تىصُف انًمزراخ:
 0112ايًػ ١ايدسب 2 :)2 ١ٝض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  0111ايًػ ١ايعطب)1( ١ٝ
ٜتأيـ ٖصا املكطض َٔ تػع ٚذسات زضاغ ١ٝتك ّٛبكٛض ٠غايبز ١عًز ٢زضاغز ١ايًػز ١ايعطبٝزَ ١زٔ
خززْ ٍ٬كززٛم عًٝززا َتُٝززعَ ٠ززٔ ايكززطإٓ ايهززطٚ ِٜاؿززسٜي ايؿززطٜـ ٚايؿززعط ايعطبزز ٞقززسميا
ٚذسٜثا ٚايٓثط ايعطبٚ ٞؾٓ ْ٘ٛقسميا ٚذسٜثا  ٚايٛذسات َطتب ١بايؿهٌ اٯتٞك
ايكطإٓ ايهط ِٜاؿسٜي ايٓب ٟٛايؿطٜـ ْكٛم َٔ ايؿعط ايكزسْ ِٜكزٛم َزٔ ايٓثزط
ايكززسْ ِٜكززٛم َززٔ ايؿززعط اؿززسٜي ْكززٛم َززٔ ايٓثززط اؿززسٜيك املكايززٚ ١ايطغززاي١ك ايككزز١
ايككرل ٠املػطذٚ ١ٝؾٔ اؿٛاض ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝاؿهاض.٠

 1101ز ٜض ٝت ا َ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜطنزع ٖززصا املكزطض عًزز ٢ا٭عززساز اؿكٝكٝزٚ ١ايعًُٝززات عًٗٝززا ا٭عزساز املطنبززٚ ١ايعًُٝززات
عًٗٝا نزثرلات اؿزسٚز ا٫قذلاْزات اؾدلٜز ١ا٫قذلاْزات املثًثٝز ١ا٫قذلاْزات املثًثٝز ١ايعهػز١ٝ
ا٫قذلاْات اٯغٚ ١ٝا٫قذلاْات ايًٛغاضٜتُ ١ٝاملتبآٜات ٚاملعاز٫ت.

 1232تػر ١ٜاإلْط ٕ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛنززح ٖززصا املكززطض ايتػصٜززٚ ١جػززِ اٱْػززإ ايٓؿززٜٛات ايززسٖ ٕٛايدلٚتٓٝززات ايطاقزز١
ايؿٝتآَٝات املاٚ ٤ايعٓاقط املعسْ ١ٝايتػص ١ٜخ ٍ٬زٚض ٠ذٝا ٠اٱْػإ.

َ 3100ب :ئ اًِ االدتُ ع 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛنززح ٖززصا املكززطض َاٖٝزز ١عًززِ ا٫جتُززاع ٚأغػزز٘ املعطؾٝززٚ ١ظززطٚف ْؿززأت٘ ٚتطززٛضَٚ ٙعٓزز٢
اجملتُززع ٚبٓا٥زز٘ ايثكززايف ٚٚظا٥ؿزز٘ ٚايززٓظِ ا٫جتُاعٝززٚ ١عًُٝززات ايززتػرل ا٫جتُززاعٚ ٞاملؿززاِٖٝ
ا٭غاغ ١ٝاييت ٜك ّٛعًٗٝا عًِ ا٫جتُاع ٚغاق ١ايؿا٥ع َٓٗا يف املٝسإ ا٭نازمي ٞاييت تتٓاغب
َع ذاجات ايط٬ب يف املطاذٌ ا٭ٚي ١ٝٱلاظِٖ ايعًُ.ٞ

َ 3120دخٌ اخل ايرتب ١ٝارت ص 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗسف ٖصا املكطض إىل تعطٜـ ايطًبز ١حزاٍ تطبٝز ١ا٭طؿزاٍ ش ٣ٚاؿاجزات اـاقزٚ ١شيزو
َٔ خ ٍ٬عطض املباز ٨ا٭غاغ ١ٝاييت تػتٓس عًٗٝزا ايذلبٝز ١اـاقزٜٚ ١تٓزاٖ ٍٚزصا املكزطض ؾ٦زات
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ايذلب ١ٝاـاق ١املدتًؿ ١ناٱعاق ١ايعكًٚ ١ٝايػُعٚ ١ٝايبكطٚ ١ٜايكر – ١ٝاؾػزُٚ ١ٝاْ٫ؿعايٝز١
ٚايًػٜٛززٚ ١انززططابات ايػززًٛى ٚقززعٛبات ايززتعًِ ٚاملٖٛبززٚ ١ايتؿززٛم ٚشيززو َززٔ ذٝززي ايتعطٜززـ
باٱعاقٚ ١ا٭غباب ٚططم ايٛقاٚ ١ٜاملظاٖط ٚايتكٓٝـ اـزام بهزٌ ؾ٦زٚ ١اـكزا٥ل ايُٓاٝ٥ز١
ٚاْ٫ؿعايٚ ١ٝايػًٛنٚ ١ٝاملعطؾٚ ١ٝاؾػُٚ ١ٝايٓؿػ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝنصيو ايدلاَخ اـاق ١بِٗ
ٚا٫عتباضات ايذلب ١ٜٛاييت هب َطاعاتٗا عٓس تسضٜؼ ٖ ٤٫٪ايطًبٜٚ .١ػتعطض اـسَات املػاْس٠
نايع٬د ايطبٝعٚ ٞاملٗين ٚايذلبٝز ١ايطٜانز ١ٝاـاقزٚ ١اـسَز ١ا٫جتُاعٝز ١نُزا ٜكزسّ املكزطض
عطنا يًٛاقع اؿاي ٞـسَات ايذلب ١ٝاـاقٚ ١اؿاجات املػتكبً ١ٝيف ٖصا اجملاٍ.

 3339ايصش ١ايٓفط 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗززسف ٖززصا املكززطض إىل تعطٜززـ ايطايززب ؿٗزز ّٛايكززر ١ايٓؿػززٚ ١ٝأٖززِ َظاٖطٖززا ٜٚتٓززاٍٚ
بؿ َٔ ٤ٞايتؿك ٌٝايتهٝـ ٚايكر ١ايٓؿػٚ ١ٝايؿدكٚ ١ٝايكر ١ايٓؿػٚ ١ٝايػزًٛى ايػزٟٛ
ٚايؿاش ٚعٛاَزٌ يف غز ٤ٛايتهٝزـك اٱذبزا

ٚايكزطاع ٚايكًزل ٚايهزػط ايٓؿػزٚٚ ٞغزاٌ٥

ايتهٝـ ٚايعٛاٌَ املػاعس ٠عً ٢ػٓب ايتهٝـ ايػًيب يس ٣ايطؿٌ ٚايعٛاٌَ املعطؾٚ ١ٝأ طٖا
يف ايكر ١ايٓؿػ .١ٝنُزا ٜٚتٓزا ٍٚاملكزطض زٚض ا٭غزطٚ ٠املسضغز ١يف ايكزر ١ايٓؿػز ١ٝيزس ٣ايطؿزٌ.
َٚؿه٬ت ا٭طؿاٍ اْ٫ؿعايٚ ١ٝاٱنطابات ايٓؿػٚ ١ٝايٛقاٜزَ ١زٔ اٱنزطاب ايٓؿػزٚ ٞتععٜزع
ٚضعا ١ٜايكر ١ايٓؿػ.١ٝ

 5000سفغ ايكسإٓ ايهس 0 :ِٜض ا ت َدتُد٠
عًززز ٢ايطايزززب إ وؿزززظ ؾٝززز٘ ا٫جزززعا ٤ايتايٝزززَ ١زززٔ ايكزززطإٓ ايهزززط30 29 28 2 (ِٜ
)ٚ .ميززترٔ يف ٖززص ٙا٭جززعا ٤أَززاّ ؾٓزز ١كتكزز ١تعكززس نززٌ ؾكززٌ َززطتني َززط ٠بعززس اَ٫تراْززات
ايٓكؿَٚ ١ٝط ٠بعس اَ٫تراْات ايٓٗاٚ ١ٝ٥يف ايؿكٌ ايكٝؿ ٞؾإْٗا تعكس َطٚ ٠اذس ٠ؾكط.

 5017اضتدداَ ت اذت ضب االي ٞيف االزغ  :ايرتب 3 :ٟٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗسف ٖصا املكطض إىل تعطٜـ ايطايزب باملعزاضف ٚاملؿزاٖٚ ِٝاملٗزاضات املتعًكز ١باؿاغزب اٯىل
ٚاغتدساَات٘ ٚتٛظٝؿ٘ ؾ ٢اٱضؾاز ايذلبزَٚ ٟٛعطؾز ١أمنزا ٚأْزٛاع اغزتدساَات اؿاغزٛب ؾز٢
اٱضؾزززاز زززِ ايتعزززطف إىل َكزززازض ٚأزٚات َتاذززز ١عًززز ٢ايؿزززبه ١يزززدلاَخ إضؾزززازٚ ١ٜايسضاغزززات
اؿسٜث ١يف فزاٍ اٱضؾزاز ايذلبز . ٟٛنزصيو ايتعزطف إىل أٖزِ ايزدلاَخ ايزيت ٫بزس َزٔ تٛؾطٖزا يف
جٗاظ اؿاغب ٚنٝؿ ١ٝاغتدساَٗا َثٌ " ؼُ ٌٝاملًؿات ؾو املًؿات ٚنػطٗا اؿُا ١ٜإزاض٠
ايدلٜزززس تؿزززػ ٌٝايهتزززب ا٫يهذلْٝٚززز ١تؿزززػ ٌٝاملًؿزززات ايكزززٛتٚ ١ٝاملطٝ٥زززَ ١عزززاا ايٓكزززٛم
ٚفُٛعت٘.....اخل.
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 5103املٓٗ ز ايرتب 3 :ٟٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜطنززع ٖززصا املكززطض عًززَ ٢ؿٗزز ّٛاملٓٗززاد ايذلبزز ٟٛعٓاقززط املٓٗززاد ايذلبزز ٟٛأغززؼ املٓٗززاد
تكُ ِٝاملٓٗاد ٚتكٛمي٘ تطبٝل املٓٗاد ٚتطٜٛط ٙايهتاب املسضغٚ ٞزي.ً٘ٝ

 5106فطٛٝيٛد ٝاإلا قٚ ١ايدٛاٌَ املطبب ١هل  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗسف ٖصا املكطض ٜػعٖ ٢صا املكطض إىل تعٜٚس املتعًِ غًؿ ١ٝعٔ اٱعاقزَ ١ؿَٗٗٛزا ٚتاضىٗزا
َٚػبباتٗا ٚأمنا َٔ اٱعاق ١ايع كًٝزٚ ١اؾػزُٚ ١ٝقزعٛبات ايزتعًِ ٚاٱعاقزات اؿػزٚ ١ٝايتٛذزس
ٚبط ٤ايتعًِ ٚاملهططبني غًٛنٝا ٚاملتؿٛقني ٚاملٖٛٛبني.

 5107تدد ٌٜضًٛى ذ ٟٚاالست ٝد ت ارت ص 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗسف ٖزصا املكزطض إىل تعطٜزـ ايطايزب ؿٗز ّٛتعزس ٌٜايػزًٛى ٚخًؿٝتز٘ ايتاضىٝزٚ ١ا٭غزؼ
ايٓظط ١ ٜاييت ٜػتٓس إيٗٝا َع ايذلنٝع عً ٢نٝؿ ١ٝاغتدساّ أغايٝب تعس ٌٜايػزًٛى املدتًؿزَ ١زع
ايعازٜني ٚغرل ايعازٜني غٛا ٤يف بٓا ٤ايػًٛى اؾٝس أ ٚتسعٚ ُ٘ٝتعُ ُ٘ٝأ ٚيف تعس ٌٜايػزًٛى غزرل
املطغززٛب ؾٝزز٘ باٱنززاؾ ١إىل تززسضٜب ايطزز٬ب عًزز ٢تكززُ ِٝبززطاَخ تعززس ٌٜايػززًٛى يًتعاَززٌ َززع
ايػًٛنات املدتًؿ.١

 5108تهٓٛيٛدٝةة ايتدً ةة ِٝي ةةر ٟٚاالست ٝدةة ت ارت ص ةة 3 :١ضة ة ا ت َدتُ ةةد2 ٠
ْعس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜٗزسف ٖززصا املكززطض إىل تعطٜززـ ايطايززب بتهٓٛيٛجٝزا ايتعًزز ِٝاملدتًؿزز ١املػززتدسَ ١يف ايذلبٝزز١
اـاقزززَ ١زززٔ ذٝزززي أُٖٝتٗزززا ٚأٖزززساؾٗا ٚٚظا٥ؿٗزززا ٚأ طٖزززا يف ذٝزززا ٠ش ٟٚاؿاجزززات اـاقززز١
َٚػزززتكبًٗ ِ ٚزٚض اؿاغزززٛب ٚا٭زٚات ٚا٭جٗزززع ٠ايتكٓٝززز ١ا٭خزززطَ ٣زززع كتًزززـ ؾ٦زززات ايذلبٝززز١
اـاقزززز ١نززززصيو ايتعززززطف إىل املؿززززاٖٚ ِٝاملٗززززاضات ٚاملُاضغززززات املتعًكزززز ١باؿاغززززب اٯيززززٞ
ٚاغززتدساَات٘ يف ايتعًززٚ ِٝايذلبٝزز ١اـاقززَٚ ١عطؾزز ١أمنززا ٚاغززتدساَات اؿاغززٛب يف ايتعًززِٝ
ٚأْٛاعٗززا ززِ ايتعززطف إىل َكززازض ٚأزٚات َتاذزز ١عًزز ٢ايؿززبه ١ايعٓهبٛتٝزز ١يززص ٣ٚاؿاجززات
اـاقٚ ١ايطًب ١غرل ايعازٜني.
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 5109زا ٚ ١ٜتأٖ ٌٝاملد ق بصس 3 : ٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗسف ٖصا املكطض إىل ايتعطف عً ٢ذاغ ١اٱبكاض ٚنٝؿ ١ٝعًُٗا ٚأُٖٝتٗا يف ذٝا ٠اٱْػإ
ٚشنزززط تكزززٓٝؿات اٱعاقززز ١ايبكزززطٚ ١ٜؼسٜزززس خكزززا٥ل املعزززاقني بكزززطٜا اؾػزززُٚ ١ٝايعكًٝزززٚ ١
اْ٫ؿعايٝززٚ ١ا٫جتُاعٝززٚ ١ذاجززات املهؿززٛؾني ٚنٝؿٝززَٛ ١اجٗتٗززا يف املٓززعٍ ٚاملسضغززٚ ١اجملتُززع
ٚنصيو تأ رل اٱعاق ١ايبكزط ١ٜعًز ٞؾدكز ١ٝايؿزطز ايهؿٝزـ يف نزٌ جٛاْبٗزاٚ .ايتعزطف عًز٢
ايعٛاٌَ املػبب ١يٲعاق ١ايبكطٚ ١ٜعً ٢ا٭غايٝب ايٛقا ١ٝ٥يًرس َٔ اٱعاق ١ايبكطٚ ١ٜايتكٓٝؿات
املدتًؿ ١يٲعاق ١ايبكطٚ ١ٜخكا٥ل ٚاذتٝاجات املعزاقني عكًٝزا ٚاغزذلاتٝحٝات ايتزسخٌ املبهزط
ٚزٚضٖززا يف فززاٍ اٱعاقزز ١ايبكززطٚ .١ٜايتعززطف عًزز ٢بززطاَخ ايتأٖٝززٌ ايٓؿػززٚ ٞايذلبزز ٟٛاملكسَزز١
يًُعاقني بكطٜا َٚعطؾ ١ؾٓٝات اٱضؾاز ايٓؿػٚ ٞا٭غط ٟيص ٟٚاٱعاق ١ايبكط.١ٜ

