
     
     ٔػاعح انزؼهٛى انؼبنٗ
   جبيؼخ انًهك ؿؼٕص
   ػًبصح شئٌٕ انـالة 

وحدة حماية الحقوق الطالبية 

 

رـبؤالد  

دٕل انمٕاػض انًُظًخ نٕدضح دًبٚخ انذمٕق انـالثٛخ  

ثجبيؼخ انًهك ؿؼٕص 
 

:  انـإال األٔل 
يب ْٗ األْضاف انزٗ رـؼٗ انجبيؼخ نزذمٛمٓب يٍ ئَشبء ٔدضح نذًبٚخ انذمٕق انـالثٛخ ؟ 

:  انجٕاة 
: رٓضف انجبيؼخ يٍ ئَشبء ٔدضح نذًبٚخ انذمٕق انـالثٛخ ئنٗ 

. رذمٛك يجزًغ جبيؼٙ يزجبَؾ رـٕص فّٛ عٔح انزؼبٌٔ انًزجبصل ثٍٛ يُـٕثٛٓب   ( 1) 

. ئلغاع يجبصب انؼضل ٔاإلَظبف كضػبيخ أؿبؿٛخ فٙ ثُبء يجزًغ يضبنٙ صاسم انجبيؼخ   ( 2) 

صػى دمٕق انـالة ػهٗ أؿؾ رزٕافك يغ األَظًخ ٔانهٕائخ انًـجمخ ثبنجبيؼخ ٔثًب ال ٚزؼبعع   ( 3) 

. يؼٓب 

 

: انـإال انضبَٗ 
كٛف رمٕو انٕدضح ثضٔعْب فٗ فٗ ئؿبع األَظًخ األسغٖ انـبعٚخ ثبنجبيؼخ ؟ 

: انجٕاة 
ال ٚؼزجغ انضٔع انظ٘ رمٕو ثّ انٕدضح ثضٚاًل ػٍ األَظًخ األسغٖ انـبعٚخ ثبنجبيؼخ أٔ انزفبفًب دٕنٓب 

ٔئًَب رمٕو انٕدضح ثضٔعْب فٙ ئؿبع ْظِ األَظًخ صٌٔ أٌ ٚإصٖ طنك ئنٗ ئنغبء ثؼغ َظٕطٓب أٔ 

. رؼـٛم ؿغٚبَٓب 

 

: انـإال انضبنش 
كٛف رـزـٛغ انٕدضح رذمٛك األْضاف انزٙ أَشأد يٍ أجهٓب ؟ 

:    انجٕاة 
رمٕو انٕدضح ثؼضص يٍ انًٓبو انزٗ يٍ شأَٓب رذمٛك األْضاف انزٙ أَشأد يٍ أجهٓب ، ْٔظِ انًٓبو ْٗ 

 :

. انزذمٛك ٔانفظم فٗ انشكبٖٔ ٔانزظهًبد انزٗ ٚزمضو ثٓب انـالة   ( 1) 

. ئًَبء صمبفخ انؼضل ٔاإلَظبف ثٍٛ انـالة   ( 2) 

رمضٚى اإلؿزشبعاد انالػيخ نهـالة فًٛب ٚشض يشكالرٓى األكبصًٚٛخ ٔغٛغ األكبصًٚٛخ انًغرجـخ  ( 3) 

. ثبنجبيؼخ 

رجظٛغ انـالة ثذمٕلٓى انجبيؼٛخ ٔكٛفٛخ انذظٕل ػهٛٓب ثبنهجٕء ئنٗ انمُٕاد انشغػٛخ  ( 4) 

. ٔانغؿًٛخ صاسم انجبيؼخ فٙ ئؿبع انمٕاػض ٔاألَظًخ انًؼًٕل ثٓب 

 

: انـإال انغاثغ 

 



يب ْٕ األؿبؽ انظٖ رؼؼّ انٕدضح َظت أػُٛٓب ػُض لٛبيٓب ثذم يشبكم انـالة ؟ 

: انجٕاة 
ؿؼًٛب إلٚجبص يجزًغ جبيؼٙ يزُبغى رؼـٗ انٕدضح األٔنٕٚخ فٙ دم يشكالد انـالة ئنٗ انًـبػٙ 

انٕصٚخ نزٕفٛغ يُبر يالئى يٍ انزؼبٌٔ ثٍٛ يُـٕثٙ انجبيؼخ نٛكٌٕ أؿبؿًب نًُخ كم ط٘ دك دمّ ثؼٛضًا 

. ػٍ عٔح انزذض٘  ٔانًكبثغح 

 

: انـإال انشبيؾ 
يزٗ ٚجضأ انؼًم فٙ ٔدضح دًبٚخ انذمٕق انـالثٛخ ؟ 

: انجٕاة 
ٚجضأ انؼًم فٙ انٕدضح ٔ رـغٖ انمٕاػض انًُظًخ نٓب ئػزجبعًا يٍ ربعٚز ئػزًبصْب َٓبئًٛب ، ٔلض رى طنك 

. ْـ 3/1/1429فٙ جهـخ يجهؾ انجبيؼخ انغاثؼخ انًُؼمضح ثزبعٚز 

 

:  انـإال انـبصؽ 
يب ْٕ انٓٛكم اإلصاعٖ ٔانزُظًٛٗ نٕدضح دًبٚخ انذمٕق انـالثٛخ ؟ 

: انجٕاة 
: ٚزؼًٍ انٓٛكم اإلصاعٖ ٔانزُظًٛٗ نهٕدضح يب ٚهٗ 

 ػضص يٍ انهجبٌ انفغػٛخ ثذٛش ٚكٌٕ نكم كهٛخ ٔيؼٓض نجُخ فغػٛخ سبطخ ، كًب ٚكٌٕ : أٔاًل 

        نهٕدضاد اإلصاعٚخ ثبنجبيؼخ نجُخ فغػٛخ ػهٗ طاد انًـزٕٖ ، ٔكظنك ٕٚجض نكهٛبد 

.        ٔألـبو انجُبد نجبٌ فغػٛخ ػهٗ طاد انًـزٕٖ 

. نجُخ صائًخ رجبشغ انؼًم انٕٛيٗ ٚكٌٕ يمغْب ػًبصح شئٌٕ انـالة ثًغكؼ انجبيؼخ : صبًَٛب 

