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 :خطت انبحث

 يقذيت

 انًعطٍاث انخاسٌخٍت ٔانجغشافٍت نٕالٌت بشاس:فصم حًٍٓذي
نًحت عٍ ٔالٌت بشاس. 

 انقُادستيُطقت. 

 ٍ(.َشأحٓا) انقُادستَبزة حاسٌخٍت ع 

 انقُادستأصم حسًٍت. 

ٌانخعشٌف بانشٍخ سٍذي أيحًذ بٍ أبً صٌا. 

 يفاٍْى عايت حٕل انًخطٕط ٔانجشد األثشي:انفصم األٔل
حعشٌف انًخطٕط. 

انًفٕٓو انذالنً نهفع يخطٕط. 

أدٔاث كخابت انًخطٕط ٔحطٕسْا. 

إَٔاع انخطٕط انعشبٍت. 

إعذاد انًخطٕط. 

حعشٌف انجشد األثشي. 

أًٍْت جشد انًخطٕط. 

 



 جشد بعض انًُارج يٍ يخطٕطاث انخضاَت انضٌاٍَت انقُذٔسٍت:انفصم انثاًَ
 

حعشٌف انخضاَت انضٌاٍَت انقُذٔسٍت. 

بعض عُأٌٍ انًخطٕطاث بانخضاَت. 

انخعشٌف بصاحب انخضاَت. 

انخعشٌف بعُاصش بطاقاث انجشد انًقخشحت. 

جشد بعض يخطٕطاث انخضاَت. 

 

 سبم انحفاظ عهى يخطٕطاث انخضاَت:انفصم انثانث
عٕايم حهف انًخطٕطاث. 

عٕايم حهف يخطٕطاث انخضاَت انقُذٔسٍت. 

يعانجت انًخطٕطاث. 

 إًَٔرجا انقُذٔسٍتفً انحفاظ عهى انًخطٕط انخضاَت  انشقًُتدٔس. 

َصائح ٔإسشاداث نًانكً انًخطٕط. 

 خاحًت

 انًالحق
 



 :يقذيت                                          

  

 :حقذيى انًىضىع  

 

