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   � آ.�"   ) ا,دارة ا�#�	� (إن ��'/0��68 !67�ل ا,دار      �" أ23ت !1 �6$��68 !67�ل     ة ا�	���6 �ت ا$9 6:�� و�;ً6!�	� 
  ����ل ا���	�����6?�                      ٠إدارة ا9 �6�� ��آB C ��6ى دا@	6ًD6	ا� E2667" أن ه? �آC ا,دار?6D6	ا� 6#��G �68 H�"6	ا� I�� وا��

  ، �1 ا,دار?66D66	�66 أو ا�/�"$�66 �668 ا��Kا L660�7��� �	�66? �66! �/�� ، أو�/	66�66� �66	/���66��0 ه�66 ا�7�L660 ?	�661 ا��#�66ف Nوا�
 ��:�ه�� O! ن����? ���P0 �?� أ ��� �/��0�7� �1D	ا� 7����0 و?	�1 !#�0Qا:  

 Qًأو ا�/�"$� : أو ��Kا�� � اMechanic Approach:   

             L67? �6ل ا���	�� B �P "?" ا9/0.D� ذ ا���ار�;Bوا ��1 وو`O ا$9_ � �/D	'� �8 ا��	ا� �	ا�����1 ا�#� a� "��?و
� و�#��رة أ�3ى و`O ا�;� cd�$Qل ا�	�اردأن bBد�Bت ا��� �8 ��ز��0�  ٠ى �����2 ه2ا ا� C �8 �"ود ا,!1

 �ً�0�P : �0�   :Human Approachا�� � ا,0�

���6 ا�689اد وا�� �H6 !�6 أن               6�ة أ�6P ا���6ارات ا,دار?6��1 وذ�i6 �	�اD6	ا� C6� �8 �89اد�� H�#�? �! Cآ a� "��?و
� 9ه"اف O! H��B أه"اف ا�	�DوعهQbء ا�89اد ?bدً��� B�8/� و �د�: �lر �� �/��	�  ٠ون أ

       6�ل ��`#6/�           )ا,دارة ا�#�	� (و?L7 أن m`�0 أن ا�	���د ���'	��آC ا,دار?6 ، n68دارة ا9D6	ا� 7��#! �?�G ه�
 o"BQ I?" ا��8�6            ا� 6���P تQد�6#! L6p�	� �آC ا�	�D6وع ا,دار?6D6! O6�	7� د ا� ��ل�6 ?	�61 أن     �� إ?7�?�G ك��� ��61 ه�6

  ��	� �/0.� r:�BProcess  6uG���� ا��;	�� أو ا�	#��!6�ت ا�; "	�#BQ دارة ا���م,�8 Cآ�D	ا� E2ه C� �8 O��B ٠  "6و� 
�L60 ا�#	66�ل وا,دارة         :�68 إ�6"ى ! �`�6ا�6��B (   aBر (�6�ل  p �6! �!�6w 6 x6�B	� �p �668ه�ه6� �6Pرة 6?�18N?" أن ا,دارة ا� 

  L7?اء و���6     $�اء �	ا�#� I ا�� ��� "	�#B أ�3ى  أن ?���#�ا ��xورة ا$��"ال ا� �1 ا���دى ا�7&ا�8 ��� ا9!�ر ���?�
��#	C داC3 ا�	�D.ة� H�#�? �! C�8٠ آ  

                      I6 ا�� 6�?�G O6��? i6وه�6 �68 ذ� y6�;ا� O6`و C6�� �6/��� Bت و�و�8 هE2 ا�	��@C ?#�	" ا,دارى ��� p	O ا�	#��!
��	�6             ا�#�	� 7? �/8	O ا�"��@H ا�	     ���6�B �6ول ا��:�ل إ�� ? �P ، ��1 ، C� ? �P هE2 ا�	#��!�ت و?;��� ��	�/D	��� ��#�

    z@������	a هE2 ا� ��@H أو ?��y ا�$9�ب �"Bل          ٠� �P ?�"ر ا���ار ا�2ى ?H6�� B a6� C6�1 ه"a68 و�6" ?�61ن !�6 ا9وH68 ا#�6$	
 ����ل(ا��#��� ا��	�7�E ا�#�	� �8 إدارة ا9BQ) ا �! Qً"�ا(  ٠),دارة ا�#�	�

