تعيٍماث ىيمشضى ما بعذ عميٍاث صسع اىىخاع
أوالً :مارا تأخز مه اىمشمض قبو خشوجل ألوه مشة






ػالج يىفيه ٌّعز نٙؽ (زطي ضطّىٓ ِٓ ئقططؽجج لؽجؼ جٌّطحذؼس ػٍي ٔفمس جٌعٌٚس) ِغ وطحذس
ذيحْ ضفًيٍي ذّٛجػيع وً ػالج ػٍي أْ يطُ ئيطسحخ ٘ػج جٌريحْ في وً ِؽز ضسُؽ فيٙح
ئٌي جٌؼيحظز جٌطحؼخيس.
ضمؽيؽ ِري ٌطمعيّٗ ئٌي جٌمِٛكي ْٛجٌطري أ ٚجٌطأِيٓ جًٌسي إلقططؽجج لؽجؼ جٌّطحذؼس في
أقؽع ٚلص.
وحؼش جٌّطحذؼس ذحٌؼيحظز جٌطحؼخيس ِهطّالً ػٍي ِيؼحظ جٌّطحذؼس جٌمحظِس ٚجٌطسحٌيً جٌّطٍٛخ
ػٍّٙح ٚجٌطؼٍيّحش جٌٛجخد ئضرحػٙح ػٕع وً ِطحذؼس.
نؽذ ٚجفي ِٓ جٌؼحٍِيٓ ذحٌّؽوؿ ػٓ جإلخؽجءجش جإلظجؼيس جٌطحيس إلقططؽجج لؽجؼ جٌّطحذؼس
ٚويفيس ػًّ جٌطسحٌيً ٚجٌىهف ذحٌؼيحظز.
ظػٛجش وً جٌؼحٍِيٓ ذحٌّؽوؿ ذطّحَ جٌهفحء جٌؼحخً.

ثاوٍاً :مارا تتشك باىمشمض قبو خشوجل

 ؼلُ ضٍيفٔٛه ذحٌّعيٕس جٌطي ضميُ ذٙح.
 ؼلُ ضٍيف ْٛذحٌمح٘ؽز (جٌّٕؿي -ألحؼخ -أيعلحءِ -ؼحؼف) ٚغٌه ٌإلضًحي ذه ػٕع جٌُؽٚؼز.

ثاىثاً :وسٍيت االوتقاه



يفًُ أْ ضىٚ ْٛقيٍس ضحيس ِىيفس أ ٚخيعز جٌطٛٙيس ضًٛيح ً في جٌكٕس جألٌٚي ذؼع جٌؿؼع.
يفًُ ضدٕد جٌّٛجيالش جٌؼحِس ٚئغج ٌُ يىٓ غٌه في جالِىحْ يفًُ جٌمطحؼ جٌىيف ػٓ
جالضٛذيف.
في خّيغ جالزٛجي ضسٕد جٌّٛجيالش جٌؿظزّس ٚقيثس جٌطٛٙيس ٚجذطؼع ػٓ جٌّعضٕيٓ
ٚجًٌّحذيٓ ذٕؿالش جٌرؽظ.
ضدٕد ليحظز جٌكيحؼز ذٕفكه ئٌي أْ يكّر ٌه جٌطريد ذػٌه ألْ غٌه لع يكرد ضطٛؼز ٌه.
في زحٌس ضسكٓ زحٌطه ٚؼغرطه في جٌميحَ ذاخحؾز ضحؼج ِعيٕطه فيدد أْ ضم َٛذاضرحؼ جٌطريد
جٌّؼحٌح ذػٌه ضحيس في جٌؽزالش جٌطٛيٍس ٌططأوع ِٓ وفحيس جألظٚيس جٌطحيس ذه ٌٚططٍمي ذؼٍ
جٌطؼٍيّحش جٌٙحِس ٌٍّسحفظس ػٍي ٔفكه أثٕحء جالخحؾز (ِثً جإلذطؼحظ ػٓ أنؼس جٌهّف جٌّرحنؽز
ٚضالفس) ٚلع ضسطحج ئٌي ضٍمي جٌططؼيّحش جٌّططٍفس في زحٌس قفؽن ئٌي ذؼٍ جٌعٚي جٌّؼيٕس.







جٌّؼيهس في غؽفس ِكطمٍس ضسطٛي ػٍي قؽيؽ ٚظٚالخ ضحييٓ ذه فمّ.
زٛجتّ جٌغؽفس ِع٘ٔٛس ذحٌؿيص أ ٚذحٌرالقطيه (ِّٕٛع جٌديؽ ٚجٌطٛخ جٌٕة ٚجٌّسحؼز).
يدد أال ضسطٛي جٌغؽفس ػٍي جٌّٛويص أ ٚجٌكدحظ أٚ ٚؼق جٌسحتّ.
جٌغؽفس يدد أْ ضى ْٛخيعز جٌطٛٙيس ِٓ ضالي نؽفس أ ٚنرحن ٚجقغ.
يطُ ضٛٙيس ٚضٕظيف جٌغؽفس يِٛيح ً ذٛجقطس ِطٙؽ قحفًٍٔ( ْٛف وٛخ ػٍي خحٌِ ْٛحء) ٚغٌه
أثٕحء ضٛجخع جٌّؽيٍ ذحٌسّحَ.
ِّٕٛع جقططعجَ جٌّريعجش جٌسهؽيس ذأٌٛجػٙح (ؼل -ذٛظؼز ....-أٌص) ٚجأللؽجو جٌطحؼظز
ٌٍٕحِٛـ (ِثً جاليؿجٌ.)ٛ
جال٘طّحَ جٌهعيع ذٕظحفس جٌسّحَ ٚضطٙيؽز لرً ٚذؼع وً ئقططعجَ ٌٍّؽيٍ.