 5110تدزٜب َٝداْ: /)1 ٞبً ّٛايرتب ١ٝارت ص 3 :١ض ا ت َدتُد 3 ٠اًُ)ٞ
ٜٗسف ٖزصا املكزطض إىل تكزس ِٜؾطقز ١يًطايزب يتطبٝزل ٚمماضغزَ ١زا تعًُز٘ عزٔ ا٭طؿزاٍ ش٣ٚ
اؿاجات اـاق ١يف اٱعاقات املدتًؿ( ١اٱعاق ١ايبكطٚ ١ٜايػُع ١ٝايتدًزـ ايعكًز ٞقزعٛبات
ايززتعًِ ايتؿززٛم ٚاملٖٛبزز ١ايتٛذززس ا٫نززططابات ايػززًٛنٚ ١ٝاْ٫ؿعايٝزز )١يف َطانززع ايذلبٝزز١
اـاق٪َٚ ١غػاتٗا أ ٚيف املساضؽ اؿهٚ ١َٝٛاـاق ١اييت ٜٛجزس ؾٗٝزا اختكاقز ٞيف ايذلبٝز١
اـاقزززٜٚ ١تزززٛؾط ؾٗٝزززا غزززطف َكزززازض  ٚز زا ٜعزززازٍ)  ) 100غزززاع ١تسضٜبٝززز ١خززز ٍ٬ايؿكزززٌ
ايسضاغزززٜٗٚ ٞزززسف ٖزززص ا املكزززطض إىل تعٜٚزززس ايطايزززب بزززاـدلات ٚاملُاضغزززات املٝساْٝززز ١ايٓظطٜززز١
ٚايتطبٝك ١ٝاييت تع ِٗٓٝيف ايتسضٜؼ ايعًُ ٞيًطًب َٔ ١ش ٟٚا٫ذتٝاجات اـاق َٔ ١خ ٍ٬تعاًَز٘
َززع أزٚات ايتؿززدٝل ٚايتكٝززٚ ِٝايتعًززٚ ِٝايتززسضٜب عًزز ٢كتًززـ َٗززاضات اؿٝززا ٠يًطؿززٌ َززٔ شٟٚ
ا٫ذتٝاجات اـاق ٚ ِ ١نع بطْافا تطبٜٛا ؾطزٜزا ٚوزسز ا٭ْؿزط ١اؾُززاعٜٚ ١ٝكز ّٛخزٍ٬
ايؿكٌ بتٓؿٝص تًو ايدلاَزخ ٚا٭ْؿط ١املدتًؿٚ.١يف ْٗا ١ٜايتزسضٜب ٜتٛقزع إٔ ٜهز ٕٛايطايزب قزازضا
عً٢ك اغتدساّ َٗاضات ايتسضٜؼ ايؿعاٍ يص ٟٚا٫ذتٝاجات اـاق ١إعساز بطْاَخ تطب ٟٛؾزطزٟ
إعساز ٚغا ٌ٥ايتعً ِٝاـاق٘ بايتزسضٜؼ يًطًبزَ ١زٔ ش ٟٚا٫ذتٝاجزات اـاقزٚ ١إعزساز ٚتٓػزٝل
ًَززـ اـطزز ١اؾُاعٝززَٚ .١ززٔ خززَ ٍ٬ززا غززبل تظٗززط ؾدكزز ١ٝايطايززب (املعًززِ) ٚتكززكٌ خدلاتزز٘
َٗٚاضات٘ يف تسضٜؼ ٚتعً ِٝش ٟٚا٫ذتٝاجات اـاقٚ ١يف ْٗاٜز ١ايتزسضٜب ٜكز ّٛايطايزب بتحٗٝزع
ًَـ يًتسضٜب املٝساْ ٞبهاؾ ١ايُٓاشد املطًٛب ١تبعا ملطاذٌ ايتسضٜب  ِ َٔٚتػً ُ٘ٝيعهز٦ٖٝ ٛز١
ايتسضٜؼ ايصٜ ٟؿطف عً ٘ٝيف املٛعس ايصٜ ٟتِ ؼسٜسَ ٙػبكا.
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 5111اًِ ايٓفظ ايتطٛز 3 :ٟض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓززاٖ ٍٚززصا املكززطض َؿٗزز ّٛعًززِ ايززٓؿؼ ايتطززٛضَٚ ٟباز٥زز٘ ٚأُٖٝتزز٘ اـكززا٥ل ايُٓاٝ٥زز١
٭طؿاٍ َا قبٌ املسضغَ ١طذً ١ايطٚن )4- 6( ١غزٓٛات َطذًز ١ايطؿٛيز ١ايٛغزط) 6- 9 ( ٢
غززٓٛات َطذًزز ١ايطؿٛيزز ١املتززأخط ) 9- 12 ( ٠غززٓ ١خكززا٥ل منزز ٛتَٝ٬ززص املطذًزز ١ا٭غاغزز١ٝ
ٚاْعهاغاتٗا يف تٓظ ِٝتعً.ُِٗٝ

 5113اإلزغ  :ايٓفط ٞير ٟٚاالست ٝد ت ارت ص 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
تعطٜـ اٱضؾاز ٚأغؼ اٱضؾاز ايؿًػؿٚ ١ٝايٓؿػٚ ١ٝزٚض املطؾس ٚٚظٝؿت٘ َع ؾ٦ات ايذلب١ٝ
اـاقٚ ١عٓاقط َٚطاذٌ ٚأغايٝب ايعًُ ١ٝاٱضؾازْٚ .١ٜظطٜات اٱضؾزاز ايطٝ٥ػز ١نُزا تكزسّ
املزززازَ ٠كسَزززَ ١ػزززر ١ٝيًُؿزززاٖٚ ِٝاٱجزززطا٤ات ا٭غاغززز ١ٝيف اٱضؾزززاز ٚايعززز٬د ايٓؿػززز ٞيزززصٟٚ
ا٫ذتٝاجات اـاقٚ ١بعض ايتطبٝكات اٱضؾاز ١ٜاملػتدسََ ١عِٗ.

 5114اًِ ايٓفظ ايرتب 3 :ٟٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓزاٖ ٍٚزصا املكززطض َزسخٌ إىل عًززِ ايزٓؿؼ ايذلبز ٟٛايػززًٛى اٱْػزاْٚ ٞايززتعًِ أٖزساف ايتعًززِٝ
ٚايتعًِ ْظطٜات ايتعًٚ ِٝايتعًِ ؾط ٚايتعًِ ٚايعٛاٌَ امل ٪ط ٠ؾٝز٘ ايزصناٚ ٤اٱبزساع ٚزٚض املعًزِ يف
تُٓ ١ٝايكسضات اٱبساع ١ٝايؿطٚم ايؿطزٚ ١ٜضعاٜتٗا َباز ٨ايتعًِ ٚايتعً ِٝايؿعايني.

َ 5115ب :ئ االزغ  :ايٓفطٚ ٞايرتب 3 :ٟٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗزززسف ٖزززصا املكزززطض إىل تكزززسَ ِٜزززازَ ٠ػزززر ١ٝيًُؿزززاٖٚ ِٝايسضاغزززات ٚا٫ػاٖزززات ٚاٱجزززطا٤ات
ا٭غاغ ١ٝيف اٱضؾاز ايٓؿػٚ ٞتؿٌُ ٖص ٙاملكسَ ١أٜهزاك َاٖٝز ١اٱضؾزاز ٚأغزؼ اٱضؾزاز ايؿًػزؿ١ٝ
ٚايٓؿػٚ ١ٝزٚض املطؾزس ٚٚظٝؿتز٘ ٚعٓاقزط َٚطاذزٌ ٚأغزايٝب ايعًُٝز ١اٱضؾزازْٚ ١ٜظطٜزات اٱضؾزاز
ايطٝ٥ػٚ ١ٝبعض ايتطبٝكات.

 5116قط َ ٜد صس ٠يف االزغ  :املدزض 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗسف املكطض إىل ايتعطف عً ٢أِٖ ايكهزاٜا ٚاملؿزه٬ت املعاقزط ٠شات ايع٬قزٝ ١زسإ اٱضؾزاز
ايٓؿػزٚ ٞايذلبززَ ٟٛززع ايذلنٝززع عًزز ٢ا٫ػززا ٙاْ٫تكززا ٞ٥يف ايتززسخٌ اٱضؾززاز .ٟنُززا ٜٗززسف إىل اٱملززاّ
بهاؾ ١اؾٛاْب ٚايتٛجٗات ايؿًػؿٚ ١ٝاملٓطًكات ايؿهط ١ٜاملكاذب ١يهٌ قهز ١ٝأَ ٚؿزهً ١يػزطض
ته ٜٔٛتكٛض ٚانح ملد تًـ جٛاْبٗا .نُا ٜٗزسف املكزطض أٜهزا إىل تٓزا ٍٚتًزو ايكهزاٜا ٚاملؿزه٬ت
بايترًٚ ٌٝايٓكس َٓٚاقؿ ١أِٖ اٱغذلاتٝحٝات ٚاؿًٚ ٍٛاملكذلذات امل ١ُ٥٬يًُحتُع احملً. ٞ
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ْ 5117عس ٜت االزغ ٚ :ايد ز ايٓفطٚ ٞتطبٝك تٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗززسف ٖززصا املكززطض إىل تعطٜززـ ايطايززب بززأِٖ ايٓظطٜززات املػززتدسَ ١يف فززاٍ اٱضؾززاز ايذلبززٟٛ
ٚايٓؿػزٚ ٞأُٖٝز ١ايٓظطٜز ١يف ٖزصا اجملزاٍ َزع إبززطاظ أٚجز٘ ايتبزاٚ ٜٔا٫تؿزام بزني ٖزص ٙايٓظطٜزات َٚززا
تتُٝزع بزز٘ نززٌ َززٔ ٖززص ٙايٓظطٜززات َٚززا ٜذلتززب عًٗٝززا َززٔ ططا٥ززل ٚؾٓٝززات ٚأغززايٝب يٲضؾززاز ايٓؿػززٞ
بكؿ ١عاَٚ ١اٱضؾاز املسضغ ٞبكؿ ١خاقَٚ ١س ١َ٤٬َ ٣نزٌ َزٔ ٖزص ٙايٓظطٜزات يًٛاقزع ٚيًزذلاث
ايعطبٚ ٞاٱغٚ َٞ٬ايٛاقع ايؿًػطٝين .نُا ٜتعزطض املػزام يزبعض اؿزا٫ت ٚنٝؿٝز ١ع٬جٗزا ٚؾكزا
يهٌ ْظطْ َٔ ١ٜظطٜات اٱضؾاز ٚايع٬د ايٓؿػَ .ٞع ايذلنٝع عً ٢ايٓظط ١ٜاْ٫تكا ١ٝ٥يف اٱضؾاز.

 5118ختطٝط ٚا:از ٠بسْ َر االزغ  :املدزض 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗسف ٖصا املكطض إىل إنػاب ايطايزب َٗزاضات ايتدطزٝط يدلْزاَخ تطبٝكز ٞيف اٱضؾزاز ايذلبزٟٛ
ىسّ املسضغ ١أ ٚامل٪غػزات ايزيت تكزسّ خسَز ١اٱضؾزاز ايذلبزٜٚ .ٟٛكز ّٛايطايزب بتٓؿٝزص ايدلْزاَخ ؼزت
إؾززطاف أغززتاش املكززطض ٜٚكَٛززٜ٘ٚ .هززع ايطايززب ٚضق ز ١عثٝززَ ١ؿكززً ١ذزز ٍٛاملؿززطٚع ايززص ٟمت ؽطٝطزز٘
ٚتٓؿٝصٜٚ ٙتِ َٓاقؿت٘ َع َؿطف املكطض.

 5119تدزٜب َٝداْ: /)1 ٞبً ّٛاالزغ  3 ::ض ا ت َدتُد 3 ٠اًُ)ٞ
ٜٗززسف ٖززصا املكززطض إىل تززسضٜبا عًُٝززا يف املززساضؽ املتعاْٚزز ١بٛاقززع ٜززٚ ّٛاذززس َززٔ نززٌ أغززبٛع ززا
بعازٍ ( )100غاع ١تسضٜب ٚيؿكٌ زضاغزٚ ٞاذزس ٜٗٚزسف إىل إنػزاب ايطًبز ١املٗزاضات ا٭غاغز١ٝ
يف اٱضؾاز ايذلبٚ ٟٛايٓؿػٚ ٞخاقز ١إقاَز ١ايع٬قز ١اٱضؾزاز ١ٜايؿطزٜزٚ ١انتػزاب َٗزاضات ايتكٝزِٝ
ايٓؿػٚ ٞايتؿزدٝل اٱضؾزازَٗٚ ٟزاضات تكزُٚ ِٝتطبٝزل بزطاَخ اٱضؾزاز ٚايتٛجٝز٘ باٱنزاؾ ١يتُٓٝز١
َٗززاضات ذززٌ املؿززه٬ت ايززيت ٜٛاجٗٗززا ايطًبززٚ ١املعًُززني يف املسضغززَٗٚ ١ززاضات ٚنززع ذًزز ٍٛيتًززو
املؿه٬ت – ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝتطبٝل املعطؾز ١ايٓظطٜز ١جملزا٫ت ٚٚغزاٚ ٌ٥طزطم اٱضؾزاز املدتًؿز.١
ٚايتسضب عً ٢اؽاش ايكزطاضات ٚنٝؿٝز ١ؼُزٌ املػزٛ٦يٚ ١ٝإتاذز ١ايؿطقز ١ي٬نزطا يف اؿٝزا ٠ايعًُٝز١
بززايٛع ٞايزز٬ظّ ٚانتػززاب٘ َٗززاضات ايتؿاعززٌ َززع ايبٝاْززات ٚنتابزز ١ايتكززاضٜط اٱضؾززازٚ ١ٜايتززسضب عًزز٢
تكُُٗٝا.

