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؟ كلمع يف اراركت لكاشملا رثكأ يه ام

؟ لكاشملا هذه ثودحل ةداع مولت نم

؟ لكاشملا هذهل اهحرتقت يتلا لولحلا ام



!! ..... ركف

: نيب ةقالعلا ام
؟؟ عادبإلا---- ريغتلا---- ةلكشملا





ةـمدقملا

 روـطتلاو ةسفانملا هتازيمم مهأ طيحم يف اهئاقب نامضل ةيرهوجو ةيرورض ةيلمع ةمظنم يأ رظن يف رييغتلا ربتعي

 عــم لــعافتلا يف اهتعرــسو اهدادعتــسا ىدــمبو اــ]احاجنب طبترــم طاــشنلا يف اهتيرارمتــسا نا اــمك ، ثيدــحتلاو

 يف نوـــكتل ةـــيعامتجالاو ةيـــسايسلاو ةيداـــصتقالا تاروـــطتلا عـــم اـــهفيكت ىدـــمبو يجراـــخلاو يلخادـــلا طيـــحملا

.اهعم نيلماعتملا تاحومط ىوتسم



ىلوألا ةدحولا
2030 ةكلمملا ةيؤر نع ماع ضرع

.ةيؤرلا رواحم •
2030 ماعل ةكلمملا ةيؤر فيرعت •
2030 ماعل ةكلمملا ةيؤر فادهأ •
2030 ماعل ةكلمملا ةيؤر جمارب •

 ةثلاثلا ةدحولا
ريغتلا ثادحإ يف ةيدايقلاو ةيدارالا تاراهملا

 هسفن رييغتلا ريدي ال•
 رييغتلا ريدم تاراهم•
 رييغتلا ضورف•
 رييغتلا دئاق تاراهم•
ةفلتخملا ةيرادالا  مظنلا لظ يف ءاردملا رايتخا•
 رييغتلا ثادحإل  ةمزالا ةيرشبلا ةبيكرتلا تdوكم•
 رييغتلا ثادحإ يف ةيادبلا ةطقن•

 ةعبارلا ةدحولا
رييغتلل لخدمك ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ

 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ موهفم•
 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ةيمهأ•
 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ قيبطت تامزلتسم•
 ةلماشلا ةدوجلا  ةرادإ قيبطت تاقوعم•
فظوملا ىلع زيكرتلا•

ةسماخلا ةدحولا
)ةردنهلا(تايلمعلا ءانب ةداعإ

 ةردنهلا موهفم•
 ةردنهلا حيتافم•
 ةردنهلا ةيلمع فادها•
ةردنهلا اهيلع موقت يتلا ئدابملا•
 اهزئاكرو ةردنهلا صئاصخ•
.ةردنهلا قيبطت دئاوف•

 ةسداسلا ةدحولا
 يرادإلا ليوحتلاو ريغتلا ذيفنت تاءارجإ

 ةرشعلا تارربملاو رييغتلا•
 عبسلا تايجيتارتسالاو رييغتلا تاطبثم•
رييغتلا لحارم•
ةحجانلا �اصولاو نوريغملا•
لاعفلا رييغتلا تاوطخ•
 رييغتلا تالكشم•
نيديؤملا عم لماعتلل رشعلا �اصولا•
نيدياحملا عم لماعتلل رشعلا �اصولا•

: ةرودلا رواحم
:يه ةيسيئر تادحو تس ىلا جمWربلا اذه مسقني

 ةيناثلا ةدحولا
رييغتلا ةرادإ يف لخدم

 رييغتلا ةرادإ موهفم•
يميظنتلا رييغتلا بابسأ•
رييغتلا ةرادإ فادهأ•
رييغتلا ةرادإ صئاصخ•
 رييغتلا ةمواقم بابسأ•
 رييغتلا عاونأ•



فادهألا
جم(ربلل ةيليصفتلا

1  بابسأو رييغتلا ةرادإ موهفمب نيكراشملا فيرعت

 هتمواقم

2  يف ةيدايقلاو ةيرادإلا تاراهملا نيكراشملا باسكإ

 ريغتلا ثادحإ
3

 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ئدابم ىلع ءوضلا ءاقلإ

 ريغتلل لخدمك

موقت يتلا ئدابملا مه� نيكراشملا ريصبت6

 ةردنهلا ةيلمع اهيلع

4

 رييغتلا تاوطخو تاءارجإ مه� نيكراشملا ديوزت

لّاعفلا

 رييغتلا تاطبثم ةفرعم نم نيكراشملا نيكمت5

عبسلا تايجيتارتسالاو



ةيبيردتلا ةطخلا



 مويلا
نمزلايروحملا/يليصفتلا/ يكولسلا فدهلاتاعوضوملا ناونعلايبيردتلا

لوألا

2030 ةكلمملا ةيؤر•

-----------------

رييغتلا ةرادإ يف لخدم•

.ةيؤرلا رواحم•
2030 ماعل ةكلمملا ةيؤر فيرعت•
2030 ماعل ةكلمملا ةيؤر فادهأ•
2030 ماعل ةكلمملا ةيؤر جمارب•
•---------------------------
 ريغتلا ةرادإ موهفم•
يميظنتلا ريغتلا بابسأ•
ريغتلا ةرادإ فادهأ•
ريغتلا ةرادإ صئاصخ•
 ريغتلا ةمواقم بابسأ•
ريغتلا عاونأ•

2030 ةكلمملا ةيؤرب نيكراشملا فيرعت
----------------------
 اهفادهأ ىلع فرعتلاو رييغتلا ةرادإ موهفم

 اهصئاصخو

تاعاس3



 مويلا
نمزلايروحملا/يليصفتلا/ يكولسلا فدهلاتاعوضوملا ناونعلايبيردتلا

يناثلا

 يف ةيدايقلاو ةيرادإلا تاراهملا•
رييغتلا ثادحإ

-----------------
لخدمك ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ•

رييغتلل

 هسفن ريغتلا ريدي ال•
 ريغتلا ريدم تاراهم•
 ريغتلا ضورف•
 ريغتلا دئاق تاراهم•
ةفلتخملا ةيرادالا  مظنلا لظ يف ءاردملا رايتخا•
 ريغتلا ثادحالا  ةمزالا ةيرشبلا ةبيكرتلا تdوكم•
 ريغتلا ثادحإ يف ةيادبلا ةطقن•
•----------------------------
 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ موهفم•
 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ةيمهأ•
 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ قيبطت تامزلتسم•
 ةلماشلا ةدوجلا  ةرادإ قيبطت تاقوعم•
فظوملا ىلع زيكرتلا•

 ةيرادإلا تاراهملا ىلع نيكراشملا فيرعت
رييغتلا ثادحا يف ةيدايقلاو

---------------------
 لخدمك ةدوجلا ةرادإ ىلع ءوضلا ءاقلإ

رييغتلل

تاعاس3



 مويلا
نمزلايروحملا/يليصفتلا/ يكولسلا فدهلاتاعوضوملا ناونعلايبيردتلا

ثلاثلا

)ةردنهلا( تايلمعلا ءانب ةداعإ•
-----------------
رييغتلا ذيفنت تاءارجإ•

يرادإلا لوحتلاو

 ةردنهلا موهفم•
 ةردنهلا حيتافم•
 ةردنهلا ةيلمع فادها•
ةردنهلا اهيلع موقت يتلا ئدابملا•
 اهزئاكرو ةردنهلا صئاصخ•
.ةردنهلا قيبطت دئاوف•
------------------------------
 ةرشعلا تارربملاو رييغتلا•
 عبسلا تايجيتارتسالاو ريغتلا تاطبثم•
ريغتلا لحارم•
ةحجانلا �اصولاو نوريغملا•
لاعفلا ريغتلا تاوطخ•
 ريغتلا تالكشم•
نيديؤملا عم لماعتلل رشعلا �اصولا•
نيدياحملا عم لماعتلل رشعلا �اصولا•

