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 ًَٕرج أجاتح يادج إستضساع أساظٙ نطالب انفشقح انشاتعح شعثح انًحاصٛم
      

        إجاتح انسؤال األٔل : 

 ثذائم انًطشٔحح نهتعايم يع أصيح انًٛاِ فٙ انًستقثم.أكتة تئختصاس عٍ انًٕاسد انًائٛح نًصش ـ ٔيا ْٙ ان -0

 :انًٕاسد انًائٛح نًصش

  األستخذاياخ انًثاششِ يٍ انًٛاِ انًتجذدِ

 7757 َ إٌيً 5ٍِياك ِٓ  

 355 َ اٌّياٖ اٌضٛفيهٗ ييهل اٌّخضهـؿٖ ِهٓ اٌْهغلار اٌ ل يهٗ ٚ اٌَهلليٗ ٚ  55 ٍِياك9َ/ اٌيٕٗ ِٓ اٌّطل_  5ٍِياك ِٓ

 ىيٕار .  

  تخذاياخ انغٛش يثاششِاألس

 853 َ اٌّياٖ اٌضٛفيٗ اٌّخضـؿٖ  ٛاؿٜ إٌيً ٚ اٌـٌخا . 5ٍِياك ِٓ  

 557 َ ِهٓ اٌْهلف  5ٍِياك َ 356 -ِٓ اٌْلف إٌْاعٝ 5ٍِياك َ 557-ألعاؿة أىخؾـاَ اٌْلف اٌنكاعٝ 5ٍِياك

 اٌْغٝ اٌّعاٌش                                  

         ع أصيح انًٛاِ فٙ انًستقثمانثذائم انًطشٔحح نهتعايم ي 

ٚ  عـ فٌه ىهٛف حٛاصهٗ ٔمْها ؽطيهلا فهٝ اٌّيهاٖ ييهخٍنَ  4222أْ اٌـكاىاث اٌعـيـٖ أٔخٙج اٌٝ أْ ِْل إِٔٗ ِائيا عخٝ عاَ 

 ِٚٓ ٘قٖ اٌبـائً : –ؿكاىت اٌعـيـ ِٓ اٌبـائً ٌّٛاصٙت ٘قٖ األمِٗ 

 تًُٛح يٕاسد يائّٛ أظافّٛ : -0

 :يششٔعاخ أعانٗ انُٛم 

أْ األًِ فٝ حغميك ِٛاكؿ إٔافيٗ ِٓ َِلٚعاث أعاٌٝ إٌيً اٌٙاؿفٗ ٌخطٛيل األيلاؿ اٌّائٝ ٌٕٙل إٌيً ىهٛار ِهٓ ِٕا عهٗ  •

األريٛ يهٗ أٚ األىههخٛائيٗ  اٌخعهاْٚ ِهها ؿٚي إٌّبهها يعخبهل ٕههتيً فههٝ اٌّيهخمبً إٌّبههٛك ٚ يلصهها اٌيهب  اٌههٝ أْ ِبههاؿكا ث 

ٌهقٌه ب هـ ِهٓ أْ يْهبظ  –خلٕٙا عـَ ٚصٛؿ أحفاق ىياىهٝ  هيٓ ؿٚي اٌغهٛٓ اٌخعاْٚ اٌفٕٝ فٝ عٛٓ إٌيً وزيلٖ ٚ يع

إٌيً ٍؤٔا عٕٛيا  ـب ِٓ ٍؤٔا ِْليا ٚ يعخبل عٛٓ ٔٙل إٌيً ٚعـة ِائيٗ حٛص  األؿاكٖ اٌَّخلوٗ ٚأْ يٕمً اٌّار ِٓ 

 ىٍعٗ ٗبيعيٗ واٌٙٛار اٌٝ ىيٍعت ألخْاؿيٗ ٔاؿكٖ .

 تحهٛح انًٛاِ : 

 –صٕيٙهاث  5-5ٌّٛاكؿ عاٌيت ِماكٔت  اٌّٛاكؿاألؽلٜ عيذ حًْ حىٍفهت حغٍيهت اٌّخهل اٌّىعه  ِها يٓ حىٍفت ٘قا إٌٛع ِٓ ا •

ٌقٌه فؤْ أىخؾـاَ ٘قٖ اٌّياٖ أليلآ اٌلٜ ييل ألخْاؿٜ فٙٝ عاٌيها حيهخؾـَ ألِهـاؿ اٌمهلٜ اٌيهياعيٗ  ّيهاٖ اٌَهل  فهٝ 

يت ِياٖ اٌبغل ٍّاي اٌْغلار اٌ ل يٗ ٚ اٌضهنر ٕٚ٘ان ؿكاىاث ألَٔار ِغطخيٓ عّاللخيٓ ٌخغٍ –ِغافباث اٌبغل األعّل 

/اٌيَٛ ٌىً ِغطٗ وقٌه أٌناَ اٌملٜ اٌيهياعيٗ عٍهٝ اٌبغهل األعّهل ٚ اٌيهاعً 5اٌف 72َاٌَللٝ ٌّٕؾفٔ اٌمطاكٖ  طالت 

/اٌيههَٛ ؽاّههت أْ ٘ههقا إٌههٛع ِههٓ اٌّغطههاث 5َ 4222ٚ 722اٌَههّاٌب  ؤَٔههار ِغطههاث حغٍيههٗ ِغٍيههٗ  طالههٗ حخههلاٚط  ههيٓ 

ِٚا اٌخمـَ اٌعٍّٝ ٚأوخَهاف ِْهاؿك ييهل حمٍيـيهٗ ٌٍطالهٗ ٚأىهاٌي  عـيزهٗ ٚكؽيْهٗ يّىهٓ  –عٛائـ ألخْاؿيٗ اٌّغٍيٗ ٌٗ 

 اٌخٛىا فٝ عٍّيت اٌخغٍيٗ .

 تششٛذ أستخذاو يٛاِ انشٖ : -5

اٌخ يهل فهٝ  -ٔهـكة اٌّيهاٖ –حطٛيل ٔباَ اٌلٜ :ِٓ اٌَّاوً اٌخهٝ حعهأٝ ِٕٙها اٌنكاعهت فهٝ ِْهل ضأٔؾفهآ وفهارة اٌهلٜ   •

%ِياٖ مائـٖ عٓ عاصهت اٌّغاّهيً  يهب  472-72ياىٗ األلخْاؿيٗ ( ٚعيذ ييخؾـَ اٌّناكعْٛ اٌّْليْٛ عٛاٌٝ اٌي

لٍت اٌخغىُ فٝ ِياٖ اٌهلٜ ٌهقٌه فهال  هـ أْ حىهْٛ ٕ٘هان ٔبهُ صـيهـٖ ٌخيهٍيُ ٚ حٛميها ِيهاٖ اٌهلٜ  ّها يخٕاىه  ِها أعخياصهاث 

 اٌخلوي  اٌّغٌْٛٝ .

أعـٜ اٌٛىائً األىاىهيٗ ٌخلٍهيـ األىهخٙالن اٌّهائٝ ىهٛار وهاْ فٌهه عهٓ ٗليهك  حعـيً اٌخلوي  اٌّغٌْٛٝ : يعخبل فٌه  •

أٚ أعههاؿة اٌخٛميهها اٌض لافههٝ ٌٍّيههاعاث اٌّنكٚعههٗ فٌههه ٌبىههخفاؿة ِههٓ حبههايٓ  –ؽفههٔ ٔيههبت اٌّغاّههيً اٌَههل٘ٗ ٌٍّيههاٖ 

 ِعـبث أىخٙالن اٌّياٖ حبعا ٌخ يل اٌبلٚف اٌبيتيت ٚ إٌّاؽيٗ .

 -يخّزً فٝ أىخبـاي ِغْٛي لْ  اٌيىل  بٕضل اٌيىل ٚ حمٍيً اٌّياعت إٌّنكعت  األكمأْ حعـيً اٌخلوي  اٌّغٌْٛٝ  •

حغـيـ حلوي  ِغٌْٛٝ أكٍاؿٜ ٌىً ِٕطمٗ ٚ يخُ أٌناَ اٌّناكع  ـفا يلاِت حعاؿي اٌفاكق فٝ وّيهت اٌّيهاٖ اٌخهٝ حيهخؾـَ 

 مياؿٖ عٓ اٌىّيٗ اٌّغيٛ ٗ عٍٝ أىاه اٌخلوي  األكٍاؿٜ .



