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 ))  األعئٍخ األوضش ؽيٛػب ٚ اٌّؾبوً اٌزٝ رمبثً اٌغبدح ِغزخذِٝ اٌجشٔبِظ ٚ ؽٌٍٛٙب اٌىبٍِخ  ((

 

 ( 1عـــإاي  : )ِب ٘ٝ إٌؾبىبد اٌزغبسيخ اٌزٝ يّىٓ أْ يذيش٘ب ثشٔبِظ ) ئيضٜ ثالْ ( ثٕغبػ ؟ 

 ( 1اٌغٛاة)   :ٔبِظ ِؾبعجٝ ِزىبًِ رُ رقّيّٗ ٌيٕبعت وبفخ األػّبي اٌزغبسيخ وجيشح ثشٔبِظ ئيضٜ ثالْ ٘ٛ ثش

وبٔذ أٚ فغيشح ٚ ثأعٍٛة عًٙ ِجغو ال يغزٍضَ ٚعٛد ِٙبسح خبفخ فٝ رؾغيً عٙبص اٌىّجيٛرش .. ٚ وّب 

عٕشٜ الؽمب أصٕبء اٌؾشػ اٌزفقيٍٝ ٌٍجشٔبِظ أٔٗ يؼًّ ثؾىً ٚامؼ ٚ غيش ِؼمذ يّىٓ ٌٍغّيغ اٌزؼبًِ ِؼٗ 

 ثجغبىخ

 

 ثشٔبِظ ) ئيضٜ ثالْ ( فُّ خقيقب ٌيذيش إٌؾبىبد اٌزغبسيخ اٌزبٌيخ :

 

 اٌقيذٌيبد ٚ ؽشوبد اٌّغزٍضِبد اٌيجيخ ٚ ِغزؾنشاد اٌزغّيً ٚ غيش٘ب **

 اٌغٛثش ِبسوذ ٚ اٌجمبٌخ **

 -األدٚاد اٌىٙشثبئيخ  -ِؾالد اٌّالثظ   -اٌؾشوبد اٌزغبسيخ فٝ وبفخ إٌؾبىبد ؽبٍِخ ) اٌّيبػُ  **

 اٌّٛثيٍيبد ، ٚ غيش٘ب .... ( -اٌغيبساد  -اٌزٛويالد اٌزغبسيخ  -اٌؾٍٛيبد  -اإلٌىزشٚٔيبد          

 اٌّقبٔغ ٚ اٌّإعغبد اٌزٝ ثٙب ِشاؽً ِٛاد خبَ ٚ رقٕيؼٙب ئٌٝ ِٕزظ ٔٙبئٝ **

 

 ( 2عـــإاي  : )ِب ٘ٝ خيخ ٚ ىشيمخ ػًّ اٌجشٔبِظ ئعّبال ٚ ػٍٝ ٚعٗ اٌؼَّٛ ؟ 

 ( 2اٌغٛاة)   :ٌجشٔبِظ ثزشريت خيٛاد ِؼيٕخ ٔٛعض٘ب فيّب يٍٝ :يؼًّ ا 

 

يغت رغزيخ اٌجشٔبِظ ثىبسرخ األفٕبف اٌزٝ رزؼبًِ فيٙب اٌّإعغخ ، ٚ ٚمغ أوٛاد ٚ رغؼيش ٌٙزٖ   ) أٚال (

 األفٕبف

 

 رغزيخ اٌجشٔبِظ ثأعّبء اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼّالء ٚ رىٛيذُ٘ ثؾىً ِٕبعت  ) صبٔيب (

 

 ٔغغً ثٗ األفٕبف اٌزٝ ٔؾزشيٙب ِٕٗ أٚ ٔشعؼٙب ئٌيٌٗىً ِٛسد دفزش فٛاريش  ) صبٌضب ( 

 

 ٌىً ػّيً دفزش فٛاريش ٔغغً ثٗ األفٕبف اٌزٝ ٔجيؼٙب ٌٗ أٚ يشعؼٙب ئٌيٕب ) ساثؼب ( 

 



رزُ وزبثخ األفٕبف فٝ دفزش اٌفٛاريش ثٕظبَ االخزيبس ِٓ األفٕبف اٌزٝ عجك ٚ رّذ وزبثزٙب فٝ   ) خبِغب (

غزخذَ اٌجشٔبِظ  وزبثخ األفٕبف أٚال فٝ وبسرخ األفٕبف لجً وزبثخ أٜ وبسرخ األفٕبف .. ئر يغت ػٍٝ ِ

 فبرٛسح

 

أٜ دفؼخ ِبٌيخ رذخً ئٌٝ اٌؾشوخ أٚ رخشط ِٕٙب يزُ رغغيٍٙب فٝ لغُ اٌخضيٕخ ) عٛاء فٝ لغُ اٌذاخً   ) عبدعب (

خ ِجٍغٙب ٚ ربسيخٙب ئٌٝ اٌخضيٕخ أٚ فٝ لغُ اٌخبسط ِٓ اٌخضيٕخ ( ِغ رغغيً رفبفيً ػٓ رٍه اٌؾشوخ ِضً : ليّ

 ٚ ِٓ ؽغبة فالْ ٚ ... ٘ىزا

 

ثّغشد االٔزظبَ فٝ رغغيً فٛاريش اٌذاخً ) فٛاريش اٌّٛسديٓ ( ٚ فٛاريش اٌخبسط ) فٛاريش اٌؼّالء ( ..   ) عبثؼب (

 يمَٛ اٌجشٔبِظ رٍمبئيب ثنجو اٌّخبصْ ٚ عشد٘ب ٚ ِؼشفخ األسفذح ثّغشد اعزذػبئٙب فٝ ٌؾظبد

 

الٔزظبَ فٝ رغغيً ؽشوخ اٌذاخً ئٌٝ اٌخضيٕخ ٚ اٌخبسط ِٕٙب ..  فاْ اٌجشٔبِظ يمَٛ رٍمبئيب ثّغشد ا  ) صبِٕب (

 ثنجو وؾٛفبد اٌؾغبثبد ٌىً ِٛسد ٚ ػّيً ٚ مجو رمبسيش اٌّذيٛٔيخ ثّغشد اعزذػبئٙب فٝ ٌؾظبد

 

ٔؾيزُٙ ٚ يٛعذ مّٓ اٌجشٔبِظ لغُ فشػٝ ٌّٛظفٝ ٚ ِٕذٚثٝ اٌؾشوخ ) ئْ ٚعذٚا ( ٚ رمبسيش ثأ  ) ربعؼب (

 رؾقيالرُٙ ٚ ػّٛالرُٙ ٚ ِشرجبرُٙ ... ئٌخ

 

 ( 3عـــإاي)   :ويف رىْٛ اٌجذايخ اٌقؾيؾخ ٌٍؼًّ ػٍٝ اٌجشٔبِظ ؽزٝ أؽقً ػٍٝ أفنً إٌزبئظ اٌّشعٛح ؟ 

 ( 3اٌغٛاة)   : ٌىٝ رجذأ ثذايخ فؾيؾخ ػٍٝ اٌجشٔبِظ يغت أْ رؼشف وً ؽٝء ػٓ ألغبِٗ ِضً ) وشٚد

 اٌؼّالء / ٚ دفبرش اٌفٛاريش ٚ اٌخضيٕخ ... ٚ غيش٘ب (األفٕبف / ٚ اٌّٛسديٓ ٚ 

 

 :ثشعبء ئرجبع اٌخيٛاد اٌزبٌيخ ثزشريجٙب  ٚ ثذلخ دْٚ خًٍ فٝ اٌزشريت صُ 

 

يغت رغزيخ اٌجشٔبِظ ثىً األفٕبف اٌزٝ رزؼبًِ فيٙب اٌّإعغخ ػٓ ىشيك رغغيً ٘زٖ األفٕبف فٝ  ) أٚال ( 

ثزغغيً وّيبد ٘زٖ األفٕبف اٌّٛعٛدح ؽبٌيب فٝ ِخضْ اٌؾشوخ ، ٚ لغُ وبسرخ األفٕبف .. ٚ ٕ٘ب ٔؾٓ ال ٔمَٛ 

ئّٔب ٔغغً فمو األعّبء ٚ األوٛاد ٚ األعؼبس ٚ اٌؾذ األدٔٝ ٌيٍت اٌؾشاء ٌٙزٖ األفٕبف ) أٜ ػٕذِب يقً 

 سفيذ اٌّخضْ ٌٙزا اٌؾذ األدٔٝ لُ ثبٌزٕجيٗ ٌٛعٛة ؽشائٗ (

 

 ديٓ ٚ اٌؼّالء ِٓ خالي رىٛيذُ٘ فٝ لغُ اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼّالءيغت رغزيخ اٌجشٔبِظ ثأعّبء وً اٌّٛس  ) صبٔيب (

 

يغت ػًّ ِٛسد ّٚ٘ٝ يىْٛ ٌٗ أٜ اعُ ، ٚ ٔؾٓ ٔمزشػ اعُ : ) سفيذ اٌّخضْ اٌّجذئٝ ( ٚ يىْٛ   ) صبٌضب (

( ، ٚ ٘زا اٌّٛسد ٘ٛ ِٛسد غيش ؽميمٝ ُٔٛ٘ اٌجشٔبِظ ثٛعٛدٖ ، فٕفزؼ دفزش فٛاريشٖ ٚ  9999وٛدٖ ِّيض ِضال ) 

ً فيٗ وً األفٕبف اٌّٛعٛدح ثبٌفؼً اآلْ فٝ اٌّخبصْ ٌذٜ اٌؾشوخ ِبٌىخ اٌجشٔبِظ ، فجبٌزأويذ ػٕذِب رؾزشٜ ٔغغ



ؽشوخ ِب ثشٔبِظ ) ئيضٜ ثالْ ( ، فزىْٛ عبثمخ إٌؾبه ثّؼٕٝ أْ ٌذيٙب ِخبصْ ؽبٌيخ ثٙب ثنبػخ ٚ ٌذيٙب 

ٛدح فؼال فٝ اٌّخبصْ فٝ اٌجشٔبِظ لجً ِٛسديٓ ٚ ػّالء عبثميٓ .. ٌزا ِٓ اٌٛاعت رغغيً ٘زٖ اٌجنبػخ اٌّٛع

 أٜ ؽٝء آخش

ٚ ٌزغغيً ٘زٖ اٌجنبػخ اٌّٛعٛدح فؼال فٝ اٌّخبصْ يغت ػٍيه ِغجمب أْ رمَٛ ثغشد اٌّخبصْ اٌزٝ ٌذيه ٚ 

رؾنيش وبفخ األفٕبف ثىّيبرٙب اٌؾبٌيخ ، ٚ يغزؾغٓ وزٌه ثىّيبرٙب ٚ عؼش٘ب ٚ ربسيخ أزٙبء فالؽيزٙب ) ئْ 

ً ِٓ أٜ ِٛسد عبءرٕب ٘زٖ اٌجنبػخ فٙزا ال يُٙ ؽيش إٔٔب عٛف ٔغغً وً رٍه اٌجنبػخ فٝ ٚعذ ( ، ٚ ٕ٘ب ّٔٙ

دفزش فٛاريش اٌّٛسد اٌّٛ٘ٝ اٌغبثك ٚ اٌزٜ ارفمٕب أْ يىْٛ اعّٗ ) سفيذ اٌّخضْ اٌّجذئٝ ( .. فٕفزؼ دفزش 

ؽيزٙب ) ئْ ٚعذ ( ، فٕف ِخزٍف ثىّيبرٙب ٚ أعؼبس٘ب ٚ ربسيخ أزٙبء فال 33فٛاريشٖ ٚ ٔغغً فٝ وً فبرٛسح 

ػٍٝ أْ رىْٛ ٘زٖ اٌفٛاريش راد ربسيخ وزبثخ ٚاؽذ ٚ ٘ٛ ربسيخ عشد اٌّخضْ اٌؾبٌٝ ، فاْ لّٕب ثغشد األفٕبف 

( فزىْٛ وبفخ اٌفٛاريش اٌّغغٍخ ثٙزٖ األفٕبف ٌٙزا  2312/  13/  13فٝ اٌّخضْ اٌؾشوخ ػٍٝ اٌٛسق ثزبسيخ ) 

 ( 2312/  13/  13اٌّٛسد اٌّٛ٘ٝ ثٕفظ اٌزبسيخ ٚ ٘ٛ ) 

ٚ ثّغشد رغغيً ٘زٖ اٌفٛاريش فٝ دفزش فٛاريش ٘زا اٌّٛسد اٌّٛ٘ٝ ، فإٔب لذ لّٕب اآلْ ثزغزيخ اٌجشٔبِظ ثىً 

 األفٕبف اٌّٛعٛدح ٌذيٕب فٝ ِخضْ اٌؾشوخ ثبٌفؼً

 

ثؼذ اٌخيٛح اٌغبثمخ يغت ػٍيٕب أال ٔمَٛ ثزغغيً أٜ فبرٛسح ٌّٛسد أٚ ػّيً ثزبسيخ لذيُ يغجك   ) ساثؼب (

( ، فأٜ فبرٛسح  2312/  13/  13عشد اٌّخبصْ اٌؾبٌٝ ، ثّؼٕٝ إٔٔب ارفمٕب إٔٔب لّٕب ثبٌغشد ِضال يَٛ ) 

 ٌّٛسد أٚ ػّيً ثزبسيخ يغجك ٘زا اٌيَٛ ال يغت رغغيٍٙب ػٍٝ اٌجشٔبِظ

ٝ ٘زا ئّٔب ٔجذأ ثبٔزظبَ فٝ رغغيً اٌفٛاريش ٌىً ػٍّيبد اٌزٛسيذ ) اٌّٛسديٓ ( ٚ اٌجيغ ) اٌؼّالء ( فيّب يٍ

 ( 2312/  13/  11اٌزبسيخ أٜ ِٕز اٌيَٛ اٌزبٌٝ ٌيَٛ اٌغشد ٚ ٘ٛ يَٛ  ) 

 

ئرا وبٔذ خضيٕخ اٌؾشوخ رؾزٜٛ ػٍٝ أٜ ِجٍغ ، فيغت رغغيً ليّخ اٌّجٍغ اٌّغّغ اٌّٛعٛدح   ) خبِغب (

ذ ( ثبٌفؼً فٝ سفيذ اٌخضيٕخ ، ٚ رٌه يىْٛ ثزغغيً ؽشوخ دخٛي ِجٍغ ثزبسيخ أٚي يَٛ فٝ اٌؼبَ ) اٌغذي

