 .6يهًبث أعضبء هيئت انتذريس وانًرشذيٍ في انفروع
يكةةذ نًؿةةت اؾاَعةة ١عةةذدًا َةةٔ خةةرل ٠أعلةةا٦ٖٝ ٤ةة ١ايتةةذسٜع َةةٔ خةة ٍ٬ايؿةةشٚع بتكةةذِٜ
املظاعذ ٠يًط٬بٚ ،ميهٔ ا٫تـاٍ بِٗ خ ٍ٬ا٭ٚقات احملذد ٠يٲؾاد َٔ ٠تٛجٗٝاتِٗ ٚخةدلاتِٗ
يف اجملا٫ت ا٭نادميٚ ١ٝاٱسػاد ٚايتٛج ٘ٝايذلب.ٟٛ
ٚؾُٝا ٜأتَٛ ٞجضاً عٔ أبشص اـذَات اييت ٜكذَٗا عل ١٦ٖٝ ٛايتذسٜع
ٜ .1عكذ عل ١٦ٖٝ ٛايتةذسٜع نةٌ ذظةب اختـاؿةَ٘ ،ةع بذاٜة ١ايؿـةٌ ايذساطة ،ٞاجتُاعةاً
متٗٝذٜاً يط٬ب املكشس املعا عٜٛ ٝجِٗٗ ٜٚؼشل شلِ ايطشٜك ١املثًة ٢ي٬طةتؿادَ ٠ةٔ املةاد٠
ايعًُٜٚ ،١ٝظُع اقذلاذاتِٗ ٚهٝب عٔ أطً٦تِٗ.
ٜ .2كذّ ػشذاً ملٔ

ٜظتٛعب بعض ايٓكا َٔ املاد ٠ايعًُ ١ٝيف املكشس ايذساطة ٞاملعةا خةٍ٬

ايؿـٌ ايذساط. ٞ
ٜ .3ـةرح ٚاجبةات ٚتعٓ ٝٝةات ايطة٬ب ٜٚعٝةذٖا إيةَ ِٗٝةع َ٬ذظاتة٘ عًٗٝةا ٜٓٚاقؼةِٗ يف ريةو
خ ٍ٬ايؿـٌ ايذساط.ٞ
ٜ .4ؼحع ايط٬ب عً ٢اؿٛاس ؾُٝا بٜٚ ِٗٓٝظِٗ يف بٓا ٤فُٛعات ايعٌُ بني ر ٟٚايتخـف ايٛاذذ.
ٜ .5ظاعذ ايط٬ب عً ٢تعب ١٦اؾذ ٍٚايذساطٚ ، ٞتشتٝب خططِٗ ايذساطٚ ١ٝتٓظُٗٝا.
 .6هٝب عٔ عٝع ا٭طٚ ١ً٦ا٫طتؿظاسات اييت تتعًل مبرت ٣ٛاملادٚ ،٠طشم تكٛميٗا.
ٜ .7ؼشف عً ٢عكذ اَ٫تراْات ٚؾل تعًُٝات اؾاَع.١
ٜ .8ـرح أٚسام اَ٫تراْات ٚؾل تعًُٝات اؾاَع.١
ٜ .9عب ٧ايُٓارد ٚايٛها٥ل اـاؿ ١باؾاَعٜٚ ١عٌُ عً ٢إٜـاشلا يًحٗ ١املعٓ ١ٝيف ايٛقت احملذد.
ٜٓ .11ؿز تعًُٝات اؾاَع ١اـاؿ ١بترظني ايتعً ِٝملختًـ املكشسات ايذساط.١ٝ

 .00انكهيبث
تكذّ اؾاَع ١طبع نًٝات يف َظت ٣ٛايبهايٛسٜٛغ ٖٞٚ
 .1نً ١ٝايتهٓٛيٛجٝا ٚايعً ّٛايتطبٝك.١ٝ
 .2نً ١ٝايضساع.١
 .3نً ١ٝايتُٓ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝا٭طش.١ٜ
 .4نً ١ٝايعً ّٛاٱداس ٚ ١ٜا٫قتـاد.١ٜ
 .5نً ١ٝايعً ّٛايذلب.١ٜٛ
 .6نً ١ٝا٫ع.ّ٬
 .7نً ١ٝا٫داب.
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ٚتته ٕٛنٌ نً َٔ ١ٝؽـف أ ٚأنثش ميهةٔ يًطايةب اختٝةاس ايتخـةف ايةزٜ ٟشغةب
يف دساطت٘ يًرـ ٍٛعً ٢دسج ١ايبهايٛسٜٛغ يف إذذ ٣ايتخــات املتلُٓ ١يف ٖز ٙايهًٝات.
تته ٕٛاـط ١ايذساط ١ٝيهٌ نً ١ٝأ ٚؽـف َٔ َكشسات َٛصع ١عً ٢ايٓر ٛاٯتٞ
دسج ١ايبهايٛسٜٛغ ؽـف َٓؿشد
َ .1تطًبات اؾاَع١

