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 ديهمت
 

 ددحتو ةسسؤملا لخاد ةبلطلا ةايح مظنت اهنأل ةماه ةقيثو بلاطلا ليلد ربتعي
 لباق وهو ،همارتحا بجي مازتلا ةباثمب ليلدلا اذه ربتعي ،هيلعو .مهتابجاوو مهقوقح
 ةيلخاد تاءارجإ ةطساوب ممتي نأ نكميو ،كلذ ىلإ ةماعلا ةحلصملا تعد اذإ رييغتلل
 .ةعماجلا ةرادإ نع ردصت تانالعإ ربع اهنع نلعي
 

 يمسرلا ينورتكلإلا عقوملا ىلع رشنيو ةبلطلا عيمج ىلع بلاطلا ليلد عزوي
 .ةعماجلل
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 ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماجل يميداكألا ميوقتلا

 2021-2020 ةيساردلا ةنسلل

 مويلا خيراتلا نايبلا

فلا
ص

اردلا ل
س

ا ي
وأل

لا( ل
يرخ

  )ف
20

20
    

 ءاعبرألا 2020 سطسغأ 19 ددجلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ماود

 دحألا 2020 سطسغأ 23 سيردتلا ةئيه ءاضعأو نييرادإلا نيلوؤسملا ماود

 ةيفيرعتلا ةطشنألا-مهليجستو ددجلا ةبلطلا لابقتسا
 ريوطتلا - تاردقلا سايق تارابتخاو يميداكألا داشرإلاو
 نأش يف تارارق-سيردتلا ةئيه ءاضعأل ينهملا
 ةيميداكألا تاملظتلا

 سيمخلا -دحألا 2020 سطسغأ 23-27

 دحألا 2020 سطسغأ 30 ةساردلا ءدب

 سيمخلا 2020 ربمتبس 3 ةيساردلا تاقاسملا ةفاضإو بحسل دعوم رخآ

 سيمخلا 2020 ربمتبس 17 بوسر نودب رثكأ وأ قاسم نم باحسنالل دعوم رخآ

  سيمخلا 2020 ربمتبس 15 نيرمتسملا ةبلطلل ةساردلا ليجأتل دعوم رخآ

 دحألا 2020 ربوتكأ 18 لصفلا فصتنم تاناحتما

 سيمخلا 2020 ربمسيد 10 تارضاحملل موي رخآ

 لصفلا ةياهن تاناحتما
 2020 ربمسيد 12-17

-تبسلا
  سيمخلا

  سيمخلا 2020 ربمسيد 24 يساردلا لصفلا جئاتن نالعإ

 سيمخلا 2020 ربمسيد 30 ةيميداكألا تاملظتلا مالتسال دعوم رخآ

 

 مويلا خيراتلا نايبلا

ع
تنم ةلط

ص
لا ف

 ماع
اردلا

س
ي  

 ةبلطلل يساردلا ماعلا فصتنم ةلطع ءدب
 2020 ربمسيد 20

 2021 رياني 7 -

 - دحألا
 سيمخلا

 

 ةئيهلا ءاضعأل يساردلا ماعلا فصتنم ةلطع ءدب
 ةيسيردتلا

 2020 ربمسيد 20

 2021 رياني 3 -

 - دحألا
 سيمخلا
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 مويلا خيراتلا نايبلا

فلا
ص

اردلا ل
س

ناثلا ي
يبرلا( ي

 )ع
20

21
 

 دحألا 2021  رياني 3 ددجلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ماود

 دحألا 2021  رياني 3 سيردتلا ةئيه ءاضعأو نييرادإلا نيلوؤسملا ماود

 ةيفيرعتلا ةطشنألا -مهليجستو ددجلا ةبلطلا لابقتسا
 ريوطتلا - تاردقلا سايق تارابتخاو يميداكألا داشرإلاو
 نأش يف تارارق -سيردتلا ةئيه ءاضعأل ينهملا
 ةيميداكألا تاملظتلا

 2021  رياني 3-7
-دــــــــــــــــــــــــــــــــــحألا
 سيمخلا

 دحألا 2021  رياني 10 تارضاحملا ءدب

 سيمخلا 2021  رياني 15 ةيساردلا تاقاسملا ةفاضإو بحسل دعوم رخآ

 سيمخلا 2021  رياني 29 بوسر نودب رثكأ وأ قاسم نم باحسنالل دعوم رخآ

  سيمخلا 2021  رياني 25 نيرمتسملا ةبلطلل ةساردلا ليجأتل دعوم رخآ

 دحألا 2021 رياربف 28 لصفلا فصتنم تاناحتما

 

 مويلا خيراتلا نايبلا

ع
يبرلا ةلط

 ع

 ةبلطلل عيبرلا ةلطع ءدب
 2021 ليربأ 8 - سرام28

 - دحألا
 سيمخلا

 سيردتلا ةئيه ءاضعأل عيبرلا ةلطع ءدب
 2021 ليربأ 8 - سرام28

 - دحألا
 سيمخلا

 

ا مويلا خيراتلا نايبلا
انئتس

اردلا ف
ف ةس

فلا ي
ص

 ل
اردلا

س
ناثلا ي

 ي
20

21
 

  دحألا 2021 ليربأ 11  عيبرلا ةلطع دعب تارضاحملا ءدب

  سيمخلا 2021 ليربأ 22 تارضاحملل دعوم رخآ

  سيمخلا-دحألا 2020  ليربأ 29-25 لصفلا ةياهن تاناحتما

 سيمخلا 2021 ويام 6 يساردلا لصفلا جئاتن نالعإ

 نينثالا 2021 ويام 13 ةيميداكألا تاملظتلا مالتسال دعوم رخآ
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 مويلا خيراتلا نايبلا

فلا
ص

اردلا ل
لا يس

 يفيص
20

21
 

  دحألا 2021 ويام 16 تارضاحملا ءدب

   نينثألا 2021 ويام 17 ةيساردلا تاقاسملا ةفاضإو بحسل دعوم رخآ

 سيمخلا 2021 ويام 27 بوسر نودب رثكأ وأ قاسم نم باحسنالل دعوم رخآ

 سيمخلا 2021 وينوي 24 تارضاحملل دعوم رخآ

 نينثألا-دحألا 2021 وينوي 28-27 لصفلا ةياهن تاناحتما

 ءاعبرألا 2021 وينوي 30 يساردلا لصفلا جئاتن نالعإ

 دحألا 2021 ويلوي 4 ةيميداكألا تاملظتلا مالتسال دعوم رخآ
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 ةعماجلا نع ةذبن :لوألا لصفلا
 

 ةيصخشلاب عتمتتو ،يبظوبأ ةرامإ يف ةيموكح ةعماج يه ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج
  20 مقر ءاشنإلا نوناق بجومب كلذو ،فرصتلل ةلماكلا ةينوناقلا ةيلهألاو ،ةلقتسملا ةيرابتعإلا
 .2020 ةنسل
 
 ةيميداكأ جمارب حرط قيرط نع يملعلا ثحبلاو ريوطتلاو ةيمنتلا ةريسم معد ىلإ ةعماجلا فدهت

 ، هراوتكدلاو ريتسجاملاو سويرولاكبلا ةجرد لينل ةيفسلفلاو ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا يف
 ةيعامتجإلاو ةيناسنإلا مولعلا لاجم يف ملاعلا ىوتسم ىلع ًاقومرم ايميداكأ  ًازكرم نوكتل
 ،اهبادآو ةيبرعلا ةغللا يف ةزيمتم ةيميداكأ جمارب ميدقت ىلإ صاخ لكشب ىعستو ،ةيفسلفلاو
 ةيراضح ةقيرطب ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا ميدقت فدهب ،اهعورفب ةيمالسإلا تاساردلا يفو
 لادتعإلا ميق ءالعإو ،ناسنالا قوقح مارتحاو ةبحملاو حماستلا لئاضف رشن ىلع موقت ةيناسنإو
 .ةفلتخملا ملاعلا بوعشو تافاقث ىلع حاتفنإلاو ةيطسولاو
 

 عادبإلاو ةردابملا ىلع ةردقلا كالتما نم نيجيرخلا نيكمت ىلا ةعماجلا ىعست كلذ ليبس يفو
 ةيعامتجالا رصاوألا يوقت يتلا ميقلا خيسرتو نطولل ءامتنالاو ةيباجيإلا حورلا ثبو ،دقانلا ريكفتلاو
 ايملاع ًاجذومنو ةيملع ةرانم يتارامإلا عمتجملا نوكيل ،يداملاو يركفلاو يسفنلا نزاوتلا خسرتو
 ةيناسنإ ميقو ةعدبم ةيلقعب ملاعلا ىلع حاتفنإلا جذومن قيقحتو ،يملاعلا هجوتلا يف ًارثؤم
 .ةيرشبلا ريخل ءاّنب نواعتو يلعف شياعتو
 
 ،نامجع ةرامإ يف عرف اهلو ،يبظوبأ ةنيدم يف ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج عقت
 .اهجراخو ةلودلا لخاد ىرخأ عورف حاتتفإل ً◌ايلاح ىعستو

 
 
 

 ةعماجلا ةيؤر
  ةيناسنإلا مولعلا يف ةدايرلا
 

 

 ةعماجلا ةلاسر
 ةنمؤملا ةيصصختلا ةءافكلاو ةيركفلا ةدايقلاو ةنطاوملا ققحت ةزيمتم ةفرعم جاتنإ

 تاربخ دي ىلع ةفداهلا ةيبالطلا ةطشنألاو ةثيدحلا تاينقتلا رامثتساب شياعتلاو حماستلاب
 .ةصصختم
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 ةعماجلل ةسيئرلا ميقلا

 شياعتلاو حماستلا •
 فالتخالاو عونتلا مارتحاو ،بالطلاو يميداكألا ىوتحملل ايلمع ًارايعم حماستلا ميق لعج   

 .ةيميلعتلا جهانملا يف يركفلا لادتعالا ليصأتو ،مالسلاو ملسلا رشنو
 

 

 ةيناسنإلا ةوخألا •
 راعشتساو تافاقثلاو بوعشلا نيب كرتشملا شيعلا ئدابمو ةيناسنإلا ةوخألا خيسرت   

 .اهتيمهأو يراضحلا اهقمع
 
 

  يراضحلا لصاوتلا •
 تارايزلا لدابتو اهيلع عالطالاو ،ىرخألا تافاقثلاو نايدألا ىلع حاتفنالاو يفاقثلا لصاوتلا   

 .يبرغلاو يمالسإلا نيملاعلا يف ةفلتخملا ةدابعلا رودو ةيملاعلا تاعماجلا نيب
 
 

  دياز ثرإ •
 .هنم ربعلاو سوردلا ماهلتساو دياز خيشلا ثرإ ىلع ةظفاحملا   
 

  عادبإلاو زيمتلا •
 ،هّلجيو ملعلا بحي ليج قلخو ،يفرعملا راكتبالا مامزب ذخألاو ةفرعملا عمتجم قيقحت   

 .قيرفلا حورب لمعلاو ةيلوؤسملاو ،ةهازنلا نم ،ةيميلعتلا ةئيبلا تايقالخأب زيمتيو
 
 

 ةيجيتارتسالا فادهألاو تايولوألا

 

  يميداكألا زيمتلا قيقحت :ىلوألا ةيولوألا •
o ةيميداكأ جمارب حرطو ةيلاحلا ةيميداكألا جماربلل رمتسملا ريوطتلا 

 .لمعلا قوس تابلطتم عم ةقفاوتم ةديدج
o ةيسيردتلا ةئيهلا نم تاءافكلا ىلع ةظفاحملاو ريوطتو باطقتسا. 
o نيزيمتملا نييلودلاو نييلحملا ةبلطلا باطقتسا. 
o راكتبإلاو يملعلا ثحبلا ةموظنم زيزعت. 
o ةعماجلا يف ةيميداكألا نوؤشلا ةمكوح ماظنل رمتسملا ريوطتلا. 
o عمتجملا ةمدخل جمارب ميدقت. 
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  :ةرصاعملا ةينيدلا تادايقلا ءانب :ةيناثلا ةيولوألا •
o يف عونتلا ( عونتلا اياضقب مامتهإلا عم ةينيدلا تاساردلا ميدقت 

 .)ةينيدلا ديلاقتلاو سنجلاو ةقبطلاو قرعلا
o  موهفم معدل ًايملاعو ًايلحم نايدألا ددعتم سامغنالا براجت ءاشنإ 

 .ةيجراخلا تارازوو تاعماج عم نواعتلاب ةمعادلا ىوقلا
 

  :ةيبرعلا ةغللا ةناكم زيزعت :ةثلاثلا ةيولوألا •
o ةيبرعلا ةغلل زيمتلا ةيميداكأ ءاشنإ. 
o تاءافكلا باطقتساو ةيبرعلا ةغلل ةيميداكأ جمارب ريوطت 

  .ةصصختملا
o ةغللا ةناكم زيزعتل تاردابمو تارمتؤمو ةيجيتارتسا تاكارش لمع 

 .ًايلودو ًايلحم ةيبرعلا
 

  :ةيلاملا ةمادتسإلا زيزعت :ةعبارلا ةيولوألا •
o ةعماجلا يف رامثتسإلاو ةيلاملا ةمادتسإلا ةمكوح ماظن ريوطت . 
o رمتسملا ميلعتلاو ةيلاملا تارامثتسإلل ةعونتم عيراشم ءاشنإ. 
o يفرعملاو يفارغجلا ومنلاو عسوتلا 

 

 ةيلودلاو ةيلحملا تاقالعلا زيزعتو ءانب :ةسماخلا ةيولوألا •
o راطإ عضوو ةيلودلاو ةيلحملا تاكارشلا ةمكوح ماظن ريوطت 

  .اهل يميظنت
o  ةمدخل ةيلودلاو ةيلحملا تايقافتإلاو تاكارشلا يف عسوتلا 

  .ةعماجلل ةيجيتارتسإلا فادهألا
 

  يسسؤملا زيمتلا قيقحت :ةسداسلا ةيولوألا •
o ةمكوحلا ماظنو ةيعماجلا ةئيبلل رمتسملا ريوطتلا. 
o لكشب ينهملا ريوطتلا جمارب لمعو اهنيطوتو تاءافكلا باطقتسا 

  .رمتسم
o ًايملاعو ًايلحم يسسؤملا زيمتلا تايلاعفو زئاوج يف ةكراشملا. 
o  دعب نع ملعتلا ةموظنم ليعفت.  

 
 

 ةعماجلا رقم
 اهل عرف دجويو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب يبظوبأ ةرامإ وه ةعماجلل سيئرلا رقملا

 .ةرفظلاب رخآو نامجع ةرامإب

 

 ةعماجلاب ميلعتلا ةسايس :يناثلا لصفلا
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 اهتبلط عيمجل ةيواستم صرف ريفوت ىلع ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج صرحت
 عم كرتشملا ميلعتلا مدقت ةعماجلا نإف اذهل ،ةيسنجلا وأ نيدلا وأ عونلا نع رظنلا ضغب
 يغبني راطإلا اذه يفو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب ةصاخلا ديلاقتلاو تاداعلا ىلع ةظفاحملا
  :يتآلا ىلإ ةراشإلا

 ميلعت ريفوت ىلع ةعماجلا صرحت ،سويرولاكبلا جمارب ىوتسم ىلع :ةيفصلا تاعاقلا -
 بسانم لصف كانه نوكي نأ ىلع لمعت اهنإف ،كلذ رذعت نإو ،ناكمإلا بسح لصفنم
  .يساردلا لصفلا لخاد روكذلاو ثانإلا نيب

 سيردتل نيسنجلا الك نم سيردت ةئيه ءاضعأ ةعماجلا رفوت :سيردتلا ةئيه ءاضعأ -
 رطاسمو ريياعم قفو تايسنجلا فلتخم نمو ،ءاوس دح ىلع ثانإلاو روكذلا ةبلطلا
 .ةعماجلا اهعضت

 تامدخ يميداكألا معدلا ةرادإ مدقت :يفيظولاو يسفنلاو يوبرتلاو يميداكألا داشرإلا -
 متتو ،ثانإلاو روكذلا ةبلطلل يفيظولاو يسفنلاو يوبرتلا داشرإلاو يميداكألا هيجوتلا
 .ثانإلا تاقوأ نع ةلصفنم تاقوأ يف روكذلل ةمدخلا

 تاودنلا روضحل نيسنجلا الك نم ةبلطلا ةوعد متت :تاعامتجالاو تارضاحملاو تاودنلا -
 رخآو تابلاطلل ناكم صيصخت عم دحاو تقو يف تاعامتجالاو ةماعلا تارضاحملاو
 .بالطلل

 نكامأ نع ةلصفنم ةبلطلل ةحارتسا نكامأ ةعماجلا رفوت :ةبلطلا ةحارتسا نكامأ -
  .تابلاطلا ةحارتسا

  :ةيبالطل ةيدنألا -

 نومهسي نيذلا ،تابلاطلاو ةبلطلا تاجاح يعارت ةعونتم ةيبالط ةيدنأ ىلع ةعماجلا رفوتت -
 .ةعماجلا لخاد اهتيلاعف طيشنتو اهرييستو اهحارتقا يف

 ةطشنألا يف كارتشالل ةبلطلا عيمج ةوعد متت :ةعماجلا لخاد ةيبالطلا ةطشنألا -
  .ةطشنألا هذه ةسرامم دنع تاداعلاو ديلاقتلا مارتحا عم نيسنجلا الك نم ةعماجلا لخاد

 جراخ ةطشنألا يف ةكراشملل ةبلطلا عيمج ةوعد متت :ةعماجلا جراخ ةيبالطلا ةطشنألا -
  .تابلاطلل ىرخأو روكذلا ةبلطلل ةلصفنم تالفاح ريفوت متيو ،ةعماجلا

 ديعاوم يف تابلاطلل ةيضايرلا ةطشنألا ةجمرب متت :ةيبالطلا ةيضايرلا ةطشنألا -
 .روكذلا ةبلطلل ةيضايرلا ةطشنألا ديعاوم نع ةفلتخم

 ،روكذلل ةالصلل ناكم رفوتي ثيحب ؛ةلصفنم ةالصلل نكامأ ةعماجلا رفوت :ةالصلا فرغ -
  .ثانإلل ةالصلل رخآ ناكمو

 ثيحب ؛ةيجراخ تاهج عم دقاعتلا قيرط نع ةبلطلل نكسلا ةعماجلا رفوت :ةبلطلا نكس -
  .ثانإلا نكس نع ًالصفنم روكذلا نكس نوكي

 رخآلا ءزجلاو روكذلل اهنم ءزج صصخي ثيح ،ةدحاو ايريتفاك ةعماجلا رفوت :ايريتفاكلا -
   .ثانإلل

  .ثانإلل ىرخأو روكذلا ةبلطلل ةلصفنم لقن تالفاح ةعماجلا رفوت :لقنلا -
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 ةعماجلاب ةساردلا ةمظنأ :ثلاثلا لصفلا 
 اهجمارب سيردتل ةيتآلا ةمظنألا ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج دمتعت 
 :ةيميداكألا
 

 يصخشلا روضحلا لالخ نم متي ميلعتلا يف ماظن :يديلقتلا ميلعتلا ماظن .1
 .يعماجلا مرحلاب تارضاحملا ةعاق يف ذاتسألاو بلاطلا نم لكل
 

 :(Distance E-Learning) دعب نع ينورتكلإلا ميلعتلا ماظن .2
 مادختساب يساردلا جمانربلا تاقاسم ميدقت متي ثيح ميلعتلا يف يلعافت ماظن
 ةلماكتم ةيمقر ةينورتكلإ ةئيب ىلع دمتعيو ،تامولعملاو لاصتالا تايجولونكت
 ميظنتو هيجوتلاو داشرإلا لبس رفوتو تنرتنإلا ربع ةيساردلا تاررقملا ضرعت
 .دعب نع اهميوقتو تايلمعلاو دراوملاو رداصملا ةرادإ كلذكو تارابتخالا

  :يتأي امك ناجذومن ةعماجلا يف دعب نع ينورتكلإلا ميلعتللو

o نمازتملا ينورتكلإلا ميلعتلا (Synchronous E-Learning) 
 

 تقولا يف ةبلطلاو قاسملاو سردم دوجو ىلإ جاتحي ،رشابم ميلعت وه
 ةبلطلا نيب ةثداحملاو شاقنلا ءارجإل ،بوساحلا ةزهجأ مامأ هسفن
 ةطساوب شاقنلا اذه متيو ،قاسملا سردم نيبو مهنيبو ،مهسفنأ

 .ينورتكلإلا ميلعتلا تاودأ فلتخم
 
o نمازتملا ريغ ينورتكلإلا ميلعتلا )Asynchronous E-Learning(: 

 يف قاسملا سردمو ةبلطلا دوجو ىلإ جاتحي ال ،رشابم ريغ ميلعت وه 
 ةيساردلا ةداملا ىلع لوصحلا نم بلاطلا نكمتي ثيح ؛هسفن تقولا

 كلذو .هميدقت يف بغري يذلا دهجلابو ،هل ةبسانملا تاقوألا بسح
 مئاوقلاو بيولاو ينورتكلإلا ديربلا :لثم ،ةفلتخم تاودأ مادختساب
 صارقألاو تافلملا لقن لوكوتوربو شاقنلا تاعومجمو ةيديربلا
 .ةجمدملا

  :Blended Learning جمدملا ميلعتلا ماظن .3
 ماظنو دعب نع ينورتكلإلا ميلعتلا ماظن نيب عمجلا ىلع موقي ميلعتلا يف ماظن
 .يديلقتلا ميلعتلا

 

  ةساردلا ةمظنأ ماكحأ
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 :ةماعلا ماكحألا :الوأ
 

 ميلعتلا ةمظنأ نيب رايتخالا يف قحلا -ةعماجلاب قاحتلالا دنع- بلاطلل •
  .ةعماجلا يف ةدمتعملا
 ةعماجلل نوكي ،دعب نع ينورتكلإلا ميلعتلا ماظنب ةساردلا بلاطلا راتخا اذإ •

 ميلعتلا لالخ نم ءاوس دعب نع ينورتكلإلا ميلعتلا جذومن ديدحت قح
 بسحب كلذو ،نمازتملا ريغ ينورتكلإلا ملعتلا وأ نمازتملا ينورتكلإلا

 .ةيساردلا تاقاسملاو جمانربلا ةعيبط
 حرط يف قحلا ةعماجللف ،يديلقتلا ميلعتلا ماظنب ةساردلا بلاطلا راتخا اذإ •

 هب حمست ام بسح كلذو ،جمدملا ميلعتلا ماظنب يميداكألا جمانربلا
 .ةيساردلا تاقاسملاو جمانربلا ةعيبط

 يف جمدملا ميلعتلا ماظن يف ةينورتكلإلا تاقاسملا ةبسن ديدحت مت •
 .ةيساردلا ةطخلا نم %50 نع لقي امب ةعماجلا

 ،يميداكأ جمانرب لك ميدقت يف عبتملا يساردلا ماظنلا نع ةعماجلا حصفت •
 نع ينورتكلإلا ميلعتلا وأ جمدملا ميلعتلا وأ يديلقتلا ميلعتلاب ناكأ ءاوس

 .دعب

 ماظن قفو بلاطلا اهسرد يتلا ةيساردلا تاقاسملا ةبسن تلصو اذإ •
 ،بلاطلا هب قحتلملا يميداكألا جمانربلا نم رثكأف %50 ىلا نيعم يسارد
 كلذ حضويو ،ماظنلا اذه قفو هتسارد تابلطتم ىهنأ دق هنأ ينعي اذهف
 .بلاطلا لجس يف

 جمدملا ميلعتلا ماظن وأ دعب نع ينورتكلإلا ميلعتلا ماظنب ةساردلا لداعت •
 .يديلقتلا ميلعتلا ماظنب ةساردلا

 
 ةعماجلا يف ةدمتعملا ميلعتلا ةمظنأ نيب ليوحتلا :ايناث

 
 يف ةدمتعملا ميلعتلا ةمظنأ نيب ليوحتلا يف قحلا بلاطلل •

 .ةعماجلا
 .ليجستلاو لوبقلا مسق ىلا ليوحتلا بلط بلاطلا مدقي •
 ميوقتلا بسح ليوحتلل ددحملا تقولا يف بلطلا ميدقت متي نأ بجي •

  .يعماجلا
 طقف ةدحاو ةرم ةعماجلا يف هتسارد ماظن رييغتب بلاطلل حمسي •

 .ةعماجلا يف هتسارد لالخ
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 ةساردلا نع اعطقنم بلاطلا نوكي الأ ليوحتلا بلط ميدقتل طرتشي •

 ةعجارم مزليف كلذك ناك نإو ،يسارد لصف رخآ يف هديق ًايوطم وأ

 رارق ىلع ةقفاوملا لبق ،الوأ هديق ةداعإل ليجستلاو لوبقلا مسق

 .ليوحتلا

 

 

 ليجستلاو لوبقلا تاسايس :عبارلا لصفلا
 ليجستلاو لوبقلا تاسايس نم فدهلا -1
 لوبقب ةلص اهل يتلا تايلمعلا ةفاكل ديجلا ريسلا نامضو طبض ىلإ ةسايسلا هذه فدهت

 جماربلاب قلعتي اميف ةعماجلا تاعقوتو ططخو ةيؤر بسح كلذو ،ةعماجلاب ةبلطلا ليجستو
 ةلادعلا ئدابم قيقحتل اهقيبطت ىلع لمعت يتلا ةيميلعتلا ةلاسرلاو ،اهحرطت يتلا ةيميداكألا

  .اهبالط ةفاك نيب ةهازنلاو

 ليجستلاو لوبقلا تاسايس قاطن -2
 جماربلا فلتخم يفو ةعماجلا يف سويرولاكبلا ةبلط عيمج ىلع ةسايسلا هذه قبطت

  .جمدملا وأ ينورتكلالا وأ يصخشلا روضحلاب ميلعتلا ماظنب سويرولاكبلا ىوتسم ىلع ةحورطملا

 ليجستلاو لوبقلل ةماعلا ةسايسلا -3
ü ماظنلا دمتعت امك ،يميلعتلا اهماظنل ساسأك ةدمتعملا تاعاسلا ماظن ةعماجلا دمتعت 

  .يلصفلا
ü يميداكألا مهعضوب ةطبترملا مهتايلوؤسم لمحت ةعماجلاب نيلجسملا ةبلطلا ةفاك ىلع 

 ديقتلاو ،ليجستلا تاءارجإو مظنو تاسايس كاردإو مهف ثيح نم ةعماجلاب يلاملاو
 مهتارضاحم لودج عبتتو ،ايلصف يميداكألا مهعضو ةعباتمو ،يميداكألا دشرملا تاميلعتب
  .ةيلاملا مهتابجاو ءادأب مازتلالاو ،مهتاناحتماو

ü مظنلاو حئاوللاو تاسايسلاب ةقالع هل ام لكب ةبلطلا رابخإب  ةبلطلا نوؤش مسق  موقي 
 نيينعملا ةبلطلا مالعإو ،ةدمتعملا ةيميداكألا جماربلاب ةصاخلا ةيميداكألا تابلطتملاو
   SIS بلاطلا تامولعم ماظن ربع كلذو ،ايلصف يميداكألا مهعضو ىلع أرطت يتلا تارييغتلاب
 لباق ريغ يمسر غالبإ ةباثمب كلذ ربتعي ثيحب ،مهب صاخلا يمسرلا ينورتكلإلا ديربلا ربع وأ
 .نعطلل

ü بسح يساردلا مهراسم لالخ يسارد لصف لك يف ليجستلاب مازتلالا ةبلطلا ةفاك ىلع 
  .يميداكألا دشرملا تاميلعت قفوو ةيساردلا مهططخ

ü مييقتلا رصانع ةفاكو تاناحتمالا ءارجإو ةررقملا سوردلا روضحب مازتلالا ةبلطلا ةفاك ىلع 
 .ةدمتعملا اهتاقوأ يف

 

 ليجستلاو قاحتلالا تاءارجإ -4
  :لوبقلا تاءارجإ
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ü ةعماجلا يف ةبلطلا لوبقب ةقلعتملا ريياعملاو طورشلا نع نالعإلاب ةعماجلا موقت 
  .يلصف لكشب
ü قيقحتو ةبولطملا قئاثولا عيمج ءافيتساو ةعماجلاب قاحتلالا بلطب بلاطلا مدقتي 

  .طورشلل فوتسم ريغ بلط يأ يف رظنلا متي نلو ،ةعماجلا يف لوبقلا طورش
ü اهتحص ىدم نم ققحتلا متي ىتح ةيئدبم تابلط ةمدقملا لوبقلا تابلط عيمج ربتعت 

 لكشب ققحتلا وأ/و ةيفاضإ قئاثو بلط قحب ةعماجلا ظفتحتو ،طورشلل اهتقباطمو
  .لوبقلل مدقتملا تالهؤمو قئاثو ةحص نم لقتسم

ü ىلع لوبقلا ةيلمع فقوتت ثيح ؛هلوبقل ًانامض لوبقلا طورشل بلاطلا قيقحت دعي ال 
  .ةعماجلل ةيباعيتسالا ةقاطلا

ü يميداكألا كولسلل ًاقرخ ةبولطملا قئاثولا نم يأ وأ قاحتلالا بلط يف ريوزت يأ دعي، 
 متيس بلاطلا لوبق دعب ريوزتلا فاشتكا لاح يفو ؛لوبقلا نم حشرتملا مرحيس يلاتلابو
  .ةعماجلاب قاحتلالا بلطب البقتسم مدقتلا نم مرحيو ،ةعماجلا يف هلوبق ءاغلإ

ü ةيادب نم لوألا عوبسألا لالخ ةساردلا دعاقمب قاحتلالا ةعماجلا يف لوبقملا بلاطلا ىلع 
 نع ًافكنتسم ربتعي هقاحتلا مدع لاح يفو .يميداكألا ميوقتلا بسح يعماجلا ماعلا
 ةصاخ ةنجل ىلع ةئراطلا تالاحلا ةلاحإ متت /متيو ،يساردلا دعقملا يف هقح دقفيو ةساردلا
  .ةيميداكألا نوؤشلل ةعماجلا ريدم بئان اهجئاتن دمتعيو ،ينعملا ةيلكلا ديمع اهنيعي

  :لوبقلا طورش

ü تانطاوملا ءانبأ نم وأ ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ينطاوم نم بلاطلا نوكي نأ. 
ü ةماعلا ةيوناثلا يف %75 نع لقي ال لدعم ىلع الصاح بلاطلا نوكي نأ. 
ü ديدحت يف ارابتخاو ايهفش ارابتخا نمضتت يتلا ةيصخشلا ةلباقملا يف بلاطلا حجني نأ 

    .ىوتسملا
ü يتآلا لوألا يساردلا لصفلا ةياهن دنع ايئاهن بلاطلا لوبق يف طرتشي: 

o يلصفلا لدعملا يف )2.00( نع لقت ال ةمالع ىلع لوصحلا. 
o يسايقلا تارامإلا رابتخا يف هطقن )1000( نع لقت ال ةجرد ىلع لوصحلا 

EmSAT يف هطقن )1000( نع لقت ال ةجرد ىلع لوصحلاو ةيبرعلا ةغللا يف 
  .ةيزيلجنإلا ةغللا يف EmSAT يسايقلا تارامإلا رابتخا
 

  سويرولاكبلا جماربل ةبلط لوبق يف ةدمتعملا ريياعملا
ü يمالسإلا نيدلا تايساسأب ةفرعملا. 
ü ةيبرعلا ةغللا تايساسأب ةفرعملا. 
ü ةحيحصلا ةءارقلاو قطنلا ةمالس.  
ü ةماعلا فراعملا. 
ü ةيزيلجنإلا ةغللا تايساسأب ةفرعملا. 
ü ةيصخشلل ةماعلا تامسلا.   
 ليجستلا تاءارجإ -5

ü يسارد لصف لك ةيادب ددجلا ةبلطلاو نيرمتسملا ةبلطلا ليجست متي.  
ü فيقوت متي كلذ فلاخ نم لكو ،ةررقملا ليجستلا تارتفب مازتلالا ةبلطلا ةفاك ىلع 

 .ينعملا لصفلا يف ايرادإ هليجست
ü ابلاط 12 لقألا ىلع هب لجسي مل ةلاح يف ةيسارد ةبعش /مسق حتف زوجي ال.  
ü قباسلا هبلطتم يف حاجنلا لبق ام قاسم يف ليجستلا ةبلطلل زوجي ال.  
ü يفاقثلا لدابتلا ةبلطو نيمظتنملا ريغو نيرئازلا ةبلطلا ليجست ةعماجلل زوجي، 

  .ةعماجلل ةيباعيتسالا ةقاطلا ىلع كلذ فقوتيو
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  :يساردلا لودجلا -6

ü دعوم لبق هنالعإ متيو ،يسارد لصف لكل تاقاسملل لصفم يسارد لودج دادعإ متي 
 .فاك تقوب ليجستلا
ü لثم ،ةحورطملا ةيساردلا بعشلا نع ةلصفم تامولعم يساردلا لودجلا لمشي:  

ü جمانربلاو ةبعشلاو قاسملا مقرو زمر.  
ü قاسملل ةدمتعملا تاعاسلا.  
ü ةيعوبسألا تارضاحملا تاعاقو تاقوأو مايأ ديدحت.  
ü ةبعشلا سيردتب فلكملا سردملا مسا.  
ü ةيئاهنلا تاناحتمالاو يساردلا لصفلا ةيادب ديعاوم. 

ü تايلكلا تادامعو ليجستلا مسق قتاع ىلع عقت يساردلا لودجلا دادعإ ةيلوؤسم 
 ةرتف ءاهتنا دعب ةرشابم قحاللا لصفلل يساردلا لودجلا عضو ةيلمع أدبتو .ةينعملا
  .يلاحلا يساردلا لصفلل ةفاضإلاو بحسلا
 

 ةعماجلا يف سويرولاكبلا ةجرد لينل ىصقألاو ىندألا دحلا -7
ü  ةجرد لينل ةعماجلا يف ةساردلا يف بلاطلا اهيضقي يتلا ةدملل ىندألا دحلا 

 .تاونس عبرأ يه سويرولاكبلا
ü يه سويرولاكبلا ةجرد لينل ةساردلا يف بلاطلا اهيضقي يتلا ةدملل ىصقألا دحلا 

 .تاونس تس
ü ةينطولا ةمدخلا يف بلاطلا اهيضقي يتلا ةرتفلا ىصقألا دحلا باستحا يف لخدي ال. 
 

