ؾيعط
ضِيَطِةوى ؾيعطى نوضزى يةّ َاوةيةزا بةثيَى ضِووزاوة ضِاَياضى و ضِوْانبرييةناْى ْاو نؤَةيَطةى نوضزى زةنطيَت بة غىَ قؤْاغةوة :
قؤْاغى يةنةّ  ( 1958 – 1939ؾاعريإ ضِاغتةوخؤ ضِوويإ ية نيَؿةى ضِاَياضى و ْةتةوايةتى و ضيٓايةتى نطزووة
 ؾيعطى ظيٓسوو  :ئةو ؾيعطةية طوظاضؾت ية ناتى يةزايهبووْى و ٖةيَططى غيُاو تايبةمتةْسيَتى قؤْاغى ْووغيٓى زةقةنة بهات .
 ئةو بابةتاْةى نة ديَطة و ؾويَٓةواضيإ بةغةض طؤضِاْهاضييةناْى ؾيعطى نوضزى ية قؤْاغةنة بةدىَ ٖيَؿت ئةَاْةبووٕ :
 /1غاتةوةختى ثةشاضة و شةْطى غياغى دةْطى زووةَى ديٗإ  /2خةباتى غياغى  /3خؤثيؿاْساْةناْى عريام و نوضزغتإ
 طؤضِاْى ططيٓط ية بواضى ؾيعطى نوضزيسا يةّ قؤْاغة ية ضِووى ْاوةضِؤنةوة بوو  .بةّ دؤضة :
ْاوةضِؤى  / 1 :ضِووى ية ؾيعطى ْيؿتُإ ثةضوةضى نطز  /2 .ؾيعط بووة ٖؤناضى وؾياضنطزْةوةى َيًًةت بؤ بةزةغتٗيَٓاْى َافةناْى /3 .ؾيعط طوظاضؾتى ية
ٖيواى َيًًةت نطزووة  / 4ؾيعط ثةياَيَهى َطؤظاْةى ٖةيَططتبوو ضوْهة باغى ئيَـ و ئاظاضى طةالْى تطيؿيإ نطزووة  /5 .باغهطزْى غطوؾت بؤئةوةبوو
ٖةغتى ضِؤيَةناْى نوضز جبويَيَٓيَت بؤ خؤؾةويػتى نوضزغتإ  /6دياواظتط باغى شٕ نطاوة ،ال ية نيَؿةناْى نطاوةتةوة ،زةبيَت شٕ بةؾساضبيَت ية نؤضِى غياغى
و تيَهؤؾإ و ية نؤتى زيًى و زوانةوتويى و ٖةَوو ئةو زاب و ْةضيتاْة ضِظطاضى بيَت نة زةضفةتى بةؾساضبووٕ بؤ شْإ ية شياْسا الواظ زةنةٕ  .ئاويَتةنطزْى شٕ
يةطةٍَ نيَؿة ضِاَياضةنإ بووة ٖؤى بةضتةغهبووْةوةى ؾيعطى خؤؾةويػتى  /7نيَؿةى غةضةنى ية نؤَةيَطاى نوضزى يةّ قؤْاغةزا نيؿة نؤَةالَيةتيةنإ
بوو بةتايةبةت نيَؿةى ضيٓايةتى ،ؾاعريإ ظيطةناْة نيَؿةى ضيٓايةتيإ ئاويَتةى نيَؿة ضِاَياضيةنإ نطزووة و ثؿتى دوتياضيإ ططتووة (منوْة  :قاْع بة
ؾيعطى قةالَضؤى زوشَٔ) ؾاعريإ ضِاغتةوخؤ ضِوويإ ية نيَؿةى ضِاَياضى و ضيٓايةتى نطزووة و بايةخيإ بة ئاؾتى و ٖاوخةباتى و َطؤظ زؤغتى
ضِووخػاض  /1 :ية ئاغتى تانةنةغى ضةْس ٖةويَيَو زةبيٓطىَ بؤ طؤضِئ و ْويَهطزْةوةى ضِوخػاض و تةنٓيهى ؾيعط  /2ؾيعط بةضةو قايَبيَهى ئاظاز بطا بةالَّ
غةضى ْةططت  /3 .ظَاْى ؾيعط بةضةو نوضزى ثةتى ٖةْطاويٓا و فةضٖةْطى ؾيعطى زةويَةَةْس نطا  ،خةباتى ضِاَياضى و ؾيعطى دواْى غطوؾت و نيَؿةناْى
شْيإ ٖيَٓاية ْاو ؾيعطى نوضزيةوة  .بة غووز وةضططتٔ ية فؤيهًؤضى نوضزى ظَاْى ؾيعطيإ زةويَةَةْس نطز  /4فةضٖةْطى وؾةى ؾيعطى زةويَةَةْسنطا .
 /5ويَٓةى ؾيعطى طؤضِاْى بةغةضاٖات  /6غطووز بةضةو ثيَـ ضوو
ناَطإ َونطى (نضة ؾوإ )1957
 /6نيـ و غةضواى ْوىَ بةناضزةٖيَٓى
ٖئَُ
 /1منوْةى ؾيعطى ٖةغتى نوضزايةْى
زيالٕ ( ضِيَطاى خةبات ) 1954
دطةضخوئَ (ئاالَ َٔ)  /7بٓياتى زةقى ؾيعطى نوضزى زةطؤضِيَت
 /2ؾيعطى غةضبةخؤيى و ٖةيَهطزْى ئاالَ
قاْع ( قةالَضؤى زوشَٔ)
 /8منوْةى ؾيعطى نيَؿةى ضيٓايةتى
زيالٕ ( بةٖاض )
 /3منوْةى ؾيعطى غطوؾتى نوضزغتإ
قةزضى دإ ( ناضواْىَ َة)
 /9بة فؤيهًؤض ظَاْى ؾيعطى زةويَةَةْسنطز
بيَهةؽ
 /4منوْةى ؾيعطى نيَؿةناْى شٕ
ثريةَيَطز ( ْةوضؤظ)
 /10منوْةى غطووز
ئةمحةز ٖةضزى
 /5منوْةى ؾيعطى خؤؾةويػتى بؤ شٕ

قؤْاغى زووةّ  1970 – 1958غيُاى زياضى ْاوةضِؤنى ئةّ قؤْاغة ضِاَياضى و ْةتةوايةتى بووة
ئةّ قؤْاغة ثةيوةغتة بة زوو ضِووزاو  / 1 :ؾؤضِؾى  14ى طةالويَص  / 2 . 1958ؾؤضِؾى ئةيًوٍ . 1961
ْاوةضِؤى  /1 :ؾيعط ضِاغتةوخؤ ضووة ْاو غةْطةضى ثيَؿُةضطةوة .منوْة  :ؾيعطةنةى ( ٖةشاضى َونطياْى )  / 2ثؿتطرييإ ية ؾؤضِؾى طةالْيرت نطزووة .
ضِوخػاض  /1 :ظَاْى ؾيعط ٖ 1961 - 1958ةيَططى غيُاى ؾازى و خؤؾى بووة  /2ظَاْى ؾيعط  1970 - 1961بةضطى خةّ و ثةشاضة و ْائوَيَسى ثؤؾى
 / 3زواتط غةضنةوتٓةناْى ثيَؿُةضطة تيؿهى طةؾبيٓى ثةخـ زةنطز بؤية ظَاْى ؾيعط ؾةقًَى بةضةْطاضبووْةوةى ثؤؾى  /4نيَؿى بطِطةيى و

غةضواى َةغٓةوى بةناضٖاتووة ( طؤضإ ية ؾيعطى ( بيَؿهةى َٓاٍَ )  )1962زشى ؾةضِ و ؾةضِخواظإ وةغتاوةتةوة و غةضواى تاظةى بةناضٖيَٓاوة)

