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 يهخص انجؾش
يٙذف ثٌذقظ ثٌقجٌٝ إٌٝ ِقجٌٚز ثٌىشف ػٓ فجػٍيز صطٛيش ِمشس ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز فٝ         

ػٛء ِفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز ٌضّٕيز ثٌضقظيً ٚثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ٌذٜ صبلِيز ثٌظف ثٌغجدط 
 ثالدضذثةٝ. 

( 74بلِيز ثٌظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ ِىٛٔز ِٓ )ٚلذ ثخضجس ثٌذجفظ ػشٛثةيج ػيٕز ثٌذقظ ِٓ ص 
صٍّيزث ِٓ صبلِيز ِذسعز خجٌذ دٓ ثٌٌٛيذ ثالدضذثةيز ثٌّشضشوز دّقجفظز ثٌؾيضر ، ٚثصذغ ثٌذجفظ 
ثٌّٕٙؼ ثٌضؾشيذٝ ثٌضشدٜٛ ، فيظ أػذ ثٌذجفظ ثخضذجسث صقظيٍيج فٝ ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز ٚثخضذجس 

فظ ثالخضذجس ثٌضقظيٍٝ ٚثخضذجس أدؼجد ثٌّغتٌٛيز أدؼجد ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ، ٚؽذك ثٌذج
ثالؽضّجػيز ػٍٝ ِؾّٛػز ثٌذقظ صطذيمج لذٍيج ، عُ لجَ دضذسيظ ثٌٛفذصيٓ ثٌّطٛسصيٓ فٝ ػٛء 
ِفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز ٌٍضبلِيز ِؾّٛػز ثٌذقظ ، عُ صطذيك ثالخضذجس ثٌضقظيٍٝ ٚثخضذجس أدؼجد ثٌّغتٌٛيز 

 ٌذقظ.ثالؽضّجػيز دؼذيج ػٍٝ ثٌضبلِيز ِؾّٛػز ث
( ديٓ ِضٛعطٝ دسؽجس 0...ٚأظٙشس ثٌٕضجةؼ ٚؽٛد فشق دثي إفظجةيج ػٕذ ِغضٜٛ دالٌز ) 

ثٌضبلِيز ِؾّٛػز ثٌذقظ فٝ ثٌضطذيك ثٌمذٍٝ ٚثٌذؼذٜ ٌبلخضذجس ثٌضقظيٍٝ ٚثخضذجس أدؼجد ثٌّغتٌٛيز 
ّٕيز ثالؽضّجػيز ٌظجٌـ ثٌضطذيك ثٌذؼذٜ ، ٚفجػٍيز ثٌّمشس ثٌّطٛس فٝ ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز فٝ ص

ثٌضقظيً ٚثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ٌذٜ صبلِيز ثٌظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ ، ٚفٝ ػٛء ٘زٖ ثٌٕضجةؼ صُ 
ِغً : ػشٚسر صؼّيٓ ِقضٜٛ ِٕج٘ؼ ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز ثٌضٛطً إٌٝ دؼغ ثٌضٛطيجس 

ؽُٕٙ ٌٍمؼجيج ثٌٛؽٕيز ثٌضٝ صّٕٝ ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ٌذٜ صبلِيز ثٌّشفٍز ثالدضذثةيز ، ٚصشدطُٙ دٛ
ػمذ دٚسثس صذسيذيز ٌّؼٍّٝ ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز ٌضذسيذُٙ ػٍٝ ويفيز ثعضخذثَ ِٚؾضّؼُٙ ، ٚ

 إعضشثصيؾيز ثٌضؼٍُ ثٌخذِٝ ثٌّشصذطز دّفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز.
                                                        Abstract 

Current research aims to attempt to detect the effectiveness of the 
development of Social Studies Course in the light of the concept of 
Citizenship in the development of achievement       and Social 
Responsibility among sixth-primary pupils.                                                   

    
 The researcher chose randomly sample of sixth-grade primary pupils from 
Khalid Bin Al     Waleed Primary School in Giza of the academic year 
2018/2019. The researcher applied the achievement test and testing the 
positions of Social responsibility tools for tribal experimental group 
research sample, then teaching developed units in the light of the concept 
of citizenship  on research sample and then the application of the 
achievement test and testing                   the positions of Social 

Responsibility on the experimental group research sample Uday.          
revealed statistically significant differences at the level of significance 

between   The results average  degrees of research sample pupils in the pre 
and after application  of the achievement test and testing the positions of 
Social Responsibility in favor after application.    And in the light of these 
results have been reached some recommendations , such as : The social 
studies curricula should include national issues that develop social 
responsibility of primary school pupils and link them to their homeland and 
community . and Making training Courses for social studies teachers to 
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train them how to use Service Learning Strategy associated with the 
concept of Citizenship.                                                                                 

 انًمذيخ : 
فٝ ثٌٛلش ثٌقجٌٝ ثٌزٜ ٔؼيش فيٗ ٔؾذ أْ ثٌضشديز يمغ ػٍٝ ػجصمٙج ثٌىغيش ِٓ ثٌؾٙٛد ٌٍٕٙٛع    

دجإلٔغجْ ٚصؼذيً عٍٛوٗ ٔقٛ ثألفؼً ٚ٘زٖ ٘ٝ ٚظيفز ثٌضشديز ػٍٝ ِش ثٌؼظٛس ٚ٘زٖ ثٌٛظيفز ٘ٝ 
ٝ صقًّ أػذجء ثٌقيجر ، ٚثٌّؤعغز ثٌضشدٛيز ِّغٍز فٝ ثٌّذسعز إػذثد ثٌّٛثؽٓ ثٌظجٌـ ثٌمجدس ػٍ

ػٍيٙج دٚس وذيش فيظ يضٍمٝ فيٙج ثٌفشد ثٌمذس ثٌّٕجعخ ِٓ ثٌضٕشتز ثالؽضّجػيز ٚثٌؼٕجيز ٚثال٘ضّجَ 
 ٚصىٛيٓ ثالصؾج٘جس ٚثٌميُ ٚصشىيً شخظيز ثٌفشد ٚثٌٛػٝ ثالؽضّجػٝ ٚثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز .

شص أدٚثس ثٌضشديز ٌضقميك أ٘ذثف ثٌّؾضّغ ٚثٌٛعيٍز ثٌضٝ يقمك دٙج ثٌّؾضّعغ ٚصؼذ ثٌّٕج٘ؼ ثٌذسثعيز أد
أ٘ذثفٗ فٝ شعضٝ ِؾعجالس ثٌقيعجر ثاللضظعجديز ٚثالؽضّجػيعز ٚثٌغيجععيز ٚثٌغمجفيعز ٚ٘عٝ ثٌٛععيٍز ثٌفؼجٌعز 
ٌضقميععك ثٌضمععذَ ٚثٌضّٕيععز ثٌشععجٍِز ٌٍّؾضّععغ ٚصشععىيً عععٍٛن أفععشثدٖ وّععج يؾععخ فععٝ فجػععشٖ ِٚغععضمذٍٗ ، 

يغععضٛؽخ أْ يىععْٛ ِٕٙؾععج ػظععشيج ِٕجعععخ ٌضريععشثس ثٌؼظععش ِٚٛثوععخ ٌىععً صطٛسثصععٗ  ٚٔظععشث ٌععزٌه
ٚصريشثصٗ ثٌضٝ يشٙذ٘ج دىً عٛسثصٗ ثٌؼٍّيز ٚثٌٕفغيز ٚثٌّؼٍِٛجصيز ٚثالصظجٌيز فٝ وجفز ِؾجالس ثٌقيعجر 

 ( .* 19، ص 0111.) ِجصْ ، 
ذط ثالصؾج٘جس ثٌضشدٛيز عُ ٚػٍّيز صطٛيش ثٌّٕٙؼ ال صمً أّ٘يز ػٓ دٕجةٗ ٌٚٛ لّٕج دذٕجء ِٕٙؼ ٚفك ثف

صشوٕجٖ ػذر عٕٛثس فغيقىُ ػٍيعٗ دجٌشؽؼيعز ٚثٌؾّعٛد ٚثٌضخٍعف ِٚعغ أْ ثٌّعٕٙؼ ٌعُ يضريعش ٌٚعُ يضذعذي 
ِٚٓ ٕ٘ج يظٙش أْ ػٍّيز ثٌضطٛيش ال غٕٝ ػٕٙعج ٌذسؽعز أْ ِعٓ يمعَٛ دذٕعجء ِعٕٙؼ يؼعغ ٔظعخ ػيٕعٗ 

غمجفعز ٚثٌٕظشيعجس ثٌضشدٛيعز ٚ وعً أعظ صطٛيشٖ ٚٔؾذ أْ ثٌّعٕٙؼ يضعؤعش دجٌضٍّيعز ٚثٌذيتعز ٚثٌّؾضّعغ ٚثٌ
ثٌؼٛثًِ صخؼغ ٌٍضرييش ثٌّضبلفك ٚدزٌه صطٛيشثٌّٕٙؼ أِش ٘جَ ٚػشٚسٞ ٚالغٕعٝ ػٕعٗ  )ثٌٛويعً ،  

 ( . 92-97، ص ص  2..9
ٚصؼذ ِٕج٘ؼ ثٌذسثععجس ثالؽضّجػيعز دقىعُ ؽذيؼضٙعج أوغعش ثٌّٕعج٘ؼ ثسصذجؽعج دعجٌّؾضّغ ،فٙعٝ صغعُٙ فعٝ 

صٙذف إٌٝ صؤويذ لعيُ ثٌعٛالء ٚثالٔضّعجء ٌٍعٛؽٓ ٚثألِعز ثٌؼشديعز ٚ صشىيً فىش ٚٚؽذثْ ثٌضبلِيز ؛ فيظ 
ثإلعبلِيز، وّج صٙذف ثٌٝ إوغجدُٙ ثٌّٙجسثس ثٌقيجصيز ثٌبلصِعز ٚصّىيعُٕٙ ِعٓ فٙعُ ٚثععضيؼجح ثٌضطعٛس 
ثٌغمجفٝ ٚثالؽضّجػٝ ٚثاللضظجدٜ ٚثٌغيجععٝ ٚصشوعض ػٍعٝ صعذػيُ ثٌمعيُ ثٌشٚفيعز ٚثألخبلليعز ، صؾؼعً 

ٌّشععجسوز ٚثٌضفجػععً فععٝ ثٌّؾضّععغ ثٌععزٜ يؼيشععْٛ فيععٗ ٚإدسثن ثٌؼععجٌُ ِععٓ فععٌُٛٙ  أدٕجةٕععج لععجدسيٓ ػٍععٝ ث
 ( . 490، ص  2..9)ثٌؾًّ ، 

ٚٔؾععذ ِععٓ دععيٓ ِٕععج٘ؼ ثٌذسثعععجس ثالؽضّجػيععز ِععٕٙؼ ثٌضععجسيخ ثٌععزٜ يؾععخ أْ يؤخععز ث٘ضّجِععج أوذععش فععٝ 
ز ٚصّٕيعز صطٛيشٖ دظفز خجطز ؛ ٚرٌه ٌؼذر ػٛثًِ ِٕٙج أْ ثٌضجسيخ يٙذف ثٌٝ صّٕيعز فمعٛق ثٌّٛثؽٕع

ثٌؼبللجس ثٌذششيز ديٓ ثألفشثد ٚثٌمذسر ػٍٝ ثٌضفىيش، ِّج يغُٙ دذٚسٖ فٝ إػذثد ٚصخشيؼ أؽيعجي لعجدسر 
 ( .1،ص 0111ػٍٝ خذِز ٚؽُٕٙ وّٛثؽٕيٓ طجٌقيٓ )فّيذٖ ،

ٚصؼضذش ِٕج٘ؼ ثٌضجسيخ ِٓ أُ٘ ثٌّٕج٘ؼ ثٌذسثعيز فٝ ِشثفً ثٌضؼٍيُ ثٌؼجَ ٚثٌضٝ صٍؼخ دٚسث فعجػبل فعٝ 
يععشثس ثٌّؾضّععغ ؛ ألٔٙععج ِععشةر فميميععز ٌّجػععٝ أٜ ِؾضّععغ ، دععً ٚفجػععشٖ ِٚغععضمذٍٗ ٌّععج ِٛثؽٙععز ِضر

صضؼّٕٗ ِٓ أفعذثط ٚلؼعجيج ِٚشعىبلس ٚصطٍؼعجس فعٝ ِؾعجالس ػذيعذر يّىعٓ ثالععضفجدر دٙعج فعٝ دٕعجء 
 (. 0.1، ص  4..9شخظيز ثٌّضؼٍّيٓ ٚصذػيُ سٚؿ ثٌّٛثؽٕز ٌذيُٙ ) ثٌؾًّ ، 

ّٛػز ِٓ ثٌمعيُ ثٌؼٍيعج فعٝ فيعجر ثٌّؾضّؼعجس ٚ٘عٝ ثٌّغعجٚثر دعيٓ ِٚفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز يقًّ فٝ عٕجيجٖ ِؾ
ثٌؾّيغ ثٌٛثؽذعجس ٚثٌضّضعغ دعجٌقمٛق ثٌغيجععيز ٚثاللضظعجديز ٚ ثالؽضّجػيعز ٚثٌغمجفيعز ٌٍّٚٛثؽٕعز عبلععز 
أسوجْ سةيغز ٘ٝ : ثالٔضّجء ٌؤلسع ، ٚثٌّشجسوز ، ٚثٌّغجٚثر  ٚفيّٕج صضعٛثفش ٘عزٖ ثألسوعجْ صضقعٛي 

 ( .72 -7،ص ص 9..9ي ثإلٔغجْ ثٌزٜ يؼيش ػٍيٙج إٌٝ ِٛثؽٓ)يظ ،ثألسع ثٌٝ ٚؽٓ ٚيضقٛ
ٌٚضقميععك رٌععه يغععضٍضَ صطععٛيش ِععٕٙؼ ثٌضععجسيخ ِععٓ أؽععً إػععذثد ؽيععً ٚثػععٝ ٚلععجدس ػٍععٝ صقّععً أػذععجء 
ثٌّغتٌٛيز ٚليجدر ثٌّشفٍز ثٌمجدِز دشىً طقيـ ، ؽؼً ثٌضشدٛييٓ يذقغْٛ ػٓ ثعضشثصيؾيجس صذسيغعيز 

ّغععتٌٛيز ثالؽضّجػيععز ٚثٌّٛثؽٕععز ثٌظععجٌقز ٌععذٜ ثٌضبلِيععز ، ِٚعععٓ فذيغععز صغععجػذ ػٍععٝ صّٕيععز لععيُ ثٌ
ثالعععضشثصيؾيجس أوععذس ثٌذسثعععجس ثٌغععجدمز ثسصذجؽٙععج دّععذخً صشديععز ثٌّععٛثؽٓ ِٚغععجػذصٙج فععٝ صّٕيععز 
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 Abravanel ,2003,p.2ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ٚصّٕيز ِٙجسثس ثصخجر ثٌمشثس ٌذٜ ثٌضبلِيز دسثعز ) 
. ) 

ٚ٘ٝ صشوض ػٍٝ ثٌذٚس ثٌفؼجي ٌٍضٍّيز أعٕجء ػٍّيز صؼٍّٗ ٚيؾخ أْ صىْٛ ٗ : اعزشاريغيخ انزؼهى انخذي
ِٙجَ ثٌضؼٍُ صّغيً ِشىبلس فميميعز صضقعذٜ صفىيعش ثٌضٍّيعز ٚصغيعش دثفؼيضعٗ ٚث٘ضّجِجصعٗ دظعٛسر ِذجشعشر 
،ٚ٘ععٝ ػٍّيععز سدععؾ دععيٓ ثٌّشععىبلس ثٌضععٝ صععذخً دثةععشر ث٘ضّععجَ ثٌضٍّيععز دععجٌّٕٙؼ ثٌذسثعععٝ ؛ ِٚععٓ ٕ٘ععج 

ثععضخذثَ ِؼجسفعٗ ِٚٙجسثصعٗ فعٝ فعً ثٌّشعىبلس ثٌضعٝ صٛثؽٙعٗ فعٝ ثٌّؾضّعغ ثٌخعجسؽٝ ِغجػذصٗ ػٍعٝ 
ثٌّقيؾ دٗ ِٓ خبلي سدؾ ثٌّٛثلف ثٌضذسيغيز دّؾضّؼٗ ٚصيجدر دثفؼيضٗ ٔقٛ دسثعز ثٌّشعىبلس ٚؽّعغ 
ثٌّؼٍِٛجس عُ ثٌّغجّ٘ز فٝ إيؾجد ثٌقٍٛي ٌضٍه ثٌّشىبلس دذال ِٓ ثٌضؼٍُ دجٌطشق ثٌضمٍيذيز ثٌزٜ يشوعض 

 ( . Eyler,2000,p.3عضمذجي ثٌضٍّيز ٌٍّؼٍِٛز دْٚ أْ يىْٛ ٌٗ أٜ دٚس فيٙج ) ػٍٝ ث
ٚيشٜ ثٌذجفظ أْ صشديز ثٌّٛثؽٕز أطذـ ِطٍذج ػجٌّيج ٔشيذ صقميمٗ  ِٓ خبلي دٚس ثٌضشديز  ِّغٍعز فعٝ 
ثٌّذسعز فيظ صضقًّ دٚس وذيش فيعظ يضٍمعٝ فيٙعج ثٌفعشد ثٌمعذس ِعٓ ثٌّٕجععخ ِعٓ ثٌضٕشعتز ثالؽضّجػيعز 

يععز ٚثال٘ضّععجَ ٚصىععٛيٓ ثالصؾج٘ععجس ٚثٌمععيُ ٚصشععىيً شخظععيز ثٌفععشد ٚرٌععه ػععٓ ؽشيععك صّٕيععز ٚثٌؼٕج
 ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ٌذٜ ثٌضبلِيز ٚخجطز فٝ ثٌّشفٍز ثالدضذثةيز .

