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  :�و�
�ت وا��را��ت 


 	 ��د �ر�ت�� � 
  :���و�� �ن ا��و��ت ����ت �

��� ا���دة وأ�س  •�ت ��� 	�#و�ر ا"	ء وا ��ت �ول ا�����$و�ن ��

  :��+ ذ�ك$��ل و ا��ر	�� ا������ وأھم ا�ر$'ز ا ���� ا��
 ��وم ���� ا �رة 

��ب ��+ $ل �ن ا�وا�د�ن وا��ر	��ن ا�#-���ن أن �ؤدوا دورھم �
 ����� ا��#���  -


 ا �رة �3طء ا�#-��� وا���1��  	#'�م ، و/رورة ��� 
�'� ا��#خ ا�#-�

 �15 .ا��راھق �$#�7 و��6 ��ل ���#


 ا�ذي ���ق ا �ن ا�#-�
 ��راھ���م ��ذ�ك  -�إظ�ر ا�وا�د�ن ذ�ك ا���	ل ا:���

 

 ا�ذي ���	ر /رور� ���$�ف ا�#-������ق ا��وازن ا#3-� 
دور $	�ر �

 .ا����م

��� ا�<��� إ�+ /رورة ا��/3'�� ��وا�د�ن ا��ه ا��راھق ، $ذ�ك ��ب و	

 أن : #�#�+ /رورة #1ر ا:��رام ا���	دل 	�ن ا�3وة و�دم ا�����ز #���

  .	�#�م

ج طر��� ا��<ج  •��#ل ا��راھ��ن وا��راھ�ت 		���	 ��ت ���$ذ�ك ��

'A إ��	�� ��+ ا��راھق و��: ��+ ذ�ك �# ���
 ا�ذي ��$ون �7 � :ا���

��ش  ب أن�� -� 
�A ��+ ا�-رد ا��راھق وا�	�'� ا����ر$ز ا��ر1د ا�#-�
 وا��

��ث ��ب أن ���ر ا��<ج ا�	�'
 وا �ري �#	 إ�+ �#ب �C ا3ر1د  ، ���

 
 .وا��<ج ا�#-�

 #��� #$ون 5د �	ت ا��
 #�Fل أن �$ون �� �دى إ���
 و�ن �<ل ھذه ا:�5را���و	

دى ھد��ن ھ��ن وا�����<-�# +�� 
�ن �
 ا��<ج ا�-ردي وا�ذي ��	�7 ا��<ج ا���
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  :��د�� 

��ق ���ة ����� و��ز�� ���رد ����� أو� أن ��رص ��� �و�ر ا��روط ا��ز�� ���

وا��,�� �ذ�ك ، �ن (و ��)م وظروف ����#� وھذا �� ��ط�#" ا����ط ا!�ري ا�ذي 

 -أ�ر�" و�ن �م - �(��/" ا�ذي �/�ش �" ، وھ.ذا ���1 �" #�/ر� �و0/" و�.���" 

ل �د�دة �(/�" ��68ر و��س ��دد ���0" �5 أراد أ�ر�" 6م �5 ا!4ر�ن ����3ن و��)

�ذ�ك ,و #��(� إ�� أن ��- - (و ��س �" #و(وده #:ورة .�)ن ���ط #" ،  و���/ل

,ذا ����ده ��� ، وھذا �� ��ط�#" �ر��� ا!��ن وا����ن وا����ھم وا3ھ���م  ��ا��راھ

ا���8ق و����ق ا��واق ��� ��4ق ��� �4:�� �و�� و��ز�� وإن إ�/د�ت ��ك ا��روط 

�8,� ���� �����? ��� �4:�� �ر�<� أو �<طر#� وإن زادت �د�,� و�دت ��� �/��دات 

����� ، �ر#�� �ؤدي #���رد إ�� ا�3,��ر أو #/#�رة أ:1 إ�,��ر ���- أو �:#- ، ھذا 

  .!4�ر ا�ذي ��:در �0)�� أ�راض �:ر�� ا��د�ث ا

  :�ذ�ك �طر0ت - �و<و�- ھذا إ�� درا�� ��:���� إ��وت ��� (��#�ن 

�طر0ت �" إ�� ��د�م �و<و�- و:ل ��6- �4ص #���واق ا�(��ب ا��ظري وا�ذي 

ا!�ري و:ل ��6ث �4ص #��3,��ر ا�/:#- وا��:ل ا�را#5 �4ص #���راھ�� وأ4�را 

ط#���� �4ص ا�(��ب ا���دا�- إ��وت ��� درا�� ��6ث ���ت #.ل (وا�#,� �5 درا�� �

���0�� ا����)? #/د �ط#�ق ا�43#�رات 6م ا��3��ل إ�� ���0�� و�رض ا����)? ��� <وء 

  .�ت وا�03را��ت :�ا��ر<��ت وأ4�ر ا�����4 6م ا��و

  



  ح 


	�ص ا���ث :  

� وادا���� ��د�� �����ل ���� ����� �ؤدي إ� ظ�ور  إن ا�وا�ل �����ف��أ ���� ا��ر

 �  .أ�راض �ر"�

��رة  ا����4ر�3,�ر /وء ا�وا�ق ا0/ري ��� " ��ن �و"وع �-,+ ا�ط()� �ن ھذه ا

دى ا�راھق  +�6�� ا9 و���ت ،" ا�ھل /وء ا�وا�ق  :/�/�� ��,�ت ���� ��+ ا0 ��

دى ا�راھق ؟ ا����4را0/ري �3,�ر ���  +�6�  ا

�ر"��ت ا�;�ر-� ����ت دى : أ�� ا +�6�/وء ا�وا�ق ا0/ري �3,�ر ��� ا����4ر ا

/وء ا�وا�ق ا0/ري ،  اواد�ن/وء ا�وا�ق ا0/ري ا���,ل �+ ا���6ل ، ا�راھق 

 .ا���,ل �+ -"ور اواد�ن 

�ر"��ت � ا�+ ذ�ر��ھ� وھذه ا�  :�+ درا/�+ ��� �����ن  ا���دتوا�ط()� �ن ا9 ��

���ب �ظري و���ب �ط��;+ .  

���ب ا�ظري �;د ا-�وى ��� �6ل أول ��ص ��;د�م ا�و"وع و��ر"ت ��= أ�� ا

�-ث إ� أھ��� ا�-ث �@ �-د�د �� �6��� و�-د�د ا�6ط�-�ت ا��6ل ا9 ��، أ�� ا

 +��,ث ا-�وى ��� ��ر�ف ا�وا�ق ا0/ري و ا�وا�ق ا0/ري ، واذيا�,�6ل اا

 +�6����ب ا�ط��;+ �6ل ارا�@ -ول ا�راھ;� ، ,م ا، ا����4ر او���� ��ص ا

 ، ����� ������ ��  و��ن ذك ���ؤ//����ر"ت ��= إ� درا/�C��ا��و��� ا9/� 

� ا�راھق �� C� ث -�4ت �ن), ��� �/�دي ��+ ��6-� ا4/����4ت ، ���ت ادرا/

، و���ت ا���DC ا��و6ل إ��� ، وأ��را �;د�م ا���DC و���) ��� /��  19-��  ��16ن 

 +����:  

دى ا�راھق  ا����4رإن /وء ا�وا�ق ا0/ري �3,�ر ���  - +�6� .ا

 .اواد�ن  ا���6لوء ا�وا�ق ا0/ري ���,ل �+ أن / -

  .���,ل �+ -"ور اواد�ن إن /وء ا�وا�ق ا0/ري  -
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  :ا�������  -1

�و��ر ا������ت ا���د�� ��ط ��رادھ� ، ����د�م ا�
	�� أھ���  ��و ف دور ا��رة ��� !

� ذ�ك �� ,�ق $ل �ن ا�ب وا�م ا��و ا��'&م ��ر���� ا������ وا��ر%�� ، $ذ�ك ���و�

���0ن 
�و 
	�� ���م ، أ�� إذا �,�ت ا��رة �ن �%�د&.� وأھ��ت  وھذا، ا�-���� 

دورھ� ا�
	�� وا��2
وي إ
2$س ذ�ك ��%� ��� أ�رادھ� ,�-� إذا $�
وا ��رون %�ر��� 


4&� ط��2�% ����د ��� ا��$�ف وا��وا�ق ��ط�ب �و�ر ��ك ا�5���ط�ت ا�0رور�� ��

 �����  .ا�
	�� وا�-�� وا�5

�ا��� و إ,�%�ر �ر��� ا�ز��ت وا�-را��ت أ! وھ� �ر��� ا��راھ��  ھذا �� د�2
� إ�


و�� و�$ون �د�.� ��78ر ����.� أ0طرا%�ت ��� ���و�ب إھ����� %��:� ، ھذه ا�,�رة ا���

 ;� <�%-ورة وا��0 ��� 4,-�� ا��راھق ,�-� إذا ��2ق ا��ر %=,�'ل �' �

  . وا5�-�ل ا����م ���ط> ا��ري ا��	$ك وا�,��� �ن -ور ا��	�ھم 

 ������$ ��  :و�.ذا $�
ت إ�$4��

 ھل ��وء ا��وا�ق ا��ري ��78ر ��� ا5
.��ر ا�2-%� �دى ا��راھق ؟ -

 ھل �وء ا��وا�ق ا��ري ���7ل �� إ
	-�ل ا�وا�د�ن ؟ -

 ھل �وء ا��وا�ق ا��ري ���7ل �� �0ور ا�وا�د�ن ؟ -

 :�ر���ت ا���ث  -2

  :ا��ر��� ا�����     

  .ا��ري ��78ر ��� ا5
.��ر ا�2-%� �دى ا��راھق  ��وء ا��وا�ق

  :ا��ر���ت ا��ز���     

  .�وء ا��وا�ق ا��ري ���7ل �� إ
	-�ل ا�وا�د�ن 

 .�وء ا��وا�ق ا��ري ���7ل �� �0ور ا�وا�د�ن 



�� إ	� ا	را�
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  :دوا�� إ����ر ا��و�وع  -3

2�%ر � ����2ق %�05طرا%�ت ا�2'&��� ا��ر�� وا�� <
إ,���ري �.ذا ا��و0وع را�; �$و

�ن أھم ا��وا�0; ا��� ��ب ا5ھ���م %.� �ن $7ب ��ث أ-%�ت �4$ل %ؤرة �ؤ7رة 

�,�ق �د�> إ0طرا%�ت ھ��� ،  ����
�%� ���راھق ��� �ؤ7ر �; �وا��> ا�
	�� و%����%

�%ر �� ا����� ا�����2 �ن أر � ا��.زة وأ$7رھ� $�8راض ا��.�ز ا�2-%� ا�ذي �2

 �������2دا ، و$�ن دا&�� �ن أ$7ر ا��وا�0; ا�����2 -2و%� �� $4ف ط%��2 ���> و%��

  .�� �2ر�� أ�%�ب ا�$�7ر �ن أ�را0> و��7ل ذ�ك ا5
.��ر ا�2-%� 

 :أھ��� ا��و�وع  -4

 ���	
�4و�� و�ن أ$7ر �و0وع ا5
.��ر ا�2-%� �2�%ر �ن أھم ا05طرا%�ت ا�

ا��4$'ت ا5
	�2��� ��ث أ-%F ا�	رد �ر�0 �.ذا ا�داء %4$ل ���وظ و,�-� �دى ا�	&� 

��&G ا�درا��ت ا�����2 ا��د��7 
 <
  .ا��راھ��ن وھذا �� أ�	رت �

 :أھداف ا���ث  -5

����ط ا�0وء ��� ا�دور ا�.�م ا�ذي ��2%> ا���4$ل ا�2'&��� ا��ر�� �� �دوث  •

�.
 .�ر ا�2-%� ا5�% �%�-5

 .ا��2رف ��� ا�0:وط�ت ا��ر�� ا����%%� �� ا5-�%� 5�%
.��ر ا�2-%�  •

�G �ن إ
	-�ل ا�وا�د�ن ��ط  •�
 .�� إذا $�ن �وء ا��وا�ق ا��ري 


��ن �ھ��� ھذا  •��	
�%�ه ا��ر%�ن وا�,-�&��ن ا�
��د�م ھذا ا�%�ث ��	ت إ

 .ا��و0وع
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 :ا�درا"�ت ا�"��!�  -6

��و0وع %��7 ھذا ا5ط'ع ��� ���و�� �ن ا�درا��ت ا���4%.� �> ��د $�ن إ,���ري 

  :�7ل 

ا�-�� ا�
	��� �Hط	�ل ، �ر$ز ا$�5
در�� ) :  2001( �.�ر $��ل أ��د  -

��ب ، �-ر $��. 

-  <�
وح أ%
�&.م ر���� ) :  1984( �و�� �2دي �	�% �.������2 ا�وا�د�ن و�' 

 .����2 %:داد  –) إ%ن ر4د ( ������ر �Jر �
4ورة ، $��� ا��ر%�� 

��$و�و��� ا�2' �ت ا��2&��� ، دار  %�ء ) :  2000( ,��ل ���د ���د %�و��  -

 .��ط%��� وا�
4ر وا��وز�; ، ا���ھرة 

 :#�و��ت ا���ث  -7

 : ���&ب ا�&ظري ا  - أ

�و�رة  -� <�
�و��� -2و%�ت $%�رة �ن ا��و0وع ا�ذي ������� �,ص ا���
ب �م أ

�را�2> ,�-� ���� �,ص ا��رة أو ا��راھ�� إ! ���� ���2ق %�!
.��ر ا�2-%� 

 ��%
 .����را�; %���:� ا��

 :ا���&ب ا��ط��!)   - ب

� إ! %2د ا�����دات      	4��ر%ص �� ا�����% Fر�-� ��� %�دىء ا��ر �م أ��-ل ��

�.� �ن طرف أ�د ا�ط%�ء %����دة ا�,-�&�� ا�
	��� ا��� $�ن �.� د�م  وي ���� ��ا�

� طوال �دة �ر%-� ، %����05 إ�� أن إ���د ا���!ت �� ���و��.� ، ����د ����� ��

ا��.ل ، ��د $�ن �ن ا�0روري %��&� �دة طو��� ھ
�ك �ن  ا��
��%� �%��7 �م �$ن %���ر

 ����
���ر 
�وا�د و%-ورة ����رة ھ
�ك $�
ت ��!ت ���و�� ا5�
ت �$ ��ا���!ت ا�


� ر$زت ��> ��� ا���!ت 

��ب �; �7�% ��� ! ��إ
.��ر �-%� ��د و�ز�ن وا�

���� ا�ظروف ا��
 ����$�ر�� �Jر ا��'&�� ، و%2د -%ر ا5
.��ر�� ا�رد ����2 أي ا5ر
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                                                        : ا	��� ا�ول �  
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طو�ل $�ن �� ا��ظ �� إ���د ا���!ت ا��
��%� ��و0وع %��7 ، و�$ن �ن ا�-2و%�ت 

 �	4��.� أ��0 ھو �دم %��ء ا���!ت �دة طو��� �� ا������� �� . ا�

 :ا���ر�ف ا��را�) �*�#ط*��ت  -8

إ���س %.%وط  ھو ���� �ر��0 �ظ.ر ��.� �ذاب 
	�� ��د �;: ��ر�ف ا�&+��ر  -6-1

  .ا����� ا�4,-�� و$ف 
	�� و�ر$� 

ھو ���� �ر��0 ��4ل ��2
�ة ����� و
	��� ، ��ن : ��ر�ف ا�&+��ر ا��#�)  -6-2

�-��ب ا�	رد أ����س ا5
�ط�ط وا�	راغ ، و�دم ا�	�&دة ، وأ!م و
�ص  ���	
ا�
���� ا�

  .ا5
�ذاب �����ة و��دان ا��ل 

��-د %> ا��و�ر ا��2&�� أو ا05طراب ا�ذي ��ود : "ري ��ر�ف "وء ا��وا�ق ا, -6-3

���$2�> ا�%�&�� ��� 4,-�� ا�%
�ء 
  .أ�راد ا��رة و�وء ا��	�ھم %�ن ا�وا�د�ن وإ

وا���4ؤم  وا��زن %����ق �2رف ا!$�&�ب 8%
> ���� �ن ا�24ور :��ر�ف ا�����ب  -6-4

،  وا�ذ
ب �; ا
2دام و�ود ھدف �����ة ��� ��2ل ا�	رد �	��د ا�وا ; وو�ود ھدف �����ة

��م %,�ل �� ا��زاج� ��  .وھو �-
ف �0ن ا!0طرا%�ت ا�
	��� ا�



 . �د�ل إ� ا�درا
	:  ولا���ل ا�

 .ا�������  -1

 .�ر���ت ا���ث  -2

 .دوا�� إ����ر ا��و�وع  -3

 .أھ��� ا��و�وع  -4

 .أھداف ا���ث  -5

6-  ����� .ا�درا��ت ا�

�و��ت ا���ث  -7�. 

 .ا���ر�ف ا�$را#" � ��ط ��ت  -8
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  :����د 

� ا��� ���� ���� ا�ط�ل ، ��ث �وم ھذه ا���رة �����"�!ر ا��رة ا�!� � ا�و�� وا�

� $���ب ��� ��&��% ا�!�و�و&�� إ- أن ھذا *�ر $�ف ، �)�!�ع ��&��% ا����!/�! �وا���&

� ����% ، ��ذا �&"/% ��"رف 2/� ذا�% إ�� ا��د�ر $ذ�ك � �42/�� &د 3رور� �ھ

و��رق !�ن ا�دوار 54 إ�����ر دوره ا���4�ب ، ���4� ��4و4% 2ن ���% و�!�� �43ره 

� وھذا �4 ����2ده 2/� ا��$�ف و���ق ا��7� ا���� �و��زود !��4"���ر ا8&��2�4� ا��

 ���  .وإ&���2�4 ��4ل ا��رة 4�ؤو��� إ�راج &�ل �4وا�ق ��

 :��ر�ف ا��وا�ق  -1

د �"ددت �"�ر�ف ا��وا�ق �� ا�"د�د 4ن ا�4"�&م وا�4و�و�2ت ، $�4 ��و2ت ��4ھ�%4 �

�2د ا�$<�ر 4ن ا��4$ر�ن ، �$ل 2ر�% ��ب 4&��% ا���ص !% ، و�$ن إن إ��/�ت ھذه 

���ق وا�د ، ھو أن ا��$�ف أو ا��وا�ق أ4ر 3روري �� ���ة  �ا��"�ر�ف �)��� �7ب �

  .��رد ا

 :���وم ا��وا�ق �� ��م ا���س  -1-1

 ) . 19 ، ص ��2001ط�� ���� ، (   :��ر�ف ��ط�� ����  -

� ھو أن �$ون ا��رد را��3 2ن ���% *�ر $�ره ��� أو ����� ���4 أو �إن ا��$�ف ا���

� !���/و 4ن ا��و�رات �����ط� 2/��� ، أو *�ر وا<ق ���� ، �4$ ���م ����% ا���

�رن !2��4ر ا�ذ�ب وا�/ق وا��3ق وا��ص وا�ر<�ء �/ذات � �� ا����  .وا�7را�2ت ا���

 ) . 27، ص  ��1978م ا�ر���� ، �( : ��ر�ف ���م ا�ر����  -

� أو 42/�� ا��وا�ق �� ھ� 4&4و2� ردود ا��"�ل ا��� �"دل !�� ا��رد !��ءه ا����ا���

�/و$% ����&�ب ��روط ��4ط�� �4دودة أو �!رة &د�دة . 
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 )  368 ، ص �1996��س ���دة ، (  :��ر�ف ز�ن ���س ���دة  -

� وا�درة 2/� إ�!���2 �د 2ر�% 2/� أ�% �دوث �وازن !�ن ا���&�ت ��  .ا���

 :���وم ا��وا�ق �� ��م ا���س ا"!�����  -1-2

ا��$�ف وا��وا�ق �� 2/م ا���س ا8&�2�4� ھو ا����Aر ا�ذي �طرأ 2/� �/وك ا��رد 

و�&"/% أ$<ر إ��&��4 54 *�ره 4ن أ�راد ا�4&�54 وذ�ك !�74د��Cم وإ�!�ع ����دھم 

 �  . ) 335 ، ص 1982!��ل ����� ، (  .وا���م !"�د��م وأز��ءھم ا���4و�

� 4"&م 2/م ا8&��4ع ھو �"د�ل ا��/وك و�� ��روط ا���ظ�م � �ا��وا�ق ا2�4�&8

 ���   ) 15 ، ص 1981��%� ��$�ل ، (  .ا8&�2�4� و����د ا�&2�4� وا�<

 :'وء ا��وا�ق  -2

�"�ش �� ھذه ا�8��ن !ط!�"�% ��"� دا �4 إ�� إ�!�ع ��&��% ا���4/�� ، �)ن ا��ط�ع أن 

� �دود Cدرا�% وا��"دادا�% �Cل أ�% � �&��4 �و�$ن " ��ن ا��وا�ق " ا����ة ��2� را�3

�ء ا��وا�ق " إن 2&ز 2ن ذ�ك ر*م �4 �!ذ�% 4ن 4&�ود ��و �. "  

� �ل � %C2&ز ا��رد وإ��� �� �!دو ��Cأو 4ؤ ��"رف �وء ا��وا�ق !��% ���� دا 4

 �7� ا�2�4�&8�� ��وء ا��وا�ق �د��� �F$�4% ا��و�4� �" ، و4ن !�ن ا�4&�-ت ا���4/�

�وء ا��وا�ق ا��ري . "  

4� F7ت را�3� !��% و!�ن 4ن �C2&ز ا��رد 2ن إ �ا���4وم ا�"��م ��وء ا��وا�ق ��4<ل �

  أ��د �رت را!) ، (  .4"�م 4ن ا���س وا����ء �� !� �% ا-&��2�4� وا��4د�� ��"�4ل 

  ) 257 ص

 

  



 ا���ا�� ا��ي                                                          : ا�
	� ا����� 

 

 13 

 :�ظ�ھر 'وء ا��وا�ق  -2-1

 �� �$ل در&�ت ���/ف �دة وإ��"�7ء 2/� اF78ح أو ا�"Fج ، �د �!دو �� �إ�% ���

���ف أو �/وك *ر�ب �$�د �و7ف !���ذوذ أو �� 7ورة $�4/� 7ورة إ��راف 

3م ا�ظ��ر وا��ر�زة وا�"��د ، $م �!دو �� 7ورة �4رد �د�د �دى ا�4راھق أو $ ��/و$�

� وا�4راض �4/% ا��د�د إ���� ا�8طواء وCد �!دو �� 7ورة أ�د ���2 �� ا�4راض ا���

 ��4�� ا�&��� ...ا����/ا���  psychosesو�طر 3روب �وء ا��وا�ق ھو ا�4راض ا�"

 �� ا�دار&A/ا� �� �4�!��&�ون و�/ك ا�4راض ا��� �&"ل ا��رد *ر�!� 2ن ���% و2ن �

  .ا�4&�54 2ز�% وا�8راف 2/�% وF2&% ا���س �44 �"ده 2ن ا�"4ل ، و��ط/ب 4ن 

  :أ'��ب 'وء ا��وا�ق ا���م  -2-2

�وء ا��وا�ق ا�"�م أ�!�ب !�و�و&�� ��� ، �4ن ا��!�ب ا�!�و�و&�� ، 2طب أو �

 ، �� ا�2�4�&8���/ف �� ا�&��ز ا�"7!� أو ا�&��ز ا�Aدي و4ن ا��!�ب ا���

&م 2ن إ�!�ط �د�د 7را�2ت دا�/�� و��ر&�� 4و7و�� �"ور�� أو - �"ور�� ��

� ودوا�"% ا���و�� ، وھو إ�!�ط ���� 2ن 2!�ت �4د�� أو �������&�ت ا��رد ا�

 ����4� أو ���أو إ&��2�4� �"�رض إر�3ء ھذه ا���&�ت وا�دوا�5 و��!ب �% &

 �� ، ھ�� �/&� ا��رد إ�� ا���ل ا�د���2� ������ 4ن ھذه ا�ز4���� ��)ن �م �و�ق أز4

�� ذ�ك �&� إ�� أ� ����ب و��4و-ت ��ذة ��ل ا�ز4� ، ھذه ا�����ب ا���ذة ھ

  ) 568 ، ص1990أ��د �زت ، (  .4ظ�ھر �وء ا��وا�ق 

 :���وم ا.'رة  -3

 ������ �/�4و و�/�!رة وا��&�ح أو ا���ل وھ� $ذ�ك ا�و�دة ا�����ھ� ا�و�دة ا�

�7� أو ا�4رض /�. 
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  :ا.'رة %��ظ�م إ!�����  -

�"�!ر ا��رة &2�4� ذات ��ظ�م دا�/� ��ص ، $�4 أ��� و�دة �� ا���ظ�م ا�"�م �/4&�54 

� !"ض 4ظ�ھر ا���ظ�م ��رة إ- أن ، و2/� ��ن أ��� ���ط�5 أن �!دأ !دراJ� �ا�دا�/

ا�"�CFت ا��� ���4ز !�� وا�"4/��ت ا��� �&رى ���� - �4$ن �����4 إ- إذا ا�2!ر��ھ� 

، ص  �1981��ود �'ن ، (  .�رة $&زء 2���4ل �� 4&�54 4"�ن إ�"$��� �4وCف ا�

07 (  

 : ��م ا���س �� ا.'رة  -4

ا��رة ا��واة ا�و�� ا��� ���� ���� ا��راد وا��� �"�!ر ا�&2�4� ا�و�� أ��3 ، ����رة 

A74 54�&4ر و���4 ��$ون 4!�دئ ا�"�CFت وا�ط!�ع ا-&��2�4� و���� ���� أ�س 

   .��راد ا�"�CFت !�ن ا

� أو ���و�ظن ا�!"ض أن ����ن ا��رة ��وCف �ط 2/� إF7ح �وا���� ا��4د�� أو ا�<

ل أھ�4� 2ن �/ك ا�"وا4ل �� ا���وض � - ���ا���7� و�$ن �!�ن أ��3 أن ا�"وا4ل ا���

 �� !�ن اL!�ء وا�!��ء و!�ن ا�زواج وا�زو&�ت ��� أ<رھ� ����رة ، ���F$�4ت ا�����!

، ص  �1977��ود 0���1 �ر%�ت ، (  .7��2رھ� وا��&�ما��رة 4دى �و<�ق روا!ط 

15 (  

 :وظ�2ف ا.'رة  -5

�رة وظ� ف 2دة 4ن أھ��4 ، ا�����ل و��� � ا�ط��ل �� ��4/ف 4را�ل �4وھم J�

 �ور��2� ا�!��ء وا�د��ع ��2م و�����4م و��ظ�م �����م 4ن ا��وا�� ا�2�4�&8

 �� وا�د�����   .وا�7�C8د�� وا���

42/�� ا��ط!�5 ا8&�2�4� 2/� 2وا4ل 2دة ���4 ، و3"�� ��و �Cف أ<ر ا��رة �

رارھ� و&وھ� ��� و�&��4 و��4�$�� وإ��ا8&�2�4� وا�7�C8دي و4��واھ� ا�<
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� ا�وا�د�ن �J!��ء و4"�4/� ا�وا�د�ن !"�4�3 و�4 �وم !�ن /4"�4 �ا�"�ط�� ا�ذي ��&/� �

������ و4��واھ� �وظ��� ا��رة ھ� ط!5 ا�ط�ل  ا�8وة وا��وات 4ن ����س و�4�4 �$ن

� ا�"�م �/4&�54 �� �دود <����� ا���7� وو�ط�� ا8&�2�4� ا���ص ، ��!��ط�!5 ا�<

وظ����� �و&�% �4و ا�ط�ل �� إ�&�ھ�ت ��7� دا�ل إط�ر �2م 4ن ا��م وا��$�ر 

� وا�رو��� ا��� "� !�ن أ�راد ا�4&�4�%��ل إ�راھ�م (  .5 وا�4"�دات وا�4"���ر ا��/

 ) . 24، ص  2009

  :ا�وظ��0 ا���'�0 �3'رة  -5-1

� -�32ء ا��رة ، ���!��ء ا��ري �و�ر �/�رد &وا !����! ���ذه ا���رة دور !��M ا�ھ�4

� �/�4و ا�F4 م ��ذه ����4� ����ج إ�� 7��2ر *ذا �� أ�إ��"���� �)ذا $�ن ا��4و ا�&

 � ا�$� ��ت ا�Aذا  �� �4$ن 4�ر���� ا�Aذاء ا��8"��� ا�ذي ��/�ه ا�ط�ل �� ا�"�CFت ا����7

� ا�ذي ��7"% ا��رة ،و $�4 أن �ص �ا��4!�د�� 54 أ�رد �2 /�% !���38� إ�� ا�&و ا���

$ذ�ك �ؤدي إ�� إ��Fل �� ا��4و $ذ�ك �)ن  ا�"�7ر ا�Aذا �� �ؤدي إ�� إ��Fل �� ا��4و

� ا�&و � �� ا���7��7� - �و�ر ا�"��7ر ا���Cا��4دودة ا��� ���� ا���و�� ا���Cا�ط�

  .ا��ري 

دورا !�رزا �� �4و ا�ذات و����ظ /2� Cو��� ، إذ �و�ر !��ء �4ددا �و�دة ا��ر�� �/"ب ا

 �  .�/ذات و4ن <م ��N4 ��� !)دراك ا�وا5C وا���!ؤ !���/وك �� ا�4واCف ا���4/�

 F2���4 و!�4 أن ا��رد �"�!ر &زءا �� 4ن ا�"�CFت ا����7� ا��4!�د��رة روا!ط و<�J�

��% ��% �)�% ��4رس إ�4دادا �ذا�% ا���7� ���$ك و�دة ا��رة �� ھذا ا�!��ء و�وم !وظ�

�ي �!ب �ؤدي إ�� إ&��د <�ل �/ذات و�4�4 $��ت ط!�"� اي �!ب 4ن ا��!�ب �ذ�ك 

�4$ن أن �د2م 2وا4ل ا�وة وا���4�ك و��رب ا�"�CFت !�ن أ�راد ا��رة و�و��� ، 

ن أن �ؤدي ذ�ك ا��!ب إ�� إ����ر و�4$�% 4ن 4وا&�� أ�زا�% دون إ����ر �/ذات أو �$4

�رة J� ن ، (  .$�4ل'� ) 22 ، ص�1981��ود 
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  :ا�!و ا.'ري  -6

