
 
 

 

  

 ةدوجلا ليلد



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةدوجلا ليلد
 

 

 

 

 

 عمتجملا ةمدخو ريوطتلل ةعماجلا ةلاكو

 ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع
 



 
 

 تايوتحملا
 ٥ ...................................................................................................................................................................................................................................... ةمدقم

 ٧ .......................................................................................................................................................................................................................... ديمعلا ةملك

 ٨ ................................................................................................................................. ىرقلا مأ ةعماجل يلخادلا ةدوجلا ماظن :لوألا لصفلا

 ٨ ................................................................................................................................................................................................................................... ديهمت

 ٨ .................................................................................................................................................................. يلخادلا ةدوجلا ماظن ءانب سسأ .١-١

 ٩ ............................................................................................................................................... ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلا ماظن تانوكم .٢-١

 ١٠ ..................................................................................................................................................................................................................... تالخدملا

 ١١ ....................................................................................................................................................................................................................... تايلمعلا

 ١١ .................................................................................................................................................................................................................... تاجرخملا

 ١١ ........................................................................................................................................................... ةعجارلا ةيذغتلاو ةيرودلا ةعجارملا

 ١٤ ................................................................................................ ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلل يلخادلا ماظنلا مادختسا ةيجهنم .٣-١

 ١٦ ........................................................................................................................................................................................................ ءادألا تارشؤم .٤-١

 ١٨ ...................................................................................................................................................................................... ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم

 ٢٢ ...................................................................................................................................................................................... ةيعرفلا ءادألا تارشؤم

 ٣٣ .............................................................................................................................................................. ملعتلا تاجرخم سايق تارشؤم

 ٣٤ ....................................................................................... دامتعالاو ةدوجلا لامعأل ةحرتقملا ةطشنالا ضعبل ينمزلا راطإلا .٥-١

 ٣٨ ............................................................................................................................ جمارب ثادحتساو جماربلا ىلع تاليدعتلا تاءارجإ .٦-١

 ٣٩ ............................................................................... :جمانربلا ةعجارمو ةدوجلل طيطختلاب جمانربلا ةقالع .١

 ٣٩ ........................ )رخآلاب رثأتيو رثؤي لك ةيكيمانيد ةيلمع( ملعتلا جتاونو فادهألاو ةلاسرلا طبر .2

 ٤٠ ................................................................................................................................... :تاررقملاو جمانربلا ريراقت ةرود .3

 ٤٠ ........................................................................................................................................ ةعماجلا جماربو تايلكل ةيلخادلا ةعجارملا .٧-١

 ٤٠ ............................................................................................................................................................... :ةيلخادلا ةعجارملا ةنجل ليكشت

 ٤٠ .................................................................................................................................................................. :ةيلخادلا ةعجارملا ةنجل ماهم

 ٤٤ ............................................................................................................................................................................... :ةيلخادلا ةعجارملا تاودأ

 ٤٤ ........................................................................................................................................................................................ :ةعجارملا قيرف ريرقت

 ٤٥ ................................................................................................................ ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلل يميظنتلا ططخملا :يناثلا لصفلا

 ٤٥ ................................................................................................................................ ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلل يميظنتلا ططخملا .١-٢

 ٤٦ ................................................................................................................................................................ ةدوجلا لاجم يف تايلوؤسملا .٢-٢

 ٤٦ ............................................................................................................................................................... :ةعماجلا سلجم -أ

 ٤٦ .......................................................................................................... :لامعألا ةدايرو ريوطتلل ةعماجلا ليكو -ب

 ٤٩ ............................................................................................................................................. :ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع -ج

 ٥٠ ........................................................................................................ :ةعماجلاب ةدوجلاو ريوطتلل ايلعلا ةنجللا -د



 
 

 ٥٢ .................................................................................................. :لامعألا ةدايرو ريوطتلل ةيلكلا ليكو ماهم -ه

 ٥٤ ............................................................................................................................ :يميداكألا مسقلا سيئر ماهم -و

 ٥٦ .................................................................................................................................. :ررقملا قسنم تابجاوو ماهم -ز

 ٥٧ ......................................................................................................................................................... :ةرادإلا ريدم ماهم -ح

 ٥٨ .............................................................................................................. جماربلاو تايلكلا ىوتسم ىلع ناجللا ماهمو ليكشت .٣-٢

 ٥٨ ................................................................................................................................ ةيلكلا ىوتسم ىلع ةدوجلا ةنجل ليكشت الوأ

 ٥٩ ............................................................................................................................................................ جماربلاب ةدوجلا ناجل ليكشت ايناث

 

  



 
 

 ةمدقم
 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــيحرلا نمحرلا هللا مــــــــــــــــــــــــــــــــسب
 

 نيعمجأ هبحصو ةلآ ىلعو دمحم انديس نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو
 ،دعبو

 ةدوجلا تاسرامم لضفأ ريدصتل ،رمتسم لكشب اهوبوسنمو ةدامعلا لمعتف
 ميلعتلا ريوطت تايوتسم ىلعأ قيقحت فدهب كلذو .يعماجلا ميلعتلا يف ريوطتلاو
 ةيميلعت تاجرخمو ،ةدمتعم ةيوق جمارب نمضي امب ميلعتلا تاسرامم ديوجتو يعماجلا
 ،ةرمعلاو جحلا ةمدخو يدوعسلاو يكملا عمتجملاب ضهنتو لمعلا قوسو نطولا مدخت
 يقترتل ايسسؤم اهزيمتو ةعماجلا ةيسفانت نامض وحن لمعلل ةدامعلا فدهت اضيأو
 دلبب قيلي امب ،ملاعلا ىوتسم ىلعو ،ةكلمملا يف اهتاليثم عم ىلوألا فوفصلا يف نوكتو
  .نيملسملا ةلبق ىرقلا مأو نيمرحلا

 نإ ثيح .ىرقلا مأ ةعماج ةلاسرو ةيؤر ذيفنت قيرط نع كلذ قيقحت ددصب ةدامعلاو
 هذه داعبأ يه لامعألا ةدايرو عمتجملا ةمدخو يملعلا ثحبلاو ميلعتلا يف ايميلقإ زيمتلا
 مدخت ةزيمتم ةيملع ثاحبأو ميلعت ميدقتل فدهت يتلا ةعماجلا ةلاسرل اًقيبطتو .ةيؤرلا
 ةيماسلا ةيؤرلا قفو يفرعملا داصتقالا ةيمنت يف مهستو ،ةرمعلاو جحلاو عمتجملا
  .٢٠٣٠ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل

 ةيلاعفو ةءافكب لمعلا يف لثمتي ساسأ بلطمو رمتسمو يرورض لمع ةدوجلا نألو
 دوهج سيركت بجيف ،عراستملا رمتسملا روطتلا يذ يلاحلا يفرعملا رصعلا تاريغتم عم
 اهتاجرخمو اهتايلمعو اهتالخدمب ةيعماجلا ةموظنملا ةطشنأو تاسرامم ريوطتل تاقاطو
 ،ىقرأ ةيميلعت ةمدخ ميدقتل ءادألا يف رمتسملا نيسحتلل ًاقيقحتو ،ةيسايق ريياعم قفو
 ملعلا يف عيرس روطت نم اهلباقي امل اًبكاوم ،رمتسم لكشب جيرخلا ةدوج ىوتسم عفرو
  .ةدوجلا ريياعم يف مدقتو

  



 
 

 

 ططخمو مظن رصتخي يذلا ليلدلا اذه ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع مكل حرطت هيلعو
 هريوطتل اهئالكوو اهيراشتسمب ةناعتسالاب ةدامعلا تعس يتلا ،ةدوجلا ريياعم عيزوتو
 يلخادلا ةدوجلا ماظن سسأ ليصافت لوألا لصفلا حرطيف .ةعماجلا تادايق تاهيجوت تحت
 لصفم حرش عم ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلا ماظن مادختساو قيبطت ةيجهنمو ،هتانوكمو
 ليدعتل تاءارجإلا ةيهامو ةطشنألا ضعبل ينمزلا لودجلاو ،ةبولطملا ءادألا تارشؤمل
 لصفلا مدقيو .ةعماجلا جماربو تايلكل ةيلخادلا ةعجارملا جماربو ،اهثادحتسا وأ جماربلا
 عيزوتو ،ططخملا اذه قيقحت ةيهامو ،ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلل يميظنتلا ططخملا يناثلا
 تايلكلا تايوتسم ىلع ناجللا ماهمو ليكشتل ليصفتو ةدوجلا لاجم يف تايلوؤسملا
 ينطولا زكرملل ،ةدوجلا ريياعم تاسرامم عيزوت ليصافت ريخألا لصفلا مدقي مث .جماربلاو
  .ىرقلا مأ ةعماجب ةيرادإلاو ةيميداكألا تادحولا ىلع يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل

 اهتايلوؤسمو ناجللا ماهم ليهستو حيضوتل ةطسبم ةقيرطب ليلدلا اذه ميدقت مت دقو
 ىتح ماع ةدمل ليلدلا اذه ىلع ةدامعلا نم لمعلا متو ،نييرادإلاو نيبوسنملا عيمجل
 ماهم ىلوأ نم هذهف .قيبطتلاو ةءارقلا لهس ميمصتو ةفرتحم ةقيرطب مكل مدقي
 .اهتابجاوو ةدامعلا

 

  



 
 

 ديمعلا ةملك 
 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــيحرلا نمحرلا هللا مــــــــــــــــــــــــــــــــسب 
 ةجاحب يفيل ىرقلا مأ ةعماجل ةدوجلا ماظن ليلد مكيدي نيب عضأ ةدوملاو ريدقتلا لكب
 تادامعلاو تايلكلا يبوسنم نم يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا لاجم يف نيلماعلا
 ىلإ لوصولل هلمع بجي امب ةفرعملا ىلإ مهتجاح ،ىرقلا ما ةعماجب تارادإلاو دهاعملاو
 يف ءادألا ةدوجب ةقالع هل نم لك رودب فيرعتلا ىلإ ليلدلا فدهيو .ةدوجلا تاجرد ىلعأ
 .ةعماجلاب ةدوجلا ماظن ءانب يف امهاسم الاعف اوضع نوكيل هلمع هيلع بجي امو ةعماجلا
 ضوهنلا ىلع نيصيرحلا ةعماجلا يبوسنم عيمجل اهنع ىنغ ال قيرط ةطراخ لثمي وهف
 ينطولا ىوتسملا ىلع زيمتلا يف ةعماجلا ةيؤر قيقحتل اهتاجرخمو ةعماجلا ءادأب
 .يميلقإلاو

 نيب اهعضأ يتلاو ليلدلا اذه نم ىلوالا ةخسنلا جارخإ يف روصقلا بناوجب فارتعالابو
 خسنلا نوكت فوس ةءانبلا مكتاداقتناو مكتاظحالمل حتفنم بلقو لقعبو نالا مكيدي
  .ريوطتلل مكمهنو عيفرلا مكقوذل ىقرت نا ىلا برقأو الاح نسحأ هللا نذإب ةمداقلا

 ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع قيرفل كرتشم دهج ةرمث هب رخفأ يذلا لمعلا اذه ناك دقو
 دامتعالاو ةدوجلا يف تاريبخو ءاربخ لضافأ تاليمزو ءالمز هحيقنتو هتعجارمب ماق
 نلو ،مهمعدو مهحصن نع ًادبأ ينغتسن ال ةعماجلاب ىرخأ تايلكو تادامع نم يميداكألا
  .مهتكراشمب الا انلامعا ةدوج لمتكت

 نيزاوم يف هلعجي نأ ريدقلا يلعلا هللا وعدأو ريدقتلاو ركشلاب عيمجلل هجوتأ
 .هأرق نم لك كرابيو ًاعفان لمعلا اذه لعجي ناو مهلامعأ

 

 ةدوجلاو ريوطتلا ديمع

 ينارهزلا ملاس نب دمحم .د                                

 

 

 

 

 



 
 

 ىرقلا مأ ةعماجل يلخادلا ةدوجلا ماظن :لوألا لصفلا
 

 ديهمت

 ،هتانوكمو ،ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلل يلخادلا ماظنلا ءانب سسأ لوألا لصفلا لوانتي
 يف ةقالعلا يوذ ةطساوب هقيبطتو همادختسا ةيجهنمو ،هتمادتساو هتيرارمتساو
 تايلمعو ةطشنأ ضعبل ينمزلا لودجلاو ،ةمدختسملا ءادألا تارشؤمو ،ةعماجلا
 .ةيلخادلا ةعجارملا اريخأو ،جمارب ثادحتساو جماربلا ىلع تاليدعتلا تاءارجإو ،ةدوجلا
 هنإف مث نمو ،ةدوجلل يلخادلا ماظنلا هيلع ينب يذلا ماعلا راطإلا لصفلا اذه ُدَعُيو
   .رمتسملا هريوطتو هذيفنت وحن قالطنالل ةدعاق لثمي

 

 يلخادلا ةدوجلا ماظن ءانب سسأ .١-١

 رمتسم لكشب ةعماجلا ىعستو ،ىرقلا مأ ةعماجب الصأتم اماظن ةدوجلا ماظن ُدَعُي
 عيمج ىرقلا مأ ةعماج يف ةدوجلا ماظن لمشيو ،هريوطتو ماظنلا كلذ نيسحت ىلإ
 نامض ةيلوئسم دعتو ،تايوتسملا فلتخمو تالاجملا فلتخمب ةعماجلا ةطشنأ
 يميظنتلا لكيهلا نمضتيو ،ةعماجلا سلجم تايلوؤسم راطإ يف ةعماجلاب ةدوجلا
 ةدايرو ةعماجلا ليكو اهسأري ،لامعالا ةدايرو يميداكألا ريوطتلا ةلاكو ةعماجلل
 نمضو ،رمتسملا نيسحتلاو ريوطتلا تايلمع نع ةلوؤسملا ةلاكولا يهو لامعالا
 يهو ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع يهو ةعماجلاب ةدناسملا تادامعلا ىدحإ اهتلكيه
 دصر لالخ نم ةعماجلاب اهنامضو ةدوجلا تايلمع معدو قيسنتلا نع ةلوؤسملا
 ةينطولا ريياعملا نم لكلو ،يسسؤملا ىوتسملا ىلع ةينطولا ريياعملل لاثتمالا ىدم
 . ةيميلعتلا جماربلا ىوتسم ىلع ةيلودلاو

 ئدابمو سسأ ىلع ىرقلا مأ ةعماجل يلخادلا ةدوجلا ماظن ريوطت ةيلمع دمتعتو
 :يتأي ام اهزربأو ،هتمادتساو هتءافكو هتيلاعف ماظنلل ققحت

 ءانب يف ساسألا يه يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل ينطولا زكرملا ريياعم ُدَعُت :الوأ
 .ةعماجلاب ةدوجلا ماظن

 لكيهلل ًاقفو اهتايلوؤسم ءادأب تاهجلا عيمج مازتلا ماظنلا ققحي نأ بجي :ايناث
 ناك اًيأ اهمكحت يتلا حئاوللاو ةمظنألل اًقفوو .ةعبتملا ةمظنألاو ةعماجلل يميظنتلا
  .يميظنتلا اهاوتسم

 ةدراولا ةديجلا تاسرامملاب ةصاخلا ةطشنألا ليعفت ىلع ةدوجلا ماظن دمتعي :اثلاث
 ةددحم ءادأ تارشؤم لالخ نم اهتءافكو اهتيلعاف سايق عم ةينطولا ريياعملاب



 
 

 ىلع لمعلل ،ةقالعلا تاذ تاهجلل مدقت ريراقت يف اهجئاتن نيمضتو اهليلحتو ،اقباس
  .اهب ةدراولا ةينيسحتلا تايصوتلا ذيفنت

 ميوقتلل ينطولا زكرملل ميوقتلا ةيجهنم ىلع يتاذلا ميوقتلا تاودأ دمتعت :اعبار
 اقفو ةعماجلاب ةيرادإلاو ةيميداكألا تادحولا اهمدختستو ،يميداكألا دامتعالاو
 ميوقتو ةعباتم يف ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع اهمدختست امك ،ةيميظنتلا اهماهمل
 ةدوج ىوتسمل رمتسملا نيسحتلل ةديجلا تاسرامملاب ةعماجلا تادحو مازتلا ىدم
 ينفلا معدلا ميدقتب يلخادلا ميوقتلا ىلع ادامتعا ةدامعلا موقت نأ بجيو .ءادألا
 يلاتلابو ،لامعألا ةدايرو ريوطتلا ةعماجلا ةلاكول ةيرود ريراقت عفربو ،ةعماجلا تاهجل
 ةعماجلا سلجمو ةعماجلا ريدم يلاعم ىلإ يماظن لكشب اهتايولوأل اقفو دعصت
 ةطشنأ بناوج عيمج يف ةدوجلا ىوتسم نيسحتل ةبسانملا تارارقلا ذاختال
 .ةعماجلا

 

  ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلا ماظن تانوكم .٢-١

 فراعتملا سسألا بسح ةعماجلاب ةيلخادلا ةدوجلا ماظن تانوكم ميمصت مت
 :ةيتآلا ماسقألا نم ماظنلا نوكتيو ،ةدوجلا ةرادإ ةمظنأ يف اهيلع

  .ةعماجلاب يلخادلا ةدوجلا نامضل يميظنتلا ططخملا :ًالوأ

 ميلعتلا ميوقت ةئيهل ةدوجلا ريياعم تاسرامم قيبطتو عيزوتل تايلآ :ًايناث
 .ىرقلا مأ ةعماجب ةيرادإلاو ةيميداكألا تادحولا ىلع بيردتلاو

 .ةعماجلاب ةدوجلا نامضل يلخادلا ماظنلا يف ةمدختسملا جذامنلا :ًاثلاث

 .ةعماجلل ةيعجرملا طاقنلاو ءادألا تارشؤم :ًاعبار

 .اهريغو تاءاصحإو تانايبتسا نم يأرلا عالطتساو سايقلا تاودأ :ًاسماخ

 يلخادلا ةدوجلا نامضل يلخادلا ماظنلا تاءارجإل ينمزلا لودجلا :ًاسداس
   .ةعماجلاب

 



 
 

 

 

 ةكمب ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلا نامضل يلخادلا ماظنلا جذومن 1 لكش حضويو
 مت يتلا مظنلا ليلحت ةيجهنمل ًاقفو ماظنلا تانوكم نمضتي يذلاو ،ةمركملا
  .هلمع ةيفيكو ماظنلا تانوكم ديدحت يف اهيلع دامتعالا

 نوكت نأ فدهتست يتلا ميوقتلا ةيجهنم قيقحت نامض ىلإ ليلحتلا اذه فدهيو
  .ةدوجلاب مستت تاجرخملاو تايلمعلاو تالخدملا عيمج

  تالخدملا

 :يتآلا ىلع تالخدملا لمتشت
 .نييرادإلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةكراشمو ةعماجلاب ايلعلا تادايقلا معد -

 .ميلعتلا ةرازو ميماعتو حئاولو ةمظنأ -
 دامتعالل اهتايصوتو ،يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل ينطولا زكرملا تابلطتم -

 .دامتعالا ريياعمو يريوطتلا مييقتلاو يسسؤملا

 .اهل ةيتاذلا تاساردلاو ةيميداكألا جماربلا -

 موقت يتلا تادحولاو تارادإلاب لمعلا ةدوج ةمظنأو جماربلا ةعباتم تارايز ريراقت -
 .ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع اهب

 .اهل فرصلا دونبو ةعماجلا ةينازيم ريراقت -

 .ءادألا تارشؤم سايق ريراقت -

 ىرقلا مأ ةعماجب ةيلخادلا ةئيبلا رصانع
 ایلعلا ةرادإلا طمن – نولماعلا – ةكرتشملا میقلا – تاراھملا – مظنلا – يمیظنتلا لكیھلا – ةیجیتارتسالا

 

 تاجرخملا تايلمعلا تالخدملا

  ةعجارلا ةيذغتلاو ةيرودلا ةعجارملا

 ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلا نامضل ي1خادلا ماظنلا جذومن :1 لكش



 
 

 .Benchmarks ةيعجرملا طاقنلاو تامولعملاو تانايبلا مظن -

 تايلمعلا

 :يتأي ام تايلمعلا نمضتت
 ىلع ًادامتعا ةعماجلاب ةدوجلا ىوتسم نيسحتو نامضل ةيذيفنت ططخ ريوطت -

 ميوقتلل ينطولا زكرملل )Planning and Review Cycle( ةعجارملاو طيطختلا ةرود جذومن
 .ةعماجلل ةيجيتارتسالا ةطخلا عم اهلماكت ةاعارم عم ،يميداكألا دامتعالاو

 ةدوجلا نامضل ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنتل ةيونسلا ةيليغشتلا ططخلا عضو -
 .ةعماجلاب

 .ميوقتلاو ةعباتملل جذامنو تايلآ ميمصت -

 .ةعماجلاب ةيرادإلاو ةيميداكألا تادحولاب ءادألا ميوقتو ةعباتم -

 .اهقيثوتو ةدوجلا تايلمعل ةبسانملا تانايبلا دعاوق ريوطت -
 

  تاجرخملا

 :يتآلا نم ةدوجلا ماظن تاجرخم نوكتت
 .ةيرادإلاو ةيميداكألا اهتادحوو ىرقلا مأ ةعماجل ةيجيتارتسالا ةطخلا فادهأ قيقحت -

 ميوقتلل ينطولا زكرملا نم يسسؤملا دامتعالا ىلع لوصحلاو يسسؤملا زيزعتلا  -
 .يميداكألا دامتعالاو