  يميداكألا داشرإلا -8

 اهتبلطل يميداكأ داشرإ ميظنت ىلإ ةفاضإلاب ،اهتبلطل يميداكألا دشرملا ديدحت ةيلك لك ىلوتت
 عبتتو ،بلاطلل ةروشملاو حصنلا ميدقتب يميداكألا دشرملا موقي ثيح ،ليجست ةرتف لك لبق
         :يتآلا يميداكألا دشرملا ماهم نمو ،ةيلصفلا هجئاتن

ü هقاحتلا ذنم ةيساردلا هتريسم يف بلاطلا ةدعاسم ةيلوؤسم يميداكألا دشرملا ىلوتي 
 .ةيساردلا هتطخ ذيفنتو مهفل ةلماكلا ةيلوؤسملا بلاطلا لمحتيو ؛هجرخت ىتحو ةعماجلاب
ü مهعم ةبيط ةقالع ينبيو ،مهيلع فرعتيو ،هسفنب فرعيل هتبلطب يميداكألا دشرملا عمتجي. 
ü لك ةيادب مهل ةبسانملا تاررقملا ليجست يف بالطلا ةدعاسم يميداكألا دشرملا ىلوتي 

 .يسارد لصف
ü ةحرتقملا ةطخلا نمض ةفاضالاو فذحلا يف ةبلطلا ةدعاسم يميداكألا دشرملا ىلوتي 

  .ةفاضإلاو فذحلا يف ةعماجلا ةسايسب ةبلطلا فيرعت عم تاقاسملل
ü عيمجل فصتنملا ناحتما دعب ينورتكلإلا ديربلاب ةلاسر لاسرإب يميداكألا دشرملا موقي 

 مهاوتسم نع لأسيل مهيلع فرشي نيذلا نيرثعتملاو ايميداكأ نيرذنملا ةبلطلا ةذاتسأ
   .يميداكألا
ü لجأ نم ،مهنع لماك لجسب ظافتحالاو ،ايميداكأ ةبلطلا ءادأ ةبقارم يميداكألا دشرملا ىلوتي 

 .مهتعباتم لهسي ىتح ،مهرثعت عقوتملا وأ ،نييرثعتملا ةبلطلا ةدعاسم
ü هاوتسم عفرل ةبسانم ةيجالع ةطخ عضوب بلاطلا عم نواعتلاب يميداكألا دشرملا موقي 

 .دشرملل ةيبتكملا تاعاسلا يف يميداكألا
ü بلاطلا ةلاح يندت رارمتسا لاح يف مسقلا سيئرل ريرقت عفرب يميداكألا دشرملا موقي 

 .ايميداكأ
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ü بسح ىلع جرختلا تابلطتم نم هزاجنإ مت امب ايلصف ةبلطلا ديوزتب يميداكألا دشرملا مزتلي 
 .ةيساردلا ةطخلا
ü يونسلا ذاتسألا مييقت ريياعم نمض يميداكألا دشرملا لمع باستحا متي. 
ü داشرإلاو ةدعاسملا نم رثكأ فرشملا رود زواجتي ال.  

 
 ةفاضإلاو بحسلا -9
ü ةرتف لالخ كلذو ،يساردلا ءبعلا تابلطتم قفو تاقاسم ةفاضإ وأ بحس بلاطلل نكمي 

  .ةفاضإلاو بحسلا
ü لصفلا يف ةساردلا ءدب نم عيباسأ ةتس لالخ رثكأ وأ قاسم نم باحسنالا بلاطلل نكمي 

 باحسنالاب هل حمسي الو .يفيصلا لصفلا نم يناثلا عوبسألا لالخو ،يدايتعالا يساردلا
 .صتخملا ةيلكلا ديمع ةقفاومبو ةصاخ تالاح يف الإ قاسم يأ نم كلذ دعب

ü يميداكألا دشرملا ةقفاوم ذخأ دعب الإ ةفاضالاو بحسلا ةيلمع ءارجإب بلاطلل حمسي ال 
  .ينعملا مسقلا سيئرو

ü طقف ةدحاو ةرملو ىصقأ دحب تاعاس 6 ةفاضإ وأ بحسب بلاطلل حمسي.  
ü لصفلا يف بلاطلا اهيف لجست يتلا تاعاسلا ددع لقي نأ زوجي ال لاوحألا لك يف 

 ةعاس )18( ىلعألا دحلا نع ديزي الو ةدمتعم ةعاس )12( ىندألا دحلا نع يدايتعالا يساردلا
 .ةدمتعم

 ةعماجلا يف ةساردلا ليجأت -10
 ةساردلا ليجأت      

ü نييسارد نيلصف اهاصقأ ةدمل نيترم ةعماجلا يف ليجستلا ليجأت ةبطلل نكمي 
 .ةعماجلا يف مهتسارد ةرتف ءانثأ )نيلاتتم ريغ وأ نييلاتتم(
ü نم ةددحملا ةيساردلا ةرتفلا نم نيلوألا نيعوبسألا لالخ ةساردلا ليجأت ةبلطلل نكمي 

 .يساردلا لصفلا

 ةساردلل يرابجإ ليجأت  

ü يف تاقاسملا عيمج يف ٪ 15 مهبايغ ةبسن تزواجت اذإ ةبلطلا روضح ةعماجلا قلعت 
 .نيعم يسارد لصف

ü ضرعتلا نود ليجستلا قيلعت اهلالخ ةبلطلل زوجيو ،نيترم روضحلا قيلعت بستحي 
  .ةعماجلا نم لصفلل

 يبيدأتلا قيلعتلا  

ü كولسلا دعاوق مهتفلاخمل يبيدأت ءارجإك ةبلطلا ةسارد قيلعت يف قحلا ةعماجلل 
 .بولطملا يميداكألا
ü يبيدأتلا سلجملا نم رارقب يبيدأتلا قيلعتلا رارق ذختي. 
ü ليجستلا قيلعت ةبلطلل زوجيو ،تاصصختلا دحأ يف نيترم يبيدأتلا قيلعتلا بستحي 

  .ةعماجلا نم لصفلل ضرعتلا نود

 ةساردلا ليجأت يف ةصاخلا تالاحلا  

 باستحا مدعو لصفلل ضرعتلا نود تارم ةدعل ةعماجلا يف ةساردلا ليجأت ةبلطلل زوجي  
 :ةيلاتلا ةصاخلا بابسألل كلذو ليجأتلا تارم ددعل ىصقألا دحلا نم ليجأتلا ةدم

 .ةينطولا ةمدخلا -1
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 اهنيعي ةصاخ ةنجل لبق نم ةلاحلا ةسارد دعب نوكتو( ةيئانثتسا ةيلئاع وأ ةيبط باسأ -2
 .)اهجئاتن دمتعيو ةيلكلا ديمع

 .ةدالولا -3
 

 سويرولاكبلا جمانربب قاحتلالا ةداعإ -11
 :يتآلا بسح سويرولاكبلا جمانرب يف ليجستلا ةداعإ بلط ميدقت ةبلطلل نكمي  

ü  2.00( قوفت وأ لداعت ةقباسلا مهجئاتن نوكت نأ(. 
ü يف نيمظتنم اوناك نيذلا ةبلطلل ةيولوألا حنمتو ،جمانربلا يف مهل يسارد دعقم رفوت 

 .فقوت نودب مهتسارد
ü ينعملا ةيلكلا ديمع نم ليجستلا ةداعإل ةمزاللا ةقفاوملا ىلع لوصحلا.  
ü نيتيسارد نيتنس نم رثكأ مهتسارد فاقيإ ىلع ىضم دق نوكي الأ. 

 :ةعماجلا نم باحسنالا -12
ü  ضرعتلا نود ةعماجلا نم باحسنالل ةينوناقلا ةدملا لالخ هفلم بحس بلاطلل زوجي 

 .ةيميداكألا تابوقعلل
ü يف ةعماجلا نم ايمسر مهتافلم بحس ىرخأ ةعماج ىلإ ةساردلل نيلقتنملا ةبلطلا ىلع 

 .ددحملا تقولا
ü دحلا زواجت دعب هتسارد فانئتسا نع فقوت بلاط لك ليجست يهنت نأ ةعماجلل زوجي 

 .ةساردلا قيلعتل ىصقألا
 

  بايغلاو روضحلا -13

 ةعاق ىلإ لوخدلاو اهيف نولجسي يتلا ةيساردلا صصحلا عيمج روضح ةبلطلا نم عقوتي  
 يف ةكراشملاو ،ةصحلا ءاهتنا ىتح اهب ءاقبلاو ،ددحملا تقولا يف )ةيضارتفالا ةفرغلا وأ سردلا

 وأ مهبيغت لاح يفو .ينورتكلالا وأ يديلقتلا ميلعتلا يف ءاوس ،ةينعملا ملعتلا ةطشنأ عيمج
 ."نيبئاغ" مهليجست متيسف ،ةساردلا تقو ءانثأ ةيساردلا ةصحلا مهترداغم وأ نيرخأتم مهلوخد
 ...تاناحتمالاو ةطشنألاو تارودلا عيمجل بولطم ديعاوملاب مازتلالاو مظتنملا روضحلا نأ امك

 ةيساردلا صصحلا نع بيغتلا  

ü نم لوأ اراذنإ قاسملل ةصصخملا صصحلا نم )٪5( ةبسن نوبيغتي نيذلا ةبلطلا ىقلتي 
 .ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع مهلصي ةبلطلا نوؤش مسق

ü نم ايناث اراذنإ قاسملل ةصصخملا صصحلا نم )٪10( ةبسن نوبيغتي نيذلا ةبلطلا ىقلتي 
 .ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع مهلصي ةبلطلا نوؤش مسق

ü يف ابسار قاسملل ةصصخملا صصحلا نم رثكأف )٪15 ( ةبسنب بيغتملا بلاطلا ربتعي 
 لصفلا يف ةيلكلا ديمع هدمتعيو مسقلا سيئر هلبقي رذع دوجو لاح يف الإ ،قاسملا
 ربتعيو قاسملا نم ايضرم اباحسنا ةبلطلل نمضي ثيحب ،بايغلا هيف عقو يذلا يساردلا
 .AW)( ًايرادإ ًاباحسنا
ü ابايغ تارم ثالثل قئاقد 10 نع ديزت ال ةدمل ةرضاحملا نع ةبلطلا رخأت راركت ربتعي، 

 .قاسملا يف بايغلا ةبسن يف كلذ بستحيو
ü ادكؤم ابايغ ينورتكلإلا ميلعتلا يف ةبلطلل يمهولا روضحلا ربتعي.  

 روضحلا فانئتسال سامتلالا  

ü لمع مايأ ةثالث لالخ روضحلا فانئتسال ةيلكلا ديمع ىلإ يطخ سامتلاب ةبلطلا مدقتي 
  .بايغلا ببسب قاسملا يف بوسرلا راعشإ مهملست خيرات نم
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ü ةيتوبثلا قئاثولاب قفريو ةعنقم ابابسأ نمضتيو ايطخ سامتلالا نوكي نأ بجي.  
ü سامتلالا ةرتف ءانثأ روضحلا ةلصاوم ةبلطلا ىلع بجي. 
ü هلوبق وأ سامتلالا ضفر امإ ةيلكلاب سامتلالا ةنجل ررقت.  
ü نم هدامتعا دعب ،اهرارق عفرتو ،اهيلع ةضورعملا تاسامتلالا ةعجارمب ةنجللا موقت 

 لوبقلا مسق ىلإ سامتلالا ملست خيرات نم لمع مايأ ةسمخ لالخ ،ينعملا ةيلكلا ديمع
 .تاءارجإلا مامتإل ليجستلاو

ü نم نمآ باحسناب نيينعملا ةبلطلل حمست نأ نكميو ،ةيلاتلا تالاحلا ةنجللا يعارت 
 :هيف رارمتسالا وأ قاسملا

o انذإ نمزم ضرم نم نوناعي نيذلا ةبلطلا حنم زوجي :نمزملا ضرملا 
 نع رداص لصفم يبط ريرقتب ءالدإلا ةطيرش ةساردلا نع فقوتلاب

 .كلذب يصوي يموكح ىفشتسم
o ةطيرش ةساردلا نع فقوتلاب انذإ لماحلا ةبلاطلا حنم زوجي :لمحلا 

 .كلذب يصوي يموكح ىفشتسم نع رداص لصفم يبط ريرقتب ءالدإلا
o سامتلالا ةنجل اهلبقت ةقثوم ةرهاق ةوق عوقو :ةئراطلا تالاحلا. 
o ىلوألا ةجردلا نم بيرق ةافو دنع دادح ةزاجإ مايأ 3 ةبلطلا حنمي :دادحلا. 
o ةهج نم بلاطلا ءاعادتسا :ةيمسرلا تاءاعدتسالاو تايلاعفلا 

 ثيحب ،اهجراخو ةعماجلا لخاد ةيمسر تايلاعف يف ةكراشملا وأ ةيمسر
 كلذ تبثي نأ ىلع ،ةعماجلا ىلإ روضحلا نم نوينعملا ةبلطلا ىفعي
 .ةيمسر قئاثوب

 

  :يئاهنلا ناحتمالا ةداعإ سامتلا  

 تاناحتمالا ةرتف لالخ نيعم قاسمل يئاهنلا ناحتمالا روضح نم بلاطلا نكمتي مل لاح يف  
 ناحتمالا خيرات نم مايأ ةسمخ لالخ ليجستلاو لوبقلا مسقل عوضوملا يف بلط ميدقت هنكمي ،ةيئاهنلا
 ةنجل لكشي يذلا ةيلكلا ديمعل بلطلا ليوحتب مسقلا موقيو .بايغلل يمسرلا رذعلا هعم قفرم يئاهنلا
 ءارجإ هيلع بجوتيو قاسملا يف ) I ( ةمالع ىلع بلاطلا لصحي بلطلا لوبق لاح يفو .هيف ثبلل
 يف كلذو ،يلاتلا يساردلا لصفلا نم يناثلا عوبسألا ةياهن زواجتي ال دعوم يف قاسملل يئاهنلا ناحتمالا

 ةجرد يف )F(  ةمالع ىلع بلاطلا لصحي ،كلذل افالخ .لصفلا كلذ يف الجسم بلاطلا ناك اذإ ام لاح
 .قاسملا كلذل يئاهنلا ناحتمالا

 
  ةيميداكألا تاراذنإلا -14

ü لصف يأ يف )2.00( نع يمكارتلا هلدعم يندت لاح يف يميداكألا راذنإلا بلاطلا قحتسي 
  .يسارد

ü قوف يمكارتلا هلدعم عفر عطتسي مل لاح يف يناثلا يميداكألا راذنإلا بلاطلا ىطعي 
  .يلاتلا يساردلا لصفلا لالخ )2.00(

ü ثلاثلا يساردلا لصفلل )2.00( نم ىندأ هلدعم رمتسا اذإ ةعماجلا نم بلاطلا لصفي 
 .ايلاوت

 تاقاسملا ةساردل هب حومسملا ىصقألاو ىندألا دحلا -15
ü لصفلا لالخ اهيف ليجستلا ةبلطلل حومسملا ةيساردلا تاعاسلل ىندألا دحلا نوكي 

  .ةدمتعم ةعاس ) 12 ( يساردلا
ü لصفلا لالخ اهيف ليجستلا ةبلطلل حومسملا ةيساردلا تاعاسلل ىصقألا دحلا نوكي 

  ةدمتعم ةعاس ) 18 ( يساردلا
ü ًءانثتسا ةدمتعم ةعاس ) 21 ( ليجست جرختلا ىلع نيلبقملا وأ نيزيمتملا ةبلطلل قحي 

  . ةيلكلا ديمع ةقفاومب
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ü لصفلا لالخ اهيف ليجستلا ةبلطلل حومسملا ةيساردلا تاعاسلل ىصقألا دحلا نوكي 
 . ةدمتعم تاعاس ) 6 (  يفيصلا يساردلا
ü ةدمتعم تاعاس ) 9 ( ليجست يفيصلا لصفلا يف جرختلا ىلع نيلبقملا ةبلطلل قحي 

  .صتخملا ةيلكلا ديمعو يميداكألا دشرملا ةقفاومب ًءانثتسا

ü رذنملا بلاطلل يساردلا لصفلا يف اهليجست حومسملا تاعاسلل ىصقألا دحلا ضفخي 
 لصفلا ةياهنب يميداكألا راذنإلا ةلازإ نم نكمتي مل اذإو ،ةدمتعم ةعاس 12 ىلا ايميداكأ
 تاعاس 9 ىلإ اهليجستب هل حومسملا تاعاسلا ددع ضفخي يلاوتلا ىلع يلاتلا يساردلا

 .ةدمتعم
 
 جرختلا تابلطتم -16

 بلاطلا ىلع بجي ،ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج يف سويرولاكبلا ةجرد لينل       
 يمكارت لدعم ىلع لوصحلاو قاسم لك يف )1.00( نع لقت ال ةجردب تاقاسملا عيمج ءافيتسا

 يف حاجنلا هيلع بجي امك .ىندأ دحك ةدمتعم ةيسارد ةعاس ) 120 ( مامتإو )00.2( نع لقي ال ماع
 نع لقي ال لدعمب ةيبرعلا ةغللا رابتخاو ةيزيلجنإلا ةغللا رابتخاو صصختلا يف ةءافكلا رابتخا
 عيراشمو يناديملا بيردتلا كلذ يف امب ،حاجنب ةسيئرلا جهانملا تابلطتم عيمج لامكإو ،)75%(
   .جرختلا

 يميداكألا سامتلالا تالاح -17
 ديمع اهلكشُي يتلا سامتلالا ةنجلل ةيساردلا مهتجيتن نأشب سامتلا ميدقت ةعماجلا ةبلط ناكمإب        
 نيابت دوجو وأ تاجردلل ئطاخلا باستحالاك ةمالعلا عضو يف حضاو أطخ لوصح لاح يف ينعملا ةيلكلا

 ترثأ نوكت دق يتلا ةئراطلا فورظلا رابتعالا نيعب ذخألا مدع ببسب وأ ،فصلا يف تاجردلا نيب عساش
 قفرمو ةيلكلا ديمعل للعم يطخ بلط ميدقت نيينعملا ةبلطلا ىلعو .ةبلطلل يميداكألا ءادألا ىلع ابلس

 .تالاحلا بسح ةيتوبثلا قئاثولاب

 يساردلا قاسملا ةجرد يف سامتلالا

 ةجرد باستحا وأ تاجردلل ئطاخلا باستحالاك ةمالعلا عضو يف حضاو أطخ لوصح لاح يف         
 ،ةعجارملا ةجيتن اولبقي مل اذإو ،الوأ قاسملا ذاتسأ ةعجارم كلذب نيينعملا ةبلطلل قحيف ،ةطولغم
 أطخلا هجو حيضوت عم ،سامتلالا ةنجلل تاجردلا نالعإ نم مايأ ةثالث لالخ يطخ بلط ميدقت مهناكمإبف
 دامتعالل هل اهرارق عفرتو ،عوضوملا يف ينعملا ةيلكلا ديمع اهنيعي يتلا سامتلالا ةنجل ررقتو .مهبلط يف
 .ةجيتنلاب ليجستلاو لوبقلا مسق غالبإو يئاهنلا

 ةعماجلا نم يميداكألا لصفلا ةلاح يف سامتلالا         

 بلط اومدقي نأ ةعماجلا نم يميداكألا لصفلا رارق مهقح يف ردص نيذلا ةعماجلا ةبلط ناكمإب         
 اللعم بلطلا نوكي نأ بجيو .ةيساردلا جئاتنلا نالعإ نم مايأ ةثالث لالخ ةيلكلا ديمع ىلإ يطخ سامتلا

 اهرارق رادصإو بلطلا يف ثبلاب ةيلكلاب سامتلالا ةنجل موقتو .ةلاحلا بسح ةيتوبثلا قئاثولاب اقوفرمو
 تالاحلا يف سامتلالاب ذخألا متيو .هب ليجستلاو لوبقلا مسق غيلبتو ديمعلا لبق نم هدامتعاو
 :ةيتآلا ةيئانثتسالا

ü وأ ناحتمالا مييقت يف حضاو نيابت دوجو مغر بلاطلا سمتلم يف سيردتلا ةئيه وضع ثب مدع 
 .هتاءارجإ

ü ريسلا ثداوح وأ براقألا دحأ ةافو وأ ضرملاك رابتعالا نيعب ةئراطلا فورظلا ذخأ مدع... 
  ةبلطلا تالجس -18
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 ةبلطلا ىوس اهتادنتسم ىلع عالطالا دحأ يأل قحي الو ،ةماتلا ةيرسلاب ةبلطلا تالجس لماعت         
 لوبقلا مسقب لوؤسملل حمسي الو .اهب ةرشابم نيينعملا ةعماجلا يفظومو مهرومأ ءايلوأو مهسفنأ

 ريدم نم وأ ،هسفن بلاطلا نم وأ ،بلاطلا رمأ يلو نم بوتكم نذإب الإ اهيلع ريغلا عالطإ ليجستلاو
 .ةعماجلا

 ةرادإل هنم ةقفاوم ةباثمب اهب هديق لوبقملا بلاطلا همدقي يذلا ةعماجلاب قاحتلالا بلط دعيو        
 مييقتك ،ةيرادإ ضارغأل اهمدختست نأو ،هب ةصاخلا ةيميداكألا تامولعملا ىلع علطت نأ ىلع ةعماجلا
 مهفلم ىلع عالطالا ةبلطلل قحيو .خلإ ،ةيريدقتلاو ةيميداكألا تاداهشلا حنمو يميداكألا ىوتسملا
  .لوصألا بسح هب تامولعم ةيأ ليدعت بلطو يعماجلا

 ةبلطلل ةيميداكألا تاداهشلا -19
 هلكوي نمل وأ ،هسفنب ةيعماجلا هتداهش ملتسي نأ يف قحلا جرختلا طورش لك ىفوتسا بلاط لكل        
 .يمسر لكشب

 سويرولاكبلا جمانرب يف تاجردلا ماظن -20
 

 طاقنلا وأ تاجردلا عضو ةيلمع  

 ةيمقرلاو ةيفرحلا تاجردلا  

 ىلعو ،ةفلتخملا تامييقتلاو تارابتخالا يف بلاطلا ءادأ ىلع تامالعلا عضو يف دنتسي        
 فصتنم يف يلوألا همييقت ىلع بلاطلا لصحيو .ةطشنألا فلتخم يف فصلا لخاد هتكراشم
 ةمالع سايقل فرحألا مادختساب ةبلطلا فنصيو .هتياهن يف يئاهنلا همييقتو يساردلا لصفلا
  . )GPA( "مييقتلا تاجرد طسوتم" باستحالو قاسملا

  ةيفرحلا تاجردلا فيرعت  

ü “A” قاسملا يف زيمت لضفأ مهزاجنإ دنع ةبلطلل حنمت ةيميداكأ ةجرد ىلعأ يه. 
ü “B” قاسملا يف ةعقوتملا تايوتسملا نم لضفأ جئاتنل بلاطلا قيقحت ىلإ ريشت. 
ü “C” قاسملا يف ةءافكلا نم لوقعم ىوتسمل بلاطلا قيقحت ىلإ ريشت.  
ü  “D”حاجنلا تابلطتم نم ىندألا دحلا قيقحتو ،قاسملا ىوتحمل دودحملا مهفلا ىلإ ريشت 

 .هيف
ü “F” هاوتحمل بلاطلا مهف مدع ببسب قاسملا يف بوسرلا ىلإ ريشت. 
ü تاجرد دجوت ال A+ ، D- ، F+ ، F- .  

 :ةبلطلل )GPA( ماعلا يمكارتلا لدعملا باسحا دنع ةيمقر ةميق اهلباقت ةيفرح ةمالع لك

 ةيمقرلا ةميقلا لدعملا ةجردلا

A 100 - 90 4.00 

A- 89 - 87 3.70 

B+ 86 - 84 3.30 
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  ةصاخلا تاجردلا

ü ةيمقر ةميق ةيأ اهيزاوت ال ةيتآلا تاجردلا: 

WF قاسملا يف بوسر / يرادإ باحسنا 

FA بايغلا ببسب قاسملا يف بوسر    

 

ü تاجردلا طسوتم يف بستحت ال ةيتآلا تاجردلا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمتكم ريغ ) I ( ةجرد

 يئاهنلا ناحتمالا ةصاخ ،قاسملا تابلطتم لك فوتسي مل بلاطلا نأ ىلإ ) I ( ةجرد ريشت      
  .بابسألا نم ببسل

 قاسملا يف بوسرلا (F) ةجرد  

 لماعيو .يساردلا هلجس يف اهعضو بجيو ،قاسملا يف بلاطلا بوسر ىلإ ) F ( ةجرد ريشت      
 :يتآلا بسح قاسملا يف بسارلا بلاطلا

ü 1.00 نم لقأ( هيف بسر يذلا قاسملا ليجست ةداعإ بلاطلا ىلع بجي(.  

B 83 - 80 3.00 

B- 79 - 77 2.70 

C+ 76 - 74 2.30 

C 73 - 70 2.00 

C- 69 - 67 1.70 

D+ 66 - 64 1.30 

D 63 - 60 1.00 

F 59 - 00 0.00 

I لمتكم ريغ 

P بوسرلا وأ حاجنلا لمتحت يتلا تاقاسملا يف حجان 

NP بوسرلا وأ حاجنلا لمتحت يتلا تاقاسملا يف بسار 

W باحسنا 

TC ةيميلعت ةسسؤم يف سوردم قاسم نم تاجردلا ليوحت 

 ىرخأ

CC رمتسم 

AU ةجرد وأ ةمالع ةيأ ىطعت ال( عمتسمك روضحلا( 
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ü نم ةدافتسالا بلاطلل نكميو ،هب بسارلا قاسملا يف ةدحاو ةرم بلاطلا ليجست ةداعإ متي 
  .ةريخأو ةيناث ةرم قاسملا ةساردل ليجستلا ةداعإ دصق صتخملا ةيلكلا ديمع صيخرت

ü نم ةيصوتب يملعلا سلجملا ىلع لاحي هنإف هسفن قاسملا يف تارم ثالث بلاطلا بسر اذإ 
  .هرمأ يف رظنلل ةينعملا ةيلكلا ديمع

ü اهيلع لصح يتلا تاريدقتلاو بلاطلا اهسرد يتلا تاقاسملا ةفاك لجست لاوحألا عيمج يف 
 دنع اهفذح متي يتلا ةداعإلا وأ بوسرلا تاريدقت مامأ صاخ زمر عضو عم ،يساردلا هلجس يف
  .يمكارتلا لدعملا باسح

ü هجرخت اعقوتم ناك اذإ الإ قباسلا هبلطتم يف بسر قاسم يف ليجستلا بلاطلل نكمي ال 
 .ينعملا ةيلكلا ديمع نم ةقفاومبو

  يساردلا لصفلل تاجردلا لدعم

 ةطساوب هباستحا متيو ،بلاطلل يساردلا ليصحتلا سايقم وه يساردلا لصفلل تاجردلا لدعم
 ةجيتنلا ةمسق مث ، ةدمتعملا هتاعاس ددع  يف اهبرض دعب قاسم لك تاجردل ةيددعلا ميقلا عمج
  .لصفلا اهتسارد تمت يتلا ةدمتعملا تاعاسلا ددع عومجم ىلع

 تاجردلل يمكارتلا لدعملا

 ةمسقب بستحيو ،هئالمز طسو ةماعلا ةيميداكألا هتناكم بلاطلل يمكارتلا لدعملا سيقي

 ةدمتعملا تاعاسلا عومجم ىلع ةيساردلا لوصفلا ةفاك يف اهيلع لصحملا تاجردلا عومجم

 .ةزجنملا

 

 :يمكارتلاو يلصفلا لدعملا تاريدقت 

 

 ّ يميداكألا ميركتلا -21

 نيذلا ةبلطلل ةعماجلا ريدم فرش ةحول ايونس ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج حنمت
 يف لجست ملو ،ةيساردلا تاقاسملا لك اولمكتساو رثكأ وأ ) 3.60 ( يمكارت لدعم ىلع اولصح

 .“ًايميداكأ زيمتملا بلاطلا” بقل ىلع نوينعملا ةبلطلا لصحيو .) I ( ةمالع ةيساردلا مهتالجس

 ريدقتلا لدعملا

 زايتما 4.00 - 3.60

 ًادج ديج 3.6 - نم لقأ - 3.00

 ديج 3.00 - نم لقأ - 2.5

 لوبقم  2.5 - نم لقأ – 2.00
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 فرشلا ةبترم عم جرختلا

 متيو يونسلا جرختلا لفح يف رثكأ وأ ) 3.60 ( يمكارت لدعم ىلع نولصحي نيذلا ةبلطلا ميركت متي
 .كلذب ةيميداكأ تاداهش مهحنم

 

   يجراخلا ليوحتلا -22
 ةعماج نم بلاط لاقتنا ىلع ةقفاوملا ةيميداكألا نوؤشلل ةعماجلا ريدم بئان نم رارقب زوجي

 ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج ىلإ ةلودلا يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو لبق نم اهب فرتعم
  :ةيتآلا طورشلاو دعاوقلل ًاقفو ينعملا ةيلكلا ديمع نم ةيصوت ىلع ءانب

ü ليوحتلاو تاداهشلا ةلداعمل ةيملع ةنجل ينعملا ةيلكلا ديمع لكشي.  
ü فرتعم ةعماج يف لقألا ىلع ادحاو ايسارد الصف حاجنب ىضمأ دق بلاطلا نوكي نأ 

   .ةلودلا يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوب يميداكألا دامتعالا ةئيه لبق نم اهب
ü ةطقن )4( نم ةطقن )3.00( نع يمكارتلا هلدعم لقي الأ.   
ü ةعماجلا يف لوبقلا طورش يفوتسي نأ.  
ü راطإ يف ددحت يتلا ةصاخلا لوبقلا ةطخ ءوض يف ،ةعماجلا يف ةرغاش نكامأ رفوتت نأ 

 .ةعماجلا يف لوبقلل ةماعلا ةسايسلا
ü تادرفم نم لقألا ىلع %80 لداعت هتلداعم بولطملا قاسملا تادرفم نوكت نأ 

  .ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج يف هتلداعم بولطملا قاسملا
ü ًادج ديج" نع لقت ال هتلداعم بولطملا قاسملا ةمالع نوكت نأ". 
ü ايبيدأت ًالصف ًالوصفم نوكي الأ لقتنملا بلاطلا لوبق يف طرتشي.  
ü يف ةلوقنملا تاقاسملا يف بلاطلا اهيلع لصح يتلا تالدعملا وأ تاجردلا لخدت ال 

  .ةعماجلاب يمكارتلا هلدعم باسح
ü تاياغل كلذو ،دجتسملا بلاطلا ةلماعم ىرخأ ةعماج نم لقتنملا بلاطلا لماعي 

 .لصفلاو راذنإلاو ليجأتلا
ü ةعماج نم اهلقنو اهتلداعم زوجي يتلا ةدمتعملا تاعاسلا نم ىصقألا دحلا نوكي نأ 

 مولعلل دياز نب دمحم ةعماج يف بلاطلل ةيساردلا ةطخلا راطإ يف ،اهب فرتعم ىرخأ
 نب دمحم ةعماج يف ررقملا جمانربلا يف ةدمتعملا تاعاسلا نم %50 يه ،ةيناسنإلا
  .ةيناسنإلا مولعلل دياز

 
  ةعماجلاب ةدمتعم ةيسارد تاعاس لينل يفيص لصف تاقاسم ليوحت -23

 يف اهيلع اولصح يفيصلا لصفلا يف ةيسارد تاعاس دامتعا ىلع لوصحلا يف نيبغارلا ةبلطلا ىلع
 :ةيتآلا طورشلا اوفوتسي نأ ىرخأ تاعماج

ü ىرخأ ةعماجب ةيفيصلا تاقاسملا ةساردل لاقتنالا لبق ةيلكلا ةقفاوم ىلع لوصحلا 
 .اهب ةقلعتملا تادنتسملا لك ريفوتو

ü تاقاسملل ةريظن تاقاسم ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج ىدل رفوتت 
 .اهتاعاس دامتعا بولطملا
ü اهب فرتعملا ىرخألا ةعماجلا يف ةبلاطلا اهسرد يتلا تاقاسملاب ةداهش ميدقت 

 ةلودلا لخاد
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ü 2.00( نع لقت ال ةمالع ىلع لوصحلا(.   
 

