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 متٗٝد،،،
 

شظررة ملا ررقاجة قألرركا ُ  ناذررضا ؼباظررقسا األؿررقطاذررطمااملقجؿرركا ُشرررهكا  قجؿرركاجحطؼجرركاألعررط ا  ؿرر ااااااااا

 ُظط  اؼ خلهطا  ةجؽذكاا طاأؼىلا ؾؽ طا حملقجبكاأظرؿكاكبريقاجة قألكا ُ  ناؼمبقاؾتؽ ا اذر اذملرقؾريااا

ُا جصبؿررركاؼمبرررقاؾصحرررحزاذررر ا ج رررؽ ش اا جترررط ؿ ا جطؼجؿررركا اظرررا ا شرررقداؼ ٍجاذرررق األرررقخل   ا حملحؿررركاؼ 

ؼ ُشظررركا  ملرررؽداألعررقاا ررطاجررمللا ؾررؽ طا حملقجرربكاذررضاةررَداءقبجررتغاجة قألرركا ُ  نا ىلا  ؿرر اذبررق ياااااااااا

ا ٍ تصق اؼ جفملقجؿكا ا جتخط سا  قدا جملقساذضا بخا جلعق ا خلقضملكاجة قألكا جطؾؽ ط.

ا

نا جررافاإا  ررط  ػا عررؽ اذررؽ فـاؼ اظررا ا جصررط اايشررغاؾحررملطشـاأطاأ ررطسا جؿررخا جة قألرركا حررلا ُ  ا

(اؼمبررقاؾتؽ ارر اذرر ا جبؿورركااUSAID ؾررؽ طا حملقجرربكاألقجتملررقؼطاذرر ا جؽكقجرركا ُذةؾةؿرركاجحتصرؿرركا جطؼجؿرركا ااا

ملاأطاؾررتزا ٍجتررث ساألتهبؿرر اظررا ااا، حملحؿرركاؼذملررقؾريا جتررط ؿ ا جطؼجؿررك ؼأاطررخا  رقبجررق اا اظررا ا شررقد،اايذرر

حؿكا جة قألكا حلا  رقدا جملرقساألةفرقنقاؼاق حؿركاؼ حملقاظركا حؿرغااااااا جطجؿخاألعط اتهؽؾةايجؿق ا جملرخاؼضبطا ر

اذضا هلطباؼ جطؿقع.

ا
ا

ا

ا

 ز٥ٝظ دٜٛإ احملاضب١      اااااااااااااااااااااااااااااا
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 :املكد١َ

ؾعرررط ا جؿررررخاب قألرررركا ُ  نا ا ؾرررؽ طا حملقجرررربكا  جررررطؾؽ ط(ا ىلاتملةؾرررألا ُشرررررهكا  تملح رررركاألة قألرررركا ُ  نااااا

كررطاذررضاذؽضررؽ ؿكاؼوؽجؿرركاؼ ط جرركاااؼ طؾررطظقا ا جررطؾؽ طاؼ حررؿصعقاذررضا جصقذؿرركا جترررػؿحؿك،اذررضاذؿرر ا جت ااا

أ رقدا جبر ا  تملح كاألة قألكا ُ  ناؼت طؾزا جؿخاذةجملـاجحرؽ ف اذؽداكقاكا ُشرهكا  تملح كاألة قألركا ُ  ن،اا

ؼذصررةا  رقبجررق ا جبرذؿرركاق  ا ج ؿررركاؼ جررطبؼداؼ جملرر ا  حررتفق قاؼقجررتاجتحبؿرركاذحررٌؼجؿق ا جررطؾؽ طا  تصقذؿرركاااااااا

اق األقجت َجؿكاؼذؽضؽ ؿكاجػقؾق اذحق طقاصقشملـا ج ة با ا ُب ط.ؼ جة قألكا حلا ج  ذخاؼ جلع
 

أذرقااطؾؽ طا جراشظرةقا قذركا حرلاب قألركا ُ  نا ااااا ؼؾتةرؽطاظرا ا جرطجؿخاذرضاجثهؿررضاذؿر اؾرررخا جلرثنا ُؼداااااااا

ا.ذصعحؿكاب قألكا ُ  ناجحررقبؾ ا  ختقبقااؿررخا جلثنا جذقشـ
ا

ا.كاألة قألكا ُ  ن  تملح  جتقجؿكاظا اؼ طاب  لا جطجؿخا  ملقؾريا

 جملقذررركاؼ حملقجررربكااك جطؼجؿررركاجِجعرررثقا جملحؿرررقاجحة قألررركا  قجؿررراا جصرررق بقا رررضاذصظرررركاب قألررركا ُ  ناذملرررقؾريا .1

 ؼذصعق:ا(issai ا ٍشتؽجقف

 جة قألكا ُ  ناك(ا  بق يا ُجقجؿ333ذملؿقبا جتط ؿ ا جطؼجـاب زا  .أا

  جة قألكا حلا ُ  ن.اذملقؾري(ا3333ذملؿقبا جتط ؿ ا جطؼجـاب زاا  .با

 (اذبق فاتؽجؿعؿكاألر طا  فقظؿزا جةهؿحؿكاجة قألكا ُ  ن.3133ذملؿقبا جتط ؿ ا جطؼجـاب زا  .دا

ذملقؾرياب قألكا ُ  نا جؽ ب قا ا جةتقبا ُصفةا جصق با ضاذةتبا  حقنجكا حلةؽذـا ا جؽٍؾق ا  ترطقا .2

ا. ُذةؾةؿك
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 .ْعس٠ عا١َ ع٢ً زقاب١ األدا٤

 :َفّٗٛ زقاب١ األدا٤

ؼتررط ؿ ااملقجؿرركااب قألرركاذررة ؼ ا ٓشفررقاا حررلا ُذررؽ د،اااا  ُ  نا ررط اذررضا  حرررؿق اذصعررقااااؾهحرر ا حررلاب قألرركا

ملرخاب قألكا ُ  نا حلا ح ا ُ  ناألرةخا قساؼختفؿضا جتةرقجؿألاذرضاةرَدا ؿرقداذرطما  تصرق ؾكاااااااؼت ج  ذخ(ا

َ ا  صقجرربك،اؼكفررقنقاؼاملقجؿرركا خلررطذق ا   طذرركاأؼا جحررح ا  صتحرركاؼؼضرر ا جتؽصررؿق اذررؽدا جتػررؿري  اؼ جتملررطؾااااااا

اؼميةضاجة قألكا ُ  نا جةرألا ضا جتباؾةاؼ جتَ باكرقاتتطرضاتط ؿ ا ٍجتث ساألقج ؽ ش اؼ ُشظركاؼ جتملحؿرق .

 :تعسٜف زقاب١ األدا٤

ظررؽاارررتاذحررت خاؼذؽضررؽ ـاؼذؽلررؽااألررغاجحتر رر ااؿرررقاق اكقشرر اتملعررط  ا حلةؽذرركاأؼاأشظرتعررقاأؼاااااااااااا

 ٍ تصرق اؼ جةفرقنقاؼ جفملقجؿركاؼذرقا قاكرقطاظصرقثااااااااذبق يعقاتملرخاؼا اأؼاتؽجملقتا شرهتعق رحؿقتعقاأؼاألة دلعقاأؼا

أجرحؽبا ا جترط ؿ اميةرضاذرضاةَجرغا حلةرزا حرلاأطا جصترقهخا حمل  ركاألقجلعركااااااااااااـب قألركا ُ  ناظرااؼا،دلقداجحترح 

ذر ااا، خلقضملكاجحة قألكا طاجقن ا اضؽنا جتخط ساذبرق يا ٍ تصرق اؼ جةفرقنقاؼ جفملقجؿركاؼا رقملاجِظرط  ا  ةجرؽذكااااااا

 طؾرطا ٍسلة ارق ا جرررا عرة األصرقنا جتصفؿررااؼ ُجربقبا جرراأ  ا جؿعررقا اجربؿخا طؾرطا  حررٌؼجؿكا ٓ  بؾركاذررضاااااااااا

اجعكاؼبجزا جحؿقجق ا  حت بحؿكا جححؿركاذضاجعكاأةةم.ااا

 :يسقاب١ األدا٤ ١ايس٥ٝطٝايعٓاصس 

ا(اؿك ٍ تصق اؼ جةفقنقاؼ جفملقج تطرضاب قألكا ُ  نالَلكا صقصةابهؿحكاظـ:ات

 االقتصاد (Economy) : 

ظـات حؿخاكحفكا  صق با  حتخطذكا ا جملرخا  صحثاذ اذة  ققا جؽ  اؼ جصؽ ؿكاؼ جةرؿق ا  صقجبكا ا

ا زلقتاقجتا جملرخ.

  َهررك،اؼ ا جثذرقطاؼ  ةرقطااااؼ جلرؽ قااؾملينا ٍ تصق ا حلصؽدا حلا  ؽ ب اؼ  حتحثذق ا  صقجبكاألقجةرؿرق اا

كاءةصكاذ ا ُةاا ا ٍ تبقباأظط  ا جلعكا  هحؽبا  ؿ عق،اؼؾبرر ا ٍ تصرق ا ااا  صقجب األ  خاتةحف

ا  تصقناؼمحقؾكا  ؽ ب اذضاةَداذقاؾحـ:

ا ٓجتث ساألقجرةؼطا ج قشؽشؿكاؼ جفصؿكا صطا جرة ن. -

ا ٓجتث ساألقٓجة ن  ا  تبملكاجملرحؿق ا جرة ن. -

ا صطا حلقجكاأل  خا ُجملقب. حلصؽدا حلاشؽ ؿكاؼذؽ صفق اؼكرؿق اذَهركاذضا جحؽ تسا -

 صؿقشكاؼمحقؾكا  ؽجؽ   . -

 جتصباتؾق قا ط ا  ؽ ف اأؼا جملرقجكاغريا  حتخطذك. -

 ايهفا٠٤ (Effeciency): 

ظـا ج طبقا حرلا ٍجرتػَدا ُذذرخاجحررؽ ب ا  تقذركاذرضاةرَداتةذرؿطا جملَ ركاألر ا  خةجرق اجرؽ نا حرلاااااااااااااا

ا جرا جتخطذ اذضاأجخا شتقجعق.ظؿوكاألطقه اؼةطذق اأؼاأفاشتقهخاأةةماؼ  ؽ ب ا

ا

ا
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األ شعق:أؾطقملا ةا ا جةفقنقا

 .(شعقاتعتزاألةؿفؿكا جتخط سا  ؽ ب  جملَ كاأل ا  طةَ اؼ  خةجق اأفاأ  .أا

ظررـا جملَ رركاألرر ا  خةجررق اذررضا جحررح اؼ خلررطذق اؼ  ررؽ ب ا جرررا جررتخطذ اذررضاأجررخا شتقجعررقااااااااااااا  .با

ا(.ؿكاذطةخاذمل ؼتةتبطاألترطؾطا حلطا ُ شلاذضا  خةجق األقجصحبكاجةر

ؼؾملترر ا حؿررخا جةفررقنقاذررضا  فررقظؿزا جصررملبكا ا  ٌجحررق ا حلةؽذؿرركاذؿرر اؾفررا ااؿعررقاتررؽاةاااااااا

ذملررقؾرياجحرررطةَ اؼ  خةجررق .اؼج ؿررقدا جةفررقنقاقرربا حررلا  ررط  / جفةؾ اأطاؾطرر ا ا ٍ تبررقباااا

ا جملؽ ذخا جتقجؿك:

اظخا ُظط  اؼ ضركاؼذلط قاجلرؿ اذحتؽؾق ا جلعك؟ -

 قداجحة قألكا جط ةحؿك؟ظخاؾؽجطاشظقساامل -

 ظخاتتح لا ٓ  بقات قبؾةا ؼبؾكاذؽداذحتؽما جةفقنق؟ -

 ظخاتتخاا ٓ  بقاةهؽ  اجثؾق قا جةفقنق؟ -

 ظخاظصقثاذ قؾؿخاجِ  ن؟ -

 ايفعايٝـ١  (Effectiveness): 

ظررـاذررطماجررطؼما جحؿقجررق اؼ جرر  ذخا  هب رركاأؼا  ثذرر اتهبؿ عررقاجتر ؿرر ا ُظررط  ا  ةجررؽذكاؼقجررتااااااااا

ذفعؽساؾعرتزاألقجصترقهخ،اؼخترتا ٓ رقبا جرافاؾرتزااااااا ةجؽاذ ا ُلةا جفملحـاجملرخاذمل ،اؼظـاةا مب قبشكا ُل

 اذرقداا،ااؿغا  ؿ ا ُظط  اؼ جػقؾق ا   ةبقاُفاشرقطاأؼاألةشقذخ.اؼظـاذرطما  ؿر ا جلعركاُظرط اعقاااا

ا جفملقجؿكاأطاؾة  ـاذقاؾحـ:األت ؿؿز ؿقسا ج

ـاؼذَهركاذضا جصقذؿركا جملرحؿركاؼتتحرزاألق ةؼشركاااااظخا ُظط  اذلط قاذضا بخا ٓ  بقاألرةخاتفصؿح .أا

 ؼميةضا  ؿ عق؟

ظخا قذ ا ٓ  بقاألؽض امجؿ ا جبط هخا جرراميةرضاأطا  ر اشفرخا جصترقهخاؼأشرغاإا ةتؿرقبا جبرطؾخااااااااا .با

  جافاحي  ا ُظط  األفملقجؿكاؼأ خاتةحفك؟

 ظخاإا طؾطاتةحفكا  ؿ ا ُظط  ؟ .دا

 جتر ؿ ا ُظط  اؼؼض ا حلحؽدا  صقجبكاهلق؟ظخا قذ ا ٓ  بقا  ملصؿكاألترطؾطا  ملؽ ق ا . ا

 ظخات ؽسا ٓ  بقامبتقألملكااملقجؿكا جحؿقجق ا  تبملكا ا  ؿ ا ُظط  ؟ .ػا

  جت كطاذضا ٍجتث ساألقج ؽ ش اؼ ُشظركا جراتصهب ا حلاتحتا ج  ذخ. .ؼا

مَلاأؼاذةةب ملاأؼاؾتملقب اذ األة ذخاا .تا  أةةم. طؾطاذقا ق اكقطا ج شقذخاذؽض ا جة قألكاؾملت اُذةر

 جتفةؾرر األرر ا  خةجررق اؼ جصتررقهخ،ااق خةجررق اتتملحرر األصتررقهخاذررطةَ اذلررط قاذررضا  ةررخا جلعررك،اااا .حا

 ألؿصرقا جصتقهخاتتملح األقُظط  ا جراإا  ؿ عق.ا

 طااملقجؿرركا جرر  ذخاؼ ٓ  ب  ا جملقذرركاتملترر ا جملصصررةا ُجقجررـا اب قألرركا ُ  ناجةررضاقررباأطاٍاؾفعررزاذررضااااا

قصةا جذَلكا  ٍ تصق اؼ جةفقنقاؼ جفملقجؿك(األحعؽجك،ا قاأشغا رطاؾةرؽطاذرضااااقجتاأشغاميةضا جفصخاأل ا جملص

ا. ٍ تبقب جصملبا رحؿقملا خلؽ ا اؼ ذطاذضاظاػا جملصقصةا ؼطاأةااأل ؿكا جملصقصةاألمل ا

ا
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 :األٖداف األضاض١ٝ ملٗاّ زقاب١ األدا٤

كررقاتعرط ا ىلاااا،قعا جملقسألرةخا قساتعط اب قألكا ُ  نا ىلا ح ا ٍ تصق اؼ جةفقنقاؼ جفملقجؿكا ا ج ه

  حررقظركا ا حلةررزا جةذررؿطاؼ  حررقنجكاؼ جرررفقاؿكاؼتحررمللاب قألرركا ُ  نا ىلات ررطؾزاذملحؽذررق اأؼا حررؿَ اأؼابًماااااااااا

(ا ُظرط  ا ُجقجرؿكا عرقساب قألركااااا1جطؾطقاؼتؽصرؿق اجحترحر ا صرطذقاؾملرؽ اقجرتاذَهررقمل،اؼؾظعرةا جلرطؼداب رزا ااااااااا

  ُ  ن.

ا(1جطؼداب زا 

ا عقساب قألكا ُ  نا ُظط  ا ُجقجؿك

 .(: تٛفري َعًَٛات حٍٛ أدا٤ األْػط١ اذته1١َٝٛاهلدف )

تحق طات قبؾةاب قألكا ُ  نا حلا  َعاصصقعا ج ة با حلاألؿوكا جلعكا خلقضملكاجحة قألكاؼألة دلعقاؼأشرهتعق،اؼؾةرضا -

جلؽ قا ا ٓ  بقا جملقذكاؼ   بقاأذطاأظط اعقا جةهؿحكا امج اؼب قألكا  ملحؽذق اؼ  ط  ا جت قبؾةاذؽهلقاألعط ا ح ا 

  رقبؾ ا جملقذكاؼترحؿ ا ٍبت قنامبحتؽما ُجقجؿبا ٓ  بؾكاؼغةدا جت رؽؾزا جرا تـاجرطما  رطب ناؼا  حرٌؼج ا اااااا

  جلعكا خلقضملكاجحة قألكا ضاتحتا  رةؼ ق .ا

ذؽدا ج  ذخ،اؼذضا  رةضاأطااُتملطات قبؾةاب قألكا ُ  نا ّؿرك،اذؿ اأشعقاتملّطامبذقألكاق كةقا ؽؾحكا ُذطاجحرملحؽذق  -

 تةؽطاق  ااقهطقاجصصقعا ج ة باؼ  طب نا ا جلعكاذؿ اأشعقاُترّذخاذؽ  اذةجملؿك.ا

 .(: االيتصاّ بايكٛاْني ٚايتٛجٗات اذته١َٝٛ ٚأٖداف ٚغاٜات ادت١ٗ ْفطٗا2اهلدف )

ةأفاذلقؾطاؼ ق دا ضا جةؿفؿكا جراتثؼؾطا جححهكا جتصفؿاؾكاؼ جححهكا جترةؾملؿكااأل حلاتحق طات قبؾةاب قألكا ُ  نا -

اأ ؾة األعقاأذؽ دا جطؼجكاؼءتحةقتعق،اذ ا  ا حا جؽجقهخا  ٌ ؾكاجت حؿخا ذترقٍ ا ختققا ة ب  اغرياذصقجبك.

 .(:زقاب١ أْع١ُ ايطبط ٚايسقاب١ ايداخ3١ًٝاهلدف )

عق ا خلقضملكاجحة قألكاجحرةزاؾتزا جت كطاذضا حلةزا حلاذطماذَهركا جة قألكا جط ةحؿكاؼ جصظزا  هب كا ا جل -

 حلاذطماكفقنتعقاؼشؽ ؿتعقا ا  ؿ اأظط  ا جلعكاؼ ؿقذعقاألق عقسا  ؽكحكا جؿعقاألق تصق اؼكفرقنقاؼاملقجؿرك.ااا

 ضقاكا ىلا طؾطاأجبقباأؼجغا ج صؽباؼ جصحرقح،اؼ ٍظتررقساألت رطؾزاذ اذرق اظقذركاؼجؽظةؾركاؼألصرقنقاجتر ؿر ااااااااا

اصقجبكاجتَ ا ُجبقباؼأؼجغا ج صؽبا ا  حت بخ. جترحؿصق ا جَتذكاؼ قق ا حلحؽدا  

 .(: حتطني االقتصاد ٚايهفا٠٤ ٚايفعاي4١ٝاهلدف )

ؾصبػـاأطاتحمللاأ رقداب قألكا ُ  ناألرةخا قسا ىلا  ط  اتؽصؿق اذؽدا جهةاا جراميةضاجححعق ا خلقضملكاجحة قألكا -

 ذضاةَهلقا  ؿ ا  تصق اؼكفقنقاؼاملقجؿكاأك اُ رقهلق.

 .(: حتكٝل ايٛفٛزات املاي5١ٝ) اهلدف

ُتملت ا جؽاؽب  ا اتةقجؿألاألرة ذخا جلعرق ا خلقضرملكاجحة قألركاشتقجرقملاذتةرةب ملا عرقساب قألركا ُ  ن،اؼ جصتؿحركا ُكذرةااااااااااا -

ؼضؽذقملاذضاأل ا جصتقهخا ُةةم،اؼجةضاؾصملبا طؾطظقاألؽضؽحاذؿ اؾملترطاذ ط با جؽاؽب  ا حملترحكا حلاذرطقاا

طاتٌ فاألملرضا جرتػري  ا   اذركا األملرضا حلرقٍ ا ىلاتؾرق قا ٓشفرقااجتر ؿر ااملقجؿركاااااااااا جة نا جتػؿري  ،اؼجةضا 

 أك .اا
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 أْٛاع زقاب١ األدا٤:

ا:كقٍتـظصقثاأشؽ عارلتحفكاجة قألكا ُ  ناميةضا طؾطظقا

 :ُٞٝحٝح املطت٣ٛ ايتٓع َٔ 

 عق.اةؼ ب قألكاأ  ناؼذطقاتصظؿرؿك:اذذخاب قألكاأ  نااؼت بقاأؼاجعكاأؼاذٌجحكاألةقاكا .أا

ب قألرركاأ  ناألةشررقذخ:اؼظررؽا جرررافاؾررررخاألةشقدلررقملاذملؿصررقملات رررؽساألررغا ٓ  بقاكرر  ذخا جتملحررؿزا  عررريناااااااااا .با

 ؼألة ذخاذةقاركا جف ةاؼ جبهقجك.

ب قألرركاأ  نا هررقع:اؼظررؽا جررافاؾررررخا هق ررقملا  تصررق ؾقملاذملؿصررقملاذذررخا ج هررقعا جصررصق ـاأؼا جثب  ررـاأؼااا .دا

  خلطذق .

اذٌذة  ا ضا جتهؽبا ٍ تصق فا جملقس.ب قألكا  تصق فا قس:اؼؾتطرضا جتخَصا . ا

  ايٓطام:َٔ حٝح 

اتصقؼدارلتحألاأؼجغاشرقطا جلعكا خلقضملكاجحة قألك.ت:اؿكجؽب قألكاو .أا

 تصقؼداألملضا جلؽ شبا اشرقطا جلعكا خلقضملكاجحة قألك.ت:اكب قألكاجثهؿ .با

 :حٝح ايتٛقٝت َٔ 

 اذك،اؼذصرغا ب جرق ااا:اؼظؽا جافاؾصصبا حلاب قألكا خلهطاؼ  رقبؾ اؼ ج  ذخا  كب قألكاذحت بحؿ .أا

ا جلطؼما جفصؿكاؼ ٍ تصق ؾكاؼ ٍجترق ؿك.

 :اؼظؽا جافاؾصصبا حلاشرق ق اؼأذط ثاجقبؾكاؼذحترةق.كب قألكاذتث ذص .با

 :اؼظؽا جافاؾصصبا حلاأ  نا جلعكا خلقضملكاجحة قألكا ضااا  اتذصؿكاجقأل ك.كب قألكاتقبخيؿ .دا

  املٓٗج١َٝٔ حٝح: 

 ذصعخا جترحؿخا ٍ تصق ف. .أا

  جتصظؿرـ.ذصعخا جترحؿخا .با

 ذصعخا جترحؿخا ج  دلـ. .دا

 ذصعخا جترحؿخا  قجـ. . ا

اذصعخا جة قألكا ٓ  بؾك. .ػا

ا
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 احملٛز األٍٚ

 }أطاز ايعٌُ{

 

 :زقاب١ األدا٤ يف دٜٛإ احملاضب١

طؾؽ طاألتصفؿااب قألكا ُ  ناؼا قملاجطجؿخاب قألكا ُ  ن،اؼ جافاُؾرّذخاذةجملقملا رحؿقملاؾعط ا ىلاذحق طقا جؾ ؽساا

 ملرحؿق ا جة قألكاذ ا ُةااألمل ا ٍ تبقباذقاؾحـ: جفةاا  ةحفكاأل

  ةتؿقبا  ؽ ضؿ ا  هحؽبا ب جتعقاؼ طؾطاشؽعاذعركاب قألكا ُ  نا  ختقبق. -

ؼ جصَذؿق ا  رصؽذكآجرة نا جطب جركا ؾملصرلاألراجتا  صرطبا جرافااااااا  ُظط  ا ُجقجؿكا عقساب قألكا ُ  ن -

ظرا ا جحرؿقا،احيترقدااةؾر ا جطب جركا ىلابجرقجكاتملةؾفؿركااااااااؼ اا ُ  ن(اميصحا جصَذؿكآجة ناأ ررقداب قألركاا

 جةخاجعكاةقضملكاجحة قألكاحيط ااؿعقاصَذؿقتغآجة ناذعقساب قألكا ُ  ن.

 ذصعحؿكا جفةؾ . -

 شظةقا قذكا حلا رحؿكاب قألكا ُ  ن/ا جطب جك. -

 :ألضاع ايكاْْٛٞا

ذرضااا(119 ُذةرقسا  رق قااااصق  مل جرتا جافاصرطبااؼتملطؾَتغاا1952جملقساا28ؾصتا قشؽطا ؾؽ طا حملقجبكاب زاا

ـا (ا جطؼجرركاؼشف قتعررقاؼ ررةااصررةاعقااؼ ب   اؾرررةخاأل ررقشؽطا ؾررؽ طا حملقجرربكا ة  برركا:  جطجررتؽبا ُب شررـا حررلاذررقاؾحرر

 كاجتاذقاؾحـ:اتطرضؼؾ

ا ؾ رررطسا ؾرررؽ طا حملقجررربكا ىلادلحرررخا جصرررؽ بات ةؾرررة ملا قذرررقملاؾتطررررضايب نػاؼذَذظقترررغاؼألؿرررقطا  خقجفرررق اا  .1

ؼ ُ ؿرقطاا جصرؽ باااـ  اتبكا حؿعقاؼقجتا األطناكخا ؼبقا ق ؾكاأؼاكحرقا حبادلححا  ةتةبكاؼ  حٌؼجؿك

ا(.ذصغاقجت

ا(.ذصقشكابهؿخا ؾؽ طا حملقجبكا ؾصتا ج قشؽطا حلا .2

ا(.اجعكاذحت حك... طؾؽ طا جؾُصتا ج قشؽطا حلاأطا .3

حررقألؿكاؾهحرر ا حررلا  ملررقذَ ا حلا ؾررصتا ج ررقشؽطا حررلاصررَذؿكا ٍ ررَعا حررلاأ رررقدا جلعررق ا ُةررةما اااا .4

 (.ؼ  قجؿكا امجؿ ا جلعق ا اأفاذةذحكاجؽ نا اقجتاذقاؾتملح اذصعقاألقجؽ ب   اأؼا جصف ق ...

 :اختٝاز املٛاضٝع

ؾتزا ةتؿقبا  ؽ ضؿ اؼ جررااؾصهح ا ةتؿقباذؽضؽعا جة قألكاذضاةَدا حؿخا  ؽ ضؿ اؼ شقٍ ا  ختحفكاؼا

ا:تاثاألة ملاذبقذة ملا حلا  قدا جملقساؼقجتاذضاةَد

   تبقب  اؼأجقجؿباذذخ: .1

  حؿخا  خق ة. -

 ت ؿؿزا  رقكخ. -

 ذؽ ضؿ اق  اأظرؿكاشحبؿك. -

ا
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 .   بقا جطؾؽ طا جلصكا جتخهؿط( .2

 . حباذضادلحخا ُذك .3

 . حباذضابهقجكا جؽتب ن .4

  ٓ َس.ؼجقهخاتهةاا جؿعقاتأظزا  ؽ ضؿ ا جرا .5

 :َٓٗج١ٝ ايفسم

ؾ رؽساألقجملطؾرطاذرضا جطب جرق ا ا رخاذلطؼ ؾركااااااااقبا ٍ ترق ا حلاظؿةخاجحفةؾر اشظرة ملاُطا جرطؾؽ طاااا

  ؽ ب ا جبرةؾك.اؼُؾملّثتاختهؿطاؼتصفؿاا  رقبؾ ا ضا ةؾر ا ُارة  اقؼفا خلر قاؼ  عرقب  ا  تخصصركا  تصؽ ركاذر اااااااا

  ألملطعقا جبملضاؼؾمليناترةؿخا جفةؾ اتث ؼدا خل   اؼتَ اش قطا جطملألا طاؼجط ا ا جفةؾ .

 :فسم املػازٜع .1

(اأ طرقنا حرلاأطاؾةرؽطاأذرطظزابهؿحرقملاااااا5-3قبؾ اذرضاةرَداتةرؽؾضاارةاا ررخاذةؽشركاذرضا اااااااؾتزاب قألكا  ر

اجحفةؾ .ا

  عرقساألر ااااذؿر اأطا رطسات حرؿزاااتةؽطاذحرٌؼجؿكاب قألركا ُ  ناذح رققا حرلا رقت اأ طرقنا جفةؾر ادلرترمل ااااااااا

 قهررطااؼت رر ا  حررقنجكا جةحؿرركا حررلااا،ُظررط اعقا رحؿرركا جة قألرركاا ررطسا  ؿرر اأ طررقنا جفةؾرر ،ا ررطاؾررٌ فا ىلااا

 جفةؾ ا جافاؾملرخا حلاجرثناكربرياذرضا جبرر ا جرافاجرُؿطبدا ا جت ةؾرةاؼُؾررة ا حرلاأ طرقنا جفةؾر .اااااااااااا

اؼتةؽطاذطؾةؾكاب قألكا ُ  ناؼ جبؿوكاظـا  ملصؿكاألقٓذة  ا حلاأ  ناظاػا جفةا.

