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 خطٕاد رؾهٛم انُض انشؼش٘ ٔفق انقشاءح انًُٓغٛخ 

 أٔ انزقذٚى:اإلشكبنٛخ

انًؼهٕيبد انزٙ رخذو انُض ٔيؼُٗ ْزا أٌ  ْٕ ٔػغ انُض فٙ عٛبقّ انزبسٚخٙ انز٘ الٚزطهت عٕٖ/ْٙ 

ٔٚغت أٌ ٚكٌٕ انزقذٚى يٕعضا،ُُٔٚطهق فّٛ يٍ انؼبو ئنٗ .قشاءح انُض ػشٔسٚخ الَزقبء انًؼهٕيبد انًُبعجخ

أثشص سٔادِ صى انؾذٚش ػٍ انشبػشٔانؼٕايم -يضال ظشٔف َشأح خطبة ئؽٛبء انًُٕرط ٔدٔاػّٛ .انخبص

صى رطشػ فشػٛخ رفزشع ثٓب َٕػٛخ انُض ٔيٕػٕػّ ثشكم ػبو اػزًبدا ػهٗ .انًغبًْخ فٙ شبػشٚزّ ثاٚغبص

أٔ دالنٛخ يٍ خالل دالنخ انؼُٕاٌ أٔ انًطهغ ٔانجٛذ  (يهفٕظبد يٍ داخم انُض )يإششاد َظٛخ

صى ُٚطشػ .ٔؽذح انقبفٛخ ٔانشٔ٘  (قظٛذح يضدٔعخ انشطشٍٚ )ٔرؼضص ْزِ انفشػٛخ ثُٓذعخ انُض..األخٛش

أٌ ٚجؼش انشؼش انقذٚى ثُظّ ْزا؟أٔ َؾٕل انًطهٕة انًظبؽت -يضال - ئنٗ أ٘ ؽذ اعزطبع شٕقٙ:انغإال يضم 

 :نهُض ئنٗ أعئهخ يٍ قجٛم

يبْٙ يؼبيٍٛ انُض ؟ٔيب األعبنٛت انفُٛخ انًؼزًذح ٔٔظبئفٓب؟ ٔئنٗ أ٘ ؽذ يضم انُض انخطبة انز٘ ُٚزًٙ 

 :ئنّٛ؟ْٔزِ األعئهخْٙ انزٙ عٛغبة ػُٓب ثبنزشرٛت َفغّ فًٛب ٚأرٙ

 .اإلعبثخ ػٍ عإال يبرا ٚقٕل انُض؟أ٘ انًؼبيٍٛ:انفٓى

 :ٚزى رؾذٚذ األفكبس أٔانًؾزٕىجاؽذٖ انطشٚقزٍٛ

يغ رؾبشٙ اعزؼًبل -ئرا كبٌ الٚغًؼ ثزقغًّٛ كشؼش انزفؼٛهخ أؽٛبَب–رهخٛض يشكض نألعبط فٙ انُض  -أ

 .ػجبساد انُض أٔ ياليغخ عطؾّ ثُضش األثٛبد

 ٔرقذٚى اعزُزبط عضئٙ ؽٕنٓب .رقغٛى انُض ئنٗ ٔؽذاد ٔرؾذٚذ دالالرٓب- ة

 اإلعبثخ ػٍ عإال كٛف قٛم انُض؟أ٘ األعبنٛت انفُٛخ:انزؾهٛم

 :ٚغت ُْب ارجبع انزشرٛت اٜرٙ

 :انًغزٕٖ انذانٙ

ٔعٕد غشٚت . رؾذٚذ ؽجٛؼزّ يٍ ؽٛش انقٕح ٔانهٍٛ ٔيذٖ اَغغبيّ يغ انًؼبيٍٛ ٔػظش انشبػش:انًؼغى-أ 

انطجٛؼخ )صى رؾذدانؾقٕل انًًُٓٛخؽغت يغبالرٓب .انهغخيإشش ػهٗ اسرجبؽ انشبػش ثبنزاكشح انشؼشٚخ

 ..رُبقغ.رجشٚش. رُبفش.ركبيم :ٔرجٛبٌ َٕع انؼالقخ ثُٛٓب ...االعزًبع.انزاد.

 : ٚذسط ثُٕػّٛ:اإلٚقبع-ة

  أ٘ انٕصٌ ٔانقبفٛخ ٔانشٔ٘ ٔرجٛبٌ يذٖ خذيخ ْزا اإلٚقبع نهًٕػٕعاإلٚقبع انخبسعٙ-

 -نهغًم- نهؼجبساد-نهًهفٕظبد-(انظٕايذ ٔانظٕائذ )انزكشاس نألطٕاد:اإلٚقبع انذاخهٙ-

انزؼبد صى اعزخشاط انزٕاص٘ ثإَٔاػّ -انزشادف- انظٛغ انظشفٛخ-انزغبَظ -ركشاسانزطبثق .نهًقبؽغ

ٔالثذ يٍ رجٛبٌ ٔظٛفخ اإلٚقبع فٙ رأكٛذ انًؼُٗ ٔخهق اَغغبو طٕرٙ ٔعْشط يٕعٛقٙ ٚؼًق انذالنخ .انًذسٔعخ

