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كهٛخ انؼهٕو انقبََٕٛخ ٔ االقزظبدٚخ 

 رطٕاٌ  -ٔ االجزًبػٛخ 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 ٌٝفص٠ٓ١ٍّىٓ رمغ١ُ ٘زا اٌجبة إ:   

 اٌؼبَ،ٔزٕبٚي ف١ٗ اٌمٛاػذ اٌؼبِخ ٌٕظش٠خ اٌّشفك  األٔلانفظم  

ٌَٙمٛاػذ اٌؼبِخ ٌٍششغخ اإلداس٠خا انفظم انثب. 

 

يجبل انُشبط اإلداس٘: انجبة األٔل  
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 

 

 أٌ ثحٛث اإلداس٘ انقبٌَٕ فقّ فٙ ثبسصح يكبَخ انؼبو انًشفق فكشح احزهذ نقذ

 ْزِ إنٗ اإلداس٘ انقبٌَٕ َظشٚبد جًٛغ سد إنٗ رْجٕا انفقٓبء يٍ كثٛشا

 ػشش انزبعغ انقشٌ يٍ انثبَٙ انُظف خالل انًٕفق ْزا رٕج ٔقذ انفكشح،

 رحذ انؼبو، انًشفق يذسعخ رذػٗ يذسعخ ثظٕٓس انؼششٍٚ انقشٌ ٔثذاٚخ

 فكشح يٍ جؼم انز٘ ،Léon DUGUIT انفشَغٙ انفقّٛ صٚبدح

 حذ إنٗ اإلداس٘، انقبٌَٕ أحكبو نزطجٛق األعبعٙ انًؼٛبس انؼبو انًشفق

 يب انذٔنخ ٔأٌ انؼبيخ انًشافق قبٌَٕ إال ْٕ يب اإلداس٘ انقبٌَٕ ثأٌ انقٕل

 .انؼبيخ انًشافق يٍ يجًٕػخ إال انحقٛقخ فٙ ْٙ

 

َظشٚخ انًشفق انؼبو: انفظم األٔل  
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



  

 

َظشٚخ انًشفق انؼبو: األٔلانفظم   
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 اٌؼبَ، اٌّشفك ِفَٙٛ ٚرطٛس ٔشأح إثشاص عٕحبٚي ٚ٘ىزا

 اعزؼّبي ثعشٚسح اٌّمشْٚ األصٍٟ ِؼٕبٖ ِٓ أطاللب

 ثٛعٛد اٌّشرجػ اٌحبٌٟ ِؼٕبٖ إٌٝ اٌؼبَ اٌمبْٔٛ لٛاػذ

 ثً اٌخبص، اٌمبْٔٛ ٚعبئً رغ١١ش٘ب فٟ رغزؼًّ ِشافك

 اٌّشافك ظٙٛس ثؼذ ع١ّب ال اٌخٛاص غشف ِٓ ٚرذاس

 .ٚاالعزّبػ١خ االلزصبد٠خ

 اٌؼبِخ اٌّشافك دساعخ عٕحبٚي عجك ِب ػٍٝ ٚرأع١غب

 رٛعذ اٌزٟ ٌٍٛظؼ١خ ٔخصصٗ األٔل ِجحض١ٓ، خالي ِٓ

 إٌظبَ ف١ٗ فٕؼبٌظ انثبَٙ أِب اٌؼبِخ، اٌّشافك ػ١ٍٙب

 .٠ؤغش٘ب اٌزٞ اٌمبٟٔٛٔ

 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



  

 

 ٚعٕزؼشض ثذا٠خ ٌٍزطٛس اٌزٞ ػشفٗ ِفَٙٛ اٌّشفك اٌؼبَ، لجً دساعخ أصٕبف

 .اٌّشافك اٌؼبِخ

 

ٔضؼٛخ انًشافق انؼبيخ: انًجحث األٔل   
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



  

   

رطٕس يفٕٓو انًشفق انؼبو: انًطهت األٔل  
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 إدساوٗ ٠ّىٓ وج١شا، رطٛسا اٌؼبَ اٌّشفك ِفَٙٛ ػشف

