
 

 َ 6107 -6106جؾحذس منحيؼ جٌطح٠ٌم 
 جػىجو / قٓحَ وّحي ٌجشى جدلظٍٞ

 جٌفظً جالٚي
 ٌػحٌعجٌّٕٛيؼ ج

 ( جٔـؿـٍرتج) فشٍص فٍٔٓح فٝ غُٚأغٕحء قٍٚخ جٌػٌٛز جٌف١ٍٓٔس  جنرت -0
  0789ِح ٔطحتؽ /  ل١حَ جٌػٌٛز جٌف١ٍٓٔس  -6

  جلطكحَ ْؿٓ جٌرحْط١ً-  ١ٓٔس .جٌفٍجٌمٟحء ػٍٝ جٌٕظحَ جٌٍّىٟ جإللطحػٟ ٚ ئػالْ جٌؿ٠ٌّٛٙس  -أوٜ أٌٝ 

   ونٍص جٌػٌٛز فٟ ضؿحٌخ ِهطٍفس ِٓ أٖىحي جٌٍٓطس جٌطٕف٠ً١س ٚجٌط٠ٍٗؼ١س -

 جٌؿّؼ١س جٌط٠ٍٗؼ١س غُ جٌّإضٍّ ج٠ٌٕٟٛ غُ قىِٛس جإلوجٌز جٌطٟ ؾحءش فٟ ػٙى٘ح جٌكٍّس جٌف١ٍٓٔس ػٍٟ ٍِٛ.

 ضكحٌف جٌىٚي جألٌٚٚذ١س ٞى جٌػٌٛز جٌف١ٍٓٔس  -

 ( ٍِجو ذه   )حذس ذني جٌف١ٍٓٔني ذم١حوز ٔحذ١ٍْٛ ٚجدلّح١ٌه ذم١حوز وجٌش ِؼٍوس جِر -3
 أذٟ لري جٌرك٠ٍس ٚ فشً جحلٍّس جٌف١ٍٓٔس  -ِح جٌؼاللس ذني أ  -4

 0798ِظٍ  جٌْحي فٍٔٓح محٍطٙح  ػٍٝ َ ٚ  0789جٌػٌٛز جٌف١ٍٓٔس جنحـ  -خ                       
 أفؼحٌِٗح ٌأ٠ه يف لٛي أْ ألٛجي ٔحذ١ٍْٛ ختحٌف  -5

 ٌٍجذغجٌّٕٛيؼ ج
 ئنؼحع جٌظؼ١ى ١ٍٓٔس يف ٚػف أْرحخ فشً جٌٍكٍّس جٌف -0
 جٌؼٛجًِ جٌىت ْحػىش ػٍٝ جشطىجو ٌٚـ جدلمحِٚس فٝ جٌٛؾٗ جٌمرٍٝ= 
 جْطٍّجٌ ِمحِٚس جٌظؼ١ى ػى جحلٍّس جٌف١ٍٓٔس فرتز ؿ٠ٍٛس ػشٍز أشٍٙ   =
 0ضكحٌف أً٘ جٌٛؼ١ى ِغ جٌّّح١ٌه   -          ٠0ٛي جٌٛجوٞ ٚذؼىٖ ػٓ جٌمحٍ٘ز  -

 0ٚٚٛي ِٓحػىجش جٌّططٛػ١ٓ ِٓ جٌؿ٠ٍُز جٌؼٍذ١س  -  0جٌّؼحٌن جٌّطفٍلس جضرحع جأل٘حٌٟ قٍخ جٌّٕحٖٚحش ٚ -

 ٚ يف ػٙى ْؼ١ىجٌف١ٍٓٔس لحٌْ ذني جٌٕظحَ جٌمؼحتٟ يف ػٙى جحلٍّس  -6
 جٌٕظحَ جٌمؼحتٟ جدلظٍٞ فٝ ػٙى ْؼ١ى يف ػٙى جحلٍّس حءجٌمؼ

ذؼى ػٛوضٗ ِٓ ػىح ؾؼً   -أ(ٔحذ١ٍْٛ  )

جٌؼٍّحء ج١٠ٌٍّٛٓ ٠طٌْٛٛ جٌمٟحء ذىالً ِٓ 

قىو ٌَْٛ جٌطمحٟٞ   ٚ ٟحز جألضٍجنجٌم

 .% ِٓ ل١ّس جٌّطٕحَع ػ2ٗ١ٍذٛجلغ

ٌفٝ ١ِٕٛ ِرىأ جٌى٠س   -خ(فٟ ػٙى ١ِٕٛ  

 ٚضٍن ً٘ج جألٍِ ٌٍمٟحء

 لٌٍ ١ِٕٛ جٔٗحء ِكىّس ٌىً ٠حتفس.   

أٚركص ؾّؼ١س جٌكمح١ٔس ضّٓٝ ِؿٍّ جألقىحَ ٚوحْ ذّػحذس ١٘ثس  -

 جْطثٕحف ػ١ٍح فٟ جٌرالو

جْطٍّش جٌّكحوُ جٌٍٗػ١س ضفًٛ فٝ جٌّٓحتً جٌٗه١ٛس ٚ ئٔطمحي  -

 جٌٍّى١س فٟ جٌرالو 

 ِؿحٌّ جأللح١ٌُ ٌٍفًٛ فٝ جٌّٓحتً جٌّى١ٔس ٚجٌطؿح٠ٌس أٔٗثص" -

ذحٌمٟح٠ح جٌطٟ ٠ٚهطٙ  1661ذحُْ )ل١ِْٓٛٛ ٍِٛ( ٔٗحء ئ  -

 ح جٌؼمحٌجش ٚ جٌٍّى١سضٍفغ ِٓ جألؾحٔد ػٍٟ ج١٠ٌٍّٛٓ ف١ّح ػىج لٟح٠



 

 ِظٍ لر١ً جحلٍّس جٌف١ٍٓٔسيف ػٍٟ جٌطؿحٌز (جالؾحٔد  ) ١ْـٍ جٌطؿحٌ جنرت  -3
 أذٟ لري جٌرك٠ٍس ٚ فشً جحلٍّس جٌف١ٍٓٔس -أ   ِح جٌؼاللس ذني -4

 ل١حَ جٌػٌٛز جٌف١ٍٓٔس ٚ ئٌْحي فٍٔٓح محٍطٙح ئىل ِظٍ –خ                        
 جٌفظً جٌػحٟٔ

 ٌػحٌعجٌّٕٛيؼ ج
 ( أ١ِحْ )طٍف  َ ذؼى ػمى جضفحق0813ئٔـؿٍرتج ػٓ ِظٍ ػحَ  ٌقٍصجنرت   -0
 ٚجفك زلّى ػٍٟ ػٍٝ ِشٍٚع لٕحز ج٠ٌّٛٓ –ِحيج حيىظ ئيج أ  -6

 فشً زلّى ػٍٟ يف قٍٚذٗ يف ججل٠ٍُز جٌؼٍذ١س –خ                        
 يف جٌىطحخ  05س أغٍ جحلٍّس جٌف١ٍٓٔس ػٍٝ ِظٍ يف ٍِقٍس جٌفٍجؽ ج١ٌٓحْٟ طفك –أ      ٚػف  -3
ٚجال٠الع  ) جٌىٚج٠ٚٓ ( جضٓؼص نرٍجضُٙ ج١ٌٓح١ْس ذحٌىنٛي فٟ ضؿحٌخ جٌكىُق١ع  وحْ ٌٍكٍّس جٌف١ٍٓٔس أغٍ ور١ٍ -

  ػٍٝ جٌّؼحٌف جٌؿى٠ىز 

 رٍَش ذؼٝ جٌُػحِحش جٌٗؼر١س ِٓ جألٍٖجف ٚ ِٓ جٌطؿحٌ ِٚٓ جٌؼٍّحءف -

ق١ع جٌٍٛجع ذ١ٓ ضٍه جٌمٜٛ  ٛضٗ ِٓ لٍد قٛجوظٚظٍٙش ل( ِػً جٌمٛٞ جٌػالغس ) ٌُ ٠طٛحٌع جٌٗؼد ػٍٝ جٌكىُ 

 ٚج١ٌح ػٍٝ ٍِٛ( ِكّى ػٍٝ ) ْحػىش ًٖ٘ جٌمٛز ػٍٝ جٌطهٍٙ ِٓ جٌّّح١ٌه ٚجألضٍجن ٚجإلٔؿ١ٍُ ٚضؼ١ٓ 

 َ ؟0813نٍٚؼ ججل١ش جالجن١ٍُٜ ِٓ ِظٍ ػحَ ٚػف أغٍ ) ٔطحتؽ (  -خ

 ضػر١ص ٚجْطمٍجٌ ِٕٛد جٌٛجٌٝ جٌؼػّحٔٝ ِكّى نٍٓٚج ذحٖح . -

ْفٍ ِكّى ذه جالٌفٝ ِغ جٌؿ١ٕ جالٔؿ١ٍُٜ جٌٝ ٌٕىْ ٌٍطفحٜٚ ِغ جٌكىِٛس جالٔؿ٠ُ١ٍس ٌّٓحػىز جٌّّح١ٌه ػٍٝ قىُ  -

.ٍِٛ 

ضؿىوش جٌكٍخ ذ١ٓ جٌّّح١ٌه ٚجٌؼػّح١١ٔٓ ٚجْططحع جٌّّح١ٌه جقطالي ج١ٌّٕح ٚؾؼً جٌّالقس فٟ ٍٔٙ ج١ًٌٕ ضكص  -

 ١ْطٍضُٙ

 ٌ ذؼ١ىز جدلىٜ ػٍٝ ِظٍ .َ آغح0867وحْ ٌفٍِحْ  -أ    مب ضفٍٓ  -4
ٚ ذًٌه ضّطغ ئّْحػ١ً ٚ ِٓ ذؼىٖ  قًٛ ئّْحػ١ً ػٍٝ ٌمد نى٠ٜٛ ذىال ِٓ ٌمد ٚجٌٝ ٍِٛق١ع أٔٗ ٔٙ ػٍٝ 

ذرؼٝ جالْطمالي فٝ ئوجٌز جٌرالو جٌىجن١ٍس ٚجٌّح١ٌس ٚػمى جٌّؼح٘ىجش جٌهحٚس ذحٌر٠ٍى ٚجٌؿّحٌن ٌٍِٚٚ جٌرٟحتغ 

 ٕر١س .ٚجٌٍوحخ ذٍّٛ ٖٚثْٛ جٌٟر١ ٌٍؿح١ٌحش جألؾ

 ػٕىِح قًٛ ػٍٝ جإلْطمالي ذحٌٗثْٛ جٌّح١ٌس ِّح أوٜ ئٌٝ  ٌٚىٓ أٌٜ أْ ج٢غحٌ جٌرؼ١ىٖ ٟ٘

  ٚ ذحٌطحٌٟ قىٚظ جألَِس جٌّح١ٌس ٠َحوز جإلْطىجٔس   -

ذطؼ١ُّ ( 8181ِحٌِ)أٚىٌ ٍَِْٛ فٟ ئٔٗحء ٕٚىٚق جٌى٠ٓ ٚ وًٌه ظٍٙش فٟ نالي جألَِس جٌّح١ٌس ِٓ  -

فٍٜ جٌٍَّْٛ ػٍٟ ٌَٚجء جٌكىِٛس ٚجٌّٛظف١ٓ ئػطحء جٌٍؿٕس  (ٍٚفحش ئ٠ٍجوجش ِٚٛ) جنطٛحٚحش جٌٍؿٕس 

 ٚ......ؾ١ّغ جٌر١حٔحش جٌّطٍٛذس 

  ( فٝ جٌؼظٍ جٌؼػّحٔٝ لرً زلّى ػٍٟ ) مب ضفٍٓ مل ٠ىٓ دلظٍ ١ْحْس نحٌؾ١س   -خ       
 ذحً .جٌٛال٠حش ضطرغ جٌٍٓطحْ ٍّْحً ٚقٍ  -  1511ألْ ٍِٛ ؾُء ِٓ جٌٍٓطٕس جٌؼػّح١ٔس ًِٕ ػحَ  -
 



 

