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 :تأليف
 . األغتاش: خايس بٔ عبس اهلل ايػطحيٞ.1

 َسٜط عاّ املطنع ايسٚيٞ يألعاخ ٚايسضاغات )دس٠(

 . ايسنتٛض: أمحس عباز٠ ايعطبٞ.2
ؼ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املهتبات ٚاملعًَٛات به١ًٝ اآلزاب ظاَع١ طٓطا مبكط، ٚض٥ٝ

 قػِ املعًَٛات ٚايتٛثٝل باملطنع ايسٚيٞ يألعاخ ٚايسضاغات )دس٠(
 

 املراجعة:
 . األغتاش ايسنتٛض: سػين عبس ايطمحٔ ايؿُٝٞ.1

 أغتاش املهتبات ٚاملعًَٛات ٚايٛظٜط املفٛض ظاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ )َكط(

 . ايسنتٛض: ععت عبس اجملٝس ايؿاَٞ.2
 عًَٛات به١ًٝ اآلزاب داَع١ املٓكٛض٠ )َكط(عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بكػِ املهتبات ٚامل

 . ايسنتٛض: عبس اهلل فطاز عاَط.3
 عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بكػِ املهتبات ٚاملعًَٛات به١ًٝ اآلزاب داَع١ طٓطا )َكط(

 

 التحرير:
 . األغتاش: أمئ بٔ قُس ايغاَسٟ.1

 قػِ املعًَٛات ٚايتٛثٝل باملطنع ايسٚيٞ يألعاخ ٚايسضاغات )دس٠(

 ألغتاش: إبطاِٖٝ َكطف٢ ايطفاعٞ.. ا2
 َػاعس باسح يف املطنع ايسٚيٞ يألعاخ ٚايسضاغات )دس٠(

 املشاركون يف إعداد التصنيف
 



  

 قا١ُ٥ احملتٜٛات
 

 ضقِ ايكفش١ ايعٓٛإ
  قا١ُ٥ احملتٜٛات

  املكس١َ
  أ. ملاشا خط١ ايتكٓٝف؟

  ب. فٛا٥س ايتكٓٝف املٛنٛعٞ يًعٌُ اـريٟ
  ت. َطاسٌ إعساز خط١ ايتكٓٝف

  ت ايعٌُ اـريٟ ػاٙ خط١ ايتكٓٝف املٛنٛعٞ يًعٌُ اـريٟخ. َٛقف َؤغػا
  ز. َهْٛات اـط١

  ح. ايطَع يف تكٓٝف َساز املٛنٛعٞ
  ر. نٝف١ٝ اغتدساّ خط١ ايتكٓٝف
  ز. نٝف١ٝ اغتدساّ ايكٛا٥ِ املػاعس٠

  ش. خطٛات ايتكٓٝف املٛنٛعٞ يًعٌُ اـريٟ
  ض. ؼسٜح اـط١

  األقػاّ ايط٥ٝػ١ٝ
  األعُاٍ ايعا١َ)أ( 

  )ب( َفاِٖٝ ٚتعطٜفات ايعٌُ اـريٟ
  )ز( تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ
  )ز( أسهاّ ايعٌُ اـريٟ

  )ٖـ( قٛاْني ايعٌُ اـريٟ
  )ٚ( فاالت ايعٌُ اـريٟ

  )ظ( َؤغػات ايعٌُ اـريٟ



  

  )ح( إزاض٠ َؤغػات ايعٌُ اـريٟ
  )ط( عالق١ ايعٌُ اـريٟ باجملاالت األخط٣

  يكٛا٥ِ املػاعس٠ا
  . قا١ُ٥ ايتكػُٝات املها1١ْٝ
  . قا١ُ٥ ايتكػُٝات ايع2١َٝٓ
  . قا١ُ٥ ايتكػُٝات ايؿه3١ًٝ
  . قا١ُ٥ ايًغات ايط٥ٝػ4١ٝ

  ًَشل اجملُٛعات ايعا١َ

  ايهؿاف اهلذا٥ٞ
 

 



  

 

 املكس١َ
 

 ملاشا خط١ ايتكٓٝف. .  أ
 فٛا٥س ايتكٓٝف املٛنٛعٞ يًعٌُ اـريٟ. .  ب
 َطاسٌ إعساز خط١ ايتكٓٝف. .  ت
 َٛقف َؤغػات ايعٌُ اـريٟ ػاٙ خط١ ايتكٓٝف املٛنٛعٞ يًعٌُ اـريٟ. .  خ
 َهْٛات اـط١. .  ز
 ايطَع يف تكٓٝف َساز املٛنٛعٞ. .  ح

 ف١ٝ اغتدساّ خط١ ايتكٓٝف.نٝ .  ر
 نٝف١ٝ اغتدساّ ايكٛا٥ِ املػاعس٠. .  ز
 خطٛات ايتكٓٝف املٛنٛعٞ يًعٌُ اـريٟ. .  ش

 ؼسٜح اـط١. .  ض
 

 



  

اؿُس هلل ضب ايعاملني، ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً غٝس اـًل ٚاملطغًني، غٝسْا 
 ٢ آي٘ ٚقشب٘ َٚٔ تبعِٗ بإسػإ إىل ّٜٛ ايسٜٔ. قُس ٚعً

 

يكس نإ يًعٌُ اـريٟ يف ظٌ اؿهاض٠ اإلغال١َٝ عًـ٢ َـط ايعكـٛض أثـط      
إجيابٞ ٚانض يف سٝا٠ األفطاز ٚاؾُاعات، َٚاظاٍ إىل ايّٝٛ ٜؤتٞ أنً٘، إال إْ٘ ممـا  

بايعُـٌ   ػسض اإلؾاض٠ إيٝ٘ إٔ أَتٓا يف ٖصٙ األٜاّ أقبشت أنجط ساد١ إىل ايٓٗٛض
اـريٟ نفهط٠ سهاض٠ ٚتٛد٘ إغالَٞ، شيو إٔ ايعٌُ اـريٟ ايّٝٛ قـس تعـسزت   

َهْٛ٘ َا  ،أؾهاي٘ ٚتٓٛعت أعُاي٘، فؿٗس تطٛضًا عاملًٝا ٚأقبشت ي٘ َٓعُات متجً٘
ٜطًل عًٝ٘ يف بعض ايسٍٚ َكطًض )َٓعُات اجملتُع املـسْٞ( ٚايـخت ؽتًـف عـٔ     

 ١ ايتهٜٛٔ ٚاهلسف.املٓعُات اـري١ٜ اؿه١َٝٛ َٔ سٝح طبٝع

ٚيهجط٠ َا ٜٓؿط سٍٛ ٖصا ايكطاع َٔ أفهاض ؼٜٛٗا أٚع١ٝ َعًَٛـات ٚضقٝـ١    
أٚ إيهرت١ْٝٚ ٚسادـ١ َؤغػـات ايعُـٌ اــريٟ إىل تكـٓٝف ٚتٓعـِٝ َكتٓٝاتٗـا،        
ٚسطقا َٔ  املطنع ايسٚيٞ يألعاخ ٚايسضاغات )َساز( عًـ٢ ػُٝـع نـٌ أٚعٝـ١     

ٜٔ قاعس٠ بٝاْات تهِ ٖصا اإلْتاز ايفهطٟ، املعًَٛات ايخت تٓؿط بٗصا ايكطاع ٚتهٛ
نإ ال بس َٔ ايبشح عٔ ططٜك١ يتٓعِٝ ٖصا ايهِ  اهلا٥ٌ َٔ َكازض املعًَٛات يف 
ٖصا اجملاٍ، ٚملا ناْت أْعُـ١ ايتكـٓٝف ايعاَـ١ املٛدـٛز٠ اـري قـازض٠ عًـ٢ تًبٝـ١         
سادات َؤغػات ايعٌُ اـريٟ يف تكٓٝف فُٛعتٗـا، ٚإزضانـًا ألُٖٝـ١ ٚدـٛز     

تكٓٝف جملُٛعات ايعٌُ اـريٟ بـسأ املطنـع ايـسٚيٞ يألعـاخ ٚايسضاغـات       ْعاّ
)َساز( يف إعساز خط١ تكٓٝف يتًيب سادات َؤغػات ايعُـٌ اــريٟ يف تٓعـِٝ    

 َكتٓٝاتٗا.
 
 ملاشا خط١ تكٓٝف َتدكك١؟أ. 

ْعطًا ملا ٜتػِ ب٘ ايعكط اؿايٞ َٔ االْفذاض املعطيف بػبب ايتعاٜس املػتُط يف  
ؿط َٔ أٚع١ٝ َعًَٛـات ٚ اخـتالف يغـات ٚ أؾـهاٍ ايٓؿـط يف فـاٍ       سذِ َا ٜٓ

ايعٌُ اـريٟ سٝح ال ٜكتكط ايٓؿط يف ٖصا اجملاٍ ع٢ً ايهتاب املطبٛع بـٌ تعـساٙ   



  

إىل ٚدٛز ٚغا٥ٌ أخط٣ نـاملٛاز ايػـُع١ٝ ٚايبكـط١ٜ ٚاألقـطام املسفـ١ َٚٛاقـع       
١ سادـات  اإلْرتْت، فكس أقبشت ْعـِ ايتكـٓٝف ايعاَـ١ اـري قـازض٠ عًـ٢ تًبٝـ       

 َؤغػات ايعٌُ اـريٟ يف تٓعِٝ َكتٓٝاتٗا.
َٚٔ املالسغ إٔ اايب١ٝ املهتبات ايعطب١ٝ تفتكط إىل أزٚات ايعٌُ ايفـين ٚاملتُجًـ١ يف   
)خطط ايتكٓٝف املٓاغب١ ٚقٛاعس ايفٗطغـ١ ٚقـٛا٥ِ ضسٚؽ املٛنـٛعات ٚاملهـاْع     

هـٔ يًُهتبـ١   ايخت تال٥ِ استٝاداتٗا ... اخل( ٚاـري شيـو َـٔ األزٚات ايـخت ال مي    
 ايعطب١ٝ إٔ تٓعِ فُٛعاتٗا زْٚٗا.

ٚاملهتبات َٚطانع املعًَٛات ٖٚٞ يف غـبًٝٗا يتٓعـِٝ فُٛعاتٗـا ميهـٔ إٔ      
 تػًو إسس٣ ايططم اآلت١ٝ:

االعتُاز ع٢ً خط١ تكٓٝف عا١َ نُـا ٖـٞ زٕٚ تعـسٜالت َجـٌ : زٜـٟٛ،       .1
 ايهٛلطؽ، ايعؿطٟ ايعاملٞ.

٤ ايتعسٜالت ايخت تال٥ِ َكتٓٝاتٗا، االعتُاز ع٢ً خط١ تكٓٝف عا١َ َع إدطا .2
ٖٚصا َا حيسخ اآلٕ يف َععِ املهتبات ايعا١َ ٚاملسضغ١ٝ، ٚاؾاَع١ٝ ايعطبٝـ١  

 .ايٓػد١ ايعطب١ٝ املعسي١فكس تبٓت خط١ تكٓٝف زٜٟٛ ايعؿطٟ 

إٔ تتب٢ٓ املهتب١ خط١ تكـٓٝف َتدككـ١ نُـا ٖـٞ أٚ َـع إدـطا٤ بعـض         .3
 ايتعسٜالت عًٝٗا.

كـٓٝف خاقـ١ بٗـا تال٥ـِ فُٛعاتٗـا ٚؽككـٗا       إٔ تهع املهتبـ١ خطـ١ ت   .4
ايسقٝل، ٖٚٛ اـٝاض األقض بؿطط إٔ تتشكل فٝٗا اـكا٥ل ايط٥ٝػ١ ـطـ١  

 ايتكٓٝف َٔ سٝح ٚدٛز دساٍٚ ٚنؿاف ٚ ضَٛظ َع ايكاب١ًٝ يًتشسٜح.

َٚٔ املؿهالت ايخت تعاْٞ َٓٗا املهتبات اإلغال١َٝ يف ٖصا ايكـسز، إٔ اـطـط   
فتُعـات اطبٝـ١ ؽتًـف يف طبٝعتٗـا ٚثكافتٗـا عـٔ        ايعا١َ يًتكـٓٝف ٚنـعت يف  

فتُعاتٓا اإلغال١َٝ، باإلناف١ إىل إٔ ْعِ ايتكٓٝف اـاقـ١ يٝػـت ْعُـًا بـاملع٢ٓ     
ايسقٝل ٚإمنا ٖٞ تكػِٝ َٛنٛعٞ يًُعطف١ إىل عسز َٔ ضسٚؽ املٛنٛعات تفتكـط  

ٔ إىل خكا٥ل ايتكٓٝف ٚال ٜٛدس هلا دساٍٚ أٚ نؿافات أٚ ضَٛظ تسٍ عًٝٗا، َٚ
 ٖٓا نإ ايبسٌٜ ايطابع ٖٛ األفهٌ َٔ ٚد١ٗ ْعط املطنع.



  

 فٛا٥س ايتكٓٝف املٛنٛعٞ يًعٌُ اـريٟ:ب. 
تًب١ٝ استٝادات َؤغػات ايعٌُ اـريٟ يف تٓعِٝ َكـازض املعًَٛـات غـٛا٤     .1

ناْت تكًٝس١ٜ أٚ اري تكًٝسٜـ١، أٚ يتٓعـِٝ املعًَٛـات املتاسـ١ عًـ٢ َٛاقعٗـا       
 اإليٝهرت١ْٝٚ.

 ملٛنٛعات ٚأقػاّ ايعٌُ اـريٟ. ٚنع سسٚز ٚانش١ .2

ايهؿف عٔ َٛانع ايٓكل ٚايهعف يف َكتٓٝات َهتبات َؤغػات ايعُـٌ   .3
 اـريٟ، أٚ باملٛاقع اإليٝهرت١ْٝٚ هلصٙ املؤغػات.

ػُٝع َكازض املعًَٛات ايخت تتٓاٍٚ َٛنـٛع َعـني يف َهـإ ٚاسـس زاخـٌ       .4
 املهتب١ أٚ باملٛقع اإليٝهرتْٚٞ يًُؤغػات اـري١ٜ.

ايباسجني ٚايعاًَني يف ايعٌُ اـريٟ ع٢ً ايٛقـٍٛ إىل َـا ٜطٜسْٚـ٘     َػاعس٠ .5
 َٔ َعًَٛات بػٗٛي١ ٜٚػط.

 

 َطاسٌ إعساز خط١ ايتكٓٝف:ت. 
االطالع عًـ٢ خطـط ايتكـٓٝف ايعاَـ١ َجـٌ: ايتكـٓٝف ايعؿـطٟ يـسٜٟٛ،          .1

ٚتكٓٝف َهتب١ ايهٛلطؽ، ٚبعض اـطط املتدكك١ َجٌ تكـٓٝف داَعـ١   
ًُٓعُات اري ايطع١ٝ نُا مت االطالع عًـ٢ عـسز   ي ١)دٕٛ ٖٛبهٓع( األَطٜهٝ

َٔ املهاْع ٚأزي١ اإلْتاز ايفهطٟ َجٌ: َهٓع عًّٛ ايٛقف، َٚهٓـع ايفٝكـٌ،   
ٚزيٌٝ َٓعُات اجملتُـع املـسْٞ، ٚمت ضقـس ٚ ػُٝـع عـسز َـٔ املٛنـٛعات        

 ايط٥ٝػ١ ٚايفطع١ٝ فُٝا ٜتعًل مبؤغػات ايعٌُ اـريٟ.

اَعٝـ١ ٚايسضاغـات ٚاحملـاٚض ايط٥ٝػـ١     ػُٝع ايهتب ٚايسٚضٜات ٚايطغا٥ٌ اؾ .2
االطـالع عًٝٗـا   ٚيًُؤمتطات ٚايٓسٚات ٚايًكـا٤ات يف فـاٍ ايعُـٌ اــريٟ     

يًتعطف ع٢ً أٖـِ املٛنـٛعات ايط٥ٝػـ١ ايـخت تٗـتِ بٗـا َؤغػـات ايعُـٌ         
 اـريٟ.

َؤغػـات ايعُـٌ    قٝاّ فطٜل ايعٌُ بٛنع خط١ َكرتس١ يتكـٓٝف َكتٓٝـات   .3
 ٝػ١ٝ.اـريٟ تتهٕٛ َٔ تػع١ أقػاّ ض٥



  

تكسِٜ اـط١ املكرتس١ إىل خـاا٤ يف ايتكـٓٝف ملطادعتٗـا ٚعُـٌ ايتعـسٜالت       .4
 املٓاغب١.

 تًكٞ املكرتسات ٚايتعسٜالت ٚإنافتٗا يًدط١.  .5

 
َٛقف َؤغػات ايعٌُ اـريٟ ػاٙ خط١ ايتكـٓٝف املٛنـٛعٞ   خ. 

 يًعٌُ اـريٟ:
خطــ١ تكــٓٝف ايعُــٌ اـــريٟ ٚنــعت يف األغــاؽ يتكــٓٝف َكتٓٝــات  

يعٌُ اـريٟ، أٚ يتٓعِٝ املعًَٛات املتاس١ يف املٛاقع اإليهرتْٚٝـ١ هلـصٙ   َؤغػات ا
 املؤغػات ٚميهٔ تكػِٝ َكتٓٝات َؤغػات ايعٌُ اـريٟ عاز٠ إىل فُٛعتني:

 فُٛعات َتدكك١ يف ايعٌُ اـريٟ فكط. 

فُٛعات َتدكك١ يف ايعٌُ اـريٟ باإلناف١ إىل فُٛعات عاَـ١   
 ١ٜ.يف ناف١ فطٚع املعطف١ ايبؿط

فإشا ناْت اجملُٛعات َتدكك١ يف ايعٌُ اـريٟ ميهٔ يًُؤغػ١ تبين ٖصٙ 
 تعسًٜٗا إشا يعّ األَط. أٚاـط١ نُا ٖٞ، أٚ إبسا٤ املالسعات عًٝٗا 

أَا إشا ناْت فُٛعات املؤغػ١ تؿتٌُ ع٢ً فُٛعـات عاَـ١ فإْـ٘ ميهـٔ     
١ فـُٝهٔ  تكٓٝف اجملُٛع١ املتدكك١ بٗـصٙ اـطـ١ ٚسـسٖا، أَـا اجملُٛعـ١ ايعاَـ      

االعتُاز ع٢ً ايكػِ اـام باجملُٛعات ايعا١َ ايٛاضز مبًشل ٖـصٙ اـطـ١ ٚايـصٟ    
ٜٓتٗر فٝ٘ ْفؼ مسات خط١ تكٓٝف ايعٌُ اـريٟ َٔ سٝح ايبٓا٤ ايعاّ ٚايطَـع،  

ايعؿـطٟ   –ايهـٛلطؽ   –أٚ ميهٔ االعتُاز ع٢ً خط١ تكٓٝف عا١َ َجٌ )زٜـٟٛ  
 ايعاملٞ( يتكٓٝف اجملُٛعات ايعا١َ.

