
 

 

 جألًي جٌرحخ

 ِمذِس

  جٌركع خٍفْس0  جألًي جٌفظً

 ػٍَ ًفمح. ٔفغيح ٌٍغس وّغطخذِني جٌرشش ٌنٌّ ًفمح ًضطـٌس ضنٌّ  قمْمس ىِ جٌٍغس

 جٌنحط ضغطخذِيح جٌيت جإلشحسجش ِٓ رلٌّػس ىِ سجٌٍغ أْ( 026 2:63) ججملْذ ػرذ  ِحلحي

 جٌٍغس(. :0 3124 ىريِحًجْ، أشْف) ًجٌشغرحش ًجٌؼٌجؿف ًجدلشحػش جألفىحس ػٓ ٌٍطؼرري

 مجْغ ًٔمً جٌطٌجطً ػٍَ لحدسز ٌطىٌْ ٔفغيح جٌٍغس دًس ذغرد جٌرششّس جحلْحز يف ؾذج ِيّس

  .ػمٍو ًزلطٌٍ جألفىحس

 ضغطخذَ ِح ًغحٌرح. جٌؼشذْس ىِ ِنيح ًًجقذز سلطٍفس خذِسجدلغط جٌٍغس وحٔص جٌؼحمل ىزج يف

إنا جعلناه قرءانا 0 ضؼحىل جهلل لحي.جٌىشُّ جٌمشآْ لشجءز ِػً جٌؼرحدز يف جدلغٌٍّْ أعحط جٌؼشذْس جٌٍغس

  ( 3:  الزخروف سورة ) عربيا لعلكم تعقلون 

مسحش جٌٍغس جٌؼشذْس  وّح ػشفنح أْ جٌٍغس جٌؼشذْس ىِ ٌغس ذلح جٌؼذّذز ِٓ جدلضجّح. ًئقذٍ 

أهنح ٌغس جٌمشآْ، ًذلح خظحتض سلطٍفس ػٓ جٌٍغحش جألخشٍ حبْع ضىٌْ جٌٍغس جٌؼشذْس ٌغس عيٍس 

. جٌطؼٍُْ ٌؼٍّْس ػشًسز ضظرف ًٌزٌه ؾذج ِيّس جٌؼشذْس جٌٍغسجٌطؼٍُْ ِمحسٔس ذحٌٍغحش جألخشٍ.



 

 

 ًجٌمّْس جشًجدليحس جدلؼشفس ٌىغد زلحًٌس يف شخض ػٍَ ّنـٌُ جٌزُ ٔشحؽ ىٌ جٌطؼٍُْ

 ضؼٍُْ ئْ(. .02 3124 لحعُ، ٔحٔحٔغ) ٌٍطؼٍُْ سلطٍفس ِظحدس ِٓ جالعطفحدز خالي ِٓ جإلجيحذْس

 جدلطٌلغ ِٓ جٌزُ جٌؼشذِ جٌٍغٌُ ًجٌغٌٍن جٌؼمٍْس ًجدلٌجلف جٌؼٌٍَ يف حتٌي ػٍّْس ىٌ جٌؼشذْس غسجٌٍّ

 جعطنذش ئرج حیفؼٍ سیذجٌؼش جٌٍغس سیغح كیحتم ّکٓیً. ِؼني ٌغشع ًٌِؾيس ِينْس ذـشّمس ّطُ أْ

 ًأعحٌْد هنؽ. سیؿیجالعرتجض یػٍ ضمٌَ جٌيت ٌإلؾشجءجش جٌٌجػف ویًجٌطٌؾ مةھوامل سیجٌشؤ یئٌ

 ًجدلؼٍّني جدلطؼٍّني ِٓ ٌىً ًِشػْح ِػحٌْح سلشؾح جدلـحف هنحّس يف ًضنطؽ طٍس، ًرجش ِنحعرس

 (.0258 3119 جٌٌىحخ، ػرذ زلرْد) جألًعغ ًججملطّغ جٌطؼٍّْْس ًجدلإعغحش

 جألعحعِ جٌطؼٍُْ ِػً جٌطؼٍُْ ِٓ سلطٍفس أِحوٓ يف قحٌْح جٌؼشذْس جٌٍغس ؿرمص ًلذ

 أً ًجٌرتجوْد ًجالعطّحع جٌىطحذس ً جٌمشجءز ً جدلفشدجش ضؼٍُْ ِػً جدلٌجد مبخطٍف جلحِؼحش