 
 

   يلخادلا ليوحتلا -24
 يملعلا سلجملا دامتعاو ،اهنم لوحملا ةيلكلا ديمعو اهيلإ لوحملا ةيلكلا ديمع نم ةيصوتب
  :ةيلاتلا طورشلل ًاقفو ىرخأ ىلإ ةيلك نمو رخآ ىلإ صصخت نم ليوحتلا بلاطلل زوجي ،ةعماجلاب

ü ليوحتلا يف بغري يذلا صصختلا يف لقألا ىلع ايسارد الصف ىضمأ دق بلاطلا نوكي نأ 
 .هنم

ü ةيسارد ةعاس 12 نع يساردلا هلجس يف ةلجسملا ةيساردلا تاعاسلا ددع لقي ال نأ 
 .ةدمتعم

ü هنم ليوحتلا بغري يذلا صصختلا يف هتسارد يف ًامظتنم بلاطلا نوكي نأ. 
ü ةنجل لبق نم يميداكألا بلاطلا راسم ةسارد دعب ةعماجلا لخاد ليوحتلاب حمسي 

 .ةلداعملا
ü ةدحاو ةرملو ةيلكلا وأ صصختلل ةيباعيتسالا ةقاطلا بسح ليوحتلاب بلاطلل حمسي 

 .هتسارد ةرتف ةليط طقف
ü يتآلا بسح حاجنب بلاطلا اهسرد يتلا تاعاسلا لوحت: 

  هيلإ لوح يذلا صصختلا تابلطتم عيمج هءافيتسا بلاطلا مازتلا طرتشي -
  )هيلإ داعي(

 .لقألا ىلع %80 لداعت هتلداعم بولطملا قاسملا تادرفم نوكت نأ -
 تزواجت اذإ اقباس اهيلع لصحملا ةمالعلا ميداكألا بالطلا لجس يف تبثي -

70%. 
 ةمالعلا تناك اذإ قاسملا ةسارد نم ىفعم يميداكألا بلاطلا لجس يف تبثي -

 .%70 نم لقأ
 

 قبسملا ملعتلاب فارتعالا -25
ü يتلا ةينهملاو ةيلمعلا تاربخلاو تاداهشلاو تارودلا وه قبسملا ملعتلاب دوصقملا 

  .هب ةسرادلا بلاطلا بغري يذلا يعماجلا لهؤملا ىلع لوصحلا قبست
ü  نم رارقو ينعملا ةيلكلا ديمع ةيصوت ىلع ًءانب هتلداعمو قباسلا ملعتلاب فارتعالا زوجي 

 دادعألاو لوبقلا طورش راطإ يف ةدح ىلع ةلاح لك ةسارد دعب كلذو ،يملعلا سلجملا
  .ةعماجلا يف ليجستلل اهب حومسملا
ü ةيبرتلا ةرازوب يميداكألا دامتعالا ةئيه تاميلعت بسح تاداهشلاو تارودلاب فارتعالا متي 

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب ميلعتلاو
ü نع ديزت ال ةسايسلا هذه قفو اهتلداعم زوجي يتلا ةدمتعملا تاعاسلا نم ىصقألا دحلا 

 امب يبظوبأ سماخلا دمحم ةعماج يف ررقملا جمانربلا يف ةدمتعملا تاعاسلا نم 50%
  .ىرخألا ةلداعملا تاعاسلا كلذ يف

ü عيمج يف ةعماجلا جمارب ىلع هتلداعمو قبسملا ملعتلاب فارتعالا ةسايس قبطنت 
  .هاروتكدلاو ريتسجاملاو سويرولاكبلا :لحارملا
ü ةماعلا ةيوناثلا ةداهش ىلع الصاح قبسملا ملعتلاب فارتعالا بلط مدقم نوكي نأ بجي 

  .سويرولاكبلا جمارب يف ةساردلا بلطب مدقتلل
ü فارتعالا دارملا ةيلمعلا تاربخلاو تاداهشلاو تارودلا ملعت تاجرخم قباطتت نأ بجي 

 يميداكألا جمانربلا يف ةحورطملا ةيميداكألا تاقاسملا ملعت تاجرخم عم اهتلداعمو اهب
  .يبظوبأ سماخلا دمحم ةعماج يف
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ü صصخم جذومن لالخ نم يميداكأ قاسمب هتلداعمل قبسملا ملعتلاب فارتعالا بلط مدقي 
 لبقي الو بلاطلا لوبق ةلحرم يف بلطلا ميدقت متيو .ليجستلاو لوبقلا مسق يف كلذل
   .ةعماجلا يف ايمسر بلاطلا ليجست دعب بلط يأ
ü نم وأ قبسملا ملعتلاب فارتعالا لالخ نم اهتلداعم متت يتلا تاقاسملل تاجرد حنمت ال 

  .ةعماجلاب بلاطلل يمكارتلا لدعملا لالخ
ü ءارجإو قبسملا ملعتلاب فارتعالا بلط مييقتل ةيملع ةنجل ةينعملا ةيلكلا ديمع لكشي 

 .كلذب ةصاخلا تارابتخالاو تالباقملا
ü بلطلا مدقمل نكميو ،هدامتعال يملعلا سلجملل ةيصوت عفرب ينعملا ةيلكلا ديمع موقي 

 .ةعماجلا ريدمل بلط ميدقتب ،ةجيتنلا نالعإ نم عوبسأ لالخ ضارتعالا
 

 

 
 

 ةعماجلا قفارمو تامدخ :سماخلا لصفلا

 

 :سويرولاكبلا جمانرب ةبلطل تآفاكملاو حنملا

 نينطاوملا ةبلطلل ةيلام تآفاكمو تازايتماو ةيسارد احنم ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج رفوت

 ةدمتعملا تازايتمالاو تآفاكملاو حنملا ةسايس بسح سويرولاكبلا جمانرب يف مهمكح يف عقي نمو

 .يسارد لصف لك ةياهن يميداكألا مهئادأب ةبلطلا ىلع ةيلاملا تآفاكملا فرص طبتريو .ةعماجلاب

 يعماجلا نكسلا

 ةمالسلاو ةحارلا طورش ىلعأ يفوتسي ايبالط انكس اهتبلطل ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج رفوت

 جمارب يف نيلجسم اونوكي نأ طرتشي نيذلا تانإلاو روكذلا ةبلطلا ةمدخلا هذه نم ذيفتسيو .نمألاو

 ،يبظوبأب ةعماجلل سيئرلا رقملاب سردي نمل ةبسنلاب يبظوبأ ةرامإ جراخ مهتماقإ نوكت نأو ،سويرولاكبلا

 نكسلا نم نيديفتسملا ةفاك ىلعو .نامجعب يعماجلا مرحلاب سردي نمل ةبسنلاب نامجع ةرامإ جراخ وأ

 فلاخي نم لكو  .اهب نونطقي يتلا ةيعماجلا ةماقإلاب ةصاخلا تاميلعتلاو نيناوقلاب مازتلالا يعماجلا

 .ةمئاد وأ ةددحم ةرتفل لقنلا ةمدخ نم مرحي بابلا اذه يف ةعماجلا ةسايس

 

 

 يعماجلا لقنلا

 ةمدخ يبظوبأ ةنيدم يحاوض يف تانطاقلا اهتابلاطل ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج رفوت

 مارتحا ةمدخلا هذه نم تاديفتسملا تابلاطلا ةفاك ىلعو .يساردلا ماودلا مايأ ةليط ةيمويلا تالصاوملا
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 ةرتفل لقنلا ةمدخ نم مرحت بابلا اذه يف ةعماجلا ةسايس فلاخت ةبلاط لكو  .اهب ةصاخلا تاميلعتلا

 .ةمئاد وأ ةددحم

 

 ةالصلا تاعاق

 .تابلاطلل ىرخأو روكذلا ةبلطلل ةالصلل تاعاق اهتارقمب ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج رفوت

 .لكألاو مونلل نكامأل اهليوحت مدعب مازتلالاب ةدابعلا تاءاضف مارتحا عيمجلا نم ضرتفيو

 

  ايرتيفاكلا ةمدخ

 ةمالسلا ريياعم ىلعأب يعماجلا مرحلا لخاد ثانإلاو روكذلا ةبلطلل ايرتيفاكلا ةمدخ ةعماجلا رفوت
 ةصصخم ةعاق ةعماجلا رفوت امك .نيفرتحم ماعطلا ةمدخ يدوزم قيرط نع كلذو ،ةيحصلا
 .مهب صاخلا ماعطلا لوانتل اهمادختسا مهنكمي روكذلا ةبلطلل ىرخأو تابلاطلل لكألل
 
 نم ةبلطلا نيكمتل تادعملا ثدحأب ةزهجم ةيضاير ةعاق ىلع ةعماجلا رفوتت :ةيضايرلا ةعاقلا

 .ةفلتخملا ةيضايرلا مهتطشنأ ةسرامم
 

 ينورتكلإلا ديربلاو تنرتنالا

 امك ،يعماجلا مرحلا لخاد تنرتنإلا ةمدخ اهتبلط ةفاكل اناجم  ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج رفوت

 مازتلالا ةبلطلا ةفاك ىلعو .مهب صاخلا يمسرلا ينورتكلإلا ديربلاب ةعماجلاب مهقاحتلا دنع مهدوزت

 رارمتساب عالطالا مهيلع بجي امك ،ةعماجلاب اهب لومعملا تنرتنالا لاجم يف ةدمتعملا حئاوللاو نيناوقلاب

 .ةعماجلا لخاد لصاوتلل ةيمسر ةليسو ربتعي ثيحب ؛ينورتكلإلا مهديرب ىلع

 

 ةبلطلا لامعتسال ةصصخملا نئازخلا

 ملتسيو ،اهب حومسملا ةيصخشلا هضارغأ عضول ارصح اهلمعتسيل بلاط لكل ةنازخ ةعماجلا صصخت

 ريغلل اهميلست مدعو اهيلع ظافحلا مهيلع بجوتو ةبلطلا نوؤش مسق نم نئازخلا حيتافم ةبلطلا

 لوصحلل ةمزاللا موسرلا عفد ةبلطلا ىلع بجوتي ،حيتافملا نادقف لاح يفو .ةساردلا ةياهن دنع اهتداعإو

  .اهنع ليدب ىلع

 

 ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعأل ةيبتكملا تاعاسلا
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 ،كلذل ةصصخملا ةيبتكملا تاعاسلا لالخ ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعأ ةداسلاب ءاقللا ةعماجلا ةبلط ناكمإب

 ءاقلل ةجاح دوجو لاح يفو .ةذتاسألا ةداسلا بتاكم مامأ قلعتو يسارد لصف لك ةيادب اهنع نلعي يتلاو

 دعوم لبق كلذب ةعماجلا ةرادإ رابخإ ةذتاسألا ةداسلا ىلع نيعتيف ،يمسرلا ماودلا تاعاس جراخ ةبلطلاب

 .ءاقللا

 

  ةعماجلا ةبتكم

 ءاوس تامولعملاو ةفرعملا رداصم ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج ةبتكم رفوت

 مهفراعم ريوطت نم مهنيكمت فدهب ةعماجلل نيبستنملا ةفاكل ةينورتكلإلا وأ اهنم ةعوبطملا

 ةبتكملا رفوت امك .ةعماجلا صصخت تالاجم يف تاروطتلا رخآب ماملإلاو ةيملعلا مهثوحب معدو

 ،ةعماجلا فادهأ ققحت يتلا ةيثحبلاو ةيميلعتلا جماربلا فلتخمل ةدناسملا تامدخلا نم ديدعلا

 .هيدل يتاذلا ملعتلا تاراهمب ءاقترالا يفو ايفرعم بلاطلا دادعإ يف ساسأ كيرش اهنأل ارظن

 تامولعملا ايجولونكت تامدخ رخآو ثدحأ ميدقتب لماكتلا اذه ققحت ةعماجلا ةبتكم نإف ،هيلعو

 ةدراولا دعاوقلاو تاميلعتلا ةفاكب مازتلالا ةبتكملا داور ةفاك ىلعو .ةيصخشلا تامدخلاو

  .ةعماجلاب ةدمتعملا ملعتلا رداصمو ةيتكملا ةسايسب

 

 ةعماجلا رقم ةرداغمو لوخد

 جولو بلاط لك ىلع نيعتي ،اهبالط ةمالس ىلع ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج ةرادإ نم اصرح

 ةصاخلا بلاطلا ةقاطب ريرمتو ةينورتكلإلا ةباوبلا نم رورملاو ةبلطلل صصخملا بابلا نم ةعماجلا رقم

 هتقاطبب ءالدإلا بلاطلا ىلع بجوتي امك .يعماجلا مرحلا ةرداغم دنع هسفن رمألاو ،ئراقلا زاهجلا قوف هب

 عايض لاح يفو .ةيلوؤسملا ةلئاط تحت رخآ بلاط ةقاطب مادختسا هل قحي الو ،بلطلا دنع نمألا سارحل

 ءادأو دقاف لدب بلط ميدقتو كلذب ةبلطلا نوؤش مسق رابخإ بلاطلا ىلع بجيف ،ةيعماجلا ةقاطبلا

 .ةيلاملا مسقل )امهرد  50 ( كلذ نع ةبترتملا موسرلا
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 ةبلطلا قوقح :سداسلا لصفلا
 
 تايرحلا دييأتو معد نع اهتيلوؤسم ةقيقح ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج كردت
 قوقح نامض ىلع لمعت ةعماجلا نإف ،راطإلا اذه يفو .اهتبلط لكل ةنطاوملا قوقحو ةيساسألا
 :اهنمو ةبلطلا
 

 ملعتلا ةلصاوم يف قحلا .1
 ريوطتو مهفراعمب ءاقترالل اهتاءاضف لخاد مهملعت ةلصاومب اهتبلط قح ةعماجلا نمضت

  :ربع كلذو ،مهتيصخش ةيمنتو مهتاراهم
 ةيبالطلا تايلاعفلاو ةبتكملاو ةيساردلا تاعاقلاو ةيميلعتلا ةئيهلا نم ةدافتسالا •

 .ةيميلعتلا ةيلمعلل ةمزاللا رداصملاو دراوملا نم كلذ ريغو ،ةيفصاللاو
 ةجرد ىلع لوصحلل بلاطلا لهؤت يتلا تابلطتملاب ءافولل يميداكألا داشرإلا نم ةدافتسالا •

 .ةعماجلا نم جرختلاو ةيملع
 .تاذلا نع ريبعتلا يف مهتيرح ززعت ةئيب يف مهملعت ةبلطلا يقلت  •
 .ةينورتكلإ ةغيص يف جهانملا ىلع لوصحلا •
 حرطو ةيفصلا تاراوحلاو تاشقانملا راطإ يف ةلئسألا حرطو اياضقلا لوانت ةيرح  •

 .ةليدبلا ءارآلا حرطو تامولعم نم مدقي ام لك نأشب تاراسفتسالا
 .ةيعوضوملا ةيميداكألا ريياعملا لالخ نم طقف مهتازاجنإو مهلامعأل ةبلطلا مييقت  •
 دودح زواجت نود لدابتم مارتحاو ةمات ةقثبو ةينهم ةئيب يف لعافتلاو لمعلاو ةساردلا  •

 .اهيلع فراعتملا قالخألا
 



 

                               45$م 28 

 زييمتلا مدع يف قحلا .2
 نوناقلا فلاخت يتلا ةقرفتلا نم ةيلاخ ةئيب يف لعافتلاو لمعلاو ةساردلا يف قحلا ةبلطلل •

 .ةعماجلا ةسايس عم ضراعتتو
 سسأ ىلع اهتايلاعف وأ اهجمارب يف ةكراشملا نم صخش يأ نامرح ةعماجلل قحي ال •

 وأ ةيعامتجالا ةلاحلا وأ سنجلا وأ قرعلا وأ زجعلا وأ نوللا وأ رمعلاك ةيميداكأ ريغ تارابتعاو
 .نيدلا
 مرحلا عقاومو قفارم لك يف يرصنعلا كولسلا نم ولخت ةئيب يف شيعي نأ بلاطلا قح نم •

  .ةعماجلا ىنبم جراخ ةيفصاللا ةطشنألا ءانثأ وأ يعماجلا
 تالجسلا عم لماعتلا يف قحلا .1
 يف قحلا مهلو ،ليجستلاو لوبقلا مسقب ةظوفحم ةيميداكألا مهتالجس ىلع ةبلطلا رفوتي
 .ةعماجلا ةسايس عم ىشامتت يتلا ةقيرطلاب اهعم لماعتلاو اهيلع عالطالا

 

 ةعماجلا جهانم ةمكوح يف ماهسإلا يف قحلا .2
 مهنوؤش ماع لكشب سمت يتلا ةيسسؤملا ةسايسلا مسر يف ماهسإلا ةبلطلل قحي •

 .اهيف رثؤتو ةيعامتجالاو ةيميداكألا
 ،ةيبيدأتلا ةيميظنتلا تاءارجإلاو ةيبالطلا تايكولسلا ريياعم عضو يف كارتشالا ةبلطلل قحي •

 .يبيدأتلا سلجملاو يبالطلا سلجملا :لثم ،ةصتخملا ناجللا يف ءاضعأ مهتفصب كلذو
 .ةعماجلا ةطلس نمض مهنم دحاو مهلثمي نأ ةبلطلل قحيو
 بلاطلا مييقت نايبتسا لالخ نم جهانملا ريوطتو ةعجارم يف ةكراشملا ةبلطلل قحي •

 .قاسملل
 

 يحصلا نيمأتلا .3
 ةعماجلا مدقت ثيح ،يحصلا نيمأتلا نأشب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود نيناوقب ةعماجلا مزتلت

 ىلع لمعت ةيحص ةدايع رفوتو .اهتلافكو اهتماقإ ىلع مه نيذلا ةبلطلل يحصلا نيمأتلا ةمدخ
   .عوبسألا مايأ لاوطو مويلاب ةعاس 24 رادم
 

 بلاطلا ةقاطب .4
 ،ةعماجلل مهباستنا تبثت يتلا بلاطلا ةقاطب ةيمسر ةفصب مهليجست دعب ةبلطلل ملست
 ،اهتقرس وأ اهعايض دنعو ،اهريغو ةبتكملا لثم ةعماجلا قفارم لك يف اهزاربإ مهيلع بجوتيو
 غلبم عفد عم ،ةليدب ةقاطب جارختسال ةيميداكألا نوؤشلا ةرادإ ىدل ًاروف كلذ نع غالبإلا بجوتي

 .ةيلاملا مسقل )ًامهرد نوسمخ( هردق
 

 بالطلا تاروشنمو تاعوبطم .5
 ،تاذلا نع ريبعتلا لاكشأ ىقرأ مهسفنأب اهوررحيو ةبلطلا اهبتكي يتلا ةيرابخإلا لئاسرلا ربتعت

 ىدمو نواعتلا ىدم نع كلذك ربعت يهو ،مهتامامتهاو مهسيساحأو مهرعاشم نع ربعت ثيح
 مهبواجت نع ربعت اهنأ امك .يف رثؤت يتلا ةيعامتجالاو ةيميلعتلا اياضقلاب روعشلاو يعولا

  .ةبرجتلاو ديدجتلاو عادبإلا لالخ نم اهوبستكا يتلا فراعملا عم مهلعافتو
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 يبالطلا سلجملا .6
 ،ةيميلعتلا جهانملا نم أزجتي ال ءزج يهف ،ةمظنملا ةيبالطلا ةطشنألا ةيمهأ ىدم ةعماجلا كردت

 تاراهم يمنت ةطشنألا هذه نأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيميلعتلا تاسرامملاو تاربخلا يرثت اهنإ ثيح نم
 تائيبلا يف ةصاخو ،درفلا ةايحل هنع ىنغ ال يذلا لعافتلا اذه ،ةبلطلا ىدل يعامتجالا لعافتلا

 يتلاو كلذب ةصاخلا ةحئاللا قفو ةعماجلاب يبالطلا سلجملا ءاشنإ متي هيلعو .تافاقثلا ةددعتم
 .هتاءارجإو هماهمو هتيوضعو هليكشت ةقيرط ددحت
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  مهكولسو ةبلطلا تايلوؤسم :عباسلا لصفلا
 

 مازتلالل ىربك ةيمهأ يلوتو اهتبلط ةيصخش ةيمنتب ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج ىنعت
 عقوتت اهنإف ،هيلع ءانبو .لدابتملا مارتحالاو شياعتلاو حماستلا ميقبو يقارلا كولسلا دعاوقب

 ةعماجلا يفظوم ةفاكو ءالمزلا مارتحاو تاميلعتلاو حئاوللاب مازتلالا تاجرد ىلعأ اهتبلط نم
 ةعماجلل ةيوبرتلا ةلاسرلا قيقحت يف مهاسي نأ هنأش نم مازتلالا اذه .اهتاكلتمم ىلع ةظفاحملاو
 حماستلا نم ةئيب يف ةيلوؤسملا لمحت ىلع رداقو ملعتم ةبلطلا نم ليج دادعإ يف ةلثمتملا

 .كرتشملا شياعتلاو
 

 .يعماجلا مرحلا لخاد بالطلا تايكولسو تايلوؤسم مكحت يتلا ةماعلا دعاوقلا .1
 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،دعاوقلا هذه نم 
 .ةعماجلا نع ةرداصلا حئاوللاو تاسايسلا عابتا بوجو •
 ةبسانم يأ يف وأ يعماجلا مرحلا لخاد ءاوس ةعماجلا ةعمسب رضي كولس يف طارخنالا مدع •

 .يعماجلا مرحلا جراخ ةعماجلا اهاعرت
 ماظنلاب لالخإلا مدعو .اهل ةددحملا ديعاوملا يف ةيساردلا صصحلا يف روضحلاب مازتلالا •

 .اهروضح مدع ىلع ضيرحتلا نع عانتمالاو تارضاحملا ءانثأ
 .نيسردملا عم اهيلع قفتملا ديعاوملا يف تابجاولا ميدقت •
 .ةيميداكألا ةهازنلا ريياعمب مازتلالا •
  .اهراوزو ةعماجلا ةرادإ عم لماعتلا يف مارتحالاو ةنامألاب يلحتلا •
 .ناك هجو يأب نطولل ةءاسإلا مدعو ةينطولا زومرلا مارتحاب مازتلالا •
 بسحو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ميقو تاداعل اقفو سابللا يف ماشتحالاب مازتلالا •

  .ةدمتعملا يمسرلا يزلا ةسايس
 ةدعاسملا وأ ةعماجلا قفارم عيمج لخاد نيخدتلا وأ اهعيزوت وأ ةعونمملا داوملا يطاعت مدع •

 .كلذ ىلع
 .يعماجلا مرحلا لخاد اهلدابتوأ تنرتنإلا نم ةقئال ريغ داوم ليمحت مدع •
  .ةعماجلاب نمألا سارح نم ةرداصلا كلت وأ ةيرادإلا وأ ةيسيردتلا ةئيهلا رماوأل لاثتمالا •
 نكامألا يف تايافنلا عضو ىلع رهسلاو يعماجلا مرحلا لخاد ةفاظنلا طورشب ديقتلا •

 .اهل ةصصخملا
 عافتنالل ةروزم قئاثو مادختسا وأ رخآ بلاط ةقاطب وأ رخآ صخش ةيوه لامعتسا مدع •

 .ةعماجلا تاكلتممو تامدخب
 ةلوؤسم ةعماجلا نوكت نل ذإ ،يعماجلا مرحلا ىلإ ةميقلا ةيصخشلا تاكلتمملا بلج مدع •

 .تاكلتمملا هذه فلت وأ نادقف نع
 تادوجوملا هذه ظفحتو لجست ثيح ؛ةعماجلا ةرادإ ىلإ اهيلع رثعي يتلا تاينتقملا لك ميلست •

 ملو اهب بَلاطي مل تاينتقم ةيأ نإف ،يساردلا ماعلا ةياهن يفو ،ةيعماجلا ةنسلا ةليط
 .ةعماجلل اعربت حبصت اهباحصأ اهدرتسي

 .قبسم نذإ نود يعماجلا مرحلا لخاد ةيفارغوتوفلا روصلا طاقتلا يف فتاوهلا مادختسا مدع •
 .اهتعمسب رضت وأ ةعماجلل ءيست ال ةقيرطب يعامتجالا لصاوتلا لئاسو مادختسا •
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 .تاونقلاو لئاسولا لكب ةعماجلا عمتجم دارفأ دض ضيرحتلا وأ ديدهتلا وأ فيوختلا مدع •
 قبسم نذإ نود نم اهتاكلتمم مادختسا وأ مالعإلا لئاسو يف ةعماجلا مساب ثدحتلا مدع •

 .ةرادإلا نم
 .اهرييغت ىلع ةدعاسملا وأ ةعماجلاب ةيمسر تالجس رييغت مدع •
 .ةعماجلا ةرادإ ىلإ ةحيحص ريغ وأ ةفيزم تانايب وأ تامولعم ميدقت مدع •
 نكامأ ةيأ وأ تانالعإلا تاحول ىلع هباش ام وأ ةينالعإ تاتفال وأ تاعوبطم وأ روص عضو مدع •

 .ةعماجلا مرح يف ةماع
 ةرادإ نم قبسم نذإ نود ةملك وأ ةرضاحم ءاقلإل ةعماجلا جراخ نم ثدحتم ةوعد مدع •

 .ةعماجلا
 وأ يعماجلا مرحلا لخاد ةصاخ تابسانم وأ تالفح ةماقإ وأ تاعمجت وأ ةطشنأ ميظنت مدع •

 .ةعماجلا ةرادإ نم قبسم نذإ نود ةعماجلا قفارمل لالغتسا يأ
 فرصتلا ءوسل ةيبيدأتلا تاءارجإلا .2
 تاسايسلاو حئاوللاو نيناوقلا يعاري نأو ةيلوؤسمو ةنامأب فرصتي نأ بلاط لك ىلع يغبني
 سيردتلا ةئيه ءاضعأو ةبلطلا( يعماجلا عمتجملا قوقح مارتحا هيلع بجيو ،ةيعماجلا فارعألاو
 ،نيرخآلا قوقح ىلع ءادتعا لثمي كولس عابتا بلاط يأ ىلع رظحي امك ،)روهمجلاو نيفظوملاو
 .ةيبيدأتلا ةلءاسملل ةضرع ناك الاو
 يبيدأتلا سلجملا .3
  :يتآلا قفو ،نيفلاخملا ةبلطلا قح يف ةيبيدأتلا تاءارجإلا ذاختا يبيدأتلا سلجملا ىلوتي

 بلاطلا روضح مدع لاح يفو ،هعم قيقحتلل همامأ روضحلل فلاخملا بلاطلا ءاعدتسا  -
 يبيدأتلا سلجملا لمكتسي ،عورشم رذع نود هئاعدتسا مغر ددحملا دعوملا يف قيقحتلل
 .بلاطلا روضح نودب هرارق ردصيو هتاءرجإ

 ،ةلدألاو عئاقولاب هتهجاوم متي يفنلا لاح يفو ،ةيكلسملا ةفلاخملاب بلاطلا ةهجاوم -
 .رضحملا يف كلذ لك تابثإ متيو ،هسفن نع عافدلاو ،هيأر نايبل هل لاجملا ةحاتإو

 متي ،ةيكلسملا ةفلاخملا بكترا دق ينعملا بلاطلا نأ ةينيقي ةروصب سلجملل تبث اذإ -
 تارابتعا ةيأ ةاعارمبو ،ةفلاخملاو ءازجلا نيب بسانتلا ةاعارمب مئالملا يبيدأتلا ءازجلا لازنإ
 .ريدقتلا يف ةيمهأ تاذ ىرخأ

 نكت مل ام -لمع مايأ ةسمخ لالخ كلذو ،ةيكلسملا ةفلاخملاب هرارق سلجملا ردصي -
 لالخ ملظتلا يف هقحبو ،رارقلا نومضمب بلاطلا  غلبيو ،-ريخأتلا رربت ةئراط بابسأ كانه
 .ملظتلا يف هقح دقف الاو ،هب هغالبإ خيرات نم عوبسأ

 نم مئادلا وأ تقؤملا لصفلا وه ةيكلسملا ةفلاخملل يبيدأتـلا ءازجلا ناك اذإ ام لاح يف -
 .رارقلا ذاختال ةعماجلا ريدمل كلذب ةيصوت عفر متيف ،ةعماجلا

 :ةفلاخملا عون بسح نيفلاخملا ةبلطلا قح يف ةيلاتلا ةيبيدأتلا تاءارجإلا دحأ ذاختا سلجملل قحي
 .يهفش رظن تفل .1
 .يباتك راذنإ .2
  .ًايئاهن وأ ًاتقؤم اهفيقوت وأ ةحنملا نم مصخ .3
 .ايئاهن وأ اتقؤم يعماجلا نكسلا وأ/و لقنلا ةمدخ نم بلاطلا نامرح .4
 .شغلا عوضوم رابتخالا يف بوسرلا .5
  .قاسملا ميوقت تاودأ نم ثحب يف ةقرس كانه تناك اذإ :قاسملا يف بوسرلا .6
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 هيف عقو يذلا يساردلا لصفلا تاقاسم يف وأ شغلا عوضوم قاسملا يف بوسرلا .7
 .شغلا

 عوجرلل ةنيعم طورش عضو عم ةددحم ةرتفل بلاطلا لصف :تقؤملا لصفلا .8
 ةميسج ةروصب ةعماجلا تاعيرشت  كاهتنا يف ام بلاط يدامت لاح يف  :يئاهنلا لصفلا .9

 .ةرركتم وأ

 :ةيلاتلا ةيرادإلا ريبادتلا دحأ ذاختا يبيدأتلا سلجملل قحي ، ةيبيدأتلا تاءازجلا ىلإ ةفاضإ

 .ةعماجلا ةطشنأ ضعب يف بلاطلا ةكراشم ىلع دويق ضرف •
 .ةفلتملا داوملا نع ضيوعت عفد •
  .يبيدأتلا سلجملا اهعون ددحي ةيعامتجا ريبادت •
 يفو ،ةفلاخملا راركت مدعب يطخ دهعت ةباتك هيلع بجيف ،ةساردلا نع بلاطلا فيقوت لاح يف
 ةبلطلل سلجملا تارارق غالبإب ةبلطلا نوؤش مسق موقيو .دشأ ةبوقع هيلع عقت اهراركت ةلاح
 .ةيساردلا مهتالجس يف اهنم ةخسن عضوت امك ،نيينعملا

 

 يبيدأتلا سلجملا رارق نم ملظتلا

 ةعماجلا ريدم بئانل يبيدأتلا سلجملا نع رداصلا رارقلا دض ملظتب مدقتي نأ بلاطلل قحي -
 .تاملظتلا ةنجل راظنأ ىلع هضرعي يذلا ةيميداكألا نوؤشلل

 تاءارجإلا ةفاك ذاختا ملظتلا ةعجارم ضرعم يف اهلو ،ملظتلا يف تاملظتلا ةنجل رظنت -
 تاناحتمالا ةنجل وأ يبيدأتلا سلجملا ءاضعأ نم ابسانم هارت نم ةوعد كلذ يف امب ةمزاللا
 روضحلل بلاطلا ةوعد اهل نكمي امك ،رومأ ةيأ نع مهنم راسفتسالا وأ ،مهيلإ عامتسالل
 .كلذل ةجاح كانه نأ تأر اذإ اهمامأ

 نكت ملام – عوبسأ لالخ بلاطلا هب غلبيو ،ملظتلا نأش يف اهرارق تاملظتلا ةنجل ردصت -
 لصفلا وه هنم ملظتملا يبيدأتلا ءازجلا ناك لاح يفو .ريخأتلا رربت ةئراط بابسأ كانه
 ةعماجلا ريدم ىلا اهتايصوت تاملظتلا ةنجل عفرتف ،ةعماجلا نم يئاهنلا وأ تقؤملا
   .ريخأتلا رربت ةئراط بابسأ كانه نكت مل ام – عوبسا لالخ رارقلاب بلاطلا غلبيو ،دامتعالل
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 ةيميداكألا ةهازنلا :نماثلا لصفلا
 

 ءادأ يف ةيبدألا ةقرسلاو شغلا نع عانتمالاو ةيملعلا ةنامألاو ةهازنلاب مازتلالا ةبلطلا ىلع
 فلاخي نم لك عم ةعماجلا لهاستت نلو .ةيملعلا ثوحبلا وأ تاناحتمالا وأ ةبولطملا تابجاولا

  .ةعدار ةيباقع تاءارجإل نوطروتملا ةبلطلا عضخيسو ئدابملا هذه
 

 شـغلا
 : يلي امب مايقلا ،شغلا روص نيب نم

 ىلإ ) ةينورتكلإ وأ ةعوبطم وأ ةبوتكم ءاوس ( اهب حرصملا ريغ داوملا مادختسا وأ راضحإ •
 .تاناحتمالا ةعاق

 .سبالملا وأ ديلا ىلع ةباتكلا •
 .رخآ بلاط ناحتما ةقرو نم خسنلا •
 .ناحتمالا ءانثأ هل ةدعاسملا ميدقت وأ رخآ بلاط عم ملكتلا •
 .ينورتكلإلا ناحتمالا دنع اريماكلا ليعفت مدع •
 .ينورتكلإلا ناحتمالا ءانثأ ريغلا عم ثدحتلا •
 .رخآ بلاط نع تاناحتمالا ةيدأت •
 .تاناحتمالا ةعاق ىلإ لوخدلل رخآ بلاط ةيصخش لاحتنا •
 .ناحتمالا ءدب لبق ناحتمالا ةلئسأ ىلع لوصحلا ةلواحم •
 .هزاجنإ نم هنأ ىلع رخآ بلاط هزجنأ لمع ميدقت •
  .تاناحتمالا ةعاق ىلإ ةثيدحلا لصاوتلا تاودأ نم يأ وأ فتاهلا لاخدإ •
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 ةيبدألا ةقرسلا وأ لاحتنالا
 ىلإ اهتبسنو نيرخآ ةبلط وأ صاخشأ تاعادبإ وأ تاباتك وأ راكفأ سابتقا يه ةيبدألا ةقرسلا
 ىلعو ،ةمارص لكب ةعماجلا اهعم لماعتت ةيبدأ ةقرس هرابتعا نم عنمي ال ايوفع اذه نايتإو ،تاذلا
 هب نوموقي ام نأب كوكشلا مهترواس اذإ ةعماجلا ةذتاسأ نم هيجوتلاو حصنلا اوبلطي نأ ةبلطلا
 نيناوق كهنت تاسرامم يهو ،ةنصرقلاو ريوزتلاب لاحتنالا طبتريو .ةيبدألا ةقرسلا دنب تحت جردني

 ةبلطلا ىلع نيعتي هنأل ،دمعتم يميداكأ فرصت ءوس لاحتنالا ربتعيو .ةيركفلا ةيكلملا ةيامح
 مهثوحب عيراشم دادعإ يف تامولعملا رداصم عيمجل مهمادختسا ىدل يعجرملا داهشتسالا

 .ريغلا اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلاو تاملكلاو راكفألا يعجرملا داهشتسالا اذه نمضتيو ،مهتابجاوو
 اكاهتنا ،نيرخآلا نم سابتقالا ىدل يعجرملا داهشتسالاو ،نيناوقلاب مازتلالا نع عانتمالا دعيو

  .ةريطخ ةيميداكأ تاعبت ىلإ هبحاص ضرعيو احيرص
 
 
 

 :ةيبدألا ةقرسلا لاكشأ نمو
 بولطملا بجاولا زاجنإو ،هنع ةباين ةباتكلل يراجت ريغ وأ يراجت يجراخ فرط ىلإ بلاطلا ءوجل •

 .لباقم نود نم وأ لباقمب
 .ايملع كلذ قيثوت نود نيرخآلا لامعأب ةناعتسالا •
 لثم رداصم نم ةينورتكلإ وأ ةعوبطم خسن ىلع رشنت مل مأ ترشن ءاوس نيرخآلا لامعأ ذخأ •

 .خلإ...ةينايبلا موسرلاو طئارخلا كلذك لمشي اذهو ،يصخش لمع اهنأ ءاعداو ،تنرتنإلا
  .ردصملا ىلإ ةراشإلا نود هليوحت وأ هتغايص ةداعإ وأ هرييغت وأ ايفرح رخآ صخش لمع خسن •

 
 

 تاوطخلاب موقت ،ةيبدألا ةقرسلاو لاحتنالل ةبلطلا ءوجل مدع ةعماجلا نمضت ىتحو
  :ةيلاتلا

 .ةعماجلاب مهقاحتلا دنع ةيبدألا ةقرسلاو لاحتنالا ةسايسب ةبلطلا فيرعت •
  .بكترملا لعفلا ةروطخل اعبت تابوقع رارقإ •
 ىرخأ ةليسو يأ وأ ،ةيملعلا ةقرسلا وأ شغلا فشكل )Turnit-in( ينورتكلإ ماظن مادختسا •

  .ةعجانو ةديفم اهارت
 

 ةيبدألا ةقرسلاو لاحتنالاو ةيملعلا ةنايخلاو شغلا توبث لاح يف  ةيبيدأتلا تاءارجإلا 
 ثوحب يف وأ تاناحتمالا يف شغلا توبث ةلاح يف ةبسانملا تاءارجإلا ةذتاسألا ذختي

 ةيملعلا ةنايخلاو شغلا تالاح يف رظنلل يبيدأتلا سلجملا ىلع ينعملا بلاطلا ةلاحإ وأ ،ةبلطلا
 نأ بلاطلل قحيو  .نيفلاخملا قح يف ةبسانملا تاءارجإلا ذاختا دصق ةيبدألا ةقرسلاو لاحتنالاو
 نوؤشلل ةعماجلا ريدم بئان ىلإ  يبيدأتلا سلجملا وأ ذاتسألا نع رداصلا رارقلا دض ملظتب مدقتي
 .تاملظتلا ةنجل راظنأ ىلع هضرعي يذلا ةيميداكألا

 ةداهشلا بحس ةيناكمإ 
 دعب - هقح يف تبث بلاط يأ نم ةيعماجلا ةداهشلا بحس قحب اهسفنل ةعماجلا ظفتحت
 .ةيملعلا ةقرسلاو ريوزتلاك ةيعرش ريغ بيلاسأ كولسب كلذ ليبس يف ماق هنأب - جرختلا
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  ةيبالطلا ةايحلا :عساتلا لصفلا

 

 اهتبلط ةفاكل حيتت يعماجلا مرحلاب ةيعماج ةئيب قلخ ىلع ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج صرحت
 ةيفاقثلا تايلاعفلا يف ةكراشملاو ةيبالط ةيدنأ قلخب كلذو تاذلا نع ريبعتلاو حاتفنالاو زيمتلا لبس
 عم نواعتب ةفداه ةيعمتجم تاردابم لمعو ،ةعماجلا جراخو لخاد ةيضايرلاو ةيهيفرتلاو ةيملعلاو
 اذهلو .ةبلطلا نوؤش مسقو تايلكلا نم رشابم فارشإب كلذو ،ةلصلا تاذ ةيمسرلا تاسسؤملا
 تادعمب ةزهجملا بوساحلا تاربتخمو ،ةيضايرلا ةلاصلاك اهتاءاضفب ةصاخ قفارم ةعماجلا رفوت ،ضرغلا

 .ةيدنألا تارقمو ةثيدح

 جماربلا ىلع فارشإلاب ،ةبلطلا نوؤش مسق ريدم فارشإ تحت عقت يتلا ،ةيبالطلا ةطشنألا ةدحو لمعتو
 ةيمنت ىلع ةبلطلا ةدعاسمل كلذو ،ةيضايرلاو ةيهيفرتلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةيبالطلا تايلاعفلاو
 ةدافتسالاو ،ةطشنألاو جماربلا نم ديدعلا لالخ نم مهتاياوه ةسرامم نم مهنيكمتو مهتاردقو مهبهاوم
 .اهنونوكي يتلا تايعمجلا فلتخم لالخ نم مهغارف تاقوأ نم ىوصقلا
 

 تالحرلا -1
 يعيبطلا لاجملا ىلع فرعتلا ةرورضب بالطلا يعو عفرو ،اهطيحمب ةعماجلا طبر راطإ يف 

 مهأب اهتبلط ةدئافل ةيهيفرتو ةيفاقث تالحر ايونس ةعماجلا مظنت ،هيف نوشيعي يذلا يعامتجالاو
 يف ةكراشملا يف تابغارلا تابلاطلا ىلعو .ةلودلا لخاد ةيهيفرتلاو ةيتارثلاو ةيفاقثلا ملاعملا

  .ةعماجلاب نهقاحتلا دنع نهرومأ ءايلوأ نم ةيطخ ةقفاومب ءالدإلا ةطشنألا هذه
 
 

 ةيضايرلا تامدخلا -2
ü ةيضايرلا تاليهستلا نم ةدافتسالل صرفلا لضفأ ةبلطلل ةيضايرلا تامدخلا ةدحو رفوت. 

