ذىصُف انًمزراخ:
َ 1113ب ئ اإلسص  3 :٤ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس) ٟ
ٜٗةةةذف ٖةةةزا املكةةةشس إىل تعشٜة ةـ ايطايةةةب بةةةذٚس اٱذـةةةا ٤يف اؿٝةةةاٚ ٠يف طشٜكةةة ١ايبرة ة
ٚا٫طتكـاٜٚ ،٤تٓا ٍٚايتٛصٜعةات ايتهشاسٜةٚ ١ا٫ذتُايٝةٚ ١املٓرٓة ٢ايظة .ٟٛنُةا ٜعةاا َٛكةٛع
ا٫ستبا ٚا٫مذاس بـٛسَ ٠بظط.١

 1113ز ٜض ٝت  3 :)3ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
أطاطةةٝات عًةةِ ايتؿاكةةٌ ٚايتهاَةةٌ ٚتطبٝكاتٗةةاٚ ،ؼتةة ٟٛا٫قذلاْةةات ٚا٫ػةةتكام ٚقٛآْٝةة٘
ٚقةةاْ ٕٛايظًظةةًٚ ،١سطةةِ املٓرٓٝةةاتٚ ،ايتؿاكةة٬تٚ ،قاعةةذ ٠يٛبٝتةةاٍٚ ،ايتهاَةةٌ احملةةذٚد ٚغةةرل
احملذٚدٚ ،خٛاق ايتهاٌَ ٚاملظاذ ١بني املٓرٓٝاتَٚ ،ظاذ ١ايظطٛل ايذٚساْٝةٚ ،١املـةؿٛؾات
ٚاحملذدات.

 1123املط سٚ ١ايسضِ اهلٓدض 4 :ٞض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
دٚس املظاذٚ ١ايشطِ اشلٓذط ٞيف فاٍ اشلٓذط ١ايضساعٜٚ ،١ٝكظِ املكشس إىل جض٥ني اؾةض٤
ا٭َ ٍٚبادٚ ٨تعشٜؿات ذ ٍٛأْٛاع ايكٝاطةاتٚ ،اطةتخذاَاتٗا هةِ ايتظةٚ ١ٜٛتطبٝكاتٗةا ،اـطةٛ
ايهٓثٛسٚ ١ٜتطبٝكاتٗاٚ ،طشم ذظاب املظاذات ملختًـ قطع ا٭ساك.ٞ
ٚاؾةةةض ٤ايثةةةاْٜ ٞتعًةةةل بايشطةةةِ اشلٓذطةةةٚ ٞأدٚاتةةة٘ ٚطةةةشم اطةةةتخذاَٗا ،هةةةِ اٱطةةةكاطات
ٚاطةةةةتٓتاجٗاٚ ،ايكطاعةةةةات ٚسطةةةةِ املٓةةةةاظرل ٚاٱطةةةةكاطات ٚاٱؾةةةةشادات ٚايكطاعةةةةات ٚايدلاغةةةةٞ
ٚايـٛاَٚ ٌٝايشطِ اؿش.

 1214إسص  ٤تطبٝك 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1112اؿاطٛب
ٜشنض ٖزا املكشس عً ٢ا٫طتذ ٍ٫اٱذـا ٞ٥ذ ٍٛفتُةع ٚاذةذ ذة ٍٛفةتُعني ،ا٫ستبةا
ٚا٫مذاس ،اختباسات ا٭ٚطا ٚايٓظةب جملةتُعني ،ؼًٝةٌ ايتبةا ٜٔا٭ذةادٚ ٟايثٓةا ،ٞ٥طةشم غةرل
َعًُ.٘ٝ
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 1329ن ٤ ُٝٝاط 3 :١ٜٛض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  2124نُٝٝا ٤عاَ١
ايةةةشٚابطٚ ،ايتؼةةةهٌ ٚاجملُٛعةةةات املُٝةةةضٚ ،٠املشنبةةةات اشلٝذسٚنشبْٝٛةةةٚ ١اشلايٝةةةذات،
ٚايهرةةةةةةة٫ٛتٚ ،ايؿٓٝةةةةةةة٫ٛتٚ ،اٜ٫ثةةةةةةةشاتٚ ،ا٫يذٖٝةةةةةةةذاتٚ ،ايهٝتْٛةةةةةةةاتٚ ،ا٭محةةةةةةةاض
ايهشبٛنظَٚ ١ًٝٝؼتكاتٗاٚ ،آَٝ٫ات َٔ ذ ٝايتظُٚ ١ٝاـٛاق ايؿٝضٜاٚ ١ٝ٥تؿاع٬تٗا.

 1331ن ٤ ُٝٝحتً 3 :١ًٝٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  2124نُٝٝا ٤عاَ 2125 ، ١كتدل نُٝٝا ٤عاَ١
َبةةاد ٨ايترًٝةةٌ ايهُةة ٚ ٞايةةٛصَْٚ ،ٞبةةاد ٨ايترًٝةةٌ ايهُةة ٞاؿحُةة ٞيذساطةة ١تؿةةاع٬ت
ا٭محاض ٚايكٛاعةذ ٚتؿةاع٬ت ا٭نظةذٚ ٠ا٫ختةضاٍ ٚتؿةاع٬ت ايذلطةٝب ٚتهة ٜٔٛاملشنبةات،
َٚكذَ ١يف ايترً ٌٝايطٝؿٚ ،ٞايتعاٌَ اٱذـاَ ٞ٥ع ايٓتا٥خ.

 1331ن ٤ ُٝٝس 3 :١ٜٛٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1329نُٝٝا ٤عل١ٜٛ
املهْٛةةات اؾضٝ٥ةة ١يًخٜ٬ةةا ايدلٚتٓٝةةات ٚٚظا٥ؿٗةةا اؿٜٛٝةةٚ ،١نُٝٝةةاٚ ٤تشتٝةةب ا٭محةةاض
اٚ ،١َٝٓٝ٫ايتٓظ ِٝايؿشاغ ٞاجملظِ يًدلٚتٓٝاتٚ ،تشنٝةب ٚتٓظةٚ ِٝعُةٌ ا٭ْضميةاتٚ ،نُٝٝةا٤
ايظةهشٜات ٚايةذٖٚ ٕٛايؿٝتآَٝةات َٚشاؾكةات ا٭ْضميةات (ٚ ،)Co Enzymesعًُٝةات ٖةذّ
ايظةةةهشٜات َةةٔ خةةة ٍ٬عًُٝةةة ١ايتخُةةةش ٚدٚس ٠نةةةشب ( ٚ ،)Electron Transportإْتةةةاد
َشنب ا٫دٜٛٓطني ه٬ه ٞايؿٛطؿات بٛاطةطَٚ ،)- Oxidative Phosphorilation( ١ةٔ
هِ دساط ١نُٝٝا ٤ا٭محاض ايٓٚ ،١ٜٚٛا٫طتٓظاخٚ ،تشع ١املعًَٛات ايٛساه.١ٝ

 2111اًِ ايٓب ت 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
املعًَٛةةةات ا٭طاطةةة ١ٝايةةةيت تتعًةةةل باشلٝهةةةٌ ايعةةةاّ يًًُُهةةة ١ايٓباتٝةةةَ ١ةةةٔ ذٝةة اجملةةةاَٝع
املختًؿ ،١بذً٤ا َٔ تشنٝب اـً١ٝ

 ٚاْ٫كظاّ اـًٚ ،ٟٛايتُاٜضٚ ،ايتعلٚ ،ٕٛأْٛاع ا٭ْظح١

ايٓباتٚ ١ٝا٭علا ٤ايٓباتٚٚ ١ٝظا٥ؿٗاٚ ،ايعًُٝةات اؿٜٛٝة ١نايبٓةا ٤ايلةٚ ،ٞ٥ٛايتةٓؿعٚ ،ايٓةتح،
ٚاَ٫تـاقْٚ ،كٌ املةٛاد ايػزاٝ٥ةٚ ١اشلشَْٛةات ايٓباتٝةٚ ،١تـةٓٝـ املًُهة ١ايٓباتٝةٚ ١اطةتعشاض
َبظةةط يًُحةةاَٝع املختًؿةة ١ؾٗٝةةا نايؿطشٜةةاتٚ ،ايطرايةةب ٚايٓباتةةات ايٛعاٝ٥ةة ١ايذْ٦ٝةةَٚ ،١عةةشا٠
ايبزٚس هِ ايٓباتات ايضٖش ١ٜيف ب٦ٝاتٗا ٚدٚسات ذٝاتٗا ٚأُٖٝتٗا ا٫قتـاد.١ٜ
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 2112اًِ اذتٛٝإ 2 :ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜتهةَ ٕٛةةٔ جةض٥ني ،اؾةةض ٤ايٓظةةشٚ ٟوتة ٟٛعًةة ٢ايذلنٝةةب ٚايٛظٝؿة ١ؾُٝةةع ايهآ٥ةةات
اؿٚ ،١ٝايُٓٚ ٛاْ٫كظاّ اـًٚ ،ٟٛمتاٜض ايهآ٥ات اؿ ١ٝإىل أْظحٚ ١أعلا ٤اؾٗةاص ايةذٚس،ٟ
ٚأْٛا ع اؿٛٝاْات اييت تتأهش بايبٚ ١٦ٝتتهٝـ َعٗا ،عًِ ايب ،١٦ٝايٓؼٚ ٤ٛا٫ستكا.٤
ٚاؾض ٤ايعًُٚ ٞوت ٟٛاـً ،١ٝاْ٫كظاّ اـً ،ٟٛايته ٜٔٛاؾةٝا يًرٛٝاْةات ،ا٭ْظةح١
اؿٛٝاْٝةة ،١اؾٗةةاص اشلٝهًةة ،ٞا٭جٗةةض ٠ايعلةة ،١ٜٛايتٓةةٛع يف اؿٛٝاْةةات اي٬ؾكاسٜةة ، ١اؿبًٝةةات
ٚايب.١٦ٝ

َ 2111ب ئ اًِ ايرتب 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  2124نُٝٝا ٤عاَ١
أطاطةةٝات عًةةِ ايذلبةةٚ ١أُٖٝتٗةةاٚ ،تهٜٗٓٛةةاٚ ،ايـةةؿات ايؿٝضٜاٝ٥ةةٚ ١ايهُٝٝاٝ٥ةةٚ ١املعذْٝةة١
ايعاَ ١يًذلب ،١سطٛبٚ ١غشٜٚات ايذلبٚ ١تػز ١ٜايٓبةات ،خـةٛب ١ايذلبةٚ ١ا٭زلةذٚ ٠ايتظةُٝذ ٚأذٝةا٤
ايذلب ١ايذقٝكٚ ١تـٓٝـ ا٭ساكَٚ ٞظاذتٗا.

