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 .1يقذيخ
أُػذ ٕزج جىذىٞو ٍِ قرو قغٌ جىفٞضٝحء ىطحىرحش ٗهالخ ذشّحٍؽ جىفٞضٝحء جىركطس ذقغٌ جىفٞضٝحء-ميٞس جىؼيً٘
جىططرٞقٞس ىنٝ ٜؿٞد ػي ٚجعطفغحسجضٌٖ ٗضغحؤالضٌٖ ٗ إلػطحتٌٖ فنشز ٗجمكس ق٘ه ٍقشس ٍؾشٗع
جىطخشؼ.
ٗٝؼذ ٕزج جىذىٞو ٍٗيكقحضٔ ٕ٘ جىَشؾغ جىشتٞظ ىيطحىد ٗجىَؾشف ػيُٝٗ ٔٞفطشك ٍِ جىطحىد أُ ٝقشأٓ
محٍالً ٗٝطؼشف ػي ٚمحفس ذْ٘دٓ ٗأُ ٝيطضً ذٔ خاله جخطٞحسٓ ٍؾشٗع جىطخشؼٗ .ىَضٝذ ٍِ جىَؼيٍ٘حش َٝنِ
ىيطحىد أُ ٝط٘ؾٔ ئىٍْ ٚغق ٍؾحسٝغ جىطخشؼ ذحىقغٌ ىيكق٘ه ػي ٚض٘مٞف أٗ ئؾحذس أل ٛجعطفغحس ئمحفٜ
ىذ.ٔٝ
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 .2انًصطهسبد
رزكشس فيْ ٙيزا انيذنٛم يدًٕػيخ ييٍ انًغيًٛبد ٔنيزنت عيٕف ٚيزى اعيزخذاو يصيطهسبد يخزصيشح نهذالنيخ
ػهٓٛب كًب ْٕ يج ٍٛف ٙاندذٔل انزبن:ٙ
ً
.1
.2
.3

انًصطهر
انًششٔع:
انًششف:
يُغق انًشبسٚغ:

.4

ندُخ انًشبسٚغ:

.5

انزقشٚش:

.6
.7

انزقٛٛى:
ندُخ انًُبقش:ٍٛ

.8

ندُخ انزقٛٛى:

.9

انطبنت

دالنزّ
ٍؾشٗع جىطخشؼ.
ػن٘ ٕٞثس جىطذسٝظ جىَنيف ذحإلؽشجف ػي ٚجىطحىد
ػنوو٘ ٕٞثووس جىطووذسٝظ ذحىقغووٌ جىَنيووف ذطْغووٞق ؽووإُٗ ٍؾووحسٝغ
جىطخشؼ ىنحفس جىطالخ.
ىؿْس ٍنّ٘س ٍِ ٍؾوشف ٜهيروس ٍؾوشٗع جىطخوشؼ ذحإلموحفس ئىوٚ
ٍْغق جىَؾحسٝغ.
ضقشٝوووش ٍؾوووشٗع جىطخوووشؼ ٗٝوووطٌ ضقذَٝووؤ ٍوووشض ِٞخووواله جىفقوووو
جىذسجعوووٝ . ٜؼوووذٓ جىطحىد/جىطحىروووس ٍْفوووز جىَؾوووشٗع أٗ ٍؿَ٘ػوووس
جىطالخ/جىطحىروووحش ى٘فوووف جىَؾوووشٗع ٍٗوووح ضوووٌ ئّؿوووحصٓ ضكوووص
ئؽووشجف جىَؾووشف ٗٝقووذً ئىووٍْ ٜغووق جىَؾووحسٝغ ذحالضفووح ٗفووق
َّ٘رؼ ()1
ضق ٌٞٞأدجء جىطحىد ف ٜضْفٞز جىَؾشٗع ٍْٗكٔ دسؾس ّٖحتٞس .
فشٝووق ٍنووُ٘ ٍووِ أػنووحء ٕٞثووس جىطووذسٝظ ٝووطٌ ضؾوونٞئ ٍووِ قرووو
ٍؿيوووظ جىقغوووٌ ىَْحقؾوووس ٍْفوووز جىَؾوووشٗع ,قروووو ّٖحٝوووس جىفقوووو
جىذسجع.ٜ
ّٕ ٜفظ ىؿْس جىَْحقؾٗ ِٞىنِ ٝنحف ئىٍ ٌٖٞؾوشف جىَؾوشٗع
ٍْٗغق جىطذسٝد ذكٞع ٝؾطشمُ٘ ف ٜػَيٞس جىطق.ٌٞٞ
ٕوو٘ هحىد/هحىرووس قغووٌ جىفٞضٝووحء جىَنيف/جىَنيفووس ذطْفٞووز ٍؾووشٗع
جىطخشؼ ف ٜجىفقو جىذسجع ٜجىػحٍِ.
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 .3يب ْٕ يششٔع انزخشج ؟
ضيؼد ٍؾحسٝغ جىطخشؼ دٗسج ٕحٍح ف ٜئغشجء ٗضشعٞخ ٍؼحسف جىطحىد ،فٖ ٜضنغرٔ
جىَٖحسجش جىنشٗسٝس ف ٜجىركع ٗؾَغ جىَؼيٍ٘حش مَح ضَنْٔ ٍِ ضطرٞق جىطقْٞحش ٗجىَؼحسف
جىط ٜجمطغرٖح خاله دسجعطٔ أمحفس ئى ٜضؼ٘ٝذٓ ػي ٜجالعطقالىٞس ٗضكَو جىَغث٘ىٞس ف ٜجىؼَو.
ىزج فاُ جىقغٌ ٘ٝى ٜجٕطَحٍح مرٞشج ىؿ٘دز جىَؾحسٝغ ٗسفغ ٍغط٘جٕحٝٗ .ؼذ ٍؾشٗع جىطخشؼ
ٕ٘ أقذ ٍططيرحش جىطخشؼ جإلؾرحسٝس ىطيرس ٗهحىرحش ذشّحٍؽ جىفٞضٝحء جىركطس ذنيٞس جىؼيً٘
جىططرٞقٞس ٕ٘ٗ ,ػرحسز ػِ جىركع ػِ فنشز ضٖذف ىكو ٍؾنيس ققٞقٞس فٍ ٜؿحه ٍؼٍ ،ِٞغ
ٍشجػحز أُ ضنُ٘ جىفنشز ؾذٝذز ٗأُ ٝنُ٘ أعي٘خ جىكو ٍرطنشجً ٝطرغ رىل ضخطٞو عي ٌٞىيقذسجش
ٗجى٘قص ٗجىؿٖذ مَح َٝػو ٍؾشٗع جىطخشؼ جخطرحسجً ققٞقٞح ىيطحىد .ئر ٝنؾف ػِ قذسجضٔ فٜ
ضكيٞو جىَؾحمو ٗجذطنحس قي٘ه ؾذٝذز ىٖح ػِ هشٝق ضقٍَ ٌٞؾشٗػٔ ذحعطخذجً جىؼيً٘
ٗجىَؼحسف جىط ٜأضٌ دسجعطٖح قرو جى٘ف٘ه ىَحدز جىَؾشٗع ٝٗ ,قذً ٍؾشٗع جىطخشؼ ضؿشذس
فؼيٞس ٕحٍس ىيطحىد ضنُ٘ ٍقذٍس ىيكٞحز جىؼَيٞس ىٔ ذؼذ جىطخشؼ ئر ٝؼطَذ جىطحىد ف ٜػَو
جىَؾشٗع ػي ٚئذذجػٔ جػطَحدج ميٞح  ،مَح ٖٝذف جىَؾشٗع ئى ٚجىطأمذ ٍِ أُ جىطحىد قحدس ػيٚ
ضطرٞق جىَٖحسجش ٗجىَؼحسف جىط ٜققو ػيٖٞح خاله دجسعطٔ جىؿحٍؼٞس ف ٜظو ض٘فٞش جىْقف
ٗجإلسؽحد ٗجىط٘ؾ ٍِ ٔٞجىَؾشف .قٞع ٝطٌ ػَو ذشّحٍؽ ضٖٞثس ىيطالخ ٗجىطحىرحش جىَغؿيِٞ
ىَقشس ٍؾشٗع جىطخشؼ فٕ ٜزٓ جىَشقيس ,غٌّ ٝطٌ ضكذٝذ ٍ٘م٘ع جىَؾشٗع ٗمطحذس ٍقطشـ
جىَؾشٗع ػي ٚأُ ٝطنَِ جىَقذٍس ,جىخيفٞس جىؼيَٞس ٗهشٝقس جىؼَو .غ ٌّ فّٖ ٜحٝس ٕزٓ جىَشقيس
ٝطٌ ػشكٍْ ,حقؾس ٗضقٍ ٌٞٞقطشـ جىَؾشٗع ٗئػطحء دسؾحش ّٖحتٞس ىيطالخ فٕ ٜزج جىَقشس.
ٗىطكفٞض هالخ جىَؾحسٝغ ٗضؾؿٞؼٌٖ ػي ٚذزه ٍضٝذ ٍِ جىؿٖذ ٗجىؼطحء ف ٜؾ٘ ٍِ
جىَْحفغس جىؾشٝفس ،ضقطشـ جىيؿْس ئقذجظ ؾ٘جتض ىيَؾحسٝغ جألسذؼس جىَطَٞضز ػيٍ ٚغط٘ ٙجىقغٌ
ٗرىل قغد م٘جذو ٗآىٞحش عٞطٌ ضكذٝذٕح الققح.
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 -4أْذاف يششٔع انزخشج:
 .1ضط٘ٝش ٗ ضكغٍ ِٞؾحسٝغ جىطخشؼ ف ٜجىنيٞس إلذشجص ٍٖحسجش جىطيرس جىطٝ ٜططيرٖح ع٘ جىؼَو.
. .2ضفؼٞو جإلٍنحّحش جىَطحقس ف ٜجىنيٞس ىيركع ٗجىطط٘ٝش ٗجالّطقحه ٍِ أعي٘خ جىطفنٞش جألمحدَٜٝ
ئى ٚجىْظحً جىططرٞق.ٜ
 .3صٝحدز قذسز جىطيرس ػي ٚجإلذذجع ٗجالذطنحس ٗخيق ذٞثس ػيَٞس ضطرٞقٞس .

