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و١ٍز ثٌؼٍَٛ ثٌمج١ٔٛٔز ٚ ثاللضظجد٠ز 

 صطٛثْ  -ٚ ثالجضّجػ١ز 

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



  :فظ٠ٓ١ٍّىٓ صمغ١ُ ٘زث ثٌذجح إٌٝ 

 

 ًثٌؼجَ،ثألٚي ٔضٕجٚي ف١ٗ ثٌمٛثػذ ثٌؼجِز ٌٕظش٠ز ثٌّشفك ثٌفظ  

 ٌٟٔمٛثػذ ثٌؼجِز ٌٍششؽز ثإلدثس٠زثثٌفظً ثٌغج. 

 

ِججي ثٌٕشجؽ ثإلدثسٞ: ثٌذجح ثألٚي  
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 

 

َٛثٌؼجِز، ٌٍّظٍذز صذم١مج ثٌؼجِز ثٌذجج١جس صٍذ١ز ػٍٝ ثٌؼجِز ثٌّشثفك صم 

 .ٌطذ١ؼز صذؼج ِؼج ثٌخجص ٚثٌمجْٔٛ ثٌؼجَ ثٌمجْٔٛ دؤعج١ٌخ خذِجصٙج ٚصؤدٞ

 خجص ٌٕظجَ ثٌؼجِز ثٌّشثفك ثٌّششع أخؼغ ٚلذ ثٌّشثفك، ٘زٖ ٚٔٛع

 :ِذٛس٠ٓ خالي ِٓ دسثعضٗ ٠ّىٓ

ٍٝثٌضٟ ثٌّذجدا ِغضٜٛ ػٍٝ عُ إدثسصٙج، فٟ ثٌّضذؼز ثٌطشق ِغضٜٛ ػ 

 .ػ١ٍٙج صمَٛ

 

ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍّشثفك ثٌؼجِز: ثٌّذذظ ثٌغجٟٔ  
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



  

 

 ؽشق إدثسر ثٌّشفك ثٌؼجَ: ثٌّطٍخ ثألٚي
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 ثٌخذِجس ؽذ١ؼز دغخ ثٌؼجِز ثٌّشثفك إدثسر أعج١ٌخ صضذذد

 إدثسر فٟ ثٌؼ١ِّٛز ثٌغٍطجس صذخً دسجز ِٚذٜ صؤد٠ٙج، ثٌضٟ

 ثٌؼجِز ثٌّشثفك إدثسر ؽشق فئْ عّز ِٚٓ ثإلدثسٞ، ثٌٕشجؽ

 :ثألعج١ٌخ ِٓ طٕف١ٓ فٟ ثخضضثٌٙج ٠ّىٓ ِخضٍفز أشىجال صضخز

 ػٍٝ ِذجششر دٕفغٙج ٌإلششثف ثٌذٌٚز صذخً ٠مضؼٟ ثألٚي

 .ثٌؼجِز ٚأِٛثٌٙج دٛعجةً ِشثفمٙج صغ١١ش

 إٌٝ صذد١ش٘ج فٟ صذضجػ ثٌضٟ ثٌّشثفك ف١ُٙ ثٌغجٟٔ ثٌظٕف أِج

 ثٌؼجِز ثٌّشثفك أعجعج ٠ُٙ ٚثٌزٞ ِشٚٔز أوغش أعج١ٌخ

 .ٚثٌظٕجػ١ز ثٌضججس٠ز

 

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



 

أدذ أٚ ثٌذٌٚز صضذخً د١ّٕج ثٌؼجِز ثٌضذد١ش دؤعج١ٌخ ثٌؼ١ِّٛز ثٌّشثفك صغ١ش 

 دٛثعطز ِذجشش دشىً ثٌؼِّٟٛ، ثٌّشفك ٌضذد١ش ثألخشٜ ثٌؼجِز ثٌمجْٔٛ أشخجص

 ؽش٠مز دجعضخذثَ ثٌؼجِز ثٌغٍطز ثِض١جصثس ػٍٝ ٚثػضّجدث ٚٚعجةٍٙج، أِٛثٌٙج

 ػجِز ١٘تز ٚصّٕخ ثٌٛطج٠ز دغٍطز صىضفٟ ٚلذ ثٌّذجشش، ثالعضغالي أٚ ثٌضغ١١ش

 ثٌذجي ٘ٛ وّج ِغضمٍز دطش٠مز أٚ ثٌؼجِز، دجٌّؤعغز ٠ؼشف ِج ٚ٘ٛ ثٌضذد١ش عٍطز

 .ِغضمٍز دظٛسر ثٌّغ١شر ثٌذٌٚز ِشثفك ٌضذد١ش دجٌٕغذز

 

 ثألعج١ٌخ ثٌؼجِز: ثٌفمشر ثألٌٚٝ
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



  

   

 ثٌضغ١١ش ثٌّذجشش أٚ ثٌٛوجٌز ثٌّذجششر: أٚال
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 ثٌّشفك دضذد١ش ثٌّذ١ٍز ثإلدثس٠ز ثٌغٍطجس إدذٜ أٚ ثٌذٌٚز ل١جَ ثٌّذجشش دجٌضغ١١ش ٠مظذ

