
 

 
 

 
 

            
 
 
 

                  

                                           
 

   
  

  



 

 

 

 

 

  لوألا بابلا

  تافيرعتلا
  



 

 :ىلوألا ةداملا

  :تافيرعتلا 

 ةـنودـملا يناـعملا ىلع ةـحئاللا هذـه يف تدرو اـمثيح ةـيلاـتلا تاـحلطــــــصملا لدـت

  :كلذ فالخ ىلع صني مل ام اهنم لك مامأ

 .كوبت ةعماجب بالطلا طابضنا ةحئال :ةحئاللا -

 .كوبت ةعماج :ةعماجلا -

 كوبت ةعماج سيئر :ةعماجلا سيئر -

 مهتايوتسم تناك ايأ ةساردلل ةعماجلاب نيديقم ةبلاطو بلاط لك :بلاطلا -

 تامولبدلاو ،ايلعلا تاـساردلا بالط مهب قحليو ،مهتايـسنج وأ ،ةيميلعتلا

 .تارودلاو بيردتلاو

 حئاوللاو ةـمظنألل نيفلاـخملا بالطلا طاـبــــــضنا ةـنجل :طاـبـــــضنالا ةـنجل -

 ةمظنألل تافلاخملا تابلاطلا طابضنا ةنجل وأ ،بالطلا رطش يف ةعماجلاب

 تاـيلكلا يف بالطلا طاـبــــــضنا ناـجل وأ ،تاـبلاـطلا رطــــــش يف حئاوللاو

 سيئر رارقب ةـلكــــــشملا بالطلا طاـبــــــضنا ةـنجل وأ ،عورفلا يف ةـيعماـجلا

 .ةصاخلا ةعيبطلا تاذ ةيبالطلا تافلاخملا يف رظنلل ةعماجلا

 )ةنماثلا ةداملا( يف هيلع صوــصنم وه ام ىلإ ًةفاــضإ :ةيبيدأتلا ةفلاخملا -

 بلاطلا نع ردــــصي لعف وأ لوق لك ةيبيدأت ةفلاخم دعُي ،ةحئاللا هذه نم

  .ةعماجلا فارعأو ،تاميلعتو ،حئاولو ،ةمظنأ هب ًافلاخم

 هذه يف رـصحلا ليبـس ىلع اهيلع صوـصنم ةبوقع لك :ةيبيدأتلا ةبوقعلا -

 .ةحئاللا



 

 ًاـقفو يلمع وأ يريرــــــس وأ يرود وأ يئاـهن وأ يلــــــصف راـبتخا لـك :راـبتخالا -

 ،ةــيعماــجلا ةــلحرملل تاراــبتخالاو ةـــــــساردــلا ةــحئال اــهتددــح يتلا ماــكحألل

 جمارب تاراـبتخا اذـكو ،تاـعماـجلا يف اـيلعلا تاــــــساردـلل ةدـحوملا ةـحئاللاو

 اـهتاـيلك لالخ نم ةـعماـجلا اـهذـفنت يتلا تاـبيردـتلاو تارودـلاو تاـمولبدـلا

  .ةصتخملا اهتادامعو

 :ةيناثلا ةداملا

 :ةحئاللا ماكحأل نيعضاخلا 

 سويرولاـكبلا ةـلحرم يف نيدـيقملا بالطلا عيمج ةـحئاللا هذـه ماـكحأل عــــــضخي

 جماربب نيقحتلملاو نيرئازلا بالطلاو ةــعماــجلاــب اــيلعلا تاـــــــساردــلاو مولبدــلاو

  .اهاوتسمو اهعون ناك ًايأ تارودلاو بيردتلا

  



 

 :ةثلاثلا ةداملا

  :ةحئاللا نم فدهلا 

 :ىلإ ةحئاللا هذه فدهت

 اهل ةدناــــــسملا ةطــــــشنألاو ةيميلعتلا ةيلمعلا ريــــــسو ةدوج نامــــــض .1

 .ةعماجلاب

 ءاــضعأ اونوكيل ةيكولــسلا مهتفلاخم نم دحلاو بالطلا كولــس طبــض .2

 .مهتاعمتجم يف نيلعاف

 بــــسانتت تابوقع عيقوت لالخ نم نيفلاخملا بالطلا كولــــس ميوقت .3

 ًاـيوبرت مهتاـيكولــــــس ةـجلاـعمب ةـياـغلا قيقحتو مهتاـفلاـخم ةـماــــــسج عم

 .ًايميداكأو

 .بالطلا ىدل يلخادلا طابضنالا قيقحت .4

 :ةعبارلا ةداملا

 :ةحئاللا ماكحأ قيبطت ةيلوؤسم 

 عم نواعتلاب ليجــــستلاو لوبقلا ةدامعو بالطلا نوؤــــش ةدامع ىلوتت .1

 تابوقعلا قيبطت ةيلوؤــــــسم ةعماجلاب ةــــــصتخملا تادامعلاو تايلكلا

 .ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا

 هذه نالعإو رــــشن ةيلوؤــــسم تايلكلاو بالطلا نوؤــــش ةدامع ىلوتت .2

 يف اــهب فرتعملاو ةــحاــتملا لــئاـــــــسولا ةــفاــكب اــهبالط عيمجل ةــحئاللا



 

 ةــعماــجلا ةــمظنأــب هــملع مدــعو ةــفلاــخملاــب بــلاــطلا لــهجو ،ةــعماــجلا