 5121اً ّٛايكسإٓ 2 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜٗززسف ٖززصا املكززطض إىل تعطٜززـ ايطايززب بززايكطإٓ ايهززطٚ ِٜأٖززِ املباذززي املتعًكزز ١بزز٘ َثززٌ
املهٚ ٞاملسْٚ ٞنٝؿْ ١ٝعٚي٘ ٚأغباب ايٓعٚ ٍٚتسٚ ٜ٘ٓٚععز٘ ٚتطتٝبز٘ ٚتطعتز٘ ٚأطًػز٘
ٚقهُزز٘ َٚتؿززابٗ٘ ْٚاغززد٘ َٓٚػززٛخٚ ١قطا٤اتزز٘ ٚا٭ذززطف ايػززبع ١ززِ يػتزز٘ َززٔ ذٝززي ل
ؾكاذ ١أيؿاظ٘ ٚب٬غت٘ ٚأغًٛب٘ ٚعطٜبٚ ١إعطاب٘.
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َ 5122دخٌ إخل ايفك٘ اإلض َ 2 :ٞض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض تعطٜـ عًِ ايؿكز٘ َٛنزٛع٘ ايؿزطم بزني ايتؿزطٜع ايٛنزعٚ ٞايػزُاٟٚ
خكا٥ل ايتؿطٜع اٱغ َٞ٬أزٚاض تطٛض ايؿكز٘ اٱغز َٞ٬ذطنز ١تكعٝزس ايكٛاعزس ايؿكٗٝز ١يف
ايعكٛض ايتؿطٜع ١ٝاملدتًؿ ١مناشد َٓٗا.

 5123اكٝد ٠إض َ 2 :)1 ١ٝض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜطنع ٖصا املكطض عًَ ٢ؿٗ ّٛايعكٝس ٠اٱغٚ ١َٝ٬خكا٥كٗا َٚؿٗ ّٛاٱميإ ْٚزٛا قهز٘
ٚتٛذٝززس اا تعززاىل ٚأْززٛاع ٖززصا ايتٛذٝززس ٚبٝززإ َٛقززـ ايؿززطم اٱغززَ ١َٝ٬ززٔ أزلززا ٤اا تعززاىل
ٚقؿات٘ ٚاٱميإ بامل٥٬هَ ١زع بٝزإ يٛظزا٥ؿِٗ ٚأ زط اٱميزإ بٗزِ يف ذٝزا ٠املزٚ َٔ٪اٱميزإ
بايهتب ايػُاٚ ١ٜٚبٝإ أعسازٖا ٚخكا٥ل ايكطإٓ ايهط.ِٜ

 5124فك٘ اب :ات  2 :)1ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜتٓززاٖ ٍٚززصا املكززطض أذهززاّ ايطٗززاض٠ك ايٛنزز ٤ٛايتزز ُِٝاملػززح عًزز ٢اـؿززني ٚاؾبززا٥ط
ا٫غتػززاٍ أذهززاّ اؿززٝض ٚايٓؿززاؽ ايٓحاغزززات ٚأذهززاّ ايكزز٠٬ك ذهُٗززا أٚقاتٗزززا
أضناْٗززا غززٓٓٗا ؾززطا٥ط ٚجٛبٗززا نٝؿٝزز ١أزاٗ٥ززا ايكززًٛات املؿطٚنززٚ ١املػززٓ ١ْٛقزز٠٬
ا يذلاٜٚززح اـززٛف ا٫غتػززكا ٤اؾٓززاظ ٠اؾُززع بززني ايكززًٛات ايككززط ٚأذهززاّ ايكززّٛك
ذكٝكت٘ ذهُ٘ َؿطٚعٝت٘ ؾطا٥ط ٚجٛبز٘ املؿطزطات ايكز ّٛايٛاجزب ٚاملػزٓ ٕٛايكهزا٤
ٚايهؿاضٚ ٠ايؿس.١ٜ

 5126فك٘ اب :ات  2 :)2ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  5124ؾك٘ عبازات ()1
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض أذهاّ ايعنا٠ك تعطٜؿٗا ذهُٗا ذهُزَ ١ؿزطٚعٝتٗا ذهزِ َزاْع
ايعنا ٠ؾطا٥ط ٚجٛبٗا ا٭َزٛاٍ ايزيت ػزب ؾٗٝزا ايعنزاٚ ٠ؾزطا٥ط ٚجٛبٗزا يف ٖزص ٙا٭َزٛاٍ
َكززساض ذززل ايٛاجززب َززع ايذلنٝززع عًزز ٢ظنززا ٠ا٭غززِٗ ٚاملػززتٓسات َكززاضف ايعنززا ٠ظنززا٠
ايؿطززطك ذهُٗززا ٚقتٗززا َكززساضٖا َكززطؾٗا ٚاؿززخك ذكٝكتزز٘ ذهُزز٘ ؾززطا٥ط ٚجٛبزز٘
َٛاقٝت٘ أضناْ٘ ٚاجبات٘ غٓٓ٘ ايزسَا ٤ايٛاجبز ١ؾٝز٘ أذهزاّ اشلزسٚ ٟا٭نزرٚ ١ٝايعُزط٠ك
َعٓاٖا ذهُٗا ؾطا٥طٗا أضناْٗا غٓٓٗا.
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 5127اكٝد ٠إض َ 2 :)2 ١ٝض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  5123عكٝس ٠إغ)1( ١َٝ٬
ٜطنع ٖصا املكطض عً ٢اٱميإ بايطغٌ ٚشيو ببٝإ ايؿطم بني ايٓيب ٚايطغٚ ٍٛبزني ايٓبز٠ٛ
ٚايعكٝززسَ ٠ززع ايتعطٜززـ بظززاٖط ٠ايززٛذٚ ٞأْٛاعزز٘ ٚأزيتزز٘ ايػززُعٚ ١ٝايعًُٝززٚ ١خكززا٥ل ا٭ْبٝززا٤
َٚعحعاتِٗ ٚختِ ايٓبَ ٠ٛع ايتعطٜـ بايبٗاٚ ١ٝ٥ايكازٜاْٚ ١ٝايطز عًُٗٝا ٚاٱميإ بزاي ّٛٝاٯخزط
َززٔ ذٝززي ايتعطٜززـ بأزيتزز٘ ايعكًٝززٚ ١ايػززُعٚ ١ٝعَ٬اتزز٘ ايكززػطٚ ٣ايهززدلٚ ٣ذكا٥كزز٘ ٚأ ززط
اٱميإ ب٘ يف ايٓؿٛؽ ِ اٱميإ بايكسض َع بٝإ ايؿطم بني ايكهاٚ ٤ايكسض َٚصاٖب املتهًُني
يف ايتػٝرل ٚايتدٝرل ٚاشلسٚ ٣ايهٚ ٍ٬أ ط اٱميإ يف ذٝا ٠امل.َٔ٪

 5200ايًػ ١ايدسبٚ ١ٝطسا٥ل تدزٜطٗ  3 :)1ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
هُع ٖصا املكطض بني أَطٜٔك ايًػ ١ايعطب ( ١ٝعً ٢املػت ٣ٛاملعزطيف ) ٚطزطم تسضٜػزٗا ( عًز٢
َػززت ٣ٛاملٗززاضات ايػززًٛنٜٚ ) ١ٝتهززُٔ ايٛذززسات ايتايٝزز١ك ايًػزز ١ايعطبٝززَٚ ١كززازض زضاغززتٗا
املطاجع ا٭غاغ ١ٝيف أغايٝب تسضٜؼ ايًػ ١ايعطب ١ٝايٓظاّ ايًػ ٟٛأٖساف تزسضٜؼ ايًػز ١ايعطبٝز١
يف املطذًزز ١ا٭غاغزز ١ٝا٭ٚىل ايتٗ٦ٝزز ١يززتعًِ ايًػزز ١ؼًٝززٌ نتززب ايكززطا ٠٤يف املطذًزز ١ا٭غاغزز١ٝ
ا٭ٚىل ايٛغزا ٌ٥ايتعًُٝٝز ١املػزتدسَ ١يف تزسضٜؼ ايًػز ١ايعطبٝز ١تكٝز ِٝايًػز ١ايعطبٝز ١يف املطذًزز١
ا٭غاغ ١ٝا٭ٚىل.

 5201اإل:از ٠املدزضةةٚ ١ٝايصةةف ١ٝيةر ٟٚاالست ٝدة ت ارت صةة 3 :١ضة ا ت َدتُةةد٠
ْ 3عس)ٟ
ٜٗززسف املكززطض إىل تعطٜززـ ايطايززب با٭غززؼ ايٓظطٜزز ١يززٲزاض ٠املسضغززٚ ١ٝايكززؿ ١ٝيف أٚنززاع
ايذلب ١ٝاـاقٚ ١إنػابِٗ املٗاضات ايعًُ ١ٝاـاقز ١بزاٱزاض ٠املسضغز ١ٝايكزؿٚ ١ٝؼسٜزس َاٖٝز١
ايتطٜٛط اٱزاض ٟملساضؽ ش ٟٚا٫ذتٝاجات اـاقٚ ١طبٝعتز٘ َٚعٛقاتز٘ٚ .تٛنزٝح طبٝعز ١املسضغز١
ايؿعاي ١يص ٟٚا٫ذتٝاجات اـاقَٚ ١تطًباتٗزا ايكٝازٜز ١إنزاؾ ١إىل ؼسٜزس أزٚاض ايكا٥زس ايؿاعزٌ
يص ٟٚا٫ذتٝاجات اـاقٚ ١نؿاٜات٘ ٚططم تُٓٝت٘ َٗٓٝا ٚتكٚ ِٜٛاقع اٱزاض ٠املسضغٚ ١ٝايكؿ١ٝ
يص ٟٚا٫ذتٝاجزات اـاقز ١يف ؾًػزطني ٚإنػزاب٘ ا٫غزذلاتٝحٝات ايؿاعًز ١يف اٱزاض ٠املسضغز١ٝ
ٚايكؿ ١ٝيًطًب ١ش ٟٚا٫ذتٝاجات اـاق.١

 5204طسا٥ل ايتدزٜظ ٚايتدزٜب ايد َ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓزززاٖ ٍٚزززصا املكزززطض َؿٗززز " ّٛططٜكززز ١ايتزززسضٜؼ " ٚزٚضٖزززا يف إلزززاح عُزززٌ املعًزززِ ٚططا٥زززل
ايتؿهرل ٚايٓظطٜات اييت ميهٔ إٔ تعتدل أغاغا يططا٥ل ايتسضٜؼ ٚايتزسضٜب املدتًؿزٚ ١املُٗزات

391

اييت ٜك ّٛبٗا املعًِ قبٌ ايؿطٚع يف عًُ ١ٝايتعً ِٝيف أ ٓاٗ٥ا ٚبعسٖا ٚؾطح َؿكٌ ٭ؾٗط ططا٥زل
ايتززسضٜؼ ٚايتززسضٜب ايعاَززٚ ١اٱجززطا٤ات ايهؿًٝزز ١بعٜززاز ٠ؾعايٝززٖ ١ززص ٙايططا٥ززل ٚنؿاٜزز ١املززسضؽ
ٚاملسضب يف تٛظٝؿٗا يتركٝل أٖساف ايتعًٚ ِٝايتسضٜب.

 5205ايًػ ١ايدسبٚ ١ٝطسا٥ل تدزٜطٗ  3 :)2ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  5200ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝططا٥ل تسضٜػٗا ()1
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض ايًػز ١ايعطبٝز ١يف غزٝاقٗا ايٓؿػز ٞايًػز ١ايعطبٝز ١يف غزٝاقٗا ا٫جتُزاعٞ
املٗاضات ا٭غاغ ١ٝيف ايًػ ١ايعطب ( ١ٝايكطاٚ ٠٤احملؿٛظات ٚايتعبرل ايؿؿٚ ٟٛايهتزابٚ ٞا٭منزا
ايًػٜٛزز ) ١تعًزز ِٝايًػزز ١بططٜكزز ١ايٛذززس ٠ؼًٝززٌ نتززاب ايكززـ ايطابززع ا٭غاغزز ٞا٫ختبززاضات
ٚايتك ِٝٝيف املطذً ١ا٭غاغ ١ٝا٭ٚىل أٚجز٘ ايٓؿزا ايذلبز ٟٛايًػزَ ٟٛؿزه٬ت يف تعًز ِٝايًػز١
ايعطب ١ٝا٭يعاب ايًػ.١ٜٛ

 5206األ:ا ايدسبٚ ٞفٓ 3 :ْ٘ٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض اٱبزساع ا٭زبزٚ ٞايطٜ٩ز ١املُتزسَٓ ٠زاٖخ زضاغز ١ا٭زب منزاشد َزٔ ايؿزعط
ايكسٚ ِٜاؿسٜي املكاَات ايكك ١ايككرل ٠ايطٚا ١ٜاملػطذ ١ٝاؿهاٚ ١ٜايػرل ٠ايصات.١ٝ

 5207ايجك ف ١اإلض َٚ ١ٝطسا٥ل تدزٜطٗ  3 :)1ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜؿتٌُ ٖصا املكطض عً ٢ايعسٜس َٔ املٛنٛعات املتٓٛعز ١ايزيت تؿزتٌُ عًز ٢اؾٛاْزب املعطؾٝز١
اييت تتكٌ باملؿاٖٚ ِٝاملباز ٨اـاقز ١بايزس ٜٔاٱغزٚ َٞ٬ايعكٝزس ٠اٱغزٚ ١َٝ٬نزصيو ٜؿزتٌُ
املٓٗاد عً ٢ايعسٜس َٔ املٗاضات ا٭غاغ ١ٝاييت تتكٌ بايعبازات ٚاملُاضغات ايسٜٝٓزٖ ١زصا إنزاؾ١
إىل ايعسٜس َٔ ا٫ػاٖات ٚايك ِٝاييت تؿهٌ ضٚح املؿاٖٚ ِٝاملٗاضات ايس ١ٜٝٓاٱغٚ ١َٝ٬يهزٞ
ٜزتُهٔ املعًزِ َززٔ إٔ ٜز٪ز ٟزٚض ٙبٛقزؿ٘ َٓظُززا يزتعًِ ايثكاؾز ١اٱغززَٝٚ ١َٝ٬ػزطا يؿزطٖ ٚززصا
ايتعًِ ٚظطٚؾ٘ بهؿاٚ ١ٜؾاعً ١ٝنإ  ٫بس َٔ إتاذ ١ايؿطق ١يس ٜ٘نٜ ٞثطَ ٟعًَٛات٘  ٚكاؾت٘
ايس ١ٜٝٓشات ايكً ١هاَني املٓٗزاد نُتطًزب أغاغز٫ ٞنتػزاب ايهؿاٜزات ايعًُٝزٚ ١ا٭زاٝ٥ز١
اي٬ظَ ١ي٘ يف تسضٜؼ َاز ٠ايثكاؾ ١اٱغ ١َٝ٬ظٛاْبٗا املدتًؿٖٓ َٔٚ ١ا نإ ٫بس َٔ إٔ ٜزسَخ
املكطض بني احملتٚ ٣ٛاملهاَني ا٭نازمي ١ٝيًُٓٗاد ٚططا٥ل تسضٜػٗا.