لخدمك ةردنهلا ةيلمع ىلع ءوضلا ءاقلإ
ريغتلل

----------------------
تاءارجإ مهأ ةفرعم نم نيكراشملا نيكمت

لاعفلا  رييغتلا تاوطخو

تاعاس3



2030 ةيؤر
ىلوألا ةدحولا

https://www.youtube.com/watch?v=2xl-rSRAZEE



تاهجوتلاروحملا

ّيويح عمتجم

.ةيمالسإلا ئدابملا قيبطت•
 .ةينطولا ةيوهل� زازتعالا•
.ندملا ريوطتو ،يفاقثلا بناجلا معد•
.ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرل� مازتلالا•
.ةرسأل� مامتهالا•

رهدزم داصتقا

 تاردقلا ةد�زلمعلا ةئيب نيسحتو ،دالبلا مدخت يتلا تاءافكلا باطقتسا•
.ةيرامثتسالا

.ةيموكحلا تامدخلا صيصخت•
 .ةيداصتقالا ندملا ليه¡ ةداعإ•
.ةينطولا تاكرشلا معد•

حومط نطو

.ةيويحلا دراوملا ىلع ةظفاحملا•
.ةايحلا يحانم ةفاك يف ةيلوؤسملا لمحت•
 .ةيعوضوملاو ةيفافشل� مازتلالا•
.عمت£ا يف لاّعفلا لعافتلا قيقحت•

ةيؤرلا رواحم : ًالوأ



2030 ماعل ةكلمملا ةيؤر فيرعت : ًاين5
 ىلع دامتعالا نم ليلقتلل ،ةكلمملا اهتعضو ٌةطخ ا¥� )2030ةكلمملا ةيؤر( فيرعت نكمي

 ريوطت :لثم ،ةماعلا تامدخلا عاطق يف رامثتسالا نيسحتو ،داصتقالا يف عيونتلاو ،ةيطفنلا تاقتشملا

 ىوقلا طاقن ىلع زيكرتل� ،هيفرتلاو مامجتسالا لئاسو نيسحتو ،يحايسلا عاطقلاو ،ةيتحتلا ةينبلا

:لماوع ةثالثب صخلتت يتلاو ،ةكلمملا اª عتمتت يتلا

.نيملسملا عيمج ةلبِق نيفيرشلا نيمرحلا مضت ا¥وك ،ةينيدلا ةناكملا-1

.ًةموميدو ًةمادتسا رثكأ داصتقا ءانب يف تمهاس ةيرامثتسا ةوق نم ةكلمملا هب عتمتت ام-2

.�وروأو ،ايقيرفأو ،ايسآ ةراق نيب ام طبري يذلا يجيتارتسالا اهعقوم-3



2030 ماعل ةكلمملا ةيؤر فادهأ : ًاثل5

.ةّيملاعلا قاوسألا يف رّثؤت ٍةيملاع ٍتاكرش ىلإ ٍةيميلقإ ٍتاكرش نم ةيدوعّسلا تاكرّشلا ليوحتل يعسلا-1

.ملاعلا يف يرامثتسا قودنص ربكأ ىلإ ّيدوعسلا تارامثتسالا قودنص ليوحت-2

 .اهل مزاللا معدلا ميدقتو ،ةدعاولا ةئشانلا ةيدوعسلا تاكرشلا نيكمت-3

 ،رثكأ ًةيفيظو ًاصرف قلخيس ام ،ًايلحم ةيركسعلا تالآلا عينصت وحن هاجتالاو ،يدوعسلا شيجلا معد-4
.ةكلمملل ةيرامثتسالا ةردقلا نّسحيو

 .ةينورتكلإلا تامدخلا ةرئاد عيسوتو ،ةيموكحلا تالماعملا ةكرح ليهست-5

.يموكحلا ءادألا سايقل زكارم ءاشنإ لالخ نم ةيعوضوملاو ةيفافشلا دامتعا-6



2030 ماعل ةكلمملا ةيؤر جمارب : ًاعبار
 سلجم لبق نم ًاجمdرب13 عضوّ مت2030 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر فادهأ قيقحتلو
يهو ،ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا

 ةطشنألM ةكراشملا زيزعت لالخ نم كلذو ،ميقملاو نطاوملا نم ٍّلك ةايح ةيعون نيسحتب ّمتهي جم'رب وهو

.ةيضSرلاو ،ةيهيفرتلاو ،ةيفاقثلا

ةايحلا ةدوج جمdرب



 نم ًالكعجشي امك ،لخدلا رداصم عيونت يف مهاسيو ،ّينطولا داصتقالا جمdربلا اذه معدي

 قوسلاو ،يلاملا عاطقلا تاسسؤم ريوطت ىلع دامتعال� كلذو ،رامثتسالاو ،ليومتلاو ،راخدالا

.ةيدوعسلا ةيلاملا

I2030 ماعل ةكلمملا ةيؤر جمارب...عب

يلاملا عاطقلا ريوطت جمdرب

 ديدعلا عابتا لالخ نم كلذو ،ةيداملا درفلا تاردقو تاجايتحا بسانت تdاكسإ جمdربلا رفوي

.لئاسولا نم

ناكسإلا جمdرب



I2030 ماعل ةكلمملا ةيؤر جمارب...عب

.يموكحلا قافنإلا ةءافك عفرو ،تاداريإلا ةيمنت فدª ،يلاملا ءادألا ةبقارمب جمdربلا اذه َىنعُي

يلاملا نزاوتلا قيقحت جمdرب

 عيراشم ةماقإ لالخ نم درفلل يشيعملا ىوتسملا نيسحتو ،ةموكحلا ءادأ عفرب جمdربلا اذه متهي

.نيديفتسملا نم نكمم ددع ربكأ كارشإ عم ،ةيداصتقا

ّينطولا لوحتلا جمdرب



I2030 ماعل ةكلمملا ةيؤر جمارب...عب

 يف عيونتلالالخ نم ملاعلا يف ةيداصتقالا قطانملا ربكأ نم ةكلمملا لعجل قودنصلا اذه ىعسي

.نيرمثتسملاو تاكرشلا نم ريبك ددع كارشإو ،ةيداصتقالا عيراشملا

 تارامثتسالا قودنص جمdرب
ةماعلا

 تامدخلا نسحيس يذلا رمألا ،صاخلاو ماعلا عاطقلا نيب ةكارشلا زيزعت ىلإ جمdربلا اذه فدهي

.ةيبنجألا تارامثتسالا بذج يف مهاسيو ،فيلاكتلا لق�

صيصختلا جمdرب



I2030 ماعل ةكلمملا ةيؤر جمارب...عب

 ىلإ يدؤي ام ،ةيملاع وأ ةيميلقإ تاكرش ىلإ ةيلحملا تاكرشلا ىوتسم عفر ىلإ جمdربلا اذه ىعسي

.ةيفيظو لمع صرف قلخو ،ةكلمملل ةيداصتقالا ةروصلا نيسحت

ةينطولا تاكرشلا ةد�ر جمdرب

 ،ةقاطلاو ،نيدعتلاو ،ةعانصلا :لثم ،تالا£ا نم ديدعلا ىلع زيكرتلا ىلإ جمdربلا اذه فدهي

.ينطولاىوتحملا ةميق زيزعتو ،درفلل لمع صرف قلخ ىلإ يدؤي ام ،ةيتسجوللا تامدخلاو

 ةينطولا ةعانصلا ريوطت جمdرب
ةيتسجوللا تامدخلاو



I2030 ماعل ةكلمملا ةيؤر جمارب...عب

 نواعتلا سلجم لود نيب كرتشملا نواعتلا زيزعتو ،ًايملاع دالبلا ةناكم عفرب جمdربلا اذه َىنعُي

