
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذيفنتو دادعإ

 لشوبلا نمحرلا دبع لداع : بردملا

 نAرقلا دعس راصن : بردملا و

 بردملا ليلد
 

  23يغتلا ةدايقو ةيل,وحتلا ةدايقلا



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ١

 

 ھمدقملا
 ةمحاOPمو ةقحالتم تاJKيغتلاف ،ةعرـسلا عDرـسCو ،نا@ملا ب=رقتو نمزلا راـصتخا رـصع ھنأب رـصعلا اذ' مـس#ي

RS ا بــناوج عيمجVWيلاـــــــــــــــسأو ةرادإلل ةرركتملاو ةــمئادــلا ةــعجارملا لــعج اــم ،ةاــيabــيمتح اًرمأ اــ  روطتلاو ءاــقبلل اً

 ةداعpو ،تاJKغتملا عم فيكتلل ة=رادإلا تادايقلا ديدجتل ةــــــــسام ةجاح زlKي رمألاو ،ثداVWا ديدجتلا ةبكاومو

 ھـعم لـماـعتلاو ،لوحتلا ةرادإ RS ةداـيقلا رود RS لـخدـي اـم نمـــــــــــــض ،تاـــــــــــــسراـمملاو ىؤرلا نم تـباـثلا rsح دـيدـحت

 .رارقتسالا مدعو يدحتلاب �~ي رصع RS ة=رارمتسالا قيقحتو ،ةءافكب

 ةـــبكاوم RS عارـــــــــــــسإلاو لــــــــــــــــضفألا وحن JKيغتلا ةـــيم'أ رعـــــــــــــش#ـــــــــــــس� نحنف ميلعتلاو ةـــيبOKلا لاـــجم RS اـــننأ اـــم�و

اقفو JKيغتلا ھيجوتو تادجتــــــــــسملا
ً

 كلذ قيقحتل ةليــــــــــسولا �S ةــــــــــسردملا لعلو ،ةيعامتجالاو ةي�يدلا انتازكترمل 

 ��إ ةـجاـحب نحنف كـلذـل ،فادـ'ألا قيقحتو JKيغتلا ز=زعتل رـــــــــــــشاـبملا رثؤملا �S ةــــــــــــــسردـملل ةـيل=وحتلا ةداـيقلاو

اريدــم
ً

اJKبخ 
ً

ادــئاــقو 
ً

اــ@نحم 
ً

ارثؤم ،JKيغتلل ھــلبقت نم ةــع�اــن ھــعفاود 
ً

ازفحم ،ھــعم نJلماــعلا ةــيلعاــفو ةءاــفك ��ع 
ً

 

اعفادو
ً

اققحم ،لمعلا د=وجت وحن 
ً

اززعمو لما@تلل 
ً

الوصو را@تبالاو عادبإلل 
ً

 .JPمتلا ��إ 

 ةرادإ الو ،ةرادإ نودـب دـئاـق ��إ ةـجاـحب تـــــــــــــس�ل اـ�bإـف ةـيل=وحتلا ةداـيقلل ��اـنلا قيبطتلا ةـــــــــــــسردـملا ققحت ي@لو

 اـ�bدـلو ،ةـعدـبم ةـ=ر=وطت ةـ=ؤر كـلتمت JKيغتلا ةـيم'أل ةـيعاو ةـ=و�رت JKيغC ةداـيق ��إ ةـجاـحب �S اـمنإ ،دـئاـق نودـب

اقفو لمعلا زاجنإ وحن نJلماعلا دو ج ھيجوت نم ا�bكمت �rلا ةءافكلا
ً

 نم ةحيWـــــ¢ ةق=رط�و ةددW¡ا JKياعملل 

 .ةيسردملا تايلمعلا عيم¦V لضفألل JKيغتلا قيقحت RS م س¤ امب ،ةرم ل£ RSو ��وألا ةرملا

 

 

 ةمدقملا



 ء
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 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ٢

 

 ةحفصلا مقر تا)وت%$ا م

 ١ دي#مت ١

 ٣ 456ردتلا جمان-,لا ليلد ٢

 ٥ - ٤ بردملا تاداشرإ ٣

 ٧ - ٦ 456ردتلا جمان-,لا ةطخ ٤

   لوألا 0/.ردتلا مويلا 

 ١٠ - ٨  LMوألا ةي4Iردتلا ةسلEFا ليلد ٥

 ١٧ - ١١  LMوألا ةي4Iردتلا ةسلEFا تا4وتحم ٦

 ١٠ - ٨ ةيناثلا ةي4Iردتلا ةسلEFا ليلد ٧

 ١٧ – ١١  ةيناثلا ةي4Iردتلا ةسلEFا تا4وتحم ٨

  ي:اثلا 0/.ردتلا مويلا 

 ١٠ - ٨  LMوألا ةي4Iردتلا ةسلEFا ليلد ٩

 ١٧ - ١١  LMوألا ةي4Iردتلا ةسلEFا تا4وتحم ١٠

 ١٠ - ٨ ةيناثلا ةي4Iردتلا ةسلEFا ليلد ١١

 ١٧ – ١١  ةيناثلا ةي4Iردتلا ةسلEFا تا4وتحم ١٢

 ١٠ - ٨ عجارملا ١٣

 ١٧ - ١١ ةبيقEYا مييقت ١٤

 سر8فلا
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  :AB@ردتلا جمان;:لل ةماعلا فاد4ألا 

 .ةيلاع ةءافكب نOLردتملا ىدل L8يغتلا ةدايقو ةيل)وحتلا ةدايقلا تاراEم ةيمنت @?إ =>)ردتلا جمان78لا فد34

 :نأ بردتملا NOع بجي AB@ردتلا جمان;:لا ةياAB: GH IJ@ردتلا جمان;:لل ةيليصفتلا فاد4ألا 

 .ةيل)وحتلا ةدايقلا موEفم ددحتي 

 .ة)وب8\لا ةسسؤملاب ةيل)وحتلا ةدايقلا فادXأ ردقي 

 .`_)وحتلا دئاقلا وX نم ر78ي 

 .L8يغتلا ةدايق شقاني 

 bتسcيغتلا ةدايق ةعيبط جتL8 ة)وب8\لا تاسسؤملاب. 

 .L8يغتلا ةدايقل ةلعافلا تايجيتا8\سالا قبطي 

 .L8يغتلا ةدايقب ةسردملا دئاق رود عقوتي 

 .noانلا L8يغتلا ةدايق تاوطخ عبlي 

 

دUJسملا ةئفلا
َ

 :ةف

 

ü ردتلا ةدملا@Yةي: 

 نايY@ردت ناموي •

 ةيY@ردت تاعاس8 •

 012ردتلا جمان)'لا ليلد
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 :يjأي امب مايقلا كنم لمأن ،ب@ردتلا فاد4أ غولب NOع انصرح قلطنم نم ،بردملا H^أ

 ،مالقأ ،قرو ،ةز7جأ( ةـــــمزاللا داوملا رفاوت نم دـــــكأـــــتلا  

 .)...  تاقصلم

 .سSاجتمو ٍزاوتم ٍلOشM تاعومIJا عGزوت 

 تاـطاــــــــــــــش^لا [\ ةـي]Zردـتلا بـيلاــــــــــــــسألا مادـختـــــــــــــسا 

  .ةكراشملا بيلاسأو ةيعامbJاو ةيدرفلا

 .Data Show قZرط نع وأ ةيقرولا ةروبسلاh  ةحاتملا لئاسولا مادختساب تاباجإلا ضرع 

  .ةدعاسملا ميدقتو ةعMاتملاو فارشإلل طاش^لا ءانثأ تاعومIJا نuب لوجنلا  

 .ضرعلاو ةشقانملاو لمعلا شرو [\ ةعومIJا دارفأ عيمج ةكراشم بجي 

 .تا���bا لدابتل ةصرفلا م�ؤاطع�و ن�uردتملا ىوتسم ةاعارم 

  .ةي]Zردتلا جما��لا ميمصت جمانرب ةيا�� [\ مييقتلا جذومن ةئبعتب ن�uردتملا ��ع ديكأتلا 

  .��Zردتلا جمان��لا لاوط كعم ةي]Zردتلا ةبيق�bا دوجوب ما��لالا 

  .��Zردتلا جمان��لل ���اسأ فد� تا���bا لدابتو ةلاعفلا ةكراشملا 

  .ةي]Zردتلا ةعاقلا لخاد ءادنلاو لاوbJا ةز7جأل ماتلا قالغإلا 

  .ا��ادقف مدع نمضت ��Zردتلا جمان��لا [\ ةبس�كملا تارا7ملل ةرمتسملا ةيلمعلا ةسرامملا 

 بردملا تاداشرإ
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 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ٥

 :ي.آلا ذيفنت كيلع مث

ü ب@ردتلا ذيفنت َلبق: 

طالا -
ّ
 .ةي]Zردتلا ةداملل ةقيقدلا ةعجارملاو ديbJا عالِ

 .ةعوضوملا ةط�bا قفو تقولا رامث�سا ��ع صر�bاو ةقدب نمزلا ةاعارم  -

ملا ةطشSألا باعي�سا  -
ُ

 .ةي]Zردت ةسلج لOل ةَّدَع

 .ةي]Zردتلا ةداملل ديbJا دادعإلا م7ف -

ü ب@ردتلا ذيفنت ءانثأ: 

 .ةي]Zردتلا ةسلbJا عوضومل ةئي�لا -

 .ةي]Zردتلا ةسلbJا عوضوم نع ن�uردتملل ةقباسلا تا���bا فاشكتسا -

ملا ةطشSألا باعي�سا -
ُ

 .ةي]Zردت ةسلج لOل ةَّدَع

 .ا7ل ةقِّق�Iا ةطشSألاو ةيئارجإلاو ةصا�bا فاد�ألاب دُّيقتلا ةاعارم -

 رZوطت [\ ا�±م ةدافتــــسالل ةبحاــــصملا مZوقتلا تاودأ لالخ نم ةبيق�bا ��ع تاظو�¯ملا نZودت -

 .ةي]Zردتلا ةبيق�bاو جمان��لا

 ةZويح ��ع ظاف�bا [\ م7ـــــــسµ ةي]Zردت ةـــــــسلج لh دعM ي³اوـــــــشع لOـــــــشM تاعومIJا ليكـــــــش²  -

 .ةعونتم تا��خ نم ةدافتسالاو ن�uردتملا
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نن  
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Ø 1ألاو بيلاسألا جمان:9لا اذ7 مدختسCردتلا ةطشHIةيلاتلا ةي: 

 

 

 

 

 

 

 

Ø ردتلا لئاسولاHIةي: 

 :ةيلاتلا ةيHIردتلا داوملاو لئاسولا :Oفوت جمان:9لا اذ7 بلطتي

 

 

 

 

 

رضاRSا لمع شرو

  ة

  ةلا%rا ةسارد
  ةشقانم

  4rBذ فصع

   راودأ بعل

 ةيلعافت ةروبس

  uHآ بساح

 تايساطرق

 ةنولم تاقاطب ،مالقأ

 012ردتلا جمان)'لا ةطخ
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 012ردتلا جمان)'لا ةطخ

 مويلا

 012ردتلا

 لوألا

 uOوألا

 ةحار

 ةيناثلا

 ةدايقلا مو$فم

 ةيل0وحتلا
 مو?فم =>ع بردتملا فرعتي نأ

 .ةيلFوحتلا ةدايقلا

 عوضوملا نمزلا فدEلا ةسلruا

 د١٢٠

 ةقيقد٢٠

 F<Iوحتلا دئاقلا د١٢٠

 و; نم بردتملا ددحي نأ

 .<=0وحتلا دئاقلا

 مويلا

 012ردتلا

 يAاثلا

 uOوألا

 ةحار

 ةيناثلا

 مو?فم بردتملا جتMتسKت نا BCيغتلا ةدايق مو$فم

 .PQيغتلا ةدايق

 عوضوملا نمزلا فدEلا ةسلruا

 د١٢٠

 ةقيقد٢٠

 د١٢٠
 ةدايق تايجيتاSQسا

 PQيغتلا

 تايجيتاHCسا بردتملا قبطي

 .BCيغتلا ةدايق
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 لوألا 0/.ردتلا مويلا

  ;:وألا ةي9.ردتلا ةسل45ا

 )ةيل.وحتلا ةدايقلا مو?فم(
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Ø ل ةيئارجإلا فاد4ألاz{ردتلا ةسل@Yةي: GH IJردتلا ةدحولا ةيا@Yقوتُي ةي
َّ

 :نأ بردتملا نم ع

 ةيل@وحتلا ةدايقلا مو�فم ددحي -

 ةيل@وحتلا ةدايقلا داع�أ جت�تس� -

 .ةيل@وحتلا ةدايقلا رصانع شقاني -

    :ةسل}�ا تابلطتم -

 .تاطاش�لا ذيفنتل لمع قاروأ -

 .ةباتكلل مالقأ -

 .ا�Jلع ةباتكلل مالقأو ةيقرو ةروبس -

 .)Data Show( تانايبلا ضرع زا�ج -

Ø ردتلا لئاسولاو ةطش�ألاو بيلاسألا لودج@Yةي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

oويديف ،روتكجورب 

oةنولم تاقاطب ،قاروأ 

oجEروب ،ضرع زاOو(cت 

 

 

 ةي�)ردتلا لئاسولا

oردت ويديف(<= 

o� )١/١/١( طاش

oةيملعلا ةداملا 

 

 

 ةي0Qردتلا ةطشOألاو بيلاسألا

 HIوألا ةي0Gردتلا ةسلCDا
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 ةقيقدلاب نمزلا طاشZلا / عوضوملا

• jجمان;:لا حاتتفاو فراع. 

 .AB@ردت ويديف •

 .١-١-١ طاش� •

 ةيل@وحتلا ةدايقلا مو�فم •

 ةيل@وحتلا ةدايقلا تامس •

 ةيل@وحتلا ةدايقلا داع�أ •

 ةيل@وحتلا ةدايقلا تانوكم •

 .١-١-٢طاش� •

 .ةيل@وحتلا ةدايقلا رصانع •

 .ةيبلسلاو ةيباجيإلا ن�ب ةيل@وحتلا ةدايقلا •

 ةقيقد١٥ •

 قئاقد١٠ •

 ةقيقد١٥ •

 قئاقد١٠ •

 قئاقد١٠ •

 ةقيقد١٥ •

 قئاقد١٠ •

 قئاقد١٠ •

 قئاقد١٠ •

 ةقيقد١٥ •

 ةقيقد ١٢٠ =�مزلا تيقوتلا عومجم

  ةي0Gردتلا ةسلCDا

  ةقيقد٢٠ _^امج
 نوUردتملا ددحي نأ

 ةدايقلا مو?فم

 .ةيلFوحتلا

 =�Xذ فصع

 طاشcلا نمز
 طاشSلا عون ةيجيتاHCسالا طاشSلا فد;
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 ١-١-١ ن0رمت

 .)ةعومu$ا `� نLكراشم ٤-٣( تاعومجم @?إ نوبدتملا مسقني

 :ةيتالا ةلئسألا ا�4لع بوتكم ةنولم تاقاطب ع�زوت متي

 .ةيل)وحتلا ةدايقلا موEفم•

 .ةيل)وحتلا ةدايقلا تامس•

 .ةيل)وحتلا ةدايقلا داع�أ•

 .ةيل)وحتلا ةدايقلا تانوكم•

 @_ع ةقرولا ت�ثي ةباجالا دع� ةعومجم ل� ءاضعأ نم بلطي مث•

 .تقو عرسأب ةروبسلا

 .اklلع لوصhiا ةيفيكو تامولعملا رداصم ةعومجم لa `_وي مث•

 ان¡بم ةعومu$ا ھيلإ تلصوت ام حرش� ةعومجم ل� لثمم موقي•

 ؟ھبابسأ

 .............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 
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 :ا4¤مو ةدايقلا ف)راع£ تددع£

 ن=رخآلا ��ع JKثأــــــتلا ��ع ةردــــــقلا �S اـــــ4¦ا ةداـــــيقلا فرع£ •

 نذإ �¨ف ةــــــكOKـــــــــــــشم فادــــــ'أ قيقحتل م كولـــــــــــــس ھــــــيجوتو