 
 
 
 



  

 َهْٛات اـط١: ز.
 تتهٕٛ خط١ ايتكٓٝف َٔ مخػ١ َهْٛات ض٥ٝػ١ ٖٞ:

 . املكس١َ: 1
ظ ٖٛٚٞ تبني َهْٛات اـطـ١ ٚططٜكـ١ اغـتدساَٗا ٚ َطاسـٌ إعـسازٖا ٚايطَـ      

 ٚغٝاغ١ املؤغػات ػاٙ خط١ ايتكٓٝف. ١املػتدسَ
 : ١. األقػاّ ايط٥ٝػ2ٝ

 :ٚتكػِ اـط١ املكرتس١ إىل تػع١ أقػاّ ض٥ٝػ١ ٖٞ 
 اٍ ايعا١َ.  األعُ . أ

 َفاِٖٝ ٚتعطٜفات ايعٌُ اـريٟ. . ب
 تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ. . ز
 أسهاّ ايعٌُ اـريٟ. . ز
 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ. . ٖـ
 فاالت ايعٌُ اـريٟ. . ٚ
 َؤغػات ايعٌُ اـريٟ. . ظ
 إزاض٠ َؤغػات ايعٌُ اـريٟ.   . ح
 عالق١ ايعٌُ اـريٟ باجملاالت األخط٣. . ط

ٓسضز ؼت نٌ قػِ َٔ ٖصٙ األقػاّ عسز َٔ األقػـاّ ايفطعٝـ١ تـرتاٚح    ٜٚ
بني غت َٛنٛعات إىل عؿطٜٔ  َٛنٛعًا، سٝح ٚقـٌ عـسز األقػـاّ ايفطعٝـ١     
يًدط١ مخؼ ٚتػعٕٛ قػُا، ٚؼت نٌ قػِ فطعٞ عـسز َـٔ ايتفطٜعـات األنجـط     

 غبعُا١٥ ٚمثا١ْٝ تفطٜعات.ؽككًا ٚايصٟ ٚقٌ عسزٖا إىل 
 اعس٠:. ايكٛا٥ِ  املػ3
ٖٚٞ عباض٠ عٔ قٛا٥ِ َٓفك١ً ميهٔ إناف١ أضقاَٗا إىل أضقـاّ َٛنـٛعات خطـ١       

 ايتكٓٝف ايط٥ٝػ١  باغتدساّ عالَات أٚ ضَٛظ َع١ٓٝ، ٚ ٖٞ:
 .قا١ُ٥ ايتكػُٝات املها١ْٝ 
 .قا١ُ٥ ايتكػُٝات ايع١َٝٓ 



  

 .قا١ُ٥ ايتكػُٝات ايًغ١ٜٛ 
 .قا١ُ٥ ايتكػُٝات ايؿه١ًٝ 
 . ًَشل اجملُٛعات ايعا١َ:4

ايعُـٌ   َهتبـات ٜٚػتدسّ َـٔ قبـٌ   ٖٚٛ عباض٠ عٔ قػِ َٔ أقػاّ اـط١ 
يتكٓٝف املهتب١ ايعا١َ هلا ٚايـخت تؿـتٌُ أٚعٝـ١ املعًَٛـات يف نـٌ فـطٚع        اـريٟ

 زٜاْات... تاضٜذ دغطافٝا(. –فًػف١  –املعطف١ ايبؿط١ٜ )َعاضف عا١َ 
 :. ايهؿاف اهلذا5ٞ٥

١ تطتٝبـًا ٖذا٥ٝـا ٚأَـاّ نـٌ     ٜٚتهٕٛ َٔ املٛنٛعات ايط٥ٝػ١ ٚايفطع١ٝ َطتب
 ايطقِ اـام ب٘ زاخٌ خط١ ايتكٓٝف يتٝػري اغتدساّ اـط١.َٛنٛع 

 
 ايطَع يف تكٓٝف َساز املٛنٛعٞ:ح. 

ٞ ٜتهٕٛ ايطَع املػتدسّ يف تكٓٝف   َـٔ اؿـطٚف اهلذا٥ٝـ١     َساز املٛنـٛع
،ز، ز، ٖـ، سٜا )أ، بايعطب١ٝ ٚاألضقاّ اهلٓس١ٜ، ٚمت تطتٝب األقػاّ ايط٥ٝػ١ٝ تطتٝبا أظ

( بُٝٓا ضتبت األقػاّ ايفطع١ٝ زاخٌ نٌ قػِ ض٥ٝؼ باغتدساّ األضقاّ ٚ، ظ، ح، ط
( َػبٛق١ باؿطف ايصٟ ميجٌ ايكػِ ايط٥ٝػٞ ع٢ً إٔ ٜكطأ ايطَع َٔ 3،2،1اهلٓس١ٜ )

 ايٝػاض إىل ايُٝني بس٤ًا َٔ اؿطٚف ثِ األضقاّ ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ:
 ايعا١َ ( عطف )أ(.ٜبسأ ايكػِ ايط٥ٝػٞ األٍٚ )األعُاٍ  .1

أ، ٚتكطأ أيف  3أ ،  2أ ،  1قاّ: ٚاألقػاّ ايفطع١ٝ ؼت ٖصا ايكػِ تأخص أض .2
 ٚاسس، أيف اثٓإ ... ٖٚهصا.

أ، ٚتكطأ أيـف أسـس    13أ،  12أ،  11ص أضقاّ: ٚاألقػاّ األنجط ؽككًا تأخ .3
 عؿط، أيف اثٓا عؿط ... ٖٚهصا.

 
 
 



  

 خط١ ايتكٓٝف:نٝف١ٝ اغتدساّ ر. 
ٛنٛعات ايبػٝط١ ميهٔ اؿكٍٛ ع٢ً ضقـِ ايتكـٓٝف َباؾـط٠    بايٓػب١ يًُ

َٔ دساٍٚ ايتكٓٝف َـٔ األقػـاّ ايط٥ٝػـ١، أٚ اغـتدساّ ايهؿـاف اهلذـا٥ٞ ثـِ        
 اؾساٍٚ. 

 َجاٍ:
ٜٚكطأ َٔ ايٝػاض إىل ايُٝني   ز  354)ظنا٠ ايعكاضات(، ٜأخص ضقِ تكٓٝف: 

 ٖهصا )زاٍ ثالث١ مخػ١ أضبع١(.
 .ز  81ري١ٜ(، ٜأخص ضقِ تكٓٝف:  )سهِ اؿػب١ ع٢ً املؤغػات اـ

ايصٟ ٜعاجل أنجط َٔ َٛنـٛع أٚ   أَا املٛنٛعات املطنب١ ٜٚككس بٗا ايٛعا٤
 أٚ أنجـط يتهـٜٛٔ َٛنـٛع أنجـط ؽككـا     ٜهٕٛ َٛنٛع٘ ْتٝذ١ زَر َٛنـٛعني  

 فُٝهٔ يًُكٓف بٓاسٖا باغتدساّ عالَات تطقِٝ خاق١، ٚ ٖصٙ ايعالَات ٖٞ:
 ( عال١َ اإلناف١:  )  

ّ ٖصٙ ايعال١َ يطبط َٛنٛعني َػتكًني يف اـط١ مجعًا َعا يف ٚعـا٤  تػتدس
 َعًَٛات ٚاسس، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ميهٔ يهتاب إٔ ٜهٕٛ عٓٛاْ٘ نايتايٞ:

 )االؼازات ايعُاي١ٝ ٚاملطانع اإلغال١َٝ( 
ظ، ٚضقـِ    95فاملكٓف حيكٌ ع٢ً ضقِ االؼـازات ايعُايٝـ١ َـٔ اـطـ١:     

 ظ.  22 ظ   95ظ، فٝهٕٛ ضقِ ايتكٓٝف:   22: املطانع اإلغال١َٝ َٔ اـط١
 َجاٍ آخط:

 َؤغػات األٜتاّ(يف )ايطقاب١ املاي١ٝ 
َؤغػـات  ضقِ ح،   31 َٔ اـط١: ايطقاب١ املاي١ٝفاملكٓف حيكٌ ع٢ً ضقِ 

 ظ. 32 ح  31ظ، فٝهٕٛ ضقِ ايتكٓٝف:    32 َٔ اـط١ األٜتاّ
 ( ايؿطط١: -)  

ٔ عسز َٔ املٛنٛعات املتتايٝـ١ بـساًل َـٔ    ٚتػتدسّ ٖصٙ ايعال١َ يًتعبري ع 
( فٝكبض ايطقِ طٜٛاًل ٜكعب تصنطٙ، َٚٔ أَجًـ١ اغـتدساَات    ضبطٗا بعال١َ  ) 

 ٖصٙ ايعال١َ:



  

)فاالت ايعٌُ اـريٟ ايس١ٜٝٓ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايكش١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ(، فبـساًل  
 ف:ٚ، ٜهٕٛ ضقِ ايتكٓٝ  4 ٚ   3 ٚ   2 ٚ   1َٔ تػذٌٝ ضقِ ايتكٓٝف: 

4   ٚ- 1  .ٚ 
 َجاٍ آخط:

ٚاآلغ١ٜٛٝ اري ايعطبٝـ١ ٚاإلفطٜكٝـ١   )قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ 
 ٖـ.  3 -ٖـ   5(، تأخص ضقِ: اري ايعطب١ٝ

 ) : ( عال١َ ايؿاضس١:
ٖٚٞ َٔ أِٖ ايعالَات ْعطًا يًٛظٝف١ ايـخت تؤزٜٗـا، فٗـٞ تػـتدسّ يـطبط      

ٝكًا اري ٚاضز يف اـط١ ع٢ً اإلطـالم،  َٛنٛعني يف اـط١ يتهٜٛٔ ضقِ أنجط ؽك
ٖٚٛ َا ٜٛفط قسضًا نبريًا َٔ املط١ْٚ الغتٝعاب َٛنٛعات دسٜس٠ يف أٟ ٚقت َـٔ  

 قبٌ املكٓف، َٚٔ أَج١ً اغتدساَات ايعال١َ:
ٚ، سٝـح إٔ ضعاٜـ١     21ٚ :   31(، تأخـص ضقـِ:   )ايطعا١ٜ ايكش١ٝ يألٜتاّ

 ٚ.    3ٚ، ٚايطعا١ٜ ايكش١ٝ:   21األٜتاّ: 
 اٍ آخط: َج

ٚ، سٝـح إٔ    25ظ :   21)َؤغػات ٚعغ ٚإضؾاز ايػذٓا٤(، تأخص ضقِ: 
 ظ.   21ٚ، َٚؤغػات ايٛعغ ٚاإلضؾاز   25 ا١ٜ ايػذٓا٤ضع
 
 نٝف١ٝ اغتدساّ ايكٛا٥ِ املػاعس٠:ز. 

ؼتٟٛ اـط١ ع٢ً أضبع قٛا٥ِ َػـاعس٠ تؿـتٌُ أضقـاّ يألَـانٔ ٚايفـرتات       
قاّ ميهٔ إنافتٗا َباؾط٠ إىل ضقـِ ايتكـٓٝف   ايع١َٝٓ ٚايًغات ٚاألؾهاٍ، ٖصٙ األض

 ممٝـع٠ ٚ قاطـ١ بعالَـات تـطقِٝ َٚـٔ أَجًـ١ ٖـصٙ ايعالَـات:         زٕٚ تعسٌٜ، ألْٗا
أٚ َػــبٛق١ بعالَــ١  أٚ عالَــات ايتٓكــٝل  [ ]) ( أٚ املعكــٛفتني  اهلاليٝــتني
 .ايتػاٟٚ 

 َٚٔ أَج١ً اغتدساّ ايكٛا٥ِ املػاعس٠ َا ًٜٞ:
 



  

 مجع١ٝ ؼفٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ ظس٠ ف١ً َٛانب تكسض عٔ
 ظ 61  ]382[ (43) 

 
 

 
 
 ايتكٓٝف املٛنٛعٞ يًعٌُ اـريٟ:خطٛات ش. 

ٞ  ميط ايتكٓٝف ٚفكًا ـط١ تكٓٝف   غُـؼ َطاسـٌ ض٥ٝػـ١ٝ     َـساز املٛنـٛع
:ٖٞ 

. ؼسٜس َٛنٛع ايهتاب )ايٛعا٤(; ٚميهٔ ؼسٜسٙ َٔ خالٍ عـس٠ عٓاقـط ٖـٞ:    1
ْل ايهتاب(، ٚميهـٔ  –ايهؿاف املًشل ب٘–َكسَت٘–ات٘قا١ُ٥ قتٜٛ–)عٓٛإ ايٛعا٤

 االغتعا١ْ بتذاضب املهتبات املٓاظط٠ أٚ أخص آضا٤ املتدككني.
. بعس ؼسٜس َٛنٛع ايهتاب ٜتِ ايبشـح يف ايهؿـاف املًشـل غطـ١ ايتكـٓٝف      2

 يف اؾسٍٚ ايط٥ٝػٞ. يتكطٜيب ٚايصٟ حيسز ايكػِيتشسٜس ايطقِ ا
عٔ ايطقِ ايتكطٜيب ٚايتأنس َٓ٘، ٚقـطا٠٤ ايتعًُٝـات   . ايبشح يف اؾساٍٚ ايط٥ٝػ١ 3

املتعًك١ بايطقِ إٕ ٚدست، ٚاغتدساّ عالَات ايرتقِٝ يطبط َٛنٛعني أٚ أنجط إشا 
 َٛنٛع ايهتاب.يعّ األَط سػب طبٝع١ 

ايؿه١ًٝ( إشا زعت اؿاد١ –ايًغ١ٜٛ–ايع١َٝٓ–. اغتدساّ ايكٛا٥ِ املػاعس٠ )املها4١ْٝ
 يصيو.

كٓٝف ع٢ً بطاق١ ايهتاب ايٛضقٝـ١ أٚ اإليهرتْٚٝـ١ ٚعًـ٢ نعـب     . ؼطٜط ضقِ ايت5
 ايهتاب أٚ ع٢ً قفش١ ايعٓٛإ سػب غٝاغ١ املهتب١ املتبع١.

 
 ؼسٜح اـط١ :ض. 

قاّ املطنع ايسٚيٞ يألعاخ ٚايسضاغات )َساز( بٛنع خط١ يتشسٜح خطـ١   
ٜـتِ  ١ َٛنـٛعات دسٜـس٠ أٚ تعـسٌٜ أخطـا٤     ايتكٓٝف غًٜٓٛا، َـٔ خـالٍ إنـاف   

ضقِ ايسٚضٜات ايع١ًُٝ َٔ 
 قا١ُ٥ ايتكػُٝات ايؿه١ًٝ

َٓطك١ َه١ املهط١َ َٔ 
 قا١ُ٥ ايتكػُٝات املها١ْٝ

 تعًِٝ َؤغػات 
 ٚؼفٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ



  

ؿــافٗا، أٚ تطبٝــل َالسعــات املكــٓفني، عًــ٢ إٔ ٜــتِ ايتشــسٜح يف ايٓػــد١  انت
اإليهرت١ْٝٚ غًٜٓٛا، ٜٚتِ ػُٝع ايتعسٜالت ٚإنافتٗا يًٓػد١ املطبٛعـ١ نـٌ مخـؼ    

غٓٛات.

   
 

 
 

 

 



  

 

 

 
 ايتكٓٝف املٛنٛعٞ يًعٌُ اـريٟ

 )األقػاّ ايط٥ٝػ١ٝ(
 

 األعُاٍ ايعا١َ. . أ 
 َفاِٖٝ ٚتعطٜفات ايعٌُ اـريٟ. . ب 
 تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ. . ز 
 أسهاّ ايعٌُ اـريٟ. . ز 
 ٖـ.  قٛاْني ايعٌُ اـريٟ.           
 فاالت ايعٌُ اـريٟ. . ٚ 

 ػات ايعٌُ اـريٟ.َؤغ . ظ 
 إزاض٠ َؤغػات ايعٌُ اـريٟ. . ح 
 عالق١ ايعٌُ اـريٟ باجملاالت األخط٣. . ط 

  



  

 

 
 )أ( 

 
 األعُاٍ ايعا١َ

 



  

 ايسضاغات ٚايبشٛخ ايعا١َ يف ايعٌُ اـريٟ. أ 1
 زضاغات اؿاي١. أ 11
 .ايبشٛخ املٝسا١ْٝ أ 12
 ايسضاغات ايٓعط١ٜ. أ 13
 ايسضاغات اإلغرتاتٝذ١ٝ. أ 14

 ايببًٝٛدطافٝات. أ 2
 ايببًٝٛدطافٝات ايعامل١ٝ. أ 21
 ايببًٝٛدطافٝات اإلق١ًُٝٝ. أ 22
 ايببًٝٛدطافٝات ايٛط١ٝٓ. أ 23

يف فاٍ ايببًٝٛدطاف١ٝ ايٛط١ٝٓ ايػعٛز١ٜ  ِ املهإ إىل ضقِ املٛنٛع، فُجاًلُتكػِ دغطافًٝا; أنف ضق
أ ، ٚايببًٝٛدطاف١ٝ ايٛط١ٝٓ ايفطْػـ١ٝ يف فـاٍ ايعُـٌ اــريٟ      23 ]38[ايعٌُ اـريٟ تأخص ضقِ 

 أ .. ٖٚهصا. 23 ]696[تأخص ضقِ 
 أزي١ َؤغػات ايعٌُ اـريٟ. أ 3

 األزي١ ايعامل١ٝ. أ 31
 األزي١ اإلق١ًُٝٝ. أ 32
 األزي١ ايٛط١ٝٓ. أ 33

األزي١ ايٛط١ٝٓ اإلَاضات١ٝ يف فاٍ ايعٌُ  إىل ضقِ املٛنٛع، فُجاًلِ املهإ تكػِ دغطافًٝا; أنف ضق
 ]71[أ، ٚاألزي١ ايٛط١ٝٓ األَطٜه١ٝ يف فاٍ ايعٌُ اـريٟ تأخص ضقـِ   23 ]32[اـريٟ تأخص ضقِ 

 أ .. ٖٚهصا.  23

 املتدكك١ يف ايعٌُ اـريٟ. فٗاضؽ املهتبات أ 4
 ايفٗاضؽ ايٛضق١ٝ. أ 41
 هرت١ْٝٚ.ايفٗاضؽ اإليٝ أ 42

   



  

 زٚا٥ط املعاضف ٚاملٛغٛعات ٚاملعادِ. أ 5
 زٚا٥ط املعاضف ٚاملٛغٛعات. أ 51

 زٚا٥ط املعاضف ٚاملٛغٛعات ايعطب١ٝ. أ 511
 زٚا٥ط املعاضف ٚاملٛغٛعات األدٓب١ٝ. أ 512

 املعادِ ايًغ١ٜٛ. أ 52
 املعادِ أساز١ٜ ايًغ١. أ 521
 املعادِ ثٓا١ٝ٥ ايًغ١. أ 522
 املعادِ َتعسز٠ ايًغات. أ 523

 ايكشف ٚايسٚضٜات. أ 6
 ايكشف. أ 61
 ايسٚضٜات ايعا١َ. أ 62
 ايسٚضٜات ايع١ًُٝ. أ 63

 ايسٚضٜات ايع١ًُٝ ايعطب١ٝ. أ 631
 ايسٚضٜات ايع١ًُٝ األدٓب١ٝ. أ 632

 ايتكاضٜط ٚايٓؿطات. أ 7
 ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ. أ 71
 ايتكاضٜط ايسٚض١ٜ. أ 72
 ت.ايٓؿطا أ 73

 ايٓؿطات ايتعطٜف١ٝ. أ 731
 ايٓؿطات ايتػٜٛك١ٝ. أ 732
 ايٓؿطات ايكشف١ٝ. أ 733
 ايٓؿطات اإلعال١َٝ. أ 734

 ايٓسٚات ٚاملؤمتطات. أ 8
 أعُاٍ املؤمتطات. أ 81



  

 َٝعا١ْٝ املؤمتطات. أ 82
 االؾرتاى يف املؤمتطات. أ 83
 اإلعالّ عٔ املؤمتطات. أ 84
 ضعا٠ املؤمتطات. أ 85
 ٚضف ايعٌُ. أ 86
 تكاضٜط املؤمتطات. أ 87

 اؾاَعات ٚاملطانع ايبشج١ٝ. أ 9
 اؾاَعات. أ 91 

 َطانع ايسضاغات يف ايعٌُ اـريٟ. أ 92
 َطانع أخط٣. أ 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

 

  

 )ب(
 

 ٚتعطٜفات َـفاِٖٝ
 ٝـطٟـدـٌ ايـُـعـٞ ايـف



  

 تعطٜفات ايعٌُ اـريٟ. ب 1
 ايتعطٜفات ايًغ١ٜٛ. ب 11
 ايتعطٜفات االقطالس١ٝ. ب 12

 َكطًشات ايعٌُ اـريٟ. ب 2
 املؤغػات األ١ًٖٝ. ب 21
 َؤغػات اجملتُع املسْٞ. ب 22
 َؤغػات ايعٌُ اـريٟ. ب 23
 املؤغػات ايتطٛع١ٝ. ب 24
 َؤغػات ايكطاع ايجايح. ب 25
 املٓعُات اري اؿه١َٝٛ. ب 26
 املٓعُات اري ايطع١ٝ. ب 27
 املٓعُات شات ايٓفع ايعاّ. ب 28
 شات أخط٣.َكطً ب 29

 ايكطاع ايالضعٞ. ب 291
 ايكطاع املػتكٌ. ب 292

 أ١ُٖٝ ايعٌُ اـريٟ. ب 3
 األ١ُٖٝ ايس١ٜٝٓ. ب 31
 األ١ُٖٝ االقتكاز١ٜ. ب 32
 األ١ُٖٝ االدتُاع١ٝ. ب 33
 األ١ُٖٝ األ١َٝٓ. ب 34

 أٖساف ايعٌُ اـريٟ. ب 4
 األٖساف ايس١ٜٝٓ. ب 41
 األٖساف االدتُاع١ٝ. ب 42



  

