ذىصُف انًمزراخ
أٚالً :تٛصٝف َكسزات بسْ َر َ دطتس ايًغ ١ايدسبٚ ١ٝآ ابٗ :
َ 6111سادد ت بال  ١ٝيف امل ٚ ٠املٓٗر ٚايتطبٝل
ٜعةةاا ٖةةزا املظةةام ه٬هةة ١قةةاٚس أطاطةة ١ٝ؛ ؾةةاحملٛس ا٭ٜ ٍٚشؿةةذ تطةةٛس َةةٓٗخ املـةةٓؿات
ايب٬غ ١ٝابتذا ٤بايبٝإ ٚايتبٝني يًحاذظ ٚاْتٗا ٤مبؿتةال ايعًة ّٛيًظةهانٜٓٚ . ٞبة٘ احملةٛس ا٭ٍٚ
عًْ ٢لة ٛد املةٓٗخ ايب٬غة ٞايةز ٟػًة ٢يف ْظشٜة ١ايةٓظِ عٓةذ عبةذ ايكةاٖش اؾشجةاْٜٚ . ٞعةشض
٭بشص ايكلاٜا ايب٬غ ١ٝاييت تؿشد بٗا ايب٬غ .ٕٛٝأَا احملةٛس ايثةاْ ٞؾٝخةتف باملـةطًح يف ايةذلاث
ايب٬غةةَ ٞةةٔ ذٝةة ايتأؿةةٚ ٌٝتعًٝةةٌ ايتظةةُٚ ، ١ٝإػةةهاي ١ٝاملـةةطًح ايةةزٜ ٟعةةاَْ ٞةةٔ تعةةذد
َظُٝات املـطً ح ايٛاذةذ ٚ ،اصدٚاجٝة ١املؿٗةٚ . ّٛأَةا احملةٛس ايثاية ؾٝكةـ عًة ٢قلةاٜا ب٬غٝة١
تطبٝك ، ١ٝم ٛايـٛس ٠ايؿٓ ١ٝيف ايكشإٓ ايهةشٚ ، ِٜيف ايٓـةٛق ايكذميةٚ ١اؿذٜثةٚ ١ؾةل آيٝة١
ؼًَ ٌٝعاؿشٚ . ٠وشق احملٛس ايثاي عً ٢ؼكٝل ع٬ق ١تهاٌَ بني قلةاٜا ب٬غٝةٚ ١مٜٛة، ١
ؾٝذسغ ب٬غ ١ايتكذٚ ِٜايتأخرل ٚ ،ب٬غ ١اؿزف ٚ ،غرلُٖا َٔ ايكلاٜا.

ٖ َٓ 6111ر ايبشح األ بٚ ٞايًغ 3 :ٟٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املظام إىل تٛكٝح أطاطٝات ايبر ايعًُ َٔ ٞذ ٝتعضٜض هكاؾ ١اختٝاس عٓةٛإ
ايبر ٚ ،طشٜك ١ايتٛهٝل يف اؿٛاػٚ ، ٞتشتٝب قا ١ُ٥املـادس ٚاملشاجةع ٚ ،املٛاؿةؿات املٓٗحٝة١
اييت تؼتٌُ عًٗٝا َكذَ ١ايبر ٚخامتت٘ ٚ .تعضٜض املٗاسات ايعًٝةا يةذ ٣ايباذة ٚخاؿةَٗ ١ةاسات
ايترًٝةةٌ ٚايتعًٝةةٌ ٚايةةشبط ٚا٫طةةتٓتاد ٚاملٛاصْةةٚ ١ايتكةةٜٚ . ِٜٛعةةشض املكةةشس ملٓةةاٖخ ايبرة ايكذميةة١
ناملٓٗخ ايتةاسىٚ ٞاملةٓٗخ ايٓؿظةٜٚ . ٞٴعةشف املكةشس مبٓةاٖخ ايبرة اؿذٜثة ١نةاملٓٗخ ا٭طةًٛبٞ
ٚايبٓٚ ٟٛٝايظُٝٝاٚ ٞ٥ايتؿهٝهٜٚ . ٞعةشض ايطة٬ب أعةاهِٗ أَةاّ صَٗ٥٬ةِ ٚؾةل املٓةاٖخ ايةيت
طبل رنشٖا .

 6112قط  ٜضت 3 :١ٜٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖةزا املظةام إىل تُٓٝة ١قةذس ٠ايطة٬ب عًةَٓ ٢اقؼة ١قلةاٜا مٜٛة ١كتةاسٚ . ٠وةشق
أطةةتار املكةةشس عًةة ٢اختٝةةاس قلةةاٜا مٜٛةةٚ ، ١تٛصٜعٗةةا عًةة ٢ايطةة٬ب ٜٓٚ .بػةة ٞإٔ تهةة ٕٛايكلةةاٜا
ايٓر ١ٜٛاملختاس ٠رات بعذ إػهايٜ ٞظٗش ؾ ٘ٝتعذد آسا ٤عًُا ٤ايٓرة ٛبٗةذف إظٗةاس قةذس ٠ايطايةب
عً ٢ايٓكةاؾ ٚاؿةٛاس ذة ٍٛايكلة ١ٝايٓرٜٛة ١املختةاسٚ . ٠تعضٜةض َٗةاس ٠ايطايةب يف ايةذؾاع عةٔ سأٟ
مٚ ، ٟٛاطتبعاد ا يشأ ٟاملكابٌ  َٔٚ .أبشص ايكلةاٜا ايٓرٜٛة ١ايةيت تٓظةحِ َةع ٖةذف املظةام تةأهش
ايٓرةة ٛايعشبةة ٞبةةايٓر ٛايْٛٝةةاْٚ ، ٞأطةةباب اـةة٬ف بةةني ايبـةةشٜني ٚايهةةٛؾٝني ٚ ،تةةأهرل ٖةةزا
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اـةة٬ف عًةة ٢تعًةة ِٝايٓرةةٚ ، ٛآسا ٤ايٓرةةا ٠يف قلةةاٜا ايعاَةةٌ ايٓرةةٚ ، ٟٛعًةةٌ ايٓرةةٚ ، ٛاخةةت٬ف
َظُٝات َـطًرات ايٓرٚ ، ٛايتكذٚ ِٜايتأخرل ٚ ،غرلٖا َٔ ايكلاٜا .

ْ 6113صٛص يًتطبٝل ايًغٚ ٟٛايصسيف ٚايٓش 3 :ٟٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف املظةةام إىل ػةةاٚص دساطةة ١املثةةاٍ أ ٚايؼةةاٖذ ايًػةةٚ ٟٛايـةةشيف ٚايٓرةة ٟٛاملٓكطةةع عةةٔ
ايٓف ايز ٟؼؿةٌ بة٘ املـةٓؿات ايٓرٜٛةٚ ١ايـةشؾٚ . ١ٝشلةزا وةشق املظةام عًة ٢دساطة ١ايكلةاٜا
ايًػٚ ١ٜٛايٓرٚ ١ٜٛايـشؾ َٔ ١ٝخْ ٍ٬ـٛق ناًَ ١كتاس٪َ َٔ ٠يؿةات أدبٝة ١قذميةٚ ١ذذٜثة، ١
م ٛايبٝإ ٚايتبٝني يًحةاذظ ٚ ،سطةاي ١ايػؿةشإ يًُعةشَٚ ، ٟكاَةات اشلُةزاْٚ ، ٞسطةاي ١ايتٛابةع
ٚايضٚابع ٫بٔ ػٗٝذ ٚ .كتاسات َٔ ايكشإٓ ايهشْٚ. ِٜـٛق كتاس َٔ ٠نتةب ايتؿظةرل  ،مةٛ
ايهؼةةاف يًضكؼةةشٚ ، ٟيف ظةة ٍ٬ايكةةشإٓ يظةةٝذ قطةةب ٚ .وةةشق املظةةام عًةة ٢سبةةط ايكلةةاٜا
ايٓرٚ ١ٜٛايـشؾ ١ٝاملظتخشج َٔ ١ايٓـٛق بايظٝام ايذ٫ي. ٞ