 .ةيميلعتلا جماربلا ءادأ ةدوج ىوتسم نيسحت -

 ،اهيدل ةدمتعملا ةيلودلا دامتعالا تاهجو ةكلمملاب ةينطولا ةئيهلا ريياعم ءافيتسا -
 .ةعماجلا جماربل يلودلاو ينطولا دامتعالا ىلع لوصحلاو

 ةعجارلا ةيذغتلاو ةيرودلا ةعجارملا

 ةعباتملا لالخ نم ةعماجلل يلخادلا ةدوجلا نامض ماظنل ةيرودلا ةعجارملا
 .ءادألا نيسحتل ةمزاللا ةيحيحصتلا تاءارجإلا ةفاك ذاختاو ،ةيرودلا ريراقتلاو ميوقتلاو

 دعت ثيح ،ةدوجلا ةرئادل لماشو طسبم جذومن قيبطت لالخ نم كلذ ذيفنت متيو
 لحارملا ديدحت يف ةمدختسملا جذامنلا مهأ دحأ )Deming Cycle( ةدوجلا ةرئاد
 PDCA( مساب كلذك ةرئادلا هذه فرعتو .ةدوجلا ةمظنأ يف ةمدختسملا ةفلتخملا

cycle(، ةيزيلجنإلا تاملكلل اراصتخا لكشت يتلاو )Plan – Do – Check – Assess( ططخ وأ – 
 نامضل تايلمعلا يف رمتسملا نيسحتلا نامضل مدختست يهو ،نسح – ققحت – ذفن
 .42 لكش يف حضوم وه امك ،تاجرخملا ةدوج



 
 

 

 

 

 تارادإلاو تالاكولا ىلع نيعتي ،ةعماجلا يف لماشلا ةدوجلا ماظن قيبطت راطإ يف
 تاوطخ قابطنا ةيفيك ليصفت ةيميداكألاو ةيرادإلا تادحولاو ةدناسملا تادامعلاو
 ةماعلا طاقنلاب ًاداشرتسا ،ةينعملا ةهجلا يف ةيساسألا تايلمعلا ىلع ةدوجلا ةرئاد
  و ٣ لكش يف حضوملا يليصفتلا جذومنلا يف ةروكذملا

 

 

ططخ

ققحتذفن

نسح

 ةدوجلا ةرئاد ٢ لكش

 ةدوجلا ةرئاد تايلمع ليصفت ٣ لكش



 
 

 

 ةدوجلا ةرئاد تايلمع ذيفنت ةطخ ١ لودج

 تاظحالم تاءارجإلا تاوطخلا ةلحرملا

خ
ط

 ط

   فادهألا ديدحت
   ةيجيتارتسالا ططخلا عضو
   ةيذيفنتلا ططخلا عضو
 تارشؤم حيضوت ءاجرلا  ءادألا تارشؤم ديدحت

  ءادألا
 ةيرشبلاو ةيداملا دراوملا ديدحت
 ةبولطملا

  

   لمعلا قرف ليكشت
 نإ جذامنلا قافرإ ءاجرلا  جذامنلاو تاودألا ديدحت

 تدجو
   ينمزلا راطإلا ديدحت

 ذفن

 نإ حئاوللا قافرإ ءاجرلا  ةيذيفنتلا حئاوللا
 تدجو

   ذيفنتلا ةعباتم تايلآ
 تاليدعتلا( رطاخملاو تامزألا ةرادإ
 )ةئراطلا

  

ت
قح

ق  

   ءادألا تارشؤم سايق
   جئاتنلا ليلحت
   تانابتسالا قيبطت
   ريراقتلا دادعإ

ح
س

ن  

   فعضلاو ةوقلا طاقن ديدحت
   نيسحتلا تايولوأ ديدحت
 تايولوأل ةيذيفنتلا ططخلا عضو
 نيسحتلا

  

 هتمادتساو ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلل يلخادلا ماظنلا ةيرارمتسا

 رثأتي الأ بجيو ،ضعبلا اهضعب عم ةلصتملا تاقلحلاك حرتقملا ماظنلا نوكي نأ بجي
 ىلع ةردقلاو ةمادتسالاو ةيرارمتسالاب فصتي نأ بجي امك ،هيف نيلوؤسملا رييغتب
 ققحتيو .هحاجن بناوج مهأ نم ماظنلا ةمادتساو ةيرارمتسا ُدَعُتو .يتاذلا ليغشتلا
  :هلخادب ةرفاوتملا ةيتآلا ةيتاذلا صئاصخلا رفاوت لالخ نم كلذ

  .ةيميظنتلا ةمادتسالا :ًالوأ

 جيسنلا نمض ةدوجلا ةطشنأ جمدب موقي ماظنلا نأ نم ققحتلا يهو
 ماهملاب ساسم نود ةعماجلل ةيرادإلاو ةيميداكألا تادحولل يميظنتلا
 يف اهيلع فراعتملا حئاوللاو ةمظنألل ًاقفو ةيماظنلاو ةيمسرلا ةيميظنتلا
  .ةعماجلا

 



 
 

  .ةيلاملا ةمادتسالا :ًايناث

 يتلا ةيلاملا دعاوقلاب مازتلالا عم ،ةعماجلا ةينازيم لالخ نم اهتيبلت متيو
  .اهل ًاعبت عاضوألا قيفوتو ةيمازلإ حئاولو ةمظنأ اهمكحت

  .ةيرادإلا ةمادتسالا :اًثلاث

 ةرادإلا مازتلاك ،ةيمسرلا تافيلكتلا رودص لالخ نم حرتقملا ماظنلا معد
 نم ةعماجلل ةيرادإلاو ةيميداكألا تادحولا كلذ نكمُي ،هتعباتمب ايلعلا
  .يلاملاو يميظنتلا ةمادتسالا يحانج قيقحت

 

 ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلل يلخادلا ماظنلا مادختسا ةيجهنم .٣-١

 نيسحتلا قيقحت نم ةعماجلاب ةفلتخملا تاهجلا يلخادلا ةدوجلا ماظن نّكمي
 وأ يسسؤملا ىوتسملا ىلع كلذ ناك ًءاوس ،ءادألا ةدوج ىوتسم عفرو ،رمتسملا
 ةيجهنم حضوي يذلاو ،42 لكش اهروصي يتلا تاوطخلا عابتا بجيف ،يجماربلا
 تانوكم ةيلماكت حضوت يهو ،ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلل يلخادلا ماظنلا مادختسا
 ةفلتخملا تاهجلا ءادأل رمتسملا نيسحتلا قيقحتل قيبطتلل هتيلباقو ماظنلا
 ينطولا زكرملا تاسراممو ريياعمل ًاقفو ةدوجلا ىوتسم عفري امم ،ةعماجلاب
 :يتأي امك يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل

 تاسرامم عيزوت ةادأ لالخ نم اهب ةقلعتملا ةدوجلا تاسرامم ىلع ةهجلا فرعتت )١
 .ةيلوؤسملا ةهج بسح ماظنلا

 ةدوجلاب ةقلعتملا ةيميظنتلا تادحولا نمضتيل ةهجلل يميظنتلا لكيهلا ليدعت )٢
 صاخلا ءزجلا نم ةدافتسالا لالخ نم كلذو ،اهل يميظنتلا ىوتسملل ًاقفو
 كلذ بلطتي دقو .ليلدلا يف يلخادلا ةدوجلا نامض ماظنل يميظنتلا لكيهلاب
 لكيهلا يف ةبولطملا تاليدعتلا دامتعال ةيحالصلا تاذ تاهجلا ىلإ عفرلا
  .يميظنتلا

 ةدراولا اهماهمل ًاقفو ةيميظنتلا اهتادحو ىلع ةهجلل ةدوجلا تاسرامم عيزوت )٣
 تاسرامملا قفاوتت نأ بجيو .اهل دمتعملا يمسرلا يميظنتلا لكيهلا يف
 متي ثيحب لكيهلا يف ةدراولا اهماهم عم ةيعرف ةيميظنت ةدحو لكب ةقلعتملا
 .لاعف لكشب ةيميظنتلا ةدحولا ماهم يف تاسرامملا جسن

 ةدوجلا تاسرامم جمدتل ةيليغشتلا اهططخو ةيجيتارتسالا ةهجلا ةطخ ليدعت )٤
 ططخلا نإف طيطختلا ةنورم أدبمل ًاقفو هنإ ثيح ،اهتطخ يف اهب ةقلعتملا
 هذه نمض ةيذيفنت ةطشنأو تاءارجإك تاسرامملا باعيتسا اهنكمي ةيليغشتلا
  .ططخلا



 
 

 ةدوجلا تاسرامم ءافيتسال بولطملا ينفلا معدلاو بيردتلا ىلع لوصحلا )٥
 تالاجم يف ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع دوهج نم ةدافتسالا ةهجلل نكميو  .ةهجلل
 عم نواعتلا وأ ةيتاذلا اهتاردقب ةناعتسالا اهنكمي امك .ينفلا معدلاو بيردتلا

  .اهجراخ نم وأ ىرقلا مأ ةعماج لخادب ىرخأ تاهج

 جذامن مادختساب ةهجلل ةدوجلا تاسرامم ءافيتسا سايقل يتاذلا ميوقتلا دادعإ )٦
 يف رفاوتت يتلا ةيعجرملا تانراقملاو ءادألا تارشؤم قيبطتو ،سايقلا تاودأو
 ةلاكو ليلد يف يليصفت لكشب ًاضيأ رفاوتت يتلاو ،ةدوجلل يلخادلا ماظنلا
 اهتقباس ىلع ةوطخلا كلت دمتعتو  .ةدوجلاو ريوطتلا ةدامعب ميوقتلاو سايقلا

 اذه يف ينفلا معدلا ىلع لوصحلاو ،يتاذلا ميوقتلا قيرف بيردت نم دبال ثيح
  .لاجملا

 ةطساوب ةهجلل ةدوجلا تاسرامم ءافيتسا ىوتسمل ةيلخادلا ةعجارملا ءارجإ )٧
 قيقدتلا وأ ةعجارملا نم عونك ،ةهجلا بلطل ًاقفو ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع
 زكرملا ريياعمل ًاقفو ةيلخادلا ةعجارملل ريرقت ىلع ةهجلا لصحتتو ،يلخادلا
     .يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل ينطولا

 عم ،ةيلخادلا ةعجارملاو ةيتاذلا ةساردلا ريراقت ءوض يف نيسحتلا ةطخ ذيفنت )٨
 يأ وأ ،ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع لالخ نم تاهجلا هجاتحت يذلا ينفلا معدلا ريفوت
 .اهجراخ وأ ةعماجلا لخاد نم ةهج

 لالخ نم ةعماجلا ريدم يلاعم ىلإ ةعباتم ريرقت ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع عفرت )٩
 ةهجلا ءافيتسا ىوتسم ددحي ،لامعألا ةدايرو ريوطتلل ةعماجلا ليكو ةداعس
 ةهجلل دادعتسالا ىوتسمب ةيصوت ريرقتلا نمضتي نأ بجيو .دامتعالا تابلطتمل
 يأ وأ ،يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل ينطولا زكرملل ًءاوس ،دامتعالا يف ةكراشملل
 .اهب فرتعملا يلودلا دامتعالا تاهج نم

 صوصخب ًابسانم هاري يذلا رارقلا ةعماجلا سلجم وأ ةعماجلا ريدم يلاعم ردصي )١٠
 ،سلجملا اهددحي يتلا تايولوألل ًاقفو يجماربلا وأ يسسؤملا دامتعالل مدقتلا
 يعماجلا ريوطتلا ديمعو ،لامعألا ةدايرو ريوطتلل ةعماجلا ليكو ةكراشمب كلذو
  .ةيعونلا ةدوجلاو



 
 

 

 

 ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلل يلخادلا ماظنلا مادختسا ةيجهنم :4 لكش

  ءادألا تارشؤم .٤-١

 مت دق ًايعرف ًارايعم وأ ًاسيئر ًارايعم نأ تبثت ةلدأك ةسيئرلا ءادألا تارشؤم مدختست
 ميظنت متيو ،تايوتسم ةدع ىلع تارشؤملا مظعم مادختسا نكميو ،هقيقحت
 نأ ًاملع ،رشؤملا هرفوي يذلا ليلدلا ةعيبط عم ةقستملا ريياعملل ًاقفو تارشؤملا
 تارشؤمل ةيئاصحإلا تانايبلا ضعبو ،رايعم نم رثكأل ٍليلدك حلصت تارشؤملا ضعب
 ينطولا زكرملا هبلطي يذلا ةزجوملا تامولعملا فلم يف ةنمضم ةسيئرلا ءادألا

 ةعماجلا لیكو لالخ نم ةعماجلا سلجم ىلإ ةعباتم ریرقت ةیعونلا ةدوجلاو يعماجلا ریوطتلا ةدامع عفرت
 دامتعالا تابلطتمل ةھجلا ءافیتسا ىوتسم ددحی لامعألا ةدایرو ریوطتلل

اھل ينفلا معدلا ریفوت عم ةھجلا ةطساوب نیسحتلا ططخ ذیفنت

ةیعونلا ةدوجلاو يعماجلا ریوطتلا ةدامع ةطساوب ةھجلل ةدوجلا تاسرامم ءافیتسا ىوتسمل ةیلخادلا ةعجارملا

ةھجلل ةدوجلا تاسرامم ءافیتسا ىوتسمل يتاذلا میوقتلا دادعإ
ةیعجرملا تانراقملاو ءادألا تارشؤم قیبطتسایقلا تاودأو جذامن مادختسا

ةھجلل ةدوجلا تاسرامم ءافیتسال بولطملا ينفلا معدلاو بیردتلا ىلع لوصحلا

ةدوجلا تاسرامم جمدتل ةھجلا ططخ لیدعت

ةیمیظنتلا اھماھملً اقفو ةیمیظنتلا اھتادحو ىلع ةھجلل ةدوجلا تاسرامم عیزوت

ةدوجلاب ةقلعتملا ةیمیظنتلا تادحولا نمضتیل ةھجلل يمیظنتلا لكیھلا رییغت

اھب ةقلعتملا ةدوجلا تاسرامم ىلع ةھجلا فرعتت



 
 

 جماربلا نمو ،يونس ٍلكشب ةيميلعتلا تاسسؤملا نم يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل
 .يونس فصن ٍلكشب ةيميداكألا

 يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل ينطولا زكرملا هدعأ يذلا لودجلا مادختساب ىصويو
 عضاوملا يف ةيتاذلا ةساردلا ريرقت نتم يف هنيمضت مت دقو ،سيئر ءادأ رشؤم لكل
 لودج نأ امك ،رايعملا قيقحت ىلع ليلدك ءادألا تارشؤم حيضوت اهيف بلطتي يتلا
 لودج( ليلحتلاو ةيعجرملا تانراقملل ًايلمع ًاراطإ رفوي ةسيئرلا ءادألا تارشؤم
 ةيتاذلا ةساردلا جذومنو ،)هاندأ قفرم زكرملا نم ةدمتعملا ةسيئرلا ءادألا تارشؤم
 كلذك ىصوي  .جذومنلا يف عضاوم ةدع يف ءادألا تارشؤمل ةفلتخم لوادج نمضتي
 .قثوم يملع ليلدك ةيتاذلا ةساردلا ريرقت ربع ةيفاضإ جذامنو ءادأ تارشؤم مادختساب

 تاسسؤملا مادختسا يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل ينطولا زكرملا بلطتيو
 ةغلابلاو اهددحي يتلا ةسيئرلا ءادألا تارشؤم نم ٪٧٠ ةيميداكألا جماربلاو ةيميلعتلا

 ءادألا تارشؤم نم ًارشؤم ٢٢ نع لقي ال ام لامكتسا تاسسؤملل يغبنيو ،ًارشؤم ٣٣
  .ًارشؤم ١٧ نع لقي ال ام لامكتسا ةيميداكألا جماربلا ىلعو ،ةيلاتلا ةسيئرلا

 ةعماجلاب ةصاخلا ةيعرفلاو ةسيئرلا تارشؤملا ةمئاق ىرقلا مأ ةعماج تثدح دقو
 ةدمتعملا ةمئاقلا تنمضت ثيح ،ـه ١٤٣٨ – ١٤٣٧ يعماجلا ماعلا ةيادب يف اهتدمتعاو

 جماربلاو تايلكلاو تارادإلا عيمج ىلع بجيو ،ايعرف ارشؤم ٥٤و ،اسيئر ارشؤم ٢٨
 ةدراولا تارشؤملا نم اهصخي ام قفو تارشؤملا كلت سايقب مازتلالا ةيميلعتلا
 .ةدمتعملا ةمئاقلاب

 ءانبب ةدامعلاب ميوقتلاو سايقلا ةلاكو لالخ نم ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع تماق دقو
 ءاوس ،ةعماجلا اهتدمتعا يتلا تارشؤملا سايق اهبلطتب يتلا تانابتسالا عيمج
 ناونعب ةعماجلا عقوم ىلع اينورتكلإ اهتحاتإ تمتو ةيعرفلا وأ ةسيئرلا تارشؤملا
 ةيفيك ىلع عالطالا نكميو ،ةينورتكيلإلا تامدخلا يف ميوقتلاو سايقلا تانابتسا
 ةصاخلا جئاتنلا جارختساو اهقيبطت ةيفيكو ةينورتكيلإلا تانابتسالا ماظن مادختسا
 ةدامعلا جذامن يف ميوقتلاو سايقلا تانابتسا ماظنل مدختسملا ليلد لالخ نم اهب
 .ةدامعلا عقوم ىلع ةروشنملا

 ةرفاوتم تايئاصحإ بلطتت يتلا ىرخألا تانابتسالا تانايبل رداصم كانه نأ نع الضف
 سيئر نم ةيادب نيلوؤسملل ةحونمملا تايحالصلا ىوتسم قفو لكاروالا ماظن يف
 .ةعماجلا ريدم – ةعماجلا ءالكو – ديمع – مسق



 
 

 ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم

 هيلإ راشملا ةعماجلا سلجم نم ةدمتعملا ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم لودج يلي اميف
 :هيلاع

 
 ىرقلا مأ ةعماجل ةيسيئرلا تارشؤملا ٢ لودج

 دوك رايعملا
 سايقلا ىوتسم رشؤملا رشؤملا

 ةلاسرلا :١ رايعم
 فادهألاو

S1.1 

 ةرابعل ةحلصملا باحصأ يعو ريدقت .١
 نع طسوتملا ريدقتلا( فادهألاو ةلاسرلا
 ةطساوب ةنسح ةقيرطب ةلاسرلا ةفرعم
 سويرولاكبلا بالطو سيردتلا ءاضعأ
 ىلع يلاوتلا ىلع ايلعلا تاساردلا بالطو
 حسم يف طاقنلا يسامخ سايقم
 .)يونس

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 تاطلسلا :٢ رايعملا
 ةرادإلاو

S2.1 

 بيتكل ةحلصملا باحصأ ميوقت.٢
 قفدتلا مسر نم هلمشي امب ةسايسلا
 ريدقتلا( ةفيظولا تايلوؤسمو ،يرادالا
 ةسايسلا بيتك ةيافك نع طسوتملا
 حسم يف طاقنلا يسامخ سايقم ىلع
 بالطو سيردتلا ةئيه ءاضعأل يونس
 .)يئاهنلا ماعلا

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 نامض ةرادإ :٣ رايعم
 ةدوجلا

 
S3.1 

 ةدوج ةربخل يلكلا بالطلا ميوقت.٣
 ةدوج نع طسوتملا ريدقتلا( ملعتلا
 نم طاقنلا يسامخ سايقم ىلع ةيلكلا

 .)ريخألا ماعلا بالطل يونس حسم لالخ

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 
S3.2 

 اهميوقت مت يتلا تاررقملا ةبسن.٤
 .ماعلا لالخ بالطلا ةطساوب

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 ملعتلا :٤ رايعملا
 ميلعتلاو

 
 

S4.1 

 ءاضعأ ددع ىلإ بالطلا ددع ةبسن.٧
 لداعملا ساسأ ىلع( سيردتلا ةئيه
 .)لماكلا ماودلل

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا
 ةلصفنم تانايبلاو
 تابلاطلاو بالطلل
 لكلل مث

 
 

S4.2 

 تاررقملا ةدوجل ماعلا بالطلا ريدقت .٨
 تاررقملا ةدوج نع طسوتملا ريدقتلا(
 .)طاقنلا يسامخ سايقم ىلع

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا



 
 

 دوك رايعملا
 سايقلا ىوتسم رشؤملا رشؤملا

 ةلصفنم تانايبلاو
 تابلاطلاو بالطلل
 لكلل مث

 
 

S4.3 

 نيلصاحلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةبسن.٩
 .اهيلع قداصم هاروتكد تالهؤم ىلع

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا
 ةلصفنم تانايبلاو
 تابلاطلاو بالطلل
 لكلل مث

 

 

 

S4.4 

 :ةساردلاب ءاقبلا لدعم

 نيقحتلملا بالطلل ةيوئملا ةبسنلا.١٠
 ماعلا ا حاجنب اولمكأ نيذلا جمانربلاب
 .لوألا

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا
 ةلصفنم تانايبلاو
 تابلاطلاو بالطلل
 لكلل مث

 

 

S4.5 

 ةلحرم بالطل جرختلا لدعم
 :سويرولاكبلا

 ةجردلا جماربب نيقحتلملا بالطلا ةبسن .١١
 نيذلا )سويرولاكبلا(يلوألا ةيعماجلا
 نم ىندألا دحلا يف جماربلا كلت اولمكأ
 .تقولا

