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 :ا٫ٍٚ املٛقٛع  ايٓٗا١ٝ٥  املسادع١
 ؟ع/ اذنس انجس ايتعسٜف زٚادا يًُٓطل 

 ٛ ايعًِ اير٣ ٜٗتِ بٛقع املباد٨ ايعا١َ يًفهس ايؿشٝح َٛقٛع٘ ا٫ضتد٫ٍ (يًُٓطل تعسٜفات َتعدد٠ ٚيهٔ أنجس تعسٜف املٓطل زٚادًا ٖٛ عًِ ا٫ضتد٫ٍ )ٖ

 ع سدد اهلدف َٔ دزاض١ عًِ املٓطل 
 َعسف١ َباد٨ ايتفهري ايؿشٝح   (1

 ٖٞدزاض١ ٚ تكِٝٝ ايطسم ٚ املباد٨ املطتدد١َ يف ايتُٝٝص بني اسبذر ايؿشٝش١ )أٚ ازبٝد٠( ٚ اسبذر ايباط١ً )أٚ ايسد١٦ٜ( (2
 اييتاملطأي١ ا٫ضاض١ٝ  ٖٞٚايكعٝف١  ايك١ٜٛاض١ٝ اييت ٜتٓاٚهلا ا٫ضتد٫ٍ ا٫ضتٓباطٞ ٚايتُٝٝص بني اسبذ١ اسبذر املطأي١ ا٫ض

  ا٫ضتكسا١ٝ٥ٜتٓاٚهلا ا٫ضتد٫ٍ 

 ٖٚٓا ْطأٍ : ٌٖ ٖرٙ املكدَات تكدّ أضبابًا ٚد١ٗٝ يكبٍٛ ٖرٙ ايٓتٝذ١ ؟ (3

 ب  اَا اسبذ١ ا٫ضتٓباط١ٝ تهٕٛ ؾشٝش١ اٚ فاضد٠ ٚايٓتا٥ر ( بايؿدم أٚ ايهر –تٛؾف ايككاٜا ) املكدَات  (4

 ع/ سدد ايفسم بني ا٫ضتد٫ٍ ٚاسبذ١ ؟ 
 × ( ع/ اسبذ١ ٚا٫ضتد٫ٍ َرتادفإ  ) 

 ع/ ٜطتددّ َؿطًح اسبذ٘  ٚا٫ضتد٫ٍ  بطسٜك٘ تباديٝ٘؟ 
 َع٢ٓ ا٫ضتد٫ٍ ع سدد

 ع١ًُٝ عك١ًٝ ْطتدًـ َٔ خ٬هلا ْتا٥ر.    االضتدالٍ يف املٓطل ٖٛ:

 االضتٓباط ٚ االضتكسا٤ .. ايتفطري ايتكًٝدٟ

 ؟  مبجاٍ  ع/ قازٕ بني ْٛع٢ ا٫ضتد٫ٍ عٓد أزضطٛ
 : ُٖا قطُنٌي إىل ا٫ضتد٫ٍ "أزضطٛ " ٌقطِ

 َجاٍ غسح ايعسٜف املؿطًح
ٖٛ اضتد٫ٍ ٫ تتذاٚش  ا٫ضتٓباط

ْتٝذت٘ َا ٚزد يف 
َكدَات٘ اييت تهٕٛ 
 َٓٗا ذيو ا٫ضتد٫ٍ.

 ٓباطٞ تأتٞ ايٓتٝذ١ فٝ٘ ا٫ضتد٫ٍ ا٫ضت
 دا٥ُا َطا١ٜٚ أٚ أؾػس َٔ َكدَاتٗا.

 َٔ ايتفهري فٝ٘ ٜٓتكٌ يف ايػايب 

ايعاّ يًداف أٚ َٔ ايهًٞ يًذص٥ٞ.   

 نٌ إْطإ فإ
 ضكساط إْطإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إذٕ ضكساط  فإ

ٖٛ اضتد٫ٍ تأتٞ  ا٫ضتكسا٤
ْتٝذت٘ انرب َٔ 
 َكدَات٘. 

 ٫ضتد٫ٍ ا٫ضتكسا٥ٞ تأتٞ ايٓتٝذ١ انرب ا
 َٔ َكدَاتٗا.

  َٔ ٚايتفهري فٝ٘ ٜٓتكٌ َٔ اشباف يًعاّ  أ
 ازبص٤ يًهٌ.

   ٜٛعٛد تعسٜف ا٫ضتكسا٤ ايطابل ٭زضط 

إقا١َ ايربٖإ عًٞ قك١ٝ نًٝ٘ با٫عتُاد عًٞ )
أَج١ً دص١ٝ٥ هلا( أَٚٔ املعًّٛ يًُذٍٗٛ أٚ 

ت ن١ًٝ ا٫ْتكاٍ َٔ سا٫ت فسد١ٜ إىل سا٫  

 بعض اسبدٜد متدد باسبساز٠
 بعض ايرٖب متدد باسبساز٠
 بعض ايفك١ متدد باسبساز٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نٌ املعادٕ متدد باسبساز٠

 االضتدالٍ االضتكسا٥ٞ ٚ تطبٝك٘ يف ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ
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 (2012-2002/ قازٕ بني ا٫ضتكسا٤ ايتاّ ٚايٓاقـ عٓد ازضطٛ  مبجاٍ ؟)َؿس 1ع
 (2017ا٫سؿا٢٥    )  ايطٛدإ  – ايتعداد ايتاّ -/عسف اضتكسا٤ ايتاّ 2ع
 (2016-دٚز ثإ 2014-2017/ تعسض ا٫ضتكسا٤ ايتاّ عٓد ازضطٛ يًٓكد ؟ اند ؾدم ايعباز٠     )َؿس3ع
 / ٌٖ ٜؿًح اضتكسا٤ ازضطٛ ايتاّ نُٓٗر ع٢ًُ    عًٌ ملا تكٍٛ 4ع
 املُهٔ  –ايع٢ًُ  –/ عسف ا٫ضتكسا٤ ايٓاقـ 5ع
  ا٫خس َطتشطٌ  )            (    ؾح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ/ ا٫ضتكسا٤ اسداُٖا ممهٔ  6ٚع

 أْٛاع االضتكسا٤ عٓد أزضطٛ
 ا٫ضتكسا٤ ايٓاقـ ا٫ضتكسا٤ ايتاّ ) ايتعداد ايتاّ  (

ٖٛ ايرٟ ٜتِ فٝ٘ ايربٖإ ع٢ً قك١ٝ عا١َ َٔ خ٬ٍ فشـ ٚاختباز 
 نٌ اسبا٫ت اييت تتكُٓٗا تًو ايكك١ٝ 

 عا َٔ ا٫ضتٓباط ٜعتربٙ ايهجري َٔ املٓاطك١ ْٛ -1
٫ ميهٔ اضتدداَ٘ إ٫ إذا نإ َتاسا يٓا فشـ نٌ أعكا٤  -2

 ايف١٦ 

 أَج١ً  : 
قاز٠ أضٝا بٗا حبس ٚقاز٠ إفسٜكٝا بٗا حبس ٚنريو قاز٠ أٚزبا 

ٚأَسٜها ايػُاي١ٝ ٚازبٓٛب١ٝ ٚاضرتايٝا ٖٚرٙ ايكازات ٖٞ نٌ 
 قازات ايعامل 

 فإْٓا ْطتٓتر إٔ نٌ قاز٠ بٗا حبس 
 

ا٫ضتكسا٤ ٜكّٛ ع٢ً فشـ عدد ضبدد َٔ ايعاٖس٠ ) ع١ٓٝ (  ٖٛ ْٛع َٔ
 ٜٓتكٌ َٓٗا إىل ايتعُِٝ ع٢ً نٌ اسبا٫ت املُاث١ً  

 َجاٍ 
 بعض دص٥ٝات اسبدٜد متدد باسبساز٠
 بعض دص٥ٝات ايرٖب متدد باسبساز٠
 بعض دص٥ٝات ايفك١ متدد باسبساز٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 نٌ املعادٕ متدد باسبساز٠                
 َجٌ ٖرا ايٓٛع َٔ ا٫ضتكسا٤    فا٥دت٘ 

 ٜطُح يٓا بايتعُِٝ ا٫ضتكسا٥ٞ ٚا٫ْتكاٍ َٔ املعًّٛ إىل اجملٍٗٛ 
 بايعاٖس٠  ايتٓب٪ٚبريو ميهٔ 

 خ (  2017)    ْكد ْعس١ٜ االضتكسا٤ ايتاّ  عٓد أزضطٛ
 ٜفتكس ا٫ضتكسا٤ ايتاّ إىل ايكفص٠ ا٫ضتكسا١ٝ٥ املعسٚف١ ) ا٫ْتكاٍ َٔ املعًّٛ إىل اجملٍٗٛ  
 دقٝل  إسؿا٥ٞيرا ٫ ٜٛدد تعُِٝ  

 ٜطتشٌٝ اضتدداَ٘ َع اسبا٫ت اي٬ضبدٚد٠ ايعدد َجٌ ايعٛاٖس ايطبٝع١ٝ نشبات ايسَاٍ َج٬ أٚ ايٓذّٛ  

 ًُكدَات ٜعد سذ١ اضتٓباط١ٝ ٫ٕ ايٓتٝذ١ َطا١ٜٚ ي 

  ٖٛ عكِٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ف٬ ٜكدّ ددٜد 

أضاضًا سامسًا يؿدم ْتٝذتٗا اسبذ١ ا٫ضتكسا٥ٝ٘  تػهٌ َكدَات -7ع
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   ثايجا: احلذر االضتٓباط١ٝ ٚ االضتكسا١ٝ٥ 
 اٚآل : ايتفطري ايتكًٝدٟ يًشذ١ ا٫ضتٓباط١ٝ ٚا٫ضتكسا١ٝ٥ 

 اسبذ١ ا٫ضتٓباط١ٝ  اسبذ١ ا٫ضتكسا١ٝ٥ 
 . تػهٌ َكدَاتٗا أضاضًا سامسًا يؿدم ْتٝذتٗا 
  تهٕٛ "اسبذ١ ا٫ضتٓباط١ٝ" ؾشٝش١ عٓدَا تًصّ ايٓتٝذ١ يصَٚا

 املكدَات  َٓطكٝا ٚقسٚزٜا عٔ

  ) تٛؾف اسبذ١ ا٫ضتٓباط١ٝ باْٗا ؾشٝش١ أٚ باط١ً  ) فاضد٠ 
: 1َجاٍ  

 نٌ ايكطط ثدٜٝات )ؾادق١(
نٌ ايُٓٛز قطط  )ؾادق١(   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إذٕ نٌ ايُٓٛز ثدٜٝات )ؾشٝش١  ٚ ؾادق١ (

: 2َجاٍ   

٤٬   )ناذب١(نٌ ايفكسا٤ خب  
 نٌ ايتذاز فكسا٤   )ناذب١(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذٕ نٌ ا٭غٓٝا٤ خب٤٬ )سذ١ غري ؾشٝش١ ٚنٌ قكاٜاٖٗا ناذب١  (

  ٫ تػهٌ َكدَاتٗا أضاضا سامسا يؿدم ْتٝذتٗا، ٚيهٓٗا تػهٌ بعض
 ايدعِ يتًو ايٓتٝذ١ .

 ؾشٝش١" أٚ "باط١ً" َجٌ اسبذ١  ٜطتشٌٝ إٔ تهٕٛ اسبذر ا٫ضتكسا١ٝ٥"
 ا٫ضتٓباط١ٝ 

  ٜتِ تكِٜٛ اسبذر ا٫ضتكسا١ٝ٥ بٛؾفٗا أفكٌ أٚ أضٛأ،،، أق٣ٛ أٚ أقعف
 سطب َكدَاتٗا .

  ، نًُا ناْت املكدَات تسدح ايٓتٝذ١ أنجس شادت ق٠ٛ اسبذ١ ا٫ضتكسا١ٝ٥
 ٚغري إٔ ذيو ايرتدٝح ٫ تؿٌ أبدا إىل دزد١ ايٝكني فٗٞ دا٥ُا استُاي١ٝ .

: 1َجاٍ   
 َععِ ضهإ ايكاٖس٠ ٜطتددَٕٛ ا٫ْرتْت 
 َععِ ضهإ املٓٛف١ٝ ٜطتددَٕٛ ا٫ْرتْت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذٕ : زمبا ٜهٕٛ َععِ ضهإ ازبُٗٛز١ٜ ٜطتددَٕٛ ا٫ْرتْت    

١ "َععِ" ٚ ا٫ضتٓتاز بايتايٞ ؼبتٟٛ ًَشٛظ١ : املعط٢ ا٭ٍٚ ؼبتٟٛ نًُ
ن١ًُ " زمبا" فٗٞ استُاي١ٝ ٚيهٔ بدٕٚ ٖرٙ ايهًُات تؿبح سذ١ 

 اضتٓباط١ٝ ٚتهٕٛ ٜك١ٝٓٝ .
   ايؿش١ ٚايبط٬ٕ يف اسبذ١ ا٫ضتٓباط١ٝ     ايؿدم ٚايهرب يف اسبذ١ ا٫ضتكسا١ٝ٥ 
 ايؿش١ ٚ ايبط٬ٕ ٜسدعإ إىل ايع٬ق١ بني املكدَات ٚ ايٓتٝذ١ بؿسف 

ايٓعس عٔ ايٛاقع ايفعًٞ أٟ تعتُد ع٢ً ؾٛز٠ اسبذ١ ٚ يٝظ ع٢ً 
 َادتٗا.

   تهٕٛ ؾشٝش١ إذا ناْت ايٓتٝذ١ تًصّ عٔ املكدَات يصَٚا قسٚزٜا ٚإذا
 مل ٜهٔ ا٭َس نريو ناْت باط١ً.

 .ًٞايؿدم ٚايهرب يف اسبذ١ ا٫ضتكسا١ٝ٥ ٜستبط بايٛاقع ايفع 

   يًٛاقع ايفعًٞ إذا مل ٜهٔ تهٕٛ ْتٝذ١ اسبذ١ ؾادق١ إذا دا٤ت َطابك١
 ا٭َس نريو ناْت ناذب١

 َجاٍ َؿطف٢ زدٌ أعُاٍ ٚثس٣  
 ضعٝد زدٌ ايعُاٍ ٚثس٣ 

 إذٕ َٔ املسدح إٔ ٜهٕٛ نٌ زدٌ أعُاٍ ثس٣ 

  خ٬ؾ١ ايكٍٛ : إٕ ايتُٝٝص ايتكًٝدٟ بني اسبذر ا٫ضتٓباط١ٝ ٚ اسبذر ا٫ضتكسا١ٝ٥ ٜطتٓد إىل ايكٍٛ بأْٓا 
 ٝ١ ْٓتكٌ َٔ ايعاّ إيٞ اشباف أٚ َٔ ايهًٞ إىل ازبص٥ٞ .يف اسبذر ا٫ضتٓباط 
 . ًٞٚيف اسبذر ا٫ضتكسا١ٝ٥ ْٓتكٌ َٔ اشباف أٚ ازبص٥ٞ إىل ايعاّ أٚ ايه 

 ؟/ سدد اضباب ايكؿٛز يف  ايتفطري ايتكًٝد٣  يًشذ٘ ا٫ضتكسا٥ٝ٘ 1ع
ديٌ مبجاٍ                       .                قد تهٕٛ َكدَات اسبذ١ ا٫ضتٓباط١ٝ ن١ًٝ ٚ ْتٝذ١ ن١ًٝ  
.             ديٌ مبجاٍ  قد تهٕٛ اسد٣ َكدَات اسبذ١ ا٫ضتٓباط١ٝ ْٚتٝذتٗا قكاٜا خاؾ١ 
.                                     ديٌ مبجاٍ      قد تهٕٛ َكدَات اسبذ١ ا٫ضتكسا١ٝ٥ ٚ ْتٝذتٗا قكاٜا 
 ديٌ مبجاٍ                                                         سا١ٝ٥ قك١ٝ خاؾ١قد تهٕٛ ْتٝذ١ اسبذ١ ا٫ضتك 
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 ثاًْٝا : ايتفطري املعاصس يًشذ١ االضتٓباط١ٝ ٚاالضتكسا١ٝ٥

  اسبا٫تأَا ايتفطريات املعاؾس٠ يًشذر املٓطك١ فرت٣ قؿٛز ايتفطري ايتكًٝدٟ ٚ عدّ دقت٘ يف ايتُٝٝص بُٝٓٗا .٭ْ٘ ٫ ٜٓطبل ع٢ً نٌ 
 اسبذ١ ا٫ضتكسا١ٝ٥ اسبذ١ ا٫ضتٓباط١ٝ

قد تهٕٛ َكدَات اسبذ١ ا٫ضتٓباط١ٝ ن١ًٝ ٚ ْتٝذ١ ن١ًٝ .     -1
 َجاٍ :

 نٌ سٝٛإ فإ
 نٌ إْطإ سٝٛإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 نٌ إْطإ فإ

كدَات اسبذ١ ا٫ضتٓباط١ٝ ْٚتٝذتٗا قكاٜا قد تهٕٛ اسد٣ َ -2
 خاؾ١

:2َجاٍ    
 نٌ غاعس َسٖف اسبظ

 امحد غٛقٞ غاعس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إذٕ امحد غٛقٞ َسٖف اسبظ

ا قكاٜا قد تهٕٛ َكدَات اسبذ١ ا٫ضتكسا١ٝ٥ ٚ ْتٝذتٗ -1
 ن١ًٝ .   َجاٍ :

 نٌ ا٭بكاز ثدٜٝات ٚهلا ز٥ات
 نٌ اسبٝتإ ثدٜٝات ٚهلا ز٥ات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إذٕ َسدح إٔ نٌ ايجدٜٝات هلا ز٥ات

قد تهٕٛ ْتٝذ١ اسبذ١ ا٫ضتكسا١ٝ٥ قك١ٝ خاؾ١  -2  

اٍ :  نإ ط٘ سطني أدٜب ٚفًٝطٛفَج  
 نإ ايعكاد أدٜب ٚ فًٝطٛف

 أمحد يطفٞ ايطٝد أدٜب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 يرا ؼبتٌُ إٔ ٜهٕٛ أمحد يطفٞ ايطٝد فًٝطٛفا ٚأدبٝا

 تقال من الكل إلٌ اجلزء هى احلجة االستنباطًة واالنتقال من اجلزء للكل هى احلجة االستقرائًةإذن لًص من املناسب أن نقىل أن االن

. 

 الفًلشىف دلًلك اىل النجاح 
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  طا٤ َع ايتعًٌٝ( ؾح اّ خ)              يف ايع٬ق١ بني املكدَات ٚ ايٓتا٥ر بني اسبذ٘ ا٫ضتكسا٥ٝ٘ ٚا٫ضٓباطٝ٘ ف٢ ايتفطري املعاؾس تهُٔ   ايتفسق١  /1ع

  اخرت َع ايتعًٌٝ  ْطبٝ٘ ( –استُايٝ٘  –َطًك٘  -..............) تباديٝ٘عٔ َكدَاتٗا ٚفل قسٚز٠  ١ اسبذ٘ ا٫ضتٓباطٝ٘ ف٢ ايتفطري املعاؾستًصّ ْتٝذ  2ع/

  ( اخرت َع ايتعًٌْٝطبٝ٘ –استُايٝ٘  –َطًك٘  -تباديٝ٘............  )  عٔ َكدَاتٗا بػه١ٌ اسبذ٘ ا٫ضتكسا٥ٝ٘ ف٢ ايتفطري املعاؾس  تًصّ ْتٝذ/  3ع

 ايفسم بني احلذ١ االضتٓباط١ٝ ٚاحلذ١ االضتكسا١ٝ٥ يف ايتفطري املعاصس
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 ايتفسق١ بُٝٓٗا تهُٔ يف ايعالق١ بني املكدَات ٚ ايٓتا٥ر 
 يف اسبذ١ ا٫ضتكسا١ٝ٥ يف اسبذ١ ا٫ضتٓباط١ٝ

َات ٚ ايٓتٝذ١= ْصعِ إٔ ٖٓاى قٝاّ ع٬ق١ ؾاز١َ بني املكد1  
= تًصّ ْتٝذتٗا عٔ َكدَاتٗا ٚفل قسٚز٠ َطًك١ ٖٚرٙ ايكسٚز٠ يٝطت 2

 َطأي١ دزد١ ٫ٚ تستبط بؿدم أٟ قك١ٝ أخس٣ .
 = ٫ تتاثس باقاف١ قكاٜا اخس٣ اىل املكدَات 3

 َجاٍ :
 إذا ؾدم ، إٔ نٌ إْطإ فإٕ

ٚ ؾدم ، إٔ ضكساط إْطإ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 فُٔ احملتِ إٔ ٜهٕٛ ضكساط فإ
فٗرٙ اسبذ١ ؾادق١ َُٗا أقٝفت إيٝٗا َٔ َكدَات َجٌ فإذا انتػفٓا إٔ 

ضكساط قبٝح ايػهٌ ، أٚ إٔ امل٥٬ه١ خايد٠ ، فإٕ نٌ ذيو ٫ ٜ٪ثس إط٬قا يف 
١ ، فاسبذ١ ؾشٝش١ ، ؾش١ اسبذ  

 ٫ٚ ٜتٛقف ا٭َس ع٢ً املكدَات املكاف١.

ع٬ق١ املكدَات بايٓتٝذ١ يف اسبذر ا٫ضتكسا١ٝ٥ اقٌ دق١ =1
 ٚإسهاّ بدزدات سيت يف أفكٌ اسبذر ا٫ضتكسا١ٝ٥ .