.ةفلتخملا تالا£ا يف ةيجيتارتسالا تاكارشلا نم ديدعلا لالخ نم ّيجيلخلا

 تاكارشلا جمnرب
ةيجيتارتسالا

 يتضيرف ءادأل نيبغارل� ددع ربكأل ةصرفلا ةحÎإل ةدعاسملا لماوعلا ريفوتب جمdربلا اذه مهاسي

 عقاوملا زيهجت ىلإ ةفاضإ ،ةينيدلا نكامألل مÐر�ز لالخ تامدخلا لضفا ميدقتو ،ةرمعلا وأ جحلا

.ةيفاقثلاو ةيحايسلا

نمحرلا فويض ةمدخ جمdرب



 صرفلاو ،ةيميلعتلاجماربلا نم ديدعلا ريفوت لالخ نم كلذو ،ميلعتلا ىوتسم عفرل جمdربلا فدهي

.ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا تابلطتمو ،لمعلا قوس تاجايتحا يبلت يتلاو ،ةرصاعملا ةثيدحلا ةيبيردتلا

I2030 ماعل ةكلمملا ةيؤر جمارب...عب

ةيرشبلا تاردقلا ةيمنت جمdرب

 ميقلا نم ةعومجم ىلع زاكترال� ،ةيدوعسلا ةينطولا ةيصخشلا زيزعت ىلإ جمdربلا اذه ىعسي

.زيمم ّيرصع ٍبولس� بابشلا ةئف بطاخت ةيجهنم ميدقت لالخ نم كلذو ،ةثراوتملا

 ةيصخشلا زيزعت جمdرب
ةينطولا



ةحارتسا لصاف



رييغتلا ةرادإ يف لخدم

ةيناثلا ةسلجلاةيناثلا ةدحولا



رييغتلا ةرادإ موهفم : ًالوأ

رييغتلا ةرادإ موهفم

يميظنتلا رييغتلا موهفم



 نأ يأ ،ديدجلا عضولا ىلإ يلاحلا عضولا نم لاقتنالا متي اهلالخ نم يتلا لحارملا نم ةلسلس
 اهنم نوكتت يتلا رصانعلا ةفاك وأ ضعب وأ دحأ يف تالوحت ثادحإ نمضتي طاشن وه رييغتلا

.اهيف ةرثؤملا ىوقلا ةهجاوم وأ ثادحإل ةمظنملا

رييغتلا موهفم



رييغتلا عم لماعتلل ةمزاللا دراوملاو ، تاودألا ، ةفرعملا لمشت يتلا تاقيبطتلا ةعومجمو مظنملا لخدملا كلذ

رييغتلا ةرادإ موهفم

 فدª تاسسؤمل� ةصاخلا ايجولونكتلاو ، تاءارجإلا ، لكايهلا / تايجيتارتسالا نم ةعومجم ينبتو ديدحت يه
.لامعالا ةئيبو ةيجراخلا فورظلا يف تاريغتملا عم لماعتلا



يميظنتلا رييغتلا بابسأ : ًاين5

ةيلخادلا بابسألا



 تاقاطلا جارخإ ىلع رييغتلا لمعي
 راكفأ لكش يف ةيعامجلاو ةيدرفلا

 ءامتنالا ةيمهG ساسحإلا دادزيو
ةيباجيإلا ةكراشملاو

ةمظنملا ةيويح ىلع ظافحلا

 تاردابملاو تاحومطلا هذه رهظت
 نم رثكأ نيلوئسملاو نيريدملا دنع

مهريغ

 ةيصخشلا تاحومطلاو تاردابملا

 نعثحبلاو ةيجاتنإلا ةدgز لثم
 عضو نيسحتو حnرألاو دئاوفلا

gًونعمو gًدام دارفألا

مدقتلاو ءاقترالا نع ثحبلا



 لمع تادحو ثادحw ءاوس
 فادهأ تابلطتم يبلت ةديدج
سكعلا وأ ديدجلا ميظنتلا

ةمظنملا فادهأ ريغت

 ةيضرم ةجرد ىلإ يدؤي رييغتلا
 فاشتكا لالخ نم ءادألا نم

 وأ اهتجلاعمل فعضلا طاقن
اهديكأتل ةوقلا طاقن

ءادألا ىوتسم عفر

 ةمظنملا ناكمw حبصأ ثيح
 ا�اجتنم عزوتو جتنتو روطت نأ

 ةنراقم ةيسايق ةينمز ةدم يف
 يضاملا يف هب موقت تناك امع

ةتمتالاو ينقتلا روطتلا



aعب ....

ةيجراخلا بابسألا



تاعيرشتلاو نيناوقلا
ةموكحلا اهردصت يتلا تاعيرشتلاو نيناوقلا بسح ةمظنملا فيكتتو ريغتت نأ يغبني•

ةسفانملا
ةزيجو ةدم يف اهقوستو ةعرسبو ةديدج تاجتنم ريوطتل ةظقيو دادعتسا ىلع نوكتف•

نيفظوملا قاوذأ يف تاريغتلا
 بسانتت ةمدخ وأ ةعلس جاتنا لجأ نم نيفظوملا قاوذأ يف ثدحت يتلا تاريغتل� ةلص اهل نوكت نأ•

قاوذألا هذه عم

ةيجولونكتلا تاريغتلا
يرشبلا رصنعلاو دراوملا يف ةيميظنت تارييغت لاخدا ىلا يدؤي ةروطتملا ايجولونكتلا لاخدا•

ةيجراخلا بابسألا



رييغتلا ةرادإ فادهأ : ًاثل5



 نإف ةماع ةفصبو؛اهقيقحت ىلإ ىعسي ةددحم فادهأ سوردملاو ططخملا رييغتلل نوكي نأو دبال
: يتآلا يف صخلتت رييغتلا فادهأ

 حضوأ بيلاسأو،نواعتلا نم ةيلاع ةجردو ةيعفادلا نم ٍلاع ىوتسم قيقحتو ءادألا ىوتسمب عافترالا .1
.ةضفخنملا فيلاكتلا قيقحتو عارصلا نم دحلاو لمعلا نارودو بايغلا تالدعم ضفخو لاصتالل

.ةيميظنتلا ةبيكرتلا ليدعت لالخ نم ةيلاعفلا نيسحتو ،ءادألا يف روهدتلا بنجتو يميظنتلا دوكرلا ءايحإ  .2

.يرادإلا داسفلاو ةيطارقوريبلا نم صلختلا .3

.نيلماعلا ىدل ءالولا ةيمنتو اهنم ةيمومعلا ةصاخ ةفيظولا وحن ةيباجيإ تاهاجتا قلخ  .4



.... عب}

 تالآلل ةيرشبلا دراوملا مادختسا نسحو ءادألا ةيلاعفو ةءافكلا لالخ نم فيلاكتلا ضيفخت .5
..لاملا سأرو ،ةقاطلاو ،دراوملاو ،ةحاتملا

.ملعتلاو عادبإلا ىلع ةمظنملا ةردق ةد¤ز  .6

.عادبإلاو ريوطتلاو رييغتلل يباحم طيحم ءانب  .7

.هيف ةبغارو عادبإلا ىلع ةرداق تادايق ريوطت  .8

.نيلماعلا ىدل ءالولا ةيمنتو ةماعلا ةفيظولا وحن ةيباجيإ تاهاجتا قلخ  .9

.ةمظنملا نع ماعلا يأرلا ىدل ينهذلا عابطنالا نيسحت  .10



aعب ....