66� ?1	C66 ا�663K ، أو�/	66� ا�� �66 ا�66�K أو        	/�! C66��66?� آ��66 �661�Bن !�66 N?" �661 ا���66ل أن ا,دارة ا�	? i66�66 ذ���و
 وه� ?�O `6	� ا�� �6 ا�/�"�6$                ����ل ا���	�ا�/�"$� وا�3K ا�� � ا,0���0 ، و!�`�ع � I هE2 ا�"را$ ه� إدارة ا9

  �8٠ ا,دارة

 :�O ا���ار ��	�sion Making ProcessDeci:   

6�HB آ6! C6��uل ��6 إدارة أى                         � �6��6�ت ا�	��6�ة �pا���6ار ه�6 وا�6"ة !�6 أه�6 ا��ا O�6: 6��	�� $�mx�? H أن 	!
 ��� O��6� y�B�6B ا���6ار      ٠!�Dوع :��D60ك أ��ط ا,0���0 إ�� ��	�� ر@����� ، 6�/8Dا�� r���B �1	? ل� و�8 ه2ا ا�	7

�ذ ��ارات ;Bا L7? a0أ I�� �$���� �Gل ا���?H 0 � ���غ ا�/"فا$9 �d:٠أ  

 :�O ا���ار آ	� ?��ل دروآ�  ��	� �0��1 ا��Drucker          �6وإذا آD6	�� C6� ر�2?6 ! 6"دة n68ن ا6��3���B  ه/! �6	6
        �1D	ا� C� �8 ��#! ذ ��ار إدارة�;Bه� ا ��/pا�B٠ ��B�	ا� L0ا��7ا �#� 8�#! ����� و��� ذ�O��� a0n8 i ا���ار ?�&م 
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6��� �68 إدارة            ���O ا��� ���1�ر? O�6: �68 ا���6ار و���Qدور ا ����1 ��� أن �0#�ف 	? ��1 و!�/D	ا� C� ��	#� a��c�ار و
:�3 ��� ����ل ا���	�  ٠ا9

�1 ا��� �Bاap ا�	"?� !� ���6 ا�#"?6" !�6 �6"ا@C ا� ��6ل      D	�� C� ر�� ـ ه� ا��3���$ �0�wأ � :�O ا���ار آ	��	� ٠و
��C1D ا����� و����ن i�B ا�#	��� iذ� ���  ٠ $�ف 0��#�� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ���� ا�C1D ا��7اL0 ا���� m`�?و:  

  Qًأو :         �1D	ا� C� ��	� �� cً���! ذ ا���ار�;Bا ���#?QO�:و �1D	ا� C� �����	#ا� ���18   �	/x6#� �6� ���ار c���BQن 
    �� ���! ���#B �	/�! Cو أن آ"�? a0أ �lر O�8 ا��ا�     i6�6 ذ�B ص !;�����6 و���6 إذا�;w.� �� ?	�1 إ70�زه/B2ا� 	@

                    C6:�6 ا���B �6ا�� 6 ود���6 �	�ا:�6�ت ا� ��6ل ا��"?�6!�B 8�#! ����ذ ا���ار ?L7 أن ?�1ن ;Bا ��n8ن ا�	��uل 
��#8 �رآD! �/�8 �رآD	وا� C� � و`O �"ا@C ا� ٠Cإ��/#���1 و!�D	ا� L0ا�p �ت درا$��	� a�p�B ٠ وآ2ا  

  �ً�0�P :       C1D6B I6�� ذ ا���6ار�;Bح إ��1 وا��#	H �8 !	�&ات و���ب �"ا@C ا� C ه� !��D	ا� L0ا�p ���?#��� ا��#�ف ا��7" 
 ��?�� ا��3�ر ا� CriteriaCا�	#/$�  ٠ ا��� ?�� ��� أ$