 -5قٕاػذ ٔششٔط اخزٛبس ٔ قجٕل يششٔع انزخشج:
ػيوو ٚمووو هحىوود أّٖوو ٚجىَططيرووحش جىغووحذقس ىَؾووشٗع جىطخووشؼ أُ ٝقوورف ىذٝوؤ ضقوو٘س ٗهشٝقووس فووكٞكس فووٜ
جخطٞحس ٍؾشٗع جىطخشؼْٕٗ ،ح ٝؿد ػي ٚمو هحىد أُ ٝقً٘ ذحخطٞحس ٍؾشٗع جىطخشؼ ٗفوق جألعوظ جىطحىٞوس :
ٗذاؽشجف جىَؾشف جىَخطـ.
 .1أُ ٝنُ٘ جىطحىد أّٖ ٚجىَططيرحش جىذسجعٞس جىغحذقس ىيَؾشٗع .
 2 .2أُ ٝخطووحس جىطحىوود ٍ٘موو٘ع ٍؾووشٗػٔ ذكٞووع ٝقووذً قيوو٘ه ٗجقؼٞووس ٗفؼيٞووس ىقنووٞس ٍؼْٞووس أٗ ٍؾوونيس
ققٞقٞس ٍغ ٍشجػحز ئٍنحّٞس ضطرٞقٔ ذؾنو ٍطَٞض ٍٗطقِ ٗؾذٝذ.
 .3أُ ٝنُ٘ ىذ ٙجىطحىد ٍؼيٍ٘حش ّظشٝوس محفٞوس ٍٗ٘غقوس (مَغو٘دز) ػوِ جىَ٘مو٘ع جىَخطوحس قروو جىروذء
ف ٜضْفٞز جىَؾشٗع .
 .4أُ ٝنغ جىطحىد خطس صٍْٞس ٍفقيس ىَشجقو ئّؿحص جىَؾشٗع.
 .5أُ ٝنُ٘ جىَؾشٗع قحذالً ىيططرٞق جىؼَيٗ ٜأُ ال ٝؼطَذ ػي ٚأٍ٘س َٕٗٞس غٞش قحذيس ىيططرٞق .
 .6أُ ال ٝنُ٘ جىَؾشٗع ٍأخ٘ر ٍِ فنشز ٍ٘ؾ٘دز ٍغرقح دُٗ جىقٞحً ذأ ٛضط٘ٝش ػيٖٞح .
 .7أُ ْٝفز جىطحىد ٍؾشٗ ػٔ ذْفغٔ ٗذأؽشجف جىَؾشف جىَخطـ فقو .
 .8أُ ٝكطشً جىَؾشٗع جىقٗ ٌٞجألخال ٗجىَؼطقذجش جىذْٞٝس ٗػحدجش ٗق ٌٞجىَؿطَغ ٗأخالقٞحش جىَْٖس.
 .9ػي ٚجىطحىد جخز جىَ٘جفقس جىَرذتٞس ٍِ جىَؾشف ٗىكْس جىَؾحسٝغ قرو جىرذء ذطْفٞز جىَؾشٗع.
ٝ .10غَف ىيطحىد ضقذ ٌٝأمػوش ٍوِ ٍؾوشٗع ٍقطوشـ ٗٝوطٌ جالخطٞوحس قغود جألٗى٘ٝوس ٗجألَٕٞوس ٗفوق أعوظ
ٍٗؼحٞٝش ضقطشقٖح ىؿْس جىَؾحسٝغ
 .11ف ٜقحىس جىقر٘ه ٝرذأ جىطحىد جىؼَو ٍرحؽشز ٍغ جىَؾشف ,أٍوح فو ٜقحىوس جىوشفل فؼيو ٚجىطحىود ئػوحدز
ضقذٍ ٌٝؾشٗع ٍقطشـ ٍشز أخش ٙىيؿْس جىَؾحسٝغ
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 -6األطشاف انشئٛغٛخ ف ٙيششٔع انزخشج:
َٝنِ ضقْٞف ج ألهشجف جىَؼْٞس ذَؾحسٝغ جىطخشؼ ئى ٚغالغس أهشجف ستٞغس ٌٕٗ( جىطحىد ،جىَؾشف ،ىؿْس
جىَؾحسٝغ ذحىقغٌ).
 .1انطبنتٝ :ؼطرش جىطحىد جىطشف جىشتٞظ ٗجىَغث٘ه جألٗه ػِ ضْفٞز جىَؾشٗع ٗضطشضد ػي ٔٞؾَيس ٍِ
جىَغإٗىٞحش ٗجىَٖحً ّ٘ؾضٕح مَح ٝي:ٜ

يغئٕنٛبد انطبنت:
ٝ ؼطرش ٍؾشٗع جىطخش ؼ ذَػحذس ٍقشس دسجعٝ ٜطؼ ِٞػي ٚجىطحىد جؾطٞحصٓ ػيٍ ٚذجس جىفقو جألخٞش
ٍِ جىذسجعس.
 جىركع ٗجىطفنٞش فٍ ٜؾشٗع ضخشؼ خحؿ ذٔ قرو ٗف٘ىٔ ىيَغط٘ ٙجىْٖحت ٍِ ٜجىذسجعس ٗضقذٌٝ
جىَقطشقحش ىيؿْس جىَؾحسٝغ ػْذ هيد رىل ٍْٗحقؾطٌٖ ذٖح.
ٝ ؼطرش ٍؾشٗع جىطخشؼ ػَال ؽخقٞح ٝؿد ػي ٚجىطحىد جّؿحصٓ ذْفغٔ ٗف ٜقحىس غر٘ش ػنظ رىل
فغٞؼحقد جىطحىد هرقح ىي٘جتف جىؿحٍؼس جىَطؼيقس ذحىغؼ.
 جالضفح ٍغ جىَؾشف ق٘ه ٍ٘جػٞذ جىيقحءجش جألعر٘ػٞس ىَْحقؾس ٍٗطحذؼس عٞش جىؼَو ٗٝؿد ػئٞ
جالىطضجً ذٖزٓ جىَ٘جػٞذٗ .ػذً جىطضجٍٔ ذٖح ٝؼطرش غٞحذح ٝؼحٍو ذٔ قغد جىي٘جتف جىَْظَس.
 ؾَغ جىَشجؾغ ٗجىَؼيٍ٘حش جىالصٍس ق٘ه ٍ٘م٘ع جىَؾشٗع ٗفَٖٔ ؾٞذج ً.
 جىَرحدسز ذحىكي٘ه جىْظشٝس ٗجىَقطشقحش ىيَغأىس جىَطشٗقس (ٍ٘م٘ع جىركع).
 ئػذجد ضقشٝش ىنو ٍشقيس ٝطٌ ئّؿحصٕح ٍِ جىَؾشٗع ٗضغيّ ٌٞغخس ٍْٔ ىيَؾشف ىَشجؾؼطٖح ٍغ
جإلىطضجً ذَؼحٞٝش مطحذس جىطقشٝش جىْٖحت ٜىيَؾشٗع.
ٍْ حقؾس جىَؾشف ف ٜإٌٔ جىْطحتؽ جىط ٜض٘فو ىٖح أٗالً ذأٗه.
 ضغي ٌٞجىطقشٝش جىْٖحت ٜىيَؾشٗع ئىٍْ ٚغق ىؿْس جىَؾحسٝغ ف ٜجألٗقحش جىط ٜضكذدٕح جىيؿْس ٗٗفقح ً
ىين٘جذو ٗجىَْظَس ىزىل.
 ضقذ ٌٝػشك ف ٜجىَْحقؾس جىْٖحتٞس ىيَؾشٗع ف ٜأٗقحضٖح جىَكذدز أٍحً ىؿْس ىيْقحػ ضكذد ٗفقح
ىين٘جذو جىطٝ ٜنؼٖح جىقغٌٝٗ ،ؼطرش جىكن٘س ٗضقذٕ ٌٝزج جىؼشك ئؾرحسٝح.
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 .2انًششف:
ٝؾووشف ػيوو ٚجىَؾووحسٝغ جىَغووْذز ئىٞوؤ ذَووح فوو ٜرىوول جىَؾووحسٝغ جىطوو ٜجقطشقٖووح (ئُ ٗؾووذش) أٗ ضيوول جىطووٜ
جقطشقٖووح جىطووالخ أٗ أٗميووص ئىٞوؤ ذحىطْغووٞق ٍووغ جىقغووٌ ٝٗ .ؼطرووش جىطووشف جىووشتٞظ جىػووحّ ٜفوو ٜػَيٞووس ضْفٞووز
جىَؾشٗع ٗضطشضد ػي ٔٞؾَيس ٍِ جىَغإٗىٞحش ٍِ ذْٖٞح:
 ضكذٝذ ٍ٘جػٞذ أعر٘ػٞس ىَْحقؾس جىَؾحسٝغ ٍغ جىطالخ ٗضقذ ٌٝجإلسؽحدجش ٗجىط٘ؾٖٞحش جىالصٍس ىٌٖ.