ٚيىْٛ ِٓ ؽغبة ٔغّيٗ ِضال ) سفيذ أٚي اٌّذح ( أٚ ) سفيذ ثذايخ اٌؼبَ ( ثذْٚ اٌؾبعخ ٌزؾذيذ ِقذس 

رٌه اٌّجٍغ اٌّغّغ ثبٌزفقيً .. ٚ ثّغشد رغغيً ٘زٖ اٌؾشوخ اٌذاخٍخ ئٌٝ اٌخضيٕخ فإٔب لذ لّٕب اآلْ ثزغزيخ 

ٕذ ئٔزٙبء عٕخ ٚ ثذايخ عٕخ عذيذح اٌجشٔبِظ ثشفيذ خضيٕخ فؾيؼ .. ٚ يٕيجك ٘زا األعٍٛة فٝ اٌؼًّ ػ

 ٔشيذ رغغيً ثيبٔبرٙب

 

ػٕذ رىٛيذ أعّبء اٌؼّالء فٝ لغُ ) اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼّالء ( ٔغذ أٔٗ لذ يىْٛ ٕ٘بن ػّالء ال   ) عبدعب (

يّٕٙب رضجيذ اعُّٙ فٝ اٌجشٔبِظ أٚ فزؼ دفبرش فٛاريش أٚ ؽغبثبد ٌُٙ ، ِضً ػّالء اٌؾشاء إٌمذٜ ، فٙإالء 

ؾزشْٚ اٌجنبػخ ٚ يذفؼْٛ صّٕٙب ِجبؽشح ٔمذا صُ يز٘جْٛ .. ٌزا ِٓ اٌٛاعت ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌؼّالء ي

اٌؼّالء أْ يٛمغ فٝ ِىبْ ِٕفقً ػٓ ثبلٝ اٌؼّالء ِٓ رٜٚ اٌّؼبِالد اٌّزىشسح ٚ اٌُّٙ رغغيٍُٙ 

 رفقيال فٝ اٌجشٔبِظ



ٚ يىْٛ اعّٗ ) اٌؼّيً  ٚ ٌؼًّ رٌه يغزؾغٓ ئٔؾبء ػّيً رٚ اعُ ِّيض ٚ وٛد ِّيض ِغ ثبلٝ اٌؼّالء

إٌمذٜ ( أٚ ) اٌّجيؼبد إٌمذيخ ( أٚ أٜ اعُ آخش يشاٖ ِغزخذَ اٌجشٔبِظ ِٕبعجب ... ٚ ثفزؼ دفزش فٛاريش ٘زا 

 اٌؼّيً يزُ رغغيً وبفخ اٌّجيؼبد إٌمذيخ ثزبسيخٙب دْٚ اٌؾبعخ ٌزوش اعُ اٌؼّيً فٙٛ ال يّٕٙب فٝ ؽٝء

 

ّإعغبد ثٕظبَ اٌجيغ إٌمذٜ ثؾىً يغٍت ثىضيش ػٍٝ اٌجيغ اآلعً ِٓ اٌيجيؼٝ أْ رؼًّ ثؼل اٌ ) عبثؼب ( 

ِضً اٌقيذٌيبد أٚ اٌّيبػُ أٚ اٌغٛثش ِبسوذ ... ٚ غيشٖ ، فارا أٔؾأٔب ػّيال ٚ أعّيٕبٖ ) اٌؼّيً إٌمذٜ ( 

أٚ ) اٌّجيؼبد إٌمذيخ ( ٌزغغيً ٘زٖ اٌّجيؼبد ثٗ وّب عجك ؽشؽٗ فٝ اٌخيٛح اٌغبثمخ )خبِغب( .. فاْ ٘زا 

ٌؼّيً عيىْٛ اٌؼّيً اٌٛؽيذ رمشيجب فٝ اٌجشٔبِظ ٚ يىْٛ ٌٗ دفزش فٛاريش مخُ ٌٍغبيخ ٚ يضداد مخبِخ ِغ ا

وً يَٛ ػًّ ، ٚ رٌه ألْ ٔؾبه ٘زٖ اٌّإعغبد رؼزّذ أعبعب ػٍٝ اٌجيغ إٌمذٜ .. ٚ ٕ٘ب ٔؾٓ ٕٔقؼ ِضً 

 ٘زٖ اٌّإعغبد ثؾٝء ِخزٍف ػّب عجك ؽشؽٗ فٝ اٌخيٛح اٌغبثمخ ) خبِغب (

( ٚ ٔغغً فٝ دفزش فٛاريشٖ وً ِجيؼبد  2312ػ ػٍيىُ ئٔؾبء ػّيً ٔغّيٗ ِضال ) ِجيؼبد ؽٙش يٕبيش ٔمزش

( ، ٚ ثؼذ٘ب ٔمَٛ ثأؾبء ػّيً عذيذ  2312/  1/  31( ئٌٝ يَٛ  )  2312/  1/  1٘زا اٌؾٙش ِٕز يَٛ ) 

.. ٚ ٘ىزا ؽزٝ آخش ( ٚ ٔغغً فيٗ وً ِجيؼبد ؽٙش فجشايش ثزبسيخٙب  2312اعّٗ ) ِجيؼبد ؽٙش فجشايش 

 (  ... ٚ ٘ىزا 2313اٌغٕخ .. ٚ فٝ اٌغٕخ اٌغذيذح ٔمَٛ ثأؾبء ػّيً اعّٗ ) ِجيؼبد ؽٙش يٕبيش 

ٚ ثٙزٖ اٌيشيمخ يّىٕٕب رٛصيغ رغغيً اٌّجيؼبد ػٍٝ أوضش ِٓ ػّيً ِّب يؼذ أوضش رٕظيّب فٝ اٌؼًّ ِّب 

ػّيً ٚاؽذ ِزنخُ يزؾًّ وً يؼيٝ اٌجشٔبِظ ِشٚٔخ ٚ عشػخ أوضش فٝ اٌؼًّ ِٓ أْ يىْٛ ٕ٘بن 

 اٌّجيؼبد إٌمذيخ

ثميذ ِؾىٍخ رٛسيذ ؽشوخ األِٛاي اٌذاخٍخ ئٌٝ اٌخضيٕخ ِٓ ٘زٖ اٌّجيؼبد إٌمذيخ ، ٚ ٕ٘ب يغت ػٍيٕب أْ 

ٔز٘ت ئٌٝ لغُ اٌخضيٕخ ٚ ٔغغً يذٚيب ثيبْ ِغّغ ثّجيؼبد اٌيَٛ اٌخبفخ ثٙزٖ اٌّجيؼبد إٌمذيخ فٕغغً 

 ِجيؼبد اٌيَٛ إٌمذيخ ٚ ٔغغً أٔٙب ِٓ ؽغبة اٌؼّيً فالْربسيخ اٌيَٛ ٚ ليّخ ئعّبٌٝ 

 

ِٓ اٌّؼزبد ػٕذِب يزُ رغغيً أعّبء ِٛسديٓ أٚ ػّالء ٌذٜ أٜ ِإعغخ أْ يىْٛ ٌُٙ رؼبِالد ) صبِٕب (  

عبثمخ ِغ اٌّإعغخ ِّب يزشرت ػٍيٗ ٚعٛد أسفذح عبثمخ ٌٙزا اٌزؼبًِ ِٓ ِذيٛٔيبد ػٍيُٙ ٌٍّإعغخ أٚ 

ٚ ٌجذء اٌجشٔبِظ ثؾىً فؾيؼ يغت رغغيً رٍه اٌّذيٛٔيخ فٝ ففؾخ اٌّٛسد أٚ  ػٍٝ اٌّإعغخ ٌُٙ ..

اٌؼّيً فٝ خبٔخ ) سفيذ ديٓ عبثك ( ٚرٌه ثزغغيً ليّخ ِجٍغ ٘زا اٌذيٓ ٚ رؾذيذ ً٘ ٘زا اٌذيٓ ) ٌٗ أَ 

 ػٍيٗ (

 

ٕغ يؾزشٜ ئرا وبْ ٔؾبه اٌّإعغخ اٌزٝ رغزخذَ اٌجشٔبِظ ٘ٛ اٌزقٕيغ ، أٜ أٔٙب ػجبسح ػٓ ِق ) ربعؼب ( 

اٌّٛاد اٌخبَ ِٓ اٌّٛسديٓ ، ٚ ٘زٖ اٌّٛاد اٌخبَ رّش ثّشؽٍخ رقٕيغ صُ ئٌٝ ِٕزظ ٔٙبئٝ يزُ ثيؼٗ ئٌٝ 

اٌؼّالء .. ففٝ ٘زٖ اٌؾبٌخ يغت اٌؼًّ ػٍٝ اٌجشٔبِظ ثٕظبَ ِخزٍف ئٌٝ ؽذ ِب ، فىّب عجك ٚ ػشفٕب أْ 

) = ثنبػخ داخٍخ ئٌٝ اٌّخبصْ  اٌجشٔبِظ يؼًّ ثٕظبَ ؽشاء ثنبػخ ػٓ ىشيك رغغيً فٛاريش اٌّٛسديٓ

( ٚ ٔظبَ ثيغ ٌٙزٖ اٌجنبػخ ػٓ ىشيك رغغيً فٛاريش اٌؼّالء ) = ثنبػخ خبسعخ ِٓ اٌّخبصْ ( .. ٚ 



ٌىٓ فٝ ؽبٌخ اٌّقبٔغ رىْٛ اٌجنبػخ اٌّؾزشاٖ فٝ فٛاريش اٌّٛسديٓ ٘ٝ ِٛاد خبَ ، ثيّٕب اٌجنبػخ 

بػخ رذخً ئٌٝ اٌجشٔبِظ ثؾىً ٚ رخشط ثؾىً آخش ، اٌّجبػخ ئٌٝ اٌؼّالء ٘ٝ ِٕزغبد ٔٙبئيخ ، أٜ اْ اٌجن

ٚ ٘زا ال يزٕبعت ِغ لٛاػذ ٚ ؽشٚه اٌؼًّ اٌقؾيؼ فٝ اٌجشٔبِظ .. ٚ ٌىٓ ٘زا ٌيظ ِؼٕبٖ ػذَ ئِىبٔيخ 

رؾغيً اٌجشٔبِظ إلداسح اٌّقبٔغ ٚ ٌىٓ ويفيخ ػٍّٗ إلداسح اٌّقبٔغ رخزٍف ػٓ اٌيشيمخ اٌزمٍيذيخ اٌزٝ عجك 

 يمخ ػًّ اٌجشٔبِظ إلداسح اٌّقبٔغ يشعٝ ارجبع اٌزؼٍيّبد اٌزبٌيخ :ٚ ؽشؽٕب٘ب ، ٚ ٌؾشػ ىش

يغت ػٍٝ ِغزخذَ اٌجشٔبِظ رغغيً ٔغخزيٓ ثبعّيٓ ِخزٍفيٓ ِٓ اٌجشٔبِظ ػٕذن ػٍٝ اٌىّجيٛرش ،   (1)

( ٚ ٘ٝ ٔغخخ رخزـ ثذخٛي ٚ خشٚط  EasyPlan 1ئؽذٜ ٘بريٓ إٌغخزيٓ ٔمَٛ ثزغّيزٙب ِضال ثبعُ) 

( ٚ ٘ٝ رخزـ ثذخٛي ٚ خشٚط  EasyPlan 2إٌغخخ اٌضبٔيخ ِٓ اٌجشٔبِظ ٔغّيٙب ِضال ) اٌّٛاد اٌخبَ ، ٚ 

 إٌّزغبد إٌٙبئيخ

ثبٌيشيمخ اٌؼبديخ ٚ ػًّ فٛاريش رٛسيذ ٌٍّٛاد رغغيً اٌّٛسديٓ اٌؾميمييٓ فيزُ فٝ اٌجشٔبِظ األٚي   (2)

أْ رٕؾٝء ػّيً ِضال ٔغّيٗ )  ، ثّؼٕٝأِب رغغيً اٌؼّالء فيىْٛ رغغيً ّٚ٘ٝ اٌخبَ اٌّؾزشاٖ ُِٕٙ .. 

( ٚ رمَٛ ثزغغيً وً اٌّٛاد اٌخبَ اٌزٝ اعزٍٙىذ ٚ دخٍذ ِشؽٍخ اٌزقٕيغ  2312ِغزٍٙىبد ؽٙش يٕبيش 

فٝ دفزش فٛاريش ٘زا اٌؼّيً اٌّٛ٘ٝ ، ٚ فٝ اٌؾٙش اٌزبٌٝ ٕٔؾٝء ػّيً اعّٗ ) ِغزٍٙىبد ؽٙش فجشايش 

( ٚ  2313خ ٕٔؾٝء ) ِغزٍٙىبد ؽٙش يٕبيش ( صُ ؽٙش ِبسط ٚ ٘ىزا ... ٚ ػٕذ أزٙبء اٌغٕ 2312

 ٘ىزا...