 �ً66N��P : �	�66? �66	� �ً66#�B C@ر 66�9" ا��66"ا�66��3Qر(?��66 ا�66��3Qس ا�66 أ�660اع !�66  وه�66�ك Principle of ChoiceP) أ66$Pc
  :ا���ارات �B;2 �8 ه2ا ا�	7�ل 

  

الحالةالحالةالحالةالحالةمتغيرات متغيرات متغيرات متغيرات      
    متطابات جودة  معقولةمتطابات جودة  معقولةمتطابات جودة  معقولةمتطابات جودة  معقولة •
    كفاية المعلوماتكفاية المعلوماتكفاية المعلوماتكفاية المعلومات •
    بنية الوضعبنية الوضعبنية الوضعبنية الوضع •
    إحالة المشكلةإحالة المشكلةإحالة المشكلةإحالة المشكلة •
    عدم المشاركة فى القرارعدم المشاركة فى القرارعدم المشاركة فى القرارعدم المشاركة فى القرار •
    إنسجام الهدفإنسجام الهدفإنسجام الهدفإنسجام الهدف •
    الخالف حول الحلولالخالف حول الحلولالخالف حول الحلولالخالف حول الحلول •
        كفاءة المرؤسينكفاءة المرؤسينكفاءة المرؤسينكفاءة المرؤسين •

    حدد المعاييرحدد المعاييرحدد المعاييرحدد المعايير •
    حدد قيمة كل معبارحدد قيمة كل معبارحدد قيمة كل معبارحدد قيمة كل معبار •
    حدد الوزن النسبى لكل معيارحدد الوزن النسبى لكل معيارحدد الوزن النسبى لكل معيارحدد الوزن النسبى لكل معيار •

    جوانب المشكلةجوانب المشكلةجوانب المشكلةجوانب المشكلة

للللــــــــل الحل الحل الحل الحــــــــــــبدائبدائبدائبدائ     

    اسلوب التفكيراسلوب التفكيراسلوب التفكيراسلوب التفكير

    تقييمتقييمتقييمتقييم

لىلىلىلىتحليتحليتحليتحلي     ابتكارىابتكارىابتكارىابتكارى    قضائىقضائىقضائىقضائى    

    القــرارالقــرارالقــرارالقــرار

 تكيّفى    تصحيحىتصحيحىتصحيحىتصحيحى
 مؤقت
 

ساس االختيارساس االختيارساس االختيارساس االختيارأأأأ     

    المعايــيرالمعايــيرالمعايــيرالمعايــير

    التأكدالتأكدالتأكدالتأكد
    عدمعدمعدمعدم
    التأكدالتأكدالتأكدالتأكد

    المخاطرةالمخاطرةالمخاطرةالمخاطرة
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��� أ$�س ا��.آ١      O��B ـــــــ ��ارات"  Certainty 

��� أ$�س ا�	;��Gة٢      O��B ـ ��ارات  Risk 

��� أ$�س �"م ا��.آ"٣      O��B ـ ��ارات  Uncertainty 
 

  

����وا�7"ول ا��/�! Cر آ�  ٠ ?�`m �0ع ا���ارات وأ$�س ا��3

  

��3�ر  ا���ار�0ع Qس ا�  أ$

  ا�� �H !� أ��� 8�@"ة  B.آ"

��Gة;!  Oإ�8اط �8 ا����  

��Gة;!  ���   أآ�N !� ا�cزما��	

  G	�ح زا@" ��� ا� "  !;��Gة

�"م B.آ"  �د�#�! ���  ا��	

��� ا��"?�  �"م B.آ" '8�  �2ر ـ ! 

