ذىصُف انًمزراخ:
 1112ايًغ ١ايدسب 2 :)2 ١ٝض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1111ايًػ ١ايعشب)1( ١ٝ
ٜتأيـ ٖزا املكشس َٔ تظع ٚذذات دساط ١ٝتك ّٛبـٛس ٠غايبة ١عًة ٢دساطة ١ايًػة ١ايعشبٝةَ ١ةٔ
خةةْ ٍ٬ـةةٛق عًٝةةا َتُٝةةضَ ٠ةةٔ ايكةةشإٓ ايهةةشٚ ِٜاؿةةذ ٜايؼةةشٜـٚ ،ايؼةةعش ايعشبةة ٞقةةذمي ًا
ٚذذٜثاًٚ ،ايٓثش ايعشبٚ ٞؾٓ ْ٘ٛقذمياً ٚذذٜثاً  ٚايٛذذات َشتب ١بايؼهٌ اٯتٞ
ايكشإٓ ايهش ،ِٜاؿذ ٜايٓب ٟٛايؼشٜـْ ،ـٛق َٔ ايؼعش ايكةذْ ،ِٜـةٛق َةٔ ايٓثةش
ايكةةذْ ،ِٜـةةٛق َةةٔ ايؼةةعش اؿةةذْ ، ٜـةةٛق َةةٔ ايٓثةةش اؿةةذٜ

املكايةةٚ ١ايشطةةاي ١ايكـةة١

ايكـرل ،٠املظشذٚ ١ٝؾٔ اؿٛاس ،ايًػ ١ايعشبٚ ١ٝاؿلاس.٠

 1111ز ٜض ٝت ا َ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜشنةض ٖةةزا املكةشس عًةة ٢ا٭عةةذاد اؿكٝكٝةٚ ١ايعًُٝةةات عًٗٝةةا ،ا٭عةذاد املشنبةةٚ ١ايعًُٝةةات
عًٗٝا ،نةثرلات اؿةذٚد ا٫قذلاْةات اؾدلٜة ،١ا٫قذلاْةات املثًثٝة ١ا٫قذلاْةات املثًثٝة ١ايعهظة،١ٝ
ا٫قذلاْات اٯطٚ ١ٝا٫قذلاْات ايًٛغاسٜتُ ،١ٝاملتبآٜات ٚاملعاد٫ت.

 1232تغر ١ٜاإلْط ٕ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
بذَ ٕٚتطًب طابل يط٬ب نً ١ٝايعً ّٛايذلب – ١ٜٛؽـف املشذً ١ا٫طاط ١ٝاٚ٫ىل "َعًِ ؿـ"

ٜٛكةةح ٖةةزا املكةةشس ايتػزٜةةٚ ١جظةةِ اٱْظةةإ ،ايٓؼةةٜٛات ،ايةةذٖ ،ٕٛايدلٚتٓٝةةات ،ايطاقةة،١
ايؿٝتآَٝات ،املاٚ ٤ايعٓاؿش املعذْ ،١ٝايتػز ١ٜخ ٍ٬دٚس ٠ذٝا ٠اٱْظإ.

َ 3111ب ئ اًِ االدتُ ع 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةذف ٖةزا املكةشس إىل ايتعشٜةـ بعًةِ ا٫جتُةاع ْؼةأت٘ ٚتطةٛسٚ ٙع٬قتة٘ بةايعً ّٛا٫جتُاعٝةة١
ا٭خةةش ،٣نُةةا ٜتٓةةا ٍٚاملكةةشس َؿٗةة ّٛاجملتُةةع ٚايبٓةةا ٤ا٫جتُةةاعٚ ،ٞايةةذٚس ا٫جتُةةاعٚ ٞاملهاْةة١
ا٫جتُاعٝةةَٚ ،١ظةةتٜٛات ايع٬قةةات ا٫جتُاعٝةةٚ ١أمنةةا اؾُاعةةاتٚ ،ايثكاؾةةَ ١ةةٔ ذ ٝة املؿٗةةّٛ
ٚاــا٥فٚ ،ايٓظِ ا٫جتُاعٚ ١ٝعًُٝات ايتػرل ا٫جتُاعٚ ،ٞاملؼه٬ت ا٫جتُاع َٔ ١ٝذٝ
ايتعشٜؿات ٚا٭منا َٚ ،شاجع ١أٚي ١ٝملٓاٖخ ايبر ايعًُ ٞيف ايعً ّٛا٫جتُاع.١ٝ
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َ 3311دخٌ إىل ايتدطٝط ٚايتُٓ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطةة٬ب باملؿةةاٖ ِٝا٭طاطةة ١ٝيًتُٓٝةةٚ ١ايتخطةةٝط ٚايع٬قةةات
املتباديةة ١بةةني املؿةةاٖٚ ِٝتضٜٚةةذِٖ باملعشؾةة ١عةةٔ أطةةع ايتخطةةٝط ا٫جتُةةاعٚ ٞأُٖٝتةة٘ يف أذةةذاث
ايتُٓ ١ٝايؼاًَٚ ١ايتعشف عً ٢غاٜةات ايتُٓٝة ١ا٫جتُاعٝةٚ ١أٖةذاؾٗا َٝٚةاد ٜٔؼكٝكٗةا ٪َٚػةشات
قٝاطٗاٚ ،تٛكٝح كشٚسات ايتخطةٝط ا٫جتُةاعَٚ ٞتطًباتة٘ ٱلةال عًُٝةات ْٚؼةاطات ٚبةشاَخ
ايتُٓٝةةة ١ا٫جتُاعٝةةة ،١نُةةةا ٜٗٚةةةذف إىل تبٝةةةإ دٚس املخطةةةط ا٫جتُةةةاع ٞيف فةةةا٫ت ايتُٓٝةةة١
ٚاـذَات ا٫جتُاعٚ ،١ٝأُٖ ١ٝاملكَٛات اييت تظتٓذ عًٗٝا ايتُٓ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝدٚسٖا يف إذذاث
ايتػةةةٝرل ا ٫هةةةاب ٞيف اجملتُةةةعٚ ،ايتعةةةشف عًةةة ٢طٝاطةةةات ايتخطةةةٝط اي٬صَةةة ١يتركٝةةةل ايتكةةةذّ
ا٫قتـادٚ ٟا٫جتُاع ٞيف اجملتُعٚ ،ايتعشف عًٚ ٢اقع بعض املؼاسٜع ايتُٓ ١ٜٛايعشب ١ٝعاَٚ ١يف
ؾًظطني خاؿَٝٚ ١ادٜٗٓا ٚايترذٜات اييت تٛاجٗٗا.

 3314املػهالت االدتُ ا 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3111باد ٨عًِ ا٫جتُاع
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطةة٬ب بطبٝعةة ١املؼةةه٬ت ا٫جتُاعٝةةٚ ١املةةذاخٌ ايٓظشٜةة١
املختًؿةة ١يترًًٝةةٗاٚ ،تؿظةةرلٖاٚ ،طبٝعةة ١املؼةةه٬ت ا٫جتُاعٝةة ١يف ايب٦ٝةةات احملًٝةة ١املختًؿةة،١
ٚطبٝعةةة ١املؼةةةه٬ت ايةةةيت تعةةةاَْٗٓ ٞةةةا ؾ٦ةةةات ايطؿٛيةةةٚ ١ايؼةةةباب يف ظةةةشٚف ايعـةةةش ٚأطةةةايٝب
َٛاجٗتٗاٚ ،أبعاد املؼةه٬ت ايةيت تعةاَْٗٓ ٞةا ا٭طةش ٠املعاؿةش ٠يف ظةشٚف ايب٦ٝة ١ايعشبٝة ١عاَة١
ٚايب٦ٝةةة ١ايؿًظةةةط ١ٝٓٝخاؿةةة ،١نُةةةا ٜٗٚةةةذف املكةةةشس إىل تضٜٚةةةذ ايطةةة٬ب باملعشؾةةة ١عةةةٔ طبٝعةةة١
املؼه٬ت ايذلب ١ٜٛاييت تعاَْٗٓ ٞا ايؿ٦ةات املختًؿةٚ ١أهشٖةا عًة ٢منة ٛايؼخـةٚ ،١ٝايع٬قة ١بةني
املؼه٬ت ا٫جتُاعٚ ١ٝايتػرل ٚأهشٖا عً ٢عًُ ١ٝايُٓ.ٛ

 3339ايصش ١ايٓدط 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3111باد ٤٣عًِ ايٓؿع ( ،بذَ ٕٚتطًب طابل يطًب ١ؽـف ايذلب ١ٝاـاؿ ١يف
نً ١ٝايعً ّٛايذلب.)١ٜٛ

ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تضٜٚذ ايط٬ب باملعشؾ ١ايؼاًَ ١مبؿٗ ّٛايـر ١ايٓؿظ َٔ ١ٝجٗٚ ١عًِ
ا٫كةةطشابات ٚا٭َةةشاض ايٓؿظةةٚ ١ٝايعكًٝةةَ ١ةةٔ جٗةة ١أخةةش ،٣نُةةا ٜٚظةةتعشض املكةةشس ْظشٜةةات
ايؼخـ ،١ٝؾرٛؿات طبْ – ١ٝؿظة ١ٝيًُةشٜض ٚعاً٥تة٘ ،تـةٓٝـ ٚتؼةخٝف ا٭َةشاض ايطةب –
ْؿظةةةةٚ ،١ٝا٫كةةةةطشابات ايعاطؿٝةةةةٚ ،١ايدلاْٜٛةةةةا ٚ ،ا٫كةةةةطشابات ايعـةةةةابٚ ،١ٝا٫كةةةةطشابات
ايؼخـةةٚ ،١ٝا٫كةةطشابات ايٓؿظةة – ١ٝعلةةٚ ،١ٜٛا٫كةةطشابات ايٓؿظةة – ١ٝجظةةذٚ ،١ٜظةةشٚف
ايطٛاس ٨بايطب ايٓؿظ َٔٗٚ ٞايـر ١ايٓؿظ ١ٝاملختًؿ.١
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 3343تدد ٌٜايطًٛى آد ايطدٌ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3111باد ٤٣عًِ ايٓؿع ( ،بذَ ٕٚتطًب طابل يطًب ١ؽـف ايذلب ١ٝاـاؿ ١يف
نً ١ٝايعً ّٛايذلب.)١ٜٛ

ٜتلةةةُٔ املظةةةام َؿٗةةة ّٛتعةةةذ ٌٜايظةةةًٛى ٚخطٛاتةةة٘ ٚخـا٥ـةةة٘ ٚاطةةةايٝب٘ ٚطةةةشم ايكٝةةةاغ
املظتخذَ ١يًظًٛى ،نُا ٜتلُٔ َٓٗح ١ٝايبر يف تعذ ٌٜايظًٛى أ ٚتعةذ ٌٜايظةًٛى املعةشيف،
ٚتك ِٝٝايظًٛى املهتظب ٚاحملاؾظ ١عً.٘ٝ

 3417اإلزغ ٚايتٛد ٘ٝيف َساسٌ ايدُس 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةذف ٖةزا املكةشس إىل تضٜٚةذ ايطة٬ب باملعشؾة ١عةٔ َؿٗة ّٛاٱسػةاد ٚايتٛجٝة٘ٚ ،عةٔ َؿٗةّٛ
عًُٝةة ١ايتٛجٝةة٘ ٚاٱسػةةاد ٚطبٝعةة ١اـةةذَات اٱسػةةادٚ ،١ٜعةةٔ اؿاجةة ١إىل اـةةذَات اٱسػةةاد١ٜ
ٚايتٛجٚ ١ٝٗٝايٓؿظ ١ٝيٮؾشاد ٚاؾُاعاتٚ ،ايتعشف عً ٢ا٭طع اييت تك ّٛعًٗٝا تكةذ ِٜخةذَات
ايتٛجٝةة٘ ٚاٱسػةةادٚ ،إنظةةاب ايطةة٬ب باملعًَٛةةات اي٬صَةة ١يًعًُٝةة ١اٱسػةةادٚٚ ١ٜطةةا ٌ٥ععٗةةا
ٚتٓظُٗٝةةاٚ ،تضٜٚةةذِٖ باملعشؾةة ١عةةٔ بعةةض ا٫ػاٖةةات ايٓظشٜةة ١ا٭طاطةة ١ٝيف اٱسػةةاد ٚأطةةايٝب
اطةةتخذاَٗا َةةع ا٭ؾةةشاد ٚاؾُاعةةاتٚ ،ايتعةةشف عًةة ٢خطةةٛات عًُٝةة ١اٱسػةةاد ٚعًةةَ ٢ؼةةه٬ت
ايُٓٚ ٛأطايٝب اٱسػاد ٚايتٛج ٘ٝؾٗٝا.

 3449اًِ ْدظ ايُٓ 3 :ٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3111باد ٨عًِ ايٓؿع
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل دساطَ ١شاذٌ من ٛاٱْظإ َٔ ايطؿٛي ١ذت ٢ايؼٝخٛخٚ ١إيكا ٤ايلة٤ٛ
عً ٢اــا٥ف ايظٝهٛيٛج ١ٝيهٌ َشذًَ َٔ ١شاذٌ ايَُٓ ٛةع دساطة ١ملظةاٖش ايُٓة ٛاملختًؿة١
ايُٓةة ٛاؾظةةُٚ ،ٞايُٓةة ٛايعكًةةٚ ،ٞايُٓةة ٛاْ٫ؿعةةايٚ ،ٞايُٓةة ٛا٫جتُةةاعٚ ،ٞاؿاجٝةةات اٱْظةةاْ١ٝ
خ ٍ٬نٌ َشذًَ َٔ ١شاذٌ ايُٓ ٛاملختًؿ.١

 5111سدغ ايكسإٓ ايهس 1 :ِٜض ا ت َدتُد٠
عًةةة ٢ايطايةةةب إ وؿةةةظ ؾٝةةة٘ ا٫جةةةضا ٤ايتايٝةةةَ ١ةةةٔ ايكةةةشإٓ ايهةةةش31 ،29 ،28 ،2 (ِٜ
)ٚ.ميةةترٔ يف ٖةةز ٙا٭جةةضا ٤أَةةاّ ؾٓةة ١كتـةة ١تعكةةذ نةةٌ ؾـةةٌ َةةشتنيَ ،ةةش ٠بعةةذ اَ٫تراْةةات
ايٓـؿَٚ ١ٝش ٠بعذ اَ٫تراْات ايٓٗاٚ ،١ٝ٥يف ايؿـٌ ايـٝؿ ٞؾإْٗا تعكذ َشٚ ٠اذذ ٠ؾكط.
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 5117اضتدداَ ت اذت ضب االي ٞيف االزغ ايرتب 3 :ٟٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تعشٜـ ايطايةب باملعةاسف ٚاملؿةاٖٚ ِٝاملٗةاسات املتعًكة ١باؿاطةب اٯىل
ٚاطتخذاَات٘ ٚتٛظٝؿ٘ ؾ ٢اٱسػاد ايذلبةَٚ ، ٟٛعشؾة ١أمنةا ٚأْةٛاع اطةتخذاَات اؿاطةٛب ؾة٢
اٱسػةةةاد ،هةةةِ ايتعةةةشف إىل َـةةةادس ٚأدٚات َتاذةةة ١عًةةة ٢ايؼةةةبه ١يةةةدلاَخ إسػةةةادٚ ١ٜايذساطةةةات
اؿذٜث ١يف فةاٍ اٱسػةاد ايذلبة . ٟٛنةزيو ايتعةشف إىل أٖةِ ايةدلاَخ ايةيت ٫بةذ َةٔ تٛؾشٖةا يف
جٗاص اؿاطب ٚنٝؿ ١ٝاطتخذاَٗا َثٌ " ؼُ ٌٝاملًؿات  ،ؾو املًؿات ٚكػطٗا ،اؿُا ،١ٜإداس٠
ايدلٜةةةذ ،تؼةةةػ ٌٝايهتةةةب ا٫يهذلْٝٚةةة ،١تؼةةةػ ٌٝاملًؿةةةات ايـةةةٛتٚ ١ٝاملشٝ٥ةةةَ ،١عةةةاا ايٓـةةةٛق
ٚفُٛعت٘.....اخل.

 5116فطٛٝيٛد ٝاإلا قٚ ١ايدٛاٌَ املطبب ١هل  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تضٜٚذ املتعًِ غًؿ ١ٝعٔ اٱعاقَ ١ؿَٗٗٛا ٚتاسىٗا َٚظبباتٗا ٚأمنا
َةةةٔ اٱعاقةةة ١ايعكًٝةةةٚ ١اؾظةةةُٚ ١ٝؿةةةعٛبات ايةةةتعًِ ٚاٱعاقةةةات اؿظةةةٚ ١ٝايتٛذةةةذ ٚبةةةط ٤ايةةةتعًِ
ٚامللطشبني طًٛنٝا ٚاملتؿٛقني ٚاملٖٛٛبني.

 5117تدد ٌٜضًٛى ذ ٟٚاالست ٝد ت ارت ص 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖةزا املكةشس إىل تعشٜةـ ايطايةب مبؿٗة ّٛتعةذ ٌٜايظةًٛى ٚخًؿٝتة٘ ايتاسىٝةٚ ١ا٭طةع
ايٓظش ١ٜاييت ٜظتٓذ إيٗٝا َع ايذلنٝض عً ٢نٝؿ ١ٝاطتخذاّ أطايٝب تعذ ٌٜايظةًٛى املختًؿةَ ١ةع
ايعادٜني ٚغرل ايعادٜني طٛا ٤يف بٓا ٤ايظًٛى اؾٝذ أ ٚتذعٚ ُ٘ٝتعُ ُ٘ٝأ ٚيف تعذ ٌٜايظةًٛى غةرل
املشغةةٛب ؾٝةة٘ باٱكةةاؾ ١إىل تةةذسٜب ايطةة٬ب عًةة ٢تـةةُ ِٝبةةشاَخ تعةةذ ٌٜايظةةًٛى يًتعاَةةٌ َةةع
ايظًٛنات املختًؿ.١

 5118تهٓٛيٛدٝةة ايتدً ةة ِٝي ةةر ٟٚاالست ٝدةة ت ارت ص ةة 3 :١ضة ة ا ت َدتُ ةةد2 ٠
ْعس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜٗةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب بتهٓٛيٛجٝةا ايتعًةة ِٝاملختًؿةة ١املظةةتخذَ ١يف ايذلبٝةة١
اـاؿةةةَ ،١ةةةٔ ذٝةة أُٖٝتٗةةةا ٚأٖةةةذاؾٗا ٚٚظا٥ؿٗةةةا ٚأهشٖةةةا يف ذٝةةةا ٠ر ٟٚاؿاجةةةات اـاؿةةة،١
َٚظةةةتكبًِٗٚ ،دٚس اؿاطةةةٛب ٚا٭دٚات ٚا٭جٗةةةض ٠ايتكٓٝةةة ١ا٭خةةةشَ ٣ةةةع كتًةةةـ ؾ٦ةةةات ايذلبٝةةة١
اـاؿةةةة ،١نةةةةزيو ايتعةةةةشف إىل املؿةةةةاٖٚ ِٝاملٗةةةةاسات ٚاملُاسطةةةةات املتعًكةةةة ١باؿاطةةةةب اٯيةةةةٞ
ٚاطةةتخذاَات٘ يف ايتعًةةٚ ِٝايذلبٝةة ١اـاؿةةَٚ ،١عشؾةة ١أمنةةا ٚاطةةتخذاَات اؿاطةةٛب يف ايتعًةةِٝ
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ٚأْٛاعٗةةا ،هةةِ ايتعةةشف إىل َـةةادس ٚأدٚات َتاذةة ١عًةة ٢ايؼةةبه ١ايعٓهبٛتٝةة ١يةةز ٣ٚاؿاجةةات
اـاؿٚ ١ايطًب ١غرل ايعادٜني.