 فادـ'ألا ��إ لوـــــــــــــصولل ةداـقملا ةـعوم¦¡ا هاـجت ةـيلوؤـــــــــــــسم

  ةموسرملا

 ر=رحتو ن=رخآلا ةراــــــــثإ اــــــــ ق=رط نــــــــع متي �rلا ةيلمعلا `§ وأ •

 .بوغرملا هاجتالا وحن ا b¬جوتو ةنما@لا مb»اقاط

 .ة=وبOKلا ةسسؤملا فاد'أ قيقحت لجأ نم ن=رخآلا ��ع JKثأتلا ا'اضتقمب متي �rلا ةيلمعلا  ا4¦أ فرع£ امك •

 :ةيل)وحتلا ةدايقلا امأ

- Cأ فرع�bاـ: �S لا ةداـيقلاr� ـــــــــــــ°او ةـ=ؤر عـــــــــــــضتWاـمظنمل ةـ«bو اـCاـيل£ ةدـيدـج ةـيميظنت ةـمظنأ داـجيإ ��ع لـمع 

 .لبقتسملا تابلطتم عم قفاوتت

 تاـ=وتـــــــــــــسم ��عأ ��إ لوـــــــــــــصولل رخألا م�bم لـ@ب ضو�bلا ��إ نJع�اـتلاو دـئاـقلا اـ لالخ نم �²ـــــــــــــس¤ ةـيلمع �Sوأ -

 ��إ ماـ@تحالا لالخ نم كـلذو نJع�اـتلا روعـــــــــــــش� ضو�bلا ��إ ةـيل=وحتلا ةداـيقلا �²ـــــــــــــسCو "قالخألاو ةـيعفادـلا

 .ةيناس�إلاو مالسلاو ةاواسملاو ةلادعلاو ة=رVWا لثم ةيقالخأ ميقو را@فأ

 . نJلماعلا ةيمن#ب مامت'الا ق=رط نع رمتسملا نJسحتلا ��ع ة=وبOKلا ةمظنملا ةردق ةدا=ز وأ -

 .ةلاعف ةروصب JKغتلا اذ' قيقحتو ،JKيغتلاب حمسr� Cلا تاردقلا نم ةعومجم :ا�bأب فرعC امك -

 ةردق ةدا=زو لبقتـسملا ةـسردم لخاد ھتعامج دارفأ ةراث#ـسا ىـــــــــــــــلع يوـــــــــــــــبOKلا دئاقلا ةردق :ا�bأب فرعCً اJKخأو -

 لــــــــــــــــــجأ نم م'اوتــــسم نم عفرلاو اb¸اــــضعأ ةيمن#ب مامت'الا ق=رط نع رمتــــسملا نJــــسحتلا ��ع ةــــسردملا هذ'

 .ةيتاذلا ةـيمنتلاو زاـجنإلا

الوأ :ةيلHوحتلا ةدايقلا موcفم
ً 



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ١٣

 

 

 :ا م'أ تامسلا نم ددع نم ةيل=وحتلا ةدايقلا قلطنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دارفألل مئادلا ملعتلاو ةيقالخألا ميقلا ةيم'أو ،نJع�اتلاو دئاقلل �Sاعفنالا بنا¦Vا ��ع JPكOKلا ظ¹Wن ان'و

 اًيناث :ةيلHوحتلا ةدايقلا تامس

 .م�Jف رثؤي يذلا ص¡ لا دارفألا عب�ي ھنأ

 ةيدأت ھنكمي ميقلاو ةفطاعلاو ة@ؤرلا كلتمي يذلا درفلا

 .ةميظع رومأ

 ةسام»�ا ةعاشªو ©�فحتلا H¨ لامعألا ةيدأتل ق@رطلا

 .دارفألا ن�ب ة@وي»�او

 ةمظنم uOإ ةمظنملا ل@وحتو ن�ع�اتلا ن�ب ةفرعملا رش�

 .ةملعتم
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 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ١٤

 

 

 :ةيل)وحتلا ةدايقلا داع�أ `� نايأر كانXو

 :`§ داع�أ ةعªرأ ةيل)وحتلا ةدايقلل نأ لوألا ىري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريدقتو با¦¾إب ىظحي S½الخأ ع�اطب دئاقلا كولس ىظحي ثيح ةودقلاب :)`?اــــــــــــــــثملا L8ثأــــــــــــــــتلا( ةيبذاruا .١

 .ھتاb¬جوتل ةباجتسالاو ھب س�سأتلا ��إ نJع�اتلا عفدت ةيمز=را£ تامس� دئاقلا عتمت �¿ع¤ ام ،نJع�اتلا

 بح نJع�اتلا JK RSثت �rلا دئاقلا تايكولـــــــسو تافرـــــــصت ��ع زكري يذلا JPمتملا ®Lفحتلاو يماEلإلا زف%rا .٢

 .ق=رفلا حور JKث#سCو ،يدحتلا

 ل£اـــــشملا لح عي¦ـــــCÂو ةديد¦Vا را@فألا نع ثحبلا ��ع �S=وحتلا دئاقلا لمع¤ اb¬فو ة)ركفلا ةراثlـــــسالا .٣

 .نJلماعلا لبق نم ةيعادبإ ةق=رطب

 تاجايتحاب اًمامت'ا �Sو=و ،فطلب عمتـــــــــس¤ يذلا دئاقلا بولـــــــــسأ لالخ نم كلذ ر ظ=و يدرفلا رابتعالا .٤

 .ةيدرفلا قورفلا ةاعارمو ءارطإلاو ريدقتلا تايجيتاOKسا �¿بت لالخ نم مb»ازاجنpو نJع�اتلا

ثلاث :ةيلHوحتلا ةدايقلا داعgأ
ً

 ا

 L8ثأــتلا( ةيبذاruا

 )`?اــثملا

 نLماEلإلا زف%rا

 ®Lفحتلاو

 يدرفلا رابتعالا
 ة)ركفلا ةراثlسالا



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ١٥

  :`§ ةتس اًداع�أ ةيل)وحتلا ةدايقلل نأ ىL8ف ي�اثلا يأرلا امأ

 .هاب#نالاو JPكOKلا ��ع ةردقلا -

 .ةرطاÃ¡ا لمحت  -

 .ن=رخآلاو سفنلاب ةقثلا  -

 .تاذلا ماOKحا  -

 .لاصتالا ��ع ةردقلا  -

 .ن=رخآلاب ساسحإلا  -

 .ساب ا'ركذ �rلا ةعÅرألا داع�ألل ليصفت درجم �S ةتسلا داع�ألا هذ'و  -



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ١٦

 

 

 
 تاــــعقوت ددــــح=و لــــــــبقتســــملا لوــــــــــــح ةــــــــــــ=ؤر نــــع حاصفإلا ىــــلع ارداــــق نوــــكي نأ دــــئاقلا ىــــلع نJــــعتي :ةــــــــ=ؤرلا .١

 .تاـــعقوتلا كـلت قـيقحت عــم مءالـــتت تايكولســـل طــطخ=و ةيـــلاع

 بولسأ نأ ذإ ،مارـــــــــتحالاو ةــــــقثلا دــــــيلوت ىــــــلع نJل=وــــــحتلا ةداــــــقلا ةردــــــق يــــــ'و :لاــــــعفلا لاصــــــتالا بولــــــسأ .٢

 .اــــين'ذ نJسوؤرملا رـــيÈ=و زـــفحي نأ بجـــي نJل=وحــــتلا ةداـــقلا

 فطاـــعتلاو مـــ معد لالــــــخ نــــــم ن=رخألا نـــكمي نأ ىــــــلع ارداـــق �S=وـــحتلا دـــئاقلا نوـــكي نأ يــــــغب�ي :نJـــكمتلا .٣

 نيJPمتم صاخـشأ£ نولماـع¤ م�bاـب ساسـحإلا مb¬ـطع¤ ناـب مـÉb ةـقثلا نـع رـيبعتلاو مـ عم

 ��ع م'دوــــــــــ ج زــــــــــيكرتو نJع�اــــــــــتلا طيشــــــــــ�ت ىــــــــــلع ن=رداق اونو@ي نأ نJيل=وحتلا ةداقلا ��ع :ة=ؤرلا ذيفنت .٤

 .فاد'ألا قيقحت

 

 

  

 ذيفنت

ة+ؤرلا
ن0كمتلا

 لاصتالا

لاعفلا
ة+ؤرلا

 اًعBار :ةيلHوحتلا ةدايقلا تانوكم

  قئاقد١٠ يدرف
 نوUردتملا شقاني نأ

 ةدايقلا رصانع

 ةيلFوحتلا

 ةشقانم

 طاشcلا نمز
 طاشSلا عون ةيجيتاHCسالا طاشSلا فد;
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 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ١٧

 ١-١-٢ ن0رمت

تنأ
َ

 امل كم]ف لالخ نمو WXمتم دئاقك 

 ؟ةيل0وحتلا ةدايقلا رصانع a` ام قبس

 .كرظن ة]جو نم
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.................................................................................................
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................................................................................................. 
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 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ١٨

 

 :�Sي امك ةيل=وحتلا ةدايقلا ةيلمعلا ةـم ملا رصانعلا ضع� Rhine smith ددح

 

 

  :سفانتلا ةرادإ  .١

 ققحي امب ةيملاعلاو ةـــــــــيملعلا تاـــــــــمولعملا مادختـــــــــساب ةمظنملا ةطش�أب ةقلعتملا تايلمعلا ةرادإ RS لثمتتو

 :�Sي ام سفانتلا ةرادإ ةيلمع لمشCو ،ةمظنملل ةيسفانت ةJPم

 .ةلماشلاو ةمكاVWا حاجنلا JKياعم عضو §

 .ةيميظنت تامولعم مظن و ةيصÔÃ تامولعم ماظن عضو §

 .بسانملا صÂÃلل بسانملا تقولا RS تامولعملا ليصوتل ماظن عضو §

 .نJسفانملا تاسرامم و ثادحأ ةفرعم نم دكأتلل �×Öفانتلا ليلحتلا ةيلمع ثيدحت §

سفانتلا ةرادإ

ديقعتلا ةرادإ

 فييكت

ةمظنملا

 قرف ةرادإ

ةيملاعلا لمعلا

 تآجافملا ةرادإ

دكأتلا مدعو

 ميلعتلا ةرادإ
 ب0ردتلاو
رمتسملا

اسماخ :ةيل0وحتلا ةدايقلا رصانع
ً 
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 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ١٩

 :ديقعتلا ةرادإ .٢

 ةـجرد نع رظنلا ضــــــــــــــــــــــــــغ� ، ةدـحاو ةـعفد تاJKغتملا ةØKك عم لـماـعتلا ��ع ةـيل=وحتلا ةداـيقلا ةردـق �¿عC و

 دئاقلل نكمي و ،ةيفارغ¦Vا ةحاـــسملا عاـــــــــــــــــــسCا و �Vاـــصملا و فاد'ألا نيابت وأ ضومغلا ىوتـــسم و JKيغتلا

 :ةيلاتلا تاوطVÃا عابتإب كلذ قيقحت

 .فرط ل@ل ةبسانملا تاقالعلا ةرادإ §

 .بسانملا رارقلا ذاختال تامولعملا بايغ ةلاح RS سدVWا مادختسا §

 .ا�bيابت نا£ ام م �Vاصملا باW¢أ نJب نزاوتلا قيقحت §

 :يملاعلا ھجوتلا عم ةمظنملا فييكت  .٣

 :�Sي امب مايقلا لالخ نم يملاعلا ھجوتلا عم فيكتلا قيقحت ةيل=وحتلا ةدايقلل نكم=و

 .هداع�أو ھتا=وتسم ل@ب يملاع ھجوت تاذ ةيلبقتسم ة=ؤر ةغايص §

 .يملاعلا ھجوتلا سكعتل ةمظنملا ةلاسر ديدحت §

 .يملاعلا ھجوتلا مئالتل ةمظنملل ةيميظنتلا ةفاقثلا JK RSيغC ثادحإ §

 :ةيملاعلا لمعلا قرف ةرادإ .٤

 تايفلVÃاو ة=رادإلا تا=وتـــــــــسملاو تاـــــــــصـــــــــصختلا ةفا£ لثمت لمع قرف ليكـــــــــشCو ءانب لالخ نم كلذ مت=و

 .ةيملاعلا تامظنملا نم اb»اليثم عم لعافتلاو لماعتلا ��ع ةرداق ةمظنملا نو@تل ةيفاقثلاو ة=راضVWا

 :دكأتلا مدعو تآجافملا ةرادإ .٥

 اb»ادادعتــــــــــــسا نم روطت نأ ةيل=وحتلا ةدايقلا ��عف اذلو ،نرقلا اذ' تامــــــــــــس ىدحإ و' رمتــــــــــــسملا JKغتلا

 ةيملاعلا ةسفانملا تابلطتمل ةباجتسالا نــــــــــم نكمتــــــــــتل ةرمتــــــــــسملا تاJKيــــــــــغتلاو تآجافملا ةرادإ ��ع اb»اردقو

 .ةداVWا



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ٢٠

 :رمتسملا ب)ردتلاو ميلعتلا ةرادإ  .٦

 عم رمتسمو مئاد لاصتا ىــــــــلع ةمظنملاو دارفألا لعج ��ع رداق �Û=ردتو �ÚيلعC ماظن دوجو بلطتي اذ'و

 ةيلعافب يقتر=و نJلماعلا تاردق ر=وطت نم نـــــــــــــــــــــــــكمي ماظن ،ةيملاعلا تاJKغتلاو تادجتــــــــــــسملاو تا جوتلا

 .ملاعلا ىوتسم ��ع ةسفانملاو لـب رارمتـسالا نـم نكمتتل ةمظنملا

 ةرادإلاو ةداــيقلا تالاــجم RS ةــمدــقتم تاردــق بــلطتت ةــيل=وحتلا ةداــيقلا ةــيلمع نأ قبـــــــــــــس اــمم نم نJب#=و

 ةيلاVWا تامظنملا لـــــــــــقن نـــــــــــم نكمي يذلا ردقلاب ،ةمئاوملا و فيكتلا و ةين ملا ةيمنتلاو ةفرعملاو ةينقتلاو

اضيأ نكمي امب و ،لضفأ عقاو ��إ ا عقاو نم
ً

 .لبقتسملا تاـمظنم ةداـيق ��ع ةردقلا نم 



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ٢١

 

 

 

 الو ةرقتــــسم تامظنم يـــــــــــــــــف ا ــــســـــــــــــــــفن دجت نا نكمي الو روطتلاو JKيغتلا ��ا امئاد �²ــــسC ةيل=وحتلا ةدايقلا نإ

Cاــــع� نا£ ام م فاطملا ةيا�b دــــع¤ الو ،مئاــــق وــــ' اــــمو دوــــجوم وــــ' اــــمب Ü×sري ال �S=وــــحتلا دــــئاقلاو ل£اشــــم نــــم ي

 .ةمظنملل ھتاروصـتو ھـت=ؤر عـم بـسان#ي اـمب ن'ارـلا عـضولا رـييغC ىـلإ �²سـ¤ كلذل اديج

 قلعتي نـــــــــع ىـــــــــلع صرـــــــــحت يـــــــــتلا كـــــــــلت يـــــــــ' ةيبلســـــــــلا ةدايقلاف ةيبلس وأ ةيباجيإ ةدايقلا نو@ت نإ نكمملا نمو 

 اذ' ررض ىفخي الو ،ھســــفن دــــئاقلا دوــــجو رــــبع عاــــبتالا دــــنع اــــضرلاو عابــــشالا لــــثمتي ثــــيحب ا صــــ�ÂÃ عاــــبتالا

  .فاد'ألا رـثعب#تو عابتالا قرفت=و ةسسؤملا را�bت rsح دئاقلا يفتخي نأ ام ھنأ ثيح ةدايقلا نم عونلا

 اb¬ف JKسلا نوعيطتســــــــ¤ ةــــــــــــــــــــــــقطنم ىــــــــلإ عاــــــــبتالا دــــــــيب كســــــــمت نأ عيطتســــــــr� Cلا كلت �¨ف ةيباجيإلا ةدايقلا امإ

 فدــr� «bلا ةدايقلا نــم بــنا¦Vا اذــÉb اــنمالك قــلعت=و .صاÔÃألاب س�ــلو را@فألاب قلعتلا حبصي ثيحب م'درفمب

 ل@ش� س�لو دئاقلل س�لو ھــعب#ي نــملو دــئاقلل ةدــيفملا ىؤرــلا ر=وــطت ىــلpو عــيم¦¹ل ةكOKشــم فادــ'أ قــيقحت ىــلإ

 )Bass ،٣١:١٩٩٠( .يدرف

اسداس :ةيبلسلاو ةيباجيإلا نOب ةيلHوحتلا ةدايقلا
ً 
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 لوألا 0/.ردتلا مويلا

  ةيناثلا ةي9.ردتلا ةسل45ا

 ؟JK.وحتلا دئاقلا وH نم
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Ø ل ةيئارجإلا فاد4ألاz{ردتلا ةسل@Yةي: GH IJردتلا ةدحولا ةيا@Yقوتُي ةي
َّ

 :نأ بردتملا نم ع

 .`_)وحتلا دئاقلا وX نم ددحي -

- bتسcوحتلا دئاقلا راودأ جت(_`. 

