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 دمةــــــــــــمق

 

 التٌجوصٌرح  ًتعكس العول ثٍئخ داخل اإلًسبًٍخالعاللبد  نحتك ًهٌاثٍك أخاللٍبد اجملتوع فى هينخ لكل 

 تزتكش على المٍن الزفٍعخ ًالسلٌكٍبد التعلٍن اجلبهعً أخاللٍبد ينخًدل . ًاألهن الشعٌة حٍبح يف العبم األخاللً

 األداء فى التفبًىًتعشس هفيٌم   العول فى ًاإلخالص ًالغري النفس هع الصذق على حتث التى  الفبضلخ

 الزسبلخ محل على لبدرا ً ًاخللك ثبلعلن هتسلح هتوٍش جٍل إعذادًاحلسنخ  المذًحًىذا ٌمٌدًب إىل خلك  ادلستوز ًالعطبء

 . تطٌٌز اجملتوع ًاإلسيبم  إجيبثبً يف للٌطي ثبالًتوبء ًاالعتشاس الٌاجت ًأداء ادلسؤًلٍخ ًحتول

 

 ًادلعبٌري بلمٍنث كبهلخ دراٌخ علًاجلوٍع  ٍكٌىل  ألخاللًا يبهٍثبل أعذد الكلٍخ ادلنطلك  ىذا ًهي

 هعين ًالعبهلنيًسهالئين  الطالة أثنبئين جتبه ثزسبلتين لالرتمبء أدائين فى هزاعبهتب علً ثينح االخاللٍخ ادلزتجطخ هبن ً

 .ًاإلسيبم يف حتمٍك رسبلخ ًأىذاف الكلٍخ  ادلختلفخ الٌظبئف فى

  

ًاذلٍئخ  التذرٌس ىٍئخ ألعضبء ثبلنسجخ ادلينخ أخاللٍبد لعوٍذ الكلٍخ ًدلٍل ادلسؤًلٍبد االخاللٍخ  ادلٍثبق ىذا ًٌظن

أخاللٍبد  ًإرسبء لٌاعذ لطالة ، ل إٌضبح السلٌن االخاللًً للكبدر اإلداري  ادلينخ أخاللٍبد إيل ادلعبًًخ ذلن ، إضبفخ

  .الفكزٌخ ادللكٍخ حمٌق الجحث العلوً ً
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 الفصل األول
 
 

 

أْ اٌم١ُ اٌزٟ رزجٕب٘ب اٌى١ٍخ ٚاٌزٟ رٛعٗ ِغزّؼٗ فٟ أكاء ِٙبِٗ  رؼزجو ا١ٌّياْ األٍبٍٟ ٌّٚبْ  

اٌم١ُ وبْ ِٓ اٌٚوٚهٞ اٙبفزٙب وفبءح األكاء ِٚٓ ِٕطٍك أْ اٌغ١ّغ ِئِٓ ثؤٔٗ ال رٕبىي ػٓ أٞ ل١ّخ ِٓ 

 :  رزّؾٛه وبٌزبٌٟ اْ اٌم١ُ اٌزٟ رؼزّل٘ب اٌى١ٍخ  ١ٌّضبق اٌى١ٍخ .

 

 . انشفافٍحأوالً :

اٌْفبف١خ ٟ٘ اٌّٖطٍؼ اٌّٚبك ٌٍزؼ١ّٗ ٚاٌزَزو ٚاٌز٠ّٛٗ ٚاٌز١ًٍٚ ٚرئِٓ اٌى١ٍخ ثؤْ اٌْفبف١خ ل١ّخ 

االٛالع اٌّجبّو ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّورجطخ رمَٛ ػٍٝ اٌزلفك اٌؾو ٌٍّؼٍِٛبد ٚرز١ؼ ٌفئبد اٌى١ٍخ 

ثّٙبُِٙ ٚاٌزٟ رَبػلُ٘ ػٍٝ اٌفُٙ ٚاٌّزبثؼخ  ٚرٚغ اٌى١ٍخ  ّٙٓ فطزٙب اإلٍزوار١غ١خ اٌّّبهٍبد 

ٚا١ٌَبٍبد اٌزٟ رؾمك أػٍٝ كهعخ ِٓ اٌْفبف١خ ٚاٌّئّواد اٌزٟ رٍغٟ لواهاد اٌغوف اٌّغٍمخ ٚرزؼ ٌىً 

وخ فٟ ارقبم اٌموهاد ِٓ فالي ٛوػ اٌّٛا١ٙغ ِٕٚبلْزٙب فٟ ِغبٌٌ األلَبَ اٌفئبد فٟ اٌى١ٍخ ِٓ اٌّْبه

 ٚاٌٍّزم١بد  ٚاالعزّبػبد اٌلٚه٠خ ٌٍّٛظف١ٓ ٚاٌطالة ٚإٌظو فٟ الزوؽبد ّٚىبٚٞ اٌغ١ّغ .

 

 . انتُافضٍحثاٍَاً :

إٌّبفَخ ٟ٘ إٌيػخ اٌفطو٠خ اٌزٟ رلػٛ ٌجني اٌغٙل فٟ ٍج١ً اٌزفٛق ٚثبٌزبٌٟ رقٍك لٛح رئكٞ 

ٚاٌزملَ اٌؼٍّٟ ث١ٓ اٌطالة ٚاٌجبؽض١ٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ ، ٚال ٠قفٝ ػٍٝ أؽل ِب ٌٙنٖ إٌّبفَخ ِذ آصبه  ٌالثزىبه

ا٠غبث١خ ٛبٌّب أٔٙب لبئّخ ػٍٝ االٍزمبِخ ٚاٌْوف ٚاإلثلاع ٚرَزقلَ اٌى١ٍخ اٌؼل٠ل ِٓ األٍب١ٌت ٚاٌّّبهٍبد 

ٕبفٌ الػزالء إٌّبٕت اإلكاه٠خ  ٚونٌه اٌز ٚاٌو٠ب١ٙخاٌزٟ رؾمك مٌه ِضً اٌَّبثمبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌضمبف١خ 

 ٚغ١و٘ب ِٓ إٌّبّٜ اٌّّبصٍخ . 

 

 .األياَح انعهًٍحثانثاً :

 ػ١ٍٙب اإلللاَ رؼٕٟ أْ اٌزٟ ٚاٌّؾبم٠و اٌَّبٌه ِٓ عٍّخ اٌؼ١ٍّخ األِبٔخ ِفَٙٛ رؾذ ٠ٕطٛٞ

ٚاٌؼجش ثبألِبٔخ اٌؼ١ٍّخ ّٙٓ صالس ر١ٕٖفبد  ،ٌْوف ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚأزٙبوب   ِؾظٛها  

ّٙٓ  اٌّّبصٍخ ٌالٔزٙبوبداٌى١ٍخ رٚغ ١ٍبٍبد هاكػخ  ٌٚنٌه فبْهئ١َ١خ ٟ٘ اٌغِ ٚاٌقلاع ٚاٌز١ًٍٚ 

 فططٙب ١ٍٚبٍبرٙب.

 الكليةاالخالقية  القيم
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  .انًضاءنحراتًعا: 

ػٍٝ َِبءٌخ أٚ ِؾبٍجخ وً ِٓ ٠زغبٚى أٚ  ٍملهح ٌاٌز١ّي األوبك٠ّٟ ٠ؾزبط رؾم١ك أْ اٌى١ٍخ  رلهن

٠مٖو أٚ  ٠ورىت ِقبٌفبد ،ؽ١ش ٠طٍت ِٓ اٌَّئ١ٌٛٓ رمل٠ُ اٌز١ٙٛؾبد اٌالىِخ ٌٍى١ٍخ ٚؽٛي و١ف١خ 

وّب أْ اٌَّبءٌخ رمغ ػٍٝ اٌطالة ٚاٌجبؽض١ٓ  ِٓ فالي  رطج١ك ،اٍزقلاَ ٕالؽ١برُٙ ٚرٖو٠ف ٚاعجبرُٙ  

 ٠غبثٟ ٚاألكاء ا١ٌّّي ٚهف٘ اٌٍَٛن ٚاألكاء اٌٍَجٟ ، ٚرٌٛٛٓٛائؼ اٌضٛاة ٚاٌؼمبة ٚرْغ١غ اٌٍَٛن اال

ِٚىبفؤح اٌّز١ّي٠ٓ فٟ  األكاء ٌزم١١ُ ٚا١ٌَب١ٍبد اٌّّبهٍبد ِٓ ِغّٛػخ فططٙب اإلٍزوار١غ١خ  فٟ  اٌى١ٍخ

 أػّبٌُٙ ٚكهاٍزُٙ ٚرطج١ك اٌٍٛائؼ اٌّقزٖخ ثبٌْؤْ .

 

 .انتىجّ نضىق انعًمخايضا: 

اٌزغ١١و ٚفك اؽز١بعبد ٍٛق اٌؼًّ ٚاٌنٞ ٠مزٟٚ رغ١١و ِّبصال  فٟ أكاء رٍزيَ اٌى١ٍخ ثبٌزؤو١ل ػٍٝ 

اٌى١ٍخ اٌؼٍّٟ ٚاٌجؾضٟ ، ٚاْ غ١بة ٘نٖ اٌم١ّخ ٠ؼٕٟ رؼ١ٍُ ال ٛبئً ِٓ ٚهائٗ ، ٚثبٌزبٌٟ اٌى١ٍخ  رٛعٗ 

 ُل٠فططٙب ٚرجٕٟ هٍبٌزٙب ٚأ٘لافٙب ٌز١ّٕخ اٌّغزّغ ِٓ ٔبؽ١خ ّٚٙبْ ِوٚٔخ ٚرم٠ُٛ اٌجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزم

ِقوعبد ِٕبفَخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ فٚال  ػٍٝ اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ اٌّٛعٙخ ٌفئبد اٌى١ٍخ ٌزط٠ٛو اٌّٙبهاد 

 ٚرمل٠ُ اٌقلِبد.
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 الثانيالفصل 
 
 

 
، اٌى١ٍخِٕزَجٟ  أكاء ٚعٛكح وفبءح ّٓٚثَّئ١ٌٚبرٗ االفالل١خ ٠ ػ١ّل اٌى١ٍخ  اكهان  ٚاٌزياَ اْ    

 :َِئٚي ػٓ  اٌى١ٍخ ػ١ّلِٚٓ ٘نا إٌّطٍك ١ٙ٠ٚئ إٌّبؿ اٌّؼوفٟ ٚاٌقٍمٟ ا١ٌٍَُ. 