سابعاً :اىمىضه




 ضغييؽ فؽل جٌكؽيؽ ذًٛؼز يِٛيس ػٍي جاللً ٚجال٘طّحَ ذطٕظيفٗ ٚغكيٍٗ خيعجً.
 زحٚي جالذطؼحظ ػٓ جٌسيٛجٔحش ٚجٌطيٛؼ جٌطي ضؽذي ذحٌّٕؿي.

مالحظاث:

 ضكطّؽ جإلزطيحِحش جٌكحذمس في جٌّٕؿي ٌّعز ػحَ ػٍي جأللً في زحالش جٌؿؼع ِٓ ِطرؽع
ٌّٚعز نٙؽيٓ في زحالش جٌؿؼع جٌػجضي ِحٌُ يطُ ئضرحؼن ذطالف غٌه ذٛجقطس جٌطريد جٌّؼحٌح.
 يفًُ أْ ضى ْٛجإللحِس في جٌهٙؽيٓ جٌطحٌييٓ ٌٍطؽٚج ِٓ جٌّؽوؿ ذحٌمح٘ؽز.

خامساً :تىاوه األدوٌت










يدد ضٕحٚي جألظٚيس جٌطي ضُ ٚيفٙح ٌه خّيؼح ٚفي جألٚلحش جٌّسعظز ٌٙح ضّحِحً.
يدد ػٍيه ػعَ جالِطٕحع ػٓ ضٕحٚي أي ظٚجء أ ٚضؼعيً خؽػطس أ ٚضٛليطس ِٓ ٔفكه ٚذعْٚ
ئقطهحؼز جٌطريد جٌّؼحٌح.
ئغج زعظ ِح يّٕؼه ػٓ ضٕحٚي جٌعٚجء (ِثً جٌمة أ ٚجالقٙحي ٚضالفٗ) فال ضطؽظ في جالضًحي أٚ
جٌسُٛؼ ٌٍطريد فٛؼج.
جٌّؽَي جٌػيٓ يطؼحِ ْٛػمحؼ جٌكحٔعِئ /ْٛيٛؼجي)
ٌٙػج جٌؼمحؼ أّ٘يس لًٛي في جٌٛلحيس ِٓ جٌطؽظ جٌؼىكي جٌّؿِٓ ٌٍٕطحع (أزع جٌُّحػفحش
جٌططيؽز ٌؿؼع جٌٕطحع).
يطُ جإلقطّؽجؼ في ضٕحٚي ٘ػج جٌؼمحؼ ٌّعز ضطؽٚجذ ِٓ  9ئٌي  21نٙؽجً ذؼع ؾؼع جٌٕطحع ٚلع
ضطٛي ٘ػٖ جٌّعز أ ٚضمًؽ زكد ضؼٍيّحش جٌطريد.
يطُ ضُريّ خؽػس ٘ػج جٌؼمحؼ ظٚؼيح ً زكد زحٌس جٌّؽيٍ جًٌسيس ٚزكد ضسحٌيً ٚظحتف
جٌىرع ٚجٌىي ِٚكطٛي جٌكحٔعِي ْٛجٌطي يطُ ػٍّٙح ٌٍّؽيٍ في وً ِؽز وهف ذحٌؼيحظز
جٌطحؼخيس.
ال ضطٛلف ػٓ ضؼحِي ٘ػج جٌؼمحؼ ٌ ٌٛٚدؽػس ٚجزعز ٚئغج زعظ ِح يسٛي ظ ْٚضٕحِ( ٌٗٚثً جٌمة
ٚضالفٗ) أِ ٚح يمًٍ ِٓ وفحءضس (ِثً جإلقٙحي جٌهعيع) فال ضطؽظ ِطٍمح ً في جإلضًحي أٚ
جٌسُٛؼ ٌطريد فٛؼجً.
لع يسعظ ذؼٍ جألػؽجٌ جٌدحٔريس ِٓ ضٕحٚي جٌكحٔعِيِ ْٛثً (ؼػهس ذحاليعي -وثحفس نؼؽ
جٌٛخٗ -لة -ضُطُ جٌٍثس) ٘ٚػٖ جالػؽجٌ ِإلطس ٚضمً ذطُريّ خؽػس جٌكحٔعِيٚ ْٛضططفي
ضّحِح ػٕع ئيمحفٗ.

