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ات لررى اىاتلاتررصى ) ررقىنىا  ى ررامىى–محاضرر فى رردىمررامفىنات السرراةىاتلرر ال ى ات  رر   ى ى

ى51/3/0202 ا رشامىاتزراعدى اتىس ل ىات  فل ى ىبىار خىاألحدى

 يىباضىاألحلانى ىا ضىات سات ىإتدىباضىات ا  اةىمسهاىماى ى لىبات  سرلىو ىات لرىل لىو ى

ى سلل ىا   الىعليىس للىات لال:ى

يفشللالمرسل للالخللالمالللل المر يللملمرلللاليفلسللل لمرسالللت الر ليالل  لمر  لل ل للللل    لل ل -1

لرإلا  ل.ل

ل  ل ملمالتص لل للل مضحمل ثالتش يشلخالمرص تلر لمرص اة.ل -2

 يع نالمرسالت ال نلضعفلخالح رملمراسعلر لمر صللر ل للل العدلنفال ًلرلت المرل  رم.ل -3

 سالت ال يؤديلإرىلعدملمال لج بم.بعدلمرسا خملمالجلس علملبلنلمرسل ال مر -4
ل

%لبح  لمل3%لبح  لملمر سل ل1 تشلللدام مل)ج زيفلش يلبا(لر لمإلنا  ليالت المرسع   ل تل

%ل نلمرسع    تل11%لبح  ملمر صل.ل لإ لمإلنا  ليحفظلبح مرال33%لبح  ملمراسعل11مرشمل

ب م لل ملل%01%لب م لل ملمر صللل ل31%لب م لل ملمراللسع ل21إ لك نلل لعللنل ليللالمرتلللم ة ل

لمراسعل مر صلل ع ً.

 عس  لل ًلتعالل ل  لل صالمالتصلل للخللالكللالد رللملع للىل للدملتتللدملمرد رللم ل ك سلل لت لل اتل  لل صال

مالتص للدللذركلع ىلمرل  الحللىل لل  ل لح لملم للعس للمر سل المرصل  علملخلالصل ملمرعصللل

ر لا لل ليتدال مرع س  ل مر  حثلنليلخ   ل   صالمالتص لل عل املرست انملمرحض امتل مرشع بل 

لبستدمال  لرحلزتهل نلتتدمل   صالمالتص ل.

 :ىاتا املىات ؤث فىعلدىنجاحىا   الىاإلرشامي

يل  فلنج حلر لخع رلملمالتص للمإلاش ديلع لىلعلدةلع م لالتللت نلبع  للللعس للملمالتصل لل

ل تشسال  لي ا:

ى  ا  ىاتكفاءفىاتفسل ى اتش) ل ى يىات  شدىاتزراعيى-5

 رصسلملمرسع    ت لمرللالي ت لل لمرسلشلد ل لنلرصلملع م لالنجل حلمالتصل للمإلاشل ديليعل لللحمل

ب عل  الر لنتالمرسع    تلمرسفلدةليشاالمرس لالمر   الر ج دلص هلمرخد م ل ص مليالدعالت مخلل

ل.مرلأصلالمرس    ل مرخ لةلمرف لملمرالز ملردملمرسلشدلردم لعس ه
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 يل  فل دملمرثتمل مرسصدم لملمرلاليلسلعلبل لمرسلشدلع ىللف تهلمرشخصلمل إاالللهلخلالردم هل

رعس هل  داتهلع ىلإ   ملعال  تلعسلال لعلمرسلعماعلنل   للملع لىلر ل المر  ميل لمر ل لم ل رلال ل

 صدم لملمرسلشدلح رملدمصسم لختلدلتلحالنلر لتال  ل لعلمر  ل ل  لدلتللأةللبخ للةلمرسلعما لبال   ل

لشدلر ل لشدلآالل  با.ل تالالمرخ لةلمر رلملمرجلدةل)حا ل  لدرلمر دميلملمرلع لسلا(لب رسلشلدلمرس

عس لملمالتص ل ل تؤديلإرىلتععيعلخلصلنج حلمالتص للمإلاش ديلبل س لتؤديلمرخ لةلمرالئملإرىل

