
 1 :الذسط سلن 

 دظراى: الوذج الضهٌ٘ح 

 

      

  
: همذهح 

ٗؼوي الٌظام الذاخلٖ للوؤعغاخ الرؼل٘و٘ح للورؼلو٘ي دمْلا ّ ّاجثاخ كخطْج أّلٔ ًذْ هواسعح الوْاؽٌح           

. الٌش٘طح

فوا ُٖ ُزٍ الذمْق ّالْاجثاخ ؟ ّ ها هرطلثاخ الوشاسكح فٖ اًرخاب هجلظ ذذت٘ش الوؤعغح ؟ ّ ها اخرظاطاخ 

 ّ هكًْاخ ُزا الوجلظ ؟ 
 I – الوشاسكح فٖ الذ٘اج الوذسع٘ح دك ّّاجة  :

:   دمْق ّّاجثاخ الرلو٘ز فٖ د٘اذَ الوذسع٘ح – 1 

 الْاجة الوماتل للذك هي ٗؼوي الذك هْػْع الذك أطذاب الذك

 الراله٘ز ّالطلثح

دك الرؼلن - 

الوشاسكح فٖ الذ٘اج - 

الوذسع٘ح 

 ػذم الرؼشع لغْء الوؼاهلح- 

أعش الراله٘ز - 

 الوذسعــْى- 

 الجواػاخ الوذل٘ح      - 

الوجروغ  -

 الذّلـح -

االجرِاد ّالرذظ٘ل - 

الوْاظثح - 

الؼٌاٗح تالرجِ٘ضاخ - 

 اإلعِام فٖ الرٌش٘ؾ الفشدٕ ّالجواػٖ - 

 

ّ ٗؼوي الٌظام الذاخلٖ للوؤعغاخ الرؼل٘و٘ح هجوْػح هي الذمْق، ّ ٌٗض ػلٔ هجوْػح هي الْاجثاخ الوشذثطح 

 .  تالذٗومشاؽ٘ح ّ الغلْكاخ الوْاؽٌح، ّ ذؼرثش ػول٘ح اًرخاب هٌذّتٖ األلغام دسعا فٖ هواسعح الذٗمشاؽ٘ح تالٌغثح للراله٘ز

: الٌش٘طح فٖ اًرخاب هجلظ ذذت٘ش الوؤعغح   الوشاسكح– 2
:    للوشاسكح فٖ اًرخاب هجلظ ذذت٘ش الوؤعغح ٗشرشؽ 

 االًرواء إلٔ الوؤعغح ّالوْاظثح ػلٔ الذساعح.  

 االًخشاؽ فٖ الذ٘اج الوذسع٘ح ّاالؽالع ػلٔ اخرظاطاخ هجلظ الوؤعغح . 

 ّ (.152 ص 7أًظش ّ  )الرظْٗد ػلٔ الوششخ الوٌاعة  الوشاسكح فٖ الذولح االًرخات٘ح ّ الرششخ لالًرخاتاخ  

 ّ َالوْاظثح ػلٔ دؼْس اجرواػاذَ الوغاُوح فٖ ذفؼ٘ل هجلظ الوؤعغح تؼذ اًرخات .

II –  هجالظ الوؤعغح ّاخرظاطاخ هجلظ الرذت٘ش :

: تؼغ هِاهِا    هجالظ هؤعغاخ الرؼل٘ن الثإًْ ّ– 1
 

 هجالظ الوؤعغح تالرؼل٘ن الثإًْ

 

 الوجلظ الرشتْٕ للوؤعغح

 

 الوجالظ الرؼل٘و٘ح

 

 هجالظ األلغام

 

 هجلظ ذذت٘شالوؤعغح

ٗمْم تْػغ األًشطح الوْاصٗح 

 ترٌف٘زُا ّ الذاػوح ّ ّ

 .ذمْٗوِا

ذؼمذ ػلٔ هغرْٓ كل 

هادج لرطْٗش أعال٘ة 

الرٌغ٘ك  الرذسٗظ ّ

 .ت٘ي هذسعِ٘ا

ذؼمذ ػلٔ هغرْٓ كل 

لغن ّذذسط المؼاٗا 

 الرشتْٗح ّالرمْٗو٘ح ّ

 .ٗث٘ح للراله٘زأدالد

–  هذٗش الوؤعغح  :ٗرشكة هي

سئ٘ظ جوؼ٘ح – داسط ػام 

– هوثل ػي كل هادج – اٙتاء 

 هغرشاس فٖ الرْجَ٘

 :هكًْاذَ    اخرظاطاخ هجلظ ذذت٘ش الوؤعغح ّ– 2 
:  ٗرْلٔ الوجلظ ػذج هِام هٌِا 

 .دساعح تشاهج الؼول الغٌْٕ الخاص تاًشطح الوؤعغح 

 .ّػغ ذذات٘ش هالئوح لؼواى ط٘اًح الوؤعغح ّالوذافظح ػلٔ هورلكاذِا 

  .دذٗذ داج٘اخ الوؤعغح للغٌح الذساع٘ح ّالوْال٘حخ 

 .االؽالع ػلٔ المشاساخ الظادسج ػي الوجالظ األخشٓ 

.  ذشاح الٌظام الذاخلٖ للوؤعغحاق 

 :  خـاذوح 

ُٖ هٌاعثح  تالوشاسكح فٖ اًرخاب هوثلٖ هجلظ ذذت٘ش الوؤعغح، ٗكْى الرلو٘ز لذ هاسط دمَ ّّاجثَ، ّ

 .ذشع٘خ ل٘ن الذٗوْلشاؽ٘ح للرذسب ػلٔ هواسعح الوْاؽٌح الوغؤّلح ّ

 

 ز اإلهام ػلٖ اإلػذادٗح: الوؤعغح 

 سش٘ذ لؼر٘ك: األعرار 
 

 ًٌرخة هوثلٌ٘ا فٖ: الوشاسكح دك ّّاجة 

 هجلظ الوؤعغح


