
  ػهى االعزًبعػهى االعزًبع  فيفي  اإلعبسح األسبسيخاإلعبسح األسبسيخ

 .و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ ثزٌٛٔ: انًؤسسبد

  آكاة، الزظبك ٚرظوف، اٌجبوبٌٛه٠بد األفوٜ:  انجبكبنٕريب انًطهٕثخ

يٓسف انزكٕيٍ في ػهى االعزًبع إنٗ رًكيٍ انطبنت يٍ يؼزفخ َظزيخ ثًرزهف انُظزيبد انسٕسيٕنٕعيخ انزي فسزد رطٕر انًغزًؼبد 

كًب يسؼٗ إنٗ إكسبة انطبنت  يؼزفخ ثزمُيبد انجحش ٔيُبْغّ ٔأزٔاد عًغ . ٔحههذ انظٕاْز االعزًبػيخ ٔانؼاللبد ثيٍ األفزاز

انًؼطيبد نزًكيُّ يٍ انميبو ثبنجحٕس انًيساَيخ ثٓسف زراسخ انظٕاْز االعزًبػيخ ٔفًٓٓب ٔرفسيزْب 

يحزٕٖ انزكٕيٍ  

انسساسي األٔل  نهزكٕيٍ في ثميخ انسساسيبدانًحزٕٖ انؼبو 

 

 ٠زُ فالي اٌَلاٍٟ اٌضبٟٔ رله٠ٌ ػٍُ إٌفٌ االعزّبػٟ

 ٚاٌضبٌش ٚاٌواثغ اٌضبٟٔ اد٠زٛاطً رله٠ٌ إٌظو٠بد فالي اٌَلاٍٟٚ

ثبٌزوو١ي ػٍٝ إٌظو٠بد ا١ٌٌٍَٛٛٛع١خ اٌىال١ٍى١خ  صُ ِبثؼل 

 اٌىال١ٍى١خ صُ اٌّؼبطوح

 

٠ؼٛع ِلفً إٌٝ اإلرٌٕٛٛع١ب ِٚلفً إٌٝ اٌل٠ّغواف١ب ثّلفً إٌٝ 

 االلزظبك ٚاإلؽظبء اٌٛطفٟ فالي اٌَلاٍٟ اٌضبٟٔ

:٠زُ اٌزقظض فالي إٌَخ اٌضبٌضخ فٟ أؽل اٌٍَّى١١ٓ اٌزب١١ٌٓ  

ػٍُ اعزّبع اٌشغً ٚاٌز١ّٕخ ٚاٌج١ئخ-  -  

ػٍُ اعزّبع اٌضمبفخ ٚاٌؼبئٍخ ٚاالرظبي-  -  

انضٕار

ة 
انٕحساد انزؼهيًيخ  اانؼُبطز انًكَٕخ نٓب األرطسح  

3 7 

 1إٌظو٠بد ا١ٌٌٍَٛٛٛع١خ

ِلفً ػبَ ٌٕشأح ػٍُ )

  (االعزّبع

انُظزيبد 
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 2إٌظو٠بد ا١ٌٌٍَٛٛٛع١خ

اٌّفب١ُ٘ اٌىجوٜ فٟ ػٍُ )

(االعزّبع  

2 5 

 1إٌّٙظ اٌىّٟ 

  

 انًُبْظ
 1ِٕٙظ اٌى١فٟ ال

1 5 

ِلفً إٌٝ اإلرٌٕٛٛع١ب 

 ٚاألٔزوٚثٌٛٛع١ب

 

 

ػهٕو اإلَسبٌ 

 ٔانًغزًغ
 ِلفً إٌٝ اٌل٠ّغواف١ب

 7 2 ٠زٛاطً اٌزى٠ٛٓ فٟ ٘نٖ اٌٛؽلاد فٟ ثم١خ اٌَلا١ٍبد

٠زُ اٌزى٠ٛٓ فٟ ٚؽلر١ٓ أٚ أوضو ِٓ ث١ٓ 

 ، اإلػال١ِخ،اإلٔم١ٍي٠خ : اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ

 ، صمبفخ اٌّؤٍَخؽمٛق اإلَٔبْ
 

د 
سا

ح
ٕ
ان

خ 
مي

ألف
ا

 

رزغ١و اٌٛؽلاد االفز١به٠خ ِٓ ٍلاٍٟ إٌٝ آفو ٠ّٚىٓ موو أِضٍخ ػّب 

: رٛفوٖ إؽلٜ اٌّؤٍَبد فالي اٌَلاٍٟ اٌضبٟٔ 

ِلفً إٌٝ ػٍُ اعزّبع اٌّؾ١ؾ     - 

ِلفً إٌٝ ػٍُ اعزّبع اٌؼًّ - 

ِلفً إٌٝ ػٍُ اعزّبع االرظبي - 

اٌز١ٙئخ اٌزواث١خ  - 
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رسرس كم يؤسسخ ٔحسريٍ اذزيبريزيٍ ْٔي 

 :يرزهفخ يٍ يؤسسخ إنٗ أذزٖ، أيضهخ 

 اٌزبه٠ـ اٌّؼبطو ٌزٌٛٔ ٚاٌّغوة اٌؼوثٟ -

 عزّبع ا١ٌَبٍٟاالِلفً إٌٝ ػٍُ  -

 ِلفً إٌٝ ػٍُ اعزّبع اٌظؾخ -

 ِلفً إٌٝ ػٍُ اعزّبع اٌّغبي -

 ....ِلفً إٌٝ اٌمبْٔٛ -

انٕحسا

د 

اإلذزيبر

يخ 

 

 آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخآفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ

 اٌّؤٍَبد اإلكاه٠خ ػٍٝ غواه اٌشؤْٚ االعزّبػ١خ ٚاٌزوث١خ -

ِىبرت اٌلهاٍبد  -



زيًغزافيب : زيًغزافيب :   ػهى االعزًبعػهى االعزًبع  فيفي   انزطجيميخ انزطجيميخاإلعبسحاإلعبسح

 . اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ثزٌٛٔ، و١ٍخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ثظفبلٌ: انًؤسسبد

  آكاة، الزظبك ٚرظوف، اٌجبوبٌٛه٠بد األفوٜ:  انجبكبنٕريب انًطهٕثخ

 انُظزيبد ٔانًذاْت انًزظهخ ثؼهى انسكبٌ ٔرًكيُّ يٍ يجبزئ انطبنت يؼزفخ ثًرزهف إكسبة إنٗ ْذِ اإلعبسحيٓسف انزكٕيٍ في 

 ٔفًٓٓب انسكبَيخ انظٕاْز رحهيم ثٓسف  ٔانسراسبد انميبو ثبنجحٕسثًب يسبػسِ ػهٗٔأزٔاد عًغ انًؼطيبد انزحهيم انسيًغزافي 

ٔرفسيزْب 

يحزٕٖ انزكٕيٍ  

انسساسي األٔل  نهزكٕيٍ في ثميخ انسساسيبدانًحزٕٖ انؼبو 

 

ٍٚبئً اٌزؾ١ًٍ : اٌٛؽلر١ٓ اٌزب١ٌز٠ٓ١زُ فالي اٌَلاٍٟ اٌضبٟٔ رله٠ٌ 

اٌل٠ّغوافٟ ٚاٌّنا٘ت اٌَىب١ٔخ اٌؾل٠ضخ ِغ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٚؽلح 

 ِظبكه ٚإؽظبء

 

ٚرلهً فالي ثم١خ اٌَلا١ٍبد ِغّٛػخ ِٓ اٌٛؽلاد ٌزؼ١ّك 

إٌظو٠بد اٌَىب١ٔخ، ؿوق اٌَجو : اٌزى٠ٛٓ فٟ االفزظبص ِضً

ا١ٌَبٍبد اٌَىب١ٔخ، اٌل٠ّغواف١ب االعزّبػ١خ، ِٕٙغ١خ اٌجؾش فٟ 

 اٌل٠ّغواف١ب، 

 

ٚرزّضً إؽلٜ اٌٛؽلاد األٍب١ٍخ ٌٍَلاٍٟ اٌَبكً فٟ إٔغبى 

 روثض ٚإػلاك ِنووح

انضٕار

ة 
انٕحساد انزؼهيًيخ  اانؼُبطز انًكَٕخ نٓب األرطسح  

4 6 

اٌٙوَ اٌَىبٟٔ-   

ػٛاًِ رـٛه اٌَىبْ-   

 

يجبزئ انزحهيم 

 انسيًٕغزافي

خ 
سي

سب
أل
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

 اٌّنا٘ت اٌَىب١ٔخ اٌمل٠ّخ 4 2
 

انًذاْت انسكبَيخ 

 انمسيًخ

4 8 

 

ِظبكه اٌّؼـ١بد 

اٌؾبٌخ  )اٌل٠ّغواف١خ 

 اٌزؼلاكاد –اٌّل١ٔخ 

 (اٌَىب١ٔخ

يظبزر 

 ٔإحظبء

 

اإلؽظبء اٌٛطفٟ اٌّـجك 

 ػٍٝ اٌل٠ّغواف١ب

٠زٛاطً اٌزى٠ٛٓ فٟ ٘نٖ اٌٛؽلاد فٟ ثم١خ اٌَلا١ٍبد ثبإلػبفخ إٌٝ 

 ٚؽلح ؿوق اٌَجو ٚاٌل٠ّغواف١ب اٌّـجمخ
2 6 

٠زُ اٌزى٠ٛٓ فٟ ٚؽلر١ٓ أٚ أوضو ِٓ ث١ٓ 

  اإلػال١ِخ،اإلٔم١ٍي٠خ : اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ

،  ؽمٛق اإلَٔبْاٌّـجمخ ػٍٝ اٌل٠ّغواف١ب،

 صمبفخ اٌّؤٍَخ
خ  

مي
ألف

 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

رزغ١و اٌٛؽلاد االفز١به٠خ ِٓ ٍلاٍٟ إٌٝ آفو ٠ّٚىٓ موو أِضٍخ ػّب  

اٌل٠ّغواف١ب : ٠ّىٓ الزواؽٗ ِٓ ٚؽلاد فالي اٌَلا١ٍبد اٌّٛا١ٌخ

ٚا٢لزظبك، ١ٍٍٛٛك٠ّغواف١ب اٌؼبئٍخ، ك٠ّغواف١ب اٌّغوة اٌؼوثٟ، 

 ...اٌّشىالد اٌل٠ّغواف١خ اٌّؼبطوح، اٌل٠ّغواف١ب ٚاٌز١ّٕخ
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رسرس كم يؤسسخ ٔحسريٍ اذزيبريزيٍ ْٔي 

