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 ثٌذسط ثألٚي

  ِٓ فؼجسثس شذٗ ثٌؾض٠شر ثٌؼشد١ز لذً ظٙٛس ثإلعالَ

 أوًّ:  -1

 .ثٌضٛثصً ِك ثٌقعجًثس ثألمٌٜٚثّضغّجً ثٌّٛثًه لجِش ثٌقعجًثس فٝ شذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌمٌد١ز ثلضّوس لٍٝ  (1

 ف١ٌّٚ     ّذأ  ٚ     ِم١ٓ  ِٓ ثٌّّج١ٌه ثٌضٝ لجِش فٝ ؽٕٛح شذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌمٌد١ز  (2

 لجصّضٙجٚ   لجصّضٙجٚ   لجصّضٙج

 ٠ًوثْ " ـفجً"ٚ ِأًح ٚ     لٌٔجٚ                    

 ثٌؽجةف ،  ٠غٌح، ِىزِٓ ِوْ غٌح شذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌمٌد١ز  (3

 .ثالُٚ ٚ ثٌنٌٍػ ٚ ثٌمذجةً ثٌضٝ ّىٕش ٠غٌح ل٠ٌش ِٓ ثٌمذجةً ثٌضٝ ّىٕش ِىز (4

 ثٌغْجّٕٗ ٚصوٌِ ٚثالٔذجغِٓ ِّج١ٌه ثٌشجَ  (5

 ١ّٕ٠ٗ  ٕٙج لذجةً ّٚى 3َٔشأس ٍِّىز ثٌق١ٌر فٝ ثٌمٌْ (6

 ظو ث١ٌٍّّْٓثٌٌَٚ  د١ّٕج ّجٔو ثٌغْجّٕز هٌٚٗ ثٌفج١ًّز ٚ ثٌْجّج١ٔٗ  وجٔش ثٌق١ٌر صجدمز ٌٍوٌٚز  (7

 لذٍٝ ، شذٗ ٍِىٟٚ ثٌٕفجَ ث١ٌْجّٟ ثٔمُْ  فعٌ،  دوٚ ٠ٕمّْْٛ إٌٝوجْ ّىجْ شذز ثٌؾ٠ٌَر ثٌمٌد١ز  (8

 ش١ل ثٌمذ١ٍز ِٚؾٍِ ثٌمذ١ٍز ِٓ لٕجصٌ ثٌٕفجَ ثٌمذٍٝ  (9

 ٚصأعٌس دجٌٕفجَ ث١ٌْجّٟ شّجي شذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌمٌد١ز  ٠ٛؽو فٝ  ًٚثعٟ وجْ ثٌٕفجَ شذٗ ثٌٍّىٝ فٝ ثٌقعٌ (11

 ٌٍفٌُ ، ثٌٌَٚ 

 ث١ٌّٓ ٚ ثالؽَثء ثٌؾٕٛد١ز فٝ داله ثٌشجَ ذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌمٌد١ز فٝ دجه٠ز ٌشثٌشّج١ٌز ٚؽوس ثًٌَثلز فٝ ثالؽَثء  (11

 فٝ ّٚؽٙجثٌم١ْٛ ،  ثالدجًٚ ِٕجؼك 

 ٚ ثّضنٌؽٛثث١ٌْٛف ، ثٌٌِجؿ ٚ أٚثٔٝ ثٌفنجً  ِٓ ثٌصٕجلجس ثٌضٝ ثٔضشٌس فٝ شذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌمٌد١ز  (12

 ِٓ ثٌن١ٍؼ ثٌمٌدٟ ٌصٕجلز ثٌقٍٝثٌٍؤٌؤ

فع١ز ِك ثّضنوثَ ثٍّٛح ثٌوًثُ٘  ى٘ذ١ز  ثٌؤج١ٌٔ ؾج٠ًز ثٌمٍّز ٚ٘ٝ ثّضنوَ ثٌمٌح فٝ ِمجِالصُٙ ثٌض (13

 فٝ ثالّٛثق ثٌّمج٠عٗ

 ثٌشمٌثء ٚ ثٌنؽذجءٌُ صىٓ ثّٛثق ثٌمٌح ٌٍضؾجًر فمػ وجٔش ١ِوثْ ٌضضٕجفِ  (14

 ثٌٕجدغٗ ثٌيد١جٔٝ ِٓ شمٌثء ثٌمٌح لذً ثالّالَ  (15
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 ١ج هٔ –ّٚؽٝ  –ؼذمز ل١ٍج ثٔمُْ ثٌّؾضّك  ثٌمٌدٟ لذً ثالّالَ إٌٝ  (16

 ِٓ ثٌٕغجء ثٌضٝ فظ١ش دّىجٔٗ ػج١ٌز فٝ دالد ثٌؼشح  (17

 دٍم١ِ ٍِىز ّذأ 

 ٍٔٛد١ج ٍِىز صوٌِ

 ث١ٌْور مو٠ؾز ًظٝ ثهلل لٕٙج

 لىجؾ –ِؾٕز  –ىٜ ِؾجٍ ِٓ ثشٌٙ ثالّٛثق ثٌضؾج٠ًز لٕو ثٌمٌح  (18

 . ٘ٛثٍْ ، عم١فّٚىضش دٙج  ِٕجمٙج ثٌّمضوي ، ٚل١جَ ثًٌَثلز دٙج ص١َّس ثٌؽجةف (19

  ثٌذضٌثءٚوجٔش لجصّضٙج  لٍٝ ِفضٌق ؼٌق ثٌمٛثفًد١ّٕج لجِٓ ثالٔذجغ  دّذج١ٔٙج ثٌفنجِزصوٌِ ص١َّس  (21

 دُ صفغش : 

 شٙشر ثٌّذ٠ٕز ثٌٕذ٠ٛز: (1

 ٘ٝ ٚثفٗ ًٍثل١ز ِٚو٠ٕز صؾج٠ًز الٔٙج صمك لٍٝ ؼ٠ٌك ثٌمٛثفً ثٌضؾج٠ًز د١ٓ ِىز ٚ ث١ٌّٓ ٚ ثٌشجَ  -

 ثالعالٌَٓ صىٓ ثٌؼاللز د١ٓ ثٌمذجةً صغ١ش ػٍٝ ٚص١شٖ ٚثفذر لذً  (2

 الْ ثٌماللز د١ٓ ثٌمذجةً ِضذج٠ٕز د١ٓ  -

 ثٌفؾجً –ثٌقٌٚح ِٓ أؽً ثٌّجء ، ثٌٌّلٟ ، ثٌغأً ٚ ثشٌٙ ثٌقٌٚح فٌح ثٌذُْٛ  -1

 ثالفالف ِغً فٍف ثٌفعٛي ثٌضٝ شٙوٖ ثٌٕذٟ )ص( -2

 ٌُ ٠ىٓ ثٌؼشح ػٍٝ ػذجدٖ ٚثفذٖ  لذً ثالعالَ. (3

 ٌٛؽٛه ه٠جٔجس ّّج٠ٚز ، ٚظم١ز 

 ثٌق١ٕف١ز ٚ٘ٝ ه٠ٓ ١ّؤج إدٌث١ُ٘ فٝ ِىز  -

 ث١ٌٙٛه٠ز ه٠ٓ ١ّؤج ِّٟٛ فٟ م١ذٌ ، ٠غٌح  -

 ثٌٕصٌث١ٔز ه٠ٓ ١ّؤج ل١ْٝ فٟ ثٌغْجّٕز فٟ ثٌشجَ ثٌق١ٌٖ فٟ ثٌمٌثق . -

 ثٌٛع١ٕز لذجهر ثالصٕجَ ، ثالٚعجْ ِىجْ ٌىً لذ١ٍز صُٕ . -

 )فٌثْ(  –ثٌصجدتز لذجهر ثٌىٛثوخ ثٌٕؾَٛ  -

 فٟ داله ثٌفٌُ ، شٌق ثٌؾ٠ٌَر ثٌمٌد١ز . ثٌّؾ١ّٛز لذجهر ثٌٕجً -

 ( ٘جؽش ث١ٌٙٛد ِٓ ثٌشجَ إٌٟ ٠غشح .4

 دْذخ ثظؽٙجه ثالِذٌثؼًٛ ص١ضُٛ ٚ٘جه٠ًجُٔٛ ٌُٙ 
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أٚ ثعذش طقز ثٌؼذجسر ) ػشف ثٌؼشح لذً ثإلعالَ ثٌضٛثطً  ( ثصد٘شس ثٌضؾجسر فٟ شذز ثٌؾض٠شر ثٌؼشد١ز .5

 ثاللضظجدٞ ِغ ثٌقؼجسثس ثألخشٜ .

    ثٌّّٙوٖثٌؽٌق  -1

 ِمٌفز ثٌمٌح دّٛثلك ثٌىٛثوخ ٌٍٕؾَٛ  - 2

 ثٌّٛلك ثٌّضّٛػ ٌشذز ثٌؾ٠ٌَر ثٌمٌد١ز ف١ظ ثصذقش فٍمز ثٌضٛثصً د١ٓ ثٌشٌق ، ثٌغٌح  -3

 وجْ ١ٌٍّٓ ثّؽٛي صؾجًٞ ٠ٕمً ثٌذعجةك لذٌ ثٌّٛثٟٔ  -4

 َ  6شٌٖٙ ِىٗ ثٌضؾج٠ًز فٟ ثٌمٌْ  -5

 ّٛثق ثّضنوثَ ثٌمٌح ثٌمٍّٗ ٚثٌّمج٠عز فٟ ثال -6

. أٚ أعش ٚؽٛد د١ش ثهلل ثٌقشثَ فٟ ِىٗ ػٍٝ َ 6( ٌّىز شٙشر صؾجس٠ز فٟ دالد ثٌقؾجص فٟ ثٚثةً ثٌمشْ 6

 ٔشجؿٙج ثاللضظجدٞ لذً ثإلعالَ .

صٕف١ُ ثٌٌفالس ثٌضؾج٠ًز ِغً  –ثٌذ١ش ثٌقٌَ  – لٍٝ ؼ٠ٌك ثٌمٛثفً د١ٓ ثٌشجَ ، ث١ٌّٓ ِٛلمٙج ثٌّض١َّ

 ًفٍضٟ ثٌشضجء ، ثٌص١ف 

 أعٛثق ثٌؼشح ِؾجاًل ٌٍضؾجسر فمؾ . ( ٌُ صى7ٓ

 الٔٙج وجٔش ١ِوثْ ٌضٕجفِ ثٌشمٌثء ٚثٌنؽذجء .