"ٚثٌضٕشتز ثالؽضّجػيز ٌيغش فمؾ ػٍّيز صؼٍُ ثؽضّجػٝ دً ٘ٝ أيؼج ػٍّيز ّٔٛ يضقٛي خبلٌٗ ثألفعشثد 
فععٛي رٚثصٙععُ ثٌععٝ وذععجس ٔجػععؾيٓ يععذسوْٛ ثيغععجس ثٌععزثس ِٚؼٕععٝ  ِععٓ أؽفععجي ثػضّععجدييٓ ِضّشوععضيٓ

أٚ ثٌضذؼيععز ثالؽضّجػيععز " )ثٌشععشديٕٝ   ٚ طععجدق   Social responsibilityثٌّغععتٌٛيز ثالؽضّجػيععز 
 ( .02،ص  4..9،

ٚدععزٌه صىععْٛ ثٌّغععتٌٛيز ثالؽضّجػيععز شععىً ِععٓ أشععىجي ثٌضٕشععتز ثالؽضّجػيععز ثٌضععٝ صؾؼععً ثٌفععشد يععذسن 
صٗ صؾجٖ ِؾضّؼٗ ِٚج يٕذرٝ أْ يمَٛ دٗ ٚيٍضضَ دٗ ٚيىْٛ ِغتٛي ػٓ وً صظشف أٚ ٚثؽذجصٗ ِٚغتٌٛيج

 عٍٛن يظذس ػٕٗ .
ٚثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز صشًّ ؽّيعغ ثٌعٕظُ ٚثٌضمجٌيعذ ثٌضعٝ يٍضعضَ ثإلٔغعجْ دٙعج ِعٓ لذعً ثٌّؾضّعغ ٚ٘عٝ 

ٍشخض ٚدجٌٕغعذز شجٍِز ٌٍٕٛثفٝ ثٌخٍميز ٚثالؽضّجػيز ٚثٌذيٕيز ٚدسثعز ثٌّغتٌٛيز ٌٙج ِرضٜ دجٌٕغذز ٌ
َ 9..9ٌٍضقٛي ثالؽضّجػٝ ٚدجٌٕغذز ٌذٚس ثٌضشديز فٝ صّٕيز ٘زٖ ثٌّغعتٌٛيز ػٕعذ ٔجشعتضٗ .) غٕيّعٝ  ، 

 ( .  09،ص 
ٚصؼذ ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز رثس أّ٘يز وذشٜ ِٚٓ أ٘عُ ثٌمعيُ ثٌضعٝ صٙعضُ ٚصقعشص ػٍيٙعج أٜ ِؤعغعز 

ؼ ؽيعذر ِٚعج يضشصعخ ػٍيٙعج ِعٓ ععٍٛويجس صؼٍيّيز ٚصمَٛ درشعٙج فٝ ٔفٛط ثٌّضؼٍّيٓ ٌّج ٌٙعج ِعٓ ٔضعجة
ِشغٛدز يؾخ أْ يغٍىٙج ثٌفشد ؽٛثي فيجصٗ ٚثخضبلي ٘زٖ ثٌميّز يٙذد فيعجر ثألفعشثد ٚثٌّؾضّعغ ٚيٕشعش 
ثٌغٍذيز ٚثألٔجٔيز ديٓ أفشثد ثٌّؾضّعغ ٚ٘عٝ صعشصذؾ دمعيُ أخعشٜ ِغعً ثٌؼطعجء ٚثٌضؼعقيز ٚثٌضؼعجْٚ دعيٓ 

ٝ ػجصك ثٌّؤعغجس ثٌضؼٍيّيز إلوغجح ثٌّضؼٍّيٓ ٌميّز أفشثد ثٌّؾضّغ ٚدزٌه صىْٛ ثٌّغتٌٛيز وذيشر ػٍ
 ( . 21، ص 0121ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز . )ػذذثٌفضجؿ ،

ٌٚععزٌه ثصدثدس ثٌععذػٛثس ثٌضععٝ صٕععجدٜ دضّٕيععز ثٌّغععتٌٛيز ثالؽضّجػيععز ألْ ِؾضّؼٕععج يقضععجػ إٌععٝ ثٌفععشد 
ؽعز أطعذقش ٍِقعز دشعىً ثٌّغتٛي ثؽضّجػيج دمذس ثفضيجؽٕج إٌعٝ ثٌفعشد ثٌّغعتٛي ِٕٙيعج ٚلجٔٛٔيعج ٚثٌقج

 ( . 010، ص  0111وذيش فٝ ثٌٛلش ثٌقجٌٝ . )ػغّجْ ، 
ٚثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ِٓ ثٌظفجس ثٌضٝ يؾعخ أْ يضقٍعٝ دٙعج ثٌفعشد فعٝ ثٌّؾضّعغ ٚخجطعز ثٌشعذجح ، 
ألْ ثٌٕٙٛع دجٌّؾضّغ يضٛلف ػٍٝ ٔٙٛع أفشثدٖ ، ٌٚٛ ثعضطجع وً فشد أْ يضقّعً ثٌّغعتٌٛيز صؾعجٖ 

ؾضّغ ٚصمذَ ،أِج إرث وجْ ثألفعشثد غيعش لعجدسيٓ ػٍعٝ ثٌميعجَ دٛثؽذعجصُٙ ِٚغعتٌٛيجصُٙ ِؾضّؼٗ ثسصمٝ ثٌّ
 ( . 2، ص 0124صؾجٖ ِؾضّؼُٙ ٚؽذٔج ِؾضّغ ثصىجٌٝ.)ثٌخٛثٌذٖ ،

ٚيضشجدٗ ثٌذقعظ ثٌقعجٌٝ ِعغ ثٌذسثععجس ثٌغعجدمز فعٝ أ٘عذثف ثٌذسثععز ؛فيعظ صطعٛيش ِٕعج٘ؼ ثٌذسثععجس 
ٕجء ِؼيجس ٚصقٍيعً أ٘عذثف ِٚقضعٜٛ ِٕعج٘ؼ ثٌذسثععجس ثالؽضّجػيز ٚفٝ إؽشثءثس ثٌذسثعز ِٓ فيظ د

ثالؽضّجػيععز ، ديّٕععج يخضٍععف ػٕٙععج فععٝ ِؾععجي ثٌذسثعععز ، فيععظ يضٕععجٚي ثٌذقععظ ثٌقععجٌٝ  صطععٛيش ِمععشس 
ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز ٌٍظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ فٝ ػٛء ِفَٙٛ ثٌّٛثؽٕعز دؤدؼجد٘عج ثٌّخضٍفعز  ٌضّٕيعز 

 ثٌضقظيً ٚثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز .
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 انجؾش : يشكهخ
 ) أ (اإلؽغبط ثًشكهخ انجؾش :

 ٌمذ ٔذغ ثإلفغجط دّشىٍز ثٌذقظ ِٓ خبلي ثٌّظجدس ثآلصيز :     
الفعع ثٌذجفعظ ِعٓ خذشصعٗ وّؼٍعُ أْ ِٕعج٘ؼ ثٌذسثععجس ثالؽضّجػيعز ٚخجطعز  خجشح انجبؽثش كًؼهثى: -

ط دطشيمعز ثٌضجسيخ دجٌّشفٍز ثالدضذثةيعز أطعذـ ال يقمعك ثأل٘عذثف ثٌّٕشعٛدر ِعٓ صذسيغعٗ ؛ فيعظ يعذس
صمٍيذيز ال صٙضُ وً ثال٘ضّجَ دّفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز ٚأطذقش ِٕج٘ؼ ثٌضجسيخ صذسط ٌٍقفع ٚثٌضٍميٓ فمؾ ِّج 
يععؤدٜ إٌععٝ ػععؼف ٚلظععٛس ثٌضقظععيً ثٌذسثعععٝ ٌضبلِيععز ثٌّشفٍععز ثالدضذثةيععز ، دععجٌشغُ ِععٓ أْ ِععٕٙؼ 

ّٕيععز ثٌّغععتٌٛيز ثٌضععجسيخ دجٌّشفٍععز ثالدضذثةيععز ٔغععضطيغ ِععٓ خبلٌععٗ سدععؾ ثٌضٍّيععز دّؾضّؼععٗ ٚأِضععٗ ٚص
ثالؽضّجػيز ٌذٜ صبلِيز ثٌّشفٍز ثالدضذثةيز. ٌٚؼً ِٓ ِذعشسثسس ثال٘ضّعجَ دٙعزث ثٌّٛػعٛع ِعج الفظعٗ 
ثٌذجفظ ِٚج ثٔضشش فٝ ٘زٖ ثٌفضشر ديٓ صبلِيعز ثٌّشفٍعز ثالدضذثةيعز ِعٓ ثألّٔعجؽ ثٌغعٍٛويز غيعش ثٌّمذٌٛعز 

ٚثٌؼعذٚثْ ٚثٌغعٍذيز ٚ ثٌبلِذعجالٖ  ٚثٔضشجس ثٌؼجدثس ثٌغيتز وجٌىزح ٚثٌضخشيخ ٚثٌؼٕعف ٚأػّعجي ثٌشعرخ
دّج فٝ ِؾضّؼُٙ ِّعج دػعج ثٌذجفعظ إٌعٝ ِؼشفعز أععش صطعٛيش ِمعشس ثٌذسثععجس ثالؽضّجػيعز  فعٝ ػعٛء 

 ِفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز فٝ صّٕيز ثٌضقظيً ٚثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ٌذٜ صبلِيز ثٌّشفٍز ثالدضذثةيز . 
ظ أْ ثٌؼذيذ ِٓ ثٌذسثععجس ٚثٌذقعٛط في االطالع ػهٗ يب أٔصذ ثّ انجؾٕس ٔانذساعبد انغبثمخ : -

ثٌضٝ أؽشيش فٝ ِؾجي صذسيظ ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز ٚخجطز ِجدر ثٌضجسيخ يضؼـ أْ ِٕعج٘ؼ ثٌضعجسيخ  
ال صؼطٝ ثٌمذس ثٌىجفٝ ٌّفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز دؤدؼجد٘ج ثٌّخضٍفعز ، ٚ٘عزث ِعج أوذصعٗ دؼعغ ثٌذسثععجس ثٌغعجدمز 

 (  9.01( ، ٚ )ِغؼٛد ، 9.09، ٚ طجٌـ ، (،ٚ ) ؽجح هللا 9.00ِغً دسثعز وً ِٓ : )سشذثْ ،
 رٕصيبد ثؼط انًئرًشاد :

  ( ٚثٌععزٜ أٚطععٝ دؤّ٘يععز صطععٛيش  2..9ِععؤصّش ثٌؾّؼيععز ثٌضشدٛيععز ٌٍذسثعععجس ثالؽضّجػيععز )
ِٕععج٘ؼ ثٌضؼٍععيُ لذععً ثٌؾععجِؼٝ دّععج يضفععك ِععغ ثٌّضريععشثس ثٌؼجٌّيععز ٚػععشٚسر صؼععّيٓ ِفععج٘يُ 

 جس ثالؽضّجػيز . ثٌّٛثؽٕز دؤدؼجد٘ج ثٌّخضٍفز فٝ ِٕج٘ؼ ثٌذسثع
 ( َٛٚرٌععه 9.01صٛطععيجس ثٌّععؤصّش ثٌؼٍّععٝ ثٌععذٌٚٝ ثٌغجٌععظ ػشععش دىٍيععز ثٌضشديععز ؽجِؼععز ثٌفيعع )

ٌّٛثؽٙز ثٔضشجس ظعج٘شر ثٌؼٕعف فعٝ ِؤعغعجس ثٌضؼٍعيُ ، ٚأٚطعٝ دؤّ٘يعز ثال٘ضّعجَ دٕشعش لعيُ 
 ثٌّٛثؽٕز فٝ ثٌّٕج٘ؼ ثٌذسثعيز .

 ) ة ( رذػيى اإلؽغبط ثًشكهخ انجؾش :
صذععيٓ ػععؼف ث٘ضّععجَ ِععٕٙؼ ثٌضععجسيخ نًثثُٓظ انزثثبسيخ نهصثثف انغثثبدط االثزثثذائٗ: رؾهيثثم يجثثذئٗ  -0 

( ،  0ٌٍظععف ثٌغععجدط ثالدضععذثةٝ دّفٙععَٛ ثٌّٛثؽٕععز ٚرٌععه دضقٍيععً أدؼععجد ثٌّٛثؽٕععز ثٌّخضٍفععز ٍِقععك)
ٚأطذقش ثٌّٕعج٘ؼ صعذسط ٌٍقفعع ٚثٌضٍمعيٓ فمعؾ ٚرٌعه ٌىغعخ دسؽعجس فعٝ ثالِضقعجْ فمعؾ ؛فيعظ لعجَ 

ّٕٙؼ ثٌضجسيخ ٌٍظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ ٚٚؽذ ػؼفج فيّج يضؼٍك دضؼعّيٓ ثٌذجفظ دؼًّ صقٍيً ِذذةٝ ٌ
أدؼععجد ثٌّٛثؽٕععز ثٌّخضٍفععز دّععٕٙؼ ثٌضععجسيخ ٌٍظععف ثٌغععجدط ثالدضععذثةٝ ؛ٌٚععزٌه أطععذقش ثٌقجؽععز ِجعععز 
ٌضطٛيش ِمشس ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز  ٌٍظف ثٌغجدط ثالدضعذثةٝ فعٝ ػعٛء ِفٙعَٛ ثٌّٛثؽٕعز دؤدؼجد٘عج 

 ثٌّخضٍفز.
: فيععظ لععجَ ثٌذجفععظ دععئؽشثء ثخضذععجس صقظععيٍٝ فععٝ ِععجدر ثٌضععجسيخ ٌٍظععف  العثثزطالػيخانذساعثثخ ا -3

صٍّيز دجفذٜ ِذثسط  .7ثٌغجدط ثالدضذثةٝ وذسثعز ثعضطبلػيز ػٍٝ ػيٕز صضّغً فٝ فظً ِىْٛ ِٓ 
ِقجفظععز ثٌؾيععضر ٚ٘ععٝ ِذسعععز خجٌععذ دععٓ ثٌٌٛيععذ ثالدضذثةيععز  ٚأظٙععشس ثٌٕضععجةؼ ػععؼف فععٝ ِغععضٜٛ 

% ِّععج يؼىععظ ثٌؼععؼف ثٌشععذيذ فععٝ  .9ٔععش ٔغععذز ثٌٕؾععجؿ ٌععُ صضؼععذٜ ثٌضقظععيً ثٌذسثعععٝ فيععظ وج
ثٌّغضٜٛ ٚثٌضقظيً ثٌذسثعٝ ٌذٜ صبلِيز ثٌظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ فٝ ِجدر ثٌضجسيخ..وّج لجَ ثٌذجفعظ 
دؼًّ ِميجط أدؼجد ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز وذسثعز ثعضطبلػيز أيؼج ػٍٝ ٔفعظ ثٌؼيٕعز ٚٚؽعذ أْ ٔغعذز 

% ، ِّععج يؼىععظ دععذٚسٖ ثٌؼععؼف ثٌشععذيذ فععٝ .7ص ثٌّميععجط أوغععش ِععٓ ثٌٕؾععجؿ ػععؼيفز فيععظ ٌععُ يؾضععج
ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ٌذٜ صبلِيز ثٌظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ .ٚدزٌه صىْٛ ثٌقجؽز ِجعز أيؼج ٌضطعٛيش 
ِمشس ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز  ٌٍظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ  فٝ ػٛء ِفٙعَٛ ثٌّٛثؽٕعز ٌضّٕيعز ثٌّغعتٌٛيز 

 ضبلِيز .ثالؽضّجػيز ٌذٜ ٘ؤالء ثٌ
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 ( ٔضيؾز ثٌذسثعز ثالعضطبلػيز ٌبلخضذجس ثٌضقظيٍٝ ِٚميجط أدؼجد ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز .3ؽذٚي )

 ثٌّضٛعؾ           ٔغذز ثٌٕؾجؿ     دسؽز ثالخضذجس  ػذد ثٌضبلِيز  ثآلدثر             

 34      %34    34     34        ثخضذجس صقظيٍٝ 
 5,31    % 34   13     34        ّجػيزِميجط أدؼجد ثٌّغتٌٛيز ثالؽض

 ) ط ( رؾذيذ يشكهخ انجؾش :
صضقععذد ِشععىٍز ثٌذقععظ فععٝ ػععؼف ثٌضقظععيً ٚثٌّغععتٌٛيز ثالؽضّجػيععز ٌععذٜ صبلِيععز ثٌّشفٍععز            

ثالدضذثةيز ، ٌٚٙزث فعجْ ثٌقجؽعز ِجععز ٌضطعٛيش ٘عزٖ ثٌّٕعج٘ؼ فعٝ ػعٛء ِفٙعَٛ ثٌّٛثؽٕعز ، ٌعزٌه دػعش 
ٌذقظ ، ٌٍٚضظذٜ ٌٙزٖ ثٌّشىٍز يقجٚي ثٌذقظ ثٌقجٌٝ ثإلؽجدز ػٓ ثٌغؤثي ثٌشةيظ ثٌقجؽز ٌٍميجَ دٙزث ث

 ثٌضجٌٝ.
ط : يثثب فبػهيثثخ رطثثٕيش يمثثشس انذساعثثبد االعزًبػيثثخ فثثٗ ظثثٕء يفٓثثٕو انًٕاطُثثخ  فثثٗ رًُيثثخ 

 انزؾصيم ٔانًغئٕنيخ 
 االعزًبػيخ نذٖ رالييز  انصف انغبدط االثزذائٗ ؟      

 غؤثي ثٌشةيظ ثألعتٍز ثٌفشػيز ثٌضجٌيز :ٚيضفشع ِٓ ٘زث ثٌ          
:ِعج أدؼعجد ِفٙعَٛ ثٌّٛثؽٕعز ثٌٛثؽعخ صٛثفش٘ععج فعٝ ِقضعٜٛ ِمعشس ثٌذسثععجس ثالؽضّجػيعز ٌٍظععف  0ط

 ثٌغجدط ثالدضذثةٝ ؟                        
: ِج ِذٜ صٛثفش ٘زٖ ثألدؼجد فٝ ِقضٜٛ ِمشس ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز  ٌٍظف ثٌغعجدط ثالدضعذثةٝ  9ط
 ؟ 
ِج طٛسر ثٌّٕٙؼ ثٌّطٛس ٌّمعشس ثٌذسثععجس ثالؽضّجػيعز ٌٍظعف ثٌغعجدط ثالدضعذثةٝ فعٝ ػعٛء  :1ط

 ِفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز ؟
: ِععج فجػٍيععز  صععذسيظ ٚفععذصيٓ ِطععٛسصيٓ ِععٓ ِمععشس ثٌذسثعععجس ثالؽضّجػيععز  ٌٍظععف ثٌغععجدط  7ط 

 ؟ ثالدضذثةٝ فٝ ػٛء ِفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز فٝ صّٕيز ثٌضقظيً ٌذٜ صبلِيز ثٌظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ 
: ِععج فجػٍيععز  صععذسيظ ٚفععذصيٓ ِطععٛسصيٓ ِععٓ ِمععشس ثٌذسثعععجس ثالؽضّجػيععز  ٌٍظععف ثٌغععجدط  2ط 

ثالدضعذثةٝ فععٝ ػععٛء ِفٙععَٛ ثٌّٛثؽٕععز فععٝ صّٕيععز ثٌّغععتٌٛيز ثالؽضّجػيععز ٌععذٜ صبلِيععز ثٌظععف ثٌغععجدط 
 ثالدضذثةٝ ؟

 فشٔض انجؾش :
ضٛعطٝ دسؽجس ثٌضبلِيز ( ديٓ ِ .,3.يٛؽذ فشق دثي إفظجةيج ػٕذ ِغضٜٛ دالٌز ) انفشض األٔل :

ػيٕز ثٌذقظ فٝ ثٌضطذيك ثٌمذٍٝ ٚ ثٌذؼذٜ الخضذجس ثٌضقظيً ٌذٜ صبلِيز ثٌظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ  
 ٌظجٌـ ثٌضطذيك ثٌذؼذٜ.

( ديٓ ِضٛعطٝ دسؽجس ثٌضبلِيز  .,3.يٛؽذ فشق دثي إفظجةيج ػٕذ ِغضٜٛ دالٌز ) انفشض انضبَٗ:
خضذجس ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز وىً ٚأدؼجدٖ ثٌّخضٍفز ٌذٜ ػيٕز ثٌذقظ فٝ ثٌضطذيك ثٌمذٍٝ ٚ ثٌذؼذٜ ال

 صبلِيز ثٌظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ  ٌظجٌـ ثٌضطذيك ثٌذؼذٜ.
صضظف ثٌٛفذصيٓ ثٌّطٛسصيٓ فٝ ػٛء ِفَٙٛ ثٌّٛثؽٕعز دفجػٍيعز فعٝ صّٕيعز وعً ِعٓ  انفشض انضبنش :

 ثٌذقظ.ثٌضقظيً ٚثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ٌذٜ صبلِيز ثٌظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ ػيٕز 
 أْذاف انجؾش : 

يٙعذف ثٌذقععظ ثٌقععجٌٝ ثٌععٝ ثٌىشععف ػععٓ فجػٍيععز صطععٛيش ِمععشس ثٌذسثعععجس ثالؽضّجػيععز فععٝ ػععٛء       
 ِفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز فٝ صّٕيز ثٌضقظيً ٚثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز  ٌذٜ صبلِيز ثٌظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ .

 ؽذٔد انجؾش :
 ثلضظش ثٌذقظ ثٌقجٌٝ ػٍٝ ثٌقذٚد ثٌضجٌيز :  

ثٌظععف ثٌغععجدط ثالدضععذثةٝ ٚرٌععه ألّ٘يععز ِٛػععٛع ثٌذقععظ دجٌٕغععذز ٌٍضبلِيععز فععٝ ٘ععزٖ صبلِيععز  .0
ثٌّشفٍز ثٌؼّشيعز ، ٚثخضيعجس ثٌظعف ثٌغعجدط ثالدضعذثةٝ ألٔعٗ ٔٙجيعز ثٌّشفٍعز ثالدضذثةيعز فيعظ 

 يىْٛ ثٌضبلِيز ِذسويٓ ٌٍّفج٘يُ ٚثٌميُ ٚثألدؼجد ثٌّضؼٍمز دّفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز.
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طعٛس ٚ٘عٝ ثٌٛفعذر ثٌغجٌغعز ) ِظعش فعٝ ظعً ثٌغعيجدر صطذيك ٚفعذصيٓ ِعٓ ٚفعذثس ثٌّعٕٙؼ ثٌّ .9
ثٌؼغّجٔيز ( ٚثٌٛفذر ثٌشثدؼز ٚ٘ٝ ) ثٌقٍّز ثٌفشٔغعيز(. ٚثخضيعجس ٘عجصيٓ ثٌٛفعذصيٓ ٌضشويضّ٘عج 

 ػٍٝ ِظش.
 َ 9.01/ 9.02صُ ثٌضطذيك خبلي ثٌفظً ثٌذسثعٝ ثألٚي ٌٍؼجَ ثٌذسثعٝ  .1
 فظ .ثخضيجس ثفذٜ ِذثسط ِقجفظز ثٌؾيضر ٔظشث ٌضٛثؽذ ِقً ػًّ ثٌذج .7
 ثٌضطذيك(  –ثٌفُٙ  –ِغضٛيجس ثٌضقظيً ثٌذسثعٝ )ثٌضزوش  .2
 ثٌٛثؽذجس ثالؽضّجػيز ( -ثٌّشجسوز  –ثال٘ضّجَ  –أدؼجد ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ) ثٌفُٙ  .1

 أًْيخ انجؾش : 
 ِٓ ثٌّضٛلغ أْ يغُٙ ثٌذقظ ثٌقجٌٝ فيّج يٍٝ :      

 ) أ ( األًْيخ انُظشيخ :
جسث ٔظشيععج ِضؼٍمععج دضطععٛيش ِعٕٙؼ ثٌذسثعععجس ثالؽضّجػيععز  ٌٍظععف يشؽعٝ أْ يمععذَ ثٌذقععظ ثٌقععجٌٝ إؽع  

ثٌغجدط ثالدضذثةٝ  ِٓ فيظ أ٘ذثفٗ ٚؽذيؼضٗ ٚأعغٗ ، ٚثعضشثصيؾيجصٗ ، فؼبل ػعٓ إعشثةعٗ دجٌذسثععجس 
 ٚثٌذقٛط ثٌغجدمز ثٌضٝ صٕجٌٚش ِضريشثس ثٌذقظ دىجفز ؽٛثٔذٙج . 