 :يرزهفخ يٍ يؤسسخ إنٗ أذزٖ، أيضهخ 

 اٌَىبْ إٌبشـْٛ ٚاٌشغً ٚاٌجـبٌخ -

 اٌٙغوح اٌقبهع١خ ٚاٌّغزّغ -

 اٌل٠ّغواف١ب ٚاالرٌٕٛٛع١ب -

 اٌزٙوَ اٌَىبٟٔ ٚاٌؼاللبد ث١ٓ األع١بي -

انٕحسا

د 

اإلذزيبر

يخ 

 

 آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخآفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ



  ػهى انُفسػهى انُفس  اإلعبسح األسبسيخ فياإلعبسح األسبسيخ في  --

  .و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ ثزٌٛٔ: انًؤسسبد

 

آكاة، ػٍَٛ رغو٠ج١خٍ، اٌجبوبٌٛه٠بد األفوٜ   : انجبكبنٕريب انًطهٕثخ

٠ٙلف ٘نٖ اإلعبىح إٌٝ رؼو٠ف اٌـبٌت ثبٌّفب١ُ٘ األٍب١ٍخ اٌّزظٍخ ثّقزٍف ِغبالد ػٍُ إٌفٌ ٚرّى١ٕٗ ِٓ اٌّؼبهف إٌظو٠خ ٚاٌزم١ٕبد 

ٚاٌـوق اٌزٟ رَبُ٘ فٟ ر١ّٕخ للهرٗ ػٍٝ ِالؽظخ اٌظٛا٘و إٌف١َخ ٚاٌٍَٛو١خ ٚاالٔفؼب١ٌخ ٌلٜ اٌفوك ٚفّٙٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ثبإلػبفخ إٌٝ أْ 

ػٍُ إٌفٌ ٠ٙزُ ثبٌؼاللبد اٌزفبػ١ٍخ ث١ٓ اٌفوك ٚاٌّغّٛػخ   

 

انسساسي األٔل  نهزكٕيٍ في ثميخ انسساسيبدانًحزٕٖ انؼبو 

:رلهً فالي اٌَلاٍٟ اٌضبٟٔ اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ   

 ػٍُ إٌفٌ االعزّبػٟ -

 ػٍُ إٌفٌ اٌَو٠وٞ -

 ػٍُ إٌفٌ إٌّٛ -

٠ٚزؼّك اٌزى٠ٛٓ فٟ االفزظبص فالي اٌَلا١ٍبد اٌّٛا١ٌخ ِٓ 

فالي ِغّٛػخ ِٓ اٌَّبئً اٌّزفوػخ ػٓ اٌٛؽلاد اٌزى١ٕ٠ٛخ 

ػٍٝ غواه ػٍُ إٌفٌ اٌفبهلٟ ٚإٌّٛ إٌفَٟ ٌٍـفً ٚاٌّوا٘ك 

...ٚاٌٍغخ ٚاٌنوبء ٚػٍُ ٔفٌ اٌؼًّ  

انضٕار

ة 
انٕحساد انزؼهيًيخ  انؼُبطز انًكَٕخ نٓب األرطسح  

5 5 

 ربه٠ـ ػٍُ إٌفٌ

ػهى انُفس انؼبو 
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سب
أل
 ا
د
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ان

 

 ٔظو٠بد ػٍُ إٌفٌ

اٌّّبهٍبد ا١ٌّٕٙخ ٌؼٍّبء 

 إٌفٌ

5 5 

اٌّفب١ُ٘ : اإلكهان

ٚإٌّب٘ظ 

 
ػهى انُفس انؼزفبَي 

 اإلزراكي
اٌزؼٍُ 

اٌناووح 

5 5 

 ث١ٌٛٛع١ب ف٠ٍٛخ

اانجيٕنٕعي   

 ػٍُ اٌٛهاصخ 

 ٔظبَ اٌغلك

 ٠زٛاطً اٌزى٠ٛٓ فٟ ٘نٖ اٌٛؽلاد فٟ ثم١خ اٌَلا١ٍبد

6 6 

٠زُ اٌزى٠ٛٓ فٟ ٚؽلر١ٓ أٚ أوضو ِٓ ث١ٓ 

 ، اإلػال١ِخ،اإلٔم١ٍي٠خ : اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ

 ، صمبفخ اٌّؤٍَخؽمٛق اإلَٔبْ
 

خ 
مي

ألف
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

5 5 
ِفب١ُ٘ ِٕٚب٘ظ اٌجؾش :-إٌّب٘ظ

إؽظبء ٚطفٟ -

 

 

 

 

4 4 

 

ِلفً :  ِٓ ث١ٓ ِغّٛػخ ٚؽلاد ِض٠ًقزبه٘ب اٌـبٌت

إٌٝ ا٢لزظبك، ِلفً إٌٝ ػٍُ االعزّبع ٚاٌفٍَفخ، 

 ِلفً إٌٝ األٔزوٚثٌٛٛع١ب، اٌضمبفخ ٚاٌٍَٛن

 

 

انٕحساد 

اإلذزيبريخ 

 

 

 

 آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخآفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ

 اٌّؤٍَبد االٍزشفبئ١خ -

 اٌّؤٍَبد اإلكاه٠خ ٚاٌزوث٠ٛخ -

اٌغبِؼبد ِٚؤٍَبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  -



  انفهسفخانفهسفخ  اإلعبسح األسبسيخ فياإلعبسح األسبسيخ في

و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ ثزٌٛٔ، اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ثزٌٛٔ، ، و١ٍخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ : انًؤسسبد

 .ثظفبلٌ، و١ٍخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ثبٌم١وٚاْ

 

. آكاة، اٌجبوبٌٛه٠بد األفوٜ : انجبكبنٕريب انًطهٕثخ

٠ٙلف اٌزى٠ٛٓ فٟ افزظبص اٌفٍَفخ إٌٝ ر١ّٕخ للهاد اٌـبٌت اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌزأ١ٍ٠ٚخ ثبالػبفخ إٌٝ رؼ١ّك اٌٛػٟ ٌل٠ٗ ثبٌَّبئً اٌفٍَف١خ 

ٚاٌؾؼبه٠خ ٚاٌزؼبًِ اٌؼمالٟٔ اٌّزجظو ِغ إٌظٛص ٚاٌمؼب٠ب اٌؼبِخ فٟ ِقزٍف اٌّغبالد االعزّبػ١خ أٚ ا١ٌَب١ٍخ أٚ األفالل١خ أٚ 

االلزظبك٠خ 

 ٚرلهً اٌفٍَفخ ِؼـ١بد اٌفىو ٚاٌّؼوفخ ٚرؼبٌظ ِٛلغ اإلَٔبْ فٟ اٌىْٛ  وّب ٠شًّ ِغبي ا٘زّبِٙب اٌلهاٍخ إٌمل٠خ ٌٍؼٍَٛ

 

انسساسي األٔل  نهزكٕيٍ في ثميخ انسساسيبدانًحزٕٖ انؼبو 

٠زٛاطً فالي اٌَلاٍٟ اٌضبٟٔ رله٠ٌ ٚؽلرٟ ربه٠ـ اٌفٍَفخ ٚفٍَفخ - 

 )  فهسفخ انميى، ٚرؼبف ٚؽلح ِغ رغ١١و اٌؼٕبطو اٌّىٛٔخ ٌٙبػبِخ

(فٍَفخ اٌفٓ، فٍَفخ األفالق، اٌفٍَفخ ا١ٌَب١ٍخ   

ؽؼبهاد اي ) فهسفخ ػًهيخرلهط فالي اٌَلاٍٟ اٌضبٌش ٚؽلح - 

(األك٠بْ، فٍَفخ اٌمبْٔٛٚ  

رزفوع اإلعبىح األٍب١ٍخ فٟ اٌفٍَفخ ثلا٠خ ِٓ اٌَلاٍٟ اٌقبٌِ إٌٝ - 

:ِغّٛػخ ِٓ االفزظبطبد ِٓ ث١ٕٙب  

ربه٠ـ اٌفٍَفخ ٚاٌفٍَفخ اٌؼبِخ             -   

اإل٠ز١مب ٚاٌفٍَفخ ا١ٌَب١ٍخ             -        

 االثَز١ٌّٛٛع١ب ٚربه٠ـ اٌؼٍَٛ -

 االٍز١ز١مب ٚٔظو٠بد اٌفٓ -

 إٌّـك ٚفٍَفخ اٌٍغخ  -

.... ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌزوث١خ ػٍٝ اٌّٛاؿٕخ -
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 ف١ٍَٛف

أفالؿْٛ:  ٠ٛٔبٟٔ  
ربه٠ـ اٌفٍَفخ 

خ 
سي

سب
أل
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

  ؽل٠شأصو فٍَفٟ 

 
7 

  فٍَف١خ ػبِخَِأٌخ
 فٍَفخ ػبِخ

  فٍَفِٟفَٙٛكهاٍخ  

 

