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 ايفكٌ األٍٚ
 اذت١ًُ ايفطْػ١ٝ ع٢ً َكط ٚايؿاّ

 * تعسزت ستاٚالت فطْػا ف٢ االغتٝال٤ ع٢ً َكط قبٌ اذت١ًُ ايفطْػ١ٝ .
بٗزف مضب ايتذاص٠ اهلٛيٓز١ٜ ؾ٢ اهلٓز عرب  14تضدع إىل سهِ يٜٛػ  -1

 َقض .

ّ ، يٝػ عٔ طضٜل مح١ً عغهض١ٜ 1769عاّ  15ؼزرت ؾ٢ عٗز يٜٛػ  -2

 يزٚي١ ايعجُا١ْٝ عٔ َقض .طًب ؾضْغا تٓاطٍ ا

يتغٌٗٝ ػاص٠ ؾضْغا َع ؽضم آعٝا عٔ طضٜل  16تهضصت ؾ٢ سهِ يٜٛػ  -3

 َقض بزٍ ايزٚصإ سٍٛ أؾضٜكٝا .

ّ قاٚي١ 1789احملاٚي١ ايضابع١ ٚا٭خري٠ بعز قٝاّ ايجٛص٠ ايؿضْغ١ٝ عاّ  -4

 ؾضْغا تأَني ػاصتٗا َٔ خطض املُايٝو .

ع٢ً قطع١ أصض َعؿا٠ َٔ اينضا٥ب : وقٌ املًتظّ  ْعاّ ا٫يتظاّ

 ) ايٛع١ٝ ( َكابٌ مجع اينضا٥ب َٔ املٓتؿعني .

 * ْتا٥ر ٚدٛز طٛا٥ف اذتطف ايكٓاع١ٝ ف٢ َكط قبٌٝ اذت١ًُ ايفطْػ١ٝ .
 ٢ َقض بنِ أفشاب املٗٔ املدتٌأفبشت دظ٤ َٔ ْعاّ ايطٛا٥ـ ؾ -1

 نإ يهٌ ؾضر َهاْت٘ ؼت قٝار٠ ؽٝخ ايطا٥ـ . -2

 تكازٟ ف٢ َكط قبٌٝ اذت١ًُ ايفطْػ١ٝ .* ايتسٖٛض االق
عٝطض ايتذاص ا٭داْب ع٢ً أَٛص ايتذاص٠ بغبب تٓعُِٝٗ ٚاإلَتٝاطات  -1

   ايتذاص١ٜ اييت متتعٛا بٗا .

 إصعاٍ اينضٜب١ املؿضٚم١ ٚاهلزاٜا يًغًطإ ايعجُاْٞ . -2

 ّ .81* تطًع َكط يالغتكالٍ عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ف٢ ايٓكف ايجاْٞ َٔ ايكطٕ 
  ّ .17معـ ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ أٚاخض ايكضٕ  -1

تطًع ايبهٛات املُايٝو ي٬ْؿضار باؿهِ خاف١ طعِٝ املُايٝو ع٢ً بو  -2

 ّ .1763ايهبري 

 ّ .1768سضٚب ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ َع صٚعٝا  -3

 ّ :8671* ق٠ٛ ٚاغتكالٍ ع٢ً بو ايهبري 
  عظٍ ايٛايٞ ايعجُاْٞ َٚٓع قزّٚ غريٙ . -1

  رؾع اـضاز ٚمضب ايٓؿٛس بامس٘ . اَتٓع عٔ -2

أخنع اؿذاط يٓؿٛسٙ ٚأصعٌ ْا٥ب٘ قُز بو أبٛ ايزٖب يػظٚ ايؾاّ  -3

 ٚرخٌ رَؾل .

 * ْتا٥ر فؿٌ سطن١ ع٢ً بو ايهبري ف٢ االغتكالٍ عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ :
 عارت َقض ١ٜ٫ٚ عجُا١ْٝ ؼت سهِ ؽٝخ ايبًز قُز بو أبٛ ايزٖب . -1

 تًت سهِ أبٛ ايزٖب عزّ ا٫عتكضاص ؾ٢ َقض سٝح ؽٗزت ايؿرت٠ اييت -2

 ؽٗزت فضاعات َتٛاف١ً بني املُايٝو أْؿغِٗ ْتر عٓٗا :

                تزٖٛص إقتقار َقض . -أ

             تكًك ايتذاص٠ اـاصد١ٝ . -ب

ناْت َقض ؼت سهِ تٓا٥ٞ ممًٛنٞ عٓز ٚفٍٛ اؿ١ًُ ايؿضْغ١ٝ  -ز

 ) إبضاِٖٝ َٚضار (

 ( : 8671ْابًٕٝٛ يتٛطٝس غًط١ فطْػا ف٢ َكط . ) َٓؿٛض ْٜٛٝٛ * ٚغا٥ٌ 
 فا١ًَ ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ بكزص املغتطاع . -1

 ادتشاب املقضٜني إىل فؿ١ بإقٓاعِٗ بأْ٘ : -2

.               دا٤ حملاصب١ املُايٝو ايػضبا٤ ايشٜٔ ٜغتٓظؾٕٛ ثض٠ٚ َقض ٜٚعًُٕٛ أًٖٗا  –أ 

 ١ ٜهٕٛ اؿهِ ؾٝٗا يًُقضٜني .ٜضَٞ إلْؾا٤ سه١َٛ أًٖٝ -ب

 ّ : بسا١ٜ ايٓٗا١ٜ يًش١ًُ ايفطْػ١ٝ .8671* َٛقع١ أبٞ قري ايبشط١ٜ أغػطؼ 
 أغضم ا٭عطٍٛ اإللًٝظٟ بكٝار٠ ًْغٕٛ أعطٍٛ اؿ١ًُ ايؿضْغ١ٝ . -1

 قنٞ ع٢ً آَاٍ ؾضْغا ؾ٢ بغط عٝطضتٗا ع٢ً سٛض ايبشض املتٛعط . -2

 .ا ضّ اؿ١ًُ َٔ إَزارات ؾضْغا هلس -3

 ّ :8671* ْتا٥ر ثٛض٠ ايكاٖط٠ األٚيٞ أنتٛبط 
 قتٌ اؿانِ ايؿضْغٞ يًكاٖض٠ .        -1

 اؽتعًت ايجٛص٠ ؾ٢ ا٭قايِٝ اجملاٚص٠ . -2

اعتدزَت ) ايكٛات ايؿضْغ١ٝ ( ايكُع ٚاإلصٖاب ٚأعزَت ايهجري َٔ  -3

 ني .ايجا٥ضٜٔ ٚرخًٛا اؾاَع ا٭طٖض غٝٛهلِ مما أثاص ايؾعٛص ايزٜين يًُقضٜ

ايتشايف ايعجُاْٞ اإلصتًٝعٟ ّ ( 8677يعػهط١ٜ ع٢ً ايؿاّ َاضؽ ) مح١ً ْابًٕٝٛ ا* 
 ايطٚغٞ نس اذت١ًُ ايفطْػ١ٝ : 

ؼايؿت ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ َع الًرتا ٚصٚعٝا إلخضاز ايؿضْغٝني َٔ َقض 

بايك٠ٛ ايعغهض١ٜ بإصعاٍ مح١ً َٔ د١ٗ ايؾاّ ٚمح١ً َٔ د١ٗ اإلعهٓزص١ٜ ، 

 ّ .1799ًٕٝٛ خضز ع١ًُ عغهض١ٜ إىل ايؾاّ َاصؼ عٓزَا عًِ ْاب

 بني تطنٝا ٚفطْػا ّ .8111* َعاٖس٠ ايعطٜـ ٜٓاٜط 
 أرصى نًٝرب اعتشاي١ بكا٤ اؿ١ًُ ايؿضْغ١ٝ ؾ٢ َقض بعز عٛر٠ ْابًٕٝٛ . -

عضض نًٝرب ع٢ً ايغًطإ ايعجُاْٞ ٚقا٥ز ا٭عطٍٛ اإللًٝظٟ خضٚز  -

 ُا١ْٝ .اؿ١ًُ َٔ َقض ع٢ً ْؿك١ ايزٚي١ ايعج

 تٓاقض أعزار اؾٓز     -1

 َٛاف١ً ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ ؿ٬ُتٗا مز اؿ١ًُ .          -2

 ػزر َكا١َٚ املُايٝو ٚثٛصات املقضٜني . -3

* َهُٕٛ َعاٖس٠ ايعطٜـ ٜٓاٜط 8111ّ : " خضٚز اؿ١ًُ ايؿضْغ١ٝ َٔ َقض ع٢ً 
 ْؿك١ ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ " .

صؾنت سه١َٛ الًرتا ٚأفضت ع٢ً اعتغ٬ّ  * أغباب فؿٌ َعاٖس٠ ايعطٜـ :

 ايكٛات ايؿضْغ١ٝ 

 ّ :8111* ْتا٥ر ضفض سه١َٛ اصتًرتا اتفاق١ٝ ايعطٜـ 
 امطض نًٝرب ملٗامج١ ايكٛات ايعجُا١ْٝ ٚطضرٖا إىل ايؾاّ . -1

اْتٗظ املقضٜٕٛ َعاْا٠ َٚتاعب ايكٛات ايؿضْغ١ٝ ٖٚامجٛا َعغهضاتِٗ ط  -2

 ثٛص٠ ايكاٖض٠ ايجا١ْٝ " .

 مل تهٔ اذت١ًُ ايفطْػ١ٝ ع٢ً َكط مح١ً عػهط١ٜ يًػعٚ ٚاالستالٍ :  *
 ٜتنح ٖشا َٔ فُٛع١ ايعًُا٤ املقاسبني يًش١ًُ . -1

 عٌُ ْابًٕٝٛ ع٢ً تٓعِٝ اؿهِ ٚاإلراص٠ ؾ٢ َقض ع٢ً منط ؾضْغا بعز ايجٛص٠ . -2

ْكٌ ايغًط١ إىل ايطبك١ ايٛعطٞ ) ا٭عٝإ ( ؾ٢ َقض ْك٬ً ؽهًًٝا رٕٚ 

 ١ ؾع١ًٝ .مماصع

ٚنإ غضض ْابًٕٝٛ َعضؾ١ َا ٜزٚص ؾ٢ أسٖإ فؿ٠ٛ املقضٜني يشيو نإ 

 يًش١ًُ ايؿضْغ١ٝ آثاص ع٢ً َقض ؾ٢ كتًـ اجملا٫ت .

 * ٚغا٥ٌ ْابًٕٝٛ يتدطٝط غٝاغ١ اذتهِ ف٢ َكط :
 صأٟ ا٫تقاٍ َباؽض٠ بطبك١ ايعًُا٤ ٚا٫عٝإ . -1

   يٞ . ملا هلِ َٔ ْؿٛس َٚها١ْ َضَٛق١ بني ا٭ٖا –أ 

 َٔ خ٬هلِ ٚبٛاعطتِٗ ٜغتطٝع تكضٜض َا ٜضاٙ . -ب

 أْؾأ رٚاٜٚٔ عًطتٗا َكٝز٠ باملقاحل ايؿضْغ١ٝ . -2

 * أٖساف ايسٜٛإ ايعاّ : 
تزصٜبات ا٭عٝإ املقضٜني ع٢ً ْعاّ فايػ ايؾٛصٟ َٔ سٝح تًكٞ اٯصا٤  -

 ٚاينضا٥ب . مبا ٜٓؿع ا٭ٖايٞ ؾ٢ فا٫ت ايكنا٤ ٚاملٛاصٜح ٚاملًه١ٝ ايعكاص١ٜ

 صأؼ ايزٜٛإ ايعاّ ايؾٝخ عبز اهلل ايؾضقاٟٚ با٫قرتاع ايغضٟ . -

 * اْتعاف ايعضاع١ ف٢ َكط إبإ اذت١ًُ ايفطْػ١ٝ :
 رصاع١ عًُا٤ اؿ١ًُ فضٟ ْٗض ايٌٓٝ ٚؾشك ايكٓٛات ٚاؾغٛص . -1

 ؽقٝك دظ٤ َٔ ا٭صض يًػ٬ت اييت ؼتادٗا ؾضْغا َجٌ ايي ٚققب ايغهض . -2

 ؾا٤ سزٜك١ يًٓباتات اجملًٛب١ َٔ ؾضْغا َجٌ اـٛذ ٚاملؾُؿ ٚايتؿاح .إْ -3

 اٖتُت اؿ١ًُ بظصاع١ ايػ٬ت ايتكًٝز١ٜ َٚٓٗا ا٭صط ٚايكُح ٚايشص٠ . -4

 * دٗٛز اذت١ًُ ايفطْػ١ٝ ف٢ زتاٍ ايكٓاع١ :
اقرتح َٝٓٛ إْؾا٤ َقاْع ٫ تنِ عُا٫ً َقضٜني سيت ٫ تتغضب أعضاص 

 ايقٓاع١ إيِٝٗ .

 َقاْع ايٓغٝر ٚاؿزار٠ ٚايزباغ١ ٚسضٚف ايطباع١ .    -1

 إْؾا٤ طٛاسني اهلٛا٤ .     -2

 إف٬ح راص فٓاع١ ايغؿٔ ) ايرتعا١ْ ( اييت أْؾأٖا َضار بو ؾ٢ اؾٝظ٠ . -3

 بطْاَر َٝٓٛ إلسٝا٤ ايتذاض٠ املكط١ٜ :  ) أثط ايٛدٛز ايفطْػٞ ف٢ زتاٍ ايتذاض٠ (*
٭محض سٝح عاصت املضانب بني دزٙ ٜٚٓبع ؾتح أعٛام ؾ٢ ب٬ر ايبشض ا -1

 ٚايغٜٛػ ق١ًُ بهاؾ١ ايبنا٥ع .

 أدضٟ ع٬قات َع عٓاص ٚراصؾٛص ؾ٢ ايغٛرإ ٚاؿبؾ١ ٚبًزإ مشاٍ أؾضٜكٝا . -2

نإ ْابًٕٝٛ أٍٚ َٔ بزأ عٝاعات ايتؿاِٖ َع ؽضٜـ َه١ يًتذاص٠ َع  -

 اؿ١ًُ ايؿضْغ١ٝ .

 ايعا١َ : * ْتا٥ر ايٛدٛز ايفطْػٞ ف٢ زتاٍ ايكش١
 إْؾا٤ قادض فش١ٝ ؾ٢ ايكاٖض٠ ٚاإلعهٓزص١ٜ ٚرَٝاط ٚصؽٝز .                   -1

 إْؾا٤ َغتؾؿٞ عغهضٟ . -2

 * ْتا٥ر ايٛدٛز ايفطْػٞ ف٢ زتاٍ ايكها٤ :
 

 ايكنا٤ ؾ٢ عٗز َٝٓٛ ايكنا٤ ؾ٢ عٗز ْابًٕٝٛ

أدررضٟ تػررٝري بعررز محًرر١ عهررا ؾرر٢        -1

ْعررررراّ ايكنرررررا٤ ايؾرررررضعٞ دعرررررٌ    

تٛيْٛرر٘ بايٓتدرراب بررزٍ  املقررضٜني ٜ

 ايكناٙ ا٭تضاى .

% َٔ املتٓاطع 2سزر صعّٛ ايتكامٞ  -2

عًٝررر٘ ٚناْرررت َرتٚنررر١ يٮٖرررٛا٤ 

 قبٌ سيو .

أمررراف تػرررٝريًا ؾررر٢ ايكنرررا٤    -1

سٝح قضص صؾض َبزأ ايزٜر٘  

ٚترررضى ا٭َرررض يًكنرررا٤ ؾررر٢   

 املٓاطعات .

أْؾرررأ قهُررر١ يهرررٌ طا٥ؿررر١   -2

َررٔ ايطٛا٥رررـ َجرررٌ ايكررربط  

 ر .ٚايؾٛاّ ٚايضّٚ ٚايٝٗٛ

 

 * َٗاّ اجملُع ايعًُٞ ف٢ َكط :
 ايعٌُ ع٢ً تكزّ ايعًّٛ ٚاملعاصف ؾ٢ َقض .                               -1

 رصاع١ املغا٥ٌ ايطبٝع١ٝ ٚايقٓاع١ٝ ٚايتاصى١ٝ ْٚؾضٖا . -2

 إبزا٤ ايضأٟ ايعًُٞ يًشه١َٛ ؾ٢ املغا٥ٌ اييت تغتؾريٙ ؾٝٗا " صبط ايعًِ بايغٝاع١ " . -3

 ات اجملُع ايعًُٞ خالٍ فرت٠ اذت١ًُ ايفطْػ١ٝ ف٢ َكط :* إصتاظ
إفزاص دضٜزتني  -2إْؾا٤ َطبع١ عضب١ٝ ٚأخضٟ ؾضْغ١ٝ .                   -1

 ؾضْغٝتني عٝاع١ٝ ٚع١ًُٝ اقتقار١ٜ 

 أفزص َٝٓٛ دضٜز٠ بايًػ١ ايعضب١ٝ ير :     -3

   ْؾض ا٭ٚاَض ٚايكضاصات اإلراص١ٜ يتٛمٝح أٖزاف اؿه١َٛ .  -أ 

 ؼشٜض ايٓاؼ َٔ ا٫عتُاع ٭فشاب املٍٝٛ املعار١ٜ يًؿضْغٝني . -ب

 * تعترب اذت١ًُ ايفطْػ١ٝ بكطف ايٓعط عٔ ٚدٗٗا ايعػهطٟ قس١َ سهاض١ٜ ٚثكاف١ٝ ع٢ً َكط :
نإ اجملُع ايعًُٞ بهٌ إلاطات٘ ْاؾش٠ أطٌ َٓٗا املقضٜٕٛ ع٢ً تكزّ  -1

 صبا .ايعًّٛ ٚا٭ؾهاص ايغٝاع١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ ؾ٢ أٚ

ْبٗت ؾهض٠ ايزٚاٜٚٔ املقض١ٜ إىل ؾهض٠ املؾاصن١ ؾ٢ اؿهِ بزٍ َٔ ؾهض٠  -2

 اؿهِ املطًل املغتبز .

ْبٗت اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يًؿضْغٝني ا٭سٖإ إىل : ٚدٛر أمناط َٔ اؿٝا٠  -3

ٚايع٬قات ؾ٢ أٚصبا كتًؿ١ عٔ تكايٝز اجملتُع ايؾضقٞ ؾاػ٘ ايبعض 

 حملاناتٗا .
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 ْٞايفكٌ ايجا
 * مل تفهط اصتًرتا ف٢ إدال٤ قٛاتٗا عٔ َكط بعس دال٤ ايفطْػٝني :

 طُعت ؾ٢ بغط ْؿٛسٖا ع٢ً ٚارٟ ايٌٓٝ  -1

اسرررت٬ٍ َٛاقرررع َُٗررر١ عًررر٢ ؽرررٛاط٧ ايبشرررض املتٛعرررط ٚا٭محرررض يترررأَني      -2

 َٛاف٬تٗا إىل اهلٓز .

 ّ :8111* ْتا٥ر قًح إَٝإ َاضؽ 
 ّ 1803خضٚز إلًرتا َٔ َقض َاصؼ  -1

 زر ايقضاع بني املُايٝو ٚايعجُاْٝني ػ -2

 استٌ املُايٝو املٓٝا ٚعٝطضٚا ع٢ً امل٬س١ ؾ٢ ْٗض ايٌٓٝ  -3

 * نػب ستُس ع٢ً عطف ايؿعب املكطٟ ٚثك١ ظعُا٥٘ أثٓا٤ ايجٛض٠ :
 داٖض با٫ْنُاّ إىل ايعًُا٤ ٚاملؾاٜخ ٚاختًط با٭ٖايٞ ايغاخطني  -1

 ينضٜب١ عٔ ايٓاؼ تعٗز يًعًُا٤ ببشٍ ققاصٟ دٗزٙ يضؾع ا -2

 أٚفٞ دٓٛرٙ باسرتاّ ايؾعب  -3

 ّ بساض احمله١ُ :8111ادتُاع َاٜٛ 
 سنضٙ : طعُا٤ ايؾعب املقضٟ َٔ ايعًُا٤ ْٚكبا٤ ايطٛا٥ـ

 أُٖٝت٘ ٚقُٝت٘ : أٍٚ قو ادتُاعٞ ف٢ َكط ٚايٛطٔ ايعطبٞ .* 
 قضصٚا عظٍ خٛصؽٝز ٚتعٝني قُز ع٢ً ٚايًٝا بز٫ً َٓ٘ . -1

 ايعٗٛر ٚاملٛاثٝل ٜغري بايعزٍ ٚأ٫ ٜربّ أَضًا إ٫ مبؾٛصتِٗ .أخشٚا عًٝ٘  -2

 أٍٚ َض٠ ؾ٢ تاصٜخ َقض اؿزٜح بعظٍ ٚايٞ ٚتعٝني آخض بإصار٠ ايؾعب . -3

 ه١ُ ٚتعٝني ستُس ع٢ً :* ْتا٥ر ادتُاع زاض احمل
 مل ٜغتغًِ خٛصؽٝز يعظي٘ ٚتعٝني قُز ع٢ً  -1

 آثض املكا١َٚ ٚراصت املعاصى  -2

ض َهضّ املكا١َٚ يقاحل قُز ع٢ً سيت دا٤ت َٛاؾك١ ايغرًطإ  تظعِ عُ -3

 " سٝح صمٞ بشيو ايعًُا٤ ٚايضع١ٝ "

 ّ ( :8116) أغباب مح١ً فطٜعض ايبشط١ٜ ع٢ً َكط َاضؽ  
 تزٖٛصت ايع٬ق١ بني بضٜطاْٝا ٚايغًطإ ايعجُاْٞ  –أ 

اْتٗظت بضٜطاْٝا ؾضف١ تزٖٛص ع٬قاتٗا َرع ايغرًطإ ايعجُراْٞ ٚأصعرًت      -ب

 ّ .1807مح١ً ٫ؾضٜظص ايبشض١ٜ ي٬عت٤٬ٝ ع٢ً َقض َاصؼ 

 * ضغب١ ستُس ع٢ً ف٢ ايتدًل َٔ ايععا١َ ايؿعب١ٝ يٝػتكط ي٘ سهِ َكط :
 أرصى ق٠ٛ ايظعا١َ ٚرٚصٖا ؾ٢ تٛيٝت٘ اؿهِ ٚايكٝٛر املؿضٚم١ عًٝ٘ . -1

 تٛدػ َٓ٘ طٜاص٠ َها١ْ عُض َهضّ يزٚصٙ ؾ٢ َكا١َٚ مح١ً ؾضٜظص . -2

 ص٠ اإلْؿضار باؿهِ رٕٚ ٚفاٜا ؽعب١ٝ صأٟ مضٚ -3

 * ايٛغا٥ٌ اييت غاعست ستُس ع٢ً ف٢ ايتدًل َٔ ايععا١َ ايؿعب١ٝ ) عُط َهطّ ( :
 اْكغاّ ايكٝارات ايؾعب١ٝ سٍٛ تكزٜض َٚها١ْ عُض َهضّ . -1

رؼ َٓاؾغٛٙ ي٘ عٓز قُز ع٢ً ايرشٟ اْتٗرظ ايؿضفر١ يٝظٜرز ا٫ْكغراَات       -2

 بني ايظعا١َ ايؾعب١ٝ 

تٗظ قُز ع٢ً ا٭ط١َ ا٫قتقار١ٜ ايٓاػ١ عٔ انؿراض ؾٝنرإ ايٓٝرٌ    اْ -3

 ّ :1808أغغطػ 

ٚصؾنررٗا عُررض َهررضّ   ٚاؽررش قررضاصات يًنررضا٥ب ٚاملًهٝرر١ ؼكررل يرر٘ ايغررٝطض٠  

ّ 1809ٚايتباسح َٓ٘ ؾعظي٘ قُز ع٢ً َٔ ْكاب١ ا٭ؽرضاف ْٚؿراٙ إىل رَٝراط    

 ٚعني قُز ايغارات .

جًرر١ حم قُررز عًر٢ با٫ؽررضاف عًرر٢ ا٫قتقررار  تكررّٛ اؿهَٛر١ مم  -ْعاااّ االستهاااض :

مجًرر١ ٚتؿقرر٬ٝ بتشزٜررز ْررٛع ايػرر٬ت ايظصاعٝرر١ ٚاملقررٓٛعات ٚا ررإ ايبٝررع         

 يٝنُٔ ايزخٍٛ ؾ٢ عٛم ايتذاص٠ ايزٚي١ٝ َٓاؾغًا يػريٙ َٔ ايزٍٚ ٚايؾضا٤ 

 * أغايٝب ستُس ع٢ً يتٛفري أنرب قسض َٔ ايسخٌ َٔ اإلْتاز ايعضاعٞ :
دزٜررز٠ يظٜررار٠ اإلْترراز ٚتكًٝررٌ اؾٗررز ، اعررتكزاّ      إسرر٬ٍ أعررايٝب طصاعٝرر١   -1

 َزصبني َٗض٠ َٔ نٌ َهإ " ٚسزر باملغ٪يٝات ٚايٛادبات " 

ا٫ٖتُرراّ بررايتعًِٝ ايظصاعررٞ ، اعررتكزاّ خررربا٤ طصاعررٝني َررٔ اـرراصز ، إْؾررا٤   -2

 َزصع١ طصاع١ٝ .

ؼغررني طررضم ايررضٟ ؾرراٖتِ بؾررل ايرررتع ٚسؿررض ايكٓررٛات ٚإْؾررا٤ ايكٓرراطض ٚأُٖٗررا         -3

 كٓاطض اـري١ٜ ْٚتر عٓٗا ؼٌٜٛ أصامٞ ايٛد٘ ايبشضٟ إىل ايضٟ ايزا٥ِ .اي

إرخاٍ أْٛاع دزٜز٠ َٔ ايػ٬ت ايظصاع١ٝ َجٌ ايتٛت يرتب١ٝ رٚر ايكظ ْٚبرات   -4

 اي١ًٝٓ اهلٓز١ٜ ٚؼغني طصاع١ ايكطٔ .

* ضأٟ ستُس ع٢ً استهاض ايكٓاعات يٓعاّ االستهااض ٚغا١ًٝ يتٓعاِٝ ايكآاع١ يتشكال      
 ا٤ ايك٠ٛ ايصات١ٝ ملكط .أٖساف بٓ

 ؼكٝل قُز ع٢ً بٓا٤ ايك٠ٛ ايشات١ٝ ملقض عٔ طضٜل ايقٓاع١ :

 ايقٓاع باملٛار اـاّ اي٬ط١َ يًقٓاع١ بايجُٔ ايشٟ ؼزرٙ اؿه١َٛ . زأَ -1

 ؽضا٤ املٓتذات بايغعض ايشٟ ؼزرٙ اؿه١َٛ  -2

ات يتشكٝرل  صؾع أععاص بٝع املٛار اـاّ يًقٓاع ٚخؿض أععاص ؽرضا٤ املٓتذر   -3

 ايضبح املٓاعب 

 * إدطا٤ات ستُس ع٢ً ٚغٝاغت٘ ف٢ تطٜٛط اإلْتاز ايكٓاعٞ :
إقا١َ َقاْع سه١َٝٛ تتبع ايزٚي١ َباؽض٠ ) قطاع عاّ ( يتٛؾري ايقٓاعات  -1

 املطًٛب١ ٚاعتكزاّ خربا٤ َٔ اـاصز .

إدباص َؾاٜخ اؿاصات ع٢ً مجع ايقب١ٝ يًعٌُ إدباصًٜا ؾ٢ َقاْع ايزٚي١  -2

 زاصؼ فٓاع١ٝ .نُ

 -رصاع١ ؾٓرٕٛ ايقرٓاع١   ب   –ّ : أ 1809ؽقٝك بعج١ َبهض٠ يًداصز َٓش  -3

 تضمج١ ايهتب ايقٓاع١ٝ 

 * تطبٝل االستهاض ع٢ً ايتذاض٠ :
 استهض قُز ع٢ً تغٜٛل مجٝع اؿاف٬ت ايظصاع١ٝ  ايتذاص٠ ايزاخ١ًٝ :

 قاَت بٗا ايزٚي١ بٛعا٥ٌ َباؽض٠ . ايتذاص٠ اـاصد١ٝ :

 بٝع يًتذاص٠ ا٭داْب ؾ٢ ايزاخٌ ٚاـاصز .اي –أ 

استهررض ػرراص٠ ايررٛاصرات ٚنررإ قُررز عًرر٢ ٫ ٜؾررذع ا٫عررتريار نررجريًا       -ب

 ٜٚضٟ إٔ ايزٚي١ ايك١ٜٛ ٖٞ اييت تظٜز فارصاتٗا عٔ ٚاصراتٗا .

 :  يف عٗس ستُس ع٢ً تسٖٛض طبك١ ايتذاض  
 استهاص اؿه١َٛ يًتذاص٠ اـاصد١ٝ ٚايزاخ١ًٝ .

 ات ايتذاص١ٜ ايهبري٠ َجٌ أمحز احملضٚقٞ : اختؿت ايؾدقٝ

 سًٍٛ ايتذاص ا٭داْب ٚٚنا٫تِٗ ٚقٝاَِٗ بزٚص ايٛعطا٤ 

 أٖساف ستُس ع٢ً َٔ ايتعًِٝ :
 اصتبط بغٝاع١ ا٫ستهاص ا٫قتقارٟ ٚبٓا٤ ايك٠ٛ ايشات١ٝ -1

 اصتبط بايتٛعع اـاصدٞ ٚاؿضٚب اييت رخًٗا قُز ع٢ً يٓؿغ٘ ٚيًغًطإ   -2

 ابتزا٥ٞ ( –ثاْٟٛ  –ع٢ً بايتعًِٝ ع٢ً اخت٬ف َضاسً٘ ) عاٍ  اٖتِ قُز -

 ّ :8117* ْتا٥ر إٜفاز ضفاع١ ايطٗطاٟٚ ع٢ً ضأؽ بعج١ نبري٠ يفطْػا 
 أؾار نجريًا َٔ ايجكاؾ١ اإلْغا١ْٝ ؾ٢ ؾضْغا  -أ

 أرصى ق١ُٝ اإلط٬ع ع٢ً عًّٛ َٚعاصف اجملتُعات ا٫ٚصب١ٝ ٚايرتمج١  -ب

 ّ .1836أعٝػ َزصع١ ا٭يغٔ اقرتح ع٢ً قُز ع٢ً ت -ز

 يتزصٜػ ايًػات ا٭ٚصب١ٝ ٚايرتمج١ -1

 نإ هلا ايؿنٌ ؾ٢ ْكٌ نجري َٔ َعاصف ايػضب إىل ؾضْغا -2

 * أٚد٘ ايٓكس يٓعاّ ستُس عًٞ ايػٝاغٞ
 قُز  عًٞ َقزص ايغًط١ ايعًٝا حم َقض صغِ ٚدٛر اجملايػ ٚايزٚاٜٚٔ  -

 ؾهضٙ اؿهِ ايؿضرٟ املطًل  قاّ ْعاّ  سهِ  قُز  عًٞ حم دٖٛضٙ عًٞ -

 * تٛيٞ ايعٓكط ايرتنٞ نٌ ايٛظا٥ف اإلزاض١ٜ يف عٗس ستُس عًٞ َاعسا : 
 ٚظٝؿ١ ؽٝخ أٚ ايعُز٠ ٚايٛظا٥ـ املاي١ٝ 

 بزأت عٝاع١ إس٬ٍ املقضٜني تزصهًٝا ؾ٢ ايٛظا٥ـ بعز معـ ْؿٛس قُز ع٢ً . -

) اؾررٝؿ ( مت متقررري نررٌ ايٛظررا٥ـ ايقررػضٟ ْٗاٜرر١ ايغرربعٝٓٝات َررا عررزا    -

 ظًت ايضتب ايهبري٠ سهضًا ع٢ً ايعٓافض ايرتن١ٝ ٚايؾضنغ١ٝ .

 ّ :8111* َسضغ١ ايهباط ف٢ أغٛإ 
اعتُز قُز ع٢ً ع٢ً أبٓا٤ املُايٝو ٚغضمٗا ؽضٜر مباط عغهضٜني ع٢ً 

ايٓعرراّ اؿررزٜح َعتُررزًا عًرر٢ أسررز مررباط دررٝؿ ْررابًٕٝٛ ايهٛيْٛٝررٌ عررٝـ      

 ) عًُٝإ باؽا ايؿضْغاٟٚ (

 ٛبات اييت ٚادٗت ستُس ع٢ً عٓس إعساز ادتٓٛز يًذٝـ .* ايكع
 ابتعز عٔ ػٓٝز عٓافض ايرتى ٚا٭صْا٩ٚر يطبٝعتِٗ املتُضر٠ . -1

 ابتعز عٔ ػٓٝز املقضٜني ٫ستُاٍ ثٛصتِٗ عًٝ٘ . -2

 ؾأ إىل ؾهض٠ ػٓٝز ايغٛراْٝني ٚؾؾًت ايتذضب١ ملٛت َععُِٗ يعزّ ١ُ٥٬َ اؾٛ . -3

 ّ :٢1824 املقضٜني ٚلشت ايتذضب١ قضص ا٫عتُار عً -4

 : ع٢ً املكطٜني  ستُس ع٢ً ٚاعتُاز * ْتا٥ر اتػاع زا٥ط٠ ايتذٓٝس 
 اعتكزّ طا٥ؿ١ َٔ نباص اينباط َٔ ؾضْغا يٝعاْٚٛٙ ع٢ً تٓعِٝ اؾٝؿ . -1

 أصعٌ عزر َٔ ايؾبإ إىل أٚصبا إلمتاّ رصٚعِٗ اؿضب١ٝ . -2

 ْب ؾ٢ املزاصؼ اؿضب١ٝ .عٓزَا عارٚا سًٛا قٌ املعًُني ا٭دا -3

 ستُس ع٢ً باألغطٍٛ :َعاٖط اٖتُاّ  * 
 ّ عٓزَا ؽضع قُز ع٢ً ؾ٢ ايزخٍٛ ؾ٢ اؿضٚب ايٖٛاب١ٝ .1811بزأ ظٗٛص ايبشض١ٜ املقض١ٜ 

أْؾأ تضعا١ْ ؾ٢ ب٫ٛم ٚاإلعهٓزص١ٜ : يقٓاع١ ايغؿٔ اؿضبٝر١ ٚايتذاصٜر١    -1

 ض١ٜ ٚأْؾأ َعغهض يتعًِٝ اؾٓٛر ايتذاص٠ ا٭عُاٍ ايبش

 أقاّ َغتؾؿٞ َٚزصع١ عض١ٜ ع٢ً ظٗض اسزٟ ايغؿٔ إلعزار اينباط ايبشضٜني . -2

أصعٌ ايبعجات َٔ اينباط ايبشضٜني إىل ؾضْغا ٚإلًررتا إلمتراّ عًرَِٛٗ     -3

 عًًُٝا ع٢ً ظٗض ايغؿٔ اؿضب١ٝ ا٭ٚصب١ٝ .

 * َعاٖط اٖتُاّ ستُس ع٢ً مبكاْع األغًش١ ٚايصخري٠ :
 ًع١ يقٓع ا٭عًش١ ٚفب املزاؾع .أقاّ تضعا١ْ ؾ٢ ايك -1

 أقاّ َقٓعني يًباصٚر باؿٛض املضفٛر ٚاملكٝاؼ ظظٜض٠ ايضٚم١ . -2

أقاّ ايك٬ع ٚا٫عتشهاَات يًزؾاع عٔ ثػٛص ايب٬ر ٚايعاف١ُ ؾأفًح قًع١  -3

 ف٬ح ايزٜٔ ٚق٬ع اإلعهٓزص١ٜ ٚصؽٝز ٚرَٝاط  

 :* عسّ ايكٍٛ بٛدٛز غٝاغ١ خاضد١ٝ ملكط قبٌ ستُس ع٢ً 
 ّ ( .1517ّ ) 16خنٛع َقض ؿهِ ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ َٓش َطًع ايكضٕ  -1

 تتبع َقض ايغًطإ ايعجُاْٞ ؾ٢ اؿضب ٚايغًِ ع٢ً ايغٛا٤  -2

 * ستاٚالت اغتكالٍ ستُس ع٢ً عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ :

سٖراب قٛاتر٘ إىل اؾظٜرض٠ ايعضبٝر١ إلارار اؿضنر١ ايٖٛابٝر١        َرا  عٓرز  بزأت -

 ًطإ بٓا٤ ع٢ً طًب ايغ

 عزٚخ ا٫ؽتباى َع ايغًطإ ؾ٢ ايؾاّ تبًٛصت   -

بررزأ إرصاى ايضابطرر١ ايعضبٝرر١ ؾرر٢ َٛادٗرر١ ايضابطرر١ ايعجُاْٝرر١ : ؾرر٢ ػُررع        -

 بًزإ ٚارٟ ايٌٓٝ ٚايؾاّ ٚاؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ؾ٢ خقٛف١ٝ ٚاسز٠ .

