
اسم املؤلفعنوان الكتاب

محقدماظلعدياظـظرؼةماظعاعةمىرميةماظلرضة

سؾدماظلؿارماىؿقؾلجرائؿماظدم

ربلـمغاجلاالحؽامماظعاعةميفمضاغقنماظعؼقبات

اؼدنمخاظدمضادرسؼقبةماظغراعةميفماظؼاغقنماظعراضلمواٌؼارن

سؾدماىؾارمسرؼؿغظرؼاتمسؾؿماالجرام

صاضؾمزؼدانمربؿداظعؼقباتماظلاظؾةمظؾقرؼة

سدغانمسؾدمايؿقدعؾادىماظؿقؼقؼميفمحقادثماظطرؼؼ

مسريمسؾدماظلؿقعماالودناٌلؤوظقةماىـائقةميفماظؾـاءمواهلدممظؾؼطاسنيمباظؿشققد

صؤادمسؾلماظراويتقضقػماٌؿفؿميفماظؿشرؼعماظعراضل

عصطػكمرضقانصؼفاموضضاءا/مجرائؿماالعقالماظعاعةم

عـذرمطؿالمسؾدماظؾطقػاثارماالحؽامماىـائقةماالجـؾقة

عـذرمطؿالمسؾدماظؾطقػاظلقادةماىـائقةميفمضاغقنماظعؼقباتماظعراضل

رؤوفمسؾقدعؾادىمسؾؿماالجرام

امحدمابقماظروسجرائؿماظلرضاتمواظـصبموخقاغةماالعاغةمواظشقؽمبدونمرصقد

جقرجمبقؼقفممشاراٌلؤوظقةماىزائقةميفماالدابماالذقرؼة



امحدمابقماظروسضاغقنمجرائؿماظؿزؼقػمواظؿزوؼرمواظرذقةمواخؿالسماٌالماظعام

محقديمجادؿ/مسؾاسمايلينماالحداثماىاسبقنميفمساملماظػؼفمواظؼضاء

سؾاسمربروسعشؽؾةماالحداث

ضقاءمغقريمحلـاظطبماظؼضائلموادابماٌفـةماظطؾقة

حؽؿتمعقدكمدؾؿانراسةماالواعرمواٌلؤوظقةماىزائقة

ضاريمخؾقؾمربؿقداثرمرضاماجملينمسؾقفميفماٌلؤوظقةماىزائقة

ربؿدمذؿامابقمدعداًطاماٌشرتكم

صؿقلمسؾدماظرضاتطقرماظؼضاءماىـائلماظعراضل

سزتمدقدمامساسقؾجـقحماالحداث

سؾقدماظلراجسؾؿماالجراممواظعؼابم

صاحلمسؾدماظزػرةاحؽامماظؿػؿقشمواثارهميفماظؿشرؼعماظعراضل

ربؿدمصاحلمحلـعشروسقةمادؿكدامماظقدائؾماظعؾؿقةمايدؼـةميفماالثؾاتماىـائل

صاحلماظشقخمطؿراىرمية

خرييماظعؿريضاغقنماالحداثميفماظعراق

دؾقؿمابراػقؿمحربفاظؼؿؾماظعؿدمواوصاصف

دعقدمسؾلماظؼططيبسؾؿمصـاسةماظؿشرؼعاتماىـائقة

صؾاحمطرممذعؾانجرائؿمادؿغاللماظـػقذ

سؾدماىؾارمسرؼؿاظطرقماظعؾؿقةمايدؼـةميفماصالحموتاػقؾماجملرعني

ربؿدمذاللمحؾقباصقلمسؾؿماالجرام



اطرممغشاتمابراػقؿسؾؿماالجؿؿاعماىـائل

غشاتمامحدمغصقػاظعؼقباتماظلاظؾةمظؾقرؼةمضصريةماٌدةموبدائؾفا

سؾدماظرمحـماىقراغلعقاغعماٌلؤوظقةماىـائقة

اوػار.ماي.جارظس3ادسماظؿقؼقؼمج

اغقرماظعؿروساظعؼقدمواالوصافماىدؼدةمظؾؼقاغنيماىـائقةماًاصة

نؿماظدوريجرميةماصدارمذقؽمبدونمرصقد

ذغقنمامحدماظرحؾقحبثميفمسدمماظؼاغقغقةموسدمماظشرسقة

احلانمربؿدمايلـاظلرضةمطؿشؽؾةماجؿؿاسقة

عـريمربؿقدماظقترياىاغبماظؼاغقغلمظعؼدماظعؿؾ

شاظبماظدواديعذطراتميفمعؾادىمضاغقنماظعؼقباتماظعام

سؾدماظؾطقػمػؿقؿ_اداعةمغفادمرصعتغؼؾماالسضاءماظؾشرؼةمبنيماظطبمواظشرؼعةمواظؼاغقن

ادؿربقمصائبماظلاعرائل1جرائؿمذاتماًطرماظعاممج

صػقانمربؿدمذدؼػاتاٌلؤوظقةماىـائقةمسـماالسؿالماظطؾقة

محقديماىادؿاظؿعدؼالتماظقاجؾةمادخاهلاميفمضاغقنماظعؼقباتماظعراضل

طاعؾماظلاعرائلضاغقنماظعؼقباتماىدؼد

ربؿدممخقساخاللمحبؼماٌؿفؿميفماظدصاع

وػقؾةمذقطتمربؿدجـقحماالحداث/ماظعقاعؾماظـػلقةم

ضاريمخؾقؾمربؿقدتػاوتمايؿاؼةماىـائقةمبنيماٌراةمواظرجؾ

سؾدماىؾارماظؿؽرظلذرحمضاغقنماالجراء



دعدمابراػقؿماالسظؿلاىرائؿماٌادةمباعـماظدوظةماظداخؾل

عـذرمطؿالمسؾدماظؾطقػاالصقلماظعاعةمظؿشرؼعاتماالحداثميفماظؾالدماظعربقة

حؽؿتمعقدكمدؾؿانجرائؿماظؿكؾػمواظغقابمواهلروب

طقظلققن.االنمد1974اضقاءمسؾكماحؽامماىزاءميفمضاغقنماظعؼقدماظلقداغلم

سؾدماحمللـمداملاظعؼقباتماٌؼـعةمبنيماٌشروسقةموتعلػماالدارة

حلنيممجقؾسبقمضاغقنمسؼابلمعقحد

سؾاسمايلينمذرحمضاغقنماظعؼقباتماظعراضل

االدؾابماٌقجؾةمظشرحمضاغقنماظعؼقبات

ذغقنمامحدماظرحؾقذرحمضاغقنماظعؼقباتماظعراضل

عصطػكمطاعؾضاغقنماظعؼقباتماظعراضلميفماىرميةمويفماظعؼاب

عصطػكمطاعؾضاغقنماظعؼقباتماظؼلؿماظعراضل

اطرممغشاتمابراػقؿاالحؽامماظعاعةميفمضاغقنماظعؼقباتماظعراضل

حلنيمسؾل/حلـمسؾلماىزاءماالجرائلميفمضاغقنماالجراءاتماىـائقة

صاحلمربلقباظؿػلريمواظؼقاسميفمتشرؼعاتماظعؼابقةمايدؼـة

سؾاسمايلينمذرحمضاغقنماظعؼقباتماظعراضلماىدؼد

عـريمربؿقدماظقتريعػفقمماىرمية

عصطػكماظزٌلعـفاجماالدالممٌؽاصقةماالجرام

محقديماىادؿاظعؼقباتموغظؿماظقضاؼة

اطرممغشاتمابراػقؿدؾطةماظؿػؿقشماىـائلميفماظؼاغقنماظعراضل



سؾدماظؾطقػمامحدسؾؿماظؿقؼقؼماىـائلماظعؿؾلمواظػين

ابراػقؿماٌشاػديعـاضشاتمضاغقغقةم

غقاردػاممعطرماظزبقدياصقلماظؿقؼقؼماالجراعل

عؾاركمسؾدماظعزؼزغظرؼةماظشروعميفماىرمية

ضاريمخؾقؾمربؿقداثرماظعاػةماظعؼؾقةميفماٌلؤوظقةماىزائقة

واثؾةمداودماظلعدياالدسماظـظرؼةمظعؾؿلماالجراممواظلقادةماىـائقة

ربؿدمذاللمحؾقباظشفادةمواحؽاعفا

عؽلمابراػقؿمظطػلضقابطماالرتؾاطمبنيماظدسقتنيماىـائقةمواٌدغقة

حلـمصادقماٌرصػاويجرائؿماظشقؽ

ربؿدمابراػقؿضاغقنماالجراءاتماىـائقة

باؼؽرماظشقخشلقؾماالعقال

دؾؿانمبقاتضاغقنماظعؼقباتماظؾغدادي/اظؼضاءماىـائلماظعراضلم

رؤوفمسؾقداٌشؽالتماظعؿؾقةماهلاعةميفماالجراءاتماىـائقة

ربؿقدمصاحلماظعادظلدرادةمعؼارغة/ماىرميةماظدوظقةم

سؾدماظرمحـمربؿدماظعقلقيسالجماجملرعني

صكريمسؾدماظرزاقمايدؼـلذرحمضاغقنماظعؼقبات

عاػرمسؾدماظدرهعؾادىمسؾؿماظعؼاب

حـامخقاطاظدظقؾميفمعلاظؽماظطبماظؼاغقغل

سدغانمثاعرمحلنيجرميةماظلؾبميفماظؼطرموخطقرتفامودؾؾمعؽاصقؿفا



اطرممغشاتمابراػقؿاظلقادةماىـائقة

مسريمغعقؿمامحداظدرادةماظعؾؿقةمظؾلؾقكماالجراعل

سؾدماٌفقؿـمبؽراجراءاتماالدظةماىائقة

سؾدماظػؿاحمعراداذؽاالتماظؿـػقذماىـائقة

حلـمربؿدمربقعاالجراءاتماىـائقةميفماظؿشرؼعماٌصري

سؾدماظػؿاحمرؼاضاالدظةماىـائقةماٌادؼة

عصطػكمربؿدمدشقدياظؿقرؼاتمواالثؾاتماىـائل

امحدمحلاممرفايؿاؼةماىـائقةمظؿؽـقظقجقاماالتصاالت

سؾلمربؿقدممحقدهايؿاؼةماىـائقةمظؾؿصـقعماظغذائلميفماظؿشرؼعاتماٌطؾؼة

امحدمدؾطانمسـؿاناٌلؤوظقةماىـائقةمظالرػالماٌـقرصني

سصامماظؾصريوزئةماظؼاسدةماىـائقة

ربؿدمربؿقدمدعقدجرائؿماالرػاب