 نجُخ ػهٛب رشغف ػهٗ كم شأٌ يٍ شئٌٕ انٕدضح ٔرًبعؽ ؿهـبرٓب فٗ ٔػغ : صبنضًب 

.         اإلؿزغارٛجٛخ انؼبيخ نهؼًم ثٓب 

 

 

: انـإال انـبثغ 
كٛف ٔيزٗ ٚزى ئَشبء انهجبٌ انفغػٛخ ٔيٍ ْٕ طبدت اإلسزظبص ثاطضاع لغاع رشكٛهٓب ؟ 

:   انجٕاة 
 رُشأ نجُخ فغػٛخ فٙ يمغ كم كهٛخ ٔيؼٓض ربثغ نهجبيؼخ ، ٔٚكٌٕ ئَشبئٓب ثمغاع ٚظضع فٗ ثضاٚخ :أٔاًل 

ػًٛضح انكهٛخ أٔ انًؼٓض انًشزض ٔٚكٌٕ رشكٛهٓب ػهٗ انُذٕ انزبنٙ / كم ػبو صعاؿٙ يٍ ؿؼبصح ػًٛض 

 :

ـًب / أدض ٔكالء -   ٔكٛالد انكهٛخ أٔ انًؼٓض                                                             عئٛ

ػؼٕاد ْٛئخ انزضعٚؾ ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓض                                       أػؼبء / ئصُبٌ يٍ أػؼبء -  

ًًب ٔسهًمب                      / ئصُبٌ يٍ انـالة -   انـبنجبد انزبثؼٍٛ نهكهٛخ أٔ انًؼٓض انًزًٛؼٍٚ ػه

أػؼبء 

. ؿكغرٛغح / ؿكغرٛغ_  

 كًب رُشأ نجُخ فغػٛخ نهـالة ٔأسغٖ نهـبنجبد ثمغاع يٍ ؿؼبصح ٔكٛم انجبيؼخ ٚكٌٕ يمغْب :صبًَٛب 

يغكؼ انجبيؼخ نهفظم فٙ انشكبٔ٘ انزٙ رمضو ػض أدض يُـٕثٙ انٕدضاد اإلصاعٚخ ثبنجبيؼخ ٔرشكم 

: ػهٗ انُذٕ انزبنٙ 

ٔكٛهخ ػًبصح شئٌٕ أػؼبء ْٛئخ انزضعٚؾ ٔانًٕظفٍٛ                                      عئـًٛب / ٔكٛم _  



ػؼٕاد ْٛئخ انزضعٚؾ ثبنجبيؼخ                                                 أػؼبء / ئصُبٌ يٍ أػؼبء -  

انـبنجبد انًشٕٓص نٓى ثبنكفبءح ٔانشهك                                        أػؼبء / ئصُبٌ يٍ انـالة -  

. ؿكغرٛغح / ؿكغرٛغ_  

 

: انـإال انضبيٍ 
ْم ٚجٕػ اؿزجضال أًٚب يٍ أػؼبء انهجبٌ انفغػٛخ ؟ 

: انجٕاة 
ٚجٕػ نًٍ أطضع لغاع رشكٛم انهجُخ انفغػٛخ دـت األدٕال أٌ ٚـزجضل أًٚب يٍ أػؼبء انهجُخ انفغػٛخ 

ئطا لبو نضٖ انؼؼٕ يبَغ أصثٙ فٙ ئدضٖ انشكبٖٔ انًؼغٔػخ أيبيٓب ٚذٕل صٌٔ يشبعكزّ فٙ 

 . ػؼٕٚزٓب أصُبء َظغ رهك انشكٕٖ ، يضم أٌ ٚكٌٕ أدض أػؼبء انهجُخ انفغػٛخ ْٕ انًشكٕ فٙ دمّ 

 

: انـإال انزبؿغ 
يب ْٕ َـبق ئسزظبص انهجبٌ انفغػٛخ ؟ 

:  انجٕاة 
رشزض انهجُخ انفغػٛخ ثكم كهٛخ أٔ يؼٓض ثزهمٙ انشكبٔ٘ انًمضيخ يٍ انـالة ثشأٌ أًٚب يٍ انًشكالد 

األكبصًٚٛخ ٔغٛغ األكبصًٚٛخ انزٙ ٚزؼغع نٓب انـبنت صاسم كهٛزّ أٔ يؼٓضِ دزٗ ٔنٕ كبَذ انشكٕٖ ػض 

. أدض أػؼبء ْٛئخ انزضعٚؾ انًُزضثٍٛ نهؼًم ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓض 

: انـإال انؼبشغ 
يب ْٙ اإلجغاءاد ٔانؼٕاثؾ انزٙ ٚجت ػهٗ انـبنت أٌ ٚهزؼو ثٓب ػُض انزمضو ثشكٕاِ ئنٗ انهجُخ 

انفغػٛخ ؟ 

: انجٕاة 
: ٚجت ػهٗ انـبنت ئٌ ٚهزؼو فٗ رمضًّٚ نشكٕاِ ثؼضص يٍ اإلجغاءاد ٔانؼٕاثؾ ْٗ 

. أٌ ٚزمضو ثشكٕاِ ئنٗ يمغ انهجُخ انفغػٛخ انًشكهخ صاسم كهٛزّ أٔ يؼٓضِ  ( 1) 

أٌ ٚكٌٕ رمضٚى انشكٕٖ سالل صالصٍٛ ٕٚيًب يٍ ربعٚز دضٔس انٕالؼخ يذم انشكٕٖ أًٚب كبَذ ْظِ  ( 2) 

 – ئػزضاء ٔلغ ػهٗ انـبنت ثبنمٕل أٔ انفؼم –ئػالٌ َزٛجخ ئسزجبع : ػهٗ ؿجٛم انًضبل  )انٕالؼخ       

 (انز ...... يُغ انـبنت يٍ ئؿزشضاو دك يٍ دمٕلّ انٕاعصح ثٕصٛمخ دمٕق ٔئنزؼايبد انـبنت انجبيؼٙ 

 .