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا
 ةلصفنم تانايبلاو
 تابلاطلاو بالطلل
 لكلل مث

 ةرادإ :٥ رايعملا
 بالطلا نوؤش
 ةدناسملا تامدخلاو
 

S5.1 ةسسؤملا .يرادالا رداكلا يلا بالطلا ةبسن.١٤ 

 
S5.2 

 اميف( ةيليغشتلا ةيلاملا دراوملا ةبسن.١٥
 )بالطلا تآفاكمو تازيهجتلا غلابم ادع
 .ةيبالطلا تامدخلا ميدقتل ةصصخملا

 
 ةسسؤملا

S5.3 

 يميداكألا داشرإلل بالطلا ميوقت.١٦
 ةمئالم تاريدقت طسوتم( ينهملاو
 ىلع ينهملاو يميداكألا داشرالا
 حسم لالخ نم طاقنلا يسامخ سايقم
 .)ريخألا ماعلا بالطل يونس

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا
 

 رداصم :٦ رايعم
 ملعتلا
 

S6.1 

 ةبتكملل ةحلصملا باحصأ ميوقت .١٧
 ريدقتلا طسوتم( .يمالعالا زكرملاو
 يمالعالا زكرملاو ةبتكملا ةيافكل ماعلا
 :نمضتيو
 .ةبتكملاب نيلماعلا ةدعاسم .أ

 .ةثدحملاو ةيلاحلا ةبتكملا تايوتحم .ب

 جمانربلا
 ةسسؤملا

 ةلصفنم تانايبلاو
 تابلاطلاو بالطلل
 لكلل مث



 
 

 دوك رايعملا
 سايقلا ىوتسم رشؤملا رشؤملا

 .ةعابطلاو خسنلا تاليهست-ج
 .تادعملا ليغشت ةيرارمتسا .د
 .ةساردلا خانم رفوت.ـه
 . ةساردلا عقاوم رفوت.و
 .ةبتكملا ةمدخل ةدوج تارشؤم يأ.ز
 نم طاقنلا يسامخ سايقم ىلع كلذو
 .)يونس حسم لالخ

S6.2 
 تالجملاو تاعوبطملا تاكارتشا ددع.١٨
 يلا ةبسنك ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع
 .ةمدقملا جماربلا ددع

 ةسسؤملا
 ةيلكلا

S6.3 

 ةبتكملل ةحلصملا باحصأ ميوقت .١٩
 ةبتكملا ةيافكل ماعلا ريدقتلا( .ةيمقرلا
 :انمضتم ةيمقرلا
 .مادختسالا لهس عقوم.أ

 .ةيمقرلا دعاوقلا ةحاتا.ب
 .اهل نيمدختسملا لوصو ةيناكما.ج
 ةيمقرلا ةبتكملا ةراهم ىلع بيردت.د
 ةبتكملا ةمدخل ةدوج تارشؤم يأ .ـه
 .ةيمقرلا
 نم طاقنلا يسامخ سايقم ىلع كلذو
 .)يونس حسم لالخ

 ةسسؤملا
 ةيلكلا
 جمانربلا
 ةلصفنم تانايبلا
 تابلاطلاو بالطلل
 لكلل مث

 قفارملا :٧ رايعم
 تازيهجتلاو
 

 

 

S7.1 

 ةينازيم ىلع يونسلا قافنالا .٢٠
 :نمضتتو تامولعملا ايجولونكت

 ةينازيم يلامجإل ةيوئملا ةبسنلا .أ
 وأ ةسسؤملل تامولعملا ايجولونكت
 .جمانربلا وأ ةيلكلا

 ايجولونكت ةينازيمل ةيوئملا ةبسنلا .ب
 روظنملل ةبسنلاب جمانرب لكل تامولعملا
 روظنملل ةبسنلاب بلاطلل وأ يسسؤملا
 .يجماربلا
 ايجولونكت ةينازيمل ةيوئملا ةبسنلا .ج
 .تايجمربلا صيخارتل تامولعملا
 نيمأت ةينازيمل ةيوئملا ةبسنلا .د
 .تامولعملا ايجولونكت
 ةنايصل ةينازيمل ةيوئملا ةبسنلا .ـه
 .تامولعملا ايجولونكت

 ةسسؤملا
 ةيلكلا
 جمانربلا



 
 

 دوك رايعملا
 سايقلا ىوتسم رشؤملا رشؤملا

 
 

S7.2 

 تامدخل ةحلصملا باحصأ ميوقت.٢١
 ريدقتلا طسوتم( .تامولعملا ايجولونكت
 :يلي ام ةيافكل

 .تامولعملا ايجولونكت ةحاتإ .أ
 .نيمأتلا.ب
 .ةنايصلا.ج
 .لوصولا ةيناكما.د
 .معدلا مظن .ـه
 .اهثيدحتو تايجمربلا .و
 .تامولعملا ايجولونكت تادعم رمع.ز
 .قيبطتلل ةلباقلا ةمدخلل تارشؤملا .ح
 نم طاقنلا يسامخ سايقم ىلع كلذو
 .)يونس حسم لالخ

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا
 ةلصفنم تانايبلاو
 تابلاطلاو بالطلل
 لكلل مث

 
 

S7.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يلي امل ةحلصملا باحصأ ميوقت.٢٢

 .ةيملاعلا ةيتوبكنعلا ةكبشلا عقاوم .أ
 .ينورتكلإلا ميلعتلا تامدخ .ب
 .تايجمربلاو تادعملا.ج
 .تامدخلا يلا لوصولا.د
 .سيردتلاو ملعتلا .ـه
 .سيردتلاو مييقتلا .و
 ىلع دمتعت يتلا تانايبلا ماظن ةرادا .ز
 ىلع( ةينورتكلإلا رداصملا وأ عقوملا

 يذلا يسسؤملا عقوملا لاثملا ليبس
 تاكبشلاو رداصملا ةكراشم رفوي
 ةنمضتم ةلصلا تاذ تامولعملاو
 سيردتلاو ملعتلاو ينورتكلإلا ميلعتلا
 ةئيه وضعو بالطلا نيب يلعافتلا
 يسامخ سايقم ىلع كلذو سيردتلا
 .)يونس حسم لالخ نم طاقنلا

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 طيطختلا :٨ رايعم
 ةيلاملا ةرادالاو
 

S8.1 

 

 بلاطلل يليغشتلا قافنإلا يلامجأ .٢٣
 تآفاكمو تازيهجتلا غلابم ادع اميف(
 )بالطلا

 ةسسؤملا
 

 تاءارجإ :٩ رايعم
 فيظوتلا

 

 

S9.1 

 نيذلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةبسن .٢٤
 قباسلا ماعلا لالخ ةعماجلا اوكرت
 .دعاقتلا ريغ يرخأ بابسأل

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

S9.2 

 سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةبسن.٢٥
 ينهملا ريوطتلا ةطشنأ يف نيكراشملا

 .ةيضاملا ةنسلا لالخ
 

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا



 
 

 دوك رايعملا
 سايقلا ىوتسم رشؤملا رشؤملا

 ثحبلا :١٠ رايعم
 يملعلا

 
S10.1 

 يف ةمكحملا تاعوبطملا ددع .٢٦
 سيردت ةئيه وضع لكل يضاملا ماعلا
 هلداعي ام وأ لماك ماودب لمعي
 ةغيص ىلع ةدمتعملا تاعوبطملا(
 ضورع ريغ نم ىلعألا سلجملا ةحئال
 .)تارمتؤملا

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 
S10.3 

 سيردتلا ةئيه ءاضعأ ددع ةبسن .٢٨
 اورشنو لماك ماودب نولمعي نيذلا
 ماعلا لالخ لقألا ىلع اًدحاو اًعوبطم
 .يضاملا

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 
S10.4 

 ةضورعملا ريراقتلا وأ ثوحبلا ددع .٢٩
 ماعلا لالخ ةيميداكأ تارمتؤم يف
 نيذلا سيردتلا ةئيه ءاضعأل يضاملا
 .هلداعي ام وأ لماك ماودب نولمعي

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 
S10.5 

 رداصملا نم يملعلا ثحبلا لخد .٣٠
 ىلإ ةبسنك يضاملا ماعلا يف ةيجراخلا
 نولمعي نيذلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ددع
 .لماك ماودب

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

S10.6 ةيليغشتلا ةينازيملا يلامجإ ةبسن .٣١ 
 .يملعلا ثحبلل ةصصخملا ةيونسلا

 ةسسؤملا

 ةقالع :١١ رايعم
 ةيميلعتلا ةسسؤملا
   عمتجملاب

 

S11.1 

 نيذلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةبسن.٣٢
 هلداعي ام وأ لماك ماودب نولمعي
 يف نولغتشي نيذلا نيرخآلا ءاضعألاو
 .عمتجملا ةمدخ ةطشنأ

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 
S11.2 

 يعمتجملا فيقثتلا جمارب ددع .٣٣
 ماسقألا ددع نم ةبسنك ةمدقملا
 .ةيميداكألا

 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 

 ةيعرفلا ءادألا تارشؤم

 :ةعماجلا سلجم نم ةدمتعملا ةيعرفلا ءادألا تارشؤم لودج يلي اميف

 ىرقلا مأ ةعماجل ةدمتعملا ةيعرفلا تارشؤملا ٣ لودج

 عمج ىوتسم رشؤملا رايعملا
 تاظحالم تانايبلا

 ةلاسرلا-١
  فادهألاو

 ةحلصملا باحصأ مييقت طسوتم-١
 يف الاعف ايداشرإ اليلد ةلاسرلا ميدقتل

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 نمض دجوي
 تانوكم
 ةنابتسا



 
 

 عمج ىوتسم رشؤملا رايعملا
 تاظحالم تانايبلا

 يريدقت سايقم ىلع( رارقلا عنص ةيلمع
 )٥ نم

 تاطلسلا-٢
 ةرادإلاو

 ةدوجل ةحلصملا باحصأ مييقت-٢
 سلجم ةيلعافو ةيافك نع( .ةرادإلا
 تايلمع – ةدايقلا – ماهملا( ةعماجلا
 ةبلطلا ماسقأ يب ةقالعلا – طيطختلا
 ةطبترملا تاكرشلا – تابلاطلاو
 ىلع طسوتملا ريدقتلا )ةعماجلاب
 عالطتسا يف طاقنلا يسامخ سايقم
 سيردتلا ةئيه ءاضعأ ءارآل يونس
 .بالطلاو نيفظوملاو

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 

 ةدوجل ةحلصملا باحصأ ميوقت -٣
 ىلع( .ةعماجلل يميظنتلا خانملا
 عالطتسا يف طاقنلا يسامخ سايقم
 سيردتلا ةئيه ءاضعأ ءارآل يونس
 بالطلاو نيفظوملاو

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 

 ةحلصملا باحصأ يعو ىدم ميوقت -٤
 سايقم ىلع( .ةيقالخألا تايكولسلاب
 يونس عالطتسا يف طاقنلا يسامخ
 نيفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ءارآل
 )بالطلاو

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 

 نامض ةرادإ-٣
  ةدوجلا

 ةفلتخملا تادحولا ليثمت ىدم -٥
 ةدناسم تادامعو تايلك نم ةعماجلل
 ةدوجلاو ريوطتلاب ةنجللا يف

 ةسسؤملا

 ةنجل ليكشت
 ىلع ةدوجلا
 سلجم رارغ
 ريوطتلا ةلاكو
 يميداكألا
 ةمدخو
 عمتجملا
 قباسلا

 ةعماجلاب سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةبسن-٦
 ةسيئرلا ةدوجلا ناجل يف نيكراشملا
 ةيعرفلاو

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 ةرامتسا دجوت
 تانايب عمج

 ةدمتعملا جماربلا ددع ومن ىدم-٧
  ةسسؤملا   ةعماجلاب

 تدقع يتلا جماربلا ددع ومن ىدم-٨
 وأ ةيلحم دامتعا تائيه عم تلصاوتو
 ةيلود

 ةيلكلا
  ةسسؤملا

 نايبل ةيدقفت تارايز دوجو ىدم -٩
  ةسسؤملا نم تايلكلاب ةدوجلا ةطشنأ مدقت



 
 

 عمج ىوتسم رشؤملا رايعملا
 تاظحالم تانايبلا

 ةدوجلا نع نييساسألا نيلوؤسملا لالخ
  ةعماجلاب ريوطتلاو
 ةعجارم اهل تيرجأ يتلا جماربلا ددع-١٠
 ةسسؤملا لخاد ناجل نم ةيلخاد

 ةيلكلا
  ةسسؤملا

 ملعتلا-٤
 ميلعتلاو

 مييقتلا ةلادع يف بالطلا يأر-١١
 سايقم ىلع( تاررقملاب هتبسانمو
 )٥ نم يريدقت

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 دوجوم نوكم
 ةنابتساب

 ةئيه ءاضعأ دجاوت يف بالطلا يأر-١٢
 ىلع( ةيبتكملا تاعاسلاب سيردتلا
 )٥ نم يريدقت سايقم

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 دوجوم نوكم
 ةنابتساب

 تاءارجإ نع بالطلا اضر ىدم-١٣
 ىلع( يساردلا ءبعلا قيسنتو ليجستلا
 )٥ نم يريدقت سايقم

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 دوجوم نوكم
 ةنابتساب

 ةئيه ءاضعأ ةعباتم يف بالطلا يأر -١٤
 يدرف لكشب مهل سيردتلا
 نم يريدقت سايقم ىلع( مهتنواعمو
٥( 

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 دوجوم نوكم
 ةنابتساب

 مهتفرعم يف بالطلا يأر طسوتم -١٥
 دنع ةفدهتسملا ملعتلا جتاونو فادهأل
 سايقم ىلع( ررقملا سيردت ةيادب
 )٥ نم يريدقت

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 دوجوم نوكم
 ةنابتساب

 مهتفرعمل بالطلا يأر طسوتم -١٦
 لك سيردت ةيادب يف مييقتلا تاكحمل
 )٥ نم يريدقت سايقم ىلع( ررقم

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 دوجوم نوكم
 ةنابتساب

 ءاضعأ مازتلال بالطلا مييقت ىدم -١٧
 ررقملا تايوتحمب سيردتلا ةئيه
 نم يريدقت سايقم ىلع( اهل ططخملا
٥( 

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 دوجوم نوكم
 ةنابتساب

 يميداكألا جمانربلا مييقت طسوتم-١٨
 سايقم( سيردتلا ةئيه ءاضعا لالخ نم
 )يسامخ

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 ةنابتسا دجوت

 يميداكألا جمانربلا مييقت طسوتم-١٩
 سايقم( ةيئاهنلا ةنسلا بالط لالخ نم
 )يسامخ

 جمانرب
 ةيلك
 ةعماج

 ةنابتسا دجوت

 نوئش ةرادإ-٥
 بالطلا

 نم ءاهتنالا هقرغتسي يذلا تقولا -٢٠
 جئاتنب بلاطلا غالبإو ،بالطلا مييقت
 مييقتلا

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 



 
 

 عمج ىوتسم رشؤملا رايعملا
 تاظحالم تانايبلا

 تامدخلاو
 ةدناسملا

 ةدوجل بالطلا مييقت طسوتم -٢١
 سايقم( ةيبالطلا ةطشنالاو تامدخلا

 )يسامخ

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 ةنابتسا دجوت

 رداصم-٦
 ملعتلا

 تقو ةمءالم يف بالطلا يأر -٢٢
 )٥ نم يريدقت سايقم ىلع( ةبتكملا

 جمانربلا
 ةيلكلا
 دوجوم نوكم ةسسؤملا

 ةثادح يف بالطلا يأر طسوتم -٢٣ ةنابتساب
 سايقم ىلع( مهل مدقي امو ،عجارملا
 )٥ نم يريدقت

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 يلامجإو تالجملاو بتكلا دادعأ -٢٤
 غرفتم بلاط لكل تاروشنملا ددع
 يسسؤم( )بالطلل بتكلا ةبسن(
 )طقف

  ةسسؤملا

 قفارملا-٧
 تازيهجتلاو

 نع سيردتلا ةئيه ءاضعأ اضر ةبسن -٢٥
   )يسامخ سايقم( تازيهجتلا قفارملا

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 ةنابتسا دجوت

 قفارملا نع ايلعلا ةرادإلا اضر ىدم -٢٦
 ةنابتسا دجوت ةسسؤملا )يسامخ سايقم( تازيهجتلاو

 قفارملا نع بالطلا اضر ةبسن -٢٧
 )يسامخ سايقم( تازيهجتلا

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 ةنابتسا دجوت

 ىلع نيبوسنملل ةقفاوملا ةبسن -٢٨
 ةينيدلا رئاعشلا ةسراممل نكاما دوجو
 )يسامخ سايقم( ضرغلل اهتمءالمو

 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 يف نوكم
 تانابتسالا
  ةقباسلا ةثالثلا

 طيطختلا-٨
 ةرادإلاو يلاملا
 ةيلاملا

 ةيلاملا ةعجارملا ريراقت تاظحالم -٢٩
  ةسسؤملا ةيجراخلا

 يف ةينعملا تاهجلا ةكراشم ىدم -٣٠
 ةعماجلل يلاملا طيطختلا

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 

 يلامجإب ةنراقم بتاورلا مجح -٣١
  ةسسؤملا ةينازيملا

 تاءارجإ-٩
 فيظوتلا

 سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةيفلخ عونت -٣٢
 اهنم لوصحلا مت يتلا دلبلا ثيح نم
 ةينثإلا ثيح نمو ةداهش ىلعأ ىلع
 )قرعلا وأ ،سنجلا(

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 

 ةعونتمو ةحضاو تايلآ دوجو ىدم -٣٣
  ةسسؤملا دقاعتلاو نييعتلل



 
 

 عمج ىوتسم رشؤملا رايعملا
 تاظحالم تانايبلا

 زجعلا رصحل تايلآ دوجو ىدم -٣٤
 سيردتلا تاعاسو ةطشنألل اقبط
 ةفلتخملا ةيميلعتلا جماربلاب ةبولطملا

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 

 ةيعامتجا جمارب دوجو ىدم -٣٥
 سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةيهيفرتو

 ةيلكلا
  ةسسؤملا

 نيلماعلل يفيظولا اضرلا ىدم -٣٦
 سايقم( )نييرادا – سيردت ةئيه ءاضعأ(
 )يسامخ

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 ةنابتسا دجوت
 نييرادإلل
 

 ثحبلا-١٠
 يملعلا

 ةسسؤملا ةيملعلا دهاعملا ددع ومن -٣٧

 

 ليجست تابلط ددع تالدعم -٣٨
 عارتخالا تاءارب

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 تاءارب نم هليجست مت ام ددع -٣٩
 عارتخا

 جمانربلا
 ةيلكلا
 ةسسؤملا

 تاساردلاو ثوحبلا معد -٤٠
  ةيراشتسالا
 

 ةسسؤملا

 ةينطولا ةطخلا ثاحبأ تاصصخم -٤١
 ةسسؤملا  ةينقتلاو مولعلل

 ةسسؤملا ةيملعلا يساركلا ددع -٤٢
 ةسسؤملا  ثوحبلا زكارم حنم ددع -٤٣
 ةسسؤملا ثوحبلا زكارم ددع -٤٤
 ةسسؤملا ثاحباو جمارب معد قيدانص ءاشنا -٤٥
 ةسسؤملا  ةينقت تاكرش ءاشنا -٤٦
 ىلع يثحبلا جاتنإلا زيكرت ىدم -٤٧
 يملعلا ثحبلا تايولوأ
 اهيف متي يتلا تالاجملا ةقالع -

 تايجيتارتساب يملعلا ثحبلا
 ةعماجلا

 اهيف متي يتلا تالاجملا ةقالع -
 ةعاسلا اياضقب يملعلا ثحبلا
 )ةينطولا تاجايتحالا(

 اهيف متي يتلا تالاجملا ةقالع -
 زكارملا تايجيتارتساب يملعلا ثحبلا
             ةيثحبلا

  ةسسؤملا

 ىلع لوصحلا يف حاجنلا لدعم -٤٨
  ةسسؤملا )دئار – دعاو – ثحاب( ةيثحبلا حنملا



 
 

 عمج ىوتسم رشؤملا رايعملا
 تاظحالم تانايبلا

 جمارب يف نيلجسملا ةبلطلا ةبسن -٤٩
 – ةيلخادلا( ةيثحبلا ايلعلا تاساردلا
 )ةيجراخلا

  ةسسؤملا

 يتلا ةيلصفلا ةيبيردتلا جماربلا ددع -٥٠
 يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ تاراهم ىمنت
 يملعلا ثحبلا لاجم

  ةسسؤملا

 يتلا ةيلصفلا ةيبيردتلا جماربلا ددع -٥١
 يف ايلعلا تاساردلا بالط تاراهم يمنت
 يملعلا ثحبلا لاجم

  ةسسؤملا

 ةئيه ءاضعأل ةلومملا بتكلا ددع -٥٢
  ةسسؤملا )ةمجرتو – افيلأت( سيردتلا

 ًاينورتكلإ تامدخلا ةءافك ىدم -٥٣
 لالخ نم دُعب نع لمعلا عيجشتو
 ةينقتو تالاصتالل لثمألا فيظوتلا
 تامولعملا
 يف ةينورتكلإلا تاحفصلا ومن ةبسن -

 يملعلا ثحبلا ةدامع عقوم
 ثحبلا ةدامع عقوم راوز ةبسن -

 ينورتكلإلا يملعلا
   تانايبلا دعاوق ةيوست ىوتسم -
   تايلمعلا حضن ىوتسم -

 تاءارجإلا عبتتو قيقدتلا ىوتسم -
  .ةماهلا

 