 األٖساف االقتكاز١ٜ. ب 43
 األٖساف ايجكاف١ٝ. ب 44
 األٖساف ايع١ًُٝ. ب 45
 األٖساف ايػٝاغ١ٝ. ب 46
 أٖساف املؿاضنني يف ايعٌُ اـريٟ. ب 47
 األٖساف اـاق١ باملػتفٝسٜٔ َٔ ايعٌُ اـريٟ. ب 48

 زٚافع َٚكاقس ايعٌُ اـريٟ. ب 5
 ايسٚافع ايس١ٜٝٓ. ب 51
 دتُاع١ٝ.ايسٚافع اال ب 52
 ايسٚافع ايػٝاغ١ٝ. ب 53
 ايسٚافع االقتكاز١ٜ. ب 54
 ايسٚافع ايٓفػ١ٝ. ب 55

 خكا٥ل ايعٌُ اـريٟ. ب 6
 خكا٥ل ايعاًَني يف ايعٌُ اـريٟ. ب 61
 خكا٥ل املؤغػني يًعٌُ اـريٟ. ب 62
 خكا٥ل أْؿط١ ٚخسَات ايعٌُ اـريٟ. ب 63
 اـكا٥ل اإلزاض١ٜ يًعٌُ اـريٟ. ب 64
 اـكا٥ل ايطمس١ٝ يًعٌُ اـريٟ. ب 65
 اـكا٥ل االقتكاز١ٜ يًعٌُ اـريٟ. ب 66
 اـكا٥ل االدتُاع١ٝ يًعٌُ اـريٟ. ب 67
 اـكا٥ل ايجكاف١ٝ يًعٌُ اـريٟ. ب 68
 خكا٥ل املػتفٝسٜٔ َٔ ايعٌُ اـريٟ. ب 69

   



  

 َؿهالت ايعٌُ اـريٟ. ب 7
 َؿهالت ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ. ب 71
 َؿهالت اإلزاض٠ ٚقٝاز٠ ايعٌُ اـريٟ. ب 72
 َؿهالت املٛاضز ايبؿط١ٜ. ب 73
 َؿهالت املٛاضز املاي١ٝ. ب 74
 َؿهالت بطاَر ايتػٜٛل ٚايرتٜٚر ألْؿط١ املؤغػات اـري١ٜ. ب 75
 املؿهالت األ١َٝٓ. ب 76
 املؿهالت االدتُاع١ٝ. ب 77
 املؿهالت ايػٝاغ١ٝ. ب 78
 َؿهالت أخط٣. ب 79

 َؿهالت األْع١ُ ٚايًٛا٥ض ٚأغايٝب ايعٌُ. ب 791

 ؾبٗات سٍٛ ايعٌُ اـريٟ. ب 8
 ؾبٗات سٍٛ ايتٌُٜٛ ٚمجع ايتاعات. ب 81
 ؾبٗات سٍٛ تٛدٝ٘ املػاعسات. ب 82
 ؾبٗات سٍٛ إزاض٠ ٚتبع١ٝ َؤغػات ايعٌُ اـريٟ. ب 83
 ؾبٗات سٍٛ زٚض َؤغػات ايعٌُ اـريٟ يف اجملتُع. ب 84
 أخط٣. ؾبٗات ب 85

 أخالقٝات ايعٌُ اـريٟ. ب 9
 ايؿفاف١ٝ. ب 91
 االغتكالي١ٝ. ب 92
 االبتعاز عٔ ايػٝاغ١ ٚايتشعب ٚايطا٥ف١ٝ. ب 93
 ايبعس عٔ ايكطاعات. ب 94
 ايتهاٌَ. ب 95



  

 االعتُاز ع٢ً ايصات. ب 96
 األَا١ْ. ب 97
 ايٓعا١ٖ. ب 98
 أخالم أخط٣. ب 99

 ايكسم. ب 991
 ا٠.املػاٚ ب 992

 

 

 
   



  

 

  

 )ز(
 

 تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ
 



  

 ايعٌُ اـريٟ قبٌ اإلغالّ ٚيف األزٜإ األخط٣. ز 1
 ايعٌُ اـريٟ يف اؿهاضات ايكسمي١. ز 11
 ايعٌُ اـريٟ يف ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ. ز 12
 ايعٌُ اـريٟ يف ايسٜا١ْ املػٝش١ٝ. ز 13
 ايعٌُ اـريٟ عٓس ايعطب قبٌ اإلغالّ. ز 14
 ت األخط٣.ايعٌُ اـريٟ يف ايسٜاْا ز 15

 ايعٌُ اـريٟ يف ايتاضٜذ اإلغالَٞ. ز 2
 ايعٌُ اـريٟ يف عٗس ايٓب٠ٛ. ز 21
 ايعٌُ اـريٟ يف عٗس اـًفا٤ ايطاؾسٜٔ. ز 22
 ايعٌُ اـريٟ يف ايعكط األَٟٛ. ز 23
 ايعٌُ اـريٟ يف ايعكط ايعباغٞ. ز 24

 ايعٌُ اـريٟ يف ايعكط ايعباغٞ األٍٚ. ز 241
 اـريٟ يف ايعكط ايعباغٞ ايجاْٞ. ايعٌُ ز 242

 ايعٌُ اـريٟ يف ايعكط األْسيػٞ. ز 25
 ايعٌُ اـريٟ يف ايعكط ايعجُاْٞ. ز 26
 ايعٌُ اـريٟ يف ايعكط اؿسٜح. ز 27

 ايعٌُ اـريٟ يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاإلغال١َٝ. ز 3
 األضزٕ. ز 31
 اإلَاضات. ز 32
 ايبشطٜٔ. ز 33
 تْٛؼ. ز 34
 ؾعا٥ط.ا ز 35
 دعض ايكُط. ز 36



  

 دٝبٛتٞ. ز 37
 ايػعٛز١ٜ. ز 38
 غًط١ٓ عُإ. ز 39

 ايػٛزإ. ز 391
 غٛضٜا. ز 392
 ايكَٛاٍ. ز 393
 ايعطام. ز 394
 فًػطني. ز 395
 قطط. ز 396
 ايهٜٛت. ز 397
 يبٓإ. ز 398
 يٝبٝا. ز 399

 َكط. ز 3991
 املغطب. ز 3992
 َٛضٜتاْٝا. ز 3993
 ايُٝٔ. ز 3994

 ايعٌُ اـريٟ يف ايسٍٚ اآلغ١ٜٛٝ اري ايعطب١ٝ. ز 4
 أفغاْػتإ. ز 41
 اْسْٚٝػٝا. ز 42
 إٜطإ. ز 43
 بانػتإ. ز 44
 بٓذالزٜـ. ز 45
 تطنٝا. ز 46
 ايكني. ز 47
 ايفًبني. ز 48



  

 نٛضٜا ايؿُاي١ٝ. ز 49
 نٛضٜا اؾٓٛب١ٝ. ز 491
 َايٝعٜا. ز 492
 اهلٓس. ز 493
 ايٝابإ. ز 494

 ايعٌُ اـريٟ يف ايسٍٚ اإلفطٜك١ٝ اري ايعطب١ٝ. ز 5
 ألٛال. ز 51
 تؿاز. ز 52
 دٓٛب إفطٜكٝا. ز 53
 ظاَبٝا. ز 54
 غاسٌ ايعاز. ز 55
 ايػٓغاٍ. ز 56
 غريايٕٝٛ. ز 57
 ااْا. ز 58
 اٝٓٝا. ز 59

 ايهاَريٕٚ. ز 591
 نٝٓٝا. ز 592
 َايٞ. ز 593
 .َساؿكط ز 594
 َالٟٚ. ز 595
 َٛظَبٝل. ز 596
 ْٝذريٜا. ز 597

 ايعٌُ اـريٟ يف ايسٍٚ األٚضٚب١ٝ. ز 6
 أشضبٝذإ. ز 61
 أغباْٝا. ز 62



  

 أيباْٝا. ز 63
 أملاْٝا. ز 64
 إٜطايٝا. ز 65
 اياتغاٍ. ز 66
 بطٜطاْٝا )املًُه١ املتشس٠(. ز 67
 بًذٝها. ز 68
 ايبٛغ١ٓ ٚاهلطغو. ز 69

 بٛيٓسا. ز 691
 ايسمنطى. ز 692
 ضٚغٝا. ز 693
 ضَٚاْٝا. ز 694
 غٜٛػطا. ز 695
 فطْػا. ز 696
 نٛغٛفا. ز 697
 ايٓطٜٚر. ز 698
 ايُٓػا. ز 699

 ايْٝٛإ. ز 6991

 ايعٌُ اـريٟ يف زٍٚ أَطٜها ايؿُاي١ٝ. ز 7
 أَطٜها. ز 71
 نٓسا. ز 72
 املهػٝو. ز 73

 طٜها اؾٓٛب١ٝ.ايعٌُ اـريٟ يف زٍٚ أَ ز 8
 األضدٓتني. ز 81
 ايااظٌٜ. ز 82
 بُٓا. ز 83



  

 تؿًٝٞ. ز 84

 ايعٌُ اـريٟ يف أغرتايٝا ٚزٍٚ أخط٣ َٔ ايعامل. ز 9
 أغرتايٝا. ز 91
 زٍٚ أخط٣ َٔ ايعامل. ز 92

 

 

 
   



  

 

  
 )ز( 
 

 أسهاّ ايعٌُ اـريٟ
 



  

 األزي١ ايؿطع١ٝ يًعٌُ اـريٟ. ز 1
 األزي١ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ. ز 11
 ٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ.األزي١ َ ز 12
 األزي١ األخط٣. ز 13

 أسهاّ املؤغػات اـري١ٜ. ز 2
 أسهاّ تأغٝؼ املؤغػات اـري١ٜ ٚقفتٗا االعتباض١ٜ. ز 21

 ايكف١ االعتباض١ٜ يًُؤغػات اـري١ٜ. ز 211
 إْؿا٤ املؤغػات اـري١ٜ ٚتعسزٖا. ز 212
 االْهُاّ يًُٓعُات ايعامل١ٝ. ز 213
 ملٓعُات ايعامل١ٝ.ايتعإٚ َع ا ز 214
 سكٛم اؾُع١ٝ املع١ٜٛٓ. ز 215
 ايرتافع يس٣ دٗات اري ؾطٜع١. ز 216
 ٌ املؤغػات اـري١ٜ.ٝتٛن ز 217

 ٌ املؤغػات اـري١ٜ يف ايعبازات.ٝتٛن ز 2171
 ٌ املؤغػات اـري١ٜ يف ايعنا٠.ٝتٛن ز 2172
 ٌ املؤغػات اـري١ٜ يف نفاي١ األٜتاّ.ٝتٛن ز 2173
 ٌ املؤغػات اـري١ٜ يف األناسٞ ٚاهلسٟ.ٝتٛن ز 2174
 ٌ املؤغػات اـري١ٜ يف ايهفاضات.ٝتٛن ز 2175

 أسهاّ ايعاًَني يف املؤغػات اـري١ٜ. ز 22
 االْهُاّ يًُؤغػات اـري١ٜ. ز 221
 عٌُ املطأ٠ يف املؤغػات اـري١ٜ. ز 222
 اض.إقا١َ ايعاًَني يف املؤغػات اـري١ٜ يف بالز ايهف ز 223
 اْهُاّ اري املػًُني يًُؤغػات اـري١ٜ. ز 224

 اغتجُاض أَٛاٍ املؤغػات اـري١ٜ.ٚ مجع أسهاّ ز 23
 اإلعاْات َٔ اؿهَٛات املػ١ًُ. ز 231
 اإلعاْات َٔ اؿهَٛات اري املػ١ًُ. ز 232



  

 اإلعاْات َٔ املٓعُات ايسٚي١ٝ. ز 233
 ا٠.اغتكباٍ املؤغػات اـري١ٜ ألَٛاٍ ايعن ز 234
 اغتجُاض ٚازخاض املؤغػات اـري١ٜ ألَٛاٍ ايعنا٠. ز 235
 اغتجُاض ٚازخاض املؤغػات اـري١ٜ يًتاعات ايع١ٝٓٝ. ز 236
 اغتكباٍ املؤغػات اـري١ٜ يًتاعات ايع١ٝٓٝ ٚسهِ بٝعٗا. ز 237
 اغتكباٍ املؤغػات اـري١ٜ يًتاعات املؿطٚط١. ز 238
 أسهاّ اغتجُاض أخط٣. ز 239

 اغتكباٍ املؤغػات اـري١ٜ يألَٛاٍ احملط١َ ٚاملؿب١ٖٛ. ز 2391
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 َؤغػات ايعٌُ اـريٟ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نع ع٢ً تكٓٝف داَع١ دٕٛ ٖٛبهٓع األَطٜه١ٝ ملٓعُات اجملتُع املسْٞ، َع إزخاٍ بعـض  (: اعتُس املط1)
 ايتعسٜالت عًٝ٘ مبا ٜال٥ِ اجملتُعات ايعطب١ٝ ٚاإلغال١َٝ.
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ري َٔ أٚع١ٝ املعًَٛات ايخت تعاجل َؤغػات ايعُـٌ اــريٟ   ٜٛدس عسز نب
يصا فإٕ ٖصٙ األٚع١ٝ ؼتـاز إىل ايتكـٓٝف باملهـإ مبعٓـ٢      ،يف َٓطك١ دغطاف١ٝ َع١ٓٝ

، ٚتكسّ [ ]إناف١ ضقِ املهإ إىل ضقِ املٛنٛع باغتدساّ عال١َ ايرتقِٝ املعكٛفتني 
ٞ    ايكا١ُ٥ أضقاّ األَانٔ داٖع٠ بني َعكٛفتني ٚع٢ً امل إىل  كـٓف إنـافتٗا نُـا ٖـ

ٚيكس مت تطتٝـب ايـسٍٚ ٖذا٥ٝـا سػـب االغـِ      ضقِ املٛنٛع بسٕٚ أٟ إنافات، 
 ايؿا٥ع يًسٚي١.

 ٚمت تكػِٝ ايعامل إىل تػع ٚسسات ٖٞ : 
 املٓاطل اري احملسٚز٠ مبهإ. [ 1 ]
 خايٞ. [ 2 ]
 .ايسٍٚ ايعطب١ٝ [ 3 ]
 ايسٍٚ اآلغ١ٜٛٝ اري ايعطب١ٝ. [ 4 ]
 فطٜك١ٝ اري ايعطب١ٝ.ايسٍٚ اإل [ 5 ]
 ايسٍٚ األٚضٚب١ٝ. [ 6 ]
 .زٍٚ أَطٜها ايؿُاي١ٝ [ 7 ]
 زٍٚ أَطٜها اؾٓٛب١ٝ. [ 8 ]
 اغرتايٝا. [ 9 ]

  
 :1َجاٍ 

ظ   521، سٝح إٔ  ظ  521 [398] )املؤغػات ايٛقف١ٝ يف يبٓإ(، ضقِ ايتكٓٝف:
 ضقــِ تكــٓٝف يبٓــإ َــٔ قا٥ُــ١ [398]ضقــِ تكــٓٝف املؤغػــات ايٛقفٝــ١، ٚإٔ 

 ايتكػُٝات املها١ْٝ.
 :2َجاٍ 

ٚ ضقـِ    76، سٝـح إٔ   ٚ  76 [493] ، ضقِ ايتكـٓٝف )قٓازٜل ايت١ُٝٓ يف اهلٓس(
ضقـِ تكـٓٝف اهلٓـس َـٔ قا٥ُـ١ ايتكـٓٝفات        [493]تكٓٝف قٓازٜل ايت١ُٝٓ، ٚإٔ 

 املها١ْٝ.



  

 
 

 املٓاطل اري احملسٚز٠ مبهإ. ص 1ط 
 ايبشاض ٚاحملٝطات. ص 11ط 
 ايغابات. ص 12ط 
 ايفها٤ اؾٟٛ. ص 13ط 
 َٓاطل أخط٣. ص 14ط 

 خايٞ. ص 2ط 
 .ايسٍٚ ايعطب١ٝ ص 3ط 

 األضزٕ. ص 31ط 
 عُإ. ص 311ط 
 ايبًكا٤. ص 312ط 
 ايعضقا٤. ص 313ط 

 اإلَاضات. ص 32ط 
 أبٛ ظيب. ص 321ط 
 زبٞ. ص 322ط 
 ايؿاضق١. ص 323ط 

 ايبشطٜٔ. ص 33ط 
 قافع١ ايعاق١ُ. ص 331ط 
 احملافع١ ايٛغط٢. ص 332 ط
 احملافع١ ايؿُاي١ٝ. ص 333ط 
 احملافع١ اؾٓٛب١ٝ. ص 334ط 

 تْٛؼ. ص 34ط 
 تْٛؼ ايعاق١ُ. ص 341ط 
 غٛغ١. ص 342ط 
 قفاقؼ. ص 343ط 



  

 اؾعا٥ط. ص 35ط 
 اؾعا٥ط ايعاق١ُ. ص 351ط 
 ٖٚطإ. ص 352ط 
 قػٓط١ٝٓٝ. ص 353ط 

 دٝبٛتٞ. ص 36ط 
 كُط.دعض اي ص 37ط 
 ايػعٛز١ٜ. ص 38ط 

 َٓطك١ ايطٜاض. ص 381ط 
 َٓطك١ َه١ املهط١َ. ص 382ط 
 .٠َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض ص 383ط 
 املٓطك١ ايؿطق١ٝ. ص 384ط 
 َٓطك١ ايككِٝ. ص 385ط 
 َٓطك١ سا٥ٌ. ص 386ط 
 َٓطك١ اؿسٚز ايؿُاي١ٝ. ص 387ط 
 َٓطك١ اؾٛف. ص 388ط 
 َٓطك١ تبٛى. ص 389ط 

 َٓطك١ ايباس١. ص 3891ط 
 َٓطك١ عػري. ص 3892ط 
 َٓطك١ داظإ. ص 3893ط 
 َٓطك١ لطإ. ص 3894ط 

 غًط١ٓ عُإ. ص 39ط 
 َػكط. ص 3901ط 
 َػٓسّ. ص 3902ط 
 ظفاض. ص 3903ط 

 ايػٛزإ. ص 391ط 
 اـططّٛ. ص 3911ط 
 أّ زضَإ. ص 3912ط 



  

 بٛضغٛزإ. ص 3913ط 
 زاضفٛض. ص 3914ط 

 غٛضٜا. ص  392ط 
 زَؿل. ص 3921ط 
 سًب. ص 3922ط 
 ايالشق١ٝ. ص 3923ط 
 محل. ص 3924ط 

 ايكَٛاٍ. ص 393ط 
 ايعطام. ص 394ط 

 بغساز. ص 3941ط 
 ايبكط٠. ص 3942ط 
 نطنٛى. ص 3943ط 

 فًػطني. ص 395ط 
 اع٠. ص 3951ط 

 قطط. ص 396ط 
 ايسٚس١. ص 3961ط 
 ايٛنط٠.  ص 3962ط 

 ايهٜٛت. ص  397ط 
 ايهٜٛت ايعاق١ُ. ص 3971ط 
 اؾٗطا٤. ص 3972ط 
 سٛيٞ. ص 3973ط 

 يبٓإ. ص 398ط 
 بريٚت. ص 3981ط 
 دبٌ يبٓإ. ص 3982ط 
 قافع١ ايؿُاٍ. ص 3983ط 
 قافع١ اؾٓٛب. ص 3984ط 

 يٝبٝا. ص 399ط 
 ططابًؼ. ص 39901ط 
 .ٟبٓغاظ ص 39902ط 
 غطت. ص 39903ط 



  

 كط.َ ص 3991ط 
 ايكاٖط٠ ايها٣. ص 39911ط 
 ايٛد٘ ايبشطٟ. ص 39912ط 
 ايٛد٘ ايكبًٞ. ص 39913ط 
 َٓطك١ ايكٓا٠. ص 39914ط 

 املغطب.   ص 3992ط 
 ايطباط. ص 39921ط 
 ايساض ايبٝها٤. ص 39922ط 
 فاؽ. ص 39923ط 
 َطانـ. ص 39924ط 

 َٛضٜتاْٝا. ص 3993ط 
 ْٛانؿٛط. ص 39931ط 
 اؿٛض ايؿطقٞ.  ص 39932ط 
 اؿٛض ايغطبٞ. ص 39933ط 