قؤْاغى غىَ يةّ  1991 – 1970زةبيَت بة زوو بةؾةوة  / 1 :قؤْاغى  /2 ) 1975 – 1970قؤْاغى ) 1991 – 1975
ْاوةضِؤى و ضِوخػاضى ؾيعطى ئةّ قؤْاغة بةّ دؤضة ية :
قؤْاغى : 1975 – 1970
ْاوةضِؤى  /1 :ؾيعط ٖةيَططى طوتاضيَهى ْةتةوةيى قوٍَ بوو  /2 .ؾيعط زشى دةوض و غتةّ و ظؤضزاضى زوشَٔ زةوةغتايةوة ٖ /3 .ةيَططى بريى فةيَػةفة و
َةعطيفةى ضِؤشئاوابوو ثطغياضى ؾاعريإ ية باغى شيإ و َطزٕ بوو ؾيَطنؤ بيَهةؽ ية ؾيعطى (طيٓطٌَ) تيَطِواْيٓى خؤى يةباضةى شيإ و َطزٕ زةخاتةضِوو
 /4طةييَو بابةتى ْوىَ ية ؾيعطى ئةّ قؤْاغةزا بةضضاو زةنةوىَ وةى َ :طؤظ و َطؤظايةتى  ،شيإ و َطزٕ  ،ؾاضغتاْيةت  ،شٕ وةى خاوةٕ نيَؿة  ،ياخيبووٕ
ضِوخػاض  /1 :ويَٓةى ؾيعطى خؤى زةضباظنطزووة ية الغايهطزْةوة و دويٓةوة  ،غةضضاوةنةى ية ضِووزاو و ناضةغاتة َيَصوويى و ْةتةوةيى و ديٗاْيةناْةوة
وةضطرياوة  ،ويَٓةى ضِووتى ضِةواْبيَصى تيَسا بةناضْةٖاتووة  ،ويَٓةى ؾيعطى ية ثيَٓاوى طةياْسْى ثةياَيَهسا بووة ،
يةتيف ٖةيَُةت بة غووزبيٓني ية ئةفػاْة و ٖيَُا َيَصووييةناْى ْاو نًتوضى ْةتةوةيى ديٗاْى ويَٓةى ياخيبووٕ زةنيَؿىَ ية ؾيعطيَهسا
 /2وؾةنإ ية ئاَاشة نؤْةنإ زابطِاوٕ ئاَاشةى ْوىَ زضاوة ثيَيإ  .واتاى فةضٖةْطى ية وؾةنإ زازةَايَيَت بة ضِازةيةى نة ظَاْيَهى خواظةيى ثاْتايى
زةقى ؾيعط زاطري زةنات  ،وؾةنإ ضِاغتةوخؤ واتا ْازةٕ بةزةغتةوة  ،ظَاْيَهى نوضزى ثةتى زةويَةَةْسى ئايَؤظة بةناضٖاتووة  .ئةّ وؾة ْويَياْة ٖاتٓة ْاو
ٖ / 3يَُاو ْيؿاْةى خؤَايَى و ديٗاْى بةناضٖاتووة .
ظَاْى ؾيعطةوة  :ئةٖطميةٕ  ،ئاٖوضاَةظزا  ،طيعاضا  ،ظةضزةؾت  ،ئاظيَػتا
 /4نيَؿى غةضبةغت بةناضٖاتووة وةى نيَؿى ٖةؾت بطِطةيى و ضواض بطِطةيى  .غةضواى ئاظازيؿيإ بةناضٖيَٓاوة .
ّ .خًيٌ ؾطيف )(0750 464 60 90
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ئاَازةيى (الْةى) ئةًٖى

 /5تةنٓيهى ؾيعطى غووزى ية زاغتاْة َيًًى و فؤيهًؤضييةناْى ْاو نًتوضى نوضزى و ديٗاْى بيٓيوة ،يةطةٍَ ؾتة بيَطياْةناْسا وةى َطؤظ َاَةيَةيإ نطزووة
 /6زةْطى ؾاعرياْى شٕ ية ضِؤشْاَة و طؤظاضةنإ ؾيعطيإ زةْووغى  .وةى  :زايهى غؤالف – ئةضخةوإ – ؾةومن بةضظجنى – زايا دوإ
ياخيبووٕ  :زياضتطئ خاغيةتى ؾيعطى ئةّ قؤْاغةية ئةَةف زوو دؤضة  :ياخى بووْى نؤَةالَيةتى و ياخيبووْى غياغى .
ططوثى ضِواْطة ئةّ ناضاْى نطز :
 زياضتطئ غيُاى ؾيعطى يةّ قؤْاغة غةضٖةيَساْى ططوثى ضِواْطة بوو ية .1970
 /1ؾاعرياْى ضِواْطة ٖةيَططى تيَطِواْيٓيَهى دياواظ بووٕ بؤ ؾيعط  /2طؤضِاْيإ ية فؤضَِى ؾيعط نطز  /3زةياْويػت ؾيعط ثةياَى ياخيبووٕ بطةيةْيَت
غيُاى زياضى ئةّ قؤْاغة ٖةغتى ْاَؤيى غةضيبى ؾاعرياْة
قؤْاغى : 1991 – 1975
زوو ؾت ناضيطةضييإ يةغةض ئةّ قؤْاغة ٖةبوو ْػهؤى ؾؤضِؾى ئةيًوٍ ية  1974و ٖةيَطريغاْى ؾؤضِؾى ْوىَ ية 1976
ْاوةضِؤى  /1 :ؾيعط بووة ٖؤى ضِةتهطزْةوةى واقيع  /2ظيٓسوونطزْةوةى ٖؤؾياضى ْةتةوةيى  /3ؾيعط ؾإ بة ؾاْى تفةْط ية زشى زوشَٔ يةغةْطةضزابوو
 / 4ؾيعط بةضةو بةضةْطاضى ضِاغتةخؤ ضوو ية بريو َةبةغتسا  /5ؾيعط ٖيواى بة ئايٓسةيةنى طةف ٖةبووة  /6 .دواْرتئ ؾيعطيإ بؤ شٕ ْوغيوة.
ؾيعطى بةضةْطاضى  :بطيتية يةو ؾيعطةى زضيَصة بة ؾةضِ زةزات و بةضةْطاض زةبيَتةوة و ضِةتى زةناتةوة واقيع زةطؤضِيَت .
توخِ و ضِةطةظة غةضةنيةناْى ؾيعطى بةضةْطاضى  ( :ثيَؿُةضطة وةى زايٓةَؤى ؾؤضِف – ؾةٖيس وةى ٖيَُاى قوضباْى – نوضزغتإ وةى َةيَبةْسى شيإ
دوٖط نطَاْر (ٖةيَةجبة زووةّ ٖاتٔ)
ئةْوةض قازض حمُس (خؤَٔ ضةَة ظغتاْة ْيِ)  /3بؤ َةضطباضاْى ٖةيَةجبة
 /1ؾيعطى بةضةْطاضى
عبسالَ ثةؾيَو (غةضباظى وٕ)
ٖ /4ةغتى ْاَؤيى و غةضيبى بؤ نوضزغتإ
ؾةٖيس مجيٌ ضِةجنبةض ( ضِوباضيَهى خويَٓاوى )
َوئةيةز تةيب بة نطَاجنى شووضوو
 /2ؾيعطى ئوَيَسبةخـ بة ثاؾةضِؤش

ضِةخٓةى ئةزةبى
ضِةخٓةى ئةزةبى  :بايةر زةزا بة ييَهؤييٓةوةى بةضٖةَى ئةزةبى  ،يةو بٓةَا ٖوْةضى و بريياْة زةنؤيَيَتةوة نة زةقى ئةزةبيإ ىلَ بٓيات زةْطىَ و بةٖاى
وؾةى ضِةخٓة واتة ْكسى عطبى و نطيتيهى التيٓى
زةقةنة زياضى زةنات و زاٖيَٓةض زةغتٓيؿإ زةنات .
ضِةخٓةطط  :بعويَٓةضى ضاالنى ئةزةبية و ؾاضةظايي ية ٖةَوو بواضةناْسا ٖةية .ييَهؤيَيٓةوةى ئةزةبى غىَ يكة (ضِةخٓةى ئةزةب–َيَصووى ئةزةب–تيؤضى ئةزةب)

َيَصووى ضِةخٓةى ديٗاْى زوو دؤضة  :ضِؤشئاوايى و ضِؤشٖةالَتى
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بٓةَاو ثيَواْة ضِةخٓةييةناْى نالغيهى ْوىَ :
 /1بايةخسإ بة عةقٌَ و زووضنةوتٓةوة ية ٖةغت و غؤظى نةغى
 /2بايةخسإ بة ضيَصى زضوغت و بةٖا َطؤظايةتية طؿتيةنإ
 /3زياضتطئ بةضٖةَةناْيإ ( تطاشيسيا و نؤَيسيا ) بووٕ .
بٓةَاو ثيَواْة ضِةخٓةييةناْى ضِؤَاْتيو :
 /1زووضنةوتٓةوة ية عةقٌَ و بايةخسإ بة ٖةغتو غؤظى نةغى
 /2بايةخسإ بة بةٖا تانةنةغيةنإ .
 /3زياضتطئ بةضٖةَةناْيإ ( يرييهى و ويصزاْى ) بووٕ .

