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إعداد ٚتٓؿٝر
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زؤ١ٜ ٚزضاي١ ٚأٖداف

ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد 



ايسؤ١ٜ

تٛدٝ٘ ٚإزغاد زٜادٟ َتُٝص يف بٓا٤ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ آ١َٓ َٚطتكس٠  

.  دتٌٝ طُٛح 

ايسضاي١ 

تكدِٜ خدَات إزغاد١ٜ ذات دٛد٠ عاي١ٝ يبٓا٤ دٌٝ َتٛاؾل ْؿطًٝا  

ٚؾهسًٜا ٚادتُاعًٝا ٜطِٗ يف حتكٝل زؤ١ٜ ايٛطٔ

ايكِٝ

-االْتُا٤-ايتعًِ املطتُس-اإلبداع-ايطس١ٜ –ايهؿا٠٤ –األَا١ْ 
.ايعٌُ ادتُاعٞ-املطؤٚي١ٝ-ايتعإٚ-ايؿرب
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ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد
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استٝادات َٚػهالت 

املسس١ً

َٗاّ املسغد٠ 

ايطالب١ٝ ٚؾل 

ايديٌٝ ايتٓعُٝٞ

دت١ٓ ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد

دت١ٓ قضاٜا ايطايبات
ال٥ش١ ايطًٛى ٚاملٛاظب١

(بأخالقٞ أمسٛ ) 

6



 َٔ زتُٛع١ تتضُٔ َٓع١ُ ٚ شتطط١ إْطا١ْٝ ع١ًُٝ

  ؾِٗ ع٢ً ملطاعدتٗٔ ايطايبات إىل تكدّ اييت ارتدَات

  ٚاالْتؿاع ، َٓٗا ٜعاْني اييت املػهالت ٚإدزاى أْؿطٗٔ

 اييت املػهالت عًٞ ٚايتػًب َٚٛاٖبٗٔ بكدزاتٗٔ

 ٚ االدتُاعٞ ٚ ايٓؿطٞ ايتٛاؾل إىل ٜؤدٟ مبا تٛادٗٗٔ

 منٛ َٔ ٜطتطاع َا أقؿ٢ يٝبًػٔ  املٗين ٚ ايرتبٟٛ

 ايؿش١ يًتشكٝل ايعٌُ أٟ غدؿٝاتٗٔ يف ٚتهاٌَ

 يًطايب١ ايٓؿطٞ ٚايتٛاؾل

تعسٜـ ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد



تٛدٝ٘ ايطايب١ ٚإزغادٖا إضالًَٝا يف مجٝع ايٓٛاسٞ ايٓؿط١ٝ ٚاألخالق١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ :  1

.عضٛ ؾعاٍ يف اجملتُع ٚايرتب١ٜٛ ٚامل١ٝٓٗ يهٞ تؿبح 

أٖداف ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد  

.  تٛثٝل ايسٚابط بني ايبٝت ٚاملدزض١ يهٞ ٜؿبح نٌ َُٓٗا َهُال يآلخس:  3

. حبح املػهالت اييت تٛاد٘ ايطايب١ أثٓا٤ ايدزاض١:  2

سح املعًُات ع٢ً زعا١ٜ ايطايبات ٚسٌ َػهالتِٗ َٔ خالٍ ايعٌُ باملدزض١ ٚايتعإٚ :  4

.َع َسغد٠ ايطايبات 

اإلضٗاّ يف تػهٌٝ دت١ٓ ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد ٚزعا١ٜ ايطًٛى ايػري ضٟٛ َٔ خالٍ :  5

َػازن١ بعض َٓطٛبات املدزض١       

إعداد ٚتٓؿٝر ايرباَر ٚايبشٛخ املدزض١ٝ سٍٛ مجٝع املػهالت:  6                             

.ايتع١ًُٝٝ املدتًؿ١ نايتأخس ايدزاضٞ                                          





اإلزغاد ايتَُٟٓٛٓاٖر ٚاضرتاتٝذٝات

(اإلمنا٥ٞ ) 