 ( : 8187 – 8188* ْتا٥ر سطٚب ستُس ع٢ً ف٢ ادتعٜط٠ ايعطب١ٝ ) 
 ع٢ً ؾ٢ َقض ٚصؾع قزصٙ َٔ تابع إىل سانِ َغتكٌ تٛطٝز َضنظ قُز  -1

 :  ايٛدٛر املقضٟ ؾ٢ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ عغهضًٜا ٚعٝاعًٝا سٝح -2

 أعٓز ايغًطإ حملُز ع٢ً َؾٝد١ اؿضّ املهٞ  -أ

 أعٓز ٫بٓ٘ إبضاِٖٝ ١ٜ٫ٚ دز٠ . -ب

 ضبٞ .اتغاع فاٍ َقض : يٝؾٌُ اؿذاط ٚلز ٚعغري ٚدظ٤ َٔ ايُٝٔ َٚٔ اـًٝر ايع -ز

نررإ يًٛدررٛر املقررضٟ ؾرر٢ ؽررب٘ اؾظٜررض٠ ايعضبٝرر١ رٚصًا َرر٪ثضًا ؾرر٢ تهررٜٛٔ     -3

 ايضابط١ ايعضب١ٝ ملٛاد١ٗ ايضابط١ ايعجُا١ْٝ .
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ناْت تضقرب بعرني اـطرض تٛعرع قُرز عًر٢ َٚرا  جًر٘ َرٔ           * َٛقف بطٜطاْٝا :

 خطٛص٠ ع٢ً طضٜل املٛاف٬ت اإلَرباطٛصٟ .

 إ ف٢ قاحل ستُس ع٢ً يبٓا٤ ايك٠ٛ ايصات١ٝ ملكط :* ناْت ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ ذتطب ايْٝٛ
 قاّ اؾٝؿ املقضٟ مبُٗت٘ ؾ٢ ايْٝٛإ خري قٝاّ : -

 مِ دظٜض٠ نضٜت ي١ٜ٫ٛ َقض  -1

 انتغاب اؾٝؿ اـربات املٝزا١ْٝ  -2

 ّ .1828اصتؿاع ؽإٔ َقض رٚيًٝا سٝح تؿاٚض قُز ع٢ً َباؽض٠ ٫تؿاق١ٝ إلْٗا٤ اؿضب  -3

بٝررر١ ؿرررضب ايْٝٛرررإ َغررر٦ٛي١ ؿرررز نررربري عرررٔ منرررٛ ؾهرررض٠    ايٓترررا٥ر اإلها -

 ا٫ْؿقاٍ عٔ ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚؼكٝل اعتك٬ٍ َقض .

 * أٍٚ سضب متت بإصار٠ قُز ع٢ً ٖٞ ؾتح ايغٛرإ .

 * تعًكت أٖساف فتح ايػٛزإ بفهط٠ اجملاٍ اذتٟٝٛ ٚاالَتساز ايطبٝعٞ ملكط دٓٛبًا :
 ايكًع١ إىل رْك١ً ؾ٢ ايغٛرإ . َتابع١ املُايٝو اهلاصبني َٔ َشع١ -1

 انتؾاف َٓادِ ايشٖب ٚاملاؼ ٭١ُٖٝ ايشٖب نُكّٛ يًغًع ٚايتبارٍ ايتذاصٟ   -2

 ت١ُٝٓ ايتذاص٠ ٚػٓٝز ايغٛراْٝني ؾ٢ اؾٝؿ  -3

 * إدطا٤ات ستُس ع٢ً ف٢ ايػٛزإ ) زٚض َكط اذتهاضٟ ( :
1-    ْ ٝر١ بتٓغرٝل   عني سانِ عاّ ) سهُزاص ( هُرع ايغرًطتني ايعغرهض١ٜ ٚاملز

 َع رٜٛإ ايزاخ١ًٝ ؾ٢ َقض .

 قغِ ايغٛرإ إىل َزٜضٜات ثِ أقغاّ ع٢ً غضاص ايتكغِٝ اإلراصٟ ؾ٢ َقض . -2

 بين َزًْا دزٜز٠ َجٌ اـضطّٛ ٚنغ٬ ع٢ً ايٌٓٝ ا٭طصم . -3

 أرخٌ طصاعات َقض َجٌ ايكُح ٚاـنضٚات ٚايؿان١ٗ املدتًؿ١ . -4

 ٝا ؾتُت تٛععات إمساعٌٝ بعز سيو .انتؾاف َٓابع ايٌٓٝ ٚأٚاعط أؾضٜك -5

 * ايسٚافع اذتكٝك١ٝ ذتطب ستُس ع٢ً ف٢ ايؿاّ :
* نإ تطًع قُز عًر٢ ينرِ ايؾراّ أعربل َرٔ مرِ ايغرٛرإ ٚسضبر٘         

 ؾ٢ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ :

 ّ ؾهض ؾ٢ كاطب١ ايغًطإ ايعجُاْٞ يٝتٓاطٍ ي٘ عٔ ايؾاّ َكابٌ املاٍ 1810 -1

 ٢ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ بزعٟٛ إخناع ايٖٛابٝني ٚصؾض ايغًطإ عاٚرت٘ ايؿهض٠ أثٓا٤ سضٚب٘ ؾ -2

أفربشت ايؿهرض٠ أنجرض إؿاسرًا بعرز ا٫عرت٤٬ٝ عًر٢ ايغرٛرإ ٚٚدرٛرٙ ؾر٢            -3

 اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ 

طًب مِ ايؾاّ إىل َقض تعٜٛنًا عٔ خغا٥ضٙ ؾر٢ سرضب ايْٝٛرإ َٚهاؾرأ٠      -4

 بزٍ نضٜت يبعزٖا ٚمتضر أًٖٗا 

 ذتطب ايؿاّ : * األغباب املباؾط٠ املع١ًٓ
 -صغبرر١ قُررز عًرر٢ ؾرر٢ إصدرراع ايؿ٬سررني املقررضٜني اهلرراصبني إىل ايؾرراّ أ       -1

 ؽًقًا َٔ اينضا٥ب 

 قضاصًا َٔ اـز١َ ايعغهض١ٜ  -ب

صؾرض ٚايرٞ عهررا طًرب قُرز عًرر٢ باعتبراصِٖ صعاٜرا عجُرراْٝني ورل هلررِ         -2

 ا٫عتكضاص ؾ٢ أٟ َهإ تابع يًزٚي١

 ّ 1831ٞ ايؾا١َٝ أنتٛبض قضص قُز ع٢ً ايتٛعع ؾ٢ ا٭صام -3

 ّ ( :8111* ْتا٥ر سطٚب ستُس ع٢ً ف٢ ايؿاّ ) قًح نٛتا١ٖٝ 
 ّ اْتٗت بتٛعٝع ايزٚي١ املقض١ٜ :1833مبكتنٞ فًح نٛتا١ٖٝ 

 بغط قُز ع٢ً ْؿٛسٙ ع٢ً ايؾاّ ٚأر١ْ  -1

 تأٜٝز عًطاْ٘ ع٢ً نضٜت َٚععِ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  -2

 ؟ّ 19يٓقـ ا٭ٍٚ َٔ ايكضٕ أعباب ؾؾٌ َؾضٚع ايٛسز٠ ايعضب١ٝ حم ا

أثرراصت اْتقرراصات قُررز عًرر٢ ٚتٗزٜررز يًغررًطإ ايعجُرراْٞ ايررزٍٚ ا٭ٚصبٝرر١ خؾرر١ٝ     -1

 اطرٜار ْؿٛسٙ ٚقٛت٘ ٚخطضٙ ع٢ً ايتٛاطٕ ايزٚيٞ ٚسيو يٝػ عطؿًا ع٢ً ايغًطإ .

صتب ايغًطإ ايعجُاْٞ ملٛاد١ٗ قُز ع٢ً عغهضًٜا بعرز فرًح نٛتاٖٝر١     -1

ّ " 1833عكررز اتؿاقررًا عررضًٜا َررع صٚعررٝا ؾرر٢ ٜٛيٝرر٘     إلخضادرر٘ َررٔ عررٛصٜا سٝررح   

َعاٖررز٠ رؾاعٝرر١ ٖذَٛٝرر١ " تًررظّ ايطضؾررإ َغرراعز٠ نررٌ َُٓٗررا اٯخررض أَرراّ   

 اـطض اـاصدٞ أٚ ايزاخًٞ 

 َٛقـ الًرتا َٔ قُز ع٢ً بعز فًح نٛتا١ٖٝ :  -     1

ؽررذعت الًرررتا ايغررًطإ ايعجُرراْٞ عًرر٢ إخنرراع قُررز عًرر٢ يٝررتُهٔ َررٔ تطبٝررل        

 ّ ٚاييت ٚاؾكت عًٝٗا ؾضْغا .1838عاٖز٠ بًط١ يُٝإ ايتذاص١ٜ ؽضٚط َ

 8117ْٜٛٝ٘  (ْكٝبني  )َعطن١ ْعٜب  ْتا٥ر: ّ 
 ٖظ ١ اؾٝؿ ايعجُاْٞ ٖظ ١ عاسك١ -1

 قاّ قا٥ز ا٭عطٍٛ ايعجُاْٞ بتغًِٝ أعطٛي٘ حملُز ع٢ً رٕٚ قتاٍ  -2

 عضًا .اطرارت ق٠ٛ قُز ع٢ً ٚتؿٛق٘ ع٢ً ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ بضًا ٚ -3

 ّ :8181* ؾطٚط َعاٖس٠ ) تػ١ٜٛ ( يٓسٕ 
 ّ إلخناع قُز ع٢ً يًزٚي١ ايعجُا١ْٝ :1840أرت َعاٖز٠ يٓزٕ  -

ٜعطرٞ قُررز عًر٢ ٚسًؿررا٩ٙ سهرِ َقررض ٚصاثٝرًا ٚعهررا طرٛاٍ سٝاترر٘ إخرر٤٬       -1

 دظٜض٠ نضٜت ٚاؿذاط ٚأرْ٘ ٚإعار٠ ا٭عطٍٛ ايعجُاْٞ .

 ٜزؾع قُز ع٢ً دظ١ٜ ع١ٜٛٓ يًغًطإ . -2

 ًٜتظّ قُز ع٢ً بتطبٝل َعاٖزات ايزٍٚ َع أٚصبا ٚأٚهلا بًط١ يُٝإ  -3

 تعز قٛات قُز ع٢ً ايرب١ٜ ٚايبشض١ٜ دظ٤ً َٔ قٛات ايغًط١ٓ ٚؾ٢ خز١َ ايغًطإ . -4

أٜراّ أخرضٟ ورضّ     10أٜاّ وضّ َٔ ١ٜ٫ٚ عها ٚإسا اعرتُض   10اسا مل ٜكبٌ ؾ٢  -5

 َٔ ١ٜ٫ٚ َقض .

 ٤ ايك٠ٛ مزٙ ٚمحا١ٜ عضـ ايغًطإ ايعجُاْٞ إسا صؾض ٜغتدزّ اؿًؿا -6

 ّ :8181* ْتا٥ر َعاٖس٠ يٓسٕ 
 دعًت ملقض ؽدق١ٝ رٚي١ٝ بعز إٔ ناْت فضر ١ٜ٫ٚ عجُا١ْٝ َتُٝظٙ -1

 سضَت َقض َٔ اْتقاصاتٗا اـاصد١ٝ ٚأبكتٗا ؾ٢ سزٚرٖا قبٌ ايتٛعع  -2

 ّ ٚصبط َقض بعز٠ قٝٛر1841أفزص ايغًطإ ايعجُاْٞ ؾضَاْٞ  -3

 ّ اغتكالٍ َكط عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚضبطٗا بعس٠ قٝٛز :8188أخط فطَإ  -

 ٜتًكٞ سهاّ َقض َٔ أعض٠ قُز ع٢ً ؾضَاْٞ اي١ٜ٫ٛ َٔ ايغًطإ ايعجُاْٞ   -1

 تًتظّ َقض بتٓؿٝش نٌ ا٫تؿاقٝات اييت ٜربَٗا ايغًطإ َع ايزٍٚ املدتًؿ١   -2

ًطإ ٚتضعٌ َقض صبع تنضب ايٓكٛر ؾ٢ َقض ٚػيب اينضا٥ب باعِ ايغ -3

 اإلٜضارات يًزٚي١ 

أيـ دٓزٟ ٚقت ايغرًِ ٚعرزّ بٓرا٤ عرؿٔ سضبٝر١       18عزّ طٜار٠ اؾٝؿ عٔ  -4

 إ٫ بإسٕ ايغًطإ 

 ّ :8188* ْتا٥ر فطَاْٞ 
 تأخري اعتك٬ٍ َقض ْٗا٥ًٝا عٔ ايغًط١ -1

ّ ٚؾضَرراْٞ 1840اعررتُضاص ٚمررع َقررض ػرراٙ ايغررًطإ طبكررًا ملعاٖررز٠ يٓررزٕ    -2

 تٛيٞ إمساعٌٝ سهِ َقض .ّ سيت 1841

 ّ ( 8111* أغباب عكس َعاٖس٠ بًط١ يُٝإ ) أغػطؼ 
 نإ قُز ع٢ً بٓعاّ ا٫ستهاص سذض عجض٠ أَاّ ايضٚاز ايتذاصٟ ا٭ٚصبٞ ؾ٢ َقض -1

 أغًكت َقض أعٛاقٗا أَاّ ا٭ٚصبٝني . -2

 ساد١ أٚصبا إىل ا٭عٛام بعز ايجٛص٠ ايقٓاع١ٝ  -3

 ّ :8111بًط١ يُٝإ  * َٛقف ستُس ع٢ً َٔ اتفاق١ٝ
 ّ :1838صؾض قُز ع٢ً تٓؿٝش اتؿاق١ٝ بًط١ يُٝإ  -

 سؿاظًا ع٢ً اإلْتاز ايزاخًٞ ؾ٢ َقض . -1

 إبكا٤ يكزصت٘ ايتغٜٛك١ٝ ؾ٢ اـاصز ؾ٢ إطاص املٓاؾغ١ . -2

 ّ :8181* ْتا٥ر تطبٝل َعاٖس٠ بًط١ يُٝإ ف٢ إطاض تػ١ٜٛ يٓسٕ 
 بز٤ عكٛط ْعاّ ا٫ستهاص  -1

رخرررٍٛ ا٫عرررتجُاصات ا٭دٓبٝررر١ ؾررر٢ فررراٍ تٛظٝرررـ املررراٍ ٚاإلْتررراز    بزاٜررر١ -2

 باتؿاقٝات ػاص١ٜ َع ايزٍٚ ا٭دٓب١ٝ .

 عٝار٠ َٓاذ اؿض١ٜ ا٫قتقار١ٜ ٚإٕ نإ يقاحل ا٭داْب . -3

 : املًه١ٝ ايعضاع١ٝ* ْتا٥ر غكٛط االستهاض ع٢ً 
 تٛعٝع ًَه١ٝ ا٭صض ايظصاع١ٝ َٔ اْتؿاع إىل سل ايتٛصٜح . -1

٭ٕ املظاصعرررٕٛ بعرررز عررركٛط ا٫ستهررراص ٚخ ترررأخض ٚمجرررٛر ؾررر٢ ايظصاعررر١ سرررز -2

 أفبشٛا أسضاصًا حم طصاع١ ايػ٬ت ٚؾ٢ أعًٛب ايظصاع١ .

 % ع٢ً اؿاف٬ت ٚاملتادض٠ بني ايكضٟ .12أيػٝت مضٜب١ ايزخٛي١ٝ  -3

 * ْتا٥ر استٝاز ايػٛم األٚضب١ٝ ٚاصتًرتا يًكطٔ املكطٟ .
 اطرٖضت طصاع١ ايكطٔ املقضٟ . -1

 اصتؿع  ٓ٘ -2

 سزثت قا٫ٚت يتطٜٛض ايظصاع١ ؾ٢ عقض إمساعٌٝ بإرخاٍ ْباتات دزٜز٠ . -3

زخٍٛ االغتجُاضات األدٓب١ٝ ٚاْفتاح اجملاٍ أَاّ االقرتاض َٔ ايبٓاٛى   ْتا٥ر 
 األدٓب١ٝ ) سهِ غعٝس ٚإمساعٌٝ ( .

 ٚادٗت اؿه١َٛ املقض١ٜ َؾه١ً عزار ايزٜٕٛ ؾ٢ َٛاعٝزٖا . -1

 املكاب١ً ٚايش٣ ٜكن٢ بإٔ  فزص قإْٛ-2

أَجاٍ اينضٜب١ ٜعؿٕٛ َٔ ْقرـ اينرضٜب١ بقرؿ١ َغرتُض٠      6ايشٜٔ ٜزؾعٕٛ 

 ٜٚهٕٛ هلِ اؿل ؾ٢ املًه١ٝ ايتا١َ عًٝٗا .

 * ْتا٥ر إيػا٤ االستهاض ع٢ً ايكٓاع١ :
 ق١ً إْتاز َقاْع ايزٚي١ بعز إع٬ٕ َععُٗا . -1

ّ قرزصتٗا عًر٢ َٓاؾغر١    يعرز  تزٖٛص ٚنغار ايقٓاعات اؿضؾٝر١ ايقرػري٠ :   -2

اإلْترراز ا٭دررٓيب ايررشٟ غُررض ايغررٛم احملًٝرر١ سرريت اختؿررت بعررض ايقررٓاعات         

 خاف١ ؾ٢ ايكاٖض٠ .

 * اظزٖطت بعض ايكٓاعات اذتطب١ٝ أٚاخط عٗس عباؽ ٚأٚا٥ٌ عٗس غعٝس :
( ّ  1856 – 1853بغبب : اؽرتاى َقض ؾر٢ سرضب ايكرضّ برني تضنٝرا ٚصٚعرٝا )       

 بٓا٤ ع٢ً طًب ايغًطإ 

 ٥ر غكٛط االستهاض ع٢ً ايتذاض٠ * ْتا
 ) أزٟ غكٛط االستهاض إىل ختفٝف ايكٝٛز عٔ ايتذاض٠ ف٢ َكط (
 * مل تتأثض ايتذاص٠ ايزاخ١ًٝ نجريًا بغكٛط ا٫ستهاص :

 مسح يًُٓتذني ايظصاعٝني بإقا١َ سًكات بٝع باملظاٜز٠ بزٍ ايؾ٦ٕٛ اؿه١َٝٛ   -1

ايظصاعٝر١ ٚايقرٓاع١ٝ راخرٌ     مسح يًتذاص اإللًٝرظ بايتذراص٠ ؾر٢ املٓتذرات     -2

 ٚخاصز َقض .

 قاّ ا٭داْب بتٛصٜز َا ؼتاد٘ ايغٛم املقض١ٜ َٔ َٓتذات . -3

 * ايٓكٌ ٚاملٛاقالت بعس غكٛط االستهاض :
 ْتا٥ر طٜار٠ سذِ ايتذاص٠ ْٚؾاط ا٭داْب ؾ٢ ا٫عتريار ٚايتقزٜض ؾ٢ عٗز ععٝز : -

 كاٖض٠ ايغٜٛػ .إْؾا٤ خط سزٜزٟ بني اإلعهٓزص١ٜ ايكاٖض٠ ، ٚاي -1

 متٗٝز ايطضم ايرب١ٜ ٚايغهو ايظصاع١ٝ  -2

 تٛعٝع ؽبه١ ايربم ٚايربٜز -3

 تأعٝػ ؽضنتإ ي٬ًُس١ ػضب١ ١ًْٝٝٚ بض٩ٚؼ أَٛاٍ أدٓب١ٝ  -4

 * أ١ُٖٝ َؿطٚع قٓا٠ ايػٜٛؼ :
 أِٖ املؾضٚعات اييت ظٗضت ؾ٢ َٓاذ عكٛط ا٫ستهاص ٚرخٍٛ اإلعجُاصات ا٭دٓب١ٝ  -1

ايتذراص٠ برني ايتغرٜٛل ٚا٫عرت٬ٗى ٚاملرٛار اـراّ ؾر٢ ايؾرضم          تغٌٗٝ َضٚص -2

 ٚبني َٓاطل اإلْتاز ا٭ٚصب١ٝ ؾ٢ ايػضب .

 * َٛقف ستُس ع٢ً َٔ َؿطٚع قٓا٠ ايػٜٛؼ :
صؾرض قُرز عًر٢ َؾرضٚع قٓرا٠ ايغرٜٛػ قرا٬ً٥ ) ٫ أصٜرز بغرؿٛصًا دزٜرزًا ؾر٢            

ٌ          -َقض (  ايرزٍٚ   إؽراص٠ ملنرٝل ايبغرؿٛص ايرتنرٞ ايرشٟ نرإ عرببًا ؾر٢ ترزخ

 ا٭ٚصب١ٝ ؾ٢ ايغٝاع١ ايرتن١ٝ ينُإ سض١ٜ امل٬س١ ايزٚي١ٝ ب٘ 
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* ناْت ؾطٚط اَتٝاظ سفط قٓا٠ ايػٜٛؼ َعٗطًا َٔ َعاٖط ايتسخٌ األدآ  فا٢ َكاط    
 اإلضاز٠ ايػٝاغ١ٝ ( ) ادتٛاْب ايػًب١ٝ ( : نعف) نإ زتشف١ ع٢ً َكط ٚزيٌٝ ع٢ً 

مررٞ املطًٛبرر١ يًشؿررض َررع    تتٓرراطٍ اؿهَٛرر١ املقررض١ٜ يًؾررضن١ عررٔ ا٭صا     -1

 ا٭عنا٤ َٔ اينضا٥ب

 إيظاّ اؿه١َٛ املقض١ٜ عؿض تضع١ يتٛفٌٝ املٝاٙ ايعشب١ يًعاًَني باملؾضٚع . -2

 يًؾضن١ سل اْتظاع ا٭صامٞ َٔ ا٭ؾضار َكابٌ تعٜٛض عارٍ . -3

 يًؾضن١ إَتٝاط اعتدضاز املٛار اـاّ َٔ املٓادِ ٚاحملادض اؿه١َٝٛ رٕٚ مضا٥ب -4

 زّ اؿه١َٛ املقض١ٜ أصبع أااؼ ايعُاٍ َٔ املقضٜني يًشؿض تك -5

% َرٔ أعرِٗ ايؾرضن١ باعتٗرا     44% َرٔ فراحم ا٭صبراح ،    15ؼقٌ َقض عًر٢   -6

 يتغزٜز ايزٜٕٛ

 * ْتا٥ر غكٛط االستهاض ع٢ً األٚناع االدتُاع١ٝ :
) أثض إيػا٤ ْعاّ ا٫ستهاص ٚإط٬م عٝاع١ ايباب املؿتٛح اقتقارًٜا عًر٢ طبٝعر١   

 كٟٛ ا٫مجاع١ٝ ؾ٢ َقض .اي

 تزٖٛصت طٛا٥ـ اؿضف َٚها١ْ ؽٝٛذ ايطٛا٥ـ . -1

 تٓاقك رٚص ايتادض احملًٞ ؿغاب ايٛنا٫ت ا٭دٓب١ٝ  -2

بررررضطت طبكرررر١ نبرررراص َٚتٛعررررط َرررر٬ى ا٭صامررررٞ ايظصاعٝرررر١ ٚتطًعررررٛا        -3

 يًُؾاصن١ ؾ٢ اؿٝا٠ ايغٝاع١ٝ . 

 ّ :8161* ادتُع١ٝ ارتري١ٜ اإلغال١َٝ 
 ٤ َزاصؼ خاف١ يتعًِٝ ايبٓني ٚايبٓات يًكٝاّ بإْؾا -1

 إعا١ْ ايؿكضا٤ -2

 َٛاد١ٗ طػٝإ املزاصؼ ا٭دٓب١ٝ املٓتؾض٠ ؾ٢ َقض . -3

 * أغباب إطالم سط١ٜ ايهتاب١ يًكشف أٚاخط عٗس إمساعٌٝ :
 افطزاَ٘ باملطاَع ا٭ٚصب١ٝ  -1

 ؽعض بٛطأ٠ ايتزخٌ ا٭دٓيب  -2

 عٌٝ :* ْتا٥ر إْؿا٤ ايكشف املتٓٛع١ ف٢ عكط إمسا
 ايؿنٌ ؾ٢ إْاص٠ ا٭سٖإ  -1

 ْؾض ايعًّٛ ٚاملعاصف  -2

 ظٗٛص ايقشـ ا٭دٓب١ٝ  -3

 * ْتا٥ر املٓار ايتعًُٝٞ ٚايجكايف ف٢ َكط ف٢ عكط إمساعٌٝ :
اصتكرررٞ َغرررتٟٛ ايٛظرررا٥ـ ايعاَررر١ ؾررر٢ عقرررض إمساعٝرررٌ : سٝرررح ت٫ٖٛرررا          -1

 املتدضدٕٛ ؾ٢ املزاصؼ ٚاملعاٖز ٚأعنا٤ ايبعجات .

 ١ َٓاعب١ يربٚط ايعًُا٤ ؾ٢ ؽققات كتًؿ١ ناْت ايب٦ٝ -2

 * ٚنع ايػًطتني ايتٓفٝص١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ ف٢ عٗس خًفا٤ ستُس ع٢ً ) عباؽ ٚغعٝس ( :
 اعتُض اؿهِ املطًل ٚتضنٝظ ايغًطات  -1

 إُٖاٍ فًػ املؾٛص٠  -2

ؽؿٝض عزر ايزٚاٜٚٔ ٚايٛطاصات ؾأفبشت أصبع١ ؾكط بغربب ا٫ْهُراـ    -3

 رٟ املؿضٚض ع٢ً َقض بعز اإلٜكاع مبشُز ع٢ً ايغٝاعٞ ٚا٫قتقا

 ايزٚاٜٚٔ ؾ٢ عٗز عباؼ ٚععٝز بأَٛص عٝار١ٜ : ُتاٖت -8

 سٝح تضى ايٓؾاط ا٫قتقارٟ سضًا يٮؾضار 

 * ٜعس عكط إمساعٌٝ َٔ عكٛض اذتهِ املطًل ضغِ ايٓٗه١ ايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ :
 ٜٟٛ ّ عًط١ تٓؿٝش١ٜ ملا ٜكٛي٘ اـز1878إْؾا٤ فًػ ايٓعاص  -1

 ّ أنجض َٔ عًط١ اعتؾاص١ٜ ٚيٝغت تؾضٜع1866١ٝمل ٜهٔ فًػ ؽٛصٟ ايٓٛاب  -2

أصار إمساعٌٝ َٔ إْؾا٤ فًرػ ؽرٛصٟ ايٓرٛاب ٚادٗر١ تنرؿٞ عًر٢ سهُر٘         -3

 صْٚكًا ٚبٗا٤ً

 ّ :8177* تٛدٝ٘ ايٓكس جملًؼ ؾٛضٟ ايٓٛاب ف٢ عٗس إمساعٌٝ 
 ١ٜ ٚيٝغت تؾضٜع١ٝ ّ أنجض َٔ عًط١ اعتؾاص1866مل ٜهٔ فًػ ؽٛصٟ ايٓٛاب  -

 مل ٜتهٕٛ مبطايب١ مجاٖري١ٜ بٌ َٓش٘ َٔ اؿانِ . -1

سقض سرل ايرتؽرٝح يؾرضا٥ح ادتُاعٝر١ َعٝٓر١ ) ايعُرز ٚاملؾراٜخ ٚا٭عٝرإ          -2

 ٚقًٌٝ َٔ أفشاب املقاحل ايتذاص١ٜ ٚايقٓاع١ٝ (

 مل ٜهٔ يًُتعًُني غري ا٭عٝإ ْقٝب َٔ ايعن١ٜٛ  -3

 * ايكها٤ ف٢ عٗس إمساعٌٝ :
 ّ (1875ت احملانِ ايكٓق١ًٝ ؾ٢ قه١ُ ٚاسز٠ ) احمله١ُ املدتًط١ تٛسز

 ع٢ً ايعٓا١ٜ باؾٝؿ ؾ٢ إطاص ايؾضٚط ايزٚي١ٝ : ععٝزعٌُ 

سٝح دعٌ ايتذٓٝز إدباصٟ يًذُٝع باخت٬ف ايطبكرات ٚيؿررت٠ ققرري٠ ٭ْر٘     

نررإ َكقررٛصًا عًرر٢ ايؿكررضا٤ ٚملررز٠ غررري قررزر٠ ؾأسررب ايٓرراؼ اؾٓزٜرر١ ٚمل     

 ايتؿٛق١ ا٫دتُاع١ٝ . ٜعتربٖٚا ْٛع َٔ

 * اٖتِ ععٝز با٭عطٍٛ : ؾأٚعظت الًرتا يًغًطإ مبٓع ععٝز 

 * اعتُس إمساعٌٝ ع٢ً فطْػا ف٢ االٖتُاّ بايٓٛاسٞ اذتطب١ٝ :
 أصعٌ بعج١ سضب١ٝ إىل ؾضْغا خري٠ مباط اؾٝؿ ٫قتباؼ اـربات  -1

 ٚتٛيٛا ْعاصتٗا أسنض بعج١ سضب١ٝ َٔ ؾضْغا يتٓعِٝ املزاصؼ اؿضب١ٝ املقض١ٜ -2

 * اٖتُاّ إمساعٌٝ باألغطٍٛ ايتذاضٟ :
 ْتا٥ر إْؾا٤ إمساعٌٝ ؽضن١ ي٬ًُس١ ايتذاص١ٜ . -

 قاَت بزٚص أعاعٞ ؾ٢ تٓؾٝط سضن١ ايتذاص٠ اـاصد١ٝ ملقض . -1

 عًٗت َٛاف٬ت َقض ايبشض١ٜ َع ا٭قطاص ا٭خضٟ  -2

 * نعف ادتٝـ املكطٟ بؿهٌ عاّ أٚاخط عكط إمساعٌٝ .
 ط١َ املاي١ٝ .ا٭ -1

عرٝطض٠ اإللًٝرظ بعرز ا٫سرت٬ٍ     ؼرت   اصتباى ؽ٦ٕٛ اؿه١َٛ سريت ٚقرٛع    -2

1882. ّ 

 * خط١ إمساعٌٝ ف٢ سهِ َكط :
 تٛعٝع ْطام اعتك٬ي٘ ؾ٢ سهِ ايب٬ر -1

 نغب أنرب َا  هٔ َٔ سكٛم َٚظاٜا َٔ اؿه١َٛ ايعجُا١ْٝ . -2

 ظ١ٜٓ املقض١ٜ .ايٛفٍٛ إىل ا٫عتك٬ٍ ايتاّ يهٔ ع٢ً سغاب اـ -3

 ّ بانٛض٠ ايسٜٕٛ ايهربٟ اييت ٚقعت فٝٗا َكط .8177نإ إقساض فطَإ * 
 ّ 1863نًـ إمساعٌٝ اعتناؾ١ ايغًطإ عبز ايعظٜظ ٚعؿ١ٓٝ َٔ اهلزاٜا ؾ٢ أبضٌٜ  -1

 أيـ صؽٛٙ يًقزص ا٭ععِ ؾ٪ار باؽا ٫عتقزاص ؾضَاْات يقاحل َقض . 60رؾع  -2

 أيـ دٓٝ٘ . 750إىل  400ي١ ايعجُا١ْٝ َٔ رؾع دظ١ٜ َقض ايغ١ٜٛٓ يًزٚ -3

 ّ :8176إمساعٌٝ ع٢ً يكب خسٜٟٛ بسٍ َٔ ٚايٞ فطَإ ٍٛ * سك
 :سٝح متتع ببعض َظاٜا ا٫عتك٬ٍ 

 إراص٠ ؽ٦ٕٛ ايب٬ر ايزاخ١ًٝ ٚاملاي١ٝ  -1

 عكز املعاٖزات اـاف١ بايربٜز ٚاؾُاصى َٚضٚص ايبنا٥ع ٚايضناب راخٌ ايب٬ر . -2

 يًذايٝات ا٭دٓب١ٝ  ؽ٦ٕٛ اينبط -3

 

 ّ : 8161* فطَإ غبتُرب 
 ىٍٛ إمساعٌٝ سل ا٫عتزا١ْ َٔ اـاصز رٕٚ ايضدٛع يًزٚي١ ايعجُا١ْٝ .

 ّ .8181جتُس ٚتٛقف ايت١ُٝٓ ايصات١ٝ يًُذتُع املكطٟ بعس َعاٖس٠ يٓسٕ * 
ّ 4018ٜعترب عقض إمساعٌٝ ْٗا١ٜ ؾرت٠ اْتكاي١ٝ َٓش تكًك ْؿرٛس قُرز عًر٢ بتغر١ٜٛ يٓرزٕ       -

 ّ  1841ٚؾضَإ 

 تٛقـ َؾضٚعات ايت١ُٝٓ ؾ٢ إطاص ْعاّ ا٫ستهاص -1

 ّ 1838ؾتح أعٛام َقض أَاّ املٓتر ا٭دٓيب ايربٜطاْٞ تطبٝكًا ٫تؿاق١ٝ بًط١ يُٝإ  -2

 املاٍ ا٭ٚصبٞ ؾ٢ فاٍ ا٫عتجُاصات املدتًؿ١رخٍٛ صأؼ  -3

 ع٢ً :* أعازت َؿطٚعات إمساعٌٝ ايت١ُٜٛٓ ألشٖإ أٚضبا عكط ستُس 

رخٌ إمساعٝرٌ ؾر٢ عًغر١ً َؾرضٚعات ايتُٓٝر١ َرٔ سٝرح برضٚط قر٠ٛ َقرض            -1

 َض٠ أخضٟ .

عٌُ إمساعٌٝ ع٢ً بغط ْؿٛس َقض َٔ اؾٓرٛب ٚاؾٓرٛب ايؾرضقٞ عًر٢      -2

 عاسٌ ايبشض ا٭محض 

 : ( اذتبؿ١ *  * ْتا٥ر تٛغعات إمساعٌٝ ف٢ ؾطم أفطٜكٝا
 ٬َٜني دٓٝ٘ . 3اص٠ ناْت ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ ؾ٢ غري فاؿ٘ ٖظ ١ ٚخغ -1

 أفبشت َقض خطض ع٢ً املقاحل ا٭ٚصب١ٝ ٖٓاى ؾأعار يٮسٖإ خطض دزٙ قُز ع٢ً  -2

 ّ عاًَا سامسًا إلمساعٌٝ راخًًٝا ٚخاصدًٝا 1875ٜعترب عاّ  -3

 سٝح ؽٗز ايتٛعع ايهبري ملقض ؾ٢ ؽضم أؾضٜكٝا –أ 

ايتررزخٌ ا٭دررٓيب ؾرر٢   بزاٜرر١ تبًررٛص ا٭طَرر١ املايٝرر١ ٚأخررشت َغرراصٖا ايررشٟ اْتٗررٞ ب       -ب

 قاٚي١ كطط١ َٚٓع١ُ إلعاق١ منٛ َقض َٚٓع ظٗٛص قُز ع٢ً آخض 

 ايفكٌ ايجايح 
 :يف عٗس امساعٌٝ * ٚقٛع أظ١َ ايسٜٕٛ اييت اغتساْتٗا اذته١َٛ املكط١ٜ 

 يًقضف ع٢ً ايؿضَاْات ايغًطا١ْٝ يتشكٝل اعتك٬ٍ ساتٞ عٔ ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ -1

ٓا٠ -2 ؾضٚع ق ٌ ا٫ؾتتاح يإلْؿام ع٢ًَ  سؿ  ايغٜٛػٚ 

 إرخاٍ َعاٖض اؿناص٠ ا٭خضٟ -3

 * مل تهٔ ايسٜٕٛ املاي١ٝ ايػبب اذتكٝكٞ يتسخٌ اصتًرتا ٚايسٍٚ األٚضب١ٝ ف٢ ؾ٦ٕٛ َكط :
 ّ .1862بزأت ايزٜٕٛ أٚاخض عٗز ععٝز عاّ  -1

دٗرر١ اؾٓررٛب ٚايررشٟ عررع َقرض  تٛٚ قٓرا٠ ايغررٜٛػ نرإ ايغرربب اؿكٝكررٞ   -2

 . أؾضٜكٝاؽضم ٢ ٖزر ايٓؿٛس ا٭ٚصبٞ ؾ

 * َعاٖط ايتسخٌ االدٓ  ف٢ ؾ٦ٕٛ َكط عذ١ تػسٜس ايسٜٕٛ ف٢ عكط إمساعٌٝ :
 ّ : 1875بعج١ نٝـ  -1

  ٌ ٝ   َررٔ بضٜطاْٝررا يًُعاْٚرر١ ؾرر٢ سرر  ؾٝٝرر٘ ٛا٫طَرر١ املايٝرر١ ؾأصعررًت ؾضْغررا َغرر

 سيت ٫ تٓؿضر إلًرتا با٭َض ١ يًُعاْٚ

 ّ : 1876فٓزٚم ايزٜٔ  -2

 ٤ ايزا٥ٓني ؾ٢ َقض .عٌُ إمساعٌٝ ع٢ً اعرتما

طًررب َررٔ ايررزا٥ٓني ٚمررع ْعرراّ ٜضتنررْٛ٘ ؾكررزّ اؾاْررب ايؿضْغررٞ َؾررضٚع   -

 فٓزٚم ايزٜٔ ٚتٛسٝز ايزٜٕٛ 

َُٗت٘ : خظا١ْ ؾضع١ٝ يًدظا١ْ ايعا١َ ٫عت٬ّ املبايؼ املدقق١ يًزٜٔ َرٔ   -

 املقاحل اؿه١َٝٛ َباؽض٠ .

ؽرر٪ٕ َقررض : سٝررح  أٍٚ ٦ٖٝرر١ صمسٝرر١ أٚصبٝرر١ أْؾرر٦ت يؿررضض ايتررزخٌ ا٭دررٓيب ؾرر٢  -

 ٜتٛيٞ إراصت٘ َٓزٚبٕٛ أداْب تٓتزبِٗ ايزٚي١ ايزا١ٓ٥ ٜٚعِٝٓٗ اـزٜٟٛ .

