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 مقدمة

دعً٘ َكٝع١ ٚايتعًِٝ بأِْٗ املط٪يٕٛ عٔ اْٗٝازٙ  املط٪يٕٛ عٔ تطٜٛسنًُا اضتػعس 

ٛا خيسد ، سٝحٚأِْٗ ٜٓؿرٕٚ َ٪اَس٠ ٚأدٓدات أدٓب١ٝ ،يٛقت ايت٬َٝر يتشطِٝ َطتكبٌ َؿس

ٜٚكدَٕٛ  ،ايككا٤ عًٝ٘ ٚاْٗٝازٙيف  ِٖٚ أْؿطِٗ املتػددٜٔ ،بأؾ٬ّ ددٜد٠ عٔ ايتطٜٛسعًٝٓا 

سد٢ َٓ٘ اٱؾ٬ح طٜٛس ٫ تسق٢ إىل َطت٣ٛ أٟ تطٜٛس ُٜتٛؾٝات ٚدزاضات َكشه١ عٔ ايت

  .اْٗا٥ّٝ

ٖٚرا ايه٬ّ  ،ؾؿٛف ١َٛاد ايًػ١ ايعسب١ٝ يج٬ثػ٤ٞ يف ؾٌٗ ايتطٜٛس ٖٛ تعدٌٜ بعض اي

ٚٚقع َٓاٖر ددٜد٠  ،أّ إٔ ايتػري إيػا٤ املٓاٖر نا١ًَ ٫ جيب إٔ تدزع ،ْكسأٙ ايرٟايطدٝـ 

ايكإْٛ إٔ َؿس أؾبشت بًد ضٝاد٠  ٟٚنٝـ ْٓاد ؟تتُاغ٢ َع َؿس اؿس١ٜ بعد ايجٛز٠

  ؟ايعداي١ ا٫دتُاع١ٝٚايدميكساط١ٝ ٚايدضتٛز ٚ

أمل جيدز ٭بٓا٤ َؿس إٔ  ،َدازضٓا مبساسٌ ايتعًِٝ املدتًؿ١يف  ٚمٔ منٓع دزاض١ تًو املٓاٖر

  .اؿٝا٠ مجٝع تعا٬َتيف  اجملتُعٚ تٓعِ سٝا٠ ايؿسداييت  ثكاؾ١ ايكإْٛ ٚايدضتٛز ايجكاؾ١ اٜدزضٛ

 ايرَٟؿس ايٛطٔ يف  اتكٛ اهلل َٔ ايتدبري املٓصيٞ ٫ًٜٚهٕٛ ٖٓاى َٓٗر يًرتب١ٝ ايكا١ْْٝٛ بد

ْؿظ ايٛقت حيؿسٕٚ سؿس٠ يريدَٛا يف  ِٖٚ ،عا٢ْ َٔ أَجاٍ ايرٜٔ ٜتهًُٕٛ عٔ تطٜٛس ايتعًِٝ

يف  ايتع٢ًُٝ ايط٪اٍ اٯٕ ٖٛ نٝـ ٜتِ تطٜٛس ايٓعاّ، ِْٚٗ غٝاطني ايٓعاّ ايطابلأا عًٝ٘ ْٗا٥ّٝ

  .َؿس ست٢ ٜؿري يدٜٓا ٬َٜني َجٌ ط٘ سطني

ٚؾ٢ نٌ ا٭سٛاٍ ؾإٕ ايدزٚع  ،ساي١ َصز١ٜيف  ايًػات ؾٗٞٚ أَا املدازع ايتذسب١ٝ

ٚمل ٜكـ ، اأْٗاّز ٚؾ٢ ٖرا ايتعًِٝ تتدؾل ا٭َٛاٍ ،ا َٔ ايتعًِٝ املٛاش٣اـؿٛؾ١ٝ متجٌ ّْٛع

يف  املكاز ايسمس١ٝ املتعدد٠ املتُج١ً أّٜكاٚي٘  ،ايٛقع عٓد ٖرا اؿد بٌ أؾبشت ي٘ نتب دزاض١ٝ
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 ;ٚؾازت هلا أعٛاّ دزاض١ٝ كتًؿ١ ،ٜتًك٢ ؾٝٗا ايت٬َٝر ايدزٚع خ٬ٍ أٚقات قدد٠اييت  املسانص

  أّٜكا.قبً٘  ٞبػٗس أٚ غٗسٜٔ ٚتٓتٗ ٞؾ٢ٗ تبدأ قبٌ ايعاّ ايدزاض

ايعاّ مل تعد ا٫ختباز خس ات آاَتشاْإٔ أّٜكا ٖٞ جيب إٔ ْعرتف بٗا اييت  ٚاؿكٝك١

٠ املدزضني ٤اؿكٝك١ اختباز يهؿاٖٞ يف  بٌ ،٠ املدزضني ؾٝٗا٤نؿا زع أٚ يكٝاعدا٤ املد٭ اؿكٝكٞ

 َتشإٜٚعدِْٚٗ هلرا ا٫ ،ؾ٤٫ٛٗ َٔ ٜٗتُٕٛ بايت٬َٝر ;ايرٜٔ ٜكدَٕٛ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ

َبايؼ نبري٠ ٫  َكابٌ ذيو حيؿًٕٛ َٔ ا٭ضس ع٢ً ٚيف ،ست٢ حيؿًٕٛ ع٢ً أع٢ً ايدزدات

  .ا يبعض ايدزاضاتًَٝاز ٚؾًك 20ٚزمبا ٜصٜد ٖرا املبًؼ إىل  ،اًَٝاز دٓٝ٘ ضّٜٓٛ 12تكٌ عٔ 

 ٚاملكؿٛد ٖٛ إيػا٤ ايتعًِٝ ،ا٫قرتاح ٖٛ ملاذا ٫ تكّٛ اؿه١َٛ بع١ًُٝ تعِٜٛ ايتعًِٝ ايعاّ

سني أْ٘ ٜٛدد  يفهاؾ٢، حيؿٌ ع٢ً املكابٌ املاد٣ اي ٭ْ٘ ٫ ;٫ ٜؿٝد ايط٬ب ايرٟاملدازع يف 

ٚحيؿٌ ع٢ً املكابٌ  ،غهٌ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ ٜكدّ اـد١َ ايتع١ًُٝ املطًٛب١ٟ يف تعًِٝ َٛاش

ؾٌٗ ٜطتطٝع ٚشٜس ايتعًِٝ إغ٬م املدازع ؿني عٛد٠  ;َكابٌ اجملٗٛد املبرٍٚ ايهايف ٟاملاد

ملؿس عٓدَا  ٞد ايربٜطاْأّ أْٗا أَٛاٍ ٫ ؾاسب هلا يكد ؾعًٗا املعتُ ،ايط٬ب يكاعات ايتدزٜظ

 .أقسب ايت٬َٝر عٔ ايرٖاب يًُدازع

ٚيهٓٗا ضٛف تٓكٌ إىل  ،تتدؾل نػ٬ٍ ٫ تٛقـ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝاييت  إٕ ا٭َٛاٍ

ػعً٘ ٜكدّ اييت  ٚبريو حيؿٌ نٌ َدزع َا ٜهؿٝ٘ َٔ ا٭َٛاٍ ،قٓٛات ايتعًِٝ ايعاّيف  ايتدؾل

  .ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝيف  نُا ٜؿع٠ٌ بايكبط ٤اـد١َ املطًٛب١ َٓ٘ بأع٢ً نؿا

ٚحياضب املدزع ايت٬َٝر  ،ا٭با٤ بهٌ دد١ٜٚ املدزضٕٛٚ ايجا٢ْ إٔ ٜتعاٌَ ا٭٫ٚدا٭َس 

ٜٚساقب أٚيٝا٤ ا٭َٛز ايٛقع  ،حياضب ايت٬َٝر املدزع ع٢ً َا ٜكدَ٘ َٔ خد١َ، ٚع٢ً أدا٥ِٗ

  .ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝيف  نُا
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 مفًىم الدروس اخلصىصًة:-أواًل 

ٖٞ نٌ دٗد تعًُٝٞ َهسز حيؿٌ عًٝ٘ ايطايب َٓؿسّدا أٚ يف فُٛع١ ْعري َكابٌ َادٟ 
 َٓٗا: تؿطريات عد٠ اـؿٛؾ١ٝ ايدزٚع ملؿّٗٛ، ٜٚدؾع يًكا٥ِ ب٘