لإضع فلص هلمرفلص.ل

ىالئ  إت امىات  شدىبات  امئىاتىالل ل ىتلك ارى اسى)دامىط قىاإلرشامىات ى-0

يل  فلنج حلعس لملمالتص للريض ًلع ىل داةلمرسلشدلع ىلإيص للمرل ل رملمإلاشل ديملر سالللدخلنل

كلللأخلمدلر ل جس عللل تلب ليتلللملتلسشلللىل لللعلمرس للل دةلمرلع لسللللملمرسالصسلللملر ا للل ا ل ع لللىلتللل مخلل

 ملمرس م لللفلمإل ا نلللل تلال للللخدمملمر  للل صالمإلاشللل ديملمرشخصللللملر لمرع  لللملمرس   للل ملمرللللالتلللال

لمرلع لسلملمرسخل فم.ل

ىاإلت امىبات لئ ىات ام  ،ىا  ى ام  ى ا جى اعل ىات حلط ىبات زارعى-3

)راضلاصلل م ل للل هلر لللي للتلل مخللإ ا نللل تل  ديللملجلللدةإ لخع رلللملمالتصلل للتالل  لرك للللع للدل

 متفل  لمرل ل رملمإلاشل ديمل لعللت خللمرسلمخلال مرخلد  تلمال لصل ديمار س ل(..لردملمرساللدخلن ل

 بل ركليلعللنلت مللملمر شل   تل مر للم شلمإلاشل ديملع لىلضل  للت  ع تل متج صل تلمرسالللدخلن.

مرمل فلمرسح لملر سجلسعلمرساللدفل تللحل ع يشلملمرسلشلدلر سلعماعلنلمال لال لعلنلكثل لع لىل

لر ض علمل لتح لال شاالتلمل حفعلمراا  لع ىلمرس  داةلإليج دلمرا المرالز ملرح ل .ل

 اتط قىاإلرشام  :ىىىىىىىىىىىىىىىىى ا  ف

لرل للال:صال لمرعامعا لمإلاش د لخا لمرع      ليالخد ل  لمرسع   ملل   مت لر  مرل  رم

لص   ًلخاللصدفلر لركثللمإلاش ديملإرىلجسل المرساللشدينلبيلضلتع سل لرلحتلا  تعدلع صلمً

لمرعس لملمإلاش ديم.لللللل

ل.سل تلنتال ت للالمرخا ال مرسع    تلإرىلجسل المرصالمر   صالر لمرت  متلمرلالتالخدملر ر ل

ل: ا  فىات الساةىاإلرشام  

تعلفلبأنل لمرد متلمرلاليالع  لبل لخالتحالنلعس لملنتالمرل  صال مرسع    تل  م للللللل

لم للدخ لت كلمرعس لملإحدمثلتيللللخالإحدمل ح  المرا   لمإلنا نا.
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 مرلش يالردملمرساللشدينلمرعامعللنلخالمرلع م ل ص هل صال  ل ملتالخدملإلة اةلمرل  مل

مرسعل  تلالبدلر سلشدلر ليعلفلكلفليالفلدل  ل ل ر ليالخد ل لب ر   لمرس    ل ر لالليجع ل ل

لت يىلع ىلج صللمرس ض  لمرلصلاال  ضس نه

 فل هل صالمرسعل  تلمراسعلمل مر صليملر لمرسخل  ملمرلاليالخد ل لمرسلشدلمرعامعالرة   لتللل

لر ش  لإاش ديل علن.

ى هساكى  قىبلنىاتط  ل ،ى ات الن،ى األسل ب:

ع صللر   الخالمرس  فلمالتص رالر لمإلاش ديل بد نل لالليلملنتالمرل  رمل  نلةلملالللاتط  ل 

ع  الًلل ا عدمًلختنلخالنتالمرل ل رملمإلاشل ديملريلبد نلهليلحتلاللات النيلحتالمرلدفلمرسل  ب.ل

يشلللإرالمرالفلملمرللالتل مملبلل لمر لل ل مرسعل ل تل لعل للصل ل لنللاألسل برلدفلمر تال  نلةملم

ع  لللمرس  فلمالتص رالر لمإلاش ديلرلحتللالمرصلدمفلمرسل  بلمل مر ل  بلعل دةل ل ليلضلسنل

لمرجسعلبلنلمة لنلر لركثلل نلمر ل ل مرسعل  ت.