 6114فك٘ ايًغ ٚ ١ايًط ْ ٝت) 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
هُع املظام بني قلاٜا ؾك٘ ايًػةٚ ١ايةذسغ ايًظةاْ ٞاؿةذ ٜ؛ ؾٝعةشض ــةا٥ف ايًػةات
ايظةةةاََٛٚ ١ٝقةةةع ايًػةةة ١ايعشبٝةةةَٗٓ ١ةةةا ٚ ،ايةةةذلادفٚ ،ا٫ػةةةذلاى ايًؿظةةةٚ ، ٞاملٛيةةةذ ٚايةةةذخ، ٌٝ
ٚا٫صدٚاجٚ ١ٝايثٓا ١ٝ٥ايًػٚ ، ١ٜٛغرلٖا َٔ ايكلاٜا رات ايـً ١بؿك٘ ايًػٜٚ . ١عتا املظام بكلةاٜا
يظاْ ١ٝذذٜث ، ١مَٓ ٛاٖخ عًِ ايًػ ١اؿذَٝٚ ، ٜاد ٜٔايذسغ ايًظاْ. ٞ

 6115األصٛات ايدسبٚ ١ٝايكسا٤ات ايكسآْ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املظام جٛاْب عًٝا َٚظاَ ٌ٥تكذَ َٔ ١ايٓظاّ ايـٛت ٞيًػ ١ايعشبَ ١ٝثٌ ْظشٜة١
ايؿةةةٚ ،) Phoneme( ِْٝٛايؿةةة ِْٝٛايذلنةةةٝيب ٚغةةةرل ايذلنةةةٝيب نةةةايٓدل ٚايتٓػةةةٚ ،ِٝايتطةةةٛس
ايـةةٛتٚ ٞايٓظةةاّ املكطعةة ٞيف ايًػةة ١ايعشبٝةةٚٚ ١ؿةةـ ا٭ؿةةٛات ايًػٜٛةةٚ ١غرلٖةةا .هةةِ ٜتٓةةاْ ٍٚؼةةأ٠
ايكةةشا٤ات ايكشآْٝةةٚ ،١ايـةةً ١بةةني ايكةةشا٤ات ٚايًةةٗحاتٚ ،ايظةةٛاٖش ايـةةٛت ١ٝيف ايًةةٗحات ايعشبٝةة١
ٚايكشا٤ات ايكشآْٚ ، ١ٝدساط ١ايًٗحات ايعشب ١ٝيف ايكشا٤ات ايكشآْ.١ٝ

ْ 6116صٛص ختصصْ ١ٝكدٚ ١ٜيغ ١ٜٛب يًغ ١االصتًٝص 3 :١ٜض ا ت َدتُد3 ٠
ْعس)ٟ
ٜتلُٔ املظةام ْـٛؿة ًا بايًػة ١اٱلًٝضٜة ١ملؼةاٖرل ايٓكةاد ٚعًُةا ٤ايًػة ١ايػةشبٝني َةٔ أَثةاٍ
إيٝةةٛت ٚؾرلجظةةٚ ٕٛسٜٝٓةة٘ ًٜٚةةو ٚإدٚاسد طةةعٝذ ٚتؼَٛظةةهٜٚ ٞةةذلى ملةةذسغ املظةةام إٔ ىتةةاس
ايٓـٛق ايٓكذٚ ١ٜايًػ َٔ ١ٜٛأعُاٍ ٖ ٤٫٪أ ٚغرلِٖ ،يٝطًع ايطايةب عًة ٢ا٭طةايٝب ٚاملعاؾةات
اؿذٜث ١يكلاٜا ايٓكذ ٚايًػ ١بًػاتٗا ا٭ؿً ١ٝذتٜ ٢تُهٔ َٔ ٚيٛد ٖزا املٝذإ بٓؿظ٘.
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 6118نتة ة ب َ ةةٔ ايهت ةةب ايٓش ٜٛةةٚ ١ايًغ ٜٛةة ١ايكدمي ةة 3 :١ضة ة ا ت َدتُة ةةد3 ٠
ْعس)ٟ
ٜٴةةذسغ ايطايةةب يف ٖةةزا املظةةام نتةةاب طةةٝب ٜ٘ٛاملؼةةٗٛس ب ةةٹ (ايهتةةاب) ٚ .قبةةٌ اـةةٛض يف
َلةةُٜ ْ٘ٛتعةةشف إىل ذٝةةا ٠طةةٝبٚ ٜ٘ٛنٝؿٝةة ١تأيٝؿةة٘ ٖةةزا ايهتةةاب ٚع٬قتةة٘ باـًٝةةٌ بةةٔ أمحةةذ
ايؿشاٖٝةةذٚ ٟنٝؿٝةةٚ ١ؿةة ٍٛايهتةةاب إيٓٝةةا .هةةِ ٜتٓةةاْ ٍٚـٛؿةةا َةةٔ نتةةاب طةةٝب ٜ٘ٛيف كتًةةـ
قلةاٜا ايٓرةةٚ ٛايـةشف عًةة ٢مةةَ ٛةا ٜكذلذٗةةا ا٭طةتار يف خطتةة٘ يًُظةةام يٝةتُهٔ ايةةذاسغ َةةٔ
ايةةذخ ٍٛيف عةةا ايهتةةب ايكذميةةٚ ١ا٭ؿةة ٍٛايًػٜٛةةٚ ١ايٓرٜٛةةٜٚ ١تُةةشغ عًةة ٢قشا٤تٗةةا َٚعشؾةة١
أطًٛبٗا َٚـطًراتٗا ٭ْٗا ايٓبع ايزٜٓ ٫ ٟلب َع ٘ٓٝيف ايكلاٜا ايًػٜٛةٚ ١ايٓرٜٛةٚ .١ميهةٔ إٔ
ٜهة ٕٛاملظةام ذةٛاسا َظةتُشا بةني ا٭طةتار ٚايةةذاسغ بايطشٜكةْ ١ؿظةٗا ايةيت ناْةت بةني طةةٝبٜ٘ٛ
ٚأطتار ٙاـً ٌٝعٜٓ ٝتٗ ٞاؿٛاس املدلَخ إىل إدساى أُٖ ١ٝطٝب ٜ٘ٛيف ايتأؿ ٌٝيًٓر ٛايعشب.ٞ

ٖ َٓ 6119ر حتكٝل ايٓصٛص 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتلُٔ املظام دساطْ ١ظشٚ ١ٜتطبٝك ١ٝذ ٍٛؼكٝل ايذلاث ا٭دبٚ ٞايًػٚ ٟٛإخشاجة٘ ْٚؼةش.ٙ
 ًِٜايطايب أ ٫ٚمبٓاٖخ ايتركٝل ايكذمي ،١هِ ٜتٓا ٍٚبايتؿـَٓ ٌٝاٖخ ايتركٝل املعاؿشَ ٠ظتعٓٝا
يف ريةةو بةةأبشص ايهتةةب ايةةيت تٓاٚيةةت ٖةةزا اؾاْةةب َثةةٌ نتةةاب ؼكٝةةل ايٓـةةٛق ْٚؼةةشٖا يعبةةذ
ايظٖ ّ٬اسٚ ،ٕٚؼكٝل ايذلاث يًذنتٛس عبذ اشلاد ٟايؿلًٚ ،ٞايبر ا٭دب ٞيًةذنتٛس ػةٛقٞ
كٝـ ٚؼكٝةل ْـةٛق ايةذلاث يف ايكةذٚ ِٜاؿةذ ٜيًةذنتٛس ايـةادم ايػشٜةاَْٚ ٞةٓٗخ ؼكٝةل
ايذلاث بني ايكذاَٚ ٢احملذهني يًذنتٛس سَلإ عبذ ايتٛاب.

ْ 6111د ٠ٚيف أص ٍٛايٓش ٛايدسبٚ ٞجتدٜد 3 :ٙض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓا ٍٚاملظام دساط ١متٗٝذ ١ٜيف أؿ ٍٛايٓر ٛايعشبٜٚ ،ٞظع ٢إىل قشا٪َ ٠٤طوظات ايٓظش١ٜ
ايٓرَٛٚ ١ٜٛجٗاتٗا تٓظرلا ٚتطبٝكا قشا ٠٤تأؿ ١ًٝٝيف ك ٤ٛايٓظشٜات ايًػ ١ٜٛاملعاؿشٜٚ ،٠دلص أِٖ
قا٫ٚت ايتحذٜذ يف َعاؾ ١ايكلاٜا ايٓر ١ٜٛيف ايكذٚ ِٜاؿذ ٫ٚ ٜطُٝا قاٚية ١ابةٔ َلةا٤
ايكةةشطيب ٚأمحةةذ بةةٔ صٜةةذ قةةذمياًٚ ،سٚاد تظةةٗ ٌٝايٓرةة ٛايعشبةة ٞيف ايعـةةش اؿةةذَ ٜةةع تكةةِٜٛ
جٗٛدِٖ ٚإلاصاتِٗ يف تظٗ ٌٝدساطة ١ايٓرة ٛايعشبةٚ ٞتذسٜظة٘ ٜٚتلةُٔ املظةام أٜلةا عكةذ ْةذ٠ٚ
َتخــٜ ١عاا ؾٗٝا نٌ طايب بعذا َٔ ٖز ٙايكلٜٚ ١ٝبذ ٟؾٗٝا سأٜٚ ٜ٘عشك٘ يًُٓاقؼ.١