 .جٌظشف ً جٌنكٌ جٌؼٌٍَ ِػً جٌؼشذْس جٌنكٌّس

 يف. ًجٌىطحذس ًجٌمشجءز ًجٌىالَ حعجالعطّ ًىِ ِيحسجش، أسذغ ىنحن جٌؼشذْس جٌٍغس ضؼٍُْ يف

 ًجٌٍغس. ًجٌىطحذس جٌمشجءز ّطؼٍُ رٌه ًذؼذ ّطىٍُ، غُ جٌٍغس، ئىل جالعطّحع جٌـفً ّطؼٍُ جٌرذجّس

 ًِيحسز جٌىالَ ًِيحسز جالعطّحع ِيحسز ًىِ ِيحسجش أسذغ ػٍَ ضشطًّ جٌٍغس ضؼٍُْ صوحٔ جٌؼشذْس

 .جٌمشجءز جٌػحٌع جٌؼذد ىِ ػشذْس ِيحسجش أسذؼس. جٌىطحذس ًِيحسز جٌمشجءز



 

 

 فْو ِرحششز غُ وطرو، جٌزُ جٌنض خالي ِٓ ًجدلإٌف جٌمحسب ذني جضظحي ػٍّْس ىِ جٌمشجءز

( ّمٌي أْ 08 5/222::2ضحسجيحْ ). جدلىطٌذس ًجٌٍغس جدلنـٌلس جٌٍغس ذني ِؼشفْس ػاللس ىنحن

ِٓ لرً جدلإٌف  عحتً ٌْطُ ٔمٍيحطخذِيح جٌمحسب ٌٍكظٌي ػٍَ ًجٌمشجءز ىِ ػٍّْس ضمٌَ هبح ًضغ

 جٌيت جٌمشجءز ضلٌ ٌِؾو ٔشحؽ ىِ جٌمشجءز ئْغس جدلنـٌلس. وٍّس أً جٌٍّ ًعحتً جٌطؼٍُِْٓ خالي 

 ، جٌمشجءز ّغَّ ِح ىٌ جخلـحخ ٌغس ئىل جدلىطٌخ جٌشِض ٔمً غُ جدلؼشفس جوطغحخ ئىل هتذف

 ٌْغص جٌمشجءز ًجعغ ًمبؼنَ(. 0254 3125 ىشِحًجْ، أشْف( )068 2:73) ئذشجىُْ

 ً جٌىٍّحش ٔـك ػٍَ جٌمذسز جدلمذِس أؾً ِٓ ًٌىٓ ِطؼّنس، جدلطغريجش ِٓ جٌؼذّذ ألْ يٍس،ع

 ذىػشز عطظيش جدلؼنَ ًضنفْذ ٌإلذلحَ ذحٌنغرس أِح.  جٌمشجءز ضؼٍُْ يف ؾْذج جٌىحًِ جدلؼنَ فيُ

 يف خحطس جٌٍغٌّس جدليحسز ًّنٌّ ّطذسخ ىٌ جدلذسط حيطحؼ جٌزُ جألًي جٌطّشّٓ ًٌزٌه. جٌطّشّٓ

 .جٌشؼٌس ًجٌشذز جالفحق ًضٌجعْغ ًجدلغرد جٌطفىري يف جٌطالِْز لذسز ٌضّحدز جٌمشجءز ِيحسز

 جٌٍغس ضؼٍُْ يف ًوزٌه جدلذسعس وً يف صلذىح جٌطؼٍُْ ِشىٍس أْ جٌٌجػف ِٓ أطرف

 ًجٌٌػغ جحلمْمِ جٌٌػغ ذني جٌفؿٌز ىِ جٌطؼٍُْ يف فحدلشىٍس. جٌمشجءز مبحدز ًخحطس جٌؼشذْس