ا-�رة ���ت 4&رد ا�4$�ن ا�ذي �زاول ��% ا��رد ���ط��% و!ل ھو $ذ�ك ا�4$�ن ا�ذي 

رار وا��7ول 2/����N4 �% !�&د�د ط��C% وإ��"�دة ��و��%  ��8�! %�� 5�4� �ا�را�� ا��

رار �% ��وا�&�د ا�ذي �!ذ�% ا�!�ء و*�رھم 4ن أ�32ء ا��رة �� �و��ر &و ا��دوء وا8

 �� ا�����ف �44 ��"ر !% ا��رد 4ن �و�رات ��ر&�� �A��!ا� �  .أھ��4

4� ھ� ا��� �و�ر ا�8زان ا��8"��� ا��/�م �/�ون ا�!وان �� و �م و�2د�4 �$ا��رة ا�

و�$ون �د��م ا�ر*!� وا�درة 2/� ���ق ا��وا�ق ا��4!�دل ���4 !����4 و$ذ�ك 54 ا�ط�ل 

  .ا�4راھق 

 �� ا�4&�54 �طر�� �Cل 4ر$زا 4ر4و��� �ا��رة $و�دة Cو�� 4ن ا�"�CFت ا�2�4�&8

�N 4&�ل 4"�4/� ا�!�ء �و-دھم و�رض ا��ظ�م ا��7رم أو ا�8راط �� ا��د��ل و2دم �

4� Cد �&رد ا�ط�ل أو ا��رد 4ن �% ا��4روع   ا����ھم F4ف *�ر ا�Cو*�ر ذ�ك 4ن ا�4وا

� ا��4و ا8&�2�4� و�44 ��/ق ��� 7راع دا�ل ا��رة و4<�ل ذ�ك ا�!�ء ا�ذ�ن ��4/ون �

ا���7 ص ا����7� �ط����م �� أي 4ر�/� 4ن 4را�ل ا��4و ، ��ذه ا�� � 4ن ا�!�ء - 

��ط�5 ا��� �   .ظر إ�� أط����� $����7ت 7��4/� و�4�4زة �� ��7 ��7 ا�ذا��

   )  31، ص  1992أ��د ���د ���رك ا�%�دري ، ( 

 : ا��راع ا.'ري  -6-1

� وا��وا�ز ا�4!��رة ��$و�ن ا�"�CFت إن ا��رة A74 54�&4ر ���4ز !��روا!ط ا�و<�

ا��4!�د�� و����رھ� 4ن أھم ا��4!�د�� !�ن أ�32ءه و�ذ�ك �"�!ر �وء �وا�ق ا�"�CFت 

ا�F$�4ت ا��� ��"رض ��� ا��رة و�4$ن ا��ظر إ�� ھذه ا�F$�4ت 4ن زاو�� ا�"�CFت 

  .!�ن ا-ب وا�م و���4 ��7ل !��<�رھ� 2/� 42/�� �4و ا�!��ء 

 



 ا���ا�� ا��ي                                                          : ا�
	� ا����� 

 

 17 

4/�� ���2ل �4$ن ان �$ون ��دة أو 4ز�4� وCد �طرق "$ �!�ر&س " وا�7را�2ت ا��ر�

�/��4ز !�ن ا�7راع و ا��و�ر ، و�و��3ن أن ا�7راع !4<�!� 4"�رك ���ب " �وك " و " 

� ا��ر �ر�!� �ول $ل 7ور ا����Fت و�$ن ����� ا�طراف �2دة إ�� إ�&�د �ل ��� �

وإ���ءھ� ، أ�4 ا��و�رات ��� 7را�2ت ���ل ا��راد �� �/�� ، وCد �&د أ�/و!� 4!��را 

�4 �  .را4$� �/�"!�ر وCد !��<�ر Cوة إ��"���

ا�"د�دة إھ�4ت $<�را !F$�4ت ا��رة $�4 أ4"�ت ا��ظر !F$�4ت �وا�ق ���درا��ت 

� ا��رة و$�4 أ��� طر�ت �4$ل ا�4�� ل ا����7� �!د- 4ن أن �$ون � �ا����7

�ظ��4 �وم 2/� ا�3!ط ا8&�2�4� وا�"�CFت ا8&��2�4� ��4ل إ�� ���3م F$�4ت 

ا8ھ��4م ��&% ��و ا�"�CFت !�ن ا�زو&�ن و�ذ�ك �$�ف ا����7� ور*م ذ�ك ��*/ب 

 ��"�!ر 2دم ا��وا�ق وا�7را�2ت ا��ر�� �$F 4ن ا����2ل !�ن ا��32ء ا�را�د�ن �

 �� ا��� �Cم !�� "  bronner" و!رو�ر "  healy" ا��رة و�رى ھ�/�4ن �Fل ا�درا

$��ت ��4ر�� وأ$د أن ا���4&رات ا�4��4رة �� ا��رة 4ن ا��!�ب ا��� �ؤدي إ�� �/و

 " �  " ھ�/

 " healy"  وراء ����� �� ا��4ن �Fل ا���� O ا��� �و7ل إ���� أن ا�"وا4ل ا�"�4

 �  .ا��!رات ا��8"���� �Jط��ل ا���4ر��ن ��4<ل �� 2دم ر�3ھم 2ن ا�"�CFت ا��ر�

 ) . 299، ص  �1981��ود �'ن ، ( 

 : ا��8ج ا.'ري  -7

� أو ا8&�2�4� وھو 2!�رة 2ن ا��"�4ل 54 ا�!� � ا��ر�� ھو أ�د أ����ب ا�"Fج ا�!� 

 �4��د�4 ��/4ر�ض ، و�"د�/�� أو ���Aرھ� أو 3!ط�� أو �ل ا�4ر�ض إ�4 4ؤ��C أو !�7

 N��� �44 أ�رى �� إ�� !� � أ�ر��4ن ا�!� � ا��ر�� ا��� أدت إ�� ا38طراب ا���

 %� و���  .ا��وا�ق ا���
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� ��4ده أن ا�2راض ا��� �$ون �دى ا���ص و�وم ا�"Fج ا��ري 2/� ���4!دأ أ

 �*��!� �4 ھ� إ- �"!�ر 2ن F$�4ت !�ن أ�راد ا��رة ا�وا�دة و �4دا4ت ا�و�دة ا��ر�

� !��راد ا��رة�/� O��"4ا��رد و�ده و�&د ا� - ��&F2 �A!�� �4&�4"�ن و�$ون  ھ� ا��

و��ن �&�54 ا��رة �� ا�"Fج  إھ�4�4% 7�4ب 2/� ط!�"� ا�"�CFت !�ن ا��راد ،

 ، ���C���� 4ن ا����2ل �� ��4$ن ا�O��"4 4ن ا��"رف 2/� ا���4ط ا�34طر!�ا���

  ) 184، ص  1991�'�ن ��د ا����د ا������ ، (  .و�"د��� و��Aرھ� 

 N&�� �و�� �42/�� ا�"Fج ا��ري ، �&ب أن �"�و�% ا���7  �� ��ا�O��"4 ا���

 :ا��ري �44زات ھ� ا8&�2�4� �/"Fج 

8-  � .�"��O ا�4ر�ض $)���ن �� و�ط إ&�2�4

9-  � .�"4ل 2/� ز��دة ا����2ل وا����ط ا2�4�&8

 .�"4ل 2/� إ�2دة ا��وا�ق ا��ري  - 10

/ل 4ن ا��/وك ا��ردي �� ا��ذوذ  - 11�. 

� !����س  - 12�وش '��د ، (  .�"�د ا�<� )  62، ص  2013أ�ت 
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  : ا�0�81 

� �8دا<% ������وCف ���ق ا��وا�ق �� أي 4&�ل 4ن ا�4&�-ت 2/� �و��ر ا�"وا4ل ا�

وھذا �4 �&ب 2/� ا��رة إ�!�%2 ����ق �وا��� !)�2!�رھ� و�دة إ&��2�4� ��� وظ� ��� 

 ����� ا���7� و��53 �"دة ��4م إ&��2�4� وإ�7�Cد�� و<��وا���7� !�4 ���� ا���

�4ن وظ� ف ا��رة �ؤدي إ�� ظ�ور 7را�2ت !�ن أ�رادھ�  وا�"3و�� وإ��Fل وظ��

�وء ا��وا�ق ! �4�  .وھذا �4 ��/ق ��� �4 �

     

  

  



  ا��وا�ق ا�ري : ا�
	ل ا����� 

  ����د -

  :���وم ا��واق ا
	ري  -1

 .���وم ا��واق � ��م ا���س  -1-1

 . ا����������وم ا��واق � ��م ا���س  -1-2

 :	وء ا��واق  -2

 .�ظ�ھر 	وء ا��واق  -2-1

 .أ	��ب 	وء ا��واق ا���م  -2-2

 .���وم ا
	رة  -3

 .��م ا���س � ا
	رة  -4

 .وظ�#ف ا
	رة  -5

 .�%	رة  ا�وظ��$ ا���	�$ -5-1

 .ا��و ا
	ري  -6

 .ا�'راع ا
	ري  -6-1

 .ا��(ج ا
	ري  -7

 ا�*���$  -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	��ا���ل ا�  
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  :����د 

�ض  زادت����ل �دى ا��راد أ��م ا�����ب ا��
رى �����ة 
أ���ل � ���� ��و�د �دى ا�

�����ر 
�ض ا� ر  ا��!

&  ا%$#��روا��زن و�دى ا���  .ا�

 '(�� )

�ر �ن 1
ل ����ء ا�$�س ، ��� أ$- أ�
( ���ل  
�ھ���مھذا ا� �ر ا�ذي أ��


& �ن ا��راض ا�$��5� ا� ط�رة ا��&  ��%$#��ر�3د�� أ�راض ا���ر ا��د�ث ، ��ا�


��6و�� �ن  �
ا��5و��� ا��& �6�ل ا��رد  ا%$���%ت���ب ا7$�5ن وا��& ��ون ���و

 .ا�$�5& ��$�رف �ن ا�طر�ق ا�5وي  وا�زا$-ا����ب ��3د 1درا�- 

1-  
  :أ�راض ا����ز ا����


ط و����ف و�$ظ�م ا������ت (� �ھذا ا�6#�ز ا�ذي ��5طر ��' أ6#زة ا�56م ا�� ���

ا���و�� ا�� ���� ا�)رور�� �����ة 
=$�ظ�م ، و
�>�ف ��م ، �#ذا ا� �ر ��5;ر أ6#زة 

  :ا�56م % � �و �ن ا��راض �#و �ذ�ك ��رض ��دة أ�راض $در�#6 �& �� ��& 

 :���ز ا����
 زھري ا� -1-1

� ا��ر��ز ، 
��3� ھ& ا��داع ، ��و�ا�زھري ھو �رض �$��5& وأھم أ�را)- ا�

 �@A@ أ�راض �وھم ا��رض ، و�#ذا ا��رض B� &
��5#و�� ا7رھ�ق وا��#�C ا�

   :أ���ل

 .زھري ا�����5 وا�و��� ا�د�و��   - أ

 .ا���- ا����& ا���م   -  ب

 ) .ا���ول أو ا�#زل ا�ظ#ري ( ا� راع   -  ت
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1-2- ����  ا��� ) :إ����ب ا�!���� ( ا� و

�دد أ$واع إ��#�ب ا�����5 وأ�@رھ� ��و�� ا���5' 
���7#�ب ا���5;& ا��د�دي و��ظم ��

� ا���5;�� ا��& ��Eن إ��#�ب ا�� C�$ا�$واع و� B��6 &� ت وا�دة��A�ا��راض وا�

5
ب ز��دة ا�)Fط دا ل ا�� G�.  

1-3-  � ) :إ����ب ا�د��غ ( ا���� ا��$�

أ$واع ھذه ا���' �5ب $وع ا����روب ا��5
ب و1د ��ن أ�@رھ� ��و�� ا�$وع ���دد 

� ، ��� ان �
��
#� أ�د ا���رو�5ت ا�
� ، و�5�;�
� ا�و���
ا���5' 
����' ا�� �� ا�5

 �#$� ���$�ة ا��ر�ض �ن : ھ$�ك أ�راض ���3�� �ا��3ور ا���3& ، وھ$�ك ا���%ت ا� ��

،  1980'��س ���ود 'وض ، (  .راض إ$#��ر�� ا��3ق وا7��;�ب ، �ذ�ك ھ$�ك أ�

  ) 245 ص

  BARKINSONISM) �رض ��ر��!ون (  ا+ھ�زازيا� *ل  -1-4

 B��6 &� وأھم أ�راض ھذا ا��رض ا����ب ا����ز ، Gا�� ��A  ض�
�$�C �ن �>�ل 

 ، ���3� ����@ل �& ��Fر ���وس �& ا�� ���أ$��ء ا�56م أ��م ا�را)- ا�$��5� وا�


�3و1- ، ��
� ���5طرة وا���5دة ، و��دة �� �ر�5� ��وھم  �
ا��رض ودا;م ا��ط��

� ا7��;�ب وا�ذي ��ون  ��ط� �ن ��  ��رض ھؤ%ء ا��ر)' 7)طرا
�ت و6دا$���

�ض ا���Fرات 
� ، �ذ�ك �
�ض ا��راض ا�#��7
 B� -(ر� B� ل ا��ر�ض����

��3� �& ھ�;� إ)طراب �& ا�ذا�رة و
5ر�� ا7رھ��� ا��)و�� ا�
ق ا�ذھ$& و��و


طء ا�����ر وا��Aم  B� ز��ا��ر.    

 )  DESSIMINATED SELEROSIS: ( ا���*ب ا������ر  -1-5

� ، وأھم ا%�راض $��

& �& �دة ا���ن ��������ز ھذا ا��رض �& ��5رات ا�6#�ز ا�

� ھ& �
��إ)طراب ا�3درة ا��ر��� �ن ��ل أو )�ف 
���1�5ن أو : وا����Aت ا�
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� ا��Aم �B أ�راض 
�ر��  إ�دى ا��1�5ن
أو �& $�ف ا�56م ، @م �دم ا��وازن و��و

��3� وا�$��5�  أ�را)-، و�ن أھم �ا����ب ا���$�@ر ��F� Bر �& ا��5وك و��3ب �& ا�

أن ر
B ا��ر)' ���
ون  1969" �5ردج " ا��زاج �B �دم �$�5ب ا$7���ل ، و�رى 

� ا��د�دة �
��  ) 41، ص  �2000راھ�م ، .م.ج(  .
=��;�ب $�5& �����ل ��Kراض ا�

 :إر���ج و���ك ا��/  -1-6

 �وھذا ��ون $���6 �ن إ��
�ت ا��G ��وادث و���وت �ن ا7ر��6ج إ�' �5ور ا��6�6

�B �#�ك أ65$� ا��G ، و���ن ��53م أ@ر إ��
�ت ا��G إ�' أ�راض �
��رة ��و1ف ��' 

 &� �� ، وأ�راض ��> رة وا����@�
  :�دة ا��7

ا��داع وا�دو � ، �دم ا�3درة ��' ا��ر��ز ا�ذھ$& �$د  :ا��!��� ا1'راض   - أ

 .ا�3راءة أو ا�����ر ، )�ف ا�ذا�رة وا�رق 

و��ون أ�@ر و)و�� �& ا��7
�ت ا��د�دة  ��� �$د  :ا1'راض ا��	!��    -  ب

ا��ر)' ا�ذ�ن ��$وا ���$ون 1
ل ا���دث ، �B �دم ا�7زان ا�$�5& و���@ل ھذه 

ا�$�5& وا7��;�ب وا�#��5ر�� و5ر�� ا��>@ر و)�ف ا��ز���  ا��راض �& ا��3ق

 .و�دم ا�3درة ��' ا�
ث �& ا��ور 

 .�>�راض ا�ذھ�ن ا�دوري وا����م  :أ'راض '2*��   -  ت

1-7-  �   ) SUBDURAL BAEMATOMA: ( ا����5 ا�د�وي ��ت ا1م ا����3

�ض أ�راض ا�دم أو إ$��6ر 
� ا��6�6� أو 
د�وي �&  �B�6و�$�C ھذا ا��B�6 �ن إ��

  :ا��G ، وأھم �� ���ز ھذا ا��رض 

 .ا�#
وط ا��ر�&   - أ

 .ا�$وم ا��@�ر    -  ب

 .إ)طراب ا�ذا�رة    -  ت

 .��وش ا�و�&    -  ث
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 :أورام ا��/  -1-8

  :وھ& $و��ن 

-  �#5�$ Gا�� � .أورام أو��� وھ& �$�> �ن أ65$

أورام @�$و�� ، و�$�> �ن إ$���ر أ6زاء �ن أورام �$�> أ�5�5 �& أ�)�ء ا�56م  -

 ) 45، ص  �2000راھ�م ، .م.ج(  .ا� رى 

 : ا��رع  -1-9


�@رة �& ھو إ)طراب دوري �& ا�3�7ع ا�G��� &5�5 ، و���ھد  �ا�$و
�ت ا��ر��

 �#
�
  :��6و�� ا��راض ، و���ن ��53م ا�$و
�ت ا��ر��� إ�' $و��ن �ن ��ث أ5

 .��دث �>�د أ�راض �رض �� ���ن ��ر��-  :ا��رع ا��ر7
   - أ

وھو ا�ذي ��دث و�ده 
دون أي ���Aت �ي �رض  :
 ا��رع ا1و�
 وا�ذا�   -  ب

 -

 .أ ر 1د �5

 �
& ، �وا�ل 
�و�و�6� �����و���و�)�ف ��' ھذه ا��راض ، أ�راض ا�6#�ز ا�

�5ؤو�� �& إ)طرا
�ت �5�و�و�6� ،، ��ث ھ$�ك �دة �وا�ل �����و�� ��درھ� ا�56م 


� �& إ �Aل ا��وازن ا�$�5& �$د ا7$�5ن ، ��@A ا�Fدة ا�در�1� � زن ��دة 
1د ��ون 5

�& ا�دم ، �$3ص ھذا ا�7راز �ؤدي إ�' " و��5ن ا�@�ر" ا��ود ا��& ��رزھ� ھر�ون 

�ض ا��راض ، 
طء ا�����ر ، ا�#
وط ا��ر�& ، " ا���5د���� " �رض 

ا�ذي ����ز 

5
ب أ1ل �6#ود �B 5ر�� ا�$��5ن ، ��� �ظ#ر �دم ا�3درة ��' ا��ر��ز ، 
ا7رھ�ق 

  .أ�راض إ$#��ر�� وا�#ذاءات 

  ، وا��& �#�3$ 5
ب �رض " ا�در�$����  "وھ$�ك �ذ�ك ��دة أ رى ��رزھ� ا�Fدة 

�ب وا���7ء �B ا� �ول وا7��;�ب وھ
وط : وأ�را)-  "أد
5ون " ���
ا���ور ا�دا;م 

�& ا�وزن ، و1د ���رض ا�Fدة ا�در�$���� إ�' �ورم وھ$� ��رز ا�ورم ����ت �
�رة �ن 
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 &
��
� $و
�ت �ن ا��3ق ا��د�د وا��و�ر ا�
 ; Andre domart( .ا�در�$���ن �5

1982 ; p  247 (  

  :��ر�ف ا�����ر  -2

� ا��زاج وا��& �و�د $و�� �ن ��  ���
ھو ا7)طراب �& ا����ة ا�$��5� ، و

  ( Menri ,1989 , p 169 ) .ا�5وداو�� وا��زن 

 : أ ��ل ا�����ر  -3

 LA DEPRESSION ENDOGENE: ا�����ر ا�دا$*
   - أ

 �� ���ر�ض وا���Fرات ا�� ������
�ن ا��وال ا�� �1� وا)�A� ھذا ا�$وع % $6د &�

� ا7$#��ر�� ، ھذا ا7$#��ر ��#ور 
��$و
�ت ا�5وداو�� �ذھ�ن ا�#وس 
أ@$�ء ا�$و

 . وا7��;�ب

 LA DEPRESSION EXOGENE: ا�����ر ا�$�ر�
    - ب

1� �B ���ط- و��$A� '�� -�� ون ا�� ص��5ر ھذا ا�$وع ��ا7$ �- ����ز 
5#و�

  .و)�ف �& ا�ط
�ع 

�ط��ت ا�����67� وا�@���3� ���رد ��� �و)( ا��دد ���
 �1A� -� &6وا7$#��ر ا� �ر

 ، ��
�� ، وھو ا��$ف ا��@ر ��و�� وإ$���را دا ل ا�و�5ط ا��
ا���زا�د �#ذه ا��7

 &���
& وا$7��� , Andre domart , 1982 ) .و$6د �& ھذا ا�$وع �ل �ن ا7$#��ر ا�

p 249 ) 
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 LA DEPRESSION SYMTOMATIQUE: ا�����ر ا��ر7
    - ت

6��$� �ن ذھ�ن  �5
�ل ا��@�ل ھو ��� '�� ���ون 6د ��3د �& ا���%ت : أو ��� �ر)�

� ا��& ھ& �
�رة �ن �د 
�ن ا����ب وا�ذھ�ن ، و
�ن ا�#وس وا7$#��ر وا����م ، �$�
ا�

� ��' ا���ل ا����& و�& ھذه ا����� ��ون ا���� ���
 �
دا�:  

� �& ا���ل وأ ذ ا�3رارات  -
   .إ)طراب ا��زاج ، ��و

� ا7$#��ر�� ھ& ا��& ����C أ�� �& �����د ھذا ���ن ا�3ول أن ا7$#��ر ا�دا �& ، أي ا�
و

� ، و�& ا7$#��ر ����ا7$#��ر ا� �ر6& ���� ص ا��$#�ر ھو ا�ذي �#�م 
- أ�@ر �ن ا�

��ن ا��7
�ر ا��طور ا��ر)& 
    ( la rousse medical ) .$> ذ 

4-  
  :��ر�ف ا�����ر ا����

ھو إ)طراب ��' ��5وى ا�� ��� ��س 6وا$ب ا���ط�� ، وھو إ)طراب $�5& 

 ����ب ا��زاج وا���ط�� و�ذ�ك �5
ب ��Kراد أ%�� و�ز$� $��ز �$- ��%ت إ$#��ر�

6��$� �ن رد ��ل $�5& و��%ت �طور ��
� إ$#��ر�� ذات ط�
B ذھ�$& ����.  

4-1-  
 :��ر�ف ��ض ا��*��ء �:����ر ا����

�!ب  - 

 " �	�وم ا�����ر ا����*����  " :���ش را


& ھو ���� �ر)�� ���ب 
>%م $��5� وا���ل إ�' �>$�ب ا�ذات و�و�#� ��ا7$#��ر ا�

 .وا�7
�ط �B ا���ور 
��$3ص ، و)�ف ا�$��ط ا���3& وا��ر�& وا��)وي 

( Menri ,1989 , p 171 ) 

  " :!��2و�د 3رو�د"�	�وم ا�����ر '�د  -

1� �دوا$& ��
( ا��رد A� '�� �1� �ب و@3A� ون �ن ��ول��� &
إ$#��ر ��


& ��' أ$- �راع ��د " �رو�د " )���#� 
=ر�داد ا��دوان ���- ، و��5ر ��ا7$#��ر ا�
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�ت Eن ا�ر�
ر��ت وا���دات ا�����67� ا����@�� وا�6����7ت ا�Fر�ز�� ، و
�ن ا����1;م 

�& ا��3م ا�د�$�� وا��
�دىء ، وا��راع �$�> 
�ن ا�$� ا���' وا�#و �ؤد�� 
��$� إ�' 

، وإذا �م ��5��ل ھذه ا�����$�ز��ت ا��6وء ������$�ز��ت ا�د����� و�وا#6� ھذا ا��راع 

� �=$#� �ؤدي إ�' ا��3ق ا��د�د وإ��5را�$A3�
� و���� �ره ��دث ��� ص ا�5�7س 
طر�3

� ا��ل و ا��زن 
� 
  (j bergeret , 1998, p 127-128 ) .وا��>س 

5-  
� �:����ر ا���������*�  :ا1'راض ا�

-  � :ا1'راض ا��	!�

ا��زاج ا�5وداوي ، ��Fب ��' ا��ر�ض ا�ط�
B ا�5وداوي ا��;�ب وا�ذي ����ز   - أ

 B� ل ���س�3د ا��ر�ض �ق ، إذ ����ا�5�7س ا���رط 
�����ؤم 
���زن ا�

� ا��ل 
 .و �

 .ا���ور 
��ذ$ب وإ�#�م ا�ذات    -  ب

 .ا7$طواء ��' ا�$�س    -  ت

ا���ش �& ا���)& وا����ؤم �ن ا��3�5
ل ا�ذي �ؤدي إ�' �3دان ا��ل �& ا����ة    -  ث

 .و��� �ص �ن ھذه ا����$�ة 1د ��6> ا��رد إ�' ا7$���ر 

 .�ررة �1ق و�و�ر �Eر �
رر �B $و
�ت 
��ء �Eر ��  - ج

 .ا��
رم �ن ا�و)�ع و$3ص ا���ول وا7ھ�����ت و��3ص ا���1Aت �B ا� ر�ن   - ح

( s.tribolat , 2000 , p 150 ) 

 � :ا1'راض ا���ر�3

��3�   - أ�، ��ث ���و ا��ر�ض �ن ��و
�ت �& ا�����ر وا�ذا�رة  �ل �& ا�3درات ا�

�ض ا��$#�ر�ن ��� ���$& �ن �6ز �& ا�� �ل و��ون ����ره ���ؤ��� ، ��ث أن 


� �& ا��وت 
Eو��5طر ���#م ا�ر � .�راودھم ا����ر ا7$���ر�
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طء $�5& �ر�& ، �
�رة �ن ��ل $�5& ، و��Aظ �> ر   -  ب  Bا�دوا� &�

 ) 91، ص  ��2005ط	� =��ب ، (  .وا7ھ�����ت 

 �  :ا1'راض ا��!��

��ون ��' ��ل أرق �& ا����5ت ا�و�' �ن ا���ل وا�3��57ظ  :إ7طراب ا��وم   - أ

� �دوث إ)طرا
�ت ا�$وم 
ا��
�ر ، و1د �� �ل ا�$وم أ�Aم �ز�6� إذ �
�ن أن 5$

 O�
 و% ���5 ا�رق و ا�3��57ظ ا��
�ر وإ)طرا
�ت ا�$وم  % �90$د ا��$#�ر�ن �

� أ$واع @A@ &ھ: 

  .أوا ره �1ق �&  –أرق �& �$���-  –أرق ا���ل 

 ��� -��� ��د ��رة ��1رة �ظ#ر أ@ر ا��وا
�س وا��Aم ا��ز�6
��$�م ا��ر�ض و

6��- �3��5ظ �� و�� �ذ�ورا % �ر�د ا�$وم  و�� �ن �ودة ��ك ا��وا
�س �.  

� �& ا��6وء إ�' ا�$وم إ% أن �د�- 
و�& أرق �$��ف ا���ل % �6د ا��ر�ض ��و

  .�م �$م ��1رة ��3��5ظ �دة �رات و���ر أ$- 


ر �ن أھم ا��راض و�رى ا�ط
�ب :  ا���ب   -  ب�� DABROUFSKY" دا
رو�5�&"�

  :أن ����ب ���ت أ�5�5� ھ& 

-  � .إ$- % � ��& �B ا�را�

�د �رض �56&  -
�د ��رة إرھ�ق أو 
 .إ$- % �ظ#ر 

��ون �& �1� ذرو�- �$د ا�3��57ظ و��$�1ص �& ا���5ء ���ن ا�� ��ف �$-  -

�ض 
 �
���ر5 � .ا�$��ط�ت ا���56

�3
�ت ا��زا�6� ��� ص  -��� ��
 ��2005ط	� =��ب ، ( .���Fر �ن �وم � ر �

 )  93ص 
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 :إ7طرا��ت ا� ���   - ث

� �& ا��وت ، ��� 
Eدم إ1�3��5- وا�ر�
�3د ��3د ا��$#�ر �#��- و�ر�ض ا�ط��م �3��7ده 

� ا���و�ض ����� ��ض ا��$#�ر�ن 6��$
�ض أ$- 1د �زداد ا��#�� �$د 
 &� ��ور��Aا�

 .ا����ن ��ث �ؤدي ر�ض ا�ط��م إ�' إ$ ��ض ا�وزن 

 :ا�7طرا��ت ا����7�   - خ

���@ل ا7)طرا
�ت ا�#)��� �& ا�F@��ن وا���3ؤ و6��ف ا��م وا�5�7س 
��)�ق �& 

�وم و�روق �& ا���دة وأ%م 6و��� وا�5�7ك �
  .ا�

 : ا�7طرا��ت ا�2*���   - د

  .�$& أو �& ا� ��3ن أو ا���ور 
�7 �$�ق ���@ل �& إ$ ��ض ا�)Fط ا��ر�

  : ا�7طرا��ت ا����!*��  - و

� ، و�$د ا�ر�6ل ��' ��ل ��

دو ��' ��ل إ)طراب �& ا�ط�ث و�& ا�وظ�;ف ا��#�

  .إ)طراب �& ا��#وة ا��5$6� إ�' �6$ب ا7)طرا
�ت ا��5$6� �$د ا�6$�5ن 

  )  98 ، ص ��2005ط	� =��ب ، ( 

 ) :ا�����ر ا����
 ( � $�ص ا��رض  -6


$�ء ��' �� �3د�- �$� ا����ب �ن ���وى  &
��
د �ن ��د�د أ�راض ا7$#��ر ا�%

 &
���ل �B ا�6دول ا7����$�P� &$#��ر ا����
 �3
  .و��ر��ت ���زة وا��& ��ون ��ط�

1
ل ����� ا��� �ص �6ب ��' ا� ��;& ا�$�5& أن �ط�ب �ن ا����� إ6راء ��ص 

��3� أو �)و�� ���ل ���>�د �� �
  �� إذا ��$ت ا����� ����ج إ�' ���ل ط
& �ن ھ$�ك إ��
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 �3
�د ا��>�د �ن 6��$� ا������ل �
دأ ا� ��;& ا�$�B�6 &� &5 ا����و��ت ا��ط�
و


& ، وذ�ك 
�����7د ��' ��Aظ� ا��ر�ض �ن  Aل أ��د�ث ���6دول ا7$#��ر ا�


ر ����#� ا� ��� ا����� و��ر���#� @م ا7$��3ل إ�' 65ل � �ا���ر�G ا�$�5& �����

 �  .ا�����67� وا��#$�

وأ �را �3وم ا� ��;& 
��و�ل ��Aظ��- و�3د��#� إ�' 6دول ا��راض ��' ����ن �ن 

�6�#� و��$��#� وو)�#� دا ل إط�رھ� ا7���$��& ، وھذا �� ��5( 
=�ط�ء ا��Aج 

�ن ا�ز�� وا���ول إ�' ���� ���$- ا�$5ب �����ب 
�7$#��ر ��' ��5$' �- ا� روج 

�& دون �وا;ق �6��- ��3د ط�م ا����ة �

��ل ط �#����ن أ ذ 1رارات ا����ة 
$�5- ، و�

   ) 101، ص  ��2005ط	� =��ب ، (  .و�$�ر �$#� 

 :ا�� $�ص ا�	�ر@
 ��ن  -6-1

     Dépressionا�����ر                                    

 

  

  

  

           
!��  ا�����ر ا����
                     ا�����ر ا�ذھ��
         ا�����ر ا�ر�

Dépression                         Dépression de                     Dépression 

Psychotique                       type névrotique                    Réactionnelle 

 ���ل ا�� $�ص ا�	�ر@
 �1واع ا+����ر) :  01( ا� �ل ر@م 
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  La dépression psychotique: ا�����ر ا�ذھ��
   - أ

� ا�ذھ�$& ا7$#��ر ����ز
<�
� �د�دة 
 ا����طف ��- �$ذر و6دا$& 
�6ود ���و

�ور�� ، و% ��5ط�B  ا���وري� �
، و��س ھ$�ك ��6وب �B �@�رات ا��رح وا��زن ��6و

 A�� �د@ت ��
- أن ���ن �- �
ررات وا1���. 


