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 يلاعلا مـــيلعتلا جـــمارب حـــيرصت
تاءارــــــــــــــــجإلا لــــيلد- ةدـــيدجلا



دــيهمت
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،يبظوبأةرامإيفةديدجلايلاعلاميلعتلاجماربحيرصتلةعبتملاتاءارجإلاوريياعملاليلدلااذهضرعتسي
ةرئادللاهمدقتلاحيلاعلاميلعتلاتاسسؤمةفرعمباهميدقتبولطملاتامولعملاةيعونحضويامك
ةجردىلعلوصحللفدهي-ديدجيميداكأجمانربحرطل"ةعنامممدع"باطخىلعلوصحلل
اذهمدقيامك.يبظوبأةرامإيف-هاروتكدلاوأريتسجاملاةجردوأايلعلاتاساردلامولبدوأسويرولاكبلا
:يليامنأشبتامولعمليلدلا

 .ديدجلا جمانربلا حيرصت تاءارجإ اهيلإ دنتست يتلاو ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادل ةيساسألا ئدابملا

 .يبظوبأ ةرامإ يف اهقيبطتل ةديدجلا يلاعلا ميلعتلا جمارب حيرصتل ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد جهن

 "ةـعنامم مدـع" باـطخ ىلـع لوـصحلا دـصقب دـيدجلا جماـنربلا حرتـقم اـهب مزتـلي نأ بـجي يتـلا تابلطتملا
 .ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد نع رداص

 اذه يف اهيلع صوصنملا ريياعملا معدت ،ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادل ةيجيتارتسالا تايولوألا عم قاستالا نامضلو
 ميـلعتلا ةرـئاد تاءارـجإ اـهب دـشرتست يتـلا ئداـبملا يف اـهنع ريـبعتلا لالـخ نـم تاـيولوألا هذـه لـيعفت ليلدلا
.ةفرعملاو

 :يلي اميف ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادل ةيجيتارتسالا تايولوألا لثمتتو

  .ةيلودلا ريياعملا يهاضي امب يبظوبأ ةرامإ يف ةيميلعتلا ةموظنملا ةدوج ىوتسمب ءاقترالا:ةدوجلا

 .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاجايتحالاو يلاعلا ميلعتلا عاطق تاجرخم نيب طبرلا :ةمئاوملا

 مئاـقلا داـصتقالا موـهفم ذـيفنت يف ةمهاـسملل يـملعلا ثـحبلل ةزيـمتم ةـموظنم ءاـنب :يملعلا ثحبلا
 .راكتبالا ىلع

 .ٍلاع ميلعت ىلع لوصحلل نيلهؤملا ةبلطلا ةفاكل صرف ريسيتو ريفوت :صرفلا ةحاتإ

 يلاـعلا ميلعتلاـب قاـحتلالا ةـيناكمإ ةـحاتإو ةـيميلعتلا ماـكحألا ةدوـجب متـهت ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد ريياعم نإ
 ميـيقت لالـخ نـم ةـفرعملا ىلـع مئاـق عـمتجم سيسأتل علطتلا كلذكو ،ةيلودلا ةيمنتلا ططخ عم قاستالاو
.ماع هجوب يبظوبأ ةرامإ عمتجملو يلاعلا ميلعتلا ماظنل ةديدجلا جماربلا اهمدقت يتلا ةفاضملا ةميقلاو رثألا

جهنهمعديو،ليلدلاوةلاسرلاىلعةمئاقةعيبطوذةفرعملاوميلعتلاةرئادبحـيرصتلاءارجإنإ
ةيعامتجالاتاجايتحاللًاقفوضرغلااذهديدحتمتيثيح،ةدوجلانامضل"ضرغلاةمئالم"
.يبظوبأةيجيتارتساتايولوأبةقستملاةيفاقثلاوةيداصتقالاو

 تاـسرامملا لضفأ ىلع ًءانب ةديدجلا جماربلا حيرصت ءارجإل ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد تاءارجإو ريياعم عضو مت
.ةيلودلا

 نامـــضل ةـــمظتنم تارتـــف ىلـــع ةـــعجارملل ةـــفرعملاو ميـــلعتلا ةرئادـــب ةـــصاخلا تاءارـــجإلاو ريياـــعملا عـــضختو
.اهتيلاعف نامضل كلذكو ،ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاجايتحالل اهتمءالم

 يف يلاــعلا ميــلعتلا تامدــخ يمدــقم عاوــنأ عــيمج ىلــع ليلدــلا اذــه يف ةدراوــلا تاءارــجإلاو ريياــعملا قــبطنت
 .ةصاخ وأ ةيموكح وأ ةيداحتا تناك ءاوس- يبظوبأ ةرامإ



ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادةرئادلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوةرازولا

ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادل ةعباتلا ةيميداكألا ةدوجلا نامض ةنجلةنجللا

يبظوبأ ةرامإةرامإلا

ANQAHEيلاعلا ميلعتلا يف ةدوجلا نامضل ةيبرعلا ةكبشلا

APQNئداهلا طيحملاو ايسآل ةدوجلا نامض ةكبش

ENQAةدوجلا نامضل ةيبوروألا ةكبشلا

INQAAHEيلاعلا ميلعتلا يف ةدوجلا نامض تالاكول ةيملاعلا ةكبشلا 

يميداكألا دامتعالا ةئيهةئيهلا
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تاراــــــصتخالا ةمئاق
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تاــــــــيوتحملا ةمئاق

05تاصاصتخالا

06يبظوبأ ةرامإ يف ةدوجلا نامض راطإ

07ديدج جمانرب حيرصت ريياعم

09تاءارـــــجإلا

09ةيئارجإلا تاوطخلا

15تاءارجإلل ينمزلا لودجلا

15ءارجإلاب ةقلعتملا فيلاكتلا

16ةيجراخلا ةعجارملا

16نييجراخلا نيمكحملا قيرف ليكشت

16نيييجراخلا نيمكحملا رايتخا ءارجإ

17نييجراخلا نيمكحملا رايتخا ريياعم

18ةيرسلاو حلاصملا ضراعت مدع ةسايس

19جهنلا :يجراخلامييقتلا

20ملظتلا تاءارجإ

25تاحلطصملا درسم

29تاقحلملا

29)تايلمعلا ريس ططخم( ديدج جمانرب حيرصت ءارجإ :)أ( قحلملا

30)تايلمعلا ريس ططخم( ملظتلا تاءارجا :)ب( قحلملا

31)جذومن( ةيرسلا دهعت :)ج( قحلملا

32)جذومن( حلاصملا ضراعت مدع دهعت :)د( قحلملا

33ديدج جمانرب حيرصت ىلع لوصحلا بلط فالغ ةحفص :)ه( قحلملا
35ةيجراخلا ةعجارملا ءارجإل تاداشرإلاو ةيجذومنلا ةغيصلا :)و( قحلملا

38)ةيجذومن ةغيص( ةعجارملا صخلم :)ز( قحلملا



تاءارجإلاوريياعملاعابتايبظوبأةرامإيفديدجيميداكأجمانربحرطيفبغرتيلاعميلعتةسسؤميأىلع
بلطميدقتلبقةفرعملاوميلعتلاةرئادنم"ةعنامممدع"باطخىلعلوصحللليلدلااذهيفةحضوملا
الو.يلوألاصيخرتلاىلعلوصحلليملعلاثحبلاويلاعلاميلعتلاةرازوبيميداكألادامتعالاةيضوفمىلإ
وأهلجيورتلاوأجمانربلانعنالعإلا)ةمظنموأةيعمجوأةسسؤموأدرفءاوس(ةهجيألزوجي
حيرصتىلعلوصحلاوليلدلااذهيفاهيلعصوصنملاريياعملاءافيتسادعبالإمهليجستوأةبلطلاباطقتسا
.ةفرعملاوميلعتلاةرئادنم

 خيــشلا ومــسلا بحاــص نــم رداــصلا2005 ماــعل24 مــقر نوناــقلل ًاــقفو ةــفرعملاو ميــلعتلا ةرــئاد تــسسأت
 مكاــحو ةحلــسملا تاوــقلل ىلــعألا دــئاقلاو ةدــحتملا ةــيبرعلا تاراــمإلا ةــلود سيــئر ،ناــيهن لآ دــياز نــب ةــفيلخ
. يبظوبأ

 ةراــمإ يف يلاــعلا ميــلعتلاو يسردــملا ميــلعتلا جئاــتنو ةدوــج نيــسحت يف ةــفرعملاو ميــلعتلا ةرــئاد ةلاــسر لــثمتتو
 ســلجملا ضوــف دــقلو .ةراــمإلا يف اــهتدوجو يلاــعلا ميــلعتلا جماربــل ةــماعلا ةروــصلا دــيدحتو هــيجوتو ،يبظوــبأ
 هذـه ىلـع ريثأـتلاو ةـيميلعتلا تارداـبملاو وـمنلا ةداـيقب قـلعتي اـميف ةـفرعملاو ميلعتلا ةرئادل ةطلسلا يذيفنتلا
 .يبظوبأ ةرامإ يف اهقيبطتو بناوجلا

 يلاـــعلا ميـــلعتلا ةرازو نيـــب ةـــعقوملا مهاـــفتلا ةركذـــم لالـــخ نـــم معدـــلاب ةـــيلاحلا تاءارـــجإلاو ريياـــعملا ىـــظحت
 .)2014( ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادو يملعلا ثحبلاو

 يــملعلا ثــحبلاو يلاــعلا ميــلعتلا ةرازوو ةــفرعملاو ميــلعتلا ةرــئاد نيــب مهاــفتلا ةرـــــكذم نــم تاـــــــفطتقم
)2014 رــــبـمفون(

ةـــــحرتقملا ةــــيلآلا

يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم صيخرت لوكوتورب

 ةطــشنأ ميدــقتيف نيبغارــلا تاــبلطلا يمدــقم ةــفاك ىلــع بــجي ثــيحب ،ةــيلاحلا ةيليغــشتلا تاءارــجإلا رمتــست-أ
 ةــقلعتملا ةرئادــلا تاــسايسل ًاــقفو ةرئادــلا اــهبلطتتيتــلا تاءارــجإلا لامكتــسا يبظوــبأ ةراــمإ يف يلاــعلا ميــلعتلل
 ةـلوبقملا تاـبلطلا نأـشب "ةـعنامم مدـع باـطخ" رادـصإب ةرئادـلا موـقتو .يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم صيخرتب
 .ةيلوأ ةصخر رادصتسال ةرازولاب يميداكألا دامتعالا ةئيه ةقفاوم باطخلا اذه نمضي الو

 ءارـجإل ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا يف بغرت يتلا وأ ةرازولا نم اهتصخر ديدجت يف بغرت يتلا تاسسؤملا ىلع-ب
 ةدراوـلا صيـخرتلا تاءارجإ عابتا ةداعإ ،اهل ديدج عرف حتف وأ اهراقم لقن وأ ليدعت وأ اهلمع ةعيبط يف رييغت

 .)أ( ةرقفلا يف

 لـبق ةرئادـلا نـم ةقـبسملا ةـقفاوملا ىلع لوصحلا ةديدج ةيميداكأ جمارب ميدقت يف بغرت يتلا تاسسؤملاىلع- ـج
 هذـهب لـمعلا متيسو يميداكألا دامتعالا ةئيه نم جماربلا كلت حرطلّ يلوألا دامتعالا ىلع لوصحلل مدقتلا
 .ذيفنتلا ءدب خيراتل ةرئادلا ديدحت دعب تاءارجإلا
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تاــــصاصتخالا