 ( ٠ضغُ ثٌؼشح دضذج٠ٓ ػجدثصُٙ .8

 الُٔٙ ثصّْٛ دمجهثس ٍّذ١ز ٚإ٠ؾجد١ز 

ٍّذ١ز ِغً ثال٠ّجْ دجٌْقٌ ، ثٌضٕؾ١ُ لوًر ثٌمٜٛ ثٌنف١ز ِٓ ثٌؾٓ لٍٝ ثدمجه ثٌشٌ ٚؽٍخ ثٌن١ٌ شٌح  -

 ثالغجًٖ لٍٝ ثٌمٛثفً  –ٌمخ ث١ٌٌّْ  –ثٌنٌّ 

 إ٠ؾجد١ز ِغً ثٌىٌَ ثٌٛفجء دجٌمٙو ثٌشؾجلز ثٌمفٛ ًفط ثٌيي . -
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 ( وجْ ٌٍّشأر دٚس ُِٙ فٟ شذٗ ثٌؾض٠شر ثٌؼشد١ز .9

 ف١ظ صمَٛ دوًٚ٘ج وأَ  -

 صمًّ دجٌغَي ٌصٛف ثٌغُٕ ٚثٚدجً ثالدً . -

 صمٌق ثٌؽذٛي ( –صعّو ثٌؾٌفٟ  –صشجًن فٟ ثٌّمجًن ) صْمٝ ثٌّقجًد١ٓ  -

 فف١ش ثٌمو٠و ِٓ ثٌْٕجء دّىجٔٗ لج١ٌز ِغً  -

 دٍم١ِ ٍِىز ّذأ  -

 أٚ ٍٔٛد١ج ٍِىز صوٌِ -

 ث١ٌْور مو٠ؾز ًظٟ ثهلل لٕٙج  -
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 -لجسْ د١ٓ :

 ق.َ 115 –ق.َ  811ٍِّىز عذأ  ق.َ 631 –ق.َ 1311ٍِّىز ِؼ١ٓ 

 ٔشأس ٚثٍهٌ٘س فعجًصٙج فٟ ِٕؽمز ثٌؾٛف  -1

 لجصّضٙج ِو٠ٕز لٌٔجٚ  -2

 صمك ؽٕٛح غٌح ث١ٌّٓ 

 لجصّضٙج ِو٠ٕز ِأًح  -1

 ِٓ أشٌٙ ٍِٛوٙج دٍم١ِ ثٌضٟ لجصٌس ١ّؤج ١ٍّّجْ  -2
 

 ٠غشح ) ثٌّذ٠ٕز ثٌّٕٛسر (  ِىز ثٌّىشِز 

 صمو أشٌٙ ِوْ ثٌقؾجٍ دُ صفٌْ ٌٛؽٛه ثٌىمذز 

ثٌّشٌفز دٙج ٚصّىٓ أ١ّ٘ضٙج ثاللضصجه٠ز فٟ ِٛلمٙج 

 ثٌؾغٌثفٟ لٍٝ ؼ٠ٌك ثٌمٛثفً ثٌضؾج٠ًز د١ٓ ثٌشجَ 

 . ل٠ٌش ٚث١ٌّٓ أشٌٙ لذجةٍٙج

صمك شّجي ِىز ٟٚ٘ ٚثفز ًٍثل١ز ِٚو٠ٕز  –٠غٌح 

 صؾج٠ًز دقىُ .

 ِٛلمٙج لٍٝ ؼ٠ٌك ثٌمٛثفً ثٌضؾج٠ًز د١ٓ ِىز 

ثألُٚ ِٓ ثٌمذجةً ثٌضٟ ّىٕضٙج  –ٚث١ٌّٓ ٚثٌشجَ 

 ٚثٌنًَػ
 

 ثٌقؼش ثٌٕظجَ شذٗ ٍِىٝ   -ثٌٕظجَ ثٌمذٍٟ ٚػٕجطشٖ ٟ٘ :

 ش١خ ثٌمذ١ٍز  -1

ٚ٘ٛ ٠ضٌٛٝ إهثًر ثٌمذ١ٍز ف١ظ ٠مٛه ثٌّمجًن 

 ٠ْٚضمذً

 . ثٌٛفٛه ٠ٚممو ثٌّمج٘وثس ٠ٚفصً فٟ ثٌّٕجٍلجس

  -ِؾٍظ ثٌمذ١ٍز :

 ٚ٘ٛ ٠عُ ٍلّجء ثٌمذجةً ٚوذجً ِشج٠نٙج ثٌي٠ٓ 

 ٠ضٌْٛٛ ِٙجَ شتْٛ ثٌمذ١ٍز ِغً ِٙجَ هثً ثٌٕوٚر

 

صأعشس دؼغ ٘زٖ ثٌّّجٌه دجٌٕظجَ ثٌغ١جعٟ ٌٍفشط -

 -ٚثٌشَٚ ٠ٚضىْٛ ٔظجَ ثٌقىُ فٟ ث١ٌّٓ ِٓ :

 ٠ضٌٛٝ إهثًر شتْٛ ثٌذاله ٠ٚضٍمٟ شىجٜٚ  ثٌٍّه :

فٝ ثٌٍُْ ٚثٌقٌح ٠قفؿ ثألِٓ  ثٌشمخ ٚ٘ٛ ثٌمجةو

 ٠ٚقّٟ ثٌقوٚه ٚوجْ ٘يث ثٌٕفجَ ثٌٍّىٟ ًٚثع١ًج .

 ٌّْجلور ثٌٍّه فٟ ثٌقىُ ٚوجْ  وذجس ثٌّٛظف١ٓ :

 ُِٕٙ ِو١ْٔٛ ٚلْى٠ٌْٛ .

 ُٚ٘ ٔٛثح ثٌٍّه فٟ إهثًر ثأللج١ٌُ  فىجَ ثأللج١ٌُ :

 ٠ّْٟٚ وً ُِٕٙ ) وذ١ًٌث ( 

 ٠ْٓ ٠ضذك ثٌٍّه ٠قىُ د١ٓ ثٌٕجُ ٚ ِؾٍظ ػجَ :

ثٌمٛث١ٔٓ ٠ٚمًٌ ثٌعٌثةخ ٠ٚمٍٓ ثٌقٌح ٠ٚضىْٛ ِٓ 

 وذجً ثالع٠ٌجء ٚثٌّٛـف١ٓ ٚثٌىٕٙز .

٠ضىْٛ ِٓ فٌق لْى٠ٌز ِنضٍفز ٌٍوفجق لٓ  ثٌؾ١ش :

 ثٌٍّّىز ِٚٙجؽّٗ ثٌّٕجؼك ثألمٌٜ دٙوف ثٌضّٛك .
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 ثٌذ٠جٔجس  -4

 ػذجدثس ٚػؼ١ز  -عج١ًٔج : ثٌذ٠جٔجس ثٌغّج٠ٚز  -أٚال :

 ٟ٘ ه٠جٔز إدٌث١ُ٘ ل١ٍٗ ثٌْالَ  ثٌق١ٕف١ز :

 ٚلٌفش فٟ ِىز ٚلٌف أٍ٘ٙج ثٌضٛف١و 

 ٚـٍش ؼجةفز ل١ٍٗ فضٟ ـٌٙ ثالّالَ .

ـٌٙس فٟ ِٕجؼك ل١ٍٍز مجصز  ث١ٌٙٛد٠ز :

 فٟ م١ذٌ ٠ٚغٌح ٚف١ٌّ فٟ ث١ٌّٓ .

 ثٔضشٌس د١ٓ لٌح ثٌشجَ  ثٌّغ١ق١ز :

 ِك ًٌِٚ ثٌٛلش ثٔضشٌس فٟ داله ثٌمٌح  ثٌٛع١ٕز :

 لذجهر ثألصٕجَ ٚثصنيس وً لذ١ٍز ُِٕٙ صًّٕج ٠مذوٚٔٗ ِغً 

 ) ٘ذً ٚثٌالس ٚثٌمَٜ ِٕٚجر ( ٚألجِٛث ٌُٙ 

 ثٌّمجدو ٚلوِٛث ٌٙج ثٌمٌثد١ٓ .

 ٟٚ٘ لذجهر ثٌىٛثوخ ٚثٌٕؾَٛ ٚثٔضشٌس فٟ ث١ٌّٓ ثٌظجدتز :

 ف١ظ لذوث أً٘ ّذأ ثٌشِّ وّج ثٔضشٌس فٟ ألجٌٝ ثٌمٌثق 

 ٚفٌثْ فٟ ثٌشجَ .

٠مصو دٙج لذجهر ثٌٕجً ٟٚ٘ ه٠جٔز ٌٙج ث١ٌٙٓ ٌٍن١ٌ ثٌّؾ١ّٛز ٚ

 ٚثٌشٌ .
 

 -ؿذمجس ثٌّؾضّغ فٟ ثٌؾض٠شر ثٌؼشد١ز : -5

 ثٌـذمز ثٌٛعـٟ  ثٌـذمز ثٌؼ١ٍج 

ثألفٌثً ثألغ١ٕجء ِٓ ثٌضؾجً ٚأصقجح ثألًثظٟ 

 ثًٌَثل١ز ثٌىذ١ٌر ٚثٌٌّثلٟ ثٌٛثّمز .