 .ةفلاخملل ةررقملا ةبوقعلا عاقيإ نم هيفعي ال اهحئاولو

 :ةسماخلا ةداملا

  :طابضنالا ةنجل ىلإ ةلاحإلاو ةيبالطلا تافلاخملا طبضب صاصتخالا

 ،تايلكلا ءادمع نم ٌّلك ةيبالطلا تافلاخملا طبــــض ةيلوؤــــسمب صتخي .1

 نمألا يفظومو ،تاـيلكلا تارادإ يريدـمو ،سيردـتلا ةـئيه ءاـــــــضعأو

 تاـميلعتو حئاولو ةـمظنأ قفوو هــــــصاــــــصتخا ةرئاد يف ٌّلـك ةـعماـجلاـب

 .ةعماجلا

 ةلجاع ةفــصب ةفلاخملا طبــض نم ررحي تافلاخملا ىدحإ عوقو لاح يف .2

 تادنتـــسملا هب قفريو ،اهباكترا تاـــسبالمو عئاقوب يليـــصفت رـــضحم

 .تدجو نإ دوهشلا تادافإو ةيقيثوتلا

 ىلإ )تدجو نإ( اهتاقفرمو ةيبالطلا تافلاخملا طبــض رــضاحم عفر متي .3

 )20( ةداملا يف هيلع صوـصنم وه ام بـسحب صتخملا ةعماجلا ليكو

 طاــبــــــضنالا ةــنجل ىلإ فلاــخملا بــلاــطلا ةــلاــحإل كــلذو ةــحئاللا نم

 .ةصتخملا

  



 

 :ةسداسلا ةداملا

  :ةيئانج ةميرج ىلع يوطنت يتلا ةيبالطلا تافلاخملا 

 ىلع يوطنت بـلاـطلل ةـبوــــــسنملا ةـفلاـخملا نأ طاـبــــــضنالا ةـنجلل نيبَت لاـح يف

 ةــعماــجلا سيئرل عفرتو اــهتاءارجإ عيمج فقوت نأ اــهيلع بــجيف ةــيئاــنج ةــميرج

 ةهجلا ىلإ تاقيقحتو تادنتـــــسم نم ةفلاخملاب قلعتي ام لك ةلاحإب اهتايـــــصوت

 بقع اهتاءارجإ ةنجللا فنأتــــستو ،مئارجلا هذه لثم يف رظنلاب ًاماظن ةــــصتخملا

 .ةصتخملا ةهجلا نم يئاهنلا رارقلا وأ مكحلا رودص

 :ةعباسلا ةداملا

  :قيقحتلا تاءارجإ ءانثأ بلاطلا باحسنا زاوج مدع 

 نم بــحــــــسني نأ ةــحئاللا هذــه بــجومب قيقحتلا ىلإ لاــحملا بــلاــطلل زوجي ال

 ةـنجل ىلع نيعتي اـمك ،هـعم قيقحتلا ءاـهتنا لـبق اـهنم هـفرط يلخي وأ ةـعماـجلا

 لوبقلا نوؤـــش ةدامع راطخإ قيقحتلل بلاط يأ ةلاحإ دنع ةـــصتخملا طابـــضنالا

 رارقلاب تبلا نيحل ةعماجلا نم هفرط ءالخإ وأ هجرخت تاءارجإ فاقيإل ليجـــستلاو

 .اهباكترا هيلإ بوسنملا ةفلاخملا عوضوم يف يئاهنلا

 

 

 

 



 

 

 

 

 يناثلا بابلا
 ةيبيدأتلا تافلاخملا

  



 

 :ةنماثلا ةداملا

  :ةيبيدأتلا ةفلاخملاب دوصقملا 

 وأ ،ةـمظنأ هـب ًاـفلاـخم بـلاـطلا نع ردــــــصي لـعف وأ لوق لـك ةـيبيدأـت ةـفلاـخم دـعُي

 :ةيلاتلا لامعألا اهنمو ،ةعماجلا فارعأ وأ ،تاميلعت وأ ،حئاول

 روــــــضح مدـــع ىلع ضيرحتلاو ،هـــيلع ضيرحتلا وأ ةــــــــساردـــلا لـــيطعت .1

 ةبظاوملاب حئاوللا يـــــضقت يتلا ىرخألا ةيعماجلا لامعألا وأ تارـــــضاحملا

 .اهيلع

 ةفاكو ةعماجلا يف ةــــساردلا ريــــس نــــسحو طابــــضنالاو ماظنلاب لالخإلا .2

 وأ تاودنلا وأ تارابتخالا وأ تارــــضاحملا ءانثأ ةعبتملا دعاوقلابو ،اهقفارم

 كرتــــــشتو اهجراخ ماقت يتلا كلت وأ ،ةعماجلا لخاد ماقت يتلا ةطــــــشنألا

 لئاـسو وأ ،يعماجلا نكـسلا تادحوب ىـضوفلا ةراثإ كلذكو ،ةعماجلا اهيف

  .ىرخألا ةعماجلا قفارم نم ٍّيأ وأ ،ةيعماجلا لقنلا

 وأ ،هيف كارتـــــشا وأ عورـــــش وأ ،تناك ةليـــــسو يأب رابتخالا يف شغ لك .3

 لبق رابتخالا ةلئـسأ ىلع ةعورـشم ريغ ةقيرطب لوـصحلا وأ ،هيلع ةدعاـسم

 ،ةــينادــيملاو ةــيلمعلا تاــبيردــتلاو ثوحبلاو ريراــقتلا يف شغلاو ،هداــقعنا

 لاخدإب شغلا كلذكو ،ةاروتكدلاو ريتـــسجاملا لئاـــسرو ،جرختلا عيراـــشمو

 نع ًالدـب هـلوخد وأ ةـيئاـهنلا وأ ةـيلــــــصفلا تاراـبتخالا يف هـنع ًاليدـب بـلاـطلا

 .هريغ



 

 اهريـــــس ةلقرع ةلواحم وأ اهجراخ وأ ةعاقلا لخاد تارابتخالا ماظنب لالخإلا .4

 ريس ىلع رثؤي امب اهجراخ وأ تاعاقلا لخاد تارجاـشملاو لكاـشملا لاعتفاو

 .عبتملا ماظنلاو رابتخالا ةيلمع

 

 ةــعماــجلاــب ةــقالع اــهل يتلا رومألا نم يأ يف ريغلا ةــيــــــصخــــــش لاــحتنا .5