 5119زا ٚ ١ٜتأٖ ٌٝاملد قة بصس 3 : ٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل ايتعشف عً ٢ذاط ١اٱبـاس ٚنٝؿ ١ٝعًُٗا ٚأُٖٝتٗا يف ذٝا ٠اٱْظإ
ٚرنةةةش تـةةةٓٝؿات اٱعاقةةة ١ايبـةةةشٚ ١ٜؼذٜةةةذ خـةةةا٥ف املعةةةاقني بـةةةشٜاً اؾظةةةُٚ ١ٝايعكًٝةةةٚ ١
اْ٫ؿعايٝةةٚ ١ا٫جتُاعٝةةٚ ١ذاجةةات املهؿةةٛؾني ٚنٝؿٝةةَٛ ١اجٗتٗةةا يف املٓةةضٍ ٚاملذسط ةٚ ١اجملتُةةع
ٚنزيو تأهرل اٱعاق ١ايبـةش ١ٜعًة ٞػخـة ١ٝايؿةشد ايهؿٝةـ يف نةٌ جٛاْبٗةاٚ .ايتعةشف عًة٢
ايعٛاٌَ املظبب ١يٲعاق ١ايبـشٚ ١ٜعً ٢ا٭طايٝب ايٛقا ١ٝ٥يًرذ َٔ اٱعاق ١ايبـشٚ ١ٜايتـٓٝؿات
املختًؿ ١يٲعاق ١ايبـشٚ ١ٜخـا٥ف ٚاذتٝاجات املعةاقني عكًٝةا ٚاطةذلاتٝحٝات ايتةذخٌ املبهةش
ٚدٚسٖةةا يف فةةاٍ اٱعاقةة ١ايبـةةشٚ .١ٜايتعةةشف عًةة ٢بةةشاَخ ايتأٖٝةةٌ ايٓؿظةةٚ ٞايذلبةة ٟٛاملكذَةة١
يًُعاقني بـشٜا َٚعشؾ ١ؾٓٝات اٱسػاد ايٓؿظٚ ٞا٭طش ٟيز ٟٚاٱعاق ١ايبـش.١ٜ

 5111تدزٜب َٝداْ /)1 ٞبً ّٛايرتب ١ٝارت ص 3 :١ض ا ت َدتُد 3 ٠اًُ)ٞ
ٜٗذف ٖةزا املكةشس إىل تكةذ ِ ٜؾشؿة ١يًطايةب يتطبٝةل ٚمماسطةَ ١ةا تعًُة٘ عةٔ ا٭طؿةاٍ ر٣ٚ
اؿاجات اـاؿ ١يف اٱعاقات املختًؿ( ١اٱعاق ١ايبـشٚ ١ٜايظُع ،١ٝايتخًةـ ايعكًة ،ٞؿةعٛبات
ايةةتعًِ ،ايتؿةةٛم ٚاملٖٛبةة ،١ايتٛذةةذ ،ا٫كةةطشابات ايظةةًٛنٚ ١ٝاْ٫ؿعايٝةة )١يف َشانةةض ايذلبٝةة١
اـاؿ٪َٚ ١طظاتٗا أ ٚيف املذاسغ اؿهٚ ١َٝٛاـاؿ ١اييت ٜٛجةذ ؾٗٝةا اختـاؿة ٞيف ايذلبٝة١
اـاؿةةةٜٚ ،١تةةةٛؾش ؾٗٝةةةا غةةةشف َـةةةادسٚ ،مبة ةا ٜعةةةادٍ)  ) 111طةةةاع ١تذسٜبٝةةة ١خةةة ٍ٬ايؿـةةةٌ
ايذساطةةةٜٗٚ ،ٞةةةذف ٖةةةزا املكةةةشس إىل تضٜٚةةةذ ايطايةةةب بةةةاـدلات ٚاملُاسطةةةات املٝذاْٝةةة ١ايٓظشٜةةة١
ٚايتطبٝك ١ٝاييت تع ِٗٓٝيف ايتذسٜع ايعًُ ٞيًطًب َٔ ١ر ٟٚا٫ذتٝاجات اـاؿ َٔ ١خ ٍ٬تعاًَة٘
َةةع أدٚات ايتؼةةخٝف ٚايتكٝةةٚ ِٝايتعًةةٚ ِٝايتةةذسٜب عًةة ٢كتًةةـ َٗةةاسات اؿٝةةا ٠يًطؿةةٌ َةةٔ رٟٚ
ا٫ذتٝاجات اـاؿ ،١هِ ٚكع بشْافاً تشبٜٛاً ؾشدٜةاً ٚوةذد ا٭ْؼةط ١اؾُةةاعٜٚ ،١ٝكة ّٛخةٍ٬
ايؿـٌ بتٓؿٝز تًو ايدلاَةخ ٚا٭ْؼط ١املختًؿٚ.١يف ْٗا ١ٜايتةذسٜب ٜتٛقةع إٔ ٜهة ٕٛايطايةب قةادسا
عً ٢اطتخذاّ َٗاسات ايتذسٜع ايؿعاٍ يز ٟٚا٫ذتٝاجات اـاؿ،١إعذاد بشْاَخ تشب ٟٛؾةشد،ٟ
إعذاد ٚطا ٌ٥ايتعً ِٝاـاؿ٘ بايتةذسٜع يًطًبةَ ١ةٔ ر ٟٚا٫ذتٝاجةات اـاؿةٚ، ١إعةذاد ٚتٓظةٝل
ًَةةـ اـطةة ١اؾُاعٝةةَٚ .١ةةٔ خةةَ ٍ٬ةةا طةةبل تظٗةةش ػخـةة ١ٝايطايةةب (املعًةةِ) ٚتـةةكٌ خدلاتةة٘
َٗٚاسات٘ يف تذسٜع ٚتعً ِٝر ٟٚا٫ذتٝاجات اـاؿٚ، ١يف ْٗاٜة ١ايتةذسٜب ٜكة ّٛايطايةب بتحٗٝةض
ًَـ يًتذسٜب املٝذاْ ٞبهاؾ ١ايُٓارد املطًٛب ١تبعا ملشاذٌ ايتذسٜب َٔٚ ،هِ تظً ُ٘ٝيعلة٦ٖٝ ٛة١
ايتذسٜع ايزٜ ٟؼشف عً ٘ٝيف املٛعذ ايزٜ ٟتِ ؼذٜذَ ٙظبكا.
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 5111اًِ ايٓدظ ايتطٛز 3 :ٟض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس َؿٗةة ّٛعًةةِ ايةةٓؿع ايتطةةٛسَٚ ٟباد٥ةة٘ ٚأُٖٝتةة٘ ،اــةةا٥ف ايُٓاٝ٥ةة١
٭طؿاٍ َا قبٌ املذسطَ ،١شذً ١ايشٚك )4- 6( ١طةٓٛاتَ ،شذًة ١ايطؿٛية ١ايٛطةط) 6- 9 ( ٢
طةةٓٛاتَ ،شذًةة ١ايطؿٛيةة ١املتةةأخش ) 9- 12 ( ٠طةةٓ ،١خـةةا٥ف منةة ٛت َٝ٬ةز املشذًةة ١ا٭طاطةة١ٝ
ٚاْعهاطاتٗا يف تٓظ ِٝتعً.ُِٗٝ

 5113اإلزغ ايٓدط ٞير ٟٚاالست ٝد ت ارت ص 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
تعشٜـ اٱسػادٚ ،أطع اٱسػاد ايؿًظؿٚ ١ٝايٓؿظٚ ،١ٝدٚس املشػذ ٚٚظٝؿت٘ َع ؾ٦ات ايذلب١ٝ
اـاؿٚ ،١عٓاؿش َٚشاذٌ ٚأطايٝب ايعًُ ١ٝاٱسػادْٚ .١ٜظشٜات اٱسػةاد ايشٝ٥ظة ،١نُةا تكةذّ
املةةةادَ ٠كذَةةةَ ١ظةةةر ١ٝيًُؿةةةاٖٚ ِٝاٱجةةةشا٤ات ا٭طاطةةة ١ٝيف اٱسػةةةاد ٚايعةةة٬د ايٓؿظةةة ٞيةةةزٟٚ
ا٫ذتٝاجات اـاؿٚ ،١بعض ايتطبٝكات اٱسػاد ١ٜاملظتخذََ ١عِٗ.

َ 5115ب ئ االزغ ايٓدطٚ ٞايرتب 3 :ٟٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةةذف ٖةةةزا املكةةةشس إىل تكةةةذَ ِٜةةةادَ ٠ظةةةر ١ٝيًُؿةةةاٖٚ ِٝايذساطةةةات ٚا٫ػاٖةةةات ٚاٱجةةةشا٤ات
ا٭طاط ١ٝيف اٱسػاد ايٓؿظٚ ،ٞتؼٌُ ٖز ٙاملكذَ ١أٜلةا َاٖٝة ١اٱسػةادٚ ،أطةع اٱسػةاد ايؿًظةؿ١ٝ
ٚايٓؿظٚ ،١ٝدٚس املشػةذ ٚٚظٝؿتة٘ٚ ،عٓاؿةش َٚشاذةٌ ٚأطةايٝب ايعًُٝة ١اٱسػةادْٚ ،١ٜظشٜةات اٱسػةاد
ايشٝ٥ظٚ ،١ٝبعض ايتطبٝكات.

 5116قط َ ٜد صس ٠يف االزغ املدزض 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف املكشس إىل ايتعشف عً ٢أِٖ ايكلةاٜا ٚاملؼةه٬ت املعاؿةش ٠رات ايع٬قة ١مبٝةذإ اٱسػةاد
ايٓؿظةٚ ٞايذلبةةَ ٟٛةةع ايذلنٝةةض عًةة ٢ا٫ػةةا ٙاْ٫تكةةا ٞ٥يف ايتةةذخٌ اٱسػةةاد .ٟنُةةا ٜٗةةذف إىل اٱملةةاّ
بهاؾ ١اؾٛاْب ٚايتٛجٗات ايؿًظؿٚ ١ٝاملٓطًكات ايؿهش ١ٜاملـاذب ١يهٌ قلة ١ٝأَ ٚؼةهً ١يػةشض
ته ٜٔٛتـٛس ٚاكح ملختًـ جٛاْبٗا .نُا ٜٗةذف املكةشس أٜلةا إىل تٓةا ٍٚتًةو ايكلةاٜا ٚاملؼةه٬ت
بايترًٚ ٌٝايٓكذ َٓٚاقؼ ١أِٖ اٱطذلاتٝحٝات ٚاؿًٚ ٍٛاملكذلذات امل ١ُ٥٬يًُحتُع احملً. ٞ

ْ 5117عس ٜت االزغ ٚايدالز ايٓدطٚ ٞتطبٝك تٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب بةةأِٖ ايٓظشٜةةات املظةةتخذَ ١يف فةةاٍ اٱسػةةاد ايذلبةةٟٛ
ٚايٓؿظةٚ ،ٞأُٖٝة ١ايٓظشٜة ١يف ٖةزا اجملةاٍ َةع إبةةشاص أٚجة٘ ايتبةاٚ ٜٔا٫تؿةام بةني ٖةز ٙايٓظشٜةاتَٚ ،ةةا
تتُٝةض بةة٘ نةةٌ َةةٔ ٖةةز ٙايٓظشٜةةاتَٚ ،ةةا ٜذلتةةب عًٗٝةةا َةةٔ طشا٥ةةل ٚؾٓٝةةات ٚأطةةايٝب يٲسػةةاد ايٓؿظةةٞ
بـؿ ١عاَٚ ،١اٱسػاد املذسط ٞبـؿ ١خاؿَٚ ،١ذ ١َ٤٬َ ٣نةٌ َةٔ ٖةز ٙايٓظشٜةات يًٛاقةع ٚيًةذلاث
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ايعشبٚ ٞاٱطٚ َٞ٬ايٛاقع ايؿًظطٝا .نُا ٜتعةشض املظةام يةبعض اؿةا٫ت ٚنٝؿٝة ١ع٬جٗةا ٚؾكةًا
يهٌ ْظشْ َٔ ١ٜظشٜات اٱسػاد ٚايع٬د ايٓؿظَ .ٞع ايذلنٝض عً ٢ايٓظش ١ٜاْ٫تكا ١ٝ٥يف اٱسػاد.

 5118ختطٝط ٚا از ٠بسْ َر االزغ املدزض 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل إنظاب ايطايةب َٗةاسات ايتخطةٝط يدلْةاَخ تطبٝكة ٞيف اٱسػةاد ايذلبةٟٛ
ىذّ املذسط ١أ ٚامل٪طظةات ايةيت تكةذّ خذَة ١اٱسػةاد ايذلبةٜٚ .ٟٛكة ّٛايطايةب بتٓؿٝةز ايدلْةاَخ ؼةت
إػةةشاف أطةةتار املكةةشس ٜٚكَٛةةٜ٘ٚ .لةةع ايطايةةب ٚسقةة ١عثٝةةَ ١ؿـةةً ١ذةة ٍٛاملؼةةشٚع ايةةز ٟمت ؽطٝطةة٘
ٚتٓؿٝزٜٚ ٙتِ َٓاقؼت٘ َع َؼشف املكشس.

 5119تدزٜب َٝداْ /)1 ٞبً ّٛاالزغ  3 :ض ا ت َدتُد 3 ٠اًُ)ٞ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل اجشا ٤تذسٜبا عًُٝةًا يف املةذاسغ املتعاْٚة ١بٛاقةع ٜةٚ ّٛاذةذ َةٔ نةٌ أطةبٛع
مبةةا بعةةادٍ ( ) 111طةةاع ١تةةذسٜبٚ ،يؿـةةٌ دساطةةٚ ٞاذةةذٜٗٚ ،ةةذف إىل إنظةةاب ايطًبةة ١املٗةةاسات
ا٭طاط ١ٝيف اٱسػاد ايذلبٚ ٟٛايٓؿظٚ ،ٞخاؿ ١إقاَ ١ايع٬ق ١اٱسػاد ١ٜايؿشدٚ ،١ٜانتظةاب َٗةاسات
ايتك ِٝٝايٓؿظٚ ٞايتؼخٝف اٱسػةادٗ َٚ ،ٟةاسات تـةُٚ ِٝتطبٝةل بةشاَخ اٱسػةاد ٚايتٛجٝة٘ باٱكةاؾ١
يتَُٓٗ ١ٝاسات ذٌ املؼه٬ت اييت ٜٛاجٗٗا ايطًبٚ ١املعًُةني يف املذسطةَٗٚ ،١ةاسات ٚكةع ذًة ٍٛيتًةو
املؼه٬ت – ايتعشف عً ٢نٝؿ ١ٝتطبٝل املعشؾة ١ايٓظشٜة ١جملةا٫ت ٚٚطةاٚ ٌ٥طةشم اٱسػةاد املختًؿة.١
ٚايتذسب عً ٢اؽار ايكةشاسات ٚنٝؿٝة ١ؼُةٌ املظةٛ٦يٚ ١ٝإتاذة ١ايؿشؿة ١ي٬نةشا يف اؿٝةا ٠ايعًُٝة١
بةةايٛع ٞايةة٬صّ ٚانتظةةاب٘ َٗةةاسات ايتؿاعةةٌ َةةع ايبٝاْةةات ٚنتابةة ١ايتكةةاسٜش اٱسػةةادٚ ١ٜايتةةذسب عًةة٢
تـُُٗٝا.

 5121اً ّٛايكسإٓ 2 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب بةةايكشإٓ ايهةةشٚ ِٜأٖةةِ املباذ ة املتعًكةة ١بةة٘ َ ،ثةةٌ
املهٚ ٞاملذْٚ ،ٞنٝؿْ ١ٝضٚي٘ٚ ،أطباب ايٓضٚ ،ٍٚتذٚ ٜ٘ٓٚععة٘ ٚتشتٝبة٘ ٚتشعتة٘ٚ ،أطًظة٘،
ٚقهُةةَ٘ٚ ،تؼةةابْٗ٘ٚ ،اطةةخ٘ َٓٚظةةٛخٚ ١قشا٤اتةة٘ٚ ،ا٭ذةةشف ايظةةبع ،١هةةِ يػتةة٘ َةةٔ ذ ٝة ؛
ؾـاذ ١أيؿاظ٘ٚ ،ب٬غت٘ٚ ،أطًٛب٘ٚ ،عشٜبٚ ، ١إعشاب٘.

َ 5122دخٌ إىل ايدك٘ اإلضالَ 2 :ٞض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس تعشٜـ عًِ ايؿكةَ٘ٛ ،كةٛع٘ ،ايؿةشم بةني ايتؼةشٜع ايٛكةعٚ ٞايظةُا،ٟٚ
خـا٥ف ايتؼشٜع اٱط ،َٞ٬أدٚاس تطٛس ايؿكة٘ اٱطة ،َٞ٬ذشنة ١تكعٝةذ ايكٛاعةذ ايؿكٗٝة ١يف
ايعـٛس ايتؼشٜع ١ٝاملختًؿ ،١منارد َٓٗا.
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 5123اكٝد ٠إضالَ 2 :)1 ١ٝض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜشنض ٖزا املكشس عًَ ٢ؿٗ ّٛايعكٝذ ٠اٱطٚ ١َٝ٬خـا٥ـٗاَٚ ،ؿٗ ّٛاٱميإ ْٚةٛا قلة٘،
ٚتٛذٝةةذ اا تعةةاىل ٚأْةةٛاع ٖةةزا ايتٛذٝةةذٚ ،بٝةةإ َٛقةةـ ايؿةةشم اٱطةةَ ١َٝ٬ةةٔ أزلةةا ٤اا تعةةاىل
ٚؿؿات٘ٚ ،اٱميإ بامل٥٬هَ ،١ةع بٝةإ يٛظةا٥ؿِٗٚ ،أهةش اٱميةإ بٗةِ يف ذٝةا ٠املةٚ ،َٔ٪اٱميةإ
بايهتب ايظُاٚ ،١ٜٚبٝإ أعذادٖاٚ ،خـا٥ف ايكشإٓ ايهش.ِٜ

 5124فك٘ اب ات  2 :)1ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس أذهةةاّ ايطٗةةاس ٠ايٛكةة ،٤ٛايتةة ،ُِٝاملظةةح عًةة ٢اـؿةةني ٚاؾبةةا٥ش،
ا٫غتظةةاٍ ،أذهةةاّ اؿةةٝض ٚايٓؿةةاغ ،ايٓحاطةةةاتٚ ،أذهةةاّ ايـةة ٠٬ذهُٗةةا ،أٚقاتٗةةةا،
أسناْٗةةا ،طةةٓٓٗا ،ػةةشا٥ط ٚجٛبٗةةا ،نٝؿٝةة ١أداٗ٥ةةا ،ايـةةًٛات املؿشٚكةةٚ ١املظةةٓ ،١ْٛؿةة٠٬
ايذلاٜٚةةح ،اـةةٛف ،ا٫طتظةةكا ،٤اؾٓةةاص ،٠اؾُةةع بةةني ايـةةًٛات ،ايكـةةشٚ ،أذهةةاّ ايـةةّٛ
ذكٝكت٘ ،ذهَُ٘ ،ؼشٚعٝت٘ ،ػشا٥ط ٚجٛبة٘ ،املؿطةشات ،ايـة ّٛايٛاجةب ٚاملظةٓ ،ٕٛايكلةا٤
ٚايهؿاسٚ ٠ايؿذ.١ٜ

 5126فك٘ اب ات  2 :)2ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5124ؾك٘ عبادات ()1
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس أذهاّ ايضنا ٠تعشٜؿٗا ،ذهُٗا ،ذهُةَ ١ؼةشٚعٝتٗا ،ذهةِ َةاْع
ايضنا ،٠ػشا٥ط ٚجٛبٗا ،ا٭َةٛاٍ ايةيت ػةب ؾٗٝةا ايضنةاٚ ٠ػةشا٥ط ٚجٛبٗةا يف ٖةز ٙا٭َةٛاٍ،
َكةةذاس ذةةل ايٛاجةةبَ ،ةةع ايذلنٝةةض عًةة ٢صنةةا ٠ا٭طةةِٗ ٚاملظةةتٓذاتَ ،ـةةاسف ايضنةةا ،٠صنةةا٠
ايؿطةةش ذهُٗةةاٚ ،قتٗةةاَ ،كةةذاسٖاَ ،ـةةشؾٗاٚ ،اؿةةخ ذكٝكتةة٘ ،ذهُةة٘ ،ػةةشا٥ط ٚجٛبةة٘،
َٛاقٝت٘ ،أسناْ٘ٚ ،اجبات٘ ،طٓٓ٘ ،ايةذَا ٤ايٛاجبة ١ؾٝة٘ ،أذهةاّ اشلةذٚ ٟا٭كةرٚ ،١ٝايعُةش٠
َعٓاٖا ،ذهُٗا ،ػشا٥طٗا ،أسناْٗا ،طٓٓٗا.

 5127اكٝد ٠إضالَ 2 :)2 ١ٝض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5123عكٝذ ٠إط)1( ١َٝ٬
ٜشنض ٖزا املكشس عً ٢اٱميإ بايشطٌٚ ،ريو ببٝإ ايؿشم بني ايٓيب ٚايشطٚ ،ٍٛبةني ايٓبة٠ٛ
ٚايعكٝةةذَ ،٠ةةع ايتعشٜةةـ بظةةاٖش ٠ايةةٛذٚ ٞأْٛاعةة٘ ٚأديتةة٘ ايظةةُعٚ ١ٝايعًُٝةةٚ ،١خـةةا٥ف ا٭ْبٝةةا٤
َٚعحضاتِٗٚ ،ختِ ايٓبَ ،٠ٛع ايتعشٜـ بايبٗاٚ ١ٝ٥ايكادٜاْٚ ١ٝايشد عًُٗٝاٚ ،اٱميإ بةاي ّٛٝاٯخةش
َةةٔ ذ ٝة ايتعشٜةةـ بأديتةة٘ ايعكًٝةةٚ ١ايظةةُعٚ ،١ٝعَ٬اتةة٘ ايـةةػشٚ ٣ايهةةدلٚ ،٣ذكا٥كةة٘ٚ ،أهةةش
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اٱميإ ب٘ يف ايٓؿٛغ ،هِ اٱميإ بايكذس َع بٝإ ايؿشم بني ايكلاٚ ٤ايكذسَٚ ،زاٖب املتهًُني
يف ايتظٝرل ٚايتخٝرل ٚاشلذٚ ٣ايلٚ ،ٍ٬أهش اٱميإ يف ذٝا ٠امل.َٔ٪

 5131ت زٜذ ايػسم ايكد 3 :ِٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس أُٖ ١ٝايؼشم ايكذ ،ِٜتاسٜخ أقطاس ايؼةشم ايكةذٖٚ ِٜةَ ٞةابني ايٓٗةش،ٜٔ
ٚٚاد ٟايٓٝةٌٚ ،ايةةٚ ،ُٔٝايتةةاسٜخ ايكةةذ ِٜيةةب٬د ايؼةاّٚ ،أهةةش ذلةةاسات ايؼةةشم ايكةةذ ِٜيف ايتةةاسٜخ
اٱْظاْ.ٞ

 5131ت زٜذ صدز اإلضالّ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس َكذَةة ١عةةٔ أٚكةةاع ايعةةشب قبةةٌ اٱطةة ،ّ٬هةةِ قٝةةاّ ايذٚيةة ١اٱطةة١َٝ٬
ٚتطٛسٖةةةا ْٚظُٗةةةا َٚظاٖشٖةةةا ايظٝاطةةةٚ ١ٝا٫قتـةةةادٚ ١ٜا٫جتُاعٝةةة ،١مبةةةا يف ريةةةو ايؿتٛذةةةات
ٚع٬قاتٗا ايذٚيٚ ١ٝاـاؿ ١يف عٗذ اـًؿا ٤ايشاػذٚ ٜٔذت ٢أٚاخش ايؿذل ٠ا٭َ.١ٜٛ

َ 5132دخٌ إىل ادتغساف ٝايطبٝد 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛكح ٖزا املكشس ايب٦ٝة ١نٓظةاّ َؿتةٛل عةاّ َهةَ ٕٛةٔ أسبعة ١أْظةِ ٖة ٞايػة٬ف ايػةاصٟ
ٚايػ٬ف ايـخشٚ ٟايػ٬ف املاٚ ٞ٥ايػ٬ف اؿٝةٚ ،ٟٛؼًٝةٌ ايعٓاؿةش ايشٝ٥ظة ١ٝيهةٌ َةٔ ٖةزٙ
ايٓظِ ٚايتؿاع٬ت ايكاُ٥ة ١بٗٓٝةا َةٔ جٗةٚ ،١املتباديةَ ١ةع ا٭ْؼةط ١ايبؼةشَ ١ٜةٔ جٗة ١أخةشَ ،٣ةع
ايذلنٝض عً ٢املؼه٬ت ايب ١ٝ٦ٝايطبٝع.١ٝ

َ 5145دخٌ اىل ايرتب ١ٝارت ص 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس َكذَةة ١ذةة ٍٛاملؿةةاٖ ِٝاملشتبطةة ١بايتُٓٝةة ١اـاؿةةٚ ١املبةةادٚ ٨ا٫طةةع،
ٜٛٚكةةةح ؾ٦ةةةات ايذلبٝةةة ١اـاؿةةة ١املختًؿةةة ١ناٱعاقةةة ١ايعكًٝةةةٚ ١ايظةةةُعٚ ١ٝايبـةةةشٚ ١ٜايـةةةر١ٝ
ٚاْ٫ؿعايٝةة ... ١اخلٚ ،اكةةطشابات ايتٛاؿةةٌٚ ،ا٫كةةطشابات ايظةةًٛنٚ ١ٝاْ٫ؿعايٝةةٚ ،١ايتٛذةةذ،
ٚاملٖٛبٚ ١ايتؿٛم.

