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 ... اٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبرٗ
ٔشغت أْ ٔطٛس ِٙبسارٕب اٌف١ٕخ ِٓ خالي  ػٕذِب ٔشغت أْ ّٔزٙٓ ِٕٙخ اٌزق١ُّ أٚ ػٕذِب

ٌٕب ٚخقٛفبً اٌّزخقق١ٓ ثزٌه ٚدائّبً  اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٔغذ أٔفغٕب ٔغزؾ١ش ألشة إٌبط
أٔفغٕب إٔٔب أفجؾٕب فجٙزٖ إٌق١ؾخ ٔغذ  ِب رزفك ٔق١ؾزُٙ ثأْ ٔزؼٍُ ثشٔبِظ اٌفٛرٛؽٛة

اٌفٓ ا٢ٌٟ ٠زنؼ ٌٕب أٔٗ أٔؾقش رمذِٕب  ال ٔغّغ ثأٞ ثشٔبِظ عٛاٖ ٚػٕذ رؼّمٕب فٟ ٘زا
االٔطالق فغ١ىْٛ أطاللٕب ػٍٝ أعبع١بد  ؽٛي ٘زا اٌجشٔبِظ فمو . ٚػٕذ إفشاسٔب ػٍٝ

اٌزٞ عؼٍٕب ٔؼ١ؼ ِؼٙب ث١ئخ خبفخ  اٌفٛرٛؽٛة اٌزٟ رّٕؼٕب ِٓ اٌخشٚط ػٓ ِؾ١طٙب
 . ّبِبً ػٓ اٌج١ئخ اٌؼبِخ ٌٍجشاِظ األخشٜرخزٍف ر

 فج١ئخ ٔظبَ ِبوٕزٛػ رخزٍف رّبِبً ػٓ ث١ئخ ٔظبَ أٞ ثٟ أَ ، ٚؽشوخ أدٚثٟ اٌزٟ ٟ٘
ِٓ أؽٙش اٌؾشوبد اٌّقٕؼخ ٌجشاِظ ِبوٕزٛػ رؼ١ؼ ث١ئخ ٔظبِٙب األعبعٟ ٚ٘ٛ 

ِٓ ث١ّٕب ؽشوخ وٛس٠ً ث١ئزٙب ٟ٘ ث١ئخ ٔظبِٙب األفٍٟ ٚ٘ٛ أٞ ثٟ أَ ، ٚ ِبوٕزٛػ ،
إٔٔب ٔزؼٍُ اٌجشٔبِظ ٚٔؼ١ؼ ث١ئزٗ . فئْ وٕذ رشٜ ٔفغه أٔه رزؼبًِ ِغ  ٕ٘ب ٔغذ أٔفغٕب

ثغالعخ ٚهاللخ فجبٌّمبثً ع١ىْٛ رؼٍّه ٌجشاِظ اٌـ آٞ ثٟ أَ عش٠ؼبً ،  ثشاِظ ا٠ٌٕٛذٚص
 . ِغ ثشاِظ ٔظبَ ِبوٕزٛػ ٚثٕفظ اٌمبػذح

ظ وٛس٠ً اٌزٟ رٕزّٟ ثشاِ ِب عجك وبْ ِغشد رٛم١ؼ عش٠غ ٌّٓ أساد اٌذخٛي فٟ رؼٍُ
 . ٌٕظبَ األٞ ثٟ أَ

 : ألغبَ اٌزق١ُّ ا٢ٌٟ
ثبٌؾبعت ا٢ٌٟ ٌٗ رمغ١ّبد خبفخ ثٗ فٕٙبن رقب١ُِ سع١ِٛخ ٚأخشٜ أع١ّٙب  اٌزق١ُّ

رؼج١شٞ ٟٚ٘ اٌزقب١ُِ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌقٛس اٌفٛرٛغشاف١خ )إٌمط١خ(  رأص١ش٠خ إْ فؼ
ٛ اٌزق١ُّ اٌّزؾشن . ِٚغّٛػخ وٛس٠ً ٔزبط اٌشع١ِٛخ أٚ اٌزأص١ش٠خ ٚ٘ ٕٚ٘بن رق١ُّ ِٓ
ٌٍجشاِظ ػٍٝ ٘زا األعبط فجشٔبِظ وٛس٠ً دسٚ ٠خزـ ثبٌزق١ُّ  أرٝ رمغ١ّٙب