  اإلٔغبٟٔ، ٚ اٌؾؼبسٞ اٌزشاس ِٓ ٘بِب عضءا اٌّخـٛؿبد روزجش 

  ٚ اٌٍغبد، ٚ اٌىزبثبد ثّخزٍف اٌزبس٠خ، هجش ثشش٠خ أٔبًِ أثذهزٙب

  ٚ اٌغّبه١خ اٌزاوشح ِٓ عضء أ٠ؼب ٟٚ٘ اٌضمبفبد، ٚ األِبوٓ ثبخزالف

  ِٕٙب خبطخ،عضء اإلعال١ِخ اٌؾؼبسح ٚ هبِخ، ٌألِخ ؽؼبسٞ ِٕزٛط

  ؿت ٚ ٚأدة عغشاف١ب ٚ ربس٠خ ِٓ اٌّوشفخ، ؽمٛي شزٝ فٟ أخشعزٗ

 .األخشٜ اٌّغبالد ٚ اٌوٍَٛ عبئش ٚ  فٍه ٚ و١ّ١بء ٚ فٓ، ٚ



  أٔٛام ٌشزٝ هشػخ اٌّبدٞ، اٌزشاس ِضً ِضٍٙب اٌّخـٛؿبد 

  أه١ذ ِٕٙب اٌجوغ اٌم١ًٍ،ٚ إال ِٕٙب ٠ؾمك ٌُ ٚ اٌالِجبالح، ٚ اإلّ٘بي

  ٚ إٌبط، ث١ٓ سٚاعٗ عٌٙٛخ أٚ أل١ّ٘زٙب أٚ ه١ٍٗ، ؽفبكب وزبثزٗ

  اٌفزٓٚ اٌخبسع١خ، اٌغضٚاد أؽذصذ ٌمذ ٚ إ١ٌٙب، اٌٍّؾخ ؽبعزُٙ

  آصبس٘ب صاٌذ ِب اٌّخـٛؽ، رشاصٕب عغذ فٟ غبئشح عشٚؽب اٌذاخ١ٍخ

  ، عشق ِب عشق ٚ ِضق، ِب فّضق ا٢ْ ؽزٝ اٌو١بْ إٌٝ ٚاػؾخ

  ِٓ اٌىض١ش فٟ ٘ٛ ا٢ْ إٌٝ اٌّىزجبد ٚ اٌخضائٓ فٟ ِٕٗ رجمٝ ِٚب

 .ِزٕبصشح لـن األؽ١بْ



  ٚ ٔمٍٙب ػّبْ ٚ دساعزٙب ٚ اٌّخـٛؿبد ٘زٖ ؽّب٠خ فبْ ٌزا

  أ٠ٌٛٚبد ِٚٓ إعزشار١غ١خ رّضً اٌمبدِخ، األع١بي إٌٝ اعزّشاس٠زٙب

 ٚ اٌوٍّٟ اٌزبس٠خ وزبثخ خالي ِٓ ٠ٛ٘زٙب هٓ رجؾش اٌزٟ اٌذٚي

 .ٌٍجالد الزظبدٞ اٌغٛع١ٛ ٚ اٌضمبفٟ

  خبطخ اٌغضائش٠خ،ٚ اٌّخـٛؿبد فٟ إٌلش، أِوٕب ِب ٚإرا   

 اٌّشاوض أُ٘ ث١ٓ ِٓ روذ ثشبس ٚال٠خ فبْ اٌغشثٟ، ثبٌغٕٛة

  أً٘  .ال٘زّبَ ساعن راٌه ٚ اٌضٚا٠ب، ِٓ وج١ش هذ٠ذ هٍٝ الؽزٛائٙب،

  ث١ٕٙب ِٓ اٌخضائٓ، ِٓ اٌذ١ٕ٠خ،ٚ اٌّذاسط ِٓ إٌٛم ثٙزا إٌّـمخ

 .اٌّبدٞ اٌزشاس ثٙزا اٌغ١ٕخ ،اٌمٕذٚع١خ اٌض٠ب١ٔخ اٌخضأخ



 : اإلشكبنيت

  ٔٛم ػجؾ طبؽجٗ هٍٝ ٠ؾزُ اٌوٍّٟ اٌجؾش أْ ثّب 

  ٚ اٌزبس٠خٟ، االِزذاد ٚ   اٌغغشافٟ اإلؿبس ؽ١ش اٌذساعخ،ِٓ

  ف١ٗ اٌغٛص ِٓ ٠زّىٓ ؽزٝ اٌذساعخ ِٛػٛم اخزظبص

  وّب اٌغـؼ، فٛق ؿبفؾب اٌجمبء دْٚ ثٕزبئظ اٌخشٚط ٚ     هّٛد٠ب

  ِٛػٛم ٔؾذد عوٍٕب ِب اٌّغؾ١خ،٘زا اٌذساعبد فٟ اٌؾبي ٘ٛ

  رؾذ٠ذا ٚ ثشبس ثّٕـمخ ٚعشد٘ب اٌّخـٛؿبد ؽٛي اٌذساعخ

  اٌّخـٛؿبد ٘زٖ ِغبّ٘خ ِذٜ فّب ،اٌمٕذٚع١خ اٌض٠ب١ٔخ اٌضا٠ٚخ

 ه١ٍٙب؟ اٌؾفبف عجً ٟ٘ ِٚب إٌّـمخ، ثزشاس اٌزوش٠ف فٟ

  ٚصبئم١ب، أسش١فب ٌزجمٝ رظ١ٕفٙب، ٚ ٌغشد٘ب ؿش٠مخ أفؼً ِبٟ٘ ٚ

 ؟ِغزمجال اٌجبؽضْٛ ه١ٍٗ ٠وزّذ



 : انًىضىع اخخيبر أسببة

  ،اٌجؾٛس ِٓ إٌٛم ٘زا اخز١بس ه١ٍٕب أٍِذ أعجبة هذح ٕ٘بن

  هٍٝ أثشص٘ب ِٓ ٌوً ٚ ِٛػٛه١خ، أخشٜ ٚ رار١خ إٌٝ أمغّذ

  ِٛػٛهبد رؾم١ك هٍٝ اٌغبثمخ اٌذساعبد اسرىبص اإلؿالق

  ٚٚعؾ األصشٞ، ثبٌغبٔت اٌّغبط دْٚ ،ِزفشلبرٙب ٚ اٌّخـٛؿبد

  كشٚف ثبخزالف ِوٙب، اٌزمٕٟ اٌزوبًِ و١ف١خ ٚ    ٌٙب اٌؾفق

 ٚ اٌّبدٞ اٌزشاس ٘زا ٌزٛك١ف األٚاْ آْ أٗ ٔشٜ ٚوّب ، اٌزٛاعذ

  ِؼّٛٔٗ فٟ رفش٠غٗ خالي ِٓ اٌؾذ٠ضخ اٌذساعبد فٟ وج١ش ثشىً

  ٌٙزٖ أزّبإٔب فٙٛ اٌزار١خ األعجبة هٓ أِب ه١ٍٗ، إٌّـٛٞ اٌّوشفٟ

  ٔمٍٗ ٚ اٌّبدٞ ثزشاصٙب ٚ ثٙب، اٌزوش٠ف هٍٝ ؽشطٕب ٚ إٌّـمخ،

 .طٛسح أثٙٝ فٟ

 