واB1 ا����ة ��را و��A ����$#�ر  -
�دام إ���ل ���$=
��� ����ز ا7$#��ر ا�ذھ�$& 

 ���  -�F

وط ا�وظ�;ف ا���ز�و�و�6� وا����3ا�ذھ�$& �#
� ��� �ؤدي ، ��ث ����ز 

�> ذ و��1  إ�' $ذر �& ا��ر�� وا��Aم ، أ�� ��' ��5وى �دا�& ا����ر ���ون ��1رة %

 Aطو�.  


� �� �3وده إ��- �6>ة ودون �5
ق ��F� إ�' ا7$#��ر -
وا7$#��ر ا�ذھ�$& إن ھو �1د ���

�6ود ����ر ��� % ���و ا�ذھ�$&  و�- �ن ا17دام ��' ا7$���ر ��$- �3دم ���- �& 

) .��وري edith jacobson, 1985, p : 55 (  


 �ا+����ر ا���   - ب� :La dépression de type névrotique 

��  –ا��راد �ن ذ�ك ھو 
  :إ$#��ر $�5& ��
& ، $6د �ن  Aل ذ�ك  –ط

-  �� وا�6��$7���� .ھ
وط �& ا�ط�1� وإ��5س 
�� �ط وھ
وط �& ا��

3�1� و�#� إ)طرا
�ت  - �� �Eر $�)6�� � �� إ�' �ر��� ا�ط�و�� .را6

�ور ذو ط
B �ر)& $�5&  -�. 

� �K ر�ن  -
5$��
 ���
�. 

-  � .ا�� ص ��ون �- أ���ر ���6#

 ) .ا�دو$�� ( ا�5�7س 
��$3ص  -

 R.dabronski , 1982 , p ) .���و�� إ$���ر ���ررة 5$
�� ��ن 
>1ل  طورة  -

101 )  

 



 ا�����ر ا����
                                                    : ا�	�ل ا����ث 
 

 33 

� 5$وات ��ون �دة ���$$� ا�3ول أن ا7$#��ر �ز�ن �$د��  -@A@ا��و�ر ��6وزات ا�

 &
��� .�$6دھ� 
�� �وص �$د ا7$#��ر ا�

 . طر ا�و��ة ��ون ط����  -


& زا;د أ�راض إ$#��ر ، ��ث ھذا ا�$وع �ن  -��� �ھ$�ك $وع ���@ل �& � ��

 .ا7$#��ر ��ون �رد ��ل ��دث أ@را �& $��5� ا�� ص 

 ) Dictionnaire de la psychologie( 


   - ج!��  La dépression réactionnelle: ا�����ر ا�ر�

�و
�ت ا����ة ، ����راع �B ر;�س �& ا���ل  �
ھذا ا�$وع ��ون 6��$� ا�7طدام 

إ�G و�ذ�ك �$6م �ن ا7رھ�ق أو ...و1ر�ن ، أو �B ا�ط��ل ، وا�و�دة أ�)� وا��داد 

' إ$#��ر وا�ذي ��5د�& ا���7ء ا�$��C �ن ���� Eذا;�� ��ر�� ���ن �ذ�ك أن �ؤدي إ�

6� �ن طر�ق ا� �ود ��را�� وا��Aج ا�$�5& ���  .ا��

ا7$#��ر و$6د ھ$� رد ��ل )��ف و5$
& �$د ا�ط�
�ت ا���� �ن ا����ط ، و�& 

 �  .ا7ر���5& ��ون ��� ص أ���ر ���6#

 .ا���ل ا7���$��& �#ذا ا7$#��ر ���@ل �& إ)طراب ا�$��س  -

-  B� ت�
 .ا���5ء إ��داد ا7)طرا

� ھ���5ر�� و��ون إ�� ھ���5ر�� ا��3ق أو ھ���5ر�� ا7ر�داد  -�� �. 

 &� �� وا����@��
��7)��� إ�' ھذا ا��� �ص ���$$� إدراج أ$واع ا7$#��رات ا��
:  

 :1د 5
ق ��ر��- ، أ�� ا���ل ا7���$��& �#ذا ا7$#��ر ����@ل �& :ا�����ر ا��ز�ن  •
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ون ا��راض 56د�� ���5�7س 
���م �& ا�رأس وھ$� �� :ا�����ر ا��5�2   - أ

و��ون ا�� ص �Eر �1در ��' ��د�د 5
ب ھذه اQ%م �B أن ا�5
ب ا��3�3& ھو 

  .ا7$#��ر

إن ا���3م 
>���ل �@�رة و�& و1ت ��1ر 1د ��دث  :إ����ر ���5 �ن ا���ب    - أ

ل 
��ل إ$#��را ، ���� ص ھ$� ���ر أ$- �Eر �1در ��' ا���3م 
B��6 ھذه ا����

��ل و�& ا�و1ت ا���دد ، و$6د ھذا ا�$وع 
�� �وص �$د ا��5ؤو��ن أو ر�6ل �

  ) 103، ص  ��2005ط	� =��ب ، (  .ا����ل 

� ا��	!�� �*����ر '����  -7��� )  23، ص  2003�ن دو$� !��م ، (  :ا�

�ذر ���- � ��5�$ ��ط�ق ��ط�( ا��$#�ر ��' �ل � ص ��3' ��د@� �ؤ��� و�د�

 �وا�3�3� إ@ر ��دث ���ن أن ��ون 
�5ط� ��6وزھ� ، ا7$#��ر 
�5ب ا�� ���ت ا��5�5


ر ھذا �د��ل ��' )�ف ��إ% أ$- ���ش �ن طرف ا��ر�ض ��د�� �Eر ������ و�

  .ا�$� 

� ا��ر)�� ��� ص ا��
�دم ا���3� و�دم ا����ءة ��ت )Fط ھذه ��ط' ھذه ا��3
�5�7س 

   .ا��وادث ا��ؤ��� �ر�ز ا��ر�ض �ل اھ����- $�و �ر)- �Eر �
�ل 
�� ��دث �و�- 

��1� ، و��5�5م ��
��ء دون إدراك ا�5
ب ، �ل A��
�$ �ض $��ط- ��;� ���;� ، ��س 

� ��$طوي ��' $�5- �&ء �ظ#ر �- �ز�$� ، إ)��� إ�' ا���و�� ا�دا ��� ��3د اھ������#

  .�$- � �' ا%$��3د و�دم ا��#م 

� ا��ر�ض �� � '�� �
�، و���ن أن $3ول أن �#��ن ا����� ا���ط��� ا��ز�$� ا���

ا7$ز��ج ھ$� % �ظ#ر 
�ن ا�� ص ا���$& وا�� �ص ا����ط�ن 
- وإ$�� 
�ن ا�� ص 

  .ا���$& و$�5- 

  )  23، ص  2003�ن دو$� !��م ، ( 
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��$& �ن إ$ز��ج ��Eض و�$��ر وإ��5س 
= �Aل ا��ن � �ا��ر�ض �& ھذه ا����

��1� و�دم ا����ءة ، ھذا % ��ون �3ط �ن $���� ا���ل ا�$��C �ن Aو�دم ا�3درة ، وا�

  . ا��ف ا�$�5& وا��ر�& وإ$�� �ن ا�$���� ا�ذھ$�� أ�)� 


��ث �$ظر إ�'  ، �;�� &$�� % -� �
5$��
ا���)& 
>�م و�5رة ، ھذا اA� 7ل ا��3�5
ل 

 ���ش ا��$#�ر ��ر@� دا ��� ، �  .ا���& ��ون �د��� 
�3ق �$��ر � ل ا�� ��

ا��$#�ر ���ر �& ا7$���ر �> ر �ل وھو ���ن أن ��ون �ن $���� و��5� ��� �ص $#�;�� 


�ه �ن أ%�- ، و�ن $���� أ رى �طر�3� �7#�م ا� ر �5ر�- و����- ا��ؤ��� ���ت ا7�$.  

  ) 105، ص  ��2005ط	� =��ب ، ( 
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 ��A$ا�:  

 &
����3� وذ�ك �ن  Aل �� 5
ق ذ�ره �=ن ا7$#��ر ا���$��& إ�' ا��راض ا�$��5� وا�

إ�5$�دا إ�' ��6و�� ا��راض ا��& �3د�#� �$� ھذا ا7)طراب ، �=ذا ��ن �P$#��ر 


& ��در �)وي ��� ا�6#�ا�

& ا��ر�زي ��رض وا����@ل �& إ����ز ا�

ا�
�ر�$5ون أو 5رط�ن ��' ��5وى ا�د��غ �
��7��ن أن �$�C ھذا ا7$#��ر �& ا���Fب 

 �� وا���7;��
  . �ن إ)طرا
�ت $��5� ، وھذا �� أ�د�- ا�
�وث ا�ط

   

  

  

   

  



 ا�����ر ا����
 : ا�	�ل ا����ث 

 ����د  -

1-  ��	
 أ�راض ا����ز ا�


ر�ف ا�����ر  -2� 

 أ���ل ا�����ر  -3

4-  ��	

ر�ف ا�����ر ا��:  

-  ��	

ر�ف �
ض ا�
���ء ������ر ا��.  

5-  ��	
�راض ا��������� ������ر ا��  .ا

  ) .ا�����ر ا�
	�� ( �� �ص ا��رض  -6

  .ا��� �ص ا�"�ر!� ������ر  -

7-  ���	�  .ا�$��� ا��"#�� ������ر 

-  �	% .  
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  : ����د 

��ر ��وه 	�دة �را�ل أھ��� �ر��� ا��راھ�� ا�� ���ف 	���د�د �ن � ���ر ا��رد 

ا�"��(ص وا��وا���ت ا����� ا�� �&���� ���زة $ن ا��را�ل ا#"رى ، ھذه ا���رة 

 ����ا�� /د �ؤ-ر  وا,������� وا,&���$��ا�� �+ون ����� 	���*�رات ا���ز�و�و&�� وا�&

��� ا��راھق و0�"���3 وذ�ك ��ب طر��� ر$���3 و���$د�3 و�و&��3 ���+�ف 2�$ �

�3 وا����ط ا�ذي ���ش ��3 وا��وا�ق �� 9�.  

��� 	�"��ف  وا,:طرا	�تو, 0ك أن �ن ا��راھ�� �ر��� "��� ���(� 	����0$ر �ا��

 �ر��� "��� #��� ��  ا�������ا�ط	�ع ، �<� و�:&�� +�� أ��� �ر��� ا#ز��ت ا��

�س ا�� ���� ا�دا"��� ���راھق و�را$��3 �9 ا����ط �و/ت ��	رھن $ن ا��را$�ت ا��

  .ا�"�ر&

 )  03، ص  ��1995د ا���� ا�د�دي ، ( : ��ر�ف ا��راھ��  -1

  

�ل ��ر�ف ���راھ��) :  02( ا���ل ر�م ��  

�ن ا�ط�و�� إ�2 ا�ر0د وأ��� ھ �ر��� ���  ا�������ا��راھ�� ���ت �&رد �ر��� " 

 " .$������ وأ������ و"��(��� 

   

  

  ا�ط�و�� 

 

                     

 ا�ر�د                    
  ا��راھ��
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  :�!د�د ا��راھ��  -2

  .ھ راھق ا�*Aم أي /�رب �ن ا���م و	�? �	�? ا�ر&�ل  :��و�" 

��� وا�&�د��  :ا��راھ�� �!د�د ���ل �� ا�� � وا,&���$��ھ �&�و$� ا��*�رات ا��

���  19 - 18( و�ن ا�ر0د ) ���  1 -1( 	�ن ����� ا�ط�و�� ا�-��-� . (  

�ن ا�ط�و�� إ�2 ا�ر0د ،  ا��������Bر أن ھذا ا���د�د , ���2 أن ا��راھ�� �&رد �ر��� 

��س إ, �ر��� $���� ��� $������ وأ������ #�	   .إذا �� ھ

 وا�ذھ� 	��&�ه���C أ��� ���رة � ا��:وج ا���ط�� وا�&  وا,&���$�وا�&�

 ا�+��� �ن ���2 �  .�+��� أز�� 	+ل �� 

 .أز�� ����0 �+ل &وا�ب ا�0"���  -

 .و,دة -���� +�� ��� رو�و  -

��ن ا����:ر 	0+ل "�ص ��� ��-�3 �ن  -�Eا ��	دأز�� ����ز ���	ن ظ�م  ا�

� 9� 3����� ��ط�ب ا�ط�و�� وإ0+������ �ن أ&ل �وا&�� $��م ا�+	�ر 	���3 و�ؤ

 .و����ر ذا�  ا������Aذ�ك �ن 

إ��� �ر��� ا����وت 	�ن ا�ط�و��ت ا��-���� وا�E+����ت ا���دودة وھ أز��  -

ا����	��  ا,&���$��ا��راع وا����/ض 	�ن ا���و�� ا�&�د�� ا�ط���B وا�:*وط�ت 

 ا,�&ذاب	�ن � ا�0د�د ��&�س وا�"��0 ��3 ، 	�ن ا#�و�� ا��ر&��� وا��:��� 

 . اH"ر�ن�	�ل 

 .ا�ذات و���و�� �>+�دھ� وإ�&�د ا��و/9 ا�����ب ���  ا+��0فإ��� أز��ت  -

 ) 05، ص  ��1995د ا���� ا�د�دي ، ( 
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  :�راد$"ت ا��راھ��  -3

ا�ذي �ر+ز $�2 ا#	��د ا���ز�و�و&�� "  Pubertéا�	�وغ " ��	* ا�����ز $�و�� 	�ن 

  .وا�&���� وا����ت ا�-��و�� 

���  Adolescenceا��راھ�� �  ) .ا��+�ف �9 ا�ذات ( ا�ذي �ر+ز $�2 ا#	��د ا��

  ) .ا��+�ف �9 ا����ط ( ا�ذي �ر+ز $�2 ا��وا� اLa jeunesse  ��$���&Eا�0	�ب 

 .ا���	�ر ا#$م وا��0��ل $�2 ھذه ا����ھ�م �&���� " ا��راھ�� " و�	�2 ��ظ� 

  )  16 ، ص �2007!�د ���ل ، ( 

  :ا��راھ��  -4

  Adolescenceإن ���2 +��� �راھ�� ���Aل ا���و����ه  0�Adolescere��� �ن ا�

 ، وھ�� ��:C ا��رق 	�ن +��� �����Eوا  وا�����  ا��درج ��و ا��:J ا�	د� وا�&�

ا�� ����ر $�2 ����� وا�دة �ن �وا� ا���و  Puberty" 	�وغ " و+��� " �راھ�� " 

��ط�� ، ����:وج ا�*دد ا�������� وإ+���ب " �9 أن ��رف ا�	�وغ 	>�3 وھ ا������ ا�&�

��ن ا�را0د �Eرة ا��  .����م &���� &د�دة ����ل 	��ط�ل �ن ��رة ا�ط�و�� إ�2 

  ) 162، ص �1978&ط�% $��� ، ( 

  : �رف ا��راھ�� �'��" �و

Adolescence : the period form the begening of puberty to the 

attainment of maturity .  

 ) ��88د ا�ر!�ن ��)وي ، ، ص ( 
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  : أ�" ا���وغ $��رف 

Puberty : stage of physical maturation when reproduction first 

becomes possible.   

  ) 89 ��د ا�ر!�ن ��)وي ، ، ص( 

5- � :�راھ�� ��ر�ف ��ض ا����"ء �

 ��و ھو�� ا�ذات  : ��ericksonر�ف إر��)ون � ���إن ا��راھ�� ھ ا���رة ا���

selfid entity .  )57 ، ص 1979،  ��"ل د)و�� (   

ھ ا�و/ت ا�ذي ��دث ��3 ) ا��راھ�� ( ھذه ا��ر���  : ��Ausbelh 1955ر�ف أو)�ل 

�رد ��  ا�و:9 ا�	�و�و&�  ) 25، ص  1980،  ��"ور)�د�� �!�د ��� (  .ا���ول 

�ر ���� ا��راھق 0ر���  : ��Horrocks 1962ر�ف )ورو�س +� إ��� ا���رة ا��

 3��،  ��س ا��ر01( .ا�ط�و�� ��"رج إ�2 ا����م ا�"�ر& و�	دأ ا����$ل ��3 وا�Eد��ج 

  ) 27ص 

 ��ھ ا���رة �ن ا���ر ا�� ����ز ����   : ��stanley hall 1956ر�ف )�"�

 �����,ت ا���دة وا��و�رات ا�����Eواطف وا���	رد �وھذا �� $	ر ا���ر��ت ا���و+�� ��

 ���+	 3�$Stom et stress .)  01س ا��ر�28، ص �  (  

��� و��ودھ� ا������ة  :و��ول أ�2"  �إ��� ��رة $وا�ف و�و�ر و0دة �+����� ا#ز��ت ا��

�م L	 ق و��رف ا��راھ�� أ������وا�E	�ط وا��راع وا���ق وا��A+0ت و��و	�ت ا��وا

the teen years  م�L	 و��رف ا��راھ�ون أ�����teen agers .  )د ا�5"�ق �روث��  

  ) 325، ص  1995
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 :أ��"ط ا��راھ��  -6

  :أن ھ��ك أر	�� أ���ط $��� ���راھ�� وھ " ��و(�ل �*�ر�وس " ا�د+�ور  �رى

���رار  :ا��راھ�� ا�������   - أEل إ�2 ا��� ھ ا��راھ�� ا���د(� ��	�� وا��

 �/A$ ون+� �� �	��Bا���دة ، و �������Eو�+�د �"�و �ن ا��و�رات ا � ا���ط

 ��راھق 	��د�ر ا��&��9 �3 ا��راھق 	�����ط�ن 	A$ 3/� ط�	� ، +�� ��0ر ا

 أ�Aم ا���ظ� أو ا�"��ل أو � ھذا ا�0+ل �و�وا��3 ��3 و, ��رف ا��راھق 

�&ط�% �!�د (  .اE�&��ت ا���	�� أي أن ا��راھ�� ھ�� أ��ل إ�2 اE$�دال 

 )  162 -161: ص 1986، ز�دان 

وھ �ورة �+�(	� ���ل إ�2 ا�Eطواء وا��ز��  :ا��راھ�� ا�7)!"��� ا���طو��    -  ب

 ��	�� ، و�&�,ت وا�$���&Eق ا�وا��ردد وا�"&ل وا��0ور 	����ص و$دم ا��وا

ا��راھق ا�"�ر&�� اE&���$�� :��� ��دودة و���رف &��ب +	�ر �ن ��+�ر 

 ا���م ��3 و�ل �A+0ت ����3 أو إ�2 ا���+�ر ا�د�� وا��>�ل �ا��راھق إ�2 �

 ا�� ا��وا&س وأ�Aم ا���ظ� ���*راق Eا ��رف � ��+ ، ��/A"#رو��� وا

 3��	�ض ا���,ت �د ا#وھ�م وا�"��,ت ا��ر:�� وإ�2 �ط�	�� ا��راھق 	�ن �

 .و	�ن أ0"�ص ا�روا��ت ا�� ��رأھ� 

و�+ون ���� ا��راھق -�(را ���ردا $�2 ا���ط�  :ا��راھ�� ا��دوا��� ا����ردة    -  ت

ا�وا�د�ن أو ��ط� ا��در�� أو ا��&��9 ا�"�ر& ، +�� ���ل ا��راھق  �واء ��ط�

��و+�م +���د"�ن  �إ�N وا���وك ... إ�2 �>+�د ذا�3 وا��0	3 	��ر&�ل و�&�را��م 

 ا�Eذاء ، و/د �ا��دوا� $�د ھذه ا��&�و$� /د �+ون �ر��� �	�0را ���-ل 

 .�+ون 	�ورة �Bر �	�0رة ��"ذ �ورة ا����د 

و��,ت ھذا ا��وع ��-ل ا��ور ا���طر�� ��0+��ن  :اھ�� ا���!ر$� ا��ر   -  ث

 ���Lذا +��ت ا��ور��ن ا���	���ن �Bر ��وا��� و�Bر ��+� ، ا�����ب وا��دوا�

 ا�0+ل ا�را	9 � "طور�3 إ�2 ا��ورة ا�	�د�� �إ�2 أن �دى ا��Eراف , ��ل 
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 و��ث ����وم ا��راھق 	��ر��ت ��ث �&د أن اA��Eل ا�"�� وا����Eر ا��

 �� $داد ا�&ر��� أو ا��رض ا����روع ا��&��9 و�د"��� ا�	�ض أ����� 

   ) 19، ص  �2007!�د ���ل �"ظم ، (  .وا��رض ا����

 :��و ا�ذات و���وم ا�ذات $� �ر!�� ا��راھ��  -7

ا�ذات +�� ��ول ا����وس ، ھ ا�+��ن ا�+� ا�&وھري أو ا�"�ص  :�"ھ�� ا�ذات  -

 0�The total essential or particular being of one"ص وا�د ا�&ز(

person . 

�ظ �ؤ+د �0ور ا��رد 	+���3 ����  .و�9 أ��� +-�را �� ���"دم +�رادف ��0"��� ، 

  ) 287 – 286: ، ص  ��1979"ل ا�د)و�� ، ( 

��وم ا�ذات أو �+رة ا�ذات ��0> �ن ���$ل 	�ن ا�دوا�9  :���وم ا�ذات ��د $رو�د  -�

 ���ا�	�و�و&�� أو ا���ز�و�و&�� ���و ، وا#-�ر ا�����د�� ���:���ت ا�وا�د�� وا�-��

 ) 291، ص ��س ا��ر01 ( .ا�� �0+ل ا#�� ا���وي 

���ه أ��وب ا����ة  :���وم ا�ذات ��د أد�ر  - ��	 ���ا�ذي   life styleوھو ��ر

�3 ھو �ا�و���� ا����زة ���Oط� 	��0+ل ا����ة ا�� �0+��� ����م ا��*�ر ��

�3 "	را�3 �� ��س ا��ر01( .و���&��9 وا�����م ا���20ء $ن "	را�3 ، و�و أن أ

 ) . 299ص 

��� ذات ا�0"ص  : self image&ورة ا�ذات  -�أي ا�ذات وھ ��ظر ��

 ��3 +�� ھو �ا�ظ�ھر�� أو ا��0ور�� ، و��2 ھذه /د ����م إ�2 ��و�ر ا��رء ��

��ك ا�� �ود �و أ��� +��ت ، و��ذا ا�����ز " ا��-���� " و��و�ر ذا�3 " ا������ " 

 ���� J)��� ����-ا�ذات ا�وا/��� وا��  .	�ن �ور�
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 �ورة ا: وأ�:�    �/�ق ( �ذات �+ون ھ��ك إ���د �ن &�� ���ت ا�0"��� ا���ؤو�� 

��-��ن ، ( و�ن &�� ا���0	3 	��0"���ت ) إ�N ... :�ق ، إ&���$�� ، :	ط ا���س 

 أ�� $�دي �-ل : " وأ����� 	:رورة ا����-ل وا���0	3 	�#"ر�ن �-A ) إ�N ...�*���ن 

���د $ن طر" ا#"ر�ن وإ, �>���ر E�	 0+ل "�ص أ�:� ��وم	ت وا��>+�د �	-Eق ا�

�ردا��� +�-ل اE&�	�ت ا������ ��	:  

�دي ط	9 �*��ر أو �"��ف $ن " أو " �"��ت �ن +ل �� ���ط�9 �ذ+�ري 	�����	� " 

  أ�د/�(/�	. "  

 ا�0"��� � ��دث �*�ر �����Eوا $���&Eوا  وا�������3�L �9 ا���و ا�& و	�����

 ���" �� ��ظ�م اEدراك 	��� $��� و	����وم ا�ذات ا�ذي �ؤ-ر 	دوره � �

  ) 191 -190، ص  ��1979"ل د)و�� ، (  .إ�����ب ا�"	رات و��د�د ا���وك و

  :و$��"��� ��ض ا��;!ظ"ت ��% ��و ا�ذات و���و��" $� �ر!�� ا��راھ�� 

 ����م ا�ذات ، و��+ن ا�ذات ا������ ا��و�� ا��ر -�اھق �زداد ا�و$ 	��ذات وا�د/� 

 ��$���&Eا��وا/ف ا � 	�(�3 و� .�ن أن �ؤ-ر 

-  ���" ����وم ا�ذات 	�� � ��ط ا�0"��� 	��� $��� و� .�ؤ-ر ا�	�وغ 

 اE�&�ھ�ت ��و ا�ذات و��و ا#"ر�ن  -� ��دث �*�را �� .ا�	�وغ وا��:J ا�&

 ھذه ا��ر��� 	����	� �+ل �ن ا�ذ+ور وا��Eث  -���وم ا�&�م ��م &دا �. 

��وم ا�ذات و���د ��ظ��3 ��ث ��دث �*�رات +-�رة دا"��� و"�ر&��  ���دل -�

��وم ا�ذات أ+-ر �>-�را و�Bر ����2 ، و���د �+���3 و�زداد � C	�� ؤدي إ�2 أن�

 �ر��� ا��راھ�� � .�+��ل ا�ذات �9 ا���و و���دل �ورة ا�ذات ا��-���� 

 .��>-ر ���وم 	��Aظ�ت ا�وا�د�ن وا��در��ن وا#/ران  -

/د ��>-ر ���وم ا�ذات �>-را ��(� إذ �م ���م ا��راھق �	دأ ا��روق ا��رد�� وظل  -

 J:ا�� � 3��	��	 3���� $�2 ���ر�� �+�$. 
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�3 و $�2 "	را�3 وأ�+�ره وأو&3 ��0ط3  -� .��Aظ �ر+�ز إھ���م ا��راھق 	�

 .�	ذل ا��راھق +ل &�ده ��د$�م ذا�3 و��ظ��  -

و��رب ا��راھق �ن " ���وم ��:J ��ذات "  ����ر ��و ا�ذات و���و��� إ�&�ه -

��و�3 ا�وا:C $ن ذا�3 ، و���	9 ���وم � ���و+3 وإ�&�ھ��3 و/��3 و �ا�را0د 

 .إ�N ...ا����� ، ا�زواج ، وا#ط��ل : ا�ذات ��وه ���&� ��"	رات ا�&د�دة �-ل 

-  2����وم ا�ذات" ���و �9 ��و ا��رد ��ذ ا�ط�و�� ���وم "�ص ��ذات ھو ���� 

" ا��ورى " وھو ا�&زء ا��0وري ا��ري أو  Private self concea" ا�"�ص 

 �ن "	رات ا�ذات ، وھو ���ف 	>ن ��ظ�3 �واد �Bر �رBوب ���� إ&���$�� 

, �&وز إظ��ره ) إ�N ..."	رات ��ر�� أو ��ر&� أو �"&�� أو 	*�:� أو �ؤ��� ( 

���رض �3 ا��راھق �9 "	رات أو +0�3 أو ذ+ره أ��م ا���س ، و�� أ+-ر �� ��+ن أن 

��وم ا�ذات ا�"�ص ، �ظل � ���دده و,  –وھ �0ور��  –$ور�� , �+�ن ��� إ, 

 ����ط�9 ا�	وح 	�� أو +0��� ، و/د �ؤدي إ�2 �وء �وا��3 ا���.  

  ) 73، ص  �2011!دب رز��� ، (  

 :ا��ظ"ھر ا�7��"��� ���راھق  -8

 	�ض أ :ا�رھ"$�   - أ��را أو &�را �وره ���ل �دا��3 ا��راھق �رھف ا��س 

 .و�ذوب أ�2 و�ز�� ����� ���3 ا���س 	��د ھ�دىء 

�3 "��0 أن  :ا��'��    -  ب����ح $ن إ����,�3 و$ن �Eا ���ردد ا��راھق أ����� 

 3��-�ر ��د ا���س و�و��م ���طوي $�2 ذا�3 و��وذ 	>�زا�3 وھ�و�3 وھوا&

�3 ����� �&د � +>	�3 ��2 ��وب إ��3 ��و�	��د $ن ��	� ا���س و/د ���ر�ل 

 3Bرا� 3	 Q�� �� 3ھوا���3 و��و� ����� و. 

3 ��2 ��0 ���ورا �ر+ب رأ�3 �د :ا�7ط;ق   -  ت�,����9 ا��راھق أ����� وراء إ�

�3 و�ذ�ك � :�ف و�ردد و�ر&9 	���وم 2�$ �����دم $�2 ا#�ر -م �	��د 3�$ 
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 ط�ش /د �ر� 	3 إ�2 ��ر$�ن �� ���&�ب ���وك ا�&��رة ا���"	� ا�-�(رة 

 ) 171، ص  �1986!�د �&ط�% ز�دان ، (  .ا����+� 

 : �1زا=ر ا��راھ�� $� ا -9

 �&����� �-��� �-ل ا��&����ت ا#"رى ، , �"�و �ن -*رات ��+��� �ا��راھ�� 

 ��ل �&�ھ��� و$دم ا���ط� ��� ، �Lذا �أن ���ول إ�2 �>زق و��0+ل &د�� 

��د-�� $ن �ن ا�	�وغ �ن ا�&��ب ا�	�و�و& �&د أن �د�3 ��ول ���Oط�ط إ, أ�3 

�Lن ا�د"ول  $���&Eدم �ن ا�&��ب ا�� �&����� ��>"ر 	+-�ر ��ن ا�ر0د  �

�&�م ا��و&ود 	�ن �ن ا�	�وغ وإدراك �+��� ا�را0د ��+ن أن �+ون أ���� �Eا

 � �	Bل ا�ر	ر ا�ذي �م ����	را$�ت +-�رة و���ددة �9 $��م ا�+�را&9 إ�2 

 ���Aل ا�ذا�EاAutonomie .  

 �&����� �&د إ$�را:� �ن /	ل ا����ط و"����راھق � ��� ا����ط ا���(�

  و���	ل ذ�ك , �&د ا���د ��ر�ض $��م ا�+	�ر ا�ذي �&د ��3 �زا$� ��� �0ل 

  ���ط3 ا������ ا�	�ث $ن ا��وار �و	����� ھذا  –أي ا���(�  –$ز���3 

 �د���م ��دم ا�	�ث $ن ��وذ&3 أو �-��3 $�د ا�+	�ر ��ث $���&Eا�:*ط ا

 �	�ث $ن �&�و$� أ/را�3 ����0	�3 	�م ���د أن ��ل إ�2 �وع �ن ا���0	3 

 ��وذج ا����ة �  .ط�	9 ا���	س و��2 

 �&����� ط	��3 و�+���3 اE&���$�� �م ���دد 	�د ، ��ث أ�3 ��س �����راھق 

 3���� �� وا�0*ل ��ث أ�3 �0(� ��0(� ��"ذ �و/�	���	:�ق و$دم ا#�ن ا��

 و��د�J �9 ا��&��9 ��ث درا���3 و����3 �و&��$�3 ��ؤدي 	3 $�2 ا�د"ول 

�(� �ن ا��&��9 وا�� , �+ون 	��:رورة �ن ��ف ا���(�� .  