ع١ًُٝ تع١ًُٝٝ تتِ بني طايب َٚدزع ٜتِ مبٛدبٗا تدزٜظ ايطايب َاد٠ دزاض١ٝ أٚ دص٤  -1

 يٛسدٙ أٚ قُٔ فُٛع١ بأدس حيدد َٔ قبٌ ايطسؾني ٚسطب اتؿاقِٗ.َٓٗا 

غري ْعاَٞ بني َدزع ٚدازع ٜتِ مبٛدب٘ تدزٜظ ايدازع بػهٌ خاف يٛسدٙ أٚ  تعًِٝ -2

 .قُٔ فُٛع١ َاد٠ دزاض١ٝ أٚ دص٤ َٓٗا بأدس حيدد َٔ قبٌ ايطسؾني

 َٓٗا بأدس َعًّٛ.تعًِٝ غري ْعاَٞ بني طايب َٚدزع يتدزٜظ َاد٠ دزاض١ٝ أٚ دص٤  -3

طايب يف املسس١ً املتٛضط١ ٚايجا١ْٜٛ ٫ضتط٬ع  200َٔ خ٬ٍ َكاب٬تٞ اييت مشًت ٚ 

َٚد٣ تػًػًٗا ٚاْتػازٖا بني ايط٬ب اتكح  ،آزا٥ِٗ سٍٛ سذِ ظاٖس٠ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ

١ يًصٜاد٠ أٚ ايٓكـ سطب املهإ ٖٚرٙ ايٓطب١ قابً، دزضٛا دزٚع خؿٛؾ١ٝ ا% تكسّٜب45إٔ 

 .ايصَإ ٚاملسس١ً ايدزاض١ٝ إ٫َّ أْٗا تعطٝٓا َ٪غس ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝٚ

ٚيٛ طايعت ايؿشـ يف ايػٗس ايرٟ ٜطبل ا٫ختبازات ٫ضتٓتذت إٔ ايدزٚع 

ٚأٍٚ َا ٜتبادز يرٖٔ ا٭ب سُٝٓا ٜسضب ، اـؿٛؾ١ٝ ظاٖس٠ َتؿػ١ٝ يف غسحي١ نبري٠ يف اجملتُع

 .ٍٛ ع٢ً َدزع خؿٛؾٞ َتُهٔ ملطاعدت٘ يف لاح ابٓ٘ابٓ٘ أٚ ٜهٌُ ٖٛ نٝؿ١ٝ اؿؿ
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 خؿٛؾٞ: َدزع ع٢ً اؿؿٍٛ

ٚنريو ض٪اٍ  ،غٗس٠ املدزع ػعً٘ قط أْعاز ايط٬ب ايساغبني بايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ

 اْ٘ ٜعطٞ دزّٚضأٚزمبا ًُٜح َدزع املاد٠ يبعض ايط٬ب ايكعؿا٤ ، ايط٬ب يبعكِٗ ايبعض

ٚنريو ٚقع ًَؿل ع٢ً ٚاد١ٗ قٌ ػازٟ أٚ ، خؿٛؾ١ٝ تطاعدِٖ ع٢ً ؼطني َطتٛاِٖ

 اٚأْا زأٜت ع٢ً ٚاد١ٗ قٌ ػازٟ قسب إسد٣ اؾاَعات ًَؿًك، ناب١ٓٝ اتؿا٫ت أٚ غريٖا

آخس  اًَٚؿًك، ملدزع خؿٛؾٞ يتدزٜظ مجٝع َٛاد اهلٓدض١ املد١ْٝ يف املسس١ً اؾاَع١ٝ !! ادعا٥ّٝ

 .!! اَدزع زٜاقٝات إ٫ إٔ زقِ اهلاتـ طُظ ٫سًكحيٌُ زقِ ٖاتـ 

ٚاٯٕ زمبا ٜدخٌ ، نُا إٔ يٰبا٤ ٚش٤٬َ عًُِٗ دٚز يف اؿؿٍٛ ع٢ً َدزع خؿٛؾٞ 

 .ٚتطٌٗٝ ع١ًُٝ اؿؿٍٛ ع٢ً َدزع خؿٛؾٞ ،اٱْرتْت يف خد١َ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ

 :اـؿٛؾ١ٝ ايدزٚع تدزٜظ َهإ

سٝح  ،ايطايب إ٫ أْٗا ميهٔ إٔ تتِ مبٓصٍ املدزعا مبٓصٍ تتِ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ غايّب

ا ٜطتكبٌ ؾٝٗا ايط٬ب ؾساّد ،يًدزٚع اـؿٛؾ١ٝ ايتهٕٛ َكّس ا()اجملًظ غايّب جيٗص غسؾ١

 .ٚمجاعات

 ؟َتدؿـ املدزع ٌٖ

ٕٛ ٚقد ٫ ٜه ،ا ٜهٕٛ غري َتدؿـ ٚإمنا ٜدزع مجٝع املٛاديف املسس١ً ا٫بتدا١ٝ٥ غايّب

أ١ُٖٝ ايتدؿـ ٕ أ٫ إ ،ٚايتعًِٝ ايرتب١ٕٝ ؽؿؿ٘ بعٝد عٔ أٚ أ سؿٌ عًٞ َ٪ٌٖ اؾاَع٘

 ، ٚشٜاد٠املٛاد أ١ُٖٝ ايتدؿـ يؿعٛب١تتذًٞ  جا١ْٜٛاي سس١ًٚيف امل تربش يف املسس١ً املتٛضط١،

 .لًٝصٟإْ٘ ٜٛدد َدزع خؿٛؾٞ ٜدزع زٜاقٝات ٚؾٝصٜا٤ ٚنُٝا٤ ٚزمبا أ٫ إ ،ٚعٞ ايط٬ب
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ًًا   ا الدروس اخلصىصًة:املىاد اليت تلجز فًً-ثان

ِ عٔ املٛاد اييت ٜهجس ؾٝٗا ٪اهلٚض ،زا٤ ٚٚدٗات ْعس عدد َٔ ايط٬بآ بعد ا٫ط٬ع ع٢ً

 :إٔ تستب بايػهٌ ايتايْٞٗا ميهٔ أؾاتكح  اـؿٛؾ١ٝايدزٚع 

 :١ا٫بتدا٥ٝ سس١ً:امل٫ًٚأ

سٌ ٙ يف غًبٗا ٜٚطاعدأٚ أ ا َا ٜكّٛ املدزع اـؿٛؾٞ بتدزٜظ ايطؿٌ مجٝع املٛادغايّب

 با٤ بكسٚز٫٠عتكاد اٯ مل ٜهٔ عٓدٙ قعـ يف بعض املٛاد سيت ٚيٛ ايٛادبات ٚاملسادع١،

 ٠ ق١ٜٛ ٚؾًب١.ا عًٞ قاعدبٓا٥ِٗ عًُّٝأضٝظ أت

 :١املتٛضط سس١ًا:املثاّْٝ

 :سس١ًيف ٖرٙ امل اـؿٛؾ١ٝاملٛاد اييت تهجس ؾٝٗا ايدزٚع 

 .ايسٜاقٝات -1

 ايًػ٘ ا٫لًٝص١ٜ. -2

 .ايعًّٛ -3

 ١ ايعسب١ٝ.ايًػ -4

 ايدزاضات ا٫دتُاع١ٝ. -5

 ثايّجا : املسس١ً ايجا١ْٜٛ:

 ٖٞ : سس١ًيف ٖرٙ امل اـؿٛؾ١ٝاملٛاد اييت تهجس ؾٝٗا ايدزٚع 

 .ايسٜاقٝات -1

 .ايؿٝصٜا٤ -2

 ا٫لًٝص١ٜ.ايًػ٘  -3

 .ايتازٜذ -4

 ايهُٝٝا٤. -5

 .اؾٝٛيٛدٝا -6

 خسٟ.أعًٞ  أٚ تتكدّ َاد٠ ايطايب أخسٟ سطب ساد١ٕ تدخٌ َٛاد أٚميهٔ 
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 اخلصىصًة: للدروس اللجىء أصباب-ا لًجثا

 يًطايب: تعٛد أضباب - أ٫ًٚ

 ايتأضٝظ يف بعض املٛاد.ـ قعـ 1

 ـ نساٖٝت٘ يًُاد٠ أٚ املدزع أٚ املدزض١.2

 ـ نجس٠ ايػٝاب.3

 ـ اٱُٖاٍ ٚعدّ تٓعِٝ ايٛقت.4

 ـ ا٫تهاي١ٝ ٚعدّ ا٫عتُاد ع٢ً ايٓؿظ.5

 ـ تكًٝد ا٭قسإ.6

 ـ ايتكسب يًُدزع يًشؿٍٛ ع٢ً دزدات عاي١ٝ.7

 ٤.ـ اهلسٚب َٔ ايكػٛط ايٓؿط١ٝ اييت ٜتعسض هلا َٔ اٯبا8

 ـ اختٝازٙ ؽؿـ ٫ ٜتٓاضب َع قدزات٘.9

 :املاد٠ ملدزع تعٛد أضباب -ثاّْٝا 

 ـ نجس٠ ْؿاب٘ َٔ اؿؿـ ٚا٭عُاٍ ٚا٭ْػط١.1

 ـ قعؿ٘ َٔ سٝح املاد٠ ايع١ًُٝ أٚ ايطسٜك١ أٚ ايػدؿ١ٝ.2

 ـ اْػػاي٘ بأعُاٍ إقاؾ١ٝ نايتذاز٠ أٚ غريٖا.3

 ـ عدّ زغبت٘ بايتدزٜظ.4

 دٛاْب ايٓكـ عٓد بعض ايط٬ب َٚساعا٠ ايؿسٚم ايؿسد١ٜ.ـ إخؿاق٘ يف انتػاف 5
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 ٕ املاد٠ ؾعب١ َٚعكد٠ َٚٔ ايؿعب ايٓذاح ؾٝٗا.أـ إغعازٙ ايطايب ب6