 .ٔٚؼغ انشؤٚخ انشؼشٚخ فٙ انغًغ

. يفشدح )ٔإَٔاػٓب.انزغشٚذ-انزشخٛض -انزغغٛى:رذسط فّٛ انظٕسانشؼشٚخ ٚزؾذٚذ أعبنٛجٓب:انًغزٕٖ انذالنٙ

  :ٔٚغزؾغٍ دساعخ انظٕس يٍ خالل.كهٛخ- يشكجخ (ثغٛطخ. عضئٛخ

 ... انًُظٕس انزكُٕٚٙ أ٘ يى رزكٌٕ انظٕسح ؟ يٍ رشجّٛ أو اعزؼبسح"-1

يبؽجٛؼخ انؼالقخ ثٍٛ أؽشاف انظٕسح يشبثٓخ أٔ يغبٔسح؟يقبسثخ فٙ انزشجّٛ ٔيُبعجخ فٙ :انًُظٕس انؼالئقٙ -2

انًقبسثخ ٔانًُبعجخ رؼُٙ انزقهٛذ ألٌ انشبػش انزضو ثؼًٕد انشؼش فٙ انظٕسح ٔانؼكظ .االعزؼبسح أو انؼكظ؟

 .ٚؼُٙ أَّ رًشد ػهّٛ أٔ عذد

انًُظٕس انكًٙ قهخ انظٕسرؼُٙ ػؾبنخ انخٛبل ٔغهجخ انُضػخ انزقشٚشٚخانًجبششح ٔكضشرٓب رذل ػهىخظٕثخ -3

 .فٙ انخٛبل يًب ٚؼًٍ شبػشٚخ انُض ٔثؼذِ اإلٚؾبئٙ

يٍ أٍٚ شكم انشبػش طٕسِ ؟يٍ انًٕسٔس انشؼش٘ انقذٚى أو يٍ ثٛئزّ ؟ٔانغٕاة :انًُظٕس انًشعؼٙ-4

 .عٛغؼهُب َظُف انشبػش ثغٕٓنخ فٙ خبَخ انزقهٛذ أٔ انزغذٚذ

يب ٔظٛفخ انظٕس؟اإلٚؼبػ أو انزغًٛم أو ئٚؾبء ثذالنخ أٔؽبنخ َفغٛخ يؼُٛخ؟أو انزأصٛشفٙ :انًُظٕس انٕظبئفٙ-5

 انًزهقٙ أو ئقُبػّ ثزُفٛشِ يٍ شٙء أٔرؾجٛجّ ئنّٛ؟

 :انًغزٕٖ انزذأنٙ

 :ٔٚغزؾغٍ انزذسط فّٛ ػهٗ انُؾٕ اٜرٙ.ٚغت اعزؾؼبس َٕاٚب ٔيقبطذ انًجذع يٍ رٕظٛفّ نٓزا انًغزٕٖ 
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. َفٕس. رٕرش. ػذاء. ػالقخ ؽت:انُظٛخٔػالقزٓب ثًب رؾٛم ػهّٛ انؼًبئش األخشٖ/األَب انًزكهًخ:ثُٛخ انؼًبئش

أٔ ٚكهى  (فٙ انشؼشانغشد٘)ٔنٛظ ششؽب أٌ ٚؾٛم ػًٛش انًزكهى ػهٗ انشبػش فقذ رزكهى شخظٛخ يب..اَغغبو 

صى رؾذدؽجٛؼخ انغًم انُؾٕٚخ ٔانجالغٛخٔرؾذدٔظبئفٓب ٔانذالالد .(انشؼش انزارٙ)انشبػش ػُظشا يٍ انطجٛؼخ

 .االعزهضايٛخ فٙ انغًم اإلَشبئٛخٔرجٛبٌ يذٖ خذيخ ْزا نًغزٕٖ نًؾزٕٖ انُض ٔيقظذٚخ انشبػش

 :انزشكٛت

اعزخالص أْى انُزبئظ انًزٕطم ئنٛٓب خالل يشؽهٙ انفٓى ٔانزؾهٛم يغ يشاػبح انزشرٛت أ٘ يبْٙ أثشص َزبئظ 

 ؟.دساعخ انًؼًٌٕ ٔانًؼغى ٔاإلٚقبع ٔانظٕسٔاألعبنٛت

 يذىزًضٛم انُض نهخطبة انز٘ ُٚزًٙ ئنّٛ:انزقٕٚى

يُبقشخ انُض ٔئثذاء انشأ٘ انشخظٙ ثبنؾغخ ٔانذنٛم يٍ انُض أٔ يٍ يقشٔئك ؽٕل شؼشٚخ انُض ٔعًبنٛزّ 

 ٔهللا انًٕفق. ٔيذٖ رًضٛهّ نهخطبة انز٘ أدسعزّ فّٛ ٔثزنك رزأكذ يٍ طؾخ فشػٛزك انزٙ أٔسدرٓب فٙ انزقذٚى
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