 ايُٝٔ. ص 3994ط 
 قٓعا٤. ص 39941ط 
 عسٕ. ص 39942ط 
 سهط َٛت. ص 39943ط 

 ايسٍٚ اآلغ١ٜٛٝ اري ايعطب١ٝ. ص 4ط 
 أفغاْػتإ. ص 41ط 
 اْسْٚٝػٝا. ص 42ط 
 إٜطإ. ص 43ط 
 بانػتإ. ص 44ط 
 بٓغالزٜـ. ص 45ط 
 تطنٝا. ص 46ط 
 ايكني.  ص 47ط 
 ايفًبني. ص 48ط 
 نٛضٜا ايؿُاي١ٝ.  ص 49ط 

 نٛضٜا اؾٓٛب١ٝ. ص 491ط 



  

 َايٝعٜا. ص 492ط 
 اهلٓس. ص 493ط 
 ايٝابإ. ص 494ط 

 ايسٍٚ اإلفطٜك١ٝ اري ايعطب١ٝ. ص 5ط 
 ألٛال.  ص 51ط 
 تؿاز. ص 52ط 
 دٓٛب إفطٜكٝا. ص 53ط 
 ظاَبٝا. ص 54ط 
 غاسٌ ايعاز. ص 55ط 
 ايػٓغاٍ. ص 56 ط

 غريايٕٝٛ. ص 57ط 
 ااْا. ص 58ط 
 اٝٓٝا. ص 59ط 

 ايهاَريٕٚ. ص 591ط 
 نٝٓٝا. ص 592ط 
 َايٞ. ص 593ط 
 َساؿكط. ص 594ط 
 َالٟٚ. ص 595ط 
 َٛظَبٝل.  ص 596ط 
 ْٝذريٜا. ص 597ط 

 ايسٍٚ األٚضٚب١ٝ. ص 6ط 
 أشضبٝذإ. ص 61ط 
 أغباْٝا. ص 62ط 
 ا.أيباْٝ ص 63ط 



  

 أملاْٝا.  ص 64ط 
 إٜطايٝا.  ص 65ط 
 اياتغاٍ. ص 66ط 
 بطٜطاْٝا )املًُه١ املتشس٠(. ص 67ط 
 بًذٝها. ص 68ط 
 ايبٛغ١ٓ ٚاهلطغو. ص 69ط 

 بٛيٓسا. ص 691ط 
 ايسمنطى. ص 692ط 
 ضٚغٝا. ص 693ط 
 ضَٚاْٝا. ص 694ط 
 غٜٛػطا. ص 695ط 
 فطْػا. ص 696ط 
 نٛغٛفا. ص 697ط 
 ايٓطٜٚر. ص 698ط 
 ايُٓػا. ص 699ط 

 ايْٝٛإ. ص 6991ط 

 زٍٚ أَطٜها ايؿُاي١ٝ.  ص 7ط 
 أَطٜها. ص 71ط 
 نٓسا. ص 72ط 
 املهػٝو. ص 73ط 

 زٍٚ أَطٜها اؾٓٛب١ٝ. ص 8ط 
 األضدٓتني. ص 81ط 
 ايااظٌٜ. ص 82ط 
 بُٓا. ص 83ط 
 تؿًٝٞ. ص 84ط 



  

 .اغرتايٝا ٚزٍٚ أخطٟ َٔ ايعامل ص 9ط 
 اغرتايٝا. ص 91ط 
 زٍٚ أخط٣ َٔ ايعامل. ص 92ط 

 
   



  

 
 
 

 قا١ُ٥ ايتكػُٝات ايع١َٝٓ
 



  

فكس ٜعاجل املٛنٛع يف فرت٠ ظ١َٝٓ  ،تهتػب األسساخ ايتاضخي١ٝ أ١ُٖٝ خاق١
 فالبس َٔ اإلؾاض٠ إىل شيو يف ضقِ ايتكٓٝف. ،قسز٠

ٜٚكسّ تكٓٝف ايعٌُ اـريٟ قا١ُ٥ بايفرتات ايع١َٝٓ سٝح ميهٔ إناف١ ضقِ  
 .١ٝٓ إىل ضقِ املٛنٛع نُا ٖٛ بني عالَات ايتٓكٝل ايفرت٠ ايعَ

إٔ خط١ ايتكٓٝف ٚنعت يف األغـاؽ يتكـٓٝف فُٛعـات ايعُـٌ      ألٕٚ 
اـريٟ يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاإلغال١َٝ فـإٕ ايتكـِٜٛ اهلذـطٟ غـٝهٕٛ األغـاؽ      

ٚميهٔ يًُكٓف االغتعا١ْ ظساٍٚ ايتشٌٜٛ َٔ ايتاضٜذ املٝالزٟ  ،يتكػِٝ ايعَٔ
 ٜذ اهلذطٟ إشا زعت اؿاد١ إىل شيو.إىل ايتاض

غـٝبسأ ضقـِ ايفـرت٠ ايعَٓٝـ١     ٚ ،ٚنٛغ١ًٝ يًتصنط يهٌ َٔ املػتفٝس ٚاملكٓف  
ٖــ  1200فُجاًل ايكطٕ ايجايح عؿط اهلذطٟ َٔ عاّ  ،زا٥ًُا بطقِ ايكطٕ اهلذطٟ

 .12ٖـ غٝأخص ايطقِ 1299ست٢ عاّ 
عـاّ   ٖــ ستـ٢  1250ٚايعكس ايػازؽ َٔ ايكـطٕ ايجايـح عؿـط َـٔ عـاّ       

 .1257ٖـ غٝأخص ايطقِ 1257ٚعاّ  ،125ٖـ ٜأخص ايطقِ 1259
 

 
 
 
 
 

ٜٚالسغ َٔ ايتكػُٝات ايع١َٝٓ إٔ بعض األسساخ ايتاضخي١ٝ متتس ألنجط َـٔ   
قطٕ، ٚيصيو ميهٔ اغتدساّ ايؿـطط١ املا٥ًـ١ )/( يتتـابع ايػـٓٛات ، عًـ٢ غـبٌٝ       

 املجاٍ:
 . 41/132ٖهصا         ٖـ( تهتب 132 -41ايسٚي١ األ١َٜٛ ) _
. 132/656 ٖـ(تهتب ٖهصا       656-132ايسٚي١ ايعباغ١ٝ ) _

 

ضقِ ايكطٕ ايجايح عؿط  12 5 7
 اهلذطٟ

ايعكس ايػازؽ َٔ ايكطٕ ايجايح عؿط 
 اهلذطٟ

ايػ١ٓ ايجا١َٓ َٔ ايعكس ايػازؽ 
 َٔ ايكطٕ ايجايح عؿط اهلذطٟ



  

                  ايعطب قبٌ اإلغالّ ست٢ ٖذط٠ ايطغٍٛ 
 ٖـ(99 -َٔ بسا١ٜ اهلذط٠  ايكطٕ األٍٚ اهلذطٟ

 ٖـ. ( َٔ1- 11)سٝا٠ ايطغٍٛ 
 ٖـ(13 – 11َٔ ) يكسٜل ضنٞ اهلل عٓ٘بهط اخالف١ أبٛ 

 ٖـ(23 – 13َٔ ) خالف١ عُط بٔ اـطاب ضنٞ اهلل عٓ٘
 ٖـ(35 – 23َٔ ) خالف١ عجُإ بٔ عفإ ضنٞ اهلل عٓ٘

 ٖـ(40 – 35َٔ ) خالف١ عًٞ بٔ أبٞ طايب ضنٞ اهلل عٓ٘
 ٖـ(132 – 41َٔ ) ايسٚي١ األ١َٜٛ

 ٖـ(199 – 100َٔ ) كطٕ ايجاْٞ اهلذطٟاي
 ٖـ(232 – 132َٔ ) ايعكط ايعباغٞ األٍٚ

 ٖـ(399 – 200َٔ ) ايكطٕ ايجايح اهلذطٟ
 ٖـ(334 – 232َٔ ) ايعكط ايعباغٞ ايجاْٞ

 ٖـ(399 – 300َٔ ) ايكطٕ ايطابع اهلذطٟ
 ٖـ(400 – 334َٔ ) ايعباغٞ ايجايحايعكط 
 ٖـ(499 – 400َٔ ) ايكطٕ اـاَؼ اهلذطٟ

 ٖـ(656 – 447َٔ ) ايعكط ايعباغٞ ايطابع
 ٖـ(599 – 500َٔ ) ايكطٕ ايػازؽ اهلذطٟ

 ٖـ(699 – 600َٔ ) ايكطٕ ايػابع اهلذطٟ
  غكٛط ايسٚي١ ايعباغ١ٝ

 ٖـ(1342 – 698َٔ ) ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ
 ٖـ(799 – 700َٔ ) ايكطٕ ايجأَ اهلذطٟ
 ٖـ(899 – 800َٔ ) ايكطٕ ايتاغع اهلذطٟ
 ٖـ(999 – 900َٔ ) ايكطٕ ايعاؾط اهلذطٟ

 ٖـ(1099 – 1000َٔ ) ايكطٕ اؿازٟ عؿط اهلذطٟ



  

 ٖـ(1199 – 1100َٔ ) ايكطٕ ايجاْٞ عؿط اهلذطٟ
 ٖـ(1299 – 1200َٔ ) ايح عؿط اهلذطٟٕ ايجايكط

 ٖـ(1399 – 1300َٔ ) ايكطٕ ايطابع عؿط اهلذطٟ
 ٖـ(1499 – 1400َٔ ) ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟ

 ٖـ(1409 – 1400َٔ ) ألٍٚ َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟايعكس ا

 ٖـ(1419 – 1410َٔ ) ط اهلذطٟايعكس ايجاْٞ َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿ

 ٖـ(1429 – 1420َٔ ) جايح َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟايعكس اي

 ٖـ(1439 – 1430َٔ ) طابع َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟايعكس اي

 ٖـ(1449 – 1440َٔ ) اَؼ َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟايعكس اـ

 ٖـ(1459 – 1450َٔ ) عؿط اهلذطٟ ػازؽ َٔ ايكطٕ اـاَؼايعكس اي

 ٖـ(1469 – 1460َٔ ) ػابع َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟايعكس اي

 ٖـ(1479 – 1470َٔ ) جأَ َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟايعكس اي

 ٖـ(1489 – 1480َٔ ) تاغع َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟايعكس اي

 ٖـ(1499 – 1490َٔ ) َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟ عاؾطايعكس اي

 ٖـ(1599 – 1500َٔ ) ايكطٕ ايػازؽ عؿط اهلذطٟ

 ٖـ(1699 – 1600َٔ ) ايكطٕ ايػابع عؿط اهلذطٟ

 ٖـ(1799 – 1700َٔ ) ايكطٕ ايجأَ عؿط اهلذطٟ

 ٖـ(1899 – 1800َٔ ) ع عؿط اهلذطٟايكطٕ ايتاغ

 ٖـ(1999 – 1900َٔ ) ايكطٕ ايعؿطٜٔ اهلذطٟ

   
 



  

 

 
 
 

 قا١ُ٥ ايتكػُٝات ايؿه١ًٝ
 



  

عاز٠ َا ُٜكسّ املٛنٛع يف أؾهاٍ أٚ قٛايب كتًف١ ألٚعٝـ١ املعًَٛـات َجـٌ    
ــهاٍ     ــاز١ٜ ٚاألؾ ــٛدعات اإلضؾ ــسٚضٜات ٚامل ــاضف ٚاي ــط املع ــٛعات ٚزٚا٥ املٛغ

 اإليٝهرت١ْٝٚ املدتًف١.

ٌُ اـريٟ ٚف١ً أٚ يهٞ ْػتطٝع إٔ ْفطم بني نتاب ٜعاجل َؤغػات ايعٚ 
 زا٥ط٠ َعاضف يف ْفؼ املٛنٛع فإْ٘ ال بس َٔ إناف١ ضقِ ايؿهٌ إىل ضقِ املٛنٛع.

ٜٚكسّ املطنـع ايـسٚيٞ يألعـاخ ٚايسضاغـات )َـساز( قا٥ُـ١ بايتكػـُٝات         
 ايؿه١ًٝ ميهٔ إنافتٗا َباؾط٠ إىل املٛنٛع إشا زعت اؿاد١ إىل شيو.

ملٛنٛعات ٜتِ ٚنع ايطقِ ايـصٟ  ٚيتُٝٝع ضقِ ايؿهٌ عٔ ايتكػُٝات أٚ ا 
ٜعا عٔ ايؿهٌ املازٟ يًٛعا٤ بني ٖاليٝتني ) ( ٚع٢ً املكٓف إنافت٘ نُا ٖـٛ إىل  

 ضقِ املٛنٛع.
 :َجاٍ

ايبٓا٤ املؤغػٞ يف املٓعُات اـري١ٜ: زضاغ١ َٝسا١ْٝ يًُؤغػـات األًٖٝـ١ يف    
 أَا١ْ ايعاق١ُ قٓعا٤ )ضغاي١ َادػتري(.

 .ح  1   ص39941ط   (31)ضقِ ايتكٓٝف :   
 سٝح إٔ:

 َٔ اؾساٍٚ ايط٥ٝػ١ٝ. ايتٓعِٝ اإلزاضٟ ملٓعُات ايعٌُ اـريٟضقِ  : ح  1
 ضقِ قٓعا٤ )ايُٝٔ( َٔ قا١ُ٥ ايتكػُٝات املها١ْٝ. : ص 39941ط 

 ضقِ ضغا٥ٌ املادػتري َٔ قا١ُ٥ ايتكػُٝات ايؿه١ًٝ. : ( 31) 

 



  

 املعادِ ايًغ١ٜٛ ( 1) 
 يعا١َاملعادِ ا ( 11) 
 املعادِ املتدكك١ ( 12) 

 زٚا٥ط املعاضف ( 2) 
 زٚا٥ط املعاضف ايعا١َ ( 21) 
 زٚا٥ط املعاضف املتدكك١ ( 22) 

 ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ ( 3) 
 ضغا٥ٌ املادػتري ( 31) 
 ضغا٥ٌ ايسنتٛضاٙ ( 32) 

 ايكشف ٚايسٚضٜات ( 4) 
 ايكشف ( 41) 
 ايسٚضٜات ايعا١َ ( 42) 
 ٚضٜات ايع١ًُٝ املتدكك١ايس ( 43) 

 ايتكاضٜط ٚايٓؿطات ٚأعُاٍ املؤمتطات ٚسكا٥ب ايتسضٜب  ( 5) 
 ١ٜضٚايتكاضٜط ايس ( 51) 
 ايٓؿطات ( 52) 
 أعُاٍ املؤمتطات ( 53) 
 سكا٥ب ايتسضٜب ( 54) 

 ايببًٝٛدطافٝات ( 6) 
 ايببًٝٛدطافٝات ايعا١َ ( 61) 
 ايببًٝٛدطافٝات املتدكك١ ( 62) 

 اـطا٥ط ٚاألطايؼ ( 7) 
 اـطا٥ط ( 71) 



  

 األطايؼ ( 72) 
 ايكٛض ( 73) 

 َطبٛعات اؾُعٝات ٚاملؤغػات ( 8) 
 األزي١ ( 81) 
 ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ ( 82) 

 َكازض املعًَٛات اإليٝهرت١ْٝٚ ( 9) 
 َكازض اإلْرتْت ( 91) 
 األقطام املسف١ ( 92) 
 أؾهاٍ إيٝهرت١ْٝٚ أخط٣ ( 93) 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 



  

 

 
 
 

 قا١ُ٥ ايًغات ايط٥ٝػ١ٝ
 



  

 –ايسٚضٜــ١  –قــس ٜطاــب املكــٓف يف اإلؾــاض٠ إىل يغــ١ ايٛثٝكــ١ )ايهتــاب 
ٟ    املٛغٛع١ ... اخل(، يصيو ٜكسّ تكٓٝف  قا٥ُـ١   َـساز املٛنـٛعٞ يًعُـٌ اــري

بايًغات األغاغ١ٝ يف ايعامل سٝح مت إعطا٤ نٌ يغ١ َٔ ٖصٙ ايًغات ضقِ خام بٗا 
إىل أٟ َٛنٛع َٔ َٛنٛعات اـط١ َباؾـط٠   َػبٛقا بعال١َ ) = ( ميهٔ إنافتٗا

 نُا ٖٞ.

 :1َجاٍ 
 زيٌٝ َؤغػات ايعٌُ اـريٟ )بايًغ١ االلًٝع١ٜ(.

 أ  31  = 2  ضقِ ايتكٓٝف:  
 سٝح إٔ:

 
 : 2َجاٍ 

 ٟ يف ايٝابإ )بايًغ١ ايٝابا١ْٝ(.قإْٛ ايعٌُ اـري
 ح  494  = 8  ضقِ ايتكٓٝف :

 سٝح إٔ:

 ضقِ األزي١ ايعامل١ٝ َٔ اؾساٍٚ ايط٥ٝػ١ٝ. : أ  31

 ضقِ ايًغ١ االلًٝع١ٜ َٔ قا١ُ٥ ايًغات. : = 2

 ضقِ قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايٝابإ َٔ اؾساٍٚ ايط٥ٝػ١ٝ. : ح  494
 ضقِ ايًغ١ ايٝابا١ْٝ َٔ قا١ُ٥ ايًغات. : = 8



  

 ايًغ١ ايعطب١ٝ = 1
 ايًغ١ اإللًٝع١ٜ = 2
 ايًغ١ ايفطْػ١ٝ = 3
 األملا١ْٝايًغ١  = 4
 ايًغ١ اإلٜطاي١ٝ = 5
 ايًغ١ األغبا١ْٝ = 6
 ايًغ١ ايطٚغ١ٝ = 7
 ايًغ١ ايٝابا١ْٝ = 8
 يغات أخط٣ = 9

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 

 ًَشل اجملُٛعات ايعا١َ
 



  

 

إٔ َؤغػـات ايعُـٌ    (َـساز )أزضى املطنع ايـسٚيٞ يألعـاخ ٚايسضاغـات    
ٟ، ٚمت اـريٟ تهِ بني َكتٓٝاتٗا فُٛعـ١ عاَـ١ اـري َتدككـ١ يف ايعُـٌ اــري      

اقتٓاسٖا إلثطا٤ ايجكاف١ ايعا١َ يس٣ املرتززٜـٔ عًٝٗـا، أٚ يتهـٕٛ ْـٛا٠ ملهتبـ١ عاَـ١       
باملؤغػ١، ٚيصيو سطم املطنع ايسٚيٞ يألعاخ ٚايسضاغـات عًـ٢ ٚنـع قػـِ     

 يتكٓٝف ٖصٙ اجملُٛعات.
ٚمت فكٌ ٖصا ايكػِ يًُشافعـ١ عًـ٢ خكـا٥ل اـطـ١ ايط٥ٝػـ١ٝ يًعُـٌ        

ضسٚؽ اري َتدكك١، ٚيهـٔ اغـتكط املطنـع ايـسٚيٞ     اـريٟ ٚعسّ اؾتُاهلا ع٢ً 
يألعاخ ٚايسضاغات إٔ ٜأخص ٖصا ايكػِ ْفؼ خكا٥ل اـط١ ايط٥ٝػ١ٝ َٔ سٝح 
ايبٓا٤ ٚايطَع يًتٝػري ع٢ً نـٌ َـٔ املكـٓف ٚاملػـتفٝس يف عًُٝـ١ ايتكـٓٝف أٚ يف       

 ع١ًُٝ اؿفغ ٚاالغرتداع.
صا ايكػـِ َـع   ٚمت االعتُاز ع٢ً خط١ تكٓٝف زٜٟٛ ايعؿطٟ يف إعـساز ٖـ   

زَر قػُٞ ايًغات ٚاآلزاب يف قػِ ٚاسس ٚتغٝري ايطَع يهٞ تتٓاغب َـع اـطـ١   
غ ( نطَع هلصا ايكػِ ْعطًا ألْ٘ آخط اؿـطٚف   ايط٥ٝػ١ٝ يًُطنع، ٚمت اختٝاض سطف )

٘  رتتٝب  األظسٟاييف  يف تطتٝـب األقػـاّ ايط٥ٝػـ١ٝ ستـ٢ ال      ايخت مت االعتُاز عًٝـ
 ًعٌُ اـريٟ َُٗا ظاز عسز األقػاّ.ٜتٛغط األقػاّ ايط٥ٝػ١ٝ ي

ٚميهٔ اغتدساّ ايكٛا٥ِ املػاعس٠ يًدط١ ايط٥ٝػ١ٝ يًعٌُ اـريٟ إلنـافتٗا   
 ألضقاّ تكٓٝف قػِ اجملُٛعات ايعا١َ.