 ٚثِض١جصثس ٚعجةً ٚدجعضخذثِٙج ٚثٌذشش٠ز، ثٌّج١ٌز دٛعجةٍٙج ِذجششر دٕفغٙج ثٌؼِّٟٛ

 ثالعضغالي ٚأعٍٛح ثٌّشفك، رٌه صذد١ش ػٓ ثٌّضشصذز ٌٍّغؤ١ٌٚجس صذٍّٙج ِغ ثٌؼجَ، ثٌمجْٔٛ

 ثٌٛؽٕٟ ٚثٌذفجع وجٌمؼجء ثٌضم١ٍذ٠ز ثٌؼجِز ثٌّشثفك صذد١ش فٟ ثٌّضؼّذ ثألعٍٛح ٘ٛ ثٌّذجشش

 ٘ٛ وّج ثٌضشثد١ز ثٌجّجػجس ؽشف ِٓ أ٠ؼج ثألعٍٛح ٘زث ٠ؼضّذ وّج ...ٚثألِٓ ٚثٌؼشثةخ

 .ثٌؼ١ِّٛز ثإلٔجسر ثٌّذ١ٔز، ثٌذجٌز ٌّشثفك دجٌٕغذز ثٌشؤْ

 ِض١ّضر لج١ٔٛٔز دشخظ١ز صضّضغ ال ثٌّذجششر ثٌٛوجٌز ؽش٠ك ػٓ ثٌّغضغٍز ثٌؼجِز ٚثٌّشثفك

 ٌٙج ثٌضجدؼز ٚثٌّظجٌخ ثٌٛصثسثس ٚػ١ٍّجس فؤػّجي ٌٙج، ثٌّٕض١ّز ثٌؼ١ِّٛز ثٌجّجػز ػٓ

 ثٌّٕظّز ثٌضشثد١ز ثٌجّجػز صضذٍّٙج ثٌّذ١ٍز ثٌّشثفك ٔشجؽجس ِخضٍف أْ وّج ثٌذٌٚز، صضذٍّٙج

 .ٌٙج

. 

 

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



ثٌؼجِز ثٌّشثفك إدثسر فٟ ػجدر ثٌّذجشش ثالعضغالي أعٍٛح ٠ٚضذغ 

 أٚ ٌؼؼف ف١ٙج ثالعضغّجس ػٓ ثألفشثد ٚإلدججَ أل١ّ٘ضٙج ٔظشث ثإلدثس٠ز

 ٘زث ثعضؼّجي إِىج١ٔز ػذَ ٠ؼٕٟ ال ٘زث أْ غ١ش ،ِشدٚد٠ضٙج ثٔؼذثَ

 .ٚثٌضججس٠ز ثٌظٕجػ١ز ثٌؼجِز ثٌّشثفك دؼغ إدثسر فٟ ثألعٍٛح

ثٌّذجششر، ثإلدثسر دؤعٍٛح ثٌّذثسر ثٌؼجِز ثٌّشثفك فئْ ٚثٌخالطز 

 صضٌٛٝ د١ظ صذذعٙج، ثٌضٟ ثٌؼجِز ٌألشخجص صجِج خؼٛػج صخؼغ

 رٌه فٟ ِؼضّذر ٚثٌضغ١١ش، ثإلششثف ٚظ١فز دٕفغٙج ثٌؼ١ِّٛز ثٌغٍطجس

 ثٌؼ١ِّٛز ٚثألِالن ثٌّٛظف١ٓ ِجّٛع ٟ٘ ثٌضٟ ثٌخجطز، ٚعجةٍٙج ػٍٝ

 .ػ١ٍٙج صضٛفش ثٌضٟ
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 ثٌضغ١١ش ثٌّذجشش أٚ ثٌٛوجٌز ثٌّذجششر: أٚال

 

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



 ثٌّؤعغز ثٌؼ١ِّٛز: عج١ٔج
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 غ١ش ػِّٟٛ شخض وً ٟ٘ ثٌؼ١ِّٛز فجٌّؤعغز ٌٙج، ثٌىالع١ىٟ ٌٍضؼش٠ف ٚفمج

 ٚدجٌؼذؾ ثإلدثس٠ز ثٌالِشوض٠ز أشىجي ِٓ شىً فٟٙ ثٌضشثد١ز، ٚثٌجّجػجس ثٌذٌٚز

 ثٌّؼ٠ٕٛز دجٌشخظ١ز صضّضغ د١ظ ،ثٌّشفم١ز أٚ ثٌضم١ٕز ثٌالِشوض٠ز صجغذ فٟٙ

 .ثٌّشوض٠ز ثٌغٍطجس ٌٛطج٠ز صخؼغ وّج ٚثإلدثسٞ ثٌّجٌٟ ٚثالعضمالي

 :ثٌضج١ٌز ثٌؼٕجطش دضٛثفش إال ثٌؼ١ِّٛز ثٌّؤعغز فىشر صمَٛ ٚال

 .ػجَ ِشفك ٚجٛد•

 ِغ ٚثإلدثسٞ ثٌّجٌٟ ٚثالعضمالي ثٌّؼ٠ٕٛز دجٌشخظ١ز ثٌّشفك ٌٙزث ثالػضشثف•

 .ثٌٛطج٠ز ٌغٍطز ثٌخؼٛع

 

