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 اعذاد
 ُاشن حسٍي اسواعٍل

 عضْ االدعاء العام اهام هحكوت الجٌح فً كٌْسٌجك
 

 لذم ُذا البحث لٌٍل الخزلٍت الى الصٌف الثالث هي أصٌاف االدعاء العام
 

 بإشزاف 
 السٍذ عبذ الكزٌن هشٍز شِباس

 عضْ االدعاء العام فً هحكوت جٌح أربٍل
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 َفَمِو اْضُطزَّ َغْيَز َباٍغ َوَلا َعاٍد َفَلا ِإْثَم

ٌَ َغُفوٌر َرِحيٌم ٌِ ِإىَّ اللَّ   َعَلْي
 173سورة البقزة، اية 

  



4 
 

 

 شكز ّحمذٌز
 

احوذ اهلل سبحاًَ ّحعالى ّاشكزٍ اى احن فضلَ ًّعوخَ علً ّّفمًٌ فً اًجاس ُذا 

 .البحث
" احمذم بشكزي الخالص ّالجشٌل الى سهٍلً …ّهي اعواق للبً الوفعن باالهخٌاى

 .عضْ االدعاء العام ، لمبْلَ االشزاف على ُذا البحث" عبذ الكزٌن هشٍز شِباس
ّلوا ابذاٍ لً هي حْجٍِاث سذٌذة ّها لذهَ هي هعلْهاث اراء لٍوت، ّلي اًسى ها 

 .حٍٍج اخاللَ الطٍبت ّحعاًَّ الوسخوز هعً بالٌصح ّاالرشاد
ّاى احمذم بشكزي ّحمذٌزي لجوٍع الشهالء الذٌي ساعذًًّ فً اعذاد ُذا البحث 

 .بشكل اّ باخز
 ّكل هي اسخفذث هٌَ ّلْ بكلوت ّاحذة

 
 

 ((الباحث))
 

  



5 
 

 االُذاء
 اىل

 الضياءيو املهرييو يف حياتي دومًا -

 والدي ووالدتي، كما ربياني صغريا -

 كل حمب للعلم والسالم -

 كل مو علمين حزفًا -

 ايدي حصيلة يذا اجلًد املتواضع وشكزا
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 حْصٍت الوشزف على البحث

ػضٛ ( ٘اشُ حظٍٓ اطّاػًٍ)ِٓ خالي اشزافً ػٍى ٘ذا اٌثحس ِٓ لثً سًٍٍِ 

االدػاء اٌؼاَ، ِٚراتؼرً ٚاالطالع ػٍٍٗ ذثٍٓ اٌثاحس تذي جٙٛدٖ فً ذطٌٛز وفاءذٗ 

اٌمأٍٛٔح فً ِجاي ػٍّٗ ٚالحظد أٗ ٚفك فً اخرٍار ِٛضٛع اٌثحس، وّا أٗ واْ 

ِٛفما فً اٌظاي اٌّٛضٛع اٌى اٌمارئ تشىً طٍٍُ ٌُٚ اجذ اٌح ٔٛالض اٚ اخطاء 

 .ٌغٌٛح ، ٌذا ٌىْٛ جا٘شا ٌٍّٕالشح

 

 
 الوشزف

 عبذ الكزٌن هشٍز شِباس
 عضْ االدعاء العام فً هحكوت جٌح اربٍل
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 دراطح –ِحّٛد طٍٍّاْ ِٛطى، اٌّظؤٌٍٚح اٌجٕائٍح فً اٌرشزٌؼاخ اٌؼزتٍح ٚاٌمأٍٛٔٓ اٌفزٔظً ٚاالٌطاًٌ .د()

 .18 - 9ص  2010طٕح اٌطثغ -  ِطثؼح اٌمذص–ِمارٔح 

، 3ط– اٌمظُ اٌؼاَ –اٌجشء االٚي - ػثذ اٌمادر ػٛدج، اٌرشزٌغ اٌجٕائً االطالًِ، ِمارٔح تاٌمأْٛ اٌٛضؼً()

 .381ٚ  380، ص1963اٌما٘زج، 
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 .17-9ِحّذ وّاي اٌذٌٓ اِاَ، اٌّظؤٌٍٚح اٌجٕائٍح، اطاطٙا ٚذطٛر٘ا ، ص. د()

