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: رؼبسٚق ْبيخ  

ْٕ انًشع انُبجى ػٍ اَزوبل ػبيم   :انمرض انساري

يٍ يظذس كبٌ كّٛ كٙ ( أٔ يُزجبرّ انغًٛخ)ػذٔائٙ يؼٍٛ 

كزشح انذؼبَخ كشخض أٔ دٕٛاٌ يظبثٍٛ ثبنؼذٖٔ أٔ 

ٚإٔٚبَّ كًخضٌ نّ،  أٔ يٍ يغزٕدع آخش يٍ ؿٛش األدٛبء 

انًغزؼذ، ٔهذ ٚزى اَزوبنّ ئيب يجبششح ( انضٕ٘)ئنٗ انًؼٛق 

أٔ َبهم ( دٕٛاَٙ أٔ َجبرٙ)أٔ ثؼذ يشٔسِ ػجش صٕ٘ ٔعٛؾ 

 .  أٔ ثٛئخ ؿٛش دٛخ
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: رؼبسٚق ْبيخ  

دخٕل ػبيم ػذٔائٙ كٙ جغى ئَغبٌ أٔ دٕٛاٌ : انعذوي

ٔرطٕسِ كّٛ أٔ ركبصشِ، َٔزٛجزٓب هذ ركٌٕ يغززشح أٔ 

ئٌ ٔجٕد ػٕايم ػذٔائٛخ دٛخ ػهٗ أعطخ انجغى .  ظبْشح

انخبسجٛخ أٔ ػهٗ يالثظ أٔ أدٔاد يهٕصخ ال ٚؼزجش ػذٖٔ 

 ثم رهٕصبً كٙ ْزِ األعطخ 
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: رؼبسٚق ْبيخ  

يشع ظبْش عشٚشٚبً كٙ ئَغبٌ :  انمرض انعذوائي

 أٔدٕٛاٌ َبجى ػٍ انؼذٖٔ 

ٔجٕد ػذٖٔ كٙ انضٕ٘ دٌٔ ظٕٓس   :انعذوي انمستترة

أ٘ أػشاع أٔ ػاليبد عشٚشٚخ ًٚكٍ أٌ رشٛش ئنٛٓب، ٔال 

 ًٚكٍ رشخٛظٓب ئال ثٕعبئم يخجشٚخ
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 األْذاف

 انزؼشف ػهٗ عهغهخ انؼذٖٔ ٔكٓى ػُبطشْب 

 االعزلبدح يٍ رنك كٙ كٓى انٕهبٚخ يٍ األيشاع انغبسٚخ 
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 عهغهخ انؼذٖٔ 

مستىدع انعذوي /مصذر  انثىي انمستعذ طريقت االنتقال 
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 عهغهخ انؼذٖٔ

 انعامم انممرض

 مستىدع انعذوي

 طريق انخروج

 طريق االنتقال

انذخىل طريق  

 انثىي انمستعذ
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 انؼٕايم انًؼذٚخ 

 : انلٛشٔعبد 

 :انشٚكزغٛب 

 :انجكزشٚب 

 :انلطشٚبد 

 :انطلٛهٛبد أدبدٚخ انخهٛخ 

 :انطلٛهٛبد يزؼذدح انخالٚب 

 :انًلظهٛبد 
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 خٕاص انؼٕايم انًًشػخ 

 راد األًْٛخ انٕثبئٛخ ٔانًشػٛخ

 :انزكبصش

 ٙجُغ 

 ٙال جُغ   

 انجوٛب  

 انًغزٕدع 

 ٕ٘انوذسح ػهٗ انذٛبح خبسط انض 

 ًانوذسحػهٗ انجوبء كبيُب 

ٕ٘انُٕػٛخ ثبنُغجخ نهض 

 انوذسح ػهٗ انزأصش ثبنًٕاد انكًٛبٔٚخ ٔانظبداد 
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 خٕاص انؼٕايم انًًشػخ 

 (2)راد األًْٛخ انٕثبئٛخ ٔانًشػٛخ

 :انزأصٛش

انوذسح ػهٗ اإلػذاء 

 انوذسح ػهٗ اإليشاع 

 انلٕػخ 

 انوذسح ػهٗ ركٍٕٚ انغى 

 انوذسح ػهٗ رٕنٛذ األػذاد 

  يوذاس انجشػخ انًؼذٚخ 
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 خٕاص ٔثبئٛخ ْبيخ نهؼٕايم انًًشػخ  