 ،ةيعماجلا تاقباسملاو تاسفانملا يف ةكراشملل ةيضاير اقرف ةعماجلا ةبلط لكشيو
 .ةعماجلا ةرادإ معد ىلع قرفلا هذه لصحتو

ü ةيتآلا دعاوقلل ةعماجلاب ةيضايرلا ةطشنألا عضخت:  
 ةيضايرلا تايلاعفلاو تابسانملا يف كارتشالا نيلجسملا ةعماجلا ةبلطل قحي •

  .ةعماجلا اهميقت يتلا ةيهيفرتلاو
 .ةعماجلا يف يضاير قيرف يأل مامضنالا لبق ةيحصلا ةقايللا فشكل بلاط لك عضخي •
 نأب املع ،تاسفانملاو تابسانملاو بيردتلا تارود روضحب مازتلالا بالطلا ىلع •

 .قيلعتلل قيرفلاب بلاطلا ةيوضع ضرعي روضحلا نع عانتمالا
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 ىلع وأ نيبردملا ىلع يدسجلا وأ يظفللا ءادتعالا ثودح دنع نواهت وأ حماست ال •
  .نيجرفتملا وأ نيرخآلا نيسفانملا وأ قرفلا ءاضعأ ىلع وأ مهيدعاسم

 دق فلتلا نكي مل ام ةدوقفملا وأ ةفلاتلا ةيضايرلا ةزهجألا نع ايلام نولوؤسم بالطلا •
 ىتح ةيميداكألا تاسرامملا قلعتو ،تايرابملاو بيردتلا يف داتعملا بعللا لالخ ثدح
 .دقف وأ فلتأ يذلا زاهجلا ضيوعت وأ لادبتسا وأ نمثلا ديدست متي

 

 

 ةيبالطلا ةيدنألا -3
 مهتاربخ ريوطتل ةيبالط ةيدنأ قلخ ىلع اهتبلط ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج عجشت

 يدان سيسأتلو .ةعماجلا جراخو لخاد ةيدنألا هذه ةطشنأ معدتو ،ةيتايحلا مهبراجتو مهتاراهمو

 طورشلا نمو .ةبلطلا نوؤش مسق ةقفاوم ىلع الوأ لوصحلا بجي ،يعماجلا مرحلا لخاد يبالط

 :يتآلا يدانلا  سيسأتل ةسيئرلا

ü اهفادهأو ةعماجلا تاسايس عم ةقفاوتم يدانلا فادهأو ةلاسرو ةيؤر نوكت نأ. 

ü هئاضعأ تابجاوو تايلوؤسم ددحي حضاو لمع ماظن يدانلل نوكي نأ. 

ü لقألا ىلع ةبلطلا نم ءاضعأ )5( يدانلا مضي نأ. 

ü هفادهأ عم مءالتت لمع جمارب يدانلا مدقي نأ. 

ü نييدان نم رثكأل مامضنالا ةبلطلل قحي ال. 

ü ةبلطلا نوؤش مسق نم وأ ةيسيردتلا ةئيهلا نم وضع يدانلل نوكي نأ. 

ü ةبلطلا ىلعو .ةبلطلا نوؤش مسق ةقفاومل ةعماجلا لخاد تاعربتلا عمج ةيلمع عضخت 
 تاعربتلا عمج ءارو نم فدهلا حضوي مسقلل يطخ بلط ميدقت كلذب مايقلا يف نيبغارلا

  .ةديفتسملا ةهجلاو كلذ ىلع نيمئاقلاو
 

 نودناسملا ةبلطلا -4
 يف اهتبلط معدل "نودناسملا ةبلطلا" جمانرب  ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج صصخت

 نمض وأ يئانث لكشب ،ضعبلا مهضعبل ةبلطلا معد لالخ نم ةيملعتلا مهتريسم يف مدقتلا

 نومدقيو نيئدتبملا ةبلطلل الاثم نومدقتملا ةبلطلا نوكي ثيحب ،يميداكأ لعافت يف تاعومجم

 .ةعماجلا يف يساردلا معدلا لك مهل

 نيجيرخلا ةيعمج -5
 :يه ةيعمجلا فادهأو .نيجيرخلا ةيعمج لالخ نم اهيجيرخ عم لاصتا ىلع ةعماجلا ىقبت

ü ةعيرسلا ةينقتلا تاريغتلا عم اوشامتي يكل ،ةعماجلا يجيرخل ةمئادلا بيردتلا جمارب ريفوت، 
 .ةيزمر روجأب ةيبيردتلا جماربلا هذه ضرعتو

ü مسق ةدعاسمب ةعماجلا يجيرخل ةيبيردتلا فئاظولا تامدخو ةينهملا ةروشملا ميدقت 
 .ةيعمجلا ءاضعأل اناجم ةمدخلا هذه ضرعتو .بالطلا نوؤش

ü ينهمو يفرعم لاصتا ىلع اوقبيل مهدعاست ةيعمجلا ءاضعأل ةيفراعت تاعامتجا ميظنت 
 .ضعبلا مهضعبب
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ü بالطلا رابخأ ةرشن نم ةيناجم خسنب ءاضعألا ديوزت. 
ü اهتامدخو اهجماربب ةعماجلا يجيرخ رظن تاهجو لوح ةمهملا تاقيلعتلاب ةعماجلا ديوزت. 
ü ةمهمو .ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج يجيرخ لكل ةيناجملا ةيعمجلا ةيوضع حنمُت 

 يجيرخ لعجو ،ةعماجلاو نيجيرخلا نيب ةمئادلا تاقالعلا ةيوقتو ريوطت يه ةيعمجلا
 .كارتشالاو لصاوتلل زيفحت ةليسو لبقتسملا
ü نوفضيو مهسامح نورهظي نيح ةعماجلل ءارفس رودب نوموقي اهيجيرخ نأ ةعماجلا نمؤت 

 ةعماجلا يجيرخ ةيعمج فادهأ لئاسوو تايجيتارتسا لمشتو .ةعماجلا ىلع ايصخش اعباط
 :يلي ام
 .ةعماجلا لوح ةلماشلا ةقسنملا تامولعملاب نيجيرخلا ديوزت -
 .راوحلل ةلاعف تايلآ نيجيرخلا حنمي لاصتالا نأب دكأتلا -
 لكل ةيدايقلا راودألا ةدايز ةيناكمإ ةيوقتو ءانب لالخ نم ةعماجلل يويح يملاع روضح قلخ -

 .نيجيرخلا
 ةيراشتسالا ناجللاو نيجيرخلا تايعمج ييدايق نم ةيملاعو ةيوق ةكبش ىلع ظافحلا -

 .ةلصلا تاذ تامظنملاو
 .ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج ءاقدصأو يجيرخ نيب لصاوتلا معد -
 ةيلاعف مييقت كلذ يف امب ةعماجلا ةايح رهاظم لك لوح يلعافتلا لاصتالا نامض -

 .اهجمارب
 ريوطتلاو يصخشلا ليصحتلا لالخ نم مئادلا مهميلعت ةلصاوم نم نيجيرخلا نيكمت -

 .رمتسملا ينهملا
 

 

  ةعماجلا ةمكوح يف ةبلطلا ةكراشم -6
  :لالخ نم ةيرادإلاو ةيميداكألا ةطشنألا يف بالطلا ةكراشم ىلع ةعماجلا صرحت
 قاسملا لوح )تانابتسالا( يأرلا تاعالطتسا لالخ نم طيطختلا لحارم يف ةبلطلا ةكراشم •

  .ةيعماجلا تامدخلاو ،سيردتلا ةئيه ءاضعأو ،يميداكألا
  :يهو ،ةعماجلا يف ةيساسأ ناجل سمخ يف ةبلطلا ليثمت •

 ةعماجلا ديفت ةيلبقتسم ةيميداكأ تايجيتارتسا عضو نع لوؤسم وه :ةعماجلا سلجم -
 ريوطت ىلع لمعتو ،ةهباشملا ةيميداكألا زكارملاو يلحملا عمتجملا عم اهتاقالع يف
 يلحملا نييوتسملا ىلع ةعماجلا زيمت ىلإ فدهت جمارب قلخو ،لضفأ وه امل ةعماجلا

   .ةمزاللا تاسايسلا رارقإو اهدامتعال ءانمألا سلجم ىلإ اهتايصوت عفرتو ،يملاعلاو
 ،بالطلا لبق نم فرصتلا ةءاسإ تالاح ىلإ عامتسالا نع لوؤسم :يبيدأتلا سلجملا -

  .خلإ.. ةيبدألا ةقرسلاو لاحتنالاو فييزتلاو خسنلاو شغلا نمضتتو
 ريغ تاعوضوملا لوح لولحب ةيصوتلاو قيقحتلا نع ةلوؤسم نوكت :بالطلا نوؤش ةنجل -

  .بالطلا ةطشنأو يميداكألا ءادألا ىلع رثؤت يتلا ةيميداكألا
 ةطشنألا عضوو اهيجيرخ عم لاصتا ىلع ةعماجلا ىقبت نأ ىلع ةلوؤسم :نيجيرخلا ةيعمج -

  .فدهلا اذه قيقحتب ةليفكلا
 بالطلا ةمدخ لجأل ةعماجلا ةرادإو ةبلطلا نيب لصو ةقلحك لمعي :يبالطلا سلجملا -

 .ةرادإلا ىدل مهرظن ةهجو نع عافدلاو مهاياضق حرطو
 

  ممهلا باحصأ معد -7
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  :يلي امك ،ممهلا باحصأ نم ةبلطلل معدلا ميدقت ىلع ةعماجلا صرحت
 نم صاخ لكشب مهعم لماعتلا متي عمسلا وأ رصبلا يف لكاشم نم نوناعي نيذلا ةبلطلا •

 وأ ليجستلا دنع كلذو ،ةيميداكألا ماسقألاو ليجستلا مسقو ةبلطلا نوؤش مسق لبق
  .تاناحتمالا ميدقت دنع اضيأو ،ةيفصلا ةعاقلا يف وأ ةطشنألا

 ىنبم لوخد ةلوهس ةعماجلا ترفو دقف ةكرحتملا يساركلا يمدختسم ةبلطلل ةبسنلاب امأ •
    .ةيميداكألاو ةيرادإلا اهماسقأ ةفاكو ةعماجلا

.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ئراوطلا تاءارجإ :رشاعلا لصفلا
 
 نم ،يعماجلا مرحلاب ةبلطلا ةمالسل ةصاخ ةيولوأ ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج يلوت

 .اصاخ الصف عوضوملا اذهل درفن انه
 

 ؟ يعماجلا مرحلا يف ئراط يأ ثودح لاح يف لعفأ اذام -1
 : ةيتآلا تاميلعتلا عبتا
 

 :ئراطلا ثودح دنع
 .يلخادلا مقرلا ىلع لابقتسالاب نمألا دارفأب لاصتالا •
 ام ركذ ىلع صرحلا عم ،ةبولطملا ئراوطلا ةمدخب ةرشابم لاصتالا ،درلا مدع ةلاح يف •

 ةئراطلا ةلاحلا عون :يلي
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 .لومحملا كفتاه مقرو كمسا ،ئراطلا ثودح ناكم ،)ةيبط ئراوط ،قيرح( :ًالثم
 

 :يصخشلا دادعتسالا
 .كانبم يف ئراوطلا جراخم عقاوم ىلع فرعتلا •
 بسحب عمجتلا قطانم ىلإ يساردلا كلصف نم ئراوطلا ةلاح يف بورهلل ططخم عضو •

 .كلصفل  جرخم برقأ
 .كانبم يف ةيجاجزلا قئارحلا تاراذنإ قيدانص عقاوم ىلع فرعتلا •

 

 :ئراوطلا دنع ءالخإلا تاءارجإ
  .تنأ كتمالس عم كلذ ضراعتي مل اذإ ،رشابم رطخل ضرعم صخش لك ةدعاسم •
 كتاكلتمم نيمأتب مايقلاو اهب موقت يتلا ةطشنألا لك فقو ىلإ راذنإلا عامس دنع ةردابملا •

 .ةنيمثلا ةيصخشلا
 .اضيأ كلذب مايقلا ىلع نيرخآلا عيجشتو لومحملا فتاهلا قالغإ •
 .كتمالسب لالخإلا نود ءالخإلا ةيلمع نمؤي امب مايقلا •
 .اروف ىنبملا ءالخإو ئراوطلا ةنجل لبق نم ةاطعملا تاداشرإلا عابتا •
 .كلذ لعفل ئراوطلا ةنجل كتهجو اذإ ءالخإلا ةيلمع ءانثأ نيرخآلا ةدعاسم •
 .ءالخإلا ىلع )اودجو اذإ( ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةناعإ •
 رومألا عيمج حضتت ىتح ةرداغملا مدعو ءالخإلا ءاهتنا بقع عمجتلا عقوم ىلإ هجوتلا •

 .امامت
 .ئراوطلا ةنجلو ئراوطلا تامدخ يلثمم تاميلعت عابتا •

 

 ىنبم مامأ ةعقاولا تارايسلا فقاوم يه ئراط ءالخإ يأ دعب عمجتلا ةقطنم :هيبنت  
 .عمجتلل ىرخأ ةقطنم ديدحتب ئراوطلا ةنجل نم ىرخأ تاميلعت تردص اذإ الإ ،ةعماجلا
 

 :ةيبطلا ئراوطلا -2
 :يلي امب مق ،ةلاحلا هذه يف

 .تاباصإلا نم ديزملا بنجتل كتمالس ددهي مل اذإ رطاخملا نم عقوملا ولخ نم دكأتلا •
 .هتايح ددهي عضو يف نكي مل ام باصم يأ كيرحتب مايقلا مدع •
 .بجاولاب اوماق مهنأ دكأتلاو مزلي امب مايقلل لابقتسالاب نمألا دارفأب لاصتالا •
 لاصتالاو ،ئراوطلا مقرب لاصتالا بجي ،رخآل وأ ببسل نمألا دارفأب لاصتالا رذعت اذإ •

 . ةديدشلا ئراوطلا ةلاح يف ةيلوألا فاعسإلا تارايس ةمدخب
 .ةدعاسملا لصت ىتح هل ةبسانملا ةيلوألا تافاعسإلا ءارجإو باصملا عم ءاقبلا •
 تافاعسإلا يفعسمو ةعماجلا يف ئراوطلا ةنجلو ئراوطلا تامدخ تاميلعت عابتا •

 .ةيلوألا
 

 :ىرخألا ئراوطلاو قئارحلا -3
 ةيأ وأ قيرح ثودحب تملع اذإ ئراوطلا مقر ىلع لاصتالاو يجاجزلا راذنإلا زاهج ليغشت •

  .ىرخأ ئراوط



 

                               45$م 40 

 كتمالس عم كلذ ضراعتي مل اذإ رشابم رطخ هددهتي صخش يأل نوعلا ميدقت •
 .ةيصخشلا

 .ذفاونلاو باوبألا قالغإ حصنيف ،كتمالسب رارضإلا نود قيرحلا ميجحت •
 .كلذب مايقلا ىلع نيرخآلا عيجشتو لومحملا فتاهلا قالغإ •
 .اروف ىنبملا ءالخإو ئراوطلا ةنجل تاهيجوت عابتا •
 .ءالخإلا ىلع ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةناعإ •
 .ناخدلاب ةئيلملا وأ ةرطخلا قطانملا ىلإ كرحتلا بنجتو رذحلا يخوت •
  .كلذ ةمالس نم دكأتت ىتح ةرداغملا مدعو ءالخإلا دعب عمجتلا ةطقن ىلإ لاقتنالا •
 نيفعسملا وأ ةعماجلا يف ئراوطلا ةنجلو ئراوطلا تامدخ يلثمم تاميلعت عابتا •

 .ةيلوألا تافاعسإلاب نيصتخملا
 
 



دليـــــــــل طــــــالب
الدراسات العليا
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 45ه2ت

 ،هLلعو .)هتاCجاوو )هق&قح دp3تو ة[سk.لا لخاد ةCلjلا ةاLح )dWت اهنأل ؛ة.هم ةقLثو vلاjلا لLلد CT$ع-

 �G.'و ،�لذ ىلإ ةماعلا ةpل=.لا ~عد اذإ LLTغ$لل لباق &هو ،هماT$حا Hv- ماo$لا ةUاU.K لLل3لا اDه CT$ع-

 .ةعماHلا ةرادإ Gع ر3=ت تانالعإ CTع اهdع Gلع- ةLلخاد تاءاTجإ ةjسا&ب ).$ی نأ

 

 ةعماHلا ةرادإ مo$لت ا.l .يعماHلا ل&خ3لا ~قو وأ لHL[$لا d3ع امإ ،ةCلjلا عL.ج ىلع vلاjلا لLلد عز&ی

 .ينوT$�لإلا اهعق&م ىلع هdeTب
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 ةیناسنإلا مولعلل دیاز نب دمحم ةعماجل يمیداكألا میوقتلا

 2021-2020 ةیساردلا ةنسلل

 مویلا خیراتلا نایبلا

فلا
یرخلا( لوألا يساردلا لص

  )ف
20

20
    

 ءاعبرألا 2020 سطسغأ 19 ددجلا سیردتلا ةئیھ ءاضعأ ماود

 دحألا 2020 سطسغأ 23 سیردتلا ةئیھ ءاضعأو نییرادإلا نیلوؤسملا ماود

 يمیداكألا داشرإلاو ةیفیرعتلا ةطشنألا-مھلیجستو ددجلا ةبلطلا لابقتسا
-سیردتلا ةئیھ ءاضعأل ينھملا ریوطتلا - تاردقلا سایق تارابتخاو
 ةیمیداكألا تاملظتلا نأش يف تارارق

 سیمخلا -دحألا 2020 سطسغأ 23-27

 دحألا 2020 سطسغأ 30 ةساردلا ءدب

 سیمخلا 2020 ربمتبس 3 ةیساردلا تاقاسملا ةفاضإو بحسل دعوم رخآ

 سیمخلا 2020 ربمتبس 17 بوسر نودب رثكأ وأ قاسم نم باحسنالل دعوم رخآ

  دحألا 2020 ربوتكأ 18 لصفلا فصتنم تاناحتما

 سیمخلا 2020 ربمسید 10 تارضاحملل موی رخآ

  سیمخلا-تبسلا 2020 ربمسید 17-12 لصفلا ةیاھن تاناحتما

  سیمخلا 2020 ربمسید 24 يساردلا لصفلا جئاتن نالعإ

 سیمخلا 2020 ربمسید 30 ةیمیداكألا تاملظتلا مالتسال دعوم رخآ

 

 مویلا خیراتلا نایبلا

تنم ةلطع
ص

 يساردلا ماعلا ف

 ةبلطلل يساردلا ماعلا فصتنم ةلطع ءدب
 2020 ربمسید 20

 2021 ریانی 7 -

 سیمخلا - دحألا

 

 ةیسیردتلا ةئیھلا ءاضعأل يساردلا ماعلا فصتنم ةلطع ءدب
 2020 ربمسید 20

 2021 ریانی 3 -
 سیمخلا - دحألا

 

فلا مویلا خیراتلا نایبلا
 لص

 يساردلا
 يناثلا
عیبرلا( ( 20

21
 دحألا 2021  ریانی 3 ددجلا سیردتلا ةئیھ ءاضعأ ماود 
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 دحألا 2021  ریانی 3 سیردتلا ةئیھ ءاضعأو نییرادإلا نیلوؤسملا ماود

 يمیداكألا داشرإلاو ةیفیرعتلا ةطشنألا -مھلیجستو ددجلا ةبلطلا لابقتسا
 -سیردتلا ةئیھ ءاضعأل ينھملا ریوطتلا - تاردقلا سایق تارابتخاو
 ةیمیداكألا تاملظتلا نأش يف تارارق

 سیمخلا-دحألا 2021  ریانی 3-7

 دحألا 2021  ریانی 10 تارضاحملا ءدب

 سیمخلا 2021  ریانی 15 ةیساردلا تاقاسملا ةفاضإو بحسل دعوم رخآ

 سیمخلا 2021  ریانی 29 بوسر نودب رثكأ وأ قاسم نم باحسنالل دعوم رخآ

  دحألا 2021 ریاربف 28 لصفلا فصتنم تاناحتما

 

 مویلا خیراتلا نایبلا

 عیبرلا ةلطع

 سیمخلا - دحألا 2021 لیربأ 8 - سرام28 ةبلطلل عیبرلا ةلطع ءدب

 سیمخلا - دحألا 2021 لیربأ 8 - سرام28 سیردتلا ةئیھ ءاضعأل عیبرلا ةلطع ءدب

 

انئتسا مویلا خیراتلا نایبلا
فلا يف ةساردلا ف

يساردلا لص  
 يناثلا

20
21

 

  دحألا 2021 لیربأ 11  عیبرلا ةلطع دعب تارضاحملا ءدب

  سیمخلا 2021 لیربأ 22 تارضاحملل دعوم رخآ

  سیمخلا-دحألا 2020  لیربأ 29-25 لصفلا ةیاھن تاناحتما

 سیمخلا 2021 ویام 6 يساردلا لصفلا جئاتن نالعإ

 نینثالا 2021 ویام 13 ةیمیداكألا تاملظتلا مالتسال دعوم رخآ
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 مویلا خیراتلا نایبلا

فلا
لا يساردلا لص

 يفیص
20

21
 

  دحألا 2021 ویام 16 تارضاحملا ءدب

   نینثألا 2021 ویام 17 ةیساردلا تاقاسملا ةفاضإو بحسل دعوم رخآ

 سیمخلا 2021 ویام 27 بوسر نودب رثكأ وأ قاسم نم باحسنالل دعوم رخآ

 سیمخلا 2021 وینوی 24 تارضاحملل دعوم رخآ

 نینثألا-دحألا 2021 وینوی 28-27 لصفلا ةیاھن تاناحتما

 ءاعبرألا 2021 وینوی 30 يساردلا لصفلا جئاتن نالعإ

 دحألا 2021 ویلوی 4 ةیمیداكألا تاملظتلا مالتسال دعوم رخآ
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 ةعماجلا نع ةذبن :لوألا لصفلا
 

 ةيصخشلاب عتمتتو ،يبظوبأ ةرامإ يف ةيموكح ةعماج يه ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج
  20 مقر ءاشنإلا نوناق بجومب كلذو ،فرصتلل ةلماكلا ةينوناقلا ةيلهألاو ،ةلقتسملا ةيرابتعإلا
 .2020 ةنسل
 
 ةيميداكأ جمارب حرط قيرط نع يملعلا ثحبلاو ريوطتلاو ةيمنتلا ةريسم معد ىلإ ةعماجلا فدهت

 ، هراوتكدلاو ريتسجاملاو سويرولاكبلا ةجرد لينل ةيفسلفلاو ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا يف
 ةيعامتجإلاو ةيناسنإلا مولعلا لاجم يف ملاعلا ىوتسم ىلع ًاقومرم ايميداكأ  ًازكرم نوكتل
 ،اهبادآو ةيبرعلا ةغللا يف ةزيمتم ةيميداكأ جمارب ميدقت ىلإ صاخ لكشب ىعستو ،ةيفسلفلاو
 ةيراضح ةقيرطب ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا ميدقت فدهب ،اهعورفب ةيمالسإلا تاساردلا يفو
 لادتعإلا ميق ءالعإو ،ناسنالا قوقح مارتحاو ةبحملاو حماستلا لئاضف رشن ىلع موقت ةيناسنإو
 .ةفلتخملا ملاعلا بوعشو تافاقث ىلع حاتفنإلاو ةيطسولاو
 

 عادبإلاو ةردابملا ىلع ةردقلا كالتما نم نيجيرخلا نيكمت ىلا ةعماجلا ىعست كلذ ليبس يفو
 ةيعامتجالا رصاوألا يوقت يتلا ميقلا خيسرتو نطولل ءامتنالاو ةيباجيإلا حورلا ثبو ،دقانلا ريكفتلاو
 ايملاع ًاجذومنو ةيملع ةرانم يتارامإلا عمتجملا نوكيل ،يداملاو يركفلاو يسفنلا نزاوتلا خسرتو
 ةيناسنإ ميقو ةعدبم ةيلقعب ملاعلا ىلع حاتفنإلا جذومن قيقحتو ،يملاعلا هجوتلا يف ًارثؤم
 .ةيرشبلا ريخل ءاّنب نواعتو يلعف شياعتو
 
 ،نامجع ةرامإ يف عرف اهلو ،يبظوبأ ةنيدم يف ةيناسنإلا مولعلل دياز نب دمحم ةعماج عقت
 .اهجراخو ةلودلا لخاد ىرخأ عورف حاتتفإل ً◌ايلاح ىعستو

 
 
 

 ةعماجلا ةيؤر
  ةيناسنإلا مولعلا يف ةدايرلا
 

 

 ةعماجلا ةلاسر
 ةنمؤملا ةيصصختلا ةءافكلاو ةيركفلا ةدايقلاو ةنطاوملا ققحت ةزيمتم ةفرعم جاتنإ

 تاربخ دي ىلع ةفداهلا ةيبالطلا ةطشنألاو ةثيدحلا تاينقتلا رامثتساب شياعتلاو حماستلاب
 .ةصصختم
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 ةعماجلل ةسيئرلا ميقلا

 شياعتلاو حماستلا •
 فالتخالاو عونتلا مارتحاو ،بالطلاو يميداكألا ىوتحملل ايلمع ًارايعم حماستلا ميق لعج   

 .ةيميلعتلا جهانملا يف يركفلا لادتعالا ليصأتو ،مالسلاو ملسلا رشنو
 

 

 ةيناسنإلا ةوخألا •
 راعشتساو تافاقثلاو بوعشلا نيب كرتشملا شيعلا ئدابمو ةيناسنإلا ةوخألا خيسرت   

 .اهتيمهأو يراضحلا اهقمع
 
 

  يراضحلا لصاوتلا •
 تارايزلا لدابتو اهيلع عالطالاو ،ىرخألا تافاقثلاو نايدألا ىلع حاتفنالاو يفاقثلا لصاوتلا   

 .يبرغلاو يمالسإلا نيملاعلا يف ةفلتخملا ةدابعلا رودو ةيملاعلا تاعماجلا نيب
 
 

  دياز ثرإ •
 .هنم ربعلاو سوردلا ماهلتساو دياز خيشلا ثرإ ىلع ةظفاحملا   
 

  عادبإلاو زيمتلا •
 ،هّلجيو ملعلا بحي ليج قلخو ،يفرعملا راكتبالا مامزب ذخألاو ةفرعملا عمتجم قيقحت   

 .قيرفلا حورب لمعلاو ةيلوؤسملاو ،ةهازنلا نم ،ةيميلعتلا ةئيبلا تايقالخأب زيمتيو
 
 

 ةيجيتارتسالا فادهألاو تايولوألا

 

  يميداكألا زيمتلا قيقحت :ىلوألا ةيولوألا •
o ةيميداكأ جمارب حرطو ةيلاحلا ةيميداكألا جماربلل رمتسملا ريوطتلا 

 .لمعلا قوس تابلطتم عم ةقفاوتم ةديدج
o ةيسيردتلا ةئيهلا نم تاءافكلا ىلع ةظفاحملاو ريوطتو باطقتسا. 
o نيزيمتملا نييلودلاو نييلحملا ةبلطلا باطقتسا. 
o راكتبإلاو يملعلا ثحبلا ةموظنم زيزعت. 
o ةعماجلا يف ةيميداكألا نوؤشلا ةمكوح ماظنل رمتسملا ريوطتلا. 
o عمتجملا ةمدخل جمارب ميدقت. 
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  :ةرصاعملا ةينيدلا تادايقلا ءانب :ةيناثلا ةيولوألا •
o يف عونتلا ( عونتلا اياضقب مامتهإلا عم ةينيدلا تاساردلا ميدقت 

 .)ةينيدلا ديلاقتلاو سنجلاو ةقبطلاو قرعلا
o  موهفم معدل ًايملاعو ًايلحم نايدألا ددعتم سامغنالا براجت ءاشنإ 

 .ةيجراخلا تارازوو تاعماج عم نواعتلاب ةمعادلا ىوقلا
 

  :ةيبرعلا ةغللا ةناكم زيزعت :ةثلاثلا ةيولوألا •
o ةيبرعلا ةغلل زيمتلا ةيميداكأ ءاشنإ. 
o تاءافكلا باطقتساو ةيبرعلا ةغلل ةيميداكأ جمارب ريوطت 

  .ةصصختملا
o ةغللا ةناكم زيزعتل تاردابمو تارمتؤمو ةيجيتارتسا تاكارش لمع 

 .ًايلودو ًايلحم ةيبرعلا
 

  :ةيلاملا ةمادتسإلا زيزعت :ةعبارلا ةيولوألا •
o ةعماجلا يف رامثتسإلاو ةيلاملا ةمادتسإلا ةمكوح ماظن ريوطت . 
o رمتسملا ميلعتلاو ةيلاملا تارامثتسإلل ةعونتم عيراشم ءاشنإ. 
o يفرعملاو يفارغجلا ومنلاو عسوتلا 

 

 ةيلودلاو ةيلحملا تاقالعلا زيزعتو ءانب :ةسماخلا ةيولوألا •
o راطإ عضوو ةيلودلاو ةيلحملا تاكارشلا ةمكوح ماظن ريوطت 

  .اهل يميظنت
o  ةمدخل ةيلودلاو ةيلحملا تايقافتإلاو تاكارشلا يف عسوتلا 

  .ةعماجلل ةيجيتارتسإلا فادهألا
 

  يسسؤملا زيمتلا قيقحت :ةسداسلا ةيولوألا •
o ةمكوحلا ماظنو ةيعماجلا ةئيبلل رمتسملا ريوطتلا. 
o لكشب ينهملا ريوطتلا جمارب لمعو اهنيطوتو تاءافكلا باطقتسا 

  .رمتسم
o ًايملاعو ًايلحم يسسؤملا زيمتلا تايلاعفو زئاوج يف ةكراشملا. 
o  دعب نع ملعتلا ةموظنم ليعفت.  