سادسا ً اىتغزٌت

 .2ذؼع أْ أخؽيص ٌه ػٍّيس ؾؼع جٌٕطحع ٔٚظؽجً ٌٛخٛظ يؼف نعيع في ِٕحػطه فاْ ٔكرس
ضؼؽَه ٌٍؼعٚي جٌّيىؽٚذيس وريؽز  ِٓٚأِثٍطٙح جٌٕؿالش جٌّؼٛيس ٚجٌطكُّ جٌغػجتي ٚيّىٕه
ضدٕد غٌه ذسؽيه جٌهعيع ػٍي أْ يى ْٛغػجؤن جٌػي ضطٕح:ٌٗٚ
ِ ِٓ سحي ٔظيفس ٚخيع جٌطغٍيف (يفًُ جٌغػجء جٌّؼمُ ٚجٌّؼرأ في ػٍد ِؼعٔيس)
ِٚؼٍ َٛجًٌّعؼ ٚضحؼيص ئٔطٙحء جًٌالزيس.
 ال يسطٛي ػٍي ِٛجظ ِحؾخس (غيؽ ِطٛٙز) ِثً جٌكالِحش ٚضالفٗ.
ِ طٛٙج ِٙيح ً وحِالً ٚفي ٔفف جٌيٚ َٛضدٕد جٌغػجء ًٔف جٌّطٚ ٛٙجٌّؼحظ ضكطيٕٗ ِؽز
ثحٔيس.
 ضغكً خّيغ جٌطُؽٚجش خي ًع ذحٌّحء ٚجٌطً لد ِٙيٙح.
 يدد ضكطيٓ جٌغػجء جٌّؼٍد لرً ضٕح( ٌٗٚئْ أِىٓ غٌه).
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يدد أْ يىِ ْٛىحْ ئػعجظ جٌطؼحَ ٚأظٚجضٗ ٔظيفس ضّحِح ِٛجي جٌٛلص ِغ زفع جٌطؼحَ (وً
ٔٛع ػٍي زعٖ) في ثالخس ٔظيفس.
ضدٕد جألِؼّس جٌطحٌيس:
ً
 جألوً جٌّدٙؿ ضحؼج جٌّٕؿي جيح وحْ ٔٛػٗ ًِٚعؼٖ.
 جٌٍس َٛغيؽ جٌّطٛٙز خيعجً ٚجٌٕيثس ِثً جٌالٔهٚ ْٛجٌركطؽِس.
 جألِؼّس جٌكحضٕس خعجً ٚجٌسؽيفس ٚجٌعٕ٘يس ٚجٌسٍٛي وثيؽز جٌكىؽ.
 جٌفطحتؽ ٚجٌريطؿج.
 جٌدرٓ جٌمؽيم ٚجٌّم ٚجٌؽوفٛؼش.
 جألقّحن جٌّهٛيس ٚجٌٕيثس ٚجٌّعضٕس (ِثً جٌؽٔدس) ٚجٌّسحؼ.
 جٌفٛجوس جٌطحؾخس ذّططٍف أٔٛجػٙح.
 جٌريٍ جٌٕة ٚغيؽ جٌط .ٛٙخيعج ٚجٌّحئٛيؿ ٚجٌىؽيّس.
 جأليف وؽيُ.
 جٌطكحٌي ِثً جٌٍد ٚجٌفٛي جٌكٛظجٔي ٚجٌىكؽجش ٚجٌطؽِف ٚجٌػؼز
جٌٍرٓ ٚجٌؿذحظي ٚجٌدرٓ جألذيٍ جٌّؼٍد ٚجٌدرٓ جٌؽِٚي جٌّطرٛش ٚجٌؿذع ٚجٌكّٓ جٌٕرحضي
ٚجٌفٛجوس جٌّؼٍرس (جٌىِٛرٛش) ِّكٛذ ذٙح.
ضٕحٚي ِٓ  1ئٌي ٌ 3طؽ ِٓ جٌكٛجتً ػٍي جأللً يِٛيح:
ِ ثً جٌّحء ٚجٌكٛجتً جٌّغػيس ِثً جٌٍرٓ ٚجٌؼًحتؽ جٌكىؽيس ٚجألغػيس جًٌٕؼيس ػٍي أْ
ضؿيع ٘ػٖ جٌىّيس ػٕع جؼضفحع ظؼخس زؽجؼز جٌد ٛأ ٚػٕعِح يطٍد ِٕه غٌه.
ويف ضفطر نٙيطه ٌألوً:
 ضٕحٚي وّيحش لٍيٍس ِٓ جألِؼّس ػٍي فطؽجش ِطمحؼذس ٚضأوع أٔٗ وٍّح ؾجظش وّيس جألوً
جٌّمعَ ٌه وٍّح لٍص نٙيطه.
 ئغج أزككص ذطغيؽ ِؼُ جألوً (ِثً جٌٍس َٛجٌسّؽجء) في فّه فأغّؽ٘ح في ػًيؽ
جٌفحوٙس أ ٚجًًٌٍس لرً ِرطٙح ئقططعَ لٍيالً ِٓ جٌطٛجذً ِثً جٌٕؼٕحع ٚجٌؽيسحْ ٚجٌثَٛ
ٚجٌىحؼي.
 ضػ لكطح ً ِٓ جٌؽجزس ٚجٌٕ َٛأثٕحء جٌٕٙحؼ.
ضٕحٚي جألغػيس جٌىٍّس جٌطي يًفٙح ٌه جٌطريد ِثً (جٌكٛقطحخيٓ ٚجٌرؽٚذيرطحيع
ٚجٌٛٙؼٌٛٚوف  ....جٌص)
 جأل٘طّحَ ذٕظحفس جٌفُ ٚجٌسٍك (وّح قيطُ نؽزٗ فيّح ذؼع)
ٌٍطغٍد ػٍي جٌهؼٛؼ ذحٌؽغرس في جٌمية:
 الضعفغ ٔفكه ِؽغّح ػٍي جألوً ئغج وٕص ضهؼؽ ذؽغرس في جٌمية.
 ضسٕد جٌمٛٙز ٌطؼّٙح جٌمٛي ٚألٔٙح قطهؼؽن ذحٌؼطم.
 ضدٕد جٌىسٌٛيحش ألٔٙح ضهؼؽن ذدفحف جٌفُ.
 ذؼع زعٚظ جٌمية الضطٕحٚي أِؼّس أِ ٚهؽٚذحش ٌفطؽز لًيؽز ثُ ئذعأ في ضٕحٚي وّيحش
يغيؽز ِٓ جٌكٛجتً ذًٛؼز ضعؼيديس.
 لُ ذحٌطّهيس ِكحفس لًيؽز لرً ضٕحٚي ٚخرطه ٚجٌطي يفًُ أْ ضطٕحٌٙٚح في غؽفس خيعز
جٌطٛٙيس ٚضٕحٚي ُِعجش جٌسَّٛس لرٍٙح ذًٕف قحػس.
 ذؼع جألوً جقطؽضي خحٌكح ً ٚالضٕحَ.
 ال ضطٕحٚي أي أِؼّس ٌّعز قحػطيٓ لرً جٌٕ.َٛ

