
)يفرعملا (ةيكولسلا فادهألا تالاجم :ةثلاثلا ةرضاحملا
  بيهولا ةميعن .أ



 نيملعتملا ديوزت ىلع ةيميلعتلا ةيملعتلا ةيلمعلا لالخ ملعملا رود رصتقي ال
 ىلإ كلذىدعتي لب ،بسحف يلقعلا عباطلا تاذ فراعملاو تامولعملاو تاربخلاب
 ةيلاعفنالا مهتايكولس ةيمنت لالخ نم مهيدل ةيميقلاو ةينادجولا بناوجلا ةيمنت

.ةيكرحلا تاردقلاو تاراهملا ةيمنت ىلإ ةفاضإلاب,ةيعامتجالاو



:يفلثمتت ةيملعت تاجاتن ةثالث ىلع يميلعتلايملعتلا فقوملا يوطني
 يتلا ةيفرعملا تاردقلاو تامولعملاو تاربخلا ةليصح وهو :يفرعملا جاتنلا-۱
.يميلعتلايملعتلا فقوملا يف رورملا دعب ملعتملا اهبستكي
 تاهاجتالاو لويملاو ميقلاو رعاشملا ةيمنت يف لثمتيو :ينادجولا جاتنلا-۲
.ةيعامتجالاو ةيلاعفنالا تاربخلا ةليصح وأ ملعتملا ىدل
 اهروطي يتلا ةيكرحلا تاردقلاو تاراهملا يف لثمتيو :يكرحلا جاتنلا-۳
.ةيميلعتلا ةيملعتلا ةربخلاب رورملا دعب درفلا



– مولب (لثم يوبرتلاو يسفنلا سايقلا يف نيصتخملاو سفنلا ءاملع نم ديدعلا بأد
 ةيملعلا ئدابملاو سسألا عضو ىلع يضاملا نرقلا لالخ ) مهريغولوثراكو– هيناجو

 ىدلاهقيقحت يونملا ةيكولسلا جتاونلا عاونألا قفو ةيكولسلا فادهألا فينصتل
.ةفلتخملا ميلعتلاو ملعتلا فقاوم يف نيملعتملا

؟؟ كلذ نم فدهلا ام

ديدحت ىلع نيملعملا ةدعاسم يف تالاجم ىلإ فادهألا فينصت ءارو فدهلا نمكي
.ةفلتخملا ةيميلعتلا جتاونلل ةبسانملا طورشلاو فورظلا



 ةطبارتم تالاجم ةثالث يف ةيكولسلا فادهألا فنصت
:يهو ،ةلماكتمو

 يكرحلا
) تاراھم(



 هيناجفينصتك يفرعملا لاجملا يف فادهألل تافينصتلا تددعت
.مولب فينصتولريم فينصتودنالنورج فينصتو

؟اذامل ، اراشتناوً اعويش رثكألا وه مولب فينصت نأ الإ

. ةيئارجإلا + ةيلومشلاب زيمتي هنأل



 يفرعملا لاجملا يف ةيكولسلا فادهألا هئالمزو مولب فنصي
:امه نيتيسيئر نيتئف ىلإ

ةفرعملا ةئف•
 يتلاو :ةيفرعملا تاراهملاو تاردقلا ةئف•

 ،مهفل ( :تايوتسم سمخ لمشت
.) ميوقتلا ،بيكرتلا ،ليلحتلا ،قيبطتلا



 لكش ىلع ةبترم تايوتسم ةتس نم  مولب فينصت فلأتي•
 ميوقتلا لثمي نيح يف مرهلا ةدعاق ةفرعملا لثمت ثيح ،يمره
.مرهلا ةمق

.هيلييذلا ىوتسملل ايرابجإ اقباس ابلطتم ىوتسم لك دعي•
 دارفألا دنع ريكفتلا ةيجولوكيس مولب فينصت سكعي•

 وأبعصلا ىلإ لهسلا ىوتسملا نم لاقتنالا يف لثمتملاو
.دقعملا

 داوملا ةعيبط فالتخال اعبت تايوتسملا ىلع زيكرتلا نيابتي•
.ملعتملل يرمعلاىوتسملاوأ ةيساردلا

میوقتلا

بیكرتلا

لیلحتلا

 قیبطتلا

باعیتسالا

ةفرعملا



 ؟؟اذامل .ايندلا فوفصلا يف ةفرعملا ىوتسم فادهأب مامتهالا رثكي

 فرحألاك ةيساسألا فراعملاو تامولعملا ةرثكلو ،ةيئامنلا مهصئاصخل ارظن•
 رمألا ،ةيسرادلا تاررقملا اهنمضتت يتلا ءامسألاو ةيضايرلا ماقرألاو زومرلاو
 الدب تاربخل هذه لثم نيملعتملا باسكإ ىلع زيكرتلا ىلإ نيملعملا عفدي يذلا
.ةيلقعلاترادقلا ريوطت يف مامتهالا نم
.ةقحالتملاةيسرادلا لحارملا يف ايلعلا تايوتسملا ىلع زيكرتلا دادزي•