اٌؾبعت ا٢ٌٟ ، ٚثشِظ وٛس٠ً فٛرٛثب٠ٕذ ٠خزـ  اٌشعِٟٛ أٞ اٌشعُ ِٓ خالي
 . فٛرٛؽٛة اٌؾ١ٙش ثبٌزق١ُّ اٌزأص١شٞ ٚأؽجٙٗ ٕ٘ب ثجشٔبِظ

 ٚثبلٟ اٌجشاِظ ِضً ٍت ثشاِظ ِغّٛػخ وٛس٠ًأػزمذ أْ اٌجشٔبِغ١ٓ اٌغبثم١ٓ ّ٘ب ف
 فٛس ِزغٙخ ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠مَٛ ثزؾ٠ًٛ اٌقٛس إٌمط١خ إٌٝ( Corel TRACE) ثشٔبِظ

(Vector) 
 اٌؾج١ٗ ثجشٔبِظ فالػ ٚع٠ٛزؼ.( Corel R.A.V.E) ٚ ثشٔبِظ

 . ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠مَٛ ثبٌزمبه اٌقٛس اٌضبثزٗ ٚاٌّزؾشوخ( Corel Capture) ثشٔبِظ ٚ
 Corel) ٚ( Corel DRW) اِظ رؼزجش ِغبػذح ٌٍجشٔبِغ١ٓ األعبع١١ٓ ُٚ٘اٌجش وً ٘زٖ

PHOTO PAINT) 
 : Corel DRAW ِذخٍه إٌٝ وٛس٠ً دسٚ

ع١ّغ اٌؾبسؽ١ٓ ٌٍجشاِظ ػٓ اٌزؼش٠ف ثّؾز٠ٛبد  ٌٓ أرؾذس ٕ٘ب ٚوّب ٘ٛ ِزؼبسف ٌذٜ
عأخٛك ِؼه ػض٠ضٞ اٌّزؼٍُ ٕ٘ب فٟ فٍت  اٌجشٔبِظ ِغ أٟٔ عجك ٚأْ ؽشؽزٙب ثً

 . اٌجشٔبِظ ٚ٘ٛ اٌزٞ لبَ ألعٍٗ ٘زا اٌجشٔبِظػًّ 
ا٢ٌٟ  روشد ٌه أٔٗ ثشٔبِظ سعِٟٛ ٚلٍذ ٌه أ٠نبً أٔٗ ثشٔبِظ اٌشعُ ِٓ خالي اٌؾبعت

 فّٓ اٌّؤوذ أٔه عزغإٌٟٔ و١ف ٠زُ رٌه ؟
ا٢ٌٟ رؾبوٟ اٌٛالغ اٌزٞ ٔؼ١ؾٗ ٚ٘ٛ اٌٛالغ  دائّبً أخٟ اٌؼض٠ض ثشِغخ اٌؾبعت

ا٢ٌٟ رأوذ ٚأثؾش ػٓ ِب ٠مبسٔٗ ثٛالؼه  بً ثبٌؾبعتاٌٍّّٛط فٍزٌه ػٕذِب ٔشٜ ؽ١ئ
ثبٌغشػخ فٟ ثؼل األؽ١بْ ، فٍٛ  اٌّؾغٛط عزغذٖ رّبِبً ِؾبثٙٗ ٚفمو أخزٍف ػٕٗ

ِشثؼبً أٚ ِغزط١الً عزىْٛ  لٍذ ٌه أؽنش ٚسلخ ٚلٍُ ِٚغطشح صُ هٍجذ ِٕه أْ رشعُ
 : خطٛاره وبٌزبٌٟ

 



 
. 

اٌغبثمخ اٌزٟ عزمَٛ ػ١ٍٙب أمالع اٌّشثغ األسثؼخ  ٘زٖ ثذا٠زه ٟٚ٘ ثشعُ ٘زٖ إٌمبه
 ثبٌزٛف١ً ث١ٕٙب

. 

 
. 

 . ِب هٍجزٗ ِٕه ٚ٘ٛ ِشثغ ٚثبٌخطٛح اٌضب١ٔخ رىْٛ لذ سعّذ
 : اٌّشثغ ٠ٚقجؼ ِضً اٌؾىً اٌزبٌٟ ٚػٕذ إٌغبئٕب ٌٕمطخ ِٓ ٔمبه اٌّشثغ األسثغ ع١زغ١ش

. 

