍج  لططر٘دن جالن .24

 ػلْؽ لرىء جالْطؿحذس الّ جالْطوٍجٌ  ِ٘ح ئلٔ جلٌِحٗس.
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ٗطكوددل جألنظددحتٖ جلٌ ٓددٖ جلوٓددثْل٘س جألّلددٔ ػددي قٓددي جلططر٘ددن ّجلط ٓددٍ٘ ّجالْددطهىجم ألوّجش  .25

 جلا٘حِ.

 ٗظىٌ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ ضاٍٍٍٗ الّ قكوَ ػلٔ ًطحتؽ جالنطرحٌ  ٖ قىّو هح ضاَ٘ٓ الوجز جالنطرحٌ. .26

ظحتٖ جلٌ ٖٓ الهحًس ئذيؽ جلؼو٘ل ذٌطحتؽ هح ؽرن ػلَ٘ هي جنطردحٌجش ألٕ غدٍع هدي ٗطكول جألن .22

 جنغٍجع.

الّ ال ٗطدْ ٍ لدَ ول٘ددل ض ظد٘لٖ ٗطؼددوي شح دس جلوؼلْهددحش  ال ٗؿدَْ جْدطهىجم جنطرددحٌ ضكدص جلطؿٍذددس .28

 ّض ٍٓ٘ والالضَ جلؼلو٘س. لجلوٌِؿ٘س ّجنؾٍجت٘س جلهحطس ذطظو٘وَ ّهْجط حضَ ّجْطهىجهحضَ

هىجم جالنطرحٌجش ّجلواحّٗ٘ ْدْجٌء ألغدٍجع جلركدع الّ لئغدٍجع جلوٌِ٘دس  دٖ هْج دف ٗطؼ٘ي جْط .25

 هاٌٌس ّهؼرْؽس ذظٌْز ضكوٖ هظىج ٘س جلر٘حًحش جلطٖ ضٓطهلض هٌِح.

 ٍؽ قظدْ  ػلدٔ هْج ادس جلو كدْص الّ جلؼو٘دل لططر٘دن جالنطردحٌ ػل٘دَ الْحْدٖل قطدٔ لدْ شدحى  .10

 ئوجٌٗس الّ  حًًْ٘س الّ  ؼحت٘س.  ئنؼحػَ لينطرحٌ ذٌحءج  ػلٔ  ٍجٌ ْلطس النٍٓ ْْجءٌ 

 ٗكن للوشحٌش٘ي  ٖ هْج ف جالنطرحٌ جلططْػ٘س جلكظْ  ػلٔ  كٍز ػحهس ػي الُىجه جلا٘حِ. .12

ال ٗؿَْ جلؼدلؾ ػلدٔ ه كدْص ٍٗغدد  دٖ جالًٓدكحخ هدي هْ دف جالنطردحٌ  دٖ الٕ لكظدس وّى  .11

 ئشوح  جالنطرحٌ.

ضطر٘دن شح دس جألْدحل٘د جلطدٖ ٗؿد ػلٔ جل دحقض ش حلدس جلٓدٍٗس جلكحهلدس للو كدْص لك دع ُْٗطدَ ّ .13

 ضكوٖ نظْط٘طَ  رل ضطر٘ن جالنطرحٌ.

ٗكظٍ ئؽيع غٍ٘ جلوطهظظ٘ي ػلٔ جلوؼلْهحش الّ جلٌطحتؽ جلط ظد٘ل٘س جلهحطدس ذو كدْص هؼد٘ي  .14

 جلٌحضؿس ػي جنطرحٌٍ ألٕ ْرد هي جألْرحخ.

 

 العاللح تيي الخصائي الٌفطي ّالعويل: .د 

 ػلٔ قا٘اطَ ّهي وّى  ٍّؽ هٓراس. ٗؿد ػلٔ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ ضارل جلؼو٘ل شوح ُْ .2

 ػىم جالضظح  هغ الٕ ؽٍه آنٍ  ٘وح ٗهض جلؼول٘س جلؼيؾ٘س وّى هْج اس جلؼو٘ل. .1

ضْػ٘ددس جلؼو٘ددل ذاهكحً٘ددحش جألنظددحتٖ جلٌ ٓددٖ ّجْددطؼىجوجضَ شوددح ُددٖ وّى جن ددي  هٌِددح الّ ضؼدده٘ن  .3

 ذؼؼِح.