 ) ة( األًْيخ انزطجيميخ :
 قظ وً ِٓ :يّىٓ أْ يفيذ ٘زث ثٌذ        

: يشؽعغ دعجٌٕفغ ػٍعٝ ثٌطعبلح  ، فيعظ يغعؼٝ ثٌذقعظ إٌعٝ صطعٛيش رالييز انًشؽهثخ االثزذائيثخ  .0
ِععٕٙؼ ثٌضععجسيخ فععٝ ػععٛء سغذععجصُٙ ٚثفضيجؽععجصُٙ ِّععج يععٕؼىظ ػٍععٝ ثٌطععبلح ٚيؾؼٍٙععُ أوغععش 
ثيؾجديععز ٚثصؾععجُ٘ٙ ٔقععٛ ِععجدر ثٌضععجسيخ ٚإوغععجدُٙ ثٌّؼععجسف ٚثٌّٙععجسثس ٚثٌّغععتٌٛيجس ٚرٌععه 

 ٕيٓ طجٌقيٓ.إلػذثدُ٘ وّٛثؽ
: صشععؾيغ ثٌّؼٍّععيٓ ٚإعععجسر دثفؼيععضُٙ ٌضععذسيظ ِععجدر ثٌضععجسيخ فيععظ يمععذَ ٌٙععُ ِععٕٙؼ  انًؼهًثثيٍ .9

ثٌضجسيخ فٝ طٛسر ؽيذر ِٚضىجٍِز ، ِٚٓ خبلي صمذيُ صقٍيً شجًِ ٌّفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز دؤدؼجد٘عج 
 ِّج يغجػذ ِؼٍّٝ ثٌضجسيخ ػٍٝ إدسثن ٘زث ثٌّفَٙٛ .

فٙعععَٛ ثٌّٛثؽٕعععز دؤدؼجد٘عععج ن ثٌظعععٛسر ثٌشعععجٍِز ٌّ: إدسثيصثثثًًٗ ثثثثشايظ اػثثثذاد انًؼهًثثثيٍ  .1
 .ثٌّخضٍفز

ثالعضفجدر ِٓ ثٌّٕٙؼ ثٌّطٛس فٝ ٚػغ ثٌّٕج٘ؼ ٚصؤٌيف ثٌىضعخ ٚصظعّيُ يخططٗ انًُبْظ :  .7
ثٌٛعجةً ثٌضؼٍيّيز ٚثألٔشعطز ٚؽشثةعك ثٌضعذسيظ ٚثأل٘عذثف ٚثٌّقضعٜٛ ٚػعشٚسر أْ يغعجُ٘ 

 صطٛيش ثٌّٕٙؼ . وً ِٓ ثٌّؼٍُ ٚثٌطجٌخ ٚثٌّضخظظيٓ ٚأٌٚيجء ثألِٛس ػٕذ
 يفضـ ثٌّؾجي أِجَ ثٌذجفغيٓ إلؽشثء ثٌّضيذ ِٓ ثٌذسثعجس ٚثٌذقٛط ثألخشٜ . انجبؽضيٍ : .2

 يُٓظ انجؾش :
 ٚفمج أل٘ذثف ثٌذقظ فجْ ثٌّٕٙؼ ثٌّغضخذَ فٝ ٘زث ثٌذقظ :    

:فيععظ يغععضخذَ ثٌّععٕٙؼ ثٌٛطععفٝ ثٌضقٍيٍععٝ فععٝ ثإلؽععجس ثٌٕظععشٜ  انًثثُٓظ انٕصثثفٗ انزؾهيهثثٗ .0
ٌٚٗ ٌّفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز ٚػشع أُ٘ أدؼجد٘ج ٚػبللضٙعج دّعٕٙؼ ثٌضعجسيخ ٚوعزٌه ٌٍذقظ ، ٚفٝ صٕج

فعععٝ ِشثؽؼعععز ٔضعععجةؼ ثٌذسثععععجس ثٌغعععجدمز ٚفعععٝ إػعععذثد ثٌضظعععٛس ثٌّمضعععشؿ ٚإػعععذثد ثٌٛفعععذصيٓ 
 ثٌذسثعيضيٓ ثٌّطٛسصيٓ.

فيغضخذَ فٝ إؽشثء صؾشدز ثٌذقظ ،ٚػذؾ ِضريشثصٗ ، ٚثععضخذثَ ثٌضظعّيُ انًُٓظ انزغشيجٗ: .9
 ؾّٛػز ثٌٛثفذر.  ثٌضؾشيذٝ رٜ ثٌّ

 أدٔاد انجؾش :      
 أدٔاد انزغشيت ْٔٗ : - أ

دٌيععً ثٌّؼٍععُ ٌضععذسيظ ثٌٛفععذصيٓ ثٌّطععٛسصيٓ فععٝ ػععٛء ِفٙععَٛ ثٌّٛثؽٕععز .   ) ِععٓ  -0
 إػذثد ثٌذجفظ (                                                                                                              

 ٔشجؽ ثٌضٍّيز ٌذسثعز ثٌٛفذصيٓ ثٌّطٛسصيٓ   .     ) ِٓ إػذثد ثٌذجفظ (                              وضيخ  -9
 أدٔاد ليبط ٔرشًم : -ة
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 ثخضذجس صقظيٍٝ فٝ ِجدر ثٌضجسيخ ٌٍظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ .      ) ِٓ إػذثد ثٌذجفظ (   -0       
 ) ِٓ إػذثد ثٌذجفظ (                            ثخضذجس ِٛثلف ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز .  -9       

 خطٕاد انجؾش ٔاعشاءارّ :
ٌئلؽجدعععز ػعععٓ أععععتٍز ثٌذقعععظ ، ٚثٌضؤوعععذ ِعععٓ طعععقز فشٚػعععٗ ، ععععٛف يضذعععغ ثٌذجفعععظ ثٌخطعععٛثس 

 ٚثإلؽشثءثس ثٌضجٌيز :
: يب أثؼبد يفٕٓو انًٕاطُخ انٕاعت رٕافشْب فثٗ يؾزثٕٖ  3ط ٌئلؽجدز ػٓ ثٌغؤثي ثألٚي ، ٚٔظٗ :

 انذساعبد االعزًبػيخ نهصف انغبدط االثزذائٗ  ؟ رى ارجبع انخطٕاد انزبنيخ :يمشس 
 ثالؽبلع ػٍٝ أ٘ذثف ِجدر ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز فٝ ثٌّشفٍز ثالدضذثةيز .  -
ثالؽععبلع ػٍععٝ ثٌذقععٛط ٚثٌذسثعععجس ثٌغععجدمز فععٝ ِؾععجي صطععٛيش ِٕععج٘ؼ ثٌذسثعععجس ثالؽضّجػيععز رثس  -

 ثٌظٍز دّٛػٛع ثٌذقظ .
 ةسثء ثٌخذشثء ٚثٌّؼٍّيٓ .ثعضطبلع  -
إػععذثد لجةّععز ِذذةيععز دؤدؼععجد ثٌّٛثؽٕععز ثٌٛثؽععخ صٛثفش٘ععج فععٝ ِمععشس ثٌذسثعععجس ثالؽضّجػيععز ٌٍظععف  -

ثٌغجدط ثالدضذثةٝ ٚػشػٙج ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌّضخظظعيٓ إلدعذثء ثٌعشأٜ فيٙعج ٚإػعجدر صؼعذيٍٙج فعٝ 
 ػٛء ةسثةُٙ ِٚمضشفجصُٙ .

: يثثب يثثذٖ رثثٕافش ْثثزِ األثؼثثبد فثثٗ يؾزثثٕٖ يمثثشس :  3طٌٚئلؽجدععز ػٍععٝ ثٌغععؤثي ثٌغععجٔٝ ٚٔظععٗ :
 انذساعبد االعزًبػيخ  نهصف انغبدط االثزذائٗ ؟ 

صقٍيً ِقضٜٛ ِمشس ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز ٌضبلِيز ثٌظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ فٝ ػعٛء لجةّعز أدؼعجد  -
 ثٌّٛثؽٕز ٚثٌضقمك ِٓ طذلٗ ٚعذجصٗ .

ظ انًطثثٕس نًمثثشس انذساعثثبد االعزًبػيثثخ يثثب صثثٕسح انًثثٌُٓٚئلؽجدععز ػٍععٝ ثٌغععؤثي ثٌغجٌععظ ٚٔظععٗ : 
 نهصف انغبدط االثزذائٗ فٗ ظٕء يفٕٓو انًٕاطُخ ؟

 صقذيذ ثألعظ ثٌضٝ يضُ فٝ ػٛةٙج صطٛيش ِمشس ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز . -
 صٛظيف ثألعظ ثٌضٝ يٕذرٝ أْ يغضٕذ إٌيٙج ثٌضظٛس ثٌّمضشؿ . -

 صقذيذ        أ٘ذثف ثٌضطٛيش.                             
 صقذيذ        ِقضٜٛ ثٌضطٛيش .                            
 صقذيذ        ثالعضشثصيؾيجس ٚؽشق ثٌضذسيظ.                            
 صقذيذ        ثألٔشطز ثٌّظجفذز .                            
 ىشف ػٓ ِذٜ صقميك أ٘ذثف ثٌضطٛيش.صقذيذ        أعجٌيخ ثٌضمٛيُ ثٌّٕجعذز ٌٍ                            

ػشع ثٌّمشس ثٌّطعٛس ػٍعٝ ِؾّٛػعز ِعٓ ثٌخذعشثء ٚثٌّضخظظعيٓ ٌٍقىعُ ػٍعٝ طعبلفيضٗ  -
 ٚصطٛيشٖ فٝ ػٛء ةسثةُٙ. 

 ٌئلؽجدز ػٓ ثٌغؤثٌيٓ ثٌشثدغ ٚثٌخجِظ ، ٚٔظُٙ :
: يثب فبػهيثخ  رثثذسيظ ٔؽثذريٍ يطثٕسريٍ يثثٍ يمثشس انذساعثبد االعزًبػيثثخ  نهصثف انغثثبدط 3ط 

 ٗ  فٗ ظٕء يفٕٓو انًٕاطُخ فٗ رًُيخ انزؾصيم نذٖ رالييز انصف انغبدط االثزذائٗ ؟االثزذائ
: يثثب فبػهيثثخ  رثثذسيظ ٔؽثثذريٍ يطثثٕسريٍ يثثٍ يمثثشس انذساعثثبد االعزًبػيثثخ  نهصثثف انغثثبدط 5ط

االثزذائٗ فٗ ظٕء يفٕٓو انًٕاطُخ فٗ رًُيخ انًغثئٕنيخ االعزًبػيثخ نثذٖ رالييثز انصثف انغثبدط 
 جبع اإلعشاءاد انزبنيخ :االثزذائٗ ؟ رى ار

 صقذيذ ثأل٘ذثف ثٌؼجِز ٌٍٛفذصيٓ. -
 صقذيذ ِقضٜٛ ثٌٛفذصيٓ . -
 صقذيذ ٚثأل٘ذثف ثإلؽشثةيز ٌذسٚط ثٌٛفذصيٓ . -
 صٕظيُ ِقضٜٛ ثٌٛفذصيٓ ثٌّخضجسصيٓ. -
 صقذيذ ثألٔشطز ٚؽشق ثٌضذسيظ ٚأعجٌيخ ثٌضمٛيُ ٚثٌٛعجةً ثٌضؼٍيّيز ثٌّغضخذِز فٝ ثٌٛفذصيٓ. -
 ٛفذصيٓ ٚثٌضؤوذ ِٓ طبلفيضّٙج  .ػذؾ ثٌ -
 إػذثد دٌيً ثٌّؼٍُ ٚػذؾ ثٌذٌيً ٚثٌضؤوذ ِٓ طبلفيضٗ . -
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 إػذثد وضيخ ٔشجؽ ثٌضٍّيز ٚػذطٗ ٚثٌضؤوذ ِٓ طبلفيضٗ . -
 إػذثد لجةّز أدؼجد ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز . -
 -إػذثد أدٚثس صمٛيُ ثٌٛفذصيٓ ثٌّطٛسصيٓ ٚثٌضٝ صضّغً فٝ : -
 ؤوذ ِٓ طذلٗ ٚعذجصٗ .ثخضذجس صقظيً ٚثٌض -
 ثخضذجس  ِٛثلف أدؼجد ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز .  -
ثخضيجس ػيٕز ِٓ صبلِيز ثٌظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ دّذسعز خجٌذ دٓ ثٌٌٛيذ ثالدضذثةيز ثٌّشضشوز ثٌضجدؼز  -

 إلدثسر 
 أؽفيـ ثٌضؼٍيّيز دّقجفظز ثٌؾيضر.  
 ذقظ .صطذيك ثألدٚثس صطذيمج لذٍيج ػٍٝ ثٌضبلِيز ِؾّٛػز ثٌ -
صعذسيظ ثٌٛفععذصيٓ ثٌّطعٛسصيٓ ٌٍّؾّٛػععز ثٌضؾشيذيعز دجعععضخذثَ إععضشثصيؾيز ثٌععضؼٍُ ثٌخعذِٝ ٌٍضبلِيععز  -

 ػيٕز ثٌذقظ. 
 صطذيك ثالخضذجسثس صطذيمج دؼذيج ػٍٝ ثٌضبلِيز ػيٕز ثٌذقظ، ٚسطذ ثٌٕضجةؼ. -
 ِؼجٌؾز ثٌٕضجةؼ إفظجةيج ٚصفغيش٘ج . - 
 ثٌضٛطيجس ٚثٌّمضشفجس . - 

 يصطهؾبد انجؾش :
 ( Academic Achievementانزؾصيم انذساعٗ ) 

" دؤٔٗ ِؾّٛػز ثٌّؼجسف ٚثٌّٙجسثس ثٌّضقظً ػٍيٙج ٚثٌضٝ صُ صطٛيش٘ج ٔيؼشف ) اصطالؽب ( :     
خععبلي ثٌّععٛثد ثٌذسثعععيز ، ٚثٌضععٝ ػععجدر صععذي ػٍيٙععج دسؽععجس ثالخضذععجس أٚثٌععذسؽجس ثٌضععٝ يخظظععٙج 

 ( . 21، ص  1..9ثٌّؼٍّْٛ أٚ دجألعٕيٓ ِؼج ") شقجصز ٚ ثٌٕؾجس:
:٘ععٛ وععً ِععج يقظععً ػٍيععٗ ثٌفععشد ِععٓ ِؼٍِٛععجس ِٚٙععجسثس  فثثٗ انجؾثثش انؾثثبنٗ –اعشائيثثب  –ٔيؼثثشف  

 ٚخذشثس صؤدٜ إٌٝ صؼذيً عٍٛوٗ ثٌضؼٍيّٝ ّٖٚٔٛ ٌؤلفؼً .
 ) اصطالؽب ( يفٕٓو انًغئٕنيخ االعزًبػيخ

 (  907،  0111ثٌٍمجٔٝ ٚ ثٌؾًّ )  ػشفٗ
، ٚيغجػذٖ ػٍعٝ ثٌّشعجسوز ِعغ ثآلخعشيٓ ، فيّعج يمِٛعْٛ دعٗ ِعٓ  دؤٔٙج " صؼٕٝ ثعضؼذثد يىضغذٗ ثٌفشد  

ػّعً ٚثٌّغععجّ٘ز فعٝ فععً ثٌّشعىبلس ثٌضععٝ يضؼشػعْٛ ٘ععج ، ٚيمذعً ثٌععذٚس ثٌعزٜ ألشصععٗ ثٌؾّجػعز ٌععٗ ، 
 ٚيؼًّ ػٍٝ صٕفيزٖ ، ِغ ِقجٌٚز ثالٔغؾجَ ِغ ثٌؾّجػز ثٌضٝ يؼيش فيٙج " 

 :اإلعشائي انزؼشيف
ديٓ ثٌّؾضّغ ثٌزٜ يٕضّٝ ثٌيٗ ، ٚإدسثوٗ ٌطذيؼعز ِؾضّؼعٗ ٚػجدثصعٗ ٘ٛ ثالسصذجؽ ثٌؼجؽفٝ ديٓ ثٌضٍّيز ٚ

 ٚصمجٌيذٖ ٚثصؾج٘جصٗ ،دً ٚصؼجٚٔٗ ِغ ثآلخشيٓ فٝ ثألػّجي ثٌضٝ صقمك أ٘ذثف ِؾضّؼٗ .
  Citizenship: انًٕاطُخ 

 ٔيؼشف ) اصطالؽب ( :
 ( 53و ،  3443ػشفّ غيش ) 

ٚديٓ ِؾضّغ عيجعٝ ) ثٌذٌٚز ( ِٚٓ خعبلي  " ِىجٔز أٚػبللز ثؽضّجػيز صمَٛ ديٓ شخض ؽذيؼٝ ،    
٘ععزٖ ثٌؼبللععز يمععذَ ثٌطععشف ثألٚي ثٌععٛالء ٚيضععٌٛٝ ثٌغععجٔٝ ِّٙععز ثٌقّجيععز ، ٚصضقععذد ٘ععزٖ ثٌؼبللععز دععيٓ 

 ثٌشخض ٚثٌذٌٚز ػٓ ؽشيك ثٌمجْٔٛ " 
                              Good Citizenshipانزشثيخ يٍ أعم انًٕاطُخ انصبنؾخ             

 ( 33-35و، 3333همبَٗ ٔانغًم ) ػشفّ ان
" ٘ععٝ ػٍّيععز غععشط ِؾّٛػععز ِععٓ ثٌمععيُ ٚثٌّذععجدا ٚثٌّغععً ٌععذٜ ثٌضبلِيععز ، ٌضغععجػذُ٘ ػٍععٝ أْ       

يىٛٔٛث ِٛثؽٕيٓ طجٌقيٓ لجدسيٓ ػٍٝ ثٌّشجسوز ثٌفؼجٌز ٚثٌٕشطز ، فٝ وجفز لؼجيج ثٌٛؽٓ ِٚشىبلصٗ 
غععجس ثٌضشدٛيععز ثٌٕظجِيععز ٚغيععش ٚ٘ععٝ ٌيغععش ِغععتٌٛيز ثٌّذسعععز فقغععخ ، دععً ِغععتٌٛيز وجفععز ثٌّؤع

ثٌٕظجِيز دثخً ثٌّؾضّغ ، دعً ػٍعٝ ثٌّؤعغعجس ثٌضشدٛيعز أْ صضؼعجْٚ فيّعج ديٕٙعج ؛ ٌضقميعك ٘عزث ثٌٙعذف 
 ثألعّٝ، فٙٛ يّغً ثٌٕجصؼ ثٌٕٙجةٝ ٌؼٍّيز ثٌضؼٍُ "                                                                    
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: ٘عٝ وعً ِعج يضّيعض دعٗ ثٌفعشد دجػضذعجسٖ ِٛثؽٕعج ِٚجيقظعً نجؾش انؾبنٗ فٗ ا –اعشائيب  –ٔرؼشف   
ػٍيٗ ِٓ فمٛق ِٚج يمَٛ دٗ ِٓ ٚثؽذجس صضّيض دعجٌٛالء ٚثالٔضّعجء ٌٛؽٕعٗ ،ِعٓ أؽعً ثٌّظعٍقز ثٌؼجِعز 

 ٌٍذٌٚز .
  رطٕيش انًُٓظ :

دععجٌضطٛيش صقغععيٓ ٚصقععذيظ ٚإدخععجي صؾذيععذثس ِٚغععضقذعجس ػٍععٝ  " يمظععذ ٔيؼثثشف ) اصثثطالؽب ( :
طش ثٌّٕٙؼ ثٌذسثععٝ ،دمظعذ صقغعيٓ ثٌؼٍّيعز ثٌضشدٛيعز ٚسفعغ ِغعضٛث٘ج دقيعظ صظعذـ أوغعش ٚفعجء ػٕج

  . )0.4، ص  1..9شقجصز ٚ ثٌٕؾجس: ( ٚصقميمج ٌؤل٘ذثف
: ٚ٘ععٝ ِؾّٛػععز ِععٓ ثإلؽععشثءثس ٚثٌضؼععذيبلس ػٍععٝ ِمععشس  فثثٗ انجؾثثش انؾثثبنٗ –اعشائيثثب  –ٔيؼثثشف 

يجؽجس ثٌضبلِيز ٚيّٕٝ ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ٌذيُٙ ، ثٌضجسيخ دجٌّشفٍز ثالدضذثةيز  فضٝ يضٕجعخ ِغ ثفض
 ٚيغجػذُ٘ ػٍٝ أْ يىٛٔٛث ِٛثؽٕيٓ طجٌقيٓ.