 



. 
وٛس٠ً دسٚ ٚٔزؼشف ا٢ْ و١ف ٔطجمٗ ػٍٝ ثشٔبِظ  ِب عجك وبْ ِضبي ػٍٝ اٌٛسق ربثغ
عٕغزف١ذ ِٕٙب فٟ رطج١مٕب ٌٙب ِٓ خالي اٌىٛس٠ً  ػٍٝ ثؼل اإلِىب١ٔبد اإلمبف١خ اٌزٟ

 . دسٚ
. 

 انتطبيق مه خالل انكوريم درو

. 
وٛس٠ً دسٚ عذ٠ذ ٚ ٌٍّؼٍِٛخ ٕ٘ب فٟ وٛس٠ً دسٚ ٚػٕذ فزؼ ِغزٕذ عذ٠ذ  افزؼ ِغزٕذ

ْٛ ِٓ ٔٛع اٌف١ىزٛس ٚ٘ٛ رؾذد ؽغُ ِؾشٚػه ٚرٌه ألْ ػٍّه ع١ى ٔغذٖ ال ٠ؾزشه أْ
 . ثزىج١ش اٌّؾشٚع و١فّب ٔش٠ذ ٚثذْٚ فمذاْ ٌٍذلخ رٌه إٌٛع اٌزٞ ٠غّؼ ٌٕب

٠غبس اٌؾبؽخ ؽش٠و أدٚاد خز ِٕٗ ثبٌنغو ػ١ٍٗ  ػٕذ فزؾه ٌّغزٕذ عذ٠ذ عزغذ فٟ
 : صس سعُ اٌّشثغ ٚ٘ٛ وّب فٟ اٌؾىً اٌزبٌٟ

. 

 
. 

ففؾخ اٌّؾشٚع عزؾب٘ذ إرا  أر٘ت ثبٌفأسح إٌٝ ثؼذ أْ رنغو ػٍٝ صس سعُ اٌّشثغ
 : وبٔذ خطٛاره اٌغبثمخ فؾ١ؾخ اٌؾىً اٌزبٌٟ

. 

 
. 

مغطبً ِزقالً ٚلُ ثغؾت اٌفأسح إٌٝ أٞ ارغبٖ ١ٌظٙش  ا٢ْ أمغو ػٍٝ صس اٌفأسح األ٠غش
 : ٌه اٌّشثغ وّب فٟ اٌؾىً اٌزبٌٟ

. 

 
. 



أ٠نبً إفجؼه ِٓ مغطٗ اٌّزقً ػٍٝ اٌفأسح ٚلُ  ثؼذِب رٕزٟٙ ِٓ سعُ اٌّشثغ أسفغ
ثبٌنغو ػٍٝ صس اٌغُٙ اٌزٞ عزغذٖ فٟ أػٍٝ  ثئٔٙبء أداح اٌشعُ اٌّؼٍمخ ثبٌفأسح

 . األدٚاد اٌزٟ فٟ ١ّ٠ٓ اٌؾبؽخ
ٔىْٛ لذ سعّٕب ِشثؼبً أٚ ِغزط١الً ثأثغو ِب ٠ّىٓ عٕشٜ ا٢ْ اإلِىب١ٔبد اٌزٟ  إٌٝ ٕ٘ب

 : ٌٕب وٛس٠ً دسٚ فٟ اٌزؾىُ ثبٌىبئٓ اٌشعِٟٛ ، ربثغ ِؼٟ ٠ؾٍّٙب
 . رؾذ٠ذ أٞ وبئٓ ثبٌنغو ػ١ٍٗ ثضس اٌفأسح األ٠غش ِشح ٚاؽذح اٌىبئٕبد : ٠زُرؾذ٠ذ 

اٌىبئٓ اٌّشثغ اٌزٞ سعّٕبٖ ِغجمبً إراً ع١غزٛعت ػ١ٍه  إرا ٌُ رىٓ ِؾذداً ػٍٝ
رؾذ٠ذٖ ٚثؼذ رٌه لُ ثبٌنغو ػ١ٍٗ ِشح أخشٜ ١ٌظٙش  اٌنغو ػ١ٍٗ ِشح ٚاؽذح فمو ١ٌزُ

 : ٌه وّب فٟ اٌؾىً اٌزبٌٟ
. 

