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ٔقٓ عذوهللا ثٌغجٔ ٟثدٓ ثٌقٍِْ ٓ١ه ثٌٍّّىز ثالًهٔ١ـــز ثٌٙجّٕ١ــز
دّمضٞـــ ٝثٌّـــــــجهر ( ِ ) 53ـــــــٓ ثٌوّضـــــــــــــــــــــــــــــًٛ
ٚدٕـجء عٍِ ٝج لــًٌٖ ِؾٍــِ ثٌـــًٍٛثء دضجًـل 4237/34/38
نأمر بوضع النظام اآلتً -:
ٔنجَ ًلُ (ٌْٕ )4ز 4242
ٔنجَ ثٌنوِز ثٌمٞجة١ز ٌٍمٞجر ثٌٕنجِٓ١١
ٙجهً دّمض ٝٞثٌّجهر ( ِٓ )72لجٔ ْٛثّضمالي ثٌمٞجء ًلُ (ٌْٕ )47ز
4236
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثٌّـــرـجهرّْ٠ -3ــرـ٘ ٝريث ثٌٕنرجَ ( ٔنرجَ ثٌنوِرز ثٌمٞرجة١ز ٌٍمٞرجر ثٌٕنرجٌِْ ٓ١١رٕز
٠ٚ )4242عًّ دٗ ثعضذجًث ِٓ .4242/3/3
ثٌّـــرـجهر٠ -4ىررـٌٍ ْٛىٍّررجس ٚثٌعذرجًثس ثٌضجٌ١ررز ف١غّررج ًٚهس فر٘ ٟرريث ثٌٕنررجَ ثٌّعررجٟٔ
ثٌّنٚٚز ٌٙج أهٔجٖ ِج ٌُ صوي ثٌمٌٕ٠ز عٍ ٝغ ٌ١ىٌه -:
:
ثٌمجْٔٛ
:
ثٌّؾٍِ
:
ثٌٌةِ١
ثألِجٔز ثٌعجِز :
:
ثألِ ٓ١ثٌعجَ
:
ثٌمٞجر
ثٌٌثصرررررررررررررررررررررخ :
ثالّجّٟ

لجٔـ ْٛثّضمــــالي ثٌمٞــجء.
ثٌّؾٍِ ثٌمٞجة ٟثألًهٔ. ٟ
ًة ِ١ثٌّؾٍِ .
ثألِجٔز ثٌعجِز ٌٍّؾٍِ .
أِ ٓ١عجَ ثٌّؾٍِ .
لٞجر ثٌّقجوُ ثٌٕنجِ١ز ثٌّعٌف ْٛدّمض ٝٞثٌمجٔ.ْٛ
ثٌٌثصررخ ثٌٖرر ٌٞٙثٌرريْ٠ ٞررضقمٗ ثٌمجٝرر٠ٚ ٟضمجٝررجٖ ِمجدررً
ل١جِرررٗ دّٙرررجَ ٚظ١فضرررٗ ثٌضرررٖ٠ ٟرررغٍٙج ٚال ٖ٠رررًّ ثٌعرررالٚثس
ٚثٌذوالس ٚثٌّنٚٚجس ِٓ أٛٔ ٞع وجٔش .
ثٌٌثصررررخ ثألّجّررررِٞ ٟررررجفج ثٌ١ررررٗ درررروي ثٌضّغ١ررررً ٚثٌعررررالٚثس
ثٌّٕ ٗٛٚعٍٙ١ج ف٘ ٟيث ثٌٕنجَ .
ٌؾٕز ثٌذعغجس ثٌّٖىٍز دّمض ٝٞأفىجَ ٘يث ثٌٕنجَ .
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ثٌٌثصرررررررررررررررررررررخ :
ثنؽّجٌٟ
:
ثٌٍؾٕز
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ثٌذعغز

:

ثٌوًٚر

:

ثٌّّٙز ثٌعٍّ١ز :

ثٌّٛفو

:

 260ذ

إ٠فررجه ثٌمجٝررٌٍ ٟوًثّررز فررِ ٟؤّْررز صعٍ١ّ١ررز ِعضررٌ دٙررج
ٌٍقٚررٛي عٍررِ ٝؤ٘ررً عٍّررِ ٟررور ِضٚررٍز صَ٠ررو عٍرر ٝعّجٔ١ررز
إّٔٛ ٌٙثء وجٔش هثمً ثٌٍّّىز أ ٚمجًؽٙج .
إ٠فررررجه ثٌمجٝررررٌٍ ٟضرررروًح دغررررٌ ٛإوْررررجدٗ ِعٌفررررز عٍّ١ررررز
أِٙ ٚجًر عٍّ١ز أ ٚوٍضّٙ١رج ِعرج ً ّرٛثء وجٔرش هثمرً ثٌٍّّىرز
أ ٚمجًؽٙج .
إ٠فررجه ثٌمجٝرر ٟهثمررً ثٌٍّّىررز أ ٚمجًؽٙررج ٌقٞررِ ًٛررؤصٌّ
أٔ ٚرروٚر أ ٚفٍمررز هًثّرر١ز أٌ ٚم رجء عٍّرر ٟأٌٍ ٚم١ررجَ دَ٠ررجًر
أ ٚؽٌٛز ثّض الع١ز أِ ٚج ٘ـــِّ ٛجعــــً ألِٕٙ ٞـــج .
ثٌمج ٟٝثٌيٛ٠ ٞفرو فر ٟدعغرز أ ٚهًٚر أِّٙ ٚرز عٍّ١رز ٚفمرج ً
ألفىجَ ٘يث ثٌٕنجَ .

ثٌّــررـجهر -5صقرروه ثٌٌٚثصررخ ثألّجّرر١ز ٌٍمٞررجر ٠ٍٚررجهثص ُٙثٌْررٕ٠ٛز ٚعالٚثصٙررُ ٚدرروي
ثٌضّغ ً١عٍ ٝثٌٕق ٛثٌضجٌ-: ٟ
أٚ -ظجةف ثٌفتز ثٌعٍ١ــــج-:
ً -3ةِ ِ١قىّز ثٌضًّٚ َ١١ة ِ١ثٌّقىّز ثنهثً٠ز ثٌعٍ١ج ٠ٚضمج ٝٝوً
ِّٕٙررج ًثصررخ ثٌرر ٌ٠ٍٛثٌعجِررً ٚعالٚثصررٗ ٚثِض١جٍثصررٗ ثألمررٌٚ ٜدرروي
صّغِ ً١موثًٖ ( ِٓ )%97ثٌٌثصخ ثألّجّ.ٟ
 -4لٞرررجر ثٌفترررز ثٌعٍ١رررج ٠ٚضمجٝررر ٝورررً ِرررًٕ ُٙثصذرررج ً أّجّررر١ج ً ِمررروثًٖ
( )3722هٕ٠جً ٚعالٚر لٞرجة١ز ِمروثً٘ج (ِ )%342رٓ ثٌـرـٌثصخ
ثألّـررـجّٚ ٟدـررـَ٠جهر ّٕـررـ٠ٛز ِمرروثً٘ج ( )322هٕ٠ررجً عٍرر ٝأْ ال

ﻋﻤﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

٠َ٠و ثٌٌثصخ ثألّجّ ٟعٍ )4722( ٝهٕ٠جً.