 ـ نجس٠ غٝاب٘ أٚ تأخسٙ.7

 ا.ـ عدّ يٝاقت٘ ؾش8ّٝ

 :ٚا٭ضس٠ يًبٝت تعٛد أضباب -ثايّجا 

 ـ اْػػاٍ أٚيٝا٤ ا٭َٛز ٚقعـ إغساؾِٗ ع٢ً أعُاٍ أبٓا٥ِٗ.1

 .تعإٚ ايبٝت َع املدزض١ يتًُظ سادات ايطايب ٚتًبٝتٗا ـ عد2ّ

 ـ َػه٬ت ا٭ضس٠ املاي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٭ضس١ٜ نايعٓـ ٚايتديٌٝ.3

 ـ تهًٝـ ا٭بٓا٤ بأعُاٍ نجري٠ َٚسٖك١ يف ايبٝت.4

 ـ املباٖا٠ بني ا٭ضس ٚدخٍٛ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ قُٔ ٖرا اجملاٍ.5

 ـ أ١َٝ ا٭بٜٛٔ.6

 از ايٛاؾد٠ اييت نسضت ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ ٚدعًتٗا قسٚز٠.ـ ايتأثس با٭ؾه7

 يًُدزض١: تعٛد أضباب - زابّعا

 ـ نجس٠ أعداد ايط٬ب يف ايؿؿٌ.1

 ٚبايتايٞ تطٝب ايط٬ب ٚاملعًُني. ،ـ قعـ إداز٠ املدزض2١

 ـ تكؿريٖا بتٛع١ٝ ايط٬ب ٚاملدزضني بأقساز ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ.3

 ٚتٛدِٝٗٗ يًُسانص ايرتب١ٜٛ. ،ايط٬ب ايكعؿا٤ـ إُٖاهلا دزاض١ ٚتتبع سا٫ت 4
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 :ٚايتعًِٝ ١ايرتبٝ يٛشاز٠ تعٛد أضباب - خاَّطا

ـ إزٖام املدزع بٓؿاب َستؿع َٔ اؿؿـ إقاؾ١ يٮعُاٍ اٱقاؾ١ٝ نايسٜاد٠ ٚايٓػاط 1

 ٚاٱغساف ع٢ً ايؿطح.

 .ادّٝد ٬ًـ اختٝاز َدزضني غري َ٪ًٖني تأ2ٖٝ

 ٞ ٚتسنٝصٙ ع٢ً اؿؿغ ٚا٫ضرتداع.ـ نجس٠ قت٣ٛ ايهتاب املدزض3

 ـ نجس٠ املٛاد ايدزاض١ٝ ٚطٍٛ ايّٝٛ ايدزاضٞ.4

 :أيًضااألصباب يذه أبزس مو ولعل 

مما تستب  ،يتشام بايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚايعايٞاعتباز فُٛع ايدزدات ٖٛ املعٝاز ايٛسٝد ي٬ -1

ُٖٝتٗا سطب فُٛع أٚؾٓؿت ايهًٝات  نرب،ثس باجملُٛع ا٭أتطت ١عًٝ٘ ٚدٛد نًٝات يًكُ

 ١يًتُٝص ا٫دتُاعٞ ْتٝذ ٠داأؾبح ايتعًِٝ أٚت ايرٟ ٜ٪ٌٖ ايط٬ب ي٬يتشام بٗا، ايدزدا

 .ع٢ًايتعًِٝ يف َساسً٘ ا٭ ١ا ملٛاؾًا ٚسّٝد٫عتُادٙ فُٛع ايدزدات َعٝاّز

١ ٚيٝا٭ ٠قٝاع ايكدزإىل  خريتٗدف يف ايتشًٌٝ ا٭ ١ات ايٓٗا٥َٝتشإْ ا٫ختبازات ٚا٫إ -2

َٚٔ َٓا مل ٜعد أَاّ ايط٬ب ض٣ٛ ت١ُٝٓ ذانس٠ اؿؿغ ، ٢ٖٚ اؿؿغ ٚا٫ضرتداع ،ًط٬بي

ٚؼكٝل اؿًِ ؾ٢ ا٫يتشام  ،ع٢ًت٪ًِٖٗ يًشؿٍٛ ع٢ً ايدزدات ا٭اييت  )ثكاؾ١ ايرانس٠(

 بهًٝات ايك١ُ.

ميإ اٱإىل  َعازف ٚعًّٛ أساد١ٜ ايتٛد٘ ٫ تطع٢، يًط٬ب ٕ املعازف ٚايعًّٛ املكد١َأ -3

ت ايط٬ب ٖٚاي١ دعً ٚبريو انتطبت املعازف قداض١، خسبٓطب١ٝ املعسؾ١ ٚتبآٜٗا َٔ شَٔ ٯ

 .ف ايٓعس عٔ َد٣ ؾش١ ٖرٙ املعازفحياؾعٕٛ عًٝٗا ٚحيؿعْٛٗا عٔ ظٗس قًب بؿس

ظٗٛز دع٠ٛ بس١٦ٜ إىل  ٕ اْتػاز ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ٜ٪د٣إنريو ؾ

ٚسٝح ٜؿٛز أؾشاب ٖرٙ  ،ْ٘ ٫ تٛدد فا١ْٝ ؾع١ًٝأباز ع٢ً اعت يًتد٢ً عٔ فا١ْٝ ايتعًِٝ،

 



11 

َٛاٍ ايدع٠ٛ إٔ َػه٬ت ايتعًِٝ ضتشٌ بؿٛز٠ تًكا١ٝ٥ أٚ غب٘ تًكا١ٝ٥ ساٍ تٛؾري بعض ا٭

يػا٤ فا١ْٝ ايتعًِٝ إميهٔ إٔ تٓذِ عٔ اييت  ٚيهٔ اٯثاز، ٚؼطني أٚقاع املدزضني، قاؾ١ٝاٱ

 ٚغاؾ١ اؿد َٔ ؾسف ايتعًِٝ.

َٔ  ٫ًدبنطبِٗ طسٜك١ ثكاؾ١ ايرانس٠ أؾ ;ْعاّ ايتعًِٝ ع٢ً طسٜك١ ايتًكني ٚاؿؿغاعتُاد  -1

 بداع.ثكاؾ١ اٱ

، عٝح ٜؿٝح ٖٛ املهٕٛ ايس٥ٝط٢ ٚايٛسٝد ؾ٢ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ١ُٖٝ املعًِأتعصٜص ق١ُٝ ٚ -2

غري  ٚقد مت ذيو ؾ٢ َٓاٖر ،أذٖإ ايط٬بإىل  ٚأؾبح ٖرا املعًِ ٖٛ ساٌَ املعسؾ١ ْٚاقًٗا

 َطٛز٠.

تهسٜظ اؿؿغ ٚايؿِ َٔ خ٬ٍ َا تبج٘ ايٛشاز٠ َٔ مناذز ي٬َتشاْات حيؿغ ايت٬َٝر َا  -3

 .ؾٝٗا َٔ أض١ً٦ ٚأدٛب١، ٢ٖٚ أنرب ساؾص ع٢ً اضتُساز ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ

ٕ ٜعٌُ ايطبٝب ؾ٢ عٝادت٘، دٕٚ أٖداز ايدضتٛز اير٣ نؿٌ اؿس١ٜ يهٌ املؿسٜني ؾ٬ ٜطٛؽ إ -4

 .املعًِ

٫ زد٠ ؾعٌ طبٝع١ٝ ملا ميٛز ب٘ فتُعٓا اؿاىل َٔ تٛدبٗات إ٢ٖ  ٕ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ َاإ -5

 .أمساي١ٝز

إٕ اٱع٬ّ طسف أؾٌٝ ؾ٢ َطاي١ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ; ؾأنجس ايؿشـ ؽؿـ ؾشؿات  -6

 يٮض١ً٦ املتٛقع١، ٚملا جيب إٔ تهٕٛ عًٝ٘ اٱدا١ٜ ايُٓٛذد١ٝ. 

ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ ٖٛ تهدع عػسات ايت٬َٝر ؾ٢ ٕ َٔ أضباب أخس٣ أبُٝٓا تس٣ َكاي١ 

د٢ْ َطتٜٛات املعسؾ١ مما ٜتؿٌ باؿؿغ ٚا٫ضتعٗاز ؾٝؿػٛا ؾٝ٘ أ٫ إ٫ٚ ٜعًِ ، ايؿؿٌ ايٛاسد

َٚع ٫ ايهؿاف، إَٗات ؾ٬ ٜبك٢ هلِ با٤ ٚا٭ضسطإ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ يًٝتِٗ دٝٛب ا٭

زد املدؿؿ١ يًتعًِٝ اشدادت نجاؾ١ عداد ايط٬ب ظُٝع َساسٌ ايتعًِٝ ٚق١ً املٛاأتصاٜد 
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ضباب تسب١ٜٛ ٚتع١ًُٝٝ ع٢ً ؾبشت املدزض١ غري قادز٠ ٭أٚتعددت ؾرتات ايدزاض١ ٚ، ايؿؿٍٛ

 ايكٝاّ مبُٗتٗا ايرتب١ٜٛ.

 :الدروس اخلصىصًة حىلالزأى الشزعى -ا رابًع

إىل  ٟٜٚ٪د ،١َايد١ٜٝٓ عٌُ بػع ٜدَس ؾهس ا٭ٚ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ

ا ع٢ً َبّٓٝ ٬ًٚتكدّ عُ ،ايتعًِٝٚ س عكٍٛ ا٭بٓا٤تدََبايؼ َٔ املاٍ َكابٌ خد١َ شا٥ؿ١  ٞتكاق

  .ش١َ ايتع١ًُٝٝإىل اضتُساز ا٭ ٟٖٚرا ٜ٪د ،ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝيف  ايتديٝظٚ ايػؼ

َؿًش١ عكٌ ا٭١َ ، ٖٚٞ ضتٗا َععِ ا٭دٜإإىل ٖدّ َؿًش١ أضاض١ٝ قّد ٟٜ٪د انُ

ؼطِٝ تًو يف  يٝكسبٛا املجٌ ;مجع١ٝ غعب١ٝ َٔ ايػٝٛزٜٔ ع٢ً دِٜٓٗ ٚٚطِٓٗ ْٚطايب بتهٜٛٔ

ٚٚقـ ٖرا ايطبام احملُّٛ يًشؿٍٛ ع٢ً  ،دزدات ايط٬بيف  ايتكدِ، ٚايعاٖس٠ ايهاذب١

َٔ مح١ً  ٫ًتؿبح ٚزق١ تعًل ع٢ً اؿا٥ط يًص١ٜٓ ٚشٜاد٠ دٝٛؽ ايعاطًني أدٝا ،غٗادات شا٥ؿ١

  .تًو ايػٗادات

ندت إسد٣ أسٝح  ،ت٪زم اجملتُع املؿس٣اييت  اـؿٛؾ١ٝ إسد٣ ايعٛاٖسإٕ ايدزٚع 

ا دزٚع دٓٝ٘ غٗسّٜ 500أدسٜت ع٢ً أيـ أضس٠ إٔ نٌ أضس٠ تتهًـ مٛ اييت  ايدزاضات

ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ايعاّ املاق٢ سؿًٛا ع٢ً دزداتِٗ يف  نُا إٔ ايعػس ا٭ٚا٥ٌ ،خؿٛؾ١ٝ

  .مبطاعد٠ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ ٚفُٛعات ايتك١ٜٛ

يف  اٛنِ بعض املدزضني تأدٜبّٝسٝح ُس ،هلر٠ ايعاٖس٠ ٟنُا إٔ ٖٓاى عد٠ قا٫ٚت يًتؿد

ٚخؿِ َستب غٗس َٔ نٌ  ،ٚؾدز سهِ مبذاشا٠ بعض املدزضني ،احملانِ ايتأدٜب١ٝ ايعًٝا

ٚقاَت ؾ١ٓ ايتعًِٝ مبذًظ ايػعب بإعداد قإْٛ يتكٓني  ،ٚتٛد١ٝ ايًّٛ ملدٜس املٓطك١ ،َدزع

ٚطايبٛا بٛقع قإْٛ ًٜصّ  ،ٜكاف تًو ايعاٖس٠يف إا يؿػٌ نٌ احملا٫ٚت تًو ايعاٖس٠ ْعّس

 ٫ٚ ،ٚمت زؾض ايكإْٛ َٔ فًظ ايػعب ،خؿٛؾ١ٝ بدؾع قسٜب١ ادزّٚض ٜٞعط ايرٟاملدزع 

  .ٝظ َٔ داْب ٚاسد ست٢ ٜتِ ع٬دٗاٚي ،ايعاٖس٠ َٔ نٌ اؾٛاْب بد إٔ ْٓعس إىل ٖرٙ
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 :إحصاءات حىل الدروس اخلصىصًة-ا خامًض

 ٟ،اجملتُع املؿسيف  ثازعٔ تًو اٯ َٞعٗد ايتدطٝط ايكَٛيف  ا مت عٌُ دزاض١َٚ٪خّس
يًتعب١٦  ٟٖٚٓاى بٝاْات يًذٗاش املسنص ٟ،اؿكسٞ ٚٚتكازب سذِ اٱْؿام بني ايكطاع ايسٜؿ

عٔ أثس ايطٝاضات اٱؾ٬س١ٝ عًٞ اٱْؿام ا٫ضت٬ٗنٞ يف ايعا١َ ٚاٱسؿا٤ يف عح عٌُ 
ّ شاد يف املٓاطل 2000%، ٚيف ض١ٓ 58َؿس، ٚذنست إٔ ْطب١ ايدزٚع شادت سٛايٞ 

%; يريو عًٝٓا ايبشح عٔ بعض ايتذازب يف بعض قاؾعات َؿس قد 350اؿكاز١ٜ بٓطب١ 
 ذِ اٱْؿام.سككت لاّسا، ْٚدزضٗا ٚماٍٚ إٔ ْؿِٗ، ْٚطتؿٝد َٓٗا يتكًٌٝ س

-61أعدٖا َسنص املعًَٛات يف فًظ ايٛشزا٤ املؿسٟ إٔ َا بني أخس٣ نػؿت دزاض١ ٚ
% َٔ ط٬ب املدازع يف ايطٓٛات ايدزاض١ٝ املدتًؿ١ حيؿًٕٛ ع٢ً دزٚع خؿٛؾ١ٝ، 77

ٚقايت ايدزاض١ اييت أٚزدت ف١ً )املؿٛز( اؿه١َٝٛ يف عددٖا ايؿادز يف أًٍٜٛ /ضبتُرب 
ٚاييت مشًت أيـ أضس٠ َؿس١ٜ إٔ َطت٣ٛ إْؿام ا٭ضس٠ ع٢ً ايدزٚع ّ خرب عٓٗا، 2015

اـؿٛؾ١ٝ ُٜعادٍ سٛايٞ تطعني د٫ّٚزا غٗسّٜا يف سني إٔ ٖرا ايسقِ ميجٌ ايدخٌ ايػٗسٟ 
% َٔ ايط٬ب يف 50يًعدٜد َٔ ا٭ضس، ٚإٔ ايدزٚع تهجس يف املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف سني تبًؼ 

 املسس١ً ا٫بتدا١ٝ٥. 

إٔ ْطب١ َٔ ٜأخرٕٚ دزّٚضا خؿٛؾ١ٝ تصٜد أٚ تكٌ ٚؾًكا ملطت٣ٛ إىل  ١ٚأغازت ايدزاض
% َٔ ا٭ضس ؾاسب١ ايدخٌ ا٫قتؿادٟ 61َدِخٌ ا٭ضس٠; ؾؿٞ سني تكٌ ايٓطب١ إىل سٛايٞ 

% َٔ 99% يف ا٭ضس ذات ايدخٌ املستؿع، ٚإٔ ايٓطب١ ايه١ًٝ تكازب 77إىل  املٓدؿض تصٜد
  ٜعد َعرّبا عٔ قعـ َطت٣ٛ ايطايب. ايط٬ب، نُا إٔ اٱقباٍ ع٢ً ايدزٚع مل

َٛز ٚيٝا٤ ا٭أدساٙ َسنص املعًَٛات مبذًظ ايٛشزا٤ َع ع١ٓٝ َٔ أ٣ أٚؾ٢ اضتط٬ع يًس

َٔ ظاٖس٠  ٢ تعاْٞؾ٢ َساسٌ ايتعًِٝ قبٌ اؾاَع أبٓا٤يدٜٗا ضس اييت َٔ ا٭ %60ٕ إىل أ غازأ

نجس حيؿٌ ع٢ً دزٚع خؿٛؾ١ٝ أٚ أ يدِٜٗ ابٔ ضس% َٔ ا٭37ٚإٔ  ،ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ

 ا.دٓٝ٘ غٗسّٜ 100قٌ َٔ أتٓؿل 
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ٚنػـ ، %35ا مٛ دٓبٗا غٗسّٜ 250إىل  100تٓؿل َا بني ضس اييت بُٝٓا بًػت ْطب١ ا٭

ٕ أٚ ،اؾاَع٢ ؾ٢ َسس١ً ايتعًِٝ قبٌ أبٓا٤ؾ٢ يدٜٗا  ضسمجاىل ا٭إَٔ  %55ٕ أا٫ضتط٬ع عٔ 

% َٔ إمجايٞ ايط٬ب 48سس١ً ا٫بتدا١ٝ٥ تبًؼ ٕٛ ع٢ً دزٚع ؾ٢ املًْطب١ ايط٬ب ايرٜٔ حيؿ

بُٝٓا تبًؼ ْطب١ ايط٬ب ايرٜٔ حيؿًٕٛ  ،% يف ا٫بتدا١ٝ٥ ا٭شٖس41١ٜٚ ،يف املسس١ً ا٫بتدا١ٝ٥

% 83نُا إٔ  ،%50ٚاٱعداد١ٜ ا٭شٖس١ٜ  ،%59ع٢ً دزٚع خؿٛؾ١ٝ يف املسس١ً اٱعداد١ٜ 

% يف 45إىل  بُٝٓا تؿٌ ايٓطب١ ،ٛؾ١َٝٔ ايط٬ب يف ايجا١ْٜٛ ايعا١َ حيؿًٕٛ ع٢ً دزٚع خؿ

 ايجا١ْٜٛ ا٭شٖس١ٜ.

% َٔ ايط٬ب ايرٜٔ ٜدزضٕٛ يف َدازع 55نُا أندت ْتا٥ر ا٫ضتط٬ع أّٜكا إٔ 

% َٔ ايط٬ب باملدازع ايتذسٜب١ٝ ع٢ً دزٚع 53ٚ ،سه١َٝٛ حيؿًٕٛ ع٢ً دزٚع خؿٛؾ١ٝ

 %.44خؿٛؾ١ٝ، بُٝٓا تبًؼ ايٓطب١ يف املدازع اـاؾ١ 

 ة:شللاملعاجلة احللىمة املصزية هلذه م-ًصا صاد

ٚنإ َٔ قا٫ٚت اؿه١َٛ املؿس١ٜ حملازب١ َٔ أمستِٗ "َاؾٝا ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ" ٚؾًت 
سد قان١ُ بعض املدزضني، ٚغًل ايعدٜد َٔ املسانص اـاؾ١ يًدزٚع، ٚيهٔ دٕٚ دد٣ٚ، 

ّ مبذاشا٠ 2004َازع أغٗسٖا سهِ ضابل يًُشه١ُ ايتأدٜب١ٝ ايعًٝا مبذًظ ايدٚي١ يف آذاز / 
َدزّضا، ٚخؿِ غٗس َٔ َستب نٌ َدزع، ٚتٛدٝ٘ ايًّٛ ملدٜسٜٔ بإداز٠ )أبٛ نبري(  24

ايتع١ًُٝٝ مبشاؾع١ ايػسق١ٝ )غسم ايكاٖس٠( بعدَا تبني مبصاٚي١ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ باملدايؿ١ 
 يكساز ٚشٜس ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ.

ٛؾ١ٝ يًط٬ب َكابٌ أدس خازز ٚقد أندت احمله١ُ يف سٝجٝات سهُٗا إٔ ايدزٚع اـؿ
امل٪ضط١ ايتع١ًُٝٝ، ٜٚعٝد عٔ إغساف ايدٚي١ أؾبشت أخطس ايعٛاٖس ع٢ً اجملتُع، ٚتعٛم 
خطط ايدٚي١ َٚتطًًبات اجملتُع يف ايتشدٜح ٚايتطٜٛس املطتُس يًتعًِٝ، ٚإٔ ايدزٚع 

يف ضبٌٝ تٛؾري  اـؿٛؾ١ٝ تعُل َعاْا٠ ا٭ضس٠ املؿس١ٜ، ٚؼًُٗا أعبا٤ إقاؾ١ٝ ٫ طاق١ هلا بٗا
 .ؾسف َتهاؾ١٦ ٭بٓا٥ِٗ يف ايتعًِٝ، ٚاؿؿٍٛ ع٢ً أزؾع ايػٗادات ايع١ًُٝ
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َسنّصا يًدزٚع اـؿٛؾ١ٝ عاّ  37دزاض١ سٍٛ ٖرٙ ايعاٖس٠ أند ؾٝٗا أْ٘ مت إغ٬م 
، ٚيهٓ٘ دعا يٛقؿ١ َع ٖرٙ ايعاٖس٠، سٝح جيب َعسؾ١ أضبابٗا ٚايعٌُ ع٢ً ايككا٤ 2004

ًَٝاز  1.5َٔ ايهتاب اـازدٞ ايرٟ ٜهًـ ا٭ضس املؿس١ٜ أنجس َٔ عًٝٗا خاؾ١ أْٗا بدأت 
 دٓٝ٘. 

 الدروس اخلصىصًة:الهامجة عو  تلالاملش-ا بًعصا

إٕ ظاٖس٠ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ تكًٌ َٔ قدز٠ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ ع٢ً ا٫ستؿاظ بجك١ ايطًب١  -1
  .باملدزض١ نُ٪ضط١ تع١ًُٝٝ تٗدف إىل تأد١ٜ زضايتٗا ع٢ً انٌُ ٚد٘

ٚإمنا ٖٞ َػه١ً عاْت ٚتعاْٞ َٓٗا بًدإ  ،تطبب أعبا٤ اقتؿاد١ٜ َرتتب١ ع٢ً أٚيٝا٤ ا٭َٛز -2
 َتعدد٠ مبا يف ذيو ايدٍٚ ايعسب١ٝ.

إٕ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ تعد أِٖ املػه٬ت اييت تٛاد٘ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يف َؿس، ٚاييت  -3
  .يف ايطٛم ايطٛدا٤( ٜطًل عًٝٗا ايبعض ايتعًِٝ يف ايطٛم املٛاش١ٜ أٚ )ايتعًِٝ

إٕ ظاٖس٠ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ اضتػست بني ٬َٜني ايط٬ب َٔ ايسٚق١ ٚست٢ اؾاَع١،  -4
ٖٚٓاى عٛاٌَ عدٜد٠ أدت إىل اْتػاز ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ، َٓٗا ايٓعاّ ايتعًُٝٞ يكا٥ِ ع٢ً 

 .أضاع املؿاق١ً بايدزدات بني ايط٬ب، ٚزغب١ عا١َ يف ٚؾٍٛ أبٓا٥ِٗ إىل نًٝات ايك١ُ

قعـ املطت٣ٛ ايعًُٞ يًُدزضني، ٚاْعداّ دخٌ املدزع املادٟ ايكا٥ِ ع٢ً زاتب ٫ ٜهؿٝ٘  -5
 .ٖٛ ٚأ٫ٚدٙ

اْتػاز ايػؼ يف َساسٌ ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ، سٝح أؾبشت ٖٓاى عد٠ أْٛاع َٔ ايػؼ، َٓٗا  -6
 .ايػؼ اٱدبازٟ، ٚايػؼ اؾػسايف، ٚايػؼ ايط٬بٞ، ٚايػؼ ايٛشازٟ ٚايػؼ املأدٛز

دّ إظٗاز ايٓتا٥ر اؿكٝك١ٝ يًُدازع نُا إٔ ْعِ ا٫َتشاْات اؿاي١ٝ تػذع ع٢ً إىل ع -7
 .ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ نُا إٔ نتاب ايٛشاز٠ ضاعد ع٢ً اْتػاز ايهتب اـازد١ٝ

إٔ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ هلا آثاز ضًب١ٝ ع٢ً ايتًُٝر ٚاملدزع، ٚنُا إٔ هلا أثّسا ضًبّٝا ع٢ً  -8
اجملتُع ٚا٭ضس٠، سٝح ت٪دٟ إىل اضتٓصاف املٛازد ٚعدّ ا٫ضتكساز داخٌ ا٭ضس٠ ٚاجملتُع، 
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ٚأؾبشت ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ ظاٖس٠ عٓد ايط٬ب تػهٌ َؿدّزا يًكًل ٭ٚيٝا٤ ا٭َٛز، 
 .ٛيني يف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝٚايطًب١، ٚاملط٦

ْٗا ٫ تتٝح يًطًب١ ايؿسف املتهاؾ١٦ َٔ ايٓاس١ٝ إتػهٌ ٖرٙ ايعاٖس٠ خطٛز٠ نبري٠ َٔ سٝح  -9
ايتشؿ١ًٝٝ ٚت٪ثس ع٢ً ضًٛنِٗ إذ تبعدِٖ عٔ اؾٛ ايؿؿٞ ٚاملػازن١ اؾُاع١ٝ يف دزٚع 

 .املدزض١

دٗٛد بػس١ٜ اخت٬ٍ يف ٜٓذِ عٔ ٖرٙ ايعاٖس٠ قٝاع يف َدخ٬ت ايتعًِٝ َٔ أَٛاٍ ٚ -10
 ايتٛاشٕ.