( فٕمَٛ ثزغغيً ػٍّيبد رقٕيغ إٌّزغبد إٌٙبئيخ ٚ خشٚعٙب  EasyPlan 2أِب فٝ اٌجشٔبِظ اٌضبٔٝ )   (3)

أِب اٌّٛسديٓ ثبٌيشيمخ اٌؼبديخ ٌزغغيً اٌؼّالء فٝ اٌجشٔبِظ ، ػّالء ؽميمييٓ ئٌٝ اٌؼّالء .. فيىْٛ ٕ٘بن 

ٌزغزيخ اٌجشٔبِظ ثشفيذٔب ِٓ إٌّزغبد إٌٙبئيخ ، ثّؼٕٝ أْ رٕؾٝء ِٛسد ّٚ٘ٝ ّٚ٘ييٓ فيىٛٔٛا ِٛسديٓ 

( ٚ رمَٛ ثزغغيً وبفخ إٌّزغبد إٌٙبئيخ اٌزٝ رُ رقٕيؼٙب فٝ ؽٙش  2312اعّٗ ) ِقٕؼبد ؽٙش يٕبيش 

ِٛسد  فٝ دفزش فٛاريش ٘زا اٌّٛسد اٌّٛ٘ٝ ، صُ ٌزغغيً ِقٕؼبد اٌؾٙش اٌزبٌٝ ٕٔؾٝء 2312يٕبيش ٌؼبَ 

 ( ٚ ٘ىزا... 2312اعّٗ ) ِقٕؼبد ؽٙش فجشايش 

(  EasyPlan 2( يخزـ ثبٌّٛاد اٌخبَ ٚ اٌجشٔبِظ اٌضبٔٝ )  EasyPlan 1ثّؼٕٝ أْ اٌجشٔبِظ األٚي )  ( 4)

 يخزـ ثبٌّٕزغبد إٌٙبئيخ

 أِب ثبلٝ ٚظبئف اٌجشٔبِظ فزىْٛ ٘ٝ اٌغبثك ؽشؽٙب فٝ ٘زا اٌىزيت ٚ رؼًّ ثؾىٍٙب اٌيجيؼٝ ( 5)

 

 ( 4عـــإاي)   : ٝوٍّب أدخٍذ فٕف عذيذ فٝ وبسرخ األفٕبف يّغؼ اٌقٕف اٌغبثك ، ٚ ٔفظ اٌّؾىٍخ ف

 اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼّالء ؟

 ( 4اٌغٛاة)   : ٍٝيجذٚ أٔه رىزت ثيبٔبد اٌقٕف صُ رىزت ػٍيٙب ثيبٔبد اٌقٕف اٌغذيذ ثذْٚ اٌنغو أٚال ػ

زبػ ) ئٔؾبء فٕف عذيذ ( أٚال ٌفزؼ ففؾخ ثيبٔبد ِفزبػ ) ئٔؾبء فٕف عذيذ ( ، ٚ ِٓ اٌٛاعت اٌنغو ػٍٝ ِف

رىْٛ خبٌيخ رّبِب ٌزىزت فيٙب ثيبٔبد اٌقٕف اٌغذيذ صُ رنغو ػٍٝ ِفزبػ ) ئٔؾبء فٕف عذيذ ( ٌفزؼ ففؾخ 

 عذيذح ... ٚ ٘ىزا



ٚ ٔفظ اٌّؾىٍخ يىْٛ ؽٍٙب فٝ لبئّخ اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼّالء ٚ فٝ ثبلٝ ألغبَ اٌجشٔبِظ ؽيش يغت دائّب اٌنغو 

 ٝ ِفزبػ ) عذيذ ( ٌفزؼ ففؾخ عذيذح فٝ لبػذح اٌجيبٔبد ٌزغغيً ِب رشيذ فيٙبػٍ

 

 ( 5عـــإاي  : )ال يٛعذ ثبٌجشٔبِظ ِفزبػ ٌؾفظ أٚ رغغيً اٌجيبٔبد اٌزٝ رّذ وزبثزٙب ؟ 

 ( 5اٌغٛاة)   : ًيمَٛ اٌجشٔبِظ ثؾفظ اٌجيبٔبد اٌزٝ وزجٙب اٌّغزخذَ رٍمبئيب دْٚ اٌؾبعخ ٌّفزبػ ) ؽفظ أٚ رغغي

 اٌجيبٔبد (

 

 ( 6عـــإاي  : ) ػٕذ دخٌٛٝ ئٌٝ دفزش فٛاريش ِٛسد أٚ ػّيً ٌُ أعزيغ وزبثخ أٚ رغغيً األفٕبف فٝ عذٚي

 اٌفبرٛسح ؟ فىٍّب وزجذ ِؾزشٚاد أٚ ِجيؼبد ٌقٕف ِب ال يزُ رغغيٍٗ فٝ اٌفبرٛسح ؟

 ( 6اٌغٛاة)   : ربسيخ اٌقالؽيخ ( فٝ  -عّبٌٝ اإل -اٌغؼش  -اٌؼذد  -االعُ  -ػٕذ وزبثخ ثيبٔبد اٌقٕف ) اٌىٛد

أٚي عيش أػٍٝ اٌفبرٛسح ال يٕضي فٝ عذٚي اٌفبرٛسح ئال ثبٌنغو ِشريٓ ثبٌّبٚط ػٍٝ اٌغيش اٌّشاد ٚمغ ٘زا 

 اٌقٕف فيٗ ) فٝ عذٚي اٌفبرٛسح اٌظب٘ش ػٍٝ اٌؾبؽخ (

ب يّىٕه ئٌغبئٗ أٚ ٚ ثّغشد ٔضٚي اٌقٕف فٝ عذٚي اٌفبرٛسح أعفٍٗ فمذ رُ رغغيٍٗ ٚ اػزّبدٖ فٝ اٌفبرٛسح ، وّ

 ( ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبريؼ ٌذيهDelete  ِغؾٗ ثبخزيبسٖ ثبٌّبٚط ِٓ عذٚي اٌفبرٛسح صُ اٌنغو ػٍٝ ِفزبػ )

 ( ٚ ئعبثزٗ اٌزفقيٍيخ7ِٓ اٌُّٙ إلوّبي اإلعبثخ ػٓ ٘زا اٌغإاي لشاءح اٌغإاي اٌزبٌٝ سلُ )

 

 ( 7عـــإاي  : )ٕف فٝ اٌفبرٛسح فأٔب اخزبسٖ ِٓ اٌمبئّخ األثغذيخ ال أػًّ ثٕظبَ اٌجبسوٛد ، ٚ ػٕذِب أسيذ وزبثخ ف

فٕف ٚ أميش فٝ وً ِشح ٌٍٕضٚي ثبٌّغيشح ثبٌّبٚط ٌٍجؾش  5333ٌألفٕبف ، اٌّؾىٍخ أْ ػٕذٜ ؽٛاٌٝ 

 ػٓ اٌقٕف اٌّيٍٛة ثؾىً فؼت ٚ ِش٘ك عذا ، فّب اٌؾً ؟

 ( 7اٌغٛاة)   :اعُ اٌقٕف فيظٙش ٌه  فٝ خبٔخ يّىٕه ثىً عٌٙٛخ وزبثخ أٚي ِغّٛػخ ِٓ ؽشٚف اعُ اٌقٕف

فمو األفٕبف اٌزٝ يجذأ اعّٙب ثبٌؾشٚف اٌّىزٛثخ فٝ اٌخبٔخ ِّب يغًٙ ػٍيه عذا ىشيمخ اٌجؾش ػٓ اٌقٕف ، 

ٌيىزت اٌجشٔبِظ اٌقٕف رٍمبئيب  ( Enterوّب يّىٕه وزبثخ أٚي ؽشٚف ِٓ اعُ اٌقٕف صُ اٌنغو ػٍٝ ِفزبػ ) 

 دْٚ اعزؼّبي اٌّبٚط

 

 ( 8عـــإاي  : )ثيٓ اٌؼًّ ثٕظبَ اٌجبسوٛد ٚ ػذَ اٌؼًّ ثٗ ؟ ٚ ً٘ يإصش رٌه ػٍٝ اعزخذاِٝ ٌٍجشٔبِظ  ِب اٌفبسق

 ؟

 ( 8اٌغٛاة)   : ) ... ٚئرا وبٔذ ؽشوزه رؼزّذ ػٍٝ اٌؼًّ ثٕظبَ اٌجبسوٛد ) وبٌقيذٌيبد أٚ اٌغٛثش ِبسوذ أ

خ ( ٚ اٌّٛعٛد فٝ يّيٓ فأٚال يغت ػٍيه اخزيبس ٔظبَ اٌؼًّ ثبٌجبسوٛد ِٓ خالي ِفزبػ ) رؼشيف ثيبٔبد اٌؾشو

 اٌؾبؽخ اٌشئيغيخ ِٓ اٌجشٔبِظ ، ٚ اٌؼًّ ثٕظبَ اٌجبسوٛد ِٓ ػذِٗ يظٙش فبسق فمو فٝ ٔميزيٓ وّب يٍٝ :



 ** إٌميخ األٌٚٝ :  أصٕبء ئدخبي ثيبٔبد األفٕبف فٝ ) وبسرخ األفٕبف ( :

 ٔىزت وٛد اٌقٕف يذٚيب فٝ خبٔخ وٛد اٌقٕف : ثذْٚ ٔظبَ اٌجبسوٛد

ٔؾبفظ ػٍٝ ِإؽش اٌىزبثخ فٝ ) خبٔخ اٌىٛد ( صُ ّٔغؼ ثبٌغىبٔش اٌخبؿ ثبٌجبسوٛد ػٍٝ  : اٌجبسوٛدثبعزخذاَ 

 وٛد اٌقٕف فززُ وزبثزٗ رٍمبئيب فٝ

 خبٔخ وٛد اٌقٕف     

 ** إٌميخ اٌضبٔيخ :  أصٕبء وزبثخ األفٕبف فٝ ) فٛاريش اٌّؾزشٚاد أٚ اٌّجيؼبد ( :

لبئّخ األفٕبف اٌّشرجخ أثغذيب ، فيىؾف اٌجشٔبِظ رٍمبئيب ػٓ وٛدٖ ٚ  ٔخزبس اٌقٕف ِٓ : ثذْٚ ٔظبَ اٌجبسوٛد

عؼشٖ ، صُ ٔىزت اٌؼذد اٌّؾزشٜ أٚ اٌّجبع ِٕٗ ، فيؾغت عؼشٖ اإلعّبٌٝ رٍمبئيب ، ؽيش يّىٓ اٌزٕمً ِٓ خبٔخ 

اٌغيش  ( ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبريؼ أٚ ثبعزخذاَ اٌّبٚط ، صُ ٔنغو ِشريٓ ثبٌّبٚط ػٍٝ Tabآلخشٜ ثبعزخذاَ ِفزبػ ) 

اٌّشاد وزبثخ ثيبٔبد اٌقٕف فيٗ فٝ عذٚي اٌفبرٛسح أعفٍٗ ٌيٕضي اٌقٕف فٝ عذٚي اٌفبرٛسح ٚ يزُ اػزّبدٖ ٚ 

 رغغيٍٗ فٝ اٌفبرٛسح

 ٚ يّىٓ ئٌغبء أٚ ِغؼ ٘زا اٌقٕف ِٓ عذٚي اٌفبرٛسح ثاؽذٜ ىشيمزيٓ :

 ٓ ٌٛؽخ اٌّفبريؼ ٌذيه( ِ Delete ( ثبخزيبسٖ ثبٌّبٚط ِٓ عذٚي اٌفبرٛسح صُ اٌنغو ػٍٝ ِفزبػ )1)

( أٚ أْ رمَٛ ثأضاي فٕف خبٌٝ ِٓ اٌجيبٔبد فٝ عذٚي اٌفبرٛسح ثبٌنغو ِشريٓ ثبٌّبٚط ػٍٝ اٌغيش اٌّشاد 2)

 ِغؾٗ

ٔؾبفظ ػٍٝ ِإؽش اٌىزبثخ فٝ ) خبٔخ اٌىٛد ( صُ ّٔغؼ ثبٌغىبٔش اٌخبؿ ثبٌجبسوٛد ػٍٝ  : ثبعزخذاَ اٌجبسوٛد

( ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبريؼ ٌذيه ٌيىؾف  Enterبٔخ وٛد اٌقٕف ، صُ ٔنغو ِفزبػ ) وٛد اٌقٕف فززُ وزبثزٗ رٍمبئيب فٝ خ

اٌجشٔبِظ رٍمبئيب ػٓ اعّٗ ٚ عؼشٖ ، صُ ٔىزت اٌؼذد اٌّؾزشٜ أٚ اٌّجبع ِٕٗ ، فيؾغت عؼشٖ اإلعّبٌٝ رٍمبئيب ، 

ّبٚط ، صُ ٔنغو ( ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبريؼ أٚ ثبعزخذاَ اٌ Enterؽيش يّىٓ اٌزٕمً ِٓ خبٔخ آلخشٜ ثبعزخذاَ ِفزبػ ) 

( ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبريؼ ٌذيه ٌيٕضي اٌقٕف فٝ عذٚي اٌفبرٛسح ٚ يزُ اػزّبدٖ ٚ  PgDn أٚ PageDown ػٍٝ ِفزبػ )

 رغغيٍٗ فٝ اٌفبرٛسح

 ٚ يّىٓ ئٌغبء أٚ ِغؼ ٘زا اٌقٕف ِٓ عذٚي اٌفبرٛسح ثاؽذٜ صالس ىشق :

 ه( ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبريؼ ٌذي PgUpأٚ  PageUp( ثبٌنغو ػٍٝ ِفزبػ ) 1)

 ( ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبريؼ ٌذيه Delete ( أٚ ثبخزيبس ثبٌّبٚط ِٓ عذٚي اٌفبرٛسح صُ اٌنغو ػٍٝ ِفزبػ )2)

( أٚ أْ رمَٛ ثأضاي فٕف خبٌٝ ِٓ اٌجيبٔبد فٝ عذٚي اٌفبرٛسح ثبٌنغو ِشريٓ ثبٌّبٚط ػٍٝ اٌغيش اٌّشاد 3)

 ِغؾٗ

 

 ( 9عـــإاي ):   فٝ وؾف ِذفٛػبرٗ ، ئال إٔٔٝ فٛعئذ أْ فٝ ثشٔبِظ اٌّٛظفيٓ لّذ ثزغغيً سارت ِٛظف ِب

 ٘زا اٌّجٍغ ٌُ يخقُ ِٓ ؽشوخ اٌخضيٕخ ؟ ٚ وزٌه رؾقيالد إٌّذٚثيٓ ال رنبف ئٌٝ ؽشوخ اٌخضيٕخ ؟

 ( 9اٌغٛاة)   : ٚ ٝثشٔبِظ ِٛظفٝ ٚ ِٕذٚثٝ اٌؾشوخ ٘ٛ ثشٔبِظ فشػٝ رُ رقّيّٗ ٌزٕظيُ ؽغبثبد ِٛظف

لٝ ؽغبثبد اٌجشٔبِظ ، ثّؼٕٝ أْ ِب رغغٍٗ فٝ وؾٛفبد ِذفٛػبد ِٕذٚثٝ ٚ ػّبي اٌؾشوخ ئال أٔٗ ال يشرجو ثجب

اٌّٛظفيٓ أٚ وؾٛفبد رؾقيالرُٙ يغت ػٍيه رغغيٍٗ ِشح أخشٜ فٝ لغُ ؽشوخ اٌخضيٕخ فٝ اٌجشٔبِظ اٌشئيغٝ 

ِشح صبٔيخ ) عٛاء فيّب يذخً أٚ يخشط ِٓ اٌخضيٕخ ( ٚ ئال عيزُ رغبً٘ ٘زٖ اٌّجبٌغ ِٓ ؽشوخ اٌخضيٕخ اٌذاخٍخ أٚ 



 ٌخبسعخا

 

