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 الوحاضرة الثاهٌت

 

 لرضائل اإلعالًيتأًىاع ااوال: 

 ٕ٘بٌه أٔٛاع ِٓ اٌشسبئً اإلػال١ٔخ، ٟٚ٘:

 

ٟٚ٘ اٌشسبٌخ اٌتٟ تؼتّذ ػٍٝ ص١بغخ اٌّؼٍِٛبد ثشىً  الرضالت اإلعالًيت الخفطيريت: (1

تؼتّذ ػٍٝ ِب تؼ١ٍّٟ أٚ تٛظ١حٟ ٠سبػذ ػٍٝ تٛظ١ح ِضا٠ب اٌسٍؼخ ٚفٛائذ٘ب، ٚغبٌجب 

٠ضاي ِؼٍِٛبد أسبس١خ ٚحم١م١خ، ٚتستخذَ ٘زٖ اٌٛس١ٍخ ٌإلػالْ ػٓ سٍؼخ أٚ خذِخ ال 

اٌزّٙٛس غ١ش ِمتٕغ ثفٛائذ٘ب ِٚضا٠ب٘ب، ٌزا فٙزٖ اٌٛس١ٍخ تمذَ اٌّؼٍِٛبد ِٓ أرً إصاٌخ اٌشه 

 ػٕذ اٌّستٍٙى١ٓ.

 

ٚتؼتّذ ػٍٝ ٚصف اٌسٍؼخ ٚخصبئصٙب ٚو١ف١خ استؼّبٌٙب الرضالت اإلعالًيت الىصفيت:  (2

ْ ألْ اٌّؼٍٓ ٠خشٝ ِٓ أْ ٠صجح اإلػال ؛ٚاستخذاِبتٙب اٌّختٍفخ ٚتستخذَ ثشىً ظئ١ً

 ٔششح تؼ١ٍّبد.

 

ٟٚ٘ اإلػالٔبد اٌتٟ تت١ّض ثبٌخفخ ٚاٌجسبغخ ثح١ج تمذَ  الرضالت اإلعالًيت الخفيفت: (3

ٌٍّستٍٙه اسُ اٌسٍؼخ ِٚضا٠ب٘ب فٟ ص١بغخ ف١ٕخ ثس١طخ ٌٚط١فخ تٕفز إٌٝ إٌفٛط ثسٌٙٛخ، 

 .ٚغبٌجبً ِب تختص ٘زٖ اٌشسبٌخ ثبٌسٍؼخ اٌجس١طخ ِخً األٌجبْ ٚاألدٚاد إٌّض١ٌخ... إٌخ

 



ٟٚ٘ استخذاَ رٌه األسٍٛة اٌزٞ ٠ؼتّذ شٙبدح  الرضالت اإلعالًيت الوحخىيت على شهادة: (4

شخص١خ ِؼشٚفخ ػٕذ ٚصف سٍؼخ أٚ خذِخ ِشاد اإلػالْ ػٕٙب ٚروش ِضا٠ب٘ب ٚفٛائذ٘ب، 

ٌٚىٓ ٕ٘ب تؼتّذ فبػ١ٍخ اٌشسبٌخ ػٍٝ فبػ١ٍخ اٌشخص ِخً استخذاَ أثطبي وشح اٌمذَ فٟ 

 لخ.إػالٔبد ِبو١ٕبد اٌحال

 

ٟٚ٘ اٌشسبٌخ اإلػال١ٔخ اٌتٟ تأخز شىالً ِٓ اٌحٛاس ث١ٓ  الرضالت اإلعالًيت راث الحىار: (5

فشد٠ٓ أٚ أوخش فٟ تمذ٠ُ إػالْ ٚغبٌجبً ِب ٠صٍح تمذ٠ُ ٘زٖ اٌشسبٌخ ثٛاسطخ اٌشاد٠ٛ 

 ٚاٌتٍفض٠ْٛ ثح١ج تع١ف ٔٛػبً ِٓ اٌحشوخ ٚاٌح٠ٛ١خ.

 

 إلعالىاألهويت االخخواعيت لثاًيا: 

 اْ ٌإلػالْ أ١ّ٘خ ارتّبػ١خ ٠ّىٓ تحذ٠ذ٘ب ثبالتٟ:

 

 اإلعالى قىة حعليويت: (1

ّ   طؤحش ػٍٝ أفىبس إٌبفٙٛ ٠ ٠ستخذَ اٌحزخ  إر أٔٗك حمبفتُٙ ٠ٚض٠ذ ِستٜٛ ٚػ١ُٙ، ٠ٚؼ

إٌبط ثششاء اٌسٍغ ٚاٌخذِبد، ٚثّتبثؼخ اإلػالْ ٠تؼٍُ إٌبط اٌىخ١ش ٚإٌّطك اٌس١ٍُ إللٕبع 

 تٙب ٚفٛائذ٘بٚتى٠ٕٛٙب ٚاستخذاِب ِٓ اٌّسبئً اٌزذ٠ذح، ٚاٌتٟ تتؼٍك ثتشو١ت اٌسٍغ اٌّختٍفخ

إٌٝ رٌه ِٓ اٌّؼٍِٛبد األخشٜ، وّب ٠سُٙ اإلػالْ فٟ تؼ١ٍُ إٌبط و١ف ِب ٚ ،ٚتبس٠خٙب

 اتُٙ.٠حبفظْٛ ػٍٝ صحتُٙ ٚاستخّبس ِذخش

 