��2ار  �"م B.آ"Qا  

  

  

           C6	�1B �!"6�� O��6B "6�6 ��6ف ا��.آ B 6         وا���ارات? �!"6��67 ا���6 $�6ف B 6"ث ������ 6��B�	ا� � �ا�	68�# ا�"���6
��  ٠ا��3�ر أى !� ا��"ا@C ا�	�

6�Qت ا���6                    	���� y�B�6? a60ف ا��.آ" �68 أ�� � B O��? ا�2ى iذ� ��� ?;��O�: r ا���ار B � ��ف ا�	;��Gة 	���
�ح a�8 إC��� Q !� ا�	#��!�ت�?Q �8 و�� ، C����	ث �8 ا�" B �1 أن	٠?  

      "6p�? 2/8ا ا���ع !� ا���ار  ����ارات ?#��� :�O ا���ار B � ��ف �"م ا��.آ" ه� أآ�Nه� وا�#�PcNو!� ا�09اع ا�
               6��6� ��61BQ "6ن !�/�! C61� ت ا� 6"وثQ�6��'�وف ا�	6������ و��61 !68�# ا��	6� � �1Bن ه��ك !8�#!"��وy�B�6B أ6$_   ٠

��3�ر !� B.آ" و!;��Gة و�"م B.آ" ���	���dاQات ا��d�	ا� i�B �!ا���ار و O�: ع�`�! �� ��   :ت ا�	;���

١   ه�P.�? C ا��`O �����2 أى وا�" !� ا���ارات ا�	;��� ؟: ـ !�����ت �pدة !#���

٢?�� �p cً�� B"ًا ؟: �ت ـــــ ا�	#��!ــــ آ�/$��8 ���7ى ��� أ$�  هC �"ى ا�	"?� ا�	#��!�ت ا�1

� ؟: �ع ـــ ا�	�`ـــــــــ ���٣/���� ه� ا�	#��!�ت ا�	���دة وآ��� ا� ��ل ! �ً!�	B �?"	ف ا��#? Cه  

 ا�	Dــــــــــ إ�٤�� ا�����2 ؟: �1 ــ��	��ء �Pج أ�� ��P.B a� �1ن? ��1 إ�� ��3?� � �/D	ا� ��  هC إ�

�رآ !�/� ؟: ـ ا��0Qاد ���O ا���ار ٥D! "?� �"ون	ا� E2;Bار ا�� O! �3ونKوب ا�7��$ Cه  

 وا�	�ؤ$��؟: �م ا�/"ف ــــــــــــ ا0�٦7�$b	م �8 ا�/"ف ��� ا��  هC ه��ك ا0�7

� ��� ا�	�ؤ$�� ��ل �"ا@C ا� C ا�	��و� ؟: C ـــــــــ c3ف ��ل ا� ٧	�8 a/��D? �  هC ه��ك c3ف أو !

�����B L: �� ـــــ آ��ءة ا�	�ؤ$٨$.� �رة و!8�#/! �/� �$b	���ت ا�	��pدة ���;Dا� C؟ه   �2 ا189�را�	����



 4 

  �6                 : را�#ً��7�L60 ا�	�6ارد ا�	�� 6��6 !�6�d�! �6ات ا� �N��	ا� ��?����6 `�6ء ا�	6# 6 ��6��B �6"ا@C ا� ��6ل ا�	����6��	� ��B
                  m	�6B �ت ا�����2 و?�� ا����6�/7B "6#� ��6& ا�	6#�?�� ���6رة !6��#��	� �1 B ا��� y�ا�xة وآ2ا ا��p�	وا9ه"اف ا�

�8 ��� ا�� � ا����� ��pnاء ا�	��ر0 a���ر وزن 0��� ?#�� �#! Cء آ���� ��� ا� ��ل �#" إ	:  

�ر ١�#! C1� ��#! 	�� "?" B ـ(CF) Criteria Function.   ��6���� a6��	أه L�� ت�pة در�D� �! pن ?#�� در.� 
��"د ا�	#�?�� أو ا�	7	�ع ا���1 �/ ��  ��٠/"ف ا$9�$� ا�	���ب a��� B و���ف ا��'� 