ال ٚجٕػ نهـبنت أٌ ٚزمضو ثشكٕاِ ثؼض يغٔع صالصٍٛ ٕٚيًب يٍ ربعٚز دضٔس انٕالؼخ يذم انشكٕٖ  ( 3) 

.  كًب ال ٚجٕػ نّ انزمضو ثأكضغ يٍ شكٕٖ ٔادضح ػٍ طاد انٕالؼخ 

ٔئؿزٛفبء كبفخ انجٛبَبد انٕاعصح ثّ  ( 1انًُٕطط على ) أٌ ٚمٕو ثًمء انًُٕطط انًؼض نهشكٕٖ  ( 4) 

ثبنضلخ ٔانٕػٕح انالػيٍٛ ٔثبإلسزظبع انظ٘ ال ٚشم ثبنًؼًٌٕ ، ٔٚزـهى ْظا انًُٕطط يٍ ؿكغرٛغ 

. انهجُخ 

أٌ ٚـهى ًَٕطط شكٕاِ ثؼض اؿزٛفبءِ ئنٗ ؿكغرٛغ انهجُخ ٔٚـزهى يُّ ئٚظباًل ٚفٛض رـهًّٛ  ( 5) 

. نهشكٕٖ ٔلٛضْب ثـجم انهجُخ 

يزبثؼخ انـبنت نشكٕاِ ٔيب رى فٛٓب نًضح صالصٍٛ ٕٚيًب رجضأ يٍ ربعٚز رمضًّٚ نهشكٕٖ ٔطنك  ( 6) 

. ثًغاجؼخ ٔؿإال ؿكغرٛغ انهجُخ فٙ انًمغ انًؼض نظنك 

 

:  انـإال انذبصٖ ػشغ 
يزٗ رُؼمض انهجُخ انفغػٛخ ٔكٛف رظضع لغاعارٓب ؟ 



: انجٕاة 
رُؼمض انهجُخ انفغػٛخ يغح ٔادضح ػهٗ األلم كم سًـخ ػشغ ٕٚيًب ثُبءًا ػهٗ صػٕح عئٛـٓب ، ٔٚكٌٕ 

االَؼمبص طذٛذًب ثذؼٕع أغهجٛخ أػؼبئٓب ػهٗ أٌ ٚكٌٕ يٍ ثُٛٓى انغئٛؾ ، ٔرضجذ كبفخ انًُبلشبد 

ٔانمغاعاد ثًذؼغ أػًبل انجهـخ ٕٔٚلغ يٍ األػؼبء انذبػغٍٚ ، ٔرظضع انهجُخ لغاعارٓب ثأغهجٛخ 

.  األػؼبء انذبػغٍٚ ٔفٗ دبنخ رـبٖٔ األطٕاد ٚغجخ انجبَت انظ٘ يُّ طٕد انغئٛؾ 

 

: انـإال انضبَٗ ػشغ 
يب ْٗ اإلجغاءاد انزٙ رمٕو ثٓب انهجُخ انفغػٛخ نهزذمٛك ٔانفظم فٗ شكٕٖ انـبنت ؟ 

 

 

:  انجٕاة 
نهجُخ انفغػٛخ انذك فٙ أٌ رزشظ ػضص يٍ اإلجغاءاد فٗ ؿجٛم انزذمٛك ٔانفظم فٗ شكٕٖ انـبنت 

: ْٔظِ اإلجغاءاد رزًضم فًٛب ٚهٗ 

ٚمٕو ؿكغرٛغ انهجُخ ثًجغص رمضٚى انشكٕٖ ثاصعاجٓب ثجضٔل أػًبل ألغة جهـخ رجزًغ فٛٓب  ( 1 ) 

. انهجُخ 

رمٕو انهجُخ سالل انجهـخ ثجذش شكٕٖ انـبنت ٔانزذمك يٍ ئنزؼايّ ثزمضًٚٓب سالل انًٛؼبص  ( 2) 

فاطا كبٌ انـبنت رجبٔػ ْظا " .. صالصٌٕ ٕٚيًب رجضأ يٍ ربعٚز دضٔس انٕالؼخ يذم انشكٕٖ " انمبََٕٗ 

. انًٛؼبص فاٌ انهجُخ رُزٓٗ أصُبء انجهـخ ئنٗ ئطضاع لغاعْب ثؼضو لجٕل انشكٕٖ شكاًل 

فٗ دبنخ ئنزؼاو انـبنت ثبنًٛؼبص انمبََٕٗ رمٕو انهجُخ ثجذش يٕػٕع انشكٕٖ ، فاطا كبَذ  ( 3) 

األٔعاق ٔانًـزُضاد انًغفمخ ثبنشكٕٖ كبفٛخ نهفظم فٛٓب رظضع انهجُخ انمغاع انظٖ رغاِ يُبؿجًب ثظاد 

. انجهـخ 

أيب فٗ دبنخ ػضو كفبٚخ األٔعاق ٔانًـزُضاد نهفظم فٗ انًٕػٕع فاَّ نهجُخ فٗ ْظِ انذبنخ أٌ  ( 4) 

رـهت يٍ انًشكٕ فٙ دمّ يٕافبرٓب ثغصِ كزبثًٛب ػهٗ يب ٔعص ثبنشكٕٖ سالل يضح أؿجٕع يٍ ربعٚز 

ئسـبع عئٛـّ انًجبشغ ثظنك عؿًًٛب صٌٔ أٌ ٚكٌٕ انًشكٕ فٙ دمّ يهزؼيًب ثبنًضٕل أيبو انهجُخ 

ثششظّ ، كًب ٚجٕػ نهجُخ االؿزؼبَخ ثغأ٘ عئٛؾ انمـى انًؼُٗ ثبنشكٕٖ صٌٔ أٌ ٚكٌٕ نغئٛؾ انمـى 

. انذك فٙ انزظٕٚذ ػهٗ انمغاع انظ٘ ؿٛظضع يٍ انهجُخ 

رظضع انهجُخ لغاعْب فٗ أٔل جهـخ رغٖ فٛٓب أٌ األٔعاق أطجذذ كبفٛخ نهفظم فٗ يٕػٕع  ( 5) 

انشكٕٖ ، ٔٚجت أٌ رهزؼو انهجُخ ثبنًٛؼبص انًُظٕص ػهّٛ ثبنمٕاػض انًُظًخ نؼًم انٕدضح ٔطنك ثأٌ 

ٚزى انفظم فٙ انشكبٔ٘ انًُظٕعح أيبو انهجُخ انفغػٛخ فٙ يٛؼبص ألظبِ صالصٌٕ ٕٚيًب رجضأ يٍ ربعٚز 

. رمضٚى انشكٕٖ 

رذٛم انهجُخ يهف انشكٕٖ كبياًل ئنٗ طبدت انظالدٛخ انًشزض ؿجمًب نهٕائخ ٔاألَظًخ انًؼًٕل  ( 6) 