 ٚيضؼّٓ ثإلؽجس ثٌٕظشٜ ٌٙزث ثٌذقظ عبلعز ِقجٚس سةيغيز اإلطبس انُظشٖ : 
 انًؾٕس األٔل : رطٕيش يمشس انذساعبد االعزًبػيخ

 أٔال : يفٕٓو رطٕيش انًُٓظ :       
ٝ : ثٌضرييش أٚ ثٌضقٛيً ِٓ ؽٛس إٌٝ ؽٛس فطذمعج ٌٍّؼؾعُ ثٌعٛؽيض : صؼٕعٝ وٍّعز " ثٌضطٛيش ) ٌرز( يؼٕ

صطٛس " صقٛي ِٓ ؽٛسٖ ٚ صؼٕٝ وٍّز " ثٌضطٛس " ثٌضريعش ثٌضعذسيؾٝ ثٌعزٜ يقعذط فعٝ دٕيعز ثٌىجةٕعجس 
 ثٌقيز  " ٚيطٍك أيؼج ػٍٝ " ثٌضريش ثٌضذسيؾٝ ثٌزٜ

،  0121ثٌغجةذر فيعٗ ". ) ثٌّؼؾعُ ثٌعٛؽيض ،  يقذط فٝ صشويخ ثٌّؾضّغ أٚ ثٌؼبللجس أٚ ثٌٕظُ أٚ ثٌميُ
 ( . 111ص 

أِج ثٌضطٛيش ) ثططبلفج ( فيؼٕٝ ػٍٝ ٚؽٗ ثٌؼَّٛ : ثٌضقغيٓ ٚطٛال إٌٝ صقميك ثأل٘عذثف ثٌّشؽعٛر 
دظٛسر أوغش وفجءر ، ٚوجْ ٘زث ثٌّظطٍـ يؼٕٝ ٌذٜ ثٌضشدٛييٓ صقغيٓ ثٌّٕٙؼ ثٌمجةُ ؽضةيج أٚ وٍيج أٚ 

( دعؤْ صطعٛيش ثٌّعٕٙؼ ػٍّيعز  222، ص  0111ً ِعٓ ِؾعجٚس ٚثٌعذيخ )صرييشٖ ٚ٘زث ِج أشجس إٌيٗ وع
يمظذ دٙج " إؽشثء صؼذيبلس ِٕجعذز فٝ دؼغ أٚ وً ػٕجطش ثٌّعٕٙؼ ِٚؾجٌعٗ ، ٚفعك خطعز ِذسٚععز 

 ِٓ أؽً صقغيٓ ثٌؼٍّيز ثٌضشدٛيز ، ٚسفغ ِغضٛث٘ج " .
ػٓ ِفَٙٛ صطعٛيش  ( ٌيذشص ِظطٍـ ثٌضرييش ػٕذ ثٌقذيظ 971،  0111ٚيؤصٝ صؼشيف ٌذيخ ٚ ِيٕج )

ثٌّٕٙؼ ، ِذيٕج أْ رٌه ثٌضرييش لذ يمضظش ػٍٝ أفذ ِىٛٔجس ثٌّٕٙؼ فيظ روش أْ صطٛيش ثٌّٕٙؼ ٘ٛ " 
رٌه ثٌضرييش ثٌىيفٝ فٝ أفذ ِىٛٔجس ثٌّعٕٙؼ أٚ فعٝ دؼؼعٙج أٚ ؽّيؼٙعج ٚثٌعزٜ يعؤدٜ إٌعٝ سفعغ وفعجءر 

 ."  ثٌشجٍِز ثٌّٕٙؼ فٝ صقميك غجيجس ثٌٕظجَ ثٌضؼٍيّٝ ِٓ أؽً ثٌضّٕيز
( ديٓ صمٛيُ ثٌّٕٙؼ ٚصطٛيشٖ ، فزوش أْ صطعٛيش ثٌّعٕٙؼ " ٘عٛ صقغعيٓ  19، ص  0112سدؾ شٛق )

ِج أعذش صمٛيُ ثٌّٕٙؼ فجؽضٗ إٌٝ ثٌضقغيٓ ِٓ ػٕجطش ثٌّٕٙؼ أٚ ثٌّؤعشثس فيٗ ، ٚسفغ وفجيز ثٌّعٕٙؼ 
  ػٍٝ ٚؽٗ ثٌؼَّٛ فٝ صقميك ثأل٘ذثف ثٌّشؽٛر " .

ٕٙؼ ٚال صؼعجسع ديّٕٙعج ، فعجٌّٕٙؼ دّفِٙٛعٗ ثٌضمٍيعذٜ وعجْ ِٚفَٙٛ صطٛيش ثٌّٕٙؼ ِشصذؾ دّفَٙٛ ثٌّع
ػذجسر ػٓ ِؾّٛػز ِٓ ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌقمجةك ٚثٌّفعج٘يُ ٚثألفىعجس يذسععٙج ثٌضبلِيعز فعٝ طعٛسر ِعٛثد 
دسثعيز ، ٚدزٌه صطٛيش ثٌّٕٙؼ ٚفمج ٌٙزث ثٌّفَٙٛ وجْ يٕظخ ػٍعٝ صطعٛيش ٚصؼعذيً ثٌّمعشسثس دشعضٝ 

ذيظ ٘عٛ ِؾّٛػعز ِعٓ ثٌخذعشثس ثٌّشديعز ، ثٌضعٝ صٙيتٙعج ثٌّذسععز ثٌطشق ، ديّٕج ثٌّٕٙؼ دّفِٙٛٗ ثٌقع
ٌٍضبلِيز ٚصقش إششثفٙج دٙذف ِغجػذصُٙ ٚصؼذيً عٍٛوُٙ ، ٚدزٌه صطٛيش ثٌّٕٙؼ ٚفمج ٌٙعزث ثألععٍٛح 
يٕظخ ػٍٝ ثٌقيجر ثٌّذسعيز دّخضٍف أدؼجد٘ج ، فٍُ يؼعذ يمضظعش ػٍعٝ ثٌّؼٍِٛعجس فمعؾ ٚإّٔعج صشويعضٖ 

ٚثإلدثسر ثٌّذسعيز ٚٔظُ ثٌضمٛيُ عُ  ؼٍيّيز ِغً ثٌطشيمز ٚثٌٛعيٍز ٚثٌىضجحشجًِ ٌىً ؽٛثٔخ ثٌقيجر ثٌض
 ( .074، ص  2..9ثٌضٍّيز ٚثٌذيتز ٚثٌّؾضّغ .) ثٌٛويً ِٚقّٛد ، 

( دعؤْ ِفٙعَٛ صطعٛيش ثٌّعٕٙؼ يؼٕععٝ "   721، ص  9.01ٚيضفعك رٌعه ِعغ ِعج روعشٖ صّعجَ ٚطعبلؿ ) 
ِٚؾجالصٗ ٚدشىً يضٕجععخ ٚٔضعجةؼ ثٌضمعٛيُ ؛ دٙعذف  إػجدر ثٌٕظش فٝ ثٌّٕٙؼ ثٌمجةُ دىً ِىٛٔجصٗ ٚأعغٗ

ثالسصمجء دؾذثسصٗ ثٌؼٍّيز ، ٚؽذٚثٖ ثٌؼٍّيز ؛ ٌضقميك ثٌّٕٛ ثٌشجًِ ٚثٌّضىجِعً ٌٍّضؼٍّعيٓ ، دّعج يٕغعؾُ 
 ٚأ٘ذثف ثٌضّٕيز ثٌشجٍِز ٌٍّؾضّغ " .  
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دؤٔعععٗ " ٘عععٝ ِؾّٛػعععز ِعععٓ ثإلؽعععشثءثس فثثثٗ انجؾثثثش انؾثثثبنٗ  -اعشائيثثثب  –ٔيؼثثثشف رطثثثٕيش انًثثثُٓظ 
ثٌضؼذيبلس ػٍٝ ِمشس ثٌضعجسيخ دجٌّشفٍعز ثالدضذثةيعز فضعٝ يضٕجععخ ِعغ ثفضيجؽعجس ثٌضبلِيعز ٚسغذعجصُٙ ٚ

 ٚيّٕٝ ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ٌذيُٙ ، ٚيغجػذُ٘ ػٍٝ أْ يىٛٔٛث ِٛثؽٕيٓ طجٌقيٓ. 
 صبَيب : دٔاػٗ رطٕيش يمشس انذساعبد االعزًبػيخ :    

 شفٝ( ٚثٌغٛسثس ثٌّؼشفيز ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌّؾضّغ ثٌضريشثس ثٌٙجةٍز فٝ ثٌّؼشفز )ثالٔفؾجس ثٌّؼ
 ٚثٌؼجٌُ.

  لظٛس ثٌّٕج٘ؼ ثٌقجٌيز ٚصُ ثٌقىُ ػٍٝ لظٛس٘ج ِٓ خبلي ٔضجةؼ ثخضذجسثس ثٌضبلِيز ٚةسثء
ثٌّششفيٓ ٚخذشثء ثٌضشديز ٚ٘ذٛؽ ِغضٜٛ ثٌخشيؾيٓ ٚثٌذسثعجس ثٌغجدمز فٝ ِؾجي ثٌضشديز 

 ٚخجطز صطٛيش ثٌّٕج٘ؼ . 
 ثس دجٌّؼٍِٛجس ػٍٝ فغجح ثٌؼٕجيز دطشق ثٌضفىيش ٚفً ثٌضطٛيً ٚثٌقشٛ فٝ ثٌّمشس

 ثٌّشىبلس .
 . ثٌضريشثس ثاللضظجديز ٚدٕيز ثٌّؾضّؼجس ٚصريش ثٌمٜٛ ثاللضظجديز ِغً ثٌّٕٛس ثألعيٛيز 
  ، 10، ص ص  9.00ػؾض ثٌّٕج٘ؼ ثٌقجٌيز ػٍٝ ثإلعٙجَ فٝ ثٌضرييش ثالؽضّجػٝ . ) ِقّٛد 

– 19 . ) 
 ذساعبد االعزًبػيخ : صبنضب : يؼٕلبد رطٕيش يمشس ان

ؽشيك صطٛيش ثٌّٕج٘ؼ فجفً دجٌّؼٛلجس ، ِٚٓ أُ٘ ثٌّؼٛلجس ثٌضٝ صؼضشع ؽشيك صطٛيش ثٌّٕج٘ؼ 
 دظفز ػجِز ٚصطٛيش ِمشس ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز دظفز خجطز ِج يٍٝ :

ِؼٛلجس ِجديز : ِغً ثٌّذجٔٝ ثٌّذسعيز ، ٚثٌّؼجًِ ، ٚغشف ِٕجً٘ ثٌّؼشفز ٚصىٌٕٛٛؽيج  -0
ٚثالعضؼذثد ٌضؼّيُ ثٌّٕٙؼ  زٌه ثٌّيضثٔيز ثٌخجطز دجألٔشطز ثٌضؼٍيّيز ٚثٌضؾشيخثٌضؼٍيُ ، ٚو

 ثٌّطٛس.                 
ِؼٛلجس فٕيز : ِغً إػذثد ثٌّؼٍُ ، ِخضظٛ ثٌضطٛيش ، ثٌذسثعجس ثٌّضؼذدر ثٌضٝ يضطٍذٙج  -9

 ثٌضطٛيش ٚثٌّضّغٍز فٝ ثٌذسثعجس ثٌٕفغيز ٚثإلدثسيز ٚثٌضشدٛيز .             
 ثؽٙز ٘زٖ ثٌّؼٛلجس ٔمضشؿ ِج يٍٝ :ٌّٚٛ

 . ِٝٛصيجدر ثٌّٛثصٔز ثٌؼجِز ٌٍضؼٍيُ دقيظ صّغً ٔغذز ِمذٌٛز ِٓ ثٌذخً ثٌم 
 . إػذثد وٛثدس فٕيز ِضخظظز فٝ إػذثد ثٌذسثعجس ثٌخجطز دضطٛيش ثٌّٕج٘ؼ 
 . ّٗصٛفيش ثإلِىجٔجس ثٌّجديز ، ٚثٌفٕيز ثٌبلصِز ٌضؾشيخ ثٌّٕٙؼ ثٌّطٛس لذً صؼّي 
 9.0ز ثٌّٕٙؼ ثٌّطٛس ِٓ لذً ٌؾجْ ػٍّيز ِضخظظز .) ثٌىغذجٔٝ ، ِضجدؼز صٕفي.  ،

 ( .                   192ص
 ساثؼب : أعظ رطٕيش يمشس انذساعبد االعزًبػيخ : 

 . ٗأْ يغضٕذ ثٌضطٛيش ثٌٝ فٍغفز صشدٛيز ِٕذغمز ػٓ أ٘ذثف ثٌّؾضّغ ٚؽّٛفجص 
 صّٕيز ثٌفشد صّٕيز شجٍِز  أْ يؼضّذ ثٌضطٛيش ػٍٝ أ٘ذثف صطٛيشيز ٚثػقز ِٚقذدر صؼىظ

ِضٛثصٔز صضٕجعخ ِغ لذسثصٗ، ٚصشثػٝ فجؽجصٗ ٚثصؾج٘جصٗ ِٚيٌٛٗ دّج يضّجشٝ ِغ أ٘ذثف 
 ثٌّؾضّغ ٚؽّٛفجصٗ.

 . ٗأْ يضغُ ثٌضطٛيش دشٌّٛٗ أعظ ثٌّٕٙؼ ِٚىٛٔجص 
  ِٓ ًأْ يضغُ ثٌضطٛيش دشٚؿ ثٌضؼجْٚ ، ٚرٌه ِٓ خبلي ِشجسوز ثٌّؼٕييٓ دجٌؼٍّيز ثٌضشدٛيز ٚو

 جس ثٌشعّيز ثٌّخضٍفز ، ِٚؤعغجس ثٌّؾضّغ ثٌّذٔٝ .ثٌّؤعغ
  أْ يضغُ ثٌضطٛيش دجالعضّشثس ، فّشثوض ثٌذقظ ثٌؼٍّٝ صّذٔج وً يَٛ دؾذيذ ، فجٌىفجءر ٚثٌفجػٍيز

 ٌٍّٕٙؼ ثٌّطٛس ثٌيَٛ ال صضٕجعخ ٌٍّٕٙؼ ثٌّطٛس دؼذ عٕضيٓ .
 ٌؼٍّيز وجٌظذق أْ يضغُ ثٌضطٛيش دجٌؼٍّيز ٚثالدضؼجد ػٓ ثٌؼشٛثةيز، ٚصٛثفش ثٌششٚؽ ث

 ٚثٌّٛػٛػيز.
 . ثالعضفجدر ِٓ ثٌضؾجسح ثٌغجدمز ٌضطٛيش ثٌّٕج٘ؼ ثٌّقٍيز ٚثألؽٕذيز ٚٔضجةؼ ثٌذسثعجس ٚثٌذقٛط 
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 : ٝ٘ٚ أْ يىْٛ ثٌضطٛيش ِٛثوخ ثالصؾج٘جس ثٌضشدٛيز ثٌقذيغز 
 ثٌضؼٍُ ػٓ ؽشيك ثٌٕشجؽ ٚثٌّشجسوز . - أ

 ثٔضمجي ثال٘ضّجَ ِٓ ثٌىُ إٌٝ ثٌىيف .  - ح
 011، ص ص  9.02ج ثٌضشديز ثألعجعٝ فٝ ثٌضؼٍُ.) ثٌؼشٔٛعٝ ٚؽذش، دٚس صىٌٕٛٛؽي –ػ 
– 014 . ) 

 خبيغب : أعبنيت رطٕيش يمشس انذساعبد االعزًبػيخ : 
صٕمغُ أعجٌيخ صطٛيشثٌّٕج٘ؼ دظفز ػجِز  ٚصطٛيش ِمشس ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز دظفز خجطز ثٌٝ  

 ٔٛػيٓ ّٚ٘ج أعجٌيخ لذيّز ٚأعجٌيخ فذيغز .
 فٗ انزطٕيش :أعبنيت لذيًخ  -3
 ) أ ( ثٌقزف أٚ ثإلػجفز أٚ ثالعضذذثي  
 ) ح ( ثٌضطٛيش دئدخجي ثٌضىٌٕٛٛؽيج ثٌقذيغز       
 ) ػ ( ثٌضطٛيش دضقغيٓ ػٍّيز ثٌضمٛيُ .      
 ) د ( ثٌضطٛيش دجعضخذثَ ثٌضؾذيذثس ثٌضشدٛيز           
 (. 192 – 194، ص ص  9.01) ؽبلفقز ، )٘ـ( صطٛيش ثٌضٕظيّجس ثٌّٕٙؾيز.       

 أْى انًآخز ػهٗ األعبنيت انمذيًخ فٗ انزطٕيش :
  ثٌضطٛيش يضٕجٚي ؽضءث ِٓ ثٌّٕٙؼ ٚيًّٙ دميز ثألؽضثء ؛ ٔظشث ألْ صشصيخ ثٌّؼٍِٛجس صشصيخ

ِٕطمٝ فجْ ثٌقزف أٚ ثإلػجفز أٚ ثٌضؼذيً أٚ ثالعضذذثي يقذط خٍبل وذيشث فٝ ٘زث ثٌضشصيخ ، 
 ٚ يخً دجٌٕظشر ثٌشجٍِز ٌٍّٕٙؼ.

 ٘ ْزٖ ثألعجٌيخ ثٌمذيّز صخً دجٌضٕجعك ثٌّطٍٛح ، ِٚٓ أُ٘ أعظ صٕظيُ خذشثس ثٌّٕٙؼ ٚؽٛد أ
صٕجعك ديٓ خذشثس ِخضٍف ثٌضخظظجس ثٌضٝ يذسعٙج ثٌّضؼٍُ ، ٚػٍّيجس ثٌقزف أٚ 

ثإلػجفز أٚ ثٌضؼذيً أٚ ثالعضذذثي فٝ ؽضء ِٓ ثٌّٕٙؼ دْٚ ثآلخش صقذط خٍبل فٝ ٘زث 
 ثٌضٕجعك .

 ّز لذ صخً دجٌضضجدغ ثٌزٜ يٕذرٝ صٛثفشٖ ديٓ ِٕج٘ؼ ثٌّغضٜٛ ثٌزٜ يضٕجٌٚٗ أْ ٘زٖ ثألعجٌيخ ثٌمذي
 ثٌضطٛيش ِٕٚج٘ؼ ثٌّغضٛييٓ ثٌزٜ يغذمٗ ٚثٌزٜ يٍقمٗ .

 . أْ ٘زث ثٌضطٛيش ال يذٕٝ ػٍٝ صمٛيُ ِٛػٛػٝ ٌٍّٕٙؼ ، ٚإّٔج يذٕٝ ػٍٝ ثؽضٙجدثس شخظيز 
 . ٜٛأْ ٘زث ثٌضطٛيش ال يؼضّذ ػٍٝ ثٌضؾشيخ ثٌضشد 
 ثألِٛس ٚإدثسر ثٌّذسعز ٚثٌّضخظظْٛ فٝ ثٌّٕج٘ؼ ٚػٍُ ثٌٕفظ ثٌضشدٜٛ ػٓ  غيجح أٌٚيجء

ثالشضشثن فٝ ػٍّيز ثٌضطٛيش ٚثاللضظجس ػٍٝ ثٌّٛؽٙيٓ ٚثٌّخضظيٓ فٝ ثٌّجدر ثٌذسثعيز ِٓ 
 ثٌّؼٍّيٓ ، ٚ٘زث يفمذ ثٌضطٛيش ثألدؼجد ثٌّّٙز ثٌضٝ ال يظـ إال دٙج .

 ًثٌّشىبلس ثٌضٝ يٛثؽٙٙج ثٌّٕٙؼ فمؾ ، فؼٍّيز  ػٍّيز ثٌضطٛيش ٌيغش ِغضّشر ، ٚإّٔج ٘ذفٙج ف
 ثٌضطٛيش ٕ٘ج دّغجدز سدٚد أفؼجي ٌٍّشىبلس ٌٚيغش عّز صطٛيشيز ٌٍّٕٙؼ .