٢" B ر ـ��#! C1� ���ا��زن ا�� "?(rw) relative weight          �6ع	7	�6 ا���6�#�ر ! C6آ 6	�� 6pدر ���6�B ��6? 6.ن� iوذ� 
m� وى ا��ا�" ا����? ��?�� آ�/#	��   ��٠"ر��ت ا�	#��ة �C1 ا�	#�?�� و?��c ه�� أن ا�	7	�ع ا���1 ��وزان ا�����

٣ �ر �8 إ�pاء ا�	��ر0�#! C1� ���ا��زن ا�� C	#��? ـ��� � iذ� m`�? ل�N! ��? �  :"ا@C ا� ��ل ا�	;��� و�8	

��� ا�� �6            �	/�! Cآ �ذ ��ار !#�� وه	� ا���� وا����1  وأن ��	;Bا ��	� �8 ���$�����ض أن ه��ك !#��ر?� أ$
 ���  :ا��

    (CF)ا���	   ا�	#��ر  

    ٣  ا����  

      ٧  ا����1

    ١٠  �1�8ن ا�	7	�ع  

  ٠ر٣ = ١٠ ÷ ٣  =� ــ��	#��ر ا9ول وه� ا���و���n8 aن ا��زن ا����� 

 ��0 وه� ا����1Nر ا��  ٠ر٧ = ١٠ ÷ ٧  =���	� ?�1ن ا��زن ا����� ��	#�

  ١ =  ٠ر٧ + ٠ر٣                    : و?�1ن !7	�ع ا��زن ا����� ��	#��ر?� ه� 

  

              ��� H6�#�? �6	�8 �6	/��� �ر0�! "�����6       و��" و�pد �"?��� !C �� cًN و?�اد  6�#�ر?� ا�6������ ?	�61 إ�6pاء ا�	��ر60	
pء در������ �"ة آ	� ?��  (CF)ا�� � ا����� �#" إ ���?"��� ������ر ��#! C1� :  

C?"ر ا9ول  ا�����0  ا�	#�Nر ا��    ا�	#�

    ٣  ٤  اQول

�0�N٤  ٣  ا�    

 ��6"م و�6pدE و��و��6� إ�6pاء ا�	��ر60           �6�Bز وه�6 �6���;B ذاn68 ���6ا��6زن ا��  670" أن !7	�6ع ��	6 ا�	6�#�ر?�      أه	�6
��� �"ة  C?"� C1� ������:  

    ٧ = ٣ + ٤  =   ا��"?C ا9ول           

  �0�Nا� C?"٧ = ٤ + ٣  =  ا��    

�3Kا ��� �  .وه�� ?Q	C�x�B �1 أى !�/	

�$�;"ام ا��زن ا������ ����  (rw)  أ!���  : ?�1ن ا��`O آ

  )ر٧× ر ٣) + ( ر٣× ر ٤(  =  ا��"?C ا9ول  

  ٣ر٣ = ٢ر١ + ١ر٢  =    

  �0�Nا� C?"ر٧× ر ٤) + ( ر٣× ر ٣(  =  ا��(  

  ٣ر٧ = ٢ر٨ + ٠ر٩  =    

 C�x�B �1	? ���� اQوله� �0�Nا� C?"ا��.  
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 �ً�!� أ�0اع ر@��� ه� : 3PcP ا���ار إ�� ����?:  

� � �B ـ    ��ار       ��b! ����1        ـ       ��ارB ار��   

١ � � �B ـ ��ارCorrective 

� وا` ��/� C وا� �1D	�1ن ا�B �!"��  ٠و?�;2 

٢  ��b! ـ ��ارIntern 

���� �1D	�0 ا��� ?�1ن �"?�� ا,دراك ا�1�!C �� "ود  وا��xا�y ا��� B �1 ا� C ��� و�� آ!"��   ٠و?�;2 