كم ٕ٘ههان حّٛههياث  خغـيههـ اٌّيههاعاث اٌمأٛٔيههٗ ٌنكاعههت األكم ٚ ِٕهها مكاعههت األكم فههٝ ييههل ٘ههقٖ  إٌيههبت ٌّغْههٛي األ •

حغييٓ أؿاكة اٌّياٖ فهٝ إٌّهاٗك اٌّيهّٛط  نكاعهت  –أؿؽاي إّاف ِبىلٖ إٌٖش لٍيٍت اٌّىذ فٝ األكٓ  –اٌّياعاث 

 يلاؿ األكم .أىخ -ِٓ اٌّياٖ 5ٍِياك 456َاألكم  ٙا ِٚٓ اٌّخٛلا أْ يئؿٜ فٌه اٌٝ حٛفيل 

حغيهيٓ  –ٚ إٌيبت ٌّغْٛي لْ  اٌيىل حغـيـ اٌّياعاث اٌّنكٚعٗ  اٌمْ  ٌّما ٍهت أعخياصهاث اٌّْهأا اٌمائّهٗ فمه٘  •

 اٌٝ صأ  أىخيلاؿ اٌيىل . -وفارة اٌلٜ اٌغمٍٝ ٚأٔخاصيت ِغْٛي لْ  اٌيىل

ضٌٛههف ٚكيٙهها  ّيههاٖ اٌْههلف اٌْههغٝ حضههليُ أىههخؾـاَ اٌّيههاٖ اٌطبيعيههت ىههٛار ِيههاٖ إٌيههً أٚ اٌضٛفيههٗ فههٝ كٜ ِالعهه  اٌ  •

 اٌّعاٌضٗ ِا حغّيً أّغا ٙا حىٍفت اٌخٕميٗ .

أىههخعاؿة حىههاٌيف اٌههلٜ ٚ حمٕههيٓ عههك األىههخؾـاَ :أْ ٚماكة األٍهه اي اٌعاِههت ٚ اٌّههٛاكؿ اٌّائيههٗ لههـ أٍههاكث ِههٓ لبههً اٌههٝ   •

اٖ فٝ اٌخىهاٌيف ٚ األؿاكة ٚ ٕلٚكة حٛفيل ؿعُ ِاٌٝ وبيل ٌخغييٓ ٍبىت اٌلٜ ٚ اٌْلف ٚفٌه  َّاكوت اٌّيخفيـيٓ  اٌّي

 اٌخَ يً ٚ اٌْيأٗ ٌّلفك اٌخٛميا ٌّٖاْ أىخّلاك حغيٓ أؿاإٖ فٌه ِٓ ؽالي كٚا ٘ ِيخؾـِٝ اٌّياٖ .

ٚعٛي حيعيل اٌّياٖ ٌٍلٜ ٚأىخعاؿة حىاٌيف ؽـِاث اٌّياٖ فٝ لطاع اٌنكاعت وأج ٕ٘ان ؿكاىاث عـيهـٖ ٌخمهـيل ليّهت ِيهاٖ  •

أب أْ اٌّعخمـاث اٌـيٕيٗ ٌٍفالط اٌّْلٜ حئرل عٍيٗ  –ّْٕلف ِٓ اٌّياٖ ٌغيا  اٌميّت اٌلٜ فٝ ِْل ٚ ِٕٙا أىخؾـاَ اٌ

   عـَ اٌليبٗ فٝ اٌـفا ٌميّت اٌّياٖ اٌّيخؾـِٗ .

 انحفاظ عهٗ َٕعٛح انًٛاِ : -3

ٕيهً ٚ أْ ٚماكة األٍ اي اٌعاِت ٚ اٌّٛاكؿ اٌّائيٗ حعخّـ فهٝ ىياىهخٙا ٌّىافغهت اٌخٍهٛد عٍهٝ ِٕها ّٚهٛي اٌٍّٛرهاث ٌٕٙهل اٌ

 اٌّضاكٜ اٌّائيٗ  احباع اٌؾطٛاث اٌخاٌيٗ :

اٌخغىُ فٝ أؿاكة ٚ حَه يً أٔبّهت اٌهلٜ ٚ اٌْهلف فهٝ  –أّـاك اٌمٛأيٓ اٌؾاّٗ  غّايت اٌّٛاكؿ اٌّائيٗ ِٓ اٌخٍٛد  -

 ح ٍيظ اٌعمٛ اث عٍٝ اٌخعـياث ٚ أ٘ـاك اٌّياٖ  َّاكوت اٌمطاع اٌؾاُ ٚ اٌّضخّا اٌّـٔٝ . –ِْل 

اعٗ عٕـ أؽخياك٘ا ٚ أىخؾـاَ اٌّبيـاث ٌّماِٚت األفاث اٌنكاعيٗ أب يىْٛ ٔخيضت أىهخعّاٌٙا حٍهٛد ِلاعاث ٚماكة اٌنك -

اٌّضاكٜ اٌّائيٗ  ّا يخُ ّلفٗ اٌيٙا ِٓ ٘قٖ اٌّٛاؿ  َىً ِباٍل ؽالي أصلار اٌلً أٚ اٌؾٍه٘  ّيهاٖ ّهلف األكآ 

 اٌنكاعيٗ .

بيتيهٗ ٌغّايهت إٌيهً ٚ اٌّضهاكٜ اٌّائيهٗ ِهٓ اٌخٍهٛد  ّخا عهت حعاْٚ ٚماكة اٌّٛاكؿ اٌّائيٗ ٚ اٌلٜ ِها ٚماكة اٌَهتْٛ اٌ -

وقٌه األٍلاف عٍٝ أماٌت ِْاؿك اٌخٍٛد  ٛاىطت ٍلٗت اٌبيتهٗ  –األَٔطٗ اٌخٝ يٕخش عٕٙا ِؾٍفاث حْلف فٝ إٌيً 

 ٚ اٌّيطغاث اٌّائيٗ .

ٌْهلف اٌْهغٝ ٌٍمٖهار عٍهٝ أعهـ اٌعٕايت  اٌبٕيٗ اٌخغخيٗ ٌٍّضخّعاث اٌعّلأيٗ ٚ اٌؾاّٗ  األِـاؿ  ّياٖ اٌَهل  ٚ ا - -

  اٌّْاؿك اٌلئيييٗ ٌخٍٛد اٌّياٖ .

 صٛاَح انًٕاسد انًائّٛ ٔ تًُٛتٓا : -4

  ٝيض  حٛفيل اٌّياٖ  اٌىّيٗ ٚ إٌٛعيهٗ اٌّالئّهٗ ٚفهٝ اٌٛلهج إٌّاىه  ألٔهٗ أ٘هُ عْٕهل ِهٓ عٕاّهل األٔخهاس ٚ اٌعّهً عٍه

 حلٍيـٖ  األحٝ :

 ٚ ًاٌخٕمي٘( . اٌخٛىا فٝ أىخؾـاَ ٗلق اٌلٜ اٌغـيزٗ ضاٌل 

  . ٕب٘ اٌّمٕٕاث اٌّاريٗ ٌىً ِغْٛي 

   عفل اٌخلع  اٌّٛاّفاث اٌفٕيٗ ٚ اٌخطٙيل اٌّيخّلٌٙا ِٓ اٌغَائٌ  ٚ إٌباحاث اٌّائبٗ ٚ ّيأخٙا ٚ أعهالي اٌّخٙاٌهه ِٕٙها

 ٌخمٍيً اٌفٛالـ اٌّائيٗ .

  حنٚيهـ ألّهاع  –ا هت ِيهخّلٖ ٌٙها ٕب٘ فخغاث اٌلٜ عٍٝ صّيا اٌخلع  ّا يخٕاىه   ٚأعخياصهاث اٌّغاّهيً ِها ٚصهٛؿ كل

 اٌخلع اٌفلعيٗ  بٛا اث ٌٍخغىُ فٝ حْلفاحٙا ٚ أّالط اٌبٛا اث اٌّخٙاٌىٗ .