. ثٓب فٗ انجبيؼخ ٔطنك نٛمٕو ثاػزًبص ٔئَفبط انمغاع انظٖ طضع يٍ انهجُخ 

ٚؼهٍ انمغاع انظبصع يٍ انهجُخ ثؼض ئػزًبصِ ئنٗ طٔ٘ انشأٌ ، ٔطنك ثأٌ ٚزى ئؿزضػبء انـبنت  ( 7) 

انشبكٗ نًمغ انهجُخ ٔٚجهغ ثًؼًٌٕ انمغاع ٔٚمٕو انـبنت ثبنزٕلٛغ ثبإلؿالع ٔانؼهى ػهٗ انًُٕطط انًؼض 

. كًب ٚؼهٍ انمغاع ثشـبة ٕٚجّ ئنٗ كبفخ انجٓبد انًُٕؽ ثٓب رُفٛظ انمغاع ٔئػًبل أصغِ .. نظنك 

 

: انـإال انضبنش ػشغ 
يزٗ ٚظجخ انمغاع انظبصع يٍ انهجُخ انفغػٛخ َبفظًا ؟ 

: انجٕاة 



ٚظجخ انمغاع انظبصع يٍ انهجُخ انفغػٛخ َبفظًا ئػزجبعًا يٍ ربعٚز ئػزًبصِ يٍ طبدت انظالدٛخ 

 .انًشزض ؿجمًب نهٕائخ ٔاألَظًخ انـبعٚخ 

 

 

: انـإال انغاثغ ػشغ 
يٍ ْٕ انًمظٕص ثظبدت انظالدٛخ ؟ 

: انجٕاة 
. ْٕ انًـئٕل انظ٘ رًُذّ انهٕائخ ٔاألَظًخ انـبعٚخ فٙ انجبيؼخ ؿهـخ ئرشبط انمغاع ٔرُفٛظِ 

: أيضهخ رغػٛذٛخ 

 ْٕ %25طبدت انظالدٛخ فٗ ئرشبط ٔئَفبط لغاع عفغ انذغيبٌ ػٍ انـبنت انظٖ رجبٔػ َـجخ انـ _ 

. يجهؾ انكهٛخ 

طبدت انظالدٛخ فٗ ئرشبط لغاع رشكٛم نجُخ يغاجؼخ أٔ ئػبصح رظذٛخ أعٔاق اإلجبثخ انشبطخ _ 

. ثأدض انـالة ْٕ يجهؾ انكهٛخ 

. طبدت انظالدٛخ فٗ ئرشبط لغاع ئػزًبص رؼضٚم َزٛجخ انـبنت فٗ ئدضٖ انًٕاص ْٕ يجهؾ انكهٛخ _ 

طبدت انظالدٛخ فٗ ئرشبط ٔئَفبط لغاع ئدبنخ أدض أػؼبء ْٛئخ انزضعٚؾ ئنٗ يجهؾ انزأصٚت ْٕ _ 

. يؼبنٗ يضٚغ انجبيؼخ 

 

: انـإال انشبيؾ ػشغ 
يب ْٕ اإلجغاء انظ٘ ٚجٕػ نهـبنت ئرشبطِ فٙ دبنخ ػضو طضٔع لغاع انهجُخ انفغػٛخ فٙ يٕػٕع 

شكٕاِ سالل انًضح انمبََٕٛخ انًذضصح ثضالصٍٛ ٕٚيًب ؟ 

:   انجٕاة 
فٙ دبنخ ػضو طضٔع لغاع انهجُخ انفغػٛخ فٙ يٕػٕع انشكٕٖ سالل انًضح انمبََٕٛخ انًذضصح ثضالصٍٛ 

ٕٚيًب ٚجٕػ نهشبكٙ انزمضو نهجُخ انضائًخ ثـهت انُظغ ٔانزذمٛك فٙ يٕػٕع شكٕاِ ٔطنك ػهٗ انًُٕطط 

. انًؼض نٓظا انغغع ثًمغ انهجُخ ثؼًبصح شئٌٕ انـالة ثًغكؼ انجبيؼخ 

 

: انـإال انـبصؽ ػشغ 
يب ْٗ انذبالد انزٗ ٚجٕػ فٛٓب نهجُخ انفغػٛخ ػضو انفظم فٙ انشكٕٖ ؟ 

:  انجٕاة 
: ٚجٕػ نهجُخ انفغػٛخ ػضو انفظم فٙ انشكٕٖ انًمضيخ أيبيٓب فٗ دبنزٍٛ ًْب 

ئطا كبَذ انذبنخ انًؼغٔػخ رزًزغ ثأًْٛخ سبطخ ، ْٔظِ األًْٛخ رمضعْب انهجُخ دـت يمزؼٛبد  ( 1) 

. انذبل 

. ٔجٕص يبَغ أصثٙ نضٖ انهجُخ فٗ شكٕٖ ثؼُٛٓب ٚذٕل صٌٔ ارشبط انمغاع انًُبؿت  ( 2) 

ٔرمٕو انهجُخ انفغػٛخ فٗ ْبرٍٛ انذبنزٍٛ ثادبنخ انًٕػٕع ثذبنزّ ئنٗ انهجُخ انضائًخ نزجبشغ 

. اسزظبطٓب ثشأَّ 

 

: انـإال انـبثغ ػشغ 
يب ْٗ انذبالد انزٗ ٚجٕػ نهـبنت فٛٓب أٌ ٚزظهى يٍ انمغاع انظبصع يٍ انهجُخ انفغػٛخ ؟ 

: انجٕاة 
: ٚجٕػ نهـبنت أٌ ٚزظهى يٍ انمغاع انظبصع يٍ انهجُخ انفغػٛخ فٗ دبنزٍٛ ًْب 



. طضٔع لغاع ثذفظ أٔ عفغ انشكٕٖ  ( 1) 

طضٔع لغاع يؼزًض يٍ طبدت انظالدٛخ ال ٚذمك عغجخ انـبنت أٔ ال ٚؼٛض ئنّٛ كبيم دمٕلّ انزٗ  ( 2) 

.  ٚـبنت ثٓب فٗ شكٕاِ 

 

: انـإال انضبيٍ ػشغ 
يب ْٗ انجٓخ انزٗ ٚزمضو ئنٛٓب انـبنت ثزظهًّ يٍ انمغاعاد انظبصعح يٍ انهجبٌ انفغػٛخ ؟ ْٔم ٚزى 