امحدمسؾدماظؾطقػجرائؿماالعقالماظعاعة

ربؿدمداعلماظشقاجرائؿماظؾؾطفة

ابراػقؿماٌـفلجرائؿماظؿدظقسمواظغش

ربؿدمدؾقؿانمعؾقفلجرميةماالشؿصابميفماظؼقاغنيماظقصػقة

سؿرماظشرؼػدرجاتماظؼصدماىـائل

سؾدماظػؿاحمعرادذرحماىدؼدميفماظـؼضماىـائلميفمدؾعمدـقات

سؾدماظػؿاحمعرادذرحماظطعـمباٌعارضةميفماالحؽامماىـائقة



خؾقػةمطؾـدرمسؾدماهللضؿاغاتماٌؿفؿميفمعرحؾةماظؿقؼقؼماالبؿدائل

سؾلمربؿقدممحقدهضؿاغاتماالرتؾاطمبنيموضائعماظدسقىماىـائقةموايؽؿماظصادرمصقفا

رارقمدرورجرائؿماالسؿداءمسؾكماالذكاصم/مضاغقنماظعؼقباتماًاص

سؾدماظػؿاحمعرادضاغقنمعؽاصقةمشلؾماالعقال

ععروفمسؾدماهللسؾؿماظعؼاب

ربؿدمسؾدماظؾطقػعػفقمماظشرفمواالسؿؾارميفمجرائؿماظؼذفمواظلب

سؾدماظػؿاحمعرادعقدقسةمذرحمجرائؿمضاغقنماظعؼقباتماىـائقةماًصمبفا

ربؿدمداعلماظشقاعلؤوظقةماالرؾاءموتطؾقؼاتفاميفمضاغقنماظعؼقبات

حلـمصادقماٌرصػاوياالجراممواظعؼابميفمعصر

رعلقسمبفـاماًاص/مضاغقنماظعؼقباتم

اميانمربؿدمسؾلماىابريؼؼنيماظؼاضلماىـائل

مسريمسؾدماظلؿقعماالودنعلؤوظقةماظطؾقبماىراح

سؾدمايؽؿمصقدةاغؼضاءماظدسقىماىـائقة

ربؿقدمغصراظقدقطميفماىرائؿماٌضرةمباٌصؾقةماظعاعة

سصاممامحدمشرؼبتعددماىرائؿمواثرهميفماٌقاماىـائقة

طؿالممحديجرميةماظؿفربماظؽؿرطل

حلـنيماحملؿديمبقاديعؽاصقةماٌكدراتمبنيماظؼاغقنماٌصريمواظؼاغقنماظدوظل

سؿرومربؿدمسابدؼـجرائؿماظغشميفمزؾماظؼاغقن

ضقاءماظدؼـمحلـاظؾصؿات



سؾدمايؿقدماظشقاربلاوجفماظطعـمباظـؼضميفمتلؾبماالحؽامماٌدغقةمواىـائقة

سؾدماظػؿاحمعرادعقدقسةمعرادمالحدثماحؽاممربؽؿةماظـؼضماىـائقةمواٌدغقة

ضدوريمسؾدماظػؿاحماظشفاويضقابطماظؿػؿقشميفماظؿشرؼعماٌصريمواٌؼارن

ضدوريمسؾدماظػؿاحماظشفاويعقدقسةمتشرؼعاتماظؼضاءماظعلؽري

ضدوريمسؾدماظػؿاحماظشفاويحفقةماالسرتافمطدظقؾماداغة

سؾدماظعزؼزمربؿقد_ربؿدمامحدمسابدؼـماىدؼدميفماظؼققدمواالوصاف

حامتمحلـمبؽاراصقلماالجراءاتماىـائقةموصؼماحدثماظؿعدؼالت

سؾدماظرمحـمربؿدمسؾؿماالجرامم

صفقؿةمطرؼؿمرزؼحاظؿصـقعمواىرمية

حاعدماظشرؼػجـاؼاتماٌؾاغل

جفادمربؿدماظربؼزاتاىرميةماٌـظؿة

صكريمايدؼـلاصقلماالجراءاتميفماىرائؿماالضؿصادؼة

شلانمصربيمطارعاىفقدماظعربقةمٌؽاصقةمجرميةماالرػاب

طاعؾماظلاعرائلضاغقنماظعؼقباتماظؾغدادي

حلنيماٌؤعـاالثؾاتمبؾؿقررات

ػقـؿمصاحلمذفابجرميةماالرػابمودؾؾمعؽاصقؿفاميفماظؿشرؼعاتماىزائقةماٌؼارغة

اطرممغشاتمابراػقؿايدودماظؼاغقغقةمظلؾطةماظؼاضلماىـائلميفمتؼدؼرماظعؼقبة

رذقدمساظلماظؽقالغلعلاظؽمضاغقنماظعؼقبات

سؾاسمايليناظؼلؿماظعام/ذرحمضاغقنماظعؼقباتم



ربؿدمسؾلمدؽقؽرضاغقنماغشاءماحملاطؿماالضؿصادؼة

طاعؾماظلاعرائل/سؾاسمايلينماعـماظدوظة_ماظػؼفماىـائلميفمضراراتمرباطؿماظؿؿققزماٌدغقةماظعلؽرؼةم

سدغانماظدوريسؾؿماظعؼابموععؿؾةماٌذغؾني

سؾدماظلؿارماىؿقؾلاٌػفقمماظلؾقؿمظالصراجماظشررلمواظؿشرؼعماىـائلماظعراضل

خرييماظعؿرياالحداثميفماظؿشرؼعماىـائلماظعراضل

عدؼرؼةمععفدماظطبماظعدظلتعؾقؿاتمرؾقةمسدظقة

اظشقخمجاللمايـػلعؼدعاتماىـقحميفمحقاةماالحداث

سؾدماظؾطقػمامحداظؿقؼقؼماىـائلماظػين

ربؿدمسؾلماظلاملادسماظؿشرؼعماىـائلميفماالدالم

اجملؾةماظؼضائقةضاغقنماظعؼقبات

اجملؾةماظؼضائقة1955مظلـةم44ضاغقنماالحداثمرضؿم

دؾؿانمسؾقداظؼلؿماىـائل/اٌكؿارمعـمضضاءمربؽؿةماظؿؿققزماالهادؼةم

ربؿدمغقريمطازؿذرحمضاغقنماظعؼقبات

رؼؽانمابراػقؿاظـػسمواظؼاغقن

حلـمسشؿاوي/مربؿدمسؾدماظقػابمدرادةمتطؾقؼقةمسؾكمجرميةماظـار/دورماظصقػميفمادارةماالزعاتم

طؿالمجابرماظؾـدرضضاءماالحداثميفماظعراق

وزارةماظعدل1974ضاغقنماالجراءاتماىـائقةمظلـةم

داعلماظـصراوياٌؾادىماظعاعةميفمضاغقنماظعؼقبات



شاظبماظداودياظعام/ذرحمضاغقنماظعؼقباتماظعراضلم

محقدماظلعديجرائؿماالسؿداءمسؾكماالعقال

سؾلماظلؿاكاٌقدقسةماىـائقةميفماظؼضاءماىـائلماظعراضل

صكريمسؾدماظرزاقاًاص/ذرحمضاغقنماظعؼقباتم

واثؾةمداودماظلعديضاغقنماظعؼقباتماًاص

عاػرمسؾدمذقؼشاًاص/ذرحمضاغقنماظعؼقباتم

صكريمسؾدماظرزاقاىرائؿماالضؿصادؼة

ضاريمخؾقؾمربؿقداظعام/اظقجقزميفمذرحمضاغقنماظعؼقباتم

جقادماظرػقؿلاحؽامماظؾطالنميفمضاغقنماصقلماحملاطؿاتماىزائقة

صكريمسؾدمايلـمسؾلاٌرذدماظعؾؿلمظؾؿقؼؼ

ػشاممسؾدمايؿقدمصرجاصاباتماالدؾقةماظـارؼة

جقادماظرػقؿلاظؿؽققػماظؼاغقغلمظؾدسقىماىـائقة

دؾقؿانمسؾدماٌـعؿسؾؿماالجراممواىزاء

سدغانمامحدمبدراظـقابةماظعاعة

ابراػقؿماظدراجلجرميةماظعدوان

دؾطانماظشاوياصقلماظؿقؼقؼماالجراعل

مسريمساظقةاظؼلؿماظعام/ذرحمضاغقنماظعؼقباتم

ابراػقؿماظلقدمامحداالثؾاتماىـائل

اطرممغشاتمابراػقؿسؾؿماظـػسماىـائل



صكريمسؾدماظرزاقماًاص/ذرحمضاغقنماظعؼقباتم

جاللمثروتغظرؼةماىرميةماٌؿعدؼةماظؼصد

غزؼفمغعقؿمذالالدساوىماظؿزوؼرموادؿعؿالماٌزور

صؤادمرزقاالحؽامماىزائقةماظعاعة

عصطػكماظعقجلدروسميفماظعؾؿماىـائل

ضاريمخؾقؾمربؿقداظؾلقطميفمذرحمضاغقنماظعؼقباتماظؼلؿماظعام

غلرؼـمسؾدمايؿقدمغؾقفاظلفقنميفمعقزاغقةماظعداظةمواظؼاغقن

امحدمبفـللغظرؼةماالثؾاتميفماظػؼفماىـائلماالدالعل

حلنيماحملؿديمبقادياظقدائؾماظعؾؿقةمايدؼـةميفماالثؾاتماىـائل

سؾقدمصاحلماظؿؿقؿلاظؿقؼقؼماىـائلماظعؿؾل

سؾلمربؿدمجعػرضاغقنماظعؼقباتمواىرائؿ

اعريةمسدظلماعريجرميةماجفاضماياعؾميفماظؿؼـقاتماٌلؿكدعة

دؾقؿانمسؾدماٌـعؿاصقلماالجراءاتماىـائقة

مجعةمدعدونماظربقعلاٌرذدماظدسقىماىزائقةموتطؾقؼاتفا

ابراػقؿماٌشاػدياظؼلؿماىـائل/ماٌؾادىماظؼاغقغقةميفمضضاءمربؽؿةماظؿؿققزم

وصػلمربؿدمسؾلاظقجقزميفماظطبماظعدظل

ربؿقدمزطلممشساٌقدقسةماظعربقةمظالجؿفاداتماظؼضائقةماىزائقة

رعزيمرؼاضمسقضدؾطةماظؼاضلماىـائلميفمتؼرؼرماالدظة

عصطػكمربؿدماظدشقدياالثؾاتموخطةماظؾقثميفمجرائؿماظؼؿؾميفماظشرؼعةماالدالعقةمواظؼاغقنماىـائل