  س جلوٌِ٘س.نظحتٖ جلٌ ٖٓ ّجلؼو٘ل  ٖ قىّو جلؼيجألجلوكح ظس ػلٔ جلؼي س ذ٘ي  .4

ٗادددْم جألنظدددحتٖ جلٌ ٓدددٖ ذطْػددد٘ف جلظدددٍّه جلطدددٖ ضكددد٘ؾ ذحلؼول٘دددس جلؼيؾ٘دددس ّضكىٗدددى جألُدددىجه  .5

 ّجألْحل٘د ّجنؾٍجءجش جلطٖ ضإوٕ ئلٔ ضكا٘ن ًٍُ جألُىجه.

ٗكدن لئنظددحتٖ جلٌ ٓدٖ جلطشددحٌّ هدغ ههطظدد٘ي آندٍٗي ّجلطؼددحّى هؼِدن  ددٖ ْدر٘ل ضكا٘ددن الُددىجه  .6

ظْط٘س جلؼو٘ل ٍّْٗس جلوؼلْهحش ّجلر٘حًحش جلطٖ  ى ضشٍ٘ ئلٔ جلرًٍحهؽ جلؼيؾٖ هغ جلوكح ظس ػلٔ ن

  هض جلؼو٘ل.

ػلٔ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ الى ٗطظف ذحلوًٍّس  ٖ جلطؼحهل هغ جلكحالش جلؼيؾ٘س ّػىم جلطا٘ى ذأْحل٘د  .2

 ّهٌحُؽ ًظٍٗس هكىوز  ٖ  ِن هطحلرِح ّقحؾحضِح.

جلووطلكدحش ػل٘دَ  َ الّ جٙندٍٗي الّئيج  ؼٍ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ ذأى جلؼو٘ل هي جلووكي الى ٗدإيٕ ً ٓد .8

 ئذيؽ جلؿِحش جلوؼٌ٘س هغ جلوكح ظس ػلٔ الٍْجٌ جلؼو٘ل جلشهظ٘س.

 جالْطلي .  جلكٍص جلطحم ػلٔ هظلكس جلؼو٘ل ّضاىٗن جلؼْى لَ ذؼ٘ىج  ػي ال كح  جلطكُ٘ الّ .5

 جالُطوحم ذحلؿلٓحش جلٌ ٓ٘س ّقؼدٌُْح  دٖ هْجػ٘دىُح جلوكدىوز ذكدل و دس ّضِ٘ثدس جلوكدحى جلوٌحْدد .20

 لؼاىُح.

ض ِدددن الذؼدددحو ّهاطؼددد٘حش جلْْدددؾ جالؾطودددحػٖ ّجلػادددح ٖ ّجلاددد٘ن جالؾطوحػ٘دددس.  دددي ٗؿدددَْ الى ٗدددأضٖ  .22

 جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ ذووحٌْحش ػيؾ٘س الّ ئٌ حوٗس ال ضط ن هغ ضل  جلو حُ٘ن ّجلا٘ن. 

جنطلحء جلطدحم للؼو٘دل الغٌدحء جلؼول٘دس جلؼيؾ٘دس ّهيقظدس جً ؼحالضدَ ػدي ؽٍٗدن  ْلدَ الّ  ؼلدَ لكدٖ  .21

 ٌٔ لئنظحتٖ جلٌ ٖٓ  ِن قحلطَ ّجلويقظس جلوٓطوٍز لطل  جالً ؼحالش.ٗطٓ
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ػىم جْط ُجَ جلؼو٘ل للكشف ػي هشكلطَ هوح ٗؼؼف جلػادس ذٌ٘دَ ّذد٘ي جألنظدحتٖ جلٌ ٓدٖ ّٗؼ٘دن  .23

 ضاىم جلؼول٘س جلؼيؾ٘س.