صغجً ثٌضؾجً ٚأصقجح ثألًثظٟ ثًٌَثل١ز 

 ٚثٌمضمجء ِٓ ثٌمذ١و ٚثٌّٛثٌٝ .ثٌّقوٚهر 
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 : ظٙٛس ثإلعالَثٌذسط ثٌغجٟٔ 

 : دػجةُ دٕجء ثٌذٌٚز ثإلعال١ِز ثٌغجٌظثٌذسط 

 : دُ صفغش-  

 (صدُ صفغش وجْ ثٌؼجٌُ وٍٗ دقجؽز ٌّؾب ثٌٕذٟ ) -1

 إٔضشجً لذجهر ثالٚعجْ ٚثألصٕجَ فٟ ّجةٌ ثٔقجء شذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌمٌد١ز . -1

 ث١ٌْج١ّز ٚثإلؽضّجل١ز ٚثٌفى٠ٌز ٚثٌو١ٕ٠ز .صٌهٞ ثالفٛثي  -2

فجؽز ثٌٕجُ إٌٝ ًّجٌٗ ؽو٠ور صمٛه دجٌٕجُ إٌٝ فؽٌصُٙ ث١ٌٍّْز ٟٚ٘ لذجهر ثهلل ثٌٛثفو ثألفو  -3

 ٚإمٌثؽُٙ ِٓ ثٌفٍّجس إٌٝ ثًٌٕٛ ٚثٔمجىُ٘ ِٓ ثٌعمف ٚثٌضفىه ٚثٌضَّق إٌٝ ثٌٛفور 

 (صثٔمغّش ِشثفً دػٛر ثٌٕذٟ ) -2

 ّٕٛثس صمٌض مالٌٙج ث١ٌٍّّْٓ ٌال٠يثء ( 3 ٌِثفً ِى١ز ) ثّضٌّس

 ّٕٛثس ٟ٘ ٌِفٍز صأ١ِّ ثٌّو٠ٕز . 11ٌِثفً ِو١ٔز دوأس ِٓ ٘ؾٌر ثٌٕذٟ ٌٍّو٠ٕز فضٟ ٚفجصٗ ٚثّضٌّس 

 عٕٛثس . 3وجٔش ثٌذػٛر عش٠ز ٌّذر  -3

 ٌضؾٕخ أىٞ ل٠ٌش 

 ٌُ صٙضُ لش٠ش دجٌذػٛر فٟ أٚي ثالِش . -4

 هثم١ٍز ٚثوضفش دّمجِٚٗ لّٗ أدٛ ٌٙخ ٌٙج .( ِْأٌٗ ص ألٔٙج ثلضذٌس هلٛر ِقّو )

 صفى١ش ثٌّغ١ٍّٓ دجٌٙؾشر إٌٝ خجسػ ِىز . -5

 ٠ٍجهر صمي٠خ ثٌّشٌو١ٓ ١ٌٍٍّّْٓ ٚث١ًٌٕ ُِٕٙ ٚصقٍُّٙ أٌٛثًٔج ِٓ ثٌمْٛر ٚثٌؽغ١جْ ِّج هفك ثٌىغ١ٌ 

 ُِٕٙ ٌٍٙؾٌر إٌٝ ثٌقذشز .
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 ( ثٌقذشز ١ٌٙجؽش ف١ٙج ثٌّغ١ٍّٓ .صإخضجس ثٌٕذٟ ) -6

 ٍِىٙج لٍٝ ه٠ٓ ّّجٚٞ ٚوجْ ِمٌٚف دجٌموي ٚال ٠فٍُ لٕوٖ أفو .الْ 

 ( ٌٍـجةف .صخشٚػ ثٌٕذٟ ) -7

 دْذخ شور إ٠يثء ل٠ٌش ٌٗ ٚفجؽضٗ إٌٝ ِىجْ ؽو٠و ٌٕشب ثٌولٛر .

 ( دػٛصز ٚٔفغٗ ػٍٝ ثٌمذجةً فٟ ِٛثعُ ثٌقؼ .صػشع ثٌٕذٟ ) -8

 ػ ِٓ ٠غٌح .١ًٌَؽٍخ ُِٕٙ ثال٠ٛثء ٚثٌٕصٌر ِغً ثٌن

 ( ثٌذػٛر دجٌقىّز ٚثٌّٛػظز ثٌقغٕز أفؼً ِٓ ثٌقشح ِغ لش٠ش .صٌٕذٟ )فؼً ث -9

 أٚ أعذش طقز ثٌؼذجسر ) فشص ثٌشعٛي ػٍٝ صّجعه ثٌّؾضّغ ثٌّىٟ دجٌشغُ ِٓ ػذثٚر لش٠ش ٌإلعالَ( 

 الْ ثٌقٌح ِك أدٕجء ل٠ٌش ٠مٕٟ صفىه ثٌّؾضّك ٚث١ٙٔجًٖ 

 ثٌذقظ ػٓ ِشثوض ؽذ٠ذر ٌٕشش ثالعالَ خجسػ ِىز . -11

٠ٍجهر ثٌضمي٠خ ٚثٌضٕى١ً دج١ٌٍّّْٓ فىجْ ثٌضفى١ٌ فٟ ِىجْ ثمٌ ١ٌفٌ ث١ٌٍّّْٓ ِٓ دؽش ل٠ٌش  ّذخ

 ٚإٔمجى ثٌولٛر ٚٔشٌ٘ج مجًػ ِىز .

 أٚ فذد أٚؽٗ ثالسصذجؽ د١ٓ : فشٚح ثألٚط ٚثٌخضسػ , ٚثٌذػٛر ثإلعال١ِز . ألذٍش ٠غشح ػٍٝ ثالعالَ . -11

 ؼجفٕز د١ٓ ثألُٚ ، ثٌنًَػ .فجؽز ٠غٌح إٌٟ ِٓ ٠ٍُ شٍُّٙ دمو فٌٚح  -1

 ( ِٓ ٠ٙٛه ٠غٌح .صِمٌفز ٠غٌح دأٌِ ثٌٌّجالس ٚلٌح ٍِٓ ـًٙٛ ثٌٕذٟ ) -2

 ص١َّ أً٘ ٠غٌح دجٌٌلز ٚث١ٌٍٓ ٚلوَ ثٌىذٌ . -3

 ػمذ ثٌّششو١ٓ إؽضّجػٗ فٟ دثس ثٌٕذٚر . -12

 ٙؾٌر .( فٟ د١ضٗ ٌّٕمٗ ِٓ ثٌصٌضضني فاًل فٟ ٘ؾٌٖ ث١ٌٍّّْٓ إٌٝ ٠غٌح ٚلًٌٚث لضً ثٌٕذٟ )
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  ( إٌٝ ٠غشح .صٔؾجؿ خـز ٘ؾشر ثٌشعٛي ) -13

 أٚ ِج ثٌذسٚط ثٌّغضفجدر ِٓ : صخـ١ؾ ثٌشعٛي ٌٍٙؾشر إٌٝ ٠غشح ؟

 ثٌضنؽ١ػ ثٌمجةُ لٍٝ أً٘ ثٌنذٌر -2   لٕج٠ز ثهلل -1

 فْٓ إمض١جً ثٌٌف١ك " أدٛ دىٌ ثٌصو٠ك "  -3

 ( ؼٌق غ١ٌ ِأٌٛفز ٌٍٙؾٌر ٌضع١ًٍ ثٌّشٌو١ٓ صثّضنوَ ثٌٕذٟ ) -4

 فْٓ إمض١جً ثٌمٕجصٌ ثٌّْجلور ٌٗ فٟ ثٌٙؾٌر ِغً  -5

 لذو ثهلل دٓ أ٠ًمػ  –أّّجء دٕش ثدٛ دىٌ  –لذو ثهلل دٓ ثدٟ دىٌ  

 (صوجٔش ثٌّذ٠ٕز ِٛؿًٕج ٌٙؾشر ثٌشعٛي ) -14

 ثالٌِ ثإلٌٙٝ دجٌٙؾٌر إ١ٌٙج . -1

 ِٕجصٌصُٙ ٌٗ أً٘ ٠غٌح ٌٌٍّٛي )ص( ٚ ِذج٠مز -2

 صٕٛػش ثٌؼاللز د١ٓ ثٌمذجةً فٟ ثٌّذ٠ٕز ثٌّٕٛسر . -15

 مالف  –الٔٙج ثٔمّْش إٌٝ ٌِفٍز ٚفجق 

 د١ٓ ث١ٌٙٛه ٚثٌمذجةً ثٌمٌد١ز فٟ ثٌّو٠ٕز ٌٚمو آفْٕٛث ثٌضمجًِ ِمُٙ ٌُٚ ٠ٕشٌٚثه٠ُٕٙ د١ٓ ثٌٕجُ . -ثٌٛفجق :

ث١ٙٔجً ّو ِأًح فٟ ث١ٌّٓ ٌّٚج دوأس صضقْٓ  ؽجءس دمو ٘ؾٌر ثألُٚ ، ثٌنًَػ إٌٝ ثٌّو٠ٕز لمخ -ثٌخالف :

 أٚظجلُٙ فٟ ثٌّو٠ٕز دوأ ث١ٌٙٛه ٠شمٌْٚ دأْ ٕ٘جن ِٕجفِ ٌُٙ فذوأ ث١ٌٙٛه فجٌفٌلز د١ٓ ثألُٚ ، ثٌنًَػ .

 سفغ ث١ٌٙٛد ثٌذػٛر إٌٝ ثألعالَ . -16

 مٛفًج لٍٝ ِىجٔضُٙ ٚأٚظجلُٙ ثاللضصجه٠ز .
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  وجْ ٌٍّغؾذ أدٚثس ِضؼذدٖ فٟ ثإلعالَ . -17

 أٚ أعذش طقز ثٌؼذجسر ) وجْ ثٌّغؾذ فٟ ػٙذ ثٌشعٛي ِمًشث ٌٍغٍـز ثٌضٕف١ز٠ز (

 ِوًّز ٠ضفمٗ ف١ٙج ثٌٍّّْْٛ أًِٛ ه٠ُٕٙ  -2  وجْ ِىجْ ٌٍصالر ٚثٌمذجهر  -1

 ٍِضمٟ ١ٌٍٍّّْٓ ٌضقم١ك ثٌٛفو٘ٛثالٌفز . -3

 ِأٜٚ ٌٍصقجدز ِٓ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ثٌٝ ثٌّو٠ٕز . -4

 ثٌمْى٠ٌز ٚث١ٌْج١ّز .ٌِوَ الهثًر شتْٛ ثٌوٌٚز  -5

 ( دجٌّؤثخجر د١ٓ ثٌّٙجؽش٠ٓ ٚثالٔظجس فٟ ثٌّذ٠ٕز صل١جَ ثٌشعٛي ) -18

 ( ف١ٕٓ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ٌٍّو٠ٕز ٠ٚقذذُٙ فٟ ّىٓ ثٌّو٠ٕز ٚىٌه صالّذجح ٔف١ْٗ : ١ٌمجٌؼ ثٌٕذٟ ) -1 

 دضأؽ١ً ثٌماللز د١ُٕٙ ٚد١ٓ ثالٔصجً .    