 لحٌْ ذني قٍٚخ زلّى ػٍٟ يف جٌٓٛوجْ ٚ ج١ٌٛٔحْ ِٓ ق١ع جٌٕطحتؽ  -5
 ) ٔطحتؽ فطف جٌٓٛوجِْظٍ جحلؼحٌٜ فٝ جٌٓٛوجْ وٌٚ 0868 – 0860قٍٚخ ج١ٌٛٔحْ  ٔطحتؽ

ِ  أ٠ى / وحٔص جٌٕطحتؽ جٌٕٙحت١س فٝ ٚحٌف 

 ِكّى ػٍٝ ٌرٕحء جٌمٛز جًٌجض١س

ُٞ و٠ٍص ٌٛال٠س ٍِٛ ) ِىحفأز ِٓ  .1

 جٌٍٓطحْ (

جوطٓد جٌؿ١ٕ جٌٍّٜٛ نرٍجش ١ِىج١ٔس  .2

 ؾى٠ىز

جٌضفحع ٖأْ ٍِٛ ق١ع ضُ جٌطفحٜٚ ِغ  .3

 1626ِكّى ػٍٝ ِرحٍٖز الٔٙحء جٌكٍخ 

ّٔٛ فىٍز جالٔفٛحي ٚجالْطمالي ذٍّٛ ػٓ  .4

 جٌىٌٚس جٌؼػّح١ٔس

ألحَ ٔظحِح ٌٍكىُ ٚجالوجٌز ٚضؼ١١ٓ قحوُ ػحَ ذٍضرس قىّىجٌ فٝ  -

ِغ و٠ٛجْ جٌىجن١ٍس فٟ ٠ىٖ جٌٍٓطس جٌؼٓى٠ٍس ٚجٌّى١ٔس ذحٌط١ٕٓك 

ٍِٛ 

 ضم١ُٓ جٌٓٛوجْ ئٌٝ ِى٠ٍ٠حش ٚألٓحَ ِػً ٍِٛ  -

ذٕحء ِىْ ؾى٠ىز ِػً جٌه٠ٍَٛ ) ػحّٚس جٌٓٛوجْ ( ٚ ِى٠ٕس  -

 وٓال ػٍٝ ج١ًٌٕ جألٌَق

 جونحي ٌَجػحش ٠ٍِٛس جٌٝ جٌٓٛوجْ ِػً جٌمّف ٚجٌفٛجوٗ -

وحْ فطف جٌٓٛوجْ ذىج٠س جٌطؼٍف ػٍٝ أف٠ٍم١ح ٚ ئوطٗحف ِٕحذغ  -

 ٚج١ْ جٌمحٌزج١ًٌٕ ٚأ

 ْحػى فطف جٌٓٛوجْ ػٍٝ جٌفطٛقحش جٌطٝ ضّص فٝ ػٙى ئّْحػ١ً -

  .(جمسحػ١ً )قمٛق جٌفالـ فٝ ٍِى١س جالٌع جٌٌُجػ١س فٝ ػٙىَجوش  -6
 ذؼٝ جٌّى١ٌْٓ ٠مٛي فٟ ػٙى ْؼ١ى ًٚ٘ج نظأ ٌٓرر١ٓ 

ٚجًٌٞ َ 1610 أغٓطّ 30ٌ جٌكىِٛس  لحْٔٛ جٌّمحذٍس : ٚجًٌٞ ٚىٌ  فٟ جٚىَجوش فٟ ػٙى أّْحػ١ً ذٓرد ج -

ٔٙ ػٍٝ)  أْ ِٓ ٠مَٛ ذٓىجو ْطس أِػحي ج٠ٌٍٟرس جٌّمٌٍز ػٍٝ جألٌجٟٞ جٌٌُجػ١س وفؼس ٚجقىز ٠ؼفٝ ِٓ ٔٛف 

 ٍِى١س ضحِسج٠ٌٍٟرس ذٛفٗ ِٓطٍّز  ٚضٛرف جألٌٜ ٍِىح ٌٗ 

 جٌالتكس جٌٓؼ١ى٠س غ١ٍ ِٛؾٛوز فٟ ِٕٙؽ غحٔٛٞ -

 يف ئٌْحي زلّى ػٍٟ لٛجضٗ ١ٌٍٛٔحْ ِح ٌأ٠ه   -7
ػرحٌز" ق١ع ٌػٟ ذًٌه جٌؼٍّحء ٚ جٌٍػ١س" ٚ جٌطٟ ؾحءش يف فٍِحْ ض١ٌٛس زلّى ف١ّح ضىي ػ١ٍٗ  ِح ٌأ٠ه -8

 كىُ ِظٍػ١ٍ
زلّىػٍٟ يف جٌشحَ ٚ ِٓ ضْٛؼحش ئمسحػ١ً يف شٍق ضْٛؼحش ِٓ  ِٛلف جٌىٚي  جألٌٚٚذ١س -لحٌْ ذني أ  -9

 ئف٠ٍم١ح
 ضْٛؼحش ئمسحػ١ً يف شٍق ئف٠ٍم١ح جٌشحَ ضْٛؼحش زلّىػٍٟ يف

قحٚي ِكّى ػٍٝ جالْطمالي ٌٚىٓ لٕحًٚ جٌىٚي جألٌٚٚذ١س   -

  1634قًٌٖٚ ِٓ ضٍه جٌهطٛز 

وحْ جٌٍٓطحْ ٠ٓطؼى ٌٍٟخ ِكّى ػٍٟ ٚوحْ لى ِٙى ًٌٌه  -

( ٌٍىفحع جٌّٗطٍن ٞى  1634ذؼمى ِؼح٘ىز ٠ٍْس ِغ ١ٌْٚح )

 أٜ ئػطىجء ٠ٙىو جٌىٌٚس جألنٍٜ

جٌٍٓطحْ ٞى ِكّى ػٍٝ جٌمرحتً ج٠ٌٌٛٓس فأٌجو ئػالْ  أغحٌ -

 ٌُٚ ضٗؿؼٗ وٚي أٌٚٚذح  1636جالْطمالي 

ػحو ٌألي٘حْ جألٌٚٚذ١س ػٍٛ ِكّى ػٍٝ ٍِز ج

جٌؿٕٛخ ٚجٌؿٕٛخ  أنٍٜ ذؼىأْ ضْٛغ فٟ

 جٌٍٗلٟ ػٍٝ ْحقً جٌركٍ جألقٍّ

وحْ ضْٛغ جّْحػ١ً فٝ ٍٖق أف٠ٍم١ح نطٍجً 

ػٍٝ أ٠ّحع وٚي أٌٚٚذح فٝ ًٖ٘ جٌّٕح٠ك 

 ئٔؿٍطٍج( )نحٚس

جْطػٍّش أٌٚٚذح جٌى٠ْٛ جٌطٝ أغٍلص ٍِٛ فٝ 



 

 

 ٠ُٔد (ػٍٝ جٌٍٓطحْ –فٟ جٌٗحَ )ٔٛر١ٓ ئٔطٛحٌجش ِكّى ػٍٝ 

 وٚي ذ١ٓ جٌّٕطمس فٝ جٌمٜٛ ضٛجَْ ِٓأٌس أنٍٜ ٍِز غحٌشج

 فٝ ٞهّس لٛز ٚظٌٙٛ ٍِٛ ذطفٛق ضّٓف ضىٓ ٌُ جٌطٝ أٌٚٚذح

 ٌىٟ 1640َ ٌٕىْ ض٠ٛٓس أٚ ِؼح٘ىز ذؼمى ٍػصفأْ جٌّٕطمس

 ٠ٍٖٚ ِٓ ضٍجٖ ِح ػٍٟ ِكّى ػٍٝ ضفٍٜ

ئقىجظ أَِس ِح١ٌس فٝ ٍِٛ أوش ئٌٝ ٠َحوز 

جٌطىنً جألؾٕرٝ الػحلس ّٔٛ ٍِٛ ٚظٌٙٛ 

ِكّى ػٍٝ ِٓ ؾى٠ى ٚجٔطٙٝ جٌطىنً جألؾٕرٝ 

 فٝ ٍِٛ ذحقطالي ٍِٛ . 

 

 َ 0818ٚ 0813ِٛلف زلّى ػٍٟ ِٓ أَِس جٌف١ؼحْ –خ 
 َ 0818س جٌف١ؼحْ  أَِ ٚ 0813أَِس جٌف١ؼحْ 

فٝ  1603وحٔص أَِس ف١ٟحْ ج١ًٌٕ  -

لحَ جأل٘حٌٝ ذػٌٛز  ق١ع ٚحٌف ِكّى ػٍٝ

ُٔي ِكّى ػٍٝ ٚؾٕٛوٖ جٌٝ  ٞى جٌرٍو٠ٓٝ

جٌٗٛجٌع ٚجنط١ٍ ذحال٘حٌٝ جٌٓحنط١ٓ) قطٝ 

 .(ال ضطٛي لٛجضٗ

ضؼٙى ٌٍؼٍّحء ذحْ ٠رًي لٛحٌٜ ؾٙىٖ ٌٍفغ 

ج٠ٌٍٟرس ػٍٝ جٌٕحِ ٚأٍِ ؾٕٛوٖ ذحقطٍجَ 

ٌٗؼد ٚذًٌه وٓد ػطف جٌٗؼد ٚغمس ج

 َػّحتٗ ٚذىأٚج ٠ٕظٍْٚ ج١ٌٗ وٍؾً ػحوي

جٔطُٙ ِكّى ػٍٝ فٍٚس غٟد جٌٗؼد ٞى 

جٌّّح١ٌه ٚ٘حؾُ ذ١ٛش َػّحتُٙ فٟ جٌمحٍ٘ز 

 ٚفٍ جٌرحلٝ ئٌٝ جٌٛؼ١ى.

َ ( 1606جْطغً ِكّى ػٍٟ فٍٚس جٔهفحٜ ف١ٟحْ ج١ًٌٕ ) أغٓطّ 

 ق١ع  ٌإلٔفٍجو ذحٌكىُ

ْؼحٌ فحقطؽ جٌٕحِ ٌىٜ جٌُػّحء ٠ٍٚد فٍٜ جٌٍٟجتد ٌٚفغ جأل .1

جٌؼٍّحء ذىٌُٚ٘ ِٓ ِكّى ػٍٟ ضهف١ف جٌٍٟجتد ٌٚىٕٗ ٍُٔٙ٘ ٚلحي 

ٌُٙ أُٔٙ ٌُ ٠فؼٍٛج ِغ جٌٗؼد ِػٍّح فؼً ٘ٛ ِؼُٙ ) جٌؼٍّحء ( ق١ع أٔٗ 

أػفٝ جٌؼٍّحء جٌٍّط١ُِٓ ِٓ وفغ ٍٞجتد جٌفحتٝ ِٓ ئٌطُجُِٙ 

 فٛٞؼُٙ ذًٌه فٟ ِٛٞغ قٍؼ ِغ ج١٠ٌٍّٛٓ 

ٍٝ ػٍّ ِىٍَ أْ ٠ٛجفك ػٍٝ ًٖ٘ جإلؾٍجءجش ذّٛؾد وحْ ػ .2

٠ٍٖٚ جٌط١ٌٛس ٌٚىٕٗ ٌفٟٙح ذً ٌٚفٝ جٌطرحقع ِغ ِكّى ػٍٟ ف١ٙح 

ػحَ فمحَ ِكّى ػٍٟ ذهٍؼٗ ِٓ ٔمحذس جألٍٖجف ٚٔف١ٗ ئٌٝ و١ِح٠ 

ٚجًٌٞ وحْ َ ٚ ػ١ٓ ِىحٔٗ ِكّى جٌٓحوجش فٟ ٔمحذس جألٍٖجف 1601

 إجٍِز ٚوحْ جٌٓحوجش أوجٖ ١٠ؼس فٟ ٠ى ِكّى ػٍٟ.٠ٍٖىح فٟ ًٖ٘ جٌّ

 ٌٍجذغجٌّٕٛيؼ ج

 ِظٍ يف ؾطّحػ١س جال جٌمٜٛ ضشى١ً ئػحوز يف جاللطظحو٠س ػٍٟ زلّى ١ْحْسِح ئغٍ   -ٚػف  أ  -0
 " أ٠ى " ١ٌٓحْس زلّى ػٍٟ جاللطظحو٠س ) جالقطىحٌ ( جغٍ يف ضشى١ً ٚذٕحء جٌمٛٞ جالؾطّحػ١س = 