6 

 ِٕـك
ِٕـك 

 إثَز١ٌّٛٛع١ب  ٚإثَز١ٌّٛٛع١ب

٠زٛاطً اٌزى٠ٛٓ فٟ ٘نٖ اٌٛؽلاد ثبإلػبفخ إٌٝ اٌفور١َخ، ٚروعّخ 

 فٍَف١خ

 6 

٠زُ اٌزى٠ٛٓ فٟ ٚؽلر١ٓ أٚ أوضو ِٓ ث١ٓ 

 ، اإلػال١ِخ،اإلٔم١ٍي٠خ : اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ

 ، صمبفخ اٌّؤٍَخؽمٛق اإلَٔبْ
 

خ  
مي

ألف
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

اإل٠ز١مب :   أيضهخرمزوػ ثلا٠خ ِٓ اٌَلاٍٟ اٌواثغ ٚؽلاد أفوٜ،

 ٚاٌفٍَفخ ا١ٌَب١ٍخ، ِٕـك، إثَز١ٌّٛٛع١ب ،ِٕٙغ١خ ٚروعّخ فٍَف١خ

 

 

 
 4 

،(ِٓ الزواػ اٌمَُ )ٚؽلح افز١به٠خ فٟ االفزظبص   

 اٌٍغخ ا١ٌٛٔب١ٔخ اٌمل٠ّخ ،اٌٍغخ اٌالر١ٕ١خ، اٌٍغخ :أيضهخ

 األٌّب١ٔخ

 
انٕحساد 

اإلذزيبريخ 

ػٍُ إٌفٌ، : أيضهخرمزوػ ثلا٠خ ِٓ اٌَلاٍٟ اٌضبٌش ٚؽلاد عل٠لح، 

 ٌَب١ٔبد،فٍَفخ اٌزوث١خ ٚرؼ١ٍّخ اٌفٍَفخ

ِٓ الزواػ )ٚؽلح افز١به٠خ فبهط االفزظبص 

ربه٠ـ، أٔزوٚثٌٛٛع١ب، ث١ٌٛٛع١ب : أيضهخ، (اٌّؤٍَخ

 

 

 

 آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخآفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ

 رله٠ٌ ِبكح اٌفٍَفخ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ -

-  

 



 في انؼهٕو انشزػيخ ٔانزفكيز اإلسالييفي انؼهٕو انشزػيخ ٔانزفكيز اإلساليي  األسبسيخاألسبسيخ  اإلعبسحاإلعبسح

اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ألطٛي اٌل٠ٓ ثزٌٛٔ : انًؤسسبد

 

  . آكاة، اٌجبوبٌٛه٠بد األفوٜ :انجبكبنٕريب انًطهٕثخ

رٙلف ٘نٖ اإلعبىح إٌٝ رّى١ٓ اٌـبٌت ِٓ رى٠ٛٓ ػٍّٟ ِؼّك ؽٛي ل١ُ اإلٍالَ ػم١لح ٚفىوا ٚؽؼبهح ٚؽٍّٗ ػٍٝ االعزٙبك ٚفك ٔظوح 

ٌزفبػً ِغ اٌضمبفبد ٚاٌؾؼبهاد األفوٜ ٚإصواء اٌفىو اإلٍالِٟ ٚاإلَٔبٟٔ يِزغلكح إٌٝ اٌل٠ٓ ٚاٌزبه٠ـ ٚري٠ٚلٖ ثّب ٠ؤٍ٘ٗ 

يحزٕٖ انزكٕيٍ 

انسساسي األٔل  نهزكٕيٍ في ثميخ انسساسيبدانًحزٕٖ انؼبو 

رزٛاطً ٔفٌ اٌٛؽلاد األٍب١ٍخ فالي اٌَلا١ٍبد اٌّٛا١ٌخ 

ِغ رغ١واد ِؾلٚكح فٟ اٌؼٕبطو اٌّىٛٔخ ٌٍٛؽلاد ِٓ لج١ً 

رؼ٠ٛغ اٌؼم١لح ثبٌفوق فٟ ٚؽلح اٌموآْ ٚاٌؼم١لح فالي 

اٌَلاٍٟ اٌضبٟٔ ٚرؼ٠ٛغ فمٗ اٌؼجبكاد ثفمٗ اٌّؼبِالد فالي 

 اٌَلاٍٟ اٌضبٌش فٟ ٚؽلح اٌفمٗ ٚػٍِٛٗ

ٚرلهط فالي ثم١خ اٌَلا١ٍبد َِبئً أفوٜ ِٓ ث١ٕٙب 

اٌزف١َو، اٌّلاهً اٌىال١ِخ، ربه٠ـ األك٠بْ، اٌزظٛف، ػٍُ 

رقو٠ظ اٌؾل٠ش ِٕٚٙظ اٌىزبثخ ف١ٗ، فمٗ األؽٛاي 

 ...اٌشقظ١خ،ِمبطل اٌشو٠ؼخ
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1ػٍَٛ اٌموآْ  

 انمزآٌ ٔانؼميسح

خ 
سي

سب
أل
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

 1اٌمواءاد

 1اٌؼم١لح

 1ػٍَٛ اٌىالَ

 4.5 

اٌّلفً إٌٝ ػٍَٛ اٌؾل٠ش 

ػهٕو انحسيش ٔانسيزح  

 

 1ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ

 4.5 

 ربه٠ـ اٌفمٗ ٚأطٌٛٗ

 انفمّ ٔػهٕيّ 

 
 فمٗ اٌؼجبكاد

ثبإلػبفخ إٌٝ اٌٛؽلاد األفم١خ اٌّشزووخ رمزوػ اٌّؤٍَخ ٚؽلاد 

                                         ػٍُ إٌفٌ اٌل٠ٕٟأفوٜ ِضً اٌؼوث١خ، 
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٠زُ اٌزى٠ٛٓ فٟ ٚؽلر١ٓ أٚ أوضو ِٓ ث١ٓ 

 ، اإلػال١ِخ،اإلٔم١ٍي٠خ : اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ

 ، صمبفخ اٌّؤٍَخؽمٛق اإلَٔبْ
 

د 
سا

ح
ٕ
ان

خ 
مي

ألف
ا

 

 

 ٚؽلاد ، ثبإلػبفخ إٌٝ اٌٍغبداد،اٌَلاٍٟثم١خ  فالي  اٌّؤٍَخرمزوػ

،  ؽٛاه اٌؾؼبهاد ٚاٌّمبهثبد اٌضمبف١خ،أفوٜ ِضً فٍَفخ اٌل٠ٓ

 ...اٌل٠بٔبد غ١و اٌىزبث١خ، اإلػالَ ٚفٓ اٌقـبثخ

 

 

 5 

اٌؼجو٠خ أٚ اٌفبه١ٍخ أٚ اإلٍجب١ٔخ أٚ  )1انهغبد 

(اٌظ١ٕ١خ  
انٕحساد 

اإلذزيبريخ 

 انفزَسيخ

 يٕسٕػبد انًؼبرف اإلسالييخ

 انحضبرح اإلسالييخ

 

 

 آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخآفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ

 

 اٌزله٠ٌ فٟ اٌزؼ١ٍُ اإلػلاكٞ ٚاٌضبٔٛٞ -

ٚىاهح اٌشؤْٚ اٌل١ٕ٠خ  -



 رمُيبد إحيبء انززاس انطجيؼيرمُيبد إحيبء انززاس انطجيؼي  فيفي  اإلعبسح انزطجيميخاإلعبسح انزطجيميخ

 اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌّٙٓ اٌزواس ثزٌٛٔ: انًؤسسبد

 آكاة، اٌجبوبٌٛه٠بد األفوٜ : انجبكبنٕريب انًطهٕثخ

رٙلف ٘نٖ اإلعبىح إٌٝ رؼو٠ف اٌـبٌت ثّقزٍف ِىٛٔبد اٌزواس اٌـج١ؼٟ وؼٕظو هئ١َٟ ِٓ ث١ٓ ِىٛٔبد اٌزواس اٌٛؿٕٟ ٚرّى١ٕٗ ، ِٓ 

فالي رى٠ٛٓ ٔظوٞ ٚرـج١مٟ، ِٓ اٌـوق ٚاٌزم١ٕبد اٌزٟ رَبػلٖ ػٍٝ اٌزظوف فٟ اٌزواس اٌـج١ؼٟ ٚاٍزغالٌٗ ٚؽّب٠خ األٍٚبؽ 

اٌـج١ؼ١خ ٚرض١ّٕٙب الزظبك٠ب  

يحزٕٖ انزكٕيٍ 

انسساسي األٔل  نهزكٕيٍ في ثميخ انسساسيبدانًحزٕٖ انؼبو 

رزُ فالي اٌَلا١ٍبد اٌّٛا١ٌخ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٔفٌ اٌٛؽلاد األٍب١ٍخ 

إال أْ اٌَّبئً اٌّـوٚؽخ فٟ إؿبه اٌٛؽلح رزغ١و  فزلهط فالي 

:اٌَلاٍٟ اٌضبٟٔ ِضال اٌَّبئً اٌزب١ٌخ  

ِجبكئ فٟ اٌغ١ٌٛٛع١ب-   

اٌى١ّ١بء اٌّؼل١ٔخ-   

اٌّشب٘ل اٌو٠ف١خ-   

ٔشأح ٚرـٛه اٌٛؽلاد اٌزؼبه١َ٠خ اٌىجوٜ ٌٍجالك اٌز١َٔٛخ-   

ِجبكئ فٟ هٍُ اٌقوائؾ اٌول١ّخ-   

اٌّزؾف١خ ٚػٍَٛ اٌّزبؽف اٌّـجمخ ػٍٝ اٌزواس اٌـج١ؼٟ -   

 ِغ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ػٕبطو اٌزى٠ٛٓ اٌقبطخ ثزم١ٕبد االرظبي ٚاٌزؼج١و