  

 ٝ٠زَُ  ل١بكٜ أٍٍٛة اٌى١ٍخ ٠ٚمغ ػ١ٍٗ ػتء أزمبء ٚرطج١ك  اكاهح اٍٍٛة اٌم١بكح اٌّزجغ ف

 إٌّبؿ ػٍٝ ِجبّوح ؼى٠ٌٕ ٍٛفاألفو ٚ٘نا االٍٍٛة ثلٚهٖ  اٌوأٜ ٚاٌؾٛاه ٚرمجً ثبٌل٠ّموا١ٛخ

 ٚث١ئزٙب اٌزٕظ١ّ١خ.ٌٍى١ٍخ  اٌؼبَ

 ثٛاعجبرُٙ ٚارقبم  اٌغ١ّغ اٌياَاٌزياِٗ ٚاٌٛلذ ، ِٓ فالي  ٚاؽزواَ ٚاالٌزياَ االٔٚجبٛ ل١ُ ر١ّٕخ

 .اٌّغزٙل٠ٓ ِىبفؤحٚ اٌزم١ٖو، ػٓ اٌزٖؾ١ؼ ٚاٌّؾبٍجخ اعواءاد

 اإلٖٔبف صمبفخ فٟ ْٔو ٚلوهارٗ  ثٍَٛوٗ ٠َُٙ، ؽ١ش  اٌفوٓ ٚرىبفئ ٚاٌَّبٚاح اٌؼلي ل١ُ ر١ّٕخ 

 ٚاٌّٛظف١ٓ. ٚاٌطالة األٍبرنح ث١ٓ

 ر١ّٕخ ٚ اٌملهاد إلثواى اٌغ١ّغ أِبَ  اٌّزَب٠ٚخ ٚاربؽخ اٌفوٓ اٌْو٠ف اٌزٕبفٌ رؼي٠ي صمبفخ 

 ٚهػب٠زٗ. اٌزفٛق فٟ كػُ اصجبد اٌغلاهح ٚاإلٍٙبَ ٚ اٌّٛا٘ت

  ٘نٖ فالي فّٓ ، إٌّٙخ ثؤفالل١بد االٌزياَ ٠ئول فٖجب   ب  ١ِلأ رؼزجواألِٛه ثؤ١ٌٚبء زٗػاللرم٠ٛخ 

 ٌٚٝ ِغ اٌّْزووخ ِفَٙٛ اٌَّئ١ٌٛخ ٠ٚزؼّك ٌٍطالة اٌؼبَ اٌٖبٌؼ ػٍٝ ؽوٓ اٌؼ١ّل ٠زؤول اٌؼاللخ

 ٌٍطالة . ا١ٌٍَّخ اٌقٍم١خ اٌزْٕئخ ػٓ األِو

 َٚاٌغبِؼخ اٌغبِؼٝ األٍزبم ِٚٙبثخ ٚوواِخ ِىبٔخ ػٍٝ اٌؾفبظ ّؤٔٗ ِب ثىً اٌم١ب 

  ٟٚاثواى ١ِيارٗ اٌّزّضٍخ فٟ رؾم١ك ر١ّٕخ هٚػ اٌفو٠ك ٚكفغ اٌغ١ّغ ٌالٔقواٛ فٟ اٌؼًّ اٌغّبػ

 .فوٓ أوجو ٌٍٕغبػ 

 ٌٗطالث١خإٌّبّٜ ا ٌىبفخ اٌقٍم١خ اٌزوث٠ٛخ األ٘لاف الٍز١ؼبة ٚاٌّٛظف١ٓ األٍبرنح ِٓ ِؼب١ٔٚٗ رٛع١ 

. 

 

 

  

 الكلية المسؤوليات االخالقية لعميد
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 رزبػ  ِٛاهك ٞأ ػٕل اٌزٖوف فٝ ٚاٌللخ  اٌؾنه ٟرٛف ، ٚػ١ٍٗ ٌٗ اٌّزبؽخ اٌّٛاهك اٍزقلاَ وفبءح

 ٌٍى١ٍخ.

 اٌّزؼٍمخ ثبٌزؼ١١ٓ  اٌؼبِخ ا١ٌّٕٙخ ٚاألفالق اٌم١ُ ِغ اٌّز١ّْخ اٌجْو٠خ اٌّٛاهك ١ٍبٍخ رطج١ك

 .ٚفوق اٌؼًّٚاٌزول١بد ِٕٚؼ اٌؾٛافي ٚرْى١ً اٌٍغبْ 

 اٌى١ٍخ  َِئ١ٌٛخ ِٓ أٍبٍٝ عيءفٟٙ  اٌّغزّغ قلِخث ٌال٘زّبَ ٚاٌؼب١ٍِٓ ٚاٌطالة األٍبرنح ١ٗٛعر

 ِّىٓ. ٚعٗ أوًّ ػٍٝ ثٙنٖ اٌَّئ١ٌٛخ إٌٙٛٗ اٌٝ ٠ٞئك ثّب اٌى١ٍخ أْٔطخ ٠ٛعٗ ٚأْ ،

  إٌّٙغٝ ٚاٌؾش ػٍٟ  ٚاٌزْق١ٔ ٚاٌَّبّ٘خ فٟ اٌزم١١ُ اٌؼٍّٝاٌّزبثؼخ اٌفؼبٌخ ٌٍجواِظ اٌلها١ٍخ

 اٌزط٠ٛو ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ.
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 الثالثالفصل 

 
 

 
 ػظ١ُ رؤص١و ِٓ ٌٙب ٌّب ثّٕيٌٍخ ػب١ٌخ رؾظٝ ِٕٚٙزٗ اٌْؤْ، هف١ؼخ هٍبٌخ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ؼٌٚٛ ْا

 ٚٔزبئغٙب األفاللٝ ِّٚٛٔٙب فٝ ٚهفؼزٙب إٌّٙخ ٘نٖ ٍّٛ ٠ٚزغٍٝ ، َِٚزمجٍٗ اٌٛٛٓ ٘نا ؽبٙو فٝ

 ٌؼظ١ُ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛ اكهان فبْ ٌنا . ٚاٌّغزّغ اٌفوك ػٍٝ إٌّزظو ٚػبئل٘ب ، ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزوث٠ٛخ

 .إٌّٙخ ّوف ػٍٝ ب  ؽفبظ   اٌَو٠وح ٚٛٙبهح ا١ٌَوح ٔمبء ػٍٝ اٌؾوٓ ِٕٗ َزٛعت٠ هٍبٌزٗ

 

 .عاوان انضهىن أخاللٍاخ : أوال

 ٌاٌّغزّغ أٔظبه ِؾٜفؼٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ  ، اٌٛظ١فٟ ٛٙغاٌ ِغ ٠زالئُ ثّب ّظٙواٌ ػٍٝ ؾبفعا 

ً   بٍٍٛو    .ِٚظٙوا 

 أعً ِٓ ٚاألِبٔخ اٌٖلق ِٓ اٛبه فٝ ثبلٟ اٌيِالء ِغ اٌزؼبْٚ ػٍٝ َ االفو٠ٓ  ٚاٌؾوٓااؽزو 

 .اٌى١ٍخ أ٘لاف رؾم١ك

 عل٠ل ٘ٛ ِب وً ِٚٛاوجخ اٌَّزّو ثبإلٛالع ِٗؼٍِٛبر٠ضوٞ  ٚ ٗللهار ٠ّٕٝ اْ ٠غت  

 .ٗثزقٖٖ ٚاٌّزؼٍك ٗػٍّ ِغبي فٝ

   اٌؼ١ٍّخ ٚاألِبٔخ إٌّٙخ ثْوف ٠قً ال ثّب ٚ اٌّْوٚع اٌزٕبفٌأْ ٠زّزغ ثوٚػ. 

  َاٌٍٛائؼ ٚاٌمواهاد إٌّظّخ ٌٍؼًّ ثبٌى١ٍخ ٠ٚلػُ رطج١مٙب.أْ ٠ؾزو 

 ٍٍُُػ   لبٟٙ فؼٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثّٕيٌخ اٚ ى١ِال   ٛبٌجب   أْ ٠ؼلي ٚال ٠ظ. 

  ٚاإلكاه٠خأْ ٠زّزغ ثبٌْفبف١خ ٠ٚجزؼل ػٓ رظ١ًٍ ِٓ ؽٌٛٗ ف١ّب ٠قٔ اٌّؼبِالد اٌؼ١ٍّخ . 

 ٌجمب  ؽَٓ اٌزٖوف  ف١ىْٛ ٚاإلكاه١٠ٓ ىِالئٗ األوبك١١ّ٠ٓ ػٓ ٗ ٚأفؼبٌٗ ِغ ٚلٛاٌأل ٕزجٗأْ ٠

 ٠ٚجزؼل ػٓ اٌؾبق األمٜ ثُٙ.غ١وٖ  ٠ٚؾزوَ ف١ٕٖٛبد

 ػٍٝ ؽفبظب   اٌطالة كهعبد ٚهٕل رٖؾ١ؼ ػٕل اٌؾْو أٚ اٌىْٜ أٚ اٌْطت ػلَ ِؾبٌٚخ 

 .ٚاٌْفبف١خ اٌّٖلال١خ

 ٚ ٗهاء ٠ٚضٕٟ ػٍٝ ف١ظٙو اال٘زّبَ ٠ٚزجبكي  األٛالثٗ أْ ٠جزؼل ػٓ اٌزؼبٌٟ ٚر١ِّٙ ىِالئ

 اٌز١ّي.