 تحتخطساذصعحؿكا رخااةؾ اب قألكا  رقبؾ اجِجبقبا جتقجؿك:اا

 جة قألكاؼشهق غاؼ ٓ قبا جثذينا ق قا طقاأذخقصآمترقساااؾتهحبا بنا جملرخا حلا  رةؼعاذؽض  -

   عرك.ا

  ٍجتفق قاذضا جلعطا جلرق ـاُ طقنا جفةؾ ا جاؾضاؾملرحؽطاألتؽجؿغاتصحؿ ـاذضابهؿخا جفةؾ . -

ضرررقطاؼجررؽ اأظررط  اذررراككاُ طررقنا جفةؾرر ا صررطاتصرررؿزاؼ  ررط  ا  عررركاةررَداارراقاتذصؿرركااااااااا -

 ذلط ق.

 قنا جفةؾ اجحررقبككاؼ كتحقبا  ملةاكاؼ  عقب  .اتؽاريا جملطؾطاذضا جفةصاُ ط -

 تؽاريا  زاجحفةؾ ا صطا شحرقباأذطاأ طقنػ. -

 :ايفسٜل اإلضايف .2

ُؾررط زا جفةؾرر ا ررق قاألملررط اذررضا ُ طررقنا ٓضررقاؿ اءررضاؾ ررطذؽطا جررط زاألرررةخاغرررياذتفررة ا ادلررقٍ اااا

ق طقا ادلرقداتةصؽجؽجؿرقاااتظعرةا حلقجركاجحرحرااا،اتةصؽجؽجؿقا  ملحؽذرق اؼ رةاا جبرر اؼ ٍتصرقٍ ،...ا  اااا

  ملحؽذررق ا صررطامجرر ا  ملحؽذررق اذررضا حلؽ جررؿباؼ حؿحررعق.اؼؾصبػررـاأطاميتحررتاأ طررقنا جفةؾرر ا ُجقجررـاااا

 ٍاأشغاٍاميةضا جتؽ ر اذرصعزا ذرتَثاذعرقب  اذتخصصركا اكتقألركا جر  ذخااااااااا،ذعقب  اجؿطقا ا حلقجؽب

أذؿقشرقملاُ ررقدا   بؾركاأؼا ؿق ؾركاأؼاذعصؿركاااااااظصقثا جملطؾطاذضاأشؽ عا جفةاا ٓضقاؿكا جراُتحرتخطسااؼغريظق.

ؼجػقؾررق ا  رررةؼعاكرراجت.اؼجةررضاؾصبػررـاأطاؾةررؽطا جفةؾرر ا ُجقجررـا جبصؿرركا جتصظؿرؿرركا ُجقجررؿكاؼؼذررطقااا

ا جملرخا جةهؿحكاجملرحؿكاب قألكا ُ  نا ا جطؾؽ ط.
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 :فسٜل املساجع١ ايػا١ًَ ٚضبط ادتٛد٠ )دت١ٓ ايتكسٜس ايطٟٓٛ( .3

رقذحكا ىلاضرقطاشؽ ؿكا جصتقهخا جرا طاؾتؽصخا جؿعرقااةؾر ا جملررخا اذؽضرمل اااااتعط ا رحؿكا  ة جملكا ج

اأجقجؿ ا ا رحؿكا جبر اأٍاؼظرق:ا

ا، صطا كترقدا رحؿكا جتخهؿطاجملرحؿكا جة قألك .1

ا بخا ة اذحؽ قا جت ةؾة. .2

اقرررطباألقجرررطؾؽ طا جصظرررةا ىلا رحؿررركا  ة جملررركا جررررقذحكاألملصقؾررركاجطررررقطا زلرررقتاأ ررررقداق  اشؽ ؿررركاءترررقتقاا

ألقشتظقس.اتملرطا رحؿركا  ة جملركا جررقذحكات صؿركاذةذفركاجطررقطا جلرؽ قاؼ جررا ترقدا ىلاتةرةؾخاجححعرؽ ،ااااااااااااا

ذؿ اتبيناشؽ ؿكا جملرخاذصااألط ؾكا  رةؼعا ىلاشعقؾتغ،اكرقاميةضاهلاػا جملرحؿكاتملثؾرثا جتؽ صرخا  حرترةاااا

   ا  رةؼعاأل ااةؾ ا  رةؼعاؼ ٓ  بقا جملحؿقا ا جطؾؽ ط.

 بقا جررطؾؽ طا جصظررةاألملصقؾرركا اأ طررقنااةؾرر ا  ة جملرركا جرررقذحكا ُجقجررؿ ،اارررضا  رةررضاأطاكرررقاقررطباألرري 

 ؾتةؽطا جفةؾ ا حلاجبؿخا  ذقداذضاأذخقصاذضاذطؾةؾق اُتملصلاألر:ا

 ب قألكا ُ  ن -

 ضرقطا جلؽ قا -

  جت قبؾةاؼ جصتقهخ -

 أةةماكرقاُؾملؿصعقابهؿخا جطؾؽ طاذ اتؽةـا حلفق ا حلاذؿق ؾكا جححصك. -

 :١َ ع٢ً ع١ًُٝ ايبخحْعس٠ عا

ملا رضااااااااااااااا ؾملة اظا ا جلرثنا  ختصرةاشظرةقا قذركاا رطا حرلا رحؿركا جبرر ،اؼؾتصرقؼدا جرطجؿخاٍذ رقملاتفصرؿ

اتتةؽطا رحؿكا جبر اذضاأبأل اأ ؽ باؼمثقشـاذة ذخاأجقجؿكاكرقاؾحـ:،اظا ا  ؽضؽع

 :ايتدطٝط  أٚاًل:

طاجحطب جررك،اؼتحررمللا   بقا جررطؾؽ طااُترررةخاذررةذحرا جبررطناألق رررةؼعاؼ  ررط  اةهرركا جملرررخاأشرررهكا جتخهررؿااا

ؼاةؾ ا جملرخاةرَداظرقت ا  رةذحت ا ىلا  رط  اذصعحؿركا ررخاتترقذرلاذر ا جؽ ر اؼ  رؽ ب ا  تقذرك،األقٓضرقاكا ىلااااااااااااا

   جتهةاا ىلا جصَذؿق ا جترةؾملؿكا  رصؽذكاجحطب جكاؼ طقؾقاأةةماق  ا َ كاؼ  ؽ ب ا جَتذكاجتصفؿاا جطب جك.

 ح األٚيٞ ٚبسْاَج ايسقاب١(ايبد٤ باملػسٚع )املط: 

ميةضا ج ؽداأل طاألط ؾكا  ررقبؾ اٍامتتحرتاظؿةحؿركاذلرط ق،اكررقاأشعرقاتملرطاألررةخابهؿحرـاةحفؿركا ةذحركاااااااااااا

ؼترررترخا ُشرررهكا اظرراػا  ةذحرركا حررلا جملصررألا جرراظينااااا، ُجرروحكا جةهؿحرركاألصقظررق جبررر اذؿرر اتظعررةاا

 ىلاأشرغاميةرضا ذرت قااأشررهكاب قألركا ُ  نا اااااااؼ  ححا ُؼجـاؼ طؾطا جتؽجغاألرةخاأؼجـ.ااؼجتطبا ٓذرقبقا

ا  جطؾؽ طاذضا ج طقؾقا جراتظعةا اأ رقدا جتط ؿ ا  قجـا ٍ تؿق ؾك.

ا

ا

ا

ا
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 ٌُإعداد ايبٝإ املتعًل بايٓطام ٚٚضع خط١ ايع: 

ؼؾحررمللا،اتملترر اذةذحرركا  ررط  اةهرركا جملرررخا رحؿرركاتفق حؿرركاألرر ااةؾرر ا  رررةؼعاؼاةؾرر ا  ة جملرركا جرررقذحكاااا

داظاػا  ةذحكا ىلا طؾرطا جصهرقااؼ جتؽجرغاؼاررؽما جطب جركاألررةخاؼ ضرحاؼكؿفؿركا كررقداااااااااا جفةؾ اةَ

 جبررر ،اؼحيررط ا جفةؾرر امجؿرر ا ج طررقؾقا جررراجررؿتزا جتهررةاا جؿعررقاؼ جهررةاا جررراجررؽ اتحررتخطساألرر  ااااااااا

قباأطا تؽفاةهكا جملرخا حلاذملحؽذق اكقاؿكاجؿتحصلاجرٔ  بقاذملةاركاجرطؼما  صعحؿركااااا،اؼ جتفقصؿخ

،ااَاؾؽجطاظط اٍ ا حا ةااٍاتتؽاةا صعقاذملحؽذق اكقاؿكاأؼاٍاؾترؽاةاهلرقا جؽ ر اؼ خلر   ااااا   اذك

ؾةررؽطا  صررتخا جصعررقهـاهلرراػا  ةذحرركاةهرركا جملرررخاؼ جرررا ررط األرررةخاؼ ضررحاااااا جطررةؼبؾكا حررلاجرربؿخا  ذررقدا

 ا جملررخااتؽجعقملاذ اذقملاجحطب جكاُؾمل ا صغاأل طقؾقاؼ ةاا رخاذلط ق.اؼؾصبػـاأطاؾتؽصخاكرخاذرضااةؾرااا

ؼاةؾرر ا  ة جملرركا جرررقذحكا ىلا تفررقااذررؽدا ٓجررة ن  اؼ جتررط ألريا جررراجررتتخااؼ جفرراقا جثذصؿرركاؼ جةؿفؿرركااااا

  ؼ جحببؿكاألرةخاؼ ضحاؼذلط .

 :يبخح ٚإعداد احملتٜٛات )َسح١ً ايتٓفٝر( ثاًْٝا: 

ملرخ،اؼُتملّطاةثا حلاتهبؿ اأشرهكا جبر ا  اكؽبقا اةهكا جتتتصؽعاذةذحكا جبر اذضاذرةؼعاّةةاؼؾةا

ظقتقطا  ةذحتقطاأكذةا  ة ذخا ا  رةؼع،اذؿ اتذرةامجؿر ا  ُاةرقبا جلؿرطق ا ةذحركا جتخهرؿطا اظراػا  ةذحرك،اااااااا

ؼتظعةااؿعقااةصاذحتعطاكاؼ  طقاؼغرياذتؽ ملك.ا طا طثا اظاػا  ةذحكاأةهقناتحتصفااألملضا جؽ  اؼ طاؾتزا

ةغزاذررضاتؽ رر اذررطؼثاألملررضا  رررقكخا ٍاأشررغاؾصررطباتؽ رر اااتػررؿرياأؼاتررةثاألملررضاأشرررهكا جبررر ا  خهررطاهلررق.اؼألررقجاا

ذطؼثا ُةهقنا جبرةؾكااؼتحتاغريا  تؽ ملكاألرةخاكق اةَداذةذحكا جتخهؿط،اؼألقجتقجـاميةضاهلاػا جملؽ ذخا

 أطاتٌ فا ىلا حلقجكاجؽ  ا ضق اؼتؾق قا جطػطاؼا جة ناألملضا جتملطؾَ ا حلا  رةؼع.

ؼؾصبػررـا جررة ناأشرررهكاا،ـاجلررر ا جبؿقشررق اؼ حؿحررعقا اظرراػا  ةذحرركا طاذملظررزاجعررؽ ا جفةؾرر اتتؽجررغاألرررةخابهؿحررا

 جبررر ا جةهؿحرركاذررضا   ررقألَ اؼ جطب جررق اؼ جثؾررقب  ا  ؿط شؿرركاؼذة جملرركا  حفررق اؼ جترحؿررخاألقجررتخط سا حلقجررؽبااااااا

 ةَداظاػا  ةذحك.

 :(ٚاإلجياشإعداد ايتكسٜس )صٝاغ١ ايتكازٜس  ثايجًا: 

ذؿرر اؾصبػررـاصررؿقغكا جت ةؾررةااا،صررؿقغكا جت ةؾررةاألقٓضررقاكا ىلا ٓقررقتاتتةررؽطاذةذحرركا  ررط  ا جت ةؾررةاذررضاا

 ىلا رحؿركا جترطررياجبؿقشررق ا ٓقرقتاكحرثناذرضا رحؿركا  رط  ا جت رقبؾة،اذؿرر ااااااااااألقٓضرقاكااةرَداذة ذرخا  ررةؼعااا

ـااا ترطببااؼ ق اذرقاأع رط األؿقشرق ا ٓقرقتاايشرغاؾصبػرـا  رط  ظقاؼ جاااااااا،ميةضاجٔققتاأطاؾةؽطاأل طباأظرؿركا جت ةؾرةا جصعرقه

 ؾحخَّتاجعؽ ا جفةؾ .اكرقاأشغ حؿعقاؼ ةضعقاألملصقؾك،اذؿ اؾملة ا ٓققتاارؽما جت ةؾةا

 :املتابع١ زابعًا: 

 ْػس ايتكسٜس 

ُؾملت ا جت ةؾةا جصعقهـا جححخا  ةتؽباجلرؿ ا ُشرهكا جتصظؿرؿكا  عركاجحطب جرك،اؼقربا ٍذتفرق األرغااااا

ةؾر اؼ جصترقهخاؼ جتؽصرؿق ا ضرقاكا ىلا  رؽ  ا  ؽل ركاااااااكححخا  هزاؼ قهزاحبطاق تغاجحملرخا جافا قسااألرغا جفا

اؼ  ٌبذفكا جط  ركا جراُترفظاألرةخاذٌ  .

ا
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 ايتٛثٝل ٚاألزغف١: 

ؼؾصبػررـاأطاتةررؽطا حرؿرركااا،قررباأبذررفكاؼذفررظا جت ةؾررةاؼ جؽلررقه اجةررخاذرررةؼعاٍجررتخط ذعقا ا  حررت بخااا

ميةررضا جررتط قناأذررطاأ طررقنااااتؽلؿرر ا  رررةؼعا رحؿرركاحبرر اذحررترةقاذصرراا  ة ذررخا ُؼىلاجحطب جررك،اذؿرر ااااا

ؼؾصبػـاأطاؾةؽطا جؽصرؽدا ىلاذذرخاااا، جفةؾ ا اأفاؼ  اةَدا جطب جكاأؼاألملطا شتعقهعقاجت ؾةاأذطا جصتقهخ

مَلا اذحفق ا  رةؼعا جراُترفظاةَداااقا جطب جكاؼجملطقاجصؽ  األملطا شتعقهعق.ا اظا ا جطجؿخاجع

 أْػط١ املتابع١: 

 طاتصبحاأشرهكا  تقألملكاذتهحبقملا األملضا ُذؿرقطاا،اؼذتصؽ كاجحررةؼعتتةؽطاأشرهكا  تقألملكاذضاأشرهكا

األصقنا حلا حباذضا ج  قطاجػقؾق ا حلصؽدا حلاذملحؽذق ا ضقاؿك.

ؼ حلا جةغزاذضاأطا جرة نا رحؿركا جبرر اتةررضاألررةخابهؿحرـاألر اذرةذحرا  رط  اةهركا جملررخاؼصرؿقغكااااااااااااا

 جراتبطأاذ األط ؾركا  ررةؼعاؼتحرترةاحلر ا جؽصرؽدااااااا  حؽ ق،ا ٍاأشغاذضا  عزااعزاأشرهكا جبر ا جةهؿحك

(اةهرركا رررخاذ اذرركاجحفةؾرر اتررررخاذة ذررخاذررضا ررؽ هزا  رر ااا1 ب ررزاؼؾ ررطسا  حررر اا، ىلا ررؽبا  تقألملررك

 ُتحتخطسا اتصفؿااذرةؼعاب قألكا ُ  نا اكقاكاذة ذحغ.
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 احملٛز ايجاْٞ

 }االضرتاتٝجٞ يسقاب١ األدا٤ ايتدطٝط  {

ا

ٍاا جرا تؿحـاؼ جتررػؿحـاجفرةاا ب جرق اب قألركا ُ  ناذرضاأظرزا ُجرخاجطررقطاب قألركاااااااااااؾملت ا جتخهرؿطا 

ُاااااكشقجرررر ؼميذرررخا،اظرررط  اجملرحؿرررق اب قألررركا ُ  ناجحفرررةاااذؿررر اؾرررتزاذرررضاةَهلرررقا طؾرررطاؼ ضرررحاجحتؽجعرررق اؼ 

 جتخهررؿطا ٍجررا تؿحـا ق ررطقا ةتؿررقبا  ؽ ضررؿ ا جة قألؿرركاؼأ  قاتةتؿرربا ُؼجؽؾررق اؼ شت ررقنا جملرحؿررق ا جة قألؿرركاااااا

اؼميةضاأطاؾحتخطساأؾطقملاك   قاٍشت قناذلقؼباب قألؿكاذحت حك.

 ايتدطٝط االضرتاتٝجٞ:

 جتخهررؿطا ٍجررا تؿحـاظررؽا ختررققا جررة ن  اذلةررركاؼذَهررركاٍةتؿررقباؼجطؼجرركاأؼا ررطؾ األؿقشررق اااااااااااا

ؼكفرقنقااؼ  ق قاجطؼجكاذعقساب قألكا ُ  ناجصؽؾقملاأل جحؽبا حرـاؼ رحـاؾحيباذتهحبق ا  ملقؾريا جة قألؿكاألق تصرق اا

اؼاملقجؿك.

اقجتخهؿطا ا جملة ا جة قألـاظرؽا طؾرطا ُظرط  اؼبجرزا جحؿقجرق ،اؼ طؾرطا بؿملركاؼذرطماؼتؽ ؿر ااااااااااا

 ٓجررة ن  اؼ جفرررؽصا جَتذرركاؼتؽلؿ عررقاجحؽصررؽدا ىلا  ؿرر اأظررط  ا جة قألررك،األقٓضررقاكا ىلا طؾررطا  ررؽ ب ااااااااااا

جة قألكا  تهحبا ُجقجرـآجرة نا جفررؽصاااا جبرةؾكاؼ  قجؿكاؼ جؽجقهخا جَتذكاجاجت،اؼؾملت ا جتخهؿطا عقسا 

مٍلا ىلاؼض ا جت ةؾةا جافاؾتطرضاأظزا جصتقهخاؼ جتؽصؿق . اؼمج اأ جكا ٓلبق اؼصؽ

 أ١ُٖٝ ٚأٖداف ايتدطٝط االضرتاتٝجٞ:

ؾتطرضا جتخهؿطاذملقؾرياأ  ناذلط قاتحعخا  تقألملكاؼ جت ؽؾزاذؿ اتملت ا ُظط  اؼ خلهطاذملقؾريا -

ا  ناؼا قملا قاظؽارلهطاجغ.اجحرةزا حلاذطماذَهركا ُ

خيطسا رحؿكا ختققا ج ة ب  اذضاذؿ ات طؾةا  ؽ ب اؼ ٓذةقشؿق ا جَتذكاجحملرخا جة قألـاؼتؽجؿععقاؼار اا -

اأجخا حرؿكا  ؿ ك.ا

ملا حرررلاألرررادا جملصقؾررركا  عصؿررركا جَتذررركاءرررقاؾُا - خحرررـا طا مترررقسا رحؿررركا جترررط ؿ اؼا رررقملاجحخهررركاؾملتررر ا جرررؿ

اُةهقناؼ  خقجفق ا جراتةترألاألملطا متقسا رحؿكا جتط ؿ .اذحٌؼجؿكا  ط  / جفةؾ اذضا 

 ؾملهـا بجكال كا اأطا  ؽضؽ ق ا هلقذكا ا جة قألكا طاشقج ا جملصقؾكا جةقاؿكا ا جفرتاؼ جتط ؿ . -

اتؽارياأجخا ؽؾكامتةضا جطؾؽ طاذضاؼض اتؽجعق ا جا تؿحؿكاذحت بحؿكا ادلقداب قألكا ُ  ن. -

 قألكا ُ  نا جلؽظةؾكا جراتحقظزا ا ح ا ُ  نا ذحبا ُؼجؽؾرق ا جررااا طؾطاؼ ةتؿقباذؽا ا عقساب -

اذط ظقا جطؾؽ ط(.

اتؽارياةهطا جا تؿحؿكاذةشكا عقسا جطؾؽ طا ادلقدا جة قألكا حلا ُ  ن. -

 ذحق طقا جطؾؽ طا حلااعزاؼ  ب ثارلق ةا جلعق ا خلقضملكاجحة قألك. -

ا
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اطؾؽ طا ادلقداب قألكا ُ  ن.تؽارياأجخاذمل ؽجكاّجؿكاب قألكاؼتهؽؾةاأ  نا ج -

 تؽارياأجحؽبا تصقداأل ا جطؾؽ طاؼ جلعق ا خلقضملكاجحة قألك. -

 أضظ ختطٝط ايعٌُ ايسقابٞ:

ا خلهطا  ؽضؽ كاذ ا جحؿقجق اؼ جصظزا جملقذكاؼ جترةؾملق ا  ملرؽداألعق.اا شححقس -

ط ا جلعركااؼضؽحاأظط  ا خلهرطاؼأطاتةرؽطا قألحركاجحفعرزاؼذلرط قاؼذحرترةقاؼتترؿرثاألقجبحرق كاؼأطا رااااااااا -

ؼأطاتةؽطا خلهرطاؼ  ملؿركاؼ قألحركاجحتصفؿرا،اتملتررطااااااا،  حٌؼجكا ضاتصفؿااكخاذةذحكاذضاذة ذخا خلهك

ا حلاألؿقشق اؼذملحؽذق اذ ؿ ؿكاؼ  ؿ كات ةاا ا  تبقبظقا ٓذةقشؿق ا  تقذكاجحتصفؿا.

اوؽدا خلهطا  ملطقاجحتصفؿاا حلاذةحاؼ ضحاؼؼ ٍ اُجقجؿبا جتصفؿا. -

ب ؼ ا جفملررخا جررراميةررضاأطاتذررقبا حررلاذطرررؽطاةهررطاؼأجررقجؿبا جتصفؿررااذررضا بررخااااأطات ةرراا ا ٍ تبررقب -

 جلعق ا خلقضملكاجحة قألكاأؼا ُجعثقا ٓ  بؾكاق  ا جملَ كا جراهلقاجحهكا ٓذرة  اأؼا جة قألركاُشررهكاااا

  جلعكا خلقضملكاجحة قألك.

  ُةااألمل ا ٍ تبقباشتقهخاب قألكا ُ  نا جة قألـاجححصكا جحقأل ك. -

اكا رحؿكا جتخهؿطاذضاألط ؾكا رحؿكا جة قألكاؼذتلاشعقؾتعق. جترة بؾا -

 أضظ اختٝاز َٛضٛعات ايسقاب١:

 :األ١ُٖٝ 

 طا ُشرهكاق  ا ُظرؿكاؼ جراهلقاذؽ تشركاكربريقاشحربؿقملاؼتحرقظزاذحرقظركاؼ ضرركا ا  ؿر اأظرط  ااااااااا

ملكاجحة قألركاااةحررقات   اأظرؿركا جلعركا خلقضرااااا، خلهكا حلةؽذؿكاؾةؽطاألةظرقاكربري ملا ادلرقدا جترط ؿ اااا

اكحرقات   اأؼجؽؾكا ةتؿقبظقاكرؽضؽعاجحة قألك.

 :ايكاب١ًٝ يًسقاب١ 

تررغاتملترر ا قألحؿرركا جة قألرركاذررضاذتهحبررق ا رحؿرركا جتخهررؿطااعررـا ررط ادلررقدا جة قألرركا جررافاجررؿتزاب قألا

ؼ جصرقطا جافاؾتزا  ب جغا اةهركا جة قألركاذرضاذؿر اترؽاةا جررةؼطاؼ  صعحؿرق اؼ  ملحؽذرق اؼ ج رة هضاااااااااا

اؽضؽ ؿكآجة نا جة قألك.  ؽل كاؼ  

 :شتاطس األدا٤ ادتٝد 

حيقؼدا  ط  / جفةؾ اب قألكا ُظرؿكا جرا ظلاألعقاشتقهخاب قألكا ُ  ناؼجاجتااعزاذهرقجبؽطاألت رؽؾزااا

ارررضا جترررطؾق ا حل ؿ ؿرركا جررراتؽ جععررقا جلعررق اااااا، ُةهررقبا جرررا تررؽفا حؿعررقاذذررخاظرراػا ُ رررقداااا

مٍلااا خلقضررملكاجحة قألرركاألصررقناتهبؿ عررقاجملصقصررة ب قألرركا ُ  نا  ٍ تصررق اؼ جفملقجؿرركاؼ جةفررقنق(اؼتةررؽطادلررق

اؾحـ:اتترذخااؿرقاجؽجؽ ارلق ةا ا ُ  ن

 ذ طبقا ٓ  بقا حلا طؾطاش قطا جطملألاؼذملقجلتعق.ا -

   ملؽ ق ا ج قشؽشؿكاؼ جتصظؿرؿك.ا -

  طسا   طبقا حلا  ؿ اأظط اعقاذذخا  ؿ اأ حلا ٓؾة    اأؼابضقا جملرَن.ا -
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 طا جملرخ.ذملطدا ؼب ا -

  جتملة ا حلاش قطا جطملألا اشظزا جة قألكا جط ةحؿك.ا -

   بقجػكاأؼا جتطشـا ا جصة اؼذطمات لريػا حلاأشرهكا جلعكا خلقضملكاجحة قألك.ا -

  جة ناتؽجملق اأؼا جطةؽدا اتملق ط  املاؾتزا جتخهؿطاهلقاذحب قمل.ا -

ا طساؼضؽحاذحٌؼجؿكاكخاذؽ ألاأؼاذحتؽ ػا جؽ ؿفـا تط ةخا ٍةتصقصق (.ا -

 :ارترب٠ ايسقاب١ٝ 

ؼظـا جصقجتكا ضا خل   ا جحقأل كاجملرحؿق ا جة قألكاؼ جترط ؿ اؼ جرراميةرضاذرضاةَهلرقاذملةاركاأشررهكاااااااا

ا جلعق ا  تملط قاؼذقا ؽؾغاذضا صؽب.

 َساحٌ إعداد ارتط١ اإلضرتاتٝج١ٝ:

اتترذخاذة ذخا  ط  ا خلهكااؿرقاؾحـ:

ا طؾطا ُظط  . .1

ا جتملة ا حلا ٍذتؿقجق . .2

ا ب ا جَتذك. طؾطا  ؽ .3

ا ٍةتؿقباأل ا جبط هخ. .4

ا ٓ ة باؼ  صق ركا جصعقهؿكاجحخهك. .5

 تؽتؾ ا خلهك. .6

اؼض اةهطا رخاترػؿحؿكا تصفؿاؾك(. .7

  آي١ٝ ايتدطٝط االضرتاتٝجٞ: 

 ز٥ٝظ ايدٜٛإ: 

اؾ ؽساألترطؾطا جحؿقجق اؼ ُؼجؽؾق ا جملقذكاجحطؾؽ طاؼختصؿتا  ؽ ب ا رقبجكاب قألكا ُ  ن.

 : أَني عاّ ايدٜٛإ

تفحرررياؼتهبؿرر ا جحؿقجررق ا جملقذرركاجحررطؾؽ ط،اؼ شتررقداةهررطا جررا تؿحؿكاتةررؽطاذةذررط ملاؾررثؼ اذررطب نا  ررطؾةؾق اااااااااا

ا جتقألملكاجغاألتؽجؿعق اجترطؾطاذعقساب قألكا ُ  نا خلقصكاألعزاؼمتةصغاذضاختصؿتا  ؽ ب اؼتهؽؾةا ُ  ن.

 َدزا٤ املدٜسٜات: 

اشهقاا رحعز،األي ط  اجط ؼداتذصؿكآزلقتاذعركا جتخهرؿطااؾ ؽسا  طب نا  ملصؿ اذضاؼ   ا جلعق ا جرات  ا 

 ٍجررا تؿحـاذرر اذة  ررققاتحررحؿزا خلهررطا ٓجررا تؿحؿكاجررةهؿخا جررطؾؽ طا اذؽ ررطاذصقجررب،اؼ جررافاحيررط ا ااااااا

اتملرؿزا  ةحـاؾصطبػابهؿخا جطؾؽ ط.

ملا ضا  ط  ا خلهرطا ٍجرا تؿحؿكا اشهرقااااا ذعرقسا   بترغاؼذرضاااا طاكخاذطؾةاؾملرخا ادلقداب قألكا ُ  ناذحٌؼ

الزا ةضعقا حلا   بقا جطؾؽ طآ ة بظقاؼ جتر  اذضا شححقذعقاذ اجؿقجق اؼأظط  ا جطؾؽ ط.
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 زؤضا٤ ايفسم ايسقاب١ٝ: 

ؾ ررؽساكررخابهررؿخااةؾرر اذررضابًجررقنا جفررةااألؽضرر اةهرركاجةررخاجعرركاذررضا جلعررق اا خلقضررملكاجحة قألررك،اتتطرررضاااااااااااا

اجا تؿحؿك. ُظط  اؼ ٍجتقظق اؼذؽ ب ا جتخهؿطاؼتفقصؿخا خلهكا ٍ

 شتسجات ايتدطٝط االضرتاتٝجٞ:

ا ا شتقدا خلهطا جتقجؿك:ا ٍجا تؿحـتترذخارلةجق ا جتخهؿطا

اةهطا ؽؾحكا ُذط. .1

اةهطاترػؿحؿكاؼتصفؿاؾكا جصؽؾك(. .2

اةهطا قبهك. .3

 ستتٜٛات ارتط١ اإلضرتاتٝج١ٝ:

ب قألركا ُ  ناااؼصألاذؽجثاٍةتصقصق اؼأظط  اؼ جة ن  ا جطؾؽ طا جة قألؿكاذ ا جاكؿثا حلادلرقٍ ا -

ذؿرر ا ررط ا ةتصقصررق اؼصررَذؿق ا جررطؾؽ طا جة قألؿرركاؼا ررقملا ررقاظررؽاذلررط ا ا ررقشؽطا جررطؾؽ طاجررقبفاااااااااا

   فملؽد.

