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 بيمًاهللًاؾرمحنًاؾرحقم

 حماضراتًيفًتارقخًاؾؼاـون

فددددديًا ـلؿدددددهًؾؾػدددددر ًؿاؾدددددهًؿدددددنًحؼدددددو ًًًًًًًاؾؼاـوـقددددد تعمرباؾؼواعددددد ً

مفدددداًتدددداً مؾؽددددهًؿددددنًؼددددوهًؿددددنًـاحقددددهًًًًتعؿددددسًاؾيددددؾههًاؾعاؿددددهًعؾددددىًمحاًق

اوًؿاعؾقدددد ًؿددددنًواجلدددداتًتػرضددددفاًعؾقددددهًعـدددد ؿاًقؼم دددديًا ؿددددرً ؾدددد ًؿددددنًًًًًًًً

ـػفدددددمً دددددا اًاؾؼاعددددد  ًاؾؼاـوـقددددد ًًًاخدددددرىهًؿدددددنًفـددددداًـيدددددمهق ًاًنـاحقدددددهً

اؼدددددددوىًاؾؼواعددددددد ًا ـلؿدددددددهًؾؾؿهمؿددددددد ًا ـيددددددداـيًؿؼارـددددددد ًباؾؼواعددددددد ًًًًً

ا خددددددددددرىًاؾ قـقددددددددددهًوا جمؿاعقدددددددددد ًوا خ ؼقدددددددددد ًوحمددددددددددىًؼواعدددددددددد ًً

ً.اجملاؿ ت

طدددددد سًو ارددددددديًعؾددددددمًاؾػدددددداـونًعؾددددددىًًحقـؿدددددداًقعؽدددددد ًػؼفددددددا ًًوو

ًتهوقرًؼاع  ًؼاـوـقهًيفًجمالًاؾؼاـونًاؾوضعي

ذًظفورفدددددداًاولًؿددددددرهًوؿراحددددددسًتهورفدددددداًً بدددددد ًؿددددددنًؿمابعمفدددددداًؿـدددددًد

ًعربًاؾزؿنًاىلًؿاوصؾتًاؾقهًيفًاؾوؼت

ؿ ًتهددددددورًاجملمؿدددددد ًهًبعلددددددارهًاخددددددرىً بدددددد ًًًًًاؾددددددرافنًاـيددددددهاؿاً 

ً هوريًاؾؼاـونًؿنً راد ًؿ ىًاـيهام

اؾؼاعددددددد  ًاؾؼاـوـقددددددد ًؿددددددد ًاؾمهدددددددورًا جمؿددددددداعيًا يدددددددمؿرًحمدددددددىًًً

ً تلؼىًاؾؼاع  ًاؾؼاـوـق ًؼ مي ًوؿمىؾػ ًبس
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ؿمهدددددور ًوؿمهددددد   ًتػيدددددرًميدددددلًاؾمهدددددورًا جمؿددددداعيًواؾنػدددددايفًًًًًًً

ًؾؾؿهمؿ .

وعؿوؿدددددددا ًػدددددددانًادددددددداتذ ًتدددددددارقخًاؾؼددددددداـونًقعمدددددددربونًانًفـاؾددددددد ًً

ً-ؿنً راد ًتارقخًاؾؼاـون:ًأـواعث ث ً

يفًاؾدددددددزؿنًا اضددددددديًعؾدددددددىًاعملدددددددارًانًاؾ رادددددددد ًتـ دددددددلًًًًً-او :

ًوؿددددددر ًًأولؿمددددددىًظفددددددرتًًًعؾددددددىًتهددددددورًوـقددددددو ًاؾددددددـلمًاؾؼاـوـقددددددهًهاي

ً.قؽسًعامًب

يفًاؾوؼدددددددددتًاااضدددددددددرًحقددددددددد ًا فمؿدددددددددامًباؾلوددددددددد ًًًًً-:ثاـقدددددددددا

اؾؼاـوـقددددد ًعؾدددددىًًًًواؾمػاصدددددقسًبؽدددددسًجمدددددالًؿدددددنًاجملدددددا تًًًًًًواؾم دددددـقً 

دمددددوًؿـػ ددددسًاوًعؾددددىًحدددد اًحقدددد ًجمددددالًاؾؼدددداـونًا ـددددا يًاواؾؼدددداـونًًًًًًً

ًاؾ دموريًاىلًأخرًػروعًاؾؼاـونًا ىمؾػ ً.ًاؾمهاريًاوًاؾؼاـون

ؿدددددنًخددددد لًابمؽدددددارًؼواعددددد ًؼاـوـقددددد ًًًًًيفًزؿدددددنًا يدددددمؼلسًًً-:ثاؾندددددا

ؿدددددددنًخددددددد لًًج قدددددد  ًتواؽدددددددلًوتيددددددداع ًعؾدددددددىًتهدددددددورًاجملمؿددددددد ًاًو