 2114فٝص ٤ ٜا َ 3 : ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
طبٝع ١عًِ ايؿٝضٜاٚ ٤اؿشاسٚ ،٠املتحٗاتٚ ،عًِ ايترشٜةوٚ ،ايؼةػٌ ٚايكةذسٚ ٠قةاْ ٕٛذؿةظ
ايطاقٚ ،١ايةذؾع ٚنُٝة ١ايترةشىٚ ،اؿشنة ١ايذٚساْٝةٚ ،١ايهٗشبةا ٤ايظةانٓٚ ،١املهثؿةات،
ٚداسات ايتٝاسات املظتُش ٚاملػٓاطٝظٚ ١ٝايب ١٦ٝايضساع.١ٝ

 2116شتترب فٝص ٤ ٜا َ 1 :١ض اَ ١دتُد 1 ٠اًُ)ٞ
َتطًب طابل  2114ؾٝضٜا ٤عاَ١
ايتٛؿةةةة ٌٝاؿةةةةشاسٚ ،ٟعةةةةع املتحٗةةةةات ٚتةةةةٛاصٕ ايكةةةةٚ ،٣ٛذشنةةةة ١ا٭جظةةةةاّٚ ،ذشنةةةة١
املكةةزٚؾاتٚ ،قةةاْْٝ ٕٛةةٛتٔ ايثةةاْ ٞيف اؿشنةةٚ ،١اٱذتهةةاىٚ ،قةةاْ ٕٛذؿةةظ ايطاقةةٚ ،١ذؿةةظ
نُ ١ٝايترشى ( تـادّ ا٭جظاّ)ٚ ،اؿشن ١ايذٚساْٚ ،١ٝقاْ ٕٛأٚ ،ّٚقاْ ٕٛؾةاساد ٟيف اؿة
ايهٗشَٚػٓاطٝظةةةٚ ،ٞايكةةةٚ ٣ٛايكةةةذسٚ ٠قاطةةةُٗاٚ ،اٯ٫ت ايبظةةةٝطٚ ،١ايًضٚجةةةٚ ،١ايهثاؾةةة١
ٚقٝاطٗا.

 2124ن ٤ ُٝٝا َ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
املبةةاد ٨ا٭طاطةة ١ٝايةةيت تلةةِ ايذلنٝةةب ايةةزسٚ ،ٟذةةا٫ت املةةادٚ ،٠احملايٝةةٌٚ ،ايتؿةةاع٬ت
ايهُٝٝا ،١ٝ٥دٜٓاَٝها اؿشاس ٠ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥ايهُٝٝا ٤ايهٗشبا.١ٝ٥
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 2125شتترب ن ٤ ُٝٝا َ 1 :١ض اَ ١دتُد1 ٠اًُ)ٞ
َتطًب طابل  2124نُٝٝا ٤عاَ١
أطاطٝات ايعٌُ املخدلَ ،ٟعاؾ ١ا٭ْابٝب ايضجاجٝةٚ ،١ايةٛصٕ اؾض٦ٜة ٞنُةادَ ٠تطةاٜش،٠
ٚا٫نؿةةاض يف دسج ة  ١ايتحُةةذٚ ،ايةةٛصٕ املهةةاؾ ٧ؿةةاَضٚ ،ا٭نظةةذٚ ،٠ا٫ختةةضاٍٚ ،ذةةشاس٠
ايتعادٍٚ ،ايعٛاٌَ املة٪هش ٠يف طةشع ١ايتؿاعةٌ ايهُٝٝةاٚ ،ٞ٥قةاْ ٕٛطةشع ١ايتؿاعةٌ ايهُٝٝةا،ٞ٥
ٚايترً ٌٝايهٗشباٚ ،ٞ٥ايهؼـ عٔ ا٭ْٜٛات ايظايبٚ ١املٛجب ١يف اجملُٛعات ا٭سبع.

 2213اًِ ايٛزاث 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  2111عًِ ايٓبات 2112 ،عًِ اؿٛٝإ
َكذَ ١يف عًِ ايٛساهٚ ،١اْ٫كظاّ اـًٚ ،ٟٛقآَْ ْٞٛةذٍٚ ،ا٫ستبةا ٚايعبةٛسٚ ،اـشٜطة١
ايهشَٛٚطٚ ،١َٝٛايذلنٝب اؾض ٞ٦ٜيًحنيٚ ،ايطؿشٚ ،٠ايترهِ يف ايتعبرل اؾةٝاٚ ،ايٛساهة١
خاسد ايٓٛاٚ ٠اؾٓٝات يف ايعؼا٥ش ٚايٛساه ١ايهُٚ ١ٝاشلٓذط ١ايٛساه.١ٝ

 2214األس ٤ ٝايدقٝك 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  2111عًِ ايٓبات –  2112عًِ اؿٛٝإ
أْٛاع ا٭ذٝا ٤ايذقٝكٚ ،١تشنٝب ٚظٝؿ ١ا٭ذٝا ٤ايذقٝك ١عذمية ١ايٓة ٣ٛاؿكٝكٝةَٚ ١كاسْتٗةا
َع تًو رات ايٓ ٣ٛاؿكٝكٚ ،١ٝا٭ذٝا ٤ا يذقٝكة ١غةرل اـًٜٛة ( ١ايؿرلٚطةات ) ،طةشم ٚٚطةا ٌ٥عًةِ
ا٭ذٝةةا ٤ايذقٝكةة ،١ا٭ٜةةض يف ا٭ذٝةةا ٤ايذقٝكةةٚ ،١منةة ٛا٭ذٝةةا ٤ايذقٝكةةٚ ،١تةةأهرل ايعٛاَةةٌ املختًؿةة١
عًٝةة٘ٚ ،كةةبط ا٭ذٝةةا ٤ايذقٝكةةٚ ،١ايتعةةاٜؽ يف ا٭ذٝةةا ٤ايذقٝكةةٚ ،١ا٭ذٝةةا ٤ايذقٝكةةٚ ١ا٭َةةشاض،
ٚا٭ذٝةةةا ٤ايذقٝكةةة ١ايضساعٝةةةٚ ،١ا٭ذٝةةةا ٤ايذقٝكةةة ١يًةةةٗٛاٚ ٤املٝةةةا ،ٙا٭ذٝةةةا ٤ايذقٝكةةة ١ايـةةةٓاع،١ٝ
ٚا٫طتؿاد َٔ ٠ا٭ذٝا ٤ـذَ ١اٱْظإ.

َ 2213ب ئ ايسٚ ٟايصسف 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل َ 2111باد ٨عًِ ايذلب 1113 ،١سٜاكٝات ()3
املٝةةا ،ٙتهٜٗٓٛةةا ،تطٜٛشٖةةا َٚـةةادس املٝةةا ٙيف ايةةٛطٔ ايعشبةةٚ ،ٞاـ ةٛاق ايطبٝعٝةة ١يًذلبةة١
ٚع٬قتٗا بايش ،ٟا٫ذتٝاجات املاٝ٥ة ١يًُراؿة ٌٝاملختًؿةٚ ١جذٚية ١ايةشٚ ٟنؿا٤تة٘ٚ ،ا٫طةتٗ٬ى
املا ٞ٥يًٓباتٚ ،ؿ٬ذ ١ٝاملٝا ٙيًشٚ ،ٟأطاطٝات يف عًِ املاٝ٥ات ٚتطبٝكاتٗاٚ ،طشم ايشٚ ٟأطع
اختٝاسٖاَٚ ،بةاد ٨تـةُ ِٝطةشم ايةش ٟايظةطرٚ ٞايةش ٟبةايشؾ ٚايةش ٟبةايتٓكٝطٚ ،طةشم قٝةاغ
املآَٚ ،٤ؼآت ْكًٗا ٚايترهِ بٗاٚ ،أُٖ ١ٝايـشف ايضساعٚ ٞؾٛا٥ذٚ ٙأْٛاع٘.
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 2214األمسدٚ ٠خصٛب ١ايرتب 2 :١ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل َ 2111باد ٨عًِ ايذلب١
دساط ١عًِ خـٛب ١ايذلبةٚ ١أُٖٝتة٘ ٚتطةٛسٚ ٙع٬قتة٘ بةايعً ّٛا٭خةش ،٣عٛاَةٌ منة ٛايٓبةات،
ٚايعٓاؿةةش ايػزاٝ٥ةة ١يف ريةةوَ ،ةةع ؿةةٛسٖا املتٝظةةش ٠يف ايذلبةةٚ ١ايعٛاَةةٌ املةة٪هش ٠ؾٗٝةةاٚ ،أعةةشاض
ْكـٗا ٚتـرٝر٘.