 .443ِحّٛد طٍٍّاْ ِٛطى، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()
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 2011ػّار ػثاص اٌحظًٍٕ، حاٌح اٌضزٚرج ٚاشز٘ا فً اٌّظؤٌٍٚح اٌجٕائٍح، دراطح ِمارٔح، اٌطثؼح االٌٚى،.د()

 .10،11ِٕشٛراخ اٌحٍثً اٌحمٛلٍح،ص
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جّاي اتزاٍُ٘ اٌحٍذري، احىاَ اٌّظؤٌٍٚح اٌجشائٍح، ِىرثح اٌظٕٙٛري ، ِٕشٛراخ سٌٓ اٌحمٛلٍح، تغذاد، .د()

 .13-9،ص2010اٌطثؼح االٌٚى، 
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ػثذ اٌمادر ػٛدج، اٌرشزٌغ اٌجٕائً االطالًِ، ِمارٔح تاٌمأْٛ اٌٛضؼً، اٌجشء االٚي، اٌمظُ اٌؼاَ، اٌطثؼح ()

 .381-380، ص1963اٌصاٌصح، اٌما٘زج، 

ِحّذ وّاي اٌذٌٓ اِاَ، اٌّظؤٌٍٚح اٌجٕائٍح، اطاطٙا ٚذطٛر٘ا، دراطح ِمارٔح، دار اٌجاِؼح اٌجذٌذج ٌٍٕشز، . د()

 .107، ص(2004)االطىٕذرٌح، طٕح اٌطثغ 

ِحّٛد ٔجٍة حظًٕ، شزح لأْٛ اٌؼمٛتاخ ، اٌمظُ اٌؼاَ، اٌّجٍذ االٚي، ِٕشٛراخ اٌحٍثً اٌحمٛلٍح، اٌطثؼح .د()

 .643اٌصاٌصح، تٍزٚخ ٌثٕاْ، طٕح اٌطثغ، ال ٌٛجذ، ص
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 .34- 33جّاي اتزاٍُ٘ اٌحٍذري ، اٌّزجغ اٌظاتك ، ص.د()
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 .392-382 ػثذ اٌمادر ػٛدج، اٌّزجغ اٌظاتك، ص()

 .643ِحّٛد ٔجٍة حظًٕ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص. د()
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ِحّٛد طٍٍّاْ ِٛطى، اٌّظؤٌٍٚح اٌجٕائٍح فً اٌرشزٌؼاخ اٌؼزتٍح ٚاٌمأٍٛٔٓ اٌفزٔظً ٚاالٌطاًٌ، دراطح .  د()

 .9،ص2010ِمارٔح، ِطثؼح اٌمذص، طٕح اٌطثغ 

ِحّذ ػًٍ طٌٍُٛ، ٔظزٌح دفغ اٌّظؤٌٍٚح اٌجٕائٍح، دراطح ذأطٍٍٍح ذحٍٍٍٍح ذطثٍمٍح، ِٕشاخ اٌّؼارف . د()

 .75ٚ 74،ص2007االطىٕذرٌح ِطثؼح اٌمذص ، طٕح اٌطثغ 

 .111ِحّذ وّاي اٌذٌٓ اِاَ، اٌّزجغ اٌظاتك ،ص.د()

ػذًٌ اٍِز خاٌذ ، اطٛي اٌمٛاػذ اٌؼاِح فً اٌرجزٌُ ٚاٌؼماب، إٌاشز، دار اٌفىز اٌجاِؼً ، االطىٕذرٌح، . د()

 . 338ص. 2013اٌطثؼح االٌٚى 

ػًٍ ػثذ اٌمادر اٌمٙٛجً، شزح لأْٛ اٌؼمٛتاخ ، اٌمظُ اٌؼاَ، دراطح ِمارٔح ، ِٕشٛراخ اٌحٍثً اٌحمٛلٍح .د()

 .578، ص2002، تٍزٚخ ٌثٕاْ، ذارٌخ اٌطثغ 

 .403ِا٘ز ػثذ اٌشٌٛش اٌذرج، اٌّزجغ اٌظاتك، ص .د()
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 .330طٍطاْ اٌشاٚي، اٌّزجغ اٌظاتك ص. ػًٍ حظٍٓ اٌخٍف ٚد. د()

 .47جّاي اتزاٍُ٘ اٌحٍذري ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()
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 .652ِحّٛد ٔجٍة حظًٕ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص. د()

 .50ٚ  49جّاي اتزاٍُ٘ اٌحٍذري، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()
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 .590ػًٍ ػثذ اٌمادر اٌمٙٛجً ، اٌّزجغ اٌظاتك ص.د()