 الدروس اخلصىصًة يف املًشاى:-ا ثامًه

 ضًبٝات ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ: -أ٫ًٚ 

 ػعٌ ايطايب اتهايّٝا ٚؼذِ قدزات٘ ايعك١ًٝ. -1

 إٖداز ايٛقت. -2

أٚ إمياّْا َِٓٗ بعدّ دد٣ٚ  ،نجس٠ غٝاب ايط٬ب بطبب اٱزٖام ْتٝذ١ هلرٙ ايدزٚع -3

 ايرٖاب يًُدزض١.

 ّْٛ ايطايب أٚ نطً٘ ٚمخٛي٘ داخٌ ايؿؿٌ. -4

َػاغب١ ايط٬ب ملعًُِٝٗ بػ١ٝ ؾسؾِٗ عٔ إنُاٍ ايػسح ٱغاظ١ ش٥٬َِٗ ايرٜٔ ٫  -5

 ٜدزضٕٛ دزٚع خؿٛؾ١ٝ.

نجس٠ ا٭عبا٤ املاد١ٜ ع٢ً أضس٠ ايطايب خؿّٛؾا عٓدَا ٜهٕٛ يدٜٗا أنجس َٔ ابٔ أٚ اب١ٓ  -6

 ٜدزضٕٛ دزٚع خؿٛؾ١ٝ.

 دزض١ نُ٪ضط١ تسب١ٜٛ ٚتع١ًُٝٝ.تسادع أ١ُٖٝ امل -7

 ايٛقٛع ؾسٜط١ يًٓؿب ٚا٫ستٝاٍ َٔ قبٌ َدزضني غري َتدؿؿني. -8
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تجبٝط املعًِ ٚخٝب١ أًَ٘ سُٝٓا ٜػاٖد ط٬ب٘ َٓؿسؾٕٛ عُا ٜكٍٛ ٚزمبا ؾازس١ أسدِٖ  -9

 قا٬ً٥: ٫ تتعب ْؿطو ضٝعاد يٓا غسح ٖرا املٛقٛع ٚزمبا ٖرا املطا٤.

 ايبٝت ٚاملدزض١.تدٖٛز ايع٬ق١ بني  -10

 تطسٜب ا٭ض١ً٦. -11

 بٝع ا٭ض١ً٦. -12

 ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ: اتإجيابٝ -ثاّْٝا 

عٓدَا ْكٍٛ إٕ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ ظاٖس٠ غري ؾش١ٝ ٚضًٛى ض٧ٝ ًٜذأ إيٝ٘ بعض 

ايط٬ب ٚايطايبات ؾإٕ ذيو ٫ ٜعين أْٗا يٝظ هلا إجيابٝات ٚيٝظ هلا ؾا٥د٠ َطًكؿا يهٔ 

أنجس َٔ اٱجيابٝات ٜٚؿازم نبري ٚسُٝٓا تطػٞ ايطًبٝات ع٢ً اٱجيابٝات  املكؿٛد إٔ ايطًبٝات

 ٭َس َا ْكٍٛ إْ٘ غري َؿٝد.

 أَا أبسش إجيابٝات ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ ٖٞ:

 املس١ْٚ عٓد اختٝاز املدزع ٚايصَإ ٚاملهإ. -1

 َساعا٠ ايؿسٚم ايؿسد١ٜ بني ايط٬ب. -2

 تأٜٝد َٚعازق١ ايط٬ب يًدزٚع اـؿٛؾ١ٝ:

ٚزمبا ٜسدع  ،ٚيرا ْطتٓتر إٔ ايػايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ ايط٬ب ٜ٪ٜدٕٚ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ

ذيو إىل زغبتِٗ يف اؿؿٍٛ ع٢ً َعدٍ َستؿع ٜ٪ًِٖٗ يدخٍٛ نًٝات أٚ داَعات َع١ٓٝ، أَا 

ا٭ب ؾعٓدَا ٜسضب ابٓ٘ ؾإْ٘ ٜؿبح َجٌ ايػسٜل ايرٟ ٜبشح عٔ ايٓذا٠ ٜٚتعًل بأٟ غ٤ٞ 

ٚيرا َٔ ايؿعب إٔ ْكٓع اٯبا٤ بكسز ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ، ٚبايتأنٝد  ٜكرتب َٓ٘ أٚ ٬َٜظ ٜدٙ

أِْٗ ضٝ٪ٜدْٚٗا ٚزمبا ٫ ٜكبًٕٛ ايٓكاؽ ؾٝٗا أسٝاّْا، ٚيهٔ ٖرٙ ايٓعس٠ ضتتػري عٓد ٚدٛد بدٌٜ 
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َٓاضب ناملسانص ايرتب١ٜٛ ٚا٫ٖتُاّ بٗا ٚتطٜٛسٖا ٚتعصٜص إجيابٝاتٗا َٚعاؾ١ ضًبٝاتٗا، ٚأَا إٔ 

عازق١ ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ َع غٝاب ايبدٌٜ املكتٓع ؾؿٞ ذيو غ٤ٞ َٔ عُد ْطايب اٯبا٤ مب

 ايتعكٌ َٚجاي١ٝ غري يًتطبٝل ع٢ً أزض ايٛاقع.

  :حلل املشللة احللىل واملفاتًح-وأخرًيا تاصًعا 

 باٯتٞ: ٞع٢ً ايٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٝٗا ايدزاض١ ٚايبشح ْٛؾ ااعتُاّد

ا ٚتسبّٜٛا يف أنادميّٝ ٚاملًٖٛني املتدؿؿني املعًُني بتٛؾريٚايتعًِٝ  ١ايرتبٝ ٚشاز٠ تكّٛ إٔ -1

 .املدازع

ع٢ً نؿا٤ َِٓٗ يتػذعِٗ ٚايتعًِٝ ع٢ً تطٜٛس ْعاّ اؿاؾص خاؾ١ ا٭ ١ايرتبٝ إٔ تعٌُ ٚشاز٠ -2

 برٍ اؾٗد.

ٚايتعًِٝ َٚسنص ايبشٛخ ايرتب٣ٛ بعٌُ دزاضات ملعسؾ٘ أضباب  ١ايرتبٝ ٚشاز٠ تكّٛ إٔ -3

 دزّٚضا.هلا  ١ؾ٢ املٛاد اييت حيتاز ايطًبقعـ ايطًب١ 

بٗدف ايتعسف ع٢ً  املدازع تكدَٗا اييت ١ايتكٜٛ سؿـ يرباَر ١تكٛميٝ دزٚع عٌُ -4

 ؾاعًٝتٗا.

 ٚاملعسؾ١ ايبشح ع٢ً تعتُد عٝح ٚايػٗادات، يًٓكٌ اتَتشاْا٫ ْعاّ يف ايٓعس ٜعاد إٔ -5

 ايع١ًُٝ. ٚاملٗازات ٚايدزا١ٜ

املطتُس قبٌ بدا١ٜ ايعاّ ايدزاض٢ بٛقت ناف ع٢ً املٓاٖر ٚاملكسزات تدزٜب املعًُني  -6

 .اؾدٜد٠

 ٖٚرٙ ٚخازدٗا املدزض١ داخٌ اـؿٛؾ١ٝ ايدزٚع ٜػذع َٔ يهٌ ؾع١ًٝ غدٜد٠ قاضب١ -7

 .أّٜكا َسٙأ ٚٚيٞ ايطايب تػٌُ بٌ املدزض١ إداز٠ ٫ٚ ٚسدٙ املدزع تػٌُ ٫ احملاضب١
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 املرانس٠ ٚطسم ايٓؿظ ع٢ً ا٫عتُاد نٝؿ١ٝ عٔ ايط٬ب ٱزغاد باملدازع ْدٚات عكد -8

 َٔ املطتُس ٚا٫ط٬ع ٚايتؿٛم ٚاملرانس٠ ايعًِ سب ٚتعًُِٗ ايٛقت تٓعِٝ ٚنٝؿ١ٝ ،ايؿشٝش١

 ؾكط. َتشإا٫ دٌأ َٔ ٚيٝظ ايعًِ دٌأ

 دزّٚضا. ٜتًكٛا مل ايرٜٔ خاؾ١ ادزاضّٝ املتؿٛقني ايط٬ب تػذٝع -9

 ذّٖٓٝا ٚعكًّٝا. املتؿتش١ ١ْؿعاىل يتهٜٛٔ ايػدؿٝاملٗين يًُعًِ ا٫إٔ ٜهٕٛ ظاْب ايُٓٛ  -10