ال ٌٗرلٖ لئنظحتٖ جلٌ ٖٓ الى ٗٓدطِ٘ي ذْؾِدس ًظدٍ جلؼو٘دل ق حظدح  ػلدٔ ضْغ٘دن جلؼي دس جلوٌِ٘دس  .24

 ٍْ٘ جلؼول  ٖ جضؿحَُ جلظك٘ف. ّ

هٓحػىز جلؼو٘ل  ٖ ضؼل٘وَ ش٘ ٘س جضهحي جلاٍجٌ لكل هشكيضَ ذوح ٗؼدَُ غاطدَ ذٌ ٓدَ ّجلطؼدٍه ػلدٔ  .25

  ىٌجضَ ّجلرؼى ػي طٌغ جلاٍجٌ لَ.

ػىم جن ٍجؽ ذحلطؼحؽف ّجلكٌْ هغ جلؼو٘ل هوح ٗؼؼف جْطايل٘طَ ّ ىٌضَ  ٖ جضهدحي  ٍجٌجضدَ لكدل  .26

 هشكلطَ.

هاحّٗ٘ الّ جنطرحٌجش غٍ٘ هاٌٌس ػلٔ جلر٘ثدس جلٓدؼْوٗس ّالندً هْج ادس جلؿِدس جلطدٖ  ػىم جْطهىجم الٕ .22

 ٗطرغ لِح جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ  رل جْطهىجم الٕ جنطرحٌ الّ ها٘حِ.

ئ  ح  جلكحلس الّ ئقحلطِح ػٌدى ئوٌج  جألنظدحتٖ جلٌ ٓدٖ الى جالْدطوٍجٌ  دٖ وٌجْدس جلكحلدس لدّ٘  دٖ  .28

 هظلكس جلؼو٘ل هغ  ٍـ جألْرحخ لَ.

 قحلس جلؼو٘ل ئلٔ ؾِس النٍٓ ئال ذؼى هْج اطَ الّ ّلٖ الهٍٍ ئيج شحى  حطٍج .ال ضطن ئ .25

 

 أخاللياخ الخصائي الٌفطي في تطثيك الثحْث العلويح: .ٍ 

 لجلْػٖ ذأى جلِىه جألْحْٖ هي جلركع جلٌ ٖٓ ُْ ضٌو٘س جلوؼٍ دس ّجلْطدْ  ئلدٔ جلكادحتن جلؼلو٘دس .2

 ّنىهس جلوؿطوغ ٌّ حُ٘س جنًٓحى.

ّٗدٌظن ّٗهطدؾ ٌّٗ دً جنؾدٍجءجش جلط ظد٘ل٘س ذوْػدْػ٘س شحهلدس ضكودٖ ذكػدَ ٗاْم جلرحقع ذحلركع  .1

 هغ ضؿٌد الى ٗٓؼٔ هي ٌّجتِح ئلٔ ضاىٗن نىهحش ػوىَٗ ألُىجه نحطس. لًّطحتؿَ هي يجض٘طَ

ّهٍجؾؼدددس الني ٘حضِدددح ّجقطٍجهِدددح لكادددْأ جنًٓدددحى  لٗؿدددد ّػدددْـ الُدددىجه ّالغدددٍجع جلىٌجْدددس .3

 ّػىم جنػٍجٌ ذحلو كْط٘ي. لّجلكْ٘جى

رطؼددى جألنظددحتٖ جلٌ ٓددٖ ػددي ضْظ٘ددف الُددىجه جلركددع ألغددٍجع جلوؿحهلددس الّ لهىهددس الُددىجه الى ٗ .4

 جلىػحٗس جلٓ٘حْ٘س الّ جالؾطوحػ٘س.

ػلددٔ  ل ددٖ قحلددس غوددْع ذؼددغ ئؾددٍجءجش نطددس جلىٌجْددس هددي ق٘ددع هددىٓ طدديق٘طِح ًّكددْ يلدد  .5

 جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ ػٍع ًٍُ جلهطس ػلٔ َهيتَ للطأشى هي يل .