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



ِْؼ١ٕز ػجِز دجججس إشذجع ثٌؼجِز ثٌّؤعغز غشع ٠ىْٛ أ 

 ٘ٛ ثٌضخظض ٘زث فٟ فجٌُّٙ دؤدثةٙج، ثٌؼجِز ثٌّؤعغز صضخظض

 ثالخضظجص ٚ٘ٛ صضججٚصٖ، أْ ٌٙج ٠ذك ال ِذذد غشع ػٍٝ ثلضظجسٖ

 ػ١ِّٛز ِؤعغز فجٌججِؼز إدذثعٙج، أعٕجء صغط١شٖ ٠ضُ ثٌزٞ

 ٌٍغىه ثٌٛؽٕٟ ٚثٌّىضخ ثٌؼجٌٟ، ثٌضؼ١ٍُ خذِجس صمذ٠ُ ٘ٛ ٚصخظظٙج

 عّز ِٚٓ ٚثٌذؼجةغ، ثٌّغجفش٠ٓ ٔمً فٟ ِضخظظج ٠ؼضذش ثٌذذ٠ذ٠ز

 ثٌٍز٠ٓ ثخضظجط١ّٙج صضججٚص أْ ٌّٙج ٠ذك ال ثٌّؤعغض١ٓ ٘جص١ٓ فئْ

 إال صضُ أْ ٠ّىٓ ال ثٌضججٚص إِىج١ٔز أْ أعجط ػٍٝ أجٍّٙج، ِٓ أٔشتضج

 .ثٌمجْٔٛ دّمضؼٝ

 

ثٌّؤعغز ثٌؼ١ِّٛز: عج١ٔج  
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



  

 

 

 SEGMAِشثفك ثٌذٌٚز ثٌّغ١شر دطش٠مز ِغضمٍز : عجٌغج
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 دجعضمالي صّضؼٙج سغُ ثٌّؼ٠ٕٛز دجٌشخظ١ز صضّضغ ال ِشثفك ٟ٘ ِغضمٍز دطش٠مز ثٌّغ١شر ثٌذٌٚز ِشثفك

 .ٌٍذٌٚز ثٌؼجِز ث١ٌّضث١ٔز إؽجس خجسػ دٙج دٙج ثٌؼًّ ٠ضُ ِغضمٍز ١ِضث١ٔز ػٍٝ صضٛفش د١ظ ِجٌٟ،

 ثٌّضّضؼز غ١ش ثٌذٌٚز ِظجٌخ" :دؤٔٙج 14-00 ثٌضٕظ١ّٟ ثٌمجْٔٛ خالي ِٓ ثٌّغشدٟ ثٌّششع ػشفٙج ٚلذ

 فٟ ثٌّم١ذر ثالػضّجدثس ِٓ ثٌّمضطؼز غ١ش ٔفمجصٙج دؼغ رثص١ز دّٛثسد صغطٟ ٚثٌضٟ ثٌّؼ٠ٕٛز دجٌشخظ١ز

 خذِجس صمذ٠ُ أٚ عٍغ إٔضجػ إٌٝ أعجعج ثٌّزوٛسر ثٌّظجٌخ ٔشجؽ ٠ٙذف أْ ٠ٚجخ ثٌؼجِز، ث١ٌّضث١ٔز

 .أجش دفغ ِمجدً

 ِٓ ثٌّمضطؼز غ١ش – ٔفمجصٙج دؼغ صغط١ز فٟ ٠ضّغً جضةٟ، ِجٌٟ دجعضمالي ثٌّشثفك ٘زٖ صضّضغ ٚدجٌضجٌٟ

 دجالس ِٓ دجٌز ثٌّشثفك ِٓ ثٌٕٛع ٘زث ٠شىً د١ظ رثص١ز، دّٛثسد – ث١ٌّضث١ٔز فٟ ثٌّم١ذر ثالػضّجدثس

 دّشثفك إرْ ٠ضؼٍك فجألِش ثإلٔفجق، ٚجٗ ِٓ ٌٛجٗ ِؼ١ٕز ِذثخ١ً صخظ١ض ػذَ لجػذر ِٓ ثالعضغٕجء

 .ِجج١ٔز غ١ش ػجِز

 

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



   

فٟٙ ثٌّؼ٠ٕٛز، دجٌشخظ١ز صضّضغ ال ثٌّشثفك ٘زٖ ِٚجدثِش 
 د١ظ ثٌّذجشش، ثالعضغالي أٚ ثٌّذجششر ثٌٛوجٌز دؤعٍٛح صذثس
 ِغضخذِز ِذجششر ثٌؼجِز ثٌّشثفك ٘زٖ دجعضغالي ثٌذٌٚز صمَٛ