 
 

 ةعماجلا رقم
 اهل عرف دجويو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب يبظوبأ ةرامإ وه ةعماجلل سيئرلا رقملا

 .ةرفظلاب رخآو نامجع ةرامإب
 
 
 
 
 
 
 

 ةعما4لا يف 2-لع/لا ةسا-س :ينا'لا ل$فلا
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 .ی,لا وأ عH4لا .ع #HIلا GغE اه=CلB ع9+@ل ة?وا8=م ص#ف #9ف4ت ىلع ة9نا8نإلا م4لعلل ,یاز .ب ,+"م ةعماج ص#"ت

 ةY9#علا تارامإلا ةلو,ب ةصاVلا ,9لاق=لاو تاداعلا ىلع ةIفا"+لا عم ك#=R+لا 9Qلع=لا م,قت ةعما@لا نإف اMهل ،ةH89@لا وأ

  :يلی ام ىلإ ةراشإلا يغHCی راBإلا اMه يفو ،ة,"=+لا

 ،ناiمإلا 8hح لeفHم 9Qلعت #9ف4ت ىلع ةعما@لا ص#"ت ،ا9لعلا تاسار,لا جما#ب 4a=8م ىلع :ة*ف)لا تاعاقلا -

  .يسار,لا لeفلا لخاد رMo4لاو ثانإلا .9ب hساHم لeف كاHه نmi4 نأ ىلع ل+عت اهنإف ،lلذ رMعت نjو

 ىلع ثانإلاو رMo4لا ةCلwلا u?ر,=ل .H89@لا الo .م u?ر,ت ة9tه ءاrعأ ةعما@لا #ف4ت :45ر12لا ة0*ه ءا-عأ -

 .ءا4س ,ح

 داشرإلاو ي+mداكألا ه9ج4=لا تام,خ ي+mداكألا Qع,لا ةرادإ م,قت :يف*AEلاو يDفCلاو AB@?1لاو ي>;داكألا داشرإلا -

 .ثانإلا تاقوأ .ع ةلeفHم تاقوأ يف رMo4لل ةم,Vلا Q=تو ،ثانإلاو رMo4لا ةCلwلل يف9|4لاو ي8فHلاو }Y4#=لا

 ةماعلا تا#ضا"+لاو تاو,Hلا رr4"ل .H89@لا الo .م ةCلwلا ة4عد Q=ی :تاعا+=جالاو تا#ضا"+لاو تاو,Hلا -

 .بالwلل #خآ ناiمو تاCلاwلل ناiم �Ve9ت عم ,حاو �قو يف تاعا+=جالاو

  .تاCلاwلا ةحا#=سا .كامأ .ع ةلeفHم رMo4لا ةCلwلل ةحا#=سا .كامأ ةعما@لا #ف4ت :ةLلJلا ةحا?1سا Gكامأ -

 .}داHلا ع4ن 8hح لeفHم لERi �اHRلا ةسرا+م عم ،.H89@لا الo .م ة9بالwلا ةm,نألا لRiت :ة*بالJل ة;2نألا -

 .H89@لا الo .م ةعما@لا لخاد ةRwنألا يف كا#=شالل ةCلwلا ع9+ج ة4عد Q=ت :ةعماSلا لخاد ة*بالJلا ةPJنألا -

  .ةRwنألا هMه ةسرا+م ,Hع تاداعلاو ,9لاق=لا ما#=حا عم

 #9ف4ت Q=?و ،ةعما@لا جراخ ةRwنألا يف ةoراR+لل ةCلwلا ع9+ج ة4عد Q=ت :ةعماSلا جراخ ة*بالJلا ةPJنألا -

 تاCلاwلاو رMo4لا ةCلwلا .9ب جم,لا م,ع ىلع ةعما@لا ص#"تو ،تاCلاwلل a#خأو رMo4لا ةCلwلل ةلeفHم تالفاح

  .�اHRلا ءاHثأ ثانإلا

 ةRwنألا ,9عا4م .ع ةفل=Vم ,9عا4م يف تاCلاwلل ة9ضا?#لا ةRwنألا ة@م#ب Q=ت :ة*بالJلا ة*ضا4?لا ةPJنألا -

 .رMo4لا ةCلwلل ة9ضا?#لا

 ةالeلل #خآ ناiمو ،رMo4لل ةالeلل ناiم #ف4=ی �E"9 ةلeفHم ةالeلل .كامأ ةعما@لا #ف4ت :ةال)لا ف?غ -

  .ثانإلل

 رMo4لا .iس نE"9� mi4 ة9جراخ تاهج عم ,قاع=لا �?#B .ع ةCلwلل .8iلا ةعما@لا #ف4ت :ةLلJلا G]س -

  .ثانإلا .iس .ع ًالeفHم

   .ثانإلل #خآلا ء�@لاو رMo4لل اهHم ء�ج �mVe �9ح ،ة,حاو ا?#9=فاo ةعما@لا #ف4ت :ا4?*1فا\لا -

  .ثانإلل a#خأو رMo4لا ةCلwلل ةلeفHم لقن تالفاح ةعما@لا #ف4ت :لقCلا -

 ا4لعلا تاسار5لا فا5هأ :=لا;لا ل9فلا
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 اهKحاCم نأل ؛ةCعe$.لا نا[نإلا ا-ا�قLG U$.لا اهقلع$ب بادآلاو ةLنا[نإلا م&لعلاو ةLمالسإلا تاسار3لا Lo.$ت

 هئاUدأو مالسإلا ءا.لع ل� 3قو ،هقلاخ عمو ،هpLjم عمو ،ه[فن عم هلعافتو نا[نإلا ل&ح رو3ت اه$ل.ج يف

 لعاف$لا اDه يف Tثkت تاH3$[م Gم )ل[.لا نا[نإلا عقاو يف أjT- ام نو3صTی ر&=علا Tم ىلع هو�Tفمو

U=&وأ ةر UخأT�، توkدq ت ىلإj&لا ر.H$.مالسإلا تاعLتو ،ةj&فلا اها-ا�ق ر�T'لاو ة$T�&'عا.$جالاو ةLة 

 عا3بإلاو داه$جالاU هلl �لذ ن&Cع&$[Lف ،ةLمالسإلا LTغ تاع.$H.لاU اهتاقالع ر&jتو ،ة-دا=$قالاو ةLساL[لاو

 اهم&لع فال$خاو اهع&dت ىلع ،ةL.لعلا )هتافd=م يف هص&=UY )هءارآ ن&d.�ُ'و ،يهقفلاو �Tqفلا 3یH3$لاو

  .اهKحاCمو

 )هفلس هdّس ام ن&==Y$.لا ن&KحاCلاو ءا.لعلا لصا&ی نأ ة'را�pلا ةرو�Tلاو ةLعeTلا ة�'Tفلا Gم نcو

 تاسار3لا vكا&ت ى$ح ،T=مو T=ع لl يف هتاH3$[م باعL$ساو ع.$H.لا ا-ا�قU ة-اdعلا Gم ،ءا.لعلا Gم

 ن&lر3ی KLGحاCلا Gم لLج ج'YTت ىلإ جا$p- اDهو .تاع.H$.لا ر&jت بادآلاو ةLنا[نإلا م&لعلاو ةLمالسإلا

  .ةلاسTلا هDه ة.Lق

  :يتأ- ام Lhقpت ،ةLنا[نإلا م&لعلل 3یاز Gب p.3م ةعماج يف اLلعلا تاسار3لا فا3هأ LGب Gم ناl �لDلو

 ع.$H.لا ا-ا�قل ةCع&$[.لا ،بادآلاو ةLنا[نإلا م&لعلاو ةLمالسإلا ةع'eTلا �ئا=UY يع&لا Lh.عت .1

 .ةدH3$.لا

 )هرا=عأ فال$خا ىلع )هتاع.$Hم ا-ا�ق باعL$سا يف ءا.لعلا د&هج ىلع عالaالا Lh.عت .2

 .)هرا=مأو

 .هT=ع يف هقLقpت ىلع رداقو ،3یH3$لاو داه$جالا ة.Lقل كر3م KLGحاCلا Gم لLج ج'YTت .3

 ،بادآلاو ةLنا[نإلا م&لعلاو ةLمالسإلا تاسار3لا 3یH3ت ءاCعأU ض&هdلل YT'HLGلا Gم ةYCن لLهأت .4

 .اهم&لع يف عا3بإلا ةلصا&مو

 ع.$H.لا ا-ا�قU ة-اdعلا ىلإ بادآلاو ةLنا[نإلا م&لعلاو ةLمالسإلا تاسار3لا يف ث&Cpلا هLج&ت .5

 .ةع&d$.لا Tصاع.لا

 �فp'و اه$'&ه ةلو3لل �فp- ا.T U=علا ا-ا�ق هLج&ت يف ر&�ح )هل ن&�- KLGحاCلا Gم لLج G'&�ت .6

 .ر&j$لا ا-ا�ق يف )ه['و اه.Lق اهل

   ينا[نإلاو يمالسإلا �Tفلا يف )ه[ت ةL.لع تاسارد زاHنإ .7
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 ةعما4لا7 ةسار>لا ة;:نأ :ع7ا6لا ل$فلا
 :ةیمیداكألا اھجمارب سیردتل ةیتآلا ةمظنألا ةیناسنإلا مولعلل دیاز نب دمحم ةعماج دمتعت 
 

 ذاتسألاو بلاطلا نم لكل يصخشلا روضحلا لالخ نم متی میلعتلا يف ماظن :يدیلقتلا میلعتلا ماظن .1
 .يعماجلا مرحلاب تارضاحملا ةعاق يف
 

 :(Distance E-Learning) دعب نع ينورتكلإلا میلعتلا ماظن .2
 لاصتالا تایجولونكت مادختساب يساردلا جمانربلا تاقاسم میدقت متی ثیح میلعتلا يف يلعافت ماظن
 تنرتنإلا ربع ةیساردلا تاررقملا ضرعت ةلماكتم ةیمقر ةینورتكلإ ةئیب ىلع دمتعیو ،تامولعملاو
 تایلمعلاو دراوملاو رداصملا ةرادإ كلذكو تارابتخالا میظنتو ھیجوتلاو داشرإلا لبس رفوتو
 .دعب نع اھمیوقتو

  :يتأی امك ناجذومن ةعماجلا يف دعب نع ينورتكلإلا میلعتللو

o نمازتملا ينورتكلإلا میلعتلا (Synchronous E-Learning) 
 
 ةزھجأ مامأ ھسفن تقولا يف ةبلطلاو قاسملاو سردم دوجو ىلإ جاتحی ،رشابم میلعت وھ
 متیو ،قاسملا سردم نیبو مھنیبو ،مھسفنأ ةبلطلا نیب ةثداحملاو شاقنلا ءارجإل ،بوساحلا
 .ينورتكلإلا میلعتلا تاودأ فلتخم ةطساوب شاقنلا اذھ
 
o نمازتملا ریغ ينورتكلإلا میلعتلا )Asynchronous E-Learning(: 

 ثیح ؛ھسفن تقولا يف قاسملا سردمو ةبلطلا دوجو ىلإ جاتحی ال ،رشابم ریغ میلعت وھ 
 يذلا دھجلابو ،ھل ةبسانملا تاقوألا بسح ةیساردلا ةداملا ىلع لوصحلا نم بلاطلا نكمتی
 مئاوقلاو بیولاو ينورتكلإلا دیربلا :لثم ،ةفلتخم تاودأ مادختساب كلذو .ھمیدقت يف بغری
 .ةجمدملا صارقألاو تافلملا لقن لوكوتوربو شاقنلا تاعومجمو ةیدیربلا

  :Blended Learning جمدملا میلعتلا ماظن .3
 .يدیلقتلا میلعتلا ماظنو دعب نع ينورتكلإلا میلعتلا ماظن نیب عمجلا ىلع موقی میلعتلا يف ماظن

 

  ةساردلا ةمظنأ ماكحأ
 
 :ةماعلا ماكحألا :الوأ

 
  .ةعماجلا يف ةدمتعملا میلعتلا ةمظنأ نیب رایتخالا يف قحلا -ةعماجلاب قاحتلالا دنع- بلاطلل •
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 جذومن دیدحت قح ةعماجلل نوكی ،دعب نع ينورتكلإلا میلعتلا ماظنب ةساردلا بلاطلا راتخا اذإ •
 ریغ ينورتكلإلا ملعتلا وأ نمازتملا ينورتكلإلا میلعتلا لالخ نم ءاوس دعب نع ينورتكلإلا میلعتلا
 .ةیساردلا تاقاسملاو جمانربلا ةعیبط بسحب كلذو ،نمازتملا
 يمیداكألا جمانربلا حرط يف قحلا ةعماجللف ،يدیلقتلا میلعتلا ماظنب ةساردلا بلاطلا راتخا اذإ •

 .ةیساردلا تاقاسملاو جمانربلا ةعیبط ھب حمست ام بسح كلذو ،جمدملا میلعتلا ماظنب
 نم %50 نع لقی امب ةعماجلا يف جمدملا میلعتلا ماظن يف ةینورتكلإلا تاقاسملا ةبسن دیدحت مت •

 .ةیساردلا ةطخلا

 میلعتلاب ناكأ ءاوس ،يمیداكأ جمانرب لك میدقت يف عبتملا يساردلا ماظنلا نع ةعماجلا حصفت •
 .دعب نع ينورتكلإلا میلعتلا وأ جمدملا میلعتلا وأ يدیلقتلا

 %50 ىلا نیعم يسارد ماظن قفو بلاطلا اھسرد يتلا ةیساردلا تاقاسملا ةبسن تلصو اذإ •
 قفو ھتسارد تابلطتم ىھنأ دق ھنأ ينعی اذھف ،بلاطلا ھب قحتلملا يمیداكألا جمانربلا نم رثكأف
 .بلاطلا لجس يف كلذ حضویو ،ماظنلا اذھ

 میلعتلا ماظنب ةساردلا جمدملا میلعتلا ماظن وأ دعب نع ينورتكلإلا میلعتلا ماظنب ةساردلا لداعت •
 .يدیلقتلا

 
 ةعماجلا يف ةدمتعملا میلعتلا ةمظنأ نیب لیوحتلا :ایناث

 
 .ةعماجلا يف ةدمتعملا میلعتلا ةمظنأ نیب لیوحتلا يف قحلا بلاطلل •
 .لیجستلاو لوبقلا مسق ىلا لیوحتلا بلط بلاطلا مدقی •
  .يعماجلا میوقتلا بسح لیوحتلل ددحملا تقولا يف بلطلا میدقت متی نأ بجی •
 يف ھتسارد لالخ طقف ةدحاو ةرم ةعماجلا يف ھتسارد ماظن رییغتب بلاطلل حمسی •

 .ةعماجلا

 يف هدیقً ایوطم وأ ةساردلا نع اعطقنم بلاطلا نوكی الأ لیوحتلا بلط میدقتل طرتشی •

 هدیق ةداعإل لیجستلاو لوبقلا مسق ةعجارم مزلیف كلذك ناك نإو ،يسارد لصف رخآ

 .لیوحتلا رارق ىلع ةقفاوملا لبق ،الوأ
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 ةP24داكألا حئاJللا :IماGلا ل9فلا

  ةP24داكألا تا42لعUلا :ًالوأ

 حض&ت يهف ؛ةL.-داكألا ر&مألا عUH.L ةقلع$.لا تاسرا..لاو تاءاTجإلاو uداC.لا دp3ت ةL.-داكألا تا.Lلع$لا

 ة'Tسو ،)LLق$لا �وTشو ،اهماWنو فراع.لا )LLقتو ،ةLعماHلا ةd[لاو ،جمانCTلا  'Tعتو ،قاp$لالا �وTش

 .ةعماHلل ينوT$�لإلا عق&.لا ىلع deTت تا.Lلع$لا )Wعمو .ةCلjلا تالHس
 

 جما]ZلاW ةصاGلا WXاVJلا .أ

  ا4لعلا تاسار5لاW ةسار5لا ما^ن •

 :LG'&$[م يف ة3.$ع.لا تاعا[لا ماWن ىلع اLلعلا تاسار3لا يف ةسار3لا ماWن 3.$ع-

 .�=Y$لا يف LT$[جا.لا ةداهUe ج&$ت d$LGس G.�$'و :)LT )M$[جا.لا جمانTب :لوألا �&$[.لا

  .�=Y$لا يف هار&$3lلا ةداهUe ج&$ت تا&dس ثالث G.�$'و :)D( هار&$3lلا جمانTب :يناKلا �&$[.لا

 ة4عماbلا ةa`لا •

  :)LLق$لاو ةسار3لا Gم ى=قأ Up3 ًاع&Cسأ G 16م ا.هdم لl فلأ$ی LLGسارد LGل=ف ةLعماHلا ةd[لا G.�$ت

Ø لا ل=فYT' : مG هشT سC$.CT هش ىلإT یdیاT 

Ø لا ل=فT�Lم :عG هشT فCTیاT هش ىلإT ن&یL& 

 G 6ع يفL=لا ل=فلا ة3م لقت الأ ىلع يفL=لا يسار3لا ل=فلا لالخ تاقا[م حaT ةعماHلل �G.'و

  )LLGسارد LGقا[م( تاعاس G 6ع بالjلا اهب لH[- نأ �G.- ي$لا ة3.$ع.لا تاعا[لا o'3ت الأو عLباسأ
 

 فراع2لا 44dقت •

 ة-اهن يف يبا$l ناp$ما G aT'hع قا[م ل�ل ةd]CلاU تا-اف�لاو تالهk.لاو فراع.لا )LLقت ةLل.ع )$ت

 وأ q&فش وأ يبا$l ناp$ما عUاD aخأت 3ق ل=فلا ةلaL تاناp$ما ءاTجإ �G.- ،�لذ ىلإ ةفاضإ .ل=فلا

 اه3یp3ت )$ی ،)LLق$لل ةق'aT ة-أ وأ ث&Up وأ ل.ع تاع&.Hم وأ ةCL'ر3ت T'راقت وأ ضوTع وأ ضوTف

 ل&=فلاو تاقا[.لا ةعaCL عم فراع.لا )LLقت ةLع&نو قaT ف�LLت )$'و ،قا[.لا ةYjل يفص&لا فل.لا يف

 .جماCTلا تاLص&=خو
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 ةejنأ ىلع vلاjلا )LLقت يف TlLo$لا )$'و ،ةLبا$�لا تاناp$مالا ءاTجإ Gم هار&$3lلا جمانTب ىKd$['و

 ...ةLشاقن تاقلح ،تا=Yلمو ،ضوTعو ،T'راقتو ،ةUpKL قاروأ Gم ،ي.لعلا CpOلا

 

 هار5iUJلاو ]U4`جا2لا يbمان]ب يف تاجر5لا ما^ن

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة9+ق#لا ة+9قلا ل,ع+لا ةجر,لا

A 100 - 90 4.00 

A- 89 - 87 3.70 

B+ 86 - 84 3.30 

B 83 - 80 3.00 

B- 79 - 77 2.70 

C+ 76 - 74 2.30 

C 73 - 70 2.00 

F 69 - 00 0.00 



 

  2020 789غأ ،ا)لعلا تاسار.لا ,لا* ل)لد                             18 $م 15 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  ا4لعلا تاسار5لا جما]ب a^4dت .ب

  ]U4`جا2لا جمان]ب a^4dت .1
 عقاوب ةیلصف ةیسارد تاقاسم ىلإ ةمسقم ،)48(ةدمتعملا تاعاسلا ماظن ساسأ ىلع موقی ریتسجاملا جمارب يف ةساردلا ماظن 

 .تاعاس 9 عقاوب ةلاسرلا ىلإ ةفاضإ ،ةعاس 39

  ]U4`جا2لا جمان]ب يف لZJقلا nو]ش •

 .ق&ف ا.ف "ًا3ج L3ج" هلداع- ام وأ س&'ر&لا�Cلا يف حاdHلا ن&�- نأ •
 .اهب ٍفT$عم ٍةعماج Gم ًةرداص س&'ر&لا�Cلا ةداهش ن&�ت نأ •
 .اهب قاp$لالل م3قت ي$لا ة=$Y.لا ةسار3لل هلهkی ٍع&ض&م يف ةLعماHلا هتداهش ن&�ت نأ •
 .ةعماHلا Tی3م فG aTم ة3.$ع.لا ةL.لعلا ةHdللا مامأ ةY=Lش ةلباقمو ًاLبا$l ًاناp$ما زا$H- نأ •
•  -e$T� ق يفC&لا لjلاv ئاهنLع ًاd3 يتآلا لوألا يسار3لا ل=فلا ة-اهن: 

o لاp=&ع لقت ال ةمالع ىلع لG )3.00(  يل=فلا ل3ع.لا يف. 
o لاp=&ع لقت ال ةجرد ىلع لG )1400( قنjخا يف ه$Cقلا تارامإلا راLيسا EmSAT يف 

 ریدم نم رارقب ،كاردتسالل ةیفاضإ ةصرف بلاطلا ءاطعإ زوجیو .ة'LoلHنإلا ةغللاو ةT�Lعلا ةغللا
   .ةعماجلا

 ?ی2ق1لا ل2ع>لا

 زا9=ما 4.00 - 3.70

 ًا,ج ,9ج 3.70 – .م لقأ - 3.00

 ف9عض 3.00 لقأ
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• -H&لل زHdقلا ةC&ت نأ لe$T� قلC&لا لjلاv م يفTجا.لا ةلح]$LT م ًاد3عG كار3$سالا تاقا[.لاLة 

  .LLGسارد LGل=ف Gع o'3ت ال ة3م يف

 :T، UpLOهشأ ةع�رأ هت3مو  حاdHب لوألا يسار3لا ل=فلا زاL$جاU ًاaوeTم ل&Cقلا اDه CT$ع'و •

 Gم لوألا ل=فلا ة-اهن يف )G )3.00ع ي.كاT$لا هل3عم ىن3ت اذإ ةعماHلا Gم vلاjلا ل=ف- -

 .يعماHلا ماعلا

 ةعماbلا يف ]U4`جا2لا ةجرد لa4ل ى9قألاو ىندألا p5لا •

  .)ل&=ف 4( نا$dس &ه LT$[جا.لا ةجرد لdLل ةسار3لا يف vلاjلا اه�Lق- ي$لا ة3.لل ىندألا p3لا -

 �G.'و .)ل&=ف 8( تا&dس ع�رأ يه LT$[جا.لا ةسارد يف vلjلا اه�Lق- ي$لا ة3.لل ى=قألا p3لا -

 .�لذ ىلإ vلاjلا فو�T وأ CpOلا فو�T ~عد اذإ ،ةعماHلا Tی3م Gم راTقU ةLفاضإ ةd[ل اه3ی3.ت

 .ى=قألا وأ ىندألا p3لا با[$حا يف ةadL&لا ةمY3لا يف vلاjلا اه�Lق- ي$لا ةT$فلا لخ3ت ال -

 هار5iUJلا جمان]ب a^4dت .2

 .ةحوaTألل ةفاضإ ،تاقا[م Gم ن&�$'و تا&dس ثالث ة3م هار&$3lلا جمانTب $3.- 

 هار5iUJلا يف لZJقلا nو]ش

 .ق&ف ا.ف " ًا3ج L3ج " هلداع- ام وأ LT$[جا.لا يف حاdHلا ن&�- نأ •
 .اهب ٍفT$عم ٍةعماج Gم ًةرداص LT$[جا.لا ةداهش ن&�ت نأ •
 .اهب قاp$لالل م3قت ي$لا ة=$Y.لا ةسار3لل هلهkی ٍع&ض&م يف LT$[جا.لا ةداهش ن&�ت نأ •
 Tی3م لCق Gم ضTغلا اDهل ةل�e.لا ةHdللا مامأ ةY=Lش ةلباقمو ًاLبا$l ًاناp$ما زا$H- نأ •

 .ةعماHلا
•  -e$T� ق يفC&لا لjلاv ئاهنLع ًاd3 يتآلا لوألا يسار3لا ل=فلا ة-اهن: 

o لاp=&ع لقت ال ةمالع ىلع لG )3.00(   يل=فلا ل3ع.لا يف. 
o لاp=&ع لقت ال ةجرد ىلع لG )1400( قنjخا يف ه$Cقلا تارامإلا راLيسا EmSAT يف 

 ریدم نم رارقب كاردتسالل ةیفاضإ ةصرف بلاطلا ءاطعإ زوجیو .ة'LoلHنإلا ةغللاو ةT�Lعلا ةغللا
   .ةعماجلا

 ةعماbلا يف هار5iUJلا ةجرد لa4ل ى9قألاو ىندألا p5لا •
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 ثالث &ه هار&$3lلا ةجرد لdLل ةعماHلا يف ةسار3لا يف vلاjلا اه�Lق- ي$لا ة3.لل ىندألا p3لا -
 p3لا با[$حا يف ةadL&لا ةمY3لا يف vلاjلا اه�Lق- ي$لا ةT$فلا لخ3ت الو ،)ل&=ف 6( تا&dس
 .ىندألا

 .)ل&=ف 10( تا&dس Z.خ &ه هار&$3lلا ةسارد يف vلjلا اه�Lق- ي$لا ة3.لل ى=قألا p3لا -
 vلاjلا فو�T وأ CpOلا فو�T ~عد اذإ ،ةعماHلا Tی3م Gم راTقU ةLفاضإ ةd[ل اه3ی3.ت �G.'و
 .�لذ ىلإ

- -H&لل زHdق ةC&لا لjل�ت بالLلا فjلاv ی ال ام ةسار3بo'3 عG )12( تاقا[.ل ة3.$عم ةعاس 

 ةسارد p$]vت الو جمانCTلاv Uلاjلا قاp$لا Gم ىلوألا ةLسار3لا ةd[لا لالخ سر3ت ةLكار3$سا

 .جYT$لل ةدp3.لا ة3.لا وأ ي.كاT$لا ل3ع.لا G.ض ةLكار3$سالا تاقا[.لا

 .ةadL&لا ةمY3لا يف vلاjلا اه�Lق- ي$لا ةT$فلا ى=قألا p3لا با[$حا يف لخ3یال -

   ة4كارU5سالا تاقا`2لا ةسار5ب هار5iUJلا جمان]Zب لZJق2لا wلاvلا ماuلإ تاءا]جإ

• -H&لل زHdقلا ةC&ت نأ لe$T� قلC&لا لjلاv )لاDq جا.لا ةداهش سرد]$LT لا جراخHم يف )ةعماTةلح 

  .ةLكار3$سا تاقا[م ة-أ Gم هLفعت نأ اهل ز&H- ا.l ،ةLكار3$سالا تاقا[.لا Gم ًاد3ع هار&$3lلا

 3.$ع.لا تاجر3لا فleو 3.$ع.لا اهفصوو vلاjلا اهسرد ي$لا ةLسار3لا تاقا[.لا ل&Cقلا ةHdل سر3ت •

  .ةLكار3$سالا تاقا[.لا د3ع 3یp3ت )$ی هLلع ءا�dو ،اهب سرد ي$لا ةعماHلا Gم

 ي$لا ةLسار3لا تاقا[.لاو LT$[جا.لا ةداهeل ًاعCت ل&Cقلا ةHdل لCق Gم ةLكار3$سالا تاقا[.لا د3ع دp3ت •

 .ة3.$عم ةعاس G 12ع o'3ت ال نأ ىلع .LT$[جا.لا vلاa اهسرد

 تاقا[.لا هDه ةسارد p$]vت الو ،ىلوألا ةLسار3لا ةd[لا لالخ ةLكار3$سالا تاقا[.لا هDه سر3ت •

  .vلاjلل ي.كاT$لا ل3ع.لا G.ض

 ةعاس )Z )12'ر3$لا ةL²ه ءا�عأ عم نواع$لاU ي.لعلا ZلH.لا Gم دا.$عا�و ةdLع.لا ةLل�لا دp3ت •

 د3ع اهLdب Gم دp3- ،هار&$3lلا جمانTب يف )هل&Cق �وeT.لا ةCلjلا ةفا�ل ةLكار3$سا تاقا[.l 3.$عت

 .ل&Cقلا ةHdل راTق ىلع ًءاdب اه$سارد vلاjلا ىلع �e$T- ي$لا تاقا[.لا
 

  با*غلاو رA-`لا

 يف سر3لا ةعاق ىلإ ل&ص&لاو اهLف ن&لH[- ي$لا ةLسار3لا �=pلا عL.ج ر&�ح ةCلjلا Gم عق&$ی
 )Lلع$لا يف ءا&س ،ةdLع.لا )لع$لا ةejنأ عL.ج يف ةlراe.لاو ،ة=pلا ءاه$نا ى$ح اهب ءاقCلاو دp3.لا ~ق&لا
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 ~قو ءاdثأ يعماHلا مpTلا )هترداغم وأ T'Gخأ$م )هل&صو وأ )هLCغت لاح يفو .ينوT$�لالا وأ L3qلق$لا
 تارو3لا عH.Lل ب&لjم L3عا&.لاU ماo$لالاو )d$W.لا ر&�pلا نأ ا.CLG". lئاغ" )هلHL[ت )$L[ف ،ةسار3لا
 ...تاناp$مالاو ةejنألاو

 ة*سار2لا d)`لا Gع c*غ1لا

 ةCتT$.لا �Tخألا تاءاHoلا Hdvت 3=ق )هل اهdCLت CT$عتو ،)هتاUاLغU ةLم&ی تاراjخإ ةCلjلا ىقل$ی .1
 .باLغلا ةG lKTع

 )[ق Gم لوأ راDنإ قا[.لل ة==Y.لا �=pلا Gم )٪5( ةC[ن ن&LCغ$ی GیDلا ةCلjلا ىقل$ی .2
 .ينوT$�لإلا CT'3لا G aT'hع )هLلإ ل=- لHL[$لاو ل&Cقلا

 )[ق Gم يناث راDنإ قا[.لل ة==Y.لا �=pلا Gم )٪10( ةC[ن ن&LCغ$ی GیDلا ةCلjلا ىقل$ی .3
 .ينوT$�لإلا CT'3لا G aT'hع )هLلإ ل=- لHL[$لاو ل&Cقلا

 )11٪ - 14٪( vلاjلا باLغ لص&ل ةLل�لا L3.عل لHL[$لا )[ق Gم ينوT$�لالا لL.-إ ل=- .4
 .vلاjلا Lvغت ع&ض&م يف dWTلل

 يف CLGسار قا[.لل ة==Y.لا �=pلا Gم KTكأف )٪15( ةC[ن ن&LCغ$ی GیDلا ةCلjلا CT$ع- .5
 ،باLغلا هLف عقو Dqلا يسار3لا ل=فلا يف ةLل�لا L3.ع هلCق- رDع د&جو لاح يف الإ ،قا[.لا
UpLO -�.G للjلCنا ة]pاUم اTضLم اG ع'و قا[.لا$CT نا]pاUم ًا'رادإ ًاG قا[.لا )(AW. 

 م&ی يف ًاUاLغ تاTم ثالKل hئاقد G 10ع o'3ت ال ة3.ل ةTضاp.لا Gع ةCلjلا Tخأت ر�Tت CT$ع- .6
   .قا[.لا يف باLغلا ةC[ن يف �لp$]v lD'و ،لماك

 با*غلا gDLc قاD>لا يف ه@Aس?ب cلاJلا راعشإ 2عg رA-`لا فا10Cسال سا>1لالا

 Gم ل.ع ما-أ ةثالث لالخ ر&�pلا فا²d$سال ةLل�لا L3.ع ىلإ يjخ سا.$لاU ةCلjلا م3ق$ی .1
 .باLغلا U]Cv قا[.لا يف ب&سTلا راعشإ )ه.ل[ت خ'رات

2. -Hv خ سا.$لالا ن&�- نأjLو ا'$�.G سأCاUقم اdو ةع'Tفh Uئاث&لاh لاKC&تLة.  
3. -Hv لا ىلعjلCلا ةلصا&م ةp�&ثأ رdف ءا$Tسا.$لالا ة. 
 ةسارد يف vلاjلا T.$[- )ت Gمو هل&Cق وأ سا.$لالا ¶فر امإ ةLل�لاU سا.$لالا ةHdل رTقت .4

 vلاjلا ىلع LHvف ،قا[.لا Gم qرادإلا باp[نالا وأ يضT.لا باp[نالا ةلاح يفو .قا[.لا
 .ه$سارد ةداعإ
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 ةLل�لا L3.ع Gم هدا.$عا 3عU ،اهراTق عفTتو ،اهLلع ةضوTع.لا تاسا.$لالا ةعجاU.T ةHdللا م&قت .5
 ما.تإل لHL[$لاو ل&Cقلا )[ق ىلإ سا.$لالا )ل[ت خ'رات Gم ل.ع ما-أ ة[.خ لالخ ،يdع.لا
 .تاءاTجإلا

 وأ قا[.لا Gم Gمآ باp[ناdLLG Uع.لا ةCلjلل ح.[ت نأ �G.'و ةLلا$لا تالاpلا ةHdللا يعاTت .6
 :هLف راT.$سالا

o لا.Tلا ض.oمG: -H&م زdلا حjلCلا ةDیG -م ن&ناعG مTم ضoمG نذإ Uفق&$لا 
 يم&�ح ىفe$[م Gع رداص ل=فم يT'T aCق$ب ءالدإلا ةT'jش ةسار3لا Gع
 .�لDب يص&ی
o لاp.ل: -H&م زdلا حjلاCلا ةpنذإ لما Uع فق&$لاG ش ةسار3لاT'jءالدإلا ة 

 .�لDب يص&ی يم&�ح ىفe$[م Gع رداص ل=فم يT'T aCق$ب
o لاpلا تالjهاق ة&ق ع&قو :ةئراTقت ةقث&م ةCل اهب لHdسا.$لالا ة. 
o لاp3دا: -.dلا حjلCع دا3ح ةزاجإ ما-أ 3 ةd3 ق ةافوT'v مG ىلوألا ةجر3لا 
o لاعفلاLلا تاءاع3$سالاو تاTس.Lلا عا3$سا :ةjلاv مG سر ةهج.Lلا وأ ة.eراlة 

 Gم ن&dLع.لا ةCلjلا ىفع- UpLO ،ةعماHلا جراخو لخاد ةL.سر تاLلاعف يف
 .ةL.سر hئاث&ب �لذ ~KCی نأ ىلع ،ةعماHلا ىلإ ر&�pلا

 .لا&حألا لl يف %20 باLغلا ةC[ن زواH$ت نأU ح.[- ال -7
 

 ثاWpألاو ضو]علاو تاZجاJلاو ضو]فلا 4dل`ت يف ]خأUلا

 ،)Lل[$لل دp3.لا ~ق&لا ءاه$نا 3عU ثاUpألاو ضوTعلاو تاCجا&لاو ضوTفلا )Lل[ت يف Tخأ$لا ةلاح يف

 L3.ع Gم ة�&لj.لا ضوTفلاو vجا&لا )-3ق$ل 3ی3.ت vلv aلاjلل ز&H- ،ةعdقم ةصاخ فوT �Tثإ ىلعو

 .ةdLع.لا ةLل�لا
 

  .هل9فو wلاvلا را|نإ .د

 Gع يسارد ل=ف qأ ة-اهن يف ي.كاT$لا هل3عم ىن3ت اذإ اLلعلا تاسار3لا vلاjل ي.-داكأ راDنإ هج&ی •

3.00. 

• -pلا فلم لاjلاv ع ىلع.L3 ل�لاLخأت اذإ ةT ل[ت يفL( لا.DlTلا ة.TلحLق$لا وأ ةT'T ع يل=فلاG 

 رDع وأ Ch[م نذإ نود عLباسأ ةثالث زواH$ت ة3.ل ه$حوaTأ م3قت Gع d&q[لا T'Tق$لاو ،ه$لاسر م3قت
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 ةعماHلا لCق Gم لصا&$لا تالواp.ل Hv$[- )لو فeT.لا عم ةعUا$.لا Gع vلاjلا عjقنا اذإ وأ ل&Cقم

 .عLباسأ ةثالث زواH$ت ة3.ل

• Pلا~ ل9فw لعلا تاسار3لاLم اG لاHلا �3حإ يف ةعماpتآلا تالاLة: 

  .هU ح&.[.لا ى=قألا p3لا ه$سارد ة3م تزواHت اذإ -

  هار&$3lلا يف ةLفTع.لا ةءاف�لا ناp$ما يف LGتTم vسر اذإ -

 .ةحوaTألا /ةلاسTلا ةeقاdم يف vسر اذإ -

  .ةLعماHلا ه$سارد لالخ ة3حاو ةTم Gم KTكأ G 3.00ع ي.كاT$لا هل3عم ىن3ت اذإ -

 .LLG.-داكأ G'راDنإ ىلع vلاjلا ل=ح اذإ -

 ºاف$حالا عم ةعماHلا Gم ل=فلا وأ ي.-داكألا راDنإلا راTقv Uلاjلا غالبإ لHL[$لاو ل&Cقلا )[ق ىل&$ی •

  .ي=eYلا هفلم يف راTقلا Gع ةd]Yب
 

 تاقا`2لا ةسارد ةداعإ .ـه

• -Hv لا ىلعjلاv ت ةداعإ]HLلا قا[.لا لDq سرv فLم لقأ( هG 2.00(.  

   .هLف vسر Dqلا قا[.لا يف ة3حاو ةTم vلاjلا لHL[ت ةداعإ )$ی •

 ىلع ءاdب ،هTمأ يف dWTلل ي.لعلا ZلH.لا ىلإ لاp- هنإف ه[فن قا[.لا يف LGتTم vلاjلا vسر اذإ •

 .ةLل�لا L3.ع Gم ةLص&ت

 هلHس يف اهLلع ل=ح ي$لا تاTی3ق$لاو vلاjلا اهسرد ي$لا تاقا[.لا ةفاl لH[ت لا&حألا عL.ج يف •

 ل3ع.لا با[ح d3ع اهفDح )$ی ي$لا ةداعإلا وأ ب&سTلا تاTی3قت مامأ صاخ oمر عضو عم ،يسار3لا

 .ي.كاT$لا

• -H&م زdلا حjلاv فTسا ةص$KdئاLل ة.Tةسار3ل ة3حاو ة Uن ي$لا تاقا[.لا ¶عHف حLعفر ف3هب اه 

 .ةdLع.لا ةLل�لا L3.ع Gم ةقفا&م 3عU ،ي.كاT$لا هل3عم

 .حاdHب hبا[لا هCلj$م ل.�$سا اذإ الإ قا[.لا يف لHL[$لا vلاjلل �G.- ال •

 .hبا[لا هCلj$م سر3ی )ل قا[م يف لHL[$لا vلاjلل �G.- ال •

 يP2داكأ قا`م ةسارد �م باp`نالا .و
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 ء3ب Gم عLباسأ ةع�رأ لالخ KTكأ وأ قا[م Gم باp[نالاU ي.لعلا ةLل�لا L3.ع ةقفا&.v Uلاjلل ح.[-

  .ًاCسار LZلو ًاd]pCم vلاjلا CT$ع- ةلاpلا هDه يفو .يسار3لا ل=فلا يف ةسار3لا

 ي.لعلا ZلH.لا اهLف COی ةصاخ تالاح يف الإ �لذ 3عU قا[م qأ Gم باp[نالاv Uلاjلل ح.[- ال

   .ةLل�لا L3.ع Gم ةLص&$ب
 

 

n.  نالا`pلا �م باbةعما 

• -ph ألq aلاv م3ق$لا Ujلv نالا]pم باG لاHو ةعما'p$ف� Upهتامالع )ل[ت يف هق. 