 6111اًِ ايداليٚ ١املدذِ ايدسب 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜذسغ ايطايب يف ٖزا املظام َكذَ ١ذ ٍٛعًةِ ايذ٫يةٚ ،١أْةٛاع ايذ٫ية ١رات ايـةً ١بةاملعحِ
ايعشبَ ،ٞثٌ ايذ٫ية ١ا يًػٜٛةٚ ١ايٓرٜٛةٚ ،١ايـةشؾٚ ١ٝا٫جتُاعٝةَ ١ةع دساطة ١ؾةشٚع ايذ٫يةَ ،١ثةٌ
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ايذلادفٚ،املؼذلى ايًؿظٚ ٞغرلٖةا ،نُةا ٜتٓةا ٍٚبايةذسغ َؼةهً ١ايهًُة ١املعحُٝةَٚ ١ـةادس
املعةةاجِ َثةةٌ ايكةةشإٓ ايهةةشٚ ِٜاؿةةذ ٜايؼةةشٜـ ٚنةة ّ٬ايعةةشب ػةةعشا ْٚثةةشاٚ ،املـةةطًرات
ٚتطٛسٖا ٚتشعتٗا ،نُا ٜتٓا ٍٚدساطْ ١كذ ١ٜملعاجِ َع( ١ٓٝقذميٚ ١ذذٜث ،)١يف املٓٗخ ٚايذلتٝب
ٚايتبٜٛةةب ٚاختٝةةاس ا٭يؿةةاظٚ ،أخةةرلا دساطةة ١قلةةاٜا َعحُٝةة ١ذذٜثةةَ ،١ثةةٌ َعةةاجِ املظتؼةةشقني
ٚاملعاجِ غرل ايعشبٚ ١ٝأهشٖا يف املعحِ ايعشب ٞاؿذٚ ، ٜاملعةاجِ ايًػٜٛة ١ايتاسىٝةٚ ١هٓاٝ٥ة ١ايًػة١
ٚا٫ؿةط٬ذَٚ ١ٝةٔ هةةِ ٜكة ّٛايطايةةب بذساطة ١عةةذد َةٔ املؿةةشدات دساطة ١تطبٝكٝةة ١ملعشؾة ١أؿةةٛشلا
ٚتطٛسٖا ايذ٫ي.ٞ

َ 6112راٖب ضت 3 :١ٜٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜذسغ ايطايب يف ٖزا املظام ْؼأ ٠ايٓر ٛايعشب َٔٚ ،ٞهِ ْؼأ ٠املذاسغ ايٓرٜٛةٚ ،١أطةباب
ظٗٛسٖا ٚأػٗش أعَٗ٬ا ٚنتبِٗ َٚظا ٌ٥اـ٬ف بني ٖز ٙاملذاسغٚ ،أبشصٖةا املذسطة ١ايبـةش١ٜ
ٚايهٛؾٝةةٚ ١غرلٖةةا َةةٔ املةةذاسغ ايٓرٜٛةةٜٚ ١ظةةتعني يف دساطةةت٘ َٚعاؾتةة٘ يكلةةاٜا اـةة٬ف بةةني
ايٓرٜٛني بايعذٜذ َٔ املـادس ٚاملشاجع َثةٌ اْ٫ـةاف يف َظةا ٌ٥اـة٬ف ٫بةٔ ا٭ْبةاسٚ ،ٟبػٝة١
ايٛعةةا ٠يف طبكةةات ايًػةةٜٛني ٚايٓرةةا ٠يًظةةٛٝطٚ ،ٞدسٚغ يف املةةزاٖب ايٓرٜٛةة ١يعبةةذ ٙايشاجرةة،ٞ
ٚاملذاسغ ايٓر ١ٜٛيؼٛق ٞكٝـ ٚغرلٖا.

َٛ 6113ضٛع خ ص يف ايًغ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف املظام إىل تُٓ ١ٝجاْب ايتخـف ايًػ ٟٛعٓذ ايةذاسغ ٚيةزا ٜتةٝح املظةام َتظةعاً َةٔ
ا٫ختٝاسات ىتاس َٓٗا ايذاسغ أٜٛ ٚجَّ٘ ملا ٜهٌُ ذاجت٘ ٚسغبت٘ يف ايتعُل ٚا٫طةتضاد ٠يف فةاٍ
تشنٝض.ٙ
تؼٌُ ايذساط ١قلاٜا يػ ١ٜٛعذٜذ ٠ىتاس ايذاسغ إذذاٖا بايتؼاٚس َع َذسغ املظام كُٔ
َا تظُح ي٘ خط ١ايذساطَٚ ١ذتٗا ايضَٓ َٔٚ ١ٝا٭َثً ١عًٖ ٢ز ٙايكلاٜا
ذشٚف املةذ بةني ايكةذاَٚ ٢احملةذهنيٚ ،ايتطةٛس ايتةاسى ٞيظةاٖش ٠يػٜٛة( ١ا٭دب ،ايظةٝام)،
ٚايًػ ١امل ٓطٛقٚ ١املهتٛبٚ ،١خـا٥ف ايًػ ١ايعشبٚ ،١ٝدساطة ١املـةطًرات ايعاَةٚ ،١أهةش اجملةاَع
ايًػٚ ١ٜٛق ١ُٝقشاساتٗا ،ؿٔ ايعاَٚ ١ايتـرٝح ايًػ ،ٟٛايتعشٜب ،دع ٣ٛتٝظرل ايهتاب ١ايعشب،١ٝ
ايٓر ٛايتٛيٝذٚ ٟايٛظٝؿ ،ٞاػاٖات تعًة ِٝايًػة ١ايعشبٝة ١يف ايعـةش اؿاكةش ،ايترلةرل ملؼةشٚع
َةة٪مت ش أْ ٚةةذ ، ٠ٚدساطةة ١تٛؿةةٝات َةة٪متشات ْٚةةذٚات يػٜٛةة ،١تعًةة ِٝايًػةة ١يػةةرل ايٓةةاطكني بٗةةا،
املـطًح َٚؼه٬ت٘ ،املٗاسات ايًػٚ ١ٜٛغرلٖا.
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َٛ 6114ضٛع خ ص يف ايٓش 3 : ٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةةذف ٖةةةزا املظةةةام إىل دساطةةةَٛ ١كةةةٛعات قةةةذد ٠يف ايٓرةةة ،ٛناؿةةةاٍٚ ،ا٫طةةةتثٓا،٤
ٚا٫ػتػاٍ ٚ ،ايتٓاصعٚ ،اٱكاؾٚ ١اجملشٚساتٚ ،غرلٖا نُا ٜشطِ ا٭طتار يف خطتة٘ ،هةِ ٜبرة
ايطًبةة ١عةةٔ ػةةٛاٖذٖا يف ايكةةشإٓ ايهةةشٚ ِٜاؿةةذ ٜايؼةةشٜـٚ ،ا٭دب ايعشبةة( ٞػةةعشاً قةةذميا
ٚذذٜثاٚ ،سٚاٚ ،ً١ٜقـَٚ ً١ظشذ )١ٝهِ تٓاقؽ ٖز ٙايؼٛاٖذ يف غشؾ ١ايــ ٜٚعًل عًٗٝا ا٭طتار
ٚايطًبةة ١تعًٝكةةات يف ك ةَٓ ٤ٛةةاٖخ ايبر ة ايًػةة ٟٛاملختًؿةة ١املةةٓٗخ ايتةةاسىٚ ٞاملكةةاسٕ ٚايٛؿةةؿٞ
ٚاملعٝةةاسٚ .ٟتكةة ّٛايذساطةة ١عًةة ٢ػةةهٌ ذًكةةات ع ة ٜ ،تٓةةا ٍٚؾٗٝةةا أذةةذ ايطًبةةَٛ ١كةةٛعاً َةةٔ
املٛكٛعات ايٓر َٔ ١ٜٛخ ٍ٬ع َعذ ،ؾٝعشك٘ أَاّ صَ ٘٥٬يًُٓاقؼ.١

 6147ايسض ي 6 : ١ض ا ت َدتُدْ 6 ٠عس)ٟ
ٜكةة ّٛايطاي ةب باعةةذاد سطةةاي ١املاجظةةترل يف إذةةذ ٣املٛكةةٛعات املشتبطةة ١بايتخـةةف ،ؼةةت
اػشاف أذذ ا٫طاتز ٠املتخــنيٚ ،تتِ َٓاقؼتٗا بعذ اْ٫تٗا َٔ ٤إعذادٖا بـٛس ٠عًٓ.١ٝ