 جٌمحسب ّظؼد ِنيح جٌؼشذْس، جٌمحسب ِشحوً ًِٓ(. 0327 3121 حصلحّح،ع ًّنح) جدلـٌٍخ

 جٌزُ جٌنض يف جٌشتْغْس ًجألفىحس جٌمشجءز زلطٌٍ ّفيُ ال ً فظْكح، ً طكْكح جٌنض لشجءز

  .ّمشأىح



 

 

 مبٌجد ًخحطس جإلعالِْس جٌؼحٌْس ِغىني عٌوح ِذسعس يف جٌؼشذْس غسجٌٍّ ضؼٍُْ ًِشىٍس

 جٌظف يف جٌؼشذْس جٌمشجءز ِحدز ضؼٍُْ أْ 3128 ّحٌٔجسُ 6 يف جدلذسط ِغ جدلمحذٍس ذؼذ  جٌمشجءز

 جدلخطٍفس جٌطؼٍّْْس جخلٍفْس ذغرد جدلمشًء  فيُ ػٍَ جٌطالِْز لذسز يف ِنخفغ،خحطس جٌؼحشش

 ألً جدلذسعس ىزه يف جٌمشجءز ًضؼٍُْ جٌمشجءز، أٔشـس  يف ًجٌطكفري جٌػمس ًؾٌد ًػذَ ٌٍطالِْز

 ّغطخذَ ًغريرٌه جبْذ، ّشرتوٌْ ال جٌطالِْز ِؼظُ جٌطؼٍُْ ٍْسػّ جتشُ ًػنذِح فؼحٌْس،

 ًػذَ ِشرؼس جٌطالِْز ّشؼش قطَ جٌطؼٍُْ ًعٍْس جعطخذجَ دًْ فمؾ جحملحػشز  ؿشّمس جدلذسط

 .جدلطنٌػس جٌطؼٍُْ ًعٍْس الّغطخذَ جدلذسط ً شلٍس جٌطؼٍُْ ػٍّْس إلْ جألفىش  جٌطؼرري يف جٌشغْرس

 جىل جٌطالِْذ فيُ ػٍَ ضغرد جٌطَ جدلطؼٍمس جدلشىٍس ذّذحت جٌؼشًسُ فّٓ ًذحٌطحيل،

 .ِنخفغ ذحٔذًٔؽ جإلعالِْس جٌؼحٌْس عٌوحِغىني مبذسعس جٌؼحشش فظً يف  جٌؼشذْس جٌنظٌص

 جٌىفحءز دلؼحّري ًفمح جٌطؼٍُْ ًعٍْس جخطْحس .ججلْذ ختـْؾ جىل حيطحؼ جٌفؼحي جٌطؼٍُْ ٌزٌه

 ججلْذ جٌطؼٍُْ ًعٍْس خيطحس جْ جدلذسط ػٍَ  ٍّضَ .ًخحص ِنطظُ جِطذجد جالعحط يف ًجدلإششجش

 حتمْك أؾً ِٓ جٌطؼٍُْ ضنفْز ٌذػُ جٌطؼٍُْ ِظذس أً أدجز ىِ جٌطؼٍُْ ًعٍْس . ًجٌطؼٍُ جٌطؼٍُْ يف

 خًٍْ.َ)  ًجٌطؼٍُ جٌطؼٍُْ يف ًجٌطالِْز جدلذجسط ىطّحَئ ئىل حيطحؼ جٌىفحءز ِؼحّري

 ( .3123028جهلل،



 

 

 ػٍَ جٌطالِْز ٌذػُ  ديىٓ جٌزُ جدلشّف، جٌطؼٍُْ لفٌِ جيؼً أْ جدلذسط ػٍَ جيد

 2:98 فشًجدجسِنطٌج. ط.ؼ.ً)  جٌذسجعس يف جٌنحشـني جٌطالِْز ًؾؼً ؾْذز دسجعس ٌِجطٍس

 ِٓ جٌىحضرس ضغطخذجَ غُ .جٌطؼٍُْ ػٍّْس يف جٌطؼٍُْ ًعٍْس خترت جٌىحضرس جحلحٌس ىزه يف. (0278 

 ىِ جٌنشحؽ جٌطالِْز ًضـحٌد جٌطؼٍُْ ذلطّحَ ِػريز ذو جٌطؼٍُْ جٌٌعٍْس ِٓ . جدلطنٌػس جٌٌعٍْس