 ةــيبرعلا تاراــمإلا ةــلود يف اــهب لــمعلا مزتــعت يتــلا جماربــلاو ًاثيدــح ةأــشنملا يلاــعلا ميــلعتلا تاــسسؤم ىلــع
 يلاــعلا ميــلعتلا ةرازوــب يميداــكألا داــمتعالا ةيــضوفم نــم يلوألا داــمتعالا /صيخرــت ىلــع لوــصحلا ةدــحتملا
 اهدامتعا/اهـصيخرت ديدجت اهيلع بجي هنإف ،ةلَعفم جماربلاو تاسسؤملا هذه حبصت ىتحو .يملعلا ثحبلاو
.تاونس )5( سمخ لك يرود لكشب

 تاـنوكملا لوـح روـحمتي ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف يداحتالا ىوتسملا ىلع ةدوجلا نامض راطإ نإف ،اذل
 :ةيلاتلا تايلآلا لمشيو ،جماربلاو ةيسسؤملا

ةديدجلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل يلوألا يسسؤملا صيخرتلا

ةمئاقلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤملصيخرتلا ديدجتوصيخرتلا

جمانربلل يلوألا دامتعالا

ةمئاقلا جماربللدامتعالا ديدجتو دامتعا

 .يميداكألا دامتعالا ةيضوفم صاصتخا نمض يداحتالا ىوتسملا ىلع ةدوجلا نامض لمع راطإ جردنيو

 :ةيلاتلا تايلآلا لمشيل ةدوجلا نامض راطإ دتمي ،ديدحتلا هجو ىلع يبظوبأ ةرامإ ىوتسم ىلعو

ةديدجلا تاسسؤملا حيرصت

ةمئاقلا تاسسؤملا حيرصت ةداعإ

ةديدجلا جماربلا حيرصت

يرهوجلا رييغتلا حيرصت

 .ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد صاصتخا نمض يبظوبأ ةرامإيف ةدوجلا نامض لمع راطإ جردنيو

نالمكمونافلتخم-ةفرعملاوميلعتلاةرئادجهنويميداكألادامتعالاةيضوفمجهن-ْنيَجهنلانإ
قفاوتتىدميأىلإ:لوانتييميداكألادامتعالاةيضوفميفةدوجلانامضراطإنإثيحً،اضعبامهضعبل
نامضراطإلوانتينيحيف،اهلجأنمسسأتيتلاةلاسرلا/فدهلاعميلاعلاميلعتلاجمانربوأتاسسؤم
عيمجىلع،يلاتلابو.يبظوبأةرامإلةيجيتارتسالاتايولوألاىلإةبسنلاب"ضرغلاةمئالم"ةرئادلايفةدوجلا
ةداعإتابلطو،ةديدججماربوٍلاعميلعتتاسسؤملحيرصتىلعلوصحللةرئادلاىلإةمدقملاتابلطلا
يعجرملاراطإللاهتمءالممعدتنأةرامإلايفلمعلابرارمتساللةمئاقلايلاعلاميلعتلاتاسسؤمحيرصت
دودرملاوةفاضملاةميقلاىلعحضاوزيكرتعمةرامإللةيفاقثلاوةيداصتقالاوةيعامتجالاتاجايتحالابصاخلا
.يبظوبأةرامإلةيجيتارتسإلاتايولوألاعماهقاستاوعقوتملا

نيمدــقتملل قبــسم طرش ةرئادــلا نــم "ةــعنامملا مدــع" باــطخو ةرئادــلا ىدــل ةدوــجلا نامــض تاءارــجإ نإ
 .يميداكألا دامتعالا ةيضوفم تاءارجإل
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يبظوبأ ةرامإ يف ةدوجلا نامض راطإ



7

ديدج جمانرب حيرصت ريياعم

ةيعرفلا ريياعملاريياعملا

تاجايتحاللةمءالملا1.
 ةــــــــــــــــــــــــــيعامتجالا
 ةيداـــــــــــــــــــــــصتقالاو
ةيفاقثلاو

 طـــبر حرتـــقملا ضرـــعي :يبظوـــبأ ةراـــمإل ةيجيتارتـــسالا تاـــيولوألا عـــم قاـــستالا1.1
 ةراـمإل ةـيفاقثلاو ةيداـصتقالاو ةـيعامتجالا ةيؤرلا عم ديدجلا جمانربلا فادهأ
 .ةيملاع ريياعمو ةيجيتارتسالا اهتايولوأ زيزعت يف مهاستو يبظوبأ

 نالــعإ كاــنه:ةــيفاقثلاو ةيداــصتقالاو ةــيعامتجالا تاــجايتحالا ىلإ ةباجتــسالا1.2
 اـهيبلي فوــس يتـلا ةـيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاجايتحالا نع حضاو
 .جمانربلا اذه ةسارد اوهنأ نيذلا نوجيرخلا

 يلاـعلا ميـلعتلا ةـسسؤم موـقت :لـمعلا قوـسب قاحتلالا ىلع نيجيرخلا ةردق1.3
 ةـــيبلتو ،لـــمعلا ىلـــع مهتردـــق نيـــسحت لـــجأ نـــم نيجيرـــخلا فـــيظوتعـــبتتب
 .لضفأ وحن ىلع لمعلا قوس تاجايتحا

 جماربـلا نـع هزيـمت نـع حرتـقملا جماـنربلا مـستي :جمانربلا نم ةفاضملا ةميقلا2.1زيمتلاوةمادتسالا2.
هدرـفتب مـستيو ،يبظوـبأ ةراـمإب يلاـعلا ميـلعتلا تاسسؤمب ةمدقملا ةدوجوملا
 ً.ايلاح ةمدقملا تامدخلل ًةميقوًاديدج ًادعب فيضت فوس يتلا

 ةــــيناكمإو هاودــــجب حرتــــقملا جماــــنربلا مــــستي :هتمادتــــساو جماــــنربلا ىودــــج2.2
 .ليوطلاو طسوتملا نْيَدمألا ىلع هتمادتسا

 ةــــيميلعتلا تاــــجرخملا قــــستت :تالهؤــــملل ةــــينطولا ةــــموظنملا عــــم قاــــستالا3.1ةيميداكألاجماربلا3.
 يف ةددـحملا اهتايوتـسمو تالهؤـملل ةينطولا ةموظنملا تابلطتم عم جمانربلل
 وأ/و ثــحبلا لاــجم يف ةــيمنتلا تاــجرخملا هذــه نمــضت اــمك ،ةــموظنملا لــيلد
 .ةلصلا تاذ ةينهملا ةسرامملا

 ةـــنَّيبم جماـــنربلا نـــم ةفدهتـــسملا ةـــيميلعتلا تاـــجرخملا :ةـــيميلعتلا تاـــجرخملا3.2
 عــــمةقــــستم يهو ،تاءاــــفكلاو تاراــــهملاو ةــــفرعملاب قــــلعتي اــــميف حوــــضوب
 .ةيلودلا تابلطتملا

يـــــــملعلاثـــــــحبلا4.
راكتبالاو

ِّنيـــُبي :يـــملعلا ثـــحبلاوراـــكتبالا زـــيزعت4.1  ثـــحبلاب ةـــطبترملا فادـــهألا حرتـــقملا 
 ،ةــيفاقثلاوةيداــصتقالاو ةــيعامتجالا تاــجايتحالا عــم قــستي اــميف ةــيمنتلاو
 خــسري ام ،ثوحبلا ءارجإل ةلمتحملا يعاسملاوةحرتقملاثحبلا تالاجم ددحيو
.ةفرعملا عمتجم ةماقإو راكتبالا ةفاقث

 ديعـــصلا ىلـــع ثوـــحبلا تاـــجرخمو جئاـــتن رـــهظت :ثـــحبلا تاـــجرخمو جئاـــتن4.2
 .يلودلاو يميلقإلاو ينطولا
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ديدج جمانرب حيرصت ريياعم

ةيعرفلا ريياعملاريياعملا

 ءاــضعأ نيــيعت يف هــعابتال طــطخملا جهنــلا مــستي :ةــيرادإلاو ةيــسيردتلا ةــئيهلا5.1دراوملا5.
 تالهؤــملادوــجو نمــضيو .ةــيلَاعفلاو حوــضولابةــيرادإلاوةيــسيردتلا ةــئيهلا
 .ةفدهتسملا ةيميلعتلا تاجرخملا قيقحت ىلع ةبلطلا ةدعاسمل ةمزاللا

 ،بـــتاكملا :لـــثم(ةـــيميلعتلا دراوـــملا ةـــبلطلل ةـــسسؤملا رفوـــت :ةـــيميلعتلا دراوـــملا5.2
.ةفدهتسملا ةيميلعتلا تاجرخملا قيقحت نامضل )تاربتخملا

 نامـضل ةـمزاللا ةدناـسملا تامدـخلا ةبلطلل ةسسؤملا رفوت :ةيبالطلا تامدخلا5.3
 .ةينهملا مهتاحومط زيزعت بناج ىلإ ،اهبالط نم عقوتملا مُّلعتلا قيقحت

 مــستي ،هــنم ضرــغلل ًاــمئالمو أــشنم ًاــمرح ةــسسؤملا كــلتمت :يعماــجلا مرــحلا5.4
 ةـــئيبب سيردـــتلا ةـــئيهو ةـــبلطلا دـــيوزت لـــجأ نـــم ةبـــسانم ةـــيدام دراوـــمب
.يلود ىوتسم ىلإ يقترت ةيميلعت

 تاريدــقت ىلــع لمتــشيو ،مادتــسمو ىودــج وذ لــيومتلا جذوــمن :لــيومتلا5.5
 ةـــيميلعتلا تاـــجرخملل ةـــبلطلا قـــيقحتو جماـــنربلا فادـــهأ قـــيبطت نمـــضت
.ةفدهتسملا تالهؤملا

 طـطخ( ًاـّيجراخو ًاـّيلخاد جماـنربلا ةـيلَاعف ميوـقتل ةيلمع دجوت :ةدوجلا نامض6.1ةدوجلا نامض6.
 ةدوـجىلـع ظاـفحلل طيـطخت دـجوي .)ةيلودو ةينطو تادامتعا ىلع لوصحلا
 فوــس يتــلا جماربــلل ةبــسنلاب ريوــطتلاو نيــسحتلا تاــيلمع زــيزعتو ،تامدــخلا
 .اهعضو ُّمتي

ّالجـــس ةـــسسؤملا كـــلتمت :يلودـــلاو ينطوـــلا داـــمتعالا6.2  داـــمتعالا ةـــعباتمل ًاـــيوقً 
 قــيقحتنــم دــكأتلل ةــيوق ةــطخب ىــظحتو ،ةــيلاحلا اــهجماربل يلودــلا/ينطولا
 .ةديدجلا جماربلل يلود/ينطو دامتعا



ةـــــيئارجإلا تاوطخلا1.