= سذ١ ْتٝذتٗا تًصّ عٔ َكدَاتٗا بػهٌ استُايٞ فكط ، سٝح 2
خس٣.ا٫ستُاٍ ٖٓا َطأي١ دزد١ تستبط بؿدم قكاٜا أ  

= تتأثس باقاف١ قكاٜا اخس٣ اىل املكدَات  3  
 َجاٍ :

 َععِ ضباَٞ ايػسنات ايهرب٣ أنفا٤
 امحد ضباَٞ إلسد٣ ايػسنات ايهرب٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايرا  ؼبتٌُ إٔ ٜهٕٛ امحد ضباَٞ نف٦  

ٖرٙ سذ١ اضتكسا١ٝ٥ دٝد٠ متاَا ، ضٓفرتض إٔ َكدَتٗا ا٭ٚىل 
ٚايجا١ْٝ ؾادق١ فإٕ ؾدم ْتٝذتٗا أزدح َٔ بط٬ْٗا ، ٚيهٔ إقاف١ 

 َكدَات ددٜد٠ إىل املكدَتني قد ٜٓتر سذ١ أقعف أٚ أق٣ٛ بهجري.
 سٝح ٜتٛقف ا٭َس ع٢ً املكدَات املكاف١.

 (2016)ايطٛدإ / سدد املكؿٛد باملُاث١ً ا٫ضتكسا١ٝ٥ ؟ 1ع
 × ( / تٗدف املُاث١ً ا٫ضتكسا١ٝ٥ إىل إظٗاز ايتبأٜ ٚا٫خت٬ف بني ايػ٦ٝني ) 2ع
 ؟  / املُاث١ً سذ١ اضتكسا١ٝ٥ ديٌ مبجاٍ َٛقشا اهلدف َٔ املُاث3١ًع

 1- َفّٗٛ املُاث١ً ا٫ضتكسا١ٝ٥ : " سذ١ اضتكسا١ٝ٥ تعين ايتػاب٘ أٚ ايتٓاظس بني أَسٜٔ أٚ أنجس 
 ٖٛ ضباٚي١ غسح أَس غري َأيٛف باإلغاز٠ إىل بعض ايطُات اييت ٜػازى فٝٗا غ٦ٝا آخس َأيٛف . ٔ املُاث١ً :اهلدف َ-2

فإذا مل تهٔ ترٚقت أبدا طعاَا َعٝٓا ، مسو ايطاملٕٛ َج٬ ، ٚ أزدت إٔ أبني يو َرام ٖرا ايٓٛع َٔ ايطُو ، فإْين أقٍٛ يو إٔ َراق٘  َجاٍ :
 يبٛزٟ ايرٟ ضبل يو تٓاٚي٘ َٔ قبٌ .ٜػب٘ إىل سد بعٝد َرام مسو ا

 املُاث١ً ٖٞ سذ١ اضتكسا١ٝ٥ :-3
إٔ )أ(  ْطتددّ فٝٗا متاث٬ً بني غ٦ٝني ٫ضتٓتاز إٔ ايػ٦ٝني ٜتُاث٬ٕ يف دٛاْب أخس٣ غري اييت ْعسفٗا ، فإذا نإ يدٜٓا غ٦ٝإ )أ،ب( ٚ عسفٓا

فإْٓا ْطتدٍ اضتكسا٥ًٝا إٔ )ب( تتطِ أٜكا باشباؾ١ٝ )ٚ(ٜتطِ باشبؿا٥ـ )ز،د،ٖـ،ٚ( ٚ إٔ )ب( تتطِ باشبؿا٥ـ )ز،د،ٖـ( ،   
َجاٍ  

 ميهٓٓا ؾٝاغ١ ٖرٙ اسبذ١ ا٫ضتكسا١ٝ٥ نُا ًٜٞ : 
 ـ :  ز ، د ، ٖـ ، ٚتتؿف ضٝازتٞ عامل١ٝ ايؿٓع بـ

 ضٝازتٞ عامل١ٝ ايؿٓع زخٝؿ١ ايجُٔ ٚتٛفس يف اضت٬ٗى ايٛقٛد
 ضٝازتٞ ْادز٠ ا٫عطاٍ ، َٛثٛم فٝٗا .

 ضٝاز٠ ؾدٜكٞ ضتهٕٛ عامل١ٝ ايؿٓع مماث١ً يطٝازتٞ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذٕ ضٝاز٠ ؾدٜكٞ ضتهٕٛ َٛقع ثك١
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 خاَطا : دٚز االضتدالٍ االضتكسا٥ٞ يف بٓا٤ ايعًِ ٚ اخرتاع ايتهٓٛيٛدٝا  ( أ

 ديٌ مبجايني سبٌ َػانًِٗ ايعًُٝ٘  .                                                                 ا٤ يًعًُ ٜكدّ ا٫ضتكسا٤ ايتُجًٝٞ اضتبؿازات /1ع (ب

 ٜطٌٗ انتػاف ايتػاب٘ بِٝٓٗ )      (    ؾح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ ا٫ضتكسا٤ ايتُجًٝٞ  ؼبت٣ٛ ع٢ً  غ٦ٝني   /2ع (ت

 ديٌ مبجايني  إ فٝٗا ايعًُا٤ بفهس٠ املُاث١ً يًتٛؾٌ إىل سًٍٛ ملػه٬تِٗؼبفٌ تازٜذ ايعًِ بايعدٜد َٔ ا٭َج١ً اييت اضتع/  3ع (خ

  ٜكدّ ا٫ضتكسا٤ ايتُجًٝٞ اضتبؿازات ١َُٗ يٝظ فكط يٮفساد ايعادٜني يف سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ ، ٚإمنا يًعًُا٤ 

 ٜطاعد ايعًُا٤ ع٢ً حبجِٗ عٔ سًٍٛ  يًُػه٬ت  -1

 ايطٌٗ انتػاف ايتػاب٘ بُٝٓٗا  ٚاملبدع ٚسدٙ  ٖٛ ايرٟ ٜهتػف٘  ا٫ضتكسا٤ ايتُجًٝٞ  ؼبت٣ٛ ع٢ً  غ٦ٝني  يٝظ َٔ -2

تٓاٍٚ خربتني َٓفؿًتني ٚ َتباعدتني ، ٚ ٜهػف َا بُٝٓٗا َٔ متاثٌ مل ٬ٜسع٘ أسد غريٙ َٔ قبٌ ثِ ٜتٛؾٌ َٔ خ٬ٍ ٖرٙ  -3
 املُاث١ً إىل سٌ املػه١ً

 . هس٠ املُاث١ً يًتٛؾٌ إىل سًٍٛ ملػه٬تِٗؼبفٌ تازٜذ ايعًِ بايعدٜد َٔ ا٭َج١ً اييت اضتعإ فٝٗا ايعًُا٤ بف -4

 -:أزمشٝدع ٚايتاز(    1)َجاٍ
انتػاف أزمشٝدع يكإْٛ اإلشاس١ ٚسٌ َػه١ً تاز املًو)ضريانظ( ٚذيو َٔ خ٬ٍ إدزاى أٚد٘ ايػب٘ بني اْػُاع دطُ٘ يف املا٤ ٚبني اْػُاع 

ٕ ايتاز ذٖب ؾايف َطا٣ٚ يٛشٕ ايتاز  ثِ غُظ ايتاز  ا٫خس يٓعًِ ايفسم ٚتأند َٔ ذيو بػُظ ٚشا٤ ٚع٬ق١ املا٤ املصاح باسبذِ ايتاز يف امل
 .ٚتٛؾٌ اىل إ ايتاز َػػٛؽ بايفعٌ دٕٚ إ ٜتًف٘

 دٚز اٍٚ ( 2017)ايطٛدإ                                                 ديٌ ع٢ً ذيو                                    ع/اعتُد زذز فٛزد  ع٢ً املُاثً٘ ا٫ضتكسا٥ٝ٘ يف تفطري ايرزٙ 
 ًْٝص بٛز" تسنٝب ايرز٠  ---( "زشزفٛزد2َجاٍ )
 :ا٭َج١ً اسبدٜج١ يًُجاي١ ا٫ضتكسا١ٝ٥ َٔ 

 .افرتض زشزفٛزد  إٔ ايرز٠ متاثٌ ايٓعاّ ايػُطٞ ، أٟ تعٌُ نُا يٛ ناْت ْعاَا مشطٝا َؿػسا " 
 ٓات املٛدب١ تكع أٜكا يف َسنص ايرز٠ .فهُا إٔ ايػُظ تكع يف َسنص ايٓعاّ ايػُطٞ ، فإٕ ايػش 

 ٚ نُا إٔ نٌ ايهٛانب تدٚز سٍٛ ايػُظ ، فإٕ اإليهرتْٚات تدٚز سٍٛ َسنص ايرز٠ سا١ًَ َعٗا ايػشٓات ايطايب١

 ( فسْهًني )ايهٗسبا٤ ٚايربم (3َجاٍ)
 " ايعامل ٚ ايطٝاضٞ ا٭َسٜهٞ " فساْهًني 

  ني ظاٖس٠ ايربم  .أنتػف أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايَٛكات ايهٗسبا١ٝ٥ ٚ ب 

 . ٖٓا تطا٤ٍ ٌٖ ٖرا ايتػاب٘ ٜعين إٔ ايربم ٖٛ أسد أغهاٍ ايهٗسبا٤ ٚ 

 ٚاعترب إٔ ٖرا فسقا عًُٝا ٚ ذبكل َٓ٘ ٚ اْت٢ٗ إىل إٔ ايربم بايفعٌ ٖٛ غهٌ َٔ أغهاٍ ايهٗسبا٤. 
 

 املٓٗر ايعًُٞ ٚاالضتكسا٤ ايتكًٝدٟ

  اذنسُٖا                                                                                                                                   يًُٓٗر ايع٢ًُ َعٓٝإ ع /
 املعين ايجاْٞ  املعين ا٭ٍٚ 

املعسف١ املٓٗذ١ٝ املٓع١ُ اييت ْطتددَٗا بػسض فِٗ ايعٛاٖس ٚتفطريٖا 
. 

املدتًف١ بد٤ا َٔ  ٖٚٛ ٚؾف ٜطًل ع٢ً نجري َٔ املعازف اإلْطا١ْٝ
 ايفٝصٜا٤ ٚايهُٝٝا٤ ٚايفًو إىل ايتازٜذ ٚايطٝاض١ ٚعًِ أؾٍٛ ايفك٘.

طسٜك١ ضبدد٠ يف ايطعٞ عبٛ اسبؿٍٛ ع٢ً املعسف١ املٓع١ُ بإتباع قٛاعد املٓٗر 
 ايتذسٜيب ) امل٬سع١ ٚايتذازب ٚايفسٚض( .

ايٓتا٥ر  تهساز -اختباز ايككاٜا  -ٜٚتُٝص خبؿا٥ـ َتعدد٠ أُٖٗا )املٛقٛع١ٝ 
ثِ ايطٝطس٠ عًٝٗا ٚايتشهِ  -ٚايتٓب٪  بايعٛاٖس  -إذا اتبعٓا ْفظ ايػسٚط 

 فٝٗا (.
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 ّ ( اسد أِٖ زٚاد املٓٗر ايعًُٞ احلدٜح 1626ـ  1561فساْطٝظ بٝهٕٛ ) 

 )عًٌ  (                                                              ٜعد ايفًٝطٛف ا٫ظبًٝصٟ " فساْطٝظ بٝهٕٛ اسد أِٖ زٚاد املٓٗر ايعًُٞ اسبدٜحع/ 
  دٚز اٍٚ(2017بل ٚايسٜادٙ ٚا٫ع٤٬ َٔ غإ املٓٗر ايع٢ًُ   .                 عكب بساٜو                        ) ايطٛدإ طع/ ٜعترب بٝهٕٛ ي٘ اي

 اسبكازات ايػسق١ٝ ٚايْٝٛا١ْٝ قد ضاُٖت ف٢ ٖرا املٓٗر ع٢ً ايسغِ َٔ إ املٓٗر ا٫ضتكسا٢٥ ف٢ ؾٛزت٘ اسبدٜج١ ٜٓطب يبٝهٕٛ ا٫ إ نٌ   -1
 يكد أدزى بٝهٕٛ اسباد١ إىل َٓٗر ددٜد أٚ أدا٠ ددٜد٠ )اٚزدإْٛ ددٜد ( يًهػف ٚا٫خرتاع بدٍ َٔ )اٚزدإْٛ أزضطٛ ايكدِٜ(.  -2

 اْب ا٫ػبابٞزفع بٝهٕٛ غعاز املعسف١ ق٠ٛ ٚقدّ بٝهٕٛ ز٩ٜت٘ ازبدٜد٠ َٔ خ٬ٍ َٓٗذ٘ بني ازباْب ايٓكدٟ ٚازب  -3
 اجلاْب ايٓكدٟ ف٢ َٓٗر فساْطٝظ بٝهٕٛ – 1

 عًٌ                                                                          ٜعد ازباْب ايطًيب ) اهلد٢َ ( َٔ أِٖ دٛاْب املٓٗر عٓد بٝهٕٛ  ع/  
 ٝاع ا٭زضطٞ.يكد اْتكد بٝهٕٛ طسم ايتفهري ايكدمي١ ايعك١ُٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايك 

  )نُا ذبدخ عٔ ايعدٜد َٔ أْٛاع ا٭خطا٤ اييت ٜتعسض هلا اإلْطإ ) بطبٝعت٘ أٚ عٔ طسم ايتعًِٝ ٚايتٓػ١٦ 

 ٝ١َٝٛ ( ٚأطًل عًٞ ٖرٙ ا٭خطا٤ ) اضِ ا٭ٖٚاّ ٚا٭ٚثإ ( ٚأزاد َٓا إٔ ْهٕٛ يف غا١ٜ اسبرز ٚايٝكع١ ٭ْٗا تكًًٓا يف  ) ايعًِ أٚ سٝاتٓا اي
 فهري ايطًِٝ .ٚمتٓعٓا َٔ ايت

 أٖٚاّ بٝهٕٛ األزبع١ 

 اند ؾدم ايعبازٙ                                          ع/ٜعد  ِٖٚ ازبٓظ ايبػس٣ دا٤ عاّ بني ايبػس                                                      
   (١2014 ايبػسٜ٘ )         (قح ؾح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ     )َؿس ع/ اٖٚاّ ازبٓظ عٓد بٝهٕٛ ٢ٖ  ا٫خطا٤  ايت٢ ٜكع فٝٗا ا٫ْطإ حبهِ طبٝع

  دٚز اٍٚ 2016َؿس                                 ع /ٜس٣ بٝهٕٛ إ اٖٚاّ  ازبٓظ ايبػس٣ متٓعٓا َٔ ايتفهري ايطًِٝ    . ٚقح مبجاٍ                                                  
 ١َ َٚػرتن١ بني نٌ ايبػس ٖٞ أخطا٤ ٚدا٤ً عا  -1
 ف٬ ٜكبٌ إ٫ َا ٜسق٢ غسٚزٙ ٫ٚ ًٜتفت اىل ايتذازب ايت٢ ٫ تسق٢ ٖٛاٙ   -َتأؾ١ً يف تسنٝب ايعكٌ ا٫ْطا٢ْ     -2

 َجاٍ : ايتطسع يف اسبهِ  دٕٚ اضاع َتني                                  
 د ٚادي١تب٢ٓ زأ٣ جملسد اْتػازٙ ٚاُٖاٍ نٌ َا ٜعازق٘ َٔ غٛاٖ  -3

  اخرت َع ايتعًٌٝ            ( ٝ٘ا٫ْفعاي– ٝ٘ايبدْ – ١ٝا٫دتُاع –ع/تٓػا اٖٚاّ  ايهٗف عٔ ايتهٜٛٔ  اشباف َٔ ايٓاسٝ٘ ) ايٓفطٝ٘ 
 ٖٞ أخطا٤ ْتٝذ١ ايتهٜٛٔ اشباف َٔ ايٓاس١ٝ ايبد١ْٝ ٚاير١ٖٝٓ ٚايرتب١ٝ. -
 متجٌ ْكاط ايكعف يف نٌ غدـ ٫ٚ ميهٔ سؿسٖا  -

ثكافت٘( ذبؿس عكًٝت٘ يف إطاز َعني َٔ ايتفهري يف إٔ ٜعٝؼ يف  -َٗٓت٘  -ب١ٝ٦ٝ  -ٕ إٕ نٌ َا ؼبٝط بايفسد َٔ ظسٚف )تسب١ٝ ٜٚس٣ بٝهٛ -
 ٚادٟ َٓعصٍ أٚ نٗف خاف ب٘ 

 َجاٍ : بعض ايعكٍٛ تتذ٘ ْـشٛ ايكدِٜ ٚأخس٣ تتذ٘ ْـشٛ ازبدٜد ٚقً٘ َٔ ايعكٍٛ ايٓاقد٠ . 
  قع ؾح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ                                                                                                                           اثازٙ يًُتاعب  )           (  ع/ تعد اٖٚاّ ايطٛم انجس ا٫ٖٚاّ 

 قع ؾح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ                                                                                                  )           (                    ْتٝذ١ ا٫ضتدداّ اشباط٧ يًػ١  اٖٚاّ ايطٛم  ع/
 ٖٞ أخطا٤ ْتٝذ١ ا٫ضتدداّ اشباط٧ يًػ١ ٚغُٛض أيفاظٗا .  -1
 ١ يف ايٓٛادٟ ٚا٭ضٛام.فايٓاع ٜتشدثٕٛ بًػ١ بعٝد٠ عٔ ايكبط املٓطكٞ ٚتفكد ا٭يفاظ َعاْٝٗا اسبكٝكٝ  -2

 ٜٚس٣ بٝهٕٛ إٕ اإلْطإ ٜعٔ أْ٘ قادز عًٞ إٔ ٜتشهِ يف ايًػ١ ٚيهٔ تعٛد ا٭يفاظ تتشهِ يف ايعكٍٛ.   -3
 ٢ٖٚ أنجس ا٭ْٛاع إثاز٠ يًُتاعب ٢ٖٚ اييت أؾابت ايفًطف١ بايطفطط١ ٚازبُٛد-4
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  ذٖٓٝ٘ ( اخرت َع ايتعًٌٝ –ْفطٝ٘  –٘ َهتطب –ع/اخطا٤ املطسح عٓد بٝهٕٛ  تهٕٛ ................) فطسٜ٘ 
  ذيو ع/ اٖٚاّ املطسح اخطا٤ ٜكع فٝٗا ا٫ْطإ ْتٝذ٘ تاثس٠ بازا٤ املػاٖري                                                         ٚقح

 ٖٞ أخطا٤ يٝطت فطس١ٜ )َهتطب١( تٓػأ بطبب ايتأثس بٓعسٜات ايكدَا٤ دٕٚ ْكد أٚ حبح  -1
 ٕ ايػدـ َتفسز يف َطسح دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ا٣ دٚز يريو .ٚنأ  -2
 فايٓاع يف نٌ َهإ ٜتأثسٕٚ بآزا٤ ٚاملػاٖري ٜٚطًُٕٛ بآزا٥ِٗ . -3

 ازباْب ا٫ػبابٞ يف َٓٗر فساْطٝظ بٝهٕٛ
 ؿس(خ.ع 2017َٚقح مبجاٍ )  طسٜك١ انجس فاع١ًٝ ف٢ تفطري ايعٛاٖس   يف َٓٗر فساْطٝظ بٝهٕٛازباْب ا٫ػباب٢  ميجٌع/ 

َجاٍ دزاض١ ظاٖس٠ )اسبساز٠( مجع ايعدٜد َٔ املعًَٛات عٔ ا٭غٝا٤ اييت بٗا سساز٠ َجٌ   مجع املعًَٛات املتعًك١ بايعاٖس٠ عٔ طسٜل امل٬سع١ ( 1
 سساز٠ ايػُظ ٚ سساز٠ ايها٥ٓات اسب١ٝ .