 ٘زٖ ٌىٓ ثٌمج١ٔٛٔز، ٚٚعجةٍٙج ٚأِٛثٌٙج ِٛظف١ٙج رٌه فٟ
 ثٌّجٌٟ ثالعضمالي ألْ ثٌمجػذر، ِٓ ثعضغٕجء صشىً ثٌّشثفك

 فج١ٌٙتز ٔغخ، دشىً ٌٚٛ إدثسٞ ثعضمالي ٠ضذؼٗ دٗ صضّضغ ثٌزٞ
 ثٌز٠ٓ ثٌّذ٠ش٠ٓ إِشر صذش ٟ٘ ثٌّشثفك ٌٙزٖ ثٌّغ١شر ثإلدثس٠ز

 ٚ٘زٖ ِغجػذ٠ٓ، دجٌظشف آِش٠ٓ أٚ دجٌظشف آِشْٚ إِج ُ٘
 خؼٛع ِغ ثإلدثسٞ ثالعضمالي دؼغ ٌٍّغؤ١ٌٚٓ صؼطٟ ثٌظفز

 .ٌٙج ثٌضجدؼز ثٌٛصثسر إلششثف ِظجٌذُٙ

 

 SEGMAِشثفك ثٌذٌٚز ثٌّغ١شر دطش٠مز ِغضمٍز : عجٌغج
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



ثألخ١ش ثٌٕٛع ٘زث ٌىٓ ثٌؼ١ِّٛز، ثٌّؤعغجس ِٓ وغ١شث ِغضمٍز دطش٠مز ثٌّغ١شر ثٌّظجٌخ ٚصمضشح 

 وٕش ٚإرث ٚثإلدثسٞ، ثٌّجٌٟ ثالعضمالي ػٕٙج ٠شصخ ثٌضٟ ثٌّؼ٠ٕٛز دجٌشخظ١ز ٠ضّضغ ثٌّشثفك ِٓ

 ِٓ ِؼٙج صخضٍف فئٔٙج ٔشجؽٙج، ٚ٘ذف ؽذ١ؼز د١ظ ِٓ ثٌؼجِز ثٌّؤعغجس صشذٗ ثٌّشثفك ٘زٖ

 شخظ١ز ػٓ ثٌّؼ٠ٕٛز دجٌشخظ١ز ثٌضّضغ ػذَ أٚ ثٌضّضغ ججٔخ ِٓ ٠ظٙش ثٌزٞ ثإلدثسر أعٍٛح د١ظ

 ِغؤ١ٌٚز ِٓ ِغؤ١ٌٚجصٙج صذمٝ ثٌشخظ١ز دٙزٖ صضّضغ ال ثٌضٟ ثٌّشثفك ٘زٖ فئْ ٚدزٌه ثٌذٌٚز،

 .ثإلدثس٠ز ثٌّٕجصػجس ِٓ ِٕٚجصػجصٙج ثٌّذجششر ثٌذٌٚز

عذ١ً ػٍٝ ِٕٙج ٔزوش ِضؼذدر ِججالس ٚصغطٟ ثٌّجةض١ٓ، دجٌّغشح ثٌّشثفك ٘زٖ ػذد صججٚص ٚلذ 

 ِذّذ ثٌش٠جػٟ ثٌّشوخ ِجعز، ٌغٛط ثٌٛؽٕٟ ثٌّٕضضٖ ثٌذَ، ٌضذجلٓ ثٌٛؽٕٟ ثٌّشوض :ثٌّغجي

 ِذّذ ِٚغشح دجٌشدجؽ، هللا ػذذ ِٛالٞ ثأل١ِش ثٌش٠جػٟ ٚثٌّشوخ ثٌذ١ؼجء، دجٌذثس ثٌخجِظ

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



ًعٛثء ثٌخٛثص صٌٟٛ إٌٝ ثٌؼجِز ثٌّشثفك صذد١ش فٟ ثٌخجطز ثألعج١ٌخ صذ١ 

 ثٌّشثفك، ٘زٖ إدثسر – ثٌّؼ١٠ٕٛٓ أٚ ثٌطذ١ؼ١١ٓ دجألشخجص ثألِش صؼٍك

 ثِض١جصثس ِٓ ثالعضفجدر ِغ ثٌخجص ثٌمجْٔٛ ٚعجةً ػٍٝ أعجعج دجالػضّجد

 .ثٌؼجَ ثٌمجْٔٛ

ثٌؼ١ِّٛز ٚثٌّمجٌٚز ثالِض١جص، ؽش٠مز ِٓ وً ثألعج١ٌخ ٘زٖ ػّٓ ٚصٕذسػ 

 ثٌؼِّٟٛ، ثٌشأعّجي رثس ثٌششوجس أٚ ثٌّخضٍؾ ثاللضظجد ششوجس ف١ٙج دّج

 .ثٌّفٛع ثٌضذد١ش ؽش٠مز ٚوزث
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 ثألعج١ٌخ ثٌخجطز: ثٌفمشر ثٌغج١ٔز
 