دعقدمربؿقدماظدؼباظؼؾضمواظؿػؿقش

اذرفمتقصقؼممشسماظدؼـايؿاؼةماىـائقةمظؾقرؼةماظشكصقةمعـماظقجفةماٌقضقسقة

ربابمسـرتماظلقدجرميةمتؾدؼدمعـؼقالتماظزوجقةمبنيماظشرؼعةمواظؼاغقنماظقصػل

اغقدـسمامحدماظددقضلضضائقةمتقضقعماظعؼقبةماىـائقة

سؾدماظعزؼزمربؿدمربلـاٌعاعؾةماظعؼابقةمظؾؿراةميفماظػؼفماالدالعلمواظؼاغقنماظقضعل

ربؿدممحادمعرػجاالدظةماىـائقةماٌادؼة

اذرفمتقصقؼممشسماظدؼـاظلقادةماظؿشرؼعقةمٌؽاصقةماالرػابموعدىماتػاضفامععماصقلماظشرسقةماىـائقة

عاعقنمدالعة(اظدساؼةماظؿفارؼةماظؽاذبة/بطاضاتماالئؿؿانم)االغرتغت/مادرتاتقفقةمعؽاصقةمجرائؿماظـصبماٌلؿقدثةم

ربؿدمابقماظـفاةاظدسقىماىـائقةموضتماظؿقؼقؼماىـائل

رارقمدرورجرائؿماظـشرمواالسالم

امحدماٌفدياظؿقؼقؼماىـائلماالبؿدائلموضؿاغاتماٌؿفؿمومحاؼؿفا

سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازياظدظقؾماىـائلمواظؿزوؼرميفمجرائؿماظؽؿؾققترمواالغرتغت

دعقدمربؿقدماظدؼبايؿاؼةماظؼاغقغقةمظؾؿعؿؼؾني

ربؿدمداعلماظشقااىرميةماٌـظؿةموصداػامسؾكماالغظؿةماظعؼابقة

اٌؿقظلمصاحلماظشاسرضاغقنماظعؼقباتماالسػائل

خاظدممحدمربؿدمايؿاديشلقؾماالعقالميفمضقءماالجرامماٌـظؿ

غاؼـيتمغاؼـمامحدماظددقضلتؽؾقػمعاعقرمضؾطمضضائلممبؾاذرةماجراءمهؼقؼميفماظؿشرؼعماٌصريمواٌؼارن

اداعةمامحدمذؿاتضاغقنماٌرورموالئقؿفماظؿـػقذؼةموصؼامالحدثماظؿعدؼالت

ربؿدممحادمعرػجاصقلماظؾقثمواظؿقؼقؼماىـائل



سارػمصؤادمصقصاحاظؿعؾقؼمسؾكمضاغقنماالحؽامماظعلؽرؼة

عصطػكمربؿدمسؾدماحمللـاظؼلؿماظعام/ماظعؼقبةماظـظامماىـائلماالدالعل

اداعةمامحدمذؿاتموضراراتفماظؿـػقذؼة1971مظلـةم109ضاغقنماظشررةمرضؿم

اذرفمتقصقؼممشسماظدؼـضاغقنمعؽاصقةمشلؾماالعقال

ضدريمسؾدماظػؿاحماظشفاويذرسقةماظؿقرؼاتموايدثماالجراعلماظؼائؿمواًطرماظلؾاقماظدائؿ

غائؾةمسادلمربؿدجرائؿمايادبماالظلماالضؿصادؼة

اٌؤمترماًاعسمظؾفؿعقةماٌصرؼةمظؾؼاغقنماىـائلاالصاقماىدؼدةمظؾعداظةماىـائقةميفمذبالماالحداث

طاعؾماظلعقدذرحمضاغقنماظعؼقباتماًاص

ابراػقؿمحاعدمرـطاوياٌقاجفةماظؿشرؼعقةمظغلؾماالعقالميفمعصر

ػدىمحاعدمضشؼقشاظؿؾقثمبالذعاعماظـقويميفمغطاقماظؼاغقنماىـائل

سؾدماظؽرؼؿمابقماظػؿقحدراداتميفمعـعماىرميةمواظعداظةماىـائقة

ػالظلمسؾدماظالهمامحدضاغقنماظعؼقباتموازعةمايادؾات

سؾدماظعزؼزمسابدماظالعلاظؿقؼقؼماالبؿدائلمواظـظامماالجراعلميفماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼة

عصطػكمراػراٌقاجفةماظؿشرؼعقةمظظاػرةمشلؾماالعقالماٌؿقصؾةمعـمجرائؿماٌكدرات

دعدممحادمصاحلماظؼؾائؾلحؼماجملينمسؾقفميفماظؼصاصمعـماىاغل

ضدريمسؾدماظػؿاحماظشفاوياالدؿداللماىـائلمواظؿؼـقاتماظػـقةم

حلينماىـدياظؼاغقنماىـائلماظضرؼيب

سابدمصاؼدمسؾدماظػؿاحاٌلؤوظقةماٌدغقةمسـمسرضمعاداةماظضقاؼاميفمودائؾماالسالم_غشرمصقرمضقاؼاماىرميةم

ربؿدمداعلماظشقااظلقادةماىـائقةميفمعقاجفةمشلقؾماالعقال



سؾدماٌـعؿمداملمذرفايؿاؼةماىـائقةظؾقؼميفماصؾماظرباءة

اٌؤمترماظلادسمظؾفؿعقةماٌصرؼةمظؾؼاغقنماىـائلعشؽالتماٌلؤوظقةماىـائقةميفمذبالماالضرارمباظؾقؽة

اذرفمرعضانمسؾدمايؿقددرادةمهؾقؾقةمعؼارغة/عؾداماظؿقؼقؼمسؾكمدرجؿنيم

دعقدمسؾلمحبققحماظـؼيبعؾدامتؼقدماحملؽؿةمحبدودماظدسقىماىـائقةم

سدظلمخؾقؾاظعقدموردماالسؿؾار

ربؿدماظشفاويايؿاؼةماىـائقةميرعةمايقاةماًاصة

دعقدمسؾدماظؾطقػمحلـايؿاؼةماىـائقةمظؾلرؼةماٌصرصقة

ػالظلمسؾدماظالهمامحدحفقةماٌكرجاتماظؽؿؾققترؼةميفماٌقادماىـائقة

اٌؿقظلمصاحلماظشاسراىرائؿماظيتمالجيقزمصقفامايؾسماالحؿقارل

سارػمصؤادمصقصاحاظقدقطميفماظؼضاءماظعلؽريموايؾقلماظؼاغقغقةمظؾؿشؽالتماظعؿؾقة

امحدمحلـنيصـماظدصقعميفماظضربمواىرح

مسريمسؾدماظغينجرائؿماالسؿداءمسؾكماٌال

ابراػقؿماظلقدمامحداذؽاالتماظؿـػقذميفماالحؽامماىـائقةمصؼفاموضضاءا

ابراػقؿماظلقدمامحداالرتؾاطماٌاديمواٌعـقيمبنيماىرائؿمصؼفاموضضاءا

دعدمامحدمربؿقدمدالعةعلرحماىرمية

ربؿدممحادمعرػجايؿاؼةماىـائقةمظؾطاضاتماالئؿؿانماٌؿغـطة

اعنيمامحدمايذؼػلايؿاؼةماىـائقةمظالثار

حلينماىـدياظؼاغقنماىـائلمظؾشرطات/اظؼاغقنماىـائلمظؾؿعاعالتماظؿفارؼةم

سادلمسؾدماٌـعؿذرحمجرائؿماًطػموجرائؿماظؼؾضمسؾكماظـاسمبدونموجفمحؼ



سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازيدؾطةماظـقابةماظعاعةميفمحػظماالوراقمواالعرمباالوجفمالضاعةماظدسقىماىـائقة

ربؿدمسؾدماظؾطقػجرميةمشلؾماالعقالموودائؾمعؽاصقؿفاميفماظؼاغقنماٌصري

ابراػقؿمحاعدمرـطاويايؿاؼةماىـائقةمالؼراداتماظدوظةمعـماظضرائبمسؾكماظدخؾ

عدحتمرعضانايؿاؼةماىـائقةمظشرفمواسؿؾارماظشكصقاتماظعاعة

اىؿعقةماٌصرؼةمظؾؼاغقنماىـائلحؼققماجملينمسؾقفميفماالجراءاتماىـائقة

امحدمسقضمباللضاسدةمادؿؾعادماالدظةماٌؿقصؾةمبطرقمشريمعشروسةميفماالجراءاتماىـائقةماٌؼارغة

ربؿدمسؾدماظؾطقػايؿاؼةماىـائقةمظالئؿؿانماٌصريف

سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازياظؿزوؼرميفمجرائؿماظؽؿؾقرتمواالغرتغت

عصطػكمربؿقدمسػقػلاٌلؤوظقةماىـائقةمسـماىرائؿماالغؿكابقةمظؾـاخؾنيمواٌرذقنيمورجالماالدارةم

امحدمصؿقلمدروراظـؼضميفماٌقادماىـائقة

ذبالدمداؼراظؿؼادممطلؾبمالغؼضاءماظدسقىماىـائقة

خاظدمممدوحمابراػقؿاىرائؿماٌعؾقعاتقة

خاظدممحدمربؿدمايؿاديجرميةمشلؾماالعقالميفمسصرماظعقٌة

ربؿقدمنقبمحليندروسميفماظؼاغقنماىـائلماظدوظل

ضدريمسؾدماظػؿاحماظشفاوياىرائؿماٌكؾةممبشروسقةماظلؾطةماظؿـػقذؼةميفماظؿشرؼعماٌصريمواٌؼارن

ربؿدماعنيماظروعلشلؾماالعقالميفماظؿشرؼعماٌصريمواظعربل

مسريمسؾدماظلؿقعماالودناٌلؤوظقةمسـمحقادثمودائؾماظـؼؾماظلرؼعمعـماظـاحقؿنيماىـائقةمواٌدغقة