 :ل  سلــفىاتط قى ات اـلســـاةىاإلرشام  

 يلف  سلفىك -1

 ىأثلــــــ ىعليىوساسىط لا ىاتى-و

ل ثالمرعي امتل مالجلس ع تلمإلاش ديمل مرسح ضلمت.لم اش : ل ل  عل  تلذمتلتأةلللل-1

ل ثالمرل لفعي  ل مرال س .لش هىم اش : ل ل  عل  تلذمتلتأةلللل-2

ل مر شلمتل مرلمدي .لمإلاش ديمل ع ت  ثالمرس لغل ىم اش : ل ل  عل  تلذمتلتأةلللل-3

 ن عىماامل ىات سات ى ط  ل ىع ضهاعليىوساسىى-ب

 ثالمرال ل مرسجالتل مرصحفل مر شلمتلل صىلتعلسدلع ىلمرا سملمرسال بـم:لكىابل ل-1

ل مرخ  ب تلمرد ايمل مرشخصلم.

 ثالمالجلس ع تل زي امتلمرحتال مرعي امتلل صىلتعلسدلع ىلمرا سملمرساس عم:كالمل ىل-2

لرلمدي ل مرل لفعي  .مرسال لمل مرحديثلمرل لف نال م

 ثالمإليض حلمرعس البعلضلمر ل صشلل صىلتعلسدلع ىلمإليض حلمر صلي:لإ ضاحل ل-3
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لمرل لفعي  .مرص ال مرخالمل  مرسع اضل مرس صت تل 

 اتح اسىات لى)دم عليىوساسىى-ج

 صـىلمرلالتعـلسـدلر ـ  ـ ًلعـ ىلحـ  ـملمراـسعلخالنتـالر لتـ ضلـحلر لتفاـلللىس ال :ى-5

مرسعـ   ـ تل مرخا الر سلـ تلن ل مرلال ـنلر ث للــ لجلـ زلمرلاجلـالمرص تا ل مرشـلمصــنل

 لCDمرصـ تلـمل كــ ركلمرلمديـــ ل م  ـ من تلمر لــعال مرلالتاـسىلب ال   من تلمرسد جمل

ل ـملحـديثـ ًلخالرجلـعةلمراـ  لـ ل مراس لـ تل.مرسالخــد

 صـىلمرلالتعـلسدلر ـ   ًلع ـىلحـ  ملمر صـللخالنتـالر لت ضـلحلر لتفالـللىب    :ى-0

مرسعـ   ـ تل مرخا الر سل تلن ل مرلال نلر ث للـ لمرصـ المرث بلــم ل مرس صتـــ ت ل مرا ـ امتل

سيـ   لاـلم ل ك رـكلمر  حـ تلمر بـليـملمرلالتعـلضل ـ م لكـ ن لمرا دم لر لمر ا ـلملر لمر

للعـ للـ لمرصـ المرفـ تـ  ـلمخلـمل مرل ـ ملمر لـ نلـم ل ريضـ ًلمر  ح تلمرالـلبلمل مرسي   لالم.

 صـىلمرلالتعـلـسدلر ـ  ـ ًلع ـىلح  لالمراسـعل مر صـللخالنتــالر لىس ال ىب    :ى-3

مرسل تا ل مرلال ـنلر ثــ للـ لرجـلـــعةلل مرخا الر جسلــ التـ ضلـحلر لتفالــللمرسعــ   ـ ت

عـــلضلمرشـلمصـحلمرفل سلــملمر ـ  تــمل ريضــ ًلرجـلـعةلعـلضلمرخالملمرال سـ صلـم ل رجلعةل

لىمرفلـديــ ل شـلمصنلمرفلـديــ ل مرل لفــعي  .

   سلفىك ي:ىنعليىوساسىعدمىاأل  امىات ى لىبهم :ى-0

يا  لمالتص للب حدةل محدةل نلمرجسل المإلاش ديل  ل :للم:ا  باأللتص ل  عل  تلرالل ل ى-5

لمرعي امتلمرحت لمل مرس عرلمل مالتص التلمرل لف نلم لمرخ  ب تلمرشخصلم.