 اهمادختــــــسا دــــــصقب ريغلل ةيعماج تايوه وأ قئاثو ءاطعإو ،اهنوؤــــــشو

  .ةيمسر ةفص نود ةعماجلا مساب ثدحتلا وأ ،ةعورشم ريغ ةقيرطب

 وأ فرــــشلا وأ ةديقعلا سمي لعف وأ لوق نم بلاطلا نم ردــــصي ام لك .6

 ميوقلا قلخلا يفاني وأ ،كولــسلاو ةريــسلا نــسحب لخي وأ ،نيرخآلا ةمارك

 .بلاطلا هب ىلحتي نأ يغبني يذلا

 .جراخلا وأ لخادلا يف ةعماجلا ةعمسب ساسملا .7

 ةئيه ءاـــضعأ نم ةعماجلا يبوـــسنم نم ٍيأ ىلع لعفلا وأ لوقلاب ءادتعالا .8

 لـمعلاـب ةـمئاـقلا تاـكرــــــشلا لاـمع اذـكو ،بالطلا وأ نيفظوملا وأ سيردـتلا

  .ةعماجلا مرح لخاد صخش يأ ىلع وأ اهيفظومو ةعماجلا يف

 .اهقفارمو ةعماجلا ينابم لخاد نيخدتلا .9

 .ةعماجلا لخاد اهل جيورتلا وأ ةركسملا وأ ةردخملا داوملا يطاعت . 10

 .ةركسم وأ ةردخم داوم ريثأت تحت ةعماجلا ىلإ روضحلا . 11

 نم يأب وأ ةعماجلاب ةصاخلا ةيرسلا تامولعملا ىلع قح هجو نود عالطالا .12

 .اهيلع لوصحلا ةيفيكل نيرخآلا داشرإ وأ اهرشن وأ اهيبوسنم



 

 رادــصإ وأ ،اهيف ةكراــشملا وا ةعماجلا لخاد تايلاعف وأ ةطــشنأ يأ ةماقإ  .13

 نود اهعيزوت يف ةكراـــــشملا وأ تاقـــــصلملا وأ تارـــــشنلا وأ تاعوبطملا

 .ةعماجلا لخاد ةصتخملا تاهجلا ةقفاوم

 .ةعماجلا لخاد ةصتخملا تاهجلا ةقفاوم نود تاعربتلا وأ لاومألا عمج  .14

 ةءاــسإلا وأ ،ةلودلل ةيعامتجالاو ةيمالــسإلا ســسألاو ئدابملاب ساــسملا  .15

 تاـميظنتلل ماـمــــــضنالا ىلا ةوعدـلا وأ ،ًالعف وأ ًالوق ةـينطولا ةدـحولا ىلإ

 ماظن فلاخت ةيميلقإ وأ ةيــــسايــــس راكفأ يأل جيورتلا وأ ،نطولل ةيداعملا

   .ةلودلا

 دعب اهلامعتـــسا وأ ةيمـــسرلا قئاثولا وأ تاداهـــشلا وأ تادنتـــسملا ريوزت  .16

 ةلــص اهل تماد ام اهجراخ نم وأ ةعماجلا نم ةرداــص تناك ءاوــس اهريوزت

 ضعب وأ لك فالتإ وأ ،اهب ةــــساردلا تاءارجإب وأ ةعماجلاب بلاطلا ةقالعب

 .اهيلع لوصحلل ةعورشم ريغ قرط عابتإ وأ ،ًادمع اهتايوتحم

 وأ ،اهتاكلتممو ةعماجلا تآــــشنم بيرخت وأ فالتإ وأ لامعتــــسا ةءاــــسإ  .17

 رثؤي كولـــــس لك اذكو ،ةـــــصتخملا تاهجلا ةقفاوم ريغب اهلقن وأ اهليدعت

 .اهقفارمو ةعماجلا ةفاظن ىلع

 وأ ،ضيبألا حالــــــسلا وأ ،هـلمحب ًاــــــصخرم ناـك ولو يراـنلا حالــــــسلا لـمح .18

 نكمي داوم يأ لاـخدإ وأ ،راـجفنالا وأ لاـعتــــــشالل ةـلباـق داومب ظاـفتحالا

 دـيدـهتلا وأ ،اـهقفارمو ةـعماـجلا لـخاد عورــــــشم ريغ ضرغل اـهمادـختــــــسا

 .كلذ نم يأ لامعتساب



 

 وأ ،اهيبوـسنم دحأ وأ ةعماجلاب رارـضإلا فدهب ةثيدحلا تاينقتلا مادختـسا  .19

 ،اهب ريهــشتلا ضرغب ةعماجلل ةيلخادلا ثادحألا نم يأ ليجــست وأ ريوــصت

 .كلذب حيرصتلا نود نم رشنلا لئاسو نم ةليسو يأب اهرشنو

 ىلع يوتحت تالجم وأ فحص وأ ةطرشأ وأ روص وأ مالفأ وأ ةزهجأ ةزايح  .20

 ةـعيرــــــشلا يف ةـتباـثلا لوــــــصألاو ئداـبملاو قالخألاو بادآلا يفاـني اـم

 .ةيمالسإلا

 بـــــسانتي ال امب ةئيهلا وأ سبلملا وأ يزلا يف ماعلا قوذلاب مازتلالا مدع  .21

 يف ةعماجلا هردـــصت امو ،عمتجملا فارعأو ديلاقتو ةيمالـــسإلا ميقلا عم

 .تاميلعت نم نأشلا اذه

 ةهجلا ةقفاوم نود يعماجلا نكـــــسلاب هل صخرم ريغ صخـــــش يأ ءاويإ  .22

 يف نكــسلا لامعتــسا وأ ،نذإ نود راوز لاخدإ وأ ،نكــسلا ىلع ةفرــشملا

 نودب يعماجلا نكــسلا نم تابلاطلا جورخ وأ ،هل صــصخملا ضرغلا ريغ

 .ةصتخملا ةهجلا نم يمسر نذإ

 ةـعماـجلا لـخاد صاــــــصتخالا تاـهجل ةـيتوبثلا قاروألا ميدـقت نع عاـنتمالا  .23

 .اهبلط لاح يف

 .ةعماجلاب ةصاخلا ةيرورملا دعاوقلا وأ ةماعلا ةيرورملا ةمظنألا ةفلاخم .24

 قيبطت نع ةلوؤـــسملا تاهجلا عم نواعتلا ضفر ىلع رارـــصإلاو تنعتلا  .25

 .ةعماجلا لخاد ماظنلا

 دودــح نع هــجورخ وأ ماــظنلاــب هــعم قيقحتلا ءارجإ ءاــنثأ بــلاــطلا لالخإ  .26

