
 

 

 
  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

  ميلعتلا ةرازو      

  ىرقلا مأ ةعماج    

  ةيعامتجالا مولعلا ةيلك

  ةيعامتجالا ةمدخلا مسق

 

 

 

 

 

 ریتسجاملا لئاسر ةطخ دادعإل يداشرإ لیلد
 

   

 

 ايلعلا تاساردلا ةنجل دادعإ

 )ةنجللا سيئر(  يبرـــــــــــــــــــــحلا ميــــــــلس دــــــلاخ /د.أ

 )وضع(       دمحم نمحرلادبع تفأر /د .أ

 )وضع(       يKوبدم لداع ءاـــــــــــــفص /د .أ

 )نQمأ(       نسحلا وبأ دــــــــمحم لــــيبن /د

 )وضع(       يZجتملادبع كوSTــــم لانم /د
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 ةعماجلا سيـئر ةداعس

 بهذم لآ دمحم نب يدعم /روتكدلا ذاتسألا
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 ةيعامتجالا مولعلا ةيلك ديمع

 يSنتسـب حاتفلادبع ليمج نب حاتفلادبع /روتكدلا
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  ةيعامتجالا ةمدخلا مسق سيئر

 يبرحلا ̂ي[محلا دمحم هللادبع YZغلادبع /روتكدلا
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 تایوتحملا سرھف

 ةحفصلا مقر عوضوملا
 ٧ ايلعلا تاساردلا ةنجل ةملك

  ايلعلا تاساردلا بالطل fميداكألا داشرإلا ةيهام :لوألا ءزجلا

 ىرقلا مأ ةعماجل

٨ 

 ٩ fميداكألا داشرإلا

 ٩ fميداكألا دشرملا وه نم

 ٩ fميداكألا داشرإلاب ةصاخلا ةمظنألاو حئاوللا

 ١٠ ةيذيفنتلاو ةيميظنتلا تاءارجإلاو ةيذيفنتلا دعاوقلا

 ١٠ fميداكألا دشرملا ماهم

 ١٠ ةيلك لكب fميداكالا داشرإلا ةدحو ماهم

 ١٢ ةبلاطلا وأ بلاطلا رودو ةيلوؤسم

 ١٤ QTتسجاملا ةلحرمل ةيميداكألاو ةيرادإلا تاءارجإلاو جذامنلا :يناثلا ءزجلا

الوأ
ً

 ١٥ ةساردلا ماظن :

ايناث
ً

 ٢٢ تارابتخالا ماظن :

اثلاث
ً

 ٢٤ اàâلع فارشإلاو ةيملعلا لئاسرلا دادعإ :

 ٤٧ QTتسجاملا ةطخ ةغايص :ثلاثلا ءزجلا

 ٤٨ ةيثحبلا ةطخلا فالغ

 ٤٩ ةمدقملا

 ٤٩ ثحبلا ةلكشم

 ٥٠ ثحبلا ةيمهأ

 ٥١ ثحبلا فادهأ

 ٥٢ ثحبلا تالؤاست

 ٥٤ ثحبلا ميهافم

 ٥٥ ةيجهنملا تاءارجإلا

الوأ
ً

 ٥٥ ثحبلا جهنم :

ايناث
ً

 ٥٦ ثوحبلا عاونأ :

اثلاث
ً

 ٥٧ تانايبلا عمج تاودأ :

اعبار
ً

 ٥٧ ثحبلا تالاجم :

اسماخ
ً

 ٥٨ تانايبلا ليلحت تاودأ :

 ٦٤ اòâ ةناعتسالا مت ófلا عجارملا
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 ایلعلا تاساردلا ةنجل ةملك

 ھـلآ ىZعو دـمحم اـندـيـــــــــــــس ،نQعمجأ قلخلا فرـــــــــــــشأ ىZع مالـــــــــــــسلاو ةالـــــــــــــصلاو ô دـمحلا

  :دعب امأ ،نQعمجأ ھبحصو

ــــــــــصرح  حيــــــــــضوت ي¢ انم ةبغرو ،QTتــــــــــسجاملا تابلاطو /ةبلط ىZع رومألا QTــــــــــسيت ىZع انم اً

 مـــــــــــــسقب اـيلعلا تاـــــــــــــساردـلا ةـنجل تـفدـه دـقف ،QTتـــــــــــــسجاـملا ةـطخ اـâ§مـــــــــــــضتت نأ بـجي ófلا رومألا

 مــــــــــسر ةباثمب نوكيل QTتــــــــــسجاملا لئاــــــــــسر ططخ دادعإل يداــــــــــشرإ ليلد حرط ةيعامتجالا ةمدخلا

 رودل يرظن حرط عم ،ةطخلا تاوطخ ةغايـــص ي¢ حيحـــصلا كلـــسملاو حيحـــصلا قيرطلل ي®يـــضوت

 كلذ لك ،ةــــــشقانمللو ليجــــــستلل ةيرادإلا جذامنلا ىZع ءوــــــضلا ءاقلإ كلذكو ،fميداكألا دــــــشرملا

òâتابلاطلاو بالطلا ىدل سبل وأ طلخ يأ ةلازإ فد.  

 راــسفتــسا لك ىZع ةيفاك ةباجإ ليلدلا اذه ي¢  تابلاطلاو بالطلا انئانبأ دجي نأ ±∞متن

 ،QTتــسجاملا ةطخ دادعإ تاوطخ QTــسيتل مهدعاــست ófلا ةيملعلاو ةيرادإلا تاءارجإلا صوــصخب

 QTتـــــسجاملا ةلاـــــسر دادعإ ي¢و ةطخلا دادعإ ي¢ اهعابتا بجي ófلا قيثوتلا ةقيرط ىZع ديكأتلا عم

  .)عباسلا رادصإلا ،APA سفنلا ملعل ةيكيرمألا ةيعمجلا( بولسأ وهو

 نأو ،تاـــبلاـــطلاو بالطلا عيمجل دادـــــــــــــــسلاو قيفوتلا لـــك ىKاـــعت هللا لأـــــــــــــــسن ماـــتخلا ي¢و

 لكــــشب اهجماربو ٢٠٣٠ ةيدوعــــسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر قيقحت ي¢ مهــــست تاعوــــضومب اومدقتي

  .رشابم QTغ وأ رشابم

ايلعلا تاساردلا ةنجل  
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  0/.دا-ألا داشرإلا ة%$ام

 ىرقلا مأ ةعماجل ا%لعلا تاساردلا بالطل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 لوألا ءزجلا
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 ىرقلا مأ ةعماجب ایلعلا تاساردلا ةبلطل يمیداكألا داشرإلا

 :fميداكألا داشرإلا

 ميلعتلا ةلحرم لالخ بلاطلا اهجاتحي ófلا تاهجوملا مهأ دحأ fميداكألا داشرإلا STتعي

 لمعلاو ،ةيتاذلا مºâاردق نم ةدافتسالل ةبلطلل داشرإلاو معدلا ميدقت ىKإ فدªâ وهف ،ي∫ماجلا

 مهدعاست داشرإلا ةيلمع نأ امك ،fميداكألا عادبإلاو Qæمتلا ىZع مهعيجشتو ،مºâاراهم ريوطت ىZع

 تاSTخ بالطلا اوبستكا نأ دعب ةددحøا ةيماظنلا ةدملا ي¢ جرختلاو ةساردلا ةلحرم زايتجا ي¢

 .لمعلا قوسل ةديج تاجرخم اونوكي نأل مهلهؤت ةيلمع تاراهمو ةيملع

جوت fميداكألا داشرإلا ةيلمع نأ امك
ّ

 مهدعاستو جئاتنلا لضفأ ىZع لوصحلل ةبلطلا ھ

 .مهل ةحاتملا صرفلا مانتغاو ةيعماجلا ةئيبلا عم فيكتلل

 ذاتسألاف سيردتلا ةئيه ءاضعأ عيمج قتاع ىZع عقت fميداكألا داشرإلا ةيلوؤسمو

 ófلا تالكشملاو ءاطخألا هاجت مهâ∆نيو مهدشريو مهل نوعلا دي دمي ھتبلطل دشرم STتعي ي∫ماجلا

نيع يذلا f…«اسألا مهدشرم نكي مل نإو ±óح ،ةيميلعتلا مQTºâسم لالخ اâ∆نجت مàâلع
ّ

 مسقلا ھ

 .سيردتلا ةئيه ءاضعأ لك ةيلوؤسم يÃ داشرإلا ةمهم نإف اذلو ،يماظن لكشب صتخøا

 ؟fميداكألا دشرملا وه نم

ادشرم نوكي يكل صتخøا مسقلا هراتخي يذلا سيردتلا ةئيه وضع وه
ً

ايميداكأ 
ً

 بلاطلل 

 ةQTسم ءانثأ بلاطلا ھيجوت يÃ ةيسيئرلا ھتمهمو ،ايلعلا تاساردلا جماSTب ھقاحتلا ةيادب عم

 .ثحبلا ةطخ ةباتكو ةلاسرلا عوضوم رايتخا ي¢ ھتدعاسمو ھميلعت

 :fميداكألا داشرإلاب ةصاخلا ةمظنألاو حئاوللا

 :نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا

 ي¢ ھàâجوتل جمانSTلاب ھقاحتلا ةيادب عم fملع دشرم ايلع تاسارد ةـ/بلاط لكل نوكي

 نم ةدمتعملا دعاوقلا قفو ثحبلا ةطخ دادعإو ةلاسرلا عوضوم راتخا ي¢ ھتدعاسمو ھتسارد

 .ايلعلا تاساردلا ةدامع سلجم ةيصوت ىZع ًءانب ةعماجلا سلجم

 :ةيذيفنتلاو ةيميظنتلا تاءارجإلاو ةيذيفنتلا دعاوقلا
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 سيردتلا ةئيه ءاضعأ ىZع نيدجتسملا بالطلل fملعلا داشرإلا ةمهم ماسقألا سلاجم عزوت §

 ةدامع ىKإ عيزوتلا كلذ نم ةروص لسرتو ةساردلا ءدب نم عيباسأ ةعبرأ زواجتت ال ةدم لالخ

 .ايلعلا تاساردلا

 ليجست تاوطخ ةعباتمو f…«اردلا ھلودج دادعإ ي¢ ةـ/بلاطلا ھيجوت fملعلا دشرملا ىKوتي §

 .Œfحبلا عورشملا وأ ةلاسرلا عوضوم

اريرقت صتخøا مسقلا سيئر ىKإ fملعلا دشرملا مدقي §
ً

الصفم 
ً

 ةياœâ ي¢ ةـ/ بلاطلا QTس نع 

ت f…«ارد لصف لك
ُ

 .ايلعلا تاساردلا ديمع ىKإ ھنم ةروص لسر

 ضراعتي مل ام اهليجست دعب بلاطلا ةلاسر ىZع فرشملا وه fملعلا دشرملا نوكي نأ لضفُي §

 ھصصخت عم كلذ

 :fميداكألا دشرملا ماهم

جوملا صخشلا وه fميداكألا دشرملا STتعي
ّ

 ي¢ هدعاسي يذلاو ھتسارد ءانثأ بلاطلل ھ

 :يKاتلا ي¢ fميداكألا دشرملا تايلوؤسم صخلتتو ھهجاوت دق ófلا تالكشملاو باعصلا يطخت

 .ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا اàâلع تصن ófلا تابجاولاو قوقحلاب بلاطلا ةيعوت §

§ ºâةيعماجلا ةساردلا ماظن عم ملقأتلاو فرعتلل ةبلطلا ةئي. 