 5181االتص ٍ ايرتب :ٟٛايٓعس ٜت ٚايتطبٝل 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةةةا  ٍٚاملكةةةةشس أٖةةةةِ ايٓظشٜةةةةات اؿذٜثةةةة ١يف ايتٛاؿةةةةٌ ايذلبةةةةَ ٟٛثةةةةٌ ايٓظشٜةةةة ١ايذلابطٝةةةة١
ٚ Connectivismأِٖ تطبٝكاتٗا فاٍ ايتعًٚ ،ِٝتٛظٝةـ أدٚات ايتٛاؿةٌ يف تـةُ ِٝايةتعًِ
ايؿعاٍٚ ،ؼظةني ب٦ٝة ١ايعُةٌ داخةٌ املذسطة ،١نُةا ٜشنةض أٜلةا عًةَ ٢ؿةاٖ ِٝعاعةات ايعُةٌ
ٚايتعًِٚ ،نٝؿ ١ٝبٓاٗ٥ا ٚتطٜٛشٖا يف ايب ١٦ٝاملذسط.١ٝ
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 5211ايًغ ١ايدسبٚ ١ٝطسا٥ل تدزٜطٗ  3 :)1ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
هُع ٖزا املكشس بني أَش ٜٔايًػ ١ايعشب ( ١ٝعً ٢املظت ٣ٛاملعةشيف )ٚ ،طةشم تذسٜظةٗا ( عًة٢
َظةةت ٣ٛاملٗةةاسات ايظةةًٛنٜٚ ،) ١ٝتلةةُٔ ايٛذةةذات ايتايٝةة ١ايًػةة ١ايعشبٝةةَٚ ١ـةةادس دساطةةتٗا،
ا ملشاجع ا٭طاط ١ٝيف أطايٝب تذسٜع ايًػ ١ايعشب ،١ٝايٓظاّ ايًػ ،ٟٛأٖذاف تةذسٜع ايًػة ١ايعشبٝة١
يف املشذًةة ١ا٭طاطةة ١ٝا٭ٚىل ،ايتٗ٦ٝةة ١يةةتعًِ ايًػةة ،١ؼًٝةةٌ نتةةب ايكةةشا ٠٤يف املشذًةة ١ا٭طاطةة١ٝ
ا٭ٚىل ،ايٛطةا ٌ٥ايتعًُٝٝة ١املظةتخذَ ١يف تةذسٜع ايًػة ١ايعشبٝة ،١تكٝة ِٝايًػة ١ايعشبٝة ١يف املشذًةة١
ا٭طاط ١ٝا٭ٚىل.

 5211اإل از ٠املدزضةةٚ ١ٝايصةةد ١ٝيةةر ٟٚاالست ٝدة ت ارت صةة 3 :١ضة ا ت َدتُةةد٠
ْ 3عس)ٟ
ٜٗةةذف املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب با٭طةةع ايٓظشٜةة ١يةةٲداس ٠املذسطةةٚ ١ٝايـةةؿ ١ٝيف أٚكةةاع
ايذلب ١ٝاـاؿٚ ١إنظابِٗ املٗاسات ايعًُ ١ٝاـاؿة ١بةاٱداس ٠املذسطة ١ٝايـةؿٚ ،١ٝؼذٜةذ َاٖٝة١
ايتطٜٛش اٱداس ٟملذاسغ ر ٟٚا٫ذتٝاجات اـاؿٚ ١طبٝعتةَ٘ٚ ،عٛقاتة٘ٚ .تٛكةٝح طبٝعة ١املذسطة١
ايؿعاي ١يز ٟٚا٫ذتٝاجات اـاؿَٚ ١تطًباتٗةا ايكٝادٜة ،١إكةاؾ ١إىل ؼذٜةذ أدٚاس ايكا٥ةذ ايؿاعةٌ
يز ٟٚا٫ذتٝاجات اـاؿٚ ١نؿاٜات٘ٚ ،طشم تُٓٝت٘ َٗٓٝا ٚتكٚ ِٜٛاقع اٱداس ٠املذسطٚ ١ٝايـؿ١ٝ
يز ٟٚا٫ذتٝاجةات اـاؿة ١يف ؾًظةطنيٚ ،إنظةاب٘ ا٫طةذلاتٝحٝات ايؿاعًة ١يف اٱداس ٠املذسطة١ٝ
ٚايـؿ ١ٝيًطًب ١ر ٟٚا٫ذتٝاجات اـاؿ.١

 5214طسا٥ل ايتدزٜظ ٚايتدزٜب ايد َ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةةاٖ ٍٚةةةزا املكةةةشس َؿٗةةة " ّٛطشٜكةةة ١ايتةةةذسٜع " ٚدٚسٖةةةا يف إلةةال عُةةةٌ املعًةةةِٚ ،طشا٥ةةةل
ايتؿهرل ٚايٓظشٜات اييت ميهٔ إٔ تعتدل أطاطاً يطشا٥ل ايتذسٜع ٚايتةذسٜب املختًؿةٚ ،١املُٗةات
اييت ٜك ّٛبٗا املعًِ قبٌ ايؼشٚع يف عًُ ١ٝايتعً ِٝيف أهٓاٗ٥ا ٚبعذٖاٚ ،ػشل َؿـٌ ٭ػٗش طشا٥ةل
ايتةةذسٜع ٚايتةةذسٜب ايعاَةةٚ ١اٱجةةشا٤ات ايهؿًٝةة ١بضٜةةاد ٠ؾعايٝةةٖ ١ةةز ٙايطشا٥ةةل ٚنؿاٜةة ١املةةذسغ
ٚاملذسب يف تٛظٝؿٗا يتركٝل أٖذاف ايتعًٚ ِٝايتذسٜب.

 5215ايًغ ١ايدسبٚ ١ٝطسا٥ل تدزٜطٗ  3 :)2ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5211ايًػ ١ايعشبٚ ١ٝطشا٥ل تذسٜظٗا ()1
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس ايًػة ١ايعشبٝة ١يف طةٝاقٗا ايٓؿظة ،ٞايًػة ١ايعشبٝة ١يف طةٝاقٗا ا٫جتُةاع،ٞ
املٗاسات ا٭طاط ١ٝيف ايًػ ١ايعشب ( ،١ٝايكشاٚ ٠٤احملؿٛظات ٚايتعبرل ايؼؿٚ ٟٛايهتةابٚ ٞا٭منةا
ايًػٜٛةة ،) ١تعًةة ِٝايًػةة ١بطشٜكةة ١ايٛذةةذ ،٠ؼًٝةةٌ نتةةاب ايـةةـ ايشابةةع ا٭طاطةة ،ٞا٫ختبةةاسات
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ٚايتك ِٝٝيف املشذً ١ا٭طاط ١ٝا٭ٚىل ،أٚجة٘ ايٓؼةا ايذلبة ٟٛايًػةَ ،ٟٛؼةه٬ت يف تعًة ِٝايًػة١
ايعشب ،١ٝا٭يعاب ايًػ.١ٜٛ

 5216األ ب ايدسبٚ ٞفٓ 3 :ْ٘ٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس اٱبةذاع ا٭دبةٚ ٞايشٜ٩ة ١املُتةذَٓ ،٠ةاٖخ دساطة ١ا٭دب ،منةارد َةٔ ايؼةعش
ايكذٚ ِٜاؿذ ، ٜاملكاَات ،ايكـ ١ايكـرل ،٠ايشٚا ،١ٜاملظشذ ،١ٝاؿهاٚ ،١ٜايظرل ٠ايزات.١ٝ

 5217ايجك ف ١اإلضالَٚ ١ٝطسا٥ل تدزٜطٗ  3 :)1ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜؼتٌُ ٖزا املكشس عً ٢ايعذٜذ َٔ املٛكٛعات املتٓٛعة ١ايةيت تؼةتٌُ عًة ٢اؾٛاْةب املعشؾٝة١
اييت تتـٌ باملؿاٖٚ ِٝاملباد ٨اـاؿة ١بايةذ ٜٔاٱطةٚ َٞ٬ايعكٝةذ ٠اٱطةٚ ،١َٝ٬نةزيو ٜؼةتٌُ
املٓٗاد عً ٢ايعذٜذ َٔ املٗاسات ا٭طاط ١ٝاييت تتـٌ بايعبادات ٚاملُاسطات ايذٜٝٓةٖ ،١ةزا إكةاؾ١
إىل ايعذٜذ َٔ ا٫ػاٖات ٚايك ِٝاييت تؼهٌ سٚل املؿاٖٚ ِٝاملٗاسات ايذ ١ٜٝٓاٱطٚ ،١َٝ٬يهةٞ
ٜةتُهٔ املعًةِ َةةٔ إٔ ٜة٪د ٟدٚس ٙبٛؿةؿ٘ َٓظُة ًا يةتعًِ ايثكاؾة ١اٱطةةَٝٚ ١َٝ٬ظةشًا يؼةشٖ ٚةةزا
ايتعًِ ٚظشٚؾ٘ بهؿاٚ ١ٜؾاعً ،١ٝنإ  ٫بذ َٔ إتاذ ١ايؿشؿ ١يذ ٜ٘نٜ ٞثشَ ٟعًَٛات٘ ٚهكاؾت٘
ايذ ١ٜٝٓرات ايـً ١مبلاَني املٓٗةاد نُتطًةب أطاطة٫ ٞنتظةاب ايهؿاٜةات ايعًُٝةٚ ١ا٭داٝ٥ة١
اي٬صَ ١ي٘ يف تذسٜع َاد ٠ايثكاؾ ١اٱط ١َٝ٬ظٛاْبٗا املختًؿٖٓ َٔٚ ،١ا نإ ٫بذ َٔ إٔ ٜةذَخ
املكشس بني احملتٚ ٣ٛامللاَني ا٭نادمي ١ٝيًُٓٗاد ٚطشا٥ل تذسٜظٗا.

 5218ايدً ّٛاالدتُ اٚ ١ٝطسا٥ل تدزٜطٗ  2 :)1ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜكٖ ّٛزا املكشس عً ٢سنٝضتني أطاطٝتني أُٖ٫ٚا إتكإ ايطايب َعشؾ ١اؿكةا٥ل ٚاملؿةاِٖٝ
ٚاملبةةادٚ ٨ايتعُُٝةةات ايةةيت تؼةةهٌ قتةة ٣ٛايذساطةةات ا٫جتُاعٝةة ١يف املشذًةة ١ا٫طاطةة ١ٝاٚ٫ىل،
ٚهاُْٗٝا إتكاْ٘ اطتخذاّ طشم ايتذسٜع املٓاطب ١يزيو احملتٜٚ ،٣ٛتٓةاٖ ٍٚةزا املكةشس َٛكةٛعات
َٔ ايذساطات ا٫جتُاع ١ٝرات ايـً ١مبٓٗاد املشذً ١ا٭طاطة ١ٝاٚ٫ىل ،طشا٥ةل ايتةذسٜع املٓاطةب١
ملظةةت ٣ٛتَٝ٬ةةز ٖةةز ٙاملشذًةة ،١طبٝعةة ١ايذساطةةات ا٫جتُاعٝةةٚ ١أطةةايٝب ايبرة ٚايةةتؿهرل ؾٗٝةةا،
ٚبعض ايتطبٝكات ايعًُ.١ٝ

 5219ايس ٜض ٝت ٚطسا٥ل تدزٜطٗ  3 :)1ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس ا٭عذاد ايطبٝعٚ ١ٝايعًُٝات عًٗٝا ٚأطايٝب تذسٜظٗا ،ا٭عذاد ايـةرٝر١
ٚايعًُٝات عًٗٝا ٚأطايٝب تذسٜظٗاَ ،باد ٨أٚي ١ٝيف ْظش ١ٜا٭عذاد ،ايهظةٛس ايعادٜةٚ ١ايعؼةش١ٜ
ٚايعًُٝةةةات عًٗٝةةةا ٚأطةةةايٝب تذسٜظةةةٗا ،ايٓظةةةبٚ ١ايتٓاطةةةب ٚأطةةةايٝب تذسٜظةةةٗا ،ذةةةٌ املظةةةاٌ٥
ايشٜاكٚ ،١ٝايتخطٝط يتذسٜع ايشٜاكٝات يف املشذً ١ا٭طاط ١ٝاٚ٫ىل.
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 5211ايدًٚ ّٛايصشٚ ١طسا٥ل تدزٜطٗ  3 :)1ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس طبٝع ١ايعًِ ٚاْعهاغ ريو عً ٢أطايٝب تذسٜظ٘ ،خةٛاق املةادْٚ ٠ظشٜة١
ايذقا٥ل ،أػهاٍ ايطاقٚ ١ؼ٫ٛتٗا ،بٓ ١ٝا٭سض ٚتػرلٖا يت ّ٤٬اؿٝا ،٠ايطكع ٚنٝؿ ١ٝايتٓب٪
ب٘ ٚايؿلاٚ ٤ايه.ٕٛ

ٖ َٓ 5211ر ٚطسا٥ل تدزٜظ املتدٛقة ٚاملٖٛٛبة 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكةشس إىل ؼذٜةذ اطةذلاتٝحٝات سعاٜة ١املٖٛةٛبنيٚ ،ايتعةشف إىل أطةع ؽطةٝط
َٓاٖخ املٖٛٛبني ٚبٓاٗ٥ا ،نُا ٜٗذف إىل بٝإ أطع تعًِ ايتؿهرل يًُٖٛٛبني ٚتعًَٚ ُ٘ٝظٚ٪ي١ٝ
املٖٛةةٛب عةةٔ تعًُةة٘ٚ ،نةةزيو َعشؾةة ١أْؼةةط ١مماسطةةَٗ ١ةةاسات ايةةتؿهرل يًُٖٛةةٛبنيٚ .ايةةتؿهرل
ايٓاقذ ٚاملبذع يًُٖٛٛبني ٚاؿٌ اٱبذاع ٞيًُؼه٬ت يذ ٣املٖٛٛب.

 5212طسا٥ل تدزٜظ ذ ٟٚصدٛب ت ايتدًِ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تٛكةةٝح ا٫طةةذلاتٝحٝات ايتذسٜظةة ١ٝيةةز ٟٚؿةةعٛبات ايةةتعًِٚ ،ؼذٜةةذ
خـةةا٥ف طًبةة ١ؿةةعٛبات ايةةتعًِٚ .إٔ ٜتعةةشف عًةة ٢دٜٓاَٝةةات ايتؿاعةةٌ داخةةٌ ايؿـةةٌ هةةِ َعشؾةة١
اطذلاتٝحٝات َعشؾ ١ايكشاٚ ٠٤ايهتاب ١يـعٛبات ايةتعًِ َٚعشؾة ١طةشم ذةٌ املؼةه٬ت ايشٜاكة١ٝ
يـعٛبات ايتعًِ.

 5213ايك ٝع ٚايتك ِٜٛيف ايرتب ١ٝارت ص 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب باملؿةةاٖ ِٝا٭طاطةة ١ٝيف ايكٝةةاغ ٚايتكةةٚ ِٜٛايتؼةةخٝف يف
ايذلبٝةة ١اـاؿةةةٚ ،١تعشٜؿةة٘ بأٖةةةذاف ايكٝةةاغ ٚايتؼةةةخٝف يف ايذلبٝةة ١اـاؿةةةٚٚ ،١طةةا ٌ٥عةةةع
املعًَٛةةةات املـةةةُُ ١خـٝـةةةا يؿ٦ةةةات ايذلبٝةةة ١اـاؿةةة ١املختًؿةةة ،١نُةةةا ٜٗٚةةةذف ايتعةةةشف إىل
ا٫ختباسات ٚاملكاٜٝع ٚأطايٝب عع ايبٝاْات املختًؿ ١يف ايذلب ١ٝاـاؿَ ١ثٌ املكابًٚ ١امل٬ذظة،١
دساطة ١اؿايةة...١إخلٜٚ ،تٓةةا ٍٚاملكةشس تطبٝكةةات ٚتةةذسٜبات خاؿة ١باملكةةاٜٝع ٚا٫ختبةةاسات ايٓؿظةة١ٝ
املظةةةتخذََ ١ةةةع ٖةةةز ٙايؿ٦ةةةاتَ ،ةةةع ايتةةةذسٜب عًةةة ٢إعةةةذاد ايتكةةةاسٜش ٚاؽةةةار ايكةةةشاسات ايذلبٜٛةةة١
املٓاطب..١إخل.
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 5214تدزٜب َٝداْ /)2 ٞبً ّٛايرتب ١ٝارت ص 3 :١ض ا ت َدتُد 3 ٠اًُ)ٞ
َتطًب طابل  5111تذسٜب َٝذاْ)1( ٞ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل إنظةةاب ايطًبةة ١املٗةةاسات ٚايتكٓٝةةات ٚاٱجةةشا٤ات املظةةتُذَ ٠ةةٔ
املؿاٖ ِٝايٓظشٜة ١يف ايتكةٚ ِٜٛايتؼةخٝف ٚايعة٬د يف اجملةاٍ ايؼخـةٚ ٞاملٗةا ٚايذلبةٚ .ٟٛتُٓٝة١
قذساتِٗ ٚتطٜٛشٖا عً ٢تٛظٝـ املؿاٖ ِٝا٭طاط ١ٝيف َٝذإ ايذلب ١ٝاـاؿة ،١نُةا ٜٗٚةذف إىل
اٱطةة٬ع عًةة ٢ايةةدلاَخ ايع٬جٝةةٚ ١ايتـةةرٝر ١ٝاملكذَةة ١يةةز ٟٚاكةةطشابات ايٓطةةل ٚايًػةةٚ ١إتاذةة١
ايؿةةشق يًُتةةذسبني يذلعةة ١املعشؾةة ١ايعًُٝةة ١ايةةيت انتظةةبٖٛا يف املكةةشسات املختًؿةة ١إىل بةةشاَخ
ٚخةةذَات يةةز ٣ٚاؿاجةةات اـاؿةةٚ .١ريةةو باختٝةةاس ذةةايتني ا٭ٚىل ٜطبةةل عًٗٝةةا اـطةة ١ايذلبٜٛةة١
ايؿشدٚ ١ٜايثاْ ١ٝذاي ١يتعذ ٌٜأ ٚتؼه ٌٝايظًٛى ،عٜ ٝك ّٛايطايب بتطبٝل َا دسط٘ يف املةٛاد
ايتخــ ١ٝاملختًؿ ١ؾٝعٌُ عً ٢تك ِٝٝذاجةات ايطايةب ر ٣ٚاؿاجةات اـاؿة ١يًرةا٫ت ايةيت مت
اختٝاسٖةا يًتةةذسٜب ،مبظةةاعذ ٠املؼةةشف عًةة ٢ايتةةذسٜب املٝةةذاْ ٞيف َ٪طظةة ١ايتةةذسٜب أ ٚاملذسطةة،١
ؾٝطبل أدٚات ايتك ِٝٝاملختًؿ ١هِ ٜلع بشْافاً تشبٜٛاً ؾشدٜاًٜٚ ،عٌُ عً ٢تٓؿٝز بشْاَخ يف تعةذٌٜ
ايظًٛى أ ٚتؼهٚ ،ً٘ٝبشاَخ ٚأْؼط ١تثكٝؿٚ ١ٝتذسٜب ١ٝيًطًبٚ ١رٚ ،ِٜٗٚريو بايتعاَ ٕٚع إداسات
املشانةةض أ ٚاملةةذاسغ املتعاْٚةةٜٚ .١ةةتِ تةةذسٜب ايطًبةة ١يف امل٪طظةةات ايةةيت تعٓةة ٢بايذلبٝةة ١اـاؿةة ١أٚ
املذاس غ اؿهٚ ١َٝٛاـاؿ ١اييت ٜٛجذ ؾٗٝا اختـاؿ ٞيف ايذلب ١ٝاـاؿٜٚ ١تةٛؾش ؾٗٝةا غةشف
َـادس َا ٜعادٍ)  )111طاع ١تذسٜب ١ٝخ ٍ٬ايؿـٌ ايذساط.ٞ