َ 2215ب ئ اإلْت ز ايٓب ت 2 :ٞض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  2111عًِ ايٓبات
أُٖ ١ٝاٱْتاد ايٓباتٚ ٞدٚس ٙيف ا٫قتـاد ٚؼكٝل ا٭َٔ ايػزاَٚ ،ٞ٥شاذٌ ايُٓ ٛايٓباتٚ ٞاهش
ايعٛاَةةٌ ا٭طاطةةٚ ١ٝايبٝ٦ٝةة ١يف ايُٓةةٚ ،ٛطةةشم ايتهةةاهش ٚإْتةةاد ا٭ػةةتاٍ ٚايذلنٝةةب احملـةةٛيٞ
ٚايذٚسات ايضساعٚ ١ٝايعًُٝات ايضساعٚ ،١ٝايتهٓٛيٛجٝا اؿذٜث ١يف اٱْتاد ايٓبات.ٞ

ْ 2217ب ت ت ايص ٚ ١ٜٓتٓطٝل اذتدا٥ل 2 :ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل َ 2215باد ٨اٱْتاد ايٓباتٞ
ْباتات ايض َٔ ١ٜٓذٝة أُٖٝتٗةا ٚصساعتٗةا ٚايعٓاٜة ١بٗةاٚ ،تظةٜٛكٗاٚ ،تؼةٌُ أصٖةاس ايكطةـ
ٚايكـةةةاس ٟاملضٖشٜةةةٚ ١ايٛسقٝةةةٚ ،١اؿٛيٝةةةات ايـةةةٝؿ ٚ ١ٝايؼةةةتٚ ،١ٜٛايٓباتةةةات املضٖةةةش ٠ايةةةيت ٜةةةتِ
إنثاسٖا بٛاطط ١ا٭بـاٍ ٚايهٛسَات ٚايةذسْاتٚ ،املظةطرات اـلةشاٚ ،٤أػةحاس ٚػةحرلات
اؿذا٥ل ٚاملتظًكات ٚا٭طٝح.١
نُا تؼٌُ ٖز ٙاملاد ٠أُٖٝة ١اؿذٜكة ١املٓضيٝةٚ ١طةشم اْ٫تؿةاع بٗةاٚ ،تٓظةٝكٗاٚ ،ايٓباتةات
املظتعًُٚ ،١ايعًُٝات اي٬صَ ١ٱْؼاٗ٥ا ٚؿٝاْتٗا.

 2219األاػ ب ايط ز ٚ ٠ايٓ ُٝت ٛا 2 :ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  2111عًِ ايٓبات
ا٭عؼاب ايلاس َٔ ٠ذٝة خـا٥ـةٗا ٚأكةشاسٖا ا٫قتـةادٚ ١ٜتكظةُٝاتٗا املختًؿةٚ ١طةشم
اْتؼاسٖاٚ ،ايطشم ايشٝ٥ظ ١ملهاؾرتٗاٚ ،اٯت تطبٝل َبٝذات ا٭عؼةابَٚ ،عةاٜش ٠اٯت ايةشؾ،
َٚبٝةةذات ا٭عؼةةاب َةةٔ ذ ٝة خـا٥ـةةٗاٚ ،أٚقةةات تطبٝكٗةةاَٚ ،هاؾرةة ١ا٭عؼةةاب يف بعةةض
احملاؿ ٌٝايشٝ٥ظ.١ٝ
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ايـةةؿات املٛسؾٛيٛجٝةةٚ ١ايتؼةةشوٚ ١ٝايٓؼةةاطات

أطاطةةٝات يف عًةةِ ايُٓٝةةاتٛدا َةةٔ ذ ٝة

اؿٚ ،١ٜٛٝا٭عشاض املشك ١ٝيٲؿاب ١بايُٓٝاتٛداٚ ،ا٭كشاس ا٫قتـاد ١ٜايٓاع ١عٓٗةاٚ ،ع٬قة١
ايُٓٝاتٛدا مبظببات ا٭َشاض ايٓبات ١ٝا٭خشٚ ،٣طشم َهاؾرتٗا.

 2311ايتُٓ ١ٝاملطتداَ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜتٓةةا ٍٚاملكةةشس َشاذةةٌ تطةةٛس َؿٗةة ّٛايتُٓٝةةٚ ١أبعادٖةةا ٜٚ ،ؼةةتٌُ عًةة ٢ايثكاؾةة ١ا٫قتـةةاد١ٜ
ايظةةا٥ذ ٠يًتُٓٝةة ١املظةةتذميٜٚ ١ؼةةتٌُ عًةة ٢ا٫طةةتذاََٚ ١ؿَٗٗٛةةا يف ايثكاؾةة ١ايعشبٝةة ١اٱطةة، ١َٝ٬
ا٫طتؼعاس عٔ بعذ ْٚظِ املعًَٛات اؾػشاؾٚ ١ٝايتُٓ ١ٝاملظتذاَٜٚ ، ١تطشم إىل أُٖ ١ٝا٫طتؼعاس
عٔ بعذ ْٚظِ املعًَٛات اؾػشاؾ ١ٝاـاؿ ١بتخطٝط اطتخذاّ ا٭سض ٜٚ ،تٓةا ٍٚعًُٝة ١ؽطةٝط
اطةةتخذاّ ا٭سض نأطةةًٛب يتخطةةٝط ايتُٓٝةة ١املظةةتذاَ ٚ ١ؼًٝةةٌ ايب٦ٝةةٚ ١نٝؿٝةة ١ايطًةةب عًةة٢
ا٭سض ٚأمنا اطتخذاّ ا٭سض املظتكبًٜٚ ، ١ٝؼٌُ نزيو قٝاغ ايتُٓٝة ١املظةتذاَٚ ١ايتحةاسب
احملًٚ ١ٝاٱقً ١ُٝٝاـاؿ ١بايتُٓ ١ٝاملظتذاَ. ١

 2317األَساض ايٓب ت 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  2111عًِ ايٓبات
ْبةةز ٠تاسىٝةة ١عةةٔ عًةةِ ا٭َةةشاض ايٓباتٝةة ،١ايٓظةةاّ ايب٦ٝةة ٞايطبٝعةةٚ ٞايضساعةةَ ،ٞظةةببات
ا٭َشاض ايٓبات ،١ٝايعٛاٌَ ايب ١ٝ٦ٝاييت ت٪هش يف ا٭َشاض ايٓبات ،١ٝا٭َشاض ايٓبات ١ٝاملتظبب ١عةٔ
ايؿطشٜةةات ٚايبهترلٜةةا ٚايؿرلٚطةةات ٚايُٓٝةةاتٛدا ٚايٓباتةةات ايضٖشٜةة ١ايطؿًٝٝةةٚ ١غةةرل ايطؿًٝٝةة،١
ايتذابرل ايعاَ ١املظتعًُ ١يف َهاؾر ١ا٭َشاض ايٓبات.١ٝ

 2318اآلالت ايصزاا 4 :١ٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
املعةةذات ٚاٯ٫ت املظةةتخذَ ١يف ؼلةةرل ايذلبةة ٚ ١ايضساعةةٚ ١ايتظةةُٝذ ٚاؿـةةاد ٚا٭عةة٬ف
ٚاؿبٛب ٚٚقا ١ٜايٓباتٚ ،ايةشٚ ٟايـةشفٚ ،اٱْتةاد اؿٝةٛاَْ ،ٞةٔ ذٝة أْٛاعٗةاٚ ،اختٝاسٖةا،
ٚطشم تؼػًٗٝاٚ ،اطتخذاَٗاٚ ،طشم ؿٝاْتٗا َٚعاٜشتٗا ٚنؿا٤تٗا ٚأداٖ٩ا ٚاقتـادٜاتٗا.

 2319سدغ ايرتب 2 :١ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 2111باد ٨عًِ ايذلب١
إْتاجٝةة ١ا٭ساكةةٚ ٞاؿاجةة ١إىل ؿةةٝاْ ١ايذلبةة ،١ا٭َطةةاس َٝٚةةا ٙايذلبةةٚ ١اؾشٜةةإ ايظةةطر،ٞ
ا٫لةةشاف باملٝةةاٚ ٙايشٜةةال ،ايتـةةرش ،اطةةتعُا٫ت ا٭ساكةةٚ ٞإداستٗةةا ،ا٭ْظُةة ١ايضساعٝةة ،١طةةشم
ؿٝاْ ١ايذلبَٝٚ ١اٖٗا ،تذٖٛس خـٛب ١ايذلبَٚ ١عٛقات ؿٝاْ ١ايذلب.١
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 2321اًِ اذتػسات 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل َ 2215باد ٨اٱْتاد ايٓباتٞ
َكذَةةة ١يف عًةةةِ اؿؼةةةشاتٚ ،املُٝةةةضات ايعاَةةة ١يًرؼةةةشات َٚؿـةةةًٝات ا٭سجةةةٌ ،ايتؼةةةشٜح
اـةةةاسجٚ ٞايةةةذاخٌ يًرؼةةةش ،٠ايُٓةةةٚ ٛايتطةةةٛس ٚايتهةةةاهش يف اؿؼةةةشات ،ايشتةةةب اؿؼةةةش ١ٜرات
ا٭ُٖٝةة ١ا٫قتـةةاد ،١ٜاٯؾةةات ايلةةاس ٠باٱْظةةإ ٚممتًهاتةة٘ ،اٯؾةةات اؿٛٝاْٝةة ١غةةرل اؿؼةةش،١ٜ
اؿؼشات ايٓاؾع ،١طًٛى اؿؼشات ،ع٬ق ١اؿؼشات بايبَٚ ،١٦ٝهاؾر ١اٯؾات.