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



ششوز أٚ فشدث ثٌجّجػز أٚ ثٌذٌٚز صىٍف دّمضؼجٖ ثصفجق ٘ٛ ثالٌضضثَ أٚ ثالِض١جص 

 ،ثٌضذّالس دفضش ٠ذذد٘ج ششٚؽ دغخ ِذذٚدر ٌّذر ػجَ ِشفك دجعضغالي

 عشٚر ثعضغالي رٌه ِٚغجي ثٌّشفك، ٌٙزث ثٌّٕضفؼ١ٓ ِٓ سعِٛج رٌه ِمجدً ٠ٚضمجػٝ

 .ثٌطذ١ؼٟ ثٌغجص أٚ ثٌذشصٛي وجعضخشثػ ؽذ١ؼ١ز

فٟ ثٌؼجِز ثٌّشثفك شؤْٚ صذد١ش فٟ ٘جِج دٚسث ثالٌضضثَ أٚ ثالِض١جص ػمذ ٌؼخ ٚلذ 

 صُ ثٌضٟ ،1906 عٕز ثٌخؼشثء ثٌجض٠شر ثصفجل١ز صٛل١غ ِٓ ثدضذثء ثٌّغشح، صجس٠خ

  فٟ ثٌذّج٠ز ِؼج٘ذر صٛل١غ ِٚغ ثألججٔخ، إٌٝ ثالِض١جص ػمٛد أٚي ِٕخ دّٛجذٙج

 عٍطجس ِٛثفمز دْٚ ثالِض١جص ػمٛد إدشثَ دجإلِىجْ ٠ؼذ ٌُ 1912 ِجسط 30

 ثٌغىىٟ ٚثٌٕمً ثٌطجلز ١ِجد٠ٓ فٟ ٚثعغ دشىً ثالِض١جص ثعضؼًّ د١ظ ثٌذّج٠ز،

 ...ثٌّٛثٔب ٚثعضغالي
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 ثالِض١جص: أٚال
 

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



ٓثٌضٟ ثالِض١جصثس ِخضٍف دجعضشججع ثٌّغشد١ز ثٌغٍطز لجِش ثالعضمالي، دؼذ ٌى 

 عٕز غج٠ز إٌٝ ثالِض١جص أعٍٛح ػٓ ثٌضخٍٟ صُ ٚلذ ثألججٔخ، دٛصر فٟ وجٔش

 ثالِض١جصثس دؼغ دضغ١١ش ثٌخجص ٌٍمطجع ثٌّغشد١ز ثٌغٍطجس عّذش د١ظ ،1985

 لطجع ٠ؼشفٙج ثٌضٟ ثألصِز دذر ِٓ ثٌضخف١ف دٙذف ثٌذؼشٞ، دجٌٕمً ثٌّضؼٍمز

 .ثٌىذشٜ ثٌّذْ فٟ ٚخجطز ثٌٕمً

 :ٟٚ٘ ثالِض١جص ششٚؽ ٔغضخٍض روشٖ ثٌغجدك ثٌضؼش٠ف إٌٝ ٚدجٌشجٛع

 ٚطجدخ (ثٌؼجَ ثٌشخض) ٌالِض١جص ثٌّجٔذز ثإلدثس٠ز ثٌغٍطز د١ٓ ثصفجق ثالِض١جص 1-

 .(ثٌششوز أٚ ثٌفشد) ثٌٍّضضَ أٚ ثالِض١جص

 أٚ ػجِز دججز دئشذجع ثٌم١جَ أٞ ػجَ، ِشفك ٚثعضغالي إدثسر ثالِض١جص ِٛػٛع 2-

 .ِٚؼطشدر ِٕضظّز دظٛسر ػجِز خذِز أدثء
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 ثالِض١جص: أٚال
 

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



 99 إٌٝ صظً أْ ٠ّىٓ) ػجدر ؽ٠ٍٛز ثٌّذر ٘زٖ ٚصىْٛ ِذذدر، ٌّذر ثصفجق ثالِض١جص3-

 ثٌّششٚع إٔشجء فٟ دزٌٙج ثٌضٟ ثٌٕفمجس دضغط١ز ٌٍٍّضضَ ثٌغّجح لظذ ،(عٕز

 .أ٠ؼج ٌٗ ثألسدجح ِٓ لذس ٌٚضذم١ك ٚإدثسصٗ،

  طجدخ ٠مَٛ د١ظ :ثٌّج١ٌز ِٚخجؽشٖ ثٌّششٚع ٔفمجس ثالِض١جص طجدخ ٠ضذًّ 4-

 ثٌّششٚع إلٔشجء ٠ٍضَ ِج ج١ّغ ػٍٝ دجالصفجق (فشدث أَ وجْ ششوز) ثالِض١جص

 .ثالعضغالي ٘زث ِخجؽش ٠ضذًّ وّج ٚثعضغالٌٗ،

 ٠ؤد٠ٙج، ثٌضٟ ثٌؼجِز ثٌخذِجس ِمجدً أٚ ػٛع ػٍٝ ثالِض١جص طجدخ ٠ذظ5ً-

 ششٚؽ ٚع١مز ٚصذذد ثٌّٕضفؼ١ٓ، ِٓ ٠ضمجػج٘ج سعَٛ شىً فٟ ثٌؼٛع ٘زث ٠ٚىْٛ

 ٌمجء ثٌّٕضفؼ١ٓ لذً ِٓ دفؼٗ ٠جخ ِج أعجعٙج ػٍٝ ٠ذغخ ثٌضٟ ثٌشعَٛ ثالِض١جص

 .ػ١ٍٙج ٠ذظٍْٛ ثٌضٟ ثٌخذِجس
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 ثالِض١جص: أٚال
 