 )  79، ص  �2011!دب رز��� ، ( 
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  :&را�"ت ا��راھ�� وأز�"��" - 10   

ھ ��ط��ت ا���0+ل ا�+	�رة أو ا��*�رة �9 ا����ط  :ا�&را�"ت ا�5"ر��1   - أ

��� وا��را$�ت ���� ���و ا����ة ا����ا#"رى ��	ب ��� ���$ب +�� ��	ب ��ن أ

ا����$ب �Q"ر�ن 	و&ود�� ��ن ، ا��ر�ب ��� ��-ل ��&زا إ�&�ه ا���و ، , �و&د 

	 ���)A$ دون أ,م ، إ��� ا��وا&�� ��2 ھ��ك ���ة	راع ، و�دون 	دون �زاع ، 

 إ�2 ا���طن ، إ�3 �و&د ����� "�ر&� �ن ����9 ��ود ا����م ا�"�ر& ا�ذي �د

�� و���ددة وإ�&�	�� أو $دا(�� أو أن � ���ة "��� 	 و أن ا��وا��ن ا#��"� �����

 � �	����	 �:��B �ؤ���� وإ��� 	����� �+رھ� 	����	� إ� #��� ��دد �

 ��+� � ��:�m’oblige elle  أن أن أ/ف $�د �دي ��وأ�رك ا��دود �9 �

 $�2 ا��وا&�� و��	�� $�2  أ�ظر 	�ظرة ا#"ر�ن ، ا��راع ھو 	��� 3�#��Bر�

2 ، +�� ��-� ا��راع $�2 أن �  /درا� ا������� وا�� +�ت أظ��� أ+	ر وأ�

 E$ط�ء �ردود +	�ر ، أن أ���ل +ل ا�&راح ��أ��طن وأ$رف �ن أ�� وأن أ�ظم �

��ن  ��وا��زا$�ت وا��ز��ت و$دم ا��درة إذا +��ت ا��را$�ت 	����	� إ�2 $��

 ا���+ن أن �����<� ���ز�� ، و�+ن إذا $0ت 	دون أن أ�دم 	>ي 0ء ��أ&د �

2 :���� و�ر�:� �	�. 

 ��Bب � إ�0*�,��� وأ+-ر �ن ذ�ك ، و�  ا��ر��� ا�� ھ�ا��را$�ت ���ددة 

 �ر��� ا��راھ�� ا������� �زاع �9 ا����ط ا��	�0ر ، ���(�� ��(رة 	�	ب �ا#���ن 

Eر ا���د�� وا�B ت�����ل و:�ف ا���ر�Eر$� ا��طد��ت وا����د وا��وداو�� و

 ا���وك ، إز$�ج ، إ�3 ���ر � إ��راف � ا�و�ط ا��در� اEرادة ، وا��زاع �

 ��ذه ا��ر��� +��A+–  وغ�	ا�–  C/ن ا�و���	 2��� �	�  Ingratوا�����	

 ) A)����. )D’après dr pierre  gallimard ; 1990 ; p 17ت 
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ا��راع /	ل ا�	�وغ ھو دا"� ��ر&م /�زة �&�(�� ��وازن  :"ت ا�دا5��� ا�&را�   -  ب

 ا���طرة ا���&� � �	Bر�9 #ز�� ا#����� وا�ر��&ري ا�	�ث $�3 ، وھو ظ�ور 

���Aل ا�ذا� ، ا��ط��	� 	�دم اEر�	�ط 	>�د ، ا��درة $�2 ا���رف 	+ل Eإ�2 ا

 ا�د"ول وا�"روج واA�"Eط �9 ا�*�ر ،����ن ��Bض ��و ا��ب إ�2  �ر�� 

���ة ���� ، إ�2 ا�ط�و��ت ا�	��ط� ����رن أو ا���:�ر ����� أ����� و�+ن �ن 

 .�Bر ا���+ن ا��و�ل إ���� 

��س 	�دم ا��درة واE:طراب أ��م ا����� ا�� �&ب إ�3 +ذ�ك دا(م ا�ط�و�� �Eا ،

 ��س 	��ذ�ب ، ا�"وف �ن ا�ر�ض ا���(��E، ا ��	ا����م Rejet familial  أي

 ، ا���&� إ�2 ��&> أو �د�ق +��م ا#�رار 	&��ب ا#و���ء ، &و �ا�رد ا���ط

�رض ���وء 	��-�� وا����م رBم ا��*�رات وا���و,ت ا����و	� ��ذا ا��ن ، أي 

  .ا��راھ�� 

 0"���3 ، و���ؤ�3 $ن ھو��3 ، ����3 ، �ھذا ا��راع ھو 	�ث ا��راھق 

 ��س ا�و/ت 	����ق وا��A	�,ة �����3 ، و:���3 � �ا��&��9 ، +�� ��س 

  .���ز, و���دا $�2 ھذا �ط��	� ا$�	�ره +0"��� 

��� ا��"���� 	�ن ��وك ا��راھق ��� إ�2 ذ�ك �	دو ھذه ا��را$�ت ا���:E�	

  :و�0وره و��+�ره $�2 $دة �ور �ن أھ��� 

 .���	�ت �زا&�� ظ�ھرة ، +��رو�� وا�Eد��ع  -

وا���ق ��� �وا&�3 �ن �وا/ف �Bر وا:�� أو ��ددة أو ����رة ،  �0ور 	��"وف -

 ��� .وھو �Bر ����د ��� إ���دادا +�

��&�ب ��� ا��راھ�ون +ل ��ب إ���داده ا��طري و�وع �ر	��3  -� ����ا#ز�� ا��

 �ط�9 ا��راھ�� و�� ����ه �ن � ا�ط�و�� ا��	+رة و�� ار�طم 	3 �ن �د��ت �

���دة و�و&�3 إ	�ن � ���ھذه ا��ر��� ، ����م �ن ���&�ب إ��&�	� وا/��� �و

���ب وا�Eطواء وا��رب ا���دي أو �Eرد وا��دوان وا����	ب �&��و���م �ن �

  .ا���+و�و& ، و���م �ن ����ر أو ���رف 
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 )D’après dr pierre  gallimard ; 1990 ; p 18 ( 

  : ا��راھق وا<)رة - 11

���رار ، وأن  	�ن ا���س��ھو �0(9        Eراع و$دم ا�رة �ن ا���أن ا��راھق ��ر 	

��رة ا��راھ�� ����ز $ن �Bرھ� �ن ��رات ا���ر 	+-رة ��0+��� وأن ھذه ا#"�رة ���	ر 

�	ق ذ+ره وذ�ك 	>ن "���� ���زة ��ذه ا��ر��� و�+ن اE�&�ه ا���� ا���(د  �� ���

 أي �ر��� ذ�ك 0>ن أي 0"ص أ"ر � �را�ل ا���و �وا&3 ا��راھق 3�<0 � �

 ا��وا�ق � .�A+0ت �"���� و��و	�ت 

 ����3 ا��و��� ھ $A/�3 	��+	�ر و���و�� �و�ن 	�ن �A+0ت ا��راھق ا�� �وا&�3 

���Aل #�3 أ�ر ط	�� و�ظ�ر $�دي E�	 ء وا��0ور�	Hط� ا��ا��"�ص ا��در�& �ن 

�����Aل $ن Eس �ن �ظ�ھر ا���و ، و��رف $���� ا�ط� ا�وا�د�ن واE$���د $�2 ا��

 3�� ا�و/ت �� ، و��+ن إ$�	�رھ� ��� �ن ���ت ا��راھ�� و���م $���� ا��ط�م ا��L	

 ���A+0� % ز�دان ، ( .�0+�� �ن�175، ص  �1986!�د �&ط (  

  : ا�وظ��� ا���)�� ����زل  - 12

��� ا�� ��ط	9 ���� ا�ط�ل 	�Hراء وا���م وا�����دات �����	ر ا���زل ا�و�دة ا�-����� ا#

 ا#�رة وا��&��9 ، و�ن ا���روف أن أ-ر ا���زل �ظ�ر $�2 ا�ط�ل "Aل �ا���(دة 

 �-A-   : �وا�

 ا����ت ا�� �و�د ا�ط�ل �زودا 	��   - أ��ن ا������ ( "Aل ا�ورا-� ا�	�و�و&�� 

���� ) .وا�ذ+�ء وا��زاج  ا�&

�رة    -  بQ� ��� ) .ا#�+�ر وا���م ، ���و��ت ا�ط�وح ( "Aل ا�	�(� ا�-��

 ��و   -  ت��رة وا�ذي �+ون �3 دور ھ�م Q� $���&Eدي وا���/Eل ا�و:9 اA"

 �� ) .ا��*ذ�� ، ا�ر$��� ا����� ( ا�ط�ل ا�&
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 ��و وھذا �� � �ؤ+د ��� أھ��� ا#�رة أو ا���زل وأ-رھ� �ا��راھق ودورھ� 

 ، وھذا �� أ+د�3 ا��د�د �ن ا�درا��ت ، +ذ�ك �ن ا�وا:C ان ��$���� ا���و ا��

 C:*� و�>-�ر وا��	3 �ن وا�د�3 �3 أھ��� � ا#�رة و"��� �و/��و/ف ا��راھق 

��و+3 ا���	ل  2�$.  

 ��إذا +��ت ���ة ا��راھق ���م 	���راع �9 ���در ا���ط� وا�وا�د�ن �Lن ا��در

أو ا���زل ��	��ن ���در /�ود و:*ط 	����	� ���راھق و�+ن ��س ���2 ذ�ك 

 أن ���رس ا��در�� أو ا���زل أي :*ط $�2 ا��راھق ، ذ�ك أن ا��راھق ����ج 

��ل إ�2 �و&�3 و���$دة ، و�ن وظ��� ا���زل ��د�م ا��و&�3 وا����$دة ا�Aز�� ��	

 ا� �طر��� أو ا#��وب ا�ذي ��دم 	3 ���رد و/ت ا�:رورة ، �+ن ا��0+�� ھ�� ھ

ھذه ا����$دة وھذا ا��و&�3 ، -م إن ا#�رة ا�� �ر�م "طط�� $�2 أ��س إ���� 

 J:ذور ا��	ل إ��� �:9 A���E�	 (�� ا��راھ��ن ���0ور��	رص أ��م أ�ا�

واE$���د $�2 ا���س و�&�ل $���� ا�E���ل ھ�د(� "���� �ن ا���و	�ت 

  .وا��A+0ت 

 �ل �A+0�3 أو ����راھق �ا�ذي ��0ر 	�A	�,ة ا�وا�د�ن 	3 أو , �-ق 	��� 

ا�ذي ����د أ�3 , ��+ن أن �ط�ب ����� ا������ ���� ��رض �3 �ن �A+0ت إ��� 

 ا������ ��وء ا��وا�ق ا�ذي /د �ؤدي إ�2 	�ض ���رض  �+-�ر �ن �وا�

و�ط 	�ن �� ���2  ا��Eرا��ت ا���و+�� �ذ�ك , 	د $�2 ا�وا�د�ن إ�"�ذ �و/ف

 ) 85 ، ص �2011!دب رز��� ، ( .	���د��ل ا�زا(د وا���وة ا�	��*� 

  : أ�واع ا<)ر وأ�ر ذ�ك ��% ا��راھق  - 13

وھ ا#�رة ا�� �+ون ���� ا,	ن ��	وذا و�Bر �رBوب ��3 �ن  :ا<)رة ا��"�ذة  -

 � ا�	�ت �وى ا��	�ه /��ل و$���� /���� ، و�ا#ب أو �ن +����� ، و�ذ�ك , ���2 

 	�ض ا#���ن � ����-ل ھذه ا����� ���طر ا#	وان $�2 ا�ط�ل ��طرة /�

  .و�ظ�ر $�دھ�� 3��$ 
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 ��,ت أ"رى أن �0ور ا�    #	و�ن 	�E-م �ن +رھ��� ��ط�ل �&����� و�+��� �رى 

�ران  3�$	Lظ��ر ا��ب ا�0د�د �3 و	ز��دة ا�����ظ� $��3 و	�����ھل ا�0د�د ��3 +�

ھ��ك أ�	�ب +-�رة �د�9 ا#	و�ن إ�2 �	ذ ا�ط�ل ، و�+ن أ+-رھ�� �0و$� $دم 

 �)�� ��  .�:&��� إ������� و�+����� �����ة ا�زو&�� �+�

��وك ا��راھق دا(�� أ-�را "ط�رة ��و , ��0ر �+ون أ-�ر ا�+ره  �ا#	وي 

 ا�	�ت ، و, ���ط�9 إر:�ء ��&��3 ا#"رى ، أ�� ��و+3 �����ل أن �	�#�ن 

�+ون �Bر إ&���$ و���وب 	>$راض +���&وم ا���طرف وا�+ذب وا��ر/� 

 أ-�ر 	�/�� طوال ����3 ، و��ول أ�د $����ء وا�0رود وا���وة ور	�� "�ق ا�+ره 

دا(�� أن ��وق ا��راھق $�2 ا��+�ف �����ة وذ�ك أن ا�+ره ���ط�9 : " ا���س 

�3 و��ز�ق ��وه �  ) " .أ��ه ( 	���:�ء $�2 �0وره 	�#�ن و��ط�م -��3 	�

إن $Aج ا��راھ��ن ا�ذ�ن $��وا +رھ� 0د�دا ��ن أ��ب ا#�ور ، و/د ظ�ر أن 

�&Aت & �  .را(م ا#�داث $دد +	�را ���م �ر�+ب &را(م ��&ل 

�رة ا���	ذة ھ 	��ط	9 ا#�رة  :ا<)رة ا��"��� ا�را��2  -Q� ��	رة ا�����( إن ا#

 ھذه ا#�رة ���ل ا��راھق ��ز�� ) ا���	�� � ، 3�� �	Bا�را:�� $ن ا��راھق ا�را

 &و �ن ا��واطف ا���رة ، و/د دل ا�	�ث $�2 أن ا#	و�ن ا��ذ�ن �ھ��� و���و 

 	�وت ��ود ���� ا��) ���	Aن ( � راھق و�رB	�ن ��3 �+و��ن $�2 ا���وم /د �0> 

) ا��	ول ( ا�ذي درس أ-�ر " ���و�د " ا��ب وا��طف وا������� ا����� ، و��ول 

 ا�0"��� �أن ا��واط��ن ا������ن ور&�ل ا���م ا������ن وا�ط�	�ن ، " 

وا#	و�ن وا����ل ا������ن وا#زواج ا������ن وا�زو&�ت ا������ت ، 

  .ا������ن �>�ون �ن ا#�ر ا�� ��	ل ا#ط��ل و�رBب ���م 

  ) 177، ص  �1986!�د �&ط�% ز�دان ، ( 

 &��9  ) :ا<و�و�راط�� ( ا<)رة ا��)��دة  -�إذا ��طر ا#	وان $�2 ا��راھق 

 ا����م 	�� �&ب أن ��وم ھو 	3 ، � &��9 �را�ل ا���و و��ب 3�$ �ا#و/�ت و

 +ل $�ل �ن أ3���$ ، �3�L ��0ر إذ ذاك 	��(�ت ا�	�ت ا����	د و/د �و��+�� 
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���م ا#	وان 	�,	ن و��	��3 و�+���� �:طرا�3 إ�2 ":وع دا(م ��ر�	� #���� 

�دان أن ذ�ك �ن �����3 وا�وا�د ا�ذي ���طر $�2 ا	�3 وھو ط�ل +ل ھذه ���

 أ�رة ���	دة ���ر ����ل ا	�3 +�� +�ن أ	واه ��3 /د �0> �ا���طرة , 	د ھو �

 3�A����.  

 �-ل ھذه ا�	�(� ذوي ��وك ��ن ، ��ذ	�ن ، �/د �+ون ا#ط��ل ا�ذ�ن ��0>ون 

 �وا/ف ���	دة � ا�	�ت أو � ھ�د(�ن ����-�� ، و�+��م $�د�� ��	�ون 

 ا����9 	0ء �ن ا��ر�� , �ظ�رون ا���دادا �����9 ��ر��� ا��راھ�� و�>"ذون 

	�� #ن أ�ر��م �م ��ودھم اE$���د $�2 ا���س و�ذ�ك �راھم ��0رون 	����ص 

واEر�	�ك و���ل /��دھم إ�2 �	ل ا�ظAم �ن /	ل ر���ء ا��وء ، و��ن �&د 	�ن 

�داث +-�را �ن ا#ط��ل ا�ذ�ن &�ءوا �ن أ�ر ���	دة ����9 ���� �&ر� ا#

 ��ظم ا#���ن 	�+��� إ&���$�� �ر�و/� و	���0 �و��� و-���� &�دة �  .ا#	وان 

 ھذه ا����� �رى ا#	و�ن ���	��ن  :ا<)رة ا��)ر$� $� ا�!�"ظ ��% ا��راھق  -�

 ا������ 	3 ،  إ��	�ھ� 0د�دا إ�2 ا,	ن� و�	��*�ن � +-�ر �ن ا#���ن ��ر��ن �و

  ��	ل ا��*�رات ا��� إظ��ر ا��ب �3 -م , �رB	�ن �ا����ھل ��3 و�	��*�ن 

 �ر��� أد�2 �ن � �������Eءه �ن و&�� �ظرھ�� ا��	و,ن ���� 	�� ��وه �<� 

 3�A���� ���	 ط�� ��وه ، �Lذا د"ل �ر��� ا�ط�و�� ا���و� ��*�	� ا��ر��� ا��

 �ر��� +�� � C	�و��3 ا#و�2 �� أ�+��م ذ�ك ، وإذا أ� �را�ل ط�+�ن ����ل 

ا��راھ�� �	-� ��ظران إ��3 +�� ��ظران إ�2 �	 �*�ر و�راھ�� ,�ط���ن ا���+�ر 

 أ�3 أ�	C ����ج إ�2 0ء �ن ا��ر�� ، إ���� �ر�دان ا�د��ع $�3 و�ل �3�+�0 �

 ) 179، ص  �1986دان ، �!�د �&ط�% ز(  .و����ر ����3 $�2 ا�دوام 

 ا�����ظ� $���م ���ب �أد�� +-�را $�2 أن ا��راھ��ن ا�ذ�ن ��رف أ	�(�م 

 ���	ل �����م ، إن ا�����ظ� ا�0د�دة $�2 ا��راھق ھ� �$���م &دا ا��&�ح 

	��ط	9 �وع �ن ا���طرة ، وا��راھق ا�ذي ���ل ھذه ا�����ظ� ا�0د�دة ����3 ا�-�� 
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���Eط ا	س و:��ر�� ا��در�ب $�2 ھ���ن ا�����ن ، +�� 	��� 3� C�� ل #�3 �م�

 ��وه ، و/د �  أ�3 ���ل إ�2 ا�Eطواء وا���رب �ن ا���ؤو��� وا�"وف �ن ا���دم 

 �� ا�:��ف 	��$���&E3 ا� ا��در�� #�3 ��وض �ن �+����رز �&��� &�دا 

ا#���� و���  ، و�+�3 , �+ون إ, ط��	� ����را ذو �ظ :(�ل �نواE&���د 

ا����� ، و$�د�� ���ر را0دا , 	د �ن أن ��0ر 	����ص و$دم ا�&دارة و$دم 

 �&�	�� ��0+ل ا����ة � J:رف ا�0"ص ا����رف +�� ���ا��درة $�2 ا��.  

�ن أھم �ظ�ھر ا�	�ت ا�د���راط ھو إ$�راف ا#	و�ن ��3  :ا<)رة ا�د���راط��  -

	>ن أط����� أ0"�ص �"��ف 	�:�م $ن ا�	�ض ا#"ر وأن +A ���م ���و ��و 

ا�ر0د و��و �ر��� �ن ا���ر ���+ن ���� �ن ���ل ا���ؤو��� +���� ، إن ھذ�ن 

  �و:و$�� ا#	و�ن ��	�ن أط������ �	� &�� و�+���� ���ط���ن ا��ظر إ���م �ظرة 

�0روع ���و� ����م ��3 ا�ط�ل أ�3 �ط��ب 		�ض ا�وا&	�ت 	�L�ظ�م إن ا#�رة 

��م �����ون أن �Q	و�ن ��و/� وإ����زات و�0�$ � و	L�"�ذ 	�ض ا��رارات 	>�

 �-ل ھذا ا�	�ت أن �+و�وا �و:9 ��������0 "��� 	��� و, ���ظر ا#ط��ل 

 ا�	�ت ا�د���راط #ن ا�E�	�ه ا�دا(م وا������ ا�����رة ، ���س +ل 0ء دا(م 

 و(�م و ����رار L	 و�����ط��ون ا���ش � , ��ا#�راد 	0"�����م ا��"��

��ت أو اE�طد��ت 	���م ، و�+ن ا�	�ت A�"Eدا �ن و/وع ا	م ��م و, �&�إ�

��رات طو��� �ن ا�ز�ن ، 	ل ����&��  �ا�د���راط , �	�C ��� أن �دوم و��0ش 

���� 	�����/�0 ا��ر��� ، و	روح ا����ون وا��دا/� و���/ب ا#ط��ل $�د�� و�ز

��(ون ا���رف و�����ون �و/9 ا����ب ا�ذي �����و�3 �.  

ھذا ا�	�ت 	�ت �:	وط ��وده ا��ظ�م و�	ذل ��3 ا�را0دون وا��راھ�ون &�ودھم 

 &��9 أ$����م ، ����9�ا�ط�ل ا�ذي  ������ظ� $�2 ا��ظ�م ا�ذا� وا���+�ر ا����م 

��� �راھ�� � �� ھذه ا�	�(� ا���ز��� 	�ظ أو�ر �ن ا��ظ ا�و�ط ���+�ف �+�� <0��

������ ا���دات ��+و�ن ا����� ا��رص �3 �و�ران إن وا�د�3 ورا0دا،�Eا   
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��$���&Eم  واBن ����3 +��� ، إن ھذ�ن ا�وا�د�ن ر�  ا�0طر ا�	�/���ده � ا��

�� را/�� إ&���$�� وإ/���د�� 	�ن ط	��ت ا��&��9 ��+ن أ���� /د , �+و��ن �ن ط	

  .أن ���$د ا��راھق $�2 إ���ء أ��س &�د ���واط�� ا������ وا�+��ءة اE/���د�� 

  ) 181، ص  �1986!�د �&ط�% ز�دان ، ( 
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  : ا�5;&� 

 �0+�ل +ل �ن أھم �را�ل ا���و ا�� ��ر 	�� ا��رد و��� �>-�ر 	��? ���	ر ا��راھ�� �

0"��� ، و����ز ھذه ا��ر��� 	��ل ا��راھق إ�2 ا���رر +�� ��0+ل �د�3 إ�&�ھ�ت ��و 

 ��3 ��ب /در�3 ا�"��� $�2 ا��+�ف وا���و و�دى ا��وا�ق ا����ا���زل ا�ذي ���ش 

ا�ذي ��0ر 	3 ��و ذا�3 ، ����راھق ����ج إ�2 ���ط ��وده &و ��+و�و& �A(م 

����ظروف ا���	� ا�� �����0 �ن إ:طرا	�ت و�را$�ت و$A/�ت إ&���$��  ، ����

 �� �واز�3 ا���              .دا"��� و+ذا $دم ���م ا����ط ا���(� �ؤدي 	3 إ�2 إ"�Aل 



  .ا�راھ�
 : ا�	�ل ا�را�� 

 .����د  -

 .��ر�ف ا��راھ��  -1

 .��د�د ا��راھ��  -2

 .�راد��ت ا��راھ��  -3

 .���� ا��راھ��  -4

 .��ر�ف ��ض ا�����ء ���راھ��  -5

 .أ���ط ا��راھ��  -6

 .��و ا�ذات و���و��� �� �ر��� ا��راھ��  -7

 .ا��ظ�ھر ا ������� ���راھق  -8

 .ا��راھ�� �� ا�$زا"ر  -9

 .ا��راھ�� وأز����� &را%�ت - 10

  .ا��راھق وا()رة - 11    

  .ا�وظ��� ا���)�� ����زل - 12    

  .أ�واع ا(,ر وأ,ر ذ�ك %�� ا��راھق  - 13    

 ا�.���� -



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را��ا���ل ا�  




	�سا���ل ا�  :�� . ا�راءات ا����


	�� ا���ث -1 . 

 . أدوات ا���ث -2

  .ا�
��ظ� ا����د��  -2-1

  .ا�
����� ا����د��  -2-2

  .ا�����رات ا�	����  -2-3

 .ا����ت ا�
درو��  -3


��ن ا���ث  -4. 

 . �و��ت ا���ث  -5
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	�� ا���ث  -1 : 

�ث �و�وع �� ، � �د �ن إ���دام أدوا�� ا���� �� و	ق �� ����ب � �"�ل ا� روع 	

����ر �وء ا��وا�ق ا����� " ط��$�� وأ�$�ده ، وھذا �� ا��$�� �ن �#ل ���و�� �و�وع 

  "ا�� �� �دى ا�
راھق ��� ا�	���ر ���ھذا �� إ��د,+ إ����ري �طر�( درا� ا�

��ث أ��1 ����ن �0/ �$.و��ت  ا��� �$��ر ا4ھم 	� ��0/ ا�درا��ت ا�2���.23

��6.� ��و�وع ا�درا� وإ ����2� ا���ددة �.  

  �ن �.وك 	رد �� أو ��0,���,  �در0���   ذات ط��$��� ( إن درا� ا�.8�,  

 #9�  ) ���0/ ، أو 9(�	���وذ�ك �#ل 	�رة ز��� طو�. ، و�ط.ق ,.+ درا� ا�

 ، ,�د�� ��دث 	� �ؤ���ت  ��Clinical observationط.> ا��#�ظ�ت ا�2���.23

 ,ن ��>  �(وم ��زو�د ا�$.��ء ��$.و��ت �و9و"��� ا�$(.� أو ا�ط�� 	درا� ا��ا��

 �   ) 76، ص  2000دا��دوف ، �	دال ( . ا��.وك ا����3

 ��� ��ن ا��#�ظ وا��(��. ا�$��د� ��6> ا���0ل �.���.� �و"د �0$ت 	� درا��

 ���  .�.�$��ر ,ن 2ل �� �

 :أدوات ا���ث  -2

ا��#�ظ ا�$��د� ھ� � �ھدة ا��.وك ��2 ��دث 	� ا�وا"/ ، و����ول : ا�
(�ظ'  -2-1

 �1�� ����0� ، ا��.�س ، أ�.وب ا�2#م ا��ظ1ر ا: 0وا�ب ,دة �ن ا� ����

 2� �2ون ,.�� أن ...وا�0��3��ت ا��ر�2 وا���$6�3 إ�A ، و�(��� ,.+ ا��#�ظ

   ) 17، ص  1998-
�ل �-داش و را�ف رزق * ، ( . ���ف ����#�ظ

إ����ر ا�8�$. وإ����ر �16م ا��و�وع : ���C��ر�ن إ�(�ط��ن ھ��  و�د,م ا��#�ظ

T.A.T  �8�2بD� أ�ر وھو إ����ر ��ك �وإ����ري ھذا �0ء �ظرا  BDIوإ����ر �و�و,

9� ���0وا�ب ا����6 ا��� �(���1 ھذه ا��3��رات �  .��#ؤم �و�وع �
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��ث ��دث 	� ا��(��. �(�ء : ا�
.���' ا����د�'  -2-2 ، � 2ل ا��(��. ا�$��د� ا����4

��1 د������2 و�10 �و0� ��ن ��ن ا�����6� وا��6�وص ، ��2 أ��1 ,#"�  إ���0,�

ا��ر د وا�$��ل 	� 0و ��6� أ�ن ��وده ا�9( ا�����د� ��ن ا�طر	�ن �1دف �0/ 

  .ا��$.و��ت و�ن أ0ل �ل � 2. ، و��م �ن �#��1 ا����ؤل ,ن أ�ور �راد �$ر	��1 


�ر �/وش ، ( �  )   40، ص  1984

  :ا�/���رات ا�	��0'  -2-3

�' إ/���ر ا���  - أ:  ��� .� ��01 �ط��(� ��م ر�م ا�8�$. ھو إ����ر إ�(�ط�� ،

و	ق �(د�م ور" ����ء و".م ر��ص ، و�0.س ا��ر�ض أ��م ط�و� ����ب "���� 

 ، ��2 ��2ن �(د�م أ"#م �.و� ، 9م �ط.ب ��� أن ���+ �2ون 	� و�$� �ر�

، أو أر�م �� � �ء �ن  ���ل ,�8. وإر���1 ���: " �ر�م ��� ,�8. ، أو �(ول �� 

، و�$د ا�1��3ء �ن ا�ر�م �0ري �ورا �/ ا��ر�ض �1دف إ�+ 	1م " ,�8.�ك 

إن ر��ك �0د ���1 ��2ت "�� أو �و,� ا�ر�م ، : " ا�ر�م ، 	� ا��دا� �(ول �� 

2� ��� ��ذا �0ري 	� ا�ر�م : " 9م �(ول �� � " .ھذه ا�8�$. ا��� ر����1 أ

   :ا����� 9م �طرح ا8�4.

 أ�ن ھم و��ذا �6$.ون ؟ -

 .ر"م ا4	راد ��ب ا��ر��ب ا�ذي إ��$�� �ر��1م  -

 �2ل وا�د ��1م ,�ن ��� دوره ، ��� ، و��0�  -������. 