 
. 

اٌشعِٟٛ ظٙشد ٌٕب ٘زٖ األعُٙ ٟٚ٘ اٌزٟ عزغؼٍٕب  ٌنغو اٌضبٟٔ ػٍٝ اٌىبئٓثؼذ ا
رغؼٍٕب ٔزؾىُ ثٗ ِٓ ؽ١ش االعزذاسح وّب فٟ اٌؾىً  ٔزؾىُ ثٗ فّضالً رٍه اٌزٟ ثبألسوبْ

 : اٌزبٌٟ
. 

 
. 

أؽذ أسوبْ اٌىبئٓ ٠ٚزغ١ش ؽىٍٗ إٌٝ ع١ّٙٓ ِزق١ٍٓ  ٠زغ١ش ؽىً اٌفأسح ػٕذِب ٠الِظ
٠ّىٕٕب أْ ٔنغو ػٍٝ صس اٌفأسح األ٠غش مغطبً ِزقالً  ٘زا اٌزغ١ش ٚػٍٝ ؽىً دائشح ػٕذ

 . ٚٔذ٠ش اٌؾىً فٟ أٞ ارغبٖ ٔشغجٗ
. 

 
. 



ِٓ األعُٙ اٌزٟ فٟ ا١ّ١ٌٓ أٚ ا١ٌغبس أٚ فٛق أٚ رؾذ  ٚػٕذ ِالِغخ ِؤؽش اٌفأسح أل٠بً 
ع١ّٙٓ ِزؼبوغ١ٓ االرغبٖ ٌزؾش٠ه إؽذٜ أمالع  اٌىبئٓ ٠زغ١ش ؽىً اٌّؤؽش إٌٝ

 . ٠مخ ِزٛاص٠خاٌؾىً ثطش
. 

 
. 

 ــــــــــــ
. 

 تدوير أركان انكائه انمربع
اٌّشثغ ِشح ٚاؽذح ٌزؾذ٠ذٖ أر٘ت ثبٌفأسح إٌٝ أؽذٜ أسوبٔٗ  ػٕذ اٌنغو ػٍٝ اٌىبئٓ

رغ١ش ٚأ٠نبً عزالؽع أْ ٔمبه األسوبْ أفجؼ ٌٛٔٙب أعٛداً  عزالؽع أْ ؽىً ِؤؽش اٌفأسح
ثضس اٌفأسح األ٠غش مغطبً ِزقالً ٚرمَٛ ثغؾجٗ ٌزنغو ػ١ٍٗ  ٘زا اٌزغ١ش ٠ؼٕٟ أٔٗ ِزأ٘جبً 

 . عٛاًء ػّٛد٠بً أٚ أفم١بً  إٌٝ االرغبٖ اٌذاخً ٌٍّشثغ
. 

 
. 

خالي اٌفأسح ، ٠ّىٕه اٌزؾىُ ثزٌه ٚثؾىً دل١ك ِٓ  اٌطش٠مخ اٌغبثمخ أعش٠ٕب٘ب ِٓ
ِغ ؽش٠و األدٚاد اٌزٞ رؾذ ؽش٠و األدٚاد  خالي اٌؾش٠و اٌخبؿ ثزٌه ٚاٌزٞ عزغذٖ

اٌىبئٓ اٌّؾذد ٚ٘ٛ وّب فٟ اٌؾىً  ٚ٘ٛ اٌؾش٠و اٌزٞ ٠زغ١ش ػٍٝ ؽغت ٔٛعاٌم١بعٟ 
 : اٌزبٌٟ

. 

 
. 