 5208ايدً ّٛاالدتُ اٚ ١ٝطسا٥ل تدزٜطٗ  2 :)1ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜكٖ ّٛصا املكطض عً ٢ضنٝعتني أغاغٝتني أُٖ٫ٚاك إتكإ ايطايب َعطؾ ١اؿكزا٥ل ٚاملؿزاِٖٝ
ٚاملبززازٚ ٨ايتعُُٝززات ايززيت تؿززهٌ قتزز ٣ٛايسضاغززات ا٫جتُاعٝزز ١يف املطذًزز ١ا٫غاغزز ١ٝاٚ٫ىل
 ٚاُْٗٝاك إتكاْ٘ اغتدس اّ ططم ايتسضٜؼ املٓاغب ١يصيو احملتٜٚ ٣ٛتٓزاٖ ٍٚزصا املكزطض َٛنزٛعات
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َٔ ايسضاغات ا٫جتُاع ١ٝشات ايكًٗٓ ١اد املطذً ١ا٭غاغز ١ٝاٚ٫ىل ططا٥زل ايتزسضٜؼ املٓاغزب١
ملػززت ٣ٛتَٝ٬ززص ٖززص ٙاملطذًزز ١طبٝعزز ١ايسضاغززات ا٫جتُاعٝززٚ ١أغززايٝب ايبرززي ٚايززتؿهرل ؾٗٝززا
ٚبعض ايتطبٝكات ايعًُ.١ٝ

 5209ايس ٜض ٝت ٚطسا٥ل تدزٜطٗ  3 :)1ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض ا٭عساز ايطبٝعٚ ١ٝايعًُٝات عًٗٝا ٚأغايٝب تسضٜػٗا ا٭عساز ايكزرٝر١
ٚايعًُٝات عًٗٝا ٚأغايٝب تسضٜػٗا َباز ٨أٚي ١ٝيف ْظط ١ٜا٭عساز ايهػزٛض ايعازٜزٚ ١ايعؿزط١ٜ
ٚايعًُٝزززات عًٗٝزززا ٚأغزززايٝب تسضٜػزززٗا ايٓػزززبٚ ١ايتٓاغزززب ٚأغزززايٝب تسضٜػزززٗا ذزززٌ املػزززاٌ٥
ايطٜانٚ ١ٝايتدطٝط يتسضٜؼ ايطٜانٝات يف املطذً ١ا٭غاغ ١ٝاٚ٫ىل.

 5210ايدًٚ ّٛايصشٚ ١طسا٥ل تدزٜطٗ  3 :)1ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض طبٝع ١ايعًِ ٚاْعهاؽ شيو عً ٢أغايٝب تسضٜػ٘ خزٛام املزازْٚ ٠ظطٜز١
ايسقا٥ل أؾهاٍ ايطاقٚ ١ؼ٫ٛتٗا بٓ ١ٝا٭ضض ٚتػرلٖا يت ّ٤٬اؿٝا ٠ايطكؼ ٚنٝؿ ١ٝايتٓب٪
ب٘ ٚايؿهاٚ ٤ايه.ٕٛ

ٖ َٓ 5211ر ٚطسا٥ل تدزٜظ املتفٛق ٚاملٖٛٛب  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗسف ٖصا املكزطض إىل ؼسٜزس اغزذلاتٝحٝات ضعاٜز ١املٖٛزٛبني ٚايتعزطف إىل أغزؼ ؽطزٝط
َٓاٖخ املٖٛٛبني ٚبٓاٗ٥ا نُا ٜٗسف إىل بٝإ أغؼ تعًِ ايتؿهرل يًُٖٛٛبني ٚتعًَٚ ُ٘ٝػٚ٪ي١ٝ
املٖٛززٛب عززٔ تعًُزز٘ ٚنززصيو َعطؾزز ١أْؿززط ١مماضغززَٗ ١ززاضات ايززتؿهرل يًُٖٛززٛبنيٚ .ايززتؿهرل
ايٓاقس ٚاملبسع يًُٖٛٛبني ٚاؿٌ اٱبساع ٞيًُؿه٬ت يس ٣املٖٛٛب.

 5212طسا٥ل تدزٜظ ذ ٟٚصدٛب ت ايتدًِ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗززسف ٖززصا املكززطض إىل تٛنززٝح ا٫غززذلاتٝحٝات ايتسضٜػزز ١ٝيززص ٟٚقززعٛبات ايززتعًِ ٚؼسٜززس
خكززا٥ل طًبزز ١قززعٛبات ايززتعًِٚ .إٔ ٜتعززطف عًزز ٢زٜٓاَٝززات ايتؿاعززٌ زاخززٌ ايؿكززٌ ززِ َعطؾزز١
اغذلاتٝحٝات َعطؾ ١ايكطاٚ ٠٤ايهتاب ١يكعٛبات ايزتعًِ َٚعطؾز ١طزطم ذزٌ املؿزه٬ت ايطٜانز١ٝ
يكعٛبات ايتعًِ.

 5213ايك ٝع ٚايتك ِٜٛيف ايرتب ١ٝارت ص 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗززسف املكززطض إىل تعطٜززـ ايطايززب باملؿززاٖ ِٝا٭غاغزز ١ٝيف ايكٝززاؽ ٚايتكززٚ ِٜٛايتؿززدٝل يف
ايذلبٝزز ١اـاقزززٚ ١تعطٜؿزز٘ بأٖزززساف ايكٝززاؽ ٚايتؿزززدٝل يف ايذلبٝزز ١اـاقزززٚٚ ١غززا ٌ٥عززع
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املعًَٛزززات املكزززُُ ١خكٝكزززا يؿ٦زززات ايذلبٝززز ١اـاقززز ١املدتًؿززز ١نُزززا ٜٗٚزززسف ايتعزززطف إىل
ا٫ختباضات ٚاملكاٜٝؼ ٚأغايٝب عع ايبٝاْات املدتًؿ ١يف ايذلب ١ٝاـاقَ ١ثٌ املكابًٚ ١امل٬ذظز١
زضاغز ١اؿايزز...١إخل ٜٚتٓززا ٍٚاملكزطض تطبٝكززات ٚتززسضٜبات خاقز ١باملكززاٜٝؼ ٚا٫ختبززاضات ايٓؿػزز١ٝ
املػزززتدسََ ١زززع ٖزززص ٙايؿ٦زززات َزززع ايتزززسضٜب عًززز ٢إعزززساز ايتكزززاضٜط ٚاؽزززاش ايكزززطاضات ايذلبٜٛززز١
املٓاغب..١إخل.

 5214تدزٜب َٝداْ: /)2 ٞبً ّٛايرتب ١ٝارت ص 3 :١ض ا ت َدتُد 3 ٠اًُ)ٞ
َتطًب غابل  5110تسضٜب َٝساْ)1( ٞ
ٜٗسف ٖزصا املكزطض إىل إنػزاب ايطايزب املٗزاضات ٚايتكٓٝزات ٚاٱجزطا٤ات املػزتُسَ ٠زٔ
املؿاٖ ِٝايٓظطٜز ١يف ايتكزٚ ِٜٛايتؿزدٝل ٚايعز٬د يف اجملزاٍ ايؿدكزٚ ٞاملٗزين ٚايذلبزٚ .ٟٛتُٓٝز١
قسضاتِٗ ٚتطٜٛطٖا عً ٢تٛظٝـ املؿاٖ ِٝا٭غاغ ١ٝيف َٝسإ ايذلب ١ٝاـاقز ١نُزا ٜٗٚزسف إىل
اٱطزز٬ع عًزز ٢ايززدلاَخ ايع٬جٝززٚ ١ايتكززرٝر ١ٝاملكسَزز ١يززص ٟٚانززططابات ايٓطززل ٚايًػززٚ ١إتاذزز١
ايؿززطم يًُتززسضبني يذلعزز ١املعطؾزز ١ايعًُٝزز ١ايززيت انتػززبٖٛا يف املكززطضات املدتًؿزز ١إىل بززطاَخ
ٚخززسَات يززص ٣ٚاؿاجززات اـاقززٚ .١شيززو باختٝززاض ذززايتني ا٭ٚىل ٜطبززل عًٗٝززا اـطزز ١ايذلبٜٛزز١
ايؿطزٚ ١ٜايثاْ ١ٝذاي ١يتعس ٌٜأ ٚتؿه ٌٝايػًٛى عٝي ٜك ّٛايطايب بتطبٝل َا زضغ٘ يف املزٛاز
ايتدكك ١ٝاملدتًؿ ١ؾٝعٌُ عً ٢تك ِٝٝذاجزات ايطايزب ش ٣ٚاؿاجزات اـاقز ١يًرزا٫ت ايزيت مت
اختٝاضٖزا يًتززسضٜب

ػززاعس ٠املؿززطف عًزز ٢ايتززسضٜب املٝززساْ ٞيف َ٪غػزز ١ايتززسضٜب أ ٚاملسضغزز١

ؾٝطبل أزٚات ايتك ِٝٝاملدتًؿٜ ِ ١هع بطْافا تطبٜٛا ؾطزٜا ٜٚعٌُ عً ٢تٓؿٝص بطْاَخ يف تعزسٌٜ
ايػًٛى أ ٚتؿهٚ ً٘ٝبطاَخ ٚأْؿط ١تثكٝؿٚ ١ٝتسضٜب ١ٝيًطًبٚ ١شٚ ِٜٗٚشيو بايتعاَ ٕٚع إزاضات
املطانززع أ ٚاملززساضؽ املتعاْٚززٜٚ .١ززتِ تززسضٜب ايطًبزز ١يف امل٪غػززات ايززيت تعٓزز ٢بايذلبٝزز ١اـاقزز ١أٚ
املساضؽ اؿهٚ ١َٝٛاـاق ١اييت ٜٛجس ؾٗٝا اختكاق ٞيف ايذلب ١ٝاـاقٜٚ ١تزٛؾط ؾٗٝزا غزطف
َكازض َا ٜعازٍ)  )100غاع ١تسضٜب ١ٝخ ٍ٬ايؿكٌ ايسضاغ.ٞ

 5217تدزٜب َٝداْ: /)2 ٞبً ّٛاالزغ  3 ::ض ا ت َدتُد 3 ٠اًُ)ٞ
ٜٗسف ٖصا املكطض إىل إتاذ ١ايؿطق ١املٓاغب ١يًطايب يتطبٝل َا تعًُ٘ َٔ جاْزب ْظزطٟ
يف فززاٍ اٱضؾززاز ايٓؿػززٚ ٞايذلبزز ٟٛيف املٝززسإ َززٔ خزز ٍ٬ايكٝززاّ بايؿعايٝززات اٯت١ٝكإعززساز خطزز١
إضؾازٚ ١ٜزضاغ ١ذايٚ ١اٱضؾاز ايؿطزٚ ٟاٱضؾاز اؾُعٚ ٞتطبٝل َٗاضات ا٫تكاٍ َٗزاضات
ٚاغتحابات اٱقػاٚ ٤ايتأ رل ٚإعساز ٚتكُْ ِٝؿطات ًَٚككات ؽسّ ايطايزب ٚضنزٔ اٱضؾزاز
ايذلبزز ٟٛيف املززساضؽ ٜطًززب َززٔ ايطايززب يف ْٗاٜزز ١ايتززسضٜب إعززساز تكطٜززط ختززاَ َٛ ٞززل يهاؾزز١
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ا٭ْؿطٚ ١ايؿعايٝات اييت ْؿزصتٜٚ .زتِ تزسضٜب ايطًبز ١يف املزساضؽ اؿهَٝٛزٚ ١اـاقزٚٚ ١نايز١
غٛث ٚتؿزػ ٌٝاي٬جز٦ني ايزيت ٜٛجزس ؾٗٝزا َطؾزس تطبزَ ٟٛزا ٜعزازٍ)  ) 100غزاع ١تسضٜبٝز ١خزٍ٬
ايؿكٌ ايسضاغ.ٞ

 5218االزغ  :املدزض 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل َ 5115باز ٨ا٫ضؾاز ايٓؿػٚ ٞايذلبٟٛ
ٜٗسف ٖصا املكطض طبٝع ١اٱضؾاز يف املسضغ َٔ ١ذٝي املؿٗٚ ّٛا٭ٖساف ٚاملػٚ٪يني عٔ
اٱضؾزززاز يف املسضغزززٚ ١نزززصيو اـزززسَات ايزززيت ٜكزززسَٗا اٱضؾزززاز يف املسضغزززٚ ١بطْزززاَخ اٱضؾزززاز
املسضغ ٞايؿاٌَ َٔ ذٝزي إعزساز ايدلْزاَخ ٚعٓاقزطٜٚ ٙتٓزا ٍٚأٜهزا اٱضؾزاز يف َطاذزٌ ايتعًزِٝ
املسضغززٚ ٞايعًُٝزز ١اٱضؾززاز ١ٜيف اٱضؾززاز املسضغززٚ ٞتكزز ِٝايدلْززاَخ اٱضؾززازٚ ٟاملطؾززس املسضغززٞ
ٜٚتٓا ٍٚنصيو املعاٜرل ا٫خ٬ق ١ٝملطؾس ٟاملساضؽ.

 5219االزغ  :املٗين 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  5218ا٫ضؾاز املسضغٞ
ٜٗسف ٖصا امل كزطض إىل تبكزرل ايطايزب ٚتعطٜؿز٘ ؿٗز ّٛاٱضؾزاز املٗزين ْؿزأت٘ ٚأٖساؾز٘
ٚذاج ١ايؿزطز ٚاجملتُزع إيٝز٘ ٜٗٚزسف املكزطض إىل ايتعزطف إىل خطزٛات اٱضؾزاز ٚايتٛجٝز٘ املٗزين
َٚتطًبات لاذ٘ يف َ٪غػات ايتعًٚ ِٝايتسضٜب ٚاملؿزه٬ت ٚايعكبزات ايزيت تٛاجٗز٘ ٜٗٚزسف
املكطض نصيو إىل بٝإ زٚض ايٓظط ١ٜيف فاٍ اٱضؾاز ايتٛج ٘ٝاملٗين ٚاغتعطاض بعزض ايٓظطٜزات
يف ايُٓ ٛاملٗينٜٗٚ .سف املكطض إىل ايتعطٜـ بأزٚات عع ايبٝاْات ايزيت ٜتطًبٗزا ايتٛجٝز٘ ٚاٱضؾزاز
املٗززين ٚايعُززٌ عًزز ٢خًززل اػززا ٙاهززاب ٞيززسٚض ايتٛجٝزز٘ ٚاٱضؾززاز املٗززين يف ذٝززا ٠ايؿززطز ٚتُٓٝزز١
اجملتُززعٚ .أخزرلا ٜٗززسف املكززطض إىل تززثُني زٚض اٱضؾززاز املٗززين يف تعطٜززـ ايطايززب بكسضاتزز٘ َٛٝٚيزز٘
يًٛق ٍٛب٘ إىل ايطنا املٗين املػتكبً ٞايصٜٓ ٟؿس ٙايؿطز ٚاجملتُع.

