
 

 

 6107-6106اعبثخ منبرط اٌزبس٠خ 
 اػذاد / ؽغبَ وّبي ساشذ ادلصشٞ

 أعأي اهلل أْ ٠زغّذٖ ثشمحزٗ ٚ مج١غ ِٛرٝ ادلغٍّنيإ٘ذاء ٌشٚػ االعزبر ١ٌٚذ اٌفبرؼ 
 ىً ِؼٍُ لذٚح ٌغالثٌٗٚ  

 اٌفصً االٚي
 إٌّٛرط األٚي

 دس ٔبث١ٍْٛ ِصش ثؼذ ِٛلؼخ  ) أثٛ لري اٌرب٠خ (بغاخرت -0
 مب رفغش اعزّشاس ِمبِٚخ اٌصؼ١ذ ضذ احلٍّخ اٌفشٔغ١خ فرتح ع٠ٍٛخ  -6
 0أً٘ ثٌقؼ١ذ ِغ ثٌّّج١ٌه  صقجٌف  -                      0ثٌٛثدٞ ٚدؼذٖ ػٓ ثٌمج٘شر  هٛي -

 0ِغجػذثس ثٌّضطٛػ١ٓ ِٓ ثٌؾض٠شر ثٌؼشد١ز  ٚفٛي -  0ٚؽجس ٚثٌّؼجسن ثٌّضفشلز ثأل٘جٌٟ فشح ثٌّٕج ثصذجع -

 ؽمك ٔبث١ٍْٛ ٘ذفٗ ِٓ محٍخ اٌشبَ ) خغأ ( -3
 ثألعطٛي ِغجػذٖ –دغذخ لٛر فج١ِز ػىج دم١جدر ثفّذ دجؽج ثٌؾضثس ٚ رٌه  ثٌفشٔغ١ز ػٍٝ ثٌؾجَ فؾً ثٌقٍّز دغذخ

 ٌؼىج  ٞٔؾٍضشثال

 ل١بَ احلٍّخ اٌفشٔغ١خ ػٍٝ ِصش  ٚاٚسٚثب  اٌغ١بع١خ يف  ؽٛاياال ثني ِب اٌؼاللخ -4
 ٚ خبصخ إجنٍرتااختز اٌصشاع ثني إجنٍرتا ٚفشٔغب ثؼذًا عذ٠ذًا ثؼذ ل١بَ اٌضٛسح اٌفشٔغ١خ  )أ٠ذ (  =
 ِب اٌؼاللخ ثني اٌضٛسح اٌفشٔغ١خ ٚاحلٍّخ اٌفشٔغ١خ ػٍٝ ِصش  =

 ٚؽُٙ ِٓ ثٔضؾجس ِذجدا ثٌغٛسر ألْ ثٌغٛسر ثٌفشٔغ١ز أدس  إٌٝ خٛف ٍِٛن أٚسدج ػٍٝ ػش -

 وٛٔٛث صقجٌفجً ف١ّج د١ُٕٙ ٌٍمنجء ػٍٟ ثٌغٛسر ٚإػجدر ثٌٍّى١ز ٌفشٔغج أٚ ِٕغ صغشح ِذجدةٙج خجسػ فشٔغج  -

ِج ػذث إٔؾٍضشث ٌٙزث فىشس فشٔغج فٟ إسعجي فٍّز ٌّقش ٔؾقش فشٔغج دم١جدر ٔجد١ٍْٛ فٝ ٘ض٠ّز دٚي ثٌضقجٌف  -

 .ٌنشح ِغضؼّشثس إٔؾٍضشث فٟ ثٌٕٙذ

 ٌّٕٛرط اٌضبٟٔا
 ادلٍهَ  0796اٌزٜ ؽبٚي الٕبع اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ثبٌزٕبصي ػٓ ػٓ ِصش ٌصبحل فشٔغب ػبَ اخرت  -0

 ٠ٌٛ05ظ اي
 ٚضؼ اعشاءاد ٔبث١ٍْٛ جلزة ادلصش٠ني لجً ٚصٛي احلٍّخ -6

صٛه١ذ عٍطز فشٔغج فٝ ِقش ػٍٝ ٔجد١ٍْٛ  = أ٠ذ ػًّ

 ثٌّقش١٠ٓ  ثدػٝ ثٔٗ ؽجء ٌّقجسدز ثٌّّج١ٌه ثٌز٠ٓ ٠غضٕضفْٛ -  قفٗ .ٌِؾجٍِز ثٌذٌٚز ثٌؼغّج١ٔز ٚثؽضزثح ثٌّقش١٠ٓ  -

 ٘ذد دقشق ثٌمشٜ ثٌضٝ صمجَٚ ثٌقٍّز ثٌفشٔغ١ز -  ثػٍٓ ثْ ٘ذفٗ ٘ٛ ثٔؾجء فىِٛز ث١ٍ٘ز ٠ىْٛ ثٌقىُ ف١ٙج ٌٍّقش١٠ٓ . -

 ( أٚ اٌشبَ ػىب  ) ػٛدرٗ ِٓاخرت أدخً ٔبث١ٍْٛ رؼذ٠ال يف اٌمضبء ثؼذ  -3
 



 

 

  0798صٛسح اٌمب٘شح االٚىل فٝ اوزٛثش  زؼبياشمب رفغش:  -4
 فشك ثٌنشثةخ ػٍٝ ثٌضؾجس ٚثٌّالن ٚثفقجح ثٌقٕجػجس ٌزٌه دػّٛث ثٌغٛسر ِجد٠ج.  -دغذخ 

 ٘ذَ ثدٛثح ثٌذسٚح ٚثٌقجسثس ٌضغ١ًٙ ِطجسدر ػٕجفش ثٌّمجِٚز.  -

 ١ٓ دقغجً ػٓ ثالِٛثيثلضقجَ ثٌذ١ٛس ٚصفض١ؼ ثٌذوجو -٘ذَ ثٌّغجؽذ ٚث٢عجس دقؾز صقق١ٓ ثٌمج٘شر .      -

 اٌفصً اٌضبٟٔ
 إٌّٛرط األٚي

اجلض٠شح ٚاٌغٛداْشجٗ رغٍغ زلّذ ػٍٝ ٌضُ اٌشبَ اعجك ِٓ ؽشٚثخ فٝ  -0   

َ: فىش ِقّذ ػٍٝ فٟ ِخجهذز ثٌغٍطجْ ثٌؼغّجٟٔ ٌىٟ ٠ضٕجصي ٌٗ ػٓ ثٌؾجَ ِمجدً ِذٍغ ِٓ 8180فٟ ػجَ  

 .ثٌّجي ٌٚىٓ ثٌغٍطجْ ثٌؼغّجٟٔ سفل
ثٌٛ٘جد١ز ػجٚدس ثٌفىشر ف١ٓ هٍخ ِقّذ ػٍٝ ِٓ  ثٌغٍطجْ ثٌؼغّجٟٔ أْ ٠ؼٙذ إ١ٌز دقىُ ثٌؾجَ  أعٕجء ثٌقشٚح 

   دذػٜٛ أ١ّ٘ضٙج فٟ إخنجع ثٌٛ٘جد١١ٓ ٌىٓ ثٌغٍطجْ سفل رٌه
أعٕجء فشح ث١ٌٛٔجْ وجْ ِقّذ ػٍٝ هٍخ ِٓ ثٌغٍطجْ ثٌؼغّجٟٔ أْ ٠نُ ثٌؾجَ إٌٝ ِقش صقش فىّز صؼ٠ٛنج ػٓ 

جفأر ٌٗ ٚرٌه الْ وش٠ش ثٌضٟ أخز٘ج ِقّذ ػٍٝ فٟ صغ٠ٛجس ثٌقشح ٌُ صىٓ صشم١ز ٚصّىٕٗ ِٓ خغجةشٖ فٟ ث١ٌٛٔجْ ِٚى

 ثٌغ١طشر ٔظشث  . ِج٠ٍٝ : ألٔٙج دؼ١ذر ػٓ ِقش  ٚ ٠ضغُ أٍ٘ٙج دجٌضّشد

 َ 0833 وٛرب١٘خ مبمزضٝ ارفبل١خ  ٚوش٠ذ ٚاحلغبص اٌشبَ ٚأدٔٗزلّذ ػٍٝ ٔفٛرٖ ػٍٝ  ثغظ -6
 إٌٛاة ؽمٗ اٌزشش٠ؼٟ يف ػٙذ إمسبػ١ًِبرا حيذس إرا ِبسط رلٍظ  -3
 عٛف ٠فشك سلجدز ػٍٝ ع١جعز إعّجػ١ً ثٌّج١ٌز  -

 ػذَ صٛلف صٛعؼجس إعّجػ١ً ........  –ػذَ ٚؽٛد صذخً أؽٕذٟ   -ػذَ صفجلُ أصِز ثٌذ٠ْٛ  

)  عٛائف احلشف ٚ اخزفبءعجمخ ػّبي ادلصبٔغ ادد إصالؽبد زلّذ ػٍٟ االلزصبد٠خ أدد إىل ظٙٛس  -4
 خغأ (

 وٛعطجء ٌٍقىِٛز هذمز ػّجي ثٌّقجٔغ ِغ ثعضّشثس هٛثةف ثٌقشفألٔٙج أدس إٌٝ 

 ِب سإ٠ه يف إصالؽبد زلّذ ػٍٟ يف اٌشبَ ٚ ِٛلف إ٘بيل اٌشبَ ِٕٙب  -5
ثسٜ أْ ثإلفالفجس ثٌضٟ لجَ دٙج ِقّذ ػٍٟ وجٔش ِٛفمز ف١ظ ) ثٌضٕظ١ُ ثإلدثسٞ ٚ فشك ثالِٓ ٚ صٕؾ١و ثٌضسثػز ٚ 

. ٚ ِٛلف أ٘جٌٟ ثٌؾجَ وجْ ِٛلف ِمجَٚ ٌّقّذ ػٍٟ ف١ظ لجِٛث مذٖ دجٌغٛسر ٚ ٘ٛ ِٛلف .....) ثٌضؾجسر ...........