فٙٛ ٚامؾبً عذاً فمو أؽججذ أْ أؽ١ش إٌٝ اٌمفً اٌزٞ  ٠ظٙش ٌٟ أٔٗ ال ٠ؾزبط إٌٝ ؽشػ
٠ؼٕٟ أْ اٌزغ١ش فٟ إٞ هشف أٚ سوٓ ِٓ أسوبْ اٌغذٚي ( ثغبٔجٗ فئرا وبٔذ ؽبٌزٗ )ِنغٛه



اٌّشثغ أِب إرا وبْ اٌمفً ؽبٌزٗ )ِفزٛػ( فجبٌؾبٌخ  ٍٝ ع١ّغ أهشافع١ٕطجك ٘زا اٌزغ١ش ػ
 . ػٍٝ ؽذٖ ٘زٖ ٠ّىٕٕب أْ ٔغ١ش ؽغُ وً سوٓ

 دسٚ إٌٝ ٕ٘ب ٔىْٛ لذ أز١ٕٙب ثزٛف١ك ِٓ هللا ِٓ اٌّذخً األٚي ٌىٛس٠ً
. 

 
 . 

 

  طرق حني )ثني( انكائه

 

 انكائه( طرق حني )ثني

 
ِضبي رٌه )اٌّشثغ( ٚروشٔب ع١ّغ اٌخقبئـ ٚا١ٌّّضاد  رؾذصٕب ػٓ و١ف١خ سعُ اٌىبئٓ ٚوبْ

 . اٌشعِٟٛ ٠ٛفش٘ب وٛس٠ً دسٚ ٌٍىبئٓاٌزٟ 
اٌزب١ٌخ ٟ٘ ِٓ  ا٢ْ عٕزؾذس ػٓ اٌزؾىُ اٌؾش ٌٍىبئٓ ٌٍّٚؼ١ٍِٛخ ٌٍغ١ّغ أْ اٌخطٛاد

اٌجشاِظ ػٓ غ١ش٘ب  أُ٘ األِٛس فٟ ثشاِظ اٌّزغٙبد فٙٛ اٌزٞ ع١ؼشفٕب ػٍٝ ١ِّضاد ٘زٖ
 ، ٔجذأ ثغُ هللا

إٌٝ ِٕؾ١ٕبد( عأمشة ِضالً  اٌشع١ِٛخ أٚي خطٛح فٟ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ٟ٘ )رؾ٠ًٛ اٌىبئٕبد
ػٕذِب ٔؾزشٞ ٌٛؽبً ثالعز١ى١بً ع١ىْٛ ..  ػٍٝ رٌه ٌىٟ ٔزمشة ٌٙزا اٌّؼٕٝ أوضش ٚ٘ٛ

، إراً ِب اٌغج١ً إٌٝ رٌه ؟ ٘ٛ إٔٔب  فٍجبً ال ٠ّىٕٕب ص١ٕخ فبٌضٕٟ ع١غؼٍٗ ٠ٕىغش ِؼٕب
ٔؼشمٗ  اٌمّبػ فٕؾ١ٕٗ و١فّب ٔش٠ذ صُ ٔؼشمٗ إٌٝ اٌؾشاسح ؽزٝ ١ٍ٠ٓ ِؼٕب ٠ٚقجؼ وّشٚٔخ
، ثٕفظ اٌّجذأ ع١ىْٛ رٌه فٟ ..  إٌٝ اٌجشٚدح ١ٌجمٝ ِؼٕب ثبٌّٕؾٕٝ اٌزٞ ٔش٠ذٖ

 : اٌىبئٕبد اٌغب٘ضح اٌزٟ ٔشعّٙب ثبٌىٛس٠ً دسٚ ٟٚ٘ وبٌزبٌٟ
 ٔشعُ اٌّشثغ صُ ٔؾذد ػ١ٍٗ صُ ٔنغو ػ١ٍٗ ثضس اٌفأسح األ٠ّٓ ؽزٝ رٕفزؼ ٌٕب لبئّخ

 (Convert To Curves) خقبئـ اٌىبئٓ عٕغذ فٟ أػٍٝ اٌمبئّخ خ١بس ٚ٘ٛ
. 

 
. 

 اٌّزغ١ش ٚاٌزٞ ٠أرٟ أعفً ؽش٠و األدٚاد اٌم١بعٟ أٚ ِٓ خالي ؽش٠و األدٚاد



. 

 
. 