٣ ����1B ـ ��ارAdaptive  

�1 أو 9ن          D6	ا� O6! ¨�6#? 6"?� ?��6ر أن	9ن ا� ����a6 أن ?�6ا@� ا���6ار !O6        و?#��� ا6��3�رًا �����6ً �6 وه�6��d! �1D6	ا� 
�/0.D� a�#�? � إذا �� ?�1 ه��ك !��  ٠ا��`O وا� 

 ��د66$ً$ : C66 ا� C@د �66"ا�66 إ?667��	� �66��#BAlternatives �66! a660n8 ا���66ار O�66: �66/����66$ ا���66 ?��66م � ه�66 ا��آ�66&ة ا$9
p�B �� إذا �1D	ا� C � C@ر ��� ا��"ا�  ٠" i�B ا��"ا@C أ:cًا�	���� أن p�?Q" ا��3

��x6ى n68ذا 0'�60� إ��6 أ$��6ب                      C1D6� ���6�ل ا���6	�1�ر? �68 إدارة ا9��Q�� ��B�	ا� وهE2 ا�	��� ه� ا�	���
 أ�0اع ر@��� way of thinkingا�����1 PcP إ�� ����? a0ا� ��ل 70" أ C@د �"ا�  : �8 إ?7

B ـ أ$��ب �@�x� ��1�B ـ أ$��ب ���� B ��1�B رىأ$��ب�  ���1 ا��1

   :Analytical way of thinkingـ أ$��ب ا�����1 ا�� ���� ١

�ت وC�� B ا��'� وآi�2 � �ث ا�#	���ت�`�  ٠و?#�	" ��� ا�	��H ا�;��© وأدواaB ه� ا��?

٢  �@�xـ أ$��ب ا�����1 ا��Judicial way of thinking:   

            a6Bوأدوا �6/� H��"6ب ا���ت   ه�6   و?#�	" ��� !�از0 ا9!�ر وا� �$�6�ع ��� C6  آi�26  وا���ا�6" أو ا��x6ا�y وا�6�����Qا  
   ٠ا�	���ح

1�رى  ٣��Qـ أ$��ب ا�����1 اCreative way of thinking:   

      ُB �1 أن	ا��� ? i�B ه� �1�ر? ا��� ��#0/� ه���Q�61 ا�3    �#َ�وا	? i�26آ ، �6/	�#B �61	? وه26ا ا���6ع     � أو ، �6/	���Bو ��ره6
� !� ا�	7�ل ا����      ً�?�� �B.?     ر�G�8 إ C'? �1و�)m���	ا� C�#ط     ) ا����� ا�63K و��61 ?	�6& أ0	6 ��1�B E�7Bا Cx�?Q وه�

٠!;��� !� ا�����1   

 1�ر?��QاCreativity:   

              �6��#? �6 إ?67�د �6"ا@C ا� ��6ل آ	6��	� ه� �$� :�O ا���ار ?�mx أن ا��آ�&ة ا$9��	��8 !7�ل  a`�� H�$ �	!
1�رى ه� ا9   ��Qه�       أ$��ب ا�����1 ا��6B �61 أن	�61ة ا���6 ?��	ا� ��6ل ا�7"?6"ة ا� �! ��#! ��$��ب ا�2ى ?	�1 أن ?#�� �0

                     C6!ا�#�� C6!��6�� آ� Cd�6$أ �6� أ�'�6 ا���ا@6" إذا !6/� H6� Bة و.D6�	�� 6"ة?"p ق�68� m�6�� m	�6B ا9ه"اف ���6رة H�� B �8
 ا��1�ر? �8 ا�	��م ا9   ��	��1 ه� D	ا� C� ��	� أن :�3 a�8 ة�Pb	ر  ا��ول 09/� B;�ج إ�� ��& ا���pد ا�#"?" !� ا6189

�1?��ت !� ا189�ر ا��� �� New IdeasC�� �! "p�Bا�7"?"ة B�6  ٠ و���وQت �"?"ة ���#�ف  ! �	B "�8 ل� و�8 ه2ا ا�	7
                   �1 ا�	��و�6D6	�� 6	@c! �8 ا��:�6ل إ��6 ���6ل �/Bء���� ز?�دة آ� C	#وا� ��1 ��� ?	�1 درا$�/D	ا� C� �68  ��3ات

