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 : بعد القسم بما يلي أصرح 

 

ٌٍالً ِٓ تاب ِطؼُ اٌغعاي فً  55ؽاػح اٌ 2004-4-55أػرمٍد ٌَٛ اٌرٍّػ 

إذمٍد , اٌؼٍعضٌح ِٓ لثً جٍؿ ِٚراتطاخ ٌثسٚ أُٔٙ ش٘ثٛا اٚي ٌٍثٍد ٌُٚ ٌجسًٚٔ 

أذرً ٌرمٛي ًٌ شٌه ٚوصٌه إذمً اذً ٚ٘ٛ حالق ِٓ اٌّحٍمح ٌٍمٛي ًٌ أْ اٌجٍؿ 

ٚلٍد ٌٗ أًٔ تاٌحاضج ثُ أذص واتً س٘ا أتً ٚؼإًٌٔ أٌٓ أا أذمً تؼ,ػٕسٖ ٌٚطٍثًٕٛٔ 

ٚؼإًٌٔ أٌٓ أا ٚأُٙ ٌطٌسًٚٔ ٚش٘ثد ٌُٙ ػٕس اٌّطؼُ  اٌّراتطاخ اٌٙاذف ِٓ ٚاٌسي

 .حٍث وأٛا ٌٕرظطًٚٔ ِغ ٚاٌسي ٚاذً اٌىثٍط 

جٍؽد ,ؼرٍىٍح ٌُٚ ٌغّٛا ػًٍٛٔ ٚألؼسًٚٔ ٌٍجٍة اللٍسٚا ٌساي ٌألِاَ تىٍثفاخ ت

ق جطغ تٍٍفًٛٔ ضز اٌجٕسي ٚأغٍك اٌرً ٚيٍة ًِٕ إيفاء ػٍى وطؼً ز

تاٌثساٌح ,ٚأٌىا ٌُ ٌىطتًٛٔ تاٌجٍة, تاٌططٌك ٌُ ٌرثطًٚٔ أٌٓ ٌاذصًٚٔ .اٌجٙاظ

زذٍد اٌى ِحطح . تمٍد ٕ٘انؼثغ ؼاػاخ ٚٔمف ٔمًٍٛٔ ٌّؼاًٌ أٚزٍُِٚ ذمطٌثاً 

أَ  واتً اٌّراتطاخ ٌٍثػ ِالتػ ػازٌح ال أػطف إشا واْ ـطيًواْ اٌفطيح 

ِراتطاخ ؼإًٌٔ ٌّاشا أحًّ اٌثٍٍٍفْٛ ٚوطتًٕ تٛوؽٍٓ ػٍى ٚجًٙ تؼس٘ا أزذًٍٛٔ 

ثُ يٍة ًِٕ . اٌى ِطوع اٌفطيح ٚوؼٛا جاوٍرً اٌصي وٕد اٌثؽٗ ػٍى ٚجًٙ 

ػٍى ألٌ ٍٓ رِٚطفٛػ ٍٓرأضوغ ػٍى األضن ٚٚجًٙ ٌٍحائً ٌٚساي ِطتٛياْ اٌّحمك 

 .ؼًٕ ٚشٌه ٌّسج ؼاػرٍٓ ٚوً ِا وٕد تسي أؼٕس ضأؼً اٌى اٌحائً واْ ٌّٕ

اٌجٕٛز زتؽرٍٓ ذفة ٚأذصٚا ٌىطتًٛٔ ػٍى ضأؼً ػٕسِا وٕد تٙصٖ اٌٛوؼٍح أحىط

 .ٚذحد األتطٍٓ تٍسٌُٙ ِسج ؼاػرٍٓ ٚظٙطي 

ٚأٚي ِا زذٍد وطتًٕ اٌّحمك تمسًِ ػٍى  تؼس شٌه ٔمًٍٛٔ اٌى غطفح اٌرحمٍك

ال ذحرطَ أتٛن  إلاترً فً اٌفرس األٌّٓ ٚوطتًٕ تٛوؽٍٓ ػٍى ٚجًٙ ٚلاي ًٌ أد

تٍسي ٚلاي ًٌ ذطٌسًٔ اْ أػاٍِه  اٌستؽح ٚحًٍّٕ(. ألًٔ ؼىطخ اٌرٍفْٛ تٛجٙٗ )