  ّ :1876اجملًػ ا٭عًٞ يًُاي١ٝ َاٜٛ  -3

 أعنا٤ ْقؿِٗ أداْب  10ٜتهٕٛ َٔ 

  ّ :1876املضاقب١ ايجٓا١ٝ٥ ْٛؾُرب  -4

 ٚاسز إلًٝظٟ ٚاٯخض ؾضْغٞ 

 ّ :8161ٜط * أغباب تأيٝف دت١ٓ ايتشكٝل األٚضب١ٝ ٜٓا
 ت أسٛاٍ اؿه١َٛ املقض١ٜ صغِ ٚدٛر املضاقب١ ايجٓا١ٝ٥ .عا٤ -1

 اتُٗت املضاقب١ ايجٓا١ٝ٥ إمساعٌٝ بإقا١َ ايعكبات ؾ٢ عبٌٝ اْتعاّ ايؾ٦ٕٛ املاي١ٝ . -2

 ّ.1878إقرتاح ايضقٝبإ ٚأعنا٤ فٓزٚم ايزٜٔ تأيٝـ ؾ١ٓ ايتشكٝل ا٫ٚصب١ٝ عاّ  -

 ّ :8161 * َٗاّ دت١ٓ ايتشكٝل االٚضب١ٝ
 ؾشك ؽ٦ٕٛ اؿه١َٛ املاي١ٝ  -1

أعباب٘ -2  ايتشكل َٔ ايعذظ ؾ٢ أبٛاب اإلٜضاراتٚ 

 ّ ايصٟ أقسضٙ إمساعٌٝ .8161* َهُٕٛ ضغّٛ َاضؽ 
 تعُِٝ اختقافات ايًذ١ٓ املاي١ٝ يٝؾٌُ اإلٜضارات ٚاملقضٚؾات  -1

 ًٛب١  ؾضض ع٢ً ٚطصا٤ اؿه١َٛ ٚاملٛظؿني إعطا٤ ايًذ١ٓ مجٝع ايبٝاْات املط -2
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 : 8167* أغباب عسّ اط٦ُٓإ اصتًرتا ٚفطْػا يٛظاض٠ ؾطٜف 
 ٜتُغو بايزعتٛص ٚبتؾهٌٝ فًػ ايٓٛاب  -1

 . ١ٝ تعطٌ َقاحل ايزا٥ٓنياؿٝا٠ ايٓٝاب -2

 اذته١َٛ : ْفٛشُٖا أنرب َٔ ْفٛش ٚظضا٤* ال٥ش١ تٓعِٝ ايطقاب١ ايجٓا١ٝ٥ ٚدعًت 
 أفبح هلُا سل سنٛص دًغات فًػ ايٛطصا٤ -1

 اإلط٬ع ع٢ً بٝإ ايٛاصرات ٚاملقضٚؾات -2

 ؾش املؿعٍٛ .ْا نإ ااعتؾاصٜصغِ إٔ صأُٜٗا  -3

 * ْتا٥ر إعاز٠ غٝاغ١ ايطقاب١ ايجٓا١ٝ٥ :
 * زيٌ : نإ تٓعِٝ ايطقاب١ ايجٓا١ٝ٥ بسا١ٜ ايتربّ ٚايػدط َٔ ٚظاض٠ ضٜاض باؾا :

 ّ .1880اصٜػ ٜٓاٜض % ٫ؼار املايٝني ؾ٢ ب15بٝع سق١ َقض َٔ أصباح ايكٓا٠  -1

ّ" ؾأفبشت َقض ٫ متتًو ؽ٤ٞ ؾ٢ ايكٓرا٠   1875نإ إمساعٌٝ قز باع أعِٗ ايكٓا٠  -

 ّ .1880إيػا٤ قإْٛ املكاب١ً ٜٓاٜض  -2

 سٝح َهٔ اؿه١َٛ َٔ مجع أنرب قزص َٔ ا٭َٛاٍ اينضٜب١ يتغزٜز ايزٜٕٛ . -أ

 . ؾ٢ اعتكضاص املًه١ٝ ايؿضر١ٜ يٮصض ايظصاع١ٝ نإ ٜغاعز -ب

ّ َرررٔ ايرررزٍٚ ايررريت هلرررا َععرررِ ايرررزٜٕٛ   1880تأيؿرررت ؾٓررر١ رٚيٝررر١ َررراصؼ   -3

 ) الًرتا ٚؾضْغا ٚاملاْٝا ٚايُٓغا ٚإٜطايٝا (

 ّ :8118ب ايٛطين عًٛإ * َطايب اذتع
 مجٝع أ٬َى ايزا٥ض٠ ايغ١ٝٓ ٚايزَٚني يًشه١َٛ املقض١ٜ. اعار٠ -1

  إيػا٤ ْك ؽقٝك إٜضار ايغهو اؿزٜز١ٜ ؿغاب ايزٜٔ -2

 % ؾكط  4تٛسٝز كتًـ ايزٜٕٛ ؾ٢ رٜٔ ٚاسز بؿا٥ز٠  -3

أداْرب   3تهٜٛٔ إراص٠ ٚط١ٝٓ َ٪قتر١ بزًٜر١ يًُضاقبر١ ايجٓا٥ٝر١ : ٜهرٕٛ ؾٝٗرا        -4

 تعِٝٓٗ ايزٍٚ ا٭دٓب١ٝ ٚتٛاؾل عًِٝٗ اؿه١َٛ املقض١ٜ 

 ساٍٚ صٜاض باؽا َعضؾ١ أؾضار اؿظب ايٛطين يٓؿِٝٗ إىل ايغٛرإ ٚؾؾٌ .  -

 ٝـ املكطٟ ف٢ عٗس تٛفٝل بػبب :تصَط نباط ادت
إسايررر١ عرررزر َرررِٓٗ يًتكاعرررز ترررٛؾريًا يًٓؿكرررات رٕٚ ترررزبري ٚظرررا٥ـ َزْٝررر١ "   -أ

 اْنُٛا يًٓاقُني " 

 ع٤ٛ َعا١ًَ ص٩عا٥ِٗ ا٭تضاى خاف١ ٚطٜض اؿضب١ٝ عجُإ صؾكٞ . -ب

ٜٛيٝرر٘  31ققررض ايرتقٝرر١ عًرر٢ املتدررضدني َررٔ املررزاصؼ اؿضبٝرر١ ) َضعررّٛ    -ز

 ين عزّ ٚدٛر ؾضف١ يرتقٞ غايب١ٝ ايعغهض١ٜ املقض١ٜ .ّ ( مما ٜع1880

 * نإ ايعػهطٜٕٛ ف٢ َكط أنجط تأٖاًل يًكٝاّ بايجٛض٠ ايعطاب١ٝ :
 قزصاتِٗ ايتٓع١ُٝٝ عٔ املزْٝني -1

 عاْٛا راخٌ اؾٝؿ َٔ تعغـ ايكٝارات ايرتن١ٝ ٚايؾضنغ١ٝ  -2

 سضَاِْٗ َٔ تٛيٞ ايضتب ايعاي١ٝ ٚايكٝار٠ ٚ  

ًجرٛص٠ " أخرشت   ٟ تأثضٚا باملٓاذ ايعاّ ي٫ ٜتذظأ َٔ اجملتُع املقضناْٛا دظ٤ً  -4

 ايجٛص٠ ايعضاب١ٝ بكٝار٠ ايعغهضٜني طابعًا َزًْٝا عاًَا " 

 : يف عٗس تٛفٝل  املكطٜني ايهباط* ايػبب املباؾط يتصَط 
ْكٌ ا٭َري ٫ٟ عبز ايعاٍ بو سًُٞ قا٥ز آ٫ٟ طضٙ إىل رٜٛإ اؿضب١ٝ ) َكض 

 سيو تٓظ٬ًٜ ملضتبت٘  ٜٚعزٝني أسز ايؾضانغ١ َهاْ٘ ايٛطاص٠ ( ٚتع

 : ْتا٥ر : ْكٌ عبس ايعاٍ سًُٞ إىل زٜٛإ اذتطب١ٝ ٚتعٝني أسس ايؿطانػ١ َهاْ٘
ض   -1 ٜٓا  ٜٞ ٍ أمحز عضاب ٓظ ٕ ؾ٢َ  ٌ اؾٝؿ 1881ادتُع اينباط املقضٜٛ ِ راخ معٗ ٓاقؾ١ٚ   ّ مل

  اينباط تظعِ عضابٞ سضن١ َطايب -2

يب ص٥ٝػ ايٛطصا٤ بعظٍ ٚطٜض اؿضب١ٝ ) عجُإ صؾكٞ ( نتبٛا عضٜن١ تطا -3

 بز٫ َٓ٘ ٜاٚتعٝني َقض

مت اعتكاٍ اينباط ايج٬خ ٚؼًِٜٛٗ يًُشانُر١  ٚ  مل تغتذب اؿه١َٛ  -4

ايعغهض١ٜ ؾ٢ عذٔ ققض ايٌٓٝ ٚقاّ اينباط املقضٜني بإخضادِٗ برايك٠ٛ  

 ٚعضمٛا َطًبِٗ ع٢ً اـزٜٟٛ 

 ّ .8118فرباٜط  -ٓاٜط ْتا٥ر َعاٖط٠ عابسٜٔ األٚيٞ ٜ* 
ّ إىل عررظٍ عجُررإ صؾكررٞ ٚتعررٝني قُررٛر     1881امررطض اـررزٜٟٛ ؾرباٜررض    -1

 عاَٞ ايباصٚرٟ ٚطٜضًا يًشضب١ٝ 

 ؽعض اينباط بكٛتِٗ ٚايجك١ ؾ٢ قزصاتِٗ  -2

 قزَٛا َطايب ؾ١ٜٛ٦ يتأَني ٚمعِٗ راخٌ اؾٝؿ ٚؼغني سٝاتِٗ  -3

 :* بسأت ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ مبطايب ف١ٜٛ٦ يًهباط 
 فضف بزٍ ْكزٟ عٔ ايتعش١ٜ ٚامل٬بػ ٚطٜار٠ املضتبات ايعا١َ  -1

 عزّ اعتكطاع َضتباتِٗ َز٠ ا٭داطات  -2

 ٜزؾع ايعغهضٜٕٛ ْقـ ا٭دض٠ بايغه١ اؿزٜز -3

 ّ :8118* َٛقف ارتسٜٛ َٔ َطايب ايهباط َاٜٛ 
 ٚؼزٜز ْؿٛسِٖ مبدتًـ ) ايٛعا٥ٌ ( :  عٌُ ع٢ً ػشِٝ ٚمع اينباط -1

 .مزِٖ  تكاصٜض ع٢ً نتاب١اؾٓٛر ؼت ص٥اعتِٗ  سضض -2

 ّ :1881نإ يًنباط صر ؾعٌ مز َٛقـ اـزٜٛ تٛؾٝل َِٓٗ بعز َطايب َاٜٛ  -3

صؾنررٛا ايررشٖاب إىل ايغررٛرإ إلاررار ثررٛص٠ املٗررزٟ َعتكررزٜٔ إٔ ايػررضض          -أ

 إبعارِٖ عٔ فضٟ اؿٛارخ ؾ٢ َقض 

ايضٜرراح ايتررٛؾٝكٞ   اَتٓعررٛا عررٔ إؽررضاى دٓررٛر ايؿررضم ايعغررهض١ٜ ؾرر٢ سؿررض     -ب

 َعتكزٜٔ إٔ ايػضض مجع ايغ٬ح َٔ أٜزٟ دٓٛرِٖ .

 ّ :8118غبتُرب  7* َطايب ادتٝـ ٚاال١َ ف٢ َعاٖط٠ عابسٜٔ عابسٜٔ 
 عظٍ صٜاض باؽا ص٥ٝػ ايٛطصا٤  -1

 تؾهٌٝ فًػ ايٓٛاب -2

 أيـ دٓزٟ 18طٜار٠ اؾٝؿ إىل  -3

 

 

 ّ .8118غبتُرب  7* ْتا٥ر َعاٖط٠ عابسٜٔ 
اـررزٜٛ بعررظٍ صٜرراض باؽررا ٚتهًٝررـ ؽررضٜـ بتررأيٝـ ايررٛطاص٠ بٓررا٤ عًرر٢   قرراّ  -1

ٚعرني ايبراصٚرٟ ٚطٜرضًا يًشضبٝر١     ْقٝش١ ايكٓقًني اإللًٝظٟ ٚايؿضْغٞ 

 َٚقطؿٞ ؾُٗٞ ٚطٜضًا يًداصد١ٝ .

 بزأ ؽضٜـ باإلف٬سات املٓاعب١ يًذٝؿ با٫عتذاب١ يًُطايب ايؿ١ٜٛ٦ . -2

 ّ .1881مت اؾتتاح اجملًػ ايٓٝابٞ ؾ٢ رٜغُرب  -3

 * ْتا٥ر نػط ايعػهطٜني ع٢ً ؾطٜف باؾا :
 عٌُ ع٢ً ْكٌ آيٝات ) نتاتٝب ( اينباط ايج٬ث١ خاصز ايكاٖض٠  -1

 ٚاؾل عضابٞ بؾضط إع٬ٕ اـزٜٛ املٛاؾك١ ع٢ً إدضا٤ إْتدابات فًػ ايٓٛاب -2

 مت ْكٌ عضابٞ يًؾضق١ٝ ٚعبز ايعاٍ سًُٞ إىل رَٝاط -3

 ّ :8111يٛظاض٠ اذتطب١ٝ ٜٓاٜط * أغباب تعٝني عطابٞ ٚنٝاًل 
 طار ْؾاط عضابٞ ٚخطضٙ بني ا٭ٖايٞ بعز ْكً٘ يًؾضق١ٝ ؾداؾت اؿه١َٛ  -1

ٝهررٕٛ ؼررت ْعررض  ي 1882مت تعررٝني عضابررٞ ٚنرر٬ًٝ يررٛطاص٠ اؿضبٝرر١ ٜٓرراٜض     -2

 اؿه١َٛ ٚصقابتٗا ؾ٢ ايكاٖض٠ 

 إمساعٌٝ .ّ منٛشدًا بطملاًْٝا غري شتتًفًا عٓ٘ ف٢ عٗس 8118* نإ زتًؼ ايٓٛاب 
 نإ ٜتأيـ َٔ سٟٚ ايعقبٝات ؾ٢ ا٭قايِٝ َٔ ا٫عٝإ -1

 خ٬ َٔ ايتذاص أٚ ايقٓاع أٚ املتعًُني تعًًُٝا عايًٝا -2

 :(  ايباضٚزٟ ايعطابٝني بط٥اغ١ ) تؿهٌٝ ٚظاض٠* 
 تأيؿت ٚطاص٠ ايعضابٝني بض٥اع١ ايباصٚرٟ ٚعني عضابٞ ٚطٜضًا يًشضب١ٝ . -1

 ّ 1882ؾرباٜض بارصت بإع٬ٕ ايزعتٛص  -2
3- ١ٝ ٓاقؾ١ املٝظْا ٛاب ؾ٢َ   أقضت سل فًػ ايٓ

 استر ايضقٝبإ طايبا قٓقًُٝٗا بايتقضف  -4

 ّ :8111* َطايب املصنط٠ املؿرتن١ ايجا١ْٝ َاٜٛ 
 اعتكاي١ ٚطاص٠ ايباصٚرٟ -1

 خضٚز عضابٞ َٔ َقض -2

 * تكسِٜ املصنط٠ املؿرتن١ ايجا١ْٝ :
ٛاب بؾهٌ ٚرٟ ؾعكز ثك١ طعُرا٤ ايجرٛص٠   قزَٗا عًطإ باؽا ص٥ٝػ فًػ ايٓ

 ايعضاب١ٝ ٚعضف باـا٥ٔ .

 ّ :8111* أغباب عكس َؤمتط األغتاْ٘ ْٜٛٝ٘ 
 عهِ َقض .أرصنت ؾضْغا إٔ الًرتا تضٜز إٔ تٓؿضر  -1

ًٓعرض ؾر٢ املغرأي١    عكرز َر٪متض رٚيرٞ ي   بارصت ؾضْغا بزع٠ٛ ايرزٍٚ ايهرربٟ ي   -2

 املقض١ٜ 

 ٜطايٝا ٚايُٓغاٚاؾكت الًرتا ٚاملاْٝا ٚا -3

 * قطاضات َؤمتط االغتا١ْ ) َٝجام ايٓعا١ٖ ( :
ٚأبضّ اجملتُعٕٛ َٝجام ايٓظا١ٖ  -اْعكز ؾ٢ َكض ايغؿاص٠ اإلٜطاي١ٝ با٭عتا١ْ 

" أ٫ تٓؿضر رٚي١ بايعٌُ ػاٙ املغأي١ املقض١ٜ برا٫ست٬ٍ أٚ اؿقرٍٛ عًر٢    

 إسا سرزخ َرا   أماف َٓرزٚب بضٜطاْٝرا عبراص٠ " إ٫   ٚاَتٝاط رٕٚ باقٞ ايزٍٚ " 

 ٜ٪رٟ إىل سيو "

 ّ :8111ْٜٛٝ٘  88* سذ١ بطٜطاْٝا يهطب اإلغهٓسض١ٜ 
 قٝاّ َقض بتشقني اإلعهٓزص١ٜ . -1

2- . ٘ ٛاصز ؾٝ سقاص ايب ٓا٤ اإلعهٓزص١ٜٚ  ٝ قض غًلَ   َّ  اعتظا

 ١ ع١ٜ اإلغهٓسٜض ٛات اإلصتًٝ ٍ ايك عٚ تا٥رْ   ْ*88  ٘ ْٜٝٛ8111: ّ 
  ١ اؾٝؿ املقضٟ ٚا٫ست٬ٍ امطضب املٛقـ ٚت٬سكت اؿٛارخ هلظ -

 أعًٓت ا٭سهاّ ايعضؾ١ٝ  -1

 سافض اؾٝؿ ققض اـزٜٛ -2

 صبط اـزٜٛ َقريٙ باْتقاص اإللًٝظ ٚنًؿِٗ باحملاؾع١ ع٢ً اإلعهٓزص١ٜ   -3

 اْغشب عضابٞ بٛسزات َٔ اؾٝؿ إلقا١َ خط رؾاع ثإ ؾ٢ نؿض ايزٚاص -4

 :* ععٍ ارتسٜٟٛ تٛفٝل عطابٞ َٔ ٚظاض٠ اذتطب١ٝ 
ٚاؿنٛص إىل ققض صأؼ ايتني   -1 زٜٛ بايهـ عٔ ا٫عتعزارات اؿضب١ٝ   صؾض عضابٞ طًب ـا

 ٚد٘ عضابٞ يًدزٜٛ ت١ُٗ اـٝا١ْ ايععُٞ -2

طًب َٔ ا٭عٝإ ٚايعًُا٤ ايٓعض ؾ٢ ١ٜ٫ٚ اـرزٜٛ ؾتؾرهٌ فًرػ عرضحم      -3

 إلراص٠ ايب٬ر بعٝزأ عٔ عًط١ اـزٜٛ 

 ّ :8111َعطن١ ايتٌ ايهبري ْتا٥ر * 
 ٖظ ١ اؾٝؿ املقضٟ  -1

2-  ٛ زٜ ٟ بضؾك١ ـا رخًٗا اؾٝؿ اإللًٝظ ؿتٛح إىل ايكاٖض٠ٚ   ّ .1882عبتُرب  14أفبح ايطضٜلَ 

 اْتٗت ايجٛص٠ ايعضاب١ٝ  -3

 * أغباب فؿٌ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ :
 ا٫ْكغاّ ؾ٢ فؿٛف ا٭١َ بني َ٪ٜزٟ عضابٞ َٚ٪ٜزٟ اـزٜٟٛ . -1

 ايتزخٌ ا٭دٓيب ٚايتدًك َٔ اـزٜٛاخت٬ط اهلزف بني ايتدًك َٔ  -2

 ظٗٛص عٓافض اْٗظا١َٝ ؾ٢ فؿٛف ايٛط١ٝٓ  -3

 عزّ تهاؾ٪ ايك٠ٛ ايعغهض١ٜ  -4

ع اإللًٝظ . -5 ٓا٠ ايغٜٛػ ا٭دٓب١َٝ  ٛاط٪ ؽضن١ ق  ت

َعررارا٠ ايررزٍٚ ايهررربٟ ٭ٟ ثررٛصات ٚطٓٝرر١ خٛؾررًا َررٔ تػررٝري َٝررظإ ايكررٟٛ      -6

 بز٠ ٚأٚماع اؿهِ ايكا١ُ٥ ع٢ً املًهٝات املغت

: ٞ ٕ عطاب ٝا ٕ عك َا ٞ فط ُْا ٕ ايعج تا٥ر إقساض ايػًطا  ْ* 
 ا٫ْكغاّ ؾ٢ فؿٛف ا٭١َ بني ؾضٜل ايعضابٝني ٚؾضٜل اـزٜٟٛ  -1

 ايتٓاقنات ٚتعُٝل اـ٬ؾات  عاعز اإللًٝظ ع٢ً ا٫عتؿار٠ َٔ -2

زٜٟٛ  -3  ظٗض اإللًٝظ مبعٗض محا٠ عًط١ ـا
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ٌ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ ت ٔ أغباب فؿ سَ   فتٝت اذتطن١ ايٛط١ٝٓ :* ٜأ
ؼزٟ  -1 ٌ ا٭ط١َ املاي١ٝٚ  ٌ ا٭دٓيب بؿع ٔ ايتزخ اخت٬ط اهلزف بايتدًك َ

عظي٘ . زٜٛٚ   ـا

ايعٓافض اييت تضٜرز ايرتدًك َرٔ ايترزخٌ ا٭درٓيب ٫ تضٜرز ؼرزٟ عرًط١          -2

  ايؾضعٞاـزٜٛ ٚيٞ ا٭َض 

 ْتا٥ر فؿٌ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ ضغِ قسم أٖسافٗا
 : ٝظٟ َقضرخٍٛ اؾٝؿ اإللً -1

 ؾكزت َقض اعتك٬هلا . -2

ّ 1882عًُرت الًررتا عًر٢ إمرعاف اؾرٝؿ املقرضٟ بعرز اسرت٬هلِ َقررض          -3

 سٝح مت سٌ اؾٝؿ املقضٟ ٚتؾهٌ دٝؿ دزٜز ؼت إؽضاف إلًٝظٟ

قرررراّ ايًررررٛصر راؾررررضٜٔ عررررؿري الًرررررتا با٭عررررتا١ْ بٛمررررع سعررررٛظ اإلراص٠      -4

 اإللًٝظ١ٜ ملقض 
 

 ّ .8788ع١ ع٢ً سػاب ايكٓاع١ بعس استالهلِ َكط ف٢ * اٖتُاّ اإلصتًٝع بايعضا
 يتٛؾري املار٠ اـاّ اي٬ط١َ يًُقاْع اإللًٝظ١ٜ -1

 يتغٜٛل املٓتذات اإللًٝظ١ٜ ؾ٢ ايغٛم املقض١ٜ  -2

 * ْتا٥ر اٖتُاّ اإلصتًٝع بايعضاع١ ف٢ َكط :
 طارت َغاس١ ا٭صامٞ املظصٚع١ -1

 طار اإلْتاز ايظصاعٞ -2

ات ايقررررٝؿ١ٝ ) ايكطررررٔ ( عًرررر٢ سغرررراب ايظصاعررررات ايؾررررت١ٜٛ   طارت ايظصاعرررر -3

 ) اؿبٛب ( ْٚتر عٔ سيو :

 عذظ َقض عٔ عز ساد١ ا٫عت٬ٗى احملًٞ َٔ املٛار ايػشا١ٝ٥  - أ

 تعضض َقض ـطض ا٫عتُار ع٢ً ققٍٛ ٚاسز ) ايكطٔ ( -ب

برررزأت ا٫عرررتجُاصات ا٭دٓبٝررر١ ايرررزخٍٛ ؾررر٢ فررراٍ ايظصاعررر١ ؾتهْٛرررت       -4

صامرررٞ ٚاعتقررر٬سٗا ٚبٝعٗرررا بايتكغرررٝط بؿٛا٥رررز   ؽرررضنات يؾرررضا٤ ا٭ 

 . اصتباى ساي١ ايؿ٬ح املايوَضنب١ يٮٖايٞ مما أرٟ إىل 

 * أغباب تعاظِ زٚض َالى األضانٞ ايعضاع١ٝ ٚظٜاز٠ ؾأِْٗ ف٢ عٗس االستالٍ اإلصتًٝعٟ :
 اٖتُاّ ايغًطات اإللًٝظ١ٜ بايتدقك ايظصاعٞ -1

 تؾهًت َِٓٗ فايػ املزٜضٜات -2

هلِ عن١ٜٛ اجملايػ ايٓٝاب١ٝ ؾذا٤تِٗ ايؿضف١ يًزؾاع عٔ َقاؿِٗ رخٛ -3

 ايظصاع١ٝ َٔ خ٬ٍ ايغًط١ ايتؾضٜع١ٝ

 10ّ ( ملٔ  ًو 1896اعتكضت ؾِٝٗ ٚظٝؿ١ ايعُز ٚؽٝخ ايبًز ) قإْٛ ايعُز  -4

 أؾز١ْ ع٢ً ا٭قٌ 

 صتًٝعٟ :* مب تفػط فؿٌ اذته١َٛ املكط١ٜ ف٢ محا١ٜ ايكٓاع١ احمل١ًٝ ف٢ عٗس االستالٍ اإل
 ٚنعت إدطا٤ات اذته١َٛ املكط١ٜ ايكٓاع١ ف٢ َٓافػ١ غري َتهاف١٦ :

% ع٢ً املٓغٛدات ايكط١ٝٓ .. ْرتر عرٔ سيرو نغرار فرٓاع١      8ؾضض مضٜب١  -1

 غظٍ ايكطٔ ْٚغذ٘ .

 ؾضض مضٜب١ اعت٬ٗى ع٢ً ايغهض املقٓٛع ؾ٢ َقض ْتر عٔ سيو : -2

   اصتؿاع ععضٙ   -أ

 تغاٟٚ َع ايغهض املغتٛصر -ب

 دعٌ ععض اينضٜب١ ع٢ً اٯ٫ت املغتٛصر٠ تعارٍ اينضٜب١ ع٢ً ايغًع ا٭دٓب١ٝ   -3

% ع٢ً املقٓٛعات املقض١ٜ املقزص٠ ْرتر عرٔ سيرو : اصتؿراع     1.25ؾضض صعّٛ  -4

 ععضٖا ؾ٢ ايغٛم اـاصد١ٝ ؾ٬ ػز َؾرتًٜا

تزٖٛص ساٍ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ بعرز ا٫ستهراص ؾكاَرت اؿهَٛر١ بإْؾرا٤ إراص٠       -5

 ّ .1907ًِٝ ايؿين ايقٓاعٞ ايتع

 * ْتا٥ر اضتفاع غعط ايهطٜب١ ع٢ً اآلالت املػتٛضز٠ ف٢ عٗس االستالٍ اإلصتًٝعٟ :
  اصتؿاع تهًؿ١ ايقٓاع١ ايٛط١ٝٓ  –أ 

 فعٛب١ تغٜٛكٗا  -ب

* ْتا٥ر عذع اذتهَٛا١ املكاط١ٜ عأ محاٜا١ ايكآاعات احملًٝا١ فا٢ عٗاس االساتالٍ          
 اإلصتًٝعٟ :

 َػاطٍ ايكطٔ َٚعاٌَ ايٓغٝر بٝع َا متًه٘ َٔ  -1

 إغ٬م َقاْع املزاؾع ٚايشخري٠ ٚبٝع أرٚاتٗا  -2

 اعتُزت ؾ٢ متٌٜٛ اؾٝؿ باملعزات ٚايشخري٠ ع٢ً ايؾضا٤ َٔ الًرتا  -3

 * مب تفػط تسٖٛض ايكٓاعات ايكػري٠ غري اذته١َٝٛ ف٢ عٗس االستالٍ اإلصتًٝعٟ :
 اْتؾضت سا٫ت اإلؾ٬ؼ بني أفشابٗا  -1

 ّ 1891ا٤ طٛا٥ـ اؿضف ايقٓاع١ٝ إيػ -2

 ؽهًت ايبنا٥ع املغتٛصر٠ ْغب١ نبري٠ َٔ اعت٬ٗى املقضٜني . -3

 * ْتا٥ر ايكٝٛز املفطٚن١ ع٢ً اإلْتاز احملًٞ ٚتػٜٛك٘ ف٢ عٗس االستالٍ اإلصتًٝعٟ :
 اصتؿع ؽإٔ ايٛنا٫ت ايتذاص١ٜ ا٭دٓب١ٝ  -1

م ايزاخًٝرر١ إ٫ اؿؿرراظ مل ٜعررز يًشهَٛرر١ املقررض١ٜ رٚص ؾرر٢ َضاقبرر١ ا٭عررٛا  -2

 ع٢ً ا٭َٔ ايعاّ

بزأت ص٩ٚؼ ا٭َٛاٍ املرتان١ُ ؾ٢ ايتذاص٠ تغتجُض ؾ٢ فاٍ ايؾرضنات   -3

 ٚايبٓٛى خاف١ ) ايضْٖٛات (

ّ أباطظ املؿاطٚعات االغاتجُاض١ٜ ٚأخططٖاا عًا٢ االقتكااز       8171* ٜعس ايبٓو األًٖٞ 
 املكطٟ :

 ٚناؾ١ ا٭عُاٍ املقضؾ١ٝ ؾ٢ َقض َؾضٚع إلًٝظٟ استهض إفزاص ا٭ٚصام املاي١ٝ  -1

صبط ايعًُر١ املقرض١ٜ بايعًُر١ اإللًٝظٜر١ " ٚناْرت أٜر١ ٖرظ٠ ؾر٢ ايعًُر١           -2

 اإللًٝظ١ٜ ت٪ثض ع٢ً ايع١ًُ املقض١ٜ "

 

 * ْتا٥ر االغتجُاضات األدٓب١ٝ ف٢ زتاٍ ايعضاع١ ف٢ عٗس االستالٍ اإلصتًٝعٟ
 : (ايبٝٛع ادترب١ٜ ايٛفا١ٝ٥  ) 

ٞ ايظصاع١ٝ ؾ٢ قبن١ ايبٓٛىٚقع ٬َى ا٭صا -1   م

عذظ ايؿ٬سٕٛ عٔ تغزٜز ايكضٚض ؾ٢ َٛعزٖا ؾغاصع ايزا٥ٕٓٛ " ايبٓرٛى   -2

 ، املضابني ا٭داْب " با٫عت٤٬ٝ ع٢ً ا٭صض ٚؾا٤ يًزٜٕٛ .

 ( ّ : 8171 – 8111* مخٛز ) نُٕٛ ( ايطٚح ايٛط١ٝٓ طٛاٍ عؿط غٓٛات َٔ االستالٍ ) 
 ٜطاْٞٚقٛع َقض ؼت ا٫ست٬ٍ ايرب -1

 ْؿٞ ٚاعتكاٍ بعض طعُا٤ ايجٛص٠ ايعضاب١ٝ ْتر عٔ سيو : -2

 إْقضاف ايؾدقٝات املقض١ٜ عٔ َكا١َٚ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ  -3

 فاا٢ َكااط خااالٍ ايعكااس األٍٚ َاأ االسااتالٍ ايربٜطاااْٞ    زٚض ايكااشاف١ ايٛطٓٝاا١ * 
 (8111 – 8171 : ّ ) 
ؾػرراْٞ ٚايؾررٝخ  تأعغررت دضٜررز٠ ايعررض٠ٚ ايررٛثكٞ عًرر٢ ٜررز مجرراٍ ايررزٜٔ ا٫      -1

 قُز عبزٙ ٖٚزؾٗا : َٗامج١ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ

 ّ ؾ٢ إطاص اؾاَع١ اإلع١َٝ٬ .1889تأعغت دضٜز٠ امل٪ٜز  -2

 ّ 8171اقطساّ ارتس٣ٜٛ عباؽ س٢ًُ َع االصتًٝع بسا١ٜ سه١ُ 
تطًع اـزٜٛ عباؼ سًُٞ ايجاْٞ ملظاٚي١ عًطاْ٘ بعٝزًا عٔ عٝطض٠ ٚتٛدٝ٘  -

 ) ا٫طَات ( : املعتُز ايربٜطاْٞ

غنب الًرتا َٔ عٝاعات اـزٜٛ عباؼ سًُرٞ ؾر٢ بزاٜر١ سهُر١ إلقايتر٘       -1

َقررطؿٞ ؾُٗررٞ ص٥ررٝػ ايررٛطصا٤ اـامررع متاَررًا يإللًٝررظ ٚعررني سغررني       

 ( 1893ّؾدضٟ رٕٚ اعتؾاص٠ املعتُز ايربٜطاْٞ ) ٜٓاٜض 

 اعرتض نضَٚض ٚأبضم ؿهَٛت٘ ؾ٢ يٓزٕ -2

سررٌ ٚعررط ٜتؿررل َررع نضاَترر٘ اعررتكاي١    امررطض اـررزٜٛ إىل املٗارْرر١ ٚمت   -3

سغني ؾدضٟ ٚتهًٝـ صٜاض باؽا بايٛطاص٠ " ؾرتادع عٔ َٛاقؿر١ املتؾرزر٠   

 َع اإللًٝظ ٚرخٌ َعِٗ ؾ٢ ٚؾام ع٢ً سغاب اؿضن١ ايٛط١ٝٓ "

 * تعسز ايػًط١ ف٢ َكط ف٢ سهِ عباؽ سًُٞ .
 اعتُضت ايغًط١ ايؿع١ًٝ ؾ٢ ٜز املعتُز ايربٜطاْٞ  -1

ايعجُراْٞ اـرزٜٛ عبراؼ سًُرٞ ايجراْٞ ايغرًط١ ايكاْْٛٝرر١       قاعرِ ايغرًطإ    -2

 ا٫مس١ٝ ؾ٢ َقض إفزاص ؾضَاْات ايتٛي١ٝ

 ايٛدٛر ايزٚيٞ يبعض اإلراصات ايزٚي١ٝ ؾ٢ عٗز ا٫ست٬ٍ أخٌ مببزأ عٝار٠ ايزٚي١ :  -3

ٚدرررٛر فرررٓزٚم ايرررزٜٔ ٚإراص٠ ايغرررهو اؿزٜزٜررر١ ٚايتًػرررضاف ٚايرررزا٥ض٠    -أ

 عهٓزص١ٜ ايغ١ٝٓ ٚايزَٚني َٚٝٓا٤ اإل

 ا٫َتٝاطات ا٭دٓب١ٝ  -ب

 احملانِ املدتًط١ -ز

 * مب تفػط ٚثل ارتسٜٛ عباؽ سًُٞ ايجاْٞ عالقت٘ بايػًطإ ايعجُاْٞ ؟
 يٝغتٓز إيٝ٘ إسا رعت اؿاد١ ملٛاد١ٗ ايغٝطض٠ اإللًٝظ١ٜ  -أ

 سيت ٫ تتؿل ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ َع الًرتا مزٙ -ب

 : عطٚم املكطٜني يف عٗس عباؽ س٢ًُ ايجا٢ْ دطٜإ ضٚح املكا١َٚ ٚاملعاضن١ يف* 
لح عباؼ سًُٞ ايجاْٞ ؾ٢ نغب ايؾعب املقضٟ ٚتكضب ي٘ بزا١ٜ سهُ٘  -

 ْتر عٔ سيو :

 أؾضز عٔ َغذْٛٞ ايجٛص٠ ايعضاب١ٝ  -1

 عني بعنِٗ ؾ٢ ٚظا٥ـ خاصز اؾٝؿ ٚأعار إيِٝٗ ايٓٝاؽني اييت دضرٚا َٓٗا  -2

 جٛص٠ ايعضاب١ٝ ٚمسح ي٘ مبظاٚي١ ْؾاط٘ عًًٓا .عؿا عٔ عبز اهلل ايٓزِٜ خطٝب اي -3

 * ْتا٥ر َٛاقف عباؽ سًُٞ املتؿسز٠ َع اإلصتًٝع بسا١ٜ سهُ٘ .
 ؽذعت صٚح املكا١َٚ ٚاملعاصم١ يزٟ املقضٜني -1

بزأ فًػ ؽٛصٟ ايكٛاْني ا٫ٖتُاّ با٭َٛص ايغٝاع١ٝ ايريت نرإ ممٓٛعرًا     -2

 َٔ َٓاقؾتٗا ٚطايب بر :

 ١َٝٓاقؾ١ املٝظاْ –أ 

 ٚمع ْعاّ دزٜز يًنضا٥ب -ب

 سٌ َؾه١ً ايزٜٕٛ ايعكاص١ٜ  -ز

ـ ايعًٝا -ر ب ؾ٢ ايٛظا٥ ٔ تعٝني ا٭دْا  ايتٛقـ ع

 دضت رَا٤ املكا١َٚ ؾ٢ عضٚم املقضٜني ٚاييت دؿت َٓش ا٫ست٬ٍ -3

 ّ ف٢ أعكاب ايجٛض٠ املٗس١ٜ :8118* ْتا٥ر خطٚز ادتٝـ املكطٟ َٔ ايػٛزإ 
 ف٢ دٓٛب ايػٛزإ ٚؾطم أفطٜكٝا أثٓا٤ سازخ فاؾٛز٠ : * ظٗٛض ايػبام االغتعُاضٟ

