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 :ةالثالث المرحلة

 
دذ   نييل ب للاث يا  وا  لاييظ وايين    واكليييت هييإ دىيال وادييلوه وادلدييت وا يإ  ييا    يإ  النظم  اليااينناة الير:اننة: .1

واسيلسيت واعربيت وا إ  ر ثط فيدل بانلل لعالقلت  ل يخيل  ثقلفيت  ىضل يت واذي أضفى علالل طثعل قلمييل  ظ يرو 
 وا عاهييييت  ا الجيلت وييييياديييل   دايييأل ليييا ويظ ديييت واسيلسييييت واعربييييت مييي   نيييلا   عييياه  يييإ وانخييي   واد سسيييلت 

واسيلسيت أصثح م  ويهديت أن يا   واطلا  هذه وان   لشكظ مقل ن فيدل يندإ قا و ل  وإلباوعيت  يسله   يإ 
 اايل . كلي  واعقليت وانقايت 

  ضييد  هييذه وادييلهة ه وسييت واخكييل و وافكريييت  ويلعييله الوقيي  واد  دعييلت  الحننث: :الفكننر الياايننو اي  :ننو  .2
ىايييا يقيييلر وافكييير واسيلسيييإ عدلميييل عليييى مر كيييألي   واد  دعيييلت  يييرة واألمنييييت وا يييإ عل ييي لل  لييي  وي  بييييت  واف
أ   وإلصييالىلت وي ب م ل ايت  ياير والوقي  واسيلسيإ واقيل   جأل ييل أ  كلييل مكي  ايالب وا ييلر بيثع   أسلسياا  

سإ واقل    م ل ايت وايا لا عنيا  وادر كأل واثلظإ يقلر على واسعإ إلهومت والوق  واسيل  دلاإ يكلن وا قاا لشكظ 
  لا. إقنلا وآلاري  

 هيذو   اليل وانشلط واسيلسإ هل كظ ظشلط يا   ىلب واا ات م  ىاا مدل س لل أ  وا يثثار  اليااياة: ايحزاب .3
اييذا   يييليىألوي واسيلسيييت  عيييا  كلييياالا العدييظ واسيلسيييإ وا ديييلعإ  جدلعييييلا وانشييلط ي يكيييلن  عييليا دي دذو كيييلن 

 ملهة ويىألوي واسيلسيت م  ىاا ظشث لل   طل هل  أ كلالل  ظ دلل   ثثارهل  إ وان لر واسيلسإ.  ا   

 ميي  ثيي    لاييظ  واييا ب.  ضييد  هييذه وادييلهة ه وسييت وادثييلهة وااسيي ل يت ويسلسيييت ااسييل ار  القننان ا الثينن:   : .4
ثير واكياير  يإ كشيق  وقي   ى يقيت ى يقت عدظ وان لر واسيلسإ  واقلل وا إ  ُّسار وان لر واسيلسيإ  وايذي ايا وي

 واد سسلت واسيلسيت ال يلر بلظيف لل  إ واد  د .

   لاييظ واكيةيييت وا ييإ ي كييلن بلييل  وج دلعيييت  ليياه هييذه وادييلهة داييى   لاييظ واييرأي واعييلر ك ييلهرة  اليننا :الننر    .5
مي    لايظ طييع يا  واعيلر  واعلومظ وانفسيت  ويج دلعيت واد ركت ااينلميكيت وا دلعلت  وا يإ  يظ بليل دايى وايرأي 

 أظلوعا  واعلومظ واد ثرة عليى و  لهل يا  ه  ه  يإ واد  دي   أسيلاا   يلسيا  ضيالا عي  داسيلي واطلاي  وادعر يت 
واييلعإ  مفللمييا  وياييرل واالزمييت ال عييره علييى ظييلهرة واييرأي واعييلر ميي  ىاييا  ل يخييا  هلي ييا  عالق ييا لييلاعللر 

 لثهدا ا.

 