 :مصادر ومراجع البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انًشاجى  ثثىشا     ٔكاٌ نضايا عهٍُا االعخًاد عهىى يجًٕعىت يىٍ انًصىادس        

ْىً   ٔبحثُا، كاٌ دٔسْا جْٕشي فً إعطا  أفكاس يبذئٍت حٕل انًٕضىٕع،  

يشاجى  أٔنٍىىت ٌسىخعٍٍ بٓىىا انباحىىث فىً اَطالقىىت بحثىىّ، اَقسىًج إنىىى َىىٕعٍٍ      

أساسىىٍٍ ًْىىا انًصىىادس انًادٌىىت، اقخصىىشث عهىىى يىىا ٔجىىذ خىىاسج أٔ بىىذاخم      

 ٔانخضاَىىت يىىٍ انًخطٕطىىاث،أٔ يىىا اسىىخطعُا انٕصىىٕل إنٍىىّ، عبىىش انبحىىث        

انًكخٕبىىت فٓىىً أٔال انًعهٕيىىاث انىىٕاسدة    انخٕثٍقٍىىتأيىىا انًصىىادس  .   انخقصىىً

انًشاجىى  َىزكش يُٓىىا عهىىى   ٔضىًٍ انًخطٕطىىاث إضىافت إنىىى بعىىض انكخىب    

عًىىال نًصىىطفى يصىىطفى انسىىٍذ     ٔسىىبٍم انًثىىال صىىٍاَت انًخطىىٕط عهًىىا     

 ٔ، انًخطىىٕط انعشبىىً انحهىىٕجًانًخطىىٕط انعشبىىً نعبىىذ انسىىخاس  ٌٕٔسىف،  

 .انخ....شً  يٍ قضاٌاِ نعبذ انعضٌض بٍ يحًذ انًسفش



 :المناهج المتبعة في البحث

  داسع١ٗ هٍٝ فشػذ ،فمذ اٌجؾش ٘زا فٟ اٌّزجوخ إٌّب٘ظ هٓ أِب   

  اٌغشد ه١ٍّخ فٟ ،ٚاٌّزّضٍخ اٌزم١ٕخ اٌّٛػٛم ؿج١وخ ،ثغجت

  ٠غت ِٚب ٌٍغشد رم١ٕخ ثـبلبد إهذاد خالي ِٓ اٌزمٕٟ ٚاٌٛطف

  اٌذل١ك ٚاٌٛطف االعزٕجبؽ ِشاؽً ِٓ إرجبهٗ اٌجبؽش هٍٝ

  ِٕٙغب ٠وزجش ثؾك ٚ٘زا األؽىبَ ٚاعزخالص   اٌو١ّمخ ٚاٌّمبسثبد

  ثوؼٙب اٌّزشاثـخ اٌّٛػٛم ؽٍمبد اعزمشاء هٍٝ لبئُ اعزذال١ٌب

  ِٕـمخ هٓ اٌؾذ٠ش فٟ اٌزبس٠خٟ إٌّٙظ إٌٝ ثجوغ،إػبفخ

  داخً ا١ٌّذا١ٔخ اٌّوٍِٛبد إفشاى ه١ٍّخ فٟ اٌٛطفٟ ثشبس،ٚإٌّٙظ

  اٌغشد٠خ اٌجـبلبد اعزّبساد

  



 

