
طالممماوق امممبوو(507)طالممماوقال امممبوول ممما و و(7:5و)عممم  ووتمممبول ممم   3-1

ولهه سممملوولعيوعمممملوبمممىوب اممماوتهاممممموولجاب ممما ول  ممما وولجممماب  و

ضمما لوق مم وووأل  ووعمم  وولبممالوقاللامما  وو و أصمم إومالممال ;805/:805

 .عا و هه سلوزيوعملووطالاو(00:)ولبالوول المىو

ل  مما وولجاب مم ول لاا يا وواليق ملوق مغومالال وعم  وولبمالوقال  مملو 3-2

وو.طالماو طال لوو(8085)ق  وولاح يا و و;805/:805

طالمماو طال ممملوو(8085)ولشم  وولاممال وي مممىوأعمم و وولبممالوقال  مملو ول ممالغوعمم  هبو

و-: و;805/:805ب زعممىوع ىووللاا يا وول يوسمملول  مما وولجاب م و

و
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 و-:تبوعل وولخ با ووالتملول بال 3-3

تبوماروءوول شفوولب  وع ىوولبالووللااج يىو ىوق ويلوول ا وول يوسم و -أ

حمممقولابممدووم ويوو ممط ووولبممالوقال  ممملوقاحريممرووسممالايوو ع مهمماوصمم يوو

ولبالاوولا لممم وول شممفوولب م وع مممعوقل ر مملوول جهمملوولب ممملووللخصصمملو

 .لمكلذ

 تبووساخمروجوقبماللوتح ممموولشخصمملول بمالوقهماوولرلممبووول م   و أي ما و -ب

e-mailكمممذلكوو  passwordل ا ابممم وبممم وقرنممماب وولابممم يروع مممىوو   مممملوو

والنامرندوكلاوتبوعل وع  وك مروبىوقمانا وول مم و وال ما و و ولاح يم ول لركمعو

 .ولب  ول بال

و بلامازووو ولحاصم مىوع مىوت م يرتبوصرفوب ا أووولاف قول بمالو -ت امم وام و 

 ممىوولثان يمملوول ابمملوو%0: ولبممالووللامماج يىوولحاصمم مىوع ممىوأكثممروبممىو

ل لامما  ووال  و عمم  وولبممالووللاممافم يىوبممىوب ا ممأووولافمم قول فممرقو

ولثانملو ولثالثلو ولروق لوو كذلكوولبالووللاماج يىوقالفرلملووأل لمىو ذلمكو

ولثان يمملوول ابمملول بممالووللامماج يىوو مم ق مم وبروا مملووسممالايو وولهجمما و



قالفرقووللخا فلول بالو قماناهاوكماالت وووألع ى بروا لوناائ ووللاا يا و

 وو-:

عم  ووو-:وللاما  وولثالمقوووووو(807:0)طالماوقل  مغوو(867)ع  ووو-:وللاا  ووال  وووو

و(76:6)قل  غووو(;9)

عم  وو-:وللاما  وولروقم ووووووووو(6958)طالماوقل  مغوو(88و)ع  وووو-:وللاا  وولثان ووو

و(8;0;و)قل  غوو(509)

روغممولحصم  وولبمالووبمىووام وتامهم وبهلملوم ويوويعايملوولشم الوقال  مملو -ث

لمما ييىوع ممىوسمم و وولرسمم  وول يوسممملو والسممافا ووقمم  يوول امماوول يوسممملو

