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حٌّظ٘خرٙخص

حٌظـــــخٍس
ـ ٟحٌعٙي حٌعؼّخٔ: ٟ

اهم المجالس والدواوٌن
دٌوان القاهرة :
٠٠ٚممُ طٔممعش ح ٠ممخل ِممٓ حٌّ٘ممخ٠ن ٚحٌٛؿٙممخل ٚحٌعٍّممخل ٌٍظ٘ممخ ٍٚـممٟ
حكٛحي حٌعخّٛش

دٌوان االقالٌم :
ٌىممً حلٍممِ( ُ١ي٠َ٠ممش ى٠ممٛحْ ٠٠ممُ ٓممزعش ح ٠ممخل ٌٍٕشممَ ـمم ٟحٌ٘ممىخٞٚ
ٚحٌّٜخٌق ِٕٚع حٌّ٘خكٕخص ر ٓ١حٌمَٚ ٞؿزخ٠ش حالِٛحي ٚحٌَ٠حثذ.
الدددٌوان المددام ط ددكزي مرليٌددي كٌددا ٠ظىممِ ْٛممٓ ى٠ممٛحْ حٌمممخَ٘س
ٚحاللممخٌ ُ١رٛحلممع  3ح ٠ممخل ِممٓ وممً ِي٠َ٠ممش ( ٍّ 3ممخل –  3طـممخٍ –
ِ٘3خ٠ن رٙيؾ طيٍ٠ذ حال٘خٌٔ ٍٟ ٟشخَ حٌلىُ ٚحٌٍ٘ٞٛ
٠وظ ٚرخٌٕشَ ـ ٟحٌم٠مخل-حٌّٛحٍ٠مغ – حٌٍّى١مش حٌعمخٍ٠مش – حٌ٠مَحثذ
ٚوخْ رَثخٓش زيهللا حٌَ٘لخ٠َ١ ٓ ٞٚك حاللظَحع حٌَٔ. ٞ
الدددٌوان المددالً  :ؤٛممٗ ِلّممي ٍممِّٙٚ ٟظممٗ حٌظمميحٚي ـمم ٟحالِممٍٛ
حٌّظٍٜش رخٌلىِٛش لزً طٕفٌ٘١خ
وممخْ ٌممَث ْ١حٌمميٛ٠حْ ٓممٍ ش ٚحٓممعش ـممٗ ٟممج ْٛحٌلىِٛممش ٘ٚممٔ ٛخثممذ
ِلّي ٍ. ٟ

مجكس المشورة
 وِ ٗٔٛلّي ٍ ٛ٘ٚ َ1223 ٟؿّع١ش ٗزٗ ّ١ِٛش ٔ١خرش ٓ حالِش٠ظىممم ْٛرمممخٌظعِ ٓ١١مممٓ حال ١مممخْ ٚوزمممخٍ حٌّمممٛافٚ ٓ١حٌعٍّمممخل ٓٚمممٍ خطٗ
حٓظ٘خٍ٠ش ـ ٟحالىحٍس ٚحٌظعٍٚ ُ١حٗؽخي حٌعّ١ِٛش .

المجكس المالً :
وِ ٗٔٛلّي ٍ َ1234 ٟرعي حْ حطٔعض ِٔخكش حٌيٌٚش ٚطعيىص ِٙخَ
حٌلىِٛش ٘٠ٚزٗ ِـٍْ حٌٍُٛحل كخٌ١خ .
 ٠ظىِ ْٛمٓ ٔشمخٍ حٌميٚحٍٚ ٓ٠ٚإٓمخل حٌّٜمخٌق حٌلى١ِٛمش ٍّ 2مخل2طـخٍ  ِٓ 2حال ١خْ ٌ٘ 2ج ْٛحٌلٔخرخص .

المجكس المخصوص  7441م
طىٌٍٕ ْٛشمَ ـمٗ ٟمج ْٛحٌلىِٛمش حٌىزمَٚ ٞحٛميحٍ حٌٍمٛحثق ٚحٌممٛحٔٓ١
ٚحٌظَ٘٠عخص ٚحٛيحٍ حٌظعٍّ١خص ٌـّ١ع حٌّٜخٌق حٌلى١ِٛش .

مجكس شوري النواب 7466م :
 و ٗٔٛحّٓخ  ً١وٛحؿٙش ٠ظزخ٘ ٟرٙخ حِخَ حٌيٚي حالٍٚر١مش طعز١مَح مٓىّ٠مَح١١ش ُحثفش ٚكظ ٟطىظًّ ِشخَ٘ حالرٙش ٚحٌعشّش ك١غ :
٠ ٌُ -1ىٓ رٕخلٖ ٍ ِ ٟخٌذ ؿّخ٘٠َ١ش ٌٚىٕٗ ِٕلٗ ِٓ حٌلخوُ
 -1كك حٌظَٗ١ق ٌٍّـٍْ ٌَ٘حثق ِعٕ١ش ِٓ حال ١خْ ٚحٛلخد حٌّٜخٌق

 -2حٌّـٍْ ٠ظى ِٓ ْٛحال ١خْ  ًٞٚٚحٌعٜز١خص ـم. ٢
 -3حٌّظعٍّ ِٓ ٓ١ؼ َ١حال ١خْ ٌُ ٠ىٓ ٌ١ٜٔ ُٙذ ـ٠ٛ٠ ٟش حٌّـٍْ

مجكس شوري القوانٌن :
ِـٍممْ ٛمم ٍٞٛؤٛظممٗ حٔـٍظممَح رعممي حكممظ ي ِٜممَ ٌٚىٕممٗ ـممٙ ٟممي
زخّ كٍّ ٟحٌؼخٔ ٟريأ ٠ظوٌ رع ٞحٌّٛحلؿ حٌ١ٕ١ٛش ِؼً :
ِٕ -1خل٘ش حٌِّ١حٔ١ش ِٕ -2خل٘ش حٌَ٠حثذ
 -4كمك ِٕمع حالؿخٔمذ ِمٓ طم ٌٟٛحٌٛامخثؿ
ٍِ -3ى١ش حٌعمخٍحص
حٌعٍ١خ ـ ٟحٌز ى .
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تدهور التجارة الخارجٌي ؟ ب بب - :
 -7خ رت مصر لثٌرا بتحول الزرٌق التجداري بدٌن الشدرق و
الغرب إلً رأس الرجاء الصالح .
 -2اقتصددددرت صددددلت مصددددر التجارٌددددي كددددً حددددو البحددددر
المتو ز و ال ودان و الحبشي وبلد المرب و الٌمن .
-3أ هم إر ال الضرابب لك دكزان المثمدانً الضدلن دن الهدداٌا
ادى الى التدهور االقتصادي .
ب بب - :
تدهور التجارة الداخكٌي ؟
ط 7دم ا تقرار األمن .
ط 2اشتداد النياع بٌن الفرق الم لرٌي .
ط 3غارات بدو الصحراء المتلحقي .
ط 4اختلف الملاٌٌل والموايٌن من ملان آلخر .
دم ثبات قٌمي الممكي المتبادلي .
ط5
ٌزر األجانب كً التجارة ب بب - :
 -7قدرتهم كً التنظٌم واالدارة.
 -2االمتٌايات التجارٌي التً حصكوا كٌها .

ـٙ ٟي حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش :
 -7اهتم مٌنو بإحٌاء التجارة التً رلدت ب بب حصار اإلنجكٌي
لكشوازا المصرٌي ووجود الجٌش المثمانً الً ورٌا

 -2التح مٌنو أ واقا ن لمصر الً بلد البحر األحمر و ارت
المرالب بٌن جدة وٌنبع و ال وٌس محمكي باألن جي
القزنٌي والشٌلن والحرابر  ،و لان نابكٌون قد بدأ
ٌا ات التفاهم مع شرٌف ملي .
 -3لان ضمن برنامج مٌنو إجراء لقات مع نار ودرا الور
والحبشي و شمال أالرٌقٌي .

ـ ٟاً حالكظىخٍ ـٙ ٟي ِلّي ٍ: ٟ
حٚال حٌظـخٍس حٌيحهٍ١ش :
حكظىَ ِلّي ٍ ٟؿّ١ع حٌلخ ٛص حٌٍِح ١ش
ػخٔ١خ حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش :
لخِض رٙخ حٌيٌٚش رخٌٓٛخثً حالط١ش :
 -1حكظىَ حٌز١ع ٌٍظـخٍ حالؿخٔذ ـ ٟحٌيحهً ٚحٌوخٍؽ
 -2حكظىَ طـخٍس حٌٛحٍىحص ٚوخْ  َٞ٠حْ حٌيٌٚش حٌم٠ٛش ٘ ٟحٌظ ٟطِ٠ي
ٛخىٍحطٙخ ٓ ٚحٍىحطٙخ ٌٌٌٚه وخْ حٌِّ١حْ حٌظـخٍ ٞـٛ ٟخٌلٗ .

حٌظـخٍس رعي حٌؽخل حالكظىخٍ :
 ٌُ -1طظؤػَ حٌظـخٍس حٌيحهٍ١مش وؼ١مَح لدم تتدؤثر التجدارة الداخكٌدي
لثٌرا الً بادئ األمدر إال أنهدا أٌضدا بددأت تدتخكص تددرٌجٌا
من قٌود االحتلار حٌث
 -7دمح لكفلحدٌن ببٌدع منتجداتهم بالمياٌددة الدً األ ددواق
بدال من بٌمها لكشوني الحلومٌي .
 ُ -2مح لكتاجر األجنبدً باالتجدار الدً المنتجدات اليرا ٌدي
والصنا ٌي المصرٌي وبٌمها داخل مصر وتصدٌرها لكخارج .

 -3لمددا قددام التدداجر األجنبددً بتورٌددد مددا تحتاجدد ال ددوق
المصرٌي من منتجات .

حٌظـخٍس ـٙ ٟي حالكظ ي حٌزَ ٠خٔ: ٟ
 -7ارتفاع شؤن الولاالت التجارٌي األجنبٌي .
 -2لددم ٌمددد لكحلومددي دور الددً مراقبددي اال ددواق اال الٌمددا ٌتمكددق
باألمن المام .
 -3انشاء البنك األهكً 7484الذي أحتلر إصدار األوراق المالٌي
وربز الممكي المصرٌي بالممكي اإلنجكٌيٌي.

 -3وقددوع مددلك األراضددً اليرا ٌددي ٛممؽخٍُ٘ ٚوزممخٍُ٘ الددً قبضددي
البنوك و جي الفلحٌن ن ت دٌد ما كدٌهم مدن قدرو الدً مو دد
ال دداد الا دتولً الددابنون مدن بندوك ومدرابٌن أجاندب كدً األر
والدداء لكدددٌون زبقددا لقددوانٌن االمتٌددايات االجنبٌددي المممددول ب د الددً
الملقات بٌن المصرٌٌن واالجانب .و رف ذلك بالبٌوع الجبرٌي .
 -5بكغت حدد هددد بت درب األر اليرا ٌدي مدن ٌدد المصدرٌٌن

إلً ٌد األجانب .
 -4اضزرت الحلومي لوقف هدذ البٌدوع الدً مزكدع الثلثٌنٌدات
من القرن المشرٌن .
التجارة بمد ثورة 7852م
 -7يٌادة التجارة الخارجٌي الً لل دول المالم .
 -2التح أ واق خارجٌي جدٌدة لكمنتجات المصرٌي .
 -3القٌام بتمصٌر اإلدارة وتمصٌر البنوك وشرلات التؤمٌن .

اىضساعح
اليرا ي الً ظل الحلم المثمانً قبل مجا الحمكي الفرن ٌي :
* لانت األر مكك لك كزان وتيرع لحق انتفداع دن زرٌدق تلكٌدف
الفلحٌن بمد ت دٌد ما تقرر الدولي من ضرابب .
* جمددع الضددرابب ٌددتم بوا ددزي مكتدديمٌن ٌحصددل الواحددد مددنهم كددً
التيام طامتٌاي جمع الضرابب من ناحٌي ممٌني أو من نواحً
* ٌحصددل المكتدديم كددً قزمددي أر ممفدداة مددن الضددرابب طالو ددٌي
مقابل جمم الضرابب من المنتفمٌن
* انً الفلحون مدن ا دتبداد و دزوة المكتديم الدً جمدع الضدرابب و
الر إتاوات خارج الضرٌبي المقررة للدً ٌمدو مدا دالمدي لكخيٌندي
وٌحقق الابضا مالٌا
* تدهورت اليرا ي وقكدت المحاصدٌل الهمدال الفدلو المدور اليرا دي
و دم اهتمام الدولي بؤمور الري وتقوٌي الج ور وحفظ االمن .

اليرا ي الً هد الحمكي الفرن ٌي ط مٌنو
 -7قام كماء الحمكي بدرا ي مجري النٌل و الحص القنوات والج ور .

 -2خصصوا جيء من األرضً اليرا ٌي إلنتاج الغلت التً
تحتاجها الرن ا الؤجرٌت تجارب ليرا ي البن و ال لر .
 -3تم إنشاء حدٌقي ليرا ي النباتات المجكوبي من الرن ا مثل
الخوخ والمشمش واللمثري والتفاو .
 -4اهتمت الحمكي بيرا ي األري و القمح و الذرة وغٌرها من
الغلت التقكٌدٌي.
 -5أثمرت هذا الجهود الانتمشت اليرا ي أثناء الوجود الفرن ً الً مصر.

حكٛحي حٌٍِح ش ٕي ط١ٌٛش ِلّي ٍ ٟكىُ ِ َٜ؟؟

 -4دددم االهتمددام بمشددرو ات الددري ممددا ادي الددً تحددول لثٌددر مددن
االراضً الً صحراء القل االنتاج .

ـ ٟاً حالكظىخٍ :
تزورت اليرا ي ب بب -:

 -7إحلل أ الٌب يرا ٌي جدٌدة لتقكٌل الجهد ويٌادة االنتاج .
 -2ا دددتقدم المددددربٌن المددداهرٌن مدددن الخدددارج وحددددد الم دددبولٌات
والواجبات .
 -3اهتم بالتمكٌم اليرا ً الؤنشؤ مدر ي يرا ٌي وجكب الخبدراء مدن
الخارج .
 -4أدخددل محاصددٌل جدٌدددة مثددل ط التددوت -النٌكددي الهندٌددي -التبدد)
وح ن يرا ي القزن الذي بدأت
 -5تح ٌن زرق الري الشق ترع جدٌدة منها تر ي المحمودٌي أنشؤ
اللثٌددر مدددن القندددازر ومنهدددا القندددازر الخٌرٌدددي ممدددا أدى إلدددى تحدددول
أراضً الوج البحري إلى الري الدابم .
لٌف زبق محمد كً االحتلار الً اليرا ي ؟

 -7أمد الفلحٌن بكوايم اليرا ي من بذور ومواشً وآالت
ولان ٌخصم ثمنها من المحصول ند ت كٌم .
 -2اليام الفلحٌن بيرا ي ما تقرر الحلومي من
الحاصلت اليرا ٌي .
اليرا ي بمد الغاء االحتلار ؟؟
 أصددبح المدديار ٌن أحددرار الددً يرا ددي مددا ٌشدداءون مددنالغدددلت وباأل دددكوب الدددذي ٌرٌددددون ممدددا أدى إلدددى جمدددود
وتؤخر اليرا ي .
 -3ألغٌددددت ضددددرٌبي الدخولٌددددي التددددً لانددددت تجبددددى كددددى
المنتجددات اليرا ٌددي المتداولددي الددً األ ددواق الداخكٌددي بددٌن
القرى بموجب . % 72
 -4ايدهار يرا ي القزدن وخاصدي الدً الفتدرة ط : 7467
 7465لتوقدددددف صدددددادرات القزدددددن األمرٌلٌدددددي ب دددددبب
الحرب األهكٌي مما أدى إلى ايدٌاد مر .
 -5الدددً هدددد إ دددما ٌل جدددرت محددداوالت لتزدددوٌر أ دددالٌب
اليرا ي وإدخال نباتات جدٌدة .
اليرا ي الً هد االحتلل البرٌزانً ؟؟
مظاهر االهتمام باليرا ي الً هد االحتلل البرٌزانً لمصر:
أ ) تح ٌن نظام الري والصرف وا تلمال شق القنوات
 -7إصلو القنازر الخٌرٌي.
 -2إنشاء خيان أ وان وإقامي قنازر أ ٌوز وأ نا ويالتً.
 -3يادت م احي األر اليرا ٌي و اإلنتاج
ب) االهتمددددام بالمحاصددددٌل الصددددٌفٌي طالقزددددن كددددً ح دددداب
المحاصدددٌل الشدددتوٌيطالحبوب ممدددا دددبب جدددي مصدددر دددن
د حاجي اال تهلك المحكً من المواد الغذابٌدي وتمرضدها
لكخزر ب بب ا تمادها كً محصول واحد ط القزن .
ج بدددأت اال ددتثمارات األجنبٌددي الددً مجددال اليرا ددي التلونددت
شدددرلات لشدددراء األراضدددً وا تصدددلحها ثدددم بٌمهدددا ل هدددالً

بالتق ٌز بفوابد مرلبي أدت إلً إرباك حالي الفلو المصري المالك
د تمدداظم دور مددلك األر اليرا ٌددي لقددوة اجتما ٌددي الددً هددد
االحدددتلل ط هدددد توالٌدددق ب دددبب.....اهتمام دددكزات االحدددتلل

بالتخصص اليرا ً ودلٌل ذلك -:

تدهور اليرا ي الً مصر قبل تولٌي محمد كً الحلم؟
ب ددبب  -7 :نظددام مكلٌددي االر ونظددام االنتفدداع لددم تحقددق تنمٌددي
يرا ٌي حقٌقٌي .

أ تشلكت من اال ٌان مجالس المدٌرٌات
ب دخولهم ضوٌي المجالس النٌابٌدي الدً هدد االحدتلل حٌدث واتدتهم

 -3تراخً الفلحٌن الً أداء مكهم ألنهم لم ٌلوندوا ٌحصدكون كدً
الحد األدنى من حاجات الممٌشي

ج احتلروا وظٌفي الممدة و شٌخ البكد حٌث نص قدانون الممدد
7486م كً أن ٌلون المرشح ممن ٌمكك 71أالدن .

 -2لثرة الضرابب المفروضي كً الفلحٌن وا تبداد المكتيمٌن الً تحصٌكها .
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الفرصي لكدالاع

ن مصالحهم اليرا ٌي من خلل ال كزي التشرٌمٌي .

اىصْاعح اىَصشيح
ـ ٟحٌعٙي حٌعؼّخٟٔ
 -7لانت ٌدوٌي ب ٌزي لم تصل إلً اآللٌي لما حدث الً أوروبا
 -2لان الصناع والحرالٌون ٌنتظمون الً زوابدف تمثدل همدية
الوصل بٌن الزابفي والحلومي من حٌث....
أ جمع الضرابب .
ب اإلشراف كً اإلنتاج .
ُ
 -3لاندت زوابددف الحدرف الصددنا ٌي جديءا مددن نظدام الزوابددف
ٌضم الدً مصدر ٌضدم أصدحاب المهدن المختكفدي وبمقتضدا لدان
للل الرد الً المجتمع ملانت تحت قٌادة شٌخ الزابفي.

الً هد الحمكي الفرن ٌي ط مٌنو

 -7إنشؤ مٌنومصنع لكن ٌج و الحدادة و ال ا ات و الدباغي
وحروف الزبا ي ال ٌضم مال مصرٌٌن حتى ال تت رب
أ رار الصنا ي إلٌهم و ٌ تقدم مال من الرن ا .
-2تم إنشاء زواحٌن هواء
 -3أصكح دار صنا ي ال فن ط التر اني التً إنشؤها مراد
بك الً الجٌية .
الصنا ي ند تولٌي محمد كً ؟
لانت احوال الصنا ي التلبم حاجي الجٌش واال زول آلن
 -7خضوع نظام الزوابف الً أواخر الحلم المثمانً لكحلومي .

 -2أصبح شٌخ الزابفي مكتيما وأصبح حق االلتيام ٌمزً
لمن ٌدالع ألثر .
 -3لم تمد الزابفي مجاال للرتقاء بالمهني .

الصنا ي الً ظل االحتلار

 الً ظل االحتلار تزورت الصنا ي ب بب -:
 -7أقام مصانع حلومٌي وهً تتبع الدولي مباشرة لتوالٌر
الصنا ات الليمي لها .
 -2اجبار مشاٌخ الحارات كً جمع الصبٌي لكممل
بمصانع الدولي
 -3إر ال البمثات الً اوربا 7418م لدرا ي النون
الصنا ي المختكفي وترجمي اللتب الصنا ٌي .
 -4ا تقدم خبراء من الخارج .

 قٌددام حددرب القددرم بددٌن ترلٌددا ورو ددٌا الددً اواخددر هدددبداس وأوابدل هدد دمٌد واشدتراك مصدر الٌهدا الدياد ددد
الجٌش بناء كً زكب ال كزان .
ب دبب
 لما ايدهرت أٌضا الً هد إ ما ٌل-: -7يٌادة ددد الجدٌش  -2رالدع القٌدود دن بنداء الممددات
الحربٌي وتجدٌد المصانع القدٌمي
 -4ايدهار بم الصنا ات التجهٌيٌي الدً هدد ا دما ٌل
مثل طحكج القزن -ا تخراج اليٌوت -دب) الجكود
وصنا ات تحوٌكٌي مثل ط ال لر -الغيل والن ٌج -الورق

الصنا ي الً هد االحتلل البرٌزانً :

*تؤثرت الصنا ي بوجود االحتلل االنجكٌيي ،ولاندت قدد تدؤثرت
مددن قبددل ندددما ددقز نظددام االحتلددار حٌددث اصددبحت ال ددوق
المصرٌي مجاال لت دوٌق االنتداج الصدنا ً االوربدً الدً حماٌدي
االمتٌايات والمماهدات التجارٌي مع مختكف دول اوربا .
* ايداد تدهور الصنا ي المصرٌي الً ظل االحتلل االنجكٌيي :
حٌث لم ت تزع الحلومي المصرٌي حماٌي الصنا ي المحكٌدي بدل
وضددددمتها الددددً مناال ددددي غٌددددر متلاالبددددي باتخاذهددددا المدٌددددد مددددن
االجراءات التالٌي :
 -7الر ضرٌبي  %4كً صنا ي المن دوجات القزنٌدي ممدا
ادي الً ل اد صنا ي المن وجات القزنٌي.
 -2الددر ضددرٌبي ا ددتهلك كددً ال ددلر المصددنوع الددً مصددر
مما ادي الً ت اوي ال لر المحكً مع الم تورد الؤرتفع ثمن .
 -3الر ر وما ن قدرها  %7.25كً المصنو ات المصدرة
ممددا ادي الددً ارتفددع ددمرها الددً ال ددوق الخارجٌددي الددل تجددد
مشترٌا لها .
 -4الددددر ر ددددوم جمرلٌددددي كددددً اآلالت و المددددواد األولٌددددي
الليمي لكصنا ي ممداادي الدً ارتفداع تلكفدي الصدنا ي الوزنٌدي
وصموبي ت وٌقها
 -5تدهور حدال التمكدٌم الصدنا ً بمدد انتهداء نظدام االحتلدار ،
ولم تتبٌن الدولي خزورة هذا التدهور اال ام  7811م
حٌث تم انشاء إدارة لكتمكٌم الفنً الصنا ً .
ورغدددم والدددرة رءوس االمدددوال الدددً ٌدددد المصدددرٌٌن مدددن مدددلك
االراضددددً اليرا ٌددددي إال ان هددددإالء المددددلك لددددانون ٌفضددددكون

ا دددتثمار مددددخراتهم الدددً اليرا دددي وا تصدددلو االراضدددً بددددال مدددن
الصنا ي

 ددددم ا دددتثمار األجاندددب أمدددوالهم الدددً مجدددال الصدددنا ي حتدددًٌمزوا الفرصي لمنتجات بلدهم الصنا ٌي لكبٌع الً مصر .
حٌددث ا ددتثمر االجانددب امددوالهم الددً ت ددكٌف الحلومددي وت ددكٌف
المنتجددٌن الدديرا ٌٌن وشددراء األراضددً والمقددارات ،حتددى بكدد)
رأس مددال الشددرلات األجنبٌددي الم دداهمي الددً مصددر  45مكٌددون
جنٌ نصٌب الم تثمر الً الصنا ي 4مكٌون القز.
 -4وأمام المناال ي غٌر المتلاالبي و جي الحلومي المصرٌي
ن حماٌي الصنا ات المحكٌي حدث االتى  :ما النتابج ؟ حٌث
 تدددم بٌدددع مصدددانع الغددديل والن دددٌج واغدددلق مصدددانع المدددداالعوالذخٌرة وبٌع ادواتها  ،وأصبحت تمتمدد كدً شدراء اال دكحي
من إنجكترا.
 تدددهور الصددنا ات الصددغٌرة غٌددر الحلومٌددي حٌددث انتشددرتحاالت االاللس بٌن اصحابها لمدم قدرتها كً المناال دي  ،وتدم
الغاء نظام زوابف الحرف ام 7487م .
 ا تمدددت مصددر كددً المصددنو ات الم ددتوردة ولددان لرومددرٌفخر بذلك الذلر الً تقرٌر ال نوي 7815م
ط أن المن دددددوجات األوروبٌدددددي حكدددددت محدددددل األهكٌدددددي وإن
الدلالٌن تبٌع لل ما هو أوروبً .

لبف زبق محمد كى نظام االحتلار الً الصنا ي ؟

 -7مد الصناع بالمواد الخام وبالثمن الذي تحدد الحلومي
 -2شراء المنتجات بال مر الذي تحدد الحلومي .
 -3رالع أ مار المواد الخام وخف أ مار المنتجات وذلك
لتحقٌق الربح المنا ب .

الصنا ي بمد الغاء نظام االحتلار
 -7قكي إنتاج المصانع المامي بل وإغلق ممظمها.
 -2تدددهور ول دداد الصددنا ات الحرالٌددي ب ددبب دددم قدددرة
هددذ الصددنا ات كددى مناال ددي االنتدداج االجنبددً الددذي بدددأ
ٌغمر ال وق المحكٌي حتً لقد اختفت بم الصنا ات مدن
القاهرة .
 -3انتمشت الصنا ي مدرة أخدرى خدلل الفتدرة ط : 7453
 -: 7456ب بب
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الصنا ي بمد ثورة 7852م :

اهتمت الثورة بالصنا ي وإقامي المشرو ات الصنا ٌي مثل
 -7تولٌد اللهرباء من خيان أ وان .
 -2التو ع الً ا تخراج البترول وإنشاء ممامل التلرٌر .
 -3إقامدددي مصدددنع الحدٌدددد والصدددكب الدددً حكدددوان وإقامدددي مصدددنع
ل مدة الً أ وان وإقامي صنا ات جدٌدة .
 -4إقامي المصانع الحربٌي التً توالر األ كحي والذخابر
 -5االهتمام بالتمكٌم الصنا ً وانشاء مرالي التدرٌب المهنً .
 -6اقامي صنا ات جدٌدة والتو ع الً الصنا ات القابمي .

 -النظام القضابً المصري.

ل -: َ1261 َِٜ ْٛ١ِٔٛومهمت النظر الً القضاٌا التً
ترالع من األجانب كً المصرٌٌن ط ما ددا المكلٌدي والمقدارات
ط الددً هددد إ ددما ٌل توحدددت المحددالم القنصددكٌي الددً هددد
ا ما ٌل الً محلمي واحدة رالت با م احملكمة املختلطة 7415م .

ب ددبب تواالددد االجانددب بلثددرة كددً الددبلد الددً ا قدداب الغدداء
ٌادة االحتلار وما نتج ن من مشللت .

اهٌ اىقىاّيِ
 -حٌمخٔ ْٛحالٓخٌّٓ ٟلّي ٍَ1231 ٟ

حٌم٠خل ـٙ ٟي حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ـٙ ٟي ٔخرٍْٛ١

الً ام  7431أصدر محمد كً القانون اال ا ً لتنظٌم
الملقات بٌن الدواوٌن الحلومٌي وتحدٌد اختصاصها .

 -7أجري بمد ودت من لا تغٌرا الً نظام القضاء الشر ً
حٌث ٌتول المصرٌٌن باالنتخاب بدل من القضاة األتراك
 -2حدد نابكٌون ر وم التقاضً بواقع  ٪2من قٌمي
المتنايع كٌ ولانت قبل ذلك مترولي ل هواء.

 -لخٔ ْٛحٌظٜف١ش َ1221

ـٙ ٟي ِٕٛ١
 رال مٌنو مبدأ الدٌي وترك األمر لكقضاء . قرر مٌنو إنشاء محلمي للدل زابفدي مدن الزوابدف .الشوام  ،الٌهود  ،الروم ........... ،
 قرر ر األمر كً القضاء اإل لمً إذا رغب أحدد الزدرالٌنمن غٌر الم كمٌن .
 تحددددت ضددرٌبي الترلددات و األمددوال المنقولددي بمقدددار  ٪5ولددمتلن محدودة أٌام الممالٌك ،مع تممٌم الضدرٌبي كدً لدل مدن ٌقدٌم
الً مصر أٌا لانت جن ٌتهم أو دٌانتهم .
 الدديم الجمٌددع بمددا الددً ذلددك الفرن ددٌٌن بدددالع الضددرابب المامدديلكخيٌني
 -4مددل كددً توحٌددد الضددرابب لكهددا الددً ضددرٌبي واحدددة وهددً
ضرٌبي االر اليرا ٌي .
ط القدبز ،

حٌم٠خل ـٙ ٟي ِلّي ٍٚ ٟهٍفخلٖ :
ٙي ِلّي ٍٟ
النظام القضابً لم ٌتغٌر لثٌدرا مدا لدان كٌد أٌدام حلدم الممالٌدك
ومحاوالت الحمكي الفرن ٌي الً اٌام حلم مٌنو .
ولانت ال كزي القضابٌي الً هد محمد كى تتمثدل الدً الهٌبدات
االتٌي -:
حٌمممميٛ٠حْ حٌوممممي ( ٞٛ٠الددددن ااع ال دددد ل ) اصددددبح لدددد بمدددد

االختصاصات القضابٌي مثل الفصل الً القضاٌا الجنابٌي .
ؿّع١مممممش حٌلمخٔ١مممممش  1242اتخدددددت بمحالمدددددي لبدددددار
الموظفٌن ولانت بمثابي محلمي جناٌات وجنح .
ِـٍْ حٌظـخٍس  :وهو محلمي تجارٌدي لكفصدل الدً المناي دات
التجارٌددي بددٌن االهددالً او بددٌن األهددالً واالجانددب ولددذلك دخددل
ضمن تشلٌل هذ المحالم ممثكون ن االجانب . . .

ط الً هد مٌد
ؿّع١ش حٌلمخٔ١ش تغٌر ا مها واصبحت ت مً جملس األحكام

ولانت بمثابي هٌبي ا تبناف كٌا الً البلد .
حٌّلمممخوُ حٌ٘مممَ  ٗ١تفصدددل الدددً الم دددابل المتمكقدددي بددداألحوال
الشخصددٌي وانتقددال المكلٌددي الددً لددل الددبلد وانشددبت بجوارهددا
مجالس االقالٌم
ِـمممخٌْ حاللمممخٌ ُ١مهمتهدددا الفصدددل الدددً الم دددابل المدنٌدددي
والتجارٌي داخل لل اقكٌم .
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اصدددرت لجنددي التصددفٌي  7441الملونددي مددن الدددول التددً لهددا
ممظم الدٌون ط الرن ا – انجكتدرا – المانٌدا – النم دا – اٌزالٌدا
والذي ٌمتبر أ اس النظام المالً الً مصر حتى . 7814
أهم احلام ....
 -7تحدٌد نفقات الحلومي ال نوٌي باقل من نصف االٌرادات و
تخصٌص الباقً لت دٌد الدٌن المام .
 -2تخصٌص املك الخدٌو ا ما ٌل طالدابرة ال نٌي
واملك اال رة ط الدومٌن لضمان دٌون الدابرة ال نٌي التً
تم االقترا با مها ووضمها تحت ادارة دولٌي .

 -حٌمخٔ ْٛحالٓخٌٓ ٟيحـَٓ٠

قام الكورد داالدرٌن دفٌر إنجكتدرا باآل دتاني 7443م بوضدع
خزوز اإلدارة اإلنجكٌيٌي لمصر بمد االحتلل.

اعمػطباديءػاضػاظونػاألداديػضداسرغنػ
 -7أال تتولً إنجكترا حلم مصر مباشرة بل تبقً ال دكزي الدً
ٌد الخدٌوي وويرابد تحدت إشدراف اإلنجكٌدي و بدر دن ذلدك
بوجود كزتٌن الً البلد :صورٌي ٌمثكهدا الخددٌوي ،و دكزي
المكٌي ٌمثكها االحتلل.

 -2ا تمرار تبمٌي مصر لكدولي المثمانٌي منما إلثارة ال كزان.
 -3زبع اإلدارة المصرٌي بالزابع اإلنجكٌيي ط ٌا الجكني

 -4إلغداء بمد اإلدارات ذات الزبٌمدي الدولٌدي والدً مقدددمتها
المراقبي الثنابٌي حتى تنفرد بالحلم مما اغضب الرن ا.
 -5إلغاء مجكدس شدوري الندواب الدذي نشدؤ كدً غٌدر رغبدي
إنجكتددددرا وإقامددددي مجكددددس صددددوري هددددو مجكددددس شددددوري
القوانٌن والجممٌي الممومٌي وتشلٌل مجدالس المددٌرٌات
ولل هذ المجالس تتلون من األ ٌان.
-6تمٌددٌن الكددورد لرومددر ط اٌفكددن بددارنج أول ممتمددد
برٌزانً الً مصر بتمبر7443/م حتً .7811

قانون المقابكي 7417م
مدددع دخدددول اال دددتثمارات االجنبٌدددي وانفتددداو المجدددال امدددام
االقرا من البنوك االجنبٌي اٌام حلم مٌد وا ما ٌل
أصدرت الحلومي المصرٌي الدً أغ دزس 7417م قدانون
المقابكي ل داد الدٌون التً جيت الحلومي ن دادها
والدددذي ندددص كدددى :أن مدددن ٌقومدددون بددددالع دددتي أمثدددال
الضددرٌبي المقددررة كددى األراضددً اليرا ٌددي مددرة واحدددة
ٌمفون من نصف الضرٌبي المقررة بصف م دتمرة وٌلدون
لهم حق المكلٌي التامي كٌها طحق تورٌثها أو هبتهدا أو وقفهدا
أو بٌمها .

حٌٕظخثؾ حٌّظَطزش ٍ ٟلخٔ ْٛحٌّمخرٍمش
الميار ٌن والفلحٌن  – 2االهتمام باإلنتاج

 :ا -ا دتقرار

التمكٌم الً هد باس و مٌد ط بمد قوز نظام االحتلار
– بمد مماهدة بكزي لٌمان – بمد مماهدة لندن 7441م

 قانون الممد 7486ممن ٌتولً منصب الممودٌي ٌجب االتقل املل

ن

شرة االدني.

 -7اء حال المدارس وأغكق بمضها .
 -2تقكصت البمثات الوروبا ،وتوقفت تقرٌبا ط الً هد باس
 -3الغاء دٌوان المدارس .
 -4بدددأ تشددجٌع االجانددب مددن اوربددا والوالٌددات المتحدددة كددً
انشددداء مددددارس خاصدددي بهدددم ط مددددارس لكتبشدددٌر  ،والتدددً
ا دت كً تممٌق ايدواجٌي الفلر والثقاالي الً مصر .

 قانون الخم ي االدني :اصدرت انجكترا الً مصر وٌقضً بؤن لل اللو ٌتبقً مم
خم ي االدني غٌر قابكي لكنيع اوالمصادرة الً جمٌع االحوال
وزالبت ب الكجني المربٌي المكٌا الً الك زٌن 7835م

حٌظعـــٍ١ــُ

التمكٌم الً هد ا ما ٌل

حٌظعٍ ُ١ـ ٟحٌعٙي حٌعؼّخٔ ٟلزً ِـت حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش

مً إل ادة بنداء مصدر كدى الن دق األوروبدً وأدرك أن الو دٌكي
األ ا ٌي لتحقٌق ذلك هً التمكٌم القام باالتً - :

أ -انتشر الجهل و ادت الخراالات والشموذة .
ب -لم ٌبق من نور المكم إال بصٌص الى األيهر .
ج -أغكق باب االجتهاد الً الدٌن .

التمكٌم الً هد محمد كً
البمثات 7441-7473

المدارس 7438 -7476

 أر ل محمد كً البمثاتالددددددً اٌزالٌددددددا وانجكتددددددرا
والرن دددا لكتمكدددٌم والت ددداب
الخبرات الليمي .
 لانددددت البمثددددات لدرا دددديالفنددددون الم ددددلرٌي وبندددداء
ال دددفن والملحدددي و تمكدددٌم
الهند دددددي والمٌلانٌلدددددا  .و
تمكم اصول الصرف والري
 اوالددد البمثددات مددن زددلبااليهددددر لدرا ددددي القددددانون
وال ٌا ددي كددً ٌددد زددلب
األيهددددر الددددً ط النم ددددا –
انجكترا
 لددددان رالا ددددي الزهدددداويامددددددام الول بمثددددددي لبٌددددددرة
لفرن ا  7836وقدد اقتدرو
كدددً محمدددد كدددً انشددداء
مدر ددي االل ددن ولددان لهددا
الفضددل الدً نقددل اللثٌددر مددن
ممارف الغرب الً مصر

 أنشؤ محمد كً المدارسالتً تخدم اهداف التنمٌي
االقتصادٌي والم لرٌي مثل :
مدر ي المهند خاني والزب
والوالدة والصٌدلي ومدارس
لتمكٌم اصول المحا بي
والفنون والصناٌع واليرا ي
والبٌزرة  -.لان ٌكتحق بهذ

المدارس زكبي األيهر
واللتاتٌب مِن َمن نالوا ق ز
ممقول من التمكٌمثم أصبحت
امي و مدنٌي الزابع  -أوجد
هذا النوع من التمكٌم ثقاالي
مدنٌي تختكف ن الثقاالي
الدٌنٌي التً لانت زابع
التمكٌم الدٌنً آنذاك ومن هنا
جاءت ايدواجٌي الفلر
والثقاالي احدي مشللت مصر
منذ اٌام الحمكي الفرن ٌي .أنشؤ
محمد كً دٌوان المدارس
ام 7431م وذلك لإلشراف
كى المدارس لؤول ويارة
لكتمكٌم .

 -7االهتمددام بتمكددٌم البنددات لددذلك انشددؤ مدر ددتان ال ددنٌي وهددً
أول مدر ي لتمكٌم البنات والقربٌي بالقاهرة .
 -2االهتمددددددام بددددددالتمكٌم الصددددددنا ً واليرا ددددددً والم دددددداحي
 -3انشاء المدارس االبتدابٌي والثانوٌي .
والمحا بي .
 -4ر اٌددي ا ددما ٌل لكتمكددٌم وتشددجٌع االلتحدداق ب د مددن خددلل
االهتمددددام بددددالحفلت المدر ددددٌي الددددً نهاٌددددي المددددام الدرا ددددً
وٌحضرها لبار رجال الدولي وتقدٌم الجوابي .
 -5لثرة المدارس األجنبٌي الً هدد والتدً أالدادت الدً تخدرٌج
رجددال األ مددال والمهددن والوظددابف المختكفددي ونددال لثٌددر مددنهم
الحماٌي الؤصبحوا الً حلم االجانب .
 -6ا اد دٌوان المدارس وار ال البمثات
 -1ا س مدارس متنو ي ط دار المكوم – الحقوق

التمكٌم الً ظل االحتلل البرٌزانً

 -7اهمددال التمكددٌم والضددن كٌ د بدداألموال ،وجمك د بمصددرالات
الٌي بمد أن لان بالمجان.
 -2حصر الً البدي قكٌكدي وقصدر أهداالد كدً تخدرٌج مدوظفٌن
لكدولي .
 -3اخضددا لمجمو ددي مددن الددنظم والقوا ددد الصددارمي التدددً
ابتددددد ها الم تشددددار طدنكددددوب والتددددً اماتددددت روو االبتلددددار
ونشؤت االالراد كً الخضوع واال ت لم.
 -4ولٌس أدل كً اهمال االنجكٌي لكتمكدٌم مدن أند بمدد اربمدٌن
ام من االحتلل وصكت ن بي األمٌي الً البنٌن إلً %82
و البنات إلً .%81
التمكٌم الً ظل ويارة مد يغكول 7824م اول ويارة
د تورٌي ؟
 -7يٌادة مٌيانٌي ويارة الممارف .
 -2وضع مشروع قانون لجمل التمكٌم إجباري لكبنٌن والبنات

التمكٌم بمد ثورة ٌولٌو 7852م
مجانٌي التمكٌم الً لل المراحل التمكٌمٌي بما الٌها التمكٌم
الجاممً .

أُ٘ حالٛـــ ف
ٍٛق حِ١خْ َ1212
* بٌن انجكترا والرن ا وا بانٌا وهولندا
* الشروز  :ان حاب انجكترا من مصر ضمن ت وٌات اخري
* النتابج  :تكلؤت انجكترا الً الخروج من مصر حتً خرجت
7413م
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وزارة شريف باشا الوصنوة يف عهد توػوق (الثالثة )

ٍٛق وٛطخ٘١ش :
االزراف  :ال كزان المثمانً ومحمد كً بحضور دول أوربا
الشروز :
ٌ -7منح محمد كً حلم ورٌا وابن ابراهٌم والٌي أزن مع
تثبٌت كزان محمد كً الً مصر وبلد المرب وال ودان ولرٌت .
ٌ -2ن حب محمد كً من التوحات الً ا ٌا الصغري .
النتابج :

 -7تم تلوٌن الرابزي المربٌي الً هد محمد كً والتمكت بمد
هذا الصكح .
 -2ثبت خزورة محمد كً والتمكت بهذا الصكح .
 -3هذا الصكح ٌمتبر ا تراف بقوة محمد كً وحدود دولت
 -4دم رضا ال كزان ن هذا الصكح وبدء اال داد لجولي
جدٌدة الً صرا مع محمد كً

 رعي ِشخَ٘س خري ٓ٠حٌىزَ ٞك١غ : ريأ َٗ٠ؿ ح ٛف حكٛحالٌـ ٖ١رخٌَؼُ ِٓ حٔٗ الَ٠طخف ٌٍ٠ؽ٢حٌعٔىَ ِٓ ٗ١ٍ ٞحٌعَحر ٓ١وَؿً ِئ ٟك١غ ـَٟٛح ٍ ٗ١طعٓ١١
حٌزخٍى ِٜٚ ٞٚف ٟـٚ ّٟٙطُ ًٌه
 ٚلخَ رٕمً َحر ٟحٌ ٟحٌَ٘ل١ش – زيحٌعخي كٍّ ٟحٌ ٟىِ١خ١ وخْ َٗ٠ؿ رخٗخ  ٠خٌذ رخٔ٘خل ِـٍْ ٗ ٍٞٛحٌٕٛحد ٚحٌيٓظٍِّٛخ حُ ؾ رَ ٠خٔ١خ ٚـَٔٔخ الْ ًٌه ّ٠ؼً ه ٍٛس ٍِٜ ٟخٌلٙخ .
 حٛيٍص حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ حٌٌّوَس حٌّ٘ظَوش حالٕ٠ ٌٟٚخ1222 َ٠طٛك ٟـٙ١خ رخالٓظ١خل ِٓ ل١خَ حٌٕشخَ حٌزٌَّخٔ ٟـٚ َِٜ ٟطٛك ٟرؤْ
حالكيحع طٛؿذ حٌظيهً ٌلّخ٠ش َٕ حٌويٛ٠
 حكظؾ َٗ٠ؿ رخٗخ ٍ١ٚذ ِٓ حٌٕٛحد طؤؿ ً١حٌٕشَ ـِٕ ٟخل٘شحٌِّ١حٔ١ش  ٚخٍ ٝحٌعَحرٚ ٓ١١طؤَُ حٌّٛلؿ رٚ ُٕٙ١حٔظ ٟٙحالَِ
رخٓظمخٌش َٗ٠ؿ رخٗخ ٚطع ٓ١١حٌزخٍى. ٞٚ

وزارة الباردوي ( العرابوني ) وزارة الثورة

٘ئش ٍٚىّ َ1343
االزراف  :الدول المربٌي وا رابٌل
المضمون  :اضزرت الدول المربٌي لمقد هدني رودس مع
ا رابٌل بمد هيٌمتها الً حرب 7844الك زٌن م وا تٌلء
الٌهود كً ار الثر مما حددت االمم المتحدة الً تق ٌم
 7841م
النتابج :
 -ا تولت ا رابٌل كً اراضً الثر مما حدد لها قرار التق ٌم

 رعي حٌٌّوَس حٌّ٘ظَوش حال ٌٟٚحٛزق حٌزخٍىٍ ٞٚثٔ١خ ٌٍُٛحٍس مذحٓظمخٌش َٗ٠ؿ
 َ ٓ١حرَ٠ُٚ ٟح ٌٍلَر١ش ٚوخٔض ـٙ ٟي طٛـ١ك رخىٍص حٌُٛحٍس رخ ْ حٌيٓظ ٍٛـزَح1222 َ٠ حلَحٍ كك ِـٍْ حٌٕٛحد ـِٕ ٟخل٘ش حٌِّ١حٔ١ش ٕ٘ٚخ حكظؾ حٌَل١زخْحالٔـٍٚ ِٞ١حٌفَٔٔ١ٚ ٟخٌزخ لّٕٙ١ٍٜخ رخٌظَٜؾ .

وزارة سعد زغلول ( وزارة الشعب ) يف عهد امللك ػؤاد
ٍّض ُٚحٍس ٓعي ُؼٍٛي  ٍٟ 1324حٌٕ ٝٛٙرّ١ٓ َٜخٓ١خ
ٚحلظٜخى٠خ ٚحؿظّخ ١خ .
ك١غ ٔعّض ِ َٜرؤٚي ػّخٍ حٌل١خس حٌيٓظ٠ٍٛش ك١غ لخَ ٓعي ُؼٍٛي
رؤ ّخي وؼَ١س طظّؼً ـ.. ٟ
 -1ـ ًٜحٌعٍّش حٌّ٠َٜش ٓ حٌعٍّش حٌزَ ٠خٔ١ش .
 -2ر١ع حوزَ ؿِل ِٓ أٍح ٟٟحٌلىِٛش ٌٜؽخٍ حٌف ك. ٓ١
٠ُ -3خىس ِِ١حٔ١ش ُٚحٍس حٌّعخٍؾ .
ٟٚ -4ع َِ٘ٚع لخٌٔ ْٛـعً حٌظعٍ ُ١اؿزخٌٍٍ ٞزٕٚ ٓ١حٌزٕخص
 -5طعِٛ ٓ١١اف ٓ١٠َِٜ ٓ١ريال ِٓ حالٔـٍ ِ١ـ ٟحٌٛاخثؿ حٌعٍ١خ .
 -6طوٍ ٚ١حٌل١خس حاللظٜخى٠ش ِٓ حٌَٔ ١س حألؿٕز١ش .
ِٔ -1خٔيس حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ـ ٟحٌٔٛىحْ حٌظ ٟط خٌذ رٛكيس َِٜ
ٚحٌٔٛىحْ
ٓ -2عض ٌٍلٜٛي ٍ ٟحالٓظم ي ِٓ حالكظ ي حالٔـٍِٞ١
رخٌّفخٟٚخص ِع رَ ٠خٔ١خ .

الا تولً الٌهود كً لل الك زٌن ما دا الضفي وغية والقدس

 وصكت حتً خكٌج المقبي وانشؤت مٌناء اٌلت ا تولت كً صحراء النقب بدأ خروج رب الك زٌن للجبٌن . والً ام  7851م أصدرت انجكترا والرن ا وامرٌلا ضمانحدود ا رابٌل الجدٌدة الً البٌان الثلثً

٘ئش ِيٍ: َ1312 ّٚ
 بٌن برٌزانٌا والدولي المثمانٌي . ا تغل االنجكٌي الرصي قٌام الثورة المربٌي ضد االتراك دخل االنجكٌي من جنوب المراق ودالموا االتراك حتً وصكواكً مقربي من الموصل الً الشمال
نتابجها  -ا تولً البرٌزانٌون كً الموصل .

ُٚحٍٖ حكّي ُ ٍٛ٠رخٗخ

أُ٘ حٌُٛحٍحص

 ؿخلص رعي طميٓ ُ٠عي حٓظمخٌظٗ ٍٚـ ٌّ ٗ٠خٌذ حٔـٍظَح رعي ِمظًٓٓ ٌَٟ١ظخن .
ٚحـك ُ ِ ٍٟ ٍٛ٠خٌذ حالٔـٍ. ِ١

حٌُٛحٍس حالٍٚر١ش حٌّوظٍ ش :
بربا ي نوبار ولان الٌها  2ويراء اجانب
وزارة رياض باشا املستبدة  :الً هد توالٌق 7418م ولان لهذ
الويارة أثر لبٌر الً تؤيم االمور حٌث  :أ ادة المراقبي
الثنابٌي – مٌولها االجنبٌي – مماداة الحرلي الوزنٌي – تمزٌل
الحٌاة النٌابٌي والد تور
 مما أدي لتبرم الشمب من ٌا ي رٌا باشا ولذلك انتهت ٌا ي المراقبي الثنابٌي الً بٌع حصي مصر الً أرباو القناة وقدرها  75والاء لكدٌون الغاء قانون المقابكي ٌناٌر7441م تؤلٌف لجني دولٌي مارس  7441من الدول الدابني ط لجنيالتصفٌي ولانت من ا باب قٌام الثورة المرابٌي بمد ذلك .
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 انتهددي المك دك الددإاد النددياع الدددابر بددٌن الوالددد واالنجكٌددي لددٌحلمالبلد حلما دٌلتاتورٌا واشار كً يٌور باشا بــ
 حل مجكس النواب طالذي انتخب بإرادة شمبٌي
 التدخل الً االنتخابات المامي لٌخ ر الوالد
موقددف الشددمب :أٌددد الوالددد الددذي الدداي الددً االنتخابددات القددام
المكك بحل مجكس النواب الجدٌد الً أول ٌوم ٌجتمع الٌ وهدذا
بداٌي بث المكك بالد تور
 زالددب الشددمب برالددع شددمار مزكددب الد ددتور الددً جانددب شددمارمزكددب اال ددتقلل التددام ومنددذ ذلددك الحٌددت اصددبح شددمار الحرلددي
الوزنٌي اال تقلل والد تور

ُٚحٍس يٌ٠ ٟىٓ حالثظ ـ١ش
بمد تدخل االنجكٌي ضد مد يغكول تولً دلً ٌلن الويارة
وشلل ويارة ابتلالٌي من الوالد واالحرار الد تورٌٌن وتم
انتخاب مد يغكول ربٌ ا لمجكس النواب ومصزفً النحاس
ووٌصا واصف ولٌكٌن .

ُٚحٍس ِلّي ِلّٛى (ُٚحٍس حٌمز٠ش حٌلي٠ي٠ش ـمٟ
ٙي حٌٍّه ـئحى
 وهو من احياب االقكٌي وبها انهار الحلم الد توري ارع محمد محمود باشا بتمزٌل الحٌاة النٌابٌي ط ثلثنوات قابكي لكتجدٌد او الً اجل غٌر م مً
 تمزٌل الحرٌات ال ٌا ٌي التً نص كٌها الد تور ط حرٌياالجتما ات المظاهرات وحرٌي الرأي وحرٌي الصحاالي
 أخذ ٌحلم البلد حلما دٌلتاتورٌا حتً مٌت ويارت طويارة القبضي الحدٌدٌي
 ادخل الممارضٌن ال جون وبذلك اصبحت البلد اشب ب جنلبٌرونجح الشمب الً ا قاز الحلم الدٌلتاتوري لمحمد محمود
باشا الً التوبر 7828م وتؤلفت ويارة محاٌدة بربا ي دلً
ٌلن باشا .
ُٚحٍس حّٓخ ٛ ً١يل ٟرخٗخ ـٙ ٟي حٌٍّه ـئحى 1331 ٛ١ٔٛ٠
اد الحلم الدٌلتاتوري مرة اخري حٌث :
وابزل د تور 7823م
حل البرلمان الوالدي
ا كن د تورا جدٌدا ام  7831م ٌيٌد من كزات المكك
وألف حيبا جدٌدا أ ما ط حيب الشمب
انتهً حلم ا ما ٌل صدقً 7833م وللن الحلم
الدٌلتاتوري لم ٌنت .
ُٚحٍس طٛـ١ك ٔٔ ُ١رخٗخ :
الً هد ظهرت بوادر الحرب المالمٌي الثانٌي باحتلل اٌزالٌا
لكحبشي .
ُٚحٍس حٌٕمَحٗ ٟرخٗخ :
قام النقراشً باشا بمر قضٌي مصر كً مجكس االمن
وللن المجكس ترلها ممكقي
قام بحل جما ي االخوان الم كمٌن وتم اغتٌال وتم اغتٌال
ربٌس ويراء اخر هو احمد ماهر
 ـ َ1352 ٛ١ٌٛ٠ 22 ٟلخَ حٌٍّه رظعُٚ ٓ١١حٍس ؿي٠يس رَثخٓشٔـ١ذ حٌ ٌٟ ٙوكان الهدف منها التنلٌل بالضباز االحرار

ػػػػاضجططغاتػ
جططغظػدارػاضططارفػ1968مػ
ػ

الً هد ا ما ٌل وتؤلفت لنشر الثقاالي ن زرٌق التؤلٌف
والنشر بااللتتاب المام وزبع امهات اللتب الً التارٌخ والفق
واالدب
اضجططغظػاضجعراسغظػ1975م

تؤلفت الً هد ا ما ٌل لكمناٌي باالبحاث الجغراالٌي .
اضجططغظػاضخغرغظػاالدالطغظػسيػرؼدػادطارغلػ1878ػمػػ

لكقٌام بانشاء مدارس خاصي لكبنٌن والبنات وا اني الفقراء
ولان الهدف من انشاء هذ الجممٌي مواجهي زغٌان المدارس
االجنبٌي الً مصر
جططغظػاالظتػامػ:ػتشلكت قب االحتلل االنجكٌيي لمصر الً
كً ا ضاءها الً مدة ام
هد توالٌق وقدتم القب

جططغظػاضحػاظغظػ1842م

لونها محمد كً لمحالمي لبار موظفً الدولي ولان بمثابي
جنح وجناٌات .
جططغظػشوطدغونػطصرػ1861م أنشؤها مٌد وتفصل بٌن
المصرٌٌن واالجانب وذلك وذلك الً القضاٌا التً تنشؤ بٌنهما
ما دا قضاٌا المقارات والمكلٌي .

جططغظػحضوانػاوػاضحزبػاضوطظيػ1879مػ :نشؤت نتٌجي ٌا ي
رٌا وتوالٌق اال تبدادٌي الخاضمي لكتدخل االجنبً  ،وقد
اشتهرت با م الحيب الوزنً وقد زالبت الً منتصف
7447م بــ :
 -7ا ادة الدابرة ال نٌي والدومٌن لكحلومي المصرٌي .
 -2تلوٌن مراقبي وزنٌي بدال من المراقبي الثنابٌي ٌشترك الٌها
 3اجانب القز .
 -3الغاء تخصٌص اٌرادات ال لي الحدٌد لمصكحي الدٌن
 -4توحٌد الدٌون الً دٌن واحد وبفابدة  %4القز
وقد حاول رٌا

ممرالي أالراد الجممٌي لنفٌهم لك ودان ولم ٌتملن .

جططغظػطصرػاضغتاهػ :تلونت الً اال لندرٌي وأصدرت جرٌدة
بنفس اال م ولانت تزالب الخدٌوي بالحرٌات المامي .
جططغظػاالظتػامػواضطصريػاضحرػواضغدػاضدوداءػظؼرتػبطدػثورةػ1919م

ب بب ا تخدام انجكترا ٌا ي المنف الظهرت الجممٌات
ال رٌي والممل ال ري
.جطارظػرضطاءػاضجزائرػ1926مػ :ظهرت حرلي جما ي كماء
الجيابر 7826م لكوقوف ضد الفرن ٌٌن وتي مها بدالحمٌد بن
بادٌس

باال تقال والتشرٌد والزرد من الخدمي .
 قامت ثورة ٌ 23ولٌو وزكبت من المكك يل نجٌب الهللًوتمٌٌن كً ماهر ربٌ ا لكويارة .

جطارظػاالظدطاجػ :ظهرت جما ي االندماج بقٌادة باس الرحات
كً انتلون الجياءر قزمي من الرنٌا وللن الفرن ٌٌن رالضوا
الم اواة مع الجيابرٌٌن .

الحظــ :

 قامت الحرب المالمٌي الثاانٌي اثناء حلومي كً ماهروزكبت من انجكترا ان ٌمكن الحرب كً المحور وللن رال
وقامت انجكترا بزرد من الحلم .
 حدث خلف بٌن انجكترا والمكك الاروق ب بب مٌولالمحورٌي الً هد ح ٌن ري باشا وحاصرت انجكترا قصر
ابدٌن الً  4البراٌر  7842وا ادت النحاس لكحلم .

جططغظػظجطظػذطالػاسرغػغاػ :ظهرت جممٌي ط نجمي شمال االرٌقٌا
بي امي مصالً الحاج بهدف تحرٌر الجيابر .
جطارظػاالخوانػاضطدضطونػوجطارظػطصرػاضغتاةػ

 نشزت بمد مماهدة  7836ولانت لها مٌول محورٌيوتحالفت مع المكك ضد الوالد والحكفاء وترال

مماهدة 7836

 قوٌت جما ي االخوان ولونت الرقا من الجوالي واصدرالنقراشً قرارا بحكها الحدثت تفجٌرات واغتٌاالت ٌا ٌي مثل
اغتٌال النقراشً .
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 -2وخْ حٌٙيؾ ِٓ طع ٓ١١حّٓخ  ً١ره َٗ٠ُٚ ٓ٠َ١ح ٌٍلَر١ش
٘ ٛحٌظٕى ً١رٙئالل حٌ٠زخ ١ر٘ظ ٟحٌٓٛخثً ِٓ َ١ى ِٓ
حٌويِش ح ٚح ظمخي ح ٚطَ٘٠ي .
ٌٌٌ -3ه ؿَص ِلخٚالص ٌظمي ُ٠حٌؼٍٛس حٌٍ١ٌ ٟش ٛ١ٌٛ٠22
ٌظل ُٚ ُ١حٍس ٔـ١ذ حٌ ٌٟ ٙرّخ ـٙ١خ  َ٠ُٚحٌلَر١ش لزً
حىحل حٌ ٓ١ّ١حٌيٓظ٠ٍٛش ٌّٚخ طعٌٍ طليىص ٌٍ١ش . ٛ١ٌٛ٠23

االجتطاراتػاضؼاطظػ
اجتطاعػ13ػطاغوػ1805مػػ
حٌشَٚؾ -:
رٔزذ ـَ ٝه١ٍٗٛي حٌَ٠حثذ حٌىؼَ١س ٍ ٟحٌّٓ١٠َٜ
ٚحال ظيحلحص حٌظ٠ ٟم َٛرٙخ حٌـٕٛى حٌيالس حؿظّع ُ ّخل حٌ٘عذ ـٟ
ىحٍ حٌّلىّش ٚ ،طُ حالطفخق ٍِ ٟي ه١ٍٗٛي ٚطعِ ٓ١١لّي ٍٟ
ريالً ِٕٗ ٚ ،حهٌٚح ٛ ٚى ِٓ ِلّي ٍ ٟحْ-:
 ٠لىُ رخٌعيي ال ٠ؤهٌ أ ٞلَحٍ اال رعي ٍِ٘ٛطُٙ -اًح هخٌؿ ٌٖ٘ حٌَ٘. . ٌِٖٛ ١ٚ

اضظتائجػ-:ػ
طُ حالطفخق ٍ ٟحٌو ش حٌعخِش ٌٍم١خَ رؼٍٛس ٟ٘ٚ َ1352 ٛ١ٌٛ٠23
 -1حٌَٔ ١س ٍ ٟحٌمٛحص حٌٍّٔلش ريح٠شً ِٓ حٌٔخ ش ٛ 1زخف
ٚ ٛ١ٌٛ٠23 َٛ٠حٌم١خَ الؼ ق ِيحهً حٌمخَ٘س حٌّ٘خٌ١ش
ٚحٌَ٘ل١ش حٌظ ٟطئى ٞاٌ ٟحٌّعٔىَحص .
 -2حالٓظ ١ل ٍِ ٟزٕ ٟحإلًح ش إلٌمخل حٌز١خْ حألٚي ٌٍؼٍٛس .
 -3ح ظمخي وزخٍ لخىس حٌـ ٖ١ـِٕ ٟخٌٌُّٕ ُٙع طيهٍٟ ُٙي
حٌؼٍٛس .

صانػضؼذاػاالجتطاعػدالضظػتارغخغظػعاطظػتتطثلػسيػ-:ػػ

-1
-2
-3
-4

حٌٛالس خىس ٠عٌِ ْٛرمٛس حٌـٕٛى أِخ ٌٖ٘ حٌَّس ٠عٌِْٛ
رمٛس حٌ٘عذ .
حٚي ٛه حؿظّخ  ٟـ ٟحٌ ٓ١ٛحٌعَرٟ
ٟٚع ٌٍَٗٛ ١ٚال٠ش  ٟ٘ٚحٌعيي ٚحٌٍّ٘ٛس ٚ ،رٌٌه ٔ٠ع
لخ يس ٌٍلىُ حٌيٓظ. ٍٞٛ
حالؿظّخع طُ ـ ٟىحٍ حٌّلىّش حهٌ ِعٕ ٟحالكظىخَ ٌٍعيحٌش
ٚحٌظّٔه رخٌلك .

اجتطاعػاضضباطػاألحرارػطداءػغومػ23غوضغوػ7852م

اجتطاعػظوسطبرػ7825ػمػ(ػسظدقػاضصوظتظظتالػ)ػ
حٌشَٚؾ -:
ٕيِخ لخَ حٌٍّه ـئحى حألٚي رلً حٌزٌَّخْ ـ ٟأٚي ٠ َٛ٠ـظّع ـ، ٗ١
ح ظزَ حٌ٘عذ ًٌه ِوخٌفخ ً ٌٍيٓظٌٌٌٚ ٍٛه حؿظّع أ ٠خل ِـٍْ
حٌ٘ٛ١م ِٚـٍْ حٌٕٛحد ـ ٟـٕيق حٌىٔٛظٕٕظخي ـ ٟحٌمخَ٘س ٌزلغ
حٌّٛلؿ الٓظعخىس حٌلىُ حٌيٓظ. ٍٞٛ
حٌٕظخثؾ حٌّظَطزش-:
 -1أ ٍٓ حٌّـظّع ْٛر ْ لَحٍ حٌٍّه ـئحى رلً حٌزٌَّخْ.
 -2أ ٍٓ حٌّـظّع ْٛيَ حٌؼمش ـ ٟحٌُٛحٍس ٚأ ٍٕٛح طّٔىُٙ
رٕ١خرظ ٓ ُٙحٌ٘عذ .
 -3ح َ ٟحٌٍّه ـئحى اٌ ٟا خىس حٌزٌَّخْ ِٓ ؿي٠ي ٚكيػض
حٔظوخرخص ـخُ ـٙ١خ كِد حٌٛـي رخألؼٍز١ش .
 -4ح ظَٟض حٔـٍظَح ٍ ٟطىُٚ ٓ٠ٛحٍس رَثخٓش ٓعي ُؼٍٛي ،
ٌٌٌٚه طٕخُي ٓعي ٓ حٌُٛحٍس كظ ٝال طظيهً حٔـٍظَح ـٟ
ِٚ َٜطىٔٛض ُٚحٍس حثظ ـ١ش رَثخٓش يٌ٠ ٟىٓ رخٗخ .

اجتطاعػظاديػاضضباطػسي16ػغوظغوػ7852مػ.ػ
حٌشَٚؾ -:
ٕيِخ ٍ١ذ حٌٍّه ـخٍٚق طّؼ ٓ ً١ف حٌليٚى ـِ ٟـٍْ اىحٍس ٔخىٞ
حٌ٠زخٌٌٌ ، ١ه حؿظّع حٌّـٍْ ٌّٕخل٘ش ٌ٘ح حٌ ٍذ .
حٌٕظخثؾ حٌّظَطزش -:
 -1وخْ ٌ٘ح حالؿظّخع حه َ حؿظّخع ٔىَٙٔ ٌِٕ ٞخ٠ش حٌؼٍٛس
حٌعَحر١ش الْ ِخ ل ً١ـ٠ ٗ١ؼزض أْ حٌٍّه ـمي حٌَٔ ١س ٍٟ
حٌـٚ ٖ١حْ حٌـ ٖ١حٓمٚ ٢الثٗ ٌٍّه .
ٍ -2ـٔ ٞخى ٞحٌ٠زخٍ١ ١ذ حٌٍّه ـخٍٚق رخإلؿّخع .
 -3هَؿض حٌؼٍٛس ِٓ حٌَٔ٠ش اٌ ٟحٌعٍٕ١ش.
اجتطاعػاضضباطػاألحرارػطداءػغومػ22ػغوضغوػ7852مػػ
اضظروفػػ
 -1ل١خَ لَحٍ كً ِـٍْ حىحٍس ٔخى ٞحٌ٠زخ ١ـٛ١ٌٛ٠ ٟ
 َ1352حكي حٌعٛحًِ حٌظ ٟـٍض رظمي ِٛ ُ٠ي حٌؼٍٛس .
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طُ ـٌ٘ ٟح حالؿظّخع حالطفخق ٍ ٟآٍخي ـَق اٟخـ١ش ِٓ حٌـ ٖ١اٌٟ
حإلٓىٕيٍ٠ش ٌظي  ُ١لٛحص حٌؼٍٛس ٕ٘خن .
وٌٌه طُ حالطفخق ٍِ ٟي حٌٍّه ـخٍٚق ٚطٕخٌُٗ ٓ حٌعَٕ الرٕٗ
حكّي ـئحى حٌؼخٔٚ ٟحْ ٠ؽخىٍ حٌٍّه ـخٍٚق حٍ َِٜ ٝـِٔ ٟخل َٛ٠
. َ1352 ٛ١ٌٛ٠ 26

اضططـــاعــــداتػ
ػ

ططاعدةػاضطرغشػغظاغرػ1800مػ
حألَ١حؾ  -:ر ٓ١وٍ١زَ ٚحألطَحن .
اَٚؾ ميٖ -:
وخْ وٍ١زَ  َٞ٠حٓظلخٌش رمخل حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ـٚ َِٜ ٟوخْ َٞ٠
ٍَٟٚس هَٚؿٙخ الْ حٌلٍّش وخٔض طٛحؿٗ اَٚؾ ٛعزش ٘.. ٟ
 طٕخل ٚحٌـ ٖ١حٌفَٔٔ ٟرٔزذ وؼَس حٌلَٚد ٚحألَِح. ٝ
 آٍخي حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش كٍّش اٌ ٟىِ١خٚ ١حٌعَ. ٖ٠
ٛىس حٌّّخٌ١ه ٌٍّمخِٚش .

 طـيى ػٍٛس ـ ٟحٌيٌظخ .
 حٌلٍّش ري ْٚأٓ ٛي .
ٌٌٌه مي وٍ١زَ ِعخ٘يس حٌعَ ٖ٠حٌظ ٟطٕ ٍٟ ٚهَٚؽ حٌلٍّش
حٌفَٔٔ١ش ِٓ ِٔ ٍٟ َٜفمش حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش .
حٌٕظخثؾ حٌّظَطزش ٍٙ١خ -:
 -1طُ حالطفخق ٍ ٟهَٚؽ حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ٍٔ ٟفمش حٌيٌٚش
حٌعؼّخٔ١ش.
 -2ح ظَٟض حٔـٍظَح ٍ ٟحالطفخل١ش ٍ١ٚزض أْ ٠وَؽ
حٌفَٔٔ ْٛ١وخَٓ ٞكَد ى ْٚأٍٓلش .
 -3طـيى حٌمظخي ر ٓ١حٌفَٔٔٚ ٓ١١حألطَحن َ١ٚى حالطَحن حٌٟ
حٌ٘خَ .
 -4ل١خَ ػٍٛس حٌمخَ٘س حألٌٟٚ
ططاعدةػدرغظػ:ػ()1833ػػ
حالَ١حؾ ١ٍٓٚ :خ ٚحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش .
حٌِّ : ّْٛ٠عخ٘يس ىـخ ١ش ٘ـ١ِٛش  ٟ٘ٚطلخٌؿ ٔىَ ٞرٓ١
حٌيٌٚظٚ ٓ١طعِٕٔ ٟخ يس ٍ١ٓٚخ ٌظَو١خ ٟي طٙي٠يحص ِلّي ٍٟ
* حٌٕظ١ـش ٓ :خ يص ٍ١ٓٚخ حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ ٟـ ٟطلي٠غ ؿٗٗٛ١
ِّخ ؿعٍٗ ٙ٠ـُ ٍِ ٟلّي ٍ ٟـ ٟخَ  ( َ1233كَد حٌ٘خَ
حٌؼخٔ١ش

*أٛزلض حٔـٍظَح طلىُ ـ ٟحٌّٕخُ خص رِ٘ ٓ١خ٠ن حٌوٍ١ؾ حٌعَرٟ
* أهٌص ٌٖ٘ حٌّعخ٘يحص ٗىً حطفخل١خص حٌلّخ٠ش ِؼً حطفخل١ش كّخ٠ش ِع

ططاعدةػبضطظػضغطانػ1838ػمػػ
حالَ١حؾ  :حٔـٍظَح ٚحٌٍٔ خْ حٌعؼّخٟٔ
* حٌّ : ّْٛ٠حٌؽخل ٔشخَ حالكظىخٍ حٌٌٟٚ ٞعٗ ِلّي ٍ ٟرعي
ِٛحـمش ـَٔٔخ ٍٙ١خ .
* حٌٕظخثؾ :

ٍٓ خْ ِٔم ٢خَ ٚ . َ1231حطفخل١ش كّخ٠ش ِع أِ َ١حٌى٠ٛض خَ
َ1233

 -7قوز نظام االحتلار .
 -2دخول اال تثمارات االجنبٌدي مصدر الدً مجدال توظٌدف
المال واالنتاج .
 -3ددٌادة مندداخ الحرٌددي االقتصددادٌي الددذي لددان الددً صددالح
االجانب الثر من المنتج المصري .

ططاعدةػضظدنػ1840مػ
حألَ١حؾ  -:ر ٓ١حٌيٚي حألٍٚر١ش ( ِخ يح ـَٔٔخ ٚحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش .
اَٚؾ مي٘خ -:
رعي حٔظٜخٍ حٌـ ٖ١حٌّ ٍٟ َٜٞحٌـ ٖ١حٌعؼّخٔ ٟـِ ٟعَوش ِٔ٠ض
خَ  َ1233هخـض حٌيٚي حألٍٚر١ش ِٓ ُ٠خىس لٛس ِلّي ٍٟ
ٚطٙي٠يٖ ٌٍظٛحُْ حٌيٌٌٌ، ٌٟٚه ميص حٌّعخ٘يس إلٟعخؾ ِلّي ٍ.ٟ
حٌٕ-: ٜٙٛ
 -1أْ ٠ى ْٛكىُ ٍِٚ َٜػ١خ ـ ٟأَٓس ِلّي ٍ٠ٚ ٟىٌٗ ْٛ
ـ ٟك١خطٗ كىُ ـٍٔ ٚ ٓ١حْ ٠ع١ي حألٓ ٛي حٌعؼّخٟٔ
ٚوَ٠ض ٌٍٍٔ خْ حٌعؼّخٔ. ٟ
 -2اًح ٌُ ٠مزً ِلّي ٍ ٌٖ٘ ٟحٌَ٘ ١ٚه ي َ٘س أ٠خَ ٠لََ
ِٓ ٚال٠ش ـٍٔ ٚ ٓ١اًح حٓظَّ ٍـَ٘ ٗ٠س أ٠خَ أهَ ٠لََ
ِٓ ٚال٠ش ِ. َٜ
 -3أْ ٠يـع ِلّي ٍ ٟؿِ٠ش ٕٓ٠ٛش ٌٍٍٔ خْ حٌعؼّخٔ. ٟ
 -4أْ طٕفٌ ِ َٜحٌّعخ٘يحص حٌظ ٟمي٘خ حٌٍٔ خْ حٌعؼّخِٔ ٟع
حٌيٚي حألٍٚر١ش هخٛش ِعخ٘يس رٍ ش ٌّ١خْ .
 -5أْ طى ْٛلٛس ِ َٜحٌزَ٠ش ٚحٌزلَ٠ش ؿِل ِٓ لٛحص
حٌٍٔ ٕش
 -6اًح ٍـِ ٞلّي ٍ ٟحٌّعخ٘يس طم َٛحٌيٚي حٌّٛلعش ً
حٌّعخ٘يس رخٓظويحَ حٌمٛس ٟي ِلّي ٍ. ٟ
حٌٕظخثؾ حٌّظَطزش -:
ٍ -1ـِ ٞلّي ٍ ٟطٕف ٌ١حٌّعخ٘يس ـ ٟحٌزيح٠شٚ ،كيػض كَد
رٚ ٕٗ١حٌيٚي حألٍٚر١ش ٚحٌٌٌٔ ، َِٙه لزً حٌّعخ٘يس .
 -2كَِخْ ِ ِٓ َٜطٓٛعخطٙخ حٌوخٍؿ١ش حٌظ ٟكممٙخ ِلّي
ٍ ٚ ٟخىص ِ َٜاٌ ٟكيٚى٘خ حٌميّ٠ش .
 -3ل٠ض ٍ ٟحٌَحر ش حٌعَر١ش حٌظ ٟألخِٙخ ِلّي ٍ. ٟ
 -4ؿعٍض حٌّعخ٘يس ٌّٗ َٜو١ٜش ِٔظمٍش ك١غ حٛيٍ
حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ ٟـَِخٔ ٟـزَح ٗ١ٔٛ٠ٚ َ٠خَ . َ1241
 -5اٟعخؾ ِ َٜحلظٜخى٠خ ٔ ٚىَ٠خ ١ٓٚخٓ١خ .
 -6ح خىص َِ ١ٌٍٔ َٜس حٌعؼّخٔ١ش ًٌٚه رظلي٠ي

لظٙخ رخٌٍٔ خْ

ططاعدةػاضصضحػاضطاطظ1820مػػ
حألَ١حؾ  -:ر ٓ١حٔـٍظَح ِ٘ٚخ٠ن حٌوٍ١ؾ حٌعَر. ٟ
حٌٕ-: ٜٙٛ
*طلَ ُ٠حٌمَٕٛش .
* طلَ ُ٠طـخٍس حٌَل١ك حٌظ ٟطم َٛرٙخ ّخْ .
حٌٕظخثؾ حٌّظَطزش -:
 -1طُ طلَ ُ٠حٌمَٕٛش ٚأٛزلض حٌٔفٓ حالٔـٍ٠ِ١ش حٌّخٍس ـٟ
حٌوٍ١ؾ حٌعَر ٟإِٔٗ.
 -2طلَ ُ٠طـخٍس حٌَل١ك ِّخ أى ٞاٌ ٟحٌظي٘ ٍٛحاللظٜخىٌ ٞعّخْ
 -3طُ طـي٠ي حٌّعخ٘يس ٕٓ٠ٛخ ٚأٛزق الٔـٍظَح ٗخْ وز َ١ك١غ
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ططاعدةػديػطغذغلػ1834ػمػػ
* ر ٓ١ـَٔٔخ ٚحالِ َ١زيحٌمخىٍ حٌـِحٚ َٞ٠ح ظَـض ٌٗ رلىُ ٢ٓٚ
ٚؼَد حٌـِحثَ
ططاعدةػاضتغظظػ1835ػمػػ
* ر ٓ١ـَٔٔخ ٚحالِ َ١زيحٌمخىٍ حٌـِحثَٔٚ ٞمٙ٠خ حٌفَْٔٔٛ١
ٚىهٍٛح ِيٕ٠ش لٔ ٕ ٕ١ش .
ططاعدةػدانػدتغغاظوػ1878ػمػػ
* ر ٓ١طَو١خ ١ٍٓٚٚخ رعي٘خ حهظً حٌظٛحُْ حٌي ٌٟٚك١غ اَٙص ىٌٚش
رٍؽخٍ٠خ حٌظ ٟطعخٔٚض ِع ٍ١ٓٚخ ٌٍم٠خل ٍ ٟحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش .
اضوساقػاضوديػ1904مػػ
حألَ١حؾ  -:ر ٓ١حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ .
اَٚؾ ميٖ -:
 وخٔض ـخٗٛىس ِميِش ٌٔ١خٓش ِٓ حٌٛـخق ر ٓ١حٔـٍظَح
ٚـَٔٔخ ٚحٌظلخٌؿ ٟي يّ٘ٚخ حٌّ٘ظَن  ٛ٘ٚأٌّخٔ١خ .
 وخْ ٍِه حٔـٍظَح ٍٚحل ٌٖ٘ حٌٔ١خٓش ٕيِخ لخَ رِ٠خٍس
رخٍ ْ٠خَ . َ 1313
 وخٔض حٔـٍظَح طَ٠ي حالٔفَحى رّٚ َٜوخٔض ـَٔٔخ طَ٠ي
حالٔفَحى رظٚ ْٔٛحٌـِحثَ ٚحٌّؽَد ٌٌٌ ،ه طُ مي حٌّعخ٘يس
حٌٕظخثؾ -:
 -1حٔفَىص ـَٔٔخ رظٚ ْٔٛحٌـِحثَ ٚحٌّؽَد ٚحٔفَىص حٔـٍظَح
رّ. َٜ
 -2حّ١ؤٔض حٔـٍظَح اٌ ٟيَ ٚؿٛى ِعخٍٟش ى١ٌٚش ٌٙخ .
 -3حٓظويِض حٔـٍظَح حٌ٘يس ِع حٌّٚ ، ٓ١٠َٜاٛيحٍ أكىخَ
ٗي٠يس ـ ٟكخىػش ىٔ٘ٛح ٞخَ . َ1316
١ -4عٓ وَ َِٚحٌّ ٓ١٠َٜرعيَ حٌميٍس ٍ ٟحٌلىُ حٌٌحط. ٟ
اتغاشغظػداغصسػبغصوػ1916مػػػ
حألَ١حؾ  -:حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ .
اَٚؾ مي٘خ -:
ـ ٟك ٓ١وخٔض حٌمٛحص حٌعَر١ش طلَُ طميِخ ٍ ٟحٌمٛحص حٌعؼّخٔ١ش ـٟ
حٌ٘خَ ،طٕى٘ؿ ِئحَِس ٚحٓعش ٟي حٌعَد ك١غ َٓرض ٍ١ٓٚخ
حٌزٍ٘ف١ش ٔ ٜٙٛحطفخل١ش ػ ػ١ش وخٔض لي ميطٙخ ػ ع ىٚي ٟ٘
ٍ١ٓٚخ حٌم٠َٜ١ش ٚحٔـٍظَح ٚـَٔٔخ .
ٚوخٔض ٌٖ٘ حالطفخل١ش طٕ ٍٟ ٚطمٔ ُ١أِ ن حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ـٟ
حٌعَحق ٚحٌ٘خَ ر. ُٕٙ١
ٌىٓ ٍ١ٓٚخ حٌزٍ٘ف١ش ٍـ٠ض حالطفخل١ش ٚحٔٔلزض ِٕٙخ ـ ٟكٓ١
أَٛص حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ ٍ ٟطٕفٌ٘١خ .
اضظصوصػ-:ػػ
 -1طل ًٜـَٔٔخ ٍ.. ٟ
* ؿٕٛد حألٔخٟٛي رّخ ـ ٗ١أٚ ٕٗ١حالٓىٕئٍٚش .
* ٓ٠ٍٛخ ٌٚزٕخْ كظّٗ ٝخي حٌعَحق رّخ ـ ٗ١حٌّ. ًٛٛ
 -2طل ًٜحٔـٍظَح ٍ.... ٟ
* حٌعَحق ( ٚال٠ش حٌزَٜس ٚرؽيحى .
* ك١فخ  ٚىخ .
* حؿِحل ِٓ ؿٕٛد ٓ٠ٍٛخ كظ ٝكيٚى ٕٓ١خل حٌَ٘ل١ش .
 -3الخِش ٔشخَ ى ٌٟٚـ ٟـٍٔ . ٓ١
 -4طمٔ ُ١حٌّٕ مش حٌٜلَح٠ٚش ر ٓ١حٌعَحق ٚحٌ٘خَ حٌ ِٕ ٟمش ٔفًٛ
حٔـٍ٠ِ١ش  ِٕٚمش ـَٔٔ١ش .

اضظتائجػاضطترتبظػرضيػاتغاشغظػداغصسػبغصو1916ػ-:ػػ
 -1طُ ِٕع حٌمٛحص حٌعَر١ش ِٓ ىهٛي رَٚ١ص.
ّٓ -2لض حٔـٍظَح ٌفَٔٔخ ربِٔحي لٛحطٙخ ـ ٟرَٚ١ص ٚأٌِٔض
حٌعٍُ حٌعَرٙ١ٍ ٟخ .
 -3ـً٘ حٌَ٘٠ؿ كٔ ٓ١ـ ٟالٕخع ِئطَّ حٌٍٜق رلك حٌعَد
ـ ٟحالٓظم ي .
 -4مي ِئطَّ ٓخْ ٍ ّٛ٠ـ ٟخَ ٚ َ1321ـ ٗ١طمٍَ طعيً٠
حطفخل١ش ٓخ٠ىْ ر١ى ٛرل١غ ٠ظُ ٟٚع ٓ٠ٍٛخ ٌٚزٕخْ طلض
حالٔظيحد حٌفَٟٔٔٚٚ ، ٟع حٌعَحق ٚـٍٔ  ٓ١طلض حالٔظيحد
حالٔـٍ. ِٞ١
طديػتظغغذػاالتغاشغظػ :يٌض ـِ ٟئطَّ ٓخْ ٍ ّٛ٠خَ 1321
ك١غ ٟٚع حٌعَحق ٚـٍٔ  ٓ١طلض حالٔظيحد حٌزَ ٠خٔ٠ٍٛٓٚ ٟخ ٌٚزٕخ
طلض حالٔظيحد حٌفَٔٔ. ٟ
ططاعدةػ1930مػ(ػاظجضتراػواضطراقػ)ػػ
حألَ١حؾ  -:ر ٓ١حٔـٍظَح ٚحٌعَحق .
حٌٕ-: ٜٙٛ
ً
 -1حٓظم ي حٌعَحق ريح٠ش ِٓ ىهٌٙٛخ ٜزش حألُِ .
ٚ -2ؿٛى لٛحص حٔـٍ٠ِ١ش ـ ٟرع ٞحٌّٛحلع.
 -3كّخ٠ش حٌّٛح ٛص حٌزَ ٠خٔ١ش ـ ٟحٌعَحق .
حٌٕظخثؾ حٌّظَطزش :
 -1حٓظم ي حٌعَحق ٌِٕ خَ ٌٚ ، 1331ىٕٗ حٓظم ي ؼ َ١طخَ .
 -2كيع ر٢ل ـ ٟحٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ـ ٟحٌعَحق رٔزذ ..
* حٌَٜح خص حٌ خثف١ش ِؼً كَوش حالٗ ٓ١٠ٍٛحٌٕٔخَ١س .
* طيهً حٌع٘خثَ ـ ٟحٓمخٍُٚ ١حس ٚطعُٚ ٓ١١حٍس .
* حٌَٜحع ر ٓ١حالكِحد ٌٍٛٛٛي حٌ ٟحٌلىُ .
 -3كيع حٔم د رىَ ٛيل ٟخَ ٌٚ َ1336ىٓ طُ حؼظ١خي رىَ ٛيلٟ
 ٚخىص حٌعَحق حٌِ ٟخ ٘. ٗ١ٍ ٟ
 -4ل١خَ ػٍٛس ٍٗ١ي خٌ ٟحٌى ٟٔ ١خَ ٟ َ1341ي حٔـٍظَح .
ططاعدةػبورتدطوثػ1948مػػ
حالَ١حؾ ٛ :خٌق ؿزَ ( حٌعَحق – ر١فٓ (رَ ٠خٔ١خ
ميص ِعخ٘يس رٍٛطّٔٛع ٚـٙ١خ حكظفشض حٔـٍظَح رمٛح ي ؿ٠ٛش ـٟ
حٌعَحق ٌٚىٓ حٌ ٍٟ ٟٛٛحٌعَٕ ( زيحالٌٗ ٚحٌٔ١خٍٓٞٛٔ ٟ
حٌٔع١ي وخٔخ ٠ف ْ ٠حٌظفخُ٘ ِع حٔـٍظَ ح الٔٗ حٔفع ٌٍعَحق ِٓ حٌلَد
ِعخ٘يس  – َِٜ ( 1336رَ ٠خٔ١خ
.ػططاعدةػ1936مػ(ػسرظداػ–ػدورغاػ)ػػ
 -1حٌظلخٌؿ ر ٓ١ـَٔٔخ ٠ٍٛٓٚخ ٚحٌظ٘خ ٍٚرّٕٙ١خ
ٟٚ -2ع وً حِىخٔخص ٓ٠ٍٛخ ـ ٟهيِش ح٘يحؾ ـَٔٔخ حاللظٜخى٠ش
ٚحٌٔ١خٓ١ش ٚحٌعٔىَ٠ش ٚحالؿظّخ ١ش
 -3ؤذ ٌزٕخْ ِٓ ٍٚحل حٌىفخف حٌٔ ٍٞٛك١غ ح ظِِض ـَٔٔخ مي
ِعخ٘يس ِّخػٍش ِع ٌزٕخْ .
ٍ -5ـ ٞحٌزٌَّخْ حٌفَٔٔ ٟ َِٚ٘ ٟحٌّعخ٘يس  ٚخى حالٔظيحد
ٚحٌلىُ حٌّ ٍك ـ٠ٍٛٓ ٟخ ٌٚزٕخْ كظ ٟل١خَ حٌلَد حٌعخٌّ١ش
حٌؼخٔ١ش . َ1333
-6
ططاعدةػاضطائفػ1934ػمػػ


وخٔض ِٓ ِشخَ٘ حٌظمخٍد حٌعَر ٟـ ٟحٌعمي حٌَحرع ِٓ حٌمَْ حٌعَ٘ٓ٠



حالَ١حؾ  :زيحٌعِ ِ٠آي ٓعٛى ٚحِخَ حٌ٠ ّٓ١ل ٟ١كّ١ي حٌيٓ٠



حٌّ : ّْٛ٠حال ظَحؾ رٔ١خىس زيحٌعِ ِ٠آي ٓعٛى ٍٟ
ِٕ مش ٔ. َ١
حٌٕظ١ـش  :حوظٍّض حٌٍّّىش حٌعَر١ش حٌٔعٛى٠ش ( حٌيٌٚش
حٌٔعٛى٠ش حٌؼخٌؼش حٌظِ ٟخ ُحٌض لخثّش حٌ ٟحٌ.َٛ١
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ططاعدةػاضدساعػاضطذتركػ(ػطغثاقػاضضطانػاضجطاريػ1950مػ)ػػ
اَٚؾ ميٖ -:
ٕيِخ ـً٘ حٌعَد ـ ٟالخِش لٛس ٔىَ٠ش ِٛكيس ـ ٟكَد ـٍٔ ٓ١
خَ  1342ـىَ حٌعَد ـ ٌٖ٘ ٟحٌّعخ٘يس ٚ ،وخٔض طٕ ٍٟ ٚأْ أٞ
ح ظيحل ٍ ٟأ ٞىٌٚش َر١ش ٠عظزَ ح ظيحل ٍ ٟؿّ١ع حٌيٚي ٠ٚـذ
حالطلخى ٌَىٖ .
حٌٕظخثؾ حٌّظَطزش -:
ٜٔ -1ض حٌّعخ٘يس ٍ ٟحٌم١خَ رخإلطلخى ٌَى حٌعيٚحْ ٍ ٟأٞ
ىٌٚش َر١ش .
٠ ٌُ -2ظُ طٕف ٌ١حٌّعخ٘يس رٔزذ حالٔمٔخِخص ر ٓ١حٌعَد .
 -3لخِض ِ َٜرعمي ِعخ٘يحص ػٕخث١ش ـ ٟوً حٌّـخالص ِع وً
حٌيٚي حٌعَر١ش .
ططاعدةػاضدالمػ1979مػػ
حألَ١حؾ  -:رٚ َِٜ ٓ١آَحثً١
اضظصوصػ-:ػػ
 -1أٙخل كخٌش حٌلَد رٚ َِٜ ٓ١آَحثٚ ً١كً حٌّ٘ى ص
رخٌ َق حٌٍّٔ١ش .
 -2حٔٔلخد آَحثٕ١ٓ ِٓ ً١خل .
 -3حال ظَحؾ رٔ١خىس وً ىٌٚش ٍ ٟأٍحٙ١ٟخ .
 -4ط ز١ع حٌع لخص رٚ َِٜ ٓ١آَحث. ً١
 -5الخِش ِٕخ١ك ِليٚىس حٌٔ ف ٍ ٟؿخٔز ٟحٌليٚى .
 -6ريأ ِفخٟٚخص حٌلىُ حٌٌحط٠ٌٍ ٟفش حٌؽَر١ش ٚل خع ؼِٖ رعي
ٗ ِٓ َٙحٌّعخ٘يس .
 -1حألٓخّ حٌٌ ٞلخِض ٍِ ٗ١عخ٘يس حٌٔ َ ِٚئطَّ وخِذ
ى٠ف١ي ٘ ٛلَحٍ  242حٌٌ ٞأٛيٍٖ ِـٍْ حألِٓ خَ
. َ1361
ػاضظتائجػاضطترتبظػ-:ػػ
 -1كَٛض ِٚ َٜآَحث ٍٟ ً١طٕف ٌ١حٌّعخ٘يس .
 -2حٓظَىحى ِٕ١ٓ َٜخل ـ ٟخَ ٚ َ1322هَؿض آَحثً١
ٔٙخث١خ ِٓ ١خرخ خَ . َ1323
 -3طعًّ ِ َٜح ٍٟ ْ٢ا خىس حٌلمٛق حٌَّ٘ ٚش ٌٍ٘عذ
حٌفٍٔ ٚ ٟٕ١الخِش ىٌٚظ ُٙحٌّٔظمٍش .
 -4ط ز١ع حٌع لخص رٚ َِٜ ٓ١آَحث. ً١
 -5أٙخل كخٌش حٌلَد رٚ َِٜ ٓ١آَحث. ً١

حٌلٛحىع حٌظخٍ٠و١ش حٌٙخِش
حادثظػ25غوضغوػ1881مػ.ػ
حٌشَٚؾ -:
ـٛ ٛ١ٌٛ٠ 25 َٛ٠ ٟيِض َرش حكي حألٍٚر ٓ١١حكي حٌـٕٛى
حٌّ ٓ١٠َٜـ ٟحإلٓىٕيٍ٠ش ٚلظٍظٗ ٌٌٌ ،ه كًّ حٌـٕٛى حٌّْٛ٠َٜ
ؿؼش ُِٚ ٍُٙ١حطـٛٙح اٌ ٟلٍ َٜأّ حٌظ ٌٍّ ٓ١خٌزش رّلخوّش حٌمخطً .
حٌٕظخثؾ حٌّظَطزش -:
 -1ؼ٠ذ حٌوي ٞٛ٠طٛـ١ك ِٓ ٌ٘ح حٌظَٜؾ ٚطُ حٌمزٍٟ ٞ
حٌّ٘خٍو ٓ١ـ ٟحٌّشخَ٘س ٔٚفٌٍٛٔ ُٙ١ىحْ .
 -2ليَ زي حٌعخي كٍّ ٟطمََ٠ح  ٍَ٠٠ـ ِٓ ٗ١حألكىخَ حٌٜخىٍس
ٍ ٟحٌـٕٛى ٚ ،لخَ ِلّٛى ٓخِ ٟحٌزخٍٚى ٞرَـعش اٌٟ
ٍ٠خ ٝرخٗخ .
ٍ -3ـ ٞحٌوي ٞٛ٠طٛـ١ك ٌ٘ح حٌظشٍُ ٌٌٌٚه حٓظمخي حٌزخٍٚى.ٞ
 -4لخَ حٌوي ٞٛ٠طٛـ١ك رظع ٓ١١ىحٚى ٠ىٓ رخٗخ َ٠ُٚح ٌلَر١ش .

حادثظػابرغلػ1882مػطؤاطرةػاضضباطػاالتراكػواضذراصذظ
حٌشَٚؾ  -:طُ حوظ٘خؾ ِئحَِس ىرَ٘خ رع ٞحٌ٠زخ ١حألطَحن
ٚحٌَ٘حؤش الؼظ١خي حكّي َحرٟ 41ٚ ٟخرٌ ، َِٜٞ ٢ىٓ طُ
حٌمز ٍٟ ٞحٌّظآَِ ٓ٠لزً طٕف ٌ١حٌو ش .
حٌٕظخثؾ -:
 -1طُ ًّ ِلخوّش ٔىَ٠ش ٌٍ٠زخ ١حألطَحن ٚحٌَ٘حؤش ٚطُ
حٌلىُ ٍ ُٙ١رخٌٕف ٟاٌ ٟحٌٔٛىحْ ٚكَِخٔ ِٓ ُٙحٌَطذ
حٌعٔىَ٠ش ٚوً حالِظ١خُحص .
ٍ -2ـ ٞحٌوي ٞٛ٠طٛـ١ك حٌظٛل١ع ٍ ٟحٌلىُ ًٌٚه رٕخل ٍٟ
ٔ١ٜلش ِٓ حٌمٕ ًٜحٌفَٔٔٚ ٟحٌمٕ ًٜحالٔـٍ ِٞ١كظ ٝال
طِ٠ي لٛس حٌعَحر. ٓ١١
 -3طُ حٌظ ًٛٛاٌ ٟكً ٔ ٛ٘ٚ ٢ٓٚف ٟحٌَ٘حؤش هخٍؽ َِٜ
 ٚيَ كَِخٔ ِٓ ُٙحٌَطذ حٌعٔىَ٠ش ٚحالِظ١خُحص .
حادثظػػاإلدصظدرغظػ11غوظغظػ1882مػ.ػ
اضظروفػ-:ػػ
ـ َ1222 ٗ١ٔٛ٠ 11 ٟكيػض ِ٘خؿَس رٍ ٓ١ؿً ِخٌ َ ٚ ٟرـٟ
ِ َٜٞرٔزذ حالهظ ؾ ٍ ٟأؿَس حٌَوٛد ٌٌٌ ،ه ١عٓ حٌَؿً
حٌّخٌ  .. ٟحٌعَرـ ٟحٌّٚ َٜٞلظٍٗ ػُ كيػض ِعخٍن ر ٓ١حٌّٓ١٠َٜ
ٚحألؿخٔذ ـ ٟحإلٓىٕيٍ٠ش ٍحف ٟل١ظٙخ حٌىؼ ِٓ ٓ٠َ١حٌ َـخْ .
اضظتائجػاضطترتبظػ-:ػػ
 -1حَ ٟحد حالِٓ ٚحٌف. ٟٟٛ
ِ -2مظً يى وز ِٓ َ١حٌّٚ ٓ١٠َٜحألؿخٔذ ـ ٟحإلٓىٕيٍ٠ش .
 -3طىٔٛض ُٚحٍس رَثخٓش آّخ ٍ ً١حؼذ رخٗخ ـٗ١ٔٛ٠ 21 ٟ
ٚ َ1222اً حكّي َحرَ٠ُٚ ٟح ٌٍلَر١ش .
 -4مي ِئطَّ حألٓظخٔش ـٚ َ1222 ٗ١ٔٛ٠ 25 ٟحٌٌ ٞطَطذ
ٍ ٗ١ـ ٟحٌٕٙخ٠ش كيٚع حالكظ ي حالٔـٍ. ٌَّٜ ِٞ١
حادثظػساذودةػغوضغوػ1898مػػ
اضظروفػ-:ػػ
ٔظ١ـش ٌم١خَ حٌؼٍٛس حٌّٙي٠ش خَ  ، َ1224طُ ٓلذ حٌـٖ١
حٌّ ِٓ َٜٞحٌٔٛىحْ ٚ .طُ طمٔ ُ١أِ ن ِ َٜـَٗ ٟق أـَ٠م١خ
ٚؿٕٛد حٌٔٛىحْ ر ٓ١رَ ٠خٔ١خ ٚـَٔٔخ ٚحٔـٍظَح .
ـ ٟا١خٍ حٌظٕخـْ حالٓظعّخٍ ٞر ٓ١حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ  ،أٍحىص ـَٔٔخ أْ
طلي ِٓ حٌظٓٛع حالٔـٍ ِٞ١ـ ٟأـَ٠م١خ ٌٌٌ ،ه لخِض ـَٔٔخ رخكظ ي
ـخٗٛىس ـ. َ1232 ٛ١ٌٛ٠ ٟ
ٚحكظـض حٔـٍظَح رخُٓ ِٚ َٜأٍٍٓض ؿٙ٘١خ اٌ ٟـخٗٛىس ـٟ
ٓزظّزَ . َ1232
حَ ٟص ـَٔٔخ اٌ ٟحالٔٔلخد ِٓ ـخٗٛىس ـ ٟىّٔ٠زَ . َ1232
اضظتائجػاضطترتبظػ-:ػ

ط أ بالن بي لكخدٌوي باس حكمً الثانً ...
٠ؤّ زخّ كٍّ ٟحٌؼخٔ ِٓ ٟهَٚؽ حالٔـٌٌٌٍ َِٜ ِٓ ِ١ه طَحؿع
ٓ ٓ١خٓظٗ حٌّظ٘يىس ِع حالٔـٍٚ ِ١ريأ ٕ٠لخُ ٌ كظ ي ٠ٚ ،ظ٠ق
ًٌه ِٓ ه ي ِشخَ٘ حٌّٔخٌّش ر ٓ١زخّ كٍّٚ ٟحالٔـٍ-: ِ١
 طٛل١ع حطفخل١ش كىُ ػٕخث َِٜٞ ٟرَ ٠خٌٍٔٛٔ ٟىحْ خَ
. َ1233
٠ُ خٍس ٌٕيْ خَ . َ1311
 حٌٛـخق ر ٓ١زخّ كٍّٚ ٟحٌّعظّي حٌزَ ٠خٔ ٟؿٍٓٛض .

ط ب بالن بي لمصزفً لامل...
 -1أىٍن ِ ٜف ٟوخًِ حٓظلخٌش حال ظّخى ٍ ٟحٌويٞٛ٠
زخّ كٍّ ٟحٌؼخٔ ٟـ ٟطلم١ك حٌـ ل .
١٠ ٌُ -2ؤّ ِ ٜف ٟوخًِ ٚحٓظَّ ـ ٟحٌىفخف  َ٘ٔٚحٌٟ ٛ
حٌ ٟٕ١ٛر ٓ١حٌّٓ١٠َٜ
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 -3حٔ٘ؤ ؿَ٠يس حٌٍٛحل خَ ٌٍ 1311ي ٛس ٌٍـ ل ٚحٌيٓظ. ٍٛ
 -4ح ظّي ِ ٜف ٟوخًِ ٍ ٟحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ـِٛ ٟحؿٙش
حٔـٍظَح ٚحٔ٘ؤ ؿَ٠يس حٌعخٌُ حإلٓ ِ ٟخَ . َ1315
حادثظػدظذوايػ1906مػ.ػ
اضظروفػ-:ػػ
ـ١ٛ ٟؿ خَ  1316هَؽ رع ٞحٌ٠زخ ١حالٔـٍ١ٌٜ ِ١ي حٌلّخَ ـٟ
لَ٠ش ىٔ٘ٛحٚ ٞأٍ١ك حكيُ٘ ١خٍح ٔخٍ٠خ ً أٛخد حَِأس ِ٠َٜش
ٚحٗظعٍض حٌٕخٍ ـ ٟؿَْ لّق .
ؼ٠ذ حٌف ك١ٚ ْٛخٍىٚح حٌ٠زخٌ ١ىٓ حكي حٌ٠زخِ ١خص ِظؤػَح
رَ٠رش ّْٗ .
مي حالٔـٍِ ِ١لخوّش ٠ٍٛٛش ٌزع ٞأ٘خٌ ٟىٔ٘ٛحٚ ٞأٛيٍص
حٌّلىّش أكىخَ رخٌـٍي ٚحٌٔـٓ ٚحٌٕ٘ك ٍ. ُٙ١
اضظتائجػاضطترتبظػ-:ػػ
 -1حٓظؽً ِ ٜؿ وخًِ حٌلخىع ٌٍظ٘ َ١ٙرفشخثع حالكظ ي .
 -2لخِض حٔـٍظَح رعِي حٌٍٍٛى وَٚ َِٚطع ٓ١١ؿٍٓٛض .
 -3أٔ٘خ ِ ٜف ٟوخًِ حٌلِد حٌ ٟٕ١ٛخَ ٔٚ 1311خىٞ
حٌّيحٍّ حٌعٍ١خ .
 -4حٛيٍ ِ ٜف ٟوخًِ ١زعظ ِٓ ٓ١ؿَ٠يس حٌٍٛحل ٚحكيس
رخٌٍؽش حٌفَٔٔ١ش ٚحالهَ ٞرخٌٍؽش حالٔـٍ٠ِ١ش ٌظ٠ُٛعّٙخ ٍٟ
حٌمخٍة حألٍٚر. ٟ
حادثظػأزادغرػ1911مػػ
اضظروفػ-:ػػ
أٍحىص أٌّخٔ١خ أْ طلي ِٓ طٓٛع ـَٔٔخ ـ ٟحٌّؽَد ًٌٚه رعي ـً٘
ِئطَّ حٌـَِ٠س ٌٌٌ ،ه أٍٍٓض أٌّخٔ١خ ٓفٕ١ش كَر١ش اٌ ٟأؼخى َ٠رلـش
كّخ٠ش ِٜخٌلٙخ ـَِ ٟحوٖ .
اضظتائجػاضطترتبظػ-:ػػ
ٚ -1حؿٙض أٌّخٔ١خ ِٛلؿ ٍٛذ ِٓ حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ .
 -2طٕخٌُض ـَٔٔخ ألٌّخٔ١خ ٓ ؿِل ٛؽ ِٓ َ١حٌىٔٛؽٛ
حٌفَٔٔ١ش ( ٠عظزَ ِىٔذ ٛؽ َ١ألٌّخٔ١خ .
١ٚ -3يص ـَٔٔخ َٓ ١طٙخ ٍَِ ٟحوٖ ١ٚٚيص حٓزخٔ١خ
َٓ ١طٙخ ٍ ِٕ ٟمش حٌَ٠ؿ حٌّ٘خٌ١ش .
 -4طُ ٟٚع ٕ١ـش طلض اىحٍس ى١ٌٚش ( ٌلّخ٠ش ِٜخٌق حٔـٍظَح
ـِٔ ٟظعَّس ؿزً ١خٍق حٌظ ٟطعظزَ حٌّفظخف حٌؽَرٌٍ ٟزلَ
حٌّظ. ٢ٓٛ

حادثظػشصرػرابدغنػ4ػسبراغرػ1942مػ.
حٌشَٚؾ  -:ـٙ ٟي كىِٛش كٔٓ َٕٓ ، ٞيِخ حلظَرض لٛحص
ٍ ِٓ ً١ِٚحٌليٚى حٌؽَر١ش ٌّ َٜكَن حٌمِ َٜشخَ٘حص طٙظؿ اٌٟ
حألِخَ ٠خ ٍ. ً١ِٚ
ٌٌٌه ليِض حٔـٍظَح أٌحٍ ٗي٠ي ٌٍّه ـخٍٚق ٍ١ٚزض ِٕٗ طعٓ١١
كىِٛش رَثخٓش ِ ٜف ٟحٌٕلخّ رخٗخ .
ٕ ٚيِخ ٍـ ٞحٌٍّه ـخٍٚق ًٌه ٘يىطٗ رخٌوٍع ِٓ حٌلىُ ٚكخَٛص
ل َٖٜرخٌيرخرخص .
حٌٕظخثؾ حٌّظَطزش -:
 -1ح َ ٟحٌٍّه ـخٍٚق اٌ ٟطع ٓ١١كىِٛش رَثخٓش ِ ٜفٟ
حٌٕلخّ .
 -2ؼ٠ذ حٌ٘عذ ِٓ طيهً حٔـٍظَح ـٗ ٟج. َِٜ ْٛ
 -3طعخٔٚض كىِٛش حٌٕلخّ ِع حٔـٍظَح أػٕخل حٌلَد حٌعخٌّ١ش
حٌؼخٔ١ش ٚليِض ٌٙخ وً حٌّٔخ يحص .
ٕ -4يِخ حلظَرض حٌلَد ِٓ ٔٙخ٠ظٙخ هخـض رَ ٠خٔ١خ ِٓ
ِ خٌزش ِ ٜف ٟحٌٕلخّ ٌٙخ رخٌـ ل ٓ ٌٌٌِ َٜه
ّٓلض ٌٍٍّه ـخٍٚق ربلخٌش حٌٕلخّ ٚطع ٓ١١كىِٛش ألٍ١ش .