ضِةخٓةى ضِؤشئاوايى
غةزةى ثيَٓذى ثيَـ ظائ ية يؤْإ ثةيسابوو ناتىَ ية ئاٖةْطةناْسا باؾرتئ زةقى
نؤَيسيا و تطاشيسيا نة بة ؾيعط ْوغطاوٕ بة ثيَى ضةْس ثيَواْةيةنى
ٖوْةضى و بريى زةقةناْيإ ٖةيَبصاضزووة
ئةواْةى ضِيَضهةى ضِةخٓةى ضِؤشئاواييإ نطزةوة (ئةضغتؤ و ئةفالتؤٕ) بووٕ
ئةضغتؤ ية نتيَبى ( ٖوْةضى ؾيعط ) زا نؤَةيَىَ زةغتووضى بؤ ؾيعط بةطؿتى و
تطاشيسيا بةتايبةتى زاْا زواتط بووة بٓاغةى تيؤضى ضِةخٓةى ئةوضوثى
بوايَؤ بؤضووْةناْى ئةضغتؤى نطزة ثيَواْة بؤ ضِةخٓةى نالغيهى ْوىَ ية ئةوضوثا
ضِيَباظى ضِؤَاْتيو ية ئةوضوثا يةزواى ضِيَباظى نالغيو غةضيٗةيَسا
ئةضغتؤظاْيؼ غةزةى ( 6خ .ظ) ية يؤْإ نتيَبى (بؤقةنإ) ى زاْا نة ضِةخٓة و طايَتةى بة غىَ ؾاعري نطز ئةواْيـ (يؤضثيسؽ – ئةغديًؤؽ  -غؤفؤنًيؼ)
بريوضِاى ضِةخٓةططاْى ئةوضوثى :
ئةفالتوٕ  :ؾاعريإ ْاتوأْ ضِاغتيةنإ بطةيةْٔ بةخةيَهى ضانةيإ فيَطْانةٕ ٖةيَيإ زةخةيَةتيَٓٔ وازةنةٕ دًَةويإ بسةْة زةغت ٖةغت و غؤظ ْةى ئةقٌَ
ئةضغتؤ  :بةضٖةَى ؾيعطى بة غوزَةْس زاْاوة بةتايبةت تطاشيسيا ضوْهة زةضوْى بيٓةض ية ٖةضزوو ٖةغت و غؤظى تطؽ و بةظةيى ثاى زةناتةوة .
ئةيفطيَس زى َؤغىَ ( ْوغةضى ضِؤَاْتيهى فةضِةْػية )  :ئةوةى بةالى َٓةوة ططيٓط بيَت ئةوةية نة طوىَ ْةزةّ بة ئةقٌَ .
ٖةَيؿة بةزةّ ئةقًَةوة بضؤ يةويَوة يةنيةتى بةضٖةَةناْت بةزةغت بٗيَٓة .
بوايَؤ (ضِةخٓةططى نالغيهى ية ):
زةبيَت زةقى ئةزةبى ضِةْطجيَسةضةوةى شياْى نؤَةالَيةتى و خوضِةوؾت و ْةضيتى نؤَةٍَ بيَت .
َازاّ زى غتايٌ ( ضِةخٓةططى ضِؤَاْتيهى ية ) :

زةقى ئةزةبى ضِةْطجيَسةضةوةى ٖةغت و غؤظى ْوغةضة .
 غاْت بيغ ( ضِةخٓةططى ضِؤَاْتيهى ية ) :
يةزواى ضِؤَاْتيو ئةّ ضِيَباظة ئةزةبياْة غةضيإ ٖةيَسا  :ضِياييعَى  ،ثطْاغى ٖ ،يَُاطةضى  ،فؤضَاييػتى
ئةّ ضِيَباظة ضِةخٓةيياْةف غةضياْٗةيَسا  :ؾيهاضى زةضوْى َ ،اضنػى  ،ؾيَوةطةضايى
ضِةخٓةى ضِؤشٖةالَتى :
 -1ية غةضزةَى داٖيًى ٖؤظة عةضةبةناْى زةوضى َةنهة ية باظاضِى عوناظ غاالَْة ية ٖةض ٖؤظيَو ؾاعرييَو بة ؾيعطيَو بةؾساضى ثيَؿربِنيَى زةنطز
ْ -2ابغة ايعوبياْى ؾاعرييَهى طةوضةى عةضةبى غةضزةَى داًٖى بوو  ،وةنو زازوةضيَو ؾيعطةناْى ٖةيَسةغةْطاْس  ،ثيَوةضةناْيـ وؾةو واتاى دوإ و ؾياو بووٕ
 -3نة ئيػالّ ٖات ئيرت ثيَواْة ضِةخٓةييةنإ ية ضِيَُٓاييةناْى ئايٓى ئيػالَةوة بةزةغت زةٖيَٓطإ و زاوازةنطا ؾاعريإ ثةياَساض بٔ ية خعَةتى ئيػالَسابٔ
ّ .خًيٌ ؾطيف )(0750 464 60 90
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 -4قؤْاغى ططْطى ئةّ ضِيَطِةوة غةضزةَى عةباغييةنإ بووة  ،ية غةضزةَى عةباغييةنإ ثيَواْة ضِةخٓةييةنإ فطاواْرت بووٕ بةضةو بايةخسإ بة اليةْى
ٖوْةضى بطاوٕ،نة بةاليةوة زةقى ؾيعطى ضٓطاويَهى ظَاْى ية و زةبيَت ؾاعري بايةر بة اليةْى دواْهاضى زةقةنة بسات تا تواْاى خؤى ثيؿإ بسات.
 -5ية غةزةى ْؤظزة بةزواوة ضِةخٓةى ضِؤشٖةالَتى تيَهةٍَ بة ضِيَباظة ضِةخٓةيية ئةوضوثى و ديٗاْيةنإ بووة و طةؾةى نطزووة .







ضِةخٓةى ئةزةبى نوضزى
 ثيَـ غةزةى بيػتةّ ضاالنى ضِةخٓةى ئةزةبي نوضزي تةْٗا ية ؾيعطزا ضِةْطى زاوةتةوة ية وتاض و ييَهؤيَيٓةوة ْةخطاوةتة ضِوو :
 نؤْرتئ دؤضى ئةزةبى نوضزى ( ؾيعط ) بووة  .يةطةٍَ يةزايهبووٕ و بةضةو ثيَؿضووْى ؾيعطى نوضزيسا ضِةخٓةى ئةزةبيـ غةضيٗةيَساوة .
َةالى دعيطى  :وؾةى ضِةخٓةى بةو واتاية بةناضٖيَٓاوة نة ئيَػتا بةناضى زةٖيَٓني  ،باؾرتئ ؾيعط ئةو ؾيعطةية نة وؾةناْى دوإ و ضيَصبةخـ ضِةوإ بٔ و
واتاناْيؿيإ غوزبةخـ بٔ ئةّ ظاضاوة ضِةخٓةيياْةى بةناضٖيَٓاوة ْ :ةظَى يةتيف  ،غعو  ،ئةؾهاٍ و ئةوظاعئَ بةزيع
ئةمحةزى خاْى  :زاوازةنات يةناتى ضِةخٓةططتٓسا ضِةْر و َاْسووبووْى ؾاعريإ يةبةضضاو بطرييَت ئةطةض نةَونوضِيةنيـ ٖةبوو زةقةنة بة بيَػوز زاْةْئَ
ضووْهة زةقى ضِةغةٕ وةى ضِؤيَةى ؾاعري واية  ،خاْى ئاوضِى ية باغيَهى ططْط زاوةتةوة نة نيَؿةى زاٖيَٓاْة  .خاْى ية بةيتة ؾيعطيَهسا
باغيَهيرتى ضِةخٓةيى زةوضوشيَٓىَ نة ئةويـ ( نوضت بطِى ) ية ية زةقى ؾيعطيسا .
ْاىل  :بة ثيَواْةى ( وؾةو واتا ) ؾيعطى ٖةيَػةْطاْووة  ،بةاليةوة بةٖاى زةم واتاى دوإ و ْويَية ْةى ٖةض بةتةْيا وؾة و واشةى دوإ و ضِاظاوة .
زةيَىَ ؾيعطى دوإ و بةٖازاض ئةو ؾيعطةية نة بة نةَرتئ وؾة ظؤضتطئ واتاى زةضبطِيوة .
غامل  :ؾاعرياْى نوضز تواْيوياْة ضِةواْبيَصى عةضةبى خبةْة شيَط ضِنيَفى خؤيإ و بة ظَاْى نوضزى ية َةيساْى ئةو ظاْػتةزا ببٓة غواضضانى غةضزةَةنةيإ