 ٟ جٌؼٙى جٌؼػّحٟٔ ٚظٍٙش لٛٞ ؾى٠ىز جْطفحوش ِٓ ٔظحَ جالقطىحٌ ٚضطّػً فٟ جالضٟجنطفص لٛٞ وحٔص ذحٌَز ف

 جٌمٜٛ جٌطٝ جٔىغٍش ٚلً وٌٚ٘ح  

 جٌّّح١ٌه : جٔطٙٝ ٔفٛيُ٘ و١ٙثس قحوّس ٚقً ِكٍُٙ أٍْز ِكّى ػٍٝ ٚذؼٝ ػٕحٍٚ جألضٍجن  -

جٌّىجٌِ جٌؼ١ٍح ٚأػٟحء جٌرؼػحش ٚئْ ظً  ػٍّحء جألٍَ٘ :لً ٔفٛيُ٘ ذؼى ئذؼحو ػٍّ ِىٍَ ٚجٔطمحي جٌم١حوز ئٌٝ ن٠ٍؿٝ -

 جألظٍٙ ٘ٛ جٌٌّٛو ٌٍرؼػحش ٌفطٍز ٠ٛ٠ٍس

جٌطؿحٌ ج١٠ٌٍّٛٓ :ٔظٍجً ١ٌٓطٍز جٌىٌٚس ػٍٝ جٌطؿحٌز جنطفص جٌٗه١ٛحش جٌطؿح٠ٌس ِػً جٌّكٍٚلٝ ٚقً ِكٍُٙ  -

 جٌطؿحٌ جألؾحٔد ٚٚوالضُٙ ٚ ل١حُِٙ ذىٌٚ جٌْٛطحء

 جٌمٜٛ جٌؿى٠ىز جٌطٝ ظٍٙش :

ػ١حْ : ُ٘ ورحٌ ِالن جألٌجٞٝ ) جالذؼحو٠حش ٚجٌؿفحٌه ( ِٚالن جٌٍّى١حش جٌْٛطٝ ِػً ِٗح٠م جٌرالو  ٠رمس جأل  -

 ذط١ْٛغ  قمٛق جٌٍّى١س 11ٚجٌٍّط١ُِٓ َٚجو ٔفٛيُ٘ ًِٕ ِٕطٛف ق 

ػّحي جٌٕٛحػس : ظٍٙٚج فٝ جٌّٛحٔغ جٌىرٍٜ جٌطحذؼس ٌٍىٌٚس ِغ ئْطٍّجٌ وٌٚ ٠ٛجتف جٌكٍف ٌٍٕٛحػحش جٌٛغ١ٍز  -

 ء ٌٍكىِٛسوْٛطح

٠رمس جٌرىٚ :ظٍٙش ومٛز ئؾطّحػ١س ِٓطمٍز ألْ ِكّى ػٍٝ أػطٝ َػّحتُٙ أٌجٞٝ ٚجْؼس فٟ ٔطحق جالذؼحو٠حش  -

 ٌالٔطفحع ذٙح ٚ ضى٠ٌؿ١ح ونً جٌرىٚ فٟ جٌك١حز جٌّى١ٔس. 



 

 َ 0840َ ٚ فٍِحٟٔ 0841ٚػف ٚػغ ِظٍ جٌىٚيل جتحٖ جٌٍٓـحْ ػمد ِؼح٘ىز ٌٕىْ  –خ 
 ػٍٝ قىٚو٘ح لرً جٌطْٛغ ٙحقٍِص ٍِٛ ِٓ ئٔطٛحٌضٙح جٌهحٌؾ١س ٚأذمط٠س ٌٕىْ ٓٛٔطحتؽ ضذحٌٍغُ ِٓ أْ 

 ؾؼٍص ٌٍّٛ ٖه١ٛس و١ٌٚس ذؼى أْ وحٔص ٚال٠س ػػّح١ٔس ِط١ُّزئال أٔٙح 

 ٌٍذ١ ٍِٛ ذم١ٛو ضؼطً جْطمالٌٙح 1641أٚىٌ جٌٍٓطحْ فٍِح١ٔٓ 

 ضأن١ٍ جْطمالي ٍِٛ ٔٙحت١ح ػٓ جٌٍٓطس جٌؼػّح١ٔسِّح أوٜ ئٌٝ 

َ قطٝ ضٌٛٝ ئّْحػ١ً  قىُ 1641ٚفٍِحٔٝ  1640ٞغ ٍِٛ ضؿحٖ جٌىٌٚس جٌؼػّح١ٔس ٠رمح ٌّؼح٘ىز ٌٕىْجْطٍّجٌ ٚ 

. ٍِٛ 

 ٔطحتؽ ْمٛؽ جالقطىحٌ فٝ جٌٌُجػس -6
 أوٜ ئٌٝ

 ض١ْٛغ ٍِى١س جألٌٜ ِٓ ٍِى١س ئٔطفحع ئٌٝ جٌكك فٟ جٌط٠ٌٛع أٚ ٘رطٙح أٚ جٌٛلف -

 ىظ ضحنٍؾّٛو فٟ جٌٌُجػس جٚرف جٌُّجٌػْٛ جقٍجٌج فٟ ٌَجػس ِح ٠ٗحءؤْٚ ًٌٌٚه ق -

 % جٌطٟ وحٔص ضؿرٟ ػٍٟ جٌّكح١ًٚ لرً ونٌٛٙح جٌٓٛق( . 12فٟ ػٙى ْؼ١ى )ئٌغحء ٠ٍٞرس جٌىن١ٌٛس  -

جَوٍ٘ش ٌَجػس جٌمطٓ فٟ ٍِٛ ػٕىِح جقطحؼ جٌٓٛق جالٌٚٚذٟ ٌٍمطٓ جٌٍّٛٞ ٚجٌضفغ غّٕٗ ٚقىغص فٟ ػٙى  -

 ٠ىز .جّْحػ١ً ِكحٚالش ٌطط٠ٍٛ جْح١ٌد جٌٌُجػس ٚجونحي ٔرحضحش ؾى

ِغ ونٛي جإلْطػّحٌجش جألؾٕر١س جإللطٍجٜ ِٓ جٌرٕٛن جإلؾٕر١س ) قىُ ْؼ١ى ٚجّْحػ١ً( أٚىٌش جٌكىِٛس  لحْٔٛ  -

 َ ٌٓىجو جٌى٠ْٛ جٌطٟ ػؿُش جٌكىِٛس ػٓ ْىجو٘ح ٚجًٌٞ ٔٙ ػ1610ٍٝأغٓطّ  30جٌّمحذٍس : ٚجًٌٞ ٚىٌ  فٟ 

جٌٌُجػ١س وفؼس ٚجقىز ٠ؼفٝ ِٓ ٔٛف ج٠ٌٍٟرس  )  أْ ِٓ ٠مَٛ ذٓىجو ْطس أِػحي ج٠ٌٍٟرس جٌّمٌٍز ػٍٝ جألٌجٟٞ

ذٛفٗ ِٓطٍّز  ٚضٛرف جألٌٜ ٍِىح ٌٗ ٍِى١س ضحِس ٚ وحْ ً٘ج جإلؾٍجء أقى أْرحخ ئْطمٍجٌ جٌُّجٌػ١١ٓ ِٚٓ غُ 

 جإل٘طّحَ  ذحإلٔطحؼ.  

 جنرت  ِٕف ْؼ١ى ذحشح و١ٍ٠ٓرّ جِط١حَ قفٍ لٕحز ج٠ٌّٛٓ-3
 ١شِح أٚؾٗ جٌٕمى ٌٍذؾ ئطالقحش زلّى ػٍٟ ذحجل -4
 لحٌْ ذني ٔطحتؽ قٍٚخ زلّى ػٍٟ يف جٌٓٛوجْ ٚ ضْٛؼحش ئمسحػ١ً يف شٍق ئف٠ٍم١ح  -5

ضْٛؼحش 
زلّىػٍٟ يف 

 جٌٓٛوجْ 
 ْرك جؾحذس

 

 ضْٛؼحش ئمسحػ١ً يف شٍق ئف٠ٍم١ح
لحَ ئّْحػ١ً ذؼىو ِٓ ٍِٗٚػحش جٌط١ّٕس ٚجٌطْٛغ أظٍٙش لٛز ٍِٛٚئػحو ٌألي٘حْ جألٌٚٚذ١س 

 ىأْ ضْٛغ ف١حٌؿٕٛخ ٚجٌؿٕٛخ جٌٍٗلٟ ػٍٝ ْحقً جٌركٍ جألقٍّػٍٛ ِكّى ػٍٝ ٍِز أنٍٜ ذؼ

( ق١ع قحٍٚ٘ح ذطْٛؼحضٗ 1616-1615ٚٚٞؼٗ ً٘ج جٌطْٛغ ٌٍىنٛي فٝ ِٛجؾٙس ِغ جٌكرٗس)

 ١ٍِْٛ ؾ١ٕٗ 3فمحِص قٍخ ذ١ّٕٙح جٔطٙص ذ٠ُّٙس ئّْحػ١ً ِغ نٓحٌز 

 

 ججلُج٠ٍىل ِظٍٙ جٌٍٓـٕس جٌؼػّح١ٔس يف ِظٍ مبمطً جٔطٙٝجنرت  -6
 ذحٌِٛ ١ْح١ْس جنطظحص جٌىٚج٠ٚٓ يف ػٙى ْؼ١ى  ضفٍٓمب -7
ضهطٙ جٌىٚج٠ٚٓ جٌطٟ ذٓرد جالٔىّحٔ ج١ٌٓحْٟ ٚجاللطٛحوٞ ذؼى جإل٠محع ذّكّى ػٍٟ ٟٚ٘  ضهف١ٝ ػىو جٌىٚج٠ٚٓ  

 ذحٌِٛ ١ْح١ْس ٚيٌه ذٓرد ضٍن جٌٕٗح٠ جاللطٛحوٞ قٍج ذؼى ئٌغحء ٔظحَ جالقطىحٌ 

 َ ػٍٝ زلّى ػٍٟ 0841ٌٚذ١سٌفٍع ِؼح٘ىز ٌٕىْ ِحيج حيىظ أيج مل ضطىنً جٌىٚي جألٚ -7
 

 



 

 جٌفظً جٌػحٌع
 ٌػحٌعجٌّٕٛيؼ ج

 ( جٌٌُجػــــسرلحي )  جالْطػّحٌجش جالؾٕر١س فٝ ظً جالقطالي جٌرب٠ـحٔٝ دلظٍفٝجنرت َجوش  -0
 لحٌْ ذني ِإمتٍ جألْطحٔس ٚ ِإمتٍ ججل٠ٍُز ِٓ ق١ع ٔطحتؽ وً ِّٕٙح -6

 ٍ ججل٠ٍُزٔطحتؽ ِإمت ِإمتٍ جألْطحٔسٔطحتؽ 
١ِػحق جٌُٕج٘س ضؼٙىٚج ف١ٗ  ٛججٌّؿطّؼْٛ ٚلؼذحٌٍغُ ِٓ أْ 

 أال ضٕفٍو ئقىجّ٘ح ذحٌؼًّ ٔكٛ جٌّٓأٌس ج٠ٌٍّٛس

ِٕىٚخ ئٔؿٍطٍج أٞحف ئٌٟ جٌّػ١حق ػرحٌز ) ئال ئيج  ئال أْ

قىظ ِح ٠إوٞ ئٌٟ يٌه( غُ نٍمص ئٔؿٍطٍج جٌّٛلف 

ٟٚ٘ ضك١ٕٛحش ػٍجذٟ  جالٞطٍجٌٞ ) قؿس ( ٌٍطىنً

 ٚ ئقطالي ٍِٛ  ٚلحِص ذٍٟخ جإلْىٕى٠ٌس ٕى٠ٌس ٌألْى

 ٌُ ضمففٟ جٌّإضٍّ ٚلفص جٔؿٍطٍج ذؿحٔد فٍٔٓح ذٛالذس ٚ

١ٔح ٚن١د جٌّإضٍّ أًِ أٌّح١ٔح  حجٌّ ق١ٍفطٙح جٌّٕٓح ذؿحٔد

ٚػٌُص جٌٍٓطحْ  1101ًٌٙج جؾطحقص فٍٔٓح جٌّغٍخ 

ج٘طُش ٚ ٚنٍفٗ ِٛالٞ ػرى جٌكف١ع  1106ػرى جٌؼ٠ُُ 

 ١ٕٓ فٟ ًٖ٘ جٌفطٍز ِىحٔس أ١ٍِ جٌّإِ

 