 ( 13عـــإاي  : ) لّذ ثاٌغبء ِٛسد أٚ ػّيً ِب ، ٚ ػٕذِب عغٍذ ثيبٔبد ِٛسد أٚ ػّيً آخش ِىبٔٗ فٛعئذ

 ثذفبرش فٛاريش اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً اٌمذيُ ِب صاٌذ ِٛعٛدح ٌذٜ ٚ ِغغٍخ ثبعُ اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً اٌغذيذ ؟

 ( 13اٌغٛاة)   :غو ػٍٝ ِفزبػ اإلٌغبء ) ػٍٝ ؽىً عٍخ ػٕذ ئٌغبء ِٛسد أٚ ػّيً يغت أْ يىْٛ رٌه ثبٌن

 ِّٙالد ( ، صُ اٌنغو ػٍٝ ِفزبػ

 ) ئٔؾبء ِٛسد أٚ ػّيً عذيذ ( ٌفزؼ ففؾخ عذيذح رّبِب ٌزغغً فيٙب ِب رؾبء

أِب ػٓ اٌّؾىٍخ اٌزٝ رمبثٍه فأٙب رؾذس فٝ ؽبٌخ ٚاؽذح فمو ، ٚ ٘ٝ أٔه لّذ ثىزبثخ ثيبٔبد ِٛسد أٚ ػّيً 

ثذْٚ اٌنغو ػٍٝ ِفزبػ ) ئٔؾبء ِٛسد أٚ ػّيً عذيذ ( ، ٚ ٌؾً ٘زٖ اٌّؾىٍخ لُ  عذيذ ػٍٝ ثيبٔبد آخش لذيُ

 ثاٌغبء ٘زا اٌؼّيً اٌزٜ وزجزٗ ِٓ خالي اٌنغو ػٍٝ ِفزبػ اإلٌغبء

) ػٍٝ ؽىً عٍخ ِّٙالد ( ، صُ ئمغو ػٍٝ ِفزبػ ) ئٔؾبء ِٛسد أٚ ػّيً عذيذ ( ٚ اوزت ثيبٔبد اٌّٛسد أٚ 

 ؽظ ٘زٖ اٌّؾىٍخ ِشح أخشٜاٌؼّيً اٌغذيذ صبٔيخ ٚ ٌٓ رال

 ( ٚ ئعبثزٗ اٌزفقيٍيخ11ِٓ اٌُّٙ إلوّبي اإلعبثخ ػٓ ٘زا اٌغإاي لشاءح اٌغإاي اٌزبٌٝ سلُ )

 

 ( 11عـــإاي  : ) أٔب ِزأوذ ِٓ  -لّذ ثاٌغبء ِٛسد أٚ ػّيً ِب ثىبفخ دفبرش فٛاريشٖ ٚ ؽغبثبرٗ ثؾىً فؾيؼ ٚ

 يّخ ٚ فٛاريشٖ فٝ رمبسيش اٌجشٔبِظ ٚ فٝ عشد اٌّخبصْ ؟، ٚ ثبٌشغُ ِٓ رٌه رظٙش ٌٝ ؽغبثبرٗ اٌمذ -٘زا 

 ( 11اٌغٛاة)   :: لُ ثبرجبع اٌخيٛاد اٌزبٌيخ 

( ئمغو ػٍٝ ِفزبػ ) ئٔؾبء ِٛسد أٚ ػّيً عذيذ ( ٚ لُ ثزغغيً ثيبٔبد أٜ اعُ ٌٗ ) ٌيظ ِٓ اٌنشٚسٜ 1)

يغت أْ رززوش وٛدٖ اٌقؾيؼ ٚ اعّٗ اٌقؾيؼ ( ٚ ٌىٓ فٝ خبٔخ اٌىٛد يغت وزبثخ وٛدٖ اٌغبثك ثؾىً فؾيؼ ) 

 رىزجٗ فٝ خبٔخ اٌىٛد (

( لُ ثاٌغبء ٘زا اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً اٌزٜ وزجزٗ ِٓ خالي اٌنغو ػٍٝ ِفزبػ اإلٌغبء ) ػٍٝ ؽىً عٍخ ِّٙالد ( 2)

 فيزُ ؽً اٌّؾىٍخ ثبٌىبًِ

ثيبٔبد ِٛسد أٚ  ( ِٛلف ٔبدس اٌؾذٚس : ئرا ٚاعٙه اٌجشٔبِظ ثشفل وزبثخ ٘زا اٌىٛد ثغجت ٚعٛدٖ ِغجمب ف3ٝ)

ِٓ خالي اٌنغو ػٍٝ ِفزبػ اإلٌغبء ) ػٍٝ  ػّيً آخش ٌذيه فٝ لبػذح اٌجيبٔبد ، لُ ثاٌغبء اٌقفؾخ اٌزٝ أٔؾأرٙب

ؽىً عٍخ ِّٙالد ( ، صُ ئر٘ت ٌقفؾخ ثيبٔبد ٘زا اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً فبؽت اٌىٛد اٌّىشس ٚ لُ أينب ثاٌغبئٗ 

عٍخ ِّٙالد ( فيزُ ؽً اٌّؾىٍخ ثبٌىبًِ دْٚ اٌؾبعخ إلعشاء  ِٓ خالي اٌنغو ػٍٝ ِفزبػ اإلٌغبء ) ػٍٝ ؽىً

 (2( ٚ )1اٌخيٛريٓ اٌغبثمزيٓ )

 

 ( 12عـــإاي  : )( ئال إٔٔٝ ثؼذ غٍك 35لّذ ثزغغيً فبرٛسح ٌّٛسد أٚ ػّيً ِب ٚ وبْ سلّٙب فٝ دفزش اٌفٛاريش )

( فٝ عغالد 13ح ٚ أفجؾذ سلُ )دفزش اٌفٛاريش ٚ فزؾٗ ِشح أخشٜ ٚعذد أْ اٌجشٔبِظ لذ أػبد رشريت اٌفبرٛس

 دفزش ٘زا اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً ، ِغ اٌؼٍُ إٔٔٝ ٌُ أىٍت رٌه !!



 ( 12اٌغٛاة)   : ٝفٝ وً ِشح يزُ غٍك دفزش فٛاريش اٌّٛسديٓ أٚ اٌؼّالء يغأٌه اٌجشٔبِظ ) ً٘ رشغت ف

ٔبِظ رٍمبئيب ثاػبدح رشريت اٌفٛاريش ؽغت ربسيخٙب رقبػذيب أَ ال ؟ ( ، ٚ ػٕذ ِٛافمزه ػٍٝ رٌه يمَٛ اٌجش

 1/  13رشريت اٌفٛاريش اٌّغغٍخ ثبٌزبسيخ ِٓ األلذَ ئٌٝ األؽذس ، فّضال ئرا لّذ ثزغغيً فبرٛسح ثزبسيخ ) 

( فجّغشد غٍك دفزش اٌفٛاريش صُ فزؾٗ صبٔيخ  2311/  1/  2( صُ عغٍذ فبرٛسح ثؼذ٘ب ثزبسيخ )  2311/ 

٘ٝ ػٍّيخ اخزيبسيخ إلػبدح رشريت اٌفٛاريش ؽغت رغذ أْ اٌجشٔبِظ لذ ػىظ رشريت اٌفبرٛسريٓ ، ٚ 

 األلذِيخ ٚ ٌيظ ؽغت رغغيٍه ٌٙب

 

 ( 13عـــإاي  : ) أصٕبء ػٍّٝ ػٍٝ اٌجشٔبِظ ٚعذد أْ اٌفبرٛسح اٌٛاؽذح عٛاء فبرٛسح رٛسيذ أٚ فبرٛسح ثيغ ال

 ا أفؼً ؟ثٕذ ... فّبر 35ثٕذ ، ٚ ٌذٜ فبرٛسح اآلْ أسيذ وزبثزٙب ٚ ثٙب  33رزؾًّ رغغيً أوضش ِٓ 

 ( 13اٌغٛاة)   : ٓثىً ثغبىخ ٚ ثذْٚ أٜ ِؾىٍخ فٝ ػًّ اٌجشٔبِظ لُ ثزمغيُ ٘زٖ اٌفبرٛسح ػٍٝ فبرٛسري

 ِززبٌيزيٓ ٌّٙب ٔفظ اٌزبسيخ ، ٚ ٌىٓ يغت أْ يخزٍفب فٝ اٌزشليُ

 

 ( 14عـــإاي )  :ٍٛؽخ رُ رٍف اٌّبٚط فأفجؾذ أػًّ ػٍٝ اٌىّجيٛرش ثذٚٔٙب ئال إٔٔٝ ال أػشف ويف أرٕمً ث

 اٌّفبريؼ ثيٓ اٌخبٔبد ئال ثٛعٛد اٌّبٚط  ... فّبرا أفؼً ؟

 ( 14اٌغٛاة)   : ( يّىٓ اٌزٕمً ثيٓ خبٔبد اٌىزبثخ فٝ اٌجشٔبِظ ِٓ خالي ِفزبػTab  اٌّٛعٛد ٌذيه فٝ ٌٛؽخ )

( ٌّضيذ ِٓ ٚظبئف ٌٛؽخ اٌّفبريؼ فٝ 15( ٚ سلُ )8اٌّفبريؼ ، وّب يّىٕه ِشاعؼخ ئعبثخ اٌغإاٌيٓ سلُ )

 شٔبِظاٌج

 

 ( 15عـــإاي  : ) ٌٍزٕمً ثيٓ خبٔبد اٌىزبثخ فٝ اٌجشٔبِظ يغت اعزؼّبي اٌّبٚط ٚ ٘زا أِش فؼت ؽيش إٔٔٝ أسيذ

 اعزخذاَ ٌٛؽخ اٌّفبريؼ ، وّب إٔٔٝ ػٕذِب أوزت فيىزت ثبٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ ، ِبرا أفؼً ؟

 ( 15اٌغٛاة)   : ًّفٝ ثيئخ اٌٛيٕذٚص ، ٌزا ٌٍزٕمً ثيٓ وّب ٘ٛ ِؼشٚف أْ ثشٔبِظ ) ئيضٜ ثالْ ( ٘ٛ ثشٔبِظ يؼ

خبٔبد اٌىزبثخ فٝ ألغبَ اٌجشٔبِظ اٌّخزٍفخ ِضً ) وبسرخ األفٕبف ( أٚ ) اٌفٛاريش ( أٚ غيشٖ ... يّىٕٕب اعزخذاَ 

( ٚ اٌّٛعٛد فٝ ألقٝ يغبس ِؼظُ ٌٛؽبد اٌّفبريؼ ، فجبٌنغو ػٍٝ ٘زا اٌّفزبػ رزٕمً  Tabاٌّبٚط أٚ ِفزبػ ) 

( ٚ ٔنغو ِؼٗ فٝ ٔفظ اٌٛلذ  Tabٌؼىظ ئرغبٖ رٕمٍه ئٌٝ اٌخبٔخ اٌغبثمخ ٔغزخذَ ِفزبػ )  ِٓ خبٔخ ألخشٜ ، ٚ

 ( .. ٚ ٘زٖ ٘ٝ اٌيشيمخ اٌّزجؼخ فٝ ثشٔبِغٕب ٚ فٝ أٜ ثشٔبِظ آخش يؼًّ رؾذ ثيئخ اٌٛيٕذٚص Shiftِفزبػ ) 

األيّٓ (  Shiftٔنغو ِفزبػ ) ( ٚ فٝ ٔفظ اٌٛلذ  Altأِب ٌزؾٛيً ٌغخ اٌىزبثخ ئٌٝ اٌٍغخ اٌؼشثيخ فٕنغو ِفزبػ ) 

( ٚ  Alt.. فٕغزييغ اآلْ أْ ٔىزت ثبٌٍغخ اٌؼشثيخ ، أِب ٌزؾٛيً ٌغخ اٌىزبثخ ئٌٝ اٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ فٕنغو ِفزبػ ) 

 األيغش ( .. فٕغزييغ اآلْ أْ ٔىزت ثبٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ Shiftفٝ ٔفظ اٌٛلذ ٔنغو ِفزبػ ) 

 



 ( 16عـــإاي  : )ثبٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ فٝ اٌجشٔبِظ ؟ ً٘ يّىٓ وزبثخ األفٕبف 

 ( 16اٌغٛاة)   : ٚ ، يّىٓ اٌىزبثخ ػِّٛب فٝ اٌجشٔبِظ ثبٌٍغخ اٌؼشثيخ أٚ ثبٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ ػٍٝ ؽذ اٌغٛاء

ثبٌشغُ ِٓ أْ اٌٍغخ اٌؼشثيخ ٘ٝ اٌٍغخ األعبعيخ فٝ اٌجشٔبِظ ئال أٔٗ يّىٓ اٌىزبثخ ثبٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ فٝ أٜ لغُ ِٓ 

ٌٍىزبثخ ثبٌٍغخ اٌؼشثيخ   Alt+Right Shift، ٚ رٌىؼٓ ىشيك رؾٛيً ٌغخ ٌٛؽخ اٌّفبريؼ ثبٌنغو ػٍٝ  ألغبَ اٌجشٔبِظ

 ٌٍىزبثخ ثبٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ  Alt+Left Shiftأٚ ثبٌنغو ػٍٝ 

 

 ( 17عـــإاي  : ) ٍٝفٝ ثؼل ِؼبِالرٝ ِغ اٌّٛسديٓ أٚ اٌؼّالء يىْٛ ٕ٘بن ِب يغّٝ ثبٌجٛٔـ ، أٜ أؽقً ػ

 53٘ذايب ِغبٔيخ ػٕذ ؽشائٝ وّيبد ِؼيٕخ ِٓ اٌجنبػخ ، فّضال أؽقً ػٍٝ ػٍجخ عّٕخ ئمبفيٗ ػٕذ ؽشائٝ 

بثُٙ ػٕذ ػٍجخ عّٕخ فٝ ؽيٓ أْ ؽغ 51ػٍجخ ِٓ ٔفظ ٔٛع اٌغّٕخ ٚ ٘ىزا ... فأفجؼ ػٕذٜ فٝ اٌّخضْ ػذد 

ػٍجخ عّٕخ !  ويف يّىٕٕٝ رغغيً رٌه فٝ اٌفٛاريش ٌنجو اٌّخضْ ِغ مجو  53اٌزٛسيذ ٘ٛ فمو ؽغبة 

