ٌؾٕز ثألعــــش  ٚثٌشفالس
صشىً ٌؾٕز ثألعش إفذٌ ٜؾجْ ثالصقجد ثٌّضّيضر الٔٙج صضّيض دظفجس خجطز فيظ يشضشن ِؾّٛػز ِضؤٌفز
ِٓ ثٌطالح يؾّؼ ُٙثٌقخ ٚثٌضؼجٌ ْٚيىٛٔٛث أعشر ٚيخضجسٚث ػعٛثًا ف ٝأػعجء ٘يتز ثٌضذسيظ ثٌّضّيضيٓ سثةذثًا
ٌٌ ُٙيذذأٚث دؼذ رٌه ٔشجط ُٙدثخً ثالعشر ٚثالشضشثن ف ٝثٌّٕجفغجس ديٓ ثالعش ثٌض ٝيميّٙج ثصقجد ثٌطالح فٝ
وجفز ثالٔشطز ثٌشيجضيز ٚثٌفٕيز ٚثٌغمجفيز ٚثٌؼًّ ثالؽضّجػ ٝف ٝصالفُ سثةغ يٙذف ثٌ ٝثٌٛطٛي ثٌ ٝثٌشخظيز
ثٌّضىجٍِز فيظ يّٕ ٝثٌطالح ِٛث٘ذٚ ُٙثدضىجسثص ُٙدثخً ثالعش ٚيمجَ عٕٛيج ًا ِٙشؽجْ ٌالعش ػٍِ ٝغض ٜٛثٌىٍيز
عُ ِغض ٜٛثٌؾجِؼز ٚفيٗ صضذجس ٜثالعش ثٌّخضٍفز ف ٝثدشثص أُ٘ ِٕؾضثصٙج ٚيقظً ثٌفجةض ػٍ ٝؽٛثةض ليّز ٌىً
ٔشجط ِٕٚ .ز ػجَ  2005 - 2004دذأ ِٙشؽجْ ثٌطالح ثٌٛثفذيٓ فيظ يضذجس ٜطالح وً ؽجٌيٗ دئظٙجس ِج صضّيض
دٗ دٍذُ٘ ِٓ فٕٚ ْٛػجدثس ٚصمجٌيذ وّج أْ ثٌٍؾٕز صم َٛدضٕظيُ ثٌؼذيذ ِٓ ثٌشفالس ثٌضغميفيز  ٚثٌضشفيٙيز .
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ثعُ ثالعشر
U-Turn
FPSC
أصدقاء الوافديه
الفرسان
ايجابيون
Smile
سكوت هىغير
Un Limited
2020
الحياة
الكيان
وادى االوتاج الحيواوي
الحلم

سثةذ ثالعشر
أ.د /فؾجػ طالؿ صيٓ
أ.د /طذقِ ٝقّذ ِقغٓ
أ.د /ػذذ ثٌشفّٓ خٍف هللا
أ.دِ /ؾذِ ٜقّذ شفيك
أ.د /خجٌذ ثفّذ ػذذٖ
أ.د /يغشِ ٜقّذ ديِٝٛ
د /الِِّ ٝذٚؿ ِقّذ
د /ػضر ِقّٛد ثفّذ
دِ /قّذ ثدشث٘يُ ثٌظذشٜ
د  /وشيّز فجسٚق ػذذ ثٌؾٛثد
أ.دٌٚ /يذ ضيجء ثٌذيٓ طجٌـ
أ.د  /ؽّجي ػجشٛس فغٓ
د /خالد سعد عماري

ِمشس ثألعشر
ثٌطجٌذز  /يّٕ ٝيٛعف ثعّجػيً
ثٌطجٌخ ِ /قّذ طالؿ صيُٕٙ
ثٌطجٌخ  /أدىش ثٌٕعيف أدىش
ثٌطجٌخ  /ػّشٚ ٚفيذ ِقّذ
ثٌطجٌخ  /ثفّذ ِّذٚؿ ثدشث٘يُ
ثٌطجٌخ  /ثعالَ ِقّذ ػٍ ٝديجح