  . ٗحغٛيً أبث اٌلٜ اٌبـائيٗ اٌٝ ِيىأيىيٗ ٚ حعًّ  اٌطالٗ اٌىٙل ائي 

  . ٕب٘ عٍّياث أَٔار األ اك اٌضٛفيٗ ٚفما ٌبّٛي اٌفٕيٗ فٌه ٌعـَ أ٘ـاك٘ا 

  يهخُ اٌفائٙها فهٝ اٌبغهل األ هئ ٚ  5ٍِيهاك 35َٖ اٌْلف اٌْغٝ فٌه  عـ ِعاٌضخٙا ٚ٘ٝ حمـك  غٛاٌٝ أعاؿة أىخؾـاَ ِيا

اٌبغيلاث ض أْ حىاٌيف اٌّعاٌضٗ لًٍ ِٓ اٌىّيٗ اٌّيخؾـِٗ( عًّ ؿكاىٗ ؿليمٗ ٌبىخؾـاَ  اٌّباٍل أٚ  عـ اٌؾٍ٘ ِها اٌّيهاٖ 

 ٌخل ٗ ٚ وفارة أٔخاصيت اٌّغاّيً .اٌعق ٗ ٚ حغـيـ ِٕاٗك  األىخؾـاَ ِا اٌّغافبٗ عٍٝ ؽْٛ ت ا

  يّىهٓ ِهٓ  –(ٚ٘هٝ حْه  ِباٍهلة فهٝ اٌبغهل األ هئ 5ٍِيهاك5َاألىخفاؿٖ ِٓ اٌّياٖ اٌّفمٛؿٖ ؽالي فخلة اٌيـٖ اٌَهخٛيٗ ض

 .5ٍِياك457َصعً  غيلحٝ إٌّنٌٗ ٚ اٌبلٌو وؾنائٓ ٌٙقٖ اٌّياٖ اٌعن ٗ ٚ  ٙقا يّىٓ اٌغـ ِٓ ٕياع عٛاٌٝ 

  عٕـ أىٛاْ  خٕفيق َِلٚعاث اٌّغافبٗ عٍٝ ِيا٘ٗ فٝ أعباىٗ اٌعٍيا .مياؿة أيلاؿ ٔٙل إٌي ً 

  . ٗحبطيٓ اٌّضاكٜ اٌّائيٗ ٌخمٍيً اٌفالـ ِٓ اٌّياٖ ؽاّٗ فٝ األكآ اٌلٍِيٗ ٚ اٌؾفيف 

 . ٗأىخؾـاَ اٌّٛاىيل اٌّـفٛٔٗ ٌٕمً اٌّياٖ فٝ األكآ اٌلٍِي 

  ض اٌٍينك(.اٌخيٛيٗ اٌضيـٖ ٌّٕاىي  اٌخل ٗ ٌلفا وفارة اٌلٜ اٌغم ٍٝ 

  . ًٔباَ اٌخضّيا ٌٍّغاّيً فٝ ؿٚكاث ِخيعٗ ِٕٚخبّٗ ٚ حٛعيـ ِٛاعيـ اٌنكاعٗ ٚ أحماْ حٛميا اٌّياٖ ؿاؽً اٌغم 

   أَٔار ضكٚا ٘ ِيخؾـِٝ اٌّياٖ( ٚاٌخٝ حَهاكن فهٝ أؽخيهاك اٌبهـيً األِزهً  ٌخطهٛيل اٌّيهالٝ ٚ اٌميهاَ  خَه يٍٙا ٚ ّهيأخٙا

 ٚ حمٍيً اٌع ر ِٓ عٍٝ واً٘ اٌغىِٛٗ .فٌه ٌلفا وفارة إٌباَ اٌّائٝ 



   أَٔار ضأؿاكة األكٍاؿ اٌّائٝ (ٚ٘ٝ حخٌٛٝ حـكي  ٚ أكٍاؿ اٌّناكعيٓ عٍٝ صـٌٚت اٌلٜ ٚ اٌخَه يً ٚ اٌْهيأٗ ٚ اٌخّٙيهـ

 ٌمياَ اٌّناكعيٓ ِيخمبال فٝ أؿاكة اٌّٛكؿ اٌّائٝ عٍٝ اٌّيخٜٛ اٌّغٍٝ .

  ٖحيعيلة اٌّيا 

سدع األفقدٙ فدٙ يصدش ـ ٔيداْٙ انتحدذٚاخ انتدٙ تٕاجدّ عًهٛدح ااسدتضساع تاألساظدٙ عدذد تعدط انًُداال انصدانحح نهتٕ -5

 انجذٚذج فٙ يصش.

 انًُاال انصانحح نهتٕسع األفقٙ فٙ يصش

 أٔال داخــــــم انٕادٖ :

 اٌيلٚ -ّغلار اٌيٛيو -أ ٛ عّاؿ -اٌخً اٌىبيل -اٌفلؿاْ-ّغلار اٌْاٌغيٗ -ٍلق اٌـٌخا /  ٛكىعيـ 

 ِـيليت اٌخغليل –ٌضـيـٖ يل  اٌـٌخا / أؿوٛ ا 

  ٝغل حيلٖ  –ٚى٘ اٌـٌخا / ِْلف اٌ ل يٗ اٌلئيي  

  ِٕٗطمت اٌبغيلاث  عـ حضفيفٙا  –ٍّاي اٌـٌخا / ِٕطمت اٌىزباْ اٌلٍِي 

  ًِٕطمت ؽفٛس إٌّيا يل  إٌيً  –ِٕاٗك ِخفللٗ ِٓ ٚصٗ لبٍٝ  / ِٕطمت وَٛ أِبٛ ٍلق إٌي 

 ثاَٛا خــــاسج انٕادٖ :

 ٍبٗ صنيلة ىيٕار . -اٌْغلار اٌ ل يٗ –لاٚيٗ ٚحًَّ اٌْغلار اٌَلليٗ األكإٝ اٌْغ -5

 انتحذٚاخ انتٙ تٕاجّ عًهٛح ااستضساع تاألساظٙ انجذٚذج فٙ يصش

اٌـكاىاث اٌيها مٗ ِٚها أرٙلحهٗ ّهٛك األلّهاك اٌْهٕاعيٗ ٚ ٔبهُ اٌّعٍِٛهاث اٌض لافيهٗ حٕٛهظ ٌٕها أِىأيهت اٌنكاعهٗ  هاألكآ 

ٌهقٌه يضه  أْ  –  ِٕا اٌـكاىت ٚ اٌبغذ  اٌمـك اٌقٜ يٖا ٌٕا ٔخائش را خٗ ٚ ٚإغٗ  اعزهٗ عٍهٝ األِهً اٌضـيـٖ أب أْ فٌه يخطٍ

 ٔعيل اٌّيائً األحيٗ وً األ٘خّاَ :

  اٌّٛاكؿ اٌّائيٗ : ٘قٖ اٌَّاكيا حخطٍ  ِٕا حّٕيت ِٛاكؿٔها اٌّائيهٗ ٌيهـ عاصهت ٘هقٖ إٌّهاٗك اٌٛاعهـٖ ِهٓ اٌّيهاٖ ؿْٚ اٌخهؤئيل

/اٌيٕٗ( ٚفٌه  اٌخعهاْٚ ِها 5ٍِياك9َاألىخفاؿٖ ِٓ اٌفالـ ٌّياٖ إٌيًض -ٚ٘قا ِايّىٓ حٍؾيْٗ فيّا يٍٝ :  عٍٝ ِٕطمت اٌٛاؿٜ

ؿٚي عههٛٓ إٌيههً ٚ األحفههاق عٍههٝ حّٕيههت ِٕطمههت إٌّهها ا ٚ ليههاَ َِههلٚعاث َِههخلوٗ ٌنيههاؿة عْههت اٌّيههاٖ ٌههـٚي اٌّعبههل ٚ 

 -/ اٌيههٕٗ(5ٍِيههاك7َبههُ اٌههلٜ  األكإههٝ اٌمـيّههٗضحٛفلحطههٛيل ٔ-/ اٌيههٕٗ(5ٍِيههاك557َأعههاؿة أىههخؾـاَ اٌّيههاٖ ض –اٌّْهه  

 أّطياؿ ِياٖ األِطاك ٚ اٌييٛي فٝ  عٔ إٌّاٗك . -(5أٌف ٍِياك422َاٌؾنأاث اٌضٛفيٗ  اٌْغلار اٌ ل يٗض