حادثظػ25ػغظاغرػ1952مػ
 ـ ٟح مخد حٌؽخل ِ ٜف ٟحٌٕلخّ ِعخ٘يس ٚ 1336حٍ١ك حٌلَ٠شٌٍ٘عذ ٌٍٕ٠خي حٌٍّٔق ٟي حٌمٛحص حٌزَ ٠خٔ١ش .
 ّيص حٌلىِٛش حٌّ٠َٜش حٌ٠ُ ٟخىس ؿٕٛى رٍٛوخص حٌٕشخَ ٌّٔخ يسحٌفيحث. ٓ١١
 كخَٛص حٌمٛحص حالٔـٍ٠ِ١ش ِزِٕ ٟلخـشش حالّٓخ ٍ١ش ٌِٕع ٓ فؿٕٛى رٍٛوخص حٌٕشخَ ٌٚىٓ  َ٠ُٚحٌيحهٍ١ش ـئحى َٓحؽ حٌي ٓ٠حَُِ٘
رخٌّمخِٚش
اضظتائجػ:ػػ
 َِٜع حٌعَ٘حص ِٓ ٍؿخي ؿٕٛى رٍٛوخص حٌٕشخَ (ٍؿخي حٌَ٘١ش ٕ ٚيِخ ٔ ًٛٚزؤ ًٌه حٌ ٟحٌمخَ٘س طلَوض لٛحص رٍٛوخص حٌٕشخَ ـٟحكظـخؿخ ٚأىًٌ ٞه كَ٠ك حٌمخَ٘س ٕ٠ 26خَ1352 َ٠

اضظتائجػ-:ػػ
 -1حطفك حٌّـظّع١ِ ٍٟ ْٛؼخق ِٔح٘ش طعٙيٚح ـ ٗ١رخْ ال
طٕفَى أ ٞىٌٚش ـٛٓ َِٜ ٟحل رخكظ ي ل عش حٍ ٝأٚ
حٌلٜٛي ٍ ٟحِظ١خُ ى ْٚأْ طظّظع رٗ رخل ٟحٌيٚي
 -2أىٍن ِٕيٚد حٔـٍظَح أْ ِ١ؼخق حٌِٕح٘ش ٌ ْ١ـٛ ٟخٌق
ر ىٖ ٌٌٌ ،ه حلظَف اٟخـش ؿٍّش ( اال ـ ٟحٌٍَٚ٠س حٌم. ٜٜٛ

 -3لزً أْ ٠زٍػ حٌّـظّع ْٛحٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ ٟرخطفخل ُٙوخٔض
حٔـٍظَح طوٍك حٌّٛلؿ حالَ ٟحٍ ، ٞوخٔض حٔـٍظَح لي
هٍمض حٌّٛلؿ حالَ ٟحٌٍٍ ٞظيهً ـٗ ٟجٛ٘ٚ َِٜ ْٛ
أْ ِ َٜطل ٜٓل ع حإلٓىٕيٍ٠ش ٚطٕ ٞٛكٜخٍ حٌٔفٓ
حالٔـٍ٠ِ١ش حٌَحٓ١ش ـ ٟحٌّٕ١خل .
 -4لخَ حألٓ ٛي حالٔـٍ ِٞ١رَ٠د ِيٕ٠ش حإلٓىٕيٍ٠ش ػُ ريأ
حكظ ي ِ َٜـ. َ1222 ٗ١ٌٛ٠ 11 ٟ

حادثظػحائطػاضطبصيػ1929مػػ
ِٓ ر ٓ١حٌٜيحِخص حالٌٍ ٌٟٚعَد ٚحٌٛٙ١ى ٔ َ1323ظ١ـش ٌظعيٞ
حٌٛٙ١ى ٍ ٟكك حٌعَد ـ ٟهخث ٢حٌزَحق حٌٌ ُ٠٠ ٞكخث ٢حٌّزى ٟحكي
حٌّميٓخص حٌي١ٕ٠ش ٌٍٛٙ١ى ٍِ ٛ٘ٚظٜك رخٌّٔـي .
 طيهٍض حٔـٍظَح ٌٜخٌق حٌٛٙ١ى ٚرّٕظ ٟٙحٌ٘ٙخىس ٚحٌعٕؿ ٟي حٌعَدٚحٛيٍص حٌىظخد حالر ٞ١حٌؼخٔ. ٟ

حادثظػطذبحظػدغرػغادغنػ1948ػم
لخِض ٜخرخص ٛٙ٠ى٠ش رعٍّ١خص طَ٠ٚع ٚحرخىس ٌٍفٍٔ ٕ ٓ١١كظٟ
ٙ٠خؿَٚح ٠ٚظَوٛح حٍٚ ُٟٙى٠خٍُ٘ ِٕٙٚخ ٌِرلش ى٠ َ٠خٓٚ ٓ١حٌظٟ
لظً ـٙ١خ يى وز ِٓ َ١حال١فخي ٚحٌ٘ٛ١م ٚحٌٕٔخل.

حادثظػطػتلػاضدغرػضيػدتاكػػ1924مػ
حٌشَٚؾ ونتٌجي لفشل المفاوضات قام بم الوزنٌٌن باغتٌال
ال ٌر لً تاك القابد المام لكجٌش المصري وحالم ال ودان المام

ط ال ددردار  ،ولددانوا ممتقدددٌن أنهددم بددذلك ٌخدددمون قضددٌي
مصر للن الً الحقٌقي ذلك اضر بقضٌي مصر حٌث أدي إلً

حٌٕظخثؾ
 -7قوز أول حلومي د تورٌي وهً حلومي مد يغكول .
زكبت انجكترا من مصر دالع نصف مكٌون جنٌي
 -2حب الجٌش المصري من ال ودان ط الصل ال دودان دن
مصر .
 -3أمدددرت برٌزانٌدددا قواتهدددا بددداحتلل جمدددارك اإل دددلندرٌي ..
ولذلك قدم مد يغكول ا تقالت .

حٌّئطَّحص حٌٙخِش

طؤتطرػبرضغنػ1878مػ
ػ

اضظروفػ-:ػػ
ٕيِخ حهظً حٌظٛحُْ حٌي ٌٟٚرعي حِٔٙحَ حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش أِخَ ٍ١ٓٚخ
خَ ٚ َ1212ـَٟض ٍ١ٓٚخ ٍ ٟحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ػ

ططاعدةػدانػادتغغاظو حٌظ ٟطَطذ ٍٙ١خ ...


ا ٍٛٙىٌٚش رٍؽخٍ٠ش حوزَ ِٓ حٌ َُ .

 وخٔض رٍؽخٍ٠خ ِوٍذ ل١ٌَٓٚ ٢خ ٌٌٌه طعخٔٚخ إلٟعخؾ حٌيٌٚش
حٌعؼّخٔ١ش .
 أٛزق حٌظٛحُْ حٌي ٌٟٚـٛ ٟخٌق ٍ١ٓٚخ .
 أٛزلض أٍٚرخ ِعَٟش ٌليٚع كَد ِٓ حؿً ِٔظمزً
حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش
 مي ِئطَّ رٌَ ٓ١خَ . َ1212
ٌٌٌه حلظَف رّٔخٍن مي ِئطَّ رٌٌَ ٓ١لً ٌٖ٘ حٌّ٘ى ص .

اضظتائجػاضطترتبظػ-:ػػ
 -1كٍٜض حٔـٍظَح ٍ ٟلزَ ِٓ ٙحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ِمخرً أْ
طيحـع ٕٙخ .
 -2ؼ٠زض ـَٔٔخ ِٓ ِٛلؿ حٔـٍظَح ٌٌٌه ٚحـمض حٔـٍظَح أْ
طم َٛـَٔٔخ رخكظ ي ط ْٔٛخَ . َ1221
 -3ؼ٠زض ح ٠خٌ١خ ألٔٙخ وخٔض ط ّع أْ طٔظ ٍٟ ٌٟٛطْٔٛ
ٌٌٌٚه حّٔ٠ض خَ  َ1222اٌ ٟحٌظلخٌؿ ر ٓ١أٌّخٔ١خ
حٌّٕٔخ حٌّـَ ٟي حٌظلخٌؿ حٌَ ٟٓٚحٌفَٔٔ. ٟ

طؤتطرػاضصضحػببارغسػ1919مػػ
رعي حٔظٙخل حٌلَد حٌعخٌّ١ش حال ٌٟٚطُ مي ِئطَّ حٌٍٜق رزخٍْ٠
ٚ َ1313لي ً٘زض حٌٛـٛى حٌعَر١ش ِٔظٕيس حٌِ ٟزخىة حٌَثْ١
حالَِ٠ىٚ ٍْٛٔ٠ٚ ٟحّ٘ٙخ كك وً ٗعذ ـ ٟطمََٖ١ِٜ َ٠

طؤتطرػاألدتاظظػغوظغهػ1882مػػ
اضظروفػ-:ػ

اضظتائجػاضطترتبظػػ

ػ

ٍأص ـَٔٔخ أْ حٔـٍظَح طَ٠ي حالٔفَحى رّٚ َٜحكظ ٌٙخ ،
ٌٌٌه ى ض ـَٔٔخ اٌ ٟمي ِئطَّ حألٓظخٔش ٌٍٕشَ ـٟ
حٌّٔخٌش حٌّ٠َٜش .
ٚحـمض حٌيٚي حألٍٚر١ش ٍ ٟمي حٌّئطَّ ٚكَ٠طٗ ـَٔٔخ
ٚحٔـٍظَح ٚح ٠خٌ١خ ٚأٌّخٔ١خ ٚحٌّٕٔخ ٚ ،حٔعمي ـِ ٟيٕ٠ش حألٓظخٔش خّٛش
حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش .
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 ؿخل ِو١زخ الِخي حٌعَد ٌُ ٠مَ كك حٌعَد ـ ٟحالٓظم ي ِٓٚحٌٛـٛىحٌعَر١ش حٌظ ٟحٗظَوض ( ٓعي ُؼٍٛي  -حالِ َ١هخٌي رٓ
١يحٌمخىٍ – ـ ًٜ١رٓ حٌَ٘٠ؿ كٔٓ١

ٚ ك َ٠حٌّئطَّ ِٕيٚر ٓ ْٛحٌّٕشّخص حٌٛٙ١ى٠ش ـ ٟحٌعخٌُ ،
رخإلٟخـش اٌ٘ ٟخٍ ٞطَِٚخْ ( ٔخثذ حٌَث ْ١حألَِ٠ىٚ ٟحٌٌٛٓ ٞؾ
ٜ٠زق ٍثٔ١خ ٌٍٛال٠خص حٌّظليس رّٔخ يس حٌٛٙ١ى ٌٗ .

طؤتطرػاضجزغرةػ1906مػػ
ػ

اضظروفػ-:ػػ
أػخٍص حٌٜفمخص حالٓظعّخٍ٠ش ر ٓ١و ِٓ ( ـَٔٔخ ٚو ِٓ حٓزخٔ١خ
ٚحٔـٍظَح ٚح ٠خٌ١خ
أػخٍص ٌٖ٘ حٌٜفمخص ٍِه أٌّخٔ١خ  ُ١ٌٚحٌؼخٔ ، ٟهخٛش أْ أٌّخٔ١خ
وخٔض طٛحؿٗ ِعخٍٟش ٗي٠يس ِٓ حٔـٍظَح ـ ٟأوؼَ ِٓ ِىخْ ِٚؼخي
ًٌه ...
ميص حٔـٍظَح حطفخل١ش ِع آي حٌٜزخف كىخَ حٌى٠ٛض خَ

ٌّٕ َ1233ع الخِش هٓ ٢ىٗ كي٠ي رٌَ ٓ١رؽيحى وخاّش ـٟ
حٌى٠ٛض .
 خٍٟض حٔـٍظَح ـىَس الخِش هٓ ٢ىش كي٠ي  ًٜ٠رٓ١
أٌّخٔ١خ ١ٚخرخ ـ. َِٜ ٟ
ٌٌٌه ح ظٍَِ ٝه أٌّخٔ١خ  ُ١ٌٚحٌؼخٔ ٍٟ ٟحٌٜفمخص حالٓظعّخٍ٠ش
ٚى خ اٌ ٟمي ِئطَّ حٌـَِ٠س ٌزلغ حٌّٔؤٌش حٌَّحو٘١ش .
ٚك َ٠حٌّئطَّ ىٚي ( أٌّخٔ١خ – حٌّٕٔخ – حٔـٍظَح – ـَٔٔخ – حٓزخٔ١خ
– ح ٠خٌ١خ

اضظتائجػاضطترتبظػرضيػطؤتطرػاضجزغرة1906ػػ-:
ٚ -1لفض حٔـٍظَح ٚح ٠خٌ١خ ٚحٓزخٔ١خ رمٛس رـخٔذ ـَٔٔخ رّٕ١خ ٌُ
طمؿ حٌّٕٔخ ِعٙخ ٔفْ حٌّٛلؿ .

-2

-3

ٚؿيص أٌّخٔ١خ ٔفٔٙخ ِعٌِٚش ٚ ،ؿخلص حٌمَحٍحص ـٛ ٟخٌق
ـَٔٔخ هَؿض ـَٔٔخ ِٓ حٌّئطَّ ل٠ٛش ٚلخَ حٌـٖ١

حٌفَٔٔ ٟرخكظ ي حٌّؽَد خَ ٌِ ٚ ، َ1311ض حٌٍٔ خْ
زي حٌعِٕ١ ٚ ِ٠ض ريال ِٕٗ ِٛال ٞزي حٌلف١ظ .
ح٘ظِص ِىخٔش أِ َ١حٌّئِٕ ٓ١ـ ٌٖ٘ ٟحٌفظَس .

طؤتطرػدانػرغطوػرامػ 1920ك١غ ٟٚع حٌعَحق ٚـٍٔ ٓ١
طلض حالٔظيحد حٌزَ ٠خٔ٠ٍٛٓٚ ٟخ ٌٚزٕخ طلض حالٔظيحد حٌفَٔٔ. ٟ

اضطؤتطرػاضغؼوديػاالولػ1897مػػ

ـ ٟرخُي رَٔٔ٠ٛح ٚـ ٗ١حؿظّع حٌٜٙخٕ٠ش ٚلٍَٚح
طلي٠ي ـىَس حلخِش  ٓ١ٚلٛٙ١ٌٍ ِٟٛى
اضطؤتطرػاضغؼوديػ1905ػمػػ
حْ ـٍٔ ٓ ٓ١ظى ْٛحٌ ٓ١ٛحٌمٛٙ١ٌٍ ِٟٛى طلض ٗعخٍ حٌعٛىس حٌ ٟـٍٔ ٓ١

طؤتطرػاضطائدةػاضطدتدغرةػ1939مػػ
اَٚؾ ميٖ -:
ى ض حٔـٍظَح اٌ ٟمي ٌ٘ح حٌّئطَّ رعي ـً٘ َِ٘ٚع طمٔ ُ١ـٍٔ ٓ١
حٌٌ ٞحلظَكٗ رٚ ، ً١لي ك َ٠حٌّئطَّ حٌعَد ٚحٌٛٙ١ى ـِ ٟلخٌٚش
ٌلً حٌّ٘ىٍش .
حٌٕظخثؾ -:
 ـً٘ حٌّئطَّ ـ ٟكً حٌّ٘ىٍش .
 أٛيٍص حٔـٍظَح حٌىظخد حألر ٞ١خَ . َ1333

طؤتطرػبضتغطورػ1942مػ
ػاضظروفػ-:ػ
أػٕخل حٌلَد حٌعخٌّ١ش حٌؼخٔ١ش ا َٙحٔل١خُ حٌٛال٠خص حٌّظليس اٌ ٟؿخٔذ
حٌ١ٔٛ١ٜٙش ًٌٚه ٌظزخىي حٌّٜخٌق حٌظ ٟطظّؼً ـ-: ٟ
 طل  ُ١أٌّخٔ١خ حٌٕخُ٠ش .
 ى ُ ِٜخٌق حٌٛال٠خص حٌّظليس ـ ٟحٌَ٘ق حألّ٠ٌ ٢ٓٚخْ
حكظىخٍ حٌزظَٚي .
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اضظتائجػاضطترتبظػ-:ػػ

حٛيٍ حٌّئطَّ لَحٍحص ؿخلص وٍٙخ ـٛ ٟخٌق






حٌٛٙ١ى :

أ٘خل ىٌٚش ٛٙ٠ى٠ش .
اٌؽخل حٌىظخد حألر ٞ١خَ . 1333
ـظق ـٍٔ  ٓ١أِخَ حٌٙـَس حٌٛٙ١ى٠ش .
ِٕق حٌٛوخٌش حٌٛٙ١ى٠ش كمٛلخ اىحٍ٠ش ٚطٕش١ّ١ش ـ ٟـٍٔ ٓ١
ط٘ى ً١لٛس ٛٙ٠ى٠ش طلخٍد طلض ٍّٙخ حٌوخ ٙرـخٔذ
حٌلٍفخل طؤو١يح رخْ حٌ٘عذ حٌٛٙ١ى ٌٗ ٞل١ِٛظٗ  ِٓٚكمٗ
حالّٔ٠خَ إٌِ ٟشّش حألُِ حٌّظليس حٌِِّع طىٕٙ٠ٛخ رعي
حٌلَد .

طؤتطرػضظدنػ1946ػ
اَٚؾ ميس -:
رعي طى ٓ٠ٛحٌٍـٕش حالٔـٍ٠ِ١ش حألَِ٠ى١ش خَ ٚ َ1346أٛيٍص
لَحٍحص ـٛ ٟخٌق حٌٛٙ١ى  ،أٍحىص حٔـٍظَح أْ ط٠ع ك ً  َٟٟ٠ؿّ١ع
حألَ١حؾ ٚٚ ،حـك حٌعَد ٍ ٟحٌلٌٍّ ٍٛ٠ئطَّ ،ـ ٟكٍ ٓ١ـٞ
حٌٛٙ١ى حٌل ٍٛ٠اال اًح طعٙيص حٔـٍظَح أٔٙخ ٓٛؾ طٕفٌ ط٠َٜق رٍفٍٛ
حٌٕظخثؾ -:
 -1و٘ؿ حٌعَد ٓ ٓ ِو  ٢حٌٛٙ١ى الرخىس حٌعَد ٌّٚخ حٔظٟٙ
حٌّئطَّ رٌٙح حٌ٘ىً .
 -2أ ٍٕض حٔـٍظَح أٔٙخ ٓٛؾ طعَ ٝحٌم١٠ش ٍِ ٟـٍْ حألِٓ .
ٚ -3حٛيٍ ِـٍْ حألِٓ لَحٍ رظمٔ ُ١ـٍٔ  ٓ١اٌ 3 ٟألٔخَ ىٌٚش
َر١ش ٚىٌٚش ٛٙ٠ى٠ش ٚطي ً٠ٚحٌميّ .
 -4أ ٍٕض حٔـٍظَح حٔٙخ ٓٛؾ طٕ ٟٙحالٔظيحد ٍ ٟـٍٔ  ٓ١ـ15 ٟ
ِخ. َ1342 ٛ٠
طؤتطرػباظدوظجػ1955مػػ
أٌم ٟؿّخي زيحٌٕخ َٛوٍّش ِ َٜحِخَ ِٕيٚر 23 ِٓ ٓ١ىٌٚش ـٟ
ِٕشّش يَ حالٔل١خُ ـ ٟرخٔٔٛؾ رخٔئ١ٔٚخ خَ َ1355
طؤتطرػاضخرطومػ1967مػ :ميطٗ حٌيٚي حٌعَر١ش ـ ٟحٌوََٛ١
رعي ِّ٘٠ش ًٚ َ 1361 ٛ١ٔٛ٠ي رٙيؾ ى ُ ىٚي حٌّٛحؿٙش ِع
حَٓحث ً١كظ ٟطٔظ ١ع حٌّٜٛى ٚحٓظَىحى أٍحٙ١ٟخ .

طؤتطرػصاطبػدغغغدػدبتطبرػ1978مػػػ
اضظروفػ-:ػػ
رعي حٔظٜخٍ ِ َٜـ ٟكَد أوظٛرَ خَ ً٘ٚ َ1313خد حٌٔخىحص اٌٟ
آَحث ً١خَ  ، َ1311ى خ حٌَث ْ١حألَِ٠ى ٟؿ ّٟ١وخٍطَ و ِٓ
حٌٔخىحص ( ٍثِٕ ٚ َِٜ ْ١خكُ ر١ـٓ ( ٍثٍُٚ ْ١حل آَحثً١
اٌ ٟمي ِئطَّ ـ ٟوخِذ ى٠ف١ي رخٌٛال٠خص حٌّظليس ٌلً حٌو ؾ رٓ١
ِٚ َٜآَحث. ً١

اضظتائجػاضطترتبظػ-:ػ
ٟٚع حٌّئطَّ أٓخّ ٌعٍّ١ش حٌٔ َ رٚ َِٜ ٓ١آَحث٠ ً١مَٛ
ٍ ٟحألْٓ ح٢ط١ش -:ػ
 حٔٔلخد آَحثٕ١ٓ ِٓ ً١خل .
 ط ز١ع حٌع لخص رٚ َِٜ ٓ١آَحث. ً١
 ا خل حٌ٘عذ حٌفٍٔ  ٟٕ١كمٛلٗ حٌَّ٘ ٚش ٓ ٠َ١ك
حٗظَحن ِّؼٍ ٟحألٍىْ ِّٚؼٍ ٟحٌفٍٔ  ٓ١١ٕ١ـ ٟطلي٠ي
ِٔظمزً حٌ٠فش حٌؽَر١ش ٚل خع ؼِس .

ثورةػاضذطبػاضطصريػضدػاضبردغديػ1804مػػ

حٌؼٍٛحص حٌٙخِش ..



حٌؼٍٛس حٌفَٔٔ١ش َ1123
االدبابػػ



 -7القضاء كً النظام المكلً وا لن الجمهورٌي
 -2القضاء كً االقزاع

اضظتائجػ
 -7القضدددددداء كددددددً النظددددددام المكلددددددً وا ددددددلن الجمهورٌددددددي
 -2القضاء كً االقزاع
 -3دخددددول الثددددورة الددددً تجددددارب مختكفددددي مددددن اشددددلال ال ددددكزي
التشدددرٌمٌي والتنفٌذٌدددي القامدددت الجممٌدددي التشدددرٌمٌي ثدددم المدددإتمر
الدددوزنً ثدددم حلومدددي االدارة التدددً جددداءت الدددً هددددها الحمكدددي
الفرن ٌي كً مصر

ثورةػاضػاعرةػاألوضيػأصتوبرػ1898مػػ
وؼَس حٌَ٠حثذ حٌّفَٟٚش ٍ ٟحٌّ. ٓ١٠َٜ
طفظ ٖ١حٌزٛ١ص ٚحلظلخَ حٌيوخو ٓ١رلؼخ ٓ حألِٛحي .
٘يَ أرٛحد حٌلخٍحص كظ ِ ًٙٔ٠ ٝخٍىس حٌّ. ٓ١٠َٜ
٘يَ وؼ ِٓ َ١حٌّٔخؿي ٚح٢ػخٍ حإلٓ ِ١ش رلـش طلٓ١ٜ
حٌمخَ٘س .

اضظتائجػاضطترتبظػ-:ػػ





حٓظويَ حٌفَٔٔ ْٛ١حٌمٛس ٌٍم٠خل ٍ ٟحٌؼٍٛس ٚىهً
حٌفَٔٔ ْٛ١حألَُ٘ روِّ ٌُٙٛ١خ أ٘خؽ ٗع ٍٛحٌّ. ٓ١٠َٜ
حٔظَ٘ص حٌؼٍٛس ـ ٟوً أٔلخل ِٚ َٜـَٔ ٝخرٍْٛ١
حٌؽَحِخص حٌّخٌ١ش .
لظً حٌلخوُ حٌفٌَّٔٔ ٟيٕ٠ش حٌمخَ٘س " ى٠زِٓ211ٚ " ٞٛ
حٌفَٔٔ ِٓ2111 ٚ ٓ١١حٌّ. ٓ١٠َٜ
ً ٔخرٍ ْٛ١حٌيٛ٠حْ حٌعخَ ػُ أ خى طى ٕٗ٠ٛك١غ لّٔش اٌٟ
لّٔ ( ٓ١ىٛ٠حْ ّ٠ ِٟٛظى( ٚ ٛ٠ 61 ِٓ ْٛ
ىٛ٠حْ ه٠ ٟٜٛٛظى. ٛ٠ 14 ِٓ ْٛ

ثورةػاضػاعرةػاضثاظغظػطارسػ1800مػػ
 -1حأل ّخي حٌٛك٘١ش حٌظ ٟحٍطىزٙخ ٔخرٍ ْٛ١أػٕخل ػٍٛس حٌمخَ٘س
حأل. ٌٟٚ
 -2حٔ٘ؽخي وٍ١زَ رّلخٍرش حألطَحن .
 -3ط٘ـ١ع حٌعؼّخٔٚ ٓ١١حٌّّخٌ١ه ٌٌٍٍّ ٓ١٠َٜم١خَ رخٌؼٍٛس .

اضظتائجػ-:ػ




 رعي طع ٓ١١ه١ٍٗٛي كخٚي حٌظوٍِ ِٓ ٚلّي ٍ ٟحوؼَ ِٓ
َِس ٌٚىٕٗ ـً٘
 لخَ ه١ٍٗٛي رفَ ٝحٌَ٠حثذ حٌزخ٘شش ٚؿٍذ ـَق حٌيالس
حالطَحن .
 لخَ حٌ٘عذ حٌّ َٜٞرخٌؼٍٛس ٟي ه١ٍٗٛي ٚحؿظّعٛح ـ ٟىحٍ
حٌلىّش ـِ 13 ٟخٚ 1215 ٛ٠لٍَٚح ٌِٗ ٚطعِ ٓ١١لّي ٍٟ
ٚحٌ١خ رَ٘. ُٙ١ٚ

 -7ايدٌاد التدخل االجنبً وخضوع الخدٌو ل جانب
 -2الحلم المزكق الم تبد لكخدٌوي ورٌا باشا ربٌس
الويراء
 -3وء األحوال االقتصادٌي وانهٌار الخدمات ب بب
تخصٌص ألثر من نصف المٌيانٌي لح اب الدٌون .
ب بب إلغاء قانون المقابكي ولانوا قد
 تذمر ملك االرا تدانوا لدالع ت أمثال الضرٌبٌي امل الً اال فاء .
 -4 تذمر ضباز الجٌش المصري ب بب :
 أ  -إحالي لثٌر من الضباز لكتقا د توالٌران لكنفقات
دون تدبٌر وظابف مدنٌي لهم
 ب  -وء ممامكي رإ ابهم األتراك لهم خاصي
ويٌر الحربٌي ثمان رالقً .
 ج -قصر الترقٌي الم لرٌي كً المتخرجٌن من
المدارس الحربٌي والقا لمر وم ٌ 37ولٌو
 7441مما ٌمنً دم وجود الرصي لترقً غالبٌي
الم لرٌٌن المصرٌٌن .

ثورةػػ1935ػسيػطصرػػ
حالٓزخد

األدباب



ثورةػاضذطبػاضطصريػضدػخورذغدػ1805مػػ

اضثورةػاضطرابغظػ1881مػ

األدبابػ..ػ
-1
-2
-3
-4

رعي ٔم ٞـ٠١خْ حٌٕ َ 1213ً١كيػض أُِش حلظٜخى٠ش ٚلخَ
حٌزَى ٟٔ٠رفَ ٝحٌَ٠حثذ ٍ ٟحٌّ. ٓ١٠َٜ
لخَ حٌ٘عذ حٌّ َٜٞرخٌؼٍٛس ٚحِٔ ُ٠لّي ٍّ ٌِ ٟخل
حٌ٘عذ ٚح ٟٛٚؿٕٛىٖ رخكظَحَ حٌ٘عذ حٌِّّ َٜٞخ ؿعً
ِلّي ٍ٠ ٟىٔذ ُ ّخل حٌ٘عذ ٘ٚخؿُ َِحوِ حٌّّخٌ١ه
ـ ٟحٌمخَ٘س ـَٙرٛح ٌٍٜع١ي 1

حٓظ خع وٍ١زَ حٌم٠خل ٍ ٟحٌؼٍٛس ـ ٟحٌمخَ٘س ٚحٌٛؿٗ
حٌزلَ ٞرخٌ٘يس .
حطفك وٍ١زَ ِع َِحى ره ٍ ٟا٠مخؾ حٌؼٍٛس ـ ٟحٌٜع١ي
ِمخرً أْ ٠لىُ َِحى ره حٌٜع١ي طلض حالُٓ حٌفَٔٔٚ ، ٟلي
ٚحـك َِحى ره ًٌٍ ٟه كظ ٝال ٠عٛى حألطَحن اٌَِٜ ٟ
َِس أهَ. ٞ
ِمظً وٍ١زَ ٍ٠ ٟي ٍّٓ١خْ حٌلٍز ٟـَ1211 ٗ١ٔٛ٠ ٟ
ٚط ٕٛ١ِ ٌٟٛل١خىس حٌلٍّش
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 -7توتر الموقف الدولً باحتلل اٌزالٌا الحبشي 7835
 -2ظهور بوادر الحرب المالمٌي الثانٌي الؤراد حيب
الوالد إجراء مفاوضات مع برٌزانٌا بشؤن التحفظات
االربمي تهرب برٌزانٌا بتصرٌح صموٌل هوربان
برٌزانٌا تفضل التمامل مع مصر بحرٌي دون قٌود .
اضظتائجػرضيػاضثورةػوتصرغحػصطوغلػعورػ
 -7اشتمكت البلد بالثورة واخذت تموج بالمظاهرات
 -2تمزكت و ابل المواصىلت
 -2تلونت جبهي وزنٌي إل ادة د تور  7823م و قد
المماهدة
 -3أثمرت هذ الجهود الً جمل برٌزانٌا تؤمر المكك
الإاد بإ ادة د تور 7823
 -3واالقت كً الدخول الً مفاوضات مع مصر لمقد
مماهدة بشرز أن تلون المفاوضات مع جمٌع
األحياب



ثورةػ23ػغوضغوػ1952ػمػ
 -1طلَ ِٓ َِٜ َ٠حالكظ ي حٌزَ ٠خٔ ٛ٘ ، ٟحٌٙيؾ حٌَث ٟٔ١حٌٌٞ
طَوِص ٍ ٗ١حـىخٍ حٌ٠زخ ١حٌ ٓ١١ٕ١ٛحٌ٘زخْ
ٚ.حػزظض ٌ ُٙحالكيحع  – :حْ ِعخ٘يس  ٌُ 1336طئى ٞاٌٟ
حالٓظم ي حٌظخَ ك١غ اٍض حٌمٛحص حٌزَ ٠خٔ١ش ـ ٟلٕخس حٌْٔ٠ٛ
ّ٠ِ٘ -2ش كَد ـٍٔ  ٓ١خَ  ِٓ 1342حوزَحٌعٛحًِ حٌظ ٟحىص حٌٟ
حٌٔوٚ ٢حٌؽ٠ذ ـٔ ٟف ّٛحٌ٠زخ ١حٌ٘زخْ الٔ.: ُٙ
 حىٍوٛح رؤٔفٔ ُٙـٓ ٟخكخص حٌمظخي ِميحٍ حٌـََ حٌٌ ٞحٍطىزٗ حٌٕشخَحٌلخوُ ـٍ ٍٟ ٚ َِٜ ٟأٓٗ حٌٍّه ـخٍٚق الْ :

 المكك الاروق أر ل الجٌش إلً الك زٌن دون تدرٌب ودونت كٌح لاالً او ذخٌرة وممدات لاالٌي للً ٌكقً الهيٌمي .

وقال البزل الشهٌد احمد بدالميٌي ان مٌدان الجهاد
الحقٌقً الً مصر وهً اصدق تمبٌر لنف ٌي الجٌش
المصري.
 -3ـٔخى حٌٕشخَ حٌٔ١خٓ ٚ ٟيَ ٚؿٛى ك١خس ىّ٠مَح١١ش ٍّٓ١ش .
رٔزذ ٚ -1ؿٛى حالكظ ي حٌزَ ٠خٔ -2 ٟحٔل ي ٔشخَ حٌلىُ
ٚىوظخط٠ٍٛش حٌٍّه
 -3ـٔخى حألكِحد حٌظ ٟوخٔض طظٜخٍع ٍ ٟحٌلىُ .
 -4حألٍٓلش حٌفخٓيس أػٕخل كَد ـٍٔ . ٓ١
 ك١غ أْ حٌٕ١خرش حٌعخِش و٘فض حٗظَحن رعٍ ٞؿخي كخٗ١ش
حٌٍّه ـخٍٚق ـٛ ٟفمخص حٌٔ ف حٌفخٓي .
ٛٓ -5ل ط٠ُٛع ٍِى١ش حالٍ ٝحٌٍِح ١ش ـ َِٜ ٟلزً حٌؼٍٛس ك١غ
حى ٞحٌ. : ٟ
 * هًٍ ٚحٟق ـ ٟط٠ُٛع حالٍح ٟٟحٌٍِح ١ش .
 * أٛزلض حالؼٍز١ش ِٓ حٌف ك ِٓ ٓ١حٌّعيِٚ ٓ١حَٚ ٟح
حٌ ٟحٌعًّ ؤّظؤؿَٛ ٓ٠ؽخٍ حّ ٚخي ٍُح ٠ ٓ١١عخْٔٛ
حٌفمَ .
 * حٔظَ٘ص اخَ٘س اٍُ حٌعّخي ك١غ ٌُ ٠ىٓ ٌٍعّخي أٞ
كمٛق أ ٚطؤِٕ١خص أ ٚلخٌٍّٔ ْٛعخٗخص ح ٚطع٠٠ٛخص ِليىس
ـ ٟكخٌش حالٛخرش ٚطعَٟٛح ٌ ٓظؽ ي ِٓ وزخٍ
حٌَأّٓخٌٚ ٓ١١أٛلخد حٌّٜخٔع حٌٌ ٓ٠وخٔٛح ٔ٠ظؽٍْٛ
َلٚ ُٙؿٙيُ٘  ٌُٚطىٓ طٛؿي لٛحٌٔ ٓ١لّخ٠ظ. ُٙ

 حٌٕظخثؾ 1

 القضاء كً النظام المكلً وا لن الجمهورٌي القضاء كً االقزاع اقامي دالي اجتما ٌي القضاء كً اال تممار وا وان المكك وحاشٌت انجايات الً جمٌع المجاالت ال ٌا ٌي واالجتما ٌيواالقتصادٌي والمربٌي والدولٌي .

هَٔ ؿّخي رخٗخ حٌّعَوش  ٚخى اٌ ٟحٌ٘خَ ٚلزٍٟ ٞ
ُ ّخل حٌلَوش حٌعَر١ش ٚطُ طمي ُّٙ٠اٌ ٟحٌّلخوّش حٌظٟ
أٛيٍص كىُ ٍ ُٙ١رخإل يحَ

اضظتائجػػ
ٔ -1ـلض لٛحص حٌَ٘٠ؿ كٔ ٓ١ـ ٟطٜف١ش حٌٛؿٛى حٌعؼّخٔ ٟـٟ
حٌلـخُ ِخ يح كخِ١ش حٌّيٕ٠ش .
 -2حٓظ ٌٟٛـ ًٜ١رٓ حٌلٔ ٍٟ ٓ١حٌعمزش .
 -3حالٓظ ١ل ٍ ٟحٌميّ ٚىِ٘ك ٚكّٚ ٚكّخٖ ٚكٍذ  ٌُٚطيهً
حٌمٛحص حٌعَر١ش حٌّٕخ١ك حٌّوٜٜش ٌفَٔٔخ كٔذ حطفخل١ش ٓخ٠ىْ ر١ى.ٛ

 -4حٓظ ١ل حٔـٍظَح ٍ ٟحٌعَحق كظ ٝرؽيحى ٕ ٚيِخ حلظَرض ٌٖ٘
حٌمٛحص ِٓ حٌٍّ١ ًٛٛزض حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ٚلؿ حٌمظخي ػُ طُ ًّ
٘ئش ِيٍ ّٚخَ . َ1312
 -5حٓظ ١ل حٔـٍظَح ٍ ٟحٌّ. ًٛٛ

ثورةػ1919ػػ
حألٓزخد
 -1ا ْ حٌلّخ٠ش حٌزَ ٠خٔ١ش ٍ َِٜ ٟخَ َ1314
ِ -2عخٔخس حٌّ ٓ١٠َٜأػٕخل حٌلَد حٌعخٌّ١ش حألِٓ ٌٟٚ
ه ي
 طـٕ١ي حٌٌٍّ ٓ١٠َٜعًّ ـ ٟحٌو  ١ٛحٌيـخ ١ش .
ِٜ خىٍس حٔـٍظَح ٌّٛحٗ ٟحٌف كٚ ٓ١حالٓظ ١ل ٍٟ
حٌلزٛد رؤٍه ٚحألٓعخٍ .
 حٍطفعض أٓعخٍ حٌلزٛد ٚحٌّٕٔٛؿخص ٚحٌٛلٛى
ٚحٌّٛح ٛص ى ْٚأْ ٜ٠خكذ ًٌه ُ٠خىس ـ ٟحٌَّطزخص
َٗ حل حٌم ٓ حٌّ َٜٞرؤٓعخٍ ُ٘١يس .
 ا ْ حألكىخَ حٌعَـ١ش ٍٚـ ٞحٌَلخرش ٍ ٟحٌٜلؿ
ِٕٚعض مي ؿٍٔخص حٌـّع١ش حٌظَ٘٠ع١ش .
 -3ا ْ حٌَث ْ١حألَِ٠ىِ ٍْٛٔ٠ٚ ٟزيأ كك طمَ َ٠حٌَّ١ٜ
ِٚزيأ أ٘خل ٜزش حألُِ .
 -4ا ٍٛٙـىَس حٔفٜخي ِ ٓ َٜحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش رعي حٌلَد
حٌعخٌّ١ش حأل. ٌٟٚ
ٔ -5فٓ ٟعي ُؼٍٛي  ُِٚثٗ اٌ ٟؿَِ٠س ِخٌ ش .

اضظتائجػاضطترتبظػ-:ػػ
-1
-2
-3

اضثورةػاضطربغظػ1916مػػ
حألٓزخد ..
 -1وَح٘١ش حٌعَد ٌٍلىُ حٌعؼّخٔ. ٟ
 -2ـً٘ حٌّئطَّ حٌعَر ٟحألٚي ـ ٟرخٍ ْ٠خَ  َ1313ـٟ
طلم١ك أ٘يحـٗ .
ٍ -3ؼزش حٌعَد ـ ٟحالٔفٜخي ٓ حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش .
 -4وخْ حٌَ٘٠ؿ كَٔ ٠ِ ٓ١ح اٌ ٟا ْ حٌؼٍٛس رٔزذ....
 طع١٘ٚ ٓ١١ذ رخٗخ ٚحٌ١خ ٍ ٟؿيس ٚوخْ ٠و ٌ ٢وٍع
حٌَ٘٠ؿ كٔ. ٓ١
 وخْ حٌَ٘٠ؿ كّٔ٠ ٓ١خ ً١ـ ٟحالٗظَحن رمٛحطٗ رـخٔذ
حألطَحن ـ ٟحٌلَد حٌعخٌّ١ش حأل. ٌٟٚ
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-4
-5

حإلـَحؽ ٓ ٓعي ُؼٍٛي ٚحٌّٔخف ٌٗ رخٌٔفَ اٌ ٟرخٍْ٠
ٌعَ ٝل١٠ش ِِ ٍٟ َٜئطَّ حٌٍٜق ـ ٟرخٍ. ْ٠
آٍخي حٔـٍظَح ٌـٕش ٍَِٕ اٌ َِٜ ٟخَ  1321إللٕخع
حٌّ ٓ١٠َٜرمزٛي حٌلّخ٠ش حٌزَ ٠خٔ١ش .
اٛيحٍ ط٠َٜق 22ـزَح 1322 َ٠حٌٌ ٞأ ٍٕض ـ ٗ١حٔـٍظَح
اٌؽخل حٌلّخ٠ش حٌزَ ٠خٔ١ش ٚحال ظَحؾ رّ َٜىٌٚش ِٔظمٍش
ًحص ٓ١خىس .
ٛي ٍٚىٓظ ٛ٘ٚ َ1323 ٍٛأٚي ىٓظ ٍٛـ ٟطخٍ٠ن َِٜ
حٌّٔظمٍش ٚ ،حٌٌ ٞوخْ ريح٠ش ىهٛي ِ َٜحٌَّكٍش حٌٍ١زَحٌ١ش
طىُٚ ٓ٠ٛحٍس حٌ٘عذ رَثخٓش ٓعي ُؼٍٛي ٚحٌظ ٟكممض
وؼ ِٓ َ١حالٔـخُحص .

ثورةػ1920ػسيػاضطراقػػ

-2

حألٓزخد ..
 -1ـَ ٝحالٔظيحد حٌزَ ٠خٔ ٍٟ ٟحٌعَحق .
ٔ -2ـخف ػٍٛس  َ1313ـٗ ،َِٜ ٟـع حٌعَحق ٍ ٟا ْ
حٌؼٍٛس ٌظلم١ك ِ خٌز. ُٙ
حٌٕظخثؾ
 -1طَحؿعض حٔـٍظَح ٓ ٓ١خٓش حٌعٕؿ ٚحٌ٘يس .
 -2طىُٚ ٓ٠ٛحٍس ِئلظش رَثخٓش زي حٌَكّٓ حٌـ. ٟٔ ١
 -3أٍٛٚض حٔـٍظَح ـ ًٜ١رٓ حٌلٔ١ٌ ٓ١ىٍِ ْٛىخ ٍ ٟحٌعَحق
ٚرٌٌه طشً حٌ١ي حٌعٍ١خ الٔـٍظَح .
 -4طٛل١ع ِعخ٘يس  1322ر ٓ١حٔـٍظَح ٚحٌعَحق ٚـٙ١خ طُ اٌؽخل
حالٔظيحد حالٔـٍ ٍٟ ِٞ١حٌعَحق .
 -5طٛل١ع ِعخ٘يس  1331حٌظ ٟح ظَـض ـٙ١خ حٔـٍظَح رخٓظم ي
حٌعَحق ريح٠شً ِٓ ىهٜ ٌٗٛزش حألُِ .

-3

اضثورةػاضدورغظػاضصبرىػ1925مػػ
حألٓزخد
 -1ل١خَ ـَٔٔخ رخلظ خع أؿِحل ِٓ ٓ٠ٍٛخ ّٟٙٚخ اٌٌ ٟزٕخْ
ٌ١شٌ َٙزٕخْ حٌىز ٌٖ٘ٚ َ١حألؿِحل ٘ ًٙٓ ( ٟحٌزمخع –
َ١حرٍْ١ٛ -يح -رَٚ١ص .
 -2ل١خَ ـَٔٔخ رظمٔ٠ٍٛٓ ُ١خ اٌ ٟيس ى ٠ٚص ٛؽَ١س ٘( ٟ
كٍذ – حٌيٍ – ُٚحٌعٍ – ٓ١٠ٛىِ٘ك .
َ ١ٓ -3س ـَٔٔخ ٍ ٟحاللظٜخى حٌٍٔٚ ، ٍٞٛر ٢حٌعٍّش
حٌفَٔٔ١ش رخٌعٍّش حٌٔ٠ٍٛش
 -4ل١خَ ـَٔٔخ رب خل حٌٛاخثؿ حٌعٍ١خ ٌٍفَٔٔ ٓ١١ـم. ٢
حٌٕظخثؾ
 -1ألٕعض ٌٖ٘ حٌؼٍٛس ـَٔٔخ ٍ ٟطعي١ٓ ً٠خٓظٙخ .
 -2حطفك حٌٔٚ ْٛ٠ٍٛحٌفَٔٔ ٍٟ ْٛ١طى ٓ٠ٛحٌـّع١ش
حٌظؤٓ١ٔ١ش .
 -3أ َٛحٌٔ ْٛ٠ٍٛأْ طى ٌُٙ ْٛىٌٚظ ُٙحٌّٔظمٍش حٓظم ال
طخِخ ـ ٟك ٓ١أَٛص ـَٔٔخ ٍ ٟأْ طىٌٙ ْٛخ حٌ١ي حٌعٍ١خ ـٟ
ٓ٠ٍٛخ كظ ٌٛٚ ٝلخِض ـ٠ٍٛٓ ٟخ كىِٛش ١ٕ١ٚش ىٓظ٠ٍٛش
رٌَّخٔ١ش .
 -4أٍحىص ـَٔٔخ طٛل١ع ِعخ٘يس ِ َ1336ع ٓ٠ٍٛخ ٌ ،ىٓ
حٌزٌَّخْ حٌفٍَٔٔ ٟـَِٚ٘ ٞع حٌّعخ٘يس .

اضثورةػاضطربغظػاضصبرىػ1936سيػسضدطغن-ػ1939مػػ
ػ

األدبابػػ
-1
-2
-3
-4





-4
-5

ٍ١زض حٔـٍظَح ِٓ ٍِٛن حٌعَحق ٚحألٍىْ ٚحٌٔعٛى٠ش الٕخع
حٌؼٛحٍ رب٠مخؾ حٌؼٍٛس ٚحٌظفخِ ٝٚع ٌـٕش ر. ً١
أٛيٍص ٌـٕش ر ً١أٚي َِ٘ٚع ٌظمٔ ُ١ـٍٔ  ٓ١ر ٓ١حٌعَد
ٚحٌٛٙ١ى ٌ ،ىٓ حٌعَد ٍـٛ٠ح ٚطـيىص حٌؼٍٛس .
ميص حٔـٍظَح ِئطَّ حٌّخثيس حٌّٔظيَ٠س ـٌٕ ٟيْ خَ
ٌ َ1333زلغ ِ٘ىٍش ـٍٔ ٌ ، ٓ١ىٓ حٌّئطَّ ـً٘ .
أٛيٍص حٔـٍظَح حٌىظخد حألرٌ ، َ1333 ٞ١ىٕٗ ٌُ ٕ٠فٌ .

ثورة1941ػمػسيػاضطراقػػ
حألٓزخد
ٍ -1ـ ٞكىِٛش كىّض ٍّٓ١خْ ُ٠خىس حٌمٛحص حٌزَ ٠خٔ١ش ـٟ
حٌعَحق أػٕخل حٌلَد حٌعخٌّ١ش حٌؼخٔ١ش .
 -2ط٘ـع حٌ٠زخ ١رم١خىس ٍٗ١ي خٌ ٟحٌىٌٍ ٟٔ ١م١خَ رخٌؼٍٛس
ٍ ٟأٓخّ أْ حٔـٍظَح ٓظٌ َِٙـ ٟحٌلَد ٚحْ أٌّخٔ١خ
ٓظٔخ ي حٌعَحل. ٓ١١
حٌٕظخثؾ
 كَوض حٔـٍظَح لٛحص ِٓ حٌزَٜس ٚحألٍىْ ٔٚـلض ـٟ
حٌم٠خل ٍ ٟحٌؼٍٛس حٌعَحل١ش .
 لخِض حٔـٍظَح رفََ ١ٓ ٝطٙخ ٍ٠ٍٛٓ ٟخ ٌٚزٕخْ أػٕخل
حٌلَد .
 طٛل١ع ِعخ٘يس رٍٛطّٔٛع ر ٓ١حٔـٍظَح ٚحٌعَحق ٌىٕٙخ ٌُ
طٕفٌ .
 ىهٛي حٌعَحق كٍؿ رؽيحى خَ . َ1355

ثورة  25غظاغر 2011؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ا باب قٌام الثورة ؟
 -7تيوٌر انتخابات مجكس الشمب التً جرت الً نوالمبر
 2171م باللامل لصالح الحيب الوزنً
 -2وء االحوال االقتصادٌي-
 -3ا تمرار الممل بقانون الزوارئ وتجدٌد
حٌٕظخثؾ :

 تنحى مبارك ن الحلم بمد ٌ 74وم من الثورة شمر الشمب باالرتٌاو وبؤن حقق اهداف الثورة أال وهىأ كن المجكس األ كى لكقوات الم كحي بربا ي المشٌر محمدزنزاوي أن ٌحمى الثورة وأن ممها ال تلمال االهداف
 -بادر بحل مجك ً الشمب والشورى الى 73البراٌر 2177م.

ثورة  30غوظغه  2013م
األدبابػػ
 -7لم ٌم وقت زوٌل كً حلم جما االخوان الً مصر و
بدأ الشمب ٌدرك انهم لم ٌقدموا اي حكول لكمشللت الربٌ ٌي
 -2لم تتحقق أي من مزالب الشمب الً الحرٌي واللرامي
والمدالي. -
 -3تجممت نذر الثورة مر اخري ضد حلم االخوان من اجل
ا تماد ثور ٌناٌر  2177 -م ووضمها الً الزرٌق الصحٌح.

حٓظَّحٍ حٌٙـَس حٌٛٙ١ى٠ش اٌ ٟـٍٔ . ٓ١
حٓظَّحٍ حٔظمخي حألٍح ٟٟحٌعَر١ش اٌ ٟحٌٛٙ١ى .
ِٔخٚة ٓ١خٓش حالٔظيحد حٌزَ ٠خٔ ٟـ ٟـٍٔ . ٓ١
ٍـ ِ ٞخٌذ حٌٍـٕش حٌعَر١ش حٌعٍ١خ خَ ٚ َ1335حٌظٟ
وخٔض ِ خٌزٙخ ....
طى ٓ٠ٛكىِٛش ٔ١خر١ش ـ ٟـٍٔ . ٓ١
ِٕع حٌٙـَس حٌٛٙ١ى٠ش اٌ ٟـٍٔ . ٓ١
ِٕع حٔظمخي حألٍح ٟٟحٌعَر١ش اٌ ٟحٌٛٙ١ى .
اٛيحٍ ر خلش ٗو١ٜش ٌىً ِٛح ٟٕ١ـٍٔ  ، ٓ١كظ ٝال
٠ي ٙ١خ ِٓ ٌ ٌٗ ْ١كك ـٙ١خ .

النتابج :

اضظتائجػاضطترتبظػػ
 -1حٓظويِض حٔـٍظَح حٌ٘يس ٌٍم٠خل ٍ ٟحٌؼٍٛس ٌىٕٙخ ـٍ٘ض .
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 -1طُ ِي َِٓ ٟـ ٟحٌ َٛ١حٌؼخٌغ ِٓ  ٚ َ 2113 - ٛ١ٌٛ٠طٍُٔ١
حٌٍٔ ش ـ ٟحٌ َٛ١حٌظخٌٌَ ٛ١ٌٛ٠4 ٟث ْ١حٌّلىّش حٌيٓظ٠ٍٛش
حٌّٔظ٘خٍ يٌ( ٍِٜٕٛ ٟكظ ٟحؿَحل حٔظوخرخص ٍثخِٓ ٗ١زىَٖ.

ٛ -2يٍ ىٓظ ٍٛؿي٠ي ـٕ٠ ٟخ َ 2114 - َ٠رعي حالٓظفظخل ٍٗ١
ٕ٠ 15-14 ِٟٛ٠خ.َ٠

 -4وبناء كٌ جرت انتخابات الربا ي كً مدي ثلثي اٌام من
ٌ 24-26ناٌر ماٌو2174م بٌن مرشحٌن اثنٌن القز وهما
المشٌر بد الفتاو ال ٌ ً بمد ان قدم ا تقالت من ويار
الدالاع  ,وال ٌد حمدٌن صباحً احد النشزاء ال ٌا ٌٌن .
 -6ا كن بمدها الوي بد الفتاو ال ٌ ً بالربا ي وبدأت
مصر صفحي جدٌدة الً التارٌخ الحدٌث ووضمت كى
زرٌق الدٌمقرازٌي وتغكٌب مصالح الشمب وتحقٌق
التقدم والنماء والرالاهٌي.

حُ٘ حٌّعخٍن ٚحٌلَٚد
كَد حٌمََ َ1256 -1253
ازراالها  :رو ٌا ضد الدولي المثمانٌي
 تؤثرت مصر بهذ الحرب الً هد مٌد باشا والً مصرحٌث زكب من ال كزان م ا دة الجٌش المصري وبالزبع لم
ٌـتؤخر .
 لذلك لان هذا ببا الً ال ماو ل مٌد باشا بتقدم الصنا اتالحربٌي الً مصر الن ذلك وف ٌمود بالقزع لصاو ترلٌا .
 نيول الحمكي الً اال لندرٌي قبل وصول الممالٌك قاومأهالً اإل لندرٌي بي امي محمد لرٌم قوات الغيو ،الا تقكو ثم
أ دم رمٌا ُ بالرصاص الً بتمبر 7184م .

ِعَوش ٗزَحه١ض ـ ٟحٌزلَ١س َ1132 ٛ١ٌٛ٠
 -ازراالها  :الفرن ٌون الممالٌك بقٌادة مراد بك

ملانها  :شبراخٌت الً البحٌرة .
نتابجها  :هيم مراد بك وتقهقر جنوبا ُ لكدالاع ن القاهرة ورابز
ند إمبابي .

ِعَوش اِزخرش 1132 ٛ١ٌٛ٠
 ملانها  :امبابي بالقرب من القاهرةازراالها  :الممالٌك بقٌادة مراد بك وابراهٌم بك والفرن ٌٌننتابجها :
 -7هُيم الٌها مراد بك و الر مراد بك إلً الصمٌد والر الوالً
المثمانً وإبراهٌم بك إلً الشام .
 -2خكت القاهرة من أٌي قوة لكدالاع نها بمد ممرلي امبابي ؟
-3دخول القاهرة وار ل نابكٌون قوات الً باقً انحاء مصر .

ِٛلعش أر ٛل َ١حٌزلَ٠ش ( أؼٔ ْ َ 1132
 -7ازراالها  :األ زول اإلنجكٌيي بقٌادة نك ون أن ٌُغرق
األ زول الفرن ً .
نتابجها  -7اغراق اال زول الفرن ً الً اال لندرٌي .
 -2القضاء كً امال الرن ا الرن ا الً ب ز نفوذها كً
البحر المتو ز .
 -3حرمت الحمكي من إمدادات الرن ا لها .
 ِعَوش حر ٟل َ١حٌزَ٠ش : َ1133 ٛ١ٌٛ٠ازراالها  :الحمكي الفرن ٌي – ترلٌا
نتابجها  -7 :انتصار نابكٌون كً االتراك
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 -2قضً كً الخزر الترلً القادم من الشام والقادم من
اال لندرٌي وأمن حمكت .
 -3ودة نابكٌون الً الرن ا

ِعَوش وفَ حٌيٚحٍ

ازراالها  :االنجكٌي – قوات رابً
* أ كندددت األحلدددام المرالٌدددي وحاصدددر الجدددٌش اإلنجكٌددديي قصدددر
الخدٌوي باإل لندرٌي.
* ربددددز الخدددددٌوي مصددددٌر بانتصددددار اإلنجكٌددددي بددددل لكفهددددم
بالمحاالظي كً النظام واالمن باال لندرٌي .
* ان ددحب رابددً مددع وحدددات مددن الجددٌش إلددً لفددر الدددوار
إلقامي خز دالاع ثان.

ِعَوش حٌظً حٌىزَ١
*أزراالها  :قوات رابً واالنجكٌي
*أحداثها  :دخل االنجكٌي قنداة ال دوٌس وقدد حداول رابدً مدن
قبل ذلك تموٌق الملحدي الٌهدا  ،اال ان الشدرلي زمؤنتد بؤند لدن
ٌ مح لبوارج البحرٌي االنجكٌيٌي من الدخول الدً القنداة ودخدل
االنجكٌي قناة ال وٌس ودخكوا قرب اال ما ٌكٌي .
*نتابجها  -7 :هيٌمي الجدٌش المصدري والقضداء كدً الثدورة
المرابٌددي ووصددكوا االنجكٌددي القدداهرة وا ددتقبكهم الخدددٌو الددذي
احتفل ممهم وا تمر الجٌش االنجكٌيي .
 -2نفً رابً خارج مصر وبدأ االحتلل االنجكٌيي .

ِعَوش ِٔ٠ذ َ1233

ازراالها  :محمد كً وال كزان المثمانً
نتابجها :
* انتصددر محمددد كددً كددً جٌددوش ال ددكزان المثمددانً شددمال
حكب ب ورٌا
* قام قابد االشزول الترلً بت كٌم اال زول لمحمد كً
* اصدددبحت الدولدددي المثمانٌدددي بدددل جدددٌش او ا دددزول ٌحمٌهدددا
*تدخكت الدول االوربٌي و قدت مماهدة لندن 7441م .

كَٚد ِلّي ٍم ٟـم ٟحٌـِ٠مَس حٌعَر١مش ( 1211
– 1213
اال باب  -:هذ الحرب بإرادة ال كزان المثمانً وذلك لكقضداء
كً الحرلي الوهابٌي وا ادة الوجود المثمانً مرة اخري.

النتابج -:
 -7توزٌد مرلي محمد كً الً مصر ورالع قدر من تدابع الدً
حالم م تقل .
 -3اصبح هناك وجود مصري ٌا دً و دلري الدً الجيٌدرة
المربٌدددددددي حٌدددددددث حصدددددددل محمدددددددد كدددددددً كدددددددً مشدددددددٌخي
الحرم الملً وحصل ابن ابراهٌم كً والٌي جدة .
 -4امتد نفوذ مصر الً الحجاي ونجد و ٌر وجيء من الدٌمن
والخكٌج المربً .
 -5لان لمصر دور مإثر الً تلوٌن الرابزدي المربٌدي لمواجهدي
الرابزي المثمانٌي .
 -6انجكترا لانت ترقب تو ع محمد كً وما ٌمثكد مدن خزدر
كً زرق مواصلتها االمبرازوري .

أ باب ضم محمد كً لكشام

كَد حٌٔٛ١خْ :1222 -1221

اال ددباب  -:تمددت بندداء كددً زكددب ال ددكزان لمواجهددي مزالددب
الٌونانٌٌن باال تقلل ن الدولي المثمانٌي
نتابج الحرب :
لانت نتابج الحرب النهابٌي الً صالح محمد كً وهً -:
 -7بناء القوة الذاتٌي لمصر  ،القد ل ب محمدد كدً حٌدث ضدم
جيٌرة لرٌت لوالٌي مصر .
 -2الت ب الجٌش الخبرات المٌدانٌي .
 -3ارتفاع شان مصر دولٌا ن حٌث تدم التفداو مدع محمدد كدً
مباشرة لكتوصل إلً اتفاقٌي إلنهاء الحرب ط 7424
 -4يٌادة اللرة انفصال مصر ن الدولي المثمانٌي .
هدً
حٌظٓٛع ـم ٟحٌٔمٛىحْ 1222 – 1221 ( :
اول حرب تمت بارادة محمد كً .
لان لكحرب الثر من هدف تتمكق جمٌما بفلدرة المجدال الحٌدوي
لمصر واالمتداد الزبٌمً لها ناحٌي الجنوب .
اال باب :
 -7متابمي الممالٌك الهاربٌن من مذبحي القكمي إلً دنقكدي
بال ودان  .دلل كى ا دتمرار وجدود الممالٌدك حتدى
ام 7421
 -2التشاف مناجم الذهب والماس نظرا ألهمٌي الذهب
ط لمقوم لك كع والتبادل التجاري .
 -3تنمٌي التجارة
 -4تجنٌد ال ودانٌٌن الً الجٌش .
النتابج -:
االجراءات :االصدلحٌي والحضدارٌي التدً قدام بهدا محمدد كدً
الً ال ودان ط المظاهر الحضارٌ
 -7اقدددام نظدددام لكحلدددم واالدارة حٌدددث دددٌن حدددالم دددام كدددً
ال ددددودان برتبددددي حلمدددددار ٌجمددددع الددددً ٌددددد ال ددددكزتان
الم لرٌي والمدنٌي بالتن ٌق مع دٌوان الداخكٌي الً مصر
 -2تق دددٌم ال دددودان إلدددً مددددٌرٌات ولدددل مدٌرٌدددي الدددً اق دددام
ونواحً بنفس نظام االدارة المصرٌي .
 -3بناء مدن جدٌدة مثل الخرزوم و ل ل كً النٌل االيرق
 -4ادخال محاصٌل جدٌدة إلدً ال دودان  ،مثدل القمدح واشدجار
الفالهي والخضروات .
 -5التشدداف منددابع النٌددل واوا ددز االرٌقٌددا الٌمددا بمددد الددً هددد
ا ما ٌل .
التو ع الً الشدام واالناضدول ( محداوالت

محمد كً

لضم الشام ) -:

 لانت رغبي محمد كً الً ضدم الشدام ا دبق مدن حروبد الدًحٌث
الجيٌرة المربٌي ؟
 -7زكدب مدن ال ددكزان 7471ان ٌتندايل لد ددن الشدام مقابددل
مبك) من المال .
 -2اثندداء الحددرب الوهابٌددي زكددب محمددد كددً مددن ال ددكزان ان
ٌمزٌدددددددد الشددددددددام لت ددددددددهٌل القضدددددددداء كددددددددً الوهددددددددابٌٌن
للن ال كزان رال . 7477
 -3اصددبحت الفلددرة الثددر الحاح دا ن بمددد ا ددتٌلب كددً ال ددودان
وذلددددددددددك إللمددددددددددال مشددددددددددروع الوحدددددددددددة المربٌددددددددددي الددددددددددً
مواجهي الوحدة المثمانٌي .7427
 -4دخل محمد كً حرب المورة امل الً الحصول كً الشدام
لملاالددددددداة لددددددد  ،ثدددددددم بمدددددددد هيٌمتددددددد زكبهدددددددا لتمدددددددوٌ
ددن خ ددابر للددن ال ددكزان رال د وا زددا جيٌددرة لرٌددت
التددددددً لددددددم ُترضددددددً محمددددددد كددددددً و ددددددببت لدددددد المتا ددددددب
لبمدها وتمرد اهكها .
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 -7تقوٌي الجبهي المربٌي الً مواجهي الدولي المثمانٌي
 -2اهمٌدددي بدددلد الشدددام اال دددتراتٌجٌي الهدددً خدددز الددددالاع االول
لمصر من جهي الشمال.
 -3رغبي محمدد كدً الدً ا دترجاع الفلحدٌن الفدارٌن إلدً بدلد
الشام تخكصا من الضرابب والخدمي الم لرٌي.
 -4رال والً لا ا اد الفلحٌن با تبارهم ر اٌدا ثمدانٌٌن
مدددددددن حقهدددددددم اال دددددددتقرار الدددددددً أي جددددددديء مدددددددن امدددددددلك
الدولي المثمانٌي .

نتابجها
بدات حرب الشدام االولدً  7437وا دتزاع القدوات الم دلرٌي
المصرٌي
 -7تحقٌددق انتصددارات متتالٌددي حٌددث دخكددت لددا مدداٌو 7432
ودمشق ٌونٌد  7432وحمدص ٌولٌد  7432ثدم وصدكت بدلد
االناضدددول واحتكدددت ادنددد ثدددم واصدددكت اليحدددف إلدددً اال دددتاني
اصمي المثمانٌٌن .
 -2قدددام محمدددد كدددً الدددً الشدددام واالناضدددول بمددددة اجدددراءاتط
اصدددلحات ومظددداهر حضدددارٌي با تبارهمدددا المجدددال الحٌدددوي
الشمالً لمصر - :
أ -نشر األمن والر النظام وتثبٌت دكزي الحلومدي المرليٌدي
الً مصر
ب -اخضاع االمراء االقزا ٌٌن ونيع ال لو منهم
ج -تنشٌز اليرا ي والتجارة .
د -الر التجنٌد االجباري .

كَد ـٍٔ 1342 ٓ١
حالٓزخد
 -7أ كنت األمم المتحدة قرار تق ٌم الك زٌن إلى دولي ربٌي
وأخرى ٌهودٌي
 -2إلغاء إنجكترا انتدابها كى الك زٌن وإ لن قٌام دولي إ رابٌل

 -3ارتلب الٌهود المذابح مثل مذبحي دٌر ٌا ٌن وأثاروا
الر ب بٌن األهالى
 -4أصدرت جاممي الدول المربٌي قراران بدخول الجٌوش
المربٌي الك زٌن إل ادة األمن وال لم الً نصابهما .

حكيحػٙخ :
ٕ -1ي ِؽخىٍس حإلٔـٍ ِ١ـٍٔ  ٓ١أ ٍٓ حٌٛٙ١ى ل١خَ ىٌٚش آَحثً١

 -2أٛيٍص ؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش لَحٍحً ريهٛي حٌـ ٕٛ١حٌعَر١ش
ـٍٔ ٓ١
 -3ىهٍض حٌمٛحص حٌّ٠َٜش ٚحألٍىٔ١ش ٚحٌعَحل١ش ٚحٌٔ٠ٍٛش
حٌلَد  ٝ٘ٚؼِ َ١يٍرش ٚؼِٔ َ١ظعيس ٚؼِ َ١ظليس حٌفىَ ٚحٌو ش

 -4حَ ٟص حٌيٚي حٌعَر١ش اٌ ٝمي ٘ئش ( ٍٚىّ

ٔظخثؾ كَد َ1342

ّ٠ِ٘ -1ش حٌمٛحص حٌعَر١ش
 -2ا تولت ا رابٌل كً اراضً الثر مما حدد لها قرار
التق ٌم الا تولً الٌهود كً لل الك زٌن ما دا الضفي وغية
والقدس

 -3حَ ٟص ىٚي حٌّٛحؿٙش ِٚ َٜحالٍىْ ٠ٍٛٓٚخ ٌٚزٕخْ حٌٟ
مي ٘ئش( ٍٚىّ ِ َ1343ع حَٓحثً١

 -4ح ٍٕض حٌٛال٠خص حٌّظليس ٚـَٔٔخ ٚحٔـٍظَح ّٟخْ ٌٖ٘
حٌليٚى حٌـي٠يس الَٓحث. ً١
ٍ -5ـ٠ض حٌيٚي حٌعَر١ش حال ظَحؾ ريٌٚش حَٓحث ِٓٚ ً١ػُ
حٛزلض حٌم١٠ش ٓخهٕش رخٓظَّحٍ ٚطظفـَِٓ ٚلض الهَ .
 وصكت حتً خكٌج المقبي وانشؤت مٌناء اٌلت ا تولت كً صحراء النقب بدأ خروج رب الك زٌن للجبٌن كً امل المودة معالجٌوش المربٌي .

حٌعيٚحْ حٌؼ ػ1356 ٝ

 -2حٓظٌٛض ٍ٠٘ ٟزش حٌـٛالْ ِٓ ٓ٠ٍٛخ – حٌ٠فش حٌؽَر١ش
ـ ٝحألٍىْ – ل خع ؼِس ٚحٌميّ حٌعَر١ش ٚوً ـٍٔ ٓ١
 -3أىٍوض حٌيٚي حٌعَر١ش ه َ آَحث ً١ـعميص ِئطَّ لّش
َر ٝـ ٝحٌوَٚ َٛ١لٍَص ى ُ ىٚي حٌّٛحؿٙش ( ِ– َٜ
ٓ٠ٍٛخ – حألٍىْ
 -4حٛيٍ ِـٍْ حألِٓ حٌمَحٍ ٍٚ 242ـ٠ظٗ آَحثً١

حٌفَِخٔخص حٌٙخِش

حالٓزخد :

الدول المربٌي ألنها -:
ب -تقدددع تحدددت نفدددوذ الددددول

-7ازمبنان إ رابٌل لبم
أ -بمٌددددة دددن حددددودها
الموالٌي لها
ج -ال ت تزٌع التصدى لها لرٌا ن
 -2ا تقدداد إ ددرابٌل أن مصددر هددى المقبددي الحقٌقٌددي الددى زرٌددق
تحقٌق أزما ها خاصي بمد نجاو ثورة ٌ 23ولٌو 7852
 -4تلقددى أهددداف اال ددتممار الغربددى مددع أهددداف إ ددرابٌل
بمد تؤمٌم قناة ال وٌس
 -5م ا دة مصر لكثورة الجيابرٌي ضد الرن ا .
االحداث  - :طٙخؿُ آَحث ً١حٌليٚى حٌّ٠َٜش
 -2طمؿ حٌمٛحص حإلٔـٍ٠ِ١ش ٚحٌفَٔٔ١ش ٍ ٝؿخٔز ٝلٕخس
حٌٔٚ ْ٠ٛطًَٓ حٌٔحٍحً رٛلؿ حٌمظخي
ٓ -3ظَـ َِٜ ٞحإلٌٔحٍ ـٙ١خؿّٛح حٌمٕخس ٠ٚظُ ط ٠ٛك حٌـٖ١
حٌّ َٜٜـٕ١ٓ ٝخل
ٌٚ -4ىٓ ١ٟعض حٌم١خىس حٌّ٠َٜش حٌفَٛش ٍ ُٙ١ك١غ حٍطيص
ٚأهٍض ٕٓ١خل ـؤكظٍٙخ حٌـ ٖ١حإلَٓحثٍٝ١
 -6حٓظَّ حٌفيحث ْٛ١ـ ٝحٌمظخي
النتابج  - :الشل المدوان وان حبت الممتدون
 -2واالقددت مصددر كددى قددرار األمددم المتحدددة بوجددود قددوات
زددوارئ دولٌددي بددٌن مصددر وإ ددرابٌل والددى منزقددي شددرم
الشٌخ
 -3تملنت إ رابٌل من الملحي الى خكٌج المقبي

كَد َ1361

ا بابها
 -1حٌظمخل ِٜخٌق حٌ١ٔٛ١ٜٙش ِع حالٓظعّخٍ ٌٍَّس حٌؼخٌؼش
ٚطّؼً ـ -: ٝأِٜ -خٌق حٌ١ٔٛ١ٜٙش ٍ -:ؼزش آَحث ً١ـٝ
طى ٓ٠ٛحٌيٌٚش حٌٛٙ١ى٠ش ِٓ حٌٕ ً١اٌ ٝحٌفَحص
دِٜ -خٌق حالٓظعّخٍ
& حٌم٠خل ٍ ٝحٌلَوش حٌ٘١ ٛ١ش & حٌَٔ ١س ٍٝ
حٌزظَٚي حٌعَرٝ
& ط ٠ٛك حالطلخى حٌٔٛـ١ظ ِٓ ٝحٌـٕٛد
 -2ا ْ ِ َٜأْ أ ٜح ظيحل ٍ٠ٍٛٓ ٝخ ٠عظزَ ح ظيحل ٍٙ١خ

 -3غيق ٍصش خييج اىعقثح فً وجه اىَالحح اإلعشائيييح

االحداث ٍّ - :ض آَحث ٍٝ ً١حٓظيٍحؽ حٌز ى حٌعَر١ش ٌلَد
ؼِٔ َ١ظعيٌٙ ْٚخ
 -2ـٛ ٝزخف  1361 ٛ١ٔٛ٠ 5 َٛ٠لخِض حٌ خثَحص حإلَٓحث١ٍ١ش
رؽخٍحص ِفخؿجش ٍ ٝحٌّ خٍحص حٌّ٠َٜش ٚأٌِٔض َٟرخص
ٓخكمش رخٌمٛحص حٌـ٠ٛش
 -3أؼخٍص حٌمٛحص حٌـ٠ٛش ٚحٌزَ٠ش حإلَٓحث١ٍ١ش ٍ ٝحٌز ى
حٌعَر١ش رعي أْ هَٔص ِ َٜحٌـخٔذ حألوزَ ِٓ لٛحطٙخ ـٕ١ٓ ٝخل

النتابج  -1 :حٌِٔض َٟرش ٓخكمش رٔ ف حٌـ ٞٛحٌَّٜٞ
ٚحٓظٌٛض آَحثٕ١ٓ ٍٝ ً١خل ـَِٜ ٝ
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ـَِخْ حٌٕمً َ1216
 وخْ ٔ " ٍٟ ٕٚ٠مً ِلّي ٍ ٟاٌٚ ٟال٠ش ٓخٌ١ٔٛه " ٛيٍ حٌفَِخْ رظلَ ِٓ ٞ٠حٔـٍظَح . حٓظ خع ِلّي ٍ ٟرّٔخ يس ُ ّخل حٌ٘عذ أْ ٠ظؽٍذ ٌٍٖ٘ ٟحٌّلخٌٚش ٚطُ طؼز١ظٗ ٚحٌ١خ ٍِ َِٜ ٟمخرً ىـع  4111ؤ ْ١مٛى .

ـَِخٔ ٟـزَح ٗ١ٔٛ٠ٚ َ٠خَ َ1241
وخْ ٌ٘حْ حٌفَِخٔخْ ٜٕ٠خْ ٍ... ٟ
٠ -1ظٍم ٟكىخَ ِ ِٓ َٜأرٕخل ِلّي ٍ ٟـَِخْ حٌٛال٠ش ِٓ
حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ. ٟ
 -2طٕفٌ ِ َٜوً حٌّعخ٘يحص حٌظٛ٠ ٟلعٙخ حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ. ٟ
 -3طَ٠د حٌٕمٛى رخُٓ حٌٍٔ خْ ٚطـّع حٌَ٠حثذ رخّٓٗ
ٚطًَٓ ٍِ ٌٗ َٜرع اَ٠حىحطٙخ .
 -4ال ٠ِ٠ي يى حٌـ 12 ٓ ٖ١أٌؿ ؿٕيٚ ٞال طٕٜع ٓفٓ
كَر١ش اال ربًْ حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ.ٟ
* أهَ ـَِخٔ ٟـزَح ِٓ ٗ١ٔٛ٠ٚ َ٠حٓظم ي ِ ٓ َٜحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش
ٚحٓظَّ ٟٚع ِ١ َٜزمخ ٌّعخ٘يس ٌٕيْ ٚ َ1241ـَِخَٔ1241 ٟ

ـَِخْ ِ21خَ1266 ٛ٠
وخْ .. ٍٟ ٕٚ٠
 -1أْ طىٍٚ ْٛحػش حٌعَٕ ـ ٟحوزَ أرٕخل آّخ  ً١حٌٌو. ٍٛ
٠ُ -2خىس حٌـِ٠ش حٌٕٔ٠ٛش حٌظ ٟطيـعٙخ ِ411 ِٓ َٜحٌؿ
ؿٕ١ش اٌ151 ٟحٌؿ ؿٕ١ش
٠ُ -3خىس حٌـ ٖ١اٌ 31 ٟأٌؿ ؿٕي ٞريال ِٓ  12أٌؿ .
 -4كك ِ َٜـَٟ ٟد حٌٕمٛى ٚا خل حٌَطذ حٌّئ١ش كظٝ
حٌَطزش حٌؼخٔ١ش .
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ك ًٜآّخ ٌ ٍٟ ً١مذ هي. ٞٛ٠
طّظع آّخ  ً١رزع ٞحالٓظم ي ـ ٟاىحٍس ٗج ْٛحٌز ى
حٌيحهٍ١ش ٚحٌّخٌ١ش .
أٛزق إلّٓخ  ً١حٌلك ـ ٟمي حٌّعخ٘يحص حٌوخٛش رخٌزَ٠ي
ٚحٌـّخٍن  ٍَِٚٚحألـَحى ٚحٌز٠خثع ٗٚج ْٛحٌ٠ز٢
ٌٍـخٌ١خص حألؿٕز١ش .

ـَِخٔخص ٓزظّزَ َ1212
وخٔض طٕ" ٍٟ ٚكك ِ َٜـ ٟحالٓظيحٔش ى ْٚحٌَؿٛع ٌٍٍٔ خْ
حٌعؼّخٔ. " ٟ

حٌفَِخْ حٌ٘خًِ َ1213
وخْ  "... ٍٟ ٕٚ٠كك ِ َٜـ ٟحالٓظم ي حٌظخَ ـّ١خ يح ...ىـع
حٌـِ٠ش ٌٍٍٔ خْ – يَ مي حٌّعخ٘يحص حٌٔ١خٓ١ش ِع حٌيٚي حألهَٜ
– يَ حٌظّؼ ً١حٌٔ١خٓ – ٟيَ ٕٛخ ش حٌّيٍ خص حٌلَر١ش "

ـَِخْ أؼٔ ْ َ1213
أٛيٍٖ حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٌٔ ٟظم١١ي ِِح٠خ حٌوي٠ٛ٠ش حٌظٓ ٟزك ِٕٚلٙخ
ٌٍوي ٞٛ٠آّخ  ً١رّمظ ٟ٠حٌفَِخْ حٌ٘خًِ خَ َ1213
ٍَٟٚ -1س ار غ حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ ٟرٕ ٜٙٛحٌّعخ٘يحص حٌظٟ
طٕ َِٜ ٞٛمي٘خ ِع حٌيٚي حألهَ. ٜ
 -2ال ٠ِ٠ي يى حٌـ 12 ٓ ٖ١أٌؿ ؿٕيٚ ٞلض حٌٍُٔ .
ِٕ -3ع مي لَ ٝٚؿي٠يس اال اًح وخٔض ٌظٔي٠ي حٌي ْٛ٠حٌميّ٠ش
* ٚلي ح ظَٟض حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ ٌٍ٘ ٟح حٌفَِخْ ٍ١ٚزض يَ
ٓلذ حالِظ١خُحص حٌوي٠ٛ٠ش ٚ ،وخْ ًٌه ٌ ْ١فخ ٍ ٟحٌويٞٛ٠
طٛـ١ك رً كظ ٝال طِ٠ي لٛس حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ ٟـظظع ً ِٜخٌل ُٙـٟ
ِ. َٜ

احوال المجتمع المصري
حٌّـظّع حٌّ َٜٞلزً ِـت حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ـ ٟاً حٌلىُ حٌعؼّخٟٔ

١زمش حٌلىخَ:
 -7تتلون من االتراك والبلوات الممالٌك .
 -2لانت لهم ال كزي والنفوذ .
 -3اشوا الً يلي اجتما ٌي ن ابر البات المجتمع .
١زمش حٌّلى ُ٘ ٓ١ِٛحٌّْٛ٠َٜ
 -7الزبقي الو زى تضم المشاٌخ والمكماء والتجار.
 -2الفلحون صغار الحرالٌٌن و امي الناس وٌمثكون الزبقي
المامي

 -3ظهدددر دور ط لبدددار ومتو دددزو مدددلك األراضدددً
اليرا ٌي وقدد أخددوا ٌممكدون كدً المشدارلي الدً
الحٌاة ال ٌا ٌي .
الخلصدد ادى ددقوز نظددام االحتلددار الددى تدددهور ملاندد
الصناع والتجار وظهور زبق اال ٌان مدن مدلك االراضدى
ويادت هذ الزبق ٌا ٌا واجتما ٌا .
حٌّـظّع حٌّ َٜٞرعي ػٍٛس َ1352
كممض حٌؼٍٛس حٔـخُحص ـ ٟحٌّـخي حالؿظّخ ٟ
أ -حٌم٠خل ٍ ٟحإلل خع  - :ـ ٝح١خٍ طلم١ك حٌّزيح حٌؼخٌغ ِٓ ِزخىة حٌؼٍٖٛ

 طُ اٛيحٍ لخٔ ْٛحإل ٛف حٌٍِح  ٟحألٚي ـٓ 3 ٟزظّزَ 1352د -الخِش يحٌش حؿظّخ ١ش ٌ٘ٚ - :ح ـ ٝح١خٍ طلم١ك حٌّزيأ حٌَحرع
ٓ ٠َ١ك -:
 -1ؿعً حٌظعٍِ ُ١ـخٔ. ٟ
 -2اٛيحٍ لٛحٔ ٓ١حٌظؤِٕ١خص حالؿظّخ ١ش ٚحٌّعخٗخص .
 -3طلي٠ي ٓخ خص حٌعًّ رـــ ٓ 1خ خص ١ِٛ٠خ .
 -4حٗظَحن حٌعّخي ـِ ٟـخٌْ اىحٍس حٌَ٘وخص حٌّٜخٔع حٌظ٠ ٟعٍّ ْٛـٙ١خ

 -5ا خل حٌعّخي ٔٔزش ِٓ أٍرخف حٌَ٘وخص حٌظ٠ ٟعٍّ ْٛـٙ١خ .
 -1ا خل حٌَّأس كك حالٔظوخد ٚحٌظَٗ١ق ـ ٟحٌّـخٌْ حٌٕ١خر١ش .

التصاريح
تصرغحػبضغورػ1917

حٌّـظّع حٌّ َٜٞـ ٟاً حالكظىخٍ
وخْ ٌٔ١خٓش ِلّي ٍ ٟحاللظٜخى٠ش ـ ٟحٌٍِح ش ٚحٌٕٜخ ش ٚحٌظـخٍس
أػَ٘خ ـ ٟط٘ىٚ ً١رٕخل حٌم ٞٛحالؿظّخ ١ش ـ َِٜ ٟك١غ حٔيػَص
ل ٞٛوخٔض رخٍُس ـ ٟاً حٌلىُ حٌعؼّخٔ ٟحٌّزخَٗ ٚاَٙص لٛس ؿي٠يس
حٓظفخىص ِٓ ٔشخَ ِلّي ٍ َِٚ٘ٚ ٟخطٗ ٠ٚظ٠ق ًٌه ـّ١خ - :ٍٟ٠
 -1حٌّّخٌ١ه  - :حٔظٔ ٟٙف ًُ٘ٛولىخَ ٚكً ِلٍ ُٙحَٓس ِلّي ٍٟ
ٚرع ٞحٌعٕخ َٛحٌظَو١ش .
ٍّ -2خل حألَُ٘ ّ ُٚخل حٌ٘عذ  - :ط٠خلي ٔف ًُ٘ٛربرعخى َّ
ِىََ اٌ ٟىِ١خٚ ١حٔظمخي َِوِ حٌم١خىس ِٓ حالَُ٘ حٌ ٟهَ٠ـٟ
حٌّيحٍّ حٌـي٠يس ٚح ٠خل حٌزعؼخص
 اً حالَُ٘ حٌٍّٛى ٌٍزعؼخص ٌفظَس ٍ٠ٛ١ش .-3حٌظـــــــــــــخٍ  - :طيٍ٘ٛص أكٛحٌٌ ُٙظ ز١ك حالكظىخٍ ـ ٟحٌظـخٍس
حٌيحهٍ١ش ٚحٌوخٍؿ١ش ٠ُٚخىس ى ٍٚحٌظـخٍ حالؿخٔذ ك١غ حهظفض
ٗو١ٜخص طـخٍ٠ش وزَ١س ِؼً حكّي حٌّلَٚلٟ
١ -4زمش حأل ١خْ  :اَٙص ِٓ وزخٍ ِٚظ ِ ٟ ٓٛن حالٍحِٓ ٟٟ
ِ٘خ٠ن حٌز ى ٚحٌٍّظِِٚ ٓ١لي ُحىص لٛطِٕ ٌِٕ ُٙظٜؿ حٌمَْ 13
رٔزذ طٓٛع كمٛق حٌٍّى١ش .
١ -5زمش ّخي حٌٕٜخ ش  :اَٙص ـ ٟحٌّٜخٔع حٌىزَ ٜحٌظخرعش ٌٍيٌٚش
ٚحٓظَّص حٌ ٛحثؿ و ٓٛخل ٌٍلىِٛش .
١ -6زمش حٌزـــــي : ٚاَٙص ومٛس حؿظّخ ١ش ِٔظمَس رٔزذ ِٕق
ِلّي ٍّ ٌِ ٟخث ُٙأٍحٚ ٟٟحٓعش ٌ ٔظفخع رٙخ ـ ٔ ٟخق
حالرعخى٠خص ٚطيٍ٠ـ١خ ىهً حٌزي ٚـ ٟحٌل١خس حٌّئ١ش .
حٌّـظّع حٌّ َٜٞرعي ٓم ١ٛحالكظىخٍ

وضح ازلق ٌا ي الباب المفتوو الً المجاالت االقتصادٌي
اثر كً زبٌمي القوي االجتما ٌي .
 -7تدهورت زوابف الحرف وملاني شٌوخ الزوابف
 -2تناقص دور التجدار المصدرٌٌن لح داب الولداالت
األجنبٌي .
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 -7الً اثناء الحرب المالمٌي االولً ارتبزت مصالح انجكترا
مع مصالح الحرلي الصهٌونٌي .
 -2وأصبحت برٌزانٌا م تمدة لتؤٌٌد الٌهود الً انشاء وزن
قومً القامت بــ :
 -3صدر التصرٌح كً ل ان ويٌر الخارجٌي البرٌزانً بكفور
وذلك الً شلل خزاب موج الً ربٌس الزابفي الٌهودٌي الً
برٌزانٌا الكورد  /روتشٌكد ٚحُ٘ رٕٛىٖ
 -1حلخِش  ٓ١ٚلٛٙ١ٌٍ ِٟٛى
 -2حٌلفخا ٍ ٟحٌلمٛق حٌّئ١ش ٚحٌي١ٕ٠ش ٌٍ ٛحثؿ ؼ َ١حٌٛٙ١ى٠ش

 ٌٓ -3طّْ كمٛق حٌٛٙ١ى ٚال ٟٚع ُٙحٌٔ١خٓ ٟحٌٌٞ
٠ظّظع ْٛرٗ ـ ٟحٍٚرخ حٚحِ ٞىخْ حهَ .

حُ٘ ِخ ٛ٠ؿٗ حٌ ٚ ٟي رٍفٔ ِٓ ٍٛمي:
اوجهػاضظػدػضتصرغحػبضغورػػ.
 -7نص التصرٌح كً إنشاء وزن لكٌهود الً الك زٌن ومن
ثم لٌ ت لل الك زٌن وزنا قومٌا لكصهٌونٌٌن .
 -2لم ٌشر التصرٌح إلً رب الك زٌن صراحي وهذا ممنا
ان ٌتجاهل وجود المرب وٌمتبرهم مجرد زوابف غٌر ٌهودٌي
وهذا ٌخالف الواقع  ،اللان االنجكٌي ٌضمرون منذ البداٌي
ا تبماد حقٌقي قابمي حٌنذاك وهً ط رب الك زٌن .
 -3برٌزانٌا منحت اقكٌما ال تمكل إلً زابفي التمكل دون
ا تشارة المرب أصحاب الك زٌن الحقٌقٌٌن الذٌن ٌشلكون
االغكبٌي المزكقي ل لان ولان تمداد الك زٌن  7874ام
منهم  446الف من المرب و  65الف ن مي من الٌهود أي
حوالً  %4من تمداد ال لان وهو ما ٌمرف بـ ط و د من ال
ٌمكك لمن ال ٌ تحق .

 ٔ ٜٙٛط٠َٜق  22ـزَح1322 َ٠-1حٌؽخل حٌلّخ٠ش حٌزَ ٠خٔ١ش ٍٚ َِٜ ٝحال ظَحؾ رّ َٜىٌٚش
ِٔظمٍش ًحص ٓ١خىس ِع
ٚؿٛى طلفشخص حٍرعش ٘-: ٝ
أ -كك رَ ٠خٔ١خ ـ ٝكّخ٠ش ِٛح ٛطٙخ ىحهً ٌِ ( َٜظزََ٠
ٚؿٛى ؿٙ٘١خ
د -كك رَ ٠خٔ١خ ـ ٝحٌيـخع ٓ ٌِ ( َٜظزَ َ٠يَ طىٓ٠ٛ
ؿَِٜٜ ٖ١
ؽ -كك رَ ٠خٔ١خ ـ ٝكّخ٠ش حٌّٜخٌق حالؿٕز١ش ٚحاللٍ١خص(ٌظزََ٠
طيهٍٙخ ـٗ ٝجَِٜ ْٛ
ى -كمٙخ ـ ٝحٌظَٜؾ ـ ٝحٌٔٛىحْ
 حٌٍٔز١خص ٠ ٌُ -1لمك ٌٍّ ٓ١٠َٜحِخٔ ُٙ١ـ ٟحالٓظم ي حٌىخًٍِ -2ـ ٞحٌ٘عذ حٌظ٠َٜق رٔزذ حٌظلفشخص حالٍرعش حٌظ ٟؿعٍض
ٌ٘ح حالٓظم ي حٓظم ال ٠ٍٛٛخ .
حال٠ـخر١خص  -1 :أ  ٌَّٜ ٟكك حطوخً حٌيٓظٔ ٍٛشخِخ ٌٍلىُ
ٍ -2ـع ٌمذ كخوُ ِ َٜحٌٍِ ٟه ـخٛزق حكّي ـئحى ٍِىخ ـٟ
ِخٍّ 1322
 -3كٍٜض ِ ٍٟ َٜحٌيٓظ ٍٛريح٠ش حٌلمزش حٌٍ١زَحٌ١ش

تصريح صمويل هور 5391

 -2اصدرت انجلترا تصريح ايدن الثانى في فبراير  5399م
قال الٌ " إن حكومة صاحب الجاللة تؤيد كل حركة يقوم بها العرب
لتقوية الوحدة  ،ومن الطبيعي ان الخطوة األولي لتحقيق الوحدة
يجب أن تأتي من العرب أنفسهم ".

ظتائجهػطوشفػاضطربػطنػتصرغحػاغدنػاضثاظيػػ.ػ
ا تجابت مصر و قامت بد وة الحلومات المربٌي إلً
إجراء مباحثات ومشاورات الً موضوع الوحدة وظهر
ذلك الً خزاب مصزفى النحاس باشا أمام مجكس الشٌوخ
المصري الذى قال الٌ " انه معنى منذ قديم باحوال االمه
العربيه " الً مارس 7843م .

المذكرات
المذكرة المشتركة االولي يناير 5882م
اضطذصرةػاضطذترصظػاالوضيػ7ػغظاغرػ7442م ػػ

 -7توتر الموقف الدولً باحتلل اٌزالٌا الحبشي 7835
 -2ظهور بوادر الحرب المالمٌي الثانٌي الؤراد حيب الوالد
إجراء مفاوضات مع برٌزانٌا بشؤن التحفظات االربمي -3
 -3تهرب بتصرٌح صموٌل هوربان برٌزانٌا تفضل

التمامل مع مصر بحرٌي دون قٌود .
ظتائجػتصرغحػصطوغلػعورػ
 -4اشتمكت البلد بالثورة واخذت تموج بالمظاهرات
 -5تمزكت و ابل المواصىلت
 -2تلونت جبهي وزنٌي إل ادة د تور  7823م و قد
المماهدة
 -3أثمرت هذ الجهود الً جمل برٌزانٌا تؤمر المكك
الإاد بإ ادة د تور 7823
 -6واالقت كً الدخول الً مفاوضات مع مصر لمقد
مماهدة بشرز أن تلون المفاوضات مع جمٌع
األحياب

تصريح مستر ايدن االول 5395م
 -7أصدرت انجكترا تصرٌح اٌدن االول الً ماٌو  7847م

ومما جاء الً هذا التصرٌح " أن كثيرين من مفكري العرب يرجون
للشعوب العربية درجة من الوحدة وبريطانيامن ناحيتها ستؤيد اية
خطة تلقي من العرب موافقة عامة "

ظتائجهػطوشفػاضطربػطنػاضتصرغحػاالولػ
أبدي المرب التورا أنحو هذا التوجٌ البرٌزانً اي لم
ٌتحمس المرب لتصرٌح اٌدن ألنهم رالوا أن هدال خدمي
مصالح برٌزانٌا أثناء الحرب .
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ظروف ار الها -:

رأت إنجكترا والرن ا الً تشلٌل مجكس النواب ما ٌمثل خزورة
كً مصالحها
-7ألن قٌام نظام برلمانً وف ٌجمل من التددخل األجنبدً أمدر
صددددددددددمبا ن كددددددددددً حددددددددددٌن أن نظددددددددددام الحلددددددددددم المزكددددددددددق
الم تبد ٌ هل أمور التدخل .
لذلك أر كت الدولتان مذلرة مشترلي الً ٌنداٌر 7442م تدوحً
لكماتها :
 -7اال دتٌاء مدن قٌدام نظددام برلمدانً بمصدر  -2ا ددتمدادها
لكتدخل لحماٌي رش الخدٌوي توالٌق .
ال ر ؟

نتابج المذلرة المشترلي االولً
 -7احتج شرٌف باشا ر مٌا كً المذلرة
 -2غضب الضباز من لهجي المذلرة وا تقدوا أنها موج إلٌهم .

 -3ندما لم تتملن الددولتان مدن إلغداء مجكدس الندواب  ،زكبتدا
دم مناقشي المجكس لكمٌيانٌي واقرارها .
 -4دددر شدددرٌف كدددً مجكدددس الندددواب تؤجٌدددل النظدددر الدددً
المٌيانٌدددددي حتدددددى ٌفدددددوت الرصدددددي التددددددخل الم دددددلري كدددددً
انجكترا والرن ا .
 -5تم ك المرابٌٌن بحق المجكس الدً إقدرار المٌيانٌدي با تبدار
ذلك حق من حقوق األمي .
 -6موقف شرٌف باشا  - :امام اصرار الزدرالٌن كدً مدوقفهم
بالن بي لمناقشي المٌيانٌي قدم شرٌف باشا ا تقالت وتم تمٌدٌن
البارودي .
بدا لكمرابٌٌن ان شرٌف باشا ٌممدل كدً اقصدابهم مدن المٌددان
لم لرٌٌن البدأوا الً اقصاب ن ربا ي الويارة وتولٌدي واحدد
منهم .

المذكرة المشتركة الثانية مايو 5882

اللجنة العربية العليا 5391م

ظروف ار الها -:

ن ددب إلددً المددرابٌٌن أنهددم ٌ ددمون إلددً دديل الخدددٌوي توالٌددق
وتمٌٌن األمٌر حكٌم وأدي ذلدك إلدً شدمور القنصدلن أن الحالدي
تنددذر بددالثورة وبخكددع الخدددٌوي وبندداء كددً تقددارٌر القنصددكٌٌن
أر دددكت إنجكتدددرا والرن دددا قزمدددا ن مدددن األ دددزول الحربدددً أمدددام
الشدددوازا المصدددرٌي بحجدددي حماٌدددي مصدددالح ر اٌاهدددا إذا مدددا
تمرضوا لكخزر ب بب األيمي القابمي .
محتواها  :أ -زالبت إنجكترا والرن ا الً المذلرة المشدترلي الدً
 78ماٌو 7442م
* ا تقالي ويارة البارودي .
* خروج رابً من مصر .
ب -لددان تقدددٌم الزكددب لكمددرابٌٌن قددد تددم بشددلل ودي بوا ددزي
كزان باشا ربٌس مجكس النواب .
ج -القد محمد كزان باشا ثقدي ي مداء الثدورة ولقبدو بالخدابن
ألن قدم المذلرة المشترلي إلً الضباز.

النتابج -:

 -7رالددد البدددارودي اال دددتقالي ويادت المدددذلرة مدددن تما دددك
المرابٌٌن حٌث أق م الجمٌع ٌمٌن الدالاع ن مصر
والوالء لكثورة وقام الشٌخ محمد بد بتحكٌف الضباز الٌمٌن
 -2قبل الخدٌوي توالٌق مذلرة الدولتٌن الؤدي ذلك إلً...
 -ا تقالي البارودي احتجاجا ن كى موقف الخدٌوطماٌو . 7442

 شلل الخدٌوي توالٌق الويارة بربا ت و ظل رابً ويٌدرانلكحربٌي حٌث لم ٌ تزع التخكص من .

اللجان والبعثات
بعثة كيف 5881م
تحت ضغز الددابنٌن ا دتقدم إ دما ٌل بمثدي لٌدف مدن برٌزانٌدا
لكمماوني الً حل األيمي المالٌي ،الؤر دكت الرن دا طبمثدي الم دٌو
الٌٌ حتى ال تنفرد إنجكترا باألمر.

لجنة التحقيق 5888م
بناء كً اقتراو الرقٌبان وأ ضاء صدندوق الددٌن،
 -7تشلكت ن
لكتحقق من ابواب المجي الً اإلٌرادات المصرٌي وا باب .
 -2أصددددددر إ دددددما ٌل مر دددددوما طمدددددارس  7414بتممدددددٌم
اختصاصدددات الكجندددي وجمكددد شدددامل لحالدددي الحلومٌدددي المالٌدددي
بجمٌع ناصرها إٌرادات و مصروالات .
 -3الددر المر ددوم كددً ويراء الحلومددي والمددوظفٌن إ زدداء
الكجني جمٌع البٌانات المزكوبي رأ ا .

لجنة ملنر
ار كتها انجكترا لتقصً ا باب الثورة الً مصر والتفاو مدع
المصرٌٌن واقنا هم بالحماٌي البرٌزانٌي الدً وقدت لدان الدي ٌم
دددمد يغكدددول خدددارج الدددبلد ٌتحددددث با دددم القضدددٌي المصدددرٌي
وحاولددت الكجنددي نفددً صددفي التولٌددل ددن ددمد وللددن مقازمددي
الشدددمب لكجندددي ادي الدددً الشدددل مهمتهدددا وتؤلدددد للنجكٌدددي انددد
التفاو اال مع مد .
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اال باب
 -7يادت الهجرة إلً الك زٌن بتشجٌع من انجكترا ب بب
اضزهاد هتكر لكٌهود الً ألمانٌا ولانت الك زٌن هً المفضكي
لدي الٌهود االلمان
 -2ا دت الحلومي االنجكٌيٌي والولالي الٌهودٌي المهاجرٌن
الٌهود لٌ تقروا الً الك زٌن .
 -3ألد البرلمان االنجكٌيي أن تمكٌك الك زٌن لكٌهود هو
ٌا ي انجكٌيٌي را خي طثابتي .
الؤدت تكك التزورات الً تشلٌل الكجني المربٌي المكٌا
وقدم الي ماء المرب مذلرة  25نوالمبر  7835م الٌها دة
مزالب تتمثل الً -:
 -7تشلٌل حلومي نٌابٌي الً الك زٌن .
-2إٌقاف الهجرة الٌهودٌي إلً الك زٌن واء الشر ٌي او
غٌر الشر ٌي .
-3إصدار بزاقي شخصٌي لموازنً الك زٌن حتى ال ٌد ٌها
من لٌس ل حق الٌها .
-4منع انتقال األراضً المربٌي الً الك زٌن إلً الٌهود
وإصدار قانون األالدني الخم ي كً ن ق قانون مماثل صدر
الً مصر ٌبقٌها بمٌدا ن النياع او المصادرة الً لل االحوال

لجنة بيل  5398م
أر كت انجكترا لجني بٌل ام  7831بمد قٌام ثورة الك زٌن
لتهدبي الشمب الفك زٌنً بمدما ار كت انجكترا لمكوك
ال مودٌي والمراق واالردن القناع الشمب الفك زٌنً حتً
ٌقبل التباحث مع لجني بٌل
 انحايت الكجني الً الٌهود حٌث أصدرت أول مشروع لتق ٌمالك زٌن إلً دولتان دولي ربٌي ودولي ٌهودٌي .
النتابج :
 -7واالق الٌهود كً التق ٌم كً ا تبار ان ٌمزٌهم الرصي
الممل بلل حرٌي كً ار تابمي لهم تبمٌي مباشرة لتلون
نواة لدولي ا رابٌل .
 -2رال المرب قرار لجني بٌل كً ا تبار ان أي اقتزاع
ألٌي بقمي من الك زٌن ٌمد دوانا كً حقوق الشمب
الفك زٌنً كً أرض  ،خاصي ان ما خصص لكٌهود اح ن
ما الً الك زٌن من ار وهلذا تحول الكجا الٌهودي الً
مالك ل ر والفك زٌنً محروما ن ومزرودا منها .
 -3اد المرب لكثورة الم كحي النظمت انجكترا مإتمر المابدة
الم تدٌرة ام 7838بهدف جمع الزرالٌن المربً
والصهٌونً لكتوصل الً حل مقبول  ،للن الشل  ،الؤصدرت
انجكترا اللتاب األبٌ 7838

اضضجظظػاإلظجضغزغظػاألطرغصغظػظوسطبر1946ػػ
ظروفػتصوغظؼاػ -:أن المنظمات الٌهودٌي قامت بممكٌات
إرهابٌي لكضغز كً الحلومي االنجكٌيٌي قامت باالتً...ػ
 -7اغتٌال الكورد موٌن ويٌر التموٌن االنجكٌيي .
 -2ن ف الندق المكك داود الً القدس بما الٌ من نيالء الً
ٌولٌو 7846

اضظتائجػ -:اضطرار اجنلرتا ال شراك الوالٌات المتحدة الً حل
المشلكي الفك زٌنٌي لذلك تلونت الكجني االنجكٌيي األمرٌلٌي

ؿخلص لَحٍحص حٌٍـٕش حالٔـٍ٠ِ١ش حألَِ٠ى١ش ـٛ ٟخٌق
حٌٛٙ١ى ك١غ وخٔض طٕ-: ٍٟ ٚ
 -7الك زٌن تلون ٌهودٌي
 -2التح الك زٌن أمام الهجرة الٌهودٌي .
 -3حرٌي انتقال األراضً من المرب إلً الٌهود .

ما الدروس المستف ادة من ..؟
طى ٓ٠ٛحٌـ ٖ١حٌّٚ َٜٞحٔ٘خل حالٓ ٛي ـٙ ٟي ِلّي ٍٟ
 حْ ُ٠خىس لٛس حٌيٌٚش ِٓ لٛس ؿٙٗٛ١خ ٚحٓخٍٙ١١خ . ٌ٘ح ِخ حطزعٗ ِلّي ٍ ٟـٓ ٟز٠ُ ً١خىس طٓٛعخطٗ ٚرٕخل حٌيٌٚشحٌلي٠ؼش ِعظّيح ٍ ٟحٌزلَ٠ش حٌّ٠َٜش .