 جدلطكشوس جٌظٌس جٌٌعٍْس أْ( :03 3117) عٌىريُ لحي. (animasi) جدلطكشوس جٌظٌسز ًعٍْس

 .فكغد جٌىٍّحش أً ذحٌظٌس ذطفغريه شِء ذٌطف جٌطؼٍُْ ٔطحتؽ ػٍَ حتظً

  جدلطكشوس سجٌظٌ ًعٍْس ضأغري ؼشفض أْ جٌىحضرس شّذض جٌغحذك، جخلٍفْس ػٍَ ًذنحء

(animasi) جدلٌػٌء حتص جٌىحضرس ػنو ًعطركع. جٌمشًء  فيُ ػٍَ جٌطالِْز ٌمذسز " 

 "جدلمشًء فيُ ػٍَ جٌطالِْز لذسز يف ًأغشه جٌمشجءز ُضؼٍْ يف جدلطكشوس جٌظٌس ًعٍْس جعطخذجَ

  جٌركع حتمْك0  جٌػحِٔ جٌفظً

 0 فّْحٍَّ جٌىحضرس فطكمْك جٌركع، خٍفْس ئىل ئػحفس

 جدلطكشوس جٌظٌس ًعٍْس جعطخذجَ لرً جٌؼشذِ جٌنض فيُ ػٍَ جٌطالِْز لذسز ٌْضى وْف  .2

(animasi) ذحٔذًٔؽ؟ جإلعالِْس جٌؼحٌْس عٌوحِغىني مبذسعسش جٌؼحش فظً يف 



 

 

 جدلطكشوس جٌظٌس ًعٍْس جعطخذجَ ذؼذ جٌؼشذِ جٌنض فيُ ػٍَ جٌطالِْز لذسز ضىٌْ وْف .3

(animasi) ؟ ذحٔذًٔؽ جإلعالِْس ٌؼحٌْسج عٌوحِغىني مبذسعس جٌؼحشش فظً يف 

 ػٍَ جٌطالِْز لذسز يف (animasi) جدلطكشوس جٌظٌس ًعٍْس جعطخذجَ ضأغري ىٌْض وْف .4

 ؟ ذحٔذًٔؽ جإلعالِْس جٌؼحٌْس عٌوحِغىني مبذسعس جٌؼحشش فظً يف جٌؼشذِ جٌنض فيُ

 جٌركع غشجعأ 0 جٌػحٌع جٌفظً

 0  ٍَّ فّْح  جٌركع أغشجعف جٌركع خٍفْس ئىل ئػحفس

 جدلطكشوس جٌظٌسز ًعٍْس جعطخذجَ لرً جٌؼشذِ جٌنض لشجءز فيُ ػٍَ جٌطالِْز لذسز فسدلؼش .2

(animasi )ذحٔذًٔؽ جإلعالِْس جٌؼحٌْس ِغىني عٌوح مبذسعس جٌؼحشش فظً يف. 

 جٌظٌسز ًعٍْس جعطخذجَ ذؼذ جٌؼشذِ جٌنض لشجءز فيُ ػٍَ جٌطالِْز لذسز ؼشفسدل .3

 .ذحٔذًٔؽ جإلعالِْس جٌؼحٌْس عٌوحِغىني سمبذسع جٌؼحشش فظً يف (animasi) جدلطكشوس

 فيُ ػٍَ جٌطالِْز لذسز يف (animasi) جدلطكشوس جٌظٌس ًعٍْس جعطخذجَ ضأغري ؼشفسدل .4

 .ذحٔذًٔؽ جإلعالِْس جٌؼحٌْس عٌوحِغىني مبذسعس جٌؼحشش فظً يف جٌؼشذِ جٌنض

 

  جٌركع فٌجتذ0  جٌشجذغ جٌفظً



 

 

 أْ ديىٓ جأللً ػٍَ ٔظشّس، فٌجتذ ؼـَّ جٌركع ىزج فَ ّشؾ0َ  جٌنظشّس جٌفٌجتذ.  2

 .جٌطؼٍَّْ ّفْذٌٍطفىري

 جٌؼٍّْس جٌفٌجتذ .3

 ػٓ خحطس جٌؼشذْس جٌٍغس ػٍُ رلحي يف جٌىحضرس ًِؼشفس جٌرظريز ٌضّحدز0  ٌٍىحضد(. 2

 .جٌطؼٍُْ ًعحتً جعطخذجَ

 .جٌؼشذْس جٌنظٌص فيُ يف جٌطالِْز ًضْغري جٌمشجءز يف جٌطالِْز غمس ضشلْس0 ٌٍطالِْز(. 3