 



  

 .املعاضف ايعا١َ غ 1
 .ايببًٝٛدطافٝات ٚايفٗاضؽ ايعا١َ غ 11
 .املهتبات ٚعًّٛ املعًَٛات غ 12
 .ٚاملٛغٛعات ٚاملعادِ ايعا١َزٚا٥ط املعاضف  غ 13
 .ايسٚضٜات ٚاجملالت ايع١ًُٝ ايعا١َ غ 14
 .اؾُعٝات ايعا١َ ٚاملتاسف غ 15
 .ايكشاف١ ٚايكشف ٚايٓؿط غ 16
 .اجملُٛعات ايعا١َ غ 17
 .املدطٛطات ٚايهتب ايٓازض٠ غ 18

 .ايفًػف١ ٚايعًّٛ املتك١ً بٗا غ 2
 .َا ٚضا٤ ايطبٝع١ غ 21
 .املٝتافٝعٜك١ٝ ايٓعطٜات غ 22
 .(ايعٛاٖط )عًِ ايٓفؼ ايؿعيب غ 23
 .املباسح ايفًػف١ٝ غ 24
 .عًِ ايٓفؼ غ 25
 .املٓطل غ 26
 .عًِ األخالم غ 27
 .ايفًػف١ ايكسمي١ غ 28
 .ايفًػف١ اؿسٜج١ غ 29

 (.ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ)ايسٜاْات  غ 3
 )عاّ(. اإلغالّ غ 31
 .ايكطإٓ ٚايعًّٛ ايكطآ١ْٝ غ 32
 .اؿسٜح ٚعًَٛ٘ غ 33



  

 .أقٍٛ ايسٜٔ ٚايتٛسٝس غ 34
 .ايفك٘ غ 35
 .ايتكٛف غ 36
 .ايسٜا١ْ املػٝش١ٝ غ 37
 .ايطٛا٥ف املػٝش١ٝ غ 38
 .األزٜإ األخط٣ غ 39

 .ايعًّٛ االدتُاع١ٝ غ 4
  .اإلسكا٤ غ 41
 .ايػٝاغ١ غ 42
 .ايعًّٛ االقتكاز١ٜ غ 43
 .ايكإْٛ غ 44
 .١َاإلزاض٠ ايعا غ 45
 .اـسَات االدتُاع١ٝ غ 46
 .ايتعًِٝ غ 47
 .ايتذاض٠ غ 48
 .ايعازات ٚايتكايٝس ٚايفًهًٛض غ 49

 .ايًغات ٚاآلزاب غ 5
 .ايًغ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا غ 51
 .ايًغ١ اإللًٝع١ٜ ٚآزابٗا غ 52
 .ايًغ١ األملا١ْٝ ٚآزابٗا غ 53
 .ايًغ١ ايفطْػ١ٝ ٚآزابٗا غ 54
 .ي١ٝ ٚآزابٗاايًغ١ اإلٜطا غ 55
 .ايًغ١ األغبا١ْٝ ٚآزابٗا غ 56



  

 .ايًغ١ ايالت١ٝٓٝ ٚآزابٗا غ 57
 .ايًغ١ ايْٝٛا١ْٝ ٚآزابٗا غ 58
 .ايًغات األخط٣ ٚآزابٗا غ 59

 .ايعًّٛ ايبشت١ غ 6
 .ايطٜانٝات غ 61
 .ايفًو غ 62
 .ايفٝعٜا٤ غ 63
 .ايهُٝٝا٤ غ 64
 .اؾٝٛيٛدٝا غ 65
 .اؿفطٜات غ 66
 .االْجطبٛيٛدٝا )عًِ األدٓاؽ( غ 67
 .عًِ ايٓبات غ 68
 .عًِ اؿٝٛإ غ 69

 .ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ ٚايتهٓٛيٛدٝا غ 7
 .ايعًّٛ ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ٝ غ 71
 .ايعًّٛ اهلٓسغ١ٝ غ 72
 .ايعًّٛ ايعضاع١ٝ غ 73
 .اقتكازٜات املٓعٍ غ 74
 .إزاض٠ األعُاٍ غ 75
 ايهُٝٝا٤ ٚايتطبٝك١ٝ غ 76
 .املكٓعات غ 77
 .املكٓعات اـاق١ غ 78
 .املباْٞ غ 79



  

 .ايفٕٓٛ غ 8
 .املٓاظط اـ١ًٜٛ غ 81
 .ايعُاض٠ غ 82
 .ايٓشت ٚايفٕٓٛ ايبالغتٝه١ٝ غ 83
 .ايطغِ ٚفٕٓٛ ايسٜهٛض غ 84
 .ايتكٜٛط ٚايتًٜٛٔ ايعٜخت غ 85
 .ايطباع١ ٚاملطبٛعات غ 86
 .ايتكٜٛط غ 87
 .املٛغٝك٢ غ 88
 .ٕٛ ايتػ١ًٝ ٚايرتٜٚضفٓ غ 89

 .اؾغطافٝا ٚايتاضٜذ غ 9
 .اؾغطافٝا ايعا١َ ٚايطسالت غ 91
 .ايرتادِ ٚاألْػاب غ 92
 .ايتاضٜذ ايكسِٜ غ 93
 .تاضٜذ أٚضٚبا غ 94
 .اضٜذ آغٝات غ 95
 .تاضٜذ إفطٜكٝا غ 96
 .تاضٜذ أَطٜها ايؿُاي١ٝ غ 97
 .تاضٜذ أَطٜها اؾٓٛب١ٝ غ 98
 .ايعاّ يباقٞ َٓاطل ايعاملايتاضٜذ  غ 99
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  93 بتعاز عٔ ايػٝاغ١ ٚايتشعب ٚايطا٥ف١ٝاال

 أبٛ ظيب )تكػِٝ َهاْٞ( 
  95 )َؤغػات( ؼازات ايعُاي١ٝاال

  231 دٛض األ

  3662 ستٝادات )قا١ُ٥ اؿكٛم املًه١ٝ(اال

  291 سساخ )أطفاٍ(األ

  96 )َؤغػات(سعاب ايػٝاغ١ٝ األ

 )عاّ( سكا٤اإل
  6 أسهاّ ايتاع 

  64 أسهاّ ايتاع باألعها٤ 

  66 أسهاّ ايتاع بايسّ 

  63 أسهاّ ايتاع بايعٌُ 

  62 أسهاّ ايتاع باملاٍ 

  65 أسهاّ ايتاع بايٛقت 

  67 أسهاّ ايتاع يًهافط ٚاملبتسع 

  68 أسهاّ ايتاع يًُؤغػات اـري١ٜ األخط٣ 

  5 أسهاّ ايتطٛع 

  81 يعٌُ اـريٟ أسهاّ اؿػب١ ع٢ً ا

  25 أسهاّ ايسعا١ٜ ٚاإلعالٕ عٔ املؤغػات اـري١ٜ 

  3 أسهاّ ايعنا٠ 

  22 أسهاّ ايعاًَني يف املؤغػات اـري١ٜ 

  19 سهاّ ايكها١ٝ٥ األ



  

  2 أسهاّ املؤغػات اـري١ٜ

 4 أسهاّ ايٛقف 

  21 أسهاّ تأغٝؼ املؤغػات اـري١ٜ ٚقفتٗا االعتباض١ٜ 

  23 سهاّ مجع ٚاغتجُاض أَٛاٍ املؤغػات اـري١ٜ أ

  37 أسهاّ ظنا٠ املؤغػات اـري١ٜ 

  38 أسهاّ قطف ايعنا٠ ع٢ً املكاضٜف اإلزاض١ٜ ٚاألثاخ يف املؤغػات اـري١ٜ

  24 أسهاّ قطف أَٛاٍ املؤغػات اـري١ٜ 

  691 أسهاّ كايف١ ؾطط ايتاع 

  53 اختٝاض املسضبني 

  412 ض املٛظفني اختٝا

  9 أخالقٝات ايعٌُ اـريٟ

 )عاّ( إزاض٠ األعُاٍ
 )عاّ( زاض٠ ايعا١َاإل
  2 زاض٠ املاي١ٝ يًعٌُ اـريٟاإل

 زي١ )تكػِٝ ؾهًٞ( األ
 زي١ اإلق١ًُٝٝ يًُؤغػات اـري١ٜاأل

  52 أزي١ ايتطٛع َٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ 

  51 طإٓ ايهطِٜ أزي١ ايتطٛع َٔ ايك

  32 أزي١ ايعنا٠ َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ 

  1 زي١ ايؿطع١ٝ يًعٌُ اـريٟاأل

 زي١ ايعامل١ٝ يًُؤغػات اـري١ٜاأل
 زي١ ايٛط١ٝٓ يًُؤغػات اـري١ٜاأل



  

 أزي١ َؤغػات ايعٌُ اـريٟ
  12 زي١ َٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛاأل

  11 زي١ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜاأل

  35 )فاالت( زَإ ٚايتسخنياإل

 أشضبٝذإ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  61 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) أشضبٝذإ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) أشضبٝذإ

  292 )فاالت(ضاٌَ األ

  3661 )قا١ُ٥ اؿكٛم املًه١ٝ( ضباحاأل

 ضدٓتني )تكػِٝ َهاْٞ( األ
  81 (ايعٌُ اـريٟ تاضٜذ) ضدٓتنياأل

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ضدٓتنياأل

 ضزٕ )تكػِٝ َهاْٞ( األ
  31 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ضزٕاأل

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ضزٕاأل

  353 ضقس٠ ايٓكس١ٜ يس٣ ايبٓٛى األ

  43 أضنإ ايٛقف 

  54 أغايٝب ايتسضٜب 

  72 أغايٝب ايتػٜٛل 

  45 أغايٝب تكِٝٝ األزا٤ 

  83 أغايٝب تكِٝٝ األزا٤ يف املؤغػات اـري١ٜ 

 أغباْٝا )تكػِٝ َهاْٞ( 



  

  62 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) أغباْٝا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) أغباْٝا

  2393 اغتجُاض أَٛاٍ املؤغػات اـري١ٜ يف ايبالز اري اإلغال١َٝ 

  34 َؤغػات ايعٌُ اـريٟ  اغتجُاض أَٛاٍ

  226 غتجُاض يف املؤغػات اـري١ٜاال

  235 اغتجُاض ٚازخاض املؤغػات اـري١ٜ ألَٛاٍ ايعنا٠ 

  236 اغتجُاض ٚازخاض املؤغػات اـري١ٜ يًتاعات ايع١ٝٓٝ 

 أغرتايٝا )تكػِٝ َهاْٞ( 
 أغرتايٝا ٚزٍٚ أخط٣ َٔ ايعامل )تكػِٝ َهاْٞ(

  91 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) أغرتايٝا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) أغرتايٝا

  544 اغتهاف١ اـاا٤

  234 اغتكباٍ املؤغػات اـري١ٜ ألَٛاٍ ايعنا٠ 

  2391 اغتكباٍ املؤغػات اـري١ٜ يألَٛاٍ احملط١َ ٚاملؿب١ٖٛ 

  237 ٗا اغتكباٍ املؤغػات اـري١ٜ يًتاعات ايع١ٝٓٝ ٚسهِ بٝع

  238 اغتكباٍ املؤغػات اـري١ٜ يًتاعات املؿطٚط١ 

  2392 غتكطاض يالغتجُاض اال

  421 اغتكطاب املتطٛعني 

  2394 غتكطاع ايؿٗطٟ يًُؤغػات اـري١ٜ اال

  92 (ايعٌُ اـريٟ ٝاتأخالق) غتكالي١ٝاال

  31 غط٠ ٚايطفٛي١ )َؤغػات(األ

 )عاّ( غالّاإل



  

  344 )اغتجُاض( غِٗاأل

  78 غٛام اـري١ٜ األ

  83 ؾرتاى يف املؤمتطاتاال

  237 إقساض َطبٛعات 

  35 أقٓاف ايعنا٠ 

  32 قٍٛ ايجابت١ األ

 )عاّ( أقٍٛ ايسٜٔ ٚايتٛسٝس
 طايؼ )تكػِٝ ؾهًٞ(  األ

  86 إعاز٠ ايتكِٝٝ 

  231 )أسهاّ(عاْات َٔ اؿهَٛات املػ١ًُ اإل

  232 )أسهاّ(عاْات َٔ اؿهَٛات اري املػ١ًُ اإل

  233 )أسهاّ(عاْات َٔ املٓعُات ايسٚي١ٝ اإل

  96 )أخالقٝات ايعٌُ اـريٟ( عتُاز ع٢ً ايصاتاال

  21 إعساز املٛاظ١ْ 

  84 عالّ عٔ املؤمتطاتاإل

  7 عالّ ٚايتػٜٛل اإل

  234 )ْفكات( عالّاإل

  81 اتأعُاٍ املؤمتط

 أعُاٍ املؤمتطات )تكػِٝ ؾهًٞ(  
  38 )َؤغػات(ااث١ ٚايهٛاضخ احمل١ًٝ اإل

 أفغاْػتإ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  41 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) أفغاْػتإ



  

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) أفغاْػتإ

  545  )أغايٝب ايتسضٜب( فالّ ايتسضٜب١ٝاأل

  223 املؤغػات اـري١ٜ يف بالز ايهفاض  إقا١َ ايعاًَني يف

  )فاالت( اقتكازٜات األٚقاف

 )عاّ( تكازٜات املٓعٍقا
 قطام املسف١ )تكػِٝ ؾهًٞ(  األ

 أيباْٝا )تكػِٝ َهاْٞ( 
  63 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ)أيباْٝا 

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ)أيباْٝا 

 ِٝ َهاْٞ( أملاْٝا )تكػ
  64 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ)أملاْٝا 

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ)أملاْٝا 

 أّ زضَإ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 َاضات )تكػِٝ َهاْٞ( اإل
 32 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ)َاضات اإل

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) َاضاتاإل

  97 (ـريٟايعٌُ ا ٝاتأخالق) َا١ْاأل

  36 )فاالت(َطاض املع١َٓ األ

 أَطٜها )تكػِٝ َهاْٞ( 
  71 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) أَطٜها

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) أَطٜها

  92 )َؤغػات(َِ املتشس٠ األ



  

 )عاّ( ْجطبٛيٛدٝا )عًِ األدٓاؽ(اال
 ألٛال )تكػِٝ َهاْٞ( 

  51 (ايعٌُ اـريٟ تاضٜذ) ألٛال

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ألٛال

 اْسْٚٝػٝا )تكػِٝ َهاْٞ( 
  42 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) اْسْٚٝػٝا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) اْسْٚٝػٝا

  63 )فاالت(ْس١ٜ األزب١ٝ ٚايجكاف١ٝ األ

  212 )أسهاّ(إْؿا٤ املؤغػات اـري١ٜ ٚتعسزٖا 

  45 )فاالت(ا٤ املكاْع ألاطاض خري١ٜ إْؿ

  55 )فاالت(إْؿا٤ املعاٖس ٚايهًٝات ايس١ٜٝٓ 

  224 )أسهاّ(اْهُاّ اري املػًُني يًُؤغػات اـري١ٜ 

  221 )أسهاّ(ْهُاّ يًُؤغػات اـري١ٜ اال

  213 )أسهاّ(ْهُاّ يًُٓعُات ايعامل١ٝ اال

  62 )إزاض٠(أْع١ُ ايتدطٝط 

  73 )إزاض٠(تػٜٛل أْع١ُ اي

  47 )إزاض٠(إْٗا٤ اـس١َ 

  45 )أسهاّ(أْٛاع ايٛقف 

  42 ٖساف االدتُاع١ٝ يًعٌُ اـريٟاأل

  43 ٖساف االقتكاز١ٜ يًعٌُ اـريٟاأل

  44 ٖساف ايجكاف١ٝ يًعٌُ اـريٟاأل

  48 ٖساف اـاق١ باملػتفٝسٜٔ َٔ ايعٌُ اـريٟاأل



  

  41 اـريٟٖساف ايس١ٜٝٓ يًعٌُ األ

  46 ٖساف ايػٝاغ١ٝ يًعٌُ اـريٟاأل

  45 ٖساف ايع١ًُٝ يًعٌُ اـريٟاأل

  4 أٖساف ايعٌُ اـريٟ

  47 أٖساف املؿاضنني يف ايعٌُ اـريٟ

  33 ١ُٖٝ االدتُاع١ٝ يًعٌُ اـريٟاأل

  32 ١ُٖٝ االقتكاز١ٜ يًعٌُ اـريٟاأل

  34 ١ُٖٝ األ١َٝٓ يًعٌُ اـريٟاأل

  31 ١ُٖٝ ايس١ٜٝٓ يًعٌُ اـريٟاأل

  3 أ١ُٖٝ ايعٌُ اـريٟ

  42 أ١ُٖٝ ايٛقف َٚؿطٚعٝت٘ 

  32 )َؤغػات(ٜتاّ األ

  224 )إزاض٠(إٜطازات األٚقاف 

  223  )إزاض٠( إٜطازات ايعنا٠ ٚايكسقات

 إٜطإ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  43 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) إٜطإ

  (ني ايعٌُ اـريٟقٛاْ) إٜطإ

 إٜطايٝا )تكػِٝ َهاْٞ( 
  65 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) إٜطايٝا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) إٜطايٝا

 بانػتإ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  44 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) بانػتإ



  

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) بانػتإ

  2 ببًٝٛدطافٝاتاي

 ٛدطافٝات )تكػِٝ ؾهًٞ(  ببًٝاي
   ايببًٝٛدطافٝات اإلق١ًُٝٝ 

   ايببًٝٛدطافٝات ايعامل١ٝ 

 ببًٝٛدطافٝات ايعا١َ )تكػِٝ ؾهًٞ(  اي
 ببًٝٛدطافٝات املتدكك١ )تكػِٝ ؾهًٞ(  اي
   بًٝٛدطافٝات ايٛط١ٝٓايب

 ببًٝٛدطافٝات ٚايفٗاضؽ ايعا١َاي
 ٚاحملٝطات )تكػِٝ َهاْٞ( بشاض اي
  65 )َؤغػات( بشح ايعًُٞاي

  56 )فاالت( بشح ايعًُٞاي

 بشطٜٔ )تكػِٝ َهاْٞ( اي
 33 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) بشطٜٔاي

  بشطٜٔ، قٛاْني ايعٌُ اـريٟاي

  76 )إزاض٠(بشٛخ ايتػٜٛل اي

  12 ايبشٛخ املٝسا١ْٝ

 ِٝ َهاْٞ( ايااظٌٜ )تكػ
  82 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ااظٌٜاي

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ااظٌٜاي

  55 يتسضٜببطاَر ا

 اياتغاٍ )تكػِٝ َهاْٞ( 



  

  66 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) اتغاٍاي

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) اتغاٍاي

 )تكػِٝ َهاْٞ(  بطٜطاْٝا
  67 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ)ْٝا بطٜطا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) بطٜطاْٝا

 ايبكط٠ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  94 )أخالقٝات ايعٌُ اـريٟ( ايبعس عٔ ايكطاعات

 بغساز )تكػِٝ َهاْٞ( 
 بًذٝها )تكػِٝ َهاْٞ( 

  68 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ)بًذٝها 

  (ني ايعٌُ اـريٟقٛاْ) بًذٝها

 ايبًكا٤ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 بٓذالزٜـ )تكػِٝ َهاْٞ( 

  45 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ)بٓذالزٜـ 

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ)بٓذالزٜـ 

 )تكػِٝ َهاْٞ(  ٟبٓغاظ
 بُٓا )تكػِٝ َهاْٞ( 

  83 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) بُٓا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ُٓاب

  75 بٓٛى ايت١ُٝٓ )فاالت(

 بٛضغٛزإ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 ايبٛغ١ٓ ٚاهلطغو )تكػِٝ َهاْٞ( 



  

  69 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) بٛغ١ٓ ٚاهلطغواي

  ١ٓ ٚاهلطغو )قٛاْني ايعٌُ اـريٟ(ايبٛغ

 بٛيٓسا )تكػِٝ َهاْٞ( 
  691 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ٓسابٛي