لذ ؽٌٕٛب اٌىبئٓ اٌشعِٟٛ اٌخبؿ ثبٌىٛس٠ً دسٚ إٌٝ  ثئؽذٜ اٌطش٠مز١ٓ اٌغبثمز١ٓ ٔىْٛ
 . وبئٓ ِٕؾ١ٕبد

اخزفٝ أٚ اٌغبثمخ ٌٓ رالؽع أٞ ؽٟء رغ١ش عٜٛ أْ أِش ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ  فٟ اٌخطٛح
 .. أفجؼ غ١ش ِزبػ

وبْ  اٌزٞ ؽذس ثؼذ ٘زا األِش أْ اٌىبئٓ أفجؼ غ١ش ِؾىِٛبً ث١ّّضاد اٌجشٔبِظ اٌزٞ
األسثؼخ  ٠ّٕؾٙب إ٠بٖ ٟٚ٘ ِضً اعزذاسح األسوبْ ٌٍّشثغ ٚغ١ش٘ب ثً أفجؾذ ٔمبه أسوبٔٗ

 ؽشح فٟ اٌزؾىُ ٚأ٠نبً لبثٍخ ٌإلمبفخ ٚاٌؾزف
. 

 
. 

و١ف رّىٕب ِٓ عؾت أؽذٜ أسوبْ اٌّشثغ ثطش٠مخ ؽشح  بفٟ اٌؾى١ٍٓ اٌغبثم١ٓ ٠زنؼ ٌٕ
 : وّب ٠ظٙش ٌٕب ِٓ خالي اٌؾى١ٍٓ اٌزب١١ٌٓ ٚرٌه ثؼذ ػ١ٍّخ اٌزؾ٠ًٛ .. ٚوزٌه

. 

 
. 

األؽىبي األسثؼخ اٌغبثمخ ٠ٛمؼ ٌٕب و١ف ٔؾشن أمالػٗ  وّب ؽب٘ذٔب أْ اٌىبئٓ اٌظب٘ش فٟ
١ٙب .. فؼٕذ اٌنغو ػٍٝ اٌىبئٓ ٔزؼشف ػٍٝ و١ف١خ ؽٕ ثطش٠مخ لبئّخ ٚثمٟ ػ١ٍٕب ا٢ْ أْ
ع١ؾذس ٌٕب رغ١ش ثغ١و فٟ اٌىبئٓ ٚ٘ٛ فٟ اٌؾم١مخ  ثضس اٌفأسح األ٠غش ِشر١ٓ ِززب١ٌز١ٓ

ثذاخً خطٛه اٌىبئٓ خو أففش ِزمطغ ٌٚىٓ األوضش  غ١ش ظب٘شاً ثؾىً ٚامؼ ٚ٘ٛ أٔٗ أفجؼ
 : رغ١ش ؽىً ِؤؽش اٌفأسح ثبٌؾىً اٌزبٌٟ ٚمٛؽبً ػٍٝ أْ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ رّذ ٘ٛ

. 



 
. 

ثبٌؾىً اٌغبثك ٠ؼٕٟ ٌٕب أْ اٌىبئٓ فٟ ؽبٌخ رأ٘ت  ػٕذ ظٙٛس ٘زٖ اٌؼالِبد اٌظب٘شح
ٚؽزفٙب ٚؽ١ٕٙب .. فؼٕذِب ٔشغت فٟ إمبفخ ٔمطخ ِٕؾٕٝ  ثأْ ٔمَٛ ثؼ١ٍّبد إمبفخ إٌمبه
ِٛلؼٙب أْ ٔز٘ت ثّؤؽش اٌفأسح إٌٝ اٌّٛلغ ٚاٌنغو ػ١ٍٗ  عذ٠ذح ٠زشرت ػ١ٍٕب ثؼذ رؾذ٠ذ

ِٕؾٕٝ عذ٠ذح أٚ ثٛمغ ِؤؽش اٌفأسح ثبٌّٛلغ اٌّؾذد ٚمغو  ٌقٕغ ٔمطخِشر١ٓ ِززب١ٌز١ٓ 
ٟٚ٘ ( Add)+ لبئّخ اٌخقبئـ ٚاٌزٟ ع١ىْٛ فٟ أٌٚٙب أِش صس اٌفأسح األ٠ّٓ ٌزظٙش ٌٕب

 : رؼٕٟ إمبفخ وّب فٟ اٌؾىً اٌزبٌٟ
. 



 
. 