 سادى قازض  :ئةو ضِاغتيةَإ بؤ زةخاتةضِوو نة ضِةخٓةطط زةبيَت نةغى ؾاضةظاو بةتوْابيَت و ( بة غةضِافى ظيَطِو ظيوى قػة) ْاويإ زةبات .
بة ثؿت بةغنت بة ثيَواْةى ( ضِةواْبيَصى و ضِووٕ بيَصى ) بةٖاى ؾيعطى نوضزى زياضى زةنات و زةيَىَ ؾإ ية ؾيعطى فاضغى زةزات
 زواى دةْطى ديٗاْى يةنةّ ضاالنى ضِةخٓةى ئةزةبى نوضزى ية وتاض و ييَهؤيَيٓةوة ضِةْطى زاوةتةوة  .يةزواى طةؾةغةْسْى ضاثةَةْى بةضةوثيَـ ضوو
 -1نتيَبى ( ئةجنوَةْى ئةزيبإ )  :ية  1920ضاثهطاوة ٖى ( ئةَني فةيعى بةطة) زةضيَتة خاْةى َيَصووى ئةزةبةوة بةنوضتى باغى شياْى ضةْس
ؾاعرييَهى نوضز نطاوة و منوْة ية ؾيعطةناْيإ خطاوةتة ضِوو ٖ،ةْسىَ بؤضووْى ضِةخٓةيؿى تياية .
 -2ؾيَذ ْوضى ؾيَذ غايَح  :ية ضِؤشْاَةى شياْةوة  1926ظجنرية ييَهؤيَيٓةوةيةنى زةضباضةى ئةزةب بةطؿتى و ؾيعط بةتايبةتى بالَونطزووةتةوة  ،زةضيَتة خاْةى
تيؤضى ئةزةبيةوة  ،ية تيؤضى ضِةخٓةى ئةزةبيـ ْعيو زةبيَتةوة بةتايبةت زةضباضةى دواْى و يةو باغةى دياواظى ْيَوإ ظَإ و ؾيَواظى
ئاخاوتٓى ضِؤشاْة و ؾيَواظى ظاْػتى و ؾيَواظى ئةزةبى زياضى زةنات .
 -3غياثؤف  :وتاضةنةى ية غايَى  1932بةْاوى ( ؾاعطةنامنإ ) بالَونطزةوة  ،زةضيَتة خاْةى ضِةخٓةى ئةزةبى ،زةضطايةنى ْويَى بةضِووى ضِةخٓةيا نطزةوة
وؾياضاْة زةيةوىَ غيُايةنى تاظة بة ئةزةبى نوضزى بجؤؾىَ و بةضطيَهى ْوىَ بهاتة بةض ضِةخٓةى ئةزةبى نوضزى و ضةَهيَهى ْويَى بؤ زابٓيَت
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طوٍَ زةغتةى ؾوعةضاى ٖاوعةغطّ ٖ :ى عًى نُاٍ باثري ة و غايَى  1939بالَونطاوةتةوة  ،زةضيَتة خاْةى َيَصووى ئةزةبةوة  ،بةنوضتى باغى شياْى
ضةْس ؾاعرييَهى ٖاوضةضر زةنات و منوْةى ؾيعطيإ زةٖيَٓيَتةوة
بةضطى يةنةَى ؾيعطو ئةزةبياتى نوضز ٖ :ى ضفيل سيًُى ية ية  ، 1941زةضيَتة خاْةى َيَصووى ئةزةب ٖ ،ةْسىَ بابةتى ضِةخٓةيى خػتووةتة ضِوو
بةضطى زووةَى ؾيعطو ئةزةبياتى نوضزٖ :ى ضِفيل سًُى ية ية ، 1956زةضيَتة خاْةى ضِةخٓةوة  ،تيَطِواْيٓى ضِةخٓةيى خػتووةتة ضِوو
َيَصووى ئةزةبى نوضزى ٖ :ى عالئسئ غذازى ية  ، 1952بووة ٖؤى بةضفطاواْبووْى ئاغؤى بةضزةَى ئةزةبى نوضزى  ،خويَٓةضى نوضز ظياتط ئاؾٓاى ؾيعطو
ؾاعرياْى ْةتةوةنةَإ بووٕ  ،بواضى ٖةيَػةْطاْسْى ضِةخٓةيى ظياتط يةبةضزةّ خويَٓةضزا نطزةوة .
طؤظاضى طةالويَص . :ظةَيٓةيةنى يةباضى ضِةخػاْس بؤ وتاضى ضِةخٓةيى ،وةى وتاضةنةى مجيٌ بةْسى ضِؤشبةياْى
طؤظاضى ؾةفةم  :ية  1958ية نةضنوى زةضضوو يةّ طؤظاضة ضِةخٓة طةؾةغةْسْيَهى زياضى بةخؤوة بيٓى وتاضةنإ وضزتط و ظاْػتاْةتط بووٕ ْووغةضامنإ
يةغةض الثةضِةى ئةو طؤظاضة نةوتوْةتة ئاٍَ و طؤضِى ضِاوبؤضووْى ضِةخٓةييإ زةضباضةى باغى ضِةخٓةو ؾيعطى ؾاعرياْى ئةو غةضزةَة  .وةى :
ية غايَى  1958ئةّ ييَهؤيَيٓةوة ضِةخٓةيياْة بالَونطايةوة
بابةتة ضِةخٓةييةناْى طؤظاضى ؾةفةم  1958نطنوى
 /1ييَهؤيَيٓةوةنةى سػني عاضف بةْاوى ( ناَةضإ و ٖؤْطاوةى ْوىَ )
 وتاضى (ناَةضإ و زياضيةنةى ) َاضف بةضظجنى

 وتاضى ( نؤٕ و تاظة ية ؾيعطزا ) َاضف بةضظجنى
 وتاضى (نوضزوؾيعط) ٖةغإ
 وتاضى ( نوضزو ئػًوبى ؾيعط) َاضف غةظْةزاض
 وتاضى ( ؾيعطو ْوغيٓى نوضزى ) ضفيل سيًُى
 غايَى  1970ططوثى ضِواْطة بواضيَهى ْويَى بؤ ضِةخٓة نطزةوةؾيَطنؤ بيَهةؽ وتاضيَهى ضِةخٓةى بالَونطزووةتةوة
 غايَى  1975بةزواوة ئةزةبيـ وةنو غياغةت توؾى ْوؾػتى بوو غيُاى زياضى غاالَْى ٖةؾتانإ (خويياى ؾاعريإ بؤ زاٖيَٓإ ) بووّ .خًيٌ ؾطيف )(0750 464 60 90