 5220ت ٚ ٠ٚجتٜٛد  2 :)1ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜتٓاٖ ٍٚزصا املكزطض َعٓز ٢ايتحٜٛزس ٚذهُز٘ َٚطاتبز٘ ٚتطبٝزل أذهزاّ ايتحٜٛزس ( أذهزاّ
ايٓ ٕٛايػانٓٚ ١ايتٓ ٜٔٛأذهاّ امل ِٝايػانٓ ١أذهزاّ املزس أذهزاّ ايزٚ ّ٬ايزطاٖ ) ٤زصا
إىل جاْب إتكإ ت ٠ٚ٬ا٭جعا َٔ ) 26- 30 ( ٤ايكطإٓ ايهط.ِٜ
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 5221فك٘ ايطري 3 :٠ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض أُٖ ١ٝايػرل ٠ايٓبَٓٚ ١ٜٛاٖخ نتابتٗا ٚتعزطٜؿِٗ زٓٗخ ايطغز ٍٛقزً٢
اا عًٚ ٘ٝغًِ يف اجملا٫ت اٯت َٔ ١ٝخ ٍ٬ؼًًٗٝاك َٓٗح٘ يف ْؿزط ايزسعٚ ٠ٛتبًٝػٗزا َٓٗحز٘ يف
ايذلبَٗٓ ١ٝح٘ يف تعاًَ٘ َع أًٖ٘ ٚأقراب٘ ٚأؾطاز ضعٝت٘ َٔ َػًُني ٚغرل َػزًُني َٓٗحز٘ يف
اؾٗاز.

 5223أص ٍٛفك٘  3 :)1ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض تعطٜـ عًِ أق ٍٛايؿك٘ ايكً ١بٚ ٘ٓٝبني عًِ ايؿك٘ َٛنٛع٘ غاٜتز٘
ٚاؿهزززِك تعطٜؿززز٘ أْٛاعززز٘ ٚاملهًزززـك ؾزززط ٚايتهًٝزززـ أًٖٝززز ١املهًزززـ َعٓززز ٢ا٭ًٖٝززز١
ٚأقػززاَٗا ٚعٛاضنززٗا َٚكززازض ا٭ذهززاّ ايؿززطع ١ٝا٭غاغزز١ٝك ايهتززاب ايػززٓ ١اٱعززاع
ايكٝززاؽ َٚكززازض ا٭ذهززاّ ايؿززطع ١ٝايتبعٝزز١ك ا٫غترػززإ املكززاحل املطغززً ١غززس ايززصضا٥ع
ايعطف ؾطع َٔ قبًٓا عٌُ أٌٖ املس.١ٜٓ

 5224ايتفطري 2 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض عًِ ايتؿػرل َٓٚاٖح٘ َع ايذلنٝع عً ٢تؿػرل غزٛض ( ٠ايٓزٛض ) ٚغزٛض( ٠
قُس ) ٚغٛضٜٛ ( ٠غـ) َع ذؿظ غٛضت ٞقُس ٚايٓٛض ٜٚعؿ ٢ايطًب َٔ ١ذؿظ غٛضٜٛ ٠غـ
ٚشيو بإبطاظ َا ؾٗٝا َٔ أذهاّ ؾكٗٚ ١ٝقطا٤ات ٚقٛض ب٬غَٚ ١ٝعإ إعايٚ ١ٝتؿك.١ًٝٝ

 5225ت ٚ ٠ٚجتٜٛد  2 :)2ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  5220ت ٠ٚ٬ػٜٛس ()1
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض َا تبك َٔ ٢أذهاّ ايتحٜٛس َثزٌ ( كزاضد اؿزطٚف ٚقزؿاتٗا ايتؿدزِٝ
ٚايذلقٝززل ايكًكًزز ١اٱزغززاّ املززثًني ٚاملتحاْػززني ٚاملتكززاضبني أذهززاّ ايٛقززـ ٚا٫بتززسا .) ٤نُززا
ٜتٓا ٍٚا٭جعا ٤اـُػ َٔ ) 25 - 21 ( ١ايكطإٓ ايهط.ِٜ

 5226فك٘ أسٛاٍ غدص 3 :)1 ١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ىتل ٖصا املكطض بإٜهاح جاْب َٔ ا٭ذهاّ املتعًك ١با٭غط َٔ ٠ذٝي َؿَٗٗٛا ٚأُٖٝتٗزا
ٚزٚض نٌ َٔ املطأٚ ٠ايطجزٌ ؾٗٝزا ٚأُٖٝز ١املزطأ ٠يف بٓزا ٤ا٭غزطَٚ ٠زا نؿزٌ شلزا اـزايل غزبراْ٘
ٚتعاىل َٔ ذكٛم إناؾ ١إىل أذهاّ اـطبٚ ١آ اضٖا ٚعكس ايزعٚاد َٚكَٛاتز٘ ٚآ زاضٚ ٙذزا٫ت
ايؿطق ١بني ايعٚجني َٚا ٜذلتب عً ٢شيو َٔ آ اض ٚذكٛم اي٫ٛزْ َٔ ٠ػب ٚضناع ٚذهاْْٚ ١ؿك٘.
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 5227أص ٍٛفك٘  3 :)2ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  5223أق ٍٛايؿك٘ ()1
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض َباذي ا٭يؿاظك ايس٫٫ت ايًؿظ ١ٝا٭يؿاظ َٔ ذٝي ايؿُٚ ٍٛايٓػزذ
ٚايتعاضض ٚايذلجٝح ٚا٫جتٗاز ٚايتكًٝس ٚاٱؾتا.٤

 5228اً ّٛاذتدٜح 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزصا املكزطض عًزِ اؿزسٜي ضٚاٜزٚ ١زضاغزٚ ١بٝزإ ايؿزطم بزني اؿزسٜي ٚايػزٓٚ ١اـزدل
ٚا٭ ط ٚايٛقٛف عً ٢جٗٛز عًُآ٥ا ا٭ٚيني يف فاٍ تس ٜٔٚايػَٓٗٓٚ ١حِٗ يف نبط ايطٚأَ ١ٜ
خَ ٍ٬ا ٚنع َٔ ٙٛؾط ٚيًطاٚ ٟٚقٛاعس يف اؾطح ٚايتعسٚ ٌٜعً ّٛتتعًل بطٚا ١ٜاؿزسٜي َزٔ
ذٝي نٝؿ ١ٝؼًُ٘ ٚقزؿ ١ضٚاٜتز٘ ٚعًز ّٛتتعًزل بأقػزاّ اؿزسٜي َزٔ ذٝزي عزسز ايزطٚا ٠أَ ٚزٔ
ذٝززي ايكبززٚ ٍٛايززطز َززع تٓززا ٍٚايٛنززع يف اؿززسٜي ببٝززإ َعٓززاٚ ٙأقػززاَ٘ ٚجٗززٛز عًُآ٥ززا يف
َكاَٚت٘.

 5229ختسٜر اذتدٜح 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  5228عً ّٛاؿسٜي
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض َؿٗ ّٛايتدطٜخ ٚأُٖٝت٘ ٚؾٛا٥سٚ ٙأؾٗط نتب٘ ٚبٝزإ ايطزطم املتبعز ١يف
ايتدطٜخ غٛا َٔ ٤ذٝي بساٜز ١اؿزسٜي أ ٚأيؿاظز٘ أَٛ ٚنزٛع٘ أ ٚضٚاٜز ١ا٭عًز ٢أ ٚقزؿت٘ ٚذايتز٘
َتٓا ٚغٓسا ٚزضاغ ١ا٭غاْٝس َٔ اجٌ اؿهِ عً ٢اؿسٜي بايطجٛع إىل نتب تطاجِ ايطجاٍ
ٚتَُٓٗ ١ٝزاضات ايطز٬ب يف ؽزطٜخ ا٭ذازٜزي بزايتطبٝل ايعًُز ٞبزايتدطٜخ َزٔ نتزب ايتدزطٜخ يف
املهتب.١

 5288اذت ضٛا يف ايتدً 3 :ِٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  0102اؿاغٛب
ٜتٓزاٖ ٍٚززصا املكززطض تطزٛض اغززتدساَات اؿاغززٛب يف ايتعًزْٚ ِٝظززاّ اؿاغززٛبك املهْٛززات
ايك ٝؼ ٚا٭ؾهاٍ املدتًؿ٫ ١غتدساَات اؿاغزٛب ايتعًُٝٝز ١تؿاعزٌ املػزتدسّ َزع اؿاغزٛب
تكٓٝزات ايدلفٝززاتك يػزز ١ايتززأيٝـ تطبٝكززات اؿاغززٛب يف ايتعًزز ِٝبززطاَخ تعًُٝٝزز ١بًػزز ١بٝػززو
َعاؾززٚ ١تٓػززٝل ايهًُززات ٚايٓكززٛم قٛاعززس ايبٝاْززات َعاؾززٚ ١ؼًٝززٌ املعًَٛززات ٚايززدلاَخ
املػاْس ٠تك ِٝٝايدلفٝات ايتعً.١ُٝٝ
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 5300تهٓٛيٛد ٝايتدً 3 :ِٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜٗززسف ٖززصا املكززطض إىل تُٓٝزز ١اؿكزز ١ًٝاملعطؾٝززٚ ١املٗاضٜزز ١اـاقزز ١بتهٓٛيٛجٝززا ايتعًززِٝ
ٚميهززٔ ايطايززب َززٔ تٛظٝززـ ايتكٓٝززات ايتعًُٝٝزز ١يف عًُززٝيت ايتعًززٚ ِٝايززتعًِ ٚشيززو َززٔ خززٍ٬
تعطنزز٘ يًُؿززاٖ ِٝا يطٝ٥ػزز ١يف تهٓٛيٛجٝززا ايتعًززٚ ِٝأيززٛإ َززٔ ا٭ْؿززط ١ايتعًُٝٝززٚ ١ايٛغززا٥ط
املتعسزٚ ٠املٓٗاد ايتهٓٛيٛجٚ ٞايتكُ ِٝايتعًٚ ُٞٝاؿاغٛب ٚاْ٫ذلْت.

 5301إ:از ٠ايصف ٚتٓع 2 ُ٘ٝض اَ ١دتُدْ 2 )٠عس)ٟ
ٜتٓززا ٍٚاملكززطض املؿززاٖٚ ِٝاملٓززاٖخ ٚا٫غززذلاتٝحٝات ايهززطٚض ١ٜٱزاض ٠ايكززـ َززٔ ذ ٝزي
ايٓظطٚ ١ٜايتطبٝل ٚزضاغٚ ١ؼً ٌٝبعض املؿه٬ت اٱزاض ١ٜايكزؿٚٚ ١ٝنزع اؿًز ٍٛشلزا ٚشيزو
ملا شلص ٙاؾٛاْب َزٔ أُٖٝز ١قكزٚ ٣ٛأ زط نزبرل عًزْ ٢تزا٥خ عًُٝز ١ايزتعًِ ٚايتعًز .ِٝنُزا ٜتٓزاٍٚ
املعطؾززٚ ١ا٫ػاٖززات ٚاملٗززاضات ٚايهؿاٜززات اٱزاضٜزز ١ايكززؿ ١ٝايهززطٚضٚ ١ٜايكززسض ٠عًزز ٢تٛظٝؿٗززا
بؿعايٝزز ١يف ازاض ٠ايكززؿٛف املسضغزز ١ٝيف اؿٝززا ٠ايعًُٝزز ١ايتعًُٝٝززٚ .١قززس صمممم املكززطض يف َهززُْ٘ٛ
ٚقتززٛا ٙبططٜكزز ١ايتدطززٝط ايعًُزز ٞاملٓٗحزز ٞاملذلابززط ا٭جززعاَ ٤تبعززا أغززًٛب ايٓظززاّ عٝززي ٫
ٜٓؿكٌ املؿٗ ّٛعٔ املٓٗخ أ ٚايٓظطٜز ٫ٚ ١تٓؿكزٌ اٱغزذلاػ ١ٝأ ٚايٛغز ١ًٝعزٔ اشلزسف ٚيهٓٗزا
تكبح جع٤ا َتهاََ ٬ع عٓاقط ٖصا املكطض ٚقتٛاٙ

 5302تصُ ِٝايتدزٜظ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  5300تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ
ٜطنع ٖصا املكطض عًَ ٢اٖ ١ٝتكُ ِٝايتعًٚ ِٝاـًؿ ١ٝايٓظطٜز ١يعًزِ تكزُ ِٝايتعًزِٝ
ٚمناشجزز٘ ٚؼسٜززس ا٭ٖززساف ايذلبٜٛزز ١ايعاَززٚ ١ا٭ٖززساف ايػززًٛن ١ٝاـاقززٚ ١ؼًٝززٌ ايؿززطٚ
اـاضجٚ ١ٝايساخً ١ٝيًتعًٚ ِٝؼًٝزٌ احملتز ٣ٛايتعًُٝزَٚ ٞبزاز ٨تٓظُٝز٘ ٚتكزُ ِٝا٫ختبزاضات
ايتركزززٚ ١ًٝٝؼسٜزززس اغزززذلاتٝحٝات ايتعًزززٚ ِٝؼسٜزززس املزززٛاز ايتعًُٝٝززز ١ايٛغزززاٚ ٌ٥ا٭ْؿزززط١
ايذلبٚ ١ٜٛتكُ ِٝاملٓؿطات ايعكًٚ ١ٝتكُ ِٝعًُٝات ايتك ِٜٛايتؿهٚ ًٞٝايتك ِٜٛاؾُع.ٞ

ٖ َٓ 5303ر ايبشح ايدًُ 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
أغززًٛب ايبرززي ايعًُززٖ ٞزز ٛأنثززط أغززايٝب ذززٌ املؿززه٬ت جززسٚ ٣ٚؾاعًٝزز ١ؾٗززٜ ٛتػززِ
بايتٓظٚ ِٝايٛنزٛح ٚاملٛنزٛعٚٚ ١ٝنزع ايبزسا ٌ٥أَزاّ َعزاٜرل يتكز ِٜٛؾاعًٝتٗزا ٚجزسٚاٖا يف قزٛض٠
َٛنٛع ١ٝبعٝس ٠عزٔ املز ٪طات ايؿدكزٚ ١ٝايصاتٝز ١يزصا وتزاد إيٝز٘ نزٌ ؾزطز ملٛاجٗزَ ١ؿزانً٘
ٚؼسٜاتٗا.
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ٜٗٚززسف املكززطض إىل تعطٜززـ ايطايززب ٓززاٖخ ايبرززي  ٚططا٥كزز٘ ٚإنػززاب٘ املٗززاضات اي٬ظَزز١
يًكٝاّ بايبري ٚشيو َزٔ خز ٍ٬زضاغزت٘ يًُٛنزٛعات ا٭غاغز ١ٝاٯتٝز١ك َٓزاٖخ ايبرزيك َاٖٝتز٘
ٚأْٛاع٘ َؿهً ١ايبري ٚقٝاغ ١ايؿطنٝات ٚتكُ ِٝايبري ٚاجملتُع ٚايعٓٝزٚ ١أزٚات عزع
ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚنتاب ١تكطٜط ايبري.