صالحماظدؼـمصقزيعرطزؼةماظلؾطةماٌرطزؼة/مواضعماظلؾطةماظؿـػقذؼةميفمدداتريماظعاملم

ابراػقؿمحاعدمرـطاويذرحمضاغقنماالجراءاتماىـائقة



ربؿدماظغرؼاغلماٌربوكاالعرمحبػظماالوراقمواظـصقصماظؿشرؼعقةمواظؿعؾقؿاتماظؼضائقةمظؾـقاباتماظعاعةماٌـظؿةمظف

ربؿدمسؾدماظؾطقػعػفقمماجملينمسؾقفمعـماظـاحقةماىـائقة

امحدمحلاممرفايؿاؼةماىـائقةمالدؿالمماىقـاتماظقراثقةميفماىـسماظؾشري

سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازيجرميةمشلؾماالعقالمبنيماظقدائطماالظؽرتوغقةموغصقصماظؿشرؼع

حلينماىـديعؾدامالؼطؾمدمميفماالدالم

ربؿدمداعلماظشقااظقدارةمواظعداظةماىـائقةم

حلينماىـدياىـديميفمجرائؿماالجؿؿاساتماظعاعةمواٌظاػراتمواظؿفؿفر

اذرفمرعضانمسؾدمايؿقدسبقمبـاءمغظرؼةمساعةميؿاؼةماالدرةمجـائقا

اذرفمتقصقؼممشسماظدؼـاظؿقازنمبنيماظلؾطةموايرؼةمووجقبمتؼققدمدؾطةماظـقابةماظعاعةميفماظؿقؼقؼماالبؿدائل

سؾدماظؾادطمربؿدماىؿؾتؽـؾقجقاماياعضماظـقويميفمذبالماىرمية

ابراػقؿمربؿدمابراػقؿاٌعقارماٌـضؾطمظؾؿؿققزمبنيمارطانماىرميةموزروصفا

سؾلمسقضمحلـجرميةمذفادةماظزور

ابراػقؿمدقدمابراػقؿصؼفاموضضاءا/اظرباءمواالداغةميفمجرميةماالتالفم

رعضانمسؾدماهللمصابرعدىمجقازماسؿؾارماظؼؿؾمعاغعامعـمادؿقؼاقماٌعاشموايؼققماظؿاعقـقةماالخرى

ربؿدمرضامحلنيذرحمتعدؼالتمضاغقنماظعؼقباتماًاصةمجبرائؿماظـشر

ابرماػقؿمحاعدمرـطاويذرحمتعدؼالتمضاغقنماالجراءاتماىـائقةماًاصمبايؾسماالحؿقارل

اذرفمتقصقؼممشسماظدؼـاظصقاصةموايؿاؼةماىـائقةمظؾققاةماًاصة

ػالظلمسؾدماظالهمامحداظؿزامماظشاػدمبالسالمميفماىرائؿماٌعؾقعاتقة

سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازياظؿفارةماالظؽرتوغقةميفماظؼاغقنماظعربلماظـؿقذجلمٌؽاصقةمجرائؿماظؽؿؾققترمواالغرتغت



ربابمسـرتماظلقداظظروفماظػلققظقجقةماًاصةمباٌراةمواثرػامسؾكماىرميةمواظعؼاب

عظفرمصرشؾلمسؾلمربؿدجرائؿماظؾقرصة/ايؿاؼةماىـائقةمظؾـؼةميفمدققمراسماٌالم

ضاريمخؾقؾمربؿقداحملؽؿةماىـائقةماظدوظقة

دعدؼةمربؿدمطازؿاالدؿػزاز

سؾدماظػؿاجمخضراظؿعزؼزمواالواػاتماىـائقةماٌعاصرة

اٌـظؿةماظدوظقةماظعربقةمظؾدصاعماالجؿؿاسلزاػرةمتعارلماٌلؽرات

ربؿدمعصؾاحعؾادىمضاغقنماالجراءاتماىـائقة

امحدمسؾدمايؽقؿمسـؿان(اظؿقضقػ)احؽامموضقابطمايؾسماالحؿقارلم

سؾدماظرمحـماظلقدمضرعانعلاػؿةماظؾـقكميفمعؽاصقةمشلؾماالعقال

جدؼعمصفدماظػقؾةعؽاصقةمسؿؾقاتمشلقؾماالعقالماٌصرصقة

خاظدممحديمؼقدػذرحماحؽامماظشقؽمواؼصالماالعاغة

سؾدماظػؿاحمدؾقؿانادؿكدامماظشقؽموعشؽالتفماظعؿؾقةموحؾقهلا

سؾدماالعريمحلـاالصراجماظشررلميفماظعراق

ربؿقدمدؾقؿانضاغقنماظطػقظةماىاسبة

ربؿدمسزؼزعػفقمماظدظقؾماٌاديميفماجملالماظؼاغقغلمواظػين

حلنيمحفقؾحؼققماالغلانمواظؼاغقنماىـائل

رارقمضادؿمحرباظدظقؾماظؼاغقغل

وصػلمربؿدمسؾلاظطبماظعدظل

ربؿدمسؾلمصقـقذرحمجرميةماداءةماالعاغةمواالخؿالس



حلينمضؿرايؿاؼةماىـائقةمظؾقؼققماالدادقة

امحدمابقماظروسجرائؿماظؼؿؾمواىرحمواظضربمواسطاءماٌقادماظضارةمعـماظقجفةماظؼاغقغقةمواظػـقة

وظقاممبارؼـزمسؾؿماظـػسماظؿفرؼيب

جرجسمؼقدػمرعؿةعؽاغةماظرطـماٌعـقيميفماىرائؿماالضؿصادؼة

سؾلمامحدمسؾدحؼماًصقصقةميفماظؼاغقنماىـائل

سؾلمربؿدمجعػرداءماىرميةمدقادةماظقضاؼةمواظعالج

صرجمصاحلماهلرؼشلاظـظؿماظعؼابقة

امحدمذقضلمابقمخطقةاالحؽامماىـائقةماظغقابقة

سؾدماظػؿاحمعراداصقلماسؿالماظـقاباتمواظؿقؼقؼماظعؿؾل

عصعبماهلاديمبؽرماالدؾابماٌاغعةمعـماٌلؤوظقةماىـائقة

ػـريمرؼاضمناذجمعـماالحؽامماىـائقة

بدويمحـاجرائؿماٌطؾقسات

داعلممجقؾماظػقاضرصعماٌلؤوظقةماىـائقةميفمادؾابماالباحة

راظبمغقرماظشرععلؤوظقةماظصقدظلماىـائقة

ػـريمرؼاضاذفرماظؼضاؼاماظؽربى

ػـريمرؼاضاذفؾرماالحؽامماظددؿقرؼةمواىـائقة

سؾلمربؿدمجعػرمحاؼةماالحداثماٌكاظػنيمظؾؼاغقنمواٌعرضنيمًطرماالسبراف

عقدكمعلعقدضؾقلماظدظقؾماظعؾؿلماعامماظؼضاءماىـائل

سؾدمايؽؿمصقدهربؽؿةماىـاؼات



رفمزاطلمصايفضاغقنماظعؼقباتماًاص

رؤوفمسؾقداظلؾؾقةماىـائقة

ودقؿمحلامماظدؼـعؽاصقةمشلؾماالعقال

اطرممغشاتمابراػقؿاظؼقاسدماظعاعةميفمضاغقنماظعؼقباتماٌؼارن

سؾدمايؽقؿمذغقنايؿاؼةماىـائقةمظؾقرؼاتماظػردؼة

امحدمربؿقدمخؾقؾاىرميةماٌـظؿةماالرػابموشلقؾماالعقال

راظبمغقرماظشرعاىرميةماظضرؼؾقة

ربؿدمسؾلمدؽقؽرماظقجقزميفمجرائؿماظؾقؽة

عدحتمرعضانجرائؿماالرػاب

صارسمربؿدمسؿراناظلقادةماظؿشرؼعقةميؿاؼةماظؾقؽةميفمعصرموضطرمودورماالعؿماٌؿقدةميفممحاؼؿفا