 يدرفلا ءادألاو ةيميظنتلا ةيلاعفلا ىوتسم ن ضارتفالا ىلع جمnربلا دنتسي نأ بجي  .11
.ةيميظنتلا فادهألاو ةيدرفلا فادهألا نيب لثمألا لماكتلا قيقحت حيتي يذلا ردقل� نايقتري

 ءاقبلا ىلع ا]اردق نيسحتو ا± ةطيحملا ةئيبلا عم فيكتلاو لماعتلا ىلع ةمظنملا ةردقم ةد¤ز  .12
.ومنلاو



رييغتلا ةرادإ صئاصخ : ًاعبار



فادهتسالا

ةيعقاولا

ةيقفاوتلا

ةيلاعفلا
ةكراشملا

ةيعرشلا
حالصإلا

ةينالقعلا

رييغتلا ةرادإ صئاصخ



رييغتلا ةمواقم بابسأ : ًاسماخ

ةبستكملا ةيصخشلا حلاصملا
ةيسفن بابسأ
رييغتلل دارفألا كاردإ ةلق
هقيبطتو رييغتلا ذيفنت ةقيرط
ةيديلقتلا تاقالعلا



powerpoint.adrkha.com
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رییغتلا ةلحرم ءانثأ دارفألا كولس

ةدـعاـسم



رييغتلا عاونأ : ًاسداس



رييغتلا عاونأ

يريوطتلا رييغتلا

يميظنتلا ريوطتلا

يرادإلا ريوطتلا

بيردتلا

ةسدنهلا ةداعإيلاقتنالا رييغتلا

يلوحتلا رييغتلا



تاهويديفةدهاشم

https://www.youtube.com/watch?v=1SEarR8Cwnc



يبيردت طاشن

ةقيقد1/2/120 طاشن



لوألا يبيردتلا مويلا ةيا!



يناثلا يبيردتلا مويلا



 ةيرادإلا تاراهملا
 ةيدايقلاو

رييغتلا ثادحإ يف

ىلوألا ةسلجلاةثلاثلا ةدحولا



!! هسفن رييغتلا ريدي الًالوأ

.ملاعلا يف هارت نأ دیرت يذلا رییغتلا تنأ نك-
 عمعستت ةرئادك ھلعجا مث ،كلخاد نم يباجیإلا رییغتلا أدبا-

.كلوح نم عیمج لمشتل تقولا



رييغتلا ريدم تاراهم rًاين

 يذلا دئاقلا كولس فصت ثيح )يلاثملا ريثأتلا( ةيبذاجلا .1

 كلذ بلطتيو ،نيعباتلا ريدقتو مارتحاو باجعr ىظحي

 تاجايتحا ميدقتو ،دئاقلا لبق نم رطاخملا يف ةكراشملا

 مايقلاو ،دئاقلل ةيصخشلا تاجايتحالا لبف نيعباتلا

.يقالخأ عباط تاذ تافرصتب

 ىلع يليوحتلا دئاقلا لمعي اهيفو :ةيركفلا ةراثتسالا .3

 لكاشملا لح عيجشتو ةديدجلا راكفألا نع ثحبلا

 ةديدجلا جذامنلا معدو ،نيعباتلا لبق نم ةيعادبإ ةقيرطب

.لمعلا ءادأل ةقالخلاو

 تايكولسوتافرصت ىلع دعبلا اذه زكري :ىماهلالا زفحلا .2

 تايكولسلا كلتو، يدحتلا بح نيعباتلا يف ريثت يتلا دئاقلا

 بولسأفصتو ،نيعباتلل تاعقوتلا حاضيإ ىلع لمعت

 لالخ نم قيرفلا حور ةراثتساو ،ةيميظنتلا فادهألل مازتلالا

.ةيلاثملاو ةسامحلا

 لالخنم ةفصلا هذه رهظتو :يدرفلا رابتعالا .4

 مامتهاىلويو ،فطلب عمتسي يذلا دئاقلا بولسأ

 نم م�ازاجنإ كلذكو نيعباتلا تاجايتحال صاخ

.ءارطإلاو ريدقتلا تايجيتارتسا ىنبت لالخ

1

2

3

4



فرصتلا نسحو كرحتلا ىلع ةردقلا-1

صرفلا قيقحت ةلواحم-2

لبقتسملا تآجافم نم ةdاعملا مدع-3

حوضوب تاعقوتلا ديدحت ىلإ ليملا-4

ةردابملا مامزب ذخألا ىلع ةردقلا-5

لاعفألا دودر لهاجت مدع-6

ةمظنملا يف لاعفلا ريثأتلا ىلع ةردقلا-7

تاريغتلا تادوهجم طيطخت نسح-8

رييغتلا دئاق تاراهمًاعبار



ةيزيفحتلا بيلاسألا يف داقتعالا-9

ةدناسملا بسكو عانقإلا ىلع ةردقلا-10

ةينفلا تالكشملا ةجلاعم نسح-11

ةديدجلا راكفألا لابقتسا نسح-12

ةلاعفلا ةيرادإلا ةدايقلا تامس رفوت-13

ةيكولسلا ةعاربل� عتمتلا-14

هسفن رييغتلا ةجلاعم ىلع ةردقلا-15

ماهملا زاجنإ ىلع ةردقلا-16

رييغتلا دئاق تاراهم )عبa(ًاعبار



ةيرادإلا مظنلا لظ يف ءاردملا رايتخاًاسماخ

رايتخالا ةيلمعل يئارجإلا بناجلا

تnايبلا عيمجت1

 مييقتلا2

ةنراقملا ءارجإ3

تارارقلا ذاختا4



رييغتلا ثادحإل ةمزاللا ةيرشبلا ةبيكرتلا ت(وكمًاسداس

ركتبملا

دد²ا

قفوملا

ريبخلا

ريدملا

ليفكلا



رييغتلا ثادحإ يف ةيادبلا ةطقنًاعباس

))ةقداصلا ة)غرلا# ((



يبيردت طاشن

ةقيقد1/120 طاشن



تاهويديفةدهاشم



ةحارتسا لصاف



 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ
رييغتلل لخدمك

ةيناثلا ةسلجلاةعبارلا ةدحولا



ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ موهفمًالوأ

 )ْمِهِسُفنVَِ اَم اوُِّريَغُـي َّىتَح ٍمْوَقِب اَم ُِّريَغُـي ال Hََّا َّنإ(



ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ موهفمًالوأ
 ةدوجلا ظفل َربتعُي

Quality :ةّيزيلجنإل�
 لّكشي وهو ،هحالص ةجردو ،ءيشلا ةعيبط :ينعت يهو،Qualities ةّينيتاللا ةملكلا نم ًاّقتشُم

.هنم ةديفتسُملا ةهجلا فالتخ� فلتخي ًاموهفم

: تافيرعتلا ةصالخ
 نومدختسَي نَم تاعُّقوتُزواجتي وأ ،ُلثاُمي ٍلكشبو ،ةمدخلا نم ٍَّنيعُم ًىوتسم ميمصتب ُّمتهي ماظن يه

.اهميدقت ُّمتي يتلا علِّسلا وأ ،تامدخلا



rةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ةيمهأًاين

جتنملا ةدوج نيسحت ةمظنملا ةيحبر نيسحت

تقولا مادختسا يف ةءافكلاةيقوسلا ةصحلا ةد�ز



rةلماشلا ةدوجلا ةرادإ تامزلتسمًاثل

يجيتارتسإلا طيطختلا

ايلعلا ةرادإلا زيزعتو معد

ةمظنملا يف نيلماعلا ةفاكل ةلاعفلا ةكراشملا

رمتسملا نيسحتلا

فظوملا ىلع زيكرتلا



ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ قيبطت تاقوعمًاعبار

ّمم ،ةدوـــجلا ةـــفاقث رـــشن مدـــع-1  ةـــبغر مدـــع ينـــعي اـــ
 ىلإ يّدؤــي يذــلا رــمألا ،ريــيغتل� نيفَّظوــملا وأ ،ةرادإلا
 .هل مهتمواقم