ٌ ً ٓدد٘س الّ جؾطوحػ٘ددس الّ ؾٓددو٘س ذٓددرد جلىٌجْددس  ؼلددٔ جألنظددحتٖ ئيج ظِددٍ جقطوددح  ّ ددْع الػددٍج .6

جلٌ ٖٓ الى ٗطْ ف ػي جلؼول لك٘ي هٍجؾؼطَ لهططَ ّئؾٍجءجضَ للطأشدى هدي الى جلٌطدحتؽ جلوطْ ؼدس ضٓدطكن 

 جالْطوٍجٌ  ِ٘ح.

ٗكٍص ػلٔ ػىم جْطهىجم ْلطحضَ جنوجٌٗس الّ ً دْيٍ جألوذدٖ الّ الْدحل٘د جنقدٍجؼ الّ جلؼدلؾ ػلدٔ  .2

الّ ػلٔ هي ضكْى لىَٗ ْلطس الشحوٗو٘س ػلِ٘ن شحلطيخ الّ جلوؼ٘ىٗي الّ جلوطٍووٗي للؼيؼ الّ هي ٍٗالِْن 

 جنٌ حو.

ٗطكول قٓي جنط٘حٌ جلوٓحػىٗي ّٗكْى هٓثْال  ػي ْلْش٘حضِن نظْطح  هي ق٘ع جاللطُجم ذوْجػ٘ى  .8

 الّ جلْ حء ذحلْػْو جلطٖ ٗاطؼِح ػلٔ ً َٓ ذاذيغِن ذٌطحتؽ جلىٌجْس. لجلواحذيش

ن جلدًٕ  دى ٗطؼدٍع جلرحقع ػٌى ئؾٍجء ضؿحٌخ ػلٔ جلكْ٘جًحش ػلٔ جن ي  هي وٌؾس جألل ٗكٍص .5

  ل وٌؾس هوكٌس.ئلٔ ال للَ جلكْ٘جى

ٗطهً جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ نطْجش هٌحْرس لطكٍٗن جلًٗي ضن ئنؼحػِن للىٌجْس شأى ْٗؾَ لِن جلشكٍ  .20

  ٖ ئقىٓ ُْجهش ضاٍٍٍٗ جلٌِحتٖ.

جلوإلدف جألّ   ْطد َحلس ػلو٘س ألقى جلطيخ ٗىٌؼ جْدوَ ذهي ٌْ قٌ٘وح ٗكْى جلركع هٓطهلظح   .22

 ذ٘ي الٕ ػىو هي جلوإل ٘ي.
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 للطاددىٍٗ طدديق٘طِح للٌشددٍ الّ جلطٌ ٘ددً ٌ ٓددٖ جلددًٕ ٗاددْم ذطككدد٘ن ذكددع الّ نطددسػلددٔ جألنظددحتٖ جل .21

ن  دٖ ضاٍٗدٍٍ جلكادحت ّالى ٍٗجػدٖ لجقطٍجم جلٍٓٗس جلهحطس ذحلركع ػلٔجلوكح ظس ػلٔ قاْأ جلولك٘س ّ

 ٗؿحذ٘س.جنجلوْػْػ٘س ّ

 

 العاللح تيي الخصائي الٌفطي ّزهالئَ الخصائييي: .ّ 

ػلٔ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ الى ٗكطٍم جالضؿحُحش جلٌظٍٗس جلٌ ٓد٘س لُهيتدَ جلوٌِ٘د٘ي ػٌدى ضؼحهلدَ هؼِدن  .2

 قطٔ ّلْ جنطل ص جٌٙجء.