  ػٍّيز ثٌضطٛيش صضُ دّؼضي ػٓ ثٌّؾضّغ ِٚؤعغجصٗ ، فيؾخ أْ صىْٛ ػٍّيز صؼجٚٔيز صشضشن
 دٛيز .فيٙج ِؤعغجس ثٌّؾضّغ ثإلٔضجؽيز ٚثٌخذِيز إػجفز إٌٝ ِخضٍف ثٌّؤعغجس ثٌضش

 . ثٌضطٛيش ال يٙضُ دجٌٍرز ثٌؼشديز ثٌفظقٝ ، ٚال يشثػٝ ِضطٍذجس ثٌضشديز ثإلعبلِيز 
  ، 01، ص ص 0112ثٌضطٛيش ال يشثػٝ لذسثس ثٌّضؼٍّيٓ ِٚيٌُٛٙ ٚثعضؼذثدثصُٙ .) شٛق – 

9.. . ) 
 أعبنيت ؽذيضخ فٗ انزطٕيش -3
 ثٌضطٛيش ِٓ خبلي صقٍيً ثٌّٛثلف.( أ  )       
 ( ثٌضطٛيش ِٓ خبلي ثٌذسثعجس ثٌّمجسٔز.) ح       
 ) ػ ( ثٌضطٛيش ِٓ خبلي ثٌذقظ ثٌؼٍّٝ ٚثٌضؾشيخ ثٌضشدٜٛ.      
 (.21 –22، ص ص  .9.0)ثٌىغذجٔٝ ، ) د ( ثٌضطٛيش ِٓ خبلي ثعضششثف ثٌّغضمذً.       
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 انًؾٕس انضبَٗ : انًٕاطُخ
 أٔال : رؼشيف انًٕاطُخ

 انزؼشيف انهغٕٖ نهًٕاطُخ     
ثٌّٛثؽٕعز ثشعضمش ِعٓ وٍّععز ٚؽعٓ ، ٚٚؽعٓ دجٌّىععجْ أٜ ألعجَ دعٗ ، ٚأٚؽععٓ ثٌذٍعذ أٜ ثصخعزٖ ٚؽٕععج.      

 (.147، ص  2..9)ثٌّؼؾُ ثٌٛؽيض ، 
 انزؼشيف االصطالؽٗ نهًٕاطُخ   

 صذؼج ِٚٓ ٘زٖ ثٌضؼشيفجس : صؼذدس ٚصٕٛػش صؼشيفجس ثٌّٛثؽٕز    
ؤٔٙععج " طععفز ثٌّععٛثؽٓ ثٌضععٝ صقععذد يؼععشف )ِؼؾععُ ثٌّظععطٍقجس ٚثٌؼٍععَٛ ثالؽضّجػيععز( ثٌّٛثؽٕععز د   

فمٛلٗ ٚٚثؽذجصٗ ثٌٛؽٕيز ٚصضّيض ثٌّٛثؽٕز دٕٛع خجص ِٓ ٚالء ثٌّٛثؽٓ ٌٛؽٕٗ ٚخذِضعٗ فعٝ أٚلعجس 
ثٌغٍُ ٚثٌقشح ٚثٌضؼجْٚ ِغ ثٌّٛثؽٕيٓ ثآلخشيٓ ػٓ ؽشيك ثٌؼًّ ثٌّؤعغجصٝ ، ٚثٌفشدٜ ثٌشععّٝ ، 

أؽٍٙعج ثٌؾٙعٛد ، ٚصشععُ ثٌخطعؾ ،  ٚثٌضطٛػٝ فٝ صقميك ثأل٘ذثف ثٌضٝ يظذٛ ٌٙج ثٌؾّيغ ٚصٛفعذ ِعٓ
 (.19 – .1،ص ص  0129ٚصٛػغ ثٌّيضثٔيجس. )دذٜٚ ، 

( ثٌّٛثؽٕعز : أٔٙعج ثطعطبلؿ يشعيش إٌعٝ 100، ص  0111وّج صؼشف )ثٌّٛعٛػز ثٌؼشديز ثٌؼجٌّيز ، 
 ثالٔضّجء إٌٝ أِز ٚ ٚؽٓ.

دعيٓ فعشد ؽذيؼعٝ  ٚيؼشف )لجِٛط ػٍُ ثالؽضّجع( ثٌّٛثؽٕعز دؤٔٙعج " ِىجٔعز أٚ ػبللعز ثؽضّجػيعز صمعَٛ
ِٚؾضّغ عيجعٝ )ثٌذٌٚز( ، ِٚٓ خبلي ٘زٖ ثٌؼبللز ، يمذَ ثٌطشف ثألٚي ثٌٛالء ٚيضعٌٛٝ ثٌغعجٔٝ ِّٙعز 

، ص  9..9ثٌقّجيز ، ٚصضقعذد ٘عزٖ ثٌؼبللعز دعيٓ ثٌشعخض ٚثٌذٌٚعز ػعٓ ؽشيعك ثٌمعجْٔٛ ". )غيعظ ، 
21.) 

شثدطععز ثالؽضّجػيععز " ػٍععٝ ٘ععزث ثٌّؼٕععٝ فيععظ يشععيش ثٌععٝ أْ ثٌّٛثؽٕععز ٘ععٝ " ثٌ Patrickيؤوععذ " 
ٚثٌمجٔٛٔيععز دععيٓ ثألفععشثد ِٚؾععضّؼُٙ ثٌغيجعععٝ ثٌععذيّمشثؽٝ ، ٚٚػععغ ثٌّٛثؽٕععز يفععشع ػٍععٝ ثٌفععشد 
ِغعععتٌٛيجس ٚٚثؽذعععجس ٘جِعععز الدعععذ ٚأْ صعععؤدٜ ، ٚثْ ٌعععُ يعععضُ رٌعععه فعععجْ ثٌذيّمشثؽيعععز ععععضؼشلً ". 

(no.ed41979،0114john.j, ) 
غعٍّيٓ ٚ غيعشُ٘ ِّعٓ يميّعْٛ ػٍعٝ ٘عزث ٚثٌّٛثؽٕز فٝ ثإلعبلَ صؼذيعش ػعٓ ثٌظعبلس ثٌمجةّعز دعيٓ ثٌّ

ثٌٛؽٓ ٚ٘ٝ ِؾّٛػز ثٌقمٛق ٚثٌٛثؽذجس ثٌضٝ يضّضغ دٙج وً ؽشف ِٓ أؽعشثف ثٌؼبللعز. )ثٌمقطعجٔٝ 
 (.91ص ’  0112، 

ٚيؼذ ثٌشعٛي )طٍٝ هللا ػٍيٗ ٚعٍُ( أٚي ِٓ ٚػغ ثٌّفَٙٛ ثٌقميمٝ ٌٍّٛثؽٕز ثٌّغتٌٛز ٚثٌضٝ أسعٝ 
 أٚي دعضٛس ٌٍذٌٚز ػٍٝ ٘زث ثٌٕقٛ : ِذجدةٙج فٝ طقيفز ثٌّذيٕز دجػضذجس٘ج

 .صقذيذ ِؼٕٝ ثٌّٛثؽٕز ػٍٝ أعجط ثٌذٌٚز 
 .ثالخضبلف فٝ ثٌؼميذر ثٌذيٕيز ال يؼطٝ صّيضث ألصذجع ديٓ ػٍٝ ةخش دجٌٕغذز ٌٍّٛثؽٕز 
  يٕمغ ػٙذ ثٌّٛثؽٕز ٚيضؼجْٚ ِغ أػذثء ثٌذٌٚز فمذ ؽٍخ ػٍٝ ٔفغٗ ٚأً٘ ديضٗ ثٌٙبلن ِٓ

 ٚثٌفغجد.        
  ْٕٛ(.                                                        10، ص  1..9فٝ ثٌذٌٚز ِضغجٚييٓ فٝ ثٌقمٛق ٚثٌٛثؽذجس. )ِجػٝ ، ثٌّٛثؽ 

ٚيشٜ ثٌذجفظ أْ ٘زث دٌيً ػٍٝ ػظّز ثٌذيٓ ثالعبلِٝ فٝ ثٌضؤويذ ػٍٝ ِذذأ ثٌّٛثؽٕز ٚثٌّغجٚثر دعيٓ 
 ثٌٕجط ؽّيؼج فٝ ثٌقمٛق ٚثٌٛثؽذجس.

دؤٔٙج  " ٘ٝ وً ِج يضّيض دٗ ثٌفشد دجػضذجسٖ ِٛثؽٕج فٗ انجؾش انؾبنٗ  –اعشائيب  – ٔرؼشف انًٕاطُخ
ِٚج يقظً ػٍيٗ ِٓ فمٛق ِٚج يمَٛ دٗ ِٓ ٚثؽذجس صضّيض دجٌٛالء ٚثالٔضّجء ٌٛؽٕٗ ، ِٓ أؽً 

 ثٌّظٍقز ثٌؼجِز ٌٍذٌٚز.
 صبَيب : ػُبصش ٔيغزٕيبد انًٕاطُخ

 االَزًبء -3
الٔضغجح ٌىيجْ ِج يىْٛ ثٌفشد ِضٛفذث ِؼٗ ، ِٕذِؾج فيٗ دجػضذعجسٖ ٚيؼشف )ثططبلفج( دؤٔٗ يضؼّٓ ث

ػؼٛث ِمذعٛال ِٚضمعذبل ٌعٗ ، ٌٚعٗ شعشف ثالٔضغعجح إٌيعٗ ٚيشعؼش دجألِعجْ فيعٗ ، ٚلعذ يىعْٛ ٘عزث ثٌىيعجْ 
 (.94 – 91، ص ص  ...9ؽّجػز ، ؽذمز ، ٚؽٓ. )خؼش ، 
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 انٕطُيخ -3
جععه ثألفعشثد ٚصٛفعذُ٘ ٚٚالةٙعُ ٌٍعٛؽٓ صؼٕٝ ثٌٛؽٕيعز فعخ ثٌعٛؽٓ ٚ٘عٝ ثٌعذثفغ ثٌعزٜ يعؤدٜ ثٌعٝ صّ

ٚصمجٌيذٖ ٚثٌذفجع ػٕٗ ، ٚيضىْٛ ثٌشؼٛس دجٌٛؽٕيز ِٕز عٕٛثس ثٌضٕشعتز ثألٌٚعٝ ِٚعٓ ثسصذعجؽ ثٌفعشد فعٝ 
أٚي ػٙذٖ دجٌذيتز ثٌّذجششر ٚثٌّشجػش ثٌضٝ صضٌٛذ ٌذٜ ثٌّعٛثؽٓ ، ٚلعذ ال صغعضٕذ ػٍعٝ ثٌضفىيعش دمعذس ِعج 

 (.1.4، ص  0129صغضٕذ ػٍٝ ثٌؼجؽفيز. )دذٜٚ ، 
 انذيًمشاطيخ -1

صؼٕٝ ػميعذر عيجععيز صمعَٛ ػٍعٝ ثٌغعيجدر ٌٍشعؼخ ٚثفضعشثَ فشيعز ثٌّعٛثؽٕيٓ ٚثٌّغعجٚثر ٚػعذَ ثٌضّييعض 
ديععُٕٙ ػٍععٝ أعععجط ثٌععذيٓ أٚ ثٌٍرععز أٚ ثألطععً أٚ ثٌؾععٕظ ، أٚ ٘ععٝ ٔظععجَ ثؽضّععجػٝ يؤوععذ ليّععز ثٌفععشد 

ثٌقىعُ أٚ فعٝ إدثسر شعتْٛ ٚوشثِضٗ ثٌشخظيز ثإلٔغجٔيز ، ٚيمَٛ ػٍٝ أعجط ثٌّشجسوز ثٌؾّجػيعز فعٝ 
ثٌّؾضّعععغ ، ٚيىعععْٛ ثٌشعععؼخ ِظعععذس ثٌغعععٍطز ثٌغيجععععيز ، ٚإٌرعععجء ثالِضيعععجصثس ثٌطذيؼيعععز ثٌّٛسٚععععز ، 
ٚيّجسط ثٌشؼخ ِٓ خبلي ٘زث ثٌٕظجَ فمٗ فعٝ ثٌقىعُ ػعٓ ؽشيعك ثٔضخجدعجس دٚسيعز ٌّّغٍيعٗ. )ػٍعٝ ، 

 (.917، ص  2..9
 ؽمٕق اإلَغبٌ  -3

َٛ فمعٛق ثإلٔغعجْ " يؼٕعٝ ِؾّٛػعز ثٌقمعٛق ثٌضعٝ صقفعع يؼشف )ِؼؾُ ثٌّظطٍقجس ثٌضشدٛيز( ِفٙع
ٌئلٔغعععجْ إٔغعععجٔيضٗ ٚفشيضعععٗ ٚوشثِضعععٗ ثٌضعععٝ ألشصٙعععج ثٌّٛثعيعععك ٚثٌمعععشثسثس ٚثٌّؼج٘عععذثس ٚثالصفجليعععجس 
وععجٌقمٛق ثاللضظععجديز ٚثالؽضّجػيععز ٚثٌغيجعععيز ........... ٚغيش٘ععج ِععٓ ثٌقمععٛق ثألخععشٜ. )ثٌٍمععجٔٝ 

 (.091، ص  1..9ٚثٌؾًّ ، 
 ص انًٕاطُخصبنضب : خصبئ

 .ثإليّجْ دجٌقشيز ٚثٌّغجٚثر ديٓ ثٌؾّيغ 
 .صمذً ِغتٌٛيز ثٌّشجسوز فٝ طٕغ ثٌمشثسثس ثٌضٝ صٛؽٗ ثٌغيجعجس ثٌؼجِز دجٌذٌٚز 

ثٌمذسر ػٍٝ ثٌّشجسوز فٝ ػٍّيجس فً ثٌّشىبلس ، ٚثإلعٙجَ فٝ فً لؼجيج ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ 
                                                           (Crick Bernard,2000,29) ٚثٌؼجٌّٝ.

 ساثؼب : رشثيخ انًٕاطُخ
ثٌضشديز ػٍّيز ثؽضّجػيز صؼىظ فىش ٚعمجفز ثٌّؾضّغ ٚليّٗ ثٌضٝ يغؼٝ ٌرشعٙج فٝ ٔفٛط أدٕجةٗ ، ٚصؼذ 
ثٌضشديز ٌٍّٛثؽٕز ثٌٛعيٍز ثألعجعيز إلػذثد ثٌٕشب ػٍٝ فخ ثٌٛؽٓ ٚثالٌضضثَ دٕظّٗ ٚلٛثٔيٕعٗ ِٚذجدةعٗ 

ال٘ضّععجَ دمؼععجيجٖ ِٚشععىبلصٗ ٚثٌّشععجسوز ثاليؾجديععز فععٝ فٍٙععج ٚثإلعععٙجَ فععٝ سليععٗ ٚصمذِععٗ. ٚليّععٗ ، ٚث
 (.920، ص  7..9)فغٓ ٚثٌٛثيٍٝ ، 

ٚيؼشف )ِؼؾُ ثٌّظطٍقجس ثٌضشدٛيعز( ثٌضشديعز ٌٍّٛثؽٕعز : " ٘عٝ ػٍّيعز غعشط ِؾّٛػعز ِعٓ ثٌمعيُ 
قيٓ لجدسيٓ ػٍعٝ ثٌّشعجسوز ٚثٌّذجدا ٚثٌّغً ٌذٜ ثٌضبلِيز ، ٌضغجػذُ٘ ػٍٝ أْ يىٛٔٛث ِٛثؽٕيٓ طجٌ

ثٌفؼجٌععز ٚثٌٕشععطز ، فععٝ وجفععز لؼععجيج ثٌععٛؽٓ ِٚشععىبلصٗ ٚ٘ععٝ ٌيغععش ِغععتٌٛيز ثٌّذسعععز فقغععخ ، دععً 
ِغعتٌٛيز وجفععز ثٌّؤعغععجس ثٌضشدٛيعز ثٌٕظجِيععز ٚغيععش ثٌٕظجِيعز دثخععً ثٌّؾضّععغ ، دعً ػٍععٝ ثٌّؤعغععجس 

ً ثٌٕعجصؼ ثٌٕٙعجةٝ ٌؼٍّيعز ثٌعضؼٍُ ثٌضشدٛيز أْ صضؼجْٚ فيّج ديٕٙج ؛ ٌضقميك ٘زث ثٌٙذف ثألععّٝ ، فٙعٛ يّغع
  (.41 – 42، ص ص  0111")ثٌٍمجٔٝ ٚثٌؾًّ ، 

 خبيغب : أثؼبد انًٕاطُخ
 ٌٍّٛثؽٕز أدؼجد ػذيذر صضذجيٓ صذؼج ٌٕظشر ِضٕجٌٚٙج ٚ٘زٖ ثألدؼجد ٘ٝ :

( أْ ٕ٘ععجن إؽّععجع دععيٓ ثٌّضخظظععيٓ ػٍععٝ أّ٘يععز صشديععز 011، ص  9.01يععشٜ ؽععٗ ٚػذععذثٌقىيُ )
، ٚدجٌشغُ ِٓ ثخضبلف دؼؼُٙ فٝ صظٕيف ٘زٖ ثألدؼعجد ، إال أٔعٗ صعُ ثالصفعجق ػٍعٝ ثٌّٛثؽٕز ٚأدؼجد٘ج 

 ثألدؼجد ثٌضجٌيز: 
 : ٗانجؼذ انغيبع 

ٚيشععًّ ثٌقمععٛق ٚثٌٛثؽذععجس ٚثٌّغععتٌٛيجس ثٌغيجعععيز ثٌضععٝ صضؼععّٓ فمععٛق ثإلٔغععجْ ، ٚثٌضظععٛيش ، 
ٌّؾضّععغ ، ٚثٌذعععضٛس ٚثالٔضخجدععجس ٚثالٔضّععجء ، ٚٔظععُ ثٌقىععُ ٚأٔٛثػععٗ ، ٚثٌضٕظيّععجس ثٌغيجعععيز فععٝ ث
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ٚثٌمجْٔٛ ٚةٌيجس طيجغضٙج ، ٚثٌغبلَ ٚسفعغ ثٌؼٕظعشيز ٚثٌطجةفيعز ، ٚثٌّٕظّعجس ثٌذٌٚيعز ٚثإللٍيّيعز 
 ٚثٌّقٍيز.

 : ٗانجؼذ االعزًبػ 
ٚيشًّ ثٌقمٛق ثالؽضّجػيعز ٌٍّعٛثؽٓ ، ٚرٌعه ِعٓ خعبلي ثٌّٛثعيعك ثٌذٌٚيعز ، وقمعٛق ثٌطفعً ٚفمعٛق 

ٛ ثٌّؾضّغ ، فً ثٌّشعىبلس ٚثٌّشعجسوز ثٌّؾضّؼيعز ٚثٌؼّعً ثٌّشأر ، ٚثؽذجس ثٌّٛثؽٓ ِٚغتٌٛيجصٗ ٔق
 ثٌضطٛػٝ ، ٚثالػضّجد ثٌّضذجدي ، ٚثصخجر ثٌمشثسثس ثٌفؼجٌز.

 : ٖانجؼذ االلزصبد 
ٚيشًّ ثٌقمٛق ثاللضظجديز ، ٚثٌٍّىيجس ثاللضظجديز ٚثالصفجليجس ثٌذٌٚيز ٚأعش٘ج ػٍٝ ثٌفشد ٚثٌّؾضّعغ 

ثسد ٚثٌّقجفظععز ػٍيٙععج ٚثعععضخذثِٙج ػٍععٝ أفغععٓ ٚؽععٗ ، ، ٚثٌخععذِجس ثألعجعععيز فععٝ ثٌّؾضّععغ ، ٚثٌّععٛ
 ٚدفغ ثٌؼشثةخ ٚثٌّقجفظز ػٍٝ ثٌّّضٍىجس ثٌؼجِز ٚإصمجْ ثٌؼًّ.

ٚيشٜ ثٌذجفظ ِٓ خبلي ثٌؼشع ثٌغجدك ألدؼجد صشديز ثٌّٛثؽٕز أْ ٕ٘جن أدؼجد أعجعيز ِشضشوز ديعُٕٙ 
 لضظجدٜ   ، ٚ٘ٝ عبلعز أدؼجد : ثٌذؼذ ثٌغيجعٝ ، ثٌذؼذ ثالؽضّجػٝ ، ثٌذؼذ ثال
 عبدعب : رطٕيش يُٓظ انذساعبد االعزًبػيخ ٔرًُيخ انًٕاطُخ

صٙذف ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز دظفز ػجِز إٌٝ إػذثد ثٌّضؼٍُ ٌٍقيجر وّٛثؽٓ طجٌـ ٚثيؾجدٝ ،         
ٚيذسن دٚسٖ فٝ صمذَ ٚسفؼز ٚسلٝ ِؾضّؼٗ ؛ ٌضقميك ِغضمذً ِششق ٌٙزث ثٌٛؽٓ ، ٚصؤوذ أ٘ذثف 

 (.9.07ز ػٍٝ أّ٘يز ثال٘ضّجَ دجٌّضؼٍُ ِٓ ؽّيغ ثٌٕٛثفٝ. )خؼش ، ثٌذسثعجس ثالؽضّجػي
 يفٕٓو انًغئٕنيخ االعزًبػيخ

 صؼذدس ٚصٕٛػش صؼشيفجس ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ٚثخضٍفش دجخضبلف ٚؽٙجس ٔظش ٚثػؼيٙج :
( دؤٔٙج " ِغتٌٛيز ثٌفشد ثٌزثصيز ػعٓ ثٌؾّجػعز ثٌضعٝ يٕضّعٝ 07، ص  0111فيظ ػشفٙج عيذ ػغّجْ )

ج ، أٜ أٔٙععج ِغععتٌٛيز رثصيععز ، ِغععتٌٛيز أخبلليععز ، ِغععتٌٛيز فيٙععج ِععٓ ثألخبلليععز ثٌّشثلذععز ثٌذثخٍيععز إٌيٙعع
 ٚثٌّقجعذز ثٌزثصيز ٚثٌٛثؽخ ثٌٍّضَ دثخٍيج ".