 ٠قضشَ سأٞ ثٌطجٌخ(

 اٌج١ٕخ االعزّبػ١خ مبصش ػٍٝ عمٛط ٔظبَ االؽزىبس  ِب ٔزبئظ -6
 ع١جعز ثٌذجح ثٌّفضٛؿ فٟ ثٌّؾجالس ثاللضقجد٠ز ثعشر ػٍٟ هذ١ؼز ثٌمٛٞ ثالؽضّجػ١ز ثهالق

 ـشف ِٚىجٔز ؽ١ـٛك ثٌطٛثةفصذ٘ـٛسس ثٌق -

 صٕجلـ دٚس ثٌضجؽش ثٌّقٍٟ ٌقغجح ثٌٛوجالس ثألؽٕذ١ز -

ظٙشس هذمز ِالن ثألسثمٟ ثٌضسثػ١ز )ثألػ١جْ( دؼذ ثعضمشثس ثٌٍّى١ز فٟ أ٠ذ٠ُٙ دّٛؽخ لجْٔٛ ثٌّمجدٍز ٚؽجسوٛث فٟ  -

 ثٌق١جر ثٌغ١جع١ز.



 

 

 زلّذ ػٍٝ يف ػٙذ  رغ٠ٛش اٌضساػخمب رفغش  -7
 دؼغز صسثػ١ز ِٓ ثٌخجسػ ٚفضـ ِذسعز ٌٍضسثػز . ثعضمذثَ -   ٠ذر صمًٍ ثٌؾٙذ ٚصض٠ذ ثالٔضجػ.هشق ؽذ ثعضقذثط -

 دّؾشٚػجس ثٌشٜ ِغً:   ؽك ثٌضشع ِغً صشػز ثٌّقّٛد٠ز دجٌذٌضج. ثال٘ضّجَ -

 ثٌمٕجهش ثٌخ١ش٠ز ثٌضٝ فٌٛش ثسثمٝ ٌٛؽز ثٌذقشٜ ٌٍشٜ ثٌذثةُ. ثٔؾجء -

 ثٌٕٙذ٠ز ٚٔذجس ثٌضٛس وّج فغٓ ثٔضجػ ثٌمطٓ ِقجف١ً ؽذ٠ذر ِغً ٔذجس ث١ٌٍٕز  ثدخجي -

 ٚضؼ دٚس زلّذ ػٍٟ يف إٔشبء ادلذاسط ٚ اذلذف ِٓ إٔشبئٙب -8
 ِقّذ ػٍٝ دضأع١ظ ثٌّذثسط ثٌؼج١ٌز عُ ثٌغج٠ٛٔز عُ ثالدضذثة١ز  دذأ

 دذثء دضجع١ظ ثٌّذثسط ثٌؼ١ٍج ١ٌمَٛ خش٠ؾٛ٘ج دّغت١ٌٛز ثٌضؼ١ٍُ فٝ ثٌّشثفً ثٌذسثع١ز ثالخشٜ .

 ثٌؼغىش٠ز ٚ ثإللضقجد٠ز ػٍٝ ثٌّذثسط ٌخذِز أ٘ذثفٗ  ِقّذ ثلجَ

 (ِذسعز ثٌّٕٙذعخجٔز ٚثٌطخ ٚثٌق١ذٌز ٚثٌّقجعذز ٚثٌفْٕٛ ٚثٌقٕجػجس ٚثٌضسثػز ٚثٌذ١طشر  ِغً)

 ِٛلف إجنٍرتا ٚ عمٛط اإلؽزىبس ِب اٌؼاللخ ثني  -9
َ صٕـ ػٍٝ ثٌغجء ِقّذ  8181ثٔؾٍضشث ِؼج٘ذر دٍطز ١ٌّجْ ثٌضؾجس٠ز ِغ ثٌغٍطجس ثٌؼغّجٔٝ فٟ ثغغطظ  ػمذس

َ .. ٌٚىٓ ِقّذ ػٍٝ 8182ػٍٝ ٌٕظجَ ثالفضىجس ثٌزٜ ٠طذمٗ ِقّذ ػٍٝ ٠ٚذذث ثٌضطذ١ك دذث٠ز ِٓ ؽٙش ١ٌٛ٠ٛ 

 سفل ثٌّؼج٘ذر.

َ ٌٍغ١طشر  8180ثٔؾٍضشث ثالصِز ثٌغ١جع١ز د١ٓ ِقّذ ػٍٝ ٚثٌغٍطجْ ثٌؼغّجٔٝ ٚػمذس ِؼج٘ذر ٌٕذْ  ثعضغٍش -

َ ٔـ 8180ذ٠ذٖ ػشػ ثٌغٍطجْ ثٌؼغّجٔٝ ٚوجْ ِٓ د١ٓ ؽشٚه ِؼج٘ذر ٌٕذْ ػٍٝ ثصد٠جد ٔفٛر ِقّذ ػٍٝ ٚصٙ

 دضطذ١ك ِؼج٘ذر دٍطز ١ٌّجْ ثٌضؾجس٠ز .... ٚ٘ىزث عمو ٔظجَ ثالفضىجس فٟ ِقش.

 مب رفغش ختٍص زلّذ ػٍٟ ِٓ اٌضػبِخ اٌشؼج١خ  - 01
 جِز ثٌؾؼذ١ز (ِج ٔضجةؼ فؾً فٍّز فش٠ضس  )ِج ثٌؼاللز د١ٓ فٍّز فش٠ضس ٚصخٍـ ِٓ ػٍٟ ِٓ ثٌضػ =

 ضخٍـ ِقّذ ػٍٝ ِٓ ِقجٚالس ثٔؾٍضشث ٌؼضٌٗ  د -

ر ثٌضػجِز ثٌؾؼذ١ز د١ٓ ثٌؾؼخ ٚخجفز ػّش ِىشَ ٌّج ٛخٛف ِقّذ ػٍٝ ِٓ ٔفٛر ػّش ِىشَ دغذخ ثصد٠جد ٔف -

ٌُٙ ِٓ دٚس فٟ ص١ٌٛز ِقّذ ػٍٝ ثٌقىُ ٚثٌضقذٜ ٌٍغٍطجْ ثٌؼغّجٔٝ عُ ثٌضخط١و ٚ٘ض٠ّز فٍّز فش٠ضس ثالٔؾ١ٍض٠ز 

 ِّغٍز فٟ ػّش ِىشَ. ثٌضػجِزلشس ثٌضخٍـ ِٓ  ٌٙزث

 إٌّٛرط اٌضبٟٔ
 09ِبرا حيذس إرا ثم١ذ اٌضػبِخ اٌشؼج١خ ػٍٝ ٚؽذرٙب أٚائً اٌمشْ  -0
 ٚ ثٌضخٍـ ِٓ ػّش ِىشَ ٚ ثٌضػجِز ثٌؾؼذ١ز ٌٓ ٠ضّىٓ ِقّذ ػٍٟ ِٓ ثأل٠مجع د١ُٕٙ   ) ثؽجدز ِخضقشر ( 

 ثٌضفجف١ً 

 ز فٛي ِىجٔز ػّش ِىشَ ٍضػجِز ثٌؾؼذ١ٌثٔمغجَ ٠قذط ٌُ  -
 أخز ِٕجفغٛ ػّش ِىشَ ٠ذعْٛ ٌٗ ػٕذ ِقّذ ػٍٟ ٠ٚؾؾؼٛٔٗ ػٍٟ ثٌضخٍـ ِٕٗ.٠ ٌُ  -
 ثٔمغجَ ثٌضػجِز ثٌؾؼذ١ز فٛي دؼل ثٌّقجٌـ ثٌّجد٠زٌُ  -

 مت رٕف١ز ِششٚع لٕبح اٌغ٠ٛظ يف ػٙذ زلّذ ػٍٟ )خغأ ( -6
( ٠ٚمقـذ ٕ٘ج صذخً ثٌـذٚي ثألٚسد١ـز فٟ ثٌغ١ـجعز ِقّـــذ ػٍٝ: سفل ٚلجي :)  ال أس٠ذ دغفـٛسثً فٟ ِقـش  الْ

 ثٌضشو١ز ٌنّجْ ِشٚس ثٌّالفز فٟ ِن١ك ثٌذغفٛس .
  8182ثعّجػ١ً فٟ ٔٛفّذش فٟ ػٙذ ث٠جَ : ثفضضقش  - ػٍٝ ثٌقفش ٚرٌه دغذخ فذثلضٗ ٌذ١ٍ٠غذظ ٚثفك عؼ١ذ  -

 اإلداسح ٚاٌزؼ١ٍُ  اخزصبصبد رلٍظ ادلشٛسح فٝ ػٙذ زلّذ ػٍٝ ِٓ اخرت -3
 َ 0864 جنؾذ رجشثخ رذس٠ت ادلصش٠ني يف ؽشة ا١ٌٛٔبْ خرتا -4
 



 

 

 ِب سأ٠ه يف اٌزٛعغ ادلصشٞ يف إفش٠م١ب يف ػٙذ إمسبػ١ً  -5
 ٠قضشَ سأٞ ثٌطجٌخ 

دجٌشغُ ِٓ أْ صٛعؼجس إعّجػ١ً فٟ إفش٠م١ج أعجسس ػ١ٍٗ ثٌذٚي ثألٚسٚد١ز إال أْ إصؾجٖ ِقش ٔقٛ إفش٠م١ج دقفز 

ِغأٌز أِٓ لِٟٛ فالدذ ِٓ ثٌقفجظ ػٍٝ ػاللز ِقش دذٚي فٛك ث١ًٌٕ ػجِز ٚ ِٕجدغ ث١ًٌٕ دقفز خجفز صؼذ 

 دؼاللجس ه١ذز ..........