 نيب ماجسنالا رُّفوت مدعو ،ريدملا يف ةقثلا مدع-2
 نيب اميف وأ ،لمعلا قيرف مهنم لّكشتي نيذلا ءاضعألا
 يتلا تاّيكولسلاو ،مَيِقلاو ،تاهاّجتالا بايغ .لمعلا قَرِف
 ةيّميظنتلا ةفاقثلا بايغ ينعي اّمم ،ةمَّظنُملا يف اهكُراشت ّمتي

 .ةلعافلا



aةلماشلا ةدوجلا ةرادإ قيبطت تاقوعم....عب

 ،ةلماـشلا ةدوـجلا ةرادإ َيموـهفم نيـب زييمتلا مدع-3
ً اـقئاع لِّكـشي دق ّامم ،تامولعملا بايغ .َجتُنملا ةدوجو
 ةرادإ ساــــسأ اــــ¥وكل كــــلذو ؛تاــــّمظُنملا ماــــمأً اريــــبك
ّمم ،ّرمتــسم لكــشب تاداــيقلا ريــيغت .ةلماــشلا ةدوــجلا  اــ
 .ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ جذومن باعيتسا ةّيلمع قيعي

 ىلع دامتعالا ىلإ ةفاضإل� ،تقولا ةيافك مدع-4
.مهسفنأ نيفَّظوملا نم رثكأ ةدوجل� نيِّصتخُملا ءاربخلا



فظوملا ىلع زيكرتلاًاسماخ

فظوملا تابلطتم ىلع فرعتلا
 ةرادإ يف اهّلك دوهجلاروحم ّدَعُـي هّنإ ثيح ؛نيّيلخادلاو ،نيّيجراخلا نيفظوملا اضر قيقحت ىلع صرح
 نم اهريغو ،اهديدحتو ،م]اعُّقوتو ،م]اجايتحا ليلحتو ،مهعم تاقالعلا ةيمنت ربع ،ةلماشلا ةدوجلا
 مامتهالا .ايلُعلا ةرادإلا لَبِق نم ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ جمnرب معدو ،دييÊ ىلع صرحلا .رومألا
 قَّلعتي ام يف ةّيدايقلا طامنألا نم مئالم وه ام ّينبت .ةّيجاتنإلاو ،ةدوجل� قَّلعتي ام يف ءادألا سايقب
Ìةلماشلا ةدوجلا ةراد.



aفظوملا تابلطتم ىلع فرعتلا..... عب
 ةكراشملا قيقحت .ةلماشلا ةدوجلا ةرادÌ ّصاخ تامولعم ماظن ريفوت .مئالملا يميظنتلا لكيهلا رايتخا
 مهميلعتو ،نيفَّظوملا بيردت .ةّيجاتنإلاو ،ةدوجلا نيسحتل ؛دوهجلا ةّفاك يف مهّلك نيفَّظوملا لَبِق نم
.ًاّيلعف ًاقيبطت مهفراعم قيبطت نم مهنّكمي اّمم ،ّرمتسم لكشب

aفظوملا ىلع زيكرتلا....عب



aفظوملا تابلطتم ىلع فرعتلا..... عب
 مييقتو ،لصاوتملكشب مهزيفحتو ،مهبيردت قيرط نع كلذو ،لاّعف ٍلكشب ةّيرشبلا دراوملا ةرادإ
.ةمَّظنُملا ةفاقثل ةلماشلا ةئيهتل� مامتهالاو ،لمعلل مئالملا خانملا ةئي] .رومألا نم اهريغو ،مهئادأ

aفظوملا ىلع زيكرتلا....عب



aنيفظوملا ىلع زيكرتلا....عب

نيفظوملا نم ةقالعلا
 ليلحت ىلع جهنلا اذه لمعي .نييلبقتسملاو نييلاحلا نيفظوملا عم ةمظنملا لعافت ةرادإل جÏ وه
 زيكرتلا عم ،نيفظوملا عم ةيراجت تاقالع لضفأ نيسحت لجأ نم ةمظنملا عم نيفظوملا خيرÐ تnايب
.تاجتنملا ومن عفد لجأ نم ، نيفظومل� ظافتحالا ىلع صاخ لكشب



aفظوملا ىلع زيكرتلا....عب

تايلمعلل رمتسملا نيسحتلا يف فظوملا رود
 بلطتتو , ومنلاو ءاقبلا تدارأ اذإ تامظنملا يف رييغتلل دشرم ىوقأ رمتسملا نيسحتلا ةفسلف ربتع
 امك , فظوملا اضر قيقحتو تافالتخالا ليلقتو تانيسحتلا ءارجإ نم ايئدبم امازتلا ةفسلفلا هذه
 يف نوكرتشي نيذلا كئلوأ نم ةيصخشلا ةيلوؤسمل� اروعشو اكارتشاو امازتلا بلطتت اÏأ
Processesتايلمعلا ,



.ةدوجلا نيسحتل ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملا صيصخت ىلع ةرداق ةمظنملا نأ-6

. اهنيسحتو اهسايقو اهليلحت اهعم نكمي ةجرد ىلإ ةرقتسم ةيلمعلا نأ-5

. ةمظنملل يلاحلا ءادألا ةيلاعفل ةمهم ةيلمعلا نأ-4

. نيفظوملا تاجايتح� ةقالع تاذ تارشؤمب ةرشابم ةلصتم ةيلمعلا نأ-3

.تايلمعلا يف تالكشم نم نوناعي نييجراخلاو نييلخادلا نيفظوملا نأ-2

. تانيسحتلا هذه نم نوديفتسي فوس نيفظوملا نأ-1

تايلمعلل رمتسملا نيسحتلا يف فظوملا رود aعب....

:نيسحتلل جاتحت يتلا تايلمعلا زيمت يتلا صئاصخلا



يبيردت طاشن
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يبيردت طاشن
01ةقيقد2/2/210 طاشن

02

03

04

4

1

3

2

يرئاد لكشب سولجلا ةعومجم لك نم بردملا بلطي

عمت²ا يف نيعم رود صمقتب درف لك موقي

هصمقتي يذلا رودلل ًاقبط هعقوم نم رارقلا ذاخت� كراشم لك موقي

رارقلا ذاختا يف اهعبتا يتلا تاراهملا ضرعب درف لك موقي

راودألا عيزوت



تاهويديفةدهاشم



يناثلا يبيردتلا مويلا ةيا!