 ( تستٝب املعًَٛات ف٢ ث٬خ قٛا٥ِ 2

 ايتفاٚت )ايتدزز ( ايػٝاب اسبكٛز

اسح ايعٛاٖس اييت تعٗس فٝٗا ٜٚكع فٝٗا ايب
 ؾف١ َا فاسبساز٠  تعٗس يف ايػُظ ٚايٓاز 

ٜٚكع فٝٗا ايباسح ايعٛاٖس اييت تػٝب 
 عٓٗا ٖرٙ ايؿف١ فاسبساز٠ تػٝب َجٌ ايجًر 

ٜٚكع فٝٗا ايباسح ايعٛاٖس اييت تتفاٚت فٝٗا 
ٖرٙ ايؿف١ فاإلْطإ دزد١ سسازت٘ ْٗازًا َستفعًا 

 ٚي٬ًٝ َٓـدفك١ 

 )نًُا ظبد سسن١ ظبد سساز٠ ٚنًُا تٓعدّ اسبسن١ تٓعدّ اسبساز٠ ٚيهُا تصٜد اسبسن١ تصداد اسبساز٠ (يكٛا٥ِ ملعسف١ َا تدٍ عًٝ٘ ( ذبًٌٝ ا3
 . َجاٍ إٕ  اسبسن١ ع١ً  اسبساز٠  ( تفطري  ايعاٖس٠ ٚايٛؾٍٛ إىل ايكإْٛ ٚايتع4ُِٝ 

               .                                                                                                                                                                                                      ع /عكب بس ا٥و ع٢ً َٓٗر بٝهٕٛ                              

 يٛقا٥ع ازبص١ٝ٥ إىل ايتعُُٝات ايه١ًٝ ٜعد َٓٗر بٝهٕٛ ٚض١ًٝ يًهػف ٚا٫ْتكاٍ َٔ ا  -1
٫ ٜهفٞ يًرب١ٖٓ ع٢ً ؾش١ ايتعُِٝ إٔ ٜأتٞ َ٪ٜدا حبا٫ت َتعدد٠ ٫ٕ ساي١ ضًب١ٝ َعازق١ تفػٌ ع١ًُٝ ايتعُِٝ ٖٚرا ٖٛ يب    -2

 طسٜك١ ا٫ضتبعاد عٓد بٝهٕٛ .
 ٜاد٠ ٚاإلع٤٬ َٔ غإٔ املٓٗر ايعًُٞ ايتذسٜيب يبٝهٕٛ .سكا ٫ ٜأخر ايعًُا٤ اآلٕ مبجٌ ٖرٙ ايكٛا٥ِ يف أحباثِٗ ٚيهٔ ٜبكٞ فكٌ ايطبل ٚايس -3

 ٜعاب ع٢ً بٝهٕٛ اْ٘ اغفٌ خط٠ٛ ايفسض ايعًُٞ زغِ أ١ُٖٝ ايفسٚض نُسس١ً أضاض١ٝ يف ايٛؾٍٛ إىل ايكإْٛ . -4

 ٫ٕ ايكإْٛ يف اسبكٝك١ صبُٛع١ َٔ ايفسٚض أثبتت ايتذسب١ ؾشتٗا .           
 ضتكسا٥ٞ ايتذسٜيبضابعا : َساسٌ )خطٛات ( املٓٗر اال

  ديٌ ع٢ً ذيو                                                                                   ميس املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ ايتكًٝدٟ بج٬خ َساسٌ يًٛؾٍٛ إىل ايتفطري ايؿشٝح يًعٛاٖس ع 
 يتذسب١.سٝح ٜدٚز فٝٗا اسبدٜح سٍٛ امل٬سع١ ٚا املسس١ً ا٭ٚىل َسس١ً ايبشح: -1
 ٚاييت تتعًل بدٚز ايفسٚض يف ايبشح ايعًُٞ  املسس١ً ايجا١ْٝ َسس١ً ايهػف )ايفسض( : -2
 فتتعًل بطسم ايتشكل َٔ ؾدم ايفسٚض ٜٚتشٍٛ ايفسض إىل قإْٛ عًُٞ. املسس١ً ايجايج١ َسس١ً ايربٖإ )ايكإْٛ(: -3
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 أٚال َسس١ً ايبشح 

                   ايتذسب٘ ( –2016َؿس ) امل٬سع٘                                                                                                                                         ع/ َا املكؿٛد بهٌ َٔ                        
  قع ؾح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ                                                                                                                             ع/ تطتبعد امل٬سع٘ اضتدداّ ايعكٌ  )         (                

  ٚقح ذيو                                                                                                                                                                               ع/ ايتذسب٘ تدخٌ َؿطٓع َٔ ايباسح                   
 ايتذسب١ امل٬سع١

 ٖٞ َػاٖد٠ دقٝك١ يعاٖس٠ َا  -
 ٜٛد٘ فٝٗا ايباسح سٛاض٘ ٚعكً٘ ٚأدٚات٘  بػسض دزاضتٗا  ٚ  يًهػف عٔ خٛاؾٗا . -
 ٬سع١ ٜساقب ٜٚطذٌ ايعاٖس٠ ٜطتددّ اسبٛاع ٚايعكٌ .ايباسح يف امل -

َٔ ٖٓا فٗٞ تعد تدخ٬ اػبابٝا َٔ داْب ايعكٌ إلدزاى ايؿ٬ت بني ايعٛاٖس اييت 
 تعذص ايعًُٝات اسبط١ٝ عٔ إدزانٗا

ٖٞ تدخٌ ايباسح يف ايعٛاٖس ايطبٝع١ٝ بإدسا٤ات َؿطٓع١  ع٢ً دص٥ٝات ايعاٖس٠   -
 ايطبٝع٢   يًؿٛز٠ اييت تبدٚ عًٝٗا يف ايعامل زبعًٗا تبدٚا يف ؾٛز٠ طبايف١

 َٔ خ٬ٍ 
 تعدٌٜ ايعسٚف اييت تٛدد فٝٗا  -أ

 تعدٌٜ ايرتنٝب اشباف بٗا  -ب
 بٗدف ايهػف عٔ ايكٛاْني املفطس٠ يًعاٖس٠  

  قع ؾح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ                                                                 )           (                                                       ٬َسع١ َطتجاز٠صبسد ايتذسب١    ع/ 

 ايباسح ٜساقب ٜٚطذٌ ايعاٖس٠ نُا ٖٞ دٕٚ تػري فٝٗا . امل٬سع١ : 

 : ايباسح ٜساقب ٜٚدزع ايعاٖس٠ يف ظسٚف ٜعدٖا بٓفط٘ يتفطري ايعاٖس٠ .ايتذسب١ 
  اذنسٖا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         َتعدد يًتذسب١ أغساض  / ع

 ايتدخٌ يف ايعٛاٖس يًهػف عٔ فسض َعني . .1

 ايتشكل َٔ ؾدم فسض َعني حملاٚي١ يتأٜٝد أٚ تفطري أَس َٛقع غو. .2

 ايكٝاّ بع١ًُٝ نػف ْتٝذ١ غري َعسٚف١. .3

 أْٛاع ايتذسب١ : ( ز
 ايعًُٝ٘ ( –ايطًبٝ٘  –) املسدبً٘                                                                                          ع/ قازٕ بني  ايتذسب٘

 ( دٚز اٍٚ 2017ايطٛدإ )                  ؾح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ )              (ع/ ايتذسب٘ ايع١ًُٝ دبسب٘ َسدبً٘ 

  . ٖٞ أٚىل َساسٌ املٓٗر ايتذسٜيب -
٢ٖٚ دبسب١ أٚي١ٝ ملعسف١ َا ٜرتتب ع٢ً  -

 إدسا٥ٗا َٔ آثاز 
ًٜذأ إيٝٗا ايباسح إذا نإ ػبٌٗ خٛاف  -

ا٭غٝا٤ اييت ٜدزضٗا يًٛؾٍٛ إىل أسد 
 ايفسٚض.

 : َعسف١ اثس دٚا٤ ددٜد ع٢ً َسض َا  َجاٍ

٫ ٜتدخٌ ايباسح فٝٗا ٭ٕ  -
 ايطبٝع١ تكّٛ بٗرا ايدٚز 

تػريات ٜكّٛ ايباسح مبتابع١ اي -
 اييت أسدثتٗا ايطبٝع١ بايتذسب١ 

َساقب١ اثاز ايطٍٝٛ  َجاٍ
 ٚايص٫شٍ ٚايربانني 

تعترب أخس َساسٌ املٓٗر ايتذسٜيب ٚفٝٗا  -
 ٜتدخٌ ايباسح دبسٜبًٝا يًتشكل َٔ ؾش١ ايفسض  

 تٗدف يػا١ٜ أنجس ٚقٛسًا َٔ ايتذسب١ املسدب١ً .  -
 تٗدف ايٛؾٍٛ إىل ايكإْٛ . -

 اسبساز٠ ع٢ً متدد املعادٕ  َعسف١ اثس َجاٍ
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 ( دٚز اٍٚ 2016ايطٛدإ)                                                                                              ع/ سدد ايػسٚط ايٛادب تٛافسٖا يف ايتذسب٘ ايعًُٝ٘ ؟
 ١ٝ ٚاضتبعاد اآلزا٤ ايد١ٜٝٓ ٚايطٝاض١ٝ ٚايػدؿ املٛقٛع١ٝ ٚاسبٝاد -1
 يهٌ َا ٖٛ غري َتٛقع .  ايٝكع١ ٚا٫ْتباٙ -2
 َٚٔ أُٖٗا :  َساعا٠ ايكٛاعد ا٭خ٬ق١ٝ -3

 أ ( عدّ إسبام ايكسز خاؾ١ ع٢ً ايبػس . 
 ب( اسبؿٍٛ ع٢ً املٛافكات ايكا١ْْٝٛ عٓد إدسا٤ ايتذازب . 

      ًَشٛظ١ ٖا١َ:
ٔ َساسٌ املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ إ٫ إُْٗا َتداخًتإ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ فايباسح ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ امل٬سع١ ٚايتذسب١ َسسًتإ َتتابعتإ َ   

 ٬ٜسغ مل ػبسب ثِ ٬ٜسغ ْتا٥ر ايتذسب١
 املسس١ً ايجا١ْٝ َسس١ً ايهػف )ايفسض ايعًُٞ (

 ع/ َا املكؿٛد بايفسض ايع٢ًُ 
 ٖٛ تفطري َ٪قت أٚ اقرتاح سبٌ َػه١ً ايبشح 

  يف املٓٗر ايع٢ًُ  ا٫ضتكسا٢٥ ايتكًٝد٣ ٗذ١ٝق١ُٝ ايفسٚض ٚأُٖٝتٗا املٓ ع/ سدد
 ايهػف عٔ ايع٬قات بني ايعٛاٖس .  -1
 تكٝل ايفذ٠ٛ  بني ا٭َج١ً ازبص١ٝ٥ ٚايكإْٛ ايعاّ .  -2
 ايفسض ايرٟ ْتأند َٔ ؾدق٘ ٜؿبح قاًْْٛا ٚتتػري قُٝت٘ ٚٚظٝفت٘  -3

 تكٛدْا  يًشكٝك١ ايفسض اشباط٧ ْطتبعدٙ .... َع َساعا٠ إٔ ايفسٚض اشباط١٦ قد -4
 ؟ايفسض ايعًُٞايٛادب تٛافسٖا  ػسٚط ع/ سدد اي

 ٜعتُد ع٢ً امل٬سعات ٚايتذازب . -1
 ؽبًٛ َٔ ايتٓاقض . -2
 ٫ ٜتعازض َع سكا٥ل ايعًِ ايجابت١ إ٫ يٛ نإ ايباسح يدٜ٘ أدي١ ددٜد٠ .  -3
 إٔ ٜهٕٛ ٚاقعٞ سطٞ ميهٔ ايتشكل َٓ٘   -4

  قع ؾح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ                                                                                                                                  ٚ تعًُ٘  )        ( ع/ ايفسض ايع٢ًُ  ميهٔ ْكً٘ ا
١ًٝ ٚقع ايكسٚض ٜؿعب تعًُٝٗا أٚ ْكًٗا َٔ باسح ٭خس فٗٞ تسدع  يكدز٠ إذا نإ َٔ املُهٔ تدزٜب ايباسجني ع٢ً نٝف١ٝ إدسا٤ امل٬سعات ٚايتذازب ــــ  فإٕ عُ

 ايباسح ع٢ً :
 )) ايتدٌٝ ــــ  ثكافت٘ ايٛاضع١ ــــ ايتأٌَ ايفًطفٞ (                     

 املسس١ً ايجايج١ َسس١ً ايربٖإ أٚ ايتشكل َٔ صدم ايفسٚض
  ع/ اغسح َفّٗٛ َسسً٘ ايربٖإ   مبجاٍ

 يفسٚض تأت٢ ايتذسب١ يًتأند َٔ ؾدقٗا بايتذسب١ . بعد ٚقع ا -1
 تعتُد ايتذسب١ ع٢ً قسٚز٠ ايتطًِٝ بفهس٠ ايع١ً ٚاملعًٍٛ  . -2

 : ا٭طبا٤ ئ ٜطتطٝعٛا َعازب١ َسض إ٫ بعدد َعسف١ ايطبب . َجاٍ
 : املٗٓدضٕٛ ٜطتطٝعٕٛ ايتشهِ ف٢ ٖبٛط ا٫زض ف٢ َٓطك١ َع١ٓٝ اذا عسفٛا ضبب اهلبٛط  َجاٍ
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 ديٌ ع٢ً ذيو                                                                         ػبب َساعاتٗا   ني ْتشدخ عٔ َعين ايطبب١ٝ أٚ ايع١ً ٚاملعًٍٛ ٖٓاى ْٛعإ َٔ ايػسٚط سع/ 
 ايػسط ايهايف ايػسط ايكسٚزٟ

 ٖٛ ايػسط ايرٟ ٫ ميهٔ إٔ ذبدخ ايعاٖس٠ إ٫ يف ٚدٛد٠ 
ع٢ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ غسط قسٚزٟ يدخٛيو  َجاٍ : سؿٛيو

 ازباَع١ 

 ٖٛ ايػسط املهٌُ سبدٚخ ايعاٖس٠
َجاٍ : سؿٛيو ع٢ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ غسط قسٚزٟ يدخٛيو ازباَع١ 

 ٚيهٔ ٫ بد إٔ ذبؿٌ ع٢ً صبُٛع َعني )غسط نايف( 

 ًَشٛظ١  :  
 تػري ن١ًُ ع١ً إىل ايػسط ايكسٚزٟ ٚأسٝاْا  ايػسط  ايهايف .  -1

 ايع٬ق١ ايع١ًٝ  ٫ ْهتػفٗا إ٫ بايتذسب١ ٭ْٗا يٝطت  َٓطك١ٝ ؾٛز١ٜ.-2
 

 طسم دٕٛ ضتٝٛازت ٌَ
 قدّ دٕٛ ضتٝٛازت ٌَ مخظ طسم ٫ختباز ؾدم ايفسٚض نٞ ٜت٬ف٢ عٝٛب طسٜك١ فسْطٝظ بٝهٕٛ يف ايتٛؾٌ إىل أضباب عًٌ سدٚخ ايعٛاٖس

 االتفامطسٜك١  -1
  ايت٬شّ يف ايتػري ( اخرت َع ايتعًٌٝ–ايبٛاق٢  -ا٫تفام –ٖرٙ تعرب عٔ طسٜك٘..... ) ا٫خت٬ف  ظسف ٚاسد ٜهٕٛ ٖٛ عً٘ ايعاٖس٠ أذا اغرتاى سايتإ أٚ أنجس يعاٖس٠ يفع /

  ع/ اغسح طسٜك٘  ايت٬شّ يف اسبكٛز
 2016ايطٛدإ                                                                                                                              ع/ ايت٬شّ بني ايعً٘ ٚاملعًٍٛ تعرب عٔ طسٜك١ ا٫تفام  عٓد ٌَ   اغسح ذيو                               

  دٚز ثا٢ْ 2003قح ؾح اّ خطا َع ايتعًٌٝ  َؿس                    ع/ طسٜك٘ ا٫تفام  عٓد ٌَ  تعرب عٔ َعسف٘ ٜكٝٓٝ٘  )                        (                                          
 * أذا اغرتاى سايتإ أٚ أنجس يعاٖس٠ يف ظسف ٚاسد ٜهٕٛ ٖٛ عً٘ ايعاٖس٠ .

 * ٚدٛد ايع١ً ٜع٢ٓ ٚدٛد املعًٍٛ ) ايت٬شّ يف اسبكٛز ( . 
دتِٗ سدخ هلِ تطُِ بطبب تٓاٍٚ ايطعاّ ٚعٓد ض٪اهلِ عٔ َجاٍ  :أضس٠ َه١ْٛ َٔ صبُٛع١  ا٭فساد تٓاٚيٛا ٚدب٘ طعاّ يف َطعِ ٚبعد عٛ

 ٚفكًا هلرٙ ايطسٜك١ ٜهٕٛ ايعؿري ٖٛ ضبب سدٚخ املسض .  -أْٛاع ايطعاّ ٚدد أِْٗ طبتًفني فُٝا عدا أِْٗ مجٝعًا تٓاٚيٛا عؿري ٚاسد 
 ضبب ايعاٖس٠ ) ْكد ٖرٙ ايطسٜك١ ( : قد ٜهٕٛ ٖٓاى ضبب أخس غري ايرٟ ْعسف٘ ٜهٕٛ ٖٛ عًىب هذه الطريقة

 االختالفطسٜك١  -2
  ايت٬شّ يف ايتػري ( اخرت َع ايتعًٌٝ–ايبٛاق٢  -ا٫تفام –......) ا٫خت٬ف تعرب عٔ طسٜك١  يف مجٝع ايعسٚف فُٝا عدا ظسف ٚاسد اسبا٫ت  تتفكإ عٓدَا ع/

  ) ايت٬شّ يف ايػٝاب( ) ايٛد٘ ايطًيب يًشكٛز(ع/ سدد طسٜك٘    

 املعًٍٛ ) ايت٬شّ يف ايػٝاب( ) ايٛد٘ ايطًيب يًشكٛز(  إذا غابت ايع١ً غاب -1
 فٝهٕٛ ٖرا ايعسف ٖٛ عً٘ ايعاٖس٠   -إذا ٚددت ساي١ ذبدخ فٝٗا ايعاٖس٠ ٚأخس٣ ٫ ذبدخ .ٚاسبايتإ تتفكإ يف مجٝع ايعسٚف فُٝا عدا ظسف ٚاسد  -2

عٛدتِٗ سدخ هلِ تطـُِ  ٚ يـٓفرتض إٔ ) أضـا١َ ( نـإ َـٔ بـني اجملُٛعـ١ ايـيت          َجاٍ : أضس٠ َه١ْٛ َٔ صبُٛع١  ا٭فساد تٓاٚيٛا ٚدب٘ طعاّ يف َطعِ ٚبعد
 خسٜٔتٓاٚيت ايعػا٤ ٚتٓاٚيت نٌ ا٭طع١ُ املٛدٛد٠ َا عدا ايعؿري ٚمل ٜؿب باملسض فإْٓا ٚفل ٖرٙ ايطسٜك١ ْطتٓتر إٔ ايعؿري ٖٛ ضبب إؾاب١ اآل

 اجلُع بني االتفام ٚاالختالفطسٜك١  -3

 ( اخرت َع ايتعًٌٝ ازبُع بني ا٫تفام ٚا٫خت٬ف –ايبٛاق٢  -ا٫تفام –ٜعرب طسٜك٘ ...     ...) ا٫خت٬ف  يع١ً ٚاملعًٍٛ ٚدٛدًا ٚعدًَاايع٬ق١ طسد١ٜ بني اع/ 
 تع٢ٓ ازبُع بني ايطسٜكتني ايطابكتني . -1

 ١ً ٚاملعًٍٛ ٚدٛدًا ٚعدًَا .  ٚدٛد ايع١ً ٜع٢ٓ ٚدٛد املعًٍٛ ٚغٝاب ايع١ً ٜع٢ٓ غٝاب املعًٍٛ  ، ٚايع٬ق١ طسد١ٜ بني ايع  -2
 َجاٍ تطبٝكٞ :يف َجاٍ ساي١ ايتطُِ : ازبُع بني ايطسٜكتني ٜفطس اإلؾاب١ بايتطُِ عٓد ايبعض ٚعدّ اإلؾاب١ عٓد ايبعض اآلخس .

 طسٜك١ ايتالشّ يف ايتػري -4
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 ايت٬شّ يف ايتػري ( اخرت َع ايتعًٌٝ–ايبٛاق٢  -ا٫تفام –ا٫خت٬ف ......) ٜعرب عٔ طسٜك١ أٟ تػري ؼبدخ يف ايع١ً ٫بد ٚإٔ ٜكابً٘ تػري طسدٟ  يف املعًٍٛع / 
  ديٌ بج٬ث١ اَج١ً                                                                                                 ع٢ً ْطام ٚاضع يف عد٠ صبا٫تطسٜك١ ايت٬شّ يف ايتػري تطتددّ  ع/

  ( دٚز اٍٚ 2017-دٍٚ ثا2016٢َْؿس)                  يت٬شّ ف٢ ايتػٝري عٓد ٌَ ع٢ً ع٬ق٘ طسدٜ٘  ْاقؼ                           ع/ تكّٛ طسٜك١ ا
 ( إٕ أٟ تػري ؼبدخ يف ايع١ً ٫بد ٚإٔ ٜكابً٘ تػري طسدٟ  يف املعًٍٛ" . 1
 س٠ أخس٣ ، فإٕ ايعاٖس٠ ا٭ٚىل  ع١ً ايعاٖس٠ ايجا١ْٝ.( فإذا  تػريت  ظاٖس٠ بػهٌ َعني ، ٚؾاسبٗا تػري بٓفظ ايػهٌ يعا2ٖ

 تطتددّ ٖرٙ ايطسٜك١ ع٢ً ْطام ٚاضع يف عد٠ صبا٫ت : 
 ا٫زتباط بني شٜاد٠ ايبطاي١ ٚازتفاع ازبسمي١ .  -1
 ا٫زتباط بني شٜاد٠ ايهايطّٝٛ يف طعاّ ا٭طفاٍ ٚمنٛ ععاَِٗ .  -2

 . ا٫زتباط بني نجسٙ اإلع٬ْات ٚشٜاد٠ املبٝعات -4
 طسٜك١ ايبٛاقٞ -5

 ع/اغسح  طسٜك١ ايبٛاق٢ مبجاٍ 
  َطًل ( اخرت َع ايتعًٌٝ –تبادىل   -َسدح ) استُاىل ( –ع/ ا٫ضتٓتاز ا٫ضتكسا٢٥  ف٢ طسٜك١ ايبٛاق٢  ) ٜك٢ٓٝ 

ف٢ ٖرٙ ايطسٜك٘ اذا انتػف ايباسح  عًتني ملعًٛيني طبتًفني ٚعًِ بإ عً٘ َعٝٓ٘ َٔ ايعًتني ٢ٖ عً٘ ملعًٍٛ 
 َٔ املعًٛيني فٝطتدٍ اْ٘ َٔ املسدح إ تهٕٛ ايعً٘ ايباقٝ٘ ٢ٖ ع١ً املعًٍٛ ايباق٢ َعني 

  عًُا٤ َطًُني هلِ دٚز ف٢ املٓٗر االضتكسا٢٥ ايتذسٜب٢
 ا= دابس بٔ سٝإ

 ع/ ٜٛؾف دابس ابٔ سٝإ باْ٘ زدٌ ايتذازب ايعًُٝ٘    ٚقح ذيو 
عًِ زدٌ ايتذازب ايع١ًُٝ اٚ ايتدزٜبات نُا مسٗا بريو ٚنإ ٜس٣ ايتذسب١ غسطا أضاضٝا يًعًِ ٚنإ ٜكٍٛ َٔ نإ دزبا نإ ٚؾف٘ َ٪زخ٢ اي