  Infectivityانوذسح ػهٗ اإلػذاء 

 هذسح انؼبيم انًؼذ٘ ػهٗ ؿضٔ أجٓضح انضٕ٘ ٔٚذذدْب ؽشٚن

 انخشٔط ٔانذخٕل ٔاالَزوبل 

   Pathogenicityانوذسح ػهٗ اإليشاع  

 ،هذسح انؼبيم انًؼذ٘ ػهٗ ئدذاس يشع كٙ صٕ٘ يغزؼذ

 ٔٚشرجؾ ثٓب يؼذل انٓجًخ

  Virulenceانلٕػخ 

 ،رؼجٛش ٚظق ٔخبيخ اٜكخ انُبجًخ ػٍ انؼبيم انًًشع

 ٔٚشرجؾ ثٓب يؼذل ئيبرخ انذبنخ 
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!يؼذالد   

 يؼذل ئيبرخ انذبنخ

أ٘ انُغجخ يٍ األشخبص 

انًشػٗ ثًشع يؼٍٛ 

 ًٕٔٚرٌٕ َزٛجخ ْزا انًشع

 يؼذل انٓجًخ

أ٘ انُغجخ يٍ انًزؼشػٍٛ 

 انزٍٚ ٚطٕسٌٔ انًشع 
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 كزشاد ْبيخ يٍ انُبدٛخ انٕثبئٛخ

  انغشاٚخ دٔس

انضيٍ انز٘ هذ ُٚزوم ػبيم 

يؼذ٘ أصُبءِ ثظٕسح يجبششح 

أٔ ؿٛش يجبششح يٍ شخض 

يظبة ثبنؼذٖٔ ئنٗ شخض 

آخش أٔ يٍ دٕٛاٌ ئنٗ ئَغبٌ 

أٔ يٍ شخض يظبة 

 ثبنؼذٖٔ ئنٗ دٕٛا ٌ 

 

   كزشح انذؼبَخ

انلزشح انضيُٛخ ثٍٛ انزًبط 

انجذئٙ يغ ػبيم يؼذ٘ ٔثٍٛ 

ظٕٓس أٔ ل ػاليخ نهًشع 

 انز٘ ٚغججّ  
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 عهغهخ انؼذٖٔ

 انعامم انممرض

 مستىدع انعذوي

 طريق انخروج

 طريق االنتقال

انذخىل طريق  

 انثىي انمستعذ
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انزؼشٚق : يغزٕدع انؼذٖٔ  

أ٘ شخض أٔ دٕٛاٌ أٔ يلظهٙ أٔ َجبد أٔ رشثخ أٔ يبدح 

ؿٛش دٛخ ٚؼٛش كٛٓب ٔٚزكبصش ػبيم يؼذ٘ كٙ ظشٔف 

ؽجٛؼٛخ، ٔٚؼزًذ ػهٛٓب أعبعبً نهجوبء ػهٗ هٛذ انذٛبح ٔٚزكبصش 

 كٛٓب ثطشٚوخ رًكٍ يٍ اَزوبنّ ئنٗ صٕ٘ يغزؼذ 
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 انزؼشٚق: دًهخ انًشع

انذبيم ْٕ شخض أٔ دٕٛاٌ ٚإٔ٘ أٔ ٚضٕ٘ انؼبيم 

 ٔٚخذوانُٕػٙ، كٙ ؿٛبة يشع عشٚش٘ ظبْش، 

   نهؼذٖٔ كًظذس يذزًم
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انزظُٛق: دًهخ انًشع  

 دغت انًُؾ

 ٍدبيم دبػ Incubatory 

 ّدبيم َبه Convalescent  

دبيم طذٛخ Healthy  

 دغت انًذح 

 يإهذ 

 ٍيضي 

 دغت يكبٌ دًم انؼبيم انًًشع
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 عهغهخ انؼذٖٔ

 انعامم انممرض

 مستىدع انعذوي

 طريق انخروج

 طريق االنتقال

انذخىل طريق  

 انثىي انمستعذ
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 ؽشم انخشٔط يٍ انًغزٕدع 