ؿاعددددددددداتًاؼملددددددددداسًاوًـؼدددددددددسًاؾمهدددددددددارسًاؾؼاـوـقددددددددد ًاؾـاجوددددددددد ًؾؾؿهمًًً

ًؿنًجممؿعـاًا ـياـيً.ًواجمؿاعقاا مهور ًوا ؼارب ًح ارقاً

وؾؽدددددنًفدددددسًؾـددددداًانًـعؾدددددمًؿوضددددد ً رادددددد ًتدددددارقخًاؾؼددددداـونًؿدددددنًًًًًًًًً

عددددددنًااؼقؼدددددد ًا جابدددددد ًًؾؼاـوـقدددددد ًا خددددددرىًهًيفاؾ راددددددداتًا ـيدددددداـق ًا

فددددذاًاؾميددددداحلًبيدددددقه ًحقددددد ً قوجددددد ًمددددد ًؼددددداـوـيًاوً رادددددد ً ؾدددددوًً

اؾمارخيقددددددد ً وضدددددددوعًاؾلوددددددد ًاؾؼددددددداـوـيًاوًاؾ رادددددددد ًًًؿدددددددنًا ؼ ؿددددددد 
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أخدددددددرًوا ددددددداًًاؾؼاـوـقددددددد ًوفدددددددوًيفً اتًاؾوؼدددددددتً خيدددددددم ًبػدددددددرعً ون

ً.ميم ًؾققؿسًمجق ًػروعًاؾؼاـونًوـلؿ ًوؿ ا ر ً

تدددددددارقخًاؾؼددددددداـونًاىلًؼيدددددددؿ ًًًاقممًتؼيدددددددقمً رادددددددد ًًؿدددددددًوعدددددددا  

ً-ر قي ًفؿاً:

 راددددددد ًتددددددارقخًؿ ددددددا رًاؾؼدددددداـونًؿددددددنًحقدددددد ًـقددددددو ًوتهددددددورًًًًًً-أ

 قدددددنًوتقدددددرق ًوعدددددر ًوؼ دددددا ًًؿ دددددا رًا حؽدددددامًواؾدددددـلمًاؾؼاـوـقددددد ًؿدددددن

ًوػؼهً.

 راددددددد ًتددددددارقخًاؾددددددـلمًاؾؼاـوـقدددددد ًواؾددددددذيًمينددددددسًجمؿوعدددددد ًًًًًًً-س

صددددد حقاتًـامجددددد ًعدددددنًؿرؽدددددزًًاؾؼواعددددد ًا ـلؿددددد ًاؼدددددو ًواؾمزاؿددددداتًاو

ؼددددداـوـيًقفددددد  ًاىلً ؼقدددددهًاغدددددرامًؿعقـددددد ًوفدددددوًؼددددد ًقؽدددددونًؿمعؾدددددهًًًًًً

تراؽددددزًؼاـوـقدددد ًؿددددنًاؾؼدددداـونًاؾعددددامًؽددددمنًتؽددددونًؿمعؾؼدددد ًبدددداؿورًااؽددددمًًًًًًًً

اواؾر ادددددد ًاوًقدددددـلمًؿراؽدددددزًؼاـوـقددددد ًؿدددددنًاؾؼددددداـونًا دددددا ًػقؽدددددونًؿدددددنًً

اـلؿدددددد ًاؾؼدددددداـونًاؾعددددددامًتددددددار ًاوًؿددددددنًاـلؿدددددد ًاؾؼدددددداـونًا ددددددا ًتددددددار ً

 اخرىً.

انًاؾؼدددددددددددواـ ًاؾوضدددددددددددعق ًيفًاؾوؼدددددددددددتًاااضدددددددددددرًيفًاؾددددددددددد ولً

تؾدددددد ًا ىمؾػدددددد ًؿدددددداًفدددددديًا ًاـعؽدددددداسًؾؾؿواوؾدددددد ًاؾؼاـوـقدددددد ًا وىلًيفًًً

اؾدددددد ولًؽاـددددددتًؼدددددد ًؿددددددرتًتراحددددددسًتهددددددورًطوقؾدددددد ًوفدددددديًدددددددمؽونًًًً

ًا صددددسً دددداًدددددقو لًؿددددنًتهددددورًوعؾقدددد ًػددددانًؾؽددددسً وؾدددد ًؼاـوـددددًاًؿيددددمؼل 
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وؿدددددداـيًواؾػرـيدددددديًًبفدددددداًػفـاؾدددددد ًًتددددددارقخًاؾؼدددددداـونًاؾرًًًخاصدددددداًتارخيقددددددا

 وغريفا.ًوا ـؽؾقزيًوا  ريًواؾعراؼي

ؿددددد ً ؾددددد ًػدددددانًفـاؾددددد ًؿاقؼابدددددسًاؾمدددددارقخًا دددددا ًوفدددددوًؿددددداقعر ًً