 رُ اٌزٞ اٌزؼش٠ف ٌٙب خعغ اٌزٟ اٌزحٛالد خالي ِٓ

 اإلغبس ٘زا فٟ ٠ّىٕٕب ح١ش اٌؼبَ، ٌٍّشفك رخص١صٗ

 اٌحبٌٟ ٚاٌزؼش٠ف األصٍٟ اٌزؼش٠ف ث١ٓ ِب اٌز١١ّض

 .اٌؼبَ اٌّشفك ٌّفَٙٛ

 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



اٌمشْ ٔٙب٠خ ِغ اإلداسٞ ٌٍمبْٔٛ وأعبط اٌؼبَ اٌّشفك ِفَٙٛ ظٙش 

 DUGUIT ِضبي ،"اٌؼبَ اٌّشفك ِذسعخ" فمٙبء ٠ذ ػٍٝ ػشش اٌزبعغ

ٚJEZE فٟ اٌؼبَ ٌٍّشفك اٌزم١ٍذٞ أٚ األصٍٟ اٌزؼش٠ف ٠ٕٚحصش 

 رحم١ك لصذ ػبِخ، ١٘ئخ رزٛالٖ ٔشبغ اٌؼبَ اٌّشفك" :ػٕبصش صالس

 ."اإلداسٞ اٌمبْٔٛ فٟ ٠زّضً لبٟٔٛٔ ٔظبَ ػ١ٍٗ ٠ٚغشٞ ػبِخ، ِصٍحخ

اٌؼٕبصش ِٓ اٌؼبَ اٌّشفك ِفَٙٛ ٠زىْٛ اٌزؼش٠ف ٘زا ِٓ ٚأطاللب 

 :اٌزب١ٌخ

 

انزؼشٚف األطهٙ نهًشفق انؼبو: انفقشح األٔنٗ  
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



انٕظٛفٙ أٔ انًبد٘ انؼُظش :أٔال 

 إشجبع أٞ اٌؼبِخ، اٌّصٍحخ ٌزحم١ك اإلداسح ثٗ رمَٛ ٔشبغ وً ثٗ ٠ٚمصذ

 .األوًّ اٌٛعٗ ػٍٝ أدائٙب أٚ رٍج١زٙب ػٓ اٌفشد ٠ؼغض ػبِخ حبعخ

 ٠ىْٛ أال رمزعٟ اٌؼبِخ فبٌّصٍحخ اٌؼبَ، ٌٍّشفك اٌزم١ٍذ٠خ ٌٍٕظش٠خ ٚٚفمب

 ػبِخ ِشافك ٌٛعٛد ٔظشا اٌشثح، رحم١ك اٌّشفك إحذاس ِٓ اٌغشض

 .أصال ا٘زّبِٗ رغزأصش ال ثً رٕف١ز٘ب ػٍٝ اٌفشد ٠مذس ال خذِبد رمذَ

 

انشكهٙ أٔ انؼضٕ٘ انؼُظش :ثبَٛب 

 رغ١١ش ػٍٝ اإلششاف رزٌٛٝ اٌزٟ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ أٚ اٌغٙبص ثٗ ٠ٚمصذ

 .ٚاٌٛعبئً األشخبص ِٓ ِغّٛػخ رعُ ٚاٌزٟ اٌّشفك،
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



يزًٛض قبََٕٙ نُظبو انخضٕع :ثبنثب. 

اٌغٍطبد أػذرٙب ِؼ١ٓ ثّشفك خبصخ لٛاػذ رىْٛ لذ اٌؼبَ، اٌّشفك ٔشبغ رحىُ اٌزٟ فبٌمٛاػذ 

 أْ إال .اٌؼبِخ اٌّشافك أٔٛاع ع١ّغ ٌٙب رخعغ ػبِخ لٛاػذ رىْٛ ٚلذ ٔشبغٗ، ٌطج١ؼخ ٚفمب اٌّخزصخ