 (يٍ أخطش انطشم)جٓبص انزُلظ  

 (أهم خطٕسح)جٓبص انٓؼى 

 جٓبص انجٕل 

 (يجبشش أٔ آنٙ)انجهذ ٔاألؿشٛخ انًخبؽٛخ 

 انجٓبص انزُبعهٙ

 ػٍ ؽشٚن انًشًٛخ

 ػٍ ؽشٚن يلشصاد انجغى 
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 عهغهخ انؼذٖٔ

 انعامم انممرض

 مستىدع انعذوي

 طريق انخروج

 طريق االنتقال

انذخىل طريق  

 انثىي انمستعذ
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 انزؼشٚق: ؽشم اَزوبل انؼٕايم انًؼذٚخ

أ٘ آنٛخ ُٚزشش ػٍ ؽشٚوٓب ػبيم يٍ يظذس أٔ يغزٕدع 

 ئنٗ شخض يب
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انزظُٛق : ؽشم اَزوبل انؼٕايم انًؼذٚخ  

   مباشرة غير

 ػٍ ؽشٚن عٕاؽ

 (صٕ٘ ٔعٛؾ)ػٍ ؽشٚن َبهم 

 ػٍ ؽشٚن انٕٓاء

   مباشرة

 انزًبط انًجبشش 

 االَزشبس ثبنوطٛشاد 

 ػٍ ؽشٚن انًشًٛخ 

 انؼذٖٔ انزارٛخ 
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 االَزوبل ؿٛش انًجبشش نهؼٕايم انًؼذٚخ 

عن طريق  -1

 سىاغ

عن طريق  -2

 ناقم
عن طريق  -3

  انهىاء

  انقطيراث -1

  نىي انقطيراث -2

  انغبار -3

ناقم ميكانيكي -1  

ناقم حيىي -2  

األمراض انمحمىنت  -1

  بانطعاو

انمحمىنت  األمراض -2

 بانماء

انمنقىنت  األمراض -3

   انمهىثت بانمىاد
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 عهغهخ انؼذٖٔ

 انعامم انممرض

 مستىدع انعذوي

 طريق انخروج

 طريق االنتقال

انذخىل طريق  

 انثىي انمستعذ
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 ؽشم انذخٕل ئنٗ انًغزٕدع  

 جٓبص انزُلظ  

 جٓبص انٓؼى 

 انجٓبص انزُبعهٙ/جٓبص انجٕل

 انجهذ ٔاألؿشٛخ انًخبؽٛخ
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 عهغهخ انؼذٖٔ

 انعامم انممرض

 مستىدع انعذوي

 طريق انخروج

 طريق االنتقال

انذخىل طريق  

 انثىي انمستعذ
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 انزؼشٚق: انضٕ٘ انًغزؼذ

شخض أٔ دٕٛاٌ آخش ٚزٛخ نؼبيم يؼذ٘ انؼٛش أٔ : انثىي

 انًأٖٔ كٙ ظشٔف ؽجٛؼٛخ 

ْٕ شخض أٔ دٕٛاٌ ٚلزشع أٌ نٛظ نذّٚ : انمستعذ

يوبٔيخ كبكٛخ ػذ ػبيم يًشع يؼٍٛ ثًب ٚوّٛ يٍ 

 اإلطبثخ يٍ انؼذٖٔ أٔ انًشع ئرا رؼشع نٓزا انؼبيم 
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  Resistanceيبرا رؼُٙ انًوبٔيخ 

 ْٙ انًُبػخ انال َٕػٛخ 

أ٘ جًٛغ آنٛبد انجغى انزٙ رذٕل دٌٔ رشهٙ ؿضٔ أٔ 
ركبصش ػٕايم يؼذٚخ أٔ دٌٔ انزهق انُبجى ػٍ يُزجٓب 

 انغًٙ 

كٓٙ انوذسح ػهٗ    Inherentأيب انًوبٔيخ انًزأطهخ 
يوبٔيخ انًشع دٌٔ اػزًبد ػهٗ أػذاد أٔ اعزجبثخ 
َغٛجٛخ َشأد ثطشٚوخ َٕػٛخ ، ْٔٙ ركًٍ ؿبنجبً كٙ 

 .خٕاص رششٚذٛخ أٔ كٛضٕٚنٕجٛخ نهضٕ٘
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 خطٕؽ انذكبع كٙ انجغى 

