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ه تتتراهةلالةتتتتبهةلةتتتتاةهمنتتتولاه اللتتتبه تتت هةلتتتتتارهةلتتتاةتوله ا تتت ه تتت  هةلتتتتلاا  ه تناولتتتهذ
ث ثتتبهةاتت ةذ هصرهانتتهههبه اتتاهم تتتابااهة هب واتت هثتت هو خطوطتتبهةتمتتههمختتطه تتااهةلتتت هةانتتهه

أتتتتاراهةلتتاةتولهبمتتاهةلتتل ة،هةلالمتت  هشةانتتههبهتتوه تتة هةلاتت ذهةلو ه تت هتتتولاهةلملتتلاهةلتتوهناا تتبه
تولاهةالتلةذ هشةانههالةتت ه ااه  هةل   هبهوه راهةلا ةذهةل اللبه  هتولاهةلمللاهوة هب لة ه

وهةلا ذهةل خطوط هث همعاهةة ا هةلالةتبهنوباه تاههاتلهةلات ذهوةلنتاذهةلوهناا بهتولاهةإلتلةذهبه
ةلثالثه  هةل خطوطبهةلراهةتا هماتت هلةلتهخت يهشت هت تت لهةللتلز هةلع  ت كهو تاه ةتو هتتمةه ترةه
ةلتت  بهتعلضهةل خطوطبهلهتنا ف.هو اهةا ه رةهةلا ذه ماأه  هتولاهةللا  هةلوهناا تبهتتولاه

 .ةلناس هأاهةلوهناا بهةلللز هةلةل  

وبهتتوه تترةهةلتتتاسهم نتتههشتت ه تتراهةللاهتتبهولو ه تتلاهب تت ه تترةهةل  تتتلهشتت هةلالةتتتبهةلناو تتبه
وةلهغو ب هةرهل ه تت هالااهالةتبه رةهةلاانتةهشت هةلةوة ت  هشعت هبت هةا تا هةلةث تله ت هة اتاهه

هةلةتةهب  ه رةهةل ؤلفهوأثلاهش هةلالةتبهةلللزن ب.

عالوهما عه اااهماث هةلراهةت  تههلةلالةتتبهو  ه رةهةل نطه،ه لبههمعاهةلتوة هبهوهة هت
ةلناو تتبهوةلهغو تتبهشتت هت تتت لهةلةوة تت هةلتهختت يهشتت هت تتت لهةللتتلز هةلعهتت  ك.هوةانتتههةتتتةهةلت تتت له
و عتتان هةللتتلز هوةبلةمتتههوةتتتةهةلناتتوهوةلهغتتبه تت ه ةااهشتت ه تتراهةلالةتتتبهاتتتوههاتتلههةالطلواتتبه

وت ا تتاهوتهتاتتاهخات تتبهو ام تتبهةل تتوةلاهماهتاتتاهةالخ تتلاهشانته تتههشتت هخ تتتبهشنتتو هتتتملتااه لا تتبه
هشع هب ه ها،همالهغبهةالنةه   ب.

تااثههش هةل لا بهب هتمةهةخت الهةل وعوعهوطل لبهب ه  هة اهةلت ا اهشم نتههش تههةتت ه ه
ونتمه هو ولاا هون تتته هوثلاشتته هووشاتته هو ت وخه هوت  رتته هو ت هثت هم نتهه التتبهةلت تت لهشت ه

رةهةلعتتال هشتت هةلعتتلة،هالتتت  اهةنتتهه  تتتلهبلة تت هشم نتتهه تت ه تت هبه تتاذهةلعتتلة،لهلةتت هةمتتل ه تتا ه تت
ةلت ت لهش هةلعلة، هشع هب هم ا هش  اهمعاهااواه ؤالذهةلعه اذهةل  تل   هو  هث هم نتهه ا  تبه
   تتت ةههت تتتت لهةلةوة تتت  هشعتتت هبتتت هم تتتا هلوةشتتتاه تتترةهةلت تتتت لهاتتتتوهةختتتت ه تتترةهةلت ا تتتاهم ةانتتتبه

هةلةوة  هم  هةلعه اذ.