 5217تدزٜب َٝداْ /)2 ٞبً ّٛاالزغ  3 :ض ا ت َدتُد 3 ٠اًُ)ٞ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل إتاذ ١ايؿشؿ ١املٓاطب ١يًطايب يتطبٝل َا تعًُ٘ َٔ جاْةب ْظةشٟ
يف فةةاٍ اٱسػةةاد ايٓؿظةةٚ ٞايذلبةة ٟٛيف املٝةةذإ َةةٔ خةة ٍ٬ايكٝةةاّ بايؿعايٝةةات اٯت ١ٝإعةةذاد خطةة١
إسػادٚ ،١ٜدساط ١ذايٚ ،١اٱسػاد ايؿشدٚ ،ٟاٱسػاد اؾُعٚ ،ٞتطبٝل َٗاسات ا٫تـاٍ َٗةاسات
ٚاطتحابات اٱؿػاٚ ٤ايتأهرلٚ ،إعذاد ٚتـُْ ِٝؼشات ًَٚـكات ؽذّ ايطايةب ٚسنةٔ اٱسػةاد
ايذلبةة ٟٛيف املةةذاسغٜ ،طًةةب َةةٔ ايطايةةب يف ْٗاٜةة ١ايتةةذسٜب إعةةذاد تكشٜةةش ختةةاََٛ ٞهةةل يهاؾةة١
ا٭ْؼطٚ ١ايؿعايٝات اييت ْؿةزتٜٚ .ةتِ تةذسٜب ايطًبة ١يف املةذاسغ اؿهَٝٛةٚ ١اـاؿةٚٚ ١ناية١
غٛث ٚتؼةػ ٌٝاي٬جة٦ني ايةيت ٜٛجةذ ؾٗٝةا َشػةذ تشبةَ ٟٛةا ٜعةادٍ)  ) 111طةاع ١تذسٜبٝة ١خةٍ٬
ايؿـٌ ايذساط.ٞ
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 5218االزغ املدزض 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 5115باد ٨ا٫سػاد ايٓؿظٚ ٞايذلبٟٛ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةةشس إا ٣ايتعةةشف عًةةة ٢طبٝعةة ١اٱسػةةةاد يف املذسطةةَ ١ةةةٔ ذٝةة املؿٗةةةّٛ
ٚا٭ٖةةذاف ٚاملظةةٚ٪يني عةةٔ اٱسػةةاد يف املذسطةةٚ ١نةةزيو اـةةذَات ايةةيت ٜكةةذَٗا اٱسػةةاد يف
املذسطٚ ١بشْةاَخ اٱسػةاد املذسطة ٞايؼةاٌََ ،ةٔ ذٝة إعةذاد ايدلْةاَخ ٚعٓاؿةشٜٚ ٙتٓةا ٍٚأٜلةاً
اٱسػةةاد يف َشاذةةٌ ايتعًةة ِٝاملذسطةةٚ ٞايعًُٝةة ١اٱسػةةاد ١ٜيف اٱسػةةاد املذسطةةٚ ٞتكةة ِٝايدلْةةاَخ
اٱسػادٚ ٟاملشػذ املذسطٜٚ ٞتٓا ٍٚنزيو املعاٜرل ا٫خ٬ق ١ٝملشػذ ٟاملذاسغ.

 5219االزغ املٗين 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5218ا٫سػاد املذسطٞ
ٜٗذف ٖزا املكةشس إىل تبـةرل ايطايةب ٚتعشٜؿة٘ مبؿٗة ّٛاٱسػةاد املٗةاْ ،ؼةأت٘ٚ ،أٖذاؾة٘،
ٚذاجةة ١ايؿةةشد ٚاجملتُةةع إيٝةةٜ٘ٗٚ ،ةةذف املكةةشس إىل ايتعةةشف إىل خطةةٛات اٱسػةةاد ٚايتٛجٝةة٘ املٗةةا
َٚتطًبات لاذ٘ يف َ٪طظات ايتعًٚ ِٝايتذسٜبٚ ،املؼةه٬ت ٚايعكبةات ايةيت تٛاجٗةٜ٘ٗٚ ،ةذف
املكشس نزيو إىل بٝإ دٚس ايٓظش ١ٜيف فاٍ اٱسػاد ايتٛج ٘ٝاملٗا ٚاطتعشاض بعةض ايٓظشٜةات
يف ايُٓ ٛاملٗاٜٗٚ .ذف املكشس إىل ايتعشٜـ بأدٚات عع ايبٝاْات ايةيت ٜتطًبٗةا ايتٛجٝة٘ ٚاٱسػةاد
املٗةةاٚ ،ايعُةةٌ عًةة ٢خًةةل اػ ةا ٙاهةةاب ٞيةةذٚس ايتٛجٝةة٘ ٚاٱسػةةاد املٗةةا يف ذٝةةا ٠ايؿةةشد ٚتُٓٝةة١
اجملتُةةعٚ .أخةةرلاً ٜٗةةذف املكةةشس إىل تةةثُني دٚس اٱسػةةاد املٗةةا يف تعشٜةةـ ايطايةةب بكذساتةة٘ َٛٝٚيةة٘
يًٛؿ ٍٛب٘ إىل ايشكا املٗا املظتكبً ٞايزٜٓ ٟؼذ ٙايؿشد ٚاجملتُع.

 5221تالٚ ٠ٚجتٜٛد  2 :)1ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜتٓاٖ ٍٚةزا املكةشس َعٓة ٢ايتحٜٛةذ ٚذهُة٘ َٚشاتبة٘ٚ ،تطبٝةل أذهةاّ ايتحٜٛةذ ( أذهةاّ
ايٓ ٕٛايظانٓٚ ١ايتٓ ،ٜٔٛأذهاّ امل ِٝايظانٓ ،١أذهةاّ املةذ ،أذهةاّ ايةٚ ّ٬ايةشاٖ ،) ٤ةزا
إىل جاْب إتكإ ت ٠ٚ٬ا٭جضا َٔ ) 26- 31 ( ٤ايكشإٓ ايهش.ِٜ

 5221فك٘ ايطس 3 :٠ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس أُٖ ١ٝايظرل ٠ايٓبَٓٚ ،١ٜٛاٖخ نتابتٗاٚ ،تعةشٜؿِٗ مبةٓٗخ ايشطة ٍٛؿةً٢
اا عًٚ ٘ٝطًِ يف اجملا٫ت اٯت َٔ ١ٝخ ٍ٬ؼًًٗٝا َٓٗح٘ يف ْؼةش ايةذعٚ ٠ٛتبًٝػٗةاَٗٓ ،حة٘ يف
ايذلبَٗٓ ،١ٝح٘ يف تعاًَ٘ َع أًٖ٘ ٚأؿراب٘ ٚأؾشاد سعٝت٘ َٔ َظًُني ٚغرل َظةًُنيَٗٓ ،حة٘ يف
اؾٗاد.
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 5223أص ٍٛفك٘  3 :)1ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس تعشٜـ عًِ أؿ ٍٛايؿك٘ ،ايـً ١بٚ ٘ٓٝبني عًِ ايؿكَ٘ٛ ،كٛع٘ ،غاٜتة٘،
ٚاؿهةةةِ تعشٜؿةةة٘ ،أْٛاعةةة٘ٚ ،املهًةةةـ ػةةةش ٚايتهًٝةةةـ ،أًٖٝةةة ١املهًةةةـَ ،عٓةةة ٢ا٭ًٖٝةةة١
ٚأقظةةاَٗاٚ ،عٛاسكةةٗاَٚ ،ـةةادس ا٭ذهةةاّ ايؼةةشع ١ٝا٭طاطةة ١ٝايهتةةاب ،ايظةةٓ ،١اٱعةةاع،
ايكٝةةاغَٚ ،ـةةادس ا٭ذهةةاّ ايؼةةشع ١ٝايتبعٝةة ١ا٫طترظةةإ ،املـةةاحل املشطةةً ،١طةةذ ايةةزسا٥ع،
ايعشف ،ػشع َٔ قبًٓا ،عٌُ أٌٖ املذ.١ٜٓ

 5224ايتدطس 2 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس عًِ ايتؿظرل َٓٚاٖحَ٘ ،ع ايذلنٝض عً ٢تؿظرل طةٛس ( ٠ايٓةٛس ) ٚطةٛس( ٠
قُذ ) ٚطٛسٜٛ ( ٠طـ) َع ذؿظ طٛست ٞقُذ ٚايٓٛس ٜٚعؿ ٢ايطًب َٔ ١ذؿظ طٛسٜٛ ٠طـ،
ٚريو بإبشاص َا ؾٗٝا َٔ أذهاّ ؾكٗٚ ١ٝقشا٤ات ٚؿٛس ب٬غَٚ ١ٝعإ إعايٚ ١ٝتؿـ.١ًٝٝ

 5225تالٚ ٠ٚجتٜٛد  2 :)2ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  5221ت ٠ٚ٬ػٜٛذ ()1
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس َا تبك َٔ ٢أذهاّ ايتحٜٛذ َثةٌ ( كةاسد اؿةشٚف ٚؿةؿاتٗا ،ايتؿخةِٝ
ٚايذلقٝةةل ،ايكًكًةة ،١اٱدغةةاّ املةةثًني ٚاملتحاْظةةني ٚاملتكةةاسبني ،أذهةةاّ ايٛقةةـ ٚا٫بتةةذا .) ٤نُةةا
ٜتٓا ٍٚا٭جضا ٤اـُظ َٔ ) 25 - 21 ( ١ايكشإٓ ايهش.ِٜ

 5226فك٘ أسٛاٍ غدص 3 :)1 ١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ىتف ٖزا املكشس بإٜلال جاْب َٔ ا٭ذهاّ املتعًك ١با٭طش َٔ ٠ذَ ٝؿَٗٗٛا ٚأُٖٝتٗةا
ٚدٚس نٌ َٔ املشأٚ ٠ايشجةٌ ؾٗٝةاٚ ،أُٖٝة ١املةشأ ٠يف بٓةا ٤ا٭طةشَٚ ٠ةا نؿةٌ شلةا اـةايل طةبراْ٘
ٚتعاىل َٔ ذكٛم ،إكاؾ ١إىل أذهاّ اـطبٚ ١آهاسٖاٚ ،عكذ ايةضٚاد َٚكَٛاتة٘ ٚآهةاسٚ ،ٙذةا٫ت
ايؿشق ١بني ايضٚجني َٚا ٜذلتب عً ٢ريو َٔ آهاس ٚذكٛم اي٫ٛدْ َٔ ٠ظب ٚسكاع ٚذلاْْٚ ١ؿك٘.

 5227أص ٍٛفك٘  3 :)2ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5223أؿ ٍٛايؿك٘ ()1
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس َباذ ا٭يؿاظ ايذ٫٫ت ايًؿظ ،١ٝا٭يؿاظ َٔ ذ ٝايؼُٚ ،ٍٛايٓظةخ،
ٚايتعاسض ٚايذلجٝحٚ ،ا٫جتٗاد ٚايتكًٝذٚ ،اٱؾتا.٤
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 5228اً ّٛاذتدٜح 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚةزا املكةشس عًةِ اؿةذ ٜسٚاٜةٚ ١دساطةٚ ،١بٝةإ ايؿةشم بةني اؿةذٚ ٜايظةٓٚ ١اـةدل
ٚا٭هشٚ ،ايٛقٛف عً ٢جٗٛد عًُآ٥ا ا٭ٚيني يف فاٍ تذ ٜٔٚايظَٓٗٓٚ ١حِٗ يف كبط ايشٚأَ ١ٜ
خَ ٍ٬ا ٚكع َٔ ٙٛػش ٚيًشاٚ ٟٚقٛاعذ يف اؾشل ٚايتعذٚ ،ٌٜعً ّٛتتعًل بشٚا ١ٜاؿةذَ ٜةٔ
ذ ٝنٝؿ ١ٝؼًُ٘ ٚؿةؿ ١سٚاٜتة٘ٚ ،عًة ّٛتتعًةل بأقظةاّ اؿةذَ ٜةٔ ذٝة عةذد ايةشٚا ٠أَ ٚةٔ
ذ ٝة ايكبةةٚ ٍٛايةةشدَ ،ةةع تٓةةا ٍٚايٛكةةع يف اؿةةذ ٜببٝةةإ َعٓةةاٚ ٙأقظةةاَ٘ ٚجٗةةٛد عًُآ٥ةةا يف
َكاَٚت٘.

 5229ختسٜر اذتدٜح 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5228عً ّٛاؿذٜ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس َؿٗ ّٛايتخشٜخ ٚأُٖٝت٘ ٚؾٛا٥ذٚ ،ٙأػٗش نتب٘ٚ ،بٝةإ ايطةشم املتبعة ١يف
ايتخشٜخ طٛا َٔ ٤ذ ٝبذاٜة ١اؿةذ ٜأ ٚأيؿاظة٘ أَٛ ٚكةٛع٘ أ ٚسٚاٜة ١ا٭عًة ٢أ ٚؿةؿت٘ ٚذايتة٘
َتٓاً ٚطٓذاًٚ ،دساط ١ا٭طاْٝذ َٔ اجٌ اؿهِ عً ٢اؿذ ٜبايشجٛع إىل نتب تشاجِ ايشجاٍ،
ٚتَُٓٗ ١ٝةاسات ايطة٬ب يف ؽةشٜخ ا٭ذادٜة بةايتطبٝل ايعًُة ٞبةايتخشٜخ َةٔ نتةب ايتخةشٜخ يف
املهتب.١

 5231ت زٜذ ايدٚي ١ايدب ض 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5131تاسٜخ ؿذس اٱطّ٬
ٜتٓ اٖ ٍٚزا املكشس املعا ايشٝ٥ظ ١ٝيًذٚية ١ايعباطةَٓ ١ٝةز ْؼةأتٗا ٚذتة ٢طةكٛطٗا عةاّ 656
ٖحةةشَ ،ٟةةع ايذلنٝةةض عًةة ٢ظةةشٚف ايٓؼةةأٚ ٠تطٛسٖةةاٚ ،دساطةة ١ايتٝةةاسات ايظٝاطةةٚ ١ٝا٫قتـةةاد١ٜ
ٚا٫جتُاعٚ ١ٝأِٖ املظاٖش اؿلاس ،١ٜإكاؾ ١إىل ع٬قاتٗا اـاسج.١ٝ

 5232ايبٚ ١٦ٝاملٛاز ٚايطه ٕ يف ايٛطٔ ايدسب 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛكح ٖزا املكشس املَ٬ح ايطبٝع ١ٝيًٛطٔ ايعشبَٚ ،ٞةا ٜؼةتٌُ عًٝة٘ َةٔ َةٛاسد اقتـةاد،١ٜ
َع ايشبط بني ٖز ٙاملٛاسد ٚخـا٥ف ايظهإ ايذميٛغشاؾ.١ٝ
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 5233ت زٜذ املغسب ٚاألْديظ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5231تاسٜخ ايذٚي ١ايعباط١ٝ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكةشس املعةا ايشٝ٥ظة ١يف تةاسٜخ املػةشب ٚا٭ْةذيع َٓةز ايؿةتح اٱطةٚ َٞ٬ذتة٢
ْٗا ١ٜدٚي ١با ا٭محةش طةَٓ ،ّ 1492 ١ةع ايذلنٝةض عًة ٢دٚس نةٌ َةٔ املةشابطني ٚاملٛذةذَ ٜٔةٔ
خ ٍ٬د ٍٚايطٛا٥ـٚ ،ايعٛاٌَ اييت أدت إىل صٚاٍ اؿهِ ايعشب ٞاٱط َٞ٬يف ا٭ْذيع.

 5234دغساف ١ٝفًططة 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس املَ٬ح ايطبٝع ١ٝيؿًظطني ب ١٦ٝا٭سض ٚأػهاٍ ططرٗاٚ ،املٓاخ ٚاملٝاٙ
ٚايذلبٚ ١ايٓباتات ايطبٝعٚ ،١ٝايظهإ ٚايعُشإ يف ؾًظطنيٚ ،تؼةٌُ اــةا٥ف ايذميٛغشاؾٝة١
يًظهإٚ ،اــا٥ف ا٫قتـادٚ ١ٜا٫جتُاع ،١ٝإكاؾ ١إىل أمنةا ايعُةشإ ٚٚظا٥ؿة٘ٚ ،املةٛاسد
ا٫قتـاد ١ٜيؿًظطني مبا ؾٗٝا املٛاسد ايضساعٚ ١ٝايـٓاعٚ ١ٝايٓكٌ.

َ 5235دخٌ إىل ايدً ّٛايط ٝض 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛكةةح ٖةةزا املكةةشس َؿٗةة ّٛايعًةة ّٛايظٝاطةةَٓٚ ١ٝاٖحٗةةاٚ ،أْةةٛاع اؿهَٛةةات ٚٚظا٥ؿٗةةا،
ٚايؿهش ايظٝاط ٞاؿذ َٔ ٜايكشٕ ايظابع عؼش ذتْٗ ٢ا ١ٜاؿشب ايعامل ١ٝا٭ٚىل.

 5238ايتكٚ ِٝٝايتػدٝص يف ايرتب ١ٝارت ص 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 5145ذخٌ اىل ايذلب ١ٝاـاؿ١
ٜٗذف ٖزا املكشس اىل ايتعشٜـ مبؿٗ َٞٛايتكٚ ِٝٝايتؼخٝف ؾة ٢ايذلبٝة ١اـاؿةَ ١ةٔ ذٝة
أْٛاع ايتكٚ ِٝٝأغشاك٘ ٚآيٝات ايتؼخٝف ملختًـ ؾ٦ات ا٫عاقَ ، ١ةع ايتأنٝةذ عًة ٢اؿاجة ١اىل
ايتؼخٝف املبهش .نُا ٜتٓاٖ ٍٚةزا املكةشس أَثًة ١عًة ٢فُٛعةَ ١ةٔ ا٫ختبةاسات ٚاملكةاٜٝع رات
ايـً ١ؾٖ ٢زا اجملاٍ ملختًـ ؾ٦ةات ا٫عاقةَ ،١تلةُٓا ريةو تكةذٚ ِٜؿةـ املكةاٜٝع ٚا٫ختبةاسات
اؾٝذٚ ٠ايت ٢ؼظ ٢بايكب ٍٛؾ ٢املُاسطات املٝذاْ.١ٝ

 5239اإلا ق ١ادتطُٚ ١ٝايصش 3:١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 5145ذخٌ اىل ايذلب ١ٝاـاؿ١
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس ا٫عاق ١اؾظُٚ ١ٝايـر َٔ ١ٝذ ٝأطباب ذذٚث ا٫عاقٚ ١طشم ايٛقا١ٜ
ْٚظةةب ١اْ٫تؼةةاس ،نُةةا ٜتطةةشم املكةةشس يًخـةةا٥ف ايُٓاٝ٥ةةٚ ١اْ٫ؿعايٝةةٚ ١ايظةةًٛنٚ ١ٝاملعشؾٝةة١
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ٚايٓؿظ–١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝاؾظُٚ ، ١ٝا٫عتباسات ايذلب ١ٜٛايت ٢هب َشاعاتٗا عٓةذ تةذسٜع ايطًبة١
ر ٟٚا٫عاقات اؾظُٚ ١ٝايـرٚ ، ١ٝاجةشا٤ات ايهؼةـ املبهةش ٚايتؼةخٝفٚ ،أُٖٝة ١ايتةذخٌ
املبهش  .نُا ٜتٓا ٍٚاملكشس تـٓٝؿات ا٫عاق ١اؾظُٚ ١ٝايـر ١ٝعظب أعلا ٤اؾظِ املـاب١
أ ٚطبٝع ١ايلعـ اؿشن ،٢ايبذا ٌ٥ايذلبٚ ١ٜٛايتعذ٬ٜت ايب ١ٝ٦ٝاملطًٛب ،١ا٭دٚات املظاعذ ٠عً٢
اؿشنٚ ١أجٗض ٠ايتٓكٌ ،ا٭جٗض ٠ايتعٜٛلَٗٚ ١ٝاسات ايعٝؽ املظتكٌ.

 5249االا ق ١ايبصس 3:١ٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 5145ذخٌ اىل ايذلب ١ٝاـاؿ١
ٜت ٓاٖ ٍٚزا املكشس َؿٗ ّٛا٫عاق ١ايبـش َٔ ١ٜذ ٝأطباب ذذٚث ا٫عاقةٚ ١طةشم ايٛقاٜة١
ْٚظةةب ١اْ٫تؼةةاس ،نُةةا ٜتطةةشم املكةةشس يًخـةةا٥ف ايُٓاٝ٥ةةٚ ١اْ٫ؿعايٝةةٚ ١ايظةةًٛنٚ ١ٝاملعشؾٝةة١
ٚايٓؿظ – ١ٝا٫جتُاعٚ ، ١ٝا٫عتباسات ايذلب ١ٜٛايت ٢هب َشاعاتٗةا عٓةذ تةذسٜع ايطًبة ١املعةٛقني
بـشٜا ٚ ،اجشا٤ات ايهؼـ املبهش ٚايتؼخٝف ٚ ،أُٖ ١ٝايتذخٌ املبهش .نُا ٜتٓةا ٍٚاملكةشس
آي ١ٝا٫بـاس ٚايتؼشٜح ايؿظٛٝيٛج ٢يًعني ٚ ،تـٓٝؿات ا٫عاق ١ايبـش ١ٜعظب املعةاٜرل املختًؿة١
 ،بٓا ٤املٓٗاد ٚطةشم تةذسغ ايطًبة ١املعةٛقني بـةشٜا ،ايبةذا ٌ٥ايذلبٜٛةٚ ١ايتأٖٝةٌ املٗٓةٚٚ ،٢طةاٌ٥
ايتٓكٌ ٚاؿشنٚ ١ايعٓٝات ايبـشَٗٚ ١ٜاسات ايعٝؽ املظتكٌ.