يا  لمالتص للبسجس عمل نلمرعام لخال   فلتع لساللباتج اعاة:لتص ل  عل  تلرالل ل ى-0

لحلمرعس ال ي ملمرحتا. علنل   ل :لمالجلس ع تل مإليض 

يا  لمالتص للبسجس عملك للةل نلمرجسل المإلاش ديللج اهل :باتلتص ل  عل  تلرالل ل ى-3

ل   ل :لمرسجالتل مر شلمتل مرصحفل مإلذمعمل مرل لفعي  ل مرسع اض.

ىات الساةىاإلرشام  

تعــل للمرسعـل  تلمإلاش ديملمرلعـ لسلمل لنلرصلـملمرع  للللخلالمرعلـسالمإلاشل ديلخللالتلؤةللتلأةللمًل

   شلمًل خع الًلعـ ىل جلـ دمتل خعـ رلملمر ـلم شلمإلاشل ديم لإذمل ل لمتخلـ لمرتللمالمرال لمل مرسالصلمل

ـفال لعلرصلـدمفلمرعلـس لملبشأ لمالل ال إنل جل م لخـدمملركثـللمرسعـل ـ تلمإلاشل ديملخعلـ رلملبسل ليلل
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لمرلعـ لسلملمإلاشـ ديم ل ك ملنـ  لمرليــلللمتلمرا  كلملمرسل ــ بلإحـدمةـل لر جسلـ المإلاش دي.

فالرحلل  لكثلللةل لدليصلع لخللملمرل ل رمل لنل  لالمرساللت الر لعلدمل لداةلمرسصلدالع لىلت اللنلخ

 تلرصسللملمال للع نملعلضلمرل  رملخالل اةلتا  لبال مل  مضحملر ساللت ا ل ع لىلذرلكلجل 

بلا لا تل ر  رل لرسع رجملمرل  رملبشااليجع ل لتصالخالل اةلبال مل  فل  ملر ساللت ال  لدل

لمتفالع ىلتاسلملت كلمر  رل لب رسعل  تلمإلاش ديم.

 :ىاألساسىاتذيى   كزىعللهىع لل ىاسى)دامىو ىا سىاان ىبات الساةى يىاتا لل ىاإلرشام  

لشدينلرس لتاللدخهلمرعس لملمإلاش ديم ليل علذركل ح  رلملإدامكللملر شلللمرل يلص لإة اةلمنل  هلمرسال

رة المنل  صلم.لرانل دلي ل هلجسعل لنلمر ل الإرلال   لفل محلد لبل سل ليخل لفلإدام لكلال ل لملرلل مل

مرس  لفلمالالخل ًلك لللمًل يلجلعلذرلكلالالللالفلةتل خللم لا للمتلملمرال بتم ل  جلل تلنمللصمل ص لل ل

سعل  تلمإلاش ديملك   صال ا عدةلرلس ملمإلدام ل ت حدهلبلنلمرساللشدينلرسحل يلتملللرصسلملمر

ل رصدمفلمرعس لملمإلاش ديم.

ى  ائدىات الساةىاإلرشام  

مرلاليسانلمرحص للعـ لـل ل ـنلمرسعـل  تلرس لرللـ ل لنلد الخعلـ للخلاللمرف مصـدص   ل جس عمل نل

لإةلم لمرعس لملمرلع لسلمل جعـ ل لركثللكف  ةل صى:

لحلصى ُ ِكنىعنىط  قىاسى)دامىات الساةىاإلرشام  ل

لت ضلحلمرحت صال مرسف صلمل مرسل امتلبأ الجلد. -1

لا المرل ـ ملرـدملمرسلعـ ملخالمرلعـ م. -2

لمرسلمدلتعـ سل .لت النلمرخاـ ا -3

لمرعسالعـ ىلجـ بلمالنل ـ هل تش يـالمرساللشدينلخالمرعـس لملمرلعــ لسلملمإلاش ديم. -4

لتاجلالمرحدمثلب رس  فلمرلع لسال إع دةلعلضهل لةلرالملع ىلمرجسل المرسل تا. -0

لاخـعلكف  ةلمر ـليتملمإلاش ديملمرسالخـد مل عل . -6

لمرل  رملمرلعــ لسلملباف  ةل  ض ح. ا عـدةلمرسلشــدينلمرعامعللـنلخالعــلضل -7

لتدعلملمرل  رملمإلاش ديملحلثلتعــلسدلعـ ىل خ   ملمرح مالردملمرسلع ملخلعيدل نل -3
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 مرلـ كلل تت النا ملمر ال  .

