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�ت �����ھ�� �  :أ��اع ا����ث �

١- ��	
وھ" ا��" &!%ى #" ا�!� ��ت وا�	��ھ� وا�	����ت ا��د
	�� ا�	�����، : ا����ث ا��د

  :و&+*( إ�' ا�	���
�ت ا������

&�8ن إ�' ا��6�ر
%  *4� إ�' ا����ث، 2�3 
�0�1  / وھ" أ.%ب  � : ا����ث ا�!� ��� ا�و���  . أ

 ا��وث و����ف، ط��� ا�	%ا3< ا�!� ��� ا�و��� =�>� ا�+��ف ا�	*���4 ��:� :�2 ����%ج

� وا�ر��� ا��� �ن �ط�ب اذي ا�رض ���ب������ ا� ��!��ب ��ذا وھ� ، اط�ب ����� ا

� ا�ن �# طردا������ وھ�.  ا�$�% :  

� ا��ث. ١'(� درا���م �*ل اط��� �� �%�ف �� وھو:  ا, � �را�ل �ن �ر��

ور�وس(�%� ا2ط*ع ا�ل �ن وا�را�# ا�)�در إ0 ار�وع - �.)د ,��� – �!� و�.)د) ا

� ا%��ب ,� �.رر ھو ��� أو�# �3%ل��!� 0�8 ذك ��د وا�در�ب... ا��.�ة ا���6رة أو ا

� أن و���ن وا��2)�ر)ا>���ز(ا�6ق 3روط� و�ن �.ر�را ���0 :د ا!� ،9م ا��ث �زو

 ��3رط 2 �در�ب ،,�و ��دودة وط�:�� ا��ر�� دور ,� اط�ب 2ن )'��ت، 38ر ,� �%ون

��, ،���9�� وإ!�� ا��.� ا���� أي ا��ث إ8داد و�طوات وإ�راءات .وا8د ا���ث إ���ع ,� ا

 و�!�� – ا%���ت ��ض ��3رط: ا��رج ��ث . ٢ ا��وث إ8داد ,� ا�.رر ا�!�? إ���ع

� !���� و:د ���رج ���9 -%���!�� اط�ب �%��� ر��, ��!� ����!�� 3رط� و�%ون ا, ��!� 

�� ادر�����ور�وس ا�%� ا���ب ,�� و�%ون ���.� �ن أو�# ا��ث ھذا �%ون أن و2�د.  ا

�.ول �ز�د أو ا����ن )'���� 8دد و���B ا3د�  . ا!وع 0�8 �ر)� �ز�د 2 أن وا

وھ" �C' أ��اع  *4� ر��B< ا��:��م ا����"، وا�	�@���%، : :��ث ا��را��ت ا�����. ب

��راه، ا��" 
�6%ر #�4� ا�1��0 #�%ة  ��*� :�� ا=���ره �	��Hع :�IJ ووGH ا��F ا�Eز � �وا�

I� ف%M  /��&و ،I�.  


��@�C 0' : :��ث ا���ر
���/. ت N4	��6& ض%P� ث��: �:�� �أ��&Qة ا�!� ��ت وا�	��ھ

��	�C ات%	&�  "# N4  .و&%.��&N4 و�P%ض ا�R%ا

٢- ��	
وھ" :��ث  ��++� &*�Q #" ا�	����ت وا��واB% ا�	����� : ا����ث ا��P% أ�د

< واT=�*�.�ت ا��" &��%ض ط%
46�، #4" ا.%ب  � 
�8ن �M	!� ا����4� و ��	Cأ %
�P%ض &�1

  .ا����ث ا����6��1إ�' 



  

 


زات ا���وث��:  

�
زات ا���ث ا����:  

١-   ��3ر )'��ت ؛ Dّن اط�ب ,�3ر�ن أو اأن �%ون )'���� ��دودة و:د 2 ����وز ا

 .طور ا��ر�� وط�:�� ��دودة

� �F ���8ر 3د�دة  -٢����� .�%ون ا

٣-  �� �%ون ��دودة و:���'( .�)�در ا��ث ا

 

  ) :ا���رج(��ث 

� ، و�%ون 3رط� ,� وھو ا��ث �� ارا����!�اذي �%��� اط�ب ,� �!�� ادرا��� ا

�����ور�وس( �!�� ادر�� ا�%�  :و���زا�� ھ�).ا

� ، :د �ز�د 8دد )'���� 8ن  -١'(�) ٥٠(ھو أو�# �ن ا��ث ا�'(. 

٢-  �'( .�%ون ا���ب ,� ��ث ا��رج أ3ّد �ن ا���ب ,� ا��ث ا

� 8دد �)�در ��ث ا��رج �%ون -٣'( .أ%9ر �ن �)�در ا��ث ا

  

  ):ا������
ر(��ث 

��J� ��� و����ز ،�� ھذه ا�ر��� ���0 ا��ث ر��,:  

� �دود  -١, ��) ٢٠٠(�%�ب اط�ب ر���'(. 

� ���8 3د�دة �دا؛ إذ :د ��!L اط�ب ا��3دة ، أو ���ب �دة 9*9� أو ��� أ�3ر -٢����� .ا

٣-  0 .ا��Mت�)�دره %�9رة و��!و8� :د �)ل إ

٤-  �� ��%و!!���� �� �%ون ھذه ا�Fو ، �� ، وو6# ادر�3� ار��:�!� ، �3:�!�� �!��ؤّف 

� أ���ذة � .�ن أر�

  


زات أطرو�� ا�د��وراه��:  

��رة ھ�!� ,� ا!وع 2 ,� ا%ّم، و��ر ا%*م ��  -١)'��ت أطرو�� اد%�وراه %�9رة، ، وا

 .:ّل ودلّ 

٢-  �� �دP 3د�دة ,������ �ن ��� إ0 ا'ّ� �ؤ!�أطرو�� اد%�وراه ؛ إذ ����# 0�8 اط�ب 

� أ���ذة �!�:3وا اط�ب ، و%��م �در�� أ���ذ � ).أ���ذ ���8د(أو ) �رو,��ور(��



� ا������ر -٣ . �)�در أطرو�� اد%�وراه أ%9ر وأدق وأھم �ن �)�در ر��

٤-  0�8 �م ، وھ��� ، و��3دة :!و�8ن ��د أطرو�� اد%�وراه أ0�8 ��3دة ,� ا���3دة ���

� .دو

�، وإ�راز  -٥����3�،  وا����ل ، و�!ظ�م ا��دة ا:�!�� ا, ��'�رض ��ط�ب أْن �ظ�ر �را8

ّ�� واDُ��وب�� ا, ��*�  . ا!��M? وا2%��3,�ت، وا

  

 