 اػزجبسٖ ٠ّىٓ حزٝ اٌؼبَ اٌمبْٔٛ لٛاػذ ػٍٝ أعبعب ِغزٕذا ٠جمٝ اٌؼبَ ٌٍّشفك اٌمبٟٔٛٔ إٌظبَ اػزجبس

 .ػبِب ِشفمب

 الخزصبص ٚوّؼ١بس اإلداسٞ ٌٍمبْٔٛ وأعبط اٌؼبَ اٌّشفك ثفىشح اٌفشٔغ١خ اٌزٕبصع ِحىّخ أخزد ٚلذ

  لع١خ فٟ 1873 فجشا٠ش 8 ثزبس٠خ اٌصبدس لشاس٘ب أثشص٘ب ٌؼً ػذ٠ذح أحىبَ فٟ اإلداسٞ اٌمعبء

 :ٟٚ٘ أعبع١خ ِجبدا صالس أسعٝ ػٍٝ اٌزٞ اٌحىُ ٘زا Blanco ثالٔىٛ

 انزطجٛق انٕاجت ثبنقبٌَٕ االخزظبص سثظ -أ

٠مشس٘ب اٌزٟ رٍه غ١ش خبصخ، غج١ؼ١خ راد اٌزطج١ك اٌٛاعجخ اٌمب١ٔٛٔخ اٌمٛاػذ وبٔذ وٍّب أٔٗ أوذ ح١ش 

 .اإلداسٞ ٌٍمعبء ٠ٕؼمذ االخزصبص فئْ األفشاد ث١ٓ اٌؼاللبد ٌعجػ اٌّذٟٔ اٌمبْٔٛ

 اإلداس٘ انقبٌَٕ قٕاػذ نزطجٛق كًؼٛبس انؼبو انًشفق فكشح -ة

ٝاإلداسٞ اٌمبْٔٛ لٛاػذ ػ١ٍٙب رطجك اٌزٟ اٌمعب٠ب ث١ٓ ٌٍز١١ّض عذ٠ذا ظبثطب ثالٔىٛ حىُ أسع 

 ػبَ، ثّشفك إٌّبصػخ اسرجبغ ٘ٛ اٌعبثػ ٚ٘زا اٌّذٟٔ، اٌمبْٔٛ لٛاػذ ػ١ٍٙب رطجك اٌزٟ ٚاٌمعب٠ب

 ػٓ اٌذٌٚخ ِغؤ١ٌٚخ إلشاس إٌٝ رشِٟ وٛٔٙب ٘ٛ اإلداسٞ ٌٍمعبء ثالٔىٛ اٌطفٍخ لع١خ إخعبع ِٕٚبغ

 ِغزخذِٟ أحذ ٠مٛد٘ب وبْ ٌٍذٌٚخ اٌزبثغ اٌزجغ ٌّصٕغ ٍِّٛوخ ػشثخ ثبٌطفٍخ أٌحمزٗ اٌزٞ اٌعشس

 اإلداس٠خ اٌطج١ؼخ ٌزحذ٠ذ اٌؼبَ اٌّشفك ِؼ١بس ػٍٝ اٌزٕبصع ِحىّخ اعزٕذد فمذ ٚ٘ىزا .اٌّصٕغ

 .اإلداسٞ اٌمعبء الخزصبص ٌٚخعٛػٙب ٌٍّٕبصػخ
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر
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 يطهقخ ٔال ػبيخ نٛغذ انذٔنخ يغؤٔنٛخ -د

 ٘زٖ رمش٠ش اٌّّىٓ ِٓ ٠ىٓ ٌُٚ اإلغالق، ػٍٝ اٌذٌٚخ ِغؤ١ٌٚخ رىٓ ٌُ ٚلذ فٟ ثالٔىٛ حىُ صذس ٌمذ

 فٟ اٌزٕبصع ِحىّخ لشاس ٚإٌٝ ظ١فخ، حذٚد فٟ رمش٠ش٘ب رُ ٌزٌه ِٚطٍك، ػبَ ثشىً اٌّغؤ١ٌٚخ