 عاملا سكا َٚٔ مل ٜهٔ دزبا مل ٜهٔ عاملا 
 ٜٚكٍٛ عٔ املٓٗر ايع٢ًُ ) قد عًُت٘ بٝد٣ ٚعكك٢ً َٔ قبٌ ٚحبجت عٓ٘ ست٢ ؾح ٚاَتشٓت٘ فُا نرب ( 

   ديٌ ع٢ً ذيو                                                                                           ايتذسٜب٢ ف٢ ث٬ث١ خطٛات  ا٫ضتكسا٢٥ خطٛات املٓٗر سٝإ  ع سدد دابس ابٔ
 إ ٜات٢ ايهُٝا٢٥ بفسض َٔ خ٬ٍ َػاٖدات٘ ست٢ ٜفطس ايعاٖس٠  -1

 ٜطتٓبط َٔ ايفسض ْتا٥ر ترتتب عًٝ٘ ْعسٜا  -2

إ ٜعٛد بعرٙ ايٓتا٥ر يًطبٝع١ يًتاند َٔ ؾدقٗا اٚنربٗا فإ ؾدقت ذبٛيت اىل قإْٛ ع٢ًُ ٜطاعدْا ع٢ً ايتٓب٪ مبا ؼبدخ ف٢ ايطبٝع١  -3
 اذا تٛفست ظسٚف َع١ٓٝ 
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 = احلطٔ بٔ اهلٝج2ِ
  َا زاٜو ٚملاذا                                                                                                  اسبطٔ بٔ اهلٝجِ عامل َٛضٛع٢   ايعامل ع /ٜعد

 ٖٛ عامل َٛضٛع٢ قدّ اضٗاَات نبري٠ ف٢ ايسٜاقٝات ٚايبؿسٜات ٚايفٝصٜا٤ ٚايفًو ٚاهلٓدض١ ٚطب ايعٕٝٛ ٚايفًطف١ ٚغريٖا  -1
طٛ ٚاقًٝدع ٚبطًُٝٛع ٚاثبت إ ايك٤ٛ ٜات٢ اضتددّ املٓٗر ايع٢ًُ ف٢ تؿشٝح املفاِٖٝ ايطا٥د٠ ايت٢ ناْت تطتٓد يٓعسٜات ازض -2

 َٔ ا٫دطاّ اىل ايعني ٚيٝظ ايعهظ ٚايٝ٘ ٜٓطب َباد٨ اخرتاع ايهاَريا 
 ٜعد اٍٚ َٔ غسح ايعني تػسؼبا نا٬َ ٚٚقح ٚظا٥فٗا  -3
 ٜعد امل٪ضظ ا٫ٍٚ يعًِ املٓاظري ٚاٍٚ َٔ تعاٌَ َع ْتا٥ر ايسؾد ٚايتذازب فكط ف٢ ضباٚي١ يتفطريٖا زٜاقٝا  -4

 ؟ابٔ اهلٝجِ  اسبطٔ  املٓٗر ايع٢ًُ عٓداغسح طبٝع١  ع/
 اعتُد ع٢ً ا٫ضتكسا٤ مبجاب١ َٓٗر ٜك٢ٓٝ ٜٗدف اىل ايبشح عٔ سكٝك١ ا٫غٝا٤  

 املعسف١ ازبص١ٝ٥ اىل املعسف١ ايه١ًٝ  َٔاملٓٗر ا٫ضتكسا٢٥ ٖٓا ٜعتُد فٝ٘ ايرٖٔ ع٢ً ا٫ْتكاٍ  

شًًٝٗا ثِ ذبًٜٛٗا اىل بٝاْات زٜاق١ٝ َٔ ادٌ ايٛؾٍٛ اىل ايكإْٛ ايعاّ اير٣ ٜٓطبل ع٢ً ٜعتُد ع٢ً دزاض١ سبا٫ت دص١ٝ٥ طبتًف١ يًكٝاّ بت 
 مجٝع اسبا٫ت املػاب١ٗ 

 ٖرا املٓٗر اير٣ اضتددَ٘ ابٔ اهلٝجِ اند عًٝ٘ ايفًٝطٛف ا٫ظبًٝص٣ زاضٌ بكٛي٘ إ ايعًِ ٜبدأ بدزاض١ اسبكا٥ل ازبص١ٝ٥ ًَشٛظ١ :
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 ايفصٌ ايجاْٞ        َع٢ٓ االضتٓباط ٚتطبٝك٘ يف ايعًّٛ ايصٛز١ٜ  ايٓٗا١ٝ٥ املسادع١ 

  ع/ سدد ع٬ق٘ املٓطل بايسٜاقٝات
  . عًِ اضتٓباطٞ٭ْٗا ايسٜاقٝات ٖٞ عًِ ايٝكني  -1

 ٚاملعاؾس.ْعسٜات املٓطل ايسٜاقٞ اسبدٜح نُا ٖٛ َٛدٛد يف باملٓطل ايسٜاق١ تستبط  -2

 : زاضٌ ( )ٜكٍٛ  -3

 ٫ٚ ْدزٟ أٜٔ ٜبدأ املٓطل ٚأٜٔ تٓتٗٞ ايسٜاق١ .اختًطت ايسٜاقٝات باملٓطل   (أ

 .أؾبح املٓطل أنجس زٜاق١ ٚايسٜاقٝات أؾبشت أنجس َٓطك١ٝ ٚ  (ب

  إٕ ايع٬ق١ ق١ٜٛ بني ايسٜاق١ ٚاملٓطل ا٫ضتٓباطٞ    ٚقح ذيوٜس٣ أزضطٛ  ع/

ْطًِ  ٫بد إٔ ٜبدأ مبباد٨ غري َرب١ٖٓ ) َكدَات إٔ أٟ عًِ بسٖاْٞ،  إٕ ايع٬ق١ ق١ٜٛ بني ايسٜاق١ ٚاملٓطل ا٫ضتٓباطٜٞس٣ أزضطٛ  -1
  . إىل َا ٫ ْٗا١ٜ ايربٖإ( ٚإ٫ اضتُس  بٗا

 )غري ضبطٛض١ (.٭ْٗا َفاِٖٝ عك١ًٝ صبسد٠ غري َاد١ٜ  تعتُد ايسٜاقٝات ع٢ً ا٫ضتد٫ٍ ا٫ضتٓباطٞ -2

 إ٫ أْٗا ربتًف عٔ ايسٜاق١ ايه٬ضٝه١ٝ. ٚيهٔ ايسٜاق١ اسبدٜج١ تعتُد أٜكا عًٞ ا٫ضتد٫ٍ ا٫ضتٓباطٞ -3

 ايٓطل ايسٜاقٞ
 2016ّايطٛدإ ديٌ بج٬ث١ اَج١ً                  تتعدد ايٓعسٜات ايفًطف١ٝ  اييت تفطس طبٝع١ ايسٜاقٝات ع 

 : تس٣ إٔ اسبكا٥ل ايسٜاق١ٝ ٢ٖ صبسد أفهاز َٛدٛد٠ ف٢ ايعكٌ فكط يٝظ هلا ٚدٛد ف٢ ايٛاقع  ايٓعس١ٜ ا٭ٚىل -1

 َٛدٛد٠ فكط يف أٚزام ايعًُا٤ ا٣ ٫ ع٬ق١ هلا بايٛاقع ١ايسٜاقٝتس٣ إٕ اسبكا٥ل   ٓعس١ٜ ايجا١ْٝ :اي  -2

 تٛدد ف٢ عامل َٓفؿٌ عٔ عاملٓا ايطبٝعٞ  ٚقا٥ع صبسد٠ ٢ٖ  ١كا٥ل ايسٜاقٝتس٣ إٕ  اسب ايٓعس١ٜ ايجايج١  : -3

  ملادٟ ايٛاقعٞقا١ُ٥ ف٢ عاملٓا ا ٢ٖ  ١كا٥ل ايسٜاقٝتس٣ إٕ  اسب ايٓعس١ٜ ايسابع١  : -4

 ًَشٛظ١ :  ايبٓا٤ ايسٜاقٞ ٫ ٜتأثس نجريا بٗرٙ ايٓعسٜات ايفًطف١ٝ 
 : فطس                                                                             )فسق٢ ( ع/  ايسٜاقٝات ْطل اضتٓباطٞ

   ع/ سدد دٚز ا٫ضتٓباط  يف ايٓطل ايسٜاقٞ
اٌَ ا٭دصا٤ ٜتِ فٝ٘ ا٫ْتكاٍ َٔ َكدَات ايٓطل ٚتػٌُ  ) املفاِٖٝ ٢ٖٚ املعسفات ٚاي٬َعسفات ٚايككاٜا ٢ٖٚ ايبدٜٗٝات بٓا٤ َرتابط َٚته ٖٞ

 ٚاملطًُات  إىل ْتا٥ر ايٓطل ٢ٖٚ ايٓعسٜات ٚاملربٖٓات اييت مت ايربٖإ عًٝٗا 

 ٜات َٔ َكدَات ايٓطل  اضتٓباط ايٓتا٥ر ٚايٓعس يف٢ٖٚ ْطل اضتٓباطٞ سٝح ًٜعب ا٫ضتٓباط دٚزا ٖاَا 

   خؿا٥ـ ايٓطل ٚايككاٜا ايسٜاق١ٝع سدد 

 قكاٜا تعرب عٔ ذبؿٌٝ ساؾٌ ٫ٕ ضبُٛهلا ٫ ٜكٝف ددٜد إىل َٛقٛعٗا  (1

 تعتُد ع٢ً َبدأ عدّ ايتٓاقض  (2

 تعرب عٔ ايًصّٚ املٓطكٞ فايػطس ايجاْٞ ًٜصّ يصَٚا َٓطكٝا عٔ ايػطس ا٭ٍٚ   (3
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  ع سدد َهْٛات ايٓطل ايسٜاقٞ

 املفاِٖٝ  ٢ٖٚ :  املعسفات ٚاي٬َعسفات  -)  ٚتػٌُ  أ َاتَكد -1

 املطًُات   -ايككاٜا ٢ٖٚ :    ايبدٜٗٝات    -ب                         

 ٢ٖٚ ايٓعسٜات ٚاملربٖٓات ايٓتا٥ر -2

 أ٫ٚ َكدَات ايٓطل
  – 2016َؿس    ع/ سدد مبجاٍ َفّٗٛ ايتعسٜفات اٚ املعسفات ايسٜاق١ٝ

  ات٘ اشباؾ١   اغسح مبجاٍع يهٌ ْطل  تعسٜف
 2017ايطٛدإ  ديٌ مبجاينيع /  تعترب تعسٜفات ايسٜاق١ تعسٜفات  اغرتاطٝ٘    

 )ايتعسٜفات(عسفاتامل
.ٜٚػرتط ايعامل ع٢ً اآلخسٜٔ فُٗٗا نُا ٜطتددَٗا ٖٛ بػض ايٓعس عٔ ا٫عتبازات يف ايٓطل ٜعسفٗا ايسٜاقٖٞٞ صبُٛع١ َٔ املفاِٖٝ 

 . تعسٜفات٘ اشباؾ١ ب٘أٚ نٌ عامل ٚيهٌ ْطل َٔ أْطام ايسٜاقٝات  ا٣ يبظ أٚ غُٛض  ٫ ؼبدخ ا٭خس٣  ست٢ 
 إ٫ اذا ْبٗٓا اىل ذيو .طٛاٍ ايٓطل ٫ٚ ٜػريٖا  بٗاإٔ ًٜتصّ  بػسط ٚيٝظ يٓا إٔ غبتًف َع٘ ايسٜاقٜٞكعٗا  اغرتاطٝ٘تعترب تعسٜفات    

 اشبط )بأْ٘ طٍٛ  بػري عسض (*     ٤ ( يٝظ ي٘ أدصا بأْٗايٓكط١ )* ا : إقًٝدعتعسٜف  أَجًتٗأَ 
   ع/ َا املكؿٛد باي٬َعسفات ايسٜاق١ٝ

   ع/ ٫ غ٢ٓ عٔ اي٬َعسفات ايسٜاق١ٝ يف ايٓطل ايسٜاقٞ   ٚقح ذيو
 ( ايالَعسفات2)

ست٢ ٫ متتد ٖا غري ٜطتددَٗا يف تعسٜفٚدٕٚ تعسٜف  يسٜاقٜٞرتنٗا ا٫ ٜعسفٗا ايسٜاقٞ . ٛاقش١ براتٗا صبُٛع١ َٔ املفاِٖٝ ايٖٞ  
 .ايتعسٜفات إىل َا ٫ْٗا١ٜ 

  .أضاع ايتعسٜفات ايسٜاق١ٝ فٓشٔ ْعسف يفعا بآخس ست٢ ْؿٌ سبدٚد ٫ تكبٌ ايتعسٜف ٖٞ 
 دص٤(. – ايعسض -ايطٍٛ )  : ن١ًُ َٔ أَجًتٗا  

 

 ايتفطري ايتكًٝدٟ يًبدٜٗٝات ٚاملطًُات .
 ؟ا٫خت٬ف بني ايبد١ٜٝٗ ٚاملط١ًُ ع/  سدد اٚد٘ 

  2016ٕ ؿادزات قكاٜا  ٜطًِ بٗا ايسٜاقٞ يٛقشٗا ايراتٞ          )                                   ( قع ؾح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ  ايطٛداع/امل
  دٚز ثإ 2016َؿس     ٜعتُد ايسٜاقٞ  ع٢ً ا٫دي١ ٚايرباٖني يف اثبات  ؾش١ ايبد١ٜٝٗ)                                   ( قع ؾح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝع/ 

 املطًُات )املؿادزات ( ايبدٜٗٝات
 . بسٖإ يديٌٝ أٚقكاٜا ٚاقش١ براتٗا ٫ ذبتاز  ٖٞ .1
 .بسٖإ ٜدزنٗا ايعكٌ باسبدع املباغس بدٕٖٚٞ قكاٜا  .2
 تفسض ْفطٗا عًٞ ايعكٌ ٜٚعذص ايعكٌ عٔ إثباتٗا  .3

 = ٢ٖٚ تعتُد ع٢ً اتطام ايعكٌ َع ذات٘ .4

  أدصا٥٘دص٤ َٔ  أٟايهٌ انرب َٔ : 1َجاٍ 
 : ٫ ميهٔ زضِ إ٫ خط َطتكِٝ ٚاسد بني ْكطتني.2َجاٍ

 

 سكا٥ل بطٝط١ ْكبًٗا دٕٚ ساد١ اىل ايرب١ٖٓ عًٝٗا . ٖٞ .1

 يرب١ٖٓ غريٖا َٔ ايككاٜا . ايباسح أضاضاٜتدرٖا  .2
 ، أٟ إْٗا خاؾ١ . يٝظ هلا ع١َُٝٛ ايبد١ٜٝٗ .3

 أبدا.كٝإ : املطتكُٝإ املتٛاشٜإ ٫ ًٜت 1َجاٍ
 : اشبطإ املطتكُٝإ ٜتكطعإ يف ْكط١ ٚاسد2.٠َجاٍ
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 سدد غسٚط املطًُاتع /
 .ٓعسٜات خاط١٦ي ْؿٌست٢ ٫   ايسٜاقٞايٓطل  باقٞغري َتٓاقك١ َع :ٍَتطــك١   -1

  .يًربٖإ ع٢ً مجٝع ايٓعسٜات :ناف١َٝهت١ًُ أٚ  -2
 أخس٣.ٕ تهٕٛ غري َػتك١ َٔ َط١ًُ أ :َطتك١ً -3

 ؟ا٫تفام بني ايبدٜٗٝات ٚاملطًُات  ع سدد اٚد٘

 قكاٜا ْطًِ بٗا َباغس٠ بدٕٚ بسٖإ ٭ْٗا ٚاقش١ براتٗا . -أ
 ايرب١ٖٓ ع٢ً قكاٜا أخس٣ . يفقكاٜا أٚي١ٝ ْطتددَٗا  -ب

 ٖٞ أضاع ا٫ضتد٫ٍ ٫ٚ ذبتاز أٟ اضتد٫ٍ .  -ز
 مبفسدٖا.عًِ  يتأضٝظ١ٝ يٝطت ناف١ٝ املطًُات َه١ًُ يًبدٜٗٝات فايبدٜٗضابك١ يًُطًُات َٚباد٨ عك١ًٝ أٚي١ٝ ايبدٜٗٝات  -د

  دٚز اٍٚ   2017- 2016َؿس                             ديٌ ع٢ً ذيو يف ق٤ٛ َا دزضت  ايبد١ٜٝٗ ٚاملط١ًُ تعتُد عًٞ بعض املباد٨ املٓطك١ٝ  ع /

 ايٓعسٜات )املربٖٓات (: ثاْٝا 
 متى يتمم البناء الرياضي /ع

   الرياضيكيف يكتمل البناء /س 
ٜبدأ يف اضتٓباط  َطًُات( –بدٜٗٝات  -٫ َعسفات –)َعسفات قٞ َكدَات٘ ٖٞ املسس١ً اييت ٜتِ خ٬هلا إمتاّ ايبٓا٤ ايسٜاقٞ فبعد إٔ ٜكع ايسٜا

 . )ايٓتا٥ر / ايٓعسٜات / املربٖٓات(

 .ايٓعسٜات ع٢ً ؾدم املكدَات اييت تًصّ عٓٗا يصَٚا َٓطكٝا ايٓتا٥ر أٚ ؾدم قف ٛٚتت
 

  

 ثايجا :  احلذر االضتٓباط١ٝ
 ؟ ١ضتٓباطٝباسبذ١ ا٫  ٚاملٓاطك١عًِ املٓطل  سدد اٖتُاَات ع/ 

 ايتشكل َٔ ا٫ضتد٫٫ت ايؿشٝش١ ٚايباط١ً . -1

 .ايهرب ميهٔ ٚؾفٗا بايؿدم أٚ اييتبازبٌُ )ايككاٜا( اشبرب١ٜ  ا٫ضتٓباطٞا٫ضتد٫ٍ  يفٜٗتِ املٓاطك١ -2

 اسبذ١ ا٫ضتٓباط١ٝ  يفٜٗتِ املٓطل -3
 ايكك١ٝ( مبفسدٖا قد تهٕٛ ؾادق١ أٚ ناذب١ سطب ايٛاقع ب)  -أ

٫ضتٓباط١ٝ نًٗا )املكدَات ٚايٓتٝذ١ َع بعض( تهٕٛ ؾشٝش١ إذا ناْت ايٓتٝذ١ تتفل َع املكدَات بػهٌ ؾشٝح.، ٚتهٕٛ اسبذ١ سبذ١ ابا-ب
 ا٫ضتٓباط١ٝ نًٗا )املكدَات ٚايٓتٝذ١ َع بعض( تهٕٛ باطً٘ إذا ناْت ايٓتٝذ١   ٫ تتفل َع املكدَات بػهٌ ؾشٝح.

 

 َجاٍ َعٓاٙ زَصٙ املبــــدأ
 ساط  ٖٛ  ضكساطضك ايػ٤ٞ ٖٛ ْفط٘ ٫ٚ تتػري سكٝكت٘ ) أ ( ٖٛ  ) أ ( (ايرات1١ٝ
 (عدّ ايتٓاقض2

 ٖٛ ضًب ملبدأ اهل١ٜٛ
 )أ ( ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ

 ٚقت ٚاسد يف) ب(   ٚ )٫ ب (   
ايػ٤ٞ ٫ ميهٔ إٔ ٜٛؾف بؿف١ 

 ٚقت ٚاسد يفْٚكٝكٗا 
ايطايب ٫ ٜهٕٛ )ساقس( ٚ  )٫ 

 ساقس( ْفظ ايٛقت
ٍَا إٔ تهٕٛ  (ايجايح املسفٛع3  )أ(   إ

 بُٝٓٗا ) ب( أٚ ) ٫ ب ( ٫ٚ ٚضط
ايػ٤ٞ  إَا  إٔ ٜٛؾف بؿف١ أٚ ْكٝكٗا  

 ٚ ٫ ثايح بُٝٓٗا
ايطايب إَا ساقس أٚ ٫ ساقس 

 ٫ٚ ثايح هلِ .
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 اٍٚ دٚز   2016ديٌ مبجاٍ  َؿس  ا ؾادق٘ ٖٜانٌ قكاؾشٝش٘  ٚ ا٫ضتٓباط١ٝذ٘ اسب قد تهٕٛ/ 1ع
  دٚز اٍٚ          2016ديٌ مبجاٍ ايطٛدإ  ٖا ناذب١  اقكاٜ مجٝعؾشٝ٘ ٚ  ا٫ضتٓباط١ٝذ٘ قد تهٕٛ اسب 2ع
 قد تهٕٛ َكدَات اسبذ٘ ناذب٘ ْٚتٝذتٗا ؾادق٘  ٚؾشٝش٘   بسٖٔ مبجاٍ 3ع

 ١ باط١ً. بسٖٔ مبجاٍ قد تهٕٛ قكاٜا اسبذ٘  ؾادق١ ٚاسبذ 4ع         

 بسٖٔ مبجاٍ  /قد تهٕٛ قكاٜا اسبذ٘  ناذب١ ٚاسبذ١ باط5ً٘ع           

 / قد تهٕٛ  قكاٜا اسبذ٘ ؾادق١ ٚقد تهٕٛ   ؾشٝش٘  اٚ فاضدٙ  بسٖٔ مبجاٍ  نٌ َُٓٗا 6ع

ّ 
ايككاٜا   املكدَات 

 ٚايٓتٝذ١  
 تعكٝب   2َجاٍ  1َجاٍ   اسبذ١ ؾشٝش١ أٚ باط١ً 

 ؾشٝش١ ق١نًٗا ؾاد 1

 فإ إْطإنٌ 
 إْطإ ضكساط

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 فإ إذٕ ضكساط

 يهٌ ايجدٜٝات ز٥ات
 نٌ اسبٝتإ ثدٜٝات

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 إذٕ يهٌ اسبٝتإ ز٥ات

قكاٜا اسبذ١ ؾادق١ ٚاسبذ١ 
 ؾشٝش١

 ؾشٝش١ نًٗا ناذب١ 2

 نٌ ايفان١ٗ خكسٚات     

 ايطُو  فان١ٗ 
            ــــــــــــــــــــــــــــ

 إذٕ  ايطُو خكسٚات        

 

 أزدٌ أدٓش١  10يهٌ املدًٛقات ذات 
 ازدٌ 10يًعٓانب 

 ــــــــــــــــــــــــ
 إذٕ يًعٓانب أدٓش١

املكدَات ايهاذب١ ٫ ٜعين فطاد 
 اسبذ١.