 .ةيساردلا جماSTلاو ةيميلعتلا تاسايسلاو ،ةحيحصلا تامولعملاب بلاطلا فيرعت §

 ءانثأ مTªâ“عت ófلا تابقعلا ليلذتو مºâاردق عفرو ،ةبلطلل fميداكألا ليصحتلا زيزعت §

 .fملعلا مهليصحت

 .اªâدافت ةيفيكو fميداكألا T”عتلا ةلكشم نم بلاطلا ھيبنت §

 .ايلعلا تاساردلا ةبلط نم ةيميداكألا تالكشملا باحصأل ةدعاسملاو ةروشملا ميدقت §

 .f…«اردلا مهاوتسم عفرل مâ‘عباتمو مòâ مامتهالاو نيT”عتملا ةبلطلا داشرإ §

 .مºâاعادبإ رشنو مºâاردق نم ةدافتسالاو مهQæفحتو نQبوهوملاو نQقوفتملا ةبلطلاب مامتهالا §

 :ةيلك لكب fميداكألا داشرإلا ةدحو ماهم

 .ةيلكلاب fميداكألا داشرإلل ةطخ عضو §

 .fميداكألا داشرإلا ةطخ ذيفنت ىZع فارشإلا §
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 قيرط نع كــــلذو fميداــــكألا داــــــــــــــــشرإلا ةدــــحو اــــهمدــــقت ófلا تاــــمدــــخلا مهأــــب ةــــبلطلا ةــــيعوت §

 .ةعماجلا عقوم ىZع ةيلكلا ةحفص STعو تارشنلاو تاءاقللا

 تالاجمو ،ةيملعلا اهماسقأو ،ةيميلعتلا اهجماربو ،اâ‘لاسرو ةيلكلا فادهأب ةبلطلا فيرعت §

 تاصصختلا رايتخال مهàâجوتو ،اòâالطل اهرفوت ófلا تامدخلاو ةياعرلا ھجوأو ،لمعلا قوس

 .مºâاناكمإو مºâاردق مءالت ófلا ةبسانملا

 STعو نالعإلا تاحول ي¢ مئاوقلا رشنو نQيميداكألا نيدشرملا ىZع نيدجتسملا ةبلطلا عيزوت §

 .f…«ارد ماع لك ةيادب عم ةعماجلا عقوم ىZع ةيلكلا ةحفص

 .اºâازاجنإو ةدحولا لامعأ نع f…«ارد لصف لك ةياœâ ةيلصفلا ريراقتلا عفر §

ت ófلا ةيميداكألا ةبلطلا ىواكش ةعباتم §
ُ

 .ةيلكلا ةرادإ عم اهلحل ي∫سلاو نيدشرملا ةطساوب عفر

 .ةيلكلا ةرادإ ىKإ كلذب عفرلاو لولحلا داجيإو ررقم يأ هاجت ةبلطلا ىواكش ي¢ رظنلا §

 تايوطملاو تابيتكلا لالخ نم fميداكألا دشرملا عم لصاوتلا ةيمهأب ةبلطلا ةيعوت §

 .ةيداشرإلا

 ةمظنألاو حئاوللاو ةساردلا ماظنب فيرعتلل نيدجتسملا ةبلطلل ھيàâجوت جمارب ىZع فارشإلا §

 .ةيلكلا ي¢

 حرطو لولحلا داجيإو تالكشملا مهأ ةشقانمل نيدشرملا عم ةيرودلا تاعامتجالا دقع §

 .ةدحولا لمع مدخت ófلا تاحT“قملا

 دنع عفرتو ةيفيظولاو ةيعامتجالاو ةيلاملاو ةيسفنلا ةبلطلا لكاشم لح ي¢ ةمهاسملا §

 .اàâف مزلي ام ذاختال بالطلا نوؤش ةدامع ىKإ ةرورضلا

 :fميداكألا دشرملا ماهم

 ةنلعملا تاررقملا فذحو ليجأتلاو ليجستلا ديعاومب صاخلا f∞مزلا ميوقتلا ديعاومب ماملإلا §

 .ايلعلا تاساردلا ةدامع لبق نم

 لودج ةقفاوم نم دكأتلاو ،ةبلطلل جرختلا تابلطتمو ةيلكلل ةيساردلا ةطخلا ةفرعم §

 .ةيلكلل ةيساردلا ةطخلا عم ةبلاطلا وأ بلاطلا

 بلاط لكل صاخ فلم حتفب دشرملا موقي ثيح ةـ/ـبلاط لكل fميداكألا داشرإلا لجس دادعإ §

المتشمو ،اàâف ةـ/ـبلاطلا تاجرد ىوتسمو ةلجسملا داوملا لمشي ةعومجøاب ةبلاط وأ
ً

 ىZع 

 ةبلاطلا وأ بلاطلاو دشرملا نQب ةيرودلا تاعامتجالا رضاحم كلذكو ،fمكاT“لا لدعملا



 

١٢ 
 

 مييقت نكمي اهلالخ نم ófلاو ةداملا ررقم نم ةهجوم تاراذنإ وأ ريراقت يأ ىKإ ةفاضإلاب

 .ةبلاطلا وأ بلاطلا ىوتسم

 :فدf òâ…«ارد لصف لك ةيادب دنع ةـ/بلاطلا ةلباقم §

o ع فرعتلاZمرصنملا لصفلا ي¢ ةبلطلا ءادأ ى. 

o ع ةبلطلا ثحZجالا ى‘âلبقملا لصفلا ي¢ قوفتلاو دا. 

o يب ضراعت دوجو لاح ي¢ لولح داجيإو داوملا ليجست ي¢ مهداشرإ و ةبلطلا ةدعاسم§âا. 

 هاوتسم فعض وأ بلاطلا ةبظاوم مدع لاح ي¢و ةساردلا ي¢ ةبلطلا ماظتنا ةعباتم §

 .ةيلكلا ةرادإل كلذب عفرلا وأ اهلح ةلواحمو بابسألا نع ثحبلا متي يZيصحتلا

 ةيملاعلاو ةيلحøا تارمتؤملا ي¢ ةكراشملا ىZع مŸâحو نيQæمتملاو نQبوهوملا ةبلطلا فاشتكا §

 .ةكراشملا ةيفيكل مهداشرإو

 ةعماجلا وأ ةيلكلا اهمظنت ófلا تايلاعفلاو ةيميداكألا ةطشنألا ي¢ ةكراشملا ىZع ةبلطلا ثح §

 .ايلعلا تاساردلاب ةصاخلاو

 .مهداشرإلو ةيميداكألا رومألا ةشقانمل ةبلطلا ةلباقمل ةيبتكم تاعاس صيصخت §

 تالاجمو ،ةيملعلا اهماسقأو ،ةيميلعتلا اهجماربو ،اâ‘لاسرو ةيلكلا فادهأب ةبلطلا فيرعت §

 تاصصختلا رايتخال مهàâجوتو ،اòâالطل اهرفوت ófلا تامدخلاو ةياعرلا ھجوأو ،لمعلا قوس

 .مºâاناكمإو مºâاردق مئالت ófلا ةبسانملا

 ءادألا ريرقتلا لمشي ثيحب ،fميداكألا داشرإلا ةدحول ةبلطلا ءادأ نع يZصف ريرقت عفر §

 .ةبلاطلا وأ بلاطلل fميداكألا

 داشرإلا ةيلمع لالخ دشرملا اههجاو ófلا لكاشملا نع ريرقت عفر §

 :ةبلاطلا وأ بلاطلا رودو ةيلوؤسم

 بلاطلا داشرإ ةيلمع وه طقف دشرملا رودو fميداكألا ھئادأ نع لوألا لوؤسملا وه ةـ/ـبلاطلا §

 .ھهجاوت دق ófلا لكاشملاو باعصلا يطخت ىZع ھتدعاسمو

 ةصاخلا حئاوللاو ةمظنألا باعيتساو مهفو ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا ىZع عالطالا §

 .ايلعلا تاساردلاب

 ،f…«ارد لصف لك ھيلع عالطالاو ايلعلا تاساردلا ةدامعب صاخلا f∞مزلا ميوقتلا ةفرعم §

 .خلا ..راذتعالاو ليجأتلاو ليجستلاب ةصاخلا ديعاوملا ةفرعمل كلذو



 

١٣ 
 

 عيمج ىZع ھعالطاو ةبلاطو بلاط لكل مسقلا هددحي يذلا fميداكألا دشرملا ةلباقمب ماæ“لالا §

 .ھنم اâ∆لطي ófلا تانايبلاو تامولعملا

 .اàâلع قفتملا ديعاوملا بسح دشرملا ةلباقم ىZع ةبظاوملاو دشرملا تايصوت ذيفنت §

 .f…«اردلا ھئادأ وأ ھجمانرب ي¢ رثؤت دق تاQTغتم يأب دشرملا غالبإ §

 

 

  



 

١٤ 
 

  ةGرادإلا تاءارجإلاو جذامنلا

 KLتسجاملا ةلحرمل ة%م.دا-ألاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 يناثلا ءزجلا
 



 

١٥ 
 

 ةساردلا ماظن :ًالوأ

  :ةساردلا ةدم

  :"تاعماجلل ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم ٣٦ ةداملا"

  ةجردلا ىZع لوصحلل ةررقملا ةدملا

 ةدملا ىندأ  ىZعألا دحلا

 ةنس ١ مولبدلا تاونس ٢

 تاونس ٢ QTتسجاملا تاونس ٤

 تاونس ٣ هاروتكدلا تاونس ٥

  :ةساردلا ليجأت

  :"تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم ٢٢ ةداملا"

الصف زايتجا -
ً

ايسارد 
ً

اردق زاجنإ وأ T”كأ وأ 
ً

ابسانم 
ً

 .ةلاسرلا نم 

  .نQعوبسأ نع لقي ال امب f…«اردلا لصفلا ةيادب لبق ليجأتلا بلط نوكي -

  .ةيسارد لوصف ةعبرأ ليجأتلا ةدم عومجم زواجتي ال نأ -

  .ايلعلا تاساردلاو ةيلكلا يديمعو مسقلا سلجم ةقفاوم -

  .ةجردلا ىZع لوصحلل ±…fiقألا دحلا نمض ليجأتلا ةدم بستحت ال -

  :عبتملا ءارجإلا

 .ة/بلاطلا لبق نم كلذل دعملا جذومنلا ةئبعت -

 .ةددحøا ةينمزلا ةدملا لالخ كلذو صتخøا مسقلا سيئر ىKإ ھميدقتو -

اغرفم ة/بلاطلا ناك اذإ لمعلا ةهج ايلعلا تاساردلا ةدامع غلبت -
ً

.  

  :ھيونت

ابلاط ليجأتلا ةT“ف لالخ لجؤملا STتعي ال -
ً

امظتنم 
ً

  .بلاطلا قوقحب عتمتي الو 



 

١٦ 
 

  :تاررقملا فذح

  :"تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم ٢٣ ةداملا"

  :عبتملا ءارجإلا

 .ة/بلاطلا لبق نم كلذل دعملا جذومنلا ةئبعت -

  .ةددحøا ةينمزلا ةدملا لالخ كلذو صتخøا مسقلا سيئر ىKإ ھميدقتو -

اغرفم ة/بلاطلا ناك اذإ لمعلا ةهج ايلعلا تاساردلا ةدامع غلبت -
ً

.  

 

 .ايلعلا تاساردلاو ةيلكلا يديمعو مسقلا سلجم ةقفاوم §

  .ةيفاضإلا صرفلا نمض f…«اردلا لصفلا اذه نوكي ال نأ §

  .عيباسأ ةسمخ نع لقي ال امب ةيئاâ§لا تارابتخالا لبق بلطلاب مدقتت نأ §

  .ليجأتلا ةدم نمض f…«اردلا لصفلا اذه بستحي §

  :ھيونت

  .ي∫ماج ة/بلاطك ھقوقحب ھتاررقم فذح يذلا بلاطلا عتمتي ال -١

  .f…«اردلا لصفلا تاررقم عيمج فذح نم دبالو دحاو ررقم فذح ماظنلا Qæجي ال -٢

  :باحسنالا

  ."تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم ٢٤ ةداملا"

 ھيلع تقبط اàâلإ ةدوعلا دارأ مث ھتبغر ىZع ءانب ايلعلا تاساردلا نم ة/بلاطلا بحسنا اذإ

  .ديدجلا ليجستلا تقو قاحتلالا طورش

  :عبتملا ءارجإلا

   .ة/بلاطلا لبق نم كلذل دعملا جذومنلا ةئبعت -

  .ايلعلا تاساردلا ةدامع سلجم لبق نم ة/بلاطلا ديق ى·لي -

 



 

١٧ 
 

  :عاطقنالا

  :"تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم "٢٥ ةداملا"

اعطقنم ة/بلاطلا STتعي
ً

  :ناك اذإ ةساردلا نع 

الوبقم -١
ً

  .ددحøا تقولا ي¢ لجسي ملو ةساردلل 

 كلذ لمشيو ،لصفلا اذهل ةساردلل ھترشابم مدعو لوصفلا دحأ ي¢ ليجستلا لاح ي¢ -٢

  .ةلاسرلا ىZع ة/فرشملا عم لصاوتلا نع عاطقنالا

  :عبتملا ءارجإلا

ارارق ايلعلا تاساردلا ديمع ردصي -
ً

  .بالطلا ديق يطب 

  .ددحøا تقولا ي¢ اولجسي مل نيذلا ةصتخøا تايلكلا عم قيسنتلاب -

  .ةساردلا اورشابي ملو اولجس وأ -

  :ديقلا ءاغلإ

  :"تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم ٢٦ ةداملا"

 ديق ى·ليو ةساردلا ي¢ رارمتسالاب ھل حامسلا مدعو ايلعلا تاساردلاب بلاطلا ةقالع ءاœâإ وه

 :ةيلاتلا تالاحلا ي¢ بلاطلا

  .ةددحøا ةT“فلا ي¢ ليجستلا مدع -

  .ةيليمكتلا تاررقملا زايتجا مدع -

  .ةساردلا نم عاطقنالا وأ باحسنالا -

  .ةيملعلا ةنامألا وأ ةيساردلا تابجاولا نم يأب لالخإلا -

ادج ديج ريدقت نع fمكاT“لا لدعملا ضافخنا -
ً

  .نQيلاتتم نQلصف ي¢ 

  .ھتداعإ دعب لماشلا رابتخالا زايتجا مدع -

  .ةجردلا ىZع لوصحلل ةددحøا ةدملا زواجت -

  .ةشقانملا دعب اهلوبق مدع وأ ةشقانملل ةلاسرلا ةيحالص مدع -



 

١٨ 
 

  :عبتملا ءارجإلا

ارارق ايلعلا تاساردلا ةدامع سلجم ردصي -
ً

  .ةبلطلا ديق ءاغلإب 

  .هالعأ )٢٦( ةداملا ي¢ ةروكذملا تالاحلا مàâلع قبطنت نيذلا -

  :ديقلا ةداعإ

  :"تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم ٢٧ ةداملا"