( )21طاعَ ١عتُذ٠

َ 1.1تطًبات جاَع ١اجباس١ٜ

( )18طاعَ ١عتُذ٠

َ 2.1تطًبات جاَع ١اختٝاس١ٜ

( )3طاعات َعتُذ٠

َ .2تطًبات نً١ٝ

عظب ايهً١ٝ

 .3املكشسات ايتخــ / ١ٝاملٓؿشد

عظب خط ١ايتخـف

 1.3ايتخــ ١ٝاٱجباس١ٜ

عظب خط ١ايتخـف

 2.3ايتخــ ١ٝا٫ختٝاس١ٜ

عظب خط ١ايتخـف

 .4املكشسات اؿش٠

( )6طاعات َعتُذ٠

اجملُٛع

 122طاعَ ١عتُذ٠

دسج ١ايبهايٛسٜٛغ ؽـف سٝ٥ظ / ٞؾشعٞ
َ .1تطًبات اؾاَع١

( )21طاعَ ١عتُذ٠

َ 1.1تطًبات جاَع ١اجباس١ٜ

( )18طاعَ ١عتُذ٠

َ 2.1تطًبات جاَع ١اختٝاس١ٜ

( )3طاعات َعتُذ٠

َ .2تطًبات نً١ٝ

عظب ايهً١ٝ

 .3املكشسات ايتخــ / ١ٝسٝ٥ظ - ٞؾشعٞ

عظب خط ١ايتخـف

 1.3ايتخــ ١ٝاٱجباس١ٜ

عظب خط ١ايتخـف

 2.3ايتخــ ١ٝا٫ختٝاس١ٜ

عظب خط ١ايتخـف

 .4ايتخـف ايؿشعٞ

( )27طاعَ ١عتُذ٠

اجملُٛع

 128طاعَ ١عتُذ٠
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يرطهثاخ انجايؼح
يرطهثاخ انجايؼح االخثارَح ( )18طاػح يؼرًذج:
رقه
املقرر

عيواٌ املقرر

الصاعات
املعتندة

الصاعات
األشبوعية
ىظري

عنلي

املتطلب
الصابق

1111

تعًِ نٝـ تتعًِ

2

2

-

-

1112

اؿاطٛب

3

2

1

-

1114

تاسٜخ ايكذغ

3

3

-

-

1111

ايًػ ١ايعشب)1( ١ٝ

2

2

-

-

1113

ايًػ ١ا٫لًٝض)1( ١ٜ

2

2

-

-

1215

ؾًظطني ٚايكل ١ٝايؿًظط١ٝٓٝ

3

3

-

-

1216

ايثكاؾ ١ا٫ط* ١َٝ٬

3

3

-

-

اجملُٛع

18

17

1

-

يرطهثاخ انجايؼح االخرُارَح
ٜذسغ ايطايب ( )3طاعات َعتُذ َٔ ٠املكشسات ا٫ت١ٝ
رقه املقرر