هومعاهةلت ا اهع ههةللتالبهخ تبهشنو هو  :

هةل ن هةالو :هةالبهةلنناببهةلناو بهبناهةلةوة   هوع هخ تبه مااثه  :



هةل ماثهةالو :هةلت اعهوةلل اس.

هةل ماثهةلثان :هةلتتو  هةلهغواهوةلناوا.

هةل ماثهةلثالث:هةالاتااجهةلعله هوةلنله .

هةل ماثهةللةمع:هةالا اع.

هتنااةهةلاا .ةل ماثهةلخا س:هةت

هة اهةل ن هةلثان هةلراهبلاهلهالةتبهةلناو بهشع هألمعبه مااثه  :

هةل ماثهةالو :هةل تام هةلناو ب.

هةل ماثهةلثان :هأثلهةلااللبهةلناو بهش هةالاةا هةل لب ب.

هةل ماثهةلثالث:هتعااهةلواههةإلبلةم بهله تالبهةلوةااا.

هةل ماثهةللةمع:هةالت هةل  نوعه  هةلنلف.

 هةل ن هةلثالثهةل وتو همتثلهةلللةذةههةلللزن بهشت هتوا تههةلااللتبهةلهغو تبهوبهت هةخت ال تاهبنتاهوع
هةلةوة  هث ثبه مااثه  :

هةل ماثهةالو :هتوا ههةلةوة  هلهللةذةههةل تعهلبهمالنها هةلنوت هوخنامنه.

هةل ماثهةلثان :هأثلهةلللةذةههةلللزن بهش هةلنها هةلن غ هوةلمن ب.

هثالث:هأثلهةلللةذةههةلللزن بهش هتوا ههةبلةةهةلةه ب.ةل ماثهةل

هوتع  هةل ن هةللةمعهةل وتو همالالةتبهةلاالل بهبناهةلةوة  هتمعبه مااثه  :

هةل ماثهةالو :هةلت ا،هوأثلاهش هةلااللبهةلللزن ب.

هةل ماثهةلثان :هةلتغ لهةلاالل .

هةل ماثهةلثالث:هةلتطولهةلاالل هوب  تههمنل هةل عنو.

هماثهةللةمع:هأثلهةلم ابهةلللزن بهبناهةلةوة  .ةل 

هةل ماثهةلخا س:هةلالوفهةل لطعبهوتوا اااهةل عنواهبناهةلةوة  .



هةل ماثهةلتااس:هالةتبهمعضهةلهوة لهةلهغو بهةالتلةافهوةال تلةكهةله ه هوةلتعاا.

هةل ماثهةلتامع:هأثلهةلو فهش هتوا ههةل عنوهبناهةلةوة  .

ه سهةلالةتبهةلنلش بهوع هخ تبه مااثه  :و اهتناو هةل ن هةلخا

هةل ماثهةالو :هةال تلا،.

هةل ماثهةلثان :هةلتعااهوةله و .

هةل ماثهةلثالث:هةلا عهمانوةبه.

هةل ماثهةللةمع:هةلترة لهوةلتان ث.

هةل ماثهةلخا س:هةالب  .

هوأبلمههة هرلكهمخات بهع ههةمل هةلنتامجهةلت ههالههمالماثه لتمبهمنلاط.

ا هأتلا همال ةلهلتتارت هةل  لشبهأ.اهناااهبهوهتا هااه  ا،هةلماتثه عت هونتمل ا...هوش هةلخت
وةتت هة هب هوات هأ هأةتو ه تاهوشلتههشت ه وعتوب ه ترةهةلتراهأعتعههمت  هأ تا ة  هشتا هأنتمهه

هشمتوش ،ه  هة هب وا  هوة هةخطاههش  هن ت .هوةلا اه هلةهةلعال   .ه

 