• -H&لل زjلاv ت ىغل.لا]HLهل U]Cv قنالاjنالا وأ عا]pم باG لاHنأ ةعما -jلv ت ةداعإ]HLهل aلاCًا 

 ةلاpلا هDه يف ز&H'و .ةعماHلا Tی3م Gم ةقفا&.�و  ،�لDل ةمزاللا �وeTلا هLف تTف&ت اذإ ًاH3$[م

 Gع vلاjلا عاjقنا ة3م o'3ت الأ �UeT هلHL[ت ءاغلإ لCق اهLلع ل=ح ي$لا هتاTی3ق$ب vلاjلا ºاف$حا

 اه$سارد هل Chس ي$لا تاقا[.لا با[$حا ز&H- ال �لذ فال�Yو ةل=$م ةLسارد ل&=ف ةع�رأ ةسار3لا

  .H3$[.لا vلاjلا ةلماعم لماع'و ةعماHلا يف
 

�4لعUلا 5عW لZJقلا ةداعإ .�  

 ةL.-داكألا نوekلل ةعماHلا Tی3م vئان ىلإ ي.سر vلUj ا&م3ق$ی نأ ًا$قkم )هماود hلع.لا بالjلا ىلع

 ةداعإ ةLنا�مإ نأ ىلإ ةراشإلا عم .ةعماHلاU )هل&Cق ةداعإ يف dWTلل �لذو ةسار3لا ة-ا3ب Gم Tهش لCق

  .داعC$سالا باCسأU ةCjتTم ل&Cقلا

 

  ةم5ق2Uلا ةP24داكألا ة4عضJلاو يجراGلا ل�UpJلا nو]ش .ك

-H&ص&$ب زLم ةG ئانv ی3مT لاHلل ةعماekداكألا نو-.Lقو ةTم راG ی3مT لاHلاق$نا ىلع ةقفا&.لا ةعما 

aلاv مG عم ةعماج$Tلا ىلإ اهب فHلاو 3عا&قلل ًاقفو ةعماeTتآلا �وLة:  

  .اهب فT$عم ةعماج يف لقألا ىلع LLGسارد LGل=ف حاdHب ى�مأ 3ق vلاjلا ن&�- نأ •

  .�اقن )4( Gم �اقن )G )3.00ع ي.كاT$لا هل3عم لق- ال نأ •

  .ةعماHلا يف ل&Cقلا �وTش يف&$[- نأ •
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 ةماعلا ةساL[لا راaإ يف دp3ت ي$لا ةصاYلا ل&Cقلا ةjخ ء&ض يف ةعماHلا يف ةTغاش Gكامأ Tف&$ت نأ •

 .ةعماHلا يف ل&Cقلل

 ب&لj.لا قا[.لا تادTفم Gم لقألا ىلع  %80 لداعت ه$لداعم ب&لj.لا قا[.لا تادTفم ن&�ت نأ •

  .ةLنا[نإلا م&لعلل 3یاز Gب p.3م ةعماج يف ه$لداعم

  ."ًا3ج L3ج" Gع لقت ال ه$لداعم ب&لj.لا قا[.لا ةمالع ن&�ت نأ •

• -e$T� ق يفC&لا لjلاv لا.d$یدأت ًال=ف ًال&=فم ن&�- ال نأ لقCLًا.  

 هل3عم با[ح يف ةل&قd.لا تاقا[.لا يف vلاjلا اهLلع ل=ح ي$لا تال3ع.لا وأ تاجر3لا لخ3ت ال •

  .ةعماHلاU ي.كاT$لا

 .H3$[.لا vلاjلا ةلماعم �Tخأ ةعماج Gم لق$d.لا vلاjلا لماع-  •

 يف ،اهب فT$عم �Tخأ ةعماج Gم اهلقنو اه$لداعم ز&H- ي$لا ة3.$ع.لا تاعا[لا Gم ى=قألا p3لا نأ •

 تاعا[لا Gم %30 يه ،ةLنا[نإلا م&لعلل 3یاز Gب p.3م ةعماج يف vلاjلل ةLسار3لا ةYjلا راaإ

   .ةLنا[نإلا م&لعلل 3یاز Gب p.3م ةعماج يف رTق.لا جمانCTلا يف ة3.$ع.لا
  
�Z`2لا dلعUلاW فا]Uعالا .ل  

 ل&=pلا Ch[ت ي$لا ةdLه.لاو ةLل.علا تاYCTلاو تاداهeلاو تارو3لا &ه Ch[.لا )لع$لاU د&=ق.لا •
 .ه$سارد يف vغTی Dqلا يعماHلا لهk.لا ىلع

•  -H&لل ز.HلZ عالا ي.لعلا$Tفا Uبا[لا )لع$لاh ب ه$لداعموdص&ت ىلع ًءاLم ةG ع.L3 ل�لاLة 

 لHL[$لل اهب ح&.[.لا دا3عألاو ل&Cقلا �وTش راaإ يف ة3ح ىلع ةلاح لl ةسارد 3عU �لذو ،ةdLع.لا

  .ةعماHلا يف

  .هالعأ ل'&p$لا �وTش يف ةدرا&لا �وeTلا ىلع ًءاdب تاداهeلاU فاT$عالا )$ی •

 .ي.-داكألا دا.$عالا ةL²ه تا.Lلعت v[ح تاداهeلاو تارو3لاU فاT$عالا )$ی  •

 يف vلاjلل ةLسار3لا ةYjلا راaإ يف ه$لداعم ز&Dq -Hلا ة3.$ع.لا تاعا[لا Gم ى=قألا p3لا •

 يف رTق.لا جمانCTلا يف ة3.$ع.لا تاعا[لا Gم %25 يه ،ةLنا[نإلا م&لعلل 3یاز Gب p.3م ةعماج

  .ةLنا[نإلا م&لعلل 3یاز Gب p.3م ةعماج
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• -Hv م3قم ن&�- نأ aلv عالا$Tفا Uلا )لع$لا.]Ch لا ةداهش ىلع ًالصاحCم3ق$لل س&'ر&لا� Ujلv 

 يف ةسار3لا vلUj م3ق$لل LT$[جا.لا ةداهش ىلع ًالصاح ن&�- نأو ،LT$[جا.لا جمانTب يف ةسار3لا

   .هار&$3lلا جمانTب

• -Hv ت نأ$jباh مYTلاو تارو3لا )لعت تاجeلاو تاداهYCTل.علا تاLه.لاو ةdLلا ة.Tعالا دا$Tفا 

 يف ي.-داكألا جمانCTلا يف ةحوjT.لا ةL.-داكألا تاقا[.لا )لعت تاجYTم عم اه$لداعمو اهب

  .ةLنا[نإلا م&لعلل 3یاز Gب p.3م ةعماج

 يف �لDل �=Yم جذ&.ن لالخ Gم ي.-داكأ قا[.U ه$لداع.ل Ch[.لا )لع$لاU فاT$عالا vلa م3ق- •

 .vلاjلا ل&Cق ةلحTم يف vلjلا )-3قت )$'و .لHL[$لاو ل&Cقلا )[ق

 لالخ Gم وأ Ch[.لا )لع$لاU فاT$عالا لالخ Gم اه$لداعم )$ت ي$لا تاقا[.لل تاجرد حd.ت ال •

  .ةعماHلاv Uلاjلل ي.كاT$لا ل3ع.لا

 تالباق.لا ءاTجcو Ch[.لا )لع$لاU فاT$عالا vلLL( aق$ل ةLل�لا لCق Gم ةL.لع ةHdل ل�eت •

 .دا.$عالل ي.لعلا ZلH.لل ةLص&ت عفTتو �لDب ةصاYلا تاراC$خالاو
   

 ) ل�U2م ]4غ قا`م ( ناUpما ةداعإ ءا]جإ .م

 ،ةLئاهdلا تاناp$مالا ةT$ف لالخ قا[.ل يئاهdلا ناp$مالا ر&�ح Gم vلاjلا �G.ت م3ع لاح يف •

-.�dنأ ه -p=ةمالع ىلع ل ) I ( قا[.لا �لذ يف. 

•  -]$jLلا عjلاv 3ق$ب م&ق- نأ-( aلv ما$pغ ناLT قلا )[ق يف د&ج&.لاو ل.$�مC&لاو ل$]HLلذو ،ل� 

 .باLغلل ي.سTلا رDعلا هعم hفTم ،يئاهdلا ناp$مالا خ'رات Gم ما-أ ة[.خ لالخ

 .هم3ع Gم رDعلا ل&Cق ص&=UY هراTق يjع'و vلاjلا Gم م3ق.لا vلjلا يف ةLل�لا L3.ع dWTی •

 Gم يناKلا ع&Cسألا ة-اهن زواH$ی ال 3ع&م يف قا[.لل يئاهdلا ناp$مالا )-3قت vلاjلا ىلع vج&$ی •

 يسار3لا ل=فلا Gم يناKلا ع&Cسألا ة-اهن زواH$ی ال 3ع&م يف وأ ،يلصألا ناp$مالا 3ع&م خ'رات

 ةمالع ىلع vلاjلا ل=p- �لDل ًافالخو ،ل=فلا �لذ يف ًالH[م vلاjلا ناl لاح يف �لذو ،يلا$لا

)F( ف=لا ةمالع هل عض&'و .قا[.لا �لذ يفT لا ه$مالع وأ.]$pاذإ ةق lم ىلعأ ~ناG ف=لاT. 

 .ل&صألا v[ح ة3یH3لا ةمالعلاU لHL[$لاو ل&Cقلا v$�م 3'وoت )$ی •
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 تامالعلا ةعجا]م تاءا]جإ .ن

-ph للjلاv 3قت-( aلv مTمالا ةمالع ةعجا$pلا ناdأ يف يئاهq ت قا[مCلل ًاعeTلا$لا �وLة: 

• -Hv لا ىلعjلاv ع$ب م&ق- نأC²م جذ&.ن ةTقلا )[ق ىلإ ه.-3قتو ةمالع ةعجاC&لاو ل$]HLلالخ ل 

 .ةLئاهdلا تاجر3لا نالعإ خ'رات Gم ل.ع ما-أ ة[.خ

 ةL.-داكألا نوekلل ةعماHلا Tی3م vئان ىلإ ةمالع ةعجاTم جذ&.ن )-3ق$ب لHL[$لاو ل&Cقلا )[ق م&ق- •

  .ةLل�لا L3.عل هل&Dq -pلا

 ناp$مالا ةقرو ةعجاT.ل ةL['ر3$لا ةL²هلا Gم ءا�عأ ةثالث Gم ةHdل لe�L$ب ةLل�لا L3.ع م&ق- •

 .يئاهdلا

 )[ق ىلإ ةd$LHلا لاسرإ ةداعcو هpLp=$ب ةHdللا وأ يdع.لا سر3.لا م&ق- ،أjخ د&جو لاح يف •

 نوekلل ةعماHلا Tی3م vئانو ةLل�لا L3.ع ةقفا&م ىلع ل&=pلا 3عU �لذو ،لHL[$لاو ل&Cقلا

 .ةL.-داكألا

 .هLف ةعجر الو ًاLئاهن ةHdللا راTق CT$ع- •
 

 ا4لعلا تاسار5لا ةلح]م لا2كإ تاZلUvم :ًا4ناث

 ]U4`جا2لا ةجرد ىلع لp9Jلا تاZلUvم .1

 ج]UGلا تاZلUvم ءافU4سا •

  .ةلاسTلا اهLف ا.U جمانCTلا تاقا[م عL.ج ءافL$سا d3ع LT$[جا.لا جمانTب ءافL$سا )$ی -

 .)G )3.00ع لق- ال ي.كاTت ل3عم ىلع vلاjلا ل&=ح -

  .ى=قألا p3لا زواHت م3عو ةجر3لا ىلع ل&=pلل ةمزاللا ةdLمoلا ة3.لا ءا�ق -

 .قا`2لا ءافU4سا •

 .)2.00( Gع لقت ال ةمالع ىلع ل&=pلاU قا[.لا ءافL$سا )$ی 

 :ةLتآلا تاTی3ق$لا �3حإU ةعماHلا يف LT$[جا.لا ةداهش حd.ت
 

 تا24uلا

 Tی3ق$لا  ةمالعلا
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 زا$.م 4.00     ىلإ    3.70

 ًا3ج L3ج G 3.70م لقأ ىلإ 3.00
 

  هار5iUJلا ةجرد ىلع لp9Jلا تاZلUvم .2

   ج]UGلا تاZلUvم ءافU4سا •

  .ةحوaTألا اهLف ا.U جمانCTلا تاقا[م عL.ج ءافL$سا d3ع هار&$3lلا جمانTب ءافL$سا )$ی -

 .)G )3.00ع لق- ال ي.كاTت ل3عم ىلع vلاjلا ل&=ح -

  .ى=قألا p3لا زواHت م3عو ةجر3لا ىلع ل&=pلل ةمزاللا ةdLمoلا ة3.لا ءا�ق -
 

  قا`2لا ءافU4سا •

 .)2.00( Gع لقت ال ةمالع ىلع ل&=pلاU قا[.لا ءافL$سا )$ی    

  :ةLتآلا تاTی3ق$لا �3حإU ةعماHلا يف هار&$3lلا ةداهش حd.ت -

 

  تا24uلا

 Tی3ق$لا ة'&².لا ةمالعلا

 زا$.م 4.00     ىلإ    3.70

 ًا3ج L3ج G 3.70م لقأ ىلإ 3.00

  

 ةماع ما�حأ

 هل=ف وأ هUاp[نا وأ هجYTت تاءاTجإ لا.�$سال ةعماHلا Gم ةمذ ةءاTب ىلع ل&=pلا vلاjلا ىلع •

 .ةعماHلا Gم

  .ة3.$ع.لا حئا&للاو )dWلا v[ح اهدا.$عا تاءاTجإ لا.�$سا 3ع�و اهقاقp$سا d3ع جYT$لا تاداهش حd.ت •
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 ةیفرعملا ةءافكلا ناحتما زایتجا •

 ھصصختب بلاطلا ةفرعم عاستا ىدم مییقتل اممصُم الماشً اناحتما هاروتكد بلاط لك زاتجی .1
 .بلاطلل ةیملعلا تاناكمإلا نع الضف ،ھقمعو

 ةیرظنلا تاقاسملا ةلحرم زاتجا دق نوكی نأ ةیفرعملا ةءافكلا ناحتمال مدقتملا بلاطلا ىلع .2
 . )3.00( نع لقی ال لدعمب

 وأ "حجان" ةمالع لیجست متی نكلو ةیفرعملا ةءافكلا ناحتمال ةدمتعم تاعاس يأ بستحت ال .3
   )3.00( ریدقت ىلع لوصحلا ناحتمالا اذھ بلاطلا زایتجال طرتشیو "بسار"

 ناحتماو ،ةجرد )60( ھل صصخی يباتك ناحتما :نیتلحرم ىلع ةیفرعملا ةءافكلا ناحتما نوكی .4
 يباتكلا ناحتمالا نوكیو ،ةجرد )40( ھل صصخی ھتحورطأ عورشم بلاطلا ھلالخ مدقی يھفش
 .يھفشلا ناحتمالا ىلع اقباس

 ةنجل اھددحت نامث 8 لصأ نم تاقاسم 5 سمخ يف ةیفرعملا ةءافكلا ناحتما رواحم ددحتت .5
 .دیمعلا نم دامتعاو فارشإب ایلعلا تاساردلا مسق نم ةیمیداكأ

 .جمانربلا نم لصف الإو ،ةءافكلا ناحتما زایتجال ناتصرف بلاطلل ىطعت .6
 يلاتلا يدایتعالا يساردلا لصفلا ةیادب نم يناثلا عوبسألا يف ةیفرعملا ةءافكلا ناحتما دقعنی .7

 راشملا دعوملا نم رھش يضم دعب هداقعنا داعیو ،ةیرظنلا تاقاسملا ةلحرم بلاطلا زاجنإل
  .لوألا ناحتمالا رود يف بسر نمل ،ھیلإ

 ةذتاسألا نم ةیلكلا دیمع نم رارقب لكشت ةنجل ةیفرعملا ةءافكلا ناحتما ىلع فارشإلا ىلوتی .8
 .جمانربلا سیردت ىلع نیمئاقلا

 زایتجا ةجیتن نالعإ خیرات نم روھش ةثالث زواجتت ال ةرتف لالخ ةحورطألا ناونع لیجست متی .9
 .ةیفرعملا ةءافكلا ناحتما

 
 اه�Uقاaمو اهدا5ع�و تاحو]~ألاو لئاس]لا لb4`ت 5عاJق :سدا`لا ل9فلا

  ةحو]~ألا/ةلاس]لا داU2عاو لb4`ت 5عاJق .1

 ي$لا ةعماHلاCpO Uلا رواpمو عLضا&م G.ض ه$حوaTأ /ه$لاسر ةLلا�شcو ع&ض&م vلاjلا حT$ق- .أ

  .LHLLGتاT$سالا ءاeTlلا تاLجاpل HLv$[ت

  .حT$ق.لا ع&ض&.لا نا&dع هLف ًاpض&م ةحوaTألا /ةلاسTلا لHL[ت vلa جذ&.ن ءل.v Uلاjلا م&ق- .ب

 حT$قتو حT$ق.لا ه$حوaTأ /ه$لاسر ع&ض&م يف vلاjلا ةeقاU.d ةLل�لا L3.ع Gم ةLdعم ةL.لع ةHdل م&قت .ت

  .اهLلع افeTم
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 ZلH.لا  ىلإ ع&ض&.لا يف ةLص&ت عفT'و فeT.لاو ةحوaTألا /ةلاسTلا ع&ض&م ةLل�لا L3.ع 3.$ع- .ث

 .دا.$عالل ي.لعلا

 .ةLعماHلا ةحوaTألا /ةلاسTلا دا3عإ تا.Lلع$ب ماo$لالا راTقإ ءل.v Uلاjلا م&ق- .ج

   .vلاjلا UpO لا.عأ م3قت Gع )هار&$3lلا( ًا'&dس /)LT$[جا.لا( ًاLل=ف ًاT'Tقت فeT.لا م3ق- .ح

 /ةلاسTلا ةLحال=U راTقإ جذ&.ن ءل.U فeT.لا م&ق- ه$حوaTأ /ه$لاسر دا3عإ Gم vلاjلا ءاه$نا d3ع .خ

 .Àغلا فle جمانCTل ةحوaTألا عا�خإ 3عU ةeقاd.لل ةحوaTألا

   .ةLل�لا L3.ع ىلإ ه$حوaTأ/ه$لاسر Gم ةLنوT$�لإ ةY[ن vلاjلا )ل[- .د

 

 اه�Uقاaمو اه4لع فا]شإلاو ]U4`جا2لا ةلاسر دا5عإ .2

  .ةLل�لا L3.عل CpOلا ع&ض&.ل KTكأ وأ ًاحT$قم vلاjلا م3ق- OلاKلا ل=فلا Gم ًءا3$با .أ

 حT$ق.لا ه$حوaTأ /ه$لاسر ع&ض&م يف vلاjلا ةeقاU.d ةLل�لا L3.ع Gم ةLdعم ةL.لع ةHdل م&قت .ب

  .اهLلع افeTم حT$قتو

 ZلH.لا ىلع ع&ض&.لا يف ةLص&ت عفT'و فeT.لاو ةحوaTألا /ةلاسTلا ع&ض&م ةLل�لا L3.ع 3.$ع- .ت

 .دا.$عالل ي.لعلا

  .فeT.لا )ساو CpOلا ع&ض&م G.�$ت vلاjلل ةلاسر ةLل�لا ةدا.ع لسTت .ث

  .CpOلا ع&ض&مو vلاjلا )سا G.�$ت فeT.لل ةلاسر ةLل�لا ةدا.ع لسTت .ج

 ىلع فاTشالا 3عا[م ذا$سأ ىل&$ی نأ ز&H'و ،ًاlراeم ًاذا$سأ وأ ًاذا$سأ ن&�- نأ فeT.لا يف �e$T- .ح

 .ي.لعلا ZلH.لا اهدLT -p3یاع.LT U$[جا.لا لئاسر

 vلاjلا ةلاسر ىلع فاTشإلا يف فeT.لا ةlراe.ل Tخآ Z'ر3ت ةL²ه &�ع LLGعت ةLل�لا نا�مإU .خ

  .ةرو�Tلا d3ع

  .اهب هLLdعت )ت ي$لا ةق'jTلا�و ةTهاق فوWTل فeT.لا LLTغت ز&H- .د

 يف vلاjلا م3قت �3م Gع ةLل�لا L3.ع ىلإ ًال=فم ًاT'Tقت يسارد ل=ف لl ة-اهن يف فeT.لا م3ق- .ذ

  .ه$لاسر
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 يف الإ p3لا اDه زواHت )$ی الو ،لئاسر Z.خ &ه فاTشإلا يف Z'ر3$لا ةL²ه &�عل ى=قألا p3لا .ر

�Tسا فو$KdئاLة.  

 ~.ت ي$لا اه[فن ةق'jTلاU لی3ع$لا )$'و ،�لذ CpOلا فو�T ~�$قا اذإ ةلاسTلا نا&dع لی3عت ز&H- .ز

  .ةقفا&.لا اهب

 3عا&قلا v[ح هزاHنإ )ت 3ق CpOلا نأ هلالخ Gم 3هe- ةLل�لا L3.عل ًاهج&م ًاT'Tقت فeT.لا م3ق- .س

  .ةeقاd.لل حلاص هنأو اهب ل&.ع.لا

  .ةLل�لا L3.عل هG UpKم ةLنوT$�لإ ةY[ن vلاjلا )ل[- .ش

 .ةLل�لا L3.ع Gم حاT$قاU ،ةeقاd.لا خ'رات دp3'و اهءا�عأ دp3'و ةeقاd.لا ةHdل ي.لعلا ZلH.لا LGع- .ص

 جراخ Gم )ه3حأ ن&�'و ،فeT.لا )هLف U.G ءا�عأ ةثالث Gم LT$[جا.لا ةلاسر ةeقاdم ةHdل ن&�$ت .ض

 .لاpلا ى�$قا اذإ ةعماHلا

 تالی3ع$لا لاخدإ vلاjلا Gم vلj- اه$eقاdم لCق ةلاسTلا ىلع ة'Tه&ج تاWحالم د&جو لاح يف .�

 .ة�&لj.لا

º. غت ةلاح يفLv ل ءا�عأ 3حأHdلا ة.dقاeعل ةDهق رTq -pم لpه ءا�عأ 3حأ هلL²ر3$لا ة'Z UقTرا 

 .ةLل�لا L3.ع Gم

  :يتآلا &dpلا ىلع ةلاسTلا ةeقاdم )$ت .ع

 .ةeقاd.لا ةرادإ ةHdللا LZئر ىل&$ی .1

  .ه$لاسر Gع ًاT'Tقت vلاjلا ضTع- .2

 .ةلاسTلا ىلع هفاTشإ ةLT[م ل&ح ًاT'Tقت فeT.لا م3ق- .3

 .هLلع ةل²سألاو تاWحال.لا حUjT ه$لاسر يف vلاjلا ةeقاdم ةHdللا ءا�عأ ىل&$ی .4

  :يتأ- ام Up]v ةd$LHلا يف لوا3$لا )$ی .5

  .ةجر3لا حU.d ةLص&$لاو ةلاسTلا ل&Cق •

 هDه يفو ،eLGقاd.لل ةفLفjلا تاWحال.لاD Uخألا 3عU ةجر3لا حU.d ةLص&$لاو ةلاسTلا ل&Cق •

 ة�&لj.لا تالی3ع$لا لاخدإل ،ةeقاd.لا خ'رات Gم اTهش �3ع$ت ال ة3م vلاjلا حd.- لاpلا

U.$اUم ةعG لا.eTلا فDq -قت م3قT'Tعل ع&ض&.لا يف ًا.L3 ل�لاLع.لا ةdLة. 
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 هDه يفو ،eLGقاd.لل ة'Tه&Hلا تاWحال.لاD Uخألا 3عU ةجر3لا حU.d ةLص&$لاو ةلاسTلا ل&Cق •

 تالی3ع$لا لاخدإل ،ةeقاd.لا خ'رات Gم Tهشأ ةثالث �3ع$ت ال ة3م vلاjلا حd.- ةلاpلا

 .اLلعلا تاسار3لا ةHdل LZئTل ع&ض&.لا يف ًاT'Tقت م3ق- Dqلا فeT.لا Gم ةعUا$.U ة�&لj.لا

 ىلإ عفT'و ،ةdLع.لا ةLل�لا L3.عل م3ق- Dqلا ةHdللا T'Tقت يف باCسألا ~KCLتو ةلاسTلا ¶فر •

   .عالaالل ي.لعلا ZلH.لا

 vلاjلا م3ق- )لو ،ةدا.لا هDه Gم ةKلاKلاو ةLناKلا LGتTقفلا يف ةدp3.لا ة3.لا ~�م اذإ •

 ZلH.لا ىلإ عفTی ،ةeقاd.لا ةHdل لCق Gم ةرTق.لا تاWحال.لاD Uخأ- )ل وأ ةل3ع.لا ه$لاسر

  .vساd.لا راTقلا ذاYتال ي.لعلا

6. -.dلا حjلاv جا.لا ةجرد]$LT UقTم راG لHdلا ة.dقاeة. 

  .ة�&لj.لا تالی3ع$لل هلاخدإ 3عU ةعماHلل ه$لاسر Gم ةع&jCم خ[ن ثالث vلاjلا )ل[- .7

 ي.لعلا CpOلا تا-اغل �لذو ؛ًاLئoج وأ ًاLلl ةلاسTلا T'&=ت hح )ًاjLخ( ةعماHلا vلاjلا ض&ف- .8

  .تاعماHلاو ةL.Lلع$لا تا[سk.لا عم لداC$لاو

 هDه يف �ن اهLف دTی )ل ي$لا تالاpلا يف ةLل�لا L3.ع Gم ةLص&$ب ي.لعلا ZلH.لا ~Cی  .9

  .ةpئاللا

  :ةLلا$لا تاLo.لا v[ح LT$[جا.لا ةجرد vلاjلا حd.- .غ

  4.00 ىلإ G 3.70م :"زاL$ما" -

  G 3.70م لقأ ىلإ G 3.00م :"ًا3ج L3ج" -

 

 LT$[جا.لا ةداهش حdم - ك

-.dلا حjلاv جا.لا ةداهش]$LT UقTم راG ی3مT لاHم دا.$عا�و ةعماG مHلZ مألاdب ءاdىلع ءا 

 ةلاسر ةجرد عم ةLسار3لا تاقا[.لا تاجرد Ãس&$م ع.ج 3عU �لذو ي.لعلا ZلH.لا Gم ةLص&ت

  :L$LGتآلا LGتLo.لا v[ح ،LT$[جا.لا

  4.00 ىلإ G 3.70م :"زاL$ما"" -

  G 3.70م لقأ ىلإ G 3.00م :"ًا3ج L3ج" -
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  اه�Uقاaمو اه4لع فا]شإلاو هار5iUJلا ةحو]~أ دا5عإ .3

 :ةحو]~ألا عJضJم راU4خا .أ

 ل=فلا ة-ا3ب Gم ًاراC$عا CpOلا ع&ض&.ل KTكأ وأ ًاحT$قم هار&$3lلا جمانTب يف هل&Cق 3عv Uلاjلا م3ق- -

 .يناKلا يسار3لا

- -Hv لا ع&ض&م ن&�- نأCpO نإلل ًالباقHن&ناقلا لاجآلا يف زاLلل ةHةعما. 

 ،ةحوaTألا قاLس ل&ح ةpضاوو ةقLقد تام&لعم هار&$3lلا جمانCTب لHL[$لا يف vغاTلا vلاjلا ىقل$ی -
 CpOلا رواpمو عLضا&م G.ض لخ3ت ي$لا CpOلا تاع&ض&م G.ض هعق&مو ع&ض&.لا ةL.هأو
UلاHت ي$لا ةعما]$HLv لpجاLلا تاeTlسالا ءا$TتاLHLLG.  

 اهLلع افeTم حT$قتو ه$حوaTأ ع&ض&م يف vلاjلا ةeقاU.d ةLل�لا L3.ع Gم ةLdعم ةL.لع ةHdل م&قت -

 يناKلا يسار3لا ل=فلا ة-اهن �3ع$ی ال لجأ يف

 ي.لعلا ZلH.لا ىلع ع&ض&.لا يف ةLص&ت عفT'و فeT.لاو ةحوaTألا ع&ض&م ةLل�لا L3.ع 3.$ع- -
 .دا.$عالل

  .فeT.لا )ساو CpOلا ع&ض&م G.�$ت vلاjلل ةلاسر ةLل�لا ةدا.ع لسTت -
 .CpOلا ع&ض&مو vلاjلا )سا G.�$ت فeT.لل ةلاسر ةLل�لا ةدا.ع لسTت -
- Uل�لا نا�مإLعت ةLLG ه &�عL²ر3ت ة'Z خآT ل.eراlلا ة.eTشإلا يف فTأ ىلع فاaTلا ةحوjلاv 

 .ةرو�Tلا d3ع
- -H&غت زLLT لا.eTل فWTهاق فوTلا�و ةjT'عت )ت ي$لا ةقLLdاهب ه.  
 يف vلاjلا م3قت �3م Gع ةLل�لا L3.ع ىلإ ًال=فم ًاT'Tقت ةLسارد ةdس لl ة-اهن يف فeT.لا م3ق- -

 .ه$حوaTأ
- -H&ع لی3عت زd&ألا ناaTقا اذإ ةحو$�~ �Tلا فوCpO لی3ع$لا )$'و ،�لذ UلاjT'ي$لا اه[فن ةق 

  .ةقفا&.لا اهب ~.ت
 

 :=Zpلا لاغشأ م5قUل ة�رو]Vلا ل2علا فو]� .ب
- -YCT لا.eTألا ىلع فaTةحو aلاv 3لاl$&لا�$ب هارLت فp�LT أaTو ،ه$حوlDا Uف&$.لا درا&.لاTة 

  .�لDب ةقلع$.لا ل.علا فو�WTو

 ،هار&$3lلاG U'&�$لا راaإ يف ةحT$ق.لا تاوd3لاو تاTضاp.لاو سور3لا عUا$ی نأ هار&$3lلا vلاa ىلع -

 .G'&�ت ل�ل هئافL$ساو هلا.�$سا d3ع ةداهش حd.'و
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 :عUUZلاو ]4~أUلا .ت

- -e$T� لا يف.eTألا ىلع فaTم ًاذا$سأ وأ ًاذا$سأ ن&�- نأ ةحوeراlًا. 

- -.�G شإلا ن&�- نأTم فاoلا )ت اذإ ،ًاجود$TخL� Uم هG قCلا ل.HلZ ص&$ب ي.لعلاLم ةG ل�لاLة. 

 CpOلا م3قت عC$$ل ه$قو Gم ءoج �Y=L$ب مo$ل'و ،اهdع لوk[.لا ةحوaTألا ىلع فeT.لا 3ع- -

U=م ةفd$W.ة. 

 .لا&حألا Gم لاح qأU ه�'&فت �G.- الو ،ًاLلعف ةحوaTألا ىلع فاTشإلا ن&�- نأ يغdCی -

 .kaTم ذا$سأ لl عم LGلH[.لا هار&$3lلا ةCلa ةpئال deTب ةLل�لا م&قت ي.-داكأ ماع لl يف -

 

 :هار5iUJلا wلا~ تاZجاو .ث

 ع&ض&م vلj$ی ام ر3قU ةLلحTم تاDlTم ه$حوaTأ ىلع فeT.لا )ل[- نأU هار&$3lلا vلاa 3هع$ی -

  .ةحوaTألا

- -Hv ىلع aلاv 3لاl$&نأ هار -.$Kنأل لW.لا ةHةعما، l.ا -Hv لعLحا ه$Tلا ماpLلا ةاH.عاLة 

 .ة'�Tفلا ة�Lل.لاو ةL.-داكألا ةهاdoلاh Uلع$ی ا.Lف ًاص&=خ ،ةL.لعلا تاLقالخألاو ي.لعلا CpOلل

 ةLل�لا يف اLلعلا تاسار3لا )[قل هUpK م3قت �3م Gع ل=فم d&qس T'Tقت )-3ق$ب vلاjلا مo$لی -

 .هلHL[ت راT.$سا نا.�ل ةdLع.لا

 ذا$سألا فاTشإ ~pت س&'ر&لا�Cلا ةCلjل LGفل$Yم LGقا[م يف LLGجذ&.ن LGسرد )-3ق$ب vلاjلا مo$لی -

 .هdع ب&dی Gم وأ فeT.لا
 

 :ةحو]~ألا ]pV4ت لجأ 5ی25ت تا4فi4و nو]ش .ج

 ،تا&dس Z.خ ىلإ تا&dس ثالث Gم يه هار&$3lلا ةحوaTأ p�LT$ل �&=قلا ةLن&ناقلا ة3.لا نإ -

  .ةعماHلا Tی3م Gم راTقU ة3حاو ةd[ل ةLئاKd$سا ةف=U ة3.لا هDه 3ی3.ت �G.'و

 لا.عأ م3قت Gع T'Tق$ب hفTم ،vلاjلا هم3ق- vلa ىلع ًءاdب ًا'&dس لHL[$لا 3یH3ت ةLل.ع )$ت -

 .يعماHلا ماعلا ة-ا3ب Gم Tهش لالخ لقألا ىلع vلjلا م3ق- نأ ىلع ،زاHنإلا �&$[مو CpOلا

   .اLغال هار&$3lلا يف لHL[$لا CT$ع- ،دp3.لا ه3ع&م يف لHL[$لا 3یH3ت vلa )-3قت م3ع ةلاح يف -
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 :ةحو]~ألا جئاUن �24;تو ]�ن .ح

 )$ی نأ �e$T'و ،هار&$3lلا vلاa لا.عأ eTن لLه[$ل هعسو يف ام لl ةحوaTألا ىلع فeT.لا ل.ع-

 LTیاعم hفو ًاLلود وأ ًاadLو اهب فT$عم ة.�pم تالHم يف ةeقاd.لا لCق لقألا ىلع 3حاو ل.ع eTن

-p3اهد Uنا$Wلا ما.HلZ ىلإ ةفاضإ ،ي.لعلا UpO خآT -لا هم3قjلاv م يفkت.T م ي.لعp�(.  