 . ةيل)وحتلا ةدايقلا @?إ ة)وب8\لا تاسسؤملاب لاقتنالا ةيفيك رسفي -

Ø ةسل}�ا تابلطتم:    

 .تاطاش�لا ذيفنتل لمع قاروأ -

 .ةباتكلل مالقأ -

 .ا�Jلع ةباتكلل مالقأو ةيقرو ةروبس -

 .)Data Show( تانايبلا ضرع زا�ج -

Ø ألاو بيلاسألا لودجSردتلا لئاسولاو ةطشZ[ةي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

oويديف ،روتكجورب 

oةنولم تاقاطب ،قاروأ 

oجEروب ،ضرع زاOو(cت 

 

 ةي�)ردتلا لئاسولا

oردت ويديف(<= 

o� )١/٢/١( طاش

oةيملعلا ةداملا 

 

 

 ةي0Qردتلا ةطشOألاو بيلاسألا

 ةيناثلا ةي0Gردتلا ةسلCDا
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 ةقيقدلاب نمزلا طاشZلا / عوضوملا

 .=>)ردت ويديف •

• � .١-٢-١ طاش

 .ة)وب8\لا ةسسؤملاب ةيل)وحتلا ةدايقلا فادXأ •

 .`_)وحتلا دئاقلا وX نم •

 .`_)وحتلا دئاقلا صئاصخ •

 .`_)وحتلا دئاقلا راودأ •

• � .١-٢-٢طاش

 .ةيل)وحتلا ةدايقلا @?إ ة)وب8\لا تاسسؤملاب لاقتنالا ةيفيك •

 قئاقد١٠ •

 ةقيقد٢٠ •

 قئاقد١٠ •

 قئاقد١٠ •

 ةقيقد٢٠ •

 ةقيقد٢٠ •

 قئاقد١٠ •

 ةقيقد٢٠ •

 ةقيقد ١٢٠ =�مزلا تيقوتلا عومجم

  ھيناثلا ةي0Gردتلا ةسلCDا

  ةقيقد٢٠ _^امج
 نوUردتملا ددحي نأ

 =�Xذ فصع تايلعافلا ةرادإ

 طاشcلا نمز
 طاشSلا عون ةيجيتاHCسالا طاشSلا فد;
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 ١-٢-١ ن0رمت

 

 .ةOولقم ةنولم تاقاطب ةعومجم ل� مامأ-

 لاؤسلا @_ع بيجتو ةقاطبلا ةعومجم ل� بلقت نمزلا أدبي امدنع-

 .دد%$ا

ت دد%$ا نمزلا ءا4«نا دنعو-
ُ

 .بردملا عم تاباجإلا شقان

 :تاباجإلا ص¾½ت نأ @_ع-

 .ة)وب8\لا ةسسؤملاب ةيل)وحتلا ةدايقلا فادXأ-

 .`_)وحتلا دئاقلا وX نم-

 .`_)وحتلا دئاقلا صئاصخ-

 .`_)وحتلا دئاقلا راودأ-

- 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 ةـــين ملاو ةـــينواـــعتلا ةـــناـــيـــــــــــــصو ر=وطت ��ع نJفظوملا ةدـــعاــــــــــــــــسم •

امئاد نJفظوملا نأ �¿ـــــــــــــــــــــــع¤ اذـــــــــــــــــــــــ' ةيــــــــــسردملا ةيفاقثلا
ً

 نومل@تي 

اـــعم نوططخ=و نودـــقت�=و نوظحال=و
ً

 ةـــيعاـــم¦Vا ةـــيلوؤـــــــــــــسملا ،

 فيك ضعبلا م ضع� ميلعC ��ع م'دعاس¤ رمتسملا ر=وــــــطتلاو

 ؟لضفأ ةق=رطب نوملع¤

 دVWاو ةكOKـــشملا فاد'ألا ةغايـــص RS نJفظوملا نو£رـــش¤ نJل=وحتلا ةداقلا 

 JKيغتلا ةفاقث معدل ةيطارقوJKبلا تايلآلا مادختـــــــساو ،نJملعملا ةلزع نم

 ليصوت ليعفتو ةطلسلا ض=وــفت قــ=رط نــع ن=رــخآلا عــم ةطلــسلا مساقتو

 .ةيسردملا فارعألاو تادقتعملا

• Cملعملا ةيمنت ز=زعJتاـــــــــسارد نم ةدحاو ن LeithwoodCـــــــــشJK ملعملا ةيعفاد نأ ��إJدنع ززعتت ةـــــــــــــــــــــــيمنتلل ن 

 ةوقب ةدمتعم نو@ت امدنع ةأـــــــــــــــــــي م نو@ت ا�bأLeithwood دجو ةيلمعلا هذ' ،�æملا ومنلا فاد'أ باعي#ـــــسا

ارود نJفظوـــــملا ةداقلا يطع¤ امدنع ةسردملا ما م نمض
ً

 RS سحتلا ل£اشم لـــــحJغ نJK ةي�يتورلا RS ةسردملا 

 .ةيعقاو نكلو ةحومطو ةW°او فاد'ألا نأ نم دكأتت نأ çSب�ي

 ا ميقي ةيل=وحتلا ةداــــــــــــيقلا نأLeithwood لوــــــــــــق=و ةيلاعف ØKكأ وحن ��ع ل£اشملا لح RS نJملعملا ةدعاسم •

ادو ج اذـ' حرط=و ةدـيدـ¦Vا ةـطـــــــــــــش�ألا RS ةـكراـــــــــــــشملا ��ع نJملعملا زفحت اـ�bأ ��ع ضعبلا
ً

 دـجوو ةـيفاـــــــــــــضإ 

Leithwoodيل=وحتلا ةداقلا نأJتاـــــسرامملا نومدختـــــس¤ ن RS فظوملا ةدعاـــــسمل لوألا ماــــــــــــــــــقملاJلمعلا ��ع ن 

 نأـــب لـــيـــــــــــــصأ داـــقتعا RS نو£OKـــــــــــــش¤ ةداـــقلا ءالؤ' نأ ��إLeithwood صلخ=و ةـــ�وعـــــــــــــصب س�لو ØKكأ ءاـــ£ذـــب

الوـلح اوعـضي نأ نكمي ةعومجمك نJفظوملا
ً

 .هدحول ريدملا نم نسحأ 

 و نJملعم نم نJع�اتلاو ة=وبOKلا ةدايقلا RS ةيتاذلا قيقحت لوح رودت ةيماــــــس فاد'أ كــــــش الب هذ'و

 ر=وطتلاو ،رمتــــــــــــــــــــــــسملا م=وقتلا و ،نقتملا ءادألا RS ةيئاقلتلا ��إ مÉb لـــــصت ةيتاذ ،نJملعتم و نJفظوم

 .ملعتلا ةمئادو ةمدقتم ةسردم ةجي#نلا و ،مئادلا

الوأ :ةHوب:tلا ةسسؤملاب ةيلHوحتلا ةدايقلا فاد7أ
ً 
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 JPفحت ��ع ةردقب عتمتي يذــــــــــــــــــــــــلا صÃــــــــــÂلا وX `_)وحتلا دئاقلا -

 مـ'رودـــــــقـمـب نأ نوـعـقوـتـي اوـنوـ@ـي مـل راودأـــــــب اوـموـقـي ـي£ نـJـلـماـــــــعـلا

اد'اج لمع¤ يذلا و'و ،اـــــــــــــــÉb مايقلا
ً

 نJلماعلا ساــسحإ ز=زعC ��ع 

 عفرل مئالملا خاـنملا ئــــــــــــــــــــــــــي�b يذـلا و'و ،اـ�bولوازي �rلا ماـ ملا ةـيم'أـب

 .ھتا=وتسم ��عأ ��إ JKيغتلا ةجرد

 زاجنإلا لجأ نــــــــــــــــــــــم نJع�اتلا ىوتـــــــــسم نم عفري يذلا دئاقلا ھنأ وأ

 ةـــيمنت ةـــيلمعل ھـــتاذ تـــقولا RS جوري يذـــلا و'و ،ةـــيتاذـــلا ةـــيمنتلاو

 .تاعوم¦¡ا ر=وطتو

 ��ع هJPكرت لالخ نم JKيغتلا ةرادإ ��ع ھــــتردــــقب JPمتي `_)وحتلا دــــئاــــقلا نأ نLف)رعتلا نيذاــــX نم نLبl)و 

ةيانع نJلماعلا
ً

ار=وطت ةمظنملا ةفاقث ةرادإ ��ع اJKثأتو 
ً

اثيدحتو 
ً

 JKبكو يÅاجيإ لوحت ثادحإ نـــــم ھـــــنكمي اـــــمب ،

RS لماعلا ةرظنJو م سفنأ ��إ نp�� اتلا�و ،م'دئاق�S قثëbزاجنإ تالدعم قيقحتو لمعلل م سامحو م ـسفنأب م 

 .ةيلاع

 اًيناث ؟_Hvوحتلا دئاقلا و7 نم
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 :)٢٠١٣ ،نLضيبملاو roاص ;٢٠١٢ ،يرمشلا( ةيلاتلا صئاص¾rاب مسlي `_)وحتلا دئاقلا نأب لوقلا نكمي

 .ةقدب ا ل لولVWا عضوو تالكشملا ة جاوم نم ھنكمت ةبقاث ة=ؤر كلتمت §

 .عساو ل@ش� نJكمتلا ةسرامم لالخ نم ن=رخآلا RS ةقثلا عرزت §

§ Cث#سJK سوؤرملا دو جJو ة=ركفلا نDا'رامث#سا نم ززع. 

 ةئراطلا تالكشملا ةروطخ ديدحت وحن ةردابملاو ةظقيلاو طاش�لاب مس#ت §

 .ا�bيíت ةعرسو

§ «bسوؤرملاب متJتاعامجو ىدارف ن. 

 .ةيلاعفب ةمظنملا فاد'أ ققحي امب تام ملاو لامعألا RS تايدحتلا قلخت  §

 .ن=رخآلا ىدل ا'رداصم �Úن=و ة=را@تبالا را@فألا حرطب مس#ت §

§ Cب عامجالا ءانب ��إ �²سJع�اتلا نJو نpم عم ةقالعلا ةماد. 

§ CÂ¦ع�اتلا عيJةيقالخألا ميقلا ديسجتو ةماقتسالا ��ع ن.  

 :ا4¤مو `_)وـحتلا دـئاقلا اÁ4 درفني =Àـلا صئاص¾rاو تامسلا نم ةعومجم كانXو

 .ةيقادصم ةيلبقتسم ة=ؤر ا�bدل -

 .لاصتالا تارا م نم ةنكمتم -

 .اÉb لمعDو ميقلاب ��حتت -

- Cةقثلاو ةردقلاب ھعم نولماعلا رعش. 

 .ةسسؤملل �Sبقتـسملا روصتلا عم مءاوتي امب ھليدعCو ن'ارلا عضولا يدحت نم ا�bكمت ةJKبك تاقاط ا�bدل -

ثلاث :_Hvوحتلا دئاقلا صئاصخ
ً

 ا
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اليصفت Ã8كأ ددع `� تدسجت صئاص¾rاو تامسلا نـم تاـعومجم نورخآ مدقي
ً

 =Àلا تاراEملا نم 

 :`§و ،`_)وحتلا دئاقلل ة)رورض اXو78تعا

 .تاذلاب ïSولا تارا م £

 .يCاذلا ميظنتلا تارا م £

 .ةيباجيإلا ةقاطلا تارا م £

 .)ة'اñPلا(ماOPلالاو لما@تلا تارا م £

 .ïSامتجالا ïSولا تارا م £

 .ةيصÂÃلا تاقالعلا تارا م £

 تارا ملا ر=وطتل ةعاق دعC اـــــــــــــــ�bأل ؛ةيم'أ ØKكألا تارا ملا �S يCاذلا ميظنتلا تارا مو تاذلاب ïSولا تارا مو £

ارداق نو@يل ؛ھتاذ كاردإ ��ع درفلا ةردق ��إ تاذلاب ïSولا تارا م JKـــــــشCو ،ىرخألا
ً

 هاوتـــــــسم صيÃـــــــCÂ ��ع 

 RS مكحتلا ��ع درفلا يCاذلا ميظنتلا تارا م دعاـــسCو ،هدــــــــــــــــــــش�ي يذـــــــــــــــــلا �Sبقتـــسملا عـــضولا ديدحتو �SاVWا

 يCاذلا ميظنتلا لالخ نمف ،ميلعتلاو فيكتلاو ةدارإلا ةوقو سفنلا طبــــــض كلذ RS امب ،ا'JKيغCو ھتايكولــــــس

 RS ھيلع نو@ت نأ د=ري يذلا ىوتـــسملاو ھت�ـــصÃـــÔ عقاو نJب ةوجفلا دـــس�ل JKغت=و ملعتــــــــــــــــي نأ درفلا عيطتـــس¤

 .لبقتسملا

 :ا4¤مو `_)وحتلا دئاقلا اL® Á4متي =Àلا صئاص¾rا نم ددع @_ع يراوEلا زكر)و

 .لوصو ةطقن س�لو ةلحر هرظن JK RSيغتلاو ،JKيغتلل ليكو £

 .ة�وسW¡ا ةرطاخملل بحم £

 ةدقعملا فقاوملاو ضومغلا عم لماعتلا ��ع رداق £

 .ا صحف=و تايضرفلا عضي ثحاب £

  .ھكولس ھجوت ةن�صر تا=رظن نم قلطني £
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 :`_)وحتلا دئاقلل ةس¡ئرلا راودألا ديدحت نكمي

 

 

 

 

 

 

 

 لعف امك، نJع�اتلا سوفن RS لؤافتلا ثعبت �rلا ةدوــــــــــش�ملا ةيلبقتــــــــــسملا ةروــــــــــصلا كلت �Sو : ة=ؤرلا ديدحت .١

 .قدنVÃا ةوزغ RS ھتباW¢ عم ملسو ھيلع هللا ��ص

 و نوعفدـنيف ةدـ'اـــــــــــــشم ةـقيقح اـ�bـأ£ حوـــــــــــــضوب اـ�bوري م لعجت  ةـيفطاـع ةروـــــــــــــصب عاـبتألل :ةـ=ؤرلا لاـــــــــــــصيإ .٢

 .نوسمحتي

 ھيع�ات عم ةكراشم داــ¦Vا لــمعلا ��إ تاراعشلا و تا=رظنلا نم دئاقلا لقت�ي نأ كلذ �¿ع¤ و :ة=ؤرلا قيبطت .٣

 .دلجو lKصب م'زفحي و م'دناس¤

 ، ا'ر=وطتو ةـــــــــــــــــــ=ؤرلا نـــــــــــــــــــم ةقلطنملا فاد'ألا قيقحت RS رارمتـــــسالا �¿ع¤ ام :ة=ؤرلا هاجت عابتألا ماOPلا عفر .٤

 .م ل ةVWاصلا ةودقلا و ةكراشملا و عي¦Â#لا لالخ نم كلذ قيقحت دئاقلل نكم=و

 اًعBار :_Hvوحتلا دئاقلا راودأ

 ةHؤرلا ديدحت

 ةHؤرلا لاصيإ

 ةHؤرلا قيبطت

 ة)ؤرلا هاجت عابتألا ما®\لا عفر
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 :`_)وحتلا دئاقلا راودأ `� ®Lك8\لا تالاجم ديدحت نكم)و

  مدقتلا قيعr� Cلا تالكشملا لـحو فادـ'ألا قيقحتو لامعألا ذيفنت ��ع ةداقلا زكري ثيح : لمعلا ��ع JPكOKلا .١

 . ةدو¦Vاو ةـيجاتنإلا نـم نكمم ىوتسم ��عأ قيقحت ��ع دئاقلا زكري ثيح : ءادألا ��ع JPكOKلا .٢

ار=وطت كاـن' نأ ىـلع ديكأتلاو مئادلا ر=وطتلا ��ع دئاقلا زكري ثيح : ر=وطتلا ��ع JPكOKلا .٣
ً

اسوملم 
ً

 RS 

 . ةعام¦Vا فاد'أ

 نم نيديفتسملا اذكو ، ةمظنملا ءاضعأ ل£ عم لصاوتلا ��ع دئاقلا زكري ثيح : لاصتالا ��ع JPكOKلا .٤

 . ءاضعألا ا مدقي �rلا تامدVÃا

 ضع� لالـخ نم كلذو ا جراخو ة=وبOKلا ةمظنملا لخاد لمعلا لاجم RS ةيباجيإلا تاقالعلا ��ع JPكOKلا .٥

 : لثم تاسرامملا

o CÂ¦بعتلاو ةحارصلا ��ع ن=رخآلا عيJK ارآ نع¸bم . 

o ارآو م'را@فأب قلعتي اميف ن=رخآلا عم ةنامألا¸bم . 

o ²سلاS و حالصإ ��إCلماعلا عم ةقالعلا ز=زعJن . 