اإلزغاد ايعالدٞاإلزغاد ايٛقا٥ٞ

1

23

أْ٘ ٜطعٞ إىل تعٗد ايُٓٛ ايطًِٝ ٚزعاٜت٘ 

ٚت١ُٝٓ َٗازات ايطايب١

َػتل َٔ َكٛي١ َعسٚؾ١ ٖٞ 

َٓع املػه١ً  (ايٛقا١ٜ خري َٔ ايعالز ) 
قبٌ إٔ حتدخ أَا إذا سدثت ؾايٛضع 

ٜتػري إىل إزغاد عالدٞ

ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد

ع١ًُٝ َطاعد٠ ايطايب١ يف انتػاف  

ٚؾِٗ ٚحتًٌٝ ْؿطٗا َٚػهالتٗا

ايػدؿ١ٝ ٚاالْؿعاي١ٝ ٚايطًٛن١ٝ 



اإلزغاد ايٛقا٥ٞ
إزغاد قبٌ سدٚخ املػه١ً ، 

يًشًٝٛي١ دٕٚ ٚقٛعٗا 

ٖٚرا ايٓٛع أؾضٌ أْٛاع 

..اإلزغاد ايٛقا٥ٞ 

إزغاد أثٓا٤ ٚقٛع املػه١ً أٚ يف 

بداٜتٗا ي٦ال تتطٛز ٖرا ايٓٛع 

.ٜأتٞ يف ايدزد١ ايجا١ْٝ 

إزغاد بعد عالز املػه١ً يًتدؿٝـ 

َٔ آثازٖا ايط١٦ٝ ع٢ً ْؿط١ٝ ايطايب١ 

َٚطاعد٠ ايطايب١ ع٢ً ايتهٝـ َع 

.ٚضعٗا االدتُاعٞ 

1

2

3





اذتادات ايعُس١ٜ
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( 3) ْػاط 

بايتعإٚ َع زتُٛعتو اذنسٟ اذتادات ايعُس١ٜ اييت

.تالسعٝٓٗا ع٢ً طايبات املسس١ً  



االبتهاز

سٌ املػانٌ

تكبٌ اذتكا٥ل

سادات حتكٝل ايرات

سادات تكدٜس ايرات

اذتادات االدتُاع١ٝ

اذتب ٚاالْتُا٤

األَٔ ٚايطال١َ



( 12- 6) سادات املسس١ً ايعُس١ٜ 

ايّٓٛ

ايػرا٤

ايًعب

اذتب

األَٔ

االضتكالٍ

االضتطالع ٚاالضتهػاف



( 12- 6) َػهالت املسس١ً ايعُس١ٜ 

ارتٛف

َٔ املدزض١ 

ؾسط اذتسن١

ٚتػتت االْتباٙ 

ايتأخس 

ايٓـــــــّٛ ايدزاضٞ

داخٌ ايؿؿٌ

املػادسات

ؾسط اضتدداّ 

ايٛضا٥ٌ ايتك١ٝٓ



اذتب 

ٚايكبٍٛ

إغباع 

ايدٚاؾع 

ادتٓط١ٝ

األَــــــٔ

ٚاالضتكالٍ

االْتُا٤ 

ٚايسؾك١

االسرتاّ

ٚايتكدٜس

اإلصتاش

ٚاإلبداع



أش١َ اهل١ٜٛ

تعاطٞ 

املددزات 

أٚ ايتدخني

ايكًل 

َٔ املطتكبٌ

ارتٛف 

االدتُاعٞ

ايعٓـ

املػه١ً

ادتٓط١ٝ





( 5)  ْػاط

دخًت ٚايد٠ سٓإ املدزض١ َٔ أدٌ تطذٌٝ ابٓتٗا يف  

األٍٚ االبتدا٥ٞ بعد َسٚز أنجس َٔ غٗس ع٢ً   ايؿـ

اْتعاّ ايطايبات داخٌ املدزض١ ٚذيو بطبب ٚدٛد  

ٚايدٖا يف اذتد ادتٓٛبٞ ٚقد مت اضتكباهلا َٔ قبٌ 

ٚن١ًٝ غ٦ٕٛ ايطايبات سٝح أغازت عًٝٗا بتطذٌٝ 

.ابٓتٗا يف املدازع األ١ًٖٝ 