  :طورشلا

 لئاحلا ناك اذإ هديق ى·لأ يذلا بلاطلا ديق ةداعإ ىوصقلا ةرورضلا تالاح ي¢ زوجي -١

  .ةيلكلاو مسقلا سلجم اهلبقي ةيرهق فورظ ھتسارد ةلصاوم نود

 نم رارقبو ،ايلعلا تاساردلا ةدامع سلجم نم ةيصوت ىZع ًءانب ديقلا ةداعإ نوكت -٢

  .ةعماجلا سلجم

 بلاطلا ةلماعم لماعي ةيسارد لوصف ةتس نم T”كأ هديق ءاغلإ ىZع ±…‚م يذلا بلاطلا -٣

اقباس عطق امع رظنلا فرصب دجتسملا
ً

  .ةساردلا ةلحرم نم 

 تاررقملا ضعب ةسارد ديعي لقأ وأ لوصف ةتس هديق ءاغلإ ىZع ±…‚م يذلا بلاطلا -٤

 ىZع ايلعلا تاساردلا ةدامع سلجم اàâلع قفاويو ةيلكلاو مسقلا اسلجم ھل اهددحي ófلا

  .ةيملعلا ةجردلا ىZع لوصحلل ةيفاك ة/بلاطلل ةيقبتملا ةدملا نوكت نأ

  .ةساردلا ھفانئتسا دعب fمكاT“لا ھلدعم نمض اهسرد ófلا تادحولا بستحت -٥

 ىوصقلا ةدملا نمض هديق ءاغلإ لبق ةساردلا ي¢ بلاطلا اهاضق ófلا ةدملا بستحت -٦

  .ةجردلا ىZع لوصحلل

 :عبتملا ءارجإلا

  .ة/بلاطلا لبق نم كلذل دعملا جذومنلا ةئبعت -

  .صتخøا مسقلا سيئر ىKإ ھميدقتو -

 

 



 

١٩ 
 

  :لدعملا عفرل ةيفاضإلا ةصرفلا

  :"تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم ٢٨ ةداملا"

ادج ديج نع ھلدعم ضفخنا اذإ بلاطلا ليجست فقوي -
ً

  .نQيلاتتم نQلصف لالخ 

  .ھلدعم عفرل نQيسارد نQلصف نع ديزت ال ةصرف بلاطلا حنمب مسقلا سلجم Â…fوي -

 ديج ىKإ ھلدعم عفرل "ديج" ريدقت ىZع بلاطلا ھيف لصح امم T”كأ وأ ررقم ةداعإ زوجي -

ادج
ً

.  

  :عبتملا ءارجإلا

  .ة/بلاطلا لبق نم كلذل دعملا جذومنلا ةئبعت -

 .صتخøا مسقلا سيئر ىKإ ھميدقتو -

  :ةيملعلا ةجردلا ىZع لوصحلا مامتإل ةيفاضإلا ةصرفلا

  :"تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم ٢٩ ةداملا"

  :نQلصف وأ دحاو f…«ارد لصفل ةيفاضإ ةصرف حنم

  .فرشملا نم ريرقت -

  .ةيلكلاو مسقلا Ê…fلجم ةيصوت -

  .ايلعلا تاساردلا ةدامع سلجم ةقفاوم -

  .ةعماجلا سلجم ةقفاوم -

  :عبتملا ءارجإلا

  .ة/بلاطلا لبق نم كلذل دعملا جذومنلا ةئبعت

  .ةددحøا ةينمزلا ةدملا لالخ كلذو صتخøا مسقلا سيئر ىKإ ھميدقتو -

 .مزاللا رارقلا ذاختال ةعماجلا سلجم ىKإ ايلعلا تاساردلا ةدامع سلجم ةيصوت عفرت -



 

٢٠ 
 

  :ھيونت

 بلاطلل قحي الو ة/بلاطلل ةصرف رخآ يÃ ةيملعلا ةجردلا ىZع لوصحلل ةيفاضإلا ةصرفلا

 لوصف عبرأ( ددحøا ليجأتلا ةدم ذفنتست مل نإو ±óح ةيفاضإلا ةصرفلا ليجأت بلطب مدقتلا

  .)ةيسارد

  :ىرخأ ةعماج نم ةعماجلا ىKإ ليوحتلا

  :"تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم ٣٠ ةداملا"

  :طورشلا

  .اòâ فT“عم ىرخأ ةعماج نم ةعماجلا ىKإ ليوحتلا -١

  .ايلعلا تاساردلا ةدامع سلجمو ةيلكلاو مسقلا Ê…fلجم ةقفاوم -٢

  .ةيرورض مسقلا اهاري ىرخأ طورش يأو لوحøا بلاطلا ي¢ لوبقلا طورش رفوت -٣

الوصفم بلاطلا نوكي الأ -٤
ً

  .بابسألا نم ببس يأل اâ§م لحøا ةعماجلا نم 

اقبط اهسرد ófلا ةيساردلا تادحولا ددع باستحا زوجي -٥
ً

  :يتآلل 

  .ةيسارد لوصف ةتس نم T”كأ ةلداعملا تادحولل ھتسارد ىZع ±…‚م دق نوكي الأ -

  .ھيلإ لوحøا جمانSTلا تابلطتم عم عوضوملا ثيح نم قفتت نأ -

  .ھيلإ لوحøا جمانSTلا تادحو نم ةئاملا ي¢ نQثالث تادحولا هذه ةبسن ىدعتت الأ -

ادج ديج( نع ةلداعملا تادحولا ي¢ هريدقت لقي الأ -
ً

(.  

  .fمكاT“لا لدعملا باسح نمض ةلداعملا تادحولا لخدت ال -

 ةيلكلا سلجم ةقفاومو ررقملا ھعبتي يذلا مسقلا سلجم نم ةيصوتب ةلداعملا نوكت -

  .ايلعلا تاساردلا ةدامعو

  :عبتملا ءارجإلا

  .ايلعلا تاساردلا ديمع ىKإ ھميدقتو ة/بلاطلا لبق نم كلذل دعملا جذومنلا ةئبعت -

اقفرم ةددحøا ةينمزلا ةدملا لالخ كلذو صتخøا مسقلا سيئر ىKإ ھميدقتو -
ً

 نايب بلطب 

 تادرفمل دمتعم يZيصفت فصو عم اâ§م لوحلا ةعماجلا ي¢ اهسرد ófلا تادحولل قدصم

  .اهسرد ófلا تاررقملا

  .ةيلكلاو مسقلا Ê…fلجم ىZع ھضرعل ةصتخøا ةيلكلا ىKإ بلاطلا لاحي -



 

٢١ 
 

  :ةعماجلا لخاد رخآ صصخت ىKإ صصخت نم ليوحتلا

  :"تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم ٣١ ةداملا"

  :طورشلا

  .ايلعلا تاساردلا ةدامع سلجمو ةيلكلاو ھيلإ لوحøا مسقلا Ê…fلجم ةقفاوم -١

  .ةيرورض مسقلا اهاري ىرخأ طورش يأو لوحøا بلاطلا ي¢ لوبقلا طورش رفاوت -٢

 مسقلا يأر اذإ ةعماجلا ي¢ اâ‘سارد قبس ófلا ةيساردلا تادحولا باستحا زوجي -٣

  .fمكاT“لا ھلدعم نمض لخدتو ھيلإ ليوحتلا ديري يذلا جمانSTلل ةقباطم اœâأ صتخøا

 هذه نم )٢٦( ةداملا ي¢ ةدراولا بابسألا نم ببس يأل هديق ي·لأ دق بلاطلا نوكي الأ -٤

  .ةحئاللا

 ةددحøا ىوصقلا ةدملا نمض ھنم لوحøا جمانSTلا ي¢ بلاطلا اهاضق ófلا ةدملا بستحت -٥

  .ةجردلا ىZع لوصحلل

 ةجردلا ىZع لوصحلل ةددحøا ةدملا لالخ ةدحاو ةرم رخآ ىKإ جمانرب نم ليوحتلا نوكي -٦

  .ةيملعلا

 كلذ لمشي الو ھتيلك ي¢ f…«ارد لصف نع لقي ال ام ±…‚مأ دق ة/بلاطلا نوكي نأ -٧

  .فذحلا لوصف

 لوحøا جمانSTلا ي¢ ةيملعلا ةجردلا ىZع لوصحلل ةيفاك ة/بلاطلل ةيقبتملا ةدملا نوكت نأ -٨

  .ھيلإ

  :عبتملا ءارجإلا

  .ايلعلا تاساردلا ةدامعل ھميدقتو كلذل دعملا ة/بلاطلا لبق نم جذومنلا ةئبعت -١

اقفرم ،ةينعملا ةيلكلا ديمع ىKإ بلطلا لاحي -٢
ً

 ي¢ اهسرد ófلا تادحولا قدصم نايبب 

  .ةيلكلاو مسقلا Ê…fلجم ىZع ضرعلل ھنم لوحøا مسقلا

  .بسانملا رارقلا ذاختال ايلعلا تاساردلا ةدامع سلجم ىKإ ةيلكلا سلجم ةيصوت عفرت -٣

 مسقلا ي¢ ة/بلاطلا ھسرد امم اòâاستحا نكمي ófلا تادحولا ھيلإ لوحøا مسقلا ددحي -٤

 ھلجس ي¢ ىقبي اâ§م بستحي ال امو fمكاT“لا ھلدعم نمض ھتاريدقت لخدتو ،ھنم لوحøا

  .ھلدعم نمض لخدي الو



 

٢٢ 
 

ايناث
 تارابتخالا ماظن :ً

 :تاحلطصمو ريدقت

  :"تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم ٤٠ ةداملا"

  :يZي امك ررقم لك ي¢ بلاطلا اàâلع لصح ófلا تاريدقتلا بسحت

 ٤ نم ريدقتلا نزم ريدقتلا زمر ريدقتلا ةيوئملا ةجردلا

 ٤٬٠٠ أ + عفترم زاتمم ١٠٠ – ٩٥

 ٣٬٧٥ أ زاتمم ٩٥ نم لقأ ىKإ ٩٠

ادج ديج ٩٠ نم لقأ ىKإ ٨٥
ً

 ٣٬٥٠ ب + عفترم 

ادج ديج ٨٥ نم لقأ ىKإ ٨٠
ً

 ٣٬٠٠ ب 

 ٢٬٥٠ ج + عفترم ديج ٨٠ نم لقأ ىKإ ٧٥

 ٢٬٠٠ ج ديج ٧٥ نم لقأ ىKإ ٧٠

 ٠ ـه بسار ٧٠ نم لقأ

 

 فيرعتلا ريدقتلا

 لمتكم QTغ ريدقت

 )ل( ـب ھل زمريو

اتقؤم دصري ريدقت
ً

 ھتابلطتم لامكتسا بلاطلا ىZع رذعتي ررقم لكل 

 .ددحøا دعوملا ي¢

 زمريو رمتسم ريدقت

 )م( ــب ھل

اتقؤم دصري ريدقت
ً

 لصف نم T”كأ ھتسارد ةعيبط f…‚تقت ررقم لكل 

 .ھلامكتسال f…«ارد

 زمريو مورحم ريدقت

 )ح( ــب ھل

 لوخدو ھتسارد ي¢ رارمتسالا نم بلاطلا مرحي ررقم لكل دصري ريدقت

 .بايغلل ةددحøا ةبسنلا زواجت ببسب ھل يئاâ§لا رابتخالا

 فذح وأ ليجأت

 )ع( ـب امهل زمريو

 راذتعا ھيف لبقي يذلا f…«اردلا لصفلا تاررقم عيمجل دصري ريدقت

 .اهفذح وأ ةساردلا ي¢ رارمتسالا نع بلاطلا
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 وأ يZصفلا لدعملا

 يونسلا

 عومجم ىZع بلاطلا اàâلع لصح ófلا طاقنلا عومجم ةمسق لصاح

 ،ةيسارد ةنس وأ f…«ارد لصف يأ ي¢ اهسرد ófلا تاررقملا تادحو

 ي¢ اهفعضو ،f…«ارد لصف ي¢ ةررقملا ةدحولا برضب طاقنلا بسحتو

 ررقم لك ي¢ بلاطلا ھيلع لصح يذلا ريدقتلا نزو ي¢ ةيسارد ةنس

 .ھسرد

 عيمج ي¢ بلاطلا ھيلع لصح ófلا طاقنلا عومجم ةمسق لصاح fمكاT“لا لدعملا

 ófلا تاررقملا كلذ ي¢ امب جمانSTلاب ھقاحتلا ذنم اهسرد ófلا تاررقملا

 ةررقملا تادحولا عومجم ىZع اâ‘سارد داعأ ófلا وأ اàâف ھبوسر رركت

 .تاررقملا كلتل

  :ھيونت

 الإو دحاو f…«ارد لصف نم T”كأ ليدعتلا ىZع رمي الأ ىZع )ل( ريدقتلا ليدعت نكمي

 .)ـه( ىKإ )ل( لوحيس

  :لماشلا رابتخالا

  :ةيلاتلا لحارملا نم نوكتيو لقألا ىZع f…«ارد ماع لك ي¢ ىZع ةرم لماشلا رابتخالا مدقي