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) بٛيٓسا

 بريٚت )تكػِٝ َهاْٞ( 
  83  )َؤغػات( بٝٛت ايتهُٝس

  83 تاضٜذ االستػاب ع٢ً ايعٌُ اـريٟ 

 )عاّ( اضٜذ آغٝات
 )عاّ( تاضٜذ إفطٜكٝا

 )عاّ( تاضٜذ أَطٜها اؾٓٛب١ٝ
 )عاّ( أَطٜها ايؿُاي١ٝ تاضٜذ

 )عاّ( ضٜذ أٚضٚباات
 )عاّ( تاضٜذ ايكسِٜاي

  232 ايتاعات ايع١ٝٓٝ 

 )عاّ( تذاض٠اي
  51 ؼسٜس االستٝادات ايتسضٜب١ٝ 

 242 )أسهاّ(ؽكٝل ْػب١ َٔ ايتاعات ؾاَعٗا 

  241 )أسهاّ(ؽكٝل ْػب١ َٔ ايعنا٠ ؾاَعٗا 

  611 )إزاض٠(ط اإلغرتاتٝذٞ ايتدطٝ

  612 )إزاض٠(ايتدطٝط املؤغػٞ 

  613 )إزاض٠(ايتدطٝط املايٞ 



  

  6 )إزاض٠(ايتدطٝط ٚاملتابع١ 

  551 )إزاض٠(ايتسضٜب اإلزاضٟ 

  547 )إزاض٠(ايتسضٜب ايصاتٞ 

  541 )إزاض٠(ايتسضٜب ع٢ً ضأؽ ايعٌُ 

  546 )إزاض٠(ايتسضٜب يف اـاضز 

  5 )إزاض٠(ضٜب ٚايتطٜٛط ايتس

  233  (إزاض٠ َاي١ٝ) تسضٜب ٚتعًِٝ

  53 )فاالت( ايتسضٜب

  365 ايتسفكات املاي١ٝ 

 )عاّ( رتادِ ٚاألْػاباي
  216 )أسهاّ(ايرتافع يس٣ دٗات اري ؾطٜع١ 

  415 )َٛاضز بؿط١ٜ( ايرتقٝات

 تطنٝا )تكػِٝ َهاْٞ( 
  46 (ٌ اـريٟتاضٜذ ايعُ) تطنٝا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) تطنٝا

  77 رتٜٚر ٚاإلعالّاي

  354  )إزاض٠( ايتػٜٛات ايبٓه١ٝ

 تؿاز )تكػِٝ َهاْٞ( 
 52 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) تؿاز

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) تؿاز

 253 )أسهاّ(ايتؿٗري باألٜتاّ ٚاألغط ؿفع ايٓاؽ ع٢ً ايتاع 

 تؿًٝٞ )تكػِٝ َهاْٞ( 



  

  84 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) تؿًٝٞ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) تؿًٝٞ

  46 )أسهاّ(ايتكطفات ايخت ػطٟ ع٢ً ايٛقف 

  48 )أسهاّ(تكطفات ايٓاظط يف ايٛقف 

  52 )إزاض٠(تكُِٝ ايااَر ايتسضٜب١ٝ 

 )عاّ( تكٛفاي
 )عاّ( ايعٜخت تكٜٛط ٚايتًٜٛٔاي
 )عاّ( تكٜٛطاي

  83  )فاالت( ايتعإٚ ايسٚيٞ اإلمنا٥ٞ

  214 )أسهاّ(ايتعإٚ َع املٓعُات ايعامل١ٝ 

  61 تعطٜف ايتاع

  31 تعطٜف ايعنا٠ ٚع٢ً َٔ ػب 

  41 تعطٜف ايٛقف 

  12 ايتعطٜفات االقطالس١ٝ

  1 تعطٜفات ايعٌُ اـريٟ

  11 ايًغ١ٜٛ ايتعطٜفات

 )عاّ( تعًِٝاي
  51 )فاالت(ايتعًِٝ 

  66  )َؤغػات( ايتعًِٝ اإليٝهرتْٚٞ

  64 )َؤغػات(ايتعًِٝ اؾاَعٞ 

 63 ايعاّ )َؤغػات(ايتعًِٝ 

  54 )فاالت(تعًِٝ ايكطإٓ 



  

  61 ٚؼفٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ )َؤغػات( تعًِٝ

  13 تفػري ايكٛاْني

  72 يسٚض١ٜايتكاضٜط ا

 ايتكاضٜط ايسٚض١ٜ )تكػِٝ ؾهًٞ( 
  71 ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ

 ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ )تكػِٝ ؾهًٞ(  
  87 تكاضٜط املؤمتطات

  7 ايتكاضٜط ٚايٓؿطات

 ايتكاضٜط ٚايٓؿطات ٚأعُاٍ املؤمتطات ٚسكا٥ب ايتسضٜب )تكػِٝ ؾهًٞ(  
  79 )إزاض٠(تكٓٝات ايتػٜٛل 

  87 )إزاض٠(تكٓٝات ايتكِٝٝ 

  44 )إزاض٠(تكِٝٝ أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

  81 )إزاض٠(تكِٝٝ األزا٤ يف املؤغػات اـري١ٜ 

  85 )إزاض٠(تكِٝٝ ايٓتا٥ر 

  8 )إزاض٠(ايتكِٝٝ ٚقٝاؽ األزا٤ 

  95 (ايعٌُ اـريٟ ٝاتأخالق) ايتهاٌَ

  1 ٟ ايتٓعِٝ اإلزاضٟ ملٓعُات ايعٌُ اـري

  71 )فاالت(ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ 

  72 )فاالت(ايت١ُٝٓ ايب١ٝ٦ٝ 

  73 )فاالت(ايت١ُٝٓ ايطٜف١ٝ 

  74 )فاالت(ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ 

  28 )فاالت(ايتٛع١ٝ االدتُاع١ٝ 



  

  236 (ْفكات) ايتٛع١ٝ

  217 )أسهاّ( ٌ املؤغػات اـري١ٜٝتٛن

  2174 )أسهاّ(األناسٞ ٚاهلسٟ  ٌ املؤغػات اـري١ٜ يفٝتٛن

  2172 )أسهاّ(ٌ املؤغػات اـري١ٜ يف ايعنا٠ ٝتٛن

  2171 )أسهاّ(ٌ املؤغػات اـري١ٜ يف ايعبازات ٝتٛن

  2175 )أسهاّ(ٌ املؤغػات اـري١ٜ يف ايهفاضات ٝتٛن

  2173 )أسهاّ(ٌ املؤغػات اـري١ٜ يف نفاي١ األٜتاّ ٝتٛن

 ( تْٛؼ )تكػِٝ َهاْٞ
 34 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) تْٛؼ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) تْٛؼ

1 تْٛؼ ايعاق١ُ )تكػِٝ َهاْٞ( 

  91 اؾاَعات

  9 اؾاَعات ٚاملطانع ايبشج١ٝ

 دبٌ يبٓإ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  323 )إزاض٠ َاي١ٝ( دطز األقٍٛ ايجابت١

  333 زاض٠ َاي١ٝ()إدطز املدعٕٚ ايػًعٞ 

  46 )إزاض٠ َاي١ٝ(اؾعا٤ات ٚايعكٛبات 

 اؾعا٥ط )تكػِٝ َهاْٞ( 
 35 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ)اؾعا٥ط 

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) اؾعا٥ط

 اؾعا٥ط ايعاق١ُ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 دعض ايكُط )تكػِٝ َهاْٞ( 



  

 36 (اـريٟ تاضٜذ ايعٌُ) دعض ايكُط

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) دعض ايكُط

 )عاّ( غطافٝا ايعا١َ ٚايطسالتاؾ
 )عاّ( غطافٝا ٚايتاضٜذاؾ

  44 )فاالت(مجع ايعنا٠ ٚايكسقات ٚتٛظٜعٗا 

  91 )َؤغػات(مجعٝات اإلااث١ ٚايهٛاضخ ايسٚي١ٝ 

  75 )َؤغػات(مجعٝات ػٌُٝ ايؿٛاضع ٚاملٝازٜٔ 

  44 )َؤغػات(مجعٝات محا١ٜ املػتًٗو 

  74 )َؤغػات(مجعٝات محا١ٜ املٛاضز ايطبٝع١ٝ 

  77 )َؤغػات(مجعٝات ايطفل باؿٝٛاْات ٚايعٓا١ٜ بٗا 

  85 )َؤغػات(مجعٝات قش١ٝ َتدكك١ 

 )عاّ( ُعٝات ايعا١َ ٚاملتاسفاؾ
  11 )إزاض٠(اؾُعٝات ايع١َُٝٛ 

  15 )َؤغػات(املطؾسات مجعٝات ايهؿاف١ ٚ

  76 )َؤغػات(مجعٝات َهافش١ ايتًٛخ 

  394 )َؤغػات(اؾُعٝات ايٓػا١ٝ٥ 

 دٓٛب إفطٜكٝا )تكػِٝ َهاْٞ( 
  53 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ب إفطٜكٝادٓٛ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) دٓٛب إفطٜكٝا

 اؾٗطا٤ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 ِٝ َهاْٞ( دٝبٛتٞ )تكػ

 37 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) دٝبٛتٞ



  

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) دٝبٛتٞ

 )عاّ( ٝٛيٛدٝااؾ
 )عاّ( سٜح ٚعًَٛ٘اؿ

  35 )إزاض٠ َاي١ٝ(اؿػابات ايبٓه١ٝ 

  36 )إزاض٠ َاي١ٝ(اؿػابات اـتا١َٝ 

  8 )أسهاّ(اؿػب١ ع٢ً ايعٌُ اـريٟ 

 ت )تكػِٝ َهاْٞ( سهط َٛ
 )عاّ( فطٜاتاؿ

 سكا٥ب ايتسضٜب )تكػِٝ ؾهًٞ( 
  215 )أسهاّ(سكٛم اؾُع١ٝ املع١ٜٛٓ 

  413 )إزاض٠(سكٛم املٛظفني 

 سًب )تكػِٝ َهاْٞ( 
 محل )تكػِٝ َهاْٞ( 

 اؿٛض ايؿطقٞ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 غطبٞ )تكػِٝ َهاْٞ( اؿٛض اي

 سٛيٞ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 )تكػِٝ ظَين(  سٝا٠ ايطغٍٛ 

 )عاّ( سَات االدتُاع١ٝاـ
 اـطا٥ط )تكػِٝ ؾهًٞ(  

  14 )تٓعِٝ إزاضٟ(اـطا٥ط ايتٓع١ُٝٝ 

 اـطا٥ط ٚاألطايؼ )تكػِٝ ؾهًٞ(  
 اـططّٛ )تكػِٝ َهاْٞ( 



  

  67 اـكا٥ل االدتُاع١ٝ يًعٌُ اـريٟ

  64 اـكا٥ل اإلزاض١ٜ يًعٌُ اـريٟ

  66 اـكا٥ل االقتكاز١ٜ يًعٌُ اـريٟ

  68 اـكا٥ل ايجكاف١ٝ يًعٌُ اـريٟ

  65 اـكا٥ل ايطمس١ٝ يًعٌُ اـريٟ

  61 خكا٥ل ايعاًَني يف ايعٌُ اـريٟ

  6 خكا٥ل ايعٌُ اـريٟ

  62 كا٥ل املؤغػني يًعٌُ اـريٟخ

  69 خكا٥ل املػتفٝسٜٔ َٔ ايعٌُ اـريٟ

  63 خكا٥ل أْؿط١ ٚخسَات ايعٌُ اـريٟ

 خالف١ أبٛ بهط ايكسٜل )تكػِٝ ظَين( 
 خالف١ عجُإ بٔ عفإ )تكػِٝ ظَين( 

 خالف١ عًٞ بٔ أبٞ طايب )تكػِٝ ظَين( 
 ـطاب )تكػِٝ ظَين( خالف١ عُط بٔ ا

 ايساض ايبٝها٤ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 زاضفٛض )تكػِٝ َهاْٞ( 

 زبٞ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  14 ايسضاغات اإلغرتاتٝذ١ٝ

  11 زضاغات اؿاي١

  13 ايسضاغات ايٓعط١ٜ

  1 ايسضاغات ٚايبشٛخ ايعا١َ يف ايعٌُ اـريٟ

  252 )أسهاّ(ؤغػات اـري١ٜ يف املػادس ايسعا١ٜ يًُ



  

  392 )َؤغػات(زعِ ايسخٌ ٚاحملافع١ عًٝ٘ 

  42 )فاالت(زعِ املؿطٚعات ايكغري٠ 

  222 (َٛاضز َاي١ٝ) ايسعِ سهَٛٞ

  11  ايسع٠ٛ )فاالت(

  49 )أسهاّ(زع٣ٛ ايٛقف ٚططم إثباتٗا 

  322 ()ْعاّ قاغيب زيٌٝ اؿػابات ٚايتكاضٜط املاي١ٝ

  332 )ْعاّ قاغيب( زيٌٝ اؿػابات ٚايتكاضٜط املاي١ٝ

  352 )ْعاّ قاغيب( زيٌٝ اؿػابات ٚايتكاضٜط املاي١ٝ

  362 )ْعاّ قاغيب( زيٌٝ اؿػابات ٚايتكاضٜط املاي١ٝ

  312 )ْعاّ قاغيب( زيٌٝ اؿػابات ٚايتكاضٜط املاي١ٝ

 زَؿل )تكػِٝ َهاْٞ( 
 طى )تكػِٝ َهاْٞ( ايسمن

  692 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ايسمنطى

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ايسمنطى

 زٚا٥ط املعاضف )تكػِٝ ؾهًٞ(  
 زٚا٥ط املعاضف ايعا١َ )تكػِٝ ؾهًٞ(  

 زٚا٥ط املعاضف املتدكك١ )تكػِٝ ؾهًٞ(  
  51 زٚا٥ط املعاضف ٚاملٛغٛعات

  512 ٚا٥ط املعاضف ٚاملٛغٛعات األدٓب١ٝز

 511 زٚا٥ط املعاضف ٚاملٛغٛعات ايعطب١ٝ

  5 زٚا٥ط املعاضف ٚاملٛغٛعات ٚاملعادِ

 )عاّ( زٚا٥ط املعاضف ٚاملٛغٛعات ٚاملعادِ ايعا١َ



  

  52 ايسٚافع االدتُاع١ٝ يًعٌُ اـريٟ

  54 ايسٚافع االقتكاز١ٜ يًعٌُ اـريٟ

  51 ايس١ٜٝٓ يًعٌُ اـريٟايسٚافع 

  53 ايسٚافع ايػٝاغ١ٝ يًعٌُ اـريٟ

  55 ايسٚافع ايٓفػ١ٝ يًعٌُ اـريٟ

  5 زٚافع َٚكاقس ايعٌُ اـريٟ

 ايسٚس١ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  43 زٚض املطأ٠ يف ايعٌُ اـريٟ

  62 ايسٚضٜات ايعا١َ

 ايسٚضٜات ايعا١َ )تكػِٝ ؾهًٞ(  
  63 سٚضٜات ايع١ًُٝاي

 ات ايع١ًُٝ األدٓب١ٜٝايسٚض
 ات ايع١ًُٝ ايعطب١ٜٝايسٚض

 ايسٚضٜات ايع١ًُٝ املتدكك١ )تكػِٝ ؾهًٞ(  
 )عاّ( سٚضٜات ٚاجملالت ايع١ًُٝ ايعا١َاي

 ايسٍٚ اآلغ١ٜٛٝ اري ايعطب١ٝ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 )تكػِٝ َهاْٞ(ايسٍٚ اإلفطٜك١ٝ اري ايعطب١ٝ 

 )تكػِٝ َهاْٞ(زٍٚ أَطٜها ايؿُاي١ٝ 
 )تكػِٝ َهاْٞ(زٍٚ أَطٜها اؾٓٛب١ٝ 

 )تكػِٝ َهاْٞ(ايسٍٚ األٚضٚب١ٝ 
 ايسٍٚ ايعطب١ٝ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 ايسٚي١ األ١َٜٛ )تكػِٝ ظَين( 



  

 ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ )تكػِٝ ظَين( 
 )عاّ(سٜاْات اي
 )عاّ( سٜا١ْ املػٝش١ٝاي

 ايطباط )تكػِٝ َهاْٞ( 
 ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ )تكػِٝ ؾهًٞ( 
 ضغا٥ٌ ايسنتٛضاٙ )تكػِٝ ؾهًٞ(  
 ضغا٥ٌ املادػتري )تكػِٝ ؾهًٞ(  

 )عاّ( طغِ ٚفٕٓٛ ايسٜهٛضاي
  221 )إزاض٠(ضغّٛ عه١ٜٛ 

  85 املؤمتطات ضعا٠

  23 )فاالت(ضعا١ٜ األطفاٍ 

  393 )َؤغػات(ضعا١ٜ ايؿٗسا٤ ٚأغط٣ اؿطب 

  31 )فاالت(ايطعا١ٜ ايكش١ٝ 

   )َؤغػات( ضعا١ٜ املٖٛٛبني

  52  )فاالت( ضعا١ٜ املٖٛٛبني

  21 )فاالت(ضعا١ٜ ايٝتِٝ 

  251 )أسهاّ(ضعا١ٜ ٚمتٌٜٛ إعالْات املؤغػات اـري١ٜ 

  31 )ْعاّ قاغيب(ايطقاب١ املاي١ٝ 

  414 ايطٚاتب )إزاض٠(

 ضٚغٝا )تكػِٝ َهاْٞ( 
  693 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ضٚغٝا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ضٚغٝا



  

 ضَٚاْٝا )تكػِٝ َهاْٞ( 
  694 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ضَٚاْٝا

  (ـريٟقٛاْني ايعٌُ ا) ضَٚاْٝا

 )عاّ( ضٜانٝات
 ظاَبٝا )تكػِٝ َهاْٞ( 

  54 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ظاَبٝا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ظاَبٝا

 ايعضقا٤ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  358 )أسهاّ(ظنا٠ األغِٗ ٚاملػتٓسات 

  356 )أسهاّ(ظنا٠ األْعاّ ٚايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ 

  357 )أسهاّ(ايصٖب ٚايفه١ ٚايٓكٛز ظنا٠ 

  355 )أسهاّ(ظنا٠ ايعضٚع ٚايجُاض 

  353 )أسهاّ(ظنا٠ ايؿطنات ايكٓاع١ٝ ٚاملعازٕ 

  354 )أسهاّ(ظنا٠ ايعكاضات 

  351 )أسهاّ(ظنا٠ ايفطط 

  352 )أسهاّ(ظنا٠ عطٚض ايتذاض٠ 

  542 )تسضٜب(ايعٜاضات املٝسا١ْٝ 

 َهاْٞ(  غاسٌ ايعاز )تكػِٝ
  55 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) غاسٌ ايعاز

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ازغاسٌ ايع

  36 (َؤغػات) ايػذٓا٤ ٚاألسساخ

 غطت )تكػِٝ َهاْٞ( 



  

 ايػعٛز١ٜ )تكػِٝ َهاْٞ(
  38 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ايػعٛز١ٜ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ايػعٛز١ٜ

 غكٛط ايسٚي١ ايعباغ١ٝ )تكػِٝ ظَين( 
 غًط١ٓ عُإ )تكػِٝ َهاْٞ( 

  39 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) غًط١ٓ عُإ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) غًط١ٓ عُإ

  345 (اغتجُاض) ايػٓسات

 ايػٓغاٍ )تكػِٝ َهاْٞ(
  56 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ايػٓغاٍ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) غاٍايػٓ

 ايػٛزإ )تكػِٝ َهاْٞ(
  391 ٕ )تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ(ايػٛزا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ايػٛزإ

 غٛضٜا )تكػِٝ َهاْٞ( 
  392  (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) غٛضٜا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) غٛضٜا

 ٞ( غٛغ١ )تكػِٝ َهاْ
 غٜٛػطا )تكػِٝ َهاْٞ( 

  695 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) غٜٛػطا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) غٜٛػطا

  61 ايػٝاغات ٚايااَر 



  

  81 ايػٝاغ١ االدتُاع١ٝ 

  82 ايػٝاغ١ ايت١ُٜٛٓ 

 )عاّ( ػٝاغ١اي
 غريايٕٝٛ )تكػِٝ َهاْٞ( 

  57 (ٜذ ايعٌُ اـريٟتاض) غريايٕٝٛ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) غريايٕٝٛ

 ايؿاضق١ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  37 (َؤغػات) ايؿباب

  83 ؾبٗات سٍٛ إزاض٠ ٚتبع١ٝ َؤغػات ايعٌُ اـريٟ

  81 ؾبٗات سٍٛ ايتٌُٜٛ ٚمجع ايتاعات

  8 ؾبٗات سٍٛ ايعٌُ اـريٟ

  82 ؾبٗات سٍٛ تٛدٝ٘ املػاعسات

  84 ؾبٗات سٍٛ زٚض َؤغػات ايعٌُ اـريٟ يف اجملتُع

  53 )أسهاّ(ؾطٚط ايتطٛع 

  443 )أسهاّ(ؾطٚط اؾ١ٗ املٛقٛف١ 

  33 )أسهاّ(ؾطٚط ايعنا٠ 

  442 )أسهاّ(ؾطٚط املٛقٛف 

  441 )أسهاّ(ؾطٚط ايٛاقف 

  44 )أسهاّ(ؾطٚط ايٛقف 

  91 (ايعٌُ اـريٟ ٝاتأخالق) ايؿفاف١ٝ

 )عاّ( كشاف١ ٚايكشف ٚايٓؿطاي
  61 ايكشف



  