ثٌطجٌخ  /عّيش ػظجَ ثٌذيٓ
ثٌطجٌخ ٌٚ /يذ خجٌذ سشجد
ثٌطجٌخ  /ثعالَ عشفجْ ِقّٛد
ثٌطجٌخ ِ /ظطف ٝثفّذ ِخيّش
ثٌطجٌخ  /ػّش ٚفجِذ فّضٖ
ثٌطجٌخ ِ /قّذ طالؿ ػذذ ثٌؼظيُ
الطالب  /عمر محمد عبد الرحيم
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ثٌٍؾٕز ثٌشيجضيز
صّغً ثٌٍؾٕز ثٌشيجضيز إفذ ٜثٌٍؾجْ ثٌّضّيضر دثخً ثصقجد ثٌطالح ٚصقظ ٝثٌٍؾٕز ثٌشيجضيز دىٍيز ثٌضسثػز -
ؽجِؼز ثٌمج٘شر دذٚس ِضّيض ِٓ ديٓ ٌؾجْ ثالصقجدثس ثٌطالديز ٌؾجِؼز ثٌمج٘شر فيظ صششف ثٌٍؾٕز ػٍ ٝثٌّشوض
ثٌشيجض ٝدجٌىٍيز ٚثٌز ٜيعُ :
 ثٌضٕظ . ِالػخ ٌىشر ثٌمذَ  ،ثٌيذ  ،ثٌطجةشر  ،ثٌغٍز . فّجَ عذجفز . طجٌز ثٌٍيجلز ثٌذذٔيز ػٍ ٝأػٍِ ٝغض ِٓ ٜٛثالػذثد . طجٌز ثٌذٍيجسدٚ ٚصٕظ ثٌطجٌٚز فٍذز ِظجسػز ٚفٍمز ِالوّز .ٚيشػ ٝثٌّشوض وً ثٌّٛث٘خ ٚثٌفشق ثٌشيجضيز ٚثٌّشوض دىً ِج يعّٗ ِٓ ثِىجٔجس ِضجفز ٌؾّيغ طالح ثٌىٍيز
ٌٍّشجسوز ف ٝوً ثالٔشطز ثٌشيجضيز ٚثٌض ٝيششف ػٍيٙج ٔخذز ِٓ ثالخظجةييٓ ثٌّضّيضيٓ ٘ذف ُٙثالٚي إوضشجف
ٚطمً ٚصّٕيز ثٌّٛث٘خ ثٌشيجضيز ٚصؼّيُ ِّجسعز ثٌٕشجط ثٌشيجض ٝػّالًا دجٌشؼجس " ثٌؼمً ثٌغٍيُ ف ٝثٌؾغُ
ثٌغٍيُ " .
ثٌٍؾٕز ثٌغمجفيز
صٙذف ثٌٍؾٕز ثٌغمجفيز ثٌ ٝطمً ٚصّٕيز ثٌّٛث٘خ ثٌشجدز فِ ٝخضٍف ثٌٕٛثف ٝثٌغمجفيز ِٓ خالي :
 -1صٕظيُ ِغجدمجس عمجفيز ف ( ٝثٌمظز ثٌمظيشر  -ثٌشؼش  -ثٌضؽً  -ثٌّمجي ) .
 -2إلجِز ِغجدمجس ديٕيز ( ِغجدمز ففع ثٌمشآْ ثٌىشيُ ِ -غجدمز ثألفجديظ ثٌٕذٛيز ثٌششيفز ) .
 -3صٕظيُ  ٚإلجِز ٔذٚثس ( عمجفيز  -ديٕيز  -فٕيز  -إؽضّجػيز . ) ...... -
 -4وّج صضيـ ثٌٍؾٕز فشطز وذيشر ٌٍّٛ٘ٛديٓ طقفيج ًا ِٓ خالي ثٌّشجسوز ف ٝػًّ ثٌٕششثس ِ -ؾٍز ثٌضسثػز
ثٌٍؾٕز ثإلؽضّجػيز  ٚخذِز ثٌطالح
 -1صمذَ ثٌٍؾٕز خذِجصٙج ٌٍطالح ثٌغيش لجدسيٓ ف ٝعشيز صجِز .