عيواٌ املقرر

الصاعات
املعتندة

الصاعات
األشبوعية
ىظري

عنلي

املتطلب
الصابق

1217

اؿشن ١ا٭طرل٠

3

3

-

-

1211

ايًػ ١ايؿشْظ)1( ١ٝ

3

3

-

-

1311

اؿلاسات ايبؼشَٓٚ ١ٜحضاتٗا

3

3

-

-

1316

املظٚ٪ي ١ٝاجملتُع* ١ٝ

3

3

-

-

* ٜعتةةدل َكةةشس املظةةٚ٪ي ١ٝاجملتُعٝةةَ )1316( ١تطًةةب جاَعةة ١اجبةةاسٜٚ ، ٟعتةةدل َكةةشس ايثكاؾةة١
ا٫طَ )1216( ١َٝ٬تطًب جاَع ١اختٝاس ٟيطًب ١نً ١ٝايتُٓ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝا٫طش ١ٜؾكط.
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ذىصُف يرطهثاخ انجايؼح
اوال :يرطهثاخ انجايؼح اإلخثارَح
 1111تدًِ نٝف تتدًِ 2 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس) ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس َٛاكٝع َٚؿاَٖٗٚ ِٝاسات ْظشٚ ١ٜعًُٝة ١أطاطة ١ٝوتةاد شلةا ايطايةب َٓةز ؿظة١
تظةةح ً٘ٝيف اؾاَعةةٚ ،١خةةَ ٍ٬ظةةرلت٘ ايذساطةة ١ٝاؾاَعٝةةٚ ،١ذتةةَ ٢ةةا بعةةذ ايتخةةشدٜٚ .ك ةذٸّ املكةةشس عًةة٢
ػةةهٌ قتةة ٣ٛتؿةةاعً ٞتؼةةاسنٜ ٞظةةاعذ ايطًبةة ١عًةة ٢ا٫طةةتؿادَ ٠ةةٔ عٝةةع َـةةادس ايتعًةةٚ ِٝايةةتعًِ
املختًؿةةٚ ١متهةةِٓٗ َةةٔ اطةةتػَٛ ٍ٬اعٝةةذ ايذساطةة ١بؼةةهٌٍ ؾعةةاٍ َٚةةٔ ٚايةةتعًِ املظةةتكٌٸٚ ،ايتخطةةٝط،
ٚجذٚيةة ١ا٭ْؼةةطٚ .١اطةةتخذاّ املـةةادس ايتعًُٝٝٸةة ١املختًؿةةٜٗٚ .١ةةذف املكةةشس إىل تظةةًٝط ايلةة ٤ٛعًةة ٢ايتعًةةِٝ
املؿتٛل ( جاَع ١ايكذغ املؿتٛذ ١أمنٛرجاً) ،اطذلاتٝحٝات ايتعًِٚ ،تٛظٝـ َـةادس ايةتعًِ ٚايتعًة ِٝيف بٓةا٤
املعشؾَٗٚ ،١اسات ا٫تـاٍ ٚايتٛاؿٌ ٚأدٚاتٗا.

 1112اذت ضٛب 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس املؿةةاٖ ِٝا٭طاطةة ١ٝيًرٛاطةةٝب اٱيهذلْٝٚةة ١ؾٝتعةةشض إىل تطةةٛس عًةةِ اؿاطةةٛب
اٱيهذلٚ ْٞٚتـٓٝؿات٘ َٚهْٛاتة٘ ٚممٝضاتة٘ َةٔ طةشع ١يف ا٭داٚ ،٤إَهاْٝة ١ؽةضَٚ ٜٔعاؾة ١ايبٝاْةات
ٚاطذلجاع املعًَٛاتٜٚ ،هظب ٖزا املكشس ايطايةب َٗةاسات عًُٝة ١يف تؼةػ ٌٝاؿاطةٛب عٝة ٜظةتطٝع
اطتعُاي٘ دٚمنا سٖبٚ ١بهٌ هك .١هِ ٜتعشف اىل ا٫طةتخذاَات ايُٓٛرجٝة ١يًراطةٛب يف ايتعًةٚ ِٝايتةذسٜب
ٜٚظةةتخذّ ايدلفٝةةات َثةةٌ َعاؾةة ١ايٓـةةٛق ( ٚ )Wordذضَةة ١ايبٛسبٜٓٛةةت نُةةا ٜظةةتخذّ اْ٫ذلْةةت
ٚايدلٜذ ا٫يهذلٚ ْٞٚايتعاٌَ َع ايؿرلٚطات اؿاطٛب.١ٝ

