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جشائُ اٌٍّىٍخ اٌفىشٌخ / َ•

٘ٛ اسزغالي اٌّظٕف اٌّزّزغ ثبٌحّبٌخ اسزغالي  -:رؼشٌفٙب •

ِٓ   ارْٚسٍٍخ وبٔذ دٚٔذ اٌحظٛي ػٍى  ثًبيرجبسٌب 

  االخشٌٓثبسزثٕبء  لبًٔٛٔ ٚأزٙبن حمٛق  اٚطبحت اٌحك 

طشٌمخ ِٓ طشق  ثبيٚلذ ٌىْٛ اٌزؼذي ثزحٌٛش اٌّظٕف 
.اٌزحٌٛش 



جزائى انًهكُت انفكزَت  اسباب•

بعض  اٌجزائى انًهكُت انفكزَت كثُزا ويُها  اسبابجم  اٌ•

 االفكار اوانتجارَت  انعاليهانذٍَ َستىنىٌ عهً 

وتكىٌ حجتهى بأَها يجزد تىارد خىاطز وهذا ....... واالبدا

وحمىق انغُز بدوٌ حك  اعًالتسطى عهً  اَاس ياَجعم

 هذةوتتعدي عهً حمىلهى ويهكُتهى انفكزَت وتستًز 

تستزَهى انكثُز يٍ   انً ادًَانجزائى كثُزا فٍ يصز يعا 

حًاَت انًهكُت انفكزَت ويُع انتعدٌ  انًانمىاٍَُ انتٍ تشُز 

جزائى انًهكُت انفكزَت عدو تعايم   اسبابعهُها وكذنك يٍ 

انًهكُت انفكزَت بجدَت وتُاسل بعض  لضاَهانُاس يع 
انحمىق عٍ حمىلهى   اصحاب



اٌمٛأٍٓ ٚاالرفبلٍبد اٌزً ٚضحذ ٌحّبٌخ اٌٍّىٍخ اٌفىشٌخ •
ٚػمٛثخ اٌّزؼذي ػٍٍٙب  

اٌفىشي ٌٗ طبثغ حضبسي ِزٍّض ِٚٓ اٌضشٚسي  االثذاع•

 اٌالصِٗحّبٌزٗ ٚرشجٍؼٗ ٌزٌه لبِذ اٌذٌٚخ ثأػذاد اٌمٛأٍٓ 

ٌحّبٌخ اٌٍّىٍخ اٌفىشٌخ ٚٚلؼذ ػٍى اٌؼذٌذ ِٓ االرفبلٍبد  

  ربسٍساٌذٌٍٚخ اٌزً رٛفش اٌحّبٌخ اٌمبٍٔٛٔخ ٚاٌمضبئٍخ ٚرُ 

  االثذاعٌحّبٌخ (( اٌؼبٌٍّخ ٌحّبٌخ اٌٍّىٍخ اٌفىشٌخ))إٌّظّخ 

ٚاٌحذ ِٓ جشائُ اٌسطٛ ػٍى حمٛق اٌغٍش ثذْٚ ٚجٗ حك  



((اٌؼمٛثخ )) •

اٌسطٛ ػٍى اٌٍّىٍخ اٌفىشٌخ ٌٙب ػذح رطجٍمبد   جشٌّٗٚػمٛثخ •

  أشطخِثً اٌغشاِبد اٌّبٌٍخ ٚاٌزشٍٙش  ٚاٌسجٓ ٚرؼٍٍك 

اٌّؤلذ ٚشطت اٌزشخٍض   ٚوزٌه   ٚاالغالقإٌّشبح 

 االضشاساٌحمٛق رؼٌٛضب ػبدال ػٓ  اطحبةرؼٌٛض 

ٌٚزُ اٌزؼٌٛض ِبدٌب  . اٌزً ٌحمذ ثُٙ  ٚاالدثٍخاٌّبدٌخ 
.ػٓ اٌزؼذي ػٍى حمٛلُٙ ثغٍش حك ٚاسزئزاْ  ِٕٚؼٌٛب



ٚلٛع االػزذاء ػٍى اٌٍّىٍخ اٌفىشٌخ   اثجبدوٍفٍخ •

ٌثجذ حبٌٗ اٌزؼذي  اْاٌزجبسٌخ ػٍٍٗ  ػالٔزٗاٌّؼزذي ػٍى  اْ•

ٌمغ  االثجبدٌزٌه فبْ ػجئ  ثٗػٍى اٌحك اٌفىشي اٌخبص 

  اٌْثجذ ثشزى اٌٛسبئً  اْٚػٍٍخ ( اٌّزؼذي ػٍى حمٛلٗ)ػٍٍخ 

ٌثجذ ٔسجخ اٌّظٕف  اْاالػزذاء حظً ػٍى ِظٕفٗ ٚػٍٍخ 

االٔزٙبن   اٚاالٔزحبي  اٚحذٚس اٌزؼذي  ِسبٌٗ اِْؤوذا  اٌٍٗ

ػٍى راٌه   اٌّمشسٖٚرحذٌذ لذس االٔزٙبن ٚاٌؼمٛثخ  ػالِِٗٓ 

اٌزؼذي وٍٙب ِسبئً ٌفظً فٍٙب اٌمضبء طجمب ٌٍمٛاػذ اٌزً  

ٌمشس٘ب اٌزششٌؼبد اٌمبٍٔٛٔخ ٚثّب ٌزفك ِغ اٌمٛاػذ ٚاٌمٛأٍٓ  

اٌزً ٚضؼزٙب االرفبلٍبد اٌذٌٍٚخ اٌّزؼٍمخ ثحمٛق اٌٍّىٍخ  

ِٚٓاٌفىشٌخ 



اٌذٌٍٚزبْ  ( اٌزشٌجس)  ٚ( ثشْ)٘زٖ االرفبلٍبد ً٘ ارفبلٍخ •



الشكر والتقدير مع 