 -2ثالششثف ػٍ ٝطٕذٚق ثٌضىجفً ثالؽضّجػ. ٝ
 -3صٕظيُ ِغجدمجس ف ٝثٌشطشٔؼ
-4صضذٕ ٝفّالس ثٌضذشع دجٌذَ ٌظجٌـ ثٌّغضشفيجس ِٚؼج٘ذ ثالٚسثَ ٚدٕٛن ثٌذَ 0
-5صميُ ِؼشضجْ ٌٍّالدظ ثٌؾج٘ضر ٌطالح ثٌىٍيز دؤعؼجس سِضيز يذػّٙج طٕذٚق ثٌضىجفً ثالؽضّجػٚ ٝيمذَ ِٓ
خالٌٙج صشىيٍٗ ِٓ ثٌّالدظ ثٌّٕجعذز ٌىً ثٌشذجح .
 -6صششف ػٍ ٝثعضشثفز ثٌطجٌذجس .
 -7صم َٛثٌٍؾٕز دضمذيُ خذِجس خجسؽيز ِغً سػجيز ثالطفجي ف ٝدٚس ثاليضجَ ثٌّخضٍفز .
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طٕذٚق ثٌضىجفً ثالؽضّجػ-: ٝ
يمذَ ثٌظٕذٚق إػجٔجس ف ٝطٛسر
 عذثد ثٌشع َٛثٌذسثعيز صمذيُ ثٌىضخ ٚثٌّزوشثس ثٌذسثعيز إػجٔجس ٚفجرٚ -ؽذجس صغزيز

 ػًّ ثٌٕظجسثس ثٌطذيـزثٌّالدـظ
 -صمــذيُ

ٚيضُ طشف ثإلػجٔجس ػٓ طشيك ثٌضمذَ ٌألخظجةييٓ ثالؽضّجػييٓ دئدثسر سػجيز ثٌشذجح دجٌىٍيز .
ويفيز ثإلعضفجدر ِٓ طٕذٚق ثٌضىجفً
أ – يضمذَ ثٌطجٌخ ٌغقخ إعضّجسر دقظ إؽضّجػ ِٓ ٝثألخظجة ٝثإلؽضّجػٌ ٝفشلضٗ ٚيم َٛدّأل ديجٔجصٙج ٚخضّٙج
ِٓ شت ْٛثٌطالح .
ح – يم َٛثٌطجٌخ دضمذيُ ثٌّغضٕذثس ثٌضجٌيز ِغ إعضّجسر ثٌذقظ ٌألخظجة: ٝ
 3إيظجالس وٙشدجء ِضضجٌيز
 طٛسر ٌذطجلز ٚثٌذٖ إفجدر أ ٚإعذجس ليذ ألخٛثصٗ ثٌزيٓ ِجصثٌٛث دجٌضؼٍيُ إفجدر دجٌقيجصر ثٌضسثػيز إرث وجْ ٚثٌذٖ فالفج ًا  +دقظ إؽضّجػٝ ِفشدثس ِشصخ ٌٛثٌذٖ إرث وجْ يؼًّ دجٌقىِٛز . دقظ إؽضّجػ ٝإرث وجْ ٚثٌذٖ يؼًّ ػّالًا فشثًا .ػ – يضُ فقض ثألدقجط ٚثٌّغضٕذثس ػٓ طشيك ثألخظجةٚ ٝأ.د ِغضشجس ثٌٍؾٕز ثإلؽضّجػيز ٚصمغُ إٌٝ
ِؾّٛػجس ٚيضُ ػٍ ٝأعجعٙج صقذيذ ِجيغضقمٗ ثٌطجٌخ ِٓ دػُ .