 1114ت زٜذ ايكدع 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تعشٜـ ايطًب ١بايترذٜات اييت تٛاجٗٗا َذٜٓة ١ايكةذغٚ ،ايتأنٝةذ عًة ٢اؿةل
ايؿًظطٝا َٔ خ ٍ٬قتَ ٣ٛهٛٸٕ َٔ طت ٚذذاتَٚ ،كذٸَة ١بطشٜكة ١جزابة ١يًُةتعًُني ٚبإطةذلاتٝح١ٝ
تعًةةِ َعاؿةةشٖٚ .٠ةة ٞاؾػشاؾٝةةا ايتاسىٝةة ١يًكةةذغٚ ،ايكةةذغ َةةٔ ايؿةةتح اٱطةة َٞ٬ذتةةْٗ ٢اٜةة ١ايذٚيةة١
ا٭َ ٚ ،١ٜٛأٚكاع َذ ١ٜٓايكةذغ َٓةز بذاٜة ١ايذٚية ١ايعباطةٚ ١ٝذتةَ ٢عشنة ١ذطةني (،)ّ1187- 751
ايكذغ يف ايعٗذ ٜٔا٭ٜٛبٚ ٞاملًُةٛنٚ ،ٞايكةذغ يف ايعٗةذ ايعثُةاْٚ ،ٞايكةذغ َةٔ ا٫ذةت ٍ٬ايدلٜطةاْٞ
ذت ٢اٯٕ.
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 1111ايًغ ١ايدسب 2 :)1 ١ٝض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜعٌُ ٖزا املكشس عً ٢سؾع نؿا ١ٜايطايب يف اطتعُاٍ ايًػ ١اطتعُاٚ ً٫ظٝؿٝاً ،إر ٜذسب٘ عً٢
ايٛظا٥ـ ايًػ ١ٜٛتذسٜباً َٛجٗاً َٓظُاً ٜٚكذّ ي٘ َعاؾَ ١ظتكً ١يهٌ ؾٔ َٔ ؾٓ ٕٛا٭دا ٤ايًػ.ٟٛ
ٜٚتةةأيـ ٖةةزا املكةةشس َةةٔ مثةةاْٚ ٞذةةذات َشتبةة ١نُةةا ٜةةأت ٞاملظةةت ٣ٛايـةةٛت ،ٞاملظةةت٣ٛ
ايـشيف ،املظت ٣ٛاملعحُ ،ٞاملظةت ٣ٛايٓرة ،ٟٛاملظةت ٣ٛا٭طةًٛب ،ٞاملظةت ٣ٛايهتةاب ،ٞايكةشا٠٤
بأْٛاعٗا اؾٗشٚ ١ٜايـاَتٚ ،١ا٫طتُاع ٚ ،ايتعبرل بٓٛع ٘ٝايؼؿٚ ،ٟٛايهتاب.ٞ

 1113ايًغ ١االصتًٝص 2 :)1 ١ٜض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
English 0113 is a general remedial course, intended to upgrade the
student's overall proficiency in English, particularly in reading and in
written communication, on the one hand, and in using library resources
in English on the other.
Furthermore, English 0113 is instrumental in nature ( a service
course ), in that it aims at developing the student's skills demanded in
the other courses for which English is a requisite.

 1215فًططة ٚايكط ١ٝايدًطط 3 :١ٝٓٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜشََٛ ٞكٛع ٖزا املكةشس إىل اطتهؼةاف اشلٜٛة ١اؿلةاس ١ٜيؿًظةطني ،نُةا تطةٛست َٓةز
ؾحش ايتاسٜخ ،بػشض ؾِٗ أبعادٖا ايتاسىٚ ١ٝايظٝاطٚ ١ٝاؾػشاؾٚ ١ٝايذٜٝٓة ،١نُةا ٜشنةض ٖةزا
املكشس عًَ ٢ا متثًة٘ ايكة ٣ٛاملتـةاسع ١يف ايكلة ١ٝايؿًظةطَ ١ٝٓٝةٔ خًؿٝةات تاسىٝةٚ ١أٜذٜٛيٛجٝة١
َٚـاحل ٚأٖذاف ،بػشض ؾِٗ ايٛاقع ٚؾِٗ ا٭ذذاث املتعًك ١بؿًظطني ٚاؽار َٛقـ َٓٗا.