 اإلعالى يطاعذ على حكافؤ الفرص بيي أفراد الودخوع: (2

ح١ج ٠سُٙ فٟ تس١ًٙ ِّٙخ اٌحصٛي ػٍٝ اٌسٍغ ٚاٌخذِبد ثذْٚ ت١١ّض، سٛاء ثبٌٕسجخ 

ً االستفبدح ِٓ اٌخذِبد اٌتٟ تمذِٙب ٌٍّستٍٙى١ٓ أٚ ثبٌٕسجخ ٌٍٛسطبء ِٓ اٌتزبس، وّب ٠سٙ  

ٚسبئً ػًّ أْ ٠طٍغ ِٓ خالي ٠ت١ح ٌىً فشد ٠جحج ػٓ  فعال ػٓ أٔٗ ،اٌذٌٚخ ٌٍّٛاغ١ٕٓ

 ػٍٝ ششٚغ اٌتمذَ ٌٍٛظبئف اٌشبغشح ٚأِبوٓ ٚرٛد٘ب. االػالَ

 

 اإلعالى يىفر خهذ ووقج األفراد: (3

ٚرٌه ِٓ خالي تس١ًٙ اٌحصٛي ػٍٝ اٌسٍغ ٚاٌخذِبد ثأسًٙ اٌطشق ٚاألسؼبس إٌّبسجخ 

 ِٛفشاً ثزٌه اٌزٙذ اٌىج١ش اٌزٞ سٛف ٠جزٌٛٔٗ فٟ اٌجحج ػٓ تٍه اٌسٍغ أٚ اٌخذِبد.

 



 اإلعالى يغرش عٌذ األفراد عاداث خذيذة وهفيذة: (4

٠ٕشأ  ،ٚاستّشاس تؼشض األفشاد ٌٗ االستؼّبي اٌّتىشس ٌإلػالْ ٗ ػٓ غش٠كظح أِٔٓ اٌٛا

ٌذ٠ُٙ ػبداد رذ٠ذح تضداد سسٛخبً، ِٚٓ أِخٍخ رٌه استؼّبي فششبح ِٚؼزْٛ األسٕبْ 

١خ اٌعبسح، صجبحب ِٚسبًء، ٚغسً اٌشؼش ثبٌشبِجٛ، ٚاستخذاَ ِج١ذاد اٌحششاد إٌّضٌ

 ٚ٘ىزا تشٜ أْ اإلػالْ ٠سبُ٘ فٟ إ٠زبد ػبدح ِف١ذح ألفشاد اٌّزتّغ.

 

 اإلعالى يطاهن في زيادة االًخاج: (5

ف إٌبط حم١مخ حبربتُٙ ٚو١ف١خ إشجبػٙب، ٚإسشبدُ٘ إٌٝ أٔست اٌطشق  ثّب أْ اإلػالْ ٠ؼش 

بٌٟ ٠ض٠ذ اإلٔتبد إلشجبع تٍه اٌحبربد ثطش٠مخ التصبد٠خ ٚٔت١زخ ٌزٌه ٠ض٠ذ االستٙالن، ٚثبٌت

 وّبً ٚٔٛػبً ٚل١ّخ.

 

 اإلعالى كىضيلت لخرويح الوبادئ الطياضيت واالخخواعيت: (6

٠ستخذَ اإلػالْ وٛس١ٍخ ٌتش٠ٚذ اٌّجبدا اٌس١بس١خ ٚاألفىبس ث١ٓ أفشاد اٌّزتّغ، ِٚٓ أِخٍخ 

، شٛاسع اٌّذْ ح١ٓ ٢خش فٟ رٌه اٌحّالد اإلػال١ٔخ ػٓ إٌظبفخ اٌتٟ ٔشب٘ذ٘ب ِٓ

حّالد اٌتجشع ثبٌذَ ػٕذ  ِخً اٌتجشع اٌخ١شٞٚحّالد  الد إػال١ٔخ ػٓ حت اٌٛغٓحّٚ

 اٌىٛاسث ٚاألصِبد، ٚإػالٔبد ػٓ وتت ِٚزالد س١بس١خ ٚارتّبػ١خ إٌخ..

 

 ب بيي الشعىب والودخوعاث:اإلعالى يقر   (7

اإلػااالْ فااٟ اٌتمش٠اات ثاا١ٓ غجماابد اٌّزتّااغ اٌٛاحااذ، فئٔااٗ حاا١ٓ ٠ٕشااش ػٍااٝ اٌصااؼ١ذ ٠ساابُ٘ 

اٌذٌٟٚ ٠ؼًّ ػٍٝ اٌتمش٠ات ثا١ٓ اٌّزتّؼابد اٌّختٍفاخ ٚتحم١اك االتصابي ثا١ٓ شاؼٛثٙب، رٌاه 

ألٔٗ ٠ٕمً ػبداد اٌشؼٛة ثؼعٙب إٌٝ اٌجؼط ا٢خش، وّب أٔٗ ٠ٕشاش أساب١ٌت اٌح١ابح األفعاً 

 . ٚأسب١ٌت اٌتفى١ش، ٚٔشش اٌؼٍَٛ ٚا٢داة ٚاٌفْٕٛ ث١ٓ األُِث١ٓ اٌذٚي ٠ٕٚمً ٚرٙبد إٌظش 

 