 

انضٕار

ة 
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: اٌّٛاهك اٌؾ١ٛا١ٔخ

 اٌالفمو٠بد
انًٕارز انطجيؼيخ 

خ 
سي

سب
أل
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

ِملِخ فٟ : اٌّٛاهك إٌجبر١خ

 ِؼوفخ أٔٛاع إٌجبربد

3 7 

إٌـبلبد إٌّبف١خ 

 
انًشبْس انطجيؼيخ 

ٔانًحيط 

ا٠ىٌٛٛع١ب ػبِخ  

2 3 

 

اٌزظوف اٌَّزل٠ُ فٟ 

 اٌزواس اٌـج١ؼٟ

 

انزظزف في يغبل 

إحيبء انززاس 

 انطجيؼي
ِجبكئ فٟ هٍُ 

 اٌقوائؾ

2 3 

ؽٛاه ٚرؾ١ًٍ ٚصبئك 

 1ثبٌفو١َٔخ 

 
رمُيبد االرظبل 

 ٔانزؼجيز

ؽٛاه ٚرؾ١ًٍ ٚصبئك  

1ثبإل٠ـب١ٌخ   

ٚؽلح ثبإلػبفخ ٌٍٛؽلاد األفم١خ اٌّشزووخ رلهط ثؼغ اٌّؤٍَبد 

ِٕظِٛخ اٌج١بٔبد اٌغغواف١خ 

3 6 

٠زُ اٌزى٠ٛٓ فٟ ٚؽلر١ٓ أٚ أوضو ِٓ ث١ٓ 

 ،اإلٔم١ٍي٠خ اٌزـج١م١خ : اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ

، صمبفخ  ؽمٛق اإلَٔبْ،اإلػال١ِخ

 اٌّؤٍَخ
خ  

مي
ألف

 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

ِٛا١ٌخ، ثبإلػبفخ إٌٝ اٌٛؽلاد اٌَبثمخ،  ايادرمزوػ فالي اٌَلاٍٟ

، األٔزوٚثٌٛٛع١ب، ػٍُ  ٚؽلح رظ٠ٛو ف١ل٠ٛٚؽلاد عل٠لح ِضً

  االعزّبع، ر٠َٛك اٌزواس اٌـج١ؼٟ

 

 

 

2 4 

رمزوػ اٌّؤٍَخ ِغّٛػخ ِٓ اٌّٛاك االفز١به٠خ، 

 (إٍجب١ٔخ - أٌّب١ٔخ )ٌغبد - : أيضهخ

 رظ٠ٛو فٛرٛغوافٟ -

 1عغواف١خ اٌجالك اٌز١َٔٛخ  -

ِؼبٌُ )ِبلجً اٌزبه٠ـ ٚفغو اٌزبه٠ـ -

 1 (ِٚٛالغ

 

انٕحساد 

اإلذزيبريخ 

٠شبهن اٌـبٌت فٟ روثض رـج١مٟ ٌّلح شٙو٠ٓ فٟ ٔٙب٠خ إٌَخ اٌضبٌضخ ٌلٜ ِؤٍَخ ػ١ِّٛخ أٚ فبطخ ماد طٍخ ثبٌزواس اٌـج١ؼٟ ٚمٌه 

 فالي ػـٍخ اٌظ١ف

 ٚؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚاٌّؾ١ؾ االفزظبطبد اٌّشبثٙخ ِضً ألَبَ اٌزبه٠ـ ٚاٌغغواف١ب ٚػٍَٛ اٌؾ١بح ٚاألهع :اٌّؼبثو
 آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخآفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ

 ...اٌّؤٍَبد ٚاإلكاهاد ماد اٌظٍخ ثبٌفالؽخ ٚاٌج١ئخ ٚا١ٌَبؽخ ٚاٌزواس -

١ٍبؽخ فؼواء، أكالء ١ٍبؽ١ْٛ، ٚوبالد األٍفبه، ِىبرت  )إؽلاس ِشبه٠غ فبطخ فٟ ِغبي رض١ّٓ اٌزواس اٌـج١ؼٟ  -

... ٚونٌه اٌؼًّ ٌلٜ اٌغّؼ١بد اٌّقزظخ فٟ ِغبالد اٌج١ئخ ٚاٌزواس (كهاٍبد



 في رٕصيك انززاس ٔرًُيزّفي رٕصيك انززاس ٔرًُيزّ  اإلعبسح انزطجيميخاإلعبسح انزطجيميخ

 اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌّٙٓ اٌزواس ثزٌٛٔ: انًؤسسبد

 آكاة، اٌجبوبٌٛه٠بد األفوٜ : انجبكبنٕريب انًطهٕثخ

رٙلف ٘نٖ اإلعبىح إٌٝ رؼو٠ف اٌـبٌت ثّقزٍف ِىٛٔبد اٌزواس اٌٛؿٕٟ ٚمٌه ِٓ فالي رى٠ٛٓ ٔظوٞ ٠شًّ أُ٘ اٌّؾـبد اٌزبه٠ق١خ 

ٌٍجالك اٌز١َٔٛخ ٚاٌؾؼبهاد اٌزٟ رؼبلجذ ػ١ٍٙب ِٚٓ فالي رىْٛ رـج١مٟ ٠ٙلف إوَبة اٌـبٌت ِٕب٘ظ ٚؿوق ػ١ٍّخ ٌزٛص١ك اٌّبكح 

اٌزواص١خ ، ٚمٌه ثغب٠خ رى٠ٛٓ وفبءاد ١ِٕٙخ لبكهح ػٍٝ ط١بٔخ اٌزواس ٚر١ّٕزٗ ٚفك أهلٝ اٌّؼب١٠و ٚثبػزّبك أؽلس اٌـوق ٚػٍٝ ر٠َٛمٗ 

كاف١ٍب ٚفبهع١ب 

يحزٕٖ انزكٕيٍ 

انسساسي األٔل  نهزكٕيٍ في ثميخ انسساسيبدانًحزٕٖ انؼبو 

اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٔفٌ اٌضبٌش رزُ فالي اٌَلاٍٟ اٌضبٟٔ ٚاٌَلاٍٟ 

اٌٛؽلاد األٍب١ٍخ إال أْ اٌَّبئً اٌّـوٚؽخ فٟ إؿبه اٌٛؽلح رزغ١و 

و١ٍب أٚ عيئ١ب ف١زُ فالي اٌَلاٍٟ اٌضبٟٔ ِضال ؿوػ ٔفٌ اٌَّبئً ٌىٓ 

:فٟ إؿبه ؽمت ربه٠ق١خ أٚ ؽؼبهاد ِقزٍفخ  ِضً  

إفو٠م١ب اٌوِٚب١ٔخ-   

ٕ٘لٍخ اٌؼّبهح فٟ اٌمل٠ُ-   

اٌفْٕٛ ٚا٢صبه: ا١ٌٛٔبْ-   

اٌفْٕٛ ٚا٢صبه: هِٚب-   

 ثؼغ اٌٛؽلاد اٌغل٠لح ِضً ٚؽلح  اٌواثغ ٚرلهط ثلا٠خ ِٓ اٌَلاٍٟ

 اٌؾوف ٚاٌّٙبهاد اٌزٟ رزفوع إٌٝ َِبئً ِضً

اٌؾٍٟ ٚاٌجٍٛه-   

اٌفقبه ٚاٌقيف-   

انضٕار

ة 
انٕحساد انزؼهيًيخ  انؼُبطز انًكَٕخ نٓب األرطسح  

3 6 

: عغواف١خ اٌجالك اٌز١َٔٛخ

 عغواف١ب ثشو٠خ ٚؿج١ؼ١خ
اإلطبر انغغزافي 

ٔانزبريري نهجالز 

انزَٕسيخ 

خ 
سي

سب
أل
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

 لوؿبط اٌج١ٔٛخ

3 6 

ِبلجً اٌزبه٠ـ 
انحضبرح ٔاآلصبر 

اٌّٛالغ ٚاٌّؼبٌُ اٌٍٛث١خ  ٔانفٌُٕ انزَٕسيخ

ٚا١ٌِٕٛل٠خ 

3 6 

 

ربه٠ـ ٚفْٕٛ : ف١ٕ١م١ب

 ٚآصبه
 

انحضبرح ٔاآلصبر 

ٔانفٌُٕ انًزٕسطيخ 
ؽؼبهح اٌّغوة فٟ 

اٌؼٙل٠ٓ اٌٍٛثٟ 

 ٚا١ٌِٕٛلٞ

2 3 

ؽٛاه ٚرؾ١ًٍ اٌٛصبئك 

 1ثبٌٍغخ اٌفو١َٔخ 

 
رمُيبد االرظبل 

 ٔانزؼجيز

ؽٛاه ٚرؾ١ًٍ اٌٛصبئك  

1ثبٌٍغخ اإل٠ـب١ٌخ   

٠زٛاطً اٌزى٠ٛٓ فٟ اٌٛؽلاد األفم١خ وّب رمزوػ اٌّؤٍَخ ٚؽلاد ماد 

ٚؽلح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ طٍخ ثبالفزظبص ِضً 

2 6 

٠زُ اٌزى٠ٛٓ فٟ ٚؽلر١ٓ أٚ أوضو ِٓ ث١ٓ 

 ، اإلػال١ِخ،اإلٔم١ٍي٠خ : اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ

 ، صمبفخ اٌّؤٍَخؽمٛق اإلَٔبْ
 

 

 

خ 
مي

ألف
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 ٚؽلح ٚؽلاد عل٠لح ِضً اد اٌَلاٍٟ ثم١خ فالي اٌّؤٍَخرمزوػوّب 

، ِٕظِٛبد إٌٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ، األٔزوٚثٌٛٛع١ب اٌزبه٠ق١خ ػٍُ اٌج١ئخ 