 .332طٍطاْ اٌشاٚي ، اٌّزجغ اٌظاتك ص. ػًٍ حظٍٓ اٌخٍف ٚد.د()

 .407،ص1990ِا٘ز ػٍذ شٌٛش اٌذرج، االحىاَ اٌؼاِح فً لأْٛ اٌؼمٛتاخ ، طٕح اٌطثغ .د()
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 .408ِا٘ز ػثذ شٌٛش اٌذرج، اٌّظذر اٌظاتك، ص.د()

 .335ٚ  334ػًٍ حظٍٓ اٌخٍف ٚطٍطاْ اٌشاٚي، اٌّزجغ اٌظاتك ، ص.د()

 .335ٚ  334طٍطاْ اٌشاٚي، اٌّزحغ اٌظاتك ص.ػًٍ حظٍٓ اٌخٍف ٚد.د()
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 .391ػثذ اٌمادر ػٛدج، اٌّزجغ اٌظاتك، ص()
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ٔظاَ ذٛفٍك اٌّجاًٌ، شزح لأْٛ اٌؼمٛتاخ، اٌمظُ اٌؼاَ، إٌظزٌح اٌؼاِح ٌٍجزٌّح ٚاٌّظؤٌٍٚح . د()

 .389، ص 2005، دار اٌصمافح ٌٍٕشز ٚاٌرٛسٌغ ، 1اٌجشائٍح،ط
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 .629ٚ 628ػًٍ ػثذ اٌمادر اٌمٙٛجً، اٌّزجغ اٌظاتك، ص . د()

 .391ٔظاَ ذٛفٍك اٌّجاًٌ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص . د()

- ِحّذ ػًٍ اٌظاٌُ اٌحٍثً، شزح لأْٛ اٌؼمٛتاخ ، اٌمظُ اٌؼاَ، ِىرثح دار اٌصمافح ٌٍٕشز ٚاٌرٛسٌغ، ػّاْ.د()

 .327، ص1997االردْ، طٕح اٌطثغ 
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 .292ٚ  291ِحّذ وّاي اٌذٌٓ اِاَ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص. د()

 .633ػًٍ ػثذ اٌمادر اٌمٙٛجً ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()
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طٍٍّاْ ػثذ إٌّؼُ، إٌظزٌح اٌؼاِح ٌمأْٛ اٌؼمٛتاخ، دراطح ِمارٔح، ِٕشٛراخ اٌحٍثً اٌحمٛلٍح، طٕح .د()

 .667، تٍزٚخ ٌثٕاْ، ص2003اٌطثغ 

 .253ِحّٛد ٔجٍة حظًٕ ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص. د()

 .355طٍطاْ اٌشاٚي، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.ػًٍ حظٍٓ اٌخٍف ٚد.د()

 .412ِا٘ز ػثذ شٌٛش اٌذرج، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

ِحّذ طثحً ٔجُ، لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌمظُ اٌؼاَ ، إٌظزٌح اٌؼاِح ٌٍجزٌّح، اٌطثؼح االٌٚى، دار اٌصمافح ٌٍٕشز .د()

 .146، ص2006ٚاٌرٛسٌغ، 
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 .443ِحّٛد طٍٍّاْ ِٛطى، اٌّزجغ اٌظاتك ،ص.د()

حٍّذ اٌظؼذي، شزح لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌجذٌذ، دراطح ذحٍٍٍٍح ِمارٔح، اٌجشء االٚي، اٌجزٌّح ٚاٌّظؤٌٍٚح .د()

 .344، ص1970اٌجٕائٍح، ِطثؼح اٌّؼارف ، تغذاد ، 

 .110فخزي ػثذ اٌزساق اٌحذٌصً، اٌّزجغ اٌظاتك،ص. د()

 .673ِحّٛد ٔجٍة حظًٕ، اٌّظذر اٌظاتك، ص.د()

 .357طٍطاْ اٌشاٚي، اٌّزجغ اٌظاتك، ص . ػًٍ حظٍٓ اٌخٍف ٚد.د()
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 .388ِحّذ ػًٍ اٌظاٌُ ػثاد اٌحٍثً، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 .324فخزي ػثذ اٌزساق اٌحذٌصً، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()
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 .675ٚ 674ِحّٛد ذجٍة حظًٕ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 .413ِا٘ز ػثذ اٌشٌٛش، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 .672ِحّٛد ٔجٍة حظًٕ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()
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طٍطاْ . ػًٍ حظٍٓ اٌخٍف ٚد.، ٚأظز وذٌه د414ٚ 413ِا٘ز ػثذ شٌٛش اٌذرج، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

ٚ  634ػًٍ ػثذ اٌمادر اٌمٙٛجً، اٌّزجغ اٌظاتك ص . ٚوذٌه د 356ػثذ اٌمادر اٌشاٚي، اٌّزجغ اٌظاتك، ص

635. 