استًت الًرتا أٚغٓزا ٚايبشريات ا٫عتٛا١ٝ٥ ٚدٓٛب َزٜض١ٜ خط ا٫عتٛا٤  -1

 املقض١ٜ َٚزٜضٜيت طًٜع ٚبضبض٠

 استًت اٜطايٝا َقٛع ٚاصٜرتٜا ٚايضأؼ ا٭خنض ) دضر ؾٟٛ ( -2

 استًت ؾضْغا تادٛصٙ ٚدٝبٛتٞ -3

 ٗاز١٥ َع غًطإ االستالٍ ايربٜطاْٞ ف٢ عٗس عباؽ سًُٞ ايجاْٞ .* َعاٖط املػامل١ ٚامل
 * ْتا٥ر سازث١ فاؾٛز٠ ع٢ً ارتسٜٟٛ عباؽ سًُٞ ايجاْٞ

 نإ اـزٜٛ عباؼ أٍٚ املٓٗظَني ٚأعار سغابات٘ ايغٝاع١ٝ ٚصنٔ إىل املغامل١   -

 1899ّتٛقٝع اتؿاق١ٝ اؿهِ ايجٓا٥ٞ يًغٛرإ بني َقض ٚالًرتا ٜٓاٜض  -1

٭ٕ الًررررتا أعرررزت ملٛادٗررر١ ؾضْغرررا أٚ غريٖرررا ؾررر٢ أعكررراب ايجرررٛص٠ املٗزٜررر١    -2

 باعتباصٖا ؽضٜه١ ملقض ؾ٢ سهِ ايغٛرإ 

 1900ّثاْٞ َعاٖض املغامل١ طٜاص٠ يٓزٕ عاّ  -2

اْتٗرررت عٝاعررر١ املغرررامل١ ٚاملٗارْررر١ بايٛؾرررام برررني عبررراؼ ٚغٛصعرررت املعتُرررز   -3

 ( . 1911 – 1907ايربٜطاْٞ بعز نضَٚض ) 
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 ٥ر سازث١ فاؾٛز٠ ع٢ً َكطفٞ ناٌَ ْتا* 
 * تػريت أفهاض اذتطن١ ايٛط١ٝٓ بعس سازث١ فاؾٛز٠ ف٢ َٛاد١ٗ االستالٍ ايربٜطاْٞ

 * َٛاقف َكطفٞ ناٌَ بعس حتٍٛ ارتسٜٟٛ عباؽ سًُٞ ايجاْٞ ضتٛ االصتًٝع َٚعازا٠ ايٛط١ٝٓ
 أرصى اعتشاي١ ا٫عتُار ع٢ً اـزٜٟٛ عباؼ مز ا٫لًٝظ ٚؼكل اؾ٤٬ -1

 مل ٜٝأؼ ٚنجـ ْؾاط٘ ٫ٜكاظ ايٛعٞ ٚتبقري املقضٜني غطٛص٠ ا٫ست٬ٍ -2

 ّ يتٓطل باعِ اؾ٤٬ ٚرعا إىل ٚمع ايزعتٛص1900أعػ دضٜز٠ ايًٛا٤  -أ

اعتُز انجض ع٢ً ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ ؾ٢ إطاص اؾاَع١ اإلعر١َٝ٬ ؾأفرزص    -ب

 1905ّدضٜز٠ أعبٛع١ٝ ايعامل اإلع٬َٞ 

 ٠ ؾ٢ تٓبٝ٘ اينُري ايعاّ ؿل َقض ؾ٢ ا٫عتك٬ٍ ٚاؾ٤٬لح بأعًٛب احملاَا -3

 (ّ ع٢ً َكط  8718 *. ) ْتا٥ر ايٛفام ايٛزٟ 
 أطًكت الًرتا ٜز ؾضْغا ؾ٢ َضانؿ ٚأطًكت ؾضْغا ٜز الًرتا ؾ٢ َقض  -1

 اطُأْت الًرتا يعزّ املعاصم١ ايزٚي١ٝ هلا ؾ٢ َقض -2

ٓٝر١ َٚرٛادٗتِٗ بكغر٠ٛ    اؽتزت عًطات ا٫ست٬ٍ ؾر٢ ايتنرٝٝل عًر٢ ايٛط    -3

ّ إلارار  1906) ناْت ا٭سهاّ ؽزٜز٠ ٚقاع١ٝ عٓرز ٚقرٛع سارثر١ راْؾرٛاٟ     

 فٛت ايٛطٓٝني إىل ا٭بز (

 طعٔ نضَٚض بعزّ نؿا١ٜ املقضٜني يًشهِ ايشاتٞ  -4

 * املٓار ايصٟ قاز فٝ٘ ستُس فطٜس اذتعب ايٛطين ) َٓار غري َال٥ِ (
 غٞ ػاٙ املغأي١ املقض١ٜ ت٪تٞ  اصٖا .بزأت عٝاع١ ايٛؾام اإللًٝظٟ ايؿضْ -1

 تٓهض اـز٣ٜٛ يًشضن١ ايٛط١ٝٓ ست٢ أفبح ايعزا٤ فضوا بُٝٓٗا . -2
٭ٕ اـررز٣ٜٛ عبرراؼ قررضص عررزّ َعررارا٠ اإللًٝررظ ٚرخررٌ َعٗررِ ؾرر٢ ٚؾررام       -3

 خًؿا يهضَٚض . 1907ٚخاف١ عٓزَا تٛىل دٛصعت َعتُزا بضٜطاْٝا عاّ 

ر قٝاز٠ ستُس فطٜس يًشطنا١ ايٛطٓٝا١ بعاس ٚفاا٠     * أعُاٍ ستُس فطٜس ايٛط١ٝٓ ) ْتا٥
 ّ ( :8711َكطفٞ ناٌَ 

عُررٌ عًرر٢ تٛعررٝع را٥ررض٠ اؿررظب ايررٛطين عٝررح ٫ تكتقررض عنررٜٛت٘ عًرر٢     -أ

 املجكؿني َٔ أبٓا٤ املزٕ 

 عٌُ ع٢ً مِ ايٓكابات ايعُاي١ٝ يًشظب -ب

 ّ 1909أعِٗ ؾ٢ تهٜٛٔ ْكاب١ عُاٍ ايبنا٥ع ايٝز١ٜٚ  -ز

 ب ٚتعًُِٝٗ ؾ٢ َزاصؼ ي١ًٝٝ تجكٝـ عا١َ ايؾع -ر

 * اختًفت غٝاغ١ دٛضغت عٔ نطَٚط ف٢ ظٌ ايٛفام َع ارتسٜٟٛ :
 ؽؿٝـ ايضقاب١ ع٢ً تقضؾات اـزٜٛ -أ

 تٛعٝع عًطات فًػ ايٓعاص -ب

 إط٬م ٜز املقضٜني ؾ٢ إراص٠ ؽ٪ٕٚ ب٬رِٖ إىل سز َا  -ز

 اتباع يتُقري تزصهٝا ٚايتٛقـ عٔ عٝاع١ ايٓذًظ٠ -ر

 باعز ايٛطٓٝني عٔ اـزٜٛ ٚأفبح ايعزا٤ فضوًاطار ت -ٖر

 ّ :8788* ْتا٥ر تٛيٞ نتؿٓط َعتُسًا بطٜطاًْٝا ف٢ َكط بعس ٚفا٠ دٛضغت 
 أعار عٝاع١ ايكبن١ اؿزٜز١ٜ ٚاؿهِ املطًل -1

 عارت عٝاع١ ايٓذًظ٠ َض٠ أخضٟ -2

 عارت عٝاع١ َطاصر٠ ايٛطٓٝني -3

 ايفكٌ ايطابع 
 ّ :8787يٛطين ملكط عٔ تطنٝا قبٌ ثٛض٠ * عسّ ططح فهط٠ االغتكالٍ ا

 ناْت َقض ؼت ايغٝار٠ ايعجُا١ْٝ . -1

ناْرررت ترررزٜٔ بررراي٤٫ٛ يًغرررًطإ ايعجُررراْٞ باعتباصٖرررا درررظ٤ َرررٔ ايعرررامل          -2

 اإلع٬َٞ .

ؽعٛص ايؾرعب املقرضٟ أْر٘ درظ٤ َرٔ ايعرامل اإلعر٬َٞ املتهرٕٛ َرٔ قَٛٝرات            -3

 عزٜز٠ .

*غٝاغ١ٝ إصتًرتا فا٢ َكاط إباإ اذتاطب     
 ( ّ : 8781 – 8788عامل١ٝ األٚيٞ ) اي

 8711غٝاغ١ اصتًرتا يف فًػطني 

اْتٗررررظت الًرررررتا ؾضفرررر١ رخرررررٍٛ     -

ايزٚيرررررر١ ايعجُاْٝرررررر١ اؿررررررضب مررررررز 

إلًررررتا إلْٗررررا٤ ايغرررٝار٠ ايعجُاْٝرررر١   

 ّ .1914ٚؾضض اؿُا١ٜ ايربٜطا١ْٝ 

عظيت عباؼ سًُٞ ايجاْٞ ٚعٝٓت  -2

سغني ناٌَ َٚٓشتر٘ يكرب عرًطإ    

ٚترٛيٞ أخٝر٘ أمحرز    ّ 1917سيت ٚؾاتر٘  

 ؾ٪ار .

 اعتبزت بايؾعب املقض٣  -3

ؾًغطني ٜٗٛرٜر١ نُرا إ الًررتا     -1

 الًٝظ١ٜ 

 تقضٜح بٛيؿٛص غري قابٌ يًتػري  -2

مررضٚص٠ طٜررار٠ ايطا٥ؿرر١ ايٝٗٛرٜرر١   -3

 باملٗادض٠ 

ا٫صتكا٤ بؿًغطني يتقربح َ٪ًٖر١    -4

 نُضنظ ايؾعب ايٝٗٛر٣ 

 املكطٟ أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ األٚيٞ :* تٗٝأت ايعطٚف ايعامل١ٝ رتس١َ ايؿعب 
يهررٞ ػررشب اي٫ٜٛررات املتشررز٠ ايؾررعٛب يًتشررايـ َعٗررا ٚاؿررضب مررز املاْٝررا    -

 ٚتضنٝا ٚايُٓغا أعًِ ص٥ٝػ اي٫ٜٛات املتشز٠ ًٜٚغٕٛ :

 َبزأ سل تكضٜض املقري " سل أ١ٜ أ١َ ؾ٢ تكضٜض َقريٖا ٚاؿقٍٛ ع٢ً سضٜتٗا " . -أ

 ؾانٌ َٔ ايزٍٚ عًًُٝا رٕٚ سضب تأيٝـ عقب١ ا٭َِ ؿٌ امل -ب

 * ظٗٛض فهط٠ ادتاَع١ املكط١ٜ بعس اْتٗا٤ اذتطب ايعامل١ٝ األٚيٞ :
 * تأثط املكطٜني بٗعمي١ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ف٢ اذتطب ايعامل١ٝ األٚيٞ :

أرصى ايؾرررعب املقرررضٟ عرررزّ ايتظاَررر٘ بكبرررٍٛ ايغرررٝار٠ ايعجُاْٝررر١ ٚتطًرررع        -1

 ٭ٍٚ َض٠ .ي٬عتك٬ٍ ايتاّ عٔ رٚي١ اـ٬ؾ١ 

 عكٛط ؾهض٠ اؾاَع١ اإلع١َٝ٬ اييت رعا هلا ايغًطإ عبز اؿُٝز ايجاْٞ  -2

ؽررعٛص املقررضٜٕٛ بررأِْٗ أَرر١ ٚاسررز٠ َغررتك١ً عررٔ أٟ نٝررإ عٝاعررٞ آخررض " ٜهْٛررٛا     -3

 رٚي١ َغتك١ً تزٜٔ باي٤٫ٛ ؿانِ َقضٟ بزٍ اي٤٫ٛ يًشانِ ايعجُاْٞ " .

 : ظطٚف تايٝف ايٛفس املكط٣ * 
أٌَ املقضٜني بتشكٝل ا٫عتك٬ٍ ع٢ً َ٪متض ايقرًح ببراصٜػ ْٜٛٝرٛ     تعًل -1

 ّ يتغ١ٜٛ ْتا٥ر اؿضب1919

عًررر٢  -عبرررز ايعظٜرررظ ؾُٗرررٞ   -طًرررب بعرررض طعُرررا٤ َقرررض ) عرررعز طغًرررٍٛ    -2

ؽررعضاٟٚ ( َررٔ املٓررزٚب ايغرراَٞ ايربٜطرراْٞ ٚلررت املٛاؾكرر١ عًرر٢ ايغررؿض إىل      

١ ٚايغرُاح بايغرؿض إىل   ّ ملؿاٚم١ اؿه١َٛ ايربٜطا1918ْٝإلًرتا ؾ٢ ْٛؾُرب 

 باصٜػ يعضض قن١ٝ ا٫عتك٬ٍ ٚايتدًك َٔ اؿُا١ٜ 

أبررزٟ املٓررزٚب ايغرراَٞ رٖؾررت٘ َررٔ ؼررزخ ث٬ثرر١ عررٔ ايؾررعب ؾكررضص عررعز    -3

 طغًٍٛ ٚصؾاق١ تأيٝـ ١٦ٖٝ ايٛؾز املقضٟ .

 * َٛقف ايؿعب املكطٟ َٔ تأيٝف ١٦ٖٝ ايٛفس املكطٟ :
 يٛط١ٝٓ باعتباصٙ ٚنٌٝ ا٭١َ أفبح ايٛؾز املقضٟ ايعُٛر ايؿكضٟ يًشضن١ ا

سٝح عاصعت مجاٖري ايؾعب إىل تٛقٝع ايتٛن٬ٝت َرٔ ا٭َر١ ؽٛير١ فرؿ١     

 متج١ًٝٝ يٮ١َ

 * َٛقف اصتًرتا َٔ تأيٝف ايٛفس املكطٟ :
عٓزَا عًُرت الًررتا  بايتؿراف ايؾرعب املقرضٟ سرٍٛ ايٛؾرز املقرضٟ اعتكًرت          

ّ ١1919 َرراصؼ عررعز طغًررٍٛ ٚبعررض أعنررا٤ ايٛؾررز ْٚؿررتِٗ إىل دظٜررض٠ َايطرر   

إلطؿا٤ ْريإ اؿضن١ ايٛطٓٝر١ ؾأؽرعٌ ايؾرعب املقرضٟ ايجرٛص٠ يٝجبرت خطرأ        

 تقٛص الًرتا ؾ٢ ٖشا ا٫عتكار

 ّ أٍٚ ثٛض٠ ق١َٝٛ ف٢ تاضٜذ َكط املعاقط .8787* تعس ثٛض٠ 
بزا١ٜ ظٗٛص ا٭١َ املقض١ٜ نأ١َ َٛسرز٠ تتهرٕٛ َرٔ َقرضٜني ؾكرط رٕٚ       -1

 تؿضق١ بني َغًُني ٚأقباط

 ي٬عتك٬ٍ ايتاّ عٔ أ١ٜ رٚي١ أدٓب١ٝتغعٞ  -2

ناْت بزا١ٜ يعٗٛص ايزٚير١ املزْٝر١ اؿزٜجر١ ايريت ٜكرّٛ ْعاَٗرا ايغٝاعرٞ         -3

 ع٢ً أعاؼ ايك١َٝٛ املقض١ٜ 

 ّ ثٛض٠ ؾعب١ٝ ؾا١ًَ مل ٜػبل هلا َجٌٝ :8787* تعترب ثٛض٠ 
 ايكاٖض٠ : اْزيعت املعاٖضات ع٢ً ٜز ايطًب١ ٚاملجكؿني ٚايعُاٍ  -1

 راصت ا٫ؽتبانات َع صداٍ ايبٛيٝػ –١ املٛاف٬ت تعطًت سضن

 ا٭قايِٝ ٚايؿ٬سني ؾ٢ ايكضٟ : -2

 قطعٛا ايغهو اؿزٜز١ٜ ٚخطٛط ايتًٝؿٕٛ

 َٗامج١ َضانظ ايبٛيٝػ ؾاْكطعت ايق١ً بني ايكاٖض٠ َٚزٕ ا٫قايِٝ

 اعتٛيٞ ايجٛاص ع٢ً ايغًط١ ؾ٢ بعض املزٕ َجٌ َز١ٜٓ طؾيت

 عِٝ ايٓناٍ مز اإللًٝظتهْٛت ايًذإ ايجٛص٠ يتٓ -3

اؽرتى ؾٝٗا املغًُٕٛ ٚا٭قباط ٚتٛسرزٚ ي٬عرتك٬ٍ عرٔ تضنٝرا ٚالًررتا       -4

 نبزا١ٜ يعقض ا٫عتك٬ٍ ايٛطين اـايك

 عذًت املضأ٠ املقض١ٜ أخطض تطٛص ادتُاعٞ  -5

 ؽاصنت ؾ٢ ايجٛص٠ ٭ٍٚ َض٠ -أ

 عٝز٠ ؾ٢ املعاٖض٠ ايٛاسز٠  300خضدت املعاٖضات ايٓغا١ٝ٥ أنجض َٔ  -ب

 اؽرتنت َع ايضداٍ ؾ٢ إقا١َ املتاصٜػ ؾ٢ ايؾٛاصع إلعاق١ َضٚص ايكٛات اإللًٝظ١ٜ  -ز

 ّ :8787* ٚسس٠ ايٓػٝر ايٛطين ٚتٛسس املػًُني ٚاألقباط ف٢ ثٛض٠ 
بٗا ايعقرربٝات أفرربشت َقررض ايزٚيرر١ ايعضبٝرر١ ايٛسٝررز٠ ايرريت ٫ ىررضم ؽررع    -

 ايز١ٜٝٓ ٚايك١َٝٛ

 أيـ ِٜٓٗ ايزّ املغؿٛح بضفال اإللًٝظ  -أ

 اؽشٚا عًِ عًٝ٘ ٬ٍٖ ٚعط٘ فًٝب  -ب

 خطب ايكغاٚع١ ع٢ً َٓابض املغادز سيت اؾاَع ا٫طٖض -ز

 خطب َؾاٜخ املغًُني أَاّ َشابح ايهٓا٥ػ سيت ايهٓٝغ١ املضقغ١ٝ ايهربٟ -ر

 ا٤اتٗا بعس فؿٌ ايكُع ٚايعٓف :* تعسٌٜ بطٜطاْٝا غٝاغتٗا ٚإدط
اإلؾضاز عٔ ععز طغًرٍٛ ٚصؾاقر٘ ٚايغرُاح هلرِ بايغرؿض إىل براصٜػ يعرضض         -1

 قن١ٝ َقض ع٢ً َ٪متض ايقًح .

عررزت ايطضٜررل ؾرر٢ ٚدرر٘ ايٛؾررز عٓررز ٚفررٛي٘ إىل برراصٜػ : باؿقررٍٛ عًرر٢     -2

 اعرتاف ايزٍٚ اجملتُع١ ؾ٢ َ٪متض ايقًح باؿُا١ٜ ايربٜطا١ْٝ ع٢ً َقض

 ؾ١ٓ ايًٛصر ًَٓض إلقٓاع ايؾعب املقضٟ بكبٍٛ اؿُا١ٜ  إصعاٍ -3

 ّ باذتُا١ٜ ايربٜطا١ْٝ ع٢ً َكط8787* ْتا٥ر اعرتاف َؤمتط ايكًح 
 * قُِ غعس ظغًٍٛ ع٢ً َٛاق١ً دٗٛزٙ ضغِ َٛقف َؤمتط ايكًح َٔ ايٛفس املكطٟ ف٢ باضٜؼ

 َُٗت٘  مل ٜتًُو ايٝأؼ ععز طغًٍٛ ٚمل ٜضدع إىل َقض يٝعًٔ ؾؾٌ ايٛؾز ؾ٢ -1

اعرررتُض ؾررر٢ بررراصٜػ ىاطرررب بضملاْرررات ايرررزٍٚ ا٭ٚصبٝررر١ ٜٚٓاؽرررزِٖ عرررزّ     -2

 ا٫عرتاف باؿُا١ٜ

 قار ععز طغًٍٛ اؿضن١ ايٛط١ٝٓ املقض١ٜ َٔ باصٜػ : -3

 َٔ خ٬ٍ ؾ١ٓ ايٛؾز املضنظ١ٜ بايكاٖض٠ اييت تأيؿت عٓز عؿض ايٛؾز -

ايرضمحٔ ؾُٗرٞ    أعطٞ تعًُٝات يًغهضتري ايعاّ يًذ١ٓ ايٛؾز املضنظ١ٜ عبز -

 عٔ طضٜل خطابات عض١ٜ 

 * أعُاٍ دت١ٓ ايٛفس املطنع١ٜ بايكاٖط٠ أثٓا٤ ٚدٛز غعس ظغًٍٛ ف٢ باضٜؼ :
متهررٔ عبررز ايررضمحٔ ؾُٗررٞ َررٔ تهررٕٛ دٗرراط عررضٟ َررٔ ايؾرربإ املتشُغررني    -1

 ملكا١َٚ اإللًٝظ 

 تٓعِٝ سضن١ ايؾعب املقضٟ مز ا٫ست٬ٍ -2

 تأعٝػ ايٓكابات ايعُاي١ٝ  -3

 ١َ ايعٓافض املعار١ٜ يًٛؾزَكاٚ -4

 * فؿٌ خط١ بطٜطاْٝا ف٢ اذتكٍٛ ع٢ً اعرتاف ايؿعب املكطٟ باذتُا١ٜ عٔ ططٜل دت١ٓ ًَٓط :
سٝررح أصعررٌ عررعز طغًررٍٛ تعًُٝاترر٘ َررٔ برراصٜػ إىل عبررز ايررضمحٔ ؾُٗررٞ           -

٭ٕ ايتؿراٚض َعٗرا    –يتٛع١ٝ ايؾعب املقضٟ بنرضٚص٠ َكاطعر١ ؾٓر١ ًَٓرض     

 يًٛؾز املزاؾع ايٛسٝز عٔ ايكن١ٝ ايٛط١ٝٓ  ٜعين تٓاطٍ ايؾعب عٔ ٚنايت٘
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 األَاْٞ ايٛط١ٝٓ ايها١ًَ يًُكطٜني ف٢ االغتكالٍ .) ضفض املكطٜٕٛ ( 8711فرباٜط  11* مل حيكل تكطٜح 
تهررٕٛ َقررض رٚيرر١   –أعًٓررت ؾٝرر٘ بضٜطاْٝررا اْتٗررا٤ اؿُاٜرر١ ايربٜطاْٝرر١ عًرر٢ َقررض      -

 ٛم يربٜطاْٝا .َغتك١ً سات عٝار٠ تنُٓت ايتشؿعات ا٭صبع١ بعض اؿك

 تأَني َٛاف٬ت اإلَرباطٛص١ٜ يتربٜض ٚدٛر دٝؿ است٬ٍ إلًٝظٟ ؾ٢ َقض -أ

 ايزؾاع عٔ َقض يتربٜض َٓع تهٜٛٔ دٝؿ َقضٟ قٟٛ -ب

محاٜر١ املقراحل ا٭دٓبٝر١ ٚمحاٜر١ ا٭قًٝرات ؾر٢ َقرض يتربٜرض تزخًرٗا ؾر٢            -ز

 ؽ٦ٕٛ َقض ايزاخ١ًٝ 

 ايتقضف ؾ٢ ايغٛرإ  -ر

 ّ :8711فرباٜط  11تكطٜح  * إصتاظات ) ْتا٥ر (
 أعطٞ ملقض سل ٚمع رعتٛص ٜهٕٛ أعاؼ يًشهِ -1

 ّ "1922صؾع يكب سانِ َقض َٔ عًطإ إىل ًَو " ؾ٪ار ا٭ٍٚ َاصؼ  -2

سقٍٛ َقض ع٢ً ايزعتٛص ٚبزا١ٜ املضس١ً ايًٝرباي١ٝ بعز إٔ نإ َقرزص   -3

 ايغًطات ٖٛ اؿانِ 

 ّ ع٢ً اذتٝا٠ ايًٝرباي١ٝ ف٢ َكط ( .1187ّ ) أثط زغتٛض 8711* تٛدٝ٘ ايٓكس يسغتٛض 
 تزخٌ املًو ؾ٪ار يٝٓظع عًطات تتٝح ي٘ ايتشهِ ؾ٢ ؽ٦ٕٛ اؿهِ صغِ إصار٠ ا٭١َ  -1

 سك٘ ؾ٢ سٌ ايربملإ رٕٚ قٝز أٚ ؽضط -أ

 إقاي١ ايٛطاص٠ َُٗا ساطت َٔ ثك١ ا٭١َ . -ب

 ّ ع٢ً ْقٛل َتعاصم١ .1923اؽتٌُ رعتٛص  -2

قرضصت إٔ   23غًطات ٚأخضٟ تعطًٗا َجٌ املار٠ ْقٛل ػعٌ ا٭١َ َقزص اي

ا٭َرر١ َقررزص ايغررًطات يهررٔ املًررو ؾعًٝررًا ظررٌ ٖررٛ َقررزص ايغررًطات َععررِ         

 املضس١ً ايًٝرباي١ٝ 

 ّ بعض املبازئ ايًٝرباي١ٝ :8711تهُٔ زغتٛض 
ا٫دتُراع ٚتهرٜٛٔ اؾُعٝرات     -ا٫عتكرار   –ايقشاؾ١  –سض١ٜ ) إبزا٤ ايضأٟ  -1

 ٕ (ٚا٭سظاب ؾ٢ سزٚر ايكاْٛ

َغاٚا٠ مجٝع املقضٜني ؾ٢ ايتُتع باؿكٛم املز١ْٝ ٚايغٝاع١ٝ َٚا عًِٝٗ  -2

 َٔ ٚادبات أَاّ ايكإْٛ

 سض١َ املٓاطٍ ٚسض١َ املًه١ٝ ٫ٚ تٓظع َٔ أسز إ٫ يًُٓؿع١ ايعا١َ بؾضط تعٜٛن٘ -3

 سعض ايضقاب١ ع٢ً ايقشـ إ٫ ؿُا١ٜ اجملتُع َٔ ا٭ؾهاص اهلزا١َ  -4

 بني ايغًطات ايج٬خ ايتؾضٜع١ٝ ٚايتٓؿٝش١ٜ ٚايكنا١ٝ٥  أخش مببزأ ايؿقٌ -5

 ايغًط١ ايتؾضٜع١ٝ ٜت٫ٖٛا ايربملإ ايشٟ ٜنِ ممجًٞ ايؾعب املٓتدبني -أ

ايغررًط١ ايتٓؿٝشٜرر١ ٜت٫ٖٛررا املًررو يهٓرر٘ غررري َغرر٦ٍٛ ٜٚت٫ٖٛررا بٛاعررط١         -ب

 ٚطصا٥٘ " ايٛطاص٠ َغ٦ٛي١ أَاّ ايربملإ ٚيٝػ أَاّ املًو "

 َهسْٚايس : –ٚنات غعس * ْتا٥ر فؿٌ َفا
 قٝاّ َقضٜني باغتٝاٍ قا٥ز ع٢ً اؾٝؿ املقضٟ ايغضراص " ايغري يٞ عتاى  -1

 إعكاط أٍٚ سه١َٛ ؽعب١ٝ َٓتدب١ بإصار٠ ايؾعب -2

 * ْتا٥ر : اغتٝاٍ ايػري يٞ غتاى قا٥س عاّ ادتٝـ املكطٟ :
 إعكاط أٍٚ سه١َٛ ؽعب١ٝ َٓتدب١ بإصار٠ ايؾعب ؾ٢ َقض -1

 ًرتا ايؿضف١ ٚقزَت يغعز طغًٍٛ إْشاص ؽزٜز ايًٗذ١ .اْتٗظت ال -2

 َنُٕٛ اإلْشاص :

 رؾع تعٜٛض ْقـ ًَٕٝٛ دٓٝ٘ -أ

 عشب اؾٝؿ املقضٟ َٔ ايغٛرإ " ؾقٌ ايغٛرإ ؾعًًٝا عٔ َقض " -ب

أَضت بضٜطاْٝرا قٛاتٗرا براست٬ٍ مجراصى اإلعرهٓزص١ٜ ؾرأصغِ عرعز طغًرٍٛ          -ز

 ع٢ً ا٫عتكاي١ 

 ّ بني َكط ٚبطٜطاْٝا :1787* أغباب عكس َعاٖس٠ 
ّ بغبب غظٚ إٜطايٝا 1935تٛتض املٛقـ ايزٚيٞ ؾ٢ عٗز تٛؾٝل ْغِٝ ْٛؾُرب  -1

 ّ ٚأْشص بٓؾٛب سضب عامل١ٝ .1935اؿبؾ١ 

 طًب ايٛؾز إدضا٤ َؿاٚمات َع بضٜطاْٝا بؾإٔ ايتشؿعات ا٭صبع١ ٚتٗضبت -2

عاَرٌ َرع   فضح ٚطٜض خاصد١ٝ بضٜطاْٝا فٌُٜٛ ٖٛص تؿنرٌٝ بضٜطاْٝرا ايت   -3

 َقض عض١ٜ رٕٚ قٝٛر

 * ْتا٥ر اغتكاي١ ٚظاض٠ تٛفٝل ْػِٝ :
 ّ بٗزف اْتدابات سضٙ 1936عٗز املًو بض٥اع١ ايٛطاص٠ إىل ع٢ً َاٖض ٜٓاٜض  -1

ّ بتررأيٝـ ٚؾررز املؿاٚمررات َررع اؿهَٛرر١  1936فررزص َضعررّٛ ًَهررٞ ؾرباٜررض   -2

 ايربٜطا١ْٝ ٚمل ٜؾرتى ؾٝٗا اؿظب ايٛطين

 ّ بإدضا٤ ا٫ْتدابات ايعا١َ جملًػ ايٓٛاب ٚايؾٝٛذ1936صؼ فزص َضعَٛني ؾ٢ َا -3

 ّ بني َكط ٚبطٜطاْٝا :8717* ْكٛم َعاٖس٠ 
اْتٗا٤ است٬ٍ َقض عغهضًٜا بكٛات الًرتا َرع اعرتُضاص قرٛات اسرت٬ٍ ؾر٢       -1

 بعض املٓاطل

 اْنُاّ َقض يعن١ٜٛ عقب١ ا٭َِ باعتباصٖا رٚي١ َغتك١ً سات عٝار٠  -2

 اطات ا٭دٓب١ٝإيػا٤ اإلَتٝ -3

تك١ٜٛ اؾٝؿ املقضٟ بزصد١ متهٓ٘ َٔ ايزؾاع عٔ قٓرا٠ ايغرٜٛػ مبؿرضرٙ     -4

 عٓز٥ش ػًٛ ايكٛات ايربٜطا١ْٝ اؿًٝؿ١ عٔ َقض

إيػررا٤ إراص٠   –عررشب مجٝررع املررٛظؿني ايربٜطرراْٝني َررٔ اؾررٝؿ املقررضٟ        -5

اعتباص َقض َغ٦ٛي١  –خضٚز ايعٓقض ا٭ٚصبٞ َٔ ايبٛيٝػ  –ا٭َٔ ا٭ٚصب١ٝ 

 ٔ محا١ٜ ا٭داْب .ع

سضٜرر١ َقررض ؾرر٢ عكررز املعاٖررزات ايغٝاعرر١ٝ َررع ايررزٍٚ ا٭دٓبٝرر١ ؽررضط أ٫   -6

 تتعاصض َع املعاٖز٠ 

إصداع اؾٝؿ املقضٟ يًغٛرإ ، ٚاعرتاف بضٜطاْٝا باإلراص٠ املؾرتن١ َرع   -7

 َقض يًغٛرإ .

 

 ّ :8717* ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً َعاٖس٠ 
 ّ :8716شاؽ ٚإعاز٠ سهَٛات األق١ًٝ زٜػُرب * أغباب إقاي١ املًو يٛظاض٠ ايٓ

 ؼٍٛ ايع٬ق١ بني َقض ٚبضٜطاْٝا َٔ است٬ٍ إىل ؼايـ  -1

مجاع١ َقض ايؿترا٠ " ايريت    –ظٗٛص قٟٛ عٝاع١ٝ دزٜز٠ " مجاع١ اإلخٛإ  -2

 إٜطايٝا (  –ؼايؿتا َع املًو ؾاصٚم مز ايٛؾز ٚمت٬ٕٝ يكٟٛ احملٛص ) أملاْٝا 

 قض املًهٞ ٚعٝطضت٘ :اطرٜار ْؿٛس ايك -3

 اعت٤٬ املًو ايؾاب ؾاصٚم ايعضـ -أ

 تعٝني ع٢ً َا ٖٛ فاسب املٍٝٛ احملٛص١ٜ ص٥ٝغًا يًزٜٛإ املًهٞ -ب

 ( .تسخٌ بطٜطاْٝا إلغكاط سهِ ايككط ٚتعٝني ٚظاض٠ ايٓشاؽ  )ّ 8781* أغباب سازخ فرباٜط 
ؾرر٢ عٗررز  ٚقررٛع فررزاّ بررني بضٜطاْٝررا ٚاملًررو ؾرراصٚم بغرربب َٝٛيرر٘ احملررٛص         -1

 سه١َٛ سغني عضٟ 

ؾرباٜرض ( تؾرذٝع صَٚٝرٌ ايكا٥رز ا٭ملراْٞ عٓرز        2ؼضٜو ايكقض َعاٖضات )  -2

 ٚفٍٛ قٛات احملٛص إىل اؿزٚر املقض١ٜ بغكٛط بٓػاطٟ .

ّ إلعررركاط سهَٛررر١ ايكقرررض  1942ؾرباٜرررض  4اؿرررارخ : قرررزَت بضٜطاْٝرررا إْرررشاص  

 ٚتعٝني ايٓشاؼ

 صؾض ايظعُا٤ ٚاملًو اإلْشاص 

 ّ :8781فرباٜط  8فرباٜط ٚضفض اإلْصاض ايربٜطاْٞ  8ازخ * ْتا٥ر س
ؼضٜررو بضٜطاْٝررا ربابررات أساطررت بكقررض عابررزٜٔ ـًررع املًررو ؾرراصٚم عررٔ       -

 ايعضـ ْتر عٔ سيو :

 قبٌ املًو اإلْشاص ايربٜطاْٞ ؾ٢ ايًشع١ ا٭خري٠ -أ

 نًـ املًو َقطؿٞ ايٓشاؼ ص٥ٝػ سظب ا٭غًب١ٝ بتأيٝـ ايٛطاص٠ -ب

  ايربٜطاْٞ عٔ عظٍ املًو تضادع ايغؿري -ز

 ّ  8711سهَٛات االق١ًٝ بعس اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ست٢ ثٛض٠ ٜٛيٝٛ 
 اعتبز املًو ؾاصٚم باؿهِ َغتعًٝٓا بأسظاب ا٭ق١ًٝ َجٌ أبٛٙ -1

 ناْت عٗٛر سهَٛات ا٭ق١ًٝ عٗٛر عزّ اعتكضاص  -2

 ايٓكضاؽٞ قُٛر ؾُٗٞ –قتٌ اثٓإ َٔ ص٩عا٤ ايٛطاصات ُٖٚا أمحز َاٖض  -أ

قٜٛررت سضنرر١ اإلخررٛإ ٚنْٛررت ؾررضم َررٔ اؾٛايرر١ ٚتٓعررِٝ عررضٟ قرراّ        -ب

ٚقتًت ايٓكضاؽٞ ايشٟ قاّ عًٗا  –بايتؿذريات ٚا٫غتٝا٫ت ايغٝاع١ٝ   

  ّ 8717* ْتا٥ر إيػا٤ َعاٖس٠ 
 ّ بايهؿاح املغًح حم ايكٓا٠ 1936ٖز٠ اصتباط إيػا٤ َعا -

 ٖادِ ايؿزا٥ٝني املعغهضات ايربٜطا١ْٝ -1

 عُزت اؿه١َٛ إىل طٜار٠ عزر دٓٛر ) ايؾضط١ ( بًٛنات ايٓعاّ ملغاعز٠ ايؿزا٥ٝني . -2

ّ يٓرظع عر٬ح   1952ٜٓراٜض   25سافض اإللًٝرظ َربين قاؾعر١ اإلمساعًٝٝر١      -3

 دٓٛر بًٛنات ايٓعاّ 

 ّ :8711ٜٛيٝٛ  11* ايعٛاٌَ اييت أزت إىل قٝاّ ثٛض٠ 
 ص اينباط ايٛط١ٝٓ ايؾبإ ٖٛ :نإ اهلزف ايض٥ٝغٞ ايشٟ تضنظت عًٝ٘ أؾها -1

 ّ مل ت٪ر إىل اعتك٬ٍ سكٝك1936ٞؼضٜض َقض َٔ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ ٭ٕ َعاٖز٠ 

ّ َررٔ أنرررب عٛاَررٌ ايغرردط ٚايػنررب ؾرر٢      1948ناْررت سررضب ؾًغررطني    -2

 ْؿٛؼ اينباط ايؾبإ 

أرصنٛا بأْؿغِٗ ِٖٚ ؾ٢ عاسات ايكتاٍ َكزاّ دضّ ايٓعاّ اؿانِ ٚع٢ً  -

اصٚم عٓزَا أصعًٛا دٝؿ َقض إىل اؿضب رٕٚ تزصٜب ٚاعتعزار صأع٘ املًو ؾ

 ٚب٬ أعًش١ أٚ سخا٥ض أٚ َعزات ناؾ١ٝ ؾًكٞ اهلظ ١ 

 : بًؼ ايٛمع ايغٝاعٞ أٚاخض ايعٗز املًهٞ أققٞ رصدات ايؿغار ٚا٫م٬ٍ -3

 ناْت ايب٬ر تضطذ ؼت سٍ ٚبطؿ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ  -أ

 ٜت٘ام٬ٍ ْعاّ اؿهِ ٚرٜهتاتٛص -ب

 ؾغار ا٭سظاب ٚايقضاع احملتزّ بٝٓٗا يًٛفٍٛ إىل َكاعز اؿهِ -ز

 :ٚاجتاٙ ايهباط ف٢ ايعٌُ ايػٝاغ٢  * أغباب ظٗٛض تٓعِٝ ايهباط األسطاض 
تضنظت اؾهاص اينباط ايرٛطٓني عًر٢ ٖرزف اعاعر٢ ٖرٛ ؼضٜرض َقرض َرٔ          -1

  مل ت٪ر اىل اعتك٬ٍ سكٝك٢  1936ا٫ست٬ٍ ايربٜطا٢ْ ٫ٕ َعاٖز٠ 

ّ أثرضًا نربريًا ؾر٢ ؽرعٛص مرباط اؾرٝؿ بإٖاْر١        1942ؾرباٜرض   4نإ ؿارخ -2

 نضاَتِٗ ؾعكزٚا ادتُاعات بٓارٟ اينباط بايظَايو يبشح املٛقـ .