 1216ايجك ف ١اإلضالَ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜعةةاا املكةةشس عًةةَ ١ةةٔ ايكلةةاٜا ايؿهشٜةة ١رات ايـةةً ١املباػةةش ٠بةةايٛاقع املعاؿةةش ٚؼذٜاتةة٘ ،ؾٗةةٛ
ٜشنةةض عًةة ٢املؿَٗٛةةات ا٭طاطةة ١ٝيف فُةةٌ ايثكاؾةة ١اٱطةة ١َٝ٬ايةةيت تٛكةةح سلٛيٝةة ١ايٓظةةش ٠اٱطةة١َٝ٬
ٚأبعادٖةةا اٱْظةةاْ ١ٝاملتهاًَةةٚ ،١ايةةيت تؼةةٌُ ع٬قةة ١اٱْظةةإ بةةاا ٚع٬قةة ١اٱْظةةإ باٱْظةةإٚ ،مبحُةةٌ
اجملتُةةع ٚع٬قتةة٘ باملهةةإ ،نُةةا ٜشنةةض عًةة ٢نةةٌ َةةٔ اٱعحةةاص ايًػةة ٟٛايؿةةاٚ ،اٱعحةةاص ايتؼةةشٜعٞ
ا٫جتُةةاعٚ ٞاٱعحةةاص ايعًُةة ٞيف ايكةةشإٓ ايهةةش ،ِٜعةة ٠ٚ٬عًةة ٢ايذلنٝةةض عًةة ٢ذٜٛٝةة ١ايؿهةةش ٚايؿكةة٘
اٱطَٝ٬ني ٚؾكاً يتػرل ايظشٚف ٚا٭صَإٚ ،يف إطاس ايثٛابت اٱط.١َٝ٬
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ثاَُا :يرطهثاخ انجايؼح االخرُارَح:

 1217اذتسن ١األضس 3 : ٠ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس تٛهٝل تأسٜخ اؿشن ١ايٛطٓ ١ٝا٭طةرلَٚ ،٠شاذةٌ تطةٛس اؿشنة ١ا٭طةرل٠
ٚ ،ّ 2116- 1967خـٛؿةة ًا بعةةذ اْ٫تؿاكةة ١ا٭ٚىل ذٝةة تضاٜةةذت اعةةذاد املعةةتكًني بـةةٛس٠
نةةبرلَٚ ،٠عاْةةا ٠اؿشنةة ١ا٫طةةرل ٠يف طةةح ٕٛا٫ذةةت " ٍ٬خًةةـ ايكـةةبإ" اٱجةةشا٤ات ايكُعٝةة١
نةةايعضٍ ٚاؿشَةةإ ٚاحملانُةةات اٱكةةاؾَٚ ،١ٝعةةاسى ا٭َعةةا ٤اـاٜٚةةٚ ،١ايتحةةاسب ا٫عتكايٝةة١
اٱكشابات ،تٓظ ِٝا٭طش ٣تعً ِٝا٭طش ،٣صٜاسات ا٭طش ،٣هكاؾ ١ا٫عتكاٍٚ ،اؿشن ١ايٓظة١ٜٛ
ا٭طرل ٠يف ؾًظطنيٚ ،دٚسٖةا يف اؿشنة ١ايٛطٓٝة" ١أطةرلات سا٥ةذات"ٚ ،اجملتُةع احملًةٚ ٞتأٖٝةٌ
ا٭طةةشٚ ،٣ايعُةةٌ عًةة ٢تعًةةٚ ُِٗٝدفٗةةِ يف اجملتُةةع َةةٔ جذٜةةذٚ ،ايةةذؾاع عةةٔ ذكةةٛم املعةةتكًني،
ٚاملعةةتكًني ايؿًظةةطٝٓٝني ٚاؿُاٜةة ١ايذٚيٝةة " ١ايكةةاْ ٕٛايةةذٚيَٓ ،ٞظُةة ١ايـةةًٝب ا٭محةةشَٓ ،ظُةة١
ايعؿ ٛايذٚيٚ ١ٝتكاسٜشٖا اييت تذ ٜٔتعاٌَ ا٫ذتَ ٍ٬ع املعتكًني ايؿًظطٝٓٝني.