باؾمددددددارقخًاؾعددددددامًؾؾؼدددددداـونًا ًقلودددددد ًاؾؼدددددداـونًؿـددددددذًاؼدددددد مًاؾع ددددددورًيفًً

مجقدددددددد ًبدددددددد  ًا رمًؽػؽددددددددر ًااددددددددهًيفًاؾع ددددددددورًا ـيدددددددداـق ًا وىلًً

ًاؾع ددددورًا معاؼلدددد ًًوودددددا ؾهًعددددرًبوتهددددورًفددددذهًاؾػؽددددر ًوادددددلاسًتهورفدددداًًًً

ػفددددددوًقعـددددددىًبـقددددددو ًوؿ ددددددا رًاؾؼدددددداـونًواؾددددددـلمًاؾؼاـوـقدددددد ًا ىمؾػدددددد ًًًًًًً

 عاؿ ًؿنً ونًاؾمؼق ًبـلامًؼاـوـيًؿع ً.وتهورفاًب ور ً

عؾقدددددد ًػاــدددددداًاؿددددددامًاؾمددددددارقخًاؾعددددددامًؾؾؼدددددداـونًؾ ـيدددددداـق ًمجعددددددا ًيفًً

خممؾدددد ًا ؼهددددارًوفـاؾدددد ًاؾمددددارقخًا ددددا ًؾؾؼدددداـونًيفًؽددددسًاؿدددد ًؿددددنًًًًًًًً

بدددد ًؾـدددداًانًـمعددددرمًباؾ راددددد ًؾؾمددددارقخًاؾعددددامًؾؾؼدددداـونًاو  ًًًًًًا ؿددددمًؾددددذاًً 

ؾؾؼدددددداـونًيفًبعدددددد ًاجملمؿعدددددداتًوؿددددددنًثددددددمً راددددددد ًاؾمددددددارقخًا ددددددا ًً

 .ًؽاؾؼاـونًاؾعراؼيًواؾؼاـونًاؾروؿاـيًوغريفاًثاـقا

 اؾمارقخًاؾعامًؾؾؼاـونًً

  فق ًوتؼيقم:

 -اؾع ورًاؾمارخيق ًوع ورًؿاًؼلسًاؾمارقخ:

ؾػاصدددددددسًؿددددددداب ًاؾع دددددددورًا ـيددددددداـق ًًًانًاؾؽمابددددددد ً ندددددددسًااددددددد ًًا

ا وىلًواؾدددددقًقهؾدددددهًعؾقفددددداًباؾع دددددورًؿاؼلدددددسًاؾمدددددارقخًوؿددددداب ًاؾع دددددورًًًًًً



5 
 

اؾددددقًتؾمفدددداًواؾددددقًتعددددر ًباؾع ددددورًاؾمارخيقدددد ًهًوؿددددنًا عؾددددومًانًتهددددورًًًًًًًً

قرجددددد ًاىلًؿكددددداتًا   ًؿدددددنًاؾيدددددـ ًًًًا ـيدددددانًعؾدددددىًفدددددذ ًاؾليدددددقه ًًًً

  ًاؾواؼعدددد ًبقـؿدددداًظفددددرتًاؾؽمابدددد ًؼلددددسًب ددددع ًا  ًؿددددنًاؾيددددـ ًيفًاؾددددلًًًًً

ؿدددددنًاؾلودددددرًا بدددددق ًا مودددددديفًوؼلدددددسًث ثددددد ًا  ًددددددـ ًيفًًًاىلًاؾقدددددر ً

 ب  ًاؾغرسًايًاوربا.

انًاؾمـلددددددقمًاؾؼدددددداـوـيًةًقلدددددد  ًبل اقدددددد ًاؾع ددددددورًاؾمارخيقدددددد ًهًبددددددسًً

 اـهًؼ ًؿرًتراحسًطوقؾ ًؿنًاؾمهورًؼلسًانًق خسًاؾمارقخً.

يًؼدددددد ًوًاؾؾهددددددو ًاىلًاؾـلرقدددددداتًؾػيددددددريًاؾـلددددددامًا جمؿدددددداعًًهًواـدددددد

وجددددو ًؾؾؽمابددددهًًواؾـلددددامًاؾؼدددداـوـيًيفًع ددددورًؿدددداًؼلددددسًاؾمددددارقخًحقدددد ً ًًًًً

ؼدددددد ًا ددددددمًاؾعؾؿددددددا ًاىلًاؾـلرقدددددداتًيفًدددددددلقسًتػيددددددريًحاؾدددددد ًاجملمؿدددددد ًً

ػؽددددددر ًااددددددهًواؾؼدددددداـونًيفًًًًا ـيدددددداـيًا ولًوقعؾؾددددددونًعؾددددددىًضدددددد فاًًًًً

  ؾ ًاجملمؿ ًوتهورفذهًاؾػؽر ً.

ً