اسبذ١ ايؿشٝش١ ٫ تعين 
 دا٥ُا ؾدم املكدَات.

3 
 َكدَات ناذب١

 دق١ْتٝذ١ ؾا
 ؾشٝش١

 نٌ ايطٝٛز ثدٜٝات
 نٌ ايكطط طٝٛز
 ــــــــــــــــــــــــ

 إذٕ ايكطط ثدٜات

املكدَات ايهاذب١ ٫ تػرتط إٔ  
تهٕٛ ايٓتٝذ١ ناذب١ ٚاسبذ١ 

 قد تهٕٛ ؾشٝش١
 

 باط١ً ) فاضد٠ ( نًٗا ؾادق١ 4

 نٌ إْطإ فإ
 ضكساط إْطإ
 ــــــــــــــــــــــ

 ضكساط ٜعٝؼ يرا 

 ثدٜٝات نٌ ايكطط 
 نٌ ايُٓٛز قطط 

 ــــــــــــــــــــــ
 نٌ ا٭ضٛد ثدٜٝات 

 

قد تهٕٛ ايككاٜا ؾادق١ 
 ٚاسبذ١ باط١ً.

ؾدم ايككاٜا ٫ ٜكُٔ ؾش١ 
 اسبذ١

 باطً٘ )فاضد٠( نًٗا ناذب١ 5

 نٌ ايجدٜٝات تبٝض
 اسبٝتإ تبٝض

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 يرا ايجدٜٝات سٝتإ

  ٓش١أدنٌ ايجدٜٝات ذٚات 
  أدٓش١نٌ اسبٝتإ ذٚات 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 يرا نٌ ايجدٜٝات سٝتإ 

قد تهٕٛ ايككاٜا ناذب١ 
 ٚاسبذ١ باطً٘

6 
َكدَات ؾادق١ 
 ٚايٓتٝذ١ ؾادق١

اسبذ١ قد تهٕٛ ؾشٝش١ ٚقد 
 تهٕٛ فاضد٠

 سذ١ ؾشٝش١ َجٌ 
 نٌ ايكطط ثدٜٝات 

 نٌ ايُٓٛز قطط 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ٕ نٌ ايُٓٛز ثدٜٝاتإذ

 سذ١ فاضد٠ َجٌ 
 نٌ ايكطط ثدٜٝات 

 نٌ ايُٓٛز قطط 
 ـــــــــــــــــــــــ

 إذٕ نٌ ا٭ضٛد ثدٜٝات

 

 
 ايصٝاغ١ ايسَص١ٜ يًشذر ٚايكضاٜا
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   فطس ذيو   ؾٝاغ١ اسبذ١ تهٕٛ  ايًػ١ عا٥ل يف قد ع /
 -ٜسدع ذيو بطبب:

 غُٛض ا٭يفاظ  -1

 غُٛض تسانٝب ايًػ١  -2

 ك١ًً ايعبازات امل -3

 ا٭ضايٝب اجملاش١ٜ اييت ذبدخ اشبًط  -4

 ع /ملاذا زبا٤ املٓاطك١ اىل اضتدداّ يػ١ ايسَٛش يف ايعؿس اسبدٜح  ؟

 ايعؿس اسبدٜح اىل اضتدداّ يػ١ زَص١ٜ ربًٛ َٔ ايؿعٛبات ٚتتُٝص ٖرٙ ايسَٛش بــ  يفٚيتذٓب ٖرٙ ايؿعٛبات زبأ املٓاطك١ 
 ذبدد املعاْٞ ايٛاقش١ يهٌ َفّٗٛ   (1

 ايٛقت ٚازبٗد تٛفس  (2

 تعهظ ؾٛز٠ املٓطل اير٣ ٜٗتِ بايع٬قات ايكا١ُ٥ بني ايككاٜا  (3

 ددٍٚ ٜٛقح ايؿٝؼ ايسَص١ٜ
 ايسَص املجاٍ ْٛع ايكك١ٝ

 م إيٞ اإلضهٓدز١ٜ نٌ أضبٛع ادّ ٜطافس قك١ٝ َٛدب١ 
 م  ~ يٝظ طايبا يف ن١ًٝ اآلداب مجاٍ قك١ٝ ضايب١ 
 م . ٍ ٚادّ مجٌَٝتفٛم  امحد عطفٝ٘قك١ٝ  

 ٍ   vم  إَا إٔ أذانس دزٚضٞ أٚ اضتُع إيٞ املٛضٝكٞ قك١ٝ اْفؿاي١ٝ 
 ٍ م  إذا نإ امحد َؿسٜا فإٕ امحد عسبٞ قك١ٝ غسط١ٝ أٚ يص١َٝٚ 
 ٍ م  ضتتكدّ َؿس إذا ٚفكط سككت ايت١ُٝٓ ايػا١ًَ قك١ٝ ايتػازط أٚ ايتهاف٪ 

 * ايكك١ٝ ا٭ٚيٞ -*
 ٟ إْٗا خاي١ٝ َٔ ايدٚاٍ ايؿدف١ٝ فإْٗا ُتٍسَص باختٝاز سسٚف ايعسب١ٝ أٚ اي٬ت١ٝٓٝ .ٖٞ قك١ٝ بطٝط١ َٔ سٝح تسنٝبٗا ، أ -
 ايجا١ْٝ  ١* ايككٝ-*

  ٍ~قك١ٝ بطٝط١ بايسغِ َٔ اغتُاهلا عًٞ زابط ؾدقٞ ٖٛ زابط ايطًب أٚ ايٓفٞ يريو فٗٞ ُتٍسَص باضتدداّ زابط ايطًب  -
 (( ) تػازط ) غسط   –(  v) فؿٌ   –(  .ٚؾٌ  ُتٍسَص باقٞ ايككاٜا عًٞ سطب اضتدداّ ايسٚابط ) -
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 قٛاعد سطاب ايسٚابط ايؿدق١ٝ
 ) دداٍٚ ايؿدم (

 ) أ ( زابط ايطًب
بايسغِ َٔ ٚدٛد فسٚم بني َعاْٝٗا إ٫ إْٗا  -2مل . –٫  –ئ  –غري  –يف ايًػ١ ايعسب١ٝ  تٛدد ؾٝاغات َتعدد٠ تعرب عٔ ايطًب َٓٗا يٝظ  -1

 أٚ ضًب ايكك١ٝ  تػرتى يف ْفٞ
 ( يف تػٝري قِٝ ؾدم ايكك١ٝ اييت ٜدخٌ فٝٗا  ~تتشدد ١َُٗ زابط ايطًب ايرٟ ْسَص ي٘ بايسَص )  -3 

 إذا ؾدقت قك١ٝ َع١ٓٝ فإٕ ضًبٗا ٜهٕٛ ناذبا ٚايعهظ ؾشٝح . -5

 ) ب ( زابط ايٛؾٌ ) ايعطف (
 تٛدد ؾٝاغات َتعدد٠ يسابط ايٛؾٌ َجٌ يهٔ ، ٚ ، ٚغريٖا . -1 

 ٫ تؿدم قك١ٝ ايٛؾٌ إ٫ يف ساي١ ٚاسد٠ ٖٚٞ اسباي١  -2
 اييت تؿدم فٝٗا نٌ َٔ أدصا٥ٗا 

ٜؿدم ايٛؾٌ إذا ؾدم طسفاٙ َعا ٜٚهرب إذا نرب أسد  -3
 أطساف٘ 

  َجاٍ : أمحد زدٌ أعُاٍ ٚمحص٠ طبٝب
٬ْسغ إٔ زابط ايٛؾٌ ٜتؿف خباؾ١ٝ ايتبادي١ٝ أٟ ميهٓٓا عهظ ٚقع ايككٝتني ايبطٝطتني دٕٚ تػٝري ق١ُٝ ؾدم قك١ٝ ايٛؾٌ املسنب١  - 

 سٝح إٕ ٖٓاى تهاف٪ َٓطكٞ بُٝٓٗا .
 ) دـ ( زابط ايفؿٌ  

 بايسَص ٜسَص يسابط ايفؿٌ -1
  (V  فٗٛ ٜستبط أضاضا )

 به١ًُ     )    أٚ  (
 ٜؿدم ايفؿٌ اذا ؾدم أسد طسفاٙ ٜٚهرب اذا نرب طسفاٙ َعا 

 إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ايفؿٌ ٜؿدم ف٢ مجٝع ا٭سٛاٍ َا عدا اسباي١ اييت ٜهرب فٝٗا طسفاٙ . -2
 يفؿٌ ٜٛدد ْٛع َٔ ايػُٛض يف ٖرا ايسابط سني ٜتِ ايتعبري عٓ٘ بٓٛعني َٔ ا -3

 ٖٛ ايرٟ ؼبٍٛ دٕٚ ازبُع بني ايبدًٜني . ايفؿٌ ايكٟٛ ) د٫ي١ اضتعباد١ٜ ( : -أ

 : ذيو ايػ٤ٞ ايرٟ ًُٜع يف ايع٬ّ سذس أٚ سػس٠ َجاٍ 

 ) ٖٓا ٜطتشٌٝ إٔ ٜؿدم ايبد٬ٜٕ يف ٚقت ٚاسد (.          

 ٖٛ ايرٟ ٫ تهرب فٝ٘ ايكك١ٝ ايفؿ١ًٝ إ٫ إذا نرب َفؿٛهلا ايفؿٌ ايكعٝف : -ت
 أٟ َٔ املُهٔ إٔ ٜؿدم ايبد٬ٜٕ َعا . 

 عادٍ َٗٓدع أٚ َدزع . َجاٍ :

 م  م    ~
 ف ى
 ى ف

 م .   ٍ 
 تهاف٧ 

 ٍ  .  م 
 

 م .   ٍ  ٍ م
 ف ف ف

 ى ى ى
 ى ف ى
 ى ى ف

 ٍ   v م ٍ م
 ى ى ى
 ف ى ف
 ف ف ى
 ف ف ف

 ٍ   v م
 تهاف٧

 ٍ v م 
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 ) د (  زابط ايػسط
 ( ٜٚطُٞ فعٌ ايػسط فٝ٘ باملكدّ ٚدٛاب ايػسط بايتايٞ . ٜسَص هلرا ايسابط بايسَص ) -1
تبادٍ  ٫ ٜتؿف ٖرا ايسابط باشباؾ١ٝ ايتبادي١ٝ مبع٢ٓ  -2 

تستٝب أدصا٤ ايكك١ٝ ايػسط١ٝ قد ؼبدخ فسقا يف قُٝتٗا 
 ايؿدق١ٝ . 

 إذا نإ أمئ َؿسٜا فإٕ أمئ عسبٞ ) ؾادق١ (  َجاٍ :
 إذا نإ أمئ عسبٞ فإٕ أمئ َؿسٜا ) باط١ً (

إٔ ايكك١ٝ ايػسط١ٝ ٫ تهرب ا٫ يف ساٍ ؾدم ٜٛقح ازبدٍٚ  -3
  َكدَٗا ٚنرب تايٝٗا

 .مبع٢ٓ : 
 . سط يف ساي١ ٚاسد٠ فكط ؾدم املكدّ ٚنرب ايتايٜٞهرب ايػ

 َجاٍ : إذا فاش ا٭ًٖٞ يف َبازات٘ ايكاد١َ ضٛف ؼبؿٌ عًٞ بطٛي١ ايدٚزٟ ٖرا ايكٍٛ ٜهرب 
 يف ساي١ ٚاسد٠ فكط ٖٚٞ إذا فاش ا٭ًٖٞ ٚمل ؼبؿٌ عًٞ ايدٚزٟ ٚيهٓ٘ ٜؿدم يف مجٝع ا٭سٛاٍ ا٭خس٣ .

 ) ٖـ ( زابط ايتػازط ) ايتهاف٪ ( 
 ( ْٚعرب عٓ٘ بايعباز٠ إذا ٚفكط إذا . ٜسَص ي٘ بايسَص )  -1
 تؿدم قك١ٝ ايتػازط يف ساي١ ؾدم طسفٝٗا ، نُا تؿدم يف ساٍ  -2

 نربُٗا ٚتهٕٛ ناذب١ يف ساي١ اخت٬ف قِٝ ؾدقُٗا  
قِٝ ؾدم  قك١ٝ تؿدم يف سايني : ساٍ ؾدم طسفٝٗا ، ٚساٍ نرب طسفٝٗا ، ٚتهرب ساٍ اخت٬ف -

 ايطسفني .
 1َجاٍ : ٖرٙ ايط١ٓ نبٝط١ إذا ٚفكط إذا ناْت تكبٌ ايكط١ُ عًٞ 

 ٜٓذح املسغح ايس٥اضٞ إذا ٚفكط إذا سؿٌ عًٞ أنجس َٔ ْؿف ا٭ؾٛات .
 يف ق١ُٝ ؾدم قك١ٝ ايفؿٌ املسنب١ سٝح ٜتؿف زابط ايتػازط خباؾ١ٝ ايتبادي١ٝ أٟ ميهٔ عهظ ايككٝتني ايبطٝطتني دٕٚ تػٝري  -1

 أْ٘ تهاف٪ َٓطكٞ بُٝٓٗا 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٍ(  )  م ٍ م
 ى ى ف

 ف ف ف
 ف ف ى
 ف ى ى

  ٍ  م
ٍ  م  

 ٍ  م ٍ م
 ف ف ف

 ف ى ى
 ى ى ف
 ى ف ى
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 ايؿٝاغ١ ايسَص١ٜ يًككاٜا
عدّ ايدق١ يف  -املك١ًً  ايعبازات  -ا٭ضايٝب اجملاش١ٜ   -غُٛض ايرتانٝب ايًػ١ٜٛ   -ايًػ١ قد تهٕٛ عكب١ أَاّ ؾٝاغ١ اسبذ١ أٚ ا٫ضتد٫ٍ بطبب عٝٛب ايًػ١  َٚٓٗا : ) غُٛض املفسدات ايًػ١ٜٛ  

تعهظ ؾٛز١ٜ املٓطل ا٣ ا٫ٖتُاّ بايع٬ق١ بني  –تٛفري ايٛقت ٚازبٗد  -اضتدداّ ا٭يفاظ (  ٚملٛاد١ٗ ٖرٙ ايعٝٛب ٜتِ اضتدداّ ايسَٛش بد٫ َٔ ا٭يفاظ ٭ْٗا تعٌُ ع٢ً  ) ذبدٜد املفاِٖٝ بدق١  
بري عٔ ازب١ًُ ايبطٝط١ ) ايكك١ٝ املٛدب١  ( بأٟ سسف َٔ سسٚف ايًػ١ ايعسب١ٝ  ٜٚتِ ايتعبري عٔ ق١ُٝ ايؿدم باسبسف )  ف ( ؾادق١  ايككاٜا بػض ايٓعس عٔ املكُٕٛ  (    ًَشٛظ١  : ٜتِ ايتع

 ٚباسبسف  ) ى  ( ناذب١  

 ثايجا زابط ايفؿٌ ثاْٝا زابط ايٛؾٌ أ٫ٚ زابط ايطًب
يف ايًػ١ ايعسب١ٝ : ٜتِ ايتعبري عٓٗا 

 –) ٫   باضتدداّ أدٚات ايٓفٞ َجٌ
 غري  .... اخل (  –يٝظ  -ئ   –مل 

 يف ايسَٛش  : ْطتددّ : 
 م (  ~)   

 َجاٍ  : امحد َٗٓدع 
 )  م ( َٛدب١

 امحد يٝظ َٗٓدع 
 م ( ضايب١ ~)   

اسبهِ  : إذا ؾدقت قك١ٝ َٛدب١ 
فإ ضًبٗا ٜهٕٛ ناذب ٚايعهظ 

 ؾشٝح 
 م ~ م

 ى ف
  ف ى

ا يف ايًػ١ ايعسب١ٝ : ٜتِ ايتعبري عٓٗ
يهٔ  )  –باضتدداّ زٚابط ايعطف  َجٌ  ) ٚ ( 
ْسبط قكٝتني يتهٜٛٔ مج١ً قك١ٝ 

 باضتدداّ أدٚات ايعطف  (
 يف ايسَٛش  : ْطتددّ :  )  م . ٍ  ( 

 َجاٍ : امحد َٗٓدع  ٚ ضبُد طبٝب 
 )  م . ٍ  ( تهاف٧  )  ٍ . م  (

ا٣ تتطِ بايتبادي١ٝ مبع٢ٓ ميهٔ تػٝري 
 يؿدم َجاٍ طسفٝٗا بدٕٚ تػٝري ق١ُٝ ا

 ضبُد طبٝب ٚ امحد َٗٓدع  
اسبهِ : تؿدم يف ساي١ ؾدم طسفٝٗا ٚتهرب 

 يف ساي١ نرب أسد طسفٝٗا
 م . ٍ ٍ م

 ف ف ف
 ى ى ف
 ى ف ى
  ى ى ى

 يف ايًػ١ ايعسب١ٝ : ٜتِ ايتعبري عٓٗا به١ًُ    ) أٚ (
 ٍ  (   يف ايسَٛش ْطتددّ  ) م  

 طسفٝٗا بدٕٚ تػٝري ق١ُٝ ا٣ تتطِ بايتبادي١ٝ مبع٢ٓ ميهٔ تػٝري 
 ايؿدم َجاٍ 

إَا إٔ ترانس دزٚضو أٚ تطُع يًُٛضٝك٢  = إَا إٔ تطُع يًُٛضٝكٞ 
 م  (    ٍ  ( = ) ٍ     أٚ ترانس دزٚضو ) م  

 ٜٚٛدد ْٛعني َٔ ايفؿٌ 
 فكٌ قعٝف  ) مشٛيٞ ( ٖٚٛ ايرٟ ميهٔ ؾدم ايبدًٜني َعا 

 َجاٍ :  أمحد  إَا طايب أٚ عاٌَ 
 ) اضتبعادٟ ( ٖٚٛ ايرٟ ٫ ميهٔ ؾدم ايبدًٜني َعا   فؿٌ قٟٛ

 َجاٍ  : ازبٓدٟ أَا سٞ أٚ َٝت 
 اسبهِ : تهرب إذا نرب طسفٝٗا ٚتؿدم إذا ؾدم أسد طسفٝٗا 

 ٍ   م  ٍ م
 ى ى ى
 ف ى ف
 ف ف ى
  ف ف ف

 خاَطا  زابط ايتػازط ) ايتهاف٪ (  زابعا  زابط ايػسط 
إٕ     -يٛ  –عبري عٓٗا باضتدداّ أدٚات ايػسط َجٌ  ) إذا يف ايًػ١ ايعسب١ٝ : ٜتِ ايت

 .... اخل ( 
 يف ايسَٛش  : ْطتددّ : 

 ٍ  (     )  م     
 ٍ  (      َجاٍ  : إذا شاد اإلْتاز ذبكل ايسخا٤   )  م   

 اسبهِ  : تهرب يف ساي١ ؾدم املكدّ ٚنرب ايتايٞ ٚتؿدم يف باقٞ ا٭سٛاٍ 
 ٍ     م    ٍ م

 ى ى ف
 ف ف ى
 ف ى ى
 ف ف ف

ًَشٛظ١  : ٫ تتطِ باشباؾ١ٝ ايتبادي١ٝ  مبع٢ٓ ٫ ميهٔ تػٝري طسفٝٗا ٫ٕ  
 ايتايٞ ٜتٛقف ع٢ً املكدّ 

 م   ٍ      ٫ تهاف٧     ٍ    م  

 يف ايًػ١ ايعسب١ٝ : ٜتِ ايتعبري عٓٗا باضتدداّ  ا٭دا٠ 
 ) إذا ٚفكط إذا  (    

 ٍ  (      م    يف ايسَٛش  : ْطتددّ :  )  
 َجاٍ : إذا ٚفكط إذا ذبككت ايت١ُٝٓ ايػا١ًَ     

 م  ( ٍ  ( تهاف٧  )  ٍ  )  م  
ا٣ تتطِ بايتبادي١ٝ مبع٢ٓ ميهٔ تػٝري طسفٝٗا بدٕٚ تػٝري ق١ُٝ 

 ايؿدم َجاٍ 
 ذبككت ايت١ُٝٓ ايػا١ًَ  إذا ٚفكط إذا   تتكدّ َؿس    

رب طسفٝٗا ٚتهرب يف اسبهِ : تؿدم يف ساي١ ؾدم طسفٝٗا ٚن
 ساي١ اخت٬ف قِٝ ايؿدم   

 م . ٍ ٍ م
 ف ف ف
 ف  ى ى
 ى ف ى
  ى ى ف
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 ايفصٌ ايجايح :ايٓٗا١ٝ٥  املسادع١

 ايتهاٌَ بني املٓٗر االضتكسا٥ٞ ٚاالضتٓباطٞ
  تَا دزض ٤ع سدد َٗاّ ايعًِ  يف ضٛ

 ايعًِ ٖٛ اضتذاب١ سبادات بػس١ٜ إىل فِٗ ايعامل  -1

 ٚذيو ٫ٕ ت٘ يتشكٝل ٖرا اهلدف ٜٚتفل عًٝٗاايفٔ ٚا٭دب ٚا٭ضطٛز٠ ف٢ طسٜكٚؽبتًف ايعًِ عٔ ايفًطف١ ٚايدٜٔ ٚ -2