ا/  حرررٌؼجؿق ا/ؼصرررألاذرررؽجثاجححعرررق ا خلقضرررملكاجحة قألررركا حرررلا ُ  ناذلرررخا جتخهرررؿطا  جؽ رررقهألااااااا -

 . هلؿقكخا جتصظؿرؿكارا جتط ؿ ا جحقأل (ا/ ج ؽ ش ا

ناأؼجؽؾكاهلقاذحباأظرؿتعرقاؼ جؽ ر ا  صقجرباجح ؿرقساألة قألركا ُ  نا ا جلعرق ااااااادلقٍ ا جة قألكاذ ا  هق -

  خلقضملكاجحة قألك.

  ٓذةقشؿق ا  ق ؾكاؼ جبرةؾكا  هحؽألكاجتصفؿااةهكاب قألكا ُ  ن. -

ب قألرركاشهررقاا جتررط ؿ ا  تؽ رر اتػهؿتررغاؼ  ررط  اجررطؼداألقجص ررقطا  ةغررؽباذة جملتعررقاجححررصت اأؼاجذَلرركاااا -

اجبقبا ةتؿقباتحتا جص قطاؼتؽضؿحا جؽ  ا  َهزاجتصفؿاظق.جصؽ  ا ج ق ذكاؼأ
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 احملٛز ايجايح

 }َٓٗج١ٝ زقاب١ األدا٤ {

 األٍٚايفصٌ 

 }ايتدطٝط{

 
 جتخهؿطاظؽا رحؿكا طؾطاذقاؾصبػـا ج ؿقساألغا ا رحؿركا جترط ؿ اؼذرضاجرؿ ؽساألرغاؼذترلاؾرتزاقجرت،ااااااااا

ؼذتقألملركا رحؿركا جة قألركاضررضا ُجعرثقا جة قألؿركااااااااؼؾملطات ةؾةا  حرحا ُؼجرـاؼلؿ ركابهؿحركاألقجصحربكا ىلا ٓذرة  اااااا

ؼ حلا  ط  / جفةؾ اأطاؾملرطات ةؾرة ملاؼؾؽل رغاحبؿر احيرط ا جصهرقااؼ ُظرط  اؼ  ملرقؾريا  صتظرةقاجملرحؿركا جة قألركاااااااااااا

اؼكؿفؿكاتصفؿاظقا حلاسلؽاؾطرضا جةفقنقاؼ جفملقجؿكاؼ زلقتظقا ا جؽ  ا حملط .
ا

ؼ جراتتطرضامج اذملحؽذق ا رضااُ  ناظـا  ححا ُؼجـا طاأؼداةهؽ  اذةذحكاختهؿطا رحؿكاب قألكا 

اذؽضؽعاب قألكا ُ  ناؼشباػا ضا جط هةقاأؼا جلعق ا  ةتبهكاألملرحؿكا جت ؿؿز.

 :أ١ُٖٝ ايتدطٝط

اؾملت ا جتخهؿطاذضاأظزاذة ذخاب قألكا ُ  ناؼقجتاجِجبقبا جتقجؿك:

اذحق طقا  ط  / جفةؾ ا ا حلصؽدا حلا ُ جكا جراحيتقدا جؿعق. -

  زلقتا  عركاؼا قملاجحؽ  اؼ جتةحفكا حملط اهلق. -

ؾطررررضاأطا كتررررقاق ا جترررط ؿ اؼ ٍجرررتصتقجق اؼ جتؽصرررؿق اؼ ّب نا جرررراإا جتؽصرررخا جؿعرررقا  ررر ااااااااا -

 أظط اعق.

 ؾطرضا ج ؿقساألفرؽصق ااملقجكاألقجتخط سا  ملقؾرياؼ ٓجة ن  ا جة قألؿكا  َهرك. -

 جحفعزاألؽ جهكاأ طقنا جفةؾ .ا  ط  األة ذخا جة قألكاألتحححخاذصه ـ،ااؿةؽطاأجعخ -

 ؾطرضاتطبؾباؼتهؽؾةا  ط  / جفةؾ . -

  جتخهؿطاؾتؿحااةصكاتؽتؾ ا جملرخاأل ا  ط  / جفةؾ اذحباذ طبتعزاؼذٌظَتعز. -

 أٖداف ايتدطٝط: 

اميةضا ققتاأظزاأظط  اذةذحكا جتخهؿطا حلا جصرؽا جتقجـ:

ا جتملة ا حلا جلعكا خلقضملكاجحة قألكاؼألؿوتعق. -

املصقصةا جراجؿتزاتط ؿ عق. ةتؿقباأظزا ج -

   ط  اةهكا  ححا ُؼجـ. -

ا طؾطا شقٍ ا جراجؿتزاتط ؿ عق. -

ا  ط  ات ةؾةا  ححا ُؼجـاؼألةشقذخا جة قألك. -



 }دليل الرقابة على األداء{

 
 

 

   

   }19{   

 خطٛات َسح١ً ايتدطٝط:

ا جتخهؿطاذصعق:اؾررخاةهؽ  

 :األٚيٞ املطح .أ 

 :تتطُٔ ع١ًُٝ املطح األٚيٞ

 .مج اذملحؽذق ا ضا  ؽضؽعا خلقض اجة قألكا ُ  ن -

ا.شباقا ضا جط هةقاأؼا جلعق ا  ةتبهكاألملرحكا جت ؿؿز -

قبا حلا  ط  / جفةؾ اأطاؾفعزاجؿط ملاذؽضؽعا جة قألك،اذؿ اذضا جصرملبا حؿرغا ج ؿرقساألة قألركاذرقذحكاااااا

ؼذفصحكاجححعكا خلقضملكاجحة قألك،اؼميذرخا حلصرؽدا حرلاظراػا  ملةاركاأذرطاأظرزاأظرط  ا  ةذحركا ُؼىلاااااااااا

ححا ُؼجـ،اؼ جراتبطأا رق قا برخا ج ؿرقسا رر ا جبؿقشرق ا جتفصرؿحؿكاااااااؼظـاذةذحكا  ا،جملرحؿكا جتخهؿط

  رط  اااؼ ةؼارغ،اجؿتحرصلاجرغاااحتملة ا حلا بؿملركا جملررخاؼ خلرةؼداألقشهبق رق اأؼجؿركا رضاذحرتؽما ُ  نااااااااج

ات ةؾةا  ححا ُؼجـ.

 ١ ارتاضع١ يًسقاب١:جٗايفِٗ ادتٝد يً .ب 

جؿررطا ق اكصررقاشةغرربا ا ج ؿررقساألقةتؿررقب  اذررضا  عررزاجررط ملاأطاؾررتزااعررزا جلعرركا خلقضررملكاجحة قألرركاألرررةخاا

ؾةررؽطاا،افررـاألملررضا ُذؿررقطااا،صررقهبكااؿرررقاخيررتاذؽضررؽعا جة قألرركاؼ جؽصررؽدا ىلا جررتصتقجق اذَهررركاااااا

مبعقساتط ؿ اجقأل كا حؿعقاذصااذطقااغ  ط  / جفةؾ ا حلاذملةاكاألقجلعكا خلقضملكاجحة قألكاشظة ملاج ؿقذ

جتصفؿررااط  / جفةؾ ا جبررر ا ررضاذملحؽذررق اكقاؿرركا  ررالؼأذؿقشررقملاتةررؽطا  ملةارركاضررملؿفكاؼظصررقاؾاترربا حرر

.اؼجةـاؾةتحبا  ط  / جفةؾ اذملةاكاجؿطقاؼأجقجؿكاألقجلعكا جرراجرؿتؽىلاترط ؿ عق،اقربااااااق حكاب قألك

ا حؿغامج ا  ملحؽذق ا ضا جبؿوكا جط ةحؿكاؼ حملؿهكاجححعكا خلقضملكاجحة قألك،اؼذحبا ّتـ:

 ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ:

مٍلا  ررط  / جفةؾ اأاأطبررقررباأطاؾ .أا أطا،اؼ جررراميةررضاا بؿملرركا جصرررقطاؼأظرؿتررغا جصحرربؿكااألترطؾررطاؼ

 .اؼت بقاأؼاجعكاأؼاذٌجحكاأؼاألةشقدلقملاأؼاشرق قملاأؼاذةكثاذحٌؼجؿكاأؼاؼ ؿفك هق قملاأؼاةؽطات

 حلصرؽدا حرلاذملةاركاجؿرطقاأل ظرط  ا جلعركا خلقضرملكاجحة قألركا ؼؾ صرطاألعرقا ُظرط  ا جةهؿحركااااااااااااا .با

 جتملحؿررررق ا  تملح ررركاألقجصررررقط(اؼ ٍجرررا تؿحؿق ااا جررررا رررط  امبؽجررربا ج رررؽ ش اؼ ُشظرررركاؼاا

   ملترطقاجتر ؿ اظاػا ُظط  .

 جرررامترر اااملكاجحة قألرركاؼ َ تعررقاألقُشرررهكاطاأظررزاذة كررثا  حررٌؼجؿكاجررطما جلعرركا خلقضرراااؾررط  .دا

ذملقؾصتعرررقا  هلؿةرررخا جتصظؿررررـاؼ جؽصرررألا جرررؽ ؿفـاُظرررزا جؽ رررقهألاؼذرررطماذحرررقظركا هلؿةرررخااااااااا

 .( طؾطا جصَذؿق  جتصظؿرـا ا

جررطما جلعرركا خلقضررملكاجحة قألرركاؼ حررلاكؿفؿرركااا(ذقجؿررك،اذق ؾررك،األرررةؾك طؾررطا  ررؽ ب ا ُجقجررؿكا  . ا

 تؽتؾملعقاؼارصعق.
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اؼ جراذضاذٌذة تعق: جتملة ا حلا جبؿوكا جراتملرخااؿعقا جلعكا خلقضملكاجحة قألكاا .ػا

 املقجكؼأشظركاضبطا  ةحـاؼجؽ اب قألكا  ةحؿكا -

 ؿحؿكاؼذٌذة  ا ُ  ناجححعك(  خلهكا ٍجا تا ُ  نات ؿؿزت صؿق ااخط س جت -

 جححعكا ُظط  اؼ جػقؾق اؽحؼض -

 ايب١٦ٝ احملٝط١:

  حلصؽدا حلاذملحؽذق ا ضا جبؿوكا حملؿهكاؼ: جراميةضاأطاتٌلةا حلا ُ  ناؼذصعق:

ذذررخا ررط ا جحررةقطا  حررتفؿطؾضاذررضا خلطذرركااااا،ألؿقشررق اجػة اؿرركاؼ ميػة اؿرركاق  اصررحكاألقجصرررقطاا .أا

اؼذطماأظرؿكا خلطذكاألقجصحبكاجحةقطا  صه ك.ا،ذكؼ جتؽتؾ ا جلػة  اجحخطا، حلقجؿك

ا،جؿقجررق ا جتحررملريؼ جبهقجررك،اؼ  تملح رركاألحررؽاا جملرررخ،ااذذررخاتحررتاكؼ جترق ؿرراك  تصررق ؾاألؿقشررق  .با

ؼ جراتٌ فا اكذرياذضا حلقٍ ا ىلاأةاا ة ب  اٍات ةااألملر ا ٍ تبرقباااا،ؼ جتػؿريا جتةصؽجؽجـ

 جؿك.ملقذبق يا ٍ تصق اؼ جةفقنقاؼ جف

صرقطااؿرقا ق اكقطاتصقاحؿقاأؼا ذتةقبؾرقاُطازلرقحا  ررةؼعاأؼا جصررقطا رطاؾةرؽطاألحرببااااااااؼض ا ج .دا

اؼضملغا ٍذتةقبف.

 فسٜل مما ًٜٞ:ايٖرٙ ايعٓاصس زتتُع١ متهٔ 

ا،ذملةاررركاؼاعرررزاجرررحؿزاجححعرررق ا خلقضرررملكاجحة قألررركا حرررلا ُ  ناأؼا حرررلاؼجرررغا خلصرررؽصااااا -

  ُجقجؿكاؼ  ملؽ ق .جححؿقجق اؼ ُظط  اؼ جطؽ ألطاؼ ُشرهكا جةهؿحكاؼ  ؽ ب ا

 طؾطا  حقهخا جةهؿحكاجحرخق ةا جصقجتكا ضاضملألا ُ  نا ٓ  بفا ا جلعق ا خلقضملكا -

 جحة قألك.

 ةتؿقباذعقساب قألكا ُ  ناؼ ألة تاأؼجؽؾقتعرقاؼترؽاريا جتفقصرؿخا جَتذركآ رط  اةهركاترط ؿ اااااااا -

 اتتطررررضاأظرررط اقملاأكذرررةاؼضرررؽذقملاؼةهرررؽ  اترررط ؿ اذلرررط قاؼ جت رررطؾة  ا خلقصررركاألملرررطاااا

   ط  / جفةؾ اؼ جؽ  ا  هحؽبآزلقتا جملرخاؼ  ط  ا جت ةؾة.

 ٖدف ايسقاب١: .ج 

مَلاذعررررقملاجملرحؿررركا جة قألررركا  اكترررقباظرررا ا هلرررط ااحيرررط ،اذؿررر ا حرررلا ُ  ناؾملتررر اظرررط ا جة قألررركا رررقذ

ؾملترثساااؾتصرخاألهبؿملركا  ملحؽذركا جرراااا جصرق باجفةؾر ا جترط ؿ اذرضا جرطؾؽ ط،اؼااااا جتةحؿألا  تملح األقجة قألركاؼا

كرررقاأشررغاؾررٌلةا حررلاكررخاذة ذررخا جة قألرركاألررطن اذررضاااا،/ جفةؾ ا ألَغعررقاجححعرركا خلقضررملكاجحة قألررك  ررط  

ملا ىلات طؾزا جت ةؾة. ا جتخهؿطاؼؼصؽ

ا

ا

ا

ا
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 ْطام ايسقاب١: .د 

ذرضا ج رة ب  ا  عررركا جرراقررباأطاؾتخراظقا  ررط  / جفةؾ اذصراا جبط ؾرركاظرؽا طؾررطاشهرقاا جة قألررك،اأفاااااااا

عرركا خلقضررملكاجحة قألررك؟اأساأل ذررطاأؼاكررخاذؿررق ؾضاشرررق قتعق؟اأؼااااااتملحرر ا جة قألررك؟اظررخاألةقذررخا جلاااتمبررقق ا

اك  تملح رااكأليذطماأؼاكخاؼ قهفعرق؟اذذرخا   بقا  رؽ ب ا جبررةؾكاأؼا   بقا  رراؾق ،اؼةَارقملاجحة قألركا  قجؿراااااااا

 طؾطاشهقاا جة قألكاذح جكاظقذكاتٌلةاذبقذةقا حلاتةحفكا جملرحؿك. ألقجبؿقشق ا  قجؿكاجلعكاذق،اايطا

 يٓطب١ٝ:األ١ُٖٝ ا .ٙ 

متذخا ُظرؿكا جصحبؿكا صصة ملايةةاميؿثاب قألكا ُ  نا ضا جتط ؿ اؼ جترحؿخا  رقجـاؼؾتملحر ا ُذرةامببرطأااااا

  طؾطا بجكا ُظرؿكا جراقباأطاتتؽاةا ا صصةاذقاجت ؾؿطا جةأفا جافاجؿبطؾغا  ط  / جفةؾ .

 املعاٜري: .ٚ 

ؿىا  رة  ا ؿقجرغا ادلرقدات ؿرؿزا ُ  ناظرؽااااااؼ جّر ذحهةق(اميةضاألؽ جهتغا ج ؿقد. أؼ  ملؿقباظؽاذؿث طا 

 ؼ جةفقنقاؼ جفملقجّؿك.ا ٍ تصق أ  نا جلعكاذلّخا جت ؿؿزاذضاذؿ ا

ايّطاظا اقباأؼاجتقؼتػاؿتحبؿكا  ملاايق امّت ا،سلصخا حلاشتقهخاب قألؿكاألقُ  نا جفملحـؼ صطذقاش قبطا  ملؿقبا

ظصررقثاذقجرركاجح ؿررقسااابا حررلاأّطؿررق  ملا  ىلاظررا جفرررخا ا ٍجررتحقألكااؾررطّدا اذرر ،اؾملرريناأّطا ُ  ناجّؿررط

 ألترحؿصق .اا

ذرؽداذٌذرة  ا ُ  ن،اذرضاذصرق بارلتحفركاااااا(،ا2كرقاجرري ا ا  حرر اب رزا اااا،ميةضاأطاتصر اظاػا  ملقؾري

ذذخا  رقبجرق ا جحرحؿركا ا جصرصق كاؼ  ؽ صرفق ا  ملررؽداألعرقاذرضا برخا جلعركا خلقضرملكاجحة قألركاؼغرريااااااااااااا

 قجت.

 مجع عٓاصس اإلثبات: .ش 

ا.عقذملاملقذخأ جكا ٓلبق ا جراجؿتزامجملعقاؼ ةؾ كا حلصؽدا حؿعقاؼ حؿحعقاؼ جتا طؾط

 قاب١ًٝ ادت١ٗ يًسقاب١: .ح 

ملاذضا قألحؿكا جلعكاجحة قألك عقاةصؽصؿكاتافـاألملضا حلقٍ اتةؽطا جلعكا  صؽفاب قألا،قبا جت كطاأؼ

ؾر ا جملررخا جرة نا ب جركاذرؽدااااااألقجػكا ُظرؿكاؾصملباتط  ؿعقاأؼاأشعقاتط  اُؼداذةقاءرقاحيرتزا حرلااةااا

 قألحؿرركا جة قألرركاؼذررطماتررؽاةا خلرر قا جَتذرركآزلررقتا جملرررخاأؼا ق اكررقطاؾررتمل ا حؿررغا ٍجررتملقشكا رر  نااا

ايةةؾض.

ا

ا

ا

ا

ا
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 :املعًَٛات ٚايبٝاْات تكِٝٝايعٛاٌَ املؤثس٠ يف 

ق ا  ملحؽذراات ؿرؿزا صطا ٍشتعرقناذرضا  حرحا ُؼجرـاجححعركا خلقضرملكاجحة قألرك،اقربا حرلا  رط  / جفةؾ ااااااااااا

 جرراجرؿتزا ةطرق عقاجفررتاذفصرخ،اؼميةرضاااااااؽ ضرؿ اا جراإا حلصؽدا حؿعقاؼ ةتؿقبا شرقٍ اأؼا  اؼ جبؿقشق ا

اجحملؽ ذخا جتقجؿكاأطاتؽجغا  ط  / جفةؾ ا اظاػا  ةذحك:

 :األ١ُٖٝ املاي١ٝ ٚاأل١ُٖٝ ايٓطب١ٝ .1

ؼقربا جصظرةا اااا،ضا ّةرةا جربملااغتتهحباألملضاأشرهكاجعكاذملؿصكاذؽ ب اذقجؿكاتفؽااألةرذرياذرقاؾتهحبرااا

ذحرر جكا جتةحفرركا جصحرربؿكاؼ ُظرؿرركا جصحرربؿكاذصرراا جبط ؾرركاذرر ا جاكؿررثا حررلا ُشرررهكا جررراتتهحرربااااااااااا

رلصصق اذةتفملركاجةرـاؾرترةضا  رط  / جفةؾ اذرضا طؾرطا شرقٍ ا جرراؾرتمل ااترط ؿ عقاؼذرضااعرزااااااااااااا

ا جلعكا خلقضملكاجحة قألكاؼأشرهتعق.

 :ايرباَج ايس٥ٝط١ .2

ذضاا،ةقذخاؼ  ملةاكا جلؿطقاج  ذخاأظط  ا جلعكا خلقضملكاجحة قألكاؼجةؿفؿكا  ؿ عق طا ٍجتملة  ا ج

ذ شغاأطاميةضا  ط  / جفةؾ اذضا طؾطا جملصقصةاق  ا ُظرؿكا ج صؽماجححعركاذرضاألر اظراػا جر  ذخاااااا

ؼجتؽضؿحا  حقهخا جراجؿتزاتط ؿ عقا األط ؾكا  ححا ُؼجرـ،اؾصصرحا  رط  / جفةؾ األرقجتهةاا ىلاظراػاااااا

اظرؿتعق.ااأ ُشرهكاؼ ىلاذقاؾ با

 ايتػسٜعات: .3

 ُشظركاؼ جتملحؿرق ا  ملرؽداألعقا اذة  ققاذطما ٍجتث ساألقج ؽ ش اؼ ُشظركاؼقبا حلا  ط  / جفةؾ ا

ا  رقبجق ا   بؽجك.ؼ

 :املداطس .4

تتطرررضاكررخاجعرركاأؼاشرررقطارلررق ةاأجقجررؿكاقررباتؽضررؿرعقاؼاتررط ؿ عق،اؼؾررتمل ا حررلا  ررط  / جفةؾ ااااااااا

ذررطما ررطبقا  حررٌؼج ا حررلاااات ؿررؿزؼقرربا،اأظرؿرركاةقصرركاجحرخررق ةا جررراميةررضاأطاتملؿرر ا جصرررقطاااا  هررقنا

 حلّطاذصعقاذضاتةقجؿألاؼقباكاجتا طؾطا  خق ةا خلقبجؿركاااؾتهحبغ جترةزا اظاػا  خق ةاؼذقا طا

اظراػاا جرا طاتاتبا ضا رخا جلعق ا خلقضملكاجحة قألركاؼ ق رقاميةرضاجححعركا خلقضرملكاجحة قألركا جتر لريا ااااااا

 حرلا  رط  / جفةؾ ا طاااؼاا ٓ  بقت رطؾة  اااؼأ رط  اايشغاؾتمل اذملقجلتعقاضرضاذحقبفا جتخهرؿطااا،  خق ة

 رطاؾةرؽطااؿعرقااااكاأةهرقناؼذررقكخاؼألقشرقٍ ا جرراااااة جملراؾؽجـا ظترقذقملاةقصقملاألقشقٍ ا جررامتر ااؿعرقاذااا

اقجؿكاؼ جبرةؾكاؼ جلؽ شبا جت صؿك.ةحخا ا   بقا  ؽ ب ا  ا،ااا طاؾةؽطاظصقثا صؽباأؼظطباأؼاجؽناتصة 

 :ايعا٥د َٔ ايسقاب١ .5

ا،ظقذرركاؼجةررضاتررط ؿ عقاؾةررؽطا ا جؽ  رر اصررملبقملاجررط ملاأؼاذةحررألأؼا  ؽ ضررؿ اا شررقٍ ميةررضا طاتبررطؼاألملررضا

قرربا حررلا  ررط  / جفةؾ ات ررطؾةا جةفررقن  ا  هحؽألرركاؼذحررزاااا،املصررطا طؾررطا  ؽ ضررؿ ا  صررؽفاتررط ؿ عقاا

اقألك.  ؽ ب ا جَتذكآزلقتا جة 

ا
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ّٚيٞ  :تكسٜس املطح األ

 ألملطاأطا قسااةؾ ا جة قألكاألق ححا ُّؼجـ،اؾتزا  ط  ات ةؾةاؾحّرلات ةؾةا  ححا ُّؼجـاؼظؽاؼلؿ كاتحّخت

اشتقهخا  ححاؼتٌّجخا ةذحكا جّتصفؿا.احيتؽفات ةؾةا  ححا ُّؼجـا حل:

 :ٚصف َٛجص يًج١ٗ ارتاضع١ يًسقاب١ ٚب٦ٝتٗا .1

اجحة قألكا حل:ااؾرترخاؼصألا جلعكا خلقضملكا

ا. جلعكا خلقضملكاجحة قألكذؽضؽعا جة قألكاأؼاذملحؽذق اتقبخيّؿكا ضا -

اأظط  ا جلعكا خلقضملكاجحة قألكاؼتؽّجعقتعقا ٍجا تؿحؿك، -

(اؼ  ق ّؾركاا،ارلصصق ا  ؽ تشك ذةقشّؿقتعقا جبرةؾكا  ط ا  ؽ ف ،اتؽتؾملعز،...(اؼ  قجّؿكا بأدا  قد -

ا،...(، ُصؽدا جذقألتك أظّزا

اعقا جلػة  ا  صؽ طا   ةا جةهؿحـ،اأذقكضاتؽ جطا جفةؼع،...(،ذؽ مل -

احملكا ضاأشرهتعقاؼةطذقتعق. -

َّا ٚصف ب١٦ٝ ادت١ٗ ارتاضع١ يًسقاب١ فٝ  :َا ًٜٞارتصٛص  تطُٔ ع٢ً ٚج٘أ

ا ٓ قبا ج قشؽشـاجححعك، -

ا ج هقعا جافاتملرخااؿغا ذةّؽشقتغ،اتؽّجعقتغ،...(، -

اجملقباذّةق؟،ااذلّط قاذضا بخا جطؼجك؟...(، ظخا ُؼ خلطذق ااصتحق   اريحملتشظقسا -

ا  ثؼ ؼط،اذتح ـا خلطذك.ا،ذصق با جترؽؾخ -

2. ١ّٝ ّٚي  :ْكاط ايّطعف األ

جرؿخاذرضا جّطرةؼبفا اظراػا  ةذحرركاقكرةاأجربقباؼشترقهخا  َذظرق ا ُّؼجّؿرركاجةّصرغاذرضا جّطرةؼبفاقكررةاااااااااااا

اعقا اذةذحكا جتصفؿا.  صق با جراذّةص اذضاذملةاكاظاػا  َذظق اؼقجتاكـاؾتحّصلاذتقألملت

ملاؼض ا  َذظرق ا  تملح ركاألق رراؾق ا ر ااااا ؼحيّبااجترؿ ا  َذظق اؼتبؽؾبعقاألهةؾ كاذصه ّؿكا ذذ

مَلاجحةجؽعا جؿعرقاا شفخا جملصؽ طاؼكاجتا جّر طاألقجّصحبكاجحرَذظق ا  تملّح كاألق ؽ ب ا جبرةؾك...(اتحعؿ

ا صطا حلقجك.

 :اجملاالت اييت تطتدعٞ ايّتدقٝل .3

أظّزاجؽ شربا جّطرملألاؼ ج صرؽبا اأ  هعرق،احيرّط ات ةؾرةااااااا طؾطا جلعكا خلقضملكاجحة قألكاؼألؿوتعقاؼزات ؿؿ

ا.  ححا ُّؼجـا شقٍ ا جراتحتط ـاتط ؿ قملاؼارصقملاذملّر قمل

 ًُعاٜري ايتاي١ٝ:ٚفكًا يباالعتُاد  تكُٝٝٗاٜٚتِ اختٝاز األْػط١ اييت ضٝتِ 

ا.أظرؿكا  ؽ ب ا  خّصصكاجحّصرقط -

ا. ؿ اأظط  ا جلعكا خلقضملكاجحة قألككا جّصرقطا ا أظّرؿ -

 .كااأؼارلق ةاختّتا جّصرقطا  ملين كترق اش قطاضملألاظقّذ -

ا
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ا. ةؾة دلحخا ُذك،ا حلةؽذك...(ـا جّتخطذ ظترقذق اذحت -

ا. جصرقطات ؿؿزذٌّظَ ااةؾ ا جة قألكاؼ طبتغا حلا -

 :أٖداف ايسقاب١ .4

زاصرؿقغكاظط /أظرط  اب قألّؿركاجةرّخادلرقداؼتةرؽطاظراػااااااااؾتا ؿؿز،ألملطا طؾطا شقٍ ا جراتحتط ـا جت

اؼ جةفقنقاؼ جفملقجّؿك.األقٍ تصق  ُظط  اق  اصحكا

 :َؤغسات زقاب١ األدا٤ .5

 ُظرط  ا جّة قألؿركاؼظرلامبذقألركا ُظرط  ا جفة ّؿركاااااااا  ؿر ا ُ  ناذضا ؿرقداذرطماااات ؿؿزمتّةضاذٌذة  ا

 طؾررطاذٌذررة  ا ُ  ناؼ جررراكا جّتصفؿرراا جررراختررّؽدا حلةررزا حررلا ُظررط  ا جةهؿحررك.اؾررتّزاةررَداذةذحرراا

ؼقجرتا حرلا جّصررؽااااا  ،ةٌذرا ؿرقداذرطما جرتحقألكا جلعركا خلقضرملكاجحة قألركاهلراػا  اااااااجؿتزا  ترق ظقا ا

ا جّتقجـ:

اؾت ّكطاغؿقبا خلحخ؛ا  ةٌذ اذقجكا جتحقألكا جلعكا خلقضملكاجحة قألكاجحر -

طاؼجرررؽ ا خلحرررخاؼظرررؽاذرررقاؾت ّكرررا  ةٌذرررؼ اذقجرركا رررطسا جرررتحقألكا جلعررركا خلقضرررملكاجحة قألررركاجحرا -

اؾحتط ـاكتقألكاذَذظك.