 /2ييَهؤيَيٓةوةنةى حمُسى َال نطيِ بةْاوى ( سادى قازضى نؤيى )
 /3ييَهؤيَيٓةوةنةى ناَيٌ سػٔ بكري بةْاوى ( ناَطإ ؾاعط َٔ نطزغتإ)
 /4ية  1959بةؾى نوضزى ية نؤييصى ئازابى ظاْهؤى بةغسا نطايةوة
(طؤضإ) ضِةخٓةى ئةزةبى زةطوتةوة ضِةخٓة غيُاى طةؾرتى وةضططت
ية ْاوةضِاغتى ؾةغتةنإ ئةّ ْاَة زنتؤضاياْة بالَونطايةوة
ز .ععزئ َػتةفا ضغوٍَ
 /1ضِياييعّ ية ئةزةبى نوضزيسا
زَ .اضف خةظْةزاض
 /2نوضتةى َيَصووى ٖاوضةضخى ئةزةبياتى نوضزى
ز .ئيشػإ فوئاز
 /3سادى قازضى نؤيى شيإ و بةضٖةَى
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ثةخؿإ
ظاْػتى بايةر بة ٖةغت و غؤظ ْازا وةى فيعيا و نيُيا
ثةخؿإ ئةو زةضبطِيٓةية نة غؤظى َطؤظ ْيؿإ ئةزا بايةر بةنيَـ و غةضوا ْازات  .زوو دؤضة ئةزةبى بايةر بة ٖةغت و غؤظ زةزات وةى وتاض ضريؤى
وتاض ٖ :وْةضيَهى ئةزةبية ْوغةض بةؾيَوةيةنى نوضت و وضز و غطجنطِانيَـ اليةْيَهى شيإ باؽ زةنات و غطجنى خؤى تيَهةيَيإ زةنات .
خاغيةتةناْى وتاض  :نوضتى و دواْى ية زةضبطِيٓسا  ،تةنٓيهى تايبةت ية ْوغيٓسا  ،ضِةْطساْةوةى بري و ٖةغتى ْوغةضةنة ية وتاضزا
قؤْاغى يةنةَى وتاض 1958 - 1939
ئةّ ضِؤشْاَةو طؤظاضاْة زةضضووٕ بووْة ٖؤى ثيَؿدػتٓى وتاض :
 /1طؤظاضى طةالويَص َ :اوةى ( )10غاٍَ ية ( )1949-1939ية غةضةتا ية بةغساز زةضضوو  ،بووة ٖؤى طةؾةغةْسْى وتاض ية ضِوخػاضو ْاوةضِؤنسا
/2نؤَاضى نوضزغتإ ية َٗابات غايَى  1946زاَةظضا ئةّ ضِؤشْاَةو طؤظاضاْةى زةضنطز (ضِؤشْاَةى نوضزغتإ  ،طؤظاضةناْى ٖةالَيَة و ططِوطايَى َٓساالَْى نوضز)
 /3ضِوْاٖى ية ْ ، 1941عاض ية ٖ ، 1948يوا ية . 1957
 ( /4ؾةومنى بةضى بةيإ ) منوْةى وتاضيَهى ئةزةبية ية طؤظاضى ( زةْطى طيَتى تاظة  ) 1946يةاليةٕ (حمُس امحس تةٖا – ناَطإ َونطى ) ْوغطاوة
خاغيةتةناْى وتاض ية قؤْاغى يةنةّ  /1 :ظَاْى وتاض طةؾةغةْسْى بةخؤوة بيٓى بووة نوضزى ثةتى  /2 .بايةر بة ْيؿاْةناْى خايَبةْسى زضا .
 /3وتاضْوغى شٕ ثةيسابوو نة ٖاْى ئافطةتى نوضزيإ زةزا بؤ خويَٓسٕ /4 .0.وةضطيَطِاْى وتاض ظيازيهطز
قؤْاغى زووةَى وتاض 1970 – 1958
ية غاالَْى ثةجنانإ بةٖؤى ؾؤضِى  14ى متوظى  1958وتاض ثيَؿهةوت ئةَاْة زةضضووٕ (ؾةفةم  ،1958ضِاى طةٍ و بًَيَػة  ،1959ضِؤشى ْوىَ )1960
ية غةضةتاى ؾةغتةنإ باضى غياغى تيَهضوو وتاض الواظ بوو  ،ية ْاوةضِاغتى ؾةغتةنإ وتاض شيايةوة ( ضِؤشْاَةى بطايةتى  ، 1967طؤظاضى غًيَُاْى ) 1968
خاغيةتةناْى وتاض :
 /1ظَاْى وتاض ثوخترت بوو ية ضِووى وؾةوة زةويَةَةْستطبوو  ،بة زياييَهتى نطَاجنى خواضوو زةْوغطا بةالَّ َوتوضبةنطابوو بة وؾةى زياييَهتةناْيرت
 /3غياغةت بابةتى غةضةنى وتاضةنإ بوو  ،باغى ئاظازى و َافةناْى نوضز نطاوة
ٖ /2ةويَسضاوة ضِيَٓوغيَهى ضِاغت و دوإ ثةيطِةو بهطيَت .
 /5ظؤض وتاضى ئةزةبى و ضِوْانبريى وةضطيَطِزضاْة غةض ظَاْى نوضزى .
 /4وتاضى نؤَةالَيةتى و َيَصوويـ طةؾةياْهطزووة .



-

قؤْاغى غىَ يةَى وتاض 1991 – 1970
ية زواى بةياْى  11ى ئاظاضى  1970ئاظازى ٖةبوو وتاض ثيَؿهةوت

خاغيةتةناْى وتاض يةّ قؤْاغة

ئةَاْة زةضضوٕ (ظاْياضى ( )1970طؤظاضى نؤضِى ظاْياضى نوضز  /1 )1973ية غةضةتاى سةفتانإ ظَاْى وتاض ظؤض طةؾةيهطز ظاضاوةى ْويَيإ بةناضٖيَٓا
ضوْهة ثطؤططاَةناْى خويَٓسٕ ية ْاوةْسى و ئاَازةيى نطاْة نوضزى
(ْوغةضى نوضز و طؤظاضى ضِؤشى نوضزغتإ . )1971
 /2ية زواى ْػهؤى  1975نة ئاظازى ْةَا زياضزةيةى بة ئاؾهطا زياضة بةتايبةتى
ية زواى غايَى  1975ئاظازى ْةَا وتاضيـ ثاؾهةوت.
ية بالَونطاوةناْى ْاو ؾاضزا زةضبطِيٓى ْاضِاغتةوخؤية واتا ٖيَُاو ْيؿاْة
ية ؾاضزا نةَيَو وتاضى ئةزةبى طةؾةيهطز ئةّ ضِؤشْاَة و طؤظاضاْة
 /3وتاض بووة ٖؤى ثاضاغتٓى ظَاْى نوضزى ضوْهة بةعؼ ٖةويَى يةْاوبطزْى زةزا
زةضضووٕ ٖ ( :اوناضى  ،بةيإ  ،ضِؤؾٓبريى ْوىَ )
 /4ية زواى  1975دياواظى نةوتة ْيَواْى ْوغةضاْى ؾاضو ؾار ضوْهة ئةو ئاظازيةى
ية ؾاخسا ضاالناْة بايةخيإ بة وتاض زاوة  ،بةتايبةتى وتاضى
ية ؾار ٖةبوو ْوغةضاْى ؾاض ْةياْبوو ية ؾار وتاضى غياغى و ية ؾاض وتاضى
غياغى  .ئةّ ضِؤشْاَة و طؤظاضاْة زةضضووٕ :
نؤَةالَيةتى و َيَصوويى ضِؤؾٓبريى طةؾةيإ غةْس .منوْة  :غربى بؤتاْى 1983
( ْوغةضى نوضزغتإ  ( ) 1981طعْط ٖ( ) 1983ةيَُةت ) 1985
 /5ية غاالَْى ٖةؾتا ْوغةضإ بة وتاضةناْيإ بةضططيإ ية تواْةوةى نوضز زةنطز
( قةْسيٌ ٖ ( ) 1987ةيَويَػتى ئةزةب ( )1988باْط )1989