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



ًأٔٛثع ِٓ ٔٛػج ثٌض١ّٕز ششوجس أٚ ثٌّخضٍؾ ثاللضظجد ششوجس صّغ 

 ثٌضشثد١ز ٚثٌجّجػجس ثٌذٌٚز جحضثوض ػٍٝ صشصىض ثٌؼ١ِّٛز، ثٌّمجٚالس

 ِشفك ٌضذد١ش سأعّجٌٙج، فٟ ثٌخٛثص ججٔخ إٌٝ ثٌؼ١ِّٛز ٚثٌّؤعغجس

 شخظج صؼضذش ٌٚزٌه صججس٠ز، أٚ طٕجػ١ز ثلضظجد٠ز ؽذ١ؼز ٠ىضغٟ ػِّٟٛ

 ِغجّ٘ز ٔغذز دٍغش ِّٙٙج ثٌضججسٞ ثٌمجْٔٛ ٌمٛثػذ ٠خؼغ خجطج ِؼ٠ٕٛج

 .ثٌؼجِز ثألشخجص أدذ أٚ ثٌذٌٚز
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 ششوجس ثاللضظجد ثٌّخضٍؾ: عج١ٔج

 (ششوجس ثٌض١ّٕز ) 

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



ثٌؼذ٠ذ ٌضغ١١ش ثٌّخضٍؾ ثاللضظجد ششوجس أعٍٛح ثػضّجد صُ ٚلذ ِٓ 

 ثٌخطٛؽ ششوز إدذثط صُ ثٌٕمً لطجع ففٟ دجٌّغشح، ثاللضظجد٠ز ثٌّشثفك

 ثٌّغشد١ز ثٌششوز إدذثط صُ ثٌفالدٟ ثٌمطجع ٚفٟ ثٌّغشد١ز، ثٌٍّى١ز

  ٚإػجدر ٌٍضؤ١ِٓ ثٌّشوض٠ز ثٌششوز إدذثط صُ ثٌضؤ١ِٓ لطجع ٚفٟ ٌٍفالدز،

 ...ثٌضؤ١ِٓ

ٓثٌّشثفك صذد١ش فٟ ثألعٍٛح ٘زث إٌٝ ثٌٍجٛء ثٌجّجػ١ز ٌٍّججٌظ ٠ّٚى 

 ِٓ ثالعضفجدر ِغ ثٌظٕجػ١ز أٚ ثٌضججس٠ز ثٌطذ١ؼز رثس ثٌّذ١ٍز ثٌؼجِز

 ال ثٌجّجػ١ز ثٌّججٌظ فئْ ٘زث ِٚغ رٌه، فٟ ثٌّذٍٟ ثٌمطجع لذسثس

 .ثإلِىج١ٔز ٘زٖ ٔجدسث إال صغضخذَ
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 ششوجس ثاللضظجد ثٌّخضٍؾ: عج١ٔج
 

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



سأعّجٌٙج، فٟ ثٌٛد١ذ ثٌّغجُ٘ ثٌذٌٚز صىْٛ ِغجّ٘ز ششوز ٟ٘ ثٌٛؽ١ٕز ثٌششوز 

 .ِؼ١ٓ ثلضظجدٞ ػجَ ِشفك صغ١١ش أجً ِٓ ثٌؼجِز ثألشخجص أدذ أٚ ثٌذٌٚز ٚصذذعٙج

دٗ ثٌّؼّٛي دجٌٕظجَ ثألخز ٘ٛ ثٌٛؽ١ٕز ثٌؼجِز ثٌششوجس صغ١١ش فٟ ثألعجعٟ ثٌّذذأ وجْ إرث 

 ثٌششوجس ٌشأعّجي ثٌؼجِز ثٌٍّى١ز فئْ ثٌّغجّ٘ز، دششوجس ثٌّضؼٍك ثٌضججسٞ ثٌمجْٔٛ فٟ

 ثٌمج١ٔٛٔز ثٌمٛثػذ ٌذؼغ صخؼؼٙج ثٌضٟ ثٌخظٛط١جس دؼغ صض١خ ثٌٛؽ١ٕز ثٌؼجِز

 .ثالعضغٕجة١ز

صؼطٍغ – ثٌّغجّ٘ز ششوجس فٟ ثٌذجي ٘ٛ وّج – ٚثٌضٕف١ز٠ز ثٌضمش٠ش٠ز فجٌغٍطجس ٚ٘ىزث 

 ٌٍّغج١ّ٘ٓ ثٌؼ١ِّٛز ثٌجّؼ١ز :ٟ٘ سة١غ١ز ١٘تجس عالط ثٌششوجس، ِٓ ثٌٕٛع ٘زث فٟ دٙج

 ٘ٛ ػّج صخضٍف ث١ٌٙتجس ٘زٖ ٚثخضظجطجس طالد١جس ٌىٓ ٚثٌّذ٠ش، ثإلدثسٞ ٚثٌّجٍظ

 .ٚد١ذ وّغجُ٘ ثٌذٌٚز ٌٛجٛد دجٌٕظش ثٌخجطز، ثٌششوجس فٟ دٗ ِؼّٛي
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 ثٌششوز ثٌٛؽ١ٕز: عجٌغج