 ...ٌٍجالك اٌز١َٔٛخ، اٌزواس ا١ٌٍّٛمٟ اٌزَٟٛٔ

 

 

 

 

2 3 

رمزوػ اٌّؤٍَخ ِغّٛػخ ِٓ اٌّٛاك االفز١به٠خ، 

:  أيضهخ٠قزبه ِٕٙب اٌـبٌت َِأٌز١ٓ، 

 1هٍُ اٌقوائؾ  - 

 1ر١ٙئخ اٌّغبي - 

ث١ٛعغواف١ب - 

 1ربه٠ـ اٌفٓ - 

انٕحساد 

اإلذزيبريخ 

 ٠شبهن اٌـبٌت فٟ روثض رـج١مٟ ٌّلح شٙو٠ٓ ٌلٜ ِؤٍَخ ػ١ِّٛخ أٚ فبطخ ماد طٍخ ثبٌزواس 

 االفزظبطبد اٌّشبثٙخ ِضً ألَبَ اٌزبه٠ـ ٚا٢صبه ٚاٌيفوفخ اٌزواص١خ :اٌّؼبثو

 آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخآفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ



 اٌّؤٍَبد اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي اٌزواس ٚا١ٌَبؽخ ٚٚوبالد األٍفبه -

ٚونٌه اٌؼًّ  (١ٍبؽخ فؼواء، ك١ًٌ ١ٍبؽٟ، ، ِىبرت كهاٍبد )إؽلاس ِشبه٠غ فبطخ فٟ ِغبي رض١ّٓ اٌزواس اٌـج١ؼٟ  -

... ٌلٜ اٌغّؼ١بد اٌّقزظخ فٟ ِغبالد اٌج١ئخ ٚاٌزواس



 اإلعبسح األسبسيخ في انزبريداإلعبسح األسبسيخ في انزبريد

و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ ثزٌٛٔ، و١ٍخ ا٢كاة ٚاٌفْٕٛ ٚاإلَٔب١ٔبد ثّٕٛثخ،  و١ٍخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ : انًؤسسبد

 .و١ٍخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ثظفبلٌ. ثٍَٛخ، اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ثغٕلٚثخ

آكاة، اٌجبوبٌٛه٠بد األفوٜ  : انجبكبنٕريب انًطهٕثخ

٠ٙلف ٘نا االفزظبص إٌٝ رى٠ٛٓ اٌـبٌت رى٠ٕٛب ػبِب فٟ اٌّؼبهف اٌزبه٠ق١خ ؽزٝ ٠ىْٛ ٍِّب ثّغًّ اٌفؼً اإلَٔبٟٔ ٚاإلٔزبط 

 اٌؾؼبهٞ ٌلٜ ِقزٍف اٌّغزّؼبد وّب ٠ّىٕٗ ِٓ اوزَبة أكٚاد اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزأ٠ًٚ ٚاالٍزلالي ػٕل ِؼبٌغزٗ ٌّواؽً ِٓ اٌّبػٟ 

يحزٕٖ انزكٕيٍ 

انسساسي األٔل  نهزكٕيٍ في ثميخ انسساسيبدانًحزٕٖ انؼبو 

يزٕاطم انزكٕيٍ في ثميخ انسساسيبد ثسراسخ يزاحم يرزهفخ يٍ 

انزبريد انمسيى ٔانحسيش ٔانًؼبطز يٍ ذالل انزؼزع إنٗ يسبئم يضم 

ربريد انًغزة انؼزثي انمسيى ٔانحظبراد انغزثيخ انمسيًخ ٔانًشزق 

 ....اإلساليي في انؼظز انٕسيط ٔربريد انغزة انٕسيط

انضٕار

ة 
انٕحساد انزؼهيًيخ  األرطسح

03 7 

انجالز انزَٕسيخ في 

 يحيطٓب انؼزثي

 انزبريد انحسيش انؼبو  انحسيشٔانًزٕسطي

خ 
سي

سب
أل
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

 انزبريد انؼبنًي انحسيش

03 7 

انجالز انزَٕسيخ في 

يحيطٓب انؼزثي 

 ٔانًزٕسطي  انًؼبطز

 

انزبريد انًؼبطز انؼبو 

 

 انزبريد انؼبنًي انًؼبطز

02 6 

 انغغزافيب انزيفيخ

 
 انغغزافيخ انؼبيخ

 
 انغغزافيب انحضزيخ

٠زٛاطً اٌزى٠ٛٓ فٟ اٌٛؽلاد األفم١خ وّب رمزوػ اٌّؤٍَخ ٚؽلاد ماد 

 طٍخ ثبالفزظبص ِضً ػظٛه ِبلجً اٌزبه٠ـ أٚ ػٍُ ا٢صبه
01 4 

٠زُ اٌزى٠ٛٓ فٟ ٚؽلر١ٓ أٚ أوضو ِٓ ث١ٓ 

 ، اإلػال١ِخ،اإلٔم١ٍي٠خ : اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ

 ، صمبفخ اٌّؤٍَخؽمٛق اإلَٔبْ
 

 

 

خ 
مي

ألف
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

 

و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ) ٠ٚقزبه اٌـبٌت فٟ ثؼغ اٌّؤٍَبد

 ثلا٠خ ِٓ اٌَلاٍٟ اٌضبٌش ٚاؽلا ِٓ اٌَّبٌه (ٚاالعزّبػ١خ ثزٌٛٔ

: األهثغ اٌزب١ٌخ
 ٍَِه ربه٠ـ اٌغوة األٚهٚثٟ

  ٍَِه اٌزبه٠ـ اٌؼضّبٟٔ 

ا٢صبه ٍَِه اٌىزبثبد ٚ اٌفْٕٛ ٚ 

  ٍَِه ربه٠ـ اٌضمبفبد ٚ األفىبه
 

02 6 

 

 ِغّٛػخ ِٓ اٌّٛاك اد اٌّؤٌٍ ثؼغرمزوػ

: أيضهخاالفز١به٠خ،   

اٌزواس االٍزؼّبهٞ فٟ اٌجالك اٌز١َٔٛخ-   

اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ-   

 وّب رمزوػ ثؼغ اٌّؤٍَبد ِلافً إٌٝ اٌَّبٌه ِضً

ِلفً إٌٝ ربه٠ـ اٌغوة األٚهٚثٟ-  

..ِلفً إٌٝ اٌزبه٠ـ اٌؼضّبٟٔ-  

 

انٕحساد 

اإلذزيبريخ 

 

 آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخآفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ

 

اٌزله٠ٌ-   

 اٌؼًّ فٟ اٌمـبع ا١ٌَبؽٟ



 

 اإلعبسح األسبسيخ في انغغزافيباإلعبسح األسبسيخ في انغغزافيب

اإلَٔب١ٔخ ٌٍؼٍَٛ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ ثزٌٛٔ، و١ٍخ ا٢كاة ٚاٌفْٕٛ ٚاإلَٔب١ٔبد ثّٕٛثخ، اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ : انًؤسسبد

 .و١ٍخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ثظفبلٌٍٍٛخ، ، و١ٍخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ةعٕلٚثخة

آكاة، الزظبك ٚرظوف، اٌجبوبٌٛه٠بد األفوٜ  : انجبكبنٕريب انًطهٕثخ

٠ٙلف ٘نا االفزظبص إٌٝ رى٠ٛٓ اٌـبٌت رى٠ٕٛب شبِال فٟ ِقزٍف فوٚع اٌغغواف١ب اٌـج١ؼ١خ ٚاٌجشو٠خ ٚااللزظبك٠خ ثبإلػبفخ إٌٝ 

 رى٠ٛٓ فٟ اٌزبه٠ـ، ٚمٌه ِٓ أعً رّى١ٕٗ ِٓ فُٙ ِقزٍف ِظب٘و اٌؼاللخ اٌمبئّخ ث١ٓ اإلَٔبْ ٚاٌّغبي ٚآصبه رٍه اٌؼاللخ

يحزٕٖ انزكٕيٍ 

انسساسي األٔل  نهزكٕيٍ في ثميخ انسساسيبدانًحزٕٖ انؼبو 

:٠ؾزٛٞ ثؤبِظ اٌَلاٍٟ اٌضبٟٔ ٚؽلاد أٍب١ٍخ عل٠لح ٟٚ٘  

اٌغ١ِٛوفٌٛٛع١ب اٌج٠ٛ١ٕخ-   

اٌغغواف١ب اٌَىب١ٔخ-   

اٌقوائـ١خ-   

اٌزبه٠ـ اٌّؼبطو-   

٠ٚزٛاطً اٌزى٠ٛٓ فٟ ثم١خ اٌَلا١ٍبد فٟ ثؼغ اٌٛؽلاد اٌَبثمخ ِغ 

رغ١١و فٟ اٌؼٕبطو اٌّىٛٔخ ٌٙب ِغ إػبفخ ٚؽلاد عل٠لح ِضً 

اٌج١ٛعغواف١ب ٚاٌغغواف١ب االلزظبك٠خ ِٚوفٌٛٛع١خ اٌَٛاؽً ٚاألٍٚبؽ 

 اٌـج١ؼ١خ

انضٕار

ة 
انٕحساد انزؼهيًيخ  انؼُبطز انًكَٕخ نٓب األرطسح  

3 5 
 ِلفً ػبَ ٌؼٍُ ٌٍغغواف١ب

 يسذم نهغغزافيب

خ 
سي

سب
أل
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

 اٌٛص١مخ اٌغغواف١خ

3 5 
اٌغغواف١ب اٌو٠ف١خ 

 
 انغغزافيب انزيفيخ

3 5 
 ػٍُ إٌّبؿ اٌؼبَ

 
1اػهى انًُبخ   

2 5 

ربه٠ـ رٌٛٔ ٚاٌّغوة 

اٌؾل٠ش   انزبريد انحسيش

ربه٠ـ اٌّغوة اٌؾل٠ش 

  