 ) صؼ ( أصبسد إٔزصبساد زلّذ ػٍٝ دٚي أٚسٚثب -6 
 أعجسس إٔضقجسثس ِقّذ ػٍٝ دٚي أٚسٚدج ٚخجفش ِٓ ثخضالي ثٌضٛثصْ ثٌذٌٚٝ ثٌزٜ فٕؼضٗ أٚسٚدج  -

 ثٌغٛس٠ز ثٌضشو١ز ثٌقذٚد ػٍٝ ٔق١ذ١ٓ ٔض٠خ أٚ ِٛلؼٗ فٝ  ثٌؼغّج١ٔز ثٌمٛثس ػٍٝ ػٍٟ ِقّذ لٛثسفذؼذ ثٔضقجس  -

  ٚدقشث دشث ػٍٟ ِقّذ لٛر ٚصثدس جّٔٝثٌؼغ ثألعطٛي ثعضغ1839ٍُ

 ٚظٙٛس ِقش دضفٛق صغّـ صىٓ ٌُ ثٌضٝ أٚسٚدج دٚي د١ٓ ثٌّٕطمز فٝ ثٌمٜٛ صٛثصْ ِغأٌز أخشٜ ِشر غجسسف -

 ِٓ صشثٖ ِج ػٍٟ ِقّذ ػٍٝ صفشك ٌىٟ 8180َ ٌٕذْ صغ٠ٛز أٚ ِؼج٘ذر دؼمذ فأعشػش ثٌّٕطمز فٝ مخّز لٛر

 .ؽشٚه

  لبسْ ثني  -7
فٟ ػٙذ إعّجػ١ً ثٌضؼ١ٍُ   ثٌضؼ١ٍُ فٟ ػٙذ ثإلفضالي  

 ثال٘ضّجَ دجٌضؼ١ٍُ فمجَ دـ :ػًّ ػٍٝ 

ثال٘ضّجَ دضؼ١ٍُ ثٌذٕـجس ِغً ِذسعض١ٓ ٌٍذٕجس فٟ  - 

 ثٌمج٘شر

جفز ث٘ضُ دجٌضؼ١ٍُ ثٌقٕجػٟ ٚثٌضسثػٟ ٚثٌّغ -     

  . ٚثٌّقجعذز ٚثالدضذثةٟ ٚثٌغجٔٛٞ

وجْ ٠م١ُ ففالس فٟ ٔٙج٠ز ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ ٌضىش٠ُ  -     

 . ثٌّضفٛل١ٓ

( ٚصخشػ ِٕٙج  00صثدس ثٌّذثسط ثٌضذؾ١ش٠ز )  -     

سؽجي ثألػّجي ٚثٌّٙٓ ٚثٌّٛظف١ٓ ٔجي ِؼظُّٙ ثٌقّج٠ز 

 ثألؽٕذ١ز ٚوجٔٛث فٟ فىُ ثألؽجٔخ .

 إّ٘جي ثٌضؼ١ٍُ . وجْ ِٓ أُ٘ ِغجٚا ثالفضالي
 أفذـ دّقشٚفجس دج٘ظز دؼذ أْ وجْ دجٌّؾجْ  .8

ثلضقش ٘ذفٗ ػٍٝ صخش٠ؼ ِٛظف١ٓ ٠ؼٍّْٛ  .2

 دجٌقىِٛز
ٚمغ ثٌّغضؾجس ثٌذش٠طجٟٔ )دثٍٔٛح( أعظ  .8

ٌٍضؼ١ٍُ أِجصش سٚؿ ثالدضىجس ّٚٔش سٚؿ 

 ثٌخنٛع , 

ٚفٍش ٔغذز ثأل١ِز دؼذ أسدؼ١ٓ ػجِج ِٓ  .8

 % 20% ٚدٕجس 22ثالفضالي إٌٝ د١ٕٓ 

 

 

 

 اٌفصً اٌضبٌش
 إٌّٛرط األٚي

َ يف  ١ٕ0931خ ثؼذ ِؼب٘ذح َ يف ِصش ٚ احلشوخ اٌٛع0896-0886لبسْ ثني احلشوخ اٌٛع١ٕخ  -0
 اٌؼشاق ِٓ ؽ١ش أعجبة ضؼف وال ِّٕٙب

 جٌؼشثقدَ  8280ثٌقشوز ثٌٛه١ٕز دؼذ ِؼج٘ذر أعذجح مؼف  َ فٟ ِقش8122-8112ثٌقشوز ثٌٛه١ٕز أعذجح مؼف 

ٌّقش٠ز دجٌطجدغ ثإلٔؾ١ٍضٜ ) ع١جعز هذغ ثإلدثسر ث (1

 .ع١جعز ثٌؾذر ثٌضٝ ثصذؼٙج ثٌٍٛسد وشِٚش ٚ ثٌؾٍٕضر ( 
ػذَ ثػضشثك ثٌخذ٠ٛ ػٍٝ ع١جعز وشِٚش الػضمجدٖ  (2

 .دأْ ثإلٔؾ١ٍض ُ٘ ثٌز٠ٓ فّٖٛ ِٓ ػشثدٝ 
ٔفٝ دؼل صػّجء ثٌغٛسر ثٌؼشثد١ز ٚإػضمجي ثٌذؼل ث٢خش 

ٍش خٍؼش ثٌؾخق١جس ثٌذجسصر عٛح ثٌّمجِٚز ٚثٔؾغٚ

 دجٌٛظجةف

ثٌقشثػجس ثٌطجةف١ز ثٌّغضّشر ِغً فشوز ث٢ؽٛس١٠ٓ  (1

 .1923ثٌٕغجهشر ثٌّغ١ق١١ٓ 
  .ثٌضٕجفظ د١ٓ ثألفضثح ػٍٝ ثٌقىُ  (2
 .صذخً ثٌؼؾجةش فٝ سفغ ٚصثسر ٚإعمجه أخشٜ  (3
 



 

 

 فشً اٌضٛسح اٌؼشاث١ـــــــــــــــــــــــــخ   ٓاٌذسٚط ادلغزفبدح ِ  -6
 ٟ أعذجح ثٌخالف د١ٓ أدٕجةٙج.ففٛف ثألِز ٚثٌمنجء ػٍ صٛف١ذ

 ٙذف ثٌ صقذ٠ذ

 ثٌمٛر ثٌقشد١ز  إػذثد
 ػٍٟ ثٌؼٕجفش ثالٔٙضث١ِز ٚصط١ٙش ففٛف ثٌؾؼخ ُِٕٙ. ثٌمنجء

 ٚضؼ اٌظشٚف اٌصؼجخ اٌزٟ لبد ف١ٙب زلّذ فش٠ذ احلشوخ اٌٛع١ٕخ  -3
 ثٌّٕجك ثٌغ١جعٟ ثٌزٞ لجد ف١ٗ ِقّذ فش٠ذ ثٌقشوز ثٌٛه١ٕز..........

  فجق د١ٓ إٔؾٍضشث ٚفشٔغج ٔقٛ ثٌّغجٌز ثٌّقش٠ز.ٔنٛػ ع١جعز ثٌٛ -

إ٠ّجْ ثٌخذ٠ٛٞ ػذجط دؼذَ ِؼجدثر ثإلٔؾ١ٍض فضٕىش ٌٍقشوز ثٌٛه١ٕز ٚظٙش رٌه ػٕذِج صٌٛٝ ؽٛسعش  فىجْ   -

ج ِغ ؽٛسعش. ًّ  ثٌخذ٠ٛٞ ػذجط فٍّٟ ِضفج٘

 أخرت أصبسح ٚصاسح  ) س٠بض ( اٌشؼت ادلصشٞ يف ػٙذ رٛف١ك. -4
 َ ) خغأ (0879خ يف ِصش يف ٠ذ رٛف١ك ػٕذ ر١ٌٛخ اٌغٍغخ وبٔذ اٌغٍغخ اٌفؼ١ٍ -5

وجٔش ٌإلؽجٔخ ٚ ثٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌه صقىُ ثألؽجٔخ ف١ٗ ػٕذِج ػضي ؽش٠ف دجؽج إلسمجء ثإلؽجٔخ ٚ صؼ١١ٓ س٠جك 