 -5طٕ٠ٛع حٓخٌ١ذ حٌىفخف .
 -6يَ حالّ١جٕخْ حٌِٛ ٟحلؿ حٌيٚي حٌىزَ. ٞ

 ـً٘ حٌؼٍٛس حٌعَحر١ش؟ طٕٔ١ك حٌّٛحلؿ حٌ١ٕ١ٛش ٚٚكيس حألِش. يَ حٌؼمش ـٛ ٚ ٟى حألؿخٔذ .ٚكيس حٌٙيؾ ِٓ حٌؼٍٛس ٌِٕ حٌزيح٠ش  ٚيَ طعيٍٗ٠حٌظوٍ ِٓ ٚحٌعٕخ َٛحالِٔٙحِ١ش.ح ي حٌـ ٖ١ح يحىح ؿ١ي لزً ريح٠ش حٌلَدوفخف ِ ٜف ٟوخًِ
1ـ حٌّ ْٛ٠َٜال ٠مزٍ ْٛحٌشٍُ ٚحالكظ ي
2ـ حٌ٘عٛد ٌٓ طٕخي كمٛلٙخ اال رخال ظّخى ٍٔ ٟفٔٙخ
3ـ حٌظعٍ ٛ٘ ُ١أٓخّ طميَ حٌ٘عٛد
4ـ ٌٕ٘ ْ١خن ٛيحلش ِع حٌيٚي حٌىزَ ٞألْ ِٜخٌلٙخ ـٛق وً ح ظزخٍ

5ـ حٌعِّ٠ش  ٚيَ حٌ١ؤّ (ال ٠ؤّ ِع حٌل١خس ٚال ك١خس ِع حٌ١ؤّ
ِٛلؿ ـَٔٔخ ِٓ ِ ٜف ٟوخًِ رعي مي حالطفخق حٌٛىِ ٞع
حٔـٍظَح 1314

 حٔ١ٙخٍ حٌٛكيس حٌعَر١ش رعي طٔ٠ٛش ٌٕيْ .. َ1241؟* وخْ حألـٌّ ً٠لّي ٍ ٟأْ ٠لمك حٌٛكيس ر ٓ١حٌعَد ٓ ٠َ١ك
حإللٕخع  ْ١ٌٚحٌمٛس .
ٌُ َ٠ح ِ ٟلّي ٍ ٟحٌشَٚؾ حٌوخٛش رىً ىٌٚش ِٓ حٌيٚي حٌظٟ
ـظلٙخ .
* وخْ حألـ ً٠أْ ٠ظفخُ٘ ِلّي ٍِ ٟع حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ ٟريال ِٓ حٌعيحل .

* حٌعًّ ٍٍ ٟـع ِٔظ ٞٛحٌ٘عٛد كظ ٝطٔظ ١ع ِٛحؿٙش حأله خٍ
حٌوخٍؿ١ش .
* يَ حالّ١جٕخْ ِٓ ِٛحلؿ حٌيٚي حٌىزَ ٜألٔٙخ طظّ ِ١ىحثّخ رخٌويحع
ٚال طّٔق رظفٛق ٔف ًٛىٌٚش حهَ ٞى ْٚحالكظفخا رّٜخٌلٙخ حٌ٘و١ٜش .

ٓ١خٓش ِلّي ٍ ٟحٌظعٍ١ّ١ش ؟
أًٍٓ ِلّي ٍ ٟحٌزعؼخص حٌ ٟحٔـٍظَح ٚـَٔٔخ ٚح ٠خٌ١خ ٚحٌّٕٔخٌيٍحٓش حٌعٍ َٛحٌعٔىَ٠ش ٚحٌّ كش ٚرٕخل حٌٔفٓ ٚىٍحٓش حٌمخْٔٛ
ٚ -حٔ٘ؤ ِيحٍّ حٌلَر١ش ٚحٌ ذ ٚحٌّٕٙيٓوخٔشٚ -حٔ٘ؤ ِلّي ٍ ٟىٛ٠حْ حٌّيحٍّ وؤٚي ُٚحٍس ٌٍظَر١ش ٚحٌظعٍ. ُ١

ٍرِ ٢لّي ٍ ٟحٌظعٍ ُ١رخٌـ ٖ١؟
 ٠ـذ أال َ٠طز ٢حٌظعٍ ُ١رٔ١خٓخص ِظؽَ١س الري حْ ٠ى ْٛحٌٙيؾ حالٓخٓ ِٓ ٟحٌظعٍ ُ١طَل١ش حٌّـظّع ٚطميِٗٚرٕخل حالٔٔخْ حٌٌ٠ ٞلمك حٌظميَ .

ٓ١خٓش ِلّي ٍ ٟحاللظٜخى٠ش ؟
 -1وخٔض حالكٛحي حاللظٜخى٠ش ِظيٍ٘ٛس ٕي طِ ٌٟٛلّي ٍ ٟكىُ َِٜ

ٟٚ -2ع ِلّي ٍٔ ٟشخَ حالكظىخٍ حٌٌ٠ ٞعظّي ٍ ٟل١خَ حٌيٌٚش
رظلي٠ي ٔٛع حالٔظخؽ حٌٍِح ٚ ٟحٌٕٜخ ٚ ٟطلي٠ي ٓعَ حٌز١ع ٚحٌَ٘حل
 -3حىٌ٘ ٞح حٌٕشخَ حٌ ٟطميَ حٌٍِح ش ٚحٌٕٜخ ش ٚحٌظـخٍس ٌٚىٓ ٌُ
ٔ٠ظفي حٌف ف ٚحٌٜخٔع ٚحٌظخؿَ ِٕٗ .
 -4ط ز١ك حالكظىخٍ ٌُ ٘٠عَ حٌّ ْٛ٠َٜرؼّخٍ حٌٕ٠ٙش حاللظٜخى٠ش
ٚطميَ حٌٍِح ش ٚحٌٕٜخ ش .
 5ال حكي ٕ٠ىَ ؿٛٙى ِلّي ٌٍ ٟظَل١ش حاللظٜخى حٌٌّٚ َٜٞىٕٗٚؿٗ ٔخطؾ حٌظميَ ٌزٕخل ىٌٚش وزَ ٞى ْٚحْ ٠لَ ٍٟ ٙحْ ٘٠عَ
حٌّٛح ٓ١حٌّ َٜٞرؼّخٍ حٌٕ٠ٙش حاللظٜخى٠ش .
٠ -6ـذ حْ ٘٠عَ حٌّٛح ٓ١حٌّ َٜٞرؼّخٍ حٌٕ٠ٙش حاللظٜخى٠ش حٌظٟ
ٗخٍن ـ ٟرٕخثٙخ .

 وفخف حٌ٘عذ حٌّ َٜٞحػٕخل ػٍٛس َ1313 -1حٌٛكيس حٌ١ٕ١ٛش ر ٓ١حٌٍّّٔٚ ٓ١حٌّٔ١ل ٓ١حٓخّ لٛس ِ. َٜ
 -2حٌَّحل َٗ٠ه حٌَؿً ـ ٟرٕخل حٌّـظّع ٚحٌَل ٟرٗ .
 -3حٌظلخٌؿ ر١ ٓ١زمخص حٌ٘عذ  ٍَٟٞٚهخٛش حػٕخل حالُِخص .
 -4يَ حٌٔىٛص ٍ ٟحٌشٍُ ٚحٌّ خٌزش رلمٛلٕخ .
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 يَ حٌؼمش ـ ٟحالؿخٔذ  ٚيَ حال ظّخى ٍُٙ١ -حال ظّخى ٍ ٟحٌم ٞٛحٌ١ٕ١ٛش ـ ٟطلم١ك حالٓظم ي .

حٌٔ١خٓش حٌّخٌ١ش ٌٍوي ٛ٠حّٓخ  ً١؟
 يَ حٌظٓٛع ـ ٟحالٓظيحٔش ِٓ حٌيٚي حالٍٚر١ش . حْ طى ْٛحالٓظيحٔش اللخِش َِ٘ ٚخص حٔظخؿ١ش . ِٓ -حالـ ً٠حال ظّخى ٍ ٟحٌّٛحٍى حٌّلٍ١ش رميٍ حٌّٔظ خع .

ِٛلؿ حٌَ٘٠ؿ كٔ ٓ١ـ ٟحٌظعخِ ْٚع رَ ٠خٔ١خ
 -1حطوٌ حٌَ٘٠ؿ كِٔٛ ٓ١لؿ هخ١ت رخٍطّخثٗ ـ ٟحك٠خْ ىٌٚش
حٓظعّخٍ٠ش ال ػمش ـٙ١خ ٚالٛ ٚى ٌٙخ .
 -2حٌيٚي حالٓظعّخٍ٠ش حٌؽَر١ش الطمُٔٚ ُ١خ حال ٌّٜخٌلٙخ ـم٢
 -3يَ حٌظعخِ ْٚع ح ٞىٌٚش حؿٕز١ش حٓظعّخٍ٠ش

ِّ٘٠ش كَد ـٍٔ  1342 ٓ١؟
*حالٓظعيحى ٌٍلَد
*ٟٚع ه ش ٔخؿلش
*طى ٓ٠ٛحطفخل١ش ىـخع َر١ش ِ٘ظَوش
*حٌظيٍ٠ذ ٍ ٝأكيع ٓٚخثً حٌلَد حٌلي٠ؼش

ِخحٌيٍ ّٚحٌّٔظفخىس كَ د حوظٛرَ 1313
 -1وخٔض ٔم ش طلٛي ـِٔ ٟخٍ حٌَٜحع حٌعَر ٟحإلَٓحثٍٟ١
 -2ل٠ض ٍ ٟأْٓ حٌعم١يس حٌمظخٌ١ش ٌٍـ ٖ١حإلَٓحثٍٟ١
 -3ػزض أْ حٌّٛحٔع حٌيـخ ١ش ٓٛحل وخٔض ١ز١ع١ش إٔٛ ٚخ ١ش ال ّ٠ىٓ
أْ طمؿ أِخَ حٌـ ٕٛ١حٌلي٠ؼش حٌظٌ ٟيٙ٠خ حٌعِّ٠ش ٚحإلٍحىس .
 -4كَد أوظٛرَ لٍزض ِٛحُ ٓ١٠حٌمٛس ـ ٟحٌَ٘ق حأل٢ٓٚ
 -5ا ٍٛٙوفخلس حٌّمخطً حٌعَرٚ ٟحٍطفخع ِٔظٛحٖ -:
 -6حػزض حٌيـخع حٌـ ٞٛحٌّ َٜٞـعخٌ١ش وزَ١س ـ ٟحٌلي ِٓ حٌظفٛق
حٌـ ٞٛحإلَٓحثٍٟ١
( 1طلم١ك ِزيأ حٌل٘ي أى ٞأٌ ٟـخف حٌَ٠رش حٌـ٠ٛش
 ِٓ 2حٌٕظخثؾ حإلٓظَحط١ـ١ش ٌٍلَد أٙخل كخٌش حٌ ٍُٓ ٚحٌ كَد
( 3أاَٙص أّ٘١ش حٌظ٠خِٓ حٌعَر ٟـِٛ ٟحؿٙش حٌو َ حإلَٓحثٍٟ١
( 11حٓظويحَ حٌزظَٚي ؤ ف ـ ٟكَد أوظٛرَ ك١غ -:
ٍ ٟحٌّٔظ ٞٛحاللظٜخى ٞك١غ حطوٌص حٌيٚي حٌعَر١ش لَحٍ رظوفٞ١
حإلٔظخؽ ػُ أهٌص لَحٍ رّٕع طٜي َ٠حٌزظَٚي ٓ حٌيٚي حٌظ ٟطٔخ ي
آَحثٚ ً١وخْ ًٌه ٌٗ يس ٔظخثؾ طظّؼً ـٟ
 حػَ حٌزظَٚي ٍ ٟؼَد أٍٚرخ ٚحٌ١خرخْ ِّخ ؿعٍٙخ ط٠ؽ ٢ر٘يسٍ ٟحٌٛال٠خص حٌّظليس إل خىس كك حٌعَد .

ػاضطدتويػاضدغادي أصٌب حكف األزكنزدً بشدرخ لبٌدر : ك١غ وخٔض ٛيِش وزَ١س ٌٍٛال٠خص حٌّظليس حالَِ٠ى١مش ك١مغ ٍ١زمضحٌٛال٠مممخص حٌّظلممميس ِمممٓ ىٚي كٍمممؿ حأل ٍٕ١ممم ٟأْ ٠مممميِٛح طٔممم ١ٙص
حٌٙزٚ ١ٛحٌظمِٚى رمخٌٛلٛى ـم ِ ٟخٍحطٙمخ ٚلٛح مي٘خ حٌـ٠ٛمش ٚطّىٕٙ١مخ
ِٓ حلخِش حٌـَٔ حٌـ ٞٛحٌ ٌٕ ً٠ٛمً حالِميحىحص ٚحالٓمٍلش ٚحٌمٌهخثَ
ِمممٓ حٌمٛح مممي حٌـ٠ٛمممش حالَِ٠ى١مممش حٌممم ٟحٓمممَحثٌ ، ً١ىمممٓ ىٚي حٌلٍمممؿ
ح ظممٌٍص ِممٓ مميَ حِىخٔخطٙممخ طمممي٘ ُ٠ممٌٖ حٌظٔمم ١ٙص ٍٚـ٠ممض رعممٞ
حٌمميٚي ٍـ٠ممخ رخطممخ ٛممَ٠لخ كَٛممخ ٍمم ٟمميَ حػممخٍس حٌعممَد ٟممي٘خ ،
ٚه٘١ش ٍـم ٞحِميحى٘خ رمخٌزظَٚي ِمٓ ؿٙمش ٚإلّ٠مخْ ِعشّٙمخ رعيحٌمش
ل١٠ش حٌعَد ِٓ ؿٙش حهَ. ٞ
( 11أىص كَد أوظٛرَ  1313اٌ٠ُ ٟخىس ٌِش آَحث ً١ى١ٌٚخ ك١غ
لخِض  22ىٌٚش حـَ٠م١ش رم ع لخطٙخ ِع آَحثٌ٘ ً١ح رخإلٟخـش اٌٟ
 2ىٚي أهَ ٞحـَ٠م١ش وخٔض لي ل عض لظٙخ ِع آَحث ً١رعي

.

ِخًح ٠ليع حًح:
 ٌُ طمُ حٌؼٍٛس حٌفَٔٔ١ش .َ 1132 ٌُ ٠ظيٍد حأل ١خْ ٍ ٝكىُ حٌ٘ٚ ٍٜٛحٌظ  ٍٛالهظ١خٍحٌلخوُ ِلّي ٍ.ٝ
 ٌُ -طٍفض ٔشَ أـٍظَح ألّ٘١ش ِٛلع ِ َٜحٌـؽَحـ. ٟ

 ٌّخ ـمي يى وز ِٓ َ١ؿٕٛىٖ . طلمك حطفخق حٌعَ ٖ٠ر ٓ١وٍ١زَ ٚحٌعؼّخٔ ٓ١١خَ . َ1211 خىص ِٚ َٜال٠ش ؼّخٔ١ش . هَؽ حٌفَٔٔٔ ٍٟ َِٜ ِٓ ْٛ١فمش حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش .1211 ٌُ ٙ٠خؿُ حٌفَٔٔ ْٛ١حٌمٛحص حٌعؼّخٔ١ش حٌظ ٟحٔٔلزض حٌ ٟحٌ٘خَىهٛي حٌـ ٖ١حٌعؼّخٔ ٟحٌَِٜ ٟ ٌّخ ؼ َ١وٍ١زَ ٓ١خٓظٗ ٚلٍَ حٌزمخل . ٌّخ حٔظ ِٙحٌّ ٓ١٠َٜحٌفَٛش ٚلخِٛح رؼٍٛس حٌمخَ٘س حٌؼخٔ١ش ٟي حٌفَٔٔٓ١١– ٌُ ٕ٘٠ؤ ٔخرٍ ْٛ١حٌيٚحٓ٠ٚ
 ٌّخ اَٙص حٌِ خِش حٌ٘عز١ش ٚحطٔعض هزَحطٙخ رخٌيهٛي ـٟطـخٍد حٌلىُ حٌّوظٍفش
 ٌّخ حطٔعض ِعخٍؾ حٌّٓ١٠َٜ ٌُ ٠ظُ ح٠مخا حٌ ٟ ٛحٌٔ١خٕٓ ٟي حٌّٓ١٠َٜ ٌُ ٠ظٕزٗ حٌّ ٓ١٠َٜحٌ ٟـىَس حٌّ٘خٍوش ـ ٟحٌلىُ ريال ِٓحٌلىُ حٌعؼّخٔ ٟحٌّٔظزي .
 ٌّخ طُ طعِ ٓ١١لّي ٍ ٟربٍحىس حٌ٘عز١ش طُ طٕف ٌ١حٌَّ٘ٚع حٌعش ُ١ـ. َِٜ ٝ طّض حٌّٔخٚحس ر ٓ١حٌّ ٓ١٠َٜـّ١خ ٠ئىَٟ ِٓ ٗٔٚحثذ طُ كَِخْ حٌٍّظِِِّ ِٓ ٓ١خٍٓش ٗج ْٛحٌم٠خل ٚحالىحٍس -طُ حٌؽخل وخـش حٌَ٠حثذ حٌظ ٟحرظىَ٘خ حٌٍّظِِِ ْٛؼً حٌّٚ َٞ١حٌزَحٟٔ

ٌّ -خ هَؿض ٌِِ ِٓ َٜظٙخ ٚحطٍٜض رخٌل٠خٍس حألٍٚر١ش حٌلي٠ؼش.

 ٌُ ٠ىٓ حٌظٕخـْ ر ٓ١أـٍظَح ٚـَٔٔخ.ح٠يص حٌيٚي حالٍٚر١ش حٌؼٍٛس حٌفَٔٔ١ش َ1232

 ٌّخ ؿخلص حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش . ٌّخ ريأ ٍِٛن حٍٚرخ ـ ٟحٌظلخٌؿ ٟي٘خ . ٌّخ كخٌٚض حٌيٚي حالٍٚر١ش حٌم٠خل ٍ ٟحٌؼٍٛس حٌفَٔٔ١ش ٌّخ كخٚي ٍِٛن حٍٚرخ ِٕع طَٔد ِزخىثٙخ حٌ ٟر ىُ٘ . ٌّخ كخٍرض حٌيٚي حالٍٚر١ش ـَٔٔخ ٚطٓٛعض كيٚى ـَٔٔخ. ـَ ِلّي وَ ِٓ ُ٠ح٠ي ٞحٌفَٔٔ ٓ١١حٌ ٟر ى حٌ٘خَ الٓظ خع حالٓظَّحٍ ـِ ٟمخِٚش حٌفَٔٔٓ١١ ٌىخْ حا َٙرٔخٌش ٗٚـخ ش حهَ ٞـٓ ٟز ً١كّخ٠ش ِ. َٜ الٓظ خع حالـ ص ِٓ حال يحَ .ٌٔ ٛـق ِلّي وَ ُ٠ـّ٠ِ٘ ٝش ٔخرٍ ْٛ١رٔٛخرَص ـ ٝحالٓىٕيٍ٠ش
1132
ٌُ ٠لظً ٔخرٍ ْٛ١رٔٛخرَص حالٓىٕيٍ٠ش
ٌُ ٠مظً ِلّي وَُ٠
ٌُ ٠لظً حٌفََِٜٔٔ ْٛ١
اً حٌّّخٌ١ه ُ٘ كىخَ َِٜ
ٌُ طفىَ حٔـٍظَح ـ ٝحكظ ي َِٜ
ٌُ طعَؾ ِ١ٗ َٜجخ ٓ حٌٕ٠ٙش ٚحٌظميَ حألٍٚٚرٝ
 حٔظ َٜحالٓ ٛي حٌفَٔٔ ٍٟ ٟحالٓ ٛي حالٔـٍ ِٞ١ـِٟٛلعش حر ٟل َ١حٌزلَ٠ش
ٌ -ظلممض حِخٌٙخ ـ ٟرٔ ٍٓ ٢خطٙخ ٍ ٟك ٝٛحٌزلَ حٌّظ٢ٓٛ

 ٌىخٔض حالِيحىحص لي ٍٛٚض حٌ ٟحٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ٚحٓظعخْرٙخ ـ ٟرٔ ٍٓ ٢خطٗ َِس حهَ. ٞ
 ٌُ ٠فىَ ٔخرٍ ْٛ١ـ ٟـَ ٝحٌَ٠حثذ ٍ ٟحٌّ. ٓ١٠َٜ حٔظٔٚ َٜـق ٔخرٍ ْٛ١ـ ٟىهٛي ىخ خَ َ 1233 ٌّخ طَن حَِ حٌلٍّش ٌىٍ١زَ الٓظ ٍٟ ٌٝٛىخ ٚحط ٍٟ ًٜرفَٔٔخ حالَ . -طوف١ؿ كٜخٍ حٔـٍظَح ٌٔٛحكً ِ. َٜ
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 طُ طلَ َ٠حٌف ف ِٓ ؿّ١ع حٌمٛ١ى حٌّخٌ١ش ٚحٌم٠خث١ش -طُ ط٘ىٌ ً١ـٕش ٌّٔق حالٍحٌّ ٟٟعَـش حٌل١خُس .

 ٔـق ٔخرٍ ْٛ١ـَٟ ٝد حٔـٍظَح ٚحٔظٙ١ٍ َٜخ ل ٝمَ ىحٍ٘خ . ٌّخ ؿخلص حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش حٌ. َِٜ ٟ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘خن طٕخـْ حٓظعّخٍ ٞر ٓ١حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ . ٌّخ ـىَص ـَٔٔخ ـ ٟطى ٓ٠ٛحِزَح٠ٍٛ١ش ـَٔٔ١ش ـ ٟحٌَ٘قطى ْٛلخ يطٙخ ِ. َٜ
ٌّ -خ ـىَص ـَٔٔخ ـ ٟطم ٞ٠ٛحالِزَح٠ٍٛ١ش حٌزَ ٠خٔ١ش ـ ٟحٌَ٘ق .

 ٌُ  ٜ٠لذ ٔخرٍ ْٛ١أػٕخل ِـت حٌلٍّش ِـّ ٛش حٌعٍّخل ـٝوخـش حٌظوٜٜخص .
 ٌىخٔض حٌلٍّش ِـَى كٍّش ٔىَ٠ش ٌٍؽِٚ ٚحالكظ ي . ٌّخ حٔ٘ؤ حٌّـّع حٌعٍّ.ٟ ٌّخ ٔـلض حٌلٍّش ـ 3 ٟأ ّخي ٍّ١ش وزَ ( ٞوظخد ٛٚؿِِ – َٜلخٌٚش ٍر ٢حٌزلَ – ٓ٠حٌعؼ ٍٟ ٍٛكـَ ٍٗ١ي
ٌّخ حٓظ خع حٌعخٌُ ٗخِز ٍْٛ١ـه ٍُِٛكـَ ٍٗ١ي .
 ٌّخ طّىٕض ِٓ ـظق حرٛحد حٌظخٍ٠ن حٌمي ٓ١٠ٌٍَّٜ ُ٠حٌميِخلٌُ ٠ظُ حوظ٘خؾ كـَ ٍٗ١ي ؟
 ٌُ ٠ظّىٓ ٗخِزٍ ِٓ ْٛ١لَحلس ٍِ ُٛحٌىظخرش حٌّ٠َٜش حٌميّ٠ش ٌُ ٠فظق حٌ َ٠ك حِخَ ىٍحٓش حٌظخٍ٠ن حٌّ َٜٞحٌمي. ُ٠ ٌُ ٕ٘٠ؤ ٔخرٍ ْٛ١حٌّـّع حٌعٍّٟ -7لما اقام مزبمي ربٌي وأخري الرن ٌي .
 -2لم تنشؤ جرٌدتٌن الرن ٌتٌن الجوانب المصرٌي ط ٌا ٌي
و المشرٌي المصرٌيط اقتصادٌي .
 -3لم ٌفلر مٌنو الً إصدار جرٌدة التنبٌ بالكغي المربٌي لنشر
األوامر و القرارات اإلدارٌي لتوضٌح أغرا الحلومي .
 -4لم ٌصبح المجمع ناالذة أزل منها المصرٌٌن كً ما ٌدور
الً أوروبا من تقدم الً المكوم
 ٌّخ ٔـلض حٌلٍّش ـ 3 ٟأ ّخي ٍّ١ش وزَ ( ٞوظخد ٛٚؿِِ – َٜلخٌٚش ٍر ٢حٌزلَ – ٓ٠حٌعؼ ٍٟ ٍٛكـَ ٍٗ١ي

ٔـلض كَوش ٍ ٟره حالٔفٜخٌ١ش ٓ حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ؟
 حٛزلض ِ َٜىٌٚش ِٔظمٍش ؼ َ١طخرعش ٌٍٍٔ خْ حٌعؼّخٔ. ٟ حِظي ٔف ًّ٘١ٌ َِٜ ًٛر ى حٌ٘خَ ٚحٌلـخُ . ٌّخ حٓظِ ٌٟٛلّي ره حرٛحٌٌ٘ذ ٍ ٟحٌٍٔ ش ٌُ ٠ليع َٛحع ر ٓ١حٌّّخٌ١ه ٍ ٟحٌلىُ ٌُ طَكً حٌمٛحص حٌزَ ٠خٔ١ش ٓ ِ َٜخَ . َ1213 ٌّخ ٠وٖ حٌّّخٌ١ه ٍِٔ ٟظمزٍ ُٙرعي ٍك ً١حالٔـٍ. ِ١ ٌُ طظـيى حٌلَد ر ٓ١حٌعؼّخٔٚ ٓ١١حٌّّخٌ١ه ـ ٟحٌٜع١ي ٌُ ٔ٠خـَ حالٌفِ ٟع حالٔـٍٍ ٌ ِ١ذ ِٔخ يس حٔـٍظَح . ٌّخ رَُص ٗو١ٜش ِلّي ٍ.ٟ ٌّخ طُ رٕخل ِ َٜحٌلي٠ؼش.ٔـلض كٍّش ـَ َ1211 ٍِ٠ـ ٝطلم١ك ح٘يحـٙخ .
ٌىخٔض  –1حكظٍض َِٜ
ٌِ -2ض ِلّي ٍٟ
 -3ط١ٌٛش ٚحٌٍِّٛ ٟوَِٜ ٍٟ ٟ
ٍ ٠ ٌُ -4ذ ـَ ٍِ٠حٌٍٜق ٚحٌـ ل ِمخرً حالـَحؽ ٓ حالَٓٞ

ٌُ ٠ظوٍِ ٚلّي ٍ ِٓ ٝحٌّّخٌ١ه ـٌِ ٝرلش حٌمٍعش
 ٌّخ حٔفَى رلىُ َِٜ ٌّخ ريأ ـ ٟرٕخل حٌمٛس حٌٌحط١ش حٌّٕشّش ـ ٟحٌٕٛحك ٟحاللظٜخى٠شٚحالىحٍ٠ش ٚحٌٔ١خٓ١ش .
 حٛزل ٛح كـَ ؼَس ـ ٟح ٛكخص ِلّي ٍ. ٟحٓظ خع ِلّي ٍ ٝحٌظؽٍذ ٍ ٝطلخٌؿ حٌيٚي حالٍٚٚر١ش ِعحٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ ٟخَ 1241؟
ٌُ طظفىه حٌَحر ش حٌعَر١ش حٌظ ٝوٙٔٛخٌُ ٠فمي حٌّ ْٛ٠َٜػَّس طعزٚ ُٙؿٙيٍُ٘رّخ طِ ٌٝٛلّي ٍِ ٝىخْ حٌٍٔ خْ ٔفٍٔٗرّخ طٓٛع ِلّي ٍ ٝحوؼَ ِٓ ًٌهٔـق ِلّي ٍ ٟـ ٟطـٕ١ي حٌٔٛىحٔ ٓ١١؟ٌٓ ٍ٠ـؤ ِلّي ٌٍ ٟظـٕ١ي حٌّٓ١٠َٜ ٌٓ ٠يهً حٌّ ٓ١٠َٜـِ ٟـخي حٌعٔىَ٠ش . ٌٓ طش َٙلٛسحٌّ ٓ١٠َٜحٌعٔىَ٠ش ـ ٟكَٚد حٌ٘خَ .أًّ٘ ِلّي ٍ ٝحٔ٘خل ِٜخٔع حالٍٓلش ٚحٌٌهَ١س .
ٌّخ حٓظؽِٕ ٟلّي ٍ ٓ ٟحٓظَ١حى حالٍٓلش ِٓ حٌوخٍؽ
ٌّخ حٓظ خع حْ ٠ى ْٛؿ ٖ١لٞٛ
الٛزلض ِ َٜطلض ٍكّش حٌيٚي حالٍٚر١ش .
ٌُ ٙ٠ظُ ِلّي ٍ ٝرخٌزلَ٠ش حٌّ٠َٜش .
 ٌّخ حٓظ خع حٌيهٛي ـ ٟحٌلَٚد حٌ٘ٛخر١ش ٚحٌٔٛ١خْ ٌّخ اَٙص حٌزلَ٠ش حٌّ٠َٜش َ1211 ٌّخ حٔ٘ؤ ِلّي ٍ ٟطَٓخٔش ـ ٟرٛالق ػُ ـ ٟحالٓىٕيٍ٠شٌٕٜخ ش حٌٔفٓ حٌلَر١ش
ٌّ -خ أٔ٘ؤ ِعٔىَح ٌظعٍ ُ١حٌزلخٍس ِٓ حٌـٕٛى حال ّخي حٌزلَ٠ش

 ٌّخ حلخَ ِٔظ٘فِٚ ٟيٍٓش رلَ٠ش ٍ ٟا َٙحكي ٞحٌٔفٓال يحى حٌ٠زخ ١حٌزلَٓ١٠
 ٌّخ حًٍٓ حٌزعؼخص ِٓ حٌ٠زخ ١حٌزلَ ٓ١٠حٌ ٟـَٔٔخٚحٔـٍظَح الطّخَ ٍ١ٍّ ُِٙٛخ ٍ ٟا َٙحٌٔفٓ حٌلَر١ش حالٍٚر١ش

ٌُ ٙ٠ظُ ِلّي ٍ ٝرفىَس حٌّـخي حٌل. ٌَّٜ ٜٛ١
 ٌّخ ِ ُٟلّي ٍ ٟحٌٔٛىحْ ٌّخ طٓٛع ـ ٟر ى حٌ٘خٌَّ-خ ٠مُ رّشخَ٘ ك٠خٍ٠ش ـ ٟحٌٔٛىحْ ٚحٌ٘خَ

ٌُ ٙ٠ظُ ِلّي ٍ ٝرفىَس حٌّـخي حٌل ِٓ ٌَّٜ ٜٛ١حٌّ٘خي .
 ٌّخ ـىَ ِلّي ٍ ٟـ ُٟ ٟحٌ٘خَ ٌّخ ١ٚي حالِٓ ٚـَ ٝحٌٕشخَ ـ ٟر ى حٌ٘خٌَُ ٠مَ ٍٓ ش حٌلىِٛش حٌَّوِ٠ش ـ ٟحٌمخَ٘س ٌُ ِٕ٠ع حٌٔ ف ِٓ حالَِحل ٌُ ٠ليع طٕ٘ ٢١ـ ٟحٌٍِح ش ٚـَٔ ٝشخَ حٌظـٕ١يٌُ ٠ل ًٜحّٓخ  ٍٝ ً١ـَِخٔ. َ1266 ٝ
ٌشً ٔشخَ ٍٚحػش حٌعَٕ ِٓ حوزَ حـَحى حَٓس ِلّي ٍٕٓ ٟخ

ٌّخ طؽٔ َ١شخَ ٍٚحػش حٌعَٕ ٌ١ى ْٛـ ٟحوزَ حٔـخي حّٓخ ً١
ٌُ ِ٠ى يى حٌـ ٖ١حٌ ٟػ ػ ٓ١حٌؿ ؿٕيٞ
ٌُ طٔظ ع َِٟ َٜد حٌٕمٛى
ٌُ ٔ٠ظ ع حٌويِٕ ٛ٠ق حٌَطذ حٌّئ١ش حٌ ٟحٌَطزش حٌؼخٔ١ش .
ٌُ ٠ل ًٜحّٓخ  ٍٝ ً١ـَِخْ . َ1261
 ٌّخ ك ًٜحّٓخ ٌ ٍٟ ً١مذ هي ٞٛ٠ريال ِٓ ٌمذ ٚحٌٟ ٌّخ طّظع حّٓخ  ً١رزع ٞحالٓظم ي ـ ٟحىحٍس ٗج ْٛحٌز ىحٌيحهٍ١ش ٚحٌّخٌ١ش
 ٌّخ طّىٓ حّٓخ  ِٓ ً١مي حٌّعخ٘يحص حٌوخٛش رخٌزَ٠يٚحٌـّخٍن  ٍَِٚٚحٌز٠خثع ٚحٌَوخد ٗٚج ْٛحٌ٠زٌٍ ٢ـخٌ١خص
حالؿٕز١ش .
ٚحـمض أـٍظَح ٚـَٔٔخ ٍ ٝط٘ىِ ً١ـٍْ حٌٕٛحد ـَِٜ ٝ
خَ 1221
<ٌُ طًَٓ أـٍظَح ٚـَٔٔخ حٌٌّوَس حٌّ٘ظَوش حأل.ٌٝٚ
<ِخ كيع ه ؾ ر ٓ١حٌعَحر٠َٗٚ ٓ١١ؿ رخٗخ كٛي ِٕخل٘ش
حٌِّ١حٔ١ش.
<ٌُ ٠ميَ َٗ٠ؿ رخٗخ حٓظمخٌظٗ ٠ ٌُٚظٛي حٌزخٍٚى ٜحٌُٛحٍس.
<ىٌ ذحرو اّجيرشا ٍصش
 اًح حٓظَّ ِلّي ٍ ٝرخٗخ ـٍ ٝـِ ٞعخ٘يس ٌٕيْ<كََ ِٓ ٚال٠ش ىخ ( ـٍٔ ٓ١
<ٌظلخٌفض حٌيٚي حألٍٚٚر١ش ٟيٖ ٔىَ٠خ.
<ٌعٌِظٗ حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ِٓ كىُ ِ. َٜ
<ٌم٠ض حٌيٚي حألٍٚٚر١ش ٍ ٝؿٚ ٗ٘١لٛحطٗ.
< حٔظٙض ىٌٚش ِلّي ٍ ٟـَِٜ ٟ
< ٌُ ٔ٠ظَّ حرٕخل ِلّي ٍ ٟـ ٟكىُ َِٜ

 ٚحـك ىٔ١ٍ٠زْ ٍٍ١ ٝذ َحر ٝرَىَ ِيهً لٕخس حٌْٔ٠َٛ 1222
<ٌشً حألٓ ٛي حإلٔـٍ ِٜ١ـ ٝحٌزلَ حٌّظ٢ٓٛ
<ٌُ ٔ٠ظ ع حإلٔـٍ ِ١ىهٛي حٌمخَ٘س.
<ٌظؤهَ حالكظ ي حإلٔـٍ.ٌَّٜ ِٜ١
– ٌُ ٠ل ًٜحّٓخ  ٍٟ ً١ـَِخْ َ 1312؟
 ٌشً كك حالٓظيحٔش ِم١ي رخٌٍٔ خْ ٌُ ٔ٠ظ ع حٌوي ٞٛ٠حؼَحق حٌز ى ـ ٟوً ٌٖ٘ حٌيْٛ٠ ٌّخ طيهٍض حٌيٚي حالٍٚر١ش ـٗ ٟج َِٜ ْٛحٌيحهٍ١ش ٌّخ طيهٍض رَ ٠خٔ١خ ٔىَ٠خ ـَِٜ ٟ ٍكزض ىٚي حٍٚرخ رٔ١خٓش ِلّي ٍ ٟحاللظٜخى٠ش ؟ -1يَ ل١خَ حٔـٍظَح رعمي ِعخ٘يس رٍ ش ٌّ١خْ ِع حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٟٔ
 -2يَ ٓمٔ ١ٛشخَ حالكظىخٍ
 – 3حُى٘خٍ حٌٍِح ش ٚحٌٕٜخ ش ٚحٌظـخٍس ٚحٌـٚ ٖ١حٌظعٍُ١

 -4يَ حطزخع ٓ١خٓش حٌزخد حٌّفظٛف أ ٞحٌلَ٠ش حاللظٜخى٠ش
 -5يَ ٚلٛؾ حٔـٍظَح ِع حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٟٔ ٟي ِلّي ٍ.ٟ
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 ٌُ طٕفٌ حٔـٍظَح ٍٛق حِ١خْ  َ1212؟ ٌُ -1طَكً حٔـٍظَح ِٓ َِٜ
 ٌُ -2طظـيى حٌلَد ر ٓ١حٌعؼّخٔٚ ٓ١١حٌّّخٌ١ه
٠ ٌُ -3ظ١ٛي َِوِ هَٔٚح رخٗخ ٚحٌعؼّخٔ ٓ١١ـ ٟكىُ َِٜ
ٔ٠ ٌُ -4خـَ ِلّي ره حالٌف ٟحٌ ٟحٔـٍظَح ٌعَ ٝل١٠ش
حٓظم ي ٍِ١ٚ َٜذ ِٔخ يس حٔـٍظَح ٌظلم١ك ًٌه .
ٌّ -5خ رَُص ٗو١ٜش ِلّي ٍٟ
ٌّ -6خ وخْ رٕخل حٌيٌٚش حٌلي٠ؼش .
٠ ٌُ -2يهً ِلّي ٍ ٟـ ٟكَد ٟي حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٟٔ
 ٌّخ ـَٟض ِعخ٘يس ٌٕيْ ِ ٍٟ 1241لّي ٍٟ ٌّخ حػخٍحص حٔظٜخٍحص ِلّي ٍ ٟكف١شش حٌيٚي حالٍٚر١ش ٌُ ٠عظزَ ِلّي ٍ ٟه َح ٍ ٟحٌظٛحُْ حٌي. ٌٟٚ ٌُ ٠ليع ٍٛق وٛطخ٘١ش ر ٓ١حٌٍٔ خْ حٌعؼّخِٔٚ ٟلّي ٍٟ ٌُ طٕٙخٍ ىٌٚش ِلّي ٍ٠ ٌُٚ ٟظُ طلي٠ي ؿٗ٘١ ٚحـك ٠ ٌُ ٚعخٍِ ٝلّي ٍَِٚ٘ ٟع لٕخس حٌْٔ٠ٛ طُ طٕف ٌ١حٌَّ٘ٚع ـٙ ٟي ِلّي ٍٟ -حهظٍفض حٌَ٘ ١ٚحٌظ ٟطُ رٙخ طٕف ٌ١حٌَّ٘ٚع ـٙ ٟي ٓع١ي رخٗخ .

 حُىحى طيهً حٌيٚي حالٍٚر١ش ـ ٟحٌٔ١خٓش حٌّ٠َٜشحٓظ خع ِلّي ٍ ٝحٌظؽٍذ ٍ ٝطلخٌؿ حٌيٚي حالٍٚٚر١ش ِع
حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ. َ1241 ٝ
– ٌُ طفَ ٝحٌيٚي حالٍٚر١ش ِعخ٘يس ٌٕيْ ٍِ ٟلّي ٍ ٟرخٗخ.
 حٓظَّص حٌيٌٚش حٌعَر١ش حٌىزَ ٞحٌظ ٟوٙٔٛخ ِلّي ٍٟ حٓظَّص حٌٕ٠ٙش حاللظٜخى٠ش ٚحٌعٔىَ٠ش ٚحٌؼمخـ١ش ٌُ ٔ٠مظ ٔشخَ حالكظىخٍ ٌّخ ٚلفض ِعخ٘يس ٌٕيْ كخث ى ْٚطى ٓ٠ٛىٌٚش ل٠ٛش رِ خِش ٌَِّٜ -خ ٚلفض طٓٛعخص ِلّي ٍ ٟطلم١مخ ٌٔ١خٓش حٌظٛحُْ حٌي. ٌٟٚ

 ٌُ طلََ ِ ِٓ َٜحٔظٜخٍحطٙخ حٌوخٍؿ١ش ٌُ طَؿع ِ َٜحٌ ٟكيٚى٘خ لزً حٌظٓٛعٌُ طعمي ِعخ٘يس رٍ ش ٌّ١خَْ1331
لم ٌ قز نظام االحتلار .
< لم تدخل اال تثمارات االجنبٌي مصر الً مجال توظٌدف
< المال واالنتاج .
< لم ٌ ود مناخ الحرٌدي االقتصدادٌي الدذي لدان الدً صدالح
االجانب الثر من المنتج المصري .

ٌُ طمع كخىػش ل َٜحٌٕ1221 ً١؟
 ٌُ ٠ظُ ح ١ق َٓحف حكّي َحرٍٚ ٟـخلٗ ٌُ ٠ظُ ِي  َ٠ُٚحٌلَر١ش ؼّخْ ٍـمٟ ٌُ ٠ظُ طع ٓ١١حٌزخٍٚىَ٠ُٚ ٞح ٌٍلَر١ش ٌّخ ٗعَ حٌعٔىَ ْٛ٠رمٛط١ٚ ُٙخٌزٛح رّ خٌذ ـج٠ٛش .ٌُ ٜ٠يٍ لَحٍ ٔمً حالِ َ١ال ٜزيحٌعخي كٍّ ٝحٌ ٝأال. َٖ١ ٜ
 ٌّخ لخِض ػٍٛس حٌعَحرٟ ٓ١١ي حالكظ ي حٌزَ ٠خٔ ٟالْ حٌٕمً٠عٕ ٟطٍِٕ ِٓ ٠طزظٗ حٌعٔىَ٠ش
 ٌّخ حؿظّع حٌ٠زخ ١حٌؼ ػش ـ ٟىحٍ حكّي َحرٚ ٟلٍَٚح طميُ٠ِ ٍذ ِي ؼّخْ ٍـم. ٟ
 ٌّخ طُ حٌمز ٍٟ ٞحٌ٠زخ ١حٌؼ ػش .ٍـ ٞحٌوي ٛ٠طٛـ١ك ِ خٌذ حٌـٚ ٖ١حألِٗ ـٓ 3 ٝزظّزَ. َ1221
 ٌُ ِ٠ى يى حٌـ ٖ١حٌ12111 ٟؿٕيٞ ٌُ طعِي ُٚحٍس ٍ٠خ. ٝ ٌُ ٘٠ىً ِـٍْ حٌٕٛحد يَ طع٠َٗ ٓ١١ؿ رخٗخ ٍثٔ١خ ٌٍُٛحٍس .ٔـلض ـَٔٔخ ـ ٝطلم١ك ح٘يحـٙخ ـِ ٝئطَّ حالٓظخٔٗ . ٌّخ حٓظ خ ض حٔـٍظَح حالٔفَحى رّ. َٜ ٌُ طلظً حٔـٍظَح ِ. َٜ ٌّخ ح ٍٕض حالكىخَ حٌعَـ١ش ـ. َِٜ ٌُٟ ٕٔ٠لذ َحرٚٚ ٟكيحص حٌـ ٖ١حٌ ٟوفَ حٌيٚحٍ
 ٌُ حلخَ َحر ٟه ٢ىـخع ػخْ ٌُ ٍ١ذ حٌويَ ِٓ ٛ٠حر ٟرخٌىؿ ٓ حالٓظعيحىحص حٌلَر١شٚحَِٖ رخٌل ٍٛ٠حٌ ٟلٍ َٜأّ حٌظ ٓ١رخالٓىٕيٍ٠ش
 ٌُ ٚؿٗ َحر ٟحٌ ٟحٌوي ٛ٠طّٙش حٌو١خٔش حٌعشّٟ ٌّخ ط٘ىً ِـٍْ َـ ٟالىحٍس ٗج ْٛحٌز ى رع١يح ٓ ٍٓ شحٌويٛ٠
 ٌُ ٠عِي حٌويَ ٛ٠حرُٚ ِٓ ٟحٍس حٌلَر١ش الٔٗ ٌُ ٠ظٛلؿٓ حٌظلٕ١ٜخص ٚحالٓظعيحىحص حٌلَر١ش .
ٔ-ـلض لٛحص حكّي َحر ٝـٛ ٝي حٌمٛحص حالٔـٍ٠ِ١ش ـ ٝحٌظً حٌىز. َ١

ٌُ ٠ظُ حٌٛـخق حٌٛى َ 1314 ٞ؟
حٓظَّص ِعخٍٟش ـَٔٔخ الكظ ي حٔـٍظَح ٌَّٜ ٌُ طٔظويحَ حٔـٍظَح حٌ٘يس ٟي حٌّ ٓ١٠َٜـ ٟىٔ٘ٛحٞ ٌشٍض ِشخَ٘ حٌؼٍٛس ٚحٌىفخف حٌِ٘ ٟٕ١ٛظعٍش وّخ ٘. ٟ يَ حّ١جٕخْ حٔـٍظَح حٌ ٟيَ حٌّعخٍٟش حٌي١ٌٚش ٌٙخ ـ. َِٜ ٟ ٌُ طظوٍ ٟـَٔٔخ ٓ ِ ٜف ٟوخًِ ـٓ ٟز ً١رٔ٢َٓ ١طٙخ ٍَِ ٟحوٖ .
 ٠ ٌُ -عٓ حٌٍٍٛى وَ َِٚحٌّ ٓ١٠َٜرعيَ وفخ٠ظٌٍ ُٙلىُ حٌٌحط. ٟ

 ٌُ ٠ؽ َ١حٌوي ٞٛ٠زخّ كٍِّٛ ٟلفٗ حٌّظ٘يى طـخٖحالكظ ي رعي كخىػش ـخٗٛىس ؟
 ٌشٍض حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ـِٔ ٟخٍ٘خ حٌٜل١ق ٌُ ٠ليع ٚـخق ر ٓ١حالٔـٍٚ ِ١حٌوي ٞٛ٠زخّ كٍِّّ ٟخى خ حٌ ٟطؽ١ٓ َ١١خٓظٗ حٌّظ٘يىس .
ٌّ -خ حىٍن ِ ٜف ٟوخًِ حٓظلخٌش حال ظّخى ٍ ٟحٌويٛ٠

ٌُ طفً٘ حٌؼٍٛس حٌعَر١ش .
ٌُ ٔ٠ظ ع حالٔـٍ ِ١ىهٛي حٌمخَ٘س.
ٌُ طمع ِ َٜطلض حالكظ ي حال ٔـٍ.ِٞ١
ٌ ٛلخَ حٌِ  ُ١حكّي َحر ٝرَىَ لٕخس حٌْٔ٠ٛ؟ٌُ ٔ٠ظ ع حالٔـٍ ِ١ىهٛي ٌَُِٜ َ َِٙ٠حر ٝـِٛ ٝلعش حٌظً حٌىزَ١ٌُ طفً٘ حٌؼٍٛس حٌعَحر١شٌُ ٠ظُ ٔفَ ٝحرٌُٝ طلظً حٔـٍظَح ٌَُِٜ ٠ليع حٌٛـخق حٌٛى ٜر ٓ١أـٍظَح ٚـَٔٔخ 1314ٌُ طظوٍ ٟـَٔٔخ ٓ ِ ٜف ٝوخًِ ٚاٍض طي ُ حٌلَوشحٌ١ٕ١ٛش ـ.َِٜ ٝ
ٌشٍض ِعخٍٟش أـٍظَح ٌفَٔٔخ ـَِ ٝحوٖ  ٌُٚط ٍك ـَٔٔخ٠ي٘خ ـَِ ٝحوٖ.
ٌُ ط٘ظي ٍٓ خص حالكظ ي ـِٛ ٝحؿٙش حٌ ٓ١١ٕ١ٛر٘يس ٚلٔٛسـ ٝكخىػش ىٔ٘ٛح.ٜ
 ٠ ٌُ-عٓ وَ َِٚحٌّ ٓ١٠َٜرعيَ وفخ٠ظٌٍ ُٙلىُ حٌٌحط. ٟ
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 ٌُ ٠ؽ َ١زخّ كٍّ ٝحٌؼخِٔٛ ٝلفٗ حٌّظ٘يى طـخٖ حالكظ ي ٌُ ٠ظوٍ ٓ ٝطؤ١٠يٖ ٚطعخِ ٗٔٚع حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ٌُ ٠عظّي ِ ٜف ٝوخًِ حوؼَ ٍ ٝحٌٍٔ خْ ٕ٘٠ ٌُٚت ؿَ٠يسحٌعخٌُ حالٓ ِٝ
 ٌُ ٠مُ زخّ كٍّ ٟرِ٠خٍس ٌٕيْ1311 ٌُ ٠مُ رعمي حطفخل١ش حٌلىُ حٌؼٕخثٌٍٛٔ ٝىحْ ِ 1233ع حٔـٍظَح ٌُ طل ًٜرٚ ٕٗ١ر ٓ١ؿٍٓٛض ٓ١خٓش حٌّٙخىٔش ١ٓٚخٓ١شحٌٛـخق

ٌُ ٠ظُ طلم١ك حٌّزيأ حٌَحرع ِٓ ػٍٛس 1352 ٛ١ٌٛ٠ 23
<ٌُ طظلمك حٌعيحٌش حالؿظّخ ١ش.
<ٌُ طعُّ ِـخٔ١ش حٌظعٍ ُ١ـ ٝؿّ١ع َِحكٍٗ.
<ٌُ طٜيٍ لٛحٔ ٓ١حٌظؤِٕ١خص حالؿظّخ ١ش ٚحٌّعخٗخص ٌٍّٛافٓ١
ٚحٌعّخي.
<ٌُ طليى ٓخ خص حٌعًّ رـ ٓ 1خ خص ١ِٛ٠خ.
<ٌُ طّٕق حٌَّأس كك حٌظَٗ١ق ـ ٝحالٔظوخرخص.
<ٌُ ٘٠ظَن حٌعّخي ـِ ٝـخٌْ اىحٍس حٌَ٘وخص ٚحٌّٜخٔع
 ٌُ<.طؤٔ ٌُٙ ٜٚزش ِٓ أٍرخف
 ٌُ طفً٘ ِفخٟٚخص ٓعي – ِىئٚخٌي طلمك ٌّ َٜحالٓظم ي حٌظخَ . ٌُ ٠مُ حٌّظ َـ ْٛحٌّ ْٛ٠َٜرخؼظ١خي حٌٔٓ ٌَٟ١ظخن كً ِ٘ىٍش حٌٔٛىحْ . طٛلؿ رَ ٠خٔ١خ ٓ حٌظيهً ـٗ ٟج َِٜ ْٛحٌيحهٍ١ش ٚحٌوخٍؿ١ش ٌُ طزم ٟلٛحص حٔـٍ٠ِ١ش ـ ٟلٕخس حٌٔ. ْ٠ٛ -31ىهٍض ِ َٜـ ٝـٍه حألك ؾ حٌعٔىَ٠ش مذ ػٍٛس .َ 1352
 ٌّخ طعَٟض ٌّئحَِحص ي٠يس ِؼً حٌعيٚحْ حٌؼ ػ.َ 1356 ٝ ٠فظق حٌزخد َِس أهٌٍَ ٜظيهً حألؿٕز.ٝ ٌّخ طزٕض ِ١ٓ َٜخٓش حٌل١خى حال٠ـخر ٚ ٟيَ حالٔل١خٌٍُظىظ ص حٌعٔىَ٠ش .
ٔفٌص ٓ١خٓش حالٔيِخؽ ِع حٌظ ٟى خ حٌٙ١خ رعِ ٞؼمفٟ
حٌـِحثَ ٍ ٍٟ ٚأٓ ُٙزخّ ـَكخص ؟
 حٛزلض حٌـِحثَ ل عش ِٓ ـَٔٔخ ِ ٌ٘ٚخوخْ َ٠ؿٖٛحٌفَّٔٔ٠ ٌُ - ْٛ١خٍّ حٌـِحثَ ْٛ٠كمٛلخ ِٔخ٠ٚش ٌلمٛق
حٌفَٔٔ ٓ١١ـ ٟحٌ ٓ١ٛحالَ ـَٔٔخ ٚال حٌّٔظ ٓ١ٕ١ٛـ ٟحٌـِحثَ .
ٌُ طٛلع ِعخ٘يس ٓخْ ٓظ١فخٔ ٛر١ٍٓٚ ٓ١خ ٚحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش
 ٌّخ حهظً حٌظٛحُْ حٌي ٌٟٚحهظ ال ه َ١ح ِٓ ٚؿٙش ٔشَحٔـٍظَح ٚـَٔٔخ ٕيِخ ِِ٘ض ٍ١ٓٚخ حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش .
 ٌّخاَٙص ىٌٚش رٍؽخٍ٠ش حوزَ ِٓ حٌ َُ ٌّخ وخٔض ىٌٚش رٍؽخٍ٠خ ِوٍذ ل١ٌَٓٚ ٢خ ـظعخٔٚخ ٍٟحالؿٙخُ ٍ ٟحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ٌظٜزق طلض حٌظٛؿ ٗ١حٌَٟٓٚ
 ٌّخ حٛزق حٌظٛحُْ حٌيٌٜ ٌٟٚخٌق ٍ١ٓٚخ ر٘ىً كخىٍـ٠ظٗ حٌيٚي حالٍٚر١ش .
 ٌّخ حٛزلض حٍٚرخ ٍٗ ٟفخ كَد حٍٚر١ش وزٍَٟ ِٞٔظمزً حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش
ٔـلض ـَٔٔخ ـِ ٟل ٛحٌ٘و١ٜش حٌعَر١ش حالٓ ِ١ش ـ ٟطْٔٛ
 ٌّخ حٓظ خ ض ط ْٔٛحٌلفخا ٍ٠ٛ٘ ٟظٙخ حٌعَر١شٚحالٓ ِ١ش
 ٌّخ طٜيص طٌٍ ْٔٛفَٔٔٓ١١ ٌّخ طعٍمض ط ْٔٛرخٌي ٛس حٌ ٟحٌـخِعش حالٓ ِ١ش حٌظٟحٍ١مٙخ ؿّخي حٌي ٓ٠حالـؽخٔٚ ٟطزٕخ٘خ حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٟٔ
زيحٌلّ١ي حٌؼخٟٔ
ٌّ -خ ط٘ىٍض حكِحد ٌٍٕ٠خي ٚحٌّ خٌزش رخالٓظم ي .
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حٓظ خ ض ـَٔٔخ حال٠مخع ر ٓ١حٌعَد ٚحٌزَرَ ـَِ ٟحوٖ ؟
 حٔمٔخَ حٌ٘عذ حٌّؽَرٚ ٟحٔ٘ؽخٌٗ رخٌَٜحع حٌ خثفٟ ٟعؿ حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ـَِ ٟحوٖ ٌُ ٙ٠ظِ حٌٛؿٛى حٌفَٔٔ ٟـ ٟحٌّؽَد ٌّخ ح ٍٓ حٌـ  ٞٚحّٔ٠خِٗ حٌ ٟحٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ١ٚخٌذرعٛىس ِلّي حٌوخِْ
ٌّخ حٌؽ١ض حٌلّخ٠ش حٌفَٔٔ١ش ٍَِ ٟحوٖ
ٌّخ حؼٍ١ض حٓزخٔ١خ رخٌلّخ٠ش ٍ ِٕ ٟمش حٌَ٠ؿ
ٌُ ٍ٠ؽ ٟحٌٕشخَ حٌي ٌٟٚـٕ١ ٟـش ٚطلمك حٓظم ي حٌّؽَد
ٌُ طمؿ ِ َٜرـخٔذ ٌ١ز١خ رعي هَٚؽ حالكظ ي حال ٠خٌ ٟ؟
ٌّخ طُ أرعخى حالٔـٍٚ ِ١حٌفَٔٔ١ٌ ٓ ٓ١١ز١خ
ٌظُ طفى١ه ٌ١ز١خ حٌ ٟيس حؿِحل
ٌّخ كٍٜض ٌ١ز١خ ٍ ٟحٓظم ٌٙخ ـَ1351 ٟ
ٌُ ٠ظٛي ٗخٍي ى٠ـٛي حٌلىُ ـ ٟـَٔٔخ ؟
 ٌّخ طُ ٟٚع حالَِ ـ ٟحٌـِحثَ ٍ ٟػ ػش حٚؿٗ حالٔيِخؽ ِعحٌـِحثَ ح ٚحالٓظم ي ِع حالٍطزخ ١رفَٔٔخ حٚحالٓظم ي حٌظخَ
 ٌّخ كيػض ػٍٛس حٌّٔظ ٓ١ٕ١ٛـ ٟحٌـِحثَ ٍ ٟكىُ ى٠ـٛيٓٚخٔيُ٘ يى ٌ ْ١رخٌمٍ ِٓ ً١حٌ٠زخ ١حٌفَٔٔٓ١١
 ٌّخ ط٘ىٍض ِٕشّش حٌـ ٖ١حٌّ َٜٞحٌّٔجٌٛش ٓ حرخىس يسحالؾ ِٓ حٌٍّّٔ ٓ١حٌعِي
 ٌّخ ّٛي ى٠ـٛي ٚحٌـِحثَ ْٛ٠حِخ ٘ئالل حٌّظ َـٓ١ ٌّخ كٍٜض حٌـِحثَ ٍ ٟحالٓظم ي رخطفخل١ش ح٠ف١خْ َ1362 ٌُ ٠ظُ طٕف ٌ١حطفخل١ش ٓخْ ٍَ1321 ّٛ٠ ٌُ طىٓ ٕ٘خن ِئحَِس ر ٓ١حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ ٍ ٟطمٔ ُ١ر ىحٌ٘خَ ٚـٍٔ  ٓ١طلض حىحٍس ى١ٌٚش
 ٌُ ط٠ع ٓ٠ٍٛخ ٌٚزٕخْ طلض حالٔظيحد حٌفَٔٔٚ ٟحٌعَحقٚـٍٔ  ٓ١طلض حالٔظيحد حٌزَ ٠خٔ. ٟ
 يَ طل ً٠ٛـٍٔ  ِٓ ٓ١ىٌٚش َر١ش حٌ ٟىٌٚش ٛٙ٠ى٠ش طلضحالٔظيحد حٌزَ ٠خٔ ٟوّخ ٍٚى ـ ٟحٌٌّوَس
حٌ١ٔٛ١ٜٙش ـ١ 1313/2/1 ٟخٌزٛح ـٙ١خ رٟٛع ـٍٔ  ٓ١طلض
حالٔظيحد حٌزَ ٠خٔ. ٟ
 ٌُ ٠ظُ طٕف ٚ ٌ١ي رٍف. ٍٛ طشً حطفخل١ش ٓخ٠ىْ ر١ى ٛوّخ ٘ ٟري ْٚطعي. ً٠ ٌُ ٠ظُ طٕفِ ٌ١عخ٘يس ٓخ٠ىْ ر١ى ٛ؟٠ ٌُ -1ظُ ٟٚع ٓ٠ٍٛخ ٚحٌعَحق طلض حالٔظيحد حالٔـٍِٞ١
ٚحٌفَٔٔ. ٟ
 -2يَ ٟٚع ـٍٔ  ٓ١طلض حىحٍس ى١ٌٚش .
 ٌُ -3طّٕع حٔـٍظَح ىهٛي ؿ ٕٛ١حٌَ٘٠ؿ كٔ ٓ١رم١خىس حرٕٗ
ـ ِٓ ًٜ١ىهٛي رَٚ١ص .
ٌّ -4خ حِٔي حٌعٍُ حٌعَرٍٚ ٟـع ِىخٔٗ حٌعٍُ حٌفَٟٔٔ
ٌ -5ىخٔض طلممض حك َ حٌَ٘٠ؿ كٔ ٓ١ـ ٟحٔ٘خل ىٌٚش
َر١ش ط ُ٠ر ى حٌ٘خَ .
ٌٔ ٛفٌص حٌز ى حٌعَر١ش حكىخَ ِعخ٘يس حٌّ١ؼخق حٌـّخ ٟ
حٌيـخع حٌّ٘ظَن ١ِ( 1351ؼخق حٌّ٠خْ حٌـّخ ٝ
حٛزق حٌعَد لٛس الٔ٠ظٙخْ رٙخطلٛي كٍُ حٌعَد ـ ٝحٌٛكيس اٌ ٝكم١مش ٍِّٓٛش -طّىٓ حٌعَد ِٓ طلَ َ٠ـٍٔ ٚ ٓ١حٌعَحق .

ٌُ طٕٔلذ حٔـٍظَح ِٓ ـٍٔ ِ 14 ٓ١خ 1342ٛ٠؟
 ٌُ -1طعٍٓ ل١خَ ىٌٚش حَٓحثً١
 ٌُ -2طعظَؾ رٙخ حٌٛال٠خص حٌّظليس ٚحالطلخى حٌٔٛـ١ظٟ
٠ ٌُ -2فىَ حالَٓحث ْٛ١ٍ١ـ ٟحٌظٛؼً ّٗخال ٚؿٕٛرخ
 ٌُ -4طمُ كَد ـٍٔ ٓ١
 ٌُ -5طٕـق حٌعٜزخص حٌٛٙ١ى٠ش ِٓ طٕف١ٍّ ٌ١خص حٍ٘خر١ش ـٟ
ـٍٔ  ِٓ ٓ١حلخِش ٌِحرق ٌٍفٍٔ  ٓ١١ٕ١حّ٘ٙخ ٌِرلش ى٠ َ٠خٓٓ١
ٌُ طٔظويَ حٌّٕشّخص حٌ١ٔٛ١ٜٙش حٌعٍّ١خص حالٍ٘خر١ش حٌَٔ٠ش
ٌٍ٠ؽ ٍٟ ٢حٔـٍظَح خَ  1346؟
ِ -1خ طُ حؼظ١خي حٌٍٍٛى ِ َ٠ُٚ ٓ٠ٛحٌظّ ٓ٠ٛحالٔـٍِٞ١
ِ -2خ طُ طفـ َ١ـٕيق حٌٍّه ىحٚى ـ ٟحٌميّ رّخ ـِٔ ِٓ ٗ١الل
ٟٚزخ ١حٔـٍ. 1346 ِ١
ِ -3خ ٌـؤص حٔـٍظَح ٌٍٛال٠خص حٌّظليس إلَٗحوٙخ ـ ٟكً
حٌّ٘ىٍش حٌفٍٔ ١ٕ١ش ـظىٔٛض حٌٍـٕش حالٔـٍ٠ِ١ش حالَِ٠ى١ش
ٚؿخلص لَحٍحص حٌٍـٕش ِٕلخُس ٌٍٛٙ١ى ك١غ لٍَص حٌٍـٕش :
 -1ـٍٔ ٓ ٓ١ظىَ ْٛر١ش .
 -2ـظق ـٍٔ  ٓ١حِخَ حٌٙـَس حٌٛٙ١ى٠ش
 -2كَ٠ش حٔظمخي حالٍح ِٓ ٟٟحٌعَد حٌ ٟحٌٛٙ١ى .
 -2حًح وخٔض لَحٍحص حٌـخِعش حٌعَر١ش ٍِِِش ٌٍـّ١ع
ٔـلض حٌـخِعش حٌعَر١ش ـ ٟكً ِ٘خوٍٙخألٛزلض حٌـخِعش حطلخى ٗعٛد ال حطلخى كىِٛخص . ٌُ طظع ً حٌىؼ ِٓ َ١لَحٍطٙخ . ٌُ طفً٘ ـِ ٟلٕش ـٍٔ . ٓ١ ٌُ -11طٜيٍ حٔـٍظَح ط٠َٜق رٍف ٍٛ؟
 ٌّخ ـظلض حرٛحد ـٍٔ  ٓ١حِخَ حٌٙـَحص حٌٛٙ١ى٠ش ٌّخ حٔظمٍض ٍِى١ش حالٍح ٟٟحٌفٍٔ ١ٕ١ش حٌ ٟحٌٛٙ١ى ٌّخ ً ل١خَ ىٌٚش ـٍٔ ٓ١ ٌىخٔض ـٍٔ  ٓ١حٓظمٍض ِؼً ٗم١مخطٙخ حٌعَدٌ ٛلزٍض آَحث ً١لَحٍ ِـٍْ حألِٓ ٍلُ ٌ 242عخَ 1361؟ -
 --وخْ ٓ١ظُ مي ِعخ٘يحص ٓ َ ر ٓ١حَٓحثٚ ً١حٌيٚي حٌعَر١ش

 وخْ ٓ١ظُ كفظ حٌيِخل حٌظ ٟحٍ٠مض ه ي كَد حالٓظِٕحؾ ػُـ ٟكَد حوظٛرَ َ 1313
 وخْ طٛؿ ٗ١حٌٍّ١خٍحص حٌظ ٟحٔفمض ٍ ٌٖ٘ ٟحٌلَد حٌِٟـخالص حٌظّٕ١ش حاللظٜخى٠ش ٚحالؿظّخ ١ش ٌٜخٌق ٗعٛد حٌّٕ مش
وٍٙخ رّخ ـًٌ ٟه حٌ٘عذ حٌفٍٔ ٚ ٟٕ١حالَٓحث. ٍٟ١
الٔٔلزض آَحث ِٓ ً١ؿّ١ع حألٍح ٟٝحٌعَر١ش حٌّلظٍش.الٓظمَ حٌٔ َ حٌعخىي ٚحٌ٘خًِ ـ ٝحٌّٕ مش.ِخ كيػض كَد حالٓظِٕحؾ ٚال كَد أوظٛرَ 1313 حٔٔلخد حَٓحث ِٓ ً١حالٍح ٟٟحٌظ ٟحكظٍظٙخ ـَ1361 ٟ خىحٌ ؿج ْٛحٌفٍٔ  ْٛ١ٕ١اٌ ٝر ىُ٘ -يَ حٔ٘خل ِٔظٕ١ٛخص ٛٙ٠ى٠ش ـ ٟحالٍح ٟٟحٌّلظٍش .

 يَ ط٠ٛٙي حٌ٠فش حٌؽَر١ش ٌألٍىْ حكظَحَ حٓظم ي حٌٔ١خٌٓ ٟيٚي حٌّٕ مش.ٌٚ ٛحـك حٌعَد ٍ ٝلَحٍ طمٔ ُ١ـٍٔ 1341 ٓ١طُ طمٔ ُ١ـٍٔ  ٓ١ػ ع ىٚيلخِض ىٌٚش ٌٍٛٙ١ى ِعظَؾ رٙخ َر١خ  ٚخٌّ١خحٔظٙض ِٚخطض حٌم١٠ش حٌفٍٔ ١ٕ١ش ٌألري ٌمخِض ٍ ٝأٍ ٝـٍٔ  ٓ١ىٌٚظخْ َر١ش ٛٙ٠ٚى٠شِٚخ ٚلعض كَد ـٍٔ َ1342 ٓ١
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 ٚحـك حٌعَد ٍَِٚ٘ ٟع طمٔ ُ١ـٍٔ َ 1331 ٓ١ -1وخٔض طزم ٟىٌٚظ ٓ١ـ ٟـٍٔ  ٓ١ىٌٚش ٛٙ٠ى٠ش ٚىٌٚش
ـٍٔ ١ٕ١ش ـ ٟحالٍح ٟٟحٌٜلَح٠ٚش حٌفمَ١س
 ٌُ -2طظـيى حٌؼٍٛس حٌعَر١ش حٌىزََ 1331 ٜ
 -3يَ ى ٛس حٔـٍظَح ٚحٌعَد حٌِ ٟئطَّ حٌّخثيس حٌّٔظيَ٠س
 -4يَ حٛيحٍ حٌىظخد حالر ٞ١حٌؼخٌغ . َ 1333
٠ ٌُ -5ليع حٌَٜحع ٚحٌلَٚد ر ٓ١حٌعَد ٚحَٓحث ً١ولَد
ـٍٔ ٚ َ 1361 ٗ١ٔٛ٠ٚ 1342 ٓ١حوظٛرَ 1313
 -13وخٔض حٌيٚي حٌعَر١ش لي ح٠يص حٌَث ْ١حٌَحكً حٍٔٛ
حٌٔخىحص ـِ ٟزخىٍطٗ ٌظلم١ك حٌٔ َ حٌعخؿً رخٌّٕ مش .
 وخْ ِٓ حٌّّىٓ حْ ٠لمك ٟٚعخ حـٌٍ٘ ً٠عذ حٌفٍٔ  ٟٕ١حًحٔٗ وخْ َِٜحً ٍ ٟطلم١ك حٌلمٛق حٌَّ٘ ٚش ٌٍ٘عذ
حٌفٍٔ  ٟٕ١رخٔٙخل حٌلىُ حٌعٔىَ ٞحالَٓحثٍٟ١
 حلخِش حٌلىُ حٌٌحط ٟحٌىخًِ . لي حػزظض حٌلٛحىع رٌعي ٔشَ حٌَث ْ١حٌٔخىحص ـِ ٟخ وخْ لي ًٛٚحٌٚ ٗ١حٔٗ ٌ ٛوخْ حٌعَد لي ح٠يٚح ِزخىٍطٗ ٌىخْ ٟٚع
حٌعَد ٚحٌفٍٔ  ْٛ١ٕ١حالْ حـِّ ً٠خ ُ٘ ـ ٗ١ر٘ىً ٚحٟق
– ٔفٌ حٌعَد ِ١ؼخق حٌّ٠خْ حٌـّخ  ٟحٌّ٘ظَن َ1351
 حلخِش ٚكيس ٔىَ٠ش ر ٓ١حٌيٚي حٌّ٘ظَوش ـٙ١خ . ألكخٌض كٍُ حٌعَد ـ ٟحٌٛكيس حٌ ٟكم١م١ش ٍِّٓٛش ألٛزق حٌعَد لٛس ٍحى ش أل ٞحٔٔخْ ح ٚىٌٚش طفىَحال ظيحل ٍَِٜ ٟ
 ٌُ ٠مز ٍٟ ٞحٌلز١ذ رٍٛل١زش ـ ٟطْٔٛ حٓظَّحٍ لٛس لز٠ش حالٓظعّخٍ حٌفَٔٔ ٟـ ٟطْٔٛ ٌُ طٛحؿٗ ـَٔٔخ ٟـش خٌّ١ش رظٜع١ي حٌم١٠ش حٌظ١ٔٔٛشِٓ حٌّلٍ١ش حٌ ٟحٌعخٌّ١ش
 ٌُ ٠زَُ ى َِٜ ٍٚـ ٟحٓظم ي طْٔٛ٠ ٌُ -25ظُ ط ز١ك حٌّزيأ حالٚي ٌؼٍٛس ( َ 1352 ٛ١ٌٛ٠
ح ْ حٌـّ٠ٍٛٙش – حٌؽخل حٌٍّى١ش ؟
 الٓظَّ كىُ حَٓس ِلّي ٍٟ حٓظَّحٍ حالكظ ي حٌزَ ٠خٟٔ ـٍ٘ض ػٍٛس  1352ـ ٟطلم١ك ح٘يحـٙخ طُ حٌمز ٍٟ ٞطٕش ُ١حٌ٠زخ ١حالكَحٍ . – 21ـٍ٘ض ػٍٛس حٌعَ٘ ٓ٠حٌعَحل١ش ؟
 ٌّخ ٔـق حٌ٘عذ حٌعَحل ٟـ ٟط٘ى ً١كىِٛش ١ٕ١ٚش . ٌّخ حٓظ خ ض رَ ٠خٔ١خ حػخٍس حٌو ؾ ر ٓ١حٌعَحق ٚحالٍىْرعي ٟٚع ـ ًٜ١رٓ حٌلٍِٔ ٓ١ىخ ٍ ٟحٌعَحق .
 ٌُ -22طمؿ ِ َٜرـخٔذ ٌ١ز١خ رعي ِّ٘٠ش لٛحص حٌّلٍٛ
ـ ٝحٌلَد حٌعخٌّ١ش حٌؼخٔ١ش.
 أل ر ت وقتها الوالٌات المتحدة مد ٌي لما تفمل اآلنبالتدخل تحت شمار انقاذ الشمب الكٌبى
 يٌادة تدخل الدول اإل تممارٌي" انجكترا  ،الرن ا. -لم تحصل لٌبٌا كى ا تقللها وتم انق ام لٌبٌا.

ِخ ِمظَكخطه ٌـــــ:
الرٕخل حٌ٘عذ حٌّ ٌٍٕٝٛٙ َٜٞرَّٜٔخ حٌلز١زش ـ ٟاً
حٌشَٚؾ حاللظٜخى٠ش حٌٜعزش حٌظ ٟطَّ رٙخ حٌز ى ؟
٠ـذ ٍ ٟحرٕخل حٌ٘عذ حٌَّٜٞ
 -1حٌٛلٛؾ ٛفخ ٚحكي ِٓ حؿً طو  ٌٖ٘ ٟحٌَّكٍش
 -2حٌظٜيٌ ٞىً حٌّلخٚالص حٌظ ٟطئى ٞحٌ ٟطؤه َ١زَِٜ ٍٛ
ِٓ ٌ٘ ٖ حٌَّكٍش حاللظٜخى٠ش حٌٜعزش .
 -3حٌعًّ ٚحالؿظٙخى ِٓ حؿً ُ٠خىس حالٔظخؽ ٚحالٍطمخل رخاللظٜخى حٌَّٜٞ

 -4حٌظعخ ْٚالٔٗ حٓخّ حٌٕ٠ٙش ٚرٕخل حالُِ ٕٛٚع طخٍ٠وٙخ .
ِخ ِمظَكخطه كظ ٟطظو  َِٜ ٟحػخٍ حالُِش حاللظٜخى٠ش حٌظٟ
طظعٌَٙ ٝخ ىٚي حٌعخٌُ كخٌ١خ
ٛٓ ًّ -1ق َر١ش ِ٘ظَوش
 -2حالٓظَ١حى ِٓ حٌز ى حالـَ٠م١ش حٌمَ٠زش حِؼخي حٌٔٛىحْ
ٚحٌِٜٛخي ٚحػٛ١ر١خ ٌظٛحـَ حٌّٛحٍى رٙخ رٔعَ ُ٘١ي
 -3حٌعًّ ٍ ٟرٕخل ِٜخٔع ؿي٠يس ٚحٓظ ٜف حالٍح ٟٟحٌـي٠يس
ٚط٘ؽ ً١حٌ٘زخد رٙخ .
 -4طٛـ َ١حٌٕفمخص حٌزخ٘شش ٍ ٟحٌفٓ ٚحٌَ٠خٟش ٚطٛؿٙٙ١خ
ٌويِش حالؼَح ٝحٌىزَ١س
ط  َ٠ٛحٌظعٍ ُ١حٌّ َٜٞرخ ظزخٍٖ ل١٠ش حِٓ لِٟٛ
ٔ٠ٙش ِ َٜـِ ٟـخي حٌظعٍ ُ١؟
 -1طعخٍ ْٚؿخي حال ّخي ٚحٌّٔظؼَّ ٓ٠حٌِّ ٓ١٠َٜع ُٚحٍس
حٌظَر١ش ٚحٌظعٍ ُ١رخٌظٓٛع ـ ٟرٕخل ِيحٍّ ؿي٠يس
 -2طفع ً١طىٌٕٛٛؿ١خ حٌظعٍٚ ُ١حٓظويحَ حالٓخٌ١ذ حٌظَر٠ٛش حٌلي٠ؼش

 -3طفعِّ ً١خٍٓش حالٔ٘ ش ر٘ىً ٍّ. ٟ
 -4حٌظٓٛع ـ ٟـٕخل حٌّيحٍّ ٌّّخٍٓش حالٔ٘ ش حٌَ٠خ١ٟش .
 -5حٍٓخي حٌزعؼخص حٌ ٟحٌيٚي حالٍٚر١ش حٌّظميِش .
 -6حٔ٘خل ِيحٍّ كي٠ؼش ِؼً ِيحٍّ حٍٚرخ ..
 -1حٓظميحَ هزَحل ِٓ ؿّ١ع حٌظوٜٜخص ـِ ٟـخي حٌظعٍُ١
ٍ -2ـع ِٔظ ٞٛحٌّعٍُ حٌّٚ ٟٕٙحٌّخى. ٞ
 -3حُحٌش حٌل٘ ِٓ ٛحٌّٕخ٘ؾ  -ٚطمٍ ً١وؼخـش حٌفٜٛي
 – 11حالٓظفخىس ِٓ طـخٍد حٌيٚي حٌّظميِش ـِ ٟـخي حٌظعٍُ١
ٌٍِ ّخل حٌعَد ٌى ٟطٜزق حٌٛكيس حٌعَر١ش كم١مش ٍِّٓٛش
طؤٓ ْ١حالطلخى حٌعَر ٢ّٔ ٍٟ ٟحالطلخى حالٍٚرٟ
ط  َ٠ٛؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش ٌّٔخَ٠س حٌٕشخَ حٌعخٌّ ٝحٌـي٠ي (حٌعٌّٛش

طفع١ِ ً١ؼخق ٚى ٍٚؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش ـٟ؟
 -1طعي١ِ ً٠ؼخق ؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش ٌ١ى ْٛحٌظ٠ٜٛض
رخألؼٍز١ش ريال ِٓ حالؿّخع .
 -2طى ٓ٠ٛؿَ ٖ١رِٛ ٟكي
 -3طٛك١ي ِٕخ٘ؾ حٌظعٍ ُ١ـ ٟحٌّيحٍّ ٚحٌـخِعخص .
 -4حُحٌش حٌلٛحؿِ حٌـَّو١ش ٚط٘ـ١ع كَ٠ش حالٔظمخي ٚحالطٜخي ر ٓ١حٌعَد
 -5حٔ٘خل ٓٛق َر١ش ِ٘ظَوش
 – 6طٛك١ي حٌٔ١خٓش حٌوخٍؿ١ش
 -1طٛك١ي حٌعٍّش حٌعَر١ش وخٌ ٍٚٛ١ـ ٟحٍٚرخ .
 -2ـَ ٝمٛرخص حلظٜخى٠ش ١ٓٚخٓ١ش ٍ ٟحٌيٚي حٌعَر١ش حٌظٟ
ال طلظََ لَحٍحص حٌـخِعش .
 -2طٛك١ي ٍٓخٌش حال َ كظٛ٠ ٟاؿ حٌظعٍ ُ١ـ ٟهيِش حٌم١٠ش
حٌعَر١ش  -11طميَ ٓٚخثً حٌّٛح ٛص ٚحالطٜخي .
-3
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ٔ٠ٙش ِ َٜحلظٜخى٠خ ٌظى ْٛـِٜ ٟخؾ حٌيٚي حٌّظميِش ؟
 -1حٌظٓٛع حالـم ٟرخٓظ ٜف حٍحٍُ ٟٟح ١ش ؿي٠يس
 -2حال٘ظّخَ رخٌٕٜخ ش
 -3طفظق ـٌٍَ٘ ًّ ٙزخد
 -4ـظق حٓٛحق هخٍؿ١ش ٌٍّٕظـخص حٌّ٠َٜش
 -5ى ُ حٌٔ١خكش ٚط٘ـ١عٙخ ٚحُحٌش حٌّعٛلخص حِخِٙخ
 -6ط  َ٠ٛحٌّٕخ١ك حٌٔ١خك١ش ِّخ ٠ئى ٞحٌ ٟالٍطفخع حٌيهً
حٌمٍٚ ِٟٛـع ِٔظ ٞٛحٌّع٘١ش .
 -1حال٘ظّخَ رخٌعٕخ٠ش حٌز٠َ ١ش ٌٍلٛ١حْ ٚطَر١ش حٌيٚحؿٓ .
 -2حال٘ظّخَ رخٌظعٍ ُ١ـ ٟؿّ١ع َِحكٍٗ
 -3حال٘ظّخَ رظيٍ ْ٠حٌعٍ َٛحٌَ٠خ١ٟش ٚحٌ ز١ع١ش ٚحٌٍؽخص
ٚحٌلخٓذ حالٌٍٚ ٟرًٌ ٢ه رٔٛق حٌعًّ .
ٌٍلىِٛش حٌّ٠َٜش ٌى ٟطلمك حالٓظمَحٍ حالؿظّخ ٟ
 -1كً ِ٘ىٍش حٌز خٌش  – 2ح٠ـخى ـَٟ -3 ًّ ٙز٢
حالٓعخٍ ـ ٟحالٓٛحق ٛٛٚ -4ي حٌي ُ حٌِٔ ٟظلمٗ١
 -5طٛـ َ١حالِٓ ٌٍّٛحٍ -6 ٓ١ٕ١ـع ِٔظ ٞٛحٌّع٘١ش
ِٓ حؿً طلم١ك حالٓظم ي حٌٔ١خٓٚ ٟحاللظٜخىٌٍ ٞعَد
ٚحٌظلٍَ ِٓ حٌظزع١ش ؟
 -1حطلخى حٌعَد رع١ي ٓ حٌَٜحع حالٓظعّخٍ ٞر ٓ١حٌيٚي حٌىزَٞ

 -2يَ حٌظفىه ٚحالٔمٔخَ ر ٓ١حٌِ ّخل حٌعَد رخطوخً ِٛلؿ
ٓ١خِٓٛ ٟكي
 -3حٌٕ ٝٛٙرخاللظٜخى حٌعَرٌ ٟظلم١ك حالوظفخل حٌٌحطٟ
 -4يَ حال ظّخى ٍ ٟحٌيٚي حالٍٚر١ش ِٓ ه ي طٛـ َ١ؼٌحل
حٌ٘عذ ِٕعخ ٌظلىُ حٌيٚي
٠ُ -5خىس حالٔظخؽ ٌٍظٜي َ٠حٌ ٟحٌوخٍؽ
 -6حطزخع حالٓخٌ١ذ حٌعٍّ١ش حٌلي٠ؼش ـِ ٟـخي حٌظعيٓ٠
ط  َ٠ٛحٌٕٜخ خص حٌعَر١ش ٚحٔ٘خل ٓٛق َر١ش ِ٘ظَوش
ط  َ٠ٛحٔظخؽ حٌٕٜخ خص حٌٜؽَ١س ـ َِٜ ٟ؟
& ُ٠خىس ٍإ ّٚحالِٛحي ٌٍَّ٘ ٚخص حٌٜؽَ١س ٚحٌظٓٛع ـٙ١خ
& ـظق أٓٛحق ٌظ٠ُٛع حالٔظخؽ .
طفعِِ ً١ح٠خ ٠َٟز١ش ٚطؤِ١ٕ١ش ٌٍَّ٘ ٚخص حٌٜؽَ١س
طٛـ َ١حٌمَٚ ٝٚحٌي ُ حٌ َُ ٌظٍّ ً٠ٛأّ حٌّخي حٌعخًِ
ٚط  َ٠ٛحٌّعيحص ٚحألٛٛي حٌَأّٓخٌ١ش
& حٌظٓٛع ـ ٟحٌَّ٘ ٚخص حٌمخثّش أ ٚطّ ً٠ٛأـىخٍ ٍ٠خى٠ش
ؿي٠يس ـٓ ٟز ً١طّٕ١ش حٌَّ٘ ٚخص حٌٜؽَ١س حلظٜخى٠خً ٚحؿظّخ ١خً.
& طيٍ٠ذ أٛلخد حٌَّ٘ ٚخص حٌٜؽَ١س ٍٔ ٝشُ حإلىحٍس
حٌلي٠ؼش ٌٍَّ٘ ٚخص.
& طٕش ُ١حٌّعخٍ ٝحٌّظوٜٜش ٌظَ٠ٚؾ ٚطٔ٠ٛك ِٕظـخص
حٌَّ٘ ٚخص حٌٜؽَ١س ـ ٟحٌيحهً ٚحٌوخٍؽ
& اَٗحن حٌ٘زخد  -رميٍ حإلِىخْ -ـ ٟل١خىس ٚاىحٍس
حٌَّ٘ ٚخص حٌٜؽَ١سِّ ،خ ٠ئى ٞاٌ ٝطيٍ٠ز ٍٝ ُٙحإلىحٍس
٠ُٚخىس هزَحطٍٚ ُٙـع أظخؿ١ظ.ُٙ
& ٍَٟٚس حٌعًّ ٍ ٝحالوظ٘خؾ حٌّزىَ ٌّعٛلخص ٔـخف
حٌَّ٘ ٚخص حٌٜؽَ١سٚ ،طٌٌ ٌٖ٘ ً١حٌعمزخص ٚحٌّعٛلخص.
طلم١ك حالٓظمَحٍ ـ ٝحٌَ٘ق حالٚ ٢ٓٚح٠مخؾ حٌعٕؿ ؟؟
& حٌـٍِ ٍٝ ّٛخثيس حٌّفخٟٚخص
& حلَحٍ حٌٔ َ حٌعخىي ٍ ٝحٓخّ حالٍِ ٝمخرً حٌٔ َ
& طلم١ك حٌلمٛق حٌَّ٘ ٚش ٌٍ٘عذ حٌفٍٔ ٟٕ١
& حؿزخٍ حَٓحث ٍٝ ً١طٕف ٌ١حٌمَحٍحص حٌي١ٌٚش

 حالٓخٌ١ذ حٌظ٠ ٟمٜي٘خ حٌٍّّٔٚ ْٛحٌّٔ١ل ْٛ١طـخٖل٠خ٠خُ٘ حٌّعخَٛس ؟؟

حًوَ ٍأ٠ه ـٟ

& حٌظّٔه رخٌم ُ١حٌّٔظّيس ِٓ حٌَ٘٠عش حالٓ ِ١ش ٚحٌّٔ١ل١ش
& حٌظّٔه رخٌٛكيس حٌ١ٕ١ٛش & حٌلفخا ٍ ٝحٌ٘و١ٜش حٌعَر١ش

& ِٛحؿٙش حٌّ٘ى ص حٌّ٘ظَوش ٚكٍٙخ ٍ ٝحٓخّ
حٌّظؽَ١حص حٌلخٌ١ش
 -طعِ ِ٠حٌٛكيس حٌ١ٕ١ٛش ر ٓ١حٌ٘عٛد حٌعَر١ش ـ ٝحٌع َٜحٌلي٠غ ؟؟

&حٌلفخا ٍ ٝحٌ خرع حٌٛحكي ٌٍ٘و١ٜش حٌعَر١ش
& حٌظّٔه رخٌم ُ١حٌّٔظّيس ِٓ حٌىظذ حإلٌ١ٙش
& ِٛحؿٙش حٌّ٘ى ص ٚكٍٙخ & حٌظّٔه رخٌٛكيس حٌ١ٕ١ٛش
& طلي٠ي ٔمخ ١حٌ٠عؿ ٌلٍٙخ & طلي٠ي ٔمخٟ ١عؿ حٌ َؾ
ح٢هَ
ِخ حٌٕٜخثق حٌظ ٟطميِٙخ ٌٍ٘عذ حٌعَحل ٟحٌ٘م١ك ٌٍلفخا ٍٚ ٟكيطٗ
حٌ١ٕ١ٛش ؟
 ـ ٟحالطلخ لٛس الري ِٓ حالطلخى ر ٓ١حٌ٘١عش ٚحٌٕٔش ٔٚزٌ حٌو ـخص حٌظٟطظٛحؿي ر ٓ١حٌ ٛحثؿ
 -طٕش ُ١حٌٜفٛؾ ِٚلخٍرش حالكظ ي رىً ٚ ٍٖٛٛحٗىخٌٗ .

ٌظفع ً١ى ٍٚحٌّيٍٓش ـ ٟهيِش حٌّـظّع:
-1طفع ً١حٓظويحَ حٌظمٕ١ش حٌلي٠ؼش ٗٚزىش حالٔظَٔض ـٟ
حٌظٛح ًٛر ٓ١حٌّيٍٓش ٚحٌّـظّع
-2ـظق حٌّيحٍّ ـ ٟحٌفظَس حٌّٔخث١ش ٌظى ْٛرّؼخرش َِحوِ
ٌّل ٛحالِ١ش  ٚطميَ هيِخطٙخ حٌظعٍ١ّ١ش ٚحالؿظّخ ١ش
ٚحٌؼمخـ١ش ٚحٌظَـ١ٙ١ش ٚحٌَ٠خ١ٟش ٌٍل.ٟ
-3الخِش حٌيٍٚحص حٌّ١ٕٙش ٚحٌزَحِؾ حٌظيٍ٠ز١ش حٌظ ٟطٔ ُٙـٟ
اؤخد أـَحى حٌلٚ ٟحٌّـظّع حٌّٙخٍحص ٚحٌّعخٍؾ حٌظٟ
طّىٕ ِٓ ُٙحالٔوَح ١ـٛٓ ٟق حٌعًّ.
 -4طفع ً١ى ٍٚحإل َ حٌّمَٚل  ٚحٌّّٔٛعًٌٚ ،ه ٌَـع
حٌ ٟ ٛحٌّـظّع ٟكٛي أّ٘١ش حٌظٛح ًٛر ٓ١حٌّيٍٓش
ٚحٌّـظّع.

ّٟ -5خْ حٌّ٘خٍوش حٌفخ ٍش ٌٍّـظّع ـ ٟطمِ ُ٠ٛي ٜوفخ٠ش
حٌّيٍٓش وّئٓٔش طَر٠ٛش .
 -6طىؼ١ؿ حٌزَحِؾ حٌظؼم١ف١ش حٌظ ٟطٙيؾ اٌ ٝط١ ٛش ح٢رخل
رٍَٚ٠س حٌّ٘خٍوش ِع حٌّيٍٓش ـ ٟطَر١ش حألرٕخل.
ٚؿٗ وٍّش اٌ ٟحٌيٚي حٌظٛٓ ٟؾ طعظَ ٍٟ ٝالخِش َِٜ
ِفخ ً ٔ ٞٚٛـ ِٕ ٟمش حٌ٠زعش ..؟
اْ ِ َٜال طوخٌؿ ِعخ٘يس كشَ حٔظ٘خٍ حألٍٓلش حٌٕ٠ٚٛش الْ ٌ٘ح
حٌّفخ ً ٓٛؾ ٌٛ٠ي ١خلش ٔ٠ٚٛش ٌألؼَح ٝحٌٍّٔ١ش ٌ٘ٚح رخٌ زع كك
أل ٞىٌٚش .
اْ ِ ِٓ َٜأٚحثً حٌيٚي حٌظٚ ٟلعض ٍِ ٟعخ٘يس ِٕع حٔظ٘خٍ
حألٍٓلش حٌٕ٠ٚٛش كظ٠ ٝظـٕذ حٌعخٌُ ِِ٠يح ِٓ حٌلَٚد .

حلظَف أٓخٌ١ذ طِ٠ي ِٓ حٌٛكيس حٌ١ٕ١ٛش ـ َِٜ ٟر ٓ١حٌٍّّٔٓ١
ٚحٌّٔ١ل.. ٓ١١؟
* حال٘ظّخَ رَٕ٘ ػمخـش حٌظٔخِق ٚحالكظَحَ حٌّظزخىي ر ٓ١حألى٠خْ ،
ـخٌي ٓ٠هلل ٚحٌٌٍ ٓ١ٛـّ١ع .
* حٓظويحَ حٌ٘يس ِع وً ِٓ  َْٕٚ٘٠حألوخً٠ذ حٌظ ٟطئى ٞاٌٛٓ ٟل
حٌع لخص ر ٓ١حٌٍّّٔٚ ٓ١حٌّٔ١ل. ٓ١١
* ٍـ ٞحٌظيهً حألؿٕز ٟـٗ ٟج َِٜ ْٛرلـش كّخ٠ش حأللزخ. ١
* حال٘ظّخَ رخٌلٛحٍ ر ٓ١حٌٍّّٔٚ ٓ١حأللزخ. ١
* حٌّٔخٚحس ر ٓ١حٌٍّّٔٚ ٓ١حٌّٔ١ل ٓ١١ـ ٟحٌلمٛق ٚحٌٛحؿزخص .
* أْ طظـٕذ ٓٚخثً حإل َ حٌٔوَ٠ش َٔ٘ أ ّخي طٟٔل ٌألى٠خْ

ٔخرٍ ْٛ١رعي ػٍٛس حٌمخَ٘س حأل.ٌٝٚ؟
ألٛي ٌٕخرٌٍ ْٛ١مي هخٌفض أـعخٌه ألٛحٌه ٚاَٙص كم١مش
حٌعٕ٠َٜش ٚحٌٍّٜلش حٌ٘و١ٜش حٌظ ٝأط١ض ِٓ أؿٍٙخ ِٚخ لّض
رٗ ِوخٌؿ ٌىً حالى٠خْ حٌّٔخ٠ٚش ٚحال َحؾ حٌي١ٌٚش  ٌُٚطٔظ ع
أْ طوف ٝأ٘يحؾ حالٓظعّخٍ حٌٌ ٜطّؼٍٗ أٔض ٚرخل ٝحٌيٚي
حالٓظعّخٍ٠ش.

حػَ حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ٍَِٜ ٟ؟
حٍ ٞحٔٙخ وخْ ٌٙخ حٌعي٠ي ِٓ حالػخٍ حال٠ـخر١ش ٍِٕٙ َِٜ ٟخ

 حٔ٘خل حٌيٚحٚ ٓ٠ٚحَٗحن حٌّ ٓ١٠َٜـ ٟحٌلىُحٌٕ ٝٛٙرخٌز ى ـ ٟحٌـٛحٔذ حاللظٜخى٠ش ـ ٟحٌٍِح ش
ٚحٌٕٜخ ش ٚحٌظـخٍس ٚط  َ٠ٛحٌم٠خل ٔٚمٍٗ ِٓ ٠ي حالطَحن
حٌ٠ ٟي حٌّ ٓ١٠َٜرعي ٛىس ٔخرٍ ِٓ ْٛ١ىخ
 حال٘ظّخَ رخٌفىَ ٚحٌؼمخـش ك١غ طُ حٔ٘خل حٌّـّع حٌعٍّٟٚحٌّ خرع ٚحٛيحٍ حٌٜلؿ ٚو٘ؿ كـٍَٗ١ي ٚـه ٍُِٖٛ
ِٚلخٌٚش ٗك لٕخس  ِٛٓٛٚش ٛٚؿ َِٜ

ٚحالػخٍ حٌٍٔز١ش ٌٍلٍّش ٍِٕٙ َِٜ ٍٟ َِٜ ٟخ :
 ـَ ٝحٌَ٠حثذ حٌزخ٘شش ٍ ٟحٌّٓ١٠َٜ ٘يَ حٌّٔخؿي ٚحرٛحد حٌلخٍحص ٚحالػخٍ ٚحٌيٍٚد ٚحٌم١خَرظفظ ٖ١حٌزٛ١ص رلؼخ ٓ حالِٛحي .
 ىهٛي حالَُ٘ حٌَ٘٠ؿ رخٌوٛ١ي ِّخ حػخٍ حٌ٘ع ٍٛحٌيٟٕ٠ ح ظمخي حٌِ ّخل ٚحٌّ٘خ٠ن ٚحال ١خْ ـ ٟحاللخٌٚ ُ١حٌمَٞٚحٌّيْ حٌّ٠َٜش .
 ح يحَ حٌِ ّخل ٍ ٍٟ ٚأِٓ ُٙلّي وَ ُ٠كخوُ حالٓىٕيٍ٠ش .١ٓ خٓش ِ ٕٛ١ـِ ٟـخي حٌٕٜخ ش ـَِٜ ٟ
ٌُ  ٕٞٙ٠رخٌٕٜخ ش حٌّ٠َٜش ألٔٗ حٗظَٕ ١ي حٔ٘خل حٌّٜخٔع
حْ ال طّ ُ٠خال ِ ٓ١٠َٜكظ ٟال طظَٔد حٌ ُٙ١حَٓحٍ
حٌٕٜخ ش
يٚحْ ٔخرٍ ٍٟ ْٛ١حالَُ٘ حٌَ٘٠ؿ ـ ٟػٍٛس حٌمخَ٘س حالٌٟٚ
 حػخٍ حٌ٘ع ٍٛحٌيٌ ٟٕ٠ي ٞحٌّٕ ٓ١٠َٜيِخ ىهً ؿٕٛىٖ حالَُ٘حٌَ٘٠ؿ روٌُٙٛ١
 حٔظ٘خٍ حٌؼٍٛس ـ ٟحاللخٌُ١ ٍؼزش  ١د حالَُ٘ ـ ٟحالٔظمخَ ِٓ حٌفَٔٔٓ١١ لظً وٍ١زَ ٍ٠ ٟي ٍّٓ١خْ حٌلٍزٟى ٍٚحٌِ خِش حٌ٘عز١ش ـِٛ ٟحؿٙش كٍّش ـَ ِ٠؟
حٍ ٞحٔٗ وخْ ىٍٚح ح٠ـخر١خ ٚحٓظ خ ض حٌِ خِش حٌ٘عز١ش حْ طٕمٌ
ِ ِٓ َٜحالكظ ي حالٔـٍٕ ِٞ١يِخ ٚلع ٍٙ١خ ذل ِمخِٚش
كٍّش ـَ ِ٠الٔ٘ؽخي ِلّي ٍ ٟرّلخٍرش حٌّّخٌ١ه ـ ٟحٌٜع١ي
 ٔـق حٌّ ْٛ٠َٜـِ ٟمخِٚش حٌلٍّش ر٘ـخ ش ـ١ٍٗ ٟيٚحٌلّخى ٚحَٓٚح ٚلظٍٛح حٌىؼ ِٓ َ١حالٔـٍ ِ١حٌٌ ٓ٠خىٚح حٌٟ
حالٓىٕيٍ٠ش رعي ِّ٘٠ظ ُٙـ١ٍٗ ٟي ٚحٌلّخى ٍ٠ ٟي حٌِ خِش حٌ٘عز١ش

 -3خى ِلّي ٍ ِٓ ٟحٌٜع١ي ٚكخ َٛحالٓىٕيٍ٠ش ـخَ ٟ
ـٍَ ٌ ٍِ٠ذ حٌٍٜق ٚحٌـ ل ِمخرً حالـَحؽ ٓ حالَٓٚٚ ٞحـك
ِلّي ٍٚ ٟىهً حالٓىٕيٍ٠ش اخـَح ِٕظَٜح .
ِٛلؿ حٌ٘١ن حٌٔخىحص ـ ٟحٌظوٍِ َّ ِٓ ٚىََ 1213
حٍ ٞحٔٗ– ِؼخي ٌٍؽيٍ ٚه١خٔش حالِخٔش
 طلم١ك حّ١خ ٗ حٌ٘و١ٜش ـ ٟحٌلٜٛي ٍِٜٕ ٟذ ٔم١ذ حالَٗحؾِ ٍٟ ًٙٓ -لّي حالٌٍِ ٍٛظوٍ ِٓ ٚحٌِ خِش حٌ٘عز١ش حٌّعخٍٟش

 -حٛزق حٌٔخىحص حىحس ١١عش ـ٠ ٟي ِلّي ٍٟ
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ٌِ رلش حٌمٍعش
١ٓ خٓش ِلّي ٍ ٟطـخٖ حٌّّخٌ١ه
وخْ ٌٙخ ؿخٔذ ٍٓز ٟك١غ وخٔض - :
 ِٓ حـشع حٌـَحثُ حٌزَ٘٠ش ِؼخال ٌٍؽيٍ ٚحٌو١خٔش ٓٚفه حٌيَ رع١يس ٓ وً حٌم ُ١حٌّٔخ٠ٚش ٓخ يص ِلّي ٍ ٍٟ ٟحالٔفَحى رلىُ َِٜ حطـٗ ِلّي ٌٍ ٟزٕخل حٌيٌٚش حٌلي٠ؼش ـَِٜ ٟ وخْ ٍِ ٟلّي ٍ ٟحطزخع حٓخٌ١ذ حهَ ِع حٌّّخٌ١هوخٌظفخِ ٝٚعٚ ُٙحٌظٜخٌق ح ٚكزٔ ُٙحٔ ٚفُٙ١
 حٌٕشخَ حٌٔ١خٓٔ ( ٟشخَ حٌلىُ ـٙ َِٜ ٟي ِلّي وخْ حٓظَّحٍح ٌّخ وخٔض ٍ ٗ١ح٠خَ حٌّّخٌ١ه ٚحٌعؼّخٔ ٓ١١حالحٔٗ حٓظليع حٌيٚحٓ٠ٚ
ـ كىّٗ وخْ أٚطٛلَح (ٟ١ـَى ٞـىَس حٌلىُ حٌّ ٍك حٌفَىٞ

 ٌُ ٠ىٓ ٕ٘خن ـ ًٜر ٓ١حٌٍٔ ظخْ حٌظٕف٠ٌ١ش ٚحٌظَ٘٠ع١ش . وخٔض حٌّـخٌْ حٌظ ٝحٔ٘ؤ٘خ ِـَى ٘١جخص طٕفٌ ٍؼزخصٚح٘يحؾ ِلّي ٍ ٟـ ٝحٌلىُ.
 طٕٛع ى ٍٚحٌيٚح ٓ٠ٚر ٓ١حالٓظ٘خٍس ر ٓ١حٌظَ٘٠عحٌِحَ ِلّي ٍٛ١ٗ ٟم حٌلخٍحص رـّع حٌٜز١ش ٌٍعًّ ـٟ
ِٜخٔع حٌيٌٚش
 حٛزلض رّؼخرش ِيحٍّ ٕٛخ ١ش ُ٠خىس حالٔظخؽ حٌٕٜخ ٟ حؼ ق حالٓٛحق حالؿٕز١ش ٠ُٚخىس حٌٜخىٍحص حٌّ٠َٜش . حٌـ١ٓٚ ٖ١خٓش ِلّي ٍ ٟحال ٛك١ش
وخْ حٌـ- : ٖ١
 ِل١ٓ ٍٛخٓش ِلّي ٍ ٟحال ٛك١ش . طلي٠غ َِحـك حٌيٌٚش حٌّوظٍفش. حٍطز ض حال ٛكخص رخٌـ ٖ١ـّؼ وخْ حٔ٘خل ِيٍٓش حٌ ذإل يحى ح١زخل ٌٍـ. ٖ١
 وخْ حٔ٘خل حٌّٕٙيٓوخٔش إل يحى هزَحل ـ ٟحٌٕٜخ خصحٌّوظٍفش حٌظ ٟطَطز ٢رخٌـ. ٖ١
 وخْ حٌـ ٖ١حىحس حٌظميَ حٌعَّحٔ ٟـ َِٜ ٟرخإلٟخـش حٌِّٟٙظٗ حٌعٔىَ٠ش .
 حؿظّخع ىحٍ حٌّلىّش ِخَ1215 ٛ٠
 حاِ َٙي ٞلٛس حٌِ خِش حٌ٘عز١ش ألٚي َِس ٠عِي ـٙ١خ حٌٛحٌ ٟربٍحىس حٌ٘عذ ٠ٚع ٓ١حهَربٍحىس حٌ٘عذ .
 طُ حهظ١خٍ ِلّي ٍ ٟرّعَـش ُ ّخل حٌ٘عذ حٚي ٛه حؿظّخ  ٟـٚ َِٜ ٟحٌ ٓ١ٛحٌعَرِٟ عخ٘يس ٌٕيْ َ 1241
 -1كَِض ِ ِٓ َٜحٔظٜخٍحطٙخ حٌوخٍؿ١ش
 -2أرمض ِ ٍٟ َٜكيٚى٘خ لزً حٌظٓٛع
 -3ؿعٍض ٌّٗ َٜو١ٜش ى١ٌٚش رعي حْ وخٔض ِـَى ٚال٠ش
ؼّخٔ١ش ِظِّ١س
 يَ حٗظَحن حٌ٘عذ حٌّ َٜٞـ ٟحٌَٜحع حٌيحثَ
رعي هَٚؽ حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ِٓ ِ. َٜ
ٔ -زظض ِٓ لٍذ كٛحىع حٌٜيحَ ر ٓ١طٍه حٌم ٞٛحٌّظٜخٍ ش ٍ ٟحٌلىُ

 اَٙص حٌِ خِش حٌّ٠َٜش ٌِٕ ح٠خَ حٌؽِ ٚحٌفَِٔٔٚ ٟمخِٚشحٌفَٔٔٓ١١
 حطٔعض هزَحص حٌِ خِش حٌّ٠َٜش رخٌيهٛي ـ ٟطـخٍد حٌلىُٚحٌٔ١خٓش ِع حٌفَٔٔٓ١١
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 حال ١ع ٍ ٟحٌّعخٍؾ حٌـي٠يس حٓٙض ٌٖ٘ حالكيحع ـ ٟرَٗ ُٚو١ٜخص ِعٕ١ش ِٓ حالَٗحؾٚحٌعٍّخل ٚحٌظـخٍ حٌظٓ ٟخ يص ـ ٟحٌظوٍ ِٓ ٚحٌفَٔٔٚ ٓ١١حٌّّخٌ١ه
ٚحالٔـٍٚ ِ١طعِ ٓ١١لّي ٍ ٟكخوّخ ٍ. َِٜ ٟ

١ٓ خٓش حالكظىخٍ حاللظٜخى ٞحٌظ١ ٝزمٙخ ِلّي
ٍ ٝـ. َِٜ ٟ
أه٠ع ِلّي ٍ ٟحاللظٜخى حٌٌّ َٜٞمخ يس حالكظىخٍ ِّخ أى ٞحٌٟحٌٕ ٝٛٙرخٌٍِح ش ٚحٌظـخٍس ٚحٌٕٜخ ش .
 حٌيهٛي ـ ٟحٓٛحق حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش ِٕخـٔخ ٌؽ ِٓ َٖ١حٌيٚي .٠ُ ٍٟ ًّ -خىس حٌٜخىٍحص ٚطمٍ ً١حٌٛحٍىحص .