 1211ايًغ ١ايدسْط 3 :)1 ١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜطشل ٖزا املكشس نُاد ٠اختٝاسٜٗٚ ،١ٜذف إىل تعشٜـ ايطة٬ب بأطاطةٝات ايًػة ١ايؿشْظة١ٝ
ابتةةذا٤ٶ َةةٔ اؿةةشٚف اشلحاٝ٥ةةٚ ١طشٜكةة ١نتابةة ١ايهًُةةات مبةةزنشٖا ْ٪َٚثٗةةا ٚععٗةةاٚ ،اؾُةةٌ
مبهْٛاتٗةةا ا٭طاطةة ١ٝكةةُرل ايؿاعةةٌ ٚايؿعةةٌ ٚاملؿعةة ٍٛبةة٘ املباػةةش ٚغةةرل املباػةةش .نُةةا ميٷهةةٔ
ايطايب َٔ ايتعشٜـ بٓؿظ٘ (ازلة٘ ٚعُةشٚ ٙجٓظةٝت٘ َٚهةإ إقاَتة٘ ٚعًُة٘ ٖٛٚاٜاتة٘) باٱكةاؾ١
إىل إجابات قـرل ٠تتلُٔ ايذلذٝب ٚا٫طت٦زإٚ ،ايكبٚ ٍٛايشؾضٚ ،ايؼهش ٚا٫عتزاس.
إٕ ا٭طًٛب املظتخذّ يتذسٜع املكشس ٖ ٛأطًٛب تؿاعًٜ ٞعتُذ عً ٢ؾِٗ َعاْ ٞاملـطًرات
اعتُةةاداً عًةة ٢اٱػةةاسات ٚايشطةةٚ ّٛاىل ؼؿٝةةض ايطايةةب عًةة ٢ايترةةذث بايًػةة ١ايؿشْظةة ١ٝباطةةتخذاّ
َٛقع "اْذلْت" تعً ُٞٝوت ٟٛعً ٢متاس ٜٔتؿاعًَ ١ٝتٓٛعَ ١طشٚذ ١بأطًٛب طًع.
احملت ٣ٛايًػٟٛ
 )1اؿشٚف اشلحا.١ٝ٥
 )2أٜاّ ا٭طبٛع ،أػٗش ايظٓ ،١ايؿـ ٍٛا٭سبع ،١ايتاسٜخ ،ا٭سقاّ.
َ )3ـطًرات ايــ اييت ٜظتخذَٗا ايطايب ٚاملذسغ خ ٍ٬ايذسغ.
 )4تشنٝب ١اؾًُ ١ايؿشْظ ١ٝايبظٝط ١ؾاعٌ ؾعٌ َؿع ٍٛب٘.
 )5ا٫طِ ( ايٓٛع ٚايعذد ) ٚأدٚات ايٓهشٚ ٠ايتعشٜـ.
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 )6تـشٜـ ا٭ؾعاٍ ايبظٝط ١اييت تٓتٗ ٞبة  ( erاجملُٛع ١ا٭ٚىل ).
 )7ايٓؿ ٞباطتخذاّ ( .) ne+verbe+pas
 )8تـشٜـ ا٭ؾعاٍ املظاعذ étre et avoir ٠با٫كاؾ ١إىل نٝؿ ١ٝاطتخذاَاتٗا ( اؾض ٤ا٭.) ٍٚ
 )9اؾض ٤ا٭ َٔ ٍٚكُا٥ش املًه.) mon, ma, mes, ton, ta,tes, son, sa, ses ( ١ٝ