لمرليــ  لعـ ىلمر عـدلمرع ـ نىل مرسا نا.ل-9

لعلضلمرس ض ع تلمرلاليصع لمر ل للإرىلر  ك ل لمرحتلتلم.ل-11

  لتلخللال ليحلر سعــ    تل س ليجعــ ل لركثللتت الً.إضــ خملجــ نل-11

لخلـملمرل  رملمإلاش ديمل نلجسلعلرخلمدلمرجسل البصلفلمر مللعنلح رللملمرلع لسلم.ل-12

ىوه ل ىات الساةى يىاتا لل ىاإلرشام  :

لمرسا عدةلع ىلج بلمنل  هلمرساللشدينل إة اةلمصلس  لم.لل-1

لإدامكلمل تفلسلملر سحل ملمإلاش دي..ل ا عدةلمرساللشدينلع ىلزي دةل-2

ل ا عدةلمرساللشدينلع ىل ل رمل  لعملتت المرسحل ملمإلاش ديل مرعسالبه.لل-3

ل ا عدةلمرساللشدينلع ىلتث ل ل تل لخلمرسحل ملمإلاش ديل م لسلمايله.ل-4

لتل ل لمرساللشدينلخالمرعس لملمإلاش ديم.لل-0

لس تلمرس    ملن ع ل نلمرحتلتمتا عدلمرسلشدينلبا نل لتضفالع ىلمرا ل-6

لتا عدلمرسلشدينلخالإ ا  لعلضلمرخا ال مرص البشاال لت ل    تیل  السلةل-7

لتا عدلمرسلشدينلخالمرلي  لع ىلعت ملمر يمل مرلال دلتا  لح جعملخالمرعس لملمإلاش ديم.ل-3

ل لخللالتال عدلمرسلشللدلمرسلشلدةلخللالحفللظل تالجلالمرسعلل افل مرسللل امتل مالتج صل تل علضللل-9

لمرس عدلمرس    .

لتا عدلع ىلزي دةلكف  ةل خ ع لملمرعس لملمإلاش ديملكاا.ل-11

  جدرىاإلشارفىهساىونىمج مىاسىا الىات الساةى ى حلقىاتغ ضىات ل  مىمسهاىإ ىإذاى  ا  ةى

لباضىاتش  طىتالىوه ها:

ساللشدينلمالل المرسعل  تلمرلالتل    ل علمرصدمفلمإلاش ديمل  نلرصسل لتع يدلمرل-1

 ب رسع افلمرسالحدةملر لإكا بلمل ل امتل حا ملر لتيللللمتج ص تلمل  ل رلملمرلت لديملإرىلتتد لم

لمالل المرسعل  تلمرلالتل    ل علعددلمرساللشدينل رعس اصمل  تدامتلملمر ص لم.لل-2
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لللثلاللر ليال  لمرسعلللنلا رلل ل للنلمرلعتلللدل لربالنل للنلمرفاللةلمرسلللمدلت ضلللحل ل لنلاالرللهلبحل-3

يحل جلمرسعلنلبد اهلإرلىل عللنلرالل.لخلالحالنلراللي جلألمرسلشلدشلمرسلشلدةلإرلىلم للعس للمرل ل مل

مر ل نلملكسعللنلإليضل حلبعلللمرحتل صالعلنلتصلديللمرس لجل تلمرعامعللملالالللخلللةلز  للملرنلهل

ل لجدلنفاهل ض لملمرشلحلص هلمرل  مل نلااللل علنلرال.

  ت لخ رسعل  تل  ل ملبحدلذمتل ل رلا ل  يملخإذملمزدمدلعلددص لعدملمرسي الةلخالم لعس للمرسعلل-4

ب ر الل ملرعلللضل  ضلل  ل محللدلختللدليل جللهلمصلسلل ملمرساللشللدينلك للهلر سعل لل تل يلسللالمرسحللل مل

مإلاش ديل مر يلص لمري يملمرحتلتلم.لكس ل دليؤديلكثلةلعلددلمرسعل ل تلإرلىلتشللل لمنل ل هل ب رلل رال

لرذص  لمرساللشدين.