  ٗاٌطبيعت ٚ إٌّاػ :  عٔ ٘قٖ إٌّاٗك  ٙا اٌعـيهـ ِهٓ اٌّغهافيل أِهاَ َِهاكيا األىهخنكاع  ٙها ِزهً ٚصهٛؿ اٌىزبهاْ اٌلٍِيه

َطٗ ٚاٌخٝ حخطٍه  أيمهاف َٔهاٗٙا ىهٛار  لٍهٙا  هاٌّٛاؿ اٌبالىهخيىيٗ أٚ  هقٚك اٌغَهائٌ أٚ مكاعهت اٌ ا هاث أٚ مكاعهت إٌ

األٍضاك اٌؾَبيٗ وّْـاث ٌٍلياط عٍٝ عٛف ٘قٖ األكإٝ ٚ اٌخلع ٌغّايخٙا ِٓ اٌلؿَ  .اإٌّاػ  ٙقٖ إٌّاٗك لهـ يىهْٛ 

ٔـكة األِطاك فهٝ  عهٔ ِهٓ ٘هقٖ إٌّهاٗك  –ىاعت/اٌيَٛ( 35لاىٝ عيذ حطٛي فخلة ىطٛع اٌَّو فٝ  عٔ إٌّاٗك ض

ُِ/اٌيٕٗ( ٚفٌه يخطٍ  مكاعت ٔباحاث ِعيٕٗ حخغًّ اٌٍّٛعٗ ٚ اٌضفاف أللً ؿكصهت ِهٓ األعخياصهاث اٌّائيهٗ ِزهً 5-ضّفل

 – إّٔاف ِٓ اٌمّظ ٚاٌَعيل ٚ إٌباحاث اٌطبيٗ ٚ عٔ اٌؾٖهل ٚ اٌّغاّهيً اٌبيهخأيٗ ِزهً اٌنيخهْٛ ٚ اٌؾهلٚ  ٚ اٌخهيٓ

 ِعـي اٌبؾل اٌعاٌٝ صـا فٝ  عٔ ٘قٖ إٌّاٗك يضعً ِٓ أَٔار اٌخلع اٌّىَٛفٗ ييل ِضـٜ ٌقٌه ب ـ ِٓ ح طيت اٌخلع .

  ٓحضٕيـ اٌىفهاراث : يضه  عهلٓ ٘هقٖ اٌَّهاكيا عٍهٝ فٜٚ اٌؾبهلٖ ٚ األؽهق ٚ اٌهلؿ ٌٙهقٖ اٌَّهاكيا ِهٓ اٌـكاىهٗ ٚب هـ ِه

 ههـ أْ يههٛامٜ أَٔههار ٘ههقٖ اٌَّههاكيا أَٔههار ِلاوههن  غههٛد حَههاكن فيٙهها ب –أعخههلاَ األكار اٌّؾخٍفههٗ ٚ األعخههلاف  اٌؾطههؤ 

اٌضاِعاث اٌّْليٗ فٝ ِضابث إٌٙـىت اٌٛكاريٗ ٚأؿاكة اٌّضخّا  مْـ أىخٕباٗ أٔٛاع ِٓ اٌّغاّيً حضٛؿ  ٙقٖ إٌّاٗك 

ْ ٚوههقٌه أَٔههار ِهها ألههً أعخياصههاث ِههٓ اٌّيههاٖ ؽاّههت ِغاّههيً اٌعٍههف ٚ إٌباحههاث اٌطبيههٗ ٚ اٌعطليههٗ ٚ إٌؾيههً ٚ اٌنيخههٛ

 إٌْاعاث اٌمائّٗ عٍيٙا .

  حٛعيـ اٌضٙٛؿ : يض  أْ يخُ حٛعيهـ صٙهٛؿ وهً اٌٙيتهاث اٌخهٝ حعّهً  اٌْهغلار  ّها فيٙها ِهٓ أعخّهاؿاث ٚ كصهاي ٚ  هلاِش

 ألؽلاس  لٔاِش ٚاعـ ٍاًِ ألىخزّاك ٚ حعّيل ٘قٖ إٌّاٗك اٌضـيـٖ .

 ىْٛ فميلٖ فٝ األيـٜ اٌعاٍِٗ ٌقٌه ب ـ ِٓ أىخمـاَ أيـٜ عاٍِٗ ٚحماَ اٌيـ اٌعاٍِٗ :إٌّاٗك اٌضـيـة ٚ اٌْغلاٚيت عاؿة ِا ح

 ٌُٙ ِؤٜٚ ِنٚؿ  اٌؾـِاث اٌّؾخٍفٗ ٌبىخملاك .

  ٌٝاٌمٜٛ األٌيٗ : اٌَّاكيا اٌعّاللٗ ٘قٖ ييخٛ ص  فيٙا األعخّاؿ عٍٝ األبث اٌغـيزٗ اٌخٝ حفخظ اٌطليك ٌٍعّاي  األٕافٗ ا

ِزهاي عٍهٝ فٌهه اٌمفهنة اٌخهٝ لفنحٙها  - اٌعّاٌٗ وقٌه ّٕاْ ىلعت اٌعًّ ٚ اٌّٛٛي ٌٍٙـفأْ األٌٗ لٍيٍت اٌخىاٌيف ِماكٔت 

 أِليىا فٝ ِضاي اٌنكاعت واْ ٔخيضت ألىخؾـاَ األٌٗ .

  ٗعههك اٌخٍّيههه :اْ علِههاْ اٌّههٛإٗيٓ ِههٓ اٌخٍّيههه ٌههبكآ فههٝ ِٕههاٗك األىههخنكاع اٌضـيههـٖ ِههٓ أ٘ههُ أىههبا  فَههً إٌَهها

 ْ حٍّه األكٓ ٌّٓ أىخٍْغٙا .ب ـ أ -اٌنكاعٝ ٌٙقٖ إٌّاٗك

 . ِٗٛاٌلأىّاي األٍ٘ٝ : ب ـ ِٓ أعطار اٌفلّت ٌٍَلواث األٍ٘يٗ ٚ حمـيُ اٌؾبلة ٚ اٌخيٙيالث ِٓ صأ  اٌغى 

  حؤِيٓ اٌّٛاّالث : أْ أَٔار ٗلق اٌّٛاّالث ِٓ أُ٘ اٌعٛاًِ اٌخٝ حياعـ عٍٝ ينٚ كأه اٌّاي األٍ٘ٝ ٌٙقٖ إٌّهاٗك

.  

 ٕٚاخ أستضساع األساظٙأكتة  فٙ َقاا عٍ أٔن -3



أْ األكإٝ اٌْاٌغٗ ٌبىخنكاع فييغٗ ٚيض  اٌبـر فٝ أىخنكاع األكإٝ اٌخٝ ييًٙ أىخ الٌٙا ٚ األٔخفاع ِٕٙا ٚفٌه عي  

ِمـاك اٌْعٛ اث اٌخٝ حٛاصٗ عٍّياث اٌخٛىها . ٚحلحه  األكإهٝ عيه  أٌٚٛيهت أىهخنكاعٙا عٍهٝ أىهو ِعيٕهٗ يّىهٓ حٍؾهيِ 

 أّ٘ٙا فيّا يٍٝ :

 وٍّهها حفاٚحههج ِٕاىههي  األكٓ ماؿث  –ىههطظ األكٓ : عيههذ يَههىً ٘ههقا صههنرا وبيههلا ِههٓ ٔفمههاث األىههخنكاع  أىههخٛار

ٚفٝ عاٌت حفاٚث ِٕاىي  اٌيطظ  ـكصٗ وبيلٖ يفٖهً أحبهاع  –ِىعباث اٌلؿَ ٚ اٌغفل ٚ  اٌخاٌٝ حنؿاؿ ٔفماث األىخنكاع 

 ٔبُ اٌلٜ  اٌلً أٚ اٌلٜ اٌىٕخٛكٜ .

 ٌ بىههخنكاع : حخعههـؿ اٌعيههٛ  اٌخههٝ حعههأٝ ِٕٙهها األكإههٝ اٌْههاٌغٗ ٌٍنكاعههٗ ٚ اٌ يههل ٗبيعههت األكٓ ِٚههـٜ أىههخضا خٙا

ٚوٍّها وهاْ اٌعيه  ىهًٙ  – عٔ ٘قٖ اٌعيٛ  ييًٙ أىخْالعٙا ٚاٌبعٔ األؽل يىْٛ ِٓ اٌْع   -ِٕنكعٗ فٝ ِْل

بـر  ؤىخنكاعٙا عهٓ اٌعالس وٍّا أِىٓ اٌّٛٛي  األٔخاس اٌٝ ِلعٍت األٔخاس اٌغـٜ ٚ  اٌخاٌٝ وأج ٘قٖ األكٓ أٌٚٝ  اٌ

 ييل٘ا .