 دجؽج ثٌّؼشٚف د١ٌّٛٗ ٌألؽجٔخ ٚ إػجدر ثٌّشثلذز ثٌغٕجة١ز دغٍطجس ٚثعؼز

   ٓ األٚضبع اإللزصبد٠خ يف ِصش ) خغأ (عججب يف حتغادلشالجخ اٌضٕبئ١خ  وبْ اػبدح -6
 ٚثٔضٙٝ رٌه دـ   ٍذالدٌ ثإللضقجد٠زفٛثي ثال الٔٙج أدس إٌٝ صذ٘ٛس 

% الصقجد ثٌّج١١ٌٓ دذجس٠ظ ٚدزٌه ثفذقش ِقش ال صٍّه ؽٝ ء فٝ لٕجر  81د١غ  فقز ِقش ِٓ ثسدجؿ ثٌمٕجر   -

 ثٌغ٠ٛظ 

    8110ثٌغجء لجْٔٛ  ثٌّمجدٍز فٝ ٠ٕج٠ش   -

 8110ٚثعضقذسس ٘زٖ ثٌٍؾٕز لجْٔٛ ثٌضقف١ز ١ٌٛ٠ٛ  8110ٌؾٕز د١ٌٚز ِٓ ثٌذٚي ثٌذثةٕز فٝ ِجسط صأ١ٌف  -

ٚثٌزٜ خقـ ف١ٗ ثوغش ِٓ ٔقف ثال٠شثدثس ٌغذثد ثٌذ٠ْٛ  ٚٚمغ ثِالن ثٌذثةشر ثٌغ١ٕز ٚثٌذ١ِٚٓ صقش إدثسر 

 ومجْٔٛ ِجٌٟ ٌّقش . 8208إٌٝ  8110د١ٌٚز ٚهذك ثٌمجْٔٛ ِٕز 

 إٌّٛرط اٌضبٟٔ
 مذ ِششٚع الئؾخ ادلشالجخ اٌضٕبئ١خٔ -0
 أ٠ذ ِٕؼ ادلشالجبْ عٍغبد ٚاعؼخ يف ػٙذ رٛف١ك (= مب رفغش خغٛسح ادلشالجخ يف ػٙذ رٛف١ك )= 

 صثد ٔفٛر ٚ خطٛسر ثٌّشثلذز ف١ظ                  

دٛمغ ِؾشٚع أعٕجء صٌٟٛ صٛف١ك سةجعز ثٌٛصثسر أػجد ثٌشلجدز ثٌغٕجة١ز ٚ لجَ ثٌمٕقالْ ثإلٔؾ١ٍضٞ ٚ ثٌفشٔغٟ  

 الةقز ٌضٕظ١ُ ثٌشلجدز ثٌغٕجة١ز دق١ظ...

 عٍطضُٙ أػٍٝ ِٓ ثٌٛصسثء ثٌّقش١٠ٓ -ٌّٙج فك فنٛس ِؾٍظ ثٌٛصسثء                                 -

 سأ٠ّٙج أعضؾجسٞ ؽىال إال أٔٗ ٔجفز ثٌّفؼٛي -         ٌّٙج فك ثإلهالع ػٍٝ ثٌٛثسدثس ٚ ثٌّقشٚفجس      -

 ػزّبد ِصغفٝ وبًِ ػٍٝ فشٔغبِب سأ٠ه يف إ -6
دجٌشغُ ِٓ أْ ِقطفٝ وجًِ وجْ ِقمج فٟ ثإلػضّجد ػٍٝ ثٌشإٞ ثٌذٌٚٝ ٚ ثٌّؼجسمز ثٌفشٔغ١ز إلٔؾٍضشث ٚ ٘زث 

 دجٌضأو١ذ فٟ فجٌـ ثٌمن١ز ثٌّقش٠ز 

ٚ ٌىٓ الدذ أْ ٠ىْٛ ثالػضّجد ثألعجعٟ فٟ أعضمالي ثٌذالد ػٍٝ ؽؼذٙج ألْ ثٌذٚي ثإلعضؼّجس٠ز إرث صؼجسمش   

ثٌٕج١ِز صضخٍٝ ػٕٙج ٚ ٘ٛ ِج فذط ِٓ فشٔغج دؼذ ظٙٛس لٛر ثٌّج١ٔج ٚ صخ١ٍٙج ػٓ ِقٍقضٙج ِغ ِقٍقز ثٌذٚي 

 ثٌمن١ز ثٌّقش٠ز 

 



 

 

 اٌضساػخ )اٌج١ٛع اجلرب٠خ(  االعزضّبساد االعٕج١خ فٝ رلبي ص٠بدح ِب ٔزبئظ  -3

 ٚلٛع ِالن ثألسثمٟ ثٌضسثػ١ز فٟ لذنز ٘زٖ ثٌذٕٛن. -

ػؾض ثٌفالف١ٓ ػٓ صغذ٠ذ ثٌمشٚك فجعضٌٟٛ ثٌذثةْٕٛ ) ثٌّشثد١ٓ ٚثالؽجٔخ ( ػٍٟ ثألسك ٚفجء ٌٍذ٠ْٛ) ثٌذ١ٛع  -

 ثٌؾذش٠ز أٚ ثٌٛفجة١ز (

 ٠ذ ثألؽجٔخ ٚ دٍغش فذثً ٘ذد دضغشح ثألسك ثٌضسثػ١ز ِٓ ٠ذ ثٌّقش١٠ٓ إٌٟ  -

 ثمطشس ثٌقىِٛز فٟ ثٌٕٙج٠ز ٌٛلف ٘زٖ ثٌذ١ٛع فٟ ِطٍغ ثٌغالع١ٕ١جس ِٓ ثٌمشْ ثٌؼؾش٠ٌٓٙزث  -

 () االػ١بْ ( اٌضساػ١خ األسض ِالن) رزِش أدٜ إىل ادلمبثٍخ لبْٔٛ إٌغبءاخرت  -4
 ِب أصش اٌٛفبق اٌٛدٞ ػٍٝ ِصش-5

 فشٔغج ٠ذ إٔؾٍضشث فٟ ِقش أهٍمش 

 ثٌٛفجقػٓ رٌه ؼ ٔضٚ 

 ٌُ ٠ؼذ أِجَ إٔؾٍضشث ِٓ ٠ؼجسمٙج فٝ ِقش  -

 ثؽضذس عٍطجس ثالفضالي فٟ ثٌضن١١ك ػٍٟ ثٌٛه١١ٕٓ -

 ثصُٙ وشِٚش ثٌّقش١٠ٓ ػذَ لذسصُٙ  ِّجسعز ثٌقىُ ثٌزثصٝ -
 ١منٟ ػٍٝ ثٌشٚؿ ثٌٛه١ٕز ٌٍّقش١٠ٓثعضغً فجدط دٔؾٛثٞ ٚأفذس أفىجَ لجع١ز ٌ -

 

 اٌفصً اٌشاثغ
 إٌّٛرط األٚي

 َ (0963دعزٛس ) شؽٍخ ا١ٌٍربا١ٌخ ثؼذ صذٚس دخٍذ ِصش ادلاخرت  -0
 ػبشذ ِصش يف عغٓ وجري يف ػٙذ ٚصاسح ) زلّذ زلّٛد ( اخرت  -6
 صٛسح شؼج١خ مبؼىن اٌىٍّخ  1919صٛسح  أ٠ذ /  -3

ف١ظ ؽٍّش ؽ١ّغ هٛثةف ثٌؾؼخ ؽ١ّغ ثٌمشٜ ِٚذْ ِقش ف١ظ صظج٘ش ثٌطٍذز فٝ ثٌمج٘شر ٚثؽضشن ِؼُٙ  -

 ثٌّغمفْٛ 
ٝ ثٌمشٜ ٚألج١ٌُ ِٚذْ ِقش ف١ظ لجَ ثٌفالفْٛ دمطغ خطٛه ثٌغىه ثٌقذ٠ذ٠ز ٚلطغ خطٛه ثٔضمٍش ثٌغٛسر إٌ -

 ثٌض١ٍفٛٔجس 
 . ضٝصف ٕزِذ٠ فٟفذط  ّجثٌّذْ وؼل ثٌغٍطز فٝ د ٍٝثٌغٛثس ػ ٌٝٚثعض٠ٛز ثٌٍؾجْ ثٌغٛسٔش صىٛ -
ثٌٕغجة١ز   ؽجسوش ثٌّشأر فٝ ثٌغٛسر ألٚي ِشر ِغؾٍز دزٌه أخطش صطٛس ثؽضّجػٝ ف١ظ خشؽش ثٌّظج٘شثس -

 .ٚؽجسوش ثٌشؽجي فٝ إلجِز ثٌّضجس٠ظ إلػجلز ثإلٔؾ١ٍض  (ثِشأر 300)
ؽجسن ف١ٙج ثٌّغٍّْٛ ٚثٌّغ١ق١ْٛ ٚؽّغ ف١ظ خ١ش صؼذ١ش ػٓ ثٌٛفذر ثٌٛه١ٕز فٝ ِقش  1919 صؼضذش عٛسر 

 .د١ُٕٙ ثٌذَ ثٌّغفٛن دشفجؿ ثإلٔؾ١ٍض دٙذف ثالعضمالي ػٓ صشو١ج ٚإٔؾٍضشث 

 ػٍٝ/ أػالْ احلّب٠خ اٌرب٠غب١ٔخ ػٍٝ ِصشِب إٌزبئظ ادلرترجٗ  -4
 دجٌٕغذز ٌّقش8288=  دخٛي ثٌذٌٚز ثٌؼغّج١ٔز ثٌقشح ثٌؼج١ٌّٗ ثالٌٚٝ 