ح -صقوه ثٌٌٚثصخ ثألّجّر١ز ٌٍمٞرجر ِرٓ ثٌوًؽرز ثٌنجٙرز ٚفضر ٝثٌوًؽرز
ثٌْجهّز ٠ٍٚجهثص ُٙثٌْٕ٠ٛز عٍ ٝثٌٕق ٛثٌضجٌ-:ٟ
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ثٌَ٠جهر ثٌْٕ٠ٛز

ثٌوًؽــــــــــــــــــــز

ثٌٌثصخ ثألّجّ ٟثٌٌٖٞٙ
دجٌوٕ٠ــــجً

ثٌنجٙــــــــــــــــــــــز

3432 -3332

42

ثألٌٚـــــــــــــــــــــــــــــــٝ

3272 -3232

42

ثٌغجٔ١ــــــــــــــــــــــــــــــــــز

772-732

42

ثٌغجٌغــــــــــــــــــــــــــــــــــز

872-832

42

ثٌٌثدعــــــــــــــــــــــــــــــــز

972- 932

42

ثٌنجِْــــــــــــــــــــــــز

872 -832

42

ثٌْجهّـــــــــــــــــــــــــز

772- 732

42

دجٌوٕ٠ــــجً

ػ٠ -ضمج ٝٝثٌمٞجر ِٓ ثٌوًؽرز ثٌنجٙرز ٚفضر ٝثٌوًؽرز ثٌْجهّرز عرالٚر
لٞجة١ز ِموثً٘ج ( ِٓ )%342ثٌٌثصخ ثألّجّ.ٟ
ه٠ -عر ٓ١ثٌمجٝرر ٟثٌّضرروًػ فرر ٟثٌوًؽررز ثٌْررجدعز ٠ٚضمجٝررً ٝثصذرج ً أّجّرر١ج ً
ٕ٠ٌٙج ً ِموثًٖ ( )672هٕ٠جًث ً ٚعالٚر لٞرجة١ز ِمروثً٘ج (ِ )%82رٓ
ثٌٌثصخ ثألّجّٚ ٟدَ٠جهر ّٕ٠ٛز ِموثً٘ج ( )42هٕ٠جًث ً .
٘ـٌٍ ٌٚ٠ -مجٝر ٟثٌريٖ٠ ٞرغً ٚظ١فرز ِروع عرجَ ِذٍرث ِمروثًٖ ()422
هٕ٠جً ٕ٠ٌٙج ً دوي ِٕجٚدز ٚثّضنوثَ ّ١جًر ٘ٚجصف مٍ. ٞٛ
٠ -ٚررضُ صْررى ٓ١لٞررجر ثٌفتررز ثٌعٍ١ررج ثٌّعٕ١رر ٓ١لذررً ٔفررجى ثفىررجَ ٘رريث ثٌٕنررجَ
دجٌوًؽز ٚثٌٌثصخ ثٌيْ٠ ٞضقمٚ ٗٔٛفمج ألفىجِٗ .
ثٌّـررـجهر  -6أْ٠ -ررضقك ثٌمجٝرر ٟعررالٚر ٕنٚرر١ز ِمرروثً٘ج ( )357هٕ٠ررجًث ً ٕرر٠ٌٙج ً
ٚعالٚر غالء ِعٖ١ز ِموثً٘ج ( )72هٕ٠جًث ً ٕ٠ٌٙج ً .
حْ٠ -رررضقك ثٌمجٝررر ٟثٌّضرررَٚػ عرررالٚر عجةٍ١رررز ِمررروثً٘ج ( )42هٕ٠رررجًث ً
ٕ٠ٌٙجً.
ػ -صٌْ ٞأفىجَ ٘يٖ ثٌّجهر عٍ ٝثٌمج ٟٝثٌّضوًػ.
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ثٌّجهر -7إّٔ٠ -ـ ثٌمج ٟٝعٕو صعِ ٕٗ١١ج -: ٍٟ٠
٠ٍ -3رررجهصّ ٓ١رررٕ٠ٛض ٓ١إىث ورررجْ فجٙرررالً عٍررر ٝثٌوًؽرررز ثٌؾجِع١رررز ثٌغجٔ١رررز
(ثٌّجؽْض. )ٌ١
 -4عررالط ٍ٠ررجهثس ّررٕ٠ٛز إىث وررجْ فج ٙرالً عٍرر ٝثٌوًؽررز ثٌؾجِع١ررز ثٌغجٌغررز
(ثٌووضًٛثر) .
ح -إىث ف ًٚثٌمج ٛ٘ٚ ٟٝعًٍ ٝأُ عٍّٗ عٍرِ ٝؤ٘رً عٍّر ٟؽو٠رو أعٍرٝ
ِررٓ ثٌّؤ٘ررً ثٌعٍّرر ٟثٌرري٠ ٞقٍّررٗ ف١ؾررٌٍّ ٍٛؾٍررِ ِٕقررٗ عررالٚر ِجٌ١ررز
صعجهي ِموثً ثٌَ٠جهثس ثٌْٕ٠ٛز ثٌّٕ ٗٛٚعٍٙ١ج ف ٟثٌفمٌر (أ) ِرٓ ٘ريٖ
ثٌّجهر ٌٕ ٠ز أْ ٠ىر ْٛلرو فٚرً عٍرِٛ ٝثفمرز ثٌّؾٍرِ ثٌّْرذمز عٍرٝ
ىٌه .
ثٌّــررـجهر-8أٌٍ -ررٌة ِ١دٕررجء عٍرر ٝصْٕرر١خ ًةرر ِ١ثٌّقىّررز أ ٚثٌرروثةٌر ثٌّعٕ١ررز ٚدٕررجء
عٍ ٝفجؽجس ثٌعًّ ٟٚذ١عضرٗ صىٍ١رف أ ٞلرجٌٍ ٛعّرً مرجًػ أ٠رجَ ثٌعّرً
ثٌٌّّٚ ٟفمج ٌٍضعٍّ١جس ثٌض ٟصٚوً ٌٙيٖ ثٌغج٠ز .
حٌٌٍ -ة ِ١دٕجء عٍٍٟ ٝخ  ٌ٠ٍٚثٌعوي ثٌّٛثفمز عٍ ٝصىٍ١ف لج ٛأ ٚأوغٌ
ٌٍم١جَ دأ ٞعًّ صض ٍذٗ ٟذ١عز عًّ ٍٚثًر ثٌعروي ٌّرور ال صضؾرج ٍٚعالعرز
إٔ ٌٙلجدٍز ٌٍضّو٠و دّٛثفمز ثٌّؾٍِ .
ثٌّجهر -9أِ -ع ٌِثعجر ثٌقمٛق ثٌّجٌ١ز ثٌضْ٠ ٟضقمٙج ثٌمجٚ ٟٝفك ثٌضٖرٌ٠عجس ىثس
ثٌعاللز إىث ثٔضٙش موِز ثٌمج ٟٝألّ ٞذخ ِٓ ثألّذجح دجّضغٕجء ثٌعرَي
ِ ٌٗ ٌٚ٠ج ٠عجهي ًثصذٗ ثألّجّر ٟثٌٖر ٌٞٙعرٓ ورً ّرٕز ِرٓ ّرٕٛثس
موِضٗ ثٌمٞجة١ز ثٌفعٍ١ز ٚصعضذٌ وْ ًٛثٌْٕز ّٕز ٌٙيٖ ثٌغج٠ز.
حٕ٠ -3-ضمً ثٌقك ثٌّٕ ٗٛٚعٍ ٗ١ف ٟثٌفمرٌر (أ) ِرٓ ٘ريٖ ثٌّرجهر ٠ٚرٍٛع
عٍ ٝعجةٍز ثٌمج ٟٝثٌّضٛفٚ ٝفمج ً ٌٍّعٕر ٝثٌرٛثًه فر ٟلرجٔ ْٛثٌضمجعرو
ثٌّررؤ ٟدجٌضْررج ٞٚأٌّ ٚررٓ ْ٠ررّ ٗ١ثٌمجٝرر ٟم ١رج ً ِررٕ ُٙأعٕررجء ف١جصررٗ
ٚصقفظ فٍِ ٟفٗ ثٌٛظ١ف.ٟ
 -4ف ٟغ ٌ١ثٌقجٌض ٓ١ثٌّٕ ٗٛٚعٍّٙ١رج فر ٟثٌذٕرو (ِ )3رٓ ٘ريٖ ثٌفمرٌر
ٕ٠ضمً ٘يث ثٌقك إٌ ٝثًٌٛعز ثٌٌٖعٌٍ ٓ١١مج ٟٝثٌّضٛف. ٝ
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ثٌّـــررـجهرِ -8ررع ٌِثعررجر ثٌقمررٛق ثٌّجٌ١ررز ثٌضررْ٠ ٟررضقمٙج ًٚعررز ثٌمجٝرر ٟثٌّضررٛفٝ
ثٌّٕ ٗٛٚعٍٙ١ج فر ٟثٌفمرٌر (ح) ِرٓ ثٌّرجهر (ِ )9رٓ ٘ريث ثٌٕنرجَ ٚفرٟ
ثٌضٖررٌ٠عجس ىثس ثٌعاللررز إىث صررٛف ٟثٌمجٝرر ٟأعٕررجء ٚؽررٛهٖ فرر ٟثٌنوِررز
ثٌمٞررجة١ز فٚ١ررٌ ًٌٛعضررٗ ثٌٖررٌع ٓ١١صعرر٠ ٜ٠ٛعررجهي ِؾّررٛع ثٌّذررجٌث
ثٌضجٌ١ز-:
أً -ثصذٗ ثنؽّجٌ ٟعٓ ثٌٖ ٌٙثٌي ٞصٛف ٟف.ٗ١
حً -ثصذٗ ثنؽّجٌ ٟعٓ ّضـــــــــز إٔٙــــٌ أمــــــــٌ.ٜ
ػً -ثصذٗ ثنؽّجٌ ٟعٓ ِور ثنؽجٍر ثٌْرٕ٠ٛز ثٌضر ٟوجٔرش ِْرضقمز ٌرٗ