 

  ةسسؤملا

 ةقالع-١١
 ةسسؤملا
 ةيميلعتلا
 عمتجملاب

 ةيلكلا ةربخلا تويب ددع -٥٤
  ةسسؤملا

 

  :تارشؤملا يف ةمدختسملا تاحلطصملا ةمئاق

 ةرازو هفِّرعت ام لماكلا ماودلا لداعي :سيردتلا ةئيه ءاضعأل لماك ماود لداعي ام
 .سيردتلا ةئيه ءاضعأل لماك ماود لمع ءبعك يلاعلا ميلعتلا

 ةرازو هفِّرعت ام لماكلا ماودلا لداعي :سيردتلا مقاطل لماك ماود لداعي ام
 .سيردتلا مقاطل لماك ماود لمع ءبعك يلاعلا ميلعتلا



 
 

 رضاحملاو ةغللا سردمو ديعملا نم لك ىلإ سيردتلا ةئيه حلطصم ريشي :ةظحالم
 يدعاسم وأ ،نيثحابلا لمشي الو ،روسيفوربلاو كراشملا ذاتسألاو دعاسملا ذاتسألاو
 ىلع نوفرشي نيذلا ةيلكلا وأ ةعماجلا يبوسنم سيردتلا ةئيه مضتو ،ربتخملا
 ريدمو ةيلكلا ديمعو مسقلا سيئر :لاثملا ليبس ىلع( سيردتلا جمارب ذيفنتو طيطخت
 .)ةعماجلا ليكوو ةعماجلا

 ماعلا ةيادب عم يميداكأ ٍجمانربب نوقحتلي نيذلا بالطلا عيمج :ىلوألا ةعفدلا
 .سويرولاكب ةجرد ىلع لوصحلل نوعسيو يئزج وأ لماك ماودب يعماجلا

 بالطلا ةبسن ىلإ حلطصملا اذه ريشي :سويرولاكبلا ةجرد بالطل جرختلا لدعم
 ةرتفلا لالخ هيف نوجرختيو نيعم يسارد ٍماع ةيادب يف جمانربلاب نوقحتلي نيذلا
 بستحتف ،تاونس ٤ هتدم ٍجمانرب نم جرختلا لدعم :كلذ لاثمو ،هتساردل ةددحملا
 اوجرخت نيذلا بالطلا ددع يلامجإ ةنراقم لالخ نم جمانربلا اذه يف جرختلا ةبسن
 )٢٠١٣-٢٠١٢ يعماجلا ماعلا ةيادب لبق يأ( ٢٠١٢-٢٠١١ يعماجلا ماعلا ةياهن عم هيف
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ يعماجلا ماعلا ةيادب يف هب تقحتلا يتلا ةعفدلا بالط ددعب

 نيذلا بالطلا ةبسن ىلإ حلطصملا اذه ريشي :ايلعلا تاساردلا بالطل جرختلا لدعم
 .ةددحملا ةرتفلا لالخ هيف نوجرختيو ايلعلا تاساردلل جمانربب نوقحتلي

 بالطو سويرولاكبلا ةجرد بالط ىلإ حلطصملا اذه ريشي :ةحلصملا باحصأ
 تاهجو ،نيجيرخلاو ،نيفظوملاو نيثحابلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأو ايلعلا تاساردلا
 .فيظوتلا

 ةيحيضوت تاظحالم 

 فادهألا قيقحت تانايب كلذ يف امب ،رداصم ةدع نم ةدوجلا ةلدأ ىلع لوصحلا نكمي
 ةيذغتلل ىرخأ رداصمو ،سايقلل ةلباقلا )ةيميلعتلا ةسسؤملا وأ جمانربلا فادهأ(
 نم اًعون ءادألا تارشؤم ُدَعُتو .رظنلا لحم اياضقلاب ةقالعلا تاذ )تانابتسالا( ةعجارلا
 امب لصاحلا روطتلا سكعت ةينمز لحارم ربع اهمادختساو ،ًاقبسم اهرايتخا متي ةلدألا
 وأ تايلك وأ جماربب وأ ،قباسلا ءادألاب يلاحلا ءادألا ةنراقمو ،روطتلا سايق نم نِّكمي
 .ةيميلعتلا تاسسؤملا نيب وأ ،ةيميلعتلا ةسسؤملا لخاد ىرخأ تاهج

 لخاد اهمادختساو اهديدحت نكمي ةسيئر تارشؤم اهنأب ةمهملا رصانعلا فصوتو
 وأ ،تايقافتالا لالخ نم ىرخأ ةيميلعت تاسسؤم عم اهجراخ وأ ،ةيميلعتلا ةسسؤملا
 .لكك يلاعلا ميلعتلا ةلظم تحت



 
 

 لبق نم اهديدحت مت دق هنإف ةقيثولا هذه اهتنمضت يتلا ءادألا تارشؤمل ةبسنلابو
 ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل ينطولا زكرملا
 بسح ةيفاضإ ءادأ تارشؤم ةفاضإ نكميو ،ةيميلعتلا ةسسؤملا لخاد اهمادختسال
 ميوقتلا ةيلمع يف ديفت نأ نكمي تامولعم ريفوت ىلإ ءادألا تارشؤم فدهتو ،ةبغرلا
 عوجرلا ةيميلعتلا تاسسؤملل نكمي ةينطو تامولعم ةدعاق نيمأت يفو ،يلخادلا
 هنإف اهنم ضرغلا ةسيئرلا ءادألا تارشؤم ققحت يكلو .ةيعجرملا تانراقملل اهيلإ
 مايقلا نم دكأتلا ىلإ فدهت انه ةدراولا تاميلعتلاو ،ةقسانتم قرطب اهباسح بجي
 .كلذب

 :ةبولطملا تانايبلا تايوتسم

 ةفلتخم ٍتايوتسم ىلإ ءادألا تارشؤم ريشتو ،تايوتسملا ةفاك ىلع ةبولطم تانايبلا
 تاسسؤملاو تايلكلاو جماربلا نم اًلك تايوتسملا لمشتو ،ةددحم ٍتانايب بلطتت
 جمانرب لك ىوتسم ىلع ًالوأ تانايبلا عمج يغبني كلذ قيقحتلو ،اهعيمج ةيميلعتلا
 مث ،ةيلكلا ىوتسم ىلع تانايبلا ىلع لوصحلل اهجمد مث ،ةدحاولا ةيلكلا لخاد
 ةسسؤملا ىوتسم ىلع تانايبلا ىلع لوصحلل تايلكلا ىوتسم ىلع اهجمد
 تايلكلاو جماربلا نيب تانراقم دقع نكمي هنإف كلذ مت اذإو ،لكك ةيميلعتلا
 يف اهتاريظنو تايلكلاو  جماربلا نيب وأ ،اهسفن ةيميلعتلا ةسسؤملا لخاد ةفلتخملا
 .ةيميلعتلا تاسسؤملا فلتخم نيب وأ ،ىرخأ ةيميلعت  تاسسؤم

 ةفاك بسانت اهنأ امك ،يسسؤملا ىوتسملا بسانت ةسيئرلا ءادألا تارشؤمف
 بسانت تارشؤملا ضعب نأ ًاملع ،دوصقملا ىوتسملل اهفييكت طرشب تايوتسملا
 ةسسؤم ىلإ ًانايحأ ريشي دق "ةيلك" ىمسم نأ ةظحالم عم ،يجماربلا ىوتسملا
 .ةنرم تارشؤملا تءاج اذل ،يميداكأ ٍجمانرب ىلإ ًانايحأ ريشي دقو ،ةيميلعت

 :تارشؤملا ريسفت

 ديدعلا ىلع اهتاذ دحب اليلد تسيل اهنكلو ،ةلدألا لاكشأ نم ًالكش تارشؤملا ُدَعُت
 تارشؤملا تانايب ريسفت بجي تامييقتلا ءارجإ دنعو ،ةدوجلا يف ةمهملا اياضقلا نم
 نوكي دق ،لاثملا ليبس ىلعف ،اهيف رظنلا يرجي يتلا ةصاخلا فورظلا ةاعارم عم
 نوكي دقو ،ةقباسلا ماقرألاب ةنراقم مدقتلا ىلإ ريشي ناك اذإ ًةديج ًةجيتن ٌنيعم ٌمقر
 بسنلا يف تافالتخالاف ،ىوتسملا يندتل ريشي ناك اذإ قلقلل ًةريثم ًةلأسم ُمقرلا
 نيب تانراقملا متت نأ يغبني اذل ،ةفلتخملا ةيساردلا تاصصختلا نيب ةعقوتم
 وأ ةسسؤملا فادهأو ةلاسرل ًاقفو ماقرألا رَّسفُت نأ اضيأ بجيو ،ةلثامتملا تاصصختلا



 
 

 تاجرخم مدقت نأ ةقيرع ةعماجل عقوتملا نم نوكيس ،لاثملا ليبس ىلعف  .جمانربلا
 ةسيئر ةيثحب ةمهاسم ميدقت ىلع صنت اهتلاسر تناك اذإ ىلعأ ىوتسم ىلع ةيثحب
 يعماجلا سيردتلاب مازتلا اهيدلو اثيدح تئشنأ ةيلك وأ ةيميلعت ةسسؤمب ةنراقم
 ًاردصمُدَعُت ةرمتسم ةفصب ماقرألاو تايئاصحإلا ةعباتم نإف ًامومعو ،ةيلاع ةدوجب
 يعارت يتلا مييقتلا تاءارجإ يف اهمادختساو اهليلحت نكمي يتلا تانايبلل ًامهم
 .ةفلتخملا فورظلا

 :ءادألا تارشؤم لوادج

 ةصاخ لوادج ةيجماربلا ةيتاذلا ةساردلاو ةيسسؤملا ةيتاذلا ةساردلا جذامن تنمضت
 ٍرايعم عم ءادألا تارشؤم ةمءاوم لجأ نم ًاصيصخ اهنيمضت مت دقو ،ءادألا تارشؤمب
 ةرشابم ةيملع ةلدأ ءادألا تارشؤم يطعتو ،ددحم يعرف رايعم عم وأ ددحم سيئر
 .يعرف ٍرايعم قيقحت وأ سيئر ٍرايعم قيقحت ديكأتل ًالوقعم ًاليلحتو

 تارشؤم نم ٪٧٠ مادختساب يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل ينطولا زكرملا بلاطيو
 نكميو .ةيفاضإ ءادأ تارشؤم مادختساب يصوي امك ،هالعأ ةروكذملا ةسيئرلا ءادألا
 .ةيتاذلا ةساردلا ريرقت يف هجاردإو هتئبعتو هالعأ ءادألا تارشؤم لودج خسن

 ءادألا تارشؤم بلاق

 ءادألا تارشؤمب ةصاخلا تانايبلا نيودتل مدختسملا بلاقلا هاندأ لودجلا حضوي
  يف ءادألا رشؤم بتكي .ةدح ىلع الك ةسيئرلا

 

 ميدقت عم ،تايوتسملا يقابو )يلاحلا( يلعفلا ءادألا ىوتسم نيمضت عم ٤ لودج
 ةيعجرملا تانراقملا مظعم( تانايبلا حرشيو ةيئاهنلا جئاتنلا فصي يليلحت ريسفت
 لودج مادختساب ةدوجلا قيقحت ديكأتل مدختست ،)ةيعون( ةيفصو اهضعبو ،ةيمك
 .)سايقلا
 

 ةسيئرلا ءادألا تارشؤمب ةصاخلا تانايبلا نيودتل مدختسملا بلاقلا  ٤ لودج

 :يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل ينطولا زكرملا ةمئاق يف ءادألا رشؤم مقر

 :ةيميلعتلا ةسسؤملا لخاد ءادألا رشؤم مقر



 
 

 ءادألا يلعفلا ءادألا
 فدهتسملا

 ةنراقملا
 ةيعجرملا
 @ةيلخادلا

 ةنراقملا
 ةيعجرملا
 @@ةيجراخلا

 فدهتسملا ءادألا
 ديدجلا

     

 :)نيسحتلا تالاجمو ةوقلا طاقن ددح( ليلحتلا

 

 :يلي ام حضو @

 ؟ةيلخادلا ةنراقملل ةفدهتسملا ةهجلا رايتخا مت اذامل -١

 ؟ةيعجرملا ةنراقملا باستحا مت فيك -٢

 ؟ةيلخادلا ةنراقملل ةفدهتسملا ةهجلا مسا ام -٣

 

 :يلي ام حضو @@

 ؟ةيجراخلا ةنراقملل ةفدهتسملا تاهجلا رايتخا مت اذامل -١

 ؟ةيعجرملا ةنراقملا باستحا مت فيك -٢

 ؟ةيجراخلا ةنراقملل ةفدهتسملا تاهجلا مسا ام -٣

 

 ءادألا رشؤم لودج يف ةمدختسملا تاحلطصملا حرش

 ءادألا تارشؤمل هالعأ لودجلا ةئبعت دنع اهب داشرتسالل ةيلاتلا تافيرعتلا ميدقت مت
 ءادألا رشؤم نأ يه لودجلا مادختسا يف ةيساسألا ةيضرفلاو ،ميوقتلاو ةسيئرلا
 ،اهليلحتو ،ةددعتم ةيعجرم طاقن لمشت يتلا ميوقتلا ةيلمع نم ءزج نع ةرابع
 .ءادألا نيسحتل لمع ةطخ عضوو

 ةيمييقت ريياعم ددحي "سيئر ءادأ رشؤم" ىلإ حلطصملا اذه ريشي :سيئرلا ءادألا رشؤم
 ،ملعتلا تاجرخم صخي اميف بلاطلا ءادأ ملعت وأ ،يميلعتلا فدهلل يملعلا سايقلل
 ،سايقلل اهتغايص مت ةقيرطب اًبوتكم وأ سايقلل اًلباق ءادألا رشؤم نوكي نأ بجيو
 نكمي ميوقتلل ًاليلد مدقي هنإف ليلحتلاو ةيعجرملا ةنراقملاب هميعدت دنعو



 
 

 رابتعا نكمي ،لاثملا ليبس ىلعف ،ماكحألا رادصإو تارارقلا ذاختال ٍساسأك همادختسا
 متي سايقلل رايعم دوجو ىلإ ريشي هنأل ًاحيحص ًارشؤم "ذاتسألل بالطلا ددع ةبسن"
 .ذاتسألل بالطلا ددع باسحل همادختسا

 كانهو ،نيعم ءادأ رشؤم زاجنإب صاخلا ءادألا ىوتسم ىلإ ريشي :ةيعجرملا ةنراقملا
 يلاتلابو ،ةسيئرلا ءادألا تارشؤم عم ىشامتت يتلا ةيعجرملا تانراقملا نم ةريثك عاونأ
 نيبو اهنيب ةقالعلا مهف لجأ نم ةيعجرملا تانراقملا ةيعون ديدحت يرورضلا نم هنإف
 .ةيجراخ وأ ةيلخاد ةيعجرملا ةنراقملا نوكت دقو ،ءادألا رشؤم

 وأ عقوتملا ءادألا ىوتسم ىلإ حلطصملا اذه ريشي :ةفدهتسملا ةيعجرملا ةنراقملا
 ناك اذإ ،لاثملا ليبس ىلعف ،سيئرلا ءادألا رشؤمل )فده وأ ةياغ( ةوجرملا ةجيتنلا
 ةفدهتسملا ةيعجرملا ةنراقملا نوكت دقف "ذاتسألل بالطلا ددع ةبسن" ءادألا رشؤم
 ةنراقم ًاضيأ يه ةفدهتسملا ةيعجرملا ةنراقملاو ،ذاتسألل ًابلاط ١٢ رشؤملا اذهل
 .ةيلخاد ةيعجرم

 دنع ةددحملا ةيلعفلا ةجيتنلا ىلإ حلطصملا اذه ريشي :ةيعجرملا ةنراقملا ةجيتن
 ،يلاحلا عضولل يلعفلا عقاولا لثمت يهو ،هباستحا وأ سيئرلا ءادألا رشؤم سايق
 ٢٤هنأ ىلع ذاتسألل ةبسنلاب يلعفلا بالطلا ددع ديدحت مت اذإ ،لاثملا ليبس ىلعف
 ةيعجرملا ةنراقملا ةجيتن ُدَعُت و ،ةيعجرملا ةنراقملل ةجيتن ُدَعُت اهنإف ذاتسأ لكل ًابلاط
 .كلذك ةيلخاد ةيعجرم ةنراقم

 يتلا ةيعجرملا تانراقملا ىلإ حلطصملا اذه ريشي :ةيلخادلا ةيعجرملا تانراقملا
 نمضتتو ،ةيميلعتلا ةسسؤملا وأ يميداكألا جمانربلا لخاد نم تامولعم ىلإ دنتست
 تانايبو ةفدهتسملا ةيعجرملا تانراقملا تانايب جئاتن ةيلخادلا ةيعجرملا تانراقملا
 ةنراقملا نوكت دق ،لاثملا ليبس ىلعف ،ةقباس تاونس نم ةيلعفلا تانراقملا
 امنيب ،ًابلاط ١٥ "ذاتسألل بالطلا ددع "رشؤمل قباسلا ماعلا يف ةفدهتسملا ةيعجرملا
 .ًابلاط ٢٨ تناك ماعلا كلذل اهيلإ لصوتلا مت يتلا ةيعجرملا ةنراقملا

 عم ةيعجرملا تانراقملا ىلإ حلطصملا اذه ريشي :ةيجراخلا ةيعجرملا تانراقملا
 ةسسؤملا لخاد نكلو( جمانربلا جراخ ةيميلعت تاسسؤم وأ ةيميداكأ جمارب
 ةنراقملا نوكت نأ نكمي ،لاثملا ليبس ىلعف ،ةيميلعتلا ةسسؤملا جراخ وأ )ةيميلعتلا
 وأ ةيميلعتلا ةسسؤملا لخاد رخآ جمانرب يف "ذاتسألل بالطلا ددع" رشؤمل ةيعجرملا
 ةسسؤمو ةيميلعتلا ةسسؤملا نيب وأ ،ىرخأ ةيميلعت ةسسؤم يف رخآ جمانرب
 .١ ىلإ ٦ ةيلود وأ ةيلحم ىرخأ ةيميلعت



 
 

 فالتخالاو هبشلا هجوأ ديدحت ىلإ حلطصملا اذه ريشي :سيئرلا ءادألا رشؤم ليلحت
 اذه ىمسيو ،نيسحتلا تايصوتو ةوقلا طاقن ديدحت لجأ نم ةيعجرملا تانراقملا نيب
 نأ ءادألا رشؤم ليلحتل نكمي ،لاثملا ليبس ىلعف ،"ةيعجرملا تانراقملا دقع" ًانايحأ
 اميف ةيلعفلاو ةفدهتسملا ةيعجرملا تانراقملا نيب فالتخالاو هبشلا هجوأ ددحي
 ىلع ةيجراخلاو ةيلخادلا تانايبلا كونب نم "ذاتسألل بالطلا ددع ةبسن" رشؤمب قلعتي
 .نيسحتلا تايصوتو ةوقلا طاقن ديدحتل ءاوس دح

 ىوتسم عضو ىلإ حلطصملا اذه ريشي :ةديدجلا ةفدهتسملا ةيعجرملا ةنراقملا
 ىلعف ،هسفن ءادألا رشؤم ليلحت جئاتن ساسأ ىلع ءادأ رشؤمل لومأم وأ ديدج ءادأ

 بالطلا ددع ةبسن" رشؤمل ةديدجلا ةيعجرملا ةنراقملا حبصت دق ،لاثملا ليبس
 .١ ىلإ ١٠ "ذاتسألل

 

 ملعتلا تاجرخم سايق تارشؤم

 ينطولا زكرملا نم ةددحملا ةسيئرلا تارشؤملا ىلع طقف تارشؤملا رصتقت الو
 .ةعماجلا اهتددح يتلا ةيعرفلا تارشؤملاو ،يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل

 يهو ،ةفدهتسملا ملعتلا تاجرخم سايقب قلعتت ىرخأ تارشؤم كانه نإ ثيح
 .جمانربلل يونسلا ريرقتلا اهزربأ نمو زكرملا جذامن ضعب تانوكم ىدحا

 تاجرخمل رشابملا سايقلا يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل ينطولا زكرملا بلطتيو
 لثم ،رشابملا سايقلا لئاسو نم ديدعلا كانهو ،جمانربلا ىوتسم ىلع ملعتلا
 ملعت تافلمو ،ةينطولا ةيرايعملا تارابتخالاو ،جمانربلا لخاد ةيئاهنلا تارابتخالا
 ةلئسأ لالخ نم يميلعت جرخم لك قيقحت َعُّبَتتو ،سايقلا ريياعم نمضتت يتلا بالطلا
 دامتعالاو ميوقتلل ينطولا زكرملا يصويو ،عيراشملا لالخ نم وأ ،ةددحم تارابتخا
 جمانربلا ىوتسم ىلع ملعتلا تاجرخمل رشابملا سايقلا تانايب ميظنتب يميداكألا
 جرخم لكل يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل ينطولا زكرملا لوادج مادختسا لالخ نم
 رشابملا سايقلا لئاسو معدب كلذك ىصويو  .جمانربلا ىوتسم ىلع يميلعت
 عقوتملا بالطلا ءارآ عالطتساك( ةرشابملا ريغ لئاسولا عم بالطلا ملعت تاجرخمل
 .)فيظوتلا تاهج ءارآو نيجيرخلا ءارآو مهجرخت

 

 



 
 

 

  دامتعالاو ةدوجلا لامعأل ةحرتقملا ةطشنالا ضعبل ينمزلا راطإلا .٥-١

 ةرودلل ةينمزلا ةدملا نوكتو ةرركتم ةينمز ةرود قفو ةدوجلا تايلمعو تاسرامم متت
 دادعإو تاررقملا ميوقت لثم يلصف لكشب متي ام اهنمف ،طاشنلا ةعيبط قفو
 اهنمو ،ءادألا تارشؤم سايقو يونسلا ريرقتلاك يونس لكشب متي ام اهنمو ،اهريراقت
 تاونس ةدع ةيلمعلا وأ طاشنلا راركت قرغتسي يأ ةينمز لتك رادم ىلع رركتي ام
  لاثملا ليبس ىلع ةيتاذلا ةساردلاك

 ةدوجلا يف ةرركتملاو ةداتعملا ةطشنألل ينمزلا راطإلا يتآلا لودجلا حضويو
 :دامتعالاو

 

 ةدوجلا ةطشنأل ينمزلا راطإلا 5 لودج

 م طاشنلا حرتقملا دعوملا تاظحالم

 
 نيعوبسألا لالخ
 لك نم نيريخألا
 يسارد لصف

  .١ تانابتسالا قيبطت

 تانابتسالاب صاخلا لكاروالا ماظن بلطتي
 ىتح ةنابتسا لكل باستحالا ةيلمع ءارجإ
 جئاتنلا ىلع لوصحلا نكمي

 نم عوبسأ لالخ
 لصف لك ةياهن
 يسارد

 جئاتن باستحا
 نم تانابتسالا

 ةدحو لالخ
 ميوقتلاو سايقلا
 ريوطتلا ةدامعب
 ةدوجلاو

٢.  