  :و����ف أ�8. أ�رى ��0/  رو��ت أ92ر 

 �ن ھو أ�طف وا�د 	�1م ؟ -

  �ن ھو أ"ل �طف ��1م ؟ -

 �ن ھو أ�$د وا�د 	�1م ؟ -

 �ن ھو أ"ل �$�دة 	�1م ؟ -
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  �$د ا�03� �ط.ب ��� ���ذا ؟ 

  �ن ��6ل 	� ا�8�$. ؟: و���ف ا��ؤال ا��4ر 

 �ط.ب �ن ا��ر�ض إذا �2ن ���وط� �ن ر��� ؟ وإذا �م �2ن ��ذا �ر�د ��,�د ���1 ا�

  أن ��Jر 	� ر��ك ؟

و�ن �#ل ا��6��3ر ��2ن أن �ط./ ,.+ �$.و� "د أ��6ھ� �.��.�ل ، ��دأ أو� ��دو�ن 

�.�ل ر�م إ�0��ت � �ا�6رد ، ھذه ا�03��ت ھ� ا��� ���,د�� ,.+ 	1م ا�ر�م ، و�ر2ز 	

ا� 2ل و���ون ا�ر�م ���و�/ �ذ�ك إ�+ ��.�.� ��ن : ا�8�$. ,.+ �(ط��ن ھ����ن ھ�� 

  :9#ث ���و��ت 

-  � .ا����وى ا�����

-   .���وى ا������ت ا��2و���

 .���وى ا����وى  -

  ) BDI: ( إ����ر ��ك ��8�2Dب    -  ب

 وا��� �$رف )  �8�2D�)Beck de pression inventoryب " ��ك " "��8

أرون " و"د أ,د ھذا ا��(��س 	� ا�4ل ا�ط��ب ا���6� ا�4ر�2� "  BDI" إ����را 

، ��2ون 	� ا�4ل  1961و� ر 4ول �رة ,�م )  A Beck et al" ( ��ك وأ�رون 

��0و, �ن ا4,راض ، 2ل ��0و, �ن أر�/ ,��رات ، ��ف ا4,راض  �21ن 

 �  ا��زن ، ا�� �ؤم : ��6 ��در0 �ن أ".�1  دة ,.+ أ92رھ�  دة وھذه ا4,راض ھ

�1م ا3���س ���6 ل ، ,دم ا�ر�� ، ا� $ور ���ذ�ب ، �و"/ ا�$(�ب ، �(ت ا�ذات ، إ�

ا�ذات ، ا4	�2ر ا��3��ر� ، ا���2ء ، �دة ا�ط�/ ، ا��3��ب ا���03,� ، ا��ردد ,.+ 

��Jر 	� �ورة ا�ذات ، �$و� ا�$�ل ، ا4رق ، �ر, ا��$ب ، 	(دان ا�وزن ، 

  ا��دن ، 	(دان ا� 1وة ا����0�  .ا�J �3ل ��
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��0و, �ن  �0�18و, �ن ا4,راض إ�+  ����C�21ر " ��ك " و�$دھ� "�م 

ا4,راض ، ��2ون �ن 9#ث ,��رات �و�ف ا� $ور ، و����ن ,ددا �ن أ,راض 

 و�ز�� ��دي �Cدراج ���و��ت .0�ا�8�23ب ، و"�م ��$ر���1 2ل �ن �ظ�م أ�و 

 �  :ا�8�23ب وا��� ��9.ت �4�2

 '
�2 �  "��ك " 	��


��وى ا�-��ب  در�5ت ا�-��ب  

  ط��$�  9 – �0ن 

  ��ل ��و ا�8�23ب  18 – �10ن 

  إ�8�2ب  27 – �19ن 

  إ�8�2ب  د�د  36 – �28ن 

  

  ���0ر 	��� إ/���ر ��ك) :  01( ا�5دول ر2م 

ا��زن ، ا�� �ؤم ، ,دم ا�ر�� ، ا� $ور ���ذ�ب ، ��� : أ,را�� 	� ا�4� و��9.ت 

 ، ��$و� ا�4ل ، �وم وإ��1م ا�ذات ، أ	�2ر إ����ر� وا���2ء ، ا��3��ب ا���03,

إ���ذ ا�(رار ، ��Jر ا��ورة ا����0 ، �$و� ا�$�ل ، ا4رق ، �ر, ا��$ب ، 	(دان 

   .ا� �1 ، 	(دان ا�وزن ، ا�J �3ل ����0م ، ا�ر<� ا����0

 أ�د �#��ذه �ورة ����رة �.�(��س ��2ون " ��ك " إ���راج  1972و	� ,�م �$��

  .��0و, 	(ط �ن ا4,راض ا����(  �13ن 
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  : أھ
�' ا�
.��س 

 "د �م إ����ر ھذا ا��(��س �ظرا ����$� ����8ص ا��(��س ا��0د �(��س ا�8�23ب �(�ر�

�/ <�ره �ن ا��(���س ا�4رى أو �ن ��ث در0 ا���3ق ا��$��ر� و"در�� ,.+ ا����ز 

  و��� � $ر �� دا�.�� ، و�م �$ر��� 4ول �رة �����.�  2�1981 ف ��� ا�ط��$ ا����6

وإ���دم �$د ذ�ك ,.+ �ط�ق وا�/ 	� ا��#د " <ر�ب ,�د ا���6ح <ر�ب " �ن "�ل 

   .ا�$ر��

� �دا� ��0و,  �8�2D�18ب ل " ��ك " و"د �م إ����ر �(��س 	 �وذ�ك �ظرا ��و	ره �

 ���درا��� ا���دا�� ، و�2ن ا	�ل 3��وا8� ,.+ 9#ث ��0و,�ت ، ��� ����+ �.

 ا���26ر وا��3��ر ���$ن  إ����ر وا�د �ن 9#9����د� �ن أر�$ ، وھذا �� ��1ل �.

   .دون �0ر أو �Lم ، وا����3ر �2ون �طر�( <�ر ��.و و��ط(�

 8��
���� :  

,��رات ��ف ا4,راض  �0�3و, �ن ا4,راض 2ل ��0و, ��2ون �ن  �18و0د 

 2إ�+  0ر0 �ن �طر�( ��در0 �ن أ".�1  دة إ�+ أ92رھ�  دة ، و�$ط� در�0ت ��د

 �.� ��2   :در0

0- .............. 

1- .............. 

2- ............. 

وذ�ك ��ب در0 و��16 �.$رض ، و�ط.ب �ن ا��6�وص أن ��/ دا8رة �ول ر"م 

   0ا��� ����رھ� �ن ا��دا8ل ا�9#9 �واء ��2ت )  2( ، إ��9ن )  1( ، وا�د )  0( ا�$��رة 
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��ث �2ون ا�$��ر 2أو  1أو � ، ��� �ة ��ف �طر�( أ	�ل �����1 �#ل ا�4�وع ا����

� ذ�ك ا��وم ا�ذي ��0ب 	�� ا��6�و� ,ن ھذه ا�$��رة 	.  

ا���ول ,.+ ا�در�0ت ا���م �2ل �6�وص ,ن طر�ق �0/ ا4ر"�م ا�����9 , رة و��م 

ا��� و�/ ,.��1 ا��6�وص دوا8ر ، 	���ل ,.+ ا�در0 ا���م �2ل �6�وص ، و�1ذا 

أ"�+ در�0ت (  36و ) � �و0د إ�8�2ب (  0ر0 2ل �6�وص �ظر�� ��ن ��راوح د

  ) .ا�8�23ب 

 و�ز�� ��دي : "��8 ��ك �و�ف ا� $ور .0�  .�$ر�ب �ظ�م أ�و 

  ) أ ( 

 .� أ $ر ����زن دون ��ب  -0

1-  ����� .أ $ر ����زن وا�8�23ب أ

  .أ�� �82ب و�ز�ن طوال ا�و"ت  -2

  ) ب ( 

 .أ�� ��ت �� ���8 ,�دة  -0

 .�� �8م أ�����  أ�� -1

 .أ�� �� �8م دا��8  -2

  )ت ( 

 .أ�� � أ $ر ����0ر وا��Lم  -0

1-  ����� .أ $ر ����زن وا�8�23ب أ

 .أ�� �82ب و�ز�ن طوال ا�و"ت  -2
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  ) ث ( 

 .� أ $ر ���ذ�ب إ� ��درا  -0

 .أ $ر ��93م وا�ذ�ب ��92را  -1

2-  ���ط� ��د9ت 	 �� ��ؤول ,ن 2ل ا�ذ�وب ا����L� أ $ر. 

  ) ج (  

 .أ $ر ���� أ�ل 	� ا�و"ت ا����ر �  -0

1-  ����� .أ $ر ���� ا�4ل 	� دا�.� أ

 .� أ�ب ��6� وأ �8ز ���1  -2

  ) ح ( 

 .أ�� ��ت أ�وأ �ن أي إ���ن أ�ر  -0

 .أ�وم ��6� ,.+ أ�ط�8� �92را  -1

 .أ�ت ��6� وأ�و��1 ,.+ 2ل  �ء ,�دي �دث  -2

  ) خ ( 

0-  � .��س ,�دي أي ��26ر 	� إ�داء ��6

 .�3ذاء ��6� و��2� � أ�6ذھ� �دي أ	�2ر  -1

 .�دي �طط �2� أ���ر  -2

  ) د ( 

 .أ�� أ�2� ,�دة  -0

 .أ�� ا4ن أ�2� أ92ر �ن ا����ق  -1

 .أ�� أ�2� طوال ا�و"ت  -2
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  ) ذ ( 

 .�م أ	(د إھ����� ���4ر�ن  -0

 .أ�� ا4ن أ"ل ا3ھ���م ���4ر�ن  -1

 .	(دت �$ظم ر<��� وإھ����� ���4ر�ن  -2

  ) ر ( 

 ."رارا�� ��1و� أ��2ن �ن إ���ذ  -0

 .أ��ول أن أ��0ب أو أ��.ص �ن أي "رار  -1

� إ���ذ أي "رار  -2	 )8�	  .أ0د �$و�

  ) ز ( 

 .إن �ظ1ري ��س أ�وأ �ن ا����ق   -0

 .أ�دو أ2�ر �ن ��� و<�ر 0ذاب  -1

 .أ $ر ان  2.� "��> و�ظ1ري 2ر��  -2

  ) س ( 

 .أ��2ن �ن أداء ,�.� ��2 �2ت ���(�  -0

2� أ�د -1 � .أ �$�ل �� أ���ج إ�+ 10د إ��	

 .أ�� � أ,�ل � 2ل �0د ����2�ق  -2

  ) ش ( 

 .أ��2ن �ن ا��وم � 2ل �0د  -0

1-  �� .أ $ر ����$ب ,�د�� أ���(ظ ���

� ا�$ودة إ�+ ا��وم  -2	  .أ���(ظ �ن ا��وم ��2را 0دا ، وأ0د �$و�
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  ) ص ( 

 .� أ $ر ����$ب أ92ر �ن ا��$��د  -0

1-   .أ $ر ����$ب ��1و�

 .أ�$ب �ن ,�ل أي  �ء  -2

  ) ض ( 

0-  ��1� �.ط$�م إ,���د� . 

��1� �.ط$�م ���ت �0دة  -1 . 

��1� �.ط$�م ��8 0دا  -2 . 

  ) ط ( 

� ا4و� ا��4رة  -0	 � .�م أ	(د وز�

1-  � .	(دت ".�# �ن وز�

 .�(ص وز�� � 2ل �.�وظ 	� ا4و� ا��4رة  -2

  ) ظ ( 

� أ92ر �ن إ,���دي  -0�� .4ھ�م ��

 .أ,��� �ن ا���3ك و�وء ا��1م  -1

� وأو�0,� ���1ك  -2��L� �26ر����. 

  ) ع ( 

0-   .�م أ��ظ أي ���Jر 	� ر<��� ا����0

 .ر<��� ا����0 أ"ل ��� ��2ت ,.��  -1

 .ر<��� ا����0 أ"ل ��92ر �ن ا����ق  -2
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  )  T.A.T: ( إ/���ر ��0م ا�
و;وع  -ج

6�وص ����$��ر ,ن � �,ره و����0� و�وا	زه �.� <��� ھو أ�د ا��3��رات ا�3(�ط�

�ر� و�دون ر"�� دا�.� وإھ�� ������.  

 ��9ل أ ���� �ن أ��0س ���.6 و	� و�$��ت  2��31ون ھذا ا��3��ر �ن ��و

 �	  ، وھذه ا�.و��ت �د��1 ���وى ظ�ھر�� ���9ل 	� ا�$���ر ا���د� ا������������

 �ن ��ورات و� �,ر ، ��2� ، وا����وى ا���ط�� ���9ل 	��� ��وى �� ا�.و�ان  ا�.و

وأ�رى ��.> �.ر�0ل وا����ء وھ��ك ھ��ك �ن ا�.و��ت �ن ��.> �.���6ت و�.����ن 

  .�ن ���$�ل �/ 2ل ا��04س 

 '�
  : ا�����

,.�ك أن ��ظر 	� ا��ورة و���ن ��ذا ��دث 	��1 ����� �2ف : ھذا ا��3��ر �(وة ا����ل 

، و��م ��.�ل 2ل "�  �دأ ھذا ا���ظر و�2ف ���1� و�� ھو  $ور ا4	راد ا��و0ود�ن 	��

   :و	ق ا��(�ط ا�����

-   .ا�26رة ا����4

 .ا��طل  -

�و أ���ب ا��.ط ا4�و� أو �ن ��وب ,�1م أو ا����0/  -�  .ا�0�3ھ�ت ا����6

 ، ,داوة ، �دا" : ا� ����ت ا�د��. ، وا���ث ,ن دورھ�  -���.... 

-  ) .<�ر �و0ودة 	� ا��ور ��2� �د��10 (  ا4 ��ء ا�د��.

-  � ا��ور ��2� � �د��10 ( ا4 ��ء ا���ذو		 � ) .ھ

 .�و�0� ا��وم  -

 .أ�واع ا��راع  -

 .ا�0ر�� وا�$(�ب  -

�و ا��طل  -� � .ا�0�3ه ا���6
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-  �و ا�ر<��ت ا3,�دا�8 أو ا����0�  .,#"�ت ا�(�ود ا����6

-  ��1 ا�(� ( ���O8 ا�(��. ( 

 .��ط إ ��ع ا����0ت  -

�1 أو � �را�ط�1 ، �����1 أو <�ر ذ�ك ، 9م ��2� ���O ا�(� �ن ��ث �را�ط -

 � �/ ا����6ر ا��8�1���� �2ل .�.� .�.�ص �

    : ا���>ت ا�
درو�'  -3

 ا4و�+  •���  17	��ة ��.P �ن ا�$�ر : ا���. 

•   ا����9���  16	�P.�� + �ن ا�$�ر : ا���. 

•   ا�9��9���  18	��ة ��.P �ن ا�$�ر : ا���. 

- �  .��ت ����ز ����وا��6ت ا��� أ"�ت �ن أ�1.0 ا�درا� و2ل ھذه ا�

 .ھذه ا����ت أ���ت ���1�Cر ,��� 2ل  -

 .2ل ھذه ا����ت �$��� �ن � �2ل ا����ة ا�4ر� و�وء ا��وا	ق  -


-�ن ا�درا�'  -4: 


-�ن إ5راء ا���ث   - أ� �	�-
 :ا���د�د ا�

 �	  ا��3$��0ت �(د "�ت ��ط��ق ا�درا��.�� �	 �ا��ؤ�� ا��3 �8�6 ���دي ,.

��وي ,.+ "���ن � � ، و"�م ا��3$��0ت ا�ط�� ا�ذي : ا����"�م ا��3$��0ت ا�0را

وا�د ���ص  رواق�2ن �����د�د ��2ن إ0راء �ر��� ، وھذا ا��4ر ��2ون �ن 

  . ����.ف أ,��رھم�.�ر�+ ا�ذ�ن 
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 :ا��-و�ن ا��	��    - ب

 �د�.�ن �.��.�  

                                           �(��.ك ��2ب ا�8���4 ا����6

  ��2ب ا�ط��ب ا�$�م                        ا�
د/ل ا<ول 

  <ر	��ن �.��ر�ض                                    

  

��وي <ر	 وا�$ �D �(��.ك           � �  ) ر�0ل ���ء ( �ر�ر ���.ط  ��16 �6ء وا��

  

  ��2��ن �Qط��ء ا��$���0ن             ا�
د/ل ا���	�

  

               ��2ب ا��2ر��ر�


 ��') :  03( ا�?-ل ر2م � �ا>����5>ت ���
ؤ��' ا��
و
�'  ���ن ا��-و�ن ا��	�

 ���  .ا���?�0�' ���دي 

 ���(�ل ���ت � ���9ل 	� ا��1�3رات ا�$��� ، ا��د���ن ، ���ت ا���..0$���

 �ا��3��ر ، أ�راض ا��Jط ا�د�وي ، ا4ز��ت ا�(.�� ، و�$ض ا����ت ��(+ 	

  .ا���� 6+ � 2ل دا8م 

  

  

  



 ا���اءات ا������:                                                   ا�
	� ا����� 

 

 72 

  :ھؤ�ء ا��ر�+ �2و�ون ��ت ا�ر,�� ا�ط�� وا��� ��2ون �ن ط�"م ��وي 

01 Médecins chefs 

03 Médecins généralistes   

 .ط��ب 	� إط�ر ا����ص  -

 .9#ث ��ر��ت  -

-   .,��ل ا��ظ�	

��  إ��9نر�0ل ا�4ن ,ددھم  -��� ��ث �$�ل أ�دھم 	� ا��6رة ا����دة �ن ا����9 ،

 .,�.��1 �دة ا��6رة ا�.�.� ا���"� ا�Rران ا���9ن��+ ا����� ���ءا ���دأ 


� �(�ظ ��� ا�
 ��'  -ج:  


ن �� - �  :ث ا��-و�ن ا��	�� ا���.���� � .���ط�/ ا�(ول أن ھ��ك ��ق 	

-  �	�
ر<م أن ا�8���4 ا������6 ا���وا0دة ھ��ك �(وم  :��
� �/ص ا�ط�2م ا�

�$�.�1 ,.+ أ�2ل و0� ، ��ث أ��1 �2ون ���رة 2.�� إ��د,+ ا�4ر ذ�ك إ� أن 

 ���د,� إ��	 أ�����8ن ������6�ن أ�ر�ن 4ن ھ��ك ط��$ و���ص ا���.

 ����ت ��ط.ب ����دة ���6 و��� �.ك ا����ت ا��� �2ون ���1رة �وا	د �و�� 

 �/ ا��ر�+ وھذا أ�� ا4ط��ء ���وا���ر��ن و2ل أ	راد ا�ط�"م �1م ,#"�ت 

  .�ن �#ل �#�ظ��� ا��و��  ا�����0��� 

  :ا��0رة ا�ز
	�' ا��� أ5ر�ت ���� ا�درا�' 

 2016 ��ي 02 ��+ 2016 أ	ر�ل �03ن ا��ر�ص 	�  ا����6دة���.ت ,.+ ��ر�> 

 ��ث ��2ت ,��رة ,ن درا�  . ا��ط#,�
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  .�ن �#ل ھذه ا�ز��رة ,.+ ا�ط�"م ا�$��ل و,.+ ا��2و�ن ا����8� �$ر	ت 

 �<ر	�1م ، ��ث ��د9ت �$1م ,ن طر�ق �$ر	ت ,.+ ا��ر�+ �ن �#ل ز��ر�� �1م 	

  .�(د�م ��6� وا��$ر�ف �دوري 

�م أ"دم �ر���0� أو ا�0دو� ا�ز��� ا��� �وف أ��$�1 إ� �$د إ��0د ا����ت ا��� ����ب 

9� ، و�2ن ذ�ك �  . 2016أ	ر�ل  �03ن �وم  ا��دءا�

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	�سا���ل ا�  
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 :ا�	��� ا�و�� 


� ا�و�� ���  : ا�

�
���
�  ��ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  


ت ا������   04/2016/ 03�
  د 45  ��
ء ���� ����� وأ�ذ ا���

  

 :ا������ت ا������  -1

�م �  .ح  :ا

  .أ���  :ا���س 

  .���  17 :ا��ن 

  ) .أم �ط�ل ( �ط���  :ا�	��� ا�د��� 

 !���وى ا�درا  .ا��
�"� أ�
�!  :ا�

 ��#  /. :ا�

 �$���  . 2016أ$ر�ل   02 :��ر�� ا�د�ول إ�� ا�

 ��'�ن ا�درا: ��%
  . ا��ؤ��� ا�"�و��� ا'�&��

 �$�����ب ا�د�ول إ�� ا�:  ��
  .���!  ا�*�
ر(
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� ا�(���� ���  : ا�

�
���
�  ��ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  

  د 45  ا��وا�ق ا�"
%��� وا��وا�ق ا������  04/04/2016

  

2-  ��
 :ا��وا�ق ا�+�*


�ت $! أ�رة �&و�ط� ا���&وى ، (�ث ا-ب �"�ل " ح " �Porteur  ��%
و�"ول �


 �"ل  5�3و�� �ن ��
 &�وم �دور ا��ر�! وا���ط� *�"� 
�
���ت وھذا � ��3
�أ$راد وأم 

3
�ت &&�م �"دم  

 و7 ��
$ون ا-ب ، ا�"��� �6 وا�د�*
 وإ�و&**��ا-��
ء ��
$ون 

�رة &��
ت �)
��  .ا�*دوء (�ث 3
�ت ھ�
ك �زا�
ت و

 ��
وو�د�ن ، (�ث &:&! ھ! $! ا��ر&�� ا�را�"� )  وا(دة �&زو��( إ�وة ، ��&�ن  ��4(

 
  .��ن إ�و&*

 :ا��وا�ق ا������  -3


 أ�*
 �م &�>ل �ن  17&��; �ن ا�"�ر " ح " �
���ت 3� �&3
��ط��� وأم �ط�ل ،  ، ���

 ��

 =�ر ��&�رة ، و7دة ا�(*&
�6 إ��*
 $! ��ت وا�د�*
 و(� 
��
��ل أي ��ل و&"�ش (

� ط�و�&*
 �م &3ن 3ذ�ك ، إذ 3
�ت &&�م �
�"دوا��� و(ب 3
�ت �
د�� إ7 أن �ر(�

 ��� 
*&

 و��و3*&
ا���طرة ، و3
�ت ��3رة ا�(ر�3 و(&� $! �ن �راھ�&*
 ���ت &�ر$

 
*�%
&� ��� 

 ا�ر ����� 

 وأ�
&ذ&**%
�6 أ�د� 

$� إ�� �وء ���&*@'
� ، 
*�
)

 
�ر �ن وا�د&*
 ، $���ت ا�(
�� ا�درا��� ��� أن أو��ت �ن ا�درا�� �ن طرف إ�و&*:�

 
*�
3ل �د�دة �6 إ�و&*
 و�
�� أ��  .$! ا���ت وإ��ر �ن ذ�ك 

 
�

ت �
ط��� �&"ددة و�"دھ
 &زو�ت �ن �
ب �م &3ن &"ر$B ، و3��� ��
3
�ت ��(

��� وذ�ك ��وا$�� �ن ا-ھل و�"د أن �ور�ت ���*
 ا�@>وط
ت  3�15�رھ
 ب 
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 إ7 أن ��ر&*
 ا�زو��� �م ا@طرت ھ! 3ذ�ك ���وا$�� ، و3*�
ن ھذا ا��
ب �د�ق �


3ل �ن �د�د �6 3ل أ$راد ��&دم و إ�&*ت �
�ط�ق و�
دت ا�(
�� إ�� ��ت أ��*
 �&�دأ ا�

 
*&�%
�.  


� ا�(��(� ���  : ا�

�
���
�  ��ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  

  د 50  &
ر�D ا��رض  05/04/2016

  

 :��ر�� ا�رض  -4

 ��

ت ا��(� ا���دة ر=م " ح " &�ول ا�(��� 
3
�ت �و�� و3
�ت &�دو ���* 
أن ���&*

 �&) E�
�ت �"دة &(
��ل و3
�ت &"
� 

%! $! إ(دى ا��د��ن �3�*�3
ن �د�*
 �3س  B�أ


وي وھذا �م �ؤ�ر $�*
 ��3را �  .���ت �ن طر�ق ا�"�ج ا��3



ت $! ��ت زو�*�
  و�3�*
 �"د ھذا &"ر@ت �"دة �د�� 
ا��
�ق وأ�@
 $! ��ت أ��*

 
�
 ، (�ث إزدادت ا�(
�� ����� وھذا *&7
��زاد �ن &و&رھ
 �&��� ����ق ا�دا%م و7 

 ��

 &3ره وإ��*
 و&�*
ل ���*
 @ر�
 دون ��ب ، 3ل ھذا أدى �*
 إ�� (�

 أ(�*�"�

  .ا'�*�
ر ود�و�*
 ا���&��� ا�ذي ��3ت �B ���� أ�
م 

�و�و�! ا��	
�ل  -5��  :ا�


� ا�را�+� ���  : ا�

�
���
�  ��ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  


%�� ا�(
�� ، : ا�&(��ل ا�����و�و�!   06/04/2016����

!�
�E ، ��وك ا�(�
ة ا��و"�  ا'&�
ل �6 ا�

  د 50
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��*�� ا�	���   - أ��: 

 .طو��� ، ���%� ا���م و��@
ء ا���رة  -

-  ، 

 &و(! �"دم ا�ر@*)��� ��%&3��6 (زن ظ
ھر ،  ����� 
 .�ظرا&*


 ، �ظ��� و�ر&��  -*� ��&"� .ا����س 

�ر@�ن ( ����� ا��3م ، &(ب ا�&(
ور �6 ا-�ر�ن دون &���ز  -� ) .ا-ط�
ء ، ا�

 :ا����ل 0 ا�+��/    - ب

�ن طرف ا�(
�� 3و�*
 &(ب ا�&(دث �6 ا-�ر�ن  
�%
$ 
3
ن �! &ر(�� 
*"�
ورت )& ،

و�3ن ��د �دا�� ا�(د�ث �ن أ�ورھ
 ا������ إ@طر�ت ���� و�دأت &�3! $:(��ت 


�ب (د�&�! ا�(
�� �ن �وا�ب ��
 ھ�%ت �*
 ا��و ا��
�د&! ، و�"د��
�� إ�� )� 
*�:�

 !&�*�
 �ر$&*
 ����! وإ�&ر$ت ��
 ، و3ذ�ك أ�رارھ
 دون &ردد و3
ن 3ل ھذا �"د*&
�)

– %
  .! ا����! أھ��� ا-��


وك ا�	��ة ا��و!  -ج�:  

 ��

$ظ� ��� ا��ظ
$� وا�&ر&�ب " ح " ا�()�3
�ت  ���&��  .(&� $! ا�

-  �� .�د�*
 إ@طرا�
ت $! ا��وم �6 ا'(�
س �
-رق  :3! 	���#� ا��و

-  !�
و'#� ا����:  
�رات ����� �6 ا��&�
ن ��ل زوا�*
<� 
3
�ت �د�*. 

-  ��

 ��ص � :ا�	��ة ا�+�*�
 $*! =�ر ھ
د%� و��ودھ
 �و أ�ري $�*&�%


�ن  ��
)�
�6 ا-م ، $ ��
��وء �
��زا�
ت وا�"��
ت ا�>�ر ا�ود�� ���@طرب 

�6 أ�B ا�&! �م &(�*
 وا�&! 3
�ت &ود أ�ذ ط��*
 ��وة  
��ل �
�ت $! ��ت زو�*


 �راع $! ��ت زو�*
 ، و��س ا��!ء $! ��ت ا�وا�د ، و&�ول *� ��

�! ا�(&�
�


 �ن ا�(��6 ا-خ ا-3�ر ، وأ ��
�6 إ�و&*
 3ذ�ك =�ر ود�� و� 

�� أن ���&*

��ت �و & 

 ر=م أ�**"�7 ��3ن ا�&�
ھم  
*�:� ��
أ�&*
 ا�3�رى ا��&زو�� $&�ول ا�(

 
*� ����
�� �د��� (��3
�ت �. 
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 ��
� ا������  :ا�

�
���
�  ��ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  


%�� ا���
ط ا����! : ا�&(��ل ا�����و�و�!   07/04/2016����

  ا��
�دي ا�(
�! ، (و��� ا-�راض

  د 45

 

��*�� ا����ط ا��$�! ا���5دي ا�	��!  -د��:  


ت �زا��� ��ن ا��رح وا�(زن  -���& 
 .�د�*

 .إ�طواء ���!  -

 .ا�&�
ؤم وا'3&%
ب و���� ا-�ل  -

-  ���
 .ا'�د$

  : 	و�
� ا�5راض  -ه


 و�دت $" ح " *�
%�� �>�رة ا�"دد ، �
�ت ط�و�� و�راھ�� �@طر�� ، &��ت &"��� !


ت �
ط��� ��3رة �3�*
 =�ر ��� 
3
�ت �د�* ، !�

 &رB&3 $! ا���� ا��
�"� أ�*�3�


 �دل ��� �دم إ�&�رارھ
 ا�"
ط�! ���� ا�"��
ت دون &��3ر ھ
د%� 
، ھ! إ�د$
��� $! إ�

�ن ا�وا�6  

و�� &*ر�*)��ن ا�ط�و�� و�
�� را�6 إ��  B&�

ن ا-�و�� ا�ذي ��و(ر


 �و(! إ�� إ�"دام ا�&�
ھم ��ن ���� ، ھذا 
"��ر(�� ا��راھ�� ا�&! &(&
ج إ�� �وع �ن ا�

 .ا�(
�� و ا-م 
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6-  ���
�ل ا�����رات ا��$	�: 

 ��
� ا���د���  :ا�

�
���
�  ��ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  

  د 55  ا�&�
ر ��ك وا�&�
ر ا�"
%��&ط��ق   10/04/2016

 


�ل إ����ر ا�+�*
�   - أ	�: 

��وى ا�����!  -
%�� $! ا��*� ا�"�و�� ��ور�� ، وھذا  :5
� ا�"�� ��

ء ر�م ا�(�


ص ا�ذ�ن �(��ون ��M� ل
���"3س ا���
ل ا�وا�6 ا�ذي &"��B ا�(
�� ، $*ذا ا�


 أ�*
 �دأت ا�ر�م �ن ا���
ر إ�� ا����ن وھذا �دل ��� (ر�3 &طور�� ���3را 3

، ��

���� ��&طور $! ����� ا�(� ��� 

 �"�ر أ�@�و&�دو �طوط  �
د�� ، 3

ا�ر�م �و�� و�
�"� وھذا د��ل ��� أ�*
 &�دي �دوا��� و�"�ر 3ذ�ك �ن �زوات 

 
���ز�� و�دوا��� و&(ر�ر �*
 ، و��(ظ أن ر�م ا-��
ص �
ء �(�م �>�ر 

  .و&���ص ا�ط�و(
ت �دى ا�(
�� �ؤ3د ��
 و�ود 3ف ����و7ت 

��وى ا�����ت ا��'و����  - �
5:  

%�� (����� ، وھذا �"�ر " ح " ��د ر��ت ���


 �"�ر �ن ���ن أن ��دأ ا��ذة وا�&�ر�ق ��ن ا�����ن ھو �ن طر�ق ا��"ر 

إ@طراب $! �ورة ا���د و@"ف ���! ، و��(ظ إ�&�$
 $! ر�م ا�وا�د�ن 

وو�ودھ
 �دى ا�وا�د�ن �دل ھذا ) ا�"�ن ، ا��م ، ا-�ف ، ا-ذن ( ور�م ا'�وة 

�N &"��ر �"وري $! ر�م ��� إ��� 
�"دام ا'&�
ل ��ن ا�وا�د�ن وا'�وة ، 3


 ��� إ��*
 ود��ل ��� *�

��3 �ده وھذا �دل ��� (�� 
*��
ا�(
�� وإ��*
 إ�� �

 B&�
� .ا'�&"داد �(
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��وى ا�	�وى  - �

 �دل ���  :5�
 و�ط ا�"
%�� ، وھذا *��� ��
ر��ت ا�(


�دة وا���
ج إ�� ا�&)& 
�ن ��ل أ�* B��&�� !�ط
� !�

�� وھ�
ك ��ل إ���)

 ���� 

 �ر(ت �B أن �د�*�
 و��� (�ب *��

 ور�م أ��*
 إ�� �*��' 
*3
��إ

 
*��

 و��ف إ�� �*�
 و��**��3س ا-�ر�ن ، و��(ظ �"د ��ل �(وھ
 $*و �&�*


م �ن طرف ا-م وا�&! �م &�
$� ��ن ا�(
�� وا-م وھذا �ظرا �"دم إھ&��و�! ا�

 
*�
��ت &��ن �! أ�*
 &3ن (�دا 3��را -���ن ��ل ا�$ ، 
*&��O� ��
 .أد�� ��
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  : إ����ر ��ك �8'�*�ب   - ب

  . �دول ���ن �&
%E إ�&�
ر ��ك ��� ا�(
�� ا-و�� ) :  02( ا��دول ر9م 

ون ا���د:  ا�در��  

  2  ا�(زن

  2  ا�&�
ؤم


  2  �دم ا�ر@

  1  ا��"ور �
�ذ�ب

  2  ���� ا-�ل

  2  �وم وإ&*
م ا�ذات

  2  أ3$
ر إ�&(
ر��

  1  ا��3
ء

!�
�  0  ا'��(
ب ا'�&

  1  �"و�� إ&�
ذ ا��رار

���  1  &>�ر ا��ورة ا���

  0  �"و�� ا�"�ل

  1  ا-رق 

  0  �ر�� ا�&"ب

  0  $�دان ا��*��

  1  $�دان ا�وزن

  2  ا'��>
ل �
���م

  0  ا�ر=�� ا������
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  20  ا�در�
ت ا��
م

  إ'�*�ب  ا�د;��

 


�ل �9*� ��ك   - ت	�: 

 ��
��  ���19 " ح " (��ت ا�(%
3در�� �
م ، و(�ب �دول ��&و�
ت ا'3&%
ب ��


ل ��
 ���ر إ�� أن ا�(
�� �د�*
 إ3&%
ب ، وإ�&�
دا  27 – 19��ك $*! &�(�ر $! ��

 ��%
��ن ��ود ا��
@�
�� &&�ف ��"ض أ�راض ا'3&%
ب &���ت $! ا�(زن إ�� )�
$ ،  

 

 ا��"ور �
�ذ�ب ، ���� ا-�ل ، �وم وإ&*
م ا�ذات ، �د�*�
ا�&�
ؤم ، �دم ا�ر@
 ، أ(�


�! ، &�ذر �د�*
 �"و�� إ&�
ذ �3
ء ، ��س �د�*
 إ��(
ب إ�&��
أ3$
ر إ�&(
ر�� ، &&��ز �

، ���
 &>�ر ا��ورة ا����
�ن  ا��رارات ، أ(� !�
��س �د�*
 �"و�� $! ا�"�ل ، &"

 ، 
*�ا-رق ، 7 &&"ب ��ر�� ، �م &��د �*�&*
 ، $�دت ا����ل �ن ا�وزن ، &��>ل ���

  .��س ھ�
ك ��ص $! ا�ر=�� ا������ 

 �����
� ��&م ا'�&�
ر $! ظروف ��دة (�ث إ�&�
�� ا�(
�� ���ود ا'�&�
ر 3
�ت ��*و

 
*�.  

