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أغشاض ػٍُ اٌٍغخ اٌٛلٛف ػٍٝ ِٓ  فٟاألسبط األٚي ٘زا اٌجحث ٠جحث فٟ —خالصخ

. أسب١ٌت رطٛس اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ

. ِٓ أغشاض ػٍُ اٌٍغخ اٌٛلٛف ػٍٝ أسب١ٌت رطٛس اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ: اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ

I. اٌّمذِخ 

رزجغ أسب١ٌت رطٛس اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ ػجش : ِٓ أغشاض ػٍُ اٌٍغخ ِٓ إٌبح١خ اٌزبس٠خ١خ

ٌخبسج١خ أٚ اٌذاخ١ٍخ، ٚاخزالفٙب ثبخزالف األُِ ِشاحً ص١ِٕخ ِزجبػذح؛ ٔز١جخ اٌؼٛاًِ ا

صٛد ِٓ األصٛاد ٠زطٛس فٟ ثٍذ ثخالف رطٛسٖ فٟ ثٍذ آخش؛ فٕٙبن  :فّمالاًل ٚاٌؼصٛس، 

. اٌٍٙجخ اٌسٛس٠خ، اٌٍٙجخ اٌّصش٠خ، اٌٍٙجخ اٌحجبص٠خ :ٌٙجبد ِخزٍفخ ٌٍغخ اٌؼشث١خ

II. اٌّمبٌخ ِٛضٛع  

أغشاض ػٍُ اٌٍغخ اٌٛلٛف ػٍٝ  لذ ششحٕب أْ ػٍُ اٌٍغخ ٠زفشع إٌٝ ػذح فشٚع، فّٓ

.  و١ف١خ رط٠ٛش ِجبحث ٘زٖ اٌفشٚع

رزجغ أسب١ٌت رطٛس اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ ػجش : فّٓ أغشاض ػٍُ اٌٍغخ ِٓ إٌبح١خ اٌزبس٠خ١خ

ِشاحً ص١ِٕخ ِزجبػذح؛ ٔز١جخ اٌؼٛاًِ اٌخبسج١خ أٚ اٌذاخ١ٍخ، ٚاخزالفٙب ثبخزالف األُِ 

فٟ ثٍذ ثخالف رطٛسٖ فٟ ثٍذ آخش؛ فٕٙبن  صٛد ِٓ األصٛاد ٠زطٛس :فّمالاًل ٚاٌؼصٛس، 

. اٌٍٙجخ اٌسٛس٠خ، اٌٍٙجخ اٌّصش٠خ، اٌٍٙجخ اٌحجبص٠خ :ٌٙجبد ِخزٍفخ ٌٍغخ اٌؼشث١خ

اٌىشف ػٓ اٌطشق إٌٝ ِؼشفخ : ِٚٓ أغشاض ػٍُ اٌٍغخ ِٓ إٌبح١خ االجزّبػ١خ

ٔؼشف ٔؼشف ٚجٖٛ اٌزشبثٗ ٚأْ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌٍغبد اٌّخزٍفخ اٌّسزؼٍّخ فٟ ِجزّغ ِب، 

. ٚجٖٛ االفزشاق ث١ٓ اٌٍغبد

رط٠ٛش رؼ١ٍُ اٌٍغخ ن -رط٠ٛش رؼ١ٍُ اٌٍغبد : ِٚٓ أغشاض ػٍُ اٌٍغخ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغبد

 ٘ب،، أٚ رط٠ٛش رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٍز٠ٓ ٠ش٠ذْٚ رؼٍُ٘باإلٔج١ٍض٠خ ٌٍز٠ٓ ٠شغجْٛ فٟ رؼٍُ

. اٌزؼٍُٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌؼٛاًِ إٌفس١خ ٚاٌؼٛاًِ االجزّبػ١خ اٌّؤثشح فٟ ٘زا 

اٌىشف ػٓ أسجبة ػ١ٛة إٌطك ٚطشق : ِٚٓ أغشاض ػٍُ اٌٍغخ ِٓ إٌبح١خ إٌفس١خ

٘زٖ اٌجٍذح ػٕذُ٘ ػ١ت ِؼ١ٓ فٟ  ٚٔجذ أْ أطفبي ،فؼٕذِب ٔز٘ت إٌٝ ثٍذح ِؼ١ٕخ ؛ػالجٙب

ػٍُ اٌٍغخ ٠جحث فٟ ػ١ت إٌطك ثٙزا اٌحشف أٚ ثٙزٖ فإٌطك ثحشف ِٓ اٌحشٚف؛ 

فشثّب ٠ىْٛ ػ١جاًلب ٔفس١ اًلب، ٚسثّب ٠ىْٛ ػ١جاًلب اجزّبػ١ اًلب  اٌحشٚف، ٠ٚجحث فٟ طشق اٌؼالج؛