 5265االا ق ١ايطُد 3:١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 5145ذخٌ اىل ايذلب ١ٝاـاؿ١
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس َؿٗ ّٛاٱعاق ١ايظُع َٔ ١ٝذ ٝأطةباب ذةذٚث اٱعاقةٚ ١طةشم ايٛقاٜة١
ْٚظةةب ١اْ٫تؼةةاس ،نُةةا ٜتطةةشم املكةةشس يًخـ ةا٥ف ايُٓاٝ٥ةةٚ ١اْ٫ؿعايٝةةٚ ١ايظةةًٛنٚ ١ٝاملعشؾٝةة١
ٚايٓؿظ – ١ٝا٫جتُاعٚ ، ١ٝا٫عتباسات ايذلب ١ٜٛاييت هب َشاعاتٗةا عٓةذ تةذسٜع ايطًبة ١املعةٛقني
زلعٝا ٚ ،إجشا٤ات ايهؼـ املبهش ٚايتؼخٝف ٚ ،أُٖ ١ٝايتذخٌ املبهش  .نُا ٜتٓا ٍٚاملكةشس
آي ١ٝايظُع ٚايتؼشٜح ايؿظٛٝيٛج ٢يٮرٕ ٚ ،تـٓٝؿات اٱعاق ١ايظُع ١ٝعظب املعاٜرل املختًؿ، ١
بٓا ٤املٓٗاد ٚطشم تذسٜع ايطًب ١املعٛقني زلعٝا  ،طشم ايتٛاؿٌ ٚاملعٓٝات ايظُع. ١ٝ

 5266صدٛب ت ايتدًِ 3:ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 5145ذخٌ اىل ايذلب ١ٝاـاؿ١
تؼةةٌُ ٖةةز ٙاملةةاد ٠تعشٜةةـ ايـةةعٛبات ايتعًُٝةةٚ ١ايتعةةشف اىل أطةةبابٗا ٚايتُٝٝةةض بةةني أْٛاعٗةةا
ايشٝ٥ظٚ ١ٝؼذٜةذ خـةا٥ف ايطًبة ١ر ٣ٚايـةعٛبات ايتعًُٝةٚ ،١تتلةُٔ املةاد ٠ايكةا ٤ايلة ٤ٛعًة٢
ايتطٛس ايتاسى ٢يًدلاَخ ٚاـذَات ؾ ٢فاٍ ايـعٛبات ايتعًُ ،١ٝنزيو تبر املاد ٠ؾ ٢طشم
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ايتكٚ ِٝٝأدٚاتة٘ ٚأٖذاؾة٘ ؾة ٢فةاٍ ايـةعٛبات ايتعًُٝةٚ ١تةبني َبةاد ٤٣ايتعًة ِٝايع٬جةٚ .٢تعةاا
امل ةا د ٠أمنةةا اـةةذَات ايذلبٜٛةةٚ ١أػةةهاشلا ؾةة ٢املشاذةةٌ ايعُشٜةة ١املختًؿةةٚ ١تشنةةض املةةاد ٠عًةة٢
اطذلاتٝحٝات تذسٜع ايطًب ١ر ٣ٚؿةعٛبات ايةتعًِ املٗةاسات قبةٌ ا٭نادميٝةٚ ١ايًػٜٛةٚ ١اؿظةاب١ٝ
ٚايكشاٚ ١ٝ٥ايهتاب. ١ٝ

 5267االا ق ١ايدكً 3 ١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 5145ذخٌ اىل ايذلب ١ٝاـاؿ١
ٜٗذف ٖزا املكشس اىل تعشٜةـ ايطًبة ١مبؿٗة ّٛا٫عاقة ١ايعكًٝةٜٚ ١تٓةا ٍٚاملٛكةٛعات املتلةُٓ١
ؾة ٢فةةاٍ ا٫عاقةة ١ايعكًٝةةٚ ١خاؿةةَ ١ةةٔ ذٝة ايتعشٜؿةةات ايطبٝةةٚ ١ايٓؿظةةٚ ١ٝا٫جتُاعٝةة ١ي٬عاقةة١
ايعكًٚٚ ١ٝجٗات ايٓظش املختًؿ ١ؾ ٢ريو ايتعشٜـ  َٔٚ ،هِ ظاٖشَ ٠ذ ٣اْتؼةاس ا٫عاقة ١ايعكًٝة،١
ٚأطبابٗا ٚطشم قٝاطٗا ٚتؼخٝـٗاٚ ،اــا٥ف ايؼخـٚ ١ٝا٭نادميٚ ١ٝا٫جتُاع ١ٝيًُعٛقني
عكًٝا  ،بشاَخ َٓٚاٖخ املعةٛقني عكًٝةا ٚطةشم تٓظُٗٝةا ،ايكلةاٜا ٚاملؼةه٬ت املشتبطة ١بظةاٖش٠
ا٫عاق ١ايعكًٚٚ ،١ٝاقع خذَات ايذلب ١ٝاـاؿ ١يًُعٛقني عكًٝا ؾ ٢ؾًظطني.

 5268سكٛم األغد ص ذ ٟٚاإلا ق 2 :١ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس ذكٛم ا٫ػخاق ر ٟٚا٫عاق ١يف ايؼةشع ١ايذٚيٝةٚ ١ايةيت تؼةٌُ ا٫عةٕ٬
ايعامل ٞؿكٛم اْ٫ظإ يظٓٚ ،)1948( ١اع ٕ٬ذكٛم ايطؿٌ يعاّ (ٚ ،)1959ا٫عة ٕ٬اـةاق
عكٛم املعٛقني (ٚ ،)1975اع ٕ٬ذكةٛم ا٫ػةخاق املةتخًؿني عكًٝةا يعةاّ (ٚ ،)1979اتؿاقٝة١
ذكٛم ايطؿٌ يعاّ (ٚ ،)1989ا٫تؿاق ١ٝايذٚي ١ٝؿكةٛم ا٫ػةخاق ر ٟٚا٫عاقة ١يعةاّ (.)2118
نُا ٜتٓا ٍٚذكٛم ا٭ػخاق ر ٟٚا٫عاق ١يف ايتؼشٜعات احملًٚ ١ٝاييت تؼٌُ قاْ ٕٛسقِ َ 4ةٔ
ايعاّ (٥٫ٚ )1999رتة٘ ايتٓظُٝٝة ١يعةاّ (ٚ ،)2114نةزيو ذكةٛم ا٫ػةخاق ر ٟٚا٫عاقة ١يف
اجملتُةةع ايؿًظةةطٝا ٚتؼةةٌُ تٓةةا ٍٚعةةذد َةةٔ اؿكةةٛم َٓٚاقؼةةتٗا َثةةٌ اؿةةل يف ايتعًةةٚ ِٝايـةةر١
ٚايظهٔ ٚاؿل يف ايتاٖٚ ٌٝاؿل يف ايعٌُ ٚايتٓكٌ ٚغرلٖا َٔ اؿكٛم.

 5269ايتدخٌ املبهس 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 5145ذخٌ اىل ايذلب ١ٝاـاؿ١
ٜظتعشض ٖزا املكشس أطاطٝات ايتذخٌ املبهش  ،تطٛس ٙايتاسىَٚ ٢دلساتة٘  ،نُةا ٜتٓةاٍٚ
املؿاٖٚ ِٝاملباد ٤٣ا٭طاط ١ٝؾ ٢ايتذخٌ املبهش َتلُٓا ؾ ٢ريةو خـٛؿة ١ٝنةٌ ؾ٦ةَ ١ةٔ ؾ٦ةات
ايذلب ١ٝاـاؿٜٚ . ١تٓاٖ ٍٚزا املكةشس اٜلةاذحِ َؼةهً ١ا٫عاقةٚ ١أُٖٝة ١تكةذ ِٜخةذَات ايذلبٝة١
اـاؿةة ١ؾةة ٢ايطؿٛيةة ١املبهةةش ، ٠إعةةذاد ايهةةٛادس املتخــةةٚ ١تةةذسٜبٗا َةةٔ خةة ٍ٬عُةةٌ ايؿشٜةةل
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َتعةةذد ايتخــةةات ،ؾاعًٝةة ١ايتةةذخٌ املبهةةش ٚمنةةارد َةةٔ بةةشاَخ ايتةةذخٌ املبهةةش ؾُٝةةع ؾ٦ةةات
ا٫عاقٚ ١دٚس ا٭طشٚ ٠اجملتُع احملً ٢ؾ ٢تٓؿٝز ٖز ٙايدلاَخ َٔ خ ٍ٬ايتأٖ ٌٝاجملتُع.٢

َ 5281سانص َص ز ايتدًِ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تعشٜـ ايطايب بؿًظؿَ ١ـةادس ايةتعًِ ٚأُٖٝتٗةا ٚأٖةذاؾٗا َٗٚاَتٗةا،
ٚاملشاؾةةل ٚايتحٗٝةةضات اي٬صَةة ١شلةةا َٛٚاؿةةؿاتٗاٚ ،أدٚاس اختـاؿةةٚ ٞؾةةا املـةةادس ايتعًُٝٝةة ١يف
إداستٗاٚ ،أِٖ اـذَات اييت تكذَٗا ٚا٭ْؼط ١اييت تٓؿزٖاٚ ،تك ِٝٝاملـادس ايشقُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ

 5281إ از ٠املهتب ت يف ايدصس ايسقُ 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس أدٚاس يف فاٍ املهتبات بؼهٌ عاّ ٚاملهتبات املذسط ١ٝبؼهٌ عةاّ،
ٚايتطةةٛسات اؿادهةة ١عًٗٝةةا ْتٝحةة ١عًُٝةةات ايشقُٓةةٚ ،١ايتعاَةةٌ َةةع املـةةادس ايشقُٝةة ١يف املهتبةة١
ٚنٝؿ ١ٝايٛؿ ٍٛإيٗٝا ٚإداستٗاٚ ،نٝؿ ١ٝاْؼا ٤املهتبات ايشقُ ١ٝاملذسط.١ٝ

 5282تطبٝك ت ٚأخالق ٝت ايتدً ِٝاملٗين 3 :ض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تعشٜـ ايطايب بأِٖ املكشسات املٗٓ ١ٝاييت ٜذسطٗا ايطًبة ١كةُٔ ْظةاّ
ايتعً ِٝايعاّٚ ،أِٖ املؿاٖٚ ِٝاملٗاسات ايٛاسد ٠ؾٗٝاٚ ،طبٝع ١املةٛاد ٚا٭دٚات املظةتخذَٚ ١نٝؿٝة١
تٛؾرلٖا ٚاؿؿاظ عًٗٝاٚ ،دٚس ؾا املـادس ايتعً ١ُٝٝؾٗٝاٚ ،أخ٬قٝات ايتعً ِٝاملٗا.

 5283إضرتاتٝذ ٝت سدٜج ١يف ايتدًٚ ِٝايتدًِ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5214طشا٥ل ايتذسٜع ٚايتذسٜب ايعاَ١
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تعشٜـ ايذاسغ مبحُٛعةَ ١ةٔ ا٫ػاٖةات اؿذٜثة ١يف ايتعًةٚ ِٝايةتعًِ
ٚايةةةيت ًٜعةةةب ؾةةةا َـةةةادس ايةةةتعًِ دٚس نةةةبرل يف ؼكٝكٗةةةاَ ،ثةةةٌ ذشنةةة ١ايـةةةاْع

Maker

ٚ Movementايتعًِ ايكا ِ٥عً ٢ايعُةٌ ٚ ،Work Based Learningايةتعًِ ايكةا ِ٥عًة٢
دَةةةخ ايعًةةةٚ ّٛايتهٓٛيٛجٝةةةا ٚاشلٓذطةةةٚ ١ايؿةةةٔ ٚايشٜاكةةةٝات ٚ ،STEAMايةةةتعًِ ايكةةةا ِ٥عًةةة٢
ايتـةُٚ ،Design Based Learning ِٝايةتعًِ َةٔ خة ٍ٬ايدلفة،Programming ١
ٚأدٚاس ؾشٜل ايعٌُ ايتذسٜظ ٞؾٗٝا.
َ 5284ص ز ايتدًِ ير ٟٚاالست ٝد ت ارت ص 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس يتعشٜةةـ ايطايةةب بةةز ٟٚا٫ذتٝاجةةات اـاؿةةَ ١ةةٔ ايطًبةةٚ ١خـةةا٥ف
تعًُِٗٚ ،نٝؿ ١ٝإعةذاد َـةادس املُ٥٬ة ١شلةَِٛٚ ،اُ٥ة ١املـةادس املٛجةٛد٫ ٠طةتخذاَِٗٚ ،ؾ٦ةات
تًو املـادس ٚاسػادات اطتخذاَٗاٚ ،آيٝات تطٜٛشٖا ٚاحملاؾظ ١عًٗٝا.
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 5285أض ض ٝت اذت ضٛب ٚايربزت 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1112اؿاطٛب
ٜشنةةض ٖةةزا املكةةشس عًةة ٢دٚس اؿٛاطةةٝب يف َظةةاْذ ٠ايٓؼةةاطات املٗٓٝةةٚ ،١أهةةش ايدلفٝةةات
اؾاٖض ٠عً ٢أطايٝب ايعٌُ ايٝذٚ ،١ٜٚدساط ١تطبٝكات يف اجملا٫ت ايشٜاكٚ ١ٝاؾذاٚ ٍٚايشطّٛ
ايبٝاْٝةةٚ ١ايتكةةذٚ ِٜايعةةشض ،إكةةاؾ ١إىل َب ةاد ٤٣ايدلفةةٚ ١تـةةُ ِٝؿةةؿرات ايٜٛةةب ٚايتةةأهرلات
اؿشن ١ٝعً ٢ايهآ٥ات.

 5286ايٛض ٥ط ايسقُ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1112اؿاطٛب
ٜٗذف ٖزا املكةشس يتعشٜةـ ايطايةب بةأِٖ املؿةاٖٚ ِٝايتطبٝكةات يف فةاٍ ايٛطةا٥ط ايشقُٝة١
ٚتطبٝكاتٗةةا عةةدل ايٜٛةةبَ ،ثةةٌ َؿٗةة ّٛايٛطةةا٥ط ايشقُٝةةٚ ١اطةةتخذاَاتٗا ٚأْٛاعٗةةاٚ ،ايـةةٛتٝات
ٚايظةةُعٝاتٚ ،ايـةةٛس ٚايشطةة ّٛايتخطٝطٝةةٚ ،١ايشٜ٩ةةا ٚاؿشنةةٚ ،١تكٓٝةةات كةةػط ايبٝاْةةات،
ٚايتخةةض ٜٔاملش٥ةةٚ ،ٞأْظُةة ١اتـةةاٍ يًٛطةةا٥ط ايشقُٝةةٚ ،١ايٛهةةا٥لٚ ،ايٓـةةٛق اشلحٓٝةةٚ ١ايٛطةةا٥ط
اشلحٓٝةةٚٚ ،١اجٗةةات املظةةتخذّٚ ،ايتةةضأَٚ ،ايتحشٜةةذ يف ايدلفةةٚ ،١تطبٝكةةات ايٛطةةا٥ط ايشقُٝةة١
ٚبشفٝاتٗاٚ ،ايٛطا٥ط ايشقُ ١ٝايتؿاعًٚٚ ،١ٝطا٥ط ايٜٛب.

 5287إ از ٠قٛااد ايب ْ ٝت ايتدً 3 :١ُٝٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1112اؿاطٛب
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس َكذَ ١يكٛاعذ ايبٝاْاتٚ ،تٛظٝؿاتٗا يف ايعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝتٓظ ِٝقٛاعذ
ايبٝاْات ٚطشقٗاٚ ،تـُ ِٝقٛاعذ ايبٝاْات املٓطكٚ ،١ٝأْٛاع قٛاعذ ايبٝاْةات املظةتخذَ ١يف إداس٠
ايتعًَٗٚ ،ِٝاّ ْظاّ إداس ٠قٛاعذ ايبٝاْات ايتعًُٝٝةٚ ،١تطبٝةل قٛاعةذ ايبٝاْةات ايع٥٬كٝةٚ ،١إداس٠
قٛاعذ ايبٝاْاتٚ ،ايتطٛسات ايشآٖٚ ١ا٫ػاٖات املظتكبً.١ٝ

 5288اذت ضٛب يف ايتدً 3 :ِٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1112اؿاطٛب
ٜتٓةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس تطةٛس اطةةتخذاَات اؿاطةةٛب يف ايتعًةْٚ ِٝظةةاّ اؿاطةةٛب املهْٛةةات،
ايـٝؼ ٚا٭ػهاٍ املختًؿ٫ ١طتخذاَات اؿاطةٛب ايتعًُٝٝة ،١تؿاعةٌ املظةتخذّ َةع اؿاطةٛب،
تكٓٝةات ايدلفٝةةات يػةة ١ايتةةأيٝـ ،تطبٝكةةات اؿاطةةٛب يف ايتعًةة ،ِٝبةةشاَخ تعًُٝٝةة ١بًػةة ١بٝظةةو،
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َعاؾةةٚ ١تٓظةةٝل ايهًُةةات ٚايٓـةةٛق ،قٛاعةةذ ايبٝاْةةاتَ ،عاؾةةٚ ١ؼًٝةةٌ املعًَٛةةات ٚايةةدلاَخ
املظاْذ ،٠تك ِٝٝايدلفٝات ايتعً.١ُٝٝ

 5289تدسٜد ايتدًٚ ِٝتكٓ ٝت٘ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةتِ ٖةةزا املكةةشس بتعشٜةةـ ايتعًةة ِٝاملؿةةشدٚ ،أُٖٝتةة٘ٚ ،أْٛاعةة٘ٚ ،ايةةتعًِ املةةدلَخٚ ،ا٭ْظُةة١
ايؼخـةة ١ٝيًتعًةةٚ ،ِٝا٭يعةةاب ٚاحملانةةا ٠ايتعًُٝٝةةٚ ،١ايتةةذسٜع اــٛؿةة ٞاملةةدلَخٚ ،ا٭ْظُةة١
ايتعً ١ُٝٝايظُعٚ ،١ٝايتعًِ ايتعاٚ ،ْٞٚبشاَخ ايذساط ١ايزاتٚ ،١ٝتطبٝكاتٗا يف ايعًُ ١ٝايتعًُ.١ٝ

 5292ايرتب ١ٝاملك زْ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜشنض ٖزا املكشس عًٖ ٢ذؾني َتةٛاصٜني ،ا٭َ ٍٚعةشيف ٖٚة ٛاٱطة٬ع عًة ٢ايةٓظِ ٚايتحةاسب
املعاؿش ٠يف ايتعًةٚ ،ِٝايتطةٛسات ايذلبٜٛة ١اؿادهة ١عًة ٢املظةت ٣ٛايعةاملٚ ،ٞاٯخةش ادا٥ةٜٚ ٞشنةض
عً ٢انتظاب ايطايب َٗاسات ايٛؿٚ ٍٛا٫ط٬ع املظتُش شلز ٙايتحاسب ٚايكذس ٠عً ٢دساطةتٗا يف
ك ٤ٛب٦ٝاتٗا ا٭ؿًٚ ١ٝا٫طتؿادَٗٓ ٠اٚ ،نٝؿ" ١ٝتٛطٗٓٝا" ٚتطبٝكٗا َ٤٬َٚتٗا يف ب٦ٝت٘ احملً.١ٝ

 5311إ از ٠ايصف ٚتٓع 2 ُ٘ٝض اَ ١دتُدْ 2 )٠عس)ٟ
ٜتٓةةا ٍٚاملكةةشس املؿةةاٖٚ ِٝاملٓةةاٖخ ٚا٫طةةذلاتٝحٝات ايلةةشٚس ١ٜٱداس ٠ايـةةـ َةةٔ ذ ٝة
ايٓظشٚ ١ٜايتطبٝلٚ ،دساطٚ ١ؼً ٌٝبعض املؼه٬ت اٱداس ١ٜايـةؿٚٚ ١ٝكةع اؿًة ٍٛشلةاٚ ،ريةو
ملا شلز ٙاؾٛاْب َةٔ أُٖٝة ١قـةٚ ٣ٛأهةش نةبرل عًةْ ٢تةا٥خ عًُٝة ١ايةتعًِ ٚايتعًة .ِٝنُةا ٜتٓةاٍٚ
املعشؾةةٚ ١ا٫ػاٖةةات ٚاملٗةةاسات ٚايهؿاٜةةات اٱداسٜةة ١ايـةةؿ ١ٝايلةةشٚسٚ ،١ٜايكةةذس ٠عًةة ٢تٛظٝؿٗةةا
بؿعايٝةة ١يف اداس ٠ايـةةؿٛف املذسطةة ١ٝيف اؿٝةةا ٠ايعًُٝةة ١ايتعًُٝٝةةٚ .١قةةذ صمممم املكةةشس يف َلةةُْ٘ٛ
ٚقتةةٛا ٙبطشٜكةة ١ايتخطةةٝط ايعًُةة ٞاملٓٗحةة ٞاملذلابةةط ا٭جةةضاَ ،٤تبعةةا أطةةًٛب ايٓظةةاّ ع ٝة ٫
ٜٓؿـٌ املؿٗ ّٛعٔ املٓٗخ أ ٚايٓظشٜة ٫ٚ ،١تٓؿـةٌ اٱطةذلاػ ١ٝأ ٚايٛطة ١ًٝعةٔ اشلةذفٚ ،يهٓٗةا
تـبح جض٤ا َتهاََ ٬ع عٓاؿش ٖزا املكشس ٚقتٛا.ٙ

 5314زا  ١ٜذ ٟٚاذت د ت ارت ص 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس َكذَ ١يف ايذلب ١ٝاـاؿ ،١ايطؿٌ املٖٛٛب ،ؿعٛبات ايتعًِ ،اكطشابات
ايٓطةةةل ٚايًػةةة ،١اٱعاقةةة ١اؾظةةةذٚ ١ٜايـةةةر ،١ٝاٱعاقةةة ١ايظةةةُع ،١ٝاٱعاقةةة ١ايبـةةةش ،١ٜاٱعاقةةة١
اْ٫ؿعاي ،١ٝاٱعاق ١ايعكً ،١ٝايكلاٜا ٚا٫ػاٖات اؿذٜث ١يف ايذلب ١ٝاـاؿ.١
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 5317ايجك ف ١اإلضالَٚ ١ٝطسا٥ل تدزٜطٗ  2 :)2ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس) ٟ
َتطًب طابل  5217ايثكاؾ ١اٱطٚ ١َٝ٬طشا٥ل تذسٜظٗا ()1
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس ا٭ْظُ ١اٱط ،١َٝ٬ايكةشإٓ ايهةشٚ ِٜطةشم تذسٜظة٘ ،اؿةذ ٜايؼةشٜـ
ٚطشم تذسٜظة٘ ،ايعكٝةذٚ ٠طةشم تذسٜظةٗا ،ايظةرلٚ ٠طةشم تذسٜظةٗا ،ايعبةادات ٚطةشم تذسٜظةٗا،
املعاَ٬ت ٚطشم تذسٜظٗا.