 �
���  : ا����+� ا�

���
���
�  ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  

  د 55  &ط��ق ا�&�
ر &�*م ا��و@وع  11/04/2016

  


�ل إ����ر  -ج	�T.A.T :  

��3ل و7 �ر�د ا�درا�� وھو  : 01ا�
و	� ر9م  Bرذ ا�ذھن -ن �د�
� B�3� ل ��رأ�ط

 Bوداء �د�� 

 أن ا�د���3 
�  .��3ر $! ا���
م ��!ء 
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 وو���� و��>� �*�� و���ط� �(�ث &���ت ا�(
�� �����  :ا��	
�ل � 
���رة �و�


 ا������ ا�راھ�� ���*
 و�دأ&*
 �و�ف �طل ا���� *&�
��ل $! ا�ط�ل وأ��طت (&�ا�

 6��ل 

�� ا�ط�ل ا�ذي �و�د $! (
�� �رود ��ذھن ا�ذي &��ن (�ر&B $! �3��� ا�&")

B&%��.  

�ت �"B  ��ت ذاھ�� ��درا�� : 02ا�
و	� ر9م �
�ل &�3ر $! زو�*
 ا�ذي &�
و ا�رأة (


 ر���� وھو �ر�د ا�زواج �6 وا(دة �&(@رة *�-.  


  :ا��	
�ل � 
�"�دة �و� 

 وو���� ، أ��و�*
 ���ط و��*وم وأ(دا�*� 
��� ���رة �و�

�ن ا�ر�ز��  
  .و$�*
 �و�


 &�3! و&ذ3رت  : GF 03ا�
و	� ر9م *�"� 
�(ز�
 ��ت ��"ت ��ر أو رأت ��% 
%��

  .وھ! �%3�� 


ة  :ا��	
�ل &$ ��
��� ���رة و���� ، �
ءت �:��وب وا@N و���ط ، &�ف (

��دو�� و�%3�� .  

زوج �&�3م �6 زو�&B (�ث �
ل �*
 ��را �"�*
 &�دھش ، أو  : 6GF2ا�
و	� ر9م 

 B�
 وھ! &�وم �&���ز �3*�  .��ص �(ب $&
ة وھو ��3


 ، ( :ا��	
�ل � 
" ح " 
�� (وار ��ن ا�زوج وزو�&B ، و3ذ�ك &"�ر ��� ���رة �و�

�ن ���� �
ط��� ��ن $&� و$&
ة ، (�ث &&��ص دور ا��&
ة ا�&! &"د �ط�� ا���� ، وھ! 

  .&�دي �دم ا���� إ&�
ه ا���س ا-�ر 

7 &ر�د ا��3م أم &ر�د ا��3م �6 إ��&*
 ا��
ردة ا�ذھن وھذا �"�! أن ا���ت  : 7GFا�
و	� 

 ، 
*"� B� 3ر�& 
�
-م &ر�د إ�داء ا����(� '��&*
 �3ن ھذه ا-��رة &ر$ض ذ�ك ، -ن $

 
*�
 &راه أ�  .ا���ت &راه ھو ا��واب �3س 
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��� طو��� وو���� ور�ز�� �
ءت �:��وب وا@N ، $! ھذه ا��ورة  :ا��	
�ل 


 ��� ����� ا���ت ، (�ث �دأت �&��
ن (
�� ا-م �6 و�ف ھ�%�*��� ��
 أ��طت ا�(


 �ظ*ر إ�"دام ا�&�
ھم ��ن ا�(
�� وا-م �� 
*�
ر@� إ&�
ه أ"�  .ا���ت ا�&! �د�ت 


@�� وھ! &�3ر $! $"ل �!ء  : 8GFا�
و	� �
 ا�*�

ة &&ذ3ر أ�&$.  

��� ���رة ور�ز�� أ��و�*
 ���ط أ��طت ا�(
�� و@"�&*
 ا�راھ�� ���  :ا��	
�ل 

  .ا��ورة ، إ7 أ�*
 �م &*&م �3ل �وا�ب ا��ورة 

أم &�
�رت �6 إ��&*
 $�ر�ت ھذه ا-��رة �ن ا���ت أو أ�ت GF9 :  7ا�
و	� ر9م 

 
�ن ا���ت �3ن أ�&*
 &راھ
 و&��ر ��* ����&�  .&ر�د ا��3م �6 أ�&*
 ا�&! &ر�د ا��روج 

��� طو��� ، ر�ز�� ، �
ءت �:��وب ���ط ووا@N ، (�ث أ��طت ا�(
��  :ا��	
�ل 

  .س ��
 ھذه ا��ورة إ@طراب ا�"��� ��ن ا-م وا-�ت ���*
 ��� ����� ا���ت و&"3

��ص �ر�د أن �ر�! ����B أو ��ص �3&%ب �ر�د ا��"ود إ��  : 13Gا�
و	� ر9م 

 N3! ��&ر�� Nا��ط.  

��� ���رة و���� ور�ز�� ، (�ث أ��طت ا�(
�� ا������ ا�&! �د�*
  :ا��	
�ل 

�3&%ب �
� B&�و� 
�3 ، 

$� إ�� أن �د�B إ�طواء ���! أ3$
را إ�&(
ر�� ��� ���*@'
� ،

 B&)وس �و(ده أ�ن ��د را���� B�) ن ��ل�.  


 $!  : 17GFا�
و	� *���� !�
ء ، و&ر�د أن &ر��%زة �ن ا�(�
ة و&راھ
 ظ���
ة &$

�6 ا��(ر  
�ن ��ل (د��* 
*&
  .ا��(ر وھ! &&ذ3ر $! ذ3ر�


 و���� ور�ز�� ، (�ث &��ط��� ���رة  :ا��	
�ل � 

 ���  �و�*&���� ��

 ا�(*�$


�دة ، (�ث ر�زت ��
 إ�� ا�&"��ر وا�*&�
ا��&
ة ا�&! �د�*
 ���� أ�ل وأ3$
ر إ�&(
ر�� و(

 
*�
 و��**� 6�  .إ�� ا��(ر و:3�B ا���ص ا�ذي ��

  



 درا�� ا�	�ت      :                                                    
	دسا���� ا�

 

 87 

�6 إ��&*
 ا�&! أرادت أن &�&ل ���*
  : 18GFا�
و	� ر9م  B&�"$ 
� ��� ��  .أم �
د


  :ا��	
�ل ��
$� إ�� (
�� ا���ت @'

�� ا-م �) 
��� ���رة و���� ، (�ث &�ف ��

 ��

 ��ن ا-م وا�(�
 ا@طراب ا�"��� �� N@و�.  

��ر ���*/ إ����ر $�T.A.T  :  

ھ�
ك إر&�
ك 3��ر ��ن ا��ورة وا���� (�ث �
ءت  :إر���ط ا��ورة ������  -1

 ��

 ھو �دا�ل ا��و(
ت ، و�3ن ا��ورة ذا&�� إ7 أن ا�(��"ظم ا���ص �"�رة �


 دا�ل ا���� �
$! �"ض ا-(�
ن &�
ھ�ت ا�"د�د �ن ا��وا�ب و�دم و��*
 أ(�

8��ل ا��و(� ر�م GF  ت�ا�� 
 وأھ��ت ا-��
ء ا-�رى ، و3ذا، ا�&! و��ت $�*

�� ���ورة دون ذ3ر ا-�زاء  18GFا��و(� 
� 
، ا�&! أ�طت $�*
 و��

 
�ل �وا@�6 ا���ص ��� ���&*��ا��>�رة ا��
رزة $�*
 ، و�د ر3زت $! 


 أ��&&B ا��و(� �
 وھو *�
 &��� (�د ��� ا-�ت  7GFو  9GFا���%� �6 أ�3 ،

9�ن ��ل 3ذ�ك ا��و(� GF ن� ��
��ل ا��و(�  و3ذ�ك ا��ظرة ا��وداو�� ��(

17 GF  �)ن ��ل ا��و�
رة *��
 ا������ ا�*&�
 . GF 3، و3ذ�ك (


ءت =
���� ا���ص ���رة و�:3$
ر  :إر���ط ���5ر ا���� ��+:#� ا��+ض  -2�

�و�*
 ����� و��وك ا�(
�� ، و&"3س ��
 �(ق @�
 ، &(&وي $! ��ر&�ط� ��و

 ��

��� ا�&! &"��*
 ا�(� .ا�و@"�� ا������ وا'�&


رة �ن إ��
ط
ت  :����ه ا�+�
! ا -3�� ��
�"ظم ا���ص ا�&! ��رت ��*
 ا�(


 �دل ��� أن ا���ص ��
 ��� �طل ا���� (�ب و@"�&*
 ا�راھ�� ، *&�����

 
�
� .ذا&�� وھذا 7 �"�! =�
ب ا���طق &
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�6 ا-م ، ��د ��دت ا�(
��  :ا����ه ا�و�دا�!  -4 
ا���3ر �ن ا��را�
ت ا�&! &"��*


 =�ر ا���دة 3ذ�ك �6 أ$راد (�ث *&

 أظ*رت ����3 
أ�دت 3رھ
 �د�دا إ&�
ھ*

 
*&�%
�. 


 أ�رى ا-م  :ا��طل وا������ت  -5�

 ا�ط�ل وأ(��

ر أ(�&�& ��
��(ظ أن ا�(

 B&�
) 

 أ�رى ا��&
ة 3:�ط
ل $! ا���ص ا�&! &�&ط�6 أن &��ط ���*�
وأ(�

 .ا������ 


  :ا�وا:�0 ا��'ررة 3! ا���ص  -6*��� 
��$ �*�
�&��وا@�6 ا���ص �&3ررة و

 6�
 �&(دث �ن ا�"��� � 
*��
 �&(دث �ن ا�(
�� ا������ و��(�ث أ�B �و�د 

 .ا'�وة و�
�� ا-م 

  : ا��+��ب 

�ت �&ط��ق إ�&�
ر �T.A.T  أي ��
��� ا�(
�� $! ظروف ھ
د%� ، (�ث �م &�دي ا�(


 إ�&�
�ت��ل �6 ا��و(
ت ، 3

ر@� $! ا�&""��3ن  � 
��
 ��3ل ��(وظ ، و*"� ��
ا�(

 !�� 
��ن ھذا ا'�&�
ر  B���&إ� :  

-  
*�- 
 .(�د ا�(
�� و3رھ*

 .إ@طرا�
ت ا�"��
ت ��ن أ$راد ا-�رة  -

 .ا��"ور ����� ا-�ل  -

 .ا�ر=�� $! ا'�&�����  -

 .ا��ظرة ا��وداو�� ��(�
ة  -

-  ��
ن ا-�و� .(ر

 .و�ود أ3$
ر إ�&(
ر��  -
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	��� ا�و��  إ�����ج �5م�:  

 ��

��ت ا�"�
د�� وا'�&�
رات ا������ �دى ا�(
�� ا-و�� �ن ا�(����د �3�ت ��
 ا�

 E%
�3ن �و�B 3(و��� ا��&� 
�
3ل ا�"
%��� ، و��ا������ ا��@طر�� ا�&! &"��*
 ���ب ا�

 !�� 
� 
  :ا��(�ل ���*

 .��� و$�ر ا'&�
ل ��ن ا-م وا���ت  -

 .-م وا���ت و�ود �راع دا%م ��ن ا -

 .ا�(
�� &"�ش (
�� إ3&%
ب  -


�دة  -��
�� وا��)�� ��
� ��
)� ��
 .ا�(


ت  -�
� .�دم ا�ر@� �ن ا-و@
ع و��ص ا���ول وا'ھ&

-  ��
���ص و�دم ا���� 
 .ا'(�
س �"دم ا'�&�رار ا�دا��! وھذا ��"ورھ

 .�دم ا���� �
���س و�وم ا�ذات  -

-  
��� �د�*

 و�ود �زا�
ت �دوا��� 3*��و�*� �(و أ 
 .و�دوا��&*
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  :ا�	��� ا�(���� 


� ا�و�� ���  :ا�

�
���
�  ��ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  


ت ا������  12/04/2016�
  د 45  ��
ء ���� ����� وأ�ذ ا���

  

 :ا������ت ا������  -1

�م �  .م  :ا

  .ذ3ر  :ا���س 

  .���  16 :ا��ن 

  .أ�زب  :ا�	��� ا�د��� 

 !���وى ا�درا  .ا��
�"� أ�
�!  :ا�

 ��#  /. :ا�

 �$���  .  2016أ$ر�ل  11 :��ر�� ا�د�ول إ�� ا�

 ��'�ن ا�درا: ��%
  . ا��ؤ��� ا�"�و��� ا'�&��

 �$�����ب ا�د�ول إ�� ا�:  ��
  .���!  ا�*�
ر(
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� ا�(���� ���  :ا�

�
���
�  ��ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  

  د 50  ا������ ا��وا�ق  ا��وا�ق ا�"
%��� و  13/04/2016

  

2-  ��
 :ا��وا�ق ا�+�*


�ت $! أ�رة �&و�ط� ا���&وى ، ا-ب �وظف $! ا���د�� ، و�"ول �
%�� " م " �

3
�ت &&�م �
�*دوء  3�&3و�� �ن  B6 وا�د��أ��
ء وا-م &"�ل $! ا���ت ��
ط� ، ا�"��� 

 B��
��� ��دة إ7 أن ا-�ور إ����ت �"د ذ�ك $�م &3ن ھ�
ك �زا�
ت 3ون ا-ب 3
ن �"
"�


�� أ�&
ن ا�3�رى وا��>رى )�� ، ��%

�%� أ�رت ���
 ��� �و ا�"���&>�ر ا-ب ��ورة 

  .(�ث �:&! $! ا��ر&�� ا��
��� ��ن ا-�&�ن 

 :ا��وا�ق ا������  -3

��� ، أ�زب ھو ا-ن �&
�6 درا�&B $! ا��&و�ط� (�ث أ�
د  �16��; �ن ا�"�ر " م " 

 ���

ت ��درا�� وا�د��ل ��� ذ�ك �&
%�B ا���
3��ر&�ن ، و��ول أن �د�B إ �"�
ا���� ا��


رھ
 ا-ن (�ث ا�B �ود ا�&و�ف �ن ا�درا�� وا���
م �"�ل �ا���دة ، إ7 أ�B �م ��&ط6 إ�&�


 �ظرا �(
�&B ا������ ا���(ط� ��

ري '�
�� ا�"
%�� ، إ7 أ�B 7 ��وى ��� ذ�ك (�&  

 "�

 &�&*! وذ�ك را�6 3
ن �د�*
 " � ا�(�
ت �
ط��� �6 ا��&�
ت �3ن �ر�
ن ���

�وا��
ت ا�&! �ر�دھ
 ھو �
3
ن �&رددا �(�� أن �م �(ب $&
ة � B�ن ذ�ك أي أ� 
�&�و$*

�ش ا���� ، أ�
 و(دي ھ3ذا أ(�ن " و��ول أ�*ن *�$ 
�
ع �3ف �3ف و�. "  
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� ا�(��(� ���  :ا�

�
���
�ھدف   ��ر�� ا����
�  ا����دة ا�  

  د 45  &
ر�D ا��رض  14/04/2016

  

 :��ر�� ا�رض  -4


ت ا�&! &��
ھ
 $! أ�ر&B �&��� &>�ر ����� �
 إ7 أن ا��د� 
ا�(
�� ���&B @"��� �و�

3
�ت ���� ط��� ��ل ھذا (�ث 3
�ت ���*� �
��دا�� 

�� وأ�*� B��� ا-ب أ�رت  

 �$
@'

��ء و�دم����B �:�ر&B  إ�� �رض ا-م ا�
��را�
ة ا-ب �ظر$*
 و�دم إھ&

��ؤو��B إ&�
ھB �"ل 3ل �!ء ���ط ��� 3
ھ�B وھو �م ���; �"د �ن ا�ر�د �� Bھ�
و&�

و3ل ھذا �"ل ا�(
�� &د�ل $! دوا�� �راع ���! أ�ر ���B ��3ل ��(وظ $:�ذ إ�� 


��ن ��ل ا�"م ��"�ج إ7 أن ا��&
%E �م &��ر ��� &(�ن 3 ���
&(د��
 ا�(
��  ط���� ���


�� إ�� ا�د�ول )�
وذ�ك 3
ن �ن ��� ، $Oزد�
د (دة ا�&و&ر وا��زا�
ت دا�ل ا�"
%�� أدى �

�دة �و��ن وذ�ك $! � ���&��، وھ�
ك إ�&��ت �B و(ددت �"B  2004$��ري  02إ�� ا�

 !&��
���وا��د '�راء .  

�و�و�!  -5�� :ا��	
�ل ا�


� ا�را�+� ���  :ا�

�
���
� ھدف  ��ر�� ا����
�  ا����دة ا�  


%�� ا�(
�� ، : ا�&(��ل ا�����و�و�!   17/04/2016����

!�
�E ، ��وك ا�(�
ة ا��و"�  ا'&�
ل �6 ا�

  د 50
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  :ا�	���  -5-1

-  6��(B &و(! �
�(زن وا'3&%
ب ��
 و �(�ل وھو أ��ر ا���رة ، � 
طو��� �و�

 ���� .�ظرات �


 �ظ��� و�ر&�� ،  -*� ��&"����ل ا��3م �&"
��ر �&�ط"� وا�&! &&���*
 ا����س 

 .$&رات �ن ا���ت و&�
ؤل &>�ب ���B ا�(�رة 

5-2-  /��+  :ا����ل 0 ا�



��&! و�3ن �"د &�د�م ���! ر(�ت �!  $! �
دىء ا-�ر أظ*رت ا�(
�� &�و$����د 


رف ، ��د أن "&� 
��وإ�&�
�ت �(د��! و&���ت ا�"�ل �"! ، و$! ا�(�� ا-و�� �


 أ��! ���ت ا�
��ت ا-�رى ا��وا��� (د��! $�*
 ��� 3ل �وا�ب (�
&B وأ�راره 3���

 B� 
��

 إ���  .&�د

5-3-  !
وك ا�	��ة ا��و�:  

 
*&$
����B و�ظ ��
  .ا�(
�� �واء $! ا���&��� أو �
ر�B $*و �*&م �:�

-  ��
ت ا-و�� �ن ا���ل وا'�&��
ظ  :3! 	���= ا��و�
�ن ا-رق $! ا�� !�
"�

 .ا���3ر وا��وم ��دة ���رة وا'�&��
ظ �"دة �رات $! ا���ل 

-  !�
و'= ا�����رات ����� �6 ا��&�
ت  :3! 
<� Bت �د��
3 B�أ ��
��ول ا�(


 ��ر�� *��
 أ��N ���ل $! ���
&B ا�&! 3
ن ���(ب � .و�3�B &و�ف �"د


 ��ص �
%�&B ا��>�رة $�د أ��(ت &"�ش (�
ة &"���   :�*
�� ا�	��ة ا�+ -��$


 وا'@طراب ا�"
%�! ��ن أ$راد �ا-�رة و�6 ا-ب ا�ذي �م �"د �ط
ق (�ب 

أ$�(ت �B ا�(
�� إذ ��ول أن &�ر$
ت ا-ب �"�&B ��&"د ��B و�(�د ���B ر=م 

 B&د�
)�3
ن �&��� ا'�&راب ��B و B�أ. 
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3
ن  !@
�
��� ا�(
�� $! ا��
ت ا'�&��"�� 
�)� 
��
� N��� ا-��رة ��ا-و !$ B�إ7 أ

 B��3& ا�&�ؤم و@"ف ��� B&6 ا-�ر�ن �"دم �در�
�ش "&��.  

 ��
� ا������  :ا�

�
���
�  ��ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  


%�� ا���
ط ا����! : ا�&(��ل ا�����و�و�!   18/04/2016����

  ا-�راض ا��
�دي ا�(
�! ، (و���

  د 45

  

��*�� ا����ط ا��$�! ا���5دي ا�	��!  -5-4��:  

-  B� أو ��وم B�"�� ا�ذي 
�
 7 �دري �
 .أ(�

 .ا'�طواء ا����!  -


ت �زا���  -���& Bد��. 

 .�>�ب ���B ا�ط
�6 ا��وداوي ا�3%�ب ا�ذي �&��ز �
�(زن ا�"��ق  -


ت و&��ص ا�"�� -�
�
ت �6 ا-�ر�ن ا�&�رم �ن ا-و@
ع و��ص ا���ول وا'ھ&. 

 .��ق و&و&ر و�"ور �
�ذ�ب  -

 :	و�
� ا�5راض  -6


 �دد ���ل �ن ا'�وة ، �
ش ط�و�� �
د�� &�ودھ
 ا��(�� وا�&�
ھم " م " *� ��%
و�د $! �

��دة إ7 أ�B $! ا��&و�ط� أ��N 7 �ر=ب $! &��� &"���B (�ث 3
�ت �دا�� $! ا�درا�� 


ت �
ط��� ��� Bت �د��

 ا�درا�� ، 3*�� B$&��� &�و�دودة )���3رة �3�*
 ��&رة �د 

وھذا �دل ��� �دم إ�&�راره ا�"
ط�! ، �ؤ3د ا�(
�� ��� أن أ�
ه ھو ا���ب $! 

��B �طر��� =�ر ) B�وأ !�%
إ@طراب ����&- B�B ھو ا���ؤول �ن إ@طراب ا��و ا�"


�رة ا���ؤو��� و&(�ل أ��
ء ا���زل ، وھو �ن ��&و�ب ���B ر�
�� ا��� B�6 أ� ��%
"

 ��
  .$! �ن �(&
ج $�B ��� ا�ر�
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7-  ���
�ل ا�����رات ا��$	� : 

 ��
� ا���د���  :ا�

�
���
�  ��ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  

19/04/2016  ��%
  د 55  &ط��ق ا�&�
ر ��ك وا�&�
ر ا�"

 

 �

�ل إ����ر ا�+�*	�:  

��وى ا�����!   - أ5
� ا�: 

 ��%
"�� ��
&�ر��
 3ل ا�ور�� ، (�ث �
ء $�*
 ر�م ا-��
ص ��ورة 3��رة ��ل ر�م ا�(


ء ا�ر�م �ن ا����ن إ�� ا���
ر وھذا � 
�
 �دل ��� �زوات �ر�%� و�دوا��� ، 3�ھذا 


 �"�! أن �د�B �وة ��دا$6 و�وة ا�&(رر �
 ھذا � 
د��ل ��� ا��3وص ، ا��طوط �و�� �و�


و�� ، و��
 ا�>ر�ز�� وھ! =�ر �ر�و�� �طر��� �
ھذا �دل أن �د�B دوا$6 ����� وأ(�


���� ���وف �ن ا�"�ز �&.  

��وى ا����ءات ا��'و����    - ب �
5: 

 

%�� (����� وھذا �"�ر ��� أن ��دأ ا�وا�6 =�ب ��� ��دأ ا��ذة وا�&�ر�ق " م " ر�م ���


 �"�ر �ن إ@طراب $! �ورة ا���د ����ن ا�����ن �ن طر�ق ا��"ر وا���
س 


�*ون &�ر��
 ، (�ث �و�د &3رار أ�! وھذا و@"ف ���! ، �&�
 أن أ��
ص ا�ر�م �3

 
��ر@�� ، 3 E%
&� B� د &3ون� 
�ن ط�و�&* ���
د��ل ��� �3وص ا�(
�� إ�� �ر(�� �

 B� �����
����3 ا�(�
ة �

�B ���طوط ا���و�� �دل ��� �دم ���&B و��� د���  .أن إ�&"
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��وى ا�	�وى  -ج �
5:  


 ا-ب $�د ر��B ��طوط ا�ر$�"� إذ ��" م " ر�م � 
�B وأ�B وأ�وا&B ��طوط �و�� �و�

�� $! ا���زل -�B 7 �*&م �*م إط��
 ، ور�م ���B &�ر��
 �"�دا �� B� 7 &و�د B�رى أ�


 ، و�د إ(&وى ا�ر�م ��و7 إ��
��� $! ر�م *�� 
�ن �
�! أ$راد ا�"
%�� -�B �"&�ر �
ر�


�! $*و �3ن &�

 ا���ل ا����! $&��ل $! طر��� ر�م ا'�وة و���B ا�"طف وا�(�
ن ، أ

 
�3 
*� B�)و B��"& دى��ن ا��*� ا����� وھذا د��ل ���  ���
ا7ب وا-م $! ا��ر&�� ا��

 
�  .أ�B ر�م ���B &(ت ا-م وا-ب &�ر��
 �دل ھذا ��� (
�&B إ��*
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  :إ����ر ��ك �8'�*�ب 


����دول ���ن �&
%E إ�&�
ر ��ك ��� ا�(
�� ا�) :   03( ا��دول ر9م � .  

ون ا���د:  ا�در��  

  1  ا�(زن

  1  ا�&�
ؤم


  1  �دم ا�ر@

  1  ا��"ور �
�ذ�ب

  1  ���� ا-�ل

  2  �وم وإ&*
م ا�ذات

  1  أ3$
ر إ�&(
ر��

  1  ا��3
ء

!�
�  2  ا'��(
ب ا'�&

  1  �"و�� إ&�
ذ ا��رار

���  1  &>�ر ا��ورة ا���

  1  ا�"�ل�"و�� 

  1  ا-رق 

  1  �ر�� ا�&"ب

  0  $�دان ا��*��

  1  $�دان ا�وزن

  2  ا'��>
ل �
���م

  0  ا�ر=�� ا������

  19  ا�در�
ت ا��
م
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  إ'�*�ب  ا�د;��

 �  ) :ا�	��� ا�(���� ( �8'�*�ب " ��ك " �	
�ل �9*

��  ���19 " م " (�ل ا���(وص %
در�� �
م ، و(�ب �دول ��&و�
ت ا'3&%
ب ��

��  19��ك $Oن %
��ن ��ود ا��
@����ر إ�� أن ا���(وص �د�B إ3&%
ب ، وإ�&�
دا إ�� 

��(وص �&�ف ��"ض أ�راض ا'3&%
ب &&��ل $! ا�(زن و�3ن ���ب �"�ن �
$

 Bر �د�

 $! ا'�&(�
 ، �دم ا�ر@
 إ7 �
ذرا ، ا��"ور �
�ذ�ب ، 7 ��3ر دا%�
وا�&�
ؤم أ(�


 �"و�

�! ، أ(���� إ&�
ذ ا��رار ، �
ذرا &>�ر ا��ورة ا������ ، 3ذ�ك إ��(
ب إ�&


 ، ��س �د�B $�دان ���*�� ، و�م �

����� ��"و�� ا�"�ل ، أرق ���ل �6 �ر�� ا�&"ب أ(��

  .��3را �ن وز�B ، �د�B إ��>
ل �
���م و��س ��ص $! ا�ر=�� ا������  ���د


�رة (�ث ط�ب ��! �رح ھدف ا��
ر �&�P� ��

ر �"د طر(B �م &�&�ب ا�(�&�'

  .ا�"د�د �ن ا-�%�� 

 �+���
� ا����  :ا�

�
���
�  ��ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  

20/04/2016  ��%
  د 55  &ط��ق ا�&�
ر ��ك وا�&�
ر ا�"

  


�ل إ����ر  -ج	�T.A.T :  

  . 2004 – 04 – 28 :��ر�� إ�را*= 

�و : ��ص ��3! ��د ��ر ، و�ر�د ا����(� �ن ��د وا�د�B و��ول  : BM 3ا�
و	� ر9م 

  .وا�دي ��� ��د ا�(�
ة ��
�دو�! 


��  :ا��	
�ل ) 
��� ���رة و���� ذات أ��وب ���ط و�>� وا@(� ، (�ث ��ف ��


�� إ�� (وار )� ��

 ���ن أن ا�(�� 
�*��  .��ص ��(ث �ن (وار �6 وا�د�B ا��(روم 
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 &�وم �&��د إ��*
 أ : 05ا�
و	� ر9م �3 
  .م &&ر�ب أ(وال ��&*

��� ���رة و��&�رة و���� ذات ر�ز�� أ�
ر $�*
 إ�� ا��رأة ا�&! &&�3م  :ا��	
�ل 

�6 ��ص $! ا�>ر$� ، 7 �ظ*ر $! ا��و(� $�د أ��ط ����&B ��� ا���ص ا�ذي &�ظر 

ا�(
�� وأ�B ، و�ن إ��B �(�ث د��ت ا�>ر$� �3! &&��ده ، وھذا �"3س ا�"��� ا�ط��� ��ن 


�&B إ�� ا�ر�
�� وا�(ب ا-�وي ).  

ط�ل �ر�د ا��3م �6 ا-م و�ر$ض ا�(د�ث �6 ا-ب -ن ھذا ا-��ر  : BM 6ا�
و	� ر9م 

7 ���(B $ر�� ا��3م .  