ةداهشىلعلوصحللفدهيديدجيميداكأجمانربحرطلططختيتلايلاعلاميلعتلاتاسسؤمعيمجىلع
حنممتيسهلالخنميذلاوحيرصتىلعلوصحللةرئادلاىلإاهتابلطبمدقتتنأقوفاموسويرولاكب
.يميداكألادامتعالاةيضوفمىلإبلطبمدقتلالبق"ةعنامممدع"باطخةسسؤملا

 لاـح يفو ،)تاءارـجإلا طـطخم نيـبي يذـلا "أ" قحلملا رظنأ( روهش4-3 نم ءارجإلا اذه قرغتسي ،ماع هجوبو
عاد دوجو

ٍ
 .نييفاضإ نيعوبسأ ةدملا ديزت دق حيحصتلاضرغب ريراقتلل ةعجارم ءارجإ وأ بلطلا ةداعإل 

بلطلا ميدقتو دادعإ :1 ةوطخلا
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فيرعتلا/فصولا

جذومنألمتنأديدججمانربحرطلططختيتلايلاعلاميلعتلاةسسؤمىلع
نأوةيليلحتةعيبطاذبلطلانوكينأبجي.ديدججمانربحيرصتلةرئادلابلط
بلطلاميدقتبجي.ديدجلاجمانربللحيرصتىلعلوصحللةرئادلاريياعمبمزتلي
عاطقليذيفنتلاريدملاىلإةينورتكلإىرخأوةعوبطمةيمسرةخسنلكشىلع
.ةرئادلايفيلاعلاميلعتلا

.يلاعلا ميلعتلا ةسسؤمةلوؤسملاةهجلا

تالخدملا
 .ديدج جمانرب حيرصتل ةرئادلا بلط جذومن

.ديدجلا جمانربلا حرتقم

 .بلطلا مالتساب ةرئادلا رارقإتاجرخملا

 يئاهنلا دعوملا نم لقألا ىلع رهشأ ةعبرأ لبق ةديدجلا جماربلا تابلط ميدقت بجيةينمزلاةدملا
.يميداكألا دامتعالا ةيضوفم ىلإ يلوألا دامتعالل لماكلا بلطلا ميدقتل



ةينفلا ةقباطملا نم دكأتلل بلطلل ةيئدبملا ةعجارملا :2 ةوطخلا
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فيرعتلا/فصولا

 ميــلعتلا حئاوــلو تاــسايس ةرادإ ريدــم ىلإ فــلملا لاــسرإ متــي بــلطلا مالتــسا دــعب
ّنيــُعيو ،ةرئادــلابيلاــعلا  ىــقلتي يذــلاو ءارــجإلا قيــسنتل ةدوــجلا نامــض ريــبخ ريدــملا 
 ةـينفلا ةقباطملا نم ققحتلل ةمزاللا ةمعادلا تادنتسملا بناج ىلإ هعجاريو بلطلا
 .ةرئادلا تابلطتمو ريياعمل

 ريــبخو ةدوــجلا نيــسحت مــسق ريدــمويلاــعلا ميــلعتلا حئاوــلو تاــسايس ةرادإ ريدــمةلوؤسملاةهجلا
.ةرئادلاب ةدوجلا نامض

تاجرخملا
 .ةرئادلا نم رداصلا بلطلا لوبق باطخ

 .يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم عم ةرئادلا دقع

.بلطلا مالتسا خيرات نم دحاو عوبسأةينمزلاةدملا

فيرعتلا/فصولا

 ،ةرئادلاتابلطتم عم ةينفلا ةقباطملا مدع لاكشأ نم لكش يأ فاشتكا لاح يف
 بلطلاةعجارم متي .هميدقت ةداعإو هتعجارمل بلطلا مدقم ىلإ بلطلا ةداعإ متي
 يأ دجو نإو ةرئادلا تابلطتمو ريياعمل ةينفلا ةقباطملا نم ققحتلل هميدقت داعملا

 لسري بلطلا نإف ةيناثلا ةرملل ةرئادلا تابلطتمل لاثتمالا مدع لاكشأ نم لكش
 .هيف رظنلل ةنجللا ىلإ

.يلاعلا ميلعتلا ةسسؤمو ةرئادلاب ةدوجلا نامض ريبخو ةدوجلا نيسحت مسق ريدمةلوؤسملاةهجلا

تاجرخملا
.يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم ىلإ هجوم ةرئادلا نم رداص ةقباطملا مدع باطخ

.هميدقت داُعملا بلطلا

.ةقباطملا مدع باطخ مالتسا خيرات نم ناعوبسأةينمزلاةدملا

بلطلا ليدعت :3 ةوطخلا



نييجراخلا نيمكحملا نييعتو رايتخا :4 ةوطخلا
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ةعجارملاءارجإلنييجراخلانيمكحملاىلإًالماكبلطلافلملاسرإمتيفيرعتلا/فصولا
.ةيبتكملا

.ةرئادلابةدوجلانامضريبخوةدوجلانيسحتمسقريدمةلوؤسملاةهجلا

تالخدملا
ةديدجلايلاعلاميلعتلاجماربحيرصتتاءارجاليلد•

نييجراخلانيمكحملاريرقتجذومن•

.ةيجراخلاةعجارملاقيرفنييعتخيراتنمدحاوعوبسألالخةينمزلاةدملا

 ةيجراخلا ةيبتكملا ةعجارملل بلطلا لاسرإ :5 ةوطخلا

فيرعتلا/فصولا

 ةدـعاق نـم نيـلمتحملا نييجراـخلا نيمكحملا ةرئادلابةدوجلا نامض ريبخ ددحي
 ةــــنجللا ىلإ ةــــمئاقلا مدــــُقتو ةرئادــــلل ةــــعباتلا نييجراــــخلا نيــــمكحملا تاــــنايب
 نوــمكحملاعــقويو ،نييجراــخلا نيــمكحملا عــم دــقاعتلا متــي .مهيــلع ةــقفاوملل
 ضراـعت مدع دهعت و ةيرسلا دهعت/تامولعملا نع فشكلا مدع دهعت ىلع
.تامدخلا لضفأ ميدقتب مازتلالا نايبو حلاصملا

.ةرئادلاب ةدوجلا نامض ريبخو ةيميداكألا ةدوجلا نامض ةنجلةلوؤسملاةهجلا

تالخدملا

.نييجراخلا نيمكحملا رايتخال ةرئادلا ءارجإو ةسايس

.نييجراخلا نيمكحملا ةمئاق

 .ةرئادلا نع رداصلا ةيرسلا دهعت /تامولعملا نع فشكلا مدع دهعت

.ةرئادلا نع رداصلا حلاصملا ضراعت مدع دهعت

.تامدخلا لضفأ ميدقتب مازتلالا دهعت

تاجرخملا
.نيمكحملا لبق نم ناعقوم حلاصملا ضراعت مدع دهعتو ةيرسلا دهعت

   .نيمكحملا لبق نم عقوم تامدخلا لضفأ ميدقتب مازتلالا دهعت

 خيراــت نــم ًاراــبتعا دــحاو عوبــسأ دــعب نييجراــخلا نيــمكحملا قــيرف نيــيعت متــيةينمزلاةدملا
.ةيميداكألا ةدوجلا نامض ةنجل ىلإ ةمئاقلا ميدقت



 ةيجراخلا ةيبتكملا ةعجارملا ءارجإ :6 ةوطخلا
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 صخلملا ريرقتلا ءاهنإ :7 ةوطخلا

فيرعتلا/فصولا

متيةعجارملاةياهننممهبارتقاعمو.ةيبتكملاةعجارملانويجراخلانومكحملايرجُي
ريبخوةدوجلانيسحتمسقريدمةدايقبةرئادلايفدحاومويةدملةسلجدقع
.)تدِجُونإ(ةعباتمللتايصوتلاعضووةيسيئرلاجئاتنلاسرادتلةدوجلانامض
.ويديفلاقيرطنعةسلجلايفيلودلامكحملاكراشيس

.ةرئادلابةدوجلانامضريبخونويجراخلانومكحملاةلوؤسملاةهجلا

.ةيدرفلانييجراخلانيمكحملاريراقتتاجرخملا

.بلطلاةمزحمالتساخيراتنمًارابتعاعيباسأةثالثةينمزلاةدملا

يئاهنصخلمريرقتةدوجلانامضريبخونييجراخلانيمكحملاقيرفسيئردِعُيفيرعتلا/فصولا
.رارقلاذاختالةنجللهميدقتل

مسقريدمويلاعلاميلعتلاحئاولوتاسايسةرادإريدموةدوجلانامضريبخةلوؤسملاةهجلا
.ةرئادلابةدوجلانيسحت

.صخلملاريرقتلاجذومنتالخدملا

.صخلملا ريرقتلاتاجرخملا

ةيدرفلا ريراقتلا مالتسا خيرات نم دحاو عوبسأةينمزلاةدملا



رارقلا ذاختا :8 ةوطخلا
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ذخُتملا رارقلاب بلطلا مدقم راطخإ :9 ةوطخلا

.رارقلاذاختالةيميداكألاةدوجلانامضةنجلىلإصخلملاريرقتلاميدقتمتيفيرعتلا/فصولا

.ةرئادلايفةيميداكألاةدوجلانامضةنجلةلوؤسملاةهجلا

.صخلملاريرقتلاجذومنتالخدملا

.ةسلجلاعامتجارضحمتاجرخملا

.صخلملاريرقتلاميدقتخيراتنمدحاوعوبسألالخةينمزلاةدملا

فيرعتلا/فصولا

 ةـسسؤم ىلإ هـجوم "ةـعنامم مدـع" باـطخ رادـصا متـي ،ةـقفاوملاب رارـق ذاـختا ةلاح يف
 سيـــئر عــقُويو ،ًادـــيدج ًاــيميداكأ /ًايـــسارد ًاــجمانرب ميدـــقت مزتــعت يتـــلا يلاــعلا ميــلعتلا
 .بلطلا مدقم ىلإ هلاسرإ متيو "ةعنامملا مدع" باطخ ىلع ةرئادلا

 ةــسسؤم ىلإ هــجوم "ةــقفاوم مدــع" باــطخ رادــصا متــي ،ضفرلاــب رارــق ذاــختا لاــح يف
 متـيو "ةقفاوملا مدع" باطخ ىلع ةرئادلا سيئر عقوُيو ،بلطلا ةمدقم يلاعلا ميلعتلا
 مل اــم تاذــلاب جماــنربلا سفنــل دــيدج بــلط لوــبق متــي الو .بــلطلا مدــقم ىلإ هلاــسرإ
 ةـيعامتجالاتاـجايتحالاب قـلعتي اـميف ةحـضاو تارربـم يلاـعلا ميـلعتلا ةسسؤم مدقت
.ةرئادلا ىدل ةلوبقم نوكت نأو ةيداصتقالاو

 رادـصإ متـي ،دـيدجلا جماـنربلل ةيفاـضإ تانيـسحت ءارجإ بلطتي ذختملا رارقلا ناك لاح يف
 نيــسحت ءارجإــب رارــق ذاــختا متــيو بــلطلا مدــقمل ةــعباتم ةطــشنأ عــم تايــصوت باــطخ
 ةراـمإ يف لـمعلا قوـس زـيزعتل ةـميق اذو ًارـكتبم جماـنربلا ناـك لاـح يف جماـنربلل يفاضإ
 متــي .ًاــيئزج راــيعملا تاــبلطتم يبــلي هــنأ ىلــع هــل نييجراــخلا نيــمكحملا ميــيقت مــغر يبظوــبأ
 باـطخ ةرئادـلا سيـئر عـقوي .باـطخلا يف دـيدجلا بـلطلا ميدـقتل ينمزـلا قاطنلا نييعت
 .بلطلا مدقم ىلإ لسرُيو ةعباتملاو ةيصوتلا

ةلوؤسملاةهجلا
 ريدــمويلاــعلا ميــلعتلا حئاوــلو تاــسايس ةرادإ ريدــمو ةــيميداكألا ةدوــجلا نامــض ةــنجل
.ةرئادلاب ةدوجلا نيسحت مسق

تالخدملا
 ."ةعنامم مدع" باطخ جذومن

 ."ةقفاوم مدع" باطخ جذومن

تاجرخملا

.يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم ىلإ هجوملا "ةعنامم مدع" باطخ

.يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم ىلإ هجوملا "ةقفاوم مدع" باطخ

.ةعباتملاو تايصوتلا باطخ

.رارقلا ذاختا نم دحاو عوبسأ لالخةينمزلاةدملا



ذخُتملا رارقلاب يميداكألا دامتعالا ةيضوفم غالبإ :10 ةوطخلا

14

تاءارـــــجإلا

.ذختملا رارقلابو ءارجإلا جئاتنب يميداكألا دامتعالا ةيضوفم غالبإ متيفيرعتلا/فصولا

يلاـعلا ميـلعتلا حئاولو تاسايس ةرادإ ريدمو ةيميداكألا ةدوجلا نامض ةنجلةلوؤسملاةهجلا
.ةرئادلاب ةدوجلا نيسحت مسق ريدمو

تالخدملا

.يميداكألا دامتعالا ةيضوفم ىلإ هجوملا باطخلا جذومن

 ."ةعنامم مدع" باطخ جذومن

 ."ةقفاوم مدع" باطخ جذومن

تاجرخملا

رارقلا نأشب يميداكألا دامتعالا ةيضوفم ىلإ ةهجوملا باطخلا

.يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم ىلإ هجوملا "ةعنامملا مدع" باطخ

.يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم ىلإ هجوملا "ةقفاوملا مدع" باطخ

.ةعباتملاو تايصوتلا باطخ
.رارقلا ذاختا نم مايأ ةرشع لالخةينمزلاةدملا



تاءارجإلل ينمزلا لودجلا2.