  .سيئرلا صصختلا ي¢ يريرحت رابتخا -١

  .)دجو نإ( يÍرفلا صصختلا ي¢ يريرحت رابتخا -٢

  .)دجو نإ( ثحبلا تاراهم ي¢ يريرحت رابتخا -٣

  .يوفش رابتخا -٤

  :طورشلا

  .ةقحاللا ةلحرملا لوخدل رابتخالا نم ةقباسلا ةلحرملا زايتجا -١

 ةاطعملا تاجردلا طسوتم ىZع ءانب لماشلا رابتخالا لحارم نم ةلحرم يأ زايتجا نوكي -٢

  .ةلحرم لكل )٪٧٠( نع لقت ال ثيحب

 

  :ھيونت
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 ةدحاو ةصرف ىطعي لماشلا رابتخالا لحارم نم ةلحرم يأ بلاطلا زايتجا مدع ةلاح ي¢

  .نQيسارد نQلصف زواجتت ال ةدم ي¢ اºâداعإل

اثلاث
 اmnلع فارشإلاو ةيملعلا لئاسرلا دادعإ :ً

  :فرشم حيشرتو ثحبلا ةطخ

  :"تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم "٤٢ ،٤١ نQتداملا"

 ي¢ ھàâجوتل جمانSTلاب ھقاحتلا ةيادب عم fملع دشرم ايلع تاسارد بلاط لكل نوكي

  .ثحبلا ةطخ دادعإو ةلاسرلا عوضوم رايتخا ي¢ ھتدعاسمو ھتسارد

  :مسقلا ىKإ – تدجو نإ – )ثحبلا ةطخ( ةلاسرلا عورشمب ميدقتلا طورش

 ةساردلا تاررقم نم لقألا ىZع ةئاملا ي¢ نQسمخ هزايتجاو لوبقلا تابلطتم عيمج ءاœâإ -١

ادج ديج( نع لقي ال fمكارت لدعمبو
ً

اطرش ناك نإ( لماشلا رابتخالا زايتجاو )
ً

 ليجستل 

  .)عوضوملا

 Qæمتت نأ بجي امك ،ةلاصألاو ةيدجلاب QTتسجاملا لئاسر تاعوضوم Qæمتت نأ بجي -٢

 ي¢ ةفرعملا ءامنإ ي¢ لعافلا ماهسإلاو راكتبالاو ةلاصألاب هاروتكدلا لئاسر تاعوضوم

  .بلاطلا صصخت

 ضعب ي¢ ىرخأ ةغلب بتكت نأ زوجيو ،ةيبرعلا ةغللاب هاروتكدلاو QTتسجاملا لئاسر بتكت -٣

 سلجمو ةيلكلاو مسقلا سلجم ةيصوت ىZع ءانب ةعماجلا سلجم نم رارقب تاصصختلا

  .ةيبرعلا ةغللاب اهل فاو صخلم ىZع يوتحت نأ ىZع ،ايلعلا تاساردلا ةدامع

  :عبتملا ءارجإلا

اقفو كلذ متي نأ بجي )ثحبلا ةطخ( ةلاسرلا عورشم ة/بلاطلا مدقي يكل
ً

 تاءارجإلل 

  :ةيلاتلا

 مدقي وأ ،لقألا ىZع ةيساردلا تاررقملا نم )٪٥٠( نم T”كأ زاتجا دق ة/بلاطلا نوكي نأ -١

ابوتكم ةلاسرلا عورشم ة/بلاطلا
ً

 ةطخل ةيسيئرلا رصانعلا نمضتت ةميلس ةيملع ةغلب 

 .ثحبلا
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اديهمت اàâلع ةقفاوملل ،ايلعلا تاساردلل fملعلا دشرملا ىKإ ثحبلا ةطخ مدقت -٢
ً

 اهضرعل 

 .مزاللا لامكإل ةصتخøا سلاجøا مث نمو ةيسارد ةقلح ي¢

 مسقلا Ê…fلجم ةقفاوم دعب ة/بلاطلل فرشم نQيعتو عوضوم ليجست ةلماعم عفرت -٣

 قفو ھيلع ةقفاوملا ذخأل سلجøا ىZع عوضوملا ضرعل ايلعلا تاساردلا ةدامع ىKإ ةيلكلاو

  .فرشم نQيعتو عوضوملا ليجستل دعملا جذومنلا

  :ھيونت

 يذلا عوضوملا نع راسفتساب موقي نأ ھيلعف ،ةساردلا عوضومل ة/بلاطلا رايخا لاح ي¢

 ي¢ كلذل ةحضوملا ةيلآلا STع ،لبق نم ھيف ثحبي مل ةساردلا عوضوم نأب دكأتلل هرايتخا مت

  .صتخøا مسقلا

اقفو مسقلاب ثحبلا ةطخ ةشقانمو دادعإل ةعبتملا تاءارجالا
ً

 : مسقلا سلجمب هدامتعا مت امل 

 fميداكألا دشرملا ھيجوتو ةعباتمب QTتسجاملا ةطخ دادعاب ة/بلاطلا مايق -

 ةيثالث ةنجل لالخ نم ةشقانملل اâ‘يحالص نم دكأتلل ةطخلل fميداكألا دشرملا ةعجارم -

 مسقلا سيئر نم رارقب لكشت

  ةمدقملا ھتطخ ي¢ ة/بلاطلا ةشقانم متي -

 ةيثالثلا ةنجللا ءاضعأ نم ةحT“قملا تاليدعتلا ءارجاب بلاطلا موقي -

  ةطخلا ىZع ة/بلاطلا اهارجأ ófلا تاليدعتلا ةعجارم حT“قملا فرشملا ىKوتي -

 نQيعتو عوضوم ليجست جذومنو ةطخلا عفرب حT“قملا فرشملا موقي تاليدعتلا مامتا دعب -

 ةيماظنلا تاءارجالا لامكتساو مسقلا سلجم ىZع ضرعلل مسقلا سيئرل فرشم

  . فرشم نQيعتو عوضوم ليجستل

 

  :فرشملا QTيغت

  :"تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم ٤٩ ةداملا"
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 ،ةعماجلاب ھتمدخ ءاâ‘نا وأ ةلاسرلا ىZع فارشإلا ي¢ رارمتسالا نم فرشملا نكمت مدع لاح ي¢

افرشم مسقلا حT“قي
ً

اليدب 
ً

  .ھماقم موقيو ھنع 

  :عبتملا ءارجإلا

 .ة/بلاطلا لبق نم كلذل دعملا جذومنلا ةئبعت -

  .مسقلا ةقفاوم دعب ةينعملا ةيلكلا سلجø عفرلا متي -

  .ايلعلا تاساردلا ةدامع سلجم نم هرارقإ -

  :ةيملعلا ةلاسرلا لامتكا ريرقت

  :"تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم ٥١ ةداملا"

اريرقت ،ھتلاسر دادعإ نم بلاطلا ءاâ‘نا دعب ،ةلاسرلا ىZع فرشملا مدقي
ً

 سيئر ىKإ اهلامتكا نع 

اديهمت ،مسقلا
ً

  .ةشقانملا ةنجل نيوكت كلذ ي¢ امب تاءارجإلا لامكتسال 

  :طورشلا

  .ھتساردل ةيماظنلا ةدملا نمض ة/بلاطلا نوكي نأ -١

ادج ديج نع fمكاT“لا ھلدعم لقي الأ -٢
ً

.  

  .تاررقملا عيمج زاتجا دق بلاطلا نوكي نأ -٣

 ةمكحم ةيملع ةلجم ي¢ روشنم ثحب بلاطلا ىدل نوكي نأ بجي هاروتكدلا ةلحرم ي¢و

  .هرشنب ديفي ام قافرإو

 يذلا فرشملا مسا اâ‘شقانمو اºâزاجإب ةقلعتملا رضاحøا ي¢و ،ةلاسرلا فالغ ىZع تبثي -٤

  .ئراط يأل كلذ دعب هQTيغتل ةSTع الو اâ§ع يئاâ§لا ريرقتلا مدق

اريرقت – ةيساردلا تاررقملاب QTتسجاملل ةساردلا تناك اذإ – fملعلا دشرملا مدقي -٥
ً

 ىKإ 

اقفرم ھجمانرب تابلطتم نم بلاطلا ءاâ‘نا نع مسقلا سيئر
ً

 ةجردلاو Œfحبلا عورشملا ھب 

اديهمت ھل ةدمتعملا
ً

  .ةيملعلا ةجردلا حنم تاءارجإ لامكتسال 

 :ةيملعلا لئاسرلا جارخإو ةعابط QTياعم

 A4 (21cm x 29.6cm) ةحفصلا ساقم
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 ةعابطلا ةلتك ساقم

 ةحفصلا لخاد
٢٣x مس ١٥٫٦ 

 تاحفصلا ميقرت
 ةحفصلا لفسأ ةعابطلا ةلتك ءاâ‘نا نم مس ١ دعب ىZع نوكي

 .مس ٢٥٬٦ دنع يأ

 ةلتكب طيحي يذلا غارفلا

 ةعابطلا

 مس ٣٬٥ :نميألا بناجلا نم

 .مس ٢٬٥ :رسيألا بناجلا نم

 .مس ٣ :ىZعألا نم

 ةحفصلا ميقرت عضوم ±óح – مس٢ :لفسألا نم

 ي¢ رطسألا ددع طسوتم

 ةدحاولا ةحفصلا
 رطسلا ي¢ ةملك رشع ىدحإو ةحفصلا ي¢ رطس ٢٢ لضفي

 IBM- 14 – 16 ن“ملا ةعابط طنب

 IBM- 12 شماهلا ةعابط طنب

 طخلا عون
 تايآلا نوكتو ،ةيداعلا ةعابطلل طخ يأ وأ ،خسنلا طخ لضفي

 .ةءارق تابثإ لاح ي¢ الإ ينامثعلا مسرلاب ةينآرقلا

 قماغ طخب نيوانعلا بتكت نيوانعلا ةباتك

 ١٨ شماهلل /٢٤ ن“ملل روطسلا نQب ةفاسملا

 طقف ن“ملل ٤ تارقفلا نQب ةفاسملا

 ةلاسرلا صخلم

 ديزي ال ةيQæلجنإلاو ةيبرعلا ةغللاب ةلاسرلا نع صخلم عضوي

 ناونع :ىZع يوتحي ةدحاو ةحفص دودح ي¢ ةملك ٢٥٠ نع

 فده ،عوضوملا ةركف ،ةجردلا ،ثحابلا مسا ،ةلاسرلا

 جئاتنلا مهأ ،ةلاسرلا باوبأ ،ةلاسرلا عوضوم ،ةساردلا

 ةمدقم ي¢ عوضوملا ةقيقح نع صخلملا فشكيو تايصوتلاو

 ةيقب ي¢ ھنم ةروص عضو عم ةعماجلا سلجø عفرت ófلا ةلاسرلا

 .خسنلا

 .ةلاسرلا نم ةملك يأ ىZع ديلا طخب ليدعتلا وأ بطشلا لبقي ال ليدعتلاو بطشلا

 .ةحفص ٥٠٠ نع ةلاسرلا نم ءزجلا تاحفص ددع ديزي ال تاحفصلا ددع

 لقألا ىZع عجارملاو تاعوضوملل سراهفب ةلاسرلا دوزت سرهفلا

 

 نوللاب هاروتكدلا لئاسر نوكتو ،رخاف ديلجتب لئاسرلا دلجت لئاسرلا ديلجت

 رضخألا نوللاب QTتسجاملا لئاسرو ،دوسألا



 

٢٨ 
 

 بعك لوطب بتكتو ناونعلا ةحفص ىZع ةيلاتلا ليصافتلا بتكت ناونعلا ةحفص

  :ةلاسرلا

 ،ىرقلا مأ ةعماج ،ميلعتلا ةرازو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ناونع نميألا بناجلا نم ةحفصلا ىZعأ ي¢ ..... مسق ....ةيلك

 ايلعلا تاساردلا ةدامع سلجم ي¢ رقأ يذلا ظفللاب – ةلاسرلا

  .QTتسجام وأ هاروتكد :ةجردلا عون –

ايعابر بلاطلا مسا -
ً

.  

  .ي∫ماجلا مقرلا -

 .ةيملعلا ھتجردو فرشملا مسا -

  .)ءزج نم T”كأ ةلاسرلا تناك نإ( ءازجألا ميقرت -

 f…«اردلا ماعلا -

 :ةجردلا حنمو ةيملعلا لئاسرلا ةشقانم

  :ةشقانملا ةنجل نيوكت

 :"تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم ٥٤ ،٥٣ ناتداملا"

 مسقلا Ê…fلجم ةيصوت ىZع ًءانب ايلعلا تاساردلا ةدامع سلجم نم رارقب ةشقانملا ةنجل نوكت

  .نQصتخøا ةيلكلاو

  :طورشلا

ادج ديج نع لقي ال ماع ريدقتب تاررقملا عيمجل QTتسجاملا بلاط زايتجا -١
ً

 ±…‚تقا اذإ -

 لقي ال ريدقتب تاررقملا عيمجو لماشلا رابتخالا هاروتكدلا بلاطو -كلذ ھتسارد جمانرب

ادج ديج نع
ً

.  