:ةتسلا تایوتسملا نم ىوتسم لكل حرش يلی امیفو

میوقتلا

 بیكرتلا

لیلحتلا

قیبطتلا

مھفلا

ركذتلا



:ركذتلا وأ ةفرعملا :الوأ

: ىوتسملا اذه لمشي
،ءامسألاو ،تاحلطصملاو ،قئاقحلاو ،صوصنلاو ليصافتلا ركذت
 تامولعملا نم اهريغو تايرظنلاو ،نيناوقلاو ئدابملاو ،زومرلاو

.ةيمالعإلا

 ةيلقعتايلمع ةيأ ءارجإ ملعتملا نم ىوتسملا اذه يف ملعتلا بلطتي ال
 هذهنيزخت يف اهلذبي يتلا دوهجلا ءانثتساب ،ملعتلا جتاون ىلع

.اهئاعدتساو ةركاذلا يف تامولعملا

 ةنزخملا تامولعملا ءاعدتساو ركذت ىلع ملعتملا ةردق ىلإ ريشي
. اقبسم اهملعت مت يتلا ةركاذلاب



:ةفرعملا ىوتسمل ةبسانملا لاعفألا ىلع ةلثمأ

فّرُعی يمسی ركذی ددعی دشنی ددحی دعی

:ةفرعملا ىوتسم يف يفرعملا لاجملا يف ةيكولس فادهأ ىلع ةلثمأ

باتكلل عوجرلا نودةلماك مالسإلا ناكرأ بلاطلاددعی نأ

ءاطخأ نودهدرفمبً اعرش موصلا بلاطلافّرُعی نأ

ابیغ ةیرعش تایبأ ثالث بلاطلادشنی نأ



)ليدعتلا ضعب عم ركذتلا ( باعيتسالا وأ مهفلا :ايناث

 ءاطعاو ةصقانلا تامولعملا لامكاو تامولعملا ميظنت ةداعإو صيخلتلا تاردق اضيأنمضتي امك
.ةنيعم تارشؤم ءوض يف ءايشألا ثودحب ؤبنتلاو يناعملا

:تايلمع ثالث لالخ نم ةردقلا هذه ىلع لالدتسالا نكمي
)ىرخأل ةغل نمو رخأل لكش نم تامولعملا ليوحت(ةمجرتلا•
)اهصيخلتو ميهافمو راكفأ نم هلمشت امب ةداملا حرش(ريسفتلا•
 ىلع ةردقلا وأ راثآ نم اهيلع بترتي ام جاتنتساوهاطعملا تامولعملا زواجت(ؤبنتلا وأ لامكتسالا•
.) ةنيعم هرهاظل ةببسملا لماوعلا جاتنتسا

 رخآل لكش نم اهليوحتو تامولعملا ريسفتو مهف ىلع ملعتملا ةردق سكعي
.اهيناعم ىلع ظافحلا عم



:مهفلا ىوتسمل ةبسانملا لاعفألا ىلع ةلثمأ

مجرتي جتنتسي غوصي حرشي رسفي للعي صخلي حضوي

:مهفلا ىوتسم يف يفرعملا لاجملا يف ةيكولس فادهأ ىلع ةلثمأ

 قئاقد ةسمخ لالخ سردلا بلاطلاصخلی نأ
.باتكلل عوجرلا نود

 ةغللا نم لمج ةثالث بلاطلامجرتی نأ
.سوماقلا مادختساب ةیبرعلا ةغللا ىلإ ةیزیلجنإلا

 عیمس هللا نإ) :ىلاعت ھلوق بلاطلاحرشی نأ
.باتكلل عوجرلا نود حیحص لكشب (ریصب



:قيبطتلا :اثلاث

 دعاوقلاوتايرظنلاو ميهافملاو ئدابملا قيبطتو مادختسا يف كلذلثمتيو
.ةديدج عاضوأ يف نيناوقلاو

 فقوملايف رفاوتي نأ بجي دوشنملا فدهلا قيبطتلا ىوتسم ققحي يكل
 ،فقوملل ةيلاكشإلا ةعيبطلا :ناتيساسأ ناتصاخ هب طبترملا يميلعتلا

.فولأماللا وأ ةدجلا

 ىلإ ملعتلا رثأ لقنو تامولعملا فيظوت ىلع بلاطلا ةردق سيقي
.اهيف تامولعملا ملعت يتلا كلت ريغ ةديدج فقاوم