 

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



ثٌضٟ عجدمج، ثٌذ١ؼجء ٌٍذثس ثٌذؼش٠ز ثٌّجّٛػز لذً ِٓ 1997 عٕز دجٌّغشح ِشر ألٚي ثألعٍٛح ٘زث ثػضّذ 

 ثألخ١شر ٘زٖ دّٛجذٗ صؼٙذس ،(١ٌذن)ٚ ال١ٔٛ١ٌضد٠ض ثٌفشٔغ١ز ثٌششوز ِغ ثٌّفٛع ٌٍضذد١ش ػمذ أٚي أدشِش

 دؼغ إٌٝ ثألعٍٛح ٘زث صطذ١ك ثِضذ عُ عٕز، 30 ٌّذر ثٌغجةً ٚثٌضط١ٙش ٚثٌىٙشدجء ثٌّجء صٛص٠غ ِشفك دضذد١ش

 "س٠ؼجي" ششوز ِغ ثٌّفٛع ٌٍضذد١ش ػمذث ثٌذؼش٠ز ثٌّجّٛػز أدشِش د١ظ ثٌشدجؽ، ِٕٚٙج ثٌّغشد١ز ثٌّذْ

 ِغ ٌّشثوش ثٌذؼش٠ز ثٌجّجػز أدشِضٗ ثٌزٞ ثٌؼمذ ٚوزث ثٌغجةً، ٚثٌضط١ٙش ٚثٌىٙشدجء ثٌّجء صٛص٠غ ِشفك ٌضذد١ش

 .ثٌؼِّٟٛ ثٌٕمً ِشفك ٌضغ١١ش ثالعذج١ٔز أٌضث ششوز

ثٌضذد١ش ٠ؼضذش" :٠ٍٟ دّج 54-05 ثٌمجْٔٛ ِٓ 2 ثٌّجدر خالي ِٓ ثٌّفٛع ثٌضذد١ش ثٌّغشدٟ ثٌّششع ػشف ٚلذ 

 صذد١ش ِذذدر، ٌّذر "ثٌّفٛع" ٠غّٝ ثٌؼجَ ٌٍمجْٔٛ خـجػغ ِؼٕٛٞ شخض دّٛجذٗ ٠فٛع ػمذث ثٌّفٛع

 ،"إ١ٌٗ ثٌّفٛع" ٠غّٝ ثٌخجص أٚ ثٌؼجَ ٌٍمجْٔٛ خجػغ ِؼٕٛٞ شخض إٌٝ ِغؤ١ٌٚضٗ ٠ضٌٛٝ ػجَ ِشفك

 .ِؼج ّ٘ج أٚ ثٌّزوٛس ثٌضذد١ش ِٓ أسدجح صذم١ك أٚ ثٌّشصفم١ٓ ِٓ أجشر صذظ١ً دك ٌٗ ٠خٛي

- ِْٕٛٔشٛس ،2006 فذشث٠ش 14 ظ١ٙش دّمضؼٝ دضٕف١زٖ ثألِش ثٌظجدس ثٌّفٛع، دجٌضذد١ش ثٌّضؼٍك 54-05 ثٌمج 

 .شضٕذش 7 دضجس٠خ ثٌظجدس 5494 ػذد ثٌشع١ّز دجٌجش٠ذر
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 La gestion déléguéeثٌضذد١ش ثٌّفٛع أٚ ثٌّٕضذح : سثدؼج
 