 2323احمل ص ٌٝاذتكً 2 :١ٝض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل َ 2215باد ٨اٱْتاد ايٓباتٞ
عًِ احمل اؿ ٌٝاؿكً ،١ٝايذلنٝب ايٓباتٚ ٞتكظ ِٝاحملاؿ ٌٝاؿكً ،١ٝاهةش ايب٦ٝة ١عًة ٢منةٛ
ٚإْتةةةاد احملاؿةةة ٌٝاؿكًٝةةة ،١ؼظةةةني احملاؿةةة ٌٝاؿكًٝةةةٚ ١إْتةةةاد ايبةةةزٚس ،قاؿةةة ٌٝاؿبةةةٛب،
ايبكٛيٝات ،احملاؿ ٌٝايـٓاع ،١ٝايضٜتٚ ١ٝقاؿ ٌٝا٭ع٬ف اـلشا.٤

 2324أغذ ز ايد نٗ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل َ 2215باد ٨اٱْتاد ايٓباتٞ
أُٖ ١ٝبظاتني ايؿانٗٚ ١تكظُٗٝا ،بٚ ١٦ٝإْؼا ٤بظاتني ايؿانٗ ،١ايذلبٚ ١ٝايتكً ،ِٝا٭صٖاس
ٚاٱمثاس ،ايعٓا ١ٜببظاتني ايؿانٗ ،١ا٭ػحاس َتظاقط ١ا٭ٚسام ،ا٭ػحاس دا ١ُ٥اـلش.٠

 2327تدزٜب اًُ )1 ٞتُٓ ١ٝزٜد 2 : ١ٝض اَ ١دتُد 2 ٠اًُ)ٞ
ًٜترةةةل ايطايةةةب َةةةٔ خةةةٖ ٍ٬ةةةزا املكةةةشس مب٪طظةةة ١صساعٝةةة ١ذهَٝٛةةة ١أ ٚأًٖٝةةةٜ ١عُةةةٌ بٗةةةا
أخـا ٕٛٝ٥صساع ٕٛٝيف َٓطك ١قشٜب َٔ ١طهٓاٜٚ ٙكل ٞؾٗٝا  12 - 11طاعات أطبٛع ، ١ٝأٚ
َا ٜعةادٍ ( )121طةاع ١تذسٜبٝة ١ؾـةًٚ ، ١ٝاشلةذف ا٭طاطةَ ٞةٔ ٖةزا املكةشس ٖة ٛإتاذة ١ايؿشؿة١
يًطايب يٝتعشف عً ٢ناؾ ١امل٪طظةات ايضساعٝة ١ذٝة املتٛقةع َةٔ ايطايةب ايتعةشف عًة ٢بشْةاَخ
ايعٌُ يًُٓاطل ايضساع ١ٝاملختًؿ ١ػٗشٜاً ،ذٜ ٝػط ٞايكظِ ايؿةا يًعًُٝةات ايضساعٝةَ ١ةٔ ذٝة
اٱسػةةةاد ايضساعةةة ، ٞايضساعةةة ١ايعلةةة ، ١ٜٛايضساعةةة ١احملُٝةةة ، ١املهاؾرةةة ١املتهاًَةةة ، ١أػةةةحاس
ايؿانٗةة ، ١تـةةُ ِٝػةةبهات ايةةش ، ٟتؼةةخٝف أَةةشاض ايٓباتةةات  ،ذةةذا٥ل َٓضيٝةة ، ١أػةةحاس
ايضٜتةةٚ ٕٛا٭زلةةذ ، ٠تشبٝةة ١ايٓرةةٌ  ،ايتـةةٓٝع ايػةةزا ، ٞ٥املهٓٝةة ١ايضساعٝةة ، ١إداسَ ٠ـةةادس املٝةةاٙ
ٚغرلٖا......اخلٜ .تعًِ ايطايب َٔ خٖ ٍ٬زا ايعٌُ ايكظِ اٱداس ٟيًتذسٜب َةٔ َٗةاسات ا٫تـةاٍ
 ،املكابً ، ١ايعٌُ ايطٛع ٞإداس ٠املؼاسٜع ايـػرلٚ ٠دساط ١اؾذ ٣ٚا٫قتـادٚ ١ٜنتابة ١ايتكةاسٜش
ٚإداس ٠ايتظٜٛل ٚايضساع ١يًشبح ٚغرلٖا .نُا عً ٢ايطايب إٔ ٜكذّ عً ٢ا٭قةٌ ( )4تكةاسٜش ػةاًَ٘
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يعل ١٦ٖٝ ٛايتذسٜع املعا عٔ تذسٜب٘ يف امل٪طظات ايضساع ١ٝاملٛجةٛد ٠يف ب٦ٝتة٘ أ ٚقٝطة٘ ايةزٟ
ٜتذسب ؾ.٘ٝ

 2411اضتصالح األزاض 2 :ٞض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل َ 2111باد ٨عًِ ايذلب١
َكذَةة ١ذةة ٍٛأُٖٝةة ١اطتـةة٬ل ا٭ساكةةَ ،ٞـةةادس ا٭َةة٬ل ايزا٥بةة ١يف ايذلبةةَ ١ةةٔ ا٭َطةةاس،
ايذلب ١املًر َٔ ١ٝذ ٝاطتحاب ١ايٓبات يًهةشب املًرة ،ٞايذلبة ١ايـةٛدٚ ١ٜايكًٜٛة ،١ايذلبة ١ايػٓٝة١
بايبٛس ،ٕٚاملعاٜرل يف تك ِٝٝؿ٬ذَٝ ١ٝا ٙايش.ٟ

 2427ارتطسٚات 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل َ 2215باد ٨اٱْتاد ايٓباتٞ
ا٭ُٖ ١ٝا٫قتـادٚ ١ٜايػزا ١ٝ٥يًخلشاٚات ،تكظُٗٝا ٚايعٛاٌَ املة٪هش ٠يف إْتاجٗةا ،ؼلةرل
ايذلب ١يضساع ١اـلشاٚات ٚطشم إنثاسٖا ،صساع ١اـلشاٚات ٚعًُٝةات اـذَة ١بعةذ ايضساعة،١
ذـةةةاد اـلةةةشاٚات ٚتةةةذآَ ٍٚتحاتٗةةةا ،ايتكٓٝةةةات اؿذٜثةةة ١يف إْتةةةاد اـلةةةشاٚات ،قاؿةةةٌٝ
اـلشٚات.

 2428ايصزاا ١يف فًططة 2 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
َكذَةة ١عةةٔ أُٖٝةة ١ايضساعةة ٚ ١تطٛسٖةةاَٛ ،قةةع ايضساعةة ١يف ا٫قتـةةاد ايؿًظةةطٝا ،املٓةةةاخ
ايضساع ٚ ٞايتٛصٜع ايب ،ٞ٦ٝاملٛاسد ايضساع ،١ٝاٱْتاد ايٓباتٚ ٞاٱْتاد اؿٝةٛاْ ،ٞامل٪طظةات ايعاملٝة١
يف ايكطاع ايضساع ٞايشزلٚ ١ٝػب٘ ايشزلٚ ١ٝاشل٦ٝات ٚاؾُعٝات اـاسج.١ٝ

 2429ايتد ٚ ٕٚاإلقساض ايصزاا 2 :ٞض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
أٚالَ :ايتعا ٕٚايضساعٚ ٞوتةْ ٟٛؼةأ ٠اؿشنة ١ايتعاْٝٚةٚ ١تطٛسٖةا ٚؾًظةؿتٗا ،املبةاد ٨ايتعاْٝٚة،١
املذاسغ ايتعاٚ ١ْٝٚأػٗش سٚادٖا ،ايتٓظة ِٝاٱداس ٟيًتعةا ،ٕٚايتُٜٛةٌ ايتعةا ،ْٞٚفةا٫ت ايتعةإٚ
ايضساعٚ ٞػاسب تعا.١ْٝٚ
ث ْ ً ٝاٱقشاض ايضساعٜٚ ٞلةِ َؿٗة ّٛايتُٜٛةٌ ايضساعةٚ ٞفا٫تةَ٘ ،ؼةانٌ متٜٛةٌ ايضساعة ١يف
ايبًةةةذإ ايٓاَٝةةةَ ،١ـةةةادس سأغ املةةةاٍ ،أطةةةةع تـةةةٓٝـ ايكةةةشٚض ايضساعٝةةةَٚ ١عةةةاٜرل ؼًًٝةةةةٗا
ٚتظذٜذٖاَ ،ؿٗ ّٛاملخاطشٚ ٠ايٜ٬كني يف ايعٌُ ايضساعْ ،ٞظاّ اٱقشاض ايضساع ٞيف ا٭سدٕ.

187

 2431ايتطٜٛل ٚاإلزغ ايصزاا 2 :ٞض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜٓكظِ إىل قظُني
أٚالً :ايتظةٜٛل ايضساعةٜٚ ٞلةةِ َؿٗة ّٛايتظةٜٛل ايضساعةةَ ٞةٔ ذٝة ايٓةةٛاذ ٞايٛظٝؿٝة ١ايتظةةٜٛك١ٝ
ٚايتظٜٛك ١ٝايؿٝضٜكٚ ١ٝايتظٗ ،١ًٝٝا٭طٛام  ٚايٛططا ،٤ايكٓةٛات ٚاشلةٛاَؽ ايتظةٜٛك ،١ٝايتظةٜٛل
اؾُاعَٗٓٚ ٞح ١ٝدساط ١ايتظٜٛل.
ث ْ :ً ٝاٱسػاد ايضساعٚ ٞوتَ ٟٛذخٌ إىل اٱسػاد ايضساع ،ٞعٓاؿش عًُ ١ٝا٫تـاٍ اٱسػةاد،ٟ
طشم اٱسػاد ايضساع ،ٞتبا تكٓٝات ايضساع ١اؿذٜث ،١ايدلاَخ اٱسػادْ ،١ٜظِ اٱسػاد.

