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 ػٕاطغ اإلجاتح ٚسٍُ اٌرٕمٍظ

 ذٛجٍٙاخ ػاِح

 :سؼٍا  ٚعاء ادرغاَ ِثضأ ذىافؤ اٌفغص تٍٓ اٌّرغشذٍٓ، ٌغجى ِٓ اٌساصج األساذظج اٌّظذذٍٓ أْ ٌغاػٛا

 ٚاٌّرؼٍمح تاٌرمٌُٛ اٌرغتٛي تاٌسٍه اٌثأٛي 2007 ٔٛٔثغ 16 اٌظاصعج تراعٌز 04/142ِمرضٍاخ اٌّظوغج اٌٛػاعٌح علُ  - 

 2010 فثغاٌغ 26 اٌّذٍٕح تراعٌز 2007 صٌسّثغ 27 اٌظاصعج تراعٌز 159اٌرأًٍٍ٘ ٌّاصج اٌفٍسفح، ٚوظا اٌّظوغج اٌٛػاعٌح علُ 

 ، ٚاٌشاطح تاألعغ اٌّغجؼٍح ٌّٛاضٍغ االِرذاْ اٌٛعًٕ اٌّٛدض ٌٍثىاٌٛعٌا، ِاصج اٌفٍسفح؛37ذذد علُ 

اٌرؼاًِ ِغ ػٕاطغ اإلجاتح اٌّمرغدح، تٛطفٙا إعاعا ِٛجٙا ٌذضص اٌشغٛط اٌؼاِح ٌٍّٕٙجٍح ٌٍّٚضآٍِ اٌّؼغفٍح اٌفٍسفٍح  - 

إٌّرظغ ذٛفغ٘ا، فً إجاتاخ اٌّرغشذٍٓ، أسجاِا ِغ ِٕغٛلاخ إٌّٙاج اٌظي ٌؼرثغ اٌّغجغ اٌٍّؼَ، ِغ ِغاػاج ذؼضص اٌىرة 

 اٌّضعسٍح اٌّؼرّضج، ٚإتماء اٌّجاي ِفرٛدا أِاَ إِىأٍاخ اٌّرغشذٍٓ إلغٕاء ٘ظٖ اإلجاتاخ ٚذؼٍّمٙا؛

فُٙ اٌّٛضٛع ٚذذضٌض اإلشىاي اٌّغغٚح، ذضعج اٌرذًٍٍ : ذٛفغ إجاتاخ اٌّرغشذٍٓ ػٍى ِٛاطفاخ اٌىراتح اإلٔشائٍح اٌفٍسفٍح - 

 ....ٚإٌّالشح ٚاٌرغوٍة، سالِح اٌٍغح ٚٚضٛح األفىاع ٚذّاسه اٌشغٛاخ إٌّٙجٍح

 ذٛجٍٙاخ إضافٍح

ٌرؼٍٓ ػٍى اٌساصج اٌّظذذٍٓ ذثثٍد ٔمظ اٌرظذٍخ اٌجؼئً ػٍى ٚعلح ذذغٌغ اٌّرغشخ، تاإلضافح إٌى إٌمغح اإلجّاٌٍح ِغفمح 

 تاٌّالدظح اٌّفسغج ٌٙا؛

، ٚطٌه ألْ اٌرمٌُٛ فً اٌفٍسفح، وّاصج 20/20 ٚ 00/20ٌرؼٍٓ ػٍى اٌساصج اٌّظذذٍٓ ِغاػاج سٍُ اٌرٕمٍظ اٌظي ٌرغاٚح ِا تٍٓ 

ِضعسٍح، ٘ٛ أساسا ذمٌُٛ ِضعسً، ٚتاٌراًٌ فّٓ غٍغ اٌّمثٛي لأٍٛٔا ٚذغتٌٛا أْ ٌضغ اٌّظذخ سمفا ِذضصا ٌرٕمٍغٗ، ٌرغاٚح 

 تٕاء ػٍى ذّثالخ ساطح دٛي اٌّاصج، سٍّا أْ األِغ ٌرؼٍك تاِرذاْ إشٙاصي ٌرٛلف ػٍٍٗ ِظٍغ 15/20 ٚ 00/20ِثال تٍٓ 