طنك سالل يٛؼبص يذضص ؟ 

: انجٕاة
 ٚكٌٕ انزظهى أيبو انهجُخ انضائًخ ٔيمغْب ػًبصح شئٌٕ انـالة ثًغكؼ انجبيؼخ سالل سًـخ ػشغ ٕٚيًب 

رجضأ يٍ ربعٚز رٕلٛغ انـبنت ثبنؼهى ٔاإلؿالع ػهٗ انمغاع انظبصع يٍ انهجُخ انفغػٛخ ٔٚمضو انزظهى ثأٌ 

ٚمٕو انـبنت ثًمء ٔئؿزٛفبء انًُٕطط انًؼض نظنك فٙ يمغ انهجُخ  انضائًخ ٔٚـهًّ ؿكغرٛغ ْظِ انهجُخ 

. ئٚظباًل ٚفٛض انزـهٛى 

 

 : انـإال انزبؿغ ػشغ 
ْم ٚجٕػ نهًشكٕ فٗ دمّ انزظهى أيبو انهجُخ انضائًخ يٍ انمغاع انظبصع يٍ انهجُخ انفغػٛخ ؟ 

:  انجٕاة 
ال ٚجٕػ نهًشكٕ فٗ دمّ انزظهى أيبو انهجُخ انضائًخ دٛش أٌ يمزؼٗ ئَشبء ٔدضح دًبٚخ انذمٕق 

انـالثٛخ ٔفمًب نهمٕاػض انًُظًخ نهؼًم ثٓب نٛؾ انفظم فٗ انًُبػػبد انزٗ رُشأ ثٍٛ انـالة ٔيُـٕثٗ 

انجبيؼخ ثم أٌ يمزؼٗ ئَشبئٓب ْٕ لٛبو انهجبٌ انفغػٛخ أٔ انهجُخ انضائًخ ثبنُظغ ٔانزذمٛك فٗ 

انشكبٖٔ انزٗ ٚزمضو ثٓب انـالة صى ُٚؼغع َزٛجخ ْظا انُظغ ػهٗ طبدت انظالدٛخ إلػزًبصِ نكٗ 

ًٚكٍ رُفٛظِ ، ٔيٍ صى فاٌ انمغاع ال ٚؼض طبصعًا فٗ ْظِ انذبنخ يٍ انهجُخ انفغػٛخ    أٔ يٍ انهجُخ 

فاطا نذك انًشكٕ فٗ دمّ ػغعًا .. انضائًخ ثم أَّ ٚؼزجغ فٗ دمٛمخ األيغ طبصعًا يٍ طبدت انظالدٛخ 

يٍ جغاء ْظا انمغاع ٔأعاص انزظهى يُّ ، فاٌ انزظهى فٗ ْظِ انذبنخ ٚزى ثأٌ ٚمضو شكٕٖ ئنٗ طبدت 

انظالدٛخ يظضع انمغاع ٔنٛؾ ئنٗ أدض ألـبو ٔدضح دًبٚخ انذمٕق انـالثٛخ ، ٔرشؼغ ْظِ انشكٕٖ 

. نإلدكبو ٔانهٕائخ انظبصعح فٗ ْظا انشأٌ يٍ يجهؾ انجبيؼخ أٔ يٍ يجهؾ انزؼهٛى انؼبنٗ 

 

: انـإال انؼشغٌٔ 
يب ْٕ رشكٛم انهجُخ انضائًخ ؟ ٔيٍ ْٕ انًشزض ثاطضاع لغاع ئَشبئٓب ؟ 

 

:  انجٕاة
رُشب انهجُخ انضائًخ ثمغاع ٚظضع يٍ يؼبنٙ يضٚغ انجبيؼخ ٔٚكٌٕ يمغْب ػًبصح شئٌٕ انـالة ثًغكؼ 

ـًب ، ٔػؼٕٚخ ػضص كبف يٍ األػؼبء انمبٍََٕٛٛ ، ػهٗ أٌ  انجبيؼخ ٔرشكم يٍ أدض أػؼبء انهجُخ عئٛ

ٚكٌٕ ػًٍ انزشكٛم ػؼٕاد يٍ انًزشظظبد فٙ انًجبل انمبََٕٙ ٚكٌٕ يمغٍْ يغكؼ انضعاؿبد 

انجبيؼٛخ نهجُبد ٚجبشغٌ طاد اإلسزظبص ٔثظاد اإلجغاءاد انشكبٖٔ ٔانزظهًبد انًزؼهمخ ثبنـبنجبد 

رذذ ئشغاف عئٛؾ انهجُخ ، ٔنًؼبنٙ يضٚغ انجبيؼخ ػٚبصح ػضص األػؼبء ثًب ٚزُبؿت ٔيمزؼٛبد انؼًم 

. ثبنهجُخ 

 

: انـإال انذبصٖ ٔانؼشغٌٔ 
يزٗ رُؼمض انهجُخ انضائًخ نٕدضح دًبٚخ انذمٕق انـالثٛخ ؟ 



:  انجٕاة 
رُؼمض انهجُخ انضائًخ ثظفخ يـزًغح ٕٚيًٛب نزجبشغ انًٓبو اإلصاعٚخ ٔانفُٛخ انزٙ رضسم فٙ َـبق 

. ئسزظبطٓب 

 

: انـإال انضبَٗ ٔانؼشغٌٔ 
يب ْٕ َـبق ئسزظبص انهجُخ انضائًخ ؟ 

: انجٕاة 
:  رشزض انهجُخ انضائًخ ثبنُظغ ٔانزذمٛك فًٛب ٚهٙ 

. انزظهًبد يٍ انمغاعاد انظبصعح يٍ انهجبٌ انفغػٛخ ٔانزٙ رمضو ئنٛٓب يٍ انـالة : أٔاًل 

أٔ رهك انزٙ  (صالصٌٕ ًٕٚيب  )انشكبٖٔ انزٙ نى رفظم فٛٓب انهجبٌ انفغػٛخ سالل انًضح انمبََٕٛخ : صبًَٛب 

رغٖ انهجبٌ انفغػٛخ ئدبنزٓب ئنٗ انهجُخ انضائًخ نًب لض رزًزغ ثّ انذبنخ يٍ أًْٛخ سبطخ أٔ ثـجت 