 اٌؾغبثبد ثؾىً فؾيؼ ؟

 ( 17اٌغٛاة)   : اٌّٛمٛع ثغيو عذا ، فيّىٕه رغغيً اٌفبرٛسح عٛاء فبرٛسح رٛسيذ أٚ فبرٛسح ِجيؼبد ثبٌيشيمخ

 زبٌيخ ػٍٝ اػزجبس ٔفظ اٌّضبي اٌّزوٛس فٝ اٌغإاي :اٌّؼزبدح ِغ ئرجبع اٌخيٛاد اإلسؽبديخ اٌ

ػٍجخ عّٕخ ٚ رغغيً عؼش اٌقٕف اٌؾميمٝ اٌزٜ اؽزشيذ ثٗ ٌيؾغت اٌجشٔبِظ  53(  لُ ثزغغيً ؽشاء ػذد 1)

 ئعّبٌٝ عؼش اٌؾشاء اٌؾميمٝ ، صُ أٔضي ٘زا اٌجٕذ فٝ عذٚي اٌفبرٛسح

بٜٚ ففش ٌيؾغت اٌجشٔبِظ ئعّبٌٝ عؼش اٌؾشاء ػٍجخ عّٕخ ٚ رغغيً عؼش٘ب يغ 1(  لُ ثزغغيً ؽشاء ػذد 2)

 يغبٜٚ ففش ، صُ أٔضي ٘زا اٌجٕذ فٝ عذٚي اٌفبرٛسح

ػٍجخ عّٕخ رنبف ئٌٝ اٌّخضْ ) ألٔٙب ػٍّيخ ؽشاء ( ، ٚ رىْٛ وزٌه لذ مجيذ  51(  فزىْٛ لذ أٔضٌذ ػذد 3)

 ػٍجخ عّٕخ 53اٌؾغبثبد اٌزٝ رٛافك ؽشاء فمو ػذد 

 يجيمٗ فٝ فٛاريش اٌّجيؼبد  ...  ٚ ٘ىزا(  ٔفظ ٘زا اٌّضبي يّىٓ ر4)

 

 ( 18عـــإاي  : ) عٕيٙبد ٚ اٌؼذد اٌّٛسد ِٓ ٘زا اٌقٕف  13ػٕذ ؽشائٝ ثنبػخ ِب وبْ عؼش اٌقٕف اٌٛاؽذ

أفٕبف ربٌفخ ٌٍّٛسد ) ِٓ ٔفظ األفٕبف اٌغبثمخ ( فبعزشد٘ب  5فٕف ِضال ، اميشسد الؽمب ٌشد ػذد  133

 بد ( ٌٍقٕف اٌٛاؽذ !  ويف يّىٕٕٝ رغغيً ٘زٖ اٌؼٍّيخ ػٍٝ اٌجشٔبِظ ؟عٕيٙ 13عٕيٙبد ) ٚ ٌيظ  8ثّجٍغ 

 ( 18اٌغٛاة)   : ال رٛعذ ِؾىٍخ ئىاللب فٝ رغغيً ػٍّيخ اٌؾشاء األٌٚٝ فٝ ) فبرٛسح رٛسيذ ( رمٍيذيخ ثٙب ػذد

عٕيٗ ، صُ لُ  1333عٕيٗ ٌٍقٕف ٌيؾغت اٌجشٔبِظ ئعّبٌٝ اٌفبرٛسح يغبٜٚ  13ٚ عؼشُ٘  133األفٕبف 

ٚ فٝ خبٔخ اٌغؼش لُ  13أؾبء فبرٛسح عذيذح ٚ ؽذد ٔٛػٙب ) ِشرغغ رٛسيذ ( ٚ لُ ثزغغيً ػذد األفٕبف ث

 عٕيٗ 83عٕيٗ ٌٍقٕف اٌٛاؽذ ٌيؾغت اٌجشٔبِظ ئعّبٌٝ اٌفبرٛسح يغبٜٚ  8ثزغييش اٌغؼش يذٚيب ئٌٝ 

 

 ( 19عـــإاي  : ) ، فّب فبئذح رضجيذ عؼشٖ فٝ دائّب ِب يزغيش عؼش ؽشائٝ أٚ ثيؼٝ ٌقٕف ِؼيٓ ِغ وً فبرٛسح



 وبسرخ األفٕبف ؟

 ( 19اٌغٛاة)   : ٌّغزخذَ اٌجشٔبِظ وبًِ اٌؾك فٝ ػذَ رضجيذ عؼش اٌقٕف ٚ ػذَ وزبثزخ فٝ لغُ وبسرخ

األفٕبف ، ئال أْ فبئذح ٘زا اٌزغؼيش ٘ٛ اٌزغٙيً ػٍٝ ِغزخذَ اٌجشٔبِظ ػٕذ وزبثخ اٌفبرٛسح ٚاعزذػبء فٕف 

عؼشٖ رٍمبئيب ِٓ وبسرخ األفٕبف ، ئال أْ ٌّغزخذَ اٌجشٔبِظ وبًِ اٌؾك فٝ رغييش ِؼيٓ فيمَٛ اٌجشٔبِظ ثمشاءح 

٘زا اٌغؼش فٝ اٌفبرٛسح يذٚيب أٚ رغييشٖ فٝ وبسرخ األفٕبف ٔفغٙب ٌززُ لشاءح ٘زا اٌغؼش اٌغذيذ فٝ اٌفٛاريش 

 اٌمبدِخ رٍمبئيب فٝ وً ِشح ٔخزبس فيٙب ٘زا اٌقٕف

 

 ( 23عـــإاي  : )يؼٝ ػٍٝ اٌجشٔبِظ ٚ أدخً فٛاريش ٌّٛسد أٚ ػّيً ِب ، صُ فغأح ػٕذِب وٕذ أػًّ ثؾىً ىج

أؽبٚي ئٔؾبء فبرٛسح عذيذح يؼييٕٝ اٌجشٔبِظ سعبٌخ غشيجخ صُ يغٍك رٍمبئيب ٚ يؼٛد ٌٕظبَ اٌٛيٕذٚص ِٓ عذيذ .. ِبرا 

 أفؼً ؟

 ( 23اٌغٛاة)   :ٛاريش اٌزٜ ثٗ خًٍ ٌذيه ثأٜ افزؼ اٌجشٔبِظ ثؾىً ػبدٜ .. صُ افزؼ اٌفبرٛسح األخيشح فٝ دفزش اٌف

ىشيمخ رشيذ٘ب ) ِٓ خالي رمٍيت ففؾبد اٌفٛاريش ثّفبريؼ األعُٙ ؽزٝ رقً ئٌٝ اٌفبرٛسح األخيشح ( أٚ ) 

ثبٌجؾش ػٕٙب ثشلّٙب أٚ ثزبسيخٙب ( .. ٚ اٌيشيمخ األعًٙ ٘ٝ أْ رنغو ثبٌّبٚط ػٍٝ أؽذ سلّٝ ػذاد اٌفٛاريش 

 صُ ئدخبي سلُ آخش ففؾخ ػٕذن صُ ِٛافك

ػٕذِب يفزؼ ٌه اٌجشٔبِظ آخش فبرٛسح ٌذيه ثأٜ ىشيمخ وبٔذ .. ػٍيه أْ رٍغٝ ٘زٖ اٌفبرٛسح ِٓ عغالره ثبعزخذاَ 

ِفزبػ ) ئٌغبء ( ، ِّب يإدٜ ئٌٝ خغبسح ثيبٔبد ٘زٖ اٌفبرٛسح ِٓ عغالره ٚ ٘ٝ خغبسح ال يّىٓ رفبديٙب ، ٚ 

 خشٜيّىٕه ثؼذ رٌه ئٔؾبء فبرٛسح عذيذح ٚ ئدخبي ثيبٔبرٙب ِشح أ

 اآلْ رُ ئفالػ ٘زا اٌخًٍ ، ٚ ػٍيه اآلْ ئٔؾبء فٛاريش عذيذح دْٚ ِؾبوً

 

 ( 21عـــإاي  : ) ٚفغأح ٚ ثذْٚ عبثك ئٔزاس أفزؼ دفزش فٛاريش أٚ ؽغبثبد ٌؼّيً أٚ ٌّٛسد ِب فال أعذ فٛاريشٖ أ

 ؽغبثبرٗ اٌزٝ عجك ٚ عغٍزٙب ثبٌىبًِ ثٕفغٝ ، ِبرا أفؼً ؟

 ( 21اٌغٛاة)   :ٌّؾىٍخ فٝ ؽبٌخ ٚاؽذح فمو ٚ ٘ٝ رغييش وٛد ٘زا اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً ، فىّب عجك رؾذس ٘زٖ ا

ؽشؽٗ أْ دفبرش فٛاريش ٚ ؽغبثبد اٌؼّالء ٚ اٌّٛسديٓ رؼزّذ أعبعب ػٍٝ وٛدٖ ، فارا غيشٔب اٌىٛد ثؼذِب عغٍٕب 

ٌغبثك رغغيٍٗ فٛاريش ٚ ؽغبثبد ٌٙزا اٌؼّيً أٚ اٌّٛسد فغٛف يفزؼ اٌجشٔبِظ دفزش فٛاريش ِخزٍف رّبِب ػٓ ا

ٌٕفظ اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً ، ألْ ِب يشثو اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً ثذفبرش فٛاريشٖ ٚ ؽغبثبرٗ ٌيظ اعّٗ ٚ ئّٔب اٌىٛد .. ٌزا 

 يغت ِشاػبح ػذَ رغييش وٛد أٜ ِٛسد أٚ ػّيً عجك ٚ عغٍٕب ٌٗ فٛاريش ٚ ؽغبثبد

ٌيظ ِغشد وزبثخ ثيبٔبد ِٛسد أٚ ػّيً  أِب ئرا أسدٔب ئٌغبءٖ فيىْٛ رٌه ػٓ ىشيك اعزخذاَ ِفزبػ ) ئٌغبء ( ٚ

 آخش فٛق ثيبٔبرٗ

 ( ٌّضيذ ِٓ اٌزفبفي11ًيّىٕه ِشاعؼخ اٌغإاي سلُ )

 



 ( 22عـــإاي  : ) ٍٝيّىٓ ٚمغ وٍّخ عش ػٍٝ اٌجشٔبِظ ثؾيش ال يّىٓ رؾغيً اٌجشٔبِظ ٚ اإلىالع ػ ً٘

 اٌجيبٔبد اٌّغغٍخ فيٗ ئال ٌّٓ يّزٍه رٍه اٌىٍّخ اٌغشيخ ؟

 ( 22اٌغٛاة)   :  ٔؼُ يّىٓ رٌه ػٓ ىشيك ِفزبػ ) مجو عغالد اٌؼبَ ( ٚ اٌّٛعٛد فٝ اٌؾبؽخ

االفززبؽيخ ٌٍجشٔبِظ ػٍٝ ؽىً رشط أعٛد اٌٍْٛ ، ثؾيش يّىٕه رؾذيذ وٍّخ عشيخ ِخزٍفخ ػٍٝ ثيبٔبد وً 

َ عٕخ ِؾبعجيخ ػٍٝ ؽذح ، وّب يّىٓ فٝ أٜ ٚلذ ئٌغبء رٍه اٌىٍّخ اٌغشيخ أٚ رؼذيٍٙب ؽغت سغجخ ِغزخذ

 اٌجشٔبِظ ِٓ خالي ٔفظ اٌّفزبػ

 

 ( 23عـــإاي  : ) َػٍّذ ػٍٝ اٌجشٔبِظ ثؾىً ِٕزظُ ٚ سائغ خالي اٌفزشح اٌّبميخ ئال إٔٔب عٕذخً فٝ ػب

عذيذ ثؼذ أعجٛع ِٓ اآلْ .. ويف عأثذأ اٌؼًّ ػٍٝ اٌجشٔبِظ ٌٍغٕخ اٌغذيذح ؟ ٚ ً٘ ٘زا يؼٕٝ إٔٔٝ عأوزت 

 ٚ لٛائُ اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼّالء ... ؟!! وً ؽٝء ِٓ عذيذ ؽبِال وبسرخ األفٕبف

 ( 23اٌغٛاة)   :  ٗوّب رؼٍُ فاْ ثشٔبِظ ) ئيضٜ ثالْ ( يؼًّ ثبٌٕظبَ اٌغٕٜٛ ، فىً ػبَ عذيذ ٌٗ ؽغبثبر

 ٚ عغالرٗ ٚ رمبسيشٖ ، ٚ ئٌيه ىشيمخ اٌؼًّ ػٍٝ اٌجشٔبِظ ٌٍغٕخ اٌغذيذح اٌزٝ عزجذأ لشيجب ئْ ؽبء اهلل :

 

يغت ػٍيه وزبثخ اٌغٕخ ) اٌغذيذح ( ، صُ ئمغو ػٍٝ ِفزبػ ) مجو عغالد ٌٍذخٛي ئٌٝ اٌجشٔبِظ  ( 1)

 اٌؼبَ ( ٚ اٌزٜ يىْٛ ػٍٝ ؽىً رشط أعٛد فٝ اٌؾبؽخ االفززبؽيخ ٌٍجشٔبِظ

يزُ فزؼ ؽبؽخ عذيذح يّىٕه ِٓ خالٌٙب مجو خقبئـ اٌؼبَ اٌغذيذ ؽبِال ) وبسرخ األفٕبف ٌٙزا   (2)

 ء ٌٙزا اٌؼبَ (  ٚ ) وٍّخ اٌغش اٌخبفخ ثغغالد ٘زا اٌؼبَ (اٌؼبَ ( ٚ ) لبئّخ اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼّال

ٚ ٌه خيبساد ئِب أْ رٕغخ وبسرخ أفٕبف اٌؼبَ اٌّبمٝ ئٌٝ وبسرخ أفٕبف اٌؼبَ اٌغذيذ أٚ أْ رجذأ  ( 3)

 ثىبسرخ أفٕبف عذيذح رّبِب

ٛسديٓ ٚ اٌؼّالء ٚ ٌه خيبساد ئِب أْ رٕغخ لبئّخ اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼّالء ٌٍؼبَ اٌّبمٝ ئٌٝ لبئّخ اٌّ  (4)

 ٌٍؼبَ اٌغذيذ أٚ أْ رجذأ ثمبئّخ عذيذح رّبِب

 صُ لُ ثزيجيك رٍه اٌخقبئـ اٌزٝ ؽذدرٙب ػٍٝ اٌؼبَ ) اٌغذيذ (  (5)

أدخً اآلْ ئٌٝ عغالد اٌؼبَ ) اٌغذيذ ( ثؼذ مجو خقبئقٗ ٚ ؽذد اٌّذيٛٔيبد اٌخبفخ ثىً   (6)