 ضدٕد جألِؼّس غجش جٌؽجتسس جٌٕفحغز.
 أثٕحء جألوً ضٕفف ِٓ فّه ألْ ؼجتسس جألوً ضكحػع ػٍي جٌهؼٛؼ ذحٌؽغرس في جٌمية.
 .8في زحٌس ٚخٛظ يؼٛخ في جٌرٍغ أ ٚئٌطٙحخ ذحٌفُ:
 ضٕحٚي جألغػيس جٌطؽيس ٚجٌُّؽٚذس في جٌطالِ ٚجٌكٛجتً ٚجٌؼحتؽ جٌّططٍفس ٚجٌؿذحظي
ٚجٌىكطؽظ ٚجٌديٍي ٚجألٌرحْ ٚضالفٗ.
 .9ػٕع زعٚظ جإلقٙحي:
 أوثؽ ِٓ جألِؼّس لٍيٍس جألٌيٍف ِثً :جٌؼيم جألذيٍ -جٌركىٛيص -جٌهحي -وٛؼْ فٍيىف-
جألؼؾ -جٌٍس -َٛجٌرطحِف -جٌّىؽٔٚس -جٌؿذحظي -جٌديٍي.
 ضدٕد جألِؼّس وثيؽز جألٌيٍف (ِثً جٌؼيم جألقّؽ) ٚجٌرمٌٛيحش (ِثً جٌفحيٌٛيح -جٌؼعـ
جٌفٛي -جٌرؽلٛق -جٌؼٕد).
ٍِسٛظس:
ضكّٕؽ جالزطيحِحش جٌكحذمس في جٌطغػيس ٌّعز ػحَ ػٍي جاللً في زحالش جٌؿؼع ِٓ ِطرؽع ٌّٚعز نٙؽيٓ
في زحالش جٌؿؼع جٌػجضي ِحٌُ يطُ ئضرحؼن ذطالف غٌه ذٛجقطس جٌطريد جٌؼحٌح.

سابعا :مٍف تعتىً بىفسل
ئْ جإلػطٕحء ذٕفكه ٘ ٛأزع جٌؽوحتؿ جٌؽتيكيس جٌطي ضكحػع ػٍي ضدٕد جإليحذس ذحٌؼعٚي ٚجالٌطٙحخ ٌػٌه
فاْ ػٍيه جالٌطؿجَ ذّح يٍي:
 جالقطسّحَ جٌيِٛي.
 جإلػطٕحء ذغكيً ٔٚظحفس ِالذكه
 جٌؼٕحيس ذحٌدٍع:
ئْ جٌؼالج جٌػي ضٕحٌٚطس أثٕحء ؾؼع جٌٕطحع لع يكرد ذؼٍ جٌدفحف ٚجٌسكحقيس ٌدٍعن ٚجٌطي لع
ضكطّؽ ٌؼعز نٛٙؼ أضؽي ٌػج:
 يّىٓ ئقططعجَ جٌىؽيّحش جٌّؽِرس ٌٍدٍع ٚجٌطي يًفٙح ٌه جٌطريد جٌّؼحٌح ِغ
جٌّسحفظس ػٍي ٔظحفس جٌؼرٛجش جٌطحيس ذٙػٖ جٌىؽيّحش.
 يدد ضدٕد أنؼس جٌهّف جٌّرحنؽز.
 ػٕع زعٚظ ضغيؽ في ٌ ْٛجٌدٍع أِ ٚفر خٍعي يدد ئذالؽ جٌطريد فٛؼجً أيح ً وحْ زدُ
أِ ٚىحْ ٘ػج جٌطفر.
 جٌؼٕحيس ذحٌفُ:
 oلع يطؼؽٌ جٌٕكيح جٌّرطٓ ٌٍفُ ٌٍدفحف ٚيًرر ػؽَس ٌإلٌطٙحذحش ٌػج يدد
جإلقطّؽجؼ في جٌؼٕحيس ذحٌفُ وّح يٍي:
 oيدد ضٕحٚي وّيحش ِٕحقرس ِٓ جٌكٛجتً ٌٛلحيس جٌفُ ِٓ جٌدفحف.
 oئقططعجَ جٌُُّّس ٚغكٛي جٌفُ ذًٛؼز ِٕطظّس.
ٚ oلحيس جٌهفطيٓ ِٓ جٌدفحف ذاقططعجَ ؾذعز جٌىحوحٚ
 جٌؼٕحيس ذحالقٕحْ:
 oضٕظيف جألقٕحْ ذفؽنحز ٔحػّس ٚػدِ ْٛطًى ٌألقٕحْ جٌسكحقس (ٚغٌه
ذؼع قإجي جٌطريد جٌّؼحٌح).
 oضٕظيف جألقٕحْ ِٓ جألوً ذؼع وً ٚخرس.