 .اٌّرغشخ

 ِثال، تإٌسثح ٌّرغشذً 20 ػٍى 14 أٚ 13 أٚ 12إْ دظغ اٌرٕمٍظ ِا تٍٓ دض أصٔى ِؼٍٓ ٚدض ألظى ٌٛلفٗ اٌّظذخ ػٕض 

ٍِؼج َّ ُِ ٌذغَ اٌّرغشذٍٓ ِٓ االسرفاصج ِٓ اِرٍاػ ِؼاًِ اٌّاصج  (3ٚ4طاخ اٌّؼاًِ )اٌشؼة ٚاٌّساٌه اٌرً ذشىً فٍٙا اٌفٍسفح ِاصج 

 .ٚساطح اٌّرفٛلٍٓ ُِٕٙ

 فّا ألً ٌٍرضاٚي صاسً ٌجٕح اٌرظذٍخ، تؼض إسثاع ِٕسك اٌٍجٕح، 03/20ضغٚعج إسضاع وً ٚعلح ذذغٌغ دظٍد ػٍى ٔمغح 

 .ٚطٌه دغطا ػٍى اٌّٛضٛػٍح إٌّظفح ٌٍّرغشخ، ٚاٌذغص ػٍى اٌرظذٍخ اٌّشرغن وٍّا واْ طٌه ِّىٕا

إطا ذٛفغخ فً إجاتح اٌّرغشخ اٌشغٚط إٌّٙجٍح ٚاٌّضآٍِ اٌّؼغفٍح إٌّاسثح ٌٍّٛضٛع، ٚوأد ٘ظٖ اٌّضآٍِ ال ذرغاتك ِغ 

ػٕاطغ اإلجاتح، جؼئٍا أٚ وٍٍا، فئْ اٌّغٍٛب ِٓ اٌّظذخ أْ ٌغاػً فً ذمٌّٛٗ تاٌضعجح األٌٚى اٌّجٙٛص اٌششظً اٌّثًٕ 

 .ٌٍرٍٍّظ فً ضٛء عٚح ِٕٙاج ِاصج اٌفٍسفح ٚإشىاالذٗ

 

 

:اٌسؤاي  

  

 ( ٔمظ04 )  :اٌفٙـــــُ

 

 انٕمغ انثؾشي ، ٔمًٍ يفٕٓو  انؾخـ ٔأٌ ٌثٍش اإلؽكال انخاؿ تمًٍح انؾخـ، ال يحداخمٌ ٌإىش انًٕمٕع أٌرؼٍٍ ػهى انًرشؽر 

 .ْم ذغرًذ يٍ انؾخـ راذّ أو يٍ  خاسج راذّ: ٔرنك تانرغاؤل ػٍ  انؾخـ تٕففّ لًٍح، ٔػٍ يقذس ْزِ انمًٍح 

 

 ( ٔمظ05:  )اٌرذٍـــًٍ

          

انرً ٌُرظى زٕنٓا اإلؽكال انًيشٔذ فً انغإال ٔانزي ٌُيهك   (.انؾخـ، انمًٍح )ٌُرظش يٍ  انًرشؽر أٌ ٌمف فً ذسهٍهّ  ػُذ األنفاً ٔانًفاٍْى 

 :يغثما يٍ  لُاػح أٌ انؾخـ نّ لًٍح،  ٔرنك فً مٕء انؼُافش اَذٍح 

 ـ انؾخـ ٌغرًذ لًٍرّ يٍ راذّ تٕففّ ؽخقا أي يٍ زٍث ْٕ كائٍ ػالم ٔاع لادس ػهى ذأيم راذّ ؛ 

 ـ  انؾخـ تًا ْٕ ؽخـ ػالم ْٕ  غاٌح فً زذ راذّ َظشا نرًرؼّ تانكشايح؛
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  ـ انؾخـ تًا ْٕ ؽخـ ٌفشك االزرشاو ٔانرمذٌش؛    