ّٕزٙٝ ٚ رٌه يىْٛ ثزغغيً سفيذ اٌذيٓ اٌغبثك ٌُٙ اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼّالء ِٓ ٚالغ أزٙبء ؽغبثبد اٌؼبَ اٌ

 أٚ ػٍيُٙ

يغت ػًّ ِٛسد ّٚ٘ٝ يىْٛ ٌٗ أٜ اعُ ، ٚ ٔؾٓ ٔمزشػ اعُ : ) سفيذ اٌّخضْ اٌّجذئٝ ( ٚ يىْٛ   (7)

( ، ٚ ٘زا اٌّٛسد ٘ٛ ِٛسد غيش ؽميمٝ ُٔٛ٘ اٌجشٔبِظ ثٛعٛدٖ ، فٕفزؼ دفزش  9999وٛدٖ ِّيض ِضال ) 

األفٕبف اٌّٛعٛدح ثبٌفؼً اآلْ فٝ اٌّخضْ ، ٚ يىْٛ رغغيً ٘زٖ اٌجنبػخ ِٓ  فٛاريشٖ ٚ ٔغغً فيٗ وً

ٚالغ آخش عشد ٌٍّخضْ لّذ ثٗ فٝ ٔٙبيخ اٌؼبَ إٌّزٙٝ .. ٚ ثّغشد رغغيً ٘زٖ اٌفٛاريش فٝ دفزش فٛاريش 

ٌؾشوخ ٘زا اٌّٛسد اٌّٛ٘ٝ ، فإٔب لذ لّٕب اآلْ ثزغزيخ اٌجشٔبِظ ثىً األفٕبف اٌّٛعٛدح ٌذيٕب فٝ ِخضْ ا



 ثبٌفؼً ػٕذ ثذايخ ٘زا اٌؼبَ ) اٌغذيذ (

ئرا وبٔذ خضيٕخ اٌؾشوخ رؾزٜٛ ػٍٝ أٜ ِجٍغ ، فيغت رغغيً ليّخ اٌّجٍغ اٌّغّغ اٌّٛعٛدح ثبٌفؼً   (8)

فٝ سفيذ اٌخضيٕخ ، ٚ رٌه يىْٛ ثزغغيً ؽشوخ دخٛي ِجٍغ ثزبسيخ أٚي يَٛ فٝ اٌؼبَ ) اٌغذيذ ( ٚيىْٛ 

ٚي اٌّذح ( أٚ ) سفيذ ثذايخ اٌؼبَ ( ثذْٚ اٌؾبعخ ٌزؾذيذ ِقذس رٌه ِٓ ؽغبة ٔغّيٗ ِضال ) سفيذ أ

اٌّجٍغ اٌّغّغ ثبٌزفقيً .. ٚ ثّغشد رغغيً ٘زٖ اٌؾشوخ اٌذاخٍخ ئٌٝ اٌخضيٕخ فإٔب لذ لّٕب اآلْ ثزغزيخ 

 اٌجشٔبِظ ثشفيذ خضيٕخ فؾيؼ ٌجذايخ اٌؼبَ اٌغذيذ

 

 ( 24عـــإاي  : )ِظ ٚ عّيغ اٌجيبٔبد اٌزٝ عغٍزٙب ػٍيٗ ِمشٚءح ٚ ؽزٝ األِظ فمو وٕذ أػًّ ػٍٝ اٌجشٔب

ِزبؽخ ، اٌيَٛ ػٕذ ثذء رؾغيً اٌجشٔبِظ ٌُ أعذ أٜ ِٓ ٘زٖ اٌجيبٔبد ٚ ٚعذد اٌجشٔبِظ خبٌٝ رّبِب ِٓ أٜ 

ِؼٍِٛبد أٚ ثيبٔبد ... ويف ؽذس رٌه ٚ ِب عججٗ ٚ ويف أعزؼيذ رٍه اٌجيبٔبد اٌزٝ رؼجذ وضيشا فٝ 

 رغغيٍٙب ثبٌجشٔبِظ ؟!!

 ٛال يغٛص أْ يزُ فمذاْ اٌجيبٔبد اٌّغغٍخ فٝ اٌجشٔبِظ ِٓ رٍمبء ٔفغٗ ٚ دْٚ رذخً ثؾشٜ  :   (24اة )اٌغ

ؽزٝ ٚ ئْ وبْ غيش ِمقٛد أٚ ٚامؼ ثبٌٕغجخ ٌٍّغزخذَ ، ٚ ػِّٛب ئرا ؽذس رٌه فٕٙبن أوضش ِٓ عجت 

 ِؾزًّ ٌٚىً عجت ؽً ئْ ؽبء اهلل وّب يٍٝ :

ديغّجش ( ٚ  31َ أِظ ٘ٛ آخش يَٛ فٝ اٌغٕخ اٌّبميخ ) يَٛ يّىٓ أْ يىْٛ يٛ ( اٌؾبٌخ األٌٚٝ : 1)

يٕبيش ( ، فؼٕذ ثذء رؾغيً اٌجشٔبِظ فيمشأ اٌغٕخ اٌؾبٌيخ ، ٚ لذ ال  1اٌيَٛ اٌؾبٌٝ ٘ٛ عٕخ عذيذح ) يَٛ 

يالؽظ رٌه اٌّغزخذَ فيذخً ػٍٝ ٘زٖ اٌغٕخ اٌغذيذح اٌزٝ ٘ٝ خبٌيخ رّبِب ِٓ أٜ ثيبٔبد ) ٚ ٘زا أؽذ 

شيخ اٌغيش ِزؼّذح ِٓ ِغزخذَ اٌجشٔبِظ ( .. ٚ ٌإلىالع ػٍٝ ثيبٔبد اٌغٕخ اٌغبثمخ يغت وزبثخ األخيبء اٌجؾ

اٌغٕخ يذٚيب ػٕذ ثذء رؾغيً اٌجشٔبِظ فٝ خبٔخ ) اٌؼبَ اٌّشاد فزؼ عغالرٗ ( ، ٚ ٌإلٔزمبي ئٌٝ عغالد ػبَ 

 (23عذيذ يّىٕه اإلىالع ػٍٝ ئعبثخ اٌغإاي اٌغبثك سلُ )

يّىٓ أْ يىْٛ أؽذ ِب لذ رالػت ثغبػخ أٚ ربسيخ اٌىّجيٛرش ٌذيه فمذَ أٚ أخش عٕخ   ( اٌؾبٌخ اٌضبٔيخ :2)

 فٝ اٌزبسيخ ِّب يٕؾأ ػٕٗ ٔفظ اٌغجت اٌغبثك روشٖ فٝ اٌؾبٌخ األٌٚٝ

ِٓ اٌّّىٓ أْ يىْٛ ِغزخذَ اٌجشٔبِظ لذ مغو ِغجمب ػٍٝ ِفزبػ ) مجو عغالد  ( اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ : 3)

ىً رشط أعٛد فٝ اٌؾبؽخ االفززبؽيخ ٌٍجشٔبِظ ، ٚ فزؼ ؽبؽخ مجو خقبئـ اٌؼبَ ( ٚ اٌزٜ يىْٛ ػٍٝ ؽ

اٌؼبَ اٌغذيذ ؽبِال ) وبسرخ األفٕبف ٌٙزا اٌؼبَ ( ٚ ) لبئّخ اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼّالء ٌٙزا اٌؼبَ ( ، ٚ ثزغشع ٚ 

ٌه لٛائُ دْٚ لشاءح سعبئً اٌزٕجيٗ اٌزٝ يجضٙب اٌجشٔبِظ لبَ ثأؾبء لبئّخ أفٕبف خبٌيخ عذيذح رّبِب ٚ وز

عذيذح ٌٍّٛسديٓ ٚ اٌؼّالء ِّب يإدٜ ئٌٝ فمذاْ ربَ ٌُٙ ٚ ٌىً رؼبِالرُٙ ٚ فٛاريشُ٘ اٌّغغٍخ ِغجمب ػٍٝ 

 اٌجشٔبِظ

ٚاٌؾً اٌٛؽيذ فٝ ِضً ٘زٖ اٌؾبٌخ ٘ٛ االػزّبد ػٍٝ ٚعٛد ٔغخخ اؽزيبىيخ ِٓ اٌجيبٔبد اٌّخضٔخ عبثمب ػٍٝ 

اٌؾبؽخ اٌشئيغيخ ِٓ اٌجشٔبِظ ٚ ئعشاء ػٍّيخ لشاءح  اٌجشٔبِظ ِٓ خالي ِفزبػ ) رخضيٓ ( ٚ اٌّٛعٛد فٝ

ٌٙزٖ اٌجيبٔبد اٌّخضٔخ ِغجمب ٚ اعزؼبدرٙب ِٓ عذيذ ، فارا ٌُ رىٓ لذ لّذ ثؼًّ ٔغخخ اؽزيبىيخ ِغجمب ِٓ 



 رٍه اٌجيبٔبد فمذ مبػذ ئٌٝ األثذ ٚ ال يّىٓ اعزؼبدرٙب ٚ ئّٔب يزٛعت ػٍيه رغغيٍٙب يذٚيب ِٓ عذيذ

 

 ( 25عـــإاي )   : لّذ ثيجبػخ فبرٛسح ٚ رمبسيش ٌٍّخضْ ِٓ خالي اٌجشٔبِظ ، ئال إٔٔٝ فٛعئذ

ثبٌىزبثخ رخشط ػٓ اٌغذٚي ٚ اٌخبٔبد اٌّيجٛػخ ٚوأٔٙب رؾزبط ئٌٝ صؽضؽخ ئٌٝ اٌيّيٓ لٍيال ٌزذخً 

 اٌغذٚي ؟!!

 ( 25اٌغٛاة)   : ِٓ اٌيبثؼبد اٌٍيضس ، ٚ يشعغ رٌه  لذ رٛاعٗ ٘زٖ اٌّؾىٍخ ئرا وٕذ رغزخذَ أٔٛاع ِؼيٕخ

ئٌٝ اخزالف دسعخ ٘ٛاِؼ اٌيجبػخ ِٓ ىبثؼخ ئٌٝ أخشٜ ، ٌزٌه رُ ٚمغ لغُ خبؿ ثبٌجشٔبِظ ٌنجو 

رٍه اٌٙٛاِؼ يذٚيب ، فيّىٓ ٌّغزخذَ اٌجشٔبِظ مجو صؽضؽخ اٌغذاٚي أٚ اٌجيبٔبد اٌّىزٛثخ فيٙب يّيٕب أٚ 

 زٗ اٌزٝ يؼًّ ػٍيٙبيغبسا ؽغت سؤيزٗ ٌٍزمبسيش اٌّيجٛػخ ثٛاعيخ ىبثؼ

فٝ لغُ ) ثيبٔبد اٌؾشوخ ِبٌىخ اٌجشٔبِظ ( ٚ اٌنغو ػٍٝ ِفزبػ ) مجو  ٚ يّىٓ ػًّ رٌه ػٕذ اٌذخٛي

٘ٛاِؼ ٚ خيٛه اٌيجبػخ ( ، صُ رؾذيذ ليّخ صؽضؽخ اٌغذٚي اٌّشعَٛ يّيٕب أٚ يغبس ) ثبٌغٕزيّزش ( ٚ 

 س ) ثبٌغٕزيّزش (وزٌه يّىٕه صؽضؽخ اٌجيبٔبد اٌّىزٛثخ فٝ اٌغذٚي يّيٕب أٚ يغب

ٚ يؾزفظ اٌجشٔبِظ ثزٍه اٌميُ فال ؽبعخ ٌه أْ رؼيذ وزبثزٙب فٝ وً ِشح ىجبػخ ئال ئرا دخٍذ فٝ ٔفظ اٌمغُ 

 ٚ لّذ ثزغييش٘ب ثٕفغه ِشح أخشٜ

 

 

 ٚي ئرجبػٙب ٌزؾغيٓ ػٍّه ػٍٝ اٌجشٔبِظ () ٔقبئؼ خبفخ ؽب
 

  فٝ وبسرخ األفٕبف يّىٓ رىشاس اعُ اٌقٕف ىبٌّب أْ ٌىً ِٕٙب وٛد ِخزٍف .. ٚ اعُ اٌقٕف   ( 1) ٔقيؾخ

٘بَ عذا ٚ يغت وزبثزٗ رفقيال ؽبِال اٌٛؽذح ٚ اٌؾشوخ إٌّزغخ ٌٗ ئْ أِىٓ ، ٘زا ٚ عٛف ٔزوش ٌىُ ػيٕخ ِٓ 

 أْ رمزذٚا ثٙب أصٕبء رغّيخ أفٕبفىُ : أعّبء األفٕبف اٌزٝ يّىٕىُ

 –ِغُ  153ٔىزت اٌقٕف ٚ ٚؽذرٗ ٚ ؽشوزٗ ثؾىً رفقيٍٝ ، فّضال ) لشؿ صٔزبن  ) فٝ ؽبٌخ اٌقيذٌيبد (

فبيضس ( ٚ ) سثبه  –فبسوٛ ( ٚ ) أٔجٛثخ ِشُ٘ ريشاِيغٓ  –لشؿ  33عالوغٛٚيٍىبَ ( ٚ ) ػٍجخ صيّبٌغيٓ 

 ٛا ( ٚ ٘ىزا ...عُ ( ٚ ) اخزجبس ؽًّ ؽ 5ؽبػ اٌّؾٍخ 

ٔىزت اٌقٕف ٚ ِمبعٗ ٚ ٌٛٔٗ ٚ ؽشوزٗ ثؾىً رفقيٍٝ ، فّضال ) رٝ ؽيشد أففش ٔبف  ) فٝ ؽبٌخ اٌّالثظ (

 ( ٚ ٘ىزا ... 42( ٚ ) ثٕيٍْٛ عيٕض أعٛد ِٛثبوٛ ِمبط  Mediumٔبف 

عخ اٌّقشييٓ ٔىزت اٌقٕف ٚ ٚؽذرٗ ٚ ؽشوزٗ ثؾىً رفقيٍٝ ، فّضال ) ويٍٛ عجٓ أثيل صال ) فٝ ؽبٌخ اٌجمبٌخ (

ويٍٛ ( ٚ ) ويٍٛ عىش أثيل إٌغبس ( ٚ ) ػٍجخ ثغىٛيذ ِبسٜ عبدح ( ٚ ) ثبوٛ ثغىٛيذ  2( ٚ ) عّٓ إٌخٍزيٓ 

 ِبسٜ عبدح ( ٚ ٘ىزا ...