 ةـنجل ءاــــــضعأل هـتبطاـخم يف وأ هـتاـفرــــــصت يف ةـبجاولا بادآلاو قالخألا



 

 روــــضحلاب ةنجللا تاءاعدتــــسال لاثتمالا هــــضفر وأ ققحُملا وأ طابــــضنالا

 .ةداهشلاب ءالدإلا وأ قيقحتلل

 حئاول نم هردـــــصت امب ًالالخإ لكـــــشت اهنأ ةعماجلا ىرت ىرخأ ةفلاخم لك  .27

  .ةحئاللا هذه يف صن اهنأشب دري ملو تارارقو تاميلعتو

 وأ اهيبوسنم وأ ةعماجلا ىلا ةءاسإلل يعامتجالا لصاوتلا عقاوم مادختسا .28

 .ريهشتلا

 

 

 

 



 

 

 ثلاثلا بابلا
 ةيبيدأتلا تابوقعلا

  



 

 

 :ةعساتلا ةداملا

 :فلاخملا بلاطلا ىلع عقوت يتلا ةيبيدأتلا تابوقعلا 

 .ًايباتك هيبنتلا .1

  .راذنإلا .2

 ةـيعاـمتجالا وأ ةـيمدـخلا وأ ةـيعوطتلا لاـمعألا ضعب ءادأـب بـلاـطلا فيلكت .3

 .ًادحاو ًارهش زواجتي ال امب اهجراخ وأ ةعماجلا لخاد

 .ةيعماجلا تامدخلاو ايازملا ضعب وأ لك نم عتمتلا نم تقؤملا نامرحلا .4

 .رثكأ وأ ررقم يف بلاطلا ليجست ءاغلإ .5

 .رثكأ وأ ررقم يف ًابسار بلاطلا رابتعا .6

 نيلــــــصف زواـجتي ال اـمب ةـعماـجلاـب ةـــــــساردـلا نع ًاـتقؤم بـلاـطلا فاـقيإ .7

 ىرخأ ةعماج يأ يف اهسردي يتلا داوملا بلاطلل بستحت ال امك ،نييـسارد

  .ةدملا هذه ءانثأ

 .دحاو يسارد لصف ةدمل جرختلا ريخأت .8

 .ةعماجلا نم يئاهنلا لصفلا .9

  



 

 :ةرشاعلا ةداملا

 :ةررقملا ةبوقعلاو ةبكترملا ةفلاخملا نيب بسانتلا 

 بوسنملا ةدحاولا ةفلاخملا نع ةيبيدأت ةبوقع نم رثكأ عيقوت زوجي ال .1

 ةجرد عم ًابسانتم ةبوقعلا رايتخا نوكي نأ ىعاريو ،اهباكترا بلاطلل

 ةسبالملا ةددشملاو ةففخملا فورظلاو قباوسلا رابتعا عم ةفلاخملا

 .ةحئاللا هذه يف ةررقملا تابوقعلا دودح يف كلذو ةفلاخملل

 بلاطلا عنمي ةعماجلاب ةساردلا نع تقؤملا فاقيإلا ةبوقع عاقيإ ةلاح يف .2

 ةدم لالخ ةعماجلا اهمدقت يتلا ةطشنألاو تامدخلا نم ةدافتسالا نم

 .ةبوقعلا

 ريغ قئاثولا وأ ةيملعلا تاداهشلا وأ جرختلا قئاثو بلاطلل حنمُت ال .3

 .شغ وأ لايتحا وأ ريوزت ةيلمعب اهيلع لوصحلا طبترملا ةيميداكألا

 :ةرشع ةيداحلا ةداملا

 :ةفلاخملا مداقت 

 هذه نم )ةعــــساتلا( ةداملا يف ةدراولا ةيبيدأتلا تابوقعلا نم يأ عيقوت زوجي ال

 ذاختا نود نيماع نم رثكأ اهباكترا ىلع ىــــضم يتلا تافلاخملل ةبــــسنلاب ةحئاللا

 كــلت نأـــــــشب ءارجإ يأ ذاــختاـب ةدــملا كــلت عطقنتو ،اــهيف قيقحتلل تاءارجإ ةـيأ

 .هذاختا مت ءارجإ رخأ خيرات نم ةديدجلا ةدملا بسحتو ةفلاخملا

 

 



 