ثامىاً :اىعالقت اىضوجٍت

ِٓ جٌطريؼي أْ ضطأثؽ جٌؼاللس جٌؿٚخيس ٌفطؽز ِٓ جٌٛلص ذؼع ئخؽجء ؾؼع جٌٕطحع ٔظؽجً ٌإلخٙحظ َٚؼف
جٌثمس ذحٌٕف ِٚغ جٌٛلص ضؼٛظ ٘ػٖ جٌؼاللس جظؼجخٙح ٌٍٚطغٍد ػٍي ٘ػٖ جٌّهىٍس

 زحٚي أْ ضطف ُٙضأثيؽ جٌؼالج جٌػي ضٍميس ػٍي زحٌطه جٌدٕكيس ٚالضطؽظظ ِطٍمح ً في
قإجي جٌطريد جٌّؼحٌح ػٓ غٌه.
 زحٚي أْ ضهؽن ؾٚخطه ِؼه ٚضهؽذ ٌٙح ِطحٚفه ِٚهحػؽن ٚج٘طّحِحضه.
 ِٓ جٌّكطسد أال ضؼٛظ ٌّّحؼقس جٌؼاللس جٌؿٚخيس ئال ذؼع ِؽٚؼ نٙؽيٓ ػٍي جأللً
ِٓ جٌطؽٚج ِٓ ِؽوؿ ؾؼع جٌٕطحع ػٍي جْ يى ْٛػعظ جًٌفحتر جٌعِٛيس وحفيح ً
ٌػٌه ٚذؼع قإجي جٌطريد جٌّؼحٌح.
جٌّهحوً جٌطي ضٛجخس جٌّؽجز ذؼع جٌؿؼع:
 خفحف جٌّٙرً ٚيك ًٙػالخس ػٓ ِؽيك جٌىؽيّحش جٌّؽِرس.
 ػعَ جٌمعؼز ػٍي جإلٔدحخ ٚجٌٛيٛي ِرىؽجً ئٌي قٓ جٌيأـ (في جٌّؽيُحش جٌالضي
ضٍميٓ جإل نؼحع جٌدكعي جٌىٍي لرً جٌؿؼع)ٚيإظي غٌه ئٌي جٌهؼٛؼ ذكطٔٛس ذحٌٛخس
ٚجَطؽجخ َؽذحش جٌمٍد ٚجٌطٛضؽ ٘ٚػٖ جألػؽجٌ يك ًٙػالخٙح ػٓ ِؽيك
ئػطحء خؽػحش ِٕحقرس ِٓ جٌٙؽِٔٛحش فال ضطؽظظي في ئضرحؼ جٌطريد جٌّؼحٌح ػٕع
زعٚثٙح.
جٌّهحوً جٌطي ضٛجخس جٌؽخً ذؼع جٌؿؼع:
 يإظي جٌؼالج جٌىيّحٚي ٚجإلنؼحػي ئٌي َؼف جٌطًٛذس ٚجٌؼمُ جٌػي لع يىْٛ
ِإلطح ً أ ٚظجتّح ٌٚىّٕٙح غحٌرح ً ال يإثؽجْ ػٍي أظجء جٌؼاللس جٌدٕكيس ذًٛؼز ِريؼيس
ضحيس ذؼع ُِي فطؽز لًيؽز ذؼع ؾؼع جٌٕطحع.
تاسعاً :اىعىاٌت بقسطشة اىهنمان اىىسٌذٌت (فً حاىت خشوجل بها مه اىمشمض)
 لرً جٌطؽٚج ِٓ جٌّؽوؿ جقطّغ ٌهؽذ ٚجف ِٓ ضّؽيٍ جٌّؽوؿ ػٓ ويفيس جٌؼٕحيس ذحٌمكطؽز