٠ُ خىس ٛخىٍحص ِ َٜـٙ ٟي ِلّي ٍٟ
 ٓخ يص ِلّي ٍ ٟـ ٟرٕخل ىٌٚظٗ حٌلي٠ؼش يَ حالٓظيحٔش ِٓ حٌوخٍؽ حاٙخٍ لٛس حٌيٌٚش حٌّ٠َٜش ـٙ ٟي ِلّي ٍٟ -وخٔض لَحٍحطٗ ٓ١خى٠ش

 حٍطز ٢حٌظعٍ ُ١ـٙ ٟي ِلّي ٍ ٟرخ٘يحؾ ٓ١خٓش
حالكظىخٍ حاللظٜخىٚ ٞرٕخل حٌمٛس حٌٌحط١ش .
 أٍٛ ٞلش ٌ٘ح حٌمٛي ك١غ حٍطز ٢حٌظعٍ ُ١ـٙ ٟي ِلّي ٍ ٟحٌٟكي وز َ١رخ٘يحؾ ٓ١خٓش حالكظىخٍ حاللظٜخىٚ ٞرٕخل حٌمٛس حٌٌحط١ش
ٚحٌظٓٛع حٌوخٍؿٚ ٟحٌلَٚد حٌظ ٟىهٍٙخ ِلّي ٍٛٓ ٟحل رٕفٔٗ حٚ
رخ٠عخُ ِٓ حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔٚ ٟرظٕٔ١ك ِعٗ .
 ح٘ظُ ِلّي ٍ ٟرخٌظعٍ ٍٟ ُ١حهظ ؾ ىٍؿخطٗ ٌٚىٕٗ ريأ رظؤْٓ١حٌّيحٍّ حٌعخٌ١ش ٚح٠فخى حٌزعؼخص ٌى٠ ٟم َٛحٌّظوَؿٌٖ٘ ِٓ ْٛ
حٌّيحٍّ رّٔج١ٌٛش حٌظعٍ ُ١ـ ٟحٌَّحكً حٌيٍحٓ١ش حالىٔ. ٟ

 حٌظمٔ ُ١حإلىحٍ ٞحٌٌٔ ٜفٌٖ ِلّي ٍ ٝـ. َِٜ ٟ
 حٓظ خع ِلّي ٍ ٟحْ ٠يهً رع ٞحٌظعي ٠ص حٌظ ٟطظِّ٘ ٟع حال زخل حٌّخٌ١ش حٌّفَٟٚش ٍ ٟحال٘خٌ ٟكظ ٟطظٔخٞٚ حك ي حٌّ ٓ١٠َٜـ ٟوً حٌٛاخثؿ طّ َ١ٜوً حٌٛاخثؿ حٌٜؽَِ ٞع ٔٙخ٠ش حٌٔزعٕ١خص ـّ١خ يح حٌـٖ١ -اٍض حٌَطذ حٌىزَ١س ـ ٟحٌـ ٖ١ـ٠ ٟي حٌعٕخ َٛحٌظَو١ش ٚحٌَ٘ؤ١ش

 حٌّمٌٛش رخْ حٌيٌٚش حٌم٠ٛش – ـٍ ٟأِ ٞلّي ٍ– ٟ
٘ ٟحٌظ ٟطِ٠ي ٛخىٍحطٙخ ٓ ٚحٍىحطٙخ
حويص حٌّمٌٛش ٍ: ٟ
ٍَٟٚ -س حٌٕ ٝٛٙرّٔظ ٞٛحٌّٕظؾ حٌّّ٠ٌ َٜٞخْ طٔ٠ٛمٗ رخٌوخٍؽ

 ٚـَس ٍٚـع وفخلس حٌّٛحى حٌوخَ حٌّ٠َٜش ٚط١ٕٜعٙخ -حٌلي ِٓ حالؿَحلحص حٌَٚط١ٕ١ش ٓٛحل ِع حٌّٔظؼَّ حٌّ َٜٞح ٚحالؿٕزٟ

ٔ شخَ حٌظـٕ١ي ـٙ ٟي ِلّي ٍٚ ٝـٙ ٝي ٓع١ي .
 اتج محمد كً الً بناء قوة لرٌي ذاتٌي نظامٌي بدٌلن الفرق الم لرٌي غٌر النظامٌي التً تضم ناصر
مرتيقي ومتمردة ومختكزي .
 جمل التجنٌد اجبارٌا كً البات محددة اللر الناسالجندٌي وهرب بمضهم منها .
 ا تقدم محمد كً من الرن ا زابفي من الضباز لٌماونوكً تنظٌم الجٌش
 ار ل دد من الشبان الً اوربا إلتمام درو هم الحربٌيولما ادوا حكوا محل االجانب الً المدارس الحربٌي .
 اهتم مٌد وا تنً بالجٌش جمل التجنٌد اجبارٌا لكجمٌع و كً اختلف الزبقاتولفترة قصٌرة بمدما لان قاصرا كً الفقراء
 بدأ الناس ٌحبون الجندٌي وال ٌمتبرونها نوع منالتفرقي االجتما ٌي

 اهتم مٌد باال زول اال ان انجكترا تدخكت وزكبت منال كزان المثمانً منم من تجدٌد اال زول
موقف محمد كً تجا ال كزان الً حرب الشام
اري ان لان من االالضل لمحمد كً دم محاربي ال كزان
 التحالف مع ال كزان بدال من الصدام مم . تفوٌت الفرصي كً الدول االوربٌي الً التدخل با دم م داندةال كزان
 -التفاو مع ال كزان .

طوٍِ ٚلّي ٍ ِٓ ٟحٌِ خِش حٌ٘عز١ش ..؟
ـٍ ٟأ ٟ٠ح ظزَ ًٌه ٔىَحْ ٌٍـّ ، ً١الْ حٌِ خِش حٌ٘عز١١ش ٘ ٟحٌظٟ
أٍٛٚض ِلّي ٍ ٟاٌ ٟحٌلىُ  ٟ٘ٚ ،حٌظٓ ٟخ يطٗ ـ ٟحٌظؽٍذ ٍٟ
حٌّ٘ى ص حٌظٚ ٟحؿٙظٗ ِؼً ِ٘ىٍش ٔمٍٗ هخٍؽ ِِ٘ٚ َٜىٍش كٍّش
ـَ. ٍِ٠
وّخ أْ ِلّي ٍ ٟلي أه خ ه ؤ ً حٓظَحط١ـ١خ  ،ألٔٗ وخْ ِٓ حٌّّىٓ
أْ ٠م ٞٛلظٗ رخٌِ خِش حٌ٘عز١ش ـظم َٛرّٔخٔيطٗ أِخَ حٌ٠ؽ١ٛ
حألؿٕز١ش .

 لٕخس حٌٔ ْ٠ٛحٌـي٠يس ٌّٚ َٜحٌعخٌُ
وَإ٠ش ِٔظمزٍ١ش ٓظى ْٛحٌمٕخس ـخطلش ه َِٜ ٍٟ َ١رــ :
٠ُ -1خىس حٓظؼّخٍحص ٌِّ َٜخ ٓ١مخَ َِ٘ ٚخص ٍ ٟؿخٔزٙ١خ
٠ُ -2خىس َِ ٍٚيى حٌٔفٓ ِّخ ٠ِ٠ي حٌيهً حٌمِٟٛ
ٚ -3ؿٛى ـٌٍَ٘ ًّ ٙزخد
 ٍَِٚ -4كخ٠ٚخص حوزَ ـٚ ٟلض حلً ٚر٘ىً حَٓع ٌٍز٠خثع حالؿٕز١ش

ٓ١خٓش حٌوي ٞٛ٠آّخ  ً١حٌّخٌ١ش ..؟
حٔٗ ِو ت ألٔٗ ٌُ ٛ٠حُْ رِٛ ٓ١حٍى ِٚ َٜحٌَّ٘ ٚخص حٌظ ٟألخِٙخ
ٚ ،وخْ ٔظ١ـش آَحـٗ كيٚع أُِش ِخٌ١ش ؿعٍظٗ ٔ٠ظي ِٓ ٓ٠حٌيٚي
حٌىزٌَ٘ٚ ٜح أى ٞاٌ ٟحٌظيهً حألؿٕز ٟـٗ ٟج. َِٜ ْٛ

ح ظّخى ِ ٜف ٟوخًِ ٍ ٟحٌيٚي حالٍٚر١ش ـ ٟوفخكٗ حٌٟٕ١ٛ
الٓظم ي ِ َٜ؟
حٍ ٞحْ ِ ٜف ٟوخًِ وخْ ٠ـذ ٍ ٗ١حال ظّخى ٍ ٟحٌم ٞٛحٌ١ٕ١ٛش حٌيٚي حالٍٚر١ش ال طعًّ حال ِٓ حؿً ِٜخٌلٙخ . -طؤ١٠ي ـَٔٔخ ٌّ ٜف ٟوخًِ حال ٍؼزش ِٕٙخ ـ ٟحالٔظمخَ ِٓ حٔـٍظَح

ـِٛ ٟلؿ زخّ كٍّ ِٓ ٟحالكظ ي ؟
-

وخْ حٌوي ٛ٠زخّ كٍّ ٟـ ٟريح٠ظٗ ِئ٠ي ٌٍلَوش حٌ١ٕ١ٛش
ٌ٘ٚح ؿ١ي ِٕٗ ك١غ حـَؽ ٓ حٌعَحرٚٚ ٓ١١لؿ ٟي طٍٔ٢
وَٚ َِٚحٔفَحىٖ رخٌلىُ ِٓ ه ي ٌِٗ ِ ٜف ٟـّٟٙ
ٚطع ٓ١١كٔ ٓ١ـوٌَٚ ٞىٕٗ خى ٚحٔ ُ٠حٌ ٟلٛحص حالكظ ي
رعي كخىػش ـخٗٛىس .

ٓ١خٓش زخّ كٍّ ٟحٌؼخٔ ٟحٌّظ٘يىس ِع حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش رعي
كخىػش ـخٗٛىس ..؟
حٔٗ ِو ت ـ ٟحٌظ٘يى ِع حٌ ، ٓ١١ٕ١ٛـخٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش وخٔض طٙيؾ
اٌ ٟحالٓظم ي ٓ حالكظ ي حٌزَ ٠خٌٔ٘ٚ ٟح رخٌ زع ـٛ ٟخٌق
حٌوي ٞٛ٠زخّ كٍّ ٟحٌؼخٔ. ٟ
وخْ الري أْ ٔ٠خٔي زخّ كٍّ ٟحٌؼخٔ ٟحٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش كظ ٝحٌٕٙخ٠ش
الْ حالكظ ي ىحثّخ ٠زلغ ٓ ٍِٜلظٗ  ،ريٌ ً١ل١خَ حٔـٍظَح روٍعٗ
ـ ٟريح٠ش حٌلَد حٌعخٌّ١ش حأل. ٌٟٚ

ِخ ٍأ٠ه ـ ٟحٌو ـخص ر ٓ١كَوش كّخّ ٚكَوش ـظق ..؟
أِ ُٙو ج ْٛـًٌ ٟه  ،الْ حٌو ـخص حٌيحهٍ١ش طئى ٞاٌ ٟطمُٔ١
ٛفٛؾ حألِش ٚطئى ٞاٌ ٟحالٔ٘ؽخي ٓ حٌٙيؾ حألٓخٓٛ٘ٚ ٟ
حٓظَىحى كمٛق حٌ٘عذ حٌفٍٔ . ٟٕ١
اْ حٌو ـخص ٌٔ١ض ـِٜ ٟخٌق حٌم١٠ش حٌفٍٔ ١ٕ١ش رً ـٛ ٟخٌق
آَحث. ً١

حٜٔق حإلهٛس ـ ٟـٍٔ  ٓ١رلً حٌو ـخص ٚطٛك١ي حٌٜؿ ٚحٌظَوِ١
ٍ ٟحٌٙيؾ حٌَث ٛ٘ٚ ٟٔ١حٓظَىحى حٌلمٛق حٌَّ٘ ٚش ٌفٍٔ . ٓ١

ح ظزممممخٍ ِلّممممي ٍمممم ٝأْ حٌٔممممٛىحْ حِظمممميحى ١ز١عممممٌّٜ ٝممممَ؟
 اْ لمممٛي ِلّمممي ٍمممٛ ٝمممل١ق ؿؽَحـ١مممخ رخِظممميحى ِٜمممَ ؿٕٛرمممخ اٌمممٝحٌٔٛىحْ
 ٛٚل١ق طخٍ٠و١خ ٔظ١ـش حٌظخٍ٠ن حٌّ٘ظَن ٚحٌعَٚرش ٚحإلٓم َ ّ٘ٚمخىٌٚظٚ ٝحى ٜحًٌٕ١
 ٗٚعذ ِٚ َٜحٌٔمٛىحْ ٗمعذ ٚحكمي طَر مٗ ؿمٌ ٍٚطخٍ٠و١مش ليّ٠مشٌِٕ حٓظمَحٍ حإلٔٔخْ ٍٟ ٝفخؾ ٌ٘ح حٌٕ َٙحٌوخٌي
ِ ٛ٘ٚ -خ كخٚي ِلّي ٍ ٝاػزخطٗ ٚؿّع حٌ َـ.ٓ١

 حٌّٕخم حٌؼمخـٚ ٟحٌظعٍ ّٟ١ـٙ ٟي حّٓخ ً١
 حٍطمِٔ ٟظ ٞٛحٌٛاخثؿ حٌعخِش ك١غ طٛال٘خ هَ٠ـ ٟحٌّيحٍّحٌلي٠ؼش ٚحٌعخثي ِٓ ٓ٠حٌزعؼخص .
 ا ٍٛٙوؼ ِٓ َ١حٌعٍّخل ـ ٟوً حٌّـخالص ٚحٌظوٜٜخص . ٔٚظؾ ٓ ٚؿٛى حالؿخٔذ ِٚئٓٔخط ُٙرىؼَس ٘خثٍش كيع ٌِ ً١ظمٍ١يوؼ ِٓ َ١حٌّؼمف ٓ١حٌٌٍّ ٓ١٠َٜعخىحص حالٍٚر١ش ٠َ١ٚمش حٌل١خس ِؼً
حٌٍّزْ ٚحٌّٔىٓ ٚحٌّؤوً ٚل٠خل حٚلخص حٌفَحغ ٚحٌٌ٘خد ٌٍّٔخٍف
ٚىحٍ حالٚرَح ّٓٚخع حٌّ١ٓٛم. ٟ

ِ ـٍْ ٗ ٍٞٛحٌٕٛحد ـٙ ٟي حّٓخ َ1266 ً١
 ٌُ ٠ىٓ ٓ١٘ ٜٛجش حٓظ٘خٍ٠ش ٔ١ٌٚض طَ٘٠ع١ش وّخ وخْ ٕ٠زؽ ٟأْ ٠ىْٛ -و ٗٔٛحّٓخ ٌ ً١ى٠ ٟىِ ْٛـَى ٚحؿٙش ط٠ف ٍٝ ٟكىّٗ ٍٔٚمخ ً ٚرٙخ ًل

أٔٗ ٌُ ٠ظى ْٛرٕخل ٍٍ ِ ٝذ ؿّخ٘ َٞ١ـش َٙوؤٔٗ ِٕلش ِٓحٌلخوُ ٌٍَ ١ش .
 ك َٜكك حٌظَٗ١ق ـ ٍٝ ٗ١ـجخص حؿظّخ ١ش ِعٕ١ش ــخل ِعشُأ ٠خثٗ ِٓ ً ٞٚحٌعٜز١خص ( حأل ١خْ وخٌعّي ٚحٌّ٘خ٠ن ٚلٍِٓ ً١
حٌظـخٍ ٚحٌٕٜخع .
٠ ٌُ -ىٓ ٌٍّظعٍّ ِٓ ٓ١ؼ َ١حأل ١خْ ٔ١ٜذ ـ٠ٛ٠ ٟظٗ .

ِمٌٛش حْ ِ َٜأٓزك رٍيحْ حٌَ٘ق ـ٘ٔ ٟؤس حٌل١خس حٌٕ١خر١ش
ِمٌٛش ٛل١لش الْ حٌل١خس حٌٕ١خر١ش ٔ٘ؤص ـٙ ٌِٕ َِٜ ٟي
حّٓخ  ً١خَ  1266رخٔ٘خل ِـٍْ ٗ ٍٞٛحٌٕٛحد .
ِخ ٍأ٠ه ـَِٚ٘ ٟع كفَلٕخس حٌٔ: ْ٠ٛ
 ٍ ٟحٌَؼُ ِٓ حْ ٌ٘ح حٌَّ٘ٚع ٌٗ حّ٘١ظٗ ـِ ٟـخي حٌظـخٍسٛ١د كفَ حٌمٕخس :
 حال حْ ط ٍٛحص طٕف ٌٖ١ؿعٍض ِٕٗ ِشَٙح ِٓ ِشخَ٘ حٌظيهً حالؿٕزٟٟٚعؿ حالٍحىس حٌٔ١خٓ١ش ٌٍيٌٚش آٌٔحن .
 ٛ١ي ِيس حالِظ١خُ ٕٓ33ش كَِخْ حٌٍِح ش ِٓ حال٠ي ٞحٌعخٍِش لٍش ٔ١ٜذ ِ ِٓ َٜحالٍرخف . َٗحل حٌّ١ِ ْٛ٠َٜخ٘ ِٓ ُٙحالؿخٔذ كَِخْ ِ ِٓ َٜحالِٛحي رعي ح فخل ٚحٍىحص حٌَ٘وش ِٓ حٌـّخٍن -حطزخع ٔشخَ حٌٔوَس .

َٗ ١ٚحِظ١خُكفَ لٕخس حٌٔ ْ٠ٛ؟
 ممظم هذ الشروز لصالح الشرلي ومجحفي بحقوق مصر - أثار غضب الشمب و خز تحمكت مصر خ ابر الادحي الى األموال واألرواو.حٌَلخرش حٌؼٕخث١ش ـٙ ٟي طٛـ١ك ُٚٚحٍس ٍ٠خ ٝرخٗخ
 ياد نفددوذ المراقبددان االجنبٌددان حٌددث اصددبح ن ألبددر مددن نفددوذويراء الدولي .
 أصبح من حقهما حضور جك ات مجكس الويراء اصبح من حقهما االزلع كً بٌان الواردات و المصروالات -رغم أن رأٌهما لان ا تشاري اال ان ارى المفمول .
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 ويارة رٌا باشا الً هد توالٌق
 لان من انصار الحلم المزكق خضو لكنفوذ االوربً ممادٌا لكنظام الد توري وٌمار اقامي حٌاة نٌابٌي ٌضزهد الوزنٌٌن وٌمزل الصحف التً تنتقد الحلومي -قام با تماد اجراء ا ادة المراقبي الثنابٌي .

 طعخاُ ى ِ ٍٚن حالٍح ٟٟحٌٍِح ١ش ومٛس حؿظّخ ١ش ىهٍض
ِ١يحْ حٌٔ١خٓش ٌِٕ ٙي حّٓخ ُٚ ً١حى ٗؤٔٙخ ـٙ ٟي حالكظ ي
 ح٘ظّخَ حٌٍٔ خص حالٔـٍ٠ِ١ش رخٌظو ٜٚحٌٍِح . ٟ ط٘ىٍض ِِٕ ُٙـخٌْ حٌّي٠َ٠خص حٛزلٛح ح ٠خل ـ ٟحٌّـخٌْ حٌٕ١خر١ش ٚىحـعٛح ٓ ِٜخٌلِٓ ُٙه ٌٙخ
 حٓظمَص ٚا١فش حٌعّيس ١ٗٚن حٌزٍي ـ ٟح٠ي ُٙ٠ك١غ ٔٚلخٔ ْٛحٌعّي  1236حْ ٠ى ْٛحٌَّٗق ٍّ٠ه  11أـئش

طوٍ ٟـَٔٔخ ٓ طؤ١٠ي ِ ٜف ٝوخًِ رعي حٌٛـخق حٌٛىٕٓ ٞش
1314؟
 ٌمي حرظعيص ـَٔٔخ ٓ طؤ١٠ي ِ ٜف ٝوخًِ رعي حٌٛـخقحٌٛىٕٓ ٞش  ِٓ 1314أؿً كٜٛي ـَٔٔخ ٍَِ ٝحوٖ
 ٌ٘ٚح ٠ؼزض أْ حٌيٚي حالٓظعّخٍ٠ش ال ّٙٙ٠خ حال ٍِٜلظٙخ ـم٢ـّخ  -وخْ ٠ـذ ٍ ِٜ ٝف ٝوخًِ أْ ٠عظّي ٍ ٝـَٔٔخ.
 حلزخي حٌّ ٓ١٠َٜـ ٟطٛل١ع حٌظٛو ١ص ٌظّؼ َِٜ ً١ـٟ
ِئطَّ حٌٍٜق
 ٠عظزَ ح ٍَِ ٟحطذ حٌل١خس حٌٕ١خر١ش حٌظعز ٓ َ١كك حٌّ ٓ١٠َٜحالٔظوخر ٟحٌل٠خٍِٞخ ٍأ٠ه ـِٛ ٝلؿ حٌٍّه ِٓ حٌّخىس  ِٓ 23حٌيٓظ1323 ٍٛ؟
حٔٗ ِٛلؿ ٠يي ٍ ٝحالٓظزيحى ٚحٌيوظخط٠ٍٛش ،ك١غ طٕ ٚحٌّخىس 23
ٍ ٝأْ حألِش ِٜيٍ حٌٍٔ خص رّٕ١خ اً حٌٍّه ِٓ حٌٕخك١ش حٌفعٍ١ش
ِٜيٍ حٌٍٔ خص ٌ٘ٚح ٠ئػَ ٍ ٝحٌل١خس حٌٍ١زَحٌ١ش

 ط٠َٜق َ 1335 ٍٛ٘ ً٠ّٛٛ
حٍ ٞحٔٗ ٌٗ ؿخٔذ ٍٓز ٛ٘ٚ ٟطَٙد حٔـٍظَح ِٓ حٌظفخِ ٝٚع
حٌٛـي ٚـٍ٠ض حٌظعخًِ رلَ٠ش ى ْٚلٛ١ى
 ٌٗٚحٌعي٠ي ِٓ حال٠ـخر١خص ِٕٙٚخ
طـيى حٌؼٍٛس ٚحٗظعخٌٙخ ٚحهٌص حٌز ى طّٛؽ رخٌّشخَ٘حص طم عض ٓٚخثً حٌّٛح ٛص طؤٌفض ؿزٙش ١ٕ١ٚش إل خىس ىٓظ ٚ َ 1323 ٍٛمي حٌّعخ٘يس طَحؿعض رَ ٠خٔ١خ ٚحَِص حٌٍّه رب خىس حٌيٓظٍٛ ٚحـمض ٍ ٟحٌيهٛي ـِ ٟفخٟٚخص ِع ِ َٜإلرَحَ ِعخ٘يسٚحٔظٙض رعمي ِعخ٘يس َ1336
 حؿظّخع ٔخى ٞحٌ٠زخ ١رخٌِِخٌه ـَ 1352 ٗ١ٔٛ٠ ٟ
 حه َ حؿظّخع ٔىَ ٌِٕ ٞحٌؼٍٛس حٌعَحر١ش ح َٛحٌٍّه ٍ ٟطّؼ ً١كَّ حٌليٚى ـَـ٠ض حٌـّع١شحٌعّ١ِٛش رخإلؿّخع .
 ـمي حٌٍّه َٓ ١طٗ ٍ ٟحٌـ. ٖ١ حٓم ٢حٌـٚ ٖ١اللٖ ٌٍٍّه . هَؿض حٌؼٍٛس حٌعخٍِش ِٓ ٟزخ ١حٌـٟ ٖ١ي حٌٍّه ِٓح١خٍ حٌَٔ٠ش حٌ ٟحٌعٍٕ١ش .
 وخْ ٌ٘ح حالؿظّخع ٔم ش ـخٍٛش ـ ٟطخٍ٠ن ِ. َٜ يَ وؿ حؿِٙس حالِٓ ِؼً حٌّوخرَحص حٌلَر١ش ٚحٌزْ١ٌٛحٌٔ١خٓٚ ٟحؿِٙس حٌٍّه ٚحٌّوخرَحص حٌزَ ٠خٔ١ش ٚحالَِ٠ى١ش
ٓ حٌزلغ ٓ حٌ٠زخ ١حالكَحٍ .
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 حطوخً لَحٍ رخٌؼٍٛس ٚطميِ ُ٠ميِخص حٌؼٍٛس . ط٠َٜق  22ـزَحَ1322 َ٠
◄"ٌُ ٠لمك ٌ٘ح حٌظ٠َٜق ٌٍّ ٓ١٠َٜأِخٔ ُٙ١حٌ١ٕ١ٛش ـٟ
حالٓظم ي حٌىخًِ،رٔزذ حٌظلفشخص حالٍرعش -1طؤِ ٓ١حٌّٛح ٛص
حٌزَ ٠خٔ١ش ـٌ"َِٜ ٝظزَٚ َ٠ؿٛى ؿ ٖ١حكظ ي أـٍ ِٜ١ـٝ
ِ."َٜ
-2حٌيـخع ٓ ِٟ َٜي أ ٜح ظيحل ٍٙ١خ"ٌ ،ظزَِٕ َ٠ع طىٓ٠ٛ
ؿ َِٜٜ ٖ١ل."ٜٛ
-3كّخ٠ش حٌّٜخٌق حألؿٕز١ش ٚكّخ٠ش حأللٍ١خصٌ "،ظزَ َ٠طيهٍٙخ
ـٗ ٝج َِٜ ْٛحٌيحهٍ١ش".
-4كمٙخ ـ ٝحٌظَٜؾ ـ ٝحٌٔٛىحْ"،حٌٔٛىحْ ٠شً طلض حٌلىُ
حٌؼٕخث ٝحٌّ٘ظَن".
ٌٌٌه ٍـ ٗ٠حٌ٘عذ حٌٌّٚ ،"َٜٜىٕٗ كمك حإلٔـخُحص ح٢ط١ش-:
ِِّ١حطٗ ٔظـخثـؾ حٌظٜـَ٠ـق:
حٔظٙخل حٌلّخ٠ش حٌزَ ٠خٔ١ش ٍٚ َِٜ ٝح ظزخٍ ِ َٜىٌٚش
ِٔظمٍش ًحص ٓ١خىس
 -1أ  ٌَّٜ ٝحطوخً حٌيٓظٔ ٍٛشخِخ ٌٍلىُ.
ٍ -2ـع ٌمذ كخوُ ِٜــَ ِـــٓ ٓـــٍ خْ اٌـــِ ٝــٍه ،ـؤٛزق
حٌٍٔ خْ ـئحى حٌٍّه ـئحى حألٚي ِ 15خٍّ 1322.
 -3طؤٌفض ٌـٕش ٌٟٛع حٌيٓظ( ٍٛىٓظ. 1323 ٍٛ
 ىٓظ ٍٛخَ  1323ريح٠ش حٌلمزش حٌٍ١زَحٌ١ش
ىهـٛي ِ َٜحٌَّكٍش حٌٍ١زَحٌ١ش (حٌيّ٠مَح١١ش ٚطعـٕ ٝأْ حألِش
حٌّ٠َٜش ،أٛزلض ِٜ٘ ٝيٍ حٌٍٔ خص رعي أْ وخْ حٌلخوُ
ٓٛحل ِ٠َٜخ أ ٚأؿٕز١خ ِٜ٘ ٛيٍ حٌٍٔ خص.
أٍ ٞحٔٗ حكظ ٜٛىٓظِ ٜٙٛٔ ٍٝ 1323ٍٛظعخٍٟش.
ٛ١د ىٓظ1323 ٍٛ
حٔظــِع حٌّــٍه ـئحى ٌٕفـٔٗ ٍٓ ـخص طظ١ق ٌـٗ حٌظلـىـُ ــ ٝحٌلىـُ..
ٍؼـُ اٍحىس حألِش ِٕٙخ:
 -1كمٗ ـ ٝكً حٌزٌَّخْ ى ْٚل١ي أ. ١َٗ ٚ
 -2كمٗ ـ ٝالخٌش حٌُٛحٍس ِّٙخ كخُص ػمش حألِش.
 -3حكظِ ٜٙٛٔ ٍٝ ٜٛظعخٍٟشِّ ،خ ً حٌل١خس حٌٍ١زَحٌ١ش
◄ك١غ طٕ ٚحٌّخىس  ٍٝ 23أْ حألِش ِٜيٍ حٌٍٔ خص ،رّٕ١خ اً
حٌٍّه ِٓ حٌٕخك١ش حٌفعٍ١ش ِٜيٍ حٌٍٔ خصٌ٘ٚ ،ح ٠ئػَ ٍ ٝحٌل١خس

حٌٍ١زَحٌ١ش
ِِّ١حطٗ  -:حٌّزخىة حٌٍ١زَحٌ ٗ١حٌظ ٝطّٕٙ٠خ حٌيٓظٍٛ
 -1كَ٠ش اريحل حٌَأ ٚ ، ٞكَ٠ش حٌٜلخـش .
كَ٠ش حال ظمخى " حٌي ٓ٠هلل ٚحٌٌٍ ٓ١ٛـّ١ع " .
 -3كَ٠ش حالؿظّخع ٚطى ٓ٠ٛحٌـّع١خص ٚحألكِحد .
حٌّٔخٚحس ر ٓ١حٌّ ٓ١٠َٜأِخَ حٌمخٔ. ْٛ
حٌّٔخٚحس ر ٓ١حٌّ ٓ١٠َٜـ ٟحٌٛحؿزخص ٚحٌلمٛق .
 – 6كَِش حٌّٕخُي ٚحٌٍّى١ش ٚ ،ال ٠ظُ ِٔع أِ ن حكي اال اًح وخْ
ٌٍّٕفعش حٌعخِش ٚرَ٘ ١طع. ٗ٠٠ٛ
 -1حٌف ًٜر ٓ١حٌٍٔ خص حٌؼ ػش ( حٌظَ٘٠ع١ش – حٌظٕف –ٌ١حٌم٠خث١ش

 -2حٌٍٔ ش حٌظٕف٠ٌ١ش ٠ظٛال٘خ حٌٍّه ٌٚىٕٗ ؼِٔ َ١جٛي ٠ٚظٛال٘خ
ٓ ٠َ١ك ٍُٚحثٗ .
 -3حٌُٛحٍس ِٔج ٌٗٛأِخَ حٌزٌَّخْ .
 -11كشَ حٌَلخرش ٍ ٟحٌٜلؿ حال ٌلّخ٠ش حٌّـظّع ِٓ حالـىخٍ حٌٙيحِش

ِ عخ٘يس  َ 1336رٚ َِٜ ٓ١رَ ٠خٔ١خ
وخْ رٙخ رع ٞحٌٍٔز١خص- :
 -1حٔٙض ٛفلش ِٓ ٛفلخص ٔ٠خي حٌ٘عذ حٌّ ِٓ َٜٞحؿً
طلم١ك حالٓظم ي
 ٌُ -2طئى ٞحٌ ٟحٓظم ي كم١مٌ ٟزمخل لٛحص حٔـٍ٠ِ١ش ـ ٟرعٞ
حٌّٕخ١ك ( لٕخس حٌْٔ٠ٛ
 -3طلٌٛض حٌع لخص ِع رَ ٠خٔ١خ ِٓ لخص حكظ ي حٌ ٟلخص طلخٌؿ
-4ا ٍٛٙل١ٓ ٞٛخٓ١ش ؿي٠يس ـ َِٜ ٟطّؼٍض ـ ٟحالهٛحْ
حٌٍّّْٔٛ
ٚوخْ رٙخ حٌىؼ ِٓ َ١حٌِّّ١حص رخٌٕٔزش ٌّ- : ٟ٘ٚ َٜ
 -1حٔظٙخل حالكظ ي حٌعٔىَِ ٌَّٜ ٞع حٓظَّحٍ لٛحص حالكظ ي ـٟ
رع ٞحٌّٕخ١ك .
 -2اٌؽخل حالِظ١خُحص حألؿٕز١ش .
 -3حّٔ٠خَ ِ َٜإٌِ ٟشّش ٜزش حألُِ رخ ظزخٍ٘خ ىٌٚش
ِٔظمٍش ًحص ٓ١خىس .
 -3طم٠ٛش حٌـ ٖ١حٌّ َٜٞكظٔ٠ ٝظ ١ع حٌيـخع ٓ لٕخس
حٌٕٔ ٚ ْ٠ٛيِخ  ٌٌٖٙ ًٜ٠حٌيٍؿش طوَؽ حٌمٛحص حٌزَ ٠خٔ١ش
ِٓ ِ. َٜ
 -5كَ٠ش ِ َٜـ ٟمي حٌّعخ٘يحص حٌٔ١خٓ١ش ِع حٌيٚي حألؿٕز١ش ،
رَ٘ ١يَ حٌظعخٍِ ٝع ِعخ٘يس .1336

ٛ -6ىس حٌـ ٖ١حٌّ َٜٞاٌ ٟحٌٔٛىحْ ٚح ظَحؾ رَ ٠خٔ١خ
رخإلىحٍس حٌّ٘ظَوش ِع ٌٍِٛٔ َٜىحْ .
ٓ -1لذ ؿّ١ع حٌّٛاف ٓ١حٌزَ ٠خٔ ِٓ ٓ١١حٌـ ٖ١حٌَّٜٞ
ٚاٌؽخل اىحٍس حألِٓ حألٍٚر١ش ٚهَٚؽ حٌعٕ َٜحألٍٚرِٓ ٟ
حٌزٚ ْ١ٌٛطٜزق ِِٔ َٜجٌٛش ٓ كّخ ٗ٠حالؿخٔذ .
 كخٗ١ش حٌٍّه ـخٍٚق
 حٓظؽ ي حٌٕف. ًٛ حٌَٔ ١س ٍ ٟحٌَ٘وخص ٚىٚحثَ حٌّخي . ٔفً٘ٛخ ىحهً حٌُٛحٍحص ٚحٌّٜخٌق حٌلى١ِٛش . طٙ١ٍٛخ ـٛ ٟفمش حالٍٓلش حٌفخٓيس حٌظ ٟحىص حٌّ٠ِ٘ ٟشحٌـ ٖ١حٌّ َٜٞـ ٟكَد ـٍٔ ٓ١

 ط ِ ٍٛعخ٘يحص حٌٍٜق حٌظ ٟميطٙخ رَ ٠خٔ١خ ِع ٗٛ١م
حِخٍحص حٌوٍ١ؾ حٌعَر ٟحٌ ٟـَ ٝحٌلّخ٠ش حٌزَ ٠خٔ١ش ٍٟ
حٌّٕ مش .
 ميص رَ ٠خٔ١خ ِعخ٘يس حٌٍٜق حٌعخِش ِع ِ٘خ٠ن حٌوٍ١ؾ ٜٔض حٌّعخ٘يحص ٍ ٟطلَ ُ٠حٌمَٕٛش ٚطلَ ُ٠طـخٍس حٌعز١ي ؿعٍض ٌزَ ٠خٔ١خ كك حٌم١خَ رخٌظلى ُ١ـ ٟحٌّٕخُ خص حٌظ ٟطليع رٓ١ٗٛ١م حٌمزخثً.
 حطوٌص ٗىً حٌلّخ٠ش حٌزَ ٠خٔ١ش ٍ ٟحٌّٕ مش أّ٘ٙخ ِع ِٔم٢ٚ َ1231حٌى٠ٛض . َ 1233

ِٛلؿ ٗخٍي ى٠ـٛي ِٓ ٍ١ذ حٓظم ي حٌـِحثَ
 وخْ ؿَ٠جخ ٕيِخ ح ٌٍ ٟـِحثَ كَ٠ش حالهظ١خٍ رٓ١( حالٔيِخؽ أ ٚحالٓظم ي ِع حالٍطزخ ١رفَٔٔخ ح ٚحالٓظم ي حٌظخَ
 ٍؼُ ح ظَح ٝحٌ٠زخ ١حٌفَٔٔ ٓ١١حٌّظ َـٚ ٓ١حرخىس يس حالؾِٓ حٌٍّّٔ ٓ١حٌعِي ّٛي ى٠ـٛي ٚحٌـِحثَٚ ْٛ٠كٍٜض
حٌـِحثَ ٍ ٟحالحٓظم ي رخطفخل١ش ح٠ف١خْ َ1362
ىٓظ ٍٛحٌزخِ ٞلّي حٌٜخىق  َ1361؟
ٍؼُ حْ ـ ٟاً ٌ٘ح حٌيٓظ ٍٛحلّ١ض يس َِ٘ ٚخص ٌٍٔىه
حٌلي٠ي٠ش ٚحٌزَق ٚحٌزَ٠ي ٚحٌّٛحٔت ٌٚىٓ أػَ ٍٓز١خ ٍ ٟطْٔٛ
ك١غ ُحىص حالِظ١خُحص ٚكٍٜض حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ ٚح ٠خٌ١خ ٍٟ
كك حِظ ن حالٍح ٟٟـ ٟطٚ ْٔٛريأص ٓ١خٓش حاللظَح ٝكظٟ
أـٍٔض طٚ ْٔٛطٜخ يص حٌّٕخـٔخص حٌي١ٌٚش الٓظعّخٍ حٌز ى
حٌعَر١ش .
حٔ٘خل حٌزٕه حالٍ٘ َ1232 ٟـٙ ٟي حالكظ ي حٌزَ ٠خٟٔ
ٌَّٜ
حٍ ٞحٔٗ ِٓ حه َ حٌَّ٘ ٚخص ٍ ٟحاللظٜخى حٌّ َٜٞالٔٗ :
 -1حكظىَ حٛيحٍ حالٍٚحق حٌّخٌ١ش
ٍ -2ر ٢حٌعٍّش حٌّ٠َٜش رخٌعٍّش حالٔـٍ٠ِ١ش
-3وخٔض ح٠ش ِ٘س ـ ٟحٌعٍّش حالٔـٍ٠ِ١ش طئػَ ٍ ٟحٌعٍّش حٌّ٠َٜش .

 ـَ ٢ّٔ ٝا ٛكِ ٟع ٓ١ـ ِٕ ٟمش حٌَ٘ق
حال ِٓ ٢ٓٚل ٜٛهخٍؿ١ش
& حٍ ٜحْ ٌ٘ح ٠عظزَ طيهً ٓخـَ ـٗ ٟجٗ ْٛعٛد حٌَ٘ق
حال٢ٓٚ
&ٚحْ حال ٛف الري حْ ٠ؤط ِٓ ٟحٌيحهً الْ حالِش ٟ٘

ِٜيٍ حٌٍٔ خص

 ح خل حٌَّأس حٌّ٠َٜش كك حالٔظوخد ٚحٌظَٗ١ق
لَحٍ ال ري ِٓ حطوخًٖ الٔٗ حٜٔؿ حٌَّأس حٌظ ٟط٘ىً ٜٔؿ
حٌّـظّع  ِٓ ْ١ٌٚحٌ ز١ع ٟكَِخْ ٜٔؿ حٌّـظّع ِٓ
حٌّ٘خٍوش ـ ٟحٌل١خس حٌٕ١خر١ش .
ِ٘خٍوش حٌَّأس ـِ ٟشخَ٘حص ػٍٛس َ1313

&ٚح ٞح ٛف ٠ؤط ِٓ ٟحٌم ٜٛحٌوخٍؿ١ش ٌ ْ١ح ٛف ٌٚىٕش
طعي ً٠ـ ٟحٌل١خس
ٍ - ـ ٞحَٓحث ً١طٕف ٌ١لَحٍحص حالُِ حٌّظليس ؟؟

ض حٌَّأس حٌلَ٠ش ِٔـٍش أه َ

أٍ ٞأْ  -ػٍٛس  1313أٚي ِٓ أ
ط  ٍٛحؿظّخ . ٝ
 ٗخٍوخص حٌَّأس حٌّ٠َٜش ـ ٟػٍٛس ِ٘ 1313خٍوش ٚحٓعش حٌٕ خقٚـِ 16 َٛ٠ ٟخٍّ وخٔض أٚي ِشخَ٘س ٔٔخث١ش هَؿض ـٙ١خ 311
ٓ١يس
 ح َرض حٌَّأس ٓ طؤ١٠ي٘خ ٌٍؼٍٛس ٚحكظـخؿٙخ ٍٔ ٟفُ١ ُ ٟحألِش ٓعي ُؼٍٛي ِ ،خٌزش رخٌلَ٠ش ٚحالٓظم ي ـِٙ٘ ٝي ٌُ ٔ٠زك
ٌٗ ِؼ.ً١
 ٚحٗظَوض حٌَّأس ِع حٌَؿً ـ ٟالخِش حٌّظخٍ ْ٠ـ ٟحٌ٘ٛحٍعإل خلش َِ ٍٚحٌمٛحص حالٔـٍ٠ِ١ش.
 وخٔض ػٍٛس  ٟ٘ 1313حٌٕٔي ٚحٌعٌ ْٛظلٍَ حٌَّأس حٌّ٠َٜشٚحٌوَٚؽ ٚحٌّ٘خٍوش ـ ٟحٌٕ٠خي حٌٚ ٟٕ١ٛحٌعًّ حٌٔ١خٟٓ
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& حٍ ٜحْ ٌ٘ح ٌ ْ١رـي٠ي ٍ ٝحٌٛٙ١ى ـمي لخِض ىٌٚظٍٝ ُٙ
حالٍ٘خد
ـ ُٙلظٍش حالٔز١خل ٚال ٛ٠ـٛح رعٙيُ٘ ٚهخٌفٛح حٌَٓٛي ٔٚمٛ٠ح
ٙيُ٘ ِعٗ  ْ١ٌ ٌ٘ٚحٌٔزذ حٌلم١م ٟـمٌٚ ٢ىٓ حٌيٚي حٌّظٛح١جش
ِعٟٚ ُٙعؿ حٌعَد ٚطوخًٌ ٛ٘ ُٙحٌٔزذ حٌَث ٟٔ١ـًٌ ٟه

 لخٔ ْٛطٕش ُ١حالكِحد حٌٔ١خٓ١ش  ٗ١ٔٛ٠خَ َ1311
حٌظؤو١ي ٍ ٟطزع١ش حالكِحد ٌٍٍٔ ش حٌلخوّش ٚرخٌظخٌ ٌُ ٟطعي ٕ٘خن
ك١خس كِر١ش كم١م١ش حٗٙخٍ

١ٓ - خٓش ِ َٜحاللظٜخى٠ش حٌظ ٝطظزعٙخ ح ْ٢الؿظ١خُ
حالُِش حاللظٜخى٠ش
& حٍ ٜحٔٙخ ٓ١خٓش كىّ١ش ك١غ طعًّ ِ ٍٝ َٜحٌظٓٛع حألـمٟ
رخٓظ ٜف حٍح ٟٝؿي٠يس ٚحال٘ظّخَ رخٌٕٜخ ش ٚطفظق ـًَّ ٙ
ٌٍ٘زخد ٚطفظق حٓٛحق هخٍؿ١ش ٌٍّٕظـخص حٌّ٠َٜش ِّخ ٠ئىٜ
الٍطفخع حٌيهً حٌمٍٚ ِٟٛـع ِٔظ ٜٛحٌّع٘١ش .

 - حٌَٜحع حٌٔ١خٓ ٟر ٓ١حالكِحد ٚحٌلَوخص
حٌٔ١خٓ١ش ـ َِٜ ٟرعي ػٍٛس ٕ٠ 25خَ٠

حٍ ٜحْ ًٌه ٟٗل ١ز١ع ُِٙٚ ٟؿيحً ألٕٔخ ـَِ ٟكٍش كَحن ٓ١خٟٓحٌـّ١ع ٠لخٚي حْ ٠ش ٓ ٍٝ َٙق حالكيحع ٚحٌـّ١ع ٠لخٚي حْ
٠ـٌد حٌ ٗ١حٌّئ٠يٌ٘ٚ ْٚح ـ ٝحٌٕٙخ٠ش ٓ١ىٌٜ ْٛخٌق ِ َٜك١غ حْ
وً حالكِحد حٌٕخٗجش ٚحٌلَوخص حٌٔ١خٓ١ش ٓظىزَ ١ٓٚئىًٌ ٜه حٌٝ
حػَحل حٌل١خس حٌٔ١خٓ١ش ـٚ َِٜ ٝهٍك ٔٛع ِٓ حٌظٕٛع ـٔ ٟشخَ
حٌلىُ

 كً حٌم١٠ش حٌفٍٔ ١ٕ١ش ٍ ٟحٌّٔظ ٞٛحاللٍّٟ١
ٚحٌيٌٟٚ
 طفع ً١لَحٍحص ِـٍْ حالِٓ . -طفع ٜٙٛٔ ً١حطفخل١ش حِٚ ٍٛٓٚيٍ٠ي .

حٌٔ١خٓش حٌؼمخـ١ش حٌظِ ٟخٍٓظٙخ ـَٔٔخ ـ ٟحٌـِحثَ ؟

ال ٔٛحـك ٚال ٔظفك ِع حٍٓٛد حالؼظ١خالص ٌلً حٌم٠خ٠خ الْ ٛحلزٙخ
ر١ى ْٛحٗي ٓٛلح ِّٚىٓ ٠ئهَ كً حٌم٠خ٠خ
س٠ظٔزذ ـ ٝحٌىؼ ِٓ َ١حٌىٛحٍع ٌ٘ٚح ِخ كيع ِٓ حٌظٔزذ ـٝ
حٓظمخٌش حٌِ ٓ ُ١عي ُؼٍٛي ٌٌٌه ٠ف ً٠كً حٌو ؾ رخٌلٛحٍ
ٚحٌّٕخل٘ش ٚحٌظفخُ٘

ط٠َٜق رٍف َ٠ُٚ ٍٛحٌوخٍؿ١ش حٌزَ ٠خٔٛٔ ٟـّزَ 1311
ط٠َٜق اخٌُ ٠شِ َٙي ٞحّ٘١ش حٌّٜخٌق ر ٓ١ىٚي حٌعخٌُ -
 ٚي ِٓ الٍّ٠ه ٌّٓ الٔ٠ظلك الْ رَ ٠خٔ١خ ِٕلض حلٍّ١خ الطٍّىٗحٌ١ ٟخثفش الطٍّىٗ ى ْٚحٓظ٘خٍس حٛلخد حٌز ى حال ( ٓ١١ٍٛحٌعَد
 ٌُ  َ٘٠حٌَٕٛ ٚحكش ٚحؼفً ٚؿٛىُ٘ حال كّٕ١خ طليع ٓ ٛ١حثؿحهَٞ
 ٔ ٍٟ ٚحلخِش  ٓ١ٚلٛٙ١ٌٍ ِٟٛى ـ ٟـٍٔ  ْ١ٌٚ ٓ١وً ـٍٔ ٓ١طٜزق ٛٙ٠ى٠ش .

ِٛلؿ ؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش ـ ٟكَد ـٍٔ َ1342 ٓ١

كخٍرض ـَٔٔخ حٌعَٚرش ٚحالٓ َ ٌٍم٠خل ٍ ٟحٌٍؽش حٌعَر١ش ـ ٟحٌـِحثَ

ْ

ٌٖ٘ حٌٔ١خٓش هخ١جش الٔٙخ وخٔض طٙيؾ حٌ ٟحٌم٠خل ٍٗ ٟو١ٜش
حٌـِحثَ حٌعَر١ش .
ِٛلؿ حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ـ ٟط ْٔٛطـخٖ ـىَس حٌـخِعش حالٓ ِ١ش
 -لخ َٚحٌ٘عذ حٌظِ ٟٔٔٛلخٚالص ـَٔٔخ ٌّل ٛحٌ٘و١ٜش حالٓ ِ١ش ٌظْٔٛ

 طعٍك حٌظ ٓ١١ٔٔٛري ٛس حٌـخِعش حالٓ ِ١ش حٌظ ٟى خ حٌٙ١خ ؿّخيحٌي ٓ٠حالـؽخٔٚ ٟحٌٍٔ خْ زيحٌلّ١ي
 ِّخ ٠يي ٍ ٟػمش حٌ٘عذ حٌظ ٟٔٔٛـ ٟحْ ٔـخك ُٙـِ ٟمخِٚشحالكظ ي حٌفَٔٔ٠ ٌٓ ٟى ْٛحال رخطلخىُ٘ .

ٓ١خٓش حالٔيِخؽ حٌظٔ ٝخى ٜرٙخ رع ٞحٌّؼمف ٓ١ـ ٝحٌـِحثَ؟ -
-ط ُ٠ؿّخ شحالٔيِخؽ ِـّ ٛش ِٓ حٌـِحثَ ٓ١٠حٌٌ ٓ٠ىٍٓٛح ـ ٟـَٔٔخ

  ُ٘ٚرٌٌه ِوي ٓ١ ٚـ ٝحٌظميَ ٚحٌل٠خٍس حٌفَٔٔ١ش حٌِحثفش ٚوخْ حال ٌٝٚرِٕ ُٙخ٘٠ش حٌفَٔٔ ْ١ٌٚ ٓ١١حالٔيِخؽ ِعُٙ ال أٚحـك ٚال أطفك ألٔ ُٙرٌٌه طوٍٛح ٓ َٚرظ ٓ ٚ ُٙآ ُِٙ٠ٚيي ٌ٘ح ٍٛٓ ٝل ـ ُّٙٙر ز١عش حالٓظعّخٍ

طميٓ ُ٠عي ُؼٍٛي حٓظمخٌظٗ رعي ِمظً حٌٔٓ ٌٝ َ١ظخن.؟ -
ـٍ ٝأ ٝ٠وخْ حألـٓ ِٓ ً٠عي أْ ّٜ٠ي ٚال ٠ميَ حٓظمخٌظٗ؛ ألٔٗ
٠عظزَ َ٘ٚرخ ً ِٓ حٌّٛحؿٙش رٌٌه أ  ٝحٌفَٛش ٌٍٍّه ٚأكِحد
حأللٍ١ش إلـٔخى حٌل١خس حٌيّ٠مَح١١ش.

 رعي حٔٙخل حٔـٍظَح حٔظيحرٙخ ٍ ٟـٍٔ  ٓ١خَ ٚ َ1342ححٌٛٙ١ى ل١خَ ىٌٚش حَٓحث. ً١
 ى ض ؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش حٌيٚي حٌعَر١ش ٌٍيـخع ٓ ـٍٔ – ٓ١حٗظَوض  4ىٚي َر١ش ـ ٟحٌلَد
 وخٔض حٌٛي حٌعَر١ش ؼِ َ١ظليس حٌو ش ٚحٌم١خىس ٚطيٍ٠ذ حٌمٛحصحٌعَر١ش .
 ِٛلؿ هخ١ت ِٓ حٌـخِعش الٔٗ وخْ ال ٠ـذ طٛك١ي حٌم١خىس ٚحٌو شٚطيٍ٠ذ حٌمٛحص حٌعَر١ش .

ٍـ ٞحٌعَد ٌمَحٍحص طمٔ ُ١ـٍٔ 1341 ٓ١
قرار كٌم الن الك زٌن ربٌي وال ٌحق لمجكس االمن ان ٌنشؤ
دولي ٌهودٌي داخل دولتهم .
ِٛلؿ ٘١جش حالُِ حٌّظليس ِٓ حٌعيٚحْ حٌؼ ػَِٜ ٍٟ ٟ
َ1356
التندٌد بالمدوان كً مصر - مزالبي الممتدٌن باالن حاب من مصرِٛحلؿ ٜزش حالُِ ١٘ٚجش حالُِ حٌّظليس ِٓ ل٠خ٠خ حٌعخٌُ حٌعَرٝ

ارى ان صبي االمم موقفها منحاي وغٌر محاٌد ولثٌرا ما
تلٌل بملٌالٌن وخالفت اللثٌر من االهداف التى قامت من اجل
تحقٌقها وقد لمبت دورا لبٌرا الى د م الٌهود الى التملٌن لهم الى الك زٌن

حلزخي حٌّ ٍٝ ٓ١٠َٜطٛل١ع حٌظٛو ١ص ـ ٟكّخّ خٍَ -
ٌّّ.ؼٍ ٝحٌ٘عذ ـِ ٝئطَّ حٌٍٜق

ِخ ٍأ٠ه ـ ٝحٔل١خُ حٌٛال٠خص حٌّظليس ٌـخٔذ حٌ١ٔٛ١ٜٙش؟ -
ٌدل موقف الوالٌات المتحدة المنحاي لكصهٌونٌي كى مدى
المنصرٌي والمصكحي الشخصٌي التى تمثكها الوالٌات المتحدة
التى لثٌران ما تخالف أقوالها أالمالها ولثٌران ما تلٌل بملٌالٌن

٠يي ٌ٘ح ٍ:-ٝ
 ِي ٜحٌ ٝ ٛحٌ ٕٝ١ٛحٌمٕ ِٝٛي حٌَّٜٞ يَ حٓٔظٔ َ حٌّ ٌ ٓ١٠َٜكظ ي ٍٚؼزظ ُٙـ ٝحٌظوٍ.ِٕٗ ٚ ػمش حٌ٘عذ ـٗ ٝو١ٜش ٓعي ٍٚـخلٗ ٝ ٚ -ػمخـ١ٓٚ ٝخٌٓ ٝي ٜحٌّٓ١٠َٜ

حٌٔ١خٓش حٌظ ٟحطزعظٙخ ػٍٛس  1352 ٛ١ٌٛ٠ 23ـ ٟحٌّـخي
حٌيٌٟٚ
ٓ١خٓش كىّ١ش الٔٙخ ٍؼُ حطزخ ٙخ ٓ١خٓش يَ حالٔل١خُ ٚحٌل١خى
حال٠ـخر ٟح ٞيَ حّٔ٠خِٙخ ال٠خ ِٓ حٌىظٍش حٌَ٘ل١ش ٚحٌؽَر١ش حال حٔٙخ
ٌٙخ ٍأٙ٠خ ـ ٟحٌّ٘ى ص حٌعخٌّ١ش ى ْٚحالٔل١خُ الكي .
ٗ -خٍوض ـ ٟحالكيحع حٌعخٌّ١ش ى ْٚحٔل١خُ الكي

حػَ ٓٛل ط٠ُٛع حٌٍّى١ش حٌٍِح ١ش ـ َِٜ ٟلزً ػٍٛس ٛ١ٌٛ٠
 ٍٟ َ1352حٌف ك ٓ١؟
 ِعخٔخس حٌف ك ٓ١ك١غ حٛزلض حالؼٍز١ش ِٕ ِٓ ُٙحٌّعيِٓ١ ٓٛل حالكٛحي حالؿظّخ ١ش ٌ ُٙـخ َ ٟرعٌٍ ُٙ٠عًّؤّظؤؿَٛ ٓ٠ؽخٍ ح ٚوعّخي ٍُح ٓ١١
ل١خَ حكي حٌّ ٓ١٠َٜرخؼظ١خي َٓىحٍ حٌـ ٖ١حٌّ َٜٜـٝ
حٌٔٛىحْ حٌٔٓ ٌٝ َ١ظخن

لَحٍ كَد حوظٛرَ َ1313؟
 لَحٍ كَد حوظٛرَ ِٓ حٌمَحٍحص حٌعشّ١ش ٚحٌ٘ـخ ش ٚحٌـَ٠جشٌٍلىِٛش حٌّ٠َٜش.
 ٍـعض كَد حوظٛرَ ِىخٔش ِ َٜخٌ١خرف ٌٖ٘ ً٠حٌلَد
 ك ّٕخ ه ٢رخٌٍ١ؿ  ٚزَٔخ حٌمٕخس .حٓظَىص ِ َٜوً ٗزَ ِٓ حٍٟٙخ

حٓظويحَ حٌعَد ٓ ف حٌزظَٚي ـ ٟكَد حوظٛرَ َ1313؟
-1حٌزظَٚي حٛزق ٍَٟٚس ِٓ ٠ٍَٟٚخص حٌل١خس حٌلي٠ؼش ٚلض حٌٍُٔ
ٚٚلض حٌلَد .
أ-حٓظويحَ حٌعَد ٓ ف حٌزظَٚي رّٕع طٜي ٓ َٖ٠حٌيٚي حٌظ ٟطٔخ ي
حَٓحثِ ً١ؼً حٌٛال٠خص حٌّظليس حالَِ٠ى١ش ٚهف ٞوّ١خص حٔظخؿٗ .
د -حى ٞحٓظويحَ حٌزظَٚي حٌٟ ٟؽ ٢ىٚي حٍٚرخ حٌؽَر١ش ٚحٌ١خرخْ ٍٟ
حٌٛال٠خص حٌّظليس ٌٍ٠ؽ ٍٟ ٢حَٓحث ٌ ً١حٓظـخرش ٌٍلك حٌعَر. ٟ
٠ -2ـذ ٍ ٟحٌعَد حٓظويحَ ؿّ١ع حالٍٓلش حٌظِٕ ٟلٙخ هللا ٌِٓ ُٙ
حؿً طلم١ك ح٘يحـ. ُٙ
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ِٛلؿ ِ ِٓ َٜحٓظَحىحى ١خرخ؟
ِٛلؿ ٠يي ٍ ٟطّٔه ِ َٜرىً ٗزَ ِٓ حٍحٙ١ٟخ
وّخ ٠يي ٍِ ٟي ٞحٌظل َ٠ـ ٟحٌ َ٠مش حٌظ ٟحطزعظٙخ ِ َٜالٓظَحى
١خرخ ٓ ٠َ١ك حٌيرٍِٛخٓ١ش ِٚي ٞػمش حٌّ ٓ١٠َٜـ ٟحٔفٔ ُٙاللٕخع
حٌعخٌُ .

ِٛلؿ ِـٍْ حالِٓ ِٓ حٌِٕحع حٌعَر ٟحالَٓحثٍٟ١؟
ذ حٌيٚي حٌىزَ ٞرّ َ١ٜىٚي

ِٛلؿ ٓت ٌٍؽخ٠ش ٟٛ٠ٚق ِي ٞط
حٌعخٌُ ٚحٌى ً١رّى١خٌ ٚ ٓ١يَ حٌعيي
 يَ حِىخٔ١ش حطوخً أ ٞلَحٍحص ٟي حَٓحث ً١رٔزذ حٓظويحَحٌٛال٠خص حٌّظليس ٌٍف١ظ. ٛ
ِزخىٍس حٌَث ْ١حٌٔخىحص رخٌٌ٘خد حٌ ٟحٌميّ َ1311

 تدل كً مدي شجا ت وبمد نظر وجرأتاظهر لكمالم ان مصر دولي محبي لك لم ولٌس الحربا تزاع تجنٌب االجٌال القادمي وٌلت الحربان حاب ا رابٌل من ٌناء اراد تحقٌق الحقوق المشرو ي لكشمب الفك زٌنً وانهاءحاليالحرب
ِٛلؿ حٌمٛحص حٌٍّٔلش ـ 11 ٟـزَحٚ َ2111 َ٠ـٛ١ٌٛ٠ 3 ٟ
2113
 حٍ ٞحْ حٌمٛحص حٌٍّٔلش ٚلفض ِٛلفخ ١ٕ١ٚخ َِ٘ـخ ك١غ ى ّضحٌ٘عذ ـ ٟػٍٛطٗ .
 طيهٍض حٌمٛحص حٌٍّٔلش ٌّٕع حِٔالق ِ َٜـٔ ٟفك ِشٍُ ِٓحٌَٜحع ٚحٌفظٕش حٌ خثف١ش ٚحٔ١ٙخٍ ِئٓٔخص حٌيٌٚش .
ِخ ٍأ٠ه ـ ٟؿٛٙى ٌِ َٜظلم١ك حٌٔ َ ـ ٟحٌَ٘ق حأل.. ٢ٓٚ؟
أ ٟأإ٠ي طلم١ك حٌٔ َ ـ ٟحٌّٕ مش حٌعَر١ش.
اًح حٔظَ٘ حٌٔ َ ٓ١ىٓ ْٛىخْ حٌّٕ مش إِٓ ٍٟ ٓ١أٍٚحكِّ ُٙخ
٠ئى ٞاٌ ٟحٔظ٘خٍ حٌظّٕ١ش ٍٚـع ِٔظ ٞٛحٌّع٘١ش ٚطظلمك ك١خس أـً٠
ٌٍ٘عٛد
ٔٚلٓ ٔ كظ ؿٛٙى ِ َٜـ ٟيس -: ٟ٘ ٍٛٛ
* ِلخٌٚش ىـع ٍّ١ش حٌٔ َ ر ٓ١حٌفٍٔ ٚ ٓ١١ٕ١آَحث. ً١
* ِلخٌٚش كً حٌو ـخص ر ٓ١كّخّ ٚـظق .
* ِلخٌٚش كً حٌّ٘ىٍش حٌعَحل١ش ٚأٙخل حالكظ ي حألَِ٠ىٌٍ ٟعَحق .
* ِلخٌٚش كً ِ٘ىٍش ىحٍـٚ ٍٛحٌظؤو١ي ٍٚ ٟكيس حٌٔٛىحْ .
ِخٍأ٠ه ـ ٟؿٛٙى حٌَث ْ١حٌٔخىحص ٌظلم١ك حٌٔ َ حٌعخىي ٚحٌ٘خًِ
ـ ٟحٌّٕ مش حٌعَر١ش ؟
أٍ ٞحْ ِخ ـعٍٗ حٌٔخىحص ٛٛحد ٕيِخ ً٘ذ حٌ ٟحَٓحثٌ ً١ى٠ ٟـٕذ
حٌ٘عٛد  ٠ٚص حٌلَٚد
 الْ حٌٔ َ ٘ ٛحٌو١خٍ حٌٛك١ي ٌى ٟطع ٖ١ىٚي حٌَ٘ق حال٢ٓٚحٌّظـخٍٚس ـ ٟحِخْ .
 كظ ٟطٔظ ١ع وً ىٌٚش ـ ٟطٛؿِٛ ٗ١حٍى٘خ ٌٜخٌق حٌظّٕ١ش ٚهيِشٗعٛرٙخ
 ٌُ طـٕ ٟحٌيٚي حٌّظلخٍرش ٓ ٞٛحٌيِخٍ ٚحٓظِٕحؾ حٌّٛحٍىحاللظٜخى٠ش ٚحٌزَ٘٠ش .

ما الملقي بٌن :

 بدأ مكوك أوروبا ٌا ي التحالف بهدف القضاء كً الثورةوإ ادة المكلٌي -منع ت رب مبادبها خارج الرن ا كً األقل .
 لانت إنجكترا نصران مهما الً تكك التحالفات التً شنت ألثدرمددن حددرب ضددد الرن ددا غٌددر أن قددوات الثددورة بقٌددادة بونددابرت
أحدددريت انتصدددارات لثٌدددرة كدددً القدددوات الممادٌدددي .و انتهدددت
الحروب إجماالن بتو ٌع حدود الرن ا
 -وللن مع لل انتصارات الثورة ظكت إنجكترا بمؤمن من ضربات بونابرت

 بحلم موقمها الجغراالً المنميل ن أوروبا لان من المتمذركً األ زول الفرن ً نقل الجٌش بر بحر الشمال أو بحر
المانش  -تفوق األ زول البرٌزانً لان من المتمذر كً
اال زول الفرن ً نقل الجٌش الفرن ً بر بحر المانش او
بحر الشمال من هنا جاءت اللرة ضرب إنجكترا الً مٌدان اخر
اللانت مصر .

موقع انجكترا ومجا الحمكي الفرن ٌي كً مصر 7184م
لان موقع انجكترا المنميل ن القارة االوربٌي ببا الً ار ال
الرن ا حمكتها الً مصر لمٌدان اخر لضرب مصالح انجكترا
الً الشرق .
كً بك اللبٌر والدولي المثمانٌي ؟
ضمف الجهاي الحالم الً مصر اواخر القرن  74م – كً بك
اللبٌر؟
 حمل النظام المثمانً بٌن زٌات وامل ضمف حٌث قصرحلم الوالً
 -يٌادة كزي الدٌون وضمف ترلٌا اواخر القرن  71م .

 االمر الذي دالع الممالٌك لكتزكع لكحلم الانتهي كً بك الرصيانشغال ترلٌا الً حروبها مع رو ٌا  7164و يل الوالً -
ضرب الممكي با م – امتنع ن دالع الخراج – ار ل
ابوالدهب لغيو الشام
 اللشوف الجغراالٌي وحالي مصر االقتصادٌي الً ظل الحلمالمثمانً
مصر وزرٌق رأس الرجاء الصالح؟
 خ رت مصدر لثٌدرا بتحدول الزرٌدق التجداري بدٌن الشدرق والغرب إلً رأس الرجاء الصالح .
 اقتصرت صلت مصر التجارٌي كدً حدو البحدر المتو دزو ال ودان و الحبشي وبلد المرب و الٌمن .
 إر ددال الضددرابب لك ددكزان المثمددانً الض دلن ددن الهددداٌا ادىالى التدهور االقتصادي .
ممرلي ابً قٌر البحرٌي وثورة القاهرة االولً
 لانت موقمي ابً قٌرالبحرٌي ببا الً الر الفرن ٌٌنالضرابب الفادحي كً المصرٌٌن ولان ذلك من البر وامل
قٌام ثورة القاهرة االولً .
 وقع بء تكك الضرابب كً التجار والملك واصحابالصنا ات لذا امدوا الثورة بالم ا دات المادٌي .
اجتماع دار المحلمي  7415م والتخكص من مر ملرم 7418
 أدرك محمد كً قوة الي امي الشمبٌي متمثكي الً ال ٌد مرملرم ودورها الً تولٌت الحلم
-القٌود التً الرضتها كٌ

حالكٛحي حٌٔ١خٓ١ش ـ ٟحٍٚرخ ِٚـت حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش؟
حٌؼٍٛس حٌفَٔٔ١ش ٚحٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ٍَِٜ ٟ؟
 لخِض حٌؼٍٛس حٌفَٔٔ١ش وخٚي ػٍٛس حؿظّخ ١ش ـ ٟحٍٚرخ -أدراك مكوك أوروبا خزورة الثورة كً روشهم .

ند تولٌت الً اجتماع دار المحلمي

 ادرك قددوة الي امددي الشددمبٌي الددً تصدددٌها لك ددكزان المثمددانً 7416والتم ك بمحمد كً
 ولذلك مل كى التخكص من ومن الي امي الشمبٌي لٌنفردبالحلم دون وصاٌي شمبٌي .
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ا مال نابكٌون واختٌار الشمب المصري لمحمد كً
حالما كً مصر ؟
شارك الي ماء المصرٌٌن الً الحلم أٌام الحمكي الفرن ٌي
الؤدي إلً :
 -7تبكورت الي امي الفرن ٌي منذ اٌام الغيو الفرن ً
ومقاومي الفرن ٌٌن .
 -2ات اع خبراتهم بالدخول الً تجارب الحلم وال ٌا ي
مع الفرن ٌٌن .
 -3االزلع كً الممارف الجدٌدة .
 -4ا همت لل هذ االحداث الً بروي شخصٌات من
المكماء واإلشراف والتجار ا دت الً التخكص من
الفرن ٌٌن والممالٌك واإلنجكٌي وتمٌٌن محمد كً حالما
كً مصر مثل ...
 -7ال ٌد  /مر ملرم نقٌب اإلشراف  -2 .ال ٌد  /محمد
ال ادات من قٌادات الزرق الصوالٌي  -3الشٌخ  /بد هللا
الشرقاوي من المكماء -4الشٌخ  /محمد المهدي من
المكماء  -5ال ٌد  /احمد المحروقً من لبار التجار
حمكي الرٌير وقضاء محمد كً كً الي امي الشمبٌي ؟
 بدأ محمد كً ٌتوجس من يٌادة ملاني مر ملرم الً نفوسالناس نظرا لدور الواضح الً ر م خزوز مقاومي حمكي الرٌير
 -رأي محمد كً ضرورة ان ٌنفرد بالحلم دون وصاٌي شمبٌي

 اخذ ٌترقب الوقت المنا ب لكتخكص من مر ملرمحرب الحجاي ط الوهابٌي ومذبحي القكمي
 زكب ال كزان المثمانً من محمد كً التوج الً الحجايلضرب الحرلي الوهابٌي
 -خشً محمد كً من ضمف موقف بمد غٌاب الجٌش الً الحجاي

 خشً محمد كً ودة الممالٌك لحرب والتخكص منمنتهيٌن الرصي غٌاب الجٌش الً الحجاي
 الدبر محمد كً امر التخكص من الممالٌك الً مذبحي القكميحرب الشام 7438م – وتدهو الً االقتصاد المصري الً هد محمد كً

حرب الشام ادت الً ارغام محمد كً كً توقٌع مماهدة
لندن 7441م وتزبٌق مماهدة بكزي لٌمان
نتٌجي لبكزي لٌمان قز نظام االحتلار والتدهور االقتصادي
تو مات محمد كً الخارجٌي ومماهدة لندن 7441م
 اثار انتصار مصر كً الدولي المثمانٌي لدي الدول االوربٌياللبري م ؤلي تواين القوي الً المنزقي
 لم تلن هذ الدول ت مح بتفوق مصر وتو ٌع نفوذها الذيشمل بلد الشام والجيٌرة المربٌي ولرٌت
 دخكت الدول االوربٌي الً مفاوضات مع ال كزان المثمانًلفر ما ترا من شروز كً محمد كً لحفظ تواين القوي الً
المنزقي.

 وانتهت المفاوضات الً قد مماهدة لندن الً ٌولٌ 7441مالجٌش و ٌا ي محمد كً االصلحٌي
 لان الجٌش محور ٌا ي محمد كً االصلحٌي وتحدٌثمراالق الدولي.
 اما باقً االصلحات اللانت تابمي لكجٌش المثل لان انشاءمدر ي الزب ال داد ازباء لكجٌش ولان انشاء المهند خاني
ال داد خبراء الً الصنا ات المختكفي التً ترتبز بالجٌش .
 لان الجٌش أداة لتقدم الممران الً مصر باالاضاالي الًمهمت الم لرٌي
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ٌا ي االحتلار االقتصادي وتشلٌل البناء االجتما ً الً مصر

لان ل ٌا ي محمد كً االقتصادٌي الً اليرا ي والصنا ي
والتجارة اثرها الً تشلٌل وبناء القوي االجتما ٌي الً مصر
 اندثرت ثلث قوي لانت بارية الً ظل الحلم المثمانًالمباشر وهًط نفوذ الممالٌك لهٌبي حالمي  -نفوذ كماء
االيهر والي امي الشمبٌي – تدهور زبقي التجار
وظهرت خمس قوي اجتما ٌي جدٌدة هً ط ا رة محمد كً
– خرٌجً المدارس الجدٌدة وا ضاء البمثات – زبقي اال ٌان
من لبارملك االراضً اليرا ٌي االبمادٌات والجفالك  -زبقي
مال الصنا ي – زبقي البدو لقوة اجتما ٌي م تقرة .
التمكٌم واهتمام محمد كً ببناء القوة الم لرٌي الً مصر ؟
 ارتبز التمكٌم الً هد محمد كً ب ٌا ي االحتلار االقتصاديوبناء القوة الذاتٌي .
 التو ع الخارجً والحروب التً دخكها محمد كً واء بنفاو باٌماي ط زكب من ال كزان المثمانً وبالتن ٌق مم
 اهتم محمد كً بالتمكٌم كً اختلف مراحك من ال وثانويوابتدابً وبدأ بالمدارس المكٌا واٌفاد البمثات لها اوال لٌقوم
المتخرجون من هذ المدارس بم بولٌي التمكٌم الً المراحل االدنً

اللرة المجال الحٌوي لمصر وضم محمد كً لك ودان
 لان لحرب ال دودان الثدر مدن هددف تتمكدق جمٌمدا بفلدرة المجدالالحٌوي لمصر واالمتداد الزبٌمً لها ناحٌي الجنوب .
اال باب :
 -7متابمي الممالٌك الهاربٌن من مذبحي القكمي إلً دنقكي بال ودان
 -2التشدداف مندداجم الددذهب والمدداس نظددرا ألهمٌددي الددذهب ط لمقددوم
لك كع والتبادل التجاري .
 -3تنمٌي التجارة وتجنٌد ال ودانٌٌن الً الجٌش .

موقف انجكترا وانهٌار ٌا ي االحتلار ؟
 قدت انجكترا اتفاقٌي تجارٌي مع ال كزان المثمانً اغ زس7434م وت ددمً بمماهدددة بكزددي لٌمددان وتددنص كددً ضددرورة
الغاء ٌا ي االحتلار التجاري الذي ٌتبم محمد كدً كدً ان
ٌبدأ التنفٌذ ٌولٌ 7438م
 رال محمد كً التنفٌذ حفاظا كدً االنتداج الدداخكً وابقداءلقدرت الت وٌقٌي الً الخارج الً ازار المناال ي .
 انتهدديت انجكتددرا قٌددام ايمددي بددٌن ال ددكزان المثمددانً ومحمدددكً ب بب تو ع محمد كً الً الشام وتهدٌدد الدولدي نف دها
التحالفددت مددع ال ددكزان والرضددت ت ددوٌي لندددن التددً بمقتضدداها
نفذت اتفاقٌي بكزي لٌمان ولانت اٌذانا ب قوز االحتلار .
قوز االحتلار واتمام مشروع قناة ال وٌس ؟
 تمت المواالقي كً حفر قناة ال وٌس والتً تمد من اهمالمشرو ات التً ظهرت الً مناخ قوز نظام االحتلار .
 دخول اال تثمارات االجنبٌي لت هٌل مرور التجارة بٌن منازقاالنتاج االوربٌي ومنازق الت وٌق واال تهلك والمادة الخام .
-الحروب الخارجٌي وايدهار الصنا ي واليرا ي بمد قوز االحتلار

 -1طميَ ٍُح ش حٌم ٓ رعي ٓم ١ٛحالكظىخٍ رٔزذ حٌلَد حألٍ٘١ش
حألَِ٠ى١ش.
- 2طميِض حٌٕٜخ ش رٔزذ ىهٛي ِ َٜـ ٝكَد حٌمََ ر ٓ١طَو١خ
١ٍٓٚٚخ  1256 - 1253ـ ٝأٚحهَ ٙي زخّ ٚأٚحثً ٙي ٓع١ي.
 : 3حٓظَّ حٔظعخٕ حٌٕٜخ خص حٌّ٠َٜش رعي ُ٠خىس يى حٌـٖ١
ٍٚـع حٌمٛ١ى ٓ رٕخل حٌّعيحص حٌلَر١ش ك١غ ؿيىص حٌّٜخٔع حٌميّ٠ش
ٚحلّ١ض ِٜخٔع ؿي٠يس ٚوٌٌه حٌلخي ٌزع ٞحٌٕٜخ خص حٌظـ٠ِ١ٙش ِؼً
كٍؾ حٌم ٓ ٚحٓظوَحؽ حٌِٛ٠ص ٚىرػ حٌـٍٛى ٚحٌظل١ٍ٠ٛش ِؼً حٌٔىَ
ٚحٌٍٛق ٚحٌؽِي ٚحٌٕٔ١ؾ .

الجٌش الً هد ا ما ٌل – وايدهار الصنا ات المصرٌي
حٓظَّ حٔظعخٕ حٌٕٜخ خص حٌّ٠َٜش رعي ُ٠خىس يى حٌـٍٚ ٖ١ـع
حٌمٛ١ى ٓ رٕخل حٌّعيحص حٌلَر١ش ك١غ ؿيىص حٌّٜخٔع حٌميّ٠ش
ٚحلّ١ض ِٜخٔع ؿي٠يس ٚوٌٌه حٌلخي ٌزع ٞحٌٕٜخ خص حٌظـ٠ِ١ٙش ِؼً
كٍؾ حٌم ٓ ٚحٓظوَحؽ حٌِٛ٠ص ٚىرػ حٌـٍٛى ٚحٌظل١ٍ٠ٛش ِؼً حٌٔىَ
ٚحٌٍٛق ٚحٌؽِي ٚحٌٕٔ١ؾ .

ا ما ٌل وزبقي اال ٌان
ظهرت الً هد ا ما ٌل زبقي اال ٌان ط لبار ومتو زو
ملك االراضً اليرا ٌي بمختكف شرابحها
 بدأوا ٌتزكمون الً المشارلي الً الحٌاة ال ٌا ٌي .الحروب الوهابٌي ومذبحي القكمي7477م
 زكب ال كزان المثمانً من محمد كً التوج الً الحجايلضرب الحرلي الوهابٌي .
 خشً محمد كً ودة الممالٌك لمنؤوت منتهيٌن الرصيغٌاب الجٌش الً الحجاي
 الدبر محمد كً امر التخكص منهم الد اهم الً حفلبمنا بي خروج الجٌش وحوصرت الرق الممالٌك وتم قتكهم .
مذبحي القكمي وضم ال ودان
 -7دبر محمد كً مذبحي القكمي لكتخكص من الممالٌك وقتل
جمٌمهم اال من ا تزاع الفرار
 -2القرر محمد كً متابمي الممالٌك الفارٌن الً دنقكي
بال ودان وضم ال ودان .
ضم ال ودان الً هد محمد كً و لشف منابع النٌل الً هد
ا ما ٌل ؟
لانت ال ودان نقزي التمرف كً هذالجيء من االرٌقٌا حٌث تم التشاف منابع النٌل واوا ز االرٌقٌا وتمتالتو مات هناك الٌما بمد هد ا ما ٌل .
باس حكمً الثانً ومجكس شوري القوانٌن
 شجمت مواقدف بداس حكمدً الثدانً المتشدددة ضدد االحدتللروو المقاومي والممارضي ند المصرٌٌن
 البدأ مجكس شدوري القدوانٌن ٌهدتم بداألمور ال ٌا دٌي ولدانممنو ددددا مددددن مناقشددددتها الن المجكددددس الددددً ددددرف ال ٌا ددددي
االنجكٌيٌي لان صورٌا القز وزالب بـــ - :
مناقشدددي المٌيانٌدددي  -ووضدددع نظدددام جدٌدددد لكضدددرابب  -وحدددل
مشدددلكي الددددٌون المقارٌدددي  -التوقدددف دددن تمٌدددٌن االجاندددب الدددً
الوظابف المكٌا .
حادثي الاشودة و ٌا ي الخدٌوى باس حكمى الثانى. ألْ كخىػش ـخٗٛىس أىص اٌ٠ ٝؤّ زخّ كٍّ ِٓ ٝهَٚؽحإلٔـٍ ، َِٜ ِٓ ِ١ألٔٗ وخْ ٠عظمي أْ ـَٔٔخ أليِض ٍٝ
حكظ ي ـخٗٛىس ٌفظق رخد حٌّٔؤٌش حٌّ٠َٜش ٚاؿزخٍ أـٍظَح ٍٝ
ِٕخل٘ظٗ ٌٌٌه:
 وخْ حٌوي ٞٛ٠حٚي حٌّٕٚ ٓ١ِِٙريأ ٠ع١ي طَط١ذ كٔخرخطٗحٌٔ١خٓ١ش ـَوٓ حٌ ٟحٍٓٛد حٌّٔخٌّش
 طَحؿع حٌوي١ٓ ٓ ٜٛ٠خٓش حٌظ٘يى طـخٖ حالكظ ي. ِعخىحس حٌويٌٍ ٜٛ٠لَوش حٌ١ٕ١ٛش..ِ ِٓٚشخَ٘ ٓ١خٓش حٌّٔخٌّش :
 -طٛل١ع حطفخل١ش حٌلىُ حٌؼٕخثٌٍٛٔ ٝىحْ رٚ َِٜ ٓ١أـٍظَح (.َ 1233

 ُ٠خٍس حٌويٌٕ ٜٛ٠يْ خَ َ1311 انتهت ٌا ي المهادني والم المي الً ما رف ب ٌا يالوالاق بٌن باس وجور ت .
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 نتابج حادثي الاشودة وتغٌر ٌا ي لفاو مصزفً لامل . لانت الاشودة بداٌي الوالاق الفرن ً االنجكٌيي تخكت الرن ا ن تؤٌٌدها لمصر وتخكً الخدٌوي ن الحرليالوزنٌي .
 ادرك مصزفً لامل ا تحالي اال تماد كً الرن ا والخدٌويباس حكمً
 ادرك مصزفً لامل ضرورة اال تماد كً الشمب المصريالبدأ ك كي من اال مال اهمها :
 -7رالع شمار المبارة المشهور ة ل وهً ط ال ٌؤس مع
الحٌاة وال حٌاة مع الٌؤس .
 -2أ س جرٌدة الكواء ام  7811لتنزق با م الجلء ود ا
الً وضع الد تور
 -3إحٌاء الروو الوزنٌي لدى المصرٌٌن وإٌقاظ الو ً
القومً وتبصٌر الناس بخزورة االحتلل وجرٌمي التماون مم
واال ت لم ل .
 -4حاول اال تماد كى الدولي المثمانٌي ولذلك أ س جرٌدة
المالم اإل لمً ام  7815لربز نف بالجاممي اإل لمٌي.
 -5نجح مصزفى لامل بؤ كوب وخزابت الً تنبٌ الضمٌر
المام الدولً حول أحقٌي مصر الً اال تقلل وجلء االنجكٌي.
الوالاق الودي وحادثي دنشواي ؟
 تم قد االتفاق الودي بٌن انجكترا والرن ا و ند ذلك ازمؤنتانجكترا لمدم الممارضي الدولٌي وزمن لرومر المصرٌٌن بمدم
اللفاٌي لكحلم الذاتً.
 و ندما وقمت حادثي دنشواي جاءت االحلام شدٌدة وقا ٌيال تتنا ب مع الحادثي للن المقصود اخماد صوت الوزنٌٌن الً
االبد .

مإتمر الصكح ونفً مد يغكول لجيٌرة مالزي؟.
وزكب الوالد المصري بي امي مد يغكول المواالقي كً
ال فر الً بارٌس لمر قضٌي ا تقلل مصر كً مإتمر
الصكح .
 للن المندوب ال امً ابدي دهشت ان ثلثي ٌتحدثون نالشمب المصري بؤ ر .
 وبدأت حرلي التولٌلت لكوالد من االمي المصرٌي و ار تالجماهٌر الً حماس وزنً ارم الً توقٌع التولٌلت
ندما كمت انجكترا بالتفاف الشمب حول الوالد المصر ي
ا تقكت مد يغكول ورالاق ونفتهم الً دمٌاز .
لجني مكنر وثورة  7878م؟
 جاءت لجني مكنر من اجل ا قاز صف الولالي ن مديغكول والوالد المصري الى بارٌس .
 الحصول كً ا تراف الشمب المصري بالحماٌي دن زرٌدقإر ال لجني مكنر .
 زكب مد يغكول من الشمب المصري مقازمي لجني مكنرألن التفاو ممها ٌمنً تنايل الشمب ن ولالت لكوالد ،
والملن ا تجاب الشمب المصري لد وة مقازمي لجني مكنر
واخذ االالراد من جمٌع الزبقات – حتً تلمٌذ المدارس
الصغار – ٌمكنون يمهم كً مقازمي الكجني واحتجاجهم
كً قدومها بالمظاهرات المنٌفي .
 أدرك مكنر أن الشمب المصري لن ٌتفاو مع انجكترابشلل مباشر وان متم ك بالوالد وقابد وبالتالى اضزرت
انجكترا إلً التفاو مع مد يغكول .

 قٌام الحرب المالمٌي االولً ووضع مصر ال ٌا ً الدولي المثمانٌي لانت مع دول الو ز ط المانٌا – النم ا –المجر وا كنت الحرب كً دول الوالاق ومنها انجكترا -
انتقمت انجكترا من الدولي المثمانٌي القامت بـــ :
 -7ا لن الحماٌي البرٌزانٌي كً مصر إلنهاء ال ٌادة
المثمانٌي كً مصر .
 -2يلت باس حكمً و ٌنت م ح ٌن لامل ومنحت لقب
كزان ثم تولً اخٌ احمد الإاد بمد والات  7871م
 -3ا تبدت انجكتر بمصر بلل الو ابل
مقتل ال ٌرلً تاك والحرلي الوزنٌي الً مصر ؟
ونتٌجي لفشل المفاوضات بٌن مد – ملدونالد قام بم
الوزنٌٌن باغتٌال ال ٌر لً تاك القابد المام لكجٌش المصري
وحالم ال ودان المام

ط ال ردار  ،ولانوا ممتقدٌن أنهم بذلك ٌخدمون قضٌي
مصر للن الً الحقٌقي ذلك اضر بقضٌي مصر حٌث أدي إلً
قوز أول حلومي د تورٌي وهً حلومي مد يغكول مماادي الً

 -7زكبت انجكترا من مصر دالع نصف مكٌون جنٌي
 -2حب الجٌش المصري من ال ودان ط الصل ال ودان ن مصر

 -3أمرت برٌزانٌا قواتها باحتلل جمارك اإل لندرٌي  ..ولذلك
قدم مد يغكول ا تقالت وانتل ت الحرلي الوزنٌي .
حرب الك زٌن 7844م وثورة ٌ23ولٌو 7852م
لانت حرب الك زٌن من البر الموامل التً أدت الً ال خز
والغضب الً نفوس الضباز المصرٌٌن الشبان القد أدرلوا
بؤنف هم الً احات القتال مقدار الجرم الذي ارتلب النظام
الحالم و كً رأ المكك الاروق ندما ار كوا جٌش مصر
الً الحرب دون تدرٌب وا تمداد وبل أ كحي أو ذخابر او
ممدات لاالٌي للً ٌكقً الهيٌمي مما ادي الً قٌام ثورة 23
ٌولٌو 7852م
اال تممار والتمكٌم الً الوزن المربً بٌن الحربٌن المالمٌتٌن
اضماف حالي التمكٌم باتباع ٌا ي الجكنية الً مصر
وال ودان والمراق والفرن ي الً ورٌا ولبنان وتونس
والجيابر والمغرب والزكٌني الً لٌبٌا
الحمكي الفرن ٌي كً مصر والشام – الوجود البرٌزانً قً
منزقي الخكٌج المربً
 لفتت الحمكي كً مصر والشام انظار انجكترا الً اهمٌيمصر وبلد المشرق
 ا ر ت بمقد مماهدة مع كزان مان  7184م بمدمال ماو بإنشاء ولالي الرن ٌي او هولندٌي الً مان
 -زرد الر اٌا الفرن ٌٌن مع وجود حامٌي لرٌي انجكٌيٌي بها .

 احتكت برٌزانٌا جيٌرة برٌم لمنع الرن ا من المرور الًالهند اذا ما اللرت الً ذلك .
ِلّي ٍٚ ٟحٌٛؿٛى حٌزَ ٠خٔ ٟـ ِٕ ٟمش ؿٕٛد ٗزش حٌـَِ٠س
حٌعَر١ش ٚحٌوٍ١ؾ

 ندما ظهر محمد كدً كدً رأس الخكدٌج مدن جهدي الشدمالوقضً محمد كدً كدً الدولدي ال دمودٌي األولدً دام 7474
مما هدد مصالح انجكترا الً الخكٌج .
 قامت انجكترا بتد ٌم نفوذها كً لل امارات الخكٌج تح باألي نتابج من جراء ظهور محمد كً باآلتً لحماٌي زرٌق
مواصلتها الً الهند .
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* الً ٌنداٌر  7421قددت انجكتدرا مماهددة الصدكح المامدي مدع
مشدداٌخ الخكددٌج المربددً وتددنص كددً تحددرٌم القرصددني وتحددرٌم
تجارة الرقٌق التً تقوم بها مان .
 تددم تجدٌددد المماهدددة ددنوٌا ن لدرجددي ان انجكتددرا اصددبحت تقددومبالتحلٌم الً المناي ات بٌن مشاٌخ الخكٌج المربً .
 تحولت مماهدة الصكح المامي الً اتفاقٌات حماٌدي لامكدي مثدلاتفاقٌي حماٌي مع دكزان مدان دام 7487م واتفاقٌدي حماٌدي
مع امٌر اللوٌت . 7488
.حٌلَد حٌعخٌّ١ش حٌؼخٔ١ش ٔٚمِ ٞعخ٘يس  َ1336ـ- َِٜ ٝ

 ندما قامت الحرب المالمٌي الثانٌي قامت برٌزانٌا بنقمماهدة 7836
 -7حٌث تدخكت الى شإون مصر الداخكٌي وقامت بزرد -
كى ماهر من الحلم الى نتٌجي رالض إ لن الحرب كى دول
.المحور
 -2تدخكت برٌزانٌا أثناء الحرب واتجهت بتقدٌم إنذار لكمكك -
بإ قاز حلومي ح ٌن رى وتمٌٌن حلومي د تورٌي بربا ي
.مصزفى النحاس
 ولما رال المكك قامت بحصار قصر ابدٌن بالدبابات 4البراٌر  7842إلجبار المكك كى تمٌٌن مصزفى النحاس
االحوال ال ٌا ٌي الً اوربا واحتلل الرن ا لكجيابر ؟
لانت الرن ا ت تورد القمح من الجيابر وال تدالع ثمن ب بب
الحصار االقتصادي الذي لانت تفرض كً الرن ا اثناء
ممارك الثورة الفرن ٌي ضد ممالك اوربا.
واصبحت الرن ا مدٌون لكجيابر بمبال) لبٌرة منذ ام
 ، 7411لانت الرن ا ترٌد تلوٌن امبرازورٌي ضخمي الً
شمال االرٌقٌا لتموٌ ما القدت من م تممرات
لانت ايمي دٌون القمح ببا الً احتلل الرن ا لكجيابر .مإتمر برلٌن  7414وتونس ؟
 خاالت أوربا من قٌدام حدرب أوربٌدي كدى م دتقبل ط أمدلكالدولي المثمانٌي .
 د ً لكمدإتمر ب دمارك م تشدار ألمانٌدا  7414ولدان هددفالمدددإتمر ل حدددل مشدددالل الددددول األوربٌدددي كدددى ح ددداب الرجدددل
المرٌ طترلٌا وتق ٌم ممتكلات ]
 اتفقت إنجكترا مع ترلٌا كدى أن تحصدل كدى جيٌدرة قبدرصمقابل الدالاع نها .ػ
-

 -واالقت إنجكترا كى أن تحتل الرن ا تونس وتم احتللها ام 7447

مإتمر الجيٌرة  7816ومرالش ؟
 حاولت المانٌا الحد من االنزلقي الفرن ٌي الً مرالش د ت ألمانٌا الدول األوربٌي لمقد مإتمر دولً طالجيٌرةلبحث الم ؤلي المرالشٌي.
 وقفت انجكترا بصلبي بجوار الرن ا ولدم ٌلدن موقدف النم دامن حكٌفتها كً نفس الم توي
 وجدت المانٌا نف ها وحٌدة ومميولي . خرجددت الرن ددا مددن مددإتمر الجيٌددرة قوٌددي الاحتكددت قواتهدداالمغرب  7811و يلت ال كزان بد الميٌدي و ٌندت ال دكزان
مددوالي بددد الحفددٌظ وتدددهورت ملانددي امٌددر المددإمنٌن الددً الفتددرة
التالٌي

ثورة رشٌد الً اللٌلنً الً المراق وموقف انجكترا من
ورٌا ولبنان
 قٌام ثورة رشٌد الً اللٌلنً الً المراق ضد اإلنجكٌي . أبدت المانٌا ا تمدادها تكبٌي نداء الثورة المراقٌدي دن زرٌدقندديول زابراتهددا الددً مزددارات ددورٌا ولبنددان لكقٌددام بممكٌدددات
لرٌي ضد القوات اإلنجكٌيٌي الً المراق.
 وقدددد ترتدددب كدددى ذلدددك أن أ دددر ت إنجكتدددرا وممهدددا القدددواتالفرن ٌي الموالٌي لها لل تٌلء كى ورٌا ولبندان  ،ونجحدت
الددً ذلددك لكمقاومددي الضددمٌفي مددن جانددب الفرن ددٌٌن الددً ددورٌا
ولبنددددان نظددددرا لكددددروو الممنوٌددددي المتدددددهورة  ،حٌددددث أدرك
الفرن ٌون الً ورٌا ولبنان أنهم لٌ وا الً حرب ضد إنجكتدرا
 ،وإنما ضد إخوانهم الفرن ٌٌن.
انجكترا واللرة انشاء جاممي الدول المربٌي ؟
أثناء الحرب المالمٌي الثانٌي أٌدت برٌزانٌا قٌام الوحدة بٌن
المرب الن من مصكحتها قٌام نوع من الوحدة المربٌي من
اجل
إرضاء لكمرب وضمانا ن لكحصول كً م ا دتهم أثناء محني
ن
الحرب الدابرة وهً الحرب المالمٌي الثانٌي .
 تلتٌل طتجمٌما ن لكمرب وراء مصالح اال تممار كً أ اسان الدول المربٌي لكها لانت منازق نفوذ ومن ال هل توجٌ
أي نظرة ربٌي نحو هذ المصالح .
 حاولت برٌزانٌا تخفٌف حدة المداء المربً وا تمالي الدولالمربٌي لها البٌنما لانت الحرب المالمٌي كً أشدها ا كنت ن
ترحٌبها بؤي مل الً اتجا الوحدة المربٌي ولم شمل المرب
ن زرٌق  - :تصرٌح اٌدن  / 7847وتصرٌح 7843م

 ا تجابت مصر و قامت بد وة الحلومات المربٌي إلًإجراء مباحثات ومشاورات الً موضوع الوحدة وتم
انشاء جاممي الدول المربٌي .
 و د بكفور وقٌام دولي ا رابٌل ؟ ـ ٟحػٕخل حٌلَد حٌعخٌّ١ش حالٔ ٌٟٚشَح الٍطزخِٜ ١خٌق رَ ٠خٔ١خرّٜخٌق حٌلَوش حٌ١ٔٛ١ٜٙش
 حٛزلض رَ ٠خٔ١خ ِٔظعيس ٌظؤ١٠ي حٌٛٙ١ى ـ ٟحٔ٘خل  ٓ١ٚلِٟٛ ٕ٘ ِٓٚخ ٛيٍ حالَِ حٌزَ ٠خٔ ٟر ٛي رٍف ٍٛـٍٛٛ ٟس ه خدِٛؿٙش حٌٍ ٟث ْ١حٌ خثفش حٌٛٙ١ى٠ش ـ ٟرَ ٠خٔ١خ ـٛٔ ٟـّزَ َ1311
 ٚٔ -ط٠َٜق رٍف ٍٟ ٍٛطؤٓ ْ١حٌ ٓ١ٛحٌم ِٟٛحٌٛٙ١ى ٞـ ٟـٍٔ ٓ١

المقد ات الً الك زٌن واشتمال الحرب الٌهودٌي الفك زٌنٌي ؟
احداث البراق واصدار برٌزانٌا اللتاب االبٌ

الثانً 7831

حدث الصدام بٌن المرب والٌهود ام  7828حادثي البراق
وقد حدث هذا الصدام ب بب تمدي الٌهود كً حق المرب
الً حابز البراق وهو مكتصق بالم جد األقصى .
ولم تتوقف الصدامات الدموٌي إال بمد تدخل القوات االنجكٌيٌي
بشدة ضد المرب و امكت الٌهود ممامكي رقٌقي الؤصدرت
اللتاب االبٌ الثانً 7831م .
اإل تممار الً البلد المربٌي و وء األوضاع الثقاالٌي
ٓوَ حالٓظعّخٍ حٌظعٍ ُ١الٟعخؾ حٌؼمخـش حٌعَر١ش
ـل١غ ٓخى حالٓظعّخٍ حالٔـٍ ِٞ١حرعي حٌعَد ٓ ط١خٍ حٌفىَ حٌلي٠غ
ٚك١غ ٓخى حالٓظعّخٍ حٌفٍَّٔٔ ٟض ـَٔٔخ ٍ ٟـٌَ ٝؽظٙخ
ٚحٟعخؾ حٌؼمخـش حٌعَر١ش حالٓ ِ١ش
 ٚك١غ ٓخى حالٓظعّخٍ حال ٠خٌ ٟـَٟض حٌٍؽش ٚحٌؼمخـش حال ٠خٌ١ش ـٌٟ١ز١خ
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-مإتمر المابدة الم تدٌرة واصدار انجكترا اللتاب االبٌ

الثالث

اد المرب لكثورة الم كحي النظمت انجكترا مإتمر المابدة
الم تدٌرة ام 7838بهدف جمع الزرالٌن المربً
والصهٌونً لكتوصل الً حل مقبول  ،للن الشل  ،الؤصدرت
انجكترا اللتاب األبٌ 7838
حرب التوبر وحكف االزكنزً
 لانت صدمي لبٌرة لكوالٌات المتحددة االمرٌلٌدي حٌدث زكبدتالوالٌات المتحدة من دول حكف األزكنزً أن ٌقدموا ت دهٌلت
الهبدددوز والتددديود بدددالوقود الدددً مزاراتهدددا وقوا ددددها الجوٌدددي
وتملٌنهددا مددن اقامددي الج ددر الجددوي الزوٌددل لنقددل االمدددادات
واال كحي والذخابر من القوا د الجوٌي االمرٌلٌي الً ا رابٌل
 للدددن دول الحكدددف ا تدددذرت مدددن ددددم املاناتهدددا تقددددٌم هدددذالت ددهٌلت ورالضددت بم د الدددول رالضددا باتددا صددرٌحا حرصددا
كدددً ددددم اثدددارة المدددرب ضددددها  ،وخشدددٌي رالددد امددددادها
بالبترول من جهدي وإلٌمدان ممظمهدا بمدالدي قضدٌي المدرب مدن
جهي اخري
م ا دة مصر لكجيابر ومجا المدوان الثلثً الً مصر
امدت مصر الجيابر بالمال وال لو وا كنت الثورة الجيابرٌي
من القاهرة ووضمت املاناتها اال لمٌي الً خدمي الثورة
الجيابرٌي ضد اال تممار الفرن ً الجاءت الرن ا الً المدوان
الثلثً الً مصر انتقاما من مصر لم ا دتها شمب الجيابر .

رُ طفٔـــــــــــــــــــــــــــَ :
ِٓ حٌ ٍَٞٚ٠حٌظعَؾ ٍ ٟأكٛحي حٌّـظّع حٌّ َٜٞلزً
حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ؟
ٌ -1ف ُٙط  ٍٛحٌلٛحىع  ٚأٓزخد حٌّ٠ِٙمش ٚحٌّمخِٚمش  ٚحٌؼمٍٛس
ٍ ٟحٌّلظً .
 -2لنفرق بٌن أوضاع المجتمع المصري وأوضاع المجتمع
الفرن ً األوروبً .
 -3لبٌان الفرق الً التزور بٌن القوتٌن األوروبٌي من
ناحٌي و الشرقٌي من ناحٌي اخري
 وخٔض ٍٚف حٌّمخِٚش ٌٍفَٔٔ ٓ١١ـ ٝحٌٜع١ي ل٠ٛش ريٍؿشٍِلٛاش
 -1وجود اتصاالت بٌن اهالى الصمٌد وبقٌي جٌش الممالٌك
 -2زول الوادى جنوبا ن وبمد

ن مرلي الحلم الفرن ى الى القاهرة.

 -3انضمام قوة محدودة من رب الجيٌرة لكمقاومي
 -4ألن أهل الصمٌد اتبموا حرب المناوشات والممارك
المتفرقي
طي٘ ٍٛحٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش ؟
 -7تحول الزرٌق التجاري بٌن الشرق و الغرب إلً رأس
الرجاء الصالح .
 -2اقتصرت صلت مصر التجارٌي كً حو البحر
المتو ز و ال ودان و الحبشي وبلد المرب و الٌمن .
 -4إر ال الضرابب لك كزان المثمانً الضلن ن الهداٌا ادى
الى التدهور .

طمي٘ ٍٛحٌظـمخٍس حٌيحهٍ١مش ـمِٜ ٟمَ ل١مً ِـمت حٌلٍّمش حٌفَٔٔم١ش
ب بب - :
ط 7دم ا تقرار األمن  .ط 2النياع بٌن الفرق الم لرٌي
ط 3غارات البدو المتلحقي  .ط 4اختلف الملاٌٌل
والموايٌن .ط 5دم ثبات الممكي المتبادلي .
ٓ َ ١حألؿخٔذ ٍ ٟحٌظـخٍس ـ َِٜ ٟـ ٟاً حٌلىُ حٌعؼّخٟٔ
لز ً١حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش
ب بب  -7قدرتهم كً التنظٌم واالدارة  -2االمتٌايات
التجارٌي التً حصكوا كٌها .
اٍض أـٍظَح رّؤِٓ ِٓ َٟرخص رٔٛخرَص
 -1رلىُ ِٛلعٙخ حٌـؽَحـ ٟحٌّٕعِي ٓ أٍٚٚرخ وخْ ِٓ
حٌّظعٌٍ ٍ ٟحألٓ ٛي حٌفَٔٔٔ ٟمً حٌـ ٖ١زَ رلَ حٌّ٘خي
أ ٚرلَ حٌّخٖٔ
 -2طفٛق حألٓ ٛي حٌزَ ٠خٔ ٟوخْ ِٓ حٌّظعٌٍ ٍٟ
حالٓ ٛي حٌفَٔٔٔ ٟمً حٌـ ٖ١حٌفَٔٔ ٟزَ رلَ حٌّخٖٔ حٚ
رلَ حٌّ٘خي ِٓ ٕ٘خ ؿخلص ـىَس َٟد أـٍظَح ـ١ِ ٟيحْ حهَ
ـىخٔض ِ. َٜ
وممخْ ٔممخرٍ٠ ْٛ١ممَٛ ٞممعٛرش حٌمميهٛي ـممِ ٟعَوممش ِممع أـٍظممَح ٚ
حٔظَِٚ٘ َٜع ؼَِِٜ ٚ
أٌ -ظٔ ٍَِٚ ً١ٙحٌظـخٍس حٌفَٔٔ١ش اٌ ٟحٌَ٘ق ريالً ِٓ حٌٍَّٚ
كٛي ٠َ١ك ٍحّ حٌَؿخل حٌٜخٌق .
دٌ -ظم ٞ٠ٛحإلِزَح٠ٍٛ١ش حٌزَ ٠خٔ١ش ـ ٟحٌَ٘ق ٚالخِش
اِزَح٠ٍٛ١ش ـَٔٔ١ش ٕ٘خن .

 -2حٍٓخي حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش كٍّظ ِٓ ٓ١حالٓىٕيٍ٠ش ٚحٌ٘خَ .
ٕ -3يِخ ٍُ ٔخرٍ ْٛ١حٍحى حْ ٙ٠خؿُ حالطَحن لزً حْ ٙ٠خؿّ.ٖٛ
 -1كًّ ٔشخَ حٌلىُ حٌعؼّخٔ ٝـ١١ ٝخطش ٛحًِ ـٍ٘ش
 -1لِ َٜيس كىُ حٌٛحٌ ٝحٌعؼّخٔ. ٝ
٠ُ -2خىس ٍٓ ش حٌيٛ٠حْ ٚحٌلخِ١ش حٌعٔىَ٠ش .
ٟ -3عؿ حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ـٙٔ ٝخ٠ش حٌمَْ حٌٔخرع َ٘ .
 -2وخٔض حاله خٍ طٙيى حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ٕيِخ ط ٌٝٛوٍ١زَ ل١خىطٙخ
ٛ -1ىس حٌّّخٌ١ه ٌٍّمخِٚش َِس حهَ.ٜ
 -2طـيى ػٍٛحص حٌّ ٓ١٠َٜـ ٝحٌَ٘ل١ش  ٢ٓٚٚحٌيٌظخ.
 -3حٍٓخي حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش كٍّظ ِٓ ٓ١حٌعَٚ ٖ٠ىِ١خ. ١
 -4حٌظٕخل ٚحٌعيىٌ ٞـٕٛى حٌلٍّش رٔزذ وؼَس حٌّعخٍن حٌظٟ
هخٟظٙخ حٌلٍّش ـ. َِٜ ٟ
٠عظزَ خَ  1213خَ حٌفٚ ٟٟٛحالَ ٟحرخص ـَِٜ ٟ
ٙٗ -1ي خَ  1213طـي٠ي حٌَٜحع ر ٓ١حٌّّخٌ١ه ٚحالطَحن رعي
هَٚؽ حٔـٍظَح رظؤػٍٛ َ١ق حِ١خْ حٌٌ ٞمي ـَ1212 ٟ
ٙٗ -2ي خَ  1213طعيى حٌٛالس ـ ٟـظَس ٚؿِ١س رعي ٓـٓ
هَٔٚرخٗخ ط١ ٌٟٛخَ٘ رخٗخ ػُ لظً ٚط ٌٟٛحكّي رخٗخ ٌّيس َٛ٠
ٚحكي َ٘ٚد رٔزذ طٙي٠ي حٌّّخٌ١ه ٌٗ ٚطلخٌؿ ِلّي ٍِ ٟع
حٌزَى ٟٔ٠ره ٟيٖ..
ٙٗ -3ي خَ  1213حُِش ٔم١ِ ٚخٖ حٌِّٕ ً١خ وخْ ٌٗ حػخٍ
ٍٓزز١ش ٍ ٟحٌٍِح ش ٚحٌّلخٚ ً١ٛطي٘ ٍٛحاللظٜخى .