 دحأ ةنجللا ءاضعأ نQب نم نوكي نأ QTتسجاملا لئاسر ىZع ةشقانملا ةنجل ي¢ طT“شي -٢

  .لقألا ىZع ،نQكراشملا ةذاتسألا وأ ،ةذتاسألا

 دحأ ةنجللا ءاضعأ نQب نوكي نأ هاروتكدلا لئاسر ىZع ةشقانملا ةنجل ي¢ طT“شي -٣

  .ةعماجلا جراخ نم ةنجللا ءاضعأ دحأ نوكي نأو لقألا ىZع ةذتاسألا

  :ھيونت
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 ةدامع سلجم ةقفاوم دعب الإ ةشقانملا ةنجل ءاضعأ ىZع ةلاسرلا خسن عيزوت متي ال -١

  .ة/بلاطلل ةيلاحلا ھتسارد ي¢ ةشقانملا ةنجل جاردإو ايلعلا تاساردلا

 ايلعلا تاساردلا ةدامع سلجم رارق دعب ةلاسرلا ة/بلاطلا ةشقانمل ةددحøا ةدملا -٢

 ةلحرمل رهشأ ثالثو QTتسجاملا ةلحرمل نيرهش يÃ ةشقانملا ةنجل نيوكت ىZع ةقفاوملاب

  .±…fiقأ دحك هاروتكدلا

 لكل ةددحøا ةيلآلا قفو ةشقانملا ةعاق زجحب ةقلعتملا رومألا ةعباتم ة/بلاطلا ىZع -٣

  .fميداكأ مسق

  :ةجردلا حنم

  :"تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم ٥٨ ،٥٧ ناتداملا"

  :ةلاسرلا ىZع مكحلا

 قفو ةلاسرلا ىZع ة/فرشملا لبق نم ةجيتنلا نلعت ة/بلاطلا ةشقانم نم ءاâ‘نالا دعب

انمضتم كلذل دعملا جذومنلا
ً

  :ةيتآلا تايصوتلا ىدحإ 

  .ةجردلا حنمب ةيصوتلاو ةلاسرلا لوبق -١

 ءاضعأ دحأ ضوفيو ىرخأ ةرم اâ‘شقانم نود ،تاليدعتلا ضعب ءارجإ عم ةلاسرلا لوبق -٢

 ال ةدم ي¢ تاليدعتلا هذòâ ذخألا نم دكأتلا دعب ةجردلا حنمب ةيصوتلاب ةشقانملا ةنجل

  .كلذ نم ءانثتسالا ةعماجلا سلجøو ةشقانملا خيرات نم رهشأ ةثالث زواجتت

 سلجم اهددحي ófلا ةT“فلا لالخ اâ‘شقانم ةداعإو ،ةلاسرلا ي¢ صقنلا ھجوأ لامكتسا -٣

 ةنس نع ديزت الأ ىZع صتخøا مسقلا سلجم ةيصوت ىZع ًءانب ايلعلا تاساردلا ةدامع

  .ةشقانملا خيرات نم ةدحاو

  .ةلاسرلا لوبق مدع -٤

 

 

  :ھيونت



 

٣٠ 
 

 لوبق يÃو ةشقانملا ةنجل لبق نم صاخلا جذومنلا ي¢ ىKوألا ةيصوتلا رايتخا مت اذإ -١

 سلجم برقأ ي¢ ةرشابم ةجردلا حنم بلطب مدقتلا بلاطلا ىZعف تاليدعت نودب ةلاسرلا

  .ةشقانملا دعب مسق

 ةلاسرلا لوبق يÃو ةشقانملا ةنجل لبق نم جذومنلا ي¢ ةيناثلا ةيصوتلا رايتخا مت اذإ -٢

 ±…fiقأ دحك طقف رهشأ ةثالث يÃ تاليدعتلل ةددحøا ةدملاف تاليدعتلا ضعب ءارجإ عم

  .كلذ نم ءانثتسالل صتخøا سلجملل رمألا عفري الإو

 راشملا )٢ ،١( نQتيصوتلا قفو اهلوبق لاح ي¢ ةئام نم ةلاسرلل ةيئاâ§لا ةجردلا بسحت -٣

 -تاليدعتلا ضعب ءارجإ عم اهلوبق وأ ةلاسرلا لوبق – ةشقانملا ةنجل ريرقت ي¢ هالعأ اàâلإ

 نم ةشقانملا ةنجل ءاضعأ هردقي ام طسوتم ىZع ءانب ةلاسرلا ي¢ بلاطلا ريدقت نوكيو

  .تاجرد

 )٣( ةيصوتلا قفو اهلوبق ةلاح ي¢ ةجرد نQنامث نم ةلاسرلل ةيئاâ§لا ةجردلا بسحت -٤

 ةداعإو ةلاسرلا ي¢ صقنلا ھجوأ لامكتسا – ةشقانملا ةنجل ريرقت ي¢ هالعأ اàâلإ راشملا

  .اâ‘شقانم ةداعإ دعب اهلوبق ةلاح ي¢ ةلاسرلا ةزاجإ نالعإب يفتكيو -اâ‘شقانم

  .ةجردلا حنم ةيلمع عيرستل ايلعلا تاساردلا ةدامع نم ةرداصلا تاميلعتلا عابتا -٥

  :ةجردلا حنم تاءارجإ لامكتسا

 قفو ايلعلا تاساردلا ديمع ىKإ ةشقانملا ةنجل ريرقت صتخøا مسقلا سيئر عفري -١

 لوبق ةلاح ي¢ ةشقانملا خيرات نم عيباسأ ةثالث زواجتت ال ةدم ي¢ كلذل دعملا جذومنلا

  .تاليدعت نودب ةلاسرلا

 سيئر عفري تاليدعتلا ضعب ءارجإ عم ةلاسرلا لوبق ةشقانملا ةنجل ريرقت نمضت اذإ -٢

اضيأ ايلعلا تاساردلا ديمع ىKإ ةجردلا حنمب ةيصوتلا مسقلا
ً

 ي¢ ،دعملا جذومنلا قفو 

  .ةلدعم ةلاسرلا ھملست خيرات نم نQعوبسأ زواجتت ال ةدم

  .رارقلا ذاختال ةعماجلا سلجم ىKإ ةجردلا حنمب ةيصوتلا ايلعلا تاساردلا ديمع عفري -٣

 ةدامع سلجم نم ةيصوت ىZع ًءانب ةعماجلا سلجم نم رارقب ةيملعلا ةجردلا حنمت

  .ايلعلا تاساردلا

  :ھيونت



 

٣١ 
 

 لجسم مسالا نأ نم دكأتلاو ة/بلاطلا تامدخ ىZع ھتانايب ثيدحت ة/بلاطلا ىZع

 ةبتكمو صتخøا مسقلا ةعجارمو هرفس زاوج ي¢ نودم وه ام قفو )ةيQæلجنإلاو ةيبرعلا( نQتغللاب

  .ةلاسرلا خسن ميلست ي¢ ةعبتملا ةيلآلا ةفرعمل ةيمقرلا زيزعلادبع نب هللادبع كلملا

  :جرختلا

  :"تاعماجلا ي¢ ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم ٥٩ ةداملا"

 ديج نع لقي ال fمكارت لدعمبو ةجردلا تابلطتم نم ءاâ‘نالا دعب الإ بلاطلا جرختي ال

ادج
ً

 

  :ھيونت

 fمكاT“لاو يZصفلا لدعملا باسحل ةلوخøاو ةلوؤسملا ةهجلا يÃ ايلعلا تاساردلا ةدامع -١

  .بلاطلل

 لمحت )ةيQæلجنإلاو ةيبرعلا( نQتغللاب جرخت ةقيثو )هاروتكدلا وأ QTتسجاملا( بلاط حنميو -٢

 ةنسلاو ،صصختلاو ةيلكلاو مسقلاو ،fمكاT“لا ھلدعمو ماعلا هريدقتو ،يÍابرلا ھمسا

  .ايلعلا تاساردلا ديمع عيقوتو ،ةيساردلا

  :فرشلا ةبترم

 فرشلا بتارم باسحل ةلوخøاو ةلوؤسملا ةهجلا يÃ ايلعلا تاساردلا ةدامع

  :فرشلا ةبترم ىZع لوصحلل

  :ةيلكلا ي¢ ءاقبلل ةدملا طسوتم ي¢ جرختلا تابلطتم لامتكا §

 .))تاونس ثالث( ةيسارد لوصف ةتس( QTتسجام -

  .))تاونس ةعبرأ( ةيسارد لوصف ةينامث( هاروتكد -

  :ررقم يأ ي¢ بسر دق بلاطلا نوكي الأ §

 .ىZعأف )٣٬٧٥ fمكارت لدعمل حنمت( ىKوألا -

 .)٣٬٧٥ نم لقأ ىKإ ٣٬٢٥ fمكارت لدعمل حنمت( ةيناثلا -
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 ثلاثلا ءزجلا
 



 

٤٨ 
 

 

 ةيثحبلا ةطخلا فالغ

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا   

  ميلعتلا ةرازو           

 ةعماجلا راعش                                                                  ىرقلا ما ةعماج            

  ةيعامتجالا مولعلا ةيلك   

   ةيعامتجالا ةمدخلا مسق  

 

 

 ةيبرعلا ةغللاب ةيثحبلا ةطخلا ناونع

 ةيQRلجنإلا ةغللاب ةيثحبلا ةطخلا ناونع

 ةيعامتجالا ةمدخلا ي\ ]Qتسجاملا ةجرد يYع لوصحلا تابلطتم لامكتسال ةمدقم ةيثحب ةطخ

 ..............................  راسم

 

 

 دادعإ

 ةبلاطلا وا بلاطلا مسا

 )        ( ي_ماجلا مقرلا

 

 فارشا

 ةلاسرلا يYع فرشملا مسا /روتكدلا

 فرشملل dملعلا بقللا

 

 ي_ماجلا ماعلا



 

٤٩ 
 

 : ةمدقملا

 اopف طسبي ةيثحبلا ةطخلا نم ءزجو يرورض رما ةيعماجلا تاساردلا ي\ ةمدقملا ]fتعت

 ةيساسألا اياضقلا دنع فقوتيو ةلماش ةطاحا ةساردلا عوضومب ةطيحvا هراكفأ ثحابلا

 ٠ ةيرهوجلا لئاسملاو

  اهعماوج يáا رظنلا تفليو اهمومع يáا ]Qشي  المجم اقرط نوكي نا راكفألا قرط ي\ ط]Çشيو

 اêpمو اopف رصقي نا ثحابلل يèبني ال ةمهم فئاظو اهلو ديهمتلا ءزج يå ةمدقملا نا

ëpا ، ھيوتحت ام ةفرعمو ةساردلا ةءارق لامكتسال ئراقلا ةئيópبعت تسيل اQ[لب ايئاشنا ا åي 

 ةلماش نوكت نا بجيو ھتساردل ةجاحلاو ھتيمهأو عوضوملا ةيفلخ رهظت ةحضاو ةيملع ةيلمع

   ٠ ةمدقملا ةباتك ي\ اopلع قفتم رصانع دجوي الو ةيادبلا ي\ ماع لكشب بتكت

 : ثحبلا ةلكشم

 بجيو ةيثحبلا ةطخلا ةباتك ي\ ادج ةمهم ةوطخ اüpغايصو ةساردلا ةلكشم ديدحت دعي

 ثحابلا طسبي اopفو ةلكشملا نومضم نع ]fعت ةددحمو ةموهفمو ةحضاو تارابع ي\ اüpغايص

 دصقملا صوصخ يáا لوقلا مومع نم لاقتنالا نم نكمتي اüpطساوبو ايصصخت اطسب هراكفأ

 اopف عسوتي مث ةيساسألا ةلكشملل ديهمتلاب أدبي ثيح ، فقاوملا قيقد يáا راكفألا لمجم نمو

 ٠ ةيريرقت ةرابع وا •®حب لاؤس لكش يYع ءاوس ةلكشملا صن ديدحتب •§تني نا يáا ايجيردت

 ةيملعلا ةيجهنملا عابتا ھيلع ةساردلا ةلكشم ضرعو حيضوت يYع ثحابلا لمعي امدنعو

 ٠ ةساردلا عوضوم اهلالخ نم حضتي d¨لا ةيوقلا ةيملعلا ةغللا مدختسأو ةميلسلا

 نه]fي نا ھيلعو ةلكشم دوجوب ئراقلا عانقأب ةلكشملا ةغايص ي\ ثحابلا موقي نا بجيو

 ٠ كلذ يYع

 ةلكشم ةغايص دنع اهركذ ثحابلا يYع يèبني d¨لا ةيملعلا رصانعلا مها زاجيا نكميو

 : يYي امك ةساردلا

 نم لاقتنالا ةاعارم عم ةيضقلا اopلع موقت d¨لا سسألاو ةيثحبلا ةيضقلل ةيخيراتلا روذجلا -١

   يµيردت لكشب صاخلا يáا ماعلا



 

٥٠ 
 

      ٠ ةساردلا عوضومب قلعتت d¨لا ةيلحvاو ةيلودلا دوهجلل قرطتلا -٢

  ٠ةساردلا ةلكشمب قلعتي رما ةجلاعمل تذفن d¨لا جما]fلاو تردص d¨لا تارارقلاو مظنلا ركذ -٣