 فشً جٌػٌٛز جٌؼٍجذ١س ٌغُ طىق أ٘ىجفٙح مب ضفٍٓ  -3
 جٔمٓحَ جألِس ئٌٝ ِؼٓى٠ٍٓ أقىّ٘ح ِغ جٌؼٍجذ١١ٓ ٚج٢نٍ ِغ جٌهى٠ٜٛ ٚجٌٍٓطحْ.  -

 جنطال٠ جٌٙىف ذ١ٓ ِمحِٚس جٌطىنً جألؾٕرٝ ٚػُي جٌهى٠ٛ . -

 جؼ ػٍجذٝ ِٓ جٌرالو .ظٌٙٛ ػٕحٍٚ جُٔٙج١ِس فٝ ٚفٛف ج١١ٕ٠ٌٛٓ ٠حٌرٛج ذٛلف جٌػٌٛز ٚئنٍ -

 ػىَ ضىحفإ جٌمٛز جٌؼٓى٠ٍس ذ١ٓ جٌمٛجش جإلٔؿ٠ُ١ٍس ٚج٠ٌٍّٛس . -

 ِؼحوجز جٌىٚي جٌىرٍٜ ألٜ غٌٛجش ١ٕ٠ٚس ضمَٛ ذطغ١١ٍ ٔظُ جٌكىُ جٌٍّى١س . -

 ضٛج٠إ ئوجٌز لٕحز ج٠ٌّٛٓ ذحٌّٓحـ ٌإلٔؿ١ٍُ ذؼرٌٛ جٌمٕحز . -

 ( ذؼػس و١ف) ى٠ْٛ جٌطىنً جالؾٕر١ٝ فٝ ِظٍ ذٓرد جٌ جٚي ِظحٍ٘وحٔص جنرت  -4

 ٌفٍع جٌطىنً جألؾٕىب ٚجلرتقطٗ فٍٔٓح أٌٚٚذ١س ٌمس١سطٕىٚق جٌى٠ٓ أٚي ١٘ثس وحْ القظ أْ 
 ٚػف ْٚحتً ِظـفٝ وحًِ يف وفحقس ػى جإلقطالي جٌرب٠ـحٟٔ لرً قحوغس فحشٛوز -5
 ِح جألْح١ٌد جٌطٟ جضرؼٙح ِظفٝ وحًِ دلٛجؾٙس جالقطالي جٌرب٠ـحٟٔ ٚجدلـحٌرس ذحجلالء= 

 )جٌمٛٞ جٌطٟ جػطّى ػ١ٍٙح ِظـفٟ وحًِ(  ػف = ٚ
 ػٓ ١ْحْس أمحى ػٍجذٝ ٚ فٍٔٓح جنطٍفص ١ْحْس ِظـفٝ وحًِ جتحٖ جخلى٠ٜٛ ٚجٌٍٓـحْ = أ٠ى 
  وحْ دلظـفٝ وحًِ فٍٓفس نحطس فٝ ِؼحجلس جٌمؼ١س جدلظ٠ٍس= أ٠ى 
لشقاق التى حدثت بٌن رأى التفاهم مع الخدٌوى عباس حلمى بشأن الحركة الوطنٌة حتى ال ٌقع فى مشكلة ا  -

 . عرابى والخدٌوى توفٌق

حاول التنسٌق مع السلطان العثمانى فأقترح ان ٌوافق على جالء الجٌش العثمانى من الٌونان مقابل جالء   -

  االنجلٌز عن مصر

استغل معارضة فرنسا لبقاء انجلترا فى مصر فأتصل بالسٌاسٌٌن والصحفٌٌن االوروبٌٌن وعقد معهم   -

  ة مثل مدام جولٌت آدمعالقات شخصٌ

 سافر الى فرنسا ومدن اوروبا ٌكتب فى الصحف وٌخطب فى االجتماعات ٌطالب بجالء االنجلٌز عن مصر  -



 

 َ ٚ ػؼف  جحلٍوس جٌٛؿ١ٕس يف ِظٍ  0900ِح جٌؼاللس ذني ٚفحز ؾٌْٛص  -6
 ٌٍجذغجٌّٕٛيؼ ج

 ضىٌ٘ٛ جٌظٕحػحش جٌظغريز يف ظً جإلقطالي -0
ئٌغحء ٔظحَ جٌطٛجتف ػحَ نحٚس ذؼى ضىٌ٘ٛ جٌٕٛحػحش جٌٛغ١ٍز س ػحِس فٟ ظً جإلقطالي ٚ ذٓرد ضىٌ٘ٛ جٌٕٛحػس ذٛف

 جٌطٟ وحٔص ضٛفٍ جٌكّح٠س ًٌٖٙ جٌٕٛحػحش  َ 1611
أٚركص ضٗىً ٔٓرس ور١ٍز ِٓ جْطٙالن  جٌطٟ جٌرٟحتغ جٌّٓطٌٛوزوًٌه الٔٙح ١ٌٓص ٌى٠ٙح جٌمىٌز ػٍٝ ِٕحفٓس  

  ج١٠ٌٍّٛٓ

 1105جٌٌٍٛو وٍٍِٚ فٟ ضم٠ٍٍٖ جٌٕٓٛٞ ػٓ ٍِٛ ٌؼحَ  وّح يوٍ يٌه ً ِح ٘ٛ أٌٚٚذٟأٚركص ضر١غ وقطٝ جٌىوحو١ٓ 

 جٌّٕٓٛؾحش جأل١ٍ٘س  " ئْ جٌّٕٓٛؾحش جألٌٚٚذ١س قٍص ِكً

 لحٌْ ذني جٌٛفحق ذني جخلى٠ٛ ٚ ئجنٍرتج ٚ ػٍع جٌمؼ١س جٌفٍٓـ١ٕ١س ػٍٝ جألُِ جدلطكىز ِٓ ق١ع جٌٕطحتؽ -6

ػٍع جٌمؼ١س جٌفٍٓـ١ٕ١س ػٍٝ جألُِ  ٔطحتؽ  ئجنٍرتج ٚ جٌٛفحق ذني جخلى٠ٛٔطحتؽ 
 جدلطكىز

 احتلت فرنسا أن ٌعتقدون والمصرٌٌن الخدٌوي كان

 مصر من االنسحاب على إنجلترا لتجبر فاشوده

 المنهزمٌن أول عباس الخدٌوي نفس فً الٌأس دب -

 فقام ب  حساباته ترتٌب ٌعٌد وبدأ

 . 1900زار لندن  (1

  1899ئى وافق على اتفاقٌة الحكم الثنا (2

ئٌٝ وٌٚس ػٍذ١س ٚ وٌٚس ضم١ُٓ فٍٓط١ٓ  لٌٍش -

 ٠ٙٛو٠س ٚ ضى٠ًٚ جٌمىِ
أػٍٕص ئٔؿٍطٍج أٔٙح ْطٕٓكد ِٓ فٍٓط١ٓ فٟ ِٛػى  -

 1146ِح٠ٛ  15غح٠طٗ 

 جػالْ ج١ٌٙٛو ل١حَ وٌٚطُٙ ئٍْجت١ً  -

 

  َٚجٌز ٠ٌحعِح ٔطحتؽ   ١ْحْس جدلٍجلرس جٌػٕحت١س فٝ  ِ -3
  (س ذىج٠س جٌٓهؾ ػٍٝ ٠ٌحع) ضٕظ١ُ جدلٍجلرس جٌػٕحت١= 

 ْحءش جقٛجي جٌرالو وػ١ٍج فٝ ظً ٔظحَ جٌٍّجلرس جٌػٕحت١س ٚجٔطٙٝ يٌه ذـ 

% الضكحو جٌّح١١ٌٓ ذرح٠ٌّ ٚذًٌه جٚركص ٍِٛ ال ضٍّه ٖٝ ء فٝ لٕحز  15ذ١غ  قٛس ٍِٛ ِٓ جٌذحـ جٌمٕحز   -

 ج٠ٌّٛٓ 

    1660جٌغحء لحْٔٛ  جٌّمحذٍس فٝ ٠ٕح٠ٍ   -

ٚجًٌٜ  1660ٚجْطٛىٌش ًٖ٘ جٌٍؿٕس لحْٔٛ جٌطٛف١س ١ٌٛ٠ٛ  ١1660س ِٓ جٌىٚي جٌىجتٕس فٝ ِحٌِ ضأ١ٌف ٌؿٕس وٌٚ -

نٛٙ ف١ٗ جوػٍ ِٓ ٔٛف جال٠ٍجوجش ٌٓىجو جٌى٠ْٛ  ٚٚٞغ جِالن جٌىجتٍز ج١ٌٕٓس ٚجٌى١ِٚٓ ضكص ئوجٌز و١ٌٚس ٠ٚرك 

 ومحْٔٛ ِحٌٟ ٌٍّٛ . 1104ئٌٝ  1660جٌمحْٔٛ ًِٕ 

 جػطّحو ِظـفٝ وحًِ ػٍٝ فٍٔٓح ػى جإلقطالي جإلجن١ٍُٞ ِح أٚؾٗ جٌٕمى جدلٛؾٗ أىل -4

 جنرت أّْ ٔحوٞ جدلىجٌِ جٌؼ١ٍح ٚوػح ئىل نالء جإلجن١ٍُ ػٓ ِظٍ ) ِظـفٝ وحًِ ( -5
 ) ِكّى ف٠ٍى ( ػًّ ػٍٟ ضػم١ف ػحِس جٌٗؼد ٚضؼ١ٍُّٙ فٟ ِىجٌِ ١ٍ١ٌسذ١ّٕح 

 ضؼىو ِـحٍ٘ جٌطىنً جإلؾٕرٟ يف شثْٛ ِظٍ يف ػٙى ئمسحػ١ً  -6
ٚ جٌطٟ ذىجش ٌٚٛ جٌطىنً خ ٖحٌن جألؾحٔد جٌهى٠ٛٞ ئّْحػ١ً ٖثْٛ جٌكىُ فٟ ٍِٛذٓرد أَِس جٌى٠ْٛ جٌّح١ٌس 

 (أٌٍْص فٍٔٓح ١ِٓٛ ف١١ٗ غُ ِٓ ذ٠ٍطح١ٔح 1615ذؼػس و١ف )

ٚؾٛو ٕٚىٚق جٌى٠ٓ ٚ جٌٍلحذس جٌػٕحت١س غُ فٟ ضٗى١ً جٌَٛجٌز جٌّهطٍطس جٌطٟ ػٍفص ػٕى ج١١ٕ٠ٌٛٓ ذحُْ جٌَٛجٌز غُ 

 ٌٚٚذ١س.جأل



 

 جٌفظً جٌٍجذغ
 ٌػحٌعجٌّٕٛيؼ ج

 َ  0936ِح جٌؼاللس ذني جٌطٙى٠ى ذمحَ جحلٍخ جٌؼحدل١س جٌػح١ٔس ٚ ِؼح٘ىز  -0
 .ػىيل ٠ىٓ ٍتحْس شىٍص َٚجٌز ئتطالف١س )ِٓ قُذٟ جٌٛفى ٚ جألقٍجٌ جٌىْط٠ٌٛني( ذأنرت ض -6
 ي ِظٍ َ ػؿٛجٔح طحٌنح ػٍٝ ئْطمال0946فربج٠ٍ  4ضؼى قحوغس   -مب ضفٍٓ أ  -3

فرٍج٠ٍ ذاْمح٠  4 أًٌٔش ئٔؿٍطٍج جٌٍّه فٝ ػٕىِح ٍٖ ضىنالً فٝ ٖثْٛ ٍِٛ جٌىجن١ٍس جػطرغٟد جٌٗؼد جٌٍّٜٛ ق١ع 