 جٌؼشذْس جٌٍغس ضؼٍُْ يف جٌطؼٍّْْس جٌٌعحتً ػٓ جدلذسط ًِؼشفس جٌرظريز ٌضّحدز0  ٌٍّذسط(. 4

 .(animasi) جدلطكشوس جٌظٌس جٌٌعٍْس ذحعطخذجَ جٌمشجءز ضؼٍُْ خحطس

 يف جٌؼشذْس جٌٍغس ضؼٍُْ شلحسعحش ججلٌدز ًضشلْس إلطالـ جٌغحمهص ّؼـ0َ  ٌٍّذسعس (.5

 .(animasi) جدلطكشوس جٌظٌس جٌٌعٍْس ذحعطخذجَ زجٌمشجء ضؼٍُْ يف خحطس جدلذسعس،

 

 جٌطفىري أعحط0   جخلحِظ جٌفظً

 ًعْؾ أً ِمذِس أً ًعْؾ - جٌٌعؾ”medium“ ّؼين قشفْح جٌالضْنْس جٌٍغس يف جٌٌعحتً

 أً( ًعحتً) ًعْؾ ىِ جٌطؼٍُْ ًعٍْس جٌؼشذْس،وحٔص جٌٍغس يف .جالضظحي جدًجز إلظيحس ّغطخذَ

 شِء أُ ىٌ جٌطؼٍُْ أِح(. 041 1::02 ًآخشًْ عحدّشِحْ ط، ػحسف) جٌطّيذّس سعحٌس



 

 

(. 05 3123 سجّحٔذسج،) ًجٌطالِْز جدلذسط ذني جٌطفحػً يف ًِؼشفس ِؼٌٍِحش حيًّ أْ ديىٓ

 جدلذسط ذني جٌطفحػً ػٍّْس صّحدز يف ٌٍغؼَ ضؼٍّْْس أدجز ىِ جٌطؼٍُْ ًعحتً فاْ ًىىزج،

 أدًجز ىِ جٌٌعٍْس ىزه ًوزٌه(.  08 2::2 عٌدؾحٔح، ٔحٔح)  ضؼٍّْيُ ذْثس ِغ ًجٌطالِْز

 جٌظٌس ًعٍْس ذحعطخذجَ ّؼنَ جٌٍفظْس، أً جٌرظشّس جدلؼٌٍِحش ضشضْد ًئػحدز ًجدلؼحجلس جالٌطمحؽ

 (.animasi) جدلطكشوس

 جدلطكشوس جٌظٌس أًال،0  جٌٔجع غالغس ػٍَ ضنمغُ جدلطكشوس جٌظٌس أْ( 3118) أًضحِِ لحي

 جٌطالػد جدلطكشوس جٌظٌس جٌػحٌع، جٌطكىُ، ٔظحَ ِغ جدلطكشوس سجٌظٌ ،غحْٔح، جٌطكىُ ٔظحَ دًْ

  .جدلرحشش

 0ًىِ جدلطكشوس جٌظٌس ًعٍْس ذحعطخذجَ جٌمشجءز ضؼٍُْ خـٌجش

 .جٌغرٌسز ً        جدلغالؽ ً جحلغٌخ ِػً جٌطؼٍُْ، ػنذ ئٌْيح حتطحؼ جٌيت جدلشجفك ئػذجد .2

 .حتمْميح جيد جٌيت جٌطؼٍُْ أىذجف جدلذسط ّششـ  .3

 جٌطالِْز ّيطٌّْ غُ جٌمشجءز ٔض ػٍَ حتطٌُ جٌيت ذٌتني ذحًّش يف جدلطكشوس جٌظٌس جٌطالِْز ظشّن. 4

 .ئٌْيح

 .جإلضلفحع يف  ًّإوذىحجدلذسط جٌمشجءز جٌطالِْزِحدز ِغ جدلذسط ّركع. 5



 

 

 جٌيت جدلطكشوس جٌظٌس ًسجفميح جٌمشجءز ٔض ػٍَ حتطٌُ جٌيت جدلطكشوس جٌظٌس جدلذسط ّظيش. 6

 .ٌنظٌصج ِؼنَ ضششـ

 . ّفيٌّىح مل جٌيت ُیجٌطؼٍ جدلٌجد ػٓ جٌمحءجالعثٍس فشطس جٌطالِْز جىل جدلذسط ّؼـَ 7.