      ٠ ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نأرقلا نم نQها]fلاو ةلدألاب داهشتسالا -٤

 اهل ةيمسر رداصم نمو ةثيدح نوكت نا بجيو ةلكشملا دكؤت d¨لا تايئاصحالا ضرع -٥

 ٠ ةيقادصم

 اêpم ةدافتسالاو ةساردلا ةلكشمب قلعتت d¨لا ةقباسلا تاساردلا تايصوتو جئاتن مها ضرع -٦

  ٠ اüpيمهأ يYع ديكأتلاو ةلكشملا ةغايص ي\

  ةساردلا عوضومب ةرشابملا ةقالعلا تاذ اياضقلا يYع QRك]Çلاو باهسالا نع داعتبالا -٧

 ٠ديقعتلاو ضومغلا نع ةديعبو ةددحمو ةطبا]Çم ةلكشملا ةغايص نوكت نا بجي  -٨

 :ثحبلا ةيمهأ

 اهفيضيس d¨لا ةميقلا وا ثحبلا اذه نم اهوجرن يáا ةيقيقحلا ةميقلا يå ثحبلا ةيمها

 اضياو ،لكك ثحبلا نم قيبطتلاو عفنلا بناوج حيضوت ي\ ثحبلا ةيمها لثمتتف ،ثحبلا اذه

 ةلواحمو اopلع لوصحلا عقوتملا دئاوفلل ديدحت يå ةيمهألاف ، نQثحابلاو عمتجvا ةجاح حيضوت

 نم ثحبلا ھفيضيس ام ةيمهالا حضوتو ،ةغلابم نود ةثحب ةيمهأب ئراقلا عنقي نا ثحابلا نم

 ي\ ثحبلا ةمهاسم يدم حيضوتو ، لبق نم اopلا لصوتلا متي مل ةديدج تاميمعتو تامولعم

 ثحبلا ناك املك رخا يáا ثحب نم ةيمهالا فلتختو ، ةحورطملا ةلكشملل ةيملع لولح ميدقت

 اهمادختسا ]¬كو ةساردلا ةيمها تعفترا املك ةفلتخم ةيملعو ةيعامتجاو ةيتايح بناوجب لصتي

 .dملعلا صصختلا سفن وا ةلكشملا سفنب ةقلعتملا ىرخألا ةيملعلا ثاحبالا ي\ اêpم سابتقالاو

 

 لثمتي نQبناجلا نQب قرف كانهو يقيبطت بناجو يرظن بناج نابناج اهل ثحبلا ةيمهاو

 : ي\

 :ةيرظنلا ةيمهالا



 

٥١ 
 

 وا ھثوحبملا ةرهاظلا يáا ةديدج تامولعم نم ثحبلا اذه ھفيضي فوس ام يáا ةيمهالا ]Qشت

 اopلا لصوتلا متي مل ةديدج تاميمعت يáا لصوتلا ي\ نمكت ثحبلل ةيرظنلا ةيمهالا رخا d»عمب

 لكشب ي\رعملا لاجvا يáا ةفاضا ةديدجلا تاميمعتلا هذه حبصت نا رابتعالا ي\ ذخالا عم لبق نم

 ةيمهالا لمشت نا نكميو ،ثحبلا ھفيضي يذلا ي\رعملا مكا]Çلا يå ةيرظنلا ةيمهألاف، ماع

 : يYي ام يYع ةيرظنلا

 عوضوملا ةيمها -

 تاساردلا ةردن -

 ةبتكملل ةفاضالا -

  نQثحابلل لاجم حتف -

 :ةيقيبطتلا ةيمهالا

 عمتجvا حلاص ي\ اهفيظوت نكمي d¨لا يáاحلا ثحبلا ھنع رفسي d¨لا جئاتنلا ي\ حضتت

 ةيملعلا ةدئافلا يå ام ي\ لثمتت ةيقيبطتلا ةيمهألاف رخا d»عمبو ثحبلا عوضوم ةلكشملا لحو

 عوضوم يYع زكرت ةيقيبطتلا ةيمهألاف ، ةيلمعلا ةايحلا ي\ ثحبلا جئاتن قيبطت نكمي لهو ثحبلل

 امب ةديفتسملا تاهجلاو ةساردلا هذه مدقتس نملو ةيقيبطت ةيملع ةيحان نم اهجئاتنو ةساردلا

 ذاختا ي\ ةساردلا اópأشب قبطت d¨لا تاهجلا كلت ي\ رارقلا يذختمو نQلوؤسملا ةدعاسم ي\ مهسي

 ةساردلا جئاتن نم ةدافتسالاو ةبسانم تارارق

 :ثحبلا فادها

 قلطني ماعلا فدهلاو ،ةــصاخ فادهاو ماع فده ، اهقيقحتل ي_ــسي فادها ثحب لكل

 فده لك ةــــــساردلا ةلئــــــسأب ةطبترم اــــــضيا ةــــــصاخلا فادهالاو ةــــــساردلل Àdــــــ يئرلا لؤاــــــستلا نم

 ةــقيرط اــهل فادــهالا ةــغاــيـــــــــــــص نأل ،فدــهلا اذــه ققحت لؤاــــــــــــــستلا اذــه ةــباــجإ ،لؤاــــــــــــــست ھــلباــقي

 : اهعابتا بجي ةيميداكا ةيجهنمو

 ي\ طبضلا وا مكحتلا ،ؤبنتلا ،]Qسفتلا ،فصولا يå ثحب يأ فادها نا ركذتن نا بجي -

   :اذكه لسلستت ةرهاظلا

 )فصولا ىوتسم( عقاولا صخشي -



 

٥٢ 
 

 )]Qسفت( تاببسملا يYع فرعتي -

 )ؤبنتلا( لبقتسملاب أبنتي -

 )اهل لوصولا ديرت d¨لا رهاظلا( طبضلا وا مكحتلا -

 ةلباقو ةيعقاو نوكت ثيحب ةقدب اهقيقحتل ى_سي d¨لا فادهالا ثحابلا ددحي نا بجيو

 ،ةي]fخ تارابعب اهل ةغايص ةداعإ نع ةرابع يåو ،ثحبلا ةلئسأب ةطبترمو ،ققحتلاو سايقلل

 اهضعبب ةلصتم ةلسلسم طاقن نع ةرابع فادهالا نوكتو ،ضومغ نودب موهفمو حضاو لكشب

  :نوكت نا فادهالا ي\ ط]Çشيو ضعبلا

 ةحضاوو ةددحم -١

 ثحابلل حاتملا دهجلاو تقولا ءوض ي\ سايقلل ةلباق -٢

 يقطنم لسلستب بتكت نا -٣

 ةبكرم نوكت الأ -٤

 اعيمج اهقيقحتب بلاطلا مÇRلي نا -٥

 : ثحبلا تالؤاست

 ةساردلل Àd يئرلا لؤاستلا وه اذه ،d®حب لؤاست وا ةيريرقت ةرابعب ثحبلا ةلكشم d§تنت

 لاؤــــــــــسلا يYع بيجت اopلع ةباجالا اهلمجم ي\ d¨لا ةيعرفلا تالؤاــــــــــستلا نم ةعومجم قلطنت ھنم

 .ثحبلل Àd يئرلا

 ةقالع نQبت ،ةقيقد ةيملع ةغلبو ،ھثحبي نا ديري اذام نع ثحبلا ةلئسا ي\ ثحابلا ]fعيو

 ةيعرف ةلئسا ھنم عرفتيو Àd يئر لاؤس ةغايصو ديدحت بجي كلذل ،ھتلكشمب ثحبلا ةلئسا

–pا ثحبلا فدáباجإل لوصولا يüpشي كلذل ،اÇ[نوكت نا ثحبلا تالؤاست ي\ ط: 

 قيقدو dملع لكشب غاصت نا بجي -١

 ثحبلا ةلكشمب ةطبترم -٢

 قيبطتلل ةلباق نوكت -٣
 ةبكرم نوكت الإ -٤



 

٥٣ 
 

 ايقطنم ةلسلستم -٥

 ثحبلا عوضوم نوكي امدنع كلذو ةيعالطتسالا تاساردلا ي\ ةداع تالؤاستلا مدختستو

 ديصر ثحبلا عوضومل نوكي امدنع اما ،dملعلا ثحبلا لاجم ي\ ا]Qثك قرطت مل d¨لا عيضاوملا نم

 نأب Àd‘وت ثحبلا جهانم بتك ناف ،ةفلتخم بناوج نم ةقباسلا ةيناديملا تاساردلا نم ]Qبك

 نم اساسا قلطنت ةي]fخ ةلمج نع ةرابع يd å¨لاو  اضورف تالؤاستلا نم الدب ثحابلا غيصي

 تاساردلا ي\ ضورفلا مدختست ام ابلاغو ةقباسلا ةيناديملا تاساردلا جئاتن ھتمعد يذلا عقاولا

 ةحص تبثي ةياêpلا ي\ ثحابلا لعجيو ةناتمو ةوق ثحبلا ديزي اذهو ،ةيبيرجتلاو ةيفصولا

 ةوقب ةقالع كانه سيل يفنلاو ةحصلا تابثا نQبو ،ضورفلا هذه يفني وا اهعضو d¨لا ضورفلا

 )ضورفلا اopف تيفن d¨لا ثوحبلا نم ىوقأب تسيل تتبثا d¨لا ثوحبلا d»عي( اهمدع نم ثحبلا

 اهضعب عم تاساردلل ھطبرو ثحابلا عالطا عقاو نم يكذ •»عم( يكذ نQمخت ضورفلا ]fتعتو

 يáاتلابو ضورفلا ددحي نا ثحابلا عيطتسي اهلالخ نم اهسردي d¨لا ھتيضقو ناديملل ھتعباتمو

 : ضورفلل عاونا كانهو ،ةساردلا تاءارجإ لالخ نم اopفنو اëpابثا لواحي

 ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت ال ، تا]Qغتملا نQب ةقالع ھيف ام :)ةيفنم( ةيرفص ضورف -١

 )ةبلاس وا ةبجوم ( ةساردلا تا]Qغتم نQب ةقالع دجوت d»عمب :ةليدب ضورف -٢

 

 

 : ثحبلا ميهافم

 دــق d¨لا يåو ،ثــحبلا ناونع اــopلع لــمتـــــــــــــشي d¨لا ةــمهملا تاــحلطـــــــــــــصملا ثــحاــبلا فرعي

 طبـــــضلا عبتي نا ةـــــساردلا ميهافم غيـــــصي امدنع ثحابلا يYع يèبنيو ، لولدم  نم ]¬كا لمتحت

 : يتالا يêpµملا

 هذه ديدحت نوكي ةداعو( اهفيرعت يèبني d¨لا ثحبلا ي\ ةيسيئرلا تاحلطصملا ديدحت -

 )Àd يئرلا ناونعلا نم تاحلطصملا

  اopلع قفتملا تاحلطصملا فيرعت يèبني ال -

 :يåو تافيرعتلا نم عاونا ثالث  يYع موهفملا لمشي -



 

٥٤ 
 

 ةيوغللا مجاعملا ي\ دراولا : يوغللا فيرعتلا -١

 ي\ دئاسلاو ددحم dملع لاجم ي\ نQصصخvا ىدل روهشملا وهو :يÿالطصالا فيرعتلا -٢

 ةينوناق وا ةيعرش وا ةيملع ةيحان نم اما فيرعتلا نوكيو بوتكملا يرظنلا ثا]Çلا

 بتكيو ، ثحابلا روصت نع ]fعي يأ ، ھثحب ي\ ثحابلا ھينعي ام يأ : يئارجالا فيرعتلا -٣

 سايقلل لباق نوكي نا بجيو ، رصانع ةئيه ىYع

 يåو )ثحبلا ميهافم( ةساردلا تاحلطصم فيرعت دنع اهرفاوت نم دبال طورش كانهو

 :يYي امك

 ]Qسفت يáا جاتحت ال d¨لاو ةموهفملا تاحلطصملا ]Qسفت ثحابلا بنجتي نا -١

 ةحفصلا مقر الماش ھقيثوت عم يÿالطصالا فيرعتلل Àd¤نلا سابتقالا لضفي -٢

 ةيQRلجنالا ةغللاب حلطصملا مسال ةمجرت بتكي -٣

 يئارجالاو يÿالطصالا فيرعتلا نQب ةمءاوملا -٤

 ثحبلل ةيسيئرلا تا]Qغتملا مها يYع زكري نا -٥

 

 ةيجهنملا تاءارجإلا

 لئاسرلا نمضتتو ،ةيدجلاو ةيمكا]Çلاو ةيعوضوملاو ةيدارفنالاب ةيملعلا لئاسرلا QRمتت

 ىYع دعاستو ةلاسرلل ي›وضوم بيت]Çل ةليسو دعت d¨لا ،ةيجهنملا تاءارجإلا نم ديدعلا ةيملعلا

 ىYع ناهربو ليلدك دعتو ،ةيملع ةمظنم تاوطخب ةلاسرلا ةطخ ةثحابلا /ثحابلا كلمي نأ

 لثم ةيملعلا لئاسرلا تاQRمم ليعفت ىYع تاءارجإلا كلت دعاست امك .ةيملعلا ةلاسرلا ةءافك