 كممذلكوو;805/:805خمما وول مما وولجمماب  ول لامما يا وواليق مملولهممطالءوولبممالو

 .ل فرقوول يوسملووأليق لوووالاالاع سالايووولا ا  وتاهم وعل وو

 ل وساع وذلمكوو(وار لوخاصوقشط ووطالوك ملوولعيوعلو صفحل)تبوونشاءو -ج

 و. سه ووالتصا وقبالوول  ملو وعانهبوق  وباويخصو ط ووولبال

ل  ابوول ا ول  ا وولجاب  وو(   لوتخصص59)بوولل و  لوع ىو اإوت 3-4

ولثالقوق  وب و  لوبج م وول  مملوع م ووللمذكروو ول لاا  و;805/:805

ولل  بمملوقشممر  وكمم ولاممبوع لمم و تممبوت زيمم وولبممالوع ممىو مم او



و7ولاخصممصووللخا فمملوع مم ووالوي مم وعمم  وولبممالو مم وكمم و مم  لوعممىو

ول هظا وولمذ ويحم  موبج م وول  مملو ي و مموع ممعوبج م و طالو   ا 

وع ىوولارو وبج  وول  مملو م ونهايملووكم و سمهلو يوسمملوولجاب لوقهاء 

 لم وتممبووسمماثهاءو مم  لووالي مما وعممىوول مم  وولل ريلشمم ووي  مملوولبممالو

 .واللاحاقوقها

تبوعل وماروءو وتح يم وولبمالوبمىو ولم وول  مملو لم وقم أ وتحم يا و 3-5

 و وسمالر وللم وو مهروبمىوق ويملوول يوسملوقهماءو:805/:/57ولبالو ىو

لبالمماوع مم ولممرويوولجاب مملوقهممذووولخصمم صو يممابوذلممكوقمماالت وي مم  وو

وو(قماووحاللو يوسملوبىوول  ملووللح  وبههاو بحا  وع ل و)قإح ايو

ول م  ووالتم وبمىوولبمالوبمىوول  مملو ولم و ل وتبوولل و  لوع ىوتح ي و .1

 -:ول  ملوكالاال 

طالماوبحم  وبمىوو(:6)طالماوولم وول  مملو عم  وو(:5)ع  وو  اللاا  ووول .2

 وول  مل



طمالوبحم  وبمىوووو(:) ع  ووووطالوول وول  ملو(9)ع  ووثان وللاا  وول .3

 ول  ملوو

 لم وتمبوعلم وولل اصملول بممالووللحم لمىوقإيسما ووللحام  وول  لم ول مم و .4

طالمماولسلامما وول  لممملولل ر مملووللمم و وولل فمم وبههمماوولبالمماو وللمم و و

وللفر ضلوع معوقحمقوي  ووع  وولااعا ول ل و وولل و موع مهاوتالإولعو

و.قاالنا ا ول لاا  ووألع ىو

علممم ووالامممروءو وولازبممملول بمممالووللفصممم لمىولاامممهم ووامممروءو وتمممبوو 3-6

ير  م وول اح يم ووتح ي هبول   ما وولغمروبهاظرموو وللح  وولهبوولام 

يئممم وو/ولاممم ووألسممااذوولمم كا ي)ولمهماو وعالمم  وهممذموولاحمم يا وبممىو

ق ممم وب و  ممملوبج اممم وول  ماممممىوخممما وول ممما وولجممماب  وو(ولجاب مممل

 -: ع  هبوكالاال وقاللاا  ووال   و;805/:805

 طالوول ابوول ا وو(و8و)ع  و -1

 طالاولابوولهه سلوولعيوعملو(55)ع  و -2



بخاط مملوولبممالو لمماب ووقاممحاوب فمماتهبوبممىوول  ممملولا امهمماول   ممما و تممبوو) -3

وآل ولوو)بمممىووللج ممم ووألع مممىول جاب ممما ول بمممالووللفصممم لمىوووللامممل  وقهممما