 .445ٚ  444ِحّٛد طٍٍّاْ ِٛطى، اٌّزجغ اٌظاتك، ص. د()
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 .557ٚ ػثذ اٌمار ػٛدج، اٌّزجغ اٌظاتك، ص. 32 - 27ػّار ػثاص اٌحظًٍٕ ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص. د()

 .381طٍطاْ اٌشاٚي، اٌّزجغ اٌظاتك، ص. ػًٍ حظٍٓ اٌخٍف ٚد.د()

 .351حٍّذ اٌظؼذي ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 .971رٍِظض تٕٙاَ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

، اٌطثؼح ( ٌثٕاْ–طزاتٍض )طٗ سوً طافً، اٌّثادئ االطاطٍح ٌمأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌٍثٕأً، اٌمظُ اٌؼاَ .د()

 .269ص - 1993االٌٚى، طٕح اٌطثغ 
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إٌشز ( ٔظزٌح اٌّظؤٌٍٚح اٌجشائٍح ٚاٌؼمٛتح)، 2ػثٛد اٌظزاض، شزح لأْٛ اٌؼمٛتاخ ، اٌمظُ اٌؼاَ،ض. د()

 .61، ص1997جاِؼح حٍة، اٌطثؼح االٌٚى، طٕح 

 .525ِحّٛد طٍٍّاْ ،اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 .270طٗ سوً طافً ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

ِطثؼح - اٌطثؼح اٌصأٍح.  اٌمظُ اٌخاص–ػثاص اٌحظًٕ، شزح لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌؼزالً اٌجذٌذ، اٌمظُ اٌؼاَ .د()

 .183ص- 1972 –طٕح اٌطثغ - تغذاد- االرشاد

 .432ِا٘ز ػثذ اٌشٌٛش اٌذرج، اٌّزجغ اٌظاتك ، ص .د()
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 .434ِا٘ز ػثذ شٌٛش اٌذرج، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()
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 .710ٚ  709ِحٛد ٔجٍة حظًٕ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص . د()

 .531ِحّٛد طٍٍّاْ ِٛطى، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 .370ػّار ػثاص اٌحظًٍٕ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 .354ٚ  353ػّار ػثاص اٌحظًٍٕ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()
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 .435ِا٘ز ػثذ اٌشٌٛش اٌذرج، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 .361ٚ  360ػّار ػثاص اٌحظًٍٕ ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 .351حٍّذ اٌظؼذي ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()
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 .191ٚ  190ِحّذ طثحً ٔجُ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص . د()

 191ِحّذ طثحً ٔجُ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 66ػّار ػثاص اٌحظًٍٕ، اٌّزجغ اٌظاتك ص. د()
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 .352حٍّذ اٌظؼذي، اٌّزجغ اٌظاتك، ، ص .د()

ػذًٌ اٍِز خاٌذ، اطٛي اٌمٛاػذ اٌؼاِح فً اٌرجزٌُ ٚاٌؼماب، إٌاشز دار اٌفىز اٌجاِؼً، االطىٕذرٌح، .د()

 .440ٚ  439، ص2013اٌطثؼح االٌٚى، 

 .92ػثٛد اٌظزاض، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()
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 .575ِحّذ ػًٍ طٌٍُٛ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 .563ػثذ اٌمادر ػٛدج، اٌّزجغ اٌظاتك، ص ()

 .78ٚ  77ػّار ػثاص اٌحظًٍٕ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()
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ص - ِحّذ ػًٍ طٌٍُٛ، اٌّزجغ اٌظاتك. ٚوذٌه د 183ٚ  182ػثاص اٌحظًٕ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص . د()

 .62ػثٛد اٌظزاض ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص. ٚ د 578
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 .401ِحّذ ػًٍ اٌظاٌُ ػٍاد اٌحٍثً، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()
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 .540ِحّٛد طٍٍّاْ ِٛطى ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 .981رِظٍض تٕٙاَ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص .د()

 .714ِحّٛد ٔجٍة حظًٕ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 .694طٍٍّٓ ػثذ إٌّؼُ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()
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 .364ػذًٌ اٍِز خاٌذ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 .386طٍطاْ اٌشاٚي ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص. ػًٍ حظٍٓ اٌخٍف ٚد.د()

ٚ  350فخزي اٌحذٌصً ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص. ، ٚد722ػًٍ ػثذ اٌمادر اٌمٙٛجً، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

351. 