عزىْٛ اٌطش٠مخ ثٕفظ هش٠مخ اإلمبفخ ٟٚ٘ ثبٌنغو  ٚػٕذِب ٔشغت ثؾزف إؽذٜ إٌمبه
 ٌؾزفٙب ٌٕمطخ ِشر١ٓ ِززب١ٌز١ٓػٍٝ ا

اٌىبئٓ ..  ثؼذِب رؼشفٕب ػٍٝ اٌخطٛاد اٌغبثمخ ٔأرٟ ا٢ْ إٌٝ عٛ٘ش اٌؼ١ٍّخ ٚ٘ٛ ؽٕٟ
 وً ِب عجك ٘ٛ عضء أعبعٟ ثبٌؼ١ٍّخ فبٌٕمطخ اٌزٟ أمفٕب٘ب ٟ٘ اٌزٟ عٕؾٕٟ ِٓ

 : خالٌٙب أمالع اٌىبئٓ ٚرٌه ثبألدٚاد اٌزب١ٌخ اٌزٟ عٕزؼشف ػ١ٍٙب
. 

 
. 

 . ٔؼِٛخ اٌمٛط اٌّشرجو ثبٌٕمطخ دسعخ( 01)
 ( .رؾذ٠ذ ع١ّغ إٌمبه أٚ )اٌؼمذ( 02)

 . رّى١ٓ أِىب١ٔخ اٌؾىً اٌّطبهٟ( 03)
 . رشر١ت إٌمبه اٌّؾذدح( 04)

 . إٌمطخ اٌّؾذدح ِضً رذ٠ٚش اٌىبئٓ اٌزٞ روشٔب فٟ اٌذسط االٚي رذ٠ٚش( 05)
 . ِؾ١و إٌمطخ اٌّؾذدح رّذ٠ذ ٚرقغ١ش( 06)

 . ٍّٕؾٕٝإغالق آٌٟ ٌ( 07)
 . اٌضب٠ٛٔخ إخشاط إٌّؾ١ٕبد( 08)



 . رٛف١ً أهشاف خطٛه إٌّؾٕٝ( 09)
 . ػىظ ارغبٖ إٌّؾٕٝ( 10)
 . فٕغ ٔمطخ ِزٕبعمخ( 11)

 . فٕغ ٔمطخ ثّٕؾٕٝ أٍِظ( 12)
 . أهشاف إٌمطخ ػٕذ أؾٕبئٙب فقً اسرجبه( 13)

 . رؾ٠ًٛ اعزمبِخ خو اٌىبئٓ إٌٝ إِىب١ٔخ اٌؾٕٟ( 14)
 . ش اٌزٞ لجٍٗ ٚ٘ٛ رؾ٠ًٛ اٌخو إٌّؾٕٟ إٌٝ اعزمبِخػىظ األِ( 15)

 . اٌزم٠ٛظ إ٠مبف( 16)
 . ٌٍشثو ث١ٓ ٔمطز١ٓ( 17)

 . ٌؾزف إٌمطخ اٌّؾذدح( 18)
 . إلٔؾبء ٔمطخ عذ٠ذح( 19)

. 
ٌؾٕٟ اٌىبئٓ ٠زجمٝ ػ١ٍٕب أْ ٔؼٛد أ٠ذ٠ٕب  ٚا٢ْ ٚثؼذ ِب رؼشفٕب ػٍٝ األدٚاد اٌّغبػذح

 . اٌّٙبسح فٟ رطج١ك ِب ٠ؾٍٛ ٌٕب رىزغت ا١ٌذ ػٍٝ اعزخذاَ ٘زٖ األدٚاد ؽزٝ
فٛسح ٚ)ٔغزؾفٙب( ٚفٟ اٌجذا٠خ  ِٓ اٌطشق اٌغ١ذح ٚاٌّغبػذح فٟ رٌه أْ ٔأرٟ ثأٞ

 : اعزؾفبفٙب( وبٌّضبي اٌزبٌٟ) ٔؾبٚي أْ رىْٛ اٌقٛسح ظب٘شح اٌّؼبٌُ ؽزٝ ٠غًٙ ػ١ٍٕب
. 

 
. 

ٚ .. ٠زجمٝ ػ١ٍٕب أْ ٔؾب٘ذ أز١ٕٙب ِٓ اٌذخٛي ٌىٛس٠ً دس ثزطج١مٕب ٌٙزا اٌذسط ٔىْٛ لذ
 . ِٕىُ اإلثذاع
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