وّب رؤِٓ ثؼغ اٌّؤٍَبد ٠زٛاص اٌزى٠ٛٓ فٟ اٌٛؽلاد األفم١خ 

ِجبكئ فٟ ، اٌغ١ٌٛٛع١برى٠ٕٛب أفم١ب فٟ ٚؽلاد أفوٜ ِضً 

ػٍُ اإلؽظبء  ا، اٌٙلهٌٚٛعٟ 3 6 

٠زُ اٌزى٠ٛٓ فٟ ٚؽلر١ٓ أٚ أوضو ِٓ ث١ٓ 

 ، اإلػال١ِخ،اإلٔم١ٍي٠خ : اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ

 ، صمبفخ اٌّؤٍَخؽمٛق اإلَٔبْ
 

 

 

خ 
مي

ألف
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

 

 

 

2 4 

 

 ِٓ افز١به اٌّؤٍَخ

 

 

انٕحساد 

اإلذزيبريخ 

 

 

 آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخآفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ

اٌزله٠ٌ-  -  

 اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ ٚاإلكاهاد ماد اٌؼاللخ

-  



انرزائطيخ: اإلعبسح انزطجيميخ في انغغزافيب  انرزائطيخ: اإلعبسح انزطجيميخ في انغغزافيب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     : انًؤسسبد
 .و١ٍخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ثظفبلٌ

. آكاة، ه٠بػ١بد، ػٍَٛ رغو٠ج١خ، الزظبك ٚرظوف، رم١ٕخ، ػٍَٛ اإلػال١ِخ : انجبكبنٕريب انًطهٕثخ

٠ٙلف ٘نا االفزظبص إٌٝ رى٠ٛٓ اٌـبٌت رى٠ٕٛب ػبِب فٟ ِغبي اٌغغواف١ب ٚرى٠ٕٛب ِقزظب فٟ ِغبي اٌقوائؾ هٍّب ٚرظ١ٕفب ٚلواءح 

 ٚرٛظ١فب

يحزٕٖ انزكٕيٍ 

انسساسي األٔل  نهزكٕيٍ في ثميخ انسساسيبدانًحزٕٖ انؼبو 

 

رزُ اٌّؾبفظخ فالي اٌَلاٍٟ اٌضبٟٔ ػٍٝ ثؼغ اٌٛؽلاد األٍب١ٍخ 

:ٚاٌؼٕبطو اٌّىٛٔخ ٌٙب وّب رلهط ثؼغ اٌؼٕبطو اٌغل٠لح ِضً  

 عغواف١ب  ؿج١ؼ١خ

 رؾ١ًٍ اٌّؼـ١بد

 ه٠بػ١بد

ٚرلهط فالي ثم١خ اٌَلا١ٍبد ِؾبٚه ماد طٍخ ٚص١مخ ثبالفزظبص 

ػٍٝ غواه فوائـ١خ ِٛػٛػ١خ، فوائـ١خ آ١ٌخ ١ِلا١ٔخ، فوائـ١خ 

...ؿٛثٛغواف١خ  

أٚ رو٠ض /٠قظض اٌَلاٍٟ األف١و ٌّشوٚع فزُ اٌلهًٚ ٚ

ثبٌّؤٍَخ                                                                          

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                   

انضٕارة  انٕحساد انزؼهيًيخ  انؼُبطز انًكَٕخ نٓب األرطسح  

4 6 
 عغواف١ب ثشو٠خ

 انغغزافيب

خ 
سي

سب
أل
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

 إؽظبء

4 6 

ربه٠ـ اٌقوائؾ 

 انرزائطيخ 

فوائـ١خ ػبِخ 

3 6 

 إػال١ِخ ػبِخ

 رمُيخ

 1ٌغبد اٌجواِظ 

 هٍُ ؽبٍٛثٟ

، إػلاك  ؽمٛق إٌَـ اٌقوائـٟ:وّب ٠ّىٓ إػبفخ ٚؽلاد افوٜ ِضً

  ػزثيخ،فزَسيخ اٌّشوٚع اٌقوائـٟ،
 

4 
8 

٠زُ اٌزى٠ٛٓ فٟ ٚؽلر١ٓ أٚ أوضو ِٓ ث١ٓ 

 ،اإلٔم١ٍي٠خ اٌزـج١م١خ : اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ

، صمبفخ  ؽمٛق اإلَٔبْ،اإلػال١ِخ

 اٌّؤٍَخ
خ  

مي
ألف

 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

:  ٚؽلاد افز١به٠خ عل٠لح ٟٚ٘اداٌَلاٍٟثم١خ رمزوػ فالي 

، هٍَٛ طٛه ع٠ٛخ،  ٔظو٠خ اٌٍْٛ، فؾ ٚرظف١ف،فوائـ١خ ِله١ٍخ

  ...ث١ب١ٔخ، اٌـجبػخ اٌقوائـ١خ، ٔمل فوائـٟ

 

 

 

2 4 

:   ِٓ ث١ٓ اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخر٠ٓ١زُ افز١به ٚؽل

ذزائطيخ - يسًيبد عغزافيخ - يسٕػ  -

 ذزائطيخ يسٔيخ- أحبزيخ

انٕحساد 

اإلذزيبريخ 

 

 

 آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخآفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ

اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ ٚاإلكاهاد ماد اٌؼاللخ- -  

-  



    ٔانحضبراد انمسيًخ ٔانحضبراد انمسيًخ اآلصبر اآلصبراإلعبسح األسبسيخ فياإلعبسح األسبسيخ في

 اٌؼبٌٟ ٌٍؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ثزٌٛٔ اٌّؼٙل: انًؤسسبد

 

  آكاة، اٌجبوبٌٛه٠بد األفوٜ : انجبكبنٕريب انًطهٕثخ

ٌٍغبد اٌمل٠ّخ ٌنٌه ٠زٍمٝ اٌـبٌت فٟ ٘نا االفزظبص ١ٍِّٓ ثب رٙلف ٘نٖ اإلعبىح إٌٝ رى٠ٛٓ ِقزظ١ٓ فٟ اٌؾؼبهح اٌمل٠ّخ ٚا٢صبه 

رى٠ٕٛب شبِال ؽٛي اٌؾؼبهاد اٌشول١خ ٚاٌغوث١خ ٚاٌٍغبد اٌَب١ِخ ٚاٌالر١ٕ١خ ٚونٌه فٟ اٌّجبكئ اٌؼبِخ ٌؼٍُ ا٢صبه 

يحزٕٖ انزكٕيٍ 

انسساسي األٔل  نهزكٕيٍ في ثميخ انسساسيبدانًحزٕٖ انؼبو 

ا 

انضٕارة  انٕحساد انزؼهيًيخ  األرطسح  

 2 
 

 1انهغبد انمسيًخ 

خ 
سي

سب
أل
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

 5 

 

انهغبد انسبييخ ٔانالريُيخ 

 

 

 4 

 

 ربريد انشزق ٔربريد انغزة

 

 

 3 

 

 يُٓغيخ ٔربريد لزطبط

 

 

 يب لجم انزبريد ٔاآلصبر 6 

  6 

٠زُ اٌزى٠ٛٓ فٟ ٚؽلر١ٓ أٚ أوضو ِٓ ث١ٓ 

 ،اإلٔم١ٍي٠خ اٌزـج١م١خ : اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ

 ، صمبفخ اٌّؤٍَخ ؽمٛق اإلَٔبْ،اإلػال١ِخ
 

 

 

خ 
مي

ألف
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

 

 

 

 4 

:، أيضهخٚؽلح افز١به٠خ ِٓ ث١ٓ ِغّٛػخ ٚؽلاد  

 فٓ اٌظؾواء فٟ فزوح ِب لجً اٌزبه٠ـ

 ربه٠ـ رٌٛٔ ا١ٌٍٛؾ

 

 

انٕحساد 

اإلذزيبريخ 

 

 

؟ آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخآفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ

  



 اإلعبسح انزطجيميخ في عغزافيخ انزٓيئخ ٔانًحيطاإلعبسح انزطجيميخ في عغزافيخ انزٓيئخ ٔانًحيط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     : انًؤسسبد
 .و١ٍخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ثٍَٛخ

. آكاة، ه٠بػ١بد، ػٍَٛ رغو٠ج١خ، الزظبك ٚرظوف، رم١ٕخ، ػٍَٛ اإلػال١ِخ : انجبكبنٕريب انًطهٕثخ

 ِقزظ١ٓ ١ِلا١١ٔٓ فٟ ِغبي كهاٍخ ٚرٕف١ن رلفالد اٌز١ّٕخ ٚاٌز١ٙئخ ٚؽّب٠خ اٌّؾ١ؾ ِٓ فالي رى٠ٛٓ  إػلاك٠ٙلف ٘نا االفزظبص إٌٝ

 فٟ َِبئً ِزظٍخ ثبٌّؾ١ؾ اٌجشوٞ ٚاٌج١ئٟ ٚاٌقوائؾ ٚل١ٌ األهاػٟ ، ٚإٌّبؿ 

يحزٕٖ انزكٕيٍ 

انسساسي األٔل  نهزكٕيٍ في ثميخ انسساسيبدانًحزٕٖ انؼبو 

يزٕاطم انزكٕيٍ ذالل ثميخ انسساسيبد في َفس انٕحساد األسبسيخ 

يغ رغييز في ثؼغ انؼُبطز انًكَٕخ نهٕحسح  

انغغزافيب انطجيؼيخ يزضًُخ نجيٕعغزافيب :يضبل انسساسي انضبَي 

ْٔيسرٔنٕعيب ٔرزكٌٕ انغغزافيب انجشزيخ يٍ عغزافيب حضزيخ 

ٔعغزافيب الزظبزيخ 

 