ثٌٍؾٕز ثٌفٕيز
إرث لٍٕج أْ ثٌقخ ٘ ٛثٌقيجر فجٌفٓ ٘ ٛدٚثَ ثٌقيجر ٌ ...زث صٙذف ثٌٍؾٕز ثٌفٕيز ثٌ ٝصّٕيـــز ثٌقظ ثٌؾّجٌٝ
ٚثٌضزٚق ثٌفٕٚ ٝطمً ِ٘ٛذـــز ثإلدذثع ِٓ خالي :
 ثٌضّغيً ثٌّغشف. ٝ ثٌفٕ ْٛثٌضشىيٍيز ( سعُ – ٔقش –صخشفز – صظٛيش صيض – ٝصظٛيش ضٛة – ٝخط ػشدِ – ٝشغٛالس يذٚيز) .
 ثٌغٕجء ثٌؾّجػٚ ٝثٌفشد. ٜ ػضف ِٛعيم ٝػٍِ ٝخضٍف ثآلالس 0ٚيضُ صذسيخ أػعجء وً فشيك ػٍ ٝأيذِ ٜذسديٓ ِضخظظيٓ ٚرٌه دظجٌز ثألٔشطز ثٌطالديز ِٚشعُ ثٌىٍيز .
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ٌؾٕز ثٌؾٛثٌز  ٚثٌخذِز ثٌؼجِز
يمٔ َٛشجط ثٌؾٛثٌز  ٚثٌخذِز ثٌؼجِز ػٍ ٝأعجط ثٌقشوز ثٌىشفيز  ٚثإلسشجديز وقشوز ػجٌّيز صٙذف إٌ ٝصٕشتز
ثٌفشد صٕشتز عٍيّز ِٓ خالي ثٌّذجدا ثٌض ٝيضٍمج٘ج ف ٝوً ِٓ :
 ِؼغىش إخضيجس ػشيشر ثٌؾٛثٌز دجٌىٍيز . ِؼغىش ثإلػذثد ٌضذسيخ ثألفشثد ػٍِ ٝخضٍف ثٌّٙجسثس ثٌض ٝصفيذٖ ف ٝفيجصٗ ثٌّغضمذٍيز. ثٌّٙشؽجْ ثٌغٕ ٜٛثٌىشفٚ ٝثالسشجدٌ ٜؾٛثٌ ٝوٍيجس ثٌؾجِؼز . ثٌضذسيخ ػٍِ ٝذجدا ثالعؼجفجس ثألٌٚيز .ِ -ؼغىشثس شجطتيز خالي ِٛعُ ثٌظيف .

ثٌٍؾٕز ثٌؼٍّيز
صمذَ ٌه ثٌٍؾٕٗ فشطز ٌٍّشجسوز ف: ٝ
 ػمذ ثٌٕذٚثس  ٚثٌّقجضشثس ثٌؼٍّيز . -صّٕيز ثٌمذسثس ثٌؼٍّيز  ٚثٌضىٌٕٛٛؽيز ٔ ٚشش ثٌّؼشفز .
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 ػًّ ِؼجسع ػٍّيز . -ػًّ أدقجط ِ ٚغجدمجس ػٍّيز .
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أٔشطز ػجِز الصقجد ثٌطالح
عذثعيجس ثٌضسثػز ٌىشر ثٌمذَ
صؼضذش عذثعيجس ثٌضسثػز أػشق ثألٔشطز ثٌشيجضيز ػٍِ ٝغض ٜٛؽجِؼز ثٌمج٘شر ٚثٌؾجِؼجس ثٌّظشيز فيظ دذأس
فىشر ٘زٖ ثٌّغجدمز ػجَ  1945فيّٕج أ٘ذ ٜثٌّشف َٛثٌغيذ أ.د /ػٍ ٝوجًِ ثٌغّشث ٜٚوؤط ثصقجد ثٌىٍيز إللجِز
دٚسر سيجضيز يؾضّغ فيٙج ػذد وذيش ِٓ الػذ ٝوشر ثٌمذَ دجٌّذثسط ٚثٌّؼج٘ذ ٚثٌىٍيجس ٚثألٔذيز ٚثٌٙيتجس
ثٌّخضٍفز ِٕٚـ ثٌىؤط ٌٍفشيك ثٌفجةـــــض دذطٌٛز ثٌــّـغــجدمــز ٌٚــمـذ ٔؾقش ٘زٖ ثٌفىـــــشر ٔؾجفج ًا فجةمــــج ًا ٚألذٍش
ثٌفشق ػٍيٙـــــج  ٚثعضّشس عٕٛيــــج ًا فض ٝػجَ ٚ( 1965وــجْ ِـٓ أ٘ـــُ ٔـؾِٙٛـــج ثٌــىـجدـضـٓ  /طـجٌــ عـٍـيـُ
سةيظ ثٌٕجد ٜثألٍ٘ ٚ ٝثٌىجدضٓ ٛٔ /س ثٌذثٌ ٝسةيظ ٔجد ٜثٌضِجٌه ثألعذك ثٌىجدضٓ  /إدشث٘يُ ثٌخٍيٍ ٝسةيظ ٔجدٜ
ثٌضشعجٔز ثألعذك  -ثٌىجدضٓ ِقّٛد ثٌؾ٘ٛش - ٜػجدي ٘يىً  ٚ -غيشُ٘ ) .