 5318ايدً ّٛاالدتُ اٚ ١ٝطسا٥ل تدزٜطٗ  2 :)2ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5218ايعً ّٛا٫جتُاع ٚ ١ٝطشا٥ل تذسٜظٗا ()1
ٜشنةةةض ٖةةةزا املكةةةشس عًةةة ٢اـةةةشا٥ط ٚايهةةةشات ا٭سكةةةٚ ١ٝاطةةةتخذاَٗا يف تةةةذسٜع ايعًةةةّٛ
ا٫جتُاع ،١ٝايتكٚ ِٜٛأُٖٝت٘ يف ايعً ّٛا٫جتُاعَٛ ،١ٝكٛعات كتاس َٔ ٠تاسٜخ ايعا اؿذٜ
ٚطشا٥ةةةل تذسٜظةةةٗا ،ايذلبٝةةة ١ايٛطٓٝةةةٚ ١طشا٥ةةةل تذسٜظةةةٗا ،املٓظُةةةات ايعشبٝةةةٚ ١ايذٚيٝةةةٚ ١طشا٥ةةةل
تذسٜظٗاَٛ ،كٛعات كتاس َٔ ٠جػشاؾٝا ايٛطٔ ايعشب ٞاٱقًُٝٝةٚ ١طشا٥ةل تذسٜظةٗا ،خـةا٥ف
ٚنؿاٜات املعًِ ايٓاجح.

 5319ايس ٜض ٝت ٚطسا٥ل تدزٜطٗ  3 :)2ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5219ايشٜاكٝات ٚطشا٥ل تذسٜظٗا ()1
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس تذسٜع اشلٓذطٚ ١ا٭ػهاٍ اشلٓذط ١ٝاملظتٚ ،١ٜٛاٱْؼا٤اتٚ ،ايتر٬ٜٛت
اشلٓذطةة ،١ ٝاجملظةةُاتٚ ،ايكٝةةاغ (َؿَٗٛةة٘ ،أْٛاعةة٘ٚ ،ذذاتةة٘ ،املظةةاذات ٚاؿحةة ،ّٛايتكشٜةةب
ٚايتكةةةذٜش ،دٚس ايٛطةةةا ٌ٥ايتعًُٝٝةةةٚ ١ايتكٓٝةةةات ٚا٭يعةةةاب ٚا٭منةةةا ايشٜاكةةة ١ٝيف تعًةةةٚ ِٝتعًةةةِ
ايشٜاكٝات ،أخطا ٤ػا٥ع ١يف تعًِ ايشٜاكٝات يذ ٣طًب ١املشذً ١ا٭طاط ١ٝا٭ٚىلٚ ،تك ِٜٛايتعًِ
يف ايشٜاكٝات.

 5311ايدًٚ ّٛايصشٚ ١طسا٥ل تدزٜطٗ  3 :)2ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  5211ايعًٚ ّٛايـرٚ ١طشا٥ل تذسٜظٗا ()1
ٜشنةةةض ٖةةةزا املكةةةشس عًةةةَٗٓ ٢ةةةاد ايعًةةة ّٛيف املشذًةةة ١ا٭طاطةةةَ ،١ٝظةةةاٖش اؿٝةةةاٚ ٠تـةةةٓٝـ
ايهآ٥ةةات اؿٝةةٚ ١طشا٥ةةل تذسٜظةةٗا ،ايٛذةةذٚ ٠ايتٓةةٛع يف ايهآ٥ةةات اؿٝةةٚ ١طشا٥ةةل تذسٜظةةٗا،
ٚبٛٝيٛج ١ٝاٱْظإ ٚط ١َ٬ؿرت٘ ٚطشا٥ل تذسٜظٗا.
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 5311ضٝهٛيٛد ١ٝايًدب 2 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس ظةاٖش ٠ايًعةب عٓةذ اٱْظةإ عاَةٚ ١عٓةذ ا٭طؿةاٍ خاؿةَٚ ،١ؿٗة ّٛايًعةب
ٚطبٝعت٘ ٚخـا٥ـ٘ ٚأُٖٝتَ٘ٚ ،ا ٜطشأ عًٝة٘ َةٔ تػةرلات ٚتطةٛسات عةدل َشاذةٌ ايُٓةا ٤املتعاقبة١
اييت ميش بٗا ا٭طؿاٍ.

 5316ايتدهس اإلبداا 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس املذخٌ إىل اٱبذاع ٚايتؿهرل اٱبذاع ،ٞاٱبذاع ٚايةتؿهرل اٱبةذاعَ ٞةٔ
ٚجٗةةْ ١ظةةش املةةذاسغ ايؿًظةةؿ ،١ٝخـةةا٥ف املبةةذعني ٚدٚاؾعٗةةِ ٚذاجةةاتِٗ ،طةةشم ايتعةةشف عًةة٢
املبةةذ عني ٚقٝةةاغ اٱبةةذاعَ ،شاذةةٌ اٱبةةذاع ٚايةةتؿهرل اٱبةةذاعٚ ٞطةةشم تُٓٝةة ١اٱبةةذاع ٚايةةتؿهرل
اٱبذاع ٞيف املذسطٚ ١ايــ.

ْ 5321ع ّ اذتهِ يف اإلضالّ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس قٛاعةةذ ْظةةاّ اؿهةةِ يف اٱطةةٚ ّ٬ايتؿشٜةةل بةةني ايذٚيةةٚ ١ا٭َةةٚ ،١بٝةةإ
املكَٛات ا٭طاط ١ٝيًذٚي ( ١ايظةهإ ٚايةٛطٔ ٚايظةًطٚ ،) ١ايتعشٜةـ بةشٝ٥ع ايذٚية ١يف اٱطةّ٬
َٔ ذ ٝػشٚط٘ ٚٚاجبات٘ ٚطشم إطٓاد ايظًط ١إيٝة٘ٚ ،نٝؿٝة ١اْتٗةاٚ ٤إْٗةاٜ٫ٚ ٤تة٘ ،ايةٛصاس ٠يف
ايتاسٜخ اٱطٚ ،َٞ٬أْٛاع ايٛصساٚٚ ٤ظا٥ؿِٗ ،ايظًطتني ايتؼشٜعٚ ١ٝايكلا.١ٝ٥

 5323إاذ ش ايكسإٓ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس َعٓ ٢املعحضٚ ٠اٱعحةاص ايكشآْةٚ ٞايترةذ ٟبةاملعحض ٠ايكشآْٝةٚ ،١قةا٫ٚت
بعةةض ايعةةشب َعاسكةة ١ايكةةشإٓ ،هةةِ ايتعشٜةةـ بايكةةذس املعحةةض َةةٔ ايكةةشإٓ ٚآسا ٤ايعًُةةا ٤يف طةةبب
اٱعحاصٖ ،زا إىل جاْب ايٛقٛف عًة ٢أْةٛاع اٱعحةاص يف ايكةشإٓ ايهةش ،ِٜطةٛا ٤أنةإ إعحةاصاً
بٝاْٝاً يػٜٛاً ،أّ أْبا ٤ايػٝب ،أّ عًُٝاً ،أّ تؼشٜعٝاً ...اخلٚ ،عشض أَثً ١عً ٢نٌ ْٛع َٓٗا.

 5324فك٘ َد َالت  3 :)1ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب باملٛكةةٛعات ايتايٝةةَ ١ةةٔ ذ ٝة ذهُٗةةا ،ديًٝةةٗا،
ؿٝػٗا ،ػش ٚؿرتٗا ،أقظاَٗا ،تطبٝكات ؾكٗ ١ٝتٛكرٗاٜٚ .تٓاٖ ٍٚزا املكشس ايبٝع ٚأْٛاع٘،
ايظًِ ،ايشبا ،ايـشف ،اٱجاس ،٠ايشٖٔ ،ايؼؿع ،١اؿحش ،ايٛناي ،١اؿٛاي ،١ايـًح.
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 5326فك٘ أسٛاٍ غدص 3 :)2 ١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5226ؾك٘ أذٛاٍ ػخـ)1( ١ٝ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس اؿكةٛم املتعًكة ١بايذلنةات َةٔ ٚؿةاٜا َٛٚاسٜة  ،مبةا ٜتلةُٓ٘ ريةو َةٔ
بٝإ يًُـطًرات ٚاملؿاٖ ِٝاملتعًك ١بٗز ٜٔاملٛكٛعنيَ ،ع تٛكٝح يؼةش ٚايٛؿةاٜاٚ ،أسناْٗةا
ٚأْٛاعٗةا َٚبط٬تٗةةا ٚتةةضاذِ ايٛؿةةاٜاٚ ،اٱسث َةةٔ ذٝة َؼةةشٚعٝت٘ ٚأطةةباب٘ ٚػةةشٚط٘ َٛٚاْعةة٘
ٚأْٛاع ايٛسهٚ ١أذٛاٍ تٛسٜثِٗ ٚايكٛاعذ ايلابط ١يًتٛس ، ٜإكاؾ ١إىل إنظاب ايطايب َٗةاس ٠يف
ذٌ املظا ٌ٥اٱسهَ ١ٝشاعٝاً َا ٚسد يف ايؿك٘ ٚايكاْ ٕٛبٗزا اــٛق.

 5327فك٘ َد َالت  3 :)2ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5324ؾك٘ َعاَ٬ت ()1
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب باملٛكةةٛعات ايتايٝةةَ ١ةةٔ ذ ٝة ذهُٗةةا ،ديًٝةةٗا،
ؿةةٝػٗا ،ػةةش ٚؿةةرتٗا ،أقظةةاَٗا ،تطبٝكةةات ؾكٗٝةة ١تٛكةةرٗا ايؼةةشنات ايعادٜةة ،١اشلبةة،١
ايٛدٜع ،١ايٛقـ ،ايػـب ،ايًكٝط ،ايًكط ،١إذٝا ٤املٛات ،ايضساعٚ ،١املكشسات ،ايتأَني.

 5329تدزٜب َٝداْ )1 ٞيف ايرتب ١ٝارت ص 4 :١ض ا ت َدتُد 4 ٠اًُ)ٞ
َتطًب طابل  5249ا٫عاق ١ايبـش 5265 ،١ٜا٫عاق ١ايظُع 5239 ،١ٝا٫عاق١
اؾظُٚ ١ٝايـر١ٝ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تكذ ِٜؾشؿة ١يًطايةب يتطبٝةل َةا تعًُة٘ عةٔ ا٭طؿةاٍ ر ٟٚا٫عاقة ١يف
َشانض ايذلب ١ٝاـاؿ ١يًطًبة ١ر ٣ٚاٱعاقةات املتٛطةطٚ ١ايؼةذٜذٚ ٠املتعًكة ١با٫عاقةات ايظةُع١ٝ
ٚايبـشٜٗٚ ،١ٜذف ٖزا املكشس إىل تضٜٚذ ايطايةب بةاـدلات املٝذاْٝةَ ١ةٔ خة ٍ٬تعاًَة٘ َةع أدٚات
ايتؼةةخٝف ٚايتكٝةةٚ ِٝايتعًةةٚ ِٝايتةةذسٜب عًةة ٢كتًةةـ َٗةةاسات اؿٝةةا ٠يًطؿةةٌ املعةةٛم بـةةشٜا اٚ
زلعٝاٚ ،شلزا ًٜترل ايطايب ٖٓا يف َ٪طظات ايذلب ١ٝاـاؿ ١اييت تتابع ذا٫ت ا٫عاق ١ايظةُع١ٝ
ٚايبـش.١ٜ

 5331ايتٛسد 3:ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 5145ذخٌ اىل ايذلب ١ٝاـاؿ١
ٜٗذف ٖزا املكشس اىل ايتعشٜـ باكطشاب ايتٛذذ نؿَ ١٦ظتكً َٔ ١ؾ٦ات ايذلب ١ٝاـاؿ، ١
َةةٔ ذ ٝة ْظةةب ١اْ٫تؼةةاسٚ ،ا٫طةةباب احملتًُةةٚ ، ١اــةةا٥ف ايُٓاٝ٥ةةٚ ١اْ٫ؿعايٝةةٚ ١ايظةةًٛن١ٝ
ٚاملعشؾٚ ١ٝاؾظُٚ ١ٝايٓؿظ ١ٝا٫جتُاعٚ ، ١ٝا٫عتباسات ايذلب ١ٜٛايت ٢هب َشاعاتٗا عٓذ تذسٜع
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ايطًب ١ايتٛذذٜني ٚ ،اجشا٤ات ايهؼـ ٚايتؼةخٝف باطةتخذاّ أدٚات قةٛا ِ٥ايؼةطب َٚكةاٜٝع
ايتكذٜش َٔ قبةٌ ا٭ٖةٌ ٚاملعًُةني ٚ ،أُٖٝةة ١ايتةذخٌ املبهةةش ٚاطةتخذاّ أطةايٝب تعةذ ٌٜايظةًٛى
نطشٜكةة ١يًرةةذ َةةٔ ظٗةةٛس ايظةةًٛنات اي٬تهٝؿٝةة ١ايتةةٜ ٢ظٗشٖةةا ا٭طؿةةاٍ  .نُةةا ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا
املكشس ا٫عاقات املـاذب ١يًتٛذذ َثٌ ا٫عاق ١ايعكًٚ ، ١ٝاكطشابات ايتٛاؿٌ .

 5331ت زٜذ اذتسٚب ايصًٝب١ٝ

ص ٚايدسصت 3 :) ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ

ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس غض ٚايؿشلة ١يًُؼةشم ايعشبة ٞاٱطةٚ ،َٞ٬دٚاؾعة٘ اؿكٝكٝةٚ ١ا٭ذةذاث
ايشٝ٥ظةة ١ٝؾٗٝةةاٚ ،أط ة باب لةةال ايؿشلةة ١يف إقاَةة ١نٝةةإ شلةةِ يف املؼةةشم ايعشبةة ٞاٱطةة،َٞ٬
ٚايعٛاٌَ اييت أدت إىل ؾؼٌ ٖزا ايػضْٚ ،ٚتا٥حَ٘ ،ع ايشبط بني املاكٚ ٞاؿاكش.

 5332ادتغساف ٝاالقتص  3 :١ٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛكح ٖزا املكشس ايب ١٦ٝنٓظاّ َؿتٛل عاّ ٜته َٔ ٕٛايٓظِ ايضساعٚ ١ٝايـٓاعٚ ١ٝايٓكةٌ،
ٚوًةةٌ عٓاؿةةشٖا ايشٝ٥ظةةٚ ١ٝايتؿةةاع٬ت ايكاُ٥ةة ١بةةني اٱْظةةإ ٚنةةٌ َٓٗةةاَ ،ةةع ايذلنٝةةض عًةة٢
املؼه٬ت ا٫قتـاد.١ٜ

 5333دغساف ٝايطه ٕ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس َبةةاد ٨عًةةِ ايظةةهإ َةةٔ ذٝةة خـةةا٥ف ايظةةهإ ايذميٛغشاؾٝةة١
ٚتشنٝبِٗ ا٫جتُاعٚ ٞا٫قتـادَ ،ٟةع اٖ٫تُةاّ مبؼةه٬ت ايظةهإ املتعًكة ١بةايُٓ ٛايظةشٜع
ٚاشلحشات ٚسبطٗا بايتُٓ.١ٝ

 5334ت زٜذ ايد مل اذتدٜح ٚاملد صس 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس تاسٜخ ايعا اؿذٚ ٜاملعاؿش َٓز ذشنة ١ايٓٗلة ١ا٭ٚسبٝة ١إىل َةا بعةذ
اؿةةةشب ايعاملٝةةة ١ايثاْٝةةةٜٚ ،١تلةةةُٔ ايثةةةٛس ٠ايؿشْظةةةٚ ١ٝاؿشنةةةات ايكَٝٛةةة ١يف أٚسٚبةةةا ٚايثةةةٛس٠
ايـةةةٓاع ،١ٝايظةةةٝطش ٠ا٫طةةةتعُاسٚ ١ٜآهاسٖةةةا عًةةة ٢أقطةةةاس آطةةةٝا ٚإؾشٜكٝةةةا ٚأَشٜهةةةا اي٬تٝٓٝةةة،١
ٚاؿشبني ايعاملٝتني ا٭ٚىل ٚايثاْٚ ١ٝذشنات ايترشس َٔ ا٫طتعُاس.
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 5335ت زٜذ األٜٛبٝة ٚاملُ يٝو 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5331تاسٜخ اؿشٚب ايـًٝب( ١ٝغض ٚايؿشل)١
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تعشٜـ ايطايب بايظشٚف اييت أدت إىل قٝاّ ايذٚي ١ا٭ٜٛبٚ ١ٝأبشص
َ٪طظاتٗا َثٌ ايظًطٓٚ ١اؾٝؽ ٚا٫قطاعٚ ،دٚسٖا يف تٛذٝذ اؾبٗ ١ا٫ط ١َٝ٬كذ ايـًٝبٝني
ٚإؿام اشلضمي ١بِٗ ،هِ ٜتتبع ايتطٛسات ايظٝاطٚ ١ٝايعظهش ١ٜيًذٚي ١ا٭ٜٛب ١ٝذت ٢طكٛطٗا،
ٚقٝاّ ايذٚي ١املًُٛنَ ١ٝع ايتعشٜـ بأِٖ َ٪طظاتٗا نايظًطٓٚ ١اؾٝؽ ٚا٫قطاعٚ ،بٝإ دٚس
املُايٝو يف ؽًٝف املٓطك َٔ ١خطش ٟايـًٝبٝني ٚاملػ ،ٍٛإكاؾ ١إىل ايتعشٜـ بايعُاس٠
املًُٛن.١ٝ

 5336ايرتب ١ٝايٛطٓ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛكح ٖزا املكشس املؿاٖ ِٝايظٝاطةٚ ١ٝايبٝ٦ٝةٚ ١ا٫قتـةادٚ ١ٜا٫جتُاعٝةٚ ١اٱداسٜة ،١إكةاؾ١
إىل طرل ٠اؿلاس ٠يف ؾًظطني َٔ ذٝة َٛقعٗةا ٚتطٛسٖةا ايتةاسىٚ ٞاؿلةاسٚ ،ٟؼذٜةذ أبةشص
عًُاٗ٥ا ٚسجا٫تٗا.

 5349اضطساب ت ايطًٛى 3:ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 5145ذخٌ اىل ايذلب ١ٝاـاؿ١
ٜكذّ ٖزا املكشس ؾُٗا َعُكا عٔ اكطشابات ايظًٛى َٔ ذ ٝايتـٓٝـْٚ ،ظب ١اْ٫تؼاس،
ا٭طةةباب ٚطةةشم ايٛقاٜةةةٚ ،١اــةةا٥ف ايُٓاٝ٥ةةةٚ ١اْ٫ؿعايٝةةٚ ١ايظةةةًٛنٚ ١ٝاملعشؾٝةةٚ ١اؾظةةةُ١ٝ
ٚايٓؿظةةة ١ٝا٫جتُاعٝةةةٚ ،١ا٫عتبةةةاسات ايذلبٜٛةةة ١ايتةةة ٢هةةةب َشاعاتٗةةةا عٓةةةذ تةةةذسٜع ايطًبةةة ١ر٣ٚ
ا٫كةةطشابات ايظةةًٛنٚ ،١ٝاجةةشا٤ات ايهؼةةـ ٚايتعةةشف عًةةٖ ٢ةة ٤٫٪ايطًبةةَ ١ةةٔ خةة ٍ٬ا٭ٖةةٌ
ٚاملعًُني ،أُٖ ١ٝايتذخٌ املبهةش ٚاطةتخذاّ أطةايٝب تعةذ ٌٜايظةًٛى نطشٜكة ١يًرةذ َةٔ ظٗةٛس
ايظًٛنات اي٬تهٝؿ ١ٝايتٜ ٢ظٗشٖةا ٖة ٤٫٪ا٭طؿةاٍ ،نُةا ٜتٓةاٖ ٍٚةزا املكةشس ا٭طةش ايٓظشٜة١
يتؿظرل اكطشابات ايظًٛى عظب املذاسغ ايٓظش ١ٜاملختًؿ. ١

 5358املٖٛبٚ ١ايتدٛم 3:ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 5145ذخٌ اىل ايذلب ١ٝاـاؿ١
ٜٗةةذف ٖةةز ٙاملكةةشس اىل تُٓٝةة ١اػاٖةةات اهابٝةة ١مةة ٛتشبٝةةٚ ١تعًةة ِٝاملٖٛةةٛبني ٚاملتؿةةٛقني،
َٚظاعذ ٠ايطًب ١عً ٢تَُٓٗ ١ٝاسات تعًة ِٝاملتُٝةضٜٚ ،ٜٔتٓةاٖ ٍٚةزا املكةشس أٜلةا َؿةاٖ ِٝايتُٝةض،
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ٚذشن ١تعً ِٝاملٖٛٛبني ٚاملتؿٛقني ٜٚعشض بشْاَخ ا٫هشا ٤املذسط ٢ايؼاٌَ ٚبٓةا ٤املٓٗةاد اـةاق
باملٖٛٛبني ٚاملتؿٛقنيٚ ،تعاا أٜلا بعض ايكلاٜا ؾ ٢تعً ِٝاملٖٛةٛبني ٚاملتؿةٛقني َثةٌ ايهؼةـ
عٔ املٖٛٛبني ٚاملتؿٛقني ،املؼه٬ت ،ا٫بذاع َٗٚاسات ايتؿهرل.