 ايكشف )تكػِٝ ؾهًٞ(  
  6 ايكشف ٚايسٚضٜات

 ايكشف ٚايسٚضٜات )تكػِٝ ؾهًٞ(  
  991 (ايعٌُ اـريٟ ٝاتأخالق) ايكسم

 قفاقؼ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  211 ايكف١ االعتباض١ٜ يًُؤغػات اـري١ٜ 

  343 (اغتجُاض) ايكهٛى

  341 قٓازٜل االغتجُاض 

  76 )فاالت(قٓازٜل ايت١ُٝٓ 

 قٓعا٤ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 ايكٛض )تكػِٝ ؾهًٞ( 

 ايكَٛاٍ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  393  (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ايكَٛاٍ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ايكَٛاٍ

  34 )فاالت( ايكٝسيٝات املتٓك١ً

 ايكني )تكػِٝ َهاْٞ( 
  47 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ايكني

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ايكني

  692 نٛابط قطف ايتاعات 

 )عاّ( طباع١ ٚاملطبٛعاتاي
 ططابًؼ )تكػِٝ َهاْٞ( 

  82 ططم االستػاب ع٢ً ايعٌُ اـريٟ 



  

  74 ططم ايتػٜٛل 

  82 ططم تكِٝٝ األزا٤ يف املؤغػات اـري١ٜ 

 )عاّ( طٛا٥ف املػٝش١ٝاي
 ظفاض )تكػِٝ َهاْٞ( 

 )عاّ(  (عٛاٖط )عًِ ايٓفؼ ايؿعيباي
 )عاّ( عازات ٚايتكايٝس ٚايفًهًٛضاي

  41 ايعإًَٛ يف املؤغػات اـري١ٜ 

 عسٕ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 طام )تكػِٝ َهاْٞ( ايع

  394  (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ايعطام

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ايعطام

 )تكػِٝ ظَين(  ايعطب قبٌ اإلغالّ ست٢ ٖذط٠ ايطغٍٛ 
 ايعكط ايعباغٞ األٍٚ )تكػِٝ ظَين( 
 ايعكط ايعباغٞ ايجايح )تكػِٝ ظَين( 

 باغٞ ايجاْٞ )تكػِٝ ظَين( ايعكط ايع
 ايعكط ايعباغٞ ايطابع )تكػِٝ ظَين( 

  543 ايعكف ايصٖين 

 ايعكس األٍٚ َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 
 ايعكس ايتاغع َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 

 ط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( ايعكس ايجايح َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿ
 ايعكس ايجأَ َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 
 ايعكس ايجاْٞ َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 



  

 ايعكس اـاَؼ َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 
 ذطٟ )تكػِٝ ظَين( ايعكس ايطابع َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهل

 ايعكس ايػابع َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 
 ايعكس ايػازؽ َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 
 ايعكس ايعاؾط َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 

  33 )فاالت(ايعالز باجملإ 

 ايسٚي١ٝ بني ايسٍٚ يف ايعٌُ اـريٟ ايعالقات 
  2 ايعالقات ايسٚي١ٝ يف ايعٌُ اـريٟ 

  1 عالق١ ايعٌُ اـريٟ باآلزاب ٚايعًّٛ اإلْػا١ْٝ 

  2 عالق١ ايعٌُ اـريٟ بايعًّٛ االدتُاع١ٝ 

  3 عالق١ ايعٌُ اـريٟ بايعًّٛ ايبشت١ ٚايتطبٝك١ٝ 

 )عاّ( عًِ األخالم
 )عاّ( اؿٝٛإعًِ 

 )عاّ( عًِ ايٓبات
 )عاّ( عًِ ايٓفؼ

 )عاّ( عًّٛ االدتُاع١ٝاي
 )عاّ( عًّٛ االقتكاز١ٜاي
 )عاّ( عًّٛ ايبشت١اي
 )عاّ( عًّٛ ايتطبٝك١ٝ ٚايتهٓٛيٛدٝااي
 )عاّ( عًّٛ ايعضاع١ٝاي
 )عاّ( عًّٛ ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ٝاي
 )عاّ( عًّٛ اهلٓسغ١ٝاي



  

 )عاّ( عُاض٠اي
 عُإ )تكػِٝ َهاْٞ( 

  14 ايعٌُ اـريٟ عٓس ايعطب قبٌ اإلغالّ

  ايعٌُ اـريٟ يف أشضبٝذإ

  ايعٌُ اـريٟ يف األضدٓتني

  ايعٌُ اـريٟ يف أغباْٝا

  ايعٌُ اـريٟ يف أغرتايٝا

  9 أغرتايٝا ٚزٍٚ أخط٣ َٔ ايعاملايعٌُ اـريٟ يف 

  ايعٌُ اـريٟ يف أفغاْػتإ

  ايعٌُ اـريٟ يف أيباْٝا

  ايعٌُ اـريٟ يف أملاْٝا

  ايعٌُ اـريٟ يف أَطٜها

  ايعٌُ اـريٟ يف ألٛال

  ايعٌُ اـريٟ يف اْسْٚٝػٝا

  ايعٌُ اـريٟ يف إٜطإ

  يف إٜطايٝا ايعٌُ اـريٟ

  ايعٌُ اـريٟ يف بانػتإ

  ايعٌُ اـريٟ يف ايااظٌٜ

  ايعٌُ اـريٟ يف اياتغاٍ

  ايعٌُ اـريٟ يف بطٜطاْٝا

  ايعٌُ اـريٟ يف بًذٝها

  ايعٌُ اـريٟ يف بٓذالزٜـ



  

  ايعٌُ اـريٟ يف بُٓا

  طغوايعٌُ اـريٟ يف ايبٛغ١ٓ ٚاهل

  ايعٌُ اـريٟ يف بٛيٓسا

  2 ايعٌُ اـريٟ يف ايتاضٜذ اإلغالَٞ

  ايعٌُ اـريٟ يف تطنٝا

  ايعٌُ اـريٟ يف تؿاز

  ايعٌُ اـريٟ يف تؿًٝٞ

  ايعٌُ اـريٟ يف دٓٛب إفطٜكٝا

  11 ايعٌُ اـريٟ يف اؿهاضات ايكسمي١

  طىايعٌُ اـريٟ يف ايسمن

 4 ايعٌُ اـريٟ يف ايسٍٚ اآلغ١ٜٛٝ اري ايعطب١ٝ 

  5 ايعٌُ اـريٟ يف ايسٍٚ اإلفطٜك١ٝ اري ايعطب١ٝ

  6 ايعٌُ اـريٟ يف ايسٍٚ األٚضٚب١ٝ

  3 ريٟ يف ايسٍٚ ايعطب١ٝايعٌُ اـ

  8 ايعٌُ اـريٟ يف زٍٚ أَطٜها اؾٓٛب١ٝ

  7 ايعٌُ اـريٟ يف زٍٚ أَطٜها ايؿُاي١ٝ

   ايعٌُ اـريٟ يف ايسٜاْات األخط٣

  13 ايعٌُ اـريٟ يف ايسٜا١ْ املػٝش١ٝ

  12 ايعٌُ اـريٟ يف ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ

  ايعٌُ اـريٟ يف ضٚغٝا

  ايعٌُ اـريٟ يف ضَٚاْٝا

  ايعٌُ اـريٟ يف ظاَبٝا



  

  ايعٌُ اـريٟ يف غاسٌ ايعاز

  يف ايػعٛز١ٜ ايعٌُ اـريٟ

  ايعٌُ اـريٟ يف غًط١ٓ عُإ

  ايعٌُ اـريٟ يف ايػٓغاٍ

  ايعٌُ اـريٟ يف ايػٛزإ

  ايعٌُ اـريٟ يف غٛضٜا

  ايعٌُ اـريٟ يف غٜٛػطا

  ايعٌُ اـريٟ يف غريايٕٝٛ

  ايعٌُ اـريٟ يف ايكَٛاٍ

  ايعٌُ اـريٟ يف ايكني

  ايعٌُ اـريٟ يف ايعطام

  23 ايعٌُ اـريٟ يف ايعكط األَٟٛ

  25 ايعٌُ اـريٟ يف ايعكط األْسيػٞ

 ايعٌُ اـريٟ يف ايعكط اؿسٜح
  24 ايعٌُ اـريٟ يف ايعكط ايعباغٞ

  241 ايعٌُ اـريٟ يف ايعكط ايعباغٞ األٍٚ

  242 ْٞايعٌُ اـريٟ يف ايعكط ايعباغٞ ايجا

  26 ايعٌُ اـريٟ يف ايعكط ايعجُاْٞ

  22 ايعٌُ اـريٟ يف عٗس اـًفا٤ ايطاؾسٜٔ

  21 ايعٌُ اـريٟ يف عٗس ايٓب٠ٛ

  ايعٌُ اـريٟ يف ااْا

  ايعٌُ اـريٟ يف اٝٓٝا



  

  ايعٌُ اـريٟ يف فطْػا

  ايعٌُ اـريٟ يف ايفًبني

  طنيايعٌُ اـريٟ يف فًػ

  ايعٌُ اـريٟ يف قطط

  ايعٌُ اـريٟ يف ايهاَريٕٚ

  ايعٌُ اـريٟ يف نٓسا

  ايعٌُ اـريٟ يف نٛضٜا اؾٓٛب١ٝ

  ايعٌُ اـريٟ يف نٛضٜا ايؿُاي١ٝ

  ايعٌُ اـريٟ يف نٛغٛفا

  ايعٌُ اـريٟ يف ايهٜٛت

  ايعٌُ اـريٟ يف نٝٓٝا

  ايعٌُ اـريٟ يف يبٓإ

  ايعٌُ اـريٟ يف يٝبٝا

  ايعٌُ اـريٟ يف َايٞ

  ايعٌُ اـريٟ يف َايٝعٜا

  ايعٌُ اـريٟ يف َساؿكط

  ايعٌُ اـريٟ يف َكط

  ايعٌُ اـريٟ يف املغطب

  ايعٌُ اـريٟ يف املهػٝو

   َالٟٚايعٌُ اـريٟ يف

  ايعٌُ اـريٟ يف َٛضٜتاْٝا

  ايعٌُ اـريٟ يف َٛظَبٝل



  

  ايعٌُ اـريٟ يف ايٓطٜٚر

  ايعٌُ اـريٟ يف ايُٓػا

  ايعٌُ اـريٟ يف ْٝذريٜا

  ايعٌُ اـريٟ يف اهلٓس

  ايعٌُ اـريٟ يف ايٝابإ

  ايعٌُ اـريٟ يف ايُٝٔ

  ايعٌُ اـريٟ يف ايْٝٛإ

  1 ايعٌُ اـريٟ قبٌ اإلغالّ ٚيف األزٜإ األخط٣

  34 ايعٌُ اـريٟ ٚاتكاالت ٚاملعًَٛات 

  13 ايعٌُ اـريٟ ٚاآلزاب ٚايًغات 

  26 ايعٌُ اـريٟ ٚاإلزاض٠

  33 ايعٌُ اـريٟ ٚإزاض٠ ٚتٓعِٝ األعُاٍ 

  14 ايعٌُ اـريٟ ٚاإلعالّ 

  23 ايعٌُ اـريٟ ٚاالقتكاز 

  32 ايعٌُ اـريٟ ٚاألْجطبٛيٛدٝا )عًِ األدٓاؽ( 

  16 ايعٌُ اـريٟ ٚايتاضٜذ 

  28 ايعٌُ اـريٟ ٚايتذاض٠ 

  12 ايعٌُ اـريٟ ٚايرتب١ٝ 

  27 ايعٌُ اـريٟ ٚايتعًِٝ 

  24 ايعٌُ اـريٟ ٚايت١ُٝٓ 

  22 ايعٌُ اـريٟ ٚايػٝاغ١ 

  21 ايعٌُ اـريٟ ٚعًِ االدتُاع 



  

  15 ايعٌُ اـريٟ ٚعًِ ايٓفؼ 

  11 ايعٌُ اـريٟ ٚايعًّٛ ايس١ٜٝٓ 

  31 ايعٌُ اـريٟ ٚايعًّٛ ايطب١ٝ 

  25 ايعٌُ اـريٟ ٚايكإْٛ 

  35 ايعٌُ اـريٟ ٚاحملاغب١ 

  222 عٌُ املطأ٠ يف املؤغػات اـري١ٜ 

  32 فاالت()ايعٝازات املتٓك١ً 

  84 )َؤغػات(ايعٝازات ٚايكٝسيٝات املتٓك١ً 

 ايغابات )تكػِٝ َهاْٞ( 
 ااْا )تكػِٝ َهاْٞ( 

  58 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ااْا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ااْا

 اع٠ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 اٝٓٝا )تكػِٝ َهاْٞ( 

  59 (عٌُ اـريٟتاضٜذ اي) اٝٓٝا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟاٝٓٝا )

 فاؽ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  74 فتا٣ٚ ايتػٜٛل ٚايسعا١ٜ ٚاإلعالٕ 

  71 ايفتا٣ٚ ايعا١َ يًعٌُ اـريٟ 

  7 فتا٣ٚ ايعٌُ اـريٟ 

  72 ايفتا٣ٚ املاي١ٝ يًعٌُ اـريٟ 

  75 فتا٣ٚ املػتفٝسٜٔ َٔ ايعٌُ اـريٟ 



  

  73 فتا٣ٚ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

 فطْػا )تكػِٝ َهاْٞ( 
  696 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) فطْػا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) فطْػا

 ايفها٤ اؾٟٛ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  27 (فاالت) ٚاملػانني ايفكطا٤

 )عاّ( فك٘اي
 ايفًبني )تكػِٝ َهاْٞ( 

  48 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ايفًبني

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ايفًبني

 فًػطني )تكػِٝ َهاْٞ( 
  395  (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) فًػطني

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) فًػطني

 )عاّ( فًػف١ اؿسٜج١اي
 )عاّ( فًػف١ ايكسمي١اي
 ّ()عا فًػف١ ٚايعًّٛ املتك١ً بٗااي
 )عاّ( فًواي
 )عاّ( فٕٓٛ ايتػ١ًٝ ٚايرتٜٚضاي
 )عاّ( فٕٓٛاي

  42 ايفٗاضؽ اإليٝهرت١ْٝٚ

  4 املتدكك١ يف ايعٌُ اـريٟ فٗاضؽ املهتبات

  41 ايفٗاضؽ ايٛضق١ٝ



  

 )عاّ( فٝعٜا٤اي
  363 )إزاض٠(قا١ُ٥ ايسخٌ 

  364 )إزاض٠(قا١ُ٥ املطنع املايٞ 

  366 )إزاض٠(قا١ُ٥ سكٛم املًه١ٝ 

 )عاّ( كإْٛاي
 ايكاٖط٠ ايها٣ )تكػِٝ َهاْٞ( 

 ، )عاّ(كطإٓ ٚايعًّٛ ايكطآ١ْٝاي
 ايكطٕ األٍٚ اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 
 ايكطٕ ايتاغع اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 

 ايكطٕ ايتاغع عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 
 ايكطٕ ايجايح اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 

 ايكطٕ ايجايح عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 
 ايكطٕ ايجأَ اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 

 ايكطٕ ايجأَ عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 
 ايكطٕ ايجاْٞ اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 

 ايكطٕ ايجاْٞ عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 
 ايكطٕ اؿازٟ عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 

 ايكطٕ اـاَؼ اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 
 ايكطٕ اـاَؼ عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 

 ايكطٕ ايطابع اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 
 ايكطٕ ايطابع عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 

 ظَين( ايكطٕ ايػابع اهلذطٟ )تكػِٝ 



  

 ايكطٕ ايػابع عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 
 ايكطٕ ايػازؽ اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 

 ايكطٕ ايػازؽ عؿط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 
 ايكطٕ ايعاؾط اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 

 ايكطٕ ايعؿطٜٔ اهلذطٟ )تكػِٝ ظَين( 
  41 )فاالت(ايكطٚض اؿػ١ٓ 

 قػٓط١ٝٓٝ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  291 )َكطًشات( ايكطاع ايالضعٞ

  292 )َكطًشات( ايكطاع املػتكٌ

 قطط )تكػِٝ َهاْٞ( 
  396  (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ)قطط 

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) قطط

  75 )إزاض٠(قٓٛات ايتػٜٛل 

  181 قٛاْني إداظ٠ ايٛقف

  14 ني إزاض٠ ايعٌُ اـريٟ قٛاْ

  182 قٛاْني إزاض٠ ايٛقف

  183 قٛاْني اغتبساٍ ايٛقف 

  185 قٛاْني إيغا٤ ايٛقف 

  17 قٛاْني تأدري ممتًهات ايعٌُ اـريٟ 

  16 قٛاْني تٓفٝص األسهاّ

  184 قٛاْني اؿذط ع٢ً ايٛقف 

  15 ـريٟ قٛاْني اؿذع ع٢ً ممتًهات َؤغػات ايعٌُ ا



  

  11 ايكٛاْني ايسٚي١ٝ يًعٌُ اـريٟ

  61 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف أشضبٝذإ 

  81 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف األضدٓتني 

  31 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف األضزٕ 

  62 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف أغباْٝا 

  91 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف أغرتايٝا 

  9 ايعٌُ اـريٟ يف أغرتايٝا ٚزٍٚ أخط٣ َٔ ايعامل قٛاْني 

  41 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف أفغاْػتإ 

  63 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف أيباْٝا 

  64 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف أملاْٝا 

 32 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف اإلَاضات 

  71 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف أَطٜها 

  51 ايعٌُ اـريٟ يف ألٛال قٛاْني 

  42  اقٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف اْسْٚٝػٝ

  43 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف إٜطإ 

  65 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف إٜطايٝا 

  44 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف بانػتإ 

  33 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايبشطٜٔ 

  82 ٌ قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايااظٜ

  66 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف اياتغاٍ 

  67 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف بطٜطاْٝا )املًُه١ املتشس٠( 

  68 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف بًذٝها 



  

  45 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف بٓذالزٜـ 

 83 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف بُٓا 

  69 طغو قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايبٛغ١ٓ ٚاهل

  691 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف بٛيٓسا

  46 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف تطنٝا 

  52 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف تؿاز 

  84 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف تؿًٝٞ 

  34 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف تْٛؼ 

  35 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف اؾعا٥ط 

  36 يف دعض ايكُط قٛاْني ايعٌُ اـريٟ 

  53 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف دٓٛب إفطٜكٝا 

  37 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف دٝبٛتٞ 

  692 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايسمنطى

  4 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايسٍٚ اآلغ١ٜٛٝ اري ايعطب١ٝ 

  5 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايسٍٚ اإلفطٜك١ٝ اري ايعطب١ٝ 

  6 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايسٍٚ األٚضٚب١ٝ 

  3 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

  8 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف زٍٚ أَطٜها اؾٓٛب١ٝ 

  7 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف زٍٚ أَطٜها ايؿُاي١ٝ 

  693 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ضٚغٝا 

  694 ْٝا قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ضَٚا

  54 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ظاَبٝا 



  

  55 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف غاسٌ ايعاز 

  38 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايػعٛز١ٜ 

  39 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف غًط١ٓ عُإ 

  56 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايػٓغاٍ 

  391 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايػٛزإ

  392 ْني ايعٌُ اـريٟ يف غٛضٜاقٛا

  695 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف غٜٛػطا

  57 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف غريايٕٝٛ 

  393 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايكَٛاٍ 

  47 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايكني 

  394 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايعطام 

  58 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ااْا 

  59 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف اٝٓٝا 

  696 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف فطْػا 

  48 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايفًبني 

  395 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف فًػطني 

  396 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف قطط 

  591 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايهاَريٕٚ 

  72 ٟ يف نٓسا قٛاْني ايعٌُ اـري

  491 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف نٛضٜا اؾٓٛب١ٝ 

  49 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف نٛضٜا ايؿُاي١ٝ 

  697 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف نٛغٛفا 



  