جىؼَو قذس جىَغططحع ػي ٚض٘فٞش ٍططيرحش ٗى٘جصً ٍؾشٗع جىطحىد ذحىطْغٞق ٍغ ٍْغق جىَؾحسٝغ.



ٍطحذؼس ضْفٞز جىَشجقو ٗفق جىخطس جىْظشٝس ٗجىؼَيٞس ىيَؾشٗع ٗجىطأمذ ٍِ أُ جىؼَوو أّؿوض ذَؿٖو٘د
ؽخق ٜىيطحىد ٗئؽؼحس ستٞظ جىقغٌٗ ،مٞيس ستٞظ جىقغٌ ٗستٞظ ىؿْوس جىَؾوحسٝغ مطحذٞوح فو ٜقحىوس
غر٘ش ػنظ رىل .

 سفغ ضقشٝش ىَْغق ىؿْس جىَؾحسٝغ ق٘ه ضقذً جىطحىد فٍ ٜشجقو ضْفٞز جىَؾشٗع.


قن٘س ؾيغس ٍْحقؾس ٗضقٍ ٌٞٞؾشٗع جىطحىد .

 ئذالؽ ٍْغق جىَؾحسٝغ ذأ ٛضغٞٞشجش ؾٕ٘شٝس ضكذظ ػي ٚجىَؾشٗع.
 سفغ ضقشٝش قرو ٍ٘ػذ ٍْحقؾس جىَؾشٗع ق٘ه قحىس جىَؾشٗع (ؾحٕض ىيَْحقؾس أٗ جىؼشكٝ ،إؾوو ،
ئػحدز ) ٍغ رمش جألعرحخ ف ٜمو قحىس.
ٍ طحذؼس ٍالقظحش ىؿْس جىَؾحسٝغ ٗجىطأمذ ٍِ ضْفٞز جىطغٞشجش ٗجىطؼذٝالش جىَقطشقس ٍِ جىيؿْس.

 .3يُغق انًشبسٚغ:
ٕ٘ جىَكشك جألعحع ٜىَؾحسٝغ جىطخشؼ (ٝوطٌ جخطٞوحسٓ ٍوِ ذو ِٞأػنوحء جىٖٞثوس جىطذسٝغوٞس أٗ ٍغوحػذٛ
جىركع ٗجىطذسٝظ) ٍِٗ إٌٔ ٍٖحٍٔ ٍح ٝي: ٜ
 ضْغٞق ذشّحٍؽ ضٖٞثس ف ٜذذجٝس جىفقو جىذسجع ٜىطيرس ٍؾحسٝغ جىطخشؼ.
 جىطْغٞق ٍغ جىؿٖحش جىذجخيٞس أٗ جىخحسؾٞس ٗضقذ ٌٝجىطغوٖٞالش فو ٜقحىوس قحؾوس جىطحىود ىيطؼوحُٗ ٍوغ
جىؿٖس جىطْٝ ٜفز فٖٞح ذكػٔ جىْظش ٛأٗ ٍؾشٗػس جىططرٞق.ٜ
 جىطْغٞق ٗجإلػالُ ػِ ٍ٘جػٞذ جالؾطَحػحش ٗجىَْحقؾحش ٗجىرشٗفحش ٗجىؼشٗك .
 جىؼَو مكيقس ٗفو ذ ِٞجىطالخ ٗجىَؾشف ٗستحعس جىقغٌ .
 ض٘صٝغ جىَؾحسٝغ ٍٗيكقحضٖح ػي ٚىؿْس جىطكن ٌٞقرو جىَْحقؾس ذأعر٘ع ىَشجؾؼطٖح ٗضقَٖٞٞح.


ٝقوووً٘ جىَْغوووق ذحعوووطالً ٗضغوووي ٌٞجىْغوووخ جىْٖحتٞوووس ٍوووِ جىَؾوووحسٝغ جىْظشٝوووس ٗجىؼَيٞوووس ذؼوووذ ضكشٝشٕوووح
ٗضقْٞفٖح ئى ٚمو ٍِ :
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.1

ّغخ ألػنحء ىؿْس جىطكن. ٌٞ

.2

ّغخس ىيَؾشف.

.3

ّغخس ىَنطرس جىقغٌ .

 .7انًشازم األعبعٛخ انزًٚ ٙش ثٓب انًششٔع:
يمر المشروع بأربع مراحل رئيسة هي:
 المرحلة األولى :اختيار المشروع واعتماده من اللجنة
 المرحلة الثانية :إعداد وتنفيذ المشروع
 المرحلة الثالثة :كتابة الوثيقة النهائية للمشروع
 المرحلة الرابعة :المناقشة والتقييم

انًشزهخ األٔنٗ :اخزٛبس انًششٔع ٔاػزًبدِ يٍ انهدُخ
ضرذأ ٕزٓ جىَشقيس ف ٜجألعر٘ع جألٗه ٍِ جىفقو جىؿحٍؼ ٜجألٗه ٍِ مو ػحً ػي ٚأال ضطؿحٗص أعر٘ػحُ
ٗضطنُ٘ ٍِ جىخط٘جش جىطحىٞس:

 -1إػذاد يقزشزبد يشبسٚغ انزخشج
ٝطٌ فٕ ٜزٓ جى خط٘ز جعطالً ٍقطشقحش ألفنحس ٍؾحسٝغ جىطخشؼ ٍِ أػنحء ٕٞثس جىطذسٝظ ٗمزىل ٍِ
جىطالخٝٗ ،ؿد أُ ضط٘جفق جألفنحس جىَقذٍس ٍغ جىَؼحٞٝش جىط ٜضكذدٕح جىيؿْس ىقر٘ىٖح ،ػي ٚأُ ٝطنَِ
جىَقطشـ خالفس ٍرغطس ػِ جىَؾشٗع ٗجىَؾحمو ٗجألٕذجف ٗجألدٗجش ٗغٞشٕح .

 -2دساعخ انًقزشزبد ٔاػزًبدْب
ٗضطنووَِ ٕووزٓ جىخطوو٘ز دسجعووس جىَقطشقووحش جىَقذٍووس ٍووِ قرووو جىطووالخ ٗجػطَووحد قحتَووس ّٖحتٞووس ذنحفووس
جىَؾحسٝغ جىَؼطَذز ٍطنَْس أعَحء جىَؾشف ِٞػي ٚجىَؿَ٘ػحش
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انًشزهخ انثبَٛخ :إػذاد ٔرُفٛز انًششٔع
ٝطٌ جّؿحص ٕزٓ جىَشقيس ٍِ خاله جىخط٘جش جىطحىٞس:
 ئػذجد جإلهحس جىؼحً ىيَؾشٗع
 جىخيفٞس جىْظشٝس ٗجىذسجعحش جىغحذقس
 ضْفٞز جىَؾشٗع
 .1إػذاد اإلطبس انؼبو نهًششٔع
فٕ ٜزٓ جىخط٘ز ٝطٌ ئػذجد ئهحس ػحً ىيَؾشٗع ٝطنَِ جىؼْحفوش جىطوحىٍ( :ٜقذٍوس ػحٍوس ،ضكذٝوذ جىَؾوحمو،
جألٕذجف ،جىكذٗد ،جىَْٖؿٞس ،جىخطس جىضٍْٞس ىيَؾشٗع ٍِ قرو أػنحء جىَؿَ٘ػس ػي ٚأُ ٝطٌ ئّؿحص ٕزٓ
جىخط٘ز خاله أعر٘ػ ِٞأٗ خاله فطشز ٝكذدٕح جىَؾشف ػي ٚجىَؾشٗع.

 .2انخهفٛخ انُظشٚخ ٔانذساعبد انغبثقخ
ٝقً٘ أػنحء جىَؿَ٘ػس فٕ ٜزٓ جىخط٘ز ذطؿَٞغ ٗفٌٖ جمرش قذس ٍَنِ ٍِ جىَفحٕ ٌٞجألعحعٞس ٗجىَؼيٍ٘حش
جىَطؼيقس ذَ٘م٘ع جىَؾشٗع ٗئؾشجءجش جىؼَو جىَطؼيقس ذحىَؾشٗعٗ ،جىذسجعحش جىغوحذقس جىطو ٜضْحٗىوص ٕوزج
جىَ٘م٘ع ٗضكذٝذ ٍضجٝحٕح ٗػ٘ٞذٖح ،غٌ جىط٘مٞف ذحىقَٞس/جىق ٌٞجإلمحفٞس جىطوٝ ٜطْحٗىٖوح جىَؾوشٗع جىؿذٝوذ،
ػي ٚأُ ال ضطؿحٗص ٕزٓ جىخط٘ز أعر٘ػ ِٞأٗ خاله فطشز ٝكذدٕح جىَؾشف ػي ٚجىَؾشٗع.