 ٖظ ١ اؾٝؿ ؾ٢ ؾًغطني ٚاْهؾاف ؾنا٥ح ايٓعاّ املًهٞ أرت إىل : -3

خًل صابط١ ؾهض١ٜ َؾرتن١ برني اينرباط ايؾربإ َرٔ ا٫ػاٖرات ايغٝاعر١ٝ       

ًؿ١ ٖٚٞ ا٭عراؼ ايرشٟ برين عًٝر٘ ايبهباؽرٞ مجراٍ عبرز ايٓافرض تٓعرِٝ          املدت

 اينباط ا٭سضاص بعز عٛر٠ اؾٝؿ َٔ ؾًغطني .

 ْتا٥ر إع٬ٕ ْتا٥ر اْتدابات ْارٟ اينباط َٓقـ ايًٌٝ :

ّ أٍٚ اْتقاص وككر٘ اينرباط ا٭سرضاص    1952ؽٗزت ايزقا٥ل ا٭ٚيٞ َٔ عاّ  -1

 اإلراص٠ بأغًب١ٝ مد١ُبؿٛط ايًٛا٤ قُز لٝب بض٥اع١ فًػ 

 ؾاطت قا١ُ٥ اينباط ا٭سضاص ؾٛطًا عاسكًا -2

إفضاص املًو ؾاصٚم ع٢ً متجٌٝ ع٬ح اؿزٚر بعنٛ ؾ٢ فًػ إراص٠ ْرارٟ  -3

 اينباط 

 ّ :8711كست اهل١٦ٝ ايتأغٝػ١ٝ يتٓعِٝ ايهباط األسطاض ) دت١ٓ ايكٝاز٠ ( ايكٝاّ بايجٛض٠ ع* 
 بٓا٥٘ راخٌ اؾٝؿ كتًـ ا٭عًش١ ٚايٛسزات٫عتهُاٍ تٓعِٝ اينباط ا٭سضاص  -1

 ٚدٛر أدٗظ٠ أَٔ َتعزر٠ َجٌ املدابضات اؿضب١ٝ ٚايبٛيٝػ ايغٝاعٞ ٚأدٗظ٠ املًو  -2

 مل تهـ املدابضات ايربٜطا١ْٝ ٚا٭َضٜه١ٝ ْؾاطٗا عجًا عٔ اينباط ا٭سضاص -3
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 ٛض٠ :* اجتاٙ دت١ٓ تٓعِٝ ايهباط األسطاض بايتعذٌٝ ٚتكسِٜ َٛعس ايج
ّ املًو ع٢ً 1952ٜٓاٜض  26أدربت ساي١ ايؿٛم٢ ايغا٥ز٠ بعز سضٜل ايكاٖض٠  -1

 تؾهٌٝ ٚطاصات َتتاي١ٝ رٕٚ اْتدابات ٚص٩عا٥ٗا غري َٓتُني ٭سظاب

ّ ؾعكررزت ؾٓرر١  1952ٜٛيٝررٛ  16قررضص سررٌ فًررػ إراص٠ ْررارٟ اينررباط ؾرر٢     -2

 ٛقـايكٝار٠ بض٥اع١ عبز ايٓافض ث٬خ ادتُاعات َتتاي١ٝ يبشح امل

نرإ غررضض املًررو َٚرٔ تعررٝني إمساعٝررٌ بررو ؽررئٜ ٚطٜررضًا يًشضبٝرر١ ٖررٛ     -3

 ايتٓهٌٝ باينباط بؾت٢ ايٛعا٥ٌ َٔ طضر َٔ اـز١َ أٚ اعتكاٍ أٚ تؾضٜز

 ّ ف٢ اجملاٍ ايػٝاغٞ :8711* إصتاظات ثٛض٠ ٜٛيٝٛ 
 ّ 1952ؾ٢ رٜغُرب  1923إيػا٤ رعتٛص  -1

ّ ٚتعررٝني ايًررٛا٤ قُررز لٝررب 1953إيػررا٤ املًهٝرر١ ٚإعرر٬ٕ اؾٗٛصٜرر١ ْٜٛٝررٛ  -2

 أٍٚ ص٥ٝػ ؾُٗٛص١ٜ َقض 

 ّ 1953سٌ مجٝع ا٭سظاب ايغٝاع١ٝ َٚقارص٠ مجٝع أَٛاهلا يقاحل ايؾعب ٜٓاٜض  -3

 ّ ؾكضص ؾٝٗا :1954تٛقٝع اتؿاق١ٝ اؾ٤٬ أنتٛبض  -4

ؽرٗض ٚخرضز آخرض     20د٤٬ ايكرٛات ايربٜطاْٝر١ عرٔ ا٭صامرٞ املقرض١ٜ خر٬ٍ        -أ

 ّ 1956ؾٛز ؾ٢ ْٜٛٝٛ 

 1956ّٜٛيٝٛ  26تأَِٝ ايؾضن١ ايعامل١ٝ يكٓا٠ ايغٜٛػ  -ب

 ّ ف٢ ايعضاع١ :8711* إصتاظات ثٛض٠ ٜٛيٝٛ 
عًُرررت عًررر٢ ايٓٗرررٛض بايظصاعررر١ ٚاعتقررر٬ح ا٭صامرررٞ ايقرررشضا١ٜٚ ؾررر٢      -1

 َزٜض١ٜ ايتشضٜض ٚايٛارٟ اؾزٜز 

ّ ٚأْكرررش َقرررض َرررٔ أخطررراص  1970اٖتُرررت ببٓرررا٤ ايغرررز ايعرررايٞ ايرررشٟ ألرررظ    -2

 ٚاؾؿافايؿٝنإ 

* إدطا٤ات ) دٗٛز ( ثٛض٠ ٜٛيٝٛ ف٢ ايتٛغع ف٢ االْتاز ايكٓاعٞ ٚإْؿاا٤ املؿاطٚعات ايكآاع١ٝ    
 يعٜاز٠ ايسخٌ ايكَٛٞ :

 تٛيٝز ايهٗضبا٤ َٔ خظإ أعٛإ -1

 ايتٛعع ؾ٢ اعتدضاز ايبرتٍٚ ٚإقا١َ َٓؾ٦ات تهضٜضٙ  -2

 ٗينتزعِٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ ٚإْؾا٤ ايعزٜز َٔ َضانظ ايتزصٜب امل -3

 إقا١َ َقٓع اؿزٜز ٚايقًب ؾ٢ سًٛإ َٚقٓع ا٭مسز٠ ؾ٢ أعٛإ  -4

إْؾا٤ املقاْع اؿضب١ٝ يتُز ايكٛات املغرًش١ املقرض١ٜ ٚايعضبٝر١ با٭عرًش١      -5

 ٚايشخا٥ض ٚايعتار اؿضبٞ

 إقا١َ فٓاعات دزٜز٠ ٚايتٛعع ؾ٢ ايقٓاعات ايكا١ُ٥ -6

 كط١ٜ :ّ يتٓؿٝط ايتذاض٠ امل8711* إدطا٤ات ثٛض٠ ٜٛيٝٛ 
 ؾتح أعٛم خاصد١ٝ يًُٓتذات املقض١ٜ  -1

 ٚدٗت ػاص٠ َقض اـاصد١ٝ إىل ناؾ١ ب٬ر ايعامل -2

 متقري ايبٓٛى ٚؽضنات ايتأَني ٚٚنا٫ت ا٫عتريار ٚايتقزٜض -3

تٛيررررت ايعٓافررررض املقررررض١ٜ َررررٔ صدرررراٍ ا٫قتقررررار ٚعُرررراٍ إراص٠ ايبٓررررٛى        -4

 ٚايؾضنات ٚامل٪عغات بعز متقريٖا

 ّ ٖٛ حتكٝل ايعساي١ االدتُاع١ٝ :8711طابع يجٛض٠ ٜٛيٝٛ * نإ املبسأ اي
تعُرررِٝ فاْٝررر١ ايتعًرررِٝ ؾررر٢ نرررٌ املضاسرررٌ ايتعًُٝٝررر١ مبرررا ؾٝررر٘ ايتعًرررِٝ    -1

 اؾاَعٞ

 إفزاص قٛاْني ايتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ ٚاملعاؽات يًُٛظؿني ٚايعُاٍ -2

 سزرت عاعات ايعٌُ بغبع عاعات ًَٜٛٝا -3

ات ايؾرضنات ٚاملقرراْع ٚخققرت هلررِ   أؽرضنت ايعُرراٍ ؾر٢ فررايػ إراص   -4

 ْغب١ ؾ٢ ا٭صباح :

 اٖتُت باملضأ٠ ؾُٓشتٗا سكٗا ؾ٢ ايرتؽح ٚا٫ْتدابات -5

 ّ ف٢ اجملاٍ ايسٚيٞ :8711* إصتاظات َٚبازئ ثٛض٠ ٜٛيٝٛ 
قاصبررر١ ا٫عرررتعُاص بهرررٌ فرررٛصٙ ٚأؽرررهاي٘ َٚغررراعز٠ ايؾرررعٛب ؾررر٢ أعرررٝار   -1

 أؾضٜكٝا ع٢ً ايتشضص َٓ٘ 

  أس٬ف ايعغهض١ٜ ا٭دٓب١ٝ :صؾض ا٫ْنُاّ إىل -2

ساٚيرت بضٜطاْٝرا    –اييت عاعزت ايزٍٚ ايػضب١ٝ يتهٜٛٓٗا ٚدض َقرض ٚايرزٍٚ ايعضبٝر١    

 تضنٝا (  –ّ ) ايعضام 1955ٚاي٫ٜٛات املتشز٠ مِ َقض إىل سًـ بػزار ؾرباٜض 

قاّٚ ايض٥ٝػ عبز ايٓافض بؾز٠ نٌ قا٫ٚت بضٜطاْٝرا ٚاي٫ٜٛرات املتشرز٠     -

 ض أٚ أ١ٜ رٍٚ عضب١ٝ أخضٟايؿاؽ١ً ينِ َق

 تبين عٝاع١ اؿٝار٠ اإلهابٞ ٚعزّ ا٫مٝاط يًهتًتني ايؾضق١ٝ ٚايػضب١ٝ . -3

ّ ٚاؽررتنت  1955ػًٞ سيرو ؾر٢ رٚص ؾر٢ َر٪متض باْرزْٚر بإْزْٚٝغرٝا أبضٜرٌ        

 رٚي١ متجٌ أنجض َٔ ْقـ عهإ ايعامل  29ؾٝ٘ 

 ( ّ 8776 – 8717ّ ) عاَٞ 8711 * أغباب تعطض َكط يًُؤاَطات االغتعُاض١ٜ بعس ثٛض٠ ٜٛيٝٛ
 عٝاعات ثٛص٠ ٜٛيٝٛ ٚإلاطاتٗا ٚرعُٗا يجٛصات ايزٍٚ ايعضب١ٝ  -1

 صؾض َقض ايزٚصإ ؾ٢ ؾًو ا٭س٬ف ايػضب١ٝ -2

 صؾنٗا ايغٝاعات ا٫عتعُاص١ٜ ٚايتأٜٝز ايػضبٞ يًٝٗٛر -3

 ارتاَؼايفكٌ 
   ا٢ْ ف٢ املؿطم  اثط ٚقٍٛ ستُس ع٢ً اىل ارتًٝر ع٢ً ايٓؿاط االغتعُاض٣ ايربٜط

ّ ؾضمت َعاٖز٠ ايقًح ايعا١َ ع٢ً ؽٝٛذ إَاصات اـًٝر ْقت 1820ٜٓاٜض  -1

 ع٢ً : ؼضِٜ ايكضف١ٓ ٚػاص٠ ايضقٝل يغًط١ٓ عُإ.
ػرررزرت ٖرررشٙ املعاٖرررزات يغرررٓٛات ؾكاَرررت بضٜطاْٝرررا برررزٚص ايتشهرررِٝ ؾررر٢      -2

 املٓاطعات بني ايؾٝٛذ.
ّ 1891َرع عرًطإ َغركط     ١أخشت ٖشٙ املعاٖزات ؽهٌ اؿُا١ٜ ايربٜطاْٝر  -3

 ّ.1899َٚع أَري ايهٜٛت 

 

 

 ّ.8116ستُس ع٢ً ف٢ ايُٝٔ باغِ ايػًطإ ايعجُا٢ْ  »ظٗٛض  «ْتا٥ر ٚقٍٛ 
 ّ( . 1839أعضعت باست٬ٍ عزٕ )ٜٓاٜض  -أ

ر تعٗز ؾٝٗا : بتأَني ايطضم ، َضاقب١ أتباع٘ عكزت اتؿاق١ٝ َع عًطإ ؿ -ب

 ، َٓعِٗ َٔ َكا١َٚ ا٫لًٝظ.

 : اذتكاض االقتكاز٣ ايص٣ فطنت٘ اصتًرتا ع٢ً فطْػا أثٓا٤ َعاضى ايجٛضات ايفطْػ١ٝ. ْتا٥ر
٫عرتريار ايكُرح    استؿعت ؾضْغا بع٬قرات طٝبر١ َرع اؾظا٥رض قبرٌ است٬هلرا :      

َٓٗررا ٚمل تهررٔ تررزؾع ايررجُٔ ؾررٛصًا ٚعًرر٢ عرربٌٝ ا٫ؾرررتاض ؾأفرربشت َزٜٓرر١       

ّ ؾُاطًرت  1800ر عراّ  طايبرت سهراّ اؾظا٥رض بايغرزا     –يًذظا٥ض مببايؼ نبري٠ 

ًَٝرٕٛ   7إىل  24تايؿت ؾ١ٓ َايٝر١ ؾر٢ براصٜػ خؿنرت ايرزٜٕٛ َرٔ        –ؾضْغا 

 ّ.1826ؾضْو ٚمت اب٬ؽ سانِ اؾظا٥ض أغغطػ 
 ْتا٥ر : االؾتبانات بني ايػفٔ ادتعا٥ط١ٜ ٚغفٔ بابا ضَٚا ف٢ ايبشط املتٛغط :

 اغتُٓت ؾضْغا ايؿضف١ يًُُاط١ً ؾ٢ تغزٜز ايزٜٕٛ.  -1

 اؾظا٥ض بايتعٜٛض عٔ عؿٔ ايبابا.طايبت  -2
(ّ : طايبرررررت 1830-1827سقررررراص ايغرررررؿٔ ايؿضْغررررر١ٝ يؾررررراط٧ اؾظا٥رررررض )    -3

 اؾظا٥ضٜني بر : 
 ايتٛقـ عٔ مماصع١ ايكضف١ٓ ايبشض١ٜ.  -أ

 إعار٠ َا اخش َٔ عؿٔ ايباب.  -ب

 ا٫عرتاف بايضعا١ٜ ا٭ٚىل يؿضْغا ؾ٢ اؾظا٥ض.  -ز

 ايتٓاطٍ عٔ يزٜٕٛ. -ر
 عبسايكازض ادتعا٥ط٣ ف٢ َكا١َٚ ايفطْػٝني :زٚض األَري 

 تؿاِٖ َع٘ ايؿضْغٕٝٛ أنجض َٔ َض٠ :  –ؽهٌ ارص٠ عافُتٗا بغهض٠  –ْعِ املكا١َٚ 

ّ اعرتؾررٛا برر٘ سررانِ عًرر٢ ٚعررط ٚغررضب     1834عكررزٚا اتؿاقٝرر١ ر٣ َٝؾررٌٝ    -أ

 ْعِ ايؿضْغٕٝٛ أْؿغِٗ ٚؽٓٛا ٖذُات ع٢ً املكا١َٚ رٕٚ ْتٝذ١.  –اؾظا٥ض 

 ّ.1837ّ ْكنٖٛا باست٬ٍ قغطٓط١ٓٝ 1835اٖز٠ ايتؿ١ٓ عكزٚا َع -ب
 ّ.8186أغباب ٖعمي١ ٚاغتػالّ األَري عبسايكازض ادتعا٥ط٣ 

 ققؿت ؾضْغا طٓذ١ بؾز٠ : ْتر عٔ سيو :  -1

 عزّ اعتُضاص َضانؿ ؾ٢ رعِ املكا١َٚ.  -أ

 َٔ اعتدزاّ ا٭صام٢ املضانؾ١ٝ ؾ٢ املكا١َٚ. ا٭َري سضَإ  -ب

 ح ايؿضْغ٢.تؿٛم ايغ٬ -2 
 ّ.8111أٜس : عًُت فطْػا ع٢ً اغتػالٍ َٛاضز ادتعا٥ط بعس استالٖا عاّ 

 ّ : 1830ناْت اؾظا٥ض َٛصرًا ٖاًَا َٔ َٛاصر اـظا١ْ ايؿضْغ١ٝ بعز است٬هلا 

 فارصٚا ا٭صام٢.  -أ

 َٓح اينٝاع ايؿضْغٝني.  -ب

 ٛص. اعتٛيت ؽضنا٥ِٗ ع٢ً َغاسات ٚاعع١ يظصاع ايهضّٚ ٫ْتاز اـُ -ز

 اعتػًٛا َٓادِ اؿزٜز ٚايؿٛعؿات ٚايٓشاؼ ٚايظْو.  -ر

 أْؾأٚا ايعزٜز َٔ املقاْع َٚزٚا ايغهو اؿزٜز١ٜ. -ٖر
 تعسزت ايتٝاضات ايٛط١ٝٓ ف٢ ادتعا٥ط بني اذتطبني ايعاملٝتني  

مجاعرر١ عًُررا٤   «ظٗررضت سضنرر١ ٚطٓٝرر١ إعرر١َٝ٬ يًشؿرراظ عًرر٢ ٖٜٛتٗررا     -1

٢ اؿؿراظ عًر٢ اؾُٗٛصٜر١ اؾظا٥ضٜر١     ٚنإ هلا ايؿنرٌ ؾر   »ّ 1926اؾظا٥ض 

 ايعضب١ٝ اإلع١َٝ٬.
نررإ َررٔ رعررا٠ ا٫ْررزَاز عبرراؼ ؾضسررإ ٭ٕ ؽررضو١ نرربري٠ َررٔ َجكؿرر٢   -2

 اؾظا٥ض تهْٛت ع٢ً ايطضٜك١ ايؿضْغ١ٝ.
 ّ.1928ظٗض تٝاص ؼضص٣ بظعا١َ َاىل اؿاز ؽهٌ ل١ُ مشاٍ أؾضٜكٝا -3

ّ تٝاص ايكَٛٝر١  1952اح ثٛص٠ ٜٛيٝٛ تظعُت َقض بعز ل زٚض َكط ف٢ اغتكالٍ ادتعا٥ط :

 ايعضب١ٝ ٚؼضٜض ايب٬ر ايعضب١ٝ َٔ ا٫عتعُاص. 

 عٓٛات.  8ّ ٚاعتُضت 1954أعًٓت ايجٛص٠ اؾظا٥ض١ٜ َٔ ايكاٖض٠ ْٛؾُرب -1

 رعُتٗا باملاٍ ٚايغ٬ح -2

 ٚمع اَهاْات ا٫ع١َٝ٬ ؾ٢ خزَتٗا. -3

 ْتا٥ر َػاْس٠ َكط يجٛض٠ ادتعا٥ط  
زٚإ ايج٬ثر٢ بض٥اعر١ در٢ َٛيٝر١ ٫خرضاز َقرض َرٔ        ؽاصنت ؾضْغرا ؾر٢ ايعر   

 َعضن١ اعتك٬ٍ اؾظا٥ض

 اْتكاضات َكط ايسبًَٛاغ١ٝ :  
قاَررت بٓؾرراط ٚاعررع ؾرر٢ املرر٪متضات ايزٚيٝرر١ . اعتقررزصت قررضاص َررٔ اؾُعٝرر١    

 ّ..1960ايعا١َ يٮَِ املتشز٠ عل اؾظا٥ض ؾ٢ ا٫عتك٬ٍ 
 ّ.8118أغاب استالٍ فطْػا يتْٛؼ عاّ 

٤٬ٝ عًرر٢ اؾظا٥ررض دررظ٤ َررٔ َؾررضٚع ؾضْغرر٢ نرربري يتهررٜٛٔ       نررإ ا٫عررت -1

 إَرباطٛص١ٜ ؾضْغ١ٝ ؾ٢ مشاٍ أؾضٜكٝا.

عرررزّ اعرررتطاع١ ا٭عرررض٠ ايكضًَٓٝررر١ ؾررر٢ طرررضابًػ ٫ٚبابرررات ترررْٛػ عًررر٢     -2

 ايتقز٣ ي٬عتعُاص ايؿضْغ٢.
 اؽاس ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ َٛاقـ عًب١ٝ َٔ ا٫عتعُاٍ ايؿضْغ٢ يًذظا٥ض.

 ٢ً إْكاش ططابًؼ ٚتْٛؼ َٔ اإلغتعُاض :عًُت ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ع
 ٚسهِ ايب٬ر سهًُا َباؽضًا  1835لح ايغًطإ ؾ٢ طضر ا٭عض٠ ايكض١ًَٝٓ َٔ طضابًػ  -1

ؾاعرتمررت ؾضْغررا عذرر١ إٔ يتررْٛػ   1836بعررح بكطررع سضبٝرر١ إىل تررْٛػ   -2

 نٝإ َغتكٌ .

 : 8178ّظاز ايتسخٌ األدٓ  ف٢ تْٛؼ بعس 
زٜزٜررر١ ٚبرررضم َٚرررٛا٢ْ يؾرررضنات ؾضْغررر١ٝ    ْؿرررشت ؾررر٢ عٗرررزٙ َؾرررضٚعات عرررهو س   

نًُررا سقررًت رٚيرر١ نرررب٣ عًرر٢ اَتٝرراط َررٔ سهَٛرر١ تررْٛػ سقررًت       –ٚالًٝظٜرر١ 

اخررض٣ عًرر٢ ْؿررػ ا٫َتٝرراط .. ؾشقررًت الًرررتا ٚؾضْغررا ٚإٜطايٝررا عًرر٢ سررل اَررت٬ى        

 ا٭صام٢ ؾ٢ تْٛػ َجٌ َقض ؾ٢ ؽضم ايكضٚض ا٭دٓب١ٝ ست٢ أؾًغت.
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 ّ :8161ٚغٝا ٚايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ْتا٥ر عكس َعاٖس٠ غإ غتٝفاْٛ بني ض
 ظٗٛص رٚي١ بًػاصٜا أنرب َٔ اي٬طّ .  -1

ناْررت بًػاصٜررا كًررب قررط يضٚعررٝا ؾتعاْٚررا عًرر٢ ا٫دٗرراط عًرر٢ ايزٚيرر١           -2

 ايعجُا١ْٝ يتقبح ؼت ايتٛدٝ٘ ايضٚع٢. 

 صؾنت ايزٍٚ ا٭ٚصب١ٝ ايهرب٣ إٔ ٜقبح ايتٛاطٕ ايزٚىل يقاحل صٚعٝا. -3
فبشت أٚصبا ع٢ً َكضب١ َٔ سضب نرب٣ َٔ أدرٌ َغرتكبٌ   أ ّ :8161َؤمتط بطيني 

ايزٚيررر١ ايعجُاْٝررر١ . رعرررا َغتؾررراص أملاْٝرررا بغرررُاصى ايرررزٍٚ ايهررررب٣ يتغررر١ٜٛ      

 ّ.1878َؾانًٗا ؾ٢ َ٪متض بضيني عاّ 
 .»ّ 1878عًُت ايزٍٚ ايهرب٣ ع٢ً تغ١ٜٛ َؾانًٗا ؾ٢ َ٪متض بضيني  « 8161ّ ْتا٥ر َؤمتط بطيني

 قربل َٔ ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ َع ٚعز بايزؾاع عٓٗا. اقتٓقت الًرتا دظٜض٠  -1

 ٚاؾكت الًرتا ع٢ً اْؿضار ؾضْغا بتْٛػ بعز غنبٗا َٔ ايػزص ايربٜطا٢ْ.  -2

ّ ؿًرـ املاْٝرا   1882خضدت اٜطايٝا ايطاَع١ ؾر٢ ترْٛػ غافرب١ ؾاْنرُت      -3

 ٚايُٓغا ٚاجملض.

 ستاٚالت )غع٢( فطْػا ملػذ اهل١ٜٛ ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ يتْٛؼ : 
 ناْت ايؾدق١ٝ ايعضب١ٝ اإلع١َٝ٬ يتْٛػ أقزص ع٢ً اؿؿاظ ع٢ً ٖٜٛتٗا : 

 تقزت يًؿضْغٝني .  -أ

تعًكررت بؿهررض٠ اؾاَعرر١ اإلعرر١َٝ٬ ؾُرراٍ ايررزٜٔ ا٭ؾػررا٢ْ ٚايغررًطإ         -ب

 اؿُٝز ايجا٢ْ.  ايعجُا٢ْ عبز

 تؾهًت أسظاب ٚط١ٝٓ يًٓناٍ ٚاملطايب١ با٫عتػ٬ٍ. -ز

 ّ ٤8787 فطْػا ايكبض ع٢ً ظعُا٤ تْٛؼ ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً ايكا
 ٚادٗٗت ؾضْغا مذ١ عامل١ٝ  -1

 ّ 1952عضمت ايكن١ٝ ايتْٛغ١ٝ ع٢ً ا٭َِ املتشز٠ ؾ٢ عاّ  -2

ّ ؼررت مررػط ايهؿرراح   1956ٚاؾكررت ؾضْغررا عًرر٢ اعررتك٬ٍ تررْٛػ َرراصؼ       -3

 ايٛطين ٚايزعِ ايعضبٞ ٚايعامل٢ 

 ٍٛ ايسٍٚ ايهرب٣ اْفطازٖا مبطانـ.َٗست فطْػا بكب »ايكفكات االغتعُاض١ٜ ف٢ َطانـ  «
ناْت اٜطايٝرا انجرض ايرزٍٚ َعاصمر١ يؿضْغرا َرٔ درضا٤ املغراي١ ايتْٛغر١ٝ           -1

َكابٌ اْؿضار  »املػضب  «تٓؿضر ؾضْغا مبضانؿ  1902ؾأصختٗا ؾضْغا بقؿك١ 

 اٜطايٝا بًٝبٝا. 

 ّ. 1904عكزت ايٛؾام ايٛر٣ َع الًرتا  -2

 ٚسقًت أعباْٝا ع٢ً ايزٜٔ. -3

 ّ.8717ب عكس َؤمتط ادتعٜط٠ عاّ أغبا
 ٚادٗت أملاْٝا َعاصم١ ؽزٜز٠ َٔ داْب الًرتا ٚؾضْغا ؾ٢ أنجض َٔ َهإ : 

ّ ملٓرع خرط سزٜرز    1899عكزت الًرتا اتؿاق١ٝ َع ٣رٌ ايقرباح ؾر٢ ايهٜٛرت      -1

 ناظ١ُ ٚنشيو خط طابا. –بػزار  –بضيني 

2-      ٕ َعاصمرررر١  قاَررررت رٚيتررررا ايٛؾررررام الًرررررتا ٚؾضْغررررا بتٛطٜررررع ايٓؿررررٛس رٚ

 َٚغتبعزٜٔ أملاْٝا.
اعًٔ قٝقض أملاْٝا ٚيِٝ ايجا٢ْ َعاصم١ ٖشٙ ايقؿكات َٚغاْز٠ َضانؿ ٚطايبرت   -3

 بعكز َ٪متض رٚىل يًٓعض ؾ٢ املغاي١ املضانؾ١ٝ ٚٚاؾكت ايزٍٚ ايهرب٣.

 ّ 8788سازث١ أغازٜط 
 ساٚيررت أملاْٝررا  اؿررز َررٔ ا٭ْط٬قرر١ ايؿضْغرر١ٝ حم َررضاقؿ بأصعرراٍ قطعرر١ عضٜرر١ اىل  

  ْتر عٓٗاّ  1911أغارٜض 

 أنتؿت املاْٝا بتٓاطٍ ؾضْغا هلا عٔ قطع١ حم ايهْٛػٛ ايؿضْغ١ٝ   -1

 ّ  1912متهٓت ؾضْغا َٔ اع٬ٕ محاٜتٗا ع٢ً َضانؿ  -2

 ٚمعت طٓذ١ ؼت اراص٠ رٚي١ٝ  -3

 زٚض األَري ستُس عبسايهطِٜ ارتطاب٢ ف٢ َكا١َٚ االغتعُاض.
ضانؿ قبٝرٌ اؿرضب ايعاملٝر١    ٚطعت ايزٍٚ ايهرب٣ ْؿٛس ؾضْغا ٚأعباْٝا ؾ٢ َ

ا٭ٚىل ٚأفرررربشت طٓذرررر١ رٚيٝرررر١ .. أخررررشت املكاَٚرررر١ ايٛطٓٝرررر١ ؾرررر٢ ايضٜررررـ   

ا٭عررباب٢ٓ ؽرره٬ً عغررهضًٜا عٓٝؿررًا بكٝررار٠ ا٭َررري قُررز عبررزايهضِٜ اـطرراب٢    

1922/1926.ّ 

 * أعًٔ ايععِٝ ادتال٣ٚ اْهُاَ٘ يًشطن١ ايٛط١ٝٓ ٚعٛز٠ املًو.
  1955اؼ يًعضـ قضصت ؾضْغا اعارت ايغًطإ قُز اـ-1

  1956ايػت اؿُا١ٜ ع٢ً املػضب  -2

ايػررت اعررباْٝا محاٜتٗررا عًرر٢ ايضٜررـ ٚايػرر٢ ايٓعرراّ ايررزٚىل ملٓطكرر١ طٓذرر١    -3

 ٚؼكل يًُػضب اعتك٬هلا . 

 أٜس : آثاض ايتٛغع ايفطْػ٢ ف٢ مشاٍ أفطٜكٝا َٓص َؤمتط بطيني قًل إٜطايٝا.
 اعتعُضت ؾضْغا تْٛػ َطُع اٜطايٝا.  -1

 ّ. 1882اٜطايٝا با٫ْنُاّ يًشًـ ا٭ملا٢ْ ايُٓغا٣ٚ صرت  -2

أعرباْٝا ( مررز أ٣   –بضٜطاْٝرا   –ايُٓغررا  –ّ ) اٜطايٝرا  1887عكرزت َعاٖرز٠    -3

 تٛعع ؾضْغ٢ ؾ٢ يٝبٝا أٚ َضانؿ. 

 صنظت اٜطايٝا دٗٛرٖا مٛ يٝبٝا. -4

 اغباب فؿٌ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ف٢ ايسفاع عٔ يٝبٝا :

 ب١ٝ ف٢ ٜس اٜطايٝا :  غكٛط املسٕ ايػاس١ًٝ ايًٝ
 معؿت املكا١َٚ ايعجُا١ْٝ اَاّ ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ ع٢ً ايغاسٌ ايًٝب٢ .

 عشب ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ دظ٤ َٔ قٛاتٗا يكتاٍ أَاّ ايُٝٔ.  -1

 صؾض ا٫لًٝظ َضٚص قٛات عجُا١ْ عرب َقض.  -2

تعغررض عًرر٢ ايعجُرراْٝني اصعرراٍ قررٛات عررٔ طضٜررل ايبشررض ؿقرراص ا٫عررطٍٛ   -3

  يطضابًػ. ا٫ٜطاىل

 مػط ا٫عطٍٛ ا٫ٜطاىل بؾز٠ ع٢ً دظص ايزٚصٜهآٜظ ايتابع١ يًزٚي١ ايعجُا١ْٝ.   -4

 تؿٛم ا٫ٜطايٝني عضًٜا ٚقٛاتِٗ ايرب١ٜ. -5

 أثط ايػٝاغ١ ايساخ١ًٝ يف اٜطايٝا ع٢ً اذتطن١ ايٛط١ٝٓ يف يٝبٝا  

 ٚأعًٔ تقاعز ق٠ٛ ايؿاؽغت بظعا١َ َٛعٛي٢ٜٓٛ ع٢ً اٜطايٝا  -1
 ٝا٤ ا٫َرباطٛص١ٜ ايضَٚا١ْٝ عع١ٝ ٫س-أ

 إ ايبشض املتٛعط َا ٖٛ ا٫ عض اٜطاىل  -ب

 يٝبٝا دظ٤ ٫ ٜتذظأ َٔ اٜطايٝا  -ز

 ؽٓٛا اهلذُات بهاؾ١ ا٭عًش١ ع٢ً املكا١َٚ ٚاجملاٖز عُض املدتاص.  -2

 ٖعمي١ املكا١َٚ ايٛط١ٝٓ ٚغكٛط عُط املدتاض أغريًا. -1
 ٥ز دضطٜا٢ْاملشابح ٚأسهاّ ا٫عزاّ ٚبطؿ ايكا -

 ايتؿٛم ايعغهض٣.  -

 قاٚي١ ايزٍٚ ايهرب٣ نغب فزاق١ اٜطايٝا ع٢ً سغاب يٝبٝا .  -

ٖعميا١ زٍٚ احملاٛض فا٢     -8اثطت تطٛضات اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ع٢ً سكٍٛ يٝبٝا ع٢ً االغتكالٍ 
 اذتطب  

 َٛقف َكط ايكًب ظٛاض احملط١ ايًٝب١ٝ ف٢ أعكاب اذتطب ايع١ًُٝ ايجا١ْٝ :  -1
 أبعز ا٫لًٝظ ٚايؿضْغٝني عٔ يبٝبا . -أ

 عزّ تؿهٝهٗا .  -ب

 .1951ا٫عتك٬ٍ -ز

 ايػازؽايفكٌ 
 ّ إىل داْب أملاْٝا ٚايُٓػا.8788زخًت ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ اذتطب ايعامل١ٝ األٚىل ْٛفُرب 

 .  »الًرتا ٚؾضْغا  «اعرترار َا اقتٓقت٘ رٍٚ ايٛؾام  -أ
 طات اقتغاّ رٍٚ ايٛؾام.إْكاس اي٫ٜٛات ايعضب١ٝ َٔ كط -ب

 ْتا٥ر اعالٕ ايػًطإ ايعجُا٢ْ ادتٗاز املكسؽ نس ضٚغٝا  
 اْظعذت الًرتا َٔ ْزا٤ اؾٗار ايش٣ أعًٓ٘ ايغًطإ ايعجُا٢ْ -1

 ًَٕٝٛ َغًِ ع٢ً ا٭قٌ.50٭ْٗا ؼهِ اهلٓز ٚدٓٛب ؽضم آعٝا ٚبٗا 
 يعجُا١ْٝ... عار اؿشص بني طعُا٤ ايعضب ٚرعٛا يًرتٜح ؾ٢ تأٜٝز ايزٚي١ ا-2

 ٚادتٗاز نس ايػًطإ. فهًت سه١َٛ يٓسٕ ايؿطٜف سػني َؤٖاًل العالٕ ايجٛض٠ ايعطب١ٝ
 ْغب٘. -َٛقع٘ ؾ٢ َه١. ب

 : عربت عٔ طُٛسات ايؿطٜف ٚضأ٣ بعض ايععاَات ايعطب١ٝ ايػٛض١ٜ. 8787-8781َطاغالت اذتػني َهُإَٛ 

 ٢ْ. ٜتٛىل اـ٬ؾ١ اإلع١َٝ٬ بز٫ً َٔ ايغًطإ ايعجُا -1

اقاَرر١ رٍٚ عضبٝرر١  -3اعرتك٬ٍ ايررب٬ر ايعضبٝرر١ َررٔ َضعررني ٚأطٓرر٘ مشررا٫ً.   -2

تنرررِ ايعرررضام ٚعرررٛصٜا ٚؽرررب٘ اؾظٜرررض٠ ايعضبٝررر١. صؾرررض ا٫لًٝرررظ إٔ ٜهرررٕٛ    

 ايؾضٜـ ًَهًا ع٢ً ايعضب.

 ّ.8787أغباب اعالٕ ايجٛض٠ ايعطب١ٝ نس األتطاى 
اعررتاض َرٔ    ّ رٕٚ اؿقٍٛ عًر٢ 1916أعًٔ ايؾضٜـ سغني ايجٛص٠ ؾ٢ ْٜٛٝ٘ 

 ا٫لًٝظ فضاس١ عل ايعضب ؾ٢ ا٫عتك٬ٍ بغبب : 

 ف٬ب١ املٛقـ ا٫لًٝظ٣.  -1

 -3اعررٓار ا٭تررضاى سهررِ دررز٠ يٖٛٝررب باؽررا ايررش٣ خطررط ٫ققررا٤ ايؾررضٜـ.   -2

 ٖظ ١ قٛات مجاٍ باؽا ع٢ً اؾب١ٗ املقض١ٜ بعز مماط١ً ايؾضٜـ َغاْزت٘. 