   :وانصؼىببث انًشبكم

  أّ٘ٙب رٍخظذ هشال١ً، ٚ ِشبوً هذح طبدفٕب اٌوًّ ٘زا إخشاط عج١ً فٟ

  ، ٌٙب طٛس أخذ ؽزٝ ٚ األط١ٍخ اٌّخـٛؿبد ثشإ٠خ ٌٕب اٌغّبػ هذَ :فٟ

  دساعخ ِغبي فٟ اٌخجشح ٔمض ،اٌمٕبدعخ ِٕـمخ هٓ اٌّغبفخ ثوذ

 .اٌّخـٛؿبد

  أْ ثذ ال إر رارٗ، ؽذ فٟ غب٠خ اٌّزٛاػن اٌوًّ ٘زا ٠شىً ال األخ١ش فٟ    

  ثٙزٖ وٍٟ رىفً إٌٝ اٌٛطٛي اعً ِٓ أخشٜ، ثذساعبد ٠زجن

  ه١ٍّخ ثوذ ؿجمب دساعزٙب، ٚ اٌزؾ١ٍٍٟ شمٙب فٟ خبطخ ٚ اٌّخـٛؿبد،

 ؽّب٠زٙب ٚ ٌٍّؾبفلخ اٌغجً أفؼً إ٠غبد ٚ رش١ِّٙب

 ِوبٌغخ إٌٝ ٠ظً أْ آ١ٍِٓ هٍّٕب، فٟ ٚٚفمٕب لذ ٔىْٛ أْ اهلل ٔذهٛ  

  ِب اٌجؾش، ِٓ ؽمٗ ٔغزٛفٗ ٌُ إْ ٚ ؽزٝ ِٛػٛه١خ، ِوبٌغخ اٌّٛػٛم

                                                              .ٔبلظب ٠جمٝ ٚثششٞ ؿج١وٟ ِغٙٛد ٚ هًّ وً داَ



05، ص01و  انرقى انخسهسهي  

انقُذوسيت انسيبَيتانخساَت  اسى انخساَت  

 ٌ ػُىا

 انًخطىط

يُهم انظًآٌ ويسيم انهًىو 

ٌ في ركر كرايبث  وانكروة واألحسا

شيخُب انؼبرف ببهلل سيذي انحبج 

 يحًذ بٍ أبي زيبٌ

 

   يب رحًبٌ انذَيب واآلخرة ارحى ػبذا ال يًهك بذايت انىرقت

ٍ يىيب ػبو خًست وثًبَيٍ ويبئخي وأنف َهبيت انىرقت اَخهج يٍ انًحرو واحذا وػشري  
  

ورق قذيى َىع انىرق يغربي يقروء َىع انخط    

حسؼت اسطر:ثالثت،داخم انذائرة:خبرج انذائرة ػذد أسطر انىرقت    

ثًبَيت اسطر:احذ ػشر سطرا،داخم انذائرة:خبرج انذائرة ػذد كهًبث انسطر    

   أحًر،  أسىد،ازرق نىٌ انحبر

   يبئخيٍ وسخت وخًسىٌ رقى انىرقت ببنُسبت نهًخطىط

  
يب هي حبنت انىرقت؟         سيئت                 ،    يخىسطت                    ،   جيذة  

هم حىجذ زخبرف؟        َؼى                                  ،        ال  

حؼخبر انىرقت األخيرة ببنًخطىط بهب زخبرف في شكم دائرة وزخبرف في أشكبل هُذسيت يحىرة حظهر ػهيهب  انىصف

كالثآانخأثبر انرطىبت وبؼض   
  

 :  انًفهرش وانخىقيغ:                                                                                                   حبريخ انفهرست 

 .سريذي َىرانذيٍ                                                                                                      2011/02/16

 .ريى بهًيرػبذ انك                                                                                                                         

 نموذج لبطاقة جرد ورقة مخطوط



 :رٍف اٌّخـٛؿبد فٟ اٌج١ئخ اٌظؾشا٠ٚخ 

 

ٓ رّضق اٌّخـٛؽ عشاء عٛء ِوبٍِخ اإلٔغبْ 01:اٌٍٛؽخ سلُ .رج١  

 



ٖ فٟ إرالف اٌّخـٛؿبد 02:اٌٍٛؽخ سلُ رؤص١ش ا١ٌّب  



.رّضً رآوً ؽٛاف اٌّخـٛؽ ٔز١غخ اٌؾششاد ٚاٌمٛاسع 03:اٌٍٛؽخ سلُ  

 



ٓ اطفشاس األٚساق ٔز١غخ رؤص١ش اٌؼٛء: 04اٌٍٛؽخ سلُ  .رج١



 رّضً رؤص١ش اٌمشاء هٍٝ ٔمبء طفؾبد اٌّخـٛؽ عشاء اٌىزبثخ هٍٝ اٌٙٛاِش   :05اٌٍٛؽخ سلُ 