في جٌّٕؿي.
 ال ضٕكي أْ ضأضػ ِؼه لرً جٌطؽٚج ِٓ جٌّؽوؿ ِؼعجش جٌؼٕحيس ذحٌمكطؽز (ِثً أغطيس
جٌمكطؽز٘ -يرحؼيٓ -قؽٔدحش -وسٛي -غيحؼجش ِؼمّس).
 يدد أْ ضغكً يعيه خيعج لرً جٌطؼحًِ ِغ جٌمكطؽز.
 يدد جٌسفحظ ػٍي ٔظحفس جٌمكطؽز ضحيس ػٕع َِٛغ ضؽٚخٙح ِٓ جًٌعؼ.
 ال ضٕكي زمٓ جٌمكطؽز ذحٌٙيرحؼيٓ ِرمح ً ٌٍطؼٍيّحش جٌطي ضؼطي ٌه لرً جٌطؽٚج.
 الضرعأ جٌطؼحًِ ِغ جٌمكطؽز ئال جٌطأوع ِٓ أٔٙح ِغٍمس لرً ٚذؼع وً زمٓ ذٙح.
 يّىٕه جالقطسّحَ ذعِ ْٚهحوً ظ ْٚأْ ضغّؽ جٌمكطؽز في جٌّحء ػٍي أْ ضدفف ِطؽج
جٌمكطؽز خيعجً ٚضُغ غيحؼ خعيع ػٍيٙح ذؼع جالٔطٙحء ِٓ جالقطسّحَ
جضًً فٛؼجً ذحٌّكطهفي في زحٌس زعٚظ زؽجؼز -ؼػهس -ئزّؽجؼ أ ٚضٛؼَ أ ٚئفؽجؾجش أ ٚيعيع في
ِىحْ ضؽٚج جٌمكطؽز -أٌُ نعيع – زعٚظ ضٛؼَ في جًٌعؼ أ ٚجٌػؼجع أ ٚجٌؽلرس.

عاششاً :اىعىدة إىً اىعمو واىحٍاة اىطبٍعٍت
 ضػوؽ أْ زحٌطه جٌٕفكيس ٚثمطه ذٕفكه ال ضمً أّ٘يس ػٓ زحٌطه جًٌسيس ٚضكحُ٘ ذعؼخس وريؽز
في قؽػس ػٛظضه ٌسيحضه جٌطريؼيس.

 لع ضدع في جٌرعجيس ذؼٍ جٌُؼف في جٌطؽويؿ ٌّعز ِٛيٍس ِٓ جٌٛلص فيدد ػٍيه أْ ضىْٛ
يرٛؼجً ٚضؼٍُ أْ ٘ػٖ جألنيحء قٛف ضططفي ِغ جٌٛلص.
 لع ال ضكططيغ في جٌرعجيس ِّحؼقس جألػّحي جٌطي لع ضسطحج ٌّدٛٙظ ٌػج ًٕٔسه ذحٌؼٛظز ٌٍؼًّ
جٌطفيف ضعؼيديح ً ٌّعز قطٗ أنٙؽ ػٍي جأللً ذؼع جٌطؽٚج ِٓ جٌّؽوؿ ِحٌُ يًٕسه جٌطريد
ذطالف غٌه.
 ػٕعِح ضكّر زحٌطه زحٚي ػًّ ذؼٍ جٌطّحؼيٓ جٌؽيحَيس جٌطفيفس (ِثً جٌّهي) ِغ جٌرعء في
غٌه ضعؼيديح ً ٚذع ْٚأْ ضدٙع ٔفكه.

 ئغج وٕص ِحٌرح ً في جٌّعؼقس أ ٚجٌدحِؼس فًٕٕسه ذؼعَ جٌؼٛظز ئٌي جٌعؼجقس لرً
ِؽٚؼ قطس أنٙؽ ِٓ ئخؽجء جٌؿؼع ٚيّىٕه جالقطّؽجؼ في جٌعؼجقس في جٌّٕؿي
٘ػٖ جٌفطؽز ئْ جقططؼص ٌىي ال ضططٍف ػٓ ؾِالته.
 زحٚي أْ ضهغً ٚلطه ذّّحؼقس ٘ٛجيس ِسررس ٌعيه ِثً جٌمؽجءز ٚضالفٗ.
 زحٚي جالذطؼحظ ػٓ جألِحوٓ جٌٍّٛثس ٚجٌّغٍمس ٚجٌّؿظزّس (ِثً جٌّطحػُ ٚجٌّسالش
ٚجٌكّٕح ٚجٌّكؽذ .....جٌص) ٚجالضؽذس ٚجالظضٕس ٚجٌهطحو جًٌّحذيٓ ذحالٔفٍٔٛؿج.
حادي عشش :متً تتصو باىمشمض؟
 ػٕع زعٚظ ئؼضفحع في ظؼخس جٌسؽجؼز ػٓ .َ38
 ػٕع زعٚظ ؼػهس أ ٚؼخفس ِغ جٌسؽجؼز.
 جٌّؽَي جٌػيٓ يكطؼٍّ ْٛلكحِؽ جٌٙىّحْ يدد أْ يطًٍٛج فٛؼجً في زحٌس زعٚظ زؽجؼز أٚ











ؼػهس أ ٚئزّؽجؼ أ ٚضٛؼ َٚأ ٚئفؽجؾجش أ ٚأٌُ نعيع ِىحْ ضؽٚج جٌمكطؽز أ ٚفي جًٌعؼ أٚ
جٌػؼػيٓ.
زعٚظ ئقٙحي ِطىؽؼ ضحيس ئغج وحْ قحتالً أِ ٚسطٛيح ً ػٍي ظَ أ ٚيعيع (ِطحِ).
زعٚظ ضهٕدحش أ ٚئضطالي ذحٌٛػي.
زعٚظ ئٌطٙحذحش في أي ِىحْ (ِثً جٌدٍع).
زعٚظ ِفر أ ٚذثٛؼ خٍعيس أي وحْ ٔٛػٗ أِ ٚىحٔٗ أ ٚزدّٗ.
زعٚظ ئيفؽجؼ في جٌؼيٓ أ ٚضغيؽ في ٌ ْٛجٌرٛي.
لٍٗ وّيس جٌرٛي جٌيِٛيس.