ٖرا املٛقـ ؟َا زأٜو يف  



أ١ُٖٝ اضتكباٍ إداز٠ املدزض١ ٚي١ٝ األَس بهٌ 

ٚبعد ذيو تٛد٘ يًذ١ٗ اييت ، زساب١ ؾدز

.ميهٔ إٔ تؿٝدٖا َٔ حتكٝل ٖدف ايصٜاز٠ 



َٗاّ املسغد٠ ايطالب١ٝ ٚؾل ايديٌٝ ايتٓعُٝٞ
.إعداد َٚتابع١ بساَر ايعٌُ اإلزغادٟ :  1

.ْػس ثكاؾ١ ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد ٚخدَات٘ يف اجملتُع :  2
.َطاعد٠ ايطايبات ع٢ً قدزاتٗٔ َٚٝٛهلٔ ٚتُٓٝتٗا : 3
.سؿس ايطايبات ايالتٞ ٜعإْٛ َٔ َػهالت ؾش١ٝ : 4
.َتابع١ اذتاالت االدتُاع١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ ٚتكدِٜ ارتدَات املٓاضب١ هلٔ : 5
.دزاض١ اذتاالت ايؿسد١ٜ ٚٚضع ايرباَر ايعالد١ٝ : 6
.تعصٜص قِٝ االْتُا٤ ٚاملٛاط١ٓ : 7

املػازن١ يف ايرباَر ٚاألْػط١ اييت تطاعد ع٢ً ت١ُٝٓ االعتصاش بايدٜٔ ٚايٛال٤ يًًُو : 8

.ٚايٛطٔ 

. حبح ٚدزاض١ املػهالت ايٓؿط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚإعداد ايرباَر املٓاضب١ : 9

.عكد يكا٤ات ؾسد١ٜ َع أٚيٝا٤ األَٛز عٓد اذتاد١ : 10



َتابع١ ايطايبات يف ايتأخس ايؿباسٞ : 12

.تطبٝل ؾٓٝات اإلزغاد ايؿسدٟ ٚادتُعٞ : 13

.ت١٦ٝٗ ايطايبات ْؿطًٝا ٚتسبًٜٛا ٚتٛؾري األدٛا٤ املسعت١ هلِ : 14

( .ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ ، ايتدخني ) تٛع١ٝ ايطايبات مبضاز املُازضات ايطًب١ٝ َجٌ : 15

.تٓعِٝ بسْاَر اضتكباٍ ايطايبات املطتذدات : 16

.املػازن١ يف ايًذإ ٚاجملايظ املدزض١ٝ ذات ايعالق١ برباَر ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد : 17

.ت١ُٝٓ ايطًٛى اإلظتابٞ يد٣ ايطايب١ : 18

.تٓؿٝر ايرباَر ايٛشاز١ٜ ٚإعداد ايتكازٜس ايؿؿ١ًٝ ٚارتتا١َٝ : 19

.َٔ ايس٥ٝظ املباغس يف زتاٍ اختؿاؾ١  بٗاايكٝاّ بأٟ َٗاّ أخس٣ ٜهًـ : 20

سؿس املتؿٛقني ٚاملعٝدٜٔ ٚاملتعجسات ٚاملتأخسٜٔ دزاضًٝا َٚتهسزٟ ايػٝاب ٚعسضِٗ ع٢ً : 11

.دت١ٓ ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد 



....َٔ أدٌ سؿاد إزغادٟ َجُس البد َٔ 

ت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ املدزض١ٝ املٓاضب١ اييت تطاعد يف حتكٝل زعا١ٜ ايطايبات ٚسٌ َػانًٗٔ : 1