 ايعًِ ميًو تفطريات َٛقٛع١ٝ تفٛم َا تكدَ٘ ا٭ْػط١ ايفهس١ٜ ا٭خس٣ -1

 ميتًو ايعًِ املعاٜري املٛقٛع١ٝ يًشهِ ع٢ً دٛد٠ ايػٛاٖد ٚا٭حباخ عٓد ايعًُا٤ -2

  ٚضح ذيو يًعًِ ق١ُٝ نرب٣ ع/ 
 يكسٕٚا ايعًُا٤ عرب ٙٝدايرٟ غاملعسف١ ؾسح  -1

 ٚاطٍٛ اسبدٜج١ اييت دعًت أعُاز ايبػس ٚسٝاتِٗ أٜطس  ايتطٛزات )ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ(ٖٛ ضبب   -2

   اجملا٫ت مجٝع أع٢ً ٚأزق٢ َطتٜٛاتٗا ف٢  يفَٛاٖب ايبػس  ُٜعٗس -3
 َفّٗٛ ايعًِ بني ايٓعس٠ ايتكًٝد١ٜ ٚايٓعس٠ املعاصس٠

  عٔ املعاؾس ٚؾح ذيو ايتكًٝدٟايعًِ َٔ املٓعٛز  طبٝع١ربتًف ع 

 ايعًِ َٔ املٓعٛز ايتكًٝدٟ
 ٜعترب ايعًِ َٛقٛعٝا خايؿا ا٣ َتشسز َٔ احملابا٠ أٚ ايتشٝص  املٛقٛع١ٝ : -1

 ف٬ ؽبكع ايعًُا٤ ٣٫ ضًط١ خب٬ف ضًط١ املٓٗر ايتذسٜيب  -2

 ازب ايع١ًُٝ بٗدف ايٛؾٍٛ يًكٛاْني اييت تفطس ايعٛاٖساملتُجٌ ف٢ امل٬سعات ٚايفسٚض ٚايتذ ٜطتددّ ايعًُا٤ املٓٗر ا٫ضتكسا٤ ايتكًٝدٟ  
 ايعًِ َٔ املٓعٛز املعاؾس

 يًبشح ايعًُٞ املعكد مل ٜعد املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ ايتكًٝدٟ ٥٬َِ -1

 ايرٟ ٜعد ْٛع َٔ ايتهاٌَ بني املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ ٚا٫ضتٓباطٞ ا٫ضتٓباطٞ اضتدداّ املٓٗر ايفسقٞ زبأ ايعًُا٤ إىليرا   -2

  يعًِ َٔ املٓعٛز ايتكًٝدٟ ٚاملعاؾس  ع٢ً ايػسض   )     ( قع ؾح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝع ٜتفل ا

 :ايعًِ َٔ املٓعٛز ايتكًٝدٟ
 املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ ٜتُجٌ يف ايعجٛز ع٢ً ايكٛاْني ٚايٓعسٜات  ٜٗدف -1

 املٓٗر بؿٛزت٘ ايتكًٝد١ٜ ٜٗدف اىل اختباز ايفسٚض  -2

 يطسم ايه١ُٝ يف أدسا٤ ايبشٛخيرا ٜستهص ع٢ً َبدأ ايطبب١ٝ ٜٚستبط با 
 ايعًِ َٔ املٓعٛز املعاؾس
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ٜكّٛ باختبازٙ بايطسم  ٜكّٛ ايباسح بدزاض١ ٚذبًٌٝ ايعٛاٖس ٚايٓعسٜات ايطابك١ بٗدف ايٛؾٍٛ إىل فسض ددٜدف٢ املٓٗر ايفسقٞ ا٫ضتٓباطٞ 
 ايتذسٜب١ٝ املعسٚف١

  طس ذيوع/ ؽبتًف  ايفسض يف املٓٗر ايعًُٞ  ايتكًٝدٟ عٔ املعاؾس    ف

 :ايعًِ َٔ املٓعٛز ايتكًٝدٟ

أٟ اْ٘ فسض َٔ ايدزد١ ا٫ٚىل ٜتِ ايتٛؾٌ ايٝ٘ َٔ امل٬سع١  فٗدف٘ ٖٛ ايعجٛز ع٢ً تفطري ددٜد يًعٛاٖس ٫ ٜبدأ ايباسح باٟ زأ٣ َطبل
 ايدقٝك١

 ايعًِ َٔ املٓعٛز املعاؾس
 اىل امل٬سع١ ٚايتذسب١ ايباسح ٜبدأ بتأضٝظ ايفسض ايؿٛزٟ ثِ ٜكّٛ بتفٓٝد ٖرا ايفسض اضتٓادا 

 ايفسض ايؿٛزٟ قد ػبتاش عدد نبري َٔ امل٬سعات ٚايتذازب ايدقٝك١ يرا ٟ فسض َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ

 خصا٥ص ايعًِ يف املٓٗر ايعًُٞ املعاصس 
  ديٌ بج٬ث١ اَجً٘    ٜتُتع ايعًِ ٚفل املٓٗر ايعًُٞ املعاؾس مبذُٛع١ َٔ اشبؿا٥ـ اييت متٝصٙ عٔ غريٙ َٔ ا٭ْػط١ ايفهس١ٜ ا٭خس٣ ع 

   ع/ َٔ خؿا٥ـ ايعًِ يف املٓٗر ايعًُٞ املعاؾس  املٛقٛع١ٝ  ٚايكاب١ًٝ يًتعدٌٜ ٚايتػري  اغسح ذيو

  2017ع/ سدد املكؿٛد باملٛقٛع١ٝ ٚايتذسٜد ٚايتعُِٝ يف املٓٗر ايعًُٞ املعاؾس  . ايطٛدإ 
 ا٭فساد ٚأٖٛا٥ِٗ فايعًِ ضباٜد ٫ ٜتأثس بأسهاّ ايك١ُٝ ٫ٚ بسغبات :املٛقٛع١ٝ -1

صباٍ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ فايباسح ٫  يف: ميجٌ اشبط٠ٛ ا٫ٚىل يًٛؾٍٛ اىل ايكٛاْني ٚايٓعسٜات ايع١ًُٝ ايتشكل َٔ ؾدم ايفسٚض  -2
ْٚعسٜات ْػأ٠ ايهٕٛ  ٚازبٝٛيٛدٝا  ايبٝٛيٛدٞعًِ  يفنُا ٖٛ ٚاقح ْعس١ٜ نا١ًَ  اْطك٘ؽبترب فسٚقا َفسد٠ بٌ ؽبتربٕٚ 

 ٝصٜا٤ ٫ تفٓد فسقا ٚاسد َعص٫ٚ بٌ تفٓد صبُٛع١ ْعس١ٜ نا١ًَايف يففايتذسب١ 
 إذ إٔ ايٓتا٥ر اييت ٜتٛؾٌ إيٝٗا غري ْٗا١ٝ٥ فٗٞ تكبٌ ايٓكاؽ ٚايتعدٌٜ سكا٥ل ايعًِ قاب١ً يًتعدٌٜ ٚايتػٝري : -3

 املطتكبٌ يف٬ت املُاث١ً فًٝظ املكؿٛد  حبٌ َػه١ً إٔ ا٭َس ٜتعًل بٗرٙ املػه١ً فكط بٌ بهٌ املػه ٜتُٝص بايتذسٜد ٚايتعُِٝ : -4

  ايسٜاضٝات  ٚضح ذيو –ايكٝاع  –عًّٛ  فُٝا بٝٓٗا بايتعبري عٔ ْفطٗا بًػ١ ايهِ ع تتبأٜ اي
 دٚز اٍٚ  2016خصا٥ص املعسف١ ايع١ًُٝ ديٌ ع٢ً ذيو  ايطٛدإ  َٔع/قاب١ًٝ ايعٛاٖس يًكٝاع 

ٚايتذسٜد يػ١ ايسٜاقٝات اييت تتؿف بايدق١ ٜتِ َٔ خ٬ٍ يػ١ املٓطل ايسَصٟ ٚقاب١ًٝ قكاٜا ايعًِ يًكٝاع :   -5
 -:قدزتٗا ع٢ً اضتدداَٗا يًسٜاقٝات نأدا٠ يًكٝاع  يفٚربتًف ايعًّٛ فايسٜاقٝات يػ١ ايعًّٛ 

 ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ
ثابت  :َٚٔ أَج١ًملصٜد َٔ ايدق١ متتًو صبُٛع١ َٔ ايع٬قات ايجابت١ اييت ميهٔ ايتعبري عٓٗا با٭زقاّ َجٌ ايفٝصٜا٤ ٚايهُٝٝا٤ 

 ازباذب١ٝ – ضسع١ ايك٤ٛ
 ايعًّٛ االدتُاع١ٝ

تفتكس إىل ع٬قات ثابت١ ميهٔ َجٌ عًِ ايٓفظ ٚا٫دتُاع ٚا٫قتؿاد تطع٢ إىل اضتدداّ ايسٜاقٝات ٚيهٓٗا تٛدد ؾعٛبات ٭ْٗا 
 بري عٓٗا با٭زقاّايتع
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  فطس ذيو  .عد اهلدف ا٭مس٢ ٚا٫ِٖ يًعًِٜايتٓب٪ ايعًُٞ ٚاملداطس٠ بتهرٜب ايٓعسٜات ع/ 

 عد اهلدف ا٭مس٢ ٚا٫ِٖ يًعًِٜايتٓب٪ ايعًُٞ ٚاملداطس٠ بتهرٜب ايٓعسٜات  -1

 ايكدز٠ ع٢ً ايتٓب٪ ٖٞ املعٝاز املُٝص بني ايعًِ ٚاي٬عًِ  -2
 ظٌ غسٚط ضبدد٠   يفؾٛز٠ ن١ُٝ ذبدد َا ضٛف ؼبدخ  يفايتٓب٤ٛ ٖٛ قك١ٝ ٜتِ ذبدٜدٖا بدق١ ٚ ؾٝاغتٗا -3

 كط َٔ ايػذس٠ تٓذرب حنٛ األزض بطسع١ ذلدد٠ايتفاس١ اييت تطَجاٍ 

  يف املٓٗر ايعًِ املعاصس ديٌ مبجاٍ ع٢ً دق١ ايتٓبؤع 
  دٚز ثاْٞ 2016. بسٖٔ مبجاٍ َصسدق١ ايتٓبؤ اسد خصا٥ص املعسف١ ايع١ًُٝع/ 

  عاَا 72بعد  "ٖايٞ"عٛد٠ املرْب املعسٚف اآلٕ باضِ ع٢ً َباد٨ ْعس١ٜ ْٝٛتٔ يف ايتٓب٪ ب  (ٖايٞ)  ا٫ظبًٝصٟاعتُد عامل ايفًو
 .َٔ ظٗٛزٙ يف ايطُا٤ يف عؿسٙ 

  ٚنإ . سدد بدق١ بايػ١ ايطاع١ ٚايدقٝك١ يعٗٛز املرْب بعد عػسات ايطٓنيع٢ً ضبسد عٛد٠ املرْب بٌ يكد  ٖايٞ  تٓب٪مل ٜكتؿس
 ٖرا مبجاب١ ْٛع َٔ اشبٝاٍ

  متاَا ٖايٞيًعٗٛز يف ايطُا٤ يف ْفظ ايدقٝك١ ٚاملٛقع ايًرإ سددُٖا  ٖايَٞرْب  عاَا ع٢ً ذيو ايتٓب٪ عاد 72ٚيهٔ بعد َك٢ 
 اير٣ ؼبٌُ طباطس٠ زفض ايٓعس١ٜ اٚ تعدًٜٗا ف٢ ساي١ عدّ ذبكٝكٗا ايعًُٞ بايتٓب٪ٖرا ٖٛ املكؿٛد 
 : ْٔعس١ٜ آٜػتاٜ 2َجاٍ زقِ 

َٛدات درب  ٖا١ً٥  يه١ٓ اعتكد إٔ ايتشكل َٔ ٖرا ا٭َس  ذبدخ عٔ اْ٘ إذا اؾطدّ دطُإ َٔ ايجكٛب ايطٛدا٤ فطٝرتتب ع٢ً ذيو
باملٛدات ايؿػري٠ اٚ  ايتٓب٪ يفبريو  ٚظبشٛاغب٘ َطتشٌٝ غري إٕ ايعًُا٤ اضتطاعٛا ايتشكل َٓ٘ باضتدداّ دبسب١ ددٜد٠ 

 ذبدخ عٓٗا آٜػتأٜ اييتايتُٛدات 
 تتمُني ايفسٚض ٚايفسٚض تؤد٣ اىل ايعًِ ع١ًُٝ دٜٓا١َٝ َفع١ُ باحل١ٜٛٝ  فايتذازب تؤد٣ اىلًَشٛظ١ : 

  اغ١ ايٓعسٜات ٚايٓعسٜات اىل ْعسٜات ددٜد٠ ٜٚتِ اختباز ايفسٚض مبكاز١ْ تٓبؤاتٗا َع َالسعات ددٜد٠ٝص
 املٓٗر ايعًُٞ املعاصس : يفايفسض 

  ع سدد ٚظٝف١ ايفسض اييت يف املٓٗر ايعًُٞ املعاصس
  ضع صح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ   ( )          ع/ ايفسض دلسد ختُني  دطٛز يًعٛاٖس 

 تتُجٌ يف املٓٗر ايعًُٞ املعاؾس يف  ا٫تٞ : 
 ايكدز٠ ع٢ً تفطري ايعٛاٖس ايطبٝع١ٝ اييت ٬ْسعٗا -1

 تكدِٜ تٓب٪ات عٔ ظٛاٖس مل ٬ْسعٗا بعد -2
 ) ايٛظٝف١ املٓٗذ١ٝ يًفسض (
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 ٜعرب عٔ ايعبكس١ٜ ايبػس١ٜ ايع١ًُٝيرا ايفسض يٝظ صبسد ربُني أٚ تفطري َ٪قت بٌ باعتُادٙ ع٢ً اشبٝاٍ -3
 

  ع/ يًفسض يف املٓٗر ايعًُٞ املعاصس عددت غسٚط ديٌ بجالث١ اَج١ً
  ْاقؼ  جيب إٔ تتِ صٝاغ١ ايفسض بصٛز٠ جتعً٘ قابٌ يًتفٓٝد أٚ ايتهرٜبع /
 ترب غري دقٝل عًُٝا ػبب إٔ تتِ ؾٝاغ١ ايفسض بؿٛز٠ دبعً٘ قابٌ يًتفٓٝد أٚ ايتهرٜب بٛاضط١ امل٬سع١ ٚايتذسب١ ٚإ٫ ٜع -1

 ايفسض ٖٛ صبس تفطري َ٪قت إذا ثبت ؾشت٘ ٚظباس٘ فاْ٘ ٜتشٍٛ إىل ْعس١ٜ َكبٛي١ إَا إذا تبني فػً٘ فٝذب ايتدًٞ عٓ٘ أٚ تعدًٜ٘ 

إٔ ٜهٕٛ قابٌ يًتشكل َٓ٘ بٛاضط١ طسم قبط دبسٜب١ٝ ٚإَهإ تهساز تًو ا٫ختبازات بٛاضط١ ايعًُا٤ ايٓعسا٤ أٚ -2
 ١ قُاْا يط١َ٬ ٚؾش١ ايتذازب بٛاضط١ زب١ٓ عًُٝ

 ؼبدد ايفسض ع٬ق١ ضبدد٠ بني َتػرئٜ أٚ أنجس حبٝح ميهٔ ايتشكل َٓٗا -4

 ػبب إٔ ٜرتتب ع٢ً ا٭خر ب٘ َكازْات تكبٌ ا٫ختباز باضتدداّ املعطٝات اسبط١ٝ املتاس١-5
 املٓٗر ايعًُٞ املعاصس : يفخصا٥ص ايفسض 

  ضع صح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ |)         (ختضع يًشظ املباغس ع/ ٜػري ايفسض ايعًُٞ اىل نا٥ٓات َادٜ٘
 2017ايطٛدإ  يالدازى احلط٢ املباغس .ديٌ مبجاٍ  عتػري بعض ايفسٚض ايصٛز١ٜ اىل نٝاْات ال ختض

املباغس َجٌ ايطاق١ ٚا٫يهرتْٚات ٫ٕ ايفسض ٫ ٜكّٛ تػري بعض ايفسٚض ايؿٛز١ٜ إىل َٛدٛدات ٫ ربكع يإلدزاى اسبطٞ  -1
 ٢ً امل٬سع١ املباغس٠ فشطب بٌ ع٢ً فسٚض ْٚعسٜات ضابك١ ع

 االفرتاض إٕ يًٗٛا٤ ٚشٕ ٚضػط ٖٛ اضتدالٍ َٔ إٔ يًُا٤ ضػط ٚٚشٕ َجاٍ
 ضع صح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ |)         (ع/ ٜتِ ايتشكل َٔ صش١ ايفسض يف املٓٗر ايعًُٞ املعاصس بطسٜك١ َباغسٙ 

 باغسٙ  ديٌ مبجاٍ ع/ٜتِ ايتشكل َٔ ايفسض بطسٜك٘ غري َ
ٜتِ ايتشكل َٔ ايفسض بطسٜك١ غري َباغس٠ عٔ طسٜل ٫ ٜتِ ايتشكل َٔ ؾش١ ايفسض دبسٜبٝا بطسٜك١ َباغس٠ بٌ   -2

 ايتشكل َٔ ؾش١ ايٓتا٥ر املرتتب١ عًٝ٘ 

  َجاٍ : 
 ضِ 76ايبازَٚرت ضٛف ٜستفع إىل َطت٣ٛ  يففًٛ ؾح إٔ يًٗٛا٤ ٚشٕ فإ عُٛد ايص٥بل      

  دٚز اٍٚ 2017َصس ايتعًٌٝضع صح اّ خطا٤ َع  |(     ) ض يف املٓٗر ايعًُٞ املعاصس ظٛاٖس َفسدٙ ع/ ٜفطس ايفس

فايفسض يٝظ ؾٛزٜا خايؿا ٭ْ٘   ايطابك١ ٫ ٜفطس ايفسض ظاٖس٠ َفسد٠ دا٥ُا ٚإمنا ٜفطس عدد َٔ ايكٛاْني ايع١ًُٝ -3
  َطتُد َٔ قٛاْني ضابك١ خكعت ي٬ًُسع١ ٚايتذسب١
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  ض ايعًُٞ يف املٓٗر املعاصس ايكاب١ًٝ يًتفٓٝد      ديٌ مبجاٍع َٔ خصا٥ص ايفس

  ٚايفسٚض ايػري ع١ًُٝ َعاٜري ايتُٝٝص بني ايفسٚض ايع١ًُٝ ٖٞايكاب١ًٝ يًتفٓٝد ٚايكاب١ًٝ يًتأٜٝد  -4

 ف٬ ْهتفٞ مبعسف١ إٕ ٖرٙ ايفسٚض ؾادق١ بٌ ػبب ايتأند َٔ إْٗا قاب١ً يًتفٓٝد سطب قٛاعد املٓطل       

 َجاٍ
 ايٛاسات أبدا ٖرٙ قك١ٝ ميهٔ إٔ تتكبٌ يًتفٓٝد  يفيكٍٛ بإ املطس ٫ ٜطكط ا

ايؿشسا٤  فٗٞ ٫ تكبٌ ايتفٓٝد ٭ْٗا ؾادق١ بػض ايٓعس عٔ ساي١ ايطكظ سطب قٛاعد املٓطل   يفأَا ايكٍٛ بإ أَا ايطُا٤ متطس  أٚ ٫ متطس 
 ٖٚٛ إَهإ ؾدم اسد ايبدًٜني 

 .املٓٗر ايعًُٞ املعاصس  يفطسم ايبشح  ي  ١االضرتغادٜايكٛاعد ع/ سدد 

  ؟   اند صدم ايعباز٠ع/ ال تٛدد  خطٛات َستب١ صاز١َ يف نٌ ايعًّٛ ٚاألش١َٓ
  ع/ سدد خطٛات املٓٗر ايعًُٞ املعاصس

٫ ؽبسز عٔ صبًُٗا  اضرتغادٜ٘خطٛات  ٖٞنٌ ايعًّٛ ٚا٭ش١َٓ ٚإمنا  يف٫ تٛدد  خطٛات َستب١ ؾاز١َ 
 ٓٗر ايعًُٞ املعاؾس  ٢ٖٚ : امل يفخطٛات ايبشح 

 ؾٝاغ١ ٚٚقع ايفسٚض يتفطري املػه١ً اييت ذبتاز يتفطري  -1

 اضتٓباط ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً ٖرٙ ايفسٚض ٚؾٝاغتٗا ف٬ ؾٛز٠ زَص١ٜ أٚ زٜاق١ٝ  -2

 ايتشكل َٔ تًو ايٓتا٥ر عٔ طسٜل امل٬سع١ ٚايتذسب١  -3

   ٫ ْٗا١ٜ هلا٫ ٜطتطٝع ايعًُا٤ اختباز نٌ عٓؿس َٔ عٓاؾس ايٓعس١ٜ اييت -4

يرا ففسٚض ْٚعسٜات ايعًِ دا٥ُا ضبت١ًُ ٫ٚ تٛؾف بأْٗا ٜك١ٝٓٝ ٭ْٗا قد تتعازض َع امل٬سعات 
 املطتكب١ًٝ يًفسض 
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  ٍدٚز اٚ 2016سدد ايؿٛاب ٚاشبطا٤ َع ايتعًٌٝ  َؿس  )                (ع /ٜس٣" ٚيِٝ ٌٖٜٛٚ  ٚنًٛد بسْازد إ ايفسض اضبل َٔ ايتذسٜب .