 .697طٍٍّاْ ػثذ إٌّؼُ ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()
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 .355حٍّذ اٌظؼذي، اٌّزجغ اٌظاتك، ص. د()

 .405ِحّذ ػًٍ اٌظاٌُ ػثاد اٌحٍثً، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 

 .716ِحّٛد ٔجٍة حظًٕ ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص .د()

 .698ٚ 697طٍٍّاْ ػثذ إٌّؼُ ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص . د()
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 .403ِحّذ ػًٍ اٌظاٌُ ػٍاد اٌحٍثً، اٌّزجغ اٌظاتك، ص. د()

 .728ػًٍ ػثذ اٌمادر اٌمٙٛجً، اٌّزجغ اٌظاتك، ص .د()

 .359طٍطاْ اٌشاٚي، اٌّزجغ اٌظاتك، ص. ػًٍ حظٍٓ اٌخٍف ٚ د.د()

 .274طٗ سوً طافً، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 .577ػثذ اٌمادر ػٛدج، اٌّزجغ اٌظاتك، ص ()
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 .189ػثاص اٌحظًٕ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص.د()

 .555ٚ  554ِحّٛد طٍٍّاْ ِٛطى ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص . د()
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 .720ِحّٛد ٔجٍة حظًٕ ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص. ٚ د 352فخزي اٌحذٌصً، اٌّزجغ اٌظاتك، ص .د()
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، ٌشار اٌٍٗ فً اتزاٍُ٘ 3/1993/ 22فً  93/ ِذٍٔح اٌٚى/ 246أظز لزار ِحىّح  اٌرٍٍّش فً اٌؼزاق تاٌزلُ  ()

 .175اٌّشا٘ذي، اٌّخرار ِٓ لضاء ِحىّح اٌرٍٍّش، اٌجشء اٌزاتغ، ص 

 .372ٚ 371ػّار ػثاص اٌحظًٕ، اٌّزجغ اٌظاتك، ص .د()

  ُِشار اٌٍٗ 12/8/1992فً  92/ ِذٍٔح اٌٚى" / 871"أظز لزار ِحىّح اٌرٍٍّش فً اٌؼزاق تاٌزل ،

 .138اٌضا فً اتزاٍُ٘ اٌّشا٘ذي، اٌّزجغ اٌظاتك، ص 

 .396طٍطاْ اٌشاٚي، اٌّزجغ اٌظاتك، ص. ػًٍ حظٍٓ اٌخٍف ٚد.د()
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ِٕشٛراخ -  دراطح ِمارٔح– حاٌح اٌضزٚرج ٚاشز٘ا فً اٌّظؤٌٍٚح اٌجٕائٍح –ػّار ػثاص اٌحظًٍٕ . د()

 .395-274، ص2011-  اٌطثؼح االٌٚى–اٌحٍثً اٌحمٛلٍح ، تٍزٚخ ٌثٕاْ 
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 هحخٌْاث البحث