ٚلذ صفعً ثٌغيذ أ.د /فغيٓ ػجسف دئ٘ذثء وؤط ألفغٓ فشيك ٌُ يغؼذٖ ثٌقع ٚخشػ ِٓ ثٌّغجدمز وّج
أ٘ذ ٜثٌغيذ أ.د /ػذذ هللا صيٓ ثٌؼجدذيٓ وؤعج ًا ألفغٓ الػخ ف ٝثٌّغجدمز ٚصخٍيذثًا ٌزوش ٜثٌّشفِ / َٛقّٛد دذس
ثٌذيٓ ثٌغىشصيش ثٌغجدك الصقجد ثٌىشر ثٌّظش ٜفمذ أ٘ذ ٜثصقجد ثٌىٍيز وؤعج ًا خجطج ًا دٗ ألفغٓ فجسط ِشِ ٝفٝ
ثٌّغجدمز ٚف ٝػٙذ أ.د /أفّذ ِغضؾيش ػّيذ ثٌىٍيز ثألعذك ػجَ  . 1993لجَ أ.دٔ /ؾيخ ثٌٙالٌ ٝؽ٘ٛش ( ٚويً
ثٌىٍيز ٌشت ْٛثٌضؼٍيُ ٚثٌطالح ٚلضتز) دئػجدر ٘زٖ ثٌّغجدمز ثٌشٙيشر دؼذ ِع 30 ٝػجِج ًا ٌضؼيذ إٌ ٝثألر٘جْ روشٜ
طيذز فٔ ٝفٛط وً ػشجق وشر ثٌمذَ ٌٚضٙيب ٌٍؾيً ثٌقجٌ ٝفشطز ؽذيذر إلدشثص ِٛث٘ذٗ ٚصٛطذ أٚثطش ثٌظذثلز
ٚثٌّقذز ديٓ شذجح ِخضٍف ثٌىٍيجس ٚثالٔذيز ٚثٌٙيتجس ٘0زث ٚلذ شجسن ف ٝعذثعيجس ػجَ  98 َ 2009فشيمج ًا ِٓ
ديٓ ِخضٍف ثٌٙيتجس ٚثٌؾجِؼجس ٚثألٔذيز ثٌشيجضيز ِٚشثوض ثٌشذـــــجح ٚلــــذ اللـــش ثٌغذثعيجس طذثًا وذيشثًا
ٌذ ٜثٌىغيش ِٓ ثٌظقف ثٌمِٛيز ٚثٌشيجضيز ٚلجِش دٕشش أخذجس٘ج ٔٚضجةؾٙج .