 = ِج٘ٝ ثالؽشثءثس ثٌضٝ ثصذؼضٙج دش٠طج١ٔجدؼذ ثػالْ ثٌذٌٚز ثٌؼغّج١ٔٗ دخٌٛٙج فٝ ثٌقشح ثٌؼجٌّذز ثالٌٚٝ 

 .ِقش ثٔضٙضس إٔؾٍضشث ثٌفشفز ٚلجِش دئٌغجء ثٌغ١جدر ثٌؼغّج١ٔز ػٍٝ

دقؾز دخٛي ثٌذٌٚز ثٌؼغّج١ٔز مذ٘ج فٟ  8288فٟ د٠غّذش عٕز  ػٍٟ ِقش إػالْ ثٌقّج٠ز ثٌذش٠طج١ٔز

 َ ٚ صٌٛٝ فؤثد ثألٚي.8280فؼضٌش ػذجط فٍّٟ ٚػ١ٕش فغ١ٓ وجًِ دٍمخ عٍطجْ صٛفٟ ثٌقشد

 ثعضذذس إٔؾٍضشث دجٌؾؼخ ثٌّقشٞ -



 

 

 فٝ اجملبي اٌغ١بعٝ ١ٌٛ٠ٛ  63إجنبصاد صٛسح ٚضؼ   -5

 .ٚصؼ١١ٓ ِقّذ ٔؾ١خ وأٚي سة١ظ ٌٍؾّٙٛس٠ز  ١ٔٛ٠1953ٛ  18ثٌٍّى١ز ٚإػالْ ثٌؾّٙٛس٠ز  إٌغجء -
 . 1952د٠غّذش  11فٝ  1923إٌغجء دعضٛس  -
 . ٠1953ٕج٠ش  17فً ثألفضثح ِٚقجدسر ؽ١ّغ أِٛثٌٙج ٌقجٌـ ثٌؾؼخ  -
 . ١ٔٛ٠1956ٛ  18ٚصُ خشٚػ أخش ؽٕذٜ دش٠طجٔٝ فٝ  1954أوضٛدش  19صٛل١غ ثصفجل١ز ثٌؾالء  -

 ١ٌٛ٠1956ٛ  26صأ١ُِ ؽشوز لٕجر ثٌغ٠ٛظ 

 َ 0963أٔمذ دعزٛس  -6
  1923ػ١ٛح دعضٛس دجٌشغُ ِٓ ٚؽٛد 

 :ثٔضضع ثٌٍّه ٌٕفغٗ عٍطجس صض١ـ ٌٗ ثٌضقىُ فٝ ثٌقىُ سغُ إسثدر ثألِز ِٕٙج 
 .فك ثٌٍّه فٝ فً ثٌذشٌّجْ دْٚ ل١ذ أٚ ؽشه  -
 .فك ثٌٍّه فٝ إلجٌز ثٌٛصثسر ِّٙج فجصس ِٓ عمز ثألِز  -
ثٌضٝ صٕـ ػٍٝ أْ ثألِز ِقذس  23ضٜٛ ػٍٝ ٔقٛؿ ِضؼجسمز ِّج ػطً ثٌق١جر ث١ٌٍذشث١ٌز ِغً ثٌّجدر ثف -

 .ثٌغٍطجس ٚسغُ رٌه ظً ثٌٍّه ٘ٛ ِقذس ثٌغٍطجس ثٌفؼٍٝ 

 ١ِّضثس ثٌذعضٛس)ثٌىغ١ش ِٓ ثٌّذجدا ث١ٌٍذشث١ٌز   1923صنّٓ دعضٛس  إال أٔٗ
 ٔـ ثٌذعضٛس ػٍٝ ثٌىغ١ش ِٓ 

 فش٠ز ثالؽضّجع ٚصى٠ٛٓ ثٌؾّؼ١جس ٚثألفضثح ٚذثء ثٌشأٜ ٚفش٠ز ثٌؼم١ذر ٚفش٠ز ثٌققجفز فش٠ز إد:ثٌقش٠جس ِغً -
 ِغجٚثصُٙ فٝ ثٌضّضغ دجٌقمٛق ثٌغ١جع١ز ٚثٌّذ١ٔز ِٚغجٚثر ؽ١ّغ ثٌّقش١٠ٓ أِجَ ثٌمجْٔٛ  -

     .فظش ثٌشلجدز ػٍٝ ثٌققف  ٚفشِز ثٌّٕجصي ٚفشِز ثٌٍّى١ز ثٌخجفز   -

غ١ش  ٌٚىٕٗ –٠ضٛال٘ج ثٌٍّه  ثٌغٍطز ثٌضٕف١ز٠ز-)ثٌضؾش٠ؼ١ز ٚثٌضٕف١ز٠ز ٚثٌمنجة١ز( عزثٌفقً د١ٓ ثٌغٍطجس ثٌغال  -

 ثٌذشٌّجْ.ثٌٛصثسر ِغتٌٛز أِجَ ٚ دٛثعطز ٚصسثةٗ   ٠ٚضٛال٘ج –ِغتٛي 

 لبسْ ثني  -7
 ٔضجةؼ ٌؾٕز د١ً ٔضجةؼ ٌؾٕز ٍِٕش

أدسن ٍِٕش أْ ثٌؾؼخ -8

 ثٌّقشٞ ٌٓ ٠مذً ثٌقّج٠ز.  

 أدسن ٍِٕش أْ ثٌؾؼخ -2

ثٌّقشٞ ِضّغه دجٌٛفذ ٚدغؼذ 

 صغٍٛي

ٌؾأس إٔؾٍضشث ٌٍضفجٚك ِغ  -8

عؼذ صغٍٛي  ٚثٌٛفذ ٌقً 

 ثٌمن١ز.

 عٛسر ػشح فٍغط١ٓ ثٌّغٍقز دؼذ ثٌضذجفظ ِغ ٌؾٕز د١ً ثالٔؾ١ٍض٠زصؾذد  -

 : ثٌٍؾٕز أفذسس أٚي ِؾشٚع ٌضمغ١ُ فٍغط١ٓ إٌٝالْ 

 دٌٚز ٠ٙٛد٠ز  -----دٌٚز ػشد١ز 

 ٛد ػٍٝ ثػضذجس أْ رٌه ٔٛثٖ ٌم١جَ دٌٚز ٌُِٙٛلف ث١ٌٙٛد :ٚثفك ث١ٌٙ-

سفل ثٌؼشح لشثسثصٙج ٌضق١ض٘ج ١ٌٍٙٛد ٚصؼؾخ ثٌؼشح ِٓ صقٛي ثٌالؽب ٌّجٌه  -

سفل ثٌؼشح الْ ثٌؾضء ثٌّخقـ ٚ   ٚفجفخ ثألسك ٠طشد ١ٌؼ١ؼ فٝ فمش

١ٌٍٙٛد وجْ ِٓ أفنً أسثمٝ فٍغط١ٓ سفل ثٌؼشح صمغ١ُ دالدُ٘ ٚػجدٚث 

  ٌٍغٛسر ثٌّغٍقز

 اٌضبٟٔ إٌّٛرط
 0965َبَ ادلٍه فؤاد حبً رلٍظ إٌٛاة١لِب ٔزبئظ  -0
 ِشر أخشٜ فٟ ٔفظ ٠َٛ ثٔؼمجدٖ وجْ رٌه دذث٠ز ػذظ ثٌٍّه دجٌذعضٛس 8221َجَ ثٌٍّه فؤثد دقً ِؾٍظ ثٌٕٛثح١ل 

 سفغ ثٌؾؼخ ؽؼجس ثٌذعضٛس عُ ثٌؾالء ٌٙزث

ضالي ٚالدذ ِٓ ثٌذعضٛس فى١ف ٠طٍخ ألْ ثٌؾؼخ أدسن أْ ثٌقىُ ثٌذوضجصٛسٞ ٠ؾً فشوضٗ فٟ ِٛثؽٙز ثالف  -

 ثالعضمالي ِٓ ثالفضالي ٚ٘ٛ ِمٙٛس ِٓ ثٌذثخً

  8221ٔٛفّذش  28ػـمـذ ثٌٕٛثح ٚثٌؾ١ٛك ثؽضّجػج فٝ فٕذق ثٌىٛٔضٕضجي ٠َٛ  -

 

 



 

 

 فربا٠ش خالي ؽىُ ) ادلٍه فؤاد ( 68خرت أصذسد ثش٠غب١ٔب رصش٠ؼ ا -6
 (عض٠شح ع١شً) إيل ٍِٕش  غِ ٗفشً ِفبٚضبر ثؼذعؼذ صغٍٛي  اخرت ٔفذ اجنٍرتا  -3
 0936َػمذ ِؼب٘ذح  مب رفغش /  -4
   0934ٔٛفّرب  05رٛرش ادلٛلف اٌذٚيل يف ػٙذ ٚصاسح رٛف١ك ٔغ١ُ    /ِب ٔزبئظ = 
 ٚدٛثدس فشح ػج١ٌّز عج١ٔز  8281صٛصش ثٌّٛلف ثٌذٌٟٚ دغذخ غضٚ إ٠طج١ٌج ٌٍقذؾز -