ضريؤى
ضريؤى ٖ :وْةضيَهى ئةوضوثى ية ثيَويػتى شيإ واى نطزووة بة ٖةَوو ديٗاْسا بالَو ببيَتةوة  .ضريؤى بةغةض غىَ قؤْاغسا زابةف زةبيَت .
قؤْاغى يةنةّ (  ) 1958 – 1939قؤْاغى طةؾةغةْسْى ضريؤنة  .ضريؤنى نوضت طةؾةى غةْس .
طةالويَص  -زةْطى طيَتى تاظة
ية بةغسا :
 ئــــــــــةّ طــــؤظاضاْــــة زةضضـــــــــــــووٕ :
ية ؾاّ ٖ :اواض  -ضِؤشا ْوو
ؾةفةم
ية نةضنوى :
 ضِؤشْاَةناْى ( شئ و شيإ ) ية غًيَُاْى زةضضووٕ
 طؤظاضى طةالويَص ( 1949 – 1939ية بةغسا) ضريؤنى ثيَؿدػتْ .ووغةضةناْى  :عةالايسئ غذازى  ،ؾانط فةتاح  ،ابطاٖيِ امحس .
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ْاوةضِؤنى ضريؤنةناْى طؤظاضى طةالويَص :
 باغى ًَُالْيَى زوو ضيٓى نؤَةٍَ ( زةضةبةط و ئاغانإ يةاليةى ودووتياضو ضِةف و ضِووتى نؤَةيَطا يةاليةنيرت )
 ْوغةضإ بةتةواوى ثؿتطريى دووتياضأْ ية ْووغيٓةناْياْسا باغى ويَٓةى شياْى ثطِ َةيٓةتى ضِؤشاْى دةْطى ديٗاْى زووةّ ضِةخٓةططتٔ ية ْةضيت و خوضِةوؾتى زوانةوتوويى نؤَةالَيةتى ئافطةت نطاوة بة ثايَةواْى ضريؤى ،بة َةبةغتى ضِةخٓةططتٔية نؤَةيَطا باغى ٖةْسيَو زةضزى وةى ؾريبايى و نض فطؤؾنت نطاوة ،
ئةَاْة بووْة ٖؤى ئةوةى ضريؤى بةضةو ضِيَباظى ضِياييعَى ٖةْطاو بٓيَت

ضووخػاضة زياضةناْى طؤظاضى طةالويَص :
َاوةى (  ) 10غاٍَ زةضضوو بةؾيَوةى َاْطاْة .
طؤؾةيةنى تايبةت نطزبوو بة ضريؤى بةْاوى ( ضريؤنى ئةّ َاْطة )
بايةخى بة وةضطيَطِاْى ضريؤى زا ية ظَاْى ئيٓطًيعي و عةضةبى.
تةنٓيهى ضريؤنةناْى طؤظاضى طةالويَص:
ظَاْى ضريؤنةنإ نوضزى ثةتى ْني .
طيَطِاْةوةى ئاغائ  ،ية ؾيَوةى ضِاثؤضت زةضٔ  ،باغيَهى فؤيهًؤضى
يا ئةفػاْةييإ ٖيَٓاوة و بةضطى ضريؤنيإ نطزووة بةبةضزا

 طؤظاضى ٖاواض (  1943 – 1941ية ؾاّ )  :ضريؤنٓوغةناْى  :دةالزةت بةزضخإ – ناَطإ بسضخإ – قةزضى دإ  -ئومسإ غةبطى – ْوضةزئ ظاظا
بايةخى ظؤضى زاوة بة بالَونطزْةوةى ضريؤى  ،ية ْطر و بةٖاى ئةّ ٖوْةضة تاظةية باف تيَطةيؿتووة .
ضِووخػاضة زياضةناْى طؤظاضى ٖاواض :
ٖ /1ةْسيَهيإ بة ضريؤنى ٖوْةضى زازةْطئَ ضووْهة ثًةى ٖوْةضيإ بةضظة ٖ ،ةْسيَهيرتيإ غيُاى سةنايةتى فؤيهًؤضى نوضزيإ ثيَوة زياضة و
 / 2ضريؤنةنإ بة ؾيَوةظاضى نطَاجنى شووضو بةؾى بؤتاْى ْووغطاوٕ .
ٖةْسيَهيرتيإ يةغةض ظَاْى طياْساضإ ْوغطاوٕ .
 /3ضريؤنيإ ية عةضةبى و فةضةْػيةوة وةضزةطيَطِاية غةض نوضزى ٖ ،ةْسيَو داض ية نوضزيةوة زةنطاْة فةضةْػى .
 /4ية ضِووى تةنٓيو ضريؤنةنإ ية ئاغتيَهى ٖوْةضى ثيَؿهةوتووزإ و تؤنُةٕ  ،ضوْهة ضريؤنٓوغةنإ ظَاْى فةضةْػى و ئةيَُاْى و ئيٓطًيعيإ ظاْيوة .
 ٖةويَيإ زاوة َةغةيةى ْةتةوايةتى و خةباتى ضيٓايةتى خبةْة ضِوو  ،ضِةخٓة ية ْاٖةَواضى ْاو نؤَةيَطا بططْٕاوةضِؤنى ضريؤنةنإ :
 زةضزى ٖةشاضى و ْةخويَٓسةواضيإ خػتوةتة ضِوو .

طؤظاضى ؾةفةم (  1958ية نةضنوى زةضضوو ) بؤ يةنةجماض ضريؤنى نوضت و َآَاوةْس ثةيسابوو
ئةواْة بؤ يةنةجماض ضريؤنى نوضتيإ ْوغى :سػني عاضف–حمُس َويوز–َاضف بطظجنى–مجاٍ بابإ–حمطّ حمُس اَني–َةّ بؤتاْى-سػٔ قعيَذى
ئةواْة بؤ يةنةجماض ضريؤنى َآَاوةْسيإ ْوغى  / 1 :دةَاٍ بابإ بة ضريؤنةناْى ( خاْعاز – ثةيَة ٖةوضيَهى ضًَهٔ )
 / 2دةَاٍ ْةبةظ بة ضريؤنى ( اليؤ نةضيِ )  / 3 .حمُس قايَح غعيس بة ضريؤنى ( ناضواْىَ )
زوو ضريؤنى َآَاوةْسى ٖةية ظوو ْوغطاوٕ بةالَّ تا غاالَْيَهى زضةْط بالَوْةنطاْةوة بطيتني ية :
 -1ضريؤنى ( يةخةوَا ) ٖى دةَيٌ غائيب ية غايَى ْ 1925وغطاوة بةالَّ ية  1975بالَونطايةوة .
 -2ضريؤنى ( َةغةيةى ويصزإ ) ٖى امحس َوختاض داف ) ية غايَى ْ 1929وغى بةالَّ ية  1970بالَونطايةوة .
ضريؤنى َآَاوةْس  :بطيتية يةو ضريؤنةى نة َاوةى ضِووزاوةنإ و شَاضةى نةغةناْى ظياتطة ية ضريؤنى نوضت و نةَرتة ية ضريؤنى زضيَص (ضِؤَإ)
طؤظاضى ؾةفةم ططةوى ضِيَهدػت بؤ باؾرتئ غىَ ضريؤى نة ئةَاْة بطزياْةوة .
ثًةى يةنةّ .
بة ضريؤنى ( ضاى ؾريئ )
 -1سػني عاضف
ثًةى زووةّ .
بة ضريؤنى ( ضةْسّ ىلَ ئةغيَٓى )
َ -2ػتةفا غايَح نةضيِ
ثًةى غىَ يةّ .
بة ضريؤنى ( ؾةويَهى زضيَص)
 -3حمُس قاحل زيالٕ
ضريؤى ية قؤْاغى زووةّ ( . ) 1970 – 1958