 .جالضلفحع يف جدلذسط ّؼـَ جٌيت جٌطذسّرحش جٌطالِْز  ّؼًّ. 8

 ًِيحسز جالعطّحع ِيحسز ًىِ ألغحَ أسذؼس ئىل ضنمغُ جٌٍغٌّس جدليحسز أْ جدلؼشًف وّحىٌ

 أشْف لحي. جٌٍغس ضؼٍُْ يف ِيّس جٌمشجءز ًِيحسز.جٌىطحذس ًِيحسز جٌمشجءز ًِيحسز جٌىالَ

ّْ( 0254 3124)  ىريِحًجْ  جألشْحء زلطٌٍ ًفيُ ئدسجن ػٍَ جٌمذسز ىِ جٌمشجءز ِيحسز ئ

 وً ىِ( جٌىفحءز) جٌمذسزً .جٌمٍد يف ىؼّيح أً ٔـميح خالي ِٓ( جدلىطٌذس جٌشٌِص) جدلىطٌذس

 ػٍَ جٌمذسز ىٌ جٌفيُ(. :04 3114,)ٍِْحعحكٍّيحّط جٌيت جٌٌجؾرحش ٌْؼًّ جٌفشد ديٍىو  شْة

 صوْس ًلحٌص. جٌنظشّس ضفغري ػٍَ جٌمذسز أً ٔفغو والَ يف جٌىٍّس جٌظؼٌذس جٌطؼشّف ػٓ جٌطؼرري

 .شِء ٔمً ػٍَ جٌشخض لذسز ىٌ جٌفيُ( 023 3122) دسجؾحش

( يف ضىغٌٌِِٔ ذٌٍَْ ئْ جٌفيُ أػٍَ ِٓ جدلؼشفس. 023  :311ًلحي ٔحٔح عٌدؾحٔح )

 ًّنمغُ جٌفيُ ئىل غالظ ؿرمحش ًىِ 0

 . فيُ جٌرتمجس2



 

 

 فيُ جٌطفغري )سذؾ ذؼغ جألؾضجء ٌٍطّْْض فىشز جألعحعْس ًجإلػحفْس( .3

  فيُ جدلؼٌٍِحش جدلشضرـس ذحٌنظٌص جدلمشًءز. .4

 0 ىِ جٌؼشذْس جٌنظٌص فيُ يف جدلإششجش ئْ ضىغٌٌِِٔ ذٌٍَْ لحي

 ِؼشفس جدلفشدجش جدلخطٍفس .2

 دلفشدجش ًجٌىٍّحشِؼشفس جعطخذجَ ج .3

 ِؼشفس ِؼنَ جدلفشدجش .4

 فيُ ِؼنَ جٌىٍّحش .5

 فيُ زلطٌٍ جٌمشجءز .6

 ئعطنرحؽ زلطٌّحش جٌمشجءز .7

 0 ًىِ جالسذؼس ججلٌجٔد ّؼشف وحْ ئرج جٌؼشذْس جٌٍغس ّغْـش شخض ّىٌْ أْ ًوزٌه

 .مسغ ِح ٌفيُ ىٌ ًىزج جدلغٌّع، فيُ( أ

 .ّمشأه جٌزُ جٌنض فيُ ػٍَ لحدس جدلمشًء، فيُ( خ

 جٌيت جٌؼشذْس ذحٌٍغس أعحعْس ًجٌفىشز جٌمشجءز زلطٌّحش ٔمً ػٍَ جٌمذسز جٌشفٌُ، ؼرريض( ؼ

 .شفيْح جٌؼشخ ّفيّيح



 

 