 دٕاجض رششٚذٛخ كبنجهذ ٔاألؿشٛخ انًخبؽٛخ انغهًٛخ 

دٕاجض كٛضٕٚنٕجٛخ كذشكخ األْذاة ٔيُؼكظ انغؼبل 

 ٔدشكبد األيؼبء 

 دٕاجض كًٛٛبئٛخ كذًٕػخ انًؼذح 

 دٕاجض جشصٕيٛخ كبنجشاصٛى انًزؼبٚشخ 

 دٕاجض انجهؼًخ ٔانزلبػم االنزٓبثٗ  كؼًهٛخ انجهؼًخ 
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 انزؼشٚق: انًُبػخ

ْٙ انًوبٔيخ انًشرجطخ ػبدح ثٕجٕد أػذاد أٔ خالٚب نٓب 

أصش َٕػٙ ػهٗ انكبئٍ انًغإٔل ػٍ يشع يؼذ٘ يؼٍٛ 

 أٔ ػهٗ رٚلبَّ
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انزظُٛق : انًُبػخ   

 كبػهخ  

 ًيكزغجخ ؽجٛؼٛب 

 ًيكزغجخ طُؼٛب 

 يُلؼهخ 

 ًيكزغجخ ؽجٛؼٛب 

 ًيكزغجخ طُؼٛب 
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 يوبسَخ ثٍٛ انًُبػخ انلبػهخ ٔانًُلؼهخ  

   فاعهت

 ٚوٕو كٛٓب انجغى ثاَزبط أػذادِ 

 ركٌٕ كٛٓب يذح انًُبػخ ؽٕٚهخ 

 رذزبط نجؼغ انٕهذ دزٗ رظٓش 

 رزًٛض أَٓب راد كلبءح ػبنٛخ

 ْٙ سخٛظخ انضًٍ 

 ال رإد٘ نزلبػالد رذغغٛخ

 منفعهت 

 رذظم يٍ خالل َوم األػذاد جبْضح 

 ركٌٕ كٛٓب يذح انًُبػخ انًكزغجخ هظٛشح 

 جبْضح ٔعشٚؼخ انزأصٛش 

 ال رزظق ثكلبءح ػبنٛخ 

 ْٙ أكضش كهلخ 

 هذ ُٚجى ػُٓب رلبػم رذغغٙ
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األعظ األعبط كٙ يكبكذخ األيشاع انغبسٚخ 

  

مستىدع انعذوي /مصذر  انثىي انمستعذ طريقت االنتقال 

 قطع سهسهت االنتقال زيادة مقاومت انثىي
 انتخهص

من مصذر انعذوي   
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 يب ْٙ اإلجشاءاد انخبطخ ثًغزٕدع انؼذٖٔ؟

 Eradicationاعزئظبل انًغزٕدع  

 Treatment    يؼبنجخ انًغزٕدع

      Isolation ػضل انًغزٕدع
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 اعزئظبل انًغزٕدع 

 ْبو كٙ دبنخ انًغزٕدع انذٕٛاَٙ 

 ٚذًم يؼّ خغبسح اهزظبدٚخ 

 انذًٗ انًبنطٛخ، دسٌ انجوش، انكهت : يٍ األيضهخ ػهّٛ
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 يؼبنجخ انًغزٕدع 

 ٚٓذف ئنٗ هزم انؼبيم انًؼذ٘ هجم أٌ ُٚزشش 

 ُٚوض يٍ عشاٚخ انًشع

 ٚوهم يٍ يذح انًشع

 ًُٚغ يٍ رطٕس دبالد أخشٖ 

 ٚزطهت انكشق ثبكشاً يب أيكٍ 

 يكهق اهزظبدٚبً ٔخبطخ ئرا يب ؽجن ػهٗ دبنخ انذًهخ 
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 ػضل انًغزٕدع 

ًٚضم كظم األشخبص أٔ انذٕٛاَبد انًظبثخ ثبنؼذٖٔ 

ػٍ اٜخشٍٚ كٙ أيبكٍ ٔظشٔف  انسرايتؽٕال دٔس 

رًُغ أٔ رذذ يٍ االَزوبل انًجبشش أٔ ؿٛش انًجبشش نهؼبيم 

 .  انًؼذ٘ ئنٗ انًغزؼذٍٚ
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 !!نـ  ػضل انًغزٕدع  إَٔاع