 2431إ از ٠املصازع 2 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
َكذَ ١عٔ إداس ٠املضاسع ،املبةاد ٨ا٫قتـةادٚ ١ٜتهةايٝـ اٱْتةاد ٚأُٖٝتٗةا يف إداس ٠املةضاسع،
ايظح٬ت املض سعٚ ١ٝؼً ٌٝايبٝاْةات ،املٛاصْة ١اؾضٝ٥ةَٛٚ ١اصْة ١املؼةشٚعات ،ايتخطةٝط املضسعةٞ
ٚاملٛاصْ ،١ايدلف ١اـطَٛ ،١ٝاصْ ١ايتذؾل ايٓكذ ،ٟبٝإ املٝضاْٝة ١ايعاَةٚ ١ؼًًٝةٗا ،بٝةإ ايةذخٌ
ٚؼً ،ً٘ٝاقتـادٜات عٓاؿش اٱْتاد.

 2433ايصزاا ١احملُ 3 : ١ٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  2427اـلشٚات
أطاطٝات ايضساع ١احملَُٛ ،١ٝاؿؿات بٛٝت ايضساع ،١ايضساع ١احملُٚ ١ٝإْؼاٖ٩ا ،ايترهِ
يف ايعٛاٌَ ايب ١ٝ٦ٝداخٌ ايبٝةٛت احملُٝة ،١ايعًُٝةات ايضساعٝة ١ٱْتةاد احملاؿةٚ ٌٝطةشم إْتةاد أٖةِ
احملاؿ ٌٝاحملً ١ٝيف ايبٛٝت احملُ ،١ٝايضساع ١احملُ ١ٝد ٕٚتشب.١

 2434املػ تٌ ٚإنج ز ايٓب ت ت 2 :ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل َ 2215باد ٨اٱْتاد ايٓباتٞ
أطاطٝات إْؼا ٤املؼاتٌ َٔ ذ ٝاملٛقع ٚاملٓؼةآت ٚا٭ٚطةا ايضساعٝة ١املختًؿة ١املظةتخذَ١
٭غةةشاض اٱنثةةاسٚ ،أْةةٛاع املؼةةاتٌ ٚقٛاْٗٓٝةةاٚ ،ايطةةشم ا٭طاطةة ١ٝٱنثةةاس أػةةحاس ايؿانٗةة١
ْٚباتةةات ايضٜٓةةٚ ١اـلةةشٚات بٛطةةاط ١ايبةةزٚسٚ ،ايتهةةاهش اـلةةش ٟبأْٛاعةة٘ املختًؿةةَ ١ةةٔ تعكٝةةٌ
ٚتطعةةةٚ ِٝتشقٝةةةذٚ ،اطةةةتخذاّ ا٭علةةةا ٤املختًؿةةة ١نا٭بـةةةاٍ ٚايهٛسَةةةات ٚايةةةذسْات ٚصساعةةة١
ا٭ْظحٚ ،١خذَ ١املؼاتٌ ٚاٖ٫تُاّ بٗاٚ ،ػٗٝض َٓتٛجات املؼتٌ ٚتظٜٛكٗا.
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 2435األغذ ز اذتسد 2 :١ٝض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
تطٛس عًِ اؿشادٚ ،تـٓٝـ ا٭ػحاس اؿشجٚ ،١ٝا٭ْٛاع امل ١ُ٥٬يًٛطٔ ايعشبةٚ ،ٞأُٖٝتٗةا
يف ايـةةٓاعٚ ،١ايعٛاَةةٌ ايبٝ٦ٝةةٚ ١تأهرلٖةةا يف منةة ٛايػابةةاتٚ ،املؼةةاتٌ اؿشجٝةةٚ ١طةةشم ايترةةشٜخ
ٚايعٓا ١ٜبايػابات ٚمحاٜتٗا.

 2438ايٓب ت ت ايطبٚ ١ٝايدطس 3 :١ٜض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل َ 2215باد ٨اٱْتاد ايٓباتٞ
حملةةة ١تاسىٝةةة ١عةةةٔ اطةةةتعُاٍ ايٓباتةةةات ٚا٭عؼةةةاب ايطبٝةةةٚ ١ايعطشٜةةةٚ ١أُٖٝتٗةةةا ايطبٝةةة١
ٚا٫قتـةةاد ،١ٜايتٛصٜةةع ايب٦ٝةةٚ ٞاؾػةةشايف يًٓباتةةات ايطبٝةةٚ ١ايعطشٜةةٚ ١تكظةةُٗٝا ،ب٦ٝةةٚ ١صساعةة١
ايٓباتات ايطبٚ ١ٝايعطشٚ ١ٜايعًُٝات ايضساع ١ٝاملختًؿ ،١املٛاد ايهُٝٝا ١ٝ٥ايؿعايةٚ ١طةشم ؼلةرل
ٚإعةةذاد ايٓباتةةات ايطبٝةةٚ ١ايعطشٜةةٚ ١اطةةتعُا٫تٗا ،ايٓباتةةات ايطبٝةة ١املضسٚعةة ،١ا٭عؼةةاب ايطبٝةة١
ايدل ،١ٜايٓباتات ايطب ١ٝايعطش ،١ٜايٓباتات ايطب ١ٝايظاَ.١

 2439املبٝدات ٚايطُ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1329نُٝٝا ٤عل 1331 ،١ٜٛنُٝٝا ٤ذ١ٜٛٝ
َكذَة ١عاَة ١عةٔ َبٝةذات اٯؾةات ٚع٬قتٗةا بطةشم َهاؾرة ١اٯؾةاتٚ ،ايتعشٜةـ مبحةاَٝع
َبٝةةذات اٯؾةةات املختًؿةةَ ١ةةٔ ذٝةة تظةةةُٝتٗا َثةةٌ اؿًةةِ  ٚايُٓٝةةاتٛدا ٚايكةةٛاسض ٚايؿطشٜةةةات
ٚايب هترلٜا ٚا٭عؼابٚ ،تشنٝبٗةا ايهُٝةاٚ ،ٟٚخـا٥ـةٗاٚ ،ػٗٝضاتٗةاٚ ،طةشم اطةتعُاشلا،
ٚزل ١ٝاملبٝذات ٚنٝؿ ١ٝتأهرلٖاٚ ،ايترزٜشات َٔ كاطشٖاٚ ،طبٌ ايع٬د َٔ ايتظُِ بٗا.

 2442ايدطس ٜت 2 :ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  2317ا٭َشاض ايٓبات١ٝ
ايؿطشٜات َةٔ ذٝة ؿةؿاتٗاٚ ،تهاهشٖةاٚ ،أُٖٝتٗةا ا٫قتـةادٚ ،١ٜتكظةُٗٝا إىل فُٛعةات تبعةا
٭ػهاشلا ٚتشنٝبٗاٚ ،أَثً ١تؿـ ١ًٝٝيبعض ايؿطشٜات املُٗ ١اقتـادٜاً مبا يف ريو ايٓاؾعَٗٓ ١ا ٚايلاس.٠

 2443ايدسٚض ت ايٓب ت 2 :١ٝض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  2317ا٭َشاض ايٓبات١ٝ
أطاطةةٝات عًةةِ ايؿرلٚطةةات ايٓباتٝةةَ ١ةةٔ ذٝةة ػةةهٌ ٚتشنٝةةب ٚتهةةاهش ٚاْتؼةةاس ٖةةزٙ
ايؿرلٚطةةاتٚ ،خـا٥ـةةٗا ايٛساهٝةةٚ ،١عةةضٍ ٚتٓكٝةة ١ايؿرلٚطةةاتٚ ،بعةةض ا٭َثًةة ١٭ٖةةِ ا٭عةةشاض
ايؿرلٚط ١ٝاييت تـٝب احملاؿ ٌٝا٫قتـادٚ ١ٜطشم َهاؾرتٗا.
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 2444تدزٜب اًُ )2 ٞتُٓ ١ٝزٜد 3 : ١ٝض ا ت َدتُد 3 ٠اًُ)ٞ
املتطًب ايظابل  2327تذسٜب عًُ)1( ٞ
ٖزا املكشس ايثاْ ٞايزًٜ ٟة ٞتةذسٜب عًُة ، )1( ٞذٝة ٜظةتُش ايطايةب بايتراقة٘ بامل٪طظة١
ايضساع ١ٝاييت ايترل بٗا خ ٍ٬تذسٜب عًُٜٚ ، )1( ٞظتُش بايتعشف عً ٢امل٪طظةات ايضساعٝة ١يف
َٓطكت٘ بٛاقع  12- 11طاع ١أطبٛعٝاً  ،عًة ٢إٔ ٜكةذّ عًة ٢ا٭قةٌ ( )4تكةاسٜش صساعٝة ١ػةاًَ١
يعل ١٦ٖٝ ٛايتذسٜع املعا نُا َٖٛ ٛكح يف تةذسٜب عًُةٚ ، )1( ٞتؼةٌُ ايتكةاسٜش امل٪طظةات
ايةةيت قةةاّ بضٜاستٗةةا ٚتةةذسب ؾٗٝةةا ٚ ،املتٛقةةع َةةٔ ايطايةةب خةة ٍ٬تذسٜبةة٘ ٖةةزا اطةةتُشاس ١ٜانتظةةاب٘
ٚمماسطةةت٘ يدلْةةاَخ ايعُةةٌ يًُٓةةاطل ايضساعٝةة ١املختًؿةة ١ػةةٗشٜاً ٚ ،مماسطةة ١ايكظةةِ ايؿةةا ٚايكظةةِ
اٱداس َٔ ٟعًُ ١ٝايتذسٜب ٚتهًَُ ١ا مت تٛكٝر٘ يف تذسٜب عًُ.)1( ٞ