ثلاثلا يبيردتلا مويلا
ىلوالا ةسلجلا



تايلمعلا ءانب ةداعإ
)ةردنهلا(

ةسماخلا ةدحولا



ةردنهلا موهفمًالوأ
 عم بسانتتل ةسسؤمل� لمعلا قرطو بيلاسأ يف ةيرذج تارييغت ثادحإ ىلإ ىعسي لخدم يه
.ةيجولونكتلا ةروثلاو رصعلا اذه تابلطتم



rةردنهلا حيتافمُاين

يساسأ

تايلمع

يرذج

 اÐرادإ ةيفيكو ,ةمظنملا نع ةيساسألا ةلئسألا حرط يغبني ةردنهلا قيبطت دنع :
.اهليغشتو

؟ءادألا يف ًانيعم ً�ولسأ عبتن اذامل وأ ؟لمعلا اذª موقن اذامل :

 نم صلختلايأ ،ةيحطسو ةيرهاظ تارييغت درجم سيلو ,روذجلا نم رييغتلا ينعت :
.ميدقلا



6

1

2

5

3

 ةیلمع فادھأ4
ةردنھلا

rةردنهلا ةيلمع فادهأًاثل

.ماهملا سيلو ،جئاتنلا ىلع زيكرتلا    •

.ةيقطنم رثكألا طاقنلا ىلع زيكرتلا    •

.لسلسمو بترم لكشب ةيلمعلا ةيد¡    •

.ةدحاو ةيلمع يف اهعمج وأ ةيرورضلا ريغ ماهملاو ةطشنألا ءاغلإ متي    •

.مهتطشنأو لمعلا قرف نيب قئاوعلا ةلازإ متي    •

 .تاراهملا ددعتم لمع يلاتل�و ،داعبألا ةددعتم ىلإ ةطيسبلا ماهملا نم فئاظولا ريغتت    •



ةردنهلا اهيلع موقت يتلا ئدابملاًاعبار

 تامولعملا مظن ىلع موقت امك ،اهتياÏ ىتحو اهتيادب نم ةدحاولا ةيلمعلا ميمصت ةداعإ

.ةدحاو ةمهم يف ةلماكتملا ةَّيعرفلا ّماهملا جمد ىلإ ىعستو ،ةيزَّكرماللا ينبتو



اهزئاكرو ةردنهلا صئاصخًاسماخ

1 2

3

4

56

7

يف فئاظو ةعومجم جمد
 .ةدحاو ةفيظو

 نوعنصي نم مه نولماعلا
.رارقلا

 ليغشتو عيمجت تايلمع جمد
.تامولعملا

يف ةيزكرماللاو ةيزكرملا لماكت
.لامعألا

 ،بيردتلاىلإ ةفاضإ ميلعتلا ىلع عيجشتلا
دارفألا تاردقو تاراهم ةيمنتل كلذو

.مهكرادم عيسوتو

 جاتن ميسقتو دارفالا ةأفاكم متت
 ةيئاهنلا جئاتنلا ىلع ًءانب مهلمع

.يعامج لكشبو

 ةيميظنتلا ةفاقثلا رييغت ىلع ةردنهلا لمعت
 ديجلا ءادألا حبصي ثيحب ،ةدئاسلا

 .نيلماعلا ت¤ولوأ نم نئ�زل� مامتهالاو
صئاصخ

اهزئاكرو ةردنهلا



ةردنهلا قيبطت دئاوفًاسداس

.ةيلمعلا قرفلا ىلإ ماسقألا نم لمعلا تادحو رييغت-1

.ةددعتملا داعبألا تاذ لامعألا ىلإ ةطيسبلا ماهملا نم لامعألا رييغت-2

.معادلا ىلإ بقارملا نم درفلا رود رييغت-3



يبيردت طاشن

ةقيقد1/320 طاشن



تاهويديفةدهاشم



ةحارتسا لصاف



 رييغتلا ذيفنت تاءارجإ
يرادإلا لوحتلاو

ةيناثلا ةسلجلاةسداسلا ةدحولا



رييغتلا تارربمًالوأ

 لبقتسملا وهو ،فده ىلإ لوصولل ةليسو وه امنإو هتاذ دح يف افده سيل رييغتلا
 نوكي بابسأو عفاود نم عبني ال يذلا رييغتلاو ،ريغتل ارربم كانه نوكي نأ يغبني اذلو ، لضفألا
 ريثكلا هسفن صخشلل وأ ةمظنملل ببسيو لشفي ام ابلاغو ،فده نودبو ططخم ريغ يئاوشع ريغت
.تالكشملا نم



رييغتلا تارربم
 رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذن نأ نكمي ريغتلا ةيلمع ءارو بابسألاو عفاودلاو تارربملا نم ديدعلا كانهو

:ةيلاتلا تارربملا

.ةمظنملا رود ليعفتو طيشنت ةلواحمو نيتورلا رسك 03

. ةمظنملا يف نيلماعلاو نيريدملا ىدل ةدوجوملا تاردقلا نايبو تاذلا تابثإ 02

. ةمظنملا ىلع رثؤت ةيعامتجا وأ ةيداصتقا وأ ةيسايس تالكشم ةهجاوم 01

. ةمظنملا يف اهفاشتكا نكمي يتلا ةعدبملا تاردقلاو تاقاطلا نم ةدافتسالا 05

. ةمظنملا هيف لمعت يذلا لا£ا يف يملعلا مدقتلاو يجولونكتلا روطتلا نم ةدافتسالا 04

 ىلع ةظفاحملا ةديدشلا ةسفانملا ةهجاومل ءادألا ريوطتو نيسحت رييغتلا عفاودو بابسأ نم
قوسلا يف يسفانتلا زكرملا   .. 06

.ةحاتملا دراوملا مادختسا نسحو ةيلاعفلاو ةءافكلا نع رمتسملا ثحبلا 07



rعبسلا تايجيتارتسإلاو رييغتلا تاطبثمًاين
 وأ هسفن رييغت وأ ً¤ونعم وأ ،ً¤دام ًارييغت ناك ءاوس رييغت ةيلمع ةسراممب أدبي نأ لواحي اّنم درف يأ
 اذه يف انهو ،تاطبثملا ضعب هجاوي فوس هّنإف ًايعامج وأ ً¤درف ًارييغت ناك ءاوس هلوح مه نم
.تاطبثملا هذهنم طبثم لكل لحلا ةيجيتارتسا ركذ عم تاطبثملا نم ةعومجم ركذن فوس عوضوملا



aعبسلا تايجيتارتسإلاو رييغتلا تاطبثمعب

حايترالا مدعب روعشلا

:يجيتارتسالا لحلا

.ددرت ،فوخ ،قلقب هجاوي فوس رييغت يأ نإف اذلو ،حيرم رمأ عقاولا رمألا ىلع ةظفاحملا :ىنعمب
1

 روعش ،رييغتلاةيلمعل بحاصملا حايترالا مدع روعش ن� سفنلا ةبطاخم وه طبثملا اذهل جالعلا
 ءيش لك نأ رعشيو رييغت ةيلمع ناسنإلا سرامي نأ برغتسملا لب ،برغتسم ريغو عقوتمو يعيبط
.رييغتلا قيبطت ةيادب عم ىشالتي ام ناعرس فوخلا ّنإ ّمث ،حيرمو يعيبط



aعبسلا تايجيتارتسإلاو رييغتلا تاطبثمعب

دقفنس امب ريكفتلا

يجيتارتسالا لحلا

 ام ءارج هدقفي دق امب ريكفتلا أدبي ناسنإلا ّنإف ،ةجيتنلا ةنومضم تسيل ةيلمع رييغتلا نوك :ىنعمب
.رييغت نم هب موقي

2

 ؛رارقل�شقاني فوخلاف ؛ةلأسملا هذه يف كثدحي نم وأ كسفن شقانت ال ّنأ ،رمألا اذه جالع
!!رسخن ام ىلإ ال حبرن ام ىلإ هجتي dريكفتف



aعبسلا تايجيتارتسإلاو رييغتلا تاطبثمعب

ةدحول� روعشلا

يجيتارتسالا لحلا

 dأ :ددري أدبيو ،دارفنالاو ةدحول� رييغت ةيلمع يف لخدي يذلا ناسنإلا رعشي نايحألا نم ريثك يف
.ةلشافلا اÐايجيتارتسا رييغتو ةمظنملا ريوطتب متهملا ديحولا