  ٗاألعخياصاث اٌّائيٗ : لـ حغخاس األكإٝ اٌلٍِيٗ عٕـ أىخنكاعٙا اٌٝ وّياث وبيلٖ ِٓ اٌّياٖ عّا فٝ األكإهٝ اٌطيٕيه

 ٌقٌه حفًٖ األؽيلٖ عٕـ اٌبـر فٝ األىخنكاع .

  ِمـاك حىاٌيف كفا اٌّياٖ :أْ حىاٌيف كفا اٌّياٖ حنؿاؿ فٝ األكإٝ اٌّلحفعٗ عٓ ِٕيٛ  ىطظ اٌبغل ٌقٌه يغه  اٌبهـر

 فٝ األكإٝ فاث إٌّيٛ  إٌّؾفٔ .

  َِلٚعاث اٌلٜ ٚاٌْلف :٘ٝ اٌلوينٖ األىاىيٗ ألىخنكاع األكإٝ ٌقٌه يض  األىخفاؿٖ ِٓ ِها يٛصهـ ِهٓ َِهاكيا

 ـ ٘قٖ اٌَبىاث ِا األىخّلاك فٝ األىخنكاع .لائّٗ ٚ اٌخـكس فٝ ِ

  ٓاٌمل  ِهٓ اٌعّهلاْ : أىهخنكاع األكإهٝ يخطٍه  حهٛافل عّاٌهٗ ٚ أيٖها ىهٌٙٛت حهٕمٍُٙ ٌٙهقٖ األكٓ ٌهقٌه فهاٌمل  ِه

 اٌعّلاْ يّٖٓ ٔضاط عٍّيت األىخنكاع ٌّٖاْ ٚىائً اٌعّلاْ ٚ األىخملاك ٌٍعّاٌٗ .

 ٌَّلٚعاث األلً حىٍفٗ ٚ حؤؽيل األؽلٜ ٌغيٓ ٚفلة اٌّٛاكؿ .ِمـاك حىاٌيف األىخنكاع : يٕب ٝ اٌبـر  ا 

  اٌبلٚف اٌضٛيٗ :ٚ٘ٝ حٍع  ؿٚكا ؽطيهلا فهٝ صهق  اٌعهاٍِيٓ ٚ اٌؾبهلار ٚ اٌفٕيهيٓ اٌبمِهيٓ ألىهخنكاع األكآ وٍّها

 وأج ِٕاىبٗ .

 . ٍِٗلاعاث حٛميا أكإٝ األىخنكاع عٍٝ ِغافباث اٌمطل ٌخّٕيت ِْاؿك األٔخاس  اٌمطل و  

 ضاخ ٔعٕٛب )انش٘ تانشش ٔانش٘ تانتُقٛط( ـ )انًصاسف انًكشٕفح ٔانًصاسف انًغطاِ(يًٛ -4

 انش٘ تانشش

 انًضاٚا:

 عـَ اٌغاصت ٌخيٛيت األكٓ حيٛيٗ حاِٗ 5عـَ ح ييل أٚ فمـ صنر ِٓ اٌطبمٗ اٌيطغيٗ ؽاّت أفا وأج ييل عّيمٗ  -

 حفاؿٜ أؽطاك اٌخعليٗ ٔخيضت أٔـفاع اٌّياٖ فٛق اٌيطظ .  -

 ٌبكآ اٌلٍِيٗ ٚ اٌعاٌيت إٌفافيٗ ؿْٚ فمـ صنر وبيل ِٓ اٌّياٖ .ِٕاى    -

 عـَ أىخمطاع ِياعت ِٓ األكٓ أللاِت اٌمٕٝ أٚ اٌّْاكف 5 يٛفل ٔفماث حطٙيل اٌخلع ٚ اٌّْاكف ِٓ اٌغَائٌ .  -

 اٌخغىُ ٚ األلخْاؿ فٝ وّيت اٌّياٖ اٌّيخؾـِٗ فٝ اٌلٜ .  -

ّهعٛ ت ٔمهً اٌٛعهـاث إٌمهاٌٝ ؽاّهت أرٕهار أ هخالي  –ىاٌيف اٌلٜ اٌيهطغٝ اٌخىاٌيف اعٍٝ ِٓ ح -يشكالخ انشٖ تانشش :

اٌَّىالث اٌّيىأيىيٗ اٌخٝ حخّزً فٝ أٔيـاؿ اٌبَا يل 5رٕٝ اٌّٛاىهيل ٚ  –اٌخل ٗ ٚ لـ حخيب  فٝ إٔلاك  اٌّغاّيً إٌاِيٗ 

فمهـ وّيهٗ  –ارٕهار ٘بهٛ  اٌليهاط  عهـَ اٌخٛميها اٌّخضهأو ٌٍّيهاٖ –اٌّٛالث 5عاصت أبث اٌٖؼ ٚ اٌلفا اٌٝ ِلالبٗ ؿليمٗ 

 اٌغاصٗ اٌٝ ؽبلٖ فٕيٗ  وبيلٖ . –وبيلة ِٓ اٌّياٖ  اٌبؾل عّا فٝ اٌلٜ اٌيطغٝ 

اٌٛلايت ِهٓ أؽطهاك اٌْهميا   –أىخؾـاِاث إٔافيٗ ٌٍلٜ  اٌلً :إٔافت األىّـة األمٚحيٗ ٚ اٌبٛحاىيٗ اٌقائبٗ ِا ِياٖ اٌلٜ 

 ؿكصٗ ف .42ٝ  اٌلٜ عخٝ فٝ عاٌت أٔؾفآ ؿكصت اٌغلاكٖ اٌ

 انش٘ تانتُقٛط

 انًضاٚا

 يمًٍ ِٓ أٔخَاك اٌغَائٌ ضبْ اٌّار يٖاف ٌّٕطمت ّٔٛ ٚ أخَاك صقٚك إٌباحاث اٌّنكٚعٗ فم٘ . -

 لٍت اٌّار اٌّفمٛؿ ض ٌمٍت حيل  اٌّار ؿاؽً ؿاؽً اٌخل ٗ ٚ ٕآٌت اٌّار اٌّفمٛؿ  اٌخبؾيل ( .  -

 أِىاْ إٔافت اٌيّاؿ ِا ِار اٌلٜ .  -

 ٍْلف بْ اٌّار اٌّخيل  ٌباٗٓ األكٓ  يي٘ صـا .بعاصت ٌ  -

 اٌخغىُ اٌـليك فٝ وّيت اٌّار اٌّٖافت ٌٍٕباث عي  اٌغاصٗ .  -

 مياؿة أٔخاصيت اٌّغاّيً .  -

 -يٍ يشاكم انشٖ تانتُقٛط : 

 أعخياصٗ ٌلأه ِاي وبيل  -

 األعخياس ٌؾبلاث فٕيٗ عاٌيٗ   -

 غيطٗ  إٌباث أٚ اٌٛلايت ِٓ اٌْميا .٘قٖ اٌطليمٗ بيّىٓ أىخؾـاِٙا ٌخعـيً اٌلٗٛ ٗ اٌّ  -

 إجاتح انسؤال انثاَٙ: 

 يا انٕاجة يشاعاتّ عُذ استضساع األساظٙ انشيهٛح -0



                  . اٌخنعيف يىْٛ رميالً  عـ ٕٚا اٌبقكة . اٌغلد ييل اٌعّيك 

  . ل ِياعت األعٛآ ٚ اٌلٜ عٍٝ اٌغاِٝ .   اٌنكاعت  طليمت اٌعفيل ّ 

   حبطيٓ اٌّيالٝ  اٌطٛ  األعّل ٚ األىّٕج .    يٓ اٌليت ٚ األؽلٜ . حمٍيً اٌفخلة 

  . األوزاك ِٓ اٌخيّيـ اٌعٖٜٛ أٚ األؽٖل ٚمكاعت اٌّغاّيً اٌبمٌٛيت 

 : ٓيّىٓ ألخلاط إٌباَ اٌخاٌٝ ٌنكاعت األكٓ اٌلٍِيت ِٓ  ـايت مكاعخٙا عــخٝ حخغيــــــــ 

اٌخيّيـ اٌفٛىفاحٝ ٚ  عهـ إٌّهٛ اٌضيهـ حغهلد إٌباحهاث فهٝ األكٓ ٚ  اٌيٕت األٌٚٝ : اٌَخٜٛ / حلِـــــو ِا ٕلٚكة

 يفًٖ أْ يىْٛ فٌه لبً اٌخن٘يل .  اٌْيفٝ / فٛي ىـــــــــــٛؿأٝ .