ل   لم لخدمملمرسعلنل علمر   ل مرجلدل مرلا رلفلمرس   رملخالإعدمدهل م لعس ره.ر ليل ل-0

ر ليالل  لمرسعلللنل لللالمر تللال مال لللعس لل يلللملتجلي للهل  للالم لللعس رهل   شلللةلخللالمرس  للفلل-6

لمإلاش ديلر لأكدل نللالحللهلر عسا.

ل ى.ضس  لكف  ةلمرسلشدلمرسلشدةل نج حهلخالم لخدمملمرسعلنلب رص اةلمرسثل-7

لاألسسىاتسظ   ى األكام  ل ى سى)دامىاتط قى ات الساةىاإلرشام  ىىىى

الشكلر لمإلاش دلمرعامعاليا كل ل لعديدةلر  ل للإرالجسل المرساللشدين لرذ ليي  لع ال

 مر ل ل مرسعل  تلمإلاش ديملمرل   ل مرلعدد.

 سالنل لنلمر ل الر لل ع د  لتلعددلمر ل ل تل   لمرسعل  تلخأنلهليسالنلمر لل للإرلالرك لللعلدد

لبعضلمليلت المرسع   ملب ليتمل عل مل مر عللمرالليالليحلإرالتت  ل لب ل لرالي.

ر ملخـإ لم لخدمملركثلل نل ليتمل  علنلخلالت لللالا ل رمل عل لمليسالنل لنلمر لل للإرلالرك للل

 عددل سانل نلجسل ال الت  الص هلمرل  رم.

مرللالت   ل لجسللعلمرملل فلل لر ىاإلرشرام  ىات للرياتط  يسا   لمرت للبأنهلرل لص ل  ل ل ليالسال

ل جسلعلمر  ال إنس لراال ليتملإ ا نل تل عل مل  عمي ل  ص ا.ل

لمر ل ل لبجسلع لش   م ل داميم لجلد لمرعامعالر ليا  لع الإرس م ليج لع المرسلشد  ر ركلخإنه

ص هلمر ل ل مرسعل  تلمإلاش ديمل  علخمل عمي ص ل ن محال ص اص لحلاليال لعلمالالل البلنل

لي    لمرس  فلمرلع لسا. ل علنلل مرسعل  تل    لب د لخا لمر  جحم لمر ل  ل ح ك ة لي  يالعدم كس 

ليس عل لال لص م لران لتخل ف  ل مرشخ صلرنفالم لمرمل فل مرثت خم لب دم لراليلر  لخا  ت  لتل 
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 مرلعلفلع الا لمتلمآلالينل مرلع مل  ل .ل

يىم اعا هرراىعسردىااىلررارىات ارلنىاإلرشرراميىهسراكى  اعردىعامرر ى  هردىبهرراىات ى)  ر نى  س غر

 :ت ساسبىمسهاا

 مرسال ملمرلع لسال مر ص الر جسل الر لمرسجس عملمرلالتالخدمل علملمرسعلنلمإلاش دي.ل-1

عللددلمرخلللمدلمرلل ينليلعلضلل  لر سعلللنلخللالمرس  للفلمرلع لسللالمإلاشلل دي لختللدليالللخدملمرفللل ملل-2

لمرص اةلمرف ت  لمخلم.مرشلي ال علرعدمدلالليسانل عل لم لخدممل

ل.  لعملمرفالةلر لمرسضس  لمرسلمدلإيص رهلرألخلمدل-3

  لعملمرلجللعمتلمرف لملمرلاليل   ل لم لخدممل علنل   لخ  لخدمملمرجللعةلمر صلليملمرضل صلملل-4

ع دةل  ليحل جلإرىلتجللعمتل ثال ا  ل الصمل ش شملعلضل تل الكللب صال ص هلابس لاللتلل مخلل

لخالكالحلن.

ت خللمرخ للمتلمرف للملمرالز لملرصلل نمل تشليلال عللنل ل  لخ رشللمصنلمرفل سللمل لدلتحلل جلرع  لالل-0

ل  صللر ل لخصصليل مجدلخالكالمرح مللع ىلعا لمرا  اةلر لمرص اةلمرف ت  لمخلم.

خللاليل ملحت للال فللل حل ثللالمر  حللملل مرس ل  ل مرمللل فلمر  لعلللمل للدلتعل لالم لللخدممل علللنل لل ل-6

لمر بليم.