 5304زا  ١ٜذ ٟٚاذت د ت ارت ص 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض َكسَ ١يف ايذلب ١ٝاـاق ١ايطؿٌ املٖٛٛب قعٛبات ايتعًِ انططابات
ايٓطزززل ٚايًػززز ١اٱعاقززز ١اؾػزززسٚ ١ٜايكزززر ١ٝاٱعاقززز ١ايػزززُع ١ٝاٱعاقززز ١ايبكزززط ١ٜاٱعاقززز١
اْ٫ؿعاي ١ٝاٱعاق ١ايعكً ١ٝايكهاٜا ٚا٫ػاٖات اؿسٜث ١يف ايذلب ١ٝاـاق.١

 5307ايجك ف ١اإلض َٚ ١ٝطسا٥ل تدزٜطٗ  2 :)2ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس) ٟ
َتطًب غابل  5207ايثكاؾ ١اٱغٚ ١َٝ٬ططا٥ل تسضٜػٗا ()1
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض ا٭ْظُ ١اٱغ ١َٝ٬ايكزطإٓ ايهزطٚ ِٜطزطم تسضٜػز٘ اؿزسٜي ايؿزطٜـ
ٚططم تسضٜػز٘ ايعكٝزسٚ ٠طزطم تسضٜػزٗا ايػزرلٚ ٠طزطم تسضٜػزٗا ايعبزازات ٚطزطم تسضٜػزٗا
املعاَ٬ت ٚططم تسضٜػٗا.

 5308ايدً ّٛاالدتُ اٚ ١ٝطسا٥ل تدزٜطٗ  2 :)2ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
َتطًب غابلك  5208ايعً ّٛا٫جتُاع ٚ ١ٝططا٥ل تسضٜػٗا ()1
ٜطنزززع ٖزززصا املكزززطض عًززز ٢اـزززطا٥ط ٚايهزززطات ا٭ضنزززٚ ١ٝاغزززتدساَٗا يف تزززسضٜؼ ايعًزززّٛ
ا٫جتُاع ١ٝايتكٚ ِٜٛأُٖٝت٘ يف ايعً ّٛا٫جتُاعَٛ ١ٝنٛعات كتاض َٔ ٠تاضٜذ ايعامل اؿسٜي
ٚططا٥زززل تسضٜػزززٗا ايذلبٝززز ١ايٛطٓٝزززٚ ١ططا٥زززل تسضٜػزززٗا املٓظُزززات ايعطبٝزززٚ ١ايسٚيٝزززٚ ١ططا٥زززل
تسضٜػٗا َٛنٛعات كتاض َٔ ٠جػطاؾٝا ايٛطٔ ايعطب ٞاٱقًُٝٝزٚ ١ططا٥زل تسضٜػزٗا خكزا٥ل
ٚنؿاٜات املعًِ ايٓاجح.

 5309ايس ٜض ٝت ٚطسا٥ل تدزٜطٗ  3 :)2ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  5209ايطٜانٝات ٚططا٥ل تسضٜػٗا ()1
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض تسضٜؼ اشلٓسغٚ ١ا٭ؾهاٍ اشلٓسغ ١ٝاملػتٚ ١ٜٛاٱْؿا٤ات ٚايتر٬ٜٛت
اشلٓسغزز ١ٝاجملػززُات ٚايكٝززاؽ (َؿَٗٛزز٘ أْٛاعزز٘ ٚذساتزز٘ املػززاذات ٚاؿحزز ّٛايتكطٜززب
ٚايتكزززسٜط زٚض ايٛغزززا ٌ٥ايتعًُٝٝزززٚ ١ايتكٓٝزززات ٚا٭يعزززاب ٚا٭منزززا ايطٜانززز ١ٝيف تعًزززٚ ِٝتعًزززِ
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ايطٜانٝات أخطا ٤ؾا٥ع ١يف تعًِ ايطٜانٝات يس ٣طًب ١املطذً ١ا٭غاغ ١ٝا٭ٚىل ٚتك ِٜٛايتعًِ
يف ايطٜانٝات.

 5310ايدًٚ ّٛايصشٚ ١طسا٥ل تدزٜطٗ  3 :)2ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  5210ايعًٚ ّٛايكرٚ ١ططا٥ل تسضٜػٗا ()1
ٜطنزززع ٖزززصا املكزززطض عًزززَٗٓ ٢زززاد ايعًززز ّٛيف املطذًززز ١ا٭غاغزززَ ١ٝظزززاٖط اؿٝزززاٚ ٠تكزززٓٝـ
ايهآ٥ززات اؿٝززٚ ١ططا٥ززل تسضٜػززٗا ايٛذززسٚ ٠ايتٓززٛع يف ايهآ٥ززات اؿٝززٚ ١ططا٥ززل تسضٜػززٗا
ٚبٛٝيٛج ١ٝاٱْػإ ٚغ ١َ٬قرت٘ ٚططا٥ل تسضٜػٗا.

 5311ضٝهٛيٛد ١ٝايًدب 2 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض ظزاٖط ٠ايًعزب عٓزس اٱْػزإ عاَزٚ ١عٓزس ا٭طؿزاٍ خاقزَٚ ١ؿٗز ّٛايًعزب
ٚطب ٝعت٘ ٚخكا٥ك٘ ٚأُٖٝت٘ َٚا ٜططأ عًٝز٘ َزٔ تػزرلات ٚتطزٛضات عزدل َطاذزٌ ايُٓزا ٤املتعاقبز١
اييت ميط بٗا ا٭طؿاٍ.

 5316ايتفهري اإلبداا 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض املسخٌ إىل اٱبساع ٚايتؿهرل اٱبساع ٞاٱبساع ٚايزتؿهرل اٱبزساعَ ٞزٔ
ٚجٗززْ ١ظززط املززساضؽ ايؿًػززؿ ١ٝخكززا٥ل املبززسعني ٚزٚاؾعٗززِ ٚذاجززاتِٗ طززطم ايتعززطف عًزز٢
املبززسعني ٚقٝززاؽ اٱبززساع َطاذززٌ اٱبززساع ٚايززتؿهرل اٱبززساعٚ ٞطززطم تُٓٝزز ١اٱبززساع ٚايززتؿهرل
اٱبساع ٞيف املسضغٚ ١ايكـ.

 5320ايك ٝع ٚايتك ِٜٛيف ايتدًِ ٚايتدً 3 :ِٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗسف ٖصا املكطض إىل َٓاقؿ ١املؿاٖ ِٝا٭غاغ ١ٝيف عًُ ١ٝايكٝاؽ ٚايتكزٚ ِٜٛزٚض ايكٝزاؽ
ٚايتكززز ِٜٛيف ايتزززسضٜؼ ٚفزززا٫ت ايكٝزززاؽ ٚأغزززايٝب٘ ٚبٓزززا ٤اختبزززاض ايتركززز )1( ٌٝايتدطزززٝط
ي٬ختبززززاض ٚبٓززززا ٤اختبززززاض ايتركززززٚ )2( ٌٝبٓززززا ٤اختبززززاض ايتركززززٚ )3( ٌٝإخززززطاد ا٫ختبززززاض
ٚتكرٝر٘ ٚخكا٥ل ا٫ختباض اؾٝس ٚأغاغٝات اٱذكا ٤يف عًُ ١ٝايكٝاؽ ٚايتك.ِٜٛ

ْ 5321ع ّ اذتهِ يف اإلض ّ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓززاٖ ٍٚززصا املكززطض قٛاعززس ْظززاّ اؿهززِ يف اٱغززٚ ّ٬ايتؿطٜززل بززني ايسٚيززٚ ١ا٭َززٚ ١بٝززإ
املكَٛات ا٭غاغ ١ٝيًسٚي ( ١ايػزهإ ٚايزٛطٔ ٚايػزًطٚ ) ١ايتعطٜزـ بزطٝ٥ؼ ايسٚيز ١يف اٱغزّ٬
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َٔ ذٝي ؾطٚط٘ ٚٚاجبات٘ ٚططم إغٓاز ايػًط ١إيٝز٘ ٚنٝؿٝز ١اْتٗزاٚ ٤إْٗزاٜ٫ٚ ٤تز٘ ايزٛظاض ٠يف
ايتاضٜذ اٱغٚ َٞ٬أْٛاع ايٛظضاٚٚ ٤ظا٥ؿِٗ ايػًطتني ايتؿطٜعٚ ١ٝايكها.١ٝ٥

 5323إاذ ش ايكسإٓ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض َعٓ ٢املعحعٚ ٠اٱعحزاظ ايكطآْزٚ ٞايترزس ٟبزاملعحع ٠ايكطآْٝزٚ ١قزا٫ٚت
بعززض ايعززطب َعاضنزز ١ايكززطإٓ ززِ ايتعطٜززـ بايكززسض املعحززع َززٔ ايكززطإٓ ٚآضا ٤ايعًُززا ٤يف غززبب
اٱعحاظ ٖصا إىل جاْب ايٛقٛف عًز ٢أْزٛاع اٱعحزاظ يف ايكزطإٓ ايهزط ِٜغزٛا ٤أنزإ إعحزاظا
بٝاْٝا يػٜٛا أّ أْبا ٤ايػٝب أّ عًُٝا أّ تؿطٜعٝا ...اخل ٚعطض أَثً ١عً ٢نٌ ْٛع َٓٗا.

 5336ايرتب ١ٝايٛطٓ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛنح ٖصا املكطض املؿاٖ ِٝايػٝاغزٚ ١ٝايبٝ٦ٝزٚ ١ا٫قتكزازٚ ١ٜا٫جتُاعٝزٚ ١اٱزاضٜز ١إنزاؾ١
إىل غرل ٠اؿهاض ٠يف ؾًػطني َٔ ذٝزي َٛقعٗزا ٚتطٛضٖزا ايتزاضىٚ ٞاؿهزاضٚ ٟؼسٜزس أبزطظ
عًُاٗ٥ا ٚضجا٫تٗا.

 5324فك٘ َد َ ت  3 :)1ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗززسف ٖززصا املكززطض إىل تعطٜززـ ايطايززب باملٛنززٛعات ايتايٝززَ ١ززٔ ذٝززي ذهُٗززا زيًٝززٗا
قٝػٗا ؾط ٚقرتٗا أقػاَٗا تطبٝكات ؾكٗ ١ٝتٛنرٗاٜٚ .تٓاٖ ٍٚصا املكطض ايبٝع ٚأْٛاع٘
ايػًِ ايطبا ايكطف اٱجاض ٠ايطٖٔ ايؿؿع ١اؿحط ايٛناي ١اؿٛاي ١ايكًح.

 5326فك٘ أسٛاٍ غدص 3 :)2 ١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  5226ؾك٘ أذٛاٍ ؾدك)1( ١ٝ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض اؿكزٛم املتعًكز ١بايذلنزات َزٔ ٚقزاٜا َٛٚاضٜزي

زا ٜتهزُٓ٘ شيزو َزٔ

بٝإ يًُكطًرات ٚاملؿاٖ ِٝاملتعًك ١بٗص ٜٔاملٛنٛعني َع تٛنٝح يؿزط ٚايٛقزاٜا ٚأضناْٗزا
ٚأْٛاعٗزا َٚبط٬تٗززا ٚتززعاذِ ايٛقززاٜا ٚاٱضث َززٔ ذٝزي َؿززطٚعٝت٘ ٚأغززباب٘ ٚؾززطٚط٘ َٛٚاْعزز٘
ٚأْٛاع ايٛض ٚ ١أذٛاٍ تٛضٜثِٗ ٚايكٛاعس ايهابط ١يًتٛضٜي إناؾ ١إىل إنػاب ايطايب َٗزاض ٠يف
ذٌ املػا ٌ٥اٱض َ ١ٝطاعٝا َا ٚضز يف ايؿك٘ ٚايكاْ ٕٛبٗصا اـكٛم.
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 5327فك٘ َد َ ت  3 :)2ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  5324ؾك٘ َعاَ٬ت ()1
ٜٗززسف ٖززصا املكززطض إىل تعطٜززـ ايطايززب باملٛنززٛعات ايتايٝززَ ١ززٔ ذٝززي ذهُٗززا زيًٝززٗا
قززٝػٗا ؾززط ٚقززرتٗا أقػززاَٗا تطبٝكززات ؾكٗٝزز ١تٛنززرٗاك ايؿززطنات ايعازٜزز ١اشلبزز١
ايٛزٜع ١ايٛقـ ايػكب ايًكٝط ايًكط ١إذٝا ٤املٛات ايعضاعٚ ١املكطضات ايتأَني.

 3 ELT Methodology (1) 5353ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل Communication Skills 5259

This course aims at acquainting the students with the various
methods and approaches of teaching English as a foreign language.
Student should be exposed to both the psychological and linguistic
orientation of each method / approach with concentration on current
practices, mainly communicative language teaching methods.

 5406ايرتب ١ٝايس ٜضٚ ١ٝطسا٥ل تدزٜطٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض املسخٌ إىل ايذلب ١ٝايطٜان ١ٝخكا٥ل ايُٓٚ ٛتطبٝكات٘ ايذلب ١ٜٛيف بطاَخ
ايذلبٝزز ١ايطٜانززز ١ٝايذلبٝزز ١اؿطنٝزززَ ١ظزززاٖط ا٭ْؿززطٚ ١ا٭يعزززاب ايطٜانزز ١ٝإعزززساز اـطززز١
ايسضاغٚ ١ٝتطبٝكٗا َباز ٨إزاض ٠بطاَخ ايذلب ١ٝايطٜان ١ٝيف املطذًز ١ا٭غاغز ١ٝا٭ٚىل ٚتٓظُٗٝزا
َباز ٨ايكٝاؽ ٚايتك ِٜٛيف ايذلب ١ٝايطٜان.١ٝ

 5407ايرتب ١ٝايفٓٚ ١ٝطسا٥ل تدزٜطٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜطنززع ٖززصا املكززطض عًزز ٢املززسخٌ إىل تززسضٜؼ ايذلبٝزز ١ايؿٓٝزز ١ايتعززبرل ايؿززين عٓززس ا٭طؿززاٍ
ايتصٚم ٚايٓكس ايؿين ايؿٔ اٱغ َٞ٬ايطغِ ٚخاَات٘ ٚتسضٜػ٘ ا٭ؾزػاٍ ايؿٓٝز ١ايٝسٜٚزٚ ١طزطم
تسضٜػٗا ايٛغزا ٌ٥ايتعًُٝٝز ١يف تزسضٜؼ ايذلبٝز ١ايؿٓٝز ١اـطز ١ايسضاغزٚ ١ٝايهؿاٜزات ايتعًُٝٝز١
اي٬ظَ ١ملعًِ املطذً ١ا٭غاغ ١ٝا٭ٚىل.