 

(  المعيدين) المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء المهنة أخالقيات

 المهن
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 ٚ ًّٚلزٙب ٠ٙلهَِزّو ٚال  ثْىً اٌّؾبٙواد ػٓ غ١ُّتال ٠ز أْ ٠ؾزوَ ِٛاػ١ل اٌؼ. 

 ٚ ٌأل١ّ٘خ ٛجمب ٗػٍّ فطٛاد ١ترورأْ ٠زمٓ اكاهح اٌٛلذ . 

  ْٚافالٓ ٚوفبءح ثّٙبهحثٙب  ٠ىْٛ ٍِزيِب  ثؤكاء اٌّٙبَ اٌّىٍفأ. 

 أػّبي فٟاٍزقلاِٙب  ٚػلَ .األِضً االٍزقلاَ ٚرؾوٜ ِٚٛاهك٘ب اٌى١ٍخِّزٍىبد  ػٍٝ أْ ٠ؾبفع  

 .ثٙب ٚ اٌؾبق اٌٚوهأ اٌى١ٍخ رقٔ ال

 

 . انًهُح فً يجال انتدرٌش أخاللٍاخ : ثاٍَاً 

 

  ٌاٌزٟ اٌّٛاك زم٠ٓ ٚأْ ثبفالٓ ؼ٠ًّ أْ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛ ػٍٟ ٠غت: انًادج انتعهًٍٍحاتما 

ً   ػاٌْو ٠غؼً ثّب ثزله٠َٙب م٠َٛ ً   ِْٛلب  ً   ِّٚزؼب   .ِٚف١لا 

 ثٛلذ )اٌّؼبًِ/اٌزّبه٠ٓ( اٌّؾبٙواد ثلء لجً ثبٌزؾ١ٚو ٙز٠:٠ُغت ػ١ٍٗ أْ  انتحضٍر انجٍد 

ُ ٚرط٠ٛو اٌلهًٚ ثّب ٠زٛافك اٌؼٍ ِٓ اٌفوع ٘نا فٟ عل٠ل ٘ٛ ِب ثىً ٠ٍُ أْ َزط١غ٠ ؽزٝ وبفٍ 

 ِغ اٌَّزغلاد.

 أْ ٠ٍزيَ ثبٌّؼب١٠و اٌم١ب١ٍخ اٌقبٕخ ثبٌغٛكح  اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛػٍٝ :يعاٌٍر انجىدج 

 فٟ رؾل٠ل ِفوكاد اٌّموه ٚٛوق اٌزله٠ٌ ٚاٌزم١١ُ ٚاألْٔطخ اٌّٖبؽجخ ٌٗ .

 ٠ؼوف اٌطالة ٚ ٌٍّموه خى١ِٕ فطخ ؼل٠ أْ ػٍٝ ػٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ :انتعرٌف تإطار انًمرر 

 ثزفب١ًٕ ػٍُ ػٍٝ ٠ىٛٔٛا ؽزٝ اٌؼًّ ثَٛق ٚػاللزٗ اٌؼبَ ٌٍّموه ِٛٙؾب  اٌٙلف ِٕٗ ثبإلٛبه

ٚاالٍزّبع ٌٛعٙبد ٔظوُ٘  اٌلهاٍٟ اٌفًٖ فالي ٚاِزؾبٔبد ٚاعجبد ِٓ ػ١ٍُٙ ِٚب إٌّٙظ

 . ِٚؾبٌٚخ االٍزفبكح ِٕٙب 

 فزؼ أفبق اٌّؼوفخ أِبَ  اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػ٠ٛٚغت ػٍٝ  :تىجٍّ انطانة تشأٌ يصادر انًعرفح

ٚر٠ٕٛغ ِٖبكه٘ب ٚرله٠جُٙ ػٍٝ اٌٍغٛء ا١ٌٙب وقطٛح ٌز١ّٕخ للهاد اٌطبٌت فٟ االػزّبك ٛالثٗ 

ػٍٝ ٔفَٗ  فٟ اٍزقالٓ اٌّؼٍِٛخ فٟ ظً اٌزٛع١ٗ ٚاإلّواف ٚاٌوػب٠خ اٌزٟ ٠ٛفو٘ب ٌُٙ 

 ِٚؼب١ٔٚٗ. اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛ

 ٚاْ ٠َؼٝ ٌزط٠ٛو  ارمبْ ِٙبهاد اٌزله٠ٌ  اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛػٍٝ  : يهاراخ انتدرٌش

 ِٙبهارٗ ثبرجبع ٛوق رله٠ٌ ٚأٍب١ٌت عل٠لح  رؼبٚٔٗ فٟ ر١ًٕٛ اٌّؼٍِٛخ ٌٍطبٌت  ثبلزلاه.
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 رٛى٠غ ِغٙٛكٖ ػٍٝ وً  اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػ٠ٛٚطٍت ِٓ :   يراعاج انفروق انفردٌح تٍٍ انطالب

اٌغ١ّغ ٚ ٌٛ ثَٕت ِزفبٚرخ ٚارجبع ١ٍبٍخ ِزبثؼخ ٚهػب٠خ اٌطالة اٌطالة ٚاٌزؤو١ل ػٍٝ ِْبهوخ 

 األلً للهح .

 رَزقلَ ٍٛف اٌزٟ اٌٍٛبئً وً رؾل٠ل اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛ ػٍٝ :انًتاتعح انفعهٍح ألداء انطالب 

٠ؼٍٓ ػٓ  ػ١ٍٗ أْ ٠غت وّب ،برله٠َٙ ١ٍزُ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ِٓ اٌطبٌت اٍزفبكح ِلٜ ًٌم١ب

 ِزبثؼخ ٚكهعبد ٔزبئظ ثبػالْ م٠َٛ ِٚٓ صُ  ًاٌٍٛبئ ٘نٖ ػٍٝ إٌَخ أػّبي كهعبد رٛى٠غ ١ف١خو

 ٛٔمب ِؼوفخ ِٓ اٌطالة ٠زّىٓ ؽزٝ ِّىٓ ٚلذ ألوة فٟ اٌلهاٍٟ اٌفًٖ فالي اٌطالة

 فٝ اٌمواه ٌنٚٞ ر١ٍَّٙبٌٝ ا ثبإلٙبفخ ٚرؾ١َٕٙب، ػ١ٍٙب اٌؼًّ ِٓ ٠ٚزّىٕٛا ٌل٠ُٙ اٌٚؼف

  .ػ١ٍٙب ثٕبءا ٌٍزٖوف اٌى١ٍخ

  ٌَّبػلح ِؼٍٕخ ِىزج١خ ٍبػبد ٛفو٠ أْ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛ ػٍٝ ٠غت :انضاعاخ االرشادٌح 

 .ِٗؾبٙوار ِٛاػ١ل ِغ رزلافً الفٟ ٚلذ  اٍزفَبهارُٙ ػٓ ٚاإلعبثخ اٌطالة

 ٚإٌمبُ اٌؾٛاه ٍِىخ ر١ّٕخ ػٍٝ ؼ٠ًّ أْ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛ ػٍٝ ٠غت: انحىار انثُاء 

 َِبؽخ ٌٍطالة ز١ؼ٠ وّب .اٌّزجبكي ٚاالؽزواَ اٌؾل٠ش ثؤكة االٌزياَ ِغ اٌطالة ٌلٜ اٌؼمالٟٔ

 ٕؾزٙب فٟ ٚاٌجؾش اٌطالة ّىبٜٚ هؽت ثٖله٠َٚزمجً  ثؾو٠خ ٚأفىبهُ٘ آهائُٙ ػٓ ٌٍزؼج١و

 . فو٠ٓء االأها ٚرمجً ثبٌل٠ّموا١ٛخ ٠زؼٍك ِب فٟ ثٗ ٠مزلٜ ب  ّٔٛمع ف١ىْٛ  ؽٍٙب ِٚؾبٌٚخ

 فٟ للهارُٙ ٚر١ّٕخ اٌزؼٍُ ػٍٝ اٌطالة ؾف١ير اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛ ػٍٝ ٠غت :انطالب تحفٍز 

 اٌى١ٍخ رؼمل٘ب اٌزٟ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّئرّواد ، ٚرو١ّلُ٘ ٌؾٚٛه اٌٛهُ ٚإٌلٚاد اٌجؾض١خ اٌّغبالد

 .اٌلهاٍٟ ثزقُٖٖٙ اٌّجبّوح اٌٍٖخ ماد

 

 .االيتحاَاخ وإعداد انطالب تمٍٍى فً انًهُح أخاللٍاخ :ثانثاً     

  

 اٌّؼزّل اٌلهاٍٟ اٌّموه ثز١ٕٛف اٌّؾلك إٌظبَ ؽَت ٌٍطالة ٚاٌلٚهٞ اٌَّزّو ثبٌزم١١ُ اٌؼٕب٠خ.  

 ٟأْ  رله٠َٗ رُ ِب االِزؾبْ ٠ؼىٌ أْ ١ِٕٙب فبٌّطٍٛة االِزؾبْ ر١ُّٖ فٟ ٚاٌغٛكح اٌؼلي رٛف ٚ

 اظٙبه رّٚٓر١ّّٖٗ  ٚٛو٠مخ اٌّموه إٌّٙظ ِٓ اٌطالة اٍزفبكح ِلٜ ًٌم١ب ب  ِالئ٠ّىْٛ 

 .اٌلهاٍٟ اٌزؾ١ًٖ َِزٜٛ فٟ اٌطالة ث١ٓ اٌفوٚق
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  ٗ٠واػٝ أْ ٠ىْٛ رٛى٠غ اٌلهعبد ِؼٍٕب  ػٍٝ ٚهلخ االِزؾبْ ؽزٝ ٠زَٕٝ ٌٍطبٌت رٕظ١ُ ٚلز

 ٚرور١ت اعبثزٗ ٚفك رمل٠وٖ.