 ػضل كبيم أٔ جضئٙ

 ػضل كٙ انًشلٗ أٔكٙ انًُضل 

 ػضل طبسو أٔ رُلغٙ أٔ ػضل رًبط ، انخ 
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 !!نـ  ػضل انًغزٕدع  ػٕٛة

 ال ٚجهؾ ػٍ كم انذبالد نٛزى ػضنٓب 

 هذ ٚظؼت رشخٛض ثؼغ انذبالد ؿٛش انٕطلٛخ 

 دٔس انغشاٚخ ٚجذأ أدٛبَب هجم رظبْش األػشاع

انذًهخ األطذبء يظذس ْبو ٔنكٍ ال ًٚكٍ كشلٓى ٔرطجٛن 
 انؼضل ػهٛٓى 

 يشبكم َلغٛخ ػم ػبرن انًشٚغ 

 اػزجبساد أخالهٛخ ْبيخ 
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  Quarantineانذجش 

روٛٛذ أَشطخ األشخبص األطذبء  أٔ انذٕٛاَبد انظذبح انزٍٚ 

(  أ٘ انًخبنطٍٛ)رؼشػٕا نذبنخ يٍ يشع عبس أصُبء دٔس عشاٚزّ 

ٔرنك ثـٛخ انٕهبٚخ يٍ اَزوبل انًشع أصُبء دٔس انذؼبَخ ئرا كبَذ 

 انؼذٖٔ هذ دذصذ 

انز٘ ٚؼُٙ يًبسعخ  انترصذ انشخصياعزجذل دبنٛبً ثًلٕٓو 

ئششاف ؽجٙ دهٛن أٔ ئششاف يٍ َٕع آخش ػهٗ انًخبنطٍٛ نكٙ 

ًٚكٍ االكزشبف انغشٚغ نذذٔس ػذٖٔ أٔ يشع كٛٓى ٔنكٍ ثذٌٔ 

 روٛٛذ دشكزٓى
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 يٍ انًًكٍ انذذ يٍ االَزوبل انًجبشش ثؼًهٛبد ثغٛطخ

 ؿغم األٚذ٘ 

 األنجغخ انٕهبئٛخ 

 ادزٛبؽبد انزؼبيم يغ انذو ٔيشزوبد انجغى 

 انزضوٛق انظذٙ

 أعظ انزؼوٛى ٔانزطٓٛش+ 
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انزؼشٚق: انزطٓٛش  

هزم انؼٕايم انًؼذٚخ خبسط انجغى ثزؼشٚؼٓب انًجبشش ئنٗ 

 ػٕايم كًٛٛبئٛخ أٔ ؽجٛؼٛخ أٔ كٛضٚبئٛخ
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األَٕاع: انزطٓٛش  

رطجٛن انزطٓٛش ثأعشع يب ًٚكٍ ثؼذ ئكشاص انًبدح : انًشاكن

 انًؼذٚخ يٍ انجغى

 رطجٛن انزطٓٛش ثؼذ سدٛم انًشٚغ : انُٓبئٙ

 انجغزشح  –ؿهٙ انًبء : انٕهبئٙ
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األَٕاع: انًطٓشاد  

 ؽجٛؼٛخ 

أشؼخ انشًظ 

 رجلٛق انٕٓاء ٔئصانخ انشؽٕثخ 

 كٛضٚبئٛخ

 انذشم أٔ انٕٓاء انجبف انذبس: انذشاسح انجبكخ 

 انـهٙ أٔ انجخبس: انذشاسح انشؽجخ 

 اإلشؼبع 

 كًٛٛبئٛخ  

 يٕاد طهجخ 

 يٕاد عبئهخ 

يٕاد ؿبصٚخ 



44 

 يكبكذخ انُٕاهم

 انًكبكذخ انجٛئٛخ 

 انًكبكذخ انكًٛبٔٚخ 

 انًكبكذخ انذٕٛٚخ 

 انًكبكذخ انلٛضٚبئٛخ 

ٍٔنك   : 