 2463ايتدطٝط اإلقًٚ ُٞٝايتُٓ ١ٝايسٜد 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َةةةذخٌ إىل ايتخطةةةٝط ا٫قتـةةةاد ، ٟأْةةةٛاع ايتخطةةةٝط ا٫قتـةةةادٚ ٟأطةةةايٝب٘ ،ايتخطةةةٝط
اٱقًٚ ُٞٝايكطاع ،ٞإعةذاد اـطة ١ا٫قتـةاد ،١ٜايتُٓٝة ١ا٫قتـةادٚ ١ٜاطةذلاتٝحٝاتٗا ،ؽطةٝط
ايتُٓ ،١ٝايتُٓ ١ٝايشٜؿٚ ١ٝػاسب طابك.١

 2464اقتص  ٜت األزاضٚ ٞاضتدُ التٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ؼذٜذ ايظةُات املُٝةض ٠يًُؿةاٖ ِٝا٭طاطة٫ ١ٝقتـةادٜات ا٭سض ٚاطةتعُا٫تٗا كةُٔ إطةاس
ْظشٚ ٟعًُ ٞابتذا ٶَ َٔ ٤ؿٗ ّٛا٭سض نُةٛسدٚ ،تٛصٜةع ٖةزا املةٛسد عًة ٢ايٓؼةاطات ا٫قتـةاد١ٜ
املختًؿةةةَ ،١ةةةشٚساً باؽةةةار ايكةةةشاسات اـاؿةةة ١باطةةةتعُا٫ت ا٭سض كةةةُٔ َةةةتػرلات اقتـةةةاد١ٜ
ٚطًٛنٚ ١ٝتعًٚ ١ُٝٝاْتٗا ٤بته ٜٔٛايـٛس ايزٖٓ٫ ١ٝطتعُا٫ت ا٭سض َٚذ ٣ا٫طتؿادَٗٓ ٠ةا يف
ته ٜٔٛمنٛرد َثاي٫ ٞطتعُا٫ت ا٭سض.

 2465ايتػسٜد ت ايتٓعٚ ١ُٝٝايتُٓ ١ٝايسٜد 2 :١ٝض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  3212اجملتُع ايشٜؿٚ ٞاؿلشٚ ٟايبذٟٚ
ايتؼةةشٜعات ٚايكةةٛاْني ٚا٭ْظُةة ١ايةةيت تةةترهِ يف اطةةتعُا٫ت ا٭ساكةةٚ ٞاطةةتػ٬شلا ٚإقاَةة١
املؼشٚعات عًٗٝا ،طةٛا ٤املؼةشٚعات املتعًكة ١بايكطةاع ايضساعة ٞأّ ايـةٓاع ٞأّ ايظةهاٚ ،اهةش
ٖز ٙايتؼشٜعات ا٫هاب ٞأ ٚايظًيب يف دؾع عحً ١ايتُٓ ١ٝايشٜؿَٚ ١ٝؼاسٜعٗا املختًؿ.١
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 2469ايبٚ ١٦ٝايتُٓ 2 :١ٝض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
أطةع ايتٛاؾةل ايب٦ٝةٚ ٞعًةِ ايتٓبةٚ ٪ايتةٛاصٕ بةني املةٛاسد ايبٝ٦ٝةٚ ١ايطًةب املتضاٜةذ يٲْظةإ عًٗٝةةا،
ٚدٚس ايظٝاطةةات ايٛطٓٝةة ١يف محاٜةة ١ايب٦ٝةةٚ ١أُٖٝةة ١ريةةو بايٓظةةب ١يةةذؾع عحًةة ١ايتُٓٝةةٚ ١بعةةض َؼةةانٌ
تشد ٟايبَ ١٦ٝشٚساً بايتـرش ٚأطباب٘ٚ ،طشم ايع٬د َٔ خ ٍ٬املٓظةٛس املتهاَةٌ يًتخطةٝط اٱقًُٝة،ٞ
َٚؼةةانٌ ايتًةةٛث ايب٦ٝةة ٞاملختًؿةةَ ١ةةٔ تًةةٛث اشلةةٛاَٚ ٤ـةةادس املٝةةاٚ ٙاٱصعةةاد ايـةةٛتْٚ ،ٞظةةِ ايب٦ٝةة١
ٚتهاؾٖ٪ةةا ٚاْعهاطةةات اـًةةٌ عًةةة ٢اٱْظةةإٚ ،طةةبٌ إعةةاد ٠اطةةةتخذاّ بعةةض املةةٛاد ايعادَةة ١بعةةةذ
َعاؾتٗةةةاٚ ،دٚس ايتكٓٝةةةة ١املُ٥٬ةةة ١يف تُٓٝةةةة ١اجملتُعةةةات ايٓاَٝةةةة ١يف ايضساعةةةٚ ١ايـةةةةٓاعات اؿشؾٝةةةة١
ٚايترٚ ،١ًٜٝٛاٱطهإٚ ،تٛؾرل ايطاقٚ ،١طبٌ ا٫ستكا ٤بايب ١٦ٝيف ايب٬د ايٓاَ.١ٝ

َ 2499ػسٚع ايتدسز  4 :ض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 3 ,ٟاًُ) ٞ
َتطًب طابل َٓ 5313اٖخ ايبر ايعًَُ 1113 ، ٞباد ٨ا٫ذـا ،٤إْٗا ٤املظت ٣ٛايثاي .
ٜٗةةذف ٖةةزا املؼةةشٚع إىل اختٝةةاس ايطايةةب َؼةةشٚعا َةةٔ عٓةةذ ٙذ ٝة ٜكةة ّٛبتٛظٝةةـ املعشؾةة١
ٚاملؿاٖٚ ِٝاملٗاسات ا٭نادمي ١ٝايةيت تعًُٗةا يف َعاؾةَ ١ؼةهً ١ا ٚقلة ١ٝا ٚأنثةشٚ ،غايبة ًا َةا
تهَٝ ٕٛذاْٚ ،١ٝريو بترًٝةٌ اؾٛاْةب ايؿٓٝةٚ ١املايٝةٚ ١ا٫قتـةاد ١ٜيًُؼةشٚعٚ ،دساطة ١جةذٚا،ٙ
ٚإعذاد خط٘ يتٓؿٝزٚ ،ٙهٛص يف ٖز ٙاملشذً ١إػشاى أنثش َٔ طايب يف َؼةشٚع ٚاذةذٚ ،إعةذاد
َؼشٚع َؼذلى ٜتِ تٓؿٝز ٙبـٛس ٠عاعٜٚ .١ٝؿلٌ إٔ ٜهة ٕٛاملؼةشٚع َشتبطة ًا مبحةاٍ ايذلنٝةض
ٱنظاب ايطايب َعشؾ ١ؽــ ١ٝيف فاٍ قذد.

 3212اجملتُع ايسٜدٚ ٞاذتطسٚ ٟايبد 3 :ٟٚض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
بذَ ٕٚتطًب طابل يطًب ١ايضساع ١ؾكط
ٜٗةةةذف ٖةةةزا املكةةةشس إىل تضٜٚةةةذ ايطةةة٬ب باملعشؾةةة ١عةةةٔ طبٝعةةة ١املتـةةةٌ ايبةةةذٚ ٟٚايشٜؿةةةٞ
ٚاؿلشٚ ،ٟايبٓا ٤ا٫جتُاع ٞيًُحتُعات ايبذٚ ١ٜٚايشٜؿٚ ١ٝاؿلشٚ ١ٜايع٬قات ا٫قتـةاد ١ٜيف
ٖةةز ٙاجملتُعةةاتٚ ،ايظةةهإ ٚاشلحةةش ٠ايشٜؿٝةةْٚ ،١ؼةة ٤ٛاملةةذٕ ٚتطٛسٖةةاَٚ ،عٓةة ٢عًُٝةة ١ايترلةةش
ٚآيٝاتٗا ٚأطبابٗاٚ ،تضٜٚذِٖ باملعشؾٚ ١بآيٝات عًُ ١ٝيًُكاسْ ١بةني اؿٝةا ٠يف ايبةذاٚ ٠ٚايشٜةـ ٚيف
اجملتُع اؿلش.ٟ

 3214ايتغس االدتُ ا 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
بذَ ٕٚتطًب طابل يطًب ١ايضساع ١ؾكط
ٜٗةةذف ٖةةزا املك ةشس إىل تضٜٚةةذ ايطةة٬ب مبعةةاْ ٞايةةتػرل ا٫جتُةةاعٚ ٞاملؿةةاٖٚ ِٝاملبةةاد ٨ايةةيت
وتٜٗٛا ٜٚك ّٛعًٗٝاٚ ،إغٓا ٤دساٜتِٗ مبـادس ٚأمنا ايتػٝرل ا٫جتُاعٚ ،ٞتضٜٚذِٖ باملعشؾ ١عٔ
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عٛاَةةٌ ٚأٚجةة٘ ايةةتػرلات اجملتُعٝةةٚ ١ايثكاؾٝةة ،١نُةةا ٜٗٚةةذف إىل تضٜٚةةذ ايطةة٬ب باملعشؾةة ١عةةٔ
ايةةتػرلات ايبٓاٝ٥ةة ١عاَةةٚ ١ايةةتػرلات يف َشانةةض ايكةةٚ ٠ٛاملهاْةة ١خاؿةةٚ ،١إغٓةةا ٤ؾُٗٗةةِ يًذلابةةط
ٚايع٬قات بني أجضا ٤ايٓظل ا٫جتُاعٚ ،ٞتضٜٚذِٖ باملعشؾ ١عٔ أٚكةاع اجملتُعةات ايعشبٝة ١عاَة١
ٚاجملتُع ايؿًظطٝا خاؿَٚ ١ا ذذث ؾٗٝا َٔ تػرلات ٚأطبابٗا ٚتشابطاتٗا.