. ٔجٕص يبَغ أصثٙ نضٖ انهجُخ ٚذٕل صٌٔ ارشبط انمغاع انًُبؿت

انشكبٔ٘ انزٙ ٚذٛهٓب ئنٛٓب يؼبنٙ يضٚغ انجبيؼخ نًب لض رزًزغ ثّ ْظِ انشكبٖٔ يٍ سظٕطٛخ : صبنضًب 

. ٔؿغٚخ ٔظغٔف اؿزضُبئٛخ 

 

: انـإال انضبنش ٔانؼشغٌٔ 
 يب ْٗ اإلجغاءاد انزٗ رمٕو ثٓب انهجُخ انضائًخ نهُظغ ٔانزذمٛك فٙ انشكبٖٔ أٔ انزظهًبد انًؼغٔػخ 

أيبيٓب ؟ 

: انجٕاة
رزشظ انهجُخ انضائًخ ػضص يٍ اإلجغاءاد فٗ ؿجٛم انُظغ ٔانزذمٛك ٔانفظم فٗ انشكبٖٔ أٔ انزظهًبد 

: انزٗ ٚزمضو ثٓب انـالة ، ْٔظِ اإلجغاءاد رزًضم فًٛب ٚهٗ 

ٚمٕو ؿكغرٛغ انهجُخ ثًجغص رمضٚى انزظهى أٔ ٔعٔص انشكٕٖ ثاصعاجٓب ثبنـجم انًؼض نظنك  ( 1) 

ٔػغع يهفٓب ػهٗ عئٛؾ انهجُخ انظٖ ٚمٕو ثادبنزٓب ئنٗ أدض أػؼبء انهجُخ نهجضء فٗ ئجغاءاد انُظغ 

ٔانزذمٛك فٛٓب  

ٚمٕو انؼؼٕ انًشزض ثجذش شكٕٖ انـبنت أٔ رظهًّ ٔانزذمك يٍ يضٖ ئنزؼايّ ثزمضًٚٓب سالل  ( 2) 

.. صالصٌٕ ٕٚيًب رجضأ يٍ ربعٚز دضٔس انٕالؼخ انًشكٕ يُٓب : ثبنُـجخ نهشكٕٖ " انًٛؼبص انمبََٕٗ 

سًـخ ػشغ ٕٚيًب رجضأ يٍ ربعٚز رٕلٛغ انـبنت ثبنؼهى ٔاإلؿالع ػهٗ انمغاع انظبصع : ٔثبنُـجخ نهزظهى 

فاطا كبٌ انـبنت رجبٔػ ْظا انًٛؼبص فاٌ انؼؼٕ انًشزض ُٚزٓٗ فٗ يظكغرّ " .. يٍ انهجُخ انفغػٛخ 

. ئنٗ ئطضاع انزٕطٛخ ثؼضو لجٕل انشكٕٖ أٔ انزظهى شكاًل 

فٗ دبنخ ئنزؼاو انـبنت ثبنًٛؼبص انمبََٕٗ ٚمٕو انؼؼٕ ثجذش يٕػٕع انشكٕٖ أٔ انزظهى ، فاطا  ( 3) 

كبَذ األٔعاق ٔانًـزُضاد انًغفمخ كبفٛخ نهفظم فٗ انًٕػٕع ُٚزٓٗ فٗ رٕطٛزّ ئنٗ يب ٚغاِ يُبؿجًب 

. ٔفمًب نهٕائخ ٔاألَظًخ 

أيب فٗ دبنخ ػضو كفبٚخ األٔعاق ٔانًـزُضاد نهفظم فٗ انًٕػٕع فاَّ نهجُخ انضائًخ فٗ ْظِ  ( 4) 

انذبنخ أٌ رـهت االؿزؼبَخ ثغأ٘ أًٚب يٍ يُـٕثٙ انجبيؼخ يكزٕثًب فٙ انذبنخ انًؼغٔػخ ػهٛٓب ، ٔنٓب 

أٚؼًب دك االؿزؼبَخ ثغأ٘ يٍ رغاِ يٍ أْم انشجغح ،كًب نٓب ئٌ رـهت يٍ انًشكٕ فٙ دمّ يٕافبرٓب 

ثغصِ كزبثًٛب ػهٗ يب ٔعص ثبنشكٕٖ أٔ انزظهى سالل يضح أؿجٕع يٍ ربعٚز ئسـبع عئٛـّ انًجبشغ ثظنك 

. عؿًًٛب صٌٔ أٌ ٚكٌٕ يهزؼيًب ثبنًضٕل أيبو انهجُخ ثششظّ 



ئطا عأد انهجُخ انضائًخ عفغ انشكٕٖ أٔ انزظهى نؼضو انجضٚخ أٔ نؼضو كفبٚخ األصنخ ػهٗ صجٕد  ( 5 ) 

انٕالؼخ فٙ جبَت انًشكٕ فٙ دمّ رظضع لغاعًا يـججًب ثبنذفظ ، ٔٚظجخ ْظا انمغاع َٓبئًٛب غٛغ لبثم 

. نهزظهى يُّ ثؼض ئػزًبصِ يٍ ؿؼبصح ػًٛض شئٌٕ انـالة 

جضٚزٓب  رظضع انهجُخ انضائًخ ثؼض اَزٓبء انزذمٛك رٕطٛبرٓب ثشأٌ انشكبٖٔ ٔانزظهًبد انزٙ رغٖ ( 6) 

سالل صالصٍٛ ٕٚيًب يٍ ربعٚز رمضًٚٓب أٔ يٍ ربعٚز اإلدبنخ ٔرؼغع ْظِ انزٕطٛبد ثًظكغح ػهٗ ؿؼبصح 

ػًٛض شئٌٕ انـالة انظ٘ ٚزٕنٗ ثضٔعِ عفؼٓب ئنٗ يؼبنٙ يضٚغ انجبيؼخ الػزًبصْب أٔ ارشبط انمغاع انظ٘ 

ٚغاِ يُبؿًجب ثشأٌ انٕالؼخ ػهٗ ػٕء انزذمٛك انظ٘ رى فٛٓب ٔٚجٕػ نًؼبنّٛ ػغع انمغاع ػهٗ يجهؾ 

انجبيؼخ الػزًبصِ ٔطنك فٙ انذبالد انًُظٕص ػهٛٓب َظبيًٛب فٙ ْظا انشأٌ ، ٔٚكٌٕ لغاع يضٚغ 