 ح ثٌنذٌر فٟ ثٌضؾجًر ( فٟ شك ؼ٠ٌمُٙ فٟ أّذجح ثلضصجه٠ز ١ٌْضؽ١ك ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ) أصقج -2

 ثٌّؾضّك ثٌيٞ ص١َّ أصقجدٗ دجٌنذٌر فٟ ثًٌَثلز ٚثٌصٕجلز .

 أّذجح إؽضّجل١ز وجٔش لاللز ثٌّٙجؽ٠ٌٓ دجٌّو٠ٕز ٚأٍ٘ٙج فو٠غز فُٙ ٠شمٌْٚ دغٌدز لٓ  -3

 أٍ٘ٙج ٚى٠ُٚٙ .   

 أؿٍك ثٌٕذٟ )ص( ثٌظق١فز ) دعضٛس ثٌّذ٠ٕز (  -19

 د١ٓ وجفز فتجس لٕجصٌ ثٌّؾضّك .ٌضٕف١ُ ثٌماللز  -

 ٠مٌف وً فٌه فمٛلٗ ٚٚثؽذجصٗ  -

 ٠ضمج٠ش ثٌؾ١ّك فٟ ٚؼٓ ٚثفو ِضْج١٠ٚٓ . -

 ثٌضمج٠ش ثٌٍّْٟ ِك ثالمٌ ِٓ أصقجح ثٌو٠جٔجس ثألمٌٞ . -
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 وجْ ٌٍذٕجء ثإللضظجدٞ فٟ ثٌّذ٠ٕز ػذر ػمذجس . -21

 أصذـ ثٌّٙجؽٌْٚ دال ِأٜٚ ٚال ِجي ٚال لًّ  -1

 صمٛدز ثّض١مجح ثٌّو٠ٕز ثاللوثه ثٌضٟ ٘جؽٌس ٌٙج  -2

 لوَ مذٌر ثٌّٙجؽ٠ٌٓ دأًِٛ ثًٌَثلز ثٌمجةُ ل١ٍٙج ثلضصجه ثٌّو٠ٕز  -3

 دذأ ثٌشعٛي )ص( فٟ إػذثد ثٌؾ١ش ٚصذس٠خ أطقجدٗ ػٍٝ فْٕٛ ثٌمضجي . -21

 الْ ثٌى١جْ ثٌؾو٠و ٌٍوٌٚز ثألّال١ِز فٟ فجؽز إٌٝ لٛر صوثفك لٕٗ ٚصق١ّٗ  -1

 قجؽز ٌٕشٌ ثٌٌّجٌٗ ثٌؾو٠ور ٌىً ثٔقجء ثٌمجٌُ د -2

 ثٌقفجؾ لٍٝ و١جْ ثٌوٌٚٗ ٚصو ٘ؾّجس ثٌّمضو٠ٓ  -3

 لجَ ثٌٕذٟ )ص( دئفظجء ثٌشؽجي ثٌمجدس٠ٓ ػٍٝ ثٌقشح  -22

 ٌىٟ ٠شجًن فٟ ثٌضو٠ًخ وً ِٓ ٌٗ ثٌموًر لٍٝ ثٌقٌح ِٓ ثٌٌؽجي 

 : أوًّ ثٌؼذجسثس ثألص١ز-  

 ( وجٔش ِٓ عّجس ثٌٕذٟ )ص( 1

    ثٌموًر لٍٝ فً ثٌّشىالس  -1

 ًغذضٗ فٟ ثٌضفى١ٌ ٚثٌضأًِ  -2

 ِٕجصٌصٗ ثٌّفٍَٛ  -3

 ( دٍغ ػذد ثٌز٠ٓ أعٍّٛث فٟ ثٌّشفٍز ثٌغش٠ز 2

 ٍُِْ ِمفُّٙ ِٓ ثٌشذجح 61
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 ( ِٓ أعج١ٌخ لش٠ش ٌّٛثؽٙز ثٌذػٛر ثإلعال١ِز 3

 فٌح ثٌشجةمجس ٚثألوجى٠خ  -1

 ثٌّفجٚظجس ٚثٌّْجِٚجس  -2

 ثال٠يثء ٚثٌضمي٠خ  -3

 ثٌّمجؼمٗ ثاللضصجه٠ز ٚثالؽضّجل١ز  -4

 أشٌثف ل٠ٌشفضٟ لجَ دمط  ّٕٛثس 3( وجْ فصجً ل٠ٌش ١ٌٍٍّّْٓ فٟ شمخ ثدٟ ؼجٌخ ٌّور 4

 دفه ثٌقصجً 

 ٠ٍّْٛث ِمُٙ ٚىٌه فضٟ د١ك ٚال شٌثء ٚال لؽك ثٌؽمجَ لٓ ثٌّقجص١٠ٌٓ  ( شٍّش ٚع١مز ثٌّمجؼمز5

 .١ٌمضٍٖٛ ثٌٌّٛي )ص( 

 زثء لش٠ش ٚثػـٙذ٘ج ٠( ِٓ أعج١ٌخ ِٛثؽٙز ثٌشعٛي )ص( ال6

 ثٌصذٌ ٚثٌضقًّ  -2  ثٌقىّز ٚثٌّٛلفز ثٌقْٕز  -1

 ثٌذقظ لٓ ٌِثوَ ؽو٠ور ٌٕشٌ ثالّالَ مجًػ ِىز -4   إٔمجى ثٌّْضعمف١ٓ  -3

 ( ثٌٙؾشر إٌٟ ثٌقذشز صّش ػٍٝ ِشفٍض١ٓ 7

 ِٓ ثٌذمغز  7فٟ ثٌمجَ  -2  فٟ ثٌمجَ ثٌنجِِ ِٓ ثٌذمغز  -1

 ثٌٕؾجشٟإٌٝ ثٌقذشز أللجهر ث١ٌٍّّْٓ ٌٚىٓ  لذو ثهلل دٓ أدٟ ًد١مٗ، لٌّٚ دٓ ثٌمجص( ثًٍّش ل٠ٌش وً ِٓ 8

 ًفط ِؽٍذُٙ .

 ثٌٝ ٠غٌح .٘ؾٌر ثٌٌّٛي )ص(ٌفٍز ثٌّو١ٔٗ ِٓ ّ(  صذوأ ث9ٌ

 ٠ٚٙٛه دٕٟ ثٌٕع١ٌ ِٓ لذجةً ثالُٚ ، ثٌنًَػ( صىْٛ ثٌّؾضّك فٟ ٠غٌح لٕو لوَٚ ثٌٕذٟ )ص( 11

 .ّىٕٛث ثٌّٛػ دٕٛ ل١ٕمجق ثِج  ّىٕٛث ٚثهٞ ًَِٙٚٚدٕٟ ل٠ٌفز  ّىٕٛث ٚثهٞ دؽقجْ
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 ِك  دٕٟ ثٌٕع١ٌ ٚدٕٟ ل٠ٌفز( ١ٌقوط ث١ٌٙٛه ثٌفٌلٗ د١ٓ ثالُٚ ٚثٌنًَػ وٛٔٛث ثفالف فضقجٌف 11

 ثٌنًَػِك ٛ ل١ٕمجق ٕدٚ  ثالُٚ

 دػجةُ دٕجءثٌذٌٚز فٟ ثٌّذ٠ٕز 

  صق١فز ثٌّو٠ٕز -2    دٕجء ثٌّْؾو  -1

  ثٌذٕجء ثاللضصجهٞ -4  ثٌّؤثمجٖ د١ٓ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ٚثالٔصجً -3

 صأ١ِٓ ثٌوٌٚٗ ٚفّج٠ضٙج  -5

 ٘ٛ ثٌولجِز ثألٌٚٝ ٌم١جَ ثٌوٌٚز . دٕجء ثٌّْؾو( 12

 ثٌّو٠ٕز  هّضًٛثٚ  صق١فزثٚ  وضجح( ٚع١مز صؤوو هلجةُ ثٌوٌٚز ثٌّو١ٔز ٟ٘ 13

 ( شٍّش طق١فز ثٌّذ٠ٕز 14

 ثالؽضّجلٟ د١ٓ فصجةً ثٌشمخ . ثٌضىجفً -1

 فّج٠ز أً٘ ثٌوٌٚز  -ثفضٌثَ ثِجْ ثٌٍُّْ    -2

 ثالّضمالي ثٌّجٌٝ ٌىً ؼجةفز  -3

 ثٌوفجق ثٌّشضٌن ظو ثٜ لوٚثْ  -4

 ٔصٌر ثٌّفٍَٛ ٚفك ثالِٓ ٌىً ِٛثؼٓ  -5

 ثٌٕصـ ٚثٌذٌ د١ٓ ث١ٌٍّّْٓ ٚأً٘ ثٌىضجح  -6

 خالي ( ثعضـجع ثٌٕذٟ )ص( إلجِز ص١ّٕز صسثػ١ز ِٓ 15

 إف١جء ثالًض ، صٕف١ُ ثٌٌٞ ، إٔشج ّٛق ثٌّو٠ٕز 

 ِك ثً٘ ثٌٌثٞ ٚلذم٠ٌضٗدجٌضشجًٚ( ٚثؽٗ ثٌٕذٟ )ص( ثالمؽجً ثٌضٟ ٚثؽٙش دٕجء ثٌوٌٚز ثالّال١ِز 16

 ثٌمْى٠ٌز، ث١ٌْج١ّز
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 ثٌضٟ ٠نٌػ ِٕٙج ثٌٕذٟ )ص( دٕفْز  -ثٌغضٚر ٟ٘ :( 17

 ِٕٙج  ؽَء ِٓ ثٌؾ١ش ِٚج ثفضٌق -ثٌغش٠ز ٟ٘ : 

 ثلً لوهًث ِٓ ث٠ٌٌْز  -ثٌذؼغز ٟ٘ : 

  -ِج ثٌٕضجةؼ ثٌّضشصذز ػٍٝ :

 ( غٍذز ثٌـذ١ؼٗ ثٌظقشث٠ٚز ػٍٝ شذٗ ثٌؾض٠شر ثٌؼشد١ز .1

 أصذقش فٌفز ثٌٌلٟ ٟ٘ ثٌْجةوٖ فٟ شذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌمٌد١ز  