ابراػقؿمرعضانمسطاؼاصردؼةماظعؼقبةمواثرػاميفماظػؼفماالدالعل

سؾدمايؽؿمصقدهاظدصعمبعدممجقازماظـظرماظدسقىماىـائقةمظلابؼةماظػصؾمصقفا

امحدمصؿقلمدروراظؼاغقنماىـائلماظددؿقري

شلانمرباحاظقجقزميفمضضاؼاماٌكدراتمواٌؤثراتماظعؼؾقةم

امحدمربؿدمابقمعصطػكاالرػابموعقاجفؿفمجـائقا

طاعؾماظلعقددراداتمجـائقةمععؿؼةميفماظػؼفمواظؼاغقنمواظؼضاءماٌؼارن

غلرؼـمسؾدمايؿقدمغؾقفاٌلؿقدثة/ماىرائؿماالضؿصادؼةماظؿؼؾقدؼةم

حاعدماظشرؼػذرحماظؿعدؼالتماىدؼدةميفمضاغقنماالجراءاتماىـائقةموضاغقنماظطعـمباظـؼض

شلانمرباحجرميةمتؾققضماالعقال



امحدمصؿقلمدروراظـؼضماىـائل

امحدمؼقدػماظلقؼؾةايؿاؼةماىـائقةمواالعـقةمظؾشاػد

عدحتمربؿدمابقمغصرزاػرةماظعـػميفماجملؿؿع

سؾدمايؿقدماظشقاربلاصدارماظشقؽ_ذرحمضاغقنماظعؼقباتميفمجرائؿماظـصبم

عزػرمجعػرمسؾقدذرحمضاغقنماىزاءماظعؿاغل

سؾدمايؿقدماٌـشاوياظطبماظشرسلمودورهماظػينميفمطشػماىرمية

اظقرديمبراػقؿلاظـظامماظؼاغقغلمظؾفرائؿماالغؿكابقة

خاظدمحاعدمعصطػكجرميةمشلؾماالعقال

امحدمربؿدمربؿقدايؿاؼةماىـائقةمظؾؿلؿفؾؽميفماظؼقاغنيماًاصة

سؾدماظعزؼزمدؾؿاناظؼرابةمواثرػامسؾكماىرميةمواظعؼقبة

حلنيمسؾلمذقروراظدظقؾماظطيبماظشرسلموعلرحماىرمية

امحدمحلامممتاماٌلؤوظقةماىـائقةمظؾفـددةماظقراثقة

حاعدمراذداحؽاممتػؿقشماٌلؽـ

سقضمربؿدمسقضاٌؾادىماظعاعةميفمضاغقنماالجراءاتماىـائقة

امحدمبلققغلمابقماظروساظطبماظشرسلموعلرحماىرميةمواظؾقثماىـائل

جـديمسؾدماٌؾؽمبؽاٌقدقسةماىـائقةم

امحدمبلققغلمابقماظروساظؿقؼقؼماىـائلمواظؿصرفمصقفمواالدظةماىـائقة

خاظدمسؾلمصاحلماىقـقيبايؿاؼةماىـائقةماًاصةمبلققماالوراقماٌاظقة

عصطػكماظعقجلاٌلؤوظقةماىـائقةميفماٌؤدلةماالضؿصادؼة



وداممامحدماظلؿروطاظؼرؼـةمواثرػاميفماثؾاتماىرمية

ربؿقدمنقبمحليناظؼلؿماظعام/ذرحمضاغقنماظعؼقباتم

سؾلمسؾدماظؼادرماظؼفقجلاظؼلؿماًاص/ضاغقنماظعؼقباتم

سؾلمسؾدماظؼادرماظؼفقجلاظعام/ذرحمضاغقنماظعؼقباتم

سؾدماًاظؼمربؿدحفقةماًربةميفماالثؾاتماىـائل

عصطػكمربؿدمعقدكاظؿقؼقؼماىـائلميفماىرائؿماالظؽرتوغقة

سؾدماهللمربؿقدمايؾقاىفقدماظدوظقةمواظعربقةمٌؽاصقةمجرميةمتؾققضماالعقال

حلـمصادقماٌرصػاوياٌرصػاويميفمضاغقنماالجراءاتماىـائقة

حلينمربؿقدمسؾدماظداؼؿاظؾصؿةماظقراثقةموعدىمحفقؿفاميفماالثؾات

ممدوحمخؾقؾماظؾقراىرائؿماظقاضعةمسؾكماالعقالميفمضاغقنماظعؼقباتماالعاراتلم

وائؾماغقرمبـدقحؼققماٌؿفؿميفماظعداظةماىـائقة

ربؿدمصؾقلمنؿ(اظـظرؼةماظعاعةمظؾفرمية)اظؼلؿماظعامم/ضاغقنماظعؼقباتم

طاعؾماظلعقدذرحمضاغقنماظعؼقباتماىرائؿماظقاضعةمسؾكماالغلان

خاظدمممدوحمابراػقؿصـماظؿقؼقؼماىـائلميفماىرائؿماالظؽرتوغقة

خاظدمربؿدمذعؾانعلؤوظقةماظطبماظشرسل

اذرفمعصطػكمتقصقؼاظـظرؼةماظعاعة/ذرحمضاغقنماالحؽامماظعلؽرؼةم

سؾدمايؾقؿمربؿدمعـصقراظؿشرؼعماىـائلماالدالعل

ممدوحمخؾقؾماظؾقراىرائؿماظقاضعةمسؾكماالذكاصميفمضاغقنماظعؼقباتماالعاراتل

اميـمغقافماهلقاوذةاىرميةماٌلؿققؾة



سؿرمصكريمايدؼـلحؼماٌؿفؿميفمرباطؿةمسادظة

ربؿدمسؾدماظؾطقػمصرجذرحمضاغقنماالجراءاتماىـائقةميفممجقعماالدؿدالالتمواظؿقؼقؼماالبؿدائل

سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازيسبقمصقاشةمغظرؼةمساعةميفمسؾؿماىرمية

سؾلمربؿدماٌؾقضنياظصؾحماىـائلمواثرهميفماظدسقىماظعاعة

جاللمطاؼدممخرةتعدؼؾماظلؾقك

امحدمتقصقؼمغقرماظدؼـغظؿمادارةماالزعات

حازممحلـماىؿؾايؿاؼةماىـائقةماٌقضقسقةمظعـاصرماظـؼؾماىقيمواٌائلمواظربيمعـماظؿعرؼضمظؾكطر

ربؿدمسؾلماظلاملمايؾيباىرائؿماظقاضعةمسؾكماالعقاظػلماظؼاغقنماٌؼارن

امحدماٌفدياٌقاجفةماىـائقةمىرائؿمشلؾماالعقال

عاؼؽؾمودؼعمبقاويبقتماظشرؼعةمواظؼاغقن/اظػعؾماظػاضحماظعؾينم

اؼفابمسؾدماٌطؾبجرائؿماالرػابمخارجقاموداخؾقاميفمضقءماظػؼفمواظؼضاء

سادلمسؾدماظعالمخراذلجرميةماظؿؾقثماظضقضائلموعقاضػماظػؼفماالدالعلمعـفا

عصؾحماظصاحلدراداتميفمسؾؿماالجؿؿاعماىـائلم

سادلمسؾدماظعالمخراذلجرميةماظؿعديمسؾكمحرعةماالدؼان

حاعدمدقدمربؿداالوارميفماظؾشرمطفرميةمعـظؿةمسابرةمايدود

ربؿدمظطػلمسؾدماظػؿاحاظؼاغقنماىـائلموادؿكداعاتماظؿؽـقظقجقامايققؼة

ربؿدمامحدمابقمزؼدارذاداتموتطؾقؼاتمسؿؾقةميفماظؿقؼقؼماىـائل

اعالمسؾدماظرزاقمعشاظلاظقجقزميفماظطبماظشرسل

امحدماٌفديايؾسماالحؿقارلمواالجراءاتماٌرتتؾةمسؾقف



امحدمضقاءماظدؼـمربؿدمخؾقؾاظظاػرةماالجراعقةمبنيماظػفؿمواظؿقؾقؾ

طاعؾمسؾقانماظزبقديسؾؿماظـػسماىـائل

اداعةمسؾدماٌـعؿمسؾلحظرموعؽاصقةمشلؾماالعقال

غقالمرارقماظعؾقدياىرائؿماٌادةمطقرؼةماظؿعؾريمسـماظػؽر

طرؼؿممخقسمعصؾاكاىرميةماٌشفقدة

سؾلمحلنيماًؾػاٌؾادىماظعاعة/اظقدقطميفمذرحمضاغقنماظعؼقباتم

وجديمذػقؼمصرجاىـاؼاتمواىـحماٌضرةمبؾقؽقعةمعـمجفةماًارجمواظداخؾ

ساعرمعرسلمحلـجرائؿماالرػابميفماظؼاغقنماىـائل

ربؿقدمسؾدماظعزؼزاالسرتاف

ربؿدمصؾقلمنؿاصقلمسؾؿماالجرامموسؾؿماظعؼاب

حامتمبؽارمحاؼةمحؼماٌؿفؿميفمرباطؿةمسادظة

اعريمصرجمؼقدػاىرميةماٌـظؿةمسربماظقرـقة

ربؿقدمسؾدمربفماظؼؾالوياظؿؽققػميفماٌقادماىـائقة

حلـمصادقماٌرصػاوياٌرصػاويميفمضاغقنماظعؼقبات

سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازياالحداثمواالغرتغت

ربؿدمسؾدماظقػابماًقظلاٌلؤوظقةماىـائقةمظالرؾاء

امحدمسؾدماظظاػردؾطةماظشررةميفمادؿقؼافماالذكاص

رعلقسمبفـاماظـظرؼةماظعاعةمظؾؼاغقنماىـائل

امحدمربؿدمبقغفادؾابماالباحةموادؾابمدبػقػماظعؼابميفماظؼاغقغنيماظؾقيبمواٌغربل



ربؿقدمداودمؼعؼقباٌػفقمماظؼاغقغلمظالرػاب

ربؿقدمصاحلماظعادظلعقدقسةماظؼاغقنماىـائلمظالرػاب

حاعدمدقدمربؿدجفازماالتفاممواظؿقؼقؼمباحملؽؿةماىـائقةماظدوظقةماظدائؿة

وجديمذػقؼمصرججرائؿماالعقالماظعاعة

حاعدماظشرؼػاظؿعؾقؼمسؾكمضاغقنماالجراءاتماىـائقة

ربؿدمسقدةماىؾقراىرائؿماظقاضعةمسؾكماعـماظدوظةموجرائؿماالرػاب

ذبديمربؿقدمرببمحاصظايؾسماالحؿقارلم

اؼفابمسؾدماٌطؾباظشفادةماظزور

سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازياىرائؿماٌلؿقدثةميفمغطاقمتؽـقظقجقاماالتصاالتمايدؼـة

صربيمربؿقدماظراسلجرائؿماظؼؿؾماظضربمواىرح

جاععةمغاؼػعؽاصقةماالوارمباالذكاصمواالسضاءماظؾشرؼة

سؾدماظػؿاحمدؾقؿانعؽاصقةمشلؾماالعقال

داعحمدقدمامحدمضاغقنماظعؼقباتمواالجراءاتماىـائقة/اٌدوغةماىـائقةم

عاجدمداملماظدراوذةددماظذرائعميفمجرائؿماظؼؿؾ

شلانمرباحاظقجقزميفماظعػقمسـماالسؿالماىرعقة

حلنيمذقروراالدؾقةماظـارؼةميفماظطبماظشرسل

سؾدماظػؿاحمسؾدماظداؼؿمسؾلجرميةمخطػماالرػالمواالثارماٌرتتؾةمسؾقفا

عصطػكمسؾدماظػؿاحمظؾـةجرميةماجفاضمايقاعؾ

اداعةمرعضانماظعؿرياالصاباتمعـماظقجفةماظطؾقةماظشرسقة



ناةمجرجسمجدسقنجرائؿماالحداثميفماظؼاغقنماظدوظلمواظداخؾل

ضقاءمسؾدماهللمسؾقدجرائؿماالغؿكابات

سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازيعؽاصقةمجرائؿماظؽؿؾققترمواالغرتغتميفماظؼاغقنماظعربلماظـؿقذجل

ضدريمسؾدماظػؿاحماظشفاويعلرحماىرميةموايدثماالجراعل

ربؿقدمصاحلماظعادظلعقدقسةممحاؼةماظؾقؽة

سصاممسػقػلمسؾدماظؾصريازعةماظشرسقةماىـائقةموودائؾمسالجفا

ذقضلماظلقداظؿعلػميفمادؿعؿالمايؼ

داعحمربؿدمسؾدمايؽؿمايؿاؼةماىـائقةمظؾطاضاتماالئؿؿان

امحدمصؿقلمدروراٌقاجفةماظؼاغقغقةمظالرػاب

ربؿدمسؾدمايؿقدمعؽلمحفقةماالعرمبانمالوجفمالضاعةماظدسقىماىـائقةم

سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازياٌعاعؾةماىـائقةمواالجؿؿاسقةمظالرػالم