 جس ثألسدؼز ٌٚىٓ صٙشدش إٔؾٍضشث.هجٌخ ثٌٛفذ دأؽشثء ِفجٚمجس ِغ دش٠طج١ٔج دؾأْ ثٌضقفظ -

 أػٍٓ ٚص٠ش خجسؽ١ضٙـُ ف٠ًّٛ ٘ٛس دأْ دش٠طج١ٔج صفنً ثٌضؼجًِ ِـغ ِقش دقش٠ز . -

ٚصؾىٍش ِؾّـٛػـز ٚصفؾشس ثٌّظج٘شثس ٚصؼطٍش ٚعجةً ثٌّٛثفالس  َ 1935عٛسر ثٌؾؼخ ثٌّقشٜ  لجِش -

 ٚهٕـ١ز إلػجدر ثٌذعضٛس ٚػمذ ِؼج٘ذر ِغ دش٠طج١ٔـج 

, ٚٚثفمش ػٍٝ ثٌذخٛي فٝ ِفجٚمجس ٌؼمذ 8228ج ٌٍضشثؽغ ٚأِشس ثٌٍّه دئػجدر دعضٛس ثمطشس دش٠طج١ٔ -

 ٠ىْٛ ثالصفجق ِغ ِّغً ثٌؾؼخ وٍِٗغ ِقش, دؾشه أْ َ 8288ِؼج٘ذر 

 صٛسح ل١ِٛخ  0909صٛسح  ؼذر  ٚضؼ دلبرا -5
 ظٙٛس ثٌّقش١٠ٓ وأِز ٚثفذر دْٚ صفشلز د١ٓ ِغ١ٍّٓ ِٚغ١ق١١ٓ . -

 ٓ ثٌغ١طشر ثألؽٕذ١ز .عؼش العضمالي ِقش ثٌضجَ ِ -

 وجٔش دذث٠ز ظٙٛس ِقش ثٌقذ٠غز ػٍٝ أعجط ثٌمِٛىز. -

 اٌؼذاٌخ االعزّبػ١خ فٝ ِصش  1952 أ٠ذ ؽمذ صٛسح  -6
 إلجِز ػذثٌز ثؽضّجػ١ز :ٌضقم١ك ثٌّذذأ ثٌشثدغ ِٓ ِذجدا ثٌغٛسر  -

 فٝ صقم١ك ثٌؼذثٌز ثالؽضّجػ١ز ٚظٙش رٌه ِٓ خالي ػذر إؽشثءثس 1952ٔؾقش عٛسر 
 .إفذثس لٛث١ٔٓ ثٌضأ١ِٕجس ثالؽضّجػ١ز ٚثٌّؼجؽجس -.ثٌضؼ١ٍُ دجٌّؾجْ فٝ ؽ١ّغ ِشثفٍٗ  ؽؼً  -
إؽشثن ثٌؼّجي فٝ ِؾجٌظ إدثسثس ثٌؾشوجس ٚصخق١ـ ٔغذز ٌُٙ فٝ  -  .صقذ٠ذ عجػجس ثٌؼًّ دغذغ عجػجس -

 ثألسدجؿ 
 .ثال٘ضّجَ دجٌّشأر ٚإػطجةٙج فك ثٌضشؽ١ـ ٚثالٔضخجدجس  -

 ٍٝ ثاللطجع: ٌضقم١ك ثٌّذذأ ثٌغجٌظ ِٓ ِذجدا ثٌغٛسرثٌمنجء ػ - ٚ ِّىٓ ٔن١ف 

  1952عذضّذش  9لطجع دئفذثس لٛث١ٔٓ ثإلفالؿ ثٌضسثػٟ ثٌمجْٔٛ ثألٚي فٝ ثٌمنجء ػٍٝ ثال 1952ٔؾقش عٛسر 

 

 اٌفصً اخلبِظ
 إٌّٛرط األٚي

 ِغبٔذح ِصش اجلضائش  ٔزبئظ  -0

 . 1954ٔٛفّذش ِٓ ثٌمج٘شر أػٍٕش ثٌغٛسر ثٌؾضثةش٠ز ثٌّغٍقز فٝ   -
 .لذِش ِقش ٌٙج ثٌّجي ٚثٌغالؿ ٚعخشس ٌٙج ثٌققجفز ٚثإلػالَ  -
 . َ ٌنشح ِقش 8218أػٍٕش فىِٛز ؽٟ ١١ٌِٛٗ فٟ فشٔغج مشٚسر ثٌّؾجسوز فٟ ثٌؼذٚثْ ثٌغالعٟ  -
 . 1957سفنش ِقش فىشر إلجِز ثصقجد ف١ذسثٌٝ د١ٓ فشٔغج ٚثٌؾضثةش ػجَ  -
 1960ّؼ١ز ثٌؼجِز دقك ثٌؾضثةش فٝ ثالعضمالي ٔؾقش ِقش فٝ ثعضقذثس لشثس ِٓ ثٌؾ -

 

 

 

 



 

 

 ٚضؼ ػٍّذ إ٠غب١ٌب أْ رىْٛ صبؽجخ ِصبحل يف ١ٌج١ب -6
 ثذأ االعزؼّبس اال٠غبىل فٝ ١ٌج١ب ػٍٝ شىً ِصبحل الزصبد٠خ  ...ا٠ذ  = 

  : وجْ ثٌضغٍغً ثاللضقجدٜ أُ٘ ٚعجةً إ٠طج١ٌج الفضالي ١ٌذ١ج وج٢صٝ  -

 أٔؾأس فشع ٌذٕه سِٚج فٝ ١ٌذ١ج -

 ألجِش ثٌّذثسط ثإل٠طج١ٌز ثٌقذ٠غز -

 صثدس ِٓ ٔؾجه دؼغجصٙج ثٌضؼ١ّ١ٍز-  

 أمزد ِؼشوخ ٚادٞ ادلخبصْ مشبي إفش٠م١ب ِٓ اإلعزؼّبساالٚسٚثٟ ) صؼ (   -3
 16ثعضطجػش ثألعشر ثٌغؼ١ذ٠ز فّج٠ز ِشثوؼ ِٓ ثٌخطش ثالعضؼّجسٜ فٝ ثٌمشْ = 

 :ٚٔضؼ ػٕٗ ػٍٝ أعذج١ٔج ٚ ثٌذشصغجي ٚثفشص ثٔضقجسث   1587خجك ِٕقٛس ثٌغؼذٜ ِؼشوز ِؼشوز ٚثدٜ ثٌّخجصْ 
 .إٔمجر ؽّجي إفش٠م١ج ِٓ ثٌخطش ثألعذجٔٝ  -
  .ظٍش عذضز ١ٍٍِٚز صقش ع١طشر ثألعذجْ  -

 إٌّٛرط اٌضبٟٔ
 َ 0878ِب ٔزبئظ ِؤدتش ثشٌني-0
 ثلضٕقش ثٔؾٍضشث لذشؿ ِٓ ثٌذٌٚز ثٌؼغّج١ٔز ِمجدً ٚػذ دجٌذفجع ػٕٙج .  -

 ػٍٝ ثٔفشثد فشٔغج دضٛٔظ  ٚثفمش ثٔؾٍضشث -

 مذ سٚع١ج ٚفشٔغج . 8112غنذش ث٠طج١ٌج فضقجٌفش ِغ أٌّج١ٔج ٚثٌّٕغج ٚثٌّؾش  -

 يف ادلغشة اجلالٚٞ ( ضشة حملبٌٚخ فشٔغب اإل٠مبع ثني اٌؼشة ٚ اٌربثش) اخرت وبْ ِٛلف  -6
 اٌزضِذ فشٔغب ثششٚط ِؼب٘ذح اٌزفٕخ ) خغأ ( -3

 8180ٔمنٛ٘ج دجفضالي ِذ٠ٕز لغٕط١ٕز  ظ١ف 8181ّؼج٘ذر ثٌضفٕز ٌُ صٍضضَ فشٔغج د
 

 اٌفصً اٌغبدط
 إٌّٛرط األٚي

 ػشػ اٌؼشاق ػٍٝ  ف١صً ثٓ ؽغني اٌؼشال١ني ػٍٝ اخز١بس إجنٍرتاشغؼذ  اخرت -0
 سميٛ (اؽزٍذ فشٔغب عٛس٠ب ٚ ٌجٕبْ ثؼذ ) ِؤدتش عبْ  اخرت -6
 .١بساشثشبسح اخلٛسٜ ٚس٠بض اٌصٍؼ فٝ  بي فشٔغباػزمِب ٔزبئظ/  -3

 .أػٍٓ ثٌٍذٕج١ْٔٛ صّغىُٙ دقىِٛضُٙ ٚأ٠ذصُٙ ِقش ٚدجلٝ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز 
أ٠ذس إٔؾٍضشث ٚأِش٠ىج ثٌقشوز ثٌٛه١ٕز فجمطشس فشٔغج إٌٝ إهالق عشثؿ ثٌّؼضم١ٍٓ ٚصُ ثٌؾالء ٔٙجة١ج ػٓ ٌذٕجْ 