 :لالخ نم ة=وبOKلا ةمظنملا ءاضعأ لامعأو تايافك ر=وطت ��ع JPكOKلا .٦

o CÂ¦ايافك ر=وطت ��ع لصاوتم ل@ش� ءاضعألا عي«bم . 

o CÂ¦ا رومألا عم ةيباجيإب لماعتلا ��ع ءاضعألا عي¡Wةطي . 

o Cلامعألا ذيفنت قرطو ةيجذومنلا ةرادإلا ميق ءاضعألا ميلع . 

 قيقحت لجأ نم سفانتلاو نواعتلا ءانب ��ع دئاقلا مامت'ا بصني ثيح ، ق=رفك لمعلا ��ع JPكOKلا .٧

 .ةمظنملل ةماعلا فاد'ألا

 نLلماــــعلا ةــــياعرو ، ةــــيلمعلا ةــــ)ؤرلا ةعانــــص و ، ةرثؤــــملا ةودــــقلا ةــــسرامم `ــــ� دــــئاقلا راودأ صيــــ¾½ت نــــكمي و

ايسفن
ً

ايداـصتقا و ايعامتجاو 
ً

 نLع�اـتللو ةـمظنمللو ھــل ةك8\ــشملا فادـXألا ةـمدخ `ـ� دراوـملا لـ� فـيظوت و ، 

 .لماشلا دئاقلاب ھتيمس£ نكمي ثيح ، كلذك عمتجمللو
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 نوُج ىري رتوك جذومن وX ةـيل)وحتلا ةداـيقلا جذاـمن @?إ ةـ)وب8\لا تاـــــــــــــســــــــــــسؤملاـب لاـقتنالا جذاـمن مXأ

£
ُ

ملاو لامعألا ةرادإل درافْرا' ةيل£ RS ذاتــــــــــــسألأ رتو
ُ

ــــــــــــصخت  JKيغتلا ةرادإ ّنأ لامعألا RS ةدايقلا لاجَم RS صّ

ـــــــــــــسلا نع لـمعلا JKيغCو لـ=وحت ةـيلمع جرخت دـق ةدـيـــــــــــــشّرلا ةرادإلا باـيغ يفف م ُم رْمأ  ال رمأ و' و ةرطيّ

 .تامظنملا مظعم ھجاوت �rلا تايدحتلا lKكأ ّدعJK Cيغتلا ةدايق ّنإف كلذ عم و ،هابقع دمحُي

 : `§و =Ìيظنتلا L8يغتلا ةيلمعل تاوطخ ةينامث نم رتوك جذومن نوكتي

اسماخ :ةيل)وحتلا ةدايقلا @?إ ة)وب8\لا تاسسؤملاب لاقتنالا ةيفيك
ً 

 L8يغتلا `Îاسم ةدايقل فلاحت ءانب L8يغتلا @?ا ةجا%rاب روعش داجيا

 ةيجيتا8\ساو ة)ؤر  ر)وطت
 L8يغتلا ة)ؤر ليصوت

ت
َ

 ىدملا @_ـع بساÑملا ضع� قيقح

 L8صقلا

ت
َ

ملا ةفاقث `� L8يغتلا تي�ث
ُ

 ةمظن

 تايحالص نم نBلماعلا نBكمت

wع م;دعاس=x لمعلاو كرحتلا 

 قيقحتو  ةقق%$ا بساÑملا ز)زع£

 L8يغتلا نم د)زم
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£ ىري  :JKيغتلا ��ا ةجاVWاب روعش داجيا .١
ُ

 يدؤت �rلا ءاوجألاو روعشلا قلخ ÿ� RSني نأ دئاقلا ��ع ّنأ رتو

نأل JKيغتلل
ّ

  .ديدَج عورشم ّيأ زاجنإل ةحاتملا ةليسولا و'و نJلماعلا ىَدل ةقثلاو ةّيقادصملا نم زّزع¤ ھ

 ةدايق نولوتي نJلماعلا نم يوق فلاحت ءاش�إ مزلتسJK Cيغتلا ةّيلمع:JKيغتلا ïSاسم ةدايقل فلاحت ءانب .٢

 :فلاحتلا كلذ تامس مXأ نمو ،ةفلتÃ¡ا ھلحارم RS ھb¬جوتو JKيغتلا ما م

 .م�bيب اميف نJم¦!�م دارفأ كارشإ £

 .فلاحتلا ءاضعأ نJب ةلدابتملا ةقثلا رفوت £

 .JKيغتلا نم فد لا RS كاOKشالا £

  :ةيجيتاOKساو ة=ؤر ر=وطت .٣

 :ةيلاتلا بابسألل JKيغC ةيلمع ّيأل ةم م ة=ؤّرلا lKتعC رتو£ بسح

 .JKيغتلا ھيلإ دوقي ىذلا ق=رطلاو هاجتالا ة=ؤرلا �°وت £

 ��ع دعاسCو JKصقلا لـجألا �R م¹Wëbصم �R ةرورّضلاب تس�ل تاءارجإ ذاختا ��ع سانلا زفحت ة=ؤّرلا £

  .JKيغتلا فارطأ نJب قيس�تلا

 :JKيغتلا ة=ؤر ليصوت .٤

 يدافتلو ،عيم¦Vا ��إ JKيغتلا ةيجيتاOKساو  ة=ؤرلا ليصوتل ة=رورضلا لئاسولا مادختسا دئاقلا ��ع بجي

 :رتو£ حOKقي JKيغتلا ة=ؤر ليصوت RS لشفلا

للا مادختسا -
ّ

 .ةحارَص ّل@ب رومألا حيضوت و  ةW°اولا تارابعلاو ةlّKعملا ةغ

 .ةيمسرلا JKغ تاثداW¡او تاعامتجالا RS تانايبلا عDزوت لئاسو نم راثكإلا -

  .JKيغتلا قــ=رف دشح  ةدا=زل ةلاسّرلا راركت -

 .دئاقلا فرط نم ةودقلاو لاثملا بْرض -

 .لمعلاو كرحتلا ��ع م'دعاسC تايحالص نم نJلماعلا نJكمت .٥

نأ رتوك ىري 
ّ

 ةّيلمع `� دارفألا ةفا� كارشإلو ،فارطألا عيمج ھيف ك8\شb نأ بجي بولطملا تاL8يغتلا 

 :ةيلاتلا تاوط¾rا عابتا بجي L8يغتلا
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 .دارفألا ىدل ةكراشملا ةيعفاد داجيإل ة=ؤّرلا نم قالطنالا -

 .ة=ؤّرلا عم قفاوتيل �Sخادلا ل@ي لا ميظنتو ةل@ي' ةداعإ -

 .ةَميدقلا مb»اداَع نم صلختلل ِدارفألل RSا@لا ب=ردتلا ةحاتإ  -

ن و تامولعملا ةمظنأ نJب قيس�ّتلاو ةنزاوملا -
ُ

 .نJلماعلا مظ

ت �rّلا ةح=رّصلا تاشقانملا باب حتف -
ُ

 .دارفألا صخت لولح ��إ يّدؤ

  :JKصقلا ىدملا ��ـع بسا@ملا ضع� قيقحَت .٦

 نJفظوملا سفن RS ةقثلا عرزـت ةسوملم بسا@م عضو بجي ،ا فاد'أ ققحت JKيغتلا ةيلمع نأ ��ع ديكأتلل -

 :بجي ثيح ،ب=رقلا ىدملا ��ع

 .بسا@ملا كلت نوفظوملا سملي نأ -

 .دارفألا فرط نم لوذبملا د ¦¹ل ةجي#ن JKيغتلا جئاتن نو@ت نأ -

 .هذيفنت مت ل@ش� بسا@ملا طبترت نأ -

٧. Cا بسا@ملا ز=زع¡Wيغتلا نم د=زم قيقحتو  ةققJK:  

 ��ع JKيغتلا دوقي يذــــلا فلاــــحتلا دــــمتعيـــــــــــــس عفدــــلا ةوق دــــيازت عم

 ز=زعCو رارمتـــــــسالل تايحالـــــــص ��ع لوـــــــصVWا RS ةققW¡ا بـــــــسا@ملا

 تازاـــــجنإلاـــــب لاـــــفتحالا RS ةـــــغلاـــــبملا مدـــــع ىري اـــــمك ،JKيغتلا ةـــــيلمع

ـــلوتي  ال rsح ةـــققW¡ا
ّ

 RS طارفإلاـــف ،بـــــــــــــــساـــ@ملا كـــلتل عجارت ھـــنع د

 اــــمم ققحت دــــق JKيغتلا نأ نوم'وتي م لعجي نJلماــــعلا ىدــــل ةــــقثلا

 .ديدج نم ا عاضوأ ب�تOKل JKيغتلا ةمواقم ىوقل ةصرف حنمي

ملا ةفاقث JK RSيغتلا تيíثَت .٨
ُ

  :ةمظن

 ةفا£ معتس ميق كولس طامنألو  ةديدَج  ةفاقثل س�ِسأت دع¤ JKيغتلا بِسا@م ��ع ةمظنملا ظافِح ّنإ

ــسألا نم ةعومـجم رتو£ عضَو مئاد ٍل@ش� ةفاقثلا كلت خيسOKل  .ةيميظنتلا تا=وتسملا
ُ

 : ا م'أ س

 .JKيغتلا ةياRS �b ةيفاقثلا تاJKيغتلا تيíثت حيجرت §

مل ماتلا دادعتسالا §
ُ

 .ميظنتلا اياضق ةفا£ ةشقان
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ملا رِصانَعلا ضْع� JKيغC ةينا@مإ §
ُ

ملا لِخاد ةّم 
ُ

 .ةمظن

   .ةديد¦Vا ةفاقثلاب نJلماعلل ةيقْرت ط�ر §
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 يMاثلا 0/.ردتلا مويلا

  ;:وألا ةي9.ردتلا ةسل45ا

 ؟RSيغتلا ةدايق OKام
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Ø ل ةيئارجإلا فاد4ألاz{ردتلا ةسل@Yةي: GH IJردتلا ةدحولا ةيا@Yقوتُي ةي
َّ

 :نأ بردتملا نم ع

 .;�يغتلا ةدايق مو�فم ددحي -

 .;�يغتلا ةدايق لمع تالاجم NOع فرعتي -

 .ة@وب;¯لا تاسسؤملاب ;�يغتلا ةدايق ةعيبط شقاني -

    :ةسل}�ا تابلطتم -

 .تاطاش�لا ذيفنتل لمع قاروأ -

 .ةباتكلل مالقأ -

 .ا�Jلع ةباتكلل مالقأو ةيقرو ةروبس -

 .)Data Show( تانايبلا ضرع زا�ج -

Ø ردتلا لئاسولاو ةطش�ألاو بيلاسألا لودج@Yةي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

oويديف ،روتكجورب 

oةنولم تاقاطب ،قاروأ 

oجEروب ،ضرع زاOو(cت 

 

 

 ةي�)ردتلا لئاسولا

oردت ويديف(<= 

o� )١/١/٢( طاش

oةيملعلا ةداملا 

 

 

 ةي0Qردتلا ةطشOألاو بيلاسألا

 HIوألا ةي0Gردتلا ةسلCDا
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 ةقيقدلاب نمزلا طاشZلا / عوضوملا

 AB@ردت ويديف •

 .٢-١-١ طاش� •

 ;�يغتلا مو�فم •

 ;�يغتلا ةدايق مو�فم •

 ;�يغتلا ةدايق داع�أ •

 ;�يغتلا ةدايق لمع تالاجم •

 .٢-١-٢ طاش� •

 .ا�حمالم زربأو ة@وب;¯لا ةسسؤملا GH ;�يغتلا ةدايق ةعيبط •

 قئاقد١٠ •

 ةقيقد٣٠ •

  قئاقد١٠ •

 ةقيقد١٥ •

 ةقيقد١٥ •

 ةقيقد٢٠ •

 ةقيقد١٥ •

 ةقيقد٢٥ •

 ةقيقد ١٢٠ =�مزلا تيقوتلا عومجم

  ةي0Gردتلا ةسلCDا

  ةقيقد٢٠ _^امج
 نوUردتملا ددحي نأ

 =�Xذ فصع PQيغتلا مو?فم

 طاشcلا نمز
 طاشSلا عون ةيجيتاHCسالا طاشSلا فد;
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 ١-2-١ ن0رمت

� تامولعملا ةلس طاش

 .ةعومجم لÑل ةلس راضحا

 .ةلسلا لخاد ھعضوو نولم قرو `� ةلئسألا ةباتك متي

 لخاد قاروألا @_ع اوعلطي نأ ةعومجم ل� `� نOLردتملا نم بلطي

 .ددحم نمزب ا�4لع ةباجإلاو ةلسلا

 .اEعمج =Àلا تاباجإلا نع ن)رخآلا رابخإ ةعومجم ل� أدبي ءا4«نالا دع�

 :ةيتآلا تاباجإلا ص¾½ت نأ @_ع

 L8يغتلا موEفم•

 L8يغتلا ةدايق موEفم•

 L8يغتلا ةدايق داع�أ•

 L8يغتلا ةدايق لمع تالاجم•
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bيغتلا فرعL8 ھنأ Xةيلمع " و Cايجولونكتلاو ، ا م=وقتو ءادألا مظنو ، ميظنتلا ل£اي'و ، دارفألا كولـــس لمـــش 

 )١ص ، م٢٠٠٣ ، نيدلا دامع s¿م( " ةطيW¡ا ةئ�بلا عم فيكتلاو لعافتلا ضرغ� كـلذو ،

 ھـلقنو درفلا ةاـيح RS لوحتلا ثادـحإ ��ع لـمعr� Cلا ةـ=وبOKلا ئداـبملاو مي'اـفملا ةـعومجم :و ف يوبOKلا JKيغتلا

 ØKكأ JKيغتلا باب قرطل مويلا ةجاحب نحن مكو ،هاب#نالاو ةظقيلاو برقلا نم ةلاح ��إ ةلفغلاو دعبلا ةلاح نم

 عاـقيإ طبـــــــــــــضو اـ'دارفأ سوفن حالـــــــــــــصب ةـمألاـب ض�bن ي£ lKكأ لـ@ـــــــــــــش� ساـنلل ھـليـــــــــــــصوتو ھـم فو ھـنم باOKقالاو

 .اb»اعمتجم

 : صئاص¾rا كلت زربأ نمو صئاصخ ةدع� L8يغتلا فصتي
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الوأ ::Oيغتلا موcفم
ً 



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ٤١

 ىوق نم ةــلوبقمو ، اــb¬لع قفاوم ةــمولعم ةــياــغ ��إ �²ـــــــــــــسDو ، ھــفدــ' قيقحت ��إ ھــجتي ثــيحب ، ةــيفادــ4¦الا .١

 .JKيغتلا

 .اÉbرـمت �rلا ا فورظو ، ا'دراومو ، اb»اينا@مإ راطإ RS مت=و ، ةمظنملا ةايح عقاوب طبتJKف ، ةيعقاولا .٢

 ةــــفلتÃ¡ا ىوقلا تاــــعلطتو ، تاــــجاــــيتحاو ، ةــــبغر ن�Jو ،JKيغتلا نJب قفاوت ثودــــح بــــجيف ، ةــــيقفاوتلا  .٣