 ( ولاجايوو ولح  قو ب ه وولخ بلووالاالاعمل

و.سهلوو:8عل ووالاروءو وولخاصلوقاأام وتجهم وولبالولاىوتبو 3-7

ولل و  لوع ىوونا وقا وولاا ووأع اءوهمطملوولام يي ول ام يي و وخم و 3-8

ل  ما وولجماب ىووولشما  وولخريفم  خايجوولجاب لول فص مىوول يوسمممىو

 و-:كالاال  و;805و/:805

ا فملوتبومنام ولوولاما ووأع ماءوهمطملوولام يي وبمىوك مما وولجاب ملووللخ -أ

 -: خايجوولجاب لولا يي وولل و ووالتمل

 و-:وه  هذموولل ريو ووالخاماييلوو(ااب لووخاماي ب ريو و)و-:و ال

ولحاساوو-و يوسلوولج  ىو ت  يبووللشر عا و-ول غلوول رقملو)و-:ولفص وولخريف وووو

و(واللىو تب م اتعوولهه سمل

و- بهممايو وول حممقوول  لمم ووخالممما وو-بهممايو وولا وصمم وو)و-:ولفصمم وولشمما  وووووو

و(نشأووول    وولب ملو تب يهاو-بهايو وولا وص و



 وو-: ه ولش او ولاخصصا وول  يو(ب ريو ووخاماي وت اعوو)وو-:ثانما

صمم وو–ووألسملا وأبمرو و-قم ل اماووالسملا وو)وبث و-:وولفص وولخريف و ولشا  ووو

و(أسلا ووللماموول ذقلو وللالحلو-والسلا و

ولل و  مملوع ممىوونامم وقا وولامما ووأع مماءوهمطمملوولامم يي وقألامما وول  ممملو -ب

 وخمم و خممايجوو(أعلمما ووالباحانمما و ول هاممر ال و) مم وللخا فمملولا ممارو و

وول  مممملو ولجاب ممملول فصممم مىوول يوسمممممىووأل  و ولثمممان ول  ممما وولجممماب  

 -:كالاال  و;805/:805

 ع  وهمطملوتم يي ولا مارو و م وو(::) ع  هبوو-:و وخ وولجاب لو

 كهار ال وك ما وولجاب لووللخا لو

 ع مم وهمطمملوتمم يي ولا ممارو و مم وو(8) عمم  هبوو-:خممايجوولجاب ممل

قلحا ظملو بمما و قبهبماوو)ووعلا وول هار ال وخايجوولجاب لوق  ما 

 و( وقااقاوقا اوقاإلس ه ييلو

 لممم وتمممبوولل و  ممملوع مممىونظممما و ب وعمممم وولاممم يياوولصممممف ول  ممما و 3-9

و(50) ول لاا يمىوولثان و ولثالقو و  اولهصووللا وو:8059/805ولجاب  و



تمم يياوي بممماوو(سمماعا و:)بممىوالئحمملوولامماعا وولل المم وو ذلممكوق ولمم و

لل ووويق لوأساقم وحمقوقم أوولام يياوولصممف وول ما ول لاما  وولثمان و

 وحممقوتمبوت اممبو:805/:/5 م وو(ل ش  لوول ابملو ولهه سملوولعيوعمملو)

و87)طالاوملمىووبجل عما وق ولم وو(586)  ابوول ا و ع  هبوولبالول

طالمماو طال مملول اممبوو(585)ل مم وبجل عمملول  اممبوول مما و عمم  وو(طالمما

ولهه سممملوولعيوعمممملواوأبممماوولاممم يياوولخممماصولبمممالووللاممما  وولثالمممقو

طالممماوو(98)طالممماو طال ممملول  امممبوول ممما و عممم  هبووو(887) عممم  هبو

و. :805/:/88ل ابوولهه سلوولعيوعملوولذ وق أو  و

تبوولل و  لوع  وبذكرووولفص وول يوس وولصمف وبىوبج م وول  مملو 3-11

ال  وعمم و ول مم وقموولل ارحمملولالاحمماقوقالفصمم وول يوسمم و ولجاب مملووق

و)وووبمم ووول يوسمملول فصمم وولصمممف وحمممقو وو:8059/805ولصمممف ول  مما وو

 و,وساقم وق ول وبحاضرتمىو  ووالس  عو(:

 وق لمم وولجمم و  و:8059/805ولصمممف ول  مما و لمم وتممبووالسمما  و ول فصمم و 3-11

ول يوسمممملو ت زي هممماوع ممم وواللاممما و وعممماووولبمممالوقهممماوبمممىوخممما و

 .ولل ول ووللح  وولذلك



تبو اإوقالوولااجم ول بالول فص وولصممف وللم وووسم  عو تمبوعلم و 3-12

والحصائما وق   وولبالووللاج مىو وسلائهبو ت زي هاوع  وولاا وو

 .ائلمىوقال يوسلوع اءوهمطلوولا يي وول 

 وع ممىو:805/:/58تممبوب و  مملوبج مم وول  ممملوقج امماعوولله  مم ووقاممايي و 3-13

لرويوتشم م ولجماووولللاحهممىو وللصمححمىول ل مريو وول يوسمملوللرح ملو

 .0 :8059/805ول  ال يي سول فص وولصمف ول  ا وولجاب  و

 فصم ولوولهظريلو ول ل مملوول يوسملج و  وولولل و  لوع ىووعالا وتبو 3-14

 ل لاا يا وواليق لووولخريف ووس ول ي

و. ;805/:805  ول  ا وولجابلجلم وولاخصصا وو(عا و هه سلوزيوعملو)وووو

و

 ل ووتبونشروب وعم وولااجم ول بالوولج  و وللااج يىوو ذلكوع  و 3-15

ب لمم وول  ممملو لمم  وول  ممملوولخاصمملوقشممط ووولبممالو ولجممر لوولخمماصو

ولل مريو وول يوسمملول فصم وقشط ووطمالوك مملوولعيوعملووحممقوتمبو ماإو



كلماو م وولجم   وو:9/50/805ولخريف ول بمالوع م وول رنماب ويم  وووالحم و

 -:ولعبه وولاال 

ي   ووولبالاوقلااع ووبر  مووالكا يل وقاخامايوولل ريو ووالا اييملوو 3-16

سمماعلووكا يلممملووبمماوولبالمماوولحاصمم وع مم وو85 والخاماييمملوقحمم وولصمم و

سماعلوو57ساعلويل ىوزيا تهاوول و58نىوونذويووكا يل وياج وولح ووأل 

قل و  ممملووللر ممم ووالكممما يل و علمممم وول  مممملو ي ممم  وولبالممماوقب ممم و

وسالايووولااجم و تا ملهاولل ااووالي ا ووالكا يل وق م وت لم هماو

ولفممرقوقشممط ووو بممىووللر مم ووالكمما يل وثممبويممابووتامم ملهاوللاممط ل

 .ولبالو

 ولثمممان ول حمممذفووتمممبوتح يممم ووالسممم  عووال  ول اامممجم و والسممم  ع

و. والضا لو والس  عوولثالقول حذفو  م

 كممذووولحمم ووأل نممىولفمماإوو ووب ممريوخلامملوطممالوبممىوولل ممريو و 

 .ول يوسملووللبر حلوخا وولفص وول يوس وولخريف و ولشا  



وول يوسم ل فصم ووولل ريو وول يوسملولل و  لوع ىووعالا وت زي وتبووو 3-17

وي ووبممىووأللاممما وول  لمممملو ولممم  و;805/:805ولجمماب  ل  ممما ووولخريفمم 

وتشال وع ىوو(55)قال  ملو ع  هبو قمروب وع لمملوو:)  م  لوو(:5)لالا 

قحممممقوتمممبوت زيممم وولل مممريو وول يوسمممملوع مممىوولاممما ووأع ممماءوهمطممملوو(