 .جٌىطحذس ذٌعٍْس جٌؼشخ ئىل جٌفىشز ٔمً ػٍَ جٌمذسز جٌطكشّشُ، ضؼرري( د

  



 

 

جٌطفىري أعحط عريز 2.2 جٌظٌسز  
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جدلمشًء فيُ ػٍَ جٌطالِْز لذسز يف ًأغشه جٌمشجءز ُضؼٍْ يف سجدلطكشو جٌظٌس ًعٍْس جعطخذجَ  

جدلطكشوس(جٌظٌس جدلطكشوس )جٌشعٌَ  ًعٍْسػذَ جعطخذجَ   جعطخذجَ ًعٍْس جٌظٌس جدلطكشوس 

جحملحػشز ؿشّمس جدلذسط ّغطخذَ. 2  

  جدلذسط ششـ ئىل جٌطالِْز ّغطّغ. 3

.ذسطجدل ئىل ّفيُ مل جٌيت جدلحدز جٌطٍّْز  ّغأي. 4  

   ّطؼٌٍّهنح جٌيت جدلحدز ِٓ جٌطذسّرحش جٌطالِْز ّفؼً.  5

 

 خـٌجش

 جٌطيّْذ.1

 .حتمْميح جيد جٌيت جٌطؼٍُْ أىذجف جدلذسط ّششـ.2

 ػٍَ حتطٌُ جٌيت ذٌتني ذحًّش يف جدلطكشوس جٌظٌس جدلذسط ّنظش.3

 .ئٌْيح جٌطالِْز ّيطٌّْ غُ جٌمشجءز، ٔض

  ذجىحدلذسطًّإو  جٌمشجءز جٌطالِْزِحدز ِغ جدلذسط ّركع.4

 .جإلضلفحع يف

 جٌمشجءز ٔض ػٍَ حتطٌُ جٌيت جدلطكشوس جٌظٌس جدلذسط ّظيش.5

 .جٌنظٌص ِؼنَ ضششـ جٌيت جدلطكشوس جٌظٌس ًسجفميح

 .جالضلفحع يف جٌمشجءز جدلحدز جدلذسط ًّإوذ ّركع.6

 .جٌمشجءز جدلحدز ػٍَ جٌطالِْذ ّغإي.7

 

 جٌمذسز ػٍَ فيُ جدلمشًء

 ظٌص جٌؼشذْسفيُ  جدلفشدجش  جدلخطٍفس يف ٔ.1

 جٌؼّينفيُ  جدلؼنَ .2

 ئؾحذس  جألعثٍس  ِٓ ٔض جٌمشجءز.3

 جٌمشءز ٔض يف جٌشتْغْس جٌفىشزحتذّذ .4

 جخشٍ مبؿٌّػس ججملحدٌس.5

 ئعطنرحؽ جٌمشجءز.6

جدلمشًء فيُ ػٍَ جٌطالِْز لذسز يف ضأغري  



 

 

 جٌفشػْس0  جٌغحدط جٌفظً

 ًذحإلػحفس( 095  3119 عٌغٌٌْْٔج) جٌركع ٌطكمْك ِإلطس ئؾحذس ىِ جٌفشػْس 

 ٔحٔحٔغ) جحلمْمس، جخطرحس ّطؼني ّضجي ال أٔو ػٍَ ِإلطس ئؾحذس ىِ جٌفشػْس فاْ رٌه، ئىل

 0 ىٌ جٌركع ىزج يف جٌفشػْس حتمْك غُ ًِٓ( 074  3123 ِحسضٌٌٔ،

س جٌفشػْس جٌظفشّس  0  ػذَ ضأغري يف لذسز جٌطالِْز ػٍَ فيُ جدلمشًء ذحعطخذجَ ًعٍْس جٌظٌ

 جدلطكشوس 

ًعٍْس جٌظٌس فيُ جدلمشًء ذحعطخذجَ ضأغري يف لذسز جٌطالِْز ػٍَ  ًؾٌد    : جٌفشػْس جدلمرتقس

 جدلطكشوس

 فحٌفشػْس 0 % 6ذحدلغطٌٍ جٌذالٌس 

ئرج وحٔص لّْس "ش" جحلغحذْس أورب ِٓ "ش"ججلذًٌْس فحٌفشػْس جٌظفشّس ِشدًدز ًىزه  

جحلغحذْس أطغش ِٓ "ش"ججلذًٌْس فحٌفشػْس  ضغرد  ًؾٌد سلطٍفس ً ئرج وحٔص  لّْس "ش"

 جٌظفشّس ِمرٌٌس ًىزه الضغرد ًؾٌد سلطٍفس.