.ايؿسد١ٜ ٚادتُاع١ٝ ٚت١ُٝٓ قدزاتٗٔ َٚٝٛهلٔ 

تٛؾري اإلَهاْات ٚايٛضا٥ٌ املطاعد٠ يتطبٝل بساَر ٚخد١َ إزغاد ايطايبات يف : 2

.املدزض١ ٚاالضتؿاد٠ َٔ ايهؿا٤ات َعًُات ٚطايبات ٚأَٗات 

َتابع١ تٓؿٝر أعُاٍ تٛدٝ٘ ٚإزغاد ايطايبات ٚاإلطالع ع٢ً ايطذالت ارتاؾ١ بتًو : 3

.  األعُاٍ 

.تػهٌٝ دت١ٓ تٛدٝ٘ ٚإزغاد ايطايبات ٚتؿعًٝٗا : 4

.استٛا٤ املٛاقـ ٚعدّ تؿعٝدٖا : 5

ت١٦ٝٗ ايعسٚف املٓاضب١ يعٌُ َسغد٠ ايطايبات ٚختؿٝـ غسؾ١ َطتك١ً هلا ٚعدّ تهًٝؿٗا : 6

.  بأعُاٍ إداز١ٜ داْب١ٝ يٝطت ذات عالق١ بعًُٗا 



( .دٚزات يكا٤ات ٚزؽ ) ايُٓٛ املٗين يًُسغد٠  : 9

عدّ تهًٝـ َسغد٠ ايطايبات باملساقب١ خالٍ ؾرت٠ االختبازات يعدّ تٓاضب ذيو : 10

َع طبٝع١ عًُٗا        

ايتأنٝد ع٢ً مجٝع املٛظؿات إتباع األضايٝب ايرتب١ٜٛ يف ايتعاٌَ َع ايطايبات: 11

(  ٚايبعد عٔ ايعٓـ ادتطدٟ ٚايًؿعٞ       

ايدق١ يف تطبٝل قٛاعد ايطًٛى ٚاملٛاظب١ ٚايتدزز يف اإلدسا٤ات ٚايتٛاؾٌ َع : 12

.األضس٠ ضسٚز٠ البد َٓٗا       

عدّ تهًٝـ املسغد٠ ايطالب١ٝ بتطذٌٝ احملاضس ٚايتعٗدات ٚاملدايؿات : 8

.أٚ تؿتٝؼ ايطايبات     

.  تٛضٝح دٚز َٚٗاّ املسغد٠ ايطالب١ٝ يًُعًُات ٚايطايبات : 7



دت١ٓ ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد

أ١ُٖٝ ز٥اض١ قا٥د٠ املدزض١  

الدتُاعات دت١ٓ ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد 

ٚن١ًٝ غ٦ٕٛ ايطايبات ٚسضٛز ْا٥ب١

يف تًو ايًذإ عضٛ َكسز ٚاملسغد٠ زتسد 

.ٚال تهًـ املسغد٠ بس٥اض١ ٚإداز٠ ايًذإ 

ٚ إمنا ٜهتؿ٢ بدٚز املسغد٠ نعضٛٙ يف ايًذإ 

.ايؿادز هلرا ايعاّبايديٌٝ ايتٓعُٝٞ املٛضش١ 



ـ  إعداد خط١ يرباَر ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد يف املدزض١ ٚؾكًا رتط١ إداز٠ ايتع1ًِٝ

.ـ  املتابع١ ٚايتكِٜٛ هلرٙ ايرباَر ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛسٖا ٚتُٓٝتٗا 2

.ـ  اختاذ اإلدسا٤ات ٚؾل قٛاعد تٓعِٝ ايطًٛى ٚاملٛاظب١ 3

.ـ  َتابع١ ٚزعا١ٜ املطت٣ٛ ايتشؿًٝٞ يًطايبات 4

.ـ  َعادت١ املػهالت املدزض١ٝ  ٚٚضع اذتًٍٛ املٓاضب١ هلا 5

.ـ  املؿادق١ ع٢ً ايتكسٜس ارتتاَٞ يرباَر ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد 6

