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. اٌٍغٛٞ االذعا٘اخ اٌؼ١ٍّح فٟ اٌثؽس فٟا٤عاط ا٤ٚي ٘زا اٌثؽس ٠ثؽس فٟ —خالطح

. اٌثؽس اٌٍغٛٞ ٚششٚط اٌثاؼس: اٌىٍّاخ اٌّفراؼ١ح

I. اٌّمذِح 

٠مح، ٘ٛ تزي اٌعٙذ فٟ دساعح ِٛضٛع ِا دساعح ِرؤ١ٔح، ٚدق: ذؼش٠ف اٌثؽس اٌٍغٛٞ

ا ِٓ ششٚط اٌثؽس اٌؼٍّٟ أْ ذىْٛ اٌذساعح تؼّك، ٚدلح فبرًذ ، ٚٔالذج ٌٍٛطٛي اٌٝ اٌؽم١مح

: ٚاٌذل١مح ال تذ أْ ذىْٛ دساعح ٔالذج، ٠ؼٕٟ ٌٕظً اٌٝ اٌؽم١مح، ٚ٘زٖ اٌذساعح اٌّرؤ١ٔح

ا  .ٔرظفػ ا٢ساء، ٔرظفػ اٌّغائً؛ ٌٕذٌٟ تذٌٛٔا فٟ اٌثؽس؛ ١ٌىْٛ اٌثؽس ِصّشًذ

II. اٌّماٌح ِٛضٛع  

٘ٛ تزي اٌعٙذ فٟ دساعح ِٛضٛع ِا دساعح ِرؤ١ٔح، ٚدل١مح، : ذؼش٠ف اٌثؽس اٌٍغٛٞ

.  ٚٔالذج ٌٍٛطٛي اٌٝ اٌؽم١مح

ٞ أْ ذىْٛ اٌذساعح تؼّك، ٚدلح ٌٕظً اٌٝ اٌؽم١مح، ٚ٘زٖ ا ِٓ ششٚط اٌثؽس اٌؼٍُفبرًذ 

ٔرظفػ ا٢ساء، ٔرظفػ : اٌذساعح اٌّرؤ١ٔح ٚاٌذل١مح ال تذ أْ ذىْٛ دساعح ٔالذج، ٠ؼٕٟ

ا .  اٌّغائً؛ ٌٕذٌٟ تذٌٛٔا فٟ اٌثؽس؛ ١ٌىْٛ اٌثؽس ِصّشًذ

:  عّاخ اٌثاؼس اٌٍغٛٞ

٘زٖ ا٤ِٛس . ز فٟ اٌٍغحٕ٘ان أِٛس ٠عة ػٍٝ اٌثاؼس أْ ٠رؽٍٝ تٙا ارا أساد اٌثػ

:  واٌراٌٟ

فا٤ُِ ِذ٠ٕحٌ تّؼشفرٙا ٚذمذِٙا ٚاصد٘اس٘ا :  ٠عة أْ ٠صك تاٌؼٍُ ٚاٌثؽس اٌؼٍّٟ: أٚالًذ 

ٚاٌثاؼصْٛ ُ٘ ػّاٌمح اٌفىش اإلٔغأٟ، ٚاٌؼٍُ ٘ٛ اٌطش٠ك ٌٍٛطٛي اٌٝ . اٌؽضاسٞ ٌٍثؽٛز

ا ٠عة ػٍٝ اٌثاؼس ٚاٌثاؼص١ٓ اٌمشاءج اٌّرؤ ١ٔح اٌٛاػ١ح اٌّغرّشج اٌؽمائك اٌٍغ٠ٛح، أ٠ضًذ

ًِّ ظذ٠ذ  دساعاخ ٌغ٠ٛح، ٚاٌٛلٛف ػٍٝ ذطٛس اٌّظطٍؽاخ اٌٍغ٠ٛح، ٚأْ ٠ضغ ِٓ تّراتؼح و

ُْن  .  ػ١ٕ١ٗ اٌٛطٛي اٌٝ اٌؽمائك طةَب اٌثاؼس 

ًٟذ  ٚا٤ِأح اٌؼ١ٍّح ذىْٛ فٟ إٌمً، ٚفٟ ػضٚ ا٤لٛاي ٌمائ١ٍٙا، ٚفٟ : ا٤ِأح اٌؼ١ٍّح: اشأ

.  إٌمذ

ا ِٓ وراب أٚ ٞ إٌمً ٚفٟ ػضٚ ا٤لٛاي ٌمائ١ٍٙا، فؼٕذِا ذٕمً ٔضًّصًذ أِا ا٤ِأح اٌؼ١ٍّح ف