 ةجيتن نالعإ تاررقملا ريرقت دادعإ مزلتسي
 ميوقت تانابتسا جئاتن باستحاو ،بالطلا
 .ررقملا

 ررقم لكل دحوم يلامجإ ريرقت دوجو بجي
 هدادعإ نع ًالوؤسم نوكي ،هسيردت مت
  ررقملا قسنم

 نم عوبسأ لالخ
 لصفلا ةياهن
  يساردلا

  .٣ ررقملا ريرقت دادعإ



 
 

 م طاشنلا حرتقملا دعوملا تاظحالم

 ةيدرفلا ريراقتلا هب اقحلم نوكي نأ نكميو
 ىلعو بالطلا رطش ىوتسم ىلع ررقملل
 ىوتسم ىلع وأ ،تابلاطلا رطش ىوتسم
 ررقملا سيردتب نيمئاقلا

 يونسلا ريرقتلا نم ًامهم اًءزج دعي

 قفوو ماعلا لالخ
 امل بسانملا تقولا
 نم رشؤملا هبلطي
 تاءاصحإ وا تانايب

  .٤ تارشؤملا سايق

 لصفلا ةياهنب هدادعإ يف ءدبلا نكمي
 متيو يسارد ماع لك نم يناثلا يساردلا
 نيعوبسأ لالخ ةصقانلا تانايبلا لامكتسا
 .هيلي يذلا ماعلا نم

 نيعوبسأ لالخ يف
 يف ةساردلا نم
 يلاتلا ماعلا

 ريرقتلا دادعإ
 جمانربلل يونسلا

٥.  

 سلجم خيراتو ةسلجلا مقر ركذ متي
 يونسلا ريرقتلا ضرع هيف مت يذلا مسقلا
 ريرقتلا تاعيقوت لامكتسا عم ، جمانربلل
 ةبولطملا

 عامتجا لوأ يف
 مسقلا سلجمل
 نم ءاهتنالا دعب
 ريرقتلا دادعإ

 ىلع ريرقتلا ضرع
  .٦ مسقلا سلجم

 ةقالع هل نم لك ةينعملا تاهجلاب دصقي
 تايصوتلا دحأب طونم وأ ريرقتلا تايوتحمب
 ريوطتلا ةدامع اهنمو ريرقتلا اهنع رفسأ يتلا
 ةيميلعتلا نوؤشلل ةعماجلا ةلاكوو ،ةدوجلاو
 جهانملا ريوطت ةنجل ىلإ ةخسن ةلاحإو ....
  مسقلاب تاررقملاو

 رهشلا ةياهن يف
 ماعلا نم لوالا
 يلاتلا يساردلا
 اهصخي يتلا ةنسلل
 ريرقتلا

 ريرقتلا لاسرإ
 تاهجلل يونسلا
 ةينعملا

٧.  

 ىلع هضرع دعب 
 مسقلا سلجم

 ريرقتلا ةلاحإ
 ةنجلل يونسلا
 جهانملا ريوطت
 مسقلاب تاررقملاو

٨.  

 هنيمضت عم ةنجللا عامتجا رضحم دادعإ متي
 ةبولطملا تارييغتلا لايح ةمزاللا تايصوتلا
 جمانربلاو تاررقملل

 نم عوبسأ لالخ
 ريرقتلا ةلاحإ
 ةنجلل يونسلا

 ريوطت ةنجل عامتجا
 تاررقملاو جهانملا
 ةشقانمل مسقلاب
 تارييغتلا تايصوت

٩.  



 
 

 م طاشنلا حرتقملا دعوملا تاظحالم

 ريرقتلاب ةدراولا
 جمانربلل يونسلا

 نم عوبسأ لالخ 
 ةنجللا عامتجا

 عامتجا رضحم عفر
 ريوطت ةنجل
 تاررقملاو جهانملا
 ىوتسم ىلع
 سيئر ىلإ ،مسقلا
 مسقلا

١٠.  

 ةنجل اهب تصوأ يتلا تارييغتلا رارقإ متي
 ىوتسم ىلع تاررقملاو جهانملا ريوطت
 ،جمانربلل يونسلا ريرقتلا ءوض يف مسقلا
 ةدراولا مسقلا سلجم تايحالص دودح يفو
 حبصتو ،اهثادحتساو جماربلا ريوطت ليلد يف
 .ذيفنتلل ةلباق

 ةيحالص جاتحت يتلا تاعوضوملا عفر متيو
 تاررقملاو جهانملا ريوطت ةنجل ىلإ ىلعأ
 ةيلكلا ىوتسم ىلع

 يونسلا ريرقتلا نم ةخسن اهب اقفرم
 ريوطتل مسقلا ةنجل عامتجا رضحمو
 تاررقملاو جهانملا

 عامتجا لوأ يف
 مسقلا سلجمل
  ريرقتلا ملست دعب

 ةنجل ريرقت ضرع
 جهانملا ريوطت
 ىلع تاررقملاو
 مسقلا ىوتسم
 سلجم ىلع
 مسقلا

١١.  

 ريرقتلاب ةبولطملا تارييغتلا ةسارد متي
 ىلع ةنجللا تايصوتو جمانربلل يونسلا
 ، تارييغت نم هرارقإ مت امو مسقلا ىوتسم
 ىلع ةنجللا تايصوت نمضتي رضحم لمعو
 ةبولطملا تارييغتلا هاجت ةيلكلا ىوتسم

 نم عوبسأ لالخ
 ةلماعملا ملست
 مسقلا نم ةدراولا

 ريوطت ةنجل عامتجا
 تاررقملاو جماربلا
 ىوتسم ىلع
 ةيلكلا

١٢.  

 ةنجللا عامتجا رضحم نم ةروص لاسرإ متي
 مسقلا سيئر ىلا ةيلكلا ىوتسم ىلع
 ةيلكلا ديمعل هعفر عم نمازتلاب

 نم عوبسأ لالخ
 ةنجللا داقعنا خيرات

 ةنجل ريرقت عفر
 جهانملا ريوطت
 ىلع تاررقملاو
 ، ةيلكلا ىوتسم
 ةيلكلا ديمعل

١٣.  



 
 

 م طاشنلا حرتقملا دعوملا تاظحالم

 ىلع هضرعل
 ةيلكلا سلجم

 ءوض يف ةبولطملا تارييغتلا رارقإ متي
 ىلع تاررقملاو جهانملا ريوطت ةنجل تايصوت
 رييغتلاب تايصوت نم درو امو ،ةيلكلا ىوتسم
  جمانربلل يونسلا ريرقتلا يف

 ةيلكلا سلجم تايحالص دودح يف كلذو
 – اهثادحتساو جماربلا ريوطت ليلد يف ةدراولا
 ىرقلا مأ ةعماجل

 مت امب يمسر باطخب مسقلا راطخإ متيو
 مقر ىلا ةراشإلا عم تارييغتلا رارقإ لايح
 هخيراتو مسقلا سلجم ةسلج

 تايحالص ىلا جاتحت يتلا تارييغتلا لاحتو
 ةيميلعتلا نوؤشلل ةعماجلا ليكو ىلإ ىلعأ
 .اهلايح مزاللا ذاختال

 دعب عامتجا لوأ يف
 عامتجا رضحم عفر
 جماربلا ريوطت ةنجل
 ىلع تاررقملاو
 ةيلكلا ىوتسم

 تاعوضوم ضرع
 ىلع رييغتلا
 ةيلكلا سلجم

١٤.  

 تاونس ٤ اهتدم جماربب ةددحملا ةدملا طبترت
 ةدم ةعيبطل اقبط جمارب كانهف يلاتلابو
 ةدملا هذه اهل ةبسنلاب ريغتت فوس اهتسارد

 

 تاونس سمخ لك
 ةرود مامتإ دعبو
 جمانربلل ةلماك

 ةساردلا ءارجإ
  .١٥ ةيتاذلا

 نم ءاهتنالا بقع 
 ةيتاذ ةسارد لك

  .١٦ لقتسملا ميقملا

 ةدامع لالخ نم ةيلخادلا ةعجارملا متت
 ،ةعماجلا جمارب عيمجل ةدوجلاو ريوطتلا
 تارود رادم ىلعو ةرركتم ةفصب اهتارادإو
 ةعجارملا راركتل نيماع ىصقأ دحب ةينمز
 جمانربلاو ةيلكلا سفنل

 ليلدل عوجرلا نكمي ليصافتلا نم ديزملو
 ةدامع عقوم ىلع ةيلخادلا ةعجارملا
 ةدامعلا جذامن نمض ريوطتلا

  .١٧ ةيلخادلا ةعجارملا رمتسمو رركتم



 
 

 جمارب ثادحتساو جماربلا ىلع تاليدعتلا تاءارجإ .٦-١

 ءارجإ وأ ،ديدج جمانرب رارقإل ىرقلا مأ ةعماجب ةددحمو ةحضاو تايلآو تاسايس كانه
  .ةمئاقلا تاررقملاو جمانربلل ثيدحت

 يذلا اهريوطتو ةيميداكألا جماربلا دادعإل يئارجإلا ليلدلا يف كلذ نيمضت مت دقو
 ،ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع عم نواعتلاب ةيميلعتلا نوؤشلل ةعماجلا ةلاكو هتدعأ
 ريوطت وأ ةيميداكأ ةيميلعت جمارب ثادحتساب ةطبترملا ليصافتلا عيمج ليلدلا يوحيو
 ةبولطملا جذامنلاو ةيماظنلا تاوطخلاو طورشلا كلذ يف امب مئاق جمانرب
 ةمئاقلا جماربلل ةحاتملا تارييغتلا بسنو ،اهعفر ةقيرطو ةيلوألا تاقفاوملاو
 .اهيف رارقلا ذاختا تايوتسمو

 عابتاب ينورتكيلإلا ةعماجلا عقوم نم ةبولطملا جذامنلاو ليلدلا ليمحت نكميو
  :راسملا

 – ةيميلعتلا نوؤشلل ةعماجلا ةلاكو – ءالكولا – ةعماجلا ةرادإ-ىرقلا مأ ةعماج(
 )جهانملا ةدحو جذامن – يئارجإلا ليلدلا( – جذامنلا – ةلاكولا نع ةذبن

  :ةيلاتلا طباورلا ىلع رشابملا لوخدلا وأ

 https://uqu.edu.sa/vr_academics/3891 :يئارجالا ليلدلا طبار

 https://uqu.edu.sa/vr_academics/3946 :جهانملا ةدحو جذامن طبار

 نم جمانربلا سيردت ةرودب تاررقملاو جماربلا ىلع تاليدعتلاو رييغتلا تاءارجإ طبترتو
 .جمانربلل يونسلا ريرقتلا وأ تاررقملا ريراقت يف درت يتلا تايصوتلاو هتاررقم لالخ

 تاررقملاو جمانربلاب ةقلعتملا تاطابترالاو تارودلا ةيلاتلا تاططخملا حضوتو
 :اهل ةفلتخملا لحارملا

 م طاشنلا حرتقملا دعوملا تاظحالم

 دادعاو ةئيهت ليصافت ىلع عالطالا نكمي
 نم ،ةيجراخلا ةعجارملل جماربلاو تايلكلا

 )دامتعالا وحن ةقثاو تاوطخ( ليلد لالخ
 عقوملا ىلع جذامنلا نمض دوجوم وهو
  ةدوجلاو ريوطتلا ةدامعل ينورتكيلإلا

 لودجلا قفو
 لوصحل ددحملا
 تايلكلاو جماربلا
 وأ / دامتعالا ىلع
 دامتعالا ديدجت

 ةيجراخلا ةعجارملا
  .١٨ دامتعالا ضرغب



 
 

 :جمانربلا ةعجارمو ةدوجلل طيطختلاب جمانربلا ةقالع .١

 

 
 رثأتيو رثؤي لك ةيكيمانيد ةيلمع( ملعتلا جتاونو فادهألاو ةلاسرلا طبر .٢

 )رخآلاب
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ةلاسرلا  

ةئيبلا حسم تاياغلا ديدحت    

فادهألا ديدحت   

ةطخلا عضو ةطخلا قيبطت    

لمع ةطخ   

جئاتنلا ةبقارم  

ءادألا ةعجارم  

 يe ةعجارملا

تاونس سمخ   

 ةساردلا

ةيتاذلا   

 ةعجارملا

ةيجراخلا   

ايونس
ً  



 
 

 
 :تاررقملاو جمانربلا ريراقت ةرود .٣

 

 

 

  ةعماجلا جماربو تايلكل ةيلخادلا ةعجارملا .٧-١

 وأ ةمركملا ةكمب ءاوس ةعماجلا جماربو تايلكل ةيلخادلا ةعجارملا تارايز دعُت

 .ةعماجلاب ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع اهب موقت يتلا تايلاعفلا مهأ نم عورفلا

 :ةيلخادلا ةعجارملا ةنجل ليكشت

 "يميداــكألا داــمتعالاو ةــيميداــكألا جماربلل ةــيلخادــلا ةــعجارملا ةــنجل" مـــضت

 يراشتسمو ةليكوو ءالكوو ،اًسيئر ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع ديمع نم نوكملا ليكشتلا

 ةئيه تاوـــضعو ءاـــضعأ نم ةعومجم ًاـــضيأ ةيلخادلا ةعجارملا ةنجل مـــضتو ،ةدامعلا

  .ةعماجلا نم يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا لاجم يف ةربخلا يوذ نم سيردتلا

 :ةيلخادلا ةعجارملا ةنجل ماهم

 ةـئيه تاـبلطتمل هـئاـفيتـــسا نم دـكأـتلاو ةـيتاذـلا ةــــساردـلا ريرقت ىلع عالطالا .١

 نالعا نم عوبسأ

 ررقملا ةجیتن

 نالعا نم عوبسأ

 ررقملا ةجیتن

 نم نیعوبسأ لالخ
 يلاتلا ماعلا ةیادب

 ىلع ریرقتلا ضرع
 مسقلا سلجم

 ریوطت ةنجل
 جھانملا

 ریوطت ةنجل
 ةیلكلاب جھانملا

 جھانملا ةدحو
 ةیساردلا ططخلاو
 ةعماجلاب

 ةیلكلا سلجم

 ةعماجلا سلجم

 تالیدعت رارقإ

 تالیدعت دجوت ال



 
 

 .ميلعتلا ميوقت

 .جمانربلا ةرادإ يف ةدوجلا ماظن ليعفت نم دكأتلا .٢

 .دهاوشلاو ةلدألا ريفوت نم دكأتلا .٣

 اًقـبـط ةــيـجراــخـلا ةــعـجارـمـلا قـيرـفـل ةــمزالـلا تازـيـهـجـتـلا ةــمءالـم نـم دــكأــتـلا .٤

 .ميلعتلا ميوقت ةئيه تابلطتمل

 تاـبلطتمل اًـقبط ةـيجراـخلا ةـعجارملا قيرف ةراـيزب ةـــصاـخلا تاداـــشرإلا ميدـقت .٥

 .ميلعتلا ميوقت ةئيه

 .جمانرب لك تاجايتحال اًقفو ةروشملاو حصنلا ميدقت .٦

 .تاحرتقملاو تايصوتلا اًنمضتم ةرايزلا ريرقت دادعإ .٧

 ريرقت يف ةدراولا تاــيـــصوتلل جماــنربلا ىلع نيمئاــقلا ءاــفيتـــسا نم ققحتلا .٨

 ىـلـع فوـقوـلا لالـخ نـم مـيـلـعـتـلا مـيوـقـت ةــئـيـه نـم نـيـيـجراــخـلا نـيـعـجارـمـلا

 .ةينيسحتلا ططخلا

 دـحأ اـهب موقي ةـيقيـــسنت ةراـيز ةـيميداـكألا اـهجماربو ةـيلكلا ةراـيز تاـيلاـعف قبـــستو

 .ةدامعلا يبوسنم

 :ةيقيسنتلا ةرايزلا فادهأ مهأ نمو 

 .ةيلخادلا ةعجارملا قيرف ةرايز دعوم ىلع ديكأتلا -

 .جماربلاو ةيلكلا يلوئسمل ةرايزلا فادهأ حرش -

 .جماربلاو ةيلكلا يلوئسم عم ةرايزلا تايلاعف لودجب فيرعتلا -

  .ةيلكلا يلوئسمل ةرايزلا تابلطتمو تاميلعتو طباوض حيضوت -

 .ةيميداكألا اهجماربو ةيلكلا نع ةيئاصحإ تانايب عمج -

 .ةيلكلا يلوئسم بناج نم ةرايزلا نع ةصاخ تاراسفتسا يأ ىلع درلا -

 

 :ةيلخادلا ةعجارملا ةرايز تايلاعف



 
 

 تاـيلكل تاراـيز ءارجإـب ةدوجلاو ريوطتلا ةداـمعب  ةـيلخادـلا ةـعجارملا قيرف موقي

  ،لامعألا ةدايرو ريوطتلل ةعماجلا ليكو ةداعــس اًنايحأ قيرفلا سأرتي و ،ةعماجلا جماربو

 ءالكوو ةيعونلا ةدوجلاو يعماجلا ريوطتلا ديمع ةداعــس ةــسائرب ةداع قيرفلا نوكتيو

 عم نينواـعتملا سيردـتلا ةـئيه ءاـــضعأ نم اًددـع نيبحطـــصم ةداـمعلا يراـــشتـــسمو

 ةدوـجـلاو رـيوـطـتـلا ةداــمـع ةــلـيـكو ةداــعـــس لــباــقـمـلا يـفو بالـطـلا رـطـــشب ةداــمـعـلا

 ،تابلاطلا رطــشب ةدامعلا عم تانواعتملا سيردتلا ةئيه تاوــضع نم اًددع ةبحطــصم

 تاــبلطتملا ققحت ىدــمو ةدوجلا ىوتـــسم ىلع عالطالل ةــعماــجلا تاــيلك مظعمل

 .ةعماجلاب ةفلتخملا جماربلاو تايلكلا هجاوت يتلا تالكشملا لحل تابوعصلا ديدحتو

 دـيمع ،ةداـمعلا بـناـج نم اـهيف كراـــشيو ةـيحاـتتفالا ةـــسلجلاـب ةراـيزلا تاـيلاـعف أدـبتو

 ،نيراــــشتـــسملاو ةداـمعلا ةـليكوو ءالكو نم ةداـمعلا قيرفو ةدوجلاو ريوطتلا ةداـمع

 ماـسقألا ءاـسؤرو ،تابلاطلا رطـشب ةيلكلا ةليكو ةيلكلا ءالكوو ديمع ةيلكلا بناج نمو

 ةئيه ءاـضعأ ضعبو ةدوجلا ةدحو لوؤـسمو تابلاطلا رطـش يف تاليكولاو ةيميداكألا

 .ةيلكلاب سيردتلا

  



 
 

 

 :يتآلا يف لثمتي يذلاو ةرايزلا فادهأ حاضيإ متيو

 ةــيـنـطوـلا ةــئـيـهـلا( مـيـلـعـتـلا مـيوـقـت ةــئـيـه رـيـياــعـمـب مازـتـلالا ىدــم ىـلـع فوـقوـلا  -

 .)اقباس يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل

 .جماربلاو ةيلكلا يبوسنمل ةروشملاو معدلا ميدقت -

 يـسـسؤملا دامتعالا تابلطتمل ةيميداكألا اهجماربو ةيلكلا لامكتـسا نم دكأتلا -

 ماـــــسقألاو تاــيـلـكـلا ىوـتـــسم ىـلـع اــهرـيـفوـت بــجـي يـتـلا ىرـقـلا مأ ةــعـماــجـل