   : اٌيٕخاْ اٌزأيت ٚ اٌزاٌزت 

 اٌمّظ

 رُ

عٕـ حغيٓ عاٌت  اٌفٛي اٌيــــٛؿأٝ

األكٓ حخبا اٌـٚكة 

 اٌخاٌيت

 ٍعيل

 رُ

 فٛي ىـــــٛؿأٝ

 فٛي  ٍـٜ –ِيخـيُ  لىيُ 

 رُ

 اٌقكة اٌَــــــاِيت

 حلِو -عٍبت  - لىيُ 

 رُ

 ىــّيــُ

 . ٓإٌيبت ٌٍفــٛي اٌبٍـٜ يفٖـــً أْ حئؽق اٌزّاك رُ حغلد علٍٚٗ فٝ األك  

 

 

 يا انٕاجة يشاعاتّ عُذ استضساع األساظٙ انًهحٛح ٔانقهٕٚح -5

 عُذ استضساع األساظٙ انًهحٛح 

ّهفت حغّهً اٌٍّٛعهت فهٝ اٌيهٕٛاث األٌٚهٝ ِهٓ األىخْهالط عٍهٝ أْ حخؾهق األعخياٗهاث اٌخاٌيهت عٕهـ  أؽخياك اٌّغاّيً اٌخهٝ ٌٙها

 مكاعخٙا : 

  ٝأحباع ٗلق اٌنكاعت إٌّاىبت 5 ِا حفاؿٜ األِالط اٌّٛصهٛؿة  اٌخل هت ٚ اٌخهٝ حخغهلن ألعٍهٝ  فعهً اٌبؾهل ٌخيهخمل عٍه

َلق اٌٝ اٌ ل  عيهذ حهنكع اٌليَهت اٌبغليهت ِها ىطظ اٌخل ت 5 ٌقٌه يفًٖ اٌنكاعت اٌعفيل عٍٝ ؽطٛٗ حّخـ ِٓ اٌ

 ٕٚا اٌخماٜٚ فٝ ِٕخْف اٌليَت ٚ ٌيو فٝ لّت اٌؾ٘ 5 ٌبىبا  األحيت :

 حغلن األِالط ٚ أىخملاك٘ا عٍٝ لُّ اٌؾطٛٗ عيذ يْع  عٍٝ وزيل ِٓ اٌبقٚك األٔباث اٌضيـ .

ـ ِٓ فعهً اٌبؾهل ٚ اٌخهاٌٝ حخلوهن األِهالط حعلٓ اٌليَت اٌمبٍيت اٌّٛاصٙت ٌٍَّو ألكحفاع ؿكصت اٌغلاكة ٚ اٌقٜ يني

 عٍيٙا.

  اٌلٜ ب ـ أْ يىْٛ ينيل لبً اٌنكاعت ٌ ييً األِالط 5 أِا  عـ اٌنكاعهت يفٖهً أصهلار  –أحباع ٗلق اٌلٜ إٌّاىبت

 فخلاث اٌلٜ حىْٛ ِخماك ت . –اٌلٜ عٍٝ اٌؾفيف ضعٍٝ اٌغاِٝ( عخٝ بحخغلن األِالط عٛي صقٚك إٌباحاث 

   اٌؾـِت  عـ اٌنكاعت ٌخفاؿٜ حغلن األِالط عٛي صقٚك إٌباحاث .ؽفٔ عٍّياث 

  أؽخياك اٌطلق إٌّاىبت ألٕافت اٌيّاؿ فٌه ٌخغاٍٝ ِٕافيت األِالط ٌٍعٕاّل اٌ قائيت اٌّٖافت 5 ِزً إٔهافت األىهّـة

ئيهت عهٓ إٔهافت اٌعٕاّهل اٌ قا –ىُ  عيـاً عٓ ِضاي إٌّافيت ِها األِهالط اٌٖهاكة ٌهبعٔ اٌّغاّهيً 42عٍٝ عّك 

ٗليك اٌخيّيـ ض اٌلً أٚ اٌهٛكلٝ( فٌهه ٌخفهاؿٜ ّهعٛ ت األِخْهاُ  ٛاىهطت إٌباحهاث ٔخيضهت ٌنيهاؿة حلويهن ِغٍهٛي 

 اٌخل ت ِٓ األِالط .

 . مياؿة وّيت اٌخماٜٚ عٓ اٌّعـي اٌّّٛٝ  ٗ فٝ األكإٝ اٌ يل ٍِغيت 

 عُذ استضساع األساظٙ انقهٕٚح

 . عـَ اٌْلف اٌيطغٝ  عـ إٔافت اٌٍّْظ 

 فت اٌضبو اٌنكاعٝ أٚ اٌىبليج اٌالمَ ألىخْالعٙا .إٔا 

 . مكاعت ِغاّيً أوزل حغّالً ٌٍمٍٛيت 

  فٌه ٌعطٌ إٌباحاث  اٌليُ ِٓ ٚصٛؿ كٗٛ ت  األكٓ . –لْل اٌفخلاث  يٓ اٌلياث 

  ب هـ ِهٓ اٌّخا عهت ٚ األىههخّلاك فهٝ إٔهافت اٌضهبو اٌنكاعههٝ ىهٕٛياً عخهٝ يهخُ اٌخؤوههـ ِهٓ اٌهخؾٍِ ِهٓ ول ٛٔههاث

Pفٌه  ؤؽخفار اٌْفاث اٌبا٘ليت ٌبكٓ اٌمٍٛيهت ٚ ِهٓ ٔخهائش اٌخغٍهً اٌىيّيهائٝ ٌهبكٓ ٚ ليّهت  –يَٛ اٌْٛؿ
H

  

 ٌٙا .

    اٌخيّيـ اٌٛكلٝ ٌٍعٕاّل اٌ قائيت ؽٛفاً ِٓ حؤرل٘اP
H

  اٌّلحفا ٌٍخل ت .  

 

 أكتة عٍ يشاكم انتغزٚح فٙ األساظٙ انجٛشٚح ـ ٔيا ٚشاعٗ عُذ استضساع ْزِ األسض. -3

 تغزٚح فٙ األساظٙ انجٛشٚحيشاكم ان
 لٍت اٌّاؿة اٌعٖٛيت ض ىلعت حغٍٍٙا ( 5 ِغخٛا٘ا ِٓ إٌيخلٚصيٓ ِٕؾفٔ



  ) أعخٛار ٘قٖ األكإٝ عٍٝ ول ٛٔاث اٌّعٕييَٛ فٝ  عٔ األعياْ ِّا يئؿٜ اٌٝ لٍهت فٚ هاْ ضاٌفٛىهفٛك ٚ إٌّضٕيهن

  ٚ  قٌه حمً األىخفاؿة ِّٕٙا كيُ ٚ فلة وً ِّٕٙا فٝ اٌخل ت .

  ٛٔاث حعًّ عٍٝ حغٛيً ّٛك اٌغـيـ اٌقائبت اٌٝ ّٛك ييل فائبت ضول ٛٔاث اٌغـيـ( ٚ اٌخٝ حخغٛي اٌهٝ اٌْهٛك اٌىل

 اٌّئويـة .