امحدمربؿدمبقغفمتعددماىرائؿمواثرهميفماظعؼقباتم

دعديمامساسقؾماظربزنلاٌشاطؾماظؼاغقغقةماظـامجفمسـمتؽـقظقجقاماالنابماىدؼدهم

سدظلمخؾقؾجرميةماظلرضةم

ربؿدمامحدماٌشفداغلماصقلمسؾؿلماالجراممواظعؼابم

سؾلمسقضمحلـجرميةماظؿفرؼبماظؽؿرطلم

ربؿقدمنقبمحلينجرائؿماالسؿداءمسؾكماالعقالم

سدظلماعريمخاظداىاععميفماالرذاداتماظعؿؾقةمالجراءاتماظدساوىماىـائقةم

وجديمذػقؼمصرجاٌذطراتميفمادؾابماالباحفمواعؿـاعماظعؼابم



ربؿقدمابراػقؿمغطاقمايؿاؼةماىـائقةمظؾؿقؤسمعـمذػائفؿمواٌشقػنيمخؾؼقام

ربؿدمسؾلمضطبماىرائؿماٌلؿقدثةموررقمعقاجفؿفا

سؾلمربؿدمجعػرضاغقنماظعؼقباتماظؼلؿماًاصم

حلنيمسؾدماظصاحبمجرائؿماالسؿداءمسؾكمحؼماالغلانميفماظؿؽاعؾماىلديم

حلاممربؿدمداعلاٌلاػؿةماظؿؾعقةميفماظؼاغقنماىـائلم

غلرؼـمسؾدمايؿقدمغؾقفاجملرمماٌعـقي

مسريمربؿدمسؾدماظغيناالحؽامماظؼاغقغقةماالجرائقةمواٌقضقسقة/جرائؿماٌكدراتم

عدحيةمامحدمسؾادةاظعـػمضدماٌراة

سدظلمخؾقؾاظصقغماظؼاغقغقةميفماٌقادماىـائقة

حؾقبمبقظسمطريوزاهلقؽةماالتفاعقة

مسريمساظقةضقةماظؼضقةماٌؼضقة

ػاغلمربؿدمطاعؾاظعؼقبةميفماظؿشرؼعماىـائلماالدالعل

اؼفابمسؾدماٌطؾبحؼماظدصاعماعامماظؼضاءماىـائل

سؾلمربؿدمجعػرضاغقنماظعؼقبات

عصطػكمؼقدػايؿاؼةماظؼاغقغقةمظؾؿقاطؿةماىـائقة

عصطػكمربؿدمعقدكاالرػابماالظؽرتوغل

راضلمسؾدماٌعطلاالثارماالضؿصادؼةميقادثماٌرور

سصاممسػقػلمسؾدماظؾصريوزئةماظعؼقبة

مسريمساظقةاٌدخؾمظدرادةمجرائؿماالسؿالماٌاظقةمواظؿفارؼة



اعريمصرجمؼقدػاىرائؿماٌعؾقعاتقةمسؾكمذؾؽةماالغرتغت

اداعةمذاػنياٌقدقسةماظذػؾقةميفماظطعـميفماالحؽامماىـائقةم

رعزيمرؼاضمسقضايؼققماظددؿقرؼةميفمضاغقنماالجراءاتماىـائقة

عػؿاحمربؿدمايؿاؼةماٌدغقةمواىـائقةمظؾفـني

ابراػقؿمربؿقدماظؾؾرييايؿاؼةماىـائقةمالعـماظدوظة

دؾقؿانمسؾدماٌـعؿاظـظرؼةماظعاعةمظؼاغقنماظعؼقبات

سؾدماظؼادرماظشقكؾلجرميةماالحؿقال

ربؿقدمسؾدماظعزؼزاالجراء_االذن/ماظؿػؿقشم

ربؿدماعنيماظروعلاىرميةماٌـظؿة

سؾلمربؿدمجعػرصؾلػةماظعؼقباتميفماظؼاغقنمواظشرعماالدالعل

دقدمامحدمربؿقداظـؼضماىزئلمظالحؽام

باللماعنيمزؼـماظدؼـجرائؿمغظؿماٌعاىةماالظقةمظؾؾقاغات

وجديمذػقؼمصرجروائعماٌراصعاتمواٌذطراتمسؾكماظؼلؿماظعامميفمضاغقنماظعؼقبات

سؿرمسقلكماظػؼلاٌرجعميفمضقابطمتلؾقبماالحؽامماىـائقة

سؾلمسقضمحلـجرميةماظؾالغماظؽاذب

بقارماعقؾمرقبقااٌؾادىماالدادقةمالدشامماظعؼقباتميفماالجؿفادماىزائلماظؾؾـاغل

سؾدماظقػابمسؾدماهللجرائؿماالخؿطافم

ربؿدمحؽقؿمحلنيمايؽقؿصـماالتصالماالعينموتؼارؼرماظؿقؼقؼاتماالعـقة

سؾدماظـيبمربؿدمربؿقدعدىمجقازماطراهماٌؿفؿميؿؾفمسؾكماالسرتاف



عصطػكمؼقدػايؿاؼةماظؼاغقغقةمظؾؿؿفؿميفمعرحؾةماظؿقؼقؼ

دؾقؿانمسؾدماٌـعؿاصقلمسؾؿماالجراممواىزاء

سدظلمخؾقؾاظدصقعماىقػرؼةميفماٌقادماىـائقةم

ذفادمػابقؾماظربذاوياظشفادةماظزورمعـماظـاحقؿنيماظؼاغقغقةمواظعؿؾقةم

عصطػكمؼقدػاظؿـػقذماىـائلم

بقداظلمربؿدمذرحمجرائؿماظغشميفمبقعماظلؾعمواظؿدظقسميفماٌقادماظغذائقةمواظطؾقةم

مسريمسؾدماظغينعؾادىمعؽاصقةماٌكدراتمماالدعانمواٌؽاصقةم

اميـمحلنيماظعرميلماٌلؤظقةماىزائقةمسـمجرائؿماظشقؽم

صؤادمذاطرمساملماىرميةموضائعموررائػم

حلـنيماحملؿديمبقاديماًطرماىـائلموعقاجفؿفمتاثقؿاموورميام

امحدمحلاممرفمتعربضماظغريمظؾكطرميفماظؼاغقنماىـائلم

جاععةمغاؼػجرائؿماالحؿقالمواالجرامماٌـظؿم

اداعةمامحدمذؿاتاظؿعؾقؿاتماظعاعةمظؾـقاباتميفماٌلائؾماىـائقةم

مسريمسؾدماظغينذرحمضاغقنمعؽاصقةماٌكدراتمواٌقثراتماظعؼؾقةماظؽقؼيتم

ربؿدمحؽقؿمحلنيمايؽقؿاظـظرؼةماظعاعفمظؾصؾحموتطؾقؼاتفاميفماٌقادماىـائقةم

غزؼفمغعقؿمذالالدساوىمجرائؿماظؼؿؾ

ربؿقدمسؾدماظعزؼزاٌرذدميفماٌشؽالتماالجرائقةيفماٌلائؾماىـائقة

سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازيعؽاصقةمجرائؿماظؽؿؾققترمواالغرتغتميفماظؼاغقنماظعربلماظـؿقذجل

ربؿدمزطلمابقمساعرضاغقنماظعؼقباتماًاص



سارفمزؼدماظزؼـضقاغنيموغصقصماظعؼقباتميفمظؾـان

سؾدماهللمبـمسؾدماظعزؼزماظققدػاظؿدابريماجملؿؿعةمطؾدائؾمظؾعؼقباتماظلاظؾةمظؾقرؼة

سؾدماظرمحـمربؿدماظعقلقي(دصاساموػفقعا)ايربماظـػلقةمواظدسائقةم

سقلكماظعؿريصؼفماظعؼقباتميفماظشرؼعةماالدالعقة

عصطػكمؼقدػاظؿؼادمماىـائلمواثرهماالجرائلمواٌقضقسل

جاععةمغاؼػماظعربقةتطقؼرماغظؿةماظعداظةماىـائقةميفمعقاجفةماالرػاب

امحدمربؿدمبقغفدورماظؼاضلميفمدبػقػماظعؼقباتميفمضاغقنماظعؼقباتماظؾقيبمواظؼاغقنماىـائلماٌغربل

غشاتمبففتمايـػل2000محؿكمسامم1998اٌلؿقدثميفماحؽاممربؽؿةماظـؼضماىـائقةمعـمسامم

ابراػقؿمدقدمامحداظرباءةمواالداغةيفمجرميةماالتالفمصؼفاموضضاءا

سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازي(االغرتغت)عؾادىماالجراءاتماىـائقةميفمجرائؿماظؽؿؾققترم

ربؿدمصؿقلمسؾداالرػابمواٌكدرات

اٌؿقظلمصاحلماظشاسرجرائؿماٌكاظػات

امحدمسؾدماظؾطقػماظػؼلاظدوظةموحؼققمضقاؼاماىرمية

امحدمسؾدماظؾطقػماظػؼلاىاغلمواجملينمسؾقفموحؼققمضقاؼاماىرمية

امحدمسؾدماظؾطقػماظػؼلاظـقابةماظعاعةموحؼققمضقاؼاماىرمية

امحدمسؾدماظؾطقػماظػؼلاجفزةماظعداظةماىـائقةموحؼققمضقاؼاماىرمية

امحدمسؾدماظؾطقػماظػؼلاظؼضاءماىـائلموحؼققمضقاؼاماىرمية

ربؿدمربدهجرائؿماظشقؽ

بدويمعرسباظؼضاءماظعلؽري



صفؿلمربؿقدمذؽريعقدقسةماظؼضاءماظربؼطاغل

اظلقدمسؾلمذؿااٌكؿؾلقنمعـماٌالماظعام

غفكماظؼاررجلجرميةماالشؿصابميفمضقءماظشرؼعةماالدالعقةمواظؼاغقنماظقضعل

ؼقدػمعؿقظلمؼقدػاالدارةمباٌؾادرةمظؾقضاؼةمعـماىرمية

نقؾةمزطلاالتفاممواظؿقؼقؼمبنيمغظاعلماىؿعموصؽماالرتؾاط

امحدمسؾدماظؾطقػماظػؼلوضاؼةماالغلانمعـماظقضقعمضققةمظؾفرمية

رعلقسمبفـامسؾؿماظقضاؼةمواظؿؼقؼؿماالدؾقبماالعـؾمٌؽاصقةماالجرام

جاععةمغاؼػماظعربقةاالدؿكدامماظشرسلمواظؼاغقغلمظؾقدائؾمايدؼـةميفماظؿقؼقؼماىـائل

مسريمربؿدمسؾدماظغين(اٌقادماٌلؿكدعةميفمصـعفا_اٌؤثراتماظعؼؾقةم_اٌقادماٌكدرة)اٌكدراتم