ٗؿد ػلٔ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ جلطؼحّى ذأ ظٔ هح ٗٓطط٘غ هغ َهيتَ هي جلطهظظحش جلوهطل س  دٖ  .1

 ن جلؼيؼ لطكا٘ن ال ؼل هح ٗوكي ضاىٗوَ هي نىهس للؼو٘ل. ٍٗ

 ػلٔ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ الى ٗىٌ  قىّو ضهظظحش هٓحػىَٗ ّال ٗكولِن  ْأ يل . .3

 

 التشخيص ّالعالج: .ز 

ػلٔ جألنظحتٖ جلٌ ٓدٖ هٍجػدحز قدىّو شدل ضهظدض هدي ضهظظدحش ػلدن جلدٌ ّ ّجلطدد جلٌ ٓدٖ  .2

 ػوي ضهظظَ ّضىٌٗرَ.ّػىم جلطىنل  ٖ ػيؼ جلوشكيش جلطٖ ال ضىنل هي 

ّضٍجن٘ظدَ  دٖ هكدحى ظدحٍُ  دٖ جلوكدحى  لٗؿد الى ٗؼلي جألنظحتٖ جلوؼحلؽ ػي هإُيضَ ّنرٍجضَ .1

 جلويتن جلوؼى الْطارح  ػويتَ.

 ػلٔ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ جلْػٖ ذًجضَ ّوّج ؼَ ّقحؾحضَ ّجلكًٌ هي ئْاحؽِح ػلٔ جلؼو٘ل. .3

ٌ٘ددس جلطددٖ ضوكٌددَ هددي  ِددن  هظدد٘س جلؼو٘ددل الى ٗكددْى جألنظددحتٖ جلٌ ٓددٖ ػلددٔ  ددىٌ هددي جلك حٗددس جلًُ .4

ّالى ٗكْى ػلٔ  ىٌ هي جلك حءز جلرىً٘س ّجالً ؼحل٘دس جلطدٖ ضى ؼدَ لردً  جلؿِدى ّجلؼطدحء نًؿدحـ  ّقحؾحضَ.

 جلؼول٘س جلؼيؾ٘س الّ جنٌ حوٗس.

جلٌ ٓدٖ الٕ الوّجش لؿودغ جلوؼلْهدحش هدي الؾِدُز ضٓدؿ٘ل ّغٍُ٘دح وّى الندً  جألنظدحتٖالال ٗٓطهىم  .5

 و٘ل.ئيى هٓرن هي جلؼ

 جلكٍص ػلٔ جلطْغ٘ن جلى ٘ن  ٖ هلف جلكحلسل  ٖ جلوؼلْهحش يجش جلظلس وّى ْْجُح. .6

ٗؿد ػلٔ جلوؼحلؽ الى ٌٗح ش جلؼو٘ل  رل ذىء جلؼيؼ قْ  ؽر٘ؼس جلرًٍدحهؽ الّ جنؾدٍجءجش جلؼيؾ٘دس  .2

 ّجألؾٍ ّؽٍٗاس جلى غ. لّهططلرحضِح جلوهطل س

ىو الٕ هي ال دٍجو جألْدٍز ُدْ جلودٍٗغ ّالِٗدن  ٖ قحلس جلؼيؼ جألٍْٕ جلؿوحػٖ ػلٔ جلوؼحلؽ الى ٗك .8

ّػل٘دَ الال  لُْ جلوؼحّى  ٖ جلؼيؼ ّػلَ٘ الى ٗكحّ  ضْ ٘ن جلؼي حش جألٍْٗس ذودح ٗؼ٘دىُح ئلدٔ ؽر٘ؼطِدح

ٌٗظف ذحالً ظح  الّ  طغ جلؼي دحش جلُّؾ٘دس ئال  دٖ قحلدس جلؼدٌٍّز جلاظدْٓ جلطدٖ ال ٗطكادن جلؼديؼ 

 ذىًِّح. 

ًر٘دس الّ جلدىنْ   دٖ هظدحلف هشدطٍشس هدغ الٕ هدي ػويتدَ ضطؿدحَّ ال ٗكن للوؼدحلؽ ئ حهدس ػي دس ؾح .5

 جلؼي س جلوٌِ٘س.

جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ جلوشحٌ   ٖ جلؼيؼ ؽحلرح  الّ هٓحػىج  ضكص ئ ٍجه جألنظحتٖ جلٌ ٓدٖ  ئيج شحى .20

  ٘ؿد ئنرحٌ جلؼو٘ل ذًٍِ جلكاحتن.