 .3رُفٛز انًششٔع
فٕ ٜزٓ جىخط٘ز ٝقً٘ أػنحء جىَؿَ٘ػس ذاّؿحص ٗضْفٞز جىَؾشٗع ٗفقح ً ىطرٞؼس ٍٗؿحه جىَؾشٗع ٗمزج
جعطخذجً جألدٗجش ٗجىطش أٗ جىخ٘جسصٍٞحش جىَْحعرس ىيطْفٞز.

انًشزهخ انثبنثخ :كزبثخ انٕثٛقخ انُٓبئٛخ نهًششٔع
ضرذأ ٕزٓ جىَشقيس ٍِ جىؼَيٞس جألٗى ٚف ٜجىَشقيس جىغحذقس (ئػذجد جإلهحس جىؼحً ىيَؾشٗع) ٗضغطَش ه٘جه
فطشز ئّؿحص جىَؾشٗع ،مَح ٝؿد ٍشجؾؼطٖح ذؾنو ّٖحت ٜذؼذ جالّطٖحء ٍِ آخش ٍشقيس ف ٜجىَؾشٗعَٝٗ .نِ
جُ ضنُ٘ جى٘غٞقس جىْٖحتٞس ف ٜف٘سز ٗسقس ذكػٞس (ٍيكق  )Aأٗ ٍيقق ػيٍَ( ٜيكق )B

10

المرحلة الرابعة :مناقشة المشروع من قبل لجنة التحكيم
ٝطٌ ضكذٝذ ٍ٘ػذ جىَْحقؾس جىْٖحتٞس ٍِ قرو ىؿْس جىَؾحسٝغ ٗئّضجه رىل ف ٜى٘قس جإلػالّحش ٗرىل فٍ ٜذز
ال ضضٝذ ػِ أعر٘ع قرو ضحسٝخ جىَْحقؾس  ٗ ،ضؾنو ىؿحُ ىيَْحقؾس جىْٖحتٞس ٍِ أػنحء ٕٞثس جىطذسٝظ رٗٛ
جىخرشز ٗجالخطقحؿ ذحإلمحفس جى ٜجىَؾشف ٗرىل ض٘خٞح ىيَ٘م٘ػٞس ٗجىَقذجقٞس ٗإلضحقس جىفشفس ىيطيرس
جىخشٝؿ ِٞجىطؼشف ٗجالقطنحك ذغ٘ جىؼَو ٗٝطيد ٍِ جىطيرس خاله جىَْحقؾس جىْٖحتٞس جٟض:ٜ
 ضغي ٌٞجى٘غٞقس جىْٖحتٞس ىيَؾشٗع قرو أعر٘ع ٍِ ٍ٘ػذ جىَْحقؾس
 ػذد جى٘غحتق جىَطي٘ذس غالظ ٗغحتق ضغيٌ ئى ٚىؿْس جىَؾحسٝغ.
 جالىطضجً ذَ٘ػذ جىَْحقؾس جىَكذد ٍِ قرو جىيؿْس ٗجىَؿَ٘ػس جىَطأخشز ػِ ٍ٘ػذٕح ضيغ ٚػيٖٞح
دسؾس جىَْحقؾس.
 ئػذجد ػشك (ٝ )PowerPoint presentationطٌ جعطؼشجمٔ أغْحء جىَْحقؾس أٍحً جىيؿْس  ،قٞع
ٝقً٘ مو هحىد ف ٜجىَؿَ٘ػس ذؼشك جىَؾشٗع ػي ٚقذٓ ٗٝؿد ػي ٔٞأُ ٝنُ٘ ٍيَح ً ذحىَؾشٗع
ٗقحدس ػي ٚجإلؾحذس ػي ٚجألعثيس جىَ٘ؾٔ ئى ٍِ ٔٞقرو جىيؿْس .
ٗٝإخز ذؼ ِٞجالػطرحس ئمحفس ئىٍ ٚح ضقطشقٔ ىؿْس جىطكن ٌٞجىَخطقس ٍِ ٍؼحٞٝش ٗأعظ ٍح ٝي: ٜ
ٍ ذٍ ٙشجػحضٔ ىيذقس ٗجىَ٘م٘ػٞس ٗجألٍحّس جىؼيَٞس.
ٍ ذ ٙجىطضجً جىطحىد ذكن٘س جىيقحءجش ٗجىَطحذؼس جىَغطَشز ٍغ جىَؾشف جألمحدَٜٝ

رقٛٛى انًششف :
ٝغيٌ جىَؾشف دسؾس ضق ٌٞٞجىطالخ قرو جىَْحقؾس جىْٖحتٞس ٗٝؾَو جىطق ٌٞٞجىطضجً جىطيرس ٗضفحػيٌٖ ٗمزج ٍذٙ
ضؼحٌّٖٗ ٗجّنرحهٌٖ خاله جىؼحً جىذسجع. ٜ

انزغهٛى انُٓبئٙ
ٝؿد ػي ٚجىَؿَ٘ػس ضغيٍ ٌٞح ٝي: ٜ
ّ .1غخطحُ ٍِ جىطقشٝش (جى٘غٞقس جىْٖحتٞس) ٍؿيذٓ ضؿيٞذ قشجسّ-ٛغخس ىيَنطرس ّٗغخس ىيؿْس جىَؾحسٝغ
ّغخس جى ٜجىَؾشف ( ٗال ضقرو ٕزٓ جىْغخ ٍح ىٌ ٝنِ ٍ٘قغ ػيٖٞح ٍِ قرو جىَؾشف).
ّ -2غخطحُ جىنطشّٗٞطحُ ( )CDsضكط٘ ٛػي:ٚ
 جى٘غٞقس جىْٖحتٞس ىيَؾشٗع .
 جىؼشك ( )PowerPoint presentationجىز ٛضٌ ضقذ َٔٝئغْحء جىَْحقؾس جىْٖحتٞس
 دىٞو جعطخذجً جىَؾشٗع
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ٔأخٛشاً :ضٕاثظ ٔأزكبو ػبيخ
 .1ال ٝغَف ألٍ ٛؿَ٘ػس ذطغٞٞش جىَؾشٗع ذؼذ جػطَحدٓ ئال ذؼذ ضقذ ٌٝهيد ىيؿْس ىيَ٘جفقس ػي ٜجىطغٞٞش
ٗرىل خاله فطشٓ ال ضضٝذ ػِ ؽٖش ٍِ ضحسٝخ جػطَحد جىَؾشٗع.
 .2ال ٝغَف ىيطحىد ذذخ٘ه جىَْحقؾس جىْٖحتٞس ف ٜقحىس ضؿحٗص غٞحذٔ ػِ قن٘س جىيقحءجش جألعر٘ػٞس ٍغ
جىَؾشف ّغرس  % 25ذؼزس أٗ ذذُٗ ػزس ذكغد التكس جىكشٍحُ جىَؼطَذز ف ٜجىؿحٍؼسٝٗ ،ؼطرش
ٍكشٍٗح ً ف ٜجىَؾشٗع ٗال ٝكق ىٔ أُ ْٝحقؼ ف ٜدٗس أمط٘ذش ٗٝؿد ػي ٔٞئػحدز جىَؾشٗع ف ٜجىؼحً
جىطحى.ٜ
 .3ف ٜقحىس ضؼػش جىَؿَ٘ػس أل ٛعرد ٍِ جألعرحخ ٝطٌ ئذالؽ ىؿْس جىَؾحسٝغ أٗال ذأٗه قطٝ ٚطٌ ٍؼحىؿس
جى٘مغٗ ،ال ضقرو أ ٛؽن٘ ٙذخق٘ؿ ٕزج جىَ٘م٘ع أغْحء جىَْحقؾس جىْٖحتٞس.
ٝ .4كق ىيؿْس ّقو جىطحىد ٍِ ٍؿَ٘ػس ئى ٚأخش ٙف ٜقحىس سأش جىيؿْس أُ رىل مشٗس ٛىيَقيكس
جىؼحٍس.
ٝ .5كق ىيؿْس ضغٞٞش جىَؾشٗع ألٍ ٛؿَ٘ػس ف ٜقحىس سأش جىيؿْس أُ رىل مشٗس.ٛ
ٝ .6ؼطرش جىطحىد سجعرح ف ٜجىكحالش جىطحىٞس:
 ئرج ىٌ ٝغيٌ جىطقشٝش جىْٖحت ٜىيَؾشٗع أٗ جىرشّحٍؽ ف ٜجىَ٘ػذ جىَكذد قرو جىَْحقؾس ئى ٚىؿْس
جىَؾحسٝغ.
 ئرج ىٌ ٝكنش جىَْحقؾس جىْٖحتٞس.
 ئرج غرص جىطضٗٝش أٗ جىْغخ ىيَؾشٗع أٗ ؾضء ٍْٔ ذؾنو ٝخحىف قق٘ جىْغخ ٗجىطأىٞف قرو أٗ أغْحء
جىَْحقؾس..