 دٚز ثإ 2016سدد ايؿٛاب ٚاشبطا٤ َع ايتعًٌٝ  َؿس  )                (ع/ٜتطًب ايتفطري احملهِ عٓد ُٖبٌ إ تهٕٛ نٌ املكدَات ؾادق٘

  دٚز اٍٚ 2017ع /ٜتطًب منٛذز نازٍ ُٖبٌ يف ايتفطري ٚدٛد اسد ايكٛاْني ايعا١َ  ديٌ مبجاٍ     َؿس 
  دٚز اٍٚ 2017ايعباز٠    طٜٛس املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ  ايتذسٜيب سًٌ ع/ عٌُ ٚيِٝ ٌٖٜٛ  ٚنًٛد بسْاز ع٢ً ت

 منٛذز عامل املٓطل نازٍ ُٖبٌ
 ٚاْتػازااملطتػسم. أنجس ايُٓاذز ظباسا  اسبؿسٟٜعد منٛذز عامل املٓطل نازٍ ُٖبٌ املط٢ُ منٛذز ايكإْٛ  :تعسٜف٘

 ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ. يفٚتأثريا 

 أُٖٝت٘
 باإلقاف١ إىل اهلدف ايجايح  ٚايتٓب٪ ُٖٚا َٔ أِٖ أٖداف ايعًِ. ٖديف ايتفطري تسنٝصٙ ع٢ًٛذز ُٖبٌ يف تهُٔ أ١ُٖٝ من

  ٖٚٛ ايٛؾف 

  ًٞا٫ضتد٫ٍ ا٫ضتكسا٥ٞ ا٫ستُايٞ (  -ٚميٝص ُٖبٌ بني منٛذدني يف ايتفطري ُٖا  )  منٛذز ا٫ضتد٫ٍ ايعك 

 ايتفطري احملهِ
 دد املعامل ايتفطري احملهِ ٜتِ يف ؾٛز٠ تٓب٪ ضب 

  .ٚيهٞ ٜتِ تفطري سدخ َا تتِ ؾٝاغت٘ باعتبازٙ ْتٝذ١ سبذ١ َػتك١ َٔ املكدَات 

  املساد تفطريٙ  اييت ٜٓدزز ذبتٗا اسبدخ ايعا١َٚدٛد اسد ايكٛاْني  ٖٚرا ٜتطًب 

 ٫ ؽبتًف ايٛؾف ايرٟ ٜكدَ٘ ُٖبٌ يتفطري ايٛقا٥ع باخت٬ف ايٛقا٥ع فٝصٜا١ٝ٥ أٚ ادتُاع١ٝ 
 ٛدٚز اٍٚ  2017ذز نازٍ ُٖبٌ يف ايتفطري ٚدٛد اسد ايكٛاْني ايعا١َ  ديٌ مبجاٍ     َصس ع /ٜتطًب من 

  :عٓاصس أضاض١ٝ ٖٞ 3املجاٍ ايرٟ ٜرنسٙ ُٖبٌ ٜتهٕٛ َٔ 
 ايطٝاز٠ أثٓا٤ ايًٌٝ  يفَجاٍ ملاذا اْفذس دٗاش ايسدٜاتري   سادث١ سدثت َطًٛب تفطريٖا -1
مل ٜهٔ  –نإ ايػطا٤ ضبهُا  –٢ٖٚ نإ ازبٗاش مم٤ًٛ باملا٤  املطًٛب تفطريٖاصبُٛع١ سٛادخ أٚ ظٛاٖس ضابك١ ع٢ً ايعاٖس٠  -2

  ا٭ضاع يًتفطري ازبص٥ٞ ٖٞتعد ضا٥ٌ قد ايتذُٝد اغبفاض دزد١ اسبساز٠ أثٓا٤ ايًٌٝ ..... اخل (  أٟباملا٤ 

 ٖٚٛ إٔ سذِ املا٤ ٜصداد عٓدَا ٜتذُد   ايكإْٛ ايفصٜا٥ٞ ايرٟ ٜفطس اسبادث١ -3
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 2017ايطٛدإ  ّ َٓطل ايتفطري عٓد ُٖبٌ ع٢ً َعٝازٜٔ   )         ( ضع صح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ ع/ ٜكٛ

 -:ايتفطري عٓد ُٖبٌ ٜكّٛ ع٢ً أضاع ضبيب َٚٓطكٞ سٝح ٜعتُد ع٢ً َعٝازٜٔ ُٖا 
 ازبُع بني ايُٓٛذدني ا٫ضتد٫ٍ ا٫ضتٓباطٞ ٚا٫ضتكسا٥ٞ  -1

  ُٔ قإْٛ عاّ ٚاسد ؾشٝح ع٢ً ا٭قٌ   يرا فايُٓاذز ايتفطري١ٜ ٫ ػبب ٣٫ تفطري ضبيب إٔ ٜػتٌُ ع٢ً َكد١َ تتك -2
   ربتًف باخت٬ف ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ أٚ ا٫دتُاع١ٝ 

 ايتفطريات عٓد ُٖبٌ تتؿف بايطبب١ٝ ) ع١ًٝ ( أٟ يهٌ ظاٖس٠ ضبب
 منٛذز)ٚيِٝ ٌٖٜٛٚ/نًٛد بسْاز( (1)

  دٚز اٍٚ 2016. سدد ايصٛاب ٚاخلطا٤ َع ايتعًٌٝ  َصس ع /ٜس٣" ٚيِٝ ٌٖٜٛٚ  ٚنًٛد بسْازد إ ايفسض اضبل َٔ ايتذسٜب 

 ٚيِٝ ٌٖٜٛٚ -1

  إىل املٓٗر ايفسقٞ ا٫ضتٓباطٞ تطٜٛس املٓٗر ايتذسٜيب ا٫ضتكسا٥ٞ ايتكًٝدٟعٌُ ع٢ً 

 سٝح ٜس٣ إٔ ايفسٚض تأت٢ أ٫ٚ ٚيٝظ امل٬سع١ ثِ ٜتِ اختبازٖا ٚاسبهِ عًٝٗا دبسٜبٝا 

 أٜد ٌٖٜٛٚ نًٛد بسْاز   -2

  :ٕٜٚس٣ أ 
 1- )اسبدع أٚ ايعكٌ أٚ امل٬سع١  ايتدُني  :ايفسض )ايفهس٠ ( قد ٜتٛيد َٔ )ايفسض أضبل َٔ ايتذسب١

 ا٫َربٜك١ٝ )ايتذسٜب١ٝ(. 
 2-: اضتٓباط ْتا٥ر َٔ ايفسض ٚاختبازٖا  ا٫ختباز . 
 3- ايتذسٜب ٚامل٬سع١ يًتشكل َٔ ؾش١ ايٓتا٥ر . 
 طتٓبط١ َٔ ايفسض ٜتِ ايتطًِٝ بٗا َ٪قتا فإذا دا٤ت ْتا٥ر ايتذسب١ َتفك١ َع ايٓتا٥ر  امل 
    إيػا٩ٙمل تتفل ْتا٥ر ايتذسب١ َع ايٓتا٥ر املطتٓبط١ َٔ ايفسض ٜتِ تعدٌٜ ايفسض أٚ  ٚإذا  
  :أِٖ َا ميٝص ٖرا املٓٗر ٖٛ ازبُع بني ا٫ضتكسا٤ ٚا٫ضتٓباط يف َسنب )َٓٗر( ٚاسدًَشٛظ١ 
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 تصاٍاملٓطل ٚتهٓٛيٛدٝا االايفصٌ ايسابع  : 

  ع/ ظٗست ايطبري ْطٝكا نعًِ ددٜد ْتٝذ١ تضافس ايعدٜد َٔ ايعًّٛ   ٚضح ذيو

 نعًِ ددٜد ْتٝذ١ تكافس ايعدٜد َٔ ايعًّٛ أُٖٗا عًِ ايفطٝٛيٛدٝا ٚايسٜاقٝات   ْطٝكاريظٗست ايطب -1
 ٜعد ْٛز بست فٝٓس ٖٛ امل٪ضظ اسبكٝكٞ هلرا ايعًِ  -2

 َتعدد٠ تتداخٌ ْعسٜات ٖرا ايعًِ ٚتطبٝكات٘ َع عًّٛ  -3

 ٜكّٛ ٖرا ايعًِ ع٢ً ايجٛز٠ ايتك١ٝٓ اسبدٜج١  -4
 ْطٝكا : ريَفّٗٛ ايطبع سدد 

  ثاْٞدٚز  2016َصس ع/ اعسض َفّٗٛ َصطًح ايطٝرب ْطٝكا 
١ تطبٝكاتٗا ع٢ً اآل٫ت ذاتٝ يفدزاض١ ٚذبًٌٝ ايطسم اييت تعٌُ بٗا ايطبٝع١ ٚايها٥ٓات اسب١ٝ املدتًف١ َٔ أدٌ ا٫ضتفاد٠ َٔ ٖرٙ ايطسم  ٖٞ

 ا٭ٚتَٛاتٝه١ٝ أٟاسبسن١ 

  ْطٝك٢ :ريتعسٜف ايٓعاّ ايطبع سدد 

 ٖٛ صبُٛع ايعٓاؾس املتفاع١ً اييت تكّٛ ع٢ً تبادٍ املاد٠ أٚ ايطاق١ أٚ املعًَٛات  
 ٜتكح َٔ ايتعسٜفني إٔ : 

تبادهلا ٚعًُٝات ٜٗتِ بدزاض١ عًُٝات ا٫تؿاٍ أٚ تًك٢ املعًَٛات ٚربصٜٓٗا َٚعازبتٗا ٚ ٢ٖ عًِ مشٛيٞ :ايطبريْطٝكا   -1
 تٛدٝ٘ عٌُ َٓع١َٛ آي١ٝ ناْت أٚ س١ٝ  يفايتشهِ أٟ اضتدداّ املعًَٛات 

ايطب ٚايتعًِٝ ٚعًِ ايٓفظ ٚا٫دتُاع  يف٢ٖٚ تتكاطع َع ايعدٜد َٔ ايعًّٛ فٗٞ تكّٛ ع٢ً  أضظ زٜاق١ٝ  ٚدبد تطبٝكاتٗا   -2
  ٚا٫قتؿاد ٚاملٛضٝك٢ ٚايبٝٛيٛدٝا ٚغريٖا

  تَا دزض  ٤ديٌ ع٢ً ذيو يف ضٛ  طٝكا ْ دلاالت ايطبريع تعدد  
 :تتعدد صبا٫تٗا َٚٔ أِٖ صبا٫تٗا 

 ؾٓاع١ ٚتطٜٛس ا٫ْطا٢ْ اآليٞ املعسٚف بايسٚبٛت  -1

 تػتل ن١ًُ زٚبست َٔ ن١ًُ تػٝه١ٝ تع٢ٓ اشبادّ أٚ ايعبد  -2

 أٖتِ فٝٓري بٗرا ايفسع ست٢ أؾبح تطبٝكات٘ ذبتٌ َها١ْ نبري٠ ف٢ طبتًف دٛاْب اسبٝا٠  -3

 سٚبٛت ٜعٌُ بد٫ َٔ اإلْطإ ف٢ طبتًف اجملا٫ت ٜٚكّٛ باملٗاّ بدق١ عاي١ٝ أؾبح اي -4
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 ضًبٝات تهٓٛيٛدٝا ايسٚبٛت

 4-1بٛنًت   ايعباز٠ع/ تهٓٛيٛدٝا ايسٚبٛتات هلا اثاز ضًب١ٝ زغِ َصاٜاٖا .سًٌ 

 ع٢ً ايسغِ َٔ َصاٜاٖا اهلا١ً٥ إ٫ إٔ هلا أثازا ضًب١ٝ داْب١ٝ َٓٗا 

ايبطاي١ ٚذبٌٝ ا٭غداف يًتكاعد يرا ؼبرز ايعًُا٤ َٔ ايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ ٭ْ٘ ميجٌ تٗدٜدا سكٝكٝا : تسفع ْطب١ ايبطاي١  -1
 يًبػس١ٜ سٝح إْٗا ضٛف دبعٌ ْؿف ضهإ ا٭زض عاطًني ف٢ خ٬ٍ ث٬خ عكٛد 

 ٫قتؿاد ٚاتطاع ايفذ٠ٛ بني ا٭غٓٝا٤ ٚايفكسا٤ سٝح إٕ يًتهٓٛيٛدٝا أثاز نبري٠ ع٢ً ا ايككا٤ ع٢ً ايطبك١ ايٛضط٢ : -2

ٜس٣ ايبعض إْٓا َكبًٕٛ ع٢ً َسس١ً ضٛف تتذاٚش اآل٫ت قدزات ايبػس ف٢ نٌ املٗاّ سٝح تطتطٝع  دباٚش قدزات ايبػس : -3
 % َٔ ا٭عُاٍ دٕٚ اسباد١ يًبػس80ايتهٓٛيٛدٝا إٔ تعٌُ 

 االدتُاع١ٝ ٚاألخالق١ٝ يًشٛضب١ : تايتضُٝٓا

عًّٛ املعًَٛات تفٛم قدز٠ اجملتُعات ع٢ً ايتهٝف َع َا ٜرتتب عًٝٗا َٔ دٛاْب صباٍ اسبٛضب١ ٚ يفإٕ ايتطٛزات املت٬سك١ ايطسٜع١ 
 يفأخ٬ق١ٝ ٚقا١ْْٝٛ يرا عًٝٓا إبساش ا٫ػبابٝات ٚايطًبٝات َٚٛاد١ٗ املػه٬ت ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ايٓادب١ عٔ ايتٛضع اهلا٥ٌ 

 تطبٝكات غبه١ ا٫ْرتْت ٚايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ 

 ؟الْرتْت ٚتهٓٛيٛدٝا االتصاٍع سدد اجيابٝات غبه١ ا
  دٚز ا2017ٍٚع/ اعسض ثالث١ َٔ اجيابٝات تهٓٛيٛدٝا االتصاٍ  َصس

 تطاعد اإلْطإ َٔ ممازض١ أغهاٍ عدٜد٠ َٔ ا٫تؿاٍ ٚايتٛاؾٌ بني ا٭فساد ٚازبُاعات بطٗٛي١ َتذاٚش سدٚد ايصَإ ٚاملهإ  -1

 ٍ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ منٛ اسبٛاز ازبُاعٞ ٚايتفاعٌ ع٢ً طبتًف املطتٜٛات َٔ خ٬ -2

 تكًٌٝ ايعصي١ بني نباز ايطٔ ٚذ٣ٚ ا٫ستٝادات اشباؾ١ ٚتدفعِٗ ممازض١ أدٚاز ادتُاع١ٝ ددٜد٠  -3

 تطاعد ف٦ات عدٜد٠ ع٢ً سٌ َػه٬تٗا  -4

 تفسش أمناط ددٜد٠ َٔ طسم ايتفهري اشب٬م  -5

 ضًبٝات غبه١ االْرتْت ٚتهٓٛيٛدٝا االتصاٍ
  2017ّٛيٛدٝا االتصاٍ َصسع/ اعسض ثالث١ َٔ ضًبٝات  تهٓ

 ايعصي١ ا٫دتُاع١ٝ بني أفساد ا٭ضس٠ ايٛاسد٠  -1

 ا٫ْطشاب َٔ دا٥س٠ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٚتعُل ايػعٛز بايٛسد٠   -2

 دبعٌ ايفسد مبسٚز ايٛقت ٜفكد ايكدز٠ ع٢ً ممازض١ ايع٬قات اإلْطا١ْٝ ايط١ًُٝ ٚايتعاطف َع اآلخسٜٔ  -3

 ا٫ْرتْت ٚغعٛز ايفسد بايتٛتس ٚا٫ْصعاز إذا تٛقف عٔ اضتدداَٗا أٚ ابتعد عٓٗا تفاقِ َػه١ً اإلدَإ ع٢ً اضتدداّ  -4

 ظٗٛز َػه٬ت قا١ْْٝٛ ٚأخ٬ق١ٝ ٚظٗٛز ايعدٜد َٔ ازبسا٥ِ املتعًك١ باسباضٛب ٚا٫ْرتْت  -5
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 اْتػاز املٛاقع ايكاز٠ ظٗٛز َػه٬ت َطتشدث١  َجاٍ اْتٗاى اشبؿٛؾ١ٝ ايفسد١ٜ ٚايططٛ ع٢ً املًه١ٝ ايفسد١ٜ ٚايتٓؿت ع٢ً اآلخسٜٔ ٚ -6

 اسبؿٍٛ ع٢ً ايؿٛز ٚاهلٜٛات بؿٛز٠ غري َػسٚع١ ٫ضتػ٬هلا ف٢ أْػط١ غري َػسٚع١  -7

ايعٌُ ع٢ً ربسٜب ايٓعِ ٚاملعطٝات ٚخًل بسصبٝات خبٝج١ ٚقاز٠ ٜٚٓكًٗا عرب ايػبهات ٚؾ٫ٛ إىل َا ٜط٢ُ باإلزٖاب ا٫يهرتْٚٞ ٚتٗدٜد 
 ا٭َٔ ايكَٛٞ يًُذتُعات

 َع ايصٛز ايطًب١ٝ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات نٝف١ٝ ايتعاٌَ

 نٝف ميهٔ ايتعاٌَ َع ايصٛز ايطًب١ٝ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات  ع/ 
 املدخٌ سبٌ املػه٬ت ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚايتعاٌَ َع ازبٛاْب ايطًب١ٝ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات َٔ خ٬ٍ  ٖٞإ عٓاؾس املٛاط١ٓ ايسق١ُٝ 

  ٫َٔ يتعًِٝ ايط٬ب املعًَٛات ع٢ً ا٫ْرتْت َع احملافع١ ع٢ً سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ يًػريتٗدف اىل ا٫ضتدداّ اايجكاف١ ايسق١ُٝ :  -1

 تكعٗا امل٪ضط١ ايتع١ًُٝٝ ٚتػٌُ ع٢ً بعض ايكٛاعد َجٌ  اييتٖٛ ا٫يتصاّ بطٝاض١ ا٫ضتدداّ املكبٍٛ ايطًٛى ايسق٢ُ :  -2

  يٮخسٌٜٔ زاضا٥ٌ ايهرت١ْٝٚ تعاٌَ دا٥ُا َع املعًُني ٚش٥٬َو باسرتاّ = اسِ خؿٛؾٝتو ٫ٚ تسض

  ٢ٖ ايتٛع١ٝ باملداطس ازبطد١ٜ ٚايٓفط١ٝ ايٓامج١ َٔ اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا ايسق١ُٝ با٫قاف١ اىل ادَإ ا٫ْرتْتايؿش١ ٚايط١َ٬ ايسق١ُٝ :  -3

 ع/  سدد ١َُٗ فًطف١ االخالم   يف دلاب١ٗ  ايصٛز  ايطًب١ٝ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 
ت ا٭خ٬م ايع١ًُٝ تتعًل بايدزاضات املتعًك١ باشبري ٚايػس ٚؾٕٛ ا٫ختٝازات اسبس٠ اييت تكّٛ بٗا ا٭فساد ٚيتٛدٝ٘ إذا ناْ: خ٬ؾ١ ايكٍٛ 

 ضًٛنِٗ فإٕ ١َُٗ فًطف١ ا٭خ٬م تهُٔ ف٢ 

 ذبًٌٝ ازبٛاْب ايطًب١ٝ ٚا٫ػباب١ٝ  -1

 ايتٓبٝ٘ ع٢ً املداطس يًذٛاْب ايطًب١ٝ ع٢ً سٝا٠ ايفسد ٚزفا١ٖٝ اجملتُع  -2

 عض ا٫قرتاسات يتٛع١ٝ ايٓػ٤٢ بهٌ ٖرٙ ازبٛاْب تكدِٜ ب -3

 ايتأنٝد ع٢ً إٔ ٖرٙ ايطًبٝات قد تهٕٛ ض٬سا ٜطتددَ٘ ا٭عدا٤ يتدَري ايٛطٔ َٔ خ٬ٍ تدَري ايػباب  -4

 ايتأنٝد ع٢ً أ١ُٖٝ ايٛاشع ايدٜين ٚا٫خ٬ق٢ ف٢ ايتأنٝد ع٢ً عدّ اْتٗاى خؿٛؾ١ٝ اآلخسٜٔ ٚعدّ إسبام ا٭ذ٣ بايػري  -5

  ؿٛد باسبس١ٜ ٚاسرتاّ بتعدد ايجكافات ٚإْٗا ٫ تع٢ٓ ايتفسٜط ف٢ قُٝٓا ا٭ؾ١ًٝذبدٜد املك -6
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 يًشاضٛب  املٓطكٞاالضاع 

   َٔ ايعًُا٤ ديٌ بج٬ث١ اَجً٘ صبُٛع١ املٓطل اسبدٜح ايرٟ دعٌ ايهُبٝٛتس ممهٓا قاّ ع٢ً أضاع أعُاٍ ع/ 
   من العلناء دلل بثالثة امثلهقام على أساس أعنال جمنوعة   االساس املنطقي  للحاسوب س/

 يٝبتٓص 1 
 ايرٟ قادت انتػافات٘ إىل : -
 . اخرتاع أٍٚ  نُبٝٛتس بدا٥ٞ -1
 . قٛاعد أْع١ُ املعًَٛات  ٚقع ايهػف عٔ املٓطل ايجٓا٥ٞ ايرٟ -2

 دٛزز بٍٛ 2
 .املٓطك١ٝ )درب املٓطل( ٚايرٟ ٜطتددّ ؾٝػا َع١ٓٝ يرتَٝص ايع٬قات ضظ َا ٜط٢ُ بـأ

 . بني صبُٛعات َٔ ا٭غٝا٤ هلا خؿا٥ـ َػرتن١ ايع٬قاتٚؾف ٘ ميهٓ املٓطل ايسَص١ٜ يف ازبرب فايؿٝؼ

 دٕٛ فٔ 3
تػري اىل ٚيٝظ َؿطًشات ن١ًٝ  بٍٛ" ٜعاجل املؿطًشات باعتبازٖا َتػريات درب١ٜ زز بني نٝف إٔ َٓطل "دٛ
 اغٝا٤ َٛدٛد٠ بايفعٌ 

 اسباضٛب تطٜٛس  يفاملٓطل  دٚز

 املهْٛات املاد١ٜ – ا٭ٍٚاملهٕٛ 

 )       ( ؾح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ    ٜعتُد اسباضٛب يف تؿُُٝ٘ املادٟ ع٢ً اضتدداّ صبُٛع٘ َٔ  ايجٛابت املٓطك١ٝ ع/

 دٚز ا2017ٍٚ دٚز ثإ  2016ع/ ٜكّٛ ايتؿُِٝ املادٟ يًشاضٛب ع٢ً اضظ َٓطكٝ٘ )       (  ؾح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ َؿس

   تؿُِٝ اسباضٛبع/ َا املكؿٛد باملهْٛات املاد١ٜ يً

 ٜعتُد اسباضٛب يف تؿُُٝ٘ املادٟ ع٢ً اضتدداّ ايجٛابت املٓطك١ٝ اييت ٜهػف عٓٗا املٓطل ايسَصٟ .