 ...  ـ  ئرا نى ٌؼرثش انؾخـ نزاذّ ٌٔمذس نزاذّ عٍإدي األيش ئنى ذسٌٕهّ ئنى ؽًء ٔيٍ ذى ٌقثر يدشد ٔعٍهح

 (ٌؼرثغ اٌرذًٍٍ جٍضا إطا واْ شاِال ٌٍّفاٍُ٘ ٚاٌمضاٌا اٌّغذثغح تاٌّٛضٛع)

 

  ( ٔمظ05 :  )إٌّالشح

 

 :ًٌكٍ نهًرشؽر أٌ ٌُالؼ األىشٔزح انًفرشمح فً انغإال، ٔرنك فً مٕء انؼُافش اَذٍح 

 ـ لًٍح انؾخـ فً اَخشاىّ يغ األغٍاس ٔاندًاػح نرسمٍك يقانر ػايح، يًا ٌدؼم انغٍش يقذسا نرأعٍظ ْزِ انمًٍح؛

 ـ لًٍح انؾخـ فًٍا ٌمذيّ يٍ أػًال نفائذج  اإلَغاٍَح ككم؛

 ...ـ نٍ ٌسو يٍ لذس انؾخـ كَّٕ ٌقثر ٔعٍهح نرسمٍك  غاٌاخ يؾرشكح

 (ذؼرثغ إٌّالشح جٍضج إطا وأد اإلداالخ ٚاأللٛاي ٚاألِثٍح اٌّؼرّضج ِرٕٛػح ِٚالئّح ٌٍسٍاق)

 

 ( ٔمظ03)   :اٌرغوـٍة

       

ًٌكٍ نهًرشؽر أٌ  ٌخهـ ، يٍ ذسهٍهّ ٔيُالؾرّ،  ئنى ئتشاص انياتغ انفهغفً  انغًُ نمًٍح انؾخـ ٔيكًٍ ْزِ انمًٍح ، يغ يا ٌيشزّ ْزا 

 .اإلؽكال يٍ سْاَاخ أخاللٍح 

 (ٌؼرثغ اٌرغوٍة جٍضا إطا واْ ِٕسجّا ِغ اٌرذًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثغا ػٓ ِجٙٛص ششظً )

 

 

 

 

 (03ْ): اٌجٛأة اٌشىٍٍح

 

 

 

 

 

 :اٌمٌٛح
 ( ٔمظ04 )  :اٌفٙـــــُ

ٌرؼٍٍ ػهى انًرشؽر أٌ ٌإىش انمٕنح داخم يدال األخالق  مًٍ يفٕٓو انسشٌح، ٔأٌ ٌقٕؽ اإلؽكال  انًرؼهك تؼاللح اننشٔسج يغ      

انسشٌح، ٌٔرغاءل  ْم خنٕع  اإلَغاٌ نهنشٔسج فً ؽرى يظاْشْا  َفً نهسشٌح، ْٔم ذمرنً انسشٌح ئلقاء كم اننشٔساخ، أو أٌ 

 انسشٌح ذٕخذ ئنى خاَة اننشٔسج؟ 

 

 ( ٔمظ05):   اٌرذٍـــًٍ
ٌُرظش يٍ انًرشؽر أٌ ٌغرخشج األىشٔزح انًرنًُح فً انمٕنح انرً ذإكذ ػهى أٌ ٔخٕد اننشٔسج ْٕ انزي ٌؼيً نهسشٌح انسمٍمٍح       

 :ٔخٕدْا انفؼهً، ٔأٌ ٌمٕو ترسهٍهٓا يٍ خالل انؼُافش اَذٍح

 انيثٍؼح ٔانؼمم، انسشٌح ٔاننشٔسج، انسرًٍاخ ٔانًًكُاخ؛: ـ اصدٔاخٍح انٕخٕد اإلَغاًَ 

 ـ  ال ٔخٕد نسشٌح ييهمح ٔغٍش يسذٔدج؛

      ـ  انخنٕع نهنشٔسج انيثٍؼٍح ال ٌُفً  لذسج اإلَغاٌ ػهى انفؼم ٔانًمأيح؛

      ـ  زشٌح االخرٍاس  ٔانفؼم فً يٕاخٓح  انمٕاٍٍَ  انيثٍؼٍح يٍ خالل يؼشفرٓا ٔاعرخذايٓا زٍهح مذ انيثٍؼح؛