 ةرئاد نم حيرصت ىلع لوصحلل بلط ميدقت ديدج جمانرب حرط يونت يتلا يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم ىلع
 ىلع لوصحلليميداكألا دامتعالا ةيضوفم ىلإ اهميدقت نم لقألا ىلع رهشأ ةعبرأ لبق ةفرعملاو ميلعتلا
.يلوألا دامتعالا

ءارجإلاب ةقلعتملا فيلاكتلا3.

:ءارجإ لك ىلع ةيلاتلا فيلاكتلايرستو ، حيرصتلا تاءارجا يف نييلودو نييلحم نيمكحم كراشي

.بلطلا ةجلاعمب ةقلعتملا فيلاكتلا

.نييجراخلا نيمكحملا باعتأب ةقلعتملا فيلاكتلا

 .ءارجإلاب ةقلعتملا فيلاكتلا ةفاك بلطلا مدقم لمحتي

 باسح متيو .يلاعلا ميلعتلا ةسسؤمو ةرئادلا نيب عقوملا قافتالاب ةيجراخلا تاعجارملاب ةقلعتملا ةفلكتلا قفرت
 نيوعدملا نييجراخلا نيمكحملاو ءارجإلا ةعيبط بسح فيلاكتلافلتخت دقو ،ةدح ىلع ءارجإ لك
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نييجراخلا نيمكحملا قيرف ليكشت1.

 حيــرصت ةــعجارم ءارــجإل نييجراــخلا نيــمكحملا قــيرف ةرئادــلا يفيلاــعلا ميــلعتلا حئاوــلو تاــسايس ةرادإ نيــُعت
 بــلطلا مالتــسا دــنع هــنييعت مــت يذــلا و ةرئادــلاب ةدوــجلا نامــض ريــبخ موــقي .ةدــيدجلا يلاــعلا ميــلعتلا جمارــب
:ةيلاتلا تابلطتملا ةيبلت نييجراخلا نيمكحملا ىلعو .نييجراخلا  نيمكحملا قيرف ةدعاسمب

 .جمانربلل ةحرتقملا تالاجمللً اقفو ءاضعأ4-2 نم قيرفلا فلأتي

 :ةيلاتلا تاربخلاب عتمتلا قيرفلا ىلع

 .ةساردلا لاجم يف ثوحبلاو ةريخألا تاروطتلاب ةيفاو ةيارد

.ةدوجلا نامضو ةساردلا لاجم يف لضفيو ةيلودلا ةربخلا

.ةساردلا لاجم يف ةيلمعلا ةربخلا

.ملعتلاو ميلعتلا يلاجم يف ةربخلا

.ةيساردلا جماربلا ريوطت يف تاراهم

 ةــنجل لــبق نــمهــنييعت متــي وأهــسفن قــيرفلا ءاــضعأ نيــب يلــخاد قاــفتا ىلــعً ءاــنب هئاــضعأ دــحأ قــيرفلا سأرــي
.ةرئادلاب ةيميداكألا ةدوجلا

 نوـــكي نأو ً،القتـــسم نوـــكي نأ قـــيرفلا ىلـــعو ،ًاـــضعب اهـــضعبل ةـــلمكم تاربـــخب عـــتمتلا قـــيرفلا ءاـــضعأ ىلـــع
 ،)5 مــسقلاو ،4 يعرــفلا مــسقلا رــظنا( ةرئادــلاب ةــصاخلا حلاــصملا ضراــعت مدــع ةــسايس ىلــع ًاــمئاق هلالقتــسا
 .ةعجارملا ةيلمع يف ءدبلا لبق ةيرسلا دهعتو حلاصملا ضراعت مدع دهعت ىلع عيقوتلاب قيرفلا ءاضعأ مزتليو

نييجراخلا نيمكحملا رايتخا ءارجإ2.

نامضلنييجراخلانيمكحملانييعتورايتخالالخنمةديدجلاجماربلاحيرصتتاءارجإةرئادلاذفنُت
ةرئادلاىنبتت،ةيجراخلاةعجارملاءارجإيفةيفافشلانامضلو.تارارقلاذاختايفةيلالقتسالاوةيعوضوملا
:ةيلاتلاتاوطخلانمءاربخلارايتخاءارجإفلأتيو،نييجراخلانيمكحملانيعيوراتخياهلالخنميتلاتاءارجإلا

 يلاـعلا ميـلعتلا تاـسسؤم ىلإ حيـشرت بـلط ةلاـسر ةرئادـلاب يلاـعلا ميـلعتلا عاـطقل يذـيفنتلا ريدملا لسري
 مهميـيقتل ةـفلتخم تالاـجم يف نيـصصختملا نـم10 نـع لـقي ال اـم حيـشرتل ةلصلا تاذ لمعلا تاهجو
 بوـلطملا تالهؤملا بلطلا ةلاسر بحاصيو ،ةرئادلا ىدل يلاعلا ميلعتلا ءاربخ تانايب ةدعاق يف مهجاردإو
 لاـسرإ متـي هـنإفنييلودـلا نييجراـخلا نيـمكحملل تاحيـشرتلا ةـلاح يفو .نييجراـخلا نيـمكحملا ىدل اهرفوت
 ةـئيهلاو )INQAAHE( يلاـعلا ميـلعتلا يف ةدوـجلا نامـض تالاـكول ةـيملاعلا ةكبشلا ىلإ حيشرت بلط ةلاسر
)APQN( كيفيــــسابلاو ايــــسآ يف ةــــيعونلا ةكبــــشو )ENQA( يلاــــعلا ميــــلعتلا ةدوــــج نامــــضل ةــــيبوروألا
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 ىرـــخألا ةدوـــجلا نامـــض تاـــئيهو )ANQAHE( ميـــلعتلا يف ةدوـــجلا نامـــضل ةـــيبرعلا ةكبـــشلاو
 نـم لـك لمـشت ثـيحب نييجراـخلا نيـمكحملل ةـحوتفم ةوـعد هيجوت يف رظنلا متيو .اهب فرتعملا
 .يجراخ مكحمك لمعلل حشرتلل كلذو نيفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ

 عــــم ةرئادــــلا لــــصاوتت ،ةكراــــشملا يف ةــــبغرلا ءادــــبإ تاــــباطخو نيحــــشرملا ءامــــسأ مالتــــسا دــــنع
 لــمعلا نــمضرــغلا ناــيب ىلإ ةفاــضإلاب ةــيتاذلا مهتريــس ميدــقتل تاــبلطلا يمدقم/نيحــشرملا
.يجراخ مكحمك

 لوـح ةـيئدبم ةـشقانم ءارـجإل ةـيتاذلا ريـسلا عـيمج ةرئادلا يف ةدوجلا نيسحت مسق ريدم عمجي
 .نيحشرملا

 نامـض ةـنجل ىلإ راـيتخالا مهيـلع عـقو نيذـلا نيحـشرملا ةـمئاق ميدـقت متـي ،ةيئدبملا ةشقانملا دعب
 نييجراـــخلا نيـــمكحملا تاـــنايب ةدـــعاق يف اـــهجاردإو اـــهيلع ةـــقفاوملل ةرئادـــلاب ةـــيميداكألا ةدوـــجلا
.ةرئادلاب

–ةرئادلايفةدوجلانيسحتمسقريدمموقي،ديدججمانربحيرصتلديدجبلطمالتسادنع
تانايبةدعاقنممهتالهؤمىلعًءانبنييجراخلانيمكحملارايتخاب-ءارجإلاقسنمعمنواعتلاب
ةرئادلابةعبتملاحلاصملاضراعتمدعةسايسقيبطتمتيو.ةرئادلابةصاخلانييجراخلانيمكحملا
.حلاصملالمتحمضراعتيأدوجوصرفنمدحللرايتخالاءانثأ

 ةــنجللا ىلإ اهميدــقت لــبق اــهيلع ةــيئدبملا ةــقفاوملل ةرادإلا ريدــم ىلإ نيــمكحملا ةــمئاق ميدــقت متــي
  .تانايبلا ةدعاق نم ليدب نع ثحبلا متيس ،نيحشرملا ضفر ةلاح يفو .مهنييعتل

 ضراعت مدع دهعت ىلعو ةرئادلا عم قافتا ىلع نويجراخلا نومكحملا عقوي ،نييعتلا دنعو
  .ةيجراخلا ةعجارملا ءدب لبق ةيرسلا دهعتو حلاصملا

نييجراخلا نيمكحملا رايتخا ريياعم3.

:نييجراخلا نيمكحملا رايتخا دنع ةيلاتلا ريياعملا قبطُت

)نييلودلاو نييلحملا( سيردتلا ةئيه ءاضعأ

ةساردلا لاجم يف هاروتكدلا ةجرد

صصختلا لاجم يف تَبثُم ثاحبأ لجس

تاونس10 نع لقت ال سيردتلا لاجم يف ةربخ
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ةيميداكألا /ةيساردلا جماربلا عضو يف ةربخ

)نسحتسم( ةدوجلا نامضو ةعجارم يف ةربخ

 ةــــغلل ًاــــنقتميجراــــخلا مــــكحملا نوــــكي نأ بــــجي ةــــيزيلجنإلا ةــــغللاب مدــــقت يتــــلا جماربــــلل ةبــــسنلاب
 ةـيبرعلا ةـغللاب مدـقتيتـلا جماربـلل ةبسنلاب امأ ،ةيبرعلا ةغللاب ًاملم نوكي نأ لضفيو ،ةيزيلجنالا
.ةــيزيلجنإلاةــغللاب ًاــملم نوــكي نأ لــضفيو ةــيبرعلا ةــغلل اــنقتم يجراــخلا مــكحملا نوــكي نأ بــجي
:لمعلا باحصأ

ةساردلا جمانرب لاجمل مئالم عاطق يفً اعيفرً ابصنم لغشي نأ

نيفظوملا ءادأ مييقتو ددجلا نيفظوملا ىلع فارشإلا لاجم يف لقألا ىلع ةربخ تاونس10

)نسحتسملا نم( ينعملا لاجملا يف سيردتلا

)نسحتسملا نم( ةدوجلا نامض لاجم يف ةربخ

ةيبرعلاو ةيزيلجنإلا نيتغللا ناقتإ

 ةيرسلاو حلاصملا ضراعت مدع ةسايس4.