قالا يي ولجلم وولل مريو وول يوسمملوول  ما وع ل ولا يي وق  ولابو

و.ولهظريلو ول ل ملوقال ابو

 احهاو ولا ولبوتفاإو وعماووولبمالوقمذلكوتبوتح ي وولل و وولا وتبو 3-18

حا وي   وولبالاوقاغممرووللا ووولا ولبويابو احهماو وعماووواللاما و

و.وي ا

تبوعل ووحصائما وخاصملوق م  وولبمالو م وكم وبما وو ت زي هماوع م و 3-19

واللامممما وول  لممممملو كممممذلكووسمممملاءوولبممممالووللاممممج مىول مممم وبمممما وو

 . ت زي هاوع  وواللاا وول  لملو

حصائما وقأع و وولبالو  وول  ملوب زعمىوحاماوولهم عو حالملو وي اوو 3-21

و.ول م و ولش ا



تممبوت زيمم وطممالووللامما  ووال  و ولثممان وعمما و هه سمملوولمم وولامما و 3-21

لام يي ووو(لامبوهه سملوزيوعممل)ووووووو كذلكووللاا  وولثالقو ولروق و

 .ول ي سوول ل ملو وعانهاول بالو ت زي هاوع  وواللاا وول  لمل

علم وول  ملوب وولام ويؤساءووأللاما وول  لمملوو/0 0لاعوولام وأتبوواا 3-22

للهالشلوتب يروولل ريو وول يوسملووللخا فملوقال  مملولل وك ملوولابم يو

 .ل   ملوروللاال

 و تمممبو;805/:805تمممبوعلممم وولجممم   وولعبهممم ول   مممملوول  ممما وولجممماب  و 3-23

ا وولل و  لوع معووبا و  اوب وولج   وولمعبىول لج م ووألع مىول جاب م

 -و:كاآلت و

  ;805/:805ولعبه ول  يوسلو ولااجم و والباحانا ول  ا وولجاب  ووولج   

 ازو ممممممممممموالاو ;805/:805وولخريف وولفص 

قالفصمممممم ووول يوسمممممملق ويمممممملو

 ولخريف ول يوس و
  :805/;/88  ممممممممموالح

ويهممممممايرو9ولخلممممممم و

و:و;805



ووللمممممممممممما عمممممممممممم و

 ل شرلممى

قالفصممممم ووولاامممممجم ق ويممممملو

 ولخريف ول يوس و

 بىووالحممممممم 

و :9/50/805وحا ووالحممممم 

و:56/50/805

ويهمممممايرو87ولجل ممممملو

ووالحافا و:و;805

قثممم يوويهمممايرو عمممم و

وولشرطل

  اممرووولحمممذفو والضا ممملووووووووووووووووووووو

وبىوووالثهمممى

 حا وولجل ممل

57/50/805:  

و:50/805و/;5
ومقريممم و87ولخلمممم و

يممممم  وتحريمممممروو:و;805

 سمهاء
ل فصممم ووول ل مممملوالباحانممما و

 ول يوس وولخريف 
و :88/58/805 والحمممممممممم 

نظمممما و)وولاخ فمممما وباحانمممما و

و :58/58/805 والحمممممممممم و(ل يب

وأقريمممممم و;8والثهمممممممىو

805; 

 ي  و بوولهامب



قال  ممممملوووالباحانمممما ق ويمممملو

ول فص وولخريف 

 ولا ممممممد

8;/58/805:  

و;805بمماي وو5واليق مماءو

و:

 ا ممي  وول ل

ولفصممممم وووباحانممممما نهايممممملو

وول يوس وولخريف 

 ولخلمممممم 
86/5/805;  

و;805ي نم وو6ولثاثاءو

 لفمملوعممم وولفبممروو:

ومو5660ولل اي و
وول ممممما ونصممممفواازوو

وبىووولا ممممد

 حا وولخلم 

و ;88/5/805

  ;8/805/و9

  ;805/:805وولشا  وولفص 

ق ويمممممملوولفصمممممم وول يوسمممممم و

 وس  عو58لل ووولشا  و

ووالحمممممممممم 
و ;8/805/و50

وولمم وو7وبممىواليق مماءو

 :و;805ي نم وو9

عممم وولفبممروولل مماي و

 هم5660

قالفصممممم ووولاامممممجم وق ويمممممل

وولخريف ول يوس و

 بىووالحممممممم 

وحا ووالحممممم 

80/8/805; 

88/8/805; 

  ;89/8/805وبىوووالثهمممى وووووووووووووووووووووولحمممذفو والضا مممل اممروو



 :5/805و/8 حا وولجل ممل

ل فصممم ووول ل مممملووالباحانممما 

وولشا  ول يوس و

ووالحمممممممممم 
و ;7/805/و58

وولهظريمممملووالباحانمممما وق ويممممل

 ولشا  قال  ملول فص و

 والحمممممممممم 
88/7/805;  

ولفصممممم وووباحانممممما ونهايمممممل

 ولشا  ول يوس و

 ولخلممممممم 
80/8/805;  

و

تبوولل و  لوع ىووعالا وتش م ولجاووولللاحهمىو وللصمححمىوللرح ملو 3-24

ق ممم وو;805/:805ول  مممال يي سول فصممم وول يوسممم ووأل  ول  ممما وولجممماب  و

و:5عم  و)لابوع ل وو(55)وعالا هاوبىوبجال ووأللاا وول  لملول   و

 .و(قروب وع لملوو:) و(   ل

 للم وو:6/55/805قامايي وواروءووباحانا و  يون  ل رول بالوول م وبىوتبوو 3-25

 ي بمى



و(نظمما ولمم يبو)تممبوولل و  مملوع ممىووعالمما وامم و  ووباحانمما وولاخ ممفو 3-26

 . و لل ووي  و وح و:80/58/805ل فص وول يوس ووأل  وع ىوأووت  أو

تممبوعلمم وامم و  ووالباحانمما وقلشممايكلونخ مملوبممىوولبممالوقاللامما يا و 3-27

 و.عل وا و  ووالباحانا ووواليق لو  

 تمممبوولل و  ممملوع مممىووعالممما واممم و  ووالباحانممما وولهظريممملوللرح ممملوو 3-28

 و;805/:805ول  ممممال يي سول فصمممم وول يوسمممم ووأل  ول  مممما وولجمممماب  و

و(ولهه سلوولعيوعملو) لابوو(ول ابوول ا )ل لاا يا ووللخا فلوو

او تمممبووعانهمممو ;86/5/805ويممم   و وناهمممدو:58/805/;8ولاممم وقممم أ ويممم  و 3-29

ل بالوع  وب ل وول  ملو ع  وار لو ط ووولبالو ل حلووالعانما و

وقال  ملو

 ولجممماوووالباحانممما وللرح مممعوول  مممال يي سومتشممم تمممبوولل و  ممملوع ممم و 3-31

و:8059/805وولجمماب  ل  مما وو(ولخريفمم )وال  ووول يوسمم ولخاصمملووقالفصمم و

ل لاممما يا وو(ول هامممر  )لجممماووولهظممما و وللرول ممملو تمممبوتح يممم ووع ممماءو

 . لوواليق



تممممبوتامممم مبوول هاممممر ال ولمممم وئبويصمممم وولمممم ياا وامممم و  ووالباحانمممما و 3-31