ؼميةرضاتصرصؿألا  ٌذرة  ،اذحرباذصرطبظق،ا ىلاذٌذرة  ا  ةحّؿركاؼذٌذرة  اةقبجّؿركاؼذٌذرة  اؾطرملعقاااااااااااا

اؼؾحترّطااةؾ ا جة قألكا  ٌذة  اذضاذصق بارلتحفكاذضاألؿصعق:،ا  ط  / جفةؾ 

ا. ج ؽ ش  -

ا. ٓجة ن  ا جّط ةحؿك -

ا. ج هقعاؼ  ٌّجحق ا  رقألعك -

ا.زلقت  ا  قضؿك ٓ -

 .  ٌذة  ا جملحرّؿك -

ّٚيٞ: .6  فٛا٥د تكسٜس املطح األ

فةؾ اؼذحٌؼجـا جطؾؽ طاذرؽدا  رؽ ب اؼ  رّطقا جثذصّؿركااااا ج جتملرقجغاك ق طقااجحرصق ركاأل اأ طقنا -

َّتذكا ا.  عّركاؼ زلقحآزلقت ج

حة قألكاجحؽصؽدا ىلا  ترق ػا صق ركا  ٌذة  ا جؽ ب قاأل شقذخا جة قألكاذ ا   بقا جلعكا خلقضملكاج -

ا. ج صق كا  راككاأل ظّرؿكاتحتا  ٌذة  اؼذَنذتعقاجة قألكا ُ  ن

ا.جفةؾ ا حلا ٓ قساألهبؿملكا ُ رقدا  هحؽباتصفؿاظق ذحق طتغا -

 فةؾ اك جقدا تقألملكا ُ  نا جفملحـاؼقجتامب قبشتغاألقُ  نا  خّهط. جذغاخط  جت -

فصررؿحّؿكا جررراجررؿتزاألةدلتعررقآزلررقتاذةذحرركااا  ترررق ػاكرصهحرر اجترطؾررطاأ رررقدا جّتررط ؿ ا جتّا -

  جّتصفؿا.
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 ايفصٌ ايجاْٞ

 }بسْاَج ايسقاب١{

 

ؼظرؽااا،طا هلط ا ُجقجـا ةذحكا جتخهؿطاظؽا  ط  األةشقذخاذةتؽباجتؽجؿغاأ رقدا جة قألكاألصرقنا جتصفؿرااا 

ا جة قألكاؼجلر اأ جكا ٓلبق ا  ؽجؽ قاذ اذملقؾريا ٓجة ن   قهركا جة ن  اؾتبملعقا  ط  / جفةؾ ا  قبشكا ُشظركاأؼا

صقجررباذعررركا جتررط ؿ ا جررراقررةفا جتخهررؿطاهلررقاجبحررؽ اااتؼقررباأطاؾررتزا رررخاألةشررقذخا جة قألرركاجاا،ت ؾؿررط ملا َذظقتررغ

ؾملرررخاألةشررقذخا جة قألرركا حررلاتررؽارياأجقجررقملاتصظؿرؿررقملاااكرررقاأظررط  ا جتررط ؿ ا جةهؿحرركاؼذٌذررة  اب قألرركا ُ  نا حملررط قااا

ا جفةؾ .ااجتؽتؾ ا جملرخا حلابهؿخاؼأ طقن

قباأطاؾة  ـا ج شقذخا صطاؼضملغا جط كاؼ جترطؾطاؼؾةتفـاألؽض ااتفصرؿخاكرق اجحت كرطاذرضا  ؿر اااااا

 ُظط  ا جةهؿحكاؼ جفة ؿكاا طاحبؿ اٍاؾتصرقؼداتفصرؿَ ات هرطقا رضا جرَتساذؿر اأطا جتفصرؿخا جث هرطاا رطاؾرٌ فااااااااااا

ا ىلاشتقهخا ةحؿكاتترذخا اترت ا جلعطاؼ جؽ  .

 ربْاَج ايسقاب١:األٖداف ايس٥ٝط١ ي

  جَتذكاجط زا جتصتقجقتغ. ٓلبق اتثؼؾطا  ط  / جفةؾ األ  جكا -

 .ؼذتقألملكاتصفؿاا رحؿكا جة قألكاؼ جترة بؾتعقااملقجكاجٔذة  اؼجؿحك -

 فةؾ . جاؽجؿغت -

 ؾررخاجثن ملاذضاأؼب اا جملرخا جرا تؽفاذقاإاتصفؿاػاذضاأ رقداذط زاألقُ جك. -

 محقؾكا  ط  / جفةؾ . -

ملا حررلاقجررتاايشررغااااااؼ حؿررغاارريطاذ حررزاألةشررقذخا جة قألرركاقررباأطاؾةررؽطاذصقجرربقملاؼذَهرررقملاجِ رررقدا  ررة  ا زلقتظررقاؼذذررق

 صطذقاؾةؽطاألةشقذخا جة قألكاحيتؽفا حرلاظرط اذلرط اؼؾ رؽساألتصفؿراػاذرط  اؼ ذرطا اذؽ ر اؼ ذرطاايشرغاٍاؾتهحرباااااااااااا

ملاكذري ملاألؿصرقا ج شقذخا جافاتتملط ااؿغا ُظرط  اؼ جملررخا ا رطقاذؽااا   ر ارلتحفركاق  ا جصررق ق ا  ختحفركاااااتفصؿ

اؾتهحبا  ثؾطاذضا جتفصؿخ.

 ايعٓاصس األضاض١ٝ يربْاَج ايسقاب١:

 تتطُٔ ايعٓاصس األضاض١ٝ ايٓكاط ايتاي١ٝ:

 األٖداف: .1

ؾحق طاألةشقذخا جة قألركا ات رطؾزاةهركاجتر ؿر اأظرط  ا جترط ؿ ا  ؽضرؽ كاةرَداذةذحركا  حرحا ُؼجرـاؼ جررااااااااااااا

ؼ طؾررطاكرؿرركاؼشؽ ؿرركا  ملحؽذررق .اؼألقجتررقجـامتةررضا  ررط  اذررضااااكابهؿحرركاؼاة ؿرركاألصؿرر ا حررلاذررةخاصررؿػكاأجرروحا

ؼذصررق با  ملحؽذررق ا جررراميةررضامجرر ااا جتحررقًٍ  حررلاظرراػااجٔجقألررك طؾررطاكرؿرركاؼشؽ ؿرركا  ملحؽذررق ا جَتذرركاا

قامبررا، حررلاأطاتؽضرر ا ُجرروحكا جةهؿحرركاؼ جفة ؿرركا اأ حررقساذصفصررحكا األةشررقذخا جة قألرركاااا  ملحؽذررق اذررضاةَهلررق،اا

أطاؾةحرررألا  رررط  / جفةؾ ا رررر اااا،ؾترررؿحات حرررؿزا جملررررخاألررر ا  رررط  / جفةؾ ا ىلاأجرررث ناصرررػريق،اذذرررقداقجرررتاااااا

ا  ملحؽذق اؼ جبؿقشق ا خلقصكاألصرقطا جصؿطجكاؼؾةحألايةةا ر األؿقشق اشرقطا  خت   اؼظةا ....
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 املعاٜري: .2

ؼءقبجرق اا ؼجؿركاااذقجؿركااؼغرريااؾ صطاألعقاذقاظؽاذؽجؽ اذضاترةؾملق اؼأشظركاؼتملحؿرق اؼذملرقؾرياذقجؿركاا

ميةررضا ؿررقدا حلررقٍ ا  ةترررفكا حؿعررقاؼاألقجتررقجـاايشررغاذررضا جؽ جررباأطاؾررؽاةاألةشررقذخا جة قألرركاااااااااااذ بؽجررك

ةهؽ  ا رخا جتط ؿ ا جراتررخا ب جكا جصصؽصاؼ ج ؽ  طاؼ  ملرقؾريا  صقجربكاؼ ٍجرتذصقن  ا حملترحركااااا

اجحخةؼداألصتؿحكاؼ ضركااؿرقا ق اكقش اكقاؿك.

 ضايٝب ايسقاب١ٝ:اإلجسا٤ات ٚاأل .3

ؼؾ صطاألعقا خلهؽ  ا جراؾتطرصعقاألةشقذخا جة قألركاؼ جررا رط اشرؽعا  ملحؽذرق ا  رة  ا حلصرؽدا حؿعرقااااااااا

ارريطاتحررتا خلهررؽ  ااا،ؼ حؿررغا.ؼكرراجتا جررة ن  اؼأ رررقدا جتررط ؿ ا جَتذرركاجحرصررؽدا حررلا  ملحؽذررق اا

ا،قطاؼأل  خا طباذضا ٓذرة  اقباأطاتةؽطاتفصؿحؿكامبقااؿغا جةفقؾكآزلقتا جملرخاأل ك ا طباذضا ٓت 

اةحرررررقاكقشرررر اةرررر قااا،ؼظصقجررررتا َ رررركاألرررر اةرررر قا  ررررط  / جفةؾ اؼذررررطما جتفصررررؿخا ا ج شررررقذخاا

ت رخا خلهررؽ  ا جتفصرؿحؿكاجح شررقذخاؼ جملةررخاااا،ا ادلررقداب قألرركا ُ  ن،كربريقا جملرحؿرركا  رط  / جفةؾ اا

ـاحبؿ اتةرؽطاذرقذحكاااصرؿح،اكرقاأشغاذضا جطةؼبفاأطاتةؽطاةهؽ  ا جتط ؿ اذلط قاجةخاظط ااة 

ا.ألقجرةخا جافاؾٌ فا زلقتظقا ىلا ٓجقألكا حلا جحٌ داألرةخاؼ ضحاؼ ق  

ؼ هلرط ا   صرؽ اااات ؿؿررغاخيتحألاأجحؽبا جة قألكا  حتخطساذحبا جملرحؿكاأؼادلقدا جصررقطا  صرؽفااا طا

اجكا ٓلبق ا  تؽاةق.أ ذضا جفرتاؼشؽعا

 اييت ٜتِ َساعاتٗا يف بسْاَج ايسقاب١: ادتٛاْب .4

 أطاحيط األةشقذخا جة قألك:اقب

 أ رقدا جتط ؿ .األيزلقت  حٌؼجؿق ا  تملح كا -

 ذحٌؼجؿق اكتقألكاأجث نا جت ةؾة. -

  طؾطاكقاكا  ؽ ب ا جَتذكا عركا جتط ؿ . -

 تؽضؿحاتقبؾخا جتةحؿألاألق عرك. -

 تقبؾخا جبط ؾكاؼ جصعقؾكآزلقتا ُ رقداؼجةتقألكا جت ةؾة. -
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 ايفصٌ ايجايح

  } َساحٌ ايتٓفٝر{

 
ؼتصفؿرراا جة قألرركاذؿرر اقرربا ااتملترر ا رحؿرركامجرر اأ جرركا ٓلبررق األقجػرركا ُظرؿرركا اذةذحرركا جتخهررؿطا

ذةذحرركا  حررحا ُؼجررـا حلصررؽدا حررلا  ملحؽذرركاق  ا جصرربػكا جملقذرركاشحرربؿقملاؼ جررراميةررضاجحرررط  امجملعررقاألصررفكاااااا

قألرركاارريطا  ملحؽذرركاااؼ ا جؽ  رر ا ق اكررقطا  ررط  / جفةؾ ا ررطاجررب اجررغاتررط ؿ اظرراػا جلعرركا خلقضررملكاجحة اااااااااا.جررعحك

 جطةؼبؾكا طاتةؽطاذتؽاةقاألق حألاؼتصبحا  ملحؽذكا ُكذرةا  ركاضرةؼبؾكاذر ات رطسا رحؿركا جة قألركاؼةقصركا صرطاااااااااا

ا.ا(3،اؼكرقاجري ا ا  حر اب زا  ج ؿقساألملرحؿق ا جبر اؼ جة قألك
ا

ِجقجؿباؼ جهرةاا جرراميةرضاجحررط  ا جرتخط ذعقاذرضاةرَدا جتخهرؿطاأؼاااااااااجؼاؿرقاؾحـا ة اذفصخا

اؼأ جكا ُلبق .  ملحؽذق اؼ جبؿقشق ا ُجقجؿكاجلر اا  ححا ُؼجـاأؼا جة قألك

 املكابالت: .1

تملترر ا   ررقألَ اأكذررةاؼجررقهخامجرر ا  ملحؽذررق اؼ جبؿقشررق اذررؿؽ قملاؼؾ صررطاألق  ررقألَ ا جرخصررؿكا جررة ناا

 ركا ُكذرةااا   قألَ اذ ا  حٌؼج ا ا جلعكا خلقضملكاجحة قألكاألعط امج ا  ملحؽذق اؼ جبؿقشق األقجهةؾ

املقجؿكاؼاقهطقاجط زاأظط  ا جة قألك،اؼمتتقتاظاػا جؽجرؿحكاأليذةقشؿركا حلصرؽدا حرلا  ملحؽذرق اؼ جبؿقشرق ااااااا

ذرررضاذصرررق بظقاذبقذرررةقاذررر ا ذةقشؿررركا حلصرررؽدا حرررلا جتؽضرررؿحاجحرملحؽذرررق ا جػقذطرررك،اؼتحرررق طا حرررلااااا

ُااااا جرروحكا حلصررؽدا حررلاذملحؽذررق اأ ررر اؼق  ا ٍجررك،اكرررقاترررح ا حررلا ٓاصررقحا جصررةؾحاذررضاةررَدا 

  بقذةقا جراتهةحاةَدا   قألحك،اكرقاأشعقا ةؾ كاذةشكاميةرضاتةؿؿفعرقاؼا رقملاجظرةؼ ا جرة نا   قألحرك،ااااااا

ؼتحرحاألق َذظكا جرخصؿكاذضاةَداذَذظكاجحؽثاؼذررق ةاؼجػركا جلحرطاجحررختا جرافاجترةمااااااا

لا   رطبقا حرلاااذملغا   قألحك،اؼذضاجحبؿقتعقا شعقاذةحفكاؼ تقدا ىلاؼ  اؼجعط،اؼتملترطاألرةخاكبريا حرا

ا ٍتصقداؼذعقب  اصؿقغكا ُجوحكاؼ جتحخؿتاؼ   بقا   قألحك.ا

ؼتملهـا   قألحكا جرخصؿكا جلؿطقا جراإا جتخهؿطاهلرقاألملصقؾركاذرضا برخا  رط  / جفةؾ ا جرافاأجرةماااااااا

ا   قألحكاكفقنقاؼاقهطقاُشعقاتٌذضاذقاؾحـ:

افاجترةماذملرغا   قألحركااااؼجعكاشظةا جرختا جافاجتةماذملغا   قألحك،اا طاؾملهـا جرختا جرا -

ابأؾقملاذملؿصقملاخيتا  ؽضؽعا جلقبفاذصق رتغ.

ؼألؿقشق اكحرقاكقش اشتؿحكااألبق  جؽلقه ،ااةحرقاؼاةا جرختا جافاجتةماذملغا   قألحكاأ جكا -

ا   قألحكاذفؿطقا كذة.

 حلصؽدا حلاذصق باجطؾطقاجحرملحؽذق اذضاةرَدا ُذرخقصا جراؾضاؾ قألحرعزاحبؿر اؾرترةضااااااا -

 قتغاألقٍتصقداألعٌٍنا ُذخقص.ذضا جتةرقداذملحؽذ
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 :املكاب١ً بٓـا٤ 

ؾملترر األصررقنا   قألحرركاأذررة ملاظقذررقملاؼجررغاألررةاكرربريا حررلاذحررزاؼشؽ ؿرركا  ملحؽذررق اؼ جبؿقشررق ا  ررة  ا حلصررؽدااا

 حؿعررق،اجرراجتاكررقطاٍألررطاذررضا جتخهررؿطا  حررب اؼ ٓبتةررقتا ىلا خلرر قا  عصؿرركاجتر ؿرر ا هلررط اذررضااااااااااا

ا   قألحك.

 اى خطٛات ال بد َٔ اتباعٗا قبٌ ٚخالٍ تٓفٝرٖا ٚفكًا ملا ًٜٞ:ٚيبٓا٤ َكاب١ً جٝد٠ ٖٓ

 قبٌ املكاب١ً: .أ 

  طؾطا هلط اذضا   قألحكاؼصؿقغتغاألؽضؽح. -

ؼ ُذررخقصا  صررؽفاذ ررقألحتعزااا طؾررطاشررؽعا  ملحؽذررق اؼ جبؿقشررق ا  ررة  ا حلصررؽدا حؿعررقااااا -

  شهَ قملاذضاأظط  ا رحؿكا جة قألك.

با كقاؿركاؼذَهررك(اجتر ؿر ا هلرط اذرضااااااتصرؿزاؼصؿقغكاأجوحكاضرضا جصهرقاا  صقجراا -

    قألحك.

 خـــالٍ املكاب١ً: .ب 

ؼشؽعا  ملحؽذق اؼ جبؿقشق ا جراؾةغبا جفةؾر ااألصؽبقاؼ ؾكاذةحا هلط اذضا جة نا   قألحكا -

 ا حلصررؽدا حؿعررقاؼظررخاظررـاذ ررقه القألترركاأسابأفاذخصررـا اذؽضررؽعا جة قألرركاؼذررةحاااااااا

 ،اذررر اتؽضرررؿحاضرررةؼبقاترررطؼؾضااااا ُغرررة  ا جرررراجتحرررتخطسااؿعرررقا  ملحؽذرررق اؼ جبؿقشرررقاااااا

   ملحؽذق اؼ جبؿقشق اجحط كا  هحؽألك.

ضةؼبقاتط ؿ ا ٓجقألق اؼ  رق قا رةحاؼصرؿقغكاألملرضا ُجروحكاجحت كرطاذرضا جفعرزا جترقساااااااااا -

ؼ حلصررؽدا حررلاذملحؽذررق اؼ ضررركاؼق  ا ٍجرركاذرر ا احررقحا شررقداجحرررختا   قألررخاذررضااا

تؽضرؿرعقاذحرب قملاأؼا جررااااأجخا جتملحؿ اؼ جتؽضؿحاذؽدا ُجروحكاؼ جص رقطا جرراملاؾرتزااااا

 ملاؾتزا جتهةاا جؿعقاضرضا ُجوحكا  ملطق.

 ذا ساؼجعكاشظةا جررختا   قألرخاؼ حملقاظركا حرلاظرطؼنا ُ صرقباؼ رطسا جرطةؽدا ااااااااا -

 جط داذملغ.

  حملقاظكا حلاشح ا   قألحكاؼ   ب تعق. -

 تحخؿتا جص قطا جةهؿحكاذضا بخاأذطاأ طقنااةؾ ا جملرخاؼتطؼؾصعق. -

 أض١ً٦ املكاب١ً: .ج 

اذقاظـاأصصق ا  ملحؽذق اؼ جبؿقشق ا  ة  ا حلصؽدا حؿعق؟ا -

 ذقاظؽاشهقاا ُجوحكا جافاتؽاةػا  ملحؽذق اؼ جبؿقشق ؟ا -

ذررقاظررـا  ملحؽذررق اؼ جبؿقشررق ا جررراحيتقجعررقا جهررة ا جررافاجتررةفاذملررغا   قألحرركاجفعررزااااااااااا -

  ُجوحكاؼ ٓجقألكا حؿعق؟

ا
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 :االضتباْات .2

ٍااؾررتز ؼاؿرررقاؾحررـاا،جلررر ا  ملحؽذررق ا جررراتملررطاذحررب قملجررتبقشق امجرر ا  ملحؽذررق ا ُجقجررؿكاألقجررتخط سا 

  حلقٍ ا جؽذؿطقا جراُؾملّطااؿعقا جتخط سا ٍجتبقشق اذصقجبقمل:

 ٍاميةضا جؽصؽداألحعؽجكا صطباذملحؽذق ايةةاُؾحؿباألرةخاذصقجبا حلاأجوحكا جبر . -

  ةحاأجوحكاحب اجؿطقاؼ ٓجقألكا حؿعقا ضا ةؾ ا ٍجتبقشق . -

 كا ا ٍجتبؿقطاأل طقؾقا جبر . بتبقطاذ قؾؿخاذملؿص -

 ت طؾزا ٍجتبؿقطاجصتقهخاميةضا ؿقجعق. -

 :املالحع١ .3

متةررررضا  َذظرررركاألصررررقنا جثؾررررقبقا  ؿط شؿرررركاذررررضا حلصررررؽدا حررررلاذملحؽذررررق اظقذرررركاذررررةؾهكاأطاؾةررررؽطااااااااااا

 جتف رطا جرراؾ رؽساألعرقا  رط  / جفةؾ اذرضااااااا   ط  / جفةؾ ااهصقملاؼأطاؾملة اذقاؾصظةا جؿغاؼمتةضا رحؿركا

  اؼأجررقجؿبا جررتملرقدا جتحعؿررث  اؼ جهررةاا حملقجرربؿكاؼميةررضاجحرَذظررق اأطاتظعررةاؼجررؽ اااااعررزا  حررقب

اذؽ  ضاةحخاؼ سلة اق ا ا   بقا  ؽ ب .

 :َساجع١ ايتكازٜس ايصادز٠ عٔ ادت١ٗ ارتاضع١ يًسقاب١ .4

 :ايتكازٜس اإلداز١ٜ  .أ 

 اإات رطؾزاات طسا جت قبؾةا ٓ  بؾكاذملحؽذق اكذريقاجحررط  ا جراماؾرتمل ا حؿرغاأطاحيرط اذرقا قاااااا

اكخا جت قبؾةا  َهركاؼقبا حؿخا جت قبؾةاذضاأجخ:

  طؾطا ؼبؾتعقاؼ جػقؾكاذصعق. -

 ذ قبشكا جصتقهخا  قجؿكاألق ؽ تشك. -

 ذ قبشكا جصتقهخاألقُظط  . -

  جت كطاذضاذطما  ؿ ا ُظط  . -

 :تكازٜس ايسقاب١ ايداخ١ًٝ .ب 

ـااااااا كرذري ملاذرقاتررريا ىلا شرقٍ ااااااتملت ات رقبؾةا جة قألركا جط ةحؿركاضرةؼبؾكاألقجصحربكاجحررط  ااعر

  رةررضاتط ةحررعقا اشهررقاا جة قألرركاؼميةررضا رررقكخاجررقأل كاإاقكةظررقا ا جت ررقبؾةا جحررقأل كاأطااا

اتتهحبا ظترقذقملا ضقاؿقمل.

 :فخص ايٛثا٥ل .5

إا  ؿ عرقاذرضا برخااااا جتهرؽب  ا جرراامّيةضا جفرتا جلق اجحؽلرقه اق  ا جصرحكامبؽضرؽعا جة قألركاذرضااعرزااااااا

سا جافامتقبدااؿغاأشرهتعق،ا قاأشرغاذرضاةرَداظراػا جؽلرقه اميةرضاجحررط  اأطاؾحرتخةدااااااااا جلعكاؼ شقدا جملق

ميةرضا جرتخط ذعقاةرَدا رحؿركا جة قألركاذرضاةرَدا جرة ناذملقؾصركاذق ؾركاجحرحرتصط  ااااااااااااا  َهركا جررا  ملقؾريا

ُاااااااا   ناؼ جؽلقه اؼميّةضاذضا حلصؽدا حلاذملحؽذرق ا قذركاأؼاةقصركاتتملحر األقشرقٍ اذؽضرؽعا جة قألركا حرلا 

اؼ جتخَصا جصتقهخاذؽداذطما  ؿ ا ٓجة ن  ا  تبملكاجَ تصق اؼ جةفقنقاؼ جفملقجؿك.



 }دليل الرقابة على األداء{

 
 

 

   

   }31{   

 :أدي١ ايعٌُ .6

قبا حلا  ط  / جفةؾ ا ٓ َعا حلاأ جكا جملرخا خلقصكاألقجلعكامبقاميةصغاذضااعزا بؿملكاشرق ق ا

ؿرركاؾررتمل اارصررعقا جلعرركاؼ  حررٌؼجؿق اؼذحررتؽؾق ا جتفررؽؾضا  ررقجـ: جراترر تاذررضاةَهلررقاذحررقهخاب قألاا

اؼذملقؾرياب قألؿكاميةضا جتخط ذعق.

 طا جرررتخط سا جةجرررؽسا جبؿقشؿررركاأؼا خلرررة هطا جتؽضرررؿرؿكامتذرررخا ذرررطما جهرررةاا  فؿرررطقاجفعرررزا جلعررركاااااااا

 خلقضررملكاجحة قألرركاؼ: جرررامتةررضا  ررط  / جفةؾ اذررضاتؽضررؿحاألملررضا جتصررةاق اؼ جررةؼ ألط: جراؾصررملبااااا

 ألؽجغاأةةاذةذعقاكتقألؿق.

 ث١ً بايٓػاط(:املكاز١ْ )َع جٗات مما .7

تاكررثا   قبشرركا حررلاب قألرركا جهررةااؼ ُجررقجؿباؼ ٓجررة ن  ا جررراتتبملعررقاجعرركاذملؿصرركاألقجصحرربكاجلعررق اااااا

ؼمتةضا   قبشكاذضاب قألكاذملرقؾريا ُ  ناؼأظرط  ا جلعركاألهةؾ ركاأكذرةااااااا،أةةماترقبكعقاشفخا ُشرهك

قهخا جة قألرركا حررلا ُ  نااذؽضررؽ ؿكاكرررقاأشعررقامتةررضاذررضا طؾررطا ُجرربقباؼ ّلررقبا جَتذرركاجتررط ؿزااشتررااااا

ؼت كؿطاذصط  ؿكا جتؽصؿق ا جصقجتكا صعق،ا ضقاكا ىلا ذةقشؿركا حر اأ  نا جلعركا خلقضرملكاجحة قألركاااااا

كرررقاأشعرررقا ررطاختحررر اشؽ ررقملاذرررضا حلفرررثاجررطما جلعررركا خلقضررملكاجحة قألررركاجترحرر ا جة ن تعرررقاؼتهرررؽؾةااااااا

اأظط اعق.

ةحفررركا  صرررتخاأؼا خلرررطذق األقجلعررركااؼؾحرررتملرخاظرررا ا ُجرررحؽباألقخلصرررؽصاجة قألررركا ٍ تصرررق ا ذ قبشررركاتاا

 خلقضررملكاجحة قألرركاذرر اتةحفرركاشفررخا  صررتخاأؼا خلطذرركا عرركاأةررةم(اؼ جفق حؿرركا ذ قبشرركاأظررط  ا جلعرركااا

اُظط  اؼشتقهخاجعق اأةةماهلقاشفخا جصرقط(.ألقؼشتقهحعقا

 املصادق١: .8

تعررقا اررقتةاؼتترذررخا ا حلصررؽدا حررلات ؾؿررطاذررضاجعررق اةررقبدا جلعرركا حررلاذررقاؼب ا ا جصتررقهخا جررراأ عةااا

ا جلعكا خلقضملكاجحة قألك.ا

ؼتملت ا  صق  كاذضاأكذةا ُجقجؿبا ؽقملاؼ  صق قملاُشعقاتصطبا ضاجعركاةرقبدا جلعركا خلقضرملكاجحة قألركاااااا

ؼتةجخاجحرط  اذبقذرةق،اؼؾحرتملرخاظرا ا ُجرحؽباألقخلصرؽصا صرطا ؿرقسا  رط  / جفةؾ األرقجتر  اذرضااااااااااا

احتخطذ . ُبصطقاأؼاذضاذحتؽؾق ا خلطذق ا   طذكاأؼابضقا  

 اإلجسا٤ات ايتخ١ًًٝٝ: .9

تتطررررضا ٓجرررة ن  ا جترحؿحؿررركا ب جررركاؼ حؿرررخاؼذ قبشررركاأب رررقساأؼاةصرررقهتاأؼاذؽ صرررفق اأؼاشحرررباأؼاااا

 رحؿرررق اؼ جرررة ن  ،اؼكررراجتااررررتاؼذ قبشررركا جملَ رررق األررر ا  ملحؽذرررق ا  قجؿررركاؼغرررريا  قجؿررركاجة قألررركاا

ا جا ألطاألؿصعقاؼ جت كطاذضاصرتعق.ا

ؼاؾملترررطا جتؽصررخا ىلاأ جرركاب قألؿرركاذررضاةررَداظررا ا ُجررحؽبا حررلا حلةررزا  عرريناؼ جةفررقنقاأؼا جتخصررتاا

ؼذضا ُاطخاأطاؾتزا زلقتاظاػا ُ رقداأؼا ذت قااذذرخاظراػا ُ جركاذرضا برخاذرط   اقؼاذملةاركاجؿرطقااااااااا

ا اظا ا شقد.
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 ٗا:ٓٚ تػٌُ اإلجسا٤ات ايتخ١ًًٝٝ عد٠ أضايٝب َ

  ًٌٝ١ايتهًف املٓفع١/حت (Cost/Benefit Analysis): 

اساظا ا جترحؿخاغقجبقملا ا حلقٍ ا جتقجؿك:خطؾحت

اذ قبشكاتةحفكا ُ  نامبخةجقتغ. -

ا طؾطاتةحفكا جبط هخاأؼا حلحؽدا   اذك. -

ؾملت اأجرحؽبا حؿرخااقهرطقا جتةحفركاذرضاأكذرةا ُجرقجؿباذَهرركاجة قألركا ُ  ناُشرغاؾترقذرلاااااااااااا

أ  قااملقجركاجترطؾرطاذرطماكفرقنقاأ  ناؼذرطقاأؼاألةشرقذخ،اغرريااااااااؼأظط اعقا قاميصحا  رط  / جفةؾ اا

اأشغاؾملت اذضا ُجقجؿبا ُكذةاتمل ؿط ملاؼ ُ خاذؽضؽ ؿك.

 :حتًٌٝ َد٣ حتكٝل األٖداف 

تملت ا ب جكاذطما  ؿ ا ُظط  اذضاألر اأجرقجؿبا جترحؿرخا ُكذرةاذرؿؽ قملا ادلرقداب قألركاااااااا

ا جملرخا  صحثاأؼاجحؽ ؽ ا حلاأفا سلرة  ااساجحت كط،اذضاؼجؽ اأؾكاجحبؿق ا خط ُ  ن،اؼاتحت

أطاتةررؽطا حررلاا ررضا ُظررط  اذررضاةررَدابألررطا جصتررقهخاؼا ّلررقباألقُظررط  ا  ملحصرركاؼ  تهحبررق .اااااااا

اأظط  ا جلعكا خلقضملكاجحة قألكاذلط قاألرةخاؼ ضحاؼ قألحكاجح ؿقداؼ   قبشك.