 ( لٍز ثٌّٛثد ثأل١ٌٚز فٟ شذٗ ثٌؾض٠شر ثٌؼشد١ز .2

 أصذقش فٌفز ثٌصٕجلٗ ِقوٚهٖ  

 ٔٛط " ١ٌٍٙٛد .٠جسثالدجؿشرثٌشِٚجْ "ص١ضٛط" ٚ " ٘جد( ثػـٙجد 3

 ٘ؾٌر ث١ٌٙٛه ثٌٝ شذز ثٌؾ٠ٌَر ثٌمٌد١ز  

 ( ثعضخشثػ ثٌؼشح ثٌٍؤٌؤ ِٓ ثٌخ١ٍؼ ثٌؼشدٟ .4

 ثٍهٌ٘س ٌو٠ُٙ صٕجلز ثٌقٍٝ ٚأهٚثس ث٠ٌَٕز  

 ( صمذَ ثٌؼشح فٟ ػٍُ ثٌٕٙذعز .5

 ٌف ٚدٕٛ ثٌْوٚه إّضنوِٛ٘ج فٟ شك ثٌؽٌق فٟ ثٌؾذجي ٌٌٍدػ د١ٓ ثٌمٌٜ ، ثٌق 

 ( ػًّ ثٌٕذٟ )ص( دجٌشػٟ فٟ طذج6ٖ

 صمٍُ ثٌٌأفٗ ٚثٌمؽف ٚث١ٌٍٓ  

 ( سفالس ثٌٕذٟ )ص( ثٌضؾجس٠ز فٟ دالد ثٌشجَ 7

 صمٍُ ثٌّْؤ١ٌٚز ٚؼٌق ثٌضمجًِ ثٌٕجُ ِٚمٌفز ثماللُٙ  
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 عٕٛثس" 3ثعضّشس( إؽضّجع ثٌٕذٟ)ص(دجٌّغ١ٍّٓ عشًث فٟ دثس ثالسلُ دٓ ثدٟ ثالسلُ"ثٌذػٛر ثٌغش٠ز ثٌضٟ 8

 ٍُِْ  61صمٍُ ث١ٌٍّّْٓ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚأفىجَ ثالّالَ ٚشٌثةمٗ ٚٚصً لوه ث١ٌٍّّْٓ إٌٝ  

 ِمفُّٙ ِٓ ثٌشذجح ِٓ ثٌٛؽٙجء .

 ( ؽٙش ثٌٕذٟ )ص( دجٌذػٛر إٌٝ ثٌٕجط 9

 ثصنيس ل٠ٌش ثّج١ٌخ لو٠ور ٌّٛثؽٙز ثٌولٛر ثالّال١ِز  

 ّْجِٚجس ثٌّفجٚظجس ٚثٌ -2  فٌح ثٌشجةمجس  -1-ِٕٙج :

 ثٌّمجؼمز ثاللضصجه٠ز ، ثالؽضّجل١ز ١ٌٍٍّّْٓ  -4  ثال٠يثء ٚثٌضمي٠خ  -3 

 ( شذر إ٠زثء لش٠ش ٌٍّغ١ٍّٓ فٟ ِىز11

 ثهٜ إٌٝ ٘ؾٌر ث١ٌٍّّْٓ إٌٝ مجًػ ِىٗ ثٚاًلإٌٟ ثٌقذشز عُ ثٌٝ ثٌّو٠ٕز 

 ( سفٍز ثٌٕذٟ )ص( إٌٝ ثٌـجةف 11

 فولج ًدٗ ٚلجه إٌٝ ِىز صمٌض ثٌٝ ثال٠يثء فضٟ ثه١ِش لوِجٖ ثٌش٠ٌفض١ٓ - 

 دوأ ٠مٌض ٔفْٗ ٚهلٛصز لٍٝ ثٌمذجةً فٟ ِٛثُّ ثٌقؼ ١ٌؽٍخ ُِٕٙ ثال٠ٛثء  - 

 ( ثٌّؤثخجر د١ٓ ثٌّٙجؽش٠ٓ ٚثالٔظجس فٟ ثٌّذ٠ٕز 12

 صم٠ٛز ثٌؾذٙز ثٌوثم١ٍز ٚدٕجء ِؾضّك ِضٌثدػ  -1 

 إٔٙجء ثٌمصذ١جس ثٌمذ١ٍز ٚؽّك ثٌٕجُ لٍٝ ثّجُ ثٌمم١ور ٚٚفور ثالِز  -2 

 ِٛثّجر ثالٔصجً ٌٍّٙجؽ٠ٌٓ ثٌي٠ٓ صٌوٛث ه٠جًُ٘ ٚأِٛثٌُٙ ٌٕصٌر ه٠ٓ ثهلل  -3 
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 : صٕغخ ثالػّجي ثالص١ز ٌّٓ-  

 ؽذٍٗ دٓ ثال٠ُٙثمٌ ٍِٛن ثٌغْجّٕز ّجٔو ثٌٌَٚ ظو ث١ٌٍّّْٓ فٟ ِمٌوز ث١ٌٌِٛن :  -1

 ًٚلز دٓ ٔٛفًثمذٌ ثٌٕذٟ )ص( دأٔٗ ٔذٟ أمٌ ثٌَِجْ :  -2

 ثٌقذشز دجٌٙوث٠ج ٌٍٕؾجشٟ إللجهر ث١ٌٍّّْٓ ثٌي٠ٓ ٘جؽٌٚث ث١ٌزثًٍّضُٙ ل٠ٌش إٌٝ  -3

 لذو ثهلل دٓ ثدٟ ًد١مز –لٌّٚ دٓ ثٌمجص 

 لذو ثهلل دٓ ثدٟ دىٌلجَ دٌصو صقٌوجس ثٌّشٌو١ٓ ثعٕجء ٘ؾٌر ثٌٕذٟ )ص( ٌٍّو٠ٕز :  -4 

 أّّجء دٕش ثدٛ دىٌلجِش دجٌض٠ًّٛ ٚثالِوثه ألد١ٙج ٚثٌٕذٟ )ص( ثعٕجء ثٌٙؾٌر :  -5 

 لذو ثهلل دٓ أ٠ًمػوجْ ثٌو١ًٌ ٌّمٌفز ؼٌق ثٌصقٌثء ٌٍٛصٛي إٌٝ ثٌّو٠ٕز ثعٕجء ثٌٙؾٌر :  -6 

 ٠ٙٛه دٕٟ ثٌٕع١ٌ ٚدٕٟ ل٠ٌفز٠ٙٛه صقجٌفٛث ِك ثالُٚ إلفوثط ثٌفٌلز د١ُٕٙ ٚد١ٓ ثٌنًَػ :  -7 

 ٠ٙٛه دٕٛ ل١ٕمجق٠ٙٛه صقجٌفٛث ِك ثٌنًَػ الفوثط ثٌفٌلز د١ُٕٙ ٚد١ٓ ثالُٚ : -8 

 لٍٝ دٓ ثدٟ ؼجٌخٗ ثٌٕذٟ )ص( ل١ًٛٔج د١ٕذك : ألؽك ٌ -9 

 ثٌَد١ٌ دٓ ثٌمٛثَألؽك ٌٗ ثٌٕذٟ )ص( آًظًج دجٌّو٠ٕز :  -11 

 دالي دٓ ثٌقجًط ألؽك ٌٗ ثٌٕذٟ )ص( ِمجهْ دجٌمٌح دجٌّو٠ٕز :  -11 
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 : دًٌ ػٍٝ طقز ثٌؼذجسثس ثالص١ز- 

 ثصد٘شس دؼغ ثٌؼٍَٛ فٟ دالد ثٌؼشح لذً ثالعالَ  -1

 لٌفٛث ثٌضوٚٞ دجاللشجح ٚوجْ ؼذ١خ ثٌمٌح ثٌقجًط ثٌغمفٟ ←  فٟ ثٌؽخ -

 لٌفٛث ِٛثلك ثٌىٛثوخ ، ، ثٌٕؾَٛ ← فٟ ثٌفٍه -

 لٌفٛث ثٚلجس ٘ذٛح ث٠ٌٌجؿ ، ثالٔٛثء ← فٟ ثالٔٛثء -

 لٌفٛث دٕجء ثٌْوٚه ٚشك ثٌؾذجي ٌٌٍدػ د١ٓ ثٌّوْ ٚثٌمٌٞ ← فٝ ثٌٕٙوّز -

 ٛه لَٛ صجٌـٔقش ِو٠ٕز ثٌقؾٌ فٟ ثالٔذجغ " ه٠جً عّ←  فٟ ثٌٕقش -

 دٕٛث ثٌقصْٛ ٚثٌمالق ٌقّج٠ز ثٌّوٞ ِغً لٍمز ثٌمْؽً فٟ ثٌغْجّٕز ←  فٟ ثٌمالق -

 ِمذو ثٌشِّ ، ه٠ٌ ٕ٘و دٕش ثٌٕمّجْ ، و١ْٕز ثٌٌصجفز ← فٟ ثٌّمجدو ٚثاله٠ٌر -

 لصٌ ثٌنًٛٔك ، ثٌّشضٟ ، غّوثْ ←فٟ ثٌمصًٛ -

 وجْ ثٌّؾضّغ لذً ثالعالَ فٟ شذٗ ثٌؾض٠شر ثٌؼشد١ز ؿذمٟ  -2

 ؼذمجس  3ظ لُْ إٌٝ ف١ 

 ثالغ١ٕجء ، ثالفٌثً ، ثٌضؾجً ←ثٌؽذمٗ ثٌم١ٍج  -1 

 صغجً ثٌضؾجً ، ثصقجح ثٌقٌف ←ثٌؽذمٗ ثٌّٛؽٟ  -2 

 ثٌفمٌثء ٚثٌّٛثٌٟ ، ثٌمذ١و ← ثٌؽذمز ثٌو١ٔج  -3 

 وجْ ٌٍّشأٖ ِىجٔز ػج١ٌز فٟ دالد ثٌؼشح  -3

 ث١ٌْور مو٠ؾز ًظٟ ثهلل لٕٙج ٚثًظج٘ج .ـًٙٛ ١ّوثس ِغً دٍم١ِ ٍِىز ّذأ ، ٍٔٛد١ج ٍِىز صوٌِ ، 