 . والحصائما و قماووول جاوو

يممابوولاهامممموقمممىوول هاممر ال و ق  ممهاو خص صمماو مم وواليمما وولامم و 3-32

يشممار و مهمماووللامما يا وواليق مملو مم ووللمم و ووالخاماييمملوقحمممقوي مم  و

عم  ووك مروقأعلا وول هار  و  وهذووولم  ووللاا  وولذ ويحا  وع  و

 .بىوولبالو قذلكوتامرووالباحانا وقاه للو نظا 

حمممقووووول  ممملوسمماعا وب المم وو الي امم ويلممبوثاقممدول بالمماو مممابو 3-33

 يهاه وعه وع  ووك مروو5ت امبوول جاووقرلبوثاقدول  وولبالوي  أوبىو

با وو  ووللاما يا وواليق ملو تم زعوولبمالوع م وولجماووي بمماوحاماو

 يمابوتهظممبوول جماووقحممقوت م ووكم ولجهملوع  وولبالو  وكم وبما وو

 و.ق  ووبخا فوعىووألخرىوحا وياابم ووللاحظوب ر لوح   ولجهاع

وأل  ول  ما ووول يوسم  ل وتبويص وولم ياا و أعلما وول هامر  ول فصم و 3-34

ولغمممالو والعممذويووللرضممملو ولبممالوبروا مملوتممبو و ;805/:805ولجمماب  و

 .لركعوولاب يروقالجاب ل معاووولهامجلوع ىووإلنارندوقول الممىو



و(:و)ولل  بملوبمىوطمالوول  مملو عم  هبوووألعذويووللرضملتبووعالا و  3-35

طالو ذلكوعىوأ وءووباحانما وولفصم وول يوسمىووأل  ول  ما وولجماب ىو

 ولاممىوتممبوولل و  مملوع مهمماوبممىوول جهمملوولب ممملوولخاصمملوقهممبوو;805/:805

ويولظمر  هبو ذلكوق  وب و  لوبج  وول  ملوع ىووعالما وهمذمووألعمذ

 .ولصحملووللخا فل

تبول   وتظ لا وولبالو  وولل عم ووللحم  وقل ملوولبمالووسمالايوو 3-36

ولاظ بوق  و   وولل  غووللب  لول اظ بو  وخعنلوول  ملو ولذ وي م يو

 -:اهمهاو ل وتبول   وول   ووالت ول لاا يا و(70)قخلامىو

 تظ بوو(57)ع  وووللاا  ووال  و 

  تظ بو(:)ع  وووللاا  وولثان 

 تظ بو(55)ع  وووللاا  وولثالق 

  تظ بو(58)ع  وووللاا  وولروق 

 



 و:805 ل وتبوتخري وويق و   وبمىوول  مملو م ونهايملوول ما وولجماب  وو 3-37

و-:كالاال 

 ولهظما وولاماعا وولل الم ووت م  ولاباحانما و:8059/805   لو  يوي نمعووو .1

طالمماوو وي مماووت ممم  وو(:85و)عمم  وولبممالوولهمممااحمىوووووووووووطالمماوو(500)

ونظا ول يبو(5)نجإووووووووووووطالاونظا ول يبوو(و55و)لاباحانا و

 ولهظمما وولامماعا وولل المم ووت مم  ولاباحمماوو:8059/805   مملو  يوسمم ال رو .2

 (.59و)ع  وولبالوولهااحمىوووووووووطالاوو(;7)ع  و

 وطممالوعمم و(5)   مملو  يونمم  ل رول هظمما وول مم يبوت مم  ولاباحمماووعمم  و .3

 (.5و)ولبالوولهااحمىو

 ولهظممما وولامماعا وولل الممم ووت مم  ولاباحممماوو;805/:805   مملو  يويهممايروو .4

 (6و)ولبالوولهااحمىووووطالاوع  و(57)ع  

 لمم وتممبوولل و  مملوع مم وزيمما ووعمم  وسمماعا وولامم يياوولخمماصو ول مما ووو 3-38