 جرراميةرضاأطاااؼأذؿقشقاميةضا جتملرقداأجحؽبا حؿخا ُظط  اجتححؿطا جطؽنا حلا جحرحبؿق اا

اترؽبا جتخط سا  ؽ ب اجتر ؿ ا ُظط  .اا

 :حتًٌٝ ايرباَج 

ذمل األقجؽض األملرطاتصفؿراػ،اؼاؾرتزاقجرتااااااشرقطؾترذخا اذ قبشكا جؽض ا بخاتصفؿااألةشقذخاأؼا

ذررضاةررَدا زلررقتادلرؽ رركاذررضا ج ؿقجررق ا حررلا ؿصرركا بررخاتصفؿررااألةشررقذخاذررقاؼ زلررقتاشفررخاااااااااااااا

ؿزا ُلةاذرضاةرَداااؿحكاذضاتصفؿاا ج شقذخ،اؼاؾتزات  ج ؿقجق ا حلاشفخا جملؿصكاألملطاذطقا ؽؾ

اذ قبشكا ج ؿقجق .

 :االضتعا١ْ خببري .11

جرؽ اذرقٍ ات صؿركاتحرتط ـابأفاااااذذرخ،اؼاب قألركا ُ  ناااجحرحرق طقا األملرضاذرقٍ ااا ٍجتملقشكا ربرياااؾتز

ا.اشظة ملاجملطساتؽاةاظاػا خل   اؼ ٓذةقشؿق ا ا جطؾؽ طاةبري

تفصؿررطا جررتصتقجق ا  ررط  / جفةؾ ا صررؽصاذقجرركاذملؿصررك،اغرررياأشررغا ااؼمّيةررضابأفا خلرربرياذررضا  ررزاأؼا

ا.ألملضا ُذؿقطاؾصملبا ٍ ترق ا حلابأفا خلبرياةصؽصقملا ق اكقطاميذخا  صطبا جؽذؿطاجحرملحؽذق 

فةؾ اذحٌؼجؽطا ضا جت كطاؼ جتذب اذضاأطا ُ رقدا  صحثقاذضا بخا خلبريا رطاشفرا ااا جؼؾةؽطاأ طقنا

ؼُظط  اب قألكا ُ  ن،اؼُطا خلبرياؾحتخطسا رق قاذملرقب اؼةر   اذتخصصرك،اااااؼا قملاجحؿقجق ا جطؾؽ طا

اقبا حلابهؿخا جفةؾ ا ج ؿقساألقّتـ:

ا

ا
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 ذة جملكا ُجقجؿباؼ جفةضؿق اؼذصق با جبؿقشق ا  حتخطذكاذضا بخا خلبري. -

 جتر  ا ق اكقش ا جفةضؿق ا  حرتخطذكاذرضا برخا خلربرياذمل ؽجركاألقجصحربكاجؽ  ر اذرقدا جلعركاااااااااا -

 ملكاجحة قألك. خلقض

  جتر  ااؿرقا ق اكقطا جملرخا  صحثاذضا بخا خلبرياؾفـاألرةؼطا جتملق طاذملغ. -

  جت كطاذضاأطاتؽصؿكاؼ رخا خلبرياذؽل اتؽلؿ قملاكقاؿقمل. -

 جتر  اذضاذمل ؽجؿكاؼجؽظةؾكاشتقهخا رخا خلبرياؼ حلةزا حلاذرطما بتبق عرقاأل ظرط  اؼشهرقاااااا -

اؼذملقؾرياب قألكا ُ  ن.

 :ي١ زقاب١ األدا٤اختٝاز أضايٝب مجع أد .11

ؾ رؽسا  ررط  / جفةؾ األقةتؿرقباؼ جررتخط ساأجرحؽباأؼاأجررقجؿباذملؿصركاجلررر اأ جركا ٓلبررق احبحرباأظررط  ااااااا

ؼ صقصةا جة قألكا جرراإا طؾرطظق،اؼؾرتزاكراجتا ةتؿرقبا ُجرقجؿبا  صقجربكاتبملرقاجصرؽعا جة قألركا جرافاااااااااااا

اؾتزاتصفؿاػا  ٍ تصق اؼ جةفقنقاؼ جفق حؿك(.
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 ايفصٌ ايسابع

 }ادز املطاعد٠ يتٓفٝر زقاب١ األدا٤املص {

ا

ؽ فـا جرطؾؽ طا اتصفؿراا جرة ن  اب قألركا ُ  ناؼ جرراااااا را حرق طقاا ؾعط اظا ا جفصرخا ىلاؼصرألا  صرق باااا

اميةضاأطاتةؽطا  ةحؿكاأؼاةقبجؿكاؼ حلا جصرؽا جتقجـ:

 :املصادز ايداخ١ًٝ .1

ا اؼ جححَ ا  ختحفك:ذصق با جبر ا جط ةحؿكا  تقذكا ا جطؾؽ طاؼتتطرضا  ؽ ف اؼ جؽلقه

  املٛظفني: 

ميتحررتا جملطؾررطاذررضا  ررؽ ف اةرر   ا ادلررقٍ اذلررط ق،اؼؾةؽشررؽطا حررلا جررتملط  اجت ررطؾزاااااااا

ا ٍجترقب  اجحرؽ ف ا ّةةؾضا جاؾضاحيتقجؽطا ملحؽذق ا اظاػا شقٍ .

 :ايٛثا٥ل ٚايطجالت 

.اقباأطاؾ رؽساا ؽضؽعألقطؾؽطاؼتةؽطاق  اأظرؿكا جؾتؽاةا ط اكبرياذضا جؽلقه اؼ جححَ ا ا

  ط  / جفةؾ األقجت كطاذضاأطاأذرطا جبصرؽ ا جَتذركاغررياذترؽاةا  ةرخا جرطؾؽ طا برخا حبرغاذرضااااااااااا

اؼتتطرضاظاػا جؽلقه اؼ جححَ اذقاؾحـ:ا،ذصطباةقبجـ

 ت قبؾةا جطؾؽ طا جحقأل ك. -

  ُ جكاؼ جححَ ا جراحيفظعقا جطؾؽ ط. -

 ذةتبكا جطؾؽ ط. -

 جحَ ا حلقجؽب. -

 ١:املصادز ارتازجٝ .2

ؾررتزا جرررة نا جملطؾرررطاذرررضا جطب جرررق ا ا جرررطؾؽ طاألقجررتخط ساألؿقشرررق اذرررضاذصرررق باةرررقبدا جرررطؾؽ طاؼذصعرررق:اااا

   ةتبق ،اؼ  حق طقا  ا ٍشاش ،اؼجعق ا جبر ا  تخصصكا   صظرق ا جطؼجؿكاؼذة كثا جبر (.
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 ايفصٌ ارتاَظ

 }ايتكسٜس{

ا

جتصفؿرااؼ  ترذحركا امجر اأ جركا ٓلبرق ااااااؾتطرضا جت ةؾةا جصتقهخا جراإا جتؽصخا جؿعرقاةرَداذةذحركا ااا

ملا ضاا،ألقجهةاا  ختحفك اقجت ةؾةاجؿخادلة ا ة اؼصفـاجحؽ قه اؼأؼجغا ج صؽباألخا حؿخاؼذصق ركاهلقااط

ٍاؾة رلا جرصتا ىلاذحرتؽما جت ةؾرةاؼؾ ةرااذرةخا رة اجِذرط ثاٍاااااااااؼ رَ اقجرت،ااا صط با  ا ذق األر شعق،ا

 غري.

 :َفّٗٛ تكسٜس زقاب١ األدا٤

ا اذملقؾريا ٓشتؽجقفا حلاأشغاقبا حلا  ط  / جفةؾ اأطاؾملطا اشعقؾكاكخا رحؿكات ةؾرة ملاذةتؽألرقملااشص

بأؾررقملاذحررباذررقاظررؽاذصقجررباؾبحررطااؿررغاشتقهحررغاألرررةخاذَهررز،اؼؾصبػررـاأطاؾةررؽطاذلتررؽما جت ةؾررةاجررعخااااؾتطرررض

ألرركا ُ  ناؼظررؽاؼجررؿحكاا  صررتخا جصعررقهـا  حرررؽداجملرحؿرركاب قا ا جفعررزاؼةررقداذررضا جػرررؽ .اااررقجت ةؾةاؾملررة األ شررغ:ااا

ا(.ضملكاجحة قألكاؼ جلعق اق  ا جملَ ك ٍتصقداأل ا جطؾؽ طاؼأل ا جلعكا خلق

 ستتٜٛات تكسٜس زقاب١ األدا٤:

ا ة ا جؽ قه اؼ حؿحعق. -

ا   قبشكاألق ملقؾري. -

ا جتصبقطا جصتقهخ. -

  صط با ٍ ا ذق اؼ جتؽصؿق . -

 :أٖداف تكسٜس زقاب١ األدا٤

قألكا اكرألاأؼجغا جطملألاؼ ج صؽباؼش رقطا خلحرخاؼ ج رؽقاؼألؿرقطا رةاااااااذحق طقا جلعق ا خلقضملكاجحة  -

ا. ألَ ا جححهق ا جترةؾملؿكاؼ جتصفؿاؾكاألقجصتقهخا جراإا جتؽصخا جؿعقذضاةَدا  ملقجلكا جَتذكا

متةرر ا جررطؾؽ طاذررضاذتقألملرركا جصتررقهخا ا جفررا  ا جَذ رركا ملةارركاذررطما ٍجتررث ساألقجتؽصررؿق ا جررراأألررط ظقااااا -

  جطؾؽ ط.

 كاؼذط  ك.  ؿ زا اجَذكا ج ة ب  اؼ  كا ج  ذخاؼ خلهطا  ؽضؽ كاٍبتةقتظقا حلاألؿقشق اؾحقظ -

 :أْٛاع ايتكازٜس

اتتصؽعا جت قبؾةاذحباذة ذخاتصفؿاا رحؿكاب قألكا ُ  ناؼظـ:

 تكسٜس املطح األٚيٞ: .1

 اؼ جصترقهخاا صطا جبطناألملرحؿكا جة قألك،ا ق قاذقاؾ ؽسااةؾر ا جة قألركاألملرحؿركاذحرحاأؼجرـاتتطررضا جملرحؿرقااااااا

تةارر ا ات ةؾررةا ىلا  رررةا اااؼ جررراإا جتؽصررخا جؿعررقاؼ جص ررقطا جررراؾررتزا  ب جعررقا ا رحؿرركا جة قألرركاااااااا

ا  بقذةؾضاجحرصق  كا حلاشهقااب قألكا ُ  ناؼةهكا جملرخ.
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 ايتكسٜس ايتُٗٝدٟ )املالحعات األٚي١ٝ(: .2

 جؿعقا اذةذحكا جتصفؿراااؿحربااااؾررخا جت ةؾةا جترعؿطفا  َذظق اؼ جصتقهخا ُؼجؿكا جراإا جتؽصخ

رصق ررك،اؼتةررضاأظرؿترغا ااااح ىلاذحرٌؼىلا جلعركا خلقضرملكاجحة قألركاجااااا جت ؿرؿزاأطاؾةا ا اشعقؾركا رحؿركااا

ذحبا  ملحؽذق اؼ ُ جكا   طذكاذضا رة اذحرٌؼجـااااؼاتملطؾحعقا ؼاذااعقت كؿطا  َذظق اؼ حل قه اأ

ا جكاؼتؽضؿحا  َذظق ا  طؼشك.كرقاميةضا  ط  / جفةؾ اذضا جتةرقدامج ا ُا. جلعك

 ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ: .3

 جت ةؾررررةا جصررررق با ررررضا جررررطؾؽ طاؼ  ةجررررخاجححعرررركا خلقضررررملكاجحة قألرررركا جررررافاؾتطرررررضا  َذظررررق ااااظررررؽ

اؼ جتؽصؿق .

 ايعٓاصس ايس٥ٝط١ يًتكسٜس:

 ايعٓٛإ: .1

ؾصبػررـاأطاؾتصررطبا جت ةؾرررةا صررؽ طاذصقجررباؼؼ ضرررحاؾحررق طاذحررتخطسا جت ةؾرررةا ا جترؿؿررثاألؿصررغاؼألررر ااااااااا

جت رقبؾةاأؼا  ملحؽذررق اؼ جبؿقشررق ا ُةررةما جصررق بقا رضاجعررق اأؼاذةقترربا جترررقبؾكاأؼا ذررة اؿكاأؼاب قألؿرركااا 

اأةةم.

 جدٍٚ احملتٜٛات )ايفٗسع(: .2

ملا طا  ؽضؽعا جافاؾتزاغقجبقمل فعرةد(اافرـاكرذرياذرضااااا ججطؼدا حملتؽؾق ا ا ا جت ةؾةاظؽا جصظةا جؿغاأؼ

طجؿخاجحت ةؾررةاؼجححؽ شرربا ُكذررةاأظرؿرركاألقجصحرربكاجررغ،اا حلررقٍ اؾحررتخطسا ج ررقبياجررطؼدا حملتؽؾررق اكررا

ؼألؽض اظا ا ا ٍ تبقباؾصبػـا  ط  اجطؼداحملتؽؾق ا جت ةؾةاذ اضةؼبقاألادا صقؾكاكقاؿركا اصرؿقغكااا

 صقؼؾضاذةؽشرق ا جت ةؾرةامبرقاؾطررضاأطاتملهرـا جملصرقؼؾضاذٌذرة  اجهبؿملركا  رؽ  ا جرراإاتصقؼهلرقا ر ااااااااااااا

اكخا صؽ ط.

 :٠()ًَدص اإلداز ١صالارت .3

ؼتعررررط ا ىلاش ررررخابجررررقجكا جت ةؾررررةا ُجقجررررؿكا ىلاذحررررتخطذـا جت ةؾررررةاؼ تررررؽفا حررررلاأظررررزا جصتررررقهخاا

اؼأظزا جتؽصؿق ا   اذك.اخحصكتح  

 املكد١َ: .4

ا ق قا تؽفاذ طذكا جت ةؾةا حلا جملصقصةا ّتؿك:ا

   :ْْٞٛاألضاع ايكا 

 ب قألكا ُ  ن.اؾصبػـاأطا ط ا جت قبؾةا جصصؽصا ج قشؽشؿكا جراإا حلاأجقجعقا جة ن

 :ْبر٠ عٔ ادت١ٗ ارتاضع١ يًسقاب١ 

  هررقناشبرراقاتقبخيؿرركا ررضا جلعرركا خلقضررملكاجحة قألرركاؼ بؿملرركاشرررق عقاؼ ج ررؽ ش ا جصق ررركاهلررقاااا

اؼ جبؿوكا جراتملرخااؿعق.
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 ع١ًُٝ زقاب١ األدا٤:َٔ  غسح اهلدف 

ا.جؿترةضاذحتخطذـا جت ةؾةاذضا جفعزاؼ جتفحريا  صقجباجحصتقهخ

 ٍشتؽجقما حلا شغاؾصبػـاأطاؾاكةات ةؾةا ُ  ناألرةخاصةؾحاأظط  اب قألركااؼ طاشص اذملقؾريا

ا ُ  ناؼشهق غ.

 ع١ًُٝ ايسقاب١ ْطام: 

اؾ صطاألصهقااب قألكا ُ  ناذقاؾحـ:ا

ا طؾطادلقٍ اب قألكا ُ  ن:ا -

 ا جة قألكا جراتػهؿعق؟ادلقٍ ذقاظـا

 جهةؾ ركا جررااااباأؼ  جرراوحتعرقا رحؿركاب قألركا ُ  ناؼذرةحا  رااااااا  ؽ  ر اذقاظـا 

ا ؼطاغريػ؟ااؽ   حلاأجقجعقاإا ةتؿقباذ

ا طؾطا  طقا جثذصؿك: -

 ملةارركاذرررطماتَهررزاذحررزاؼشهرررقاااااأفا جفررا  ا جررراوحتعررقا رحؿررركا جة قألرركااااا 

اكاذ ا جؽ  ا  خصتاهلق.ألق  جة

 :ايتطابل َع املعاٜري املعٍُٛ بٗا 

جحرملررقؾريا جة قألؿرركارقملاتؽضررؿ  خصررتاجِظررط  اؼ  صعحؿرركا  تبملرركاااثنؾصبػررـاأطاؾتطرررضا جلررا

ا  ملرؽداألعق.

 َنت ايتكسٜس: .5

ؼاؿغاؾتزاقكةاكقاكا حل قه اؼ جؽ قه اق  ا جملَ كاؼ حؿحرعقاؼتفحرريظق،اؼ جرة نا ٍةتبرقب  ا جَتذركاااااا

،ا جؽصررؽدا ىلا جتؽصررؿق ا  صقجرربكاعررط عررق،األت ؿؿرجحؽصررؽدا ىلا جصتررقهخاؼارلتحررألا جؽجررقهخذررضاةررَدا

ظصررقا ىلا شررغاٍألررطاذررضا جترؿؿررثاألرر ا جؽ ررقه اؼ ٍ  ررقن  اؼألرر ا ّب نااااااااؼجتررطبا ٓذررقبقاا(،ا4  حررر اب ررزا ا

ا جرخصؿكاؼ ُاةقبا جؽ  ملؿك.

 ٚيف ٖرٙ ايع١ًُٝ ٜتِ طسح أض١ً٦ َجٌ:

اذقاظـا جؽ قه اؼ حل قه ا  ؽجؽ قا األؿوكا جة قألك؟ -

اكؿألاشطبداؼسلحخا جؽ قه ؟ -

اكؿألاميةضااصخا  َذظق ا ضا جظؽ ظة؟ -

ا جراجتؽ جغاذحقبا جملرخ؟ذقاظـا ُجخاؼ  صهح ق ا -

اذقاظـا  ملقؾريا جراإا ج ؿقدا حؿعق؟ -

اذقاظـا جصتقهخا جراإا جتؽصخا جؿعق؟ -

 ذقاظـا ُجبقباؼ   اذق ا جراميةضات طميعق؟ -

ا جراإاذؽ جعتعق؟ؼ ج ؿؽ اذقاظـا جصملؽألق اؼ جمل بق ا -
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اجبر اؼ جطب جك؟ذقاظـا جلؽ شبا جراملاؾتزاتػهؿتعقاؼألرةخاكق اؼ تقدا ىلاذثؾطاذضا  -

ؼ ررطسا جلؽ شرربا ٓققألؿرركا صررطا  ررط  ات ةؾررةاب قألرركا ُ  نااااا ىلاقكررة اذملررقؾريا ٓشتؽجررقمااأذررقبؼ ررطا

ؾصبػرررـاأطاؾحتررررثسااابؿكاا رررطاؼأطاتةرررؽطاذؽضرررؽ ؿكاؼألصررررقنق،اؼكررررقااااا جاكؿرررثا حرررلا جلؽ شررربا جحررررحااا

ا  ط  / جفةؾ اجقشيبا  ؽضؽ ؿكاؼ ٍجت َجؿكا صطاصؿقغكاتؽصؿقتغاؼذتقألملتعق.

باذملؿقباشث ظكا  ط  / جفةؾ ات طؾزاش قطا جطرملألاأؼا جصترقهخا حلةجركاألهةؾ ركاتررح ا حرلاااااااؾتهح -

ا جتصرؿحاؼ حلا ح ا جصظزاؼ جتؽجؿغا  ةخا جلعكا خلقضملكاجحة قألك.

 زأٟ ادت١ٗ ارتاضع١ يًسقاب١: .6

أطاا،اؼقرباذلرخا جت ؿرؿزاا جلعكاذضااب ؼ  ملؼقؼاذصط  ؿكاٍألطاذضاأطاؾتطرضااذتلاؾةؽطا جت ةؾةاذؽضؽ ؿقمل

اقجؽ جبا ذا ساذطرؽطاظاػاا، ُذةا ىلاتحخؿتاتهحبذلقؾطاؼأذ ،اؼ ق اا جة ؼ األرةخؾةؽطا ة اظاػا

األرةخاصق ا.ا جة ؼ 

 :َالحل ايتكسٜس .7

ا طاتةؽط جت ةؾةاأفاتفقصؿخاضةؼبؾكاجت ؾؿطاذلتؽؾق ا جت ةؾةاذذخا جتؽضؿرق ا جرااذَذ تتطرضا طا

غة اؿكاؾتزاتطرؿصعقا ا جت ةؾةاجتؽضحاةصقهتاأؼا حؿخا بقبقا ضابجؽذق األؿقشؿكاؼجط ؼداؼصؽبااؽتؽ

ا.  حقهخا  تملح كامبؽضؽعاب قألكا ُ  ن

 اإلَطا٤ ٚايتازٜذ: .8

األملطا ٍشتعقناذضاكتقألكا جت ةؾة،اؾتزاباملغاذؽ ملقملاؼذٌبةقمل.

 إصداز ايتكسٜس:دٚز اإلداز٠ يف  .9

اخق بكا جلعكا خلقضملكاجحة قألك.ت ؽسا ٓ  بقامبة جملكا جت ةؾةاؼذتقألملتغاذضاكقاكا جصؽ ذـاؼ صط بػامب

 َٛاصفات ايتكسٜس: .11

 حررررلا  رررط  / جفةؾ ا جت كررررطاذررررضاأطا جت ةؾرررةا ررررطاإا بق تررررغاااألملرررطاأطاؾ ةرررراا جّت ةؾررررةاذرررةحغا جّصعررررقهـ،ااا

ا.(5ألق ؽ صفق ا حملط قاذضا بخا جطؾؽ ط،اؼكرقاجري ا ا  حر اب زا 

 :اإلغساف ٚايتٛثٝل

خامجؿر اذة ذرخاب قألركااااميراؽضرؽعاب قألركا ُ  ن،اُشرغاذرضاجعركااااااؾملت ا ٓذرة  اؼ جتؽلؿر ،ا رحؿركاظقذركا اذاااا

ؼجرؿتزا جتهرةااُظرؿركا ٓذرة  اؼ  تقألملركااااااا.ةرضا  رط  اذرضاكتقألركات ةؾرةػا رؽ قا قجؿركاااااااميأةرةماااجعركا ُ  ن،اؼذضا

حتؽلؿرر اكرريجة ناظررقساذررضاةررَدامجرر اأ جرركاااجررؿتزا جتهررةااج،اؼ(6 ا  حررر اب ررزا اكرملؿررقباذررضاذملررقؾريا ُشتؽجررقما

 جرراتملتر اذلصرحكاتؽلؿر امجؿر اذة ذرخاب قألركا ُ  ناااااااااجطةؼبؾكاجط زا  َذظرق ا  حرححك،اؼأؼب اا جملررخااا ا ُلبق 

ا.(4ؼ ا(3 جذَث:ا جتخهؿطاؼ جتصفؿااؼ  ط  ا جت ةؾةاؼقجتاذحباذقاظؽاؼ ب ا ا  حر اب زا 

 :املتابع١

طاؾرتزا  هقًظرقاأؼجؽؾركااااتملت اشرق ق ا  تقألملركاغقؾركا ا ُظرؿركاذرضاذؿر ا جرتخط سا جت رقبؾة،اؼقرباأااااااااا

ؼذضا جهبؿملـاأطاتحرترةاذةذحركاذتقألملركاؼ جرتخط سا جت رقبؾةااااااا، قجؿك،اةقصكا ا جفاقا جراتتب ا صط با جت ةؾة

اجملطقاجص .ا
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 }املالحل{

 

 (:  قٛا٥ِ حتكل ُتطتددّ يف تٓفٝر زقاب١ األدا1:٤) ًَخل زقِ 

 قألركا ُ  ناذرضا تملةؾرألا جطب جرك(ا ىلاااااؾتةؽطاظا ا  حر اذضا رؽ هزا  ر اُتحرتخطسا اتصفؿرااذررةؼعابااااا

اشعقؾكا  رةؼعا  جتؽلؿ اؼ  تقألملك(:

 َالحعات املطؤٚي١ٝ االطاز ايصَين ايٓػاط

 تعسٜف ايدزاض١ ٚايتٛصٝات

ذصق ركاذؽ ضؿ ا جطب جكا حملترحكاذ اذرؽ فـا جرطؾؽ طاااااااااااااااااااااااااااااااااااا -

   رررررررطا جترق رررررررق اذةذفررررررركاؼ جرررررررتملة  ا  ؽ ضرررررررؿ ااااا

 ترحك(. حمل

  اةؾ ا ج ؿق قا ا جطؾؽ ط 

 ةتؿررقباذؽ ضرررؿ ا جطب جررركاؼت ررطميعقاجفةؾررر ا ج ؿرررق قا ااا -

  جطؾؽ طاؼبهؿخا جطؾؽ ط.

 

 املٛافك١ ع٢ً َٛضٛع ايدزاض١ ٚٚصف ايدزاض١ ٚتػهٌٝ ايفسم ٚتٛنٌٝ املٗاّ إيٝ٘

ذؽ ا رركابهررؿخا جررطؾؽ طاؼ جفةؾرر /ا جفررةااؼبهررؿخا جفررةاااا -

  حلا  ؽ ضؿ .

   طبهؿخا جطؾؽ 

 جرررتملة  اأظرررط  ااةؾررر اب قألررركا ُ  ناذرررؽدا  ؽ ضررررؿ اااااا -

   ختقبق.

 

 تدزٜب ٚتٛجٝ٘ ايفسم

ترررررطبؾبا جفرررررةااؼت ظؿحرررررعزاؼ  َ عرررررزا حرررررلا جرررررطبؼداااا -

   حتفق قاذضا جطب جق ا جحقأل ك.

   

 املٗاّ ايتٓع١ُٝٝ يدٜٛإ احملاضب١

ترررررةؿخا اةؾرررر ا  ة جملرررركا جرررررقذحك اكرررررقاشررررؽ زاذرررر اااا -

ؿرررألا اةؾررر ا  ة جملررركا جررررقذحك(ااذرررؽ فـا جرررطؾؽ طاأؼاتةح

  ؽجؽ اكحعركاذة جملركا  ةحؿركا ة جملركا  حرؽ   ا جررااااااا

 تملطظقا جفةا.

اةؾ ا ج ؿق قا ا جطؾؽ طا 

 ؼذؽ ا كابهؿخا جطؾؽ ط

 

 ابهؿخا جطؾؽ ط    ط  اكتباتةحؿألاجحطب جكاؾتةؽطاذضاصفركاؼ ذطق. -

 ا  ذؽ ا كابهؿخا جطؾؽ طا حلاألؿقطا جتةحؿأل. -

ف األررةخاذحرترةاجؿرتحةرؽ ا  عرقب  اااااتطبؾبامجؿ ا  ؽ  -

   صقجبكآجة ناذعقساب قألكا ُ  ن.

 ا 

تؽ صخاأ طقنا جفةااذ ابهؿخا جفةؾ اجَجرتملَساذرؽدااا -

اةصاٍكتحقباذعقب  اجطؾطقاؼةقصكا ادلقداب قألكا

  ُ  ن.

 ا 

 طؾطا  عقب  ا جَتذكاجةخا ب جركاةرَدا رحؿركا ةتؿرقبااااا -

  جفةا.

 ا 

 ا   ا جةق با  تؽاةاُ  نا  عركب قألكاذعقب  اؼ طب  -
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 َالحعات املطؤٚي١ٝ االطاز ايصَين ايٓػاط

  اةؾ ا  ة جملكا جرقذحك  ذة جملكات ةؾةاب قألكا ُ  نا جصعقهـاؼ  جرملقب(. -

ذؽ ا رررركابهررررؿخا جررررطؾؽ طا حررررلاذررررةخات ةؾررررةا جطب جرررركااااااا -

 ؼ  جرملقب ا  حتخطس.

  بهؿخا جطؾؽ طا 

 هؿكاجفةاا جطب جك.تملؿ ابهؿخا جطؾؽ طاجحرؽ  ؿطا جصعق -

 

  بهؿخا جطؾؽ ط 

ذة جملررررركاذحرررررؽ   ا جفرررررةااذرررررؽداأ ررررررقداب قألررررركا ُ  ناا -

 كترحك.

  اةؾ ا  ة جملكا جرقذحك 

ذؽ ا ررركابهرررؿخا جرررطؾؽ طا حرررلات رررقبؾةا جطب جرررق األررررةخاااا -

شعرررقهـاجت ررررطميعقاجححعررررق ا خلقضرررملكاجحة قألرررركاجػقؾررررق ااا

   ة جملكاؼ ٍ َعا حؿعق.

  بهؿخا جطؾؽ طا 

 ىلا جلعررررق ا خلقضررررملكاجحة قألرررركاألملررررطااااأبجررررقدا جت ررررقبؾة -

  حلصؽدا حلا  ؽ ا ك،ا

أجبؽعا ىلا

 أجبؽ  ا

 ا

تص ررؿحا جت ررقبؾةاألصررقنا حررلا جتػاؾرركا جة جملرركا جررؽ ب قاذررضاا -

  جلعق ا خلقضملكاجحة قألك.