 ةـــحلصم وأ مازتـلا وأ اـم طاــــشن يف ًاكرتـشم يجراـخلا مـكحملا نوـكي امدـنع حلاـصملا يف ضراـعت ثدــحي
 ال وأ ،رـطخلل تامازتلالا هذه ِضرـــــــعُت وأ ،ةرــــــــئادلل يجراـــخ مكحمك هــــــــتامازتلا ىلعً اــــبلس رثؤت دق
 .اهعم قفاوتت

 اـم ةـقالع عـم ضراـعتلاو تـقولاب مازتلالاب قلعتم ضراعت يأ حلاصملا يف ضراعتلا لمشي نأ نكمي
.يفرعملا لاجملاب قلعتت حلاصم وأ نيسفانملا دحأ وأ ةيلام ةحلصم وأ

 ةطـشنأب ًامزتلمو ًاكرتشم يجراخلا مكحملا نوكي امدنعثدحي تقولاب مازتلالاب قلعتملا ضراعتلا
.ةعجارملا ءارجإ رخؤت مث نمو ،ةرئادلا هاجت هتامازتلا عم لخادتت اهب حرصُم ريغ

يف نيلماــــعلا دــــحأب ةلــــص يجراــــخلا مــــكحملل نوــــكيامدــــنعثدــــحي اــــم ةــــقالع عــــم ضراــــعتلا
 مــكحملا ةردــق نــمّ دــحي وأ قــيعي يذــلا رــمألا ،صــحفلل عــضاخلا يلاــعلا ميــلعتلا جمانرب/ةــسسؤم
 .ةيلالقتساو ةيعوضومب ةلاحلل يجراخلا مييقتلا ءادأ ىلع
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ةيجراخلا ةعجارملا



 ىدـل لـمعلا هـل قبـس وأ ًافظوم يجراخلا مكحملا نوكي امدنع ثدحي ةيلام ةحلصم يف ضراعتلا
 وأ ةرشاـبمةـيلام حلاـصم هـيدل وأ ،ةريـخألا سـمخلا تاونـسلا رادـم ىلـع يلاـعلا ميلعتلا ةسسؤم
.قيقدتلل ناعضخي ناذللا جمانربلاو يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم عم ةرشابم ريغ

 رادـصإ يفةحلـصم يجراـخلا مـكحملل نوـكي امدـنع ثدـحي نيسفانملا دحأ ةحلصم عم ضراعتلا
 .اهتيلالقتساو ةعجارملا ةيعوضوم يف كيكشتلا هنأش نم ّزيحتم ريرقت

 مـكحملل لاـجملا ةـعيبط ببـستت دـق امدنع ثدحي يفرعملا لاجملاب ةقلعتم حلاصم عم ضراعتلا
 ةروكذـملا ضراـعتلا روـصب ةقالع اهل نوكي الو ،ةعجارملا ةيلالقتسا يف ككشت دق فقوم يف يجراخلا
.هالعأ

يهفشلاداشرإلاميدقتةرئادلابةدوجلانامضريبخوةدوجلانيسحتمسقريدمنمعقوتملانم
روصنعحيرصتلابيجراخلامكحملامزتليو،فقاوملاهذهبقلعتياميفنييجراخلانيمكحملليباتكلاو
حلاصملاضراعتمدعدهعتعيقوتنييجراخلانيمكحملانمبلطُي،كلذثودحنامضلو.ضراعتلا

.ةرئادلانعرداص

 يف ءدـبلا لـبق ةرئادـلاب صاخلا ةيرسلا دهعتو حلاصملا ضراعت مدع دهعت ىلع نيمكحملا عيمج عقوي
 حلاــصملا ضراــعت مدــع ةــسايسل مهتفرــعمب نوــمكحملا رــقي ،تارارــقإلا هذــه يفو .ةــيجراخلا ةــعجارملا
 ذاـختال يلاـعلا ميـلعتلا تاسسؤم حيرصت ةنجل ىلإ مدقُي يذلا يئاهنلا ريرقتلا ىلع .ةرئادلاب ةيرسلاو
 زوـجي ال اـهيلع لصحتملا جئاتنلا نأو ةيلالقتساب هذيفنت مت دق مييقتلا نأب رارقإ ىلع يوتحي نأ رارقلا
 .اهنع حاصفإلا ةرئادلا ريغ رخآ فرط يأل

 جهنلا :يجراخلا مييقتلا5.

 نإــف ،يلاــعلاميــلعتلا عاــطق حاــجنل ساــسألا رــجح يه قوــسلاب ةــينعملا ةــميقلاو ةــيراكتبالا جماربــلا نأل ًارــظن
 تالاـحلل حامـسلا لـجأنـم ،طاـقنلا يثالـث ساـيقمل ًاـقفو هذـيفنت متـي ةـفرعملاو ميـلعتلا ةرئادـب يجراـخلا مييقتلا
 قـطنم طاـقنلا يثالـثساـيقملل يلاـتلا ريـسفتلا حـضوي .اهـضورع نيـسحتب ،ةـينف بوـيع نم يناعت يتلا ،ةيوقلا
 :يجراخلا مييقتلا

 ىوتحملا مدقيو ،ًازاتمم ضرعلا ناك اذإ سايقملا اذه قبطني-لماك لكشب رايعملا تابلطتم ءافيتسا
 ةــميقلاو ريياــعملا عــم هــقفاوت رربــي يذــلا ،ةــينفلا بــناوجلاو ةــلدألاو تاليــلحتلا ةــيحان نــم مزالــلاو لــماكلا
 .صاخ هجوب ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاجايتحالل ةمءالملاو ةفاضملا

 ةـجاح نوـكت يتـلا ةيئانثتـسالا تالاحلا يف سايقملا اذه قبطني-يئزج لكشب رايعملا تابلطتم ءافيتسا
 لئاــسم كاــنه لازــت ال نــكل ،ةحــضاو ىعــسملل ةــمءالملاو ةفاــضملا ةــميقلاو حوــضوب اــهيف ةروكذــم قوــسلا
.رايعملاب ءافولل اهلوانت بجي ةينفو ةيرادإ
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ةيجراخلا ةعجارملا



 يف ةحــضاو روــصق بــناوج دــجوت امدــنع ساــيقملا اذــه قــبطني- راــيعملا تاــبلطتم ءافيتــسا مدــع
 ميدــقت ىلــع ةــمزاللا ةردــقلاو ةــمءالملاو ةيداــصتقالاو ةــيعامتجالا تاــجايتحالا رربــي الو ،ضرــعلا
 .اهترادإ وأ ٍلاع ميلعت ةسسؤم سيسأت/جمانربلا

 ىلإ ةفاـضإلاب ،ةـجيتن لـكل ةـلدألاب تـبثم لـيلحت عـم جئاـتنلا مهأـب ةـمئاق نويجراخلا نومكحملا مدقي
 .حرتقملا ةمئالمو ةدوج زيزعت ةلصاومو ةعباتملل تايصوتلاب ةمئاق ميدقت

 ًاريرقت ةرئادلاب ةدوجلا نامض ريبخ مدقي ،ثالثلا نيلقتسملا نيمكحملل ةيبتكملا ةعجارملا ىلع ًءانب
 ةمءالملاو ةفاضملا ةميقلا نأشب ةلدألاب ةتبثم ةيئاهن ةجيتن ريرقتلا نمضتيو .رارقلا ذاختال ةنجلل
 صوصخب تايصوتً اضيأ حرتقملا نمضتيو .طاقنلا يثالث سايقملا سفن ىلع ًءانب جمانربلاب ةصاخلا
.ةعباتملا ةطشنأ

ملظتلا تاءارجإ6.

 اهنأـشب يلخادـلاملظتلا ءارجإ بلط ميدقتو يلاعلا ميلعتلا جمارب حيرصت نأشب ةرئادلا رارق يف نعطلا زوجي
 ميدـقت بـجيو .ةدـح ىلع هلاح لك يف أشنت يتلاو ةرئادلل ةعباتلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم تاملظت ةنجل ىلإ
 مدـع" باـطخ مالتـسا خيراـت نـم ًاـيميوقت ًاـموي 30لالـخ كـلذ متـي نأو ،تاـملظتلا ةنجل ىلإ ًايباتك ةضيرعلا
.)ينايبلا ططخملا-ب قحلملا رظنا( "ةقفاوملا

قيقحتءارجإل)ةيلوألاةعجارملاباوماقنيذلانيمكحملاريغ(ْنيَّلقتسمنْيَريبخحيشرتملظتلاءارجإنمضتي
قيرفريرقتو،يلاعلاميلعتلاةطشنألةرفوملاةهجلانممدقملالماكلابلطلاكلذيفامب،ةلأسملايفلماش
فلتخيدقو،طسوتملايفعيباسأ)8(ةينامثءارجإلاقرغتسي.تايصوتلاىلإةفاضإلاب،نييجراخلانيمكحملا
ًاريرقتنووعدملاءاربخلامدقي،ةلأسملايفقيقدتلادعب.سامتلالاقاطنبسحىلعينمزلاراطإلااذه
لالخنأشلااذهيفاهرارقتاملظتلاةنجلذختتهيلعو،تاملظتلاةنجلىلإقيقحتلاجئاتننعًاصخلم
جمانربللحيرصتلابلطةمدقتملاةهجللزوجيالً،ايبلسرارقلاءاجلاحيفًايئاهنرارقلااذهنوكيوْنيَعوبسأ
.ةمداقةدحاوةنسلالخ

 .ءارجإلاب ةقلعتملا فيلاكتلا عيمج ملظتلا ءارجإ بلط مدقم لمحتي

:ةيلاتلا تاوطخلا ءارجإلا نمضتي
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ةيجراخلا ةعجارملا



ملظتلا بلط ميدقت 1:ةوطخلا

21

فيرعتلا/فصولا
 مدـــع" باـــطخ هـــحنم ضفرـــل  ةرئادـــلا ءارـــجإ نـــم ملظتـــملا بـــلطلا مدـــقمل زوـــجي
 تاـــملظتلا ةـــنجل ةطـــساوب رارـــقلا يف نـــعطلل ملظتـــلا ةـــضيرع ميدـــقت "ةـــعنامملا
.ةزيحتملا ريغو ةلقتسملا

.ملظتلا بلط مدقمةلوؤسملاةهجلا

تالخدملا
."ةقفاوملا مدع" باطخ

.ملظتلا ةضيرع

 نــم ًاــيميوقت ًاــموي 30لالــخ كــلذ متــي نأو ،ًاــيباتك ملظتــلا ةــضيرع ميدــقت بــجيةينمزلاةدملا
."ةقفاوملا مدع" باطخ مالتسا  خيرات

فيرعتلا/فصولا
مدقماهمدقيةمعادقئاثوةيأىلإةفاضإلابملظتلابلطةرئادلاسيئرملتسي
حئاولوتاسايسةرادإىلإهلاسرإمتيهمييقتوبلطلاةعجارمدنعو،بلطلا
.ءارجإلايفءدبلاوبلطلاليجستليلاعلاميلعتلا

.ةدوجلا نيسحت ةرادإ ريدم ،يلاعلا ميلعتلا عاطقل يذيفنتلا ريدملا ،ةرئادلا سيئرةلوؤسملاةهجلا

."ةقفاوملا مدع" باطختالخدملا
.ملظتلا ةضيرع

."ةقفاوملا مدع" باطختاجرخملا
.ملظتلا ةضيرع

.بلطلا ميدقت نم دحاو عوبسأ لالخةينمزلاةدملا

ملظتلا ةعجارمو مالتسا :2 ةوطخلا

ةيجراخلا ةعجارملا



درلا دادعإو هل ينمز لودج عضوو ملظتلا ليجست 3:ةوطخلا
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فيرعتلا/فصولا
 هاقلتييذلا درلا باطخيلاعلا ميلعتلا حئاولو تاسايس ةرادإ ريدم عجاري
 .اهؤارجإ بلطتي تارييغت ةيأ ددحيو ،ةدوجلا نيسحت مسق ريدم نم
.بلطلا مدقم ىلإ ديربلاب هلاسرإ متي ،باطخلا نم ءاهتنالا درجمبو