�&����� ووا@(� ، ذات د��7  :ا��	
�ل  
��� ���رة ، أ��و�*
 ���ط و�*ل وأ3$
رھ

 
*�$ 
�&B ا�ط��� �6 ا-م ، (�ث �&��ص دور ا��طل $! (د��B ��" م " ر�ز�� ��ف ��

 

 أظ*ر ����ن ��ل &�
دل ا�رأي ، 3 
��6 أ�B و&"3س ��
 $! (�ن ا7&�
ل ���*


 أ$�� N�B (�ث أ�B �ر�د ا�&�رب �ن ا-ب ����&B =�ر ا���دة �6 ا�وا�د �ن ��ل 

  . و�3ن ھذا ا-��ر B� Q�*� 7 �و ا7&�
ل 

أب �&�3م �6 إ��B ، (�ث أن ا-ب ��3م ھذا ا'�ن ا�ذي �(س و:3�BM :  B 7ا�
و	� ر9م 

 B�"$ أو B� م

 ا�ذي ��ب ا����
%B 7 �"�م &.  


 ا�(
�� �ن  :ا��	
�ل *�$ 
��*و�� ��ف �� 
��� ���رة ور�ز�� ، أ��و�*
 ���ط و�>&*

(د�ث ا7�ن �6 ا��B ، و�د أ��ط و@"�&B ا�راھ�� وا&�
ھB �(و أ��B ��� ا��و(� وھ! 

 B��� و@وع� !$ Bد�)� B�و�و أ B��دى (�ده ��� أ�  . &و@N ��دق �ن 


��&B وا��BM :  B 8ا�
و	� "��و�� �ن ا-ط�
ء ا�ذ�ن ��و�ون ���
ط �)�ر�ل �ر�ض 

 B��� ف%
�.  

�&����� ووا@(� ��ف $�*
  :ا��	
�ل  
��� طو��� و أ��و�*
 �*ل و���ط وأ3$
رھ

 

و�� ا-ط�
ء إ��
ذه و&"3س ��
 ا���� �دى (
�� ا�(
�� إ�� أ��*)��رض ر�ل و ��
ا�(
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��(ث �ن ا�(وار �6 ا-ب �3ن ھذا ا-��ر �&�ر$
&B  ر=م (�ده ���B ، و(�ث أن ا'�ن

 B��ا B�� د"��.  

�وا  : BM 8ا�
و	� 

$رون (ل ���*م ا���ل $���.  

و���� ور�ز�� ، �>&*
 ���ط� &"3س ��
 &"ب ا�(
�� ��� ���رة و��&�رة  :ا��	
�ل 

 B��
�� إ�� ا��وم ا�ذي �"
�! ا@طرا�
ت �  .وأر�B و(
�&B ا�

  . ا�ن �ر�ض وأ�وه �*&م �M : B 12ا�
و	� ر9م 


��  :ا��	
�ل ) 
��� ���رة و��&�رة �دا ذات �>� ��*و�� وأ��وب ���ط &�ف ��

�دى (
�� ا�(
�� إ�� ا�&�
ت  

 �"3س ����ن طرف ا-ب ، وھذا  ��
إ�ن �ر�ض &��� ��

 Bن أ�و�
��ن (ر !�
"� ��

م �B ، و��ورة وا@(� &"3س ��
 أن ا�(�  .أ��B� B وا7ھ&


ھ
 ا��(ر $! ا�>
��  : BG 12ا�
و	� ر9م �  .أ�
س ا����ت �*م ا������ $ر


 ���ط� &�ف ��
 ا�(
�� أ(داث أ��
ص أ�
�*م ��� ���رة و����  :ا��	
�ل *&<�


 ا������ ا��&���� وا�(
�� ا�&! أل إ��*
 ، (�ث *&�
(دث أ��م ، (�ث أن ا�(
�� أ��طت (


 اھ&�ت �
�3ل أن ا�(
�� �م &*&م �3ل أ�زاء ا��ور�  .ة 3


م ��3! ���*
  : MF 13ا�
و	� � 
  .ا�رأة ��&� وزو�*

��� ���رة و��&�رة ، �>� ���ط� وأ��وب �*ل ذات د��7 ر�ز�� ، (�ث  :ا��	
�ل 

3�ن ا�د��7 ا�ر�ز�� ، (�ث ر�ز & 

�� زوج �&(�ر ��� و$
ة زو�&B ، وھ�) 
��ف ��


�ذ�ب ا&�
ه زو�&B وا�&! ھ! أم ا�(
�� إ�� ا�زوج أن أ�
ه $! (
�� �دم � B�
، أي إ(�

 ��
  .ا�(

 –��ص (ز�ن و3%�ب �
�س �و(ده $! �ر�� وھو �(س �
�و(دة  :B 13 ا�
و	� ر9م 


 أ�B ��&ظر أ�
ه ا�ذي ھو $! ا�"�ل �  .�ذ�ك �ر�د أن �را$�B أ(د 3
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" م " �:��وب ���ط وأ3$
ر ��ظ�� و�&����� ���ط $�*
 ��� ���رة و����  :ا��	
�ل 

 

%م ، و&"3س ���&�
�&B ا������ ا�راھ�� ��� �طل ا��ورة ا�ذي ھو 3%�ب و(ز�ن و)

  . ا���� ر=�� ا�(
�� $! ا��روج �ن ا�"
�م ا��ظ�م وا��(ث �ن (�
ة ھ��%�


رق أو أ�B ھ
رب  :BM 17 ا�
و	� ر9م � B�أو أ �@

رس $! ا�ر��  .��ص �

�دى ا�&�وش ا�ذي &"
�! ،  ���� ���رة و��&�رة ذات د��7 ر�ز�: ا��	
�ل  N@و&

��B ا�(
�� وذ�ك �ن ��ل ا�&ردد $! ا���
م ���
ط �
$6 ��*روب �ن وا�"B ا�ذي ھو 

 B� را$ض B�
 &"3س ��
 د��7 ا��
رق $! أن أ(د �رق أ(��3 ،.  

  . ر�ل �ر�ض و�رھق �ن ا�&ر$�BM: B 18 ا�
و	� ر9م 

وب �*ل ذات د��7 ر�ز�� ، &�ف و�>� ���ط� وأ����� ���رة و��&�رة : ا��	
�ل 

�ن  ���

 إ@طراب ا�(
�� ا��(�� وا������ ����ص ا�ذي أ��ط ���B و@"�&B ا�(��

�راء &��3ره ا�دا%م وا�ذي أرھ�B وأو��B إ�� (
�� ��%� ، وھذه ا���� &"�ر ��دق �ن 

�ن ھذه ا�و@"��  ��
�دى &د�ر ا�(.  

��ر ���*/ إ����ر $�T.A.T  :  

  :������ إر���ط ا��ورة  -1

��� وھذا 7 "&����(ظ أن ھ�
ك إر&�
ط ��ن ا���� وا��ورة وھذا $! أ=�ب ا��و(
ت ا�


 ھو ا�(
ل �3 
*��
ل �"ض ا��وا�ب ��"�! �دم ا'دراك ا��3! $! �"ض ا��ور وإھ


 ، و3ذ�ك  MF 13$! ا��و(� ر�م *��� !3�� 
، (�ث �م �رى �وى إ�رأة ��&� وزو�*

�ون ، وأھ�ل ا�"�
�ر ا-�رى وا� BM 9: ا��و(� ر�م %
&! ر3ز $�*
 $�ط ��� أ�
س �


ءت �"ض ا���ص �ط(�� ��ل ا��و(� ر�م � 
�3 :12 M  ك �"ض

 ان ھ��3 ،

 N@&&و 
*��

3ل ا�&! &"��
م ا��ا���ص �دون �*
�� ، وھذا �"3س ��
 @"ف ا�(
�� أ
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��ل ا��و(� ر�م  ��
13: ���
 ا�(�رة وا�و(دة ا�&! &"��*
 ھذه ا�( B  أن 
��� N@&& 
�3


 &و@(B ا��و(� ��ن إرھ
ق ���! وأرق وھذا  !�
"& ��
  . 14وا��و(�  BM 18ا�(

  :إر���ط ���5ر ا���� ��+:#� ا��+ض  -2


 ھو ا�(
ل $! ا��و(
ت ر�م ����12( �
ءت =
���� ا���ص ���رة و��&�رة �دا M   

9 BM  ،13 MF  (و ، 
�و�ف ا�ذي ���رھ�
�ر&�ط� � 
ا�"�
رات &�3ف �ن إ7 أ�*

��(وص �� ���

ر�3 ا'��"��  .ا�

3-  !
  :ا����ه ا�+�

��د ط>ت ا'��
ط
ت ��� �"ض ا���ص ا�&! &رردھ
 ا�(
�� ، $رؤ�&� B���B 3�طل $! 

�"ظم ا��و(
ت أ3د ذ�ك .  

  :ا����ه ا�و�دا�!  -4


ت (��� و �&��� ھذا $! ��� 
*� Bت &ر�ط�

 إ&�
ه ا-م وا�&! 3*&
��دت ا�(
�� إ&�*

�BM  6 6و  05ا��و(� ر�م  

 ا'&�
ھ
ت ا������ 3$
�ت �(و ا��را�
ت ا�&! �"��*�، أ

��ل ا��و(� ر�م  BM 7ا-ب ��ل ا��و(�  
و3ذ�ك ا�و@"�� ا������ ا�&! ھو &(ت &:��رھ

13 B .  

  :��ت ا��طل وا���� -5

�B و(�ده - B�) ف ا���ص وھو ��دي�&����(ظ أن ا���(وص �د�B &�و�6 $! ا-�ط
ل �

 B��-.  
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  :ا�وا:�0 ا��'ررة 3! ا���ص  -6


�*� ، ذ�ك '(&وا%*
 ��� ا��را�
ت  �
ءت ا��وا@�6 �&3ررة�&�
���� ا���ص و= !$

�(�طB ا-�ري  !$ 
 .وا'(�
ط
ت ا������ ا�&! �"��*


�� ا�ذي : ا��+��ب  -7)�� �����
��د &م إ�راء ا'�&�
ر $! ظروف ھ
د%� و�ر�(� �


 7(ظت ���B �"ض ا���ل وا�(زن �
�د&! ، 3���ل �"! و(&� 
ر=ب $! ا�&"

 !�
&�

م &ط���B ، و�
ءت �&
%E ا'�&�
ر 3�  :ا�ظ
ھر و ا'رھ
ق ��د إ&

 .(�ن ا�"��� �6 ا-م وا'�وة  -

 .ب �6 إ�داء (�ده �B إ�"دام ا'&�
ل �6 ا- -

 .ا��ظرة ا��وداو�� إ&�
ه ا�(�
ة  -

 .و�ود أ3$
ر إ�&(
ر��  -

  .�را�
ت ����� (
دة  -

 ���	

��ت وا'�&�
رات �دة �وا�ب و��
ط  :ا�(���� إ�����ج �5م ����3�ت �! ا�

�ن �"ر$� �دى &:��ر ا�ظروف ا-�ر�� وا������ وا�"�%��� ��� �����  !�&�3�" م " 


 ��! (�ث �  :&و��ت إ�� 

 .ا�(
�� �د�*
 إ3&%
ب  -


ب ا'&�
ل �6 ا-ب  -�=. 

-  
�"�و� B�
 .(�د ا�(
�� ��� ا-ب �>�

-  !$ ��
 " .ا��راھ�� " ھذه ا��ر(�� �3رة ا��را�
ت �6 ا-ب �


و�� ا-ب ا'�&راب �ن ا'�ن �
�� $! ھذه ا��&رة ا��(ر��  -)� .�دم 

 .ا�"��� ا���دة �6 ا-م  -

��� �د�B وإ��"
ل 3��ر  و�ود �زا�
ت -
 .�دوا��� 3


�دة وا�&"��ر  –��ص ا���� $! ا�ذات  -��
�� وا�� .ا�(
�� إ�� ا�(



 درا�� ا�	�ت      :                                                    
	دسا���� ا�

 

 104 

  :ا�	��� ا�(��(� 


� ا�و�� ���  :ا�

�
���
�  ��ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  


ت ا������   04/2016/ 21�
  د 45  ��
ء ���� ����� وأ�ذ ا���

  

 :ا������ت ا������  -1

�م �  .ه  :ا

  .أ���  :ا���س 

  .���  18 :ا��ن 


ز��  :ا�	��� ا�د��� �.  

 !���وى ا�درا�&و�ط�  :ا� ���
  .ا��

 ��#
د��  :ا��.  

 �$���  . 2016أ$ر�ل  21 :��ر�� ا�د�ول إ�� ا�

 ��'�ن ا�درا: ��%
  . ا��ؤ��� ا�"�و��� ا'�&��

 �$�����ب ا�د�ول إ�� ا�:  ��
  .���!  ا�*�
ر(
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� ا�(���� ���  :ا�

�
���
�  ��ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  

  د 45  ا��وا�ق ا�"
%��� وا��وا�ق ا������  24/04/2016

  

2-  ��
 :ا��وا�ق ا�+�*

 
*�$ ��%
&"�ش $! أ�رة �زر�� ا���&وى �(�ث ا-ب �"�ل �وظف $! ا���د�� ، و�"ول �

 

 أ�*�
���ت 3� ��3
�
��� أط�
ل ، وا-م �
%! $! ا�ر(م ���ن �3س  !�
�ر�@� (�ث &"

 

 طر�(� ا��راش ، ور=م ظروف ا�"�ش ا��"�� إ7 أن ا�"��� ��ن وا�د�**�"� 
��

�6 أ��
%B ، إ7 أن ا-�ور &>�رت  
3
�ت ھ
د%� ، (�ث 3
ن ا�وا�د ط��
 و(�و� 
وأ�وا&*


 إ�� ا-�وأ ، ��(
�� ��"� إ�وة ، ��ث ��
ت و���� أو7د وھ��
! &:&! $! ا��ر&�� (

  .ا-و�� 

 :ا��وا�ق ا������  -3


ز�� و&"�ل �3
د�� $! أ(د ا���وت �وھران ، و7دة ا�(
��  18ا�"�ر ه &��; �ن � ، ���

3
�ت �
د�� و��س ا��!ء �
����� �ط�و�&*
 ر=م أ�*
 &ر�ر�ت $! و�ط �
%�� ���ط� إ7 

�رض ا-م و3�ر ا-�وة وھذا  6�
3ل 3
�ت �6 �دا�� �ن ا��راھ�� ا�ذي &�%م ��أن ا�


زاد �ن ��ؤو��� ا-ب ا�ذي ��ز �
 �"ل ا�(
�� &(س ��
ت ا-�رة ��
�ن &���� 3ل (


 �3رت �
�دة ا-ب و�
�� أن (
�� ا-م زادت &دھورا 3����ؤو��� و@رورة �
�


 �"ل ا�(
�� &&و�ف �ن ا�درا�� ا�&! 3
�ت �ط��
ت ا-�وة ا�&! 7 ��3ن &���&*
 وھذا 

 
�ن �د��&* 

 =�ر �ر@�� و&���**�%
�"�3ر " �& "�P� د ا��دة ���ب إ�� وھران�� ��



3ل أ�رى �6 أ�رة ا�(
�� ، (�ث ���ل ھ�
ك إ7 أن ذ�ك أ��ر �ن � ��� 
(�و�*

 ��

��د ، ھذا ا-ب ا�ذي ��&�

3ل أ�رى �6 ا-ب '�&�
رات �ر&�ط� ���و�دت 

 

 $! ا���ت �(�� أ�**%

�د&B ، ��ن �����ل �ن أ�ل "& B&��ا��راع ��ن @رورة &رك إ
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3
ن ��ب إ&*
م $&
ة و7 ��ب �� 

 ا��روج ، $�3م �3
ن ا���ط�� ا�&! �"��ون $�**�

 
�ور �"�دة ��*:� B&��إ.  


� ا�(��(� ���  :ا�

�
���
�  ��ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  

  د 50  &
ر�D ا��رض  25/04/2016

  

 :��ر�� ا�رض  -4

 ��

 ا����ط� وا�*��%� �6 " ه " ا�(*&
أ�ر&*
 إ�� ���� ذات ���� @"��� ، $&(ول (�

 

3ل �3ل ��(
�� �دا�� ��ق �6 ز�
دة (د&B $! أ�ر ا��ط
ف �"�*���
� �%��� ��"�


 ��� إ�و&*
 و�
�� ا-م *�

م &>�ر ا�"��� �6 ا-ب وإ��>�
ب ��و�
ت إ��"
��� أ�&

ا��ر�@� ، و��3ن ا'�
رة ��� أن ا�(
�� أرادت ا���
م �"���� إ�&(
ر�� إ7 أ�*
 �م &�"ل 


��� أدت �*
 إ�� ور@�=م ذ�ك $���*
 ا����! ا��د�د و�د �د�*
 إ@طرا�
ت أ�رى 


�! د�و�*
 ا��ؤ��� �دة �رات &�
  .ا'�*�
ر ا����! و�

�و�و�!  -5�� :ا��	
�ل ا�


� ا�را�+� ���  :ا�

�
���
�  ��ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  


%�� ا�(
�� ، : ا�&(��ل ا�����و�و�!   26/04/2016����

!�
�E ، ��وك ا�(�
ة ا��و"�  ا'&�
ل �6 ا�

  د 50
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  :ا�	���  -5-1

 .طو��� و�(��� و��راء ا���رة  -

-  ��"����&"�� ، (ز��� و ، ���

 إ3&%*)���. 


 أ�رى ا�"3س  -�
�ر&�� وأ(� 
�
 .ا����س ���ط� ، �3�*
 أ(�

-  
 .����� ا��3م 7 &&(دث إ7 ��د �ؤا�*

5-2-  /��+  :ا����ل 0 ا�


 دوري *�

 وإ$**"��&�و$� و�@طر�� و�3ن �"د &(د�!  ��

دىء ا-�ر 3
�ت ا�(� !$


�د&! �*
 �3ل �رور ، إ7 أ�B $! ا�(�� ا-و�� ���م &�
ر(�! �3ل �!ء &���ت $3رة 

 
*&
�ت �B $! ا�(�� ا-�رى ، (�ث �3�ت �! �ن 3ل �وا�ب (�
� 
��3س 

 
  .وأ�رارھ

5-3-  ��
وك ا�	��ة ا��و�:  


��&! ا��&وا��� ا��
 =�ر �ر&�� و�3ن �"د *����3
�ت  ���&��
 و�د&*
 $! ا��
�� ��د)�

3
ن ھ�
ك �وع �ن ا'�&ظ
م .  

-  ���ن ا-رق ا����! وا-(�م  :3! 	���#� ا��و !�
ھ! 7 &�
م ��3را ، (�ث &"


 أ�*
 &�د �"و�� $! ا�"ودة �
 &�&��ظ �&�و$� و�ذ�ورة 3*�"�& 
��ا��ز��� 

 .ا��وم و&�&��ظ �دة �رات  إ��

-  !�
و'#� ا����:  

ت ����� �6 ا���س ا-�ر �م &3ن �د�*���. 

5-4-  ��

ة �@طر�� و�دم &�
ھم ا-ب �6  :ا�	��ة ا�+�*�) !)& !*$ 
*&�%

 ��ص ���$

 
�ل ا�ذي 3
ن @رورة ���*
 و��� أ��*"�� 
ا-م ا��ر�@� ���ب ا�(
�� وذ�ك ��رو�*

3
ن ا�(!  –ر=م (��' B�B& إ7 أن �3م ا�>�ر  ا�ذي �م ��د ا�(ل�–  
��"�B ��ك $�*
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�� =�ر )�

ت ا�&! �"�ت ا�(�
ة �3*ر�� دا�ل ا-�رة ، $�
�طرھ
 �وا�ل �ن ا'&*�$


��� -ن �د�*
 &�و$
ت �ن ر�ط ا�"��
ت �6 ا-�ر�ن �"دم �در&*
 ��� ا�&�3ف �  .إ�&

 ��
� ا������  :ا�

�
���
�ھدف   ��ر�� ا����
�  ا����دة ا�  


%�� ا���
ط ا����! : ا�&(��ل ا�����و�و�!   27/04/2016����

  ا��
�دي ا�(
�! ، (و��� ا-�راض

  د 45

  

��*�� ا����ط ا��$�! ا���5دي ا�	��!  -5-5��:  

�&رددة  - B�"�& أو B� ا�ذي &�وم 
�
 7 &"رف �
 .أ(�

�ن ا����
ن - !�
 . �د�*
 إ@طرا�
ت $! ا�ذا3رة ، و&"

�&و&رة �6 �و�
ت �3
ء �&3ررة  - ��"����ن &���
ت �زا���  !�
"&. 

 .ا'�طواء ��� ا���س وا��"ور �
�ذ�ب  -

 :	و�
� ا�5راض  -6


 �دد 3��ر �ن ا'�وة ، �
�ت ط�و�� �
د�� وھ
د%� ر=م " ه " *� ��%
&"�ش $! �

��� أ�
�! إ7 أن ا�ظروف ا��"���� ا�&! 

 (&� ا���� ا��*�
 &��ت &"��*&��"�
ط� ��


 &&رك ا�درا�� و&�(ث �ن ��ل ، و3
ن �*
 ذ�ك *�"� 
*��رض أ 6� ���
أ��(ت �

� وھران أ�ن 3
ن ���ب ا�"�ل ، ھذه ا�ظروف �3ن (&م ���*
 ھذا ا�&��ل =�� �د��

 ����"�
و�ت ا�*روب �ن ا�و@"�� ا�) ��
�6 ا-ب ، �3ن ا�( 
��%�� 
و�دت إ@طرا�


 أن �3 ، ��%

�دة ا�"�� !$ ����&��ل �*دف &(��ق أھدا$*
 ا�"�
� B&طر�� ، وإ�&�د�@�ا�


ت �
ط��� ��� ��

�! �را�
ت �ن ��ل ا�&ردد $! إ�"& ��

 ا�(*�3
���*دف ���
ن 


 و إ�طواء ��� ��
�
 إ�&�

�! إ��("& 
*�"� 
��وا�&را�6 $! $"ل ذ�ك $! أ�ر ا��ط
ف 
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ت ا��وف ا��
د�� �
ب وا�&و&ر وا'��"
ل و��%&3-
3 ، 
���� 

 زاد �ن &"��دھ�� 
*���

 
*���.  

7-  ���
�ل ا�����رات ا��$	�: 

 ��
� ا���د���  :ا�

�
���
�ھدف ا  ��ر�� ا�����  �
���دة ا�  

28/04/2016  ��%
  د 55  &ط��ق ا�&�
ر ��ك وا�&�
ر ا�"

 


�ل إ����ر ا�+�*
�   - أ	�: 

��وى ا�����!  -5
� ا�:  ��

 $! أ��� ا�ور�� ، وھذا �"3س ر�م ا�(� 

ء �و��

ا���
ل ا�ذي &"��B ھذه ا-��رة ، و�د �
ء ا�ر�م �ن ا����ن إ�� ا���
ر ، وھذا 


 @"��� �"�ر �ن (ر�3 � 
�3و��� و�
���� ���3وص �و�� و&�دو ا��طوط �و�


 �دل ��� أن ا�(
�� ��و�� ور���� و�"�ر ذ�ك �ن 3ف �� ��@
و=�ر �


 �ؤ3د ��
 و�ود ��
 ��(ظ أن ر�م ا-��
ص �
ء �(�م �>�ر ����زوات ، 3

3ف ����و7ت و&���ص ا�ط�و(
ت �دى ا�(
�� ، ا��طوط ���رة و�دل ھذا ��� 

 .(�و�� ا�(
�� وإ�"زا�*
  إ�"دام

��وى ا����*�ت ا��'و����  - �

ص �(&وي  :5��M� ��
��(ظ أن ر�م ا�(

 ���
إ@طرا�
 $! &�ط�ط �3ل ا���د �(�ث �م �ر�م أ�@
ء ا���د ��ورة 3

وا@(� �
�� ا�ذرا��ن و�د إ$&�ر ا�ر�م إ�� ا�&��
%�� ، وھذا �دل ��� 3ف و�دم 

�N إ��"
��� �دى ا�(�و�� وإ$&�
ره ��(رارة ا�"��
 &�دو ا���6 ا-ب ، 3 ��
� ���%


 N��� B��� ا-ب $&�دو 
�ا-��
ص ، $
-م &�دو (�و�� و&(س �(
ل إ��&*
 أ

ا�>@ب وا��ر$زة ، ��(ظ 3ذ�ك أن ا�"���ن �م &ر�م �د�� وھذا د��ل ��� =�
ب 

 .ا�"���  ا�"��� وا'&�
ل �6 أ$راد ا�"
%�� و�دم �درة ا�(
�� ��� &3و�ن ھذه
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��وى ا�	�وى  - �
5:  ��

%�� (����� و �&3و�� �ن " ه " ��د ر��ت ��
 ا�(�

 

 &"&�ر ���**�- ��%
ا-ب وا-م وا'�وة ، و3
�ت �"�دة �ن �
�! أ$راد ا�"

 
�
 ر�م ��م ا�(
�� ���B �ر�م ا-�ت ا��>رى وھذا �3 ، ��%

ر�� �ن ا�"�

 
���زة ���*�  .�و@N و�ود را�ط� 

  :  إ����ر ��ك �8'�*�ب 


����دول ���ن �&
%E إ�&�
ر ��ك ��� ا�(
�� ا�) :   04( ا��دول ر9م � .      

ون ا���د:  ا�در��  

  2  ا�(زن

  2  ا�&�
ؤم


  2  �دم ا�ر@

  2  ا��"ور �
�ذ�ب

  2  ���� ا-�ل

  1  �وم وإ&*
م ا�ذات

  1  أ3$
ر إ�&(
ر��

  2  ا��3
ء

!�
�  2  ا'��(
ب ا'�&

  2  إ&�
ذ ا��رار �"و��

���  1  &>�ر ا��ورة ا���

  1  �"و�� ا�"�ل

  2  ا-رق 

  1  �ر�� ا�&"ب
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  2  $�دان ا��*��

  1  $�دان ا�وزن

  2  ا'��>
ل �
���م

  0  ا�ر=�� ا������

  18  ا�در�
ت ا��
م

  �د�د إ'�*�ب  ا�د;��
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�ل �9*� ��ك �8'�*�ب  -1	�: 

 ��
�� ��ك $*! $!  ���28 " ه " (��ت ا�(%
در�� �
م ، و(�ب ��&و�
ت ا'3&%
ب ��


ل ����ن ��ود  28
@�
 ���ر إ�� أن ا�(
�� �د�*
 إ3&%
ب �د�د وھذا إ�&�
دا إ�� ��

 !$ ����&�
�� &&�ف �:�راض ا'3&%
ب ا�)�
$ ��%
ا�(زن ، ا�&�
ؤم ، �دم ا�ر@
 ، : ا��


 أ3$
ر إ�&(
ر�� ا��"ور �
�ذ�ب ، ���� *�
&�& 
�

 �وم وإ&*
م ا�ذات ، وأ(��
ا-�ل أ(�


 &>�ر �ورة ا���م �

�! ، �"و�� إ&�
ذ ا��رارات ، أ(��ا��3
ء ، ا'��(
ب ا'�&


 �ر�� ا�&"ب ، $�دان ا��*�� ، �م �
و3ذ�ك �
ذرا �"و�� ا�"�ل ، ا'(�
س �
-رق ، أ(�

��
  .�م ، 7 �و�د ��ص $! ا�ر=�� ا������ &��د ا�وزن ا���3ر ، ھ�
ك إ��>
ل �


د$ت �"و�� 3��رة $! �رح ��ود ا'�&�
ر ��(
�� ، ھذه ا-��رة �م &&���B إ7 �"د أن �

 ��

$� إ�� ا��"و�� $! ا'�@'
  .و@(ت �*
 ا�*دف �ن ذ�ك �

 �+���
� ا����  :ا�

�
���
�  ��ر�� ا����
�  ھدف ا����دة ا�  

  د 55  ا�&�
ر &�*م ا��و@وع&ط��ق   02/05/2016

  


�ل إ����ر  -2	�T.A.T  : 


 إذا �3�ل درا�&B أو�&
�6 ا��و���� ا�&! �(�*
  : 01ا�
و	� ر9م �ط�ل ��رأ و��3ر $�

 B�$ ر=ب� 
�
 إذا �ط�ق �
م درا�&B ، وھو ��3ر $! ��3س ا�وا�د�ن ا��ذ�ن �ر�دان ��B إ&

��وش أو �"
رض وا�د�B إ7 أ�B �م ��د ا�(ل وھو �ر�ض  B�:3و�(س و.  

��� طو��� ، و���� ذات ر�ز�� ، أ��و�*
 �*ل و���ط ، و�3ن أ(دا�*
  :ا��	
�ل 


�(د�ث �ن ا�ط�ل �م إ��
ط ���*
 ��� �طل ا���� ا�ذي �(&
ج إ�� � ��
�"�دة  �دأت ا�(
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 B�"$ ر�د� 
��ن ��ل  B��� ء

 ��ن إر@
ء وا�د�B أو إر@�
�دة -�B $! �راع ��


 �و���B ا�(
�� وھذا  !�
  .@N (دة ا��راع ا�دا��! ا�ذي &"


 أو $&
ة �6 ر�ل 7 �"ط�*
  : 02ا�
و	� �*� !�

 وا-ب �(رث و7 ��*�
ة &�3ر $! أ&$

 

 &�3ر $�**�
 أ�  .أي إ�&�
ر ���

ر�ز�� و�
ءت �:��وب و@"! �ط
�ق ��(&وى ا��ورة ��� ���رة وذات  :ا��	
�ل 

 

��� ا�(
��� ، (�ث &���ت ���� ا��&
ة و����� و@"�&*
 " ه " أ��طت $�*�ا'�&


�رھ
 ، وھذا �"3س ا�و@"�� ��� !�

$� إ�� أ��*
 ا�ذي 7 ��@'
� ، 
*�ا-م ��� أ�*
 أ

 ��
)�

م ا-م ��
��� ���ت ��
 إھ&� ��
�&�O� أد�ت 
�3 ، ��
ا�"
%��� ا��"�� ا�&! &"��*
 ا�(


�ن ���� �
ط��� $ 
  .��� ا�&! &��ن �و$


ة : GF 3ا�
و	� ر9م &$  
�*"�
ن �)�
�� ، 7 &(س ��� 
وا��� ، وا�د�*
 7 �"طون �*

 

ت و7 ��د�و�*"%
�ن ا��
س ، (�ث ��د�ون ا�� B�و"�
 �:ي �!ء ��*�
�*&� 
�و3

  .ھ! 


 ، و���� و ذات ر�ز�� ، �
ءت �:3$
ر ��ظ�� و�&را�ط�  :ا��	
�ل � 
��� طو��� �و�


ن ��ن (ر !�

 ��� �ط�� ا��و(� ا�&! ���ت أن ھذه ا-��رة &"*��� ��
(�ث أ��طت ا�(

 �%������ ا-ب ا��
��� ا�
"�
'@ط*
د وا�ظ�م �&��� � 
*�

$� إ�� إ(�@'
أ�وي ، �


ت و�دم ا���� ، ھذا �و�
*&'
� 
�� N@ 
  .إ@طراب ا�"��� ��ن ا�(
�� وأ��*


�� �دم ا�&�
ھم  : GF 6ا�
و	� ) !$ 
  .زو�� �6 زو�*

  ��� ���رة و��&�رة وو���� �
ءت ��>� �*�� وأ��وب ���ط  :ا��	
�ل 

  .إ�&*�&*
 ا�(
�� �و�ف ا�"��� =�ر ا���دة ��ن زو��ن 
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 �ن ��ب (ز�*
 �GF : 3 7ا�
و	� *�:�& 

 أم �6 إ��&*�� ��
ن ھذه ا-��رة 7 &ر�د ا'�

�"ل ا-م &>@ب و&ر�د �"ر$� ا���ب ا�ذي �"ل ا���ت 7 &�
و�*
 إ7 أن ھذه ا-��رة 

 ���� ��� �دم ا�&��ظ �:ي �3���.  