 .JKيغتلا ةيلمعل

 ھـيجوتو، ن=رخآلا ��ع JKثأـتلا ��ع ةردـقلا كـلمتو ، ةـبـــــــــــــساـنمو ةـ=رحب ةـكرVWا ��ع ةردـقلا كـلمت نأـب ةـيلعاـفلا .٤

 .ا'JKيغC فدëbسملا ة=رادإلا تادحولاو ، ةطش�ألا RS لعفلا ىوق

 ةـكراـــــــــــــشملا و' كـلذ قيقحتل دـيحولا لـيíـــــــــــــسلاو ،يÅاـجيإلا لـعاـفتلا ��إ JKيغتلا ةـيلمع جاـتحتف ، ةـكراــــــــــــشملا .٥

 .هاوق عم لعافتتو ، JKيغتلاب رثأتت �rلا فارطألاو ، ىوقلل ةيعاولا

 .دحاو نآ RS ةيقالخألاو ، ةينوناقلا ةيعرشلا راطإ JK RSيغتلا متي نأ بجيف ، ةيعرشلا .٦

 .JKيغتلا ةيلمع �ÿنت ي@ل ، حالصإلاب JKيغتلا ةيلمع فاصتا طOKش�ف ، حالصإلا .٧

 .يرادإ لمع ل@ل ةمزال ةفص و'و ، دشرلا .٨

الpو ، مدقتلاو ، ءاقترالا وحن لمع¤ JKيغتلاف ، را@تبالاو ، ر)وطتلا @_ع ةردقلا .٩
ّ

ف 
َ

ق
َ

 .ھنومضم د

 قفاوتت ا�bكلو ، طقف ثادحألا عم لعافتت ال JKيغتلا ةيلمعف ، ثادحألا عم ع�رــــــــسلا فيكتلا @_ع ةردقلا .١٠

 . ا'راسم RSو ، ا 'اجتا RS مكحتلاو ، اb¬لع ةرطيسلا لواحتو ، ا عم فيكتتو ،

 يÅاجيإلا بــــنا¦Vا هراــــبتعاب يــــلقعلا بنا¦Vا ��إ JKيغتلا ةيلمع دن#سC ثيحب ، ةدارإلا وأ )ةديقعلا( ةبغرلا .١١

 .JKيغتلل

 ةدئاسلا ميـقلاو ، نJناوقلاو ، ديلاقتلاو ، فارعألاو ، مظنلا عم JKيغتلا قاسCا ىدم ��إ JKشDو ، قفاوتلا  .١٢

 .ة=رادإلا تاسرامملا عمو ، ن=رخآلا فورظ عم ھمغانت ��إ ةفاضإلاب ،

 .ميمصتلاو، ميـيقتلاو ، قـيبطتلاو ، ليغـش#لاو ، م فلا RS بعص رمأ لاعفلا JKيغتلا نأ �¿عDو ، ديقعتلا .١٣

 فــــــــــــــــــــــــقوم ��إ دودحم �Û=رجت فقوم نم ھب لاقتنالاو ، JKيغتلا مييقت ��ع ةردقلا نمـــــــــــضت=و ، لــــــــــصاوتلا .١٤

اراش#ناو ، افيظوت ØKكأ ي�اديم
ً

. 

 تايباجيإلاو تايبلـــــسلا ىـــــلع فرعتلل ، قيض قاطن ��ع ب=رجتلل JKيغتلا ةيلباق ىدم ھب دار=و ، ب)رجتلا .١٥

 .بسانملا رارقلا ��إ لوصولا مث ، جئاتنلاو ، راثآلا ريدقتو ،



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ٤٢

 رارمتــــــــــسا ىــــــــــلع لــــــــــيلد يــــــــــ'و ، تاجرÃ¡ا ةيعونو ، فاد'ألا نJب ةقالعلا اÉb دصق=و ، ةيلاعفلاو ةيافكلا .١٦

 . ةددـW¡ا JKياعملاو ، فادـ'ألا ءوض RS ا فئاظو ءادأ RS ل@ك ةسسؤملا لمع



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ٤٣

 

 �rلا ةمواقملا ةوق بíـــــــــــــــــس� ةـــــــــــــــمظنم يأ لخاد متت �rلا تايلمعلا بعــصأ نم ةدحاو£ JKيغتلا ةيلمع نأ كــش ال

 .حاجن ل@ب ةيلمعلا كلت ةدايق عيطتسC ،ةلعاف ةدايق دوجو ��إ جاتحت ،ا  جاوت

 نم م�bكمي لايخو ،ةيلبقتـــــــــــسم ة=ؤر م ل نJيدايق ن=ريدمب ةناعتـــــــــــسالا انتامظنم JK RSيغتلل ةجاVWا ïSدتـــــــــــسCو

 .JKيغتلا ةيلمع ءارجإ دع� عاضوألا ھيلإ لوؤتس ام ليخت

 لحارم ىــــــــــــــــــلعو ،JKيغتلا ثادحإل ةيلاعفو ،ايداـــــصتقا قرطلا لـــــضفأ مادختـــــسا ةيفيك نع JKيغتلا ةدايق 78ع£و

 ،ھــــــســــــسأ JK C²SيغC ةدايق دوجوب ھفاد'أ قيقحت JK RSيغتلا حاجنو ةدوــــــش�ملا فاد'ألا ةمدخ دــــــصق�و ،ھتايح

 .ھعم لماعتلل مزاللا �Úلعلاو ،يركفلا روـصتلا كـلتمتو ،ھئدابمو

 ،ططÃ¡ا د ¦Vا ةدايق �¿عC ثيح ،ةفلتÃ¡ا ا'داع�أب ة=رادإلا ةيمنتلا رـ'وج L8 �Sيغتلا ةداـيق فرع£ كلذOو

 ،ة=رشíلا دراوملل ميلسلا �Úلعلا فيظوتلا لالخ نم JKغتلل ةدوش�ملا فاد'ألا قيقحت ��إ لوصولل مظنملاو

 ."ةيميلعتلا ةسسؤملل ةحاتملا ةينفلاو ،ةيداملا تانا@مإلاو

 :اXزربأ نمو ،ا�4لع نLمئاقلا ىدل ةدع صئاصخ رفاوت L8يغتلا ةدايق بلطتتو 

 اًيناث ::Oيغتلا ةدايق موcفم

 ةداج ةدايق @?إ لوحتلا @_ع ةرداق ةداج ةدارإ

 عادبإلاو ةأدابملا @_ع ةردقلا كالتما

 L8يغتلل مئالملا خانملا L8فوت @_ع ةردقلا

 ةسسؤملا تاردقب ءاقترالا



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ٤٤

 

 ïSاولا اـــÉbاـــعي#ـــــــــــــسا قلطنم نم JKيغتلا ثادـــحإل �²ـــــــــــــسC ةداـــج ةداـــيق @?إ لوحتلا @_ع ةرداـــق ةداـــج ةدارإ §

 .ھتاغوسمو JKيغتلا ةرورضب ا عانتقاو رضاVWا تايطعمل

 ةيميلعتلا ةــــــــســــــــسؤملا رــــــــصانع RS ر=وطتلاو JKيغتلا ثادحإل را@تبالاو عادبإلاو ةأدابملا @_ع ةردقلا كالتما §

 .اb¬ف ةدئاسلا يرادإلا كولسلا طامنأو ،ا لمع قئارطو ،اb»دايق بيلاسأو ،اëِbَي�ُب :ةفا£ اb»ايلاعفو

 ا'ذيفنت ةع�اتمو ا قيبطتو ،ھثادحإل ةلعاف تايجيتاOKــــــسا عــــــضوو L8يغتلل مئالملا خانملا L8فوت @_ع ةردقلا  §

 �×ـــÖـــسؤملا ءادألاب ءاقترالا فدÉb ،ةحاتملا ةينفلاو ةيداملاو ة=رـــشíلادراوملا نم ��ـــضفلا ةدافتـــسالا لالخ نم

الوصو
ً

 .ھنم ةوجرملا تاياغلا قيقحت ��إ 

 اb»ابلطتم باعي#ـــــساو ةقحالتملا تادجتـــــسملا ة جاوم ��ع ةرداق نو@تل ا4×ادأو ةــــســــسؤملا تاردقب ءاقترالا §

 .ةيباجيإب ا عم لماعتلاو

 ضرفي ال ةوقلا نم فلتخم عون ��ع دمتعCو ،ي£راـــــــــش#لا رارقلا عنـــــــــص ��ع JKيغتلا ةدايق دكؤت راـــــــــصتخا�و

 lKكأ s¿عم داجيإ ��ع مb»دعاسمو ،ن=رخآلا عم ïSام¦Vا لمعلا لالخ نم زlKي امنpو ،قوف نم وأ ��عألا نم

 ةروــــصب ةيــــسردملا تالكــــشملا لحو لــــضفأ ل@ــــش� ةيعام¦Vاو ةيدرفلا مb»انا@مإ رامث#ــــساو ،م لمعل قمعأو

Cةينواع. 



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ٤٥

 
Xيغتلا ةدايقل ةدع داع�أ كانL8، ةيعون ةـلقن ثادـحإ دصقب ،ةيميلعتلا ةئ¡بلا لخاد لمعلا انل نكم)و 

 :`_ي ام داع�ألا كلت لمش£و ،ةيميلعتلاو ،ة)وب8\لا تاسسؤملا `� ةدئاسلا ةدايقلا `�

 ةيلبقتــــسم قاـــــــــــــــــفآو ،ةـــــــــــــــــ=ؤر نـــــــــــــــــع ثحبلا ��إ ةفدا لا ةيدايقلا تايكولــــسلا نمــــضتتو ،ةك8\ـــشم ة)ؤر ر)وطت .١

 .نJلماعلا نJب ا'رش�و ،ة=ؤرلا هذ' ثب ��ع دئاقلا لمع نمضتتو ،ةيميلعتلا ةسسؤملل

 ةــــــــــــــــســــــــــــسؤملا فادــــXأ صوــــــــــــصخب `Îاــــمج قاــــفتا ءاــــنب  .٢

 تاـــيكولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلا كـــلذ نمـــــــــــــضت=و ،تاـــ=ولوأو ،ةـــيميلعتلا

 نJب نواــعتلا عي¦ـــــــــــــCÂ ��إ ةــفداــ لا ةــيداــيقلا تاــــــــــــــسراــمملاو

  ،ةـيميلعتلا ةسسؤملا RS نJلماعلا

اعم نولمعb مEـــــــــلعجو .٣
ً

ايدـــــــــحت ل@شCو ،قيقحتلل ةلباقو ،ةW°او ا�bو@ب فصتت ةك8\شم فادXأ ةغايصل 
ً

 

اــيقيقح
ً

 قيقحت ةــ=ولوأ صوـــــــــــــصخب ïSاــمج قاــفتا ��إ لوـــــــــــــصولا ��ع صرVWاو ،اــ'زاــجنإل اوعـــــــــــــس¤ ي@ل م ل 

Cلماعلا ما م ديدحتل ةبـــــسانم تايلآو لئاـــــسو ر=وطتو ،فاد'ألا كلت ةـــــــــــــــــــيميلعJن RS لا ةــــــــــــــــــــــــســـــسؤملاOKة=وب، 

 .م فاد'أ ديدحت ��ع م'دعاس¤ ام�و ،مb»ابجاوو

 ،ميــــــــــــــــــقلاو ،ةيكولـــــــــــــــــــــــسلا دــــــــــــــــــعاوقلا ةــــــــــــــــــعومجم نمـــــضتت ةيميلعتلا ةــــســــسؤملا لخاد ةك8\ــــشم ةفاقث ءانب .٤

 تاسرامملاو تايكولــسلا لمــشCو ، ةفا£ ةيميلعتلا ةسسؤملا ءاضعأ اÉb كOKش¤ �rلا تاملسملاو ،تادقتعملاو

 كلذ نا£ امل£ ي�واعCو ي£راــــــــــــــــــــــشC بولــــسأب عارــــصلا ة جاومو ، تالكــــشملا لح عي¦ــــCÂ ��إ ةفدا لا ةيدايقلا

اـــنكمم
ً

 ، ةـــيميلعتلا ةـــــــــــــــســـــــــــــسؤملا RS ةـــلماـــعلا ةـــفلتÃ¡ا تاـــئفلا نJب زجاوVWا ةـــلازpو ، تاـــقوعملا نم دـــVWاو ، 

 ةدئافلاو ، ةلدابتملا ةعفنملا قيقحتل ا ــــن�ب اــــميف ةــــينواعCو ، ةن�تم تاقالع ءان�و ، ر=وطتلاو JKيغتلل ا'زفحو

 .ة=وبOKلا

 ھنو£ RS لــــــــــــــــثمتي يذلا دئاقلا كولـــس كلذ لمـــشDو ، ھب ىذتحي ي£ولـــس جذومن ميدقت وأ ،كولـــسلا ةجذمن  .٥

الاثم برضي
ً

ايح 
ً

 ، دئاقلا ا'انíتي �rــــــــــــلا ميقلا كلذ سكع¤ ثيحب ، هوعب#=و ، هوذح اوذحي ي£ ھعم نJلماعلل 

 ، JKثأتلا ثادحإ ��ع ام ردقب م ــــــــــــساــــــــــــسحpو ، مb»اقاطب نJلماعلا ناميإ كولــــــــــــسلا اذ' ززعDو ، ا'رــــــــــــصان=و

 .JKيغتلاو

ثلاث ::Oيغتلا ةدايق داعgأ
ً

 ا



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ٤٦

 ةيدرفلا تاــــــــــــــجاVWاب JKيغتلا دئاق مامت'ا ةجرد كلذ نمـضت=و ،ةيدرفلا نLلماعلا قورفو ،تاجاح ةاعارم .٦

 ةجاVWاب قلعتي ام ةــــــــــصاخ�و ،م�bيíب اميف ةيدرفلا قورفلل ةباجتــــــــــسالاو ،ةيميلعتلا ةــــــــــســــــــــسؤملا RS نJلماعلل

 JKفوت لالخ نم ةـــين ملا مëbياـــفك دـــيدـــجتو ،  مb»اردـــق ىوتـــــــــــــسمب ءاـــقترالل ²Sـــــــــــــسلاو ،�æملا ر=وطتللو ،ومنلل

 ذيفنت ةيلوؤــــــــسم لمحتل ةبــــــــسانملا تايحالــــــــصلا م ــــــــض=وفتو ، م ل ةيí=ردتلاو ، ةيلي'أتلا صرفلاو ،جماlKلا

 قفتت ةثيدح تاــــــسراممو ، بيلاـــــــــــــــــــــــــسأ بـــــــــــــــــــ=رجتل م عي¦ــــــCÂو ، ةديدج ة=و�رت تام مو ، عDراــــــشمو ، جمارب

 ، اـــــÉb اورم �rلا ةـــــ=وبOKلا تاVÃlKا نم ةداـــــفإلل م'زفحو ، ةـــــــــــــــــصاـــــVÃا مb»اـــــبغرو ، م لويمو ، مb»اـــــماـــــمت'او

 .ةيديدجتلاو ، ة=ر=وطتلا مb»اردابمل ةءانب ةروصب ةباجتسالاو

 RS نJلماـــــــــــــــــــــعلا ھيف ىدحتي يذلا يدايقلا كولـــــــسلا كلذ نمـــــــضت=و ،ة)ركفلا ةراثlـــــــسالا وأ =�Xذلا ®Lفحتلا .٧

 ھئادأ ةيفيك RS داــــــ¦Vا يــــــلمعلا JKكفتلا نمضت=و ، ھم=وقتو ، ھتعجارمو ، م لمع ةداعإل ةيميلعتلا ةسسؤملا

 ةـيذـغتلاـب نJلماـعلا دـ=وزتو ، م�bيب اـميف ءاـنبلا فالتخالاو ، يÅاـجيإلا سفاـنتلا حور ةـيمنتو ، لـــــــــــــضفأ لـ@ـــــــــــــش�

 ، �SاـVWا مb¸ادأ نJب ةـــــــــــــــــــــــــــنراـقملل م ماـمت'ا ةراـثpو ، مb»اــــــــــــــسراـمم ةـعجارمب م عاـنقإل ، مb¸ادأ لوح ةـعجارلا

 ، يوبOKلا حالـــــــــــــصإلاو ر=وطتلا جمارب ھـنمـــــــــــــضتت يذـلا يدـحتلا ةـعيبطب ةـطبترملاو ، ةدوـــــــــــــش�ملا تاـــــــــــــسراـمملاو

 ةيملاعو ، ةملوعلاو ، تامولعملا ةروـــــــــــــــــــــث رــــــــــــــــــــــــــــصع RS يوبOKلا ناديملا RS نJلماعلل ةددجتملاو ، ةJKغتملا راودألاو

 .ةفرعملا

 ةجردل دــــــئاقلا تاــــــعقوتب طبترملا يدايقلا كولسلا ر ظي ام و'و ،نLلماعلا نم @_عأ ءادأ تا)وتسم عقوت .٨

 تاعقوتلا كلت نمــــــــضتتو ، ةيميلعتلا ةــــــــســــــــسؤملا RS نJلماعلا لبق نم ةدو¦Vا �Sاعلا ïSونلا ءادألاو ،JPمتلا

 نJب قرفلا تاعقوتلا هذــــــــ' �°وت امك ، اb¬لع قفتملا فاد'ألا زاجنإل نJلماعلل يدحتلاو ، JPفحتلا رصانع

العف زجنأ ام ن�Jو ، ھقيقحت ��إ ةسسؤملا وبصت ام
ً

. 