ِٙشؽجْ ثٌطالح ثٌٛثفذيٓ
يمجي إْ ِظش أَ ثٌذٔيج ٘ ٚزٖ فميمز ِؤوذر أعذضضٙج ثأليجَ ٔ ٚقٓ ٕ٘ج ف ٝوٍيز ثٌضسثػز لذ ػٍّٕج ػٍ ٝصؾّيغ
ثٌشؼٛح ف ٝصؾّغ ٘جةً ِٓ ثألخٛر ثٌٛثفذيٓ ٌٍضؼشف ػٍ ٝوً ِج ٘ ٛؽّيً ٌذ ٜوً دٌٚز ِشجسوز إلظٙجس
ثٌٛؽٙز ثٌقعجسيز ٌٙج فيظ صمذَ أٔشطضٙج عٛثء إؽضّجػيز – فٕيز – سيجضيز ٌ .شعُ طٛسر سثةؼز ٌّؾضّؼجس
سثليز دً صقجٚي ؽج٘ذر أْ صظً إٌ ٝلّز ثٌـــشلـ ٝثٌــز ٜيضّغً ف ٝشذجح ثٌؾجِؼز ثٌزٔ ٜؼضذشٖ ِغضمذً وً دٍذ
فيؾضّغ ٘ؤالء ثٌطٍذز  ٚثٌطجٌذجس إلظٙجس ِج ٌذيِٛ ِٓ ُٙث٘خ ٌضىضًّ ثٌظٛسر ٌٍضآٌف ديٓ ثٌذٍذثْ ثٌّشجسوز  ٚلذ
شجسوش  12دٌٚز ػشديز  ٚإفشيميز ف ٝثٌؼجَ ثٌّجض. ٝ
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ثٌذٚسر ثٌضسثػيز
ِ ٝ٘ٚغجدمز لّيز صى ْٛديٓ وً وٍيجس ثٌضسثػز  ٚثٌّؼج٘ذ ثٌؼٍيج ثٌضسثػيز ػٍِ ٝغض ٜٛؽّٛٙسيز ِظش
ثٌؼشديز ف ٝوً ِؾجالس ثألٔشطز ( عمجفيز – إؽضّجػيز – فٕيز – سيجضيز – وشفيز – ػٍّيز )  ٚصضُ ٘زٖ
ثٌّغجدمز عٕٛيج ًا  ٚصم َٛدئعضعجفضٙج وٍيز ِٓ وٍيجس ثٌضسثػز ثٌّخضٍفز  ٚ .صضششف وٍيضٕج ثٌؼشيمز دئعضعجفز ثٌذٚسر
ثٌضسثػيز ثٌؼجَ ثٌقجٌ. ٝ

ػيذ ثٌخشيؾيٓ
صقشص ثٌىٍيز دثةّج ًا ػٍ ٝصىشيُ أدٕجةٙج ثٌخشيؾيٓ ِٓ ثٌقجطٍيٓ ػٍ ٝدسؽجس ثٌذوضٛسثٖ ٚثٌّجؽغضيش ٚ
ثٌذىجٌٛسيٛط ف ٝثٌضخظظـــجس ثٌّخضٍفـــز ٚرٌه ِٓ خالي ففـــً ػيـــذ ثٌخــشيــؾـيـــٓ ثٌـز ٜيــمـجَ عٕــٛيج ًا
ٚدقعٛس أ.د /سةيظ ثٌؾجِؼز ٚثٌغجدر ٔٛثح سةيظ ثٌــؾـجِـؼز  ٚثٌؼذيذ ِٓ أػعجء ٘يتز ثٌضذسيظ دجٌىٍيـــز إٌٝ
ؽجٔخ أعش ثٌّىشِيٓ ِٓ ثٌخشيؾيٓ ٚيضُ فيٗ أيعج ًا صىشيُ ثٌغجدر أػعجء ٘يتز ثٌضذسيظ ثٌقجطٍيٓ ػٍ ٝثٌؾٛثةض
ثٌضمذيشيز ٚثٌضشؾيؼيز ٌٍذٌٚز ٚؽجِؼز ثٌمج٘شر ٚوزٌه ثٌقجطٍيٓ ػٍ ٝدسؽز ثألعضجريز  000وّج يضـــُ صىشيُ
ثٌطالح ثٌقجطٍيٓ ػٍ ٝثٌّشثوض ثأل ٌٝٚف ٝثٌٕشجط ثٌطالد ٝػٍِ ٝغض ٜٛثٌؾجِؼز ٚيمجَ ثٌقفً عٕٛيج ًا ِّج أػطجٖ
طجدؼج ًا ِّيضثًا ديٓ أػيجد ثٌخشيؾيٓ دىٍيجس ثٌؾجِؼز .
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