  بهؿخا جفةؾ  

  بهؿخا جطؾؽ ط  تححؿزا جت قبؾةا ىلا جلعق ا  ملصؿك. -

ا
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 ا٤:ادتدٍٚ ايصَين يتٓفٝر دزاض١ زقاب١ األد

 حلا جةغزاذضاأطاكرخااةؾر احيترقدا ىلا  رط  ا جلرطؼدا جرثذينا خلرقصاألرغ،ا ٍاأطاظرا ا جلرطؼداؾ رطساااااااااااا

 جط ؼهلزا خلقصك:اأ ط  ظزألقحلحبقطا صطااأةاظق جبصؽ ا ُجقجؿكا جرا حلاكخااةؾ ا

 َالحعات املطؤٚي١ٝ اإلطاز ايصَين ايٓػاط

 .أْػط١ ختطٝط عًُٝات زقاب١ األدا٤ يًفسم

    فةااذضا طؾطاأشرهكاشهقاا جة قألكا ُؼجؿك. شتعقنا ج -

  ررررط  اذرررراكةقاجصهررررقاا جطب جرررركات رررر ا اصررررفركاؼ ذررررطقاا -

 ؼ بجقهلقاجةهؿخا جطؾؽ طاجػقؾق ا  ة جملكاؼ  ؽ ا ك.

   

      ط  األؿقطاشعقهـاجصهقاا جطب جكاؼ/أؼاةهكا رخا  رةؼع -

ذة جملررركااةؾررر ا  ة جملررركا جررررقذحكاجصهرررقاا جطب جرررك/اةهررركاا -

  جملرخ.

بؽعاألملطات طؾزاأج

  جبؿقط/ا خلهك

  

    ؼض اةهكا جملرخ. -

ت رررررطؾزا حبرررررق ا حلصرررررؽدا حرررررلا  ملحؽذرررررق ا ىلا جلعرررررق ااااا -

  خلقضملكاجحة قألك

ؾملترطاقجتا حلا

  جهحبق 

  

 بجرررقدا ٍجرررتبؿقشق ا ىلا جلعرررق ا خلقضرررملكاجحة قألررركاكررررقاااا -

 تفتطؿغا حلقجك.

   

     ٍشتعقناذضا جة نا   قألَ ا  خهطاهلق. -

ذرررضا حؿرررخا جبؿقشرررق ا جررررامجملررر اذرررضا جلعرررق اااااا ٍشتعرررقنا -

   ملصؿك.

   

    تحخؿتاشتقهخا ٍجتبؿقشق . -

 جبرررطناألةتقألررركاذحرررؽ قا جت ةؾرررةاؼ جترطررررياجةتقألررركا جت ةؾرررةاا -

  جصعقهـ.

   

 ٍشتعقناذضا جرة نا   ربَ ا  ؿط شؿركاذر ا  رطب ناؼ  رؽ ف ااااااا -

  ا جلعق ا خلقضملكاجحة قألك.

   

    ؿط شؿكاؼمج ا  ملحؽذق  ٍشتعقناذضا جثؾقب  ا   -

ذصق رررركا جفةؾررر اهلؿةرررخا جت ةؾرررةاؼتملرررؿ ا ُ طرررقنا جررراؾضاااا -

 جتؽكخا جؿعزاذعركا جةتقألك.

   

ت رطؾزا ُجرث نا  ختحفركا حرؽ قا جت ةؾرةا ىلابهرؿخا جفةؾر اااااااا -

 ٓجة نا جتملطؾَ ا جَتذكاذحبرقاتفتطؿغا حلقجك.

   

ظقاتبررررق داأ طررررقنا جفةؾرررر ا جررررث نا جت ةؾررررةا جررررراإاأ ررررط  ا -

ؼ  حررق طقا ا  ررط  اذحررؽ قاشعقهؿرركاجحت ةؾررةاألتؽجؿعررق اذررضااا

 بهؿخا جفةؾ .

   

    مج ابهؿخا جفةؾ اُجث ناذحؽ قا جت ةؾةا جصعقهـ. -

ذة جملكا جفةؾر اجحرحرؽ قاؼؼضرملعقاألررةحعقا جصعرقهـاؼ جرة نااااااا -

  جتص ؿرق ا جَتذك.

   

     بجقدا  حؽ قا ىلااةؾ ا  ة جملكا جرقذحك. -
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 َالحعات املطؤٚي١ٝ اإلطاز ايصَين ايٓػاط

     ا جراُؾؽصـاألعقااةؾ ا  ة جملكا جرقذحك. جتَسا  َذظق -

 ٍشتعررررقناذررررضا رحؿرررركا  ة جملرررركاؼت ررررطؾزا  حررررؽ قا جصعقهؿرررركاا -

 جحت ةؾةا ىلابهؿخا جطؾؽ ط.

   

تص رررؿحا  حرررؽ قاألصرررقنا حرررلا  ة جملررركا جررررا رررقساألعرررقابهرررؿخاااااااا -

  جطؾؽ ط.

   

 بجرقدا  حرؽ قا  ؽ ار ا حؿعرقا ىلا جلعرق ا خلقضرملكاجحة قألركاااااااا -

 أجبؽعاأؼاأجبؽ  .اجا جملعقاةَد

   

تص ؿحا  حؽ قاألصقنا حلا جترقعا ة جملكا  حؽ قاذ ا جلعرق اا -

  خلقضملكاجحة قألك.

   أجبؽعاأؼاأجبؽ  

     حلصؽدا حلاذؽ ا كابهؿخا جطؾؽ ط. -

    ت طؾزات ةؾةاب قألكا ُ  نا جصعقهـا ىلا جححهق ا  ملصؿك. -

ملاأل ؼد.   أبذفكا  حتصط  ا خلقصكاألقجت ةؾة. -  أؼ

خيتحألاذضا ب جكا     ق قاتملؿ ا  ؽ ف ا ااةااأةةماؼأ رقداأةةم. -

 ُةةم.
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 :تكِٝٝ األدا٤َعاٜري (:  2زقِ ) املًخل

ميّذررخا  ملؿررقباجررؽظةاكررّخا رحّؿرركات ؿررؿزاجررؽ ناكقشرر ات ؿررؿزا ٍجتررث ساضرررضا جت ؿررؿزاا  قجّؿرركاأؼات ؿررؿزااااااا

زا  رةؼ ّؿكاؼ جت ؿؿزا  قجّؿك،ااريّطا ُذرةاخيتحرألاألقجّصحربكاااااجِ  ن،اؼ طاكقطا  ملؿقباذلّط  اذحب قا ادلقجـات ؿؿ

اجت ؿؿزا ُ  ناذؿ احيتقدا  ط  آ ط  اذملقؾرياجةّخاذعّركاب قألّؿكا ؼات ؿؿز.

 تعسٜف املعٝاز: .1

ؼ جّرؿىا  رة  ا ؿقجرغا ادلرقدات ؿرؿزا ُ  ناظرؽاااااا ذحهةق(اميةضاألؽ جهتغا ج ؿقد. أؼ  ملؿقباظؽاذؿث طا 

  جّتط ؿ اذضاذؿ ا ٍ تصق اؼ جةفقنقاؼ جفملقجّؿك.اأ  نا جلعكاذلّخ

ايّطاظا اقباأؼاجتقؼتػاؿتحبؿكا  ملاايق امّت ا،سلصخا حلاشتقهخاب قألؿكاألقُ  نا جفملحـؼ صطذقاش قبطا  ملؿقبا

ظصررقثاذقجرركاجح ؿررقسااابا حررلاأّطؿررق  ملا  جفرررخا ا ٍجررتحقألكا ىلاظرراااؾررطّدا اذرر ،اؾملرريناأّطا ُ  ناجّؿررط

 ألترحؿصق .اا

 حرلاذملرقؾري،ااق ملرقؾرياظرـاش هركاذةجملّؿركامتّةرضااااااااا ٍ تررق ارؽذقملاٍاميةضا زلرقتا رحّؿركات ؿرؿزاألرطؼطاااااؼ 

  ررط   اذررضا جرررتخَصا جررتصتقجق ،اؼظررـاألملبرررقبقاأةررةماتبررّؿضاذؽ صرررفق ا جّحررحؽثا  مل ررؽداؼمتّةرررضااااااااا

   ط   اذضات ؽؾزا  ملقذَ اؼ ُذط ثاأؼا ُشظركاألعط ا صط باذةزاألر شعق.

ت ؿررؿزا،اؼ ق اذررقاإا طؾررطػاألصررؽبقاؼ ضررركاؼ  ؿ رركاارريطا رحؿرركاات ؿررؿزا ُ  نؽاجررؽظةا رحؿرركاؼ  ملؿررقباظرر

اتصبحاأكذةاجعؽجك.ا ُ  ن

 :أْٛاع املعاٜري  .2

تتبقؾضا ةااتصصؿألا  ملقؾري،اذؿ اأطاظصقثا طقاأجخاجت حرؿرعق،ا ٍاأطاأكذةظرقاذرؿؽ قاؼترط ؼٍاظرـااااااا

ؿفعقا حلاظا ا ُجقدا ىلا ّطقادلرؽ ق اذضا ةؾ كات حؿزا  ملقؾرياذحبا بؿملتعق،اذؿ اميةضاتصص

 : جتقجؿكألؿصعقا شرؽ ق ا

  َعاٜري ش١َٝٓ: 

ؼظرـاذملرقؾريات رؿخا حرلاأجررقدا جرثذضاذملر  ا صرغاألقُؾرقساأؼا جحررق ق اذذرخا رط اأؾرقسا جملررخا ا جحررصكااااااااااااا

  جؽ ذطق،ا جفاقا جثذصؿكاجةخاذةذحكاذضاذة ذخا خلطذك،اذملرطدا جؽ  ا جطقه ا  حرؽحاألغ.

  ري ايتهًف١:َعاٜ 

ؼظررـا جرررات ررؿخاتةحفرركاأ  نا  صررتخا جصعررقهـا  خلطذررك(اذذررخاتةحفرركا  ررةؾضا جحررةؾةفاألررقجؿؽساأؼاتةحفرركااااا

  خلةؾخاا جلقذملـ.

  ايٓػاط: َعاٜري 

ا.  بق ك/اا  صتحكا جؽذط  ا ط :اذذخا جّصرقطاحبحزا  ّتصحكا  ملقؾرياؼظـ
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 َعاٜري ١َٝٓٗ ٚٚظٝف١ٝ:  

أؼاصظررق ا  عصؿركاؼ  تخصصركا ٓ حؿرؿركاؼ جطؼجؿركاؼذصعرقا  ملرقؾريا حملقجربؿك،ااااااااا  ا برخاؼظـا جراتملطاذضا

 .بذملقؾريا شحخا جهيبا رقبداذعصكا جهأؼاجححؽثا  عيناجحرط  ،ا ذملقؾريا

 َعاٜري ايٓٛع١ٝ ٚادتٛد٠:  

ق ا  حؿرؿرركاذذررخاذملررطدا  حؽذرركا ا  ررقنا  ملررطاجحرررةب،اذملررقؾريا جلررؽ قاااااارررؼظررـاذملررقؾرياتصررطبا ررضاذصظاا

 .ISO 9001 جملق ؿكاذذخ:

 عاٜري:املخصا٥ص  .3

 تترؿثا  ملقؾريا  َهركاجحت ؿؿزا حلا ُ  ناألبملضا خلصقهتاذصعق:ا

 :١ٝٛثٛقامل 

تةؽطا  ملقؾرياذؽلؽااألعقا ق اكقشر اترٌ ما ىلا جرتصتقجق اذررقألعكا صرطذقاتحرتملرخا ا رةؼ اذررقألعكاااااااااا

 رلتحف .اط   ذضا بخاذ

  املٛضٛع١ٝ:

ا خلقضرملكاا جلعركااؼ   بقؿكا ق اكقش اةقجؿكاذضاكخابأفاذحب اذضااجقشبا  ط  اتةؽطا  ملقؾرياذؽضؽ 

 .جحت ؿؿز

  ايفِٗ:

تةؽطا  ملرقؾرياذفعؽذركا ق اإا جتملربريا صعرقاألؽضرؽحاؼاكقشر اغرريا قألحركاجحتر ؼؾَ ا  ختحفركا حرلاذرةخااااااااااااا

  قظة.

  ايكبٍٛ:

إا  ترق ظررقاذرضا بررخاذصظرررق ااميةرضاأطاتملررطا ٓ  بقاأؼا  ررط  اذملرقؾرياذ بؽجرركا شهَ ررقاذرضاذؽ صررفق اااا

   ملا األعق.ا جلعق  عصؿكاأؼاغريظقاذضا

   املكاز١ْ: 

ا ُ  نات ؿرؿزاتةؽطا  ملقؾريا قألحكاجحر قبشكا ق اكقش اذا ألهكاذ ا  ملقؾريا جرات طسا جتملرقهلقا اذعقسا

اجقأل كا اشفخا هلؿةخا ا ةؼ اذرقألعك.

   ايتُاّ: 

 حررلاسلررؽااا جت كررطاذررضاأطاكررخا  ملررقؾريا هلقذرركا ررطاإا طؾررطظقااااأطاؾحررملؽ ا ىلاا ؾصبػررـا حررلا  ررط  اا

اذصقجب.

اقباأطاتٌةااكخاظاػا خلصقهتا ا حلحبقطا صطا ةتؿقبا  ملقؾرياجت ؽؾزاذطماذَنذتعق.ؼا

ا

ا
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 :تطبٝل املعاٜري ع٢ً ايكطاع اذتهَٛٞ  .4

عررركا  رررة  ا ق اكقشررر ا جلاةصؽصرررقمل ا ج هرررقعا حلةرررؽذـاا ُ  نات ؿرررؿزأذؿقشرررقاتهبؿررر اذملرررقؾريااؾصرررملب

 ررخاشظررقسا جحررؽاااا اتملرررخاتةررضاملا ق اأفظق ارركاجحررّةألحاأؼا ق اكقشرر اذلتةررةقاأؼااةؾررطقاااغرررياتررط ؿ عق

ا حلةاؼؼجؽ ا  صقاحك.

ؾصملبا ؿقدا صصرةا جفملقجؿركا  جرافاؾ رؿخا رطبقا جؽذرطقا حرلا  ؿر اأظرط اعق(اا ا ج هرقعااااااااااااؼجاجت

جترق ؿركاذلطركاحبؿر اٍاميةرضا ؿقجرعقاااااا حلةؽذـاغريا هلق  اجحةألحا جرافا رطاتةرؽطاأظط ارغاأذؿقشرقا ااااا

ملا،ؼؾصملباتملط  ظق ٍاميةضا  ترق ػا ٍاأل ؿرقداؼت رطؾةاذرطماااااا ؿقداذطمااملقجؿكا شقجخا حملحؿكاذذ

اذباؼبضقا  حتفؿطؾضاذضاأ  ناظاػا جؽذط  .

عررؽاا صصررةا ٍ تصررق اؼ جرافاؾعررط اج ؿررقداذرطماذصررؽدا جؽذررطقا حرلا  ررؽ ب األ  ررخاتةحفركاءةصرركااااااأّذرقا

 ُ ةبا ىلا جتهبؿ ا ادلرقدا جلعرق ا حلةؽذؿركاغرريا هلق اركاجحرةألح،اذؿر اؾعرط ا اجرؽظةػاااااااااا جملصصةا

ا ىلات حؿتاتةقجؿألا جؽجقهخاؼ خلطذق ا جراتحتملرحعقا جؽذطقاجتر ؿ اأظط اعق.

 :نٝف١ٝ ضبط املعاٜري َٔ قبٌ ادت١ٗ ارتاضع١ يًتكِٝٝ  .5

 :األدا٤ ع٢ً املعٝاز تأثري .أ 

ا حررلااؿعرقاا جملرقذح ااأ  ناج ؿرقدااجحت ؿررؿزا خلقضرملكاا جلعركااطرملغاتا جررافا  ملؿرقبااؾرٌّلةااذرقااغقجبرقا

ـااكرقطااّءرقااأ حرلاا  ملؿرقبااكرقطاااريق اا.ٍاأساجرحؿركااألصفكاذملطّ اكقطاذقا ق ا جفملحـاأ  هعز اؾصبػر

ا رضااؾتخّحفؽطاقملحعزاّءقاألبحؽغغا  ةّحف ا ُ ة  اجطماذصط  ّؿتغاؾف طاايّشغا حؿغاؾةؽطاأط

اأطاؾصبػررـاكررقطاّءررقا  ررخا  ملؿررقباكررقطا ق اأّذررقا.أجقجررغا حررلاتّزؾررات ؿررؿزاأّفاؼؾملقبضررؽطا  ترررق ػ

اؾترطّشلااأطا ىلاأ  نظرقااختّفضاقملحعقاؼ ّشرقاألتر ؿ غ،ا  ملصّؿكا جلعق احيّفثاٍاايّشغا حؿغاؾةؽط

ا.  ملؿقباذحتؽما ىل

ا جفملحّؿرركا جّظررةؼ اؼتة  ررـا جملررقذح ا ّفررثاؼ  ملّؿرركاألهةؾ رركا  ملؿررقبا طؾررطاذررضاألررّطاٍاؼألقجّتررقجـ

اجَشتفرقعااجحت ؿرؿزاا خلقضرملكاا جلعركااتباجرغااأطاميةرضااجعرطااأ صرلااظؽا  ملؿقباايّطاؼ رؽذقملاجِ  ن

ا.ذؽ ب ظقاذض

 أزنإ املعاٜري: .ب 

ـاا ٍاألررطاذررضاأطاا،ذتررلاؾةتحرربا  ملؿررقباكفقنتررغاؼاملقجؿتررغاكرحررهةقاؾ ررقدا حؿعررقا ُ  نا جفملحرر

از:بكقطا جّتقجؿكا صطاؼضملغاذضا بخا جلعكا خلقضملكاجحت ؿؿ ُتؽ اةااؿغات

ا ٍجتملقشكاألقجبؿقشق ا جتقبخيؿكاؼجتقببا  قضـ. -

اذة  ققا ج طب  اؼ ٓذةقشؿق ا  تقذك. -

ا ُةااألقُصؽدا جملحرؿكاؼ جفصؿكاجحخطذكاأؼا جصرقط. -

  ج ؿقساألقجتصبٌ  ا ضاأذؽ دا جفاقا جراتحتخطسااؿعقا  ملقؾري. -

ا



 }دليل الرقابة على األداء{

 
 

 

   

   }45{   

كررقطا ُبألملرركا جحررقأل كااا  ررط  ا  ملؿررقباألهةؾ رركاجررحؿركاٍاألررطاأطاؾتررؽ اةامجؿرر ا ُبااااااؾررتّزاؼذّتررل

اخا ّةة.دلترملكامبملصلاأطاختحألاأذطظقاخيخاألحَذكا  ملؿقباذؿ اأطاكخاذصعقاؾةّر

ٍاألررطاذررضاذة  ررققا جررةكضا ُؼداؼقجررتاألقٍجررتفق قاذررضاة  تصررقااااااااجررحؿرقملاؼجةررـاشطرر اذملؿررقب ملاا

ؽعا  قضؿكا ضا ُ  نا جافاؾؽض اجرغا  ملؿرقباؼتر لريا رةؼ اكرخا رقساأؼااراقا حرلا  ملؿرقبا  ؽضراااااااااا

 خلقضررملكاجحت ؿررؿزاذررضا ررطب  ااااا جلعرركاؼكرراجتاذة  ررققا جررةكضا جذررقشـا  تملحرر امبررقامتحةررغااااااا

اؼ ذةقشؿق اذقجؿك.

احرؽاةةجصرقا رضا  برق يا جملحرؿركا  رةب  ا ُ  ناخلةجصرقااااااااا،جةخاةطذكاأؼاشرقطا حرؽسا ةررغااا ط

 جررةكضا جذقجررر ا  ترذرررخا اااذة  رررققاجتاايشررغاقررربااجرررؼا،مبملؿررقباأ  نايةرررةامبؽ صررفق اأةرررةماا

اٍجتث ساألقُصؽدا جملحرؿكاؼ جفصؿكا جرات تطؿعقا بؿملكاتحتا خلطذكاأؼا جصرقط. 

ؼ امجؿ ا ُذؽ داقباأطاشتاكةاأشصقاشملطا  ملؿقباجحفراقا ج ق ذركاؼجراجتاايشرغاقربا ب رقااااااا

مَل اجحةكضا جة أل اأطاش ةاا ا حلحبقطا ةؼ اتحتا جفاقاؼقجتاذتلاؾةؽطا  ملؿقباصقحلقاامل

افاقا ج ق ذكا جراؾملطاذضاأجحعق.جَجتملرقداُغة  ا ج

ٍاألرطاأطااا،قاجرب اأشرغاجةرـاتةرؽطا جهةؾ ركا  حرتخطذكاجحرملرقؾةقاجرحؿركاؼذؽلرؽااألعرقااااااااااطحاّءؼؾّت

ؾتةقذخاهلقاذةأل ا  ملقؾرياؼ  رذرخا ا ُبكرقطا ُبألملركا جحرقأل ا ةضرعق،اؼأطا ٓةرَداألر فاضرح ااااااااا

  غة ضعق.ذضاأضَعاقجتا  ةأل اقملخا ةؾ كا  ملقؾةقا قصةقاؼٍاتفـاأل

 :املدقكٕٛ ٜعتُدٖا تكِٝٝ نٛض١ًٝ املعٝاز .6

ٌّ شتتًف١ َعاٜري إىل اذتاج١ .أ  ١ّٝ يه  :األدا٤ ع٢ً تكِٝٝ عًُ

ؾملترطا خل  نا حملقجبؽطا  بق يا حملقجبّؿكا  تملقب ا حؿعقاك ؽ  رطااا  قجّؿك،ا جة قألكدلقداا 

 جّة قألّؿكا حلاذرّطاجرؽ ن،ااااأؼاش قطاذةجملّؿكآصط باذةزاجحّت ؽؾزاؼقجتاألقجّصحبكاجلرؿ ا  عقس

اؼقجرتااأةةم،ا ىلاذعّركاذضاتتػّؿةايّطا  ملقؾريا جؽ جبا جتخط ذعقاا،ت ؿؿزا ُ  نادأّذقا ادلق

 رقألَاجحّتهبؿر اأؼااااؼ ضررقملااذصعحرقملاا جؽ رقهألااذرضااكرذرياا ىلاألقجّصحربكاا ّطاذترلااؾؽجطاٍاجةؽشغ

مل ا.ذ بؽ

ملااظرة ملاذصتاأذرة ملاا  تبرقبػااميةرضااذرقااايّطا  ذقد،اجبؿخاؼ حل اذملحؽذرق ااأشظرركاا ىلاألقجّصحربكااؼذمل رؽ

تةتف اشف قتغا ىلاذحؿرؽطا ؾصرقباذرذَاٍاؾةرؽطاكراجتاألقجّصحربكا ىلاألةشرقذخاٍاااااااااألةشقدلقملاختّت

اتتحقؼتاشف قتغاذقهكا جألا ؾصقب.

ضاذرررضاترررؽارياّةرررميّءرررقاا ُّؼجرررـا  حرررح ُ  ناألصرررقناا حرررلت ؿرررؿزاحكاجؼؾرررتزاؼضررر ا  ملرررقؾريا جملقّذرررا

ا .قذخاب ررقألـاذلررّطشررةذحرركاتصفؿرراا جملرحؿرركا جة قألؿرركاؼألقخلصررؽصاؼضرر األةاتؽجؿعررق اؼ ضررركا 

ٍاؾصبحا جترحتااؼ صطذق جتصفؿاا جفملحـااألصقنؼؾصبػـاتملطؾخا  ملقؾريا ق ا جترطل ا ةؼ ا

ا. رحؿقملاألق ملقؾريا حلقجؿكاأذة مل

ا
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ّٓطب١ يًُدقل .ب   :َصاٜا املعاٜري باي

ذؿرر اأطااةؾرر ااا،ملكاجحت ؿررؿز خلقضررا جلعرركا   بقترررةخا  ملررقؾريا ق ررطقاجحتؽ صررخاذرر ااااا -

 جملررررخا جة رررقألـا رررق قاذرررقاؾحرررترخاتفعرررزا   بقا جلعررركا خلقضرررملكاجحت ؿرررؿزاجحرملرررقؾرياااااااا

ؼ  ؽ ا ررركا حؿعرررقاؼ بؽهلرررقا اشعقؾررركا ُذرررةاجصترررقهخا جملرحؿررركا جة قألؿررركا اضرررؽناتحرررتااااااا

   ملقؾري.

ا  ملقؾرياذضابألطا ُظط  األ  ذخات ؿؿزا ُ  نا جرراؾرتزاتصفؿراظقاألصرقناذةذحركاااااامتّةض -

  جتصفؿا.

ترةخا ق طقا ةذحكامج ا جبؿقشق ا خلقصكاألقجملرحؿكا جة قألؿكااتؽاةاأجقجرقاؾرتزا حؿرغاااا -

 ألصقنا ٓجة ن  األقجصحبكا ىلامج ا ج ة هضا خلقصكاألقجملرحؿكا جة قألؿك.

 تؽاةاأجقجقاجصتقهخا جملرحؿكا جة قألؿكاءقاؾحق طا حلا  زاذةخا  َذظق اؼألصؿتعق. -

 :املدقل بٌق َٔ املعتُد٠ املعاٜري أْٛاع .ج 

 :كقّتـااذصق بظقاذحبا  ط  اؾملترطظقا جرا  ملقؾرياتصصؿألاميةضاا

 َعاٜري داخ١ًٝ:

ا جلعرق افرـاألملرضا حلرقٍ اتةرؽطااااااا، خلقضرملكاجحت ؿرؿزااا جلعركاؼظـا جراؾتزاؼضملعقاألؽ جهكاا

احرؿخا حرلاااا،ؼ ؿرقدا جصترقهخاااملرحؿقتعرقا جراجتخط اجحت ؿرؿزا رطا  تررط ا ؽ  رطاذطربؽ كاجااااا

ااجؽماأطاؾتؽجؽ ات ؿؿرعقاجترطؾطاذقا ق اكقش اذمل ؽجكا برخا بؽهلرقاكرملرقؾريااااذؿصوا   ط  

ات ؿؿز.اا

 َعاٜري خازج١ٝ:  

ؼظـا  ملقؾريا جراتؽض اةقبدا جلعكا خلقضملكاجحت ؿؿزاكقجراتطملرعقا جلعرق ا  ررةاكا ررحلاا

:اا ررر اذظحتعرررقاؼقجرررتاذذرررخعقاؼ جرررراؾرررتزاشررررق اأؼاذعصؿرررقملا خلقضرررملكاجحت ؿرررؿزا   بؾرررقملا جلعرررك

 . ؿط تذملقؾؿرةا حملقجبكاؼ ج

 َعاٜري ٜطعٗا املدقل:  

حرط  ا جرتصبقطااج صطذقاٍاتةؽطاظصقجتاذملقؾرياأؼاتةؽطا  ملقؾريا  ؽضؽ كاغرياؼ ضركاميةضا

دلة ا طسا ؿقسا جلعكا جرراجتخطر اجحت ؿرؿزاألقخترققاأفاذ ؿرقداأؼاكؽشعرقااااااااّطأاذؿ ا،ذملقؾري

جرتصبقطاذملرقؾرياذصقجربكاااا اذرضا  ط  ااميص اٍا، بؽجك قؾؿخا    ملاتتخاا ٍا جملط ا ج حؿخاذضا

خاألعرقاأ  نظرقاؾررّةخا اذرّطاااااؿأّطا طساؼضر اا جلعركاذملرقؾريات ؿرااااا حرقملاؼقجتا اذطؼ ا ٓذةقط.

اق تغاذَذظكاميةضا  ب جعقاألقجّت ةؾة.ا

ا

ا

ا
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 :املعاٜري َصادز .7

ا  ملقؾريا اذقاؾحـ:اذصق بأظزااتترّذخا

 :ٚاألْع١ُايكٛاْني  .أ 

ا رّط اا رؽ ش اا ىلا حلةؽذّؿركاا جلعرق ااختطر ااذرقااغقجبرقاا قاألق ملقؾري،الةّؾقاذصطب ا  ج ؽ شامتّذخ

اش هركا  تررق ا ج رؽ ش اكرملرقؾرياجحت ؿرؿزا حرلا ُ  ناااااااؼميّذرخا.اشرق عقاؼتصّظزاتطّةحعقادلقد

اأّطا جتصتقدا ىلا جت ؿؿزاأ رقداتٌّ فاأطا  رةضاؼذضا. ُ  ناؼت ؿؿزا ٓجتث سأل ات ؿؿزاا ٍجت قن

ااأطاجحرط  اميةضا حلقجكاظاػاؼ ا،أؼاأشعقاغرياكقاؿكا جّصرقطاؼ   اذ اتتَنساتملطاملاؽ ش  ج 

ا. ج ؽ ش اظاػاتملطؾخاؾ اح

 :املسنص١ّٜ اهل٦ٝاتايّطٝاضات ٚايّتٛجٝٗات ايّصادز٠ عٔ  .ب 

ا،ؽجؿعق ا حلاسلؽاؾحعخاذملغاشحربؿقا ؽؾحرعقا ىلاذملرقؾرياااأؼا جّتا جّحؿقجق ظاػاات ّطسذقااقملبغقجا

بػـاأةاظقاألمل ا ٍ تبقباشظة اُشعقاتب ا جةغبق ا خلقصكاألقٓ  بقاؼتؽاةا  رقبا ررخاجةرخااااؼاؾص

اظؿةخا   بف.