  انمتكامهت انمكافحت



45 

!!أٚؼب    

 طذخ انًبء 

 طذخ انـزاء



46 

 يب ْٙ اإلجشاءاد انًزجؼخ يٍ أجم صٚبدح يوبٔيخ انضٕ٘؟

 ارجبع انؼبداد انظذٛخ انجٛذح 

 انًذبكظخ ػهٗ خطٕؽ دكبع انجغى 

 رطجٛن انزًُٛغ انًكزغت طُؼٛأً 

 رطجٛن انٕهبٚخ انكًٛبٔٚخ 

 رطجٛن انزٕػٛخ انظذٛخ 

 رطجٛن عجم انذًبٚخ انشخظٛخ 



47 

 انزًُٛغ انلبػم

ٚذذس ػُذ دش انجغى ػهٗ رظُٛغ أػذاد َٕػٛخ ػذ 

نزأيٍٛ انًُبػخ (  رذػٗ انهوبدبد)يغزؼذاد خبطخ 

 انلبػهخ 



48 

 إَٔاع انهوبدبد

 انهوبدبد انذٛخ انًؼؼلخ

 انهوبدبد انًوزٕنخ 

 انزٔكبَبد 

 نوبدبد انًشزوبد انًغزؼذٚخ 

 انًشزشكخ/انهوبدبد انًشرجطخ



49 

 انهوبدبد انذٛخ انًؼؼلخ

ْٙ نوبدبد أػؼلذ ثذٛش رلوذ هذسرٓب اإليشاػٛخ ٔرذزلع 

 ثوذسرٓب ػهٗ رشكٛم انًُبػخ 

 :يضبل

 انذظجخ 

 انذظجخ األنًبَٛخ 

 ًٕ٘(عبثٍٛ)شهم األؽلبل انل 



50 

 انهوبدبد انًوزٕنخ 

ْٙ نوبدبد دؼشد يٍ انًغججبد انكبيهخ انًوزٕنخ ٔرذش 

 انجغى ػهٗ رشكٛم يُبػخ كبػهخ 

 :يضبل

 انغؼبل انذٚكٙ كبيم انخهٛخ 

 

 



51 

 نوبدبد انزٔكبَبد

ْٙ رٚلبَبد خبسجٛخ جشصٕيٛخ يؼذنخ ثذٛش أطجذذ ؿٛش 

 يًشػخ ٔهبدسح ػهٗ رشكٛم انًُبػخ  

 :يضبل

انكضاص 

 انذكزشٚب 

 

 



52 

 نوبدبد انًشزوبد انًغزؼذٚخ 

 ْٙ رذؼش يٍ أجضاء انًغزؼذاد كٙ انكبئٍ انًًشع   

 :يضبل

ٙانزٓبة انكجذ انجبئ 

نوبح انًكٕساد انشئٕٚخ ػذٚذ انغكبسٚذ 

ٕ٘انغؼبل انذٚكٙ انال خه 

 

 



53 

 انًشزشكخ /انهوبدبد انًشرجطخ

ْٙ رذؼش يٍ خالل سثؾ انهوبح  ػهٗ يشزن ثشٔرُٛٙ 

 آخش نضٚبدح هذسرّ االعزًُبػٛخ  

 :يضبل

 نوبح انًغزذيٛبد انُضنٛخ 

 

 



54 

 ئسشبداد ْبيخ كٙ اعزخذاو انهوبدبد

 ارجبع انجذٔل انًخظض نهزهوٛخ 

 االنزضاو ثبنجشػبد انًٕطٗ ثٓب 

 يٍ انًًكٍ ئػطبء انهوبدبد رجبػبً 

ٚؼطٗ انهوبح انًوزٕل ثؼذ انـهٕثٕٛنٍٛ انًُبػٙ يجبششح 

 3ٔنكٍ ٚجت رأجٛم ئػطبء انهوبح انذٙ انًؼؼق دزٗ 

 أشٓش أدٛبَأً 

 ٚجت رغجٛم ٔػجؾ جًٛغ اٜصبس انجبَجٛخ 

 



55 

 يب ْٙ يؼبداد اعزطجبة ئػطبء انهوبدبد ؟

 (رأجٛم انزًُٛغ)اإلطبثخ ثًشع دًٕ٘ دبد 

 انًظبثٌٕ ثُوض كٙ انًُبػخ 

 انًظبثٌٕ ثأٔساو خجٛضخ يُٓكخ نهجٓبص انًُبػٙ 

 انزٍٚ ٚزُبٔنٌٕ األدٔٚخ انًضجطخ نهًُبػخ 

ًُٚغ يُؼبً يطهوبً ئػطبؤٍْ انهوبح انذٙ ) انغٛذاد انذٕايم

 (انًؼؼق



56 

 ئسشبداد ْبيخ كٙ اعزخذاو انهوبدبد

 