٩.  XيÑيغتلا ةلL8 ، ةــــــــــــــــــــــــــيتحتلا ةي�بلا ةئ�ب ��إ ةفدا لا ةيدايقلا تاـــــــــــــسرامملاو ، تايكولـــــــــــــسلا كلذ نمـــــــــــــضت=و 

اــــــــــــــــــــــــــــصرف حيـــــــــــــــــــــتي امب ھفورظو ، لمعلا ةئ�ب نJـــــــسحتو ، ة=ر=وطتلاو ، ةيديدجتلا تاردابملا معدل ةبـــــــسانملا
ً

 

 م مb» اياـــــضقب ةقلعتملا تارارقلا عنـــــصو ، طيطختلا RS ةم'اـــــسملل ةيميلعتلا ةـــــســـــسؤملا ءاـــــضعأل ةيقيقح

 RS نJلماعلل �æملا ومنلا قيقحتل ةبــــــــــسانم صرف JKفوتو ، ةيعامج ةروــــــــــصب تالكــــــــــشملا لحو ، مb¬لع رثؤتو

 ةــكارـــــــــــــشلاو ، نواــعتلا لــيعفتل ةــحOKقم تاــيلآ ر=وطتو ، ةــيذــيفنت جمارب عـــــــــــــضوو ، ةــيميلعتلا ةــــــــــــــســـــــــــــسؤملا

 فلتخم RSو ، ةروا¦¡ا ةيميلعتلا تاسسؤملا ةعومجم RSو ، ةيميلعتلا ةسسؤملا RS نJلماعلا نJب ةيقيقVWا

 . يوبOKلا ر=وطتلا ثادحإ تاياغل W�S¡ا تاسسؤم



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ٤٧

 
Cيغتلا ةدايق دو ج لمشJK بناجJيس�ئر نJن RS لا ةسسؤملاOKا :ام' ة=وبV¦يظنتلا بناÚ� اوV¦اقثلا بناRS 

 :يCآلا وحنلا ��ع كلذو �Sاعفنالاو

ü اruEو ءاـــــنب ةداـــــعإ @?إ ةـــــيمارلا دوXيÑــــــــــــسؤملا ميظنتلا ةـــــلÛــــــــــــÜ=، 

 :اb¬ف امب ،ةـــــــسردملل �Úـــــــسرلا ءانبلا RS تاJKيغتلا ثادحإ نمـــــــضتتو

 ،,Vإ ...ةـيفيظولا تاودألاو ،�×ـــــــــــــ+ردـملا لودـ¦Vاو �×ـــــــــــــ+ردـملا ميظنتلا

 ةيلمعلا RS ر=وطتلاو نJــــــسحتلا ��ع رــــــشابم JKغ اJKًثأت نمــــــضتت �rلا

 .ةيملعتلا- ةيميلعتلا

 RS تاJKيغتلا ثادحإ نمضتتو ،ةيميلعتلا ةسسؤملا RS RSاقثلا قس�لا ءانب ةداعإ ��إ ةيمارلا دو ¦Vا 

 ز=زعC ��إ يدؤي امم ةيميظنتلا تاقالعلاو ،تارا ملاو ،عفاودلاو ،ميقلاو ،جذامنلاب ةلصتملا ةمظنألا

 �rيلمع RS سوملم قرف ثادحإ RS ةرشابم ا'رثأ سكعني ي�واعتلا ïSام¦Vا لمعلل ةديدج لئاسوو بيلاسأ

 .ةسردملا لخاد ميلعتلاو ملعتلا

الخدت بلطتت ا�bإف ،س�ئر ل@ش� تاقالعلا ��إ دن#سC ا'رابتعاب RSاقثلا قس�لا ءانب ةداعإ دو ج نإ
ً

 اًرشابم 

 هذ' م سCو .ةفا£ ة=وبOKلا ةيلمعلاب نJينعملا وأ ھعم نJلماعلا وأ دئاقلا نم ءاوس �Sاعفنالا بنا¦Vا ز=زعتل

 ��ع نJلماعلا دعاسCو ،JKيغتلا وحن تاعام¦Vاو دارفألا ىدل فيكتلا ةجردو ةنورملا ةدا=ز RS دو ¦Vا

 .قيبطتلا ءانثأ ا�bو جوي دق �rلا تا�وعصلا نم مغرلاب ة=ر=وطتلا م'دو ج ةلصاوم

 ةـيcبلاو ،ساـنلاو ،ةـيــــــــــــســــــــــــسؤملا ةـفاـقثلاو ،فادـXألا وأ تاـياـغلا :L8يغتلا ةداـيق لـمع تالاـجم نمــــــــــــضتتو

 .ةيلÑيEلا وأ ةيميظنتلا

 

 

ثلاث ::Oيغتلا ةدايق لمع تالاجم
ً

 ا

  ةقيقد٢٠ _^امج
 نوUردتملا ددحي نأ

 =�Xذ فصع PQيغتلا مو?فم

 طاشSلا عون ةيجيتاHCسالا طاشSلا فد; طاشcلا نمز



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ٤٨

 ١-2-٢ ن0رمت

 ،ةسردملل ةك8\شم ة)ؤر ةغايص @_ع ةماع ةفصب L8يغتلا ةداق صرحي

 ةيلمعلاب ةينعملا تائفلا عيمج ىدل هز)زع£و اXذيفنlب ما®\لالا ةيمنتو

 ،ا�4ف نLمXاسم ءا�رش م4«فصب اEجراخو ةسردملا لخاد نم ة)وب8\لا

قالطنا
ً

 .»ةك8\شم ةيعمتجم ةيضق« ميلعتلا رابتعا نم ا

 .جتcتسا مث ةقباسلا ةرقفلاب كيأر نع 78ع

 .ة)وب8\لا ةسسؤملا `� L8يغتلا ةدايق ةعيبط `§ام

 



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ٤٩

 

 

 تاــ'اــجتالاو ميقلا خيـــــــــــــسرتو ،ةــ=ؤرلا هذــ' قيقحتل ةــبـــــــــــــساــنملا تاــيجيتاOKـــــــــــــسالا قيبطت ��إ JKيغتلا ةداــق �²ـــــــــــــس¤

 .ة=وبOKلا ةسسؤملا ةفاقث لخاد ة=ر=وطتلا براجتلاو ةديد¦Vا

 نوم فتي نيذــلا نو�Wاــنلا ةداــقلا اــ قبط=و اــ ¦7ت�ي ةــيـــــــــــــساــــــــــــــسأ ميق عـــــــــــــسSergiovanni,1987( C( حOKقا دــقلو

  ةيميظنتلا بناو¦Vا نJب قيس�تلا ��إ ةجاVWا

 ميدقت RS ةيلعافب م ـــــسr� Cلاو ة=وبOKلا ةـــــســـــسؤملا RS ��انلا JKيغتلا قيقحتل ةيـــــســـــسؤملا ةفاقثلاب ةينعملا كلتو

 ��ع �Sو ،ا حمالم زربأو اëbعيبط حيــــــــضوتو ميلعتلاو ةيبOKلا عاطق JK RSيغتلا ةدايق لوح ةزكرمو ةــــــــص¹Ãم ةركف

 :يCآلا وحنلا

ثلاث :اEحمالم زربأو ة)وب8\لا ةسسؤملا `� L8يغتلا ةدايق ةعيبط
ً

 ا



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ٥٠

 

 ةدايقلا

 تاياغلاب
فادXألاو

 ةدايقلا

نLكمتلاب

 ةوقك ةدايقلا

 ةعفاد
زاجنإلل

 رشcب ةدايقلا

 ةطلسلا
اEض)وفتو

 ةدايقلا

 ةباقرلاب
ةيعونلا

 ةدايقلا

 ل)وحتلاب
ر)وطتلاو

 ةدايقلا

 ةطاس�لاب
حوضولاو

 ةدايقلا

 ما®\لالاب
ايلعلا ميقلاب

 L8كفتلاب ةدايقلا

بكرملا قمعتملا



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ٥١

 :فادXألاو تاياغلاب ةدايقلا .١

 لقن ��إ �²ــــــسr� Cلا ةيدايقلا تاــــــسرامملاو تايكولــــــسلا عيمج لمــــــشCو

 ميظنتلا فادـ'أـب ةـطبترملاو ةـميقلا تاذو ةـم ملا ي�اـعملا لـ£ لاـــــــــــــصيpو

  .ةفا£ ھئاحنأ RS نJلماعلل �×+ردملا

 ءارو نم فدــ لاو ىزغملا كاردإ ��ع ساــنلا دــعاــــــــــــــس¤ تاــياــغلا حيـــــــــــــضوت نإ

 مb¸ادأ ةلصاومل مëbيعفاد ةراثpو م'JPفحت RS م سDو ،ھتيم'أ ريدقتو م لمع

 .JPمتو حاجنب

 :نLكمتلاب ةدايقلا .٢

 ةعانــــــص RS ةم'اــــــسملل ةــــــسردملا RS نJلماعلا ةئي' مامأ ةبــــــسانملا تايلآلاو لئاــــــسولاو صرفلا ةحاتإب لثمتت

 ،م م�b رمأ صوـــــــــــــصخب اـم رارق ذاـختال ةردـقلاو ةوقلا م�bدـل نأـب ساـنلا رعـــــــــــــش¤ اـمدـنعف ،ةـ=وبOKلا تارارقلا

ــبلاــغ ةــقثلاــب نوظحي م�bأو  سرادــملا ةداــق رمث#ـــــــــــــس¤ اــمدــنعو .لـــــــــــــــضفألا وحنلا ��ع ةــم ملا هذــ' نودؤي اــم اً

 قيقحت RS ةلعافلا ةم'اـسملل م�bول'ؤ=و م�bودعDو ،بـسانم ل@ـش� م عم نولماعلا اÉb عتمتي �rلا تايافكلا

 .اًميظع نو@ي ام اًبلاغ يوبOKلا دئاعلا نإف ،�×+ردملا ميظنتلا فاد'أ

 : زاجنإلل ةعفاد ةوقك ةدايقلا  .٣

 ال ةــيلعاــفلاــب نومـــــــــــــس#ي نيذــلا سرادــملا ةداــقف ،زاــجنإلاو ءادألل لــ ـــــــــــــسمو زفحمو معادــك دــئاــقلا رود دــكؤت

 اـمنpو ،باـقعلاو باوثلا ةـطلـــــــــــــس مادـختـــــــــــــساـ�و تاـميلعتلاو رماوألا رادـــــــــــــصإ لالخ نم م ـــــــــــــسرادـم نومكحي

 بسانملا خانملا م ل نورفو=و م'دو ج نومعديف حاجن نم م عم نولماعلا ھققحي نأ نكمي ام ��ع JPكOKلاب

 .حي8Wلا راسملا RS ا فيظوتو ةطلسلا مادختسال ةيباجيإ رظن ة جو سكع¤ ام اذ'و ،JPمتلاو زاجنإلل

 :اEض)وفتو ةطلسلا رشcب ةدايقلا  .٤

 ،ةـــــــــــسردملا RS نJلماعلا نJب ةيدايقلا تايحالـــــــــــصلاو ما ملاو راودألا رـــــــــــش� نمـــــــــــضتتو ،نJكمتلاب طبترت

 تايلوؤـــــــــــسم م'رودب اولمحتي نأ نكمي نJملعملا نإف ،ملعملا رود سرامي نأ ريدملا عيطتـــــــــــس¤ املثمف

 ا'داع�أ فلتخمب ة=وبOKلا ةيلمعلا ر=وطت ��ع اًباجيإ سكعني امم ،م ــــــــصــــــــصخت تالا¦¡ اًقفو ةيدايق

 .اb»الاجمو
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 :ةيعونلا ةباقرلاب ةدايقلا .٥

الثم تا£رــــــــشلا RS ةباقرلا نع سرادملاب ةباقرلا فلتخت
ً

 دعاوقلاو طبــــــــضلاو جماlKلاب مامت'الا زواجتت �¨ف ،

ـــماـــمت'ا ØKكأ ودـــغتل ،رماوألاو  s¿عC ةـــيعونلا ةـــباـــقرلاـــف ،هوحن مb»اـــ'اـــجتاو م لمع هاـــجت نJملعملا فقاومب اً

 يذلا اـــــــضرلا ىدم فرعC ��إ �²ـــــــسCو ،مb»ام مو م'راودأ عم ا ما¦ـــــــ!�او ا قباطت ةيفيكو سانلا تادقتعمب

 .مb»اياغل م قيقحتو م فاد'أل م'زاجنإ ءانثأ ھب نورعش¤

 :ر)وطتلاو ل)وحتلاب ةدايقلا .٦

 هاجت دودW¡ا م ماOPلاب نوفــــصتي نيذلا ةــــسردملا RS نJلماعلا ل=وحت ��إ ةيمارلا JKيغتلا ةدايق دو ج ص¹Ãت

 ،ةــسردملل ةماعلا ة=ؤرلا ةغايــص RS نو£راــش¤ نJمOPلم نJين م اوحبــصيل م'JKيغCو ا فاد'أو ةــسردملا تاياغ

 ��ع يÅاـجيإلا JKثأـتلاو ةـلعاـفلا ةـم'اــــــــــــــسملاو ةـيعفادـلاو ساـمVWاـب اومـــــــــــــس#=و ،اـb»اـ=ولوأو اـ فادـ'أ دـيدـحت RSو

 .ھجتاونو �×+ردملا ميظنتلا تاجرخم

 :حوضولاو ةطاس�لاب ةدايقلا .٧

 .تاميلعتلاو ةمظنألاو تاءارجإلا RS ةغلابملا بنجتو رومألا ديقعC نع داعتبالا نمضتت

 :ة)وب8\لا ةسسؤملل ايلعلا ميقلاب ما®\لالاب ةدايقلا .٨

 ايلعلا ميقلا ةعومجم ��ع ةطاــسíب صن=و ،ةيــســسؤملا ميقلا ��ع يوق ل@ــش� ديكأتلا مو فملا اذ' نمــضتي

 ميقلا هذ' نالعإ متي نأ دعÅو .ا�bأــــش� ةمواــــسملا لبقت ال �rلاو ة=وبOKلا ةــــســــسؤملا اb¬لع ت�نب �rلا ة=ر'و¦Vا

 قيبطتل ةددعتم صرفو ةبـــــــــسانم ةدع تالاجم كلان' حاتت ةـــــــــســـــــــسؤملا ءاحنأ RS اb¬لع ديكأتلاو ا حيـــــــــضوتو

 مb»اـقاـط زاربpو ،ةـعونتملا ةـ=وبOKلا م جمارب لالخ نم ةـــــــــــــسردـملا RS نJـــــــــــــصتÃ¡او نJين ملا لـبق نم ميقلا هذـ'

 ،اـ�bع JKبعتلا ةءاـــــــــــــسإ وأ اـ ليدـبت مت اـم اذpو ،اـيلعلا ميقلا هذـÉb ماOPلالا و' بولطملاو .لاـ¦¡ا اذـ' RS م'JPمتو

 .حي8Wلا هاجتالا JK RSيغتلا ثادحإ ��ع لمعDو لخدتي دئاقلا نإف
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 :بكرملا قمعتملا L8كفتلاب ةدايقلا .٩

 نوJPمتي م�bأب ن�WJانلا ةداقلا فــــصتو ،ءادألا ��ع سكعني اًقمعتم اJKًكفت بلطتت ا'رابتعاب ةدايقلل رظنت