  :ةرشع ةيناثلا ةداملا

  :تارابتخالا يف شغلا ةفلاخم

 :يلي ام عابتا بقارملا ىلعف رابتخالا ءانثأ شغلاب اسبلتم بلاطلا طبض لاح يف

 راـبتخا ةـقرو هـب قفرم مويلا تاذ يف ةـعقاولاـب يليــــــصفت رــــــضحم ريرحت .1

 .ةيلكلا ديمع ىلإ هعفرو تدجو نإ ةيقيثوتلا تادنتسملاو بلاطلا

 فلاخملا بلاطلا عم قيقحتلا ةرــــشابم هــــضوفي نم وأ ةيلكلا ديمع ىلع .2

 نم يأ عاــقيإ ةــيلكلا دــيمع ررقي شغلا ةــفلاــخم هــباــكترا توبُث لاــح يفو

  :ةيلاتلا تابوقعلا

 ربتعيو هيف شغلاب ًاــسبلتم طبــض يذلا ررقملا يف بلاطلا رابتخا ءاغلإ )أ

  .ررقملا كلذ يف ًابسار

 ةفاـضإ هيف شغلاب ًاـسبلتم طبـض يذلا ررقملا يف بلاطلا رابتخا ءاغلإ )ب

 .تاررقملا هذه يف ًابسار ربتعيو رثكأ وأ رخآ ررقم يف هرابتخا ءاغلإ ىلإ

 ربتعيو يــــساردلا لــــصفلا كلذ تاررقم عيمج يف بلاطلا رابتخا ءاغلإ )ت

 .اهعيمج يف ًابسار

 نم يأ عاقيإ نمضتملا هرارق يف يعاري نأ ةيلكلا ديمع ىلع بجي .3

 قباوسلا رابتعا عم تابوقعلا عاقيإ يف جردتلا ةفلاسلا تابوقعلا

 ةفلاخم تناك اذإ امو ،ةفلاخملل ةسبالملا ةددشملاو ةففخملا فورظلاو

 وأ رابتخالا بقارم ىلع يدعتلا لثم ىرخأ تافلاخم اهعم طبترا دق شغلا

 .رابتخالا ماظنب لالخإلا وأ ،رماوألا ذيفنت مدع ىلع رارصإلا



 

 بلاطلا قح يف شغلا ةفلاخم توبث مدع ىلإ تاقيقحتلا تهتنا لاح يف .4

 .رابتخالا يف اهيلع لصاحلا هتجرد بلاطلل دصري

 :ةرشع ةثلاثلا ةداملا

   :ثوحبلا وأ ريراقتلا يف شغلا ةفلاخم 

 تاــبيردــتلا وأ ثوحبلا وأ ريراــقتلا يف شغلا ةــعقاول بــلاــطلا باــكترا لاــح يف

 نأ ررقملا ذاتـــسأ ىلع بجيف ،جرختلا عيراـــشم وأ تابجاولا وأ ةيناديملاو ةيلمعلا

 عم قيقحتلا ةرـــشابم هـــضوفي نم وأ ةيلكلا ديمع ىلعو ،ةعقاولاب ًارـــضحم ررحي

 عاـقيإ ةـيلكلا دـيمع ررقي شغلا ةـفلاـخم هـباـكترا توبُث لاـح يفو فلاـخملا بـلاـطلا

  .)12/2( ةداملا يف ةدراولا تابوقعلا نم يأ

 :ةرشع ةعبارلا ةداملا

 :ةجيتنلا دامتعا دعب شغلا ةعقاو فاشتكا

 دامتعا دعب )8/3( ةداملا يف اهيلع صوصنملا شغلا عئاقو ىدحإ تفشتكا اذإ

 سيئر موقيو ،ةيبيدأتلا ةيلوؤسملا نم اهبكترم ىفعي الف ررقملل ةيئاهنلا ةجيتنلا

 ةيحالصلا بحاص هضرع ام ىلع ًءانب ةيميداكألا نوؤشلل ةعماجلا ليكو وأ ةعماجلا

 ةبوقعلا عيقوت مَث نمو هعم قيقحتلل بيدأتلا ةنجل ىلإ فلاخملا بلاطلا ةلاحإب

 .ةفلاخملا توبث يف هيلع ةبسانملا

 

 



 

 :ةرشع ةسماخلا ةداملا

 :جرختلا ةقيثو مالتسا دعب شغلا ةعقاو فاشتكا 

 قح يف )8/3( ةداملا يف اـهيلع صوــــــصنملا شغلا عئاقو ىدحإ توبث لاح يف

 وأ ةقيثولا حنم رارق ءاغلإ ةعماجلل زوجي هناف ،هجرخت ةقيثو ملــست دق ناك بلاط

 تاقيقحتو تادنتـــسم نم ةفلاخملاب قلعتي ام لك ةلاحإ اهل زوجي امك ،ةداهـــشلا

 .اهيف رظنلاب اماظن ةصتخملا ةيموكحلا تاهجلا ىلإ

 :ةرشع ةسداسلا ةداملا

 :ةعماجلا نم بلاطلا ديق ءاغلإ مدع ةاعارم 

 ماقرأ دونبلاب ةدراولا تابوقعلا عيقوت يف يعارُت نأ ةصتخملا طابضنالا ةنجل ىلع

 ةعماجلا نم بلاطلا ديق ءاغلإ يف اببس نوكت الأ )ةعساتلا( ةداملا نم )8 ،7 ،6(

 نع تقؤملا فاقيإلا ةبوقع ةدم باستحا مدع اهرارق نمضتت نأ اهل زوجي امك

 .بلاطلل ةيساردلا ةدملا نمض ةساردلا

 :ةرشع ةعباسلا ةداملا

 :ةعماجلا جراخ نم صاخشأ اهباكترا يف كرتشي يتلا تافلاخملا 

 ةيماظنلا تاءارجإلا ذاختال ةعماجلا سيئرل عفرلاب بالطلا طابــــــضنا ةنجل صتخت

 وأ باـكترا تـبثي يتلا تاـفلاـخملاـب ةــــــصتخملا ةـيموكحلا تاـهجلا غالبإـب ةــــــصاـخلا

 اذهل ةرورـــض كانه نأ تأر ام ىتم اهيف ةعماجلا جراخ نم صخـــش يأ كارتـــشا

 .ءارجإلا



 

 :ةرشع ةنماثلا ةداملا

 :رارضألاو تايفلتلا ةميق نع بلاطلا ةيلوؤسم 

 تبثي يذلا بلاطلا لمحتي ةحئاللا هذه يف ةررقملا ةيبيدأتلا تابوقعلا ىلإ ةفاضإ

 ةفلكت اهيلإ ًافاضم هفلتأ ام ةميق )8/15( ةداملاب ةدراولا تافلاخملل هباكترا

 نوؤش ةدامع ىلع عقيو تاعبت نم كلذ ىلع بترتي امو بيكرتلا وأ حالصإلا

  .ءارجإلا كلذ ذيفنت ةيلوؤسم بالطلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عبارلا بابلا
 تاصاصتخاو ليكشت