 .ةرئادلابيلاعلا ميلعتلا حئاولو تاسايس ةرادإ ريدمةلوؤسملاةهجلا

.درلا باطختالخدملا
.ملظتلا ةضيرع

.درلا باطختاجرخملا

.درلا باطخ مالتسا خيرات نم دحاو مويةينمزلاةدملا

درلا ىلع ةقفاوملا :4 ةوطخلا

ةيجراخلا ةعجارملا

فيرعتلا/فصولا

)ةمعادلاقئاثولاىلإةفاضإلاب(بلطلاةدوجلانيسحتمسقريدملجسي
.تاملظتلالجسيف

نمنينثانمةعجارملاقيرففلأتيو،بلطلاةعجارملودجديدحتمتي
.نييجراخلانيمكحملا

هيفحضويبلطلامدقمىلعدرباطخةدوجلانيسحتمسقريدمدِعُي
اهدادعإبجيتابلطتميأنعتامولعممدقيو،ةعجارملاتايتسجول
باطخىلعيلاعلاميلعتلاحئاولوتاسايسةرادإريدمعِلطُيو.اهميدقتو
.هتعجارملدرلا

.ةرئادلابةدوجلانيسحتمسقريدمةلوؤسملاةهجلا

.ملظتلا ةضيرعتالخدملا

درلا باطختاجرخملا

.ةلاحلا ليجست خيرات نم نيعوبسأ لالخةينمزلاةدملا



 ةلاحلل ةيجراخلا ةعجارملا 5:ةوطخلا
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.نييجراخلا نيمكحملا ريرقت صخلم ةدوجلا نيسحت مسق ريدم دِعُيفيرعتلا/فصولا

 .ةدوجلا نيسحت مسق ريدمةلوؤسملاةهجلا

.نييجراخلا نيمكحملا ريراقتتالخدملا

.ريراقتلا صخلمتاجرخملا

 .ريراقتلا مالتسا نم دحاو عوبسأ لالخةينمزلاةدملا

ريرقتلا صخلم :6 ةوطخلا

ةيجراخلا ةعجارملا

 ميــيقت لــجأ نــم نيلقتــسملا نييجراــخلا نيــمكحملا نــم نيــنثا ىلإ ةــلاحلا لاــسرإ متــيفيرعتلا/فصولا
.ةلاحلا

 .نييجراخلا نيمكحملاةلوؤسملاةهجلا

.ةمعادلا قئاثولا ةفاك اهعم قفرم ملظتلا ةضيرعتالخدملا

.نييجراخلا نيمكحملا ريراقتتاجرخملا

 قاـطن ىلـعً ءاـنب ةـلاحلل نيـمكحملا مالتـسا خيرات نم عيباسأ ةتس ىلإ نيعوبسأ نمةينمزلاةدملا
.سامتلالا



24

فيرعتلا/فصولا

 سيـئر نـم ًاـعقوم تاملظتلا ةنجل هتذختا يذلا يئاهنلا رارقلا بلطلا مدقم ىقلتي
.ةرئادلا

"ةـــعنامم مدـــع" باـــطخ رادـــصإ متـــي ،قباـــسلا ةرئادـــلا رارـــق دـــييأت مدـــع ةـــلاح يف
.مدقتملل

 يف نوـعطلا نم ديزملا ميدقتب مدقملل حمسي ال ،قباسلا ةرئادلا رارق دييأت ةلاح يف
ً.امزلموً ايئاهن تاملظتلا ةنجل رارق نوكيو .هظفحو ةلاحلا فلم قلغ متيو ،رارقلا

 تاــسايس ةرادإ ريدــمو يلاــعلا ميــلعتلا تاــسسؤم تاــملظت ةــنجلو ةرئادــلا سيــئرةلوؤسملاةهجلا
.ةرئادلابيلاعلا ميلعتلا حئاولو

.ملظتلا رارقتالخدملا

 .رارقلا ذاختا دعب دحاو عوبسأ لالخةينمزلاةدملا

رارقلا دييأت /ضفر باطخ مالتسا :8 ةوطخلا

ةيجراخلا ةعجارملا

فيرعتلا/فصولا

.ةيضقلا لوح رارق ذاختال يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم تاملظت ةنجل عمتجت

 يف امب ،عامتجالا يف تاظحالم ليجست نع ًالوؤسم ةنجللا ريتركس نوكيو
 .هذاختا نيعتي يذلا رارقلا كلذ

 فــلم يف ةدوــجوملا قئاــثولا ىلــعً ءاــنب رارــقلا ذــختتو تاــملظتلا ةــنجل شقاــنت
 رارــق ريتركــسلا لــسُري رارــقلا ذاــختا دــعبو ،نييجراــخلا نيــمكحملا رــيرقتو ةــلاحلا
 ةرئادــلا سيــئر ىلإ تاــملظتلا ةــنجل سيــئر لــبق نــم عــقوملا تاــملظتلا ةــنجل
.عيقوتلل

.يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم تاملظت ةنجلةلوؤسملاةهجلا

.ةلاحلا فلمتالخدملا

.ملظتلا رارقتاجرخملا

 .صخلملا ريرقتلا ميدقت نم نيعوبسأ لالخةينمزلاةدملا

 رارقلا ذاختا :7 ةوطخلا



تاحلطصملا درسم6.
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ةيجراخلا ةعجارملا

فيرعتلاحلطصملا

 ةدوجلا نامض ةنجل
ةيميداكألا

ميلعتلاعاطقنمضاهؤاشنإمتيتلاوتارارقلاذاختالةنجلنعةرابع
تاسسؤمحيرصتبةقلعتملاتارارقلاذاختالةفرعملاوميلعتلاةرئادبيلاعلا
ةداعإوةيرهوجلاتارييغتلاوةديدجلاجماربلاوةديدجلايلاعلاميلعتلا
فلتخمنمةنجللافلأتتو،ةمئاقلايلاعلاميلعتلاتاسسؤمحيرصت
.يبظوبأبيلاعلاميلعتلاةموظنمبةيسيئرلاةينعملافارطألا

 جمانربلا
يساردلا/يميداكألا

لوصحلليدؤتيتلاتابلطتملاوأ/وتاقاسملانمددعنعةرابعجمانربلا
.يميلعتلهؤمىلع

ملظتلا

فارطألاصختتالاحةعجارمهلالخمتيءارجإنعةرابعملظتلا
ةباثمبملظتلانوكيو،يمسررارقليمسررييغتءارجإلكلذوةكراشملا
رارقلاريسفتوحيضوتلةيلمعكلذكوعقاولاأطخلاحيحصتلةيلمع
.ةرئادلانمضةيلخادملظتلاتاءارجإنوكتامك،رداصلا

حيرصتلا

جمانربوأةيميلعتةسسؤمحنماهبجومبمتيةيلمعنعةرابعحيرصتلا
،يبظوبأةرامإيفلمعلل"ةعنامممدع"باطخديدجيسارد/يميداكأ
جمارب/ٍلاعميلعتتاسسؤمءاشنإتابلطتملةوطخءارجإلااذهدعيو
دامتعالاوةيلوألاةصخرلاىلعلوصحللبلطبمدقتلالبقكلذوةديدج
.يميداكألادامتعالاةيضوفمنميلوألا

ريياعملا

ةنيعمفادهأغولبنمققحتللةيعجرموأةيداشرإطاقننعةرابعيه
صئاصخلليصافتلانمةنيعمةجردريياعملافصتو،سيياقموأ/و
ةيمكلا(ساسأريفوتيلاتلابواهرفاوتبجاولاطورشلاوتابلطتملا
.يمييقتجاتنتساداجيإلمدختسييذلاو)ةيعونلاو

يجراخلا مييقتلا

يلاعلاميلعتلاحئاولوتاسايسةرادإاهلالخنمموقتيتلاةيلمعلا
تانايبلاعيمجتبةفرعملاوميلعتلاةرئادبيلاعلاميلعتلاعاطقلةعباتلا
وأةنيعمةدحووأامةسسؤملوحةلدألاودهاوشلاوتامولعملاو
نايبدادعإلكلذوةسسؤمليساسأطاشنوأةيميلعتةسسؤملعباتجمانرب
مييقتلاريرقتىلعينبميجراخلامييقتلانوكيامةداعو،ةدوجلانأشب
ساسأكهمادختسانكميامكةسسؤملالبقنممدقملايتاذلا
ةرئادلامدقتو.يلاعلاميلعتلايفيجراخلامييقتللةليسوكوأتارشؤملل
مهفلانامضلكلذومييقتلاةيلمعليبقةيفيرعتوةيبيردتجمارب
.ةسلسوةمئالموةقستموةلداعةروصبتاءارجإلاقيبطتولدابتملا
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فيرعتلاحلطصملا

نييجراخلا نيمكحملا

نارقألاوأنييجراخلاءاربخلانمقيرفلبقنميجراخلامييقتلاءارجإمتي
نييجراخلانيمكحملاىدلرفوتيو،لاجملااذهيفنيصصختملاوأ)ءالمزلا(
نومتنيمهفيلاتلابو،ةينهمةربخوصاصتخالاتالاجميفةيوقةيفلخ
نموةيميلعتلاتاسسؤملاحيرصتلاجمبةلماعلاةيميداكألاطاسوألاىلإ
جماربللةيميداكألاةعجارملالاجمبةلماعلاةيميداكألاطاسوألا
.ةيميداكألا/ةيساردلا

يجراخلا مييقتلا قيرف

سيردتلاةئيهنمىصقأدحكءاضعأ3نميجراخلامييقتلاقيرفنوكتي
ةئيهنمىصقأدحكءاضعأ3نمويسسؤملامييقتلاةلاحيفكلذو
ةلاحيفكلذوصاصتخالاتالاجمنيلماعلانيصتخملانموسيردتلا
نمءارجإلكلقيرفةرئادلاددحتو،ةيميداكألا/ةيساردلاجماربلا
عمنيصتخملاونارقألاتالهؤمةقباطملالخنمكلذوتاءارجإلا
.ةمدقملاتاردابملا

ةلدألا ىلع مئاقلا مييقتلا

،نيهاربلاةفاقثيفةيوازلارجحنيهاربلاوةلدألاىلعمئاقلامييقتلاربتعي
يلاعلاميلعتلاتاسسؤميفبستكملمعبولسأوهريخألانأثيح
نمفلأتتيتلاوةحضاولاةيقالخألانيناوقلاوئدابملاوميقلاىلعمئاقو
ةرادإلاوسيردتلاةئيهءاضعأكارشإوملعتلاتاجرخمليتاذلامييقتلا
تاذةيسسؤملاءادألاتارشؤممادختساوعمجورايتخايفةيميداكألا
يفةديجةروصبريسيلمعلانأتابثإوغالبإلجأنمكلذوةلصلا
ريغوةدوجلاورارقلاذاختاويسسؤملاطيطختلا:لاثم(ةددحمتالاجم
نمةبولطملانيهاربلاةفاقثنإ.رمألاهمهينملورمألامزلاملك)كلذ
تاسسؤملادادعتساعيجشتىلعيوطنتامنإيلاعلاميلعتلاتاسسؤم
يفقاستادوجوىلإريشتيتلاةيبيرجتلاتانايبلاريفوتىلعةرداقنوكتل
.اهبعلطضتيتلاةصاخلاةمهملا

ضرغلا ةمئالم

هيجوتهساسأىلعمتييذلاويلاعلاميلعتلالاجميفةدوجللفيرعتوه
امةيميلعتةسسؤمصرحىوتسمبقلعتياميفكلذومييقتلاةيلمع
تايولوأللاهتمءالمىوتسمواهتيافكىدموةدوجلاريياعمقيقحتىلع
.ةلودلااهددحتيتلا

ضرغلل ةمءالملا
ةدوجمييقتهبجومبمتييذلاويلاعلاميلعتلايفةدوجلاىلإريشيفيرعت
تافصاومبءافوللاهتمءالمىدمثيحنمةمدقملاةمدخلاوأجتنملا
.ةسسؤملاةلاسرلاهتيبلتواهتقباطمىدموأءالمعلا
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نوكتنأنامضلتاءارجإللةزجوموةرصتخمةروصنعةرابعةعباتملاةعباتملا
حيحصلاراطإلايفمتتوأتمتدقمييقتلاتايلمعجئاتن

يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

ميدقتىلعةدنتسملايلاعلاميلعتلاتاطاشنبعلطضتةيميلعتةئيهيأ
مولبدلاةداهشىلعلوصحللةدمتعمةيساردجماربحرطو
عضختنأيلاعلاميلعتلاتاسسؤمعيمجىلع.قوفامفسويرولاكبلاو
ىتحواهتدوجىوتسممييقتلكلذوةيجراخةهجنممييقتلاتاءارجإل
صيخرتلاىلعلوصحلاقبسيتقؤملمعنذإىلعلوصحلانمنكمتت
تاسسؤمفلتختدق.ةيساردلااهجماربدامتعاىلإةفاضإلابيمسرلا
ةئيهءاضعأددعوةحاتملادراوملاوةدوجلاومجحلايفيلاعلاميلعتلا
.كلذىلإاموةبلطلاوسيردتلا

ءارجإلا

اهعابتاىرجيرييغتللةلباقريغوًاقباسةددحمتاطاشنلانمةلسلسوه
هعابتابجي)ةياهنةطقنوةيادبةطقنهل(لمعراسموأةوطخبةوطخ
يجراخمييقتىلعلوصحلانمنكمتللكلذوررقملالسلستلاسفنب

.حيحص

حيرصت ةداعإ

ةمئاقةسسؤمل"ةعنامممدع"باطخحنماهبجومبمتيةيلمعيه
سمخلكمتييرودءارجإربتعتو،يبظوبأةرامإيفلمعلاةلوازمل
ةيضوفمىلإصيخرتلاديدجتبلطلةسسؤملاميدقتقبسيوتاونس
.يميداكألادامتعالا

يتاذلا مييقتلا

نايبتساو،ةيرادإلاتانايبللمظتنملاعمجلانميتاذلامييقتلاةيلمعفلأتت
جتنياممةبلطلاوةذتاسألاعمتالباقملاءارجإو،نيجيرخلاوةبلطلاءارآ
ًايعامجًاساكعنايتاذلامييقتلادعيو.ةيتاذلاةساردلاريراقتهنع

جتانلاريرقتلامدقيامك.ةدوجلانيسحتلةصرفوةيسسؤملاةموظنملل
.يجراخلامييقتلانعلوؤسملاقيرفللةمزاللاتامولعملا

يرهوجلا رييغتلا

تارييغتلاىلعحيرصتلاةفرعملاوميلعتلاةرئادهبجومبحنميءارجإوه
نيبام(تاونسسمخلاةرودلالخيلاعلاميلعتلاةسسؤماهذختتيتلا
دنعةرئادلانمحيرصتىلعلوصحلابجيو،)ةسسؤمللحيرصتلاّيترود
.حيرصتلاّيترودنيبامةرتفيفيرهوجرييغتيأبةسسؤملامايق
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ةينفلا ةقباطملا

ثيححيرصتلاةهجلبقنميجراخلامييقتلاةيلمعيفىلوألاةوطخلايه
هتقباطمىدمديدحتلمدقملابلطلامييقتبةدوجلانامضءاربخموقي
دقريياعملاعيمجنأينفلاقيقدتلانمضيو.ةفرعملاوميلعتلاةرئادريياعمل
لاوقألامعدلةبولطملاةلدألاعيمجنأوةحيحصلاةقيرطلاباهلوانتمت
نلو.نييجراخلانيمكحملاىلإبلطلالاسرإلبقكلذوةرفوتمةحرصملا
ريياعملهتقباطممدعلاحيفنييجراخلانيمكحمللبلطلاميدقتمتي
.ةفرعملاوميلعتلاةرئاد

 ةينطولا ةموظنملا
 تالهؤملل
)QFEmirates(

اهعضومتدقوتالهؤملافينصتةيلمعليهستل)فصو(ةليسويه
عيمجةنراقمهلالخنممتييذلايساسألاعجرملاوديحولانايكلانوكتل
راطإريفوتاهلالخنممتيامكً،ايلودوًايلحمتارامإلاةلوديفتالهؤملا
بيتكددحي.اهنيباميفةنراقملاوتالهؤملاةفاكفيصوتهنكمييعجرم
ريياعملاوتاسايسلا)QFEmirates(تالهؤمللةينطولاةموظنملاليلد
ةينطولاةينهملاتالهؤملاليجستوةرادإوريوطتلةمزاللاتاءارجإلاو
كسامتمجهنىلعةموظنملاهذهموقتامك،اهحنمواهيلعةقداصملاو
ينهملابيردتلاوماعلاميلعتلاويلاعلاميلعتلاعاطققيسنتوةرادإىلوتي
يمسرلافارتعاللةبولطملاريياعملاددحتامك.تارامإلاةلوديفينفلاو
ىلعاهحنمتيتلاةصاخلاوأةيموكحلاةيميلعتلاةسسؤملابوتاداهشلاب
دامتعالاحنملةيعجرموهيداشرتساةليسووةادأكدعتامك.ءاوسدح
.اهروطتوتالهؤملادعتيتلاتاسسؤملاوتاهجلل
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 تاقحلملا

 ةــــنجلىلإ هــــميدقتل رــــيرقتلا ةرئادــــلاب ةدوــــجلا نامــــض ريــــبخ دــــعي
)دحاو عوبسأ( رارقلا ذاختالةيميداكألا ةدوجلا نامض

 نيـلمتحملا نيـمكحملا ةرئادـلاب ةدوـجلا نامـض ريـبخ ددحي
 ةــنجل ةــقفاوم ىلــع لوــصحلل مهئامــسأب ةــمئاق مدــقيو
)دحاو عوبسأ( ةيميداكألا ةدوجلا نامض

ال

ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد ىلإ بلطلا ميدقت  لاـــــح يف بـــــلطلا داـــــعي
 ةداــعإل تارــغث فاــشتكا
 مـــــــث نـــــــمو هـــــــتعجارم
 هـــــــــــــــــميدقت ةداـــــــــــــــــعا
 ةدوـــــــجلا نامـــــــض ريـــــــبخ عـــــــجاري)ناعوبسأ(

 نــــــم دــــــكأتلل بــــــلطلا ةرئادــــــلاب
 تاـــــبلطتم عـــــم ةـــــينفلا ةـــــقباطملا
)ناعوبسأ( ةرئادلا

ال

معن

)عيباسأ6( ةيبتكملا ةعجارملا نومكحملا يرجي

 هـــــــــــتعجارم نـــــــــــكمي
 هـــــــــــميدقت ةداـــــــــــعإو
ةرئادلا بلط بسحو

قفاوم

 مدعتاملظتلا ةنجل
ةقفاوملا

معن

 تابلطتملا يبلي
ًايئزج

ىلإ تاعجارملا مدقُت
 ةرئادلا

 لالــخ رارــقلاةــيميداكألا ةدوــجلا نامــض ةــنجل ذــختت
ريرقتلا ميدقت دعب دحاو عوبسأ

 مدــــــــــع" باــــــــــطخ رادــــــــــصإ
دحاو عوبسأ لالخ "ةعنامملا

 هـــــميدقت ةداـــــعإو هـــــتعجارم
نيرهش لالخ تايصوتلا ةرئادلا عباتت

ةيبتكملا ةعجارملا ءارجإل نيمكحملل بلطلا لسري
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 تاقحلملا

 ملظتلا ةضيرع ميدقت
)ةقفاوملا مدع باطخ مالتسا نمً اموي30 لالخ(

 ةمعادقئاثو ةيأ ىلإ ةفاضإلاب بلطلا ةرئادلا سيئر ملتسي
 عاطقل يذيفنتلا ريدملا ىلإ هلاسرإ متيو ،بلطلا مدقم اهمدقي
 ميلعتلاحئاولو تاسايس ةرادإ ريدم ىلإ مث نمو يلاعلا ميلعتلا

 نمعوبسأ لالخ( ءارجإلا يف ءدبلاو بلطلا ليجستليلاعلا
)سامتلالا ميدقت خيرات

 نيلقتسملا نييجراخلا نيمكحملا نم نينثا ىلإ بلطلا لسري
.نيعوبسأ بلطلا ةعجارم قرغتست .همييقتل

 ةدوجلا نيسحت مسق ريدم ىلإ ةيجراخلا تاعجارملا لاسرإ متي
 ميدقت خيرات نم دحاو عوبسأ لالخ ريرقتللً اصخلم دعُي يذلاو

.ريراقتلا

 بلطلا يف رظنلل يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم تاملظت ةنجل عمتجت
)ريرقتلا صخلم مالتسا خيرات نم نيعوبسأ لالخ( رارقلا ذاختاو

 ةسسؤمىلإ قباسلا رارقلا دييأت مدع وأ دييأت رارق لاسرإ متي
)رارقلا ذاختا خيرات نم عوبسأ لالخ( يلاعلا ميلعتلا

رارقلا دييأت مدع رارقلا دييأت

"ةعنامملا مدع" باطخ رادصإ"ةقفاوم مدع" باطخ رادصإ

 .تاملظتلا لجس يف بلطلا ةدوجلا نيسحت مسق ريدم لجسي
 نمةعجارملا قيرف فلأتيو ،بلطلا ةعجارم لودج ديدحت متي
 ةدوجلا نيسحت مسق ريدم دعي .نييجراخلا نيمكحملا نم نينثا

 ،ةعجارملا تايتسجول هيف حضوي بلطلا مدقم ىلع در باطخ
.اهميدقتو اهدادعإ بجي تابلطتم يأ نع تامولعم مدقيو
 باطخىلعيلاعلا ميلعتلا حئاولو تاسايس ةرادإ ريدم علطيو
.)ةضيرعلا ميدقت خيرات نم نيعوبسأ لالخ( .هتعجارمل درلا
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 تاقحلملا

 ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد- تامولعملا ةيرس دهعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ءارجإلا مقر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم مسا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ةعجارملا ديق جمانربلا مسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:هبصنمو مكحملا مسا

ٍّلـكل ةـيرس قئاـثو ىلع عالطالا نمضتي ،هئارجإل تيُعد يذلا ةيجراخلا ةعجارملا ءارجإ نأُ كردأ  
 .ةعجارملل ةعضاخلا يلاعلا ميلعتلا ةسسؤمو ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد نم

 ميـــلعتلا ةرـــئاد نـــم اـــهيلع لـــصحأ تاـــمولعم يأ نـــع فـــشكلا مدـــعب دـــهعتأ يننإـــف ،هـــيلعو
 لـصحأ ىتـح ةـيجراخ فارـطأ يأل ،ةـيجراخلا ةـعجارملل اهعاديإ مت يتلا قئاثولا نم وأ ةفرعملاو
.ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد نم كلذب يمسر نذإ ىلع

__________________________________ :مكحملا عيقوت

__________________________________:خــــــــــــــــــــــيراتلا
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 )جذومن( حلاصملا ضراعت مدع دهعت :)د( قحلملا

 تاقحلملا

ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد– حلاصملا ضراعت مدع دهعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ءارجإلا مقر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم مسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ةعجارملا ديق جمانربلا مسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:هبصنمو مكحملا مسا

أ
ُ
 يتعجارـم ةيعوـضوم ضِّرـُعي دق ،حلاصملل ضراعت يأ يف اًطروتم تسل يننأب ةقيثولا هذه بجومب ُّرق
 :يلي ام كلذ لمشيو ،رطخلل اهتيلالقتساو

 ًاــمزتلمو يف ًاكرتــشم يلخادــلا مــكحملا نوــكي امدــنع ثدــحي :تــقولاب مازتلالاــب قــلعتملا ضراــعتلا
 ءارـجإ رِّخؤـت مـث نـمو ،ةـفرعملاو ميـلعتلا ةرـئاد هاـجت هـتامازتلا عـم لخادـتت اـهب حَـُّرصم ريـغ ةطشنأب
  .ةعجارملا