 -8انزٕثٛق:
ٝطٌ ض٘غٞق جىَؾحسٝغ قغد جىْظحً جىَطرغ ف ٜقغٌ جىفٞضٝحء – ميٞس جىؼيً٘ جىططرٞقٞس.
ٕ٘ٗ -1جُ ٝغؿو سقٌ جىطحىد جىؿحٍؼ ٜػيٍ ٚؾشٗع جىطخشؼ ذكٞع ٝطٌ جىشؾ٘ع جىٞس
مشقٌ ٍشؾؼ.ٜ
ٝ -2طٌ فٖشعس قَٞغ جىَؾحسٝغ جى٘جسدز ف ٜجىقغٌ ٗضقْٞفٖح ىيشؾ٘ع ىٖح ػْذ جىكحؾس.
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خذٔل ()1
خذٔل يشازم يششٔع انزخشج
انًذح
انًقزشزخ
(ثبألعجٕع)
1

2

انًشزهخ
اخزًبع ندُخ انًشبسٚغ فٙ
ثذاٚخ كم فصم

اخزًبع ندُخ انًشبسٚغ

12-3

انؼًم انًٛذاَ ٙأٔ انذساعخ
انُظشٚخ

13

كزبثخ انزقشٚش انُٓبئٙ

14

رسذٚذ يٕػذ انًُبقشخ

15

ػشض ٔ يُبقشخ ٔرقٛٛى
يششٔع رخشج

انًالزظبد
-1ىطكذٝذ أعحء جىطالخ جىخشؾ.ِٞ
-2ضكذٝذ ٍؾشف ٜجىَؾحسٝغ.
-3ضكذٝذ ٍْغق جىَؾحسٝغ.
-.4جىَ٘جفقس ػي ٚدىٞو جىَؾحسٝغ.
-1جقشجسٍؾحسٝغ جىطخشؼ.
 -2جالػالُ ػِ جىَؾحسٝغ جىط ٜضٌ جىَ٘جفقس ػيٖٞح.
 -3جذالؽ جىطالخ ىيَطحذؼس ٗجىطْغٞق ٍغ ٍؾشفٜ
جىَؾحسٝغ.
ضقذ ٌٝجىطقحسٝش جىْقف فقيٞس ىَؾشف جىَؾشٗع
قغد جىَْ٘ؼ(.)3
ضقذّ ٌٝغخس ٍِ جىطقحسٝش جىْقف فقيٞس جىٍْ ٜغق
جىَؾحسٝغ
ٝغطنَو ضْفٞز جىَؾشٗع ٍِ قرو جىفشٝق ٗٝطخيئ ىقحءجش
ٍغ ٍؾشف جىَؾشٗع.
-1جىطقشٝش جىطفقٞي-2 ٜجىْطٞؿس
-1ضغيٍ ٌٞؾشٗع جىطخشؼ ىَْغق جىَؾحسٝغ.
-2ضكذٝذ ٍ٘ػذ ٍْحقؾس جىَؾحسٝغ قغد جىَْ٘رؼ()2
ػشك جىَؾشٗع جىْٖحتٍْٗ ٜحقؾطٔ ٗضقٗ َٔٞٞئػطحء
جىذسؾحش جىْٖحتٞس ىيطيرس فٍ ٜقشس ٍؾشٗع ضخشؼ..
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انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
خبيؼخ أو انقشٖ
كهٛخ انؼهٕو انزطجٛقٛخ
قغى انفٛضٚبء

ًَٕرج ()1
ًَٕرج يقزشذ يششٔع

اعى انًششٔع

رٕصٛف
انًششٔع
ٔانزطجٛقبد
انًزٕقؼخ
انزٕقٛغ

اعى انطبنت
-1
فشٚق انؼًم

-2
-3
-4
-5

اػزًبد
انًششف

االعى:

انزٕقٛغ:

اػزًبد يُغق
انًشبسٚغ
اػزًبد ٔكٛهخ
سئٛظ قغى
انفٛضٚبء

االعى:

انزٕقٛغ:

االعى :

انزٕقٛغ :
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انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
خبيؼخ أو انقشٖ
كهٛخ انؼهٕو انزطجٛقٛخ
قغى انفٛضٚبء

ًَٕرج()2
ًَٕرج رسذٚذ يٕػذ يُبقشخ انًشبسٚغ
اعى انًششٔع
اعى انًششف ػهٗ انًششٔع
جالعٌ

ّغرس جالّؿحص

جىشقٌ جىؿحٍؼٜ

فشٚق انؼًم
يٕػذ ٔربسٚخ انًُبقشخ

جى:ً٘ٞ

اػزًبد يُغق انًشبسٚغ

جالعٌ:

جىط٘قٞغ:

اػزًبد يششف انًششٔع

جالعٌ:

جىط٘قٞغ:

اػزًبد ٔكٛهخ سئٛظ قغى انفٛضٚبء

جالعٌ :

جىط٘قٞغ :

جىطحسٝخ:
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جى٘قص:

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
خبيؼخ أو انقشٖ
كهٛخ انؼهٕو انزطجٛقٛخ
قغى انفٛضٚبء

ًَٕرج()3

ًَٕرج رقٛٛى طبنت
اعى انطبنت  ................................................. :ربسٚخ انًُبقشخ :

/

/

ْ 143ـ

انًششٔع %100
يششف انًششٔع ٔانهدُخ
اعزٛؼبة انطبنت
%20

إخشاج انًششٔع
%20

رشاثظ انًششٔع
%20

(

-1
-2
-3
-4
-5
-6

عٕٓنخ االعزخذاو
%20

أصبنخ انًششٔع
%10

انقًٛخ انًضبفخ
%10

) يٍ 100

جعطٞؼحخ جىطحىد ٍِ :خاله هشـ جألعثيس ٍِ قرو ىؿْس جىَؾحسٝغ ٗجىطالخ جىكن٘س
ئخشجؼ جىَؾشٗع ٗ :جؾٖحش جىَؾشٗع .
ضشجذو جىَؾشٗع ٍ :ذ ٙضشجذو فقشجش جىَؾشٗع.
عٖ٘ىس جالعطخذجً :عٖ٘ىس جىططرٞق ٗجىؼَو ػي ٚجىَؾشٗع.
أفحىس جىَؾشٗع ٍ :ؾشٗع غٞش ٍغر٘ أٗ ٝفطف ىَؾحسٝغ أخش ٙرجش قحذيٞس ىيططرٞق.
جىقَٞس جىَنحفسٍ :قذجس ٍح ٝقذٍٔ جىَؾشٗع ٍِ فحتذز ىيؿٖحش جىَطرق فٖٞح.
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انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
خبيؼخ أو انقشٖ
كهٛخ انؼهٕو انزطجٛقٛخ
قغى انفٛضٚبء

ًَٕرج()4
ًَٕرج يزبثؼخ يشبسٚغ انزخشج َصف فصهٙ
اعى انًششٔع
اعى انًششف ػهٗ انًششٔع
َٕع انًششٔع

ضطرٞقٜ

ّظشٛ

ّظشٗ ٛضطرٞقٜ

رٕصٛف انًششٔع ٔانزطجٛقبد انًزٕقؼخ
جىشقٌ جىؿحٍؼٜ

جالعٌ

فشٚق انؼًم
رقذو عٛش انؼًم ف ٙانًششٔع ززٗ
14
/ /



اإلَدبصاد انًزسققخ



خطٕاد انؼًم انًزجقٛخ



انُغجخ انزشاكًٛخ اإلخًبنٛخ نالَدبص



أخشٖ

انًؼٕقبد ٔانًقزشزبد
اػزًبد انًششف

جىط٘قٞغ

جالعٌ :
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ّغرس جالّؿحص

ملحق ()A
نظام كتابة المشاريع والتقارير
مالحظةةةة تستتتت كل تاكتتتتر ع ك تتت ى ) (projectىع تق يتتت ) (Reportبتتت ال ع ك تتت
ىت ي عن إ ع تق ي ع كق عن ع ك ى .