 بولـــسأ نومدختـــس¤ امدنعف ،داع�ألا ددعتم راطإ نمـــض نولمع¤ م�bأ دكؤي يذلا بكرملا JKكفتلا بولـــسأب

 ال نيذــــلا ةداــــقلا سكع� كــــلذو ،راــــبتعالا نJع� ةــــطيW¡ا فورظلا فلتخم نوذــــخأــــي م ف تالكـــــــــــــشملا لــــح

 ،تــــباــــث يطخ طمنب JKكفتلاو ةJKبك ةــــعرـــــــــــــس� تارارقلا ذاــــختا ��إ نوليمي م ف ،بــــكرملا JKكفتلاــــب نوJPمتي

طاقن نول'اجت=و
ً

 .ثحبلا ديق عوضوملاب ةقالع تاذ ةم م ةدع ا
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 لوألا 0/.ردتلا مويلا

  ةيناثلا ةي9.ردتلا ةسل45ا

 RSيغتلا ةدايقل ةلعافلا تايجيتاVSسإلا
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Ø ل ةيئارجإلا فاد4ألاz{ردتلا ةسل@Yةي: GH IJردتلا ةدحولا ةيا@Yقوتُي ةي
َّ

 :نأ بردتملا نم ع

 .L8يغتلا ةدايق ئدابمددحي -

 .L8يغتلا ةدايق تايجيتا8\سا قبطي -

  L8يغتلا ةدايق تاوطخ شقاني -

Ø ةسل}�ا تابلطتم:    

 .تاطاش�لا ذيفنتل لمع قاروأ -

 .ةباتكلل مالقأ -

 .ا�Jلع ةباتكلل مالقأو ةيقرو ةروبس -

 .)Data Show( تانايبلا ضرع زا�ج -

Ø ألاو بيلاسألا لودجSردتلا لئاسولاو ةطشZ[ةي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

oويديف ،روتكجورب 

oةنولم تاقاطب ،قاروأ 

oجEروب ،ضرع زاOو(cت 

 

 ةي�)ردتلا لئاسولا

oردت ويديف(<= 

o� )١/٢/٢( طاش

oةيملعلا ةداملا 

 

 

 ةي0Qردتلا ةطشOألاو بيلاسألا

 ةيناثلا ةي0Gردتلا ةسلCDا
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 ةقيقدلاب نمزلا طاشZلا / عوضوملا

 .=>)ردت ويديف •

• � .٢-٢-١ طاش

 ةلاعفلا L8يغتلا ةدايق ئدابم •

 L8يغتلا ةدايقل ةلعافلا تايجيتا8\سالا •

 L8يغتلا ةدايقب ةسردملا ةدئاق رود •

• � .٢-٢-٢ طاش

 )رتوك نوج( noانلا L8يغتلا ةدايق تاوطخ •

 قئاقد١٠ •

 ةقيقد٢٠ •

 ةقيقد٢٠ •

 ةقيقد٢٠ •

 قئاقد١٠ •

 قئاقد١٠ •

 ةقيقد٣٠ •

 ةقيقد ١٢٠ =�مزلا تيقوتلا عومجم

  ھيناثلا ةي0Gردتلا ةسلCDا

  ةقيقد٢٠ _^امج
 نوUردتملا ددحي نأ

 =�Xذ فصع تايلعافلا ةرادإ

 طاشcلا نمز
 طاشSلا عون ةيجيتاHCسالا طاشSلا فد;
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 ٢-٢-١ ن0رمت

 

 :طاس�لاو ةركلا ن)رمت-

 `� ةحي%äلا تاحتفلا `� ةركلا لخدت نا ةعومجم ل� @_ع-

 .ھنول بسح طاس�لا

 .اÀ= Á4لا لاؤسلا @_ع باجتو حتفت حي%äلا نوللاب ل®åت =Àلا ةركلاو-

 `� çoألا تاباجإلاو Ã8كألا ةلئسألا @_ع بيجت =Àلا ةعومu$او-

 .ةزئافلا `§ دد%$ا نمزلا

 :تاباجإلا ص¾½ت نأ @_ع-

 ةلاعفلا L8يغتلا ةدايق ئدابم-

 L8يغتلا ةدايقل ةلعافلا تايجيتا8\سالا-

 L8يغتلا ةدايقب ةسردملا دئاق رود-
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امئاد تنا£ ةفاقثلا نأ مويلا JKيغتلا ةداق كردي :ةــــــــــســــــــــسؤملا ةفاقث لالخ نم ةدايقلا .١
ً

الماع 
ً

اما' 
ً

 RS حاجنإ 

الدب JKيغتلا عم s×ــــــ9امتت �rلا ةفاقثلا رــــــصانع نع ثحبلا لالخ نم JKيغتلا ةرادإ
ً

 ،ا ــــــسفن ةفاقثلا JKيغC نم 

لعC يذــلا ةــيم'أ ØKكألا سردــلا نإ JKيغتلا ةرادإ ةداــق م'أ دــحأ "ñKتـــــــــــــسJKج ول" لوقي
َّ

 لــ£ �S ةــفاــقثلا" نأ ھــم

 ."ء�×9

 عيمج كارــــــشإ ةيم'أ نم مغرلا ��ع :ةمقلا نم ءدبلا .٢

 نأ الإ KـJـيـغـتـلا لـــــــحارـم عـيـمـج SـR ةـــــــ=رادإلا تاـــــــ=وـتـــــــــــــسملا

 تا=وتـــــــسملا عم ،ةمقلا نم أدبت ة�Wانلا JKيغتلا تايلمع

 ما¦ــــ!�الا قيقحتو م معد نامــــضل كلذو ايلعلا ة=رادإلا

 لـــــيـــــــــــــصاـــــفتو JKيغتلا ةـــــيلمع لالخ م�bيب اـــــميف قفاوتلاو

 .ا'ذيفنت

 كارـــــــشإ ةيم'أ ھل'اجت دنع S;يتاOKـــــــسا ططخم يأ لـــــــشفي ام ابلاغ :ة)رادإلا تا)وتــــــسملا عيمج كارــــــشإ .٣

 ��ع( م كارـــشإ JKثأت ىدمل ھكاردpو مb»اlKخو مb»اردق لالغتـــساو JKيغتلا تايلمع RS ة=رادإلا تا=وتـــسملا عيمج

اتقو ذخأي دق كلذ نأ نم مغرلا
ً

 .اëbسالسو JKيغتلا تايلمع حاجنإ RS )لوطأ 

ةداع زكري :ةفطاعلاو لقعلا نLب عمruا .٤
ً

 نJــــــــسانتم ةيجيتاOKــــــــسالا ةــــــــســــــــسؤملا فاد'أ قيقحت ��ع ءاردملا 

 ھــبلق ةــبطاــخمو درفلا JPفحت لالخ نم فادــ'ألا قيقحت ��ع ةداــقلا لــمع¤ اــمن�ب ،دارفألل يفطاــعلا بــناــ¦Vا

ةفاضإ
ً

 .ھقيقحتب مOPليف م م ء�×9 نم ءزج ھنأب كلذ هرعش�ل ،ھلقع ��إ 

 درجمب JKغتلاب أدب#ــــــــس دارفألا تايكولــــــــس نأ نونمؤي ةداقلا نم ديدعلا نأ ودبي :ةديدج ةق)رطب L8كفتلا .٥

 ةـيم'أ ØKكألا لـماـعلا نأ ھـب�تلا مb¬لع نأ نJح RS ،زفاوVWاو تاـb¬جوتلـا£ ةـيـــــــــــــس�ئرلا ماـظنلا رـــــــــــــصاـنع دـيدـحت

 ةكراـــــــشمب ةديدج را@فأو تايجيتاOKـــــــسا عـــــــضو مث نمو دارفألا تايكولـــــــس ةـــــــسارد و' JKيغC ةيلمع يأ حاجنل

 .ة=رادإلا تا=وتسملا ��عأ RS ثدحي ھنوري مل نإ JKيغتلا ةقيقحب نونمؤي ال دارفألاف ،عيم¦Vا

الوأ :ةلاعفلا :Oيغتلا ةدايق ئدابم
ً 
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 نو@تس JKيغتلا نع ة=وق ةلاسر نأ نودقتع¤ امدنع نايحألا نم JKثك RS ةداقلا ئطخي :ةيلاعفب ةكراشملا .٦

 هذ' RS ةرمتسملا دئاقلا ةكراشم بلطتي لصاوتملاو يوقلا JKيغتلا نأ نJح JK، RSيغتلل دارفألا عفد ��إ ةيفا£

 .ةيلمعلا

 ةـــــــــــســـــــــــسؤم ل£ مـــــــــــضت ام ةداع :ةيمــــــــــسرلا L8غ تادايقلا معد .٧

 "نJيمـــــــــــــسرلا JKغ ةداـقلا" مـــــــــــــسا مb¬لع قلطي دارفألا نم ةـعومجم

 ةدايق ��ع ن=رداق م لعجت تاlKخ وأ ةيـــــــصÃـــــــÔ تامـــــــس نو@لتمي

 قيقحت ��ع ةرداـقلا ةـــــــــــــســـــــــــــسؤملاو ،ةـيمـــــــــــــسر ةـفـــــــــــــص نود ن=رخآلا

 ءاوتحا نم نكمت#ـس �rلا ةـسـسؤملا JK �Sيغتلا تايلمع RS حاجنلا

 ةيلمع RS ا كارـــــــشإل لبـــــــس داجيpو اb»اردق فيظوت ،تادايقلا هذ'

 .JKيغتلا

ايفا£ نو@ي نل م كولس JKيغتب سانلا عانقإ نإ :ةيمسرلا لول%rا نم ةدافتسالا .٨
ً

 تايلمع RS ةكراشملل 

 هذ' ةدناسمل ،ر=وطتلاو ب=ردتلاو تآفا@ملا ةمظنأو ةل@ي لا£ ةيمسر ةمظنأ دوجوب مّعدُي مل ام JKيغتلا

 .JKصقت يأ ة¦Vاعمو ةكراشملا

 ةأفا@مو ةركتبملا ةيباجيإلا لولVWا معد ��ع ن=رداقلا م' JKيغتلا ةداق :ةيمسرلا L8غ لول%rا ريدقت .٩

 تاءارجإلا رفوت لاح rs RSح JKيغتلا ةيلمع ضوقت نأ نكمي ةسسؤملل ةÃ>ارلا ةفاقثلاف ،JPمتلاو عادبإلا

اعم ةيمسرلا JKغو ةيمسرلا لولVWا لمعC نأ يرورضلا نم نا£ اذل ،ةمزاللا
ً

. 

 لبق ا حاجن سايق RS لشفت JKيغتلا تايلمع RS ضوخت �rلا تاسسؤملا نم ديدعلا :فيكتلاو مييقتلا .١٠

امدق �×=ملا
ً

 ،لشفلاو حاجنلا طاقن ةفرعم �Sاتلا�و ،تازاجنإلا مييقت نع ةداقلا سامVWا �¨لي ثيح ،

 .JKيغتلا ةيلمع معدل ةمزاللا تامولعملا نم كلذب ةمظنملا مرحيف ،ةمداقلا تاوطVÃا ةساردو

Xاجذومن دع£ ئدابملا هذ
ً

 bيغتلا قيقحت @_ع ةداقلا دعاسL8 نوكي نأ نكمي ،مادتسملا Xاقاش لمعلا اذ
ً

 

احا%rإ Ã8كأ تحبصأ L8يغتلا @?إ ةجا%rا نكلو
ً

اعيمج انبجاو نمو ،
ً

 ،L8يغتلا اذX ثادحإ @_ع لمع� نأ 

اراXدزا Ã8كأو ،ةيلاعف Ã8كأو ىوقأ لبقتسم وحن `èسلاو
ً

، 

ان¡سحت =�عL8 bيغ£ ل� س¡ل" نالوف يوب8\لا لوقي 
ً

 ةلاسر `§ كلتو "L8يغ£ @?إ يدؤي نLسحت ل� نكلو 

 .لاّعفلا L8يغتلا دئاق
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 :تايجيتا8\سالا هذX زربأ نمو ،تايجيتا8\سالا هذX @_ع نLثحابلاو باتكلا ضع� قفتا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü فا ��ع موقت هذ'و :ةيناديملا ةينالقعلا ةيجيتا8\ــــسالاOKضا 

 Sـــïوـــلا مدـــــــعو لـــــــ ـــ¦ـــVا وـــ' KـــJـــيـــغـــتـــلـــل �ـــ×ـــــــــــــ�Öـــئرـــلا ودـــــــعـــلا نأ

 ةــيملعلا ثاــحبألاو ميلعتلل( رظنت اــ�bإــف �Sاــتلاــ�و ،تاــفارVÃاو

 ھـــيلع موقي يذـــلا �×ـــــــــــــ�Öئرلا لـــماـــعلا اـــ�bأ ��ع )تاـــــــــــــــساردـــلاو

 ،JKيغتلا

 اًيناث ::Oيغتلا ةدايقل ةلعافلا تايجيتا:tسالا

 ةيجيتا8\سالا

 ةيناديملا ةينالقعلا

 ةيجيتا8\سا

 ةيعوتلاو فيقثتلا

 ةEجوملا

 تايجيتا8\سا

 ةوقلا ةيجيتا8\سا عانقإلاو ةروانملا

 ة)رسقلا
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 �×ـــــ�Öئر ل@ـــــش� زكرت ةيí=ردت جمارب ميمـــــصتب تاـــــســـــسؤملا موقت كلذل ؛ةيملعلا ةفرعملل ةليـــــسو ميلعتلاف 

 .ةيملعلا تاساردلاو ثاحبألاو ةيساردلا تاثعبلا عي¦CÂ كلذكو ،تامولعملاب ن�Jردتملا د=وزت ��ع

ü جوملا ةـيعوتلاو فيقثتلا ةـيجيتا8\ــــــــــــساEلت ثـيحب ملعتلا ةـيلمع ةداـعإ لالخ نم ثدـح=و :ةـç� فارعألا 

 .ةرصاعم ةيملع ة=رايعم قفو ،ةديدج ىرخأ اÉb لدب#سDو ةميدقلا

ü ةنكمملا بيلاــسألاو لئاــسولاو قرطلا ةفا£ مادختــسا متي امدنع :ة)رــسقلا ةوقلا ةيجيتا8\ــسا RS ثادحإ 

 ،JKيغتلا ةيلمع مامتإ ةليدب ةيجيتاOKسا£ رسقلاو ةوقلا مادختسا ��إ JKيغتلا ةداق رطضي ،JKيغتلا ةيلمع

 .ا ل ةم م صرف ت=وفت وأ ةسسؤملل ررض هJKخأت ��ع بترت اذإ اصوصخ

ü  نزاوت كان' نو@ي نأ دب ال :عانقإلاو ةروانملا تايجيتا8\ــــسا RS يغتلا ثادحإ ةيلمعJK ةمواقملا رداــــصمو 

 دارفألا عاـنقإ متي نأو دـبال لـباـقملاـ�و ،JKيغتلا ةـيلمع طـــــــــــــش�ت نأو دـبال ةـمواـقملا تـفعـــــــــــــض اـمل£ ھـنأ ثـيحب

 دنع اb¬لع نولـــــــصحي ةيلبقتـــــــسم اـــــــصرفو ،ةديج بـــــــسا@م م ل ققحي فوـــــــس JKيغتلا نأب ةـــــــضراعملا ةداقو

 .JKيغتلا ةيلمع مامتإ

 عªرأ @?إ L8يغتلا تايجيتا8\سا )١٤٧ص ،78،٢٠١١يعزلا( `� روكذملا زنوج فنص)و

 :`§ ،ةيذيفنتلا تايجيتا8\سالا نم ددع ا4¤م عرفتي ،ةماع تايجيتا8\سا

 .ديكأتلاو ثVWا ةيجيتاOKساو طغضلا ةيجيتاOKسا مضتو :ةوقلاو ماغرإلا تايجيتاOKسا -

 .ب=ردتلاو ،ميلعتلاو ،ةكراشملا ةيجيتاOKسا لمشCو :ة=رايعملا تايجيتاOKسالا -

 .ة�رجتلاو نJيعتلاو رايتخالا ةيجيتاOKسا مضتو :ةيعفنملا تايجيتاOKسالا -
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bةسردملا ريدم 78تع Xيغتلا حاتفم وL8 وXاسألا رصنعلا وéÜ= ةيتآلا بابسألل هذيفنتل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثلاث ::Oيغتلا ةدايقب ةسردملا دئاق رود
ً