ل٘ٓدص ًحضؿدس ػدي ٗؿد ػلٔ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ جلطأشى هي الى جألػٍجع جلطدٖ ٗشدكْ هٌِدح جلؼو٘دل  .22

الْرحخ ػؼْٗس ضاغ نحٌؼ ضهظظَ ّ ٖ قحلس جلش   ٖ يل  ٗؿد ػلَ٘ ضكْٗلَ ئلٔ جألؽردحء جلٌ ٓد٘٘ي 

 الّ غٍُ٘ن هي جلوطهظظ٘ي الّ جالْطؼحًس ذِن  ٖ جلؼيؼ.

 ٗؿد جاللطُجم جلطحم هي ؾحًد جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ ذؿىّ  جلوْجػ٘ى جلهحطس ذحلؼو٘ل. .21

الّ  لالّ جًُػددحؼ لالّ جً ؼددح  لالّ ضؼٌ٘ددف لُددْ وّى ئذددىجء ًاددىٗطارددل جألنظددحتٖ جلٌ ٓددٖ جلؼو٘ددل شوددح  .23

 جْطٌكحٌ ذوح ٗؼرٍ ػٌَ الّ ٗظىٌ هٌَ.

َ ذكدىّو جلؼودل الى ٗظدحٌقؼو٘ل  ٖ ؽر٘ؼس جلهطس جنٌ حوٗس ّٗاْم جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ ذوٌح شس جل .24

 جلًٕ ٗوحٌَْ هؼَ هي ضشه٘ض الّ ػيؼ وّى هرحللس. جلؼيؾٖ
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ى ذأ ظٔ هح ٗٓطط٘غ هغ َهيتَ هي جلطهظظحش جلوهطل س ٗؿد ػلٔ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ الى ٗطؼحّ .25

  ٖ  ٍٗن جلؼيؼ لطكا٘ن ال ؼل هح ٗوكي ضاىٗوَ هي نىهس جلؼو٘ل.

 ال ٗطؿحَّ يل  ئلٔش ػي جلؼو٘ل ػلٔ جلِىه جلؼيؾٖ ّ ٖ قىّوٍ  اؾ ّٗاطظٍ ضٓؿ٘ل جلوؼلْهح .26

 هي جًطِح  جلهظْط٘س.يل  لطال٘ل هؼلْهحش ال ض ٘ى ػول٘س جلؼيؼ ّ

س جلوٌِ٘ددس جلؼيؾ٘ددس ئيج ضردد٘ي الًِددح قااددص جلؼي ددجلؼوددل ػلددٔ ئًِددحء  لددٔ جألنظددحتٖ جلٌ ٓددٖٗؿددد ػ .22

ى ٌٗظددف جلؼو٘دل ذطلددد جلؼدديؼ هددي ؾِددس ّال لجْددطوٍجٌُح هؼددَ لدي ٗ ٘ددى جلؼو٘ددلالّ الى  لالُدىج ِح ذحلشدد حء

   ّٗاىم لَ شح س جلوؼلْهحش ػي ضل  جلؿِس جلوكْ  ئلِ٘ح. النٍٓ

 رددل ذددىء  لهطددىٌخ  ٘ؿددد ئنرددحٌ جلؼو٘ددل ذددًل هٓددحػى الّ  ػٌددىهح ٗشددطٍ   ددٖ جلرًٍددحهؽ جلؼيؾددٖ .28

للوٓدددإّل٘س جلكحهلدددس ػدددي جلرًٍدددحهؽ جلوؼدددحلؽ جلودددٍنض هدددغ ضكودددل  لّْٗػدددف لدددَ جلوْ دددف لجلؼددديؼ

  ْلْ  هٓحػىَٗ.ّ لّجنؾٍجءجش جلؼيؾ٘س

 للظددلس ذوشددكيضَٗكظددل جألنظددحتٖ جلٌ ٓددٖ هددي جلؼو٘ددل ػلددٔ شددل جلوؼلْهددحش جلشهظدد٘س يجش ج .25

 لال ضهض ّال ض ٘ى جلوْ دف جلؼيؾدٖ النٍٓال ٗطؿحَُّح ئلٔ هؼلْهحش ّ لجلؼيؾّٖجلطٖ ضهىم جلِىه 

 ذِىه جلطال٘ل هي جًطِح  جلهظْط٘س.