 لذسر ثٌٕذٟ )ص( ػٍٝ فً ثٌّشىالس  -4

ف١ظ ثمضٍفش لذجةً ل٠ٌش لٍٝ ِٓ ٠عك ثٌقؾٌ ثالّٛه فٟ ِٛظمٗ فجًصعٛث دجٌٕذٟ )ص( فىًّج فمجي " 

ٍّ٘ٛث دغٛدًج " ٚظك دٗ ثٌقؾٌ ٚلجي " ٌضأمي وً لذ١ٍز دٕجف١ز ثٌغٛح عُ ثًفمٖٛ ؽ١ّمًج " فٌفمٖٛ فضٟ دٍغ 

 ِىجٔٗ فٛظمٗ د١وٖ عُ دٕٟ ل١ٍٗ .
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 وجْ ثٌٕذٟ )ص( ِٕجطشًث ٌٍّظٍَٛ  -5

ف١ظ ؽجء ًؽً ٌذ١ك إداًل فٟ ِىز فجشضٌثٖ أدٛ ؽًٙ ٚثمي ٠ّجؼً فٟ عّٕٗ فضٟ لجي ٠ج ِمشٌ ل٠ٌش ِٓ 

٠أصٟ ٌٟ دقمٟ ِٓ أدٟ ثٌقىُ فمجَ ثٌٕذٟ )ص( ِمٗ إٌٝ هثً أدٟ ثٌقىُ ٚلجي " ثلػ ٘يث ثٌٌؽً فمٗ " 

 ؽًٙ دجٌّجي ٚهفمٗ ٌٌٍؽً . فضٟ ؽجء أدٛ

 ثٌغ١ذٖ خذ٠ؾٗ وجٔش ثٌؼْٛ ٚثٌٕظشر ٌٍٕذٟ )ص( ػٕذ ٔضٚي ثٌٛفٟ  -6

لٕوِج َٔي ل١ٍٗ ثٌٛفٝ ى٘خ إ١ٌٙج فجةفًج ٌِٚصؾفًج فؽّأٔضٗ ٚلجٌش ٌٗ " وال ٚثهلل ِج ٠ن٠َه ثهلل ثدوًث ثٔه 

ٌٝ ثدٓ لّٙج ًٚلٗ دٓ ٌضصً ثٌٌفُ ٚصقًّ ثٌىً ٚصىْخ ثٌّموَٚ ٚصم١ٓ لٍٝ ٔٛثةخ ثٌقك " ٚى٘ذش دٗ إ

 ٔٛفً ثٌيٞ أوو ٌٗ ثٔٗ ثٌٕجُِٛ " صجفخ ثٌٛفٟ ؽذ٠ًٌ " 

 ٚأميس ث١ٌْوٖ مو٠ؾز عذش ف١ٗ )ص( ثٌغذجس لٍٝ ثٌقك ، ثإلّضٌّثً .

 صٕٛػش أعج١ٌخ ثٌشعٛي )ص( فٟ ِٛثؽٙز ػذثء لش٠ش ٚثػـٙجد٘ج  -7

 ثٌقىّز ٚثٌّٛلفز ثٌقْٕز  -1

 ٌمٛر ٚثٌقٌح صمٕٟ صفىه ثٌّؾضّك .ف١ظ ثهًن ثٌٕذٟ )ص( ثْ ٌٙج ثعٌ شو٠و ِٓ ث

 ثٌصذٌ ٚثٌضقًّ  -2

 وجْ ٠ولٛ ث١ٌٍّّْٓ ٌٍصذٌ ٚثٌضقًّ ِغً " صذًٌث ثي ٠جٌّ فئْ ِٛلووُ ثٌؾٕز "

 إٔمجى ثٌّْضعمف١ٓ  -3

 دٓ ًدجؿ شمًًٛث ُِٕٙ دجٌّْت١ٌٛز فٌص ثٌصقجدٗ لٍٝ إٔمجىُ٘ ِغً شٌثء ثدٛ دىٌ ثٌصو٠ك ٌذالي 

 ثالّالَ مجًػ ِىز ثٌذقظ لٓ ٌِثوَ ؽو٠ور ٌٕشٌ -4

دْذخ شوٖ صمي٠خ ثٌّشٌو١ٓ ١ٌٍٍّّْٓ ١ٌٚفٌٚث دو٠ُٕٙ ِٓ دؽش ل٠ٌش ٚإٔمجى ٌٍولٛر ٚٔشٌ٘ج 

 مجًػ ِىز .
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 وجٔش ثالٚػجع فٟ ثٌّذ٠ٕز غ١ش ِغضمشر ٠ٚغ١ـش ػ١ٍٙج ثٌضٛصش لذً ثالعالَ  -8

أفٛثٌُٙ فٛؽوٚث  إلْ ث١ٌٙٛه ٔمعٛث لٙوُ٘ ِك أً٘ ٠غٌح إلُٔٙ ٚؽوٚث أْ ثالُٚ ٚثٌنًَػ لو صقْٕش 

ف١ُٙ ث١ٌٙٛه ِٕجفِ ٌُٙ ٚدجٌضجٌٟ دوأٚث فٟ ثٌفٌلز د١ٓ ثالُٚ ٚثٌنًَػ دضى٠ٛٓ ثفالف فضقجٌف دٕٛ ثٌٕع١ٌ ٚدٕٛ 

ل٠ٌفٗ ِك ثالُٚ ٚصقجٌف دٕٛ ل١ٕمجق ِك ثٌنًَػ ٚثشضمٍش ثٌفضٓ د١ُٕٙ فضٟ ٚصٍش إٌٝ ثٌمضً ٚثٌقٌٚح ٚوجٔش 

 ثمٌ٘ج ٠َٛ دمجط

 ٌٍّٙجؽش٠ٓ وجْ ثالٔظجس خ١ش ػْٛ ٚعٕذ  -9

ف١ظ لجٌش ثالٔصجً ٌٍٕذٟ )ص( ثلُْ د١ٕٕج ٚد١ٓ ثمٛثٕٔج ثٌٕن١ً لجي )ص( ال صىفٕٛٔج ثٌّؤٚٔٗ ٚٔشٌوىُ 

 ثٌغٌّٖ فمجٌٛث ّّمٕج ٚثؼمٕج .

 ثسعش طق١فز ثٌّذ٠ٕز ِذذأ ثٌضؼج٠ش ِغ ثألخش  -11

 ِٓ مالي ِذوأ ثالّضمالي ثٌّجٌٝ دىً ؼجةفز 

ِٚذوأ ف٠ٌز ثاللضمجه ِّجًّز ثٌشمجةٌ ِىفٌٛٗ ٌىً فصجةً ثٌشمخ ٚثْ ١ٌٍٙٛه ه٠ُٕٙ ١ٌٍٍّّْٚٓ ه٠ُٕٙ 

 ِٚذوأ ثٌٕصـ ٚثٌذٌ د١ٓ ث١ٌٍّّْٓ ٚأً٘ ثٌىضجح 
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 -لجسْ د١ٓ :

 -ثٌّشفٍز ثٌغش٠ز ٚثٌؾٙش٠ز ٌٍذػٛر ثالعال١ِز :

 ثٌذػٛر ثٌؾٙش٠ز  -ح ثٌذػٛر ثٌغش٠ز  -أ

 ثّضغٌلش ثٌولٛر عالط ّٕٛثس ص١َّس دجٌىضّجْ 

 ٚث٠ٌٌْز ، ٌضؾٕخ أىٞ ل٠ٌش ٚلو دوأ ًّٛي ثهلل 

 دولٛر ثأللٌد١ٓ ِٕٗ ، ٚثمضجً ًّٛي ثهلل هثً 

"ثألًلُ دٓ أدٟ ثألًلُ " ٌِوًَث ٌضٌد١ز أصقجدٗ ، 

 ٚصم١ٍُّٙ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ، ٚلو دٍغ لوه ثٌي٠ٓ أٍّّٛث 

٠َ٠و لٓ ّض١ٓ ًٍِّْج فٟ ٔٙج٠ز ثٌٌّفٍز ث٠ٌٌْز ِج 

 ِمفُّٙ ِٓ ثٌشذجح ، ٚثٌٛؽٙجء ٚثٌْجهر .

دمو عالط ّٕٛثس ِٓ ثٌولٛر ث٠ٌٌْز ، ٚدمو صٌد١ز 

 ثٌصقجدز لٍٝ أِّ لمجةو٠ز ٚصمذو٠ز ٚمٍم١ز ؽجء 

 ثألٌِ ِٓ ثهلل لَ ٚؽً إٌٝ ثٌٌّٛي دأْ ٠فٌٙ ه٠ٕٗ 

 صوق دّج صأٌِ ٚألٌض لٓ ثٌؾج١ٍ٘ٓ" جفمجي صمجٌٝ"ف

 فنٌػ ثٌٌّٛي ٚلٌض لٍٝ ( ،  94)ثٌقؾٌ : 

 "دٕٟ لذو ثٌّؽٍخ" ثٌولٛر ثإلّال١ِز ، عُ هلج إ١ٌٙج 

 ثٌٕجُ لٍٝ ثمضالف ثٌمذجةً ٚثٌذٍوثْ .

 

  -د١ؼضٟ ثٌؼمذز ثألٌٚٝ ٚثٌغج١ٔز :

 د١ؼز ثٌؼمذز ثٌغج١ٔز د١ؼز ثٌؼمذز ثألٌٚٝ 

 ٌِ لجَ وجًِ ٚثٌولٛر صأمي ٚظمٙج دشىً ؽو٠و فٟ 

٠غٌح ، ٚدمو ثٔمعجء ٘يث ثٌمجَ ٚفٟ ُِّٛ ثٌقؼ ؽجء 

 إعٕجلشٌ ًؽاًل ِٓ ثألُٚ ٚثٌنًَػ ، ٚلجدٍٛث ًّٛي 

 ٚدج٠مٖٛ ثٌذ١مز –ِىجْ د١ٓ ِىز ِٕٟٚ  –ثهلل لٕو ثٌممذز 

 ثالٌٚٝ لٍٝ ) ثإل٠ّجْ دجهلل ًٌّٚٛٗ ِٚىجًَ ثألمالق (.