 .األفشاد ثحمٛق اٌعبسح أػّبٌٙب ػٓ اٌذٌٚخ ِغؤ١ٌٚخ رأع١ظ فٟ اٌفعً ٠ؼٛد ثالٔىٛ لع١خ

 رجؼخ رزحًّ ٚال رغٛد ف١ٙب اٌذٌٚخ وبٔذ اٌضِٓ ِٓ غ٠ٍٛخ حمجخ ثالٔىٛ حىُ أٔٙٝ فمذ ٚثبٌزبٌٟ

 وً أْ :ِفبدٖ عذ٠ذا ِجذأ أسعٝ ح١ش اٌغبثمخ، ٌٍٕظش٠بد ثبٌٕغجخ لعبئ١خ صٛسح شىً وّب أػّبٌٙب،

 اعزمالي رأوذ ٚثٙزا اإلداسٞ، اٌمعبء اخزصبص ِٓ ٟ٘ اٌؼبِخ اٌّشافك ثغ١ش اٌّزؼٍمخ إٌّبصػبد

 .ٚٔظش٠برٗ ثمٛاػذٖ اإلداسٞ اٌمبْٔٛ

 ٌزشًّ اٌالحمخ أحىبِٗ فٟ اٌؼبَ اٌّشفك ِفَٙٛ رٛع١غ ػٍٝ ثؼذ ف١ّب اإلداسٞ اٌمعبء ػًّ ٚلذ

 Terrier حىُ ٠ٕذسط اإلغبس ٘زا ٚفٟ اٌٛغ١ٕخ، اٌؼبِخ اٌّشافك عبٔت إٌٝ اٌّح١ٍخ اٌؼبِخ اٌّشافك

 4 ثزبس٠خ اٌصبدس Thérond حىُ ٚوزا ،1903 فجشا٠ش 06 ثزبس٠خ اٌذٌٚخ ِغٍظ ػٓ اٌصبدس

 .1910 ِبسط

 ٠زضػّٙب وبْ اٌزٟ اٌؼبَ اٌّشفك ِذسعخ ٔشأد اٌفشٔغٟ اإلداسٞ اٌمعبء أحىبَ أعبط فؼٍٝ ٚثبٌزبٌٟ

 ٌٍّشفك ِزىبٍِخ لب١ٔٛٔخ ٔظش٠خ ص١بغخ ػٍٝ ػًّ اٌزٞ ،DUGUIT األعزبر ثٛسدٚ عبِؼخ ػ١ّذ

 .اإلداسٞ اٌمبْٔٛ ٔطبق ٌزحذ٠ذ وأعبط اٌؼبَ

 ٘ٛس٠ٛ ِٛس٠ظ اٌؼ١ّذ ِمذِزُٙ ٚفٟ اٌؼبَ، اٌّشفك ٌّذسعخ رصذٚا آخش٠ٓ فمٙبء ٕ٘بن ثبٌّمبثً

HAURIOU اٌؼبِخ اٌغٍطخ ِذسعخ سائذ. 

 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 

انزؼشٚف انحبنٙ نهًشفق انؼبو: انفقشح انثبَٛخ  
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 إلٔمبر عذ٠ذح الزصبد٠خ ِغبالد الزحبَ ػٍٝ اٌذٌٚخ أعجشد اٌؼب١ٌّخ اٌحشة ثؼذ