 بيدأتلا ناجل
  



 

  :ةرشع ةعساتلا ةداملا

 :ناجللا ليكشت

 ماع اهتدم بالطلا طابــــضنال ةمئاد ةنجل ةعماجلا سيئر نم رارقب لكــــشُت .1

 ،ًاــسيئر بالطلا نوؤــش ديمع نم نوكتت نييــسارد نيماع وأ دحاو يــسارد

 نم نينثاو سيئرلل ًابئان ةدامعلا ليكو وأ ليجستلاو لوبقلا نوؤش ديمعو

 بـلاـطلا اـهيلإ يمتني يتلا ةـيلكلا لـيكو ،ةـعماـجلاـب سيردـتلا ةـئيه ءاـــــــضعأ

 اذإو ريتركــــسو ،ةمظنألا وأ ةعيرــــشلا يف نيــــصــــصختملا دحأو ،فلاخملا

 نأ نكميف ةدـحاو ةـعقاو يف ةـيلك نم رثكأ نم بـلاـط نم رثكأ كرتــــــشا

 .مهدحأ اهيلإ يمتني يتلا ةيلكلا ليكو روضحب يفتكي

 ماع اهتدم تابلاطلا طابــضنال ةمئاد ةنجل ةعماجلا سيئر نم رارقب لكــشُت .2

 بالطلا نوؤــش ةدامع ةليكو نم نوكتت نييــسارد نيماع وأ دحاو يــسارد

 نم ناــتنثاو ،سيئرلل ًاــبئاــن لــيجــــــستلاو لوبقلا ةداــمع ةــليكوو ،ًاـــــــسيئر

 ةبلاطلا اهيلإ يمتنت يتلا ةيلكلا ةليكوو ،ةعماجلاب سيردتلا ةئيه تاوـــضع

 اذإو ،ةريتركــسو ،ةمظنألا وأ ةعيرــشلا يف نيــصــصختملا دحأو ،ةفلاخملا

 نأ نكميف ةدـحاو ةـعقاو يف ةـيلك نم رثكأ نم ةـبلاـط نم رثكأ تـكرتــــــشا

  .نهادحإ اهيلإ يمتنت يتلا ةيلكلا ةليكو روضحب ىفتكي

 تابلاطلاو بالطلا طابــــضنال ةمئاد ةنجل ةعماجلا سيئر نم رارقب لكــــشُت .3

 نييــــــسارد نيماـع وأ دـحاو يــــــسارد ماـع اـهتدـم عورفلاـب ةـيعماـجلا تاـيلكلاـب

 لـيجــــــستلاو لوبقلا لـيكوو ،ًاـــــــسيئر ةـيعماـجلا ةـيلكلا دـيمع نم نوكتتو

 دــحأو ،عرفلاــب سيردــتلا ةــئيه ءاـــــــضعأ نم نينثاو سيئرلل ًاــبئاــن ةــيلكلاــب

 .ريتركسو ،ةمظنألا وأ ةعيرشلا يف نيصصختملا



 

 )ب/25( ةداملا يف اهيلإ راــشملا ةنجللا تاــصاــصتخا رابتعالا يف ذخألا عم .4

 يف قيقحتلاب صتخت طابــــــضنا ةنجل ليكــــــشت ةيحالــــــص ةعماجلا سيئرل

 ددحي ،تابلاطلا وأ بالطلا نم ةرداــصلا ةــصاخلا ةعيبطلا تاذ تافلاخملا

 يف نيــصــصختملا نم مهدحأ نوكي نأ ىلع اهئاــضعأ ددع ةعماجلا سيئر

 .ةمظنألا وأ ةعيرشلا

 ةـلاـحملا تاـفلاـخملا ةـفاـك يف قيقحتلاـب هالعأ اـهيلإ راــــــشملا ناـجللا صتخت .5

 .ةبسانملا ةبوقعلا رارقإو اهيلإ

 :نورشعلا ةداملا

 :طابضنالا ةنجل ىلإ ةلاحإلا

 نوؤــــــشلل ةــعماــجلا لــيكو لــبق نم بالطلا طاــبــــــضنا ةــنجل ىلإ ةــلاــحإلا متت

 ةـعماـجلا ةـليكو لـبق نم تاـبلاـطلا طاـبــــــضنا ةـنجل ىلإ ةـلاـحإلا متتو ،ةـيميداـكألا

 ةنجل ىلإ مهتلاحإب صتخي عورفلا تابلاطو بالطل ةبـــسنلابو تابلاطلا نوؤـــشل

 سيئر قح عم ،عورفلا يف ةـيعماـجلا تاـيلكلا ىلع ماـعلا فرــــــشملا طاـبــــــضنالا

 ناجللا هذه نم يأ ىلإ ةرــشابم تابلاطلا وأ بالطلا ةلاحإ يف ليــصألا ةعماجلا

 .لاوحألا بسحب

 

 

 

 



 

 :نورشعلاو ةدحاولا ةداملا

 :ةفلاخملا رظن يف ةكراشملا نع ةنجللا وضع يحنت 

 ًافرط ناك وأ ةروظنملا ةفلاخملا طبض يف طابضنالا ةنجل وضع ةكراشم ةلاح يف

 نم يحنتلا هيلع نيعتي هنإف ةنجللا ىلإ لاحُملا بلاطلاب ةبارق ةلص هطبرت وأ اهيف

 ةنجللا سيئر ىلع بجي امك ،ةفلاخملا هذه رظن يف ةكراشملا نع هسفن ءاقلت

 نأ طابضنالا ةنجل ءاضعأ نم يأل زوجي ةماع ةفصبو ،اهيف رظنلا نم هداعبتسا

 نود لوحي يبدأ عنام هيدل ماق اذإ تافلاخملا ىدحإ رظن نم هءافعإ بلطي

 ةجاحلا تعد اذإ ةيحالصلا بحاصل نكمي لاوحألا عيمج يفو ،اهرظن يف هتكراشم

 .ةفلاخملا هذه يف رظنلل طابضنالا ةنجل ةيوضعل بسانملا ليدبلا مضي نأ

  