 الصفحت الوْضْع

 1 اٌّمذِح

 4 ِاٍ٘ح اٌّظؤٌٍٚح اٌجشائٍح: اٌّثحس االٚي

 5 ذؼزٌف اٌّظؤٌٍٚح اٌجشائٍح: اٌّطٍة االٚي

 5 ذؼزٌف اٌّظؤٌٍٚح اٌجشائٍح ٌغًح: اٌفزع االٚي

 6 ذؼزٌف اٌّظؤٌٍٚح اٌجشائٍح شزػًا: اٌفزع اٌصأً

 6 ذؼزٌف اٌّظؤٌٍٚح اٌجشائٍح لأًٛٔا: اٌفزع اٌصاٌس

 7 اطاص اٌّظؤٌٍٚح اٌجشائٍح: اٌّطٍة اٌصأً

 8 (اٌرمٍٍذي)ِذ٘ة حزٌح االخرٍار : اٌفزع االٚي

 9 (اٌٛالؼٍح)ِذ٘ة اٌجثز : اٌفزع اٌصأً

 10 اٌرٛفٍك تٍٓ اٌّذ٘ثٍٓ: اٌفزع اٌصاٌس

 12 شزٚط اٌّظؤٌٍٚح اٌجشائٍح: اٌّطٍة اٌصاٌس

 12 االدران: اٌفزع االٚي

 13 (حزٌح االخرٍار)االرادج : اٌفزع اٌصأً

 14 ِٛأغ اٌظؤٌٍٚح اٌجشائٍح: اٌّثحس اٌصأً

 15 ذؼزٌف ِٛأغ اٌّظؤٌٍٚح اٌجشائٍح: اٌّطٍة االٚي

 16 اشز ِٛأغ اٌّظؤٌٍٚح اٌجشائٍح: اٌّطٍة اٌصأً

 17 ٚلد ذٛافز ِأغ اٌّظؤٌٍٚح اٌجشائٍح: اٌّطٍة اٌصاٌس

 18 ذحذٌذ ِٛأغ اٌّظؤٌٍٚح اٌجشائٍح: اٌّطٍة اٌزاتغ

 20 ِاٍ٘ح حاٌح اٌضزٚرج وّأغ ِٓ ِٛأغ اٌّظؤٌٍٚح اٌجشائٍح: اٌّثحس اٌصاٌس

 20 ذؼزٌف حاٌح اٌضزٚرج: اٌّطٍة االٚي

 20 حاٌح اٌضزٚرج شزػًا: اٌفزع االٚي

 21 حاٌح اٌضزٚرج لأًٛٔا: اٌفزع اٌصأً
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 23 اٌرىٍٍف اٌمأًٛٔ ٌحاٌح اٌضزٚرج: اٌّطٍة اٌصأً 

 23 حاٌح اٌضزٚرج ِأغ ِٓ ِٛأغ اٌّظؤٌٍٚح اٌجشائٍح: اٌفزع االٚي

 25-24 حاٌح اٌضزٚرج وظثة ِٓ اطثاب االتاحح: اٌفزع اٌصأً

 26 ذٍٍّش حاٌح اٌضزٚرج ػٓ اٌحاالخ اٌّشاتٙح ٌٙا: اٌّطٍة اٌصاٌس

 27- 26 ذٍّش حاٌح اٌضزٚرج ػٓ اٌذفاع اٌشزػً: اٌفزع االٚي

 29 -27 ذٍّش حاٌح اٌضزٚرج ػٓ االوزاٖ اٌّؼٕٛي: اٌفزع اٌصأً

 29 شزٚط حاٌح اٌضزٚرج ٚاشثاذٙا ٚاالشار اٌّرزذثح ػٍٍٙا: اٌّثحس اٌزتغ

 30 شزٚط حاٌح اٌضزٚرج: اٌّطٍة االٚي

 30 شزٚط اٌخطز: اٌفزع االٚي

 30 اْ ٌىْٛ اٌخطز جظًٍّا: اٚال

 31 (ِحذق)اْ ٌىْٛ اٌخطز حاال : شأًٍا

 31 اْ ٌىْٛ اٌخطز ِٙذد ٌٍٕفض اٚ اٌّاي: شاٌصًا

 32 اال ٌىْٛ الرادج  اٌفاػً دخً فً حذٚز اٌخطز: راتؼًا

 33 اال ٌىْٛ اٌفاػً ٍِشًِا لأًٛٔا تّٛاجٙح اٌخطز: خاِظًا

 33 شزٚط فؼً اٌضزٚرج: اٌفزع اٌصأً

 33 ٌشَٚ فؼً اٌضزٚرج: اٚاًل

 34 اٌرٕاطة تٍٓ اٌفؼً اٌّىْٛ ٌٍجزٌّح ٚاٌخطز اٌّزاد اذماءٖ: شأًٍا

 35 اشثاخ حاٌح اٌضزٚرج: اٌّطٍة اٌصأً

 35 االشار اٌّرزذثح ػٍى حاٌح اٌضزٚرج: اٌّطٍة اٌصاٌس

 37 – 36 االشار اٌجٕائٍح ٌحاٌح اٌضزٚرج: اٌفزع االٚي

 39- 37 االشار اٌّذٍٔح ٌحاٌح اٌضزٚرج: اٌفزع اٌصأً

 43 -40 اٌخاذّح ٚاالطرٕراجاخ 

 45- 44 لائّح اٌّظادر ٚاٌّزاجغ

 47-46 (اٌفٙزص)ِحرٌٛاخ اٌثحس 

 