 اٌصٕبػ١خ اٌؼبِخ اٌّشافك إحذاس إٌٝ أدٜ ِب ٚ٘ٛ ٚاعزّبػ١ب، الزصبد٠ب اٌٛظغ

 رغ١١ش٘ب لٛاػذ عً فٟ رخعغ ٚاٌزٟ اٌؼ١ِّٛخ اٌغٍطبد رغ١ش٘ب اٌزٟ ٚاٌزغبس٠خ

 ثبإلِىبْ أصجح وّب ،(اٌؼبَ ٌٍّشفك اٌّبدٞ اٌزؼش٠ف أصِخ) اٌخبص اٌمبْٔٛ ٌّجبدا

 ثّٙبِٙب اٌم١بَ عج١ً فٟ ِطجمخ اٌؼبَ اٌّشفك ثّٙبَ اٌخبصخ ٚا١ٌٙئبد األشخبص ل١بَ

 .(اٌؼبَ ٌٍّشفك اٌؼعٛٞ اٌزؼش٠ف أصِخ) اإلداسٞ اٌمبْٔٛ لٛاػذ

 فٟ اٌزٕبصع ِحىّخ لشاس صذٚس ِغ اٌؼبَ اٌّشفك ثأصِخ ٠ؼشف ِب ثٛادس ظٙشد ٚلذ

 أعٕذد ح١ش ،1921 ٠ٕب٠ش 21 ثزبس٠خ اٌصبدس Bac d’Elocaإٌٛوب ٔبلٍخ لع١خ

 .ػبَ ثّشفك إٌّبصػخ رؼٍك سغُ اٌؼبدٞ ٌٍمعبء االخزصبص اٌّحىّخ

 ٚاٌزغبسٞ اٌصٕبػٟ اٌؼبَ اٌّشفك ثخعٛع اٌزٕبصع ِحىّخ لعذ إٌبصٌخ، ٘زٖ فٟ

 اٌّشفك ثٕشبغ ِٛلفٙب ِؼٍٍخ اٌؼبدٞ، اٌمعبء ٚالخزصبص اٌخبص اٌمبْٔٛ ٌمٛاػذ

 رغ١١ش ثؼ١ذ ٌحذ ٠شجٗ اٌزٞ ٚثزغ١١شٖ رغبس٠ب أٚ صٕبػ١ب غبثؼب ٠ىزغٟ اٌزٞ

 .اٌخبصخ اٌّششٚػبد
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 ِغٍظ لشاس خالي ِٓ اٌفشٔغٟ اٌمعبئٟ االعزٙبد غجك صب١ٔخ ِشحٍخ ٚفٟ

 ٔفظ Bouguen لع١خ فٟ .1943 أثش٠ً 02 ثزبس٠خ اٌصبدس اٌذٌٚخ

 ٟٚ٘ آخش ٔٛع ِٓ ِشافك ػٍٝ االلزصبد٠خ ثبٌّشافك اٌّزؼٍك اٌغبثك اٌزٛعٗ

 خبظؼخ خبصخ ١٘ئبد رشىً اػزجش٘ب اٌزٞ اٌٛلذ ففٟ االعزّبػ١خ، اٌّشافك

 ِشفك رٕف١ز ثّّٙخ رمَٛ ١٘ئبد ف١ٙب سأٜ فئٔٗ اٌخبص، اٌمبْٔٛ ٌمٛاػذ

 .اٌؼبِخ اٌّشافك ٌٙب رخعغ اٌزٟ االٌزضاِبد ٌجؼط أخعؼٙب ح١ش ػِّٟٛ،

 اٌؼبَ اٌمبْٔٛ ٌٕظبَ رخعغ اٌزٟ ا١ٌّٕٙخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّشافك ثبٌٕغجخ اٌّالحظخ ٔفظ

 ٠زؼٍك ػٕذِب اٌخبص اٌمبْٔٛ ٌٕظبَ ٚرخعغ اٌذٌٚخ، ٚظبئف رّبسط ػٕذِب

 .اٌذاخٍٟ ثزغ١١ش٘ب األِش

 لذ اٌؼبَ، اٌّشفك ِفَٙٛ ػشفٗ اٌزٞ اٌزطٛس أْ ٔالحع اٌزح١ًٍ ٘زا ِٓ أطاللب

 رحذ٠ذا رحذ٠ذٖ اٌصؼت ِٓ أصجح إر ٌٗ، اٌّىٛٔخ اٌؼٕبصش رذاخً إٌٝ أدٜ

 اٌحبٌٟ اٌّفَٙٛ ٌزحذ٠ذ ػٕبصش صالس اػزّبد ف١ّىٕٕب رٌه ِٚغ ٌىٓ دل١مب،

 :٠ٍٟ ف١ّب ٚاٌّزّضٍخ اٌؼبَ، ٌٍّشفك
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 فكشح إنّٛ رغزُذ انز٘ األعبعٙ انشكٍ انؼبيخ انًظهحخ يفٕٓو ٚؼزجش