 6148سًكةة ١حبةةح  6149 + )1سًكةة ١حبةةح  )2زتة ٍ تسنٝةةص ايًغةةٚ ١ايٓشةة: ٛ
 "3ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس )ٟيهٌ َكسز"
ٜٗذف املظام إىل تُٓ ١ٝايبر ايعًُٚ ،ٞتعٜٛذ ايط٬ب عًَٓ ٢اخات٘ ايعًُٚ ١ٝتًَُٓ ١ٝهة١
اؿٛاس ايعًُ ٞاملٜ٪ذ با٭ديٚ ١ايؼٛاٖذ ٚاطةتٝعاب ٚجٗة ١ايٓظةش املخايؿةٜٚ ١تلةُٔ املظةام بعةذٜٔ
بعذاً ْظشٜاً ٚآخش تطبٝكٝاً.
أ  -ايبعذ ايٓظش ٟؾٝتٛىل ؾ ٘ٝأطتار املظام َٓاقؼ ١ايكلاٜا ايعاَ ١املتعًك ١باملظةام َثةٌ َةٓٗخ
ايبر ٚإػةها٫ت٘ٚ ،اختٝةاس ايتٛؿةٝات ايعًُٝةٚ ١اختٝةاس بعةض املةٛاد ايبرثٝة ١أ ٚايـةاؿ١
يًبر يذساطتٗاٜٚ .ؼٌُ ايبعذ ايٓظش ٟنزيو دساط ١اؿٛاس ايعًُ ٞايز ٟهش ٟيف ايكظِ
ايتطبٝكٚ ٞتكٛمي٘ ٚتٗ ١٦ٝاملاد ٠ايةيت طةًٝكٗٝا ايباذة َٚ ،شاجعتٗةا أ ٫ٚبةأ ٍٚؾهةشٚ ٠خطة١
َٚةةٓٗخ ع ة ٚؾشكةةا عًُ ٝةاًٚ ،يترذٜةةذ َؼةةهً ١ايبر ة ٚايتٓظةةٚ ِٝا٫ختـةةاس ٚا٫ختةةضاٍ
ٚا٫قتـاس عً ٢ايكلاٜا املُٗ ١اييت ٜتظع شلا ايٛقت.
ب  -ايبعذ ايتطبٝك ٞؾٝكذّ ؾ ٘ٝايطايب ، ٠/بتٛجَ ٘ٝةٔ أطةتار املظةام ،عُة ً٬عثٝةاً ٚاذةذًا يف
فةةاٍ تشنٝةةضٜٚ ٙٴطًةةب َٓةة٘ ؼلةةرلٚ ٙإيكةةآَٚ ٙ٩اقؼةةت٘ َٓاقؼةة ١عًُٝةةٚ .١تتٓةةٛع ا٭عةةاث
ٚا٭عُاٍ َا بني َعاؾَ ١ظاٚ ٌ٥قلاٜا عًُٚ ،١ٝإعذاد عٛث أ ٚخطط عثٝة ،١أَ ٚؼةاسٜع
ْذٚات ٪َٚمتشات عًُٚ .١ٝدساط ١تٛؿٝات َ٪متش أْ ٚذٚ ٠ٚتكٛميٗةا ْٚكةذ ا٭عةاث ٚا٭عُةاٍ
ايعًُٝةة ١ايةةيت قةةذَت ؾٗٝةةاٚ ،تكةة ِٜٛاملٓةةاٖخ ٚاملكةةشسات ايذساطةة ١ٝيف كتًةـ املشاذةةٌ ٚتكةةِٜٛ
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اؿشن ١ايًػٚ ١ٜٛا٭دبٝة ١يف ايعـةش اؿاكةشٚ ،ايًػةٚ ١اٱعةٚ ّ٬ايذساطةات املكاسْةٚ ١ذـةش
َـادس ع َا ٚتكٛميٗا عًُٝاً.
هِ ٜكذّ أطتار املظام يف آخش ايعاّ تكشٜشاً عٔ طرل املادَٚ ٠ا دسٳط٘ ايطة٬ب يف احملاكةشات
ايٓظشَٚ ١ٜا قذّ ْٛٚقؽ َٔ أعاث ٚأعُاٍ يٲؾاد َ٘ٓ ٠يف اَ٫ترإ ايؼاٌَ.

 6151قط  َٔ ٜاأل ب ايدسب ٞايكد 3 :ِٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ىتاس َذسغ املظام يف نٌ عةاّ بعةض ايكلةاٜا َةٔ ايعـةش اؾةاًٖٚ ٞذتةْٗ ٢اٜة ١ايعـةش
ايعباط ٞعً ٢إٔ ته ٕٛايذساط ١تؿـ ١ًٝٝػاًََ ١ظتٛعب ١يهٌ جٛاْب املٛكٛع َةع ايشجةٛع إىل
أِٖ املـادس  ٚاملشاجع ا٭ؿً ،١ٝؾؿ ٞا٭دب اؾاًٖٜ ٞعةاا ايطايةب َعاؾةْ ١كذٜة ١ؼًًٝٝة ١أبةشص
َظةةاٖش ٖةةزا ا٭دب َٚذاسطةة٘ نُذسطةة ١عبٝةةذ ايؼةةعش َٚذسطةة ١ايـةةعايٝو َٚذسطةة ١املعًكةةات،
ٚظةةاٖش ٠ايٛؿةةـ ( ايؿةةشغٚ ،ايٓاقةةٚ ،١ايكةةٛغ )ٚ ،ظةةاٖش ٠اؾُةةاٍ ايٓظةة ٟٛيف ايؼةةعش اؾةةاًٖٞ
َٚعةةا اؿٝةةا ٠ايعشبٝةةَ ١ةةٔ ٖةةزا ايؼةةعشَٚ .ةةٔ ا٭دب اٱطةة ،َٞ٬هةةش ٟايذلنٝةةض عًةةَٛ ٢قةةـ
اٱط َٔ ّ٬ايؼعش ٚايؼعش ايظٝاطٚ ٞايػضٍ ٚاـطابٚ ١ؾْٓٗٛا ٚايشطاٚ ٌ٥زلاتٗةا أَةا يف ايعـةش
ايعباط ٞؾتذسغ قلاٜا َثٌ ايؼعٛبٚ ١ٝايتحذٜذ يف ايؼعش ٚػعش اؿشب ٚأدب ايهذٜةَٚ ١ذسطة١
ايـٓعٚ ١ػعش اؿشٚب ايـًٝبٚ ١ٝايٓثش ايعشبَٚ ٞزاٖب٘.

 6151قط  َٔ ٜاأل ب ايدسب ٞاذتدٜح 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜؿشٸم املظام بةني َؿٗة َٞٛاؿذاهةٚ ١املعاؿةشٜٚ . ٠عةشض ذضَةَ ١ةٔ ايكلةاٜا ايةيت تٓةذسد يف
ا٭دب اؿةةةةذ ٜ؛ ؾٝعةةةةشض يٓظشٜةةةة ١ا٭دب ٚ ،املةةةةذاسغ ا٭دبٝةةةةٚ ، ١اػاٖةةةةات ا٭دب اؿةةةةذٜ
َٛٚكةةةٛعات٘ َٛٚ ،انبةةة ١ايٓـةةةٛق ا٭دبٝةةة ١اؿذٜثةةة ١يٮذةةةذاث ٚ ،تطةةةٛس ا٭جٓةةةاغ ا٭دبٝةةة، ١
ٚايع٬ق ١بني ا٭دب ٚايؿٓ ٕٛاٱبذاع ١ٝا٭خشٚ . ٣ايترذٜات اييت ٜٛاجٗٗا ا٭دب املطبٛع (ايٛسق) ٞ
بظبب ا٭دب ايشقُ. ٞ