لحِص ذ٠ٍطح١ٔح ذكٛحٌ .َٚجٌز ق١ٓٓ ٍْٜ ٚضؼ١١ٓ قىِٛس وْط٠ٌٛس ذٍتحْس جٌٕكحِ ٌٚىٓ جٌٍّه ٌفٝ ً٘ج جإلًٔجٌ 

 .ئٌٝ لرٛي جإلًٔجٌ ٚوٍف جٌٕكحِ جٌَٛجٌز  لٍٛ ػحذى٠ٓ ذحٌىذحذحش ٚ٘ىوٚج ذهٍغ جٌٍّه ِّح جٞطٍٖ

 َ 0944) ئلحٌس جٌٕكحِ ( = ضؼ١ني قىِٛحش أل١ٍس   َ 0944مب ضفٍٓ ِٛجفمس ئجنٍرتج ػٍٝ ئلحٌس قُخ جٌٛفى  -خ 

نٛف ئٔؿٍطٍج ِٓ ِطحٌرس قىِٛس جٌٛفى ذػّٓ ِٓحػىضٙح ٌٙح فٝ جٌكٍخ ٚ اللطٍجخ ٔٙح٠س جٌكٍخ جٌؼح١ٌّس جٌػح١ٔس   -

 .١ٔس ٚ٘ٛ ؾالء لٛجضٙح ػٓ ٍِٛ ٚٚقىز ج١ًٌٕ جٌؼح١ٌّس جٌػح

 .ّْكص ئٔؿٍطٍج ٌٍٍّه ذالحٌس قُخ جٌٛفى ٚيٌه ١ٌٕٗغً جٌٗؼد ذحٌٍٛجع ِٓ أؾً جٌىْطٌٛ ػٓ جٌٍٛجع ٞى ئٔؿٍطٍج  -

 ذلحأنـٍ ضـٌٛ جؾطّحػٝ  َ 0909يف جدلٍأز فٝ ْؿٍص  -وًٌ  4

 (300)ػٝ ق١ع نٍؾص جٌّظحٍ٘جش جٌٕٓحت١سٖحٌوص جٌٍّأز فٝ جٌػٌٛز ألٚي ٍِز ِٓؿٍس ذًٌه أنطٍ ضطٌٛ جؾطّح

 .ٖٚحٌوص جٌٍؾحي فٝ ئلحِس جٌّطح٠ٌّ إلػحلس جإلٔؿ١ٍُ  (جٍِأز

 َ 0966فربج٠ٍ 68ِحيج حيىظ ئيج مل ضظىٌ ذ٠ٍـح١ٔح ضظ٠ٍف  -5
 ٌٍجذغجٌّٕٛيؼ ج

 0946َفربج٠ٍ  4ِحيج حيىظ ئيج ٌفغ جٌٕكحِ ضشى١ً جحلىِٛس ػمد ئًٔجٌ ئجنٍرتج  -0
 .َ 0966 جٌَٛجٌزْؼى َغٍٛي يف  رتج ضشى١ًٌفؼص ججنٍجنرت  -6

 ١ٌٛ٠0956َٛ  63ِح جٌؼاللس ذني قٍخ فٍٓـني ٚ ل١حَ غٌٛز  -3
 ِح ٚؾٗ جٌٕمى جدلٛؾٗ إلغط١حي جٌٓري يل ْطحن ػٍٝ ٠ى ذؼغ جدلظ٠ٍني -4
 ْرك ئؾحذطٗ 0944ضؼ١ني قىِٛحش أل١ٍس ئلحٌس جٌٕكحِ ( )  َ 0944جٌٛفى ِٛجفمس ئجنٍرتج ػٍٝ ئلحٌس مب ضفٍٓ  -5
 0963َٚػف أُ٘ جدلرحوب ج١ٌٍربج١ٌس جٌطٟ ضؼّٕٙح وْطٌٛ -6

 ٔٙ جٌىْطٌٛ ػٍٝ جٌىػ١ٍ ِٓ 

 .ق٠ٍس جالؾطّحع ٚضى٠ٛٓ جٌؿّؼ١حش ٚجألقُجخ ٚ ق٠ٍس ئذىجء جٌٍأٜ ٚق٠ٍس جٌؼم١ىز ٚق٠ٍس جٌٛكحفس :جٌك٠ٍحش ِػً  -
    .١ٌٓح١ْس ٚجٌّى١ٔس ِٓحٚجضُٙ فٝ جٌطّطغ ذحٌكمٛق جِٚٓحٚجز ؾ١ّغ ج١٠ٌٍّٛٓ أِحَ جٌمحْٔٛ  -
ئال ِٓ جألفىحٌ جٌٙىجَ قظٍ جٌٍلحذس ػٍٝ جٌٛكفٚقٍِس جٌّٕحَي ٚقٍِس جٌٍّى١س جٌهحٚس  -

غ١ٍ  ٌٚىٕٗ –٠طٛال٘ح جٌٍّه  جٌٍٓطس جٌطٕف٠ً١س-)جٌط٠ٍٗؼ١س ٚجٌطٕف٠ً١س ٚجٌمٟحت١س( جٌفًٛ ذ١ٓ جٌٍٓطحش جٌػالغس  -

 جٌرٌٍّحْ.َ جٌَٛجٌز ِٓثٌٛس أِحٚ ذٛجْطس ٌَٚجتٗ   ٠ٚطٛال٘ح –ِٓثٛي 

  ٠ٌُحوز جإلٔطحؼ جٌم١ٌٛ٠ِٟٛٛػٍٟ جٌطْٛغ يف جإلٔطحؼ جٌظٕحػٟ  63ػٍّص غٌٛز أ٠ى   -أ  -7
 ض١ٌٛى جٌىٍٙذحء ِٓ نُجْ أْٛجْ -  

 جٌطْٛغ فٟ جْطهٍجؼ جٌرطٍٚي ٚئلحِس ِؼحًِ ضى٠ٍٍ جٌرطٍٚي  -  

 ألحِٗ ِٕٛغ جٌكى٠ى ٚجٌٍٛد ذكٍٛجْ ِٕٚٛغ جألّْىز فٟ أْٛجْ  -  

 ضىػ١ُ جٌطؼ١ٍُ جٌٕٛحػٟ ٚئٔٗحء ٍِجوُ جٌطى٠ٌد جٌّٕٟٙ -      جٌّٛحٔغ جٌكٍذ١س  ئٔٗحء -  



 

 فربج٠ٍ ذؼغ جإلجنحَجش ػٍٝ جدلٓطٜٛ جٌىجنٍٟ  68أ٠ى قممك ضظ٠ٍف  -خ

 جٌٕطحتؽ جدلرتضرس ػٍٝ جٌطظ٠ٍف ) ُِج٠ح جٌطظ٠ٍف (  =
 ئٔٙحء جٌكّح٠س جٌر٠ٍطح١ٔس ػٍٟ ٍِٛ ٚ  ضىْٛ ٍِٛ وٌٚس ِٓطمٍس يجش ١ْحوز   -  

 أػطٟ ٍِٛ قك جضهحي جٌىْطٌٛ وأْحِ ٌٍكىُ   -

 َ 1122ِحٌِ  15ٌفغ ٌمد قحوُ ٍِٛ ِٓ ٍْطحْ ئٌٟ ٍِه ) جٌٍّه فإجو جألٚي (  فٟ   -

 ونٛي ٍِٛ جٌٍّقٍس ) ج١ٌٍرٍج١ٌس ( ) جٌى٠ّمٍج١٠س ( ضؼٕٟ أْ جألِس أٚركص ِٛىٌ جٌٍٓطحش ذىال ِٓ جٌكحوُ  -

 

 

 جٌفظً جخلحِّ
 ٌػحٌعجٌّٕٛيؼ ج

 مت١ُش جحلٍوس جٌٛؿ١ٕس يف ججلُجتٍ ذطؼىو جٌٍؤٜ ٚ جإل٘ىجف ذني جحلٍذني جٌؼحدل١طني  –أ  وًٌ -0
 جٌكٍوس ج١ٕ٠ٌٛس ٌٍؿُجتٍ فٟ جٌٕٛف جألٚي ٌٍمٍْٚٞف ِظحٍ٘ 

 أٚال  فٟ أػمحخ جٌكٍ جٌؼح١ٌّس جألٌٚٝ  

ك جٌٗؼٛخ فٟ ضم٠ٍٍ ١ٍِٛ٘ح جأل١ٍِ نحٌى ػرى جٌمحوٌ قحٚي أغٕحء جٌكٍخ جٌؼح١ٌّس جألٌٟٚ جالْطفحوز ِٓ ِرىأ ٌٚٓٓ ق 

 ِػً ٍِٛ ٚ ضّٛٔٚ فًٗ 

١ٓحْس فٍٔٓح جالْط١طح١ٔس ٚجٌػمحف١س جٌٍج١ِس ػٍٟ جٌمٟحء ػٍٟ جٌٗه١ٛس جٌؼٍذ١س جٌؿُجت٠ٍس جإلْال١ِس غح١ٔح ٚٔط١ؿس ٌ

 غالظ ؾّحػحش ِطؼىوش جٌٍؤٜ ٟٚ٘ أْ ظٍٙش 

جٌفًٟ فٟ جٌّكحفظس ػٍٟ ػٍٚذس  ّحػسؼٍّحء ًٖ٘ جٌؿ:قٍوس ١ٕ٠ٚس ئْال١ِس وحْ ٌ 1126ؾّحػس ػٍّحء جٌؿُجتٍ  -

 جٌؿُجتٍ 

ؾّحػس جالٔىِحؼ : ضىٛٔص ِٓ ِؿّٛػس ِٓ جٌّػمف١ٓ جٌؿُجت١٠ٍٓ ج٠ًٌٓ وٌْٛج فٟ جٌّؼح٘ى جٌف١ٍٓٔس وػص ئٌٟ  -

جالٔىِحؼ أٞ ضٛرف جٌؿُجتٍ لطؼس ِٓ فٍٔٓح ٚ٘ٛ ِح وحٔص ضىػٛ ئ١ٌٗ فٍٔٓح ٌٚىٓ وْٚ أْ ضؼطٟ جٌؿُجت١٠ٍٓ قمٛلح 

 ٓ فٟ فٍٔٓح أٚ جٌّٓط١ٕ٠ٛٓ جٌف١١ٍٓٔٓ فٟ جٌؿُجتٍ ٚضُػّٙح ػرحِ فٍقحش ِٓح٠ٚس ٌٍف١١ٍٓٔ

 ؾّحػس ٔؿّس ّٖحي أف٠ٍم١س : ض١حٌ ضُػّٗ )ِٛحٌٟ جٌكحؼ( ٚ٘ٛ ض١حٌ ضكٌٍٞ ٠ىػٛ ٌطك٠ٍٍ جٌؿُجتٍ -

 وًٌ ِٙىش فٍٔٓح ٌمرٛي جٌىٚي جٌىربٜ إلٔفٍجو٘ح مبٍجوش -خ
  ة جٌىٚيلجنكص فٍٔٓح يف ج١ٌٓـٍز ػٍٝ ٍِجوش ػٓ ؿ٠ٍك جٌطٛجؿ= 
) تنفرد فرنسا بالمغرب وتنفرد اٌطالٌا بلٌبٌا  ( الن اٌطالٌا كانت أكثر  1092عقدت صفقة بٌن فرنسا واٌطالٌا  -

 الدول معارضة لفرنسا من جزاء المسالة التونسٌة .

 ) تنفرد انجلترا بمصر وتنفرد فرنسا بالمغرب ( . 1094الوفاق الودي  -

 سبانٌا على الرٌق المالً وفرنسا على باقً المغرب ( .) تحصل أ 1094الوفاق الودي  -

 ( جحلر١د ذٌٛل١رس  ) لحو جحلٍوس جٌٛؿ١ٕس فٝ ضّٛٔ ٚمجغ ذني جٌػمحفطني جٌؼٍذ١سٚجٌف١ٍٓٔس    جنرت  -6
 جٌرب٠ـحٟٔ يف جدلشٍق جٌؼٍذٟ ٚػف أغٍ ٚطٛي زلّى ػٍٟ ئىل جخل١ٍؽ جٌؼٍذٟ ػٍٝ جٌٕشحؽ جإلْطؼّحٌ -3
 ّى ػٍٝ يف ججل٠ٍُز جٌؼٍذ١س )ػٍٝ ٌأِ جخل١ٍؽ(ِح ٔطحتؽ   ظٌٙٛ زل =

م( فرضت برٌطانٌا اتفاقٌات على كل شٌوخ إمارات الخلٌج باسم  ) معاهدة الصلح العامة ( 1229فً ) ٌناٌر  -

 نصت على تحرٌم القرصنة وتحرٌم تجارة الرقٌق التً تقوم بها سلطنة عمان



 

ٌة بما سمح فً النهاٌة بقٌام برٌطانٌا بدور التحكٌم فً وقد تجددت هذه المعاهدة على مدى السنوات التال -

 المنازعات التً تحدث بٌن الشٌوخ  .