ع تتتل هتتتاع ع

تتتر

يتترل  A4ىال يستتكب برستتت كرل ع تتى ع كستتق يى ى
الةةور يستتت كل تتم ع ك تت ى ى يبتتي
ع حرستتتإل عت تت ى تتتم ع كستتتق ىيستتتت م كتتتن ا تتتت ع كاحقتتتر ىع تتتتم يكتتتتن ين ت تتتكل حستتتربر
ع تكبيىت إاع ع تأى ع ك ف ا ت.
تم ست ع ايزيترن تى وتر عاتى ح ي تة تتتر تقت ت

اللغة تست كل ع ا غة عت جايزية تتربة ك ر يع ع ت ت
ك عج ور عا ع اغة عت جايزية

 -1كتابة المشروع
 1-1يق ع تق يت بكتر يحتىيتن كتن تا ىك تر ال ىجت عىل برستت ع ك تر ا ع
(.)Word Processor

تىا ىع تاكتر

 2-1يقبع ع ك ى بحيث تتىن ع كستر ة بتين ع ستق ىع ستق ع تاي يايتن عبتر عتن كستر ة ىعحت
قق ) .(One Spaceبي كر تتىن كسر ة ى ف ا رىين ىبين ع اقت ع (One and half
) Spaceىتا ت ى ة ع تت ىع تقت ي ىى تة عتهت عن ى يى ع تىعج ع جت عىلو ع ستىكر
ىعأل ترل ىعال ت ر ع ىع كىز ى ع ك عجع.
 3-1يست كل ال ى ع ق تتربة ع ا عألسرسم اك ى :
) (English: Times New Romans, 12 ptىيسكب بتتربة ع رىين ع ا ىل ىعألجزعن ىع قىعج
ىع ستىكر ب تق كغتري ا تتق ع كستت كل تم ع ت ا عألسرستم كتع ك ععتتر عت ع كبر غتة تتم
ت ىيع ع قىق ىحجكور.
 4-1االختصارات
تور
يسكب برست كرل ع ت ر ع ع ك قاحر ع اكية ع ل ع ا ب ت ين يتتىن ت عستت
ع تركل يىل ك ىعا ين تى هاه عال ت ر ع م رجكة ك ا اة ت ي إ ع ك ت ت ىكتر
ي ين كن ع قالح عاكم.
 5-1برامج الحاسبات ))Computer Programs
ياتتتز يحير تتتر ج إ ع ب تتتركا ع حرستتتبر تتتم ع كاحتتت يى ستتتىكر ي جتتت بىعستتتقة ع حرستتتإل،
ى ع ور عا ى يبي كن اتل ع تى ع كستت كل تم ع تق يت عات ين
برتكترن إ ع
ت عع ع حىع م تكر م جس ع ك ى ىيجإل ين تتىن قبرعة ع ب عكا ىعضحة.
 6-1ترقيم الصفحات
 1-6-1يست ع تت ي ع يى تر م تاحر كتر بتل ع ك ت ى ) (I, II, III, IV, ...ىيستت
ع ت ي ع بم عأل تل ( )... ،3 ، 2 ،1كتن ب عيتة تىل ع ك ت ى (يىل ى تة
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2-6-1
3-6-1

م ل ع كق كة) ىحتت وريتوتر(ي ى تة تم رجكتة ع ك عجتع) .يكتر ع كالحت
تتاحر تتتل كاح ت عات حت ى بأ تتر كتساستتاة ك تبقتتة بحت ف يبج ت ي
تت
كتساسل ي كز تل كاح عا ح ى.(A1, A2, A3, …) :
يتىن ع ت ي م ع س ة ع كتتىبة بر اغة ع بيتة برستت كرل عأل تر ع بيتة ييضتر
(.)... ،3 ، 2 ،1
يتتتتإل ت ع تتاحة يستتال ع تتاحة ى تتم ك ت تتاور ىعا ت ع تاتتر ( 2س ت ) كتتن
ع ق ف ع ساام اى ة.

 7-1الجداول البيانية
تتى ع جت عىل ع بير يتتة بحيتتث يتتتىن تتتل جت ىل ع تتىعن ى ت كتساستتل ك ت تبق بر ا تتل ع تتاي
يحتىين ىيتتإل ع تىعن تم يعات ع جت ىل (ك ترل  Table 2.7إل تر إ ت جت ىل ت  7تم
ع ا تل ت  )2ىيجتإل ك ععتر تت ت كستر ة احىع تتم ع ت إعت ع ع قتىعج  .ى تم حر تة عستتتتكرل
ع قرجكتتة عا ت ع تتاحة ع تر يتتة ال يتتتتإل ع تتىعن ك ت ي تت ى ىإ كتتر يتتاتتم بتتربتتة ت ع قرجكتتة
ىعت ر إ عستتكر ور تكر يام ( .)Table 2.7, continued
 8-1الرسومات والصور
ت ركل عأل ترل ىع سىكر ىع ى تكتر هتى ع حترل بر ستبة اجت ىل تم ع ب ت ( ،)7-1ىيتتتإل
ع ىعن م يسال ع تل ىتست كل ع تاكة ع تر يتة إل تر إ يوتر (  Fig 3-5إل تر إ ت ع تتل
.)3
 5م عا ل
 9-1المعادالت والعالقات
تتتى ع ك تتر ال ىع ال تتر ع تتل ع ت ا ىي تتر تتتل ك وتتر بت كتساستتل يىضتتع بتتين ىستتين
يت بقو بر ا تل ع تتاي يحتىيوتر تكتر هتتى ك تر إ يتن تتم ع ب ت ين ( )7-1ى( )8-1ىيستكب بتتربتتة
ع ك تتر ال ىع ال تتر ع يرضتتية تتم يت ت كتتن ستتق ىعح ت عا ت ين يىضتتع ت ع ك ر تتة يى
ع جوة ع تم ت توم يور ع ك ر ة يى ع ال ة ع يرضية كع ك ععر ع حىع م.
ع ال ة م ي
 10-1أقسام المشروع
يتتتتىن ع ك ت ى كتتن تتىل تقست بت ى هر إ ت يجتتزعن يتتتىن ع ت هتتاه ع ا تتىل يت كح ت
ىي تك عا قبي ة ع ك ى تت ع ا تىل يى عألجتزعن بر تساستل .يكتر ع تل ع ا تل يى ع قست
ع ا ل يى ع قس ع جيسم ك الج ع ا تل عألىل
ع ىعح ت عألجزعن بر تساسل بر سبة إ
CHAPTER 1ع جزن عألىل  1-1ىتس ى هاه ع قرع عا يجزعن عألجتزعن ىهتتاع .عات ين
ال تتجرىز عألجزعن ع كستىى ع عبع ك رل .5-3-4-2
 11-1لغة الكتابة
تستتت كل ع اغتتة عت جايزيتتة عات ين تتتتتإل تتتل يجتتزعن ع ك ت ى بت ال ع اغتتة ى تتم حر تتة ع تتربتتة
بر اغة ع بية يجإل ك ععر ع قىعع ع تر ية
1-11-1
2-11-1

يتتإل كا ا عن ع ك ى بر اغة ع
ك ا اة تسب ا ع ك ى .
يتتإل عس ع ك

ى بر اغتين ع
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بية ى يتىن هتاع ع كا تا عات

بية ىعت جايزية عا

احة ع ىعن.

تاحة

3-11-1

تتتإل ع ك عجع عت جايزية بر اغة عت جايزية ىع

بية بر

بم.

 12-1الحواشي
يت ت احىع م م ع احر ع كسر ر ع تر ية كن يق عف ع ى ة كن عألعا ( 2.5ست ) ىكتن
عألسال ( 2.5س ) ىكن ع يكين ( 3س ) ىكن ع يسر ( 2س ).
 13-1نسخ المشروع
ي ستتا ع تق يتت عاتت
ع ىعجإل.

تتة ع ت تتتىي بحيتتث تتتتىن ع ستتا ع كق كتتتة اقستت ىعضتتحة ى ر يتتة كتتتن

 14-1يجإل ين ال تحتىي ع سا ع كق كة إ

ع قس عا يية ي قرن يى ت قيبر .

 -2أجزاء و تنظيم المشروع
حيث ين ع تقر ي يجإل ين ت عع ال عألسل ع ك ىا عايور يكر سب إال ي ن يجإل ين تحتتىي
برتضر ة إ ا ت عا ع كن عألجزعن يى ع كتى ر ب تل عر تكر هى كاتى م ع قرجكة ع تر ية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

احة ع ىعن
احة عته عن
احة ت ىتق ي
رجكة ع كحتىير
رجكة ع ج عىل (إن ىج )
رجكة ع سىكر ىعأل ترل (إن ىج )
رجكة ع ك ت ع ع كست كاة
رجكة ع كىز
كست اا بر اغتين ع بية ىعت جايزية ت ٌل م احة كستقاة
ىل ع ك ى ىيجإل ين يب ي با ل ع كق كة
ع رتكة ىعالست ترجر ىع تى ير
رجكة ع ك عجع
ع كالح (إن ىج )

ى يكر يام تا يال ع ور
 1-2صفحة العنوان
يجتتإل ين تحتتتىي تتاحة ع تتىعن عاتت ع ك اىكتتر ع تر يتتة عبر جرك تتة ي ع قتت ى ى تايتتة
كق إ م س ع ايزيرن اح ىل عام جتة
ع اى ى عس ع ك ى ىعبر ك ى ت
ع بتر ى يىل م ع ايزيرن ع بحتة (ع ت ا ىيسكرن ع قر بر ع ك ر تين تم ع ك ت ى ىعست
ىت ععتم ع حىع تم تم تاحة ع تىعن تكتر تم بقيتة ع ك ت ى .ىت تإل
ع ك ف ىس ة ع ت
.)1
( كىا
ع ك اىكر ع ىع يعاله تكر م ع كىا ع ك
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2-2

صفحتي اإلهداء و الشكر و التقدير
يكتتتن ين تحتتتىي هتتاه ع تتاحة عات ع تتت يى ع تقت ي يى عته ت عن ت ت را يى ع ك سستتر
ع تم سرهك م إ جرز ع ك ى ب تل يى بآ .