3

!! ةبسانملا ةصرفلا اوطعي مل وأ ،دعب اوزربي مل مهلعل كل ءاكرش كانه ّنأ ًامود دّكأتت نأ جالعلا



aعبسلا تايجيتارتسإلاو رييغتلا تاطبثمعب

يضاملا ىلإ قوشلا

يجيتارتسالا لحلا

.يضاملا ىلإ قوشب رعش رييغتلا يف ناسنإلا لخد املك
4

 امتح ..؟راتختس اذام ،نامزلا كلذ ىلإ كنسب ذخؤت وأ ةرضاحلا ةظحللا شيعت نأ نيب تريخ ول
 تاقافخإو حافكو ةعراصمو ِّدحتو حومط ناسنإلل نوكي نأ يف ةعتملا نكل ّنأل !! ةظحللا راتختس
.اª عتمتسي تاحاجنو



aعبسلا تايجيتارتسإلاو رييغتلا تاطبثمعب

بساكملا ىلع فوخلا

 ام رسخيسفهتقيرط وأ هتايح ّريغ ول هّنأ ىشخي تازاجنإ ققحو ،رومأ ىلإ لصو دق ناسنإلا ّنإ
.تازاجنإ نم هققح

5

 تاقالعلا ىلع فوخلا

.ةيباجيإلا جئاتنلا غوزب دنع ديكأتل� يلجنيسو
6

تاردقلا صقن نم فوخلا

.رييغتلا ةيادب يف يعيبط ءيش اذهو
7



rرييغتلا لحارماًثل
"نيول تريكل " رييغتلا لحارم



.ام ءيش لمع ةرورض ىلإ هبنتلل كلذو :ايلعلا ةرادإلا ىلع طغضلا

.ةددحم تالكشمب فارتعالا كلذكو فرعتلا متي ثيح :تالكشملا عقاوم صيخشت

.ةديدج ةمظنأو بيلاسأو جمارب حارتقا متي ثيح :ةديدج لولح راكتبا

v .اهتبرجتو اهقيبطت دعب لولحلا هذه جئاتن ةسارد ةرورض عم :ةديدجلا لولحلا ةبرجت

v .اهحاجن توبث دعب كلذو :ةديدجلا لولحلا ضرف

aرييغتلا لحارمعب

04

03

02

01

05

"رنيرجل "  رييغتلا لحارم



ةحجانلا �اصولاو نوريغملااًعبار

1

2

3

4

ركفت نأ لبق ملكتت ال

ةفئاز ًادوعو عطقت ال

ًادبتسم نكت ال

 لمعلا قّوعت ال



ةحجانلا �اصولاو نوريغملاًاعبار

5

5

7

8

كل تازايتما ركتحت ال

ةيلوؤسملا نم بر� ال

ة�احملا كرتا

مهتلماعم نسحأو نيرخآلا زفح
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يبيردت طاشن
01ةقيقد2/2/310 طاشن

02

03

04

1

2

..نوكرحتي ال مهنكامأ يف فوقول� ةعوم²ا دارفأ نم بردملا بلطي

..ةعوم²ا دارفأ ىلع ريثأتلل هدهج ىراصق درفلا اذه لذبي

ريثأتلا ةبعل



تاهويديفةدهاشم



لاعفلا رييغتلا تاوطخًاسماخ

رييغتل� فيرعتلا

صيخشتلا

تامولعملا عيمجت

تالكشملا لح

ةيطيطختلا تافرصتلاو تايجيتارتسإلا

1

3

2

4

5



 رفوت مدعو ت$دحملا
ةيخيراتلا تالجسلا

 ةيرادإلا لخادملا قيبطت مدع
رييغتلل ةميلسلا

 ةيرادإلا لخادملا ةفرعم مدع
رييغتلل ةميلسلا

رييغتلا تادوهجم قافخإ بابسأاًسداس



نيديؤملا عم لماعتلل رشعلا �اصولاًاعباس
اHIJق نك-1

L
fgتكت الو ، مهعم ةقالعلا ةI[قت Zع صرحاو ، نيدQIملا نم 

h iةقالعلا 
.ةkمسرلا yzغ ةkعامتجالا ةقالعلا ةI[قتب كلذ Zhع دز امنpو ؛ةkفkظولاو ةkمسرلا

 قلخلا نسحو ريدقتلاو ما�yحالاو ةماس�بالاi كلذو نيدQIملا عم لماعتلا نسحأ-٢
 ةقثلاو كi طاJترالاو كتبحمل ب�س كلذ نإف ؛مهتمدخل �hسلاو مهل عضاوتلاو
.كyzيغتو كلقع ةحاجرب

 ��ح كلذو اهلةعفادلاو ةyzIيغتلا ةkلمعلاi ةقلعتملا تامولعملاi نيدQIملا دوز-٣
�g اوش�ع� ال

h ءاوخو لهج.
h �g§¦اج�إ رثأ تامولعملا ەذه نأ ام¢ ،بوغرملا yzيغتلا ەاجت �ghهذ

h ةعانق قيمعت 
.yzيغتلا اذهب نيدQIملا

�g هJعل� Lارود دQIم لªل مسرا-٤
h لمعلاkيغتلا ةyzIغص رودلا اذه نا¢ ولو ةyzاL فخوkا ، 

 ةمدخل دوهجلا ل¢ رخس² لi ،ةدQIم ةقاط يأ ردهي ال يذلا وه h®ذلا دئاقلاف
.هi يداني يذلا yzيغتلا

 yzغتت دق ، هiبلاطت ��hلا yzيغتلاi نيدQIملا ةعانق نا ملعاو ، اهب�نم اظق� نك-٥
J�g·ي كلذل ؛اهاحض وأ ةkشع zg¶ب

h قارم نوكت نأJملل اQIاتم ، نيدiاع
L

 مهتاهيجوتل 
.مهتاعانقو مهكولسو



aنيديؤملا عم لماعتلل رشعلا �اصولا00 عب
01 نيد,+ملا ك%$أ-٦

 ، ة,N=يغتلا ةEلمعلاJ قلعتي امEف مهترواشم نم <=>أو ، شاقنلاو راوحلا 2
كلذ نإف
 عو%cملاJ مهطا`ترال ا`_س كلذ نأ ام̂ ، N=يغت نم هJ بلاطت امو كل مهدEيأت رارمتسا Vإ T2دأ
يN=يغتلا

.هنم أزجتي ال ءزج مهنأJ مهروعشو
 مق مث نمو ،اهلEحو ةمواقملا بEلاسأJ مهتيعوتو ، نيد,+ملا كرادم عيسوت qع صرحا-٧
Vإ مهداشرvب
.ةمواقملا ةمواقمل قرطلا لضفأ

 كلذك N=غتت ةعانقلا نأ ام�ف ىرخألاو ةنيفلا N1|ب N=يغتلل مهسامح لعشأو نيد,+ملا زفح-٨
��`ت ال ةسامحلا

2
.دحاو لاح qع
 ةلواحمومهتشقانمو ةمواقملا �انع مامأ فوقولل )مهعEمج وأ مهضعJ( نيد,+ملا عفدأ-٩
مهعانقإ
Jملاc%يغتلا عو=Nاما�1=لا نإف فقوملا اذه اوفقو نأ )نيد,+ملا يأ( مهنإف ي

�
 ا,�نعمو اEبدأ 

مهيدل دلوتي فوس
.يN=يغتلا عو%cملا اذه ەاجت

 ، ةمواقملا تاهبشل ةضحادلاو N=يغتلل ةد,+ملا ةلدألاو N1|ها�=لاو ججحلاJ نيد,+ملا دوز-١٠
ةوق كلذ نإف
اظفحو نيد,+ملل

�
.ةمواقملا بEعالأو �1|ف نم مهل 



rنيدياحملا عم لماعتلل رشعلا �اصولاًانم

.مهعم لماعتلا نسحأو نيد�احملا نم ب�yقا•
.هتاkبلسو مئاقلا عضولا ءاطخأ زربا •
.يyzيغتلا عو«ºملا نع ةkباج�إلا تامولعملاi نيد�احملا دوز •
.yzيغتلا ماق ول اهيلع لوصحلا د�احملل نكم� ��hلا ةkصخشلا بسا¿ملا ¾إ «½ا •
�g عساو ،نيد�احملا رواح •

h مهعانقإ iيغتلاyz وpةقلاعلا تاهبشلا ةلاز �g
hمهناهذأ.