. انجبيؼخ أٔ يجهؾ انجبيؼخ َٓبئًٛب غٛغ لبثم نهزظهى يُّ 

ٚجٕػ نهجُخ انضائًخ ػُض صجٕد كٛضٚخ انشكٕٖ أٌ رظضع رٕطٛزٓب ثادبنخ انـبنت انشبكٙ ئنٗ  ( 7 ) 

. نجُخ رأصٚت انـالة انًشزظخ ٔفمًب نًب رمؼٗ ثّ األَظًخ ٔانهٕائخ انجبيؼٛخ 

ٚؼهٍ انمغاع انظبصع يٍ انهجُخ ثؼض ئػزًبصِ ئنٗ طٔ٘ انشأٌ ، ٔطنك ثأٌ ٚزى ئؿزضػبء انـبنت  ( 8) 

انشبكٗ أٔ انًزظهى نًمغ انهجُخ ٔٚجهغ ثًؼًٌٕ انمغاع ٔٚمٕو انـبنت ثبنزٕلٛغ ثبإلؿالع ٔانؼهى ػهٗ 

كًب ٚؼهٍ انمغاع ثشـبة ٕٚجّ ئنٗ كبفخ انجٓبد انًُٕؽ ثٓب رُفٛظ انمغاع ٔئػًبل .. انًُٕطط انًؼض نظنك 

. أصغِ 

 

: انـإال انغاثغ ٔانؼشغٌٔ 
يب ْٕ رشكٛم انهجُخ انؼهٛب ٔيٍ ْٕ انًشزض ثاطضاع لغاع ئَشبئٓب ؟ 

:  انجٕاة 
رُشأ انهجُخ انؼهٛب ثمغاع يٍ يؼبنٙ يضٚغ انجبيؼخ ٔٚكٌٕ يمغْب يغكؼ انجبيؼخ ٔٚكٌٕ رشكٛهٓب ػهٗ 

: انُذٕ انزبنٙ 

ـًب -   ؿؼبصح ٔكٛم انجبيؼخ نهشئٌٕ انزؼهًٛٛخ ٔاألكبصًٚٛخ                                  عئٛ

ؿؼبصح ػًٛض شئٌٕ انـالة                                                            َبئًجب  -  

ؿؼبصح ػًٛض شئٌٕ انمجٕل ٔانزـجٛم                                               ػؼًٕا -  

عئٛؾ انهجُخ انضائًخ أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ يٍ أػؼبئٓب                                ػؼًٕا -  

أدض ػًضاء انكهٛبد ثبنزُبٔة                                                       ػؼًٕا -  

ئدضٖ ػًٛضاد كهٛبد انجُبد                                                        ػؼًٕا  - 

أدض انـالة انًزًٛؼٍٚ ػهًًب ٔسهمًب ثبنجبيؼخ                                          ػؼًٕا - 

. ؿكغرٛغ _ 

 

:  انـإال انشبيؾ ٔانؼشغٌٔ 
يزٗ ٚجٕػ اؿزجضال أًٚب يٍ أػؼبء انهجُخ انؼهٛب ؟ 

 :   انجٕاة 
ٚجٕػ نًؼبنٙ يضٚغ انجبيؼخ أٌ ٚـزجضل أًٚب يٍ أػؼبء انهجُخ انؼهٛب ئطا لبو نضٖ انؼؼٕ يبَغ أصثٙ فٙ 

ئدضٖ انشكبٖٔ أٔ انزظهًبد انًؼغٔػخ أيبيٓب ٚذٕل صٌٔ يشبعكزّ فٙ ػؼٕٚزٓب أصُبء َظغ رهك 

. انشكٕٖ أٔ انزظهى 

 

: انـإال انـبصؽ ٔانؼشغٌٔ 
يب ْٙ اسزظبطبد انهجُخ انؼهٛب نٕدضح دًبٚخ انذمٕق انـالثٛخ ؟ 



 :  انجٕاة 
:  رشزض انهجُخ انؼهٛب ثبالسزظبطبد انزبنٛخ 

. انٕلٕف ػهٗ رـٕع انؼًم ثبنٕدضح ٔالزغاح يب ٚهؼو ثشأٌ رـٕٚغْب :  أٔاًل

 ئطضاع انمغاعاد انزٙ يٍ شأَٓب انزُـٛك ثٍٛ انٕدضح ٔجٓبد انجبيؼخ ٔيُـٕثٛٓب ٔطنك :  صبًَٛب 

.          نزٛـٛٛغ ٔػجؾ ػًم انٕدضح 

. ئطضاع انزٕطٛبد انالػيخ ثشأٌ صػى صمبفخ انؼضل ٔاإلَظبف نضٖ انـبنت انجبيؼٙ :  صبنضًب 

 انزفـٛغ ٔانزٕطٛخ ثبنزؼضٚم أل٘ يبصح يٍ يٕاص ْظِ انمٕاػض أٔ أ٘ ثُض يٍ ثُٕص ٔصٛمخ :  عاثؼًب 

         دمٕق ٔانزؼايبد انـبنت انجبيؼٙ ، ػهٗ أٌ رؼغع انزٕطٛخ ثبنزؼضٚم ػهٗ يجهؾ 

.          انجبيؼخ إللغاعْب ٔفمًب نهُظبو 

. ئعؿبء انًجبصب ٔانغكبئؼ األؿبؿٛخ انزٙ ٚـٛغ ػهٛٓب ػًم انهجبٌ انفغػٛخ ٔانضائًخ : سبيـًب 

انُظغ ٔارشبط يب ٚهؼو دٛبل انشكبٖٔ ٔانزظهًبد انزٙ رذبل ئنٗ انهجُخ يٍ ؿؼبصح     :  ؿبصؿًب 

           ػًٛض شإٌٔ انـالة نًب رًضهّ ْظِ انشكبٔ٘ يٍ ركغاعٚخ فٙ دضٔصٓب أٔ يب رزـى ثّ   

.            يٍ أًْٛخ سبطخ 

 

: انـإال انـبثغ ٔانؼشغٌٔ 
يب ْٗ اإلجغاءاد انزٙ ًٚكٍ نهجُخ انؼهٛب أٌ رمٕو ثٓب إلرشبط شئَٕٓب ٔيًبعؿخ ئسزظبطبرٓب ؟ 