( دؤٔٙععج " ِغععتٌٛيز ثٌفععشد ثٌزثصيععز ػععٓ ثٌؾّجػععز أِععجَ ٔفغععٗ 924،  ...9ٚلععذ ػشفٙععج فجِععذ ص٘ععشثْ )
 ٌٛثؽخ ثالؽضّجػٝ ٚثٌمذسر ػٍٝ صقٍّٗ ٚثٌميجَ دٗ ".ٚأِجَ ثٌؾّجػز ٚأِجَ هللا ٚ٘ٝ ثٌشؼٛس دج

( دؤٔٙعععج " ِؾّعععٛع ثععععضؾجدجس ثٌفعععشد ػٍعععٝ ِميعععجط ثٌّغعععتٌٛيز 97، ص  .011ٚيؼشفٙعععج ؽعععجفْٛ )
ثالؽضّجػيععز ، صٍععه ثالعععضؾجدجس ثٌٕجدؼععز ِععٓ رثصععٗ ٚثٌذثٌععز ػٍععٝ فشطععٗ ػٍععٝ ؽّجػضععٗ ٚػٍععٝ صّغععىٙج 

ٌٕععٛثفٝ ، ٚصفّٙععٗ ثٌّشععىبلس ثٌضععٝ صؼضععشع ٚثعععضّشثس٘ج ٚصقمععك أ٘ععذثفٙج ٚصععذػيُ صمععذِٙج فععٝ شععضٝ ث
ؽّجػضٗ فٝ فجػش٘ج ِٚغضمذٍٙج ، ٚثٌّرضٜ ثالؽضّجػٝ ألفؼجٌٗ ٚلشثسثصٗ ، دقيظ يذفؼٗ رٌه إٌٝ دزي 
لظجسٜ ؽٙذٖ فٝ وً ِعج يٛوعً ثٌيعٗ ِعٓ أػّعجي ، ٚرٌعه ٌّٛثؽٙعز أٜ ِشعىٍز صفعٛق ِغعيشر ثٌؾّجػعز 

 ٚصمذِٙج ".
ز ثالؽضّجػيععععز صشصىعععض ػٍعععٝ ثسصذعععجؽ ثٌقمععععٛق ( " أْ ثٌّغعععتٌٛي112، ص  0114ٚيعععشٜ دعععذٜٚ )

دجٌٛثؽذععجس دئشعععذجع ثالفضيجؽعععجس ٚفعععً ثٌّشعععىبلس الدعععذ أْ يعععشصذؾ دّعععذٜ ِغعععجّ٘ز أفعععشثد ثٌّؾضّعععغ 
ٚثشععضشثوُٙ إلشععذجع ثفضيجؽععجصُٙ ٚفععً ِشععىبلصُٙ ِؼضّععذيٓ ػٍععٝ أٔفغععُٙ ، ٚثٌّغععتٌٛيز ثالؽضّجػيععز 

 ديٓ ثٌّؾضّغ ثٌؼجَ.ِضذجدٌز ديٓ ثألفشثد ٚثٌؾّجػجس ٚديٓ ثٌّؾضّؼجس ثٌّقٍيز ٚ
: " ٘ٝ ثالسصذجؽ ثٌؼعجؽفٝ دعيٓ ثٌضٍّيعز فٗ انجؾش انؾبنٗ  -اعشائيب  –ٔرؼشف انًغئٕنيخ االعزًبػيخ 

دجٌّشفٍععز ثالدضذثةيععز ٚدععيٓ ثٌّؾضّععغ ثٌععزٜ يٕضّععٝ إٌيععٗ ، ٚإدسثوععٗ ٌطذيؼععز ِؾضّؼععٗ ٚػجدثصععٗ ٚصمجٌيععذٖ 
 ٘ذثف ِؾضّؼٗ ". ٚثصؾج٘جصٗ ، دً ٚصؼجٚٔٗ ِغ ثآلخشيٓ فٝ ثألػّجي ثٌضٝ صقمك أ

 أثؼبد انًغئٕنيخ االعزًبػيخ
صضىععْٛ ثٌّغععتٌٛيز ثالؽضّجػيععز صذؼععج ٌضظععٛس عععيذ ػغّععجْ ِععٓ ِؾّٛػععز ِععٓ ثألدؼععجد ِضشثدطععز       

 وجٌضجٌٝ : ِٚضىجٍِز ، فبل يرٕٝ ػٕظش ػٓ ثآلخش ، دً يمٛيٗ ٚيذػّٗ ، فؾّيغ ثألدؼجد ِضشجدىز ٚ٘ٝ
 انجؼذ األٔل : االْزًبو

سصذجؽ ثٌؼجؽفٝ دجٌؾّجػز ٚثٌقشص ػٍٝ ععبلِز ثٌؾّجػعز ٚصمعذِٙج ٚثععضّشثس٘ج ٚ٘ٛ يضؼّٓ ثال     
 ٚصقميك أ٘ذثفٙج ، ٚثال٘ضّجَ ٌٗ ِغضٛيجس أسدؼز ٘ٝ :
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 ٚصععضُ دظععٛسر ةٌيععز ، فععجٌفشد يمععَٛ دّغععجيشر ثٌقععجالس ثالٔفؼجٌيععز ثٌضععٝ :  االَفؼثثبل يثثغ انغًبػثثخ
يىعْٛ أدغعؾ طعٛس  ٚرٌعه صضؼشع ٌٙج ثٌؾّجػز دظٛسر الإسثديز ، ٚدْٚ ثخضيعجس أٚ لظعذ ،

 ثال٘ضّجَ دجٌؾّجػز.
 ٕٚ٘ج يذسن ثٌفشد رثصٗ أعٕجء ثٔفؼجٌٗ ، ٚدزٌه يىْٛ ِغجيشر ثٌفشد  االَفؼبل ثبنغًبػخ :

 ٌٍؾّجػز دظٛسر إسثديز ، ػٍٝ ػىظ ثٌّغضٜٛ ثٌغجدك ثٌزٜ وجْ يضُ دظٛسر الإسثديز.
  خيش٘ج خيشٖ  : ٚ٘ٛ شؼٛس ثٌفشد دؤٔٗ ٘ٛ ٚؽّجػضٗ شيب ٚثفذ ،انزٕؽذ يغ انغًبػخ

ٚػش٘ج ػشٖ ، ٚدزٌه يشؼش ثٌفشد دجٌٛفذر ثٌّظيشيز ِغ ؽّجػضٗ ، ٚ٘زث ثٌّغضٜٛ يؤوذ 
 ػٍٝ ثٌضؼجْٚ ديٓ ثٌفشد ٚثٌؾّجػز.

 ٕٚ٘ج صغيطش ثٌؾّجػز ػٍٝ ػمً ٚفىش ٚٚؽذثْ ثٌفشد ٚويجٔٗ ، ٚصظذـ  رؼمم انغًبػخ :
ِشىبلصٙج ٚيقٍٍٙج ِٛػٛع ٔظشٖ ٚصؤٍِٗ ، ٚيٌٛيٙج لذسث وذيشث ِٓ ث٘ضّجِٗ فيظ دذسثعز 

 ٚيمجسٔٙج دريش٘ج.
 انجؼذ انضبَٗ : انفٓى

 ٚ٘ٛيضؼّٓ فُٙ ثٌفشد ٌٍؾّجػز ٌٍّٚرضٜ ثالؽضّجػٝ ٌغٍٛوٗ ، ٚيٕمغُ ثٌفُٙ ثٌٝ لغّيٓ :     
 ِجػيٙج ٚفجػش٘ج ِٚؼجييش٘ج ٚػجدثصٙج ٚثصؾج٘جصٙج ٚليّٙج ِٚذٜ  فٓى انفشد نهغًبػخ :

 صّجعىٙج ٚصؼجٍِٙج ، ٚصظٛس ِغضمذٍٙج.
 ٚرٌه ِٓ خبلي ِؼشفز ةعجس عٍٛوٗ ثٌشخظٝ نفشد نألًْيخ االعزًبػيخ نغهٕكّ فٓى ا :

 ٚثالؽضّجػٝ ػٍٝ ثٌؾّجػز ، أٜ يفُٙ ثٌميّز ثالؽضّجػيز ألٜ عٍٛن أٚ فؼً يظذس ػٕٗ.
 انجؼذ انضبنش : انًشبسكخ

ػّعجي ٚيمظذ دٙج ِشجسوز ثٌفشد ِغ ثآلخشيٓ فٝ ػًّ ِعج يٍّيعٗ ثال٘ضّعجَ ِٚعج يضطٍذعٗ ثٌفٙعُ ِعٓ أ     
 صغجػذ فٝ صقميك أ٘ذثف ثٌؾّجػز ، ٚثٌّشجسوز ٌٙج عبلعز ؽٛثٔخ ٘ٝ :

 ٚصؼٕٝ صمذً ثٌفشد ٌذٚسٖ أٚ ثألدٚثس ثالؽضّجػيز ثٌضٝ يمَٛ دٙج ٚثٌّبلةّز ٌٗ فٝ  انزمجم :
إؽجس فُٙ وجًِ ، ٚ٘زث ثٌؾجٔخ يؼضذش أدغؾ طٛس ثٌّشجسوز فضٝ ال يشؼش ثٌفشد دجٌٛلٛع 

 ذٚسٖ ، أٚ شؼٛسٖ دؼذَ ِبلةّز ثٌذٚس ٌٗ.فٝ طشثػجس ٔضؾز ٌؼذَ صمذٍٗ ٌ
 أٜ ثٌّشجسوز ثٌّٕفزر ثٌفؼجٌز ثاليؾجديز ٚثٌؼًّ ِغ ثٌؾّجػز ِغجيشث ِٕٚؾضث فٝ  انزُفيز :

 ث٘ضّجَ ٚفشص ِج صؾّغ ػٍيٗ ِٓ عٍٛن فٝ فذٚد إِىجٔجس ثٌفشد ٚلذسثصٗ.
  ص  ...9: أٜ ثٌّشجسوز ثٌضمييّيز ثٌٕجلذر ثٌّظققز ثٌّٛؽٙز. )ص٘شثْ ، انزمييى ،

922.) 
ٚيشٜ ثٌذجفظ أْ لٛر ثٌؾّجػز ٚصّجعىٙج ٚثعضّشثس٘ج يضطٍخ ثٌٕٛػيٓ ِٓ ثٌّشعجسوز ، فعٕقٓ دقجؽعز 

 إٌٝ ثٌّشجسوز ثٌّٕفزر ٚثٌّشجسوز ثٌّمِٛز فٝ ٚلش ٚثفذ.
 انجؼذ انشاثغ : انٕاعجبد االعزًبػيخ

الؽضّجػيز ، ٚيؼضذش أْ ٚيؼجف ٘زث ثٌذؼذ ثٌشثدغ إٌٝ أدؼجد ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ٚ٘ٛ ثٌٛثؽذجس ث     
ثألؽٕذٝ ثٌزٜ يمذَ ػٛٔج أٚ ِغجػذر أٚ خذِز دذثفغ ثٔغجٔٝ أخبللٝ ألٜ أؽٕذٝ ةخش أٚ ؽّجػز أؽٕذيعز 
أخشٜ أٚ ِٕظّز فٙٛ دزٌه يمَٛ دآدثء ثٌٛثؽخ ثالؽضّعجػٝ ثٌعزٜ ٘عٛ ثٌضعضثَ أخبللعٝ صؾعجٖ ثآلخعشيٓ ، 

ثال٘ضّجَ ٚثٌّشجسوز ٌآلخشيٓ فٝ ِؾجي وّج يشٜ أْ ثٌٛثؽذجس ثالؽضّجػيز صؤدٜ ثٌٝ ِضيذ ِٓ ثٌفُٙ ٚ
 ( 0121ثألعشر ٚثٌّذسعز ٚثٌّؾضّغ. ) ثٌغيذ ،

 يظبْش انًغئٕنيخ االعزًبػيخ
( ثٌؼذيذ ِٓ ِظج٘ش ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ٚثٌّضّغٍز .91-921، ص ص  1..9يزوش )ص٘شثْ ،    

 فٝ ِجيٍٝ : 
 ٌيضجِٝ ٚثٌّغجويٓ ٚغيشُ٘ ، ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ػٓ ثٌٛثٌذيٓ ٚثألٚالد ٚرٜٚ ثٌمشدٝ ٚث

ٚثٌّغتٌٛيز ثٌّٕٙيز ٚثإلخبلص فٝ ثٌؼًّ ٚثٔؾجصٖ ٚإصمجٔٗ ٚثٌضفجٔٝ فيٗ ، ٚدزي ألظٝ ؽٙذ 
فٝ ثإلٔضجػ ، ٚثٌّغتٌٛيز ثٌمجٔٛٔيز ٚثفضشثَ ثٌمجْٔٛ ٚثالٔؼذجؽ ٚثٌّقجفظز ػٍٝ ثٌٕظجَ 

 ٚثالٌضضثَ دجٌّٛثػيذ ٚثٌّقجفظز ػٍيٙج.
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 ٌٛيضٗ فيٓ يؤدٜ فك ثٌؾّجػز فيّج أػطجٖ هللا ِٓ ِجي ، ٚثألِش ثٌضوجر ٚفيٙج يمَٛ ثٌفشد دّغت
دجٌّؼشٚف ٚثٌٕٙٝ ػٓ ثٌّٕىش ، ٚثألِجٔز ٚثٌؼفز ٚثإليغجس، ٚثٌّشجسوز ثالؽضّجػيز فٝ 

 ثٌؼذجدثس ٚثألػيجد ٚثٌّٕجعذجس ٚثٌٛثؽذجس ثالؽضّجػيز.
 ٓثٌضريش  ثال٘ضّجَ دّشىبلس ثٌّؾضّغ ٚفٍٙج ، ٚصّٕيز ثٌّؾضّغ ٚصطٛيشٖ ِغ ثٌّغتٌٛيز ػ

ثالؽضّجػٝ ، ٚثٌخذِز ثالؽضّجػيز ٚثٌخذِز ثٌؼجِز فٝ ثٌّؾضّغ ، ٚثالشضشثن فٝ ثٌؾّؼيجس 
 ثٌخيشيز ٌشػجيز ثٌّؼٛليٓ ٚرٜٚ ثالفضيجؽجس ثٌخجطز.

 .ثٌّقجفظز ػٍٝ ِّضٍىجس ثٌؾّجػز ٚعّؼضٙج ٚثٌضؼقيز ِٓ أؽٍٙج ٚثٌذفجع ػٕٙج 
 .ٝصقًّ ثٌفشد ِغتٌٛيز ةسثةٗ ٚعٍٛوٗ ثٌفشدٜ ٚثالؽضّجػ  

 إَٔاع انًغئٕنيخ االعزًبػيخ
 شؼٛس ٚإدسثن ٚٚػٝ ثٌفشد ٌزثصٗ ٚٚػيٗ ٔقٛ ِؾضّؼٗ.انًغئٕنيخ انشخصيخ )انزاريخ( :  -
 ٚ٘ٝ ثٌضضثَ ثٌفشد دضؼجٌيُ ثٌذيٓ ٚرٌه دئصذجع أٚثِشٖ ٚثؽضٕجح ٔٛث٘يٗ. انًغئٕنيخ انذيُيخ : -
خجطز ٚعٍٛوٗ ٚصضّغً فٝ طقٛر ثٌؼّيش ٚشؼٛس ثٌفشد دميّٗ ثٌ انًغئٕنيخ األخالليخ : -

 ٔقٛ صؼجٌيُ ديٕٗ ، ٚثٌضضثِٗ دجٌّذجدا ثألخبلليز ػِّٛج.
 ثٌضضثَ ثٌفشد صؾجٖ ِؾضّؼٗ ٚٚؽٕٗ. انًغئٕنيخ انغًبػيخ : -
ٚ٘ٝ ثٌضٝ صمغ ػٍٝ ثٌفشد فٝ فجٌز ثسصىجدٗ ِخجٌفز أٚ ؽٕقج أٚ ؽشيّز.  انًغئٕنيخ انغُبئيخ : -

 (.111، ص  1..9)فضـ ثٌذجح ، 
 يخيغبالد انًغئٕنيخ االعزًبػ

 ( ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز إٌٝ ػذر ألغجَ ٚ٘ٝ وجٌضجٌٝ :7 - 1، ص ص  0112لغُ ثٌقجسعٝ )
: ٚصضّغً فٝ ثٌّؤوً ٚثٌّششح ٚثٌَٕٛ ٚغيش٘ج ِٓ ثٌذٚثفغ  يغئٕنيخ انفشد َؾٕ َفغّ -

ثٌفطشيز ، ٚثٌقذ ثألدٔٝ ثٌؼشٚسٜ ٌٍقيجر ، ٚطيجٔز ثٌفشد ٔفغٗ ٚعّؼضٗ ٚؽٛثسفٗ 
 غتٌٛيز ٔقٛ٘ج.ٚثٌّقجفظز ػٍيٙج ٚصقًّ ثٌّ

: ٚصشًّ وً ِٓ: ثألَ ، ثألح ، ثإلخٛر ، ثٌضٚؽز ، ثألؽفجي ،  يغئٕنيخ انفشد َؾٕ أعشرّ -
 دميز ثأللجسح.

: ٚصشًّ وً ِٓ: ثٌؾيشثْ ، ثٌمذيٍز ، ثٌقٝ ، ثٌّذيٕز ، ثٌضِبلء يغئٕنيخ انفشد َؾٕ انغيشاٌ -
 ، ثألطذلجء.

ٝ ثٌؼجٌُ ٚثٌىْٛ )ػّجسر ثألسع( : ٚصشًّ ٚؽٕٗ ، دً صشصمٝ ثٌيغئٕنيخ انفشد َؾٕ انٕطٍ  -
 ، ٚثال٘ضّجَ دجٌقيٛثْ ٚثٌشفك دٗ ، ٚثٌىجةٕجس ثٌقيز.

جٖ أفشثد أعشصٗ ٚألجسدٗ : ٚصؼٕٝ ثٌضضثِجس ثٌفشد صؾ انًغئٕنيخ االعزًبػيخ فٗ يغبل األعشح -  
 ِٕٚضٌٗ ِٚج يقٛيٗ ، ٚدٚسٖ دجٌٕغذز ٌٗ.ٚؽيشثٔٗ 

 اخزيبس ػيُخ انجؾش -1
جس ػيٕز ثٌذقظ ِٓ صبلِيز ثٌظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ دئفذٜ ِذثسط ِقجفظعز ثٌؾيعضر ، صُ ثخضي         

ٚ٘ٝ ِذسعز )خجٌذ دٓ ثٌٌٛيذ ثالدضذثةيز ثٌّشضشوز( دجدثسر أؽفيـ ثٌضؼٍيّيعز ، ٚرٌعه ألْ ثٌذجفعظ يؼّعً 
دٙج دٛظيفز ِؼٍُ دسثعجس ثؽضّجػيعز ؛ ِّعج يغعًٙ ػٍّيعز صطذيعك ثٌذقعظ ، ٚرٌعه دؼعذ ِٛثفمعز وعً ِعٓ 

ذ ِعذيش ثٌّذسععز ٚثٌغعيذ ِعذيش إدثسر أؽفعيـ ثٌضؼٍيّيعز دؼعذ ِؼعشفضُٙ دجٌٙعذف ِعٓ ثٌذقعظ ٚثٌؼيٕعز ثٌغي
 ثٌّغضٙذفز.