عٕررو ٚفجصررٗ ٌٚررُ ْ٠ررضعٍّٙج عٍرر ٝأْ ال ٠َ٠ررو ثٌّؾّررٛع عٍرر ٝدرروي
إؽجٍثصٗ عٓ آمٌ ّٕض. ٓ١
ثٌّــرررـجهر-7أ -إىث أُف١رررً ثٌمجٝررر ٟعٍررر ٝثالّرررض١وثع هٍٟ ْٚذرررٗ ف١ضمجٝررر ٝمرررالي ِرررور
ثالّض١وثع ٔٚف ًثصذرٗ ثالّجّرِ ٟرع عرالٚر غرالء ثٌّعٖ١رز  ٚثٌعرالٚر
ثٌعجةٍ١ز أِج ثٌعالٚثس ثألمٌ ٜفال ْ٠ضقك أٟٕ ٞء ِٕٙج ٠ٚضُ ثلض جع
ثٌعجةرروثس ثٌضمجعو٠ررز عررٓ ثٌٌثصررخ ثالّجّررٌٍ ٟمجٝرر ٟلذررً إفجٌضررٗ عٍررٝ
ثالّض١وثع .
ح -إىث أُف ً١ثٌمج ٟٝعٍر ٝثالّرض١وثع دٕرج ًء عٍرٍٟ ٝذرٗ فئٔرٗ ال ٠ضمجٝر ٝأٞ
ًٚثصخ أ ٚعرالٚثس مرالي ِرور ثالّرض١وثع ٠ٚضٛؽرخ عٍ١رٗ هفرع ثٌعجةروثس
ثٌضمجعو٠ز ثٌّْضقمز مالي ِور ثالّض١وثع.
ػ٠ -عضذرٌ ثٌمجٝر ٟثٌّقررجي عٍر ٝثالّرض١وثع دقىررُ ثٌّقرجي عٍر ٝثٌضمجعررو ٚال
فجؽز نٙوثً لٌثً ديٌه عٕو ثّضىّجي ِور ثالّض١وثع .
ثٌّجهر -32أ -إىث ثًصىخ ثٌمج ٟٝأِ ٞنجٌفز ٍِْى١ز ٚصمًٌ وف ٠وٖ عٓ ثٌعًّ دمرٌثً
ِررٓ ثٌٌّؽررع ثٌّنررض٘ صٚررٌ ٌررٗ ثٌْٕررذز ثٌضرر٠ ٟمًٌ٘ررج ثٌّؾٍررِ ِررٓ
ًثصذٗ ثالؽّجٌ.ٟ
ح -إىث أف١ررً ثٌمجٝرر ٟإٌرر ٝثٌّؾٍررِ ثٌضررأه٠ذ ٟأ ٚثٌّقىّررز ثٌّنضٚررز ٚوررجْ
ثٌمررٌثً ثٌٕ ٙرجةٌٍّ ٟؾٍررِ ثٌضررأه٠ذ ٟأ ٚثٌقىررُ ثٌمٞررجة ٟثٌم عرر ٟدضذٌةررز
ثٌمجٝرر ٟثٌّقررجي إٌرر ٝأِ ٞررٓ ٘ررجص ٓ١ثٌؾٙضررِ ٓ١ررٓ ثٌّنجٌفررز ثٌّْررٍى١ز
أ ٚثٌؾٌّ٠ررز ثٌضرر ٟأُّررٕوس إٌ١ررٗ فْررخ ِمضٞرر ٝثٌقررجي أ ٚثٌقىررُ دعرروَ
ِْررؤ١ٌٚضٗ عّررج أُّررٕو إٌ١ررٗ إِٔ ٚعررش ِقجوّضررٗ أ ٚصررٛف ٟلذررً ٙرروًٚ
ثٌمررٌثً أ ٚثٌقىررُ فْ١ررضقك ًثصذررٗ ثالؽّررجٌ ٟعررٓ ثٌّررور ثٌضرر ٟأٚلررف
مالٌٙج عٓ ثٌعًّ.
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ػ -إىث أّفٌس ِقجوّز ثٌمج ٟٝأِجَ أ ِٓ ٞثٌؾٙض ٓ١ثٌّٕٚر ٗٛعٍّٙ١رج
ف ٟثٌفمٌر (أ) ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر عٓ إهثٔضٗ ٚإ٠مجع عمٛدز صأه٠ذ١رز عٍ١رٗ
غ١ررٌ ثالّررضغٕجء عررٓ ثٌنوِررز أ ٚثٌعررَي ِررٓ ثٌٛظ١فررز فْ١ررضقك ًثصذررٗ
ثالؽّررجٌ ٟعررٓ ثٌّررور ثٌضرر ٟأٚلرف مالٌٙررج عررٓ ثٌعّررً إىث وجٔررش ال صَ٠ررو
عٍّ ٝضز إٔ ٌٙأِج إىث ٍثهس عٍّ ٝضز إٔ ٌٙفْ١ضقك ٔٚرف ًثصذرٗ
ثالؽّجٌ ٟعٓ ثٌّور ثٌَثةور عٍ ٝثألٕ ٌٙثٌْضز .
ثٌّـــجهر  -33ال ُ٠عضو أل ٞغج٠ز ِٓ ثٌغج٠جس ثٌّمٛٚهر دٙيث ثٌٕنجَ دأ ٞعمٛدز صأه٠ذ١ز
فٌٝش عٍ ٝثٌمجٚ ٟٝصُ صٕف١ي٘ج دقمٗ ِٞٚش عٍٙ١ج ثٌّوه ثٌضجٌ١ز-:
أّ -ضز إٔ ٌٙإىث وجٔش ثٌعمٛدز ثٌضٕذ. ٗ١
حّٕ -ز ثىث وجٔش ثٌعمٛدز ثنٔيثً .
ثٌّجهر-34أ -ال ٠ضمج ٝٝثٌمج ٟٝمالي ِور ثعجًصٗ أ ٞؽَء ِٓ ًثصذٗ ثالؽّجٌ. ٟ
ح -صقْررخ ِررور ثالعررجًر ثٌّٕٚرر ٗٛعٍٙ١ررج فرر ٟثٌمررجٌٔ ْٛغج٠ررجس ثّررضقمجق
ثٌَ٠جهر ثٌْٕ٠ٛز ٚثٌضٌف١ع.
ػ -صعضذررٌ ِررور ثالعررجًر موِررز ِمذٌٛررز ٌٍضمجعررو ٚفم رج ً ألفىررجَ لررجٔ ْٛثٌضمجعررو
ثٌّؤ.ٟ
ثٌّجهر -35صوًػ ٚظجةف ثٌمٞجر ٚهًؽجصٚٚ ُٙظجةف ثٌمٞجر ثٌّضوًؽ ٓ١ف ٟثٌؾوٚي
ثٌٍّقك دٕنجَ صٖى١الس ثٌٍٛثًثس ٚثٌوٚثةٌ ثٌقى١ِٛز .
ثٌّجهرْ٠ -36ضقك ثٌمجٚ ٟٝفمج ألفىجَ ٘يث ثٌٕنجَ ثالؽجٍثس ثٌضجٌ١ز- :
أ -ثالؽـجٍر ثٌْٕ٠ٛـز .
ح -ثالؽـجٍر ثٌٌّ١ٝــز .
ػ -ثؽـــجٍر ثالِِٛــــز ٚثؽجٍر ثالدٛر .
ه -ثالؽــجٍر ثٌعٌ١ٝـز .
٘ـ -ثؽـجٍر ثٌقـؼ .
 -ٚثالؽـجٍر هً ْٚثصــــــخ ٚعالٚثس .
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ثٌّجهر ٠ -37قك ٌٍمج ٟٝثٌقٛٚي عٍ ٝثؽجٍر ّٕ٠ٛز ٚعٍ ٝثٌٕق ٛثٌّذ ٓ١ف ٟلرجْٔٛ
ثّضمالي ثٌمٞجء ٚال صقْخ أ٠جَ ثألع١رجه ٚثٌع رً ثٌٌّرّ١ز ِرٓ ثنؽرجٍر
إىث ٚلعش أعٕجء٘ج.
ثٌّــجهر  -38صْضقك ثٌمج ٟٝثٌقجًِ إؽجٍر أِِٛرز ِروصٙج صْرعِٛ٠ ْٛرج ً ِضٚرٍز لذرً
ثٌٝٛع ٚدعوٖ دٌثصخ وجًِ ِع ثٌعالٚثس ثٌض ٟصْضقمٙج ٚىٌه دٕرج ًء عٍرٝ
صمٌٟ ٌ٠ذ ٟوّج ْ٠ضقك ثٌمج ٟٝثؽجٍر أدٛر دٌثصرخ وجِرً ِرع ثٌعرالٚثس
ٌّور عالعز أ٠جَ ف ٟفجي ٚالهر ثٌَٚؽز دٕج ًء عٍ ٝصمٌٟ ٌ٠ذ.ٟ
ثٌّررجهر-39أْ٠ -ررضقك ثٌمجٝرر ٟثؽررجٍر عٌٝرر١ز ٌّررور عالعررز أ٠ررجَ فرر ٟفررجي ٚفررجر أفررو
ثأللجًح ِٓ ثٌوًؽض ٓ١ثألٚ ٌٝٚثٌغجٔ١ز ٌّٚور  ٓ١ِٛ٠ف ٟفجي ٚفجر أفرو
ثأللجًح ِٓ ثٌوًؽز ثٌغجٌغز .
حّٕ٠ -ـ ثٌمج ٟٝف ٟفرجي ٚفرجر ٍٚؽرٗ إؽرجٍر عٌٝر١ز ٌّرور مّْرز عٖرٌ
ِٛ٠جً.
ثٌّجهرّٕ٠ -38ـ ثٌمج ٟٝإؽرجٍر ألهثء فٌٞ٠رز ثٌقرؼ ال صَ٠رو ِروصٙج عٍرِٛ٠ )43( ٝرج ً
ِضٍٚز ٌٌّر ٚثفور ٍ١ٟز ِور عٍّٗ ف ٟثٌنوِز ثٌمٞجة١ز .