 ... زشٌح االخرٍاس ٔانفؼم فً يٕاخٓح انٕالغ االخرًاػً ٔانغٍاعً     ـ

 (ٌؼرثغ اٌرذًٍٍ جٍضا إطا واْ شاِال ٌٍّفاٍُ٘ ٚاٌمضاٌا اٌّغذثغح تاٌّٛضٛع)                            

 

 ( ٔمظ 05  ) :إٌّالشح

 

ًٌكٍ نهًرشؽر أٌ ٌُالؼ أىشٔزح انمٕنح تاالَفراذ ػهى يٕالف ذرُأل يفٕٓو اننشٔسج فً ػاللرٓا يغ انسشٌح ، ًٌٔكُّ اػرًاد انؼُافش   

 :  اَذٍح 

  ـ ال زشٌح تذٌٔ لٕاٍٍَ، ٔمؼٍح ػادنح؛

  ـ  انفؼم اإلَغاًَ فؼم يشكة يٍ اننشٔسي ٔ اإلسادي انسش؛

  ـ أًٍْح انفؼم اإلَغاًَ فًٍا ٌخهمّ يٍ يًكُاخ فً ػانى اننشٔسج ؛

  ـ ٌخراس اإلَغاٌ أفؼانّ مًٍ ؽشٔه نى ٌخرشْا؛

 ...  ـ اإلَغاٌ تاػرثاسِ كائُا يضدٔخا ٌخنغ خغذٌا نهنشٔسج تاػرثاسِ كائُا ػالال ٔأخاللٍا
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 (ذؼرثغ إٌّالشح جٍضج إطا وأد اإلداالخ ٚاأللٛاي ٚاألِثٍح اٌّؼرّضج ِرٕٛػح ِٚالئّح ٌٍسٍاق)              

 

 ( ٔمظ03)    :اٌرغوـٍة

 

  ًٌكٍ نهًرشؽر أٌ ٌخهـ، يٍ ذسهٍهّ ٔيُالؾرّ،  ئنى ئتشاص انياتغ اإلؽكانً نؼاللح اننشٔسج  يغ انسشٌح ٔئنى يا ٌيشزّ انرفكٍش فً 

 .ْزِ انؼاللح  يٍ سْاَاخ أخاللٍح ٔعٍاعٍح

 

 ( ٔمظ03)    :اٌجٛأة اٌشىٍٍح

 

 

 انمٕنح نشاَكّ

 

 

 

 

 

 :إٌض

 ( ٔمظ04 )  :اٌفٙـــــُ
ٌرؼٍٍ ػهى انًرشؽر أٌ ٌإىش انُـ داخم يدال انًؼشفح ٔ مًٍ انضٔج انًفٕٓيً انُظشٌح ٔانردشتح ٔأٌ ٌقٕؽ اإلؽكال انًشذثو         

 .تؼاللح انُظشٌح ٔانردشتح ٌٔرغاءل زٕل َقٍة كم يٍ يؼيٍاخ انًالزظح ٔذأىٍشاخ انؼمم فً تُاء انًُٓح انؼهًً

 ( ٔمظ05:   )اٌرذٍـــًٍ
ٌرؼٍٍ ػهى انًرشؽر فً ذسهٍهّ نهُـ، انٕلٕف ػُذ انًفاٍْى ٔاألفكاس انرً ذُرظى زٕنٓا أىشٔزح انُـ ٔانسداج انًشذثو تٓا، ٔ رنك        

 :يٍ خالل انؼُافش اَذٍح

ئظٓاس انُـ ندذنٍح انسٕاس تٍٍ يؼيٍاخ انًالزظح انسغٍح ٔ تٍٍ ذذخم انؼمم يٍ خالل انرشٌٍل، ًْٔ خذنٍح  - 

    ذذزل انرأٌٔم انردشٌثً نهًؼشفح انؼهًٍح؛

ئؽاسج انُـ مًُا ئنى انمٍاط انشٌامً انزي ٌإىش يؼيٍاخ انًالزظح ٔ ئنى انرأٌٔم انشٌامً نُرائح انًالزظح ػثش  - 