�� أم  :ا��	
�ل ) ��
��� طو��� �:��وب ���ط وأ3$
ر ��ظ�� ، (�ث &�ف ��
 ا�(


%رة و���� ��� إ��&*
 ، ھذه ا-��رة ا�) 

ر@� �د�دة �ن ��ل إ�رارھ"�&! &ظ*ر 

 ��
��B ا�( !�

 �دل ��� ��ق ا'@طراب ا����! ا�ذي &"�  .��� �دم ا�(د�ث ، وھذا 

�:وى و7 أ�ل $!  : GF 8ا�
و	� ر9م  
إ�رأة (ز��� ، �&��� و$��رة و�&�ردة ��س �د�*

�ن دون ��ت و 7 أو7د 7 زوج و  
*&�
�و�� و&�3ر $! (*�7 أ�
س �(�و�*
 ا�(�
ة ، 

 
*�  .و7 أ(د ���

��� طو��� ، و���� ذات د��7 ر�ز�� �
ءت �:��وب ��*وم ووا@N ، (�ث  :ا��	
�ل 


 أدى �*
 إ�� ا�&�
ؤم " ه " إ�&*�ت ��
�ب ا�(�
ة &��ن  !�

�� إ�رأة &")� 
و��*

��� ��

 أ��ط&B ا�(�
  و$�دان ذوق ا�(�
ة وا'(�
س �
'@ط*
د وا�"ز�� ، وھذا *���


�دة ��
 إ�� د�م و*&�
) 

 ���ن ����.  


  : GF 9ا�
و	� ر9م �
ھ�&�ن $! 3ل �!ء (&� $! ا'�رار ، &(�
ن �"@*�&�أ�&�ن 


 ا��"ض �*@"� 6�  .ا��"ض و&&(د�
ن 

��� ���رة و���� وذات د��7 ر�ز�� ، �
ءت �:3$
ر ��&ظ�� و ا��وب  :ا��	
�ل 

� ��

 �*ل و���ط ، (�ث &�ف ��
 ا�(*&�

 �دل ��� (�
ھم ��ن أ�&�ن ، وھذا �& ���


م وا�(�
ة ا���&�رة �  .إ�� ا�(وار وا'ھ&


ة &�3ر $! ا�(�
ة وھ! &�"د ا-دراج �*
را �@�ن �*
را ، &�3ر  : G 13ا�
و	� ر9م &$

 
  .$! ا�و�ت ، 3ل �وم &�3ر $! �!ء و&&�
ءل �ن أي ���ر ��3ون �*
 $! ھذه ا�د��
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��� طو��� و���� ذات أ��وب �*ل وأ3$
ر ��ظ�� ، ھذه ا���� &"3س ��
  :ا��	
�ل 


%*� ، (�ث $�دت ط"م ا�(�
ة ، و&(س أ�*
 ��س �د�*
 ھدف & 
*�:� ��
�دى إ(�
س ا�(

�ن ا-�%�� $! �3ل �راع دا��!  ���
 وذ�ك �ن طر�ق �*�$.  

�ر&
(� وھ
د%� ، �د�*
 3ل �& : GF 17ا�
و	� ر9م  
ط��
ت ا�(�
ة وھ! $&
ة &(س أ�*

&طل ��� ا��
س �ن ا��ر$� ، $! وا(د �
�د وا-�ر ھ
�ط وھ! &�ظر إ�� (���*
 ا�ذي 


�زواج و��
ء ��ت �6 أو7د و7 � 
�ن ���B و7 �3ذب ���*
 و7 ��د�*
 وو�دھ 
*�)�


 وھ! &�&ظره ��
رغ ا���ر *�
�  .���ب �*
 أ


ة &"�ش " ه " ، &�ف $�*
 وو���� �
ءت �:��وب ���ط ��� طو���  :ا��	
�ل &$ ��
)


 ا�*��%� ، @ف إ�� ذ�ك �"
دة ���&*
 ا�"
ط��� ا�&! $! �"
دة �ظرا *&
�ط��"� (�

 ���(رو 

 ���ر أن ا�(
�� &ط�N إ�� ���� �ط�� ا��ورة وأ�*��"�� 
�
ھ
 ، ھذا �)&


 ، (�ث أن ا�(
�� أرادت أن &"�ش ھذه ا�(�
ة �&���*
 ، (�ث �
�د&*
 ا�*���ورة ��� 

  .ذ�ك 


  : GF 18ا�
و	� ر9م ��3 !*$ B�$ 3ر�و& 
أم �6 إ��*
 وا�&! &(س ��:س إ&�
ه إ��*

 

 �@ره �@رھ��(B &(س �B و&ر$ض أي �!ء �@ره ، &(ن ���B ��3را $�&.  


�� أم &�3ر $!  :ا��	
�ل ) 
��� طو��� و���� ، ا��و�*
 ���ط ، �>&*
 �*�� ، &�ف ��

&*�
�� ��� ا�(�
ن إ��*
 ، &(س �B و� ��
) !$ ��

 ��3ف ��
 أن ا�(��� �B وھذا 


م �  .وا'ھ&

��ر ���*/ إ����ر $�T.A.T  :  

  : إر���ط ا��ورة ������ -1

7 ��3ن &�
ھل �دم إدراك ا��و(
ت  
�ھ�
ك إر&�
ط ��ن ا��ورة وا���� ، 3


 $! ا��و(� ر�م �

ل �"ض ا�"�
�ر ا��و�ودة $! ا�>ر$�  GF 6أ(���ن ��ل إھ

�ن ��ل ا��و(� ر�م  
*��6 أ 

 ر3زت ��� (�ن ���&*�3 :18 GF  و ر�م
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 &&��� ا��را�
ت ا������ �دى ا�(
�� $! ا��و(�  02�3 ،8 GF  و3ذ�ك ا��راع

  . GF 6ا�"�%�! �ن ��ل ا��و(� 

 : إر���ط ���5ر ا���� ��+:#� ا��+ض  -2



 و&طورھ
 ط��"! و�ر&�ط �
ءت =��ر&�ط� ��و 
���� ا���ص طو��� وأ3$
رھ


ر�3 ���و�ف ا�ذي ���رھ
 وإر&�
ط وا@N ��ن ا�"�
رات &�3ف ��
 �ن ا��
�

��(وص �� ���
  .ا'��"

3-  !
 : ا����ه ا�+�


ت ا�(
�� ا������ ��� أ�ط
ل ا���ص ا�ذ�ن �
�"ظم ا���ص ��
رة �ن إ�"3


�رھ
 و�وا��  .ط�*
 �&�ر$ون و$ق 

 :ا����ه ا�و�دا�!  -4

�6 ا-ب (�ث أ�دت (�دا  
*&�� !$ 
��(ظ أن ا�(
�� ��دت �را�
ت &"��*


�� $! ا��و(� ر�م � ، Bھ
و��دت (�ن  GF 3وا��و(� ر�م  �02د�دا إ&�


 ، و3ذ�ك $! ا��و(� ر�م *��6 أ 
*�
  . GF 12إ&�

 :ا��طل وا������ت  -5


 ��(ظ إ�&�
ر ا�(
�� ���طل �رة $! �ور�

 $! �ورة أم وأ(��
ة $&
ة وأ(�

��B أ�رى  !�
  .$! �ورة زو�� &�%م ا���ط ا����! ا�ذي &"
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  : ا�����ج �5م �
	��� ا�(��(� 

 

3ل ا�&! &"��*���6 ا�(
�� ا�&ط"ت أن أ�3ف ا��را�
ت وا� !&��
���ن ��ل   


ءت �&
%E و�دى &:��ر ا�"��� ا-�ر�� ���*
 و��� ����&*
 " ه " � Bو��� ، 
و����&*

 !�
&�

��ت 3��  :ا�

 .ا�(
�� &"�ش (
�� ا3&%
ب �د�د  -


ؤم و���� ا-�ل  -�&�
 .ا'(�
س ا���رط �


ت و&��ص ا�"��
ت �6 ا�Sر�ن  -�
� .��ص ا���ول وا7ھ&

-  !�%

ب ا�7&�رار ا�"�=. 


  ا�"دام ا7&�
ل �6 ا-ب �"3س ا-م ا�&! 3
�ت ��� ���� ا&�
ل ��دة -*"�. 

 .ا7�طواء ��� ا���س  -

 .��ق وا��"
ل و&و&ر =�ر ��رر  -

      . ا��"ور �
�ذ�ب وا&*
م ا�ذات  -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	دسا���ل ا�  



 . درا
� ا�	�ت:  
	دسا���ل ا�

د�م ا�	��� ا�و��  -1�. 

د�م ا�	��� ا������  -2�. 

د�م ا�	��� ا������  -3�. 

 




�                           :                    	���ا� ا������ ��ض ا������ و���
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 :������ ا������ �� �وء ا��ر���ت  -1

� �وء درا�� ا��ط����� وا�	�دا��� ا�� �	ت ��� ا��� � أن �ل 	ن ا����ت � 

  :ا�,+ث �*�� 	ن ا�����ر ا�*(� وھذا ���'� أ���ب وظروف ھ�	� ، ��ث 

 +���� � �1�و 	ن ا�(را �ت 	0  �/���� ز��دة  �� زوا'��  : ا����� ا�و�� -

ا�	��ر وط+��� ا�ذي أ�6ر  ن ا�ن ، و �دت �5 إ�� ��ت أ���� ا�3ء ا�ذي زاد 

	ن ا�1+ل ا�'و ا�9ري وز��دة ا��زاع �1(� 	0 ا9م ، ھذا 	� '*��� ��ره 

ظرة ا���3ؤ	�� �����ة  �/���� و	��ط�� ا��1ر' =و�د �د��� ا>���س ���دو��� وا��

 .وھذا 	� ��ب ��� ا��*ب أو ا>رھ�ق ا���6 ا�3د�د 

	�3��5 ا�9ر�� ا��و	�� و(را ��5 	0 ا9ب ا�ذي أھ	ل  :ا����� ا������  -

	�ؤو���5 ��1��5  ن دوره �رب أ�رة ��ب ������ ���� ���را و�@ط� 		� ��ن 

 .��دث �5 = �*ض ا�	رات ���ت ا����ر 

ا�	�Bز	� و دم ا����رار ا�9ري ا�ظروف ا�*+/��� وا�����6  :� ا����� ا����� -

أد�� ������� إ�� ز��دة �Bزم ������ ا�����6 أدى ��� ذ�ك إ�� �دوث �و��ت 

 .إ����ر�� 

=	ن 1+ل ا����/E ا�	��(ل  ���� = درا�� ��ذا ا���ث و������	ل ��ن 	� �طر�ت       

 	����3 ا�6ر���ت إ��5 = ا�'��ب ا��ظري و	� �و(�ت إ���	�  ا�'��ب ا��ط���= 5��

 �9��:  

���ن 	ن 1+ل ھذه ا�درا�� �Bن ا�ظروف ا�*�/��� ا��و	�� ا�	�و�رة وا��زا �ت     

ا�9ر�� ���� �و�ت �دى ا����ت إ����را  (��� �1(� ا�	+�ظ أن ھذه ا����ت �*�ش 

� ���� 	0 ھذه ا9و��ع أ� =���� ، =�د أ,��ت  وھ 	ر��� ا�	راھ��	ر��� �	وھ� ا��

ا�درا��ت ا�	�*ددة أن ��ظروف ا�(*�� �	�1�ف أ�وا �� �B,�را  �� ا9=راد � ��	� 

ا�را3د�ن ، =+ ���ط�0 ھؤ�ء ا�(	ود أ	�	�� =�ؤدي  ��*��م إ�� إ(���ت ��>����ر 
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 �/��� ��/� 	+/	� ا�*(� ، =	� ���ك ��ذه ا�	ر��� ا�� �	ر ��� ا�	راھق وا�� ���د 

  .�����ب 	*�� و�3�ل ودي (��� 

 =���طرا��ت ا�*+/��� وا��و�رات وا�ظروف ا������� ا������ ا�����1 	ن ا���6ھم وا��

 �(ب = و �ء �وء ا��وا=ق ا�9ري ��� ا�*������� = �B,�رھ�  �� ����6 ا�	راھق =

�	 ��*��53 و	� �����ه 	ن  إ(���5 �������ر ا�*(� ، ��ث ��ون ����'� رد =*ل  �

   .	*�	+ت �Gر 	��و�� وظروف �Gر �/�� ����=� و	�ط���ت �	وه ا���6 وا�ط��*

 ا�6(�لإ�5 �	ن ا�	�ط� أن ��ون ھ��ك  دم ���ف أ�ري �دى ا�9ر ا�� �6��ت ���'� 

 	�1�ف أ3����� �دى أ=رادھ� و�ل ��ب  ا�طرا��تا�وا�د�ن ، =ذ�ك ��	� ��و�د =

أ=راد = �ن ����ج إ�� �رورة ا��وا=ق وا��را�ط طر��� رد =*�5 ، �1(� إذا ��ن ھ��ك 

��ن أ=راد أ�رھم ، =B	�م 	3�ل ا�6(�ل ا�وا�د�ن ���ون ��	� (را �ت و�زا �ت 

ا��ذان  وأ�/�� دون أ'و�� ، ����� ��Gب دور ا9ب وا9م أو  دم �+�م �ل ا�دور�ن

  .�*	+ن  �� ا����ء ا���6 ا����م ����Iء و� ��	� ا�	راھ��ن 

 = �إ� أ�5 	���ل ذ�ك �د أ,�ت 	ن 1+ل درا�� أن �وء ا��وا=ق ا�9ري ��ون ��

 ��ور ا�وا�د�ن وھذا د��ل  �� ��Gب ا�دور ا����� ��ل 	ن ا9ب وا9م ، =��	راھق =

	راھ��5 ����ج إ�� ر ��� 	1((� 	ن دون 	���@� ��� � �*ود  ��5 �����ب ، =�و 

ج إ�� 	�� دة 	ن ��ل أ=راد أ�ر�5 ، =���ر��� ا��1ط/�  �د ا����م ��,	�ن ا�ذات ����

��وا�د�ن ا�'�ه أ���/�� ��ون ��� (دى ����� = �دوث إ�6'�رات دا1ل ا�9رة 		� �ؤدي 

إ�� �(د �� ، =��	راھق � ��+/م 	0 ا�'و ا�ذي �'د =�5 ا��ر��ب ا�	*�وي ا�	�م = ���ء 

���م و�ل ذ�ك �*�	د  �� ��6م 13(5 و=رض �5�6 = أ�ر�5 �3�ل (��� و��B�وب 

وا�	���ب ، =دور ا9ب 	ن 1+ل �و'��5 ا�وا'ب  ��5 ا9ب و���ن ا9م وا��و'�5 ا���6ل 

� �د وأن ��ون �3�ل �����5 	ر��� 	راھ�� ا��5 أو ا���5 دون أن ���� دور ا9م ا�ذي 

 �د�� ��ون �5 دور 	*�وي � 	,�ل �5 �'*ل ا�	راھق �	ر �	ر��� � �د وأن ��ون 

و���ط�0 إ�@�ء =�رة 	� �داو��5 ا���ب وا���وث أ� وھو 	(ط�� أز	� ا�	راھ�� ا�	�*ددة 
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�	�1�ف أ�وا �� �B,�ر  �� ا�را3د أ����� إ(���5 �������ر ا�*(� ظروف ا�(*�� ��إن 

  .و�3�ل ودي (���=	� ���ك ��ذه ا�	ر��� ا�� ���د  ���/� ��/� 	+/	� �����ب 	*�� 

 :�ر���ت ������ ا� -2

 ������   :��د ���ت =ر���ت ��,

 :ا��ر��� ا�����   - أ

  .��وء ا��وا=ق ا�9ري �B,�ر  �� ا>����ر ا�*(� �دى ا�	راھق 

 :ا��ر���ت ا��ز���    - ب

 .�وء ا��وا=ق ا�9ري 	�	,ل = ا�6(�ل ا�وا�د�ن  -

 .�وء ا��وا=ق ا�9ري 	�	,ل = ��ور ا�وا�د�ن  -

  :و�و(�ت إ�� ���/E ��	,ل =  و�د ا���ت درا�� ��ذه ا����ت

 إن �وء ا��وا=ق ا�9ري و	� ��و�5 	ن ا��طرا��ت ا�*+/���  -

 ���6� �وا��و�رات وا�ظروف ا������� ا������ ا�����1 	ن ا���6ھم ��� أ,رھ�  �

 53��*� �	 �  .ا�	راھق = إ(���5 �������ر ����'� رد =*ل  �

��وا=ق ا�9ري ا�ذي ��ون ر�	� إذا ��ن 	ن 	ظ�ھر ا�6(�ل ا�وا�د�ن �وء ا -

����'� ط��*�� �@��ب أدوار ا�وا�د�ن ا�'�ه ا���9ء 		� �ؤ,ر  �� 13(���م إ� أن 

 ��ور ا�وا�د�ن = �درا�� أ,��ت أن �وء ا��وا=ق ا�9ري ھذا ��ون ��

             .و�ذاك  وا�ب ����� ��*�س  �� ا���9ء وا�وا�0 وا����/E �,�ت ذ�ك 

      




	�� ا���ل ا� : 	��  .�رض ا���	�� و��	�

 .������ ا����
	 و�������  -1

 .������ ا��ر���ت  -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	��ا���ل ا�  
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 �����:  

��� ا�����ن ��� أ�ر�� و��� ا���
�ت ا������  ���%$ر #��� ا��راھق دا��� ����و ا�

�� و��ن أ(راد أ�ر�� ، (��#��� ا��و�� ���و (� �و ��وده ا�$�� وا�و(�ء وا��'�ف ��

و-ب ا�-وار وروح ا����ھم ، (�/�رة ا��� �-�رم (رد�� ا��راھق ��وده ��� ا-�رام 

��� و������ ��2 �2و�ن ���2�� ��ن ا���س ، ��2 ���رض #��� ا��راھق إ�� �وا
ف 

را��ت ھ��� �-2م ط���� ھذه ا��ر-�� (���رض �ن ����� إ��  ����دة ����

��� �ن ��ك ا�-وا�ز ��
د �2ون  ����إ-��ط�ت �#�ره �%�واع ���ددة �ن ا��و�ر ا�


#� ا��� ���د (��� ا��راھق ا���رو@� �ن 
�ل ا?��ء �دل ا<=�ء و(�> ���ل ا���

را-�� (� إ(راغ �� ھو �دا��� أ�� �2ن ط����� ، (���ر��� ا/�ر�� ������ (� �#�2ل 

���ت #��� ا��رد و�B��ء أدوارھم (� �ر��� أط����م �ر��� -�-� ��� أ�س ����� 

�� �ن -دة ����دف ������م ������ل وا���ور إ�� �ر-�� �راھ�� ����� (�-�ق �ذ�ك ��


د �زداد ا�را�� �������� �ن أ�راض � C��ت و���دي ا<-��ط�ت وا�د��ت و�� �

������� وا�������رات ا�Eت أ�رى وا��� �ن أھ��� ا��  -د��� (�ؤدي إ�� �@��
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أ�
د 

  �   1992ا�'���
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 -D��!رEوا��+ر ، ��روت ، "ا �  . 1979، دار ا��.>� ا��ر��� ��ط���
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�ر��� ��ط���� ، دار ا��.>� ا" ا%$رة و�

  . 1991 4وا��+ر وا�!وز�3 ط
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  01ا	���ق ر�م 

  )����س ��ك 	����ب (  

  ا	����  ا	���رة  ا	ر�ز

  ا	�زن


 أ	�ر ��زن  أ  0  

  1  أ	�ر ��زن أو ھم  ب

أ � �ز�ن و���وم طوال ا�و�ت و
 أ��ط�� ا����ص �ن   ج

  ذ�ك

2  

  3  ���د �در%& �ؤ��&أ � �ز�ن %دا أو $�ر   د

��  ه���� )  *�� 
  4  أ � �ز�ن %دا أو $�ر ���د �در%& 

  ا	���ؤم

  0  ��ت ��	�.�� أو 	�-را ���وط ,( ھ��( ��� ��& �����+�ل  أ

  1  أ	�ر ���وط ,( ھ��( إ�/ ا����+�ل  ب

  2  أ	�ر أ 1 ��س �دي �� أ�ط�� إ�/ ��+�+1  ج

  3  ���-�( أ�داأ	�ر أ  ( 
 ا��ط�� ا���4ب -�/   د

  4  أ	�ر أن ���+��( ��.س وأن ا�5ور �ن ����ن أ�دا  ه

  ا	��ل


 أ	�ر أ  ( 	�ص ,�	ل  أ  0  

  1  أ	�ر أ  ( ,	�ت أ*6ر �ن أي 	�ص أ�ر  ب

���& �1 ، و�ن ا�ظ��& ���ث 
   ج 
أ	�ر أن �� �++�1 

  ����ق ا�ذ*ر

2  

  ��3ن أ,*ر ,( ����( ا���;�& 
 أ%د � �� $�ر ����&   د
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  ��<�& �ن <ور ا=�>�ق وا�>	ل

أ	�ر أ  ( ,�	ل ����� ��ن أ,*ر ,(  >�( *	�ص �+وم   ه

  �دوره ,( ا����ة و-��1 وا%ب  �و ���1 وأو
ده و-��1

4  

  "دم ا	ر!�

  0  ��س ھ �ك �� �%�� ( $�ر را;( ا5ن  أ

  1  أ	�ر أ ( زھ+�ن و;%ران ,( أ$�ب ا��5�ن  ب

  2  *� ت �<درا �����( �ن ��ل�م أ-د أ����� ��5	��ء ا��(   ج

  3  �م أ-د أ%د ,( أي 	(ء �� �ر;� (  د

  4  أن ����ء %دا و���ط -�/ *ل 	(ء  ه

  ا	ذ#ب وا	#دم 

  0  ��س ھ �ك �� �	�ر ( أ  ( �ذ ب   أ

���& �(  ب 
  1  *�6را �� أ	�ر أ  ( �(ء و��,1 

  2  أ	�ر أ  ( �ذ ب �����   ج

  3  أ	�ر أ  ( دا.�� �(ء أو �+�ر ,�A   د

  4  أ	�ر أ  ( 	د�د ا��وء أو �+�ر %دا   ه

  ا	���ب 


 أ	�ر أ ( أ-��ب ا5ن �	*ل ��   أ  0  

  1  �دي 	�ور �C ( �وف ��دث �( �*روه   ب

�ب ����  ج�-Cب ا5ن و��  2  أ	�ر أ ( أ-�

  3  أ	�ر أ ( أ���ق أي -+�ب � زل �(  د

  4  أر�د أن أ-��ب -�/ *ل �� إر�*�ت �ن ذ وب  ه

  ا	#�س



 135 


 أ	�ر �Cي  وع �ن ���& ا�5ل ,(  >�(   أ  0  

  1  أ � $�ر را;( -ن  >�(  ب

  2  ��ب أ��( ,(  >�(  ج

  3  أ	�ر ���+رف �ن  >�(   د

  4  أ*ره  >�(  ه

  ا	�وم

  0  أ	�ر �C ( أ�وء �ن أي 	�ص أ�ر  أ

أ � 	د�د ا= �+�د � >�( -�/ �� ��� �ن ;�ف أو �� �+�   ب

C1 �ن �ط�,  

1  

  2  أ�وم  >�( -�/ *ل �طC ��دث   ج

أ	�ر ا5ن أ ( ا���ؤول -ن *ل �� ��دث �و�( �ن �وء   د

  أو �� �+� �ن أ�ط�ء

3  

  أ'��ر ا&#���ر 


 أ,*ر ,( إ�ذاء  >�( �Cي 	*ل   أ  0  

  1  ���ور ( ,*رة ا=�ذاء � >�( ، �* ( 
 أ��/ ���+�+��   ب

  2  أ	�ر أ 1 �ن ا5,;ل �( أن أ*ون ����   ج

  3  أ	�ر أ 1 �ن ا5,;ل ���.��( أن أ*ون ����  د

  4  �دي �طط� ��ددة �E ���ر   ه

��ل  >�( إذا ا��ط�ت   وC�  5  

  ا	���ء


 أ�*( �دون ��رر أو أ*6ر ��� �+�;�1 ا��و�ف   أ  0  

  1  أ�*( ا5ن أ*6ر ��� إ-�دت �ن ��ل   ب



 136 

  2  أ�*( طوال ا�و�ت و
 أ��ط�� � �  >�( �ن ا��*�ء   ج


 أ��ط�� ا5ن -�/ ا=طAق �� ر$��( ,( ا��*�ء ��ر�&   د  3  

  ا	!�ق

  0  ط��( ا5ن ��س أ*6ر �دة ��� * ت طول -�ري  أ

  1  أ��د وأ�;��ق ا5ن ���و�& أ*6ر ��� * ت �ن ��ل   ب

  2  ���د ط��( و���ل إ6�ر�( طول ا�و�ت  ج

�م أ-د أ$;ب أو أ��د ا5ن -�/ ا=طAق و�م ��د   د

  ���>ز ( *ل ا5	��ء ا��( *� ت ��6ر ( �ن ��ل 

3  

  ا+ھ���م

  0  �م أ,+د اھ����( ��ن �و�(   أ

  1  أ<��ت اFن أ�ل اھ����� ���Fر�ن -�� * ت �ن ��ل   ب

,+دت ��ظم اھ����( ���Fر�ن �و�( و�;�.ل 	�وري   ج

�م �  

2  

�م -�/   د� C�-و�م أ-د أ ���ر�ن ���F�� )��دت اھ��+,

  ا=طAق 

3  

  ا	�رار وا	�ردد

أ��ذ ا�+رارات ,( ����ف ا�5ور � >س ا�*>�ءة ا��(   أ

  ا-�دت -���� طول -�ري 

0  

  1  أ � اFن ���ل ا�6+& ,(  >�( ,��� ��<ل �����ذ �رار ��   ب

  2  - دي <�و�& *��رة ,( ا���ذ ا�+رارات   ج


 ��*  ( إ���ذ أي �رار -�/ ا=طAق   د  3  

  ا	��ل وا	,ورة


 أ	�ر أن 	*�( ��دو اFن أ�وأ ��
 ��� *�ن �ن ��ل   أ  0  
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  1  �+�+ ( اFن أ ( أ�دو أ*�ر � � و	*�( $�ر �+�ول    ب

أ	�ر أن ھ �ك ��4رات دا.�& �طرأ -�/ 	*�( و�%��1   ج

  $�ر �+�ول �ن ا� �س

2  

  3  أ	�ر اFن أ � 	*�( ���G %دا و� >ر   د

  ا	��ل

��*  ( ا���ل ا5ن � >س ا���& ا��( * ت أ-�ل ��� �ن   أ

��ل   

0  

  1  أ���ج إ�/ %�د زا.د - د ا��دء ,( -�ل 	(ء   ب


 أ-�ل � >س ا���& ا��( * ت أ-�ل ��� �ن ��ل   ج  2  

أ%د أ 1 
 �د أن ا;4ط -�/  >�( �	دة �*( أ-�ل أي   د

  	(ء 

3  


 ��*  ( ا5ن ا�+��م �Cي -�ل -�/ ا=طAق   ه  4  

  ا	#وم 

  0  ��*  ( أن أ �م *������د   أ

  1  أ���+ظ ����� ,( ا�<��ح أ*6ر ��� * ت �ن ��ل   ب

أ���+ظ ��*را -ن ا�����د ��-& أو ��-��ن وأ%د �	+&   ج

  *��رة ,( أن أ �م ��د ذ�ك 

2  

أ���+ظ ��*را -ن ا�����د *ل �وم و
 أ��ط�� ا� وم أ*6ر   د

  �ن ��س ��-�ت 

3  

  ا&.-�د


 ا	�ر �����ب أ*6ر �ن ا�����د  أ  0  

  1  أ��ب ���و�& أ*6ر ��� * ت �ن ��ل   ب

  2  أ��ب إذا ��ت ���ل أي 	(ء  ج
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  3  أ	�ر ��=%��د ا�زا.د إذا ��ت ���ل أي 	(ء  د

�-�� ا	ط��م  

���( �I*ل ا5ن ���ت أ�وأ �ن ذي ��ل   أ	  0  

���( �I*ل ���ت %�دة *�� *� ت �ن ��ل   ب	  1  

  2  أ<��ت 	���( �I*ل أ�وأ %دا ��� *� ت -��1   ج

  3  �م ��د �( 	��& -�/ ا=طAق  د

  ا	وزن

  0  �م � +ص وز ( ,( ا�>�رة ا��5رة   أ

  1  $رام*��و  2 +ص وز ( ,( ا�>�رة ا��5رة �� �ز�د -ن   ب

*��و $رام 5 +ص وز ( ,( ا�>�رة ا��5رة �� �ز�د -ن   ج  2  

*��و $رام 7 +ص وز ( ,( ا�>�رة ا��5رة �� �ز�د -ن   د  3  

  ا	,��

  0  ��ت � 	A4 -�/ <��( أ*6ر �ن ا�����د  أ

�	�4 ( ا5ن أ*6ر �ن ذي ��ل ا5و%�ع وا55م ا��>�>&   ب

  وا;طراب ا���دة وا=���ك و$�ر ذ�ك  

1  

أ 	4ل %دا ��� ��دث �<��( اFن وا�*�>�& ا��( ��دث   ج

�� �در%& �<�ب -�( ���� ا��>*�ر ,( أي 	(ء أ�ر�  

2  

  3  ���4ر� ( ����� �� أ	�ر �1 أو أ-� �1 �ن ���-ب <��&   د

  ا	.#س

  0  �م أ��ظ أي ��4ر ,( اھ����( ���% س ,( ا�>�رة ا��5رة   أ

  1  أ<��ت أ�ل اھ����� ���% س اFن -�� * ت �ن ��ل   ب

  2  اھ����( ���% س اFن أ�ل �*�6ر ��� * ت �ن ��ل  ج

  3  ,+دت اھ����( ���% س �����  د
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  ���02ق ر�م 

  )د	�ل ا	������ ( 

  :ت د	�ل ا	�����/ 1

�& -A%�& وأ�ذ ا���� �ت ا�	�<�&  -A- ء� �.  

  . ا��وا�ق ا���.��& وا��وا�ق ا�	�<�&  -

  .��ر�K ا��رض  -

�����.�& ا����& ، ا=�<�ل �� ا�����L ، ��وك ا����ة : ا�����ل ا�����و�و%(  -

 .ا��و�( 

�����.�& ا� 	�ط ا� >�( ا�+�-دي ا����( ، �و<�& : ا�����ل ا�����و�و%(  -

  .ا5-راض 

  .�ط��ق ا����ر ��ك وا����ر ا���.�&  -

 .ا����ر �>�م ا��و;وع �ط��ق  -

) ��ز�ز �>ظ( ( ھو -��رة -ن �*>ل �%�� ��ن ا��Aج ��ر,( : ا��Aج ا��+�رح  -

 .و-ن طر�ق أ�;� ا�د-م ا� >�( 5ن ا��راھق ����ج *�6را إ�/ ا��وار 
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