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



ٓأٚ ػ١ِّٛز ِٕشؤر صذد١ش أٚ دئٔججص وزٌه ثٌّفٛع ثٌضذد١ش ٠ضؼٍك أْ ٠ّى 

 ."ثٌّفٛع ثٌؼجَ ثٌّشفك ٔشجؽ ِضثٌٚز فٟ صغجُ٘ ِؼج ّ٘ج

ٗثٌؼجِز ثٌغٍطز دّمضؼجٖ صؼٙذ إدثسٞ ػمذ ٘ٛ ثٌّفٛع فجٌضذد١ش ٚػ١ٍ 

 دجعضغالي ثٌضف٠ٛغ، ِذثس فٟ ثٌّذذد ثٌضشثدٟ ثٌّججي دثخً ٌٗ ٌٍّفٛع

 ِذر دجٔضٙجء صٕضٟٙ ِذذدر ٌّذر ثٌضججسٞ أٚ ثٌظٕجػٟ ثٌؼجَ ثٌّشفك ٚصذد١ش

 .ثٌؼمذ

ُ٘ثٌّشثفك صذد١ش فٟ ثٌطشق ِٓ ٠شجدٙٙج ػّج ثٌطش٠مز ٘زٖ ١ّ٠ض ِج ٚأ 

 أْ وّج ثٌّذ١ٍز، ثاللضظجد٠ز ثٌؼجِز ثٌّشثفك ٚصغ١١ش صضّجشٝ أٔٙج ثٌؼجِز،

 ثٌّٕشؤر ٌٛجٛد ثٌطش٠مز ٘زٖ ػٍٝ ثإللذثَ فٟ صشج١ؼج ٚجذ إ١ٌٗ ثٌّفٛع

 ِمجدً ٚأْ ٚػّجٌٙج، دؤدٚثصٙج جج٘ضر ثألد١جْ ِٓ وغ١ش فٟ ف١ٙج ثٌّفٛع

 ِؼج١٠ش دّٛجخ ِذذدر أعؼجس ٟ٘ ٚإّٔج سعَٛ، ػٓ ػذجسر ٠ؼذ ٌُ ثٌخذِجس

 .إ١ٌٗ ٚثٌّفٛع ثٌّفٛع أٞ ثٌطشف١ٓ ِظجٌخ ف١ٙج صشثػٟ ِخضٍفز
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 La gestion déléguéeثٌضذد١ش ثٌّفٛع أٚ ثٌّٕضذح : سثدؼج
 

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



٘زٖ فٟ ثالػضذجس دؼ١ٓ ٠ؤخز أْ ػٍٝ ثٌّذر، ِذذد ٠ىْٛ أْ ثٌّفٛع ثٌضذد١ش ػمذ فٟ ٠ٚشضشؽ 

 ٠ّىٕٙج ٚال ٠ٕجضٖ، أْ ٠جخ ثٌزٞ ٚثالعضغّجس إ١ٌٗ ثٌّفٛع ِٓ ثٌّطٍٛدز ثألػّجي ؽذ١ؼز ثٌّذر

 ثٌّفٛع لذً ِٓ ٌِّٛز ثٌّٕشآس صىْٛ ػٕذِج ثإلٔشجءثس العضٙالن ثٌؼجد٠ز ثٌّذر صضججٚص أْ

 ِٓ ٍِضِج، إ١ٌٗ ثٌّفٛع ٠ىْٛ ػٕذِج إال ثٌّفٛع ثٌضذد١ش ػمذ ِذر صّذ٠ذ ٠ّىٓ ال أٔٗ ػٍٝ إ١ٌٗ،

 .ثٌّفٛع ِٓ ٚدطٍخ ثٌجغشثفٟ ٔطجلٗ صٛع١غ أٚ ثٌؼ١ِّٛز ثٌّشفك خذِز صٕف١ز دغٓ أجً

ٓثٌزٞ دجٌمذس ١ٌّجسعٙج إ١ٌٗ، ثٌّفٛع إٌٝ عٍطجصٗ دؼغ صذ٠ًٛ ثٌؼجَ ثٌّؼٕٛٞ ٌٍشخض ٠ّٚى 

 إٌٝ صؤدٞ ثدضىجس٠ز دظٛسر ثٌؼجَ ثٌٍّه ثعضؼّجي فٟ وذمٗ ثٌّفٛع، ثٌضذد١ش ػمذ صٕف١ز ٠غضٍضِٗ

 ٌٍّٕفؼز ثٌٍّى١ز ٔضع فٟ ٚدمٗ ثالعضغالي، ٘زث ِّجسعز فٟ ثألخشٜ ثٌّششٚػجس دش٠ز صم١١ذ

 ...٠مذِٙج ثٌضٟ ثٌخذِجس ِمجدً سعَٛ فشع فٟ ٚدمٗ ثٌؼمجسثس، ػٍٝ ثٌّؤلش ٚثالدضالي ثٌؼجِز

 22 .دجٌؼمذ ثٌٍّذك ثٌضذّالس دفضش فٟ أٚ ثألطٍٟ، ثٌؼمذ فٟ دشؤٔٙج ثالصفجق ٠ضُ ثالِض١جصثس ٘زٖ
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ثٌضغ١١ش أػذجء ِٓ خفف لذ ثٌّفٛع ثٌضذد١ش وجْ إرث ٚػِّٛج 

 ثٌّجء وضٛص٠غ ثٌّججالس، دؼغ فٟ ٌٍجّجػجس ٌذؼغ دجٌٕغذز

 فئٔٗ ...ثألصدجي ٚجّغ ثٌذؼشٞ ٚثٌٕمً ٚثٌضط١ٙش ٚثٌىٙشدجء

 ٚثٌضٟ دجٌّشثلذز، صضؼٍك عم١ٍز ِّٙز ػجصمٙج ػٍٝ أٌمٝ دجٌّمجدً

 صضذغ ٌؼّجْ ٚلج١ٔٛٔز، ِٚج١ٌز صم١ٕز ِٚؤ٘الس خذشر إٌٝ صذضجػ

 ػٍٝ دفجظج ثٌّشثفك ٘زٖ فٟ ثٌّفٛع ثٌضذد١ش ػمٛدز صٕف١ز

 .ثٌجّجػز ِظجٌخ
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