ـ  االدتُاع غٗسًٜا طٛاٍ ايعاّ ايدزاضٞ ملٓاقػ١ بعض ايكضاٜا ٚنريو 7

.االدتُاع َت٢ دعت اذتاد١ 

..َٗاّ ايًذ١ٓ 



قضاٜا ايطايباتدت١ٓ 

.   تؿعٌٝ دت١ٓ ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد باملدزض١ يإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ * 

.( َٔ بدا١ٜ ظٗٛز املػه١ً ) . ٚدٛد ضذٌ دزاض١ اذتاي١ * 

.ضذٌ املدايؿات * 

تٓؿٝر ايرباَر ايٛقا١ٝ٥ ٚايعالد١ٝ َٔ قبٌ دت١ٓ ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد ؾُٝا غتـ* 

.شتايؿات ايطايبات     

.استٛا٤ املػه١ً ٚحتذُٝٗا ديٌٝ ع٢ً اذتظ ايرتبٟٛ ايطًِٝ         



االضتػعاز بأ١ُٖٝ دٚز املسغد٠ ملتابع١ ايطايبات 

ٚتكدِٜ ارتدَات اإلزغاد١ٜ ٚعدّ تهًٝؿٗا  

اإلداز١ٜ مما عتدخ خًٌ يف  باالعُاٍ

ضًٛنٝات بعض ايطايبات أثٓا٤  

عدّ تٛاددٖا يف املدزض١   





(بأخالقٞ أمسٛ ) ال٥ش١ ايطًٛى ٚاملٛاظب١ 

أ١ُٖٝ إملاّ إداز٠ املدزض١ بال٥ش١ ايطًٛى ٚاملٛاظب١ سٝح إٕ ايتٓؿٝر  

ٚاملتابع١ َٔ قبٌ إداز٠ املدزض١ ٚال حتاٍ إىل املسغد٠ إال بعد تدٜٚٔ  

احملاضس ٚايتعٗدات َٔ قبٌ إداز٠ املدزض١ ٚحتؿغ يف ًَؿات خاؾ١  

يدٜٗا ٚحتٍٛ ايطايب١ يًُسغد٠  بعد تٓؿٝر اإلدسا٤ات املٛضش١  

دزاض١  بايال٥ش١ ٚمتػًٝا مبا ٚزد ؾٝٗا سٝح ٜهٕٛ دٚز املسغد٠ ؾتح ًَـ 

ساي١ ٚحتاٍ يف بعض اذتاالت يٛسد٠ ارتدَات اإلزغاد١ٜ أٚ  َٚتابع١ 

.يإلداز٠ مبًدـ عٔ َا مت تٓؿٝرٙ َٔ قبٌ اإلداز٠ ٚايًذ١ٓ 



(6) ْػاط 

مت ضبط ادتٛاٍ َع ايطايب١ ض٢ًُ َصٚد خباؾ١ٝ ايهاَريا                                  

. ايطايبات خالٍ بالؽ إسد٣َٔ             

َا ٖٞ اإلدسا٤ات املتبع١ يف ذيو ؟*  



.اإلدسا٤ات ٚارتطٛات مبا غتـ ايال٥ش١ *  

عٓدَا ٜتِ اضتالّ ادتٛاٍ َٔ ايطايب١ ال ٜتِ ؾتش٘  * 

إال حبضٛز ٚي١ٝ األَس ٚبعدٖا تتدر اإلدسا٤ات ايتاي١ٝ



:إذا ناْت َٔ شتايؿات ايدزد١ ايجايج١ * 



:إذا ناْت َٔ شتايؿات ايدزد١ ايسابع١ * 



:إذا ناْت َٔ شتايؿات ايدزد١ ارتاَط١ * 



(7) ْػاط

سضست ايطايب١ ضاز٠ ٚالسعت عًٝٗا َع١ًُ ايؿـ  