3-2

قائمة المحتويات (بالحروف الكبيرة)
ت ىن ب بر ّ رجكتة ع كحتىيتر  "TABLE OF CONTENTSىتتتتإل يوتر يجتزعن ع تق يت
ع احة ع تم يبت ي عايوتر ىيبتين ع كتىا
حسإل ى ى هر م ع ا ىيتتإل كقربل تل جزن
تياية تتربة رجكة ع كحتىير .
عك

4-2

قائمة الجداول (بالحروف الكبيرة)
تحتىي رجكة ع ج عىل عا ع رىي ور ىي ر ع احر ع تم تبت ي عايوتر تاتت ع جت عىل ىت تىن
رجكة ع ج ىل يى ."LIST OF TABLES
ع قرجكة ب بر

5-2

قائمة الرسومات واألشكال (بالحروف الكبيرة)
تحتىى ع سىكر ىعأل ترل عام ع رىي ور ىي ر ع احر ع تم تبت ي عايوتر تاتت ع ستىكر
رجكة ع سىكر يى" . LIST OF FIGURES
ىعأل ترل ىتسك

6-2

قائمة المختصرات المستعملة (بالحروف الكبيرة)
ى يوتتر تتتتى ع ك ت تتت ع ع كستتتت كاة كتتع كتتتر ي تتتي إ يتتتن تتتل ك وتتتر ىت تتتىن ب بتتتر
ع ك ت ع يى ". LIST OF ABBREVIATIONS

7-2

قائمة الرموز (بالحروف الكبيرة)
تى يور ع كىز ع كست كاة ىتاسي هر ىع ىح ع ع كست كاة ىت تىن ب بتر
يى ". NOTATIONS

8-2

المستخلص (بالحروف الكبيرة)
يتتإل كست ا ر ج يا ا ين ع ك ى عا ين ال يزي حج هاع ع كست اا عن كسة ع ت
سق ع كقبىعتر ىيتتتإل تم يعاتم ع تاحة تاكتة كستت اا يى  ABSTRACTى تم تتل
عألحىعل يجإل تتربة ع كست اا بر اغتين ع بية ىعت جايزية عام احتين ك ا اتين.

9-2

فصول المشروع
يب ي تل ل كن ىل ع ك ى عام احة ج يت تحتتىي تم يعالهتر عاتم ت ع ا تل
ىع ىع تتن بحت ىف تبيت ) (upper caseىيتتتىن ب تتق  16ىع كستتتىى ع تتر م ب تتق  16يكتتر
ع كستىى ع ر ث ب ق  14ىع عبع ب ق  12ىع ي .

رجكتتتة

رجكتة ع كتىز

 10-2الخاتمة واالستنتاجات والتوصيات
ى يور تح ع ترجا ع تتم تت ع ح تىل عايوتر ىكت ى كقربقتوتر تهت عف ع كىضتىعة برتضتر ة
تاي م عستتكرل ع بحث م ك عحل الحقة.
إ يية ع ت عحر
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 11-2قائمة المراجع
ى يور ت تإل ع ك عجع حسإل ى ى هر م ع تق ي ىيتتإل ع ك جع تكر يام
 عالس عأل ي اك ف يتب ن ر اة.
 عس ع ك ف يتب ن ققة.
 عس ع ك جع.
 ع ر تتت ىستتت ة ع تتت ىكتتتترن ع تتت ىع تتتاحر ع تتتتم جتتتع إ يوتتتر ىتتتتتتإل هتتتاه
ع ك اىكر ب تل كتساسل ى م حر ة عست كرل يت كن سق ىعحت اك جتع ع ىعحت
يت ت كسر ة ى ف بين ع سق ىع سق ع تاي يايتن بي كتر تستت كل  12ققتة ت ع
بل ىب تل ك جع ىيسب تل ك جتع كتن ع تساستام تم ع قرجكتة ع تتم تايتن ققتة
ىت تتتتتتتتتىن ع قرجكتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتـ رجكتتتتتتتتتة ع ك عجتتتتتتتتتع يى  BIBLIOGRAPHYيى
 . REFERENCESى تتتتتم حر تتتتتة ىجتتتتتى ك عجتتتتتع بر اغتتتتتة ع بيتتتتتة ىي تتتتت ى
برت جايزيتتة تقست ع قرجكتتة إ ت ستتكين يح ت عهكر اك عجتتع ع بيتتة ىعل ت اك عجتتع
عت جايزيتتة ىي تتر إ ت ع ك جتتع ع تتل ىستتين ك ت ب ين ] .ك تترل تتربتتة ع ك عجتتع
ك ق م ع كىا ع ك .
 12-2المالحق
ي ر إ ع كالحت بتر ح ىف عألبج يتة ) (Appendix A, B, etc.ىتت ع تاحر
تتل كاحت عات حت بت نع ج كتن ع ت ( )1ك ستىبر ج إ ت ع حت ف ع تاي ي تي إ ت ع كاحت
ع احة عألى م ع كاح  Aهى .A2 A1
سبيل ع ك رل يتىن

ع تل
ات

 -3عدد صفحات المشروع
تتاحر ع ك ت ى عتتن ( )30تاحة ىال يحتستتإل ضتكن هتتاع ع ت عألجتتزعن
يجتإل ين ال يزيت عت
ع تر يتتة تتاحة ع تتىعن ى رجكتتة ع كحتىيتتر ىع كا تتا ى رجكتتة ع ك ت ت ع ى رجكتتة ع ك عجتتع ى رجكتتة
ع سىكر ىع قىعج ى و ل ع تاكر يى يسكرن ع كالح ى تم حر تة زيتر عت ع تاحر عات ()50
يحتر ع قر إل إ كىع قة ع ك ف ىبحيث ال تزي عن ( )100احة م يي حرل كن عألحىعل.

 -4مسؤولية الطالب
م تل عألحىعل يتىن ع قر تإل كقت ع ك ت ى كستجىال عتن كقربقتة ع تق يت ع كقت ات ايكتر ع تىع
يعاله ىال يقبل ع قست ع تق يت ىال يستكب ع قست بتق يكتن اك ر تة إال ب ت ع تأتت كتن عستتيارن ع ك ت ى
تر ة ع كتقابر ع كاتى .
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يهسق ()B
انًهصقبد انؼهًٛخ :أشكبنٓب ،ازدبيٓبَٔ ،صبئر نزصًٛى أفضم
جىَيقق جىؼيَٝ ٜؼطرش ّ٘ع ٍِ أّ٘جع ػشك جألفنحس ٗجىَؾحسٝغ فٗ ٜسقس ٗجقذز ضيخـ إٌٔ ٍحضٌ ئّؿحصٓ،
ىزىل ضيخٞـ فنشز جىركع أٗ جىَؾشٗع ٝططيد ٍٖحسز قط ٚال ّظيٌ ٍكط٘ ٙجىركعّٗ ،كحٗه جىطشمٞض ػيٚ
ئذشجص فنشز جىركع ذؾنو ٗجمف ٗ ٍرحؽش ىيؿَٖ٘س.

رصًٛى انًهصقبد انؼهًٛخ
قرو جىخ٘ك ف ٜضفحفٞو جىطقَْٕ ٌٞحك ذؼل جألعحعٞحش جىطٝ ٜفنو جىطفنٞش ٗ جىططش ئىٖٞح قطٝ ٚقشس
جىرحقع جىؾنو جىَْحعد جىزَٝ ٛنِ ٍِ خالىٔ ػشك جىركع.
 -1أشكبل انًهصقبد انؼهًٛخ انًزؼبسف ػهٓٛب:
ْٕحك ّ٘ػحُ ستٞغٞحُ ألؽنحه جىَيققحش جىؼيَٞس ٗ َٕح:
 انًهصق انؼشض :ٙػْذٍح ٝنُ٘ ىذٝل ٍكط٘ ٙمرٞش ٗجىؼذٝذ ٍِ جىشعٍ٘حش فاُ جىَيقق جىؼشمٜٝنُ٘ ػْذٕح جخطٞحس ٍْحعد ألّٔ ٘ٝفش ٍغحقس أمرش.
 انًهصق انطٕن :ٙف ٜقحه محُ ٍكط٘ ٙجىركع ٍؼطذه ٗىٞظ ف ٔٞجىنػٞش ٍِ جىَؼيٍ٘حشٗجىشعٍ٘حش فاُ جىَيقق جىط٘ىٝ ٜنُ٘ ػْذٕح جخطٞحس ٍْحعد.
 -2أزدبو انًهصقبد انًزؼبسف ػهٓٛب
ٍقحعحش جىَيققحش جىؼيَٞس جىَطؼحسف ػيٖٞح ٕ ٜأسذؼس:
 A0: 118.9 cm x 84.1 cm A1: 84.1 cm x 59.4 cm A2: 59.4 cm x 42.0 cm A3: 42.0 cm x 29.7 cmقرو جىرذء ذحىطقَٝ ٌٞؿد ٍؼشفٔ جىَقحط جىَطي٘خ ٍِ قرو جىؿٖس أٗ جىؿحٍؼس جىط ٜع٘ف ضؼشك فٖٞح
ٍيققل .ذؼذ رىل ٗ ،ػْذ جىرذء ف ٜجىطقَ ٌٞجىفؼي ٜذحعطخذجً أقذ ذشجٍؽ جىطقَ( ٌٞمحىر٘سذْ٘ٝص ٍػال)،
قذد ٍقحط ٍغحقس جىؼَو ف ٜجىرشّحٍؽ ىنَحُ ضقَ ٌٞجىَيقق ذحىكؿٌ جىَقر٘ه .
 -3أًْٛخ رٕاخذ انصٕس ٔاندذأل ف ٙأ٘ يهصق ػًهٙ
ضزمش ٛدجتَح أُ جىق٘سز ضرق ٚف ٜجىرحه أمػش ٍِ جىنالًٗ ،ألُ “خٞش جىنالً ٍحقو ٗ ده” ،فَٞنِ جىطؼرٞش
ػِ جىنػٞش ٍِ جىخط٘جش ٗ جىؼَيٞحش جىط ٜجضرؼطٖح ف ٜذكػل ذشعً٘ ذٞحّٞس أٗ ف٘س ضؼرٞشٝس ٍْحعرس .أٝنحً،
ػ٘مح ً ػِ جالعطشعحه ف ٜؽشـ ٗ مطحذس جىْطحتؽ َٝنْل ضؿَٞؼٖح ف ٜؾذٗه ذغٞو ٗ ٍشضد.
ٕزج ٗ ضأض ٜإَٔٞس جىشعً٘ جىرٞحّٞس ٗ جىق٘س ف ٜجىَيقق ىألعرحخ جىطحىٞس:
 ضؿؼو جىَيقق أعٖو ىيفٌٖ.
 ىؿزخ جّطرحٓ جىؿَٖ٘س.
 ػحدز ٍح َٝو جىْحط ٍِ قشجءز جىنالً جىط٘ٝو.
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 ضشضٞد جىَيقق جىؼيَ ٗ ٜؾؼئ أمػش جقطشجف.ٔٞ
 -4انزٕاصٌ يب ث ٍٛانُص ٔانصٕس
ٍِ جىٌَٖ أٝنح ً قرو ضقٍَ ٌٞيققل جىؼيَ ٜجإلىَحً ذإَٔٞس جىط٘جصُ ذ ِٞجىْق٘ؿ جىَ٘ؾ٘دز فٍ ٜيققل ٗ
ذ ِٞػذد جىق٘س ٗ جىشعٍ٘حش جىرٞحّٞس ٗ أُ الٝطغ ٚأقذَٕح ػي ٚجٟخش.
جىؾنو جىطحى٘ٝ ٜمف جىفنشز أمػش ٗٝظٖش مٞفٞس جىط٘صٝغ ذَْٖٞح ٗجىط٘صجُ ئٍح أفقٞح ً أٗ ػَ٘دٝح.