 و�� ��H ا9ه"اف ا�	��pة       ���0�ت ا�	��١٩١٠ $�Dewey و�" آ�ن د?�ى   �٠"ود ا,!1 �� a?رأ C�7�B ول� أول !� �
 ������ ا�� � ا�� �/`���1 وD	ا� C� ��3ات:  

١�!   ٠ـ ا�D#�ر ��#��

٢�� وB "?"ه/#��B ٠ـ  

٣  ٠ـ ا���Qاح � ��ل !	�1

  ٠ـ ا����?� ��� أ$�س ا���Qا��ت٤

٥	�$Qتـ ا� وا��7"?" �	� ?��د إ�� ���ل ا���Qا�'�c	و أ�ار �8 ا� �/x8٠ر  
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�i6�B �6 ا�;��6ات أو               6:�6�ه� إ��6 ��6ض رؤ?�6/� ا�;�وآ�ن �i�2 ا��أى أ�P �#�" !� ا�	/�	��6 �/26ا ا�	67�ل !	6� د
�1D	ا� C �   ٠ا�	�ا�C ا�#	��

6        و�" أ`�ف ا�����1 ا�#�	� �#" ذ�i و��� اKن ا�#"?" !� ا�	m!c ا���6   	'�! 6��	� �1D6	ا� C6� 6��	� �6! �6�#p 
r���  bB٠دى إ�� أCx8 ا����@C�.� z ا��1

6$ إ��6 ا,��61�ر               � ا�	p��1 و�8 ا� ��� أن ا� D	ا� C� ��	� �8 و!� أه� ا�	m!c ه� ا��.آ�" ��� دور ا,��1�ر?
� و�� �B'� أآ�N !� ا���م      /�8 �ً��l�! �1? �� a7@�6 ا��#��6" �6�1�8 أن �61Bن �6"ى        ور�l ه2ا 8	�`�ع اQ��،و�0?�l �68 1�ر?

 �8 ا�;�ض �0 "7�8 a�c3�a �8 � � !� ا��;�y و�"م ا��.آ"�lء ا���	٠ا�  

  C6N! ت� ـ  Creationا��61�ر  : وأول !� ?�اap ا�	�ء �8 ه2ا ا�	7�ل ه� ا��8�ر0� إ�� ا��`�ح r?�#B �8 �#� ا��1	
 �1��! ©;w أو ��  Creator �1��? Create٠إ�"ا

��� ا�� � ا�����و�8  �1��? �!�س ?#���� !#�� �C1 آ�	���  :ه2ا ا�	7�ل 8

0� آ��Nًا٠?;�H ـ ?�"ع ـ ? "ث ـ ?#�� ـ ?��H إ�� B	C�N آ2ا "���?Q �	! i٠ وذ�  

�68 !67�ل     ����N1 !� اQه�	�م �8 !7�ل ا�� �ث ا�����? وا�/�"$�� �' ? 1�ر?��Qن !�`�ع اn8 � ا� ��و��1 � 
���6 ا�� �6 ا9آ�6N و`��6ً� وه�6            ا���	�� وا,  1�ر?6��Qم ا�/�! "?" B �8 ���1ا� �P9ا a� ن�دارة و��lه� !� ا�	7�Qت !	� آ

)        a��0 �1��	ا� ��:� ا�	��pدة أ:c آ	� ?�اه�#�� "?"p ��'�B (        �6رة أو�! � أو 6�3ً6	@�� �ً6!�'0 C	D6? �61 أن	وه2ا ا���'��6 ?
 ���dB أو rD�1! ��P.B ��� أو �$�  �8٠ �#� ا�#��:� ا��� �PbB �8 ا��:�ل إ�� ا9ه"اف���0ن أ$