 تٓارًا يٛثا٥ل ؾ٢ ايكٓق١ًٝ ايؿضْغ١ٝ.اؿهِ ع٢ً بعض طعُا٤ ايعضب با٫عزاّ اع -4

 .»ّ 8787إعالٕ ايجٛض٠ ايعطب١ٝ  «ْتا٥ر 
 لشت قٛات٘ ؾ٢ تقؿ١ٝ ايٛدٛر ايعغهض٣ ايرتن٢ ؾ٢ اؿذاط عزا املز١ٜٓ.  -1

 اعتٛيت قٛات٘ ع٢ً ايعكب١ مشا٫ً.  -2

رخٌ ايؿًٝل ايعضب٢ ايكرزؼ ٚرَؾرل َٚٓرع ا٭َرري ؾٝقرٌ ايكرٛات ايعضبٝر١         -3

 ل َقاحل ؾضْغا. َٔ رخٍٛ َٓاط

اعررتٛيت ايكررٛات ا٫لًٝظٜرر١ عًرر٢ بػررزار بعررز ٖظ تٗررا يًكررٛات ايعجُاْٝرر١       -4

 ّ.1918ٚاعتٛيت ع٢ً املٛفٌ بعز عكز ٖز١ْ َٔ َزصٚؼ ْٛؾُرب 

 ّ :  8787بٝهٛ  –اتفاق١ٝ غاٜهؼ 
اـقررٝب  ٬ٍَرر٪اَض٠ ربررضت يًعررضب ؾرر٢ اؿررضب ايعاملٝرر١ ا٭ٚىل ٫قتغرراّ اهلرر    

نر١ ملطايرب ٚطُٛسرات ايؾرضٜـ سغرني ٫قتغراّ       عضبتٗا صٚعٝا ٚدرا٤ت َٓاق 

 اهل٬ٍ اـقٝب ناٯت٢ : 
عرٛصٜا   -١ ْٚؼقٌ ؾضْغا ع٢ً دٓٛب ا٭ْامٍٛ مبا ؾٝٗا أط١ٓ ٚا٫عرهٓزص  -أ

 ٚمشاٍ ايعضام مبا ؾٝٗا املٛفٌ. -ٚيبٓإ 

دٓرٛب عرٛصٜا ستر٢ سرزٚر      -ؼقٌ الًرتا ع٢ً ايعرضام ٚايبقرض٠ ٚبػرزار    -ب

 . سٝؿا ٚعها -عٝٓا٤ ايؾضق١ٝ 

 اقا١َ ْعاّ رٚىل ؾ٢ ؾًغطني.  -ز

 تكغِ املٓطك١ ايعضب١ٝ ايقشضا١ٜٚ بني ايعضام ٚايؾاّ ملٓطكتني بضٜطا١ْٝ ٚؾضْغ١ٝ. -ر

 .» 8787بٝهٛ  –اتفاق١ٝ غاٜهؼ  «ْتا٥ر تٓفٝص 
 َُٓعت ايكٛات ايعضب١ٝ َٔ رخٍٛ بريٚت.  -1

 ٢. مسشت الًرتا يؿضْغا بإْظاٍ قٛاتٗا ؾٝٗا ٚإْظاٍ ايعًِ ايعضب -2

ٚادرر٘ ايؾررضٜـ سغررني ٚإبٓرراٙ عبررزاهلل ٚؾٝقررٌ تعٓررت َررٔ أعنررا٤ َرر٪متض        -3

 ايقًح صغِ َا بشيٛٙ.

 بٝهٛ.-ّ اعاز ايٓعط ف٢ اتفاق١ٝ غاٜهؼ  8711تكطض ف٢ َؤمتط غإ ضميٛ 
 ٜقبح ايعضام نً٘ ٚؾًغطني ؼت ا٫ْتزاب ا٫لًٝظ٣.  -أ

 عٛصٜا ٚيبٓإ ؼت ا٫ْتزاب ايؿضْغ٢. -ب

 
 ٛز١ٜ ٚايُٝٔ ف٢ ايٓكف االٍٚ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ :ايٓعاع بني ايػع

تطًرع عبررز ايعظٜرظ بررٔ عرعٛر إىل سغررِ ايٓرظاع سررٍٛ عغرري ايرريت ناْرت ؼررت       

 ص٠ عًٝٗا :\سهِ ا٫راصع١ ٚعٌُ اإلَاّ وٝٞ محٝز ايزٜٔ ع٢ً ايغٞ

 نإ آٍ ععٛر ٜعتربْٚٗا دظ٤ َٔ ايزٚي١ ايغعٛر١ٜ 
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سريت ٚقعرت اؿرضب ٚاْتقرض      ؾؾًت قا٫ٚت تغ١ٜٛ ايٓرظاع ايغرعٛرٟ ايرُٝين   

عبررز ايعظٜررظ آٍ عررعٛر ٚأفرربشت عغررري دررظ٤ َررٔ ايزٚيرر١ ايغررعٛر١ٜ مبكتنررٞ  

 ّ 1934َعاٖز٠ ايطا٥ـ ايغعٛر١ٜ اي١ُٝٓٝ 

 .» «غٝاغ١ االْتساب ايفطْػ٢ ف٢ غٛضٜا ٚيبٓإ 

 .  »يبٓإ ايهبري  «اقتطع ايؿضْغٕٝٛ عٌٗ ايبكاع ٚطضابًػ بريٚت ٚمُٖٛا ؾبٌ يبٓإ  -1
 ايٛطٔ ايغٛص٣ ر٬ٜٚت فػري٠.  َظقٛا -2

عرررٝطضٚا عًررر٢ اقتقرررارٜات ايرررب٬ر ٚصبطرررٛا ايعًُررر١ ايغرررٛص١ٜ ٚايًبٓاْٝررر١        -3

 بايؿضْو. 

 ؽػًٛا َععِ املٓافب ايض٥ٝغ١ٝ. -4

   ّ َع غٛضٜا ٚيبٓإ  8717عاّ  ْتا٥ر ضفض سه١َٛ باضٜؼ َؿطٚع املعاٖستني.
 اعتُضت ؾضْغا ؼهِ عٛصٜا ٚيبٓإ بقو ا٫ْتزاب .  -أ

 عطٌ ايزعتٛص ٚاعتبزٚا عهِ ايب٬ر.  -ب

 ّ.1939ؾنًٛا يٛا٤ اإلعهٓزص١ٜ عٔ عٛصٜا ست٢ اعتٛيت عًٝ٘ تضنٝا  -ز

ْهابر١ ؾر٢ الًررتا ايتر٢      أعًٓت ايكٛات ايفطْػ١ٝ ف٢ غاٛض١ٜ ٚيبٓاإ ٚال٥ٗاا ذتهَٛا١ فاٝـ :     

اتُٗتٗررا ايؿضْغررٕٝٛ بررايتد٢ً عررٔ ؾضْغررا ؾرر٢ قٓتٗررا ٚأْٗررا تغررع٢ يطرررضر          

 ُضاتِٗ.ايؿضْغٝني َٔ َغتع
ناْررت اؿهَٛرر١  أغااُٗت بطٜطاْٝااا فاا٢ تكااٜٛض االغااتعُاض ايفطْػاا٢ فاا٢ غااٛضٜا ٚيبٓااإ : 

ا٫لًٝظ١ٜ بعٝز٠ ايٓعض١ٜ باسرتاّ صغبات ايؾعٛب ؾ٢ ا٫عرتك٬ٍ ، ٚأعرُٗت   

ؾ٢ اـطٛات ايت٢ أرت إىل اع٬ٕ اعرتك٬هلِ ، ؾتشضنرت اؾُراٖري ستر٢ مت     

 ّ.1946سيو عاّ 

ف٢ غٛضٜا ٚيبٓإ أثٓاا٤ اذتاطب ايعاملٝا١     »ادتٓطاٍ زجيٍٛ  «ذتط٠ زعِ االصتًٝع ذته١َٛ فطْػا ا
 ايجا١ْٝ.

 ٚدٛر ثٛص٠ صؽٝز عاىل ايه٢ْ٬ٝ ؾ٢ ايعضام مز ايٛدٛر ا٫لًٝظ٣.  -1

اعتعزار أملاْٝا ايٓاط١ٜ يتًب١ٝ ْزا٤ ايجٛص٠ ايعضاق١ٝ باعتدزاّ َطاصات عٛصٜا  -2

 ٚيبٓإ يًكٝاّ بعًُٝات عغهض١ٜ ؾ٢ ايعضام. 

تٛىل ا٫لًٝظ ع٢ً عٛصٜا ٚيبٓإ ؾ٢ َٛادٗر١ َكاَٚر١ مرعٝؿ١ يًكرٛات     اع -3

 ايؿضْغ١ٝ.

ّ فا٢ تؿاذٝع ايؿاعٛب ايعطبٝا١     8787أثط ثاٛض٠ َكاط ايهارب٣     «ّ ف٢ ايعطام : 8711ْتا٥ر ثٛض٠ 
 .»يًجٛض٠ ع٢ً املػتعُط 

 امطضت اؿه١َٛ ا٫لًٝظ١ٜ إىل ايرتادع.  -1

ضمحٔ اؾ٢ْ٬ٝ ؾر٢ أنترٛبض   تؾهًت سه١َٛ ٚط١ٝٓ َ٪قت١ بض٥اع١ عبزاي -2

1920.ّ 

َٗز ا٫لًٝظ ٫عٓار عضـ ايعضام يؿٝقٌ بٔ اؿغني ٚظًت ايٝرز ايعًٝرا    -3 

 يربٜطاْٝا.

 :   »ْكٛقٗا  «ّ بني بطٜطاْٝا ٚايعطام اغتكالهلا : 8711مل حتكل َعاٖس٠ 
 اعتك٬ٍ ايعضام بزخٛي٘ عقب١ ا٭َِ.  -1

 ٚدٛر قٛات بضٜطا١ْٝ ؾ٢ َٛاقع قزٚر٠.  -2

 محا١ٜ خطٛط املٛاف٬ت ايربٜطا١ْٝ خاف١ اؾ١ٜٛ. -3
 8711ّغاضت اذتطن١ ايٛط١ٝٓ ببط٤ ف٢ ايعطام فٝٗا بعس َعاٖس٠ 

 ّ . 1923ايقضاعات ايطا٥ؿ١ٝ َجٌ سضن١ ايٓاطٛٙ ا٭ؽٛصٜني املغٝشٝني -1

 ايتٓاسض ا٭سظاب ع٢ً اؿهِ.  -2

 تزخٌ ايعؾا٥ض ؾ٢ صؾع ٚطاص٠ ٚإعكاط اخض٣. -3

 ف٢ ايعطام أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  َٛقف اصتًرتا
ساٚيت بضٜطاْٝرا تكٜٛر١ قٛاتٗرا ؾاعرتمرت سهَٛر١ سهُرت عرًُٝإ ٚؼُرػ         

اينرررباط ايعضاقٝرررٕٛ يكتررراٍ اإللًٝرررظ َعتكرررزٜٔ لرررز٠ أملاْٝرررا هلرررِ ٚخغررراص٠  

 إلًرتا اؿضب

بغربب ؼرضى قرٛات إلًٝظٜر١ نربري٠ َرٔ        1941ٖظَت ايكٛات ايعضاقٝر١ َراٜٛ   

  صرٕايبقض٠ َٚٔ ا٭
 اذتطن١ ايٛط١ٝٓ ف٢ ايعطام بعس اْتٗا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ :

عررارت إىل قٛتٗررا َطايبرر١ باإلعررتك٬ٍ ٚرخررٌ ص٥ررٝػ ايررٛطاص٠ فرراحل درررب ؾرر٢     

َؿاٚمات َع اإللًٝظ ) َعاٖز٠ بٛصتغرُٛخ ( ٚؾٝٗرا اعرتُض يإللًٝرظ اؿرل      

 ؾ٢ اإلستؿاظ بكٛاعز د١ٜٛ ؾ٢ ايعضام ٚؾؾًت بغبب ايؾعب ايعضاقٞ 

اعتكررز ايجٓررا٥ٞ ايٛفررٞ عًرر٢ ايعررضـ ْٚررٛصٟ ايغررعٝز إٔ ايتؿرراِٖ َررع الًرررتا    

  أدزٟ يًعضام َٔ ايجٛص٠
 ّ :  8711َعاضن١ َكط ذتًف بػساز عاّ 

 رعِ َقض يًشضن١ املعاصم١ يٓعاّ اؿهِ ؾ٢ ايعضام : 

 صؾعت صا١ٜ ايتشضص َٔ ا٫عتعُاص .  -1

 عزّ يزخٍٛ ؾ٢ ا٭س٬ف.  -2

 ٫هاب٢ ٚعزّ ا٫لًٝظ. تب٢ٓ عٝاع١ اؿٝار ا -3

 ّ ؾاتُٗت ايٓعاّ املًه٢ ٚإقا١َ اؾُٗٛص1958.٣أعُٗت ؾ٢ قٝاّ ثٛص ٜٛيٝٛ  -4

 ايفكٌ ايػابع
 أثاض اإلغتعُاض ايٓعطات احمل١ًٝ يًكها٤ ع٢ً فهط٠ ايٛسس٠ ٚايك١َٝٛ ايعطب١ٝ -1

    أثاص ايٓظع١ ايؿٝٓٝك١ٝ حم يبٓإ. -ب  أثاص ايٓظع١ ايؿضع١ْٝٛ حم َقض. -أ

مسرررر٢ ايعررررضب بأمسرررررا٤ كتًؿرررر١ حم ا٭َرررررانٔ املدتًؿرررر١ : َقرررررضٜٕٛ ،      -ز

 عٛرإْٝٛ،....
   خًل اإلغتعُاض ادتٓػٝات املتعسز٠ َٔ ادتٓػ١ٝ ايعطب١ٝ ايٛاسس٠ -1
 عٌُ اإلغتعُاض ع٢ً إخطاز بعض ايؿعٛب ايعطب١ٝ عٔ إطاض ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ 

    عٌُ ع٢ً ؾضْغ١ اؾظا٥ض. -1

    ايٛطٔ ايؿضْغٞ.إرع٢ إٔ اؾظا٥ض دظ٤ َٔ  -2

باإلؽرررراص٠ إىل ؽررررذع اؾظا٥ررررضٜني عًرررر٢ إنتغرررراب اؾٓغرررر١ٝ ايؿضْغرررر١ٝ  -3

 .ايطبك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ باإلَتٝاطات 
 غدط اإلغتعُاض ايتعًِٝ إلنعاف ايجكاف١ ايعطب١ٝ. -8

 سٝح عار اإلعتعُاص اإللًٝظٟ أبعز ايعضب عٔ تٝاص ايؿهض اؿزٜح. -1
ؿت ايًػرر١ ايعضبٝرر١ ٚأفرربشت ايًػرر١    سٝررح عررار اإلعررتعُاص ايؿضْغررٞ مررع    -2

 ايؿضْغ١ٝ يػ١ ايتعًِٝ ْٚغ٢ ايعضب عضٚبتِٗ.
 سٝح عار اإلعتعُاص اإلٜطايٞ ؾضمت ايًػ١ ٚايجكاؾ١ اإلٜطاي١ٝ. -3

 ال خٛف ع٢ً ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ ضغِ ايتشسٜات ٚغٝاغ١ اإلغتعُاض:
                  ٚدٛر ايًػ١ ايعضب١ٝ اييت تضتبط بني أقطاص ايعضب. -1

 ٚدٛر ايتاصٜخ ايعضبٞ ايشٟ ٜضبط بني ٚدزاِْٗ َٚقريِٖ. -2
 ٚدٛر ايجكاؾ١ ايعضب١ٝ اييت تضبط بني عٛاطـ ايعضب ٚأَظدتِٗ. -3

 َٓص اضباعٝٓٝات ايكطٕ ايعؿطٜٔ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ:اسٝا٤ ْتا٥ر: ٚدٛز عٛاٌَ 
   عار يًعضب ؽعٛصِٖ بأ١ُٖٝ ايك١َٝٛ ٚٚدٛب إسٝا٥ٗا ٚتكٜٛتٗا. -1

نٌ رٚي١ عضب١ٝ بكٛتٗا بأؽكا٥ٗا ٚإٔ اإلٖتُاّ مبؾانًٗا اـاف١ إقتٓاع  -2

 ٫ هزٟ.
ّ ٚإسزاخ 20إبضاط ؾهض٠ ايك١َٝٛ ايعضب١ٝ إبتزا٤ًا َٔ ايعكز ايضابع َٔ ايكضٕ  -3

 أثضٖا حم تكاصب ايؾعٛب ايعضب١ٝ.
ايعاسا٤   إٖتُاّ ٚتأٜٝس بطٜطاْٝا بايٛسس٠ ايعطب١ٝ أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ: ٚستاٚي١ ختفٝاف 

 ٚاإلغتُاي١.
             إصما٤ يًعضب ٚمُإ َغاعزتِٗ هلا حم اؿضب. -1

تهتٌٝ ايزٍٚ ايعضب١ٝ ٚصا٤ َقاحل اإلعتعُاص بإعتباص ايب٬ر ايعضب١ٝ َٓاطل  -2

 ْؿٛس.
 أظٗضت اؿضب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ا٭١ُٖٝ ايبايػ١ يًُٓطك١ ايعضب١ٝ. -3
                                             إقتقارًٜا بغبب ايبرتٍٚ. -أ

 قٓا٠ ايغٜٛػ ٚأُٖٝتٗا ايبايػ١ يٓكٌ ايبرتٍٚ ٚأُٖٝتٗا اإلعرتاتٝذ١ٝ. -ب
 زٚض َكط يف إْؿا٤ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ،ّ 8781ْتا٥ر تكطٜح أٜسٕ فرباٜط 

 إعتذابت َقض ٚرعت اؿهَٛات ايعضب١ٝ ملباسجات َٚؾاٚصات. -1

ه١َٛ املقرض١ٜ بٝرإ حم فًرػ ايؾرٝٛذ     أيك٢ َقطؿ٢ ايٓشاؼ ص٥ٝػ اؿ -2

 ّ سزر خطٛات َقض:1943َاصؼ 
 َعاٖط نعف َٝجام داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ:

درا٤ َٝجرام داَعر١ ايرزٍٚ ايعضبٝرر١ أمرعـ َرٔ بضٚتٛنرٍٛ ا٭عررهٓزص١ٜ حم         -

تأنٝررز ايررضٚابط ايعضبٝرر١ بغرربب نجررض٠ ؼؿعررات املٓررزٚبني: "ناْررت إؼررار     

 سهَٛات هلا إؼار ؽعٛب".

 -2          اص نإ يزٜر٘ كطرط قرزر ٜغرُح بر٘ بايٛسرز٠ يًعرضب.       اإلعتعُ -1

 املٓاؾغات ا٭عض١ٜ ٚاإلعتباصات اإلق١ًُٝٝ يًًُٛى ٚا٭عض اؿان١ُ.
مل ٜٓتبررر٘ ايعرررضب ٭ُٖٝررر١ ايؿضفررر١ اينرررا٥ع١ عًرررِٝٗ إ٫ بٛقرررٛع ناصثررر١      -3

 ؾًغطني.

 
 نإ َٝجام داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ضغِ نعف٘ َعٗطًا يًتعإٚ بني ايعطب:

أعُٗت اؾاَع١ ايعضب١ٝ بٓقٝب َؾرهٛص حم ايكنراٜا ايعضبٝر١ نإعرتك٬ٍ      -1

 عٛصٜا ٚيبٓإ ٚيٝبٝا ٚاؾظا٥ض.

نررإ لرراح اؾاَعرر١ ايعضبٝرر١ حم غررري َٝررزإ ايغٝاعرر١ أععررِ حم فررا٫ت    -2

 ايتعإٚ ايجكاحم ٚاإلقتقارٟ ٚايقشٞ ٚا٫دتُاعٞ.
 ّ:8781فؿٌ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف ست١ٓ فًػطني 

 ّ: 1948عـ َٝجام اؾاَع١ ايعضب١ٝ حم سضب ؾًغطني ظٗض م

عذظت اؾاَع١ عهِ َٝجاقٗا عرٔ إْؾرا٤ قر٠ٛ عغرهض١ٜ يًكٝراّ بايعًُٝرات        -1

 اؿضب١ٝ.

َهٓررت ثػرررضات املٝجررام بعرررض سهررراّ ايعررضب َرررٔ اـنررٛع ينرررػط ايرررزٍٚ      -2

 ايػضب١ٝ.
أظٗضت ق١ٓ ؾًغرطني َرز٣ ايتكهرو ايغٝاعرٞ حم اؾبٗر١ ايعضبٝر١ أثٓرا٤         -3

 ّ يتشضٜض ؾًغطني.1948 سضب
 ّ:  8711َٝجام ايهُإ ادتُاعٞ 

 ّ(1950ْٜٛٝ٘  17)َعاٖز٠ ايزؾاع املؾرتى حم 
ساٚيت داَع١ ايزٍٚ ايعضب١ٝ إقا١َ ٚسز٠ عغرهض١ٜ برني ايرزٍٚ املؾررتن١      -1

 إْنُت إيٝ٘ بعض ايزٍٚ رٕٚ ا٭خض٣.

أ١ٜ رٚير١  ْقت املار٠ ايجا١ْٝ إعتباص ايزٍٚ املتعاقز٠ نٌ إعتزا٤ َغًح ع٢ً  -2

تبارص ايزٍٚ ملع١ْٛ ايزٍٚ املعترز٣ عًٝٗرا ٚتتدرش مجٝرع      –إعتزا٤ ع٢ً اؾُٝع 

 ايتزابري يضر اإلعتزا٤ ٚإعار٠ ا٭َٔ ٚايغ٬ّ.
 ّ:8711َاشا حيسخ إشا ْفصت أسهاّ َٝجام ايهُإ ادتُاعٞ 

٭سايرررت سًرررِ ايعرررضب إىل سكٝكررر١ حم اإلؼرررار ٚيهرررٔ ٖرررشٙ ا٭سهررراّ مل تٓؿرررش   

ؾإعتعامررت َقررض مبعاٖررزات   -ْكغرراّ بررني اؿهَٛررات  ؾغررضعإ َررا ٚمررح اإل 

 ثٓا١ٝ٥ تضَٞ يتٛثٝل عٝاعٞ ٚعغهضٟ.
 زٚض َكط يف إغتكالٍ ايبالز ايعطب١ٝ:

نإ ملقض رٚص ص٥ٝغرٞ حم إعرتك٬ٍ ايؾرعٛب ايعضبٝر١ ٚإيتشاقٗرا باؾاَعر١        -

 ّ ٚبعزٖا.1952ايعضب١ٝ قبٌ ثٛص٠ 

إ، عضٚبر١ ؾًغرطني حم   أٜرزت إعرتك٬ٍ عرٛصٜا ٚيبٓر     ّ:1952قبٌ ثرٛص٠ ٜٛيٝرٛ    -1

ا٭َِ املتشز٠، قاَت بزٚص باصط حم اؾاَع١ ايعضب١ٝ عٓز عضض قناٜا ايتشضص 

 َٔ اإلعتعُاص حم مشاٍ أؾضٜكٝا، عاعزت حم إعتك٬ٍ يٝبٝا ٚتٛسٝزٖا.
: رعُرررت سضنرررات يتشرررضص مرررز اإلعرررتعُاص  1952ّبعرررز قٝررراّ ثرررٛص٠ ٜٛيٝرررٛ   -2

أٜررزت باملرراٍ ٚايغرر٬ح ثررٛص٠  ايربٜطرراْٞ حم اـًررٝر ايعضبررٞ ٚاؾٓررٛب ايعضبررٞ،   
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ّ، َرررٓح 1962اؾظا٥ررض مررز اإلعررتعُاص ايؿضْغررٞ ستررر٢ ْايررت إعررتك٬هلا عرراّ        

ايغٛراْٝني سل تكضٜض َقريِٖ ٚؼضٜرضِٖ َرٔ ايغرٝطض٠ ايربٜطاْٝر١ سٝرح      

ّ يًغرٛرإ َرع اؿهَٛر١ ايربٜطاْٝر١     1953عكزت سهَٛر١ ايجرٛص٠ إتؿاقٝر١ عراّ     

 ّ.1956ك٬ٍ عاّ أعطت ايغٛراْٝني سكٛقِٗ ع٢ً اؿض١ٜ ٚاإلعت
 اثط ايٓٗه١ ايفهط١ٜ ٚاالْطالق١ االقتكاز١ٜ ف٢ اٚضٚبا ع٢ً ايٝٗٛز  

 صؾعت ايٓٗن١ ايؿهض١ٜ حم أٚصٚبا َغت٣ٛ ايٝٗٛر ايؿهضٟ. -1

اإلْط٬ق١ اإلقتقار١ٜ ايهرب٣ حم أٚصٚبا أعطتِٗ ؾضف١ ٚاعرع١ إلعرتجُاص    -2

 َٗاصتِٗ ؾهْٛٛا ثضٚات نبري٠.

 ع٢ً ع٬قتِٗ بايزٍٚ ا٫ٚصب١ٝ  اثض ايؿهض ا٫دتُاع٢ يًٝٗٛر
ايٓعض١ٜ ايك١َٝٛ ايغا٥ز٠ حم ايتاصٜخ اؿزٜح دعًٛا هلرِ دٝترٛ خرال يًعُرٌ     

عًرر٢ اؿؿرراظ عًرر٢ قَٛرراتِٗ اـافرر١ حم َٛادٗرر١ املؾرراعض ايكَٛٝرر١ يًؾررعٛب     

 ا٭خض٣ ؾتقاعزت ايعزا٠ٚ بني ايٝٗٛر ٚا٭ٚصٚبٝني املغٝشٝني.
 ّ:8787َؤمتط ايكًح بباضٜؼ 

ّ طايررب 29/1/1919ب: َطايررب قررزَٗا ؾٝقررٌ بررٔ اؿغررني حم  َررشنض٠ ايعررض -1

 بإعتك٬ٍ نٌ ايعضب َِٚٓٗ ؾًغطني.

ّ: طايبررت برراإلعرتاف برراؿل ايترراصىٞ 3/2/1919َررشنض٠ ايقررْٗٝٛٝني حم  -2

 يًٝٗٛر حم ؾًغطني، ٚسكِٗ حم إقا١َ ٚطٔ قَٛٞ:
          ٚمع ؾًغطني ؼت اإلْتزاب ايربٜطاْٞ. -أ

         ك تقضٜح بًؿٛص.ايعٌُ ع٢ً تطبٝل ْ -ب

 إقا١َ فًػ متجًٝٞ يٝٗٛر ؾًغطني. -ز
 َؤمتط ايكًح: ف٢َٛقف إصتًرتا ٚفطْػا 

      إتؿكٓا ع٢ً إٔ تهٕٛ ؾًغطني ؼت اإلْتزاب اإللًٝظٟ. -1

تًتظّ اؿه١َٛ ايربٜطا١ْٝ بتٓؿٝش تقرضٜح بًؿرٛص رٕٚ إؽراص٠ يًعرضب ٖٚرِ       -2

 ايػايب١ٝ.
 فًػطني غٝاغ١ اإلْتساب ايربٜطاْٞ يف

                            عني ٖضبضت فٌُٜٛ َٓزٚب عاَٞ بضٜطاْٞ. -1

 ؽهٌ إراص٠ عًٝا سات طابع فْٗٝٛٞ.ٚ
فزصت قٛاْني تٓكٌ ًَه١ٝ ا٭صض َرٔ ايزٚير١ إىل ايٝٗرٛر، ٚقرٛاْني تغرٌٗ       -2

 إْتكاٍ ا٭صامٞ َٔ أٜزٟ ايعضب يًٝٗٛر بايبٝع أٚ ايؾضا٤.
طًبررات ايبررا٥عني بررأٟ عررعض َضتؿررع املٗررِ    ناْررت ص٩ٚؼ ا٭َررٛاٍ يتػطٝرر١   -3

 اإلعتشٛاس ع٢ً ا٭صض.
  

 8717ّْتا٥ر تعس٣ ايٝٗٛز ع٢ً سل ايعطب ف٢ سا٥ط ايربام 

 ايقزاَات ا٭ٚىل بني ايعضب ٚايٝٗٛر ٚقٛع -1

مل تتٛقـ ايقزاَات ايز١َٜٛ إ٫ بترزخٌ ايكرٛات اإللًٝظٜر١ مرز      -1

 ١ صقٝك١.ايعضب ست٢ عٝطضت ع٢ً املٛقـ، ٚعاًَت ايٝٗٛر َعاًَ

     ّ:8711ايهتاب األبٝض ايجاْٞ تعصض ع٢ً بطٜطاْٝا تٓفٝص  
  

أٚفت بؿضض قٝٛر ع٢ً اهلذض٠ ايٝٗٛر١ٜ رٕٚ ٚمع ٚعا٥ٌ ٫ط١َ يتٓؿٝرش   -1

 سيو.
إْتكررز تغررًٌ عررزر نرربري َررٔ ايٝٗررٛر يؿًغررطني بطررضم غررري َؾررضٚع١ رٕٚ   -2

 ٚمع إدضا٤ات ٫ط١َ ملٓع سيو.
 ّ:8711ايعًٝا ْٛفُرب مب تفػط: تؿهٌٝ ايًذ١ٓ ايعطب١ٝ 

إمررطٗار بغرربب ّ 20زؾل ايٝٗررٛر ا٭ملررإ إىل ؾًغررطني حم ث٬ثٝٓررات ايكررضٕ  ترر -1

                                                      ٖتًض ٚسهُ٘ ايٓاطٟ يًٝٗٛر.

 ناْت ؾًغطني اؾ١ٗ املؿن١ً يز٣ ايٝٗٛر ٚا٭ملإ. -2
٠ ٚايٛنايررر١ ايٝٗٛرٜررر١ بهجاؾررر١  إَرررزار اؿهَٛررر١ اإللًٝظٜررر١ ٜرررز املغررراعز    -3

 يًُٗادضٜٔ يإلعتكضاص حم ؾًغطني بؾهٌ إْتادٞ.
أنررز ايربملررإ اإللًٝررظٟ إٔ متًٝررو ؾًغررطني يًٝٗررٛر عٝاعرر١ بضٜطاْٝرر١        -4

 صاعد١.
 ّ:8711َطايب ايًذ١ٓ ايعطب١ٝ ايعًٝا ْٛفُرب 

تؾهًت يًزؾاع عٔ سكٛم عضب ؾًغرطني، قرزَت ايظعاَرات ايعضبٝر١ َرشنض٠      

 َطايبٗا.

                                                                                    تؾهٌٝ سه١َٛ ْٝاب١ٝ. -1

 إٜكاف اهلذض٠ ايٝٗٛر١ٜ ايؾضع١ٝ ٚغري ايؾضع١ٝ. -2
إفرزاص بطاقرر١ ؽدقرر١ٝ ملررٛاطين ؾًغررطني سترر٢ ٫ ٜررزعٝٗا َررٔ ٫ سررل يرر٘   -3

                  ؾٝٗا.

 َٔ ايعضب إىل ايٝٗٛر. َٓع إْتكاٍ ا٭صامٞ -4
 عٔ قإْٛ ا٭ؾز١ْ اـُغ١ َجٌ َقض يتبك٢ ا٭صض بعٝز٠ عٔ املقارص٠. -5

 ّ:8717ايجٛض٠ ايعطب١ٝ ايهرب٣ يف فًػطني 
 ظضٚف إْز٫عٗا: 

متغو اؿه١َٛ اإللًٝظٜر١ مبٛقؿٗرا ٚصؾرض َطايرب ايعرضب ٚإعرتُضت َرٔ        

 ّ.1939ّ ست٢ 1936

   :8717ْتا٥ر ايجٛض٠ ايعطب١ٝ ايهرب٣ -
   )َٛقـ سه١َٛ اإلْتزاب ايربٜطاْٞ َٔ ايجٛص٠ ايعضب١ٝ ايهرب٣(.

 إعتدزَت سه١َٛ اإلْتزاب ايربٜطاْٞ أؽز أْٛاع ايبطؿ: -3
               ققـ بايطا٥ضات. -أ

                     ٖزّ بٝٛت اجملاٖزٜٔ. -ب

 تطبٝل ايعكاب اؾُاعٞ ع٢ً ايكض٣. -ز

 ا:ظطٚفٗ ّ:8716دت١ٓ بٌٝ اإلصتًٝع١ٜ 
                                             إعتُضاص ايجٛص٠ ايعضب١ٝ ايهرب٣ حم ؾًغطني. -1

 إقرتاب ْشص اؿضب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ. -2
ؾأت اؿه١َٛ ايربٜطا١ْٝ ملًٛى ايعضام ٚايغعٛر١ٜ ٚا٭صرٕ ٜٓقح ايجرٛاص   -3

 ١ اإللًٝظ١ٜبايتٛقـ عٔ ايجٛص٠ ٚايتباسح َع ؾ١ٓ بٌ اييت أصعًتٗا اؿهَٛ
                                                                     إىل ؾًغطني.

 تٛقـ ايكتاٍ ٚتباسح طعُا٤ عضب ؾًغطني َع ايًذ١ٓ. -4

ؼٝظت إىل داْب ايٝٗٛر ٚأفزصت أٍٚ قضاص يتكغرِٝ ؾًغرطني    ّ:8716قطاض دت١ٓ بٌ 

 إىل رٚي١ عضب١ٝ ٚأخض٣ ٜٗٛر١ٜ.

 :8716كػِٝ فًػطني ْتا٥ر قطاض ت
ٚاؾل ايٝٗٛر ع٢ً ايتكغِٝ ٭ْ٘ عٝعطِٝٗ ؾضف١ ايعٌُ عضٜر١ عًر٢ أصض   -1

 تتبعِٗ َباؽض٠ يتهٕٛ ْٛا٠ إلعضا٥ٌٝ.

 صؾض ايعضب قضاص تكغِٝ ؾًغطني  -2

)مب تفػط: عٛز٠ عطب فًػطني إىل ايجٛض٠ بعاس ايتباساح َاع دتٓا١ باٌ(: أفععات ايعاطب فهاط٠         
 ايتكػِٝ ٚضفهٛا ايكطاض:

                        تطررراع أٟ بكعررر١ حم ؾًغرررطني عرررزٚإ عًررر٢ سكرررٛم ؽرررعب عًررر٢ أصمررر٘.      إق -1

 َا خقك يًٝٗٛر أسغٔ َا حم ؾًغطني َٔ أصض. -2
 ؼٍٛ اي٬د٧ ايٝٗٛرٟ إىل َايو ٚفاسب ا٭صض ايعضبٞ َطضٚر. -3

   شس٠يكاحل ايعطب ٚنس ضغب١ ايٛالٜات املت 8717ّعاّ  ايجايح  ايهتاب األبٝضناْت بعض ْكٛم 
         ؼزٜز عزر املٗادضٜٔ. -1

 قُع اهلذض٠ غري املؾضٚع١. -2
  سهِ ساتٞ ٜؾاصى ؾٝ٘ ايعضب ٚايٝٗٛر متٗٝزًا يكٝاّ رٚي١ ؾًغطني. -3

 إعٓار ايٛظا٥ـ ايض٥ٝغ١ٝ إىل ايعضب ٚايٝٗٛر ع٢ً أعاؼ ْغب١ عزر ايغهإ. -4
ٚمع قٝٛر ع٢ً إْتكاٍ ا٭صامٞ َٔ أٜزٟ ايعضب إىل ايٝٗٛر. -5  

 ّ بػبب:8717ايهتاب األبٝض  عسّ تٓفٝص
                                     ْؾٛب اؿضب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ. -1

 إعتدزاّ إلًرتا ايك٠ٛ ايعغهض١ٜ ايؿا٥ك١ حم إاار ثٛص٠ ايؿًغطٝٓني. -2
 تػري املٛقـ ايزاخًٞ اـاصدٞ يقاحل ايق١ْٝٛٝٗ. -3

 ١ إىل داْب ايك١ْٝٛٝٗ  ؾس٠ إضتٝاظ ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜهٝ
 قزَت ي٫ًٜٛات املتشز٠ خزَات ٚاعع١ ايٓطام يتشطِٝ أملاْٝا ايٓاط١ٜ. -1

رعِ َقراحل اي٫ٜٛرات املتشرز٠ حم ايؾرضم ا٭ٚعرط ٭ُٖٝتٗرا ايكقر٣ٛ بعرز          -2

 إنتؾاف ايؾضنات ا٭َضٜه١ٝ يًبرتٍٚ حم َٓطك١ اـًٝر ايعضبٞ.
 امل.َٔ ٜغٝطض ع٢ً ايؾضم ا٭ٚعط ٜغٝطض ع٢ً ايع -3

 إيتكت املكاحل األَطٜه١ٝ َع املكاحل ايك١ْٝٛٝٗ يف َؤمتط بًتُٝٛض:
سنضٙ َٓزٚبٕٛ عٔ املٓعُات ايق١ْٝٛٝٗ ا٭َضٜه١ٝ ٚا٭ٚصٚب١ٝ حم ؾًغطني، 

 ّ.1945/1953ٖٚاصٟ تضَٚإ ص٥ٝػ اي٫ٜٛات املتشز٠ 

 أفزص قضاصات٘ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

                       إْؾا٤ رٚي١ ٜٗٛر١ٜ. -1

تؾهٌٝ ق٠ٛ عغهض١ٜ ؼاصب بعًِ خرال ٜ٪نرز قَٛٝر١ ايٝٗرٛر ٚسكٗرِ حم       -2

 اإليتشام ب١٦ٝٗ ا٭َِ بعز اؿضب.
 ؾتح أبٛاب ؾًغطني يًٗذض٠ املطًك١ ب٬ قٝٛر. -3
َٓح ايٛناي١ ايٝٗٛر١ٜ سكرٛم إراصٜر١ ٚتٓعُٝٝر١ راخرٌ ؾًغرطني إلعرت٬ّ        -4

   ايٝٗٛر أَٛص اؿهِ ٚاإلراص٠ حم ؾًغطني.