:  انجٕاة
نهجُخ انؼهٛب انذك فٙ أٌ رزشظ كبفخ يب رغاِ يُبؿجًب يٍ اإلجغاءاد فٗ ؿجٛم انمٛبو ثبإلسزظبطبد 

: انًٕكٕنخ نٓب ٔيٍ ْظِ اإلجغاءاد يب ٚهٗ 

 رُؼمض انهجُخ انؼهٛب ثُبءًا ػهٗ صػٕح عئٛـٓب ، ٔٚكٌٕ اَؼمبصْب طذٛذًب ثذؼٕع أغهجٛخ أػؼبئٓب ( 1) 
ػهٗ أٌ ٚكٌٕ يٍ ثُٛٓى انغئٛؾ أٔ َبئجّ ، ٔرضجذ كبفخ انًُبلشبد ٔانزٕطٛبد ثًذؼغ أػًبل انجهـخ 

. ٕٔٚلغ يٍ كبفخ األػؼبء انذبػغٍٚ 

 نهجُخ انؼهٛب انذك فٗ ئؿزضػبء أًٚب يٍ يُـٕثٙ انجبيؼخ نإلؿزًبع ئنٗ عأّٚ فٙ ئدضٖ انذبالد  ( 2) 
انًؼغٔػخ ػهٛٓب ، ٔنٓب دك االؿزؼبَخ ثغأ٘ يٍ رغاِ يٍ أْم انشجغح ، ٔٚجٕػ أٌ ٚمضو انغأ٘ ئنٗ 

. انهجُخ يكزٕثًب لجم اجزًبع انهجُخ ثٕلذ كبف ٔٚشبع ئنٗ طنك ثًذؼغ اإلجزًبع 

رظضع انهجُخ انؼهٛب رٕطٛبرٓب ثأغهجٛخ األػؼبء انذبػغٍٚ ٔفٗ دبنخ رـبٖٔ األطٕاد ٚغجخ  ( 3) 

انجبَت انظ٘ يُّ طٕد عئٛؾ انجهـخ ٔرؼغع ْظِ انزٕطٛبد ػهٗ يؼبنٙ يضٚغ انجبيؼخ إللغاعْب 

.  ٔارشبط يب ٚهؼو دٛبل رُفٛظْب ؿجمًب نهُظبو 

 

: انـإال انضبيٍ ٔانؼشغٌٔ 
يب ْٗ انؼًبَبد انزٗ ركفم انذٛبصٚخ ٔانًٕػٕػٛخ فٗ ػًم انٕدضح ؟ 

: انجٕاة 
ٕٚجض انؼضٚض يٍ انؼًبَبد انزٗ رًذ يغاػبرٓب فٗ رشكٛم ٔئسزظبطبد ألـبو انٕدضح ٔاإلجغاءاد 

: انًزجؼخ أيبيٓب ٔيٍ ْظِ انؼًبَبد 

رٕفٛغ أكجغ لضع يًكٍ يٍ انزٕاػٌ ثٍٛ ػضص ئػؼبء ْٛئخ انزضعٚؾ ٔػضص انـالة فٗ رشكٛم  ( 1) 

. انهجبٌ انفغػٛخ 

يغاػبح انذٛبصٚخ فٗ رشكٛم انهجُخ انضائًخ ثأٌ ٚكٌٕ أػؼبؤْب يٍ انًـزشبعٍٚ انمبٍََٕٛٛ يٍ  ( 2) 

سبعط أػؼبء ْٛئخ انزضعٚؾ نززًزغ انهجُخ ثبإلؿزمالنٛخ انكبيهخ فٗ َظغ انشكبٖٔ ٔانزظهًبد 

. انًـغٔدخ ػهٛٓب سبطخ ٔأٌ انزٕطٛبد انظبصعح يُٓب ٚزى ئػزًبصْب يجبشغح يٍ يؼبنٗ يضٚغ انجبيؼخ 



ػًبٌ ػضو انزأصغ ثأٚخ ػٕايم أٔ ػغٕؽ سبعط ئؿبع انهجُخ ٔطنك ػٍ ؿغٚك ئؿزجضال أٖ ػؼٕ  ( 3 ) 

ثبنهجُخ ٚمٕو نضّٚ يبَغ أصثٗ ٚذٕل صٌٔ يشبعكزّ فٗ ئرشبط انمغاع انًُبؿت فٗ ئدضٖ انمؼبٚب 

. انًـغٔدخ ػهٗ انهجُخ 

ػجؾ انًٕاػٛض ٔاإلجغاءاد انًزجؼخ أيبو انهجبٌ انفغػٛخ ٔكظنك انهجُخ انضائًخ نؼًبٌ ػضو  ( 4) 

ٕٚو نكم نجُخ نهفظم سالنٓب  ( 30 )اإلًْبل أٔ انزـٕٚف فٗ دم يشكالد انـالة ، ٔطنك ثزذضٚض يضح 

. فٗ انشكٕٖ أٔ انزظهى 

جؼم انُظغ ٔانفظم فٗ شكبٖٔ انـالة ػهٗ يغدهزٍٛ أٔ صعجزٍٛ نٛزٛخ طنك نهـبنت أٌ ٚزظهى  ( 5) 

فٗ " انزٗ رًضم صبٌ صعجخ " أيبو انهجُخ انضائًخ " انزٗ رًضم أٔل صعجخ " يٍ لغاع انهجُخ انفغػٛخ 

ٔرهك ػًبَخ ْبيخ جضًا نًغاجؼخ لغاعاد انهجبٌ .. دبنخ ئػزغاع انـبنت انشبكٗ ػهٗ ْظا انمغاع 

. انفغػٛخ ٔانغلبثخ ػهٛٓب 

ٔجٕص نجُخ ػهٛب رؼغ اإلؿزغارٛجٛخ انؼبيخ نؼًم انٕدضح ٔنجذش انمؼبٚب طاد األًْٛخ انشبطخ  ( 6) 

ؿجمًب نًب ٔعص ثبنمٕاػض انًُظًخ نهٕدضح ٚؼض ػًبَخ أسغٖ ْبيخ جضًا نؼجؾ ػًم انٕدضح ٔرفؼٛم صٔعْب 

. ثاؿزًغاع نزكٌٕ فٗ سضيخ انـالة ٔئٚجبص انزٕاػٌ انًـهٕة صاسم انجبيؼخ ثٍٛ ؿالثٓب ٔيُـٕثٛٓب 
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