 ل١خَ حٌّ ٓ١٠َٜرؼٍٛس حٌمخَ٘س حال ٌٝٚـ ٝحوظٛرَ
1132
 -1ـَ ٝحٌَ٠حثذ ٍ ٝحٌظـخٍ ٚحٌّ ن ٚحٛلخد حٌٕٜخ خص.
٘ -2يَ حرٛحد حٌيٍٚد ٚحٌلخٍحص ٌ ِ ًٙٔ١خٍىس ٕخ َٛحٌّمخِٚش.
٘ -3يَ حٌّٔخؿي ٚح٢ػخٍ حالٓ ِ١ش رلـش طل ٓ١ٜحٌمخَ٘س .
 -5حلظلخَ حٌزٛ١ص ٚطفظ ٖ١حٌيوخو ٓ١رلؼخ ً ٓ حالِٛحي.

حٔ٘خل ٔخرٍ ْٛ١ىٚح ٓ٠ٚٚحٌلىُ ـَِٜ ٝ

 -1وخْ ؼَ٠زخ ً ٓ حٌّـظّع حٌّ. َٜٜ
 -2وخٔض ِعَـش حٌّـظّع حٌّ٠ٍَٟٚ َٜٜش ٌظو ١ٓ ٢١خٓخص حٌلىُ
ٚ -3ؿي حْ حـ٠َ١ ً٠مش حالطٜخي رخٌعٍّخل ٚحال ١خْ ٌّىخٔظ ُٙرٓ١
حال٘خٌ.ٝ
 -4وخٔض حٌيٚحِ ٓ٠ٚم١يس رخٌّٜخٌق حٌفَٔٔ١ش .

 حٌظٕخـْ حالٓظعّخٍ ٜر ٓ١حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ ٌِٕ حٌمَْ حٌـ 11 -1حٔ١ٙخٍ ٔشخَ حالل خع ٚل١خَ حٌيٚي حٌم١ِٛش.
 -2ل١خَ حٌؼٍٛس حٌٕٜخ ١ش ـ ٝحٍٚٚرخ ٠ُٚخىس حالٔظخؽ .
 -3حٛزلض حٍٚٚرخ رلخؿش ٌٍّٔظعَّحص ـ ٝحٌوخٍؽ ٌىٝ
طٔظويِٙخ ـ ... ٝأ -حٓٛحق طز١ع رٙخ ِٕظـخطٙخ .
د -طؤهٌ ِٕٙخ حٌّخىس حٌوخَ حٌ ُِش ٌظ٘ؽِٜ ً١خٔعٙخ.
 حٔ٘خل ٔخرٍ ْٛ١حٌّـّع حٌعٍّ ٝـَِٜ ٝ -1حٌعًّ ٍ ٝطميَ حٌعٍٚ َٛحٌّعخٍؾ ـ. َِٜ ٝ
 -2ىٍحٓش حٌّٔخثً حٌ ز١ع١ش ٚحٌظخٍ٠و١ش َ٘٘ٔٚخ.
 -3حريحل حٌَأٌٍ ٜلىِٛش ـ ٝحٌّٔخثً حٌظ ٝطٔظَ٘١س ـٙ١خ.
 -4حٌعًّ ٍٍ ٝر ٢حٌعٍُ رخٌٔ١خٓش.
 -6هَٚؽ ٔخرٍ ْٛ١رلٍّظٗ حٌ ٝحٌ٘خَ
 -1حطفخق طَو١خ ِع ٍ١ٓٚخ ٚحٔـٍظَح ٌَ٠د ـَٔٔخ ـ.َِٜ ٝ

 -3ح٘ظّخَ ِلّي ٍ ٝر ُ٠حٌ٘خَ
أ -ىٚحـع هف١ش ٍ & -:ؼزش ِلّي ٍ ٝـ ٝطى ٓ٠ٛحٌَحر ش
حٌعَر١ش ٌّٛحؿٙش حٌَحر ش حٌعؼّخٔ١ش
د -ىٚحـع ِعٍٕش -:
ٍ -1ؼزش ِلّي ٍ ٝـ ٝحٍؿخع حٌف ك ٓ١حٌٙخٍرَِٜ ِٓ ٓ١
ِٓ ىـع حٌَ٠حثذ ٚحٌظـٕ١ي حالؿزخٍٜ
ٍ -2ـٚ ٞحٌ ٝىخ ٍ١ذ ِلّي ٍ ٝرؤٍؿخع حٌف كٓ١
رؤ ظزخٍ حٔ ٍ ُٙخ٠خ ؼّخٔ٠ ٓ١١لك ٌ ُٙحالٓظمَحٍ ـ ٝحٜ
ِىخْ ٠ظزع حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش
٠ ٌُ -11ىٓ ٌّ١ٓ َٜخٓش هخٍؿ١ش لزً طِ ٌٝٛلّي ٍ ٝحٌلىُ
 -1هٛ٠ع ٌِ َٜلىُ حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ٌِٕ حٌمَْ حٌـ .11
 -2ح ظزخٍ ِ َٜؿِل ِٓ حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش .
 -3طظزع ِ َٜحٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ ٝرٌٌه ـ ٝحٌٍُٔ ٚحٌلَد.
 -4وخْ حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ ٛ٘ ٝحٌّظليع حٌَِّٓ ٝع حٌعخٌُ حٌوخٍؿ.ٝ

ِ -5خ ٠عميس حٌٍٔ خْ ِٓ حطفخل١خص طٍظَِ رٙخ ِ. َٜ
حٌٍٙـــــُ أ ٕــــ ٟحٌؼمـــش ٚحٌـمـــٛس .........ـــــؤْ
حٌ٠عفــــخل ال ٕٜ٠عـــــ ْٛحٌّـــــي.
ٚ -11لٛؾ حٌيٚي حالٍٚٚر١ش ٟي ِلّي ٍٝ

 -1حٔظٜخٍ ِلّي ٍ ٝـ ٍ ٝحٌٍٔ خْ ٚطفٛق لٛحطٗ رَحً ٚرلَح ً.
 -2طٓٛع كيٚى ِ َٜحٌٌ ًّٗ ٜحٌ٘خَ ٚحٌـَِ٠س حٌعَر١ش ٚوَ٠ض.
 -3هخـض حٌيٚي حالٍٚٚر١ش ِٓ ُ٠خىس ٔفِ ًٛلّي ٍ ٍٝ – ٝحٌظٛحُْ
حٌي.ٌٝٚ

 -4ىهٍض ـِ ٝفخٟٚخص ِع حٌٍٔ خْ ٌفَ ٝحٌَ٘ ١ٚحٌظٝ
طَ٠ي٘خ  ٚميص ِعخ٘يس ٌٕيْ .1241
 -12وخْ ٔشخَ حٌلىُ ـٙ ٝي ِلّي ٔشخَ كىُ ِ ٍك حٌفَىٜ

٠ ٌُ -1ىٓ ٕ٘خن ـ ًٜر ٓ١حٌٍٔ ظخْ حٌظٕف٠ٌ١ش ٚحٌظَ٘٠ع١ش
 -2وخٔض حٌّـخٌْ حٌظ ٝحٔ٘ؤ٘خ ِـَى ٘١جخص طٕفٌ ِخ ٠َ٠يٖ ـ ٝحٌلىُ.
3ـ كىّٗ وخْ أٚطٛلَح (ٟ١ـَى ٞكىُ ِ ٍك ـَىٞ
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 -13طٓٛع ِلّي ٍ ٝـ ٝحٌٔٛىحْ
 -1ح٘يحؾ طظعٍك رفىَس حٌّـخي حٌلٚ ٜٛ١حالِظيحى حٌ ز١عٔ ٝل ٛحٌـٕٛد.

ِ -2ظخرعش حٌّّخٌ١ه حٌٙخٍرٌِ ِٓ ٓ١رلش حٌمٍعش حٌ ٝىٔمٍش ـٝ
حٌٔٛىحْ .
 -3حوظ٘خؾ ِٕخؿُ حٌٌ٘ذ ٚحٌّخّ .
 -4طّٕ١ش حٌظـخٍس ٚطـٕ١ي حٌٔٛىحٔ.ٓ١١
ٚ -14لٛؾ حٌيٚي حالٍٚٚر١ش ٟي ٔشخَ حالكظىخٍ
 -7ألن االحتلار أغكق ال وق المصري الً وج المنتجات
األوربٌدددي الدددً الوقدددت الدددذي لاندددت الٌددد أوربدددا الدددً أشدددد
الحاجددي أل ددواق الشددرق ومصددر لتصددرٌف منتجاتهددا
وخاصددددي بمددددد قٌددددام الثددددورة الصددددنا ٌي بهددددا ومددددا تبمهددددا
من لثرة المنتجات .
 -2ألن االحتلدددددار حدددددرم التجدددددار األجاندددددب مدددددن التمتدددددع
باالمتٌددايات التددً منحتهددا لهددم الدولددي المثمانٌددي وممار ددي
نشازهم التجاري الً مصر الشلل محمد كً بدذلك حجدر
ثرة ط قبي الً زرٌق الرواج التجاري االوربً الً مصر .
 -3ميص حٔـٍظَح ِع طَو١خ حطفخل١ش رٍ ش ٌّ١خْ الٌؽخل ٔشخَ حالكظىخٍ.

 -15طي٘ ٍٛحٌٍِح ش لزً طِ ٌٝٛلّي ٍ ٝكىُ َِٜ
2ـ ٔشخَ حالٌظِحَ.
ٍِ -1ى١ش حألٍ ٝكك حالٔظفخع.
3ـ اّ٘خي حٌيٌٚش ٌَّ٘ ٚخص حٌَٚ ٞطم٠ٛش حٌـٍٔٛ
حطمخل ٌٍف٠١خْ .
4ـ طَحهٚ ٟاّ٘خي حٌف ف ٌٍٍِح ش .
 -16طوٍِ ٚلّي ٍ ِٓ ٝحٌِ خِش حٌ٘عز١ش
 -1لٛس حٌِ خِش حٌ٘عز١ش ٚىٍ٘ٚخ ـ ٝط١ٌٛظش كىُ ِ.َٜ
 -2حٌَ٘ ١ٚحٌظ ٝـَٟ٘ٛخ ٍ١ش ٕي ط١ٌٛش حٌلىُ .
 -3حٍطفخع ِىخٔش َّ ِىََ ٕي حٌ٘عذ ٌيٍٚس ـِ ٝمخِٚش
كٍّش ـَ. ٍِ٠
 -11حٍٓخي حٔـٍظَح كٍّظٙخ حٌ َِٜ ٝـِ ٝخٍّ 1211
 -1ـً٘ حٔـٍظَح ـِ ٝي ِلّي ٍ٠َ١ ٓ ٝك حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔٝ

 -2حكظ ي ِٚ َٜهٍع ِلّي ٍٚ ٝطع ٓ١١حالٌف. ٝ
 -4طيٍ٘ٛ

لش حٔـٍظَح ِع حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ ٝالٔل١خُٖ ٌفَٔٔخ.

 -12حٔمٔخَ حٌِ خِش حٌ٘عز١ش رعي طِ ٌٝٛلّي ٍ ٝحٌلىُ
 -1كمي حٌِ خِش حٌ٘عز١ش ٍِ َّ ٝىََ الٍطفخع ِىخٔظش ر ٓ١حٌ٘عذ.

 -2حهظ ـ ُٙكٛي رع ٞحٌّٜخٌق حٌّخى٠ش ِؼً حٌّٕخـٔش رٓ١
زيهللا حٌَ٘لخِٚ ٜٚلّي حالِ َ١كٛي ٔشخٍس حٚلخؾ حالَُ٘.
رمميأص رَ ٠خٔ١ممخ ـمم ٟط مم َ٠ٛحٌٍِح ممش حٌّٜممَ٠ش ٍمم ٝكٔمممخد
حٌٕٜخ ش حٌّ٠َٜش وذلك لـــ
 توالٌر المادة الخام الليمي لكمصانع االنجكٌيٌياتاحي الفرصي لت دوٌق المنتجدات ط المصدنو ات االنجكٌيٌديالً ال وق المصرٌي
 -5لٍممش حالٓممظؼّخٍحص ـممِ ٟـممخي حٌٜممٕخ ش  ٚحٓممظؼّخٍ٘خ ـممٟ
حٌٍِح ش
 - 7أن اإلنتدداج الصددنا ً محلددوم كٌددي بمناال ددي غٌددر متلاالبددي
ودون حماٌي حلومٌي.
 -2دددم ا ددتثمار األجانددب أمددوالهم الددً مجددال الصددنا ي حتددً
ٌمزوا الفرصي لمنتجات بلدهم الصنا ٌي لكبٌع الً مصر .
3ـ د -ا ددتثمر االجانددب امددوالهم الددً ت ددكٌف الحلومددي وت ددكٌف
المنتجددٌن الدديرا ٌٌن وشددراء األراضددً والمقددارات ،حتددى بكدد)
رأس مددال الشددرلات األجنبٌددي الم دداهمي الددً مصددر  45مكٌددون
جنٌ نصٌب الم تثمر الً الصنا ي 4مكٌون القز.
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 -13طي٘ ٍٛحٌٕٜخ ش حٌّ٠َٜش ـٙ ٝي حالكظ ي حالٔـٍِٜ١
& ك١غ ـَٟض حٌلىِٛش حٌَ٠حثذ ح٢ط١ش -:
٠َٟ -1زش  ٍٝ : % 2حٌّٕٔٛؿخص حٌم ٕ١ش ـىٔيص
ٕٛخ ش ؼِي حٌم ٓ ٔٔٚـش
٠َٟ -2زش حٓظ ٙن ٍٝ :حٌٔىَ حٌّٕٜٛع ـَِٜ ٝ
ـظٔخٓ ٜٚعَٖ ِع حٌّٔظٍٛى
 ٍَٛٓ -3ؿَّو١ش  ٍٝ :آالص حٌٕٜخ ش حٌّٔظٍٛىس
ـؤٍطفعض طىخٌ١ؿ حٌٕٜخ ش ٚحٛزق ِٓ حٌٜعذ طٔ٠ٛمٙخ
٠َٟ -4زش  ٍٝ : % 1.25حٌٜخىٍحص حٌّ٠َٜش ـٍُ طـي
ِ٘ظَٜ
 -6طي٘ ٍٛحٌظعٍ ُ١حٌٕٜخ . ٝ
 -1لٍش حالٓظؼّخٍحص ـِ ٟـخي حٌٍِح ش
 -21حألُِش حٌّخٌ١ش ـ َِٜ ٝ؟؟
حالُِش ـٙ ٝي ٓع١ي -:
 -1حلظَ ِٓ ٝأـٍظَح رفخثيس ليٍ٘خ % 1
 -2حلظَ ِٓ ٝحٌَّحر ٓ١حألؿخٔذ رٕٔيحص ٠لٍَ٘خ ٍٝ
حٌوِٕ٠ش حٌّ٠َٜش َ ٚـض رخٌي ْٛ٠حٌٔخثَس ( ألٔٙخ ٌُ طىٓ
طٔيى ٚأّخ طشً لخثّش رفٛحثي٘خ حٌَّوزش
حالُِش حٌّخٌ١ش ـٙ ٝي آّخ -: ً١
ِ -1لخٌٚظٗ حٌظوٍ ِٓ ٚلٛ١ى ـَِخٔٚ 1241 ٟطلم١ك
حٓظم ي َِٜ
 -2حٔفخلش ٍ َِٚ٘ ٝخص حٌظٓٛع ـ ٝأـَ٠م١خ ٚكفً اـظظخف
لٕخس حٌْٔ٠ٛ
ِ -3لخٌٚظٗ اىهخي ِشخَ٘ حٌل٠خٍس حالٍٚٚر١ش اٌ. َِٜ ٝ
 -4حاللظَح ٝرَ٘ح٘ش ىٓ ْٚيحى .
 وخْ ٌألُِش حٌّخٌ١ش ـ َِٜ ٝطيح ١خطٙخ حاللظٜخى٠ش؟ ك١غ حٔ١ٙخٍ حٌويِخص رٔزذ طو ٚ١ٜأوؼَ ِٓ ٜٔؿ اَ٠حىحصحٌيٌٚش ٌٔيحى «أُِش حلظٜخى٠ش».
 طٌَِ حٌّ ن رٔزذ اٌؽخل لخٔ ْٛحٌّمخرٍش. طٌَِ حٌ٠زخ ١رٔزذ طل ً٠ٛوؼ ُِٕٙ َ١اٌ ٝحٌظمخ ي طٛـَ١حٌٍٕفمخص ى ْٚطيرٚ َ١اخثؿ أهَِ ٜيٕ٠ش ٌ.ُٙ
 -21ـً٘ حٌؼٍٛس حٌعَحر١ش ٍؼُ ٛيق ح٘يحـٙخ ؟؟
 -1حٔمٔخَ ٛفٛؾ حالِش رِ ٓ١عٔىَ ٓ٠حكيّ٘خ ِع َحرٝ
ٚح٢هَ ِع حٌويٚ ٜٛ٠أهَ ِع حالطَحن
 -2حهظ  ١حٌٙيؾ رِ ٓ١مخِٚش حٌظيهً حالؿٕزِ ٚ ٝي حٌويٜٛ٠
 -3إ ٍٛٙخ َٛحِٔٙحِ١ش ـٛ ٝفٛؾ حٌ١ ٓ١١ٕ١ٛخٌزٛح رٛلؿ
حٌؼٍٛس ٚحهَحؽ َحر ِٓ ٝحٌز ى
 -4يَ طىخـئ حٌم ٜٛحٌعٔىَ٠ش ر ٓ١حٌ َـٓ١
 -5طٛح١ئ حىحٍس لٕخس حٌِٔ ْ٠ٛع حالٔـٍٚ ِ١حٌّٔخف ٌ ُٙرعزٍٛ
حٌمٕخس ِ -6عخىحس حٌيٚي حٌىزَ ٜال ٜػٍٛحص ١ٕ١ٚش طم َٛرظؽَ١١
ٔشُ حٌلىُ حٌٍّى١ش
٠ -22عظزَ خَ  1311خَ حالكِحد حٌٔ١خٓ١ش ـَِٜ ٝ
& ك١غ اَٙص يس حكِحد رعٙ٠خ ِع حٌويٚ ٜٛ٠حٌزعٞ
ِع حالكظ ي -: ٝ٘ٚ
 -1كِد حال ٛفِٚ :ع حٌويٜٛ٠
 -2كِد حالكَحٍ ِٚ :ع حالكظ ي  -3حٌلِد حٌيٓظٍٜٛ
 -4كِد حٌٕز ل ِٚ :ع حالطَحن
 -5كِد حالِش ٠ٚ :عزَ ٓ ِٜخٌق ِ ن حٍحٛٚ ٟٝخكذ
ٗعخٍ ِٓ١٠ٌٍَّٜ َٜ

 -23طٌَِ حٌعٔىَ ْٛ٠حٌّ ْٛ٠َٜـٙ ٝي حٌوي ٜٛ٠طٛـ١ك
 -1حكخٌش وؼ ِٓ َ١حٌ٠زخٌٍ ١ظمخ ي طٛـَ١حً ٌٍٕفمخص ىْٚ
طٛـٚ َ١اخثؿ ِئ١ش ٌُٙ
ٛٓ -2ل ِعخٍِش ٍإٓخث ُٙحالطَحن ٌ ُٙهخٛش  َ٠ُٚحٌلَر١ش
ؼّخْ ٍـمٝ
 -3ل َٜحٌظَل١ش حٌعٔىَ٠ش ٍ ٝحٌّظوَؿ ِٓ ٓ١حٌّيحٍّ
حٌلَر١ش
-4كَِخٔ ِٓ ُٙط ٌٝٛحِ ٍٛحٌم١خىس ٚحٌَطذ حٌعٍ١خ .
 ٌُ -24طىٓ حٌي ْٛ٠حٌٔزذ حٌلم١مٌٍ ٝظيهً حالؿٕز ٝـٗ ٝجْٛ
َِٜ
& ألْ حٌي ْٛ٠ريأص ِٓ أٚحهَ ٙي ٓع١ي
&حألٓزخد حٌلم١م١ش ٌٍظيهً حالؿٕز-: ٝ٘ ٝ
أ -طٓٛع ِ َٜؿٙش حٌـٕٛد ِّخ ٘يى حٌٕف ًٛحألٍٚٚر ٟـٝ
َٗق أـَ٠م١خَ1215
د -لٕخس حٌٍٔٚ ْ٠ٛؼزش حٌيٚي حٌىزَ ٜـ ٝحٌَٔ ١س ٍٙ١خ
حهظٍفض ٓ١خٓش ؿٍٓٛض ٓ ٓ١خٓش و ِٓ وَٚ َِٚوظَٕ٘ .
ٓ١خٓش ؿٍٓٛض طِّ١ص رخالط-: ٟ
 -1طوف١ؿ حٌَلخرش ٍ ٟطَٜـخص حٌوي. ٞٛ٠
 -2ط١ٓٛع ٍٓ خص ِـٍْ حٌٕشخٍ .
 -3ا ١ق ٠ي حٌّ ٓ١٠َٜـ ٟاىحٍس ٗج ْٛر ىُ٘ .
 -4طّ َ١ٜحإلىحٍس طيٍ٠ـ١خ ٚا٠مخؾ ٓ١خٓش حٌـٍِٕس .
ٓ١خٓش وَٚ َِٚوظَٕ٘ ( ٓ١خٓش حٌمز٠ش حٌلي٠ي٠ش
 -1ط٘ي٠ي حٌَلخرش ٍ ٟحٌويٚ ٞٛ٠كىِٛظٗ .
 -2حٓظويحَ حٌ٘يس ِع حٌ. ٓ١١ٕ١ٛ
-3اطزخع ٓ١خٓش حٌـٍِٕس .
 ح٘ظّخَ حٔـٍظَح رفَٔ ٝفً٘ٛخ ٍ١ِ٘ ٝوخص حٌوٍ١ؾ حٌعَرٌٝ -1فظض حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش حٔشخٍ حٔـٍظَح الّ٘١ش ِٛلع َِٜ
ٚر ى حٌَّ٘ق
ٍ -2ؼزش حٔـٍظَح ـ ٝل ع حٌ َ٠ك ٍ ٝحٌفَٔٔ ٓ١١حًح ِخ
ـىَٚح ـ ٝحٌَّ ِٓ ٍٚحٌزلَ حالكَّ حٌِٔ ٝظعَّحطٙخ ـ ٝحٌٕٙي
 -3طوٛؾ حٔـٍظَح ِٓ طٓٛع ِلّي ٍ ٝـ ٝحٌوٍ١ؾ حٌعَر ٝرعي
ل٠خإس ٍ ٝحٌلَوش حٌ٘ٛخر١ش ِّخ ٙ٠يى ِٜخٌلٙخ
 -4هٛؾ حٔـٍظَح رعي ٛٛٚي ِلّي ٍ ٝحٌ ٝحٌ ّٓ١خَ
 1231رؤُٓ حٌٍٔ خْ

 -26حالُِش حٌّخٌ١ش ـ ٝطْٔٛ
 -1وخٔض حالىحٍس حٌعٍ١خ ِظلّٔش ٌظلي٠غ حٌز ى رخٌظعخِ ْٚع
حٌيٚي حٌىزَٜ
 -2حٛيٍ حٌزخِ ٜلّي ٙي حالِخْ طٔخ ٜٚرّمظ٠خس ؿّ١ع
حٌّٛح ْٕٛ١حِخَ حٌمخْٔٛ
 -3حٛيٍ حٌزخِ ٜلّي حٌٜخىق ىٓظٍٛحً ٚحلخَ ِ٘خٍ٠ع
ٌٍٔىه حٌلي٠ي٠ش ٚحٌزَق ٚحٌّٛحٔ٠ ٍٝ ٝي َٗوخص ـَٔٔ١ش
ٚحٔـٍ٠ِ١ش
-4كٍٜض حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ ٚح ٠خٌ١خ ٍ ٝكك حِظ ن
حالٍح ٟٝـ ٝطِّ ْٔٛخ ىـع ط١ٌّٜ ْٔٛيٖ حٌي ْٛ٠كظٝ
حـٍٔض.
 -21ح٘ظّخَ ـَٔٔخ رخكظ ي حٌـِحثَ
 ِ خٌزش كىخَ حٌـِحثَ ٌٍفَٔٔ ٓ١١ري ْٛ٠حٌمّق حٌٌ ٜأهٌطشـَٔٔخ ِٓ حٌـِحثَ ِّٚخٍ١ش حٌفَٔٔ ْٛ١ـ ٝحٌٔيحى
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ط٘ىٌ ً١ـٕش ى١ٌٚش ـ ٝرخٍ ْ٠هف٠ض حٌي24 ِٓ ْٛ٠
ٍِ ْٛ١ـَٔه آٌ ٝزعش ٍِ ْٛ١ـَٔه ٚار غ
كخوُ حٌـِحثَ أْ حٌٔيحى ٓٛؾ ٠ؤهٌ ٚلظخ ً ً ٠ٛ١
 كيٚع حٗظزخوخص ر ٓ١حٌٔفٓ حٌـِحثَ٠ش ٓٚفٓ رخرخ ٍِٚخـ ٝحٌزلَ حٌّظ ٢ٓٛـ ٝا١خٍ أ ّخي حٌمَٕٛش حٌّظزخىٌش
ٚطَطذ ًٌٍ ٝه -:
أ -حٔظِٙص ـَٔٔخ حٌفَٛش ِٚخٍ١ض ـٓ ٝيحى حٌي١ٚ ْٛ٠خٌزض
حٌـِحثَرخٌظعٓ ٓ ٞ٠ٛفٓ حٌزخرخ
د -كخَٛص حٌٔفٓ حٌفَٔٔ١ش حٌ٘خ١ت حٌـِحثَ ٞحوؼَ ِٓ
ٕٓظٓ١
ؽ١ -خٌزض ـَٔٔخ حٌـِحثَ ْٛ٠رخٌظٛلؿ ٓ أ ّخي حٌمَٕٛش
ٚا خىس ِخ حهٌ ِٓ ٓفٓ حٌزخرخ ٚحال ظَحؾ ٌفَٔٔخ رلك
حٌيٌٚش حأل ٌٝٚرخٌَ خ٠ش ـ ٝحٌـِحثَ ٚحٌظٕخُي ٓ حٌيْٛ٠
ىٍ -ـ ٞكخوُ حٌـِحثَ ًٌه ـؤٛيٍص ـَٔٔخ أٚحَِ٘خ
ٌألٓ ٛي حٌفَٔٔ ٝرخكظ ي حٌـِحثَ ٚطُ ًٌه  ٌُٚطظلَن
حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ٌّٔخ يطٙخ
 ٍؼزش ـَٔٔخ ـ ٟطى ٓ٠ٛحِزَح٠ٍٛ١ش ـّٗ ٟخي حـَ٠م١خ . -22مي ِئطَّ رٌَ ٓ١؟؟
 -1حهظ ي حٌظٛحُْ حٌي ٌٝٚرعي ِّ٘٠ش ٍ١ٓٚخ ٌٍيٌٚش
حٌعؼّخٔ١ش
 -2ـَٟض ٍ١ٓٚخ ٍ ٝحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ِعخ٘يس ٓخْ
ٓظ١فخٔ ٛطَطذ ٍٙ١خ -:
أ -ا ٍٛٙىٌٚش رٍؽخٍ٠ش طعخٔٚض ِع ٍ١ٓٚخ ٌٍم٠خل ٍٝ
حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش
د -حٛزق حٌظٛحُْ حٌي ٌٝٚـٛ ٝخٌق ٍ١ٓٚخ ٌ٘ٚح ِخ
ٍـ٠ظش حٌيٚي حٌىزَٜ
ؽ -حٛزلض حٍٚٚرخ ٍٗ ٝفخ كَد ِٓ حؿً ِٔظمزً حٌيٌٚش
حٌعؼّخٔ١ش
ى -ى خ رّٔخٍن ِٔظ٘خٍ حٌّخٔ١خ حٌ ٝمي ِئطَّ ى ٌٝٚـٝ
رٌٌَ ٓ١لً ِ٘خوً حٌيٚي حٌىزَ ٍٝ ٜكٔخد حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش
 -32حطـخس ـَٔٔخ الكظ ي طْٔٛ؟؟
 -1طلم١ك ح٘يحؾ ـَٔٔخ ـ ٝطى ٓ٠ٛحِزَح٠ٍٛ١ش ـَٔٔ١ش
ـّٗ ٝخي حـَ٠م١خ
 -2حٌّٛلؿ حٌٍٔزٌٍ ٝيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ٕي حكظ ي ـَٔٔخ ٌٍـِحثَ

ٟ -3عؿ رخ٠خص (كىخَ طٚ ْٔٛحالَٓس حٌمٍَِٕ١ش ـ١ٌ ٟز١خ
ـ ٟحٌيـخع ٚحٌظٜيٓ ٌ ٞظعّخٍ حٌفَٔٔ. ٟ
٠عظزَ ِٕ ٍٜٛحٌٔعي ٞر

ل١ِٛخ َر١خ ..؟

ألٔٗ حٔظ ٍٟ َٜحألٓزخْ ٚحٌزَطؽخي ـِ ٟعَوش ٚحى ٞحٌّوخُْخَ ٚ ، َ1512رٌٌه كّّٗ ٟخي أـَ٠م١خ ِٓ ه َ حألٓزخْ .
 وّخ ٔـق ـ ٟطلَ َ٠أٍح ٟٟحٌّؽَد ِٓ حالكظ ي حالٓزخٌُٔٚ ٟ٠زم ٟـ٠ ٟيُ٘ اال ٓزظٗ .ٍٗ١ٍِٚ

حكظ ي ح ٠خٌ١خ ٌٍ١ز١خ ـ ٟاً حٌظآَِ حٌيٌٟٚ؟
حصول إٌزالٌا كى مواالقي الدول اللبرى الحتلل لكٌبٌا حٌث
 -7حصكت كى مواالقي برٌزانٌا وإ بانٌا ،
 -2قدت مع الرن ا اتفاق  7812طتحتل الرن ا مرالش /
تحتل إٌزالٌا لٌبٌا .
 -3حصكت كى مواالقي رو ٌا كى احتلل لٌبٌا مقابل دم
ممارضي إٌزالٌا رو ٌا الً التحلم الً المضاٌق الترلٌي
ط الدردنٌل والب فور .

 ّٔ ٛط١خٍ ـىَ٠ ٜي  ٛحٌ ٝحٌظَ٠غ ـ ٝطؤ١٠ي حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ـٝحٌلَد حٌعخٌّ١ش حالٌٝٚ
 -1وخٔض حالُِش ر ٓ١حٌعَد ٚحالطَحن ال طِحي لخثّش
٠ ٌُ -2ئى ٜحٌّئطَّ حٌعَر ٝحالٚي ٚال حٌظٔ٠ٛش حٌظَو١ش حٌظٝ
ح مزظش حٌٔ ٝظخثؾ َِ١ٟش ٌٍعَد
ٍ -3ؼزش حٌعَد ـ ٝحالطٜخي رىً حالَ١حؾ ٌّعَـش ِٛلفٙخ
ِٓ حٌّ خٌذ حٌعَر١ش
 ٌُ -31طىٓ ـىَس حٓظم ي ِ ٓ َٜطَو١خ ِ َٚكش لزً ػٍٛس 1313
 -1وخٔض ِ َٜطي ٓ٠رخٌٛالل ٌٍٍٔ خْ حٌعؼّخٔ ٝرؤ ظزخٍ٘خ
ؿِل ِٓ حٌعخٌُ حالٓ ِٝ
 -2وخْ حٌ٘عذ حٌّ٠ َٜٜي ٓ٠رفىَس حٌـخِعش حالٓ ِ١ش
رخ ظزخٍس ٗعزخً ٍِّٔخً
 -3وخْ حٌ٘عذ حٌّ َٜ٠ َٜٜحْ حالٔفٜخي ٓ طَو١خ ٠فظض
ٚكيس حٌعخٌُ حالٓ ِٝ
 -4وخٔض حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش حٌظ ٟلخى٘خ ِ ٜف ٟوخًِ ِٚلّي
ـَ٠ي طٙيؾ حالٔفٜخي ٓ حالٔـٍ ٓ ْ١ٌٚ ِ١طَو١خ.

 ///طعظزَ ػٍٛس  1313أٚي ػٍٛس ل١ِٛش ـ ٝطخٍ٠ن َِٜ؟
◄أٚي ػٍٛس ل١ِٛش ِئ١ش ـ ٝطخٍ٠ن ِ َٜحٌلي٠غ.
◄ريح٠ش ا ٍٛٙحألِش حٌّ٠َٜش وؤِش ِٛكيس ،طظىِٓ ْٛ
ِٚ ٓ١ٍِّٔ ٓ١٠َٜألزخ.١
◄طٔعٓ ٌ ٝظم ي حٌظخَ ٓ أ ٜىٌٚش أؿٕز١ش.
ِمخرٍش ٓعي ُؼٍٛي ٍٚـخلش ٌٍّٕيٚد حٌٔخِ ٝحٌزَ ٠خٔ13 َٛ٠ ٝ
ٔٛـّزَ .1312
◄ٌ ٍذ حٌّٛحـمش ٍ ٝحٌٔفَ اٌ ٝأـٍظَح ٌٍظفخِ ٝٚع
كىِٛظٙخ ٌٍّٔخف ٌ ُٙرخٌٔفَ اٌ ٝرخٌٍ ،ْ٠عَ ٝل١٠ش
حٓظم ي ِِ ٍٝ َٜئطَّ حٌٍٜق.
ٔفٓ ٝعي ُؼٍٛي ٍٚـخلش حٌ ٝؿَِ٠س ِخٌ ش ِ/3خٍّ .1313
رٔزذ حٌظفخؾ حٌ٘عذ كٛي ٓعي ُؼٍٛي (حٌٛـي حٌَّٜٜ
◄ٌٌٌه لز٠ض أـٍظَح ٍٓ ٝعي ُؼٍٛي ٚرعٍ ٞـخلٗٔٚ ،فظُٙ
اٌ ٝؿَِ٠س ِخٌ ش ـِ 3 ٝخٍّ ِ،1313ظٍٜٛس حٔٙخ رٌٌه
ٓٛؾ طشفت َٔ١حْ حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ٌٚىٓ حٌ٘عذ حٌّ َٜٜحػزض
ه ؤطٍٜ٘ٛخ ـخٗظعٍض حٌؼٍٛس.
وخٔض حٌٛكيس حٌ١ٕ١ٛش ر ٓ١حٌّ ِٓ ٓ١٠َٜأرَُ ِشخَ٘ ػٍٛس 1313؟

 -32اِ٘ ٍٛٙىٍش حِخَ حالٔـٍ ِ١ـ ٝحٌظعخِ ْٚع حٌعَد حػٕخل
حٌلَد حٌعخٌّ١ش حال: ٌٟٚ
 -1وخٔض كىِٛش حٌٕٙي حٌزَ ٠خٔ١ش طف ً٠حٌظعخِ ْٚع زيحٌعِِ٠
آي ٓعٛى

 -2وخٔض كىِٛش ٌٕيْ طف ً٠حٌظعخِ ْٚع حٌَ٘٠ؿ كًٌٔٚ ٓ١ه
د -كٔزٗ ٔٔٚزٗ
ٌـ  ....أِٛ -لعش ـِ ٝىش
ؽ ٛ٘ -حٌٛك١ي حٌّئً٘ ال ْ حٌؼٍٛس ٚح ١ق ٔيحل ٛ٠لؿ رٗ
ٔيحل حٌٍٔ خْ
 -3وخْ زيحٌعِٚ ِ٠حٌَ٘٠ؿ كٔ٠ ٓ١ظزٕ١خْ ٔفْ ٔشَ٠ش
حٔـٍظَح ـٍ ٝـ ٞحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش وّّؼٍش ٌٍو ـش حالٓ ِ١ش .
 -33ل١خَ حٌؼٍٛس حٌٔ٠ٍٛش حٌىزَ1325 ٜ
ّ -1ي حٌفَٔٔ ْٛ١حٌ ٝحلظ خع (ٓ ًٙحٌزمخع ١ٛٚيح ٚرَٚ١ص
َ١ٚحرٍْ ّٟٙٚخ حٌٌ ٝزٕخْ ٌ١شٌ َٙزٕخْ حٌىزَ١
 -2لخَ حٌفَٔٔ ْٛ١رظِّ٠ك ٓ٠ٍٛخ حٌ ٝى ٠ٚص ٛؽَ١س (كٍذ
ٚحٌيٍٚ ُٚىِ٘ك ٚحٌعٍ ًٙٔ١ٌ ٓ١٠ٛحٌَٔ ١س ٍٙ١خ
 َ ١ٓ -3حٌفَٔٔ ٍٝ ْٛ١حلظٜخى٠خص حٌز ى ـَر ٛح حٌعٍّش
حٌٔ٠ٍٛش رخٌفَٔٔ١ش
ٗ -4ؽً حٌّٛاف ْٛحٌفَٔٔ ْٛ١حٌّٕخٛذ حٌعٍ١خ ـ ٝحٌز ى

 وخْ طلَ ِٓ َِٜ َ٠حالكظ ي حٌزَ ٠خٔ ٟحٌٙيؾ حٌَثٝٔ١ٌٍ٠زخ ١حالكَحٍ
 -1حػزظض حالكيحع حْ ِعخ٘يس  ٌُ 1336طئى ٜالٓظم ي
كم١مٌٛ ٝؿٛى حٌـ ٖ١حالٔـٍ ِٜ١ـَِٜ ٝ
 -2حٓظَّ حٌّٕيٚد حٌٔخِ ٝحٌزَ ٠خٔ ٍٝ َ ١ٔ٠ ٝحٍِٛ
حٌلىُ ٍؼُ حٔش حٛزق ٠لًّ ٌمذ ٓفَ١
 ٌُ -3طظوً رَ ٠خٔ١خ ٓ لز٠ظٙخ حٌلي٠ي٠ش ٍ ٝحٌـٖ١
حٌٍّ َٜٜؼُ طّ َ١ٜل١خىطٗ ٚحٌظوٍ ِٓ ٚلخثيس حالٔـٍِٜ١
ِٚعخ١ٔٚش
 -2حٍٍٓض حٔـٍظَح رعؼش كَر١ش ٌويحع حٌٕخّ حٔٙخ طعًّ ٍٝ
ط  َ٠ٛحٌـٌٚ ٖ١ىٕٙخ ـ ٝحٌلم١مش طعًّ ٍ ٝحٟعخـش كظٝ
ال ٜ٠زق ه َ ٍٙ١خ .
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حػزظض ػٍٛس 1313حْ ِ َٜحٌيٌٚش حٌعَر١ش حٌٛك١يس حٌظ ٝال
طِّق ٗعزٙخ حٌع١ٜزخص حٌي١ٕ٠ش ٚحٌم١ِٛش
ألْ حٌٍّّٔٚ ٓ١حأللزخ ١حٗظَوٛح ـ ٌٖ٘ ٝحٌؼٍٛس ِعخرٙيؾ
حالٓظم ي حٌظخَ ٓ وً ِٓ طَو١خ ٚحٔـٍظَح ٚ ،حطوٌ حٌّْٛ٠َٜ
ٍّخ ٌ ٘ ٗ١ٍ ُٙي ١ٍٛ ٗ ٓٚذٚ ،أهٌ حٌمٔخٓٚش ٠و زْٛ
ـ ٝحٌّٔخؿي(حٌـخِع حألَُ٘ ِ٘ٚ ،خ٠ن حٌٍّّٔ٠ ٓ١و ز ْٛـٝ
حٌىٕخثْ (حٌىٕٔ١ش حٌَّلٔ١ش حٌىزٍَٚ ٜـع حٌـّ١ع ٗعخٍ (٠ل١خ
حٌ ٙي ِع حٌ١ٍٜذ .
◄ٚوخْ ًٌه ريح٠ش  َٜحالٓظم ي حٌٚ ،ٕٝ١ٛأٛزلض َِٜ
حٌيٌٚش حٌعَر١ش حٌٛك١يس حٌظ ٝال طِّق ٗعزٙخ حٌعٜز١ش حٌي١ٕ٠ش ٚحٌم١ِٛش.

ٌعزض حٌَّأس حٌّ٠َٜش ىٍٚح حؿظّخ ١خ رخٍُح أػٕخل حٌؼٍٛس؟
ألْ حٌَّأس حٌّ٠َٜش حٗظَوض ـ ٝحٌؼٍٛس ألٚي َِس ِٔـٍش
أه َ ط  ٍٛحؿظّخ ٚ ،ٝهَؿض حٌّشخَ٘حص حٌٕٔخث١ش حٌظ ٝرٍػ
يى أـَحى رعٙ٠خ ِخ ٠ِ٠ي ٍ "311" ٝوّخ حٗظَوض ِع حٌَؿً
ـ ٝالخِش حٌّظخٍ ْ٠ـ ٝحٌ٘ٛحٍع إل خلش َِ ٍٚحٌمٛحص حإلٔـٍ٠ِ١ش.

حٌّمخِٚش حٌٍٔز١ش ٚطؽ َ١١أٍٓٛد حٌٕ٠خي ـ ٟػٍٛس َ1313
◄ ٕيِخ ٚحؿٙض أـٍظَح حٌؼٍٛس رخٌعٕؿ ؼ َ١حٌ٘عذ حٌَّٜٜ
أٍٓٛد حٌٕ٠خي ،ك١غ ٌـؤ اٌ ٝحٌّمخِٚش حٌٍٔز١ش حٌظ ٝطّؼٍض
ـ◄:ٝحِظٕخع ٛ١حثؿ حٌ٘عذ ٓ حٌعًّ.
◄اَٟحد حٌّٛاف ٓ ٓ١حٌعًّ.
◄طى ٓ٠ٛحٌـّع١خص حٌ١ٕ١ٛش حٌَٔ٠ش ِؼً:
◄(ؿّع١ش حٌ١ي حٌٔٛىحلٚ ،ؿّع١ش حٌّ َٜٜحٌلَٚ ،ؿّع١ش حالٔظمخَ
طعي ػٍٛس  1313ػٍٛس ٗعز١ش ٗخٍِش رّعٕ ٝحٌىٍّش
لخِض حٌّشخَ٘حص ٍ٠ ٝي حٌ ٍزش ٚحٌّؼمفٚ ْٛحٌعّخيٚٚ ،لعض
حالٗظزخوخص ِع ٍؿخي حٌَ٘١ش ٚطٛلفض حٌّٛح ٛص.
حٔظمٍض حٌؼٍٛس اٌ ٝحٌّيْ ٚحٌمَ٘ٚ ٜخؿُ حٌؼٛحٍ َِوِ حٌَ٘١ش،
ٚل عٛح حٌٔىه حٌلي٠ي٠شٚ ،ه  ١ٛحٌظٍ١فٚ ،ْٛحٌظٍؽَحؾ
ـخٔم عض حٌٍٜش ر ٓ١حٌمخَ٘س ِٚيْ حأللخٌٚ ُ١حٓظ ٌٟٛحٌؼٛحٍ
ٍ ٟحٌٍٔ ش ـِ ٟيٕ٠ش ُـظ ٟرخٌيٌظخ .
ٗخٍن ـٙ١خ حٌٍّّٔٚ ٓ١حاللزخ ١رٙيؾ حالٓظم ي
ٗخٍوض حٌَّأس حٌّ٠َٜش ـ ٝحٌؼٍٛس ألٚي َِس ِٔـٍش أه َ
ط  ٍٛحؿظّخ . ٝ

 -42حٓزخد ـً٘ ِفخٟٚخص ٓعي ُؼٍٛي – ِخوئٚخٌي
 -1حَٛحٍ رَ ٠خٔ١خ ٍ ٝحٌظيهً ـٗ ٝج َِٜ ْٛحٌيحهٍ١ش ٚحٌوخٍؿ١ش
 -2حَٛحٍ رَ ٠خٔ١خ ٍ ٝرمخل لٛحطٙخ ـ ِٕ ٝمش لٕخس حٌٔ.ْ٠ٛ
ٚحؿٗ حٌ٘عذ ًٌه رَـع ٗعخٍ حٌيٓظ ٍٛاٌ ٝؿخٔذ حالٓظم ي؟

◄ألن الحلم الدلتاتورى ٌمزل زاقات الشمب وٌشل حرلت الى
مواجهي االحتلل وأن الحلم الد تورى هو الزرٌق لل تقلل؟

◄اذ ال ٌ ددددتزٌع الشددددمب المصددددرى إجبددددار برٌزانٌددددا كددددى
اال تراف با تقلل مصر التام وهو مقهور الى الداخل وخاضدع
لنظام دلتاتورى ٌفرض المكك.
◄لذلك أصبح شمار الحرلي الوزنٌي طاال تقلل والد تور .
طىخطفض حألكِحد الٓظعخىس حٌلىُ حٌيٓظ، 1325ٍٜٛ
ب بب بث المكك بالد تور وحل مجكس الندواب المـقدـد الندواب
والشدددٌوخ اجتما دددا الدددى الندددددق اللونتنتدددال ٌدددوم  27نددددوالمبر
7825طما النتابج وأ ــكـنوا-:
◄بزلن القرار الذى اتخذ المكك بحل مجكس النواب.
◄تم لهم بنٌابتهم ن األمي.
◄ ــدم الثقـي بـويارة يٌــور بـاشـا.
◄أدرك اإلنجكٌددي مدددى خزددورة التددذمر الشددمبى ،و جددي المكددك
ن الر الحلم الدلتاتورى الؤمرو بإ ادة الحٌاة النٌابٌي.
◄أجرٌددت انتخابددات جدٌدددة  22مدداٌو  ،7826وحرصددت الٌهددا
األحياب كى دم التناالس منما للنق ام والاي الٌها حيب الوالد.

 ػٍٛس حٌعَد ٟي حالطَحن خَ 1316 -7رغبددي الشددرٌف ح ددٌن الددً إقامددي دولددي ربٌددي لبددري وان
ٌلون خكٌفي لكم كمٌن .
 -2تخكً انجكترا ن م ا دة الشرٌف ح ٌن الً إقامي الدولي المربٌي.

كٌد
 -3تخوف الشرٌف ح ٌن من اقصاء االتراك ل واالنقضا
 -4إصدار جمال باشا أحلام إ دام بالجمكي كدى الضدباز المدرب
الً الجٌش المثمانً .
 -5رال المرب لكحلم الترلً .
 -44مي ِعخ٘يس حٌٜيحلش ٚحٌظلخٌؿ رٚ َِٜ ٓ١رَ ٠خٔ١خ 1336؟
 -1طٛطَ حٌّٛلؿ حٌي 1335 ٌٝٚرعي حكظ ي ح ٠خٌ١خ ٌٍلز٘ش
 -2ا ٍٛٙرٛحىٍ حٌلَد حٌعخٌّ١ش حٌؼخٔ١ش
ٍ١ -3ذ حٌٛـي حؿَحل ِزخكؼخص ِع حٔـٍظَح ر٘ؤْ حٌظلفشخص حالٍرعش

 -4طَٙرض حٔـٍظَح ِٓ حٌّفخٟٚخص ٚح ٍٓ  َ٠ُٚهخٍؿ١ظٙخ
رلَ٠ش ٚى ْٚلٛ١ى
 ٍٛ٘ ً٠ّٛٛحْ حٔـٍظَح طَ٠ي حٌظعخًِ ِع ُِ َٜ

 -5حٗظعٍض حٌؼٍٛس ـ ٝحٌز ى ٚليَ طٛـ١ك ٔٔ ُ١حٓظمخٌظش
ٚط٘ىٍض ؿزٙش ١ٕ١ٚش ال خىس ىٓظ ٚ 23ٍٛمي حٌّعخ٘يس
 -6حَ ٟص رَ ٠خٔ١خ ٌٍظَحؿع ٚحَِص حٌٍّه رخ خىس حٌيٓظٍٛ
ٚٚحـمض ٍ ٝريأ حٌّفخٟٚخص ٌعمي حٌّعخ٘يس رَ٘ ١حْ طىْٛ
ِع ؿّ١ع حالكِحد
 -45حٓزخد ـً٘ ِفخٟٚخص ٓعي ُؼٍٛي – ٍَِٕ
& رٔزذ حَٛحٍ رَ ٠خٔ١خ ٍ ٝطل ً٠ٛحٓظم ي ِ َٜحٌٝ
حٓظم ي ٠َ١ ٓ ٍٜٛٛك
 -1ط ٌٝٛكّخ٠ش حٌّٜخٌق حالؿٕز١ش ٚحاللٍ١خص
 -2كَِخْ ِ ِٓ َٜحلخِش لخص ِٔظمٍش ِع حٌيٚي حالهَٜ
 -وخٔض ٛٙى كىِٛخص حاللٍ١ش ٛٙى يَ حٓظمَحٍ ٚحٍ٘خد

 -1لظً ـٙ ٝي٘خ حػٕخْ ِٓ ٍإٓخل حٌُٛحٍحص ّ٘خ حكّي
ِخَ٘ ٚحٌٕمَحٗٝ
 -2لظً حالهٛحْ حٌٍّّٔ ٓ١حٌٕمَحٗ ٝالٔش لخَ رلٍٙخ
 -3ل٠ٛض كَوش حالهٛحْ حٌٍّّٔٚ ٓ١ؤٛض ـَق ؿٛحٌش

 -4ـٍ٘ض ٌٖ٘ حٌلىِٛخص ـ ٝطعيِ ً٠عخ٘يس ٚ 1336طلم١ك
حالٓظم ي .

 ا ٍٛٙـىَس حٌم١ِٛش حٌّ٠َٜش رعي حٌلَد حٌعخٌّ١ش حالٌٝٚ -1حٌَث ْ١حالَِ٠ى-: ٍٓٔ٠ٚ ٝ
أ -ح ٍٓ ِزخىة كك طمَ َ٠حٌِّٚ َ١ٜزيأ حٔ٘خل ٜزش
حالُِ ٌ١لً حٌّ٘خوً ر ٓ١حٌيٚي رخٌ َق حٌٍّٔ١ش
د -ح ظمي حٌّ ْٛ٠َٜحٔش ٠ىف ٝحْ طعَ َِٜ ٝل١٠ظُٙ
ٍٜ ٝزش حالُِ ٌظل ٍٝ ًٜحالٓظم ي
ّ٠ِ٘ -2ش حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ـ ٝحٌلَد حٌعخٌّ١ش حال-: ٌٝٚ
أ -حىٍن حٌ٘عذ حٌّ َٜٜحٔش ٌُ ٠عي ٍِظِِخ ً رخٌٔ١خىس
حٌعؼّخٔ١ش ٚريأ ٠ظ ٍع ٌ ٓظم ي
دٓ -م ض ـىَس حٌـخِعش حالٓ ِ١ش ٚاَٙص ـىَس حٌم١ِٛش حٌّ٠َٜش

 -3حٌ٘عذ حٌّ-: َٜٜ
أٗ -عَ حٌّ ْٛ٠َٜحٔ ُٙحِش ٚحكيس ِٔظمٍش ٓ ح ٜو١خْ
ٓ١خٓ ٝآهَ
دٗ -عَ حٌّ ْٛ٠َٜحٔٗ ٠ـذ حْ طى ٌُٙ ْٛىٌٚش ِٔظمٍش
٠ٚلىّ ُٙكخوُ َِٜٜ
 -42حٌؽخل ِعخ٘يس  1336؟؟
 -1ؿَص ِفخٟٚخص ٌظعي ً٠حٌّعخ٘يس ٌظلم١ك ؿ ل حالٔـٍِ١
ٌٚىٕٙخ ـٍ٘ض
 َٝ -2حٌٕمَحٗ ٝل١٠ش ِِ ٍٝ َٜـٍْ حالِٓ طَوٙخ
ِعٍمش ٠ ٌُٚظوٌ لَحٍ
 -3ىهٍض ِ َٜكَد  1342ى ْٚحٓظعيحى ـِِٙض ٚطُ مي
حٌٙئش . 1343
-4ح َ ٟحٌٍّه الؿَحل حٔظوخرخص ـخُ رٙخ حٌٛـي ٗٚىً
حٌٕلخّ حٌُٛحٍس 1351
 -5حٍ١ك حٌٕلخّ حٌلَ٠ش ٌٍ٘عذ ٚىهً ـِ ٝفخٟٚخص ِع
رَ ٠خٔ١خ ٌظعي ً٠حٌّعخ٘يس ٌٚىٕٙخ ـٍ٘ض ـؤٌؽ ٝحٌّعخ٘يس ـٝ
حوظٛرَ 1351
 -43كٜخٍ حٔـٍظَح ل َٜخري ٓ٠ـ 4 ٝـزَح1342 َ٠
 -1ـٙ ٝي كىِٛش كٔٚ َٜٓ ٓ١لع ٛيحَ ر ٓ١حٔـٍظَح
ٚحٌٍّه ـخٍٚق رٔزذ ٌِٛ١ش حٌّل٠ٍٛش
ٕ -2يِخ ٍٛٚض لٛحص حٌّل ٍٛحٌ ٝكيٚى ِ َٜحٌؽَر١ش كَن
حٌٍّه ِشخَ٘حص طٙظؿ حٌ ٝحالِخَ ٠خ ًٍ١ِٚ
 -3طيهٍض حٔـٍظَح الٓمخ ١حٌلىُ حٌي٠ىظخطٚ ٍٜٛطع ٓ١١كىِٛش
رَثخٓش حٌٕلخّ
 -4ليِض رَ ٠خٔ١خ حٌٔحٍحً ٌٍٍّه ـ 4 ٝـزَحٌٚ1342 َ٠ىٓ حٌٍّه
ٍـ٠ش ـلخَٛص ل َٜخري ٓ٠رخٌيرخرخص ٌوٍع حٌٍّه
 -5لزً حٌٍّه حالٌٔحٍ ـ ٝحٌٍلشخص حالهَ١س  َٝ ٚطىٍ١ؿ
ِ ٜف ٝحٌٕلخّ رظ٘ى ً١حٌُٛحٍس ـٛحـك حٌٔف َ١حالٔـٍِٜ١
ـً٘ ِفخٟٚخص ٓعيٍَِٕ/؟

◄اَٛحٍ رَ ٠خٔ١خ ٍ ٝطل ً٠ٛحالٓظم ي ٌّ َٜاٌٝ
حٓظم ي ٗىٍ٠َ١ ٓ ٝك:
 -1ط ٌٝٛرَ ٠خٔ١خ ِّٙش كّخ٠ش حٌّٜخٌق حألؿٕز١ش ٚحأللٍ١خص
رّ.َٜ
 -3كَِخْ ِ ِٓ َٜكمٙخ ـ ٝالخِش
حألهَ.ٜ

ٚطٕش َٜٓ ُ١لخَ رعيس طفـَ١حص ٚحؼظ١خالص ٓ١خٓ١ش ـ ٝحٌمخَ٘س
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ٔفٓ ٝعي ُؼٍٛي حٌ ٝؿَِ٠س ِٓ( //ً٘١خ حٌٕظخثؾ ـً٘ ِفخٟٚض
ٓعي ٍَِٕ
◄ ٍــٓ ٞعي ُؼٍٛي مي ِعخ٘يس ِع رَ ٠خٔ١خ طع َِٜ ٝ
حٓظم ال ٠ٍٛٛخ.
◄ ح ظمٍض ٓعي ُؼٍٛي ٔٚفظٗ اٌ ٝؿَِ٠س ٓ ً٘١رخٌّل٢١
حٌٕٙي ٜطّ١ٙيح إل ْ ط٠َٜق  22ـزَح1322 َ٠
 -51حاَٙص كَد حوظٛرَ وفخلس حٌّمخطً حٌعَر ٝ؟؟
 -1حػزظض ليٍطش ٍ ٝحٓظويحَ حالٍٓلش حٌلي٠ؼش ٚحالٌىظَ١ٔٚش
 -2حػزض حٌّمخطً ٚحٌّو  ٢حٌعَر ٝوفخلطش ـ١ِ ٝيحْ حٌمظخي
ٌٌٌ -3ه ٓظى ْٛوفش حٌعَد حٍؿق ـ ٝحَٛ ٜحع ٌىؼَس يىُ٘

 -52ا ٍٛٙـىَس ؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش
أٍ -أص رَ ٠خٔ١خ حْ ِٓ ٍِٜلظٙخ ل١خَ ٚكيس َر١ش ٌـ ...
-1طوف١ؿ كيس يحل حٌعَد ٌٙخ
ٌ -2ظَ ٟٝحٌعَد ٚطِٔ ّٓ٠خ يطٌٙ ُٙخ ـ ٝحٌلَد
 -3حّ٘١ش حٌّٕ مش حٌعَر١ش ٌٛؿٛى حٌزظَٚي ٚلٕخس حٌْٔ٠ٛ
دٍ -ؼزش حٌعَد ـ ٝطلم١ك حٌٛكيس ٌـ ......
 ٚؿيٚح ـ ٝحٌلَد ـَٛش ٌٍظوٍ ِٓ ٚحالٓظعّخٍ طٕزٛٙح حٌ ٝه َ حٌٙـَس حٌ١ٔٛ١ٜٙش حٌ ٝـٍٔ ٓ١ ح٘ظّٛح رـّع ٛفٛـٌّٛ ُٙحؿٙش حٌ١ٔٛ١ٜٙش ٚحالٓظعّخٍ -53حّ٘١ش ِـٍْ ؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش ؟؟
 -1طٕف ٌ١حالطفخل١خص ر ٓ١حٌيٚي حٌعَر١ش
 -2مي حالؿظّخ خص حٌي٠ٍٚش
١ٛ -3خٔش حٓظم ي حٌيٚي حال ٠خل
 -4طٕٔ١ك حٌو  ٢حٌٔ١خٓ١ش
 -5حٌٕشَ ـٗ ٝجِٜٚ ْٛخٌق حٌز ى حٌعَر١ش
ٟ -54عؿ ِ١ؼخق ؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش ؟؟
* رٔزذ وؼَس حٌظلفشخص حٌظ ٝحريح٘خ حٌّٕيٚرَ٠ٚ ْٛؿع ًٌه حٌٝ
 -1حالٓظعّخٍ حٌٌ ٜال ّٔ٠ق رؤلخِش ٚكيس وخٍِش ر ٓ١حٌعَد
 -2حٌَٜح خص حٌ خثف١ش ٚحٌّٕخـٔخص حالَٓ٠ش حٌظ ٝكَٙ
ٍٙ١خ حٌلىخَ ٚحٌٍّٛن حٌعَد رٔزذ ػؽَحص حٌّ١ؼخق .
 -55حٌو ؾ ر ٓ١ح ٠خل كٍؿ حال ٝ ٍٕ١حػٕخل كَد حوظٛرَ 1313
 -1ؼ٠ذ حال ٠خل ِٓ ِٛلؿ حَِ٠ىخ حٌّظٍٔ ٢طـخ٘ٙخ
 -2ح ظٌحٍ حال ٠خل ٓ طمي ُ٠طٔ ١ٙص ٌٍ خثَحص
حالَِ٠ى١ش اللخِش حٌـَٔ حٌـٌّٔ ٜٛخ يس حَٓحث ً١ـٍُ
طـي حَِ٠ىخ ٓ ِ ٜٛخٍ ـ ٝؿٍِ ح ٍُٚ٢ـ ٝحٌزَطؽخي
رٔزذ -:
أ -هٛؾ ٌ٘س حٌيٚي ِٓ ٍـ ٞحٌعَد حِيحىٖ رخٌزظَٚي
دِٕ -عخ ً الػخٍس حٌعَد
ؽ -حّ٠خْ رعٙ٠خ رعيحٌش حٌم١٠ش حٌعَر١ش
 -4ؼ٠زض حَِ٠ىخ ِٓ ِٛلؿ كٍفخثٙخ ٚح ظزَطٗ ٔىَحٔخ ً
ٌٍـّ ً١رؤ ظزخٍ حْ ِشٍظٙخ حٌٕ٠ٚٛش ٘ ٝحٌظ ٝكّظُٙ
ِٓ حالطلخىحٌٔٛـ١ظٝ
 كيٚع حٌؼؽَس ـ ٝحٌيـخع حٌّ َٜٜحػٕخل كَد حوظٛرَ1313
 -1ك٘يص حَٓحث ً١ـ ٝحطـخس حٌـزٙش حٌّ٠َٜش لٛحطٙخ
حٌّيٍ ش طي ّٙخ ِوظٍؿ حٔٛحع حالٍٓلش
٘ -2خؿّض حَٓحثِٕ ً١ظٜؿ حٌـزٙش حٌّ٠َٜش
 -3حكز ض ِ َٜحٌٙـٚ َٛهَٔص حَٓحث ً١وؼ ِٓ َ١لٛحطٙخ
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 -5حٓظَّص حَٓحث ً١ـ ٝىـع لٛحطٙخ ٍِٛ ٝؿخص ِظظخٌ١ش كظٝ
طّىٕض ِٓ حكيحع حٌؼؽَس ؿٕٛد حالّٓخ ١ٍ١ش ٚىـعض لٛحطٙخ
ؼَد حٌمٕخس
 -51ـً٘ حٌعيٚحْ حٌؼ ػ 1356 َِٜ ٍٝ ٝ؟؟
 -1حٗظَحن حٌفيحث ْٛ١حٌٍّ ِٓ ْٛ٠َٜؿخي حٌـِ ٖ١ع
حٌ٘عذ ـ ٝلظخي حٌمٛحص حالٓظعّخٍ٠ش ـ ٟرٍٓٛع١ي .
 -2طٕي٠ي حالُِ حٌّظليس رخٌعيٚحْ ١ٚخٌزض حٌّعظي ٓ٠رخالٔٔلخد
ٟ -3ؽ ٢حٌٛال٠خص حٌّظليس ٍ ٟحٔـٍظَح ٚـَٔٔخ .
 -4طٙي٠ي حالطلخى حٌٔٛـ١ظٌٍ ٝيٚي حٌّعظي٠ش

-5ػٍٛس حٌعّخي حٌّظع ٍ ٓ١ـ ٝحٔـٍظَح ٚـَٔٔخ رٔزذ طعَُٟٙ
ٌٍز خٌش
 -52ػٍٛس َد ـٍٔ  ٓ١حٌٍّٔلش رعي حٌظزخكغ ِع ٌـٕش ر ً١؟
 -1حٛيحٍ ٌـٕش ر ً١حٚي لَحٍ طمٔ ُ١ـٍٔ  ٓ١حٌ ٝىٌٚش
َر١ش ٚحهَٛٙ٠ ٜى٠ش
ٍ -2ـ ٞحٌعَد لَحٍ حٌظمٔ ٍٝ ُ١ح ظزخٍ حْ ح ٜحلظ خع
ال ٜرمعش ِٓ ـٍٔ ٠ ٓ١عظزَ يٚحْ ٍٗ ٝعذ ٠ع ٍٝ ٖ١حٍٟٗ
ٍ -3أ ٜحٌعَد حْ ِخ هٌٜ ٜٚخٌق حٌٛٙ١ى وخْ حكٔٓ ِخ ـ ٝىٌٚش ـٍٔ ٓ١

 -4طلٛي حٌ ؿ١ت حٌٛٙ١ى ٜحٌِ ٝخٌه ٚطلٛي ٛخكذ حالٍٝ
حٌعَر ٝحٌَٚ ِ ٝى ٌ١ع ٖ١ـ ٝىٌٚش ـمَ١س ِلَِٚش ِٓ ِمِٛخص حٌيٌٚش .
ؽ -كَ٠ش حٔظمخي حالٍح ِٓ ٟٝحٌعَد حٌ ٝحٌٛٙ١ى
 طلٛي حٔـٍظَح حٌ ٝىٌٚش ِٓ حٌيٍؿش حٌؼخٔ١ش ـِ٘ ٝىٍشـٍٔ  ٓ١رعيحٌلَد حٌعخٌّ١ش حٌؼخٔ١ش ؟؟
ٗ -1لٓ حٌٛوخٌش حٌٛٙ١ى٠ش َ٘حص حالٌٛؾ ِٓ حٌٛٙ١ى حٌ ٝـٍٔ ٓ١

 -2ح ظَٟض حٔـٍظَح ٍ٘ ٝـَس  111أٌؿ ٛٙ٠ى ٜحٌٝ
ـٍٔ ٓ١
ٌ -3ـؤص حٌّٕشّخص حٌٛٙ١ى٠ش حٌ ٝحَِ٠ىخ ـظزٕض ل١٠ظٍ١ٚ ُٙزض
ِٓ حٔـٍظَح رؤٍٓٛد ٗي٠ي حْ طفظق حرٛحد ـٍٔ ٌٍّٙ ٓ١خؿَ ٓ٠حٌٛٙ١ى

 ٌُ -4طٔظ ع حٔـٍظَح ِعخٍٟش كٍ١فظٙخ حٌظٓ ٝخ يطٙخ ـٝ
حالٔظٜخٍ ٍ ٝحٌّخٔ١خ حٌٕخُ٠ش  ٌُٚطٔظ ع حالٓظَّحٍ ـٝ
حٔظيحرٙخ ٍ ٝـٍٔ ٓ١
 -6حٛزلض حَِ٠ىخ ٘ ٝحٌّئ٠ي حالٚي الَٓحث ً١هخٛش رعي ٔـخف (
طَِٚخْ ـ ٝحٔظوخرخص حٌَثخٓش حالَِ٠ى١ش رؤِٛحي حٌٛٙ١ى
ٚطلٌٛض حٔـٍظَح حٌ ٝىٌٚش ِٓ حٌيٍؿش حٌؼخٔ١ش
ط  َ٠ٛحٌمٛحص حٌّ٠َٜش حٌٙـَٗ َٛلخ  14 َٛ٠أوظٛرَ 1313
 الن ورٌا لانت قد حققت انتصارات لبٌرة كً إ رابٌل الًهضبي الجوالن ولانت كً وشك تحرٌر هضبي الجوالن لذلك
رليت إ رابٌل جهودها ضد ورٌا وقامت بقصف جوي لبٌر
كً ورٌا
 و ندما رأت مصر ذلك أرادت أن تخفف الضغز كً ورٌاالزورت الهجوم شرقا  .وبدا الهجوم المصري صباو ٌوم 74
ألتوبر من خلل ضربي جوٌي ضد أهداف المدو الً ٌناء ثم
قصف بالمدالمٌي لكمواقع الهامي  ،ونتج ن ذلك تحول الهجوم
اإل رابٌكً الى الضفي المصرٌي .
٠عظزَ  14 َٛ٠أوظٛرَ  ِٓ 1313حِـي أ٠خَ طخٍ٠ن لٛحطٕخ حٌـ٠ٛش
ألن الً ٌوم  74ألتوبر دارت أشرس الممارك الجوٌي الوق
الدلتا بٌن زابرات المدو والزابرات المصرٌي وقد دالع المدو
من  11إلً  41زابرة لتهاجم المزارات المصرٌي للن نجحت
القوات الجوٌي المصرٌي الً صد الهجوم حٌث أ قزت 75
زابرة إ رابٌكٌي من زراي الانتوم مقابل  8زابرات مصرٌي من
زراي مٌج .

رُ طفَٔ ل١خَ ػٍٛس ٕ٠ 25خ2111 َ٠؟
 -7تيوٌر انتخابات مجكس الشمب التً جرت الً نوالمبر
 2171م باللامل لصالح الحيب الوزنً
 -2وء االحوال االقتصادٌي-
 -3ا تمرار الممل بقانون الزوارئ وتجدٌد –
ل١خَ  َ 2113 ٗ١ٔٛ٠ 31؟
 -7لم ٌم وقت زوٌل كً حلم جما االخوان الً مصر و
بدأ الشمب ٌدرك انهم لم ٌقدموا اي حكول لكمشللت الربٌ ٌي
 -2لم تتحقق أي من مزالب الشمب الً الحرٌي واللرامي
والمدالي
 -3تجممت نذر الثورة مر اخري ضد حلم االخوان من اجل
ا تماد ثور ٌناٌر 2177م -ووضمها الً الزرٌق الصحٌح.
ح ظٜخَ حالهٛحْ ـٍ ٟحرعش ١ِٚيحْ حٌٕ٠ٙش ؟
تح با النتهاء المهكي المحددة بٌوم ٌ 31ونٌ إلجراء انتخابات
ربا ٌ مبلر وتمزكت حٌا الناس الً المنزقتٌن بشلل واضح

ِخ حٌٕظخثؾ حٌظ ٟطَطزض ٍ-: ٝ
تدهور التجارة الً ظل الحلم المثمانً قبل مجا الحمكي الفرن ٌي

 -7قدرتهم كً التنظٌم واالدارة.
 -2االمتٌايات التجارٌي التً حصكوا كٌها .
االمتٌايات هً  :ت هٌلت تمزً لكدول .
 ٛىس حٌَّحلزش حٌؼٕخث١ش ـٙ ٝي ٍ٠خ1221 ٝ؟ ر١ع كٜش ِ ِٓ َٜأٍرخف لٕخس حٌٔ »%15« ْ٠ٛالطلخىحٌّخٌ ٓ١١رزخٍ ْ٠خَ ٚ1221ـخل ٌزع ٞحٌيٚ ،ْٛ٠رٌٌه أٛزلض
ِ َٜال طٍّه ٗ١جخ ـ ٟحٌمٕخس ،ك١غ ِٓ لزً لي رخع آّخ ١ٜٔ ً١ذ
ِ ِٓ َٜأٓ ُٙحٌمٕخس .َ1215
 اٌؽخل لخٔ ْٛحٌّمخرٍش خَ  1221كظ ٝطٔظ ١ع حٌلىِٛش ؿّع أوزَليٍ ِٓ حألِٛحي ٌٔيحى حٌيِّ ْٛ٠خ أ َٟرخٌّ ن حٌّ.ٓ١٠َٜ
 طؤٌ١ؿ ٌـٕش ى١ٌٚش ِٓ حٌيٚي حٌيحثٕش ٌزلغ حٌلخٌش حٌّخٌ١ش،ٚأٛيٍص لخٔ ْٛحٌظٜف١ش ٌ 1221ظٜف١ش حٌيٚ ،ْٛ٠أٛزق ٌ٘ح
حٌمخٔ ْٛأٓخّ حٌٕشخَ حٌّخٌ ٟـ َِٜ ٝكظ:ٍٝ ٕٚ٠ٚ 1314 ٝ
>طو ٚ١ٜأوؼَ ِٓ ٜٔؿ اَ٠حىحص ٌِٔ َٜيحى حٌي ٓ٠حٌعخَ.
>ٟٚع أِ ن حٌيحثَس حٌٕٔ١ش «أِ ن آّخ ٚ »ً١حٌي« ٓ١ِٚأِ ن
أَٓس آّخ  »ً١طلض اىحٍس ى١ٌٚش ٌّ٠خْ حٌي ْٛ٠حٌظ ٝحلـظَٟض
رخّٓٙخ.

 ِعَوش ِٔ٠ذ .َ1233 حٔظٜخٍ حٌـ ٖ١حٌّ ٍٝ َٜٜحٌـ ٖ١حٌعؼّخٔ.ٝ لخَ لخثي حٌـ ٖ١حٌعؼّخٔ ٝرظٍٔ ُ١حألٓ ٛي ٌّلّي ٍِّ ،ٝخ أىٜاٌ٠ُ ٝخىس لٛس ِلّي ٍ ٝحٌزَ٠ش ٚحٌزلَ٠ش.
 هخـض حٌيٚي حألٍٚٚر١ش ِٓ ُ٠خىس لٛس ِلّي ٍٚ ٝطٙي٠يٖ ٌٍظٛحُْحٌي.ٌٝٚ
ٌٌٌٚ -ه طلخٌفض ٟيٖ ٚـَٟض ٍِ ٗ١عخ٘يس ٌٕيْ .َ1241

 -1ط ز١ك ٔشخَ حالٌظِحَ ـ َِٜ ٝـ ٝحٌع َٜحٌعؼّخٔٝ

 -1خٔ ٝحٌف ك ِٓ ْٛاٍُ حٌٍّظَِ ـ ٟؿّع حٌَ٠حثذ ٚحالطخٚحص

 -2ل ٍٝ ٝ٠حًِ ـَٔٔخ ـ ٝـََ ١ٓ ٝطٙخ ٍ ٝحٌزلَ حٌّظ٢ٓٛ

 -3كَِض حٌلٍّش ـ ِٓ َِٜ ٝحِيحىحص ـَٔٔخ ٌٙخ
 -16ػٍٛس حٌمخَ٘س حال ٌٝٚـ ٝحوظٛرَ 1132
 -1حهّي حٌفَٔٔ ْٛ١حٌؼٍٛس رخٌمّع ٚحالٍ٘خد
 -2لظً كخوُ حٌمخَ٘س حٌفَٔٔ ٟى٠زِٚ ٜٛعش  211ـَٔٔٚ ٟ
َِٜٜ 2111
 -3ىهٍض حٌمٛحص حٌفَٔٔ١ش حٌـخِع حالَُ٘ رو ٌُٙٛ١ـؤػخٍٚح
حٌّٓ١٠َٜ

ٚ -4لع حٌفَٔٔ ْٛ١حٌؽَحِخص ٚح ظمٍٛح حال ١خْ ٚحٌّ٘خ٠ن
ٔ ً -5خرٍ ْٛ١حٌيٛ٠حْ حٌعخَ .
َ -11لٍش حٔـٍظَح طَط١زخص ـَٔٔخ ـ ٝحطفخل١ش حٌعَٖ٠
 -1حَٛص حٔـٍظَح ٍ ٝحٓظٔ َ حٌـ ٖ١حٌفَٔٔ ٝـَـ ٞوٍ١زَ
ٚـٍ٘ض حالطفخل١ش
٘ -2خؿُ وٍ١زَ حٌعؼّخٔ ٓ١١حٌٌّٓ ٜق ريهٚ َِٜ ٌُٙٛح خىُ٘ ٌٍ٘خَ

 -3حٔظ ِٙحٌّ ْٛ٠َٜحٌفَٛش ٚلخِٛح رؼٍٛس حٌمخَ٘س حٌؼخٔ١ش
 -12ػٍٛس حٌمخَ٘س حٌؼخٔ١ش 1133
٘ -1خؿُ حٌِّ ْٛ٠َٜعٔىَحص حٌـ ٖ١حٌفَٔٔٝ
 -2حهّي حٌفَٔٔ ْٛ١حٌؼٍٛس ـ ٝحٌمخَ٘س ٚحٌٛؿش حٌزلَٜ
 -3حطفك حٌفَِٔٔ ْٛ١ع َِحى ره حْ ٠لىُ حٌٜع١ي طلض حٌلىُ
حٌفَٔٔ ٝـٛحـك كظ ٝال ٠عٛى حالطَحن ٌَِّ َٜس حهَٜ
 -4لخَ ٍّٓ١خْ حٌلٍز ٝرمظً وٍ١زَ
 -23حٔ٘خل ٔخرٍ ْٛ١حٌّـّع حٌعٍّٝ
 -1حلخِش ِ زعش َر١ش ٚحهَ ٜـَٔٔ١ش
 -2حٔ٘خل ؿَ٠يس ٓ١خٓ١ش(حٌـٛحثذ حٌّ٠َٜش
ٚحلظٜخى٠ش(حٌعَ٘٠ش حٌّ٠َٜش
 -3ـىَ ِ ٕٛ١ـ ٟحٔ٘خل ؿَ٠يس حٌظٕز ٗ١رخٌٍؽش حٌعَر١ش
 -4وخٔض حٌلٍّش ٛيِش ك٠خٍ٠ش :
أ -حٌّـّع حٌعٍّ : ٝوخْ ٔخـٌس حِٕٙ ً١خ حٌِّ ٍٝ ْٛ٠َٜخ
٠ي ٍٚـ ٝحٍٚٚرخ
د -ـىَس حٌيٚحٔ : ٓ٠ٚٚزٙض حٌّ ٓ١٠َٜحٌٚ ٝؿٛى حٗىخي
حهَ ِٓ ٜحٌلىُ ؼ َ١حٌلىُ حٌّ ٍك حٌفَىٜ
ؽ -ك١خس حٌفَٔٔ ٓ١١حالؿظّخ ١ش ٔ :زٙض حٌّ ٓ١٠َٜحٌٝ
ٚؿٛى حٗىخي حهَ حٌل١خس طوظٍؿ ٓ ك١خُ٘ ـزيأٚح ٠مٍيٙٔٚخ
 -5لخَ ٍّخل حٌلٍّش رخال ّخي ح٢ط١ش -:
أ -ىٍحٓش ط ً١ٛٛحٌزلَ حالكَّ ٚحٌّظٚ ٢ٓٛـٍ٘ٛح ٌو ؤ ـ ٝحٌلٔخرخص

د -حٌعؼ ٍٝ ٍٛكـَ ٍٗ١ي ٚكً ٍِ ُٛحٌٍؽش حٌّ٠َٜش حٌميّ٠ش

ؽٟٚ -ع وظخد ٛٚؿ َِٜ
 -24ط ز١ك ِعخ٘يس رٍ ش ٌّ١خْ ـ ٝح١خٍ طٔ٠ٛش ٌٕيْ
1241
 -7قوز نظام االحتلار .
 -2دخول اال تثمارات االجنبٌدي مصدر الدً مجدال توظٌدف
المال واالنتاج .
 -1ددٌادة مندداخ الحرٌددي االقتصددادٌي الددذي لددان الددً صددالح
االجانب الثر من المنتج المصري .
١ٓ -25خٓش ِلّي ٍ ٝـِ ٝـخي ٍِى١ش حالٍ ٝحٌٍِح ١ش

 ٌُ -2طٙظُ حٌيٌٚش رخٌَٚ ٞطم٠ٛش حٌـٔٚ ٍٛكفظ حالِٓ
ٙ٠ ٌُ -3ظُ حٌف ف رخٌٍِح ش ـؤٛزلض حالٍ ٝرٍٛ
 -6ك ًٜحٌٍّظَِ ٍ ٝل عش حٍِ ٝـخٔخ ً ِٚعفخس ِٓ
حٌَ٠حثذ
ِٛ -15لعش حر ٝل َ١حٌزلَ٠ش ـ ٝحؼٔ ْ 1132
 -1طُ حؼَحق حالٓ ٛي حٌفَٟٔٔ

حىص حٌ ٝا ٍٛٙػ ع حٔٛحع ِٓ حٌٍّى١ش -:
 -1حٌٍّى١ش حٌىزَ١س -:طّٔ ٝحالرعخى٠ش ح ٚحٌـفخٌه ٚح خ٘خ
ِلّي ٍ ٝالـَحى أَٓطٗ ٚوزخٍ ٍؿخي حٌلخٗ١ش ٚوزخٍ حٌّٛافٓ١
ٚحالؿخٔذ ٚرعٍ ٞإٓخل لزخثً حٌزيٚ
 -2حٌٍّى١ش حٌّظ ٓٛش ٚطٕمُٔ حٌ: ٓ١ ٛٔ ٝ
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أ -حٍح ٟٝحٌ١ٓٛش ٚ :ح
ك١خطٗ

خ٘خ ِلّي ٌٍٍٍّ ٝظَِ ٠لظفظ رٙخ ٛ١حي

د -حٍح ٟٝحٌّّٔٛف ٚ :ح خ٘خ ٌىزخٍ حال ١خْ ِ٘ٚخ٠ن حٌز ى
رٕٔزش ُِ ِٓ % 5خَ وً لَ٠ش ِمخرً هيِخطٌٍ ُٙلىِٛش
 -3حٌٍّى١ش حٌٜؽَ١س ٍِ ٝ٘ٚ :ى١ش حالٔظفخع ِٓ  5 – 3حـئش ٌىً حَٓس

 -26هَٚؽ حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ِٓ ِ َٜـٓ ٝزظّزَ
1211
& حى ٜحٌ ٝطٕخُع ػ ع ل ٍٝ ٜٛحٌلىُ -:
 -1حالطَحن  :ط ٍعٛح الٓظعخىس كىّ ُٙرخٌظوٍ ِٓ ٚحٌّّخٌ١ه
 -2حالٔـٍ ٌُ : ِ١طفىَ ـ ٝحؿ ل لٛحطٙخ الٔٙخ وخٔض ط ّع ـٝ
حٌَٔ ١س ٍٚ ٝحى ٜحٌٕٚ ً١رع ٞحٌّٛحلع حٌّّٙش ٍ ٝحٌزلَ
حالكَّ ٚحٌّظٌ ٢ٓٛظؤِِٛ ٓ١ح ٛطٙخ
 -3حٌّّخٌ١ه  :وخٔٛح ّ ٠ع ْٛـ ٟحٓظعخىس كىّ ُٙـفىَٚح ـٟ
حالٓظعخٔش رخإلٔـٍ ِ١حٌٌ ٓ٠طَو٠ ُ٘ٛع ْٛ٘١ـٌ٘ ٟح حٌٍٝ ُ٘ٛ
حْ ٔ٠ظؽٌٍٕ ُ٘ٛفْ حٌؽَٝ
 ٍك ً١حٌمٛحص حٌزَ ٠خٔ١ش ٓ ِ َٜخَ . َ1213 ه٘ ٟحٌّّخٌ١ه ٍِٔ ٟظمزٍ ُٙرعي ٍك ً١حالٔـٍ. ِ١ طظـيىص حٌلَد ر ٓ١حٌعؼّخٔٚ ٓ١١حٌّّخٌ١ه ـ ٟحٌٜع١يٚحٓظٌٛٛح ٍ ٟحٌّ كش ـ ٟحٌّٕ١خ .
 ٓخـَ حالٌفِ ٟع حالٔـٍٍ ٌ ِ١ذ ِٔخ يس حٔـٍظَح .حٔ٘خل حٌّيحٍّ ـٙ ٟي ِلّي ٍٟ
 -1حٛزلض حٌّيحٍّ ِئ١ش حٌ خرع
 -2حٚؿي ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌظعٍ ُ١ػمخـش ِئ١ش طوظٍؿ ٓ
حٌؼمخـش حٌي١ٕ٠ش حٌظ ٟوخٔض ١خرع حٌظعٍ ُ١حٌيٚ ٟٕ٠حٌٔخثي
ـ ٟطٍٍه حٌفظَس .
 -3ريأص حُىٚحؿ١ش حٌفىَ ٚحٌؼمخـش ٌِٕ ح٠خَ حٌلٍّش
حٌفَٔٔ١ش وؤكيِ٘ ٞى ص ِ. َٜ
 -4حٔ٘ؤ ِلّي ٍ ٟىٛ٠حْ حٌّيحٍّ  1231وؤٚي ُٚحٍس
ٌٍظعٍ ُ١ـ َِٜ ٟرٔزذ طعيى حٌّيحٍّ ٚحطٔخع ٔ خلٙخ
 -21حٌّٕخم حٌظعٍٚ ّٝ١حٌؼمخـ ٝـٙ ٝي حّٓخ ً١
ٓ -1خ ي ٍ ٝرٕخل ٗو١ٜش ِ َٜحٌؼمخـ١ش
 -2حى ٜالٍطمخل ِٔظ ٜٛحٌٛاخثؿ ك١غ طٛال٘خ حٌّظوَؿِٓ ْٛ
حٌّيحٍّ ٚح ٠خل حٌزعؼخص حٌظعٍ١ّ١ش
 -3حىٌ ٜش ٍٛٙر١جش ِٕخٓزش ٌزَ ُٚحٌعٍّخل
 -4ريأ حٌّ ْٛ٠َٜـ ٟطمٍ١ي حالؿخٔذ ـ ٟحٌّؤوً ٚحٌٍّزْ ٚحٌَّ٘د
 -22كَٚد ِلّي ٍ ٝـ ٝحٌـَِ٠س حٌعَر١ش
 -1ل ٍٝ ٝ٠حٌلَوش حٌ٘ٛخر١ش ٚحٓم ٢حٌيٌٚش حٌٔعٛى٠ش حالٌٝٚ
ٍ -2ـع ليٍس ِٓ طخرع حٌ ٝكخوُ ِٔظمً
 -3حٔظٙض رٛؿٛى ِ َٜٞـ ٟحٌـَِ٠س حٌعَر١ش ٓ١خٟٓ
ٔ ٚىَ ًّٗ ٞحٌلـخُ ٔٚـي ٚ َ١ٔ ٚحؿِحل ِٓ حٌّٓ١
ٚحٌوٍ١ؾ حٌعَرٟ
 -4وخْ ٌٙخ ىِ ٍٚئػَ ـ ٝطى ٓ٠ٛحٌَحر ش حٌعَر١ش ٌّٛحؿٙش
حٌَحر ش حٌعؼّخٔ١ش
 -5حٕٓي ٌٗ حٌٍٔ خْ ِ٘١وش حٌلََ حٌّىٚ ٟالرٕش حرَح٘ٚ ُ١ال٠ش ؿيس

 -6ـَٟض رَ ٠خٔ١خ ٔفً٘ٛخ ٍ١ِ٘ ٝوخص حٌوٍ١ؾ حٌعَرٟ
ٚحكظٍض يْ
 -23طٓٛعخص حّٓخ  ً١ـ ٝحٌلز٘ش ٚحـَ٠م١خ
ٟٚ -1عض حٌظٓٛعخص ـِٛ ٝحؿٙش كظّ١ش ِع حٌلز٘ش
ّ٠ِ٘ -2ش ؿٚ ٗٗٛ١هٔخٍطٗ  ْٛ١ٍِ 3ؿٕ١ش
 -3حٛزق ّ٠ؼً ه َ ٍِٜ ٝخٌق حٌيٚي حالٍٚٚر١ش

 -4ح خى ٌألً٘خْ ه َ ؿيس ِلّي ٍٝ
 -5ريأص حالُِش حٌّخٌ١ش ٚحٌظيهً حألؿٕز ٟـٗ ٝجَِٜ ْٛ
ِ -31عخ٘يس ٌٕيْ 1241
 -1كَِض ِ ِٓ َٜطٓٛعخطٙخ حٌوخٍؿ١ش ٚحرمظٙخ ـ ٝكيٚى٘خ
لزً حٌظٓٛع
ٓ -2مٔ ٢شخَ حالكظىخٍ ٍٚـع ِلّي ٍ٠ ٝيٖ ٓ حٌٕشخَ حاللظٜخىٞ

 -3ؿعٍض ٌّٗ َٜو١ٜش ى١ٌٚش رعي حْ وخٔض ِـَى ٚال٠ش
ؼّخٔ١ش ِظِّ١س
 -4حٛيٍ حٌٍٔ خْ ـَِخٍٔ 1241 ٟر َِٜ ٢رعيس لٛ١ى ٚحهَح حٓظم ٌٙخ

 -5ىهٛي حالٓظؼّخٍحص حالؿٕز١ش ِ. َٜ
ٔ -32ظخثؾ ِعخ٘يس ٌٕيْ ٚ 1241ـَِخٔ ٍٝ 1241 ٝلٛس َِٜ
حٌعٔىَ٠ش

ٟ -1عفض لٛس ِ َٜحٌعٔىَ٠ش
 -2خى حالٓ ٛي حٌعؼّخٔ ٟحٌ ٝحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش
 -3حٛزلض لٛس ِ َٜحٌزَ٠ش ٚحٌزلَ٠ش ؿِل ِٓ لٛحص حٌٍٔ خْ
 -4طليى يى حٌـ ٖ١رـ  12حٌؿ ؿٕيٚ ٞلض حٌٍُٔ
٠ ٌُ -5عي ِٓ كك ِ َٜرٕخل ٓفٓ كَر١ش حال ربًْ ِٓ حٌٍٔ خْ
 -4حٛيحٍ حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ ٟـَِخْ  1أؼٔ ْ 1213؟؟
(أ ٔ ٚحٌفَِخْ ٍِ ٝخ-: ٍٝ٠
ٍَٟٚ -1س حر غ حٌزخد حٌعخٌ ٝرٕ ٜٙٛحٌّعخ٘يحص حٌظ ٝطٕٜٛ
ِ َٜطٛل١عٙخ
 -2طلي٠ي يى حٌـ ٖ١رـ  12أٌؿ ؿٕيٚ ٜلض حٌٍُٔ .
 -3كشَ مي لَ ٝٚؿي٠يس حال ٌظٔ٠ٛش حٌي ٚ ْٛ٠رخالطفخق ِع حٌيحثٕٓ١

(د ِٛلؿ حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ ِٓ حٌفَِخْ -:
ح ظَٟظخ ٍ ٝحٌفَِخْ ٍ١ٚزظخ يَ ٓلذ حالِظ١خُحص ِٓ
حٌوي ْ١ٌ ٜٛ٠فخ ً ٍ١ش ٌٚىٓ كظ ٝال ٠ِ٠ي ٔف ًٛحٌٍٔ خْ
ـظظع ً َِ٘ ٚخطّٙخ ـ. َِٜ ٝ
ٓ -35مٔ ١ٛشخَ حالكظىخٍ ٍِٔ ٝخٍ حٌٕ٠ٙش حٌظعٍ١ّ١ش
ٓ -1خلص حكٛحي حٌّيحٍّ ٚحؼٍك ِعشّٙخ
 -2طمٍٜض حٌزعؼخص ألٍٚرخ ـٙ ٝي زخّ
 -3حٌؽ ٝىٛ٠حْ حٌّيحٍّ ٚطٛلفض حٌزعؼخص طمَ٠زخ ً
 -4ريأط٘ـ١ع حالؿخٔذ ٚحٔ٘ؤٚح ِيحٍّ هخٛش ( ِيحٍّ
حٌظز٘ َ١حىص حٌ ٝطعّ١ك حُىٚحؿ١ش حٌفىَ ٚحٌؼمخـش
ٛي ٍٚلخٔ ْٛحٌّمخرٍش :
ا -ا تقرار الميار ٌن والفلحٌن  – 2االهتمام باإلنتاج .

كَد حٌٔٛ١خْ 1222 - 1221
<ؤذ حٌـ ٖ١حٌّ َٜٜحٌوزَحص حٌّ١يحٔ١ش.
<ؤذ ِلّي ٍ ُٟ ٝوَ٠ض ٌٛال٠ش ِ.َٜ
<حٍطفع ٗؤْ ِ َٜحٌّظّ ِ١ـ ٝا١خٍ حٌيٌٚش ك١غ طُ حٌظفخِ ٝٚع
ِلّي ٍِ ٝزخَٗس ى ْٚحٌٍٔ خْ إلٔٙخل حٌلَد .َ1222
<ٔظ١ـش حٌظفخ ٝٚحٌّزخَٗ ِع حٌيٌٚش حألٍٚٚر١ش أىص اٌ ّٛٔ ٝـىَس
حالٔفٜخي ٓ حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ٚطلم١ك حٓظم ي ِ.َٜ
 كَد ـٍٔ  1342 ٓ١أىص اٌ:ٝ<ِّ٘٠ش حٌز ى حٌعَر١ش ٚحٓظ ١ل آَحث ٍٝ ً١وً ـٍٔ ِ ٓ١خ يح
ؼِس ٚحٌ٠فش حٌؽَر١ش ٚحٌميّ.
<حٓظ ١ل آَحثٛ ٍٝ ً١لَحل حٌٕمذ ٚأ٘خل ِٕ١خل ا ٠ص.
<حَ ٟص ِ٠ٍٛٓٚ َٜخ ٌٚزٕخْ ٚحألٍىْ اٌ ٝمي ٘ئش ٍٚىّ 1343

<ل١خَ حٌٛال٠خص حٌّظليس ٚـَٔٔخ ٚأـٍظَح خَ  1351رّ٠خْ كيٚى
آَحث ً١حٌـي٠يس.
<ٍـ ٞحٌز ى حٌعَر١ش حال ظَحؾ ربَٓحث.ً١
<طَ٘٠ي ٔل ْٛ١ٍِ ٛـٍٔ  ٕٝ١هخٍؽ أٍحُٙ١ٟ
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١ٓ -33خٓش حالكظ ي حالٔـٍ ٍٝ ِٜ١حٌٕٜخ ش ـَِٜ ٟ
 -1حٓظؼَّ حٌّ ن حِٛحٌ ُٙـ ٝحٌٍِح ش الْ حٌٕٜخ ش ـٝ
ِٕخـٔش ؼِ َ١ظىخـجش .
 -2حٓظؼَّ حالؿخٔذ حِٛحٌ ُٙـ ٝطٍٔ١ؿ حٌلىِٛش ٚحٌّٕظـٓ١
حٌٍِح َٗٚ ٓ١١حل حألٍحٚ ٟٟحٌعمخٍحص
 -3رخ ض حٌلىِٛش ِؽخُي حٌم ٓ ٚحٌٕٔ١ؾ ٚحؼٍمض ِٜخٔع
حالٍٓلش ٚح ظّيص ٍَٗ ٟحل حالٍٓلش ِٓ رَ ٠خٔ١خ .
 -4طيٍ٘ٛص حٌٕٜخ خص حٌٜؽَ١س ٚحـٍْ حٛلخرٙخ ٌعيَ حٌميٍس
ٍ ٝحٌّٕخـٔش .
 -5حـظوَ وَ َِٚحْ حٌّٕٔٛؿخص حالٍٚٚر١ش كٍض ِلً
حٌّ٠َٜش ٚحْ حٌيوخو ٓ١ـ َِٜ ٝطز١ع وً ِخ ٘ ٛحٍٚٚرٝ
ىهٛي حالٓظؼّخٍحص حالؿٕز١ش ـِ ٟـخي حٌٍِح ش ؟
 -7وقوع ملك األراضً اليرا ٌي ٛؽخٍُ٘ ٚوزخٍُ٘ الً قبضي
البنوك.

 -2جددي الفلحددٌن ددن ت دددٌد مددا كددٌهم مددن قددرو الددً مو ددد
ال دداد الا دتولً الددابنون مدن بندوك ومدرابٌن أجاندب كدً األر
والدداء لكدددٌون زبقددا لقددوانٌن االمتٌددايات االجنبٌددي المممددول ب د الددً
الملقات بٌن المصرٌٌن واالجانب .

 -3رالدددت م دددؤلي اال دددتٌلء كدددً األراضدددً والددداء لكددددٌون
بالبٌوع الجبرٌي أو الدو الابٌدي و بكغدت حدد هددد بت درب األر
اليرا ٌي من ٌد المصرٌٌن إلً ٌد األجانب .
 -4اضزرت الحلومي لوقف هدذ البٌدوع الدً مزكدع الثلثٌنٌدات
من القرن المشرٌن .