فٟ ثٌمجَ ثٌضجٌٝ ثٌضمٟ ًّٛي ثهلل فٟ ثٌممذز ِك 

ٌنًَػ ٚوجْ لوهُ٘ عالعز ٚفو ثألُٚ ٚث

ّٚذم١ٓ ًؽً أٌِأص١ٓ دج٠مٛث ًّٛي ثهلل لٍٝ 

ثٌوفجق لٓ ثإلّالَ ٚٔصٌصٗ ، ١ّّٚش د١مز 

 ثٌممذز ثٌغج١ٔز دجٌذ١مز 

 ثٌىذٌٜ ، ٚ٘ىيث دج٠ك ثألٔصجً ًّٛي ثهلل . 
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  -)ؽـ( , )د( ف١ّج ٠ٍٟ :ثخضش ثإلؽجدز ثٌظق١قز ِٓ د١ٓ )أ( , )ح( , * 

 ِّج ٠أصٟ لوث .................ثٌق١ٌر فٟ وً ( صشجدٙش ٍِّىز ثٌغْجّٕز ِك ٍِّىز 1

 )ه( ٔفجَ ثٌقىُ . )ؽـ( ثٌغ١جعز ثٌخجسؽ١ز . )ح( ثألصً ثٌمٌلٟ . )أ( ثٌمم١ور ثٌو١ٕ٠ز . 

 ثمضٍفش ٍِّىز ثٌغْجّٕز ِك هٌٚز ثٌٌَٚ فٟ .......................( 2

   ( ثألطً ثٌؼشلٟ .)ح    )أ( ثٌمم١ور ثٌو١ٕ٠ز . 

 )ه( ث١ٌْجّز ثٌنجًؽ١ز .    )ؽـ( ثٌموثء ٌٍفٌُ .

 ِٓ ثٌّّجٌه ثٌضٟ ّمؽش دمو ـًٙٛ ثإلّالَ ٍِّىز ....................( 3

 )ه( ف١ٌّ .   )ؽـ( ثٌق١شر .  )ح( ّذأ .   ِم١ٓ .)أ(  

 إ٠ؾجه ِٕجك فعجًٞ دشذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌمٌد١ز لذً ( أٞ ِٓ ثٌّوْ ث٢ص١ز وجْ ٌٙج أوذٌ ثألعٌ فٟ 4

 ثإلّالَ ............

 )ه( ٠ًوثْ .   )ؽـ( ثٌؾجد١ز .  )ح( ِأسح .  )أ( لٌٔجٚ .

 ثشضًّ فٍف ثٌفعٛي وً ثٌم١ُ ث٢ص١ز لوث ..................( 5

 ثٌٛفجء دجٌمٙو .)ه(   )ؽـ( ثٌموي .  )ح( ثٌضمجْٚ.  )أ( ثٌضغجِـ ثٌذ٠ٕٟ . 

 ش ِىجٔز ثٌٌّأر لذً ثإلّالَ فٟ ثٌقعٌ لٓ ثٌذجه٠ز فٟ ثٌّؾجي ....................( ثًصفم6

 )ه( ثٌمْىٌٞ . )ؽـ( ثٌغ١جعٟ .  )ح( ثٌو٠ٕٟ .  ثإللضصجهٞ .)أ(  

 ٍِىز لٍٝ إفوٜ ِّجٌه ....................( وجٔش ٍٔٛد١ج 7

 ثٌمٌثق .)ه(   )ؽـ( ث١ٌّٓ .  )ح( ثٌقؾجٍ .   )أ( ثٌشجَ . 

 ٌح لذً ثإلّالَ لٍٝ ثًٌَثلز ِٓ مالي لٍُ ................مـٌٙ صأع١ٌ ثٌمٍَٛ لٕو ثٌ( 8

 .)ه( ثٌؽذ١مز   )ؽـ( ثٌفٍه .  ثألٔٛثء .)ح(    )أ( ثٌى١ّ١جء . 

 ( ثصفجق ل٠ٌش لٍٝ لوَ ِنجٌؽز دٕٝ ٘جشُ ٟ٘ ِمجؼمز .....................9

 )ه( ه١ٕ٠ز .  عمجف١ز .)ؽـ(   )ح( ثؽضّجػ١ز .  )أ( ١ّج١ّز . 
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 إٌٝ ل٠ٌش لذً أْ ٠ّْك ُِٕٙ (( . ٠وي لٍٝ صّضمٗ دـ .....( )) ًفط ٔؾجشٟ ثٌقذشز إلجهر ث١ٌٍّّْٓ 11

 )ه( ثٌضْجِـ .  )ؽـ( ثٌىٌَ .  )ح( ثٌّْجٚثر .  ثٌؼذثٌز .)أ(  

 فٟ ثٌمجَ ثٌمجشٌ ِٓ ثٌذمغز ِْضغٍز أفوثط ............. صل اهلل عليه وسلمثٍهثه إ٠يثء ل٠ٌش ٌٌٍّٛي ( 11

 )د( ثؽضّجػ١ز . )ؽـ( ثلضصجه٠ز .   )ح( ١ّج١ّز .  ه١ٕ٠ز .)أ(  

 ٚصمي٠خ ل٠ٌش ١ٌٍٍّّْٓ لٕوِج ..................ثصْمش هثةٌر إ٠يثء ( 12

 )أ( ثٔضمٍش ثٌولٛر ثإلّال١ِز مجًػ ِىز . 

 )ح( ٘جؽٌ ث١ٌٍّّْٓ إٌٝ ثٌقذشز . 

 )ؽـ( وغش ػذد ثٌّغ١ٍّٓ دثخً ِىز . 

 )ه( ٔؾقش ثٌشجةمجس ٚثألوجى٠خ ظو ث١ٌٍّّْٓ . 

 دجٌنٌٚػ ِٓ ِىز ألٚي ٌِر دٙوف ................... ١ٌٍٍّّْٓ صل اهلل عليه وسلم( وجٔش هلٛر ثٌٌّٛي 13

 .)ح( ثٌفشثس ِٓ ثػـٙجد لش٠ش    )أ( ٔشٌ ثإلّالَ مجًػ ِىز . 

 )ه( ثٌضمٌف لٍٝ أً٘ ثٌقذشز .  أِجَ ث١ٌٍّّْٓ .)ؽـ( فضـ ِؾجالس ثٌمًّ  

 مصذ١ز ثٌمذ١ٍز فٟ ِىز دشىً إ٠ؾجدٟ لٕوِج .....................ٌ( ـٌٙس ث14

 ثٌّجي ٚثٌٍْؽز . صل اهلل عليه وسلم)أ( لٌظش ل٠ٌش لٍٝ ثٌٌّٛي  

 )ح( صفجٚظش ل٠ٌش ِك أدٟ ؼجٌخ . 

 )ؽـ( أًٍّش ل٠ٌش ٚفًوث ٌٍٕؾجشٟ . 

 ق١فز ِمجؿؼز دٕٟ ٘جشُ .)د( ٔمغ ثٌذؼغ ط 

 إْٔجْ ِؤً٘ ألهثء ِّٙز لو ال ٠ْضؽ١ك غ١ٌٖ أهثةٙج (( . ً( )) و15

 ذمش ٘يٖ ثٌّمٌٛز أعٕجء ................ُؼ 

  )ح( ثٌٙؾشر إٌٝ ثٌّذ٠ٕز .    )أ( ثٌٙؾٌر إٌٝ ثٌقذشز . 

 )ه( د١مز ثٌممذز ثٌغج١ٔز ثٌغج١ٔز .  )ؽـ( ثمض١جً هثً ثألًلُ دٓ أدٟ ثألًلُ . 
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 ٘جؽٌس لذجةً ثألُٚ ٚثٌنًَػ لذً ـًٙٛ ثإلّالَ ِٓ ث١ٌّٓ إٌٝ ٠غٌح ألّذجح ..........( 16

 )د( ثلضظجد٠ز .  )ؽـ( ثؽضّجل١ز .  )ح( ١ّج١ّز .  ه١ٕ٠ز .)أ(  

 ( وفٍش ثٌّؤثمجر د١ٓ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ٚثألٔصجً فمٛق ..................17

 )ه( لْى٠ٌز .   )ؽـ( ه١ٕ٠ز .  )ح( ١ّج١ّز . ثؽضّجػ١ز .)أ(  

 أ٘وثفـًج ثلضصجه٠ز ٚ .................. صل اهلل عليه وسلمفمك ّٛق ثٌّو٠ٕز ثٌيٞ أٔشأٖ ثٌٌّٛي ( 18

 )ه( ه١ٕ٠ز .  ثؽضّجػ١ز .)ؽـ(   )ح( ١ّج١ّز .  عمجف١ز .)أ(  

 دمو ٘ؾٌصٗ ٌٍّو٠ٕز ِذوأ ثٌّٛثؼٕز ِٓ  صل اهلل عليه وسلم( فممش ثٌصق١فز ثٌضٟ ألٌ٘ج ثٌٌّٛي 19

 مالي .............

 )ح( ثٌذفجع ثٌّشضشن ػذ أٞ ػذٚثْ .   أْ ثٌٍّّْْٛ أِز ٚثفور .)أ(  

 )ه( ثٌٕصـ ٚثٌذٌ د١ٓ ث١ٌٍّّْٓ ٚأً٘ ثٌىضجح .   )ؽـ( ثفضٌثَ أِجْ ثٌٍُّْ . 

 ٠ىْٛ ألفو ف١ٗ ثألفع١ٍز لٍٝ هْٚ أْ  صل اهلل عليه وسلم( صمج٠ش ثٌؾ١ّك فٟ ثٌّو٠ٕز دمو ٘ؾٌر ثٌٌّٛي 21

 ٌ ٚديٌه ٠ضقمك ِذوأ .................ث٢م

 )ه( ثٌضمجْٚ .  )ؽـ( ثٌضىجفً .  )ح( ثٌّغجٚثر .  ثٌموثٌز .)أ( 

 فٟ ثٌّو٠ٕز ٚصم١ُْ ثٌّّضٍىجس د١ُٕٙ ٠مٕٟ ...............( ثٌضمجْٚ د١ٓ ثألٔصجً ٚثٌّٙجؽ٠ٌٓ 21

 )ح( ثألّضمالي ثٌّجٌٝ ٌىً ؼجةفز .   )أ( صقم١ك ثٌو٠ّمٌثؼ١ز . 