ثٌّجهر٠ -37ؾِٕ ٍٛـ ثٌمجٝر ٟإؽرجٍر هً ْٚثصرخ ٚعرالٚثس دٕرج ًء عٍرٍٟ ٝذرٗ ٚدمرٌثً
ِٓ ثٌّؾٍِ ثٌّْضٕو ثٌ ٝصْٕ١خ ثٌرٌة ِ١فر ٟثٌقرجالس ثٌّٕٚر ٗٛعٍٙ١رج
ف ٟثٌضعٍّ١جس ثٌٚجهًر ٌٙيٖ ثٌغج٠ز.
ثٌّــجهر  -42أْ٠ -ضقك ثٌمج ٟٝثؽجٍر ٌِ١ٝز ٌّور ال صَ٠و عٍّ ٝذعز ث٠جَ ِؾضّعز
أِ ٚضفٌلز دٕجء عٍ ٝصمٌٟ ٌ٠ذٙ ٟجهً عٓ أفرو ثالٟذرجء ثٌّعضّروٓ٠
٠ٚقُْ ِٓ ً١ٙو إؽجٍثصٗ ثٌْٕ٠ٛز ِج ٍثه عٍ ٝصٍه ثٌّور ٚف ٟفجي
ثّضٕفجه ً١ٙو إؽجٍثصٗ ثٌْٕ٠ٛز صقُْ ِٓ ًثصذٗ ثالؽّجٌ. ٟ
ح -إىث ٍثهس ثنؽجٍر ثٌٌّ١ٝز عٍّ ٝذعز أ٠جَ ِضٍٚز فضع  ٝدٕجء عٍرٝ
صمٌ ِٓ ٌ٠ثٌٍؾٕز ثٌ ذ١ز ثٌّنضٚز ٚال صقُْ ثنؽرجٍر ثٌٌّٝر١ز فرٟ
٘يٖ ثٌقجٌز ِٓ ثنؽجٍر ثٌْٕ٠ٛز ٌٍمج. ٟٝ
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ػ٠ -ضمج ٝٝثٌمج ٟٝثٌقج ًٙعٍ ٝثؽرجٍر ٌِٝر١ز ًثصذرٗ ثالؽّرجٌ ٟعرٓ
ثالٕرر ٌٙثٌْررضز ثالٌٚررٚٔٚ ٝررف ًثصذررٗ ثالؽّررجٌ ٟعررٓ ثالٕرر ٌٙثٌْررضز
ثٌضجٌ١ررز ٚصذرروأ ثالؽررجٍر ثٌٌّٝرر١ز ِررٓ ثٌضررجً٠ل ثٌرري٠ ٞقرروهٖ ثٌٌّؽررع
ثٌ ذ ٟثٌّنض٘
ه -إىث ٌـــررـُ ٖ٠ررف ثٌمجٝررِ ٟررٓ ٌِ ٝرٗ دعررو ثٔضٙررجء ثٌّررور ثٌّٕٚررٗٛ
عٍٙ١ج ف ٟثٌفمرٌر (ػ) ِرٓ ٘ريٖ ثٌّرجهر فضرضُ إعرجهر ِعجٕ٠ضرٗ أ ٚفقٚرٗ
ِررٓ ثٌٌّؽررع ثٌ ذرر ٟثٌّنررض٘ فررئىث صذرر ٓ١أٔررٗ غ١ررٌ لررجهً عٍرر ٝثٌم١ررجَ
دعٍّٗ فضٕ ٝٙموِضٗ دمٌثً ِٓ ثٌّؾٍِ .
ثٌّـــجهر -43أ -صؤٌف ٌؾٕز صٌّْ ( ٝؾٕز ثٌذعغجس) دٌةجّز لجِ ٛرٓ لٞرجر ِقىّرز
ثٌضّ ٗ١ّْ٠ َ١١ثٌٌةٚ ِ١ع٠ٛٞز وً ِٓ -:
 -3ثِ ٓ١عجَ ٍٚثًر ثٌعــوي .
 -4ثالِ١ــٓ ثٌعـجَ .
ِ -5و ٌ٠عجَ ثٌّعٙو ثٌمٞجة. ٟ
 -6لج ِٓ ٛفٍّز ثٌوًؽز ثٌؾجِع١ز ثٌغجٌغز  ٗ١ّْ٠ثٌٌة. ِ١
ِٕ -7وٚح عـــٓ ثٌوثةٌر أ ٚثٌؾٙز ثٌّعٕ١ز دجٌذعغز.
ح -صضٌٛــ ٝثٌٍؾٕــز ثٌّٙجَ ٚثٌٚالف١جس ثٌضجٌ١ز -:
 -3إعرروثه ثٌضعٍّ١ررجس ثٌنجٙررز دئ٠فررجه ثٌمٞررجر ٌٍذعغررجس ثٌضرر ٟصضٞررّٓ
ِعج ٌ١٠ثٌّفجٍٝز د ٓ١ثٌٌّٕقًٚ ٓ١فعٙج ٌٍّؾٍِ نلٌثً٘ـــج .
 -4ثٌضْٕرر١خ ٌٍّؾٍررِ دررجٌمٌثًثس ثٌنجٙـــررـز دئ٠فــررـجه ثٌمجٝرر ٟفــررـٟ
دعغـــــز .
ػ -صؾضّرررع ثٌٍؾٕرررز وٍّرررج هعرررش ثٌقجؽرررز دررروعٛر ِرررٓ ًةْ١رررٙج ٠ٚىرررْٛ
ثؽضّجعٙج لجٔ١ٔٛج دقِ ًٛٞج ال ٠مً عٓ أًدعز ِٓ أعٞجةٙج عٍ ٝأْ
٠ى ِٓ ْٛد ُٕٙ١ثٌٌةٚ ِ١صٚوً لٌثًثصٙج دجالؽّجع أ ٚدجالغٍذ١ز .
ه٠ -ضِ ٌٝٛو ٌ٠ثٌٛفور ثٌّعٕ١ز دجٌضوً٠خ ٌرو ٜثالِجٔرز ثٌعجِرز أِجٔرز ّرٌ
ثٌٍؾٕرررز ٠ٚضررر ٌٝٛثعررروثه ثؽضّجعجصٙرررج ٚصررروِ ٓ٠ٚقجٝرررٌ٘ج ٚلٌثًثصٙرررج
ٚصْٕرر١ذجصٙج ِٚضجدعررز صٕف١رري٘ج ٚففررظ ثٌٛعررجةك ٚثٌٌّثّررالس ثٌنجٙررز
دٙج.
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٘ررـ -صقرروه ثٌّررور ثٌنجٙررز دررأ ٞدعغررز ٚفمرج ً ٌٍّررور ثٌّمررًٌر ٌٍقٚررٛي عٍررٝ
ثٌّؤ٘رررً ثٌعٍّررر ٟثٌّ ٍرررٛح ٕرررٌ ٠ز أْ ال صضؾرررج ٍٚأًدرررع ّرررٕٛثس
ٌٌٍٚة ِ١دٕجء عٍ ٝصْٕ١خ ثالِ ٓ١ثٌعرجَ ٚصٙٛر١ز ثٌٍؾٕرز صّو٠رو ِرور
ثٌذعغز ٌِر ٚثفور ٌّور ال صَ٠و عٍّٕ ٝز .
ثٌّـــجهر٠ -44ض ّٓٞلٌثً ثال٠فجه ِج -: ٍٟ٠
أ -ثٌضن ٘ٚثٌّ ٍٛح .
ح -ثٌؾٙررز ثٌضررٌّ١ّ ٟررً ثٌٙ١ررج ثٌّٛفررو عٍرر ٝأْ ٠ىررِ ْٛعضٌف رج ً دٙررج فررٟ
ثٌٍّّىز.
ػِ -ور ثال٠فــجه .
ه -ثٌّؤً٘ ثٌعٍّ ٟثٌيٍ ُ٠ ٞخ ِٓ ثٌّٛفو ثٌقٛٚي عٍ. ٗ١
٘ـ -أ ٞأِر ًٛأمرٌ٠ ٜقروه٘ج ثٌّؾٍرِ ٚفمرج ً ٌّرج صمضٞرِٚ ٗ١رٍقز ثٌعّرً
ثٌمٞجة. ٟ
ثٌّــجهر -45أ -صًّٖ ِنٚٚجس ثال٠فجه عٍٔ ٝفمز ثٌّؾٍِ ِج -:ٍٟ٠
 -3أؽّ ًٛفٌ ثٌّٛفو دجٌوًؽز ثٌْ١جف١ز إٌ ٝثٌؾٙز ثٌّٛفو إٌٙ١ج ى٘جدج ً
ٚث٠جدج ً ٌٌّر ٚثفور ف ٟثٌْٕز ثٌٛثفور .
 -4ثٌٌّرر َٛثٌوًثّرر١ز ٚأًّ ٞرر َٛأمررٌ ٜصضعٍررك دجٌوًثّررز صقرروه٘ج
ثٌوٌٚز أ ٚثٌؾٙز ثٌّٛفـــو إٌٙ١ــج ثٌمج.ٟٝ
 -5أعّجْ ثٌىضخ ٚأٌٛ ٞثٍَ هًثّ١ز أمرٌ ٜدّرج ال ٠ضؾرجِ ٍٚذٍرث عالعرز
آال هٕ٠جً ٍ١ٟز ِور ثٌذعغز.
ِ -6ذٍغج ِم ٛعج صمًٌٖ ثٌٍؾٕز ٌٍّْجّ٘ز ف ٟصغ ١ز ثٌٕفمجس ثٌ جًةرز
ٌٍّٛفو ٌٌّ ٌٚ٠ٚر ٚثفور .
 -7أٔ ٞفمررجس هًثّرر١ز أمررٌ٠ ٜررٌ ٜثٌّؾٍررِ أٔٙررج ٝررٌ٠ًٚز نصّررجَ
ِض ٍذجس ثٌذعغز ٚىٌه دّٛؽخ ٚعجةك ِٚولز ِٓ ثٌّؤّْز ثٌّٛفو
إٌٙ١ج ثٌمج. ٟٝ
حْ٠ -3-ررضقك ثٌمجٝرر ٟثٌّٛفررو ثٌّضفررٌة فرر ٟدعغررز هثمررً ثٌٍّّىررز ٔٚررف
ًثصذٗ ثالؽّجٌٍ١ٟ ٟز ثٌّور ثٌض ٟصْضغٌلٙج ثٌذعغز .
ْ٠ -4ضقك ثٌمجٝر ٟثٌّٛفرو فر ٟدعغرز مرجًػ ثٌٍّّىرز ًثصذرٗ ثالؽّرجٌٟ
ٍ١ٟز ثٌّور ثٌض ٟصْضغٌلٙج ثٌذعغز .

ﻋﻤﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
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ػ -ال صٖررًّ ثٌّنٚٚررجس ًّرر َٛثعررجهر أِ ٞررجهر هًثّرر١ز ٌررُ ٠ررٕؾـ فٙ١ررج
ثٌّٛفو .
ه -ال ٠ؾرررٌٍّٛ ٍٛفرررو أْ ٠مررر َٛدرررأ ٞعّـرررـً ِمجدرررً أؽرررٌ مرررالي ِــــرررـور
دعغضـــــــــــــٗ .
ثٌّـــجهر ٛ٠ -46لع ثٌّٛفو ٚوفٌ ٍٗ١و ٜثٌىجصخ ثٌعوي عٍّٕ ٝو صعٙو ٚفمج ٌّٕٛىػ ِعو
ِٓ لذً ثٌٍؾٕز ٍ٠ضَِجْ دّٛؽذٗ دّج -:ٍٟ٠
أ -ثالٌضقرجق دجٌؾٙرز ثٌضر ٟأٚفرو إٌٙ١رج ثٌّٛفرو ٚثالٔضنرجَ دجٌوًثّرز فٙ١ررج
ٚفمج ً ٌٍن ٚ ٠ثٌذٌثِؼ ثٌّمًٌر فٙ١ج .
ح -عرررروَ إؽررررٌثء أ ٞصغ١١ررررٌ أ ٚصعررررو ً٠عٍررررِٝٛ ٝررررٛع ثٌوًثّررررز أٚ
ثٌضن ٘ٚثٌي٠ ٞضُ ث٠فجهٖ ٌوًثّضٗ أ ٚثالٔضمرجي ثٌر ٝؽٙرز أمرٌ ٜإال
دّٛثفمز م ١ز ِْذمز ِٓ ثٌّؾٍرِ دٕرجء عٍر ٝصْٕر١خ ثٌٍؾٕرز عٍرٝ
أْ ال ٠ؤعٌ إؽٌثء ٘يث ثٌضغ ٌ١١دأًٛٙ ٞر وجٔش عٍر ٝثٌضرَثَ ثٌّٛفرو
ٚوفالةٗ دّٛؽخ ثٌضعٙو .
ػ -ثالٌضررَثَ دئوّررجي ثٌذعغررز فرر ٟثٌّررور ثٌّمررًٌر ٌٙررج ٚثٌضم١ررو دررجٌمٛثٔٓ١
ٚثالٔنّز ٚثٌضعٍّ١جس ثٌّعّٛي دٙج ف ٟثٌؾٙز ثٌض ٟأٚفو ثٌٙ١ج .
ه -ثالٌضَثَ دجٌنوِز ٌّور صعجهي ِغٍرِ ٟرور ثٌذعغرز دّرج فر ٟىٌره أِ ٞرور
أمٌ ٜصّوه ثٌٙ١ج ثٌذعغز.
٘رـ -ثٌضررَثَ ثٌّٛفررو دضمررو ُ٠ثٌّعٍِٛررجس ٚثٌٛعررجةك عررٓ ّرر ٌ١هًثّررضٗ ثٌررٝ
ثٌٍؾٕز ٌّضجدعز صموِٗ ٚثهثةٗ فــــــ ٟدعغضـــــٗ ّٕ٠ٛـــج ً .
 -ٚثعضذجً ّٕو ثٌضعٙو ٚدّرج ٠ضٞرّٕٗ ِرٓ ِذرجٌث ثٔفمرش أّ ٚرضٕفك عٍرٝ
ثٌّٛفو دٕ١ز ًّرّ١ز ِمذٌٛرز ِرجٌُ ٠غذرش عىْرٙج عٍرِ ٝمروثً ٔفمرجس
ثٌذعغز ٍَِِٚز ٌٗ ٌٚىفِ ٍٗ١ؾضّعِٕٚ ٓ١فٌه٠ٚ ٓ٠ضُ صقٍٙ١ٚج ٚفمرج
ٌمجٔ ْٛصق ً١ٚثألِٛثي ثٌعجِز .

ﻋﻤﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ثٌّــجهر  -47صٕض ٝٙثٌذعغز ف ٟأ ِٓ ٞثٌقجالس ثٌضجٌ١ز -:
أ -ثىث صنٍف ثٌّٛفرو أ ٚصرأمٌ عرٓ ثالٌضقرجق دجٌوًثّرز فر ٟثٌٛلرش ثٌّقروه
ٌيٌه أ ٚثىث ل ع دعغضٗ ه ْٚصمو ُ٠عيً صمذٍٗ ثٌٍؾٕز .
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ح -ثىث لررجَ دررأٖٔ ٞررج ٟال ٠ضفررك ِررع ِٚررٍقز ثٌٍّّىررز ١ّٚجّررضٙج ثٌعٍ١ررج أٚ
صومً فٕ ٟؤ ْٚثٌوٌٚز ثٌض ٟأٚفو ثٌٙ١ج .
ػ -ثىث لررجَ دضغ١١ررٌ ثٌضنٚرر٘ ثٚثٔضمررً ثٌرر ٝؽجِعررز ثِ ٚؤّْررز صعٍ١ّ١ررز
ثمٌ ٜه ْٚثٌقٛٚي عٍ ٝثٌّٛثفمز ثٌن ١ز ثٌالٍِز.
ه -ثىث ٙوً دقمٗ فىُ ِىضْخ ثٌوًؽرز ثٌم ع١رز دؾٕج٠رز أ ٚدؾٕقرز ِنٍرز
دجٌٌٖ أ ٚثألمالق ثٌعجِز.
٘ـ -ثىث صُ ف ِٓ ٍٗٚثٌؾجِعرز ثٌضر ٟأٚفرو ثٌٙ١رج أ ٚثىث ثٔم رع عرٓ ِٛثٙرٍز
هًثّضٗ ٌف ًٚهًثّ ٟأ ٚأوغٌ ه ْٚعيً ٌِٖٚع ٠مذٍٗ ثٌّؾٍِ.
 -ٚثىث ٚؽو ثٌّؾٍِ دٕجء عٍ ٝصْٕر١خ ثٌٍؾٕرز ثْ ٔضرجةؼ ثٌّٛفرو صروي عٍرٝ
صم ٌ١ٚأًّٛ ٚح صٌ ٜثٌٍؾٕز ِعٗ أٔٗ الّ٠ىٓ ثْ ٠ق ًٚعٍ ٝثٌّؤً٘
ف ٟثٌّور ثٌّمًٌر ٌٍذعغـــــــز .
ٍ -ثىث ٌُ ٠ق ًٚعٍ ٝثٌّؤً٘ ثٌعٍّ ٟمالي ِور ثٌذعغز أ ٚأ ٞصّو٠و ٌٙج ِرج
ٌُ ٠ىٓ ىٌه ٌْذخ مجًػ عٓ ثًثهصٗ .
ؿ -ثىث ثًصىخ ثٌّٛفو ِنجٌفرز ِْرٍى١ز صضٌصرخ عٍٙ١رج عمٛدرز صأه٠ذ١رز ٠رٌٜ
ثٌّؾٍِ دٕجء عٍ ٝصْٕ١خ ثٌٍؾٕز ثٔٙج صْضوع ٟإٔٙجء دعغضٗ .
ثٌّــرررـجهر-48أ٠ -ىررر ْٛثٌّٛفرررو ٚوفٍ١رررٗ ٍِرررَِ ٓ١دجٌضىجفرررً ٚثٌضٞرررجِٓ دررروفع وجِرررً
ِنٚٚررجس ثال٠فررجه ثٌضرر ٟثٔفمررش عٍ١ررٗ ثعٕررجء ٚؽررٛهٖ فرر ٟثٌذعغررز فررٟ
ثٌقجالس ثٌضجٌ١ز -:
 -3ثىث وررجْ ّررذخ ثٔٙررجء ثٌذعغررز ٠عررٛه ألِ ٞررٓ ثالّررذجح ثٌررٛثًهر فررٟ
ثٌّجهر (٘ ِٓ )47يث ثٌٕنجَ ِجٌُ ٠ىٓ ىٌه دعيً ٌِٖٚع أ ٚدْرذخ
مجًػ عٓ إًثهر ثٌّٛفو.
 -4ثىث ثّررضٕىف ثٌّٛفررو عررٓ ثالٌضقررجق دجٌعّــررـً مررالي ٕ٠ٌٙــررـٓ ِررٓ
صجً٠ــل عٛهصـٗ .
ح -ثىث عَي ثٌّٛفو أ ٚأٔ١ٙش موِجصٗ أ ٚفمو ٚظ١فضٗ ف١وفع ثٌّذجٌث ثٌضرٟ
صضٕجّررخ ِررع ثٌّررور ثٌّضذم١ررز ِررٓ موِضررٗ ثٌضرر ٟثٌضررََ دٙررج ِررج ٌررُ ٠مررًٌ
ثٌّؾٍِ إعفجءٖ ِٕٙج .

ﻋﻤﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
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ثٌّـررـجهر٠ -49عفرر ٝثٌّٛفررو ٚوفٍ١ررٗ ِررٓ ًه ثٌّذررجٌث ثٌضرر ٟثٔفمررش عٍرر ٝهًثّررضٗ ِٚررٓ
ثٌضَثِٗ دجٌنوِز دمٌثً ِٓ ثٌّؾٍِ دٕجء عٍ ٝصْٕ١خ ثٌٍؾٕز فر ٟأِ ٞرٓ
ثٌقجالس ثٌضجٌ١ز-:
أ -ثىث أ١ٙخ ثٌّٛفو أعٕجء هًثّضٗ أ ٚدعو ثٔٙجةٙرج دعج٘رز أِ ٚرٌِ ٛمعرو
أ َِِٓ ٚأ ٌِٛ ٚغ ٌ١لجدً ٌٍٖفجء ٠قٛي ه ْٚثّضٌّثًٖ فر ٟثٌذعغرز
أ ٚثالٌضقجق دجٌٛظ١فز إّٔ٠ ٚعٗ ِٓ ثٌم١جَ دّٙجِٗ ثٌٛظ١ف١ز دٕرجء عٍرٝ
صمٌٟ ٌ٠ذ ِٓ ٟؽٙز ٠عضّو٘ج ثٌّؾٍِ .
ح -ثىث ثٔضٙش موِٗ ثٌّٛفو فىّرج دْرذخ ثوّجٌرٗ ثٌْرٓ ثٌمجٔ١ٔٛرز ث ٚصمرًٌ
ثفجٌضٗ عٍ ٝثٌضمجعو دمٌثً ِٓ ثٌّؾٍِ .
ػ -ثىث صررٛف ٟأعٕررجء ٚؽررٛهٖ فرر ٟثٌذعغررز أ ٚدعررو ثٔضٙررجء ِررور ثٌذعغررز أ ٚدعررو
ثٌضقجلٗ دعٍّٗ.
ثٌّـــجهر  -48ثىث ثٙذـ ثٌّٛفو أ ٚوف ٍٗ١فْرخ ِمضٞر ٝثٌقرجي ٍِرَِ ٓ١درٌه ثٌّذرجٌث
ثٌض ٟثٔفمش ٚفمج ألفىجَ ٘يث ثٌٕنجَ ٚعذش عوَ لوًص ُٙعٍ ٝهفع ثٌّذرجٌث
ثٌّْررضقمز هفعررز ٚثفررور ف١ؾرر ٍٛألّررذجح ٠مرروً٘ج ثٌّؾٍررِ ثصنررجى لررٌثً
دضمْ ٠١صٍه ثٌّذجٌث ٌّور ال صَ٠و عٍرِ ٝغٍر ٟثٌّرور ثٌضر ٟلٞرج٘ج ثٌّٛفرو
ف ٟهًثّضٗ عٍٔ ٝفمز ثٌّؾٍِ.

ﻋﻤﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ثٌّررجهر -47ص ذررك أفىرجَ ثٌّررٛثه ثٌّضعٍمررز دجٌذعغررجس عٍرر ٝثٌرروًٚثس ٚثٌّّٙررجس ثٌعٍّ١ررز
دجٌموً ثٌي ٞصضالءَ ِعٗ ٌٍّٚؾٍِ إٙوثً ثٌضعٍّ١جس ثٌنجٙز ديٌه .
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ثٌّجهرٚ٠ -52وً ثٌّؾٍِ ثٌضعٍّ١جس ثٌالٍِز ٌضٕف١ي أفىجَ ٘يث ثٌٕنجَ .
ثٌّجهرٍ٠ -53غٔ ٝنجَ ثٌنوِز ثٌمٞجة١ز ٌٍمٞجر ثٌٕنجًِ ٓ١١لُ (ٌْٕ )67ز .4237
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ٚطٜض
ايزاخً١ٝ

ايزنتٛص "ذل ٞايز "ٜٔؽعبإ تٛم

عالَ ١محار ايغشِٝ
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املٗٓزؼ فالح عبزاهلل ايعُٛـ

ٚطٜض
رٚي ١يؾؤ ٕٚص٥اع ١ايٛطصاٚٚ ٤طٜض اخلاصدٚ ١ٝؽؤ ٕٚاملػرتبني بايٛناي١

ﻋﻤﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ٚطٜض
ايجكاف١

ٚطٜض
املٝاٚ ٙايضٟ
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