 3313إ از ٠املؤضط ت االدتُ ا 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
بذَ ٕٚتطًب طابل يطًب ١ايضساع ١ؾكط
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تضٜٚةةذ ايطةة٬ب با٭طةةاغ املعةةشيف ملعٓةة ٢اٱداسٚ ٠أُٖٝتٗةةا ٚأٖةةذاؾٗا،
نُةةا ٜٗٚةةذف إىل تضٜٚةةذ ايطةة٬ب باملعشؾةة ١عةةٔ ٚظةةا٥ـ اٱداس ٠يف امل٪طظةةات ا٫جتُاعٝةةَٚ ،١ةةٔ
أُٖٗةةا ٚظةةا٥ـ ايتخطةةٝط ٚايتٓظةةٚ ِٝايتٛظٝةةـ ٚايكٝةةادٚ ٠اؽةةار ايكةةشاسات ٚايتٛجٝةة٘ ٚايتٓظةةٝل
ٚتكذ ِٜايتكاسٜش ٚايتُٚ ٌٜٛايتكةٚ ِٜٛايشقابة ،١نُةا ٜٚتٓةا ٍٚاملكةشس َٛكةٛع ا٫تـةاٍ اٱداسَ ٟةٔ
ذٝة َؿٗةة ّٛعًُٝةة ١ا٫تـةةاٍ يف امل٪طظةةات ا٫جتُاعٝةة ،١طشقٗةةا ٚٚطةةاًٗ٥اَٚ ،كَٛةةات ا٫تـةةاٍ
ايؿعاٍ ٚايٓاجح ،نُةا ٜٗٚةتِ املكةشس مبؿٗة ّٛايترؿٝةض ٚايذاؾعٝةٚ ١عًُٝتٗةاْٚ ،ظشٜاتٗةا املختًؿة،١
ٜٗذف ٖزا املكشس أٜلاً إىل أغٓاَ ٤عشؾ ١ايط٬ب بٓظشٜات اٱداسٚ ٠املذاسغ اٱداس ١ٜاملختًؿَ ،١ةع
اٖ٫تُاّ بايٓظشٜات ايعًُ ١ٝايه٬طٝه ،١ٝاملذاسغ ايظًٛن ،١ٝاملذسط ١ايهُٚ ،١ٝايٓظشٜةات
املٛقؿ.١ٝ

 3418ايدٌُ ادتُ ا ٞايتطٛا 3 :ٞض اَ ١دتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تضٜٚذ ايط٬ب بؿهش ٠ػاًَ ١عٔ َؿٗ ّٛايعٌُ ايتطٛعٚ ٞايتعشٜـ بة٘
ٚبأٖذاؾ٘ ٚدٚس ٙايؿاعٌ يف تكذ ِٜاـذَات اٱْظاْٚ ١ٝؼكٝل ايتُٓ ١ٝا٫جتُاع ،١ٝنُةا ٜٗٚةذف
املكةةشس بتعشٜةةـ ايطةة٬ب عًةة ٢ا٭طةةايٝب ايتٓظُٝٝةة ١ايعًُٝةة ١ٱداس ٠ايعُةةٌ ايتطةةٛعٚ ،ٞتضٜٚةةذِٖ
باملعشؾ ١عٔ تٓظُٝات ايعٌُ ايتطٛعٚ ٞا٭طش ايتؼشٜع ١ٝيًعٌُ ايتطٛعٚ ،ٞعٔ آيٝات ٚطبٌ تُٓ١ٝ
املٛاسد ٚاطتثُاسٖا يف ايعٌُ ايتطٛع ،ٞنُا ٜٗٚذف املكةشس إىل تعشٜةـ ايطة٬ب مبٝثةام ايؼةشف
ا٭خ٬ق ٞيًعٌُ ايتطٛعٚ ٞدٚس ايعٌُ ايتطٛع ٞيف إذٝا ٤سٚل املذْٚ ١ٝاملٛاطٓ ١ايـاؿ. ١

َ 3413ػهالت إ از ٠ايتُٓ 2 :١ٝض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس املؼةةانٌ ٚايعٛا٥ةةل ايةةيت تٛاجةة٘ ايةةذ ٍٚايٓاَٝةة ١يف ايةةٛصاسات ٚامل٪طظةةات
ٚاملٓظُات ايعاًَ ١يف فاٍ ايتُٓ ١ٝايؼةاًَٜٗٚ .١ةذف املكةشس إىل تضٜٚةذ ايطة٬ب باملؿةاٖ ِٝاملتعًكة١
بإداس ٠امل٪طظات ٚايتُٓٚ ١ٝايتخطٝط  ٚايع٬ق ١بني ايكطاعني ايعاّ ٚاـاق .
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َ 4111ب ئ اإل از 3 :٠ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس) ٟ
ٜؼةةٌُ ٖةةزا املكةةشس دساطةةَ ١ؿٗةة ّٛاٱداسٚ ٠أُٖٝتٗةةا ٚتةةاسٜخ ْؼةةأتٗا ٚايهتابةةات ذٛشلةةا َةةع
اٱػةةاس ٠إىل اٱداس ٠ايعشبٝةة ١اٱطةة ،١َٝ٬نُةةا ٜعةةشض املكةةشس اٱداس ٠بـةةؿتٗا عًُ ةاً ٚؾٓ ةاً َٓٗٚةة،١
ٜٚةةبني ع٬قةة ١اٱداس ٠بةةايعً ّٛا٭خةةشٜٚ ،٣ظةةتعشض بإهةةاص أٖةةِ ٚظةةا٥ـ املٓؼةةأٖٚ ٠ةة ٞايتُٜٛةةٌ
ٚاٱْتاد ٚايتظٜٛل ٚإداس ٠ا٭ؾةشاد ٚايع٬قةات ايعاَةٚ ،١بعةض املةذاسغ ايؿهشٜةْٚ ١ظشٜةات اٱداس٠
ٚايتٓظةة ِٝاملختًؿةة ١يف َشاذةةٌ تطٛسٖةةا ايةةضَا َثةةٌ ذشنةة ١اٱداس ٠ايعًُٝةةٚ ١ايٓظشٜةةات ايشزلٝةة١
يٲداس.٠

َ 4121ب ئ االقتص

 3 : )1ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس) ٟ

َةةذخٌ إىل عًةةِ ا٫قتـةةاد َةةٔ ذ ٝة ايتعشٜةةـ ٚايع٬قةة ١بةةايعً ّٛا٭خةةشَٗٓٚ ٣حٝةة ١ايترًٝةةٌ
ا٫قتـادٜٚ ،ٟشنةض املكةشس عًة ٢ا٫قتـةاد اؾض٥ة ٞؾٝتٓةا ٍٚايعةشض ٚايطًةبٚ ،اػةتكام ايطًةب
عً ٢ايظًع ٚاـذَاتٚ ،اقتـادٜات املٓؼأٚ ،٠ايتهايٝـ بأْٛاعٗاٚ ،اػتكام ع٬ق ١ايعشض َةٔ
ايظةةًع ٚاـةةذَاتٚ ،ايتةةٛاصٕ بةةني ايطًةةب ٚايعةةشض ،نُةةا ٜتٓةةا ٍٚأْةةٛاع ا٭طةةٛام ْٚظشٜةة ١اٱْتةةاد
ٚايتهًؿْٚ ١ظش ١ٜايتٛصٜع.

َ 4131ب ئ احمل ضب 3 :)1 ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
تعشٜةةـ احملاطةةبَ ١ةةع بٝةةإ أُٖٝتٗةةا ،ايٓظةةاّ احملاطةيب ٚعٓاؿةةش ٙا٭طاطةةْ ،١ٝظشٜةة ١ايكٝةةذ
املضدٚد ،ايعًُٝات املتعًكة ١بـةاذب املؼةشٚع ،ايعًُٝةات ايٓكذٜة ١مبةا يف ريةو ايعًُٝةات املـةشؾ١ٝ
َٚةةزنش ٠تظةةة ١ٜٛاملبًةةةؼ ،عًُٝةةةات ايبلةةاعٚ ١اــةةةِ ،ا٭ٚسام ايتحاسٜةةةَٚ ١عاؾتٗةةةا ،ا٭ؿةةةٍٛ
ايثابت ،١إعذاد َٝضإ املشاجع.١