 5361اضطساب ت ايٓطل ٚايًغ 3:١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 5145ذخٌ اىل ايذلب ١ٝاـاؿ١
ٜٗذف ٖزا املكةشس اىل تعشٜةـ ايطًبة ١بأُٖٝة ١ايًػة ١نٛطة ١ًٝيًتٛاؿةٌَٚ ،ؿٗة ّٛعًُٝة١
ايتٛاؿةةٌ َٚهْٛةةات ايًػةةٚ ،١ايُٓةة ٛايًػةةَٚ ،ٟٛةةٔ هةةِ ايتعشٜةةـ باكةةطشابات ايتٛاؿةةٌ َةةٔ ذ ٝة
ا٭طباب ْٚظب ١اْ٫تؼاس ٚايتـٓٝؿات  .نُا ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس طشم تكٚ ِٝٝتؼخٝف اكطشابات
ايٓطل ٚايًػٚ ١ايتٛاؿٌ ،ايتذخٌ ايع٬جٚ ٞايذلب ،ٟٛايبذا ٌ٥ايذلبٜٛةٚ ١طةشم تةذسٜع ايطًبة ١رٟٚ
ا٫كطشابات ايٓطك.١ٝ

ٖ َٓ 5363ر ٚاض يٝب ايتدزٜظ يف ايرتب ١ٝارت ص 3:)1 ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 5145ذخٌ اىل ايذلب ١ٝاـاؿ١
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس اىل ايتعشٜةةـ مبعٓةة ٢املٓٗةةاد ؾةة ٢ايذلبٝةة ١اـاؿةةٚ ١عٓاؿةةشٚ ٙخطٛاتةة٘ ،
ايع٬ق ١بني املٓٗاد ايعادٚ ٣املٓٗاد ؾ ٢ايذلب ١ٝاـاؿ ١هِ تطبٝكات ْظشٜات عًِ ايٓؿع ؾٚ ٢كةع
املٓةةاٖخ اـاؿةة ١بةةز ٣ٚاؿاجةةات اـاؿةةٜٚ ١تعةةشض املكةةشس اىل َؿٗةة ّٛايدلْةةاَخ ايذلبةة ٣ٛايؿةةشدٟ
ٚاـط ١ايتعً ١ُٝٝايؿشدٚ ١ٜخط ١اْ٫تكاٍ يتذسٜب ا٭طش ايؿشد. ١ٜ

ٖ َٓ 5368ر ٚاض يٝب ايتدزٜظ يف ايرتب ١ٝارت ص 3:)2 ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َٓ 5363اٖخ ٚأطايٝب ايتذسٜع يف ايذلب ١ٝاـاؿ)1( ١
ٜٗذف املكشس إىل تٓا ٍٚبؼُٛيٚ ١ٝعُل أطايٝب ٚطشم ايتذسٜع اـاؿ ١بهةٌ ؾ٦ةات ايذلبٝة١
اـاؿةةة ،١دساطةةةٚ ١تطبٝةةةل أطةةةايٝب ٚطةةةشم ايتةةةذسٜع ايؿةةةشدٚ ٟاؾُعةةة ٞيف ايذلبٝةةة ١اـاؿةةة،١
ٚا٭طةةايٝب ٚطةةشم ايتةةذسٜع املعشؾٝةة١؛ ايظةةًٛن١ٝ؛ ٚا٭طةةايٝب املظةةتٓذ ٠إىل ايُٓةةٛرد ايتؼخٝـةةٞ
ايع٬جةةةٚ ،ٞا٭طةةةايٝب ٚطةةةشم ايتةةةذسٜع املظةةةتٓذ ٠إىل ايُٓةةةٛرد ايتهةةةاًَٚ ،ٞدساطةةة ١املعةةةاٜرل
ٚا٫عتباسات ٚاملتطًبات رات ايع٬قة ١بهةٌ ا٭طةايٝب ٚطةشم ايتةذسٜع املظةتخذَ ١ذظةب َةتػرل
ذاج ١ا٭ػخاق ر ٟا٫ذتٝاجات اـاؿ.١
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 5381تصُ ِٝايػبه ت ايداخًٚ ١ٝصْ ٝتٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜٗةةذف املكةةشس إىل تطةةٜٛش قةةذسات ايطايةةب يف تـةةُٚ ِٝإْؼةةا ٤ػةةبهات َعًَٛةةات داخًٝةة،١
تـًح ي٬طتخذاَات ايتعًٚ ،١ُٝٝميهةٔ َةٔ خ٬شلةا سبةط ايطًبةٚ ١املعًُةني مبـةادس املعًَٛةات،
عدل أجٗض ٠املذسط ١أ ٚأجٗض ٠اؿاطٛب ٚاشلٛاتـ ايزن ١ٝاـاؿة ١بٗةِٚ ،نٝؿٝة ١عُةٌ ايـةٝاْ١
ايذٚس ١ٜشلاَٚ ،عاؾ ١املؼه٬ت اييت تتعشض شلا.
 5381تصُٚ ِٝإْت ز ايٛض ٥ط ايتدً ١ُٝٝايسقُ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  5286ايٛطا٥ط ايشقُ١ٝ
ٜٗةةتِ ٖةةزا املكةةشس بتعشٜةةـ ايطايةةب بايٛطةةا٥ط ايشقُٝةةٚ ١أٖةةِ أدٚاتٗةةا ٚتطبٝكاتٗةةا ٚممٝضاتٗةةا
ٚأْٛاعٗا يف فاٍ ايةتعًَِٚ ،تطًبةات اطةتخذاَٗا ٚتٛظٝؿٗةا يف ايتعًةٚ ِٝايةتعًِٚ ،إْتةاد ٚتـةُِٝ
ايٛطا٥ط ايشقُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝايهتب ا٫يهذلَٚ ،١ْٝٚشاذًٗاٚ ،منارجٗاٚ ،دٚس املـُِ ايتعًُٞٝ
يف إْتاجٗا.

 5382أض يٝب تدزٜظ ايتهٓٛيٛد 3 : ٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  5214طشا٥ل ايتذسٜع ٚايتذسٜب ايعاَ١
ٜٗةةذف املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب بةةأِٖ املٛكةةٛعات املٓذسجةة ١ؼةةت تةةذسٜع ايتهٓٛيٛجٝةةا
ٚاييت تتعًل باملعشؾ ١ايتهٓٛيٛجٝةٚ ١طةشام ايةتؿهرل يف ايتهٓٛيٛجٝةاٚ ،تضٜٚةذ ٙبهٝؿٝة ١تطبٝةل
طةةةةشم ايتةةةةذسٜع ايعاَةةةة ١يف فةةةةاٍ ايتهٓٛيٛجٝةةةةاٚ ،تطبٝةةةةل ا٭طةةةةايٝب اؿذٜثةةةة ١يف تةةةةذسٜع
ايتهٓٛيٛجٝا.

 5383ب ٦ٝت ايتدًِ االفرتاض 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل إطةة٬ع ايطايةةب عًةة ٢أٖةةِ املظةةترذهات يف فةةاٍ ْظشٜةةات ٚتكٓٝةةات
ايتعًةةة ِٝا٫ؾذلاكةةةٚ ،ٞنٝؿٝةةة ١تٛظٝؿٗةةةا ـذَةةة ١ايةةةتعًِ يف اجملتُةةةع احملًةةةٚ ،ٞأٖةةةِ ايتطبٝكةةةات
املظةةةترذه ١يف ٖةةةزا اجملةةةاٍ ٚنٝؿٝةةة ١إداستٗةةةاَ ،ثةةةٌ َٓـةةةات ايةةةتعًِ ا٫ؾذلاكةةةٞ
ٚ learning Platformsاملختةةةةدلات ا٫ؾذلاكةةةةLabs ١ٝ
Augmented Learning

Virtual

ٚ Virtualايٛاقةةةةع املعةةةةضص

 5384ايكٚ ٠ ٝايس ٠ ٜيف املؤضط ت ايرتب 3 :١ٜٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜشنةةض املكةةشس عًةةَ ٢ؿٗةة َٞٛايكٝةةادٚ ٠ايشٜةةاد ٠نُؿةةاٖ ِٝتطٜٛشٜةة ١يب٦ٝةة ١ايعُةةٌ املذسطةة،ٞ
ٚأدٚاس ايكا٥ذ اي ذلبَٗٚ ٟٛاَ٘ ٚفةا٫ت ايكٝةادٚ ،٠املؿةاٖ ِٝاملتعًكة ١بايشٜةادَ ٠ثةٌ ايذلبٝة ١ايشٜادٜة١
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ٚنٝؿ ١ٝدفٗا يف ايعٌُ املذسطةٚ ،ٞدٚس املـةُِ ايتعًُٝة ٞنشٜةاد ٟيف فةاٍ ايتعًةٚ ِٝايةتعًِ،
ٚتٛظٝـ ايتهٓٛيٛجٝا اؿذٜث ١يتركٝل ريو.

 5416ايرتب ١ٝايس ٜضٚ ١ٝطسا٥ل تدزٜطٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس املذخٌ إىل ايذلب ١ٝايشٜاك ،١ٝخـا٥ف ايُٓٚ ٛتطبٝكات٘ ايذلب ١ٜٛيف بشاَخ
ايذلبٝةة ١ايشٜاكةةة ،١ٝايذلبٝةة ١اؿشنٝةةةَ ،١ظةةةاٖش ا٭ْؼةةطٚ ١ا٭يعةةةاب ايشٜاكةة ،١ٝإعةةةذاد اـطةةة١
ايذساطٚ ١ٝتطبٝكٗاَ ،باد ٨إداس ٠بشاَخ ايذلب ١ٝايشٜاك ١ٝيف املشذًة ١ا٭طاطة ١ٝا٭ٚىل ٚتٓظُٗٝةا،
َباد ٨ايكٝاغ ٚايتك ِٜٛيف ايذلب ١ٝايشٜاك.١ٝ

 5417ايرتب ١ٝايدٓٚ ١ٝطسا٥ل تدزٜطٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜشنةةض ٖةةزا املكةةشس عًةة ٢املةةذخٌ إىل تةةذسٜع ايذلبٝةة ١ايؿٓٝةة ،١ايتعةةبرل ايؿةةا عٓةةذ ا٭طؿةةاٍ،
ايتزٚم ٚايٓكذ ايؿا ،ايؿٔ اٱط ،َٞ٬ايشطِ ٚخاَات٘ ٚتذسٜظ٘ ،ا٭ػةػاٍ ايؿٓٝة ١ايٝذٜٚةٚ ١طةشم
تذسٜظٗا ،ايٛطةا ٌ٥ايتعًُٝٝة ١يف تةذسٜع ايذلبٝة ١ايؿٓٝة ،١اـطة ١ايذساطةٚ ١ٝايهؿاٜةات ايتعًُٝٝة١
اي٬صَ ١ملعًِ املشذً ١ا٭طاط ١ٝا٭ٚىل.

 5418املٛضٝكٚ ٢األْ غٝد ٚطسا٥ل تدزٜطٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس أٖذاف ايذلب ١ٝاملٛطٝكْٚ ١ٝؼاطاتٗا املتٓٛع َٔ ١أؿٛات ٚإٜكاعةات ٚأْػةاّ
ٚذشناتٚ ،ايطشم امل ١ُ٥٬يتذسٜع ٖز ٙاملٛكٛعات.

 5412تدد ٌٜايطًٛى 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚةزا املكةشس ايظةًٛى اٱْظةاْٚ ٞطشٜةل َ٬ذظتة٘ ٚقٝاطة٘ ٚتظةحٚ ً٘ٝايعٛاَةٌ املة٪هش٠
ؾٝةةة٘ ،تعةةةذ ٌٜايظةةةًٛى اٱْظةةةاْٚ ٞأػةةةهاي٘ ٚفا٫تةةة٘ ٚتـةةةاَٚ ،ُ٘ٝاملبةةةاد ٨ا٭طاطةةة ١ٝايةةةيت
ٜظتخذَٗا بشْاَخ تعذ ٌٜايظًٛى.

 5421تسب ١ٝاًُ 2 :)1 ١ٝض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 , ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل أْٗا 71 ٤طاع١
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل إعذاد ايطايب ملختًـ جٛاْب عًُ ١ٝايتذسٜع ،اٱداسَٗٓ ١ٜا ٚايذلب.١ٜٛ
ٜٓٚكظِ ٖةزا املكةشس إىل قظةُنيْ ،ظةشٚ ٟعًُة ،ٞعٝة ٜتلةُٔ يف قةاٚس ٙعًةَ ١ةٔ اـةدلات
املهًُ ١يًخدلات ايٓظشٜة ١ايةيت دسطةٗا ايطايةب يف ايؿـة ٍٛايذساطة ١ٝايظةابكٚ ،١ايةيت تظةع ٢يف
عًتٗةةا إىل تٗ٦ٝةة ١ايطايةةب ملتطًبةةات َٚظةةتًضَات املٛاقةةـ ايـةةؿ ١ٝاملختًؿةةٚ ١تطبٝكٗةةا عًُ ٝةاً َةةٔ
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خ ٍ٬أطًٛب ايتذسٜع املـػش ،بتٓؿٝز َٛاقـ ؿؿ ١ٝ٭جضا َٔ ٤ذـف دساط .١ٝنُا ٜتٝح ٖزا
املظةةةام ايؿشؿةةة ١يًطًبةةة ١اٱملةةةاّ بؿًظةةةؿ ١ايذلبٝةةة ١ايعًُٝةةةٚ ،١عٓاؿةةةشٖاٚ ،قٛاْٗٓٝةةةاٚ ،أْظُتٗةةةا،
ٚأخ٬قٝات َٗٓ ١ايتعً ،ِٝإىل جاْةب اٱملةاّ باملٗةاّ ٚاؿكةٛم ٚايٛاجبةات ٚا٭ْظُة ١املعُة ٍٛبٗةا يف
املذاسغ.

 5421ايدالق ت ايدٚي ١ٝيف اإلضالّ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةاٖ ٍٚةزا املكةشس َؿٗة ّٛايكةاْ ٕٛايةةذٚي ٞيف ايؿكة٘ اٱطةٚ َٞ٬ايةٓظِ املعاؿةشَٚ ،٠ـةةادس
ايكةةاْ ٕٛايةةذٚي ٞيف اٱطةةٚ ّ٬ايتكظةة ِٝايؿكٗةة ٞيًعةةا إىل داس إطةةٚ ،ّ٬داس ذةةشبٚ ،داس عٗةةذ.
ٚاؾٗةةاد يف اٱطةةٚ ّ٬أٖذاؾةة٘ ٚأخ٬قٝةةات ايكتةةاٍ يف اٱطةةٚ ،ّ٬أهةةش اؿةةشب يف أػةةخاق ايعةةذٚ
ٚممتًهاتةةة٘ ،إكةةةاؾ ١إىل املعاٖةةةذات يف اٱطةةةَ ّ٬ةةةٔ ذٝة ة َؿَٗٗٛةةةا َٚؼةةةشٚعٝتٗا ٚػةةةشٚطٗا
ْٚكلٗا ٚأْٛاعٗا ممثً ١يف عكذ ايزَٚ ١ا٭َةإ ٚاشلذْةٚ ١ايـةًحٚ ،ايتُثٝةٌ ايظٝاطة ٞيف اٱطةّ٬
َةةٔ ذ ٝة تطةةٛسَُٗٚ ٙاتةة٘ ٚايظةةؿشاٚ ٤ػةةشٚطِٗ ٚخـا٥ـةةِٗ ،هةةِ تعطٝةةٌ ايتُثٝةةٌ ايظٝاطةة ٞيف
اٱط.ّ٬

 5422فسم إضالَ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜشنض ٖزا املكشس عًَ ٢ؿٗ ّٛايؿشقٚ ١ايتُٝٝض بٗٓٝا ٚبني املزٖبٚ ،أػةٗش ايؿةشم اٱطة١َٝ٬
ٚأؿٛشلا ،طٛاَ ٤ةٔ ايٓاذٝة ١ايعكذٜة ( ١ايكذسٜة ١اؾدلٜة ،١املعتضية ،١أٖةٌ ايظةٓ ،) ١أَ ٚةٔ ايٓاذٝة١
ايظٝاطٚ ١ٝايعكٝذ ( ١ٜاـٛاسد ٚاملشجٚ ١٦ايؼٝع ،) ١أ ٚايؿشم ايباطٓ ( ١ٝاٱزلاع ،١ًٝٝايٓـةرل،١ٜ
ايذسٚص ).

 5423فك٘ ايدكٛب ت 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس اؾشميٚ ١ايعكٛبةٚ ١املبةاد ٨ايعاَة ١يف ايتؼةشٜع اؾٓةا ٞ٥اٱطة َٞ٬عٝة
ٜتعشض إىل املؿاٖ ِٝاٯت ١ٝيف ريو اؿذٚد َةٔ ذٝة ذكٝكة ١نةٌ جشميةَ ١ةٔ جةشا ِ٥اؿةذٚد،
َؼشٚع ١ٝاؿذ ،ذهُ ١املؼشٚع ،١ٝػةش إقاَة ١اؿةذ ،طةشم إهباتةَ٘ ،ظةكطات٘ ،ذةذ ايةشد،٠
ذذ ايضْا ،ذذ ايكزف ،ذذ ايؼشب ،ذذ ايظشق ،١ذذ اؿشابٚ ،١اؾٓاٜات اؾٓا ١ٜعً ٢ايةٓؿع
بايكتةةٌ تعشٜةةـ ايكتةةٌ ٚبٝةةإ أْٛاعةة٘ َٛٚجباتةة٘ ،اؾٓاٜةة ١عًةة ٢ا٭علةةاٚ ٤ا٭طةةشاف َٛجباتٗةةا،
اؾٓاٜةة ١عًةة ٢اؾةةٓني َٛجباتٗةةا ،ايذٜةةٚ ١أذهاَٗةةا ،ايتعضٜةةض أْةةٛاع جةةشا ِ٥ايتعضٜةةض ٚعكٛباتٗةةا
ٚكٛابطٗا.
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 5424أض يٝب تدزٜظ ايرتب ١ٝاإلضالَ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5214طشا٥ل ايتذسٜع ٚايتذسٜب ايعاَ١
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكةشس َؿٗة ّٛاملٓٗةاد ٚأٖذاؾة٘ ٚخـا٥ـةَ٘ٚ ،ـةادس ايتعًةٚ ِٝايةتعًِ يف ايذلبٝة١
اٱطٚ ،١َٝ٬أطايٝب تذسٜظٗا ٚريةو بعةشض منةارد تطبٝكٝة ١يترًٝةٌ قتة ٣ٛايٛذةذات ايذساطة١ٝ
ٚمنةةارد تطبٝكٝةة ١ؿـةةف دساطةة ١ٝملٛكةةٛعات يف ايكةةشإٓ ايهةةشٚ ِٜايعكٝةةذٚ ٠اؿةةذ ٜايٓبةةٟٛ
ٚايؿك٘ ٚايظرل ٠ايٓبٚ ١ٜٛا٭خ٬م ٚايتٗزٜب.