ا ذٕغة ٘زا إٌض اٌٝ لائٍٗ اٌٝ ِظذسٖ اٌٝ ِظأٗ،  ِٓ ِشظغ ذٕمً إٌض وّا ٘ٛ، أ٠ضًذ

٘زا خطش ػٍٝ اٌثؽس اٌؼٍّٟ، شُ تؼذ رٌه ذذلك فٟ إٌض، ٚذؽمك فأِا ارا افرمذخ ا٤ِأح 

ال تذ  ؛أخشٜ أٚ ِٓ لائ١ٍٓ غ١ش ٘زا اٌشأٞ فٟ ٘زا إٌض ٚذرؼشف ػٍٝ طؽرٗ ِٓ ٔظٛص

أْ ٔرؽمك ِٓ ٘زا اٌمٛي، وّا لٍٕا فٟ اٌرؽمك تإٌغثح ٚاٌّادج، ٠ؼٕٟ اٌرؽمك فٟ ِادج 

ً٘  :٠ؼٕٟ ػضٖٚ اٌٝ لائٍٗ، ِٚٓ ؼ١س اٌّادج :ِٓ ؼ١س إٌغثح ؛إٌض ٚفٟ ٔغثح إٌض

.  غ١ش طؽ١ػ٘زٖ اٌّادج أٚ ٘زا اٌمٛي أٚ ٘زا اٌشأٞ طؽ١ػ أَ  

ا تآداب اٌثؽس، ٚػذَ أِا ا ًِذ ا ِٛضٛػ١ًّصًذا ٍِرض ٤ِأح اٌؼ١ٍّح فٟ إٌمذ فؼٕذِا ٕٔمذ ٕٔمذ ٔمذًذ

.  ذعش٠ػ اٌؼٍّاء ٚاٌثاؼص١ٓ

ٚرٌه ػٓ طش٠ك اٌرؤط١ً ٚاٌرؽم١ك، ٚاٌعّغ ٚاالعر١ؼاب، : اٌؼّك ٚاٌذلح: اشاٌسًذ 

ٖ ع١ثٛٞ ٠ؼٕٟ ٔض ٌغٛٞ ٔشظغ اٌٝ اٌّظادس ا٤ٌٚٝ اٌٝ . ٚاٌشظٛع اٌٝ اٌّظادس ا٤ٌٚٝ

ٔشظغ اٌٝ ورة اٌغش٠ة،  -ِصالًذ -اٌٝ اٌخ١ًٍ، فبرا واْ إٌض اٌٍغٛٞ ِٓ إٌظٛص اٌغش٠ثح 

ٚاٌّئٔس، ٔشظغ اٌٝ ورة اٌّزوش ٚاٌّئٔس، ٚٔض ِٓ ٚارا واْ ِٓ إٌظٛص فٟ اٌّزوش 

إٌظٛص فٟ اٌمشاءاخ اٌمشآ١ٔح ٔشظغ اٌٝ ورة اٌمشاءاخ اٌمشآ١ٔح ارا ٔشظغ اٌٝ أطً ٘زا 

.  إٌض

٠ؼٕٟ ػٕذِا ٔرىٍُ فٟ اٌٍغح ٔشظغ اٌٝ اٌّظادس  :ت١ٓ اٌمذ٠ُ ٚاٌؽذ٠س اٌعّغ: اساتغًذ 

ا ٔشظغ اٌٝ ِظادس ؼذ٠صح، ٔثذأ ِٓ ؼ١س أرٙٝ  ا٤ٌٚٝ، اٌٝ ع١ث٠ٛٗ، اٌٝ اٌخ١ًٍ، أ٠ضًذ

 ،اٌمذِاء، ٚال ٠مف اٌؼٍُ ػٕذ ِشؼٍح ِٓ اٌّشاؼً، تً ال تذ أْ ذضاٚض ت١ٓ اٌمذ٠ُ ٚاٌؽذ٠س

ت١ٓ ا٤طاٌح ٚاٌّؼاطشج، ٔذسط اٌمذ٠ُ تّٕٙط ؼذ٠س؛ ٚاٌعّغ ت١ٓ اٌمذ٠ُ ٚاٌؽذ٠س ٠ؼٕٟ 

ٌٕرؼشف أٚ ٌٕظً اٌٝ ؼم١مح اٌمذ٠ُ؛ ٤ْ اٌٍغح ِرظٍح ا٤ظضاء ١ٌخشض اٌثاؼس ِٛضٛػح 

. ٚٔراض لشائؽٗ ،تصٛتٗ اٌعذ٠ذج؛ ف١ذْٚ لطٛف ظٙٛدٖ ٚشّشج أفىاسٖ

ًّٛص أْ ذىْٛ ٌٍثاؼس شخظ١ح تاسصج فٟ تؽصٗ؛ ف١ضغًّص : اخاِظًذ  ػ ٠ٚم ٞ، ٘زٖ ِٓ ف ٠ٚشظَّج

ا ٣ٌساء،  أٞ أْ ؛ششٚط اٌثؽس اٌٍغٛٞ اػًذ َّّج ٚأّا ػ١ٍٗ أْ ٠ذٌٟ تذٌٖٛ فٟ اٌثاؼس ١ٌظ ظ