رجاءمربؿدمبقػاديصؽرةماظصػةميفماظدسقىماىـائقة

غعقؿمعغؾغبتفرؼبموؼؾققضماالعقال

سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازيجرائؿماظؽؿؾققترمواالغرتغتميفماظؿشرؼعاتماظعربقة

طؿالمسؾدماظقاحدماىقػرياصقلمعؾدامحرؼةماظؼاضلماىـائلميفمتؽقؼـمسؼقدتف

حلـمصادقماٌرصػاوياٌرصػاويميفماظؿقؼقؼماىـائل

ظنيمصالحمعطرعقدقسةمضاغقنماظعؼقباتماظعاممواًاص

سؾدماظؼادرمربؿدماظؼقللاظؿقؼقؼماىـائلماظلري

ربؿقدمامحدمرفايؿاؼةماىـائقةمظؾؾقؽةمعـماظؿؾقث

رعلقسمبفـاماجملرمم

طاعؾماظلعقدذرحماالحؽامماظعاعةميفمضاغقنماظعؼقبات



سؿرمصكريمايدؼـلورؼؿماظؿعلػميفمادؿعؿالمايؼ

ربؿدسؾدماظؾطقػمصرجدؾطةماظؼاضلميفمهرؼؽماظدسقىماىـائقة

حاعدمراذداالدؿعؿالماٌشروعمظؾؼقةميفماظؼاغقنماىـائل

برطاتماظـؿرماٌفقداتجغراصقاماىرمية

ربؿدممحادماهلقيتاظؿؽـقظقجقامايدؼـةمواظؼاغقنماىـائل

سؾاسمربؿقدمعؽلجـائلموتـاعلماىرائؿماالخالضقةماٌعاصرة_اًؾريماظـػللم

صرجمسؾقاغلمػؾقؾاظدصقعماعامماظؼضاءماىـائل

اؼفابمسؾدماٌطؾبضاغقنماالجراءاتماىـائقة_اٌقدقسةماىـائقةمايدؼـةم

اؼفابمسؾدماٌطؾباظدصقعماىـائقة_اٌقدقسةماىـائقةمايدؼـةم

اظلقدمخؾػمربؿدضضاءماٌكدرات

ابراػقؿمسؾدماًاظؼاٌقدقسةماظشاعؾةيفمجرائؿماالدابماظعاعة

ربؿقدمسؾدمربفمربؿداٌلؤوظقةماىـائقةمظؾصقدظل

حلقؾفمربلماظدؼـضؿاغاتماٌشؿؾفمصقفماثـاءماظؿقرؼاتماالوظقة

سؾدماظداؼؿمسؾلم/مسؾدماظػؿاحمبفقجمجرميةماشؿصابماالغاث

صاؼزماظلقدماظؾؿلاوياظدصقعماظؼاغقغقةمواٌشؽالتماظؼضائقة

سؾدمايؿقدماٌـشاويجرائؿماٌكدراتمبنيماظشرؼعةمواظؼاغقنم

ؼقدػمجقاديحدودمدؾطةماظؼاضلماىـائلميفمتؼدؼؿماظعؼقبة

خاظدمدعقدمسؾقداظشررةماجملؿؿعقة

صكريمسؾدماظرزاقمايدؼـلاالسذارماظؼاغقغقةماٌكػػةمظؾعؼقبة



صكريمسؾدماظرزاقمايدؼـلاظـظرؼةماظعاعةمظالسذارماظؼاغقغقةماٌعػقةمعـماظعؼاب

جاللماىابرياظطبماظشرسلماظؼضائل

سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازياصقلماظؿقؼقؼماىـائلمواظؿادؼيب

سؾدماظـيبمربؿدمربؿقدمابقماظعقـنيايؿاؼةماىـائقةمظؾفـني

ربؿدمصاروقمسؾدماظردقلايؿاؼةماىـائقةمظؾقرصةماالوراقماٌاظقة

ضاريمخؾقؾمربؿقداظؾلقطميفمذرحمضاغقنماظعؼقباتماظؼلؿماظعام

خاظدمممدوحمابراػقؿاىرائؿماٌعؾقعاتقة

طازؿمسؾدمجادؿمجربعؽاصقةماالرػابميفماظؿشرؼعماظعراضل

ربؿدمامحدمشاٍاالرارماظؼاغقغلمظؾرذقةمسربماظقرـقة

سصؿتمسدظلاالسالمماالعين

ؼادرماالعريمصاروقاالسرتافماٌعػلمعـمسؼقبةماظرذقة

رارقمابراػقؿماظددقضلاظؾصؿاتمواثرػاميفماالثؾاتماىـائل

اعاممحلاغنيمخؾقؾسبقماتػاقمدوظلمظؿعرؼػماالرػاب

ؼقدػممجعةمؼقدػاٌلؤوظقةماىـائقةمسـماخطاءماالرؾاء

ربؿدمسؾاسممحقديماظزبقديضؿاغاتماٌؿفؿماظعلؽريميفمعرحؾةماحملاطؿة

امحدمحلينمامحدمحاؼةماظشعقرماظشكصلمظؾؿقؽقممسؾقفميفمعرحؾةمتـػقذماظعؼقبة

سؿرمداملاظؼلؿماظعام/ذرحمضاغقنماظعؼقباتماٌصري

صقزؼةمسؾدماظلؿارذرحمضاغقنماالجراءاتماىـائقةموصؼامالحدثماظؿعدؼالت

ربؿدمدالعةماظرواذدةمدرادةمعؼارغة,,اثرمضقاغنيمعؽاصقةماالرػابمسؾكمايرؼةماظشكصقةم



سؾلمسؾدماظؼادرماظؼفقجلاصقلمسؾؿلماالجراممواظعؼابم

عاػرمسؾدماجملقدمسؾقداظعػقمسـماظعؼقبةميفمضقءماظشرؼعةماالدالعقةمواظؼاغقنماظقضعل

خاظدمسؾدماظػؿاحمربؿدضاغقنماظعؼقباتماظؾقرؼين

ربؿدمربؿقدماظشـاويجرميةماظـصب

حاعدمدقدمربؿدمحاعدعؽؿبماٌدسلماظعاممباحملؽؿةماىـائقةماظدوظقة

اؼفابمسؾدماٌطؾبجرائؿماظعرض

اؼفابمسؾدماٌطؾبايؽؿماىـائل

صاؼزماظلقدماظؾؿلاوياىـقةماٌؾاذرة

ذبديمسؾدماظؽرؼؿمامحدماٌؽلجرائؿماالحداثموررقمععاىؿفا

حلاممسؾلمسؾدماًاظؼاٌلؤومظقةمواظعؼابمسؾكمجرائؿمايرب

ربؿدمسؾدماظرحقؿمايؿاؼةماىـائقةميفمذباالتماظطاضةماظـقوؼةماظلؾؿقة

سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازيعؽاصقةمجرائؿماظؽؿؾققترمواالغرتغتميفماظؼاغقنماظعربلماظـؿقذجل

ػشاممربؿدمذباػدماظؼاضلماالعؿـاعمسـمسالجماٌرؼض

سصاممامحدمسطقةايؽؿماىـائلمواثرهميفمايدمعـمحرؼةماظؼاضلماٌدغل

ربؿدمابراػقؿمدروؼشاٌقاجفةماظؿشرؼعقةمىرائؿماالرػاب

غقصؾمسؾلمسؾدماهللحبقثميفماظؼاغقنماىـائلماٌؼارن

ابراػقؿمرصعتماىؿالاثرماالذرتاكميفماىـاؼةمسؾكماظـػس

ربؿقدمربؿدمسؾدماظعزؼزجرائؿماظؿلعريماىربي

سؿارمبادؾمجادؿجرميةمشلؾماالعقالميفماظؼاغقنماظعراضل



سؾدمايؿقدماٌـشاويجرائؿماظؼذفمواظلبمواصشاءماالدرار

ؼقدػمحلـمؼقدػاىرائؿماظدوظقةمظالغرتغت

حلاممسؾلمسؾدماًاظؼاٌلؤوظقةمواظعؼابمسؾكمجرائؿمايرب

سؾلمسدغانماظػقؾاظؼضاءماظعلؽريميفماظقرـماظعربل

صربيماظراسلخقاغةماالعاغةمصؼفاموضضاءا

صؿققةمسؾدمغاصرايدمعـماظضؿاغاتماالجرائقةمظؾؿؿفؿنيمباىرائؿماالرػابقة

امحدمضقاءماظدؼـمربؿدمخؾقؾعشروسقةماظدظقؾميفماٌقادماىـائقة

حاعدماظشرؼػجرائؿماظشقؽ

سؿرمابقماظػؿقحمايؿاعلاالوارمباالسضاءماظؾشرؼةمبنيماظقاضعمواظؼاغقن

عـريمبقمرؼشةاٌلؤوظقةماىـائقةمظؾقدطاءماٌاظقنيميفمسؿؾقاتماظؾقرصة

ؼسمسؿرمؼقدػ1991ذرحمضاغقنماالجراءاتماىـائقةمظلـةم

سؾلمجؾارمذاللاٌؾادىماظعاعةميفمضاغقنماظعؼقبات

صالحماظدؼـممجالماظدؼـاظطعـميفماظؿقرؼاتمواجراءاتماظضؾط

حلامماظدؼـماالمحداٌعنيميفماالعؿقانمواظؿؿرؼـ

ؼقدػمحلـمؼقدػاىرميةماٌـظؿةماظدوظقةمواالرػابماظدوظل

ابراػقؿمدقدمامحدغظرةميفمعؽاصقةماالرػاب

سؾدماظرمحـمربؿدماظعقلقيجـقحماظشؾابماٌعاصر

اؼفابمسؾدماٌطؾبتػؿقشماالذكاصمواالعاطـ

سؾدماظؼادرمزػريماظـؼقزياٌػفقمماظؼاغقغلمىرائؿماالرػابماظداخؾلمواظدوظل



ربروسمغصارماهلقيتاظـظرؼةماظعاعةمظؾفرائؿماالجؿؿاسقة

ابراػقؿمذاطرمربؿقدجرائؿماالسؿداءمسؾكماعـماظدوظةمعـماظداخؾمواًارج

ربؿدمسؾلمصقـقذرحمجرميةماصدارمذقؽمبدونمرصقد

سادلمسؾدماظعالمخراذلضقابطماظؿقريمواالدؿداللمسـماىرائؿميفماظػؼفماالدالعلمواظؼاغقنماظقضعل