:قيبطتلا ىوتسمل ةبسانملا لاعفألا ىلع ةلثمأ

قـبطي مدختسي فنصي برعُي دجي بسحي

:قيبطتلا ىوتسم يف يفرعملا لاجملا يف ةيكولس فادهأ ىلع ةلثمأ

.طخ اهتحت يتلا تاملكلا بلاطلا برعي نأ

.فصلا ةفرغ ةحاسم بلاطلا بسحي نأ

 ةقيرطلا مادختساب80 ددعلا ىلع400 ددعلا ةمسق جتان بلاطلا دجي نأ
.ةليوطلا

صالخإلا ةروس ةءارق دنع ديوجتلا ماكحأ بلاطلا قبطي نأ

.ءاطخأ نودب ايلمع مميتلا بلاطلا قبطي نأ



:ليلحتلا : اعبار

 تايضرفلا نيب تاقالعلا كاردإو تاجاتنتسالا لمع :اضيأ لمتشيو
.اهفينصتو ءايشألا نيب زييمتلاو جئاتنلاو

 ،تاقالعلا ليلحت ،رصانعلا ليلحت :بناوج ةثالث ليلحتلا لوانتي
ئدابملا ليلحت

 يناعملا ديدحت لالخ نم :ليلحتلاو مهفلا ىوتسم نيب قيرفتلا نكمي
.فادهألا يف ةنمضتملا

 اهرصانعو اهتانوكم ىلإ ةيملعلا ةداملا ةئزجتو ليلحت ىلع ةردقلا
.تانوكملا هذه نيب ةمئاقلا تاقالعلا ةعيبط فاشتكاو ةيلوألا



:ليلحتلا ىوتسمل ةبسانملا لاعفألا ىلع ةلثمأ

للحي فنصي نيبي جتنتسي نراقي ئزجي قرفي

:ليلحتلا ىوتسم يف يفرعملا لاجملا يف ةيكولس فادهأ ىلع ةلثمأ

.اهرثاكت قرط بسح ةاطعملا تاناويحلا بلاطلا فنصي نأ
لماكتلاو لضافتلا يتيلمع نيب بلاطلا نراقي نأ



:بيكرتلا :اسماخ

 جاتنإلاو فيلأتلا وأ ،ةفرعملل ةديدج ىنب نيوكت ىلع ملعتملا ةيمنت ىلإ فدهي
.راكتبالاو

 بولطملا نوكي قيبطتلا ىوتسم نأ ثيح ،قيبطتلا ىوتسم نع ىوتسملا اذه فلتخي
بلطتيف بيكرتلا امأ اقباس ةددحم فراعم وأ دعاوق مادختسا ملعتملا نم

.ملعتملا لبق نم راكتبالاو عادبإلا

 نم ديدج ءيش جاتنإ ىلع ملعتملا تاردق ىوتسملا اذه سكعي
.ركتبمو ديرف بولسأب هل ىطعت ءازجأ ةعومجم



:بيكرتلا ىوتسمل ةبسانملا لاعفألا ىلع ةلثمأ

مظني ططخي حرتقي ممصي فلؤي بكري

نوكي قتشي بتكي  عضي

:بيكرتلا ىوتسم يف يفرعملا لاجملا يف ةيكولس فادهأ ىلع ةلثمأ

.ةیملع ةلحرل ةطخ بلاطلا بتكی نأ

.يئیبلا ثولتلا ةلكشملاالح بلاطلا حرتقی نأ

.ةیملع ةبرجتلااریرقت بلاطلا بتكی نأ



:ميوقتلا :اسداس

 رايتخالاو ،ءايشألا نيمثت ىلع ملعتملا تاردق ريوطت اضيأ ينعيو
 نايبو ،نيهاربلا ميدقتو ،ءايشألا ةحص تابثإو ،لئادب ةدع نيب

.دقنلاو ةوقلاو فعضلا طاقن

 ىلع ادامتعا ءايشألا ىلع ماكحألا رادصإ ىلع ملعتملا ةردق ىلإ ريشي
.ةيجراخ وأ ةيلخاد ةيتاذ ريياعم



:ميوقتلا ىوتسمل ةبسانملا لاعفألا ىلع ةلثمأ

شقاني ميقي ررقي مكحي دقني

دنفي راتخي نهربي ردصي

:ةلثمأ

لايجألا دادعإ يف ملعملا رود ىلع امكح بلاطلا ردصي نأ
ةيبرغلا ةراضحلا روطت يف نيملسملا ءاملعلا رود بلاطلا ميقي نأ
.يئيبلا ثولتلا ةجلاعمل قرطلا لضفأ بلاطلا راتخي نأ
.سروغاثيف ةيرظن ةحص ىلع بلاطلا نهربي نأ
ةيرومع حتف يف مامت يبأ ةديصق بلاطلا دقني نأ