 . ِؼاٍِح إٔؽاْ أٚ حٍٛاْ ٚلٍد ٌٗ وإٔؽاْ يثؼاً 



ٚتسأ ٌؽإًٌٔ أٌٓ وٕد فً , أجٍؽًٕ ػٍى اٌىطؼً ٚ٘سزًٔ اْ ٌٕعع ػًٕ تٕطًٍٛٔ

 .ٚأُٔٙ إػرطفٛا ػًٍ ألحاتً , ِؽٍطج ٌحٍى ػٍاؾ فً أتٛ زٌػ 

إؼرجٛتًٕ ٌّسج ؼاػرٍٓ ٚواْ ٌىرة اِاِٗ ػٍى ٚضلح ِىرٛب ػٍٍٙا تاٌٍغح اٌؼطتٍح 

اٌؼثطٌح ٌُٚ ٌرطجُ ًٌ ِا ٌىرة ٚيٍة ًِٕ فً ٔٙاٌح اٌرحمٍك اْ تاٌٍغح ٚواْ ٌىرة 

 .أٚلغ فً ٔٙاٌح اٌمفحح

ٚتؼس ٔمف ؼاػح  ض.َٔرٙاء اٌرحمٍك أٔعًٌٛٔ اٌى اٌطاتك األٚي ٚٚاجًٙٛٔ إتؼس 

 .مٍٛٔا تجة ػؽىطي اٌى ػمٍْٛ ٔ

وٕد ِمٍس اٌٍسٌٓ ٌألِاَ ٚٚوؼٛا جاوٍد احس اٌجٕٛز ػٍى ٚجًٙ ٚٚلٍٕا اٌى 

اٚي ِا ٚلٍد فحمًٕ يثٍة , ػح اٌطاتؼح ٚإٌمف لثاحاً اػمٍْٛ حٛاًٌ اٌؽ

 .ٚلاي اْ وً ـًء ذّاَ ٚفرفًٛٔ ذفرٍؿ ػاضي ِا ػسا اٌساذًٍ 

َ فٍٙا ذؽغ أـراق  3×3ِؽاحح اٌغطفح , ٚحرى األْ أا فٍٙا 5أزذًٍٛٔ اٌى غطفح 

ٔرطج ِطج ٚاحسج  ِّٚعلح  ٕٔاَ وً ـرك ػٍى فطـح ِٓ إؼفٕج ضائحرٙا وطٌٙح

 .اٌغطفح ٌٙا ـثان ػٍٍٗ لىثاْ حسٌس ٚيثمح ـثه . تإٌٙاض ٌٍفٛضج 

ثح ذٍاض ٌىً ٚاحس ٚجثاخ فً اٌٍَٛ اٌفطٛض ػٍثح ٌثٓ ٌٚثٓ تٛجطخ ٚح 3ٔحمً ػٍى 

ػٕس اإلفطاض ال  .    حثاخ فٍفً ٌىً اٌرؽغ أـراق فً اٌغطفح ٚوٍػ جثع  3ٚ

اٌغصاء أٌىاً ؼًء ٌَٛ ؼٍٕرؽً غٍط ِطثٛخ , ٔحمً ػٍى ـاي أٚ أي ـًء ؼاذٓ 

أضظ أٚ تطغً ِحطٚق ٚفالٌٍٛاء ذىطاء ٚاحٍأا, تفىً جٍس  ٚأحٍأاً تٕسٚضج ِغ , ًً

واؼاخ ٌٛجس  أـراق  5فً اٌغطفح . ال ٔؼطف ِا ً٘ظٌرْٛ ٚتطٍد ٚجثٕح  أٚ أـٍاء 

ٌحىطْٚ اٌٛجثاخ تمحْٛ وثٍطج ٚٔحٓ ٔأوً ِغ ,ِٚالػك ٚلحْٛ تالؼرٍه 

 .تؼه تٕفػ اٌمحٓ 

تٍىاخ ٚػٍثح ـّٕد ٚضتطح ٚٔمفف ذثفع أٚ  3-2اٌؼفاء أحٍأاً تٍه ٌىً ٚاحس ِٓ 

جفس ِفاء ؼفاذٓ ً ٌَٛ ِؽّٛح اٌرطٚج ٌٍحّاَ ٚلد اٌفٛضج ِٕٚفص ٌفٍِٛٓ ال ٌٛو. إثٍٕٓ 

ٌٛجففس ِٕاـفف ٚفطاـففً أؼففٕاْ ٚلفاتْٛ ٚغٍففاضاخ  ِففٓ  ففاٌٍَٛ إؼففرحّّد تّفاء تففاضز

 .ٌَٛ ٌُ ٌعٚضٔا  55ٚاٌمٍٍة ِٕص .االً٘ اٚ ِٓ اٌمٍٍة 
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