( ٚػعذد صبلِيعزٖ 1/9ٚلذ صعُ ثخضيعجس فظعً ٚثفعذ دطشيمعز ػشعٛثةيز ٌضطذيعك ثٌذقعظ ٚ٘عٛ فظعً )     
ػُٙ ػٓ ثٌّذسعز ( صبلِيز ؛ دغذخ غيجدُٙ ثٌّضىشس ٚثٔمطج1( صٍّيزث ٚصٍّيزر ، ٚصُ ثعضذؼجد ػذد ).2)

 ( صٍّيزث ٚصٍّيزر.74، ٌيظذـ ػذد صبلِيز ػيٕز ثٌذقظ ثٌفؼٍٝ )
 ( صٛصيغ ثٌضبلِيز ػيٕز ثٌذقظ2ؽذٚي ) 

 ثٌؼذد ثٌفؼٍٝ  ثٌّغضذؼذيٓ ثؽّجٌٝ ػذد ثٌضبلِيز ثٌّذسعز ثإلدثسر ثٌّقجفظز
خجٌععععععذ دععععععٓ ثٌٌٛيععععععذ  أؽفيـ ثٌؾيضر

 ثالدضذثةيز ثٌّشضشوز
2. 1 74 
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 انجؾش  صبَيب : رطجيك رغشثخ
 ٌضطذيك أدٚثس ثٌذقظ ٚإؽشثءثصٗ ثصذغ ثٌذجفظ ثٌخطٛثس ثٌضجٌيز :     

 انزطجيك انمجهٗ ألدٔاد انجؾش : -3
لجَ ثٌذجفظ دضطذيك ثالخضذجس ثٌضقظيٍٝ ٚثخضذجس ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز دؤدؼجدٖ ثٌّخضٍفعز لذٍيعج ػٍعٝ     

 َ.  9.02/ .0/ 92ثٌضبلِيز ِؾّٛػز ثٌذقظ يَٛ ثٌخّيظ 
 سيظ انٕؽذريٍ انًطٕسريٍرذ -3

دععذأس ػٍّيععز صععذسيظ ثٌٛفععذصيٓ )ثٌغجٌغععز ٚثٌشثدؼععز( ِععٓ ِمععشس ثٌذسثعععجس ثالؽضّجػيععز ٌٍظععف       
ثٌغجدط فٝ ػٛء ِفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز ٌٍضبلِيز ِؾّٛػز ثٌذقظ ، ٚوجْ رٌه فٝ ثألعذٛع ثألٚي ِٓ شٙش 

ِعععٓ يعععَٛ ثٌخّعععيظ  ٔعععٛفّذش ٚفضعععٝ ٔٙجيعععز ثالععععذٛع ثٌغعععجٔٝ ِعععٓ شعععٙش ديغعععّذش ، ٚرٌعععه فعععٝ ثٌفضعععشر
، ٚدزٌه يىْٛ لذ أععضرشق صطذيعك ثٌعذسٚط شعٙش   01/09/9.02فضٝ يَٛ ثٌخّيظ  0/00/9.02

 َ. 9.01/  9.02ٚٔظف أٚ عضز أعجديغ دسثعيز خبلي ثٌفظً ثٌذسثعٝ ثألٚي ٌٍؼجَ ثٌذسثعٝ 
 انزطجيك انجؼذٖ ألدٔاد انجؾش : -1

ثٌّغعتٌٛيز ثالؽضّجػيعز دؤدؼعجدٖ ثٌّخضٍفعز ػٍعٝ  لجَ ثٌذجفظ دضطذيك ثالخضذجس ثٌضقظيٍٝ ٚثخضذعجس        
َ ، ٚرٌععه دؼععذ ثالٔضٙععجء ِععٓ صععذسيظ ثٌٛفععذصيٓ  01/09/9.02ثٌضبلِيععز ِؾّٛػععز ثٌذقععظ يععَٛ ثألفععذ 

 ثٌغجٌغز ٚثٌشثدؼز فٝ ػٛء ِفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز. 
 صبنضب : َزبئظ رغشثخ انجؾش 

 اخزجبس صؾخ انفشض األٔل :   
ٌذجفعظ دقغعجح ثٌّضٛععؾ ثٌقغعجدٝ ، ٚثالٔقعشثف ثٌّؼيعجسٜ ، ٚالخضذجس طقز ٘زث ثٌفشع ، لجَ ث    

ٚليّععز )س( ، ٚ دالٌضٙععج ثإلفظععجةيز دععيٓ ِضٛعععطٝ دسؽععجس ثٌضبلِيععز فععٝ ثٌضطذيمععيٓ ثٌمذٍععٝ ٚثٌذؼععذٜ 
 ٌبلخضذجس ثٌضقظيٍٝ ، ٚثٌؾذٚي ثٌضجٌٝ يٛػـ ٔضجةؼ ثالخضذجس ثٌضقظيٍٝ .

 ( ِٚذٜ دالٌضٙج ثالفظجةيز ديٓ(ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٝ ، ثالٔقشثف ثٌّؼيجسٜ ،ليّز )س00ؽذٚي )
 ِضٛعطٝ دسؽجس ِؾضّغ ثٌذقظ فٝ ثٌضطذيميٓ ثٌمذٍٝ ٚثٌذؼذٜ ٌبلخضذجس ثٌضقظيٍٝ

 ثٌّضٛعؾ ثٌضطذيك
 ثٌقغجدٝ

 ثالٔقشثف
 ثٌّؼيجسٜ 

 ثخضذجس ) س (
ليّز )س(  دسؽز ثٌقشيز

 ثٌّقغٛدز
ِغضٜٛ ثٌذالٌز 

 ثٌّقغٛدز
ثٌذالٌز 

 ثإلفظجةيز
 71 9 ,2.0 02 ,17 ثٌمذٍٝ

 
 دثٌز ػٕذ .,.. 94 ,72

 1 ,401 12 ,24 ثٌذؼذٜ .,0.ِغضٜٛ 

 11,9( = 71،  .,0.ليّز س ثٌؾذٌٚيز ػٕذ )                                               
 يضؼـ ِٓ ثٌؾذٚي ثٌغجدك : 

( ٚ٘ٝ ألً .,..ثٌّقغٛح )( ، ٚأْ ليّز ِغضٜٛ ثٌذالٌز 94 ,72أْ ليّز )س( ثٌّقغٛدز )          
( ، ٚدٙزث صىْٛ )س( دثٌعز إفظعجةيج ػٕعذ ٘عزث ثٌّغعضٜٛ ، .,0.ِٓ  ليّز ِغضٜٛ ثٌذالٌز ثٌّفشٚع )

( دععيٓ ِضٛعععطٝ دسؽععجس .,0.ٚ٘ععزث يؼٕععٝ ٚؽععٛد فععشٚق رثس دالٌععز إفظععجةيز ػٕععذ ِغععضٜٛ دالٌععز )
ٌّضٛعععؾ ثألػٍععٝ ِؾّٛػععز ثٌذقععظ فععٝ ثٌضطذيمععيٓ ثٌمذٍععٝ ٚثٌذؼععذٜ فععٝ ثالخضذععجس ثٌضقظععيٍٝ ٌظععجٌـ ث

 )ثٌضطذيك ثٌذؼذٜ(.
 اخزجبس صؾخ انفشض انضبَٗ :

ٚالخضذجس طقز ٘زث ثٌفشع ، لجَ ثٌذجفظ دقغجح ثٌّضٛععؾ ثٌقغعجدٝ ، ٚثالٔقعشثف ثٌّؼيعجسٜ ،      
ٚليّععز )س( ، ٚ دالٌضٙععج ثإلفظععجةيز دععيٓ ِضٛعععطٝ دسؽععجس ثٌضبلِيععز فععٝ ثٌضطذيمععيٓ ثٌمذٍععٝ ٚثٌذؼععذٜ 

 ي ثٌضجٌٝ يٛػـ ٔضجةؼ ثالخضذجس ثٌضقظيٍٝ .ٌبلخضذجس ثٌضقظيٍٝ ، ٚثٌؾذٚ
(ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٝ ، ثالٔقشثف ثٌّؼيجسٜ ،ليّز )س( ِٚذٜ دالٌضٙج ثإلفظجةيز ديٓ 07ؽذٚي )       

 ِضٛعطٝ دسؽجس
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ِؾضّغ ثٌذقظ فٝ ثٌضطذيميٓ ثٌمذٍٝ ٚثٌذؼذٜ الخضذجس ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز وىً ٚأدؼجدٖ        
 ثٌّخضٍفز

 أثؼبد
 االخزجبس

 انًزٕعط زطجيكان
 انؾغبثٗ

 االَؾشاف
 انًؼيبسٖ

 اخزجبس ) د (
دسعخ 
 انؾشيخ

ليًخ )د( 
 انًؾغٕثخ

يغزٕٖ 
انذالنخ  

 انًؾغٕثخ

انذالنخ 
 االؽصبئيخ

 دثٌز ػٕذ .,.. 01 ,92 71 0 ,2.2 12,7 ثٌمذٍٝ انفٓى
ِغضٜٛ 

.0,. 
 0 ,012 42,2 ثٌذؼذٜ

 دثٌز ػٕذ .,.. 02 ,0. 71 0 ,102 02,2 ثٌمذٍٝ االْزًبو
ِغضٜٛ 

.0,. 
 0 ,771 12,2 ثٌذؼذٜ

 دثٌز ػٕذ .,.. 07 ,72 71 0 ,912 12,7 ثٌمذٍٝ انًشبسكخ
ِغضٜٛ 

.0,. 
 0 ,111 74,2 ثٌذؼذٜ

 انٕاعجبد
 االعزًبػيخ

 دثٌز ػٕذ .,.. 09 ,02 71 0 ,707 02,2 ثٌمذٍٝ
ِغضٜٛ 

.0,. 
 0 ,014 90,2 ثٌذؼذٜ

 االخزجبس
 ككم

 دثٌز ػٕذ .,.. 94 ,10 71 1,.49 01 ,11 ٍٝثٌمذ
ِغضٜٛ 

.0,. 
 1.1,9 91,17 ثٌذؼذٜ

 11,9( = 71،  .,0.ليّز س ثٌؾذٌٚيز ػٕذ )                                                             
 يضؼـ ِٓ ثٌؾذٚي ثٌغجدك :

يز ثالؽضّجػيعز وىععً ٚأدؼعجدٖ ثٌّخضٍفععز أوذعش ِععٓ أْ ليّعز )س( ثٌّقغعٛدز فععٝ ثخضذعجس ثٌّغععتٌٛ          
( ٚ٘عٝ ليّعز .,..( دميّز ِغعضٜٛ دالٌعز ِقغعٛح )71( ػٕذ دسؽز فشيز )9 ,11ليّضٙج ثٌؾذٌٚيز )

( ، ٚدٙعزث صىعْٛ )س( وىعً ٚػٕعذ وعً دؼعذ ِعٓ أدؼعجد .,0.ألً ِٓ ليّز ِغعضٜٛ ثٌذالٌعز ثٌّفعشٚع )
ٕٝ ٚؽٛد فشٚق رثس دالٌز إفظجةيز ػٕذ ِغعضٜٛ ثالخضذجس دثٌز إفظجةيج ػٕذ ٘زث ثٌّغضٜٛ ،ٚ ٘زث يؼ

( دععيٓ ِضٛعععطٝ دسؽععجس ِؾّٛػععز ثٌذقععظ فععٝ ثٌضطذيمععيٓ ثٌمذٍععٝ ٚثٌذؼععذٜ فععٝ ثخضذععجس .,0.دالٌععز )
 ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ٌظجٌـ ثٌّضٛعؾ ثألػٍٝ ٌظجٌـ )ثٌضطذيك ثٌذؼذٜ(.

 )د( اخزجبس صؾخ انفشض انضبنش :
صضظعف ثٌٛفعذصيٓ  ثٌذقعظ ٚثٌعزٜ يعٕض ػٍعٝ أٔعٗ : " الخضذجس طقز ثٌفشع ثٌغجٌظ ِٓ فشٚع      

ثٌّطٛسصيٓ فٝ ػٛء ِفَٙٛ ثٌّٛثؽٕعز دفجػٍيعز فعٝ صّٕيعز وعً ِعٓ ثٌضقظعيً ٚثٌّغعتٌٛيز ثالؽضّجػيعز 
ٌذٜ صبلِيز ثٌظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ ػيٕز ثٌذقظ " ، لجَ ثٌذجفعظ دقغعجح ثٌّضٛععؾ ثٌقغعجدٝ ثٌمذٍعٝ 

ذي ٌبلخضذجس ثٌضقظيٍٝ ٚالخضذجس ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيعز ٚثٌذؼذٜ ٚثٌٕٙجيز ثٌؼظّٝ ٚٔغذز ثٌىغخ ثٌّؼ
ٌٚىً دؼذ ِٓ أدؼجد ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ػٍعٝ ،ٚ ٌٍضقمعك ِعٓ طعقز ثٌفعشع لعجَ ثٌذجفعظ دجععضخذثَ 

 ٔغذز ثٌىغخ ثٌّؼذي ٌـ "دبلن "
(ٔغذز ثٌىغخ ثٌّؼذي ٌذبلن ٌبلخضذجس ثٌضقظيٍٝ ٚثخضذجس ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز 01ؽذٚي )   

 ج ثٌّخضٍفزدؤدؼجد٘
 اثؼبد االخزجبس

 االخزجبس
 انًزٕعط

 انجؼذٖ
 انًزٕعط

 انمجهٗ
 نفظ

 االخزجبس
 َغجخ انكغت

 انًؼذل
 انفبػهيخ

 رٚ فجػٍيز 0 ,97 .7 02 ,17 12 ,24 ـــ انزؾصيم

ٕ
غئ

نً
ا

خ 
ني

ًب
عز

ال
ا

يخ
ػ

 

 رٚ فجػٍيز 0 ,90 .0 7 ,12 2 ,24 انفٓـى
 رٚ فجػٍيز 0 ,2. .0 2 ,02 2 ,12 االْزًبو

 رٚ فجػٍيز 0 ,1. .0 7 ,12 2 ,74 نًشبسكخا
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 انٕاعجبد
 االعزًبػيخ

دذْٚ  . ,17 .0 2 ,02 2 ,90
 فجػٍيز

 رٚ فجػٍيز 0 ,2. .7 01 ,11 17 ,91 االخزجبس ككم
 يضؼـ ِٓ ثٌؾذٚي ثٌغجدك :   

( ٚ٘عزٖ ثٌٕغعذز صمعغ فعٝ 0 ,97: أْ ٔغذز ثٌىغخ ثٌّؼذي ٌعذبلن )  ثبنُغجخ نالخزجبس انزؾصيهٗ -
( ، ٚ٘زث يذي ػٍٝ فجػٍيعز ثٌّمعشس 9 – 0ذٜ صمغ فٝ ثٌّذٜ ثٌزٜ فذدٖ دبلن ٌٍفجػٍيز ٚ٘ٛ )ثٌّ

ثٌّطٛس فٝ ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز فٝ ػٛء ِفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز فٝ صّٕيز ثٌضقظعيً ٌعذٜ صبلِيعز 
 ثٌظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ ػيٕز ثٌذقظ.

ؾذ أْ ٔغذز ثٌىغعخ ثٌّؼعذي ٔثبنُغجخ الخزجبس انًغئٕنيخ االعزًبػيخ ككم ٔأثؼبدِ انًخزهفخ :  -
( ، 0 ,2.( ، )0 ,90ٌىً ِٓ دؼذ ثٌفُٙ ، ٚدؼذ ثال٘ضّجَ ، ٚدؼذ ثٌّشجسوز ٘عٛ ػٍعٝ ثٌضشصيعخ)

( ، ٚ٘عزث يعذي 9 – 0( ، ٚ٘زٖ ثٌٕغخ صمغ فٝ ثٌّذٜ ثٌزٜ فعذدٖ دعبلن ٌٍفجػٍيعز ٚ٘عٛ )0 ,1.)
ّجػيعز ثٌغبلععز ػٍٝ فجػٍيعز ثٌّمعشس ثٌّطعٛس فعٝ صّٕيعز وعً ِعٓ دؼعذ ِعٓ أدؼعجد ثٌّغعتٌٛيز ثالؽض

)ثٌفُٙ ٚثال٘ضّجَ ٚ ثٌّشجسوز(. أ ِج دجٌٕغذز ٌٍذؼذ ثٌشثدغ ٚ٘ٛ)ثٌٛثؽذجس ثالؽضّجػيز( فجْ ٔغذز 
( ٚ٘ٝ دزٌه ال صمغ فعٝ ثٌقعذ ثٌعزٜ فعذدٖ دعبلن ٌٍفجػٍيعز ٚ٘عٛ . ,17ثٌىغخ ثٌّؼذي لذ دٍرش )

ز فٝ صّٕيز ( ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ فؾُ صؤعيش وذيش ٌٍّمشس ثٌّطٛس فٝ ثٌذسثعجس ثالؽضّجػي9 – 0)
ثٌّغععتٌٛيز ثالؽضّجػيععز ، ٚلععذ يشؽععغ رٌععه إٌععٝ خذععشثس ِٚؼٍِٛععجس ثٌضبلِيععز ثٌغععجدمز ػععٓ دؼععذ 
ثٌٛثؽذجس ثالؽضّجػيز ٚثٌٝ ثٌضشديز ثألعشيز. أِج دجٌٕغذز الخضذجس ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز وىعً ، 

ٌّعذٜ ( ، ٚ٘زٖ ثٌٕغذز صمغ فعٝ ثٌّعذٜ صمعغ فعٝ ث0 ,2.فٕؾذ أْ ٔغذز ثٌىغخ ثٌّؼذي لذ دٍرش )
( ، ٚ٘زث يذي ػٍٝ فجػٍيعز ثٌّمعشس فعٝ صّٕيعز ثٌّغعتٌٛيز 9 – 0ثٌزٜ فذدٖ دبلن ٌٍفجػٍيز ٚ٘ٛ )

 ثالؽضّجػيز وىً.
 )د( رفغيش انُزبئظ:

أشجسس ٔضجةؼ ثٌذقظ ثٌقجٌٝ إٌٝ أْ ِمعشس ثٌذسثععجس ثالؽضّجػيعز ثٌّطعٛس فعٝ ػعٛء ِفٙعَٛ  .0
ز ثالؽضّجػيععز ٌععذٜ صبلِيععز ثٌّٛثؽٕععز لععذ أدٜ إٌععٝ صيععجدر ِغععضٜٛ ثٌضقظععيً ٚصّٕيععز ثٌّغععتٌٛي

 ثٌظف ثٌغجدط ثالدضذثةٝ ٚيشؽغ رٌه إٌٝ :
ثعضفجدر ثٌضبلِيز ِٓ دسثعز ثٌٛفذصيٓ ثٌّطٛسصيٓ فٝ ػٛء ِفَٙٛ ثٌّٛثؽٕعز ، فٕؾعذ ثٌفعشق  -

 ٚثػـ ديٓ ثٌّغضٜٛ ثٌضقظيٍٝ لذً دسثعز ثٌٛفذصيٓ ثٌّطٛسصيٓ ٚدؼذ٘ج.
؛ ػٍٝ ّٔعٛ ثٌّغعتٌٛيز ثالؽضّجػيعز ٌعذٜ ثٌضبلِيعز ، ثعضخذثَ ثعضشثصيقيز ثٌضؼٍُ ثٌخذِٝ عجػذ  -         

 ٚرٌه السصذجؽٙج دّفَٙٛ  
أدؼجد ثٌّٛثؽٕز ، فيظ يضُ صٕظيُ ثٌضبلِيز فٝ ِؾّٛػجس صؼجٚٔيز ، ٚصٛصيغ ثألدٚثس ، ٚؽشؿ            

 ثٌمؼجيج ثٌٛؽٕيز  
 ُ ثٌقٍٛي ثٌّٕجعذز ٌٙج.ثٌّشصذطز دجٌّمشس ثٌذسثعٝ ػٍٝ ثٌضبلِيز ػيٕز ثٌذقظ ِٚؼجٌؾضٙج ٚصمذي          
 ثعضخذثَ ثٌٛعجةً ثٌضؼٍيّيز ثٌّضٕٛػز. -          
 ِّجسعز ثألٔشطز ثٌّظجفذز. -         
 ِشثػجر ثٌضمٛيُ ثٌمذٍٝ ٚثٌّشفٍٝ ٚثٌخضجِٝ ٌىً دسط ِٓ دسٚط ثٌٛفذصيٓ ثٌضؾشيذيضيٓ. -        

 ثؼب : انزٕصيبد سث
 :فٝ ػٛء ٔضجةؼ ثٌذقظ يٛطٝ ثٌذجفظ دّج يٍٝ      

ػشٚسر أْ صضؼّٓ أ٘ذثف ِٚقضٜٛ ِٕج٘ؼ ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز دجٌّشفٍز ثالدضذثةيز أدؼعجد  .0
ثٌّشعجسوز  –ث٘ضّعجَ ثٌفعشد دجٌؾّجػعز  –ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيعز ثٌّخضٍفعز )فٙعُ ثٌفعشد ٌٍؾّجػعز 

 ثٌٛثؽذجس ثالؽضّجػيز(.  –ثالؽضّجػيز 
ٛؽٕيز ثٌضٝ صّٕٝ ثٌّغتٌٛيز ػشٚسر صؼّيٓ ِقضٜٛ ِٕج٘ؼ ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز ٌٍمؼجيج ثٌ .9

 ثالؽضّجػيز ٌذٜ صبلِيز
 ثٌّشفٍز ثالدضذثةيز ، ٚصشدطُٙ دٛؽُٕٙ ِٚؾضّؼُٙ.         
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ػععشٚسر صٕظععيُ دٌيععً ثٌّؼٍععُ دجٌّشفٍععز ثالدضذثةيععز دقيععظ يٙععضُ دئعععضشثصيؾيز ثٌععضؼٍُ ثٌخععذِٝ ،  .1
 ٚيّٕٝ ثٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز

 ٌذٜ ثٌضبلِيز.          
ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز ػٍٝ ثألٔشطز ثٌضؼٍيّيز ثٌقيجصيز ثٌضعٝ صعؤدٜ ػشٚسر أْ يقضٜٛ ِٕٙؼ  .7

 إٌٝ ثوضغجح ثٌضبلِيز
 ثٌّؼجسف ٚثٌّٙجسثس ٚثٌميُ ٚثالصؾج٘جس ٚعيمز ثٌظٍز دجٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز صؾجٖ ٚؽُٕٙ.         
ػمذ دٚسثس صذسيذيز ٌّؼٍّٝ ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز ٌضذسيذُٙ ػٍٝ ويفيز ثععضخذثَ إععضشثصيؾيز  .2

 ٌضؼٍُ ثٌخذِٝ ثٌّشصذطز دّفَٙٛ ثٌّٛثؽٕز.ث
 ػشٚسر صشؾيغ ٚصقفيض ثٌضٍّيز ػٍٝ أْ يىْٛ ٔشطج ٚثيؾجديج ِٚشجسوج فٝ ثٌؼٍّيز ثٌضؼٍيّيز. .1

 انًشاعغ
 أٔال : انًشاعغ انؼشثيخ

 ( . فجػٍيز ٚفذر ِؼذٌز دّٕٙؼ ثٌضجسيخ ثالععبلِٝ دجٌّشفٍعز ثالػذثديعز لجةّعز  4..9ثٌؾًّ ، ػٍٝ أفّذ : )
ثٌّٛثؽٕز فٝ صّٕيز ثٌٛػٝ دجٌّغتٌٛيز ثالؽضّجػيز ٚثٌضؼجيش ِغ ثآلخش ٌعذٜ صبلِيعز ثٌظعف ثٌغعجٔٝ ػٍٝ ليُ 

، وٍيز ثٌضشديعز ، ؽجِؼعز ػعيٓ شعّظ ، ثٌؼعذد )  يغهخ انغًؼيخ انزشثٕيخ نهذساعبد االعزًبػيخثالػذثدٜ ، 
01 .) 