، ٚث١بْ ٘ب٠ٚطٛس رؼ١ٍُ اٌٍغخ رؼٍُ ساجؼاًلب إٌٝ اٌّجزّغ؛ فٙزا اٌؼ١ت ػٕذِب ٔؼبٌجٗ ٠سًٙ 

ب ِٓ أغشاض ػٍُ اٌٍغخ ،اٌزأث١ش اٌّزجبدي ث١ٓ اٌٍغخ ٚاٌّجزّغ  . ٘زا أ٠ضاًل

فٓ صٕبػخ اٌّؼبجُ رط٠ٛش ٚرحذ٠ث : ِٚٓ أغشاض ػٍُ اٌٍغخ فٟ صٕبػخ اٌّؼبجُ

 . اٌٍغ٠ٛخ

باٌّؼجُ  اًّل . ٚرشر١ت ٘زٖ اٌّبدح ٚششحٙب ،وبْ  ػجبسح ػٓ جّغ ِبدح ػ١ٍّخ :لذ٠

ػٕذِب ٔطٛس صٕبػخ اٌّؼبجُ ٔجحث أٚالاًل فٟ اٌجّغ ٚاٌزشر١ت  :أِب اٌّؼبجُ حذ٠ماًلب

ب أزمبء ِذاخً اٌّؼجُ، ٠ؼٕٟ ال ٔأرٟ ثٕبدسح ٚال ٔأرٟ ثشبسدح فٟ اٌّذخً؛ ألْ  ٚٔض١ف أ٠ضاًل

اٌشٛاسد ٚإٌٛادس ٌٙب ِؼبجُ أخشٜ؛ أٚ فٟ آخش اٌّؼجُ، ٚإثشاص أ١ّ٘خ اٌس١بق فٟ دالٌخ 

ب،  ػٕذِب ٔأرٟ ثىٍّخ، ِؼٕٝ اٌىٍّخ ٠زغ١ش ثزغ١ش اٌس١بق؛ ال ثذ أْ ٔجشص أ١ّ٘خ فاألٌفبظ أ٠ضاًل

ٞ اًل  ااٌس١بق فٟ صٕبػخ اٌّؼجُ؛ سٛاء وبْ س١بقاًل  .  حبي ، أٚ س١بقَق اٌغٛ

:  ٚاٌس١بق ٠ٕمسُ إٌٝ لس١ّٓ

اٌس١بق اٌٍغٛٞ ٚ. ٠ؼٕٟ ِب ٠زمذَ اٌٍفع ِٚب ٠زأخش ػٕٗ ٔفُٙ ثٗ ِؼٕٝ اٌٍفع: س١بق ٌغٛٞ

لجٍٙب ٚثؼذ٘ب ٘ٛ اٌزٞ ٠ٛضحٙب أٚ اٌزٞ ٠ذي ػٍٝ ِب ألْ اٌىٍّخ  ا،صش٠ياًل  ا٠سّٝ س١بقاًل 

. ِؼٕب٘ب

ٚ٘ٛ حبي اٌّزىٍُ، ٚحبي اٌسبِغ، ٚاٌظشٚف ٚاٌّالثسبد اٌّح١طخ ثبٌىالَ، : س١بق اٌحبي

ب ٠طٍك ػٍٝ ِجّٛػخ ِٓ أٞ" اٌىزبة"ٚ ،رطٍك ػٍٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ": اةوذ"ِمً وٍّخ  ضاًل

ب : األٚساق وزبة اٌمشاءح، وزبة إٌحٛ، وزبة إٌصٛص، أٞ وزبة ٠طٍك ػ١ٍٗ وزبة، أ٠ضاًل

٠طٍك ػٍٝ اٌشسبٌخ ػٕذِب ٠خبطت ِٛظف فٟ و١ٍخ ِٛظفاًلب آخش فٟ و١ٍخ " وزبة"ٌفع 

ا أٚ ٚو١الاًل أٚ ِب إٌٝ رٌه ٠مٛي ا ػٍٝ وزبثىُ: أخشٜ أٚ ػ١ّذاًل  . سبٌخاٌش :اٌّشاد ثبٌىزبةف ؛سد اًل