   ػ١ٍٗ و١ف١خ  ِج١ٓ ٚ االِزؾبْ اعبثخ ّٔٛمطاٌزياَ اٌؼلي ٚاٌللخ فٟ رٖؾ١ؼ أٚهاق االعبثخ ٚفك

 ػ١ٍّخ أصٕبء اٌطٍجخ أٍّبء وْف ػلَ ػٍٝ اٌؾوٓ ٠غت ٚ رٛى٠غ اٌلهعبد ػٍٝ فطٛاد اٌؾً

 .ٌّٚبْ اٌؼلي ٚاٌَّبٚاح اٌزٖؾ١ؼ

 ٌٍَطالة اٌّْوٚػخ االٍزفَبهاد ػٍٝ ٚاإلعبثخ فزوح اعواء االِزؾبْ أصٕبء ثبٌزٛاعل االٌزيا 

 .اٌطالة ٌٚغ١ّغ ثٛٙٛػ

 َِب رٕٔ ػ١ٍٗ  ٚارجبعٕٛهٖ  ثىً اٌغِ ِٕٚغ اٌّؼٍٓ اٌغلٚي ؽَت االِزؾبٔبد ثّوالجخ االٌزيا

 ثبٌى١ٍخ.الئؾخ اٌلهاٍخ ٚاالِزؾبٔبد 

 اػالْ ؽزٝ فٟ ع١ّغ االػّبي اٌّزؼٍمخ ثبالِزؾبٔبد ٚ اٌّزٕب١٘خ ٚاٌللخ  اٌزبِخ اٌَو٠خ ِواػبح 

  إٌزبئظ .

 ٛفطبء ثىً ّفبف١خ .ْ ؽبي ٚعٛك٘ب ثىً عل٠خ ٚرٖؾ١ؼ األِواعؼخ اٌطؼ 
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 الرابعالفصل 
 

 

 

األفالل١بد  ثؤفًٚ ٌزؾٍِّٟ اٌطالة ٘ٛ رٛع١ٗ اٌى١ٍخ فٟ تاٌطبٌ ٌٍَٛن ِؼب١٠و ف ِٓ رؾل٠لاٌٙل

 ٚاٌزٟ ِٓ ّؤٔٙب اٌَّبّ٘خ فٟ رى٠ٛٓ ّٔٛمط ٠مزلٜ ثٗ ..غ١و٘ب ا١ٌّضبق اٚ ٘نا فٟ اٌٛاهكح ٍٛاء

 

.هطانة ن انعايح ضهىكٍاخان : أوالً   

 

 اٌى١ٍخ لجً ِٓ ػ١ٍٙب إٌّٖٛٓ ٚاٌٍٛائؼ ثبٌمٛاػل االٌزياَ ػٍٟ اٌطبٌت. 

 ًِاٌطالة ٚٚاإلكاه١٠ٓ  اٌّؼبٚٔخ ٚا١ٌٙئخ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ أػٚبء ِٓ وً ِغ ثبؽزواَ اٌزؼب. 

  ٍِّٝزٍىبرٙب وّب ٚر٠ْٛٗ اٌى١ٍخ علهاْ ػٍٝ اٌىزبثخ ِمجٛي غ١و اٌى١ٍخ فّٓ ِّزٍىبداٌؾفبظ ػ 

 ٠ؼبلت ػ١ٍٗ. ٌٍمبْٔٛ فولب مٌه جو٠ؼز

 َاٌى١ٍخ كافً ثٗ َِّٛػ غ١وأِو  اٌمبثٍخ ٌالّزؼبي اٌّٛاك أٚ اٌىؾ١ٌٛبد أٚ اٌّقلهح اٌّٛاك اٍزقلا. 

 ىِالئٗ ِغ اٌزؼبًِ فٟ فؼ١ٍب أٚ الئك ٌفظ١ب غ١و أٍٍٛة أٞ ػٓ رّبِب االِزٕبع ػٍٟ اٌطبٌت 

 غ١و أِو اٌغَل٠خ ٚاالػزلاءاد اٌّٚب٠مبد اٌّزٛاعل٠ٓ ثبٌى١ٍخ وّب أْ  ِٓ أٞ أٚ اٌطالة ِٓ 

 اإلٛالق. ػٍٝ ِمجٛي

 اٌّؾبٙواد ٚ ًؽٚٛه اٌلهٚ ػٓ اٌّلثو االِزٕبع اٚ مٌه ػٍٟ اٌزؾو٠٘ اٚ اٌلهاٍخ ؼط١ًر 

 .اٌى١ٍخ كافً ثٗ َِّٛػ غ١وأِو  ػ١ٍٙب اٌٍٛائؼ ثبٌّٛاظجخ رمٟٚ االفوٜ اٌزٟ اٌغبِؼ١خ ٚاالػّبي

 

رجضأثُاء انًحا نطانةا صهىكٍاخ :ثاٍَاً   
 

 اٌٖواؿ ٠غٛى ال ؽ١ش اٌّؾبٙوح، فٟ رٛاعلٖ ػٍٝ اٌطبٌت أْ ٠ٍَه ٍٍٛوب  َِئٛال  أصٕبء 

 أٚ اٌّؾّٛي ٛي ٌٍٙبرفاٌَّئ   غ١و االٍزقلاَ أٚ إٌَٛ أٚ َِزّو ثْىً اٌؾل٠ش أٚ ا٘بٔخ أؽل أٚ 

 .اٌزلف١ٓ

 ِٓ ٚػ١ٍٗ االِزٕبع ػٓ مٌه اٌّؾبٙواد لبػخ كافً اٌّْوٚثبد ٚ االٛؼّخ رٕبٚي اٌّمجٛي غ١و. 

 َاٚ ثبٌٍفع ٍٛاء وبْ مٌه  َٛءثٚػلَ اٌزؼوٗ ٌُٙ  اصٕبء اٌّؾبٙوح  اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚبءأ اؽزوا 

 .ثبٌفؼً

 

 طالبلل المهنية خالقياتاأل
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 ثزمل٠ُ االٌزياَ ٚ كهاٍٟ ِموه وً فٟ إٌّزظُ ثبٌؾٚٛه االٌزياَ فالي ِٓ اٌَّئ١ٌٛخ ظٙبها 

 .ربَ ثْىًِٕٗ  اٌّطٍٛثخ ٗاٌفوٚ

 ٗىِالئ اٌّؼبٚٔخ أٚ ا١ٌٙئخ أػٚبء أٚ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ أػٚبء ِٓ اٌجٕبء إٌمل ٠زمجً أْ ػٍٝ اٌطبٌت ، 

 . ٠ّٟاألوبك اٌّوّل ِغ ٚاٌزٛإً ؾٚٛهاٌ هف٘ ػلائٟ أٚ ٍٍٛن أٜ ػ١ٍٗ ػلَ اثلاء ٠غت وّب

 

 .انًعًم داخمانطانة  ىكٍاخصه :ثانثاً 
 

 االٌزياَ ثبهّبكاد ِْوف اٌّؼًّ ٚأٍزبم اٌّموه ػٕل اعواء اٌزغبهة . 

 ِٛاك و١ّ١بئ١خ ثلْٚ اّواف ِٕٙلً  فٍٜ أٚ ثبٍزؼّبٌٗ َِّٛػ غ١و عٙبى اٍزؼّبي ػلَ ِؾبٌٚخ

 اٌّؼًّ أٚ اٌؼجش ثّؾز٠ٛبد اٌّؼًّ أ٠ب  وبٔذ.  

 َؽزٝ ٌٛ وبْ اٌجؤبِظ  اٌى١ٍخ ثّؼبًِ اٌّٛعٛكح اٌؾبٍت أعٙيح ِٓ أٞ ػٍٝ ثواِظ أٞ أياي ػل

 .اٍزبم اٌّموه أٚ ِْوف اٌّؼًّ   اٌّطٍٛة ٠َزقلَ ٌلهاٍخ اٌّموه اال ثؼل اٍزْبهح

 َالئمخ غ١و ِٛاك ٗػو ٚ ثبٌّؼًّ اٌؾبٍٛة اعٙيح اٍزقلاَ ػٕل الئك غ١و ٍٍٛن ثؤٞ اٌم١بَ ػل 

 .افالل١ب

 َِضً اٌىؾٛي ٚاٌّقلهاد ِٛاك غ١و ِْوٚػٗ رؤص١و رؾذ اٌّؼبًِ أٚ اٌّغّٛػبد ؽٚٛه ػل. 

 

 االيتحاٌ. داخمانطانة  صهىكٍاخ :راتعاً 
 

  االِزؾبْ فٟ اٌٛلذ اٌّؾلك ٚاالٌزياَ ثمٛاػل االِزؾبْ ؽَت ٛج١ؼزٗ.اٌلفٛي ٌمبػخ 

  ٓػٍٝ اٌطبٌت اٌغًٍٛ فٟ اٌّىبْ اٌّؾلك ٌٗ  ٚارجبع اهّبكاد اٌّوالج١.  