 

 :ةحو]~ألا ة�قاaمو  pف .خ

- Uلا لا.عأ ل.�$[ت نأ 3عCpO م �&$[م ىلإ ل=توTقمو ضC&لا م3ق- ،ل.eTقت فT'Tًاهج&م ًا 
 حلاص هنأو اهب ل&.ع.لا 3عا&قلا v[ح هزاHنإ )ت 3ق CpOلا نأ هلالخ Gم 3هe- ةLل�لا L3.عل
  .ةeقاd.لل

  .ةLل�لا L3.عل هG UpKم ةLنوT$�لإ ةY[ن vلاjلا )ل[- -
 .ةLل�لا L3.ع Gم حاT$قاU اهءا�عأ دp3'و ةeقاd.لا ةHdل ي.لعلا ZلH.لا LGع- -
 ةT$ف يف ةحوaTألا ةLحالص �3م Gع ًاLلوأ ًاT'Tقت qدTف ل�Ue ةeقاd.لا ةHdل ءا�عأ ةدا[لا م3ق- -

 دp3- ،ى=قألا p3لا زواHت 3عU )ه3حأ Gم T'Tقت دورو م3ع لاح يفو ،Tهش اها=قأ ةdLمز

  .ةحوaTألل Tخآ اeقاdم ي.لعلا ZلH.لا

  .ةLباH-إ T'راق$لا vلغأ ~ناl اذإ ةeقاd.لل ةpلاص ةحوaTألا ن&�ت -

 ةحT$ق.لا تالی3ع$لا لاخدإ 3عU الإ ةeقاd.لل ةحوaTألا م3قت ال ،ةCLلس T'راق$لا vلغأ ~ناl اذإ -

 .ةeقاd.لا ةHdل ءا�عأ لCق Gم

 .Tی3قت 3عUأ ىلع �لذ Gم T'Gهش ن&�غ يف ةحوaTألا ةeقاdم جمCTت -

 . ةLل�لا L3.ع Gم ةLص&$ب ،ةeقاd.لا ءاTجإ نا�مو خ'رات Gع ي.لعلا ZلH.لا Gلع-  -

  .ةعماHلا جراخ Gم )ه3حأ ن&�'و ،فeT.لا )هLف U.G ءا�عأ ةع�رأ Gم ةeقاd.لا ةHdل ن&�$ت -

  .LZئTلا vناج حجTی تا&صألا qوا[ت ةلاح يفو ةCLلغألاU اهتاراTق ةHdللا YD$ت •

 T'راق$لاh UفTی ،يعا.ج T'Tقت يف ةeقاd.لا ةHdل ءا�عأ ةCLلغأU ةحوaTألا ةزاجإ )$ت •

  .ة-دTفلا

 ةL²ه ءا�عأ 3حأ هلpم لTq، -pهق رDعل ةeقاd.لا ةHdل ءا�عأ 3حأ Lvغت ةلاح يف •

  .ةLل�لا L3.ع Gم ةLص&$�و ي.لعلا ZلH.لا Gم راTقU ةعماHلاZ U'ر3$لا
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  :يتآلا apJلا ىلع ةحو]~ألا ة�قاaم Udت .د

 .ةeقاd.لا ةرادإ ةHdللا LZئر ىل&$ی •

 .ه$حوaTأ Gع ال=فم ًاT'Tقت vلاjلا ضTع- •

 .ةحوaTألا ىلع هفاTشإ ةLT[م ل&ح ًاT'Tقت فeT.لا م3ق- •

 ةل²سألاو تاWحال.لا حUjT ةحوaTألا ع&ض&م يف vلاjلا ةeقاdم ةHdللا ءا�عأ ىل&$ی •

 .هLلع
 

* Uم ءاه$نالا 3عG لا.dقاeتو ةلوا3.لا )$ت ة.dلا �3حإ حd$تآلا جئاLة:  

  .ةجر3لا حU.d ةLص&$لاو ةحوaTألا ل&Cق •

 يفو ،eLGقاd.لل ةفLفjلا تاWحال.لاD Uخألا 3عU ةجر3لا حU.d ةLص&$لاو ةحوaTألا ل&Cق •

 تالی3ع$لا لاخدإل ؛ةeقاd.لا خ'رات Gم T'Gهش �3ع$ت ال ة3م vلاjلا حd.- ةلاpلا هDه

 ةdLع.لا ةLل�لا L3.عل ع&ض&.لا يف ًاT'Tقت م3ق- Dqلا فeT.لا Gم ةعUا$.U ة�&لj.لا

 يفو ،eLGقاd.لل ة'Tه&Hلا تاWحال.لاD Uخألا 3عU ةجر3لا حU.d ةLص&$لاو ةحوaTألا ل&Cق •

 تالی3ع$لا لاخدإل ؛ةeقاd.لا خ'رات Gم Tهشأ ةع�رأ �3ع$ت ال ة3م vلاjلا حd.- ةلاpلا هDه

 .ةdLع.لا ةLل�لا L3.عل ع&ض&.لا يف ًاT'Tقت م3ق- Dqلا فeT.لا Gم ةعUا$.U ة�&لj.لا

   .ةHdللا T'Tقت يف باCسألا نا�Lو ةحوaTألا ¶فر •

 vلاjلا م3ق- )لو ةدا.لا هDه Gم ةKلاKلاو ةLناKلا LGتTقفلا يف ةدp3.لا ة3.لا ~�قنا اذإ •

 ي.لعلا ZلH.لا ىلإ Tمألا عفر )$ی ،ة�&لj.لا تاWحال.لاD Uخأ- )ل وأ ةل3ع.لا ه$حوaTأ

  .vساd.لا راTقلا ذاYتال

  .ة�&لj.لا تالی3ع$لل هلاخدإ 3عU ةعماHلل ه$حوaTأ Gم خ[ن v 3لاjلا )ل[- •

 CpOلا تا-اغل �لذو ؛ًاLئoج وأ ًاLلl ةحوaTألا T'&=ت hح )ًاjLخ( ةعماHلا vلاjلا ض&ف- •

 .تاعماHلاو ةL.Lلع$لا تا[سk.لا عم لداC$لاو ي.لعلا

 .ةpئاللا هDه يف �ن اهLف دTی )ل ي$لا تالاpلا يف ي.لعلا ZلH.لا ~Cی •
 

  :ة4لاUلا تا24uلا w`ح هار5iUJلا ةجرد wلاvلا حP2a .أ

  4.00 ىلإ G 3.70م :"زاL$ما" -
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  G 3.70م لقأ ىلإ G 3.00م :"ًا3ج L3ج" -

  هار5iUJلا ةداهش حaم .ه

-.dلا حjلاv 3لا ةداهشl$&هار UقTم راG ی3مT لاHم دا.$عا�و ةعماG مHلZ مألاdب ءاdىلع ءا 

 ةحوaTأ ةجرد عم ةLسار3لا تاقا[.لا تاجرد Ãس&$م ع.ج 3عU �لذو ،ي.لعلا ZلH.لا Gم ةLص&ت

  :L$LGتآلا LGتLo.لا v[ح ،هار&$3lلا

  4.00 ىلإ G 3.70م :"زاL$ما"" -

  .G 3.70م لقأ ىلإ G 3.00م :"ًا3ج L3ج" -

   ةحو]~ألا/ةلاس]لل ة4ل��لا 5عاJقلا .4

 .)hفT.لا WTنا( نا&dعلا ةpفص  .أ

 .&�ع لl ة.هم ىلإ ةراشإلا عم فالغلا ةpفص 3عU ةeقاd.لا ةHdل ءا.سأ عض&ت .ب

 .)ت3جو نإ( Tی3قتو �Tش ةpفص .د

 .)ت3جو نإ( ءا3هإلا ةpفص .ه
 

  ةلاس]لا تاpفص د5ع .5

 ةpئالو سراهفلاو hحال.لا با[$حا نود ةpفص 200وLG 100ب LT$[جا.لا ةلاسر تاpفص د3ع ن&�- -

 .عجاT.لا

 ةpئالو سراهفلاو hحال.لا با[$حا نود ةpفص 350و LG 200ب هار&$3lلا ةحوaTأ تاpفص د3ع ن&�- -

 .عجاT.لا

6. ~Zةلاس]لا ةعا  

-Hv لا ىلعjلاv تاCحال.لا عاWلا$لا تاLع ةd3 aCلا ةعاTةلاس: 

ü تjCلا عTةلاس Uسا$Y3لا ماpساv ساو ،يلآلا$Y3ب ماTلاعم جمانHدروو( تا.ل�لا ة(. 

ü تjCلا عTبأ قرو ىلع ةلاسL¶ ساقم )A4(. 

ü تjCلا عTقف 3حاو هجو ىلع ةلاسÃ.  

ü ی$Tىلإ ك -.LG ف=لاpشاح ةLة U.لغ$[- ))س 3.8( را3ق Uت يف اه�عHلL3 لاTف ةلاسL.ا U3ع، 

  .ةpف=لا لفسأو ىلعأو را[- ىلإ ))س 2.5( را3ق.U ةLشاحو
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ü ت]$Y3لا مpTعلا فوT�Lل )...،د ،ج ،ب ،أ( ة$TقL( ف=لاpو ىلوألا تا'C3لا أ$TقL( Uسا$Y3ماقرألا ما 

 لفسأ Ãسو يف oمTلا وأ )قTلا عض&'و تا'&$p.لا ةpفص Tخآ ىلإ )CpOلا G$م( ةpفص لوأ Gم

 .)...  ،3 ،1،2( ةT�Lعلا ماقرألا�و ةpف=لا

ü یTح يف جر3$لا ىعاH( علاdوا'G، Up]v و ،اهتا'&$[م'Tالا ىعاaTت يف داd]Lاهق، UpLO ن&�ت 

 .ا�Dهو ،Tخآ �&$[م ىلع OحاC.لاو ،3حاو �&$[م ىلع ل&=فلا G'واdع

ü ت�$v علاdوا'G لاTئL]لا يف ةCpO UYÃ م د&سأVغJn (BOLD) فوh لاH3يتآلا لو:  

 

 GXلا bdح GXلا عJن ة`4ئ]لا ��واaعلا

 Simplified arabic 24 باCلا

 Simplified arabic 22 ل=فلا

 CpO Simplified arabic 20.لا

 v Simplified arabic 16لj.لا

 

ü -�$v عd&لا ناCبا UYÃ م د&سأVغJn فص يفpذ عم ةلق$[م ةlT فو هل&=فh لا.Tفh خآ يفT 

 .لLل3لا

ü -�$v عd&ل=فلا نا UYÃ م د&سأVغJn فص يفpذ عم ةلق$[م ةlT فو هل&=فh لا.Tفh خآ يفT 

 .لLل3لا

ü ت$Tب كLG عd&لا نا.CpO و�LG نا$فا[م ه$یا3ب.  

ü -�$v لاd� UpH( خÃ )16( ما&هلاوÀ UpH( خÃ )12( مG خÃ Simplified arabic)(. 

ü یTلا يف ىعاjCقت ةعا]L( لاd� قف ىلإTعلا عم تاdة-ا Uلا تامالع$TقL( ف=لا ماقرأوpتا. 

ü ق- الCلا لYÃ لا وأ لی3ع$لا وأejv UYÃ لاL3 أ ىلعq lم ة.لG لاTةلاس.  

ü   ت�$v تاللا تا.ل�لاLdLلا يف ة.$G ما&هلا يفوÀ بCdÃ: )Garamond (  حH( : 12. 

ü   ت�$v علاdوا'G UلاYÃ لاCزرا )Bold(، حH( 18. 

ü   قفلا ة-ا3بTتا: )first line= 0.5(. 

ü   ب ةفا[.لاLG لا]j&ر : ) At least وأ Exactly= 12pt(. 
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 زJم]لاو GvJnلاو ساJقألا .7

 ،ة-آلا )قرو ةر&[لا )سا ىلإ Àماهلا يف راe'و ،ة.'�Tلا ةLنآTقلا تا-آلل : ناTهo.لا ناس&قلا ﴾   ﴿

 .6:ة-آلا ،ةTقCلا ةر&س :لاKم

 Oیp3لا ر3=م ىلإ Àماهلا يف راe'و ،ةف'eTلا Oیداحألل  : Ãس&لا يف نار&[�.لا ناس&قلا }     {

 ،ةق3=لا با$l ،أa&.لا يف �لام مامإلا هجTخأ :لاKم .Oیp3لا )قرو باCلاو با$�لا lTذ عم

Uع ففع$لا يف ءاج ام باG لا )قر ،ةلأ[.لاp3یO 1883. 

 .ءا&[لا ىلع Àماهلا يفو G$.لا يف تاساC$قالا p=Tل :jT[لا ىلع نا$جودo.لا  "...."

  .ةLضاT$عالا ل.Hلل ناLT=قلا ناYjلا -     -

 v$�لا G'واdع وأ مالعألا ءا.سأ Gم ةdCLجألا تاغللاv U$�- ا.ل �dلا لخاد ناس&قلا )    ( 

 .ة.جT$.لا LTغ تالH.لاو

 

 ة4̄]علا ةغللاW تالاحإلا 8 •

o 2لاGvJ~تا: 

  :ة]م لوأل =Zpلا ±ماJه يف ةلما°لا ةلاحإلا-أ

 ،ي4vگ�aلا �Jلعلا ±2عألا �ب را2GUلا �ب p25م لزاJن 4wت]ت ،يتال&لا 3.حأ Gب p.3م

 .أ 18 ص ،5742 :)قر ،ةp]dLلا ةناYoلا ،�ا�Tلا �&Yjم

  :ةقحاللا تا]2لا يف ة]2GU9لا ةلاحإلا - ب

 .ب 30 ص ،لزاJن 4wت]ت ،يتال&لا

 :اه`فن ةpف9لا ±ماه يف ر295لا ر]°ت ةلاح يف ة]2GU9لا ةلاحإلا-ج

 .)ةpف=لا Zفن ،ه[فن LZلو( .ب 30 ص ،ه[فن

 :=Zpلا ]خآ يف اWb5Pأ ا4Zت]ت ةZت]2لا ة4فا]غ4JلZZلا يف ةلاحإلا -د
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 .ي4vگ�aلا �Jلعلا ±2عألا �ب را2GUلا �ب p25م لزاJن 4wت]ت ،يتال&لا 3.حأ Gب p.3م

 .5742 :)قر ،ةp]dLلا ةناYoلا .�ا�Tلا �&Yjم

o ردا29لا: 

  :لوألا دورJلا يف ةلما°لا ةلاحإلا .أ

 ،ةج]UG`2لا لئا`2ل ل4لعUلاو ه4جUJلاو ح]�لاو لUp94لاو ناZ4لا ،L3ل&لا &بأ 3شر Gب p.3م

 ،2ج ،م1988/ه1408 ،�2 ،توLTب ،يمالسإلا بTغلا راد ،نوTخآو يHح p.3م :Lhقpت

 .427 ص

  :ينا;لا دورJلا يف ة]2GU9لا ةلاحإلا -ب

 .121ص ،2ج ،لUp94لاو ناZ4لا ،3شر Gبا

 :هقWا`W ة]شاZم �pل2لا =لا;لا دورJلا يف ة]2GU9لا ةلاحإلا -ت

 .120ص ،2 ج ،ه[فن 

  :=Zpلا ]خآ يف ًاWb5Pأ ًا4Zت]ت ةZت]2لا ة4فا]غ4JلZZلا يف ةلاحإلا -ث

 ،ةج]UG`2لا لئا`2ل ل4لعUلاو ه4جUJلاو ح]�لاو لUp94لاو ناZ4لا ،L3ل&لا &بأ 3شر Gب p.3م
 .م1988/ه1408 ،�2 ،توLTب ،يمالسإلا بTغلا راد ،نوTخآو يHح p.3م :Lhقpت

 

o عجا]2لا: 

  :�د]فلا باU°لا -1

  :لوألا دورJلا يف ةلما°لا ةلاحإلا -أ

 ،�1 ،بTع- راد ،À'ور3لا p.3م هللا C3ع :Lhقpت ،ةم3ق.لا ،نو3لخ Gب G.حTلا C3ع

 .41ص ،م2004

  :ينا;لا دورJلا يف ة]2GU9لا ةلاحإلا -ب

 .70 ص ،ةم3ق.لا ،نو3لخ Gبا    

 :هقWا`W ة]شاZم �pل2لا =لا;لا دورJلا يف ة]2GU9لا ةلاحإلا -ت
  .70ص ،ه[فن
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 دورJلا يف ةلاحإلا نJ°ت ةلاحإلا Iفن يف ف́ل2لا Iفaل �4باiU ىلع داU2عالا dت ن�و -ث

  :ينا;لا يفو ةلماi لوألا

 .64ص ،نو3لخ خ'رات ؛80ص ،ةم3ق.لا ،نو3لخ Gبا

  :=Zpلا ]خآ يف ًاWb5Pأ ًا4Zت]ت ةZت]2لا ة4فا]غ4JلZZلا يف ةلاحإلا -ج
 ،�1 ،بTع- راد ،À'ور3لا p.3م هللا C3ع :Lhقpت ،ةم3ق.لا ،نو3لخ Gب G.حTلا C3ع

        .م2004
  :�a4ثا �4ف́لم �4ب ك]2�Uلا باU°لا -2

 :لوألا دورJلا يف ةلما°لا ةلاحإلا -أ

 ةC$�م ،ةقراeلا ،هقفلا لJصأ dلع يف =حاZم ،U�T &بأ د&عس Gعمو ة&=ح LG[ح Tهام

  .136ص ،م2015 ،ةعماHلا

 :ينا;لا دورJلا يف ة]2GU9لا ةلاحإلا -ب

  .108ص ،هقفلا لJصأ dلع يف =حاZم ،��T&بأ Gعمو ة&=ح Tهام

 :=Zpلا ]خآ يف اWb5Pأ ًا4Zت]ت ةZت]2لا ة4فا]غ4JلZZلا يف ةلاحإلا -ت

 ةC$�م ،ةقراeلا ،هقفلا لJصأ dلع يف =حاZم ،U�T &بأ د&عس Gعمو ة&=ح LG[ح Tهام

 .م2015 ،ةعماHلا
 

   :�4ف́ل2لا �م د5ع �4ب ك]2�Uلا باU°لا -3

  :لوألا دورJلا يف ةلما°لا ةلاحإلا -أ

 deTلل لئاو راد ، ،ةLمالسإلا ةرادإلا يف ةم3ق.لا ،نوTخآو فا[ع p.3م يjع.لا C3ع

  .130ص ،مn 1، 2020 ،نا.ع ،ع'ز&$لاو

  :ينا;لا دورJلا يف ة]2GU9لا ةلاحإلا -ب

 .130ص ،ةLمالسإلا ةرادإلا يف ةم3ق.لا ،نوTخآو فا[ع يjع.لا C3ع  -ت

  :=Zpلا ]خآ يف ًاWb5Pأ ًا4Zت]ت ةZت]2لا ة4فا]غ4JلZZلا ةلاحإلا -ث

o عC3 ع.لاjم يp.3 خآو فا[عTمالسالا ةرادإلا يف ةم3ق.لا ،نوL1 � ،نا.ع ،لئاو راد ،ة، 

 .م2020

o تالاق2لا:  
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 :تال2bلا يف ةر2a�Jلا تالاق2لا-1

 :لوألا دورJلا يف ةلما°لا ةلاحإلا -أ

 ،1 ،ة4نا`نإلا مJلعلاو ةف]ع2لا "،هلLلpت سرا3مو باYjلا م&هفم تاLعجTم" ،ينان3ع p.3م

)2019(، 205. 

 :ينا;لا دورJلا يف ة]2GU9لا ةلاحإلا -ب

 .205 ،"هلLلpت سرا3مو باYjلا م&هفم تاLعجTم" ،ينان3ع

  :=Zpلا ]خآ يف ًاWb5Pأ ًا4Zت]ت ةZت]2لا ة4فا]غ4JلZZلا يف ةلاحإلا -ت

 )1( ة4نا`نإلا مJلعلاو ةف]ع2لا ،"هلLلpت سرا3مو باYjلا م&هفم تاLعجTم" ،ينان3ع p.3م

 .205-�243ص :)2019(

 :تاوa5لا لا2عأ �2ض ةر2a�Jلا تالاق2لا -2

 :لوألا دورJلا يف ةلما°لا ةلاحإلا-أ

 تاسار5لا ]2́تم لا2عأ " ،"ة.ل&علا 3عU ام T=ع يف ةLلو3لا تاقالعلا" ،يلCL3علا T.ع

 ،)2019 ،ةLHLتاT$سالا ث&Cpلاو تاسار3لل تارامإلا Tloم تار&deم :ي�C &بأ( "ة4لZقU`2لا

57. 

 :ينا;لا دورJلا يف ة]2GU9لا ةلاحإلا-ب

 .57 ،"ة.ل&علا 3عU ام T=ع يف ةLلو3لا تاقالعلا " ،يلCL3علا

 :=Zpلا ]خآ يف اWb5Pأ ا4Zت]ت ةZت]2لا ة4فا]غ4JلZZلا يف ةلاحإلا -ت       

 تاسار5لا ]2́تم لا2عأ ." ة.ل&علا 3عU ام T=ع يف ةLلو3لا تاقالعلا " .T.ع ،يلCL3علا

 ،ةLHLتاT$سالا ث&Cpلاو تاسار3لل تارامإلا Tloم تار&deم :ي�C &بأ .87- 57 ة4لZقU`2لا

2019. 

 

 :ةaZ4جألا تاغللاW تالاحإلا •

o لا°Uلاو �د]فلا باb2يعا 

 :لوألا دورJلا يف ةلما°لا ةلاحإلا-أ

1. Zadie Smith, Swing Time (New York: Penguin Press, 2016), 315–16. 
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2. Brian Grazer and Charles Fishman, A Curious Mind: The Secret to a 

Bigger Life , T 2 .. (New York: Simon & Schuster, 2015), 12. 

 :ينا;لا دورJلا يف ة]2GU9لا ةلاحإلا-ب

3. Smith, Swing Time, 320. 

4. Grazer and Fishman, A Curious Mind, 37. 

 :=Zpلا ]خآ يف اWb5Pأ ا4Zت]ت ةZت]2لا ة4فا]غ4JلZZلا يف ةلاحإلا -ج

Grazer, Brian, and Charles Fishman. A Curious Mind: The Secret to a Bigger 

Life. New York: Simon & Schuster, 2015. 

Smith, Zadie. Swing Time. New York: Penguin Press, 2016. 

o م ل9ف� iUبا 

 :لوألا دورJلا يف ةلما°لا ةلاحإلا-أ

1. Henry David Thoreau, “Walking,” in The Making of the American Essay, 

ed. John D’Agata (Minneapolis: Graywolf Press, 2016), 177–78. 

 :ينا;لا دورJلا يف ة]2GU9لا ةلاحإلا-ب

2. Thoreau, “Walking,” 182. 

 :=Zpلا ]خآ يف اWb5Pأ ا4Zت]ت ةZت]2لا ة4فا]غ4JلZZلا يف ةلاحإلا -ج

Thoreau, Henry David. “Walking.” In The Making of the American Essay, 

edited by John D’Agata, 167–95. Minneapolis: Graywolf Press, 2016. 

 :ه4aعW لاقم وأ ل9ف ىلع 4Iلو ل�i باU°لا ىلع ةلاحإلا لاح يفو-د

 :لوألا دورJلا يف ةلما°لا ةلاحإلا -

1. John D’Agata, ed., The Making of the American Essay (Minneapolis: 

Graywolf Press, 2016), 177–78. 

 :ينا;لا دورJلا يف ة]2GU9لا ةلاحإلا -

2. D’Agata, American Essay, 182. 

 :=Zpلا ]خآ يف اWb5Pأ ا4Zت]ت ةZت]2لا ة4فا]غ4JلZZلا يف ةلاحإلا-
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D’Agata, John, ed. The Making of the American Essay. Minneapolis: 

Graywolf Press, 2016. 
 

o لا°U2لا باU[جd 

 :لوألا دورJلا يف ةلما°لا ةلاحإلا-أ

1. Jhumpa Lahiri, In Other Words, trans. Ann Goldstein (New York: Alfred A. 

Knopf, 2016), 146. 

 :ينا;لا دورJلا يف ة]2GU9لا ةلاحإلا-ب

2. Lahiri, In Other Words, 184. 

 :=Zpلا ]خآ يف اWb5Pأ ا4Zت]ت ةZت]2لا ة4فا]غ4JلZZلا يف ةلاحإلا -ج

Lahiri, Jhumpa. In Other Words. Translated by Ann Goldstein. New York: 

Alfred A. Knopf, 2016. 

o لا°Uلإلا با°U[ينو 

 :لوألا دورJلا يف ةلما°لا ةلاحإلا-أ

1. Herman Melville, Moby-Dick; or, The Whale (New York: Harper & 

Brothers, 1851), 627, http://mel.hofstra.edu/moby-dick-the-whale-

proofs.html. 

 .عق&.لا ةرا'ز خ'رات ىلإ ةراشإلا عم

 :ينا;لا دورJلا يف ة]2GU9لا ةلاحإلا-ب

5. Melville, Moby-Dick, 722–23. 

 :=Zpلا ]خآ يف اWb5Pأ ا4Zت]ت ةZت]2لا ة4فا]غ4JلZZلا يف ةلاحإلا -ج

Melville, Herman. Moby-Dick; or, The Whale. New York: Harper & Brothers, 

1851. http://mel.hofstra.edu/moby-dick-the-whale-proofs.html. 
 

o ي2لعلا لاق2لا 

 :لوألا دورJلا يف ةلما°لا ةلاحإلا-أ
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1. Susan Satterfield, “Livy and the Pax Deum,” Classical Philology 111, no. 2 

(April 2016): 170. 

 :ينا;لا دورJلا يف ة]2GU9لا ةلاحإلا-ب

1. Satterfield, “Livy,” 172–73. 

 :=Zpلا ]خآ يف اWb5Pأ ا4Zت]ت ةZت]2لا ة4فا]غ4JلZZلا يف ةلاحإلا -ج

Satterfield, Susan. “Livy and the Pax Deum.” Classical Philology 111, no. 2 

(April 2016): 165–76. 
 

  ةلاس]لا ة2تاخ .9

ü -Hv ت نأp$&q لا ة.تاخTلم ىلع ةلاسY=ئا$نو اهHص&$لاو اهLلإ لص&ت ي$لا تاLلا اهCحاO. 

ü لمY� لاCpO Uعلا ةغللاT�Lخآو ةT Uنإلا ةغللاHلLo'ت :ة�$v lلم" ة.لY�" سو يف اه3حوÃ ف=لاpم ةG 

 ةpفص Gع �Yل.لا o'3ی الأ ىلع ة3حاو ةTقف يف 3ی3ج jTس يف CpOلا �Yلم ةUا$l أC3تو ،ىلعألا

   .ة3حاو

ü حال.لا عض&تh، ت3جو نإ، Uلا ة.تاخ 3عCpO.  

ü سراهفلا: 

 :يلی ام ةل.Hم ةف=U ل.eتو ،با$�لا ع&ض&م فال$خاU سراهفلا فل$Yت

 ،فp=.لا LvتTت ىلع ةLنآTقلا تا-آلا سTهف -

 ،)Hع.لا فوTح ىلع اهLCتTتو Oیp3لا فاaTأU ءC3لا ،ة'&dCلا Oیداحألا سTهف -

 ،)Hع.لا فوTح ىلع اهLCتTتو ،مالعألا سTهف -

 ،)Hع.لا فوTح ىلع اهLCتTتو ،Gكامألا سTهف -

 .خلإ.... يفا&قلا سTهف -

 .)ت3جو نإ( ة-3صاق.لاو ةLل&صألاو ةLهقفلا 3عا&قلا سTهف -

 نآTقلاU ءC3لا عم ،تاع&ض&.لا v[ح ة.[قم وأ ًا-UH3أ ةCتTم ن&�ت :عجاT.لاو ردا=.لا سTهف -

  .)'�Tلا

 ع&ض&.لل يساسألا )L[ق$لا Up]v ن&�ت نا&dعلا اDه ~pت نو3ت ي$لا لLصاف$لا :تا'&$p.لا سTهف -

 )ث ،حضاو ¶'Tع UYÃ با&بألا ن&�تو ،ةLعTف G'واdعو ،ة[Lئر G'واdعو ل&=فو با&بأ Gم
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 UYÃ ةLعTفلا G'واdعلا )ث ،ل&=فلا Ãخ Gم لقأ عLفر UYÃ ة[LئTلا G'واdعلا )ث عLفر UYÃ ل&=فلا

 .ة[LئTلا G'واdعلا Ãخ Gم لقأ عLفر

  

  ةلاس]لا ف4لغت .10

 Gم 3لHلا ىلع ىلوألا ةpف=لا تام&لعم Zفن v$�تو ،)د&سأ( 3لHلا ن&ل ن&�'و ة3لHم ةلاسTلا م3قت

  .يCهDلا ن&للاv Uع�لا ىلعو جراYلا

 ةماع تاUV4قم .11

 p�LTت ة3م ةلaL قاLK.لا اDه يف ةدp3.لا uداC.لا ماT$حا نا.ض ىلع ي.لعلا ZلH.لا ل.ع- •

 .ةحوaTألا وأ ةلاسTلا

 ،قاLK.لا اDه يف ةدرا&لا تاماo$لالاU لالخإ وأ عاoن وأ فالخ وأ ةصاخ ة�&عص ثو3ح ةلاح يف •

   .ةعماHلا Tی3م اهLdع- ةHdل )p�Lت ىلإ ء&Hللا )$ی

 

 

 ةعماجلا قفارمو تامدخ :عباسلا لصفلا

 

 :ةبلطلل تآفاكملاو حنملا

 تازا)Sمالاو تآفاIYلاو حIPلا ةسا)س ,7ح Wلذو ،$)قI7SHلا ةTل8لل تازا)Sماو ة)سارد حPم ة)نا7نإلا مCلعلل .یاز $ب .HIم ةعماج EفCت

  .ةعما^لا[ ة.SIعIلا

 يعماجلا نكسلا

 ةسایسلً اقفو نمألاو ةمالسلاو ةحارلا طورش ىلعأ يفوتسی ایبالط انكس نیقحتسملا ةبلطلل ةیناسنإلا مولعلل دیاز نب دمحم ةعماج رفوت

   .ةدمتعملا نكسلا

 يعماجلا لقنلا

 .ةدمتعملا لقنلا ةسایسلً اقفو يعماجلا لقنلا ةزیم نیقحتسملا ةبلطلل ةیناسنإلا مولعلل دیاز نب دمحم ةعماج رفوت
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 ةالصلا تاعاق

 مارتحا عیمجلا نم ضرتفیو .تابلاطلل ىرخأو روكذلا ةبلطلل ةالصلل تاعاق اھتارقمب ةیناسنإلا مولعلل دیاز نب دمحم ةعماج رفوت

 .لكألاو مونلل نكامأل اھلیوحت دعب مازتلالاب ةدابعلا تاءاضف

 

 

 

  ایرتیفاكلا ةمدخ

 .ع lلذو ،ةe"9لا ةمال8لا #9یاعم ىلعأE يعما@لا م#"لا لخاد ثانإلاو رMo4لا ةCلwلل ا?#=9فا لا ةم,خ ةعما@لا #ف4ت

B#?� لا ةم,خ }دو�مw9ف#="م ماع.. o+م ةعاق ةعما@لا #ف4ت اVeeلل لكألل ةwلاCخأو تا#a للwلCلا ةMo4ر m+iHهQ 

 .Qهب صاVلا ماعwلا لواH=ل اهما,V=سا

 

 ة9ضا?#لا Qه=Rwنأ ةسرا+م .م ةCلwلا .i9+=ل تا,ع+لا ث,حأE ة�ه@م ة9ضا?ر ةعاق ىلع ةعما@لا #ف4=ت :ة*ضا4?لا ةعاقلا

 .ةفل=V+لا
 ينورتكلإلا دیربلاو تنرتنالا

 ةعماجلاب مھقاحتلا دنع مھدوزت امك يعماجلا مرحلا لخاد تنرتنإلا ةمدخ اھتبلط ةفاكل اناجم ةیناسنإلا مولعلل دیاز نب دمحم ةعماج رفوت

 اھب لومعملا تنرتنالا لاجم يف ةدمتعملا حئاوللاو نیناوقلاب مازتلالا ةبلطلا ةفاك ىلعو .مھب صاخلا يمسرلا ينورتكلإلا دیربلاب

 .ةعماجلا لخاد لصاوتلل ةیمسر ةلیسو ربتعی ثیحب ينورتكلإلا مھدیرب ىلع رارمتساب عالطالا مھیلع بجی امك ،ةعماجلاب

 ةبلطلا لامعتسال ةصصخملا نئازخلا

 مسق نم نئازخلا حیتافم ةبلطلا ملتسیو .اھب حومسملا ةیصخشلا ھضارغأ عضول ارصح اھلمعتسیل بلاط لكل ةنازخ ةعماجلا صصخت

 ىلع بجوتی ،حیتافملا نادقف لاح يفو .ةساردلا ةیاھن دنع اھتداعإو ریغلل اھمیلست مدعو اھیلع ظافحلا مھیلع بجوتو ةبلطلا نوؤش

  .اھنع لیدب ىلع لوصحلل ةمزاللا موسرلا عفد ةبلطلا

 ةیسیردتلا ةئیھلا ءاضعأل ةیبتكملا تاعاسلا

 لصف لك ةیادب اھنع نلعی يتلاو كلذل ةصصخملا ةیبتكملا تاعاسلا لالخ ةیسیردتلا ةئیھلا ءاضعأ ةداسلاب ءاقللا ةعماجلا ةبلط ناكمإب

 ةداسلا ىلع نیعتیف ،يمسرلا ماودلا تاعاس جراخ ةبلطلاب ءاقلل ةجاح دوجو لاح يفو .ةذتاسألا ةداسلا بتاكم مامأ قلعتو يسارد

 .ءاقللا دعوم لبق كلذب ةعماجلا ةرادإ رابخإ ةذتاسألا

  ةعماجلا ةبتكم
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 ةفا ل ة9نو#= لإلا وأ اهHم ةعwC4+لا ءا4س تام4لع+لاو ةف#ع+لا رداeمة9نا8نإلا م4لعلل ,یاز .ب ,+"م ةعماج ةi=Cم #ف4ت

 �Veت تالا@م يف تارw4=لا #خآE ما+لإلاو ة9+لعلا QهثQ E"4عدو Qهفراعم #?w4ت .م Qهi9H+ت ف,هب ةعما@لل .H=8C9+لا

 ،ةعما@لا فا,هأ �ق"ت ي=لا ةC"¥9لاو ة9+9لع=لا جما#Cلا فل=V+ل ة,نا8+لا تام,Vلا .م ,ی,علا ةi=C+لا #ف4ت ا+o .ةعما@لا

 ةعما@لا ةi=Cم نإف ،ه9لعو .هm,ل يتاMلا Qلع=لا تاراه+E ءاقترالا يفو ا9ف#عم hلاwلا دا,عإ يف ساسأ l?#ش اهنأل ً◌ا#Iن

 ما�=لالا ةi=C+لا داور ةفاo ىلعو .ةRVe9لا تام,Vلاو تام4لع+لا ا9ج4لH4 ت تام,خ #خآو ث,حأ mQ,ق=ب لما =لا اMه �ق"ت

Eiةدرا4لا ,عا4قلاو تا+9لع=لا ةفا E89لا ةسا+i=9مو ةeلع=لا رداQ ة,+=ع+لا Eةعما@لا.  