.ندَ٘ ع٢ً ارتد األٜطس 

َا ٖٞ اإلدسا٤ات اييت ميهٔ إتباعٗا ؟



خطٛات ايتعاٌَ َع ساي١ إٜرا٤ ٚآي١ٝ تبًٝؼ ادتٗات املدتؿ١  

عٓدَا ٜهتػـ أسد َٓطٛبٞ املدزض١ ساي١ إٜرا٤ ضٛا٤ دطدٟ أٚ دٓطٞ أٚ إُٖاٍ /  1      

أٚ اغتباٙ بٛدٛد خطس ٚاضح ٚستدد ع٢ً أسد٣ ايطايبات َٔ قبٌ أسد أؾساد              

بريو ٚبػهٌ ( ؾٛزًا ) ٜتِ إبالؽ َدٜس٠ املدزض١ ، األضس٠ أٚ املعًُني َٚٔ يف سهُِٗ              

.ضسٟ               

/  غدٜد٠ ) حتاٍ اذتاي١ يًُسغد٠ ايطالب١ٝ يًتجبت َٓٗا ٚدزاضتٗا ٚتكِٝٝ خطٛزتٗا /  2      

/  عاد١ً ) ٚحتدد َطت٣ٛ ارتد١َ اإلزغاد١ٜ ايٛادب تكدميٗا ( بطٝط١ / َتٛضط١             

َع اضتُساز املسغد٠ يف تكدِٜ ارتدَات اإلزغاد١ٜ ايالش١َ ٚتؿُِٝ ( غري عاد١ً             

.  ارتط١ ايعالد١ٝ ذتُا١ٜ اذتاي١             

.تكّٛ إداز٠ املدزض١ بتدٜٚٔ ستضس إلثبات ايٛاقع١ /  3      

ٚقد حتدد ايطايب١ ايػدـ املٓاضب يالضتدعا٤ ) ٜتِ اضتدعا٤ ٚيٞ أَس ايطايب١  ٚإبالغ٘ /  4      

( .يف ساٍ نإ ٚيٞ األَس ٖٛ املعٓـ أٚ يعدّ أُٖٝت٘             



(ؾٛزًا ) ع٢ً إداز٠ املدزض١ ... ( آثاز آي٘ ساد٠ ، ناذتسٚم ) يف ساٍ ٚدٛد آثاز دطد١ٜ ٚاضش١ /  5   

ٚايكٝاّ مبا ًٜصّ  ، ايتٓطٝل َع طبٝب١ املسنص ايؿشٞ يتكِٝٝ اذتاي١ ٚإعداد تكسٜس بريو         

.َٔ إدسا٤ات طب١ٝ سطب املتبع          

ميهٔ إلداز٠ املدزض١ سطب خطٛز٠ اذتاي١ االضتعا١ْ باملدتؿني بٛسد٠ ارتدَات اإلزغاد١ٜ /  6    

.بإداز٠ ايتعًِٝ يؿِٗ أعُل يًشاي١           

يف ساٍ عدّ قدز٠ املدزض١ ٚٚسد٠ ارتدَات اإلزغاد١ٜ ع٢ً ايطٝطس٠ أٚ تكدِٜ ارتدَات /  7     

ٚإزضاي٘ ملسنص ايبالغات بٛشاز٠ ايػ٦ٕٛ (  3) املٓاضب١ تكّٛ إداز٠ املدزض١ بتعب١٦ منٛذز           

:االدتُاع١ٝ عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ايتاي١ٝ           

  GDSP@mosa.gov.saبسٜد ايهرتْٚٞ          

.1919أٚ اهلاتـ اجملاْٞ  011927742ؾانظ          

إدا تطًبت اذتاي١ ايتدخٌ ايعادٌ ْعسًا رتطٛز٠ ايٛضع ايسأٖ ؾتكّٛ إداز٠ املدزض١ بإبالؽ /  8     