 .ةيميداكألا

 رومألا لوح ةيميداكألا جماربلاو ةيلكلا يبوـسنم ةلئـسأو تاراـسفتـسا نع ةباجإلا -

  .دامتعالاو ةدوجلاب ةصاخلا

 ةدوجلا ةرادإل يلخادلا ماظنلا ىوتــسم ىلع فرعتلا اــضيأ ةرايزلا فدهتــست امك  -

 .اهب ةيميداكألا ماسقألاو ةيلكلاب

 .ةيميداكألا اهجماربو ةيلكلا ةرادإ يف ةدوجلا ماظن ليعفت نم دكأتلا -

 .دهاوشلاو ةلدألا ريفوت نم دكأتلا -

 تاـبلطتمل اًـقبط ةـيجراـخلا ةـعجارملا قيرفل ةـمزاللا تازيهجتلا ةـمءالم نم دـكأـتلا -

 .ميلعتلا ميوقت ةئيه

 ةئيه تابلطتمل اًقبط ةيجراخلا ةعجارملا قيرف ةرايزب ةــصاخلا تاداــشرإلا ميدقت -

 .ميلعتلا ميوقت

 .جمانرب لك تاجايتحال اًقفو ةروشملاو حصنلا ميدقت -

 .تاحرتقملاو تايصوتلا اًنمضتم ةرايزلا ريرقت دادعإ -

 ىلإ ةــيلخادــلا ةــعجارملا قيرف ميـــسقت متي ةــيحاــتتفالا ةــــسلجلا ءاــهتنا دــعبو
 نم ددـعب يعرف قيرف لـك موقيو ،ةـيلكلاـب ةـيميداـكألا جماربلا ددـعب ةـيعرف تاـعومجم
 ةـعجارملا تاودأ اـًمدـختـــسم هـتعجارمب لـكوملا يميداـكألا جماـنربلا يف تاـيلاـعفلا
 ةـــصاـخلا قئاـثولا صحف نع ةراـبع تاـيلاـعفلا هذـهو ،ةداـمعلا قيرف لـبق نم ةـممـــصملا
 عم ىرخأ ةـيعاـمج ةـلباـقمو سيردـتلا ةـئيه ءاـــضعأ عم ةـيعاـمج ةـلباـقم لـمعو ،ةدوجلاـب
 ةـياـفك ىدـمو رفاوت ىلع فوقولل يميداـكألا مـــسقلا يف ةـلوج لـمع اـًـــضيأو ،بالطلا



 
 

 .مسقلاب تازيهجتلاو قفارملا
 
 :ةيلخادلا ةعجارملا تاودأ
 متيو تارايزلا لالخ مادختـسالل ةدامعلا قيرف لبق نم جذامنلا نم ددع ميمـصت مت

 نم ماـسقألاو تايلكلا نكمتتل ةدامعلا عقوم ىلع اهتحاتإو ةمظتنم ةروـصب اهثيدحت
 .يهو تارايزلل دادعتساللو مهلامعأ ريوطتل اهمادختسا

 .ةبلطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ عم ةلباقم ةرامتسا-١
 .تازيهجتلاو قفارملا ريياعم ققحت ةمئاق-٢
 .جماربلا نم يسسؤملا دامتعالا تابلطتم رفاوت ةمئاق-٣

 هتاعومجم عيمجب ةيلخادلا ةعجارملا قيرف عمجتي ةرايزلا موي ةياهن يف
 ،ةيميداكألا جماربلاو ةيلكلا يلوئسم عم ةيلكلا جمارب ةعجارمب تماق يتلاو ةيعرفلا
 تاظحالملا مهأ نمضتي - اًيهفش هؤاقلإ متي – عيرس صخلم ريرقت ميدقتل كلذو
 .ةيلكلاب يميداكأ جمانرب لكب تايصوتلا مهأ اذكو ،تاداشإلا مهأ ،ةماعلا

 :ةعجارملا قيرف ريرقت

 ةعجارملا ةرايز نع لماش يليصفت ريرقت دادعإب ةيلخادلا ةعجارملا قيرف موقي
 ،جمانرب لكل ةيعرفلا قرفلا ءامسأ ،ةرايزلا قيرف ءامسأ اًنمضتم ةيلكلل ةيلخادلا
 ،ةيلكلل ةماعلا تايصوتلاو تاداشإلاو تاظحالملا ،ةرايزلا تايلاعفو تاءارجإ
 .ةيلكلاب يميداكأ جمانرب لكب ةصاخلا تايصوتلاو تاداشإلاو تاظحالملاو

 ةداعس ىلإ ريرقتلا نم ةخسن لسرتو ،ةيلكلا ديمع ىلإ ريرقتلا اذه لسريو
 ىلإ ريرقتلا نم ىرخأ ةخسن لسرت امك ،لامعألا ةدايرو ريوطتلل ةعماجلا ليكو
 .ةعماجلا ريدم يلاعم

 

 

 

 

 

 



 
 

 ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلل يميظنتلا ططخملا :يناثلا لصفلا
 

  :ديهمت

 عيزوتو ،ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلل يميظنتلا ططخملا يناثلا لصفلا لوانتي
 تايلكلا ىوتسم ىلع ناجللا ماهمو ليكشت اريخأو ،ةدوجلا لاجم يف تايلوؤسملا
   .جماربلاو

 ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلل يميظنتلا ططخملا .١-٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىرقلا مأ ةعماج لخاد ةدوجلل ةيميظنتلا ةطيرخلا )٦( لكش

  ةعماجلا سلجم

 ةدايرو ريوطتلا ةعماجلا ةلاكو
 لامعألا

 ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع  ةدوجلل ايلعلا ةنجللا

 ةيلكلا ة/ ليكو

 ةدايرو ريوطتلل
 لامعألا

 ةرادالا - ةدناسملا ةدامعلا – ةيلكلا نم لك ىوتسم ىلع ةدوجلا ةنجل

 ةدناسملا ةدامعلا ة/ليكو
 ريدم دعاسم وأ /
 ةبسنلاب( ةرادالا

 تارادإلل
  ةدوجلاو ريوطتلل

 جماربلل ةدوجلا ناجل
 ماسقألاب ةيميلعتلا

 ةيميداكألا

 ةدوجلاو ريوطتلا ناجل
 يرادالا ميظنتلا قفو

 لمعلا ةعيبطو



 
 

  ةدوجلا لاجم يف تايلوؤسملا .٢-٢

 تايلوؤسملاو ماهملا عيزوتو ،يعامجلا لمعلا أدبم ىلع ةدوجلا ةرادإ ماظن موقي
 يتلا لامعألـل حضاو فيرعتب كلذ نوكيو ،ةيميلعتلا ةموظنملا دارفأ عيمج ىلع
 يدؤي يذلاو ،ةعماجلا يف لمعلا ريس طخ اهتاعطاقت لمجمو اهلمجم يف لكشت
 يف لمعلل نيلهؤم نيملعتم جيرختـب يهتنيو ،ةيميلعتلا ةيلمعلا ةدوج قيقحت ىلإ

 .لمعلا قوس

 :ةعماجلا سلجم -أ

 يف يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا نامضب ةصاخلا تاسايسلا دامتعاو رارقا -
 .ةعماجلا

 ىوتسم ىلع يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا نامضو ريوطتلا ططخ دامتعا -
 .ةعماجلا

 .يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا نامض تايلمع ةرادإل ةمزاللا دراوملاو معدلا ريفوت -
 دامتعالاو ةدوجلا نامض ةريسم لقرعت يتلا تاقوعملا ةلازإو تالكشملا لح -

 .ةعماجلا ىوتسم ىلع يميداكألا
 يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا نامض ططخ ذيفنت يف ءادألا ىلع ةباقرلاو ةعباتملا -

 .ةعماجلا ىوتسم ىلع
 .يتاذلا ميوقتلا ريراقتو ةيونسلا ءادألا ريراقت ءوض يف ةيحيحصتلا تارارقلا ذاختا -
 .ةعماجلل ءادألا تارشؤم دامتعا -

 :لامعألا ةدايرو ريوطتلل ةعماجلا ليكو -ب

 يميظنت يرادإ لكيه ريوطت يف ةعماجلاب ةقالعلا تاذ تاهجلا عم نواعتلا -
 .ةعماجلل معاد

 .يلاعلا ميلعتلا يف ةدوجلاو ريوطتلا تاسرامم خيسرت -

 .يجيتارتسالا طيطختلا ىلع ينبملا يرادإلاو يميداكألا ريوطتلا -

 تانوكم عم نواعتلاب ةعماجلا تاجرخمل ةدوجلا نم لاع ىوتسم قيقحت -
 .ىرخألا ةعماجلا

 .يلعافتلا ملعتلا زيزعتل دعب نع ملعتلاو ينورتكلإلا ميلعتلا ةئيب ريوطت -

 لاجم يف عمتجملا عم ةكارشلاو ةيثحبلا تاساردلاو ةيملعلا تاراشتسالا ميدقت -
 .ةدوجلاو ريوطتلا

 .نيفظوملاو بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ تاراهمو تاردق زيزعت -



 
 

 .ةعماجلا تادحو نيب اهقفدت تايوتسم لضفأ ققحي تانايبلل عدوتسم ءانب -

 .ةفلتخملا ةعماجلا تادحول زيمتم ءادأ قيقحتل ميوقتلاو سايقلل ةموظنم ءانب -

 ةدوجلاو ريوطتلا تالاجم يف ىلثملا ةيملاعلا تاريغتملا دصرل ماظن داجيإ -
 .ةعماجلل تاسرامملا هذه لقنو اهتاقيبطتو

 تابلطتم قيقحتو ،ةدوجلا ريوطتو نيسحت لامعأل ةرمتسملا ةعباتملاو فارشإلا -
 .اهل ةعباتلا تادامعلاو تايلكلا يفو ةعماجلا ىوتسم ىلع دامتعالا

 عضوو ،ةعماجلل ةعباتلا لمعلا تاهج هجاوت يتلا اياضقلاو تالكشملا ةسارد -
 بناوج ميعدتو ،فعضلا طاقن جالعل ةبسانملا تايلآلا حارتقاو نيسحتلا ططخ
 ىلإ اهب عفرلاو ،تاهجلا هذهب ةيلخادلا ةدوجلا ناجل عم قيسنتلاب ةوقلا
 .ةعماجلاب ةينعملا تاهجلا عم اهذيفنت دامتعال ةفلتخملا سلاجملا

 تاردابملاو عيراشملاو ةيليغشتلاو ةيجيتارتسالا ططخلا دادعإ يف ةكراشملا -
 نيسحت لاجم يف كلذو ،ةعماجلل ةعباتلا لمعلا تاهجل ةيلبقتسملا ةيعونلا
 ةلاسرو ةيؤر ءوض يف يميداكألا دامتعالا ىلع لوصحلل يعسلاو ،ةدوجلا ريوطتو
 .ةيجيتارتسالا اهتاهجوتو ةعماجلا

 بناوجلاو ،ةيميداكألا جماربلل يتاذلا ميوقتلل ةيذيفنتلا تاءارجإلل دادعإلا معد -
 اهذيفنت ةعباتمو ،ةيملاعلا وأ ةينطولا ريياعملا قفو ،اهل ةعباتلا تاهجلاب ةيرادإلا
 .تاهجلا هذهب ةيلخادلا ةدوجلا ناجل عم

 نيــسحت لاجم يف لمعلا ريـــس نع ةيونسلاو ةيرودلا ريراقتلا ةباتك ةعباتم  -
 ةكراشمب ،اهل نيعباتلا تاهجلاب دامتعالا تابلطتم قيقحتو ،ةدوـــجلا ريوطتو
 .ةعماجلا سلجمل اهب عفرلا ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع

 نيسحتل ةيلخادلا لمعلا قرفو ناجل نيوكت يف ةكراشملاو ةعباتملاو طيطختلا -
 ،اهل نيعباتلا لمعلا تاهجب ةيرادإلاو ةيميداكألا بناوجلا يف ةدوجلا ريوطتو
 نامضل اهدوهج قيسنتو اهيلع نيمئاقلا ةدوجلا يقسنم عم اهلامعأ ةعباتمو
 .ةعوضوملا ططخلا قفو ريوطتلاو نيسحتلا تايلمع ريس

 تارادالاو ةدناسملا تادامعلاو تايلكلاب ةيونسلا ةينازيملا دادعإ يف ةكراشملا   -
 ططخل ةمزاللا ةيداملا تادامتعالا ريفوت نامضل ،ةعماجلل ةعباتلا تاهجلا يقابو
 .ةدمتعملا نيسحتلاو ريوطتلا عيراشمو جماربو

 تانايبلل دعاوق ءانبل اهل ةعباتلا تاهجلاب ةيلخادلا ةدوجلا ناجل عم لمعلا -
 دامتعالا تابلطتم قيقحتو ةدوجلا ريوطتو نيسحت لامعأب ةصاخلا تامولعملاو
 .لاجملا اذه يف ةثيدحلا ةينقتلا مادختسا ليعفتو



 
 

 يميداكألا ءادألا ريوطتو نيسحتل ةيبيردتلا تاجايتحالا ديدحت ىلع لمعلا -
 ةعباتلا تاهجلا يقابو تارادالاو ةدناسملا تادامعلاو تايلكلا يبوسنمل
  .اهذيفنت دامتعاو اهتساردل ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع عم نواعتلاب ،ةعماجلل

 ةدناسملا تادامعلاو تايلكلاب ةيلخادلا ةدوجلا ناجل لمع ليهستب مايقلا  -
 ةيداــشرإلا جماربلا فيثكت لالخ نم ،ةعماجلل ةعباتلا تاهجلا يقابو تارادالاو
 نيـــسحتل اهدارفأل )خلا... ينادــيم بيردت -لمع شرو - ةيساردلا تاقلحلا(
 كلذو ،مهتءافك ةدايزل ةمزاللا ةروـــشملاو ةدناسملاو معدلا ميدقتو مهئادأ
 .ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع عم نواــعتلاب

 يرادإلا ءادأللو لمعلا بناوجل لماشلاو رمتسملا ميوقتلاب ةعماجلا مازتلا نامض -
 يقابو تارادالاو ةدناسملا تادامعلاو تاــيلكلا يبوـسنم ةفاكل يميداكألاو
 ةيعجرملا تارشؤملاو ةننقملا سيياقملا قفو ،ةعماجلل ةعباتلا تاهجلا
 ةدوجب ءاقترالل ةعماجلا تاهج عيمجو ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع عم نواعتلابو
 .ةيجاتنإلا ةدايزو هداعبأ ةفاكب ءادألا

 ةيميداكألا جماربلا ثيدحت ةعباتم يف .ةيميلعتلا نوئشلا ةلاكو عم نواعتلا -

 ةيعماجلا بتكلاو عجارملاو ةعبتملا ميوقتلا بيلاسأو ةيساردلا جهانملا ريوطتو
  ةثيدحلا ةيملعلا تاروطتلاو تادجتـــــسملا قفو ةفلتخملا ملعتلا رداصمو
 دادعإلا يف ةكراشملاو نواعتلا قيرط نع كلذ نوكيو ،ةيملعلا تايلكلاب
 ءوض يف ةيملعلا تايلكلاب ةيساردلا تاررقملاو جماربلا فيصوت ىلع فارشإلاو
 ،كلذل ةصصخملا ريراقتلا دادعإ ةعباتمو ،ةينطولا تالــــهؤملل ماعلا راطإلا
 ريوطتلا ةدامع كلذكو ةيميلعتلا نوئشلل ةعماجلا ليكول  اهعــفر نم دكأتلاو
 .ةصصختملا تاهجلا نم اهدامتعاو اهتعجارمل ةدوجلاو

 تامدخلاو جماربلا يف ةعماجلل ةعباتلا لمعلا تاهج ةكراشم عيسوتو عيونت -
 .عمتجملل ةمدقملا

 ناـــجللا لمع ليهستل ،ةبولطملا قيــسنتلاو لاــصتالا تاونق ليعفتو ديدحت -
 تاهجلا يقابو تارادالاو ةدناسملا تادامعلاو تاـــــيلكلاو ةعماجلاب ةيلخادلا
 يتلا تابوعصلا ليلذتو ريوطتلاو نيسحتلا دوهج معدل ةعماجلل ةعباتلا
 .اههجاوت

 ةفاكل يميداكألا دامتعالاو ريوطتلاو ةدوجلا ةفاقث رشن تايلمع معدو هيجوت -
 ةيملعلا تاءاــقللاو لمعلا شرو حارتقا لالخ نم ،اهل ةعباتلا تاهجلاب نيبوسنملا
 .ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع عم نواعتلاب اهذيفنت ةعباتمو خلا ...

 نع ةقثبنملا ةيقيسنتلا سلاجملا وأ ناجللا لامعأ يف ةكراشملاو معدلا ميدقت -
 .لامعألا ةدايرو ريوطتلا ةعماجلا ةلاكو



 
 

 ماهمو لاــمعأ نم دجتـــسي ام لكب مايقلل ةعماجلا تاهج عيمج عم نواعتلا -
 .دامتعالل لوصولاو ةيميداكألاو ةيرادإلا بناوجلاب ةدوجلا ريوطتو نيــسحتل

 ةقالع تاذ تاسارد وأ ةيمسر تابتاكم نم هيلإ لاحي ام لك يف ءارآلا ءادبإو ةسارد -
   .هماهمب

 :ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع -ج

  .ةسسؤملاب ةدوجلا نيسحت تايجيتارتساو تايولوأب قلعتي اميف حصنلا ميدقت -

 ،ةدوجلا نيسحت تايجيتارتسا ريوطت يف ةيرادإلاو ةيميداكألا تادحولا ةدعاسم -
 .هلمع لاجم يف لك

 .ريراقتلا دادعإ تابلطتملو ةبقارملاو يتاذلا ميوقتلا تايلمعل سيسأتلا -

 حصنلا ميدقت عم ،ةسسؤملاب نيلماعلاو تايلكلا يبوسنمل بيردتلا ميدقت -
  .ةرورضلا تضتقا املك ةدناسملاو

 ةدوجلا نامض تايلمعو ةسسؤملا لكيهل ًافيصوت مدقي يداشرإ ليلد ريوطت -
 ةيعجرملا سيياقملاو تارشؤملا لكشو ءاقتنالا تاكحم ديدحت عم ،ةسسؤملاب
  .فادهألاو

 ،نيجيرخلاو ةبلطلا ءارآ نايبتسا لثم ةددحم ماهمل ةدحوم تارامتسا دادعإ -
 .ةدوجلا تايلمع ذيفنتو طيطختل ةيليغشتلا تاءارجإلا صوصخب حئاصنلا ميدقتو

 تارشؤم نع تانايب يوتحت ،ءادألا ريراقت نم ةيجهنم ةعومجمب ظافتحالا -
 ءادألا تاهاجتا نع ريراقتلا عضوو ،ليلحتلا دنع ةبولطم ةيعجرم سيياقمو
  .يسسؤملا قايسلا ىلع أرطت يتلا تاريغتلاو ةدئاسلا

 ،ةسسؤملا لخاد اهتساردل ةيرودلا ةيتاذلا تاميوقتلل دادعإلا ةرادإو قيسنت -
  .ةيجراخلا ةعجارملا يف اهمادختسالو

  



 
 

  :ةعماجلاب ةدوجلاو ريوطتلل ايلعلا ةنجللا -د

 ةنورم دوجو عم حرتقم ددعك اوضع )١٧ – ١٢( مضت ةسيئر ةنجل نم ةنجللا لكشت      
 يف اهنيكمتو ةنجللا ةيلعاف ققحي امب ةنجللا سيئر هاري امل اقبط ددعلا صقن وأ ةدايز يف
 نم ةبراقتملا تاعومجملا نع نولثمم ةنجللا ليكشت نمض نوكي نأ ىلع ،اهماهم ءادأ
 قحليو ،ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع عم رواشتلاب ةنجللا سيئر اهددحي صئاصخل اقبط تايلكلا
 سأريو هديدحت مت يذلا فينصتلل اقبط تايلكلا تاعومجمل ةيعرف ناجل ةسيئرلا ةنجللاب
 .ةسيئرلا ةنجللا يف اهلثمم ةيعرف ةعومجم لك

 ةيوضعو ،لامعألا ةدايرو ريوطتلل ةعماجلا ليكو ةداعس ةسائرب ةسيئرلا ةنجللا لكشتو
 :نم لك

 .ةيميلعتلا نوؤشلل ةعماجلا ليكو ةداعس .١
 .ةعماجلا ليكو ةداعس .٢

 تابلاطلا نوؤشل ةعماجلا ةليكو ةداعس .٣
 .ةنجللا ررقم      ةيعونلا ةدوجلاو يعماجلا ريوطتلا ديمع ةداعس .٤
 .ليجستلاو لوبقلا ديمع ةداعس .٥
 .تامولعملا ةينقت ديمع ةداعس .٦
            .ةدوجلل ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع ليكو ةداعس .٧
 بسح تاعومجملا ددع رييغت نكمي( تايلكلا تاعومجم يلثمم نم ةسمخ .٨

 )اهفينصت
  .تابلاطلل ةيعماجلا تاساردلا ةديمع ةداعس .٩

                                      .ةدوجلل ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع ةليكو ةداعس .١٠
  .ةعماجلاب تابلاطلاو بالطلا نع نيلثمم ٤ ددع .١١
 ،اهريغ وأ ةروكذملا تائفلا نم ءاوس ابسانم هاري نم ةفاضإ ةنجللا سيئرل قحيو .١٢

 .اهجراخ وأ ةعماجلا لخاد نم ءاوسو

 

  



 
 
 :ةعماجلاب ةدوجلل ايلعلا ةنجللا ليكشت يلاتلا لكشلا لثمي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ىرقلا مأ ةعماج لخاد ةدوجلل ةيميظنتلا ةطيرخلا )٧( لكش

 