  ٚ ْعاؿة ِا ييخؾـَ ىٍفاث األِٛٔيهَٛ وّْهـك ٌٍٕيخهلٚصيٓ ٌبكإهٝ اٌضيليهت عيهذ أْ أِهالط إٌخهلاث ىهٍٙت اٌهقٚ ا

لٚصيٓ فهٝ ىهٍفاث األِٛٔيهَٛ ٌٍفمهـ  اٌخطهايل ٔخيضهت اٌخفاعهً ِها  اٌخاٌٝ اٌفمـ ِا ِياٖ اٌْلف 5 يخعلٓ صنر ِٓ إٌيخ

 ول ٛٔاث اٌىاٌييَٛ عٍٝ إٌغٛ اٌخاٌٝ :

(NH4)2SO4 + CaCO3  Ca2SO4 + (NH4)2CO3     َٛرُ يغـد حغًٍ ٌىل ٛٔاث األِٛٔيه(NH4)2CO3    ٝاٌهNH3  
  CO2ضيام( ٚ 

   

  7عٕـ P
H 

P 9ٓ % ِٓ وّيت إٌَاؿك اٌّٖافت ٚ فٝ عي7حفمـ    
H 

 % ِٓ اٌىّيت اٌّٖافت  .62يئؿٜ اٌٝ فمـ  

 اٌخلوين اٌّلحفا ٌٍىاٌييَٛ ٚ كلُ اٌــ P
H 

اٌّلحفا يئؿيا اٌٝ حلىي  اٌفٛىفٛك فٝ ّٛكة فٛىهفاث اٌىاٌيهيَٛ ٚ حعهأٝ  

Pاألكٓ ٌفمـ٘ا اٌفٛىهفٛك ٚ حلىهيبٗ  عهـ اٌخيهّيـ ض عهاؿة ِها يىهْٛ كلهُ اٌـهـ 
H

ِّها  7 األكإهٝ اٌضيليهت أعٍهٝ ِهٓ  

 يب  فٝ حغٛي فٛىفاث اٌىاٌييَٛ اٌٝ فٛىفاث رالرٝ اٌىاٌييَٛ أٚ األ احيج ِٕؾفٔ األفا ت (.يخ

  ٓاألكإههٝ اٌضيليههت حغخههٜٛ عٍههٝ وّيههاث ِؾخٍفههت ِههٓ اٌبٛحاىههيَٛ 5 يخٛلههف فٌههه عٍههٝ ٔيههبت ٚ ٔٛعيههت ِعههاؿْ اٌطههي

 اٌّٛصٛؿة .

 ت اٌطهيٓ ٚ اٌّهاؿة اٌعٖهٛيت  ٙها ِيخٜٛ اٌعٕاّل اٌْ لٜ  األكإهٝ اٌضيليهت عهاؿة ِهٕؾفٔ ٚ فٌهه ألٔؾفهآ ٔيهب

Pوقٌه ألكحفاع اٌــ  
H 

5 عيذ حخلى  ِعبُ ٘قٖ اٌعٕاّل فٝ ّٛكة ِلوباث ييل فائبت فٝ اٌٛى٘ اٌمٍٜٛ . 
    

 

 ياٚشاعٗ عُذ ااستضساع

 ا اٌخغىُ فٝ وّياث اٌلٜضاٌلٗٛ ت اٌنائـة حياعـ عٍٝ اٌخغًٍ اٌّائٝ ٌٍّاؿة اٌضيليت( ٌبلالي ِٓ َٔاٗ اٌىل ٛٔاث 5 ِه

 –اٌىبليخيه ( ِا ِياٖ اٌلٜ  –فاث األرل اٌغاِٖٝ وقٌه األعّآ اٌّؾخٍفت ضعّٔ اٌفٛىفليه  إٔافت اٌّغيٕاث 

 أىخؾـاَ األىّـة فاث اٌخؤريل اٌغاِٖٝ .

 إٌّضٕيهن-اٌنٔهه-إٔافت اٌعٕاّل اٌ قائيت اٌّؾخٍفت كٍهاً عٍهٝ ىهطٛط إٌباحهاث ٚ حىهْٛ فهٝ ّهٛكة ِؾٍبيهت ض اٌغـيهـ-

 إٌغاه( . 

  وقٌه إٔافخٙا  ىّياث لٍيٍت ٌعـَ فمـ٘ا .  –فت األىّـة إٌيخلٚصيٕيت فٝ ّٛك ييل َٔاؿكيت عخٝ بحخطايل إٔا 

   ٝإٔافت اٌفٛىفٛك كٍاً أٚ  ضٛاك إٌباحهاث عخهٝ حمهَٛ األعّهآ اٌخهٝ حفلم٘ها صهقٚك إٌباحهاث  ؤفا خٙها ٚ حغٛيٍٙها اٌه

 ّٛك ّاٌغت ٌبِخْاُ . 

  ٍه األكإٝ ِزً : مكاعت اٌّغاّيً اٌخٝ حضٛؿ فٝ ح 

 اٌمطٓ . –اٌبمٛي ؽاّت اٌبلىيُ اٌغضامٜ  –اٌقكة  –اٌَعيل  –اٌمّظ  •

 إٌؾيً . –اٌلِاْ  –اٌىّزلٜ  –اٌؾٛػ  –اٌعٕ   –أٍضاك ِزً : اٌنيخْٛ   •

   طيؼ . –وٛىت  –فٍفً  – افٔضاْ  – عٔ ِغاّيً اٌؾٖل : اٌطّاُٗ   •

 ٌلٍِيهت ٚ ٘ههقا ييههخٍنَ اٌههلٜ اٌّخمهاك  ٌيغْههً إٌبههاث عٍههٝ ٘هقٖ األكإههٝ حفمههـ ِيههاٖ اٌهلٜ  يههلعت ِزههً األكإههٝ ا

 أعخياصاحٗ ِٓ اٌّياٖ .

    حىْٛ اٌمَلة اٌٍْبت يئؿٜ اٌهٝ ؽفهٔ ٚ حهؤؽل األٔبهاث 5 حْهٍ  اٌيهطظ ِها اٌضفهاف ييهخٍنَ أؽخيهاك ِٛعهـ ِٕاىه

 ٌٍغلد لبً حّاَ اٌخٍْ  . 

  ِ ٕفقة ٔيبياً 5 ٚ٘ٝ حعٛق علوهت اٌّيهاٖ ٚ  عٔ ٘قٖ األكإٝ حغخٜٛ عٍٝ ٗبمت أٚ عـة ٗبماث ٍّبت ّّار أٚ ييل

حمًٍ اٌخٙٛيت ٚ عضُ اٌّياَ اٌالمِت ٌخ ٍ ً ٚ ّٔٛ اٌضقٚك 5 لـ حخلاوُ ِياٖ اٌلٜ عٍٝ ٘قٖ اٌطبماث ِىٛٔت ِهار أكٕهٝ 

 ٌقٌه ب ـ ِٓ علد عّيك ضحغج ىطظ اٌخل ت ( ٌخىييل ٘قٖ اٌطبماث .  –ِلحفا ينيـ ِعٗ أعخّاي عـٚد حٍّظ 

   ٜٛينيههـ ِههٓ ؽْههٛ ت األكٓ ٚ يغيههٓ ِههٓ ؽٛاّههٙا اٌطبيعيههت ٚ يمٍههً ِههٓ حىههٛيٓ ّٚههال ت اٌمَههلة اٌخيههّيـ اٌعٖهه

 اٌيطغيت . 

 أظشاس إستفاع يستٕٖ انًاء األسظٙ  ـ األساظٙ انًُٓكح ٔيقأيتٓا. -4

 أظشاس إستفاع يستٕٖ انًاء األسظٙ  

 كٜ ٚ عهـَ حعّمهٗ ِّها يهئرل ٕعف ّٔٛ إٌباحاث 5 ٔخيضت ٔمِ األويضيٓ  اٌخل هت 5 وهقٌه ّه ل عضهُ اٌّضّهٛع اٌضهق

 عٍٝ اٌّضّٛع اٌؾٖلٜ ٚ حىٛيٓ ٔباحاث ٕعيفت .

   أكحفاع ِيخٜٛ اٌّار األكٕٝ يئؿٜ اٌٝ كفا األِالط اٌقائبت  اٌؾاّيت اٌَعليت اٌٝ ىطظ اٌخل ت ٚ حضّعٙا ٚ حْبظ

 األكٓ ٍِغيت .

 ٌضقكيت .ىٛر اٌخٙٛيت ٚ اٌقٜ يعيك عٍّيت أِخْاُ اٌعٕاّل اٌ قائيت  ٛاىطت اٌَعيلاث ا 

 . األّا ت  بعٔ األِلآ اٌفييٌٛٛصيت ِزً ِلٓ اٌخّْيغ فٝ اٌقكة اٌَاِيت ٚ  عٔ أٍضاك اٌفاوٙت 



   ُحعلٓ إٌباحاث اٌخاِيت ٌبصٙاؿ اٌلٗٛ ٝ ٔخيضت ٌبٔؾفآ اٌّفاصئ ٌّيخٜٛ اٌّار األكٕٝ ؽاّهت ِها ّه ل عضه

 اٌّضّٛع اٌضقكٜ ٌٍٕباحاث .