 ةلكشم ديدحتب ،ةثحابلا /ثحابلا ماق نأ دعب ذإ .ةيدجلاو ةيمكا]Çلاو ةيعوضوملاو ةيدارفنالا

 تاءارجإلا( تاوطخ ةسرامم ي\ أدبي ،ةيرظنلا اëpاهجومو اهميهافمو اهفادهأو اüpيمهأو ةساردلا

 ةيناديملا جئاتنلا ىáإ لوصولل ةساردلا ةلكشمل ي›وضوملا dملعلا لوانتلا ىYع دعاست )ةيجهنملا

  :يáاتلا وحنلا ىYع تاوطخلا كلت حيضوت نكميو .جئاتنلا ميمعت ىáإ لوصولل اه]Qسفتو اهليلحتو



 

٥٥ 
 

الوأ
  :ثحبلا جهنم :ً

 راشتنا ]¬كأ جهانم دجوتو ،ةيعامتجالا ةمدخلا لئاسر ي\ dملعلا ثحبلا جهانم ددعتت

 ال ھنأ انه دكؤن نأ بجيو ،ةيعامتجالا ةمدخلا تاصصخت ي\ ةيملعلا لئاسرلا ي\ مادختساو

 ،بسانم ]Qغ جهنمو ،ةساردلا ةلكشمل بسانم جهنم دجوي نكلو ،لقأ جهنمو ىYعأ جهنم دجوي

 امك نكلو .هاروتكدلا ةلحرمل رخآ جهنمو ،]Qتسجاملا ةلحرم لئاسرل بسانم جهنم دجوي الو

 اهفادهأو ةساردلا ةلكشم صئاصخل بسانم جهنملا نوكي نأ ديحولا طرشلا نأ انحضوأ

 ةمدخلا تاصصختل ةيملعلا لئاسرلا ي\ ةمدختسملا جهانملا مهأ نمو .اهضورف وأ اëpالؤاستو

  :ةيلاتلا ةيملعلا جهانملا ةيعامتجالا

  .يYيلحتلا يفصولا جهنملا -١

  .ةلاحلا ةسارد جهنم -٢

  .ي›امتجالا حسملا جهنم -٣

  .نراقملا جهنملا -٤

 .fldيرجتلا جهنملا -٥

 .fldيرجتلا ھبش جهنملا -٦

 .ىوتحvا ليلحت جهنم -٧

  .dميوقتلا جهنملا -٨

 .ي·يراتلا جهنملا -٩

  :ةماه ةظوحلم

 اذه دعيو ،)ةيثحبلا جهانملا ددعت( dملع جهنم نم ]¬كأ ةيملعلا لئاسرلا عمجت نأ نكمي

  .ةيملعلا لئاسرلا ي\ ةماه ةQRم

ايناث
 ثحبلا عاونأ :ً



 

٥٦ 
 

 ي\ ةفلتخvا تاصصختلا ي\ ةيملعلا لئاسرلا ي\ تاساردلاو ثوحبلا عاونأ ددعتت

اضيأ دكؤتو ،ةيعامتجالا ةمدخلا
ً
 وأ يندتم رخآ عونو عفترم وأ ي„ار ثحب عون دجوي ال ھنأ ىYع 

 مءالم ]Qغ عونو ،dملعلا ثحبلا رصانع عم قفتيو بسانم ثحب عون دجوي نكلو .ىوتسملا نود

 عاونأ فينصت ي\ ةددعتم ]Qياعم دجوت امك ،ثحبلا رصانع ي„اب عم قفتي الو بسانم ]Qغو

 ىáإ تانايبلا رداصم رايعم قفو ثوحبلا عاونأ فنصت نأ نكميف ،)ةيملعلا لئاسرلا( ثوحبلا

 .ثحبلا تاودأو ،ثحبلا عونو ،ثحبلا جهنم نQب ةقالع دجوتو ،)ةيناديم ثوحب ،ةيبتكم ثوحب(

 ةمدخلا تاصصخت ي\ ]Qتسجاملا لئاسرل ةبسنلاب تاساردلاو ثوحبلا عاونأ مهأ ديدحت نكميو

  :يáاتلا وحنلا ىYع ةيعامتجالا

  .ةيعالطتسالا ثوحبلا -١

  .ةيليلحتلا ةيفصولا ثوحبلا--٢

  .ةيبيرجتلا ثوحبلا -٣

  .ةيبيرجتلا ھبش ثوحبلا -٤

  .ةنراقملا ثوحبلا -٥

  .ةيميوقتلا ثوحبلا -٦

اعويش ]¬كألا وه قباسلا فينصتلا اذهو
ً

 ،مدختسملا dملعلا جهنملا بسح فينصت وهو ،

  .)ةيعامتجالا ةمدخلا تاصصخت ي\ ]Qتسجاملا لئاسر( عم •À‰متيو

اثلاث
 )ةساردلا تاودأ( تانايبلا عمج تاودأ :ً

 تاودألا ءاوس تانايبلا عمج تاودأ نم ديدعلا ىYع ةثحابلا /ثحابلا دمتعي نأ بجي

 هذه نوكت نأ طرش .ةثحابلا /ثحابلا دادعإ نم d¨لا وأ ،نيرخآلا لبق نم اهميمصت مت d¨لا

 تاودألا ددعت .تابثلاو قدصلا نمضت ةيجهنم ةيملع تاوطخب اهميمصتو اهدادعإ مت تاودألا

 كلذكو ،ةيعامتجالا ةمدخلا دئاع تانوكم نأ ثيح ةيملعلا لئاسرلا لك ي\ بولطمو ماه رمأ

 تاودأ ددعت ،ةثحابلا/ثحابلا ىYع ضرفي يذلا رمألا ةعونتمو ةفلتخم dملع ثحب يأ تا]Qغتم



 

٥٧ 
 

 ةمدخلا تاصصخت ي\ )ةساردلا تاودأ( تانايبلا عمج تاودأ مهأ نمو ،تانايبلا عمج

  :يYي ام ةيعامتجالا

  .سايقملا -١

  .نايبتسالا -٢

  .رابتسالا -٣

  .ةلباقملا ليلد -٤

  .ةظحالملا ليلد -٥

  .ىوتحvا ليلحت ليلد -٦

  .ةيتاذلا ريراقتلا -٧

اعبار
 ثحبلا تالاجم :ً

 كلت ثحبلا دودح لثمت d¨لا ثحبلا تالاجم ديدحت ةثحابلا /ثحابلا ىYع بجي

 رايتخا بابسأ لاجم لك ي\ ددحي نأ ىYع ،ثحبلا دودح ديدحت ىYع اهديدحت دعاسي تالاجvا

  :يYي اميف تالاجvا هذه لثمتتو ،لاجم لك ديدحتو

 

 :يناكملا لاجvا -١

 ،ددحم dميظنت ءانبو تاسسؤم لالخ نم سرامت ةيسسؤم ةنهم ةيعامتجالا ةمدخلا

 ديدحت متي نأ بجي امك ،ثحبلا اÊp قبطي فوس d¨لا ةسسؤملا ديدحت متي نأ بجي كلذل

 نأ نكميو ،ةيعوضوم بابسأ نوكت نأ بجيو ،عمتجvا اذه ي\ ةسسؤملا هذه رايتخا بابسأ

 ي\ لمعلا لثم ،ةثحابلا /ثحابلا ىáإ عجرت ةيصخش بابسأ يناكملا لاجvا رايتخا بابسأ نوكت

 نع امأ ،ةيملعلا لئاسرلا ي\ ةيناديملا بناوجلا ]Qسيتو ءارجإ ىYع دعاسي رمأ وهو يناكملا لاجvا

  .ھصئاصخب يرشبلا لاجvا رصانع رفاوت اêpم يناكملا لاجvا رايتخال ةيعوضوملا بابسألا

  :يرشبلا لاجvا -٢



 

٥٨ 
 

 نأ نكميو ،ةنيعلا رايتخا طورشو ثحبلا ةنيع ديدحت ةثحابلا /ثحابلا ىYع بجي

 نQصصختملاو ءا]fخلا نم ةعومجم نوكي نأ نكميو ،عمتجvا دارفأ ي\ يرشبلا لاجvا لثمتي

 بابسأو ،يرشبلا لاجvا صئاصخل حرش ميدقت بجيو .تانايبلا عمجل )نQيميداكألا نQسرامملا(

 يرشبلا لاجvا مجح نوكي نأ بجي امك .يرشبلا لاجvا صئاصخ نم ةيصاخ لك رايتخا

  .ثحبلا جهنمو عونل بسانم

  :ينامزلا لاجvا -٣

انايحأ ھب دصقي
ً
انايحأو ،ناديملا نم تانايبلا عمج ة]Çف 

ً
 راطإلا دادعإ ة]Çف ھب دصقي 

 ،يرظنلا راطإلا دادعإل d»مزلا لاجملل ديدحت نوكي ال دقو ،ةيملعلا ةلاسرلل يناديملاو يرظنلا

  .ةيملعلا ةلاسرلل يقيبطتلا يناديملا بناجلا عم ةبسانم ةينمزلا ة]Çفلا نوكت نأ بجي نكلو

اسماخ
 ؟ ةيعامتجالا مولعلا يR ةيمكلاو ةيفيكلا ثوحبلا يR تانايبلا ليلحت تاودأ -ً

 : يفيكلا ثحبلا -١

 فصو ىYع اهQRكرت ھجوت d¨لا ةيعامتجالا مولعلا ي\ ةعبتملا جهانملا دحأ ىáإ يفيكلا ثحبلا ]Qشي

نا نم ثحبلا اذه عبيو ،اهل قمعتملا مهفلاو رهاوظلا
ّ

 ًءاتب لكشتتو ،ةددعتمو ة]Qغتم ةقيقحلا 

 . صاخشألا نم ةعومجم مهف ىYع

 

 يفيكلا ثحبلا صئاصخ

  :اهزربأ نم صئاصخلا نم ددعب يفيكلا ثحبلا QRمتي

 اëpاقايسو اهعاضوأ فلتخم ي\ ةيعامتجالا رهاوظلا فاشكتسا ىYع يفيكلا ثحبلا لمعي -

  .ةيعيبطلا

  .تاجرخvاو جئاتنلا ىYع هديكأت نم ]¬كألا تاءارجإلا ىYع يفيكلا ثحبلا دكؤي -

 ةلمكم ةيلمعك سايقلا يتأي مث ،]Qكفتلا ىYع ÍÀdاسأ لكشب ھمامتها يفيكلا ثحبلا زكري -

  .ھل ةقمعمو

 سانلا ةايحل •»عم لعج ةيفيكب ةطبترملا يناعملا ىYع ھمامتها يفيكلا ثحبلا طلسي -

 نQب ةقالعلاك ،ھقايس نم يئزج •»عم ليكشت ىYع يفيكلا ثحبلا دمتعي ثيح ؛مÊpراجتو



 

٥٩ 
 

 عضوم نع قمعأو لمشأ ٍناعم ليكشت ىáإ فدp– امك ،رخآ ىYع ]Qغتم رثأ وـأ ني]Qغتملا

  .ةساردلا

 هذه قيرط نعف ،تانايبلا ليلحتو عمجل ةيساسألا ةادألا يفيكلا ثحبلا ي\ ثحابلا ]fتعي -

  .اهليلحتو تانايبلا عيمجت متي ةادألا

 ىYع دمتعيو ،تامولعملاو تانايبلا ىYع لوصحلل تاعامجلاو دارفألل ھسفنب ثحابلا بهذي -

  .ةبقارملاو ةظحالملا

 ةرهاظلا نع ھسفنب تامولعملا للحيو عمجي ھيف ثحابلا َّنأل ؛ةيتاذلاب يفيكلا ثحبلا QRمتي -

  .اهسردي d¨لا

  :dمكلا ثحبلا -٢

 ام قورفلا وا ،تا]Qغتملا نQب ام ةيببسلا تاقالعلا فاشكتسا ىYع dمكلا ثحبلا لمعي

 دارفالا رعاشم نع ةديعب نوكت ام ةرهاظل dمكلا فصولا نع ثحبي وأ ،تائفلا نQب

  .تانايبلا ليلحتو عمج ي\ ءاصحإلا بيلاسأ ىYع اهدامتعا ةفاضإلاب ،مëpادقتعمو

  dمكلا ثحبلا صئاصخ

تي
ّ

 : يYي امب dمكلا ثحبلا مس

  .ام عقاو فصت d¨لا تايضرفلا ضعب رابتخا -

  .تا]Qغتملا ضعب سايقو تاقالعلا ءانب لالخ نم تايضرفلا رابتخا ىYع ثحبلا لمعي -

 .ةيطابترا وأ ةيببس ةقالع داجيإ ةيغب ؛ةرفوتملا تانايبلا dمكلا ثحبلا لمعتسي -

  .ثحبلا قايس نع ةلصفنملا تايمومعلل لصوتلا dمكلا ثحبلا لواحي -

  .ىرخأ تالاح ىYع ةممعم ثحبلا جئاتن لعج ىYع dمكلا ثحبلا لمعي -

 :ثحبلا تاودأ ثيح نم

 تالباقملاو ،تارابتخالاو ،تارشؤملاو ،سيياقملاو ةنابتسالا ىYع dمكلا ثحبلا دمتعي

نأ نQح ي\ ،ةننقملا
ّ

  .تالجسلاو قئاثولاو ةظحالملاو تالباقملا ىYع دمتعي يفيكلا ثحبلا 

 :ةنيعلا ثيح نم



 