 1311اذتط زات ايبػسَٓٚ ١ٜذصاتٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜعةةشف ٖةةزا املكةةشس أ ً٫ٚمبؿٗةة ّٛاؿلةةاس ٠بؼةةهٌ إعةةايْٚ ،ٞؼةةأتٗا َٚظاٖشٖةةا ٚأدٚاسٖةةا
ٚتؿشعاتٗا ،إىل غرل ريو مما ٜتـٌ مبٛكةٛعات ؾًظةؿ ١اؿلةاس ٠هةِ ايٓظةش يف اؿلةاسات ايةيت
عشؾتٗا ايبؼشٚ ١ٜاذذ ٠بعذ ا٭خشٚ ،٣ايٛقةٛف َةٔ نةٌ ٚاذةذ ٠عًة ٢أبةشص أؾهاسٖةا ٚتـةٛساتٗا
ٚممثًٗٝاٚ ،ريو بذ٤ا َٔ ذلاسات ايؼشم ايكذ ِٜإىل ذلاس ٠ايتهٓٛيٛجٝا املعاؿش.٠
ٜٚذٚس َٛكٛع ٖزا املكشس عً ٢اؿلاسات ايبؼةش ١ٜايةيت ْؼةأت يف ايتةاسٜخ ؾٝعةشف بٗةا
ابتذا ٤تعشٜؿ ًا عاَاً .هِ ٜكةـ َةٔ إلاصاتٗةا عٓةذَا ميثةٌ أبةشص ػًٝاتٗةا ايؿهشٜةٚ ١ايعًُٝةٚ .١يةٝع
ايكـذ دساط ١عٝةع َٓةاذ ٞاؿلةاسَٚ ٠لةاَٗٓٝا ،ؾةزيو ا٭َةش ٜ ٫تظةع ية٘ َكةشس ٚاذةذٚ .إمنةا
ايكـذ إبشاص املؿاٖٚ ِٝايتـٛسات ايعاَ ١اييت تك ّٛعًٗٝا ذلاسَ ٠ا َٔ ،أجٌ تهٚ ٕٛع ٞنًةٞ
ػاٌَ بإلاصات ايبؼش ١ٜايزٖٓ ١ٝعدل ايعـٛس َٔٚ ،أجٌ ٚع ٞايٛاقع اؿلاس ٟايشأٖ ايز ٟمتش
ب٘ ايبؼشٚ .١ٜبٗزا ا٫عتباس ٜ ٫عٖٓ ٢زا املكشس مبتابع ١تكٓٝات اؿلةاسٚ ٠إلاصاتٗةا املادٜة ،١نُةا
ٜ ٫تابع دساطْ ١ظُٗا ٪َٚطظاتٗا ا٫قتـادٚ ١ٜاٱداسٚ ١ٜايظٝاطةٚ ١ٝايعظةهشٚ ،١ٜغةرل ريةو َةٔ
ايتحًٝات ايعًُ ١ٝيًرلاس .٠إٕ ا٭ؾهاس ٚايكٚ ٖٞ ِٝذذٖا ايةيت ٜٗةذف ٖةزا املكةشس إىل إبشاصٖةا،
عٝةة إٔ ا٫طةة٬ع عًٗٝةةةا ٚؼًًٝةةٗا ميهةةةٔ إٔ ٜظةةُٗا يف تؼةةه ٌٝأؾهةةةاس ايطايةةب ٚقُٝةةة٘ أٚ
تطٜٛشٖا أ ٚإغٓاٗ٥اٚ .يتكشٜب سٚل ٖةز ٙاؿلةاسات إىل رٖةٔ ايكةاس ٨ؼةشق ٚذةذات ٖةزا املكةشس
عًة ٢إٔ تتلةةُٔ منةارد َةةٔ ايٓـةٛق املهتٛبةة ١ايةيت تتعةةشض يةبعض ايكلةةاٜا أ ٚاملؿةاٖ ِٝاملُثًةة١
يؿهش ٖز ٙاؿلاس ٠أ ٚتًو.

 1316املطؤٚي ١ٝاجملتُد 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تكةذْ ِٜظةش ٠ػةاًَ ١عةٔ املظةٚ٪ي ١ٝاجملتُعٝةَ ١ةٔ ذٝة

 -تعشٜؿٗةا

ٚأبعادٖةةا ٚتطٛسٖةةا َٓٚطًكةةات ؼكٝكٗةةا يف اؾاَعةةات ٚامل٪طظةةات ا٭خةةش ٣؛ بػٝةة ١تضٜٚةةذ ايطًبةة١
مبعاسف َكش ١ْٚباملُاسطات ايتطبٝك ١ٝاييت تتــ بايٓضاٖٚ ١ايؼةؿاؾٚ ١ٝاٱٜثةاس ٚؾةل سٜ٩ةٚ ١اذةذ٠
ٱهاد أْظُ ١جذٜذ ٠تذسد َعاٜرل اؾةٛد ٠يف اطةذلاتٝحٝاتٗا نة ٞتتٛاؾةل َةع َتطًبةات املظةتكبٌ.
نُةةا ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس ٱبةةشاص دٚس نةةٌ َةةٔ ايعُةةٌ ايتطةةٛعٚ ٞاـةةرل ٟمبؼةةاسن ١ؾاعًةةَ ١ةةٔ
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ايكطاعات ايث٬ه ١ايعةاّ ٚاـةاق ٚا٭ًٖة ٞيف ايتػًةب عًة ٢املؼةه٬ت اجملتُعٝةٚ ،١ؾةل طٝاطة١
َعٓٝةةةةةةة ١تتهاَةةةةةةةةٌ ؾٗٝةةةةةةةةا املظةةةةةةةةٚ٪ي ١ٝايٛطٓٝةةةةةةةٚ ١اْ٫تُةةةةةةةةاَ ٤ةةةةةةةةع املظةةةةةةةةٚ٪ي ١ٝاجملتُعٝةةةةةةةة.١
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