ّالوّجضدَ  ذٓدؿيضَجلوهطل دس جلطدٖ ضكادن جالقط دحظ جلطٌظ٘ودحش ٗؼغ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ جلطٍض٘رحش ّ .10

كي الى ٗٓ٘ثْج جْطهىجهِح ٗو آنٍٗي الٗىٕالّ ضىجّ  ذ٘ي هإهٌس هي الٕ ضٍٓخ  ذؼويتَجلول حش جلهحطس ّ

 الّ ٗؼٍّج جلؼو٘ل ذكش ِح.

 

 :الشِادج في الوحاكن .ح 

ػلددٔ جألنظددحتٖ جلٌ ٓددٖ جنؽدديع ػلددٔ الًظوددس جلوكددحشن ّجنؾددٍجءجش جلاحًًْ٘ددس  ددٖ جلطؼحهددل هددغ  .2

 ػلٔ الًظوس ّئؾٍجءجش جلوكحهحز. جالؽيعجلوطِو٘ي يّٕ جالػطٍجذحش جلٌ ٓ٘س ّشًل  

الّ  لالّ للكؿدُ ػلدٔ جلٓدْٕ لالّ نوجًدس جلردٍٕء للطرٍتدس جلودىجى الى ٗطؿٌد جلْ ْع الوجز  ٖ ٗدى جلل٘دٍ .1

ْْجٌء هدي جلٓدلطس جنوجٌٗدس الّ هدي جلاؼدحء  لػٌىهح ٗطلد ٌالَٗ  ٖ يل  للإلٗىجع  ٖ جلوظكحش جلٌ ٓ٘س

 م.2548ّجاللطُجم ذحنػيى جلؼحلوٖ لكاْأ جنًٓحى جلظحوٌ  ٖ ػحم 

شددطرَ  ددِ٘ن ّجلؼددكحٗح ّجلشددِْو ذشددكل الى ٗكددٍص ػلددٔ ؾوددغ الّ  كددض جألولددس هددي نددي  ضا٘دد٘ن جلو .3

 و ٘نل ّالى ٗكًٌ هي ػول٘حش جلطظل٘ل ّجلطشَْٗ جلطٖ  ى ضْجؾَِ.

 الى ٗكْى  حوٌج  ػلٔ  ٍـ ّئٗؼحـ جألولس جلٌ ٓ٘س   ِ٘ح  ّشطحذ٘ح  ّهْجؾِس جلهظْم  ٖ يل . .4

 ػلٔ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ الال ٗشِى  ٖ  ؼحٗح ل٘ٓص هي جنطظحطَ الّ هي ػوي نرٍجضَ. .5

جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ ذٌطحتؽ جالنطرحٌجش ّجلواحّٗ٘ جلوطراس ػلٔ جلوطِن ّقىُح ذدل الذدى هدي الال ٗكط ٖ  .6

 جالُطوحم ذحلواحذلس جنشلٌ٘٘ك٘س لطا٘٘ن قحلس جلوطِن جلؼال٘س ّجلٌ ٓ٘س.
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 جلوٍجؾغ

 ل. هكدس جلوكٍهدس: ؾحهؼدس الم جلادٍٓهمياش العاللاخ اإلرشاديح(. م2556ْؼ٘ى ذي ػلٖ ) لجذي هحًغ 

 جلطٍذْٗس ّجلٌ ٓ٘س. هٍشُ جلركْظ

 ( م2558جألٍْز جلْؽٌ٘دس للطْؾ٘دَ ّجنٌ دحو .) الويثباق الخاللبي للتْهيبَ ّاإلرشباد الطالتبي فبي

 . جلٍٗحع: َّجٌٍ جلوؼحٌه.هذراش الترتيح ّالتعلين

 ( 2548جلؿوؼ٘س جلؼحهس لئهن جلوطكىز .)جلوؼطودى ذوْؾدد  دٍجٌ اإلعالى العالوي لحمْق اإلًطباىم .