ؾصبػررـا حررلااا، جت ؿررؿزظؿةررخاذةكررثفاٍجررتصبقطاذملررقؾرياااا ررضؼ صررطا جررتملرقداؼلؿ رركاصررق بقاااا

  ررط  ا حلررةصا حررلاأطاٍاؾصرربحا رحررغادلررة ات ؿررؿزا ٍجتررث ساؾررتزا ج ؿررقساألعررقاألقجررزا هلؿةررخاااااا

اف.  ةكث

ٌّ ادت١ٗ خطط .ج   :ايتكِٝٝ ست

اذؿررر اذرررضا  حرررت بحّؿكاأظرررط اعقااؿعرررقا رررّط اةهرررطا رررق قاجحت ؿرررؿزا خلقضرررملكا جلعرررق اتملرررّط

اذصررغاؾحررت ـاظقّذررقاذصررطب اتةررؽطاتؽّاةظررقاذقجرركاؼ اؼغريظررق،اؼ ٓذةقشررق اؼ جّصرررقطا ٍجررتذرقب

ا.  ملقؾريا ُ  ناذط  

ٌّ ادت١ٗ إجسا٤ات أدّي١ .د   :ايتكِٝٝ ست

اذررضا ّتبق عررقاذهحررؽبكا جررة ن  ا جلعرركاذلررّخا جت ؿررؿزا حررلاءقبجررق اااا تررؽفاأ ّجررااؼكرراجت

اكقشر اا ق اكرملرقؾرياا ٓجرة ن  ااظراػاا  رط  ااؾحرتملرخااأطاؼميةرضا.ا جلعركاا ا جملرقذح اارلتحأل

ا.ألغاؾ ؽسا جرا جت ؿؿزاشهقااضرضاتصطبد

 :املُاث١ً ادتٗات .ٙ 

طاتصررححا ررطا ختررا اذ ررقؾؿخاميةررضاأااااذرررقألعكءقلحرركا ا هق ررق اشرررقطااااجعررق  ررطاتؽجررطاا

  ملقؾريا صصةاذ قبشكاذفؿرطاةصؽصرقا ااااظاػاتصبحميةضاأطاؼا،  ن ُا حلت ؿؿزاجحكرملقؾريا

اصؽبقاترقألغا ةؼ اشرقطا هلؿةخا  ة  ات ؿؿرغاذ ا ةؼ اشرقطا هلؿةخا  ملؿقبف.

ا

ا

ا
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 :املاض١ٝ اإلصتاشات .ٚ 

ا ُ  نتحرتصطاظراػا جهةؾ ركا ىلاألؿقشررق ا جتحرقببا جحرقأل كاذؿر اتحررتخحتا  ملرقؾرياذرضاؼ  رر اااااااااا

اارررضا  قضررؿكا جفررا  ختتحررألا جهررةاا  تبملرركا ا جررتخَصا  ملررقؾرياذررضاااا ا  قضررـ.ا جفملحررـ

اتررط ؿ عق،ققا ُ  ناةررَداارراقاذملّؿصرركاألق قضررـاج ؿررقدا ُ  ناةررَدا جفرراقا  ررة  ااااااخترر  رةررضا 

مل كا خلطذق ا جراؾٌ ؾعرقا حرزاذملر اجفراقا جرذَثاأذرعةا ُؼىلاجحرصااااااااألملضا ّتخققاميةضاا،ارذ

اكرقشؽطاُ  ناشفرخا ج حرزا ا جذَلركاذرعؽبا حلقجؿركاااااااأجقجرقملاا2339ايق با–لقشـاكقشؽطذقاذضا

،اؼكررراجتا رررطاؾ رررقداأ  ناذؽ رررألاجفررراقاذملؿصررركاألترررقبؾخاأ  هرررغاجحفرررا  اااااا2313ايق با/لرررقشـ

ا.اك  ملؿقبّؾا جفاقاؾ قدا حؿغا ُ  نا حلقجـار جحقأل كاؼتحرلا جفاقا ج

القشؿكاؼكهةؾ ك ااراقااذضا شهَ قاا طاجؿخا  قضـا حلا  ملترطقا جت ؿؿزاذملقؾرياتحتخةد،

ا.اا  ا ّطقاذملّطٍ اذضاألخاؼ ذطقاذملؿقبّؾك

اذرضااأّشرغااظرؽا حلا  قضرـاك جرقداجحرملرقؾةقااااا  ملترطق ؿبا جهةؾ كاؼقبا ُةااألقٍ تبقباأطا

اذضاحيّطاقّءاب قألتعقا  ة  ا جفاقاجظةؼ اءقلحكاغريا  ملؿقبّؾكا جفاقا ةؼ اتةؽطاأطا حملترخ

ا.  ملؿقباذصط  ّؿك

 :ايّطابك١ ايّتدقٝل أعُاٍ .ش 

ارريطاجررب اهلررزاأطا ررقذؽ ااااألقجررطؾؽ ط ررطاؾةررؽطاذررضا ُجررطماأطاؾملررؽ ا  ررط  ا ىلا  حفررق ا  تررؽاةقاااا

ايشررغاذررضا  فررةؼ اأطاؾةؽشررؽ اا،ذرررقألعكاهلررقاجعررق شفررخا جلعرركا خلقضررملكاجحت ؿررؿزاأؼااألتررط ؿ 

ؽتا جتخط ساذذخاظراػا  ملرقؾريا ؼطا جت كرطاذحرب قااااا ٍاأشغاٍاقا، طؼ اذملقؾرياذفؿطقاؼذَهركأ

ذضاذَنذتعقاجحظةؼ ا جحقهطقااؼذ اذرةؼبا جحرصؽ  اؾةرؽطاأذؿقشرقاذرضا جطرةؼبفا  ةرقداألملرضااااااااا

ا جتملطؾَ ا حلا  ملقؾري.ا

ّٝني خربا٤ اضتػاز٠ .ح   :خازج

ؼ األملررضا حلررقٍ اؾحترررريا  ررط  ؽطاةرر  نا ا شررقٍ اق  ا جصررحكا صررطذقاتةررؽطاذملررقباعزاااااا

تؿرركا اقجررتا جررر طاغرررياكقاؿرركاجؽضرر اذملررقؾرياذ بؽجرركاؼ ررق قاذررقاؾةررؽطاظررٌٍنا خلرر  نااااااا جا 

ألط ؾررركا  عرررركا ىلاشعقؾتعرررق،اؼأذؿقشرررقاٍاؾححررر ا جرررؿعزاااااذرررض جةهؿحرررـاأ طرررقنا ااةؾررر ا جت ؿرررؿزاا

ا.كحثناذضا جفةؾ ا ٓضق ا  ط  ؽطا ٍآزلقتاجثناذضا جملرخا جة قألـ

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 :املعاٜري دالعتُا تّٛفسٖا ايٛاجب ايّػسٚط  .8

ا: ا جّرةؼطاظاػاتترّذخ

١ّٝ .أ   :ايٛاقع

  ملقؾرياتَهزا ةؼ ا جلعركا خلقضرملكاجحت ؿرؿزا ذرضا جصقذؿركاا  ق ؾركااااااااٍاألطاذضا جت كطاذضاأّط

ملعرقاذرضا ٍجترث سااااصؼ ٍجترق ؿك...(اؼذضا طساؼجؽ اذلط   اأؼاذملؽ ق اةرقبداشهرقاا جلعركامتااا

األتحتا  ملقؾري.

ةصقاؼ رحؿقاتتؽ اةااؿغاكقاكا  فقظؿزاؼ  ؽ صرفق ،اؼتتر ر اذصرغااااجةـاؾةؽطا  ملؿقباؼ  ملؿقاؼءؼ

خيررةداذررضا  هررةقا ذةقشؿررق ا جلعرركاااااٍاطكقارركاذث ؾررقا  ملررقؾةقاُغررة  ا جطرربط،اايشررغاؾحررثساألرر ااااا

،اق،اؼصررررملؽألقتعق،اؼذَألحررررقتعق خلقضررررملكاجحت ؿررررؿزاؼ ررررطب تعقاؼكفررررقن  ا جملرررررخاألعررررق،اؼ ةؼاعررررا

 جتقبخيؿركاجحرريا جلعركا خلقضرملكاجحت ؿرؿزا اااااا...اؼقجتا ضا ةؾ ا ب جكا خلحفؿكاقؼتحعؿَتع

ذطررررقبا جصررررقطاؼجتقبألعرررقا جحرررقأل كاؼةررر   ا  حرررٌؼج ااؿعرررق،اؼ جملؿرررؽباؼ حملقجرررضاؼ جصحرررقحااا

ؼ جفرررخ،اؼ جتملررطؾَ اؼ جتهررؽب  ،اؼذررؽ  ضا ٓجررة  اؼ جتررؽاري،اؼ جطررملألاؼ جةفقؾررك...اؼذررقا ىلااا

اقجت.

 :ادت١ٗ َع املٓاقػ١ .ب 

عكا خلقضملكاجحت ؿؿزاجةـاؾت كرطاذرضا  تصق عرقاألعرقاؼجةرـاااااا حلا  ط  اذصق ركا  ملقؾرياذ ا جل

اريق املاؾرتزاظرا ا ٍتفرقااااااا،ٍاؾصر اةَ ا اشترقهخا رحؿركا جت ؿرؿزاؼ جتؽصرؿق ا جصقمجركا صعرقاااااا

،ا قاٍاألررطاذررضاؼجررؽ اذملررقؾرياذتفرر ا حؿعررقاذررضا جهررةا اااااااا جت ؿررؿزايشررغاؾصررملبا جررة نا رحؿرركاااا

اقبؾةا جت ؿؿزاؼتؽصؿقتعق.جؿهروضاذحتخطذؽا جت قبؾةا حلاصركاؼذصط  ؿكاات 
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 أدي١ اإلثبات:َٛاصفات (:  3) ًَخل زقِ 

ذرضاةرَدا جبرطنا امجر اأ جركا ٓلبرق ا ا جة قألركاااااااااؼتصرصؿفعقاتطرضاذةذحكا جتصفؿاامج ا  ملحؽذرق ااتا

ا  ات جؿخاؼاتملثؾثاشتقهخا جة قألك.اأظرؿتعق حلا ُ  ناؼا

 َفّٗٛ ايديٌٝ:

 ؽقا ٓ صقعا ا لبق ا حل ؿ كا جؽ  ملؿركاأؼا حملقجربؿك،اااألاؾترت جافا جطجؿخاظؽا جؽجؿحكاأؼا جرةخا  ق فا 

اؼؾتطرضاظا ا جتملةؾألاجقشبقاذق ؾقاألق تبقبا جطجؿخاؼجؿحكاأؼاذةخاؼاجقشباذملصؽفاألؽصفغا ؽقا  صقع.

ؼألرةخا قسااقجطجؿخاظؽا بقبقا ضاذملحؽذق اكقاؿكاؼذمل ؽجكاؼلؿ كا جصحكامبؽضؽعا جة قألك،اجتر األعط اجملخا

اعـا ىلابأفاذصه ـاؾط زاشتقهخا جة قألك.ا  ط  اؾصت

ذصرق باااؼتتةؽطا ُ جركاذرضا  حرتصط  اؼ جحرحَ اؼ جتصرةحيق اؼ ج رؽ هزا  قجؿركاؼ  ملحؽذرق ا  ٌؾرطقاذرضاااااااااا

ذرضا طا جلعركااااة قألركا جط ةحؿركاؼ جرة ن  ا جتر ر ااااأةةماؾتزا حلصؽدا حؿعقاذضاةحؿطاذَهرزاذرضا ةتبرقب  ا جااا

  ا  صقجربكاألػرة ا ذرا سا  ملرقؾريا خلقصركاألقجرتخط سا  رؽ ب األق تصرق اااااااااذلخا جة قألكا طا بحر اؼشفرا ا ٓجرة نااا

اؼكفقنقاؼاملقجؿك.ا

ارررذَاجلررؽنا جلعرركاذلررخا جة قألرركا ىلاذررة ناذؽ ب ظررقا ررضا ةؾرر ا جمل ررؽ ،اميةصعررقاذررضاةفررضاتةحفرركااااااااااا

ةاذررضا  ررراؾق ،اؼمتذررخا جمل ررؽ ا   ذرركاجرررة نا  ررؽ ب ا جررؿَا حررلاتصفؿرراا جلعرركآجررة ن  اذصقجرربكا  رر ا صصررا

ا جة قألكا حلا ُ  ناأٍاؼظؽا ٍ تصق .ا

 :األدي١اهلدف َٔ مجع 

اؼتعط ا رحؿكامج ا ُ جكا ىل:

اتملثؾثاؼت كؿطاشتقهخا جة قألك.ا -

اتؽارياذملحؽذق اجتعؿوكا جت قبؾةاؼ ٓجقألكا حلاتحقًٍ ا جلعكاأؼاأفاجعق اأةةم.ا -

ا لبق اتهبؿ ا  ط  ا ملقؾريا جة قألك.ا -

اذة  .اتؿحريا رحؿكا ج دلكاؼ ٓ -

ا.ات ظؿخا  ط  اذعصؿقمل -

   ؽكؽجكاجغ.ااجِ رقد جت كطاذضا زلقتااةؾ ا  ة جملكا -

 خصا٥ص أدي١ اإلثبات:

ااتملطاأ جكا ٓلبق اأ  قا  ط  اجحؽصؽدا ىلا جصتقهخا ج قألحكاجحت ؾؿط.

اؼؾراطا ا جطجؿخالَلكاةصقهتاؼظـ:

ا.كق  .1

 .ؼلؿ ا جصحك .2

 .ذمل ؽد .3
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 أدي١ اإلثبات: أْٛاع

اا:أشؽ ع ٓلبق اذحبا بؿملتعقا ىلاأبألملكااتصصألاأ جك

ذذرررخاذحرررتصط  ا ٓ ةرررقداأؼا ٓةرررة دااأؼا ٍتفق ؿررركاأؼا  خههرررق اأؼاضررربؽ ق ا جبؿررر اأؼااااا جرررطجؿخا  رررق ف .1

ا ٓتَ اأؼا ٍجتَساأؼ..........  

ا جؿخا جرعؽ ا أؼا جطجؿخا جرفؽف(. .2

احفق ا  ٌؾطقاجحملرحؿق ا  قجؿك.أ حتصطفاؼظـا جؽلقه ا  قجؿكاؼ  ملثت  اؼ جححَ اؼ   جطجؿخا .3

ـا .4 ؼظررـا جصتررقهخا جررراإا جتؽصررخا جؿعررقاذررضاةررَداارررتا  حررتصط  اؼ ج ررؽ هزا  قجؿرركاااااااااا جررطجؿخا جترحؿحرر

اكاجتاذقاتؽصخا جؿغا خل  ناأؼا   قبشكاذ ا جلعق ا  رقألعكا،.اا
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 ايتكِٝٝ:َٛاصفات تكسٜس (:. 4) ًَخل زقِ 

اشاكةاذصعق:ا ا جت ةؾةاؼبؾكاطة جملقذكا جؽ صفق اظصقجتا ط اذضا  

 :نتاب١ املالحعات ٚايّتٛصٝات .1

ا:كتتّزاكتقألكا  َذظق اضرضاذصظؽذكا تؽفا حلا جملصقصةا جّتقجؿ

 اذتايـ١: .أ 

ا جؽض اا ج قهز؟ا جقألكا ضا جّحٌ د:اذقاظؽاـؼظـاؼصألا جؽض ا ج قهزاؼذةذغاكرقاظؽ،اؼظ

 :/املؤغساملعٝـاز .ب 

 جقألرركا ررضا جّحررٌ د:اكؿررألاؾصبػررـاأطاؾةررؽطاااا حؿررغاؼظررؽذؿررث طا   قبشرركا جررافاؾررتّزا ج ؿررقداااؼظررؽ

ا جؽض ؟

 األثـس: .ج 

ااااااااااااااااااااااااألررررر ا حلقجررررركا  جؽ  ررررر ا جفملحرررررـ(اؼ  ملؿرررررقباااااا ٍسلرررررة  ؼؾترّذرررررخا ا  ررررررقكخا جّصقجتررررركا رررررضاااا

 ذقاقباأطاتةؽطا حؿغا حلقجك(،اؼؾفّطخا جّتملبرياا ضا ُلةامبصرهحرق اكّرؿرك:اذذرخا ج ؿرركااااا

ا  .  اؼ ط اؼذط  ا ٓشتقد،ا جص طّؾكاؼ جؽ

ذر اقجرتااااؼ األملضا حلقٍ اؾةؽطا ُلرةاؼصرفّؿقاؼغررياذحررؽداارَاميةرضات ؿؿررغاكّرؿرقاؼظرؽااااااااا

اكآلقباش تا  تقألملكاؼ ٓذة  .ا حلاغقؾكاذضا ُظّرؿكاك ّحكا ٍظترقساذذَاأؼ

 ايّطبب: .د 

جبررقاذررقاؾةررؽطاذررضاا،اؼغق/ا  ٌذررة جّظررة ا جررافاأّ ما ىلاؼجررؽ ا ةررتَ األرر ا حلقجرركاؼ  ملؿررقبااااؼظررؽ

 جّصررملبا طؾررطا جّحررببا ُجقجررـاجحررررةحكا ج قهرررك،اّءررقاؾتهّحررباذررضا  ررط  األررادادلعررؽ   اااا

اكقاؿكآلبق ا ٍبتبقطاأل ا ُجبقباؼت لري تعق.

ت ؿررؿزا خلقضررملكاجا جررط هةقؼميةررضاأطاؾصررق  ا  ررط  اشؽ ّؿرركاذررضا ُجرربقبا خلقبجرركا ررضاشهررقاااا

ؼميّذرخا جؽ رؽ ااااظاػا حلقجكاؾتملّؿضا ٓذقبقا ىلاقجرت.اا ُ  ناؼ جّصقمجكا ضا ةؼ اةقبجّؿك،اؼ 

ا صطا جّحبباةهؽقا ا ّتحقػاتفق ؾغا قاأّشغا ج ق طقا ُجقجّؿكاُّؾكاتؽصّؿق .

ّٝـات .2  :نتاب١ ايّتٛص

ّٝات . أ  :اذتاج١ إىل تٛجٝ٘ ايّتٛص

اضا جّت قبؾةا جة قألّؿكاتؽصّؿق األّصقنقا ادلقدا ح ا   بقا ُذؽ دا جملقّذك.تتطر

ذضا بؿملكاظاػا جّت قبؾةاأّشعقا تؽفا شت ق   اظقّذرك،اؼذّترلااا ذملقؾريا ٓشتؽجقفاأّشغاا  اؼبؼ طا

ا(.تةؽطاظاػا جّت قبؾةاألّصقنق،اايّشغاؾصبػـاأطاتفّةةاأؾطقا اأشرهكا َجّؿكاذحت بحّؿك

ٍّاتةّكثات قبؾةا ُ  نا حلاش طا  قضـاا طاألخاؾصبػـا شفخا  ملقؾرياأّشغاا كرقاجقنا ؾصبػـاأ

أطاتةررؽطاألّصررقنق،اؼتملترر ا جررتصتقجق ا  ررط  اؼتؽصررّؿقتغاجقشبررقاظقّذررقاذررضاجؽ شرربات ؿررؿزا ُ  نااااااااااا

ا(.اجاجتاايّشعقاتصق اكطجؿخاجحملرخاكّحرقاكقطاقجتاذصقجبقمل
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ّٝـد٠ . ب  :َٛاصفات ايّتٛصٝـ١ ادت

ٍّا ا حلقٍ ا جّتقجؿك:اجؿطقتةؽطا جّتؽصؿكا ا 

ا   .كاجحّتهبؿ ا حلاأب ا جؽؿ قألح ج جؽضؽحاؼ جطّ كاؼ -

 جملَ رركاألرر ا جّتؽصررؿكاؼتةحفتعررقادلطؾرركاحبؿرر اٍاؾررتّزا صررط باتؽصررؿكاتةررؽطاتةررقجؿألاااااااااا -

 تصفؿاظقاأك اذضاذث ؾقظق.

 . جحقبؾكذصححركاذ ا ج ؽ ش اؼ ُشظركا -

 تفق فا ُجبقبا ُجقجّؿكا جةقذصكاؼب نا  خقجفق ا  ةترفك.اذؽّجعكاسلؽ -

اذضاةَدا جملرخاألقجّتؽصؿك.ا جط هةقأطاجتصؿعقااؽ  ترترخا حلا ٓققألّؿق ا جراذضا  ت -

 جرررراتررررّةخاترررطّةَاذبقذرررة ا ااااؼ حرررلا  رررط  اتفرررق فا جّتؽصرررّؿق ا جّطرررملؿفكاؼغرررريا جبّصرررقنقاأؼاااا

ات ؿؿزا حلاغة با ُذذحكا جّتقجؿك: جذلّخااألقجلعكصَذّؿق ا جملقذح ا

صررّؿكا ق اتملّح رر ا  َذظرركاألملررطساذة  ررققا جّصصررؽصا ج قشؽشّؿررك،اؾصبػررـاأطاٍات تصررةا جّتؽااا -

 حلادلّة ا جرّط ؽقا ىلاتهبؿر اظراػا جّصصرؽصاألرخاقرباأطاتةّكرثا حرلاكؿفّؿركاتفرق فااااااااااا

غؿرقبااا جّط ةحّؿركاأؼاا جة قألركا ُجبقبا ُصحّؿكا جراذقجر ا ؼطاظرا ا جّتهبؿر اذذرخاضرملألاااااا

ا حلقجـ. طساتصقجباظاػا جّصصؽصاذ ا جّظة اا جّتطبؾبا  َهزاأؼ

 تكِٝٝ ايّتكسٜس: .3

غاميةضاأطاؾةرؽطاا ُ  ن،اؼألقجّتقجـاايشاب قألك صحكاتة ا امجؿ اذة ذخا زلقتاذعّركا رحّؿكاذتؽةؾةا ّطا جّت 

ااك:ؿقج صقصةا جّت ؿؿزا جت طاأزلثاألملضاذضا

 :ستت٣ٛ ايّتكِٝٝ

 :َد٣ تٓفٝر بسْاَج تكِٝٝ األدا٤ َساجع١ .أ 

اتصفؿااألةشقذخات ؿؿزا ُ  نا :اتترذخاذة جملك

اب قألرركذحرركا جّتصفؿرراامجؿرر اأظررط  ااا جت ّكررطاذررضاأّطااةؾرر ا جت ؿررؿزا ررطاغّهررلاةررَداذةاااا -

 . ُ  نا جرامّت األةدلتعقاألصقناذةذحكا جّتخهؿط

 ٍجتررث سا جت ّكررطاذررضاكتقألرركاذَذظررق ا صررؽصامجؿرر ا حلررقٍ ا جررراملاؾررتزااؿعررقاااا -

 .ق ملقؾريأل

 جّتػررؿري  ا جررراأ ةحرر ا حررلاألةشررقذخات ؿررؿزا ُ  ناألصررقناذةذحرركااااااااجررطؼم جت ّكررطاذررضاا -

  جّتصفؿا.
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 :ات ٚايّتٛصٝاتتكِٝٝ املالحع .ب 

١ُّٝ املالحعات -  :تكِٝٝ أٖ

١ُّٝ املالحعات َٔ خالٍ املكاٜٝظ ايّتاي١ٝ:  ميهٔ اذتهِ ع٢ً أٖ

 ا. سلة  ا ٓزلقتا جفملحـا ؿقجقاألق ملؿقباذطم

 خلقضررملكاقاط هة حررلا  ؿرر اأظررط  ا جرراا كترررقاغااطماترر لريا خلحررخا جررافاإّاذرر 

 .ت ؿؿزجح

 جّت ةؾةأظّرؿكا  َذظكاألقجّصظةا ىلا ظترقذق ا قبيا . 

  ذطماتةة با خله. 

  جعؽجكا صَحا جؽض. 

 ا.أظّرؿكا ُلة

ّٝـات -  :تكِٝٝ ايّتٛص

 ٜٚتُّجٌ ذيو يف ايتأّند َٔ:

 .ا جبملطا جملرحـاؼ جؽ  ملـاجحّتؽصؿك

 .كاؼؼضؽحا جّتؽصؿك ّ  

 .جطؼما جملَ كاأل ا جّتؽصؿكاؼتةقجؿفعق 

 .اذتقشكا جملَ كاأل ا جّتؽصؿكاؼ جّحبب

 :تكِٝٝ أدّيـ١ اإلثبـات .ج 

ؼذررضاا.ؼ  رررقظط  تص حررزاأ ّجرركا ٓلبررق ا ىلاأبألملرركاأشررؽ ع:اارصعررقا  حررتصطفاؼ  ررقّ فاؼ جّترحؿحررـااااؼ

ذررر طاأ ّجررركا ٓلبرررق اأطاجتملرررخا جرررتصتقجق ا  رررط  اؼتؽصرررّؿقتغاذ صملررركاّءرررقاؾثؾرررطاذرررضاذؽلؽ ّؿررركااا

ؾصبػرـا حلصرؽدااا  ٍشتؽجرقفاأّشرغاااا اذملرقؾرياؼ رطاجرقناااا جطؾؽ طاأذقسا جلعق ا جراتتملقذرخاذملرغ.اا

ا(. لبقتق اكقاؿكاؼق  اصحكاؼذمل ؽجكاجط زاذةزا  ط  ...ا حل

ّٕ تكِٝٝ أدّي١ اإلثبات ٜتُّجٌ يف:  ٚبايّتايٞ فإ

اذطماذَنذكاأ ّجكا ٓلبق :اأفاذطماؼلق كا جّصحكاأل ا ُ ّجكاؼ ٍجتصتقجق . -

ذطماكفقؾكاأ ّجكا ٓلبق :اؼؾةؽطا جّطجؿخاكقاؿقا صرطذقاؾةرؽطا رق ب ا حرلا  صرقعاذرختااااااا -

 شتقهخاؼتؽصّؿق ات ؿؿزا ُ  ناذطّ ركاألرةخاكق .ا ق ّفاأل ّط

ّحررررقاّإاتملثؾرررثا جرررّطجؿخاأل  ّجررركاأةرررةماق  ا بؿملررركاؼذصرررطبااتؾرررق قا  ؽلؽ ؿررركاألقجصترررقهخ:اك -

 .كحرقات   ا  ؽلؽ ؿكارلتحألاؼتطّ زاشفخا ٍجتصتقد

ا

ا
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١ّٝ .د  ّٓٛاحـٞ ايّػهً  :تكٝٝـِ ايّصٝاغـ١ ٚاي

 ٜٚتُّجٌ تكِٝٝ ايّصٝاغ١ يف ايتخّكل َٔ:

ا جّصؿقغكاتة  ـاجقشيبا جؽضؽحاؼ ٓققت.أّطا -

َّه ك.اةحؽ -   جّت ةؾةاذضا جملبقب  اغريا ج

  جتحححخا  صه ـاجَجتصتقجق اؼ جّتؽصّؿق . -

اأّطا جملصقؼؾضاذملّبةقاؼذلقؾطق. -

١ّٝ فٝتُّجٌ يف ايتخّكل َٔ: ّٓٛاحٞ ايّػهً َّا تكِٝٝ اي  أ

اجصرؽّؾك. جتخط سا جّحػكا جّححؿركا خلقجؿكاذضا ُةهقنا ٓذَهّؿكاؼ  -

 .ؼ جط كا حلا بجكا قجؿكاذضا جلؽ قاؼ جؽضؽحاؼ جهبق كأّطا جّصؿقغكا -

 ب ز.اشحبكاذوؽّؾكاأؼاكاكّخادلرؽعاأؼصر -

ّٓٗا٥ـٞ: .4  دزاضـ١ إجـابـات ايدا٥س٠ ٚإعـداد ايّتكسٜـس اي

 :تكِٝٝارتاضع١ يًايّتعًٝل ع٢ً إجابات ايدا٥س٠  .أ 

اذررااعقاأؼا  َذظررق اأؼاتملررطؾخظررةا األملصقؾرركاذررضا بررخااةؾرر ا جت ؿررؿزاؼؾصااا ٓجقألررق كا ب جرراؾررتز

ا:عكاؼذملثت تعق ٓأل قنا حؿعقاؼقجتاذحبا بؿملكاب ؼ ا جل

 تكِٝٝ األدا٤ادت١ٗ ارتاضع١ ي زدٚدتعدٌٜ املالحعات ع٢ً ض٤ٛ  .ب 

خيتحألا ة بااةؾ ا جت ؿؿزا صؽصا جّتملطؾَ ا جرراجرؿطةحعقا حرلا جّت ةؾرةا ُّؼجرـاألرقةتَ ااااااا

ا جّتقجـ:اؼقجتا حلا جّصرؽ حلا  َذظكااا جلعككؿفّؿكابّ ا

اكا حلا  َذظك:اُؾب ـا جفةؾ ا حلا  َذظك.ع طسابّ ا جلاذقجك ا -

 كاؼذؽ ا تعقا حلا جتصتقدا جطؾؽ ط:اؾب ـا جفةؾ ا حلا  َذظكعت ؾؿطا جلاذقجك ا -

   صملرررك:احيرررا ااأل  جررركا ٓلبرررق كاٍجرررتصتقدا جرررطؾؽ طاذررر ا جتملثؾرررثاعرررذملقبضررركا جلاذقجرررك ا -

  جفةؾ ا  َذظك

كاألقّتخرققا جرة ن  اتصرؽؾبؿغ:اٍاؾ ةرااكت ؾرةاحلرا ا  َذظركاؼ ّشررقاااااااااعراؼ طا جلاذقجك ا -

 ؾتّزا ٓأل قنا حؿعق.

 صملك:ا طاؾؽجطا ا  األ  جكا ٓلبق كاجحرَذظكاجةضا ؼطا ٍجترعق اعذملقبضكا جلاذقجك ا -

تررّةفاا ٍ ا  ا حرلا  َذظركاذرقاؾررريا ىلاأّطا  حر جكاذلرّخاجرطداّءرقاؾحرتحثساذثؾرطا جاااااااااا

 .بأؾعقكاذؽداظاػا جّص هكاجحتذّب ا اعؼ  ق قا جّصظةاذ ا جل

كاتؽضؿرق اذ صملركاذرضاذر شعقاتػرؿريا  َذظركاجثهّؿرق:اُؾب رـا جفةؾر اااااااااع  هقنا جلاذقجك ا -

  حلا  َذظكاذ اتملطؾحعق.