 )ه( ثفضٌثَ فمٛق ثٌّٛثؼٕز .   ثٌضىجفً ثإلؽضّجػٟ .)ؽـ(  

 دمو ٘ؾٌصٗ ٌٍّو٠ٕز لٍٝ دمط ثٌم١ُ ثإل٠ؾجد١ز  صل اهلل عليه وسلم( صعّٕش ثٌصق١فز ثٌضٟ ألٌ٘ج ثٌٌّٛي 22

 ثًٌّٛٚعز لٓ ثٌمٌح لذً ثإلّالَ ِغً ............... 

 )ح( ثٌضىجفً ثإللضصجهٞ .   فّج٠ز أً٘ ثٌيِز .)أ(  

 )د( ٔظشر ثٌّظٍَٛ .   ثٌمم١ور . )ؽـ( ف٠ٌز 
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 فٟ ِّجٌه دالد ث١ٌّٓ لذً ثإلعالَ .ط/ ثعضٕضؼ : ػٛثًِ ٔشأر ثٌقؼجسر 

 ؽـ/ صّغٍش ثٌمٛثًِ فٟ : 

 ثٌّٛلك ثٌؾغٌثفٟ ثٌّض١َّ . - 

 ثٌضٌدز ثٌنصذز ٚٚفٌر ث١ٌّجر ٚدجٌضجٌٝ ل١جَ ثًٌَثلز . - 

 . لٌدٙج ِٓ ّٛثفً دق٠ٌز ٚدجٌضجٌٝ ل١جَ ٔشجغ صؾجًٞ - 

ػذر ِّجٌه صشجدٙش فٟ وغ١ش  ٌشذٗ ثٌؾض٠شر ثٌؼشد١ز لذً ثإلعإلَط/ )) لجِش ػٍٝ ثألؿشثف ثٌشّج١ٌز 

 أُ٘ ثٌؾٛثٔخ ثٌضٟ صشجدٙش ف١ٙج ٘زٖ ثٌّّجٌه . ِٓ ثٌؾٛثٔخ (( فٟ ػٛء ثٌؼذجسر ثٌغجدمز ثعضخٍض :

 ز ٚثٌق١ٌر ) شّجي شذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌمٌد١ز ( فٟ : ٕصشجدٙش ٍِّىز ثٌغْجّؽـ / 

 ١ّٕ٠ز .ثألصً ثٌّشضٌن ف١ظ صٕضّٟ والّ٘ج ٌمذجةً لٌد١ز  - 

 ٔفجَ ثٌقىُ فىالّ٘ج ٔفجَ شذٗ ٍِىٟ . - 

 ثٔضشجً ثٌو٠جٔز ث١ٌّْق١ز دّٙج . - 

 ثٌٛالء ث١ٌْجّٟ ٌٍمٜٛ ثٌنجًؽ١ز ثٌّؾجًٚر . - 

 ((ثٌؼشح صى٠ٛٓ دٌٚز ٚثفذر صؾّؼُٙ فٟ شذٗ ثٌؾض٠شر ثٌؼشد١ز لذً ظٙٛس ثإلعالَ )) ٌُ ٠غضـ١غ ط/ 

  فٟ ػٛء ثٌؼذجسر ثٌغجدمز ثعضٕضؼ أعذجح رٌه . 

 ٠ٌؽك ىٌه إٌٝ : ؽـ/ 

 ثمضالف ثٌٕفُ ث١ٌْج١ّز ِج د١ٓ ثٌٕفجَ ثٌمذٍٟ ٚشذٗ ثٌٍّىٟ فٟ شذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌمٌد١ز . - 

 ثٌمٌد١ز ِمفُ ثٌٛلش .ثٌقٌٚح د١ٓ ثٌمذجةً  - 

 ثٌٛالء ث١ٌْجّٟ ٌٍمٜٛ ثٌنجًؽ١ز ثٌىذٌٞ ، ِغً : - 

 ك ثٌفٌُ ٚثٌغْجّٕز ِك ثٌٌَٚ .صقجٌف ثٌق١ٌر ِ 
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 ط/ فذد طقز ثٌؼذجسر ث٢ص١ز صجس٠خ١ًج : 

 ثإلعالَ ( ) ٌُ ٠ظٙش ثإلٔضّجء ثٌؼشلٟ ػٕذ ػشح شّجي شذٗ ثٌؾض٠شر ثٌؼشد١ز لذً ظٙٛس  

ؽـ/ ثٌمذجًر صق١قز : دجٌٌغُ ِٓ ثألصً ثٌمٌلٟ ثٌٛثفو ٌٍّّىز ثٌق١ٌر ٍِّٚىز ثٌغْجّٕز فىالّ٘ج لذجةً 

 لٌد١ز ١ّٕ٠ز ٘جؽٌس دمو ث١ٙٔجً ّو ِأًح إال أْ : 

 ٍِّىز ثٌق١ٌر صقجٌفش ِك ثٌوٌٚز ثٌفج١ًّز ٚوجٔش صْجٔو٘ج فٟ ثٌقٌٚح ظو ثٌٌَٚ ٚفٍفجةُٙ . - 

 ثٌٌَٚ ٚوجٔش صْجٔو٘ج فٟ ثٌقٌٚح ظو ثٌفٌُ ٚفٍفجةُٙ .ٍِّىز ثٌغْجّٕز صقجٌفش ِك  - 

 ِجرث وجْ ٠قذط إرث : ألذٍش لش٠ش ػٍٝ ثإلعالَ ِٕز دذث٠ز ثٌذػٛر ؟ط/ 

 .وجٔش ِىز ّضصذـ ٌِوَ ثٌولٛر ٚلجصّز ثٌوٌٚز ثإلّال١ِز  -ؽـ/ 

   ٌُ ٠ضمٌض ثٌٍّّْْٛ ٌإل٠يثء ِٓ ل٠ٌش . - 

 ِٓ ِىز إٌٝ ثٌّو٠ٕز . صل اهلل عليه وسلمٌُ ٠ٙجؽٌ ثٌٌّٛي  - 

ط/ )) سأس لش٠ش أْ خ١ش ٚع١ٍز ٌّٙجؽّز ثٌذػٛر ثإلعال١ِز ٟ٘ ٔشش ثٌشجةؼجس ٚثألوجر٠خ فٌٛٙج 

 ؽ١ًذث ف١ظ ثخضجسس ثٌٛلش ٚثٌضِجْ ثٌّٕجعذ١ٓ (( .ٚخــش ٌزٌه 

 فٟ ػٛء ثٌؼذجسر ثٌغجدمز ثعضٕضؼ :  

 ثإلعالَ ( .) أعذجح ثخض١جس لش٠ش ِٛعُ ثٌقؼ ٌٕشش ثٌشجةؼجس ٚثألوجر٠خ فٛي 

 صش٠ٛٗ صًٛر ؽـ/ ألْ ُِّٛ ثٌقؼ ٠ضؾّك ف١ٗ ثٌقؾجػ ِٓ ؽ١ّك ثٌمذجةً ثٌمٌد١ز ٚديٌه صعّٓ ل٠ٌش 

 أِجَ أوذٌ لوً ِٓ ثٌٕجُ . صل اهلل عليه وسلمثٌٌّٛي  

ث٢ص١ز صجس٠خ١ًج : ) ثعضـجع ثٌشعٛي  إلجِز ِؾضّغ فٟ ثٌّذ٠ٕز غ١ش لجةُ ػٍٝ ط/ دًٌ ػٍٝ طقز ثٌؼذجسر 

 ثٌمذ١ٍز ( .ثٌؼظذ١ز 

 ِضٌثدػ لجةُ ث١ٌٍّّْٓ لٍٝ أّجُ ثٌمم١ور ٚٚفور ثألِز ٚدٕجء ِؾضّك  صل اهلل عليه وسلمؽـ/ ف١ظ ؽّك ثٌٌّٛي 

 لٍٝ ثٌقخ ٚثإل٠غجً ١ٌِٚ لٍٝ ثٌمصذ١ز ثٌمذ١ٍز . 

ًّج ػٍٝ ثٌضؾجسر ؟ ط/ ِجرث وجْ ٠قذط   إرث : وجْ ثلضظجد ٠غشح لجة

 ثٌضٟ ٠مٌفٛٔٙج .ٌُ ٠ٛثؽٗ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ أٞ لمذز ثلضصجه٠ز ألُٔٙ ١ّّجًّْٛ فٌفز ثٌضؾجًر  - / ـؽ

 ثٔوِجػ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ فٟ ثٌّؾضّك د١غٌح ٠ًٌّمج .  - 
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 ط/ ِج ثٌؼاللز د١ٓ : طق١فز ثٌّذ٠ٕز , ِٚذجدا فمٛق ثإلٔغجْ فٟ ثٌؼظش ثٌقذ٠ظ ؟ 

 ١ٙج ِذجها فمٛق ثإلْٔجْ فٟ ثٌمصٌ ثٌقو٠ظ ؽـ/ صعّٕش صق١فز ثٌّو٠ٕز ثٌىغ١ٌ ِٓ ثألِّ ثٌضٟ لجِش لٍ

 ٚهًٚ ثٌوٌٚز ِٓ ف١ظ ثٌضأو١و لٍٝ ِذوأ ثٌضمج٠ش ثٌٍّْٟ ٚفمٛق ثألل١ٍجس ٚثٌضىجفً ثإلؽضّجلٟ  

 فٟ ثٌّؾضّك.

 ػٕذ دٕجء ثٌذٌٚز ثإلعال١ِز ((  صل اهلل عليه وسلم)) ظٙشس ثٌؼذمش٠ز ثٌغ١جع١ز ٌذٞ ثٌشعٛي ط/ 

 دًٌ دجألِغٍز ػٍٝ رٌه .  

 فٟ إًّجي ثٌذمٛط ٚثٌٌْث٠ج ٚثٌغَٚثس ثٌضٟ ّجّ٘ش فٟ : صل اهلل عليه وسلمؽـ/ ف١ظ دوأ ثٌٌّٛي 

 دْػ ١٘ذز ثٌوٚي ث١ٌٌٛور فضٝ ال ٠فىٌ أفو فٟ ِٛثؽٙضٙج . - 

 .وْخ دمط ثٌمذجةً ٚصق١١و لذجةً أمٌٜ فٟ ثٌصٌثق ثٌوثةٌ د١ٓ ِىز ٚثٌّو٠ٕز  - 

 