 : ِٓ أغشاض ػٍُ اٌٍغخ ِٓ إٌبح١خ ا١ٌ٢خ

االسرمبء ثٕظُ اٌزشجّخ ا١ٌ٢خ ٚرخض٠ٓ اٌّؼٍِٛبد، ٚإٌٙٛض ثبٌذساسبد اٌٍغ٠ٛخ 

ثبٌزٕظ١ش ٚاٌّٛاصٔخ ٚاٌزأص١ً ٚاٌزط٠ٛغ، ٠ؼٕٟ ػٕذِب ٔذسط ِسبئً ٌغ٠ٛخ أٚ ظٛا٘ش 

اٌزط٠ٛغ، رأص١ً ٌغ٠ٛخ؛ ال ثذ أْ ٔسزخذَ ػٍُ اٌٍغخ اٌحذ٠ث فٟ اٌّٛاصٔخ ٚاٌزأص١ً ٚ

أْ ؛ أصً ٘زا األسٍٛة؛ ٘زا ِٓ أغشاض ػٍُ اٌٍغخٚٔؼشف أصً ٘زٖ اٌىٍّخ، فاٌىٍّبد 

 . ٔٛاصْ ث١ٓ أسٍٛة ٚأسٍٛة، أٚ ث١ٓ وٍّخ ٚوٍّخ

 : ِٓ أغشاض ػٍُ اٌٍغخ فٟ اٌذالٌخ

ػٕذِب ٔجحث فٟ دالالد األٌفبظ ثبخزالف فاٌىشف ػٓ اٌذالالد االجزّبػ١خ ٌّجزّغ ِب، 

.  ٞ لذ ٠ىْٛ اٌٍفع ٌٗ دالٌخ فٟ ِجزّغ لذ رخزٍف ٘زٖ اٌذالٌخ فٟ ِجزّغ آخشاٌّجزّغ، ٠ؼٓ

ب ثبٌٕسجخ ٌٍذالالد اٌطجم١خ ٔجذ أْ اٌٍفع رخزٍف دالٌزٗ ثبخزالف االٔزمبي ِٓ طجمخ   ٚأ٠ضاًل

.  اٌٍفع ػٕذ اٌطجمخ اٌّممفخ غ١ش ِؼٕبٖ ػٕذ اٌطجمخ اٌذ١ٔب ِٓ اٌّجزّغفإٌٝ طجمخ أخشٜ؛ 

٠ؼٕٟ ٘جّخ " وجسخ"ػٕذٔب فٟ ِصش ٌفع فثبخزالف اٌشؼٛة، ٚاٌٍفع رخزٍف دالٌزٗ 

. ٌشجبي اٌششطخ ٌضجظ أش١بء ِّٕٛػخ

أوٍخ ِٓ األوالد، ٠ؼٕٟ ػجبسح : ِؼٕبٖ"وجسخ "ٔجذ ٌفع  ػٕذِب ٔز٘ت إٌٝ اٌسؼٛد٠خٚ

  .اٌشص اٌّحشٛ ثبٌٍحُ ٚاٌزٛاثً ِٚب إٌٝ رٌه: ػٓ

ب وً فئخ ِٓ فئبد اٌّجزّغ ٌٙب أٌفبظ ٌٚٙب دالالد َ اٌفئخ اٌفم١شح ٌٙب أٌفبظ ؛ فػ١ٕخأ٠ضاًل

 . اٌفئخ اٌشال١خ ٌٙب أٌفبظ ثذالالرٙب اٌّحذدحٚثذالالد ِؼ١ٕخ، 

  :ٚضغ إٌّب٘ج ٌٍجحث :ِٚٓ أغشاض ػٍُ اٌٍغخ

.  ِٓ ِٕٙج ٚصفٟ، ِٕٚٙج ِؼ١بسٞ، ِٕٚٙج ِمبسْ

: ٚاٌغشض األسبسٟ ِٓ ػٍُ اٌٍغخ

ٚاٌّؼب١٠ش اٌزٟ رحفع  ٚٚضغ اٌضٛاثظ، اٌزٛصً إٌٝ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رخضغ ٌٙب اٌٍغخ

. اٌٍغخ ِٓ سٛء االسزؼّبي
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