 يرظض انسساسي انسبزس نززثض ييساَي

انٕحساد انزؼهيًيخ  انؼُبطز انًكَٕخ نٓب األرطسح   

 6 
 ع١ِٛوفٌٛٛع١ب ث٠ٛ١ٕخ

 عغزافيب طجيؼيخ

خ 
سي

سب
أل
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

 ِلفً ٌؼٍُ إٌّبؿ

 6 

 

 عغزافيب ثشزيخ عغواف١ب ه٠ف١خ

عغواف١خ اٌَىبْ 

 5 

 1ػٍُ اإلؽظبء 

 أكٚاد اٌغغواف١ب
 1ػٍُ هٍُ اٌقوائؾ 

 ع١ٌٛٛع١ب

٠زٛاطً اٌزى٠ٛٓ فٟ ٘نٖ اٌٛؽلاد األفم١خ فالي ثم١خ اٌَلا١ٍبد 

ثبإلػبفخ إٌٝ ثؼغ اٌٛؽلاد اٌقبطخ ثبٌّؤٍَخ ِضً  ل١ٌ ١ِلأٟ 

 ِٕٚٙغ١خ اٌجؾش

 
 7 

٠زُ اٌزى٠ٛٓ فٟ ٚؽلر١ٓ أٚ أوضو ِٓ ث١ٓ 

  اإلػال١ِخ،اإلٔم١ٍي٠خ : اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ

، صمبفخ  ؽمٛق اإلَٔبْٚاالٔزو١ٔذ،

 اٌّؤٍَخ، اٌفو١َٔخ
خ  

مي
ألف

 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

٠زُ فالي ثم١خ اٌَلا١ٍبد الزواػ ٚؽلاد ِضً لبْٔٛ اٌز١ٙئخ، لبْٔٛ 

 ...اٌج١ئخ، ربه٠ـ، ر١ٙئخ اٌّؾ١ّبد اٌـج١ؼ١خ

 6 
:  ٚؽلاد، أِضٍخ ِغّٛػخ ٠زُ افز١به ٚؽلح ِٓ ث١ٓ

 إ٠ىٌٛٛع١باٌل٠ّغواف١ب، االلزظبك، 

انٕحساد 

اإلذزيبريخ 

 

 آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخآفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ

اإلكاهاد ماد اٌظٍخ ثبٌج١ئخ ٚاٌؼٕب٠خ ثبٌّؾ١ؾ ٚؽّب٠خ اٌَٛاؽً ٚاٌز١ٙئخ اٌزواث١خ ٚاٌزغ١ٙي ِضً اٌجٍل٠بد ٚاإلكاهاد اٌغ٠ٛٙخ  -

 ٌٍزغ١ٙي أٚ اٌفالؽخ

 ِىبرت اٌلهاٍبد -



  ٔانًٕارز انطجيؼيخ ٔانًٕارز انطجيؼيخانًحيطانًحيط  اإلعبسح انزطجيميخ في عغزافيخاإلعبسح انزطجيميخ في عغزافيخ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     : انًؤسسبد
 .و١ٍخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ثٍَٛخ

 .اٌجبوبٌٛه٠بد األفوٜآكاة،  : انجبكبنٕريب انًطهٕثخ

 اٌزواث١خ ١ٍِّٓ ثّقزٍف اٌّزغ١واد اٌّؤصوح فٟ ا١ٌَبٍبد ٚاٌز١ٙئخاٌج١ئخ ٠ٙلف ٘نا االفزظبص إٌٝ رى٠ٛٓ ِقزظ١ٓ ١ِلا١١ٔٓ فٟ ِغبي 

 فٟ َِبئً ِزظٍخ  ِقزضِٓ فالي رى٠ٛٓ ٚاٌّٛاهك اٌـج١ؼ١خ ٚمٌه ؽّب٠خ اٌّؾ١ؾلبكه٠ٓ ػٍٝ اٌم١بَ ثلهاٍبد اٍزشواف١خ ي ٚ اٌج١ئ١خ

  .ٚاٌزواس اٌـج١ؼٟثبٌّؾ١ؾ اٌجشوٞ ٚاٌج١ئٟ 

يحزٕٖ انزكٕيٍ 

انسساسي األٔل  نهزكٕيٍ في ثميخ انسساسيبدانًحزٕٖ انؼبو 

يزٕاطم انزكٕيٍ ذالل ثميخ انسساسيبد في ثؼغ انٕحساد األسبسيخ 

يغ رغييز في انؼُبطز انًكَٕخ نٓب 

انغغزافيب انطجيؼيخ يزضًُخ نهًمبرثخ :يضبل انسساسي انضبَي 

االَسيبعيخ نهٕسط انطجيؼي ٔانًمبرثخ االَسيبعيخ نززاة انًغزًؼبد 

ٔرزكٌٕ انغغزافيب انجشزيخ يٍ عغزافيب انًغبالد انحضزيخ ٔعغزافيب 

الزظبزيخ 

ٔيزؼًك انزكٕيٍ في االذزظبص ذالل انسساسييٍ انزاثغ ٔانربيس 

: يٍ ذالل انٕحساد انزبنيخ

أشغبل يمبٔيخ االَغزاف ثبل أحٕاع انسفحيخ -

رٓيئخ انًُشآد انكجزٖ ٔانزظزف في انًٕارز انًبئيخ -

رٓيئخ حضزيخ ٔرزاس -

عغزافيخ األذطبر ٔانكٕارس انطجيؼيخ -

 

 يرظض انسساسي انسبزس نززثض ييساَي

انٕحساد انزؼهيًيخ  انؼُبطز انًكَٕخ نٓب األرطسح   

 7 
 ع١ِٛوفٌٛٛع١ب

 عغزافيب طجيؼيخ

خ 
سي

سب
أل
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

 ػٍُ إٌّبؿ

 7 

 

 ه٠ف١خاي ح اٌّغبالدعغوافٟ
 عغزافيب ثشزيخ

اعزّبػ١خ عغواف١خ 

 ٠خٍىبْٚ

 5 

 1ػٍُ اإلؽظبء 

 أكٚاد اٌغغواف١ب
 1ػٍُ هٍُ اٌقوائؾ 

 ع١ٌٛٛع١ب

 ٠زٛاطً اٌزى٠ٛٓ فٟ ٘نٖ اٌٛؽلاد فالي ثم١خ اٌَلا١ٍبد 

:٠ز١ّي اٌَلاٍٟ اٌقبٌِ ثزى٠ٛٓ فٟ اٌٛؽلر١ٓ اٌزب١ٌز١ٓ  

رـج١مبد ٌٛػغ فوائؾ ك٠ٕب١ِخ األٚك٠خ: أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ  

رـج١مبد ٌلهاٍخ ِظب٘و األفـبه اٌـج١ؼ١خ ٚٚػغ : اٍزشؼبه ػٓ ثؼل-

 فوائـٙب

 7 

٠زُ اٌزى٠ٛٓ فٟ ٚؽلر١ٓ أٚ أوضو ِٓ ث١ٓ 

 ،اٌفو١َٔخ،اإلٔم١ٍي٠خ : اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ

، صمبفخ  ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاإلٔزو١ٔذ،اإلػال١ِخ

 اٌّؤٍَخ
 

يخ
فم

أل
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

٠زُ فالي ثم١خ اٌَلا١ٍبد الزواػ ٚؽلاد ِضً االلزظبك، ربه٠ـ رٌٛٔ 

 ..ا١ٌٍٛؾ، اٌزظوف فٟ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ، ػٍُ ا٢صبه

 

 4 
:  ٚؽلاد، أِضٍخ ِغّٛػخ ٠زُ افز١به ٚؽلح ِٓ ث١ٓ

  اال٠ىٌٛٛع١ب،ػٍُ إٌجبد، ربه٠ـ رٌٛٔ اٌمل٠ُ
انٕحساد 

اإلذزيبريخ 

 

٠ٕغي اٌـبٌت روثظب فالي اٌَلاٍٟ اٌَبكً 

 آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخآفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ

 ٚاٌز١ٙئخ اٌزواث١خ ٚاٌزغ١ٙي ِضً اٌجٍل٠بد ٚاإلكاهاد  ٚاٌغبثبداإلكاهاد ماد اٌظٍخ ثبٌج١ئخ ٚاٌؼٕب٠خ ثبٌّؾ١ؾ ٚؽّب٠خ اٌَٛاؽً -

 اٌغ٠ٛٙخ ٌٍزغ١ٙي أٚ اٌفالؽخ

 ِىبرت اٌلهاٍبد -

ثؼش ِشوٚع فبص    -



سبسيخ في انرسيخ االعزًبػيخ سبسيخ في انرسيخ االعزًبػيخ اإلعبسح األاإلعبسح األ

 

  انًؼٓس انٕطُي نهشغم ٔانسراسبد االعزًبػيخ ثزَٕس: انًؤسسبد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 . اٌجبوبٌٛه٠بد األفوٜآكاة، الزظبك ٚرظوف، : انجبكبنٕريب انًطهٕثخ

 

رى٠ٛٓ إٌٝ إوَبة اٌـٍجخ وفب٠بد ِؼوف١خ ٚف١ٕخ ٚإَٔب١ٔخ رزظً ثبٌقلِخ ٠ٙلف ٘نا اي
االعزّبػ١خ ثّقزٍف ؿولٙب ِٚمبهثبرٙب ِٚغبالرٙب اٌزـج١م١خ ِٓ فالي رى٠ٛٓ ِزٕٛع ٚشٌّٟٛ 
٠غّغ ث١ٓ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ِٓ أعً فُٙ ػٍّٟ ٌٍؼاللبد ث١ٓ األفواك 