 ًرٍجٌ   ؽبٌخ فٟ ٠ٚٚجٜ فٟ مٌه ٠ْوع اٚ ف١ٙب غْب ٠ورىت أٚ االِزؾبٔبد ثٕظبَ ٛبٌت ٠قً و

 ٌٛائؼ اٌى١ٍخ.   ػ١ٍٗهن أٔٗ أهرىت  فولب ٌٍمبْٔٛ ٠ؼبلت ػ١ٍٗ ؽَت ِب رٕٔ ٠ل ػ١ٍٗ أْ

 

 .واألفكار األراء تثادل احتراو :خايضاً  

 
 اٌى١ٍخ لجً َِّٛع ِٓ هأ٠ٗ ٚأْ ِىفٛي هأ٠ٗ ػٓ اٌزؼج١و فٟ ؽمٗ أْ ٠زؤول أْ ػٍٝ اٌطبٌت 

ٚرْووُٙ فٟ ارقبم  ٙبكفخاٌ ؾٛاهاداٌ رجبكي ػٍٝ اٌطالة رْغغ ، ف١َبٍخ اٌى١ٍخ  ثٙب ٚاٌؼب١ٍِٓ

 .اٌمواهاد

  ١مبرٗرؼٍ رىْٛ أْ ػٍٝ ثٖلق األٍئٍخ ػٍٝ ٚاإلعبثخ اٌّموهاد رم١١ُ فٟ ٠ْبهن أْ ػٍٝ اٌطبٌت 

 .ٚرؾ١َٕٙب اٌّموهاد فٟ ٚاٌٚؼف اٌمٛح ٛٔمب ػٍٝ اٌزؼوف فٟ اٌى١ٍخ ٌَّبػلح ثٕبءح
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 اخامسالفصل 
 

 

 

 

 ؽفبظُٙ ػٍِٝٚملاه  إٌّٙخ اىاء٘ب رٍه أػٚبء ٍٍٛن ٘ٛ اٌّٙٓ ػٍٝ اٌؾىُ فٟ اٌٛؽ١لح اٌطو٠مخ اْ

ً   ِوّل ١ٌىْٛ ٌإلكاه١٠ٓ ٚاٌف١١ٕٓ إٌّٙخ أفالل١بد اٌفًٖ ٘نا ٠ٚملَ .ٚاٌىفبءح ٚاالؽزواَ اٌضمخ ل١ُ  ا 

  ً  ثبٌى١ٍخ. اٌّقزٍفخ اٌفئبد ِغ اٌزؼبًِ فٟ ٌُٙ ِٚوعؼب 

 

 .نهًىظف انضهىن انعاو :أوال

 

 ْاٌؼًّ ٌٚٛائؼ ِؾلك ثبٌمبْٔٛ ٘ٛ ٌّب ٚفمب ٚمٌه ٚأِبٔخ ثللخ بثٙ إٌّٛٛ اٌٛاعجبد ثٕفَٗ ٠ئكٞ أ 

 .اٌّؾلك فٟ اٌٛلذ ٠ٕغي٘ب ٚأْ ٚاٌغّبػ١خ اٌفوك٠خ اٌؼًّ ٚػمٛك

  ِْقبٌفخ أٚ اٌؼًّ اٌزغ١ت ػٓ ؽبٌٗ فٟ اٌّموهح اإلعواءاد زجغ٠ ٚأْ اٌؼًّ ِٛاػ١ل ػٍٝ ٠ؾبفع أ 

 .ِٛاػ١لٖ

 ْثغ١ّغ ٠مَٛ ٚأْ أفوٞ أٞ أ١ّبء أٚ َِزٕلاد أٚ أعٙيح أٚ أكٚاد ِٓ ػٙلرٗ فٟ ِب ػٍٝ ٠ؾبفع أ 

 .ٌَالِزٙب اٌالىِخ األػّبي

 ْثٙب ٠ؼًّ اٌزٟ ٍِٖؾٗ اٌى١ٍخ ٠ؾمك ثّب ِؼُٙ ٠زؼبْٚ ٚأْ اٌؼًّ فٟ ٚىِالءٖ هإٍبءٖ ٠ؾزوَ أ. 

 ْثٗ اٌالئك اٌٍَّه ٠ٍَه ٚأْ اٌؼًّ خٍ وواِ ػٍٝ ٠ؾبفع أ . 

 ْٚإِٔٙب إٌّْؤح ٍالِٗ ػٍٝ ٌٍّؾبفظخ اٌّٛٙٛػخ إٌظُ ٠واػٟ أ. 

 ْأٚ ثطج١ؼزٙب ٍو٠خ ِزٝ وبٔذ ثبٌؼًّ اٌّزؼٍمخ اٌّؼٍِٛبد ٠فْٟ فال اٌؼًّ أٍواه ػٍٝ ٠ؾبفع أ 

 .اٌىزبث١خ ٌٍزؼ١ٍّبد ٚفمب

 ٌٍْم١بَ ٌزؤ١ٍ٘ٗ أٚ ٚصمبف١ب ٚفجوارٗ ١ِٕٙب ِٙبهارٗ ٚرط٠ٛو ٌز١ّٕخ اٌى١ٍخ رٚؼٙب اٌزٟ إٌظُ ٠زجغ أ 

 .اٌّئٍَخ فٟ اٌزمٕٟ اٌزطٛه ِغ ٠زفك ثؼًّ

 ٓكافً االفزالف ٚاٌزٕٛع اؽزواَ ّبِال   ا١ٌّٕٙخ اٌَّبئً وً فٟ اٌؼبَ اٌٖبٌؼ ػٍٝ اٌؾو 

 .اٌَّزف١ل٠ٓ ث١ٓ اٌفوٓ ٌزىبفئ ٚاٌلػٛح اٌّغزّغ

 ُاٌّزبؽخ اإلِىبٔبد ٙٛء فٟ ِّىٕخ فلِخ أفًٚ رمل٠. 

 

 

 

 )انًىظفٍٍ(  االداري نهكادر انًهُح أخاللٍاخ
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 الختصاصً انًكتثاخ وانًعهىياخ انًهٍُح األخاللٍاخ :ثاٍَا  

 

 ٚمٌه، اٌّؼٍِٛبد َِٚزقل١ِٙب ث١ٓ إًٌٛ ؽٍمخ غبٌجب ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّىزجبد فٟ اٌّقزْٖٛ ٠ْىً  

 االٌزياَ ثبألفالقاٌٝ  ػ١ٍُٙ ثبإلٙبفخ ٠ٚزورت .ِٓ اٌَّئ١ٌٛبد اٌؼل٠ل ػ١ٍٙب ِىبٔخ ٠زورت ٠ؾزٍْٛ ٠غؼٍُٙ

  .ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّىزجبد ٌٍّزق١ٖٖٓ فٟ ا١ٌّٕٙخ ثبألفالل١بداالٌزياَ  ٚاٌف١١ٕٓ ٌإلكاه١٠ٓ ا١ٌّٕٙخ

 َٚاٌّؼٍِٛبد اٌّىزجبد ٌّٕٙخ اٌط١جخ ثبٌَّؼخ اال٘زّب . 

 األفىبه اٌّؼٍِٛبد ٚرمل٠ُ اٌٝ إٌٛٛي اربؽخ فالي ِٓ ٚرملِٙب إٌّٙخ ػٓ ثبٌلفبع اٌزؼٙل 

 . اٌّجلػخ ٚاألػّبي

 اٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌَّزف١ل٠ٓ ٌغ١ّغ اٌؼبكٌخ اٌّؼبٍِخ . 

 ِٕٙب ٌٍَّزف١ل٠ٓ ٚرم٠ّٛٙب ٚرمل٠ّٙب اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ اٌؾٖٛي ػٕل االٔؾ١بى ػٓ ٚاالثزؼبك إٌيا٘خ.  

 َاٌّؼٍِٛبد اٌَّزف١لْٚ ِغ اٌزؼبًِ فٟ ٚاٌق١ٕٖٛخ اٌَو٠خ اؽزوا ِٓ . 

 َع١ّغ أّىبٌٗ فٟ اٌّؼٍِٛبرٟ ّٛهٚساٌ ثؾّب٠خ اال٘زّب . 

 ٌٍََّئ١ٌٛٓ ػٕٙب اٌفىو٠خ ٚاٌغٙٛك اٌّؼٍِٛبد ِٖبكه و١بٔبد ل١ّخ ٚاكهان اؽزوا. 

  َأٚ اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد فٟ اٌّزق١ٖٖٓ ِٓ وبٔٛا ٍٛاء ا٢فو٠ٓ ٚللهاد ِٙبهاد اؽزوا 

 . إٌّٙخ ىِالء أٚ اٌَّزف١ل٠ٓ

  ًّلله ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ رٕظُ ٘نٖ اٌزٟ ٚاإلعواءاد ٚاٌّؼب١٠و اٌّؼٍِٛبد اربؽخ ػ١ٍّخ عؼً ػٍٝ اٌؼ 

 ٚاٌْفبف١خ اٌٛٙٛػ ِٓ وج١و

 ػٍٝ َِزّو ٚاٛالػُٙ ثْىً اٌَّزف١ل٠ٓ ٠ملِٙب اٌزٟ اٌْىبٚٞ ِغ ٚثؼلاٌخ ٍو٠غ ثْىً ٌزؼبًِا 

 .اٌْىبٚٞ ٘نٖ ِؼبٌغخ فٟ اٌزطٛهاد

  ٌؾبعبد فٟ االٍزغبثخ َِئ١ٌٛبرُٙ رؾذ اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد ٚفلِبد أٔظّخ فبػ١ٍخ ِٓ اٌزؤول 

 .اٌّزبؽخ اٌّٛاهك ٙٛء فٟ اٌَّزف١ل٠ٓ

  اٌٍّى١خ ؽمٛق ٚؽّب٠خ ِواػبح ِغ ٌّؼٍِٛبد ا ِٓ اٌَّزف١ل٠ٓ ٚا٘زّبِبد ؽبعبد ػٓ اٌلفبع 

 .اٌفىو٠خ

  ِؼبهفُٙ ٌزؾ١َٓ َِزٜٛ اكاه٠خ َِئ١ٌٛبد ػ١ٍُٙ  اٌن٠ٓ أٌٚئه ٚثقبٕخ اٌيِالء رْغ١غ 

 .ػ١ٍٙب ٚاٌّؾبفظخ ا١ٌّٕٙخ ٚللهارُٙ
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 السادسالفصل 
 

 

مٛا١ٔٓ ٍٚفمب  ٌ ٙبٚرؤ١ِٓ ِْٕآرى١ٍخ ثبٌ ٌٍؼب١ٍِٓ ٚاٌلاه١ٍَٓالِخ آٌِ ٚرٛفو األاألفالل١خ   ٘نٖ إٌّٙخ

 فٟ اٌٍَٛن اٌؼبَ. ٌخ ٚاٌّئصوحٟٚٚ٘ ِٓ اٌّٙٓ اٌَّئ ٍٛائؼاٌٚ

 
 .انحرس انجايعًانضهىن انعاو أوالً : 

 

 ْاٌؼًّ ٌٚٛائؼ ِؾلك ثبٌمبْٔٛ ٘ٛ ٌّب ٚفمب ٚمٌه ٚأِبٔخ ثللخ بثٙ إٌّٛٛ اٌٛاعجبد ثٕفَٗ ٠ئكٞ أ 

 .اٌّؾلك فٟ اٌٛلذ ٠ٕغي٘ب ٚأْ

  ِْقبٌفخ أٚ اٌؼًّ اٌزغ١ت ػٓ ؽبٌٗ فٟ اٌّموهح اإلعواءاد زجغ٠ ٚأْ اٌؼًّ ِٛاػ١ل ػٍٝ ٠ؾبفع أ 

 .ِٛاػ١لٖ

 ْثغ١ّغ ٠مَٛ ٚأْ أفوٞ أٞ أ١ّبء أٚ َِزٕلاد أٚ أعٙيح أٚ أكٚاد ِٓ ػٙلرٗ فٟ ِب ػٍٝ ٠ؾبفع أ 

 .ٌَالِزٙب اٌالىِخ األػّبي

 ْثٙب ٠ؼًّ اٌزٟ ٍِٖؾٗ اٌى١ٍخ ٠ؾمك ثّب ِؼُٙ ٠زؼبْٚ ٚأْ اٌؼًّ فٟ ٚىِالءٖ هإٍبءٖ ٠ؾزوَ أ. 