  ( 7ايفؿٌ )  َجٌ : ايٛؾٌ ) " . " (  ٚ
 ايجٛابت املٓطك١ٝ تعترب داْب َٔ اإلبداع املٓطكٞ  يًُٓطل ايسَصٟ َٚٔ أبسش َ٪ضطٝٗا  دٛزز  بٍٛ 

 أضاع بٓا٤ اسباضٛب ٖٞعترب اضتفاد٠ يعًُا٤ ا٫يهرتْٚٝات يف تؿُِٝ ايدٚا٥س ا٫يهرت١ْٝٚ اييت ايجٛابت املٓطك١ٝ ت

 ايربصبٝات – ايجاْٞاملهٕٛ  -ب
 2017ّايطٛدإ  اشبطا٤ َع ايتعًٌٝ سدد ايؿٛاب اٚ )             (    اسباضٛببسصبٝات  يف تطٜٛس  دٚزا ٖاَا املٓطل ًٜعبع/ 
 َٟطتُد٠ َٔ  املٓطل ايسَص نًٗا ايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ " –تؿُِٝ يػات ايربصب١  –هٌ صبا٫ت٘ َٔ "إداز٠ قٛاعد ايبٝاْات ضاِٖ املٓطل يف تطٜٛس ايربصبٝات  ب  . 

  عًٞ أضاع ايع٬قات املٓطك١ٝ ٚايتػاب٘ بٝٓٗا . ٚتؿٓٝفٗاَجاٍ : عٓدَا ٜبدأ عامل ايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ يف بٓا٤ قٛاعد ايبٝاْات فاْ٘ ٜكّٛ بتدصٜٓٗا 

 يتٓفٝر املٗاّ املعكد٠ يف ايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ . ا٭َجٌ ا٭دا٠ٕ املٓطل بسٖٔ عًُٝا عًٞ اْ٘ أ



 

 
33 

 

  ايؿٓاعٞع/ عسف ايرنا٤ 

  تعسٜف ايرنا٤ االصطٓاعٞ
ٜٗدف إىل إٔ ٜكّٛ اسباضب مبشانا٠ عًُٝات ايرنا٤  ا٭ىلَؿطًح ٜطًل ع٢ً عًِ َٔ اسدخ عًّٛ اسباضب ٖٛ  -

اييت تتِ داخٌ ايعكٌ ايبػس٣ حبٝح ٜهٕٛ ي٘ ايكدز٠ ع٢ً سٌ املػه٬ت ٚارباذ ايكسازات بأضًٛب َٓطكٞ َٚستب 
 ٚبٓفظ طسٜك١ تفهري ايعكٌ ايبػس٣ 

ضٛب ٖٚٛ ايرٟ ٜٗدف زبعٌ اسبٛاضٝب تكّٛ مبٗاّ َػاب١ٗ يعًُٝات ٖٚٛ أسد ايعًّٛ املتفسع١ َٔ عًِ اسبا -
 ايرنا٤ ايبػس٣ َٓٗا ايتعًِ ٚا٫ضتٓباط ٚارباذ ايكسازات 
  االصطٓاعٞايعالق١ بني املٓطل ٚايرنا٤ 

 ثاْٞدٚز  2016قع ؾح اّ خطا٤ َع ايتعًٌٝ  ْطب١ٝ)               (ع٬ق١  بأْٗا ا٫ؾطٓاعٞتٛؾف ايع٬ق١ بني املٓطل ٚايرنا٤  /ع

 ُٜٗؼ دٚز املٓطل  ٚق١ٜٛ فع٢ً َس تازٜذ ايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ ملع٬ق١ ثابت١  بأْٗا ا٫ؾطٓاعٞتٛؾف ايع٬ق١ بني املٓطل ٚايرنا٤ 

  يًرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ  ا٭ضاض١ٝاسد ايسنا٥ص  ٖٛاملٓطل ف

 املدتًف١ يًتعاٌَ َع ايككاٜا  ا٭ْطب ا٭دا٠املٓطل ٖٛ ف

 ديٌ ع٢ً ذيو ناْت َجازا يًذدٍ  أْٗا  اال االصطٓاعٞبني املٓطل ٚايرنا٤ ايعالق١ ٚبايسغِ َٔ ثبات  ع/
 .  ٜد َٚعازض سٍٛ دد٣ٚ املٓطل َٚد٣ ا٫ضتفاد٠ َٓ٘٪فسٜكني َ إىلناْت َجازا يًذدٍ ْتٝذ١ ٫ْكطاّ ايعًُا٤  أْٗا إ٫ٚبايسغِ َٔ ثبات ٖرٙ ايع٬ق١ 

 ميجً٘ بعض املٓاطك١ ايفسٜل املؤٜد

 ا٭ْطامسٝح ٜػتٌُ ع٢ً ايعدٜد َٔ  ا٫ؾطٓاعٖٞرا ا٫دباٙ ٜٓعسٕٚ يًُٓطل ع٢ً اْ٘ قًب ايرنا٤  ٚأؾشاب -1
 . ا٫ؾطٓاعٞايرنا٤  يفايع١ًُٝ احملٛز١ٜ  املٓطكٞدبعٌ َٔ ع١ًُٝ ا٫ضتٓباط  ٚاييتايؿٛز١ٜ 

 ايداع١ُ هلرا االجتاٙ : اآلزا٤َٚٔ 
 ايرنٞايتفهري  آي١ٜٝكّٛ ع٢ً  َٓطكٜٞهٕٛ عٔ طسٜل ْطل  ا٫ؾطٓاعٞتٛاد٘ ايرنا٤  اييتسٌ املػه٬ت  إٕٜس٣  َهازث٢ : ٕدٛ    * 

 تٛدد يػ١ ٚاسد٠ فكط ؾاسب١ يًتعبري عٔ املعًَٛات  ٘بكٛي ا٫ؾطٓاعٞايرنا٤  يفٜ٪ند ع٢ً دٚز املٓطل  ايرٟ : نٛايطه٢
 . ٓطلامليػ١  ٖٞ
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 ايفسٜل املعازض ) ميجً٘ بعض عًُا٤ ايٓفظ (

  دٚز اٍٚ 2016ايطٛدإْاقؼ .  االصطٓاعٞفِٗ دزاض١ ايرنا٤  يف ايطٝهٛيٛدٞ/ٜتب٢ٓ ايبعض االجتاٙ ع

 2017ايطٛدإ ْاقؼ   االصطٓاعٞايرنا٤  يفسا١َ املٓطل ص ايطٝهٛيٛدٞع/زفض االجتاٙ 
 .  ا٫ؾطٓاعٞفِٗ ٚدزاض١ ايرنا٤  يف ايطٝهٛيٛدٜٞتب٢ٓ ا٫دباٙ  ايرٟفسٜل عًِ ايٓفظ 

دبٓبٛا ؾسا١َ املٓطل ٚاٖتُٛا بد٫ َٓ٘ بفشـ تسنٝب  أِْٗ ظباسا يٛ أنجسضٝهٕٛ  ا٫ؾطٓاعٞ ايرنا٤ٖٚ٪٤٫ ٜعتكدٕٚ بإ َػسٚع 
 عًُٝات ايتفهري ايبػس٣ . 

 املٓطل إىلٜعٌُ بٗا ايعكٌ ايبػس٣ بايفعٌ دٕٚ ايًذ٤ٛ  اييتتؿُِٝ ٚبٓا٤ ساضبات ذبان٢ ايطسٜك١  ٖٚ٪٤٫ َٔ بِٝٓٗ َٔ ساٍٚ

 زؤ١ٜ ْكد١ٜ يًفسٜكني 

  ع/ عًل ع٢ً ايفسٜكني ؟

عدّ قدز٠ املٓطل ع٢ً َعازب١ ظٛاٖس عك١ًٝ َع١ٓٝ َجٌ  يفيًُٓطل ٖٚرا ٜعٗس  تأٜٝدٙ يفنإ َػايٝا  ا٭ٍٚايفسٜل 
  يستٝب ايتفهري غري ا

 ٜتبٓاٖا . اييتمل ٜػسح نٝف ميهٔ ذبكٝل ايطسٜل  ايجاْٞايفسٜل 
 اند صدم ايعباز٠ ايرنا٤ االصطٓاعٞ أال إٔ ايعالق١ بُٝٓٗا ال تصاٍ ق١ٜٛ ٜٚجبت يفبايسغِ َٔ االْكطاّ سٍٛ دٚز املٓطل ع/ 

 ايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ أ٫ إٔ ايع٬ق١ بُٝٓٗا ٫ تصاٍ ق١ٜٛ ٜٚجبت ذيو : يفبايسغِ َٔ ا٫ْكطاّ سٍٛ دٚز املٓطل 

 ايعدٜد َٔ اجملا٫ت ايفسع١ٝ َجٌ :  يفا٫ضتدداّ املتعدد يًُٓطل  -1
 ت ايطبٝع١ٝ  =  تؿُِٝ ٚبٓا٤ ايسٚبٛت  = ايتفهري باسبظ املػرتى  ٚسٌ املػه٬ت ٚنًٗا َطتفاد٠ َٔ اضتدداّ يػات املٓطل فِٗ َٚعازب١ ايًػا

ايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ أؾبح َٔ أِٖ ايعًّٛ اييت ػبب دزاضتٗا قبٌ تعًِ ايرنا٤  يفٚأد٣ نجس٠ اضتدداّ املٓطل  -2
  ا٫ؾطٓاعٞ
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 ) ايرنا٤ االصطٓاعٞ (  تبٓا٤ تهٓٛيٛدٝا االتصاال يفدٚز املٓطل 

 : دٚز املٓطل يف بٓا٤ تهٓٛيٛدٝا ا٫تؿا٫ت )منٛذز يًرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ

  االصطٓاعٞايرنا٤  يف ايسَصًٟٜعبٗا املٓطل  اييتع/  تتعدد االدٚاز 
 .( تتعدد ادٚاز املٓطل ايسَصٟ يف ايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ بتعدد ايٓعِ ايرن1١ٝ)

 ِ .ايٓع ْٙعاّ ذن٢ َٔ ٚدٛد بؿ١ُ َٓطك١ٝ تجبت دٚز املٓطل يف ٖر  أٟف٬ ٜهاد ؽبًٛ 

 ثٓا٤ تطبٝل املٓطل ع٢ً عٓؿسٜٔ أضاضٝنيأايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ  ( اعتُد عًُا٤ 2)

 ُٖا ) ايًػ١ املٓطك١ٝ ايسَص١ٜ ،، ٚآيٝات ا٫ضتد٫ٍ ( 

 ايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ َٔ خ٬ٍ: يف( نُا ضاِٖ املٓطل 3)

 )أ( متجٌٝ املعسف١. ) َسس١ً ايتذٗٝص يًربْاَر ايرنٞ (

 .   ) َسس١ً ايتٓفٝر ()ب( تػػٌٝ ٖرا ايربْاَر َٔ خ٬ٍ آيٝات ا٫ضتد٫ٍ

 ) َسس١ً ايربصب١ ( ٚأٚاَس ا٫ضتد٫ٍ اشباؾ١ بايربْاَر ايرنٞ .    املعازف  )دـ( إدخاٍ

 (يػات ايربصب١ .    ) امل١ُٗ املطًٛب١ َٓ٘ ٜٚتِ ذيو َٔ خ٬ٍ  بإظباشٜكّٛ ايربْاَر )د( 

  ديٌ ع٢ً ذيو ٚاز ز٥ٝط١ٝ ميهٔ تكطِٝ األدٚاز املٓطك١ٝ يف ايرنا٤ االصطٓاعٞ يجالث١ ادع 
 :ٚاز ز٥ٝط١ٝ ٖٚٞميهٔ تكطِٝ ا٭دٚاز املٓطك١ٝ يف ايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ يج٬ث١ اد

 اضتدداّ املٓطل يتُجٌٝ املعسف١  (1
 إضٗاّ املٓطل ف٢ تؿُِٝ ٚبٓا٤ ايعدٜد َٔ يػات ايربصب١ باملٓطل  (2

 اعتباز املٓطل َؿدز ٭مناط ايتفهري ٚاضتدداّ آيٝات ا٫ضتد٫ٍ املٓطكٞ ف٢ ايرباَر املدتًف١  (3
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 نٞ (دٚز املٓطل يف متجٌٝ املعسف١ ) َسس١ً ايتذٗٝص يًربْاَر اير (1)
 نٞ (دٚز املٓطل يف متجٌٝ املعسف١ ) َسس١ً ايتذٗٝص يًربْاَر ايرٚضح ع/ 

 أدٟ إيٞ :ظٗٛز املٓطل ايسَصٟ 
ز بأ١ُٖٝ ٚدٛد سطاب ٛػعا٭يفاظ ب( ايٛض١ًٝ يًتفاِٖ تطتددّ فٝٗا ايسَٛش َهإ ن ايػعٛز بأ١ُٖٝ ٚدٛد يػ١ ع١ًُٝ عا١َ  (أ

 . ايتفهري بطسٜك١ زٜاق١ٝ أٟعكًٞ 
 أدٟ إيٞ :ظٗٛز ايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ 

 ٜأتٞ ْتٝذ١ يًُعًَٛات املتٛفس٠ يد١ٜ عٓٗا   برنا٤( ١ َا )ًأدزى ايعًُا٤ إٔ تعاٌَ اإلْطإ َع َػه.  

 ٚ ٙٚباضتدداّ قدزات اإلْطإ ايعك١ًٝ تتشٍٛ ٖرٙ املعًَٛات ملعسف١ قد تهٕٛ نا١ًَ يف ايهجري َٔ ا٭سٝإ أٚ ْاقؿ١  املعًَٛاتَٔ خ٬ٍ ٖر
 . ٜؿٌ َٔ خ٬هلا إىل اسبٌ ايرنٞ

 ٞاملعسف١ متهٓٗا َٔ ايتعاٌَ برنا٤ َع املػه٬ت اييت تٛادٗٗا . سؿ١ًٝ قد١ُ َٔ  ْكّٛ بٛقعايعكٌ ايبػس٣  يهٞ عبان 
  ٚمبا إٔ ايًػ١ ايطبٝع١ٝ ٜػًب عًٝٗا ايًبظ ٚاسبػٛ ايصا٥د يرا ادب٘ عًُا٤ ايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ إىل ايبشح عٔ يػ١ اؾطٓاع١ٝ بد١ًٜ متتاش

 يػ١ املٓطل ايسَص١ٜ. ٖٚٞ بايدق١ ٚاإلػباش 
 .ا٫ضتد٫ٍ ٜٚصٜد َٔ ضسعتٗا  ١َُٗ نُا إٔ املٓطل ايسَصٟ ٜبطط  

 ) َسس١ً ايتٓفٝر ايربصب١ ( املٓطل َؿدز ٭مناط ايتفهري (2)

  َد٣ تتفل اٚ ختتًف َع ٖرٙ ايعباز٠ عًٌ ملا تكٍٛ أٟاىل  املٓطل َصدز ألمناط ايتفهريع/ 
أدزى عًُا٤ ايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ إٔ املٓطل باعتبازٙ عًِ دزاض١ ايتفهري ٚايتفهري ٖٛ قًب ايرنا٤  يريو ٜعد املٓطل ٖٛ ايُٓٛذز املعٝازٟ  -1

 يًتفهري ايبػس٣ ٚاآليٞ ع٢ً سد ضٛا٤  .
منط ايتفهري املأيٛف ٫ ٜطتطٝع ايتعاٌَ َع نجري َٔ  ٫ٕ. ايتفهري ا٫ضتٓباطٞ  دزاض١ إىلٔ ٖٓا ضع٢ عًُا٤ ايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ َ -2

 . املػه٬ت
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  ( يػات ايربدل١) إضٗاَات املٓطل يف تصُِٝ ٚبٓا٤ ايعدٜد َٔ  (3)
  ديٌ ع٢ً ذيو ؟تتعدد أمناط ايتفهري املٓطك١ٝ داخٌ ايرنا٤ االصطٓاعٞ /ع

 ((      ل غري ايستٝب  ،،  املٓطل املسٕ  تتعدد أمناط ايتفهري املٓطك١ٝ داخٌ ايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ َٚٓٗا )املٓط
 :ٚضٛف ْعسض يدٚز منطني َٓٗا يف ايرنا٤ ا٫ؾطٓاعٞ ُٖٚا 

 املٓطل غري ايستٝب

 ٗا.ٜٓتكٌ َٔ َكدَات َع١ٓٝ إىل ْتٝذ١ تًصّ عٓ  ايتفهري ايستٝب : -1
تتطًب بساَر ايرنا٤  َعازف نا١ًَ ْتُهٔ َٔ خ٬ي٘ اضتٓتاز بعض ايٓتا٥ر دٕٚ ساد١ إىل اَت٬ى  :ايتفهري غري ايستٝب      -2

  . ْتا٥ر يف ساي١ ٚدٛد أدي١ ٚبساٖني غري ناف١ٝ إيٞا٫ؾطٓاعٞ ٚضا٥ٌ ٚأضايٝب يًكفص 
 منط ايتفهري غري ايستٝب  ٫بتهازٖرا ضببا  نإ  -3

 . 1970ٚمت اضتدداَ٘ يف بساَر اسباضٛب يف ْٗا١ٜ عاّ  دٕٛ َهازثٞايرٟ اقرتس٘  -4
 َٔ ايتفهري يف ايكفص إىل ايٓتا٥ر بٛدٛد اقٌ املعًَٛات ٚبايتايٞ ايتػًب ع٢ً َػه١ً ايستاب١ٚقد ضاعد اخرتاع ٖرا ايُٓط  -5

 املٓطل املسٕ
 االصطٓاعٞايرنا٤  يفاملسٕ  لع/سدد دٚز املٓط

 ٚقد إْػا٥٘ايكِٝ  ثٓا٥ٜٞتُٝص بُٗا املٓطل  اييتُا ايكُٝتإ ٖايؿدم ٚايهرب ٚ قُٝيتَٔ  أنجسْٛع َٔ املٓطل َتعدد ايكِٝ ا٣ ؼبتٌُ ٖٛ 
 -:يٓٛع ع٢ً ٜطاعد ٖرا ا    تني . طيٛناغف

 ع٢ً طبٝعتٗا  ٖٞمتجٌٝ املعازف نُا   -2   ايػاَك١  املعاْٞع٢ً متجٌٝ  ٠كدزاي -1

  سٕملااملٓطل  ظٗٛز اضباب سدد /ع 
 يف قُٝتنياملٓطل نإ فُٝا َك٢ ٜتعاٌَ َع  إٕ ا٫ؾطٓاعٞٚدد عًُا٤ اسباضٛب ٚايرنا٤  عٓدَا ا٫ؾطٓاعٞع٬ق١ املٓطل املسٕ بايرنا٤  بدأت

َٔ اسبهِ  َتفاٚت١تػتٌُ ع٢ً دزد١  اييتمل تعدا نافٝتني يًتعاٌَ َع ايككاٜا  ايكُٝتنيٖاتني  إٕ إ٫نرب  أٚؿدم ايازبٌُ املٓطك١ٝ ُٖا 
      ٚغريٖا  ٚاإلسذاّ ا٭طٛاٍ أٚ ايطيبَج٬ ايتػدٝـ 

 َٚٔ أَج١ً ذيو

 .ٚضط بُٝٓٗا(  ٫ٚ  إذا نإ عٓدْا خاؾ١ٝ َع١ٓٝ )أ( فطبكا يكإْٛ ايٛضط املسفٛع إٔ نٌ غ٤ٞ إَا إٔ ٜهٕٛ  أ  أٚ ) ٫ أ -
 (.غري طٌٜٛ)ٚيهٔ َاذا يٛ ناْت )أ( تػري إىل  ) طٌٜٛ ( أٚ ) ثكٌٝ ( إَا إٔ ٜهٕٛ ) ط٬ٜٛ ( أٚ  -
 ٚطٌٜٛ ْٛعا َا أٚ طٌٜٛ ددا أٚ يٝظ ط٬ٜٛ  ٚيٝظ قؿريا (( ٚيهٔ ايعدٜد َٔ ا٭غٝا٤ أٜكا ))  طٌٜٛ متاَا أ 

 .ٖٚهرا فاملٓطل املسٕ ؼباٍٚ َعازب١ َجٌ ٖرٙ ايككاٜا

 . اشبازدٞ أٚ اسبكٝكٞا ظٗست اسباد١ ملٓطل َسٕ ٜطاعد ف٢ متجٌٝ املعسف١ املتعًك١ بايعامل َٔ ٖٓ