شكم ٍ :1ػحه ٘ٝمف جىط٘جصُ ٍح ذ ِٞجىْق٘ؿ ٗجىق٘س أٗ جىشعً٘ جىرٞحّٞس دجخو جىَيقق جىؼيَٜ
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 -5أشٓش انجشايح انًغزخذيخ نزصًٛى انًهصقبد انؼهًٛخ
جّطؾحسج ْٕح.
ْٕحىل ػذز ذشجٍؽ ٗأدٗجش َٝنِ جعطخذجٍٖح ىطقَ ٌٞجىَيققحش جىؼيَٞسّ ،غطؼشك أمػشٕح
ً

 ثشَبيح Microsoft PowerPoint
ٍِ أمػش جىرشجٍؽ جىؾحتؼس ىطقَ ٌٞجىَيقق جىؼيَٗ ٜأعٖيٖح ،مَح ض٘ؾذ جىؼذٝذ ٍِ جىَْحرؼ (جىق٘جىد)
جىؿحٕضز ذؾنو ٍؿحّ ٜف ٜجإلّطشّص ٗذأقؿحً ٍٗقحعحش ٍخطيفس ،مَح ضط٘فش جىنػٞش ٍِ جىذسٗط جىطؼيَٞٞس
جىط ٜض٘مف مٞف ٝغطخذً جىر٘سذْ٘ٝص ف ٜجىطقٍَ( ٌٞشفق ذؼنٖح ف ٜقحتَس جىَشجؾغ).
 ثشَبيح CorelDraw
ً
(ٍشفق ذؼل جىَشجؾغ جىَفٞذز
َٝنِ جعطخذجٍٔ ىطقَ ٌٞجىَيقق جىؼيَٗ ٜجألّ٘جع جألخش ٍِ ٙجىَيققحش.
العطخذجٍٔ ف ٜجىطقَ).ٌٞ
 ثشَبيح Microsoft Publisher
َٝنِ جعطخذجٍٔ ىطقَ ٌٞجىَيقق جىؼيَ ٕ٘ٗ ،ٜؽحتغ أمػش ف ٜضقَ ٌٞجىَيققحش جإلػالّٞس ٗجىذػحتٞس
ٗجىَط٘ٝحش.
 ثشَبيح Adobe InDesgin
َٝنِ جعطخذجٍٔ ىطقَ ٌٞجىَيقق جىؼيَ ٕ٘ٗ ،ٜؽحتغ أمػش ف ٜضقَ ٌٞجىَيققحش جإلػالّٞس ٗجىذػحتٞس
ٗجىَط٘ٝحش

أثشص األخطبء انشبئؼخ أثُبء رصًٛى انًهصق انؼهًٙ
 .1ػذً جىطأمذ ٍِ ٍقحط جىَيقق جىَطي٘خ ذؾنو فكٞف ٗضقَ َٔٞذَقحط خحهةٕٗ ،زج قذ ٝإغش ػيٚ
ؾ٘دز ٗم٘ـ جىَكط٘ ٙذؼذ جىطرحػس.
 .2جعطخذجً أمػش ٍِ ّ٘ػ ٜخو ف ٜجىَكط٘.ٙ
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 .3ػذً ض٘قٞذ ّ٘ع جىخو أٗ جىيُ٘ جىَغطخذً ف ٜجىؼْحٗ ِٝجىفشػٞس ،ػيَح ً أُ قؿَٖح ٝنُ٘ أمرش ٍِ
جىَكط٘ ٗ ٙال ٝيضً ضشقَٖٞحٍ .ػحه:

 .4ضشك ٍغحفحش مرٞشز ٗٗجمكس ذ ِٞجىفقشجش ٗجىطَٝ ٜنِ ئعطغالىٖح ف ٜئغشجء جىَكط٘.ٙ
 .5ضشك ٍغحفحش مرٞشز ٗٗجمكس ذ ِٞجىغط٘س
 .6جقط٘جء جىَيقق ػي ٚف٘سز مػٞشز ؾذجً.
 .7جخطٞحس خو فغٞش ؾذج ً ىيَكطٍَ٘ ٙح ٝؿؼو قشجءز جىَيقق فؼرس
 .8ػذً جىَ٘جصّس ذ ِٞئدسجؼ جىق٘س ٗجىَكط٘ ٙجىَنط٘خ.
 .9ضشك جىطكنٞشجش جىالصٍس ىيطرحػس ٟخش دقٞقس.
 .10ػذً جىطكنٞش جىَرنش ٗجىطذسٝد ذؾنو ٍْحعد إلىقحء جىَيقق أٍحً جىؿَٖ٘س خق٘فح ً ىَِ ىٞظ ىذٌٖٝ
ضؿشذس عحذقس.
ٗ .11مغ جىؼْ٘جُ جىشتٞغ ٜضكص أعَحء جىرحقػٍَ ،ِٞح ٝغرد فؼ٘ذس ف ٜقشجءز جىؼْ٘جُ ٗٝؾ٘ٓ جىؾنو
جىؿَحى ٜىيَيقق.
ٗ .12مغ ػذد مرٞش ؾذج ً ٍِ جىَشجؾغٝ ،نف ٜئدسجؼ إٌٔ أسذؼس أٗ خَغس ٍشجؾغ ضٌ جالػطَحد ػيٖٞح فٜ
جىركع.
 .13جخطٞحس ىُ٘ خيفٞس غحٍق ٍَح ٝؿؼو جىخو غٞش ٍقشٗء ذؾنو ٗجمف ٍٗضػؽ ىيؼ.ِٞ
 .14ئدسجؼ ف٘س أٗ سعً٘ ذٞحّٞس ذكؿٌ فغٞش ؾذج ً ٗؾ٘دز عٞثس.
 .15جالػطقحد ذأُ جىَيقق جىؼيَ ٕ٘ ٜئّف٘ؾشفٞل ،جىَيقق جىؼيَ ٜجىغشك ٍْٔ ضيخٞـ ذكع أمحد،َٜٝ
ذَْٞح ٝغطخذً جإلّف٘ؾشجفٞل ف ٜجىقكف ٗجىَؿالش ىيطؼرٞش ػِ ذؼل جإلققحتٞحش ٗجىَ٘جمٞغ جىؼحٍس
ذؾنو ٍشت ٍِ ٜذحخ جىطغٖٞو ػي ٚجىقحسب

يصبدس رؼهًٛٛخ
 ًَبرج يهصقبد ػهًٛخ خبْضح ثبعزخذاو POWERPOINThttp://www.postersession.com/poster-templates.php
http://www.posterpresentations.com/html/free_poster_templates.html
 رصًٛى انًهصقبد انؼهًٛخ ثبعزخذاو CORELDRAW http://www.york.ac.uk/biology/graphics/images/posterTraining/POSTERDESIGN-USING-COREL-DRAW-PhD-2010.pdf
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