1�رى��Qك ا���ءة ا��  :آ�

�ح ، و!�6 أه�6 هE26 ا�	 6�ور                 x?,�� ��و�/�B �1	? ور��"ة !  "p�B ����ل ا���	�1�ر? �8 إدارة ا9��Qل ا�و7! �8
         68 ��6;Dا��6"رات ا� 67��0 i�2رى ، وآ�1��Qك ا���ءة ا���د ا����� ��1/p,ا �c�61�ر ، ���Pb6? I6 ذ�i6      ه� ��Qل ا�67! �

6�HB ا,دارى �68 أى                 � �6��6�ت ا�	��6�ة �pوا�"ًا !� أه� ا��ا �ً���$ �0�wأ � :�O ا���ار ا�2ى ?#��� آ	��	� �����P.Bًا آ���ًا 
O��!٠ 8 ل���و�8 ه2ا ا�	7 C1D ���ا���c#ا� i�B m`�?٠ 
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c	ا� ����1 ��� أن �0#�ف 	? C1Dو!� ا� ���  :!m ا��

١    �$�6�0 آ���6ة      ) أ(ـ ا�	� �� ا$9� را� ، وه�� ?	�61 أن �61Bن إ!1���د وا���_ �8 �/pك إ�� Q?�1ن ه�!"��?	CN ا�2ه� 
�٠¯��1�ر? وإ?7�د ا189�ر  

٢      �68 ���dD6�! �60�1ا? �!"�� � n8ن ا�#"?" !� ا�	��B �?�1'/� أ18�ره� ا9آ�N رو����� ا����7 ا��"? C��"ـ وآ  �D60أى أ 
6� ا�	� ��6                           �� a 6`�? ��@¨ و!6� إ��6 ذ�i6 وه26ا !6D6 �68ق ا� �D6	$���6 أو ا��	ع إ�� ا��	�$Qا CN! ة"�#! ��l ذه��

  ٠)ء(

٣ ?�0�Nت ا���ن !;����ن) pـ(، ) ب(ـ ا�	� ���;w a� Ox;? �1 أن	? �! ���B٠  

٤      ��� أو !���6N! ك ��ف�6�ه&ًا أ        ُ!�6�َN ـ ه�p ����6 �6"ة ?�61ن 6/�8 ©;6w C61�         �6! m6`ه�6 وا �61�رى آ	6��Q�6 �����6�1 اNآ
C1D�68 ا�'�6وف ا���6        ٠ا� a�6�0 Ox6? أن a��#8 ذا أراد أن ?�"عn8 ، E"��  و��� آC ا0��ن ان ?�#�ف ��� i�B ا�	���

1�ن!Kر ا"� �/B��آ ! a��#8 ���! �1B �� ر، وإذا�1��Kا ��� aBر"� ��� أن ?�1ن �8 �	 E"���B.  

8/��ك iإ�� ذ� 8�`,�1�ر? و��Bر !�/� و���Qا��"رات ا O! C	#B � آ��Nًا !��;Dا��"رات ا� �#� :  

  ٠ـ ا����H ا�2ه��١

٢�! �1D! د�p�� ا,دراك �$�  ٠ـ ��

٣'�c	ا� ���  ٠ـ ا��"رة 

٤C�;٠ـ ا��  

  ٠ـ ا�	��درة٥

٦��  ٠ـ ا9:

٧  ٠ـ ا�2اآ�ة ا���?

  ٠ـ ا��"رة ��� ا�� ��C وا���1?�٨

  ٠ـ ا��1�!C ا�2ه��٩

  ٠ ا��"رة ��� ا�����1 �;��لـ١٠

  ٠ـ ا� "س١١

  ٠ـ ا��`�ح �8 ا��#��� و�"م ا���Dش �8 ا�2ه�١٢

  ٠ـ ا���� وا,:�ار١٣

١٤�1D	ا� C � 1�ر?��Qا   ٠ـ �B/� ا�#	��

  
  
  
  
  
  

�� ��ت ��� ���د. د.أ                  �  