    ؽثكاخ سٌامٍح؛

ذأكٍذ انُـ ػهى أٌ انًُٓح انردشٌثً يُٓح فشمً اعرُثاىً، زٍث ٌرى انهدٕء ئنى االعرذالل االعرُثاىً اَياللا  - 

    يٍ فشمٍاخ ذُذيح داخم َغك ٌفرشك فٍّ االَغداو انًُيمً تٍٍ انًمذياخ ٔانُرائح؛

اعرُراج انُـ أٌ ذكايم انًالزظح ٔ االعرُثاه انشٌامً ٌرٍر انرُثإ انؼهًً اعرُادا ئنى يثادب انؼهٍح ٔ انسرًٍح  - 

 ...    ٔاننشٔسج

 (ٌؼرثغ اٌرذًٍٍ جٍضا إطا واْ شاِال ٌٍّفاٍُ٘ ٚاٌمضاٌا اٌّغذثغح تاٌّٛضٛع) 

 ( ٔمظ 05 :  )إٌّالشح
ٌُرظش يٍ انًرشؽر، فً ْزِ انهسظح، ئيا أٌ ٌذػى أىشٔزح انُـ يٍ خالل ذٕعٍؼٓا أٔ أٌ ٌٕاخٓٓا تاألىشٔزح    

 :    االخرثاسٌح يٕمٕع انغدال، ٔ رنك تاإلزانح ػهى انؼُافش اَذٍح

 يُيهك انثُاء انؼهًً نٍظ انًؼيى انردشٌثً تم انًؾكهح انؼهًٍح انًقاغح اَياللا يٍ يالزظح عدانٍح ذكزب زكًا عاتما أٔ ذثثرّ؛ -
 انؼانى ٔالؼا يؼمهُا؛" ٌؾاْذ"أدٔاخ انًالزظح ذؾكم فً زذ راذٓا َظشٌاخ يدغذج زٍث  -
انسادثح انؼهًٍح يثٍُح أفال، أي أَٓا َراج إلػادج تُاء انظاْشج تكٍفٍح ذدؼهٓا لاتهح نالعرُياق يٍ ىشف انؼانى انزي ٌدثش انيثٍؼح  -

 ػهى اندٕاب؛
 لذ ٌسٍم انًرشؽر ػهى انُضػح انردشٌثٍح انرً ذؼرثش انؼمم فاسغا يٍ كم يؼشفح عاتمح ػهى انردشتح ؛ -
 ئتشاص فؾم انًؾاسٌغ انفهغفٍح انرً كاَد ذرغٍى تُاء فٍضٌاء فٕسٌح سٌامٍح يسل؛ -
ئتشاص  أٌ انردشٌة ال ٌثثد تؾكم ليؼً فشمٍح يا َظشا العرسانح انمناٌا انكهٍح انًٕخثح، تم ٌمرشذ يؼاسف يإلرح ذكٕ ٌ  -

 ...فسٍسح يا دايد ذغريٍغ يمأيح اخرثاساخ انذزل

 (ذؼرثغ إٌّالشح جٍضج إطا وأد اإلداالخ ٚاأللٛاي ٚاألِثٍح اٌّؼرّضج ِرٕٛػح ِٚالئّح ٌٍسٍاق)
 ( ٔمظ03)    :اٌرغوـٍة

لذ ٌكرفً انًرشؽر تاَداص زقٍهح نرسهٍهّ ٔ يُالؾرّ، ٔ لذ ٌثٍٍ أٌ انُماػ تٍٍ انُضػح انٕمؼٍح انردشٌثٍح ٔانُضػح انؼمالٍَح اندذٌذج ْٕ 

 ...َماػ رٔ  ىثٍؼح فهغفٍح ٌرأعظ ػهى ئزشاج غٍش لاتم نهسم

 (ٌؼرثغ اٌرغوٍة جٍضا إطا واْ ِٕسجّا ِغ اٌرذًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثغا ػٓ ِجٙٛص ششظً )

 ( ٔمظ03)    :اٌجٛأة اٌشىٍٍح
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