 يشفقب أٔ طُبػٛب، أٔ رجبسٚب أٔ إداسٚب يشفقب كبٌ عٕاء انؼبو، انًشفق

 يقبثم َظٛش ٚكٌٕ انؼبيخ انًظهحخ ٔرحقٛق انخٕاص، قجم يٍ ٚذاس ػبيب

 اإلداسٚخ انًشافق نجؼض ثبنُغجخ انشأٌ ْٕ كًب يجبَب ٚكٌٕ قذ كًب يبد٘،

 .يثال انٕطُٙ األيٍ كًشفق

 يٍ أٌ رشٖ انزٙ ٔاألَشطخ انًجبالد رقذٚش ٔحذْب نهذٔنخ ٔٚؼٕد

 ٚكٌٕ أٌ انالصو يٍ ٔنٛظ ػبيخ، يشافق يُٓب رجؼم أٌ انؼبيخ انًظهحخ

 انًظهحخ ٚحذد انز٘ انًؼٛبس ألٌ ػبيب، يشفقب انذٔنخ رُشخ يششٔع كم

 .إَشبئّ عجت ْٕ انؼبو انًشفق فٙ انؼبيخ
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 َضع يغطشح يٍ االعزفبدح إيكبَٛخ انؼبيخ انغهطخ ايزٛبصاد ٔيٍ

 يؼُٛخ، نٓٛئخ االَضًبو إنضايٛخ أٔ انؼبيخ انًُفؼخ ألجم انًهكٛخ

 انؼًٕيٛخ انًؤعغبد ثؼض إنٗ ثّ انًؼٕٓد االحزكبس حق أٔ

 انًكزت ،نهفٕعفبط انششٚف كبنًكزت ٔانزجبسٚخ انظُبػٛخ

 انٕطُٙ انًكزت نهششة، انظبنح ٔانًبء نهكٓشثبء انٕطُٙ

 ...انحذٚذٚخ نهغكك
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انًشافق انؼبيخ رخضغ نشقبثخ انغهطبد اإلداسٚخ يٍ أجم رحقٛق انزجبٔة انًُشٕد ثٍٛ َشبط 
 .انًشفق انؼبو ٔأْذافّ

ٔقذ اعزؼبٌ انقبضٙ انفشَغٙ ثبنؼُبطش انغبثقخ انزكش نزحذٚذ انًفٕٓو انحبنٙ نهًشفق انؼبو، 
 :إر أكذ ػهٗ أسثغ خظبئض رًٛض انًشفق انؼًٕيٙ ْٔٙ

 يٍ انضشٔس٘ أٌ ٚقٕو انًشفق انؼبو ثًًٓخ راد يُفؼخ ػبيخ،

 رزًزغ اإلداسح ثحق اإلششاف ػهٗ ْزِ انًًٓخ راد انًُفؼخ انؼبيخ،

 رزًزغ انًُظًخ انًششفخ ػهٗ رغٛٛش انًشفق انؼبو ثبيزٛبصاد انغهطخ انؼبيخ،

ٔيقبثم رهك االيزٛبصاد رًبسط اإلداسح َٕػب يٍ انشقبثخ أٔ انٕطبٚخ ػهٗ ْزِ انًُظًخ 
 .ٔػهٗ األػًبل انظبدسح ػُٓب

 :ػهٗ أعبط ْزِ انؼُبطش، ًٚكُُب رؼشٚف انًفٕٓو انحبنٙ نهًشفق انؼبو كبنزبنٙ

انًشفق انؼبو ْٕ رنك انُشبط انز٘ ٚٓذف إنٗ رحقٛق انًظهحخ انؼبيخ، ٚذاس يٍ قجم 
األشخبص انؼًٕيٛخ أٔ انخبطخ أٔ ًْب يؼب، ٔثزًزؼّ ثجؼض ايزٛبصاد انغهطخ انؼبيخ 

 .فٕٓ ٚخضغ كهٛب أٔ جضئٛب نهقبٌَٕ اإلداس٘ كًب ٚخضغ نشقبثخ انجٕنخ
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