جّصظررةاغرررياذررؽداؼجعررق ا  خلقضررملكاجحت ؿررؿزاكاعررؼ لررةا  ررق قا جّصظررةاذرر ا جلااذَذظقتررغؼألملررطاأطاؾملررّطااةؾرر ا جت ؿررؿزاا

  تهقأل رركاؼذررقاؾتبرر اقجررتاذررضا ذترررقداتملررطؾخا جّت ةؾررةا ُّؼجررـ،اقتررر األررقٓ  بقا جملحؿررقاجحررطؾؽ طاجحرصق ررركاؼُةررااااااا

ا ج ة ب  ا جصعقهّؿك.
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 تكِٝٝ األدا٤: (: َٛاصفات طباع١ تكازٜس5) ًَخل زقِ

 اهلدف:

اؿق ؾك.عصؿكاؼ جط كاؼ حلضرقطامتت ات قبؾةات ؿؿزا ُ  نا جصق بقا ضا جطؾؽ طاألق 

 اجملاٍ:

اتػهـاظاػا جؽلؿ كات قبؾةات ؿؿزا ُ  ناألصؽبتعقا جصعقهؿكامتعؿط ملآ ب جعقا ا جت ةؾةا جحصؽفاجحطؾؽ ط.

 ايكٛاعد ايعا١َ يًهتاب١:

 بق كات قبؾةات ؿؿزا ُ  ن. (اا طا اA4ؾحتخطساؼبااذحزا 

 ارتط املطتددّ:

 :جملةألؿكقأل (Font)  خلط ؾحتخرطس .1

 (.أخطس (اؼ جحؽطاBold(اؼ جبصطا 15(،اذحزا خلطا Al-Matten جملصؽ طا جةهؿحـا  .أا

 (.أخطس (اؼ جحؽطاBold(اؼ جبصطا 13(،اذحزا خلطا Al-Matten جملصؽ طا جفة ـا  .با

ا(.أضٛد(اؼ جحؽطا 13(،اذحزا خلطا Al-Mohonad Bold  نتا  .دا

 ق اكقشر اتثؾرطاااتةتبا ُب قساكتقألكا ا  نتا ق اكقشر اتحرقؼفاأؼات رخا رضا جملرط اتحرملكاؼتةترباأب قذرقملااااااااا .2

  ضا جملط اتحملك.

 اظاػا حلقٍ اتةتبا ُب رقساأؼااؼقباأطاتبطأا جلرحكاألةحركاؼٍاقؽتاأطاتبطأاألة زاأؼا ةتصقباأؼابذث،ا .3

 . ٍةتصقب  اأؼا جةذؽتاكتقألك

 طسا ٓكذقباذضا جلرخا ٍجتفعقذؿكاؼ جتملحبؿك،اؼجتصبا جتخط ساجفظا اأشرق(اا سلرض(ا ذحربابأؾصرق(ااااااا .4

ق(...ا منررقاميةررضا جررتخط ساجػرركاأكذررةاتؽ ضررملقملاذذررخا بررقب  ا  اذررطؼ ا حررزا جفةؾرر (أؼاااا ذحرربا  ت ق شرر

ا ؼج طاتؽصح ا جطب جك(،اأؼا ؾةما جفةف(،اؼا بمبقاتؽجطا َ ك...(.

 قٛاعد ايصفخ١/ َٛاصفات صفخ١ ايطباع١:

 تتةؽطا جصفركاذضا رؽ اؼ ذط. .1

 ؼبأل .اذحقاكقجملةألؿكا صطا جةتقألكاألاةؽطا  حقاكاأل ا جحهؽبت .2

 ذحقاكاؼ ذطق.كتقألكا جملصقؼؾضا جةهؿحكاؼ صقؼؾضا جلط ؼداؼ جةجؽذق اا بختةؽطا  حقاكا .3

 .ذحقات اأذقا  حقاكاأل ا  ةج اؼ جافاؾحؿغااتةؽطا  ة ج اذحقاكاؼ ذطقطا  حقاكا بخاكتقألكاؽتة .4

تةثااتةثاذحقاكاألملطا جرة كا /ا(اؼ طساتةثاذحقاكا بخا جفقصحكاؼتةكعقاألعطا جفقصحكا ،ا(،اذ ا طس .5

 ذحقاكا بخا جص هكا .(.ا

 جز.ا(ا2.25 اأذقاأل ؿكا هلؽ ذزااتةؽطاا،جز(ا3.5 تةؽطاذحقاكا هلقذزاذضاجعكا جتححؿطا .6

تزاؼٍاؾراا، جصرفركااأجرفخا اؼجرطاااذرضاصرفركا   طذرك،اؼؾؽضر ا جرة زاأؼا جةذرثاااااا جصفرق اؾبطأاتة ؿزا .7

ا جملصؽ ط.ااصفركااتة ؿز
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اؼؾ  ا خلطاأجفخا  رنتامب رط باذحرقات اااا،جز(ا3.5 صخاذَذظق ا حلؽ ذـا ضا  نتا طا ؽجغاتف .8

 ذحقات اذضا خلط. ط جصفرك،اؼتبطأاكتقألكا  َذظكا حلاألملامي ا 

 اذقدا جتخط ساأفاذضا  صهحرق ا جفصؿكا  تخصصك،اؾتزاتؽضؿرعقا ا هلقذزا خلقصاألقجصفركا .9

ا جراقكةااؿعقا  صهحح.ا

(ا-جؿحر اؾرطؼؾقملاؼؼضر اش هركاألملرطا جرة زا .(اؼجرؿخا اااااااذة  ققا جتخط سا جا ؿزاألقُ ط  األصؽبقايجؿكاؼ .13

جرررؽ نا جا ررررؿزاألقُب ررررقساأؼا جا رررؿزاألررررقحلةؼ .ا اذؿرررر اؾررررتزاترررة ؿزا  خقجفررررق ا جةهؿحررررؿكاألقُب ررررقساااا

 (اأؼا فاذةخايةة.-ؼ  خقجفق ا جفة ؿكاألقحلةؼ اؼ  خقجفق ا جذقشؽؾكاألقجرة كا 

ا ٍ تبقداشؽ  : .11

 قا ُصؽدا  صعحؿكاذذخاؼض ا   تبخاذةاؿرقملاألر اذرة ت اااا ٍ تبقدا جصصـا  حلة (،اتتزاذة  ق

   اا (ااؼغريظق.ا

 تبررقداغررريا حلررة ا أؼاألتصررة (،اؾحتررثسا جةقتررباألقجط رركاؼ ُذقشرركا جملحرؿرركا صررطا  ررق قاصررؿقغكااااااا ٍ 

  جفةةق،اذ اضةؼبقا ضقاكا بقبقا ألتصة (.

ة،اؼب ررزا جصررفرك.اؼ اذررقدااؼ ا حلررقجت اقررباقكررةا جررزا  ةجرر ،اؼذٌجفررغ،اؼ  با جصرررة،اؼتررقبؾخا جصرررااا .12

 ٍ تبقداذضا  ة جر ا ُجصبؿرك:اذرضا جطرةؼبفاؼضر ا جرصتا  اجرزاؼ جرصتا ُجرصيبا اذرنتا جطب جركاااااااااااا

 ؼ ٓذقبقا ىلا  ةج ا ا حلقذؿك.

 اذقدا ٓذقبقا ىلاشتاذضاشصؽصاذق قا ا ج قشؽطاأؼا جصظرقساأؼاأفاتملحؿررق اأةرةم،اؾرتزا ٓذرقبقا ىلاااااا .13

 ؽطاأؼا جصظقسا ؼطاأطاؾاكةاشتا  ق ق.ب زا  ق قاؼب زا ج قش

 صررطاكتقألرركا  ة جرر ا ذذررخا جةتررب،ا ُؼب اا جملحرؿررك،ا  ؽجررؽ ق ،ا  ملحررز،ا شررَ اؼ جلة هررط،ا  ررٌمتة  ،ااا .14

ا جررزاذٌجررألا  ةجرر ،ا ُذق ؾرر ا ٓق  ؿررك،ا جت ررقبؾةاؼ  ة جررَ (،اؾررتزاتؽلؿرر ا  ة جرر األقجاتؿرربا جتررقجـ:اااااا

ملا،تقبؾخا جصرة   با جصرة،،ا جهبملكا،اذةقطا جصرةا   طؾصكاؼ جبحط(ا،ؼا  اجزأ،ا حمل  ا صؽ طا  ةج اكقذ

 .،اب زا جصفرككقش اغريا ُؼىل طا

 صطاكتقألكا  ة ج ا ٓجةاؼشؿك،اؾتزاتؽلؿ ا  ة ج األقجاتؿبا جتقجـ:ا جزاذٌجألا  ةجر ،اترقبؾخا جصررة،اااا .15

مل،ا جة ألطا ٓجةاؼشـاجحؽصؽدا ىلا  ةج ،اب ا زا جصفرك. صؽ طا  ةج اكقذ

 ايكٛا٥ِ ٚادتداٍٚ:

ألملرطا قهرركا حملتؽؾرق اؾتطررضا جرة زااااااا جبؿقشؿركااؼ جةجرؽسااألقجلرط ؼداااعرةداقبا األط ؾكا جت قبؾةا رخا .1

 ؼ صؽ طا جلطؼداؼب زا جصفركا جراؼب ااؿعقا جلطؼد.ا  تحححخايجؿقمل

ملاؼؾؽضرر ااررؽاا جلررطؼد،اؼتصهبرر ا حؿررغاذؿررث  ا صررؽ طاااااا .2  جت ةؾررةااؾةررؽطا صررؽ طا جلررطؼدارلتصررة ملاؼذررقذ

مَلايجؿررررقملاؼتةررررؽطاتةؼؾحرررركا جلررررطؼدا ررررطااااااا  رررراكؽبقاجررررقأل قملا ااااااااااااااااااااااااا(اؼألصررررؽعBold ،اؼؾملهررررلاب رررررقملاذتحححرررر

 Al-Mohonad Bold)اؼؾةتباب زاؼ صؽ طا جلطؼداكقجتقجـ:15ؼحبحزا ا،) 

 (2111-2118عٛاّ . نُٝات ايدٚا٤ ايتايف١ يأل2ادتدٍٚ )
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راإا ٓذررقبقااؿعررقا جؿررغاذبقذررةقاأؼاألملررطا جصررفركا جررراؾررة ااؿعررقاؾؽضرر ا جلررطؼدا اشفررخا جصررفركا جرر .3

قكررةػا ا  ررنتاُؼداذررةقا اذررقداتملرراباقجررت،اؼ ق اقكررة اأب ررقساأكذررةاذررضاجررطؼدا اصررفركاؼ ذررطقاااااااا

 ااتبا جلط ؼدا جؽ ذطاتحؽا ّةةاألملطاتحتا جصفرك.

 قباأطاتةؽطاظصقثا ذقبقاجةخاجطؼداإا  ب جغا ا جت ةؾةا بخا ةضغ. .4

(اؼؾةجلاذة  رققاشرؽعا خلرطا  حرتخطسا ا  رنتاؼكررقااااااا12ذحزا خلطا  حتخطسا  ةخا جلطؼدا اؾةؽط .5

 ؼب اأ َػ.

  ٚايصٛز ٚايسضّٛ ايبٝا١ْٝ:األغهاٍ 

ؼ جةجررؽسا جبؿقشؿرركاأطات ررطسا ؿررركاذطررقاكاجحت ةؾررةاؼتؽضررحاشتؿحرركاأؼامتعررطااؾة  ررلا صررطا  ررط  ا ُذررةقداؼ جصررؽبا

اؾحـ:اذقجتؽصؿكاذ ا ٓشتبقػا ىلا

مل،اؼؾؼ صررؽ طا جةجررزاأؼا جصررؽبقارلتصررة ملاااؾةررؽط .1 ؼؾصهبرر ا حؿررغاا جصررؽبقاضرر ا اأجررفخا جةجررزاأؼااؽذررقذ

مَلاؼتةررؽطاتةؼؾحرركا جةجررزا ررطااملصررؽ طا  رراكؽبقاأ ررَػ جذؿررث  ا (اؼألصررؽعاBold ،اؼؾملهررلاب رررقملاذتحححرر

 Al-Mohonad Bold اؼؾةتباب زاؼ صؽ طا جرةخاكقجتقجـ:15(اؼحبحزا،) 

 (2111-2118يهُٝات ايٓفاٜات ايصًب١ اجملُع١ . املعدٍ ايطٟٓٛ 7)ايػهٌ 

ا ررطاؼٍاا حلررطؼ ا جصعقهؿرركاُفابجررزاألؿررقشـاأؼاذررةخاأؼاصررؽبقاظررـاذررطؼ ا جلررثنا  هبررؽعاذررضا جصفررررركااا .2

اتطةخا هلؽ ذزاضرضاقجت.ا

 :األزقاّ صٝاغ١

ا:ؾحـاذقاذة  ققاقباب قس ُا جتخط سا صط

ؼتؽضرر ا  ةررخاأ ررؽ داؾحؿعررقااا(3.75 اؾحررـاكرررقاؾةترربا رررةؾك،ااقصررحكا حررلاحيتررؽفاب ررزاكتقألرركا صررط .1

 ،ا  ،اذ اتةثاذحقاكاألؿصعرق.2 جترؿؿثا  جؽذطق(ا خلقصكاألعا ا جة زاذذخا جطؾصقب،اس

 (21987456 اؾحـاكرقا جة زااؿةتبا  َؾ ،اؼأاٍ  ّاةقشكا ىلاؾصخاب زاكتقألكا صط .2

 .ألملطا جة زا جتف ؿطا جتخط سا طس .3

 .(3123456789 ا جملةألؿكاب قس ُاتحتخطساأط .4

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 ٚايتٛثٝل:اإلغساف (: 6ًَخل زقِ )

 َفّٗٛ اإلغساف:

حيترؽما حرـا صررط با جتملحؿررق اؼتبؿرقطاذررقاقربا رحرغاؼذررضااااااااؾترّذرخا ٓذرة  ا اتحررؿريا جملرحؿرق ا جؿؽذؿرك،ااعررؽاااا

ا جاؾضاجؿهب ؽطا جتملحؿرق اؼتصحؿ ا ُ رقد.ا

 :)ز٥ٝظ ايفسٜل( َٛاصفات اختٝاز املػسف

 خقص.ميحتاذعقب  ا جتملقذخاذ ا ُذ -

 ميحتاة قاؼت صؿق . -

 جغا ج طبقا حلا جترةزا ا جصفخا صطا  صق ب. -

  ٓةَصاؼ ج طبقا حلا رخا  حوؽجؿك. -

  ج طبقا حلا جتملحز. -

 ذعقب  ا اذخا  رقكخ. -

 ذطؾةاذلترخ. -

 :اإلغسافنٝف١ٝ 

اكرررقا طا رحؿرركا ٓذررة  امتررخامجؿرر اذة ذررخات ؿررؿزا ُ  ناذررضا جتخهررؿطا ىلاكتقألرركا جت ةؾررة،اؼتؽضررؿحا

ا رحؿكا ٓذة  ا  اظاػا  ة ذخاذضاةَداذقاؾحـ:

 ٚتهٕٛ َٔ خالٍ:: َسح١ً ايتدطٝط .أ 

لرزااابهرؿخا جفةؾر ا  ررة اااذصق ركات ةؾةا  ححا ُؼجـاذ ا  ط   اؼ ألط نا جةأفااؿغاذضا ة ا -

اتػؿرياألملضاذلتؽ ػ.ا ٍتفقاا حلاتبصؿغاأؼ

 ذؽذط .مجؿ ا  ط   ااعرقاؼ ضرقاؼا بخاعزاأظط  ات ؿؿزا ُ  ناذضا -

 شررقذخ،اؼ جملصقصرررةااهلرررا ا ج  ررط  األةشرررقذخات ؿررؿزا ُ  ناؼقجرررتاألتؽضررؿحا ُظرررط  ا جةهؿحررؿكااااا -

 تعق.ذتقألمل ُجقجؿكا جراقبا

 َسح١ً ايتٓفٝر  ٚتهٕٛ َٔ خالٍ: .ب 

ا جتر  اذضاأطا جتملحؿرق اشفا اكرقاةهطاهلق. -

األصرقناهرةأااذخا  ررقكخا جررا رطااتاااأؼا جتطةخاجتاجؿخاألملضا جصملؽألق ا جراتملا ا  ط   ا -

  ج ؿقساألملرحؿكات ؿؿزا ُ  ن.

  جت كطاذضا طا جص قطاذلخات ؿؿزا ُ  ناإا جتهةاا جؿعقاألملصقؾكاكقاؿك. -

 . جت كطاذضاأطا رحؿكات ؿؿزا ُ  ناتتزا ب قاجحرملقؾريا  ؽضؽ كاذحب قمل -

ا

ا
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 َسح١ً نتاب١ ايتكسٜس  ٚتهٕٛ َٔ خالٍ: .ج 

اؼ حملتؽم.ا جتر  اذضا ذا ساذملقؾرياكتقألكا جت ةؾةا جرةحؿك -

  جت كطاذضاصركاؼ  كاأ جكا ٓلبق ا  ط ركاجصؿقغكا جتؽصؿق اؼ  َذظق . -

 :ُٟعٝاز َٔ َعاٜري األْتٛضاناإلغساف 

أطا ٓذة  اؾصبػـاأطاؾةرؽطاألصرؽبقااا حلاتصتااؼ جرؾصطبدا ٓذة  اضرضا  ملقؾريا  ؿط شؿكاجَشتؽجقفا

ألػررضا جصظررةا ررضااكملرحؿرركا جة قألؿرر جذررضاذة ذررخا اكررخاذحررتؽماؼ اكررخاذةذحرركاا  ررط   ذصقجرربكا حررلا رررخا

احرط  . جفة ؾكاجةفقنقا ج

 ضُإ َا ٢ًٜ:ع٢ً  يالْتٛضاَٟعاٜري ٜٚػٌُ اإلغساف حطب 

ااعزاأظط  ا ج شقذخا جة قألـاذضا بخامجؿ اأ طقنا جفةؾ ااعرقملاتقذقمل. -

 .طتصفؿاا رحؿكا جت ؿؿزا ب قملاجحرملقؾريا جة قألؿكاؼذصقظخا جطؾؽ  -

 ؼ  ة ذخا حملط قاذةاؿقمل،ا ٍا ق اإا جتصةؾحاألتػؿرياذمل .اجة قألـ  تبقعا ج شقذخا -

 حرررلا لبقترررق اكقاؿررركاترررط زاكقاررركا ٍجرررتصتقجق اؼ ّب ناااؼت ةؾرررةات ؿرررؿزا ُ  نا ذترررؽ ناأؼب اا جملررررخا -

 ؼ جتؽصؿق .

   ؿ ا  ط  اجِظط  ا  ملحصكاجملرحؿكا جت ؿؿز. -

 :ايتٛثٝل

 تٛثٝل األدي١:

جط زا جصتقهخا جة قألؿكاؼ جت كؿطاأل طا جملرخا جة قألـا طاإاؼا قملا ملرقؾريا ٍشتؽجرقفااا حلا  ط  اأطاؾؽل ا جطجؿخا

 ج قألحكاجحتهبؿ ا حلاأ رقدات ؿؿزا ُ  ن،اؼ حلاظرا ا ُجرقداقرباأطاتةرؽطا ُ جركامبذقألركا جرط قهزا جتؽلؿ ؿركااااااااا

اجة قألـ.ذؽدا ُجقجؿباؼ ٓجة ن  ا جة قألؿكا  تبملكاؼ جملرخا  صفااؼشتقهخاؼرلةجق ا جملرخا 

تؽلؿرر ا ج ررة ب  ااؼاتحررحؿخا ُ جرركا  رررقملاجَجررتصتقجق اؼ جتؽصررؿق .ااألؼتترذررخا ُظررط  ا ُجقجررؿكاذررضا جتؽلؿرر ااا

ؼقربااا هلقذكا  تخاقاةَدا رحؿكات ؿؿزا ُ  ناؼ ٍ تبقب  ا جرا جتصط ا حؿعقاتحتا ج ة ب  األرةخاكترقألـ.ا

ٓاا جعرركاا ررَعا حؿررغاذررضا بررخا جفةؾرر ا جة ررقألـاأؼا ٍذتفررق األقُ جرركا حررلاذررةخاذحررألات ؿررؿزا ُ  ناحبؿرر اؾتررؿحا 

 . ٓذة  األقجطؾؽ ط

 أ١ُٖٝ َٚصاٜا تٛثٝل األدي١:

اشص اذملقؾريا ٍشتؽجقفا حلاأظرؿكاؼذث ؾقا جتؽلؿ ا جةق اجِ جكاكرقاؾحل:

ات كؿطاؼ  زابأفاؼت قبؾةا  ط  . -

 ؾثؾطاذضااملقجؿكاؼكفقنقا جملرخا جة قألـ. -

قا خلقضررملكاط هة ٓجقألرركا حرلاأؾركا جتفحررقب  اذرضا جرااااات رقبؾةاأؼاؾملتر اذصرطب ملاجحرملحؽذرق ا صررطا  رط  ا جاااا -

 أفاجعكاأةةم.اجحت ؿؿزاأؼ

مَلا حلا جتث سا  ط  األق ملقؾريا جة قألؿك. -  ؾملت ا جؿ
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 ؾحعخا رحؿرا جتخهؿطاؼ ٓذة  . -

 ؾحق طا حلا جتهؽؾةا  عيناجحرط  . -

 ك.صرؿر طاشفااألهةؾ كاا  ةحألاألغؾحق طا ا جت كطاذضاأطا جملرخا -

ا جطجؿخاجحملرخا  صحثا ا  صفا(اكرةجملؿكاذحت بحؿك.اؾؽاة -

ؼؾملترر ا جتؽلؿرر ا جةقذررخاأجقجررؿقملاجحرفررق ا حررلاذحررتؽماب ررقألـاذ بررؽداذررضا جصقذؿرركا  عصؿررك،اؼقجررتاجِجرربقباااااااا

ا جتقجؿك:

اأشغاؾؽاةاأجقداذَهزاجْب نا جة قألؿكا  مل ا صعقا ا جت ةؾة. -

 اطخاُفاجعكاكقش .ميةضا  ط   اذضاذةحا  خةجق ا جة قألؿكاألصؽبقاأ -

 ؾؽاةا ٍبتبقطاأل ا ُ رقدا جة قألؿكا  تتقألملك. -

 :تٛثٝل أٚزام ايعٌُ

  تملح رركاألملرحؿرركا جت ؿررؿزاؼ: جررراؾررتزامجملعررقاا(اؼ ٓجةاؼشؿررك  جؽب ؿرركاأؼب اا جملرررخاظررلامجؿرر ا جؽلررقه ا

ُ  ناؼؼ رر اؼ جررتصتقجعقاةررَداتصفؿرراات ؿررؿزا ُ  ن،اؼقررباأطاتررررخا حررلاؼلررقه ا جتخهررؿطاجملرحؿرركات ؿررؿزا ااااااا

 جررافاإا حلصررؽدا حؿررغ،اؼتبملررقملااا ُلبررق ؼ بؿملرركاؼذررطما ٓجررة ن  ا جة قألؿرركا  صفرراق،اؼ ٍجررتصتقجق اذررضا جؿررخاااا

اجاجتاقباأطاتررخاأؼب اا جملرخا حلاذقاٍاؾ خا ضالَلكاأجث ن:ا جتخهؿط،اؼ جتصفؿا،اؼ  ط  ا جت قبؾة.

 جت ةؾةا جة قألـاؼقباأطاتةؽطاذةترحكاؼتفصؿحؿكاؼتحتخطساأؼب اا جملرخاكص هكا بتبقطاأل ا جملرخا  ؿط شـاؼ

جتحرررعؿخااعرررزا جملررررخا جة رررقألـ.اؼ حؿرررغااؿحرررباأطاترررررخا حرررلا ُ جررركا جرررراإامجملعرررقاجرررط زا ّب ناؼ جصترررقهخ،ااااا

اؼ جترحؿخا جافاؾط زا جتؽصؿق ا  تطرصكا ا جت ةؾة.

اتحعخاؼتصظزاأؼب اا جملرخا رحؿكاتؽلؿ ا ُ جكااعـاتحق طا :

ا ت ؿؿزا ُ  ن(املرخا جة قألـختهؿطاؼأ  نا ج -

 تحعؿخا ٓ  بقا جفملقجكاجةخا رخاب قألـاؼ  عقسا جة قألؿكاألرةخا قس. -

 ؼذة جملكا جملرخا جة قألـ.اتط ؿ تحعؿخا -

 فا جة قألـ.أ ُ جكا جصقجتكا ضا جملرخا جة قألـا  صفااجط زا جةاذفظ -

ؼمحقؾركاأؼب اا جملررخ،اؼ حؿرغاأطااااااؼؾتمل ا حلا  رط  اأطاؾتبصرلا ٓجرة ن  ا  َهرركاجحررقاظركا حرلاجرةؾكاؼأذرضاااااااا

احيتفظاأل ؼب اا جملرخا طقاكقاؿكاجتحبؿكا  تهحبق ا  عصؿكاؼ ج قشؽشؿكااؿرقاؾتملح األقٍذتفق األقجححَ .

ا جراقباأطاترترخا حؿعقاأؼب اا جملرخ:اؼاؿرقاؾحـا خلصقهتا جملقذك

 ايدق١ ٚايػُٛي١ٝ: .أ 

ةا جررررط زا  َهررررزاجحرخةجررررق اؼ جصتررررقهخاقررررباأطاتةررررؽطاأؼب اا جملرررررخاذررررقذحكاؼ  ؿ ررررك،اؼقررررباأطاتررررؽا

اطاتؽضحا بؿملكاؼشهقاا جفرؽصق ا  صفاق.أؼ جتؽصؿق اؼ

ا

ا
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 ايٛضٛح ٚاإلجياش: .ب 

قباأطاتةؽطاأؼب اا جملرخاؼ ضركاؼذؽجثق،احبؿر اؾرترةضاأفاذرختاذرضا جرتخط ساتحرتا ُؼب ااذرضاااااااا

اتتطرضاةَصك.اعزاغة اؼ بؿملكاؼشهقاا جملرخا  صفااؼ جصتقهخا جراإا جتؽصخا جؿعقاؼقباأطا

 ضٗٛي١ اإلعداد: .ج 

قباأطاتةؽطاأؼب اا جملرخاجعحكا ٓ ط  ،اؼظا ا ُذةاذرضا  رةرضا  ؿ رغاألقجرتخط سا جلرط ؼدا جثذصؿركااااااا

ألقجرتخط سا ؽ  رطاااا  حرتخةجكايجؿرقملاا جصرققدا جة قألؿكا  ؽذطقا  هبؽ كاذحرب قمل،اؼأؼب اا جملررخاااؼ جلقظثق،ا

ا جبؿقشق .

 إٔ تهٕٛ َٓطك١ َٚكس٠٤ٚ: .د 

تةؽطاأؼب اا جملرخاذصح كاؼذ رةؼنق،اؼ ق املاتةرضاكراجت،ااريطا جرتخط ذعقا ا  رط  ا جت ةؾرةااااااااقباأطاا

اجؿةؽطاذلطؼ  ملاؼ طاتف طا ؿرتعقاكطجؿخاب قألـ.

 االقتصاز ع٢ً أِٖ املعًَٛات  .ٙ 

ؼلؿ كا جصرحكااؼقباأطات تصةا  ملحؽذق ا  تطرصكا اأؼب اا جملرخا حلا ج طقؾقاق  ا ُظرؿكاؼ جفقهطقاا

احملط قاجحرعرك.ألقُظط  ا 

 :حفغ أٚزام ايعٌُ

اؾتزاذفظاأؼب اا جملرخا ق قا اشؽ  اذضا  حفق :

  حررألا جررط هزا جررافاؾطررزا جبؿقشررق ا ُجقجررؿكاجححعررك،اذملظررزاجررحَ اظررا ا  حررألاٍاتررتػرياؼ ررطاتتهحررباا -

داقالرزاؾملرطااط هة،اؼؾصر اظا ا  حألا صطاأؼدا رحؿركاب قألركاختطر اهلرقا جراااااأةةمتػؿري ملا فؿفقملاذضاجصكا ىلا

مَلا جمل ررؽ ا   ذرركاذررضا ررة ا جرراااااَذ رركؾطررق ا جؿررغاةررَدا  عرررق ا جاااأؼ قا خلقضررملكاط هة،اؼؾتطرررضاذررذ

اجحت ؿؿزاؼألؿقشق اشظقسات ؿؿزا ُ  نا جط ةحؿكاؼ هلؿقكخا جتصظؿرؿك.

  حألا جلقبفا جاماؾطزا  حرتصط  اؼ جؽلرقه اؼأؼب اا جملررخا خلقصركاألةرخا صصرةاذرضا جملصقصرةاذؽضرؽعاااااااااا -

 ا حلصؽدا حؿغاذضاذملحؽذق اؼ حؿخاؼبجقهخا  صق  ق اؼذلقضةا   قألَ .ت ؿؿزا ُ  ناؼذقاإ

ا

ا

ا

اا

اا
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 األعطا٤ املػازنني يف إعداد ايديٌٝ

 

 عطٛف١ ايطٝد إبساِٖٝ اجملايٞ. -

 ايطٝد أمحد ايطساْٚ٘. -

 ايطٝد ستُٛد ايطعاْٞ. -

 ايطٝد ستُد حٝاصات. -

 ايطٝد ٖادٟ ايطٛايب١. -

 ايطٝد بالٍ  عهاغ٘. -

 .٘دْدغً ٔ ايطٝد حط -

 (USAIDعطٛف١ ايطٝد أضا١َ ايعصاّ/ ز٥ٝظ فسٜل َػسٚع اإلصالح املايٞ  ) -

 .ارتبري األَسٜهٞ ايدنتٛز نريى جْٛاع -

 