 ّ.1939يهتاب ا٭بٝض إيػا٤ ا -5
 زٚض ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ يف زعِ إغطا٥ٌٝ يف أعكاب اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ:

 أفبشت اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٭َضٜه١ٝ امل٪ٜز ا٭ٍٚ ٚا٭ق٣ٛ يكٝاّ رٚي١ ٜٗٛر١ٜ،
 ؽشٓت ايٛناي١ ايٝٗٛر١ٜ عؾضات ا٭يٛف َٔ أملاْٝا إىل ؾًغطني. -1
ب ايربٜطرراْٞ ٭ٕ ايررب٬ر ٫ تغررتٛعبِٗ إ٫ عًرر٢    إْظعذررت عررًطات اإلْتررزا   -2

 سغاب ايعضب ٚئ ٜكاّ ٚطٔ قَٛٞ يًٝٗٛر إ٫ بإبار٠ عضب ؾًغطني.
ؾتبٓررت اي٫ٜٛررات املتشررز٠ قنرر١ٝ ايٝٗررٛر بعررز إعرررتاض سهَٛرر١ اإلْتررزاب          -3

أيرـ ؾًذرأت املٓعُرات ايقر١ْٝٛٝٗ هلرا ؾطًبرت َرٔ         100ايربٜطاْٞ عًر٢ ٖذرض٠   

١ ؾررتح ؾًغررطني أَرراّ املٗررادضٜٔ اؾررزر، ٚمل     إلًرررتا بأعررًٛب ؽررزٜز ايًٗذرر   

تغررتطع إلًرررتا َعاصمرر١ اي٫ٜٛررات املتشررز٠ اؿًٝؿرر١ ا٭قرر٣ٛ ٚعرربب ٖظ رر١    

 أملاْٝا
 إختاش ايكٗا١ٜٓ ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ نػٓس زٚيٞ بسٌٜ عٔ إصتًرتا:

 ناْت إلًرتا تض٣ عزّ إعتطاعتٗا اإلعتُضاص حم اإلْتزاب ع٢ً ؾًغطني، -1

ٓعُررات ايقرر١ْٝٛٝٗ إٔ رٚص إلًرررتا حم ايتُٗٝررز يكٝرراّ رٚيرر١ ٜٗٛرٜرر١   صأت امل-2

  –إْت٢ٗ ٚأْٗا أفبشت رٚي١ َٔ ايزصد١ ايجا١ْٝ 
إٔ ايزٚص ايكٝارٟ ي٫ًٜٛات املتشز٠ بعز لاح تضَٚإ ٚاؿظب ايز كضاطٞ -3

 ّ بأَٛاٍ ايٝٗٛر.1945حم إْتدابات ايض٥اع١ 
 ّ:8787ْٛفُرب أغباب تؿهٌٝ ايًذ١ٓ اإلصتًٝع١ٜ األَطٜه١ٝ 

أعررتدزَت املٓعُررات ايقرر١ْٝٛٝٗ أدٗظتٗررا اإلصٖابٝرر١ ايغررض١ٜ حم اينررػط      -1

     ع٢ً إلًرتا.

 عكط ٚطٜض ايتُٜٛٔ اإللًٝظٟ ايًٛصر َٜٛٔ فضٜعًا ع٢ً ٜز إصٖابٝني. -2
 22ْغررـ اإلصٖررابٝني ايقررٗا١ٜٓ ؾٓررزم املًررو راٚٚر حم ايكررزؼ بٓظ٥٫رر٘ حم        -3

 ّ:1946ٜٛيٝٛ 

اى إلًرررتا اي٫ٜٛررات املتشررز٠ َعٗررا حم إهررار سررٌ يًُؾرره١ً      إؽررض ْااتر عاأ شيااو:  

 ايؿًغط١ٝٓٝ.
نررإ فررضر تؾررهٌٝ ايًذٓرر١    ّ:8787قااطاضات ايًذٓاا١ اإلصتًٝعٜاا١ األَطٜهٝاا١ ْااٛفُرب    

 اإللًٝظ١ٜ ا٭َضٜه١ٝ يقاحل ا٭ٖزاف ايق١ْٝٛٝٗ:
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                    ؾًغطني عتهٕٛ رٚي١ ٜٗٛر١ٜ. -1

              ١.ؾتح باب اهلذض٠ ايٝٗٛرٜ -2

 سض١ٜ إْتكاٍ ا٭صامٞ َٔ ايعضب إىل ايٝٗٛر. -3
 ّ: 8786قطاض تكػِٝ فًػطني يف األَِ املتشس٠ 

)ْتررا٥ر عررضض ايكنرر١ٝ ايؿًغررط١ٝٓٝ عًرر٢ اؾُعٝرر١ ايعاَرر١ يٮَررِ املتشررز٠       

1947.)ّ 
 -صؾعت ايكن١ٝ إىل اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشز٠ ٚإْتٗت املزا٫ٚت إىل:

                 بني ايعضب ٚايٝٗٛر. تكغِٝ ؾًغطني -1

 15أعًٓررت سهَٛرر١ بضٜطاْٝررا أْٗررا عتٓغررشب َررٔ ؾًغررطني حم َٝعررار غاٜترر٘    -2

 ّ.1948َاٜٛ 
 ّ:8781َاٜٛ  81ناْت ايتطٛضات يف قاحل ايٝٗٛز بعس إعالٕ بطٜطاْٝا إْػشابٗا َٔ فًػطني 

 ناْت يزِٜٗ ايكٛات املزصب١ -1

 ٚا٭َٛاٍ ايهجري٠  -2

 صأع٘ اي٫ٜٛات املتشز٠ ٚاإلؼار ايغٛؾٝيت.ايزعِ ايزٚيٞ ع٢ً   -3

ايررب٬ر ايعضبٝرر١ املزعُرر١ يًشررل ايؿًغررطٝين َؾررػٛي١ بتشضٜررض ْؿغررٗا َررٔ     -*

 اإلست٬ٍ ا٭دٓيب.
تزؾكت ع٢ً ؾًغطني عٓافرض عغرهض١ٜ ٜٗٛرٜر١ قاتًرت حم اؿرضب ايعاملٝر١        -*

 ايجا١ْٝ ٚناْت ع٢ً خرب٠ عاي١ٝ بُٝٓا قٛات عضب ؾًغطني بزا١ٝ٥ ايتؾهٌٝ.
 ع١ زٜط ٜاغني:  َص

قاَررت ايكررٛات ايقرر١ْٝٛٝٗ بعًُٝررات إصٖابٝرر١ َجررٌ َشعرر١ رٜررض ٜاعررني يًٓغررا٤  

ٚا٭طؿاٍ إلثاص٠ ايشعض بني ايؿًغطٝٓني، ؾدضدت مجٛع ايؾرعب ايؿًغرطٝين   

َررشعٛص٠ عًرر٢ أَررٌ عررٛر٠ اؾٝررٛـ ايعضبٝرر١ ايرريت تغررتعز يررزخٍٛ ؾًغررطني          

 ٚإعارتٗا ٭ًٖٗا.
 ّ:8781أغباب سطب فًػطني عاّ 

    ٕ قٝاّ رٚي١ إعضا٥ٌٝ بعز َػارص٠ أخض ايكٛات اإللًٝظ١ٜ يؿًغطنيإع٬ -1

 إعرتاف اي٫ٜٛات املتشز٠ ٚاإلؼار ايغٛؾٝيت َٚععِ رٍٚ ايعامل بٗا. -2
قضاص داَع١ ايزٍٚ ايعضب١ٝ ايقارص بؾرإٔ رخرٍٛ اؾٝرٛـ ايعضبٝر١ إلعرار٠       -3

 ايغه١ٓٝ ٚا٭َٔ إىل ؾًغطني.

 ّ:8781ْتا٥ر سطب فًػطني 
                           ١ ايكٛات ايعضب١ٝ.ٖظ  -1

أعرررتٛيت إعرررضا٥ٌٝ عًررر٢ أدرررظا٤ أنجرررض َرررٔ َرررا خققرررت٘ ا٭َرررِ املتشرررز٠     -2

 مبكتن٢ قضاص ايتكغِٝ.
  ّ.1949إمطضت ايب٬ر ايعضب١ٝ املٛاد١ٗ عكز ٖز١ْ صٚرؼ  -3

أعًٓت اي٫ٜٛات املتشز٠ ٚؾضْغا ٚإلًررتا مرُإ سرزٚر إعرضا٥ٌٝ اؾزٜرز٠       -4

 ّ.1950عاّ 
 صؾنت ايب٬ر ايعضب١ٝ اإلعرتاف بزٚي١ إعضا٥ٌٝ. -5

 ّ:8717أغباب ايعسٚإ ايجالثٞ عاّ 
إط٦ُٓإ إعضا٥ٌٝ يربعض ايرزٍٚ ايعضبٝر١: يبعرزٖا عرٔ سرزٚرٖا، أٚ ٚقٛعٗرا         -1

 ؼت ْؿٛس رٍٚ َٛاي١ٝ إلعضا٥ٌٝ، عزّ قزصتٗا ايعغهض١ٜ.

2-  ٛ ّ 1952ص٠ ٜٛيٝرٛ  إعتكار إعضا٥ٌٝ إٔ َقض ٖٞ ايعكب١ اؿكٝك١ٝ بعز قٝاّ ثر

 حم طضٜل أطُاعٗا.
ت٬قررٞ َكافررز اإلعررتعُاص ايػضبررٞ َررع َكافررز ايقرر١ْٝٛٝٗ يتررأَِٝ ثررٛص٠     -3

 ّ.1956ٜٛيٝٛ يؾضن١ قٓا٠ ايغٜٛػ حم ٜٛيٝٛ 
 ّ:8717أغباب فؿٌ ايعسٚإ ايجالثٞ ع٢ً َكط عاّ 

إعتُضاص ايؿزا٥ٕٝٛ َٔ صداٍ اؾٝؿ ٚايؾعب حم قتاٍ ايكٛات اإلعتعُاص١ٜ  -1

 عٝز.حم بٛصع

ترررزخًت ا٭َرررِ املتشرررز٠ ْٚرررزرت بايعرررزٚإ عًررر٢ َقرررض ٚطايبرررت املعترررزٜٔ   -2

       باإلْغشاب.

 مػطت اي٫ٜٛات املتشز٠ ع٢ً نٌ َٔ إلًرتا ٚؾضْغا. -3
                                    ٖزر اإلؼار ايغٛؾٝيت ايزٍٚ املعتز١ٜ. -4

 سهَٛتٗا بغبب ايبطاي١..ثٛص٠ ايعُاٍ املتعطًني حم إلًرتا ٚؾضْغا مز  -5
 ّ(:8776ْٜٛٝٛ  1أغباب ايعسٚإ اإلغطا٥ًٝٞ )

إيتكت َكافز ايق١ْٝٛٝٗ َرع َكافرز اإلعرتعُاص يجايرح َرض٠، يًقر١ْٝٛٝٗ       -1

 كططات تٛعع١ٝ حم بضْاَر طَين قغٛب )َٔ ايٌٓٝ يًؿضات(.
 ّ:1967ضاض اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٭َضٜه١ٝ َٔ َغاْز٠ إعضا٥ٌٝ غأ -2

٢ اؿضنررر١ ايؾرررٝٛع١ٝ حم املٓررراطل اإلعررررتاتٝذ١ٝ َرررٔ ايعرررامل  ايكنرررا٤ عًررر -1

 ٚأُٖٗا املٓطك١ ايعضب١ٝ يتغٝطض ع٢ً ايعامل.

  تطٜٛل اإلؼار ايغٛؾٝيت َٔ اؾٓٛب. -2

          مُإ إستهاص ثضٚات املٓطك١ خقٛفًا ايبرتٍٚ. -3

إْتٗظت إعضا٥ٌٝ ايؿضف١ ٚعًُت ع٢ً إعتزصاز ايزٍٚ ايعضب١ٝ ؿضب غرري   -4

 زٜٔ هلا.َغتع
: أرصنرت ايرب٬ر ايعضبٝر١ إٔ    8776َّؤمتط ايك١ُ ايعطبٝا١ يف ارتططاّٛ يف أغػاطؼ    

 -اـطض اإلعضا٥ًٝٞ ٜٗرزرٖا مجٝعرًا إٕ مل ترزعِ رٍٚ املٛادٗر١: ؾكرضص املر٪متض:      

مضٚص٠ تهاتـ ايعضب يقز ايعزٚإ اإلعضا٥ًٝٞ بتكرزِٜ ايرزٍٚ ايػٓٝر١ ايرزعِ     

 رٕ(.املايٞ يزٍٚ املٛاد١ٗ )َقض، عٛصٜا، ا٭ص
 ّ:8776يػ١ٓ  181قطاض زتًؼ األَٔ ضقِ 

عع٢ فًػ ا٭َٔ يًتزخٌ ٚإهار سٌ يًُؾرهٌ ايؿًغرط١ٝٓٝ ٚأفرزص قرضاصٙ     

 نايتايٞ:

             إْغشاب إعضا٥ٌٝ َٔ أصامٞ عضب١ٝ سغب تؿغري إعضا٥ٌٝ َٚٔ ا٭صامٞ  -1

 ايعضب١ٝ سغب ايتؿغري املقضٟ.

                تٓٗٞ نٌ ايزٍٚ ساي١ اؿضب. -2

ّ اإلعتك٬ٍ ٚايغٝار٠ اإلق١ًُٝٝ يهٌ رٍٚ املٓطكر١ ٚسكٗرا حم ايعرٝؿ    إسرتا -3

 بغ٬ّ حم سزٚر آ١َٓ.
                 مرررُإ سضٜررر١ امل٬سررر١ حم املُرررضات ايزٚيٝررر١ ٚتغررر١ٜٛ َؾررره١ً اي٬دررر٦ني.       -4

 إْؾا٤ َٓاطل َٓظٚع١ ايغ٬ح. -5
٤ طًب ايكضاص َٔ ايغهضتري ايعراّ يٮَرِ املتشرز٠ تعرٝني َجرٌ خرال إلدرضا        -6

 اإلتقا٫ت بني ايزٍٚ يتغ١ٜٛ ع١ًُٝ.
 :181ضفهت إغطا٥ٌٝ قطاض زتًؼ األَٔ ضقِ 

عًُت ع٢ً ؾؾٌ مجٝع اؾٗرٛر ايزٚيٝر١ يتشكٝرل اإلْغرشاب َرٔ ا٭صامرٞ        -1

  احملت١ً.

 متارت حم إقا١َ املغتٛطٓات ايٝٗٛر١ٜ حم ا٭صامٞ احملت١ً. -2
                                                     ساٚيت تٜٗٛز اينؿ١ ايػضب١ٝ يٮصرٕ. -3

 بزأت َقض سضب اإلعتٓظاف يًكٛات اإلعضا١ًٝٝ٥. -4
 ّ:8776أٖساف ايكٝاز٠ ايػٝاغ١ٝ املكط١ٜ يتذاٚظ ْهػ١ 

                    إعار٠ بٓا٤ ايكٛات املغًش١. -1

                    إعار٠ ايجك١ يًذٓٛر حم أْؿغِٗ ٚحم قارتِٗ. -2

 ينبط ٚايضبط.إعار٠ ا -3
                         إعار٠ تزصٜب ايكٛات ٚتٓعِٝ ايٛسزات. -4

 بزا١ٜ َضس١ً ايقُٛر ٚسضب اإلعتٓظاف. -5
تعبري أطًك٘ ايرظعِٝ مجراٍ عبرز ايٓافرض عًر٢ ايعًُٝرات ايعغرهض١ٜ         سطب اإلغتٓعاف:

 اييت راصت ؽضم قٓا٠ ايغٜٛػ بني ايكٛات املقض١ٜ ٚاإلست٬ٍ اإلعضا٥ًٝٞ.
 ٗض ؽٗزا٤ سضب اإلعتٓظاف ٖٛ ايؾٗٝز ايؿضٜل عبز املٓعِ صٜاض.أؽ* 

نًؿ٘ ايض٥ٝػ أْٛص ايغارات بض٥اع١ أصنإ سضب ايكٛات  ايفطٜل غعس ايسٜٔ ايؿاشيٞ:

املغًش١ ٚٚمع خطر١ املرنسٕ ايعايٝر١. ٚايرضأؼ املرزبض يًرٗذّٛ املقرضٟ ايٓرادح         

ٓشر٘ قر٬ر٠   ّ مب2012ع٢ً خط ايزؾاع اإلعضا٥ًٝٞ )خرط براصيٝـ(.. مت تهض ر٘    

 ايٌٓٝ.
خط١ ايؿضٜل ععز ايزٜٔ ايؾاسيٞ يعبرٛص قٓرا٠ ايغرٜٛػ ٚؼطرِٝ      خط١ املآشٕ ايعاي١ٝ:

 خط باصيٝـ.
ؽرػٌ َٓقرب ص٥رٝػ ٦ٖٝر١ عًُٝرات ايكرٛات املغرًش١         املؿري ستُس عبس ايػين ادتُػاٞ: 

 ّ.1973ّ ثِ ص٥ٝغًا ٭صنإ ايكٛات املغًش١ 1972ٜٓاٜض 
 نؿهٍٛ ادتُػٞ:  

 ً ٝرررات ايكرررٛات املغرررًش١ بزصاعررر١ أْغرررب ايتٛقٝترررات يًكٝررراّ     أعرررزتٗا ٦ٖٝررر١ عُ

بايع١ًُٝ اهلذَٛٝر١ ٚتٛمرع أَراّ ايرض٥ٝػ ايغرارات ٚايرض٥ٝػ ا٭عرز ٭ختٝراص         

ايتٛقٝت املٓاعب يًطضؾني ٚرصاع١ املٛقـ ايعغرهضٟ يًعرزٚ ٚيًكرٛات املقرض١ٜ     

 ٚايغٛص١ٜ.
صنرظت إعرضا٥ٌٝ   : ّ َٛاظٜٔ ايك٠ٛ يف ايؿطم األٚغط ضأغًا عًا٢ عكاب  8761قًبت سطب أنتٛبط 

ّ ع٢ً ْػُر١ ايتؿرٛم ايٓرٛعٞ اإلعرضا٥ًٝٞ َٚكزصتر٘ عًر٢       1967بعز سضب ْٜٛٝٛ 

 إعتدزاّ ايتهٓٛيٛدٝا اؿزٜج١ مما ٜكًٌ َٔ َٝظ٠ ايتؿٛم ايعزرٟ يًعضب.
 ّ ساي١ ايالغًِ ٚايالسطب8761أْٗت سطب أنتٛبط عاّ 

 )ايٓتا٥ر اإلغرتاتٝذ١ٝ(: 
صٖا إْٗٝراص ملقرض ٚتعضمرٗا يرزَاص     ؼكٝل ٖزف ايض٥ٝػ ايغارات ٭ٕ إعرتُضا  

أصغُت ايكٛتإ ايععُتإ ع٢ً ايتزخٌ املباؽض ؿٌ ايقرضاع، ٚإْٗرا٤    –قكل 

 ّ.1967ساي١ ايضنٛر ايغٝاعٞ َٓش سضب ْٜٛٝٛ عاّ 
أ١ُٖٝ ايتهأَ ايعطبٞ يف َٛادٗا١ ارتطاط اإلغاطا٥ًٝٞ: إختاصت      8761أظٗطت سطب أنتٛبط عاّ 

 مجٝع ايسٍٚ تسعِٝ َكط ٚغٛضٜا.
 رٍٚ بتكزِٜ ايزعِ ايعغهضٟ بتؿاٚت. 9قاَت  -1

 قزَت رٍٚ اـًٝر ٚايغعٛر١ٜ ايزعِ املايٞ،  -2

 )املػت٣ٛ ايػٝاغٞ(: 8761أقٝب سًف األطًٓطٞ بؿطر نبري يف سطب أنتٛبط عاّ 
 إعتشصت بعض ايزٍٚ عٔ تكزِٜ تغ٬ٝٗت ٚصؾض ايبعض اٯخض

 عزّ إثاص٠ ايعضب مزٖا،   -1

 رٖا بايبرتٍٚ خؾ١ٝ َٔ صؾض ايعضب إَزا-2

  .إ إ بعض ايزٍٚ بعزاي١ ايعضب-3

 صتاح ايػٝاغ١ املكط١ٜ إظا٤ ايكاض٠ األفطٜك١ٝ )املػت٣ٛ األفطٜكٞ(:
رٍٚ قررز  8رٚيرر١ بكطررع ع٬قاتٗررا ايزبًَٛاعرر١ٝ بإعررضا٥ٌٝ. ناْررت   22قاَررت  -1

 1967ّعبكت بكطع ع٬قاتٗا حم أعكاب سضب ْٜٛٝٛ عاّ 

زٜرز٠ يتشكٝرل عظير١ إعرضا٥ٌٝ عٝاعرًٝا      لاح يًغٝاع١ املقض١ٜ ٚإمراؾ١ د  -2

 ٚرعًُا يًغٝاع١ ايعضب١ٝ.

 ّ:8766ايصٖاب إىل إغطا٥ٌٝ ْٛفُرب  -8
 سٝح رعا إىل 

 إقا١َ ايغ٬ّ ايزا٥ِ ايعارٍ حم ايؾضم ا٭ٚعط، 

 ػٓٝب ا٭دٝاٍ ايكار١َ ٬ٜٚت اؿضٚب،  

 اإلعرتاف باؿكٛم ايؾضع١ٝ يًؾعب ايؿًغطٝين.

 ّ:8761 عاّ َؤمتط ناَب زٜفٝس غبتُرب -1
ايررض٥ٝػ ا٭َضٜهررٞ دُٝررٞ نرراصتض ٚايررض٥ٝػ املقررضٟ أْررٛص ايغررارات ٚص٥ررٝػ    

 ٚطصا٤ إعضا٥ٌٝ َٓاسِ بٝذني.
 ٚنع أغؼ إطاض ايػالّ ايتاي١ٝ: -1

                               اإلْغشاب ايهاٌَ َٔ ؽب٘ دظٜض٠ عٝٓا٤. -أ

 تطبٝع ايع٬قات بني َقض ٚإعضا٥ٌٝ. -ب
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ايؾرررضع١ٝ يًؿًغرررطٝٓني بإؽرررضاى ا٭صرٕ ٚممرررجًني عرررٔ   ؼكٝرررل اؿكرررٛم -ز

ؾًغرررطني يتشزٜرررز َغرررتكبٌ اينرررؿ١ ايػضبٝررر١ ٚقطررراع غرررظ٠ بإْٗرررا٤ اؿهرررِ        

 ايعغهضٟ اإلعضا٥ًٝٞ ٚإقا١َ اؿهِ ايشاتٞ ايهاٌَ.
 ّ:8767ْتا٥ر َعاٖس٠ ايػالّ عاّ 

                                  سضل اؾاْبإ ع٢ً تٓؿٝش ْقٛل املعاٖز٠: -أ 

إْت٢ٗ اـ٬ف اؿرزٚرٟ برني َقرض ٚإعرضا٥ٌٝ بأسكٝر١ َقرض١ٜ بؾرضٜط         -ب

ؾعرررارت َقرررض ؿرررزٚرٖا    1989ّطابرررا عهرررِ ٦ٖٝررر١ ايتشهرررِٝ ايزٚيٝررر١ عررراّ     

 ايطبٝع١ٝ.

 ّ ايططٜل الدطا٤ اذتٛاض بني اغطا٥ٌٝ ٚايفًػطٓٝني   8761فتح َؤمتط ناَب زٜفٝس 
يػضب١ٝ ٚقطاع بزأ سٛاص فعب بني ايعضب ٚإعضا٥ٌٝ يتشزٜز َغتكبٌ اينؿ١ ا

 غظ٠:

 سزٚخ تضتٝبات بني ايؿًغطٝٓني ٚإعضا٥ٌٝ بأٚعًٛ بايٓضٜٚر. -1

بأعرباْٝا بضعاٜر١    َزصٜرز بزأ سٛاص بني عز٠ أطضاف عضبٝر١ َرع إعرضا٥ٌٝ حم     -2

 َقض١ٜ ٚأَضٜه١ٝ.
إعررر٬ٕ قٝررراّ عرررًط١ ٚطٓٝررر١ حم قطررراع غرررظ٠ ٚأصورررا يًتعررربري عرررٔ أَررراْٞ      -3

 ايؿًغطٝٓني ٚاؿه١َٛ ايؿًغط١ٝٓٝ.

 ٌ ايجأَايفك
 ّ :1188ٜٓاٜط  11* أغباب اْفذاض ثٛض٠ 

ّ بايهاَررٌ 2010تظٜٚررض اْتدابررات فًررػ ايؾررعب ايرريت أدضٜررت ؾرر٢ ْررٛؾُرب       -1

 يقاحل اؿظب ايٛطين

 ع٤ٛ ا٭ٚماع ا٫قتقار١ٜ -2

 اعتُضاص ايعٌُ بكإْٛ ايطٛاص٨ -3

 ّ :1188ٜٓاٜط  11* ْتا٥ر ثٛض٠ 
1-       ٔ  18ؾرباٜرض بعرز    11اؿهرِ ٜرّٛ    أعًٔ ايٓا٥رب عُرض عرًُٝإ تٓشرٞ َبراصى عر

 ّٜٛ َٔ ايجٛص٠ 

 ؽعٛص ايؾعب بتشكٝل أٖزاف ايجٛص٠ ٚأُٖٗا إعكاط ْعاّ سهِ َباصى -2

أعًررٔ اجملًررػ ا٭عًررٞ يًكررٛات املغررًش١ بض٥اعرر١ املؾررري طٓطرراٟٚ : محاٜرر١     -3

ؾرباٜرض   13ايجٛص٠ ٚاعتهُاٍ أٖزاؾٗا : ؾبارص عٌ فًػ ايؾعب ٚايؾٛصٟ ّٜٛ 

2011 ّ 

ايتػريات ايٛطاص١ٜ ايغرضٜع١ " اْتكايٝر١ " يتغرٝري ا٭عُراٍ ٖٚرشا ريٝرٌ        تٛايت -4

 ع٢ً إٔ ايب٬ر متض عاي١ َٔ عزّ ا٫عتكضاص

إدررضا٤ اْتدابررات فًررػ ايؾررعب ٚايؾررٛصٟ ٚؾرراط سررظب اؿضٜرر١ ٚايعزايرر١       -5

 2012ّبأغًب١ٝ ًَشٛظ١ ٚصأؼ اجملًغني َٔ ٜٓاٜض 

 ّ ( :1181 ْٜٛٝ٘ 11* غٝاغات َطغٞ ف٢ اذتهِ ) أغباب ثٛض٠ 
مماصعررر١ اؿرررظب اؿرررانِ ايغرررًط١ برررٓؿػ أعرررًٛب اؿهَٛرررات ايغرررابك١      -1

 ٚمحا١ٜ َقاؿِٗ

 ّ ٜعظط ف٬سٝات ص٥ٝػ اؾُٗٛص2012١ْٜٛؾُرب  21أفزص إع٬ٕ رعتٛصٟ  -2

 ٚمع عٓافض اؿض١ٜ ٚايعزاي١ ؾ٢ َععِ ٦ٖٝات ٚإراصات ايزٚي١ -3

 ع٤ٛ إراص٠ ؽ٦ٕٛ ايب٬ر ٚعا١َ ٚا٫قتقار خاف١ -4

 اصتؿاع رٜٕٛ َقض اـاصد١ٝ ٚطٜار٠ َعزٍ ايتندِ -5

 ّ :1181ْٜٛٝ٘  11ثٛض٠  أغباب* 
أرصى ايؾعب إٔ َضعٞ مل ٜكزّ سًٍٛ يًُؾره٬ت ايض٥ٝغر١ٝ ٚمل وكرل أٟ     -

ّ 2011ٜٓراٜض   25َٔ َطايب ايجٛص٠ ؾتذُعت ْشص ايجٛص٠ ٫عرتعار٠ أٖرزاف ثرٛص٠    

 ٚٚمعٗا ؾ٢ ايطضٜل ايقشٝح

ّ يغررشب ايجكرر١ َررٔ َضعررٞ ٚإدررضا٤    2013ضٜررٌ أب 26تقرراعزت ايررزعٛات ؾرر٢   -

 2013ّْٜٛٝ٘  30اْتدابات ص٥اع١ٝ َبهض٠ مب١ًٗ تٓتٗٞ 

 مل ٜغتذٝب َضعٞ هلشا املطًب ٚأعًٔ أْ٘ ايض٥ٝػ ايؾضعٞ -

 ّ :1181ْٜٛٝٛ  11* أعًٔ ٚظٜط ايسفاع ايفطٜل عبس ايفتاح ايػٝػٞ ببٝإ ّٜٛ 
ٝتٗا ايٛطٓٝررر١ ػٓٝرررب ايكرررٛات املغرررًش١ رخرررٍٛ َعررررتى ايغٝاعررر١ َٚغررر٪ي     -

 ٚا٭خ٬ق١ٝ ػاٙ ايؾعب ؼتِ :

ايترزخٌ ملٓررع اْرظ٫م َقررض ؾر٢ ْؿررل َعًرِ َررٔ ايقرضاع ٚايؿتٓرر١ ايطا٥ؿٝرر١       -1

 ٚاْٗٝاص َ٪عغات ايزٚي١ 

رعررا إىل إهررار فررٝػ١ تؿرراِٖ ٚتٛاؾررل َٚقرراؿ٘ سكٝكٝرر١ ؿُاٜرر١ َقررض      -2

 ّ .2013ْٜٛٝٛ  30ٚؽعبٗا خ٬ٍ اعبٛع تٓتٗٞ ؾ٢ 

 ّ :1181 ْٜٛٝٛ 11* ْتا٥ر ثٛض٠ 
ٜٛيٝررررٛ يررررض٥ٝػ احملهُرررر١   4ٜٛيٝررررٛ ٚتغررررًِٝ ايغررررًط١   3مت عررررظٍ َضعررررٞ  -1

 ايزعتٛص١ٜ ايعًٝا املغتؾاص عزيٞ َٓقٛص ؿني :

 إدضا٤ اْتدابات ص٥اع١ٝ  -أ

 ّ 2012تعزٌٜ رعتٛص  -ب

 ّ 2012ايعٌُ ع٢ً تػري خاصط١ ايطضٜل ٚأٚهلا تعطٌٝ ايعٌُ بزعتٛص  -ز

 ّ .2014أغغطػ  14عتقاّ ؾ٢ صؾض أْقاص مجاع١ اإلخٛإ ؾض ا٫ -2

 2014فزص رعتٛص دزٜز ؾ٢ ٜٓاٜض  -3

أٜاّ بني املؾري عبز ايؿتاح ايغٝغٞ بعز اعرتكايت٘   3دضت اْتدابات ص٥اع١ٝ  -4

 َٔ ٚطاص٠ ايزؾاع ٚمحزٜٔ فباسٞ

أعًٔ ؾٛط ايض٥ٝػ عبز ايؿتاح ايغٝغٞ بايض٥اع١ ٚبزأت فؿش١ دزٜز٠ ؾ٢  -5

ؾرر٢ ا٫عررتكضاص ا٭َررين ٚايغٝاعررٞ   ترراصٜخ َقررض اؿررزٜح سٝررح أخررشت َقررض    

 ٚايٓٗن١ خ٬ٍ عز٠ قاٚص بني ثٛصتني َتتايٝتني
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1 

 : أكمل ما يأتي  1س
 َ 1661ؽبوي اٌٍّه ........ الٕبع اٌذوٌخ اٌؼضّبُٔخ ثبٌزٕبصي ػٓ ِصش ٌصبٌؼ فشٔغب ػبَ  -1
 أوي ِٓ أدخً رؼذَال فً ٔظبَ اٌمعبء فً ِصش صِٓ اٌؾٍّخ اٌفشٔغُخ .................. -2
 وبْ َّضً عٍؽخ ِشوضَخ ػٍُب فً ِصش صِٓ اٌؾٍّخ اٌفشٔغُخ ...........  -3
 ئُظ ٌٍذَىاْ اٌؼبَ صِٓ اٌؾٍّخ اٌفشٔغُخ .......وبْ أوي س -4
 أوي ِٓ أؽُب رغبسح ِصش عٕىثب صِٓ اٌؾٍّخ اٌفشٔغُخ ..................... -5
 أوي ِٓ ثذأ عُبعخ اٌزفبهُ ِغ ششَف ِىخ ٌٍزغبسح ِغ اٌؾٍّخ اٌفشٔغُخ ................ -6
 ............ أصٕبء صىسح اٌمبهشح األوًٌ الزؾُ ٔبثٍُىْ ثغٕىدح اٌغبِغ ..... -6
 ..........................وبْ َزىًٌ ؽىُ ِصش ػٕذ ِغئ اٌؾٍّخ اٌفشٔغُخ صٕبئً ٍِّىوً  -8
 فً ِؼشوخ ..............  1831هضَ اٌغُش اٌّصشي اٌغُش اٌؼضّبًٔ ػبَ  -1

 ّؾّذ ػًٍ دوْ لزبي فً ِؼشوخ ..........ٌلبَ لبئذ األعؽىي اٌؼضّبًٔ ثزغٍُُ أعؽىٌه  -11
 ػًٍ فً األػزّبد ػًٍ رغُٕذ اٌّصشَُٓ فً ؽشة ............. ٔغؾذ رغشثخ ِؾّذ -11
 اوي ِٓ أِش ثزغُٕذ أثٕبء اٌؼّذ واٌّشبَخ واألػُبْ هى ................  -12
 ثذأد ِؾبوالد اعزمالي ِؾّذ ػًٍ ػٓ اٌذوٌخ اٌؼضّبُٔخ ػٕذِب رهجذ لىارخ اًٌ ...... -13
 ِب رهجذ لىارخ اًٌ .....رجٍىسد فىشح اعزمالي ِؾّذ ػًٍ ػٓ اٌذوٌخ اٌؼضّبُٔخ ػٕذ -14
 وبٔذ ِغؤٌخ ػٓ فىشح أفصبي ِصش ػٓ اٌذوٌخ اٌؼضّبٔخ ؽشة ........ -15
 رىٌذ ثؼضخ ِٓ اٌعجبغ اٌفشٔغُُٓ ٔظبسح ثؼط اٌّذاسط اٌؾشثُخ فً ػهذ ........  -16
 وُ فً ػهذ ................. بٌؾّب َمىٌه اَ ِغشد عٍؽخ رٕفُزَخ 1868ٌوبْ ِغٍظ إٌظبس  -16
 ؽىُ ِصش ............... خٍف اعّبػًُ فً -18
 رىًٌ اٌؼٕصش اٌزشوً وً اٌىظبئف فً ػهذ ِؾّذ ػًٍ ِبػذا ...................... -11
 أعظ ...... ٔبدي اٌّذاسط اٌؼٍُب وأدٌ اًٌ عالء اإلٔغٍُضي ػًٍ ِصش  -21
 َ 1861ذ سغجخ أغٍزشا وفشٔغب ِغ اٌخذَىي رىفُك فً اٌزخٍص ِٓ ..... ػبَ ماٌز -21
 عٕجُخ فً ِصش صِٓ االؽزالي اٌجشَؽبًٔ فً ِغبي .........صادد االعزضّبساد األ -22
 وبْ رؼُُٓ اعّبػًُ ثه شُشَٓ ٌٍزٕىًُ ثبٌعجبغ األؽشاس فً ػهذ وصاسح .......... -23
 وبْ اٌغبء اٌٍّىُخ ورأُُِ لٕبح اٌغىَظ ِٓ أهُ أغبصاد صىسح َىٌُى فً اٌّغبي ...........  -24
 .  ش ..............َ خالي ِؤر1152ّٔؾُبص ثؼذ صىسح َىٌُى رجٕذ ِصش عُبعخ  اٌؾُبد االَغبثٍ وػذَ اال -25
 ................ِٓ اٌجالد اٌؼشثُخ اٌزً ظٍذ خبظؼخ ٌٍؾىُ اٌّجبشش اٌؼضّبًٔ أصٕبء اٌؾشة اٌؼبٌُّخ األوًٌ   -26
 َ ......... 1568أزصش ػًٍ اعجبُٔب واٌجشرغبي فً ِؼشوخ وادي اٌّخبصْ  -26
 ي ثؼذ هضَّزخ اًٌ ................رُ ٔفٍ األُِش ػجذاٌمبدس اٌغضائش -28
 أوضش اٌذوي االوسوثُخ ِؼبسظخ ٌفشٔغب فً ِشاوش هً ............. -21
 َ ػمذد ِؼبهذح ...... 1868ػمت هضَّخ اٌذوٌخ اٌؼضّبُٔخ ِٓ سوعُب ػبَ  -31
 اٌؼشاق اصٕبء اٌؾشة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخ صىسح ثمُبدح ............فً لبِذ  -31
 ....ؽىىِخ رمىَخ لىارهب فً اٌؼشاق أصٕبء اٌؾشة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخ اػزشظذ ػًٍ ِؾبوٌخ أغٍزشا  -32
 َ ِغ أغٍزشا ِؼبهذح ................ 1115ػمذ ػجذاٌؼضَض أي عؼىد ػبَ  -33
 ........... فً عىسَب ٌجٕبْ أصٕبء اٌؾشة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخ  ؽىىِخ دػّذ أغٍزشا -34
 ثذاَخ اٌؾشة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخ ...  لبد ؽىىِخ فشٔغب اٌؾشح ِٓ أغٍزشا وسفط هضَّخ فشٔغب -35
 وبٔذ عىسَب وٌجٕبْ فً ارفبلُخ عبَىظ ثُىى ِٓ ٔصُت .......................... -36
 الزصشد ِؤاِشح عبَىظ ثُىى ػًٍ .................. -36
 اعزىٌذ أغٍزشا ػًٍ اٌّىصً أصٕبء اٌؾشة اٌؼبٌُّخ األوًٌ ثؼذ هذٔخ ............... -38
 َ .............1181اٌزؾىُُ اٌذوًٌ اعزشدد ِصش ِٓ خالي  -31
 َ ..............1163ِٓ أوضش اٌذوي دػّب ِبٌُب ٌّصش فً ؽشة أوزىثش  -41
 ٌّذح ..........2111َٕبَش عٕخ  25أعزّشد صىسح  -41
 : حدد رأيك في صحت أو خطأ المقولت التاليت مقدما الدليل علي صحت رأيك  2س