  397 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايهٜٛت 

  592 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف نٝٓٝا 

  398  قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف يبٓإ

  399 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف يٝبٝا 

  593 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف َايٞ 

  492 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف َايٝعٜا 

  594 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف َساؿكط 

  3991 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف َكط

  3992 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف املغطب 

  73 ريٟ يف املهػٝو قٛاْني ايعٌُ اـ

  595 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف َالٟٚ 

 3993 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف َٛضٜتاْٝا

  596 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف َٛظَبٝل 

  698 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايٓطٜٚر 

  699 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايُٓػا 

  597 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ْٝذريٜا 

  493 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف اهلٓس 

  494 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايٝابإ 

  3994 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايُٝٔ 

  6991 قٛاْني ايعٌُ اـريٟ يف ايْٝٛإ 

  12 ايكٛاْني احمل١ًٝ يًعٌُ اـريٟ

  18 قٛاْني ايٛقف 



  

  1 ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض 

 )تكػِٝ َهاْٞ(  ايهاَريٕٚ
  591 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ)ايهاَريٕٚ 

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ايهاَريٕٚ

  26  )فاالت( نباض ايػٔ

 نطنٛى )تكػِٝ َهاْٞ( 
 نٓسا )تكػِٝ َهاْٞ( 

  72 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) نٓسا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟنٓسا )

 ضٜا اؾٓٛب١ٝ )تكػِٝ َهاْٞ( نٛ
  491 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) نٛضٜا اؾٓٛب١ٝ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) نٛضٜا اؾٓٛب١ٝ

 نٛضٜا ايؿُاي١ٝ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  49 ضٜا ايؿُاي١ٝ )تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ(نٛ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) نٛضٜا ايؿُاي١ٝ

 )تكػِٝ َهاْٞ( نٛغٛفا 
  697 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) نٛغٛفا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) نٛغٛفا

 ايهٜٛت )تكػِٝ َهاْٞ( 
 ايهٜٛت ايعاق١ُ )تكػِٝ َهاْٞ( 

  397  (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ)ايهٜٛت 

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ايهٜٛت



  

 )عاّ( هُٝٝا٤اي
 )عاّ( هُٝٝا٤ ٚايتطبٝك١ٝاي

 نٝٓٝا )تكػِٝ َهاْٞ( 
  592 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ)نٝٓٝا 

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) نٝٓٝا

  293 )فاالت(ايالد٦ٕٛ ٚاملٗادطٕٚ 

 ايالشق١ٝ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 يبٓإ )تكػِٝ َهاْٞ( 

  398  (اـريٟ تاضٜذ ايعٌُ) يبٓإ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) يبٓإ

  928  )َؤغػات( ايًذ١ٓ اإلسكا١ٝ٥

  925  )َؤغػات( ؾ١ٓ تػدري ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ألاطاض ايت١ُٝٓ

  921 )َؤغػات(ت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ ايؾ١ٓ 

  922 )َؤغػات(ؾ١ٓ سكٛم اإلْػإ 

  927 )َؤغػات(ؾ١ٓ ايػهإ ٚايت١ُٝٓ 

  923 )َؤغػات(ؾ١ٓ املدسضات 

  924 )َؤغػات(ؾ١ٓ َٓع اؾطمي١ ٚايعساي١ االدتُاع١ٝ 

  926 )َؤغػات(ؾ١ٓ ٚنع املطأ٠ 

 )عاّ( زاباآلًغات ٚاي
 ايًغ١ األغبا١ْٝ )تكػِٝ يغٟٛ( 

 )عاّ( غبا١ْٝ ٚآزابٗااألًغ١ اي
 ايًغ١ األملا١ْٝ )تكػِٝ يغٟٛ( 



  

 )عاّ( ملا١ْٝ ٚآزابٗااألًغ١ اي
 ايًغ١ اإللًٝع١ٜ )تكػِٝ يغٟٛ(  

 )عاّ( لًٝع١ٜ ٚآزابٗااإلًغ١ اي
 ايًغ١ اإلٜطاي١ٝ )تكػِٝ يغٟٛ( 

 )عاّ( ٜطاي١ٝ ٚآزابٗااإلًغ١ اي
 ايًغ١ ايطٚغ١ٝ )تكػِٝ يغٟٛ(  
 ايًغ١ ايعطب١ٝ )تكػِٝ يغٟٛ( 

 )عاّ( اعطب١ٝ ٚآزابٗايًغ١ اي
 ايًغ١ ايفطْػ١ٝ )تكػِٝ يغٟٛ( 

 )عاّ( فطْػ١ٝ ٚآزابٗاايًغ١ اي
 )عاّ( الت١ٝٓٝ ٚآزابٗاايًغ١ اي

 ايًغ١ ايٝابا١ْٝ )تكػِٝ يغٟٛ(  
 )عاّ( ْٝٛا١ْٝ ٚآزابٗاايًغ١ اي

  15 )إزاض٠(ايًٛا٥ض ايتٓفٝص١ٜ 

  411 )إزاض٠(يٛا٥ض ايتٛظٝف 

 تكػِٝ َهاْٞ( يٝبٝا )
  399  (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) يٝبٝا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) يٝبٝا

  52 غػات إزاض٠ األٚقاف ٚاالغتجُاضاتَؤ

  5 َؤغػات إزاض٠ ٚت١ُٝٓ ايعٌُ اـريٟ 

  71 َؤغػات اإلغهإ االدتُاعٞ 

  522 َؤغػات االغتجُاض ايٛقفٞ 



  

  21 كطًشات()َ املؤغػات األ١ًٖٝ

  72 َؤغػات ايتسضٜب ٚايتأٌٖٝ االدتُاعٞ 

  24 )َكطًشات( املؤغػات ايتطٛع١ٝ

  6 َؤغػات ايتعًِٝ ٚايبشح 

  53 َؤغػات ت١ُٝٓ ايتطٛع 

  73 َؤغػات ت١ُٝٓ اجملتُع 

  7 َؤغػات ايت١ُٝٓ ٚاإلغهإ ٚايب١٦ٝ 

  1 ٚايطٜان١ٝاملؤغػات ايجكاف١ٝ ٚاألزب١ٝ 

  14 ات محا١ٜ اآلثاض ٚاملتاسف َؤغػ

  3 َؤغػات اـس١َ االدتُاع١ٝ 

  21 َؤغػات ايسع٠ٛ ٚايٛعغ ٚاإلضؾاز 

  2 املؤغػات ايس١ٜٝٓ ٚايسع١ٜٛ 

  93 َؤغػات ايػالّ ايعاملٞ 

  8 َؤغػات ايكش١ 

  82 َؤغػات ايكش١ ايعك١ًٝ ٚايٓفػ١ٝ 

  23 )َكطًشات( َؤغػات ايعٌُ اـريٟ

  4 ؤغػات ايكا١ْْٝٛ ٚاؿكٛق١ٝامل

  25 )َكطًشات( َؤغػات ايكطاع ايجايح

  51 املؤغػات املام١

  22 )َكطًشات( َؤغػات فتُع املسْٞ

  521 املؤغػات ايٛقف١ٝ

  5213 املؤغػات ايٛقف١ٝ األ١ًٖٝ



  

  5211 املؤغػات ايٛقف١ٝ اؿه١َٝٛ 

  5212 املؤغػات ايٛقف١ٝ ؾب٘ اؿه١َٝٛ 

 )عاّ( َا ٚضا٤ ايطبٝع١
 َايٞ )تكػِٝ َهاْٞ( 

  593 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) َايٞ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) َايٞ

 َايٝعٜا )تكػِٝ َهاْٞ( 
  492 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) َايٝعٜا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) َايٝعٜا

 )عاّ( ١باسح ايفًػفٝامل
 )عاّ( باْٞامل

  66 )إزاض٠(املتابع١ ٚايتٓػٝل 

  42 )إزاض٠(املتطٛعٕٛ يف املؤغػات اـري١ٜ 

  2 اجملاالت االدتُاع١ٝ 

  95 فاالت إزاض٠ ايهٛاضخ 

  96 فاالت أغط٣ اؿطب 

  4 اجملاالت االقتكاز١ٜ 

  93 اجملاالت األ١َٝٓ 

  5 خ اجملاالت ايتع١ًُٝٝ ٚايبشٛ

  94 اجملاالت ايتك١ٝٓ 

  7 اجملاالت ايت١ُٜٛٓ 

  6 اجملاالت ايجكاف١ٝ 



  

  91 اجملاالت اؾٗاز١ٜ 

  1 اجملاالت ايس١ٜٝٓ ٚايسع١ٜٛ 

  8 اجملاالت ايػٝاغ١ٝ 

  3 اجملاالت ايكش١ٝ 

  432 )إزاض٠(فاالت عٌُ املطأ٠ 

  92 اجملاالت امل١ٝٓٗ 

  12 فايؼ اإلزاضات 

  13 اجملايؼ اإلزاض١ٜ ٚاهل٦ٝات ايطقاب١ٝ 

 )عاّ( ُٛعات ايعا١َاجمل
  321 )األقٍٛ ايجابت١(اجملُٛع١ ايسفرت١ٜ ٚاملػتٓس١ٜ 

  351 )اؿػابات ايبٓه١ٝ(اجملُٛع١ ايسفرت١ٜ ٚاملػتٓس١ٜ 

  361 )اؿػابات اـتا١َٝ(اجملُٛع١ ايسفرت١ٜ ٚاملػتٓس١ٜ 

  311  )ضقاب١ َاي١ٝ( ١ٜ ٚاملػتٓس١ٜاجملُٛع١ ايسفرت

  331 )املدعٕٚ ايػًعٞ(اجملُٛع١ ايسفرت١ٜ ٚاملػتٓس١ٜ 

 قافع١ اؾٓٛب )تكػِٝ َهاْٞ( 
 احملافع١ اؾٓٛب١ٝ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 قافع١ ايؿُاٍ )تكػِٝ َهاْٞ( 

 احملافع١ ايؿُاي١ٝ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 ١ ايعاق١ُ )تكػِٝ َهاْٞ( قافع

  422 احملافع١ ع٢ً املتطٛعني 

 احملافع١ ايٛغط٢ )تكػِٝ َهاْٞ(  
  62 )َؤغػات(قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض 



  

  33 املدعٕٚ ايػًعٞ 

 )عاّ( دطٛطات ٚايهتب ايٓازض٠امل
  35 )َؤغػات(املسخٕٓٛ ٚاملسَٕٓٛ 

 ٞ( َساؿكط )تكػِٝ َهاْ
  594 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ)َساؿكط 

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ)َساؿكط 

  342 املطاع١

  395 )َؤغػات(َطانع األسٝا٤ 

  22 )َؤغػات(املطانع اإلغال١َٝ 

  57 َطانع ايتسضٜب 

  62 )فاالت(املطانع ايجكاف١ٝ 

  92 َطانع ايسضاغات يف ايعٌُ اـريٟ

 انـ )تكػِٝ َهاْٞ( َط
  63 َػؤٚي١ٝ إعساز اـطط 

  55 )أسهاّ(املػا٥ٌ ايفك١ٝٗ املتعًك١ باألعُاٍ ايتطٛع١ٝ 

  22 )فاالت(َػاعس٠ املطن٢ 

  992 )أخالقٝات ايعٌُ اـريٟ( املػاٚا٠

  41 )َؤغػات(املػتؿفٝات اـري١ٜ 

  25 )فاالت(املػذْٕٛٛ ٚأغطِٖ 

 كػِٝ َهاْٞ( َػكط )ت
 َػٓسّ )تكػِٝ َهاْٞ( 

  34 )َؤغػات(املػٕٓٛ 



  

  72 َؿهالت إزاض٠ ٚقٝاز٠ ايعٌُ اـريٟ

  77 املؿهالت االدتُاع١ٝ

  76 املؿهالت األ١َٝٓ

  791 َؿهالت األْع١ُ ٚايًٛا٥ض ٚأغايٝب ايعٌُ

  75 اـري١َٜؿهالت بطاَر ايتػٜٛل ٚايرتٜٚر ألْؿط١ املؤغػات 

  71 َؿهالت ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ

  78 املؿهالت ايػٝاغ١ٝ

  7 َؿهالت ايعٌُ اـريٟ

  73 َؿهالت املٛاضز ايبؿط١ٜ

  74 َؿهالت املٛاضز املاي١ٝ

 َكازض اإلْرتْت )تكػِٝ ؾهًٞ(  
 َكازض املعًَٛات اإليٝهرت١ْٝٚ )تكػِٝ ؾهًٞ(  

  36 )أسهاّ(َكاضف ايعنا٠ 

 َكط )تكػِٝ َهاْٞ( 
  3991 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) َكط

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) َكط

  365  َكطف ابٔ ايػبٌٝ )أسهاّ ايعنا٠(

  366 )أسهاّ ايعنا٠( َكطف ايطقاب

  362  (عنا٠)أسهاّ اي َكطف ايعاًَني عًٝٗا

  367 (عنا٠اي َكطف ايغاضَني )أسهاّ

  361  (عنا٠اي َكطف ايفكطا٤ ٚاملػانني )أسهاّ

  364 (عنا٠اي َكطف يف غبٌٝ اهلل )أسهاّ



  

  363 (عنا٠اي َكطف املؤيف١ قًٛبِٗ )أسهاّ

  2 َكطًشات ايعٌُ اـريٟ

 )عاّ( كٓعات اـاق١امل
 )عاّ( كٓعاتامل

 َطبٛعات اؾُعٝات ٚاملؤغػات )تكػِٝ ؾهًٞ(  
  521 دِ أساز١ٜ ايًغ١ يف ايعٌُ اـريٟاملعا

  522 املعادِ ثٓا١ٝ٥ ايًغ١

 املعادِ ايعا١َ )تكػِٝ ؾهًٞ( 
 املعادِ ايًغ١ٜٛ )تكػِٝ ؾهًٞ(  
  52 املعادِ ايًغ١ٜٛ يف ايعٌُ اـريٟ

 املعادِ املتدكك١ )تكػِٝ ؾهًٞ(  
  523 املعادِ َتعسز٠ ايًغات

  64 )فاالت(يجكاف١ٝ املعاضض ا

 )عاّ( عاضف ايعا١َامل
  33 (َؤغػات) املعاقٕٛ

  24 (فاالت) املعاقٕٛ

 )قٛاْني(املعاٖسات ايسٚي١ٝ يف ايعٌُ اـريٟ 
  84 َعاٜري تكِٝٝ األزا٤ 

  املعاٜري ايسٚي١ٝ يف ايعٌُ اـريٟ 

  65 َعٛقات ايتدطٝط 

  56 َعٛقات ايتسضٜب 

 املغطب )تكػِٝ َهاْٞ( 



  

  3992 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) املغطب

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) املغطب

  225 َكابٌ أْؿط١ ٚخسَات 

  235 َهافآت ٚسٛافع 

  61 )فاالت(املهتبات ايعا١َ 

 )عاّ( هتبات ٚعًّٛ املعًَٛاتامل
 املهػٝو )تكػِٝ َهاْٞ( 

  73 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) املهػٝو

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) املهػٝو

 َالٟٚ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  595 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) َالٟٚ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) َالٟٚ

 املٓاطل اري احملسٚز٠ مبهإ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 )عاّ( ٓاظط اـ١ًٜٛامل
 )عاّ( ٓطلامل

 َٓطك١ ايباس١ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 َٓطك١ تبٛى )تكػِٝ َهاْٞ( 

 َٓطك١ داظإ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 َٓطك١ اؾٛف )تكػِٝ َهاْٞ( 
 َٓطك١ سا٥ٌ )تكػِٝ َهاْٞ( 

 َٓطك١ اؿسٚز ايؿُاي١ٝ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 ػِٝ َهاْٞ( َٓطك١ ايطٜاض )تك



  

 املٓطك١ ايؿطق١ٝ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 َٓطك١ عػري )تكػِٝ َهاْٞ( 

 َٓطك١ ايككِٝ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 َٓطك١ ايكٓا٠ )تكػِٝ َهاْٞ( 

 )تكػِٝ َهاْٞ(  ٠َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض
 َٓطك١ َه١ املهط١َ )تكػِٝ َهاْٞ( 

 َٓطك١ لطإ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  42 )َؤغػات(َٓعُات سكٛم اإلْػإ 

  28 )َكطًشات( املٓعُات شات ايٓفع ايعاّ

  41 املٓعُات ايػٝاغ١ٝ )َؤغػات(

  26 )َكطًشات( املٓعُات اري اؿه١َٝٛ

  27 )َكطًشات( املٓعُات اري ايطع١ٝ

  43 )َؤغػات(َٓعُات اجملتُع املسْٞ 

  9 )َؤغػات(املٓعُات ٚاالؼازات امل١ٝٓٗ 

  391 (َؤغػات) ٚايالد٦ٕٛ املٗادطٕٚ

  431 )إزاض٠(َٗاّ ايًذإ ايٓػا١ٝ٥ 

  334 )إزاض٠(املٛاز ايتايف١ ٚايطانس٠ 

  4 )إزاض٠(املٛاضز ايبؿط١ٜ 

  22 )إزاض٠(املٛاضز املاي١ٝ 

 َٛضٜتاْٝا )تكػِٝ َهاْٞ( 
  3993 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ضٜتاْٝاَٛ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) َٛضٜتاْٝا



  

 َٛظَبٝل )تكػِٝ َهاْٞ( 
  596 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) َٛظَبٝل

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) َٛظَبٝل

 )عاّ( ٛغٝك٢امل
  64 َٝسا١ْٝ ايتدطٝط 

  82 َٝعا١ْٝ املؤمتطات

 )عاّ( ت ٚايفٕٓٛ ايبالغتٝه١ٝٓشاي
  65 )فاالت(ايٓسٚات ايجكاف١ٝ 

  8 ايٓسٚات ٚاملؤمتطات

 ايٓطٜٚر )تكػِٝ َهاْٞ( 
  698 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ايٓطٜٚر

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ايٓطٜٚر

  98 (ايعٌُ اـريٟ ٝاتأخالق) ايٓـعا١ٖ

  73 ايٓؿطات

 )تكػِٝ ؾهًٞ(   ايٓؿطات
  734 ايٓؿطات اإلعال١َٝ

  732 ايٓؿطات ايتػٜٛك١ٝ

  731 ايٓؿطات ايتعطٜف١ٝ

  733 ايٓؿطات ايكشف١ٝ

  3 ايٓعاّ احملاغيب ملؤغػات ايعٌُ اـريٟ 

 )عاّ( ٓعطٜات املٝتافٝعٜك١ٝاي
  23 (إزاض٠ َاي١ٝ) ايٓفكات



  

  94 )َؤغػات(ايٓكابات امل١ٝٓٗ 

  84 )أسهاّ(مناشز َٔ اؿػب١ ع٢ً ايعٌُ اـريٟ 

 ايُٓػا )تكػِٝ َهاْٞ( 
  699 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ايُٓػا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ػاايُٓ

  11 )َؤغػات(ايٓٛازٟ األزب١ٝ 

  12 )َؤغػات(ايٓٛازٟ ايجكاف١ٝ 

  13 )َؤغػات(ايٓٛازٟ ايطٜان١ٝ 

 )تكػِٝ َهاْٞ( ْٛانؿٛط 
 ْٝذريٜا )تكػِٝ َهاْٞ( 

  597 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ْٝذريٜا

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ْٝذريٜا

 اهلٓس )تكػِٝ َهاْٞ( 
  493 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) اهلٓس

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) اهلٓس

 ٞ( ايٛد٘ ايبشطٟ )تكػِٝ َهاْ
 ايٛد٘ ايكبًٞ )تكػِٝ َهاْٞ( 

  86 (ْسٚات َٚؤمتطات) ٚضف ايعٌُ

  12 )فاالت(ايٛعغ ٚاإلضؾاز 

  34 )أسهاّ(ٚقت إخطاز ايعنا٠ 

 ايٛنط٠ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  47 )أسهاّ(ايٛال١ٜ ع٢ً ايٛقف 



  

 ٖٚطإ )تكػِٝ َهاْٞ( 
 َهاْٞ(  ايٝابإ )تكػِٝ

  494 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ايٝابإ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ايٝابإ

 ايُٝٔ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  3994 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ايُٝٔ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ايُٝٔ

 ايْٝٛإ )تكػِٝ َهاْٞ( 
  6991 (تاضٜذ ايعٌُ اـريٟ) ايْٝٛإ

  (قٛاْني ايعٌُ اـريٟ) ايْٝٛإ

 