 :نم تايلكلا تاعومجمل ةيعرفلا ناجللا لكشتو 

 .ةسيئرلا ةنجللا لخاد اهلثمي نم وه ةيعرفلا ةنجللا سيئر .١

 رطش نم رخآلاو بالطلا رطش نم امهدحأ ةعومجملا لخاد ةيلك لك نالثمي نيوضع .٢
 يف ةربخ هلو ريوطتلاو ةدوجلا ةطشنأو لامعأب ةيفاك ةيارد هل نوكي نأ ىلع( تابلاطلا
 ،عمتجملا ةمدخو ةدوجلاو ريوطتلل ةيلكلا ةليكوو ليكو نوكي نأ نكميو ،ةطشنألا كلت
 لك يف اهيلع افرشم وا اهل اريدم ناك ءاوس ةدوجلا ةدحو نع ةلوئسملاو لوئسملا وأ

 .)ةيلكلا ديمع ةداعس نم ةيلك لكل لثمم حيشرت متيو ،تابلاطلاو بالطلا نم رطش

 :يلاتلاك ةنجللا هذه ماهم نوكتو

 نامض ماهم ذيفنتو طيطخت ىلع ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع عم ةنجللا لمعت -
 .ةعماجلاب يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا

 ةطبترملا اياضقلاو عيضاوملا فلتخم يف ةبسانملا تايصوتلاو ةروشملا ميدقت -
 .ةعماجلا يف ةدوجلا ديكوتب

 ةئيب وأ قاطن نمض ةدوجلا جماربو تاردابم ينبت يف يدايقلا رودلاب ةنجللا مايق -
 .ةيميلعتلا ةسسؤملا يف مهلمع

 ةفلتخملا اهتاطاشنب قلعتي اميف ةدوجلاو ريوطتلا ةدامعل ةروشملا ميدقت -
 .ةيميلعتلا ةسسؤملا يف ةيلخادلا ةدوجلا مظن ريوطتو

 

 ةيسيئرلا ةنجللا

 تايلكلا ةنجل
 ةيعرشلا
 ةيبرعلاو

  ةنجل

  ةيبطلا تايلكلا

ةيحصلاو  

  ةنجل

ةيسدنهلا تايلكلا  

  ةيملعلاو

  ةنجل

  ةيبرتلا تايلك

  ةيناسنإلا مولعلاو

  ةنجل
  ةيعماجلا تايلكلا

  عورفلاو



 
 

 .ةعماجلا يف ةدوجلا نيسحت ططخ نأشب ايلعلا ةرادإلل ةبسانملا تايصوتلا عفر -
 يف ةدوجلا ديكوت تاطاشن يف ةمدختسملا تادنتسملاو جذامنلا ىلع عالطالا -

 .ةجاحلا قفو ةديدج جذامن حارتقاو ةعماجلا

 ةعماجلا تادحو عيمجب ةدوجلا ةفاقث رشن زيزعتل تاحرتقم عضو يف ةكراشملا -
 .تائفلا عيمجلو

 ةدوجلا نامض تاسايسب ةصاخلا تايصوتلا ميدقتو حارتقا يف ةكراشملا -
 .ةعماجلا يف يميداكألا دامتعالاو

 ىلع يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا نامضو ريوطتلا ططخ دامتعاب ةيصوتلا -
 .ةعماجلا ىوتسم

 ةدوجلا نامض ةريسم لقرعت يتلا تاقوعملا ةلازإو تالكشملل لولح حارتقا -
 .ةعماجلا ىوتسم ىلع يميداكألا دامتعالاو

 يف ءادألا ىلع ةباقرلاو ةعباتملا تايلآو بيلاسأ ريوطتو حارتقا يف ةكراشملا -
 .ةعماجلا ىوتسم ىلع يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا نامض ططخ ذيفنت

 ءادألا ريراقت ءوض يف ةيحيحصتلا تارارقلاب ةيصوتلاو حارتقا يف ةكراشملا -
 .يتاذلا ميوقتلا ريراقتو ةيونسلا

 :لامعألا ةدايرو ريوطتلل ةيلكلا ليكو ماهم -ه

 :)بيردتلاو ليهأتلاو ةيعوتلاو فيقثتلا ماهم( ةينف ماهم
 ،ةيلكلاب ةدوجلا ةرادإ مظن ميهافمو دامتعالاو ةدوجلا ةفاقث رشن يف ماهسإلا -

 ريوطتلا ةدامع عم قيسنتلابو ةيبيردتلا تارودلاو تاودنلاو تارضاحملا لالخ نم
 .ةعماجلاب ةدوجلاو

 .ةيلكلا ماسقأب ةدوجلا نامض ءاضعأ ليهأتو بيردت يف ماهسإلا -
 اهتطشنأو ةلاكولاب فيرعتلل ةعماجلاب ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع عم قيسنتلا -

 لالخ نم ةيميلعتلا ةئيبلا رصانع فلتخم يف ريوطتلاو ةدوجلا نيسحتب ةقلعتملا
 نع تاقصلمو ةيداشرإ تاحول ميمصت ،ريوطتلاو ةدوجلا نع ةيرود ةرشن رادصإ(
 .)خلا .... ،ريوطتلاو ةدوجلا نع تايوطمو تابيتك رادصإ ،ريوطتلاو ةدوجلا

 ةفلتخملا ريوطتلاو ةدوجلا ةطشنأو لامعأ ريس نامض ةعباتمو ةدناسمو معد -
 .ةعماجلاب ةدوجلا ماظن تابلطتمو ريياعمل اقفو ةيلكلاب

 .ةيلكلل ةيجيتارتسالاو ةيريوطتلا ططخلا ذيفنتو دادعإ ىلع فارشإلا -
 .نيبوسنملل ةيبيردتلا تاجايتحالا ديدحت -
 .اهل لولح حارتقاو جماربلا ريوطت هجاوت يتلا تالكشملاو تابوعصلا ىلع فرعتلا -
 نم ةديجلا تاسرامملا قفو )ريوطتلا ةدامعب ةرفوتملا ريغ( لمعلل جذامن دادعإ -

 .دامتعا زكرم



 
 
 
 :ةيميظنتو ةيرادإ ماهم

 ةطشنألاو لامعألا ىلع ةعماجلاب دمتعملا ةدوجلا ماظن فادهأو ةسايس ذيفنت -
 .ةيلكلاب ةفلتخملا

 ىلع اهضرعو ،ةدحولا طاشن نع - ةيونس/ةيلصف/ةيرهش – ةيرود ريراقت دادعإ -
 .ةعماجلاب ةدوجلاو ريوطتلا ةدامعو ةيلكلا ةدامع

 ةدوجلا قيبطتو قيقحتل ةمزاللا ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا ريفوت يف ةمهاسملا -
 .ةيلكلاب ةلماشلا

 تاسايسلا ليلد( ةدوجلا نامض ماظنل ةيساسألا قئاثولا ةباتك يف ةمهاسملا -
 .ةعماجلاب ةدوجلا نامض ماظن تابلطتم بسح )خلا.. ،تاءارجإلاو

 .ةيلكلاب ةدوجلا قيبطتل ةمزاللا لمعلا قرفو ناجللا ليكشتب ةيصوتلا -
 يميلعتلا ماظنلاب ةطبترملا ةسيئرلا رصانعلا نع ةيئاصحإلا تامولعملا قيثوت -

 .ةقالعلا تاذ تاهجلل اهريفوتو )ةعجار ةيذغت ،تاجرخم ،تايلمع ،و تالخدم(
 ةدوجلا ةطشنأو لامعأ ةفاك لوح ةلماكتم تامولعمو تانايب ةدعاق ريفوت -

 .ةيلكلاب

 ىلإ رضاحملا نم خسن لاسرإو اهقيثوتو ةيلكلاب ةدوجلا ةدحو تاعامتجا ةسائر -
 .ةعماجلاب ةدوجلاو ريوطتلا ةدامعو ةيلكلا ةدامع

 ريوطتلا ةدامعو ةيلكلا ةدامع تاعامتجاو ةيلكلا سلجم تاعامتجا روضح -
 اهفادهأو ةدوجلا ةسايس ذيفنت نأشب امهعم قيسنتلاو ،ةعماجلاب ةدوجلاو
 .ةعماجلا يف ةدمتعملا

 
 :ريوطتلاو مييقتلا ماهم

 جماربلا ىوتسم ىلع ةدوجلا قئاثوو تابلطتم ةفشرأو لامكتسا ىدم مييقت -
 .ةيلكلا يف ماسقألاو

 جماربلل يتاذلا ميوقتلا تاسارد تابلطتم ةفشرأو لامكتسا ىدم مييقت -
 .ةيلكلاب ةيميداكألا

 .ةيلكلاب جماربلل ءادألا تافلم تابلطتم ةفشرأو لامكتسا ىدم مييقت -
 جماربلا يف ةدوجلا تابلطتمو قئاثو ةفاك ةفشرأو لامكتسا ىدم مييقت -

 .ةيلكلاب ماسقألاو

 
 :ةيلكلاب نيجيرخلا بتكمب ةقلعتم ماهم



 
 

 ةلص داجيإ ىلع زيفحتلل نيجيرخلا ىدتنم تانايب ةدعاقل يرود ثيدحتو ليعفت -
 .ةيلكلاو جيرخلا نيب ةقيثو

 لمع شروو تاودنو تارود يف ةكراشملل نيجيرخلا طيشنتو مالعإ ىلع لمعلا -
  .رمتسملا ميلعتلا جمارب لالخ نم

 ةطيحملا ةيعانصلا تائيهلاو تآشنملا باحصأو ةيلكلا نيب لاصتا تاونق حتف -
  .نيجيرخلا نم مهتاجايتحا ةفرعمل

 تائيهلاو ةأشنملا باحصأ تاجايتحا ىلع فوقولل ةيسايق تانايبتسا ذيفنت -
 .ىلحملا عمتجملاو ةطيحملا ةيعانصلا

 ةطيحملا ةيعانصلا تائيهلاو تآشنملا باحصأو تاجايتحاب نيجيرخلا مالعإ -
    .مهتاصصختل ةبسانملا فئاظولا نم يلحملا عمتجملاو

  .رمتسملا ريوطتلا جماربو ةيلكلا تابسانم يف نيجيرخلا ةوعد -
 .ةيونس ةفصب نيجيرخلل موي ةماقإ -
 ةلصلا تاذ تاعاطقلا عيمجو لمعلا بابرأو نيجيرخلا نع تانايب ةدعاق ءاشنإ -

 .نيجيرخلاب
 نيب ةمءاوملا تانايب ريفوتو ةفلتخملا اهجماربب ةعماجلا يجيرخ عم لصاوتلا -

 .لمعلا قوس تابلطتمو ملعتلا تاجرخم
 ةينهملاو ةيملعلا نيجيرخلا ةطشنأل تامولعملا كنب ءاشنإو ةيرود تارشن رادصإ -

 ةيعمتجملاو
 .لمعلا بابرأو نيجيرخلل ةيفيرعت تاءاقل ميظنت -
 .ةعماجلا يجيرخ نع مهاضر ىدمو لمعلا بابرأ تاهاجتا سايق -
 .لمعلا قوسب مهقاحتلا دنع نيجيرخلا هجاوت يتلا تايدحتلا دصر -
 لالخ نم بالطلل ةعماجلا يجيرخ نم ةحجانلا جذامنلاو ةودقلا ميدقت -

 .ةعماجلل ةفلتخملا تابسانملا يف مهتوعد
 .مهنيب اميف مهلصاوت ليعفتو نيجيرخلل طباور نيوكت يف ةمهاسملا -
 دعب بالطلل ةعماجلا اهمدقت يتلا تامدخلا ضعب ةيرارمتسا ىلع لمعلا -

 .مهجرخت

 :يميداكألا مسقلا سيئر ماهم -و

 يتلا تابوعصلاو تالكشملا دصرو مسقلاب دامتعالاو ةدوجلا لامعأ ةعباتم -
 .اهل لولح داجيإل لامعألا ةدايرو ريوطتلل ةيلكلا ليكو عم قيسنتلاو اههجاوت

 .مسقلاب ةدوجلاو ريوطتلا نأشب ينف معد نم مزلي ام ميدقت -

 .دامتعالاو ةدوجلاو ريوطتلاب ةطبترملا ةيعرفلا ناجللا لامعأ ةعباتم -

 امب اهتانوكم فلتخمب مسقلاب تارابتخالا ةيلمع ةدوج مييقت يف ةمهاسملا -
 .ةعماجلاب ةدوجلا ةمظنأو طباوض عم قفاوتي



 
 

 عم قفاوتي امب مسقلاب تارابتخالا تاجرد دصر ةدوج مييقت يف ةكراشملا -
 .ةعماجلاب ةدوجلا ةمظنأو طباوض

 يسسؤملا يميداكألا دامتعالا تابلطتمو ةدوجلا ةفاقث رشن يف ةمهاسملا -
 .لامعألا ةدايرو ريوطتلل ةيلكلا ليكو عم قيسنتلاب يجماربلاو

 ام ةعباتمو ةيلكلاب لامعألا ةدايرو ريوطتلا ةلاكو تاعامتجا يف مسقلا ليثمت -
 .اهذيفنت ىلع لمعلاو تافيلكتو تايصوت نم اهنع ردصي

 ليكو ىلا هعفرو يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا لامعأ نع يونس ريرقت دادعإ -
 .مسقلا سلجم ىلع هضرع دعب ،لامعألا ةدايرو ريوطتلل ةيلكلا

 ةدوجلا تاءارجا قيبطت ىلع مسقلاب سيردتلا ةئيه ءاضعأ بيردتل قيسنتلا -
 .مسقلا لخاد دامتعالاو

 اهميظنتو مسقلاب ةدوجلا ).../تاعامتجا/تارارق/جذامن( قئاثو رفاوت نم ققحتلا -
 .اهتفشرأو

 .مسقلاب دامتعالاو ةدوجلا ةدحوب ةطبترملا تاعامتجالل ميظنتلاو فارشالا -
 تاهيجوتو تاداشرا نم ةعماجلاب ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع نع ردصي ام ةعباتم -

 .اهذيفنت ىلع لمعلاو تافيلكتو تايصوتو

 ىلع ةيميداكألا جماربلا يف ةبلطلا ىلع تاررقملا ططخ عيزوت ذيفنت ةعباتم -
 .مسقلا ىوتسم

 ،جهانملا ،ةذتاسألا( ةيميلعتلا ةيلمعلا رصانعل ةيلصفلا تامييقتلا ذيفنت ةعباتم -
 .)خلا .....ةدناسملا تامدخلا

 فادهأو تاياغ عم ةيلكلا ماسقأ يف ةدمتعملا سيردتلا قئارط قفاوت نم دكأتلا -
 .ةيساردلا تاررقملا تاجرخم مييقت لالخ نم كلذو ةيميداكألا جماربلا

 تافيصوت نم ةدوجلا جذامنو تاءاصحاو قئاثوو تافلم عيمج لامكتسا ةعباتم -
 خلا ... ،جمانربلا ريراقتو تاررقملا ريراقتو

 :مسقلاب نيجيرخلا ةدحوب ةقلعتم ماهم
 .مسقلا يجيرخ عم لصاوت تاونق ليعفتو ءاشنإ -

  .مهفيظوت بسنو مسقلا يجيرخ ةعباتم -

  .نيجيرخلل يأرلا تاعالطتسا قيبطت -

 .لمعلا بابرأو نيجيرخلل تانايب ةدعاق ءاشنإ -

 .تاعامتجالاو تانابتسالا لالخ نم مسقلا يجيرخ يف لمعلا بابرأ يأر ذخأ -

 .نيجيرخلا تاجايتحا دصر -

 .رمتسملا ملعتلا ليعفت فدهب نيجيرخلل جمارب حارتقا -

 .لمعلا بابرأو نيجيرخلل ةيفيرعت تاءاقل ميظنت -
  .لمعلاب قاحتلالاب نيجيرخلا ةدعاسم ىلع لمعلا -



 
 

 .ةنهملا موي ليعفت يف ةمهاسملا -

 ةينهملاو ةيملعلا نيجيرخلا ةطشنأل تامولعملا كنب ءاشنإو ةيرود تارشن رادصإ -
 .ةيعمتجملاو

 ةطيحملا ةيعانصلا تائيهلاو تآشنملا باحصأ تاجايتحاب نيجيرخلا مالعإ -
 .مهتاصصختل ةبسانملا فئاظولا نم يلحملا عمتجملاو

 :ررقملا قسنم تابجاوو ماهم -ز

 :نمضتي ررقملاب صاخ فلم دادعإ )١
 :يتأي ام هيف احضوم :ررقملا فيصوت جذومن ١٫١

 .ةعقوتملا ملعتلا تاجرخمو ررقملا فادهأ -
 .ةمدختسملا سيردتلا تايجيتارتسا -
 .سيردتلا تانيعمو لئاسو -
 .ةبسانملا ميوقتلا ريياعمو سسأ -
 تافلؤملاو بتكلا ءامسأب ةمئاق( ةيفاضإلا عجارملاو ررقملا باتكلا -

 )ررقملاب ةقلعتملا
  .اهتابجاوو اهفادهأو نيرامتلا تاعوضوم ١٫٢
 .ةيثحبلا قاروألل ةحرتقملا نيوانعلا ١٫٣
 .ةقباسلا لوصفلا / تاونسلا ةلئسأ نم جذامن ١٫٤
 ةقباسلا لوصفلا رادم ىلع مهتامالعو ةبلطلا ددعل ينايب / يئاصحإ لودج ١٫٥
 .ةداملل

 ررقملا ةذاتسأ /ذاتسأ ديدحت ررقملا قسنم ىلع يساردلا لودجلا دادعإ دنع )٢
 .مسقلا ةقسنم عم قيسنتلاب
 اهتابلطتمو ررقملا رصانع حيضوت لالخ نم ررقملا ةذاتسأ /ذاتسأ ةدعاسم )٣

 ةدحومو ةمظتنم ةروصب ررقملل ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس لجأ نم مهتايلوؤسمو
 .ةددعتملا بعشلل دحاولا يساردلا لصفلا لالخو ةيساردلا لوصفلا رادم ىلع

 .سيردتلا ءدب لبق ةبلطلل اهريفوتو ةمزاللا بتكلا نييعتب ةيصوتلا )٤
 ،اهناكمو ،تارضاحملا دعوم ثيح نم ررقملا سيردت ةيلمع ريس ةعباتم )٥

 ديعاومو ررقملا تاعوضومل ددحملا ينمزلا لودجلاب مازتلالاو اهتعيبطو
 .نيرامتلاو تارابتخالا

 .ررقملا يف هيدل نيلجسملا ةبلطلا ءامسأل ةمئاقب ررقملا ذاتسأ ديوزت )٦
 .تارابتخالا ريس ةيلمع ىلع فارشإلا )٧
 هتابجاو يف هريصقتو هئادأ فعض دنع بلاطلل يميداكألا دشرملا عم لصاوتلا )٨

 .ررقملا يف ةبولطملا
 ةذتاسألا عم رواشتلاب هيلع تاليدعتلا ضعب لاخدإو ررقملا فيصوت ثيدحت )٩

 ام لك يف ةيساردلا ةطخلا ةنجل ىلإ ةيصوتلاو ،ررقملا سيردت يف نيكراشملا
 .ررقملاب قلعتي



 
 

 .هثيدحتو مسقلل ينورتكلإلا عقوملا نمض ررقملاب قلعتي ام لك ىلع فارشإلا )١٠
 ءادأ نع اوبيغت نمم ةبلطلا ءامسأ ةمئاقل ررقملا ذاتسأ نالعإ ىلع فارشإلا  )١١

 .ررقملا يف تارابتخالا
 روضح نع اوبيغت نمم ةبلطلا ءامسأ ةمئاقل ررقملا ذاتسأ نالعإ ىلع فارشإلا )١٢

 .ةداملا نم اومرحو ،تارضاحملا
 ةيتاذلا ريسلاو مهعم لصاوتلا قرطو ،ررقملل نييسردملا ءامسأب ةمئاق نالعإ )١٣

 .مهل ةيميداكألا
 :ررقملاب صاخلا فلملا نمض ةيلاتلا رومألا قيثوت  )١٤

 .تارابتخالا ةلئسأ نم جذامن -
 .رابتخا لكل ةيجذومنلا ةباجإلا جذومن -
 ةداملل ةررقملا تاناحتمالا نم ناحتما لكل ةبلطلا ةباجإ قاروأ نم جذامن -

 .يسارد لصف لك يف
 دادعإو ررقملا سيردت يف هل نيكراشملا ةذتاسألل ةيدرفلا ريراقتلا عيمجت -

 .ررقملل يعامج ريرقت
 .ةيبتكملاو ةيفصلا تابجاولاو نيرامتلا لح قاروأ نم ةنيع -
 .ةبلطلا نم ةمدقملا نيرامتلا لحو ةيثحبلا قاروألا نم ةنيع -

 .ررقملا يف ةبلطلا لامعأو ةطشنأ نم ةنيع -
 .يسارد لصف لكل ةبلطلا جئاتنل ةيئاصحإلا لوادجلا -

 .ررقملا يسردمل ةيبتكملا تاعاسلا -
 

 :ةرادإلا ريدم ماهم -ح

 ،تايلكلاب ةرادإلا وريدمو ةيرادإلا تادحولا وريدم همكح يف لخديو 
 يف ةيلاملاو ةيرادإلا نوؤشلا ىلع فارشإلاب صتخي يذلا صخشلا وه ةرادإلا ريدمو
 مهأ نمو ،ةعماجلا لخاد ددحملا يرادإلا لكيهلاب طبتريو ةيلكلا وأ ةيرادإلا ةدحولا
 :يلي ام ةدوجلاب ةقلعتملا همكح يف نمو ةرادإلا ريدم ماهمو تابجاو