 ٔغزّش ثٕفظ اٌيشيمخ فٝ اٌضالس ؽبالد اٌغبثمخ ... ) فٝ ثبلٝ إٌؾبىبد (



ػٕذ ئػذاد رمبسيش عشد اٌّخضْ ؽيش ثّىٓ عشد  ٚ ٘زٖ اٌيشيمخ فٝ وزبثخ اعُ اٌقٕف ثؾىً رفقيٍٝ رفيذ عذا

وً األفٕبف أٚ فٕف ثؼيٕٗ ، ئال أْ ٕ٘بن خبٔخ ٌٍجؾش ػٓ وٍّخ ِؼيٕخ فٝ اعُ اٌقٕف ، فّضال ئرا وبْ ٌذيٕب 

ويٍٛ (  1ويٍٛ ( ٚ فٕف صبٌش ) عّٓ اٌٙبُٔ  2ويٍٛ ( ٚ فٕف آخش ) عّٓ عٕخ  2فٕف اعّٗ ) عّٓ سٚاثٝ 

( فٝ خبٔخ اٌجؾش اٌغبثك روش٘ب فيزُ عشد وً األفٕبف اٌزٝ يؾزٜٛ اعّٙب ػٍٝ  ، فيّىٓ وزبثخ وٍّخ ) عّٓ

ويٍٛ ( فيزُ عشد وً األفٕبف اٌزٝ يؾزٜٛ اعّٙب ػٍٝ وٍّخ  2وٍّخ ) عّٓ ( فمو ، ٚئرا ثؾضٕب ِٓ خالي وٍّخ ) 

ِٓ ئِىبٔيبد اٌغشد  ويٍٛ ( فمو ... ٚ ٘ىزا ، فىٍّب وبْ اعُ اٌقٕف رفقيٍيب وٍّب أربػ ٌٕب اٌجشٔبِظ اٌّضيذ 2) 

 ِٓ خالي اٌىٍّبد اٌزٝ يؾزٛيٙب اعُ اٌقٕف

 

   ِغ ِالؽظخ أٔٗ فٝ ؽبٌخ ٚعٛد أوضش ِٓ ٚؽذح ٌقٕف ٚاؽذ ٚ اٌّإعغخ رزؼبًِ فٝ ٘زا اٌقٕف   ( 2) ٔقيؾخ

ثىً ٚؽذارٗ ، فيغت رٛؽيذ ٘زٖ اٌٛؽذح ؽزٝ يذخً اٌقٕف ئٌٝ اٌّخبصْ ٚ يخشط ِٕٙب ثٕفظ اٌٛؽذح فال رفغذ 

 شد اٌّخبصْ ، ٚ فيّب يٍٝ ِضيذ ِٓ اٌزٛميؼ ؽٛي ٘زٖ إٌميخ ...ؽغبثبد ع

ؽشيو ( ، ٚ  53ئرا ٚعذ فٕف ِب ِضً ) دٚاء األعجشيٓ ( فيّىٓ ثيؼٗ ػٍٝ ٘يئخ ) ػٍجخ أعجشيٓ ثٙب ِضبي : 

ألشاؿ ( أٚ ػٍٝ ٘يئخ ) ػذد ِفشد ِٓ األلشاؿ فمو ( ، ٕ٘ب  13يّىٓ ثيؼٗ ػٍٝ ٘يئخ ) ؽشيو أعجشيٓ ثٗ 

جشٔبِظ أْ ٕ٘بن فٕفب اعّٗ ) ػٍجخ أعجشيٓ ( ٚ فٕف آخش اعّٗ ) ؽشيو أعجشيٓ ( ٚ فٕف صبٌش اعّٗ يؼزجش اٌ

) لشؿ أعجشيٓ ( فٝ ؽيٓ أُٔٙ عّيؼب فٕف ٚاؽذ ، ٌزا فٝ ٘زٖ اٌؾبٌخ يغت وزبثخ فٕف ٚاؽذ فمو يؾزٜٛ 

يو ٔزوش فٝ اٌفبرٛسح ػٍٝ اٌٛؽذح األفغش ٌٙزا اٌقٕف ، فيىْٛ اعّٗ ) لشؿ أعجشيٓ ( ٚ ػٕذ ثيغ أٚ ؽشاء ؽش

ؽشائو ٔزوش فٝ اٌفبرٛسح اعُ  5( .. ٚ ػٕذ ثيغ  13اعُ اٌقٕف ) لشؿ أعجشيٓ ( ٚ فٝ خبٔخ اٌؼذد ٔىزت ) 

ؽشيو ٔزوش فٝ اٌفبرٛسح  53( .. ٚ ػٕذ ثيغ ػٍجخ ثٙب  53اٌقٕف ) لشؿ أعجشيٓ ( ٚ فٝ خبٔخ اٌؼذد ٔىزت ) 

 ( ٚ ٘ىزا ... 533)  اعُ اٌقٕف ) لشؿ أعجشيٓ ( ٚ فٝ خبٔخ اٌؼذد ٔىزت

ثبوٛ ثغىٛيذ ( ٚ  24فٕف ِب ِضً ) ثغىٛيذ ٌّجبدا ( فيّىٓ ثيؼٗ ػٍٝ ٘يئخ ) ػٍجخ ثغىٛيذ ثٙب  ِضبي آخش :

يّىٓ ثيؼٗ ػٍٝ ٘يئخ ) ثبوٛ ثغىٛيذ أٚ أوضش ( .. ٕ٘ب يؼزجش اٌجشٔبِظ أْ ٕ٘بن فٕفب اعّٗ ) ػٍجخ ثغىٛيذ ( ٚ 

ّٙب فٕف ٚاؽذ ، ٌزا فٝ ٘زٖ اٌؾبٌخ يغت وزبثخ فٕف ٚاؽذ فمو فٕف آخش اعّٗ ) ثبوٛ ثغىٛيذ ( فٝ ؽيٓ أٔ

يؾزٜٛ ػٍٝ اٌٛؽذح األفغش ٌٙزا اٌقٕف ، فيىْٛ اعّٗ ) ثبوٛ ثغىٛيذ ٌّجبدا ( ٚ ػٕذ ثيغ أٚ ؽشاء ثبوٛ ٔزوش 

خ ( .. ٚ ػٕذ ثيغ ػٍجخ ثغىٛيذ وبٍِ 1فٝ اٌفبرٛسح اعُ اٌقٕف ) ثبوٛ ثغىٛيذ ٌّجبدا ( ٚ فٝ خبٔخ اٌؼذد ٔىزت ) 

  ( ٘ىزا ... 24ٔزوش فٝ اٌفبرٛسح اعُ اٌقٕف ) ثبوٛ ثغىٛيذ ٌّجبدا ( ٚ فٝ خبٔخ اٌؼذد ٔىزت ) 

 

  رؾزٜٛ ػٍٝ ػالِبد ِؼيٕخ يغت ػٕذ وزبثخ وٛد ٌّٛسد ِب أٚ ٌؼّيً ِب فيغجت أال يؾزٜٛ اٌىٛد   ( 3) ٔقيؾخ

 اٌؾزس ِٓ وزبثزٙب ٚ ٘ٝ

 3ٚ  2ٚ  1ٛد اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً ٘ٛ اٌزشليُ اٌزغٍغٍٝ ِضً ) ٚ أؽغٓ ىشيمخ ٌىزبثخ و..  + . = & ^ " ( -) / * 

ٚ .... ئٌخ ( ، ٚ ال يّىٓ رىشاس وٛد اٌّٛسد ِغ ِٛسد آخش ٚ ال يّىٓ رىشاس وٛد اٌؼّيً ِغ ػّيً آخش  4ٚ 

 ؽيش يمَٛ اٌجشٔبِظ ثبوزؾبف رٌه رٍمبئيب ٚ يّٕغ ؽذٚصٗ

 



  لفً ِغٍك أٚ ِفزٛػ ( : ٘زا اٌّفزبػ ِٛعٛد فٝ لبئّخ ِفزبػ اػزّبد اٌجيبٔبد ) يىْٛ ػٍٝ ٘يئخ   ( 4) ٔقيؾخ

اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼّالء ، ٚ وزٌه فٝ دفبرش فٛاريش اٌّؾزشيبد ٚ اٌّجيؼبد ٚ فٝ لغُ ِٛظفٝ اٌؾشوخ ، ٚ ٚظيفزٗ 

 اٌشئيغيخ اػزّبد ٚ رضجيذ اٌجيبٔبد ؽزٝ ال يزُ رغييش٘ب ثغيش لقذ

خ٘زا اٌّفزبػ ؛ ٚ اٌّمقٛد ثبػزّبد ثيبٔبد اٌّٛسد ٘ٛ أٔٗ ٚ ٌٕأخز لبئّخ اٌّٛسيذْ ٚ اٌؼّالء وّضبي ٌؾشػ ٚظيف

ػٕذِب ٔىزت وٛد ٚ اعُ ٚ ػٕٛاْ ٌٙزا اٌّٛسد ٚ ٔفزؼ دفبرش فٛاريش ، فاْ اٌجشٔبِظ يغزخذَ وٛد اٌّٛسد فٝ ئٔؾبء 

يزُ  فٛاريشٖ ٚ ؽغبثبرٗ ، ٚ ئرا رُ رغييش ٘زا اٌىٛد الؽمب رنيغ فٛاريش ٚ ؽغبثبد ٘زا اٌّٛسد ِٓ اٌجشٔبِظ ٚ ال

اعزؼبدرٙب ئال ثىزبثخ وٛدٖ األفٍٝ ِشح أخشٜ .. ٌزا ٔؾٓ ٕٔجٗ ػٍٝ اٌزأوذ ِٓ وزبثخ وٛد اٌّٛسد ثؾىً فؾيؼ لجً 

فزؼ دفبرش فٛاريش أٚ ؽغبثبد ٌٗ ، ٚ ِٓ اٌّّىٓ أْ يزُ اٌنغو ثغيش لقذ ػٍٝ ٌٛؽخ اٌّفبريؼ فزىزت ؽشفب أٚ 

ّب ثؾشوخ ثغييخ ٌٍغبيخ ، ٌزا ٚمؼٕب ِفزبػ ) اٌمفً ( سلّب فٝ خبٔخ اٌىٛد فزغيشٖ دْٚ لقذ ِّب يغجت خيأ عغي

٘زا وٕٛع ِٓ االؽزيبه ، فجؼذ وزبثخ ثيبٔبد اٌّٛسد ثؾىً فؾيؼ ٚ اٌزأوذ ِٓ عالِزٙب ٚ اٌّٛافمخ ػٍيٙب ئمغو 

ثبٌّبٚط ػٍٝ ٘زا اٌّفزبػ ٌزضجيذ ثيبٔبد ٘زا اٌّٛسد ثؾيش ال يّىٕه رغييش٘ب ثذْٚ لقذ أثذا ئال ثبٌنغو ػٍٝ 

ّفزبػ ِشح أخشٜ ٌفزؼ ئِىبٔيخ رغييش ٘زٖ اٌجيبٔبد ِشح أخشٜ ، ِغ ِالؽظخ أْ ِفزبػ ) االػزّبد ( يّٕغ ٔفظ اٌ

 وزٌه ئِىبٔيخ ئٌغبء ِٛسد ِٓ عغً أعّبء اٌّٛسديٓ

 

 

 ))  ؽشػ ٚظيفخ ٚ أّ٘يخ اٌزمبسيش اٌزٝ يؼذ٘ب اٌجشٔبِظ فٝ لغُ اٌزمبسيش  ((

 

 ّالء خالي فزشح صِٕيخ ِؾذدح(  رمشيش ػٓ ؽغُ رؼبِالد اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼ1) 

  ٘زا اٌزمشيش يؾًّ رفقيً ٔؾبه وبفخ اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼّالء ِغ اٌّإعغخ ِٓ خالي فٛاريش اٌجنبػخ اٌخبفخ

 ثُٙ ٚ اٌزٝ عجك رغغيٍٙب ػٍٝ اٌجشٔبِظ

ٚ اٌّالؽظ أْ ٘زا اٌزمشيش يؾًّ وّيبد اٌجنبػخ ٚ اٌزبسيخ اٌزٜ اٌزٝ رُ اٌزؼبًِ فيٗ ِغ وً اٌّٛسديٓ ٚ 

الء .. ؽيش يزُ ئػذاد اٌزمشيش ػٓ أٔؾيخ رؼبِالد وبفخ اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼّالء ِغ اٌّإعغخ خالي اٌفزشح اٌؼّ

 اٌضِٕيخ اٌزٝ يؾذد٘ب ِغزخذَ اٌجشٔبِظ

ٚ ِٓ اٌغذيش روشٖ أينب أْ ٘زا اٌزمشيش يّىٓ ؽقشٖ ػٍٝ ِٛسد ثؼيٕٗ أٚ ػّيً ثؼيٕٗ ، فيؼذ رمشيشا ػٓ 

 غخٔؾبه ٘زا اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً ِغ اٌّإع

 

 (  ئػذاد وؾف ؽغبة ػٓ ِٛسد أٚ ػّيً ِؾذد خالي فزشح صِٕيخ ِؾذدح2)

  َيمَٛ اٌجشٔبِظ ثاػذاد وؾف ؽغبة دليك ٌّٛسد أٚ ٌؼّيً ثؼيٕٗ خالي اٌفزشح اٌضِٕيخ اٌزٝ يؾذد٘ب ِغزخذ

 اٌجشٔبِظ



ً ِب رُ عؾجٗ يؾًّ ٘زا اٌزمشيش ) اٌشفيذ اٌغبثك ٌـ / ػٍٝ ٘زا اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً لجً ٘زٖ اٌفزشح ( ٚ ) و

ِٓ ثنبػخ ِٓ ٘زا اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً ( ٚ ) وً ِب رُ اسرغبػٗ ِٓ ثنبػخ ٌٙزا اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً ( ٚ ) 

وً دفؼبد اٌغذاد ٌٙزا اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً ( ٚ ) يؾغت ئعّبٌيبد وً ِب عجك ( ٚ ) يؾغت اٌّجٍغ إٌٙبئٝ 

 اٌّغزؾك ٌـ / ػٍٝ ٘زا اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً (

  اٌنٛء ػٍٝ وؾف اٌؾغبة ٘زا يّىٕٕب ِؼشفخ اٌٛظيفخ اإلمبفيخ اٌزبٌيخ :ٚ ثاٌمبء اٌّضيذ ِٓ 