  (. صظععٛس ِمضععشؿ ٌّٕععج٘ؼ ثٌضععجسيخ ِععٓ ثٌشٚػععز ثٌعع 2..9ثٌؾّععً ، ػٍععٝ أفّععذ : ) َ ثٌظععف ثٌغععجدط ٝ
ثالدضذثةٝ فٝ ػٛء ِؼجييش ِمضشفز ٚأعشٖ فٝ صّٕيز ثٌٛػٝ دؤدؼجد ثٌزثصيز ثٌغمجفيز ٌذٜ صبلِيز ثٌظف ثٌشثدعغ 

، ثٌؾّؼيعز ثٌّظعشيز  انًثئرًش انؼهًثٗ األٔلثالدضذثةٝ ، صشديز ثٌّٛثؽٕز ِٕٚعج٘ؼ ثٌذسثععجس ثالؽضّجػيعز ، 
 .490 يٌٛيٛ ، ص .9 -01ٌٍذسثعجس ثالؽضّجػيز ، ثٌمج٘شر ، 

  ( . ثٌّغتٌٛيز ثٌشخظيز ثالؽضّجػيز ٌذٜ ثٌشعذجح ثٌغعؼٛدٜ دجٌّٕطمعز 0112ثٌقجسعٝ ، صثيذ دٓ ػؾيش : )
( 4، ؽجِؼز لطش ، ثٌغٕز ثٌشثدؼز ، ثٌؼذد ) يغهخ انجؾٕس انزشثٕيخثٌضشدٛيز ٚػبللضٙج دذؼغ ثٌّضريشثس ، 

 .010 – 10، ص ص 
غععتٌٛيز ػٕععذ ثٌشععذجح ثٌؾععجِؼٝ فععٝ ثٌّؾضّععغ ثألسدٔععٝ َ (  : ِفٙععَٛ ثٌّ 0124ثٌخٛثٌععذر ،  ِقّععذ ِقّععٛد. )

، ثٌّؾٍععذ  91، ثٌؼععذد  انًغهثخ انؼشثيثثخ نهؼهثثٕو االَغثثبَيخٚدػعٛر ٌضؼٍععيُ ثٌّغععتٌٛيز فععٝ ثٌضشديععز ثٌّذسعععيز ، 
(4.) 
 ( . 0111ثٌذيخ ، فضقٝ ٚ ِؾجٚس ، ِقّذ : )ثٌىٛيعش :  انًُٓظ انًذسعٗ ، أعغّ ٔرطجيمبرّ انزشثٕيثخ ،

 .1دثس ثٌمٍُ ، ؽ 
 ( : ثالصؾج٘ععجس ثٌضؼظععذيز ٌععذٜ ثٌطجٌععخ ثٌّؼٍععُ ٚصؼععذيٍٙج دضّٕيععز ثٌّغععتٌٛيز 0121ٌغععيذ ، ّٚ٘ععجْ ّ٘ععجَ . )ث

 ثالؽضّجػيز ، سعجٌز دوضٛسثٖ ، وٍيز ثٌضشديز ، ؽجِؼز فٍٛثْ.
  (. 4..9ثٌشعععشديٕٝ ، صوشيعععج  ٚ طعععجدق ، يغعععشيز  :  ) َ ّرُشثثثئخ انطفثثثم ٔعثثثجم انٕانثثثذيٍ فثثثٗ يؼبيهزثثث

 ج٘شر :دثس ثٌفىش ثٌؼشدٝ(.، )ثٌم يشكالرّ ٔيٕاعٓخ
 ( . 9.02ثٌؼشٔٛعٝ ، ػيجء ػٛيذ ٚ ؽذش ، عؼذ ِقّذ : )ثألسدْ ، ػّعجْ ،  انًُثبْظ انجُثبء ٔانزطثٕيش ،

 .0دثس طفجء ، ؽ 
   ( . ٝثٌضشديععز ثٌٛؽٕيععز ، ِفِٙٛٙععج ، أ٘ععذثفٙج ، صذسيغععٙج ، 0112ثٌمقطععجٔٝ ، عععجٌُ ػٍعع : ) يغهثثخ سعثثبنخ

 . 91ٚي ثٌخٍيؼ ،ص ِىضذز ثٌضشديز ثٌؼشدٝ ٌذ – انخهيظ
  ( . ٝ9.0ثٌىغععذجٔٝ ، ِقّععذ ثٌغععيذ ػٍعع.  : )انًثثُٓظ انًذسعثثٗ انًؼبصثثش ثثثيٍ انُظشيثثخ ٔانزطجيثثك، أ   ،

 .0ثإلعىٕذسيز ، ِؤعغز فٛسط ثٌذٌٚيز ٌٍٕشش ، ؽ 
   ( . ٝ9.0ثٌىغعععذجٔٝ ، ِقّعععذ ثٌغعععيذ ػٍععع.  : )رطثثثٕيش انًثثثُٓظ يثثثٍ يُظثثثٕس االرغثثثبِ انًؼبصثثثش،ح  ،

 .0فٛسط ثٌذٌٚيز ٌٍٕشش ، ؽ ثإلعىٕذسيز ،    ِؤعغز 
  (.0111ثٌٍمععجٔٝ ،ثفّععذ فغععيٓ ٚ ثٌؾّععً ، ػٍععٝ ثفّععذ: )َ ٗيؼغثثى انًصثثطهؾبد انزشثٕيثثخ انًؼشفثثخ فثث

   ،) ثٌمج٘شر : ػجٌُ ثٌىضخ  (.9،ؽ  انًُبْظ ٔطشق انزذسيظ
    (.1..9ثٌٍمععجٔٝ ،ثفّععذ فغععيٓ ٚ ثٌؾّععً ، ػٍععٝ ثفّععذ: ) ٗيؼغثثى انًصثثطهؾبد انزشثٕيثثخ انًؼشفثثخ فثث

  ،) ثٌمج٘شر : ػجٌُ ثٌىضخ  (.9،ؽ  ٔطشق انزذسيظانًُبْظ 
 ( ، ِىضذز ثٌٛثسق ثالٌىضشٚٔيز.0121. ) انًؼغى انٕعيض 
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  ( . 2..9انًؼغى انٕعيض ) 
  ( . 0111ثٌّٛعٛػز ثٌؼشديز ثٌؼجٌّيز) 
  (. 2..9ثٌّؤصّش ثٌؼٍّٝ ثألٚي  : )ثٌؾّؼيز ثٌّظشيز  رشثيخ .انًٕاطُخ ٔيُبْظ انذساعبد االعزًبػيخ، 

 يٌٛيٛ . .9 – 01ٌٍذسثعجس ثالؽضّجػيز ، دثس ثٌؼيجفز ؽجِؼز ػيٓ شّظ ،             
 ( .9.01ثٌّععؤصّش ثٌؼٍّععٝ ثٌغجٌععظ ػشععش : ) األعثثجبة ٔعثثجم  –انؼُثثف فثثٗ يئعغثثبد انزؼهثثيى )انًظثثبْش

 ، وٍيز ثٌضشديز ، ؽجِؼز ثٌفيَٛ .انًٕاعٓخ( 
   ( . 2..9ثٌٛويً ، فٍّٝ ثفّذ ِٚقّٛد ، فغيٓ دشيش : )بْبد انؾذيضخ فٗ رخطيط ٔرطٕيش االرغ

 ، ثٌمج٘شر : دثس ثٌفىش ثٌؼشدٝ.انًشؽهخ األٔنٗ )يشؽهخ انزؼهيى األعبعٗ(  يُبْظ
  (. 2..9ثٌٛويً ، فٍّٝ أفّذ) َّرطٕيش انًُبْظ .أعجبثّ .أعغّ . أعبنيجّ . خطٕارّ . يؼٕلبر :  ، 

 ) ثٌمج٘شر : دثس ثٌفىش ثٌؼشدٝ   ( .           
   ديشٚس : ِىضذز ٌذٕجْ  يؼغى يصطهؾبد انؼهٕو االعزًبػيخ( : 0129وٝ .)دذٜٚ ، أفّذ ص (  ،). 
 (. ٝ0114دذٜٚ ، أفّذ صو : )ديشٚس : ِىضذز ٌذٕجْ  ( . 7،ؽ  يؼغى يصطهؾبد انؼهٕو االعزًبػيخ ( 
 ( . 9.01صّجَ ، شجديز ػذذثٌقٍيُ ٚ طبلؿ ، طبلؿ ثفّذ فؤثد : )انشبيم فٗ انًُبْظ ٔطشق انزؼهيى  

 .0، ثألسدْ ، ػّجْ ، ِشوض ديذٛٔٛ ٌضؼٍيُ ثٌضفىيش ، ؽ  زؼهى انؾذيضخٔان
 ( صظٛس ٌّٕج٘ؼ 9.09ؽجح هللا  ، ػذذثٌقّيذ طذشٞ ػذذثٌقّيذ ٚ طجٌـ ، ثعّجء صوٝ ِقّذ:) َ

ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز فٝ ثٌّشفٍز ثإلػذثديز ٚأعشٖ فٝ صّٕيز ثٌضقظيً ٚثٌٛػٝ دؤدؼجد ثألِٓ ثٌفىشٜ 
 –، يغهخ انغًؼيخ انزشثٕيخ نهذساعبد االعزًبػيخصبلِيز ثٌظف ثٌغجٔٝ ثالػذثدٜ ،  ٌذٜ ٚثٌزثصيز ثٌغمجفيز 

 .     001 - .2( ، ص ص 12شّظ ، ) وٍيز ثٌضشديز ،ؽجِؼز ػيٓ
 ( . ٓأعش ثٌضفجػً ديٓ صؼٍيُ ٌرز ثٌشيجػيجس 7..9فغٓ ، أفبلَ ثٌذجص ٚثٌٛثيٍٝ ، إعّجػيً فغ : )

ز ثٌضؼٍُ ػٍٝ ثٌّٛثؽٕز ٚثٌضقظيً ٌذٜ صبلِيز ثٌظف ثٌغجٌظ ثالػذثدٜ ، ِؾٍز وٍيز ثٌضشديز ٚثٌؼٍَٛ ٚديت
 .920( ، يٕجيش ، ص 9( ، ػ )27دجٌّٕظٛسر ، ؽجِؼز ثٌّٕظٛسر ، ثٌؼذد )

  ( . ُ0111فّيذٖ ، فجؽّز ثدشث٘ي . )َ انًٕاد االعزًبػيخ )أْذافٓب ، يؾزٕاْب ، ٔاعزشاريغيبد
 ِىضذز ثٌٕٙؼز ثٌّظشيز(. . )ثٌمج٘شر :رذسيغٓب( 

  ( . 9.07خؼش ، فخشٜ سشيذ : )ثألسدْ ، ػّجْ ، دثس  طشائك رذسيظ انذساعبد االعزًبػيخ ،
 ثٌّغيشر. 

  ( . ُ9خؼش ، ٌطيفز ثدشث٘ي... : )ثٌمج٘شر ، ػجٌُ ثٌىضخ(. دٔس انزؼهيى فٗ رؼضيض االَزًبء( ، 
 ( ٓصظٛس ِمضشؿ 9.00ٌّٕسشذثْ  ، عقش سؽخ ِقّذ فغي : ) َ  ج٘ؼ ثٌذسثعجس ثالؽضّجػيز دجٌّشفٍز

وٍيز  – يغهخ انغًؼيخ انزشثٕيخ نهذساعبد االعزًبػيخثالدضذثةيز فٝ ػٛء ِطجٌخ ثٌٛالء ثٌٛؽٕٝ ، 
 .   017 – 099( ، ص ص  12ثٌضشديز ،ؽجِؼز ػيٓ شّظ ، )

 ( . َ9ص٘شثْ ، فجِذ ػذذثٌغبل... : )ٗ1 ، )ثٌمج٘شر : ػجٌُ ثٌىضخ( ، ؽ ػهى انُفظ االعزًبػ. 
 ( . َ1..9ص٘شثْ ، فجِذ ػذذثٌغبل : )ٗ1، )ثٌمج٘شر : ػجٌُ ثٌىضخ( ، ؽ  ػهى انُفظ االعزًبػ. 
 ثٌمععج٘شر :  يؼغثثى انًصثثطهؾبد انزشثٕيثثخ ٔانُفغثثيخ.    (1..9فغععٓ  ٚ ثٌٕؾععجس ، صيٕععخ . )،  شععقجصز(  ،

 ثٌذثس ثٌّظشيز ثٌٍذٕجٔيز (.
 ( . 0112شٛق ، ِقّٛد ثفّذ : )ثٌشيجع ، دثس ػجٌُ ثٌىضخ.  رطٕيش انًُبْظ انذساعيخ ، 
 ( . ٓسععجٌز دوضعٛسثٖ ، .011ؽجفْٛ ، فغعيٓ فغع ، )( : صّٕيعز ثٌّغعتٌٛيز ثالؽضّجػيعز )دسثععز صؾشيذيعز

 وٍيز ثٌضشديز ، ؽجِؼز ػيٓ شّظ.
 ( . 9.01ؽبلفقٗ ، فجِذ ػذذهللا : )ػّعجْ ، ثألسدْ ، ثٌشػعٛثْ  انًُبْظ رخطيطٓثب رطٕيشْثب رُفيثزْب ،

 .0ؽ ٌٍٕشش ٚثٌضٛصيغ ، 
 ( . 9.01ؽٗ ، أِجٔٝ ِقّذ ٚ ػذعذثٌقىيُ ، فعجسٚق ؽؼفعش )ٔانزطجيثك : رشثيثخ انًٕاطُثخ ثثيٍ انُظشيثخ  ،

 .0ثٌمج٘شر : ِىضذز ثألٔؾٍٛ ثٌّظشيز ، ؽ 
  (.ً0121ػذذ ثٌفضجؿ ،ثعّجػي : )ثٌمج٘شر : ػجٌُ ثٌىضخ (. انزُشئخ انغيبعيخ نهطفم ( ، 
 ( . 0111ػغّجْ ، عيذ ثفّعذ : )ثٌمعج٘شر : ِىضذعز  اعزًبػيثخ -عزًبػيثخ ، دساعثخ َفغثيخ انًغثئٕنيخ اال ،

 .1ثألٔؾٍٛ ثٌّظشيز ، ؽ 
 ( . ً0111ػٍٝ ، عؼيذ ثعّجػي : )األصٕل انغيبعيخ نهزشثيخ ، 
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 ( ٗ9..9غٕيّععٝ ،  فغععٕي  :  ) َثٌمععج٘شر : دثس ثٌفىععش  انًغثثئٕنيخ االعزًبػيثثخ نطفثثم يبلجثثم انًذسعثثخ ( ،
 ثٌؼشدٝ (.

  ( . 9..9غيظ ، ِقّذ ػجؽف : )( .عىٕذسيز : دثس ثٌّؼشفز ثٌؾجِؼيز، ) ثإل لبيٕط ػهى االعزًبع  
 ( . ِميعجط صّٕيعز ثٌّغعتٌٛيز ثالؽضّجػيعز ثٌؾّجػعجس ثٌبلطعفيز ، 1..9فضـ ثٌذجح ، ػظعجَ ػذعذثٌشثصق : )

( ، ؽجِؼعز فٍعٛثْ ، ص 07( ، ثٌؼعذد )9، ػ ) يغهخ دساعبد فٗ انخذيخ االعزًبػيثخ ٔانؼهثٕو اإلَغثبَيخ
7. 
 ، ثٌمععج٘شر : ِىضذععز انًثثُٓظ يُظٕيثثخ نًؾزثثٕٖ انزؼهثثيى ( : 0111سشععذٜ ٚ ِيٕععج ، فععجيض ِععشثد . ) ٌذيععخ ،

 .9ثالٔؾٍٛ ثٌّظشيز ، ؽ 
 ( . ٓثٌقجؽز إٌعٝ ِٕعج٘ؼ ػظعشيز ٌّٛثؽٙعز ثٌضريعشثس ثٌؼجٌّيعز فعٝ ِطٍعغ 0111ِجصْ ، فغجَ ثٌذي" : ) َ

،ثٌؾّؼيععز ثٌّظععشيز ٌٍّٕععج٘ؼ ( انؾثثبدٖ ػشثثش) انؼٕنًثثخ ٔيُثثبْظ انزؼهثثيى انًثثئرًش انمثثٕيٗلععشْ ؽذيععذ "، 
 ٚؽشق ثٌضذسيظ ، ديغّذش . 

 ( . 1..9ِجػععٝ ، ثدععٛثٌؼبل : ) سإيثثخ اعثثالييخ فثثٗ أػًثثبل  –" انًٕاطُثثخ فثثٗ انخطثثبة انثثذيُٗ انغذيثثذ
، صشؽّعز : ععشٚس فعجسط ، )ثٌمعج٘شر :  انذيًمشاطيثخ( " –انثذيٍ  –انؾٕاس انًصشٖ األنًبَٗ )انًٕاطُثخ 

 دثس ثٌغمجفز(.
  ٝرطثثٕيش انًثثُٓظ  –رطثثٕيش انًُثثبْظ سإيثثخ يؼبصثثشح )انًثثُٓظ ( : 9.00فغععجٔٝ . )ِقّععٛد ، شععٛل– 

، ثٌمج٘شر : ثٌّؾّٛػز ثٌؼشديز ٌٍضعذسيخ ٚثٌٕشعش  يؼبييش عٕدح انًُٓظ( –رصًيى ًَٔبرط ثشيغيخ انًُٓظ 
 .0، ؽ 

 (: صظععٛس ِمضععشؿ ٌّٕععج٘ؼ ثٌضععجسيخ دجٌّشفٍععز ثٌغجٔٛيععز ٌضّٕيععز 9.01سػععج ٕ٘ععذٜ ؽّؼععز .) ،  ِغععؼٛد َ
( ، ص 11) 97. ؽجِؼعز دٕٙعج ،  انزشثيخ يغهخ كهيخٔضّجء ٚثٌٛالء ثٌٛؽٕٝ فٝ ػٛء صقذيجس ثٌؼٌّٛز . ثال

 .011 - 14ص 
 ( . 9..9يععظ ،ثٌغععيذ : ) َثٌؾععضء ثٌخععجِظ، ) ثٌمععج٘شر : ثٌّشوععض ثٌمذطععٝ  انًٕاطُثثخ فثثٗ صيثثٍ انؼٕنًثثخ ،

 ٌٍذسثعجس ثالؽضّجػيز ( . 
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