  1946 ش د٠غّذشآخ  فٝ 

 إٌّٛرط اٌضبٟٔ
 لبسْ ثني لشاساد ِؤدتش عبْ سميٛ ٚ وبِت د٠فذ  -0

 ذ١وجِخ د٠فلشثسثس  س٠ّٛ لشثسثس ِؤصّش عجْ

 .ٗ ٚفٍغط١ٓ صقش ثالٔضذثح ثإلٔؾ١ٍضٚمغ ثٌؼشثق وٍ -

 ٚمغ عٛس٠ج ٌٚذٕجْ صقش ثالٔضذثح ثٌفشٔغٟ . -
ثٌىجًِ ِٓ ع١ٕجء ثالعشثة١ٍٟ ثالٔغقجح -  

  صطذ١غ ثٌؼاللجس د١ٓ ِقش ٚثعشثة١ً  -

 صقم١ك ثٌقمٛق ثٌؾشػ١ز ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ   -



 

 

 )ِىشسيف إٌّٛرط األٚي ( 0931دت١ضد احلشوخ اٌٛع١ٕخ يف اٌؼشاق ثبٌجظء ثؼذ ػبَ مب رفغش  - 6
 . 8288دغذخ : ثٌقشثػجس ثٌطجةف١ز ِغً فشوز ثألؽٛس١٠ٓ ثٌٕغجهشر ػجَ 

 صذخً ثٌؼؾجةش فٟ صؼ١١ٓ ٚصثسر ٚإعمجه ٚصثسر -   ثٌقشثع د١ٓ ثألفضثح ػٍٟ ثٌقىُ  -

 ) صؼ ( فمذ ٌجٕبْ ِفَٙٛ اٌذٌٚخ ادلزغبٔغخ -3
د١ٓ ثٌّغ١ق١١ٓ ثٌّٛثسٔز ٚثٌّغ١ٍّٓ ثٌغٕز ٚثٌؾ١ؼزٚ أدٜ  دثسرع١طش ثألعٍٛح ثٌطجةفٟ ػٍٝ ثٌقىُ ٚثإلف١ظ 

 فمذ ٌذٕجْ ِفَٙٛ ثٌذٌٚز ثٌّضؾجٔغزرٌه إٌٝ 

 ِبرا حيذس إرا عبٔذ اٌؼشة اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ -4
 عٛف ٠قمك ثٌؾٙجد ثٌّمذط ثٌٙذف ِٕٗ ٚ ٘ٛ صقش٠ش ثٌذٚي ثإلعال١ِز ِٓ ع١طشر ثإلعضؼّجس  -
 ٓ ثٌؾض٠شر ثٌؼشد١زػذَ ٔؾجؿ إٔؾٍضشث فٟ دخٛي ثٌؼشثق أٚ هشد ثٌؼغّج١١ٔٓ ِ -
 ػذَ ػمذ عج٠ىظ د١ىٛ ........................... -

 

 بثغاٌفصً اٌغ
 إٌّٛرط األٚي

 َ 0967ادلصش٠خ أ٘ذاف ٌزغبٚص اصبس إٌىغخ  اٌغ١بع١خ اٌم١بدح دًٌ ٚضؼذ  -0
  -:أٚال : ِشفٍز ثٌذٕجء : ٚصّغٍش فٟ 

 إػجدر دٕجء ثٌؾ١ؼ ػٍٝ أعظ ػٍّٟ -

 فٝ ثٔفغُٙ ٚفٝ لجدصُٙ ٚثػجدر صذس٠خ ثٌم١جدثس ٚصٕظ١ُ ثٌٛفذثس ثػجدرثٌغمز ٌٍؾٕٛد -

َ (٘ٛ ثعُ ثهٍمٗ ػذذ ثٌٕجفش ػٍٟ ثٌؼ١ٍّجس ثٌؼغىش٠ز 8200 -8280) فشح ثالعضٕضثف  -:عج١ٔج : ِشفٍز ثٌقّٛد 

 (ٔمٍش ِقش خالٌٙج ثٌّؼشوز ثٌٟ ِٛثلغ ثٌؼذٚ ٚأٔضٌش دجٌؼذٚ خغجةش وذ١شر  )٘ذفٙج ثٌضٟ دثسس ؽشق ثٌمٕجٖ 

 َ  0956ِبرا حيذس إرا مل رمُ ِصش ثزب١ُِ لٕبح اٌغ٠ٛظ  -6
 مٕجر فٟ ص٠ًّٛ ثٌّؾشٚػجس ثإللضقجد٠ز ٚ ثٌؼغىش٠ز ٌُ صغضف١ذ ِقش ِٓ دخً ثٌ  -

 ٌُ صؾجسن ثٌذٚي ثإلعضؼّجس٠ز إعشثةً فٟ ثٌؼذٚثْ ثٌغالعٟ..... -

  1935مب رفغش  رى٠ٛٓ اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ اٌؼ١ٍب  -3

 .صذفك ؽّٛع ث١ٌٙٛد ثألٌّجْ ػٍٝ فٍغط١ٓ دغذخ ثالمطٙجد ثٌٕجصٜ   -
 .غجػذثس ٌُٙ ٌالعضمشثس فٝ فٍغط١ٓ لذِش إٔؾٍضشث ٚثٌٛوجٌز ث١ٌٙٛد٠ز وجفز ثٌّ -
 .صأو١ذ ثٌذشٌّجْ ثإلٔؾ١ٍضٜ ػٍٝ ع١جعز دش٠طج١ٔز ثٌغجدضز فٝ ص١ٍّه فٍغط١ٓ ١ٌٍٙٛد  -

 ؽذد رٛل١زبد ؽشة أوزٛثش يف وشىٛي ػشف ثئمسٗ ) اجلّغٟ (  -4
 اٌؼشث١خ أضؼف ِٓ ثشٚرٛوٛي اإلعىٕذس٠خ مب رفغش / عبء ١ِضبق عبِؼخ اٌذٚي -5
 ظجس آٌضٟ أدذث٘ج ثٌّٕذٚد١ٓ ٚرٌه ٌغذذ١ٓ ّ٘جدغذخ وغشر ثٌضقف 
 ثٌّخطو ثالعضؼّجسٞ ثٌزٞ ٌُ ٠غّـ أال دمذس ِقذد ِٓ ثٌٛفذر   -

 ثٌّٕجفغجس  ثألعش٠ز ٚثالػضذجسثس ثإلل١ّ١ٍز ٚثٌطجةف١ز د١ٓ ثٌٍّٛن ٚثألعش ثٌقجوّز  -
 ٚ ٌٙز٠ٓ ثٌؼج١ٍِٓ وجٔش ثٌؾجِؼز ثصقجد فىِٛجس ال ثصقجد ؽؼٛح

١غجق ٠ٕـ ػٍٟ أْ صىْٛ ثٌمشثسثس دجإلؽّجع أِج ثٌمشثسثس ثٌضٟ صىْٛ دجألغٍذ١ز فال ٠ٕفز٘ج إال وجْ ثٌّثٌمشثسثس : 

 ِّج ػطً ثٌىغ١ش ِٓ لشثسثس ثٌّؾٍظ ثٌذٚي ثٌضٟ ٚثفمش ػ١ٍٙج فمو

 

 



 

 

 إٌّٛرط اٌضبٟٔ

 دًٌ أصجؾذ اٌٛال٠بد ادلزؾذح أوضش دػّب إلعشائ١ً يف إػمبة احلشة اٌؼبدل١خ اٌضب١ٔخ -0
فمجِش  ِٓ ث١ٌٙٛد  ٘ضٍش لضٍُٙد١ّٕج وجٔش أٌّج١ٔج ثٌٕجص٠ز صضغجلو لجِش ثٌٛوجٌز ث١ٌٙٛد٠ز دجٌّذجٌغز دؼذد ِٓ  - أ    

 ؾقٓ ػؾشثس ثألالف ِٓ ث١ٌٙٛد إٌٝ فٍغط١ٓ ِّج أصػؼ عٍطجس ثالٔضذثح .د ثٌٛوجٌز ث١ٌٙٛد٠ز

ٍؾأس ثٌّٕظّجس ثٌق١ٔٛ١ٙز ألِش٠ىج فضذٕش لن١ضُٙ ٚهٍذش ِٓ فػٍٝ ٘ؾشس ِجةز أٌف ثػضشمش إٔؾٍضشث  -

 ؾٍضشث  دأعٍٛح ؽذ٠ذ ثٌٍٙؾز أْ صفضـ أدٛثح فٍغط١ٓ ٌٍّٙجؽش٠ٓ ث١ٌٙٛدإٔ

 ٌُ صغضطغ إٔؾٍضشث ِؼجسمز ف١ٍفضٙج أِش٠ىج ثٌضٟ عجػذصٙج فٝ ثالٔضقجس ػٍٝ أٌّج١ٔج -

دؼذ ٔؾجؿ صشِٚجْ فٝ ثصخجدجس  ثفذقش ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ثٌّؤ٠ذ ثالٚي ٚثاللٜٛ ٌم١جَ دٌٚز ٠ٙٛد٠ز -

 أفذقش إٔؾٍضشث دٌٚز ِٓ ثٌذسؽز ثٌغج١ٔز  ٚ ٙٛددذػُ ِٓ ث١ٌ 8281ثٌشةجعز

 ٌقجٌـ ثأل٘ذثف ثٌق١ٔٛ١ٙز 8288صؾى١ً ثٌٍؾٕز ثإلٔؾ١ٍض٠ز ثألِش٠ى١ز   -ح 
      لذِش ١ٌٍٙٛد ثٌمٛثس ثٌّذسدز ٚثألِٛثي ثٌىغ١شر ٚثػضشفش دم١جَ دٌٚز إعشثة١ً -ؽـ 