 6152اجت ٖ ت ايٓكد األ ب ٞايكد 3 :ِٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املظام تطٛس َؿٗ ّٛايٓكذ عٓذ ايعشب ٚا٭َِ ايكذميٚ ،١نزيو ٜتعشف ايةذاسغ
إىل أع ّ٬ايٓكذ ايكذٚ ،ِٜأِٖ امل٪يؿات ايٓكذ ،١ٜنُا ٜتعشَّف إىل تٛجٗات ايٓكةاد بذساطة ١منةارد
َٔ ايهتب ايٓكذ ١ٜايكذمي ،١أ ٚقلاٜا ْكذ ١ٜىتاسٖا ا٭طةتار ػةش إٔ تهةَ ٕٛتٓٛعةٚ ١يٝظةت
هابت ١يف ايشٚ ١ٜ٩املٓطًكات َٔٚ .ريةو ع ًة ٢طةب ٌٝاملثةاٍ ْكةذ ايؼةعش يف نتةب ايطبكةاتَٓ ،ةاٖخ
ايٓكاد يف ايطشل ذةَ ٍٛةزاٖب ايؼةعشا ٤قةذميا ٚذةذٜثاً ،ايةذلاث ايٓكةذٚ ٟؼًٝةٌ ايؼةعش نُةا يف
املٛػح يًُشصٚقٚ ٞاملٛاصْ ١يَٰذْٚ ،ٟكذ ايؼعش يكذاَ ١بٔ جعؿش ،املٓٗخ ايبٝاْ ٞيف قشا ٠٤ايٓف
( عبذ ايكاٖش أ ٚايكاك ٞاؾشجاْ ٞأمنٛرجاً).
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 6153اجت ٖ ت ايٓكد األ ب ٞاذتدٜح 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜعشض املظام أبشص املٓاٖخ ايٓكذ ١ٜاؿذٜثٚ ، ١خاؿ ١املٓٗخ ا٭طةًٛب ٞايةزٜ ٟهؼةـ عةٔ
عايٝةةات ايظةةٛاٖش ايؿٓٝةة ١يف َظةةتٜٛات ايةةٓف ا٭دبةة ٞايث٬هةة ( ١املظةةت ٣ٛاٱٜكةةاع( ٞايـةةٛت، )ٞ
ٚاملظت ٣ٛايؿا ٚ ،املظت ٣ٛايذلنٝيب) ٚ .املٓٗخ ايبٓ ٟٛٝايزٜ ٟبر يف ايبعذ ايةذ٫ي ٞيًةٓف َةٔ
خةة ٍ٬سؿةةذ ايثٓاٝ٥ةةات ايلةةذ ١ٜايةةيت تتهةةَٗٓ ٕٛةةا بٓٝةة ١ايةةٓف ٚ .املةةٓٗخ ايظةةُٝٝاٖٚ ٞ٥ةة ٛعًةةِ
ايعَ٬ات ايزٜ ٟؼٌُ ايًػ ١املٓطٛقٚ ١املهتٛبةٚ ،١أٜةٚ ١طة ١ًٝيًتخاطةب ٚايتٛاؿةٌ ،مة ٛاٱػةاس٠
ٚايعَ٬ةٚ ١ايشَةض ٚايـةٛسٚ . ٠املةٓٗخ ايتؿهٝهة ٞايةزٜ ٟعةذ ايكةاس ٨ايٓاقةذ ٚسٜثةا ػةشعٝا يًةٓف
ا٭دبٜٚ ، ٞذع ٛإىل تؿهٝو ايٓف ا٫دب ٞإىل أجضاٚ ، ٤ؼً ٌٝايتؿاؿ ٌٝايذقٝك ١يٝـةٌ ايكةاس٨
ايٓاقذ إىل ايبٓ ١ٝايعُٝك ١يًٓفٜٚ .كـ املظام عً ٢أبشص ايكلاٜا ايٓكذٜة ١اؿذٜثة ١ايةيت ؼؿةٌ بٗةا
املٓةةاٖخ ايٓكذٜةة ١اؿذ ٜثةة ، ١مةةْ ٛكةةذ ايٓكةةذ ٚايتٓةةاق ٚاملعةةادٍ املٛكةةٛعٚ ٞايكٓةةاع ٚأدبٝةة ١ا٭دب
ٚايؼعشٚ ١ٜغرلٖا َٔ ايكلاٜا .

 6154أضًٛب ١ٝايٓص ٚحتً 3 :ً٘ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف املظام إىل ايتؿشٜل بني ا٭طًٛبٚ ١ٝا٭طًٛب ٜٚ .عشض ملباد ٨ا٭طًٛبٚ ١ٝخاؿَ ١بذأ
ا٫ختٝاس ٚ ،اْ٫ضٜال ( ا٫مشاف ) َٝٚ ،اد ٜٔايذسغ ا٭طًٛبَٚ ، ٞذاسغ ا٭طًٛب ١ٝنا٭طًٛب١ٝ
ايتعبرلٚ ١ٜا٭طًٛب ١ٝاٱذـاٜٚ . ١ٝ٥شنض املظام عً ٢آيٝات ايترً ٌٝا٭طًٛب َٔ ٞخ ٍ٬احملةٛسٜٔ
ا٭ؾكٚ ٞايشأطٚ ،ٞبٝإ دٚس ايظٝام ٚاملتًكة ٞيف ؼًٝةٌ ايةٓف ٜٚ .ةبني املظةام َظةتٜٛات ايترًٝةٌ
ا٭طةةًٛبٖٚ ٞةة ٞاملظةةت ٣ٛايـةةٛت( ٞاٱٜكةةاعٚ ، ) ٞاملظةةت ٣ٛايذلنةةٝيب ٚ ،املظةةت ٣ٛايؿٓٝةةٜٓٚ . ١بةة٘
املظام عً ٢كشٚس ٠ػاٚص ايبٓ ١ٝايظطرٚ ١ٝؿ ٫ٛيًبٓ ١ٝايعُٝك ١يًٓف ا٭دب. ٞ

ْ 6155صٛص ختصصْ ١ٝكدٚ ١ٜيغ ١ٜٛب يًغ ١اإلصتًٝص 3 :١ٜض ا ت َدتُد3 ٠
ْعس)ٟ
ٜتلُٔ املظةام ْـٛؿةاً بايًػة ١اٱلًٝض ٜة ١ملؼةاٖرل ايٓكةاد ٚعًُةا ٤ايًػة ١ايػةشبٝني َةٔ أَثةاٍ
إيٝةةٛت ٚؾرلجظةةٚ ٕٛسٜٝٓةة٘ ًٜٚةةو ٚإدٚاسد طةةعٝذ ٚتؼَٛظةةهٜٚ ٞةةذلى ملةةذسغ املظةةام إٔ ىتةةاس
ايٓـٛق ايٓكذٚ ١ٜايًػ َٔ ١ٜٛأعُاٍ ٖ ٤٫٪أ ٚغرلِٖ ،يٝطًع ايطايةب عًة ٢ا٭طةايٝب ٚاملعاؾةات
اؿذٜث ١يكلاٜا ايٓكذ ٚايًػ ١بًػاتٗا ا٭ؿً ١ٝذتٜ ٢تُهٔ َٔ ٚيٛد ٖزا املٝذإ بٓؿظ٘.
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 6156قطة ة  ٜاأل ب ايدًط ةةطٝين املد ص ةةس  - 1948ست ةة ٢اي ٝةة 3 :) ّٛضة ة ا ت
َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املظام إىل دساط ١بعض قلاٜا ا٭دب ايؿًظطٝا املعاؿش َٓةز ايٓهبة ١إىل اٯٕ
ٚريو ٚؾل احملاٚس اٯتٖٞٚ ١ٝ
 .1احملٛس ايتاسىٚ ٞريو َٔ خة ٍ٬دساطة ١تطةٛس ا٭دب ايؿًظةطٝا (ػةعشا أْ ٚثةشا) َٓةز
ايٓهب ١إىل اٯَٕٚ ،ا طشأ عً َٔ ٘ٝتطٛس تبعاً يتطٛسات ايكل ١ٝايؿًظطَٚ ١ٝٓٝشاذًةٗا
املختًؿ.١
 .2قةةٛس املٛكةةٛعات ٚريةةو َةةٔ خةة ٍ٬دساطةةَٛ ١كةةٛع أدبةة( ٞػةةعشًا أْ ٚثةةشاً) يف ا٭دب
ايؿًظةةطٝا َةةٔ ايٓهبةة ١إىل اٯٕ نةةإٔ ٜةةذسغ ػةةعش املكاَٚةة ،١أ ٚسؾةةض ايـةةًح أٚ
اؿٓني إىل ايٛطٔ...اخل.
 .3قةةٛس ايؼخـةةٝات ا٭دبٝةةٚ ١ريةةو َةةٔ خةة ٍ٬دساطةة ١أدٜةةب ؾًظةةطٝا َؼةةٗٛس ٚريةةو
بذساط ١ذٝات٘ٚ ،أدب٘ (ػعشاً ْٚثشاً)ٚ ،تأهرل ريو يف ايكل ١ٝايؿًظط.١ٝٓٝ