.  غف ٠ٚشضًّص ب ٠ٚضغًّص ف١ٕالق ٠ٚؼكًّص  ؛ِثاؼصٗ أٚ تؽصٗ

عالِح ا٤عٍٛب ٚٚضٛؼٗ، ٠ؼٕٟ ػٕذِا ٔثؽس فٟ ِٛضٛع ِٓ اٌّٛضٛػاخ : اعادطًذ 

ا ذٛخٟ  ؛تذ أْ ٔٛضػ اٌغش٠ةواٌغش٠ة، ال ٔششغ اٌىٍّح تىٍّح غش٠ثح ِصٍٙا، ٌٚىٓ ال  ارًذ

ا، عًٙ اٌرٕاٚي ٌطالب اٌؼٍُ  عالِح ا٤عٍٛب ٚٚضٛؼٗ؛ ١ٌخشض اٌثاؼس تؽصٗ ١ِغشًذ

ا أرماء ا٤عا١ٌة اٌشائؼح؛ ١ٌؼثش اٌثاؼس ػٓ أٌٛاْ اٌث١اْ اٌّخرٍفح ِٓ  ٚاٌّؼشفح، أ٠ضًذ

ٍٚو ٚؼاضشجٍو  ِٓ  اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ٚاٌؽذ٠س إٌثٛٞ اٌشش٠ف، ٚألٛاي اٌؼشب اٌفظؽاء ِٓ تذ

.  شؼشائُٙ ٚخطثائُٙ

ػذَ اٌرىشاس ٌٍشٛا٘ذ، ٚػذَ اٌرىشاس ٌٍرفغ١شاخ، ٚػذَ االعرطشاد ٤دٔٝ : اعاتغًذ 

.  ِالتغح

ستظ اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛح تؤعثاتٙا، ٚاالترؼاد ِا أِىٓ ػٓ اٌمٛي تاٌظذفح فٟ ذفغ١ش :  شإِا

ٌٍْٛ تاٌؼًٍ ظا٘شج ٌغ٠ٛح ِؼ١ٕح، ٚ٘زا ِا عٍىٗ لذِاإٔا ِٓ ػٍّاء اٌؼشت١ح؛ فىأٛا ٠غ

ػٍّاء اٌٍغح اٌّؽذشْٛ ػٕذِا . اٚاٌرؼ١ًٍ ِٛظٛد فٟ اٌذساعح اٌؽذ٠صح أ٠يًذ . اٌؽم١م١ح

أِا إٌّٙط اٌٛطفٟ فٙٛ اٌزٞ ٠ذسط . ٠ذسعْٛ ا٤طٛاخ دساعح ذؽ١ٍ١ٍح ِؼ١اس٠ح ٠ؼٍٍْٛ

.  اٌٍغح دْٚ ذؼ١ًٍ ٚذٛظ١ٗ، ٚدْٚ إٌظش اٌٝ اٌث١ٕح اٌرؽر١ح

ػٕذٔا : إٌّٙط اٌٛطفٟ ِٓ ؼ١س اٌرؼ١ًٍ ٚػذِِٗصاي اٌفشق ت١ٓ إٌّٙط اٌّؼ١اسٞ، ٚ

ا طٛخ ؼاد طٛخ اٌّشأج طٛخ ؼاد، ٚطٛخ اٌطفً  ا . أ٠ضًذ ػٕذِا ٔمٛي ٘زا ٚٔغىد ارًذ

ا ٔمٛيأدساعح طٛذ١ح،  ٖ٘ز : ِا ػٕذِا ٔؼًٍ ٌّارا واْ طٛخ اٌطفً ٚاٌّشأج طٛذًذا ؼادًّصًذ

ػٓ لظش اٌٛذش٠ٓ ٌّارا؟ ٌمظش اٌٛذش٠ٓ اٌظٛذ١١ٓ ٚوصشج اٌزتزتاخ اٌظٛذ١ح اٌرٟ ذٕرط 

 . اٌظٛذ١١ٓ، وصشج اٌزتزتاخ فٟ اٌصا١ٔح ٟ٘ اٌرٟ ذئدٞ اٌٝ أْ ٠ىْٛ اٌظٛخ ؼادًّصًذا

ا لظش اٌٛذش٠ٓ اٌظٛذ١١ٓ ٚوصشج اٌزتزتاخ ٟ٘ اٌرٟ ذعؼً اٌظٛخ  ٚطٛخ اٌطفً أ٠ضًذ

ا، أِا طٛخ اٌشظً فظٛخ ػ١ّك . ؼادًّصًذ

خ ل١ًٍ، ألً ِٓ ٠ؼٕٟ ل١ًٍ اٌزتزتاخ؛ ٤ْ اٌٛذش٠ٓ اٌظٛذ١ٓ ِشذخ١اْ؛ فؼذد اٌزتزتا

 .فٙزا ٘ٛ اٌرؼ١ًٍ ٚاٌرفغ١ش، ٚ٘زٖ ٟ٘ اٌذساعح اٌّؼ١اس٠ح اٌرٟ ذفغش ٚذؼًٍ .طٛخ اٌّشأج
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