 مب رفظ ظٙٛس فىشح ٚؽذح اٌؼشة أصٕبء احلشة اٌؼبدل١خ اٌضب١ٔخ -6
 ١ّز ثٌغج١ٔزدُ صفغش صضث٠ذ ث٘ضّجَ ثٌضفى١ش ثٌؼشدٟ دنشٚسر ؽّغ ثٌقفٛف دؼذ ثٌقشح ثٌؼجٌ= 

 وجٔش ثٌقشح ثٌؼج١ٌّز ثٌغج١ٔز فشفز ٌّٕٛ ثٌقشوجس ثٌٛه١ٕز فٟ ثٌذالد ثٌؼشد١ز ( =

 ف١ظ ٚؽذ ثٌؼشح فشفضُٙ فٝ 

 ثٌضخٍـ ِٓ ع١طشر ثٌذٚي ثإلعضؼّجس٠ز ثٌضٟ أوش٘ضُٙ ػٍٟ فشح ال ٔجلز ٌُٙ ف١ٙج ٚال ؽًّ. -

 ٌضٟ عّقش دٙج ثٌقىِٛز ثٌذش٠طج١ٔز إٌٟ فٍغط١ٓ.ِٛثؽٙز ثٌٙؾشر ثٌق١ٔٛ١ٙز ث -

 َ ضذ إجنٍرتا0936ِب ٔزبئظ ل١بَ اٌؼشة ثضٛسح  -3
ٚصطذ١ك ثٌؼمجح , ٚ٘ذَ د١ٛس ثٌّؾج٘ذ٠ٓ ,ِٓ لقف دجٌطجةشثس ثعضخذِش إٔؾٍضشث أؽذ أٔٛثع ثٌذطؼ ِغً -

 شس ثٌغٛسر.ثٌؾّجػٟ ػٍٝ ثٌمشٜ ِٚغ رٌه ثعضّ

 ٚثألسدْ ١ٌٕققٛثٚثٌغؼٛد٠ز ِغ ثلضشثح ثٌقشح ثٌؼج١ٌّز ثٌغج١ٔز ٌؾأس ثٌقىِٛز ثٌذش٠طج١ٔز إٌٝ ٍِٛن ثٌؼشثق  -

  .ثٌغٛثس دجٌضٛلف ػٓ ثٌغٛسر ٚثٌضذجفظ ِغ ٌؾٕز د١ً

أفذسس ٌؾٕز ٚ  صٛلف ثٌمضجي ٚصذجفظ صػّجء ػشح فٍغط١ٓ ِغ ثٌٍؾٕز ٌٚىٓ ثإلٔؾ١ٍض صق١ضٚث إٌٝ ؽجٔخ ث١ٌٙٛد -

 فضؾذدس ثٌغٛسر ثٌّغٍقز فٍغط١ٓ إٌٝ دٌٚز ػشد١ز ٚ ٠ٙٛد٠ز أٚي ِؾشٚع ٌضمغ١ُ 8280د١ً 

 اٌص١ٔٛ١ٙخ ) صؼ (ٌصبحل 0946وبٔذ لشاساد اٌٍغٕخ االجن١ٍض٠خ االِش٠ىخ  -4
 فٍغط١ٓ عضىْٛ دٌٚز ٠ٙٛد٠ز.  -   ف١ظ لشسس

 فش٠ز ثٔضمجي ثألسثمٟ ِٓ ثٌؼشح إٌٟ ث١ٌٙٛد.  -          فضـ دجح ثٌٙؾشر ث١ٌٙٛد٠ز  - 

 َ يف اإلعزؼذاد حلشة أوزٛثش 0948ٚضؼ و١ف إعزفبدح ِصش ِٓ ٘ضميخ ؽشة فٍغغني  -5
 ٘ٛ ١ٓ طالْ ِٓ ثألعذجح ثٌشة١غ١ز ٌٙض٠ّز فشح فٍغ     

 د١ٓ ثٌمٛثس ثٌؼشد١ز ٚ ػذَ صٛفذ ثٌخطز ػذَ ثالعضؼذثد ثٌمٛثس ثٌذذثة١ز ثٌؼشد١ز ٚ  -

 ٌضغضؼذ ٌقشح أوٛدش دجألصٟفمجِش ِقش 

 إػجدر دٕجء ثٌؾ١ؼ ػٍٝ أعظ ػٍّٟ -

 فٝ ثٔفغُٙ ٚفٝ لجدصُٙ ٚثػجدر صذس٠خ ثٌم١جدثس ٚصٕظ١ُ ثٌٛفذثس ثػجدرثٌغمز ٌٍؾٕٛد -

 صٛف١ذ ثٌقف ثٌؼشدٟ ٚ فً ثٌخالفجس د١ٓ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز -

 ٚمغ خطز ٌٍقشح ِؾضشوز د١ٓ ِقش ٚ عٛس٠ج -

 ( 0937ث١ً جلٕخ ػٓ عش٠ك )  أٚي ِششٚع ٌزمغ١ُ فٍغغني إىل دٌٚخ ػشث١خ ٚ ٠ٙٛد٠خ صذساخرت  -6
 ( عٛس٠ب) ثني ِصش ٚ  مت اٌزٕغ١ك لجً ؽشة أوزٛثش ثني  اخرت -7
 



 

 

 فصً اٌضبِٓاٌ
 إٌّٛرط األٚي

 ػضي اٌشئ١ظ ِشعٝ ِب ٔزبئظ  -0
 ػذٌٝ ِٕقٛس فىُ ِقشثٌّغضؾجس صٌٛٝ   -

 ٚمغ خجسهز ٌّغضمذً ِقش ثٌغ١جعٝ -

 فل ثػضقجَ سثدؼز ٚثٌٕٙنز  -

٠ٕج٠ش ٚدٕجء ػ١ٍٗ ؽشس ثٔضخجدجس  81 – 88َ دؼذ ثالعضفضجء ػ١ٍٗ ٠ِٛٝ  2088فذس دعضٛس ؽذ٠ذ فٝ ٠ٕج٠ش  -

َ د١ٓ ِشؽق١ٓ ثٌّؾ١ش ػذذ ثٌفضجؿ ثٌغ١غٝ ٚ ثٌغ١ذ فّذ٠ٓ فذجفٝ أفذ ثٌٕؾطجء  2088ثٌشةجعز ِج٠ٛ 

 ٓ دؼذ٘ج فٛص ػذذ ثٌفضجؿ ثٌغ١غٝ دجٌشةجعزثٌغ١جع١ٓ , أػٍ

 إٌّٛرط اٌضبٟٔ
 َ ٠6100ٕب٠ش  65ل١بَ صٛسح  مب رفغش -0

 دجٌىجًِ ٌقجٌـ ثٌقضح ثٌٛهٕٝ  2080صض٠ٚش ثٔضخجدجس ِؾٍظ ثٌؾؼخ فٝ  -

 ثالصؾجٖ ٌضٛس٠ظ ثٌقىُ  -

 ثعضّشثس ثٌؼًّ دمجْٔٛ ثٌطٛثسا ٚ صؾذ٠ذٖ  -

 ....... ٚ ثٌغ١جع١ز ثالؽضّجػ١ز ٚ ثاللضقجد٠ز )عٛء ثألٚمجعٔضجةؼ ثٌخقخقز -
 

 أعئٍخ ػبِخ
 إٌّٛرط األٚي

 ِب ِمرتؽبره ِٓ أعً ػٛدح ادلذسعخ ٌذٚس٘ب يف اجملزّغ -0
ِضطٍذجس ثٌؼقش دق١ظ ال صؼذ٠ً ثٌّٕج٘ؼ دّج ٠ضٛثفك ِغ   -الدذ ِٓ  ؼٛدر ثٌّذسعز ٌذٚس٘ج فٟ ثٌّؾضّغٌىٟ ص     

  صؼضّذ ػٍٝ ثٌضٍم١ٓ

ص٠جدر ١ِضث١ٔز ثٌضؼ١ٍُ ٚ ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ٌضٛف١ش صىٌٕٛٛؽج ثٌقذ٠غز فٟ ثٌّذثسط ٚ صخف١ل وغجفز ثٌفقٛي  -

...................  

 إٌّٛرط اٌضبٟٔ
 صش يف اٌفرتح اٌمبدِخ٠ظ دلٛٚضؼ ِبرا ميىٓ أْ رمذَ لٕبح اٌغ -0
عٛف صىْٛ ثٌّقذس ثألٚي ٌٍذخً إرث أفذقش ِؾشٚع ٌّقٛس ثٌمٕجر ٚ ١ٌغش ِؾشد ِّش ٌٍضؾجسر دق١ظ صمجَ      

 ................................ِٕطمز صؾجس٠ز ٚ ف١جٔز ثٌغفٓ ٚ ِٕطمز فٕجػ١ز  

 ٚضؼ أ١ّ٘خ ِششٚع لٕبح اٌغ٠ٛظ ٌٍؼبمل  -6
 ِٕجهك ثٌّٛثد ثٌخجَ ٚثألعٛثق ِٕٚجهك ثالٔضجػ ( ِّٙضٙج صغ١ًٙ ثٌضؾجسر د١ٓ ثٌؾشق ٚثٌغشح لذ٠ّج  ) 

 ج صؼذ ِٓ أُ٘ ثٌّؼجدش ثٌذ١ٌٚز ٌٍضؾجسر ...............فذ٠غ

 ِغ أع١ت اٌز١ّٕبد
 ؽغبَ ادلصشٞأ/ 