 



57 

:انهوبح ػبيخ  

 كؼبل 

 آيٍ 

 صْٛذ انزكهلخ 

 ال رأصٛشاد جبَجٛخ نّ 



58 

 انزًُٛغ انًُلؼم

ٚذذس ػُذ َوم أػذاد جبْضح ئنٗ انجغى إلدذاس انًُبػخ 

 ػذ انًشع



59 

 :ًٚكٍ ئدذاس انًُبػخ انًُلؼهخ ػٍ ؽشٚن اعزخذاو

 انـهٕثٕٛنٍٛ انًُبػٙ االَغبَٙ انؼبد٘

 انـهٕثٕٛنٍٛ انًُبػٙ اإلَغبَٙ انُٕػٙ 

 انزشٚبهبد 

 



60 

 انـهٕثٕٛنٍٛ انًُبػٙ اإلَغبَٙ انؼبد٘

ْٕ يغزذؼش ػوٛى يٍ أػذاد ئَغبَٛخ يذؼشح يٍ ثذشح 

 كجٛشح يٍ انجالصيب انذيٕٚخ 

 :يضبل

 انذظجخ 

 ٙانزٓبة انكجذ األنل 

 نذٖ َبهظٙ انًُبػخ 



61 

 انـهٕثٕٛنٍٛ انًُبػٙ اإلَغبَٙ انُٕػٙ

ْٕ يغزذؼش ػوٛى يٍ أػذاد ئَغبَٛخ يذؼشح يٍ ثذشح 

كجٛشح يٍ أشخبص يخزبسٍٚ ثغجت انؼٛبساد انؼبنٛخ يٍ 

 األػذاد انًؼبدح نًشع يؼٍٛ كٙ ديٓى 

 :يضبل

 انذظجخ األنًبَٛخ 

 انكضاص 

ٙانزٓبة انكجذ انجبئ 



62 

 انزشٚبهبد 

يغزذؼشاد يشزوخ يٍ يظم انذٕٛاَبد انًًُؼخ 

رغزخذو كٙ ػالط ثؼغ األيشاع .  ثًغزؼذاد َٕػٛخ

 انًؼذٚخ ٔرأيٍٛ انًُبػخ انًُلؼهخ 

 :يضبل

 (يٍ يظذس خٛهٙ)رشٚبم انكضاص 



63 

رؼشٚق: انٕهبٚخ انكًٛبٔٚخ  

ئػطبء يبدح كًٛٛبئٛخ ثًب كٙ رنك انظبداد نًُغ دذٔس 

 انؼذٖٔ أٔ يُغ رشهٛٓب ئنٗ يشع َشٛؾ ظبْش 

أيب انًؼبنجخ انكًٛٛبئٛخ كٛوظذ ثٓب اعزؼًبل يبدح كًٛبئٛخ 

 نشلبء يشع ًٚكٍ رًٛٛضِ عشٚشٚبً أٔ انذذ يٍ رشهّٛ 



64 

االعزطجبة : انٕهبٚخ انكًٛبٔٚخ  

 ػُذيب ال رزٕكش ٔعٛهخ رًُٛؼٛخ كؼبنخ 

 ػُذيب ركٌٕ انٕعٛهخ انزًُٛؼٛخ يذذٔدح انلؼبنٛخ 

نذًبٚخ انوبديٍٛ يٍ يُبؽن َظٛلخ ئنٗ يُبؽن ٚزٕؽُٓب 

 انًشع



65 

أيضهخ : انٕهبٚخ انكًٛبٔٚخ  

 رطجٛن انكهٕسٔكٍٛ  نهٕهبٚخ يٍ انًالسٚب

 رطجٛن انجُغهٍٛ نهٕهبٚخ يٍ انذًٗ انشصٕٚخ 

رطجٛن االٚضَٔٛبصٚذ نٕهبٚخ انًخبنطٍٛ نذبنخ يٍ رذسٌ 

 سئٕ٘ يلزٕح  