 ا

 ي{وــــــــــــسSم ةـــــيق|و لوألا لوئــــــــــــسملا و;

 .نوسوؤرم ةسردملا
Xوأ حاجن ل� نع لوألا لوئسملا و 

 .ةسردملا @?إ بسcي لشف

 نم عون يأب مايقلا نع لوؤسملا و;

 .BCيغتلا
 ،ةـــــــــــــــــسردــــــملا <ــ� طــيــطــخــتــلا نــع لوؤــــــــــــــسملا وــ;

 قيـــــــسSتو ،نBـــــــسوؤرملا x=ع ما$ملا ع�زوت ھنا�مإ|و

 ماـ$ملا ذـيفنتل نBــــــــــــسوؤرملا ھـيجوتو ،م�lيب لـمعلا

 ميلعتلا ةرادإ نBب لصولا ةقلحو; .جئاتنلاو ،ءادألا مييقتو ،مklلإ ةلaوملا

 ءايلوأو ،ةسردملا ي{وسSم نB|و ،ةسردملاو

 .بالطلا رومأ

  قئاقد١٠ يدرف
 نوUردتملا ددحي نأ

 PQيغتلا ةدايق تاوطخ

  \]انلا

 =�Xذ فصع

 طاشcلا نمز
 طاشSلا عون ةيجيتاHCسالا طاشSلا فد;
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 ٢-٢-٢ ن0رمت

 

-r¾ش `� ِصÑذ ةط)رخ لXيغتلا ةدايق تاوطخ ةينL8 انلاno جو نمEة 

 .كرظن

 

 



 ء

نن  
 

 

 لشوبلا نمحرلادبع لداع .أ ٦٥

 

 

ــــسC ةدقعم ةّيلمع JKيغتلا ةرادإ ةيلمع  ةنيعم لحارمل عــــضخت نأ دب الو ،ةمظنملا لخاد لمعلا ةئ�ب نJــــسْحت ��إ �²ْ

 :JKيغتلا ةدايق تاوطKOTTER VÃ رتو£ جذومن ضرعنسو ا حاجنإ لجأ نم

£ نوُج ىري
ُ

ملاو لامعألا ةرادإل درافْرا' ةيل£ RS ذاتــــــسألا رتو
ُ

ــــــصخت  JKيغتلا ةرادإ ّنأ لامعألا RS ةدايقلا لاجَم RS صّ

ـــــــــــــسلا نع لـــمعلا JKيغCو لـــ=وحت ةـــيلمع جرخت دـــق ةدـــيـــــــــــــشّرلا ةرادإلا باـــيغ يفف م ُم رْمأ  دـــمحُي ال رمأ و'و ةرطيّ

 .تامظنملا مظعم ھجاوت �rلا تايدحتلا lKكأ ّدعJK Cيغتلا ةدايق ّنإف كلذ عمو ،هابقع

:`§و =Ìيظنتلا L8يغتلا ةدايق ةيلمعل تاوطخ ي�امث نم رتوك جذومن نوكتي

  

 داجيإ

 روعش

 ةجا_^اب

PQيغتلا =aإ

 فلاحت ءانب

 ةدايقل

 dIاسم

PQيغتلا

 ةFؤر رFوطت

ةيجيتاSQسgو

 ليصوت
 ة(ؤر

0/يغتلا

 نPكمت

 نPلماعلا

 نم

تايحالص

ت
َ

 ضع) قيقح

 34ـع بسا-ملا

 ىدملا
:9صقلا

lزعFز 

 بساnملا

  ةقق_pا

ت
َ

 تيQث
BCيغتلا

 اًعBار )رتوك نوج( ��انلا :Oيغتلا ةدايق تاوطخ
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£ ىري :L8يغتلا @?إ ةـجاـ%rاـب روعــــــــــــش داـجيإ .١
ُ

 يدؤت �rلا ءاوجألاو روعـــــــــــــشلا قلخ ÿ� RSني نأ دـئاـقلا ��ع ّنأ رتو

نأل JKيغتلل
ّ

 ةركف وا ديدَج عورشم ّيأ زاجنإل ةحاتملا ةليسولا و'و نJلماعلا ىَدل ةقثلاو ةّيقادصملا نم زّزع¤ ھ

  .ةديدج ةيعادبإ

 ةدايق نولوتي نJلماعلا نم يوق فلاحت ءاـــــــش�إ مزلتـــــــسJK Cيغتلا ةّيلمع :L8يغتلا `Îاـــــــسم ةدايقل فلاحت ءانب .٢

 :فلاحتلا كلذ تامس م'أ نمو ،ةفلتÃ¡ا ھلحارم RS ھb¬جوتو JKيغتلا ما م

 .م�bيب اميف نJم¦!�م دارفأ كارشإ §

 .فلاحتلا ءاضعأ نJب ةلدابتملا ةقثلا رفوت §

 .JKيغتلا نم فد لا RS كاOKشالا §

 :ةيلاتلا بابسأل JKيغC ةيلمع ّيأل ةم م ة=ؤّرلا lKتعC رتو£ بسح :ةيجيتا8\ساو ة)ؤر ر)وطت  .٣

 .JKيغتلا ھيلإ دوقي يذلا ق=رطلاو هاجتالا ة=ؤرلا �°وت §

 .JKصقلا لـجألا RS م¹Wëbصم RS ةرورّضلاب تس�ل تاءارجإ ذاختا ��ع سانلا زفحت ة=ؤّرلا §

  .JKيغتلا فارطأ نJب قيس�تلا ��ع دعاسC ة=ؤرلا §

 JKيغتلا ةيجيتاOKــساو ة=ؤرلا ليــصوتل ة=رورــضلا لئاــسولا مادختــسا دئاقلا ��ع بجي :L8يغتلا ة)ؤر ليــصوت   .٤

 :رتو£ حOKقي JKيغتلا ة=ؤر ليصوت RS لشفلا يدافتلو ،عيم¦Vا ��إ

للا مادختسا §
ّ

 .ةحارَص ّل@ب رومألا حيضوتو ةW°اولا تارابعلاو ةlّKعملا ةغ

 .ةيمسرلا JKغ تاثداW¡او تاعامتجالا RS تانايبلا عDزوت لئاسو نم راثكإلا §

  .JKيغتلا قــ=رف دشح ةدا=زل ةلاسّرلا راركت §

 .دئاقلا فرط نم ةودقلاو لاثملا بْرض §

 نا بجي بولطملا تاJKيغتلا ّنأ رتو£ ىري :لمعلاو كرحتلا @_ع مXدعاـــــس£ تايحالـــــص نم نLلماعلا نLكمت  .٥

 :ةيلاتلا تاوطVÃا عابتا بجي JKيغتلا ةّيلمع RS دارفألا ةفا£ كارشإلو ،فارطألا عيمج ھيف كOKش¤

 .دارفألا ىدل ةكراشملا ةيعفاد داجيإل ة=ؤّرلا نم قالطنالا §

 .ة=ؤّرلا عم قفاوتيل �Sخادلا ل@ي لا ميظنتو ةل@ي' ةداعإ §

 .ةَميدقلا مb»اداَع نم صلختلل دارفألل RSا@لا ب=ردتلا ةحاتإ §

ن و تامولعملا ةمظنأ نJب قيس�ّتلاو ةنزاوملا §
ُ

 .نJلماعلا مظ
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ت �rّلا ةح=رّصلا تاشقانملا باب حتف §
ُ

 .دارفألا صخت لولح ��إ يّدؤ

 عـــــــضو بجي ،ا فاد'أ ققحت JKيغتلا ةيلمع نأ ��ع ديكأتلل :L8ــــــصقلا ىدملا @_ـــــــــــــــــــع بــــــساÑملا ضع� قيقحَت  .٦

 :بجي ثيح ،ب=رقلا ىدملا ��ع نJفظوملا سفن RS ةقثلا عرزـت ةسوملم بسا@م

 .بسا@ملا كلت نوفظوملا سملي نأ §

 .دارفألا فرط نم لوذبملا د ¦¹ل ةجي#ن JKيغتلا جئاتن نو@ت نأ §

 .هذيفنت مت ل@ش� بسا@ملا طبترت نأ §

 :لالخ نم نLلماعلا دEج ىوتسم نم عفرت لجألا ةL8صقلا تان¡سحتلا نأ رتوك ىري

 .لوذبملا د ¦Vا ةجي#ن �S ىدملا ةب=رقلا بسا@ملا نا حيضوت -

 .عقاولا RS ا قيبطت ةينا@مpو ةديد¦Vا ة=ؤّرلا حاجن ��ع ليلدتلا -

 .JKيغتلا ةمواقم نم ليلقتلا -

 .JKيغتلا ةلصاومل lKكأ ةقث ةرادإلل يطعيس بسا@ملا قيقحت -

- CيغJK ملا يأرOKو نيددpم ماحق RS يغتلا ةيلمعJK ش�
َ

 .لاعف ل@

  :L8يغتلا نم د)زم قيقحتو ةقق%$ا بساÑملا ز)زع£  .٧

 تايحالـــص ��ع لوـــصVWا RS ةققW¡ا بـــسا@ملا ��ع JKيغتلا دوقي يذلا فلاحتلا دمتعيـــس عفدلا ةوق ديازت عم

ـلوتي ال rsح ةـققW¡ا تازاـجنإلاـب لاـفتحالا RS ةـغلاـبملا مدـع ىري اـمك ،JKيغتلا ةـيلمع ز=زعCو رارمتـــــــــــــسالل
ّ

 ھـنع د

 حنمي اــمم ققحت دــق JKيغتلا نأ نوم'وتي م لعجي نJلماــعلا ىدــل ةــقثلا RS طارفإلاــف ،بــــــــــــــساــ@ملا كــلتل عجارت

 .ديدج نم ا عاضوأ ب�تOKل JKيغتلا ةمواقم ىوقل ةصرف

ملا ةــفاــقث `� L8يغتلا تــي�ثَت .٨
ُ

نإ :ةــمظن
ّ

ـــــــــــــــساــ@م ��ع ةــمظنملا ظاــفِح  ـــــــــــــسأــت دــع¤ JKيغتلا بِ ــج ةــفاــقثل س�ِ  ةدــيدَ

  .ةيميظنتلا تا=وتسملا ةفا£ معتس ميق كولّس طامنألو

ــسألا نم ةعومـجم رتو£ عضَو مئاد ٍل@ش� ةفاقثلا كلت خيسOKل
ُ

  :ا م'أ س

 .JKيغتلا ةياRS �ّb ةيفاقثلا تاJKيغتلا تيíثت حيجرت •

مل ّماتلا دادعتسالا •
ُ

 .ميظنتلا اياضقلا ةفا£ ةشقان

ملا رِصانَعلا ضْع� JKيغC ةينا@مإ •
ُ

ملا لِخاد ةّم 
ُ

 .ةمظن
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نن  
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 .ةديد¦Vا ةفاقثلاب نJلماعلل ةيقْرت ط�ر •
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 تايل@لا ءادمع روظنم نم ةيعما¦Vا ةرادإلا RS ةيل=وحتلا ةدايقلا قيبطت ةينا@مإ .٢٠١٢ .يÅرغ ،يرمـــــشلا §

 .ص ص ،٥ ،�Sاعلا ميلعتلل ةيدوعــــــسلا ةل¦¡ا ،ةيدوعــــــسلا تاعما¦Vا ضع� RS ةيملعلا ماــــــسقألا ءاــــــسؤرو

٧٠-٤٠. 

 RS ةيل=وحتلاو ةيلدابتلا نJتدايقلا رثأ .٢٠١٠ .راتـــسلادبع ،�Sعلاو ،دمحم ،�Vاـــص وبأ ،ماـــس#با ،رومـــضلا §

 .٥٤٣-٥٢١ .ص ص ،)٢(٣٧ ،تاسارد ،ةيندرألا تايفش#سملا RS نJلماعلل دقانلا JKكفتلا تارا م باسكإ

 .قورشلا راد :نامع .سرادملا يريدمل ةيل=وحتلا ةدايقلا تايافك .)٢٠١٢( .زاني'اش ،رافلا §

 �Cميدا£ألا ماسقألا ءاسؤرىدل يرادإلا عادبإلاب ةيل=وحتلا ةدايقلا ةقالع .٢٠١٠ . م=رك دمحم ،فلخ §

 .ةزغ : ةيمالسإلا ةعما¦Vا ،ةروش�م JKغ JKتسجام ةلاسر ،ةزغ�ةيمالسإلاةعما¦Vا

 RS ا'رثأو ةيل=وحتلاو ةيلدابتلا نJب ة=رادإلا ةدايقلا .٢٠١٣ .بيذ دمحم ،نJــــــــضيبملا و �Sع دمحأ ،�Vاــــــــص §

 ،ةJKبكلا ةيعانــــــــــصلا تا£رــــــــــشلا RS ةيناديم ةــــــــــسارد :ةيندرألا ةئ�بلا ةرازول ةيجيتاOKــــــــــسالا فاد'ألا ذيفنت

 .٧٤-٥٨ .ص ص ،)١(٤٠ ،تاسارد

 يونسلا رمتؤملا .لامعالا تامظنم ر=وطت و JKيغتلا تايجيتاOKسا ، JKيغتلا )١٩٩٢(,س¤ ديعس , رماع §

 هاقلا, يرادالا ر=وطتلا و تاراش#سالل سفJKس دياو زكرم , ي�اثلا

 ةي�نجألا عجارملا

- Bass, B. M. ١٩٨٥. Leadership and Performance Beyond Expectations, Free Press: New York. 

- Bass, B. M. ١٩٩٠. From Transactional Transformational Leadership: Learning to Share the Vision, 

Organizational Dynamics, (٣)١٨, pp. ٣-١٩  

- Bass, B. and Avolio, B. ١٩٩٠. Transformational Leadership Development: Manual for the Multifactor 

Leadership Questionnaire, Consulting Psychologists Press. 
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 فيعض لوبقم ديج ج .ديج زاتمم رصانعلا تانوكم م

١ wاو ةبيق_^ا ناونع لy\ عموzِّQ اوتحم نعw؟ا      

٢ w؟باذجو طيس� ةبيق_^ا ميمصت ل      

٣ wدجوي ل �I ردتملل لماش ليلد ةبيق_^اU؟نو      

٤ wألا لw؟حوضوو ةقدب ةغاصم فاد      

٥ wألا لwقيبطتلل ھلباق فاد �I ردتملا فورظ لظU؟نو      

٦ wألا عم ةيملعلا ةداملا بسان�ت لwملا فادM؟ةدوش      

٧ w؟��لعلا بولسألا قفو ةمظنم ةيملعلا ةداملا ل      

٨ wق ل
ُ

      ؟تاعوضوملا س�اجت قفو تادحو =aإ ةبيق_^ا تمِّس

٩ wتاطاش� رفاوتت ل l؟ا�¡ف كم��يف بردتملا لغش      

١٠ wلا رفوت لMتاطاش lروف ةعجار ةيذغF؟بردتملل ة      

١١ wلا لMارت تاطاشdI ب ةيدرفلا قورفلاPردتملا نUP؟ن      

١٢ wل lلا دعاسMألا قيقحت =>ع بردتملا تاطاشw؟فاد      

١٣ wلا لM؟بردتملل ةزفحم تاطاش      

١٤ wل lلا دعاسM؟تاذلا =>ع دامتعالا ةيمنت =>ع تاطاش      

١٥ w؟ةيئارثإ ةيفاضإ تاطاش� دجوت ل      

١٦ wرفاوتت ل �I وقت ةبيق_^اF؟ةيتاذ تام      

١٧ 
wوقتلا لــــــFاذــــــلا مlةوقلا نطاوم فــــــــــــشك =>ع بردــــــتملا دــــــعاـــــــــــــــــس© ي 

� فعضلاوI ؟ھتاردق 
     

١٨ wوقتلا لFاذلا مlتاذلا =>ع دامتعالا حور بردتملا ىدل  ززع©  ي �I l؟ھملع       

١٩ wوقتلا دعاس© لFاذلا مlإ لوصولل بردتملا يa= ؟ناقتإلا ةجرد      

٢٠ wرفاوتي ل �I وقتلاF؟ةباجإلل حيتافم ةيتاذلا تام      

٢١ wوقتلا لF؟ةبيق_^ا ىوتحم عيم°^ ةلماش ةيتاذلا تام      

  ةبيقCqا مييقت