.نيد�احملا Zع yzثأتلل yzيغتلل نيدQIملاو ذوفنلا باحصأ نم دفتسا
.مهلوعفم لاطiإ Zع صرحاو ،نيد�احملا ەاجت ةمواقملا تافÃت بقار •
.يyzيغتلا عو«ºملا اهنÇنمضت لواحو ،مهئارآ ¾إ عمتساو ،نيد�احملا رواش •
�g جردت •

h يغتyz مهطروو ،نيد�احملا �g
h يأتkفنت وأ دkذ iيغتلابناوج ضعyz.

.عفانلا yzيغتلا ¾إ نيد�احملا رودص ح«²º نأ Lاyzخأو ًالوأ Ê عدا •



يبيردت طاشن

ةقيقد3/2/320 طاشن



تاهويديفةدهاشم



بردتملا يزيزع ًاريخأو

 نم سيلو ،ءادألاثيح نم ةعفترم ةزيمتم تامظنم نيوكت ىلع ةرشابم ةروصب صرحي يذلا طاشنلا كلذ يه رييغتلا ةرادإ نإف

 ىدل ةيفيظولا ةيلعافلا ققحت ةروصب ،ةمظنملا يف لمعلل ةبسانم ةيميظنت لكايه عضو قيرط نع كلذو ،طقف مجحلاو ددعلا ثيح

 لمعلا ىلع نيمئاقلا ىعسي يتلا ةيجيتارتسالا فادهألا ىلع هسفن تقولا يف رثؤت الو ،ماعلا مهئادأ ىوتسم نم نسحتو ،نيفظوملا

.اهمعدتو اهعم مجسنت لب ،اهقيقحتل ةمظنملا يف

ةمتاخلا



عجارملا

.ةيردنكسإلا ، ةيعماجلا رادلا ، تاراهملا ءانب لظ يف يميظنتلا كولسلا ، م۲۰۰۳ ،رهام دمحأ•

. ةرهاقلا ، ةيرادإلا ةيمنتلل ةيبرعلا ةمظنملا تاروشنم ، يميظنتلا ريوطتلا ةيلعاف ىلع اهرثأو دارفألا تادقتعمو ميق ،م۲۰۰۸ ، روفصع ىفطصم لمأ•

1 ط ، نامع ، يروزايلا راد ، ةيرادإلا ةدايقلا ، م۲۰۱۰ ، قالعلا ريشب•

۱ط ، نامع ، نوعزومو نورشd مزمز ، لمعلا تايقالخأو ميق : يفيظولا ءالولاو اضرلا ، م۲۰۱۱ ، بهو حاتفلا دبع نسوسو ناميلس دمحأ دمحم•

۱ط ، ةرهاقلا ،رشنلاو ةعابطلل كارتيأ ، ةمظنملا لخاد نيلماعلا ىدل يسسؤملا ءالولا ميعدتو ءانب تاراهم ةيمنت ، م۲۰۰۵ ،رصنلا وبأ دمحم تحدم•

.ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو سرادمب ةيسيردتلاو ةيرادإلا ةئيهلل يميظنتلا ءالولا ، م۲۰۰۹ ، نورخآو يراطع فراع•

."نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف ةدايقلا " ،ناديوسلا دمحم قراط .د ،ينولدعلا مركأ دمحم .د•

."ئدابملا ءوض ىلع ةدايقلا " ،طايخلا فيطللا دبع /ةمجرت .يفوك نفيتس•



عجارملا
."ةدايقلا نف يف تاحمل " ،يبويألا مثيهلا مدقملا :بيرعت .اوتروک .ج•

."نييرادإلا ةداقلل عبسلا تاداعلا " ،هللا دبع ماشه / ةمجرت .يفوك نفيتس•

."نيرخآلا ىدل ام لضفأ ىلع لصحت فيك " ،ساميد دمحم•

."ةدحاولا ةقيقدلا ريدمو ةدايقلا " ،درشتالب ثينيك•

."دئاقلا تافصو ةدايقلا تاراهم " ،فاسعلا نسحملا دبع نب دمحأ•

.لبقتسملا راد :نيطسلف ،ىلوألا ةعبطلا ، يدايقلا بيردتلا ليلد“ ،ماشه ،بلاطلا•

.يبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا ، تايكولسو تايساسأ نيريدملا رودو ةرادإلا ،نيدلا يحم ،يرهزألا•



عجارملا
 ةراجت ، ةيلاملاو ةيراجتلا تاساردلا ةلجم ، "ةدوجلا فيلاكت ديشرتلSix Sigma جهنم لالخ نم FMEA رثألا ليلحتو لشفلا بابسأ ليلحت جذومن مادختسال حرتقم راطإ" ،دمحم ،روصنم .د•

.2004 ، سرام ، لوألا ددعلا ،رشع عبارلا دل£ا ، ةرهاقلا ةعماج ، فيوس ينب

."ةيرادإلا تايلمعلا نيسحتل نزياک بولسأ" ،يدرك ديسلا دمحأ•

 ."ةين�ايلا ةدوجلا ةفسلف نزياكلا" ،رابجلا دبع نزام•

."لصوملا يف ءاسنخلاو ماعلا مالسلا ييفشتسم ىلع قيبطتل� ةيحصلا تامدخلا ةدوج يف هرثأو لامعألا ةسدنه ةداع" ريكفتلا " ،)۲۰۰۵( ، مزاح ءاضر ، يميلدلا•

.لصوملا ةعماج ، داصتقالاو ةرادإلا ةيلك ،ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر•

. ةزغ عاطق يف ينطولا نمألاو ةيلخادلا ةرازو يف ةيرادإلا تايلمعلا ةسدنه ةداعإ عقاو" ناونعب ،رسلا ةسارد•

 .ةزغ عاطق يف فراصملا يف "ةردنهلا ةيرادإلا تايلمعلا ةسدنه ةداعإ" : ناونعب ،اغألا ةسارد•



عجارملا
 .قشمد ،�روس ،"ةرصاعم �اضقو يميظنتلا ريوطتلا" ،يسيبكلا رماع .د•

.ندرألا ،نامع ،ةماسأ راد ،"قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةرصاعملا ةرادإلا" ،رصd مشاه .د•

 .ةيملعلا بتكلا راد ،رصم ،ةرهاقلا ،"ةرصاعملا ةيكذلا تامظنملا ءانب سسأ" ،يمازخلا دمحأ مكحلا دبع .د•

."لامعألا تايلمع ةسدنه ةداعإ يف تامولعملا ايجولونكت رود" " :ناونعب ةبساسكلا ةسارد .بتكلا ملاع راد ،"تاكرشلاو ةرادإلا ةسدنه ةداعإ" ،نسح رسلا ىسوم .د•

 .ندرألا يف تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالا ةكرش ىلع ةيناديم ةسارد•

 .ندرألا يف "لماكتملا ةردنهلاو ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ جذومن" :ناونعب نامسلا ةسارد•

."يفيظولا ءادأل� اهتقالعو ةيرادإلا تايلمعلا ةردنهل ةينمألاو ةيرادإلا داعبألا" :ناونعب يكلاملا ةسارد•

."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلممل� فحاتملاو ر#آلا ةلاكو ىلع ةيناديم ةسارد•



هللادمحب مت

 مكل اركش ضرعلا ىهتنا