 ْثٗ اٌالئك اٌٍَّه ٠ٍَه ٚأْ اٌؼًّ خٍ وواِ ػٍٝ ٠ؾبفع أ . 

 ْٚإِٔٙب إٌّْؤح ٍالِٗ ػٍٝ ٌٍّؾبفظخ اٌّٛٙٛػخ إٌظُ ٠واػٟ أ. 

 ْأٚ ثطج١ؼزٙب ٍو٠خ وبٔذِزٝ  ثبٌؼًّ اٌّزؼٍمخ اٌّؼٍِٛبد ٠فْٟ فال اٌؼًّ أٍواه ػٍٝ ٠ؾبفع أ 

 .اٌىزبث١خ ٌٍزؼ١ٍّبد ٚفمب

 ٌٍْم١بَ ٌزؤ١ٍ٘ٗ أٚ ٚصمبف١ب ٚفجوارٗ ١ِٕٙب ِٙبهارٗ ٚرط٠ٛو ٌز١ّٕخ اٌى١ٍخ رٚؼٙب اٌزٟ إٌظُ ٠زجغ أ 

 .اٌّئٍَخ فٟ اٌزمٕٟ اٌزطٛه ِغ ٠زفك ثؼًّ

 ٓكافً االفزالف ٚاٌزٕٛع اؽزواَ ّبِال   ا١ٌّٕٙخ اٌَّبئً وً فٟ اٌؼبَ اٌٖبٌؼ ػٍٝ اٌؾو 

 .اٌَّزف١ل٠ٓ ث١ٓ اٌفوٓ ٌزىبفئ ٚاٌلػٛح اٌّغزّغ

 ُاٌّزبؽخ اإلِىبٔبد ٙٛء فٟ ِّىٕخ فلِخ أفًٚ رمل٠. 

 

 

 

 

 انحرس انجايعً  أخاللٍاخ
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 .ثاٍَا :األخاللٍاخ انًهٍُح انحرس انجايعً 
 

  ٟاٌّىبرت، اٌّؼبًِ، اٌمبػبد، ٚاٌّّزٍىبد األفوٜ(ِٓ ) اٌى١ٍخ رؤ١ِٓ ِّزٍىبد اٌَّبّ٘خ ف. 
  ٚاألِٓ.زطج١ك اعواءاد اٌَالِخ االٌزياَ اٌلائُ  ث 

  ٍٝفالي رؤ١ِٓ إٌّبؿ إٌّبٍت  ى١ٍخَِبػلح اٌطالة ٚاألٍبرنح ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌاٌؼًّ ػ ِٓ. 

   ٚاهّبكُ٘ ٌٍٕٛٛي اٌٝ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ثبٌي٠بهح اٌيائو٠ٓ اثواى ؽَٓ اٌّؼبٍِخ ػٕل اٌزؼبًِ ِغ. 

 اٌّملِخ ٚارقبم ِب ٠ٍيَ ِٓ اعواءاد . اٌزؼبًِ ثغل٠خ ِغ اٌْىب ٞٚ 

 ٚ اٌؾوٓ ػٍٝ ٍالِخ ا١ٌَبهاد ِٓ اٌَولخ ِٓ فالي ِزبثؼزٙب ٚرٕظ١ُ رٕظ١ُ ؽووخ اٌّوٚه

 ِٛالفٙب.

 أػّبي اٌْغت ِّٚبهٍخ اٌٍَٛو١بد ا١ٌَئخ ِؼبٌغخ اٌظٛا٘و ا١ٌَئخ ِٕٚغ ؽلٚس  . 

  . ٓاٌزؼبْٚ ِغ وبفخ اإلكاهاد ػٕل البِخ اٌفؼب١ٌبد ٚإٌّبٍجبد ٚٚٙغ فطٜ اٌزؤ١ِ 

  ٗٔاإلّواف ػٍٝ أعٙيح اإلٛفبء ١ٕٚبٔزٙب ٚاٌزؤول ِٓ ٕالؽ١زٙب كائّب ٌٍغوٗ اٌّؼلح ِٓ ّؤ

 ١ًٌَٙ إٌٛٛي ا١ٌٙب. ٚرٛى٠ؼٙب فٟ أِبوٓ ِٕبٍجخ

  ٍبػبد اٌلٚاَ اٌوٍّٟاالٌزياَ  ثبٌؼًّ فالي. 

  ِٓ ٌزؤ١ِٓ  لفً األثٛاة ٚاٌْجبث١ه ٚاألٔٛاه ٚا١ٌّبٖ ١ِٛ٠ب ثؼل االٔزٙبء ِٓ اٌلٚاَ اٌوٍّٟ اٌزؤول

 ِوافك اٌى١ٍخ
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 السابعالفصل 
 

 

 

 ػ١ٍٙب ٠ؼٕٟ اإلللاَ اٌزٟ ٚاٌّؾبم٠و اٌَّبٌه ِٓ عٍّخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ اٌؼ١ٍّخ األِبٔخ ِفَٙٛ رؾذ ٠ٕطٛٞ

. ٚػ١ٍٗ فبْ اٌى١ٍخ ِٓ فالي ٘نا ا١ٌّضبق روٍٟ لٛاػل اٌؼٍّٟ ٚاٌجؾش ١ُاٌزؼٍ خِٕٙ ٌْوف ٚأزٙبوب   ِؾظٛها  

  .ٍٍٚٛو١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 

 .: أخاللٍاخ انثاحث انعهًً أوالً 
 

 ٗثؾىُ أٍبٍٝ أفاللٝ زياَوبٌ ٚاإلَٔب١ٔخ ٚاٌّغزّغ اٌّؼوفخ ٠ف١ل ٌّب ثؾٛصٗ ػٍٝ اٌجبؽش أْ ٠ٛع 

 .ٚظ١فزٗ

 َِزؼّلا   أٚغ١و ِزؼّلا   مٌه وبْ ٍٛاء ٕبؽجٙب ثمٖل ٠قً ثّب إٌّمٌٛخ إٌٖٛٓ ثزو ػل. 

 ٌٝجٌ أٜ ثلْٚ ِفِٙٛب   االلزجبً ِٚملاه ٚٚاٙؾب   ِؾلكا   اٌّٖله ٠ىْٛ أْ ٠غت االلزجبً ف 

 .غّٛٗ أٚ 

 ِٝواعغ رنوو ٚال ا١ٌٙب اٌوعٛع ِٓ رّىٓ ٚثللخ ربِخ ثؤِبٔخ اٌّواعغ رنوو اٌّواعغ اٌٝ اإلّبهح ف 

 .اٙبف١خ لواءح لبئّخ ثبػزجبه٘ب اال اٍزقلاِٙب ٠زُ ٌُ

 ٌٍَّٝزمٖٝ اإل٠ؾبء ػٓ رّبِب   االثزؼبك ِغ ٚاألِبٔخ ٚاٌٖلق اٌللخ رواػٝ ا١ٌّلا١ٔخ اٌج١بٔبد عّغ ف 

 .ثبإلعبثخ ُِٕٙ

 ٝٚاٌزؾ١ٍالد اٌؾَبثبد ِٓ أوضو ٌٍغ١و ٠َٕل ٚال ثبٌزؾ١ًٍ ثٕفَٗ اٌجبؽش ٠مَٛ اٌج١بٔبد رؾ١ًٍ ف 

 ٚاالٍزٕزبط ٚاٌّمبهٔخ ٚاٌزم١١ُ اٌزف١َو أِب.األؽٛاي وً فٝ ا٢الد ثٙب رمَٛ أْ ٠ّىٓ اٌزٝ اٌول١ّخ

 .اٌجبؽش َِئ١ٌٛخ وٍٙب فزٍه ٚاٌزٕظ١و

 ٍِّٝب ِْزووخ ػ١ٍّخ ِْبه٠غ ثزٕف١ن اٌم١بَ اٌٛاؽل األوبك٠ّٝ اٌمَُ كافً اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛ ػ 

 .اٌجؼ٘ ثؼٚٙب فلِخ فٝ اٌزقٖٖبد ث١ٓ اٌزلافً رٛظ١ف ػٍٝ ٠ْٚغغ ِز١ّيح أثؾبصب   ٠ٕزظ

 ٍٝاٌّز١ّيح األثؾبس ٚرٛى٠غ ْٔو اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛ ػ. 

 ْاألثؾبس ٘نٖ رؼىٌ  ثؾ١ش ا١ٌّّيح ّق١ٖزٙب ألثؾبصٗ رىْٛ أْ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛ ٠ؾوٓ أ 

 .رقٖٖٗ ِٛٙٛع فٝ اٌفىو٠خ ٚأٛوٚؽبرٗ ٕبؽجٙب فٍَفخ

 

  انعهًً انثحث أخاللٍاخ
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 ْ٠لهٍٗ ثّب ل١ٍٍخ ٌٚٛ ٍٕخ ماد ٚكهاٍبرٗ أثؾبصٗ رىْٛ أْ اٌٝ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛ ٠َؼٝ أ ِٓ 

 .اٌؼ١ٍّخ اٌَّبلبد

 اػبكح اٌجبؽض١ٓ ِٓ رّىٓ وبف١خ ثزفب١ًٕ اٌجؾش ٚوزبثخ ٚاٙؼ ّىً فٟ اٌج١بٔبد رمل٠ُ ٠غت 

 .إٌزبئظ ِٓ ٚاٌزؾمك ٌزغبهةا

 ٌٍّٟغبٍِخ ٚٙغ األٍّبء ػٓ ٚاالثزؼبك ثللخ اٌّْزوو١ٓ أكٚاه ر١ٙٛؼ ٠غت اٌّْزووخ اٌجؾٛس ف 

 .ٌٍّؼبٚٔخ أٚ

 أْ ٠ٚغت فمٜ فىوٖ ٚػٍّٗ اال ٌٕفَٗ اٌجبؽش ٠َٕت فال ٚاٌّئٌفبد اٌجؾٛس رٕف١ن فٟ اٌؼ١ٍّخ األِبٔخ 

ً   ا٢فو٠ٓ ِٓ االٍزفبكح ِملاه ٠ىْٛ ً   ِؼوٚفب    . ِٚؾلكا 

 اٌّؾ١طخ اٌؾل٠ضخ ثبألٚٙبع ٠ٍّٛا ؽزٝ اٌطالة ػٍٝ اٌّموهح اٌّئٌفبد فٟ اٌج١بٔبد رؾل٠ش. 

 

 االشراف عهى انرصائم انعهًٍح.ثاٍَا  : أخاللٍاخ 

  رمل٠ُ اٌّؼٛٔخ اٌؼ١ٍّخ اٌّمٕٕخ ٌٍطبٌت ٚاٌزٟ ال رىْٛ أوضو ِّب ٠غت فال ٠زؾًّ اٌطبٌت

 َِئ١ٌٛزٗ، ٚال رىْٛ ألً ِّب ٠غت فال ٠َزف١ل اٌطبٌت ِٓ أٍزبمٖ.

  ػٍٝ اٌم١بَ ثجؾضٗ رؾذ اّواف األٍزبم. اٌطبٌتاٌزؤول ِٓ للهح 

  ٍّٟاٌغ١ل فٟ اٌطبٌت.ر١ّٕخ فٖبي اٌجبؽش اٌؼ 

 ٚ لواه ِٛٙٛع اٌجؾش.ااٌزٛع١ٗ اٌّقٍٔ ٚاأل١ِٓ فٟ افز١به 

 .اٌزؤو١ل اٌَّزّو ػٍٝ األِبٔخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌَو٠خ 

 .رؤ١ً٘ اٌطبٌت ػٍٝ رؾًّ َِئ١ٌٛخ ثؾضٗ ٚرؾ١ٍالرٗ ٚٔزبئغٗ ٚاالٍزؼلاك ٌٍلفبع ػٕٙب 

  ؾًّ ٔز١غخ زاٌجؾش ػٍٝ أْ ٠رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ اٌزم١١ُ اٌَّزمً ٚاالفز١به اٌؾو أصٕبء رٕف١ن

 لواهٖ.

   لػٟ ٌالّزوان فٟ اٌؾىُ اٌزم١١ُ اٌلل١ك ٚاٌؼبكي ٌٍجؾٛس ٍٛاء اٌزٟ ٠ْوف ػ١ٍٙب أٚ اٌزٟ ٠

 ػ١ٍٙب.

  ػلَ االٔيالق اٌٝ ٍٍٛو١بد اثزياى أٚ امالي أٚ ا٘بٔخ ٌٍطبٌت ٚرَف١ٗ للهارٗ ٍٛاء أصٕبء

قً ثَّئ١ٌٛزٗ اٌقٍم١خ اىاء اٌجؾش أٚ فٟ عٍَبد إٌّبلْخ اٌؼ١ٍٕخ ٌٍوٍبئً، ثطو٠مخ ر

 اٌّؼوفٟ ٚاٌقٍمٟ ا١ٌٍَُ ٌٍطبٌت. اٌَّبّ٘خ فٟ إٌّٛ
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  ًاالفز١به اٌّزٛاىْ ٌٍغبْ إٌّبلْخ ٚاٌؾىُ ػٍٝ اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ ٚأ٠ٚب ػٕل رْى١

 االِزؾبْ اٌزؤ١ٍٟ٘ كْٚ افز١به لبئُ ػٍٝ ِؼب١٠و غ١و ػ١ٍّخ ٚغ١و رق١ٖٖخ.  

 ٗاٌؼٍّٟ ِغ وبفخ األٍبرنح ثبٌمَُ اٌؼٍّٟ ٚفبهط اٌمَُ  اٌزوؽ١ت ثبٍزفبكح اٌطبٌت ٚاؽزىبو

 كْٚ غٚبٙخ أٚ ؽَب١ٍخ ِٓ األٍبرنح اٌّْوف١ٓ ػٍٝ اٌطبٌت.

  اٌطالة رفٛق للهح األٍزبم اٌغبِؼٟ ػٍٝ ِزبثؼزُٙ  ػلكػٍٝ ػلَ لجٛي اإلّواف ِٓ

 ٚرٛع١ُٙٙ ثْىً ع١ل.
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 الثامنالفصل 
 

 

 
 ٚافزواػبد ٚف١ٕخ أكث١خ أ١ّ٘خ ٔزبط اٌؼمً اٌجْوٞ ِٓ ِئٌفبد اىكاكد اٌجْوٞ اٌفىو رملَ ِغ

 اٌؾمٛق ِٓ عل٠ل ٔٛع ظٙٛه اٌٟ أكِّٞب   و١ٖاٌٖٕبػٟ ٚغ أٚ إٌٙلٍٟ اٌّغبي فٟ ٍٛاء ِٚجزىواد

 .  اٌفىو٠خ اٌٍّى١خ ثؾمٛق ٠َّٝ

 

 .انًهكٍح انفكرٌح حمىق أوالً:

 ْٔو ثلْٚ أٔٗ ام ، اٌؾمٛق ثبلٟ ِٕٗ رزفوع اٌنٞ األٍبٍٟ اٌؾك ٘ٛ إٌْو ؽك جو٠ؼز :انُشر حك 

 .ب  ِؼوٚف اٌؼًّ ٠ىْٛ ال اٌغّٙٛه ٌٝا ٌٕٚٚٛٗ اٌؼًّ

 أْ ٚؽلٖ ٌٍّئٌف ك٠ؾ أٔٗ أٞ :انطرق انًتىفرج تكم وَشرِ انعًم وتضجٍم وانطثاعح انُضخ حك 

 اٌؾك ٕ٘ب ٌٍّئٌف ٠ٚىْٛ ِوح، ألٚي اٌغّٙٛه ٌٝا ٠ّٗٚرمل ٚػوٙٗ ػٍّٗ اٍزغالي ٛو٠مخ لك٠ؾ

 أٚ ِبكٞ جليث ٚؽلٖ،ٍٛاء ٘ٛ لك٘ب٠ؾ اٌزٟ ثبٌطو٠مخ ٌٍغ١و ٘نا ؽمٗ ِّبهٍخ ِٕغ أٚ اعبىح فٟ

 .ثلْٚ

 ٌغخ اٌٝ ِوح أٚي ٌٍغّٙٛه ثٙب للَ اٌزٟ األ١ٍٕخ ٌغزٗ ِٓ اٌّٖٕف روعّخ أٞ انترجًح: حك 

 اٌّئٌف أْ ام اٌّئٌف ِٓ َِجك امْ ثلْٚ ػًّ أٜ روعّخ ٠غٛى ال أٔٗ مٌه ِٚؼٕٝ ، أفوٜ

 .ٌغخ ثؤٞ اٌؼًّ ثزمل٠ُ ثؾمٗ زفع٠ؾ

 رؾ٠ٛو ِضً افو ْىًٌ األٍٕٝ إٌّزظ ّىً رغ١١و ؽك ٚ٘ٛ :آخر إنى شكم يٍ انتحىٌر حك ٔٔ 

 .َِوؽٟ ؤٕ آفو ّىًٌٝ ا وزبة ِٓ لٖخ

 

 .انًهكٍح انفكرٌح حمىق نحًاٌح انكهٍح تتثعها انتى االجراءاخثاٍَاً:

 

 اٌى١ٍخ ثّؼبًِ ٌٟ اٌقبٓا٢ اٌؾبٍت أعٙيح ػٍٝ اٌّوفٖخ غ١و اِظجواٌ اٍزقلاَ اٌى١ٍخ رؾظو  

 .ثٙب اٌؼب١ٍِٓ أٚ

 ٌَؾّب٠خ اٌّئٌف ػٍٝ ؽمٛق اػزلاءا ٠ْىً ثّب اٌّٖٕفبد ثَٕـ ثبٌى١ٍخ ٌٍؼب١ٍِٓ ػاٌَّب ػل 

 .ٚاألكث١خ اٌؼ١ٍّخ اٌّٖٕفبد

 ٌٍطبٌت ٠ز١ؼ ِّب ِىزجخ اٌى١ٍخ فٟ اٌلهاٍٟ ثبٌّٕٙظ اٌّزؼٍمخ اٌّواعغ ِٓ أ١ٍٕخ َٔـ ػلح رٛف١و 

 ػ١ٍٙب. اٌّزؼبهف اٌىزت اٍزؼبهح ِواػبح ّوٚٛ ِغ اٍزؼبهرٙب أٚ اٌّىزجخ كافً لوأرٙب

 وحمىق انًهكٍح انفكرٌح  أخاللٍاخ
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 اٌّزؼبهف إٌَجخ فٟ ؽلٚك اٌى١ٍخ ثّىزجخ اٌلها١ٍخ اٌىزت ِٓ ٕفؾبد ز٠ٖٛوث ٌٍطالة ػاٌَّب 