 ةعماجلا رقم ةرداغمو لوخد

 بابلا نم ةعماجلا رقم جولو بلاط لك ىلع نیعتی ،اھبالط ةمالس ىلع ةیناسنإلا مولعلل دیاز نب دمحم ةعماج ةرادإ نم اصرح

 ةرداغم دنع ھسفن رمألاو ئراقلا زاھجلا قوف ھب ةصاخلا بلاطلا ةقاطب ریرمتو ةینورتكلإلا ةباوبلا نم رورملاو ةبلطلل صصخملا

 ةلئاط تحت رخآ بلاط ةقاطب مادختسا ھل قحی الو ،بلطلا دنع نمألا سارحل ھتقاطبب ءالدإلا بلاطلا ىلع بجوتی امك .يعماجلا مرحلا

 موسرلا ءادأو دقاف لدب بلط میدقتو كلذب ةبلطلا نوؤش مسق رابخإ بلاطلا ىلع بجیف ،نیعماجلا ةقاطبلا عایض لاح يفو .ةیلوؤسملا

 .ةیلاملا مسقل )امھرد  50 ( كلذ نع ةبترتملا
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 ة2ل0لا ق.قح :*ما'لا ل%فلا
 

 ل ل ةBHا4+لا ق4قحو ة9ساسألا تا?#"لا ,9یأتو Qعد يف اه=9ل̈و8م ةق9قح ة9نا8نإلا م4لعلل ,یاز .ب ,+"م ةعماج كر,ت

BلC=ه يفو .اهMإلا اBلا ق4قح نا+ض ىلع ل+عت ةعما@لا نإف ،راwلCمو ةHاه: 
 

 oلع1لا ةلصاAم يف m`لا .1

 lلذو Qه=Ve9ش ةH+9تو Qهتاراهم #?w4تو Qهفراع+E ءاقترالل اهتاءاrف لخاد Qه+لعت ةلصاE+4 اه=CلB �ح ةعما@لا .+rت

  :#Cع

 درا4+لا .م lلذ #9غو ة9فصاللاو ة9بالwلا تا9لاعفلاو ةi=C+لاو ة9سار,لا تاعاقلاو ة9+9لع=لا ة9tهلا .م ةداف=سالا •

 .ة9+9لع=لا ة9ل+علل ةمزاللا رداe+لاو

 .م ج#V=لاو ة9+لع ةجرد ىلع لe4"لل hلاwلا ل̈هت ي=لا تاCلw=+لاE ءاف4لل ي+mداكألا داشرإلا .م ةداف=سالا •

 .ةعما@لا

 .تاMلا .ع C9#ع=لا يف Qه=?#ح ز�عت ة9tب يف Qه+لعت ةCلwلا يقلت  •

 .ة9نو#= لإ ةغ9ص يف جهاH+لا ىلع لe4"لا •

 ة9قHw+لا كRi4لاو تارا8ف=سالا ح#Bو ة9فeلا تارا4"لاو تاRقاH+لا راBإ يف ةلtسألا ح#Bو اmاrقلا لواHت ة?#ح  •

ERنأ oام ل mو تام4لعم .م م,قB#لا ءارآلا حC,ةلی. 

 .ة9ع4ض4+لا ةm+9داكألا #9یاع+لا لالخ .م ¬قف Qهتازا@نjو Qهلا+عأل ةCلwلا 99Qقت  •

 .اه9لع فراع=+لا قالخألا دو,ح زوا@ت نود لداC=م ما#=حاو ةمات ةق¥Yو ةH9هم ة9tب يف لعاف=لاو ل+علاو ةسار,لا  •
 

 r**>1لا م2ع يف m`لا .2
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 ةسا9س عم ضراع=ت و ن4ناقلا فلاVت ي=لا ةق#ف=لا .م ة9لاخ ة9tب يف لعاف=لاو ل+علاو ةسار,لا يف �"لا ةCلwلل •

 .ةعما@لا

 ةm+9داكأ #9غ تاراC=عاو uسأ ىلع اهتا9لاعف وأ اه@ما#ب يف ةoراR+لا .م �Vش }أ نام#ح ةعما@لل �"m ال •

 ..ی,لا وأ ة9عا+=جالا ةلا"لا وأ Hu@لا وأ ق#علا وأ �@علا وأ ن4للا وأ #+علاك

 ءاHثأ وأ يعما@لا م#"لا عقا4مو �فا#م لo يف }#Heعلا ك4ل8لا .م 4لVت ة9tب يف ®9عm نأ hلاwلا �ح .م •

  .ةعما@لا ىCHم جراخ ة9فصاللا ةRwنألا

 تالDSلا عم لماع1لا يف m`لا .1

 اهعم لماع=لاو اه9لع عالBالا يف �"لا Qهلو ،ل9@8=لاو لC4قلا 8QقE ة|4ف"م ةm+9داكألا Qهتال@س ىلع ةCلwلا #ف4=ی

Eلاw#?ت ي=لا ةق=+Rةعما@لا ةسا9س عم ى. 
 

 ةعماSلا جهاCم ة>Auح يف ماهسإلا يف m`لا .2

• m"� للwلCسر يف ماهسإلا ةQ ت ي=لا ة89س¨+لا ةسا89لا+u ERiهن̈وش ماع لQ داكألاm+9اه9ف #̈ثتو ة9عا+=جالاو ة. 

• m"� للwلC4ل8لا #9یاعم عضو يف كا#=شالا ةo9لا تاwلا تاءا#جإلاو ة9بال=HI9+9یدأ=لا ةC9لذو ،ةl Eeه=فQ عأrءا 

 ةwلس .+ض QهHم ,حاو Qهل¥+m نأ ةCلwلل �"?و .يCیدأ=لا uل@+لاو يبالwلا uل@+لا :ل¥م ،ةV=e+لا نا@للا يف

 .ةعما@لا

• m"� للwلCلا ة+Rراoتو ةعجا#م يف ةw4?# لا+Hسا لالخ .م جها=C999قت ناQ لاwلاh قا8+لل. 
 

 ي`)لا G*مأ1لا .3

 ي"eلا .9مأ=لا ةم,خ ةعما@لا م,قت �9ح ،ي"eلا .9مأ=لا نأER ة,"=+لا ةY9#علا تارامإلا ةلود .9نا4قE ةعما@لا م�=لت

   .عC4سألا ماmأ لاB4و م94لاE ةعاس 24 را,م ىلع ل+عت ة9"ص ةدا9ع #ف4تو .اه=لافoو اه=ماقإ ىلع Qه .یMلا ةCلwلل
 

4. gJلا ةقاJلاc 
 �فا#م لo يف اهزا#بإ Qه9لع hج4=?و ،ةعما@لل Qهبا8=نا �C¥ت ي=لا hلاwلا ةقاEw ة9+سر ةفQ Eeهل9@8ت ,عE ةCلwلل Qل8ت

 جا#V=سال ةm+9داكألا ن̈وRلا ةرادإ a,ل ًار4ف lلذ .ع غالبإلا hج4=ی ،اه=ق#س وأ اهعا9ض ,Hعو ،اه#9غو ةi=C+لا ل¥م ةعما@لا

Ewم عفد عم ،ةلی,ب ةقاC8قل )ًا+هرد ن84+خ( هر,ق غلQ ة9لا+لا. 
 

 بالJلا تارCPAمو تاعJLAم .5

 Qه#عاRم .ع #Cعت �9ح ،تاMلا .ع C9#ع=لا لاiشأ ىقرأ Qه8فنأE اهور#"?و ةCلwلا اهmi=C ي=لا ة?راCخإلا لئاس#لا #C=عت

 ي=لا ة9عا+=جالاو ة9+9لع=لا اmاrقلاE ر4عRلاو يع4لا a,مو نواع=لا a,م .ع lلC# oMعت يهو ،Qهتاما+=هاو Qه98ساحأو
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 ,ی,@=لاو عا,بإلا لالخ .م اه8C4=كا ي=لا فراع+لا عم Qهلعافتو QهYوا@ت .ع #Cعت اهنأ ا+o .ة9عما@لا hلاwلا ةا9ح يف #̈ثت

  .ةY#@=لاو
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 يبالJلا 5لS>لا .6

 }#¥ت اهنإ �9ح .م ،ة9+9لع=لا جهاH+لا .م أ�@=ی ال ء�ج يهف ،ة+HI+لا ة9بالwلا ةRwنألا ة9+هأ a,م ةعما@لا كر,ت

 لعاف=لا اMه ،ةCلwلا a,ل يعا+=جالا لعاف=لا تاراهم ي+Hت ةRwنألا هMه نأ ىلإ ةفاضإلاE ،ة9+9لع=لا تاسرا++لاو تا#VCلا

 �فو ةعما@لاE يبالwلا uل@+لا ءاRنإ Q=ی ه9لعو .تافاق¥لا ةد,ع=م تاC9tلا يف ةصاخو د#فلا ةا9"ل هHع ىHغ ال }Mلا

 .هتاءا#جjو هماهمو ه=?r4عو هلRi9ت ةق?#B د,"ت ي=لاو lلMب ةصاVلا ة"ئاللا
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  2هDEلسو ةCلBلا تا-لو?<م :عسا/لا ل$فلا
 

 9QقYو يقا#لا ك4ل8لا ,عا4قE ما�=لالل oC#a ة9+هأ يل4تو اه=CلB ةVe9ش ةH+9=ب ة9نا8نإلا م4لعلل ,یاز .ب ,+"م ةعماج ىHعت

 ما#=حاو تا+9لع=لاو حئا4للاE ما�=لالا تاجرد ىلعأ اه=CلB .م عق4=ت اهنإف ،ه9لع ءاYHو .لداC=+لا ما#=حالاو ®mاع=لاو حما8=لا

 ةعما^لل ةSEbCcلا ةلاسEلا a)قHت يف Qهاm8 نأ هنأش .م ما�=لالا اMه .اهتا ل=+م ىلع ةIفا"+لاو ةعما@لا يف|4م ةفاoو ءالم�لا

 .كInSEلا lmاعSلاو حماS7لا $م ةk)ب يف ة)لوI7jلا لHIت ىلع رداقو gلعSم ةTل8لا $م ل)ج دا.عإ يف ةلISIdلا
 

 .يعماSلا م?`لا لخاد بالJلا تا*Auلسو تا*لو~Dم o]`ت ي1لا ةماعلا 2عاAقلا .1

 :#e"لا ال لا¥+لا لC9س ىلع ،,عا4قلا هMه .م 

 .ةعما@لا .ع ةرداeلا حئا4للاو تاسا89لا عاCتا ب4جو •

 جراخ ةعما@لا اهاع#ت ةCساHم }أ يف وأ يعما@لا م#"لا لخاد ءا4س ةعما@لا ةع+mr# E8 ك4لس يف �ا#Vنالا م,ع •

 .يعما@لا م#"لا

 عاH=مالاو تا#ضا"+لا ءاHثأ ماHIلاE لالخإلا م,عو .اهل ةد,"+لا ,9عا4+لا يف ة9سار,لا �e"لا يف رr4"لاE ما�=لالا •

 .اهرr4ح م,ع ىلع G?#"=لا .ع

 ..9سر,+لا عم اه9لع �ف=+لا ,9عا4+لا يف تاCجا4لا mQ,قت •

 .ةm+9داكألا ةها�Hلا #9یاع+E ما�=لالا •

  .اهراوزو ةعما@لا ةرادإ عم لماع=لا يف ما#=حالاو ةنامألاE يل"=لا •

 .ناo هجو }أ4B. Eلل ةءاسإلا م,عو ة4BH9لا ز4م#لا ما#=حاE ما�=لالا •

  .ة,+=ع+لا ي+س#لا }�لا ةسا9س 8hحو ة,"=+لا ةY9#علا تارامإلا ةلود 9Qقو تاداعل اقفو ساCللا يف ماR=حالاE ما�=لالا •

 .lلذ ىلع ة,عا8+لا وأ ةعما@لا �فا#م ع9+ج لخاد .9خ,=لا وأ اهع?ز4ت وأ ةعH4++لا دا4+لا يBاعت م,ع •

 .يعما@لا م#"لا لخاد اهلداCتوأ �ن#=نإلا .م ةقئال #9غ دا4م ل9+"ت م,ع •

 .ةعما@لاE .مألا سا#ح .م ةرداeلا lلت وأ ة?رادإلا وأ ة89?ر,=لا ة9tهلا #ماوأل لا¥=مالا م,ع •

 .اهل ةVee+لا .كامألا يف تاmافHلا عضو ىلع #ه8لاو يعما@لا م#"لا لخاد ةفاHIلا �و#ER ,9ق=لا •

 .ةعما@لا تا ل=+مو تام,EV عاف=نالل ةرو�م �ئاثو ما,V=سا وأ #خآ hلاB ةقاEw وأ #خآ �Vش ة?4ه لا+ع=سا م,ع •

 هMه فلت وأ نا,قف .ع ةل̈و8م ةعما@لا ن4 ت .ل ذإ ،يعما@لا م#"لا ىلإ ة+9قلا ةRVe9لا تا ل=++لا hلج م,ع •

 .تا ل=++لا

 ،ة9عما@لا ة8Hلا ةلB9 تاد4ج4+لا هMه µف"تو ل@8ت �9ح ةعما@لا ةرادإ ىلإ اه9لع #¥عm ي=لا تاH9=ق+لا ل9Q oل8ت •

 .ةعما@لل ًاع#Cت حeCت اهبا"صأ اهد#=Q m8لو اهب hَلاQ mwل تاH9=قم ةmأ نإف ،يسار,لا ماعلا ةmاهن يفو

 .�8Cم نذإ نود يعما@لا م#"لا لخاد ة9فا#غ4ت4فلا رe4لا �اق=لا يف فتا4هلا ما,V=سا م,ع •
 .اھتعمسب رضت وأ ةعماجلل ءيست ال ةقیرطب يعامتجإلا لصاوتلا لئاسو مادختسا •
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 .تاH4قلاو لئاس4لا لEi ةعما@لا ع+=@م دا#فأ ,ض G?#"=لا وأ ,ی,ه=لا وأ ·?V4=لا م,ع •

 .ةرادإلا .م �8Cم نذإ نود .م اهتا ل=+م ما,V=سا وأ مالعإلا لئاسو يف ةعما@لا QساE ث,"=لا م,ع •

 .اه#99غت ىلع ة,عا8+لا وأ ةعما@لاE ة9+سر تال@س #99غت م,ع •

 .ةعما@لا ةرادإ ىلإ ة"9"ص #9غ وأ ةف?�م تانا9ب وأ تام4لعم mQ,قت م,ع •

 م#ح يف ةماع .كامأ ةmأ وأ تانالعإلا تاح4ل ىلع هEاش ام وأ ة9نالعإ تا=فال وأ تاعwC4م وأ ر4ص عضو م,ع •

 .ةعما@لا

 .ةعما@لا ةرادإ .م �8Cم نذإ نود ة+لo وأ ة#ضا"م ءاقلإل ةعما@لا جراخ .م ث,"=م ة4عد م,ع •

 �فا#+ل لالغ=سا }أ وأ يعما@لا م#"لا لخاد ةصاخ تاCساHم وأ تالفح ةماقإ وأ تاع+@ت وأ ةRwنأ HI9Qت م,ع •

 .ةعما@لا ةرادإ .م �8Cم نذإ نود ةعما@لا

 

 ف?)1لا ءDAل ة*Lیدأ1لا تاءا?جإلا .2

 

 ه9لع h@?و ة9عما@لا فا#عألاو تاسا89لاو حئا4للاو .9نا4قلا يعا#ی نأو ة9ل̈و8مو ةنامأE ف#e=ی نأ hلاB لo ىلع يغHCی

 ك4لس عاCتا hلاB }أ ىلع #I"?و .)ر4ه+@لاو .9ف|4+لاو u?ر,=لا ة9tه ءاrعأو ةCلwلا( يعما@لا ع+=@+لا ق4قح ما#=حا

m+¥الاو ،.?#خآلا ق4قح ىلع ءا,=عا ل oیدأ=لا ةلءا8+لل ةض#ع ناC9ة. 
 

 يLیدأ1لا 5لS>لا .3

  :يتآلا �فو .9فلاV+لا ةCلwلا �ح يف ةC9یدأ=لا تاءا#جإلا ذاVتا يCیدأ=لا uل@+لا ىل4=ی

 ,ع4+لا يف �9ق"=لل hلاwلا رr4ح م,ع لاح يفو ،هعم �9ق"=لل همامأ رr4"لل فلاV+لا hلاwلا ءاع,=سا -
 .hلاwلا رr4ح نو,ب هرا#ق ر,e?و هتاء#جإ يCیدأ=لا uل@+لا ل+ =m8 ،عو#Rم رMع نود هئاع,=سإ Qغر د,"+لا

 ،هmأر ناC9ل هل لا@+لا ةحاتjو ،ةلدألاو عئاق4لاE ه=هجا4م Q=ی يفHلا لاح يفو ،ة9 ل8+لا ةفلاV+لاh Eلاwلا ةهجا4م -

 .#r"+لا يف lلذ لC9� o¥ت Q=?و ،ه8فن .ع عاف,لاو

 يCیدأ=لا ءا�@لا لا�نإ Q=ی ،ة4o9ل8لا ةفلاV+لا h ترا ,ق يHع+لا hلاwلا نأ ة9H9قm ةرu Ee4ل@+لل �Cث اذإ -

 .#ی,ق=لا يف ة9+هأ تاذ a#خأ تاراC=عا ةmأ ةاعا#+Yو ،ةفلاV+لاو ءا�@لا .9ب hساH=لا ةاعا#+E هق"Q Eئال+لا

- me,ل@+لا رu هرا#ق Eلا+V4ل8لا ةفلاo98م ةCCCلذو ًاl أ ة8+خ لالخmلام -ل+ع ماQ ه . تHسا كاCبا Bةئرا 

 الاو  ،هE هغالبإ خ?رات .م عC4سا لالخ هHم QلI=لا يف هق"Yو ،را#قلا نh E+r+4لاwلا  غلC?و ،-#9خأ=لا ر#Cت

 .QلI=لاE هقح ,قف

 ة9ص4ت عفر Q=9ف ،ةعما@لا .م Qئا,لا وأ �̈ق+لا لeفلا 4ه ة4o9ل8لا ةفلاV+لل يCیدأ=ـلا ءا�@لا ناo لاح يف -

 .را#قلا ذاVتال ةعما@لا #ی,+ل lلMب
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 :ةفلاV+لا ع4ن 8hح .9فلاV+لا ةCلwلا �ح يف ة9لا=لا ةC9یدأ=لا تاءا#جإلا ,حأ ذاVتا uل@+لل �"?و
 .يھفش رظن تفل .1
 .يباتك راذنإ .2
  ً.ایئاھن وأً اتقؤم اھفیقوت وأ ةحنملا نم مصخ .3
 .ا9ئاهن وأ ا=̈قم يعما@لا .8iلا وأ /و لقHلا ةم,خ .م hلاwلا نام#ح .4

 .®غلا ع4ض4م راC=خالا يف ب4س#لا .5
  .قاسملا میوقت تاودأ نم ثحب يف ةقرس كانھ تناك اذإ :قاسملا يف بوسرلا .6
 .شغلا ھیف عقو يذلا يساردلا لصفلا تاقاسم يف وأ شغلا عوضوم قاسملا يف بوسرلا .7
 .عوجرلل ةنیعم طورش عضو عم ةددحم ةرتفل بلاطلا لصف :تقؤملا لصفلا .8
  كاھتنا يف ام بلاط يدامت لاح يف وأ هاروتكدلا ةحورطأ وأ ریتسجاملا ةلاسر ةقرسل ةبسنلاب :يئاھنلا لصفلا .9

  . ةرركتم وأ ةمیسج ةروصب  ةعماجلا تاعیرشت    
 

  : ةیتآلا ةیرادإلا ریبادتلا دحأ ذاختا يبیدأتلا سلجملل قحی ، ةیبیدأتلا تاءازجلا ىلإ ةفاضإ

 .ةعماجلا ةطشنأ ضعب يف بلاطلا ةكراشم ىلع دویق ضرف .1
 .ةفل=+لا دا4+لا .ع G?4عت عفد .2

  .يCیدأ=لا uل@+لا اهع4ن د,"m ة9عا+=جا #9با,ت .3

 ه9لع عقت اهرا# ت ةلاح يفو ،ةفلاV+لا را# ت م,عE يwخ ,هعت ةEا=o ه9لع h@9ف ،ةسار,لا .ع hلاwلا ف9ق4ت لاح يف

 ة9سار,لا Qهتال@س يف اهHم ة8Vن عض4ت ا+H99.، oع+لا ةCلwلل uل@+لا تارا#ق غالبإE ةCلwلا ن̈وش 8Qق م4ق?و .,شأ ة4Yقع

 

 يLیدأ1لا 5لS>لا را?ق Gم oل�1لا

- m"� للwلاh ب م,ق=ی نأ=IلQ لا را#قلا ,ضeل@+لا .ع رداu یدأ=لاCل يHئاh لل ةعما@لا #ی,مRداكألا ن̈وm+9ة 

 .تا+لI=لا ةH@ل راIنأ ىلع اهض#عM{ mلا

 lلذ يف ا+E ةمزاللا تاءا#جإلا ةفاo ذاVتا QلI=لا ةعجا#م ض#عم يف اهلو ،QلI=لا يف تا+لI=لا ةH@ل #HIت -

 .ع QهHم را8ف=سالا وأ Qه9لإ عا+=سالل تانا"=مالا ةH@ل وأ يCیدأ=لا uل@+لا ءاrعا .م اCساHم ها#ت .م ة4عد

 .lلMل ةجاح كاHه نأ تأر اذإ اهمامأ رr4"لل hلاwلا ة4عد اهل .m+i ا+o ،ر4مأ ةmأ
 ةئراط بابسا كانھ نكت ملام – عوبسأ لالخ بلاطلا ھب غلبیو ملظتلا نأش يف اھرارق تاملظتلا ةنجل ردصت -

 عفرتف ،ةعماجلا نم يئاھنلا وأ تقؤملا لصفلا وھ ھنم ملظتملا يبیدأتلا ءازجلا ناك لاح يفو -ریخأتلا رربت
 كانھ نكت ملام – عوبسا لالخ رارقلاب بلاطلا غلبیو ،دامتعإلل ةعماجلا ریدم ىلا اھتایصوت تاملظتلا ةنجل
     .-ریخأتلا رربت ةئراط بابسا
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 ة?<=داكألا ةها78لا :6شاعلا ل%فلا
 

 تانا"=مالا وأ ة4Yلw+لا تاCجا4لا ءادأ يف ة9بدألا ةق#8لاو ®غلا .ع عاH=مالاو ة9+لعلا ةنامألاو ةها�HلاE ما�=لالا ةCلwلا ىلع

 ةC9یدأت تاءا#جإل نB4ر4=+لا ةCلwلا ع9Vrسو ¼داC+لا هMه فلاmV .م لo عم ةعما@لا لها8=ت .لو .ة9+لعلا ثC"4لا وأ

  .ةعدار
 

 �ـغلا

 : يلی ا+E ما9قلا ،®غلا ر4ص .9ب .م

 .تانا"=مالا ةعاق ىلإ ) ة9نو#= لإ وأ ةعwC4م وأ ةi=4Yم ءا4س ( اهب ح#e+لا #9غ دا4+لا ما,V=سا وأ راrحإ •

 .Euال+لا وأ ,9لا ىلع ةEا= لا •

 .#خآ hلاB نا"=ما ةقرو .م خH8لا •

 .نا"=مالا ءاHثأ هل ة,عا8+لا mQ,قت وأ #خآ hلاB عم Qل =لا •

 .#خآ hلاB .ع تانا"=مالا ةmدأت •

 .تانا"=مالا ةعاق ىلإ ل4خ,لل #خآ hلاB ةVe9ش لا"=نا •

 .نا"=مالا ء,ب لCق نا"=مالا ةلtسأ ىلع لe4"لا ةلوا"م •

 .هزا@نإ .م هنأ ىلع #خآ hلاB ه�@نأ ل+ع mQ,قت •

  .تانا"=مالا ةعاق ة¥ی,"لا لصا4=لا تاودأ .م }أ وأ فتاهلا لاخدإ •
 

 ة*بدألا ةق?Dلا وأ لا`1نالا

 ال ًا?4فع اMه نا9تjو ،تاMلا ىلإ اه=8Cنو .?#خآ ةCلB وأ صاVشأ تاعا,بإ وأ تاEا=o وأ را فأ ساC=قا يه ة9بدألا ةق#8لا

m+Hعا .م ع=Cةعما@لا اهعم لماع=ت ة9بدأ ةق#س هرا Eiلا ىلعو ،ةما#ص لwلCنأ ة mwلC4لا اHeتاسأ .م ه9ج4=لاو حMةعما@لا ة 

 تاسرا+م يهو ،ةHص#قلاو #?و�=لاE لا"=نالا ¬Cت#?و .ة9بدألا ةق#8لا ,Hب �"ت جر,Hی هE ن4م4قm ام نأE كRi4لا Qهترواس اذإ

 داهR=سالا ةCلwلا ىلع .9ع=ی هنأل ،,+ع=م ي+mداكأ ف#eت ء4س لا"=نالا #C=ع?و .ة?# فلا ة9 ل+لا ةmا+ح .9نا4ق lهHت

 يعج#+لا داهR=سالا اMه .+r=?و ،QهتاCجاوو QهثE"4 ع?راRم دا,عإ يف تام4لع+لا رداeم ع9+@ل Qهما,V=سا a,ل يعج#+لا

 ساC=قالا a,ل يعج#+لا داهR=سالاو ،.9نا4قلاE ما�=لالا .ع عاH=مالا ,ع?و .#9غلا اه9لإ لص4ت ي=لا جئا=Hلاو تا+ل لاو را فألا

  .ةw9#خ ةm+9داكأ تاعCت ىلإ هCحاص ض#ع?و ًا"?#ص ًاكاه=نا ،.?#خآلا .م

 
 

 

 

 :ة*بدألا ةق?Dلا لا]شأ Gمو
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 .م وأ لباق+E ب4لw+لا hجا4لا زا@نjو هHع ةEا9ن ةEا= لل }را@ت #9غ وأ }را@ت يجراخ ف#B ىلإ hلاwلا ء4@ل •

 .لباقم نود

 .ًا9+لع lلذ �9ث4ت نود .?#خآلا لا+عأE ةناع=سالا •

 ءاعداو ،�ن#=نإلا ل¥م رداeم .م ة9نو#= لإ وأ ةعwC4م خ8ن ىلع #HRت Qل مأ ت#Rن ءا4س .?#خآلا لا+عأ Mخأ •

 .خلإ...ة9ناC9لا م4س#لاو ¬ئا#Vلا lلoM ل+mR اMهو ،يVeش ل+ع اهنأ

  .ر,e+لا ىلإ ةراشإلا نود ًا?4"ن هل?4"ت وأ ه=غا9ص ةداعإ وأ ه#99غت وأ ًا9ف#ح #خآ �Vش ل+ع خ8ن •

 
 

 

�لاg مAقت ،ة*بدألا ةق?Dلاو لا`1نالل ةLلJلا ءSAل م2ع ةعماSلا G>-ت ى1حوJAة*لا1لا تا:  

 .ةعما@لاQ Eهقا"=لا ,Hع ة9بدألا ةق#8لاو لا"=نالا ةساE89 ةCلwلا ·?#عت •

  .h ت#+لا لعفلا ةرVw4ل ًاعCت تا4Yقع را#قإ •

  .ة9+لعلا ةق#8لا وأ ®غلا فR ل )Turnit-in( ينو#= لإ ماIن ما,V=سا •
 

 

 ة*بدألا ةق?Dلاو لا`1نالاو ة*>لعلا ةنا*�لاو �غلا تLAث لاح يف  ة*Lیدأ1لا تاءا?جإلا 

 

mل@+لا ىلإ ,هعu یدأ=لاCلا يHI# لاو ®غلا تالاح يفV9لا 4هو ،ة9بدألا ةق#8لاو لا"=نالاو ة9+لعلا ةناM{ ی=VM 

 hئاHل يCیدأ=لا uل@+لا .ع رداeلا را#قلا ,ض QلI=ب م,ق=ی نأ hلاwلل �"?و .يفلاV+لا �ح يف ةCساH+لا تاءا#جإلا

 .تا+لI=لا ةH@ل راIنأ ىلع هض#عM{ mلا ةm+9داكألا ن̈وRلل ةعما@لا #ی,م

 

 ةداهPلا c`س ة*نا]مإ

 lلذ لC9س يف ماق هنأE ج#V=لا ,عE هقح يف �Cت hلاB }أ .م ة9عما@لا ةداهRلا h"س �"E اه8فHل ةعما@لا µف="ت

E89لاسأ ك4لh ة9ع#ش #9غ oة9+لعلا ةق#8لاو #?و�=لا. 

 

 ئراBDلا تاءا6جإ :K6ع IداGلا ل$فلا
 

 ئراvJلا تاءا]جإ 

 .ًاصاخ ًال=ف هل دTفن ه$L.هأل ًاWTن �Gلو ،هlTذ hبا[لا ةمال[لا ع&ض&.U يلی ام CÃتTی
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 ؟يعماbلا م]pلا يف ئرا~ �أ ثو5ح لاح يف لعفأ اذام

 : ةLتآلا تا.Lلع$لا عCتا

 

 :ئراvلا ثو5ح a5ع

 .يلخا3لا )قTلا ىلع لاCق$سالاG Uمألا داTفأU لا=تالا •

 :يلیام lTذ ىلع صpTلا عم ،ة�&لj.لا uرا&jلا ةمUY3 ةTشاCم لا=تالا ،دTلا م3ع ةلاح يف •

 ةئراjلا ةلاpلا ع&ن

 .ل&.p.لا �فتاه )قرو �.سا ،uراjلا ثو3ح نا�م ،)ةu aCLرا&T'h، aح( :ًالKم

 

 :ي�G9لا دا5عUسالا

 .كاCdم يف uرا&jلا جراYم عقا&م ىلع فTع$لا •

 بTقأ Up]v ع.H$لا ahاdم ىلإ يسار3لا �ل=ف Gم uرا&jلا ةلاح يف بوTهلل YjÃم عضو •

 .�ل=فل  جYTم

 .كاCdم يف ةLجاجoلا hئاpTلا تاراDنإ hیداdص عقا&م ىلع فTع$لا •

 

 :ئراvJلا a5ع ءالخإلا تاءا]جإ

  .~نأ �$مالس عم �لذ ضراع$ی )ل اذإ ،TشاCم YjTل ضTعم �Yش لl ة3عا[م •

 ةeY=Lلا �تا�ل$.م LGمأ$ب ماLقلاو اهب م&قت ي$لا ةejنألا لl فقو ىلإ راDنإلا عا.س d3ع ةرداC.لا •

 .ةK.Ldلا

 .ًا�-أ �لDب ماLقلا ىلع T'Gخآلا عeHLتو ل&.p.لا فتاهلا قالغإ •

 .�$مال[U لالخإلا نود ءالخإلا ةLل.ع Gمkی ا.U ماLقلا •

 .ًار&ف ىCd.لا ءالخcو uرا&jلا ةHdل لCق Gم ةاjع.لا تاداشرإلا عاCتا •

 .�لذ لعفل uرا&jلا ةHdل �$هجو اذإ ءالخإلا ةLل.ع ءاdثأ T'Gخآلا ة3عا[م •
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 .ءالخإلا ىلع )او3جو اذإ( ةصاYلا تاجاL$حالا qوذ ةناعإ •

 .ًاما.ت ر&مألا عL.ج ح�$ت ى$ح ةرداغ.لا م3عو ءالخإلا ءاه$نا vقع ع.H$لا عق&م ىلإ هج&$لا •

 .uرا&jلا ةHdلو uرا&jلا تام3خ يلK.م تا.Lلعت عاCتا •

 اذإ الإ ،ةعماbلا ىZaم مامأ ةعقاJلا تارا4`لا ¼«اJم يه ئرا~ ءالخإ �أ 5عW عUb2لا ةقavم :هaZ4ت  

 .عUb2لل ½]خأ ةقavم 5یUp5ب ئراvJلا ةbaل �م ½]خأ تا42لعت تر5ص

 

 :ةvZ4لا ئراvJلا

 :يلی ا.U )ق ،ةلاpلا هDه يف

 .تاUاصإلا Gم o'3.لا Hdv$ل �$مالس د3هی )ل اذإ aTاY.لا Gم عق&.لا &لخ Gم 3كأ$لا •

 .هتاLح د3هی عضو يف �G- )ل ام با=م qأ �'pT$ب ماLقلا م3ع •

 .vجا&لاU ا&ماق )هنأ 3كأ$لاو مoلی ا.U ماLقلل لاCق$سالاG Uمألا داTفأU لا=تالا •

 ةمUY3 لا=تالاو ،uرا&jلا )قTب لا=تالا T، -Hvخآل وأ Cv[ل Gمألا داTفأU لا=تالا رDعت اذإ •

 . ة3یe3لا uرا&jلا ةلاح يف ةLلوألا فاعسإلا تاراLس

 .ة3عا[.لا ل=ت ى$ح هل ةCساd.لا ةLلوألا تافاعسإلا ءاTجcو با=.لا عم ءاقCلا •

 .ةLلوألا تافاعسإلا يفع[مو ةعماHلا يف uرا&jلا ةHdلو uرا&jلا تام3خ تا.Lلعت عاCتا •

 

 :½]خألا ئراvJلاو �ئا]pلا

 ة-أ وأ T'hح ثوUp3 ~.لع اذإ uرا&jلا )قر ىلع لا=تالاو يجاجoلا راDنإلا زاهج لLغeت •

a&راu خأT�.  

 .ةeY=Lلا �$مالس عم �لذ ضراع$ی )ل اذإ TشاCم jTخ هد3ه$ی �Yش qأل ن&علا )-3قت •

 .Dفا&dلاو با&بألا قالغإ ح=Ldف ،�$مال[U راTضإلا نود pT'hلا )pHLت •

 .�لDب ماLقلا ىلع T'Gخآلا عeHLتو ل&.p.لا فتاهلا قالغإ •

 .ًار&ف ىCd.لا ءالخcو uرا&jلا ةHdل تاهLج&ت عاCتا •

 .ءالخإلا ىلع ةصاYلا تاجاL$حالا qوذ ةناعإ •
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 .ناخ3لاU ةL²ل.لا وأ ةYjTلا ahاd.لا ىلإ كpT$لا Hdvتو رpDلا يخ&ت •

  .�لذ ةمالس Gم 3كأ$ت ى$ح ةرداغ.لا م3عو ءالخإلا 3عU ع.H$لا ةjقن ىلإ لاق$نالا •

 Y$=LG.لا LGفع[.لا وأ ةعماHلا يف uرا&jلا ةHdلو uرا&jلا تام3خ يلK.م تا.Lلعت عاCتا •

Uلوألا تافاعسإلاLة. 
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