م(  1201)  وأخذت هذه المعاهدات شكل  الحماٌة البرٌطانٌة للمنطقة أهمها اتفاقٌة حماٌة مع السلطان مسقط -

  م (1200ومع أمٌر الكوٌت ) 

 ٌٍجذغجٌّٕٛيؼ ج
 ِٕٚكطُٙ ججل١ٕٓس جٌف١ٍٓٔس.( ججلُجتٍ )ٌٚذ١ْٛ ٚج١ٌٙٛو ئىل ٘ؿٍز جالفٍٔٓح  شؿؼصجنرت   -0
 ِح أٚؾٗ جٌٕمى جدلٛؾٗ ٌٍّإجٍِجش جإلْطؼّح٠ٌس جٌطٟ ْرمص جإلقطالي جألٌٚٚذٟ ٌىٚي جدلغٍخ جٌؼٍذٟ -6
 َ 0916ِإمتٍ ججل٠ٍُزَٚ  0967ِإمتٍ جخلٍؿَٛ  ظٍٚف ػمى  –لحٌْ ذني أ  -3

 َ 0916إمتٍ ججل٠ٍُزظٍٚف ػمى ِ َ  0967ظٍٚف ِإمتٍ جخلٍؿَٛ 
ٍؼىٚجْ جالٍْجت١ٍٝ ػٍٝ ١ؿس ٌٔط

حوٌوص ف 1161َجٌرالو جٌؼٍذ١س 

جٌرالو جٌؼٍذ١س جْ جٌهطٍ 

جالٍْجت١ٍٝ جٚرف ٠ٙىوٖ ؾ١ّؼح جْ 

ٌُ ضىػُ وٚي جٌّٛجؾٙس  فؼمىش 

ِإضٍّ جٌه٠ٍَٛ جغٓطّ 

1161 

 حٌث االجراءات التى اتخذتها انجلترا وفرنسا من المانٌا  بسبب 

 لتان طموحات المانٌا فى عقد االتفاقٌات الودٌة فى مراكش تجاهلت الدو. 

  كانت ألمانٌا تجد معارضة من إنجلترا وفرنسا فى مشروعاتها االقتصادٌة

 :فى الدولة العثمانٌة مثل 

 –لمنع مد خط حدٌد برلٌن  1890عقدت إنجلترا اتفاقٌة مع آل الصباح  -1

 بغداد إلى كاظمة بالكوٌت 

 .حدٌدى لطابا وكذلك رفضت مد خط 

 .اتجاه إنجلترا وفرنسا لتوزٌع مناطق النفوذ واستبعاد ألمانٌا  -2

اعترض قٌصر ألمانٌا ولٌم الثانى على تلك الصفقات وطالب بعقد المؤتمر  -3

 .وحضره كل من فرنسا وإنجلترا وأسبانٌا وإٌطالٌا والنمسا وألمانٌا 

 0937َٔطحتؽ جلٕس ذ١ً ٚ  0900ٔطحتؽ قحوغس أغحو٠ٍ  لحٌْ ذني –خ 
 0937َطحتؽ جلٕس ذ١ً ٔ  0900ٔطحتؽ قحوغس أغحو٠ٍ 

أػٍٕص فٍٔٓح قّح٠طٙح ػٍٝ ٍِجوٕ 

1112 . 

ضٕحٌَص فٍٔٓح ألٌّح١ٔح ػٓ لطؼس ٚغ١ٍز -

 . ِٓ جٌىٕغٛ

٠ٚىش أْرح١ٔح ١ْطٍضٙح ػٍٝ ج٠ٌٍف    -

 ٚجٌٛكٍجء 

ٚٞؼص ٠ٕؿس ضكص جإلوجٌز جٌى١ٌٚس  -

ق١ع أٔٙح جٌّفطحـ جٌغٍذٝ ٌٍركٍ جٌّط١ْٛ 

 ٚ ض١ٓطٍ ػٍٝ ١ِٟك ؾرً ٠حٌق

أٚي ٍِٗٚع ٌطم١ُٓ فٍٓط١ٓ  ١ٍ1131ٙٛو ٚ أٚىٌش ٌؿٕس ذ١ً جٔكحَش ٌ

 .ئٌٝ وٌٚس ػٍذ١س ٚ ٠ٙٛو٠س
ٚجفك ج١ٌٙٛو ػٍٝ جػطرحٌ أْ يٌه ٔٛجٖ ٌم١حَ وٌٚس ٌُٙ ) ئٍْجت١ً ( ٚ  -

 ١ْؼط١ُٙ جٌك٠ٍس فٟ جٌؼًّ ػٍٝ أٌٜ ضحذؼس ٌُٙ

ٌفٟٖٛ ػٍٟ جػطرحٌ أْ أٞ جلططحع ِٓ  فٍٓط١ٓ ٠ؼطرٍ  ِٛلف جٌؼٍخ

  ػىٚجٔحً 
  نٛٙ ١ٌٍٙٛو وحْ أقٓٓ ِح فٟ فٍٓط١ٓ ِٓ جٌٜ ِح -
و١ف ٠طكٛي جٌالؾة ج١ٌٙٛوٞ ٌٛحقد جٌٜ ٚٚحقد جألٌٜ ِطٍٚوج -

 ِٓ أٌٞس ٠ؼ١ٕ فٟ وٌٚس فم١ٍز ًٌٌه ػحو جٌؼٍخ جٌٝ جٌػٌٛز جٌٍّٓكس

 جٌؼٍذٟ ػٍٝ جخل١ٍؽٚ ١ْىٍز ذ٠ٍـح١ٔح ظٌٙٛ زلّى ػٍٝ يف ججل٠ٍُز جٌؼٍذ١س ِح جٌؼاللس ذني  -6
 

 
 
 



 

 جٌٓحوِجٌفظً 
 ٌػحٌعجٌّٕٛيؼ ج

 0906َِح ٌأ٠ه يف لٍجٌ جٌش٠ٍف قٓني ذاػالْ جٌػٌٛز ػى جألضٍجن  -أ  -0
 َ 0906ئضفحل١س ْح٠ىّ ذ١ىٛ –خ 

 َ 0946و١ف جنكص ٌرٕحْ يف جإلْطمالي ػٓ فٍٔٓح  -ٚػف أ -6
تكونت وزارة  رئٌسا لجمهورٌة لبنان . كمابشارة الخوري اجتمع المجلس النٌابً وتم اختٌار  1043فً عام  -

وهذا قامت فرنسا بالقبض علً بشارة الخوري ورٌاض الصلح وسجنتهم فً سجن راشٌا  برئاسة رٌاض الصلح 

 -:  أدي إلً
 تمسكه بحكومته واستقالله . ًقٌام الثورة والمظاهرات وأعلن الشعب اللبنان -

 أعلنت مصرو الدول العربٌة تأٌدها لحق الشعب اللبنانً فً االستقالل . -

 ضغطت الوالٌات المتحدة وانجلترا علً فرنسا وهذا أدي إلً اإلفراج عن المعتقلٌن . -

 1041حصلت لبنان علً االستقالل فً دٌسمبر  -

 ٚػف ِٛلف ئجنٍرتج ِٓ قىِٛس فٍٔٓح جحلٍز ػٍٝ ٠ٌْٛح ٌٚرٕحْ –خ 
 حلىِٛس فٍٔٓح جحلٍز وػّٙح جنٍرتججأػٍٕص = مب ضفٍٓ 

 مٛجش جٌف١ٍٓٔس يف ٠ٌْٛح ٌٚرٕحْ ٚالتُٙ حلىِٛس ف١شٟجٌْ أػال=)ؾى٠ى ( ِح ٔطحتؽ 
لحِص فٟ جٌؼٍجق غٌٛز )١ٌٖى ػحٌٟ جٌى١الٟٔ ( ٞى جٔؿٍطٍج ٚأ٠ىش أٌّح١ٔح ًٖ٘ جٌػٌٛز ٌُٚٔص ٠حتٍضٙح فٟ ِطحٌجش     

 ٌكىِٛس فٍٔٓح جٌكٍز وػّٙح ٔؿٍطٍججًٌٙج أػٍٕص ٠ٌْٛح ٌٚرٕحْ ٌطٓحػى جٌػٌٛز فٟ جٌؼٍجق 

طالي ٠ٌْٛح ٌٚرٕحْ ِغ ِمحِٚس ٞؼ١فس ِٓ جٌمٛجش جٌف١ٍٓٔس ٕ٘حن الٔهفحٜ ٌٚقٙح جٌّؼ٠ٕٛس أٍْػص جٔؿٍطٍج ذحقٚ  

 ()ألُٔٙ ٚؾىٚج أٔفُٓٙ ٠كحٌذٛج ئنٛجُٔٙ  جٌف١ٍْٓٔٛ

فٟ ٠ٌْٛح  ِحيج ٠كىظ ئيج ٌُ ضٗطٍن ئٔؿٍطٍج ِغ فٍٔٓح جٌكٍز فٟ ِكحٌذسجٌمٛجش جٌف١ٍٓٔس جٌّٛج١ٌس ٌكىِٛس ف١ٟٗ -3

 ٌٚرٕحْ

 ٌٍجذغجٌّٕٛيؼ ج
 ْح٠ىّ ذ١ىٛ ػٓ أؿّحع ئجنٍرتج ٚ فٍّٔ يف جذلالي جخلظ١د جضفحل١سوًٌ ضؼرب -0
  ) ْح٠ىّ ذ١ىٛ (جتٍٝ غىٌ جحلٍفحء ذحٌؼٍخ جغٕحء جحلٍخ جٌؼحدل١س جالٚىل ج٠ى يٌه = 

فٟ جٌٛلص جًٌٞ وحٔص جٌمٛجش جٌؼٍذ١س ضكٍَ جٔطٛحٌجضٙح فٟ جٌٗحَ وٗفص )١ٌْٚح جٌر١ٍٗف١س( ذؼى نٍٚؾٙح ِٓ جٌكٍخ 

 ٛٛ٘ جضفحل١س غالغ١س اللطٓحَ أِالن جٌىٌٚس جٌؼػّح١ٔس ذ١ٓ )ئٔؿٍطـٍج ٚفٍٔٓـح ١ٌْٚٚح( ٔ 1111

 ٚلى أػٍٕص ١ٌْٚح ٌفٟٙح ًٌٖٙ جالضفحل١س فحلطٍٛش ػٍٟ )ئٔؿٍطٍج ٚفٍٔٓح( .