 ٌٍطبٌت اٌْقٖٟ ٌإلٍزقلاَ ٚمٌه ٌٍّئٌف،اٌفىو٠خ  اٌٍّى١خ ؽمٛق ػٍٝ رؾبفع ٚاٌزٟ ػ١ٍٙب

 .ٌٍلهاٍخ

 ٓاٌزياُِٙ ثبٌٚٛاثٜ ٌّواػبح اٌّىزجخ ػٍٝ ٌٍّزوكك٠ٓ اهّبكاد ٚٙغ ػٍٝ اٌى١ٍخ رؾو 

 .اٌفىو٠خ اٌٍّى١خ لبْٔٛ فٝ ػ١ٍٙب إٌّٖٛٓ

 اٌىزت أٚ اٌّواعغ اٌؼ١ٍّخ ِٓ ًاإللزجب ػ١ٍّبد رٛص١ك فٟ ثٙب ػاٌَّّٛ اٌؼ١ٍّخ اٌمٛاػل ارجبع 

 فٟ ِْٕٛهح وبٔذ ٍٛاء ٌٍغ١و، ِمبالد وزبثبد أٚ أٚ ٚصبئك أٞ أٚ اٌؼ١ٍّخ اٌوٍبئً أٚ اٌلها١ٍخ

 . )اٌؼ١ٍّخ اٌوٍبئً( ِْٕٛهح غ١و أٚ ِؾفً ػٍّٟ أٚ ِئرّواد أٚ ِىزجبد

 اٌفىو٠خ اٌٍّى١خ ٌٍؾفبظ ػٍٟ اٌؼ١ٍّخ اٌجؾٛس اعواء فٟ اٌؼٍّٟ اٌجؾش أفالل١بد ٌغٕخ ٙٛاثٜ ارجبع 

 .اٌجؾٛس فٟ
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 التاسعالفصل 
 

 

 

 ٠زؾٍٝ أْ ػ١ٍٗ ٠غت فبٔٗ ناٌ اٌّغزّغ فٝ ا  ِئصو ا  ػٚٛ ٌٗ خٚٔاٌّؼب ٚا١ٌٙئخ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛ اْ

  اٌّغزّغ فلِخ فٝ رَُٙ اٌزٟ ثبألفالل١بد

 ٠ؼٍّٗ ٌٍطالة ِب هثٜ فالي ِٓ اٌّغزّغ ارغبٖ ثّٙبُِٙ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ أػٚبء ل١بَ ٠زطٍت 

 ِٕٙب ٠ؼبٟٔ اٌزٟ ٚػٍّٗ ٌٍّْىالد عٙلٖ ِٓ وج١وا   عيءا   األٍزبم ٠قٖٔ ٚأْ اٌّغزّغ ثبؽز١بعبد

 . اٌّغزّغ

 ْٚري٠ٚلُ٘ اٌّغزّغ ٠ؾزبعٙب اٌزٟ اٌجْو٠خ اٌطبلبد اػلاك ػٍٝ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛ ٠ؾوٓ أ 

 .اٌّزغلكح ٚاٌقجواد اٌّؼبهف ثؤؽلس

 ْفٟ اٌّغزّغ اٌؼًّ ثٛالغ ٚهثطٗ اٌزطج١مٟ اٌجؾش ر١ّٕخ ػٍٝ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛ ٠ؾوٓ أ . 

 ًّاٌّجبّو اٌزفبػً اٌٝ رئكٞ ٚاٌزٟ اٌّقزٍفخ اإلٔزبع١خ اٌّئٍَبد ِغ اٌوٚاثٜ خرم٠ٛ ػٍٝ اٌؼ 

 .اٌّئٍَبد ٘نٖ اٌزٟ رٛاعٗ اٌّْىالد ؽً فٟ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ أػٚبء ٠َُٙ ثؾ١ش ث١ّٕٙب

 ٍٝر١ّٕخ فٝ أٚال ١ٌَُٙ ٚافالٓ ثؤِبٔخ ٚاٌطالثٝ اٌؼٍّٝ ػٍّٗ أكاء اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ػٚٛ ػ 

 اٌفبػٍخ ػٍٝ اٌّْبهوخ للهح األوضو اٌّٛا١ٕٛٓ رقو٠ظ فٝ صب١ٔب   ١ٌَُٚٙ اإلَٔب١ٔخ، اٌّؼوفخ

 .اٌّغزّغ فٝ ٚاإل٠غبث١خ

 ٜػِّٛب ، اٌّغزّغ ِٛاهك ِؾلٚك٠خ ِغ فٖٕٛب   اٌّغزّغ، ثبؽز١بعبد ٠جؾضٗ أٚ ٠ؼٍّٗ ِب هث 

 ٠قلَ ثّب اٌّجبّو اٌزله٠ٌ ػٚٛ ١٘ئخ ٚػٍُ ٚفىو عٙل ِٓ األوجو اٌغيء ٛظ١فر ٠ّٕٙب ٚثبٌزبٌٝ

 .اٌّغزّغ

 ًٚارمبْ، ثبفالٓ ثٙب ٚاٌم١بَ هؽت ثٖله اٌغبِؼخ ثْئْٛ إٌٙٛٗ فٝ ا١ٌٗ إٌَّلح اٌّٙبَ رمج 

 .ِٓ ِٙبَ ا١ٌٗ ٠َٕل ِب رٕف١ن ػٓ أٚاٌّْىالد اٌٖؼٛثبد رؼٛلٗ ٚأال

 ًاٌّقزٍفخ ِٛالؼٗ فٟ ٠ٚؼٍّْٛ اٌّغزّغ فٟ ٠ؼ١ْْٛ اٌن٠ٓ ٛالثٗ ٌلٜ اٌفبٍٙخ اٌّغزّغ ل١ُ غو . 

 .اٌَّزمجً ِٛاٛٓ ّق١ٖبد ثٕبء فٟ رَُٙ اٌزٟ ثبٌقجواد ري٠ٚلُ٘ فٟ مٌه ٠زّضًٚ

 

 

 

 

  اخاللٍاخ انًهُح اتجاِ انجايعح وانًجتًع
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 العاشرالفصل 

 
 

 

  َاٌّّبهٍبد اٌظبٌّخ، ٚرزٛافو اٌفوٓ  ثبألفالق ٠َُٙ فٝ رؾ١َٓ اٌّغزّغ وىً، فززواعغاالٌزيا

اٌّزىبفئخ ٌٍٕبً، ٚرٕفن األػّبي ثٛاٍطخ األػٍٝ وفبءح، ٚرَزقلَ اٌّٛاهك اٌّؾلٚكح ف١ّب ٘ٛ أوـضو 

 ٔفؼـب ، وً ٘نا ٚغ١وٖ ٠زؾمك اما اٌزيَ اٌغ١ّغ ثبألفالق .

   االٌزياَ ثؤفالل١بد اٌؼًّ ٠َُٙ فٝ ١ّٛع اٌوٙب االعزّبػٝ  ث١ٓ غبٌج١خ إٌبً وٕز١غخ ٌؼلاٌخ

 اٌزؼبًِ ٚاٌّؼبِالد ٚاٌؼمٛك ٚإٍبك األػّبي ٚرٛى٠غ اٌّىبفئبد ٚهثٜ اٌلفٛي ثبٌّغٙٛك

  ٍٝأفالل١بد اٌؼًّ رلػُ اٌج١ئخ اٌّٛار١خ ٌوٚػ اٌفو٠ك ٚى٠بكح االٔزبع١خ، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٛك ثبٌٕفغ ػ 

 اٌفوك ٚػٍٝ إٌّظّخ ٚػٍٝ اٌّغزّغ .

  ْٛاكاهح أفالل١بد اٌؼًّ ثىفبءح رْؼو اٌؼب١ٍِٓ ٚاألٍبرنح ثبٌضمخ ثبٌٕفٌ، ٚاٌضمخ فٝ اٌؼًّ ٚثؤُٔٙ ٠مف

ػٍٝ أهٗ ٍٕجخ ٚٔـي٠ٙخ ّٚو٠فخ، ٚوً ٘نا ٠مًٍ اٌمٍك ٚاٌزٛرو ٚاٌٚغٛٛ ٠ٚؾمك اٌّي٠ل ِٓ 

 االٍزمواه ٚاٌواؽخ إٌف١َخ .

 ٠ئِٕٙب ٙل اٌّقبٛو ثلهعخ وج١وح، ؽ١ش ٠ىْٛ ٕ٘بن  اٌّئٍَخ اٌؼ١ٍّخٝ فٝ اْ االٌزياَ اٌقٍم

اٌزياَ ثبٌْوػ١خ، ٚاثزؼبك ػٓ اٌّقبٌفبد، أٚ اٌغوائُ، ٚاٌزَّه ثبٌمبْٔٛ، فبٌمبْٔٛ ِٓ لجً ِٚٓ ثؼل 

 ١ٌٌ اال ل١ّخ أفالل١خ. 

  ٜز١ّٕخ اٌجْو٠خ، اٌٙبِخ ِضً ثواِظ اٌ االٌزياَ ثؤفالل١بد اٌؼًّ ٠لػُ ػلكا  ِٓ اٌجواِظ األفو

ٚثواِظ اٌغٛكح اٌْبٍِخ، ٚثواِظ اٌزقط١ٜ اإلٍزوار١غٟ، ٚوً ٘نا ٠ٖت فٝ ارغبٖ كػُ اٌى١ٍخ 

 ٚر١ّٕزٙـب ٚٔغبؽٙب .

  اْ االٌزياَ ثّٛاص١ك أفالل١خ ٕبهِخ ٠لفغ اٌّزؼب١ٍِٓ اٌٝ اٌٍغٛء فٝ رؼبِالرُٙ اٌٝ اٌغٙبد

اٌٖؾ١ؾخ فٝ ٛوك اٌّّبهٍخ ا١ٌَئخ ِٓ اٌٍّزيِخ أفالل١ب ،  ٚثبٌزبٌٝ رٕغؼ اٌّّبهٍخ اٌغ١لح أٚ 

 ٍبؽخ األػّبي .

  

 انفىائد  انًترتثح عهى االنتزاو تأخاللٍاخ انًهُح 
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