 5408املٛضٝكٚ ٢األْ غٝد ٚطسا٥ل تدزٜطٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض أٖساف ايذلب ١ٝاملٛغٝكْٚ ١ٝؿاطاتٗا املتٓٛع َٔ ١أقٛات ٚإٜكاعزات ٚأْػزاّ
ٚذطنات ٚايططم امل ١ُ٥٬يتسضٜؼ ٖص ٙاملٛنٛعات.
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 5412تدد ٌٜايطًٛى 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزصا املكزطض ايػزًٛى اٱْػزاْٚ ٞططٜزل َ٬ذظتز٘ ٚقٝاغز٘ ٚتػزحٚ ً٘ٝايعٛاَزٌ املز ٪ط٠
ؾٝززز٘ تعزززس ٌٜايػزززًٛى اٱْػزززاْٚ ٞأؾزززهاي٘ ٚفا٫تززز٘ ٚتكزززاَٚ ُ٘ٝاملبزززاز ٨ا٭غاغززز ١ٝايزززيت
ٜػتدسَٗا بطْاَخ تعس ٌٜايػًٛى.

 5420تسب ١ٝاًُ 2 :)1 ١ٝض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 , ٟاًُ)ٞ
ٜٗززسف ٖززصا املكززطض إىل إعززساز ايطايززب ملدتًززـ جٛاْززب عًُٝزز ١ايتززسضٜؼ اٱزاضٜززَٗٓ ١ززا
ٚايذلبٜٓٚ .١ٜٛكػِ ٖصا املكزطض إىل قػزُني ْظزطٚ ٟعًُز ٞعٝزي ٜتهزُٔ يف قزاٚض ٙعًزَ ١زٔ
اـدلات املهًُز ١يًدزدلات ايٓظطٜز ١ايزيت زضغزٗا ايطايزب يف ايؿكز ٍٛايسضاغز ١ٝايػزابكٚ ١ايزيت
تػززع ٢يف عًتٗززا إىل تٗ٦ٝزز ١ايطايززب ملتطًبززات َٚػززتًعَات املٛاقززـ ايكززؿ ١ٝاملدتًؿززٚ ١تطبٝكٗززا
عًُٝززا َززٔ خزز ٍ٬أغززًٛب ايتززسضٜؼ املكززػط بتٓؿٝززص َٛاقززـ قززؿ ١ٝ٭جززعاَ ٤ززٔ ذكززل زضاغزز.١ٝ
نُا ٜتٝح ٖزصا املػزام ايؿطقز ١يًطًبز ١اٱملزاّ بؿًػزؿ ١ايذلبٝز ١ايعًُٝزٚ ١عٓاقزطٖا ٚقٛاْٗٓٝزا
ٚأْظُتٗززا ٚأخ٬قٝززات َٗٓزز ١ايتعًزز ِٝإىل جاْززب اٱملززاّ باملٗززاّ ٚاؿكززٛم ٚايٛاجبززات ٚا٭ْظُزز١
املعُ ٍٛبٗا يف املساضؽ.

 5421ايد ق ت ايدٚي ١ٝيف اإلض ّ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓزاٖ ٍٚزصا املكزطض َؿٗز ّٛايكزاْ ٕٛايززسٚي ٞيف ايؿكز٘ اٱغزٚ َٞ٬ايزٓظِ املعاقزطَٚ ٠كززازض
ايكززاْ ٕٛايززسٚي ٞيف اٱغززٚ ّ٬ايتكػزز ِٝايؿكٗزز ٞيًعززامل إىل زاض إغززٚ ّ٬زاض ذززطب ٚزاض عٗززس.
ٚاؾٗززاز يف اٱغززٚ ّ٬أٖساؾزز٘ ٚأخ٬قٝززات ايكتززاٍ يف اٱغززٚ ّ٬أ ززط اؿززطب يف أؾززدام ايعززسٚ
ٚممتًهاتززز٘ إنزززاؾ ١إىل املعاٖزززسات يف اٱغزززَ ّ٬زززٔ ذٝزززي َؿَٗٗٛزززا َٚؿزززطٚعٝتٗا ٚؾزززطٚطٗا
ْٚكهٗا ٚأْٛاعٗا ممثً ١يف عكس ايصَٚ ١ا٭َزإ ٚاشلسْزٚ ١ايكزًح ٚايتُثٝزٌ ايػٝاغز ٞيف اٱغزّ٬
َززٔ ذٝززي تطززٛضَُٗٚ ٙاتزز٘ ٚايػززؿطاٚ ٤ؾززطٚطِٗ ٚخكا٥كززِٗ ززِ تعطٝززٌ ايتُثٝززٌ ايػٝاغزز ٞيف
اٱغ.ّ٬

 5422فسم إض َ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜطنع ٖصا املكطض عًَ ٢ؿٗ ّٛايؿطقٚ ١ايتُٝٝع بٗٓٝا ٚبني املصٖب ٚأؾزٗط ايؿزطم اٱغز١َٝ٬
ٚأقٛشلا غٛاَ ٤زٔ ايٓاذٝز ١ايعكسٜز ( ١ايكسضٜز ١اؾدلٜز ١املعتعيز ١أٖزٌ ايػزٓ ) ١أَ ٚزٔ ايٓاذٝز١
ايػٝاغٚ ١ٝايعكٝس ( ١ٜاـٛاضد ٚاملطجٚ ١٦ايؿٝع ) ١أ ٚايؿطم ايباطٓ ( ١ٝاٱزلاع ١ًٝٝايٓكزرل١ٜ
ايسضٚظ ).
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 5423فك٘ ايدكٛب ت 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض اؾطميٚ ١ايعكٛبزٚ ١املبزاز ٨ايعاَز ١يف ايتؿزطٜع اؾٓزا ٞ٥اٱغز َٞ٬عٝزي
ٜتعطض إىل املؿاٖ ِٝاٯت ١ٝيف شيوك اؿسٚزك َزٔ ذٝزي ذكٝكز ١نزٌ جطميزَ ١زٔ جزطا ِ٥اؿزسٚز
َؿطٚع ١ٝاؿس ذهُ ١املؿطٚع ١ٝؾزط إقاَز ١اؿزس طزطم إ باتز٘ َػزكطات٘ ذزس ايزطز٠
ذس ايعْا ذس ايكصف ذس ايؿطب ذس ايػطق ١ذس اؿطابٚ ١اؾٓاٜاتك اؾٓا ١ٜعً ٢ايزٓؿؼ
بايكتززٌك تعطٜززـ ايكتززٌ ٚبٝززإ أْٛاعزز٘ َٛٚجباتزز٘ اؾٓاٜزز ١عًزز ٢ا٭عهززاٚ ٤ا٭طززطافك َٛجباتٗززا
اؾٓاٜزز ١عًزز ٢اؾززٓنيك َٛجباتٗززا ايسٜززٚ ١أذهاَٗززا ايتععٜززعك أْززٛاع جززطا ِ٥ايتععٜززع ٚعكٛباتٗززا
ٚنٛابطٗا.

 5424أض يٝب تدزٜظ ايرتب ١ٝاإلض َ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  5204ططا٥ل ايتسضٜؼ ٚايتسضٜب ايعاَ١
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكزطض َؿٗز ّٛاملٓٗزاد ٚأٖساؾز٘ ٚخكا٥كز٘ َٚكزازض ايتعًزٚ ِٝايزتعًِ يف ايذلبٝز١
اٱغٚ ١َٝ٬أغايٝب تسضٜػٗا ٚشيزو بعزطض منزاشد تطبٝكٝز ١يترًٝزٌ قتز ٣ٛايٛذزسات ايسضاغز١ٝ
ٚمنززاشد تطبٝكٝزز ١ؿكززل زضاغزز ١ٝملٛنززٛعات يف ايكززطإٓ ايهززطٚ ِٜايعكٝززسٚ ٠اؿززسٜي ايٓبززٟٛ
ٚايؿك٘ ٚايػرل ٠ايٓبٚ ١ٜٛا٭خ٬م ٚايتٗصٜب.

 5425تسب ١ٝاًُ 2 :)2 ١ٝض اَ ١دتُد 2 ٠اًُ)ٞ
َتطًب غابل  5420تطب ١ٝعًُ )1( ١ٝأَ ٚتعأَ.
ٜطنع ٖصا املكطض عً ٢إنػاب ايطايب ايهؿاٜات اي٬ظَ ١ملٗٓ ١ايتعًٚ ِٝغطؽ اػاٖزات
اهاب ١ٝمٖٛا نُا ٜٗسف إىل إتاذ ١ايؿطق ١أَاّ ايطايب يتطبٝل املؿاٖٚ ِٝاملبازٚ ٨ايٓظطٜات
ايذلبٜٛزز ١تطبٝكززا أزاٝ٥ززا عًزز ٢مزز ٛغززًٛن ٞيف املٝززسإ اؿكٝكزز ٞشلززص ٙاملؿززاٖٚ ِٝايٓظطٜززات ايززصٟ
ٜتُثٌ يف املسضغز ١بؿزهٌ ٜز٪ز ٟإىل انتػزاب ايطايزب يًهؿاٜزات ايذلبٜٛز ١ايزيت تتطًبٗزا طبٝعز١
ا٭زٚاض املتعززسزٚ ٠املززتػرل ٠يًُعًززِ عٝززي ٜكززبح يف ايٓٗاٜزز ١قززازضا عًزز ٢مماضغززٖ ١ززص ٙايهؿاٜززات
بهؿاٚ ١ٜؾاعًٚ .١ٝشلصا ٜتٛجب عًز ٢ايطايزب إٔ ٜكهز ٞؾزذل ٠تسضٜبٝز ١قزسز ٠يف َزساضؽ املطذًز١
ا٭غاغٚ ١ٝايثاْٚ ١ٜٛاييت تبًؼ ( )120غاع ١تسضٜبَٛ ١ٝظع ١عً )6( ٢أغابٝع مياضؽ ؾٗٝا اؿٝا٠
املٗٓ ١ٝاي ١َٝٛٝملعًُز ٞاملطذًز ١ا٭غاغزٚ ١ٝايثاْٜٛزٚ .١تؿزتٌُ ايذلبٝز ١ايعًُٝز ١عًز ٢اؾاْزب ايٓظزطٟ
ٚاؾاْب ايعًُ ٞبؿهٌ َتهاٌَ ٜٚتسضد تٓؿٝص اؾاْب ايعًَُ َٔ ٞطذً ١املؿزاٖس ٠إىل َطذًز١
املؿاضن ١اؾعٚ ١ٝ٥أخرلا إىل َطذً ١املُاضغ ١ايهً.١ٝ
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َ 5426ك زْ ١أ 3 :ٕ ٜ:ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜطنع ٖصا املكطض عً ٢ايزسٜٔك َعٓزاْ ٙععز ١ايتزسٚ ٜٔأقزايتٗا ْكزس ايسضاغزات ا٫جتُاعٝز١
غكززٛم ْؿززأ ٠ا٭ زٜززإ أُٖٝزز ١زضاغززَ ١كاضْزز ١ا٭زٜززإ ٚزضاغزز ١ايٛٗٝزٜزز١ك أقززٛشلا نتبٗززا
املكسغْٚ ١كسٖا ايع٬ق ١بٗٓٝا ٚبني ايكٗٚ ١ْٝٛٝاملػٝر١ٝك أقزٛشلا نتبٗزا املكسغزْٚ ١كزسٖا
ؾطقٗا ٚأزٜإ اشلٓس ايهدل٣ك ايبٛش ١ٜاشلٓسٚغ ١ٝايعضازؾت.٘ٝ

 5438أض يٝب تدزٜظ ايدً ّٛاالدتُ ا 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  5204ططا٥ل ايتسضٜؼ ٚايتسضٜب ايعاَ١
ٜعززاا ٖززصا املكززطض أغززايٝب تززسضٜؼ ا٫جتُاعٝززات يًكززؿٛف يف َززطذًيت ايتعًزز ِٝا٭غاغززٞ
ٚايثزززاَْ ٟٛزززٔ ذٝزززي ايتدطزززٝط يتعًززز ِٝا٫جتُاعٝزززات ٚؼسٜزززس املبزززاز ٨يًتعًزززٚ ِٝايزززتعًِ ؾٗٝزززا
ٚاغزززتدساَات َكزززازض ايزززتعًِ ٚاغزززذلاتٝحٝات تعًزززِ َٛنزززٛعات خاقززز ١يف ا٫جتُاعٝزززات َزززع
تطبٝكات عًُ ١ٝعً ٢نٌ َا تكسّ.
 3ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس5450 E.L.T Methodology (II): )ٟ
)Prerequisites 5353 E.L.T Methodology (I
This is a practical course, based on (5353) ELT methodology
(1) and following it. It aims at providing the students with the
knowledge and skills necessary for teaching the various classroom
teaching learning activities. This includes preparing supplementary
materials. Audiovisual (A.V). aids and classroom tests. Student will
have to observe and carry out actual classroom lessons.

َ 5499ػسٚع ايتدسز 3 :ض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َٓ 5303اٖخ ايبري ايعًُ ٞإْٗا ٤املػت ٣ٛايثايي
ٜٗزززسف املكزززطض إىل تعٜٚزززس ايطًبززز ١باملٗزززاضات ايهزززطٚض ١ٜيهتابزززَ ١ؿزززاضٜع ؽزززطجِٗ
ٚتٛظٝؿِٗ ٭غاغٝات ايبري ايعًُ ٞخاق ١اؾاْب ايعًُٜٚ َ٘ٓ ٞؿتٌُ عً٢ك أغاغٝات نتابز١
املؿطٚعل اختٝاض َٛنٛع املؿطٚع ٚٚنع خطتز٘ ٚعزع َازتز٘ ٚتأيٝؿٗزا ٚضبطٗزا ٚؼًًٝزٗا

415

ٚنٝؿٝزز ١تٝ ٛززل املززاز ٠ايعًُٝززٚ ١تطتٝززب قاُ٥ززَ ١كززازض ايبرززي َٚطاجعزز٘ َززع أَثًزز ١تٛنززٝر١ٝ
ٚتطبٝك ١ٝتػٌٗ عً ٢ايطايب أَط نتابَ ١ؿطٚع٘.
 3ض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 , ٟاًُ5499 Graduation Project:)ٞ
َتطًب غابل َٓ 3333اٖخ ايبري ايعًُٞ
This course is meant to enable students to do research in certain
language / methodology literary areas to be approved / selected /
assigned by the tutor. Students should present the methodology and
findings of their research in a report not less than 15 pages, but not
exceeding 20.