 6157املطسس ١ٝيف األ ب ايدسب ٞاملد صس 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف ٖةةزا املظ ةام إىل تٛكةةٝح ايـةةٛس ٠ايةةيت ٜتٓاقًةةٗا ايٓةةاغ عةةٔ املظةةشل ،ذ ٝة ٜتعةةشف
ايطايةةب إىل بةةذاٜات املظةةشل ٚأؿةةٛي٘ َٚتطًباتةة٘ ٚ ،نٝؿٝةةٚ ١ؿةة ٍٛاملظةةشل إىل ا٭دب ايعشبةة،ٞ
َٚعشؾ ١املٓاؾز اييت دخٌ َٓٗا ؾٔ املظشلٚ ،دساطةْ ١ـةٛق َظةشذٚ ،١ٝايتعةشف عًةَ ٢ظةشذٝني
ٚؾٓةةةةاْني ،أبةةةةذعٛا يف بًةةةةٛس ٠ايؿةةةةٔ امل ظةةةةشذٚ ،ٞبعةةةةذٖا ْتعةةةةشف إىل بٓةةةةا ٤املظةةةةشذٚ ١ٝأْٛاعٗةةةةا
َٓٚطًكاتٗاٚ ،أِٖ اٯسا ٤اييت قًٝت يف بٓا ٤املظشذ ١ٝقذميا ٚذذٜثا.ٶ
هِ تٓاقؽ أخرلاً ْـٛق َظشذ ١ٝكتاسْ ،٠كاػا ٜك ّٛعً ٢ايتٓٛع ٚايثشاٚ ٤ايُٓا.٤

 6158ايٓص ايكسآْٖ َٓٚ ٞر تدطس 3 :ٙض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜعشض املظام يًع٬ق ١ايٛطٝذ ٠بني ايكةشإٓ ايهةشٚ ِٜايًػة ١ايعشبٝة ١٭ٕ ايكةشإٓ ايهةشٖ ِٜةٛ
أبًؼ ْف نتب بايعشبٜٓٚ ،١ٝطًل ايطايب َةٔ ٖةز ٙايٓكطة ١يذساطة ١أبةشص احملةاٚس يف قتةٖ ٣ٛةزا
املظام ٚميهٔ إٔ تٓذسد ؼت ايعٓا ٜٔٚاٯت١ٝ
أ.
ب.
ت.
ث.

َٓاٖخ ايعًُا ٤املظًُني يف ايتؿظرل قذميا ٚذذٜثا
ذهِ ايتأيٝـ ٚايتذ ٜٔٚيف َٓاٖخ املؿظشٜٔ
ْكذ املٓاٖخ ٚتكٛميٗا يف نتب ايتؿظرل
املٓاٖخ ايتحذٜذ ١ٜيف تؿظرل ايكشإٓ ايهشِٜ
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ج .املٓر ٢ا٭دبٚ ٞايًػ ٟٛيف تؿظرل ايكشإٓ ايهشِٜ
ٜٚعتُةذ َةذسغ املظةام يف َعاؾتةة٘ شلةز ٙاحملةاٚس عًة ٢منةةارد تطبٝكٝةَ ١ةٔ أعُةاٍ املؿظةةشٜٔ
ٚدساطتٗا دساطْ ١كذٖ ١ٜادؾ ١يف قاٚي ١يًٛؿة ٍٛإىل أؾلةٌ املٓةاٖخ ٚأنثشٖةا َٓاطةب ١ؿاجةات
ايعـش َٚتطًبات٘.

َٛ 6159ضٛع خ ص يف األ ب  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتلُٔ ٖزا املظام جاْباً َٔ جٛاْب ا٭دب ايعشب ٞايكذٚ ِٜاؿةذَ ٜثةٌ ْظشٜة ١ا٭دب ،أٚ
ؾٔ َٔ ايؿٓ ٕٛا٭دب ١ٝػعشاً ْٚثشاً ،أ ٚايؼعش ايظٝاط ٞيف ايعـش ا٭َ ،ٟٛا٭دب ايـٛيف ٚغرلٖا.
ٜٚشاع ٢يف ايذسغ ايعُل ٚاٱذاطٚ ١ايتحذٜذ.

 6161ايبال  ١ايدسبٚ ١ٝاًِ األضًٛب 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜةةذسغ ايطايةةب يف ٖةةزا املظةةام ايب٬غةة ١ايعشبٝةةَ ١ةةٔ خةة ٍ٬ايهتةةب ايكذميةة ١عًةة ٢كةة٤ٛ
ايٓظشٜات ايٓكذ ١ٜاؿذٜثَٗٓٚ ١ا عًِ ا٭طًٛب ،نُا ٜتعةشف إىل عًةِ ا٭طةًٛب ْؼةأت٘ ٚع٬قتة٘
بعًِ ايًػٚ ١ايٓكذ ا٭دبَٝٚ ،ٞادٚ ٜ٘ٓاػاٖات٘ ٚنٝؿ ١ٝا٫طةتؿادَٓ ٠ة٘ يف عًةِ ايب٬غةَٚ ١ةا ٜتؿةشع
عٓٗةةا َةةٔ ايؿـةةاذٚ ١ايبٝةةإ ٚاملعةةاْٚ ٞايبةةذٜعٚ ،عًةةِ ايًػةةٚ ١عًةةِ ا٭طةةًٛبَٝٚ ،ةةاد ٜٔايذساطةة١
ا٭طًٛبٚ ١ٝعًِ ا٭طًٛب ٚايٓكذ ا٭دبٚ ٞاػ اٖةات ايبرة ا٭دبةَٚ ،ٞةٛاطٔ ايتؼةاب٘ بةني ايب٬غة١
ايعشبٚ ١ٝعًِ ا٭طًٛب.

 6161األ ب املك زٕ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتلُٔ ٖزا املظام تعشٜؿاً يٮدب املكاسٕ ؾٛٝكح ْؼأت٘ ٚأُٖٝت٘ ٚأدٚات٘ َٚزاٖبة٘ َٝٚادٜٓة٘
ٚبذاٜات٘ يف ايٛطٔ ايعشب ،ٞنُا ٜذسغ ايع٬قات ٚايتأهرلات املتبادية ١بةني ا٭دب ايعشبةٚ ٞاٯداب
ايعامل َٔ ١ٝخ ٍ٬منارد تطبٝكٜ ١ٝتعشف ايطايب ؾٗٝا إىل أبشص ايتٝاسات ٚاملٛاقـ ا٭دبٚ ١ٝاملةزاٖب
ٚايٓظشٜات ٚاملـطًرات ا٭دب ١ٝاؿذٜث.١