زعٚظ ئٔطفحش نعيع ذحٌرطٓ أ ٚضٛؼَ ذحٌكحليٓ.
زعٚظ قؼحي (وسس) نعيعز ًِسٛذس ذرٍغُ أ ٚيفيؽ ذحًٌعؼ.
زعٚظ لية نعيع ال يكطديد ٌُّحظجش جٌمية جٌؼحظيس.
زعٚظ ٔؿيف أيح ً وحْ ِىحٔٗ (جالٔف -جٌٍثس -ضسص جٌدٍع في يٛؼز ٔمّ أ ٚذمغ
زّؽجء -جألغْ -جٌرٛي -جٌرؽجؾ -جٌؼيٓ  ....جٌص)
 زعٚظ ئٌطٙحذحش نعيعز ذحٌفُ أ ٚيؼٛذس ذحٌرٍغ.
أثىً عشش :مٍفٍت اىمتابعت بعٍادة صسع اىىخاع
ِىحْ جٌؼيحظز:
 لكُ أِؽجٌ جٌعَ جٌعٚؼ جٌثحِٓ B
ويفيس جٌىهف ذحٌؼيحظز:

 ضؼًّ جٌؼيحظز يِٛيح ً (ِحػعج جٌؼطالش جٌؽقّيس) ِٓ جٌكحػس جٌطحقؼس يرحزح ً ئٌي جٌكحػس جٌثحٔيس
ػهؽ ظٙؽجً فؼٍيه جٌسُٛؼ ِرمح ً ٌٍّيؼحظ جٌّسعظ ٌه في وحؼش جٌّطحذؼس ٚجٌّع ْٚػٍيٗ
ضؼٍيّحش جٌىهف ذحٌؼيحظز.
في زحالش جٌطٛؼجب:
ٚ( جٌطي ضُ غوؽ٘ح ِٓ لرً) ال ضطؽظظ في جالضًحي ذحٌّؽوؿ أ ٚجٌسُٛؼ فٛؼج ئٌي جٌّؽوؿ في
أي ٚلص ػٍي ِعي جألؼذغ ؾجٌؼهؽيٓ قحػس.
الضٕكي:
 جٌطأوع ظجتّح لرً جٌىهف ٚذؼع جٌطؽٚج ِٓ جٌؼيحظز ِٓ يالزيس لؽجؼ أ ٚضسٛيً جٌّطحذؼس ٚوفحيس
جٌؽييع جٌطحو ذه ٚغٌه ػٓ ِؽيك ئظجؼز جٌسكحذحش جٌطحيس ذحٌّؽوؿ ٚجٌّٛخٛظز ذحٌعٚؼ
جٌثحِٓ C
الضطؽظظ:
 في ٍِد أي ضمؽيؽ ِري ذاقطّؽجؼ جٌّطحذؼس أ ٚذحالخحؾجش جٌطريس أٔ ٚس ٛغٌه ِٓ جٌطريد
جٌّؼحٌح ذحٌؼيحظز.