ٓ ِىبْ ؽفق اٌّخـٛؿبد ثبٌخضأخ: 06اٌٍٛؽخ سلُ   رج١



 

 :خبحًت
  ثبٌخضأخ اٌّخـٛؿبد ثوغ عشد ؽٛي دساعزٕب ِٛػٛم رّؾٛس ٌمذ

  األِخ، راوشح ه١ٍٙب رشرىض اٌزٟ األعبع١خ اٌمبهذح رّضً اٌزٟ ٚ اٌمٕذٚع١خ

  ٌٍؾ١بح ِؼ١ئب عبٔجب ٚروذ طفؾبرٗ، ث١ٓ رٕبٌٚٙب اٌزٟ اٌّٛاػ١ن خالي ِٓ

 .اٌضمبف١خ

 : انبحث َخبئج أهى

 :٠ّىٓ أْ ٔغزخٍض ِٓ  ٘زٖ اٌذساعخ هذح ٔزبئظ ٠ّىٓ إدساعٙب ف١ّب ٠ٍٟ



ٌٙذزٖ اٌو١ٍّذخ رجذ١ٓ أْ ِٛاػذ١ن      الزشؽٕب٘بفّٓ خالي ثـبلبد اٌغشد اٌزٟ         

اٌّخـٛؿبد عبءد اغٍجٙب فٟ ِٛاػ١ن اٌزظٛف، ثغذغ إٌلذش هذٓ ثوذغ     

ٌذُ رىذذٓ اٌّخـٛؿذذبد   ٚاٌّٛاػذ١ن اٌّزفشلذذخ فذذٟ ِغذبالد أخذذشٜ وبٌزذذبس٠خ،   

 ٚفمذذاْ اٌىض١ذش ِٕٙذب ٌزغ١ٍذذ٘ب      ٚثٕغخ هذ٠ذح ثً رٛاعذد ثٕغخخ أٚ ٔغخز١ٓ، 

٘ذذزا ٔز١غذذخ ٌوٛاِذذً    ٚاٌغذذ١ئخ  ٚاٌشد٠ئذذخ  ٚاٌؾبٌذذخ اٌّزفبٚرذذخ ثذذ١ٓ اٌّزٛعذذـخ   

 ٚاٌشؿٛثخ اٌّزذثذثخ ثذ١ٓ االٔخفذبع    ٚاٌّؾ١ـخ ثٙب رشىً اٌؾشاسح اٌّشرفوخ 

اٌّخـٛؿذذذبد  اْاعذذذزٕزغٕب وذذذزاٌه   ٚاالسرفذذذبم اٌوبِذذذً األوجذذذش فذذذٟ رٍفٙذذذب،   

اٌمٕذٚع١خ عذبءد ثغذ١ـخ ِذٓ ؽ١ذش اٌىزبثذخ فٍذُ رىذٓ ِّٕمذخ ثضخذبسف إال فذٟ           

ٌذذُ رىذذٓ وذذزاٌه أؽغذذبَ وج١ذذشح ثذذً وبٔذذذ       ٚوٍّذذبد اخززبِٙذذب أٚ فذذٟ ثذذذا٠زٙب    

 ٚوزجذذذ وٍٙذذب ثذذبٌخؾ اٌّغشثٟ،ألٔذذٗ وذذبْ األٔغذذت   ِٚزٛعذذـخ فذذٟ أؽغبِٙذذب، 

اٌّالئذُ فذذٟ رٍذه إٌّـمذذخ ٌغذذٌٙٛخ وزبثزذٗ، فىذذبْ ٌضِذذب أْ رمذبَ طذذ١بٔخ دٚس٠ذذخ      

 .رش١ِّٙب إْ اؽزبعذ إٌٝ رٌه ٌٍّٚخـٛؿبد، 



    

 : و نكٍ
٠خشعٙب إٌٝ  ًٚ٘ رغذ ٘زٖ اٌّخـٛؿبد ِٓ ٠وزٕٟ ثٙب 

 إٌٛس؟
اٌؾم١م١خ  اٌمٕبدعخٚ ً٘ رغذ ِؾمم١ٓ ٠ىزشفْٛ ِٓ خالٌٙب ٔشؤح 

 هاللبرٙب اٌفىش٠خ ٚاٌزبس٠خ١خ ثبٌجٍذاْ اٌّغبٚسح؟ ٚ
 

 :اٌشٔذٞٚ ٔخزُ ثمٛي اٌشبهش أثٛ اٌجمبء 
 