 6197ايسض ي 6 : ١ض ا ت َدتُدْ 6 ٠عس)ٟ
ٜكةة ّٛايطايةةب باعةةذاد سطةةاي ١املاجظةةترل يف إذةةذ ٣املٛكةةٛعات املشتبطةة ١بايتخـةةف ،ؼةةت
اػشاف أذذ ا٫طاتز ٠املتخــنيٚ ،تتِ َٓاقؼتٗا بعذ اْ٫تٗا َٔ ٤إعذادٖا بـٛس ٠عًٓ.١ٝ
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 6198سًكةة ١حبةةح  6199 + )1سًكةة ١حبةةح  )2زتة ٍ تسنٝةةص اال ب ٚايٓكةةد :
" 3ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس )ٟيهٌ َكسز"
ٜٗذف املظام إىل تُٓ ١ٝايبر ايعًُٚ ،ٞتعٜٛذ ايط٬ب عًَٓ ٢اخات٘ ايعًُٚ ١ٝتًَُٓ ١ٝهة١
اؿٛاس ايعًُ ٞاملٜ٪ذ با٭ديٚ ١ايؼٛاٖذ ٚاطةتٝعاب ٚجٗة ١ايٓظةش املخايؿةٜٚ ١تلةُٔ املظةام بعةذٜٔ
بعذاً ْظشٜاً ٚآخش تطبٝكٝاً.
أ  -ايبعذ ايٓظش ٟؾٝتٛىل ؾ ٘ٝأطتار املظام َٓاقؼ ١ايكلاٜا ايعاَ ١املتعًك ١باملظةام َثةٌ َةٓٗخ
ايبر ٚإػةها٫ت٘ٚ ،اختٝةاس ايتٛؿةٝات ايعًُٝةٚ ١اختٝةاس بعةض املةٛاد ايبرثٝة ١أ ٚايـةاؿ١
يًبر يذساطتٗاٜٚ .ؼٌُ ايبعذ ايٓظش ٟنزيو دساط ١اؿٛاس ايعًُ ٞايز ٟهش ٟيف ايكظِ
ايتطبٝكٚ ٞتكٛمي٘ ٚتٗ ١٦ٝاملاد ٠ايةيت طةًٝكٗٝا ايباذة َٚ ،شاجعتٗةا أ ٫ٚبةأ ٍٚؾهةشٚ ٠خطة١
َٚةةٓٗخ ع ة ٚؾشكةةا عًُ ٝةاًٚ ،يترذٜةةذ َؼةةهً ١ايبر ة ٚايتٓظةةٚ ِٝا٫ختـةةاس ٚا٫ختةةضاٍ
ٚا٫قتـاس عً ٢ايكلاٜا املُٗ ١اييت ٜتظع شلا ايٛقت.
ب  -ايبعذ ايتطبٝك ٞؾٝكذّ ؾ ٘ٝايطايب ، ٠/بتٛجَ ٘ٝةٔ أطةتار املظةام ،عُة ً٬عثٝةاً ٚاذةذًا يف
فةةاٍ تشنٝةةضٜٚ ٙٴطًةةب َٓةة٘ ؼلةةرلٚ ٙإيكةةآَٚ ٙ٩اقؼةةت٘ َٓاقؼةة ١عًُٝةةٚ .١تتٓةةٛع ا٭عةةاث
ٚا٭عُاٍ َا بني َعاؾَ ١ظاٚ ٌ٥قلاٜا عًُٚ ،١ٝإعذاد عٛث أ ٚخطط عثٝة ،١أَ ٚؼةاسٜع
ْذٚات ٪َٚمتشات عًُٚ .١ٝدساط ١تٛؿٝات َ٪متش أْ ٚذٚ ٠ٚتكٛميٗةا ْٚكةذ ا٭عةاث ٚا٭عُةاٍ
ايعًُٝةة ١ايةةيت قةةذَت ؾٗٝةةاٚ ،تكةة ِٜٛاملٓةةاٖخ ٚاملكةةشسات ايذساطةة ١ٝيف كتًةةـ املشاذةةٌ ٚتكةةِٜٛ
اؿشن ١ايًػٚ ١ٜٛا٭دبٝة ١يف ايعـةش اؿاكةشٚ ،ايًػةٚ ١اٱعةٚ ّ٬ايذساطةات املكاسْةٚ ١ذـةش
َـادس ع َا ٚتكٛميٗا عًُٝاً.
هِ ٜكذّ أطتار املظام يف آخش ايعاّ تكشٜشاً عٔ طرل املادَٚ ٠ا دسٳط٘ ايطة٬ب يف احملاكةشات
ايٓظشَٚ ١ٜا قذّ ْٛٚقؽ َٔ أعاث ٚأعُاٍ يٲؾاد َ٘ٓ ٠يف اَ٫ترإ ايؼاٌَ.

473

ث ْ :ًٝتٛصٝف َكسزات بسْ َر َ دطتس اإلزغ ايٓدطٚ ٞايرتب:ٟٛ
ْ 6151عس ٜت اإلزغ ٚتطبٝك تٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املظةام َؿٗة ّٛايٓظشٜةٚ ١دٚس ايٓظشٜة ١يف ايعًُٝة ١اٱسػةادٚ ،١ٜتتلةُٔ عشكةاً
يًٓظشٜات ايترًٚ ،١ًٝٝايٛجٛدٚ ،١ٜاٱْظاْٚ ،١ٝايظًٛنٚ ،١ٝاملعشؾٚ ،١ٝاملعشؾ- ١ٝايظًٛن،١ٝ
ٚاؾؼطايتٚ ،ايٛاقعٚ ،١ٝايتطبٝكات ٚاٱطذلاتٝحٝات اٱسػاد ١ٜاملٓبثك ١عٔ نٌ َٓٗا.

 6151اإلزغ ادتُد 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املظةةام نٝؿٝةة ١تهةة ٜٔٛاؾُاعةة ١ا٫سػةةادٚ ١ٜتٓظُٗٝةةا ٚاملشاذةةٌ ايةةيت متةةش بٗةةا
ٚ،نٝـ ٜتعاٌَ املشػذ َع نٌ َشذًٚ ١ا٭طع اييت ٜكة ّٛعًٗٝةا ا٫سػةاد اؾُةاعٚ ،ٞايكٛاعةذ
ايعاَةة٫ ١ختٝةةاس املظذلػةةذ ٜٔيف اٱسػةةاد اؾُةةاعٚ ٞدٜٓاَٝةةات اؾُاعةةٚ، ١منةةارد ٚاطةةذلاتٝحٝات
اٱسػاد اؾُاع ٞاملٓبثك ١عٔ ا٭طع ايٓظشٜة ١املعشٚؾة ،١نايترًًٝٝةٚ ،١ايظةًٛنٚ ،١ٝاملعشؾٝة،١
ٚاٱْظةةاْٚ ،١ٝاؾؼةةطايتٚ ،١ٝأطةةايٝب إداس ٠اؾًظةة ١اؾُاعٝةةٚ، ١ايتعاَةةٌ َةةع بعةةض َؼةةه٬ت
اجملُٛعةةٚ ،١أػةةهاٍ كتًؿةةَ ١ةةٔ املظذلػةةذ ٜٔميهةةٔ إٔ ٜةةٛاجِٗٗ املشػةةذ داخةةٌ اجملُٛعةة.١
ٜٚتلُٔ اؾاْب ايعًُة ٞيف ٖةزا املظةام َظةاعذ ٠ايطًبة ١عًة ٢بٓةا ٤ايةدلاَخ اٱسػةاد ١ٜاؾُعٝة،١
اييت تظتٗذف ايؿ٦ات اٱسػاد ١ٜاملختًؿٚ ١تطٜٛشٖا.

 6152قط َ ٜد صس ٠يف اإلزغ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف املكشس إىل ايتعشف عً ٢أِٖ ايكلاٜا ٚاملؼه٬ت املعاؿش ٠رات ايع٬قة ١مبٝةذإ عًةِ
ايٓؿع ٚاٱسػاد ايٓؿظٚ ٞايذلبَ ٟٛع ايذلنٝض عً ٢ا٫ػا ٙاْ٫تكا ٞ٥يف ايتذخٌ اٱسػاد .ٟنُا
ٜٗةةذف إىل اٱملةةاّ بهاؾةة ١اؾٛاْةةب ٚايتٛجٗةات ايؿًظةةؿٚ ١ٝاملٓطًكةةات ايؿهشٜةة ١املـةةاذب ١يهةةٌ
قل ١ٝأَ ٚؼهً ١يػشض تهة ٜٔٛتـةٛس ٚاكةح ملختًةـ جٛاْبٗةا .نُةا ٜٗةذف املكةشس أٜلةا إىل
تٓةةةا ٍٚتًةةةو ايكلةةةاٜا ٚاملؼةةةه٬ت بايترًٝةةةٌ ٚايٓكةةةذ َٓٚاقؼةةة ١أٖةةةِ اٱطةةةذلاتٝحٝات ٚاؿًةةةٍٛ
ٚاملكذلذات امل ١ُ٥٬يًُحتُع احملً.ٞ

 6153إزغ ذ ٟٚاذت د ت ارت صٚ ١أضسِٖ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املظام تأهرل اٱعاقة ١عًة ٢ا٭طؿةاٍ ْٚظةاّ ا٭طةشٚ ٠ايٛايةذٚ ٜٔا٭خةٚ ٠ٛا٭خةٛات
ٚسدٚد ايؿعةٌ ػةا ٙاٱعاقةٚ ١تكٝة ِٝذاجةات ايٛايةذٚ ٜٔاطةذلاتٝحٝات َظةاعذ ٠ايٛايةذ ٜٔايتٛاؿةةٌ
ايؿعةةةاٍ َةةةع ايٛايةةةذٚ ،ٜٔا٫جتُاعةةةات ٚاملكةةةاب٬تٚ ،إسػةةةاد ا٭ؾةةةشاد ر ٟٚا٫ذتٝاجةةةات اـاؿةةة١
ٚأطةةشِٖ ،اختٝةةاس ٚتٓؿٝةةز بةةشاَخ ايتةةذخٌ َةةع ا٭طؿةةاٍ ٚايٛايةةذٚ ،ٜٔايةةدلاَخ املختًؿةة ١ملؼةةاسن١
ايٛايذ ٜٔيف تعً ِٝايطؿٌ َٔ ر ٟٚاٱعاقَٚ ،١ظتٜٛات َؼاسن ١ايٛايذٚ ،ٜٔدٚس ايٛايةذٚ ٜٔأؾةشاد
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ا٭طش ٠نُذاؾعني عةٔ ذكةٛم ا٭بٓةا ٤ر ٟٚا٫ذتٝاجةات اـاؿةٚ ،١اؾُعٝةات املٗٓٝة ١ايةيت تعٓة٢
عاجات ايٛايذٚ ٜٔأبٓا َٔ ِٗ٥ر ٟٚاٱعاق.١