ِخ حٌٕظخثؾ حٌّظَطزش ٍ ٟكً ِـٍْ حٌٕٛحد َ1325
 رالع الشمب شدمار الد دتور واال دتقلل التدام لمواجهدي بدثالمكك بالد تور؟
 أدرك الشدددمب ان الحلدددم الددددٌلتاتوري ٌمزدددل زاقاتددد وٌشدددلحرلت الً مواجهي االحتلل البرٌزانً
 ان الحلدددم الد دددتوري مددددخل الدددً اال دددتقلل الن الشدددمب الٌ ددتزٌع اجبددار برٌزانٌددا كددً اال تددراف با ددتقلل مصددر التددام
وهددو مقهددور مددن الددداخل وخاضددع لنظددام دٌلتدداتوري ٌفرض د
المكك وهنا تغٌر شمار الحرلي الوزنٌي حٌث رالع الشمب شدمار
اال تقلل والد تور .
 تلاتفت األحياب ال تمادة الحلم الد توري بمد قٌام المككالإاد بحل مجكس النواب .
اضزر المكك إلً تنفٌذ مزالب الشمب و ودة الحٌاة النٌابٌي .ِخ ٔظخثؾ  :ح٘ظّخَ حالكظ ي حإلٔـٍ ِٞ١رخٌٍِح ش ـ َِٜ ٟ؟
 -7يادت م احي األراضً اليرا ٌي وياد اإلنتاج اليرا ً
 -2يادت يرا ددي المحاصددٌل الصددٌفٌي ط القزددن كددى ح دداب
المحاصٌل الشتوٌي ط الحبوب
 -3جيت مصر ن د حاجدي اال دتهلك المحكدى مدن المدواد
الغذابٌي
 -4تمرضت مصر لخزر اال تماد كى محصول واحد هو القزن

 -5تلونددت شددرلات أجنبٌددي لشددراء األراضددً وا تصددلحها ثددم

بٌمهددا لكفلحددٌن بالتق ددٌز وبفوابددد مرلبددي الارتبلددت الحالددي المالٌددي
لكفلو

– الخٌش ُٚحٍس ِ ٜف ٟـٚ ّٟٙطع ٓ١١كٔ ٓ١ـوَ ٞرخٗخ
 -7ا ترا الكورد لرومر وأر ل لحلومت الً لندن
 -2اضددزر بدداس حكمددً لكمهادنددي وتددم التوصددل إلددى حددل
و ز ٌتفدق مدع لرامتد بدؤن ٌقددم ح دٌن الخدري ا دتقالت وٌدتم
تمٌٌن رٌا

باشا

51

طي٘ ٍٛحٌٕٜخ ش حٌّ٠َٜش ـٙ ٟي حالكظ ي ؟
* طف٠مممِ ً١ممم ن حألٍحٟمممم ٟحٌٍِح ١مممش آممممظؼّخٍ أِمممٛحٌ ُٙـممممٟ
حٌٍِح ش ريال ِٓ حٌٕٜخ ش
* حِظٕممع حٌّٔممظؼَّ حألؿٕزمم ٟممٓ حٓممظؼّخٍ أِٛحٌممٗ ـمم ٟحٌٜممٕخ ش
إلـٔخف حٌ َ٠ك ٌّٕظؾ ر ىٖ
* رخ ممممض حٌلىِٛممممش حٌّٜممممَ٠ش ِٜممممخٔع حٌّٕٔممممٛؿخص حٌم ٕ١ممممش
ٚأؼٍمممض ِٜممخٔع حٌّمميحـع ٚحٌممٌهَ١س ٚأٛممزلض ِٜممَ طعظّممي ـممٟ
طٍٔ١ق ؿٙ٘١خ ٍ ٟأـٍظَح
* طمميٍ٘ٛص حٌٜممٕخ خص حٌلَحـ١ممش حٌٜممؽَ١س ٚأـٍممْ أٛمملخرٙخ ػممُ
أٌؽ١ض ١زمش خَ 1231
* ُحى آممممممممظ ٙن حٌّٜممممممممَِ ٓ١٠ممممممممٓ حٌز٠ممممممممخثع حألؿٕز١ممممممممش
ط ٌٝٛوظَٕ٘ ِٕٜذ حٌّعظّي حٌٔخِ ٝحٌزَ ٠خٔ ٝهٍفخٌـٍٓٛمض.
أ خى ٓ١خٓش حٌمز٠ش حٌلي٠ي٠ش ٚحٌلىُ حٌّ ٍك.
أ خى ٓ١خٓش حٌـٍِٕس.
أ خى ٓ١خٓش ِ خٍىس حٌ.ٓ١١ٕ١ٛ
ٓـٓ ِلّي ـَ٠ي ٌّيس  ٍٛٙٗ 6رٔزذ حٌعزمخٍحص حٌ١ٕ١ٛمش حٌظم ٝوظزٙمخ
ـِ ٝميِش ٌيٛ٠حْ ٗعَ رعٕٛحْ ١ٕ١ٚظ١ٌٍ٘ ٝن ٍ ٝحٌؽخ٠خط.ٝ

ِخ ٔظخثؾ -طمَد زخّ كٍّ ٟـ ٟريح٠ش كىّش ٌٍ٘عذ حٌَّٜٞ
ٗ -1ـع ٍٚف حٌّمخِٚش ٚحٌّعخٍٟش ٌي ٜحٌّٓ١٠َٜ
 -2ؿَص ـَٚ ٟق حٌّ ٓ١٠َٜىِخل حٌّمخِٚش
 -3ريأ ِـٍْ ٗ ٍٜٛحٌممٛحٔٙ٠ ٓ١مظُ رمخألِ ٍٛحٌٔ١خٓم١ش رعمي أْ
وخْ ِّٕ ٛخ ً ِٕٙخ ١ٚخٌذ رـ
دٟٚ -ع ٔشخَ ؿي٠ي ٌٍَ٠حثذ
إِٔ -خل٘ش حٌِّ١حٔ١ش
ؽ -كمممً ِ٘مممىٍش حٌمممي ْٛ٠حٌعمخٍ٠مممش ى -حٌظٛلمممؿ مممٓ طع١مممٓ١
حألؿخٔذ ـ ٟحٌٛاخثؿ حٌعٍ١خ
 -36كَوش حٌ٠زخ ١ـ ٝـزَح 1221 َ٠؟؟
 -1حٌمخل حٌمز ( ٍٝ ٞحكّي َحر ٍٝ ٚ ٝـ ٚ ّٝٙزيحٌعخي
كٍّٚ ٝطميٌٍّ ُّٙ٠لخوّش حٌعٔىَ٠ش .
٘ -2خؿُ ُِ ثِ ُٙمَ حٌّلخوّش ـَٙد حٌّـٍْ حٌعٔىَٜ
ٚهَؽ حٌـّ١ع حٌ١ِ ٝيحْ خريٌّ ٓ٠مخرٍش حٌوي. ٜٛ٠
ِ -3ي حٌوي ٜٛ٠ؼّخْ ٍـمٔ ٝخاَ حٌلَر١ش ِ ٓ١ ٚلّٛى
ٓخِ ٝحٌزخٍٚى. ٜ
ٗ -4عَ حٌ٠زخ ١رمٛطٚ ُٙحٌؼمش ـ ٝليٍطٚ ُٙليِٛح ِ خٌذ
ـج٠ٛش ٌظؤِٟٚ ٓ١ع ُٙىحهً حٌـٚ ٖ١طلٔ ٓ١ك١خط: ٝ٘ٚ ُٙ
حٌّ خٌذ حٌفج٠ٛش حٌظ ٝليِٙخ حٌ٠زخ ١حٌعَحر-:ٓ١١
أَٛ -ؾ ريي ٔمي ٓ ٜحٌظؽٌ٠ش ٚحٌّ رْ
د٠ُ -خىس حٌَّطزخص حٌعخِش
ؽ -يَ ه ُٜح٠خَ حالؿخُحص ِٓ َِطزخطُٙ
ى -حْ ٠يـع حٌعٔىَٜٔ ْٛ٠ؿ حؿَس رخٌٔىش حٌلي٠ي .
 -31كخىػش حٌعَرش رخالٓىٕيٍ٠ش ؟؟
ٕ -1يِخ ٛيِض َرش حكي حالٍٚٚر ٓ١١حٌـٕي ٜحٌّ َٜٜـٝ
حالٓىٕيٍ٠ش كًّ حٌـٕٛى حٌمظ ً١حٌ ٝل َٜحٌويٍ١ٚ ٜٛ٠زٛح ِٕش
ِعخلزش حٌـخٔٝ
 -2ؼ٠ذ حٌويٚ ٜٛ٠كخوُ حٌّ٘خٍو ْٛـ ٝحٌّشخَ٘س ٔٚفخُ٘
ٌٍٔٛىحْ

 -3طميَ زيحٌعخي كٍّ ٝرظمَ َ٠حٌ ٝحٌزخٍٚى َ٠ُٚ ٜحٌلَر١ش
٠ظ ٍَ٠ـ١ش ِٓ ٌٖ٘ حالكىخَ ـَـعٗ حٌزخٍٚىٌَ ٜث ْ١حٌٍُٛحل
 -4ؼ٠ذ حٌويًٌ ِٓ ٜٛ٠ه ـميَ حٌزخٍٚى ٜحٓظمخٌظش ِٓ
ُٚحٍس حٌلَر١ش ـع ٓ١حٌويَٙٛ ٜٛ٠س ( ىحٚى ٠ىٓ
َ٠ُٚحً ٌٍلَر١ش حٌٌٗ ٜيى حٌَلخرش ٍ ٝحٌ٠زخ١
ِٕٚع ِٓ ُٙحالؿظّخ خص

ِ -32ئحَِس حٌ٠زخ ١حالطَحن ٌمظً َحر ٝ؟؟
 -1كىُ ٍ ٝحٌّظآَِ ْٚرخٌٕف ٝحٌّئري ٌٍٔٛىحْ
ٚطـَ٠يُ٘ ِٓ حٌَطذ حٌعٔىَ٠ش ٚحٌٕ١خٗٚ ٓ١حالِظ١خُحص
ٍ -2ـ ٞحٌوي ٜٛ٠حٌظٜي٠ك ٍ ٝحٌلىُ كظ ٝال طِىحى
لٛس حٌعَحر ٓ١١رٕخل ٍ١ٜٔ ٝلش حٌمٕ ٓ١ٍٜـؽ٠ذ حٌعَحر. ٓ١١

-3طُ حٌظٌ ًٛٛلً  ٢ٓٚرٕف ٝحٌّظآَِ ٓ٠هخٍؽ ِ َٜىْٚ
طلي٠ي حٌـٙش ِع يَ طـَ٠يُ٘ ِٓ حٌَطذ ٚحٌٕ١خٗ. ٓ١
 -33كَوش ٓ 3زظّزَ  1221؟؟
ِ -1ي ٍ٠خ ٝرخٗخ ٚطعِ ٓ١١لّي َٗ٠ؿ ٍثٔ١خ ً
ٌٍٍُٛحل

 -2حهظخٍ َٗ٠ؿ رخٗخ و ً ِٓ حٌزخٍٚىَ٠ُٚ ٜحً ٌٍلَر١ش
 ِٜٚف ٝـَ٠ُٚ ّٝٙحً ٌٍوخٍؿ١ش رٕخ ًل ٍ ٝط١ٛٛش
َحرٝ

َ٠ ٌُ -3طخف ِلّي َٗ٠ؿ ٌ٠ؽ ٢حٌعٔىَ ٓ١٠ـَأٜ
ٔمً َحرٍٚ ٝـخلش هخٍؽ حٌمخَ٘س ـٛحـك
َحر ٝرَ٘ ١حْ ٠عٍٓ حٌويِٛ ٜٛ٠حـمظش ٍٝ
حلخِش حٔظوخرخص ٌّـٍْ حٌٕٛحد
 -4حٓظـخد حٌوئٚ ٜٛ٠مً َحرٌٍَ٘ ٝل١ش
 ٚزيحٌعخي كٌٍّ ٝيِ١خ١
َ ٢٘ٔ -5حر ٝر ٓ١حال٘خٌُٚ ٝحى ٗؤٔش ٚه َس
ـوخـض حٌلىِٛش ـٜيٍلَحٍ رظعٕ١١ش ٚوً ١
ٌُٛحٍس حٌلَر١ش ـ ٝحٌمخَ٘س ٌ١ى ْٛطلض ٔشَس
 -6طميَ  ِٓ 1611حال ١خْ ر ٍذ الٔ٘خل ِـٍْ
حٌٕٛحد ٚلي حـظظق ـ 26 ٝىّٔ٠زَ . 1221
ٔ -41ظخثؾ  :حٌٌّوَس حٌّ٘ظَوش حال ٌٝٚـٕ٠ ٟخ 1222 َ٠؟؟
1حكظؾ َٗ٠ؿ رخٗخ ٍ ٝحٌٌّوَس حٌّ٘ظَوش حالٚ ٌٝٚؼ٠ذ
حٌ٠زخٌٙ ِٓ ١ـظٙخ ٚح ظميٚح حٔٙخ ِٛؿش ٌُٙ
 ٌُ -2طظّىٓ حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ ِٓ حٌؽخل ِـٍْ حٌٕٛحد
ـ ٍزظخ حال طظ ّٓ٠الثلظش كمش ـِٕ ٝخل٘ش حٌِّ١حٔ١ش
ٍ١ -3ذ َٗ٠ؿ رخٗخ ِٓ حٌٕٛحد طؤؿِٕ ً١خل٘ش
حٌِّ١حٔ١ش كظ٠ ٝفٛص حٌفَٛش ٍ ٝحٌظيهً حألؿٕزٟ
 -4طّٔه حٌعَحر ْٛ١رلك حٌّـٍْ ـِٕ ٝخل٘ش حٌِّ١حٔ١ش
ٚح ظميٚح حْ َٗ٠ؿ رخٗخ ٠َ٠ي حرعخىُ٘ ـفىَٚح ـٌِ ٝش
ٚطع ٓ١١حٌزخٍٚى. ٜ
-5حِخَ حَٛحٍ وً َ١ؾ ٍِٛ ٝلفش ليَ َٗ٠ؿ رخٗخ
حٓظمخٌظش ٚطُ ط٘ىُٚ ً١حٍس ؿي٠يس رَثخٓش حٌزخٍٚى. ٜ
ٔ -4ظخثؾ  :حٌٌّوَس حٌّ٘ظَوش حٌؼخٔ١ش ـِ ٝخ 1222 ٛ٠؟
ٍ -1ـ٠ض ُٚحٍس حٌزخٍٚى ٜحالٓظمخٌش رٕخل ٍٍ١ ٝذ حٔـٍظَح
ٚـَٔٔخ

 -2طّخٓه حٌعَحرٚ ْٛ١حلّٔٛح  ٓ١ّ٠حٌيـخع ٓ حٌز ى
ٚحٌٛالل ٌٍؼٍٛس
 -3لزً حٌوي ٜٛ٠حٌٌّوَس ـؤٓظمخٌض ُٚحٍس حٌزخٍٚى ٜحكظـخؿخ ً.
ٗ -4ىً حٌوي ٜٛ٠طٛـ١ك حٌُٛحٍس رَثخٓظش َ ٓ١ ٚحرٝ
َ٠ُٚحً ٌٍلَر١ش
ِخ ٔظخثؾ – كخىػش ـخٗٛىس  1232؟ حىص حٌٝ
* طَحؿع حٌوي١ٓ ٓ ٞٛ٠خٓش حٌظ٘يى طـخٖ حالكظ ي .
* ِعخىحس حٌويٌٍ ٞٛ٠لَوش حٌ١ٕ١ٛش .
* ُ٠خٍس حٌويٌٕ ٞٛ٠يْ خَ .َ1311
* طٛل١ع حطفخل١ش حٌلىُ حٌؼٕخثٌٍٛٔ ٟىحْ رَِٜ ٓ١
ٚأـٍظَح . َ1233
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اىٍحن ِ ٜف ٟوخًِ حٓظلخٌش حال ظّخى ٍ ٝحٌويٞٛ٠
زخّ ـ ٟطلم١ك حٌـ ل
ٔظخثؾ ل١خَ حٌؼٍٛس حٌّٙي٠ش ؟
ٔظخثؾ ٓلذ حٌـ ٖ١حٌّ ِٓ َٜٞحٌٔٛىحْ ؟
1ـ حٓظؽٍظٙخ أـٍظَح ـ ٟطل  ُ١حإلِزَح٠ٍٛ١ش
حٌّ٠َٜش ـ ٟاـَ٠م١خ

ـ أَِص أـٍظَح ِ َٜرٔلذ حٌـ ٖ١حٌَّٜٞ
ِٓ حٌٔٛىحْ
3ـ طمٔ ُ١أِ ن ِ َٜـ ٟاـَ٠م١خ ك١غ
•أـٍظَح أهٌص ٍُ٠ع – رَرَس – أٚؼٕيس – ِٕ مش
حٌزلَ١حص حالٓظٛحث١ش – حٌـِل حٌـٕٛرِ ِٓ ٟي٠َ٠ش
ه ٢حالٓظٛحل

•ا ٠خٌ١خ حكظٍض ِٜٛع – اٍ٠ظَ٠خ – حٌَأّ
حأله( َ٠ؿَى ـٜٛ
•ـَٔٔخ اكظٍض ؿ١زٛط – ٟطخؿٍٛس
 -42مي حالطفخق حٌٛى ٜر ٓ١حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ
 -1حّ١ؤٔض حٔـٍظَح حٌ ٝيَ حٌّعخٍٟش حٌي١ٌٚش ٌٙخ
 -2خًِ وَ َِٚحٌّ ٓ١٠َٜر٘يس ٚلٔٛس
 -3حط ُٙوَ َِٚحٌّ ٓ١٠َٜرعيَ حٌميٍس ٍ ٝحٌلىُ حٌٌحطٝ
 -4حٓظؽً كخىػش ىٔ٘ٛحٚ ٜحٛيٍ حكىخِخ ً لخٓ١ش ال طظفك ِع
حٌلخىع ٌٚىٓ حٌؽَِٕٙ ٝخ حهّخى ٛٛص حٌٓ١١ٕ١ٛ
 كخىػش ىٔ٘ٛح1316 ٜ -1حٓظؽٍٙخ ِ ٜف ٝوخًِ ٌٍظٕي٠ي رخالكظ ي ـمخِض حٔـٍظَح
رعِي وَٕ١ ٚ َِٚض ؿٍٓٛض ريالً ِٕٗ
 -2حىٍن ِ ٜف ٝوخًِ ٍَٟٚس طٕش ُ١حٌـٛٙى حٌ١ٕ١ٛش
 -3حٔ٘خ ً ٔخى ٜحٌّيحٍّ حٌعٍ١خ ٚحٌلِد حٌ1311 ٕٝ١ٛ
 -5حٛيٍ ١زعظ ِٓ ٓ١ؿَ٠يس حٌٍٛحل رخالٔـٍ٠ِ١ش
ٚحٌفَٔٔ١ش ٌٍمخٍة حالٍٚٚرٝ
ِٛ -44حلؿ زخّ كٍّ ٝحٌّظ٘يىس ـ ٝحٌزيح٠ش ٟي حالكظ ي
ٗ -1ـعض ٍٚف حٌّمخِٚش ٚحٌّعخٍٟش ٌي ٜحٌّٓ١٠َٜ
 -2ريأ ِـٍْ ٗ ٍٜٛحٌمٛحٔٙ٠ ٓ١ظُ رخالِ ٍٛحٌٔ١خٓ١ش رعي حْ
وخْ ِّٕ ٛخ ً ِٕٙخ
١ٚخٌذ حٌّـٍْ رـ .....
د  -حٌظٛلؿ ٓ طع ٓ١١حالؿخٔذ
إِٔ -خل٘ش حٌِّ١حٔ١ش
ـ ٝحٌٛاخثؿ
ؽ -كً ِ٘ىٍش حٌي ْٛ٠حٌعمخٍ٠ش لٟٚ -ع ٔشخَ ؿي٠ي
ٌٍَ٠حثذ
 -2ؿَص ـَٚ ٝق حٌّ ٓ١٠َٜىِخل حٌّمخِٚش
ِخ ٔظخثؾ – مي ِئطَّ حألٓظخٔش ١ٔٛ٠ 25ش  1222؟
 -1اٛيحٍ ِ١ؼخق حٌِٕح٘ش ٚـ ٗ١طعٙيص حٌيٚي رعيَ طيهٍٙخ ـٗ ٟجْٛ
َِٜ
ٌٚ -2ىٓ حٌّٕيٚد حإلٔـٍ ِٞ١أٟخؾ زخٍس ( اال اًح كيع ِخ ٛ٠ىٞ
ٌٌٌه

-3ـمخِض حٔـٍظَح رَ٠د حإلٓىٕيٍ٠ش  1222ٛ١ٌٛ٠رلـش اْ
حٌلىِٛش طم َٛرظل ٓ١ٜحإلٓىٕيٍ٠ش ـخ ظزَطٙخ ٍَٟٚس طٔظٛؿذ
حٌظيهً

ِخ ٔظخثؾ  :حكظ ي حإلٓىٕيٍ٠ش 1222 ٛ١ٌٛ٠ 11
* كخ َٛحإلٔـٍ ِ١ل َٜحٌوي ٞٛ٠رخإلٓىٕيٍ٠ش حٌٌٍ ٞرَٖ١ِٜ ٢
رخٔظٜخٍُ٘ ٚوٍف ُٙرلفظ حألِٓ.
* أ ٍٕض حألكىخَ حٌعَـ١ش.
* حٔٔلذ َحر ٟاٌ ٟوفَ حٌيٚحٍ إللخِش ه ٢ىـخع ػخٟٔ
ٛٓ -64ل ط٠ُٛع ٍِى١ش حالٍ ٝلزً ػٍٛس 1352 ٛ١ٌٛ٠ 23
 -1حٛزلض حالؼٍز١ش ـ ك ٓ١ـمَحل ٍّٛح ِٔظؤؿَّ ٚ ٓ٠خي
ٍُح ٓ١١

 -2خٔ ٝحٌعّخي ِٓ حٛلخد حال ّخي حٌٌ ٓ٠حٓظؽٍٛح ؿٙيُ٘ ٌُٚ
٠ىٓ ٌ ُٙلٛحٌٍٔ ٓ١ظؤِٕ١خص حالؿظّخ ١ش ٚال حٌّعخٗخص ٚال
طع٠٠ٛخص ـ ٝكخٌش حالٛخرش
 -65طٛل١ع حطفخل١ش حٌـ ل ٓ ِ 13 َٜأوظٛرَ 1354
 -1ؿ ل حٌمٛحص حٌزَ ٠خٔ١ش ٓ ِ َٜه ي َٙٗ 21حً ِٓ
طٛل١ع حٌّعخ٘يس
ٍ -2كً آهَ ـٛؽ ِٓ حٌمٛحص حٌزَ ٠خٔ١ش ـ١ٔٛ٠ 13 ٝش 1356
ٍ -3ـع ؿّخي زيحٌٕخِ ٍٝ َِٜ ٍُ َٛزٕ ٝحٌزلَ٠ش ـٝ
رٍٓٛع١ي ـ١ٔٛ٠ 12 َٛ٠ ٝش 1356
 -4حٛزق ٌّ َٜـ١ٔٛ٠ 12 ٝش ١يحْ ( حٌـّ٠ٍٛٙش – حٌـ ل
 -66كٜخٍ حٌمٛحص حٌزَ ٠خٔ١ش ل َٜخري ٓ٠ـ 4 ٝـزَحَ٠
 1342؟
 -1ط٘ىٍض ُٚحٍس رَثخٓش ِ ٜف ٝحٌٕلخّ
 -2طعخٔٚض كىِٛش حٌٕلخّ ِع حالٔـٌٍ ِ١يـع ه َ حٌّلٍٛ
 -3ليِض ِٔخ يحص ٔىَ٠ش ٓخ يص حٔـٍظَح ٍّ٠ِ٘ ٝش
حٌّلٍٛ
ّٕ -4خ حلظَرض حٌلَد ِٓ حٌٕٙخ٠ش ّٓلض حٔـٍظَح ٌٍٍّه رؤلخٌش
حٌٕلخّ ًٌٚه ٌـ..
أ -كظ ٝال  ٠خٌزٙخ رؼّٓ ِٔخ يطٗ ٌٙخ  ٛ٘ٚحٌـ ل ٓ َِٜ
د -كظٕ٘٠ ٝؽً حٌ٘عذ رخٌَٜحع ِٓ حؿً حٌيٓظ ٍٛريالً ِٓ
حٌَٜحع ٟي حٔـٍظَح
وخٔض ٓ١خٓش طٛـ١ك طّ ً١حٌ ٝحٌلىُ حٌّ ٍك حٌّٔظزي :
ك١غ لخَ طٛـ١ك رعِي َٗ٠ؿ رخٗخ
لخَ رظع  ً١حٌيٓظٍٛ
كىُ حٌز ى كىّخ ِ ٍمخ
ط٘ىُٚ ً١حٍس رٕفٔٗ ٓ 12زظّزَ 1213
أ خى ٔشخَ حٌَّحلزش حٌؼٕخث١ش
لخَ رظىٍ١ؿ ٍ٠خ ٝرخٗخ رظ٘ىُٚ ً١حٍس (حٌُٛحٍس حٌّٔظزيس
لخِض رّٕق حٌَّحلز ٓ١حألؿٕز ٍٓ ٓ١١خص ٚحٓعش
كٍّ٘ٛ٠خ ِـٍْ حٌٕشخٍ  -حال ١ع ٍ ٝحإلَ٠حىحص
ٚحٌَّٜٚـخص حالٌظِحَ رظٕف ٌ١آٍحث. ُٙ
ِمخ١عش حٌ٘عذ حٌٌّ َٜٜـٕش"ٍَِٕ"؟
◄أىٍن "ٍَِٕ" أْ حٌ٘عذ ٌٓ ٠مزً حٌلّخ٠ش.
◄أىٍن "ٍَِٕ" أْ حٌ٘عذ حٌّ٠ ٌٓ َٜٜظفخِ ٝٚع حٔـٍظَح
ر٘ىً ِزخَٗٚ ،أٔٗ ِظّٔه رخٌٛـي ٚلخثيٖ.
◄حَ ٟص حٔـٍظَح اٌ ٝحٌظفخِ ٝٚع ٓعي ُؼٍٛي.
حٌٕظممخثؾ حٌّظَطزممش ٍمم ٟؿّممع حٌظممٛو ١ص ِممٓ حالِممش حٌّٜممَ٠ش
ٌٍٛـي حٌَّٜٞ
 -7ار ت جماهٌر الشمب الً توقٌع هذ التدولٌلت الدً
حماس وزنً لبٌر .
 -2اصبح الوالد الممود الفقدري لكحرلدي الوزنٌدي الدً مصدر
با تبار ولٌل االمي .
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 -3موقف انجكترا من حرلي التولٌلت  :نفى دمد يغكدول
ورالاق الى جيٌر مالز مارس  7878م
 -61ـً٘ حٌٛـي حٌّ َٜٜـِ ٝئطَّ حٌٍٜق ـ ٝرخٍ ْ٠؟؟
ٕ -1يِخ ح ظَؾ ِئطَّ حٌٍٜق رخٌلّخ٠ش حٌزَ ٠خٔ١ش ٍَِٜ ٝ
ٌُ َ٠ؿع ٓعي ُؼٍٛي حٌ٠ٚ َِٜ ٝعٍٓ ـً٘ حٌٛـي ـِّٙ ٝظٗ
 -2حٓظَّ ـ ٝرخٍٕ٠ ْ٠خٗي رٌَّخٔخص حٌيٚي حالٍٚٚر١ش رعيَ
حال ظَحؾ رخٌلّخ٠ش
 -3اً ٠ع  ٝحالًِ ٌٍ٘عذ ـ ٝحٓمخ ١حٌلّخ٠ش ٚحٌلٜٛي ٍٝ
حالٓظم ي
 -4حهٌ ٠مٛى حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش  ٛ٘ٚـ ٝرخٍ ِٓ ْ٠ه ي ٌـٕش
حٌٛـي ـ ٝحٌمخَ٘س.
 -62ط٠َٜق  22ـزَح 1322 َ٠؟؟
٠ ٌُ -1مزٍٗ حٌ٘عذ الٔٗ ٌُ ٠لمك حالٓظم ي ٌٛؿٛى حٌظلفشخص حالٍرعش

 -2ح  ٌَّٜ ٝكك حطوخً حٌيٓظٔ ٍٛشخِخ ً ٌٍلىُ ـٙ١خ
ٍ -3ـع ٌمذ كخوُ ِ ٍٓ ِٓ َٜخْ حٌٍِ ٝه ( حٌٍّه ـئحى
 -4ىهٍض َِِ َٜكٍش حٌٍ١زَحٌ١ش (حالِش ِٜيٍ حٌٍٔ خص
ط٠َٜق  َ 1335 ٍٛ٘ ً٠ّٛٛ؟
-1طـيى حٌؼٍٛس ٚحٗظعخٌٙخ ٚحهٌص حٌز ى طّٛؽ رخٌّشخَ٘حص
 -2طم عض ٓٚخثً حٌّٛح ٛص
 -3طؤٌفض ؿزٙش ١ٕ١ٚش إل خىس ىٓظ ٚ َ 1323 ٍٛمي حٌّعخ٘يس
 -4طَحؿعض رَ ٠خٔ١خ ٚحَِص حٌٍّه رب خىس حٌيٓظٍٛ
ٚ -5حـمض ٍ ٟحٌيهٛي ـِ ٟفخٟٚخص ِع ِ َٜإلرَحَ ِعخ٘يس
رَ٘ ١أْ ٠ى ْٛحالطفخق ِع ِّؼً حٌ٘عذ وٍٗ ،أِ ٜع ؿّ١ع
حألكِحد ٌّ٠خْ لزٛي حٌّعخ٘يس ـ طظعٌٍَِّ ٝح٠يحص
رعيارَحِٙخ.
ٚحٔظٙض رعمي ِعخ٘يس َ1336
 ٔظخثؾ حٌؽخل ِعخ٘يس 1336 -1حٍ١مض حٌلَ٠ش ٌٍ٘عذ ٌٍٕ٠خي حٌٍّٔق ٟي حالٔـٍ ِ١ـٝ
ِٕ مش لٕخس حٌْٔ٠ٛ
٘ -2خؿُ حٌفيحث ْٛ١حٌّعٔىَحص حٌزَ ٠خٔ١ش ـ ِٕ ٝمش حٌمٕخس
ٍّ -3ض حٌلىِٛش حٌّ٠َٜش ٍ٠ُ ٝخىس ؿٕٛى رٍٛوخص حٌٕشخَ
ٌّٔخ يس حٌفيحثْٛ١
 -4كخ َٛحالٔـٍِ ِ١زِٕ ٝلخـشش حالّٓخ ١ٍ١ش ٌِٕع ٓ ف
ؿٕٛى رٍٛوخص حٌٕشخَ
 -5حَِ  َ٠ُٚحٌيحهٍ١ش حٌّ َٜٜـئحى َٓحؽ حٌي ٓ٠حٌـٕٛى
رخٌّمخِٚش ـمظً حٌعَ٘حص
 -6حكظـض رٍٛوخص حٌٕشخَ رخٌمخَ٘س ِّخ حىٌ ٜلَ٠ك حٌمخَ٘س ـٝ
ٕ٠ 26خ1352 َ٠
 -1حٔظ ِٙحٌٍّه حٌفَٛش ٚكىُ حٌز ى ٓ ٠َ١ك كىِٛخص حلٍ١ش
ال ٕٙ َٟٝ٠خ حٌ٘عذ كظ ٝلخِض ػٍٛس 1352 ٛ١ٌٛ٠ 23
 حٓظمخٌش ُٚحٍس ٓعي ُؼٍٛي -1ط٘ىٍض ُٚحٍس رَثخٓش ُٛ٠حٍ رخٗخ حٌٌ ٜلزً حالٌٔحٍ
حالٔـٍِٜ١
 -2حٔظ ِٙحٌٍّه حٌٜيحَ ر ٓ١حٌٛـي ٚحالٔـٍ١ٌ ِ١لىُ حٌز ى كىُ
ى٠ىظخط ٍٜٛـمخَ رـ ..
أ -كَٛ٠ُ ٝحٍ رخٗخ ٍ ٝكً ِـٍْ حٌٕٛحد حٌّٕظوذ ػُ
حٌظيهً ـ ٝحالٔظوخرخص الٓمخ ١حٌٛـي ٌٚىٓ حٌ٘عذ ٚلؿ رـخٔذ
حٌٛـي ٚـخُ رخالٔظوخرخص
د -لخَ حٌٍّه رلً ِـٍْ حٌٕٛحد حٌـي٠ي ـٔ ٝفْ  َٛ٠حٔعمخىس
ٚ -3حؿش حٌ٘عذ حٌٍّه رَـع ٗعخٍ حٌيٓظٚ ٍٛحالٓظم ي

ِ -11مظً حٌَٔىحٍ ٌٓ ٝظخن
 -1حٔظىخٓش حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ـَِٜ ٟ
 -2ليِض حٔـٍظَح حٌٔحٍحً ٌٍلىِٛش حٌّ٠َٜش ريـع ٜٔؿ ٍِْٛ١
ؿٕ١ش طعٓٚ ٝٛلذ حٌـ ٖ١حٌّ ِٓ َٜٜحٌٔٛىحْ
 -3حكظٍض حٔـٍظَح ؿّخٍن حالٓىٕيٍ٠ش
 -4ليَ ٓعي ُؼٍٛي حٓظمخٌظش ِٓ ٍثخٓش حٌُٛحٍس ٚط٘ىٍض
ُٚحٍس ؿي٠يس رَثخٓش ُٛ٠حٍ رخٗخ حٌٌ ٜلزً حٌٌ ٜلزً حالٌٔحٍ
حالٔـٍِٜ١
 ٚـخس حٌِ ٓ ُ١عي ُؼٍٛي ـ ٝأؼٔ ْ 1321-1ط ِٜ ٌٝٛف ٝحٌٕلخّ ٍثخٓش كِد حٌٛـي ٚحٔمٍزض حكِحد
حاللٍ١ش ٍ ٝحالثظ ؾ
-2حٔظِٙص حكِحد حاللٍ١ش ط ٌٝٛحٌٕلخّ ٍثخٓش حٌُٛحٍس
ٚطلخٌفض ِع حٌٍّه الٓمخُٚ ١حٍس حٌٕلخّ
 -4حلخي حٌٍّه ُٚحٍس حٌٕلخّ ٗٚىً ُٚحٍس رَثخٓش ِلّي
ِلّٛى ٍث ْ١كِد حالكَحٍ ـؤٔٙخٍ حٌلىُ حٌيٓظٍٜٛ
كَ٠ك حٌمخَ٘س حٌٔزض ٕ٠ 26خ:1352 َ٠
 -1حٔظ ِٙحٌٍّه حٌفَٛش ٌ١لىُ حٌز ى كىّخ ىوظخط٠ٍٛخ.
 - 2ألخي حٌٕلخّ ِٓ حٌُٛحٍس.
 - 3وٍؿ ٍِ ٝخَ٘ رٙخِٔ ،ظؽ حألكىخَ حٌعَـ١ش.
 - 4حٓظمخي ٍِ ٝخَ٘ ـ ٝأٚي ِخٍّ ـظٍظٙخ يس ُٚحٍحص
ٚـ ٛ١ٌٛ٠ 23 ٝلخِض حٌؼٍٛس.
 -45حالٗظزخوخص رٓ ٓ١فٓ رخرخ ٍِٚخ ٚحٌٔفٓ حٌـِحثَ٠ش
 -1حٔظِٙص ـَٔٔخ حٌفَٛش ِٚخٍ١ض ـٓ ٝيحى حٌي١ٚ ْٛ٠خٌزض
حٌـِحثَ رخٌظعٓ ٓ ٞ٠ٛفٓ حٌزخرخ
 -2كخَٛص حٌٔفٓ حٌفَٔٔ١ش حٌ٘خ١ت حٌـِحثٌَّ ٞيس ٕٓظٓ١
١ -3خٌزض ـَٔٔخ حٌـِحثَ رـ
أ -حٌظٛلؿ ٓ ح ّخي حٌمَٕٛش
د -ح خىس ِخ حهٌ ِٓ ٓفٓ حٌزخرخ
ؽ -حال ظَحؾ رخْ ـَٔٔخ حٌيٌٚش حال ٌٝٚرخٌَ خ٠ش
ى-حٌظٕخُي ٓ حٌيْٛ٠
ٍ -4ـ ٞكخوُ حٌـِحثَ ًٌه ـمخَ حالٓ ٛي حٌفَٔٔ ٝرخكظ ي
حٌـِحثَ
 حٌٔ١خٓش حالٓظ ١خٔ١ش ٚحٌؼمخـ١ش حٌظِ ٝخٍٓظٙخ ـَٔٔخ ـٝحٌـِحثَ
اَٙص يس كَوخص ١ٕ١ٚش ٌٍلفخا ٍ ٝحٌ٘و١ٜش حٌـِحثَ٠ش
 -1حالِ َ١هخٌي رٓ زيحٌمخىٍ حٌـِحثَ: ٜ
كخٚي حٓظؽ ي ِزخىة كك طمَ َ٠حٌٌٍَّ َ١ٜث ْ١حالَِ٠ىٝ
ٌٚ ٍْٛٔ٠ٚىٕش ـً٘
 -2ؿّخ ش ٍّخل حٌـِحثَ  -:طِ ّٙخ زيحٌلّ١ي رٓ رخىْ٠
ٚحٌ٘١ن ر٘ َ١حالرَح٘ٚ ُ١وخْ ٌٙخ حٌف ً٠ـ ٝحٌلفخا ٍٝ
حٌ٘و١ٜش حٌـِحثَ٠ش حٌعَر١ش حالٓ ِ١ش
 -3ؿّخ ش حالٔيِخؽ -:
طِ ّٙخ زخّ ـَكخص ٚرع ٞحٌّؼمفٚ ٓ١ى ٛح حٌ ٝحالٔيِخؽ
ِع ـَٔٔخ ٚوخٔض ـَٔٔخ طَ٠ي ًٌه ٌٚىٓ ى ْٚحْ ٠ىْٛ
ٌٍـِحثَ ٓ١٠كمٛق ِٔخ٠ٚش ٌلمٛق حٌفَٔٔٓ١١
 -4ؿّخ ش ٔـّش ّٗخي حـَ٠م١خ-:
طِ ّٙخ ِٜخٌ ٝحٌلخؽ  ٝ٘ٚط١خٍ طلٍَ٠ ٜي  ٛالٓظم ي
حٌـِحثَ
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ِ -41عخ٘يس حٔـٍظَح ِع ٍٓ خْ ّخْ ـ ٝحوظٛرَ 1132
ٜٔض حٌّعخ٘يس ٍ-: ٝ
 -1يَ حٌّٔخف رخٔ٘خل ٚوخٌش ـَٔٔ١ش حٌٕٛ٘ ٚي٠ش ـّ ٝخْ
َ١ -2ى ؿّ١ع ٍ خ٠خ ـَٔٔخ ِٓ ّخْ
ٚ -3ؿٛى كخِ١ش ٔىَ٠ش رَ ٠خٔ١ش ـّ ٝخْ
 -42كخىػش حؼخى1311 َ٠
ٚ -1حؿٙض حٌّخٔ١خ ِٛلفخ ً ٍٛزخً ِٓ حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ
 -2طٕخٌُض ـَٔٔخ الٌّخٔ١خ ٓ ل عش ٛؽَ١س ِٓ حٌىٕؽٛ
حٌفَٔٔ١ش
َ ١ٓ -3ص حٓزخٔ١خ ٍ ٝحٌَ٠ؿ ٚحٌٜلَحل حالٓزخٔ١ش
ٟٚ -5عض ٕ١ـش طلض حىحٍس ى١ٌٚش ٌّعخٍٟش حٔـٍظَح حٔفَحى
ىٌٚش وزَ ٜرٗ كّخ٠ش ٌّٔظعَّحطٙخ ـ ٝؿزً ١خٍق
ِٔ -43خ يس ٌٍِ َٜؼٍٛس حٌـِحثَ٠ش
 -1حىٍوض حٌلىِٛش حٌفَٔٔ١ش حٔٙخ ٌٓ طٕظ ٍٝ َٜحٌـِحثَ حال
رخرعخى ِ َٜـخٗظَوض ـ ٝحٌعيٚحْ حٌؼ ػ ٝخَ ٍٝ 1356
َِٜ
 -2كخٌٚض ـَٔٔخ حلخِش حطلخى ـ١يٍحٌ ٝرٕٙ١خ ٚر ٓ١حٌـِحثَ خَ
ٌٚ 1351ىٓ ٍـ ٞحٌـِحثًٌَ ْٛ٠ه .
 -51ط ٕٝ١ٌِٛٓٛ ٌٝٛكىُ ح ٠خٌ١خ ٍ ٝحكٛحي ٌ١ز١خ
 -1طٜخ يص لٛس حٌفخٗٔض كظ ٝكىّٛح ح ٠خٌ١خ
 -2ح ٍٓ ِ ٕٝ١ٌٛٓٛحٔش ٔ٠ع ٝالك١خل حالِزَح٠ٍٛ١ش حٌَِٚخٔ١ش
ٚحْ حٌزلَ حٌّظ ٢ٓٛرلَ ح ٠خٌٝ
 -3ح ٍٓ حْ ٌ١ز١خ ؿِل ال ٠ظـِل ِٓ ح ٠خٌ١خ ٚريأ ـ ٝحٌٙـَٛ
ٍ ٝحٌّمخِٚش
 -52ـً٘ حٌّئطَّ حٌعَر ٝحالٚي  1313؟؟
ٗ -1عَ حٌعَد رخٌ١ؤّ ِٓ حٌظفخُ٘ ِع حالطَحن ٚحلٕخ ُٙ
رؤكم١ش حٌّ خٌذ حٌعَر١ش
٠ ٌُ -2زك حِخَ حٌعَد حال حٌؼٍٛس ٍ ٝحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش
 -3طلخٌفٛح ِع حٌيٚي حالٓظعّخٍ٠ش ٟي حالطَحن ـ ٝحٌلَد
حٌعخٌّ١ش حالٌٝٚ
ِ -53عخ٘يس ٓخْ ٓظ١فخٔٛ
أ -ا ٍٛٙىٌٚش رٍؽخٍ٠ش طعخٔٚض ِع ٍ١ٓٚخ ٌٍم٠خل ٍ ٝحٌيٌٚش
حٌعؼّخٔ١ش
د -حٛزق حٌظٛحُْ حٌي ٌٝٚـٛ ٝخٌق ٍ١ٓٚخ ٌ٘ٚح ِخ ٍـ٠ظش
حٌيٚي حٌىزَٜ
ؽ -حٛزلض حٍٚٚرخ ٍٗ ٝفخ كَد ِٓ حؿً ِٔظمزً حٌيٌٚش
حٌعؼّخٔ١ش
ى -ى خ رّٔخٍن ِٔظ٘خٍ حٌّخٔ١خ حٌ ٝمي ِئطَّ ى ٌٝٚـٝ
رٌٌَ ٓ١لً ِ٘خوً حٌيٚي حٌىزَ ٍٝ ٜكٔخد حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش
 -54ح ْ حٌَ٘٠ؿ كٔ ٓ١حٌـٙخى 1316
 -1حٔ ٝٙحٌٛؿٛى حٌعؼّخٔ ٝـ ٝحٌلـخُ ِخ يح حٌّيٕ٠ش حٌٍّٕٛس
 -2حٓظ ٍٝ ٌٝٛحٌعمزش ٚحٓظ ٌٝٛـ ٍٝ ًٜ١حٌميّ ٚىِ٘ك
ٚكّٚ ٚكّخس ٚكٍذ
ِٕ -3عض حٌمٛحص حٌعَر١ش ِٓ ىهٛي حٌّٕ مش حٌّوٜٜش ٌفَٔٔخ
-4حٓظٌٛض حٔـٍظَح ٍ ٝحٌعَحق كظ ٝرؽيحى ػُ حٌّ ًٛٛرعي مي
٘ئش ِيٍّٚ

 -55ح ْ حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ٔيحل حٌـٙخى حٌّميّ
أ -رخٌٕٔزش الٔـٍظَح  -:حِٔ ـض ِٕش الٔٙخ وخٔض طلىُ حٌٕٙي
ٚؿٕٛد َٗق آٓ١خ ٚرّٙخ ٍُِٔ ْٛ١ٍِ 51
د -رخٌٕٔزش ٌٍٍّّٔ-: ٓ١
ً
 -1حػخٍ ـ ٝحٌزيح٠ش كّخٓخ ً وزَ١ح ر ٓ١حٌٍّّٔٓ١
ٓ -2خى رعي ًٌه حٌلٌٍ ر ٓ١حٌِ ّخل حٌعَد
 -3ا َٙط١خٍ ٠ي  ٛحٌ ٝحٌظَ٠غ ـ ٝطؤ١٠ي حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ٌـ .....
أ -وخٔض حالُِش ر ٓ١حٌعَد ٚحالطَحن ال طِحي لخثّش
د٠ ٌُ -ئى حٌّئطَّ حٌعَر ٝحالٚي ٚال حٌظٔ٠ٛش حٌظَو١ش حٌٝ
ٔظخثؾ َِ١ٟش ٌٍعَد
ؽٍ -ؼزش حٌعَد ـ ٝحالطٜخي رىً حالَ١حؾ ٌّعَـش ِٛلفٙخ ِٓ
ِ خٌذ حٌعَد
 -56حطفخل١ش ٓخ٠ىْ – ر١ى1316 ٛ
ِٕ -1عض حٌمٛحص حٌعَر١ش ِٓ ىهٛي رَٚ١ص
ّٓ -2لض حٔـٍظَح ٌفَٔٔخ رخِٔحي لٛحطٙخ ـ ٝرَٚ١ص ٚحِٔحي
حٌعٍُ حٌعَر ٝحٌَّـٛع .
ٚ -3حؿش حٌَ٘٠ؿ كٔٚ ٛ٘ ٓ١حرٕخثٗ ِٛلفخ ً ٍٛزخ ً ـِ ٝئطَّ حٌٍٜق
 -4يٌض حالطفخل١ش ـِ ٝئطَّ ٓخْ ٍ ّٛ٠ـٟٛع حٌعَحق
ٚـٍٔ  ٓ١طلض حالٔظيحد حالٔـٍ٠ٍٛٓٚ ِٜ١خ ٌٚزٕخْ طلض
حالٔظيحد حٌفَٔٔٝ
 -51حٌؼٍٛس حٌٔ٠ٍٛش حٌىزَ1325 ٜ
 -1حلظٕعض ـَٔٔخ رٍَٚ٠س طؽ١ٓ َ١١خٓظٙخ
 -2حطفمض ـَٔٔخ ٠ٍٛٓٚخ ٍ ٝل١خَ ؿّع١ش طؤٓ١ٔ١ش ٘ ٝحٌظٝ
ح ٍٕض حٌـّ٠ٍٛٙش
ٚ -3لعض حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش حٌٔ٠ٍٛش ٍَ١ ٝـٔ ٝم ٞ١طـخس
حٌفَٔٔ ٓ١١ك١غ -:
أ -ح َٛحٌٔ ٍٝ ْٛ٠ٍٛحلخِش ىٌٚش ِٔظمٍش ٌٙخ ىٓظٚ ٍٛرٌَّخْ

د -ح َٛحٌفَٔٔ ْٛ١حْ طى ٌُٙ ْٛحٌ١ي حٌعٍ١خ ـ ٝحٌز ى
َ ١ٓ -52س حالٍٓٛد حٌ خثف ٍٝ ٝحٌلىُ ٚحالىحٍس ـٌ ٝزٕخْ
 -1حٓظَّ حٌّٔ١ل ْٛ١حٌّٛحٍٔش ٚحٌٕٔٗ ٚحٌ٘١عش حٌٍّّْٔٛ
 -2حـظمي ٌزٕخْ ِف َٛٙحٌيٌٚش حٌّظـخٔٔش .
 -53مي ِعخ٘يس  1336ر٠ٍٛٓ ٓ١خ ٚـَٔٔخ
ٟٚ -1عض حِىخٔ١خص ٓ٠ٍٛخ ـ ٝهيِش ـَٔٔخ
 -2ح ظِِض ـَٔٔخ طٛل١ع ِعخ٘يس ِّخػٍش ِع ٌزٕخْ
ٍ -3ـ٠ض كىِٛش ـَٔٔخ حٌّعخ٘يطٚ ٓ١كىّض ٓ٠ٍٛخ ٌٚزٕخْ
رخالٔظيحد
 ً -4حٌيٓظٚ ٍٛحٓظزي حٌفَٔٔ ْٛ١رلىُ حٌز ى
 -5ـ ًٜحٌفَِٔٔ ْٛ١يٕ٠ش حالٓىٕئٍٚش ٚحٓظٌٛض ٍٙ١خ طَو١خ 1333

١ٓ -61خٓش حالٔظيحد حٌفَٔٔ ٝـ٠ٍٛٓ ٝخ ٌٚزٕخْ
ّ -1ي حٌفَٔٔ ْٛ١حٌ ٝحلظ خع (ٓ ًٙحٌزمخع ١ٛٚيح ٚرَٚ١ص
َ١ٚحرٍْ ّٟٙٚخ
حٌٌ ٝزٕخْ ٌ١شٌ َٙزٕخْ حٌىزَ١
 -2لخَ حٌفَٔٔ ْٛ١رظِّ٠ك ٓ٠ٍٛخ حٌ ٝى ٠ٚص ٛؽَ١س ًٌٙٔ١
حٌَٔ ١س ٍٙ١خ
 َ ١ٓ -3حٌفَٔٔ ٍٝ ْٛ١حلظٜخى٠خص حٌز ى ـَر ٛح حٌعٍّش
حٌٔ٠ٍٛش رخٌفَٔٔ١ش
ٗ -4ؽً حٌّٛاف ْٛحٌفَٔٔ ْٛ١حٌّٕخٛذ حٌعٍ١خ ـ ٝحٌز ى
 -61ػٍٛس حٌعَ٘ 1321 ٓ٠ـ ٝحٌعَحق
 -1طَحؿعض حٔـٍظَح ٓ ٓ١خٓظٙخ ٗٚىٍض كىِٛش رَثخٓش
زيحٌَكّٓ حٌـٝٔ ١
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ِٙ -2يص حٌٔز ً١الٕٓخى َٕ حٌعَحق حٌ ٝـ ًٜ١رٓ حٌَ٘٠ؿ
كٔٚ ٓ١طّض حٌز١عش ٌٗ رب٠عخُ ِٓ حالٔـٍِ١
 -3اٍض حٌ١ي حٌعٍ١خ ـ ٝحٌز ى ٌ ٔـٍٚ ِ١طّٔىض حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش
رخالٓظم ي
 -62حٌلَد حٌعخٌّ١ش حٌؼخٔ١ش ٍ ٝحكٛحي حٌعَحق
 -1كخٌٚض حٔـٍظَح حْ طم ٜٛلٛحطٙخ ـ ٝحٌعَحق
 -2ح ظَٟض كىِٛش كىّض ٍّٓ١خْ ٚطلّْ حٌ٠زخ ١حٌعَحلٓ١١
ٍ ٝلظخي
حالٔـٍ ِ١ال ظمخىُ٘ حْ حٌّخٔ١خ ٓظٙذ ٌٕـيطٚ ُٙحْ حٔـٍظَح
ٓظؤَ حٌلَد رّٕ١خ حالِ َ١زيحالٌش  ٍٜٛٔٚحٌٔع١ي وخٔخ
٠عظميحْ ؼًٌ َ١ه .
 -3طلَوض لٛحص ِٓ حٌزَٜس ٚحالٍىْ ِِ٘ٚض حٌؼٛحٍ ـِ ٝخ٠ش
.َ 1341

ِ -63عخ٘يس  1331ـ ٝحٌعَحق
 -1كيٚع حَ ٟحرخص ـ ٝحٌعَحق
ٚ -2لٛع حٔم د ٔىَ ٜرم١خىس رىَ ٛيلٝ
ٔ -3ـلض حٔـٍظَح ـ ٝحٌم٠خل ٍٚ ٗ١حٓظَّص حٌلَوش حٌٗ١ٕ١ٛ
ٌٚىٕٙخ رز٢ل
ِ -13ئطَّ وخِذ ى٠ف١ي  1312؟؟
حٓفَ ٓ ٟٚع ح١خٍ ٌٍٔ َ ط-: ّٓ٠
-1حالٔٔلخد حٌىخًِ ِٓ ٕٓ١خل
 -2ط ز١ع حٌع لخص رٚ َِٜ ٓ١حَٓحثً١
 -3طلم١ك حٌلمٛق حٌَّ٘ ٚش ٌٍفٍٔ ٠َ١ ٓ ٓ١١ٕ١ك :
أ -حٗظَحن ِّؼٍ ٝحالٍىْ ِّٚؼٍ ٝـٍٔ  ٓ١ـ ٝطلي٠ي ِٔظمزً
حٌ٠فش حٌؽَر١ش  ٚؼِس
دٔ٠ -زك ًٌه حٔٙخل حٌلىُ حٌعٔىَ ٜحالَٓحثٚ ٍٝ١حلخِش حٌلىُ
حٌٌحط ٝحٌىخًِ
 -14طعَ ٝحَٓحثٌٍّ ً١فخؿؤس ـ ٝكَد حوظٛرَ ؟؟
 -1حٌّفخؿؤس حالٓظَحط١ـ١ش حـميط ُٙػمظ ُٙـ ٝؿٚ ُٙ٘١ؿٙخُ
ِوخرَحطُٙ
 -2حٌّفخؿؤس حٌظىظ١ى١ش حـميص حٌمٛحص حالَٓحث١ٍ١ش ـٕ١ٓ ٝخل
ٚحٌـٛالْ طٛحُٔٙخ
ٚحؿزَطٙخ ٍ ٝحالٔٔلخد ِٓ ِٛحلعٙخ حالِخِ١ش
 -3ح١ٛذ حٌعخٌُ ري٘٘ش ِٓ ليٍس ِ٠ٍٛٓٚ َٜخ ٍ ٝهيحع
حٌّوخرَحص حالَٓحث١ٍ١ش
ٚحالَِ٠ى١ش ٍؼُ ِخٌيٓٚ ِٓ ُٙ٠خثً حٓظ ع كي٠ؼش
ِ -15زيأ حٌل٘ي ـ ٝكَد حوظٛرَ  1313؟؟
 -1حىٌٕ ٜـخف حٌَ٠رش حٌـ٠ٛش حٌظ ٝحىص حٌ-: ٝ
أ -ـمي حٌعي ٚطٛحُٔش دَِ ًٗ -حوِ حال خلش ٚحٌَٔ ١س
حٌـ٠ٛش ٌٍعيٚ
رلَ٠ش
ٌٍعًّ
حٌّ٠َٜش
خثَحص
ٌٍ
حٌفَٛش
خكش
ؽ -حط
ُ
 -2كمك حٌظعخِ ْٚع ٓٚخثً حٌيـخع حٌـ ٜٛطؤِٚ ٓ١كّخ٠ش
حٌمٛحص ٚحال٘يحؾ حٌل٠ٛ١ش
 -3طفٛق حٌ ١خٍ ٓ٠حٌّ ٍٝ ٓ١٠َٜحٌّعيالص حٌم١خٓ١ش حٌعخٌّ١ش
رٔزذ ػمظ ُٙـٝ
حٔفٍٔٚٚ ُٙك ُٙحٌّعٕ٠ٛش حٌعخٌ١ش
 -4ػزض حٔش ٌٍ ٍَِ٠يٚي حٌٕخِ١ش حْ ٠ىٌ ْٛيٙ٠خ ِوِ ْٚوخـِٓ ٝ
حٌٔ ف كظ ٝال طظلىُ حٌيٚي حٌىزَ ٜـ ٝلَحٍ ِٛحٍٛش حٌمظخي

ِ -16عخ٘يس حٌٔ َ رٚ َِٜ ٓ١حَٓحث 1313 ً١؟؟
 -1كَ ٙحٌـخٔزخْ ٍ ٝطٕف ٜٙٛٔ ٌ١حٌّعخ٘يس
 -2طُ ؿ ل حَٓحث ً١حٌىخًِ ٓ ٕٓ١خل ـ25 ٝ
حرَ1322 ً٠
 -3حٔظ ٝٙحٌو ؾ ٍِ ٝخص حٌليٚى رلىُ ٘١جش
حٌظلى ُ١حٌي١ٌٚش خَ  1323رؤكم١ش ِ َٜـ٢٠َٗ ٝ
١خرخ ٔٚمخ ١حٌليٚى حالهَ ٚ ٜخىص ِ َٜحٌٝ
كيٚى٘خ حٌٔخرمش
 -11ليٍس حٌيـخع حٌـ ٜٛحٌّ َٜٜـ ٝحٌلي ِٓ حٌظفٛق
حٌـ ٜٛحالَٓحثٍٝ١
& رفٗ ً٠زىش حٌٜٛحٍ٠ن حٌّ٠َٜش حٍ – ٝؿٓ – ٛخَ حىص
حٌ-: ٝ
 -1ـِ حٌ خثَحص حالَٓحث١ٍ١ش ٓ طيِ َ١حٌىزخٍ ٜـَٗ ٝق حٌمٕخس
 -2طُ طؤِٛٛٚ ٓ١ي حٌمٛحص ٚحالِيحىحص حٌَٗ ٝق حٌمٕخس
-3حؿزَص حٌيٚحثَ حٌعٔىَ٠ش حٌؽَر١ش ٍ ٝح خىس حٌٕشَ ـٝ
حٔشّش ىـخ ٙخ حٌـٜٛ
 -12حٌؼؽَس حٌظ ٝحكيػظٙخ حَٓحث ً١ـ ٝكَد حوظٛرَ 1313
 -1ىـعض حَٓحث ً١لٛحص وزَ١س ِٓ حٌؼؽَس ؼَد
حٌمٕخس
٘ -2خؿّض حَٓحثِٛ ً١حلع حٌيـخع حٌـٌ ٜٛظعّخ
رلَ٠ش
لٛحطٙخ حٌـ٠ٛش ُ
 -3كخٌٚض حَٓحث ً١حالٓظ ١ل ٍ٘ ٝيؾ
حٓظَحط١ـ ٝـ ٝؼَد حٌمٕخس  ٛ٘ٚحالّٓخ ١ٍ١ش
لزً ٚلؿ ح ١ق حٌٕخٍ
٘ -4خؿّظٙخ حٌمٛحص حٌّ٠َٜش ٚوزيطٙخ هٔخثَ
وزَ١س ـؤٚلفض حٌٙـَٛ
 -13حٌَ٠رش حٌـ٠ٛش ـ ٝكَد حوظٛرَ 1313
 -2طيَِِ َ١وِ
 -1كممض ح٘يحـٙخ رٕٔزش % 31
حٌم١خىس حٌَثٌٍ ٝٔ١عيٚ
َِ ًٗ -3حوِ حال خلش حٌـ٠ٛش ٌٍعيٚ
رلَ٠ش
 -4حطخكش حٌفَٛش ٌٍ خثَحص حٌّ٠َٜش ٌٍعًّ ُ
 -21حٌظّ١ٙي حٌَٕ١حٔ ٝـ ٝكَد حوظٛرَ 1313
 -1طلم١ك هٔخثَ وزَ١س رخٌعيٚ
 -2حؿزخٍ لٛحص حٌعي ٍٝ ٚحالكظّخل رخٌّ ؿت
 -3طٔ ً١ٙز ٍٛحٌمٛحص حٌّ٠َٜش ٌٍمٕخس ٚكٜخٍ
ه ٢رخٌٍ١ؿ
 -21حٌعيٚحْ حٌ َِٜ ٍٝ ٝٔٛ١ٜٙـ1361 ٛ١ٔٛ٠ 5 ٝ
 -1حٓظٌٛض حَٓحثٕ١ٓ ( ٍٝ ً١خل ـ– َِٜ ٝ
حٌـٛالْ ـ٠ٍٛٓ ٝخ – حٌ٠فش حٌؽَر١ش ـ ٝحالٍىْ –
ل خع ؼِس ٚحٌميّ حٌعَر١ش ٚوً ـٍٔ ٓ١
 -2حىٍوض حٌيٚي حٌعَر١ش ه ٍٛس حَٓحث ً١ـعميص
ِئطَّ لّش َر ٝـ ٝحٌوَٚ َٛ١لٍَص ى ُ ىٚي
حٌّٛحؿٙش (ِ٠ٍٛٓ – َٜخ – حالٍىْ
 -3حٛيٍ ِـٍْ حالِٓ لَحٍس ٍلُ ٍٚ 242ـ٠ظش
حَٓحث ً١ـمخِض ِ َٜرلَد حالٓظِٕحؾ ػُ كَد
حوظٛرَ 1313
 -22حٍٓخي حٔـٍظَح ٌـٕش ر 1335 ً١؟؟
 -حٛيٍص حٚي َِ٘ٚع ٌظمٔ ُ١ـٍٔ  ٓ١حٌ ٝىٌٚش َر١ش ٚحهَٛٙ٠ ٜى٠ش
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 ٚحـك حٌٛٙ١ى ٍ ٝلَحٍ حٌظمٔ ٍٝ ُ١ح ظزخٍ حُٔٙٓ١ع  ُٙ١ـَٛش حٌعًّ رلَ٠ش ٍ ٝحٍ ٝطخرعش ٌُٙ
طىٛٔ ْٛحس ٌيٌٚش حَٓحثً١
 ٍـ ٞحٌعَد لَحٍ حٌظمٔ ٍٝ ُ١ح ظزخٍ حْ حٜحلظ خع ال ٜرمعش ِٓ ـٍٔ ٠ ٓ١عظزَ يٚحْ ٍٝ
ٗعذ ٠ع ٍٝ ٖ١حٍٟش
 حـِ ض ـىَس حٌظمٔ ُ١حٌعَد ـعخىٚح ٌٍؼٍٛسحٌٍّٔلش
ِ -23ئطَّ حٌّخثيس حٌّٔظيَ٠س  1333؟؟
& ـً٘ حٌّـظّع ْٛـ ٝحٌظ ًٛٛحٌ ٝحطفخق
& حٛيٍص حٔـٍظَح حٌىظخد حالر-: ٍٝ ٚٔٚ 1333 ٞ١
 -1حٌظّٔه رٕ ٚط٠َٜق رٍف -2 ٍٛطلي٠ي يى حٌّٙخؿَٓ٠
 -3طٔ ً١ٙحٌـَس حٌٛٙ١ى٠ش ِٕ -4ع حٌٙـَس ؼَ١
حٌَّ٘ ٚش
 -5حلخِش كىُ ًحط٘٠ ٝخٍن ـ١ش حٌعَد ٚحٌٛٙ١ى طّ١ٙيحً ٌم١خَ
ىٌٚش ـٍٔ ٓ١
 -6حٕٓخى حٌٛاخثؿ حٌَث١ٔ١ش ـ ٝـٍٔ  ٍٝ ٓ١حٓخّ ٔٔزش
يى حٌٔىخْ
ٟٚ -1ع لٛ١ى ٍ ٝحٔظمخي حالٍح ِٓ ٟٝحٌعَد حٌ ٝحٌٛٙ١ى
 -24حٌعيٚحْ حٌؼ ػ 1356 َِٜ ٍٝ ٝ؟؟
 -1ـً٘ حٌعيٚحْ ٍَِٜ ٝ
ٓ -2لزض حٌيٚي حٌّعظي٠ش لٛحطٙخ
ٚ -3حـمض ِ ٍٝ َٜلَحٍ حالُِ حٌّظليس رٛؿٛى لٛحص
ٛ١حٍة ى١ٌٚش رٕٙ١خ ٚر ٓ١حَٓحثٚ ً١ـ ِٕ ٝمش ََٗ حٌ٘١ن ٍٝ
هٍ١ؾ حٌعمزش

 -4طّىٕض حَٓحث ِٓ ً١حٌّ كش ـ ٝهٍ١ؾ حٌعمزش
 -25ط٠َٜق رٍف ٍٛـٛٔ ٝـّزَ  1311؟؟
 ٚٔ -1حٌظ٠َٜق ٍ ٝحٔ٘خل  ٓ١ٚلٛٙ١ٌٍ ِٝٛى
ـ ٝـٍٔ  ْ١ٌٚ ٓ١وً ـٍٔ ٓ ٓ١ظٜزق
حٌ ٓ١ٛحٌمٛٙ١ٌٍ ِٝٛى
 -2حؼفً حٌظ٠َٜق ٚؿٛى َد ـٍٔ ٓ١
ٚح ظزَُ٘ ١خثفش ؼٛٙ٠ َ١ى٠ش ٌ٘ٚح ٠يي ٍٝ
حْ رَ ٠خٔ١خ طٕ ٜٛحٌم٠خل ٍَٚ ٝرش
ـٍٔ ٍ ٓ١ؼُ حْ يى حٌعَد وخْ ِٓ %32
حٌٔىخْ ٚحٌٛٙ١ى  ِٓ % 2حٌٔىخْ
 -3حْ رَ ٠خٔ١خ ِٕلض حلٍّ١خً ال طٍّىش حٌ١ ٝخثفش
ال طٔظلمش
 -26ح ْ ح٠يْ ـ ٝـزَح 1343 َ٠؟؟
 -1حٓظـخرض ٌِٕ َٜيحل ح٠يْ
 -2حهٌص ِ ٍٝ َٜخطمٙخ ى ٛس حٌلىِٛخص حٌعَر١ش الؿَحل
حٌّزخكؼخص ٚحٌّ٘خٍٚحص
 -3ح ٍٓ ِ ٜف ٝحٌٕلخّ حْ ِٓ َٜظزيأ حٌٔعٌٍٛ ٝكيس
 -4ريأص حٌّزخكؼخص ر ِٜ ٓ١ف ٝحٌٕلخّ ٍٚإٓخل حٌلىِٛخص
حٌعَر١ش اللخِش حٌٛكيس
حٌىظخد حالر ٞ١حٌؼخٔ-: َ1331 ٟ
٠ ٌُ -1لُٔ حٌىظخد حألر ٞ١حٌم٠خ٠خ حٌظ ٟأػخٍ٘خ .
ٛ -2عٛرش طٕفِ ٌ١خ ؿخل ـ ٗ١اال رمَحٍحص ِٓ حٌلىِٛش حٌزَ ٠خٔ١ش .
 -3ح ظزَ حٌٛٙ١ى ِخ ؿخل ـ ٟحٌىظخد حألر ٞ١طوٍ١خ ٓ ِخ أ ٍٕظٗ
رَ ٠خٔ١خ ـ ٟط٠َٜق رٍف. ٍٛ
ٟ -4ؽ ٢حٌٛٙ١ى ٍ ٟرَ ٠خٔ١خ كظ ٝأٛيٍص رَ ٠خٔ١خ ر١خٔخ أٌؽض ـٗ١
حٌٕمخ ١حٌظ ٟح ظَٙ١ٍ ٝخ حٌٛٙ١ى .

ا ْ) َّ ٍّٓ١خْ ( ـ ٝر١خْ ِٔخل  11ـزَحَ 2111 ) َ٠
(،طٕلِ ٝزخٍن ٓ حٌلىُ ؟
 -7شمر الشمب باالرتٌاو وبؤن حقق اهداف الثورة أال وهى
رحٌل مبارك ن الحلم
-2أ كن المجكس األ كى لكقوات الم كحي بربا ي المشٌر
محمد زنزاوي أن ٌحمى الثورة وأن ممها ال تلمال
االهداف
 -3بادر بحل مجك ً الشمب والشورى الى 73البراٌر2177
حٔظوخرخص ِـٍٔ ٟحٌ٘عذ ٚحٌ٘ ٍٜٛرخٌٕٔزش حٌظ١خٍ حالٓ ِٟ
أػٕخل ٕ٠ 25خ َ2111 َ٠؟
 -7الاي حيب الحرٌي والمدالي بؤغكبٌ مكحوظي. -
 -2رأس لل من المجك ٌن أ ضاء من حيب الحرٌي والمدالي .
-3الترشح لشغل منصب ربٌس الجمهورٌي-
أٚي حٔظوخرخص ٍثخٓ١ش ـ َِٜ ٝرعي ػٍٛس ٕ٠ 25خَ 2111 َ٠؟
 -7تم التح باب الترشح لشغل منصب ربٌس الجمهورٌي و تقدم
دد لبٌر من األشخاص لشغل المنصب من تٌارات ٌا ٌي-
وأاللار وتوجهات مختكفي بك) ددهم  73مرشحا،
 -2انتهت الجولي االولى من االنتخابات باإل ادة بٌن اثنٌن
حصل كى أ كى األصوات وهما محمد مر ى وأحمد شفٌق-
 -3انتخابات اال ادة انتهت بفوي محمد مر ى بن بي% 57 -
من إجمالً االصوات.
طِ ٌٟٛلّي َِٓ ٟكىُ ِ َٜ؟
-7مارس الحيب الحالم ال كزي بنفس اال كوب الذى لانت
تمارس ب الحلومات ال ابقي كزاتها آال وهو حماٌي المصالح
التً تمبر نها بمختكف الو ابل القانونٌي واال تثنابٌي
-2انفراد الربٌس محمد مر ً بالحلم واصدر ا لنا د تورٌا
) 27نوالمبر  2172م (ٌميي من صلحٌات الربٌس
-3الممل كً وضع ناصر حيب الحرٌي والمدالي الً لل
هٌبات وادارات الدولي بما الٌها قٌادات الحلم المحكً-
الً القري والمدن
 -4وء ادار شبون البلد بصفي امي و االقتصاد بصفي
خاصي
 -5ارتفاع دٌون مصر الخارجٌي ويٌادة ممدل التضخم وارتفاع
اال مار

ِٛلؿ حٌمٛحص حٌٍّٔلش ِٓ ػٍٛس َ 2113 ٗ١ٔٛ٠ 31
بدأ انصار جما االخوان الم كمٌن ٌتجممون الً مٌدان
م جد رابم المدوٌي الً مدٌن نصر و الً مٌدان النهضي امام
جامم القاهرة ابتداء من ٌوم ٌ 24ونٌ 2173م
حٔظٙخل كىُ حالهٛحْ حٌٍّّٔ ٓ١؟
-7صدر د تور جدٌد الً ٌناٌر  2174 -م بمد اال تفتاء كٌ
ٌومً ٌ 75-74ناٌر.
 -2وبناء كٌ جرت انتخابات الربا ي كً مدي ثلثي اٌام من
ٌ 24-26ناٌر ماٌو2174م بٌن مرشحٌن اثنٌن القز وهما
المشٌر بد الفتاو ال ٌ ً بمد ان قدم ا تقالت من ويار
الدالاع  ,وال ٌد حمدٌن صباحً احد النشزاء ال ٌا ٌٌن .
 -3ا كن بمدها الوي بد الفتاو ال ٌ ً بالربا ي وبدأت مصر
صفحي جدٌدة الً التارٌخ الحدٌث ووضمت كى زرٌق
الدٌمقرازٌي وتغكٌب مصالح الشمب وتحقٌق التقدم والنماء
والرالاهٌي
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ٟٚق ِخ ٠ؤط: ٟ
ِخ حٌٔ١خٓش حٌظ ٟحطزعٙخ ٔخرٌٍ ْٛ١ظ١١ٛي حكظ ٌٗ ِ َٜخَ  َ1132؟؟

 ِـخٍِش حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش رميٍ حٌّٔظ خع . ِلخٌٚش ؤذ ػمش حٌّ٠َ١ ٓ ٓ١٠َٜك .. حٔٗ حـ ُٙحٌّ ٓ١٠َٜحٔٗ ؿخل ٌٍم٠خل ٍ ٟحٌّّخٌ١ه حٌٌٓ٠٠شٍّ ْٛأً٘ ِٕٙ٠ٚ َٜز ْٛػَٚحطٙخ .
حٔٗ ٠َ٠ي أ٘خل كىِٛش ٠ى ْٛحٌلىُ ـٙ١خ ٌٍّ. ٓ١٠َٜحٔٗ أًٍٓ ٍِٕ٘ٛح  ٍٟ ٗ ُٚٚحٌّ ٓ١٠َٜلزً ٛٛٚي حٌلٍّشاٌٛٗ ٟح١ت حإلٓىٕيٍ٠ش ٚأ ٍٓ ـِ ٗ١زخىة ٘خِش ٘.. ٟ
أْ ٘يـٗ طوٍ ِٓ َِٜ ٚ١كىُ حٌّّخٌ١ه حٌشخٌّ. ٓ١حٔٗ ٠لظََ حٌي ٓ٠حإلٓ ِ. ٟأْ حٌـّ١ع ِظٔخ ْٚٚأِخَ هللا ٚال ٛ٠ؿي ـَق ر ٓ١حٌٕخّ االرخٌعمً ٚحٌف٠خثً.
طٙي٠ي حٌمَ ٜحٌظٓ ٟظمخ َٚحٌفَٔٔ ٓ١١رخٌمظً ٚحٌلَق . -1حٔـخُحص حٌّـّع حٌعٍّ ٝـَِٜ ٝ
 -1حلخِش ِ زعش َر١ش ٚحهَ ٜـَٔٔ١ش
 -2حٔ٘خل ؿَ٠يس ٓ١خٓ١ش(حٌـٛحثذ حٌّ٠َٜش
ٚحلظٜخى٠ش(حٌعَ٘٠ش حٌّ٠َٜش
 -2ـىَ ِ ٕٛ١ـ ٝحٔ٘خل ؿَ٠يس حٌظٕز١ش رخٌٍؽش حٌعَر١ش
 -2وخٔض حٌلٍّش ٛيِش ك٠خٍ٠ش :
أ -حٌّـّع حٌعٍّ : ٝوخْ ٔخـٌس حِٕٙ ً١خ حٌِّ ٍٝ ْٛ٠َٜخ
٠ي ٍٚـ ٝحٍٚٚرخ
د -ـىَس حٌيٚحٔ : ٓ٠ٚٚزٙض حٌّ ٓ١٠َٜحٌٚ ٝؿٛى حٗىخي
حهَ ِٓ ٜحٌلىُ ؼ َ١حٌلىُ حٌّ ٍك حٌفَىٜ
ؽ -ك١خس حٌفَٔٔ ٓ١١حالؿظّخ ١ش ٔ :زٙض حٌّ ٓ١٠َٜحٌٚ ٝؿٛى
حٗىخي حهَ ِٓ ٜحٌل١خس طوظٍؿ ٓ ك١خُ٘ ـزيلٚح ٠مٍيٙٔٚخ
 -3لخَ ٍّخل حٌلٍّش رخال ّخي ح٢ط١ش -:
أ -ىٍحٓش ط ً١ٛٛحٌزلَ حالكَّ ٚحٌّظٚ ٢ٓٛـٍ٘ٛح ٌو ؤ ـ ٝحٌلٔخرخص

د -حٌعؼ ٍٝ ٍٛكـَ ٍٗ١ي ٚكً ٍِ ُٛحٌٍؽش حٌّ٠َٜش حٌميّ٠ش

ؽٟٚ -ع وظخد ٛٚؿ َِٜ
 -4حْٓ َِ٘ٚع ِ ٕٛ١حٌعش 1211 ُ١؟؟
 -1حٌّٔخٚحس ر ٓ١حٌّ ٓ١٠َٜـ ٝىـع حٌَ٠حثذ
 -2كَِخْ حٌٍّظِِِّ ِٓ ٓ١خٍٓش ٗج ْٛحٌم٠خل ٚحالىحٍس
 -3حٌؽخل حٌَ٠حثذ حٌظ ٝحرظىَ٘خ حٌّّخٌ١ه ٚحٌٍّظِِٚ ٓ١ـَٝ
٠َٟزش ٚحكيس ٘٠َٟ ٝزش حالٍ ٝحٌٍِح ١ش ٚطمٍَ كٔذ
ِٔخكش ٚؿٛىس حالٍ ٝحٌٍِح ١ش
 -4طلَ َ٠حٌف ف ِٓ ؿّ١ع حٌمٛ١ى ( حٌّخٌ١ش ٚحٌم٠خث١ش
ٌٜ١زق ـِ ٝميٍٚس ٍُح ش حالٍِ ٝخ ٘٠خل
 -ؿٛٙى حٔـٍظَح ٟي حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش كظ ٝهَٚؿٙخ ِٓ ِ-:َٜ

 -1حؼَلض حالٓ ٛي حٌفَٔٔ ٝـ ٝحر ٝلٚ َ١كخَٛص ٗٛح١ت
ِ َٜحٌّ٘خٌ١ش
ٓ -2خ يص ح٘خٌ ٝىخ ِٓ حٌزلَ كظ ٝـٍ٘ض كٍّش ٔخرٍٍٝ ْٛ١
حٌ٘خَ

ٍّ -3ض ٍ ٝـً٘ حطفخل١ش حٌعَ ٖ٠ر ٓ١وٍ١زَ ٚحالطَحن -4
حٍٍٓض حٓ ٌٙٛخ حٌ ٝحر ٝلَ١ٚ َ١ى حٌفََِٜٔٔ ِٓ ٓ١١

حهظٍفض ٓ١خٓش ِلّي ٍ ٟـ ٟكىُ ِٓ ٓ َٜخرم ِٓ ٗ١حٌّّخٌ١ه

 طؤػَص ٓ١خٓش ِلّي ٍ ٟرخٌز١جش حالٍٚر١ش ـخ٘ظُ رخإل ٛكخصحاللظٜخى٠ش رـخٔذ حٌعٔىَ٠ش
 حِخ حٌّّخٌ١ه ـظؤػَٚح رخٌز١جش حٌَ٘ل١ش حٌعٔىَ٠ش ( حٌلَٚد طؤػَص ٓ١خٓش ِلّي ٍ ٟرخٌز١جش حٌظـخٍ٠ش حٌظ ٟخٕ ـٙ١خلزً حْ ٕ٠وَ ١ـ ٟحٌـ ٖ١حٌعؼّخٟٔ
 حالَِ حٌٌ ٞحػَ ـ ٟحٌىؼ ِٓ َ١لَحٍحطٗ ٚطٛؿٙخطٗ حٓخٌ١ذ ِلّي ٌٍ ٝظ  َ٠ٛحٌٍِح ش -: -1حٓظويحَ حٓخٌ١ذ ٍُح ١ش ؿي٠يس ٌِ٠خىس حالٔظخؽ ٚطمٍ ً١حٌـٙي
ـؤٓظميَ ِيٍرِ ٓ١خَ٘ٚ ٓ٠كيى حٌٛحؿزخص ٚحٌّٔج١ٌٛخص
 -2ح٘ظُ رخٌظعٍ ُ١حٌٍِح  ٟـؤٓظويَ هزَحل ٍُح ٚ ٓ١١حٔ٘ؤ
ِيٍٓش ٌٍٍِح ش
 -3طلَٔ١ ٓ١ق حٌَ ٜـ٘ك طَ ش حٌّلّٛى٠ش ٚحٔ٘ؤ حٌمٕخَ١
حٌو٠َ١ش
 -4حىهً ؼ ص ٍُح ١ش ؿي٠يس ِؼً حٌظٛص ٚحٌٍٕ١ش حٌٕٙي٠ش
 ٍٝ ًّ -5طلٍُٔ ٓ١ح ش حٌم ٓ ٌظٜيَ٠س ٌٍوخٍؽ
 حٓخٌ١ذ ِلّي ٌٍ ٝظ  َ٠ٛحٌٕٜخ ش -: -1حلخَ ِٜخٔع كى١ِٛش ٌظٛـ َ١حٌٕٜخ خص حٌّ ٍٛرش
 -2حٓظميَ هزَحل ِٓ حٌوخٍؽ ٌّوظٍؿ حٌٕٜخ خص
 -3حؿزَ ِ٘خ٠ن حٌلخٍحص ٍ ٝؿّع حٌٜز١ش ِٓ حٌ٘ٛحٍع ٌٍعًّ
ـِٜ ٝخٔع حٌلىِٛش ـؤٛزلض ِؼً ِيحٍّ ٕٛخ ١ش
 -4ه ٜٚرعؼخص ٌٍوخٍؽ ٌِٕ ـظَس ِزىَس
ٌيٍحٓش ـٕ ْٛحٌٕٜخ ش ٚٚطَؿّش حٌىظذ
حٌٕٜخ ١ش .
 حػَ ط ز١ك حالكظىخٍ ٍ ٝحٌظـخٍس -:أ -حٌظـخٍس حٌيحهٍ١ش -:
حكظىَ ِلّي ٍ ٝطٔ٠ٛك ؿّ١ع حٌلخ ٛص حٌٍِح ١ش رـّعٙخ
ـ ْٛٗ ٝرعي حْ ٠ظَن الٛلخرٙخ ِخ ٠ىفٌّ ُٙ١يس خَ ِٚخ ٌيُٙ٠
ِٓ ِٛحٗٝ
د -حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش-:
لخِض رٙخ حٌيٌٚش رخٌٓٛخثً ح٢ط١ش -:
 -1حٌز١ع ٌٍظـخٍ حالؿخٔذ ـ ٝحٌيحهً
 -2حٌز١ع ٌٍظـخٍ حالؿخٔذ ـ ٝحٌوخٍؽ ٓ ٠َ١ك ٚو ل ـٝ
حٌّٛحٔت حالٍٚٚر١ش
 -3حكظىخٍ طـخٍس حٌٛحٍىحص الْ ِلّي ٍ ٝوخْ  َٜ٠حْ حٌيٌٚش
حٌم٠ٛش ٘ ٝحٌظ ٝطِ٠ي ٛخىٍحطٙخ ٓ ٚحٍىحطٙخ
 حػَ حٌؽخل حالكظىخٍ ٍ ٝحٌٍِح ش -: -1حٛزق حٌف ف كَ ـٍُ ٝح ش ِخ ٘٠خل ٚرخالٍٓٛد حٌٌٜ
٠َ٠يٖ ـليع طؤهَ ٚؿّٛى ـ ٝحٓخٌ١ذ حٌٍِح ش
 -2حٌؽ١ض ٠َٟزش حٌيه١ٌٛش حٌظ ٝوخٔض طـّع رّميحٍ % 12
 -3حُىَ٘ص ٍُح ش حٌم ٓ حٌّٚ َٜٜحٍطفع ٓعَس رٔزذ كخؿش
حٔـٍظَح ٌش رعي طٛلؿ ٛخىٍحص حٌم ٓ حالَِ٠ى١ش رٔزذ حٌلَد
حالٍ٘١ش ـ ٝحَِ٠ىخ
 -4كخٚي حّٓخ  ً١طَل١ش حٓخٌ١ذ حٌٍِح ش رؤىهخي ِلخ ً١ٛؿي٠يس

 -5كيع ط١ٓٛع ـ ٝكمٛق حٌٍّى١ش ـؤٛزق ٌٍف ف حْ ٙ٠ذ
حالٍ ٝحٛ٠ ٚلفٙخ حٍٛ٠ ٚػٙخ
ٛ -6يٍ لخٔ ْٛحٌّمخرٍش
 -حػَ حٌؽخل حالكظىخٍ ٍ ٝحٌٕٜخ ش -:
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 -1لً حٔظخؽ ِٜخٔع حٌيٌٚش رعي حؼ ق ِعشّٙخ
 -2طيٍ٘ٛص حٌٕٜخ خص حٌ٠ؽَ١س ٚحـٍْ حٛلخرٙخ  ٌُٚطعي
لخىٍس ٍِٕ ٝخـٔش حالٔظخؽ حالؿٕز ٝحٌّٔظٍٛى
 -3حٔظع٘ض حٌٕٜخ خص حٌلَر١ش ـ ٝحٚحهَ  َٜزخّ ٚحٚحثً
ٓ َٜع١ي رٔزذ
حٗظَحن ِ َٜـ ٝكَد حٌمََ ر ٓ١حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ١ٍٓٚٚ ٝخ
رٕخ ًل ٍٍ١ ٝذ حٌٍٔ خْ
 -4حٔظع٘ض حٌلَر١ش ـٙ ٝي حّٓخ  ً١رٔزذ ُ٠خىس يى حٌـٖ١
ٍٚـع حٌمٛ١ى ٓ رٕخل حٌّعيحص حٌلَر١ش ٚرٕخل حٌّٜخٔع حٌـي٠يس
ٚطـي٠ي حٌميّ٠ش
 -5حٔظع٘ض حٌٕٜخ خص حٌظـ٠ِ١ٙش ٚحٌظل١ٍ٠ٛش
 حػَ حٌؽخل حالكظىخٍ ٍ ٝحٌظـخٍس -: ٌُ -1طظؤػَ حٌظـخٍس حٌيحهٍ١ش وؼَ١حً ٌٚىٓ ّٓق ٌٍّٕظـٓ١
حٌٍِح  ٓ١١رز١ع ِٕظـخط٠َ١ ٓ ُٙك حٌِّح٠يس ريالً ِٓ ٔشخَ
حٌ٘ٔٛش
ّٓ -2ق ٌٍظـخٍ حالؿخٔذ حْ ٠ظخؿَٚح ـ ٝحٌّٕظـخص حٌٍِح ١ش
ٚحٌٕٜخ ١ش رخٌيحهً ٚحٌوخٍؽ
 -3لخَ حٌظـخٍ حالؿخٔذ رظ٠ٍٛي ِخ طلظخؿش حٌٔٛق حٌّ٠َٜش
-4حُىَ٘ص ٓٚخثً حٌٕمً ٚحٌّٛح ٛص
حّ٘١ش لٕخس حٌٔ ْ٠ٛرخٌٕٔزش ٌيٚي حٌعخٌُ
 طٔ ً١ٙكَوش حٌظـخٍس رخٌٕٔزش ٌيٚي حٌعخٌُ ك١غ ٠عزَ حٌمٕخس ِٓ %2حٌ ِٓ %12 ٟطـخٍس حٌعخٌُ .
 حّ٘١ش ل ٜٞٛرخٌٕٔزش ٌٍّ كش حٌي١ٌٚش . طوظ َٜلٕخس حٌٔ٠َ١ ْ٠ٛك حٌزٛحهَ حٌّزلَس ِٓ ر ى حٌؽَد حٌٝر ى حٌَ٘ق ٚرخٌعىْ ألٔٙخ طـٕذ ٌٖ٘ حٌٔفٓ حٌيٍٚحْ كٛي حٌمخٍس
حالـَ٠م١ش ٓ ٠َ١ك ٍحّ حٌَؿخل حٌٜخٌق.
 الّ٠ىٓ ٌٍيٚي حٌظٌ ٟيٙ٠خ حٍطزخ١خص طـخٍ٠ش ٚكَوش حلظٜخى٠ش ٔ٘ شحالٓظؽٕخل ٓ ٌ٘ح حٌَّّ حٌٙخَ ٚحٌل. ٞٛ١
 ِٓ  ٍٟ َ ١ٔ٠لٕخس حٌٔ ْ٠ٛرخِىخٔٗ حٌَٔ ١س ٍٍِٛ ٟى ِخثٟٔٚم ش حٓظَحط١ـ١ش ٘خِش .
 رَُص حّ٘١ش حٌمٕخس ـ ٟطَو ِ١حٌيٚي حٌعشّ ٟـ ٟؿعٍٙخ ِلٍٛحٌَٜحع خٌّ١خ ـ ٟحٚلخص ِعٕ١ش .

 َٗ ١ٚحِظ١خُ كفَ لٕخس حٌٔ-: ْ٠ٛ -1طظٕخُي حٌلىِٛش حٌّ٠َٜش ٌٍَ٘وش ٓ حالٍح ٟٝحٌ ُِش

ٌلفَ حٌمٕخس ِع حال فخل ِٓ حٌَ٠حثذ
 -2حٌِحَ حٌلىِٛش حٌّ٠َٜش رلفَ طَ ش ط ًٛٛحٌّ١خٖ حٌعٌرش
ٌٍعخٍِ ٓ١رخٌَّ٘ٚع .
ٌٍَ٘ -3وش كك حٔظِحع حالٍح ٟٝحٌٍّّٛوش ٌألـَحى ٚحٌ ُِش
ٌٍَّ٘ٚع ِمخرً طعِ ٞ٠ٛخٌ ٝخىي
ٌٍَ٘ -4وش كك حٓظوَحؽ حٌّٛحى حٌوخَ ٌٍَّ٘ٚع ِٓ حٌّٕخؿُ
ٚحٌّلخؿَحٌلى١ِٛش ىَٟ ْٚحثذ .
 -5طميَ حٌلىِٛش حٌّ٠َٜش أٍرع أهّخّ حٌعّخي ِٓ حٌّٓ١٠َٜ
 -6طل ِٓ % 15 ٍٝ َِٜ ًٜأٍرخف حٌَ٘وش
 -6طل ِٓ % 44 ٍٝ َِٜ ًٜأٓ ُٙحٌَ٘وش ِٓ حؿً
طٔ٠ٛش حٌي. ْٛ٠

 ؿٛٙى ِلّي ٍ ٝـ ٝرٕخل حالٓ ٛي -: -1ريأ ا ٍٛٙحٌزلَ٠ش حٌّ٠َٜش خَ ٕ 1211يِخ حٍحى ِلّي
ٍ ٝحٍٓخي لٛحطش حٌٝ
حٌلـخُ اله٠خع حٌلَوش حٌ٘ٛخر١ش ٓ ٠َ١ك حٌزلَ حالكَّ
 -2حٔ٘ؤ طَٓخٔش ـ ٝرٛالق ػُ حالٓىٕيٍ٠ش ٌٕٜخ ش حٌٔفٓ
 -3حٔ٘ؤ ِٔظ٘ف ٝرلَِٚ ٜيٍٓش رلَ٠ش ٍ ٝا َٙحكيٜ
حٌٔفٓ
-4حٔ٘ؤ ِعٔىَ ٌظعٍ ُ١حٌزلخٍس حال ّخي حٌزلَ٠ش
 -5حًٍٓ رعؼخص ِٓ حٌ٠زخ ١الٍٚٚرخ الطّخَ
ٍ ٍٝ ُِٙٛا َٙحكي ٜحٌٔفٓ حالٍٚٚر١ش
 ؿٛٙى حّٓخ  ً١ـ ٝحٌـ-: ٖ١ -1حًٍٓ رعؼش كَر١ش ِٓ  ٛ٠ 15حٌ ٝـَٔٔخ ٌٕمً حٌوزَحص
 -2حك َ٠رعؼش ِٓ ـَٔٔخ ٌظٕش ُ١حٌّيحٍّ حٌلَر١ش
 -3ح خى حٌٕ٘خٌ ١ظَٓخٔش حالٓىٕيٍ٠ش
 -4ؿيى حٌّيٍٓش حٌزلَ٠ش ـ ٝحالٓىٕيٍ٠ش ٚحلخَ حهَ ٜرـخٔذ
حٌظَٓخٔش

 -5ح٘ظُ رظؼم١ؿ مٛي حٌعٔىَ ٓ١٠ـؤٔ٘ؤ ؿَ٠يس حٌعٔىَ٠ش
حٌّ٠َٜش حٍوخْ كَد حٌـٖ١
 -6حٔ٘ؤ َٗوش حٌعِ٠ِ٠ش ٌٍّ كش حٌظـخٍ٠ش
ٌظٕ٘ ٢١حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش
  ٍٛٛحٌظيهً حالؿٕز ٝـٗ ٝجَِٜ ْٛحٌيحهٍ١ش رلـش حٌزلغٓ و١ف١ش طٔي٠ي حٌي-: ْٛ٠
 -1رعؼش و١ؿ -: 1215
حٓظميِٙخ آّخ  ِٓ ً١رَ ٠خٔ١خ ٌٍّٔخ يس ـ ٝكً حألُِش
حٌّخٌ١ش ـؤٍٍٓض ـَٔٔخ هزَ١
رؤّٓٙخ ٘ ( ٛحٌّٔ ٛ١ـ١١ش ٌٍّٔخ يس ٚكظ ٝال طٕفَى
أـٍظَح رخألَِ ٚكي٘خ .
ٕٛ -2يٚق حٌيِ 2 ( -: ٓ٠خ1216 ٛ٠
حٔ٘ؤ رٕخل ٍ ٝحلظَحف ـَٔٔخ إلٍٟخل حٌيحثٕ. ٓ١
ِّٙ ش ٕٛيٚق حٌي ٓ٠؟؟
أ -هِحٔش ـَ ١ش طظٍُٔ ألٔخ ١حٌي ِٓ ْٛ٠حٌّٜخٌق
حٌلى١ِٛش ِزخَٗس ً
د -أٚي ٘١جش أٍٚٚر١ش ٍّٓ١ش أٔ٘ؤص رؽَ ٝحٌظيهً
حألؿٕز ٟألٔش طىِٕ ِٓ ْٛيٚر ٓ١أؿخٔذ طٍَٓ ُٙحٌيٚي حٌيحثٕش
٠ٚع ُٕٙ١حٌويٞٛ٠
 -3حٌّـٍْ حأل ٌٍٍّ ٝخٌ١ش ِ 11 ( -:خ1216 ٛ٠
حٔ٘ؤٖ آّخ ٚ ً١طىَ٘ ِٓ ْٛس أ ٠خل ٜٔف ِٓ ُٙحألؿخٔذ
 -4حٌَّحلزش حٌؼٕخث١ش ٛٔ 12 ( -:ـّزَ 1216
ٚطىٔٛض ِٓ َِحلز ٓ١أؿٕز ( ٓ١١أـٌٍ ِٞ١إلَ٠حىحص ٚـَٟٔٔ
ٌٍَّٜٚـخص
 ٌـٕش حٌظلم١ك حالٍٚٚر١ش ٕ٠ 21 ( -:خ1212 َ٠ِخ ٘ ٝأٓزخد ط٘ىٌ ً١ـٕش حٌظلم١ك حالٍٚٚر١ش ؟؟
أٓ -خٍص أكٛحي حٌلىِٛش حٌّخٌ١ش ِٓ ٓ١ت اٌ ٝأٓٛأ .
د -حطّٙض حٌَّحلزش حٌؼٕخث١ش آّخ  ً١رؤٔش ٠م ُ١حٌعمزخص أِخَ
حٔظشخَ ٗج ْٛحٌلىِٛش
ؽ -حلظَحف حٌَل١زٚ ٓ١أ ٠خل ٕٛيٚق حٌي ٓ٠ط٘ىٌ ً١ـٕش طلم١ك
ٌٍظلمك ِٓ حٌعـِ ـ ٝحإلَ٠حىحص ٚحٓزخرش .
طعّ ُ١حهظٜخٌ ٙـٕش حٌظلم١ك ِ 31( -:خٍّ 1212
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وخْ حٌٙيؾ ِٓ ٌـٕش حٌظلم١ك ٘ ٛحٌظلمك ِٓ حٌعـِ ـٝ
حإلَ٠حىحص ـمٌٚ ٢ىٓ آّخ ً١
ُّ حهظٜخٙٛخ ــعٍٙخ ٌإلَ٠حىحص ٚحٌَّٜٚـخص ـؤٛزق ٍٝ
حٌٍُٛحل ٚحٌّٛاف ٓ١أْ ٠ميِٛح ٌٍـٕش وً حٌز١خٔخص حٌّ ٍٛرش
ِٛ -16لؿ حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ِٓ حكظ ي ـَٔٔخ ط-:ْٔٛ
ٍّ -1ض ٍ ٝحٔمخً طَ١ٚ ْٔٛحرٍْ رؤٓظعخىس حٌلىُ حٌّزخَٗ
ٍّٙ١خ
ٔ -2ـق حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ ٝـَ١ ٝى حالَٓس حٌمٍَِ١ش ِٓ
َ١حرٍْ ٚكىّٙخ كىُ ِزخَٗ
 -3حًٍٓ حٌ ٝط ْٔٛل عش رلَ٠ش ٌٚىٓ ـَٔٔخ ح ظَٟض ِي ١ش
حْ ط ْٔٛىٌٚش ِٔظمٍش ٚال ٠لك ٌٍٍٔ خْ حٌظيهً ـٗ ٝجٙٔٛخ
ِ ِق ٚطيح ١خص حألُِش حاللظٜخى٠ش ـ َِٜ ٝرٔزذ حٌيْٛ٠
حٌظ ٝكَوض ِ٘خ َ حٌؽ٠ذ ٟي ٔشخَ حٌلىُ ؟؟
ٛٓ -1ل حألكٛحي حاللظٜخى٠ش ٚحٔ١ٙخٍ حٌويِخص رٔزذ
طو ٚ١ٜحوؼَ ِٓ ٜٔؿ ِٛحٍى ٌِٔ َٜيحى
حٌيٚ ْٛ٠كَِخْ حأل٘خٌ ِٓ ٝػَّس ٍُّٙ
 -2طٌَِ حٌّ ن رٔزذ اٌؽخل لخٔ ْٛحٌّمخرٍش ٚوخٔٛح لي
حٓظيحٔٛح ٌيـع ٓظش أِؼخي حٌ٠َ٠زش ٚحِظ ن حألٍٝ
 -3اكخٌش وؼ ِٓ َ١حٌ٠زخٌٍ ١ظمخ ي طٛـَ١حً ٌٍٕفمخص ىْٚ
طيرٚ َ١اخثؿ ِئ١ش ٌ ُٙـخّٔٛ٠ح ٌـ ٖ١حٌؽخٟزٓ١
ِٓ حأل٘خٌ. ٝ
 -12ى ٍٚحالِ َ١زيحٌمخىٍ حٌـِحثَ ٜـِ ٝمخِٚش حالكظ ي
حٌفَٔٔ-: ٝ
ٔ -1شُ حٌّمخِٚش ٌٙ ًّ ٚخ حىحٍس خّٛظٙخ رٔىَس
 -2مي ِعش حٌفَٔٔ ْٛ١حطفخل١ش ىٚ ً١٘١ِ ٜح ظَـٛح رش حَِ١حً
ٍٚ ٢ٓٚ ٝؼَد حٌـِحثَ
 -3كخٌٛٚح حٌٙـ١ٍ َٛش ٌٚىٕ ُٙـٍ٘ٛح ـعميٚح ِعٗ حطفخل١ش
حٌظفٕش ٌٚىٓ ٔم٘ٛ٠خ ٚحكظٍٛح لٕٔ ٕ١ش
-4وخْ ى ُ ٍٓ خْ َِحوٖ ِٓ حُ٘ ٛحًِ ّٛٛىٖ ـمٜفض
ـَٔٔخ ِيٕ٠ش ٕ١ـش ـظوٍٕ ٝش ٍٓ خْ َِحوٖ ـ٠عفض ِمخِٚش حالَِ١

 -5رف ً٠طفٛق حٌٔ ف حٌفَٔٔ ٝحٓظٍُٔ حالِٔٚ َ١فٌٍ٘ ٝخَ
١ٓ -13خٓش ـَٔٔخ ـ ٝحٌـِحثَ ٌٍم٠خل ٍ ٝحٌ٘و١ٜش
حٌـِحثَ٠ش -:
أ١ٓ -خٓش حالٓظؽ ي حاللظٜخىٍِٛ -: ٜىح ٌٍوِحٔش حٌفَٔٔ١ش
 -1حهّيٚح حٌؼٍٛحص ٚحٓظؽٍٛح حٌز ى
ٛ -2خىٍٚح حالٍح ِٓ ٟٝحٛلخرٙخ ِٕٚل٘ٛخ ٌٍفَٔٔٓ١١
 -3حٓظٌٛٛح ٍِٔ ٝخكش ِٓ حالٍحٌٍِ ٟٝح ش حٌىَ َٚالٔظخؽ حٌوٍّٛ
 -4حٓظؽٍٛح ِٕخؿُ حٌلي٠ي ٚحٌفٓٛفخص ٚحٌٕلخّ ٚحٌِٔه
 -5حٔ٘ؤٚح حٌّٜخٔع ِٚيٚح ه  ١ٛحٌٔىه حٌلي٠ي٠ش
د١ٓ -خٓش حالٓظ ١خْ ٚحٌؽِ ٚحٌؼمخـ-: ٝ
ٗ -1ـعٛح ٘ـَس حٌٛٙ١ى ٚحالٍٚرٌٍ ْٛ١ـِحثَ ِٕٚلُ٘ٛ
حالٍحٚ ٟٝحٌـٕٔ١ش حٌفَٔٔ١ش ط٘ـ١عخ ً ٌ ٍٝ ُٙحاللخِش
 -6خٍِٛح حٌٍّّٔ ْٛحٌـِحثَِ ْٛ٠عخٍِش ِٛح ٓ١ىٍؿش ػخٔ١ش

 -21ى ٍٚحٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ـ ٝحٌـِحثَ ر ٓ١حٌلَر ٓ١حٌعخٌّ١ظٓ١
 -1حالِ َ١هخٌي رٓ زيحٌمخىٍ حٌـِحثَ: ٜ
كخٚي حٓظؽ ي ِزخىة كك طمَ َ٠حٌٌٍَّ َ١ٜث ْ١حالَِ٠ىٝ
ٌٚ ٍْٛٔ٠ٚىٕش ـً٘
 -1ؿّخ ش ٍّخل حٌـِحثَ  -:طِ ّٙخ زيحٌلّ١ي رٓ رخىْ٠
ٚحٌ٘١ن ر٘ َ١حالرَح٘ٚ ُ١وخْ ٌٙخ حٌف ً٠ـ ٝحٌلفخا ٍٝ
حٌ٘و١ٜش حٌـِحثَ٠ش حٌعَر١ش حالٓ ِ١ش
 -3ؿّخ ش حالٔيِخؽ -:
طِ ّٙخ زخّ ـَكخص ٚرع ٞحٌّؼمفٚ ٓ١ى ٛح حٌ ٝحالٔيِخؽ
ِع ـَٔٔخ ٚوخٔض ـَٔٔخ طَ٠ي ًٌه ٌٚىٓ ى ْٚحْ ٠ىْٛ
ٌٍـِحثَ ٓ١٠كمٛق ِٔخ٠ٚش ٌلمٛق حٌفَٔٔٓ١١
 -4ؿّخ ش ٔـّش ّٗخي حـَ٠م١خ-:
طِ ّٙخ ِٜخٌ ٝحٌلخؽ  ٝ٘ٚط١خٍ طلٍَ٠ ٜي  ٛالٓظم ي
حٌـِحثَ
 -21حٓظم ي حٌـِحثَ -:
ٔ -1ـلض ِٚ َٜحٌز ى حٌعَر١ش ـ ٝحٓظٜيحٍ لَحٍ ِٓ حالُِ
حٌّظليس رلك حٌـِحثَ ـ ٝحالٓظم ي 1361
 -2ح٘ظِص حٌلىِٛش حٌفَٔٔ١ش حِخَ حالٔظٜخٍحص حٌيرٍِٛخٓ١ش
ٚحِخَ  ٛرش حٌّمخِٚش ـٔم ض حٌـّ٠ٍٛٙش حٌفَٔٔ١ش حٌَحرعش
 -3طٗ ٌٝٛخٍي ى٠ـٛي حٌلىُ ٟٚٚع حالَِ ر ٓ١ػ ع ه١خٍحص
أ -حالٔيِخؽ ـ ٝـَٔٔخ د -حالٓظم ي ِع حالطزخ ١رفَٔٔخ
ؽ -حالٓظم ي حٌظخَ
 -4حػخٍ َِ٘ٚع ى٠ـٛي حٌّٔظ ٓ١ٕ١ٛـ ٝحٌـِحثَ ٚحٌُٔٙ ُ٠
يى ِٓ حٌ٠زخ ١حٌفَٔٔ ٓ١١حٌّظ َـٗٚ ٓ١ىٍٛح ِٕشّش حٌـٖ١
حٌَٔ ٜحٌظ ٝحرخىص آالؾ ِٓ حٌٍّّٔ ٓ١ـ ٝحٌـِحثَ
ّٛ -2ي ى٠ـٛي ّٛٚي حٌـِحثَ ٚ ْٛ٠ميص حطفخل١ش ح٠ف١خْ
ٚ 1362حٓظمٍض حٌـِحثَ
ـ ٝط-: ْٔٛ

١ٓ -22خٓش حالىحٍس حٌعٍ١خ ( رخ٠خص
 -1وخٔض حالىحٍس حٌعٍ١خ ِظلّٔش ٌظلي٠غ حٌز ى رخٌظعخِ ْٚع حٌيٚي حٌىزَٜ
 -2حٛيٍ حٌزخِ ٜلّي ٙي حالِخْ طٔخ ٜٚرّمظ٠خس ؿّ١ع
حٌّٛح ْٕٛ١حِخَ حٌمخْٔٛ
 -3حٛيٍ حٌزخِ ٜلّي حٌٜخىق ىٓظٍٛحً ٚحلخَ ِ٘خٍ٠ع ٌٍٔىه
حٌلي٠ي٠ش ٚحٌزَق ٚحٌّٛحٔ٠ ٍٝ ٝي َٗوخص ـَٔٔ١ش ٚحٔـٍ٠ِ١ش

١ -4زمض ِعخ٘يس حالِظ١خُحص حالؿٕز١ش ـىخٔض وٍّخ كٍٜض ىٌٚش
ٍ ٝحِظ١خُ كٍٜض حٌيٚي حالهَٔ ٍٝ ٜفْ حالِظ١خُ
 -5كٍٜض حٌيٚي حٌؼ ع ٍ ٝكك حِظ ن حالٍحِّ ٟٝخ ىـع
ط١ٌّٜ ْٔٛيس حٌيْٛ٠
 -23حٓظم ي طْٔٛ
 -1رعي ِّ٘٠ش ـَٔٔخ ـ ٝريح٠ش حٌلَد حٌعخٌّ١ش حٌؼخٔ١ش حٛزلض
ٟع١فش ـِٛ ٝحؿٙش حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش
 -2ط ٍٛٙحٌفَٔٔٚ ْٛ١حٌمٛح حٌمزِ ٍٝ ٞـّ ٛش ِٓ حٌِ ّخل
حٌظ ْٛ١ٔٔٛحٌّـظّعْٛ
ـِ ٝئطَّ  ٕٝ١ٚخَ  1346ـٛحؿٙض ـَٔٔخ ٟـش خٌّ١ش

 -3طُ َ ٝل١٠ش ط ٍٝ ْٔٛحالُِ حٌّظليس خَ 1352
 -4حَ ٟص ـَٔٔخ طلض ٟؽ ٢حٌىفخف حٌ ٕٝ١ٛحٌظٚ ٝٔٔٛحٌي ُ
حٌعَرٚ ٝحٌعخٌّ ٝحٌ ٝح ْ حٓظم ي ط ْٔٛـِ ٝخٍّ 1356
 -5اٍض ـَٔٔخ ِلظفشش رمخ يس رٍِٕص كظ ٝحهٍظٙخ خَ 1363

53

 -24حٌظيهً حٌفَٔٔ ٝـَِ ٝحوٖ -:
 -1ىلض حٌل٠خٍس حالٍٚٚر١ش حرٛحد َِحوٖ ٚـَٟض ٍٙ١خ
ـَٔٔخ ٚحٌيٚي حٌىزَِ ٜعخ٘يس حالِظ١خُحص حالؿٕز١ش
ٕ -2يِخ حطـٙض َِحوٖ ٌٍظلي٠غ ليِض ٌٙخ ـَٔٔخ حٌوزَس
ٚحىٚحص حٌظلي٠غ ٌ١لك ٌٙخ حٌظيهً ـٗ ٝجٙٔٛخ
 -3حٓظؽٍض ـَٔٔخ كٛحىع طمع ٍ ٝحٌليٚى رَِ ٓ١حوٖ
ٚحٌـِحثَ ٚحكظٍض ِٕخ١ك ِّٙش ىحهً َِحوٖ ِٙٚيص ٌمزٛي
حٌيٚي حٌىزَٜ
 -25حٌؽِ ٚحاللظٜخىٚ ٜحٌؼمخـ ٝحال ٠خٌ١ٌٍ ٝز١خ -:
 -1ه ض الْ طىٛ ْٛخكزش ِٜخٌق ـ١ٌ ٝز١خ ـعٍّض -:
أ -حٔ٘خل (رٕى ٛىٍِٚ ٞخ ـَع ٌزٕه ٍِٚخ ـ١ٌ ٝز١خ
دُ -حىص رعؼخطٙخ حٌظز٘٠َ١ش
ؽ  -حلخِض حٌّيحٍّ حال ٠خٌ١ش حٌلي٠ؼش
ٕ -2يِخ ح ٍٕض حٌلَد وخْ ٌيٙ٠خ حٌّ٘خٍ٠ع حٌظ ٝطظليع ٓ
كّخ٠ظٙخ ـ١ٌ ٝز١خ
 -26ى ٍٚحٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ـ١ٌ ٝز١خ حػٕخل حٌلَد حٌعخٌّ١ش حالٌٝٚ
 -1رعي حالكظ ي َٓ ١ص ح ٠خٌ١خ ٍ ٝحٌّٕخ١ك حٌٔخكٍ١ش
 َ ١ٓٚحٌٕٔ ٍٝ ٓ١١ٓٛحٌّٕخ١ك حٌيحهٍ١ش هخٛش رَلش
 -2كخٌٚض حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش حٌظٕٔ١ك ِع حٌٕٔ ٓ١١ٓٛرؤْ ٠مِٛٛح
رخٌٙـ ٍٝ َٛحالٔـٍ ِ١حٌّظٛحؿي ْٚـٔ ِٓ َِٜ ٝخك١ش حٌؽَد
ٚطٙـُ ٘ٔ ِٓ ُٙ١ٍ ٝخك١ش لٕخس حٌْٔ٠ٛ
 -4رخٌفعً لخَ حٌٕٔ ٓ١١ٓٛرخٌٙـ ٍٝ َٛحالٔـٌٍٚ ِ١ىُٕٙ
ِِ٘ٛح رٔزذ طوٍؿ ِعيحطُٙ
 -21ى ٍٚحٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ـ١ٌ ٝز١خ ر ٓ١حٌلَر ٓ١حٌعخٌّ١ظٓ١
 -1طٜخ يص حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ٚكخٌٚض حٌظوٍ ِٓ ٚحال ٠خٌٓ١١
 -2رخ٠ع َد ٌ١ز١خ ِلّي حىٍ ْ٠حٌٕٔ ٝٓٛحَِ١حً ٍ ٝرَلش َ١ٚحرٍْ

 -3ط ٕٝ١ٌِٛٓٛ ٌٝٛكىُ ح ٠خٌ١خ ٚح ٍٓ حْ ٌ١ز١خ ؿِل ال
٠ظـِأ ِٓ ح ٠خٌ١خ
 -4ط َّ ٌٝٛحٌّوظخٍ حٌّمخِٚش حٌٍ١ز١ش ٌٚىٕش َِ٘ ٚح يَ
رف ً٠حٌظفٛق حٌعٔىَ ٜحال ٠خٌٚ ٝحكىخَ حٌز ٖ حٌظِ ٝخٍٓٙخ
حٌمخثي حال ٠خٌ ٝؿَحُ٠خٔٝ
 -22حٓظم ي ٌ١ز١خ -:
ٔ -1ـلض ح ٠خٌ١خ ـ ٝحكظ ي حٌلز٘ش 1335
 -2حٛزلض ح ٠خٌ١خ طّؼً ه َحً ٍ ٝحٔـٍظَح ـ َِٜ ٝالٔٙخ
طلظً حٍ٠ظَ٠خ ٚحٌِٜٛخي
ٕ -3يِخ ٚلعض حٌلَد حٌعخٌّ١ش حٌؼخٔ١ش حطوٌص ح ٠خٌ١خ ِٓ ٌ١ز١خ
لخ يس ٌؽَِِٜ ٚ
ٌٚ-4ىٓ ح ٠خٌ١خ ٚحٌّخٔ١خ ِِ٘ٛح ـ ٝحٌلَد ـؤؿزَص ٍ ٝح ْ
حٓظم ي ٌ١ز١خ 1351
١ٓ -31خٓش حالٔظيحد حٌفَٔٔ ٝـ٠ٍٛٓ ٝخ ٌٚزٕخْ
ّ -1ي حٌفَٔٔ ْٛ١حٌ ٝحلظ خع (ٓ ًٙحٌزمخع ١ٛٚيح ٚرَٚ١ص
َ١ٚحرٍْ ّٟٙٚخ حٌٌ ٝزٕخْ ٌ١شٌ َٙزٕخْ حٌىزَ١

 -2لخَ حٌفَٔٔ ْٛ١رظِّ٠ك ٓ٠ٍٛخ حٌ ٝى ٠ٚص ٛؽَ١س ًٌٙٔ١
حٌَٔ ١س ٍٙ١خ
 َ ١ٓ -3حٌفَٔٔ ٍٝ ْٛ١حلظٜخى٠خص حٌز ى ـَر ٛح حٌعٍّش
حٌٔ٠ٍٛش رخٌفَٔٔ١ش
ٗ -4ؽً حٌّٛاف ْٛحٌفَٔٔ ْٛ١حٌّٕخٛذ حٌعٍ١خ ـ ٝحٌز ى