ىمى سا لى  سلفىات الساةى  لاىتلحاس ىات لى)دم :سلى

 ل يىات دا  ى جبىونىنلـلدىاتضـ ءىعـلـدىونىهســاك:

لمرجلعةل لبعـل لم لخـــدمم لإرى لمرحـ جــم لد   ل  فلدة لم لـخــدم ـلــ  ليساـن لمرلا  عـل ــ ت

ل لمرسعـل ـ ت. لرلــ ك لمرفع ا لمال لخـــدمم لعـس لـم لخا ل)مرد مت( مرس صـتــ تللملــلمرصـ  ـم

ل ريض ًل ل مرشل    لمر  لعـلــم  لمر ســـ ذج ل كــ م لمر لــ نلـم ل مرل ــ م ل مرخــلمصـن  مإلاش ديم 

لمرشا للمرل ضـلحـلم.

لمرساسـ مل لمرجلــــعة لبعــل ل جــ د لخا لإال لم لخـدم لــ  ليساـــن لال لراـــلم  عــل ــ ت

شـلمصـنلمرفلـديــ  لل مـــنىوملــلىهاـل ـــملبـد نلــ .ل)مرد مت(ل مرلالالليساـنلم لخـــدمملمرسعلرلـ 

ل مرلال لمرفـ تـ  ــلمخلــــم لمرصـ ا ل كــ م لمرسصــ اة  لمرف لسلــم ل مرشـلمصـح لمرال سـ   شلمصـن

لخال جـ دلجلـ زلعـلضلمرصـ المرسعــلسـملمرساس ــملرلـ .لليساـنلم لخـدم لــ 
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 ل  لـاًىت كـ نـا هـاىاألساسل :لات اـلسـاةىاإلرشام  يساـنلتعــليفل

لمآلاــــلل لعـ ى لرحدصس  لتحسـلــا ليساــن لمرلا لمرلعـ لســلــم ل مرسـ مد لمرجلـــعة ل"ت ـك بـأنلـ 

ل)مرسلشدل لمرسلصـا ل ـن ل مرسعــلخــم ل مرخا ا لمرسعـ   ـ ت لتــ ضلــــح لر  لنتــــا بيــــلض

ل“.مرعامعا(لإرىلمرسل تال)مرسالـلشـدين(

 لجــزئلــن:مرتـ للبـأ لصـ   لبعـللمرسعـل  تلمإلاشـ ديـملمرلالتلا  ل نللر مليسـان

ىات ل ـ سـ  ىاتىكسـ تـ جل  لعصـلللاألجهـزف ليفـلزصــ  ل مرلا ل مرسل ــ اة  مرسحـاـ  م

لمرسـ مدل لتحسـلا لخا لر ـ   ً لتالـخـدم ل مرلا لمآل  لنعـلشه لمر ي ل مرلاـ ـ رـ جلــ  مرسعـ ـ   ت

لعـ لل لمرلعـ لسلـم لمرسالفـلـد لمرجسـل ا لر ــ م ل عـــلضلـ  لمرصـ اللملــلـ  لعـلض رجلـــعة

مرسعـلســم ل رجلعةلعـلضلمرشـلمصحلمرفل سلـمل ريض ًلرجلـعةلمرفلـديــ ل مرال ســ ل  لــلصــ ل ـنل

 مرجلـعةلمرحـديثــم.

 ىات ــ امىاتىاـلل لــ ىات ــح ــــلـ 

إلاشـ ديملمرلاليتـ ملمرعـ     لب إلاش دلمرعامعالخالإعــدمدصـ ل صـىلت ـكلمرـل ـ صــالمرلعـ لسلـملم

لإرالمرجسلـ ال لتـ ضلحلــ  لر  لتـ للــ لــ  خال خـل ـفل جـــ التلمرعـسـالمإلاش ديل مرســلمد

ل ىوملـلـ مإلاش دي. لمراـ  لـــ لللذرـــكل مــن لشــلمصـن لعـ ى لمرساجــ ــم لمرلعــ لسلــم مرســ مد

لكـ  لـ ل كـــ ملمرصـ المرفل سلـملبأن معل لمرسخلــ فم. مرفلــديــ ل

ىو  :ىات الساةىاتل ال ىىىىىىىىىىىىىىىى

ىثانلا:ىات الساةىات     ى

ىثاتلا:ىات الساةىاتل ال ىات     

 