ادرؼسمسؾدماىقادمسؾدماهللضؿاغاتماٌشؿؾفمصقفميفمعرحؾةماالدؿدالل

راعلمعؿقظلماظؼاضلاظقدارةميفماظؼاغقنماىـائلماالجرائلماٌؼارن

ربقعمربؿدماظزػاوياىـحمخطقةمخبطقة

امحدمضقاءماظدؼـمربؿدمخؾقؾادارةماالزعةماالعـقة

ابراػقؿمدقدمامحدغظرةميفمبعضماظقاتمسؿؾماحملؽؿةماىـائقةماظدوظقة

ابراػقؿمدقدمامحدعؽاصقةمشلقؾماالعقال

اميـمعصطػكماىؿؾاجراءماظؿفاربماظعؾؿقةمسؾكماالجـةماظؾشرؼةمبنيمايظرمواالباحة

ؼقدػمحلـمؼقدػجرميةمشلقؾماالعقالمباظطرقماظؿؼؾقدؼةسربمذؾؽاتماالغرتغتموبـقكماظقؼب

خؾقؾمحلنياىرائؿمواحملاطؿميفماظؼاغقنماظدوظلماىـائل

ربؿدمربؿقدماٌؽاوياىقاغبماالخالضقةمواالجؿؿاسقةمظؾفرائؿماٌعؾقعاتقة

حلـماطرممغشاتسؾؿماالغـروبقظقجقاماىـائل

طاعؾماظلعقدذرحمضاغقنماظعؼقباتماىرائؿماٌضرةمباٌصؾقةماظعاعة

سؿادمربؿدمربقعاصقلمسؾؿماالجراممواظعؼاب

ربؿدمدعقداىرائؿماظقاضعةمسؾكماالعقال_اىرائؿماظقاضعةمسؾكماالذكاص/ذرحمضاغقنماظعؼقبات

حلـمبشقتمخقؼـضؿاغاتماٌؿفؿميفماظدسقىماىزائقة



غفالمسؾدماظؼادرماٌقعيناىرائؿماٌعؾقعاتقة

ربؿدمسؾدمحلنيجرميةمشلقؾماالعقالم

ربؿدمسؾدمحلنيسؾؿماظـػسماىـائل

ربؿدممحادماهلقيتاظؿقؼقؼماىـائلمواالدظةماىرعقة

صفدمؼقدػماظؽادبجرائؿماالصالس

اذرفمصؿقلماظراسلجرائؿماظصقاصةمواظـشر

اؼـاسمربؿداىرميةميفماظؼاغقنماظدوظلمواظشرؼعة

عاجدمداملماظدراوذةددماظذرائعميفمجرائؿماظؼؿؾ

غاؼػمحاعدماظعؾقؿاتجرميةماظعدوان

اغدةمععؿرمؼشقياحملؽؿةماىـائقةمماظدوظقةماظدائؿةمواخؿصاصاتفا

صاضؾمزؼدانمربؿددؾطةماظؼاضلماىـائل

راللمؼادنيماظعقلكاحملؽؿةماىـائقةماظدوظقة

ربؿدمسؾلماظلاملمايؾيبذرحمضاغقنماظعؼقباتماظؼلؿماظعام

جعػرمعشقؿشجرائؿماظعصر

جعػرمعشقؿشجرميةماظؿزوؼر

اؼؾلمضفقجلاىرائؿماالخالضقة

دفقؾمحلنيماظػؿالوياالرػابماظدوظلموذرسقةماٌؼاوعة

دفقؾمحلنيماظػؿالويجرائؿماالبادةماىؿاسقةموجرائؿمضدماالغلاغقة

دفقؾمحلنيماظػؿالويجرائؿمايربموجرائؿماظعدوان



جاللماىابرياظطبماظشرسلمواظلؿقم

زبؾدمابراػقؿماظزسيبجرميةمادؿـؿارماظقزقػة

ؼادنيمراػرماظقادريعؽاصقةماالرػابميفماالدرتاتقفقةماالعرؼؽقة

سادلمسزاممدؼػمايقطجرائؿماظذممواظؼدحمواظؿقؼريماٌرتؽؾةمسربماظقدائطماالظؽرتوغقة

دؾطانمسؾدماظؼادرماظشاوياٌؾادىماظعاعةميفمضاغقنماظعؼقبات

رادؿمعلريماظشؿرياداءماظقاجبموحاظةماظضرورةميفمضاغقنماظعؼقبات

طاعؾماظلعقدذرحمضاغقنماظعؼقباتماىرائؿماظقاضعةمسؾكماالعقال

سؿارمسؾاسمايلقينحاظةماظضرورةمواثرػاميفماٌلؤوظقةماىـائقة

سؾلمجؾارمايلـاويجرائؿمايادقبمواالغرتغت

سؿرمربؿدماظؾصقلذرحمضاغقنمعـعماىرائؿ

سؾدماظػؿاحمسؾدماظؾطقػاجراءاتماٌعاؼـةماظػـقةمٌلرحماىرمية

ؼادنيمخضريماٌشفداغلاظؿفؿةموتطؾقؼاتفاميفماظؼضاءماىـائل

ربؿقدمربؿدمدعقػانهؾقؾموتؼققؿمدورماظؾـقكميفمعؽاصقةمسؿؾقاتمشلقؾماالعقال

ربؿدماعنيماًرذةعشروسقةماظصقتمواظصقرةميفماالثؾاتماىـائل

غظاممتقصقؼماجملاظلاظعام/مذرحمضاغقنماظعؼقباتم

شلانمصربيمطارعاىفقدماظعربقةمٌؽاصقةمجرميةماالرػاب

خاظدمسقادمايؾيباجراءاتماظؿقريمواظؿقؼقؼميفمجرائؿمايادقبمواالغرتغت

جاللمربؿدماظزسيبجرائؿمتؼـقةمغظؿماٌعؾقعاتماالظؽرتوغقة

رجبمسؾلمحلنيتـػقذماظعؼقباتماظلاظؾةمظؾقرؼة



صػاءمحلـماظعفقؾلاالػؿقةماىـائقةمظؿقدؼدميظةماظقصاة

عرادمامحدماظعؾادياسرتافماٌؿفؿمواثرهميفماالثؾات

سؾدماهللمعاجدماظعؽاؼؾةاالخؿصاصاتماظؼاغقغقةمٌاعقرماظضؾطماظؼضائل

صفدمؼقدػموزقػةماظعؼقبةمودورػاميفماالصالحمواظؿاػقؾ

امحدمسقدماظـعقؿلجرميةماصشاءمادرارمعفـةماحملاعاة

ربؿدممحادمعرػججرائؿمايادقب

ضاريمخؾقؾمربؿقدتػاوتمايؿاؼةماىـائقةمبنيماٌراةمواظرجؾ

غاصرمطرميشلمخضرماىقراغلسؼقبةماالسدامميفماظؼقاغنيماظعربقة

دعدمصاحلماىؾقريعلؤوظقةماظصقػلماىـائقةمسـمجرائؿماظـشر

دؾؿانمسؾقدمسؾدماهللاظؼلؿماىـائل/اٌكؿارمعـمضضاءمربؽؿةماظؿؿققزماالهادؼةم

محقدمدؾطانمسؾلماًاظدياالطراهمواثرهميفماٌلؤوظقةماىـائقة

سؿارمسؾاسمايلقينعؾادىمسؾؿلماالجراممواظعؼاب

صفقؿةمطرؼؿمرزؼجماٌشفداغلاظؿصـقعمواىرمية

ربؿدمسؾدماظغيناىرائؿماظدوظقة

شاظبمسؾقدمخؾػاظعام/ذرحمضاغقنماظعؼقباتم

متقؿمراػرمامحداصقلماظؿقؼقؼماىـائلم

حلنيمسؾدماظصاحبمجرائؿماالسؿداءمسؾكمحؼماالغلانميفماظؿؽاعؾماىلديم

ؼقدػمحلـمؼقدػجرميةمادؿغاللماالرػالمومحاؼؿفؿ

سالءماظدؼـمزطلمعردلاىرائؿماٌكؾةمباظـؼةماظعاعة



اعنيمعصطػكمربؿداىرائؿماالغؿكابقة

سالءماظدؼـمزطلمعردلجرائؿماالسؿداءمسؾكماظعرض

امحدمصكرماظدؼـاظغشمواظلؾعمذبفقظةماٌصدر

سؾدماظؼادرمسقدةاظؿشرؼعماىـائلماالدالعل

سؿارمسؾاسمايلقيناظردعماًاصماظعؼابلموغظؿماٌعاعؾةماالصالحقة

غضالمؼادنيممحقماظعؾادياٌـشطاتماظرؼاضقةمبنيماالباحةمواظؿفرؼؿ

اعنيمعصطػكمربؿداظؼلؿماظعاممغظرؼةماىرمية/ضاغقنماظعؼقبات

ععـمامحدمربؿداظرطـماٌاديمظؾفرمية

دقدـممترخانمبؽةاىرائؿمضدماالغلاغقة

اؼفابمسؾدماٌطؾباالدؿقؼافمواظؼؾضمواظؿػؿقش

زؼادمسقؿاغلاحملؽؿةماىـائقةماظدوظقة

سؾلمسؾدماظؼادرماظؼفقجلاظؼلؿماًاصمجرائؿماالسؿداءمسؾكماٌصؾقةماظعاعة/ضاغقنماظعؼقباتم

سؾلمسؾدماظؼادرماظؼفقجلاظؼلؿماًاصمجرائؿماالسؿداءمسؾكماالغلانمواٌال/ضاغقنماظعؼقباتم