أؽيبٔب يىْٛ ٕ٘بن ِٛسد ِب يزؼبًِ ِغ اٌؾشوخ ٚ ٘ٛ ػّيً ٌذٜ اٌؾشوخ فٝ ٔفظ اٌٛلذ ، ٚ ٕ٘ب ِٓ 

اٌّغزؾت رغّيغ وؾف ؽغبثٗ وّٛسد ٚ ػّيً فٝ ففؾخ ٚاؽذح ٚ ٌيظ فٝ ففؾزيٓ ِٕفقٍزيٓ ، ٚ ِٓ 

يخ عذيذح فٝ اٌجشٔبِظ إلمبفخ وؾف ؽغبة ِٛسد ِب ئٌٝ وؾف ؽغبة ػّيً ِب ٚ ٕ٘ب رُ ئمبفخ ئِىبٔ

اٌؼىظ فؾيؼ ، ٚ يىْٛ رٌه ِٓ خالي اٌمبئّخ إٌّغذٌخ اٌّٛعٛدح فٝ يغبس ؽبؽخ وؾف اٌؾغبة ؽيش 

يّىٕه اعزؼشاك أعّبء وً اٌّٛسديٓ أٚ اٌؼّالء ٌذيه ٚ اخزيبس أٜ ُِٕٙ ، صُ ثبٌنغو ػٍٝ ِفزبػ ) 

ة ِٛسد أٚ ػّيً ( يزُ ػًّ وؾف ؽغبة ِغّغ ٌٍّٛسد اٌؾبٌٝ ِغ اٌؼّيً اٌزٜ ئمبفخ وؾف ؽغب

اخزشرٗ ِٓ لبئّخ أعّبء اٌؼّالء أٚ اٌؼىظ .. ٚ ٌفه ٘زا اٌزغّيغ ٚ اٌشعٛع ئٌٝ وؾف ؽغبة اٌّٛسد أٚ 

( اٌؾّشاء اٌٍْٛ اٌّغبٚسح ٌٍمبئّخ  Xاٌؼّيً اٌغبثك فمو ، وً ِب ػٍيه ٘ٛ اٌنغو ػٍٝ ِفزبػ ػالِخ ) 

 ٕغذٌخاٌّ

 

 (  ئػذاد فبرٛسح صِٕيخ ِغّؼخ ػٓ ِٛسد أٚ ػّيً ِؼيٓ خالي فزشح صِٕيخ ِؾذدح3)

  ٚأٚال يغت ؽشػ ِؼٕٝ وٍّخ ) فبرٛسح صِٕيخ ( ، فبٌفبرٛسح اٌضِٕيخ رؼٕٝ رغّيغ أوضش ِٓ فبرٛسح ٌّٛسد أ

 ػّيً ثىبًِ ثٕٛد٘ب فٝ فبرٛسح ٚاؽذح .. ٚ ٌزٛميؼ رٌه أوضش ٔؾشػ اٌّضبي اٌزبٌٝ :

أْ ػّيً ِب يؾزشٜ ِٓ اٌّإعغخ ثنبػخ ثؾىً ِغزّش ٚ يزُ رغغيً فٛاريش اٌجنبػخ اٌزٝ ٔفشك 

يؾزشيٙب ثؾىً ِٕزظُ ثزبسيخٙب فٝ دفزش فٛاريشٖ ، ٚ لذ يىْٛ ٕ٘بن ػذح أفٕبف رزىشس فٝ ٘زٖ اٌفٛاريش .. 

( ، فٕؾذد  ٚ ئرا أسدٔب ئػذاد فبرٛسح ِغّؼخ ثّؾزشٚاد ٘زا اٌؼّيً خالي فزشح صِٕيخ ِؼيٕخ ) ؽٙش ِضال

٘زا اٌؾٙش صُ ٔيٍت رمشيش اٌفبرٛسح اٌضِٕيخ اٌّغّؼخ ٌٙزا اٌؼّيً ، فيزُ ػًّ عذٚي ٚاؽذ ِغّغ 

ثّؾزشٚاد ٘زا اٌؼّيً خالي اٌؾٙش اٌّؾذد عبٌفب .. ٚ يؾًّ ٘زا اٌغذٚي وً فٕف فٝ عيش ٚاؽذ ؽزٝ 

ّيً لذ اؽزشٜ فٕف ِب ِضً ٌٛ رؼذدد اٌفٛاريش اٌزٝ رؾزٜٛ ػٍٝ ٘زا اٌقٕف ، ثّؼٕٝ أٔٗ ئرا وبْ ٘زا اٌؼ

ػٍت ،  3ػٍت ، ٚ فٝ يَٛ صبٌش ػذد  5) عّٓ إٌخٍزيٓ ( فٝ يَٛ ِب ػذد ػٍجزيٓ ، ٚ فٝ يَٛ آخش ػذد 

ػٍت ... ٚ  13فزأرٝ فبرٛسرٗ اٌضِٕيخ ِٛمؾخ أٔٗ لذ اؽزشٜ ) عّٓ إٌخٍزيٓ ( خالي ٘زا اٌؾٙش ثؼذد 

 ٘ىزا

 23ش ػذيذح ، ٚ لذ رأرٝ فٝ ففؾخ ٚاؽذح ِب يغبٜٚ رغّيغ ٚ ثبٌزبٌٝ رأرٝ اٌفبرٛسح اٌضِٕيخ رغّيؼب ٌفٛاري

 فبرٛسح ػبديخ



ٚ ِٓ اٌغذيش روشٖ أينب أْ ٘زا اٌزمشيش يىْٛ ِؾقٛس فمو ػٍٝ ِٛسد ثؼيٕٗ أٚ ػّيً ثؼيٕٗ ، ٚ ال يّىٓ 

 رؼّيّٗ ػٍٝ أوضش ِٓ ِٛسد أٚ ػّيً ٚاؽذ

 

 يخ ِؾذدح(  رمشيش ػٓ ؽشوخ فٛاريش اٌّؾزشيبد ٚ اٌّجيؼبد خالي فزشح ص4ِٕ)

  ٘زا اٌزمشيش يؾًّ ٍِخـ ٌغّيغ اٌفٛاريش اٌزٝ رُ رغغيٍٙب ثبٌجشٔبِظ ٌىً اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼّالء خالي اٌفزشح

اٌضِٕيخ اٌغبثك رؾذيذ٘ب ، ٚ يىْٛ ٍِخـ اٌفبرٛسح ؽبِال اٌجيبٔبد اٌزبٌيخ ) ربسيخ اٌفبرٛسح / ٔٛع اٌؾشوخ 

اعُ اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً فبؽت اٌفبرٛسح / ئعّبٌٝ ً٘ ٘ٝ فبرٛسح رٛسيذ أَ فبرٛسح ثيغ / سلُ اٌفبرٛسح / 

ليّخ اٌفبرٛسح ( .. ٚ ِٓ خالي ٘زا اٌزمشيش يّىٓ ٌٍّغزخذَ ِؼشفخ وً اٌفٛاريش اٌزٝ رّذ وزبثزٙب ٌٍّٛسديٓ 

ٚ اٌؼّالء خالي فزشح صِٕيخ ِؼيٕخ .. وّب أْ ٘زا اٌزمشيش يّىٓ رمغيّٗ ؽغت ٔٛع اٌؾشوخ ئٌٝ ) فٛاريش 

 غ ( ٚ ) فٛاريش ػّالء ثيغ ٚ ِشرغغ (ِٛسديٓ رٛسيذ ٚ ِشرغ

ٚ ِٓ اٌغذيش روشٖ أينب أْ ٘زا اٌزمشيش يّىٓ ؽقشٖ ػٍٝ ِٛسد ثؼيٕٗ أٚ ػّيً ثؼيٕٗ ، فيؼذ رمشيشا ػٓ 

 فٛاريش ٘زا اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً ِغ اٌّإعغخ

 

 (  رمشيش ػٓ ؽشوخ اٌذاخً ٚ اٌخبسط ِٓ اٌخضيٕخ خالي فزشح صِٕيخ ِؾذدح5)

 ٝاٌٛالغ ػٍٝ رمشيشيٓ ِٕفقٍيٓ ، أؽذّ٘ب ٌٍذاخً ئٌٝ اٌخضيٕخ ٚ آخش ٌٍخبسط ِٕٙب ٘زا اٌزمشيش يؾزٜٛ ف 

ٚ يؾزٜٛ ػٍٝ اٌجيبٔبد اٌزبٌيخ ) ربسيخ دخٛي أٚ خشٚط اٌذفؼبد اٌّبٌيخ / اٌذفؼخ اٌّبٌيخ اٌذاخٍخ أٚ 

ٌزمشيش ئيقبي ( / ِٓ ؽغبة فالْ (  ..  ٚ ثبٌزبٌٝ ٔغذ أْ ٘زا ا -ؽيه  -اٌخبسعخ / ؽبٌخ اٌذفغ ) ٔمذٜ 

يٛمؼ ٌٍّغزخذَ وً ِب رُ خشٚعٗ أٚ دخٌٛٗ اٌخضيٕخ خالي اٌفزشح اٌضِٕيخ اٌزٝ يؾذد٘ب اٌّغزخذَ ، ِغ 

 رؾذيذ ئعّبٌٝ ِب دخً ٚ ِب خشط ِٓ دفؼبد ِبٌيخ ، ٚ رؾذيذ اٌجبلٝ أٚ اٌّؾزٜٛ اٌفؼٍٝ فٝ اٌخضيٕخ

 

 (  رمشيش ػٓ اٌّذيٛٔيبد ) دائٓ / ِذيٓ ( خالي فزشح صِٕيخ ِؾذدح6)

 اٌزمشيش يؾًّ ٍِخـ وً اٌّذيٛٔيبد ػٍٝ اٌّإعغخ أٚ ٌقبٌؾٙب ، ِغ عشد اعُ اٌذائٕيٓ ٚ اٌّذيٕيٓ ٚ  ٘زا

 ئعّبٌيبد ٘زٖ اٌّذيٛٔيبد ثذْٚ اٌذخٛي فٝ رفبفيً ويفيخ ؽغبة وً دائٓ أٚ ِذيٓ

 ٚ ِٓ اٌغذيش روشٖ أينب أْ ٘زا اٌزمشيش يّىٓ ؽقشٖ ػٍٝ ِٛسد ثؼيٕٗ أٚ ػّيً ثؼيٕٗ ، فيؼذ رمشيشا ػٓ

 ِذيٛٔيخ ٘زا اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً ِغ اٌّإعغخ

 



 (  رمشيش ػٓ خقِٛبد اٌفٛاريش فٝ فٛاريش اٌّؾزشيبد ٚ اٌّجيؼبد خالي فزشح صِٕيخ ِؾذدح7)

  ٘زا اٌزمشيش يؾًّ وً ِب رُ رغغيٍٗ فٝ عضئيخ اٌخقُ اٌؼبَ  فٝ فٛاريش اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼّالء خالي اٌفزشح

 اٌضِٕيخ اٌزٝ يؾذد٘ب ِغزخذَ اٌجشٔبِظ

ٚ ِٓ اٌغذيش روشٖ أينب أْ ٘زا اٌزمشيش يّىٓ ؽقشٖ ػٍٝ ِٛسد ثؼيٕٗ أٚ ػّيً ثؼيٕٗ ، فيؼذ رمشيشا ػٓ 

 اٌخقِٛبد اٌّغغٍخ فٝ رؼبِالد ٘زا اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً ِغ اٌّإعغخ

 

 (  رمشيش ػٓ ثيبْ مشائت إٌّجغ ٚ مشائت اٌّجيؼبد خالي فزشح صِٕيخ ِؾذدح8)

 فٝ عضئيخ اٌنشائت فٝ فٛاريش اٌّٛسديٓ ٚ اٌؼّالء ) مشائت إٌّجغ ٘زا اٌزمشيش يؾًّ وً ِب رُ رغغي ٍٗ

 ٚ اٌّجيؼبد ( خالي اٌفزشح اٌضِٕيخ اٌزٝ يؾذد٘ب ِغزخذَ اٌجشٔبِظ

ٚ ِٓ اٌغذيش روشٖ أينب أْ ٘زا اٌزمشيش يّىٓ ؽقشٖ ػٍٝ ِٛسد ثؼيٕٗ أٚ ػّيً ثؼيٕٗ ، فيؼذ رمشيشا ػٓ 

 اٌّٛسد أٚ اٌؼّيً ِغ اٌّإعغخ مشائت إٌّجغ ٚ اٌّجيؼبد فٝ رؼبِالد ٘زا

 

 (  رمشيش ِيضاْ اٌّشاعؼخ اٌخزبِٝ خالي فزشح صِٕيخ ِؾذدح9)

  ْٚ٘زا اٌزمشيش يّضً عذٌٚيٓ ِزمبثٍيٓ ) عذٚي اٌذائٓ ٚ عذٚي اٌّذيٓ ( ٌىبفخ رؼبِالد اٌؾشوخ ِغٍّخ ) د

ضاْ ٌىبفخ اٌّذفٛػبد ٚ رفبفيً ( ، ٚ ئّٔب يزُ رّضيً رٍه اٌزؼبِالد ثّجبٌغ ِبٌيخ ِغّؼخ ٌيّضً وفزٝ ِي

 وبفخ اٌّقبسيف خالي اٌفزشح اٌضِٕيخ اٌزٝ يؾذد٘ب ِغزخذَ اٌجشٔبِظ

ٚ ِٓ اٌّفزشك ِؾبعجيب أْ يزُ ئػذاد ٘زا اٌزمشيش وزمشيش خزبِٝ فٝ ٔٙبيخ اٌؼبَ اٌّبٌٝ ، ٚ ِٓ اٌّفزشك 

 وزٌه أْ رزغبٜٚ وفزب اٌّيضاْ

ؽزف ثٕٛد ٌىفزٝ ٘زا اٌّيضاْ ) عذٚي اٌذائٓ ٚ  ِٓ اٌغذيش روشٖ أْ ِغزخذَ اٌجشٔبِظ يّىٕٗ ئمبفخ أٚ

 عذٚي اٌّذيٓ (

 

 

 ٌٍّضيذ ِٓ اٌزفبفيً ػٓ اٌجشٔبِظ ٚ ويفيخ ؽشائٗ

 فنال لُ ثضيبسح اٌّٛلغ اٌشعّٝ ٌٍجشٔبِظ ػٍٝ اإلٔزشٔذ
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