٦٠ 
 

 دمتعي يفيكلا ثحبلا َّنأ نQح ي\ ،ةيئاوشعلا ةيلامتحالا ةنيعلا ىYع dمكلا ثحبلا دمتعي

 .ةيلامتحالا ]Qغ ةنيعلا ىYع

 :تانايبلا عمج ثيح نم

 ثحبلا َّنأ نQح ي\ ،اقباس ةددحvا ةلئسألا ىYع ةباجإلل dمكلا ثحبلا تانايب عمجت

  .ايئارقتسا صوصنلا ليلحت ىYع دمتعي يفيكلا

 :تانايبلا ليلحت ثيح نم

 يفيكلا ثحبلا ي\ امأ ،ياتنتسا لكشب ايئاصحإ dمكلا ثحبلا ي\ تانايبلا ليلحت متي

  .يئارقتسا لكشب صوصنلا ليلحت متي

 :جئاتنلا ثيح نم

 ةقيضو ةقيقد نوكت اópأ نQح ي\ ،اهميمعت متيو ةيلكو ةلماش dمكلا ثحبلا جئاتن نوكت

  .ةددحم تالاح ي\ الإ ي\ ممعت الو يفيكلا ثحبلا ي\

 :ثحبلا ريرقت ميوقتو ةباتك ثيح نم

 بتكيف يفيكلا ثحبلا ي\ امأ ،اددحمو اتباث ايلاق dمكلا ثحبلا ي\ ثحابلا مدختسي

  .ةيدرسلا ةصقلا لكش ىYع ريرقتلا ثحابلا

 

  يفيكلاو dمكلا ثحبلا ي\ تابثلاو قدصلا ]Qياعم ثيح نم

تيو ،ةددحمو ةتباث dمكلا ثحبلا ي\ قدصلا ]Qياعم نوكت
ّ

 الخدم انه ثحابلا ذخ

نأ نQح ي\ ،QRحتم ]Qغ ايعوضوم
ّ

 ذاختا نم قثبنت يفيكلا ثحبلا ي\ ثحبلا نم قدصلا ]Qياعم 

 .QRحتمو ÍÀdاكعناو يتاذ الخدم ثحابلا

 يفيكلا ليلحتلا جما]fل ةلثمأ

• MAXQDA  
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 ،ريراقتلا ،صوصنلا ،تاعالطتسالا ،تالباقملا لثم ةيعونلا تانايبلا ليلحت ىYع كدعاسي -

 ،روصلا ،بدألا تاعجارمو ةيتوصلا تافلملا /ويديفلا عطاقم / صوصنلا ،QRك]Çلا ةعومجم

 .…ديزملاو ،]Çيوت

 طئارخلا ،لوادجلا ،ةينايبلا موسرلا ،تاملكلا ةباحس :روصتلا تاودأ نم ةعساو ةعومجم -

 .…ديزملاو ،ةينهذلا

 dمكلا ىوتحvا ليلحت تاودأو ،ةيئاصحإ ،ةطلتخم بيلاسأ مدقي -

 جما]fلا نم ديدعلا اًضيأ انيدل .مادختسالا ةلهس مدختسملا ةهجاو لضفب مادختسالا ةلهس -

 ددجلا نQمدختسملل ةيلاثملا ةيناجvا ويديفلا ةلدأو ةيميلعتلا

  NVivo وفيفنإ جمانرب •

 ةعومجم معد فدÊp كلذو )NVivo( وفيفنإ جمانرب ةجمربو ميمصت ىYع لمعلا مت دقل

 كلذكو ،ضرألا ةيرظن رمألا كلذ ي\ امب ،ثحبلا قرطو تايلآ فلتخم  نم ةعساوو ةلماكتم

 جمانرب عم لماعتلا متي نأ نكميف .مالكلا ليلحتب طبترملاو رهاوظلاب d»عملاو صصختملا ملعلا

 فلتخم ميمصتو ةقباسلا تاساردلا يأ ةيلوألا تايبدألا ةعجارمب ةرشابملا ذنم )NVivo( وفيفنإ

ارارمتساو ،عيراشملا
ً
الوصوو 

ً
 ،ريراقتلا دادعإ ىYع لمعلا مث نمو يئاصحإلا ليلحتلا ءارجإ ىáإ 

 ةدعاسملل  QSR  ةدحوب ةطبترملا تايجم]fلا نم ةعومجم ىYع دامتعالا ثحابلل نكمي ھنأ امك

 نكمي ھنأ امك .ةقيقدلا جئاتنلا ةيهام قيقحت ىYع لمعلا كلذكو ةيلعفلا ]Qياعملا قيبطت ي\

ادج ةينغ اópأب اهفصو نكمي d¨لا تامولعملا عون عم لماعتلا NVivo وفيفنإ جمان]fل
ً

 بلطتت d¨لاو ،

ا]Qغص تانايبلا مجحب رمألا كلذ ناك ءاوس ليلحتلا تايلمع نم ةلخادتمو ةقيمع تايوتسم
ً
 

ا]Qبك وأ ناك
ً

 نم ديدعلاب صاخلا ءبعلا نم ىوتسم عفر ي\ دعاسيو  جمان]fلا اذه ليزي ھنأ امك .

 ءارجإ لثم ،يئاصحإلا ليلحتلا تاءارجإو تايلمعب ةطبترملا ةيوديلا تايلمعلاو ماهملا فلتخم

 ديزملا ثحابلا ىدل نوكي ثيحب ،تامولعملل بيترت تايلمع قيبطتو زرف كلذكو فينصت

 ،تايرظنلا فلتخم نم ديدعلا رابتخاو ءانبو تاهاجتالا ةفاك فاشكتسال تقولا نم ضئافلاو

 .ةعونتملا ةيثحبلا ةلئسألا ىYع تاباجإلا نم ةعومجم ىáإ لصوتلا نكمي فاطملا ةياóp ي\و

  dمك لكشب تانايبلا ليلحتل ةلثمألا نمو
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 SPSS  جمانرب  •

 d»عي ام وهو ،)Statistical package for social sciences( راصتخا وه SPSS جمانرب

 ]fتعي ثيح ،١٩٦٨ ماع جمان]fلل ةخسن لوأ ترهظ دقو ،ةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحإلا ةمزحلا

 ةناعتسالا متي d¨لا تانايبلا ليلحت ھلالخ نم نكميو ،ةيئاصحإلا جما]fلا مدقأ دحأ وه  SPSS ـلا

Êpلا تاظحالملا وأ تالباقملا وأ تانايبتسالا قيرط نع ،ةيعامتجالا ثوحبلا ي\ ا¨d ع يوتحتYى 

 مل ةيئاصحإلا جما]fلا نم ه]Qغ نع مادختسالا ةلوهسب SPSS جمانرب QRمتيو ،ةيمقر تانايب

 .نوديري ام ىáإ لوصولا ي\ نQثحابلا دعاست ةيئاصحإ تالداعم نم ھنمضتي

 SAS  جمانرب  •

 نكميو ،)يئاصحإلا ليلحتلا ماظن( ةرابعل نايبو راصتخا نع رابع ھنأب SAS  جمانرب ]fتعي

اضيأ جمان]fلا اذه مادختسا
ً
 حمسي ھنأل كلذو تاكرشلا فلتخم نم ]Qثكلاو ديدعلا لبق نم 

 نأ ىáإ ةفاضإلاب ،تايلمعلا فلتخم قيبطتو ذيفنتو ايازملا نم ديدعلاب نQصتخvاو نQجم]fملل

 تاموسرلا كلذكو ريراقتلا ىوتحم ةباتكو دادعإب مايقلا نم ثحابلا نكمي ،يئاصحإلا ليلحتلا

 مايقلاو ،ةدوجلا ىوتسم نQسحت ىYع لمعلاو ،ؤبنتلا كلذكو ،لامعألا طيطخت ىYع لمعلاو

 اهرفويو اهمدقي d¨لا ىرخألا تامدخلاو ءايشألا فلتخم نم ةعومجم نQب نم ،عيراشملا ةرادإب

 وذ ھنأب ]fتعي يذلا مدختسملل QRمتمو جئار قيبطتو جمانرب نع ةرابع وه  .SAS ساس جمانرب

 نع ةرابع ھنأل كلذو مدقتملا ىوتسملا وذ مدختسملل ةبسنلاب رمألا كلذكو طسوتملا ىوتسملا

ادج يوق جمانربو قيبطتو ةينقت
ً
 تاعومجمو نيوكت عم ھمادختسا متي نأ نكميو ،QRمتمو 

ادج ة]Qبكلا تانايبلا نم ةددعتم
ً

 كلذكو ةدقعملا تاليلحتلا نم ديدعلا ءارجإ نكمي ھنأ ثيح ،

 ةيئاصحإلا  تاليلحتلا ءارجإل ةديج ةينقتو جمانرب  SASساس جمانرب ]fتعي ھنأ امكو .ةمدقتملا

 .تاعومجvا فلتخم وأ ،تاقبطلا ةيهامو ةعيبط كلذكو ،نازوألا فلتخم ي\ رظنلا بلطتت d¨لا

 ىáإ  SAS جمانرب ليغشت متي ھنإف ،STATAو SPSS يµمانرب نم لك عم ضقانتلاب رمألا اذه نإو

الامجإ ةجم]fلا ىوتحم ةيهامب ]Qبك دح
ً
 ةرأفلا مادختساب رمألا متي الو ةلماكتمو ةلماك ةروصبو 

 نم ديج ىوتسم رفوتل جاتحي SAS ساس جمانرب نإف كلذلو ،مئاوقلا تابيوبت قوف رقنلا وأ

 .ةجم]fلا ةغلب ةعضاوتملا ةفرعملا كلذكو كاردإلاو ملعلا ضعب بلطتي ھنأ امكو ةفرعملا
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 اھب ةناعتسالا مت يتلا عجارملا

 ليلد( ةيكينلكالا ةيعامتجالا ةمدخلا ي\ ثحبلا :)٢٠٠٦( ديجvا دبع ديس ماشه  -١

 .ةيرصملا ولجنالا ةبتكم ، ةرهاقلا ) ةيعامتجالا ةمدخلا ي\ ثوحبلا دادعا ي\ نQثحابلا

 ، مامدلا ، ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ي\ نQثحابلا جاêpم :)١٤٣٥( ناعبشلا يYع -٢

 .fldنتملا ةبتكم

 ةضêpلا راد ، ةرهاقلا، ةيعامتجالا ةمدخلا ي\ ثحبلا : )٢٠١٤( سيوع دومحم دمحم -٣

 .ةيبرعلا

 ةك]Çشملا يáوالا ةنسلا ةدامعب( ةيملعلا ثوحبلا ةباتك ليلد :)١٤٣٨( ليادلا حلاص مير -٤

 .دوعس كلملا ةعماج، )دوعس كلملا ةعماج ي\

 راد ةعماج ةيوب]Çلا ةدايقلا ]Qتسجام تابلاطل d®حبلا عورشملا ةباتك ي\ رصتخvا ليلدلا -٥

 .ةدجب ةمكحلا

 ةيملعلا لئاسرلل ثحبلا ةطخ دادعا ليلد :)١٤٤٠( شاقنملا ةراس ،دوادلا ميهاربا -٦

 ،ةيب]Çلا ةيلك ،دوعس كلملا ةعماج ، )ةيوب]Çلا ةرادالا مسق ي\ ايلعلا تاساردلا ةبلطل(

 .ةيوب]Çلا ةرادالا مسق

 مولعلا ي\ يناديملا ثحبلا ةباتكو ةطخ ميمصت ةيفيك :)١٤٣٨( فيسلا ميهاربا دمحم -٧

 .fldنتملا ةبتكم ،مامدلا ، ةيناسنالا

 ةعبطلا ,ھبيلاسأ /ھتاودأ /ةموهفم dملعلا ثحبلا :)٢٠٠٢( نورخآو ناقوذ ,تاديبع -٨

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا :ضايرلا ،ةماسأ راد ،ةيناثلا

 ،ةيكولسلاو ةيعامتجالا مولعلا ي\ ثوحبلا ميمصت :)٢٠١٧( نQمألا نامثع دمحم ،يرون -٩

  .ةدج ،ةسماخلا ةعبطلا ،ةيملعلا مزراوخ ةبتكم

 ،ةينطولا دهف كلملا ةبتكم ،dملعلا ثحبلا ي\ ةمدقم :)١٤١٢( نورخآو ،يYع ،ركسع  -١٠

 .ضايرلا

 ،ةيملعلا لئاسرلا دادعإ ليلد :)٢٠١٧( ةثحابلا ةعماج ،ايلعلا تاساردلا ةدامع  -١١

  .ةحابلا ةعماج .ىáوألا ةعبطلا

  .نانبل .تو]Qب ،ت]fيإ شيرديرف ةسسؤم ،dملعلا ثحبلا ةيجهنم :)٢٠١٦( دجام امير  -١٢