 ػٍٟ جٌٕكٛ جٌطحٌٟ :) جٌٙالي جٌه١ٛد ( ٔٛص جالضفحل١س ػٍٟ ضم١ُٓ جٌؼٍجق ٚجٌٗحَ 

 ضكًٛ فٍٔٓح ػٍٟ   - أ

 حٞٛي ذّح فٟ يٌه أ٠ٕس ٚجإلْىٕىٌٚٔس.ؾٕٛخ جألٔ -

 ٠ٌْٛح ٌٚرٕحْ قطٝ ّٖحي جٌؼٍجق ذّح ف١ٙح جًٌّٛٚ .  -

 ……ضكًٛ ئٔؿٍطٍج ػٍٟ   - خ



 

                           ق١فح ٚػىح . - قىٚو ٖرٗ ؾ٠ٍُز ١ْٕحء جٌٍٗل١س . أؾُجء ِٓ ؾٕٛخ جٌٗحَ قطٝ - جٌؼٍجق )ٚال٠س جٌرٍٛز ٚذغىجو(  -

 ٌٟ فٟ فٍٓط١ٓ .ئلحِس ٔظحَ وٚ - ؼ

 ضم١ُٓ جٌّٕطمس جٌؼٍذ١س جٌٛكٍج٠ٚس ذ١ٓ جٌؼٍجق ٚجٌٗحَ ئٌٟ ِٕطمطٟ ٔفٛي ذ٠ٍطحٟٔ ٚفٍٟٔٓ .   -

 ٠ٍْٚ أْ جٌطفحُ٘ ِغ ججنٍرتج أف١ى ٌٍؼٍجق ِٓ جٌػٌٛز( ػرى جإلٌٗ ٌٚٔٛٞ جٌٓؼ١ى ) وحْ جألِري جنرت  -6
 ؼٍجق أغٕحء جحلٍخ جٌؼحدل١س جٌػح١ٔس.ِحيج حيىظ ئيج لىِص جدلح١ٔح جدلٓحػىجش ٌٍكٍز جٌٛؿ١ٕس يف جٌ -3

 

 جٌفظً جٌٓحذغ
 ٌػحٌعجٌّٕٛيؼ ج

 ئختً جإلْطؼّحٌ ػىز طٌٛ ٌطظف١س جٌم١ِٛس جٌؼٍذ١س ذني جحلٍذني جٌؼحدل١طني -وًٌ أ -0
  جحلٍذني ذني ف١ّح جٌؼٍذٝ جٌٛؿٓ ٚقىز ضفط١ص فٝ جالْطؼّحٌ جنحـ أ٠ى ِ= 

 . جٌؼٍخ ذ١ٓ جالضٛحي ق٠ٍس ػٍٝ ٚلٟٝ جٌؿٍّو١س جؾُجٌكٛ ٚألحَ ِٕفٍٛس أؾُجء ئٌٝ جٌؼٍذٝ ج٠ٌٛٓ لُٓ -

 . ٌرٕحْ فٝ ٚجٌف١ٕ١م١س ذٍّٛ جٌفٍػ١ٔٛس جٌّك١ٍس جٌٕؼٍجش ئغحٌش -

 ػٍٝ فؼًّ جٌؼٍذ١س جٌم١ِٛس ئ٠حٌ ػٓ جٌؼٍذ١س جٌٗؼٛخ ذؼٝ ٚأنٍؼ جٌؼٍذ١س جٌؿ١ٕٓس ِٓ ِطؼىوز ؾ١ٕٓحش نٍك -

 . فٍٔٓح ِٓ ؾُء ٚأٔٙح جٌؿُجتٍ فٍٔٓس

 . ٚجًٌّج٘د جالو٠حْ ذ١ٓ تفٝجٌطح جٌؼىجء ٌٚـ أغحٌ -

 . ٚجٌمٛج١ٔٓ ٚجاللطٛحو٠س ٚجٌكى١ِٛس ج١ٌٓح١ْس جٌٕظُ ضؼىو ػٍٝ ػًّ -

 . جألٌٚذ١س جٌىٚي ٌغحش ذٍٕٗ جٌؼٍذ١س جٌػمحفس إلٞؼحف جٌطؼ١ٍُ ْهٍ -

 . ١ّ٘ٚس ذؼٍٚٔ ٖٚغٍٙح جٌكىُ فٝ أ٠ّحع يجش أٍْ نٍك -

 دلطكىز ٚ قٍفحتٙح جألٌٚذ١نيَ ئٌىطٛضٍ جاللحش ذني جٌٛال٠حش ج0973وًٌ أوش  قٍخ أضٛذٍ  -خ
 ورري ذشٍل جالؿٍٕـٟ قٍف جط١د ( ضفٍٓ مب) =
 ٔطحتؽ قٍخ أوطٛذٍ ػٍٝ جدلٓطٜٛ ج١ٌٓحْٟ  =

ج١ٚد قٍف جال٠ٍٕطٝ ذٍٗل ور١ٍ ألْ جٌٛال٠حش جٌّطكىز ٠ٍرص جٌٛال٠حش جٌّطكىز ِٓ أػٟحء قٍف جأل٠ٍٕطٟ أْ 

 جٌّٓحػىجش ئٌٟ ئٍْجت١ً ،٠مىِٛج ض١ٙٓالش ئٌٟ جٌطحتٍجش جأل٠ٍِى١س جٌطٟ ْٛف ضٕمً 

 ٌىٓ وٚي جٌكٍف ٌفٟٛج يٌه ) ذُ ضفٍٓ ( 

 فحػطًٌش ذؼٝ وٚي جٌكٍف ِٓ ػىَ جِىحٔحضٙح ضمى٠ُ ِٓحػىجش ٌٍٛال٠حش جٌّطكىز   -

 ٌفٟص ذؼٝ جٌىٚي جالنٍٜ ٌفٟح ٠ٍٚكح يٌه قٍٚح ػٍٝ ػىَ جغحٌز جٌؼٍخ ٞى٘ح  ٚن١ٗس ٌفٝ جِىجو٘ح ذحٌرطٍٚي  -

 س ل١ٟس جٌؼٍخ ِٓ ؾٙس ال٠ّحْ ِؼظّٙح ذؼىجٌ  -

 :0967 ١ٔٛ٠ٛ 5 جالٍْجت١ٍٝ جٌؼىٚجْ  ل١حَ ضفٍٓ مب -مب ضفٍٓ أ  -6

 : جٌظ١ٔٛ١ٙس جدلظححل ِغ جالْطؼّحٌ ِمحطى ضاللص 0967َ ػحَ ٍِز ٌػحٌع/   أ٠ى =

  الفرات الى النٌل من الٌهودٌة الدولة تكوٌن -: الصهٌونٌة مصالح -

  -: فى امرٌكا رغبة -: االستعمار مصالح -

  الجنوب من السوفٌتى االتحاد تطوٌق -        الشٌوعٌة الحركة على القضاء -    

  العربى البترول على السٌطرة -                         

 المسلح إسرائٌل تهدٌدعن طرٌق لها  مستعدون غٌر لحرب العربٌة البالد استدراج على إسرائٌل عملت لذلك -
 اقتصادٌا   إسرائٌل حصار اإلسرائٌلٌة المالحة وجه فى العقبة خلٌج اغالقبمصر  فقامت  لسورٌا



 

 جٌؼىٚجْ جٌػالغٟ ػٍٟ ِظٍ.ل١حَ مب ضفٍٓ –خ 
) ألع  ةتتد    ة رلنتتي رعتت  ل نتتدد  تتع  تتد د   أ   أدركتتت راتتر أن  أع  ة التتي  ة انانتتي أعتت ه أمع   تت   تت  ع تتر -

ةتذة  تققتت عا  تد   عتل د     ةت تد(، ة ق     ت ت نف ذ  ةد    ةع  ةني إلار أن  أ  ة ده قدرت    اتكرن    يت  
  الات ع ر.

 . ١ٌٛ٠1156ٛ  26غٟد جٌىٚي جألٌٚذ١س نحٚس ئٔؿٍطٍج ٚ فٍٔٓح ِٓ ضأ١ُِ لٕحز ج٠ٌّٛٓ فٟ  -

 غٟد فٍٔٓح ِٓ ِٓحػىز ٍِٛ ٌػٌٛز جٌؿُجتٍ . -

 فشٍص ؾحِؼس جٌىٚي جٌؼٍذ١س يف قً وػري ِٓ جٌمؼح٠ح –أ وًٌ  -3
 ّحػٟػمى ١ِػحق جٌؼّحْ ججل أْرحخ  =

 ظٍٙ ٔمٙ ١ِػحق ؾحِؼس جٌىٚي جٌؼٍذ١س فٝ ِكٕس فٍٓط١ٓ  جٌى١ًٌ

 ػؿُش جٌىٚي جٌؼٍذ١س ػٓ ئٔٗحء لٛز ػٓى٠ٍس ضمَٛ ذحٌكٍخ فٝ فٍٓط١ٓ  -

 جٌػغٍجش جٌّٛؾٛوز ذح١ٌّػحق ِىٕص ذؼٝ جٌكىحَ جٌؼٍخ ِٓ جٌهٟٛع  ٌٟغ١ جٌىٚي جٌغٍذ١س             -

 1146ٍخ أغٕحء قٍخ  فٍٓط١ٓ أظٍٙش جٌّكٕس ِىٜ جٌطفىه ج١ٌٓحْٟ ٌٍؼ -

 .  جألػؼحء وٚي ذني جٌٍٚجذؾ ضأو١ى فٝ جإلْىٕى٠ٌس ذٍٚضٛوٛي ِٓ جػؼف جدل١ػحق ؾحء ضفٍٓ مب -خ 
 شؼٛخ ؾحِؼس ال قىِٛحش ؾحِؼس ججلحِؼس وحٔص( ضفٍٓ مب)=

 : ئٌٝ يٌه ٠ٍٚؾغ جٌّٕىٚذْٛ أؾٍج٘ح جٌطٝ جٌطكفظحش وػٍز -:  ذٓرد

 . جٌكحوّس ٚجألٍْجش جٌٍّٛن ذ١ٓ جٌٍٛجػحش ــ.    جٌؼٍخ ذ١ٓ وحٍِس ٚقىز ذالحِس ف٠ّٓ ال وحْ جًٌٞ جالْطؼّحٌ ــ

 ضىْٛ قطٝ ذحإلؾّحع جٌمٍجٌجش ضىْٛ أْ ػٍٝ ج١ٌّػحق ٔٙ ق١ع ٖؼٛخ جضكحو ال قىِٛحش جضكحو جٌؿحِؼس وحٔص ًٌٙج

 . جٌمٍجٌجش ِٓ جٌىػ١ٍ ضؼطً ًٌٌه ضمرٍٗ جٌطٝ جٌىٚي ػٍٝ ئال ٠ٍٜٓ فال ذحألغٍر١س ٠مٌٍ جًٌٜ أِح جٌىٚي ٌؿ١ّغ ٍُِِس

 ػ١ٍّس جٌط١ّٙى جٌٕريجٔٝ ِح ٔطحتؽ  -أ   -4
 ش جٌط١ّٙىج١ٌٍٕجٔٝ فٝ جٌطح٠ٌم ِٓ جورٍػ١ٍّح

 قممص جورٍ لىٌِٓ جٌهٓحتٍ فٝ جال٘ىجف جالٍْجت١ٍ١س -

جؾرٍش لٛجش جٌؼىٚػٍٝ جالقطّحء ذحٌّالؾة ِّح ًْٙ ػ١ٍّسػرٌٛلٛجش جاللطكحَ ج٠ٌٍّٛس ٌٍمٕحز ٚقٛحٌ قْٛٛ  -

 ح١ٌٌف   ن١ ذ

 0973ِح جٌٕطحتؽ جدلرتضرس ػٍٝ جٌؼٍذس ججل٠ٛس جدلظ٠ٍس فٝ قٍخ  -خ 
ٍّٖص ٍِوُ ل١حوز جٌؼىٚ ٚجٌّطحٌش ٚجٌمٛجػى جٌؿ٠ٛس جٌٍت١ٓ١س ِٚٛجلغ جٌٛٛج٠ٌم جٌّٟحوز ٌٍطحتٍجش ِٚىفؼ١حش 

 جٌؼىٚ ذؼ١ىز جٌّىٜ ٚذؼٝ ِٕح٠ك جٌٗثْٛ جالوج٠ٌس ٚقٛٓ ذٛوجذٓص 

 ٔطحتؿٙح 

 ( ٌٍت١ٓٝ جٌمٛجش جٌؼىٚ ًٖٚ جِىحٔحضٗضى١ٍٍِِوُجٌم١حوز ج) -

 ِّح ْحػى ػٍٝ فمى جٌؼىٚ ضٛجَٔٗ ٚ ٔؿحـ جٌؼ١ٍّحش جٌطٟ ضٍطٙح -

 َ 0937جش جلٕس ذ١ً لرً جٌؼٍخ لٍجٌ-أ ِحيج حيىظ ئيج  – 5
 َ  0967ٌٕٓس  646ٚجفمص  ئٍْجت١ً لٍجٌ رلٍّ جألِٓ ٌلُ  -خ 

 
 



 

 الفَ ِٓ ق١ع ٚؾٗ جإلنط0939ٚ 0931لحٌْ ذني جٌىطحخ جالذ١غ  -6
 (ذٍفٌٛ ضظ٠ٍف ذٕض جٌطّٓه )القظ أْ ٚؾٗ جٌشرٗ ذني جٌىطد جٌػالغس ٘ٛ 