يف نيلماـــعلا دـــحأب مد ةلـــص يجراـــخلا مـــكحملل نوـــكي امدـــنع ثدـــحي :اـــم ةـــقالع عـــم ضراـــعتلا
 مـكحملا ةردـق نـم ُّدـحي وأ قـيعي دـق يذـلا رـمألا ،صـحفلل عـضاخلا يلاعلا ميلعتلا جمانرب/ةسسؤم
 .ةيلالقتساو ةيعوضومب ةلاحلل يجراخلا مييقتلا ءادأ ىلع

 ىدـل لـمعلا هـل قبــس وأ اـًفظوم يجراخلا مكحملا نوكي امدنع ثدحي :ةيلام ةحلصم عم ضراعتلا
 ريـغ وأ ةرشاـبم ةـيلام حلاـصم هـيدل وأ ،ةريخألا سمخلا تاونسلا رادم ىلع يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم
.صحفلل عضاخلا جمانربلا وأ يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم عم ةرشابم

 رادـصإ يف ةحلـصم يجراـخلا مـكحملل نوـكي امدـنع ثدـحي "نيـسفانملا دــحأ ةحلـصم عم ضراعتلا
 .اهتيلالقتساو ةعجارملا ةيعوضوم يف كيكشتلا هنأش نم ِّزيحتم ريرقت

 يفرــعملا لاــجملا ةــعيبط ببــستت دــق امدــنع ثدــحي :يفرــعملا لاــجملاب ةــقلعتم حلاــصم عــم ضراــعتلا
 ضراـعتلا روـصبةـقالع اـهل نوـكي الو ،ةـعجارملا ةيلالقتــسا يف ككـشت دق فقاوم يف يجراخلا مكحملل
.هالعأ ةروكذملا

__________________________________ :مكحملا عيقوت

__________________________________:خــــــــــــــــــــــيراتلا
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ديدج جمانرب حيرصت ىلع لوصحلا بلط فالغ ةحفص :)ه( قحلملا

 ةـفرعملاو ميـلعتلا ةرـئاد ىلإ اهلاسرإو اهعيقوتو لوصألا بسح اهؤلم بجي يتلاو بلطلا فالغ ةحفصهاندإب
 اـمب-بـلطلا ةـمزحل ـيسيئرلا ءزـجلا وـهو-يتاذـلا مييقتلا ريرقت دادعإ بجي ً.ةلماك بلطلا ةمزح ىلإ ةفاضإلاب
 مدختــستو .دــيدجلا جماــنربلا صيخرــت ىلــع لوــصحلل ةــفرعملاو ميــلعتلا ةرــئاد تاداــشرإو ريياــعم عــم قــفاوتي

 داعتـسو ةـينعملا تاـهجلا لـبق نـم لوـصألا بـسح اـهعيقوت متـيو مالتـسا لـصوك ًاضيأ بلطلا فالغ ةحفص
 .ةيضقلا ليجستو مالتسا لاح يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم ىلإ اهنم ةخسن

 تاقحلملا

ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد

ديدج جمانرب حيرصت بلط فالغ ةحفص

:بلطلل ةمدقملا ةسسؤملا مسا

 :ديدجلا جمانربلا مدقت يتلا ةيسيردتلا ةدحولا/مسقلا/ةيلكلا مسا

 عباـــتلاطاـــبترالا فـــظوم وأ لَّوـــخملا فـــظوملا /مـــسقلا ريدـــمل لاـــصتالا ليـــصافتو مـــسا
:ةسسؤملل

______________________________________________________________________ :مــــسالا

______________________________________________________________________ :بصنملا

 :ناونعلا
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________:ينورتكلإلا ديربلا

_______________________________________________________________________ :فتاهلا

________________________________ :جمانربلاو يلاعلا ميلعتلا ةسسؤمل ينورتكلالا عقوملا
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 تاقحلملا

___________________________________________________ :يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم ليجست مقر

________________________________________________:يلاعلاميلعتلاةسسؤمللجسملاناونعلا

يلاعلاميلعتلاةسسؤمةيعضونعتانايب

قيلعت / ال /معن
وأةيداحتاةسسؤمهذهيلاعلاميلعتلاةسسؤمله
؟ةصاخةسسؤموأةيداحتاتسيلنكلوةيموكح
ديدججمانربميدقتيلاعلاميلعتلاةسسؤممزتعتله
؟)امهالكوأ(نييلودلامأنييلحملاةبلطلل
ديدججمانربميدقتيلاعلاميلعتلاةسسؤممزتعتله
؟)طلتخمميلعتلانأوأ(تابلاطلاوأةبلطلل
جمانربلاططخييتلاةيملعلاةجردلاوألهؤملاعونام
؟ةبلطللاهحنم

 رـيرقت معدـت يتـلاوبلطلا ةمزح اهلمشت يتلا قئاثولا عيمجب ةمئاق ميدقت ىجري( ةبولطملا قئاثولا
)ةيجراخلا ةعجارملا تاياغل مدقملا يتاذلا مييقتلا

ü...

ü...

_________________________________________________________ :خيراتب بلطلا ميدقت مت

__________________________________________ :)عيقوتلاو ،مسالا ،بقللا( بلطلا مِّدقم

_____________________________________ :)ةرئادلا لثمم عيقوتو مساو ةفيظو( ملتُسملا
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ةيجراخلا ةعجارملا ءارجإل تاداشرإلاو ةيجذومنلا ةغيصلا :)و( قحلملا

 تاقحلملا

:بلطلا ةمدقم ةسسؤملا مسا

:ديدجلا جمانربلا مسا

:يجراخلا مكحملا بقلو مسا

 ةمزحةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد لاسرإ خيرات
 :يجراخلا مكحملا ىلإ بلطلا

 ىلإ ريرقتلا يجراخلا مكحملا ميلست خيرات
:ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد

 :يجراخلا مكحملا عيقوت

ديدج جمانربل يجراخلا مييقتلا
يجراخلا مكحملا ريرقت
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صخلمو ةمدقم

 صــخلمو ،ةــلاحلل ةدــحاو ةحفــص نــم ةــرصتخم ةــمدقم ميدــقت يجراــخلا مــكحملا نــم بــَلُطي ،"أ" مــسقلا يف
.يدرس بولسأب جئاتنلا مهأل

ةيساسألا رومألا

.اهنم ٍّلكل رصتخم فصو عم ةيساسألا رومألاب ةمئاق ميدقت يجراخلا مكحملا نم بَلطُي ،“ ب" مسقلا يف

ريياعم ىلإ دنتسملا مييقتلا

 راـيعملا ناـك اذإاـمع ـرصتخم ناـيب ميدـقتو راـيعم لكل مييقت ءارجإ يجراخلا مكحملا نم َبلُطي ،"ج" مسقلا يف
 ببــسلا لوــح ةدــحاو ةــلمج نــم نَّوــكم قــيقدو حــضاو ناــيب ميدــقت هــنم بــَلُطيو .ال مأ هــب ءاــفولا َّمــت دــق
 .بلطلل همييقت ةجيتنل يساسألا

مييقتلا ىلع ةماع ةرظن

 .رايعم لكل مييقتلا ىلع ةماع ةرظن ميدقت يجراخلا مكحملا نم بَلطُي ،"د" مسقلا يف

 تاقحلملا
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مييقتلا جئاتنريياعملا

1

ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاجايتحالل جمانربلا ةمئالم

1.1

1.2

ًايئزج يبلي  /يبلي ال /يبلي1 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

2

ةزيمتمو ةمادتسم داوم ميدقت ةمئالم

2.1

2.2

ًايئزج يبلي  /يبلي ال /يبلي2 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

3

جمارــــــــــبلا

3.1

3.2

ًايئزج يبلي  /يبلي ال /يبلي3 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

4

راكتبالاو ثحبلا

4.1

4.2

ًايئزج يبلي  /يبلي ال /يبلي4 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

5

دراوملا

5.1

5.2

5.3

5.4

ًايئزج يبلي  /يبلي ال /يبلي5 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

6

ةدوجلا نامض

6.1

6.2

ًايئزج يبلي  /يبلي ال /يبلي6 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

 تاقحلملا

تايصوتلا

 ةيــسيئرلا اياــضقلا نــم ةيــضق لــكل تايــصوت ميدــقت عــضو )ـــه( مــسقلا يف نييجراــخلا نيــمكحملا نــم بــلُطي
 يلاــعلا ميــلعتلا تاــسسؤم ةــعباتم ىلإ يجراــخلا مــكحملا رــيرقت نــم ءزــجلا اذــه فدــهيو .)ب( مــسقلا يف ددــحملا
 .ةعباتملا تاءارجإكلذكو رارقلا عنص ةيلع يف هيلا عوجرلا متيسو ةيلاحلا تاءارجإلل ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادو

ةيفاضإ تاظوحلم

 مل نكلو ةيرورض اهنوربتعي ىرخأ ةيفاضإ تاظوحلم يأ ميدقت )و( مسقلا يف نييجراخلا نيمكحملا نم بلطُي
 .ام ٍّدح ىلإ اهيلا قرطتلا متي
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)ةيجذومن ةغيص( ةعجارملا صخلم :)ز( قحلملا

 تاقحلملا

:بلطلا ةمدقم ةسسؤملا مسا
:ديدجلا جمانربلا مسا

:يجراخلا مكحملا بقلو مسا

1: مكحملا

2: مكحملا

3: مكحملا

 ةمزح ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد لاسرإ خيرات
 :يجراخلا مكحملا ىلإ بلطلا

 ةرئاد ىلإ ريرقتلا يجراخلا مكحملا ميلست خيرات
:ةفرعملاو ميلعتلا

 :يجراخلا مكحملا عيقوت

ديدج جمانربل يجراخلا مييقتلا
ريرقتلا صخلم

يذيفنتلا صخلملا :ًالوأ

ديدجلا جمانربلاو بلطلا ةمدقم ةسسؤملا نع ةماع ةحمل

ديدج جمانرب حيرصت بلط لوح تاظوحلم :ًايناث

تاظوحلملا /جئاتنلا

تايصوتلا

مييقتلا صخلم
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 تاقحلملا

 ةيلكلا ةجيتنلا3 مكحملا2 مكحملا1 مكحملاريياعملا
يعرفلا رايعملل

1

ةيداصتقالاوةيعامتجالاتاجايتحاللجمانربلاةمئالم
1-1
1-2
1-3

1 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

2
ةزيمتمو ةمادتسم داوم ميدقت

2-1
2-2

2 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

3
جماربلا

3-1
3-2

3 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

ةَّيملعتلاهتاجرخموجمانربلاتالهؤم4
4-1

4 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

5

دراوملا
5-1
5-2
5-3
5-4

5 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

6
ةدوجلانامض
6-1
6-2

6 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

 نـل هـنأو لقتـسمٍ وـحن ىلـع ميـيقتلا اذـه ءارـجإ مـت دـق نأـب ةـقيثولا هذه يف درو ام بجومب ءاربخلا قيرف رقي
 قـح اـهنع حاـصفإلا قـح نأو هتفـص تـناك اـمهم فارـطألا نـم فرـط يأ لـبق نـم هـجئاتن نـع حاـصفإلا متي

 .ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادل يرصح

_____________________________________ :1 مكحملانييجراخلا نيمكحملا عيقوت

_____________________________________ :2 مكحملا

_____________________________________ :3 مكحملا

 ميلعتلا ةرئاد يفظوم عيقوت
 دادعإ نع نيلوؤسملا ةفرعملاو
:ريرقتلا صخلم

_______________________:ةدوجلا نيسحت ةرادإ ريدم

______________________ :ةدوجلا نيسحت مسق ريدم

_____________________________:ةدوجلا نامض ريبخ