 ػغىشَخ ٌٍغضو واألؽزالي  وبٔذ اٌؾٍّخ اٌفشٔغُخ  ػًٍ ِصش ِغشد ؽٍّخ  -1
 َ ٌصبٌؼ اٌذوٌخ اٌؼضّبُٔخ 1811وبْ رذخً أغٍزشا فً ِؼبهذح اٌؼشَش  -2
 َ 1841اعزّشد ِششوػبد اٌزُّٕخ فً ِصش ػمت ِؼبهذح ٌٕذْ  -3
 اعزىًٌ اٌّشاثُٓ األعبٔت ػًٍ األساظً اٌضساػُخ اٌّصشَخ  وفبء ٌٍذَىْ فً ػهذ األؽزالي  -4
 رأصُش ِؾذود فً أػمبة االؽزالي اٌجشَؽبٍٔ ٌّصش وؼىاي ػهذ رىفُك وبْ ٌٍصؾبفخ اٌىؼُٕخ -5
 فشٍذ ثشَؽبُٔب فً اٌؾصىي ػًٍ اػزشاف اٌشؼت اٌّصشي ثبٌؾّبَخ اٌجشَؽبُٔخ  -6
 َ 1142رؼبؤذ ؽىىِخ اٌىفذ ِغ ثشَؽبُٔب ٌّىاعهخ دوي اٌّؾىس ػبَ  -6
 عُّذ وصاسح اعّبػًُ صذلً ثىصاسح اٌمجعخ اٌؾذَذَخ  -8
 َ ثّؽبٌت ِصش فً االعزمالي 1111ف ِؤرّش اٌصٍؼ ثجبسَظ اػزش -1

 فشٍذ ِؾبوالد فشٔغب فً االٔذِبط ِغ اٌغضائش  -11
 فشٍذ ِؾبوالد فشٔغب فً االَمبع ثُٓ اٌؼشة واٌجشثش ثؼذ اٌؾشة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخ  -11
 ٌُ رؤد اٌؾشوخ اٌىؼُٕخ فً اٌغضائش ثُٓ اٌؾشثُٓ اٌؼبٌُّزُٓ اًٌ االعزمالي  -12
 وبٔذ اٌغضائش ِىسدا ِٓ ِىاسد اٌخضأخ اٌفشٔغُخ ثؼذ اؽزالٌهب  -13
 أعشػذ أغٍزشا ثبؽزالي عضَشح ثشَُ ػٕذ ِذخً اٌجؾش األؽّش ٌمؽغ اٌؽشَك ػًٍ هىٌٕذا -14
 َ ثبٔزصبس إٌّصىس اٌغؼذي ػًٍ فشٔغب 1568أزهذ ِؼشوخ وادي اٌّخبصْ  -15
 ٍمُبَ ثبٌضىسح ظذ رشوُب فعٍذ ؽىىِخ ٌٕذْ اٌزفبهُ ِغ اٌششَف ؽغُٓ ٌ -16
 ُخ وىربهَ الػبدح إٌظش فً ارفبلُخ 1121ػمذ اٌؾٍفبء ِؤرّشعبْ سَّى  -16
 َ ظذ أغٍزشا وفشٔغب 1114دخٍذ اٌذوٌخ اٌؼضّبُٔخ اٌؾشة اٌؼبٌُّخ األوًٌ ٔىفّجش  -18
 َ 1148ٔغؾذ عبِؼخ اٌذوي اٌؼشثُخ فً أشبء لىح ػغىشَخ فً ؽشة فٍغؽُٓ  – 11
 َ اٌزي َذػى اٌؼشة ٌٍمُبَ ثبٌىؽذح 1143ؼشة رصشَؼ اَذْ فجشاَش رغبهً اٌ -21
 األثر االيجابي ( ما رأيك  –: ما تقييمك ) األثر السلبي  3س
 ِٕشىس ٔبثٍُىْ اٌزي وصػخ ػًٍ اٌّصشَُٓ لجً ٔضوي اٌؾٍّخ  -1
 ِىلف ٔبثٍُىْ ػٕذ دخىٌخ االصهش ثخُىٌخ أصٕبء صىسح اٌمبهشح األوًٌ  -2
 َ 1815ؽىُ ِصش فً داس اٌّؾىّخ ِبَى  ؽبدصخ رىٌُخ ِؾّذ ػًٍ -3
 ِىلف اٌضػبِخ اٌشؼجُخ ثؼذ سؽًُ ؽٍّخ فشَضس  -4
 عُبعخ عؼُذ فً اٌزغُٕذ  -5
 خؽخ اعّبػًُ فً اعزمالي ِصش  -6
 َ 1841فشِبْ  -6
 َ 1865ؽشوة اعّبػًُ فً اٌؾجشخ ) ششق أفشَمُب (  -8
 ِىلف اٌغؽبْ اٌؼضّبٍٔ ِٓ ػشاثٍ خالي ِىلؼخ اٌزً اٌىجُش  -1

 َ  1114اٌىفبق اٌىدي ِىلف فشٔغب فً  -11
 ِىلف عٍؽبْ ثبشب سئُظ ِغٍظ إٌىاة ِٓ اٌّزوشح اٌّشزشوخ اٌضبُٔخ  -11
 َ 1152اعزّبع اٌعجبغ فً َىُٔى  -12
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 َ 1123دعزىس  -13
 َ 1136اٌغبء إٌؾبط ِؼبهذح  -14
 َ 1152ؽىىِبد األلٍُخ ثؼذ اٌؾشة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخ ؽزٍ لُبَ صىسح َىٌُى  -15
 1122َفجشاَش28رصشَؼ  -16
 ٓ عُبعخ فشٔغب فً ِشاوش ىلف اٌغالوي ِِ -16
 َ 1155ِىلف ِصش ِٓ ؽٍف ثغذاد  -18
 لشاساد ِؤرّش ثٍزُّىس ) ِىلف اٌىالَبد اٌّزؾذح ِٓ اٌُهىد أصٕبء اٌؾشة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخ ( -11
 ِىلف اٌىالَبد اٌّزؾذح ِٓ اٌُهىد فً أػمبة اٌؾشة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخ -21
 َ 1166ٌغٕخ  242اٌمشاس سلُ  -21
 اٌّزؾذح ِٓ اٌؼذواْ اٌضالصً ػًٍ ِصش ِىلف األُِ -22

 / ما المقصود والغرض : 5س
 َ 1861لبٔىْ اٌّمبثٍخ  –ٔظبَ األؽزىبس                     –ٔظبَ االٌزضاَ                               --
 ُخ لبٔىْ اٌزصف –اٌّؽبٌت اٌفئىَخ                     –اٌغّؼُخ اٌخُشَخ االعالُِخ              –
 ؽشة االعزٕضاف   –الئؾخ رٕظُُ اٌشلبثخ اٌضٕبئُخ         -اٌجُىع اٌغجشَخ                            -
 ّبػً اٌغُِضبق اٌعّبْ  -وشىىي اٌغّغٍ                  -خؽخ اٌّأرْ اٌؼبٌُخ                     -

 : ما الدروس المستفادة :  6س
 فً إٌصف االوي ِغ أغٍزشا فشً ِششوع اٌىؽذح اٌؼشثُخ األوًٌ  -1
 َ 1815ؽبدصخ رىٌُخ ِؾّذ ػًٍ ؽىُ ِصش  -2
 فشً اٌضىسح اٌؼشاثُخ  -3
 ِىلف فشٔغب ِٓ ِصؽفً وبًِ ثؼذ اٌىفبق اٌىدي ِغ أغٍزشا  -4
 ِىلف اٌششَف ؽغُٓ أصٕبء اٌؾشة اٌؼبٌُّخ األوًٌ  -5
 فشً عبِؼخ اٌذوي اٌؼشثُخ فً ؽً وضُش ِٓ اٌمعبَب اٌؼشثُخ  -6

 قد لكال مه : : حدد أوجت الن 7س
 ِششوع ُِٕى فً اٌصٕبػخ  -1
 ٔظبَ ِؾّذ ػًٍ اٌغُبعٍ ) اٌذواوَٓ (  -2
 َ 1866ِغٍظ شىسي إٌىاة  -3
 اِزُبص ؽفش لٕبح اٌغىَظ  -4
 وصاسح سَبض فً ػهذ رىفُك  -5
 اػزّبد ِصؽفً وبًِ فً وفبؽخ ػًٍ فشٔغب  -6
 رُبس ِضمفً اٌغضائش )األٔذِبط (  -6
 1136َلشاس ٌغٕخ ثًُ االٔغٍُضَخ  -8

 لعالقت بيه كال مه : : ما ا 8س
 ػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغُخ واٌضساػخ فً ِصش  -1
 َ 1611سوعُب وؽٍّخ ٔبثٍُىْ ػًٍ اٌشبَ  -2
 فؤاد ثبشب واعزمالي ِصش  -3
  ِصش ؾىُثؽشة اٌغضَشح اٌؼشثُخ وأفشاد ِؾّذ ػًٍ  -4
 اعّبػًُ وٍِىُخ األسض اٌضساػُخ فً ِصش  -5
 ؽشة اٌىهبثُُٓ واٌزشعبٔخ اٌجؾشَخ فً ػهذ ِؾّذ ػًٍ  -6
 بدصخ فبشىدح واٌؾشوخ اٌىؼُٕخ فً ِصش ؽ -6
 َ 1881اٌخذَىي رىفُك واٌعجبغ ثؼذ ِؽبٌت ِبَى  -8
 عُبعُخ أغٍزشا االلزصبدَخ ؤفىر ِالن األساظٍ اٌضساػُخ فً ِصش  -1

 َ 1136اٌٍّه فبسوق وِؼبهذح  -11
 َ 1136ؽشَك اٌمبهشح واٌغبء إٌؾبط ِؼبهذح   -11
 َ 1152ؽشَك اٌمبهشح واٌزؼغًُ ثمُبَ صىسح َىٌُى  -12
 فجشاَش وظهىس رٕظُُ اٌعجبغ األؽشاس  4ؽبدس  -13
 َ وعبِؼخ اٌذوي اٌؼشثُخ 1142فجشاَش  4ؽبدس  -14
 فشً اٌىفذ اٌّصشي فً ثبسَظ وأوظبع ِصش  -15
 اٌّمبوِخ اٌغٍجُخ ٌٍشؼت اٌّصشي وعفش اٌىفذ اًٌ ثبسَظ  -16
 اٌّبُٔب وأفشاس فشٔغب ثّشاوش  -16
 جُخ ٍ اٌؾىُ فً اَؽبٌُب واٌؾشوخ اٌىؼُٕخ اٌٍُِىعىٌُٕرىًٌ  -18
 صىسح سشُذ ػًٍ اٌىُالًٔ فً اٌؼشاق ودػُ األٔغٍُض ٌؾىىِخ دَغىي فً عىسَب وٌجٕبْ  -11
 َ 1156لٕبح اٌغىَظ واٌؼذواْ اٌضالصً  -21
 ِؤرّش وبِت دَفُذ واٌؾمىق اٌششػُخ ٌٍفٍغؽُُٕٓ  -21
 صىسح اٌجالشفخ وارفبلُخ عبَىظ ثُىى  -22
 : ماذا كان يحدث اذا : 9س

 َظ وافك ِؾّذ ػًٍ ػًٍ ِششوع لٕبح اٌغى -1
  غضَشح اٌؼشثُخ ؽشوة اٌ فشً ِؾّذ ػًٍ فً -2
 ؽبفظذ اٌضػبِخ اٌشؼجُخ ػًٍ رّبعىهب ثؼذ ؽٍّخ فشَضس -3
 ٌُ َزأصش ػجبط ؽًٍّ اٌضبٍٔ ثؾبدصخ فبشىدح  -4
 َ 1818ٌُ رٕغؾت فشٔغب ِٓ أِبَ أغٍزشا فً فبشىدح  -5
 َ ثبٌٕغجخ الٔغٍزشا 1883ٌُ َمُ دافشَٓ ثىظغ اٌمبٔىْ األعبعً  -6
 ي ػًٍ اٌزفبوض ِغ ٌغٕخ ٍِٕش وافك اٌشؼت اٌّصش -6
 ُخ اٌضبُٔخ اٌؼبٌّاٌىالَبد اٌّزؾذح ِؽبٌت اٌُهىد فً أػمبة اٌؾشة  ٌُ رزجٓ -8
 َ 1166ٌغٕخ  242وافمذ اعشائًُ ػًٍ اٌمشاس سلُ  -1

 َ 1163ٌُ رمؽغ اٌذوي األفشَمُخ ػاللزهب ِغ اعشائًُ أصٕبء ؽشة أوزىثش  -11
 : ما مدى العالقت بيه: 11س

 اٌزؼٍُُ َ و1124وصاسح اٌشؼت  -1
 اٌؾشة اٌؼبٌُّخ األوًٌ وػجبط ؽًٍّ اٌضبًٔ  -2
 اٌّشأح واٌّغزّغ فً اٌؼصش اٌؾذَش  -3
 األصهش واٌّغزّغ فً اٌؼصش اٌؾذَش  -4

 َ 1881َ وِغٍظ إٌىاة اواخش 1866ِغٍظ شىسي إٌىاة  :ما مدى التشابت بيه 
 :  بيه مدى األختالف 

 َ 1131َ و اٌىزبة األثُط 1122اٌىزبة األثُط  -1
 وزشش وعُبعخ عىسعذ فً ِصش عُبعخ  1
 ِهبَ ٌغٕخ اٌزؾمُك األوسوثُخ  و ِهبَ ٌغٕخ اٌزصفُخ اٌذوٌُخ  2
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 االسهبة اٌصهُىٍٔ ظذ أغٍزشا واٌؼشة فً فٍغؽُٓ فً اػمبة اٌؾشة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخ ولُبَ دوٌخ اعشائًُ  : بيه ما مدى األرتباط
 قارن بيه كال مه /  11س

 َ 1152اٌضساػخ ثؼذ عمىغ االؽزىبس و اٌضساػخ ثؼذ صىسح َىٌُى  -1
 َ 1152اٌزغبسح ثؼذ صىسح َىٌُى  –اٌزغبسح لجً اٌؾٍّخ اٌفشٔغُخ  -2
 ِىظؾب اعجبة اٌفشً ؤزبئغخ  ثُٓ فشٔغب وعىسَب1136 ِؼبهذح –َ ثُٓ فشٔغب ورشوُب 1811ِؼبهذح اٌؼشَش  -3
 َ ِٓ ؽُش إٌزبئظ 1161ِؼبهذح اٌغالَ  –َ 1666ِؼبهذح االِزُبصاد األعٕجُخ فً اٌّغشة  -4
 َ ِٓ ؽُش إٌزبئظ 1136اٌضىسح اٌؼشثُخ اٌىجشي  –َ 1116ثُخ اٌؼشاٌضىسح  -5
 اق اٌؼش فً 1121وصىسح  –َ فً ِصش 1111ِىلف أغٍزشا ِٓ صىسح  -6
 ِٓ أغٍزشا أصٕبء اٌؾشة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخ عٍُّبْ ِىلف ؽىّذ  –َ 1142ِىلف اٌٍّه فبسوق ِٓ أغٍزشا  -6
 ػجذاٌشؽّٓ فهًّ فً ِمبوِخ األٔغٍُض   –دوس األُِش ػجذاٌمبدس اٌغضائشي فً ِمبوِخ فشٔغب  -8
 ِؽبٌت اٌششَف ؽغُٓ فً ِشاعالره ِغ ِىّبهىْ  –(  1831 – 1826ِؽبٌت فشٔغب ِٓ اٌغضائشَُٓ )  -1

 اٌغضء األخُش ِٓ ػهذ اٌٍّه فبسوق  –اٌىظغ اٌغُبعٍ فً ِصش فً ػهذ ػجبط وعؼُذ  -11
 َ 1122فً فٍغؽُٓ  –ا فً ِصش أصٕبء اٌؾشة اٌؼبٌُّخ األوًٌ عُبعخ أغٍزش -11
 وِىلف دَغىي ِٓ أغٍزشا اصٕبء اٌؾشة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخ  –ِىلف ؽىّذ عٍُّبْ ِٓ أغٍزشا  -12
 ِىلف اٌخشؼىَ وِؤرّش وبِت دَفُذ  -13
 َ 1153َ وارفبق 1811ارفبق اٌغىداْ  -14

 : بم تفسر : ......... 12س
 ِؾّذ ػًٍ رذهىس ؼجمخ اٌزغبس فً ػهذ  -1
 رؼُّك اصدواعُخ اٌزؼٍُُ فً ػهذ ػجبط  -2
 وبْ ػهذ اعّبػًُ ؽىّب ِؽٍمب سغُ ٔهعزخ  -3
 َ 1841لُذ اٌغٍؽبْ اٌؼضّبٍٔ ِصش ثؼذح لُىد ػبَ  -4
 اصدهبس اٌزغبسح اٌّصشَخ وإٌمً ٌىاصالد ثؼذ عمىغ االؽزىبس  -5
 ٌُ َىٓ ٌّصش عُبعخ خبسعُخ لجً أْ َزىًٌ ِؾّذ ػًٍ  -6
 َ ولجً رىٌُخ اعّبػًُ 1841ٌٍّغزّغ اٌّصشي ثؼذ ِؼبهذح ٌٕذْ رغّذ اٌزُّٕخ اٌزارُخ  -6
 َ 1861ػذَ اؼّئٕبْ لٕصٍٍ أغٍزشا وفشٔغب ٌىصاسح ششَف  -8
 زهب اٌؾىىِخ فً ػهذ اعّبػًُٔولىع أصِخ اٌذَىْ اٌزً اعزذا -1

 وبْ اٌؼغىشَىْ أوضش اٌفئبد رأهال ٌٍمُبَ ثبٌضىسح خالي ػهذ رىفُك  -11
 فً ػشوق اٌّصشَُٓ فً ػهذ ػجبط ؽًٍّ اٌضبًٔ عشَبْ سوػ اٌّمبوِخ واٌّؼبسظخ  -11
 َ 1813اصؽذاَ اٌخذَىي ػجبط ؽًٍّ ِغ أغٍزشا ثذاَخ ؽىّخ  -12
 اهزّبَ االٔغٍُض ثبٌضساػخ ػًٍ ؽغبة اٌصٕبػخ  -13
 َ 1111ػذَ ؼشػ اٌّصشَُٓ ٌفىشح االعزمالي اٌىؼٍٕ ػٓ رشوُب لجً صىسح  -14
 ؼبٌُّخ األوًٌ رأصش اٌّصشَُٓ ثهضَّخ اٌذوٌخ اٌؼضّبُٔخ ٔهبَخ اٌؾشة اٌ -15
 َ 1152َ اًٌ َىٌُى 1155لشاس رٕظُُ اٌعجبغ األؽشاس ثزمذَُ ُِؼبد اٌضىسح ِٓ ٔىفّجش  -16
 1152َرؼشض ِصش ٌّؤاِشاد عُبعُخ ِزؼذدح ثؼذ صىسح َىٌُى  -16
 1116َارغبح اٌّبُٔب ٌؼمذ ِؤرّش اٌغضَشح  -18
 َ 1156 صشاٌؼذواْ اٌضالصً ػًٍ ِ -11
 َ 1156فشً اٌؼذواْ اٌضالصٍ ػًٍ ِصش  -21
 َ 1166واْ االعشائٍٍُ ػًٍ اٌجالد اٌؼشثُخ اٌؼذ -21
 َ 1131رؼزس ػًٍ ثشَؽبُٔب رٕفُز اٌىزبة األثُط اٌضبٍٔ  -22
 َ 1163اػززاس دوي ؽٍف األؼٍٕؽً ػٓ ِغبػذح اٌىالَبد اٌّزؾذح فً ؽشة أ:رىثش  -23
 أوذد ؽشة أوزىثش ػًٍ ٔغبػ اٌذثٍىِبعُخ اٌّصشَخ فً أفشَمُب  -24
 اللبرهُ ثبٌذوي األوسوثُخ رأصُش اٌفىش األعزّبػً ٌٍُهىد ػًٍ ػ -25
 َ 1135رشىًُ اٌٍغٕخ اٌؼشثُخ اٌؼٍُب واعزّبع اٌضػبِبد اٌؼشثُخ ٔىفّجش  -26
 َ 2111َٕبَش  25لُبَ صىسح  -26
 َ 2113َىُٔخ  23اصذاس ثُبْ اٌمىاد اٌّغٍؾه َىَ  -28
 َ 2113َىُٔخ  31خشوط عّىع اٌشؼت اٌّصشي اًٌ اٌُّبدَٓ فً  -21

 : دلل علي صحت العباراث األتيت  13س 
 أزؼشذ اٌضساػخ فً ِصش فً ػهذ اٌؾٍّخ اٌفشٔغُخ  -1
 َ 1841ثٕص ِؼبهذح ٌٕذْ  اٌزضِذ ِصش ػغىشَب والزصبدَب -2
 لبِذ اٌؾىىِخ اٌّصشَخ فً ػهذ ِؾّذ ػًٍ ثزٕظُُ اٌصٕبػخ ػًٍ اعبط االؽزىبس وٌجٕبء اٌمىح اٌزارُخ  -3
 شثُخ وبْ رؽٍغ ِؾّذ ػًٍ ٌعُ اٌشبَ اعجك ِٓ ظُ اٌغىداْ وؽشثخ فً اٌغضَشح اٌؼ -4
 وبٔذ اٌؾشوة اٌىهبثُخ اٌجذاَخ اٌؾمُمُخ ٌظهىس اٌجؾشَخ وثٕبء األعؽىي اٌّصشي  -5
 ش اٌصٕبػخ َلبَ ِؾّذ ػًٍ ثؼذح اعشاءاد ٌزؽى -6
 ٌُ رىٓ األصِخ اٌّبٌُخ هً اٌغجت اٌؾمُمٍ ٌٍزذخً األعٕجٍ فً شئىْ ِصش  -6
 ػًّ اعّبػًُ ػًٍ اعزشظبء اٌذائُٕٓ فً ِصش  -8
 َ 1882ُش اٌّصشي ثؼذ اؽزالٌهُ ِصش ػبَ ػٍّذ أغٍزشا ػًٍ اظؼبف اٌغ -1

 َ ػًٍ رشغُغ اٌؾشوخ اٌىؼُٕخ فً اٌغىداْ 1124ػٍّذ وصاسح اٌشؼت  -11
 َ فً رؾمُك اٌّجذأ اٌشاثغ ٌهب 1152ٔغؾذ صىسح َىٌُى  -11
 ثّصبدس اٌؽبلخ ٌخذِخ اٌصٕبػخ اٌّصشَخ  هزّبََ ػًٍ اال1152ػٍّذ صىسح  -12
 ُشٌٍ عزبن ش ثؼذ اغزُبي اٌغِص رذهىس اٌّىلف اٌغُبعٍ فً -13
 ِهذد فشٔغب ٌمجىي اٌذوي اٌىجشي أفشادهب ثّشاوش  -14
 رؼذدد واخزٍفذ أهذاف اٌؾشوخ اٌىؼُٕخ فً اٌغضائش ثُٓ اٌؾشثُٓ اٌؼبٌُّزُٓ  -15
 أصجؼ ٌجشَؽبُٔب اٌغُؽشح ػًٍ وً اِبساد اٌخٍُظ ثؼذ ظهىس ِؾّذ ػًٍ  -16
 بٔبد خبصخ ٌٍؼشالُُٓ أظهشد أغٍزشا ثؼذ ٔهبَخ اٌؾشة اٌؼبٌُّخ األوًٌ ػىظ ِب أػٍٕزخ ِٓ ثُ -16
 َ ثُٓ فشٔغب وعىسَب اِبي اٌغىسَُٓ اٌىؼُٕخ 1136ػذَ رؾمُك ِؼبهذح  -18
 َ 21عبػذد ػذح ػىاًِ ػًٍ أؽُبء اٌمىُِخ اٌؼشثُخ فً أسثؼُُٕبد اٌمشْ  -11
 ػًّ االعزؼّبس ػًٍ خٍك عٕغُبد ِزؼذدح ِٓ اٌغٕغُخ اٌؼشثُخ اٌىاؽذح  -21
 ُخ عخش االعزؼّبس اٌزؼٍُُ إلظؼبف اٌضمبفخ اٌؼشث -21
 اٌمىح اٌؼغىشَخ فً اٌششق األوعػ ِىاصَٓ َ 1163لٍجذ ؽشة أوزىثش  -22
 َ ؽال ٌّشىٍخ اٌصشاع اٌؼشثً االعشائٍٍُ اٌّغزّش ؽزٍ االْ 1166ٌغٕخ  242رعّٓ لشاس ِغٍظ األِٓ  -23
 َ اٌؽشَك العشاء اٌؾىاس ثُٓ اعشائًُ واٌفٍغؽُُٕٓ 1168فزؼ ِؤرّش وبِت دَفُذ  -24
 َ 1163فً ؽشة أوزىثش عٕخ رأوذ دوس اٌجزشوي وغالػ فؼبي  -25

 : ما النتائج المترتبت علي : 14س
 1811َفشً ِؼبهذح اٌؼشَش  -1
 أشبء ٔبثٍُىْ اٌذَىاْ اٌؼبَ  -2
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 ػغض اٌذوٌخ اٌؼضّبُٔخ ػٓ اخشاط اٌؾٍّخ اٌفشٔغُخ ِٓ ِصش  -3
 ِىبٔخ ؤفىر األػُبْ صِٓ اٌؼٍّبء فً اٌّغزّغ صِٓ اٌؾٍّخ اٌفشٔغُخ  -4
 أشبء اٌّغّغ اٌؼًٍّ فً ِصش  -5
 عمىغ االؽزىبس ػًٍ ٍِىُخ األسض اٌضساػُخ  -6
 َ ػًٍ االلزصبد اٌّصشٌ 1841رؽجُك ِؼبهذح ثٍؽخ ٌُّبْ فً اؼبس رغىَخ ٌٕذْ  -6
 اٌغبء ٔظبَ األؽزىبس فً اٌّغبي األلزصبدي ػًٍ رشىًُ اٌّغزّغ اٌّصشي  -8
 َ 1831أزصبس ِؾّذ ػًٍ فً ِىلؼخ رضَت  -1

 َ 1866ؽصىي اعّبػًُ ػًٍ ٌمت خذَىي  -11
 ضضّبساد األعٕجُخ وأفزبػ اٌّغبي أِبَ األلشاض ِٓ اٌجٕىن األعٕجُخ أَبَ ؽىُ عؼُذ واعّبػًُدخىي االع -11
 إٌضاع ثُٓ ششَف واٌؼشاثُُٓ ؽىي ِٕبلشخ اٌُّضأُخ ثؼذ اٌّزوشح اٌّشزشوخ االوًٌ -12
 1881َاعزغبثخ اٌخذَىي رىفُك ٌّؽبٌت اٌظجبغ فً ِظبهشح ػبثذَٓ االوًٌ فجشاَش  -13
 ؼبي ؽًٍّ اًٌ دَىاْ اٌؾشثُخ ورؼُُٓ اؽذ اٌششاوخ ِىبٔخ ٔمً األُِش الي ػجذاٌ -14
 َ 1881ؽبدصخ لصش إًٌُ فجشاَش  -15
 َ 1881سفط اٌخذَىي رىفُك ٌّؽبٌت اٌعجبغ فً ِبَى  -16
 َ 1882ػمذ ِؤرّش االعزبئخ ) رىلُغ ُِضبق إٌضاهخ (  -16
 فشً اٌضىسح اٌؼشاثُخ سغُ صذق أهذافهب  -18
  غٍُض ثذاَخ ؽىّهاٌّزشذدح ِٓ اإلٔ ِىالف ػجبط ؽًٍّ اٌضبٍٔ -11
 هضَّخ رشوُب فً اٌؾشة اٌؼبٌُّخ األوًٌ ثبٌٕغجخ ٌٍّصشَُٓ  -21
 ِصش فً ٔغٍُضَخ االفشً ٌغٕخ ٍِٕش  -21
 َ فً ِغبي اٌزغبسح 1152صىسح َىٌُى  -22
 لزصبدي اٌزي فشظزخ ثشَؽبُٔب ػًٍ فشٔغب أصٕبء ِؼبسن اٌضىسح اٌفشٔغُخ اال ساٌؾصب -23
 فشً ِؤرّش اٌغضَشح فً رؾمُك أهذاف أٌّبُٔب  -24
 َ 21ْ آٌُّ أوائً اٌمش أشغبي اٌذوٌخ اٌؼضّبُٔخ ثؾشثهب فً -25
  1114َاٌغهبد اٌّمذط ٌٍغٍؽبْ اٌؼضّبٍٔ ظذ سوعُب ٔذاء  -26
 1116ارفبلُخ عبَىظ ثُىى  -26
 اػالْ ثشَؽبُٔب رشؽُجهب ثبٌىؽذح اٌؼشثُخ ػًٍ ٌغبْ اَذْ  -28
 ظهىس ػىاًِ اؽُبء اٌمىُِخ اٌؼشثُخ ِٕز اٌؼمذ اٌشاثغ ِٓ اٌمشْ اٌؼششَٓ -21
 َ ثغبٔت اٌشؼىة اٌؼشثُخ 1152لىف صىسح َىٌُى و -31
 َ 1136لُبَ ػشة فٍغؽُٓ ثضىسح ظذ أغٍزشا ػبَ  -31
 َ 2111َٕبَش  25لُبَ صىسح  -32
 َ 2113َىُٔخ  31لُبَ صىسح  -33
 ٔغبػ رغشثخ ِؾّذ ػًٍ فً األػزّبد ػًٍ اٌّصشَُٓ فً اٌغُش  -34
 رغىَخ ٌٕذْ عُبعب وػغىشَب والزصبدَب  -35
 ؽٓ اٌّصشي  ثؼذ عمىغ األؽزىبس اؽزُبط اٌغىق األوسوثُخ ٌٍم -36
 رؾىي ؼشَك اٌزغبسح اًٌ سأط اٌؽشَك اٌصبٌؼ  -36
 َ 1141دخىي األٌّبْ ثبسَظ  -38

 : في ضوء العباراث االتيت أجب ) متنوع ( :  15س
 اٌزغُشاد اٌزً أعشاهب ٔبثٍُىْ فً اٌمعبء  -1
  اٌؼضّبُٔخأهُ خؽىاد ِؾّذ ػًٍ ٌالعزمالي ػٓ اٌذوٌخ  -2
 ِؾّذ ػًٍ فً اٌشبَِىلف أغٍزشا ِٓ رىعؼبد  -3
 ِظبهش اهزّبَ ِؾّذ ػًٍ ثبألعؽىي واٌجؾشَخ اٌّصشَخ   -4
 أعجبة اسرفبع اٌذخً ِٓ اٌضساػخ فً ػهذ ِؾّذ ػًٍ  -5
 َ  1838اعزفبدد اٌذوي األوسوثُخ ِٓ ػمذ ِؼبهذح ثٍؽخ ٌُّبْ  -6
 َ ؽزً رىٌُخ اعّبػًُ 1841خ اٌؼضّبُٔخ ِٕز ِٕىلف ِصش اٌذوًٌ رغبح اٌغٍؽ -6
 ّزهُ فً لصش إًٌُ بوزِش اٌعجبغ اٌؼشاثُُٓ وِؾاٌغجت اٌّجبشش ٌز -8
 َ 1882أعجبة ػمذ ِؤرّش االعزبٔخ  -1

 َ 1881ِىلف اٌخذَىي رىفُك ِٓ اٌعجبغ  اٌّصشَُٓ ثؼذ ِؽبٌت ِبَى  -11
 ِىلف اٌؾىىِخ اٌّصشَخ ِٓ اٌصٕبػخ فً ػهذ األؽزالي اٌجشَؽبًٔ  -11
 َؽبٍٔ ِالن االساظً اٌضساػُخ فً ِصش فً ظً االؽزالي اٌجشأوظبع وجبس  -12
 رذهىس اٌصٕبػبد اٌصغُشح غُش اٌؾىىِخ فً ػهذ االؽزالي اٌجشَؽبٍٔ  -13
 الي اٌجشَؽبًٔ االؽزأصش اسرفبع اٌعشَجخ ػًٍ االالد  اٌّغزىسدح ٌٍصٕبػخ فً ػهذ  -14
 ِظبهش اٌّغبٌّخ واٌّهبدٔخ ػًٍ عٍؽبد االؽزالي اٌجشَؽبًٔ فً ػهذ ػجبط ؽًٍّ اٌضبًٔ  -15
 ػجبط ٔؾى االٔغٍُض وِؼبداح اٌؾشوخ اٌىؼُٕخ  ِىلف ِصؽفً وبًِ ثؼذ رؾىي اٌخذَىي -16
 أصش ؽبدصخ فبشىدح ػًٍ اٌّصشَُٓ  -16
 َ 1111صىسح  أصٕبءدوس اٌفالؽُٓ فً اٌمشي واأللبٌُُ  -18
 ٕبء وعىد عؼذ صغٍىي فً ثبسَظ أُصاػّبي ٌغٕخ اٌىفذ اٌّشوضَخ فً اٌمبهشح  -11
 ُ اٌعجبغ األؽشاس بس اٌعجبغ اٌىؼُٕخ اللبِخ رٕظُاٌزي اسرىضد ػٍُخ افى اٌهذف اٌشئُغً -21
 َ ٌٍؼّبي 1152أصبف صىسح َىٌُى  -21
 َ فً البِخ اٌّصبٔغ 1152عهىد صىسح َىٌُى  -22
 َ 1881اٌؼىاًِ اٌزً شغؼذ فشٔغب ػًٍ اؽزالي رىٔظ ػبَ  -23
 َ 1868غعت اَؽبٌُب ِٓ اٌزىعغ اٌفشٔغٍ فً رىٔظ ثؼذ  -24
 عزغالِه وااٌغضائشٌ اٌمبدس  ػجذاألُِش أعجبة فشً وفبػ  -25
 اٌذاخٍُخ فً اَؽبٌُب ػًٍ اٌؾشوخ اٌىؼُٕخ فً ٌُجُب رأصُش اٌغُبعخ  -26
 َ 1146بء فشٔغب اٌمجط ػًٍ صػّبء رىٔظ اٌىؼُٕخ ٔزبئظ اٌم -26
 اصٕبء اٌؾشة اٌؼبٌُّخ األوًٌ  قاؼشوُف رُ الٔغٍزشا اٌغُؽشح ػًٍ اٌ -28
 اٌخصُتِب أصش اٌؾشة اٌؼبٌُّخ األوًٌ ػًٍ األوظبع اٌغُبعُخ فً اٌهالي  -21
 َ 1146فشٔغب ػبَ  ػٓمالي وُف ٔغؼ ٌجٕبْ فً االعز -31
 فً عىسَب وٌجٕبْ أصٕبء اٌؾشة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخأعجبة دػُ األٔغٍُض ٌؾىىِخ فشٔغب اٌؾشح ثمُبدح دَغىي  -31
 أهذاف ثشَؽبُٔب ِٓ اٌذػىح ٌٍىؽذح اٌؼشثُخ أصٕبء اٌؾشة اٌؼبٌُّخ ااٌضبُٔخ  -32
 خ دوس اٌىالَبد اٌّزؾذح فً ِغبٔذح اٌُهىد خالي اٌؾشة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔ -33
 َ 1148ِىلف اٌُهىد واٌؼشة ثؼذ أغؾبة أغٍزشا ِٓ فٍغؽُٓ  -34
 َ 1148ِىلف اٌؼشة ِٓ اػالْ لُبَ دوٌخ اعشائًُ  -35
 َ 1166ثؼذ ػذواْ  ٍاعجبة اٌزعبِٓ اٌؼشث -36
 َ 1166بوص ٔىغخ غأهذاف اٌمُبدح اٌغُبعُخ اٌّصشَخ ٌز -36
 َ 1148هب ػًٍ فٍغؽُٓ وبٔذ وً اٌزؽىساد فً صبٌؼ اٌُهىد ؽُّٕب أػٍٕذ ثشَؽبُٔب أهبء أزذاث -38

 1152لجً وثؼذ صىسح َىٌُى  اٌؼشثُخ دوس ِصش فً اعزمالي اٌشؼىة -31