 

 

  سماخلا بابلا

 مامأ تاءارجإلا

  طابضنالا ةنجل
  



 

 :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 :ةنجللا تاسلج داقعنا 

 مازتلالا ةاعارم عم اهــسيئر نم ةوعدب ةجاحلا دنع طابــضنالا ةنجل تاــسلج دقعنت

 ءاـــضعألا ةيبلغأ روـــضحب الإ ًايماظن ةـــسلجلا داقعنا نوكي الو ،تاـــسلجلا ةيرـــسب

 ةــيبلغأــب تارارقلا ردــــــــصتو ،هــبئاــن وأ ةــنجللا سيئر مهنيب نم نوكي نأ ىلع

 .سيئرلا هيف يذلا بناجلا حجري يواستلا دنعو ،تاوصألا

  :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 ،هـيلع ةـقداــــــصملل ةـعماـجلا سيئرل اـهتاـعاـمتجا رــــــضاـحم طاـبــــــضنالا ةـنجل عفرت

 نم ًاموي رـــشع ةـــسمخ لالخ ةنجللا تارارق ىلع ضارتعالا قح ةعماجلا سيئرلو

 ىرخأ ةرم ةـنجللا ىلإ رــــــضحملا ةـلاـحإ مث نموو هـيلإ رــــــضحملا لوــــــصو خيراـت

 ةعماجلا سلجمل رمألا عفر متي اهيأر ىلع ةنجللا رارصإ لاح يفو ،ةيارب ةعوفشم

  .هيف تبلل

 :نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

 تافلاخملا يف ةنجللا رظن 

 ةلاحملا تافلاخملا يف ةلجاع ةفــصب رظنلا ةــصتخملا طابــضنالا ةنجل ىلع .1

 الو ،اهرـــضحمب ةنجللا اهذختت يتلا تاءارجإلا عيمج ليجـــست بجيو ،اهيلإ

 عامــــــسو هعم قيقحتلل ًايمــــــسر بلاطلا ءاعدتــــــسا دعب الإ ةبوقعلا عقوت

 يف قحلا بلاطللو ،ةـسلجلا رـضحمب كلذ تابثإو ،هيلإ بـسن اميف هلاوقأ



 

 نم هيلإ بــسن ام يفن اهناــش نم يتلا تابثإلا ميدقتو هــسفن نع عافدلا

 .دوهشلاب ةناعتسالاو تافلاخم

 عافدلا يف هقح طقـسي ؛طابـضنالا ةنجل هلبقت رذع بلاطلا ىدل نكي ملام .2

 هلاوقأ عامــسل نيترم ةنجللا لبق نم ًايمــسر هؤاعدتــسا مت اذإ هــسفن نع

 ،عوبــسأ ةدم هيلي يذلاو لوألا ءاعدتــسالا نيب نوكي نأ ىلع ،رــضحي ملو

 ةــبوقعلا رارق غالبإ بــجي لاوحالا عيمج يفو ،ًاــيباــيغ ةــعقاولا يف رظنيو

 .لاوحألا بسحب هرمأ يلو لوأ بلاطلل

 :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

  :دوهشلا ءاعدتسا

 ىلوتيو ،مهتداهــش عامــسل ةجاحلا وعدت نم ءاعدتــسا يف قحلا طابــضنالا ةنجلل

 نم نيرـــضاحلا ةفرعمب مهتداهـــش ىلإ عامتـــسالا متيو ،ايمـــسر مهتوعد سيئرلا

 عقويو قيقحتلا رـــضحم يف ةداهـــشلا هذه نومـــضم نيودت متيو ةنجللا ءاـــضعأ

 تـضتقا اذإ الإ ،ًادرفنم دهاـش لك ىلإ عامتـسالا نيعتيو ،هتداهـش ىلع دهاـش لك

 يفتكت نأ طابــضنالا ةنجلل زوجيو ،مهــضعب عم دوهــشلا ةهجاوم قيقحتلا ةجاح

 عانتما دعيو ،كلذل ةرورــــــض كانه نا تأر ىتم ايباتك دهاــــــشلا ةداهــــــش ءادبإب

 هئاعدتــسا دعب اهمامأ هتداهــشب ءالدإلل طابــضنالا ةنجل ىلإ روــضحلا نع بلاطلا

 ءازجلا بجوتــست ةفلاخم ،عوبــسُأ ةدم رخألاو ءاعدتــسا لك نيب ام نيترم ايمــسر

  .طابضنالا ةنجل هلبقت رذع هيدل نكي مل ام ،يبيدأتلا

 

 



 

 :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 :تاغيلبتلاو تاءاعدتسالا 

 هذـه اـهيلع صوــــــصنملا تالاـحلا يف تاـغيلبتلاو تاءاـعدـتــــــسالا عيمج نوكت 

 وأ ،ةـعماـجلا ىدـل دـمتعملا ينورتكلإلا بـلاـطلا دـيربل ةـلاـــــــسر لالخ نم ةـحئاللا

 لالخ نم وأ ،ةعماجلا ىدل همــساب لجــسملا لاوجلا هفتاه ىلع ةلــسرم ةلاــسرب

 ءاــفتكالا نكميف لــئاـــــــسولا هذــهب هــنالعإ رذــعت اــم اذإو ،اــهل عباــتلا ةــيلكلا ةرادإ

 الوؤـــسم بلاطلا نوكي لاوحألا عيمج يفو ،عوبـــسُأ ةدمل هتيلك لخاد ميمعتلاب

 ينورتكلإلا يميداـكألا ماـظنلا ىلع ةـلجــــــسملا هـتاـناـيب نم يا لـيدـعت وأ رييغت نع

 .ةعماجلا بالطب صاخلا

  



 

 

 سداسلا بابلا
 عيقوـت تاـيـحالـص

 ةيبيدأتلا تابوقعلا
  



 