 األساظٙ انًُٓكح ٔيقأيتٓا

اٌخٝ حٕالْج ؽْٛ خٙا ٔخيضت مكاعخٙا  اٌّغاّيً اٌّضٙـة  ـ عـَ ِلاعهاة اٌخعاله  اٌيهٍيُ ٌٍّغاّهيً ـ  أّ٘هاي  ٘ب األكإب

 ِا حغخاصٗ  عٔ اٌّغاّيً ِٓ اٌعٕاّل اٌ قائيت ضاٌخيّيـ(.

 ٘قٖ األكإٝ حعاٌش  ؤحباع ِايٍٝ :  •

زاك ِٓ اٌّغاّيً اٌبمٌٛيت  ٙقٖ اٌهـٚكاث ٚ أحباع اٌـٚكة اٌنكاعيت إٌّاىبت ٌطبيعت األكٓ ٚ ِٕاػ إٌّطمت وقٌه األو .3

 اٌعٕايت  خيّيـ٘ا ض األىّـة اٌفٛىفاحيت ٚ اٌبٛحاىيت ( .

 اٌعٕايت  ؾـِت ٚ حضٙين األكٓ ٚ فٝ اٌٛلج إٌّاى  . .4

 األ٘خّاَ  اٌخيّيـ اٌعٖٜٛ . .5

 حيّيـ اٌّغاّيً  ّا يالئّٙا ِٓ األىّـة اٌىيّاٚيت ٚ وقٌه فٝ اٌٛلج إٌّاى   .6

 ف ٚ األ٘خّاَ  ْيأت اٌّْاكف ٚ أماٌت اٌغَائٌ ِٕٙا . اٌعٕايت  اٌْل .7

 ِماِٚت اٌغَائٌ .           .8

  إٔافت اٌضيل أفا وأج األكإٝ رميٍت .  .5

 يا ْٙ عٕٛب األساظٙ انطُٛٛح انثقٛهح ـ كٛفٛح عالجٓا ـ يا ٚشاعٗ عُذ استضسعٓا. -5

ٛار اٌضهٜٛ . ميهاؿة اٌّهار اٌّخضّها  مهٛة اٌضهق  اٌيهطغٝ  ٘ر حباؿي اٌ اماث  يٓ ٘ٛار اٌخل هت ٚ اٌٙه : فٌه ٔخيضت سٕء انتٕٓٚح

 ٌٍغبيباث 5 فينؿاؿ ٔيبت ِا يَ ٍٗ ِٓ فلاياث عٍٝ عيا  ِمـاك اٌٙٛار .

 اٌعالس : حضّيا اٌغبيباث ٌخىٛيٓ ضعبيباث ِلوبت( ٚ حغييٓ اٌخٙٛيت  اٌٛىائً األحيت : -

 ٗٓ /ف .36حًْ اٌٝ ٗٓ /اٌفـاْ ٚ  7-357إٔافت ِلوباث اٌضيل ضاٌضيل اٌّطفئ(  ّعـي   -

 كٜ األكٓ ٚ حضفيفٙا رُ كيٙا ِلة أؽلٜ ٚ حغلد عٕـ أىخغلارٙا ضمياؿة اٌخغب (  -

 حَّيو األكٓ ِـة ٗٛيٍت .  -

 علد األكٓ ض اٌمال  ( أفا ٌُ حىٓ ٍِغيت أٚ لٍٛيت .   -

 يئؿٜ اٌٝ حغب  اٌخل ت ٚ حغييٓ حٙٛيخٙا . –اٌْلف اٌضيـ  -

 أىخؾـاَ األىّـة اٌعٖٛيت .  -

 لًِ فٝ اٌّياعاث اٌْ يلة .إٔافت اٌ  -

 مكاعت اٌّغاّيً اٌخٝ حنيـ ِٓ وّيت اٌّاؿة اٌعٖٛيت  األكٓ ضمياؿة اٌخغب (.  -

انحشاسج انُٕعٛدح نهًداء كثٛدشج ٔ ْدزا ٚدؤدٖ اندٗ  -أَخفاض دسجح حشاسج انتشتح : َتٛجح , أحتفاظ األسض تانًاء يذج إٚهح   

 أَخفاض دسجح حشاسج األسض .

ىت ّلف صيـة 5 يئؿٜ اٌٝ كفا علاكة األكٓ ٚ وقٌه حَٕي٘  ىخليا اٌخهؤمث ٚ ٘هقا يهئؿٜ اٌهٝ أَٔار ٍب -اٌعالس :   -

 ىلعت حغًٍ اٌّاؿة اٌعٖٛيت ٚ كفا ؿكصت علاكة اٌخل ت .

  إٔافت اٌضيل ٚ اٌخيّيـ اٌفٛىفاحٝ . - -

خ انحذٚددذٔص ( شدذج تًاسدد  ٔ ظدًٕس األسض عُددذ انجفداف : َتٛجددح نصددغش حجدى انحثٛثدداخ  ٔٔجدٕد مشٔٚدداخ يعذَٛدح )يشكثددا

 تُتفخ عُذ تششتٓا تانًاء .

 اٌعالس  : األوزاك ِٓ اٌيّاؿ اٌعٖٜٛ ٚ اٌبٍـٜ ٚ أحباع اٌٛىائً األؽلٜ اٌخٝ حَضا حغب  اٌخل ت .  -

 ىٌٙٛت حٍْ  حغج اٌخل ت : ٔخيضت اٌغلد عٍٝ عّك را ج  اىخّلاك ِا ٔمِ اٌىاٌييَٛ  اٌخل ت .  -

 ك اٌغلد ِٓ ٚلج ألؽل .ح ييل عّ –اٌعالس : إٔافت ِلوباث اٌضيل   -

 حىٛيٓ لالليً  اٌخل ت : ٔخيضت علد األكٓ ٚ ٙا مياؿة أٚ ٔمِ فٝ اٌلٗٛ ت عٓ ضعاٌت األىخغلاد(.  -

 اٌعالس : علرٙا فٝ اٌٛلج إٌّاى  ضاألىخغلاد( ٚ اٌخنعيف  نعافت رميٍت ٌخىييل اٌمالليً .  -

 يت أفا ٚصـث يض  اٌعٕايت  خيٛيت ىطظ األكٓ ٚ اٌخؾٍِ ِٓ اٌٍّٛعت أٚ اٌمٍٛ  -

 ياٚشاعٗ عُذ صساعح األسض انطُٛٛح

 حيٛيت ىطظ اٌخل ت  عٕايت . •

 اٌغلد اٌعّيك ضاٌمال ( أفا ٌُ حىٓ ٍِغيت أٚ لٍٛيت أٚ يـلت .  •

 اٌخنعيف  نعافت رميٍت ضاٌمالليً( .  •

 اٌغلد عٕـ أىخغلارٙا .  •

 خغلارٙا ضاٌخغب ( .فٝ عاٌت ٚصٛؿ ِخيا ِٓ اٌٛلج حلٜٚ ٚ حخلن ٌٍضفاف رُ حلٜٚ ٚ حغلد عٕـ أى  •

 ٚ األىّـة اٌىيّاٚيت اٌّغخٛيت عٍٝ اٌضيل . –األوزاك ِٓ األىّـة اٌعٖٛيت   •

أٗاٌههت اٌفخههلة  ههيٓ اٌليههت ٚ  –ٔههٛع اٌّغْههٛي ( اٌههلٜ عٍههٝ اٌبههاكؿ  –وبههل ِيههاعت اٌغههٛٓ ضؿكصههت أىههخٛار األكٓ   •

 األؽلٜ .

 .كٜ األكٓ عٕـ حَممٙا ضكيت وـا ت (  –اٌنكاعت  اٌطليمت اٌغلاحٝ    •

 إٔافت اٌضيل اٌّطفؤ ٚ اٌضبو 5 ؽاّت عٕـ مكاعت اٌبمٛي .  •



 اٌعٕايت  اٌْلف .   •
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