بةٖؤى ئةّ غىَ ٖؤاضةوة  :ئةزةبياتى نوضزى بة ؾةوةظةْطيَهى تاضيهسا تيَجةضِى  ،ضريؤنيـ نجى و غػتى و زوانةوتوويى بةخؤوة بيٓى .
 -1ئايَؤظبووْى باضى غياغى ٖ -2 .ةيَطريغاْى ؾؤضِؾى ئةيًوٍ ية  -3 . 1961بةضبةضةناْى ضاثةَةْى نوضزى زةنطا .
ضريؤنةنإ بةطؿتى زوو دؤض بووٕ ٖ -1 :ةْسيَهيإ ظؤض غازةٕ و ْائوَيَسيإ ثيَوة زياضة ٖ – 2 .ةْسيَهيرتيإ ثيَؿهةوتٓيإ ثيَوةزياضة ضوْهة:
( قاضةَاْةنإ نةغاْى نوضزةواضئ  /ضِووزاوةنإ ٖى غةضزةَةنةٕ  /باغى نيَؿةى غياغى و ضيٓايةتى و نؤَةالَيةتيإ نطزووة )
ضريؤنٓوغةنإ ٖةويَيإ زاوة بة ئاؾهطا باغى بابةتة غياغيةنإ بهةٕ ضوْهة  ( :ضريؤنٓوغةنإ يةطةٍَ ؾؤضِف بووٕ  /ظويَِ و ظؤضى بةعػيإ زةزيت
بة ضاوى خؤيإ ) .ئةَةف بووة ٖؤى ئةوةى ضريؤنةنإ ية زاٖيَٓإ بهةوٕ  /ظَاْى ضريؤى غازةبٔ  /تةنٓيهيإ الواظ بوو  /ضِةَعيإ بةناضٖيَٓاوة
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ضريؤى ية قؤْاغى غىَ يةّ ( ) 1991 – 1970
ناضةناْى ططوثى ضِواْطة بؤ ضريؤى
ئةّ ضِؤشْاَاْة زةضضووٕ ٖ ( :اوناضى  ،بطايةتى  ،بريى ْوىَ  ،شئ )
 /1ضريؤنى ية غػتى و دويٓةوة ضِظطاضنطز
ئةّ طؤظاضاْة زةضضووٕ  ( :بةيإ  ،ضِؤشى نوضزغتإ  ،ضؤؾٓبريى ْوىَ)
ية زواى غايَى  1970نيَؿةى نطيَهاضو طري و ططفتى ؾاض بووة ٖةويَٓى ضريؤى  /2زيواضيَهى يةْيَوإ ضريؤنى نؤٕ و ْويَسا زضوغتهطز
 /3ئاغتى ضريؤنيإ بةضظنطزةوة بة  :بةناضٖيَٓاْى تةنٓيهى تاظةبةناضٖيَٓاْى
ية زواى غايَى  1975ضريؤنى بةضططى ثةيسابوو
زيايؤط و َةْةيؤط و ضطِنطزْةوةى طيَطِاْةوة و بةناضٖيَٓاْى تةوشَى ٖؤف
 ؾةضِى عيَطام و ئيَطإئةَاْة ناضيطةضيإ ٖةبوو يةغةض ضريؤى  :ؾهػتى ؾؤضِؾى ئةيًوٍ
ضريؤنٓوغةناْى ضريؤنى بةضططى  :نانةَةّ بؤتاْى  /حمُس َونطى  /حمُس فطيل سػٔ  /ضئوف بيَطةضز  /ضِئوف سػٔ .
ضِوخػاضى ضريؤى يةّ قؤْاغة بةّ دؤضة بوو :
 غوزى ية بةيت و الوى و زاغتاْى فؤيهًؤضى وةضططتووة .وةى (الونى غواضةى حمُس فطيل سػٔ ،بةيتى مسؤى ضئوف بيَطةضز ٖ،يًََةطى عبسالَ غةضاز)
 دةفةْط بةناضٖاتووة ( دةفةْط ؾيَوةيةنة ية ؾيَوةناْى تةنٓيو بؤ دواْهاضى و ؾاضزْةوةى ئةغًَى َةبةغتى ضريؤنٓوؽ بةناضزيَت )
بؤمنوْة  :ضِةوة بةضاظ ضِةَعى زاطرينةضة يإ ؾةضِخواظية – زاضبةضِوو ضِةَعى ضِةطسانوتاْى نوضزة ية خانةنةى خؤى – ئةغح ضِةَعى ؾؤضِؾة .
 ضريؤنى نوضزى غوزى ية ٖوْةضى غيٓةَا وةضططتووة ئةَةف بووة ٖؤى ؾهاْسْى قايَبى خؤبةغتٓةوةى ضريؤنٓوؽ بة قايَبيَهى زياضيهطاو )
 ناضيطةضى ئةزةبى بيَطاْة زياضة بةغةض ضريؤنةناْى ئةّ قؤْاغةزا بةتايبةتى ضريؤنةناْى ئةَطيهاى التيٓى و ئةيَُاْى و ضِوغى.
 ظَاْى ضريؤى يةّ قؤْاغةزا  :الى ٖةْسيَو ضريؤنٓوؽ غازةو غاناضة  ،بةالَّ الى ٖةْسيَهيرتيإ تؤنُة و ضطِوثطِة .
بؤمنوْة  :ؾيَطظاز سػٔ خاوةْى ظَاْيَهى زةويَةَةْسةو ظَاْى ؾيعط ظايَة بةغةض ضريؤنةناْيسا  .وةى ية ضريؤنةناْى (تةْيايى  -طويَى ضِةف)
سػئَ عاضف خاوةْى ظَاْيَهى نوضزى و تؤنُةية  .وةى ية ضريؤنةناْى ( تويَؿوى غةفةضيَهى غةخت – طةيةطوضط )
ّ  :خًيٌ ؾطيف
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ضِؤَإ
ضِؤَإ  :واتا ضريؤنى زضيَص  ،ضِووزاوةناْى ضطِوثطِٕ َ ،اوةى ضِووزاوةناْى زوضوزضيَصٕ  ،شَاضةى نةغةناْى ظؤضٕ ٖ ،وْةضيَهى ئةزةبى ططاْة ،
ية غةزةى سةظسة ية ئةوضوثا غةضيٗةيَسا ،ضِةخٓةططإ ثيَى زةيَئَ زاغتاْى غةزةى تاظة ،ضةضخى ظيَطِيٓى ية غةزةى ْؤظزةوة زةغت ثيَسةنات.
خاغيةتةناْى ضِؤَاْةناْى يةنيةتى غؤظيةت
ضِؤَاْى نوضزى يةنةّ داض ية يةنيةتى غؤظيةتةوة زةغتى ثيَهطز
 -1بة ثيتى التيٓى و بة ظاضى نطَاجنى شووضوو ْوغطاوٕ
 -1عةضةبى ؾةَؤ  :ؾعاْى نوضز  1935نطاوةتة ضِوغى و فةضةْػى ئةضَةْى
 -2بريوباوةضِى غياغى يةنيةتى غؤظيةتى تياية
نوضزى ئةيةطةظ  /بةضباْط  /قةالَى زَسَى ية ؾةغتةنإ ْوغى و
 -3ؾيَوةى ضِؤَاْةنإ طيَطِاْةوةٕ ضوْهة بٓاغةى ْوغيٓى
(ؾونطَػتةفا) نطزية نوضزى بابةتى فؤيهًؤضى و َيَصوويى تيَهةٍَ نطزووة.
ضِؤَاْةنإ ئةفػاْةو سةنايةتى فؤيهًؤضى نوضزئ
 -2سادى دوْسى ٖ :ةواضىَ  /بةٖاض ٖات
 -4تةنٓيهى تاظةى تيا ْية
 -3عًى عبسايطمحٔ  :خاتىَ خامن  /طوْسى َيَطخاغإ .
ئةّ ضِؤَاْاْة ناضيطةضيةنى ئةوتؤيإ ْةبووة يةغةض ضِةوتى طةؾةغةْسْى ضِؤَإ يةْاو نوضزغتاْسا ضوْهة  :زضةْط طةيؿتٓة نوضزغتإ
قؤْاغى ضةغجاْسْى ضِؤَإ
ئةّ ضِؤَاَاْة زةضضووٕ  -1 :شاْى طةٍ ٖى ابطاٖيِ امحسة غايَى ْ 1956وغيويةتى بةالَّ غايَى  1972ية بةغسا ضاثهطاو بالَونطايةوة
 -2ثيَؿُةضطة ٖى ضِةسيُى قاظية غايَى  1960ية بةغسا ضاثهطاو بالَونطايةوة  .ئةّ ضِؤَاْة باغى ئةّ ؾتاْة زةنات :
ضِووزاوةناْى زاَةظضاْسْى نؤَاضى نوضزغتإ ية َٗابات ية غايَى  ،1946ضِووزاوةنإ تيَهةٍَ بة نيَؿةى دوتياضو زةضةبةط زةنات
خاغيةتةناْى قؤْاغى ضةغجاْسٕ  /1 :ظَاْى ضِؤَاْةنإ تؤنُةو نوضزيةنى ضِةواْة ْ / 2 .اوةضِؤنى ضِؤَاْةنإ غيُا و ؾةقًَى خةباتى ْةتةوييإ ثؤؾى
 /3ضِوزاوةنإ خؤَايَني و يةْاو دةضطةى نؤَةيَى نوضزةواضى ٖةيَٗيَٓذطإ  ،ظياتط نيَؿةى ْةتةوايةتى و خةبات بؤ غةضبةخؤيى ٖةغتى ثىَ زةنطيَت
 /4ؾيَواظى ْوغني طيَطِاْةوةية زووضة ية تةنٓيهى ٖاوضةضر و زووضة ية تةّ و َصو ئايَؤظى .
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قؤْاغى طةؾةغةْسٕ
يةّ قؤْاشغة زوو زياضزة ٖةغت ثيَسةنطيَت ئةواْيـ  :شَاضةى ضِؤَاْى ْوغطاوى نوضزى ظيازى نطز و شَاضةى ضِؤَاْى وةضطيَطِزضاويـ ظؤض بوو .
ية ئةوضوثا
ية ؾار
ية ؾاض
 / 1حمُس ئؤظؤٕ
غةطوةضِ
 /1حمُس َونطى
ؾاض  ،ئةْسيَؿةى َطؤظيَو
 /1سػني عاضف
ية غويس بة نطَاجنى شووضو زةيٓوغى
َطْا نايَةنى ضةْس
تؤيَة
نويَدا غيَوىَ  ،غةواضة
 /2ععيع َال ضِةف
ٖاواضا زجيًةيىَ
نؤضزةضة ٖ ،يض
 /3خػطةو داف
ٖةضةؽ ( زوو بةضطة )
نؤضى غووض
 /2محة نطيِ عاضف
ٖةيَهؿإ بةضةو يوتهة
 /4عبسالَ غطاز
بوٖصئ
 /5زْ.افع ئانطةيى
ْاوةضِؤى  -1 /باغى ضِووزاوى غياغى و خةباتى نوضز و شياْى ثيَؿُةضطةى ْيَو ؾار نطاوة .
 -2باؽ ية نيَؿةى طوْس ْؿيٓةنإ زةنةٕ  ( .وةى ية ضِؤَاْةناْى ععيعى َالى ضةف ) زةبيٓطىَ .
ثاضاو و ضطِو ثوخنت و بايةخيـ بة ظَاْى ْاوضةيى دوتياضإ زضاوة .
/
ظَإ
خاغيةتةناْى ئةّ قؤْاغة
تةنٓيو  /بايةخيإ بة تةنٓيهى ْوىَ و َةْةيؤط زاوة  .ؾيَواظى طيَطِاْةوةف بة ضِؤَاْةناْةوة زةبيٓطىَ
ئةّ ضِؤَإ ْوغاْة نوضزٕ بةالَّ بة ظَاْى بيَطاْة زةْوغٔ  .ئةّ ضِؤَاْاْةيإ نطاوٕ بة نوضزى
 :ئةفػاْةى ضياى ئاططئ – ناضيتة – سةَةزؤى بة ضواض بةضط .
يةؾاض نُاٍ .
 -1بةتوضنى
 :ثةضِ – زيَؿاز
 -1غةييِ بةضةنات
 -2بة عطبى
( ئةّ ضِؤَإ ْوغة نوضزى غوضياية )
 - 2عبسوٍ َةديس يوتفى  :ثيَؿبيٓى ييَعاْة قةضةدةنإ
 :زايهِ زوو داض ططيا
ابطاٖيُى يوْػى
 -3بة فاضغى
( باغى ناضةغاتى ئةْفاٍ زةنات )
ضواض ؾاعريةنة (  ) 4منطةى ىلَ زيَتةوة
بابا تاٖري (  1010 – 937ظ ) ْاوى ( تاٖري ) ة يةنيَهة ية ثياوضاناْى ئايٓى ( ياضغإ )
 /1ؾيعطةناْى بة ؾيَوة ظاضى ( يوضِى ) ْوغيوة .
ض ِوخػاض :
 /2ظؤضبةيإ ( زوو بةيت ) ٕ خةظةٍ و ثيَٓر خؿتةنيؿى ٖةية
يةؾيعطةناْيسا فةيػةفةيةنى قوٍَ و واتاى دوإ زةزضةوؾيَتةوة .
ْاوةضِؤى :