  :نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

 :طابضنالا ةنجلو ةيلكلا ديمع ةيحالص

 اـــهيلع صوـــصنملا تاـــبوقعلا عـــيقوت ةيحالـــص صتـــخملا ةـــيلكلا دـــيمعل .1

 ىـــلع ةـــحئاللا هذـــه نـــم )ةعـــساتلا( ةداـــملا نـــم )7-3-2-1( دوـــنبلا يـــف

 ةـــيلكلا لـــخاد عـــقت تاـــفلاخم نوـــبكتري نيذـــلا ةـــيلكلل نيعباـــتلا بالـــطلا

 تاـــبوقعلا نـــم ياـــب مهتازاـــجم اـــهعم بـــسانتيو اـــهل ةـــعباتلا قـــفارملا وا

 راـــــيتخا نوـــــكي نأ ىـــــعاريو مـــــهعم قـــــيقحتلا دـــــعب كـــــلذو ،ةقباـــــسلا

 فورـــظلاو قباوـــسلا راـــبتعا عـــم ةـــفلاخملا ةـــجرد عـــم ًابـــسانتم ةـــبوقعلا

 .ةفلاخملل ةسبالملا ةددشملاو ةففخملا

 صوصنملا تابوقعلا نم ٍّيأ عيقوت ةيحالص ةصتخملا طابضنالا ةنجلل  .2

  .ةحئاللا هذه نم ةعساتلا ةداملاب اهيلع

 :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 :ةعماجلا سيئر ةيحالص 

 اهيلع صوــصنملا طابــضنالا ناجل تاــصاــصتخا ةفاك ىلوتي نأ ةعماجلا سيئرل 

 تاــبوقعلا نم يأ بــلاــطلا عم قيقحتلا دــعب عقوي نأ هــلو ةــحئاللا هذــه يف

 نمــضتت يتلا تافلاخملل ةبــسنلاب كلذو )ةعــساتلا( ةداملا يف اهيلع صوــصنملا

 يعدـتــــــست يتلا ةـيبالطلا تاـفلاـخملا وأ ،ةـعماـجلا ماـعلا ماـظنلاـب اـميــــــسج ًالالخإ

 .ةيرسلا وا ةيصوصخلا اهتجلاعم

 



 

 :ةبوقعلا رارقب غيلبتلا :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا 

 غالبإ ةيلوؤسم لاوحألا بسحب ةينعملا ةيلكلا وأ بالطلا نوؤش ةدامع ىلوتت 

 ،هرودص خيرات نم مايأ ةرشع لالخ ةبوقعلا رارقب ًايمسر هرمأ يلو وأ بلاطلا

 ملعلا خيرات نم ًاموي 30 لالخ ةبوقعلا رارق نم ةعماجلا سيئر ىلإ ملظتلا قحيو

 يأر اذإ هيف تبلل ةعماجلا سلجم ىلع ملظتلا ضرع ةعماجلا سيئرل زوجيو هب

  .هملظت ةجيتنب ملظتملا غلبي لاوحألا عيمج يفو ،ءارجإلا كلذ موزل

  :نوثالثلا ةداملا

 :ةبوقعلا رارق ذفنت

 بــــــسحب ةــــــصتخملا طابــــــضنالا ةنجل وأ صتخملا ةيلكلا ديمع ىلع بجي .1

 رارقب بالطلا نوؤــــــش ةداـمع وأ لـيجــــــستلاو لوبقلا ةداـمع غالبإ لاوحألا

 رارقلا ذــيفنت تاءارجإ ذاــختال فلاــخملا بــلاــطلا ىلع ةرداـــــــصلا ةــبوقعلا

 بـــسحب امهنم لكل ةررقملا تايحالـــصلل اقفو بلاطلا فلم يف هظفحو

 تاـنالعإلا ةـحول يف رارقلا اذـه نالعإ زوجيو ،ةـيعماـجلا ةـمظنألاو حئاوللا

 .بلاطلل ىلوألا فرحألاب ةيلكلاب

 بـــــسحب بالطلا نوؤـــــش ةدامعو ليجـــــستلاو لوبقلا ةدامع ىلع بجي  .2

 فلم يف هـظفحو هذـيفنت تاءارجإ ذاـختا ةـيوفعلا رارقب اـهغالبإ روف لاوحألا

 حئاوللا يف اــمهنم لــكل ةررقملا تاــيحالــــــصلل اــقفو كــلذو ،بــلاــطملا

 .ةيعماجلا ةمظنألاو

  



 

 

 

 

 عباسلا بابلا

 ةماع ماكحأ 
  



 

 

 :نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا 

 لخاد ماظنلاو نمألا ىلع ةظفاحملا ةعماجلاب ةمالسلاو نمألا وفظوم ىلوتي 

 بلاطلا ىلع اهتيجح اهنومدقي يتلا ريراقتلاو تاغيلبتلل نوكتو ،يعماجلا مرحلا

 .تاقيقحتلاو ةلدألاب اهسكع تبثي مل ام ةبلاطلا وأ

  :نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 ةحئاللا هذهب داوم نم درو ام ءاغلإ وأ ليدعت وأ ةفاضإ يف قحلا ةعماجلا سلجمل

  .اهريسفت قح هلو

 :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 اهب لمعيو ،كوبت ةعماجب بالطلا طابضنا ةحئال مساب ةحئاللا هذه ىمست 

 نم اهعم ضراعتي ام لك ىغليو ،ةعماجلا سلجم نم اهدامتعا خيرات نم ًارابتعا

 نم ىنثتسيو ،ةحئاللا هذه دامتعا ىلع ةقباس تاميلعت وأ تارارق وأ حئاول

 سمت الو ةعماجلا جراخ ةبلاطلا وأ بلاطلا نم عقت يتلا تافلاخملا اهماكحأ

 .ةعماجلل ةينعملا ةهجلا اهلحت مل ام ةفلتخملا اهتمظنأو ةعماجلا

 

 

 

 ...هللا نم ٍلضفب تمت