َ 8110دخٌ إخل ادتػساف ٝايطبٝد 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛنح ٖصا املكطض ايب٦ٝز ١نٓظزاّ َؿتزٛح عزاّ َهزَ ٕٛزٔ أضبعز ١أْظزِ ٖزٞك ايػز٬ف ايػزاظٟ
ٚايػ٬ف ايكدط ٚ ٟايػ٬ف املاٚ ٞ٥ايػ٬ف اؿٝزٚ ٟٛؼًٝزٌ ايعٓاقزط ايطٝ٥ػز ١ٝيهزٌ َزٔ ٖزصٙ
ايٓظِ ٚايتؿاع٬ت ايكاُ٥ز ١بٗٓٝزا َزٔ جٗزٚ ١املتبازيزَ ١زع ا٭ْؿزط ١ايبؿزطَ ١ٜزٔ جٗز ١أخزطَ ٣زع
ايذلنٝع عً ٢املؿه٬ت ايب ١ٝ٦ٝايطبٝع.١ٝ

 8111دػساف ١ٝايٛطٔ ايدسب 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض ايٛطٔ ايعطبٞك زضاغ ١جػطاؾ ١ٝإقًَ ١ُٝٝتهاًَ.١

 8130ت زٜذ ايػسم ايكد 3 :ِٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض أُٖ ١ٝايؿطم ايكس ِٜتاضٜذ أقطاض ايؿزطم ايكزسٖٚ ِٜزٞك َزابني ايٓٗزطٜٔ
ٚٚاز ٟايٓٝزٌ ٚايززٚ ُٔٝايتززاضٜذ ايكززس ِٜيززب٬ز ايؿزاّ ٚأ ززط ذهززاضات ايؿززطم ايكززس ِٜيف ايتززاضٜذ
اٱْػاْ.ٞ

 8210دػساف ١ٝفًطط  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض املَ٬ح ايطبٝع ١ٝيؿًػطنيك ب ١٦ٝا٭ضض ٚأؾهاٍ غطرٗا ٚاملٓار ٚاملٝاٙ
ٚايذلبٚ ١ايٓباتات ايطبٝعٚ ١ٝايػهإ ٚايعُطإ يف ؾًػطني ٚتؿزٌُ اـكزا٥ل ايسميٛغطاؾٝز١
يًػهإ ٚاـكا٥ل ا٫قتكازٚ ١ٜا٫جتُاع ١ٝإناؾ ١إىل أمنزا ايعُزطإ ٚٚظا٥ؿز٘ ٚاملزٛاضز
ا٫قتكاز ١ٜيؿًػطني ا ؾٗٝا املٛاضز ايعضاعٚ ١ٝايكٓاعٚ ١ٝايٓكٌ.
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 8212ايبٚ ١٦ٝاملٛازٚ :ايطه ٕ يف ايٛطٔ ايدسب 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛنح ٖصا املكطض املَ٬ح ايطبٝع ١ٝيًٛطٔ ايعطبَٚ ٞزا ٜؿزتٌُ عًٝز٘ َزٔ َزٛاضز اقتكزاز١ٜ
َع ايطبط بني ٖص ٙاملٛاضز ٚخكا٥ل ايػهإ ايسميٛغطاؾ.١ٝ

َ 8220دخٌ إخل ايدً ّٛايط ٝض 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛنززح ٖززصا املكززطض َؿٗزز ّٛايعًزز ّٛايػٝاغززَٓٚ ١ٝاٖحٗززا ٚأْززٛاع اؿهَٛززات ٚٚظا٥ؿٗززا
ٚايؿهط ايػٝاغ ٞاؿسٜي َٔ ايكطٕ ايػابع عؿط ذتْٗ ٢ا ١ٜاؿطب ايعامل ١ٝا٭ٚىل.

 8231ت زٜذ صدز اإلض ّ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓززاٖ ٍٚززصا املكززطض َكسَزز ١عززٔ أٚنززاع ايعززطب قبززٌ اٱغزز ّ٬ززِ قٝززاّ ايسٚيزز ١اٱغزز١َٝ٬
ٚتطٛضٖزززا ْٚظُٗزززا َٚظاٖطٖزززا ايػٝاغزززٚ ١ٝا٫قتكزززازٚ ١ٜا٫جتُاعٝززز١

زززا يف شيزززو ايؿتٛذزززات

ٚع٬قاتٗا ايسٚيٚ ١ٝاـاق ١يف عٗس اـًؿا ٤ايطاؾسٚ ٜٔذت ٢أٚاخط ايؿذل ٠ا٭َ.١ٜٛ

 8232ت زٜذ ايدٚي ١ايدب ض 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  8231تاضٜذ قسض اٱغّ٬
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض املعامل ايطٝ٥ػ ١ٝيًسٚيز ١ايعباغزَٓ ١ٝزص ْؿزأتٗا ٚذتز ٢غزكٛطٗا عزاّ 656
ٖحززطَ ٟززع ايذلنٝززع عًزز ٢ظززطٚف ايٓؿززأٚ ٠تطٛضٖززا ٚزضاغزز ١ايتٝززاضات ايػٝاغززٚ ١ٝا٫قتكززاز١ٜ
ٚا٫جتُاعٚ ١ٝأِٖ املظاٖط اؿهاض ١ٜإناؾ ١إىل ع٬قاتٗا اـاضج.١ٝ

 8236ت زٜذ املػسا ٚاألْديظ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  8232تاضٜذ ايسٚي ١ايعباغ١ٝ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكزطض املعزامل ايطٝ٥ػز ١يف تزاضٜذ املػزطب ٚا٭ْزسيؼ َٓزص ايؿزتح اٱغزٚ َٞ٬ذتز٢
ْٗا ١ٜزٚي ١بين ا٭محزط غزَٓ ّ 1492 ١زع ايذلنٝزع عًز ٢زٚض نزٌ َزٔ املزطابطني ٚاملٛذزسَ ٜٔزٔ
خ ٍ٬ز ٍٚايطٛا٥ـ ٚايعٛاٌَ اييت أزت إىل ظٚاٍ اؿهِ ايعطب ٞاٱغ َٞ٬يف ا٭ْسيؼ.
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 8242قٛااد ايهت ب ١ايدسبٚ ١ٝايرتق 2 :ِٝض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜٗسف ٖصا املكطض إىل إعطا ٤حمل ١عٔ ْؿأ ٠ايهتاب ١ايعطبٚ ١ٝتطٛضٖا عدل ايعكٛض ٚقٛاعس
ايطغززِ اٱَ٥٬ززٚ ٞقززًتٗا بأقززٛات ايعطبٝززٚ ١أبٓٝتٗززا ٚقٛاعززس اٱعززطاب ؾٗٝززا ٚاخززت٬ف ايهززّ٬
املٓطٛم عٔ املهتٛب ( قٛاعس اٱناؾٚ ١اؿصف ) َٚا ٜتكٌ بكٛاعس ايذلق.ِٝ

 8310ادتػساف ٝاالقتص  3 :١ٜ:ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛنح ٖصا املكطض ايب ١٦ٝنٓظاّ َؿتٛح عاّ ٜته َٔ ٕٛايٓظِ ايعضاعٚ ١ٝايكٓاعٚ ١ٝايٓكزٌ
ٚوًززٌ عٓاقززطٖا ايطٝ٥ػززٚ ١ٝايتؿززاع٬ت ايكاُ٥زز ١بززني اٱْػززإ ٚنززٌ َٓٗززا َززع ايذلنٝززع عًزز٢
املؿه٬ت ا٫قتكاز.١ٜ

 8311دػساف ٝايطه ٕ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓززاٖ ٍٚززصا املكززطض َبززاز ٨عًززِ ايػززهإ َززٔ ذٝززي خكززا٥ل ايػززهإ ايسميٛغطاؾٝزز١
ٚتطنٝبِٗ ا٫جتُاعٚ ٞا٫قتكازَ ٟزع اٖ٫تُزاّ ؿزه٬ت ايػزهإ املتعًكز ١بزايُٓ ٛايػزطٜع
ٚاشلحطات ٚضبطٗا بايتُٓ.١ٝ

 8331ت زٜذ ايد مل اذتدٜح ٚاملد صس 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض تاضٜذ ايعامل اؿسٜي ٚاملعاقط َٓص ذطنز ١ايٓٗهز ١ا٭ٚضبٝز ١إىل َزا بعزس
اؿزززطب ايعاملٝززز ١ايثاْٝزززٜٚ ١تهزززُٔك ايثزززٛض ٠ايؿطْػزززٚ ١ٝاؿطنزززات ايكَٝٛززز ١يف أٚضٚبزززا ٚايثزززٛض٠
ايكزززٓاع ١ٝايػزززٝطط ٠ا٫غزززتعُاضٚ ١ٜآ اضٖزززا عًززز ٢أقطزززاض آغزززٝا ٚإؾطٜكٝزززا ٚأَطٜهزززا اي٬تٝٓٝززز١
ٚاؿطبني ايعاملٝتني ا٭ٚىل ٚايثاْٚ ١ٝذطنات ايترطض َٔ ا٫غتعُاض.

 8333ت زٜذ ايدسا اذتدٜح 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛنززح ٖززصا املكززطض ايتطززٛض ايػٝاغزز ٞيًززٛطٔ ايعطبززَٓ ٞززص ايؿززتح ايعثُززاْ ٞيف بساٜزز ١ايكززطٕ
ايػازؽ عؿط ذت ٢اؿطب ايعامل ١ٝا٭ٚىل َع ايذلنٝع عً ٢زضاغز ١ايكزطٕ ايتاغزع عؿزط ٚزلاتز٘
ايطٝ٥ػ ١عً ٢املػت ٣ٛايعامل ٚ ٞايعثُاْٚ ٞايعطبٚ ٞايتطٛض ايػٝاغٚ ٞايؿهزط ٟيًُؿزطم ايعطبزٞ
ذتْٗ ٢اٖ ١ٜص ٙايؿذلٚ ٠غاق ١املكاٚ ١َٚايثٛضات ايعطب ١ٝنس ا٫غتعُاض.
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 8336ت زٜذ اذتسٚا ايصًٝب ١ٝغص ٚايفسصت 3 :) ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض غع ٚايؿطلز ١يًُؿزطم ايعطبز ٞاٱغزٚ َٞ٬زٚاؾعز٘ اؿكٝكٝزٚ ١ا٭ذزساث
ايطٝ٥ػزز ١ٝؾٗٝززا ٚأغززباب لززاح ايؿطلزز ١يف إقاَزز ١نٝززإ شلززِ يف املؿززطم ايعطبزز ٞاٱغززَٞ٬
ٚايعٛاٌَ اييت أزت إىل ؾؿٌ ٖصا ايػعْٚ ٚتا٥ح٘ َع ايطبط بني املانٚ ٞاؿانط.

 8338ت زٜذ األٜٛبٚ ٝاملُ يٝو 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  8336تاضٜذ اؿطٚب ايكًٝب( ١ٝغع ٚايؿطل)١
ٜٗسف ٖصا املكطض إىل تعطٜـ ايطايب بايظطٚف اييت أزت إىل قٝاّ ايسٚي ١ا٭ٜٛبٚ ١ٝأبطظ
َ٪غػاتٗا َثٌك ايػًطٓٚ ١اؾٝـ ٚا٫قطاع ٚزٚضٖا يف تٛذٝس اؾبٗ ١ا٫غ ١َٝ٬نس ايكًٝبٝني
ٚإؿام اشلعمي ١بِٗ

ِ ٜتتبع ايتطٛضات ايػٝاغٚ ١ٝايعػهط ١ٜيًسٚي ١ا٭ٜٛب ١ٝذت ٢غكٛطٗا

ٚقٝاّ ايسٚي ١املًُٛنَ ١ٝع ايتعطٜـ بأِٖ َ٪غػاتٗا نايػًطٓٚ ١اؾٝـ ٚا٫قطاع ٚبٝإ زٚض
املُايٝو يف ؽًٝل املٓطك َٔ ١خطط ٟايكًٝبٝني ٚاملػ ٍٛإناؾ ١إىل ايتعطٜـ بايعُاض٠
املًُٛن.١ٝ

 8410ادتػساف ٝايط ٝض 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓزززاٖ ٍٚزززصا املكزززطض املكَٛزززات اؾػطاؾٝززز ١يًسٚيزززٚ ١أبعازٖزززا ايػٝاغزززٚ ١ٝبعزززض ايٓظطٜزززات
اٱغذلاتٝح ١ٝيف إطاضٖا ايعاملٚ ٞاٱقًَ ُٞٝع اٖ٫تُاّ ؿهً ١ا٭َٔ ايك َٞٛايعطب.ٞ

 8411دػساف ٝايدُسإ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛنح ٖصا املكطض ْؿأ ٠املطانع ايعُطاْٚ ١ٝمنٖٛا ٚتطٛض ٚظا٥ؿٗزا ٚتطنٝبٗزا ( كططاتٗزا
ايتٓظَ ) ١ُٝٝع ايذلنٝع عًَ ٢ؿه٬ت ايطٜـ ٚاؿهط.

 8415اًِ اإلْط ٕ االْجسٚبٛيٛد 3 :) ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض املٛنٛعات ايطٝ٥ػ ١املتعًك ١بتطٛض اٱْػإ ؾػزٛٝيٛجٝا ٚذهزاضٜا َٓزص
أقسّ ا٭ظَٓٚ ١ذت ٢ايٛنع ايطأٖ َٚزٔ َٛنزٛعات اٖتُاَز٘ ايطٝ٥ػز١ك ا٭غزطٚ ٠ايكبًٝزٚ ١ايزعٚاد
ٚا٭ْظُ ١ا٫قتكاز ١ٜايبساٚ ١ٝ٥ايػرط ٚايزسٖٚ ٜٔزٜ ٛعزين عٓاٜز ١خاقز ١بايثكاؾزٜٚ ١طنزع عًز٢
ايعٌُ املٝساْ ٞيف ذكٌ اْ٫ثطٚبٛيٛجٝا ٜٚعٌُ عً ٢إعساز ايباذثني يف ٖصا اجملاٍ.
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 8431ت زٜذ ايدسا املد صس 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  8333تاضٜذ ايعطب اؿسٜي
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض تاضٜذ ايٛطٔ ايعطبَٓ ٞص اؿطب ايعامل ١ٝا٭ٚىل ذت ٢ايٛقت اؿانزط َزع
اٖ٫تُاّ عطنات ايترطض َٔ ا٫غتعُاض ٚتطٛض أٚناع ايس ٍٚايعطبٚ ١ٝايترسٜات اييت ٚاجٗتٗزا
بعس ا٫غتك َٔ ٍ٬ايٓٛاذ ٞايػٝاغٚ ١ٝايؿهط.١ٜ
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