 .بٗا بايعٌُ املدزضني نٌ دبازإٚ ،هلا ناؾ١ٝ دعا١ٜ ٚعٌُ ،املدزض١ٝ اجملُٛعات تػذٝع -11

 ٕ.َٛتؿسغ ٛي٦َٕٛط ٚهلا ٚإدازّٜا َايّٝا َعني ْعاّ هلا ٜهٕٛ ٚإٔ -12

 ايعكٍٛ. تٓػط ٭ْٗا املدازع داخٌ با٭ْػط١ ٖتُاّا٫ -13

 عداد١ٜ.ٚاٱ ا٫بتدا١ٝ٥ ايػٗادات َجٌ إقًُٝٝا ١ايعاَ ١ايجاْٜٛ اتاَتشاْ دعٌ -14

 ايٓؿا٥ح يط٬بٓا: ْٚطٛم تًو

َّ 28بعد  ٠خيتؿٞ َٔ ايرانسمما تكس٩ٙ بدٕٚ عصّ ايترنس   ٜتبدس تطُع٘ مما %90، ٚا َٔ قسا٤تٜ٘ٛ

َّا 14 بعد ايرانس٠ َٔ  طسٜك١ يف قؿٛز عٔ ٜٓتر ايٓطٝإ % 90َٔ، ٚمساع٘ َٔ ؾكط ٜٛ

 .ا٫ضترناز

 تٓكطِ ايرانس٠ َٔ سٝح ايك٠ٛ إىل :أْٛاع ايرانس٠: 

 َستب نٌ إ٫ إيٝٗا ٜدخٌ ٫ ،ا٭دٌ ط١ًٜٛ ايساضد١ ايرانس٠ ٖٚٞ: ١ايرانس٠ ايرٖبٝ -1

 ٜٚعٝؼ. ٜبك٢ ؾإْ٘ دخٌ; ٚيٛ ،َؿّٓـ

 ايؿصع أٚ ايؿسح غدٜد٠ ا٭سداخ :َجٌ ،بطسع١ تتبدساييت  ايرانس٠ ٖٚرٙايص٥بك١ٝ:  ايرانس٠ -2

 بٗا. اٱَطاى ٜطٌٗ ٫ ايص٥بل طبٝع١ ٚهلا يٓا،
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 أَٛزْا يف ْطتعًُٗا ٖٚرٙ ،ٚايطريإ ايتبدس ضسٜع١ ا٭دٌ قؿري٠ أٚايطٝاز٠:  ايرانس٠ -3

 تهتطب بإٔ َسٖٕٛ ايٓذاح إىل ، ٚطسٜكوقؿري٠ َٓاقػ١ أٚ طبٝعٞ َٓعس َػاٖد٠ َجٌ ايطسٜع١

 دؾع بطسم ٚاٱملاّ ايرتنٝص ع٢ً ايكدز٠ ٖٛ ٖرا إىل ايطسٜل ٚأٍٚ ،ايرٖب١ٝ ذانستو ٤ٌَ َٗاز٠

 ا٭دٌ. ط١ًٜٛ ايرٖب١ٝ ايرانس٠ إىل املعًَٛات

 ايرانس٠: أعدا٤

 ش١َٝٓ ؾرتات ع٢ً ترنسٖا أٚ َع١ٓٝ، َع١ًَٛ اضتدداّ ٜتِ مل إذا ا٫ضتعُاٍ: عدّ - ا٭ٍٚ ايعدٚ

 املع١ًَٛ ٖرٙ ترنس ٜٚؿبح ،اتدزجيّٝ تكعـ ايعؿب١ٝ اـ٬ٜا بني ايعؿب١ٝ املطازات ؾإٕ َع١ٓٝ،

 ترنسٖا. أٚ اضتعُاهلا يعدّ اؿاٍ بطبٝع١ ٚتؿكد ،ممهٔ غري

 ايرٖين ايػسٚد ٚحيدخ ا٫ْتباٙ، إبدا٤ يف ايؿػٌ أغهاٍ أسد ٖٛ ايرٖين: ايػسٚد - ايجاْٞ ايعدٚ

 بايرتنٝص ايرٖين ايػسٚد َكا١َٚ ؾشاٍٚ ايٝكع١، أس٬ّ يف اضتػساقٓا أٚ َا، بأَس اْػػايٓا ساٍ يف

 ؾعاي١. بؿٛز٠ ايطًب١ بك١ٝ َع ٚاملػازن١ ايػسح يف

 باٯتٞ: عًٝو ا٭عدا٤ ٖ٪٤٫ َٔ تتدًـ ٚيهٞ

 بأضًٛبو. املٛقٛع غسح ع٢ً قادّزا جيعًو ايرٟ اؾٝد ايؿِٗ -أ

 املٛقٛع. ٖرا يف اعامًل ْؿطو تتدٌٝ بإٔ ايصٚاٜا كتًـ َٔ ايتشًٌٝ -ب

 سٝاتو َٔ أٚ غريٙ أٚ املٓٗر ْؿظ َٔ َطبًكا َعسٚؾ١ أخس٣ َعًَٛات َع املع١ًَٛ زبط -ز

 ٚايطُا٤ ٚايكُس ايػُظ عٔ ايهسِٜ ايكسإٓ يف قسأت مبا ؾًه١ٝ َعًَٛات دزاض١ زبط: َجٌ

 ٚا٭زض.

 ايرانس٠: َع يًتعاٌَ َباد٨ عػس٠ إيٝو(  ايسبط – ايتشًٌٝ – ايؿِٗ)  اٯت١ٝ اـطٛات ٚٱتكإ

 تعًُٗا ضسع١ ع٢ً اأنّٝد ساؾّصا ٜعترب املاد٠ تعًِ إىل ؾا٫غتٝام :ٚاحملؿص املػٛم ا٫ٖتُاّ -1

 َطتش١ًٝ. غب٘ امل١ُٗ تهٕٛ ٚبدْٚ٘
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 سؿع٘ جيب َا اْتداب ٚعًٝو ا،غ٦ّٝ ترنس ؾًٔ ن١ًُ نٌ ترنس ع٢ً أؾسزت يٛ :ختٝازا٫ -2

 املطتدمي١. ايرانس٠ أعُام إىل يدؾع٘ َٓٗا

 يف تطاعدٙ ا٭ؾػس أخٝو َع ط١ًٜٛ َد٠ ػًظ قد) ذيو ع٢ً َجاٍ :ايترنس ع٢ً اي١ٝٓ عكد -3

 ٭ْ٘ ٚذيو ،٫ ٚأْت حيؿع٘ ٖٛ ايٓٗا١ٜ ٚيف ،املسات عػسات َع٘ ٚتهسزٙ تكس٩ٙ ٚقد ،ْػٝد سؿغ

 .(تعكدٖا مل ٚأْت حيؿغ إٔ ع٢ً اي١ٝٓ عكد

 املهتب١ إىل ٚذٖابو ٚاجمل٬ت ايؿشـ قسا٤تو عتربت ؾ٬: ا٭ضاض١ٝ املعًَٛات خًؿ١ٝ -4

 .ملعًَٛاتو ٚإثسا٤ ايعًِ تتًك٢ بٗا اييت يًػتو إثسا٤ ؾٗٞ ;يًٛقت َكٝعات

 ترنسٙ عًٝو ٜطٌٗ َا مبٓطل ترنسٖا عًٝو جيب اييت املع١ًَٛ تستٝب ساٍٚ :املعرب ايتٓعِٝ -5

 ٖٚٞ ،ؼؿعٗا ست٢ ٚتهسزٖا; تكس٩ٖا تعٌ إٔ ٖٛ ٖرا عٔ ايبدٌٜ ٭ٕ أخس٣; َس٠ ضسدٖا يتعٝد

 طسٜك١ أٟ ايطسٜك١ ٖرٙ إىل ٪ًٕٜٚذ اؾُٝع يٮضـ ٚيهٔ ،يًٛقت َٚكٝع١ ٚفٗد٠ مم١ً طسٜك١

 ايتهساز.