 5425تسب ١ٝاًُ 2 :)2 ١ٝض اَ ١دتُد 2 ٠اًُ)ٞ
َتطًب طابل  5421تشب ١ٝعًُ )1( ١ٝأَ ٚتضأَ  ،إْٗا 91 ٤طاع.١
ٜٗتِ ٖزا املكشس عً ٢إنظاب ايطايب ايهؿاٜةات اي٬صَة ١ملٗٓة ١ايتعًة ِٝايتذسٜظةٚ ١ٝايتكٓٝة١
ٚغرلٖا ٚ ،غشغ اػاٖات اهاب ١ٝمٖٛا ،نُا ٜٗذف إىل إتاذة ١ايؿشؿة ١أَةاّ ايطايةب يتطبٝةل
املؿاٖٚ ِٝاملبادٚ ٨ايٓظشٜات ايذلب ١ٜٛتطبٝكا أداٝ٥ةا عًة ٢مة ٛطةًٛن ٞيف املٝةذإ اؿكٝكة ٞشلةزٙ
املؿةةاٖٚ ِٝايٓظشٜةةات ايةةزٜ ٟتُثةةٌ يف املذسطةة ١بؼةةهٌ ٜةة٪د ٟإىل انتظةةاب ايطايةةب يًهؿاٜةةات
ايذلب ١ٜٛاييت تتطًبٗا طبٝعة ١ا٭دٚاس املتعةذدٚ ٠املةتػرل ٠يًُعًةِ عٝة ٜـةبح يف ايٓٗاٜة ١قةادسا عًة٢
مماسطٖ ١ز ٙايهؿاٜات بهؿاٚ ١ٜؾاعً .١ٝؾل ً٬عٔ تذسٜبٝة ١عًة ٢تـةَُ ِٝـةادس ايةتعًِ ٚطةشم
اطةةتخذاَٗاٚ ،شلةةزا ٜتٛجةةب عًةة ٢ايطايةةب إٔ ٜكلةة ٞؾةةذل ٠تذسٜبٝةة ١قةةذد ٠يف َةةذاسغ املشذًةة١
ا٭طاطٚ ١ٝايثاْٚ ١ٜٛاييت تبًؼ ( )151طاع ١تذسٜبَٛ ١ٝصع ١عً )8( ٢أطابٝع ،مياسغ ؾٗٝا اؿٝا٠
املٗٓ ١ٝاي ١َٝٛٝملعًُة ٞاملشذًة ١ا٭طاطةٚ ١ٝايثاْٜٛةٚ .١تؼةتٌُ ايذلبٝة ١ايعًُٝة ١عًة ٢اؾاْةب ايٓظةشٟ
ٚاؾاْب ايعًُ ٞبؼهٌ َتهاٌَٜٚ ،تذسد تٓؿٝز اؾاْب ايعًَُ َٔ ٞشذً ١املؼةاٖذ ٠إىل َشذًة١
املؼاسن ١اؾضٚ ،١ٝ٥أخرلاً إىل َشذً ١املُاسط ١ايهً.١ٝ

َ 5426ك زْ ١أ  3 :ٕ ٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜشنض ٖزا املكشس عً ٢ايةذَ ٜٔعٓةاْ ،ٙضعة ١ايتةذٚ ٜٔأؿةايتٗاْ ،كةذ ايذساطةات ا٫جتُاعٝة١
غـةةٛق ْؼةةأ ٠ا٭دٜةةإ ،أُٖٝةة ١دساطةةَ ١كاسْةة ١ا٭دٜةةإٚ ،دساطةة ١ايٛٗٝدٜةة ١أؿةةٛشلا ،نتبٗةةا
املكذطْٚ ١كذٖا ،ايع٬ق ١بٗٓٝا ٚبني ايـٗٚ ،١ْٝٛٝاملظٝر ١ٝأؿةٛشلا ،نتبٗةا املكذطةْٚ ١كةذٖا،
ؾشقٗاٚ ،أدٜإ اشلٓذ ايهدل ٣ايبٛر ،١ٜاشلٓذٚط ،١ٝايضسادػت.٘ٝ
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 5431ت زٜذ ايدسب اذتدٜح 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛكةةح ٖةةزا املكةةشس ايتطةةٛس ايظٝاطةة ٞيًةةٛطٔ ايعشبةةَٓ ٞةةز ايؿةةتح ايعثُةةاْ ٞيف بذاٜةة ١ايكةةشٕ
ايظادغ عؼش ذت ٢اؿشب ايعامل ١ٝا٭ٚىلَ ،ع ايذلنٝض عً ٢دساطة ١ايكةشٕ ايتاطةع عؼةش ٚزلاتة٘
ايشٝ٥ظ ١عً ٢املظت ٣ٛايعامل ٚ ٞايعثُاْٚ ٞايعشبٚ ،ٞايتطٛس ايظٝاطٚ ٞايؿهةش ٟيًُؼةشم ايعشبةٞ
ذتْٗ ٢اٖ ١ٜز ٙايؿذلٚ ،٠غاؿ ١املكاٚ ١َٚايثٛسات ايعشب ١ٝكذ ا٫طتعُاس.

 5432ادتغساف ٝايط ٝض 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةةاٖ ٍٚةةةزا املكةةةشس املكَ ٛةةةات اؾػشاؾٝةةة ١يًذٚيةةةٚ ١أبعادٖةةةا ايظٝاطةةةٚ ،١ٝبعةةةض ايٓظشٜةةةات
اٱطذلاتٝح ١ٝيف إطاسٖا ايعاملٚ ٞاٱقًَ ُٞٝع اٖ٫تُاّ مبؼهً ١ا٭َٔ ايك َٞٛايعشب.ٞ

 5433دغساف ٝايدُسإ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛكح ٖزا املكشس ْؼأ ٠املشانض ايعُشاْٚ ١ٝمنٖٛا ٚتطٛس ٚظا٥ؿٗةا ٚتشنٝبٗةا ( كططاتٗةا
ايتٓظَ ،) ١ُٝٝع ايذلنٝض عًَ ٢ؼه٬ت ايشٜـ ٚاؿلش.

 5434ت زٜذ ايدسب املد صس 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5431تاسٜخ ايعشب اؿذٜ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس تاسٜخ ايٛطٔ ايعشبَٓ ٞز اؿشب ايعامل ١ٝا٭ٚىل ذت ٢ايٛقت اؿاكةشَ ،ةع
اٖ٫تُاّ عشنات ايترشس َٔ ا٫طتعُاسٚ ،تطٛس أٚكاع ايذ ٍٚايعشبٚ ١ٝايترذٜات اييت ٚاجٗتٗةا
بعذ ا٫طتك َٔ ٍ٬ايٓٛاذ ٞايظٝاطٚ ١ٝايؿهش.١ٜ

 5435دغساف ١ٝايٛطٔ ايدسب 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس ايٛطٔ ايعشب ٞدساط ١جػشاؾ ١ٝإقًَ ١ُٝٝتهاًَ.١

 5436اًِ اإلْط ٕ االْجسٚبٛيٛد 3 :) ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس املٛكٛعات ايشٝ٥ظ ١املتعًك ١بتطٛس اٱْظإ ،ؾظةٛٝيٛجٝاً ٚذلةاسٜآًَ ،ةز
أقذّ ا٭صَٓٚ ١ذت ٢ايٛكع ايشأَٖٚ ،ةٔ َٛكةٛعات اٖتُاَة٘ ايشٝ٥ظة ١ا٭طةشٚ ٠ايكبًٝةٚ ١ايةضٚاد
ٚا٭ْظُ ١ا٫قتـاد ١ٜايبذاٚ ١ٝ٥ايظرش ٚايةذٖٚ ،ٜٔةٜ ٛعةا عٓاٜة ١خاؿة ١بايثكاؾةٜٚ ،١شنةض عًة٢
ايعٌُ املٝذاْ ٞيف ذكٌ اْ٫ثشٚبٛيٛجٝاٜٚ ،عٌُ عً ٢إعذاد ايباذثني يف ٖزا اجملاٍ.
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 5438أض يٝب تدزٜظ ايدً ّٛاالدتُ ا 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5214طشا٥ل ايتذسٜع ٚايتذسٜب ايعاَ١
ٜعةةاا ٖةةزا املكةةشس أطةةايٝب تةةذسٜع ا٫جتُاعٝةةات يًـةةؿٛف يف َةةشذًيت ايتعًةة ِٝا٭طاطةةٞ
ٚايثةةةاَْ ،ٟٛةةةٔ ذٝة ة ايتخطةةةٝط يتعًةةة ِٝا٫جتُاعٝةةةات ٚؼذٜةةةذ املبةةةاد ٨يًتعًةةةٚ ِٝايةةةتعًِ ؾٗٝةةةا
ٚاطةةةتخذاَات َـةةةادس ايةةةتعًِٚ ،اطةةةذلاتٝحٝات تعًةةةِ َٛكةةةٛعات خاؿةةة ١يف ا٫جتُاعٝةةةات َةةةع
تطبٝكات عًُ ١ٝعً ٢نٌ َا تكذّ.

 5446تدزٜب َٝداْ )2 ٞيف ايرتب ١ٝارت ص 4 :١ض اَ ١دتُد 4 ٠اًُ)ٞ
َتطًةةب طةةابل  5329تةةذسٜب َٝةةذاْ )1(ٞيف ايذلبٝةة ١اـاؿةة 5266 ،١ؿةةعٛبات ايةةتعًِ،
 5267ا٫عاق ١ايعكً١ٝ
تٗذف ٖز ٙاملاد ٠اىل اتاذ ١ايؿشق يًُتذسبني يذلعة ١املعشؾة ١ايعًُٝة ١ايتة ٢انتظةبٖٛا ؾة٢
املكشسات املختًؿ ١اىل بةشاَخ ٚخةذَات ي٬ػةخاق ر ٟٚا٫عاقةٚ ١ملعشؾةٚ ١اقةع ايةدلاَخ ٚاـةذَات
ؾ ٢اجملتُع احملًٚ .٢ىتاس ايطايب قبٌ بذ ٤ايؿـٌ ايذساطة ٢ؾ٦ة ١أ ٚؾ٦ةتني َةٔ ؾ٦ةات ا٫ػةخاق
ر ٟٚا٫عاق ١ايت ٣ٜٛٓ ٢إٔ ٜطٛس نؿاٜات٘ أنثش َعٗا ٜٚ .ك ّٛايطايب بتطبٝل َا دسطة٘ ؾة ٢املةٛاد
ايتخــ ١ٝاملختًؿ ١ؾٝعٌُ عً ٢تك ِٝٝذاجات ايطايب ر ٚا٫عاق ١ؾٝطبل أدٚات ايتك ِٝٝاملختًؿة١
هِ ٜلع بشْافا تشبٜٛا ؾشدٜا ٚوذد اْ٫ؼط ١اؾُاعٜٚ . ١ٝك ّٛخ ٍ٬ايؿـٌ بتٓؿٝز تًو ايدلاَخ
ٚا٭ْؼط ١اؾُاعٚ ١ٝاملختًؿ ، ١نُا ٜٚتذسب ايطايب عًةٚ ٢طةا ٌ٥ايتٛاؿةٌ اـاؿةٚ ١اطةتخذاّ
ا٭جٗض ٠اـاؿٜٚ ، ١عٌُ ايطايب عً ٢تٓؿٝز بشاَخ ؾ ٢تعةذ ٌٜايظةًٛى ٚبةشاَخ ٚأْؼةط ١تثكٝؿٝة١
ٚتذسٜبٝةة٫ ١طةةش ايطةة٬ب ر ٟٚا٫عاقةةٚ ١ريةةو بايتعةةاَ ٕٚةةع اداسات املشانةةض ا ٚاملةةذاسغ َةةٔ ؾ٦ةةات
ايذلب ١ٝاـاؿ.١

 5447تدزٜب َٝداْ )3 ٞيف ايرتب ١ٝارت ص 4 :١ض اَ ١دتُد 4 ٠اًُ)ٞ
َتطًب طابل  5331ايتٛذذ 5446 ،تذسٜب َٝذاْ )2( ٞيف ايذلب ١ٝاـاؿ١
ٜٗذف املكةشس إىل اتاذة ١ايؿةشق يًطًبة ١املتةذسبني يتطبٝةل املعشؾة ١ايعًُٝة ١ايٓظشٜةٚ ١ايعًُٝة١
ايظةةابكٚ ،١إٔ ىتةةاس ؾ٦ةة ١أ ٚؾ٦ةةتني َةةٔ ؾ٦ةةات ا٭ػةةخاق ر ٟٚا٫ذتٝاجةةات اـاؿةة ،١يٝكةةذّ شلةةِ
أؾلٌ خذَات ايذلب ١ٝاـاؿ َٔ ١خذَات ايتعشف ٚايترَ ٌٜٛشٚساً بةايتكٚ ِٝٝايتؼةخٝف ٚإعةذاد
ايدلاَخ ايذلب ١ٜٛايؿشدٚ ١ٜاـطط ايع٬جٚ ١ٝاـذَات املظاْذ ٠أْتٗا٤ٶ بتركٝل ا٭ٖذاف ٚايتكِٜٛ؛
نُا ٜٚتذسب ايطايب عًٚ ٢طا ٌ٥ايتٛاؿٌ اـاؿٚ ١اطتخذاّ ا٭جٗض ٠اـاؿ١؛ ٜٚعٌُ ايطايب
املتذسب عً ٢تٓؿٝز بشاَخ يف تعذ ٌٜايظًٛى ٚبشاَخ ٚأْؼط ١تثكٝؿٚ ١ٝتذسٜب.١ٝ
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 5448إزغ ذ ٟٚاذت د ت ارت صٚ ١أضسِٖ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 5145ذخٌ اىل ايذلب ١ٝاـاؿ١
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تعشٜةـ ايطًبة ١باٯهةاس ايٓؿظةٚ ١ٝا٫جتُاعٝة ١ي٬ػةخاق ر ٟٚا٫عاقة١
ٚأطشِٖ ٚ ،اٯهاس اييت ٜذلنٗا ٚجةٛد ا٭ػةخاق ر ٟٚا٫عاقة ١عًة ٢ا٭طةشٚ ٠سدٚد ؾعةٌ ايٛايةذٜٔ
اٱخٚ ،٠ٛا٭خٛات ،نُا ٜشنض عً ٢اـذَات اٱسػادٚ .١ٜخذَات ايذعِ  ،نُةا ٜٓةاقؽ ٖةزا
املكةةةةةشس طةةةةةشم تكةةةةةذ ِٜاـةةةةةذَات ا٫طتؼةةةةةاس ١ٜ٭ٚيٝةةةةةا٤ا٭َٛس ٚاملعًُةةةةةني ٚيػرلٖةةةةةِ َةةةةةٔ رٟٚ
ايع٬قٚ.١ايتعشٜـ مبٗاسات اٱسػاد بؼهٌ عاّ ٚأطايٝب٘ املتٓٛعةَ ١ةع ايذلنٝةض عًة ٢إسػةاد أطةش
ا٭ػخاق ر ٟٚا٫عاقٚ ،١ريو َٔ خ ٍ٬ايبر ؾ ٢اؿاجات اـاؿ ١شلز ٙا٭طش عظةب ؾ٦ةات
اٱعاق ١املختًؿٚ ١اؿاجات اـاؿ ١يهٌ أطشَ ٠ع َشاعا ٠ايؿشٚم ا٫جتُاعٚ ١ٝايثكاؾ ١ٝايظا٥ذ.٠

 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.

 5481تصُ ِٝب ٦ٝت ايتدًِ ايدد ي 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  5312تـُ ِٝايتذسٜع
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تعشٜـ ايطايب بب٦ٝات ايتعًِ ايؿعايٚ ،١خـا٥ـةٗا ٚػةش ٚايتـةُِٝ
اؾٝذ شلاٚ ،نٝؿ ١ٝإداس ٠ؾلةا٤ات ايـةٓع ٚايعُةٌ يف املذسطةٚ ،١نٝؿٝة ١احملاؾظة ١عًة ٢طة١َ٬
املؼاسنني ؾٗٝاٚ ،تٛجٗٝات ٚتعًُٝات ا٭َإ ٚايظٚ ١َ٬نٝؿ ١ٝاٱسػاد شلا.

 5481املص ز ايرتب ١ٜٛاملدتٛس 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تعشٜـ ا يطايةب بةاملٛاد ايشقُٝة ١املتةٛؾش ٠فاْةا عًة ٢ػةبه ١اٱْذلْةت
يًُعًُةةني ٚايطًبةةٚ ،١آيٝةةات ايٛؿةة ٍٛإيٗٝةةا ٚاملؼةةاسن ١يف َـةةادسٖاٚ ،اطةةتخذاَٗا يف ايعًُٝةة١
ايتعًٚ ١ُٝٝأغشاض ايبر ايعًُٚ ،ٞاؾٛاْب املعشؾٚ ١ٝايكٚ ١ُٝٝا٭خ٬ق ١ٝاملشتبط ١باطتخذاَٗا.
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 5482غبه ت ايتدًٚ ِٝايتدًِ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5181ا٫تـاٍ ايذلب ٟٛايٓظشٜات ٚايتطبٝل
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تضٜٚذ ايطايب بأِٖ املٗاسات املعشؾٚ ١ٝايتكٓٚ ١ٝاٱسػاد ١ٜاـاؿ١
بتٛظٝـ ػبه ١اْ٫ذلْت ٚتطبٝكةات ايٜٛةب داخةٌ املذسطةٚ ١خاسجٗةا ٭غةشاضٚ ،نةزيو تطةٜٛش
طٝاطات اؿُاَٚ ١ٜظا ٌ٥ايتعشٜـ ٚايتٛهٝل ٚؼذٜةذا نًُةات ايظةش ٚٚطةا ٌ٥ايتعشٜةـ ا٭خةش،٣
أْظُٚ ١بشفٝات َكا ١َٚايؿرلٚطاتٚ ،اؾذسإ ايٓاسٚ ،١ٜنزيو تٛؾرل اؾٛاْب ا٭َٓ ١ٝاملتعًك١
باؿُا ١ٜايؼخـٚ ١ٝا٫طتخذاّ اٯَٔ يْ٬ذلْت.

َ 5483ب ئ ايتصُ ِٝايداخً 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜٗذف ٖزا املظام إي ٞتطٜٛش ذاط ١ايطايب اؾُايٚ ١ٝتطٜٛش اذظاطة٘ بةا٭يٛإ ٚايع٬قةات
املهاْ َٔ ،١ٝخ ٍ٬تعشٜؿ٘ بٓؼةأ ٠ؾةٔ ايةذٜهٛس ٚتطةٛسٚ ٙع٬قتة٘ بةايؿٓ ٕٛايتؼةهٚ ١ًٝٝايعُةاس٠
ٚدساطةة ١اطةةع ايتـةةُ ِٝايةةذاخً( ٞاٱٜكةةاع ،ا٫تضإ،ايتهةةشاس ،اْ٫ظةةحاّ ،ايتلةةاد ،ايٓظةةب
ٚايتٓاطب ،ايذلنٝض ،ايٛذذٚ )٠عٓاؿشْ ( ٙكط ،١خط ،ػهٌ،يًَُ ،ٕٛع ،ظٌ ْٛٚس) إكاؾ١
إي ٞدساط ١ايع٬ق ١بني ابعاد اؾظِ ايبؼشٚ ٟقطع ا٫هاث املختًؿ َٔ ١خ ٍ٬ايتعشٜةـ بايكٝاطةات
ا٭ْثشٚبَٛذلٚ ١ٜا٭سج.١َْٝٛٛ

 5484تصُ ِٝايتدً ِٝايته ًَ 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5312تـُ ِٝايتذسٜع
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس أِٖ املذاخٌ ٚايتطبٝكات اـاؿ ١بايتعً ِٝايتهاًَٚ ،ٞآيٝات ايةذَخ بةني
املكشسات املختًؿٚ ،١بٓةا ٤اـةدلات ايتعًُٝٝة ١ايكاُ٥ة ١عًة ٢ايةذَخ بةني اجملةا٫ت ايعًُٝة ١املختًؿة،١
ٚدٚس املـُِ ايتعً ُٞٝيف تطٜٛش ايذسٚغ ٚايٛذذات ايتعً ١ُٝٝايكا ١ُ٥عً ٢ايتهاٌَ.

َ 5499ػسٚع ايتدسز 3 :ض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل َٓ 5313اٖخ ايبر ايعًُ ،ٞإْٗا ٤املظت ٣ٛايثاي
ٜٗةةةذف املكةةةشس إىل تضٜٚةةةذ ايطًبةةة ١باملٗةةةاسات ايلةةةشٚس ١ٜيهتابةةةَ ١ؼةةةاسٜع ؽةةةشجِٗ،
ٚتٛظٝؿِٗ ٭طاطٝات ايبر ايعًُ ٞخاؿ ١اؾاْب ايعًُٜٚ ،َ٘ٓ ٞؼتٌُ عً ٢أطاطٝات نتابة١
املؼشٚع؛ اختٝاس َٛكٛع املؼشٚعٚٚ ،كع خطتة٘ٚ ،عةع َادتة٘ٚ ،تأيٝؿٗةاٚ ،سبطٗةاٚ ،ؼًًٝةٗا،
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ٚنٝؿٝةة ١تٛهٝةةل املةةاد ٠ايعًُٝةةٚ ،١تشتٝةةب قاُ٥ةةَ ١ـةةادس ايبر ة َٚشاجعةةَ٘ ،ةةع أَثًةة ١تٛكةةٝر١ٝ
ٚتطبٝك ،١ٝتظٌٗ عً ٢ايطايب أَش نتابَ ١ؼشٚع٘.
خاق بتخـف َـادس ايتعًِ
ٜٗذف ٖزا املظام إٔ ٜك ّٛايطايب باطتعشاض عٝع املٗاسات ٚاملؿاٖ ِٝاييت انتظةبٗا
عًَ ٢ذاس ايؿـ ٍٛايذساط ،١ٝيف تـُٚ ِٝتٓؿٝز َؼشٚع ٜتلُٔ تطٜٛش ٚاذذ َٔ اؾٛاْب املٗٓ١ٝ
املتعًك ١مبحاٍ َـادس ايتعًِ ،بطشٜك ١ؾعايٚ ١إبتهاس.١ٜ
 3ض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 , ٟاًُ5499 Graduation Project:)ٞ
َتطًب طابل َٓ 3333اٖخ ايبر 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.

 8242قٛااد ايهت ب ١ايدسبٚ ١ٝايرتق 2 :ِٝض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل إعطا ٤حمل ١عٔ ْؼأ ٠ايهتاب ١ايعشبٚ ١ٝتطٛسٖا عدل ايعـٛسٚ ،قٛاعذ
ايشطةةِ اٱَ٥٬ةةٚ ٞؿةةًتٗا بأؿةةٛات ايعشبٝةةٚ ١أبٓٝتٗةةا ٚقٛاعةةذ اٱعةةشاب ؾٗٝةةاٚ ،اخةةت٬ف ايهةةّ٬
املٓطٛم عٔ املهتٛب ( قٛاعذ اٱكاؾٚ ١اؿزف ) َٚا ٜتـٌ بكٛاعذ ايذلق.ِٝ
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