 0939َجٌىطحخ جالذ١غ   0931َجٌىطحخ جالذ١غ 
 و٠ّٛلٍج١٠س وْط٠ٌٛس قىِٛس ئلحِس ٌفٝ -

 فٍٓط١ٓ ضى٠ٛٓ فٝ أ٘ىجفٙح ِغ يٌه ٌطؼحٌٜ

 ض٠ٍٗؼٝ ِؿٍّ ضٗى١ً ذ٠ٍطح١ٔح ٚجلطٍقص ج١ٌٙٛو٠س

  جٌؼٍخ ِٓ

 جٌٙؿٍز ػٍٝ ل١ٛو ذفٍٜ ذ٠ٍطح١ٔح أٚٚص -

 . يٌه ٌطٕف١ً جٌالَِس جٌْٛحتً ضٟغ ٌُ ٌٚىٓ ج١ٌٙٛو٠س

 ج١ٌٙٛو ِٓ ل١ٍٍس غ١ٍ أػىجو ضًٍٓ جٌىطحخ جٔطمى -

 ٠ٟغ ٌُٚ فٍٓط١ٓ ئٌٝ ٍِٗٚػس غ١ٍ ذطٍق

 . جٌطًٍٓ ً٘ج ٌّٕغ جٌالَِس جإلؾٍجءجش

 . ج١ٌٙٛو٠س جٌٙؿٍز ض١ًٙٓ  -

            .                  جٌّٙحؾ٠ٍٓ ػىو ضكى٠ى  -

 .  ٍِٗٚػس جٌغ١ٍ جٌٙؿٍز لّغ -

 وٌٚس ٌم١حَ ض١ّٙىج ج١ٌٙٛو ف١ٗ ٠ٗحٌن يجضٝ قىُ ئلحِس -

 . فٍٓط١ٓ

 ٌٕٓرس ضرؼح ٚج١ٌٙٛو جٌؼٍخ ئٌٝ جٌٍت١ٓ١س جٌٛظحتف ئْٕحو -

 . جٌطٍف١ٓ ِٓ جٌٓىحْ

  ١ٌٍٙٛو جٌؼٍخ أ٠ىٜ ِٓ جألٌجٞٝ جٔطمحي ػٍٝ ل١ٛو ٚٞغ -

 . 0948ٚل١حَ ئٍْجت١ً ػحَ َ 0907ضظ٠ٍف ذٍفٌٛ ئطىجٌ ٚػف جٌؼاللس ذني  -7
 جٌطؼحِٓ جٌؼٍذٟ يف قٍخ أوطٛذٍ ِح ٔطحتؽ  -8

 جظٍٙش جٌكٍخ ِىٜ ج١ّ٘س جٌطٟحِٓ جٌؿّحػٝ فٝ ِٛجؾٙس جٌهطٍ جالٍْجت١ٍٝ 

 ق١ع جضهًش جٌىٚي جٌؼٍذ١س نطٛجش ػ١ٍّٗ ٌطىػ١ُ ٍِٛ ٠ٌْٛٚح ِٓ نالي 

 وّح لىِص وٚي جٌه١ٍؽ ٚ جٌٓؼٛو٠س جٌؼُ جٌّحٌٟ ٌّٙحضمى٠ُ جٌىػُ جٌؼٓىٍٜ ِٓ ضٓغ وٚي  -

 ِٕغ جٌرطٍٚي ػٓ جٌىٚي جٌطٟ ضٓحػى ئٍْجت١ً   -

 .َ 1113يٌه ِٓ أُ٘ أْرحخ ٍٔٛ قٍخ أوطٛذٍ وً ٚوحْ

 ٌٍجذغجٌّٕٛيؼ ج
  َ 0948فٍٓـني ِٓ ذ٠ٍـح١ٔح جٔٓكحخ ذؼى ج١ٌٙٛو ٌظححل جٌطـٌٛجش وً وحٔصوًٌ  -0
   .َ 0948فٍٓـني ِٓ ذ٠ٍـح١ٔح جٔٓكحخ ذؼى ج١ٌٙٛو ٚ جٌؼٍخ ِٛلف ذني لحٌْ= 

 ق١ع  ج١ٌٙٛو ٌٛحٌف جٌططٌٛجش وً وحٔص 

  جٌىػ١فس ٚجألِٛجي جٌّىٌذس جٌمٛجش ٠ّطٍىْٛ وحٔٛج -

 .١ٌْٚٚـح أ٠ٍِىح ِٓ وً ٌأْٗ ػٍٟ جٌىٌٟٚ جٌىػُ -

 قظحً  آْٛج وحٔٛج جٌؼٍخ:ذ٠ٍطح١ٔح جٔٓكحخ ذؼى جٌؼٍخ ِٛلف. 

 . أِٛجالً  ٠ٍّىْٛ ٚال جٌطٗى١ً ذىجت١س لٛجضُٙ -

 .  جألؾٕرٟ جالقطالي ِٓ ٔفٓٙح ذطك٠ٍٍ ِٗغٌٛس فٍٓط١ٓ فٟ جٌؼٍذٟ جٌكك ضىػُ جٌطٟ جٌؼٍذ١س جٌرالو وحٔص -

 َ( .0967قٍخ ) جنرت نحػص ِظٍ قٍخ جإلْطُٕجف ذؼى  -6
 ِح ٔطحتؽ أْطهىجَ جٌؼٍخ ٌٓالـ جٌررتٚي يف قٍخ أوطٛذٍ-3

 (  ػٍٟ ججلرٙس جاللطظحو٠س) ِٕغ جٌررتٚي ػٓ جٌىٚي جٌطٟ ضٓحػى ئٍْجت١ً ِح ٔطحتؽ = 

 َ.0973ضأوى وٌٚ جٌررتٚي وٓالـ فؼحي ٌطكم١ك جأل٘ىجف جإلْرتجض١ؿ١س جٌؼٍذ١س يف ػحَ أ٠ى  = 
  ش جٌرطٍٚي ئٌٝ جٌٛال٠حش جأل٠ٍِى١س.جضهً جٌؼٍخ لٍجٌ ذطهف١ٝ ئٔطحؼ جٌرطٍٚي غُ جضهً  لٍجٌ جٌكظٍ جٌىحًِ ػٍٟ ٌٚوج -

 أوٞ يٌه ئٌٟ.......



 

ػحوز ئٍْجت١ً ذا ئػحوز ئٔطحؼ جٌرطٍٚي ضأوى وٌٖٚ وٓالـ فؼحي ٌطكم١ك جأل٘ىجف جإلْطٍجض١ؿ١س جٌؼٍذ١س فأٌضر١ أِحَ جٌؼحٌُ -

 1161ٌَكىٚو ِح لرً 

 طؿحذس ٌٍكك جٌؼٍذٟ.أغٍ جٌكظٍ جٌرطٌٍٟٚ ػٍٟ وٚي أٌٚٚذح جٌغٍذ١س ٚ ج١ٌحذحْ فحنًش ضٟغ١ ذٗىز ػٍٟ أ٠ٍِىح ٌالْ -

 َ 0948ضٕٓكد ذ٠ٍـح١ٔح ِٓ فٍٓـني ػحَ  مل ِحيج حيىظ ئيج -4
 ِح جٌؼاللس ذني ل١حَ جحلٍخ جٌؼحدل١س جألٚىل ٚ ضظ٠ٍف ذٍفٌٛ . -5
 0948َؾحِؼس جٌىٚي جٌؼٍذ١س فٝ زلٕس فٍٓـني فشً  ِح ٔطحتؽ -أ  -6

ِكحٌٚس ئلحِس ٚقىز ػٓى٠ٍس ذ١ٓ جٌىٚي جٌٗطٍوس ف١ٙح أوش ٠ُّ٘س جٌؼٍخ ٚ فًٗ جٌؿحِؼس فٟ ِكٕس فٍٓط١ٓ ئٌٝ 

 ( ٚ جّٟٔص ئ١ٌٗ وٚي ٚ ٌُ ضُٕٟ وٚي ئنٍٜ  1150َ) ٔؼح٘ىز جٌىفحع جٌّٗطٍن  ١ِػحق جٌّٟحْ جٌؿّحػٟفؼمىش 

 ٔطحتؽ  فشً جٌؼىٚجْ جٌػالغٟ ػٍٟ ِظٍ ِح -خ
 أوٜ ئٌٝ 

 جٔٓكحخ جٌمٛجش جٌّؼطى٠س ِٓ ١ْٕحء ٚ لٕحز ج٠ٌّٛٓ. -

 ١م.ٚؾٛو لٛجش ٠ٛجٌب و١ٌٚس ػٍٝ جٌكىٚو ج٠ٌٍّٛس ، ٚفٟ ٍَٖ جٌٗ -

 ضّىٕص ئٍْجت١ً ِٓ جٌّالقس فٟ ن١ٍؽ جٌؼمرس. -

 ٌؼٍذ١سَ إلٔشحء ؾحِؼس جٌىٚي ج0943ٚػف جخلـٛجش جٌطٟ قىو٘ح جٌٕكحِ ػحَ  -7
  1143أٌمٟ جٌٕكحِ ذ١حْ فٟ ِؿٍّ ج١ٌٗٛل جٌٍّٛٞ فٟ ِحٌِ   -

 ذ١ٓ جٌٕكحِ ٌٚؤْحء جٌكىِٛحش جٌؼٍذ١س فٟ جٌمحٍ٘ز قٛي و١ف١س ل١حَ ٚقىز ػٍذ١س  غٕحت١س ِرحقػحش قىغص -
 َ.1144أوطٛذٍ  1فٟ  ضٍّ فٟ جإلْىٕى٠ٌس ٚٚجفمٛج ػٍٝ جٌرٍٚضٛوٛيوػحُ٘ جٌٕكحِ ٌؼمى ِإ -

 1145َِحٌِ  ١ِ22ػحق ؾحِؼس جٌىٚي جٌؼٍذ١سغُ ضٛل١غ  -

 جٌػحِٓجٌفظً 
 ٌػحٌعجٌّٕٛيؼ ج

 ٠6100َٕح٠ٍ  65غٌٛز  -أِح ٔطحتؽ  -0

 تن ى عل ر     تكينف  ةعجيس  ة اكرى لإد رة شأ ع  ةلقد -

 ه 1133فلر نر  31   عجياى  ةش ب   ةش رى -

 ه 1133    ة زب  ة منى ألرن   -

 تت لل  ة ك ع ت  النتا ةني         ةجع   ت  الاقعني ةي كه -

 َ  ١ٔٛ٠6103ٛ  31غٌٛز ِح ٔطحتؽ  -خ

  ز   ةرأنس عراى   ت ةى  دةى عن  ر  كه ع ر -
  ضل خ رمي ةعاتال  ع ر  ةان اى -
 فض   ت  ه ر ل ي   ةن ضي  -



 

نن نر  لن ء  ينه جرت  نتخ ل ت  33 – 32ه ل د  الاتفت ء  ينه ن عى  1132 در دات ر جدند فى نن نر  -
ناى    ةاند  عدنع  ل  ى أ د  ةنشم ء ه لنع عرش نع  ةعشنر  لد  ةفت ح  ةا 1132 ةرأ اي ع ن  

  ةان انع   أ يع ل د   ف ز  لد  ةفت ح  ةاناى ل ةرأ اي
 

 ٌٍجذغجٌّٕٛيؼ ج
 َ  ١ٔٛ٠6103ٛ  31غٌٛز  مب ضفٍٓ ل١حَ -0

  ده تادنه  الخ  ع  ةعايعنع  ي ال ةيعشكقت  ةتى ن  نى عن    ةش ب -

  زن دة  د ر ر قع دات رى   ا ء  د رة  الخ  ع ةققت  د    نفر د  ةرأنس ع عد عراى ل ة كه   اتلد دد لإ -
   دد  ةع  نل  ةعت ثرة

قن د ت  ة كه  ةع يى فى   ة ع   يى  ضل  ن  ر جع  ي  إلخ  ع فى ك   نأ ت   رد ر ت  ةد ةي لع  فن    -
  ةارى    ةعدع    ال ن ء   تن ني     ب  ألفك ر  ةع  دني ةجع  ي  إلخ  ع
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