منوْةيةى ية زوو بةيتةناْى :
َةطةض ؾيَط و ثًَٓطى ئةى زٍَ ئةى زٍَ
بةَو زايِ بةدةْطى ئةى زٍ ئةى زٍَ

َةويةوى (  1882 – 1806ظ ) ْاوى ( عبسايطسيِ غعيس ) ة ية ٖؤظى (تاوةطؤظي) ية يةْاوضةى ( دواْطِؤ) طوْسى ( تاوةطؤظ ) يةزايهبووة .ية طوْسى (
غةضؾاتة ) َطزووة  ،ية غةضةتازا ْاظْاوى ( َةعسوّ ) بووة زواتط ( َةويةوى ) نطزووةتة ْاظْاظى َ .ةاليةنى ؾاضةظا بووة بةتايبةت ية ( عةقيسة )
غةضدةّ ؾيعطةناْى بة ظاضى ( ٖةوضاَى ) ية .
ضِوخػاض :
منوْةيةنى ؾيعطى نة وةغفى ( غطوؾت ) زةنات
ْاوةضِؤى  /1 :غطوؾتى نوضزغتإ ناضيطةضى ٖةبووة يةغةض ؾيعطةناْى
( وةٖاضإ غةيطةٕ غةوظةى زياضةٕ )
 /2ؾيعطى بؤ ٖةضضواض وةضظى غاٍَ و نويَػتاْةناْى دافايةتى وتووة
 / 3ؾيعطى زيَساضى و ئايٓى و الواْسْةوةؾى ٖةية .
بةضٖةَةناْى  :زيواْى َةويةوى  /الفضيلة – العقيدةاملرضية – ايفوائح ْ /اَيًهةيةى بة فاضغى
باغى ئوغويَى تةضيكةت زةنات

ئةَاْة يةغةض عيًُى نةالَٔ

ْاوى ( َػتةفا بةطى نوضِى عبسالَ بةطة ) ْاظْاوى ( ؾاثطتةوى ٖةناضى ية )
ثطتةوى ٖةناضى (  1825 – 1756ظ)
منوْةيةى ية ؾيعطى نة َوغتةظاز ة :
ضوخػاض  /1 :ؾيعطى بة نطَاجنى شووضوو ْوغيوة ،
ئريؤنة ّ تاييع غةسةضىَ زيبةضى غةملا
 /2غةظةٍ و قةغيسةٕ ٖ .ةْسيَو ضواضئ و ثيَٓذني و َوغتةظازيؿى ٖةية
َةؾيا ب خةضاَإ
باغى َوْادات – غتايؿى ثيَغةَبةض – زيساضى – وةغف – غطوؾت .
ْاوةضِؤى :
سةَسى ( ْ ) 1936 – 1878اوى ( ئةمحةزى نوضِى فةتاح بةطة ) ية غًيَُاْى يةزايهبووة و َطزووة
 /1ؾيعطةناْى بة ؾيَوة ظاضى نطَاجنى خواضوو ْوغطاوٕ
ضوخػاض :
 / 2نيَؿى عطوظى عةضةبى و يةى غةضواى بةناضٖيَٓاوة
 /3ؾيعطةناْى غةظةٍ و قةغيسة و تةضديع بةْس و تةضنيب بةْس و ضواضيٓٔ
باغى ْيؿتُاْى و ئايٓى و زيَساضى و وةغفى غطوؾتى نوضزغتإ
ْاوةضِؤى :
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منوْةيةى ية ؾيعطى سةَسى بةْاوى :
( نوضزغتإ )

ئاَازةيى (الْةى) ئةًٖى