 .ميلعتلا ةرازوو ةعماجلا ةمظنأو حئاولو تارارق قيبطت )١
 .دامتعالاو ةدوجلاب قلعتي اميف ةعماجلا سلجم تارارق ذيفنت يف ةكراشملا )٢
 .دامتعالاو ةدوجلاب ةقلعتملا ةمظنألاو حئاوللا قيبطت ىلع فارشإلا )٣
 .ةيلاملاو ةيرادإلا ريوطتلا تايلمع يف ةكراشملا )٤
 .ةيلاملا دراوملا زيزعتو ةيمنت ىلع لمعلا )٥
  .لامعألا زاجنإل ةمزاللا ناجللا ليكشت يف ةكراشملا )٦
 .ديمعلا ىلإ هعفرو يرادإلا ءادألاو لمعلا ريس نع لماش يرود ريرقت دادعإ )٧
 .يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا ريياعم قيبطت نم ققحتلا يف ةكراشملا )٨
 .ةيلكلا ىوتسم ىلع اهتفاقث رشنو ةدوجلا موهفم خيسرت يف ةكراشملا )٩



 
 

 ريوطتلا جمارب هجاوت يتلا تالكشملا وأ تابوعصلا ةسارد يف ةكراشملا )١٠
  .اهل لولحلا حارتقاو ةعماجلاب ةدوجلاو

 .بيردتلا ةطشنأ ىلع فارشإلا يف ةكراشملا )١١
  .نيفظوملا تاراهم ريوطتل ةطخ دادعإ ىلع فارشإلا يف ةكراشملا )١٢
 .تازيهجتلاو قفارملا ثيدحتو ريوطت ةعباتم )١٣
 امب ةيلاملاو ةيرادإلا نوؤشلاب ةصاخلا ةيذيفنتلا ططخلا دادعإ يف ةكراشملا )١٤

 .ةسيئرلا فادهألا ققحي
 .تارارقلاو جئاتنلا يف يأرلا ءادبإو تاعامتجالا يف ةكراشملا )١٥
 .اهدامتعا دعب ةيرادإلا تارارقلاب نيلماعلا عيمج مالعإ / نالعإ نع لوؤسم )١٦
 .ةيلاملاو ةيرادإلا نوؤشلا لاجم يف ةدوجلا ططخ ذيفنت )١٧
 .تاميلعتلاو تالجسلاو جذامنلاو تاءارجإلا قيقدتو ةعجارم )١٨
 .اهتيحالص نم دكأتلاو ةينهملاو ةيحصلا ةمالسلا فورظ ىلع ةمئادلا ةباقرلا )١٩
 .ماهم نم ديمعلا هضوفي امب مايقلا )٢٠

 

 

 جماربلاو تايلكلا ىوتسم ىلع ناجللا ماهمو ليكشت .٣-٢

 ةيلكلا ىوتسم ىلع ةدوجلا ةنجل ليكشت الوأ

 .ةيلكلا ىوتسم ىلع ةدوجلا ةنجلل يميظنتلا لكيهلا يلاتلا لكشلا حضوي

 ةيلكلا ىوتسم ىلع ةدوجلا ةنجلل ةيميظنتلا ةطيرخلا )٨( لكش

دیمعلا

 ماسقألا ءاسؤر
 ءاسؤر تالیكوو

ماسقألا
نییرادالا نع نیلثمم بالطلا نع نیلثمم  سیردت ةئیھ وضع

ةدوجلا يف ةربخ وذ

 ریوطتلا لیكو
عمتجملا ةمدخو ةیلكلا ةلیكو



 
 
 

 :يلاتلاك ةيلكلا ىوتسم ىلع ةدوجلا ةنجل ماهم نوكتو

 .اهذيفنت ىلع فارشإلاو ةيلكلا يف ةدوجلا نامضل ةماعلا تاسايسلا مسر -

 تاهجلا عم نواعتلاو ةيلكلا يف ةدوجلا قيبطتل ةلوذبملا دوهجلا ةدناسمو معد -
 .ةقالعلا تاذ ةيجراخلا

 .ةيلكلاب ةدوجلا قيبطت يف نيزيمتملا دارفألاو قرفلا ةأفاكمو زيفحتل جمارب حارتقا -

 .ةيلكلاب ةدوجلا ةرادإل يونسلا ريرقتلا رارقإ -
 .ةيلكلا ىوتسم ىلع اهتفاقث رشنو ةدوجلا موهفم خيسرت -

 .ةيلكلا يف ءادألا ميوقت جئاتن ةعباتم -

 ةيلكلا جماربب يميداكألا دامتعالاو ميوقتلا جمانرب ذيفنت تايلمع ةعباتم -

 ماسقألا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةصصختملا ةيبيردتلا تاجايتحالا ديدحت -
 .اهذيفنت يف ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع عم قيسنتلاو ةيلكلاب ةيميداكألا

 جماربلاو تارودلا روضح يف ةكراشملا ىلع سيردتلا ةئيه ءاضعأ عيجشتو ثح -
 تاهجلا كلذكو ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع مهل اهمدقت يتلا لمعلا شروو ةيبيردتلا
 .اهجراخو ةعماجلا لخاد ىرخألا

 .ةدوجلاو ريوطتلاب صاصتخا تاذ عيضاوم نم اهيلإ لاحي ام -

 جماربلاب ةدوجلا ناجل ليكشت ايناث

 ينطولا زكرملا ريياعم ءافيتسإل امإ ةمئاق ةفلتخملا جماربلاب ةدوجلا ناجل ليكشت ةيجهنم
 ةدامعو .ةفلتخملا ةدوجلا ةطشنأو تايلمعلا ساسأ ىلع وأ يميداكألا دامتعإلاو ميوقتلل
 ناجل ليكشت يهو نيرايتخإلا ققحت ةيجهنم حرتقت ىرقلا مأ ةعماجب ةدوجلاو ريوطتلا
 ينطولا زكرملا ريياعم ققحت يتلا تايلمعلاو ةطشنألا نم ةعومجم ساسأ ىلع ةدوجلا
 يف ةيرحلا ةفلتخملا جماربلل كرتي ثيحب نرم حرتقملا اذهو ،يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل
 ةمئاقلا .ةفلتخملا هتاجايتحاو جمانربلا ةيصوصخ بسح ةنجل يأ ىمسم ليدعت وأ ةفاضإ
 :مسقلا سيئر ةسائرب جماربلاب ةدوجلا ناجلل حرتقملا ليكشتلا حضوت ةيتآلا

 .ةرادإلا ةنجل .١

 .تاجرخملا مييقتو جهانملا ةنجل .٢

 .ةبلطلا داشرإو نوؤش ةنجل .٣

 .سيردتلا ةئيه ءاضعأ نوؤش ةنجل .٤

 .ةيميلعتلا تازيهجتلا ةنجل .٥

 .عمتجملا ةمدخو يملعلا ثحبلا ةنجل .٦



 
 

 

 جماربلاب ةدوجلا ةنجلل ةيميظنتلا ةطيرخلا )٩( لكش

 ةرادإلا ةنجل ماهم

 .ةيرود ةروصب هفادهأو جمانربلا ةلاسر ةعجارم -

 .ةددحم ءادأ تارشؤم لالخ نم جمانربلا فادهأ ققحت ىدم ةعباتم -
 .تاونس سمخ/ثالث لك )ةيتاذ ةسارد( لماش يرود ميوقت ءارجإ -

  .ةيساردلا لوادجلا دادعإ -
 تارابتخالا لوادج عضوو اهنيب قيسنتلاو ةيئاهنلاو ةيرودلا تارابتخالا ديعاوم ميظنت -

 .تارابتخالا ريس ميظنتو ةبقارملا لامعأ عيزوتو بالطلل

 ناجل عم لصاوتلاو اهل ةبسانملا لولحلا عضو عم تارابتخالا ءانثا لكاشملا ليجست -
 .تارابتخالا حيحصت

 يلصفلا ريرقتلا دادعأل ةيعونلا ناجللا نم ةيونسلاو ةيلصفلاو ةيرودلا ريراقتلا يقلت -
 .جمانربلل يونسلاو

 .نييلخادلا نيميقملا ةنجل نيوكت -
 .ةيبالطلا تارابتخالل ريياعم عضو -
 .نييجراخلا نيميقملا ريراقت ملست -

 تايصوت ذيفنت ططخ دادعإو ةيراشتسالا جمانربلا ةنجل تاعامتجا دقع ةعياتم -
 .ريوطتلا

 تاجرخملا مييقتو جهانملا ةنجل ماهم

 ةينمز ةطخ عضوو اهريوطت ىلع سيردتلا ةئيه ءاضعأ ثحو جهانملا ةعجارم -
 مهدادعإل كلذو نيجيرخلل ةيلعفلا تاجايتحالا عم بسانتي امب رمتسملا ريوطتلل
 .لمعلا قوسل

 .بلاطلل ةحاتملا ملعتلا رداصم عم جهانملا ةقباطم -

 جمانربلل ملعتلا تاجرخمب اهطبرو تاررقملل ملعتلا تاجرخم مييقتو ةعجارم -
 .سيردتلل قرط ثادحتسا -
 حرتقملا ريوطتلا ضارعتسال ةيساردلا تاررقملا يقسنم عم ةيرود تاءاقل دقع -

  .هتشقانمو

مسقلا سیئر

 يملعلا ثحبلا ةنجل
عمتجملا ةمدخو

 تازیھجتلا ةنجل
ةیمیلعتلا

 ءاضعأ نوؤش ةنجل
سیردتلا ةئیھ

 داشرإو نوؤش ةنجل
ةبلطلا

 مییقتو جھانملا ةنجل
تاجرخملا ةرادإلا ةنجل



 
 

 يميداكألا دادعإلا نمضيو ةيراركتلا مدع نمضي امب جهانملا تايوتحم قيسنت -
 .بالطلل جردتملاو قسانتملا يلمعلاو

 دامتعإلا تابلطتم عم قفاوتي امب ًايئارجإو ًايلكش تاررقملا ريرقتو فيصوت ةعجارم -
 .يميداكألا

 دامتعإلا تابلطتم عم قفاوتي امب ًايئارجإو ًايلكش بالطلا تامييقت ةعجارم -
 .يميداكألا

 نامض ةنجل ىلا اهلاسرإو جهانملل ةحرتقملا ريوطتلا تازاجنإ نع يلصف ريرقت دادعإ -
 جهانملا ريوطت ةنجلو مسقلا سلجم ىلع هضرعل اديهمت هقيثوتل ةدوجلا ديكوتو
 .ةيلكلاب

 ريوطتلا حاجن ىدم نع ريرقت دادعإو اهرارقإ دعب ةديدجلا تارارقلا ذيفنت ةعباتم -
 قوسل بسانملا دادعإلا نمضي امب بالطلل ةيلعفلا تاجايتحإلا ريفوت يف حرتقملا
 .لمعلا

 هعفرو ةحرتقملا تاررقملا هذه قيبطت هجاوت دق يتلا تابوعصلا نع ريرقت دادعإ -
  .ةبسانملا تاوطخلا ذاختال مسقلاب ةدوجلا ديكوتو نامض ةنجل ىلا

 يسارد لصف لك ةيادب عم تاررقملا فيصوت جذامن ثيدحتو دادعإ ةعباتم -
 .كلذل دعملا فلملا يف اهعيمجتو

 تاررقملا عيمجل كلذو بالطلل اهريفوتو ةرصتخملا ةيداشرإلا جذامنلا دادعإ ةعباتم -
 .يسارد لصف لك ةيادب عم ةيساردلا

 ةياهن هاصقأ دعوم يف اهعيمجتو اهميدقتو تاررقملا ريرقت جذامن دادعإ ةعباتم -
 يف اهسيردت مت يتلا تاررقملا نع كلذو يسارد لصف لك نم يناثلا عوبسألا
 .قباسلا يساردلا لصفلا

 تاررقملا فيصوت ثيدحتو رفاوت ثيح نم ةيساردلا تاررقملا نع يلصف ريرقت دادعإ -
 نامض ةنجل ىلا اهميدقتو يميداكألا دامتعالل ةينطولا ةئيهلا جذامنب اهمازتلاو
 .مسقلاب ةدوجلا ديكوتو

 
 ةبلطلا داشرإو نوؤش ةنجل ماهم

 يساردلا لصفلا ةيادب عم تابلاطلاو بالطلل يميداكألا داشرالا بيتك عيزوتو دادعإ -
 .ةيلكلا عقوم ىلع هنم ةينورتكلإ ةخسن رشن عم

 هتاردقو هتاياوه نع تانايبو تامولعم ىلع يوتحي ةبلاطو بلاط لكل فلم ءاشنا -
 .اهريغو يسيردتلا هراسمو ةيعامتجالاو ةيملعلا هلكاشمو ةيليصحتلا

 هتايوتحمو ررقملا ةصالخ لمجم ميدقتب سيردتلا ةئيه ءاضعأ مازتلا نم دكأتلا -
  .ررقم لكل ةرضاحم لوأ يف تاجردلا عيزوتو اهديعاومو مييقتلا قرطو هفادهاو

  .سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةيبتكملا تاعاسلل تابلاطلاو بالطلا ةفرعم نم دكأتلا -

 لصاوتلا لاكشأب تابلاطلاو بالطلا عم لصاوتلا ىلع سيردتلا ةئيه ءاضعأ ثح -
 .ينورتكلإلا ديربلا اهتمدقم يفو ةفلتخملا

 جاتحي نم هيجوتو ةدعاسمو ةيرودلا تارابتخالا يف تابلاطلاو بالطلا جئاتن ةعباتم -
 .ةئراطلا لكاشملاو نيرثعتملا تابلاطلاو بالطلل ركبملا فاشتكالاو ،ةدعاسم ىلا



 
 

 ةيلعافب ةكراشملل مهعيجشتو يميداكألا دامتعالا ةرايزل تابلاطلاو بالطلا ةئيهت -
 ىلع جمانربلا لوصحل اهتيمهأو مهراودأب مهتيعوتو ةفلتخملا مسقلا ناجلب
 .يميداكألا دامتعالا

 .سيردتلا ةئيه ءاضعأو تابلاطلاو بالطلا نيب ةلدابتملا تاقالعلا زاربإ -

 مهل داشرإلاو حصنلا ميدقتو ةفلتخملا تاونسلا بالطل ةيميداكألا ةعباتملا  -
 .ةيميداكالا مهتلاح بسح مهيجوتو

 تابلاطلاو بالطلا ضعب هجاوت دق يتلا ةيميداكألا لكاشملاب هيرود ريراقت دادعإ -
 .ةفلتخملا تاونسلا يف

 نامضل اهتعباتمو ةضورعملا لكاشملا لحل ةحرتقملا لولحلاب ريراقت دادعإ  -
 .ذيفنتلا

 .ةحرتقملا لولحلاو مهلكاشم ضرع جئاتنب بالطلل عوجرلا  -

 ةلمتحملا لكاشملاو تابلاطلا/بالطلل ةيميداكألا ةلاحلا نع يرهش ريرقت دادعإ -
 .لحلا تاحارتقاو

 مزلي ام ضرعل جمانربلاب ةدوجلا ديكوتو نامض ةنجل ىلإ ةيرهشلا ريراقتلا ميدقت -
 .ةبسانملا تارارقلا ذاختال مسقلا سلجم ىلع

  .اهذيفنت ةعباتمو ةنجللا ماهمب مايقلل ةيعرف ًاناجل ةنجللا سيئر لكشي -
 سيردتلا ةئيه ءاضعأ نوؤش ةنجل ماهم

 .سيردتلا ةئيه ءاضعأ رايتخال ةيسانملا تاءارجإلاو تاسايسلا دادعإ -
 ةيذغتلا ميدقتو ةنلعم ريياعم قفو ماظتناب سيردتلا ةئيه ءاضعأ ءادأ مييقت -

 .مهل ةعجارلا

 ىلع سيردتلا ةثيه ءاضعأ عيجشتو ينهملاو يميداكألا ريوطتلل جمارب ريفوت -
 .اهيف كارتشالا

 مهل ةمدقملا تامدخلا ةدوجو ةيافك مييقتل سيردتلا ةثيه ءاضعأ يأر عالطتسا -
 .اهنع مهاضر ىدم سايقو

 
 ةيميلعتلا تازيهجتلا ةنجل ماهم

 بالطلل ةيملعلا ثاحبألا قيبطتو سيردتلل لماعملا ةيزهاج ىلع فارشإلا -
 .تابلاطلاو

 نيفرشملا ةداسلل ةيصخش روصو ءامسأو لمعملا مساب ةتفالب لمعم لك فيرعت -
 .هيلع

 .لمعم لكب ةصاخلا ةمالسلاو نمالا نع ةيداشرا تاحول قيلعت -
 قرطو بلاط لك ةطشنأ حضوت لماعملاب تابلاطلاو بالطلا ةطشنأل فلم لمع -

 .ةيرودلا همييقت
 .تادعمو ةزهجأ نم لمعملا تايوتحمب فلم ءاشنإ -
 ةيلمعلا تاجايتحاب مئاوق دادعإل جمانربلل ةفلتخملا تاصصختلا عم لصاوتلا -

 .لبقملاو يلاحلا يساردلا ماعلل تابلاطلاو بالطلل ةيميلعتلا
 .ةيلبقتسملا تابلطتملاو ةيلاحلا ةيبالطلا لماعملا تازيهجتب مئاوق دادعإ -



 
 

 وا ةيلمعملا ةزهجالا ثيح نم جمانربلاب يملعلا ثحبلا تابلطتمب مئاوق دادعإ -
 .ىرخالا تامزلتسملاو تايواميكلا

 .ةيلمعملا تازيهجتلاو ةيملعلا ةزهجالا نم ةيلكلا ةرادا عم جمانربلا تايبلط ةعباتم -
 .جمانربلاب ةرفوتملا ةيساردلا بتكلاب تانايب ةدعاق دادعإ -
 قيرط نع جمانربلاب ةيملعلا عجارملاو بتكلل رمتسملا ثيدحتلا ىلع لمعلا -

 .جمانربلاب ةفلتخملا ةيملعلا تاصصختلا تاجايتحا عالطتسا
 عيمجل ةدحوملا تارضاحملا ىلع لمتشت ةينورتكلإ تانايب ةدعاق ءاشنا ىلع لمعلا -

 .جمانربلاب ةيملعلا ةبتكملاب ةحاتم نوكتو جمانربلاب تاررقم
 كلملا ةبتكمو ةيلكلل ةعباتلا ةبتكملاب جمانربلاب ةصاخلا تادلجملاو بتكلل رصح -

 .ةيزكرملا هللا دبع
 .تابتكملل تابلاطلاو بالطلا يلثممو سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةفلتخم تارايز ميظنت -
 .اهرداصم ةدايزو اهثيدحتو ةيبالطلا ةيملعلا رداصملا رفاوت نم دكأتلا -

 

 عمتجملا ةمدخو يملعلا ثحبلا ةنجل ماهم
 .ةيبالطلا ثاحبألل ةيميظنتلا ةحئاللا ةعجارم -
 .جمانربلاب يملعلا ثحبلل ةيزكرملا طاقنلاو ثحبلا تايولوأ ديدحت -
 ءاضعأ لبق نم تابلاطلاو بالطلل ثاحبألا تاحرتقم ميدقت نع نالعإلا ةعباتم -

 .يسارد ماع لك نم يناثلا يساردلا لصفلا ةياهن عم سيردتلا ةئيه
 قفتملا ةيميظنتلا ةحئاللا بسح مهميسقتو تابلاطلاو بالطلا مئاوق دادعإ -

 .اهيلع
 تابلاطلاو بالطلل هميدقت ىلع فارشإلاو يملعلا ثحبلا ررقم تارضاحم قيسنت -

 .ةيضرم ةروصب
 ذيفنت ةعباتمو تابلاطلاو بالطلل جرختلا عورشمب ةيبالطلا ثاحبألا عيزوتو ميظنت -

 .اهضعب ذيفنت هجاوت يتلا تابوعصلا ليلذت ةلواحمو بالطلا ثاحبأ
 نيب ةكرتشملا ثاحبألا مظنت ةيلآ عضول ةلصلا اذ تاعاطقلا عم لصاوتلا قيسنت -

 .ةرازولاو ةعماجلا
 .تارابتخالا جئاتن دادعاو تابلاطلاو بالطلا رابتخاو ثاحبالا مييقت لامعأ قيسنت -
 ةروشنملا ثاحبألاب ةمئاق دادعإو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ثاحبأل يملعلا رشنلا ةعباتم -

 .ًايملاعو ًايلحم
 .ةيثحبلا زكارملاو دهاعملا نم ةلومملا ةيثحبلا عيراشملا ةعباتم -
 .جمانربلل هيملع تارمتؤم دقعو ميظنت -

 .اهب مايقلا جمانربلا مزتعي يتلا عمتجملا ةمدخ تايلعافو ةطشنأل ةطخ عضو -
 .ةقباسلا ةيساردلا ماوعألا يف مسقلل عمتجملا ةمدخ ةطشنأب لماك فلم زيهجت -
 ةمدخ ةطشنأب تابلاطلاو بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعا ةكراشم ةبسن رصح -

 .عمتجملا
 .تايوتسملا عيمج ىلع ةيعمتجم تاكراشمل لصوتلا -
 .جمانربلا نم ةمدقملا تامدخلا نع عمتجملا اضر يدم سايق -