سماعلوخماصو عما ولاصم إوعم  وسماعا وو(8)سماعا وقم الوبمىوو(7)لاص إو



وو(565)همم ووسولاخمرجووللب  قمملولحصم  وولبالمماوع م و يامملوول  مال يي 

 .ساعلوو(560)ق الوبىو

 فصم وولهظريلو ول ل مملولوولج و  وول يوسملتبوولل و  لوع ىووعالا و 3-39

لجلممم وو(عمما و هه سمملوزيوعممملو)ل لامما يا وواليق مملووولثممان ول يوسمم و

و. ;805/:805ولاخصصا ول  ا وولجاب  

وول يوسمم ول يوسممملول فصمم ووت زيمم وولل ممريو ولل و  مملوع ممىووعالمما وو 3-41

 ولممم وي ووبمممىووأللاممما وول  لمممملوو;805/:805وولجممماب  ل  ممما ووولشممما  

وتشال وع ىوو(55)قال  ملو ع  هبو  و(:5)لالا 

ع مىوولاما ووأع ماءوهمطملووولل مريو وول يوسممل   لوقحمقوتبوت زيم وو 3-41

لمما وقالام يي ولجلمم وولل مريو وول يوسممملووعل م ولام يي وق م ولامبو

و.ولهظريلو ول ل ملوقال اب

لللاحهمممىو وللصممححمىوللرح مملوولل و  مملوع ممىووعالمما وتشمم م ولجمماووو 3-42

ق م وو;805/:805وولجماب  ل  ما ووولشما  وول يوسم ول  ال يي سول فصم و



و:5عم  و)وع ل لابوو(55)وعالا هاوبىوبجال ووأللاا وول  لملول   و

 (.   ل

ولشممها و ووللطلامملو وألصمم ملو ولاممجا وبممىوو(و5500)عمم  وتممبووسمماخروجو 3-43

ولشمها ووأ وولامج ويا م  وول يوسملول خريجمىوبىوول  ملاو السماخروجو

ولبالمماوقب مماوت ضمم وع مممعوصمم يتعوولشخصممملو صمم يووقبالاممعو يممابو

 ت ضممم وصممم يوو خصمممملوع مممىوكممم وو(اهممممعو80)وسمممامفاءوولرسمممبوولل مممري

علممم وو/ ت المم وبممىوولاممم ووألسممااذوولمم كا يو يوسمم  ممها ووأ وسممج و

 .ول  ملو تخابوقخاتبو  ايوولجله ييلو

 وي مماوووسممملو وأل  وع ممىوول  ممملقممماووقأ وئمم وولشمم اوول يويممابوعلمم وو 3-44

 .و وئ ووللاا يا وول يوسمل

تبوعل وولل ا آ وولخاصلوقأع اءوهمطلوولا يي ول  هامر ال و ب ا مأوو 3-45

ولااعا وولعوئ ووو ولاصحمإو ولشف  وو ولفص وولصمف و وي اوب ا طا

ول ل ممملو ولشممف يلوو)وو ولامم يياوولصمممف و كممذلكوب ا طمما ووال وييمممى

 .ولصمف و ولفص وولصمف ول  ائلمىوقها والع و و ولا يياو



تممبوولل و  ممملوع مممىوولاممرو وقشمممأووعممم  وولبممالووللصمممريمىوولل امممر وو 3-46

بممىوقمممىوولحاصمم مىوع ممىو ممها ووو8080/;805ل مم لهبول  مما وولجمماب  و

نظما وو–ولفهملونظا وثاثوسمه و وو ولثان يلوول ابلووللصريلو ول ق  با

لركعيملوحممقو و مموخل وسه و وووو ا وق  وولهجا و  ووللاماق لوول

طالمماوو500طالمماوبممىوطممالوولثان يمملوول ابمملو و700وللج مم وع ممىول مم  و

 وو.ل ابوولهه سلوولعيوعملوبىو   ا وولرياضلو ول    و

عابمماوو(70)للممر يووقالم قممم وولممذه  ت مم  وول  ممملولاسمما  و ولاحافمما و 3-47

و.ع  وونشاءوول  ملو

 805/:805بر مووحصائملوع  يلول بالول  ا وولجاب  و;  

 و.وي اووحصائملوقالخريجمىول    ا ووللذك يو

 وووو

 