.ايػسط١ باإلضاؾ١ يتبًٝؼ َسنص ايبالغات بٛشاز٠ ايػ٦ٕٛ االدتُاع١ٝ            

ؾإضاؾ١ ملا ضبل َٔ ( َعًُني أٚ ضتِٖٛ ) إذا نإ اإلٜرا٤ ؾادز َٔ أسد َٓطٛبٞ املدزض١ /  9     

إدسا٤ات ظتب ايسؾع يًذٗات ذات ايعالق١ بإداز٠ ايتعًِٝ الختاذ           

.اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ اإلداز١ٜ           

mailto:GDSP@mosa.gov.sa


( 8) ْػاط

..  بعد اْتٗا٤ ايطابٛز ايؿباسٞ ٚدخٍٛ ايطايبات يًؿؿٍٛ 

.  مت َالسع١ سكٝب١ َدزض١ٝ يف ايطاس١ 

قاَت املساقب١ بأخر اذتضٛز ٚايػٝاب ؾرنست إسد٣ ايطايبات 

، سضست يًُدزض١ ٚيهٓٗا غري َٛدٛد٠ يف ايؿؿٌ (  ع) إٔ ايطايب١ 

.مت ايبشح عٓٗا بطسٜك١ ضس١ٜ ٚيهٔ مل تهٔ َتٛادد٠ يف املدزض١ 

َا ٖٞ اإلدسا٤ات اييت ميهٔ إتباعٗا ؟



بعد ايتأند َٔ ايبشح يف نٌ شٚاٜا املدزض١ ايتٛاؾٌ َع  

ٚعٓدَا حتضس إىل املدزض١ ٚاذتٛاز َعٗا ٜتدر َعٗا  .. ٚي١ٝ األَس 

:إدسا٤ات ايدزد١ ايطادض١ 











































































َا أضباب حتذِٝ دٚز املسغد٠ ايطالب١ٝ  * 

َٔ قبٌ اإلداز٠ ؟  

َا ايٛادب ع٢ً املسغد٠ ايكٝاّ ب٘ يؿسض أ١ُٖٝ  * 

ٚدٛدٖا َٓر ايبدا١ٜ ٚتؿادٟ تُٗٝؼ دٚزٖا ؟

ملاذا تػعس اإلداز٠ بأ١ُٖٝ ٚدٛد املسغد٠  * 

عٓد ٚدٛد املػهالت ؾكط ؟



..  إٔ تهٕٛ ايعالق١ بني اإلداز٠ اإلزغاد تها١ًَٝ يًٛؾٍٛ هلدف ٚاسد ٖٚٞ ايطايب١ *     

..االستٛا٤ ٚايسقٞ يف ايتعاٌَ ٚايبعد عٔ ضٝاض١ ايعٓـ ٚايطدس١ٜ ٚاالضتٗصا٤ *   

إٕ اهلل زؾٝل عتب ايسؾل ٜٚعطٞ ع٢ً ايسؾل »: ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  قاٍ زضٍٛ اهلل       

زٚاٙ َطًِ يف ؾشٝش١«َا ال ٜعطٞ ع٢ً ايعٓـ َٚا ال ٜعطٞ ع٢ً َا ضٛاٙ        

املدازع مل تٛضع إال يًطايب١ َٚٓٗا تٓطًل يًُذتُع ؾًٓشطٔ َا طتسد٘*      

.جملتُعاتٓا         

    

 

ايتٛؾٝات 



.مت حبُد اهلل ٚتٛؾٝك٘  يكا٤ْا هلرا ايّٝٛ              

إٕ أؾبٓا ٚٚؾكٓا ؾُٔ اهلل          

.  ٚإ أخؿكٓا ؾُٔ أْؿطٓا ٚايػٝطإ 

.متٓٝاتٓا يهٔ بايتٛؾٝل ٚايطداد             

                                                                                                                                                                               

َع حتٝات                                                                                                 

قطِ ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد              

ختاًَا 