 -31حٓظم ي ٓ٠ٍٛخ -:

 -2لخِض رظـٕ١ي حٌّ ٓ١٠َٜـ ٝحٌو  ١ٛحٌوٍف١ش ٌٍلَد

١ -1خٌزض حٌـّخ٘ َ١رخالٓظم ي ـظَحؿعض ـَٔٔخ ٓ ٓ١خٓظٙخ

ٛ -3خىٍص حٌّٛحٗٚ ٝحالل خْ ٚحٌلزٛد حٌّ٠َٜش رؤػّخْ ُ٘١يس

 -2ـ ٝخَ  1343ط٘ىً ِـٍْ حٌٕٛحد ٚحهظٗ َ١ىَٜ
حٌمٛطٍ ٝحٚي ٍثٌٍ ْ١ـّ٠ٍٛٙش
 -3ـ ٝخَ  1345كخٌٚض ـَٔٔخ حٓظعخىص ٍٓ خطٙخ ـمخِٙٚخ
حٌ٘عذ ـمٜفظش رخٌ خثَحص
 -3ح٠يص حٌز ى حٌعَر١ش حٓظم ي ٓ٠ٍٛخ ٚٚلفض حٔـٍظَح
ٚحَِ٠ىخ حٌ ٝؿخٔذ حٌٔ ٓ١٠ٍٛكظ ٝطُ ؿ ل حٌفَٔٔ. ٓ١١
 -32حٓظم ي ٌزٕخْ -:
 -1ـ ٝخَ  1343ط٘ىً ِـٍْ حٌٕٛحد ٚـخُ ر٘خٍس حٌوٍٜٛ

 -4ح ٍٕض حالكىخَ حٌعَـ١ش ٚوّّض حٌٜلخـش
ِٕ -5عض حٔعمخى حٌـّع١ش حٌظَ٘٠ع١ش ـ٘عَ حٌ٘عذ حٌّ َٜٜحٔش
ـٓ ٝـٓ وزَ١
 حالؿَحلحص حٌظ ٝحطوٌطٙخ حٔـٍظَح ٌّٛحؿٙش ػٛس  1313رعيـً٘ حٌعٕؿ
 -1طٔخٍ٘ض ـ ٝحالـَحؽ ٓ ٓعي ُؼٍٛي ٍٚـخلٗ ّٓٚلض ٌُٙ
رخٌٔفَ حٌ ٝرخٌٍ ْ٠عَ ٝل١٠ش ِِ ٍٝ َٜئطَّ حٌٍٜق
ٓ -2يص حٌ َ٠ك ـٚ ٝؿش حٌٛـي حٌّ َٜٜك١غ كٍٜض ٍٝ
ح ظَحؾ ِٓ حٌيٚي حٌّـظّعش ـ ٝحٌّئطَّ رخٌلّخ٠ش ـؤٛزلض
حٌلّخ٠ش َٗ ١ش
 -3كخٌٚض حٌلٜٛي ٍ ٝح ظَحؾ ِٓ حٌ٘عذ حٌَّٜٜ
رخٌلّخ٠ش ـؤٍٍٓض ٌـٕش ٍَِٕ
 ـً٘ ٌـٕش ٍَِٕـِّٙ ٝظٙخ -1حٍحىص حٔـٍظَح حٌلٜٛي ٍ ٝح ظَحؾ حٌ٘عذ حٌَّٜٜ
رخٌلّخ٠ش حٌزَ ٠خٔ١ش ـؤٍٍٓض ٌـٕش ٍَِٕ اللٕخع حٌ٘عذ حٌَّٜٜ
 -2حًٍٓ ٓعي ُؼٍٛي  ٛ٘ٚـ ٝرخٍ ْ٠حٌ ٝزيحٌَكّٓ ـّٝٙ
ٌى٠ ٝم َٛرظ١ ٛش حٌ٘عذ رّمخ١عش حٌٍـٕش  ٚيَ حٌظفخِ ٝٚعٙخ

رّٕٜذ ٍث ْ١حٌـّ٠ٍٛٙش ٠ٍٚخ ٝحٌٍٜق رّٕٜذ ٍث ْ١حٌٍُٛحل

 -2حٌم ٝحٌفَٔٔ ْٛ١حٌمز٠ٍ ٍٝ ٞخ ٝحٌٍٜق ٚر٘خٍس
حٌوٚ ٍٜٛح ظمٍ ُ٘ٛـٍ ٝحٗ١خ
 -3طّٔه حٌٍزٕخٔ ْٛ١رلىِٛظٚ ُٙحٓظم ٌٚ ُٙح٠يطَِٜ ُٙ
ٚحٌز ى حٌعَر١ش ٚحٔـٍظَح ٚحَِ٠ىخ
 -5حٍ١ك حٌفََٔٔٓ ْٛ١حف حٌّعظمٍٚ ٓ١طُ ؿ ل
حٌفٌَٔٔ ٓ ٓ١١زٕخْ

 -33و١ؿ ٓ َ ١حالٔـٍٔ ِ١ىَ٠خ ً ٍ ٝحٌعَحق -:
 -1حػٕخل حٌؼٍٛس حٌعَر١ش  1316لخِض حٌمٛحص حالٔـٍ٠ِ١ش ريـع
حٌمٛحص حٌعؼّخٔ١ش ـ ٝحٌعَحق حِخِٙخ كظ ٝحٓظٌٛض ٍ ٝرؽيحى
 -2ميص ٘ئش ِيٍ ّٚـٛٔ ٝـّزَ  1312حٓظٌٛض حٔـٍظَح
رعي٘خ ٍ ٝحًٌّٛٛ
 -3حٍ١ك حالٔـٍ ِ١ه ي ٍّ١خط ُٙحٌعٔىَ٠ش ٌ َى حٌعؼّخٔٓ١١
ِٓ حٌعَحق ر١خٔخص طئوي حٔ ُٙؿخلٚح ٌظلَ َ٠حٌعَحق ِٓ حالطَحن
 -4رعي حٌلَد حوظ٘ؿ حٌعَحل ْٛ١حِٔ ُٙخ ؿخلٚح حال الٓظعّخٍُ٘
ٚـع ً ١زك حالٔـٍ ِ١لَحٍحص ِئطَّ ٓخْ ٍٚ ّٛ٠ـَٟٛح
حالٔظيحد ٍ ٝحٌعَحق
 -34حكٛحي حٌعَحق حػٕخل حٌلَد حٌعخٌّ١ش حٌؼخٔ١ش -:
ٕ -1يِخ ٚلعض حٌلَد كخٌٚض حٔـٍظَح حْ طم ٜٛلٛحطٙخ ـ ٝحٌعَحق

 -2ح ظَٟض كىِٛش كىّض ٍّٓ١خْ ٚطلّْ حٌ٠زخ ١حٌعَحلٓ١١
ٌمظخي حالٔـٍ ِ١ال ظمخىُ٘ حْ حٌّخٔ١خ ٓظٙذ ٌٕـيطٚ ُٙحْ
حٔـٍظَح ٓظؤَ حٌلَد رّٕ١خ وخْ حالِ َ١زي حالٌش حٌٍٝ ٝٛٛ
َٕ حٌعَحق  ٍٜٛٔٚحٌٔع١ي ٠عظميحْ ؼًٌ َ١ه
 -3طلَوض لٛحص حٔـٍ٠ِ١ش ِٓ حٌزَٜس ٚحالٍىْ ِِ٘ٚض حٌؼٛحٍ
1341

 -35حٓظم ي حٌعَحق -:
 -1رعي حٔظٙخل حٌلَد حٌعخٌّ١ش حٌؼخٔ١ش خىص حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش
ٌمٛطٙخ ِ خٌزش رخالٓظم ي
 -2ىهً ٛخٌق ؿزَ ٍث ْ١حٌٍُٛحل ـِ ٝفخٟٚخص ِع حالٔـٍِ١
حٔظٙض رعمي ِعخ٘يس رٍٛطّٔٛع حٓظَّ ٌ ٔـٍ ِ١حٌلك ـٝ
حالكظفخا رمٛح ي ؿ٠ٛش ـ ٝحٌعَحق ٚٚلؿ حٌ٘عذ حٌعَحلٟ ٝي٘خ
كظ ٝـٍ٘ض
 -3ح ظمي حٌ ٍٝ ٝٛٛحٌعَٕ  ٍٜٛٔٚحٌٔع١ي حْ حٌظفخُ٘ ِع
حٔـٍظَح حـ ِٓ ً٠حٌؼٍٛس ٍٙ١خ ـؤّٔ٠ض حٌعَحق حٌ ٝكٍؿ رؽيحى 1355

 -4حٓ ُٙحّٔ٠خَ حٌعَحق حٌ ٝكٍؿ رؽيحى ـ ٝى ُ كَوش
حٌّعخٍٟش ٌٍٕشخَ حٌلىُ ِّخ ِٙي ٌم١خَ ػٍٛس  1352 ٛ١ٌٛ٠حٌظٝ
حٔٙض حٌٕشخَ حٌٍّىٚ ٝحلخِض حٌٕشخَ حٌـٍّٜٛٙ
 -36حؿَحلحص حٔـٍظَح ـ َِٜ ٝحػٕخل حٌلَد حٌعخٌّ١ش حال-:ٌٝٚ
 -1حٔٙض حٌٔ١خىس حٌعؼّخٔ١ش ٍٚ َِٜ ٝح ٍٕض حٌلّخ٠ش
حٌزَ ٠خٔ١ش ٍٙ١خ
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الْ حٌظفخِ ٝٚعٙخ ٠عٕ ٝطٕخُي حٌ٘عذ ٓ طٛو ١طش ٌٔعي ُؼٍٛي ٚحٌٛـي

 -3رٔزذ ِـٛٙىحص ٌـٕش حٌٛـي حٌَّوِ٠ش حٓظـخرض ٛ١حثؿ
حٌ٘عذ ٌٍّمخ١عش ٚحكظـٛح ٍ ٝلي َٚحٌٍـٕش رخٌّشخَ٘حص حٌعٕ١فش

 -4حىٍن ٍَِٕ حْ حٌ٘عذ ٌٓ ٠مزً حٌلّخ٠ش ٠ ٌٓٚظفخِ ٝٚع
حالٔـٍٚ ِ١حٔش ال ري ِٓ حٌظفخِ ٝٚع ٓعي ُؼٍٛي ٚحٌٛـي ٌلً
حٌم١٠ش حٌّ٠َٜش
ِِ -33ح٠خ ِعخ٘يس -: ٌَّٜ 1336
 -1حٔٙخل حكظ ي ِٔ َٜىَ٠خ ً
 -2حّٔ٠خَ ِ َٜحٌٜ ٝزش حالُِ
 -3حٌؽخل حالِظ١خُحص حالؿٕز١ش
 -4طم٠ٛش حٌـ ٖ١حٌّ َٜٜكظٔ٠ ٝظ ١ع حٌيـخع ٓ لٕخس
حٌٔ ْ٠ٛرّفَىس رعي٘خ طٕٔلذ حٌمٛحص حٌزَ ٠خٔ١ش
ٓ -5لذ ؿّ١ع حٌّٛاف ٓ١حٌزَ ٠خٔ ِٓ ٓ١١حٌـ ٖ١حٌَّٜٜ
 -6حٌؽخل حىحٍس حالِٓ حالٍٚٚر١ش ٚح ظزخٍ ِِٔ َٜجٌٛش ٓ
كّخ٠ش حالؿخٔذ ٚحاللٍ١خص
 -1كَ٠ش ِ َٜـ ٝمي حٌّعخ٘يحص حٌٔ١خٓ١ش رَ٘ ١حال
طظعخٍِ ٝع ِعخ٘يس 1336
ٛ -1ىس حٌـ ٖ١حٌّ َٜٜحٌ ٝحٌٔٛىحْ
حٌّظؽَ١حص حٌيحهٍ١ش حٌظ ٟكيػض ـ َِٜ ٟرعي ِعخ٘يس حٌٜيحلش
ٚحٌظلخٌؿ خَ َ1336
 -1ا ٍٛٙل١ٓ ٞٛخٓ١ش ال طئِٓ رخٌّزخىة حٌٍ١زَحٌ١ش  ٌٖ٘ٚحٌمٟ٘ ٞٛ
ؿّخ ش حإلهٛحْ حٌٍّّٔٚ ٓ١ؿّخ ش ِ َٜحٌفظخس .
ٚلي طلخٌفض حٌـّخ ظخْ ِع حٌٍّه ـخٍٚق ٚوخٔظخ طٌّ ْ ١يٚي حٌّلٍٛ
ُ -2حى ٔف ًٛحٌم َٜرظعِ ٍٟ ٓ١١خَ٘ رخٗخ ٍثٔ١خ ٌٍيٛ٠حْ حٌٍّىٟ
ٚوخْ ٌ ً١ّ٠يٚي حٌّل. ٍٛ
ُ -3حى ٔف ًٛحٌويَ حال ٠خٌ ٓ١١ـ ٟحٌم َٜحٌٍّى. ٟ
 -4رف ٌٖ٘ ً٠حٌعٛحًِ لخَ حٌٍّه ـخٍٚق رعِي ُٚحٍس حٌٕلخّ رخٗخ
ٚؿخلص رعي٘خ كىِٛخص ألٍ١ش ٘ ٟكىِٛش ِلّي ِلّٛى ػُ ٍِ ٟخَ٘
ػُ كٔٓ ٛزَ ٞػُ كٔ. َٞٓ ٓ١

 -41و١ؿ طُ طى ٓ٠ٛطٕش ُ١حٌ٠زخ ١حالكَحٍ
& الْ حٌـ ٌِٕ ٖ١حالٍرع١ٕ١خص طعٌَ ٝعيى ِٓ حٌّئػَحص
ؿعٍض ٟزخ ٗ١حٌ٘زخْ ٠ظـٌٍ ْٛٙعًّ حٌٔ١خٓ-: ٝ٘ٚ ٝ
ِ -1عخ٘يس  ٌُ -: 1336طئى الٓظم ي كم١مٝ
 -2كخىع  4ـزَح -: 1342 َ٠ؿعً حٌ٠زخ٘٠ ١عَ ْٚحْ
وَحِظ ُٙلي حٕ٘١ض ـعميٚح حؿظّخ خص ـٔ ٝخى ٜحٌ٠زخ ١رخٌِِخٌه
-3ريأٚح ٠ظـٌٍ ْٛٙعًّ ِع حٌـّخ خص ِؼً ؿّخ خص ( حالهٛحْ
حٌٍّّٔ َِٜ – ٓ١حٌفظخس – حٌـّخ خص حٌٔ١خٍ٠ش
ّ٠ِ٘ -4ش كَد ـٍٔ -: 1342 ٓ١
أ -و٘فض ـ٠خثق حٌٕشخَ حٌٍّى ٝد -هٍمض ٍحر ش ـىَ٠ش
رٟ ٓ١زخ ١حٌـٖ١
ؽٕ -يِخ خى ؿّخي زيحٌٕخ ِٓ َٛـٍٔ  ٓ١و ْٛحٌظٕشُ١
ى ُٟ -حٌ١ش يى ِٓ حٌ٠زخ ١حٌ٘زخْ حٌٌ ٓ٠إِٓٛح رٍَٚ٠س
حٌظوٍ ِٓ ٚحالٓظعّخٍ ٚح ٛحٔش ٍ ٍٝ ٚأٓ ُٙحٌٍّه ـخٍٚق
 -41ه ش ػٍٛس -:1352 ٛ١ٌٛ٠ 23
ـ ٝحٌٔخ ش حٌٛحكيس ِٓ ٛزخف ٚ 1352 ٛ١ٌٛ٠ 23 َٛ٠حْ
طمُٔ ٚكيحص حٌـ ٖ١حٌ ٝػ ع ِـّ ٛخص -:
حٌّـّ ٛش حال -: ٌٝٚطم َٛرؤؼ ق ِيحهً حٌمخَ٘س حٌّ٘خٌ١ش
ٚحٌَ٘ل١ش حٌظ ٝطئى ٜحٌٍ ٝثخٓش حٌـ ٖ١رىٛرَ ٜحٌمزش
حٌّـّ ٛش حٌؼخٔ١ش  -:طم َٛرؤكظ ي ىحٍ حالًح ش حٌّ٠َٜش الٌمخل
حٌز١خْ حالٚي ٌٍؼٍٛس
حٌّـّ ٛش حٌؼخٌؼش  -:طم َٛرؤ ظمخي لخىس حٌـ ٖ١ـ ٝرٛ١طٌّٕ ُٙع
طٛؿ ُٙٙحٌٚ ٝكيحط ُٙال خل حٚحَِ ٌظلَ٠ه لٛحص ٌٍظٜيٞ
ٌٍؼٍٛس
ِ -42زخىة ػٍٛس 1352 ٛ١ٌٛ٠ 23
 -1حٌم٠خل ٍ ٝحالٓظعّخٍ ٚح ٛحٔٗ
 -2حٌم٠خل ٍ ٝحالكظىخٍ َ ١ٓٚس ٍأّ حٌّخي ٍ ٝحٌلىُ
 -4حلخِش يحٌش حؿظّخ ١ش
 -3حٌم٠خل ٍ ٝحالل خع
 -5حلخِش ؿ ٕٝ١ٚ ٖ١ل -6 ٜٛحلخِش ك١خس ىّ٠مَح١١ش ٍّٓ١ش

ِخ ٘ ٟحٔـخُحص ػٍٛس  َ1352 ٛ١ٌٛ٠ 23ـ ٟحٌّـخي حٌعَرٟ
ٚحٌّـخي حٌي.. ٌٟٚ؟
حٔـخُحص حٌّـخي حٌعَر.. ٟ
ِٔ -1خ يس حٌيٚي حٌعَر١ش ـ ٟحٌلٜٛي ٍ ٟحالٓظم ي .
 -2حٌٛلٛؾ رـخٔ ٟػٍٛس حٌعَحق ٚػٍٛس حٌ. ّٓ١
 -3حٌٛلٛؾ رـخٔذ حٌ٘عذ حٌفٍٔ  ٟٕ١الٓظَىحى كمٛلٗ .
حٔـخُحص حٌّـخي حٌي.. ٌٟٚ
ِ -1لخٍرش حالٓظعّخٍ رىً أٗىخٌٗ ِٔٚ ٍٖٛٛٚخ يس حٌ٘عٛد ـٟ
حٌظلٍَ ِٕٗ .
ٍ -2ـ ٞحالّٔ٠خَ ٌألك ؾ حٌعٔىَ٠ش ِؼً كٍؿ رؽيحى خَ َ1355
 -5اطزخع ٓ١خٓش حٌل١خى حال٠ـخر ٚ ٟيَ حالٔل١خُ اٌٟ
حٌىظٍش حٌَ٘ل١ش ٚحٌىظٍش حٌؽَر١ش ٚ ،اَٙص ٌٖ٘
حٌٔ١خٓش ـِ ٟئطَّ رخٔئٚؾ خَ . َ1355

ِخ ٘ ٜٙٛٔ ٟحٌىظخد حألر ٞ١خَ  َ1331؟ ِٚخ حٌٕظخثؾ
حٌّظَطزش ٍ ٗ١؟
حٌٕ-:ٜٙٛ
 -1حٌظؤو١ي ٍ ٟطٕف ٌ١ط٠َٜق رٍف. ٍٛ
ٍ -2ـ ٞالخِش كىِٛش ىٓظ٠ٍٛش الْ ًٌه ال ٠ئى ٞاٌ ٟـٍٔ ٓ١
حٌٛٙ١ى٠ش .
 -3ـَ ٝلٛ١ى ٍ ٟحٌٙـَس حٌٛٙ١ى٠ش اٌ ٟـٍٔ . ٓ١
 -4حٔظمي حٌىظخد حألر ٞ١طًٍٔ أ يحى وزَ١س ِٓ حٌٛٙ١ى اٌ ٟـٍٔ ٓ١
ر َق ؼ١ َٗ َ١ش ٌ ،ىٓ رَ ٠خٔ١خ ٌُ ط٠ع اؿَحلحص ٌّٕع ٌ٘ح
حٌظًٍٔ
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حٌٕظخثؾ حٌّظَطزش ٍ-: ٗ١
٠ ٌُ -1لُٔ حٌىظخد حألر ٞ١حٌم٠خ٠خ حٌظ ٟأػخٍ٘خ .
ٛ -2عٛرش طٕفِ ٌ١خ ؿخل ـ ٗ١اال رمَحٍحص ِٓ حٌلىِٛش حٌزَ ٠خٔ١ش .
 -3ح ظزَ حٌٛٙ١ى ِخ ؿخل ـ ٟحٌىظخد حألر ٞ١طوٍ١خ ٓ ِخ أ ٍٕظٗ
رَ ٠خٔ١خ ـ ٟط٠َٜق رٍف. ٍٛ

١ٓ -43خٓش حالٓظعّخٍ حالٍٚٚر ٝر ٓ١حٌلَر ٓ١حٌعخٌّ١ظٓ١
 -1لُٔ حٌ ٓ١ٛحٌعَر ٝألؿِحل ِٕفٍٜش ٚألخَ رٕٙ١خ حٌلٛحؿِ حٌـَّو١ش

 -2أػخٍ حٌٕعَحص حٌّلٍ١ش ٌ١م ٍٝ ٝ٠ـىَس حٌٛكيس ِؼً(
حٌفَ ١ٔٛش ـٚ َِٜ ٝحٌف١ٕ١م١ش ـٌ ٝزٕخْ
 -3أػخٍ ٍٚف حٌعيحل حٌ خثف ٝر ٓ١حألى٠خْ ٚحٌٌّح٘ذ
 -4هٍك ِٓ حٌـٕٔ١ش حٌعَر١ش ؿٕٔ١خص ِظعيىس إلهَحؽ حٌ٘عٛد ٓ
حٌم١ِٛش
 -5هٍك حَٓ ًحص أّ١خع ٗٚؽٍٙخ رعَ١ّ٘ٚ ٕٚش ـظفىىض ٚكيس حٌعَد
 ٍٝ ًّ -6طعيى حٌٕشُ ( حٌٔ١خٓ١ش ٚحاللظٜخى٠ش ٚطعيى حٌمٛحٔٓ١

ٓ-1وَ حٌظعٍ ُ١إلٟعخؾ حٌؼمخـش حٌعَر١ش ٚـٌَ ٝؽش
حالٓظعّخٍ

 -44أٗىخي حٌظمخٍد ر ٓ١حٌ٘عٛد حٌعَر١ش ر ٓ١حٌلَرٓ١
حٌعخٌّ١ظ-:ٓ١
(أ حٌظمخٍد ـٗ ٝىً طٜف١ش حٌو ـخص -:
ِ -1عخ٘يس حٌ خثؿ  -: 1334ر ٓ١حٌٚ ّٓ١حٌٔعٛى٠ش ٌظلم١ك
حٌظعخ ْٚرّٕٙ١خ
ِ -2عخ٘يس حإلهخل ٚحٌظلخٌؿ  :1336ر ٓ١حٌعَحق ٚحٌٔعٛى٠ش
ٌظزخىي حٌزعؼخص حٌؼمخـ١ش ٚحٌعٔىَ٠ش ٟٚٚع كي ٌٍعيحل رّٕٙ١خ
ِ -3عخ٘يس ٕٓش  1336رٚ َِٜ ٓ١حٌٔعٛى٠ش ٌ :ظٜف١ش
حٌو ـخص ٌِٕ ِلّي ٍٝ
 -4حّٔ٠ض حٌٌّ -: 1331 ّٓ١عخ٘يس حإلهخل ر ٓ١حٌعَحق ٚحٌٔعٛى٠ش
(د حٌظمخٍد ـٗ ٝىً ِئطَّحص -:
حٚالً  -:حٌّئطَّحص حٌوخٛش رّ٘ىٍش ـٍٔ : ٓ١
ِ -1ئطَّ رٍٛىحْ ٌ -: 1331ظٕٔ١ك حٌـٛٙى ـِ ٝىخـلش
حٌ١ٔٛ١ٜٙش
ِ -2ئطَّ حٌّخثيس حٌّٔظيَ٠س ـٌٕ ٝيْ ٌ :1333زلغ ِ٘ىٍش
ـٍٔ ٓ١
ػخٔ١خ ً  -:حٌّئطَّحص حٌّ١ٕٙش -:
 -1حٌّئطَّ حٌ ز ٝحٌعَرَ1331 ٝ
ِ -2ئطَّ حٌّلخِ ٓ١حٌعَد 1344
ِ -3ئطَّ حٌّٕٙيٓ ٓ١حٌعَد 1345
 -45أُ٘ ِخ ط ّٕٗ٠رَٚطٛوٛي حإلٓىٕيٍ٠ش -:
 -1ط٘ىً ؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش ِٓ حٌيٚي حٌعَر١ش حٌّٔظمٍش حٌظٝ
طمزً حالّٔ٠خَ اٌٙ١خ
٠ -2ىٌٍ ْٛـخِعش ِـٍْ ِ ّٝٔ٠ـٍْ ؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش
طّؼً ـ١ش حٌيٚي حٌّ٘ظَوش ٍ ٝليَ حٌّٔخٚحس ٚطىِّٙ ْٛظٗ -:
أ -طٕف ٌ١حالطفخل١خص ر ٓ١حٌيٚي حٌعَر١ش
د -مي حالؿظّخ خص حٌي٠ٍٚش
ؽ١ٛ -خٔش حٓظم ي حٌيٚي حأل ٠خل
ى -طٕٔ١ك حٌو  ٢حٌٔ١خٓ١ش
٘ـ -حٌٕشَ ـٗ ٝجِٜٚ ْٛخٌق حٌز ى حٌعَر١ش
 -3طى ْٛلَحٍحص حٌّـٍْ ٍِِِش ٌّٓ ٠مزٍٙخ
 -4ال ٠ـ ُٛحٌٍـٛل ٌٍمٛس ٌلً حٌّٕخُ خص ر ٓ١ىٚي حٌـخِعش
 -5ال ٠ـ ُٛحطزخع ٓ١خٓش هخٍؿ١ش ط َ٠رٔ١خٓش حٌـخِعش
 -6حال ظَحؾ رٔ١خىس ٚحٓظم ي حٌيٚي حأل ٠خل رليٚى٘خ حٌمخثّش
حْ٢

 -46و١ؿ ريأص حٌلَوش حٌ١ٔٛ١ٜٙش ؟؟
 -1حٌٛٙ١ى حٌّ٘ظظ ٓ١ـ ٝر ى حٌعخٌُ  -:وخٔٛح ٠ظ ٍعٌٍ ْٛعٛىس
اٌ ٝـٍٔ  ٌِٕ ٓ١حٌٔز ٝحٌزخرٍٝ
-2حٌٕ٠ٙش حٌفىَ٠ش ـ ٝأٍٚٚرخ  -:أىص ٌَـع حٌّٔظ ٜٛحٌفىَٜ
ٌٍٛٙ١ى
 -3حالٔ لش حاللظٜخى٠ش ـ ٝأٍٚٚرخ  -:أ ظ ُٙـَٛش ٌظىٓ٠ٛ
ػَٚحص وزَ١س
 -4حٌل١خس ـ ٝؿ١ظ ٛهخ -: ٙأىص ٌِ٠خىس حٌعيحٚس رٚ ُٕٙ١رٓ١
ٗعٛد أٍٚٚرخ
 -5ـ ٝحٌمَْ حٌـ  -:13وخْ حٌٛٙ١ى ٍ٠ظّٔ ْٛأٍ١ٓٚ ٜش ٌٍٙـَس
اٌ ٝـٍٔ  ٍٝ ٓ١ح ظزخٍ
أٔٙخ حٍ ٝحٌّ١عخى ٚحألٍ ٝحٌظ ٚ ٝي رٙخ حٌٍش ٗعزشحٌّوظخٍ
ٚأٔٙخ حٌظٓ ٝظـّع حٌٛٙ١ى حٌّ٘ظظٓ١
 -6حٌّئطَّ حٌٛٙ١ى ٜحألٚي  -:مي خٌَ 1231زلغ حٌّٔؤٌش
حٌٛٙ١ى٠ش ٚطليىص ـ ( ٗ١ـىَس حلخِش  ٓ١ٚلٛٙ١ٌٍ ِٝٛى

ِ -1ئطَّ  -: 1315طليىص ـ١ش ـٍٔ ٌ ٓ١ظى ْٛحٌٓ١ٛ
حٌمٛٙ١ٌٍ ِٝٛى طلض ٗعخٍحٌعٛىس اٌ ٝـٍٔ ٚ ٓ١وخْ ًٌه
ٗعخٍ ( حٌلَوش حٌ١ٔٛ١ٜٙش
-2أٔ٘ؤص حٌّٕشّش حٌ١ٔٛ١ٜٙش ٚحٌٕٜيٚق حٌ-: ٝٔٛ١ٜٙ
ٌظّ١ٍّ ً٠ٛخص ٘ـَس حٌٛٙ١ى َٗٚحل حألٍحٌٍّٙ ٟٝخؿَ ٓ٠اٌٝ
ـٍٔ ٓ١
 -41و١ؿ ًّ حالٓظعّخٍ حألٍٚٚر ٍٝ ٝطعيى حٌٕشُ حٌٔ١خٓ١ش
ٚحٌلى١ِٛش ٚطعيى حٌمٛحٔ ٓ١ـ ٝحٌ ٓ١ٛحٌعَرٝ
 -1ؿعً ٓ٠ٍٛخ ٌٚزٕخْ طظزعخْ حٌٕشخَ حٌـٍّٜٛٙ
 -2ؿعً ِٚ َٜحٌعَحق ٚحألٍىْ طظزع حٌٕشخَ حٌٍّىٝ
 -3ـظق ـٍٔ ٌٙ ٓ١ـَس حٌٛٙ١ى ٚحطوٌ ه ٛحص ٌـعٍٙخ ٕ١ٚخً
ل١ِٛخ ً ٌُٙ
 -42ى ٍٚأَِ٠ىخ ـِٔ ٝخ يس آَحث ً١ـ ٝيٚحْ ٛ١ٔٛ٠ 5
 1361؟؟
 -1أٍٍٓض ٌٙخ ِجخص حٌّظ ٚ ٓ١ ٛحٌ ١خٍٚ ٓ٠حٌمخىس حٌعٔىَٓ١٠
 -2أٍٍٓض ٌٙخ أؿِٙس طـْٔ ٍّ١ش ٍٛٛص ٌٙخ حٌّٛحلع
حٌّ٠َٜش
 -3أر ٍض ٌٙخ ًّ أؿِٙس حٌيـخع حٌّ٠َٜش
ٔ -4مٍض اٌٙ١خ طعٍّ١خص حٌم١خىس حٌّ٠َٜش
 ٜٙٛٔ -43لَحٍ ِـٍْ حألِٓ -: 242
 -1حٔٔلخد آَحث ِٓ ً١أٍحَ ٟٝر١ش كٔذ حٌظفَٔ١
حإلَٓحث ِٓٚ ٍٝ١حألٍح ٟٝحٌعَر١ش حٌظ ٝحكظٍض ـ ٝكَد 1361
كٔذ حٌظفٔ َ١حٌَّٜٜ
 -2أٙخل كخٌش حٌلَد  -3كَ٠ش حٌّ كش ـ ٝحٌَّّحص حٌي١ٌٚش
 -5طٔ٠ٛش ِ٘ىٍش
 -4أ٘خل ِٕخ١ك ِِٕ ٚش حٌٔ ف

حٌ ؿج -6 ٓ١حكظَحَ ٓ١خىس ىٚي حٌّٕ مش ٍ ٝأٍحٙ١ٟخ
ِخ حٌَّحكً حٌظَِ ٟص رٙخ كَد أوظٛرَ .. َ1313؟
حٌَّكٍش حأل 6 ِٓ ٌٟٚاٌ14 ٟحوظٛرَ َ1313
وخْ ٘يـٙخ طلم١ك حٌّّٙش حألٓخٓ١ش ٌٍمٛحص حٌٍّٔلش َِ 5 ٟ٘ٚحكً
 حٌَ٠رش حٌـ٠ٛش حٌ٘خٍِش . حٌظّ١ٙي حٌَٕ١حٔ. ٟ حلظلخَ لٕخس حٌٔ. ْ٠ٛ ٛي حٌٙـّخص حإلَٓحث١ٍ١ش حٌّ٠خىس . حٓظىّخي طلم١ك حٌّّٙش حألٓخٓ١ش .حٌَّكٍش حٌؼخٔ١ش  14أوظٛرَ َ1313
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وخْ ٘يـٙخ ط  َ٠ٛحٌٙـَٗ َٛلخ ٌظوف١ؿ حٌ٠ؽ٠ٍٛٓ ٍٟ ٢خ .
حٌَّكٍش حٌؼخٌؼش ِٓ  15اٌ 11 ٟأوظٛرَ َ1313
٘يـٙخ ٛي حٌٙـ َٛحإلَٓحث ٍٟ١حٌّ٠خى َٗق حٌمٕخس .
حٌَّكٍش حٌَحرعش ِٓ  12اٌ 24 ٟأوظٛرَ َ1313
وخْ ٘يـٙخ ٛي حٌٙـ َٛحإلَٓحث ٍٟ١ؼَد حٌمٕخس .

وخْ  2 َٛ٠أوظٛرَ ِٛ٠ َ1313خ ً ٔخؿلخ ً ٌمٛحص حٌّ٠َٜش ٍٟ
وً حٌّٔظ٠ٛخص ..؟
 -1تم صد الهجمات اإلسرائٌلٌة المضادة على رءوس كباري
القوات المصرٌة
 -2صدور أوامر القٌادة المصرٌة بتطوٌر الهجوم شرقا بعمق
عشرة كٌلومتر شرق القناة
 -3انتقال مراكز القٌادات الرئٌسٌة إلى أماكنها شرق القناة كما
عبرت ألوٌة المدفعٌة
 -4تم تطهٌر مدٌنة القنطرة شرق من قوات العدو ورفع العلم
المصري علٌها وأضطرت جولدامائٌر رئٌسة وزراء إسرائٌل إلى
طلب النجدة من أمرٌكا إلنقاذ إسرائٌل
 -5فقد إسرائٌل جمٌع حصون خط بارلٌف كما سقطت جمٌع
الحصون فً عمق سٌناء.

ِ ٜٙٛٔ -51عخ٘يس حٌٔ َ رٚ َِٜ ٓ١آَحث ً١ـ26 ٝ
ِخٍّ 1313
 -1أٙخل كخٌش حٌلَد ٚحالِظٕخع ٓ حٌظٙي٠ي رخٌلَد ٚكً
حٌّ٘خوً حٌظ ٝطٕ٘ؤ رّٕٙ١خ رخٌ َق حٌٍّٔ١ش
 -2حٔٔلخد آَحث ً١حٌىخًِ ِٓ ٕٓ١خل
 -3حال ظَحؾ رٔ١خىس وً َ١ؾ ٍ ٝأٍٟش
 -4حلخِش لخص ١ز١ع١ش ( ٓ١خٓ١ش ٚحلظٜخى٠ش ٚػمخـ١ش رٓ١
حٌزٍيٓ٠
 -5حلخِش ِٕخ١ك ِليٚىس حٌٔ ف ٍ ٝؿخٔز ٝحٌليٚى
 -6ريل ِفخٟٚخص حٌلىُ حٌٌحط٠ٌٍ ٝفش حٌؽَر١ش ٚل خع ؼِس رعي
ٗ ِٓ َٙحٌظٜي٠ك ٍ ٝحٌّعخ٘يس
 -1حألٓخّ حٌٌ ٜلخِض ٍ١ش حٌّعخ٘يس ٚحطفخل١ش وخِذ ى٠ف١ي ٘ٛ
لَحٍ ِـٍْ حألِٓ ٍلُ ٌ 242عخَ 1361
 -51و١ؿ طُ حلظلخَ لٕخس حٌٔ-: ْ٠ٛ
ِ -1ع ريأ حٌظّ١ٙي حٌَٕ١حٔ -: ٝزَص لٕخٛش حٌيرخرخص حٌمٕخس
ٍ ٝلٛحٍد ِ خ١١ش ٌظيِ َ١ىرخرخص حٌعيٚ
 -2حٌٔخ ش  2.21ىل١مش  -:زَص حٌيـعش حألِٚ ٌٝٚعٙخ أٍٓلش
ِ٠خىس ٌٍيرخرخص ٚحٌ خثَحص  ِٓ ٌُ ٓٚحٌلزخي ٌظٍٔك حٌٔخطَ
حٌظَحرٝ
 -3حٌٔخ ش ٍ -: 2.35ـعض لٛحطٕخ حٌعٍُ حٌّ ٍٝ َٜٜحٌ٠فش
حٌَ٘ل١ش ٌٍمٕخس
 ٓ -4ف حٌّٕٙيٓ-: ْٛ
أ -زَٚح ـ ٝلٛحٍد ه٘ز١ش ٍّٛ ٚح  61ـظلش ـ ٝحٌٔخطَ
حٌظَحرٝ
د -لخِٛح رظَو١ذ حٌىزخٍ ٜأِخَ حٌؼؽَحص ـ ٝحٌٔخطَ حٌظَحرٝ
 ٚزَص حٌيرخرخص ٚحٌّعيحص حٌؼمٍ١ش لٕخس حٌْٔ٠ٛ
 -5لٛحص حٌيـخع حٌـ-: ٜٛ
إٔ -يِخ لخِض ١خثَحص حٌعي ٚرخٌٙـ ٍٝ َٛحٌىزخٍٜ
ٚحٌّعي٠خص حٌّ٠َٜش ٌّٕع لٛحطٕخ ِٓ ز ٍٛحٌمٕخس طٜيص ٌٙخ
لٛحص حٌيـخع حٌـٚ ٜٛأٓم ظٙخ
د -ح َ ٟلخثي حٌ َ١حْ حإلَٓحث ٍٝ١اٌ ٝاٛيحٍ حٚحَِس رعيَ
حلظَحد حٌ خثَحص حإلَٓحث١ٍ١ش ِٓ حٌمٕخس ٌّٔخـش  15وُ

 -52و١ؿ ًّ حالٓظعّخٍ حألٍٚٚر ٍٝ ٝاهَحؽ حٌ٘عٛد ٓ
حٌم١ِٛش
 ٍٝ ًّ -1ـَٔٔش حٌـِحثَ ٚحى  ٝأٔٙخ ؿِل ِٓ ـَٔٔخ

ٗ -2ـع حٌـِحثَ ٍٝ ٓ١٠حوظٔخد حٌـٕٔ١ش حٌفَٔٔ١ش ٓ
٠َ١ك اؼَحلُ٘ رخالِظ١خُحص حالؿظّخ ١ش ٚحٌ زم١ش
 -53حٌو ٛحص حٌظ ٝطّض ٌظلم١ك حٌلمٛق حٌَّ٘ ٚش
ٌٍفٍٔ -: ٓ١١ٕ١
 -1طُ كٛحٍ ر ٓ١حٌعَد ٚآَحثٌٍٛٛٛ ً١ي اٌ١ٛ ٝؽش ِٕخٓزش
ٌ ٌٖٙحٌلمٛق
 -2طُ كٛحٍ ر ٓ١حٌعَد ٚآَحث ً١ـِ ٝيٍ٠ي رؤٓزخٔ١خ
 -3كيػض طَط١زخص ر١ض حٌفٍٔ ٚ ٓ١١ٕ١آَحث ً١ـِ ٝيٕ٠ش أٍٛٓٚ
رخٌَٕ٠ٚؾ
-4أ ٍٓ ٓ ل١خَ ٍٓ ش ١ٕ١ٚش ـٍٔ ١ٕ١ش ـ ٝل خع
ؼِس ٚأٍ٠لخ
حٗىخي حٌّعخٍٟش حٌٔ١خٓ١ش ـ َِٜ ٟلزً ػٍٛس ٕ٠ 25خَ٠
 َ َ2111؟
خلل ام  2114 -م بدأت الممارضي ال ٌا ٌي تؤخذ شلل
تنظٌمً تمثل الً مجمو ي حرلات ت تقزب الشباب لكتخكص
من  :الحلم القابم و ٌزرة الحيب الوزنً كً الحلم
حكيحع ػٍٛس ٕ٠خ 2111 َ٠؟
 -7خرج الثوار إلى مٌدان التحرٌر بالقاهرة و ابر المٌادٌن الى
واصم المحاالظات ظهر ٌ25ناٌر 2177م وهتفوا بالحرٌي
واللرامي والمدالي االجتما ٌي.
 -2ت ار ت االحداث وأصر مبارك كى البقاء واصدر بٌانا
حاول ا تدرار المزف كٌ وتصا دت المزالب بإ قاز
-3إ لن) مر كٌمان ( الً بٌان م اء  77البراٌر ) 2177
م (،تنحى مبارك ن الحلم بمد ٌ 74وم من الثورة.
ِميِخص ػَ 2113 ٗ١ٔٛ٠ 31 ٍٖٛ
 -7الً  26 -ابرٌل  2173م تصا دت الد وات ل حب الثقي
من الربٌس محمد مر ً
 -2إجراء انتخابات ربا ٌ مبلر كً ان تنتهً المهكي الً -
ٌ 31ونٌ  .لم ٌ تجب الربٌس) اال بق (مر ً لهذا المزكب
وا كن ان الربٌس الشر ً.
ِٛلؿ حٌمٛحص حٌٍّٔلش ِٓ ػٍٛس َ 2113 ٗ١ٔٛ٠ 31؟
 -7اصدر الفرٌق بد الفتاو ال ٌ ً ويٌر الدالاع بٌانا ٌوم -
ٌ 23ونٌ  2173م ا كن ان القوات الم كحي تجنبت خلل
الفترة ال ابقي الدخول الً الممترك ال ٌا ً اال ان م بولٌاتها
الوزنٌي واألخلقٌي تجا الشمب تحتم التدخل لمنع انيالق مصر
الً نفق مظكم من الصراع واالقتتال الجاري والفتن الزابفٌي
وانهٌار مإ ات الدولي.
د ا الً اٌجاد صٌغ تفاهم ومصالح حقٌقٌ لحماٌ مصر
وشمبها خلل ا بوع ) اي ٌنتهً الً ٌ31 -ونٌ (
س بم تف ر اصدار الفرٌق بد الفتاو ال ٌ ً ويٌر الدالاع
بٌانا ٌومٌ 23ونٌ  2173م ؟
لمنع انيالق مصر الً نفق مظكم من الصراع واالقتتال الجاري
والفتن الزابفٌي وانهٌار مإ ات الدول .
ٟٚق أكيحع ػٍٛس  2113 ٗ١ٔٛ٠؟
ٌ- 7وم ٌ 28ونٌو  2173تصا دات الد وات ل حب الثقي من
محمد مر ً وللن رال اجراء انتخابات مبلرة
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 -2رالضت الممارضي د وت لكحوار وخرج الشمب بالفمل إلً
المٌادٌن والشوارع ٌوم ٌ 31ونٌ الً ثور جدٌد .
 -3الً اول ٌولٌو أصدرت القٌادة المامي لكقوات الم كحي بٌانا
الً ال ا ي الرابمي صرا اشارت الٌ لخروج شمب-
لتكبٌ

مصر المظٌم الً المظاهرات وامهكت الجمٌع  44ا
مزالب الشمب.
 -4تم يل مر ً الً الٌوم الثالث من ٌولٌو  2173 -م و ت كٌم
ال كزي الً الٌوم التالً ٌ4ولٌو لربٌس المحلمي الد تورٌي
)الم تشار دلً منصور (حتً اجراء انتخابات ربا ٌ مبلر .
 -5تمدٌل د تور  2172م و الممل كً تنفٌذ خارزي الزرٌق
واولها تمزٌل الممل بد تور  2172م والذي صدر لصالح جما
االخوان

ِخ ىالٌش حٌظؽَ١حص حٌُٛحٍ٠ش حٌَٔ٠عش حٌظ ٟؿخلص طلض ٕٛحْ
كىِٛخص حٔظمخٌ١ش ٌظٔ َ١١حال ّخي رعي ػٍٛس ٕ٠خ2111َ٠
تدل كى أن البلد لانت تمر بحالي من دم اال تقرار

اختر اإلجابي الصحٌحي من بٌن االقواس
لخِض حٌؼٍٛس حٌفَٔٔ١ش ٟي حٌٍّى١ش خَ– 1123 – 1122( .....
1133- 1132
 ريأص رٌٍٚحُىٚحؿ١ش حٌفىَ ٚحٌؼمخـش ـ......... ٌَِِٕٜ ٟ( ِلّي ٍ – ٟحّٓخ  – ً١حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش – حٌلىُ حٌعؼّخٟٔ
 حٓظؽً ٍ ٟره حٌىز َ١كَٚد حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ِع ٔ ٌ .......فٜخيٓ حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش (حٔـٍظَح – حٌّخٔ١خ – ٍ١ٓٚخ – ـَٔٔخ
 ٍوِص حٌؼٍٛس حٌفَٔٔ١ش ٍ ٟحٌزعي  ( ..........حالؿظّخ – ٟحٌٔ١خٓ – ٟحٌي – ٟٕ٠حٌؼمخـٟ
اَٙص ـىَس حكظ ي ـَٔٔخ ٌّ َٜـ ٟحٌع َٜحٌلي٠غ ٌٍَّس حٌؼخٌؼشـٙ ٟي (ٌ ْ٠ٛحٌظخٓع14ْ٠ٌٛ– 16 ْ٠ٌٛ– 15 ْ٠ٌٛ -
 ؿخثض حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش حٌ َِٜ ٝـٙ ٝي كىِٛش ( .حٌّئطَّحٌ – ٕٝ١ٛحٌـّع١ش حٌظَ٘٠ع١ش – حالىحٍس
حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ٍ َِٜ ٝحِظيحىحَ ٌٍَٜحع حالٓظعّخٍ ٜرٓ١حٔـٍظَ ( ٚ...حٌّٕٔخ – ٚحٌّخٔ١خ –ٚـَٔٔخٚ -ح ٠خٌ١خ)
 ؿخلص حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش حٌ َِٜ ٝخَ1123 – 1122(...........– )1133- 1132
ٔـق حٌـ ٖ١حٌفَٔٔ ٟـ ٟحكظ ي ِيٕ٠ش حالٓىٕيٍ٠ش ٍؼُ ِمخِٚش (َّ ِىََ – حرَح٘ ُ١ره – َِحى ره – ِلّي وَُ٠
 طُ ح يحَ حٌٍّه ٌ ْ٠ٛحٌٔخىّ َ٘ ٚح ْ حٌـّ٠ٍٛٙش ـ ٝـَٔٔخخَ) (1133- 1132 – 1123 – 1122
طَؿع ـىَس حكظ ي ـَٔٔخ ٌّ َٜـ ٝحٌع َٜحٌلي٠غ حٌ ٝحٌمَْ حي( 12 – 11 – 16 -15
وخْ حٌّـظّع حٌّ َٜٜلزِ ً١ـت حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ٕ٠مُٔ حٌٝ١(.زمظ – ٓ١ػ ع ١زمخص – حٍرع ١زمخص -هّْ ١زمخص
 حٛزلض ِٚ َٜال٠ش ؼّخٔ١ش ٌِٕ خَ -1516 ( .............)1513 – 1512 – 1511
وخٔض حٚي ِلخٌٚش الٔفٜخي ِ ٓ َٜحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ـ ٝحٌٕٜؿحٌؼخٔ ِٓ ٝحٌمَْ13- 12- 11 -16 ( ....
 لخِض ػٍٛس حٌمخَ٘س حألٟ ٌٝٚي حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ـ ٟأوظٛرَ خَ( َ1211 -َ 1211 - َ1133 - َ1132
 ٘يؾ أ٘خل حٌيٛ٠حْ حٌعخَ طيٍ٠ذ حأل ١خْ حٌّ( ٍٝ ٓ١٠َٜحٌلىُ حٌّ ٍك – حٌلىُ حٌ٘ – ٍٜٛحالٔفَحى رخٌلىُ
 وخٔض أٚي كىِٛش ـَٔٔ١ش رعي حٌؼٍٛس حٌفَٔٔ١ش ( حٌـّع١شحٌظَ٘٠ع١ش – حالىحٍس – حٌّئطَّ حٌ – ٟٕ١ٛحٌّـٍْ حٌعخٌٟ

 وخْ حٌٍّظِِ٠ ٓ١ل ٍٝ ٍْٜٛل عش أٍِ ٝعف١ش ِٓ حٌَ٠حثذطّٔ ٝرـ ( حٌ١ٓٛش – حالرعخى٠خص – حٌّّٔٛف
 لخى حٌّمخِٚش ٟي حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ـ ٝحإلٓىٕيٍ٠ش( َّ ِىََ – ِلّي وَ – ُ٠زي هللا حٌَ٘لخ – ٞٚحٌٔخىحص -
حكظً حٌفَٔٔ ْٛ١حٌمخَ٘س رعي ِٛلعش( حإلٓىٕيٍ٠ش – حٌزلَ١س – اِزخرش – حٌٜع١ي
 ٔ ٕٗ١خرٍ ْٛ١كخوّخ ٍ ٟحٌمخَ٘س حٌـَٕحي( وٍ١زَ – ى٠زُ – ٕٛ١ِ – ٞٛو ٟؿّعش
 -3وخْ َِوِ ػٍٛس حٌمخَ٘س حأل ٌٝٚك ( ٟخري – ٓ٠اِزخرش – حألَُ٘
– رٛالق  -11وخْ َِوِ ػٍٛس حٌمخَ٘س حٌؼخٔ١ش ك ( ٟخري – ٓ٠اِزخرش
– حألَُ٘ – رٛالق
 -11ريأص حُىٚحؿ١ش حٌفىَ ٚحٌؼمخـش ـ( ............... ٌِٕ َِٜ ٟ
ٙي ِلّي ٍ – ٟحٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش – ٍ ٟره حٌىز – َ١حٌلىُ
حٌعؼّخٟٔ
 -12وخٔض حطفخل١ش حٌعَ ٖ٠ر ٓ١وٍ١زَ ( حٌفَٔٔٚ ٓ١١رٓ١
( طَو١خ – أـٍظَح – ٍ١ٓٚخ  -حٌّّخٌ١ه
 -13طِ ُ ػٍٛس حٌمخَ٘س حٌؼخٔ١ش حٌٔ١ي .......
( َّ ِىََ – ِلّي وَ – ُ٠زي هللا حٌَ٘لخ – ٞٚحٌٔخىحص
( ٍّٓ١خْ حٌلٍزِ – ٟلّي حألِ– َ١
 -14حٓظ خع لظً وٍ١زَ
َّ وَ – ُ٠حكّي حٌّلَٚلٟ
 -15طُ طٕف ٌ١حٌىؼ ِٓ َ١حأل ّخي أ٠خَ حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ـٙ ٝي
( وٍ١زَ – ى٠زٔ – ٕٛ١ِ – ٞٛخرٍْٛ١
( َّ ِىََ
 -16ط ٌٝٛحٌٔ١ي ٍ ..............ثخٓش حٌيٛ٠حْ حٌعخَ
– ِلّي وَ – ُ٠زي هللا حٌَ٘لخ – ٞٚحٌٔخىحص
ٍ -11كٍض حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ِٓ ِ َٜـٙ ٟي ........
( وٍ١زَ – ى٠زٔ – ٕٛ١ِ – ٞٛخرٍْٛ١
 -12ريأ ٓ١خٓش حٌظفخُ٘ ِع َٗ٠ؿ ِىش
( وٍ١زَ – ى٠زٔ – ٕٛ١ِ – ٞٛخرٍْٛ١
 -13ريأ حٌظٕخـْ حالٓظعّخٍ ٞر ٓ١أـٍظَح ٚـَٔٔخ ـ ٟحٌمَْ ( 13
– 16 – 11 – 12
َ٘ -21د ارَح٘ ُ١ره حٌ ٝحٌ٘خَ رٜلزظٗ حٌٛحٌ ٟحٌعؼّخٔ ٟرعي ِٛلعش
( ٗزَحه١ض – اِزخرش – أر ٝل َ١حٌزَ٠ش
 -21طعٛى ـىَس حكظ ي ـَٔٔخ ٌٌٍّ َٜمَْ حٌٔخرع َ٘ أ٠خَ حٌٍّه
(11 - 16 – 15– 14
ٌْ٠ٛ
 -22وخٔض ٍٓ ش حٌيٚح ٓ٠ٚحٌظٗ ٟىٍٙخ ٔخرٍ ْٛ١رِّ َٜم١يس
رّٜخٌق( حٌفَٔٔ – ْٛ١حٌعؼّخٔ– ْٛ١حٌّْٛ٠َٜ
 -23وخْ حٌف ك ْٛ ٍِ٠ ْٛحألٍ ٝـ ٟاً حٌلىُ حٌعؼّخٔ ٟرّخ
َؾ رلك ( حالٌظِحَ – حالٔظفخع – حالكظىخٍ
كخٚي  .........حالٔفٜخي رّ ٓ َٜحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ـ ٟحٌٕٜؿ
حٌؼخٔ ِٓ ٟحٌمَْ حيَ12
( ِلّي أر ٛحٌي٘ذ – ٍ ٟره حٌىزَِ – َ١حى ره – ارَح٘ ُ١ره
 أٚي ِٓ طٜيٌٍ ٞلٍّش حٌفَٔٔ١ش ٍ......... َِٜ ٟ( ٍ ٟره حٌىزَِ – َ١حى ره – ِلّي وَِ َّ – ُ٠ىََ
لخَ ٔخرٍ ْٛ١رلٍّظٗ ٍ ٟحٌ٘خَ خَ  ١ِ ..........ى٠ش .( 1211 -1211 -1133 -1132
 طُ اٛيحٍ ؿَ٠يط ٟحٌعَ٘٠ش حٌّ٠َٜش ٚحٌـٛحٔذ حٌّ٠َٜش رف... ً٠( حٌَّ٘ٚع حٌعش – ُ١حٌّـّع حٌعٍّ – ٟحٌيٛ٠حْ حٌعخَ – وظخد ٛٚؿ
َِٜ
 ٌُ ٔ٠ظ ع ٔخرٍ ْٛ١ىهٛي ىخ ٌلٔٓ ىـخع كخوّٙخ ّ١ٍٓ (.....خْحٌلٍز – ٟحكّي رخٗخ حٌـِحٍ – حرَح٘ ُ١ره – َِحى ره
 وخْ حٌّـظّع حٌّ َٜٞلزً حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ِـظّع ...........( ال خ ١خ – ١زم١خ – ٕٛخ ١خ – طـخٍ٠خ
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 لٍَ ٔخرٍ ْٛ١طَن حٌلٍّش ٚحٌعٛىس ٌفَٔٔخ َٓح رٔزذ حٌظ ٟطٛحؿٙٙخـَٔٔخ ِٓ  (......حٌّخٔ١خ – حٓزخٔ١خ – حٌّٕٔخ – حٔـٍظَح
 ىهً حٌفَٔٔ ْٛ١حٌمخَ٘س رعي ِعَوش .............( ٗزَحه١ض – أر ٟل ٟحٌزَ٠ش – طً ١خر – ٍٛاِزخرش
 كٍَ حٌَّ٘ٚع حٌعش ُ١حٌف ك ِٓ ٓ١حٌمٛ١ى ٚؿعٍ......... ُٙ( ِ وخ ٌألٍِٔ – ٝظؤؿَِٕ – ٓ٠ظفع – ٓ١ال ٍّ٠ى ْٛحألٍٝ
 طُ ىِؾ حٌيٛ٠حٔ ٓ١حٌعّٚ ِٟٛحٌو ٟٜٛٛـٙ ٟي ..........( ٔخرٍ – ْٛ١وٍ١زَ – ِ – ٕٛ١ى٠زٞٛ
 خى ٔخرٍَٓ ْٛ١ح اٌ ٟـَٔٔخ رعي أْ حٔظ ٍٟ َٜحألطَحن ـِ ٟعَوش( اِزخرش – أر ٟل َ١حٌزَ٠ش – ٗ – ّْٗ ٓ١زَحه١ض
 رعي أْ ؼخىٍ حٌفَٔٔ َِٜ ْٛ١طُ طعٚ ....... ٓ١١حٌ١خ .ه١ٍٗٛي – هَٔٚرخٗخ – ١خَ٘ – ٍ ٟحٌـِحٌَٟ٠

 حؿظّع ُ ّخل حٌ٘عذ حٌّ َٜٞخَ ٚ .............لٍَٚح ِيه١ٍٗٛي رخٗخ
َ
( 1216 – 1215 – 1214 – 1213 – 1212
حٔ٘جض حٚي ُٚحٍس ٌٍظَر١ش ٚحٌظعٍ ُ١ىٛ٠حْ حٌّيحٍّ ـٙ ٟي ....
(ِلّي ٍ – ٟحّٓخ ٓ – ً١ع١ي – زخّ حالٚي
 -2حـظظلض أٚي ِيٍٓش إل يحى حٌ٠زخ ١حٌٕشخِ ٓ١١ـٙ ٟي
ِلّي ٍ ٝرّيٕ٠ش ....
( حٌـِ١س – حٌمخَ٘س – حإلٓىٕيٍ٠ش – أٓ – ١ٛ١أٓٛحْ
 -3ميص ِعخ٘يس رٍ ش ٌّ١خْ ر ٓ١حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ.......ٚ ٝ
( أٌّخٔ١خ – ـَٔٔخ – حٌّٕٔخ – ٍ١ٓٚخ – رَ ٠خٔ١خ َ
 -4ح٘ظُ رَٕ٘ حٌؼمخـش حٌعٔىَ٠ش ِ (......لّي ٍ –ٝحرَح٘– ُ١
زخّ – ٓع١ي – آّخ ً١
 -5وخٔض ريح٠ش ا ٍٛٙحٌزلَ٠ش حٌّ٠َٜش ٕيِخ ىهً ِلّي ٍٝ
ـ ٟكَد ..........
َ
( حٌ٘خَ – حٌٔٛىحْ – حٌٍّٛس – حٌ٘ٛخرٓ١١
 -6وخْ حٌٕشَ ـ ٝحٌم٠خ٠خ حٌظ ٝطَـع ِٓ حالؿخٔذ ٍٝ
حٌّ ٓ١٠َٜـّ١خ يح حٌعمخٍحص ٚحٌٍّى١ش ِٓ حهظٜخ( .…… ٙ
حٌّلخوُ حٌّوظٍ ش – حٌّلخوُ حٌمٕ١ٍٜش – لَِٜ ْٛ١ِٔٛ
 -1لخَ ِلّي ٍ ٝرخ خل حٍحٍُ ٝح ١ش ٌّ٘خ٠ن حٌز ى ٚوزخٍ
حال ١خْ رٕٔزش َ %5ـض رخُٓ
( حٌ١ٓٛش – حالرعخى٠ش – حٌّّٔٛف – حٌـفخٌه
 -2حطفمض رَ ٠خٔ١خ ِع حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٍَٟٔٚ ٍٝ ٝس حٌؽخل
ٔشخَ حالكظىخٍ حٌٌ٠ ٜظزعٗ ِلّي ٍ ٝـ ٝحطفخل١ش
( وٛطخ٘١ش – هٕىخٍحٓىٍٗ ٓ – ٟرٍ ٗ ٌّ١خْ – ٌٕيْ
 -3ريأص حُىٚحؿ١ش حٌفىَ ٚحٌؼمخـش ـ َِٜ ٝحػٕخل
( حٌلىُ حٌعؼّخٔ – ٝحٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش – ٙي ِلّي
ٍٙ – ٝي حّٓخ ً١
 -11طىٔٛض حٌ١ٙجش حال ِٓ ٌٝٚحٌ٠زخ ١ـٙ ٝي ِلّي ٍ ٝرعي
( ٕٓش – ٕٓظ – ٓ١ػ ع ٕٓٛحص
ٔ -11ـلض طـَرش ِلّي ٍ ٝـ ٝحال ظّخى ٍ ٝحٌّ ٓ١٠َٜخَ
( 1225 – 1224 – 1223 – 1222
 -12طلممض حٌعيحٌش حالؿظّخ ١ش ـ ٝحٌظـٕ١ي ٌِٕ ٙي
( ِلّي ٍ – ٝزخّ – ٓع١ي – حّٓخ ً١
 -13وخٔض حٚي حٌلَٚد حٌظ ٝهخٟٙخ ِلّي ٍٚ ٝطّض رخٍحىطٗ
( حٌ٘ٛخر١ش – حٌٔٛ١خْ – حٌٔٛىحْ – حٌ٘خَ
 -14أٔ٘ت ـ ٟخَ ١٘ َ1242جش ل٠خث١ش طوظ ٚرّلخوّش
وزخٍ حٌّٛافَ ٓ١ـض رخُٓ
( حٌّلخوُ حٌّوظٍ ش -حٌّلخوُ حٌمٕ١ٍٜشِ -ـٍْ
حألكىخَ – ؿّع١ش حٌلمخٔٗ١

 وخْ طَ٘٠ع حٌٍٛحثق ٚحٌمٛحٔ ٓ١ـ ٟأٚحهَ ٙي ِلّي ٍِٓ ٝحهظٜخٙ
( ِـٍْ حٌٍّ٘ٛس – حٌّـٍْ حٌعّ – ِٟٛحٌّـٍْ
حٌّو – ٜٙٛحٌيٛ٠حْ حٌعخٌٟ
حٚي ِشخَ٘ حٌلىُ حٌعؼّخٔ ٟـ َِٜ ٟرعي حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش
( َّ ِىََ – ١خَ٘ رخٗخ – هَٔ ٚرخٗخ –ه١ٍٗٛي رخٗخ
 ميص ِعخ٘يس رٍ ش ٌّ١خْ ر ٓ١حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ.......... ٚ ٟ( أٌّخٔ١خ – ـَٔٔخ – حٔـٍظَح – ٍ١ٓٚخ
 ريأ ِلّي ٍ ٟآٍخي حٌزعؼخص حٌظعٍ١ّ١ش اٌ ٟأٍٚرخ خَ ...........( 1215 – 1213 – 1211 – 1215
 أ ١ي طى ٓ٠ٛىٛ٠حْ حٌّيحٍّ ـٙ ٟي  ...........رعي اٌؽخل ٔشخَحالكظىخٍ .
( ِلّي ٍ – ٟارَح٘ ُ١رخٗخ – ٓع١ي رخٗخ – حٌوي ٞٛ٠آّخ ً١
 طَؿع ؿٌ ٍٚحالُىٚحؿ١ش ـ ٟحٌفىَ ٚحٌؼمخـش ـ َِٜ ٟاٌٟ..............
( حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش – ِلّي ٍ – ٟحٌزعؼخص حٌظز٘٠َ١ش – حٌويٞٛ٠
آّخ ً١
 أٓٔض ىحٍ حٌىظذ خَ ............( 1211 – 1261 – 1241 – 1221
 وخْ طَ٘٠ع حٌٍٛحثق ٚحٌمٛحٔ ٓ١ـٙ ٟي ِلّي ٍ ِٓ ٟحهظٜخٙ............
( حٌيٛ٠حْ حٌعٍِ – ٟـٍْ حٌٍّ٘ٛس – حٌّـٍْ حٌّو– ٜٙٛ
حٌّـٍْ حٌعِّٟٛ
 طىٔٛض حٌ١ٙجش حٌعٍ١خ حأل ِٓ ٌٟٚحٌ٠زخ ١ـ ٟحٌـ ٖ١حٌَّٜٞحٌلي٠غ ِٓ ..........
( حألطَحن – حألٌزخْ – حٌّّخٌ١ه – حٌّٓ١٠َٜ
 طٛلؿ آٍخي حٌزعؼخص حٌظعٍ١ّ١ش طمَ٠زخ ـٙ ٟي .............( ِلّي ٍ – ٟارَح٘ ُ١رخٗخ – ٓع١ي رخٗخ – زخّ رخٗخ
 وخْ ريح٠ش ا ٍٛٙحٌزلَ٠ش حٌّ٠َٜش حٌلي٠ؼش ٕيِخ حكظخؽ ِلّيٍ ٟىهٛي كَٚد ...........
( حٌ٘خَ – حٌٔٛىحْ – حٌٍّٛس – حٌ٘ٛخرٓ١١
 أٛزق حٌظـٕ١ي اؿزخٍ٠خ ٌىً حٌ زمخص ـٙ ٟي .............( زخّ حألٚي – آّخ ٓ – ً١ع١ي رخٗخ – حٌوي ٞٛ٠طٛـ١ك
 ؤذ ِلّي ٍٚ ٟال٠ش وَ٠ض رعي كَٚرٗ ـ.......... ٟ( حٌٔٛ١خْ – ٗزش ٌـَِ٠س حٌعَر١ش – حٌٔٛىحْ – حٌ٘خَ
 وخْ حٌٕشَ ـ ٟحٌم٠خ٠خ حٌظَ٠ ٟـعٙخ حألؿخٔذ ٍ ٟحٌِّٓ ْٛ٠َٜحهظٜخ........... ٙ
حٌظ ٟطُ أٔ٘ؤ٘خ ٓع١ي رخٗخ خَ . َ1261
( حٌّلخوُ حٌّوظٍ ش – ل– َِٜ ْٛ١ِٔٛحٌـّع١ش حٌلمخٔ١ش – ِـٍْ
حٌظـخٍس
 ح٘ظُ  ..........رَٕ٘ حٌؼمخـش حٌعٔىَ٠ش .( ِلّي ٍ – ٟزخّ رخٗخ – ٓع١ي رخٗخ – حٌوي ٞٛ٠آّخ ً١
 أٛزلض ٍٚحػش حٌعَٕ ـ ٟحوزَ أرٕخل حٌوي ٞٛ٠آّخ  ً١رّمظٟ٠ـَِخْ ...........
( 1213 – 1261 – 1266 – 1241
 طّىٓ حٌـ ٖ١حٌّ ِٓ َٜٞحالٔظٜخٍ ٍ ٟحٌـ ٖ١حٌعؼّخٔ ٟـِٟعَوش  .........خَ . َ1233
( ِٔ٠ذ – وخٔٛد – حٌَ٠يحٔ١ش – رْ ١
 وخٔض ريح٠ش حالٓظم ي حٌلم١م١ش ٓ حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ٕيِخ ً٘زضلٛحص ِلّي ٍ ٟاٌ............ ٟ
( حٌٔٛىحْ – ٗزش حٌـَِ٠س حٌعَر١ش – حٌٔٛ١خْ – حٌ٘خَ
 طٛلفض كَد حٌ٘خَ حأل ٌٟٚرعي طٛل١ع ..............( ِعخ٘يس هٕىخٍ حٓىٍش ِٓ – ٟعخ٘يس رٍ ش ٌّ١خْ – حطفخل١ش وٛطخ٘١ش
– ِعخ٘يس ٌٕيْ
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 ح ظزَ ِلّي ٍ ٟحٌِ خِش حٌ٘عز١ش رّ............ َٜ( ِٕخـٔٗ ٌٗ – طفَٚ ٝؿٛى٘خ رخٌمٛس حٌعٔىَ٠ش – ِظعخٔٚش ِعٗ –
ِظعخٔٚش ِع حأل يحل
 آِٓ ِلّي ٍ ٟرخْ حٌيٌٚش حٌم٠ٛش ٘ ٟحٌظ............ ٟ( طلمك حٌعيحٌش حالؿظّخ ١ش – ٠ىِ١ِ ْٛحٔٙخ حٌظـخٍ ٞـٛ ٟخٌلٙخ –
طفَٚ ٝؿٛى٘خ رخٌمٛس حٌعٔىَ٠ش -
 ِٓ َٗ ١ٚحِظ١خُ كفَ لٕخس حٌٔ ْ٠ٛأْ طل........ ٍٟ َِٜ ًِٜٓ أٍرخف حٌمٕخس .
( %25 - %21 - %15 - %5
 ريأ ِلّي ٍ ٟربٔ٘خل حٌّيحٍّ ٌٌٌ ............ه ح ظزَ حٌظعٍ ُ١ـٟٙيٖ ََ٘ ِمٍٛد
( حالرظيحث١ش – حإل يحى٠ش – حٌؼخٔ٠ٛش – حٌعخٌ١ش
  ًٛٚيى حٌيٚح ٓ٠ٚـٙٔ ٟخ٠ش ٙي ِلّي ٍ ٟاٌ........... ٟ(1–6–5–4
 ٠عظزَ خَ  .........خَ حٌظٓٛع حٌوخٍؿ ٟـٙ ٟي حٌويٞٛ٠آّخ . ً١
( 1213 – 1215 – 1211 -1265
 ريأ ص حٌي ْٛ٠ـٙ ٟي ............( زخّ رخٗخ – ٓع١ي رخٗخ – حٌوي ٞٛ٠آّخ  – ً١حٌوي ٞٛ٠طٛـ١ك
 أٚي  ٍٛٛحٌظيهً حألؿٕز ٟرلـش حٌي............ ٟ٘ ْٛ٠رعؼش و١١ؿ – ٕٛيٚق حٌي – ٓ٠حٌَّحلزش حٌؼٕخث١ش – ٌـٕش حٌظلم١ك
 ط ٌٟٛحٌزخٍٚىُٚ ٞحٍس حٌلَر١ش ٌٍَّس حأل ٌٟٚـٙ ٟي ُٚحٍس (.....َٗ٠ؿ رخٗخ – ٍ٠خ ٝرخٗخ – حٌوي ٞٛ٠طٛـ١ك – آّخ ٍ ً١حؼذ
رخٗخ  -كيى حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ ٍٓ ٟش حٌوي ٞٛ٠طٛـ١ك رّمظٟ٠
ـَِخْ ....
( 1213 – 1212 – 1266 – 1241
 طؤٓٔض ؿّع١ش ِ َٜحٌفظخس حٌظ ٟطعخٍ ٝحٌوي ٞٛ٠طٛـ١ك ٚوخِْمَ٘خ  ( ...........حإلٓىٕيٍ٠ش – حٌمخَ٘س – حٌٍّٕٜٛس – ىِ١خ١
 وخْ أٚي ِعظّي رَ ٠خٔ ٌَّٜ ٟرعي حالكظ ي حالٔـٍ............ ِٞ١( ىحـَ – ٓ٠وَ – َِٚؿٍٓٛض – وظَٕ٘
 طُ ر١ع كٜش ِ َٜـ ٟأٍرخف لٕخس حٌٔ ْ٠ٛالطلخى حٌّخٌ ٓ١١خَ.............
( 1223 – 1222 – 1221 – 1213
 ألَص ُٚحٍس ٛ .........ىس ٔشخَ حٌَّحلزش حٌؼٕخث١ش .( حٌوي ٞٛ٠طٛـ١ك – َٗ٠ؿ رخٗخ٠ٍ -خ ٝرخٗخ – ِلّٛى ٓخِٟ
حٌزخٍٚىٞ
 مي ِئطَّ ٌ ..........زلغ حٌّٔخٌش حٌّ٠َٜش خَ . َ1222( رٌَ – ٓ١حٌـَِ٠س – حألٓظخٔش – ٌٕيْ
 طُ أ٘خل اىحٍس ٌٍظعٍ ُ١حٌٕٜخ  ٟخَ ............( 1311 – 1311 – 1314 -1311
 رعي حٓظمخٌش كٔ ٓ١ـوَ ٞرخٗخ طىٔٛض ُٚحٍس رَثخٓش ............( ِ ٜف ٟـٛٔ – ّٟٙرخٍ رخٗخ – ٍ٠خ ٝرخٗخ – حٌزخٍٚىٞ
 أْٓ ِ ٜف ٟوخًِ ؿَ٠يس حٌٍٛحل خَ ............( 1311 – 1315 – 1314 – 1311
 ًّ حٌِ  ٍٟ ............ ُ١طؼم١ؿ حٌّ ِٓ ٓ١٠َٜه ي ِيحٍّأٍ٘١ش ٌ١ٍ١ش .
( ِ ٜف ٟوخًِ – ِلّي ـَ٠ي – حكّي َحرِ – ٟلّي َٗ٠ؿ
 حٔٔلذ حٌـ ٖ١حٌّ ِٓ َٜٞحٌٔٛىحْ ٌٍَّس حأل ٌٟٚخَ.............
( 1225 – 1224 – 1223 – 1222
 ٛخكذ ٓ١خٓش حٌمز٠ش حٌلي٠ي٠ش ٘ ٛحٌّعظّي حٌزَ ٠خٔ.............. ٟ( وَ – َِٚؿٍٓٛض – حٌٍٕز – ٟوظَٕ٘

 ٛيٍ لخٔ...... ْٛـ َِٜ ٟخَ 1236ـٙ ٟي حالكظ ي حٌزَ ٠خٟٔ( حٌّمخرٍش – حالـئش حٌؤّش – حٌعّي – حٌظٜف١ش
 حطوٌ زي حٌمخىٍ حٌـِحثَِ َ ٞيٕ٠ش َِ ........وِ ٌٍىفخف ٟيحٌفَٔٔ. ٓ١١
( رٔىَس – َ٘ٚحْ – حٌـِحثَ – لٕٔ ٕ١ش
 ـِ ٟخ 1133 ٛ٠حكظٍض حٔـٍظَح ؿَِ٠س  ............ـِ ٟيهً حٌزلَحألكَّ .
( ِخٌ ش -رَٛ – ْ ١ٓ – ُ٠مٍ١ش
 طِ ُ  ..........ؿّخ ش ٍّخل حٌـِحثَ.( ِٜخٌ ٟحٌلخؽ – زخّ ـَكخص -زي حٌلّ١ي رٓ رخى – ْ٠حكّي رٓ
ر١
 أ ٍٓ ِٓ حٌمخَ٘س ل١خَ حٌؼٍٛس حٌـِحثَ٠ش حٌىزَ ٜخَ ..........( 1355 – 1354 – 1353 – 1352
ٌ111عذ حٌَث ْ١حٌفَٔٔ .......... ٟى٘ ٍٚخَ ـ ٟكٜٛي حٌـِحثَ
ٍ ٟحالٓظم ي .
( ر١ظخْ – ـَحٔٔٛح ِ١ظَحْ – ىٔ٠ظخْ – ٗخٍي ى٠ـٛي
 طُ ـَِ ٝعخ٘يس ٓخْ حٓظ١فخٔ ٍٟ ٛحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش رعي ِّ٘٠ظٙخِٓ  (.........أٌّخٔ١خ – حٌّٕٔخ –ٍ١ٓٚخ –ٌٕ٘ٛيح
 ٛيٍ ٙي حألِخْ ـٙ ٟي  ............ـ ٟط. ْٔٛ( حٌزخِ ٞلّي – حٌزخ ٞحكّي – حٌزخِ ٞلّي حٌٜخىق – ِلّي
حٌّٕٜؿ
حٓظمٍض ط ْٔٛحٓظم الً طخِخ ً خَ .............( 1363 -1352 – 1351 – 1356
 كخٌٚض أٌّخٔ١خ أْ طلي ِٓ حالٔ لش حٌفَٔٔ١ش ـّٗ ٟخي أـَ٠م١خ رعيِئطَّ حٌـَِ٠س ِٓ ه ي كخىػش ...........
( أؼخى – َ٠حٌيحٍ حٌز٠١خل – ـخٗٛىس – ل َٜحٌمٜزش
 أ ٍٓ ُ  ُ١حٌزَرَ  ...........حّٔ٠خِٗ اٌ ٟحٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ١ٚخٌذرخٓظم ي حٌّؽَد .
( ِٕ ٍٜٛحٌٔعي – ٞي حٌفخِٓ – ٟلّي حٌوخِْ – حٌـ ٞٚ
 أ ٍٓ  ............أْ حٌزلَ حٌّظ ٛ٘ ٢ٓٛرلَ ح ٠خٌ. ٟ( ؿَحُ٠خٔ – ٟىٟٕ١ٌِٛٓٛ – ٍْٛٔ١ٔ – ً١٘١ِ ٞ
 ميص ح ٠خٌ١خ ٚحٔـٍظَح ٚأٌّخٔ١خ ٚحٌّٕٔخ ِعخ٘يس خَ ٌّٕ .........عحٌظٓٛع حٌفَٔٔ ٟـ١ٌ ٟز١خ َِٚحوٖ .
( 1231 – 1221 – 1215 – 1261
 أىص ٓ١خٓش  ..............اٌ ٟحٌعيحل ر ٓ١حٌعَد ٚحألطَحن .( حٌـٍِٕس – حٌفَٔٔش – حٌظظَ٠ه – حٌعٌّٛش
 اَٙص ؿّع١ش  ............خَ ٚ 1312حٌظ ٟطىٔٛض ِٓ حٌ٠زخ١حٌعَد ـ ٟحٌـ ٖ١حٌعؼّخٔ. ٟ
( حٌ َِوِ٠ش – حالطلخى ٚحٌظَل– ٟحٌمل خٔ١ش – حٌعَر١ش حٌفظخس
 حٔلَٜص حٌلَوش حٌم١ِٛش ـ ٟريح٠ش حألَِ ـ ٔ ٟخق ِليٚى ـٟ........
( ٔٚ َ١حٌ – ّٓ١حٌ٘خَ ٚحٌعَحق – ِٚ َٜحٌٔٛىحْ – حٌ٘خَ
ٚحٌلـخُ
 طُ طؤٓ ْ١ؿّع١ش حٌعَر١ش حٌفظخس ـ............. ٟ( حٌمخَ٘س – ىِ٘ك – رَٚ١ص –رخٍْ٠
 حػزض حٌَ٘٠ؿ كٔ ٓ١حٔٗ ل َ١ٜحٌٕشَ ٓ١خٓ١خ ك١غ ............( طؤهَ ـ ٟحالطٜخي رخٔـٍظَح – ٌُ ٠ظ ًٜرفَٔٔخ – ٌُ ٠ؤهٌ ِٓ
حٔـٍظَح  ٚيح ٠َٛلخ ربلخِش ىٌٚش َر١ش ِٛكيس
 طِ ُ  .........حٌؼٍٛس حٌٔ٠ٍٛش حٌىزَ ٜخَ . َ1325( ٍٓ خْ حأل – َٕ١ر٘خٍس حٌو – ٍٞٛرىَ ٛيل ٍٞٛٔ – ٟحٌٔع١ي
 حٔظ ٟٙحالٔظيحد حالٔـٍ ٍٟ ِٞ١حٌعَحق رعي طٛل١ع ِعخ٘يس ..........( 1331 – 1324 – 1322 – 1321
 ىهٍض حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش حٌلَد حٌعخٌّ١ش حألِ ٌٟٚظلخٌفش ِع ىٌٚظٟحٌ........... ٢ٓٛ
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( أٌّخٔ١خ ٚحٌّٕٔخ – حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ – حٓزخٔ١خ ٚح ٠خٌ١خ – ٍ١ٓٚخ
ٚـَٔٔخ
 -121أ ٍٓ حٌَث ْ١حألَِ٠ىِ ٍْٛٔ٠ٚ ٟزخىثٗ حٌزخٌػ يى٘خ ..........
ـ ٟأػٕخل حٌلَد حٌعخٌّ١ش حأل. ٌٟٚ
( 16 – 14 -12 -11
 طُ ٔفٓ ٟعي ُؼٍٛي ٌٍَّس حٌؼخٔ١ش اٌ ٟؿَِ٠س ...........( ِخٌ ش – ٓٛ – ْ ١ٓ – ً٘١مٍ١ش
 طعظزَ ِفخٟٚخص  ..............أٚي ِفخٟٚخص رٚ َِٜ ٓ١رَ ٠خٔ١خرعي ىٓظ. َ1323 ٍٛ
( ٓعي ُؼٍٛي  – ٍَِٕ /يٌ٠ ٟىٓ  /وٓ – َُْٚ١عي ُؼٍٛي /
ِىئٚخٌي – يٌ٠ ٟىٓ  /ر١فٓ
 لخَ آّخ ٛ ً١يل ٟرظى ٓ٠ٛكِد ...........( حألِش – حٌيٓظ – ٍٞٛحٌـّ – ٍٞٛٙحٌ٘عذ
 أٌؽ١ض حالِظ١خُحص حألؿٕز١ش رّمظ............ ٟ٠( ط٠َٜق  22ـزَح – 1322 َ٠ىٓظِ – 1323 ٍٛعخ٘يس – 1336
ِئطَّ حٌٍٜق
 أٚي كىخَ ِ َٜحٌٌ ٞأٍ١ك ٌٍ ٗ١مذ ٍِه ٘............... ٛ( ـخٍٚق – زخّ كٍّ ٟحٌؼخٔ – ٟـئحى حألٚي – كٔ ٓ١وخًِ
 وخٔض آهَ ُٚحٍس ٗىٍض لزً ػٍٛس ُٚ ٟ٘ 1352 ٛ١ٌٛ٠23حٍس...........
( ٔـ١ذ حٌِ – ٌٟ ٙلّي ِلّٛى – ٍِ ٟخَ٘ – كَٔٞٓ ٓ١
 طُ اٌؽخل حٌٍّى١ش ٚا ْ حٌـّ٠ٍٛٙش ـ............ ٛ١ٔٛ٠ 12 ٟ( 1356 – 1355 – 1354 – 1353
ٛ -136يٍ  .........ـٓ3 ٟزظّزَ خَ . َ1352
( لخٔ ْٛحإل ٛف حٌٍِح – ٟأٚي ر١خْ ٌؼٍٛس  – 1352 ٛ١ٌٛ٠ا ْ
طؤِ ُ١لٕخس حٌْٔ٠ٛ
 -131وخْ ٌٛحل حألٓىٕئٍٚش لزً حٌلَد حٌعخٌّ١ش حٌؼخٔ١ش طخرع
ٌيٌٚش...........
( حٌعَحق – طَو١خ – ٓ٠ٍٛخ – ٌزٕخْ
 أٚي أِ ٓ١خَ ٌـخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش ٘............. ٛ( ِ ٜف ٟحٌٕلخّ – زي حٌوخٌك ػَٚص – زي حٌَكّٓ ِحَ –
ّٜض زي حٌّـ١ي
 طُ الَحٍ رَٚطٛوٛي حإلٓىٕيٍ٠ش ـ ٟأوظٛرَ خَ ...........( 1346 – 1345 – 1344 – 1343
 آهَ حٌيٚي حٌظ ٟحّٔ٠ض ٌـخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش ٘............ ٟ( ل َ – ؿ١زٛط – ٟؿٍِ حٌمَّ – حٌِٜٛخي
 ٟٚعض ـٍٔ  ٓ١طلض حالٔظيحد حٌزَ ٠خٔ ٟرّمظ........... ٟ٠( حطفخل١ش ٓخ٠ىْ ر١ىِ – ٛئطَّ حٌـَِ٠س – ِئطَّ ٓخْ ٍ– ّٛ٠
ِئطَّ رٍظٍّٛ١
٠عخد ٍ١ِ ٟؼخق ؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش أْ حٌمَحٍحص طى.......... ْٛ( رخإلؿّخع – رخألؼٍز١ش – ِٕفَىس – ٌٍيٚي حٌؽٕ١ش ـم٢
 ٛيٍ أٚي َِ٘ٚع ٌظمٔ ُ١ـٍٔ ٠َ١ ٓ ٓ١ك .............( ٌـٕش رِ – ً١ئطَّ رٍظِ – ٍّٛ١ـٍْ حألِٓ – ٜزش حألُِ
 حٌظمض أؼَح ٝحٌ١ٔٛ١ٜٙش ِع حالٓظعّخٍ حألٍٚر ٟـ ٟيٚحْ 5ٌٍَّ َ1361 ٛ١ٔٛ٠س ..............
( حأل – ٌٟٚحٌؼخٔ١ش – حٌؼخٌؼش – حٌَحرعش
 ط .... ٌٟٛحٌم١خىس حالطلخى٠ش ٌّ٠ٍٛٓٚ َٜخ أػٕخل كَد أوظٛرََ1313
( حكّي ريِ – ٞٚلّي ٔـ١ذ – حكّي آّخ  – ً١أر ٛؼِحٌٗ
 ريأص حٌَّكٍش حألٌ ٌٟٚلَد أوظٛرَ  َ1313رـــ............( حٌَ٠رش حٌـ٠ٛش – لٜؿ حٌّيـع١ش – ز ٍٛحٌّ٘خس – زٍٛ
حٌّٕٙيٓٓ١

 طُ طلَِ َ٠يٕ٠ش  3 َٛ٠ ............أوظٛرَ . َ1313( رٍٓٛع١ي – حإلّٓخ ١ٍ١ش – ر ٍٛـئحى –حٌمٕ َس َٗق
 -142حٓظَىص ِِ َٜعشُ ٕٓ١خل ـ 25 ٟحرَ ً٠خَ .............
( 1322 – 1321 – 1311 – 1315
 طِّ١ص حٌفظَس ِٓ  1345أٌ1351 ٟـ َِٜ ٟد ........(حالٓظمَحٍ حٌٔ١خٓ – ٟحالُى٘خٍ حاللظٜخى – ٞحٌلىُ حٌيّ٠مَح– ٟ١
حالؼظ١خالص حٌٔ١خٓ١ش

اٌد باالدلي صحي المبارات االتٌي :
اللرة احتلل الرن ا لمصر اللرة قدٌمي
 -1اَٙص ٌٖ٘ حٌفىَس ـ ٟحٌع ٍٜٛحٌ ٟ ٓٛأػٕخل حٌلٍّش حٌ١ٍٜز١ش
حٌٔخرعش رم١خىس ٌ ْ٠ٛحٌظخٓع ٌىٓ حٌّلخٌٚش ـٍ٘ض .
 -2ـ ٟحٌمَْ  َ11أٍحى ٌ 14 ْ٠ٛحكظ ي َِ٠ٌ َٜد حٌظـخٍس
حٌٌٕٛٙي٠ش رخٌٕٙي .
 -3ـ ٟحٌمَْ  12أٍحى ٌ 15 ْ٠ٛحْ طظٕخُي حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ٓ ِ.َٜ
 -4ـ ٟحٌمَْ  12أٍحى ٌ 16 ْ٠ٛحكظ ي ٌِ َٜظٔ ً١ٙحٌظـخٍس
حٌفَٔٔ١ش ِع َٗق آٓ١خ ريي ِٓ حٌيٍٚحْ كٛي اـَ٠م١خ .
 -5ـ ٟريح٠ش حٌؼٍٛس حٌفَٔٔ١ش
وخْ لٕ ًٜـَٔٔخ ـٍ ٠ َِٜ ٟذ ِٓ ر ىس آٍخي كٍّش اٌَِٜ ٟ
ٌلّخ٠ش حٌظـخٍس حٌفَٔٔ١ش ٚحٌَ خ٠خ حٌفَٔٔ ِٓ ٓ١١ه َ حٌّّخٌ١ه .
 -6ـٙ ٟي كىِٛش حإلىحٍس
أٍحى ٔخرٍ ْٛ١أْ ٠لظً ِ٠ٚ َٜم ع ٠َ١ك حٌّٛح ٛص ر ٓ١حٔـٍظَح
ِٔٚظعَّحطٙخ ـ ٟحٌٕٙي
ٚطىِٔ ٓ٠ٛظعَّس ـَٔٔ١ش ـ ٟحٌَ٘ق َِوِ٘خ ِ. َٜ
لم تلن الحمكي الفرن ٌي كً مصر مجرد حمكي لرٌي تقكٌدٌي
لكغيو واالحتلل وتهدف الً ضرب مصالح برٌزانٌا الً الهند ؟
 ٠ظ٠ق ًٌه ِٓ ِـّ ٛش حٌعٍّخل حٌٌٛ ٓ٠لزٛح حٌلٍّش ًّ رٔٛخرَص ٍ ٟطٕش ُ١حِ ٍٛحالىحٍس ٚحٌلىُ ـ٢ّٔ ٍٟ َِٜ ِٟخ كيع ـ ٟـَٔٔخ رعي حٌؼٍٛس ِٓ ك١غ ٔمً حٌٍٔ ش حٌ ٟحٌ زمش
حٌ ُ٘ٚ ٟ ٓٛحال ١خْ ـَِٜ ٟ
 ٌٚىٕٗ وخْ ٔم ٗىٍ١خ رلض ىِّ ْٚخٍٓش كم١م١ش ـعٍ١ش حً وخْؼَٔ ٝخرٍ ْٛ١حٌظعَؾ ٍِ ٟخ ٠ي ٍٚـ ٟحً٘خْ ٛفٛس حٌّ. ٓ١٠َٜ
دلددل ٌ :مددد صددر ا ددما ٌل التددرة انتقالٌددي امتدددت منددذ ضددرب محمددد
كددً وتقكددص مشددرو بت ددوٌي لندددن 7441م والرمددان 7447م
حٌث :
............

 -7توقفددت مشددرو ات التنمٌددي التددً لانددت تددتم الددً ازددار نظددام
االحتلار .
 -2التحت أ واق البلد امام المنتج االجنبً وخاصي البرٌزدانً
تزبٌقددا التفاقٌددي بكزددي لٌمددان 7434م والتددً لددان محمددد كددً
رال تزبٌقها
 -3بدأ رأس المال االوربً ٌددخل مجدال اال دتثمارات المختكفدي
وهذا ٌف ر توقف او تجمد التنمٌي الذاتٌي لكمجتمع المصري .
 -4من ناحٌي اخري دخل إ ما ٌل الدً اللثٌدر مدن المشدرو ات
التنموٌي والتو مٌي التً أ ادت إلى أذهدان أوروبدا صدر جدد
محمد كً من حٌث بروي قوة مصر .
 -5مل ا ما ٌل كً ب ز نفوذ مصر الً الجندوب والجندوب
الشرقً كى احل البحر األحمر .
ترك نابكٌون الحمكي و األخزار تهدد الحمكي من لل جانب
 -7لان الجٌش الفرن ً الً تناقص ددي ب ب
الممارك والحروب الداخكٌي والخارجٌي .
 -2الحمكي التً أر كتها الدولي المثمانٌي إلً المرٌش ودمٌاز
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 -3تجددت مقاومي الممالٌك مرة أخري .
 -4تجددت ثورات المصرٌٌن الً الشرقٌي وامتدت إلً و ز
الدلتا وغربها .
تمددت محاوالت انجكترا لكتخكص من محمد كً الً المقد
األول من القرن التا ع شر .
 -1حٌ َق حٌٍّٔ١ش
ك١غ ألٕعض حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ ٟرظعِ ٓ١١لّي ره حألٌف ٟأ ٚأٚ ٞحٌٟ
ؼّخٔ ٟريال ِٓ ِلّي ٍٚ ،ٟـع حٛيٍ حٌٍٔ خْ حٌعؼّخٔ ٟلَحٍ
رٕمً ِلّي ٍ ٟاٌٚ ٟال٠ش ٓخٌ١ٔٛه ٚطع ٓ١١ريال ِٕٗ ِ ٟٓٛرخٗخ .
ٌىٓ ِلّي ٍ ٟحٓظ خع رّٔخ يس ُ ّخل حٌ٘عذ حٌظوٌٍٖ٘ ِٓ ٚ
حٌّلخٌٚش ٚطُ طؼز١ض ِلّي ٍِ ٟمخرً ىـع  4111ؤ ْ١مٛى
 -2حٌ َق حٌعٔىَ٠ش
ٓ ٠َ١ك آٍخي كٍّش ـَ ٍِ٠الكظ ي ِٚ َٜطعِ ٓ١١لّي ره حألٌفٟ
ٌٚىٓ حٌلٍّش ـٍ٘ض رٔزذ رٔخٌش حٌ٘عذ حٌّٚ َٜٞحَ ٟص حٔـٍظَح
اٌ ٟطٛل١ع حٌٍٜق ٚحٌـ ل ِٓ ِ َٜـٓ ٟزظّزَ . َ1211

لانت رغبدي محمدد كدً الدً ضدم الشدام ا دبق مدن حروبد الدً
حٌث
الجيٌرة المربٌي ؟
ٍ١ -1ذ ِمٓ حٌٔمٍ خْ 1211حْ ٠ظٕمخُي ٌمٗ مٓ حٌ٘مخَ ِمخرمً ِزٍمػ
ِٓ حٌّخي .
 -2حػٕمخل حٌلمَد حٌ٘ٛخر١ممش ٍ١مذ ِلّممي ٍمِ ٟممٓ حٌٔمٍ خْ حْ ٠ع ١ممٗ
حٌ٘خَ ٌظٔ ً١ٙحٌم٠خل ٍ ٟحٌ٘ٛخرٌ ٓ١١ىٓ حٌٍٔ خْ ٍـ. 1211 ٞ
 -3حٛممزلض حٌفىممَس حوؼممَ حٌلخك مخ ً رعممي حٓممظ ١ثٗ ٍمم ٟحٌٔممٛىحْ ًٌٚممه
إلوّخي َِ٘ٚع حٌٛكيس حٌعَر١ش ـِٛ ٟحؿٙش حٌٛكيس حٌعؼّخٔ١ش .1221

 -4ىهممً ِلّممي ٍمم ٟكممَد حٌّممٍٛس حِ م ـمم ٟحٌلٜممٛي ٍمم ٟحٌ٘ممخَ
وّىخـممخس ٌممٗ  ،ػممُ رعممي ِّ٘٠ظممٗ ٍ١زٙممخ وظعمم ٞ٠ٛممٓ هٔممخثَٖ ٌىممٓ
حٌٍٔ خْ ٍـمٚ ٞح مخٖ ؿِ٠مَس وَ٠مض حٌظمٌٚ ٟمُ طَُٟمِ ٟلّمي ٍمٟ
ٓٚززض ٌٗ حٌّظخ ذ ٌزعي٘خ ٚطَّى حٍ٘ٙخ .

لم ٌتوقف االهتمام بالجٌش لمظهر من مظاهر القوة الذاتٌي
الً هد الخدٌوي إ ما ٌل
 -1أًٍٓ رعؼش كَر١ش اٌ ٟـَٔٔخ يى٘خ  ٛ٠ 15الوظٔخد حٌوزَحص
 -2حك َ٠رعؼش كَر١ش ِٓ ـَٔٔخ ٌظٕش ُ١حٌّيحٍّ حٌلَر١ش .
 -3ؿيى حألٓ ٛي ك١غ أ خى ـظق طَٓخٔش حإلٓىٕيٍ٠ش .
 -4ؿيى حٌّيٍٓش حٌزلَ٠ش ـ ٟحإلٓىٕيٍ٠ش وّخ أٔ٘خ ِيٍٓش أهَ. ٞ
 -5ح٘ظُ رظؼم١ؿ حٌعٔىَ ٓ١٠ـخٔ٘ؤ ؿَ٠يس أٍوخْ كَد حٌـٖ١
ٚحٌـَ٠يس حٌعٔىَ٠ش حٌّ٠َٜش خَ . َ1213
 -6أٔ٘خ حألٓ ٛي حٌظـخٍٚ ٞحٔ٘ؤ َٗوش حٌعِ٠ِ٠ش ِّخ أى ٞاٌ٘ٔ ٟخ١
كَوش حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش .

أثرت ٌا ي االحتلار كً تشلٌل القوي االجتما ٌي الً مصر
ؽ /ك١غ حٔيػَص لٚ ٞٛاَٙص ل ٞٛؿي٠يس ٠ٚظّؼً ًٌه ـ... ٟ
 -1حٔظٔ ٟٙف ًٛحٌّّخٌ١ه و١ٙجش كخوّش ٚكً ِلٍٙخ أَٓس ِلّي ٍٟ
ٚرع ٞحٌعٕخ َٛحٌظَو١ش .
-2لً ٔفٍّ ًٛخل حألَُ٘ ٚحٌِ خِش حٌ٘عز١ش ك١غ ك ًٜهَ٠ـٟ
حٌّيحٍّ حٌلي٠ؼش ٍ ٟحٌّٕخٛذ حٌٙخِش ٚطُ ٔفِ َّ ٟىََ اٌٟ
ىِ١خ ١خَ . َ1213

 -3تدهور زبقي التجار
رٔزذ ط ز١ك حالكظىخٍ حهظف ٟحٌظـخٍ حٌّٚ ٓ١٠َٜحٍطفعض ِىخٔش
حٌظـخٍ حألؿخٔذ
 -1ا١ ٍٛٙزمش حأل ١خْ
 ُ٘ٚوزخٍ ِٚظ ِ ٟ ٓٛن حألٍح ٟٟحٌٍِح ١ش .
 -2ا١ ٍٛٙزمش ّخي حٌٕٜخ ش
 -3ا ٍٛٙحٌزي ٚومٛس حؿظّخ ١ش ِٔظمَس
ك١غ ِٕق ِلّي ٍّ ُ ٟخل حٌزئِ ٚخكخص ٚحٓعش ِٓ حألٍحٟٟ
حٌٍِح ١ش ٚطيٍ٠ـ١خ ىهً حٌزي ٚك١خس حالٓظمَحٍ ٚحٌّئ١ش .

شهد صر الخدٌوي إ ما ٌل نهضي ثقاالٌي شامكي
ؽ /ك١غ طُ ـٙ ٟيٖ ..
 -1طى ٓ٠ٛؿّع١ش حٌّعخٍؾ خَ . َ1262
ًٌٚه ٌَٕ٘ حٌعٍٚ َٛحٌّعخٍؾ ٓ ٠َ١ك حٌظؤٌ١ؿ ١ٚزع أِٙخص حٌىظذ
ـ ٟحٌظخٍ٠ن ٚحٌٍؽش ٚحٌي. ٓ٠
 -2طى ٓ٠ٛحٌـّع١ش حٌو٠َ١ش حإلٓ ِ١ش خَ ًٌٚ ، َ1212ه رٙيؾ -:
 أ٘خل حٌّيحٍّ ٌظعٍ ُ١حٌزٕٚ ٓ١حٌزٕخص . طمي ُ٠حٌّٔخ يحص ٌٍفمَحل . ٌّٛحؿٙش ١ؽ١خْ حٌّيحٍّ حألؿٕز١ش . -3أ٘خل حٌٜلؿ حٌعٍّ١ش ٚحألىر١ش ٚحٌٔ١خٓ١ش ٚ ،لي ُحىص كَ٠ش
حٌٜلخـش أٚحهَ ٙي حٌوي ٞٛ٠طٛـ١ك رٔزذ ُ٠خىس حٌظيهً حألؿٕز، ٟ
ٚوخٔض ٌٖ٘ حٌٜلؿ ِ٠َٜش ٚأؿٕز١ش .
 -4أ٘خل ىحٍ حٌىظذ خَ ٚ َ1211حٌـّع١ش حٌـؽَحـ١ش خَ َ1215
ٌَٕ٘ حألرلخع حٌـؽَحـ١ش .

لانت شروز امتٌاي قناة ال وٌس مجحفي جدا بمصر .
ك١غ ٔ ٚحِظ١خُ لٕخس حٌٔ.. ٍٟ ْ٠ٛ
ٌٍَ٘ -1وش كك حالٔظفخع رخٌمٕخس ٌّيس ٕٓ 33ش ِٓ طخٍ٠ن حالـظظخف .
 21طظٕخُي ِ ٓ َٜحألٍح ٟٟحٌ ُِش ٌلفَ لٕخس حٌٔٚ ْ٠ٛحٌظَ ش
حٌعٌرش ىِ ْٚمخرً .
 -3طظٕخُي ِ ٓ َٜحألٍح ٟٟحٌّل ١ش رمٕخس حٌٔٚ ْ٠ٛحٌظَ ش
حٌعٌرش ٚ ،حإل فخل ِٓ حٌَ٠حثذ ٌّيس ٕٛٓ 11حص .
 ِٓ -4كك حٌَ٘وش حٓظوَحؽ حٌّٛحى حٌوخَ حٌ ُِش ٌٍَّ٘ٚع ِٓ
حٌّٕخؿُ حٌّ٠َٜش ىِ ْٚمخرً .
 -5ا فخل حٌَ٘وش ِٓ حٌَٓ َٛحٌـَّو١ش ٍ ٟح٢الص حٌظ ٟطٔظٍٛى٘خ
حٌَ٘وش .
 -6طميَ ِ 5/4 َٜحٌعّخي حٌ ٌُِ ٓ١لفَ لٕخس حٌٔ. ْ٠ٛ
 -1طل ِٓ %15 ٍٟ َِٜ ًٜأٍرخف لٕخس حٌٔ. ْ٠ٛ
 -2طمُٔ أٓ ُٙحٌَ٘وش اٌ 411 ٟأٌؿ ٓ ُٙحٗظَص ِٕٙخ َِٜ
 111أٌؿ ٓ. ُٙ
 ِٓ -3كك حٌَ٘وش حٔظِحع حألٍح ٟٟحٌ ُِش ٌٍَّ٘ٚع ِٓ حأل٘خٌٟ
رعي ىـع طعِ ٞ٠ٛخٌ ٟخىي .

ظهور ممارضي وزنٌي ضد الخدٌوي توالٌق ورٌا

باشا

ؽ /لخى حٌّعخٍٟش حٌ١ٕ١ٛش ِـّ ٛش ِٓ وزخٍ ِ ن حألٍحٚ ٟٟرعٞ
حٌعٔىَٚ ٓ١٠حٌّظعٍّ ٓ١طعٍّ١خ خٌ١خ .
ٚأٗ ٍٛٛ َٙحٌّعخٍٟش
 -1ؿّع١ش حٌلِد حٌٟٕ١ٛ
وخْ ِمَ٘خ كٍٛحْ ٚليِض أٚي ر١خْ ٌٙخ ١ٚخٌزض رخالطٟ
 أْ طعخى ٌٍلىِٛش ؿّ١ع أِ ن حٌيحثَس حٌٕٔ١ش ٚحٌي. ٓ١ِٚ اٌؽخل طو ٚ١ٜاَ٠حى حٌٔىش حٌلي٠ي ٌظٔي٠ي حٌي. ْٛ٠ اٌؽخل حٌَّحلزش حٌؼٕخث١ش ٚطىَِ ٓ٠ٛحلزش ١ٕ١ٚش ِخٌ١ش ٠ى ْٛرٙخ 3ِٓ حألؿخٔذ طٛحـك ٍ ُٙ١حٌلىِٛش .
 طٛك١ي حٌي ْٛ٠ـ ٟىٚ ٓ٠حكي رفخثيس  %4ـم. ٢ -2ؿّع١ش ِ َٜحٌفظخس
وخْ ِمَ٘خ حإلٓىٕيٍ٠ش ٚ ..وخٔض ط خٌذ رخٌلَ٠خص حٌعخِش ٚ ...أٔ٘ؤص
ؿَ٠يس ِ َٜحٌفظخس .

لان المناخ الفلري والثقاالً مهٌبا لظهور الي ٌم
مصزفً لامل
 -1حٔظَ٘ص ٛلخـش حٌَأٚ ٞوخٔض طَٕ٘ حٌّمخالص ٚحٌيٍحٓخص .
 -2خى  ١د حٌزعؼخص حألؿٕز١ش ٚريأ ٚحٌّ٘خٍوش ـ ٟحٌل١خس حٌؼمخـ١ش .
 -3ا ٍٛٙيى وز ِٓ َ١حٌٜخٌٔٛخص حٌفىَ٠ش ٚحٌّٕظي٠خص حألىر١ش ِؼً
 ٛخٌ١ ٌ ْٛؿ ٍٓ ُ١رخٗخ »»» وخْ ٠ظزٕ ٟأـىخٍ حٌعَحر. ٓ١١ ٛخٌ ْٛحكّي طٌ »»»ٍّٛ١ألىد ٚحٌفٓ ٚحٌؼمخـش .ٛ -خٌ ْٛحٌٔ١يحص»»»» ِؼً خث٘ش حٌظ٠ٍّٛ١ش ٚحألَِ١س حٌىٕٔيٍ
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تمدد مظاهر التدخل الدولً الدذي ادي الدً االخدلل بمبددأ
ال ٌادة لكدولي الً هد باس حكمً الثانً ؟

 -7ألن ال كزي الفمكٌي الً مصر لانت الً ٌد اإلنجكٌي .
 -2ال دددكزان المثمدددانً لدددان ٌقا دددم الخددددٌوي بددداس حكمدددً
ال كزيالقانونٌي اال مٌي الً مصر من خلل اصدار الرمانات التولٌي.