 4211إ از ٠املٛاز ايبػس 3 :١ٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 4111باد ٨اٱداس٠
ٜشنض ٖزا املكشس عًةَ ٢ؿٗة ّٛاملةٛاسد ايبؼةشَٚ ١ٜؿٗة ّٛإداس ٠املةٛاسد ايبؼةشَٚ ١ٜؿٗة ّٛتُٓٝة١
املةةٛاسد ايبؼةةشٚ ،١ٜأطةةع ٚأطةةايٝب ؼكٝةةل ٖةةز ٙايتُٓٝةة ١بـةةٛسَ ٠ظةةتذاَٜٚ ،١تٓةةا ٍٚايٛظةةا٥ـ
املختًؿةةة ١ٱداس ٠املةةةٛاسد ايبؼةةةشٚ ١ٜأُٖٗةةةا ٚظةةةا٥ـ ؽطةةةٝط ا٫ذتٝاجةةةات َةةةٔ املةةةٛاسد ايبؼةةةش،١ٜ
ٚا٫طتكطاب ٚا٫ختٝاس ٚايتعٝني ٚؼًٚ ٌٝتـُٚ ِٝتٛؿٝـ ايعٌُٚ ،تـُْ ِٝظِ ا٭جٛس ٚايشٚاتب
ٚاؿةةٛاؾض ٚاملضاٜةةا َٚهاؾةةآت ْٗاٜةة ١اـذَةةٚ ،١تكةة ِٜٛأدا ٤ايعةةاًَنيٚ ،ؽطةةٝط املظةةاس ايةةٛظٝؿٞ
ٚؼظني جٛد ٠ذٝا ٠ايعٌُ ٜٚتٓةاٖ ٍٚةزا املكةشس ايٛكةع ايتٓظُٝة ٞٱداس ٠املةٛاسد ايبؼةشٚ ،١ٜاملضاٜةا
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ايتٓاؾظ ١ٝيًُٛاسد ايبؼشٚ ،١ٜاٱداس ٠اٱيهذل ١ْٝٚيًُٛاسد ايبؼشٚ ،١ٜإداس ٠املٛاسد ايبؼشَ ١ٜتعذد٠
اؾٓظٚ ،١ٝأطع تطٜٛش سأغ املاٍ ايبؼش.ٟ

 4223االقتص ايصزاا 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 4121باد ٨ا٫قتـاد ()1
َؿٗ ّٛا٫قتـاد ايضساعٚ ٞأُٖٝت٘ ،املؼانٌ ا٫قتـاد ١ٜاملشتبط ١بكطةاع ايضساعةٚ ١اؿًةٍٛ
املكذلذ ١يزيو ،جٛاْب ايترًٝةٌ ايهُة ٞيف اٱْتةاد ٚايتهةايٝـ ٚاٱٜةشاد يف املؼةاسٜع ايضساعٝة،١
قةٛاْني ايظةٛم ايضساعةةٚ ٞؼًٝةٌ جةاْيب ايعةةشض ٚايطًةبٚ ،آيٝة ١ؼذٜةةذ ا٭طةعاس ،أُٖٝة ١ايتُٓٝةة١
ايضساعَٚ ١ٝعٛقاتٗا ،ايظٝاطات ايضساعَٚ ١ٝؿاٖ ِٝاٱؿ٬ل ٚايتعاٚ ٕٚايتـٓٝع ايضساعةَ ،ٞؿٗةّٛ
ٚأُٖ ١ٝايتُ ٌٜٛيًُؼاسٜع ايضساعَٚ ١ٝـادس ايتُٚ ٌٜٛاٱقشاض ايضساع.ٞ

 4312ايسٚ ٠ ٜإ از ٠األاُ ٍ ايصغس 3 :٠ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 4111باد ٨اٱداس٠
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس بتعشٜةةـ ايطايةةب بعًُٝةة ١تٓظةة ِٝاملؼةةشٚعات ٚدٚسٖةةا يف صٜةةاد ٠ايتطةةٛس
ا٫قتـاد ،ٟتعشٜـ ايشٜاد ،٠ؿؿات ايشٜادَٓ(ٟظِ املؼشٚعات)ٜٚ ،ترذث عةٔ نٝؿٝة ١ايبةذ ٤يف
َؼةةشٚع جذٜةةذ ٚمتًٜٛةة٘ ٚٚطةةا ٌ٥ايتُٜٛةةٌ ٚإداستةة٘ ،ايكلةةاٜا اـاؿةة ١مبةةٓظِ املؼةةشٚعات َثةةٌ
ايع٬قات ايتحاس ،١ٜايتظٜٛل املباػش ،اَ٫تٝاص ،دساط ١اؿةا٫ت  Case Studiesيف مماسطة١
ايشٜاد ٠يًتعشف عً ٢أطباب أ ٚؾؼٌ املٓظِ.

 4426إ از ٠األشَ ت 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 4111باد ٨اٱداس٠
ٜشنض ٖزا املكشس عًة ٢تعشٜةـ ايطايةب ٠/مبؿٗة ّٛا٭صَةٚ ١إداس ٠ا٭صَةاتٚ ،ايتعشٜةـ بٓؼةأ٠
ذكةةٌ إداس ٠ا٭صَةةاتٚ ،أطةباب ا٭صَةةاتٚ ،أٖةةِ املٓةةاٖخ املظةةتخذَ ١يف تؼةةخٝف ا٭صَةةات ٚايتٓبةة٪
بآهاسٖا ،نُا هةش ٟيف ٖةزا املكةشس ايتعشٜةـ بةا٭دٚات ا٭طاطة ١ٝايةيت تظةتخذّ ٱداس ٠ا٭صَةات
بؿاعًٝةةٚ ،١ايتعشٜةةـ با٭طةةايٝب ايتكًٝذٜةةٚ ١غةةرل ايتكًٝذٜةة ١ٱداس ٠ا٭صَةةاتٚ ،طةةٓٝاسٖٜٛات إداس٠
ا٭صَاتٚ ،ايتعشٜـ ب ذٚس اٱعٚ ّ٬أدٚات٘ يف ظٌ ا٭صَةات ،نُةا ٜكةذّ ٖةزا املكةشس فُٛعةَ ١ةٔ
ايُٓارد ايؿاعً ١ٱداس ٠ا٭صَاتَ ،ع تطبٝكات ٚذا٫ت عًُٚ َٔ ١ٝاقع ايكطاع ايـر.ٞ
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 4441حتًٚ ٌٝتك ِٝٝاملػ زٜع  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل اْٗا ٤املظت ٣ٛايثاي
ٜٗةةذف ھرا املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب مبؿٗةة ّٛؼًٝةةٌ ٚتكٝةة ِٝاملؼةةاسٜع ٚؿةة٬ت املؼةةشٚع
ٚتعشٜةةـ ايطًبةة ١باملشاذةةٌ ايةةيت ميةةش بٗةةا املؼةةشٚع ٚتبٝةةإ املعًَٛةةات ايةةيت ؼتٜٗٛةةا دساطةة ١اؾةةذ٣ٚ
ا٫قتـاد ١ٜيًُؼشٚعات ٚنٝؿ ١ٝؼً ٌٝاؾذ ٣ٚا٫قتـاد ١ٜيًُؼاسٜع اؾذٜذ ٠يف ذاية ١ايتأنةذ
ايتاّ ٚذاي ١عذّ ايتأنذٚ ،ؼً ٌٝاؾذ ٣ٚا٫قتـاد ١ٜيًُؼاسٜع ايعاَ ١اؾذٜذ َٔ ٠ذٝة اٯهةاس
املباػشٚ ٠غرل املباػش ٠يًُؼشٚع إكاؾ ١إىل ؼذٜذ أطعاس ايظٛم ٚأطعاس ايظٌ ،نُا ٜتِ تعشٜةـ
ايطًب ١بهٝؿ ١ٝتك ِٝٝاملؼاسٜع ايكاٚ ١ُ٥ايتٓب ٪بةأدا ٤املؼةاسٜع ٚنٝؿٝةَ ١عاؾة ١املؼةاسٜع ايؿاػةً.١
ٚنةةةزيو ٜـةةةبح ايطايةةةب ًَُةةةا بذساطةةة ١اؾةةةذ ٣ٚا٫قتـةةةاد ١ٜايةةةيت تكةةة ّٛبترًٝةةةٌ املؼةةةاسٜع
ا٫قتـةةادَ ١ٜةةٔ ٚجٗةةْ ١ظةةش سجةةاٍ ا٭عُةةاٍ ( أؿةةاذب املؼةةاسٜع) ٚنةةزيو ا٫قتـةةاد ايةةٛطا
(نشع ٘ٝا٫ذتُاع.)١ٝ

ٖ َٓ 5313ر ايبشح ايدًُ3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
أطةةًٛب ايبر ة ايعًُةةٖ ٞةة ٛأنثةةش أطةةايٝب ذةةٌ املؼةةه٬ت ج ةذٚ ٣ٚؾاعًٝةة ،١ؾٗةةٜ ٛتظةةِ
بايتٓظٚ ِٝايٛكةٛل ٚاملٛكةٛعٚٚ ١ٝكةع ايبةذا ٌ٥أَةاّ َعةاٜرل يتكة ِٜٛؾاعًٝتٗةا ٚجةذٚاٖا يف ؿةٛس٠
َٛكٛع ١ٝبعٝذ ٠عةٔ املة٪هشات ايؼخـةٚ ١ٝايزاتٝة ،١يةزا وتةاد إيٝة٘ نةٌ ؾةشد ملٛاجٗةَ ١ؼةانً٘
ٚؼذٜاتٗا.
ٜٗٚةةذف املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب مبٓةةاٖخ ايبر ة  ٚطشا٥كةة٘ ٚإنظةةاب٘ املٗةةاسات اي٬صَةة١
يًكٝاّ بايبر ٚ ،ريو َةٔ خة ٍ٬دساطةت٘ يًُٛكةٛعات ا٭طاطة ١ٝاٯتٝةَٓ ١ةاٖخ ايبرة

َاٖٝتة٘

ٚأْٛاعَ٘ ،ؼهً ١ايبر ٚؿٝاغ ١ايؿشكٝات ٚتـُ ِٝايبر ٚ ،اجملتُع ٚايعٓٝةٚ ،١أدٚات عةع
ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚنتاب ١تكشٜش ايبر .
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