 جٌفظً جٌغحذغ 0 جٌركٌظ جدلنحعرس



 

 

 ئْ ىزه جٌذسعس، فْيح جٌركع رجش طٍس ِنيح 0

غْحوشضح حتص جدلٌػٌء " ٌٌغْذ أمحذ صّٓ جٌؼحسفني ؿحٌد ٌمغُ ضؼٍُْ جٌذّٓ جالعالَ ّ .2

مبذسعس جإلذطذجتْس  6حتظًْ ضؼٍُ يف ضؼٍُْ جٌظالز جٌفظً  جعطخذجَ ًعٍْس جٌظٌس يف ضشلْس

 عّْؿحن وحٌطحْ ًعـَ ؾٌٍ جٌٌعـَ" 3

ىزه جٌطؿشذْس ضذي ػٍَ شرو جتشّرْس مبؿٌّػس جٌرْحٔحش جٌمْحَ ذو جٌـشّمس جدلمحذٍس 

 ًجدلالقظس جدلشحسوني ًِشجلرس جٌٌعحتك. 

جالعالَِ يف ضـرْك ضؼٍُْ ( ضـرْك جدلذسط جدلحدز جٌذّٓ 2حتظًْ جٌرْحٔحش ضذي ػٍَ 0 

مبذسعس  6ػٍَ جعطخذجَ ًعٍْس جٌظٌس يف ضؼٍُْ جٌفمو جالعحط جدلحدز جٌظالز فَ جٌفظً 

عّْؿحن وحٌطحْ ًعـَ ؾٌٍ جٌٌعـَ ديىٓ جْ ّمحي ؾْذز، ألْ ِٓ  3جإلذطذجتْس 

جٌطكظًْ جدلمحذٍس جٌيت فَ جٌؼًّ ٌنظش ٔشحؿس جدلذسط يف خالي جٌطـرْك جٌطؼٍُْ جْ ّىٌْ 

( سدًد جٌـالخ جىل ضـرْك جٌطؼٍِّْ ِغ جالعطخذجَ ًعٍْس جٌظٌس يف ضؼٍُْ جٌفمو 3س. ضشلْ

عّْؿحن وحٌطحْ ًعـَ ؾٌٍ  3مبذسعس جإلذطذجتْس  6جالعظ جدلحدز  جٌظالز فَ جٌفظً 

جػٍٓ جٌـالخ يف ضؼٍُْ ِٓ فؼٍه  91 %جٌٌعـَ ديىٓ جْ ّمحي ؾْذز الهنح جوػش ِٓ  

 فؼً ِنيُ فيُ جدلحدز.قّد ِنيُ جىل جٌطؼٍُْ جْ ّىٌْ ج



 

 

حتص جدلٌػٌء " ضأغري طٌس جدلطكشوس ٌغْذز ِشضح ِشّح ؿحٌرس ٌمغُ ضؼٍُْ جٌـرْؼْس جًٔطحْ  .3

ىزه جٌطؿشذْس ". ٌرتلْس حتظًْ جٌطالِْزًلذسز جٌطالِْذ يف ِذسعس جٌؼحٌْس جحلىٌِْس وشّح 

قظس جدلشحسوني ضذي ػٍَ شرو جتشّرْس مبؿٌّػس جٌرْحٔحش جٌمْحَ ذو جٌـشّمس جدلمحذٍس ًجدلال

( جٌظٌس جدلطكشوس ضأغري ػٍَ أػٍَ ٔطحتؽ 02  ًِشجلرس جٌٌعحتك. حتظًْ جٌرْحٔحش ضذي ػٍَ

( ػذَ جٌطفحػً ذني جٌغٍْس ً لذسز جالًي جٌزُ ضذي ػٍَ أػٍَ ٔطحتؽ 3جٌطالِْز يف جٌطؼٍُْ. 

 جٌطالِْز. 

 

 

 