ثاىث عشش :حاجتل ىيحجض مشة أخشي بعذ اىخشوج مه مشمض صسع اىىخاع









ٌمع ضؽخص ِٓ ِؽوؿ ؾؼع جٌٕطحع ذكالِس هللا ذغ ئخؽجء جٌؼٍّيس ٚال يؼٕي غٌه ضّحَ ٔدحزٙح
فأِحِه ِؽيك ِٛيً ِٓ جٌّطحذؼس ذحٌؼيحظز جٌطحؼخيس ٌّعز ٌٓ ضمً ػٓ ثالثس أػٛجَ ٚلع يسعظ
ٌه ضالي ٘ػٖ جٌفطؽز ذؼٍ جٌُّحػفحش جٌطي ضكطٛخد ظضٌٛه جٌمكُ جٌعجضٍي ألِؽجٌ جٌعَ
(ٚجٌىحتٓ ذحٌعٚؼ جٌثحِٓ ٌ )Bطٍمي جٌؼالج جٌالؾَ ٌػج ًٕٔسه ذّح يٍي:
جٌطأوع لرً جٌىهف ذحٌؼيحظز ِٓ وفحيس جٌؽييع جٌطحو ذؼالخه ٚيالزيس لؽجؼ أ ٚضسٛيً
جٌؼالج ٌطٍمي جٌؼالج ذحٌمكُ ظجضٍيح ً ٚضحؼخيح ً ٚغٌه ػٓ ِؽيك ئظجؼز جٌسكحذحش ذحٌّؽوؿ.
ِرمح ً ٌٍطؼٍيّحش جًٌحظؼز ِٓ ٚؾجؼز جًٌسس فأٗ ٌٓ يطُ ػالج جٌّؽيٍ ػٍي ٔفمس جٌعٌٚس –
ئنؼحؼ ضسٛيً ِٓ جٌطأِيٓ جًٌسي -ػٓ ِؽيك جٌطؼحلع ِغ جٌهؽوحجش ٚجٌٙٙيثحش أ ٚػٍي ٔفمس
جٌّؽيٍ  ...جٌص) ػٍي جْ يٕى وً ِحقرك يؽجزس ػٍي ضسًّ وحفس ضىحٌيف جٌفسٛيحش
جٌّططٍفس ٚيؽف جٌؼالج (ظجضٍيح ً ٚضحؼخيحً) ٚأٔٗ ٌٓ يطُ جٌؼالج قٛجء في جٌمكُ جٌعجضٍي أٚ
ذحٌؼيحظز جٌطحؼخيس ئال ذؼع ضٛجفؽ ٘ػج جٌطّٛيً فيّح ػعج زحالش جٌطٛجؼب جٌهعيعز جٌطي ضٙعظ زيحز
جٌّؽيٍ ِرمح ً ٌّح يؽجٖ أِرحء جٌمكُ ٚضٛجفك ػٍيٗ ئظجؼز جٌّكطهفي ػٍي أْ يى٘ ْٛػج ذًفس
ِإلطس ٌسيٓ ئقطًعجؼ لؽجؼجش جٌؼالج.
لع ضكطّؽ زحخطه ٌٍعَ ًٌٍٚفحتر ٌفطؽز ِؼيٕس ذؼع جٌطؽٚج ِٓ ِؽوؿ ؾؼع جٌٕطحع ٌػج لع يٍؿَ
جإلقطّؽجؼ في ئزُحؼ جٌّطرؽػيٓ ذحٌعَ ٚجًٌفحتر في جٌٛلص جٌػي يسعظٖ ٌه جألِرحء ػٍّح ً ذأْ
جإلِطٕحع أ ٚجٌطأضيؽ ػٓ جٌميحَ ذػن لع يهىً ضطٛؼز نعيعز ػٍي زيحضه وّح يسظؽ ضّحِح نؽجء
جٌعَ ِٚهطمحضس ِثً ( جًٌفحتر جٌعِٛيس ٚجٌرالؾِح) ِٓ ضحؼج جٌّكطهفي ٌؼعَ َّحْ ًِعؼ٘ح
ٚػعَ ِٕحقرطٙح ٌّؽَي ؾؼع جٌٕطحع وّح ً ٛٔٚػحً.
ضطُ جٌؿيحؼز ذمكُ أِؽجٌ جٌعَ ِٓ جٌكحػس جٌثحٌثس ٚجًٌٕف ئٌي جٌكحػس جٌطحِكس ٚجًٌٕف
ػًؽجً  ٌٓٚيكّر ذأي ؾيحؼجش لرً أ ٚذؼع ٘ػ٘حٌّٛجػيع ِّٙح وحٔص جٌظؽٚف ٚضطُ جٌؿيحؼز
ٌىً ِؽيٍ فؽظجَ فؽظجً ٚيسظؽ ؾيحؼز جألِفحي ٚجألفؽجظ جًٌّحذيٓ ذٕؿالش جٌرؽظ ٚجألِؽجٌ
جٌّؼعيس ٚيسظؽ ئيطسحخ جٌّأوٛالش ذّططٍف أٔٛجػٙح ٚيؽضعي جٌؿجتؽ ِحقه ٌٍٛخس ٚغطحء
ٌٍمعَ ٚيفًُ جإللالي ِٓ جٌؿيحؼز ٚلًؽ٘ح ػٍي جأللحؼخ ِٓ جٌعؼخس جألٌٚي ٔظؽجً ٌسحٌطه
جًٌسيس ٚٚخٛظ ٔمى في ِٕحػطه ٚضطٛؼز ئضطالِه ذحألنطحو جألضؽيٓ وّح يسظؽ ضّحِح ً

ضٛجخع أي ِؽجفك أيح ً وحٔص جٌظؽٚف ٚقطم٘ َٛيثطي جٌطّؽيٍ ٚجٌفٕعلس ذحٌمكُ ذطٍريس وحفس
جزطيحخحضه.
 ال ضٕكي لرً ضؽٚخه ِٓ لكُ أِؽجٌ جٌعَ في وً ِؽز جٌطأوع ِٓ:
 oزًٌٛه ػٍي ػالج جٌطؽٚج ٚجٌّطحذؼس وحِالً.
 oزًٌٛه ػٍي وحؼش ِطحذؼس َِٛسح ً فيٗ ٔٛع جٌطسحٌيً ٚجالنؼحش جٌّطٍٛخ ػٍّٙح
ِٚيؼحظ جٌىهف جٌمعَ ذحٌؼيحظز ً جٌطحؼخيس.
 oجٌطأوع ِٓ ِٛلف جٌؽييع جٌطحو ذؼالخه ِٓ جٌسكحذحش جٌطحيس ذحٌّؽوؿ.
 oأضػ ضمؽيؽ ِري ِٓ جٌّؽوؿ ٌطؼؿيؿ لؽجؼ جٌؼالج جٌطحو ذه ِٓ جٌمِٛكي ْٛأٚ
جٌطأِيٓ جًٌسي.