ٚاٌـوق األِضً ٌٍزٛاطً ِغ ِقزٍف اٌشوائؼ االعزّبػ١خ ٚرمل٠ُ اٌقلِبد ٌفبئلرٙب 
 

  يحزٕٖ انزكٕيٍ

انسساسي األٔل  نهزكٕيٍ في ثميخ انسساسيبدانًحزٕٖ انؼبو 

 

٠زٍمٝ اٌـبٌت فالي اٌَلاٍٟ اٌضبٟٔ رى٠ٕٛب فٟ 

اٌزشو٠غ االعزّبػٟ ٚاٌوػبئٟ، : اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ

 اٌزلفً االعزّبػٟ، ف١ٕبد االرظبي ٚػاللخ اٌَّبػلح

  

٠ٚزٛاطً اٌزى٠ٛٓ فالي ثم١خ اٌَلا١ٍبد ١ٌشًّ 

ِغّٛػخ ِٓ اٌَّبئً ماد طٍخ ٚص١مخ ثّغبي 

: االفزظبص ِضً

1

2

انضٕارة  انٕحساد انزؼهيًيخ  انؼُبطز انًكَٕخ نٓب األرطسح  

6 6 
ِلفً إٌٝ  ػٍُ إٌفٌ اٌؼبَ

اٌقلِخ 

 االعزّبػ١خ

خ 
سي

سب
أل
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

 ػٍُ االعزّبع اٌؼبَ

6 6  

 

 

6 6 

 

 

 

 
 



٠زُ اٌزى٠ٛٓ فٟ ثم١خ اٌَلا١ٍبد فٟ ٚؽلر١ٓ أٚ أوضو ِٓ 

 ؽمٛق ، اإلػال١ِخ،اإلٔم١ٍي٠خ : ث١ٓ اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ

، صمبفخ اٌّؤٍَخ، اإلَٔبْ  4 5 

ف١ٕبد :٠زُ اٌزى٠ٛٓ فٟ اٌٛؽلر١ٓ اٌزب١ٌز١ٓ

اٌزؼج١و ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ ، ف١ٕبد اٌزؼج١و 

 ثبٌٍغخ اٌفو١َٔخ

 

خ 
مي

ألف
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

رمزوػ اٌّؤٍَخ  فالي وً ٍلاٍٟ ِغّٛػخ ِٓ 

:اٌٛؽلاد، أِضٍخ

 

 

 

 

6 7 

يزؼيٍ ػهٗ انطبنت اذزيبر ٔحسريٍ يٍ ثيٍ 

انٕحساد انزبنيخ

 

انٕحساد 

اإلذزيبريخ 

  

:  انًؼبثز 

--  1  

--  2  

  

آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ 

  اإلكاهاد ٚا١ٌٙبوً اٌواعؼخ ثبٌٕظو إٌٝ ٚىاهح اٌشؤْٚ االعزّبػ١خ ٚاٌزؼبِٓ ٚاٌز١١َٔٛٓ ثبٌقبهطاإلكاهاد ٚا١ٌٙبوً اٌواعؼخ ثبٌٕظو إٌٝ ٚىاهح اٌشؤْٚ االعزّبػ١خ ٚاٌزؼبِٓ ٚاٌز١١َٔٛٓ ثبٌقبهط  --

ألَبَ إٌٙٛع االعزّبػٟ ٚاٌٛؽلاد اٌّؾ١ٍخ ٌٍٕٙٛع  )ػّٓ ٍٍه أػٛاْ اٌؼًّ االعزّبػٟ  ألَبَ إٌٙٛع االعزّبػٟ ٚاٌٛؽلاد اٌّؾ١ٍخ ٌٍٕٙٛع  )ػّٓ ٍٍه أػٛاْ اٌؼًّ االعزّبػٟ 

 (..االعزّبػٟ ٚاٌّواوي االعزّبػ١خ اٌّقزظخ (..االعزّبػٟ ٚاٌّواوي االعزّبػ١خ اٌّقزظخ

  ِظبٌؼ اٌقلِخ االعزّبػ١خ ثبٌّؤٍَبد اإلٔزبع١خ ٚاٌقلِبر١خِظبٌؼ اٌقلِخ االعزّبػ١خ ثبٌّؤٍَبد اإلٔزبع١خ ٚاٌقلِبر١خ  --

--    

--    



  انزطجيميخ في انزسذم االعزًبػيانزطجيميخ في انزسذم االعزًبػياإلعبسح اإلعبسح 

 

  انًؼٓس انٕطُي نهشغم ٔانسراسبد االعزًبػيخ ثزَٕس: انًؤسسبد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

. ، اٌجبوبٌٛه٠بد األفوٜآكاة، الزظبك ٚرظوف : انجبكبنٕريب انًطهٕثخ

 

 رزظً ثبٌّمبهثبد  ٚإَٔب١ٔخرى٠ٛٓ إٌٝ إوَبة اٌـبٌت وفب٠بد ِؼوف١خ ٚف١ٕخ٠ٙلف ٘نا اي
اٌؼ١ٍّخ ٌٍزلفً االعزّبػٟ ِٚغبالرٗ اٌزـج١م١خ إٌّجضمخ ِٓ اٌٛالغ االعزّبػٟ اٌزَٟٛٔ ثّب 

٠ّىٓ اٌّزقوط ِٓ ِٕٙغ١خ اٌزلفً االعزّبػٟ ٚرم١ٕبرٗ ١ٍٚوٚهرٗ  
وّب ٠زٍمٝ اٌـٍجخ فٟ ٘نا االفزظبص رى٠ٕٛب فٟ ِغبالد ػٍُ إٌفٌ ٚػٍُ االعزّبع ثّب ٠لػُ 

للهارُٙ اٌزٛاط١ٍخ ِٓ أعً رمل٠ُ اٌَّبػلح إٌف١َخ ٚاالعزّبػ١خ 
 

  يحزٕٖ انزكٕيٍ

انسساسي األٔل  نهزكٕيٍ في ثميخ انسساسيبدانًحزٕٖ انؼبو 

 

٠زٍمٝ اٌـبٌت فالي اٌَلاٍٟ اٌضبٟٔ رى٠ٕٛب فٟ 

اٌزشو٠ؼبد اٌوػبئ١خ ٚاٌّوافك : اٌٛؽلاد اٌزب١ٌخ

االعزّبػ١خ ثزٌٛٔ، ِمبهثبد اٌزلفً االعزّبػٟ، 

 ف١ٕبد االرظبي ٚػاللخ اٌَّبػلح

٠ٚزٛاطً اٌزى٠ٛٓ فالي ثم١خ اٌَلا١ٍبد ١ٌشًّ 

ِغّٛػخ ِٓ اٌٛؽلاد ماد طٍخ ٚص١مخ ثّغبي 

: االفزظبص ِضً

 

انضٕارة  انٕحساد انزؼهيًيخ  انؼُبطز انًكَٕخ نٓب األرطسح  

6 6 

األٌٍ ا١ٌَىٌٛٛع١خ 

 ٌٍزلفً االعزّبػٟ

 

خ 
سي

سب
أل
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان

 

األٌٍ 

ا١ٌٌٍَٛٛٛع١خ 

 ٌٍزلفً االعزّبػٟ

6 6 

 

 
 

6 6 

 

 

 

 

 

٠زٛاطً اٌزى٠ٛٓ فٟ ٚؽلر١ٓ أٚ أوضو ِٓ ث١ٓ اٌٛؽلاد 

، صمبفخ  ؽمٛق اإلَٔبْ، اإلػال١ِخ،اإلٔم١ٍي٠خ : اٌزب١ٌخ

 5 4 اٌّؤٍَخ،

ف١ٕبد :٠زُ اٌزى٠ٛٓ فٟ اٌٛؽلر١ٓ اٌزب١ٌز١ٓ

اٌزؼج١و ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ ، ف١ٕبد اٌزؼج١و 

 ثبٌٍغخ اٌفو١َٔخ

خ 
مي

ألف
 ا
د

سا
ح

ٕ
ان



 

 

 

 

6 7 

يزؼيٍ ػهٗ انطبنت اذزيبر ٔحسريٍ يٍ ثيٍ 

انٕحساد انزبنيخ

 

انٕحساد 

اإلذزيبريخ 

 3 يزٕسعcانًؼبثز 

- 1

- 2 

- 3 

 

آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ آفبق ١ِٕٙخ ِّىٕخ 

  اإلكاهاد ٚا١ٌٙبوً اٌواعؼخ ثبٌٕظو إٌٝ ٚىاهح اٌشؤْٚ االعزّبػ١خ ٚاٌزؼبِٓ ٚاٌز١١َٔٛٓ ثبٌقبهطاإلكاهاد ٚا١ٌٙبوً اٌواعؼخ ثبٌٕظو إٌٝ ٚىاهح اٌشؤْٚ االعزّبػ١خ ٚاٌزؼبِٓ ٚاٌز١١َٔٛٓ ثبٌقبهط  --

ألَبَ إٌٙٛع االعزّبػٟ ٚاٌٛؽلاد اٌّؾ١ٍخ ٌٍٕٙٛع  )ػّٓ ٍٍه أػٛاْ اٌؼًّ االعزّبػٟ  ألَبَ إٌٙٛع االعزّبػٟ ٚاٌٛؽلاد اٌّؾ١ٍخ ٌٍٕٙٛع  )ػّٓ ٍٍه أػٛاْ اٌؼًّ االعزّبػٟ 

 (..االعزّبػٟ ٚاٌّواوي االعزّبػ١خ اٌّقزظخ (..االعزّبػٟ ٚاٌّواوي االعزّبػ١خ اٌّقزظخ

  cc  ِظبٌؼ اٌقلِخ االعزّبػ١خ ثبٌّؤٍَبد اإلٔزبع١خ ٚاٌقلِبر١خِظبٌؼ اٌقلِخ االعزّبػ١خ ثبٌّؤٍَبد اإلٔزبع١خ ٚاٌقلِبر١خ  --