 ع٢ً املع١ًَٛ إيكا٤ إعاد٠ ساٚيت ؾًٛ ;ايدا١ُ٥ ايرانس٠ إىل ايٓكٌ طسم ألح َٔ ٖٛ: اٱيكا٤ -6

 يف أنرب ثك١ ٜٚعطٝو ،ايرانس٠ يف أنرب عًُكا ٖرا ؾطٝكٝـ بأضًٛبو; غريى ع٢ً أٚ ْؿطو

 املاد٠. َٔ متهٓو

 يف ايرانس٠ إىل املع١ًَٛ تؿٌ ست٢ دقٝك١ عػس٠ ٚمخظ ثٛإ مخظ :يًرانس٠ ايٛؾٍٛ شَٔ -7

 َسانص يف ٜجبتٗا ؾٗرا ;َباغس٠ تًكٝٗا بعد بايهتاب١ ٚإَا ،باٱيكا٤ إَا ٜهٕٛ ٚيتجبٝتٗا ،ٚضسع١ أَإ

 ايعؿب١ٝ. املذ

 دقا٥ل. مخظ ٚايساس١ دقٝك١ ٚمخطني مخّطا تتذاٚش ٫ بؿرت٠ ٜٓؿح :املٛشع ايتدزٜب -8

 ٜتعاٌَ اٯخس ٚايٓؿـ ،ٚا٭زقاّ ايهًُات َع ايبػسٟ املذ ْؿـ ٜتعاٌَ :املس٥ٞ ايتعبري -9

 يف – ؾأْت ؾكط ٚأزقاّ نًُات ١٦ٖٝ يف ذانستو يف َعًَٛاتو بهٌ استؿعت ؾًٛ ايؿٛز; َع
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 ايسضّٛ َٔ َصٜر إىل َع١ًَٛ نٌ ؼٍٛ إٔ ؾشاٍٚ ايعك١ًٝ; قدزاتو ْؿـ تطتددّ – ايٛاقع

 ٚايهًُات.

 ضابك١ َٚعًَٛات اؾدٜد٠ املع١ًَٛ بني ايع٬ق١ تٛطد إٔ ٚادبو: ٚايتداعٞ ا٫قرتإ -10

ّْٛا بٗا ٚتكرتٕ َعٗا ؾتطهٔ ذانستو; يف َٛدٛد٠  تعٌُ ايك٠ٛ َتصاٜد٠ َػٓاطٝط١ٝ ْكط١ اَّع يته

  ٜٚٓط٢. خيط٧ نإْطإ ٚايطايب ،ٖٚهرا يٮخس٣ اؾدٜد٠ املعًَٛات درب ع٢ً

 تٞ: باٯ ايٓطٝإ عًٝو َػه١ً ٚيع٬ز

 أْت ايك٬ي١ ٖٚادٟ ايكاي١ زاد ايدعا٤: )ايًِٗ َٔ ٚاٱنجاز -ٚدٌ عص - باهلل ا٫ضتعا١ْ -1

 (.ٚؾكًو عطا٥و َٔ ؾإْٗا ٚضًطاْو بكدزتو قاييت عًٞ أزدد ايك٬ي١ َٔ تٗدٟ

 ايعبادات. َٚكاعؿ١ ٚايتٛب١ ا٫ضتػؿاز َٔ باملصٜد اهلل َع املؿاؿ١ -2

 عُٝت. نًت إذا ايكًٛب ٭ٕ املػسٚع١; بايٛضا٥ٌ ايٓؿظ عٔ ايرتٜٚح -3

 ا٫ضرتداع. ع٢ً املع١ٓٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايٛضا٥ٌ ٚاملًدؿات باملرنسات ا٫ضتعا١ْ -4

 .قّس َبُنِت َٚا ،ؾّس َغُسِؿ َا: "قٌٝ ؾكد ٚزم يف ا٫ضترناز أثٓا٤ ايتًدٝـ -5

 ٚإيٝو بعض ايٓؿا٥ح ا٭خسٟ: 

 املعًَٛات. تجبٝت ع٢ً ٜطاعد ٫ ايتعب ٭ٕ َسٖل; ٚأْت ترانس ٫ -1

، يًساس١ ؾرتات أخر بدٕٚ ٚحيؿعٕٛ ْعاّ بػري املرانس٠ َٛاد يف ٜٓتكًٕٛ ايط٬ب َٔ نجري -2

 َػ١ٖٛ. ٚتؿبح املعًَٛات تتداخٌ ٚبريو

 املعًَٛات. تجبٝت ع٢ً ٜطاعد َتؿاٚت١ ؾرتات يف املسادع١ َع اؿؿغ تهساز -3

ُّا ساٍٚ يريو يًٓطٝإ داؾع ٖٞ املرانس٠ أثٓا٤ املكطسب١ ايٓؿط١ٝ سايتو -4  َٔ ايتدًـ دا٥

 َطتكّسا. تهٕٛ ست٢ بأٍٚ ٫ًأٚ َػانًو

 



23 

 ايٓطٝإ. ملكا١َٚ ا٭ضاض١ٝ ايعٛاٌَ َٔ ٚا٫ْتباٙ ايرتنٝص -5

 ايكعٝؿ١. ٚايرانس٠ ايٓطٝإ أضاع ٖٛ ٚاٱُٖاٍ ايرتى -6

 تٓطٞ. ٚاملعاؾٞ سيت ٫بتعد عٔ ايرْٛب ٚأخرّيا ا -7

الطالب واملعلم واملدرصة )كل مو الدروس اخلصىصًة نتطزق لدور ظايزة وللحد مو انتشار 

 :(والبًت واإلعالم

 دٚز ايطايب: -٫ًأٚ

 .رانس٠ أٍٚ بأٍٚتٓعِٝ ايٛقت ٚامل -1

 ايػٝاب.أٚ  ا٫ْتعاّ يف ايدزاض١ ٚعدّ ايتأخس -2

 ايكدزات املتاس١.ايجك١ بايٓؿظ ٚا٫ضتؿاد٠ َٔ  -3

 تبًٝؼ املدزض١ عٔ أٟ َدزع َٔ َدزضٝٗا ٜكدّ دزّٚضا خؿٛؾ١ٝ. -4

 دٚز املعًِ: -ثاّْٝا

 اٱعداد اؾٝد يًدزع. -1

 اضتػعاز املط٦ٛي١ٝ. -2

 َساعا٠ ايؿسٚم ايؿسد١ٜ ٚتًُظ سادات ايط٬ب. -3

 .َادت٘أٚ  ايبعد عٔ ا٭ضايٝب غري ايرتب١ٜٛ اييت تٓؿس ايطايب َٔ املدزع -4

 تٛع١ٝ ايط٬ب ٚتٛدِٝٗٗ يًطسم ايط١ًُٝ ي٬ضترناز. -5

 دٚز املدزض١: -ثايّجا

 ايتٛع١ٝ مبكاز ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ. -1
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 ايسؾع ٱداز٠ ايتعًِٝ عٔ أٟ َدزع ميازع ايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ. -2

 ا٫عتٓا٤ باختٝاز َدزضٞ ايؿـ ايجايح ايجاْٟٛ. -3

 اٱزغاد ايط٬بٞ.ا٫ٖتُاّ مبطتٜٛات ايط٬ب ٚتؿعٌٝ دٚز  -4

 َٚعاؾ١ َاٜتكح َٔ ضًبٝات. ا٫ٖتُاّ باملسانص ايرتب١ٜٛ -5

 دٚز ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ: -زابّعا

عٔ ايدزٚع  ٬ًتكِٝٝ ٚتكِٜٛ ٚتطٜٛس املسانص ايرتب١ٜٛ َٚسادع١ أضعازٖا يتؿبح بدٜ -1

 اـؿٛؾ١ٝ.

 تطٜٛس١ٜ.ا٫عتٓا٤ باختٝاز َدزضٞ املٛاد ايع١ًُٝ ٚؾكًِٗ بدٚزات  -2

 إعاد٠ ايٓعس مبشت٣ٛ ايهتاب املدزضٞ. -3

 إعاد٠ ايٓعس بٓؿاب املعًِ َٔ اؿؿـ. -4

 خؿض أعداد ايط٬ب داخٌ ايؿؿٌ. -5

 اختٝاز َدٜسٜٔ أنؿا٤ ٚإؿاقِٗ بدٚزات َتدؿؿ١. -6

 :دٚز ايبٝت -خاَّطا

 ٚاملسغد ايط٬بٞ. تٛطٝد ايع٬ق١ بني ايبٝت ٚاملدزض١ بصٜاز٠ املدزض١ َٚكاب١ً املدٜس ٚاملدزع -1

اختٝاز ا٭ٚقات املٓاضب١ يعسض املبازٜات ٚايرباَر اييت تػد ايط٬ب يهٞ ٫ تًِٗٝٗ عٔ  -2

 دزٚضِٗ.

 تؿُِٝ ٚبح بساَر تك١ٜٛ يبعض املٛاد. -3
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 :ضاضٞدع ا٭املس

أمئ ْٜٛظ: َػانٌ ايط٬ب يف ايتعًِٝ ٚضبٌ اـسٚز َٔ تًو ا٭ش١َ، َ٪ضط١ طٝب١ يًٓػس  -

، بتؿسف نبري َٔ سٝح ايرتتٝب ٚاؿرف  59-10ف -ّ، ف2011ٚايتٛشٜع، ايكاٖس٠، 

 ٚاٱقاؾ١ ٚٚقع ايعٓاٜٚٔ ايؿسع١ٝ.

 

 