 -3وجددود بم د اإلدارات الدولٌددي الددً مصددر التددً تددإدي الددً
اخدددلل مبددددأ ال دددٌادة لكدولدددي وتمثكدددت الدددً ط صدددندوق الددددٌن -
إدارة ال ددلي الحدٌددد  -التكغددراف  -الدددابرة ال ددنٌي والدددومٌن -
مٌناء اإل لندرٌي  -االمتٌايات األجنبٌي  -المحالم المختكزي
ارتفدداع شددؤن الولدداالت االجنبٌددي التجارٌددي الددً هددد االحددتلل
البرٌزانً لمصر
نتٌجي القٌود التً الرضت الً االنتاج المحكً
 ارتفع شؤن الولاالت االجنبٌي لددم ٌمددد لكحلومددي دور الددً مراقبددي اال ددواق اال الٌمددا ٌتمكددقباألمن المام .
 ا تثمار رإوس االموال المترالمي من التجدارة الدً الشدرلاتوالبنوك ط خاصي الرهونات

الوالاق بٌن باس حكمً والممتمد البرٌزانً جور ت .
ٓ -1خ ي ؿٍٓٛض حٌوي ٞٛ٠زخّ كٍَّٗ ٍٟ ٟحل أِ ن
حٌلىِٛش ـ ١ٛ٠َِ ٟرؼّٓ ُ٘١ي خَ . َ1313
ٓ -3خ ي ؿٍٓٛض زخّ كٍّ ٍٟ ٟحإلػَحل ر َق وؼَ١س ٍٟ
كٔخد حٌلىِٛش ِمخرً أْ ٠ع  ٟحِظ١خُ أ٘خل هٓ ٢ىش كي٠ي
ٌَ٘وش حٔـٍ٠ِ١ش خَ. َ1314

اختكفت ٌا ي جور ت ن ٌا ي لل من لرومر ولتشنر .
ٓ١خٓش ؿٍٓٛض طِّ١ص رخالط-: ٟ
 -1طوف١ؿ حٌَلخرش ٍ ٟطَٜـخص حٌوي. ٞٛ٠
 -2ط١ٓٛع ٍٓ خص ِـٍْ حٌٕشخٍ .
 -3ا ١ق ٠ي حٌّ ٓ١٠َٜـ ٟاىحٍس ٗج ْٛر ىُ٘ .
 -4طّ َ١ٜحإلىحٍس طيٍ٠ـ١خ ٚا٠مخؾ ٓ١خٓش حٌـٍِٕس .
ٓ١خٓش وَٚ َِٚوظَٕ٘ ( ٓ١خٓش حٌمز٠ش حٌلي٠ي٠ش
 -1ط٘ي٠ي حٌَلخرش ٍ ٟحٌويٚ ٞٛ٠كىِٛظٗ .
 -2حٓظويحَ حٌ٘يس ِع حٌ. ٓ١١ٕ١ٛ
-3اطزخع ٓ١خٓش حٌـٍِٕس .

أثار اال تممار روو المداء الزابفً بٌن األدٌان والمذاهب
الً الوزن المربً الٌما بٌن الحربٌن .
 ًّ -1حالٓظعّخٍ ٍ ٟحٌظفَ٠ك ر ٓ١حٌيٍٚ ُٚحٌّٛحٍٔش ـٌ ٟزٕخْ ،
ٚحٌٍّّٔٚ ٓ١حأللزخ ١ـٚ ، َِٜ ٟحٌ٘١عش ٚحٌٕٔش ـ ٟحٌعَحق ،
ٚحٌِ٠ي٠ش ٚحٌٕٔ١ش ـ ٟحٌ. ّٓ١
 ٍٟ ًّ -2اػزخص ل٠خ٠خ أهَِ ٞؼً أْ حٌزَرَ ٌٛٔ١ح َرخ رً ِٓ
حٌٔ ٛيحي حألٍٚرٚ ، ٓ١١حٌٍزٕخٔ ًٔٔ ِٓ ْٛ١حٌفَٔـش .

لانت ثورة 7878م ثورة شمبٌي شامكي
 -1حٌؼٍٛس ريأص ـ ٟحٌمخَ٘س ٗٚخٍن ـٙ١خ حٌ ٍزش ٚحٌّؼمفٚ ٓ١حٌعّخي
ػُ حٔظمٍض حٌؼٍٛس حٌ ٟحأللخٌ. ُ١
 -2طع ٍض كَوش حٌّٛح ٛص ٚكيع حٗظزخوخص ِع حٌز. ْ١ٌٛ
 -3ل ع حٌف ك ْٛه  ١ٛحٌٔىه حٌلي٠ي٠ش ٚه  ١ٛحٌظٍ١فْٛ
ٚحٌظٍؽَحؾ ِٙٚخؿّش َِحوِ حٌز. ْ١ٌٛ
-4حالٓظ ١ل ٍ ٟحٌٍٔ ش ِؼٍّخ كيع ـُ ٟـظ. ٟ
 -5طىٔٛض حٌٍـخْ حٌؼ٠ٍٛش ٌظٕش ُ١حٌٕ٠خي ٟي حالٔـٍ. ِ١
 -6حٗظَن حٌٍّّٔٚ ْٛحأللزخ ١ـ ٟحٌؼٍٛس ٚطزخىٌٛح حٌو ذ ـٟ
حٌّٔخؿي ٚحٌىٕخثْ ٚطُ ٍُٓ ٍُ ـ ٘ ٗ١ي ١ٍٛ ٗ ٓٚذ ٚىٌٍٟ ً١
حٌٛكيس حٌ١ٕ١ٛش .
 -1حٗظَوض حٌَّأس حٌّ٠َٜش ـ ٟحٌؼٍٛس ألٚي َِس ك١غ حٗظَوض ـٟ
حٌّشخَ٘حص حٌظ ٟرٍػ رعٙ٠خ  311حَِأس  ،وّخ حٗظَوض ـٟٚ ٟع
حٌّظخٍِ ْ٠ع حٌَؿخي .

مكت ويارة مد يغكول ويارة الشمب
بمصر ٌا ٌا واقتصادٌا واجتما ٌا .
النهو

كً

 -3أ ض آَحث ٍٛٛ ً١حٌّٛحلع حٌعٔىَ٠ش حٌّ٠َٜش ٚ ،أر ٍض ًّ
أؿِٙس حٌيـخع حٌّ٠َٜش .
 -4أهزَص آَحث ً١طعٍّ١خص حٌم١خىس حٌّ٠َٜش اٌ ٟؿّ١ع حٌٛكيحص .

 -1ـ ًٜحٌعٍّش حٌّ٠َٜش ٓ حٌعٍّش حالٔـٍ٠ِ١ش .
 -2ر١ع حوزَ ؿِل ِٓ أٍح ٟٟحٌيٌٚش ٌٍف ك. ٓ١
٠ُ -3خىس ِِ١حٔ١ش ُٚحٍس حٌّعخٍؾ .
ٟٚ -4ع َِ٘ٚع لخٌٔ ْٛـعً حٌظعٍ ُ١اؿزخٌٍٍ ٞزٕٚ ٓ١حٌزٕخص .
 -5طعِٛ ٓ١١اف ٓ١٠َِٜ ٓ١ريال ِٓ حألؿخٔذ .
 -6طوٍ ٚ١حاللظٜخى حٌّ ِٓ َٜٞحٌَٔ ١س حألؿٕز١ش .
 -1ط٘ـ١ع حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ـ ٟحٌٔٛىحْ ٚحٌظ ٟطٙيؾ اٌٚ ٟكيس
ِٚ َٜحٌٔٛىحْ ٚحٌظلٍَ ِٓ حالكظ ي .

تنو ت تحرلات ال ٌا ي المصرٌي بمد هيٌمي ٌونٌ 7861م

لان وء األحوال االجتما ٌي من وامل قٌام
ثورة7852م .
-1حٔظَ٘ص اخَ٘س حإلل خع ٛٓٚل ط٠ُٛع حألٍح ٟٟحٌٍِح ١ش ك١غ
وخْ ٛ٠ؿي 12حٌؿ ـَى ٍّ٠ى ْٛػٍغ حألٍح ٟٟحٌٍِح ١ش ٚػ ػش ٍِْٛ١
ـ ف ٍّ٠ى ْٛحٌؼٍؼ ،ٓ١وّخ أْ  21ـَى ِٓ حألَٓس حٌّخٌىش وخٔٛح
ٍّ٠ى 143 ْٛـيحْ ـ ٟك ٓ١وخْ حؼٍذ حٌف ك ٓ١ال ٍّ٠ى١ٗ ْٛجخ .
٠ ٌُ -2ىٓ ٕ٘خن أ ٞكمٛق ٌٍعّخي ك١غ طعَٟٛح ٌ ٓظؽ ي ِٓ
أٛلخد حٌّٜخٔع ٠ ٌُٚىٓ ٌِ ُٙعخٗخص أ ٚطؤِٕ١خص أ ٚطع٠٠ٛخص ـٟ
كخٌش حإلٛخرش .

نجحت ثورة ٌ 23ولٌو 7852م الً تحقٌق لثٌر من
االنجايات ال ٌا ٌي .
 -1اٌؽخل ىٓظ 11 َٛ٠1323 ٍٛىّٔ٠زَ . َ1352
 -2كً حألكِحد حٌٔ١خٓ١ش ِٜٚخىٍس أِ وٙخ ٌٜخٌق حٌ٘عذ ـٕ٠ ٟخَ٠
. َ1353
 -3اٌؽخل حٌٍّى١ش ٚا ْ حٌـّ٠ٍٛٙش ـ١ٔٛ٠12 ٟش ٚ َ1353طعٓ١١
حٌٍٛحل ِلّي ٔـ١ذ أٚي ٍثٌ ْ١ـّ٠ٍٛٙش ِ. َٜ
 -4طٛل١ع حطفخل١ش حٌـ ل ٓ ِ َٜـ 13 ٟأوظٛرَ ٜٔٚ َ1354ض
حالطفخل١ش ٍ ٟهَٚؽ حٔـٍظَح ِٓ ِ َٜه ي َ٘ٚ ، َٛ٠ ٓ٠ـع
آهَ ؿٕي ٞحٔـٍ ِٞ١ـٍٚ َ1356 ٗ١ٔٛ٠ 13 ٟـع ؿّخي زي حٌٕخَٛ
ٍُ ِِ ٍٟ َٜزٕ ٟحٌزلَ٠ش ـ ٟرٍٓٛع١ي ـ1356 ٗ١ٔٛ٠ 12 ٟ
 -4طؤِ ُ١لٕخس حٌٔ ْ٠ٛـ. َ1356 ٛ١ٌٛ٠ 26 ٟ

دلل اصبحت الجيابر موردا لكخياني الفرن ٌي ؟
 -7مصادرة اراضً الجيابرٌٌن ومنح الضٌاع لكفرن ٌٌن .
 -2ا دددتولت الشدددرلات الفرن دددٌي كددددً م ددداحي لبٌدددرة مددددن
االراضً ليرا تها لروم إلنتاج الخمور .
 -3ا تغلل مناجم الحدٌد والفو فات والنحاس والينك .
 -4انشددداء اللثٌدددر مدددن المصدددانع وال دددلك الحدٌدٌدددي لمدددورد
لكخياني الفرن ٌي .
دلدددل لدددان اال دددتممار الدددً الجيابدددر ا دددتممارا ا دددتٌزانٌا مندددذ
احتللها؟
 -7تشجٌع هجدرة الٌهدود الفرن دٌٌن و االوربٌدٌن الدً الجيابدر
وا زابهم الجن ٌي الفرن ٌي لتشجمٌهم كى البقاء .
 -2محاولي القضاء كً الشخصٌي المربٌدي اال دلمٌي لكجيابدر
وممامكي الجيابرٌٌن ممامكي موازنٌن درجي ثانٌي .

دلل غدر الحكفاء بالمرب اثناء الحرب المالمٌي االولً
طـٍ ٟؼيٍُ٘ رخٌعَد ٌّخ و٘فض ٍ١ٓٚخ حٌزٍ٘ف١ش (حطفخل١ش ٓخ٠ىْ –
ر١ىٛ

اندت الوالٌات المتحدة األمرٌلٌي إ رابٌل الً دوان
7861م ..
 -1أ ض آَحث ً١يى وز ِٓ َ١حٌّظ ٚ ٓ١ ٛحٌ ١خٍٚ ٓ٠حٌمخىس
حٌعٔىَ. ٓ١٠
 -2أ ض آَحث ً١حكيع أؿِٙس حٌظـْٔ .
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 -1طىؼ١ؿ حٌـٛٙى حٌيرٍِٛخٓ١ش ٍ ٟحٌّٔظ ٞٛحٌي ٌٟٚإللٕخع حٌعخٌُ
رلك حٌ٘عذ حٌفٍٔ  ٟٕ١ـ ٟحٓظَىحى كمٛلٗ ٚالخِش ىٌٚظٗ حٌّٔظمٍش .
 -2حالٓظعيحى ٌٍلَد ٓ ٠َ١ك ..
 ى ُ حٌمٛحص حٌٍّٔلش رىً ِخ طلظخؽ اٌٍ ِٓ ٗ١ؿخي ٚأٍٓلش . طٛك١ي حٌـزٙش حٌيحهٍ١ش ٚاٛيحٍ حٌيٓظ ٍٛحٌيحثُ خَ . َ 1311 طٜف١ش حٌو ـخص ر ٓ١حٌيٚي حٌعَر١ش ٚحٓظويحَ وً اِىخٔخص حٌعَد ـ ٟحٌلَد . ٟٚع ه ش ٔىَ٠ش ِ٘ظَوش ِع ٓ٠ٍٛخ .حققت القوات المصرٌي انتصارا احقا كً القوات اإل رابٌكٌي الً
أول  74ا ي من القتال أثناء حرب ألتوبر 7813م .
 -1زَص حٌمٛحص حٌّ٠َٜش أٛعذ ِخٔع ِخث ٟـ ٟحٌعخٌُ ٚحٓظ خ ض
حلظلخَ ه ٢رخٌٍ١ؿ .
ٔ -2ـلض 5ـَق ِ٘خس ِىٔٛش ِٓ  21اٌؿ ؿٕي ٞـ ٟطؼز١ض أليحِٙخ
ٍ ٟحٌ٠فش حٌَ٘ل١ش ٌمٕخس حٌٔ. ْ٠ٛ
 -3ز 211 ٍٛىرخرش لٕخس حٌٔ. ْ٠ٛ
 -4طيِ َ١حٌمٛحص حإلَٓحث١ٍ١ش حٌظ ٟوخٔض ِعيٖ ٌٜي حٌٙـ َٛحٌَّٜٞ
 ٟ٘ٚحٌٍٛحل ِ٘ 116خس  3 ٚأٌ٠ٛش ِيٍ ش .
ٔ -5ـلض ١خثَحص حٌ١ٍٙىٛرظَ حٌّ٠َٜش ـ ٟأِحي ٍؿخي حٌٜخ مش ـٟ
ّك ٕٓ١خل ٌّٙخؿّش حٌعيٚ ٚطع  ً١طيهً حكظ١خ١١خطٗ حٌّيٍ ش
حٌّٛؿٛىس ـٕ١ٓ ٟخل .

أظهرت حرب ألتوبر لفاءة المقاتل المربً
 -1حٓظ خع حٌّمخطً حٌعَر ٟحٓظويحَ حألٍٓلش حٌلي٠ؼش .
 -2حػزض حٌّو ٚ ٢حٌمخثي ٚحٌـٕي ٞحٌعَر ٟـ١ِ ٟيحْ حٌمظخي .
 -5اًح أٟفٕخ يى حٌعَد ٚحٌظفٛق ـ ٟحٓظويحَ حألٍٓلش حٌلي٠ؼش
طى ْٛحٌىفش حٌَحؿلش ـٛ ٟخٌق حٌعَد ـ ٟأَٛ ٞحع ـ ٟحٌّٔظمزً .

تمصرت قٌادة الجٌش المصرى قب ابرام مماهدة 7836

 -7تقوٌي الجٌش المصرى إلى الدرجي التى تملند مدن الددالاع
دددن قنددداة ال دددوٌس بمفرد .الدددذا وصدددل الدددى هدددذ القدددوة تجكدددو
القوات البرٌزانٌي
 - 2حب جمٌع الموظفٌن البرٌزانٌٌن مدن الجدٌش المصدرى،
والبولٌس ،وإلغاء إدارة األمن
االوربٌي وخروج المنصر االوربى من البولٌس وا تبار مصدر
هى الم بولي ن حماٌي االجانب
تبكورت أهداف الحرلي الوزنٌي حول اللرتٌن:

◄إنهاء االحتلل البرٌزانى لمصر.
◄إ لن مصر دولي م تقكي ذات ٌادة.
◄تمكدددق آمدددال المصدددرٌٌن الدددى تحقٌدددق الهددددالٌن كدددى مدددإتمر
الصددكح ،الددذى لددان مقددررا الددى بددارٌس الددى ٌ 24ونٌ د 7878
لكنظر الى ت وٌات نتابج الحرب.
لتحقٌق اال تقلل والتخكص من الحماٌي البرٌزانٌي
اٌد ///لم تإدى مماهدة 7836الى اال تقلل الحقٌقى لمصر

 جٌش االحتلل ظل مرابزا كى األراضى المصرٌي. ٌا ي مصر ٌدٌرها المندوب ال امى منذ االحتلل 7442وٌتحلم الى اراداتها .
ٌزرتها كى الجٌش ،بالرغم
 الحلومي البرٌزانٌي تفرمن تمصٌر قب مماهدة  ،7836والتخكص من قابدة
اإلنجكٌيٌي فنلس باشا  ،إال أنها أر كت بمثتها الم لرٌي
بحجي تحدٌث الجٌش المصرى ،بٌنما لانت مهمتها هى الممل
كى ا تمرار ضمف حتى ال ٌصبح خزرا كى جٌش االحتلل.

 -2لانت حرب الك زٌن من البرالموامل التى ادت الى اثارة ال خز
والغضب الى نفوس الضباز المصرٌٌن

أىص ِّ٘٠ش كَد ـٍٔ  1342 ٓ١اٌ ٝاػخٍس حٌٔو ٢ـٝٔف ّٛحٌ٠زخ ١حٌّ ،ٓ١٠َٜك١غ حىٍوٛح رخٔفٔ ُٙـٝ
ٓخكخص حٌمظخي ِميحٍ حٌـََ حٌٌ ٜحٍطىزٗ حٌٕشخَ حٌلخوُ ـٝ
َِٜك١غ أًٍٓ حٌٍّه ؿ َِٜ ٖ١اٌ ٝحٌلَد ى ْٚطيٍ٠ذ
 ٚحٓظعيحىحص ٚر أٍٓلش ٌىٍ٠ ٝك حٌّ٠ِٙشٚ ،أوزَ طعزَ١
ٓ ٔفٔ ٗ١حٌـ ٖ١حٌّ َٜٜـ ٝـٍٔ ِ ٓ١مٌٛش حٌ٘١ٙي
أكّي زي حٌعِ( ،ِ٠أْ ِ١يحْ حٌـٙخى حٌلم١م ٝـ. َِٜ ٝ
دلل لان ٌوم  4ألتوبر ٌوما ناجحا لكقوات المصرٌي كً لل
الم توٌات ؟
 -7ألن بمد صد الهجمات اإل رابٌكٌي المضادة صدرت أوامر
القٌادة المصرٌي بتزوٌر الهجوم شرقا
وتو ٌع رإوس لباري الفرق وذلك لل تٌلء كً الخز
المام لكجبهي بممق  71 – 4لٌكومتر شرق
القناة وتصفٌي وتدمٌر النقاز القوٌي لكمدو الً هذ األمالن
 -2تم تحرٌر مدٌني القنزرة شرق ورالع المكم المصري كٌها
بمد تزهٌرها من قوات المدو
-3اضزرت جولدا مابٌر ربٌ ي الويراء اإل رابٌكٌي إلً زكب
النجدة من الوالٌات المتحدة األمرٌلٌي والمل أنشؤت ج را
جوٌا ٌمد البر ج ر جوي الً التارٌخ لم ا دة ا رابٌل .
 -4وشهدت هذ الفترة نشاز جوي إ رابٌكً ملثف ضد
القوات المصرٌي كً امتداد الجبهي مع الترلٌي كً بور مٌد
 .للن ا تزا ت القوات المصرٌي التصدي لهذ الهجمات
-5القدت ا رابٌل لل حصون خز بارلٌف ما دا حصن
بوداب ت  ،و قزت اٌضا ن حصون ا رابٌكٌي الً مق ٌناء
 -6نجحددت القددوات المصددرٌي الددً اال ددتٌلء كددً خددز الجبهددي
بممددق مددن  75 – 72لددم شددرق القندداة  ،وبددذلك تلددون القددوات
الم كحي قد حققت المهمي اال ا ٌي .

وج النقد لـ ..
ٔشخَ طمٔ ُ١حٌٍٔ ش حٌٌٟٚ ٞعٗ حٌٍٔ خْ ٍٓ ُ١حألٚي ـٟ
ِ.. َٜ؟
 -1لِ َٜيس كىُ حٌٛحٌ. ٟ
 ٍٓ ٍٛ -2ش حٌيٛ٠حْ ٚحٌلخِ١ش أى ٞاٌ ٟكيٚع حٌّٕخُ خص .
 -3حهٌ حٌزىٛحص حٌّّخٌ١ه ٠عٍّ ٍٟ ْٛحالٔفَحى رخٌٍٔ ش
ِٕظ ٓ٠ِٙحٌظٕخُع ر ٓ١حٌفَق حٌعٔىَ٠ش .

حٌٕشخَ حإلىحٍ ٞحٌٌٟٚ ٞعٗ ِلّي ٌٍ ٟلىُ ِ.. َٜ؟
-1
-2
-3
-4

حٌّـخٌْ حٌظ ٟأٔ٘ؤ٘خ ِلّي ٍ ٟال طعٕ ٟحٔٗ ألخَ ٔشخَ
ىٓظ٠ٍٛخ رّعٕ ٟحٌىٍّش  ،ك١غ وخٔض ٌٖ٘ حٌّـخٌْ ِـَى
أىٚحص ٌظٕفٍ ٌ١ؼزخطٗ .
حٓظ خع ِلّي ٍ ٟرخٌَٔ ١س ٍ ٟحٌٍٔ ش أْ ٕ٠فٌ
حٌَّ٘ ٚخص حٌظ ٟأٍحى٘خ .
ٓ١خٓش حٌلىُ حٌّ ٍك وخٔض ِٕخٓزش ٌٍ٘عذ حٌّ َٜٞك١غ
ٌُ ٠ىٓ ِ١ٙؤ ٌظ ٌٟٛحٌلىُ .
وخْ ٔشخَ حٌلىُ حٌفَى ٞحٌّ ٍك ِٕظَ٘ ـ ٟوً حٌعخٌُ ِخ
يح حٔـٍظَح ٚـَٔٔخ .
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ِـٍْ ٗ ٍٞٛحٌٕٛحد حٌٌ ٞأٔ٘خٖ حٌوي ٞٛ٠آّخ  ً١خَ . َ1266
٠ ٌُ -1ظُ أ٘خل ِـٍْ حٌٕٛحد رٕخل ٍٍ١ ٟذ حٌ٘عذ رً وخْ
ِٕلٗ ِٓ حٌلخوُ .
 -2كك حٌظَٗ١ق ٌّـٍْ ٗ ٍٞٛحٌٕٛحد وخْ ِّٕٛكخ ٌَ٘حثق
ِعٕ١ش  ،ــخل ِعشُ حأل ٠خل ِٓ حٌّ٘خ٠ن ٚحٌعّي ٚحأل ١خْ
ٚأٛلخد حٌّٜخٌق حٌظـخٍ٠ش ٚحٌٕٜخ ١ش
٠ ٌُ -3ىٓ ٌٍّظعٍّ ِٓ ٓ١ؼ َ١حأل ١خْ حٌلك ـ٠ٛ٠ ٟش حٌّـٍْ

ىٓظ.. َ1323 ٍٛ؟
أٚال  -:حٌِّّ١حص.
 -1وخْ ريح٠ش ىهٛي ِ َٜحٌَّكٍش حٌٍ١زَحٌ١ش .
 -2حٌف ًٜر ٓ١حٌٍٔ خص حٌؼ ع ( حٌظَ٘٠ع١ش – حٌظٕف٠ٌ١ش –
حٌم٠خث١ش .
 ٚٔ -3حٌيٓظ ٍٟ ٍٛحٌلَ٠خص حٌعخِش .
 ٚٔ -4حٌيٓظ ٍٟ ٍٛحٌّٔخٚحس ر ٓ١حٌـّ١ع .
ػخٔ١خ  -:حٌعٛ١د .
 -1حكظ ٞٛحٌيٓظِ ٜٙٛٔ ٍٟ ٍٛظعخٍٟش ِع ِزيأ حألِش
ِٜيٍ حٌٍٔ خص .
 -2حهٌ حٌٍّه ـئحى ٍٓ خص وؼَ١س طظ١ق ٌٗ حٌظلىُ ـٗ ٟج ْٛحٌلىُ

 -3أٛزق ِٓ كك حٌٍّه الخٌش حٌُٛحٍس ٚكً حٌزٌَّخْ ىْٚ
ل١ي أ١َٗ ٚ

حٔمي ِعخ٘يس  1336رٚ َِٜ ٓ١رَ ٠خٔ١خ ؟
 ٌُ -1طلمك حًِ حٌّ ٓ١٠َٜـ ٝحالٓظم ي حٌىخًِ ٌٛؿٛى لخ يس
ٔىَ٠ش ـ ٝلٕخس حٌْٔ٠ٛ
ٍ -2ر ض ِ َٜرخٌظلخٌؿ ِع رَ ٠خٔ١خ ٟٚٚعض حٌّٛحٔٝل
ٚحٌّ خٍحص حٌّ٠َٜش طلض طَٜؾ رَ ٠خٔ١خ
 -3كممض حٌّعخ٘يس حٓظم ي ِ َٜؼ َ١حٌظخَ
ططاضبػاضطذصرةػاضصؼغوظغظػسىػ

ططاضبػاضضجظظػاضطربغظػظوسطبرػ

1919/2/3ػػ
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ٟٚ -1ع ـٍٔ  ٓ١طلض حالٔظيحد
حٌزَ ٠خٔٝ
 -2حٌعًّ ٍ ٝط ز١ك ٔٚ
ٚط٠َٜق رٍفٍٛ
 -3حلخِش ِـٍْ طّؼٛٙ١ٌ ٍٝ١ى
ـٍٔ ٓ١

 -1ط٘ى ً١كىِٛش ٔ١خر١ش
 -2ح٠مممممممخؾ حٌٙـممممممَس حٌٛٙ١ى٠مممممممش
حٌَ٘ ١ش ٚؼ َ١حٌَ٘ ١ش
-3حٛمممممممميحٍ ر خلممممممممش ٗوٜمممممممم١ش
ٌّممٛح ٕٝ١ـٍٔمم  ٓ١كظمم ٝال ٠ممي ٝ
حكي حٔٗ ِٛح ٓ١ـٍٔ ٕٝ١
ِٕ -4ع حٔظمخي حالٍحٟمِ ٝمٓ ح٠ميٜ
حٌعَد ٌٍٛٙ١ى ( لخٔ 5 ْٛحـئش

حٌىظخد حالرٞ١
حٌىظخد حالر1322 ٞ١
1333
 -1ط٠َٜق رٍف ٍٛؼ -1 َ١حٌظّٔه رظ٠َٜق
حٚؿٗ حٌ٘زش
رٍفٍٛ
لخرً ٌٍظؽَ١
 -2طٔ ً١ٙحٌٙـَس
 ِٓ -2حٌٍَٜٚ٠
حٌٛٙ١ى٠ش
ُ٠خىس يى حٌّٙخؿَٓ٠
 -1طلي٠ي يى
حٚؿٗ حالهظ ؾ حالٍطمخل رفٍٔ ٓ١
حٌّٙخؿَٓ٠
ٌظٜزق ِئٍ٘ش ٌٍ٘عذ
 -2لّع حٌٙـَس ؼَ١
حٌٛٙ١ىٜ
حٌَّ٘ ٚش
ٟٚ -3ع لٛ١ى ٍٝ
حٔظمخي حالٍحٟٝ
حٌعَر١ش ٌٍٛٙ١ى

المفاهٌم  ..ط ما المقصود بـ ؟

ٍْٔٔٛ
وٍ١زَ

ٔشخَ حالٌظِحَ
٘ٔ ٛشخَ ١زمش حٌعؼّخٔ ْٛ١ـ ٟؿّع حٌَ٠حثذ ِٓ حٌف ك ، ٓ١ك١غ
ٍ٠ظَِ حكي حألـَحى ريـع حٌَ٠حثذ حٌّفَٟٚش ٍ ٟلَ٠ش ِعٕ١ش ِميِخ
ٌٍلىِٛش ػُ ٠ـّعٙخ ِٓ حٌف ك ٓ١أٟعخـخ ِ٠خ فش .
وخْ حٌٍّظَِ ٠ل ٍٟ ًٜل عش حٍِ ٝعفخس ِٓ حٌَ٠حثذ طّٟٔ
حٍ ٝحٌ١ٓٛش ٚ ،وخْ حٌٍّظَِِٗ ِٓ ْٛحثق ِوظٍفش ِؼً حٌّّخٌ١ه
ٍٚؿخي حٌعٔىَ ٚحٌّ٘خ٠ن ٚحٌظـخٍ ٚرع ٞحٌٕٔخل.
ٚلي خٔ ٟحٌف كٔ ِٓ ْٛشخَ حالٌظِحَ رٔزذ ...
* ـَ ٝحٌٍّظَِ اطخٚحص اٟخـ١ش .
* حٓظويحَ حٌ٘يس ـ ٟؿّع حٌَ٠حثذ .

ِٕٛ١

ٔشخَ حالكظىخٍ
٘١ٓ ٛخٓش حلظٜخى٠ش ١زمٙخ ِلّي ٍ ٟـ ٟحٌٍِح ش ٚحٌٕٜخ ش
ٚحٌظـخٍس ِٚعٕخٖ أْ حٌيٌٚش ٘ ٟحٌظ ٟطليى حٌّلخ ً١ٛحٌظ ٟطٍِع
ٚحٌّ ٕٜٛخص حٌظ ٟطٕٜع ٚطليى ػّٓ ر١ع َٗٚحل ٌٖ٘ حٌّٕظـخص ـٟ
حٌٔٛق .
ٚرّعٕ ٟآهَ ٔٛع ِٓ حٌظٛؿ ٗ١حاللظٜخى ٞطلض اَٗحؾ حٌيٌٚش .

لخٔ ْٛحٌّمخرٍش
٘ ٛلخٔٛ ْٛيٍ ـٙ ٟي حٌوي ٞٛ٠آّخ  ً١خَ ٚ َ1211وخْ
 " ٍٟ ٕٚ٠أْ ِٓ ٠يـع  6أِؼخي حٌ٠َ٠زش ِميِخ ٌٍلىِٛش ٠عفِٓ ٟ
ٜٔؿ حٌ٠َ٠زش ـ ٟحٌّٔظمزً ٚطى ْٛحألٍٍِ ٝىخ ٌٗ ٍِى ٗ١طخِش ".
ٚلي طُ اٌؽخل ٌ٘ح حٌمخٔ ْٛخَ . َ1221

ٗخِزٍْٛ١
َّ ِىََ

حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ٚلخى حٌّ ٓ١٠َٜـ ٟػٍٛس حٌمخَ٘س حٌؼخٔ١ش .

* طِ ُ حٌ٘عذ أػٕخل حٌؼٍٛس ٍ ٟه١ٍٗٛي رخٗخ
ٗٚخٍن ـ ٟحهظ١خٍ ِلّي ٍٚ ٟحٌ١خ ٍ َِٜ ٟريال
ِٓ ه١ٍٗٛي رخٗخ .

حٌزٛ١ع حٌـزَ٠ش أ ٚحٌٛـخث١ش
٘ ٟزخٍس ٓ حٓظ ١ل حٌزٕٛن ٍ ٟأٍح ٟٟحٌف ك ٓ١حٌٌ٠ ٓ٠عـِْٚ
ٓ ٓيحى ِخ ٍ ِٓ ُٙ١لَ٘ٚ ، ٝٚيىص حٌزٛ١ع حٌـزَ٠ش رظَٔد
حألٍح ِٓ ٟٟحٌّ ٓ١٠َٜاٌ ٟحألؿخٔذ .

* لخى حٌّمخِٚش حٌّ٠َٜش ٟي كٍّش ـَ ٍِ٠خَ َ1211

لخٔ ْٛحٌظٜف١ش َ1221 ٗ١ٌٛ٠
٘ٛلخٔٛ ْٛيٍ ـٙ ٟي طٛـ١ك ٌظٜف١ش حٌي٠َ١ ٓ ٓ٠ك طلي٠ي
ٔفمخص حٌلىِٛش حٌٕٔ٠ٛش رؤلً ِٓ ٜٔؿ حالَ٠حىحص ٚطو ٚ١ٜحٌزخلٟ
ٌلٔخد حٌيٚ ٓ٠طو ٚ١ٜحِ ن حٌيحثَس حٌٕٔ١ش ٚحٌيّ٠ٌ ٓ١ِٚخْ
ى ٓ٠حٌيحثَس حٌٕٔ١ش حٌظ ٟطُ حاللظَح ٝرخّٓٙخ ٟٚٚعٙخ طلض حىحٍس
ى١ٌٚش

الشخصٌات الهامي & التمرٌف بها
حٌظعَ٠ؿ رٙخ
حٌ٘و١ٜش
ٍ ٟره
حٌىزَ١

ِلّي وَُ٠

َِحى ره

حٔظ ِٙحٌلَد ر١ٍٓٚ ٓ١خ ٚحٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش ـؤ ٍٓ
حٓظم ي ِ َٜخَ ٚ َ1163لخَ رعِي حٌٛحٌٟ
حٌعؼّخٔٚ ٟحِظٕع ٓ ىـع حٌـِ٠ش  ُٟٚحٌلـخُ
ٚحٌ ّٓ١اٌَٟٚ ٗ١د ٔمٛى رخّٓٗ ٚأًٍٓ حٌـٖ١
الكظ ي حٌ٘خَ ٌىٓ طَو١خ كَٟض ِلّي أر ٛحٌي٘ذ
لخثي حٌـ ٖ١رخْ ٕ٠مٍذ ٍ١ٓ ٟيٖ ٍ ٟره حٌىزَ١
ٚـع كيع ٌ٘ح ِّخ أى ٞاٌ ٟـً٘ كَوش ٍ ٟره
حالٓظم ٌ١ش .
كخوُ حإلٓىٕيٍ٠ش حٌٌ ٞلخِٔ َٚي حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش
خَ ٌٚ َ1132ىٓ طُ حٌمز ٗ١ٍ ٞػُ ح يَ ـ6 ٟ
ٓزظّزَ خَ . َ1132
حكي ُ ّخل حٌّّخٌ١ه حٔ َِٙأِخَ حٌفَٔٔ ٓ١١ـٟ
ٗزَحه١ض ٚاِزخرش ٚـَ اٌ ٟحٌٜع١ي ٚلخى حٌّمخِٚش
ٕ٘خن ٌ ،ىٕٗ طلخٌؿ ِع وٍ١زَ رعي ػٍٛس حٌمخَ٘س
حٌؼخٔ١ش كظ ٝال ٠عٛى حألطَحن اٌ ٟكىُ ِ. َٜ
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لخثي حألٓ ٛي حالٔـٍ ِٞ١حٌٌ ٞك ُ حألٓ ٛي
حٌفَٔٔ ٟـِ ٟعَوش أر ٟل َ١حٌزلَ٠ش .
* لخثي حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ٍ َِٜ ٟرعي ٛىس
ٔخرٍ ْٛ١اٌ ٟـَٔٔخ َٓح
* لخِض ـٙ ٟيٖ ػٍٛس حٌمخَ٘س حٌؼخٔ١ش حٌظ ٟحٓظ خع
حٌم٠خل ٍٙ١خ .
* مي حطفخل١ش حٌعَِ ٖ٠ع حألطَحن حٌظٜٔ ٟض ٍٟ
هَٚؽ حٌٍّش حٌفَٔٔ١ش ِٓ ِٔ ٍٟ َٜفمش حٌيٌٚش
حٌعؼّخٔ١ش .
* حٔظ ٍٟ َٜحألطَحن ـِ ٟعَوش . ّْٗ ٓ١
* لظً ٍ٠ ٟي ٍّٓ١خْ حٌلٍز ٟـ. َ1211 ٗ١ٔٛ٠ ٟ
* لخثي حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش رعي ِمظً وٍ١زَ .
*وخْ ٠َ٠ي حٌزمخل ـ َِٜ ٟريًٌ١
 ٟٚعٗ ٌٍَّ٘ٚع حٌعش ُ١حٌٌ ٞط ّٓ٠ه ٢إل ٛف حٌٍِح ش ٚحٌٕٜخ ش ٚحٌم٠خل ٚحٌٜلش حٌن
 حٌِٚحؽ ِٓ ٓ١يس ِ٠َٜش ٚا ْ ىه ٌٗٛحإلٓ َ.* طُ هَٚؽ حٌلٍّش حٌفَٔٔ١ش ـٙ ٟيٖ ـٓ ٟزظّزَ
. َ1211
خٌُ ـَٔٔ ٟحٓظ خع ـه ٍِ ُٛكـَ ٍٗ١ي ِّخ أىٞ
اٌِ ٟعَـش حٌىظخرش حٌّ٠َٜش ٚحٌظخٍ٠ن حٌمي. ٌَّٜ ُ٠
* ٔم١ذ حألَٗحؾ ٚط ٌٟٛل١خىس حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ٟي

ٍـخ ش
حٌ  ٙخٞٚ

حٌىً١ٌٔٛٛ
ٓ١ؿ

ٓع١ي رخٗخ

* ٍـ ٞحٌّٛحـمش ٍ ٟحٌمَحٍحص حٌظ ٟأٛيٍ٘خ
ِلّي ٍ ٟخَ  َ1212رعي حألُِش حاللظٜخى٠ش ،
ٌٌٌه ٔفخٖ َّ ِىََ اٌ ٟىِ١خ ١خَ . َ1213
* وخْ اِخَ ألٚي رعؼش طعٍ١ّ١ش وزَ١س اٌ ٟـَٔٔخ خَ
. َ 1226
* حلظَف ٍـخ ش حٌ  ٙخِ ٍٟ ٞٚلّي ٍ ٟأ٘خل
ِيٍٓش حألٌٔٓ خَ . َ1236
* ًّ رظَؿّش حٌىظذ ِٓ حٌٍؽش حٌفَٔٔ١ش اٌ ٟحٌٍؽش
حٌعَر١ش .
* حكي حٌ٠زخ ١حٌفَٔٔ ٓ١١حٓظعخْ رٗ ِلّي ٍٟ
ـ ٟرٕخل حٌـ ٖ١حٌلي٠غ .
* حَٗؾ ٍ ٟحٌّيٍٓش حٌلَر١ش حأل ٌٟٚـ ٟأٓٛحْ .
* أ ٍٓ أٓ ِش ٚأٛزق ّ١ٍٓ ّٟٔ٠خْ رخٗخ
حٌفَٔٔخ. ٞٚ
 ط ٌٟٛحٌلىُ ِٓ خَ. َ1263 : َ1254 ريأ ٓ١خٓش حاللظَح ِٓ ٝحٔـٍظَح . ٍٟ ًّ -حٌعٕخ٠ش رخٌـ ٖ١ـ ٟا١خٍ حٌَ٘ ١ٚحٌي١ٌٚش .

ٍ٠خ ٝرخٗخ

 أٔ٘خ ل َِٜ ْٛ١ِٔٛخَ . َ1261حٛيٍ حِظ١خُ كفَ لٕخس حٌٔ. ْ٠ٛ
 طٍ ٌٟٛثخٓش حٌُٛحٍس ـٙ ٟي حٌوي ٞٛ٠طٛـ١ك وخْ ِٓ أٜٔخٍ حٌلىُ حٌّ ٍك . حلَ ٛىس ٔشخَ حٌَّحلزش حٌؼٕخث١ش . ٌِٗ حٌوي ٞٛ٠طٛـ١ك رٔزذ ٔـخف ِشخَ٘سخري ٓ٠حٌىزَ ٜـٓ 3 ٟزظّزَ خَ . َ1221
 ط ٌٟٛحٌُٛحٍس َِٖ أهَ ٞـٙ ٟي حٌوي ٞٛ٠زخّكٍّ ٟحٌؼٕ ٟرعي حٓظمخٌش كٔ ٓ١ـوَٞ

حكّي َحرٟ

ُ  ٟٕ١ٚ ُ١لخ َٚحٌلىُ حٌّ ٍك ٚحٌظيهً حألؿٕزٟ
ـٙ ٟي حٌوي ٞٛ٠طٛـ١ك .
* ليَ ِ خٌذ حٌـ ٖ١ـ ٟكَوش ـزَحِّ َ1221 َ٠خ
أى ٞاٌِ ٟي ؼّخْ ٍـم َ٠ُٚ ٟحٌلَر١ش ٚطعٓ١١
ِلّٛى ٓخِ ٟحٌزخٍٚى ريال ِٕٗ .
* ليَ ِ خٌذ حٌـٚ ٖ١حٌ٘عذ ـِ ٟشخَ٘س خريٓ٠
ٓ3زّزَ ِّ َ1221خ أى ٞاٌِ ٟي ٍ٠خ ٝرخٗخ
ٍث ْ١حٌٍُٛحل ٚطع٠َٗ ٓ١١ؿ رخٗخ ريال ِٕٗ .
* طُ طعَ٠ُٚ ٕٗ١ح ٌٍلَر١ش ألٚي َِس ـٙ ٟي ُٚحٍس
ِلّٛى ٓخِ ٟحٌزخٍٚى. ٞ
* لخ َٚحالٔـٍٚ ِ١حٔظ ُٙ١ٍ َٜـِ ٟعَوش وفَ
حٌيٚحٍ ٌٚىٕٗ حٔ َِٙـِ ٟعَوش حٌظً حٌىزَ١
* طُ ٔف ٗ١اٌ ٟؿَِ٠س ٓ. ْ ١
ٗىً ُٚحٍس ١ٕ١ٚش أٚحهَ ٙي حٌوي ٞٛ٠آّخ ً١
ٚحٌظ ٟطوٍِٕٙ ٚخ حٌوي ٞٛ٠طٛـ١ك ـ ٟريح٠ش كىّش
* ط ٌٟٛحٌُٛحٍس ٌٍَّس حٌؼخٌؼش رعي ِشخَ٘س خريٓ٠
حٌىزَ ٜـٓ ٟزظّزَ خَ . َ1221
* ح ظَ ٍٟ ٝحٌٌّوَس حٌّ٘ظَوش حأل. ٌٟٚ
* ليَ حٓظمخٌظٗ رعي كيٚع ه ؾ ِع ِـٍْ حٌٕٛحد
رٔزذ ِٕخل٘ش حٌِّ١حٔ١ش .

حٌويٞٛ٠
زخّ كٍّٟ
حٌؼخٟٔ

* ط ٌٟٛحٌلىُ رعي ٚـخس أر١ش حٌوي ٞٛ٠طٛـ١ك .
* حطزع ٓ١خٓش حٌظ٘يى ِع حالكظ ي حٌزَ ٠خٔ ٟـٟ
ريح٠ش كىّٗ ٚوخْ ٔ٠خٔي حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش كظ ٝكيػض
كخىػش ـخٗٛىس .
* حطزع ٓ١خٓش حٌٛـخق ٚحٌّٔخٌّش ِع حالكظ ي رعي
كخىػش ـخٗٛىس ٚ ،حٙ ٟي حٌ. ٓ١١ٕ١ٛ
* طُ ٌِٗ ـ ٟريح٠ش حٌلَد حٌعخٌّ١ش حألٚ ٌٟٚطعٓ١١
ّٗ كٔ ٓ١وخًِ .
* ط ٌٟٛل١خىس حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش .
* حٔ٘ؤ ؿَ٠يس حٌٍٛحل خَ ٚ َ1311ؿَ٠يس حٌعخٌُ
حإلٓ َِ1315 ٟ
*ح ظَ ٍٟ ٝكخىػش ىٔ٘ٛح. َ1316ٞ
* حٔ٘ؤ حٌلِد حٌ ٟٕ١ٛخَ . َ1311
*طٛـ ٟخَ . َ1312

ِلّي ـَ٠ي

 -ط ٌٟٛل١خىس حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش رعي ٚـخس ِ ٜف ٟوخًِ .

َٗ٠ؿ رخٗخ

ِ ٜفٟ
وخًِ

 وخْ ٠ىخـق ٟي حٌوي ٞٛ٠زخّ كٍّ ٟحٌؼخٟٟٔٚي حالكظ ي ِعخ .
ًّ ٍٔ ُٟ ٟمخرخص حٌعّخي اٌ ٟحٌلِد حٌٟٕ١ٛ
 حٔ٘ؤ ٔمخرش ّخي حٌٕٜخثع حٌ١ي٠ٚش خَ َ1313 وظذ ِميِش ٌيٛ٠حْ ٗعَ ١ٕ١ٚظ١ٌٍ٘ ٟن ٍٟحٌؽخ٠خطٚ ٟطُ ٓـٕٗ . ٍٛٙٗ 6
 -رعي ط١١٠ك حالكظ ي ٍ ٗ١ؼخىٍ ِٓٚ َٜخـَ اٌٟ

ِع حٌلىِٛش حٌزَ ٠خٔ١ش ٌىٓ حٌّفخٟٚخص ـٍ٘ض .
* طفخِ ٝٚع ٍَِٕ ٌ ،ىٓ حٌّفخٟٚخص ـٍ٘ض
* و ْٛأٚي ُٚحٍس ىٓظ٠ٍٛش رٌَّخٔ١ش خَ . َ1324

ِ ٜفٟ
حٌٕلخّ

حٌٍّه ـخٍٚق

ِلّي ٔـ١ذ

 ٘ ٛأٚي ٍثٌ ْ١ـّ٠ٍٛٙش ِ َٜـٗ١ٔٛ٠ 12 ٟ. َ1353

ؿّخي زي
حٌٕخَٛ

ٓعي ُؼٍٛي
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* و ْٛطٕش ُ١حٌ٠زخ ١حألكَحٍ خَ . َ1343
* طٍ ٌٟٛثخٓش حٌـّ٠ٍٛٙش رعي ِلّي ٔـ١ذ .
* أُِ لٕخس حٌٔٚ ، َ1356 ٛ١ٌٛ٠26 ْ٠ٛحٛيٍ
لٛحٔ ٓ١حإل ٛف حٌٍِح . ٟ
* ٗخٍن ـِ ٟئطَّ يَ حالٔل١خُ خَ . َ1355
* طٜيٌٍ ٞعيٚحْ حٌؼ ػ ٟخَ  ٚ َ1356يٚحْ . َ1361

* طٛـ ٟخَ . 1311

ارَحُ٘١
رخٗخ
احمد باشا
الجيار

أٍٚرخ ٌٍي ٛس ٌم١٠ش ِِٚ َٜخص ـ ٟأٌّخٔ١خ خَ . َ1313

* ُ ِٚ ٟٕ١ٚ ُ١ئْٓ كِد حٌٛـي .
* طميَ ر ٍذ اٌ ٟحٌّعظّي حٌزَ ٠خٔٔٚ ٟـض ٌٍٔفَ
إٌٌ ٟيْ ٌعَ ٝل١٠ش حٓظم ي ِ ٍٟ َٜحٌلىِٛش
حٌزَ ٠خٔ١ش ٌ ،ىٓ ٔٚـض ٍـ. ٞ
*طُ حٌمزٔٚ ٗ١ٍ ٞف ٗ١اٌ ٟؿَِ٠س ِخٌ ش ِّخ أىٞ
الٗظعخي ػٍٛس . َ1313
* َ ٝل١٠ش ِِ ٍٟ َٜئطَّ حٌٍٜق ـٟ
رخٌٍ ْ٠ىٓ ٍـٌ٘ ٞح حٌ ٍذ .
ٓخـَ ٓعي ُؼٍٛي إٌٌ ٟيْ َِس أهٌٍَ ٞظفخٝٚ

* طفخِ ٝٚع ِىئٚخٌي خَ ٌ َ1324ىٓ
حٌّفخٟٚخص ـٍ٘ض .
* حٓظمخي ٓعي ُؼٍٛي ِٓ ٍثخٓش حٌُٛحٍس رعي
حؼظ١خي حٌَٔ ٌٓ ٟظخن
* طٛـٓ ٟعي ُؼٍٛي خَ ٟٚ َ1321عفض حٌلَوش
حٌ١ٕ١ٛش رعي ٚـخطٗ .
 ُ  َِٜٞ ُ١طٍ ٌٟٛثخٓش كِد حٌٛـي رعي ٚـخسٓعي ُؼٍٛي .
 لخَ رَثخٓش حٌٛـي حٌّ َٜٞحٌّىِ ِٓ ْٛعشُحألكِحد حٌّ٠َٜش ٚحٔظٙض حٌّفخٟٚخص رظٛل١ع
ِعخ٘يس . َ1336
 و ْٛحٌُٛحٍس رعي كخىػش  4ـزَح. َ1342 َ٠ طزٕ ٟـىَس أ٘خل ؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش . ـ ٟأوظٛرَ  َ1351حٌؽِ ٟعخ٘يس َ1336ٚحطفخل١ش حٌٔٛىحْ َ1233
* ط ٌٟٛحٌلىُ ٠ ٛ٘ٚ ، 1352:1336عظزَ آهَ
كىخَ ِ ِٓ َٜأَٓس ِلّي ٍ. ٟ
* كىُ كىّخ ى٠ىظخط٠ٍٛخ .
* طيهٍض رَ ٠خٔ١خ ـٙ ٟيٖ ـٗ ٟج. َِٜ ْٛ
* لخِض ٟيٖ ػٍٛس  َ1352حٌظ ٟأؿزَطٗ ٍٟ
حٌظٕخُي ٓ حٌلىُ الرٕٗ حٌٜؽ َ١حكّي ـئحى حٌؼخٔ، ٟ
ٚحْ ٠ؽخىٍ حٌٍّه ـخٍٚق حٍ َِٜ ٝـٛ١ٌٛ٠26 ٟ
. َ1352
 -طٍ ٌٟٛثخٓش ِـٍْ ٔخى ٞحٌ٠زخ. ١

األمٌر خالد
بن بد
القادر
الجيابري

حرٓ ِلّي ٍ - ٝكمك حٔظٜخٍحص شّ١ش
وٍفش رٙخ ٚحٌيٖ هخٛش ٟي حٌيٌٚش حٌعؼّخٔ١ش .
ٌني المثمانٌون حالما كى لا بمد انتهاء
حلم ضاعرػاضططر وقد اشتهر أثناء
تولٌت لا بدالا المجٌد ضد حصار
نابكٌون لها حتى ٌبس نابكٌون و اد إلً
مصر الاشلن .
قاد اللفاو ضد الفرن ٌٌن  -حاول اال تفادة
من مبدأ حق تقرٌر المصٌر لكربٌس
األمرٌلً
وغضدونػ للني الشل .

حالم تونس  -احد أالراد األ رة الح ٌنٌي
الباى محمد  -لصدر هد األمان لم اواة جمٌع
الموازنون

حلم تونس  -أصدر الد تور ني 7467م
الباى محمد
 تم الً هدة التدخل األجنبً ن زرٌقالصادق
دة مشرو ات قامت بها شرلات الرن ٌي .
البردٌ ى احد أمراء الممالٌك  -مارس ٌا ي البزش
والمنف ضد المصرٌٌن  -الر الضرابب كٌهم .
بك
الجلوى

الخدٌوي
إ ما ٌل

الخدٌوي
توالٌق

احد ي ماء البربر الً المغرب – تضامن مع
ال كزان طحطدػاضخاطس ضد االحتلل الفرن ً

خكف مٌد الً حلم مصر  -تولى حلم
مصر بٌن امً 7418 - 7463م
مل كى تخفٌف شروز قناة ال وٌس -
أقام مجكس شورى النواب  -يادت الدٌون
الً هد  -بدأ التدخل األجنبً ب بب
الدٌون مما مهد للحتلل البرٌزانً لمصر
ني 7442م  -تم يل و ٌ ٌن بدال مني
ابني توالٌق.
ابن الخدٌوي إ ما ٌل  -تولى بٌن امً
7482 - 7418م  -حلم البلد حلم
مزكق  -زل الد تور والمجكس النٌابً -
زكب من اإلنجكٌي حماٌي رش  -ا د
اإلنجكٌي ضد احمد رابً  -تم االحتلل
اإلنجكٌيي لمصر الً هدة 7442م

احد الي ماء المصرٌٌن تولً ربا ي
بدهللا
الشرقاوى الدٌوان المام اٌام الحمكي الفرن ٌي
أول ممتمد برٌزانً كى مصر  -امل
الكورد
المصرٌٌن بوحشٌي الً دظذواىػ1906م
لرومر
ا تقال ني 7814م .
ويٌر خارجٌي انجكترا أثناء الحرب المالمٌي
الثانٌي  -قام بد وة المرب إلً إتمام
إٌدن
وتحقٌق وحدتهم امً 7847م ،
7843م
قام بانقلب لري بالمراق ام 7836م
للن لم ٌكبث أن قٌتل المادت األمور إلً ما
بلر صدقى
لانت كٌي حتى وقوع الحرب المالمٌي
الثانٌي .
قابد لكحلم االٌزإلً الً لٌبٌا  -اتبع ٌا ي
جرايٌانى البزش ضد الكٌبٌٌن أثناء حلم الفاش ت -
ا دم مر المختار ام 7837م .
ي ٌم دٌنً ٌا ً أالغانً نيل إلً مصر
جمال الدٌن الً هد اضخدغويػتوسغق ولان ٌلر
األالغانً اال تممار وٌنادى بالتحرر ولان من تلمٌذ
الشٌخ طحطدػربده
جور ت

الممتمد البرٌزانً الذي تولى بمد يل لرومر
 -اتبع ٌا ي الملٌني مع المصرٌٌن.
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جٌمس آرثر ويٌر خارجٌي انجكترا إلً أصدر و د بكفور
الً ني 7871م والٌ ٌمترف اإلنجكٌي
بكفور
لكٌهود بالحق الً إنشاء وزن قومً لهم الً الك زٌن .

شرٌف ملي وأمٌر الحجاي  -اتصكت ب انجكترا
أثناء الحرب المالمٌي األولى طرادالت
ح ٌن بن
كى

خورشٌد
باشا

اضحدغنػ-ػطصطاعونػ1915م  -أ كن الثورة
المربٌي ضد الترك 7876م  -انتهى رش بمد
الحرب المالمٌي األولى ني 7824م كى ٌد
األمٌر بد الميٌي بن مود
وإلً مصر الذي ٌني األتراك للنفراد بحلم
البلد والقضاء كى الممالٌك وقد اشتهر هذا
الوالً بظكم لكمصرٌن والق وة الً جمع
الضرابب القرر المصرٌٌن يل وتمٌٌن طحطدػ
رضى بدالن مني .

داالرٌن

دنكوب

رشٌد الً
اللٌلنى

رٌا

باشا

ال فٌر البرٌزانً الً اآل تاني أثناء االحتلل
البرٌزانً لمصر  -واضع القانون األ ا ً
ني 7443م لتحدٌد نظام الحلم الً مصر بمد
االحتلل .
خبٌر إنجكٌيي الً مجال التمكٌم  -وضع خزي
لكتمكٌم الً مصر قضت كى االبتلار واإلبداع
ضابز راقً قاد ثورة وزنٌي الً المراق أثناء
الحرب المالمٌي الثانٌي ني 7847م ضد
ال ٌزرة البرٌزانٌي ونجح الً اإلزاحي بحلومي
المراق اضطضكػسغصلػاضثاظي ووصى
المرش ربدػاإلضه للن انجكترا نجحت الً
القضاء كى الثورة  -هرب اضصغالظى مع
ويراب خارج المراق و اد المراق من جدٌد
تحت ال ٌزرة البرٌزانٌي
تولى ربا ي الويراء الً هد توالٌق  -لان
شدٌد المداء لكمصرٌٌن والحرلي الوزنٌي  -تم
يل بمد مظاهرة  8بتمبر7447م  -تولى
ربا ي الويراء مرة أخرى الً هد رباسػ

حضطي اضثاظي
تولى حلم مصر بٌن امً - 7454
7463م  -أ زى امتٌاي حفر قناة ال وٌس
مٌد باشا
لدٌك بس ام 7454م ٌ -مد هدة بداٌي
األيمي المالٌي .
ي ٌم الدروي الً لبنان  -قاد ثورة 7825م ضد
كزان باشا
الفرن ٌٌن .
األزرش

كٌمان
الحكبً

شاب وري لان ٌزكب المكم باأليهر تؤلم
لفظابع الفرن ٌٌن الً مصر وما أصاب
أبناء ٌاالا كى أٌدٌهم القتل القابد الفرن ً
لكٌبر وقد أ دم الفرن ٌٌن بزرٌقي
وحشٌي .

كٌمان
باشا
الفرن اوى
ٌر لى
تاك

شارل
دٌجول
باس
األول
بد
الرحمن
الجٌلنى
بد
الرحمن
يام

اللولونٌل ٌف  -ضابز الرن ً  -ا تمان
ب محمد كى الً تؤ ٌس الجٌش
المصري  -بناء مدر ي حربٌي  -أ كن
إ لم ولقب بـ

كٌمان باشا الفرن اوى

قابد إنجكٌيي  -لان قابد لكجٌش المصري
الً ال ودان  -ب ب مقتك أرغمت انجكترا
ويارة مد يغكول كى اال تقالي و حب
الجٌش المصري من ال ودان حتى ٌنفرد
اإلنجكٌي بحلم ال ودان
بزل قومٌا ومحرران الرن ٌا ن  -قاد حلومي
الرن ا الحرة الً المنفً من لندن  -اقترو
مجمو ي من الحكول كى الشمب الجيابري
حتى ٌحصكوا كى اال تقلل ام 7862م .
تولى حلم مصر بمد والاة محمد كى  -الً
المدة بٌن 7444م 7454 -م  -انت
البلد من الضمف الً هد .
شلل الحلومي الوزنٌي المإقتي الً المراق
الً ألتوبر ام 7821م اى نفس المام
الذي قامت الٌ ثورة المشرٌن .
أول أمٌن كم لجاممي الدول المربٌي ني
7845م .

مإ س الممكلي المربٌي ال مودٌي  -ا ترد
ام 7812م ٌ -زر كى الحجاي
الرٌا
بد الميٌي
الحجاي  -اإلح اء  -حابل – ترب ٌ -ر
آل مود
.......الخ صاحب النهضي الحدٌثي الً
الممكلي المربٌي ال مودٌي .
قاد اللفاو ضد الفرن ٌٌن  -اتخذ مدٌني
ب لرة مقران ل  -حقق ملا ب لرٌي
بد القادر
كى ح اب الفرن ٌٌن حتى قزت
الجيابري ق تنزٌن  -قد اتفاقً دىػطغذلػ-ػ
تغظظ

لل
الفا ى

كى بك
اللبٌر

مر
المختار

ا ت كم ام 7441م ونفً إلً الشام .

احد الي ماء الوزنٌٌن بالمغرب انتقل إلً
القاهرة وهناك انضم إلً لجني تحرٌر
المغرب .
احد الممالٌك الذٌن تولوا حلم مصر  -وصل
إلً منصدب ذـغ ػاضبضـدػ  -وأ كدن ا دتقلل
ددن الدولددي المثمانٌددي ددني  7166ثددم قددام
بحرلددددي ا ددددتقللٌي ضددددد المثمددددانٌٌن ددددني
7166م ثددددم قددددام بحرلددددي ا ددددتقللٌي ضددددد
المثمانٌٌن مع حالم لا بالشدام وللندي الشدل
نتٌجي خٌاني قابد جٌش
طحطدػأبوػاضدعب .
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الرٌير
الٌصل بن
الح ٌن

ي ٌم لٌبًٌ  -شٌخا إلحدى اليواٌا ال نٌي -
قاد حرلي الجهاد ضد اإلٌزالٌٌن  -حمل
كٌي وتم
اٌزالٌا اللثٌر من الخ ابر  -قب
إ دام بمد محالمي صورٌي ام 7837م .
قابد الحمكي اإلنجكٌيٌي كى مصر ني
7411م التً هيمها أهالً رشٌد والحماد
واضزرت إلً الجلء ن مصر بمد تي
اشهر .
حضر نٌابي ن والدة مإتمر الصكح تي
7878م ٌ -ني اإلنجكٌي مكلا كى المراق
7827م

المندوب البرٌزانً الً مصر بمد جوردت -
تولى هذا المنصب ام 7877م  -اتبع
لتشنر
ٌا ي القبضي الحدٌدٌي  -ا تقل محمد
الرٌد و جن .
قابد جٌش كى بك اللبٌر الذي تماون مع
محمد أبو
المثمانٌٌن وخان ٌدة رضىػبكػاضصبغر
الدهب
وحارب لٌحقق أزما ي وقد ٌني
المثمانٌٌن حالما ن كى مصر والشام ملاالؤة .
احد الضباز األحرار  -أذاع بٌان ثورة 23
ٌولٌو 7852م  -لان ناببا ن لربٌس
الجمهورٌي  -تولى حلم مصر الً 75
محمد أنور
ألتوبر 7811م بمد والاة جمال بد الناصر
ال ادات
 صاحب قرار الحرب وال لم  -قد معإ رابٌل مماهدة ال لم ني - 7818
اغتٌل الً  6ألتوبر ني 7811م .
احد ي ماء الممالٌك  -تحالف مع انجكترا
محمد بك
من اجل والٌت حلم مصر  -توالً قبل
االلفً
وصول حمك الرٌير .

تن ب حرلت إلً اضحرصظػاضوعابغظ

محمد بن
بد الوهاب ولانت حرلي دٌنٌي أوال ثم تحولت إلً
حرلي ٌا ٌي لتحرٌر الجيٌرة المربٌي .
تولى ربا ي الجمهورٌي بمد اغتٌال الربٌس
محمد
ال ادات 7847م  -قابد الضرب الجوٌي
ح نى
األولى لكزٌران الً حرب ألتوبر 7813م .
مبارك
محمد بد ي ٌم مغربً  -قاد حرلي الجهاد ضد
األ بان الً منزقي الرٌف ال احكٌي ني
اللرٌم
الخزابى 7821م  -لم تتملن أ بانٌا من هيٌمت إال

محمد بد

بمد تحالفها مع الرنس  -نفً ام كم 7826م .
من كماء األيهر  -مفلر إ لمً  -أ س جرٌدة
المروة الوثقى مع جمال الدٌن االالغانى ل دور
وزنً الً مقاومي اإلنجكٌي – قام بتحكٌف الضباز
المرابٌن ٌمٌن الوالء والدالاع ن مصر ضد
االحتلل البرٌزانً .

مإ س مصر الحدٌثي  -تولى الحلم ام
7415م بإرادة الشمب المصري وي ماب
محمد كى وللني انفرد بال كزي وحاول تلوٌن دول
ربٌي موحدة وللني الشل وقد جمل حلم
مصر وراثٌا ن الً أ رت إلً أن قضت ثورة
ٌ 23ولٌو 7852م كى آخر مكولها الاروق .

أول ربٌس لجمهورٌي مصر المربٌي  -تولى
مناصب دة منها ربٌس لو الحدود-
محمد نجٌب
لو المشاة

محمود
امى
البارودى

مصزفً
النحاس

منصور
ال مدى

نابكٌون
بونابرت

وودرو
وٌك ون

رب ال ٌف والقكم  -احد الضباز الوزنٌٌن
ومن ي ماء الثورة المرابٌي  -تولى الويارة
ام 7442م وزااةػاضثورة  -ا تقال
ب بب قبول الخدٌوي توالٌق المذلرة
المشترلي الثانٌي  -نفً مع رابً 7442م
ثانً ي ٌم لحيب الوالد  -ربٌس لحيب
الوالد خكفا ن ل مد يغكول  -ربٌس ويراء
مصر لمدة مرات قبل ثورة ٌولٌو 7852م
وقع مماهدة 7836م  -د ا لقٌام جاممي
الدول المربٌي  -تولى ربا ي هٌبي
المفاوضات المصرٌي التً وقمت مع
انجكترا مماهدة 7836م  -لما ألغى هذ
المماهدة الً ام 7857م وأٌضا ن اتفاقٌي
 7488الخاصي ال ودان
احد ي ماء مرالش  -حقق النصر كى
األ بان والبرتغالٌٌن الً ممرلي

الفرٌق
احمد
ا ما ٌل

الفرٌق مد
الدٌن
الشاذلً

المشٌر
محمد
بدالغنً
الجم ً

 -7تولً القٌدادة الموحددة بدٌن مصدر و دورٌا
التدددى تشدددلكت دددن  7812ا دددتمدادا لحدددرب
التوبر 7813م
 -2بكغدددت خزدددي الخدددداع التدددً زبقتهدددا مصدددر
و ددددددورٌا لصددددددرف انظددددددار ا ددددددرابٌل ددددددن
التحضدددٌرات الهجومٌدددي كدددً الجبهتدددٌن مدددن
الخددارج الددً حددد ان د جمددل المدٌددد مددن الخبددراء
الم لرٌون ٌمتبدرون ان حدرب التدوبر 7813
يليال اصاب ا رابٌل .

تددولً ربا ددي ارلددان حددرب الجددٌش المصددري
ب بب :حرالٌتد المالٌدي ،وقدد قدام بوضدع خزدي
ا ماها ط المآذن المالٌي لمبور قنداة ال دوٌس
وتحزددٌم خددز بددارلٌف وقددام بتنفٌددذها الددً حددرب
. 7813
قامددت هٌبددي مكٌددات القددوات الم ددكحي بربا ددي
المشٌر محمد بدالغنً الجم ً با داد درا دي
ددن ان ددب التوقٌتددات بالممكٌددي الهجومٌددي حتددً
توضدددددع امدددددام الدددددربٌس المصدددددري ال دددددادات
والربٌس ال وري حاالظ اال د الختٌار التوقٌدت
المنا ددب لكزددرالٌن  ،وقددد قامددت الحددرب كددً
درا ددددي الموقددددف الم ددددلري لكمدددددو والقددددوات
المصددرٌي وال ددورٌي و ددمٌت هددذ الدرا ددي بـددـ
لشلول الجم ً .

وادىػاضطخازن

ضابز الرن ً  -قابد الحمكي الفرن ٌي كى
مصر 7417 - 7184م  -لان ٌزمع
الً تلوٌن إمبرازورٌي الرن ٌي الً الشرق
المربً لٌتملن من قزع زرٌق انجكترا إلً
م تممراتها الً الهند وللني الشل الً حمكت
 غادر مصر ران وترك شبون جٌش الًمصر إلً اضجظرالػصضغبر بمد أن
حقق النصر كى األتراك الً موقمي أبى قٌر
البرٌي 7188م .
ربٌس الوالٌات المتحدة األمرٌلٌي الـ 24
ل 7827 - 7873م ] أثناء الحرب
المالمٌي األولى  -أ كن طبادئهػاألربطظػ
رذر ومنها حقػتػرغرػاضطصغر .

ويٌر الداخكٌي الً ويارة مصزفً النحاس
الإاد راج الوالدٌي امر رجال الشرزي بقاومي االنجكٌي
وا تشهد المشرات من رجال الشرزي .
الدٌن
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لخٍْ ر١ٓ ٓ١خٓش حٌوي ٛ٠طٛـ١ك – حٌوي ٛ٠زخّ كٍّٝ
حٌؼخٔ ٝطـخٖ وً ِٓ ( حالٔـٍ – ِ١حٌم ٜٛحٌ١ٕ١ٛش
ٓ١خٓش زخّ كٍّ ٟحٌؼخٔ ٟطـخٖ
ٓ١خٓش طٛـ١ك طـخٖ حالٔـٍِ١
حالٔـٍِ١
حٚال ١ٓ -:خٓش ط٘يى ٚكيٚع
 -1يَ ح ظَح ٍٝ ٟٗطيهً
أُِخص ر ٓ١زخّ كٍّ ٟحٌؼخٟٔ
حالٔـٍ ِ١ـٗ ٝج ْٛكىّٗ
 ٍٓٚخص حالكظ ي 1233رٔزذ
ٚحٌٔزذ ـ ٝط١ٌٛش ٚال٠ش َِٜ
ط ٍع حٌويٌٍّّ ٞٛ٠خٍٓش ٍٓ خطٗ
1213
رع١يح ٓ حٌّعظّي حٌزَ ٠خٟٔ
• -2حٓظـخرٗ ٌظلفشخطٍٝ ُٙ
ُٚحٍس َٗ٠ؿ رخٗخ  1213ك١غ ٛخكذ حٌٍٔ ش حٌفعٍ١ش ـ ٝحٌز ى
ِّؼٍش ـ -1 ٝالخٌش حٌويٞٛ٠
ح ظَٟظخ ٍُٚ ٝحٍطٗ رٔزذ
زخّ كٌٍُّٛ ٟحٍس ( ِ ٜفٝ
•طّٔه َٗ٠ؿ رخٌيٓظ- ٍٛ
ـٌ ّٟٙو ٗ ٛ٠حٌظخَ ٌإلٔـٍِ١
طّٔىٗ رظ٘ىِ ً١ـٍْ حٌٕٛحد
ٚطعِ ٓ١ىخٔش كٔ ٓ١ـوَٕ٠ ٞخَ٠
ٍأ٠خ حْ حٌل١خس حٌٕ١خر١ش طئىٜ
1233
ٌظع ِٜ ً١خٌق حٌيحثٕٕ ٓ١ي
-1ح ظَح ٝحٌّعظّي حٌزَ ٠خٔ ٟوَ
ِٕخل٘ش حٌي ْٛ٠رّعَـش حٌٍٔ ش
حٌظَ٘٠ع١ش لخَ رعٌِٗ ِٓ حٌُٛحٍٖ ٚ َِٚحرَق ٌلىِٛظٗ
-2حَ ٟحٍ حٌوي ٞٛ٠اٌ ٝحٌّٙخىٔش
 -3ح خى ٔشخَ حٌَّحلزش حٌؼٕخث١ش
رخإل٠عخُ اٌ ٝكٔ ٓ١ـوَ ٞرظميُ٠
ُٚ ٓ١ -4حٍس ٍ٠خ ٝرخٗخ
حٌٌ ٜوخْ ٠و٠ع ٌٍظف ًٛحالٍٚر ٝحٓظمخٌظٗ ٚطىٍ١ؿ ٍ٠خ ٝرخٗخ
ِٚعخى٠خ ٌٍٕشخَ حٌيٓظ ٍٜٛحٌظيهً رخٌُٛحٍس اٍٟخل ٌإلٔـٍ. ِ١
-3ػخٔ١خ حٌّٙخىٔش  -:طَحؿع زخّ
حألؿٕز ٟـٗ ٝجَِٜ ْٛ

(طيهٍّٙخ ٌعِي َٗ٠ؿ رخٗخ – -
ٛىس ٔشخَ حٌَّحلزش حٌؼٕخث١ش –
لخٔ ْٛحٌظٜف١ش
 -5حٓظـخد ٌٕ١ٜلش حٌمٕٓ١ٍٜ
حالؿٕز١خْ ٚلزً ِي ُٚحٍس
ٍ٠خٚ ٝطعُٚ ٓ١حٍس َٗ٠ؿ
رخٗخ
 -6لخَ رمزٛي حٌٌّوَس حٌّ٘ظَوش
حالٚ ٌٝٚحٌؼخٔ١ش
 -1ه٠ع ٌٍٕف ًٛحالؿٕز ٝـٝ
ِئحَِس حالطَحن حٌَ٘حؤش
الؼظ١خي َحرٍٚ ٝـ ٞحٌظٜي٠ك
ٍ ٝحٌلىُ رٕف ُٙ١حٌ ٝحٌٔٛىحْ
ٍ -2ر َٖ١ِٜ ٢رّ َ١ٜحالٔـٍِ١
حػٕخل حٌؼٍٛس حٌعَحر١ش ـىٍفُٙ
رخٌّلخـشش ٍ ٝحٌٕشخَ ـٝ
حالٓىٕيٍ٠ش
ٍ-3كذ ريحكظ ي حالٔـٌٍٍ ِ١ز ى
ٚحٓظعَ ٝحٌـٖ حالٔـٍِٜ١
ٕي ىه ٌٗٛحٌمخَ٘س ٓ 14زظّزَ
1222
٠ ٌُ -11عظَ١ٓ ٍٝ ٝخٓٝ
حالكظ ي حالٔـٍ ِٜ١ـَِٜ ٝ
رخ ظزخٍُ٘ كّخٖ َٗٗ ِٓ ه َ
حٌؼ ٍٖٛحٌعَحر١ش

كٍّ ٟحٌؼخٔ ٓ ٟط٘يىٖ طـخٖ
ٍٓ ش حالكظ ي حٌزَ ٠خٔ ٟرٔزذ
كخىػش ـؤٔ٘ٛىس 1232
لَحٍ حٌوي ٞٛ٠حٌظوٍٟ
-4
ٓ ٓ١خٓش حٌ٘يس ِع حالكظ ي اٌٝ
حٌّٙخىٔش
ل١خِٗ رعمي حطفخل١ش حٌلىُ
-5
حٌؼٕخثٌٍٛٔ ٟىحْ ِع أـٍظَح
٠ُ - 1233خٍس أـٍظَح 1311
– ريح٠ش يحثٗ ِع حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش
ٚحٌٛـخق ِع حٌّٔظ٘خٍ حٌّخٌٟ
حإلٔـٍِٞ١
ؿٍٓ ٛض ِٕ( 1313لٗ
-6
حِظ١خُحص ٌَ٘وخص أـٍ٠ِ١ش ٌٍم١خَ
رَّ٘ ٚخص َٗوخص أـٍ٠ِ١ش ِٚي
ه  ١ٛحٌٔىه حٌلي٠ي٠ش ِمخرً
ّٓخف ؼٓ ٍٛض ٌٗ رَ٘حل أٍحٟٝ
َِر ١ٛحٌظ ٝطٍّىٙخ حٌلىِٛش
رؤٓعخٍ ُ٘١يس
ػخٌؼخ حٔظٙض حٌ١ٓ ٝخٓش حٌٛـخق
ر ٓ١زخّ ٚؼٍٓٛض -1311
. 1311ك١غ هفؿ حٌَلخرش ٍٝ
طَٜـخص حٌوٙي – ٛ٠ط١ٓٛع
ٍٓ خص ِـٍْ حٌٕشخٍ – ح ١ق ٠ي
حٌّ ٓ١٠َٜـ ٝحىحٍس ٗج ْٛحٌز ى
–طّ َ١ٜحالىحٍس طيٍ٠ـ١خ –ح٠مخؾ
ٓ١خٓش حٌـٍِٕس

ٓ١خٓش طٛـ١ك طـخٖ حٌٓ١١ٕ١ٛ
ٟعؿ حٌلَوش حٌ١ٕ١ٛش ـٙ ٝي
طٛـ١ك ( حٌفظَس ِٓ -1222
ٌّ 1232يس َ٘ ٕٓٛحص ؟
-1حٔ٘ؽخي حٌ ٓ١١ٕ١ٛرخٌٛاخثؿ
حٌلى١ِٛش
-2حٔ٘ؽخي رع ُٙ٠اٌ ٝحأل ّخي
حٌوخٛش ـ ٝحٌّلخِخس ٚحٌٍِح ش
ٚحٌظـخٍس
-3رعٛ ُٙ٠خٔع حإلٔـٍِ١
ٚ-4طّؼً حٌّمخِٚش حٌ١ٕ١ٛش ـ: ٝ
-1ؿّع١ش َٓ٠ش (حالٔظمخَ ٚطُ
حٌمز ٍٝ ٞأ ٠خثٙخ 1223
-2اٛيحٍ (ؿّخي حٌي ٓ٠حألـؽخٟٔ
– حٌ٘١ن ِلّي زيس ِـٍش
حٌعَٚس حٌٛػمٌّ ٝمخِٚش
حالكظ ي
ٛ-3ي ٍٚؿَ٠يس حٌّئ٠ي 1223
ـ ٝا١خٍ حٌـخِعش حإلٓ ِ١ش

ٓ١خٓش زخّ كٍّ ٟطـخٖ حٌٓ١١ٕ١ٛ

رخٌٕٔزش ٌٍلَوش حٌ١ٕ١ٛش حٚال
لش ٚى٠ش ـ ٝريح٠ش كىّش ِّؼٍش
ـ -1 ٝحـَؽ ٓ ِٔـٝٔٛ
حٌؼٍٛس حٌعَحر١ش
 ٓ١ -2رع ُٙ٠ـٚ ٝاخثؿ هخٍؽ حٌـٖ١

 -3ح خى حٌ١ٔ ُٙ١خٗ ُٕٙ١حٌظ ٝؿَىٚح ِٕٙخ

 -4حـَؽ ٓ زي هللا حٌٕيُ٠
ّٓٚق ٌٗ رِّحٌٚش ٔ٘خٍٕ ٗ١خ
ِّخ حى ٜحٌ -1 ٝريأ ِـٍْ حٌٍٜ٘ٛ
حٌمٛحٔ ٓ١ـ ٝحال٘ظّخَ رخالٍِٛ
حٌٔ١خٓ١ش ك١غ وخْ ِّٕ ٛخ ِٓ
ِٕخل٘ظٙخ ـَ ٝؾ حٌٔ١خٓش
حٌزَ ٠خٔ١ش ـ خٌذ حٌّـٍْ

ٟٚ -1ع ٔشخَ ؿي٠ي ٌٍَ٠حثذ -
ِٕ -2خل٘ش حٌِّ١حٔ١ش
 -3حٌّ خٌزش رلً ِ٘ىٍش حٌي ْٛ٠حٌعمخٍ٠ش

 -4حٌظٛلؿ ٓ طع ٓ١١حالؿخٔذ ـٝ
حٌٛاخثؿ حٌعٍ١خ
ػخٔ١خ طٕٔ١ك لخطٗ ِع ِ ٜفٝ
وخًِ ٟي حالكظ ي
ػخٌؼخ ِعخىطٗ ٌٍلَوش حٌ١ٕ١ٛش رعي
كخىػش ـخٗٛىسٍٚح ِٜ ٜف ٝوخًِ
حٓظلخٌٗ ح ظّخىٖ ٍ ٝحٌويٚ ٛ٠ريح
 ٠خٌذ رخٌيٓظٌٔ ٍٝ ٍٛخْ ؿَ٠يس
حٌٍٛحل حٌظ ٝحٔ٘ؤ٘خ 1311
طٕىَٖ ٌٍلَوش حٌ١ٕ١ٛش  ٚيحثٗ ٌٙخ
ـٙ ٝي ِلّي ـَ٠ي
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حٌىظخد حألرٞ١
حٌىظخد حألرٞ١
1331
1322
 -1اىرأميذ عيً
 -1إُ حنىٍح
إّجيرشا ال ذرصىس ذْفيز ذصشيح
تيفىس
أُ فيغطيِ
ٍْ -2ع اقاٍح
عرصثح يهىديح
حنىٍح دعرىسيح (
مَا أُ إّجيرشا
إّجييضيح ( وماُ ديَقشاطيح ) فً
فيغطيِ وىنِ
هزا ٍِ تاب
اقاٍح ٍجيظ
اىرَىيه )
 -2ذصشيح تيفىس ذششيعً يضٌ
غيش قاتو ىيرغييش اىعشب واىيهىد
واُ وطْا ً قىٍيا ً
 -3فشض قيىد
عيً اىهجشج
عيؤعظ ىييهىد
اىيهىديح وىٌ ذضع
فً فيغطيِ
اىىعائو اىرً ذْفز
 -3صيادج عذد
رىل
اىطائفح اىيهىديح
 -4اّرقذ اىنراب
تاىهجشج
ذغيو أعذاد مثيشج
 -4االسذقاء
ٍِ اىيهىد تطشيقح
تفيغطيِ حرً
غيش ٍششوعح وىٌ
ذصثح ٍؤهيح
يضع اإلجشاءاخ
مَشمض ىيشعة
اىرً ذَْع رىل
اىيهىدي

حٌىظخد حألرٞ١
1333
 -1اىرَغل تْص
ذصشيح تيفىس
 -2ذغهيو اىهجشج
اىيهىديح
 -3ذحذيذ عذد
اىَهاجشيِ
ٍْ -4ع اىهجشج
غيش اىششعيح
 -5اقاٍح حنٌ
راذً يشاسك فيح
اىعشب واىيهىد
ذَهيذاً ىقياً دوىح
فيغطيِ
 -6إعْاد اىىظائف
اىشئيغيح ىيعشب
واىيهىد عيً
أعاط ّغثح عذد
اىغناُ
 -7وضع قيىد
عيً اّرقاه
األساضً ٍِ
اىعشب إىً اىيهىد

ٌّخًح طعخاُ ٔف ًٛحأل ١خْ ـٌّ ٝخًح طعخاُ ٔف ًٛحأل ١خْ ـٝ
 َٜحالكظ ي حالٔـٍِٜ١
أٚحهَ  َٜآّخ ً١
٠ٛ٠ -1ظ ُٙـِ ٝـٍْ حٌٕٛحد -1اعرَاد االقرصاد اىَصشي
 -2طَك١ذ آّخ  ً١رِ٠خىس
عيً اىضساعح واهرَاً
ٔفٌ ًُ٘ٛـــ
اإلّجييض تاىرخصص
ِٛحؿٙش
ـٝ
رُٙ
ٔ٠ظعٓ١
أ-
اىضساعً
حٌ٠ؽ ٢حإلٔـٍ ِٜ١حٌفَٔٔٝ
 -2ذشنيو ٍجاىظ اىَذيشياخ
دٛ٠ -حُْ رٔ ُٙف ًٛحٌعَٕٜ
ٍْهٌ
حٌظَو ٝحٌَ٘ؤ. ٝ
 -3دخىىهٌ فً عضىيح
اىَجاىظ اىْياتيح فأذيحد ىهٌ
فشصح اىذفاع عِ ٍصاىحهٌ
 -4اعرقشخ فً أيذيهٌ
وظيفح اىعَذج وشيخ اىثيذ

قاٍىط اىرىاسيخ

1215
1212

اىفصو االوه
1123
1132

1133
1211
1211

1212
1213
1214
1215
1216
1211
1212
1213
1211
1222/1221
1222/1221
1224
1226
1231
1233
1236
1231
1232
1233
1241
1256/1253
1266
1262
1263
1211

حٌؼٍٛس حٌفَٔٔ١ش
ٔ ٍِٕٛ٘  ٛ١ٔٛ٠خرٍْٛ١
  ٛ١ٌٛ٠حٓظ ١ل حٌلٍّش ٍ ٟحإلٓىٕيٍ٠ش
ِ  ٛ١ٌٛ٠عَوش ٗزَحه١ض
ِٛ  ٛ١ٌٛ٠لعش حِزخرش
١ٌٛ٠ 21ممممم  ٛىهمممممٛي حٌلٍّمممممش حٌفَٔٔممممم١ش
حٌمخَ٘س
أٚي أؼٔ ْ ِٛ لعش أر ٟل َ١حٌزلَ٠ش
 21أوظٛرَ  ػٍٛس حٌمخَ٘س حألٌٟٚ
ِخٍّ  كٍّش ٔخرٍ ٍٟ ْٛ١حٌ٘خَ
ِٛ  ٛ١ٌٛ٠لعش أر ٟل َ١حٌزَ٠ش
أؼٔ ْ ٛ ىس ٔخرٍَٓ ْٛ١ح حٌ ٟـَٔٔخ
ٕ٠خِ :َ٠عخ٘يس حٌعَٖ٠
ِخٍّ  /أرَ : ً٠ػٍٛس حٌمخَ٘س حٌؼخٔ١ش
 : ٛ١ٔٛ٠حؼظ١خي وٍ١زَ
ؿ ل حٌلٍّش

ٍٛق اِ١خْ
ٍك ً١حإلٔـٍَِٜ ٓ ِ١
ػٍٛس حٌ٘عذ ٔظ١ـش حٔوفخ ٝحًٌٕ١
ط١ٌٛش ِلّي ٍ ٟكىُ َِٜ
ـً٘ ِئحَِس ٔمً ِلّي ٍ ٟحٌٚ ٟال٠ش ٓخٌ١ٔٛه

كٍّش ـَ١ٍٗ[ ٍِ٠ي]
أػَ حٔوفخ ٝـ٠١خْ حًٌٕ١
ٔف ٟحٌٔ١ي َّ ِىََ
ٌِرلش حٌمٍعش  /ريل حٌم٠خل ٍ ٟحٌلَوش حٌ٘ٛخر١ش

حٌظٓٛع ـ ٟحٌٔٛىحْ
كَد حٌٍّٛس [حٌٔٛ١خْ]
طـٕ١ي حٌّ ٓ١٠َٜـ ٟحٌـٖ١
حٍٓخي أٚي رعؼش حٌ ٟـَٔٔخ
ريل كَد حٌ٘خَ
ٍٛق وٛطخ٘١ش ِ/عخ٘يس هٕىخٍ أٓىٍش ٟٓ
أ٘خل ِيٍٓش حألٌٔٓ
طؤٓ ْ١ىٛ٠حْ حٌّيحٍّ
ِعخ٘يس رٍ ش ٌّ١خْ
ِٛلعش ِٔ٠ذ
طٔ٠ٛش ٌٕيْ
كَد حٌمََ
أ٘خل ِـٍْ ٗ ٍٞٛحٌٕٛحد
طؤٓ ْ١ؿّع١ش حٌّعخٍؾ
حـظظخف لٕخس حٌْٔ٠ٛ
أ٘خل ىحٍ حٌىظذ

11

1266
1261
1212
1213

1215
1216
1212
1213
1221
1221
1222

كَد حٌلز٘ش  /طؤٓ ْ١حٌـّع١ش حٌـؽَحـ١ش حٌّ٠َٜش

طؤٓ ْ١حٌـّع١ش حٌو٠َ١ش حإلٓ ِ١ش
حٌفَِخٔخص
طؽٔ َ١١شخَ ٍٚحػش حٌعَٕ [حإلرٓ حألوزَ]
كٜٛي آّخ ٌ ٍٟ ً١مذ هيٞٛ٠
كك حٓظيحٔش آّخ  ً١ى ْٚحٌَؿٛع ٌٍٍٔ خْ

حٌفَِخْ حٌ٘خًِ

طٓٛعخص آّخ  ً١ـ ٟحٌلز٘ش  /رعؼش و١١ؿ
حٌّـٍْ حأل ٌٍٍّ ٟخٌ١ش  /حٌَّحلزش حٌؼٕخث١ش
ٌـٕش حٌظلم١ك حألٍٚٚر١ش
ِي آّخ ٚ ً١ط١ٌٛش طٛـ١ك  /ـَِخْ  1أؼٔ ْ

ر١ممع كٜممش ِٜممَ ـمم ٟأٍرممخف لٕممخس حٌٔمم/ ْ٠ٛ
حٌؽخل لخٔ ْٛحٌّمخرٍش ٛ /ي ٍٚلخٔ ْٛحٌظٜف١ش
ـزَحِ : َ٠شخَ٘س خري ٓ٠حألٌٟٚ
ٓ 3زظّزَ ِ :شخَ٘س خري ٓ٠حٌؼخٔ١ش
ٕ٠خ : َ٠حٌٌّوَس حٌّ٘ظَوش حألٌٟٚ
ـزَح٠مممممَ  :حٓمممممظـخرش ُٚحٍس حٌزمممممخٍٚىٍ ٌّ ٞمممممذ
حٌٕٛحد [ِٕخل٘ش حٌِّ١حٔ١ش]

ارَِ : ً٠ئحَِس حٌ٠زخ ١حٌَ٘حؤش
ِخ : ٛ٠حٌٌّوَس حٌّ٘ظَوش حٌؼخٔ١ش
ٌِ ٛ١ٔٛ٠رلش حإلٓىٕيٍ٠ش ِ/ئطَّ حألٓظخٔش
َٟ : ٛ١ٌٛ٠د حإلٓىٕيٍ٠ش
ٓممممزظّزَ ِ :عَوممممش حٌظممممً حٌىز١ممممَ ٚحإلكممممظ ي
حٌزَ ٠خٟٔ
1223
1236
1232
1232
1233
1314
1316
1311
1312
1311
1312

طع ٓ١١حٌٍٍٛى وَِ َِٚعظّيح رَ ٠خٔ١خ ـَِٜ ٟ

لخٔ ْٛحٌعّي
 ٛ١ٔٛ٠حٔ٘خل حٌزٕه حالٍٟ٘
 ٛ١ٌٛ٠كخىػش ـخٗٛىس
حطفخل١ش حٌلىُ حٌؼٕخثٟ
حٌٛـخق حٌٛىٞ
كخىػش ىٔ٘ٛحٞ
ممِي حٌٍممٍٛى وَِٚممَ ٚطمم ٌٟٛؿٍٓٛممض ٘ٔ/ممؤس
حألكِحد حٌٔ١خٓ١ش
ٚـخس ِ ٜف ٟوخًِ
وظَٕ٘ ٜ٠زق ِعظّيح رَ ٠خٔ١خ رعي ٚـخس ؿٍٓٛض

ِؽخىٍس ِلّي ـَ٠ي ِ٠ٌٍٕ َٜخي حٌوخٍؿٟ

1132
1133
1212
1212
1221
1233
1233
1231
1221
1234
1235
1231
1241
1326
1354
1351
1353
1362

حٌوٍ١ؾ ٚؿٕٛد حٌـَِ٠س حٌعَر١ش
أوظٛرَ ِ :عخ٘يس رَ ٠خٔ١خ ِع ٍٓ خْ ّخْ
ِخ : ٛ٠حكظ ي حٔـٍظَح ٌـَِ٠س رَُ٠
حطفخق رَ ٠خٔ١خ ِع ٍٓ خْ ٌلؾ  ٚيْ

1322
1331
1351

حٌٔخكً حٌٍ١زٟ
ِزخ٠عش حىٍ ْ٠حٌٕٔ ٟٓٛأَِ١ح ٍ ٟرَلش َ١ٚحرٍْ

ح يحَ َّ حٌّوظخٍ
حٓظم ي ٌ١ز١خ ٚٚكيطٙخ

ل٠خل ِلّي ٍ ٍٟ ٟحٌيٌٚش حٌٔعٛى٠ش حألٌٟٚ
ٕ٠خ : َ٠حطفخل١خص رَ ٠خٔ١خ ِع حِخٍحص حٌوٍ١ؾ

ِعخ٘يس حٌٍٜق حٌعخِش
ٕ٠خ : َ٠حكظ ي يْ
حطفخل١ش حٌلّخ٠ش ر ٓ١رَ ٠خٔ١خ  ٍٓٚخْ ِٔم٢
حطفخل١ش حٌلّخ٠ش ر ٓ١رَ ٠خٔ١خ ٚأِ َ١حٌى٠ٛض
حٓظعّخٍ ـًَٔٔ ٌٍـِحثَ ٚحٓظم ٌٙخ
ريل كٜخٍ ـَٔٔخ ٌ٘ٛح١ت حٌـِحثَ
 : ٛ١ٔٛ٠حكظ ي حٌـِحثَ حٌعخّٛش
٘ئش ى – ً١٘١ِ ٞزي حٌمخىٍ
ِعخ٘يس حٌظفٕش
حكظ ي حٌفَٔٔ ٓ١١لٕٔ ٕ١ش
حٓظٔ َ حألِ َ١زي حٌمخىٍ ٔٚفٌٍ٘ ٗ١خَ
طؤٓ ْ١ؿّع١ش ٍّخل حٌـِحثَ حٌٍّّٔٓ١
ٔٛـّزَ  :ا ْ حٌؼٍٛس حٌـِحثَ٠ش ِٓ حٌمخَ٘س
ـَٔٔخ طمظَف الخِش حطلخى ـ١يٍحٌِ ٟع حٌـِحثَ

حلظَحف ى٠ـٛي ر٘ؤْ حٌـِحثَ
حطفخل١خص ح٠ف١خْ ٚحٓظم ي حٌـِحثَ
حكظ ي طٚ ْٔٛحٓظم ٌٙخ
َ١ى حألَٓس حٌمٍَِٕ١ش
1235
 1253 / 1255حٌزخِ ٞلّي ٜ٠يٍ ٙي حألِخْ
حٌزخِ ٞلّي حٌٜخىق ٜ٠يٍ حٌيٓظٍٛ
1261
ِئطَّ رٌَٓ١
1212
ٍـ ٞحإلٓظّخع ٌم١٠ش ط ْٔٛأِخَ ِئطَّ حٌٍٜق
1313
حٌمز ٍٟ ٞأ ٠خل حٌّئطَّ حٌٟٕ١ٛ
1346
َ ٝل١٠ش ط ْٔٛأِخَ حألُِ حٌّظليس
1352
حٓظم ي طْٔٛ
1356
ؿ ل ـَٔٔخ ٓ لخ يس رٍِٕص حٌزلَ٠ش
1363
حٌلّخ٠ش حٌفَٔٔ١ش ٍَِ ٟحوٖ ٚحإلٓظم ي
ِعَوش ٚحى ٞحٌّوخُْ
1512
ِعخ٘يس حإلِظ١خُحص
1161
حطفخق ح ٠خٌ١خ ٚـَٔٔخ
1312
حٌٛـخق حٌٛىٞ
1314
ِئطَّ حٌـَِ٠س
1316
كخىع أؼخىَ٠
1311
ا ْ حٌلّخ٠ش ٍ ٟحٌّؽَد
1312
وفخف حألِِ َ١لّي زي حٌىَ ُ٠حٌو خرٟ
1326 / 1321
ِي حٌٍٔ خْ ِلّي حٌوخِْ
1353
ٛىس حٌٍٔ خْ ِلّي حٌوخِْ
1355
حٌؽخل حٌلّخ٠ش ٚحٓظم ي حٌّؽَد
1356
حٓظم ي ِ٠ٍٛظخٔ١خ
1361
حٓظم ي ؿ١زٛطٟ
1311
حإلٓظعّخٍ حإل ٠خٌ ٟـ١ٌ ٟز١خ ٚحٓظم ٌٙخ
1311

حٌلَد حإل ٠خٌ١ش ٍ ٟحٌيٌٚمش حٌعؼّخٔ١مش ٚحكمظ ي

12

1315
1316
1312
1321
1313
1321
1324
1326
1334
1321
1325
1336
1333
1343
1346
1321
1321
1331
1336
1341
1342
1355
1352

َِحٓ ص حٌلِٔ ٓ١ىّخْ٘ٛ
حٌؼٍٛس حٌعَر١ش حٌىزَ ٞرم١خىس حٌَ٘٠ؿ كٔٓ١
حطفخل١ش ٓخ٠ىْ ر١ىٛ
٘ئش ِيٍّٚ
ِئطَّ ٓخْ ٍٚ ّٛ٠ـَ ٝحإلٔظيحد
ٓمٍِ ١ٛه حٌلـخُ
ِّ٘٠ش لٛحص حٌَ٘٠ؿ كٕٔ ٓ١ي طَرش
زممي حٌعِ٠مممِ آي ٓمممعٛى ٠٠ممُ كخثمممً ٠ٚم٠مممٟ
ٍ ٟآي حٌَٗ١ي
حٓظ ١ل زي حٌعِ ٍٟ ِ٠حٌ خثؿ
زممي حٌعِ٠ممِ ٍ ٠ممك ٍممٔ ٟفٔممٗ ٍِممه حٌلـممخُ
 ٍٓٚخْ ٔـي
ِعخ٘يس حٌ خثؿ حٌٔعٛى٠ش حٌ١ّٕ١ش
ٓ٠ٍٛخ ٌٚزٕخْ ِٓ حإلٔظيحد حٌ ٟحإلٓظم ي
حإلٔظيحد حٌفَٟٔٔ
ػٍٛس ٍٓ خْ رخٗخ حأل َٕ١ـ ٟؿزً حٌيٍُٚ
َِ٘ٚع حٌّعخ٘يس حٌٔ٠ٍٛش حٌفَٔٔ١ش
طٕخُي ـَٔٔخ ٌظَو١خ ٓ ٌٛحل حإلٓىٕئٍٚش
ٗىَ ٞحٌمٛطٍٍ ٟثٔ١مخ ٌٔم٠ٍٛخ ٚر٘مخٍس حٌومٍٞٛ
ٍثٔ١خ ٌٍزٕخْ

ارَ : ً٠ؿ ل حٌفَٔٔ٠ٍٛٓ ٓ ٓ١١خ
ىّٔ٠زَ  :ؿ ل حٌفٌَٔٔ ٓ ٓ١١زٕخْ
حٌعَحق ِٓ حإلٔظيحد حٌ ٟحإلٓظم ي
حإلٔظيحد حٌزَ ٠خٔٚ ٟل١خَ ػٍٛس حٌعَ٘ٓ٠
ل١خَ حٌلىُ حٌٍّى ٟحٌٙخّٟٗ
حٌّعخ٘يس حإلٔـٍ٠ِ١ش حٌعَحل١ش
حٔم د رىَ ٛيلٟ
ػٍٛس ٍٗ١ي خٌ ٟحٌىٟٔ ١
ِعخ٘يس رٍٛطّٔٛع[ٛخٌق ؿزَ  /ر١مٓ]
كٍؿ رؽيحى
ل١ممممممخَ حٌؼممممممٍٛس ٚحٌعممممممخل حٌٍّى١ممممممش ٚح مممممم ْ
حٌـّ٠ٍٛٙش

 1312/ 1314ل١خَ ٚحٔظٙخل حٌلَد حٌعخٌّ١ش حألٌٟٚ
1313
ِفخٟٚخص ٓعي ٍَِٕ /
1321
حٛيحٍ حٔـٍظَح ط٠َٜق  22ـزَحَ٠
1322
ٛي ٍٚحٌيٓظٍٛ
1323
حٌممممُٛحٍس حٌ٘ممممعز١ش حٌيٓممممظ٠ٍٛش حألٌٚممممِٜ / ٟممممَع
1324
مي ِئطَّ حٌٍٜق ٔ فٓ ٟعي ُؼٍٛي  ُِٚثٗ ٌّخٌ ٗ

حٌَٔىحٍ

1325
1321
1322
1331
1336
1345/ 1333
1342
1344
1341
1343
1351
1351
1352
1343
1353
1356
1311
1311

حؿظّخع ـٕيق حٌىٕٔٛظٕٕظخي
ٚـخس ٓعي ٚط ِٜ ٌٟٛف ٟحٌٕلخّ ُ خِش حٌٛـي

ُٚحٍس ِلّي ِلّٛى [حٌمز٠ش حٌلي٠ي٠ش]
أر خي ىٓظٚ 1323 ٍٛاٛيحٍ ىٓظ1331 ٍٛ

حٌّعخ٘يس حٌّ٠َٜش حٌزَ ٠خٔ١ش
ل١خَ حٌلَد حٌعخٌّ١ش حٌؼخٔ١ش ٚحٔظٙخثٙخ
كخىػش  4ـزَحَ٠
الخٌش كىِٛش حٌٛـي
َ ٝل١٠ش ِِ ٍٟ َٜـٍْ حألِٓ
٘ئش ٍٚىّ
اؿَحل حٔظوخرخص ٚـ ُٛحٌٛـي
حٌؽخل ِعخ٘يس 1336
ل١خَ ػٍٛس 1352 ٛ١ٌٛ٠ 23
طى ٓ٠ٛطٕش ُ١حٌ٠زخ ١حألكَحٍ
حٌؽخل حٌٍّى١ش ٚح ْ حٌـّ٠ٍٛٙش
 : ٛ١ٌٛ٠طؤِ ُ١لٕخس حٌْٔ٠ٛ

1231
1315
1311
1313
1321
1322
1323
1331
1335
1336

ِئطَّ رٍظٍّٛ١
حٌٍـٕش حإلٔـٍ٠ِ١ش حألَِ٠ى١ش
ل١٠ش ـٍٔ  ٓ١أِخَ حألُِ حٌّظليس [حٌظمٔ ُ١حٌؼخٔ]ٟ

كَد ـٍٔ ٓ١
٘ئش ٍٚىّ
حٌز١خْ حٌؼ ػٟ
حٌعيٚحْ حٌؼ ػٟ
حٌعيٚحْ حإلَٓحثٍٟ١
كَد أوظٛرَ حٌّـ١يس
ِزخىٍس حٌٔ َ
ِئطَّ وخِذ ى٠ف١ي
ِعخ٘يس حٌٔ َ حٌّ٠َٜش حإلَٓحث١ٍ١ش
 25حرَ : ً٠حٔٔلخد آَحثٕ١ٓ ِٓ ً١خل
ٛىس ١خرخ ٌّ َٜرخٌظلى ُ١حٌيٌٟٚ
ِئطَّ ِيٍ٠ي
حطفخل١ش ؼِس  أٍ٠لخ

ٕ٠25خ2111 َ٠
2113 ٛ١ٔٛ٠31
2114
11ـزَح2111 َ٠
13ـزَح2111 َ٠
ٛٔ21ـّزَ 2112
2113 ٛ١ٌٛ٠3

ٚـخس زي حٌٕخَٛ
اٛيحٍ حٌيٓظ ٍٛحٌيحثُ

ِٚ َٜحٔ٘خل ؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش
1341
1343
1344
1345
1351
1353
1356

1331
1333
1342
1346
1341
1342
1343
1351
1356
1361
1313
1311
1312
1313
1322
1323
1331
1334

ٌـٕش رٚ ً١لَحٍ طمٔ ُ١ـٍٔ  ٓ١حألٚي
ِئطَّ حٌّخثيس حٌّٔظيَ٠س  /حٌىظخد حٌز ٞ١حٌؼخٌغ

ِخ : ٛ٠حٌظ٠َٜق حألٚي ح٠يْ  َ٠ُٚهخٍؿ١ش رَ ٠خٔ١خ

ـزَح : َ٠حٌظ٠َٜق حٌؼخٔ ٟألٔظ ٟٔٛح٠يْ
ِخٍّ  :ر١خْ حٌٕلخّ رخٗخ أِخَ ِـٍْ حٌ٘ٛ١م

أوظٛرَ  :رَٚطٛوٛي حإلٓىٕيٍ٠ش
ِخٍّ ١ِ :ؼخق حٌّ٠خْ حٌـّخ ٟ
حطفخق ِٚ َٜرَ ٠خٔ١خ ر٘ؤْ حٌٔٛىحْ
حٓظم ي حٌٔٛىحْ
ل١٠ش ـٍٔ ٚ ٓ١حٌَٜحع حٌعَر ٟحإلَٓحثٍٟ١
حٌّئطَّ حٌٛٙ١ى ٞحألٚي
ِئطَّ طليىص ـ ٗ١ـٍٔ ٌ ٓ١ظى ْٛحٌٓ١ٛ
حٌمٛٙ١ٌٍ ِٟٛى
ٛٔ 2ـّزَ  :ط٠َٜق رٍفٍٛ
ٌِوَحص حٌعَد ٚحٌٛٙ١ى أِخَ ِئطَّ حٌٍٜق
حإلٔظيحد حٌزَ ٠خٔ ٍٟ ٟـٍٔ ٓ١
حٌىظخد حألر ٞ١حألٚي
كٛحىع حٌزَحق [حٌّزى]ٟ
حٌىظخد حألر ٞ١حٌؼخٟٔ
ط٘ى ً١حٌٍـٕش حٌعَر١ش حٌعٍ١خ
ػٍٛس َد ـٍٔ ٓ١
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ػٍٛس ٕ٠ 25خَ٠
ػٍٛس َ2113 ٛ١ٔٛ٠ 31

ا ٍٛٙحٌّعخٍٟش حٌٔ١خٓ١ش
طٕلِ ٟزخٍن رعي  ِٓ َٛ٠ 12حٌؼٍٛس .
كً ِـٍٔ ٟحٌ٘عذ ٚحٌٍ٘ٞٛ
ح ْ ىٓظ ٌَّٜ ٍٞٛـٙ ٟي َِٟٓ
ِي َِٟٓ