 م.2548/وٗٓورٍ/20ال ذطحٌٗم: 122ٌ ن جلؿوؼ٘س جلؼحهس 

 . ( وٌّ جألنظحتٖ جلٌ ٖٓ جنشلٌ٘٘كٖ هي ّؾِدس ًظدٍ جلؼدحهل٘ي  دٖ 1022جلؼط٘رٖل  حلف طٌِحش )

 جلوٓطش ٘حش جلككْه٘س  ٖ هىٌٗس جلٍٗحع

 م(. هشٍّع ه٘ػحأ لئنظدحتٖ جلٌ ٓدٖ  دٖ جلوولكدس جلؼٍذ٘دس جلٓدؼْوٗس. 2585هكوى  كحضَ ) لٌذ٘غ

 22-25.  ددٖ جل طددٍز عببايير الٌفطببيح ّاالهتواعيببح ّاللببْاتت للخببذهاخ الٌفطببيحالوذكددع هاددىم لٌددىّز 

 هحٌِ. جلٍٗحع: ؾحهؼس جلول  ْؼْو.

 جلادددحٍُز: ٌجذطدددس الويثببباق الخاللبببي للوشبببت ليي تعلبببن البببٌفصم(. 1002ْدددٌحء قحهدددى ) لَُدددٍجى .

 جألنظحت٘٘ي جلٌ ٓ٘٘ي جلوظٍٗ٘ي.

 هؿلدس ػلدن جلدٌ ّ. جلِ٘ثدس جلوظدٍٗس لٌفطبيأخالليباخ الثحبج ام(. 2551القوى هكوى ) لػرىجلهحلن .

 . جلاحٍُز.12جلؼحهس للكطحخل ػىو: 

 (. دراضح اضتطالعيح آلراء الخصبائييي الٌفطبييي الطبعْدييي فبي م2552هكوى ئذٍجُ٘ن ) ل ؼل

. ٌْددحلس هطتشببفياخ ّعيبباداخ الصببحح الٌفطببيح الحكْهيببح تجبباٍ أخالليبباخ الوٌِببح التببي يوارضببًِْا

 هكس جلوكٍهس: ؾحهؼس الم جلآٍ.هحؾٓطٍ٘ غٍ٘ هٌشٌْز. 

 ٌْٕؽحلددد  )ضٍؾوددس: اإلرشبباد ّالعببالج الٌفطببي تببيي الٌتريببح ّالتطثيببكم(. 2585ؾٍ٘جلددى ) لشدد

 جله حؾٖ(. هكس جلوكٍهس: جلوكطرس جل ٘ظل٘س.

 ٕضٍؾوس: ط ْش  دٍؼ(.  علن الٌفص اإلكليٌيكي للراشذييم(. 1000ؼ.ٕ ) لِ.  ّذْ  للٌ٘ىَج(

 ظٍٗس.جلاحٍُز: هكطرس جألًؿلْ جلو

 (. الويثبباق الخاللببي للعبباهليي توٌِببح اإلرشبباد الٌفطببي ّالتْهيببَهٍشددُ جنٌ ددحو جلطيذددٖ )و.ش .

 هٓاؾ: ؾحهؼس جلٓلطحى  حذِْ.

 ( 1020هل٘كَل لّْٗ شحهل .)ػوحى: وجٌ جل كٍ.علن الٌفص اإلكليٌيكيم . 

 ( م1006َّجٌز جلظددكس .)ذددحلاٍجٌ . جلظددحوٌ الالئحببح التٌفيةيببح لٌتببام هساّلببح الوِببي الصببحيح

 ُك. جلوولكس جلؼٍذ٘س جلٓؼْوٗس.24/5/2412ّضحٌٗم  35644/2/21جلَْجٌٕ ٌ ن: 
 