 6154اإلزغ ايصٚادٚ ٞاألضس 3 :ٟض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املظام اىل تعشٜـ ايطًب ١مباٖ ١ٝا٫سػةاد ا٫طةشٚ ٟايضٚاجةٚ ٞخًؿٝتة٘ ايتاسىٝة١
ٚاٖذاؾةة٘ َٚدلساتةةٜ٘ٚ .تٓةةا ٍٚاملظةةام طةةٝهٛيٛج ٘ٝايع٬قةةات ا٫طةةشٚ .١ٜدٚس ا٫طةةش ٠يف ايتهٝةةـ
ايٓؿظٚ ٞا٫جتُاع ٞيًؿشدٚ ،ايٓظشٜات املختًؿ ١املؿظش ٠يظٗٛس ا٫كطشابات ايٓؿظ ١ٝيف ا٫طش،٠
ٜٚتٓةةةا ٍٚا٫ػاٖةةةات اؿذٜثةةة ١يف أطةةةايٝب ا٫سػةةةاد ا٭طةةةشٚ ٟايضٚاجةةةٚ ،ٞبعةةةض املؼةةةه٬ت
ايضٚاجٝةةٚ ،١دٚس املشػةةذ ا٭طةةش ٟيف إداس ٠جًظةةات ٚبةةشاَخ ا٫سػةةاد ا٭طةةشٚ ٟايضٚاجةةٚ ،ٞأبةةشص
املؼه٬ت ا٭طةش ، ١ٜباٱكةاؾ ١اىل ايتعةشف عًة ٢أدٚات ايتؼةخٝف ٚايكٝةاغ املتةٛؾش ٠يف فةاٍ
ا٫سػاد ا٭طش.ٟ

 6155ايدًُ ١ٝاإلزغ  3 :١ٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املظام ايعًُ ١ٝاٱسػادَ ١ٜةٔ ذٝة

طبٝعتٗةاَٚ ،شاذًةٗاٚ ،منارجٗةاٚ ،ايتعةشف

إىل َٗاسات املشػةذ ايٓؿظةٚٚ ،ٞطةا ٌ٥عةع املعًَٛةات يف ايعًُٝة ١اٱسػةادٚ ،١ٜؿةٝاغ ١ا٭ٖةذاف
اٱسػادٚ ،١ٜتـُ ِٝايدلْةاَخ اٱسػةادٚ ٟتٓؿٝةز ،ٙإكةاؾ ١إىل بعةض ايتطبٝكةات ٚايُٓةارد يةدلاَخ
إسػاد ،١ٜهِ تك ِٜٛايعًُ ١ٝاٱسػادٚ ،١ٜاٱط٬ع عً ٢ا٭خ٬قٝات يًعٌُ اٱسػاد.ٟ

 6156ايك ٝع ايٓدط ٞيف اإلزغ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚةزا املظةام َؿٗةَٓٚ ّٛطةل ايكٝةاغ ايٓؿظةٚ ،ٞاطةتخذاّ ا٫ختبةاسات ٚاملكةاٜٝع َةٔ
خ ٍ٬بٓا ٤ايع٬قة ١اٱسػةاد .١ٜنُةا تتلةُٔ اطةتخذاّ ا٫ختبةاساتٚ ،اــةا٥ف ايظةٝهَٛذل١ٜ
ي٬ختبةةاساتَٚ ،عةةاٜرل اْتكةةا ٤ا٫ختبةةاسٚ ،تٓؿٝةةز ا٫ختبةةاساتٚ ،تؿظةةرل ْتةةا٥خ ا٫ختبةةاسٚ ،تكةةذِٜ
ايٓتا٥خ يًُعٓةٝنيٚ ،اطةتخذاَٗا يف إطةاس عًُٝة ١اٱسػةادٚ .تتلةُٔ املةاد ٠تةذسٜبات عًة ٢اطةتخذاّ
اختبةةةاسات قةةةذد ٠يكٝةةةاغ ايكةةةذساتٚ ،املٝةةةٚ ،ٍٛاٱػاٖةةةاتٚ ،اختبةةةاسات ايةةةزنا ٤املتعةةةذد،٠
ٚاٱختباسات رات ايع٬ق ١بز ٟٚا٫ذتٝاجات اـاؿ.١

 6157اإلزغ املدزض 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املظةةام طبٝعةة ١اٱسػةةاد ايٓؿظةة ٞاملذسطةةَٚ ٞباد٥ةة٘ ٚأُٖٝتةة٘ ٚٚظا٥ؿةة٘ ٚؼذٜةةذ
املؼهً ١اٱسػاد ١ٜاملذسطٚ ،١ٝتظٗ ٌٝايعًُٝات ايتعً ١ُٝٝاملذسطة ١ٝنٗةذف يٲسػةاد املذسطة،ٞ
ٚطبٝع ١ايع٬ق ١بني املشػذ املذسطةٚ ٞاملعًُةني ٚا٫داس ٠املذسطةٚ ١ٝأٚيٝةا ٤ا٭َةٛسٚ ،ع٬قة ١املشػةذ
املذسط ٞبايطًب ١ايزٜ ٜٔعاَْ َٔ ٕٛؼه٬ت ْؿظٚ ١ٝتشبٜٛةَٚ ،١كةاب٬ت املشػةذ ايٓؿظة ٞيًطًبة١
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احملتاجني يٲسػادٚ ،طبٝع ١ايتذخٌ اٱسػادٚ ،ٟأدٚاس املشػذ ايٓؿظ ٞاملذسطٚ ٞاـةذَات ايةيت
ٜكذَٗا ٚايؿٓٝات اييت ٜظتخذَٗاٚ ،تؼخٝف املؼه٬ت ايٓؿظةٚ ١ٝايذلبٜٛة ١ايط٬بٝةٜٚ ،١تلةُٔ
اؾاْب ايتطبٝكة ٞيف ٖةزا املظةام َظةاعذ ٠ايطًبة ١عًة ٢بٓةاٚ ٤تطةٜٛش ايةدلاَخ اٱسػةاد ١ٜاملٓاطةب١
ملؼةةةه٬ت ايطًبةةة ١املختًؿةةة ،١إكةةةاؾ ١إىل اٱملةةةاّ بايتؼةةةشٜعات اـاؿةةة ١باٱسػةةةاد املذسطةةة ٞيف
ؾًظطني.

 6158تدزٜب َٝداْ ٞيف اإلزغ

 211ض ا ١تدزٜب) 3 :ض ا ت َدتُد 3 ٠اًُ)ٞ

املتطًب ايظابل ْ 6151ظشٜات ا٫سػاد ٚتطبٝكاتٗا 6157 ،ا٫سػاد املذسطٞ
ٜٗةةذف ٖةةزا املظةةام إىل تةةذسٜب ايطايةةب تةةذسٜب ًا عًُٝٶةةا يف املةةذاسغ أ ٚيف إذةةذ ٣امل٪طظةةات
ا٫جتُاع ١ٝاييت تكذّ خذَ ١اٱسػاد ايٓؿظ ٞيف ايكطاع ايعاّ أ ٚايكطاع اـاق بٛاقع ٜةٚ ّٛاذةذ
َٔ نٌ أطبٛع مبا بعةادٍ ( ) 211طةاع ١تةذسٜبٚ ،يؿـةٌ دساطةٚ ٞاذةذٜٗٚ ،ةذف إىل إنظةاب
ايطًبةةة ١املٗةةةاسات ا٭طاطةةة ١ٝيف ا٫سػةةةاد ايذلبةةةٚ ٟٛايٓؿظةةةٚ، ٞخاؿةةة ١إقاَةةة ١ايع٬قةةة ١اٱسػةةةاد١ٜ
ايؿشدٜةةٚ ،١انتظةةاب َٗةةاسات ايتكٝةة ِٝايٓؿظةةٚ ٞايتؼةةخٝف اٱسػةةادَٗٚ ٟةةاسات تـةةُٚ ِٝتطبٝةةل
بةةشاَخ اٱسػةة اد باٱكةةاؾ ١يتُٓٝةةَٗ ١ةةاسات ذةةٌ املؼةةه٬ت ايةةيت ٜٛاجٗٗةةا ايطًبةةٚ ١املعًُةةني يف
املذسطَٗٚ ،١اسات ٚكع ذً ٍٛيتًو املؼةه٬ت – ايتعةشف عًة ٢نٝؿٝة ١تطبٝةل املعشؾة ١ايٓظشٜة١
جملا٫ت ٚٚطاٚ ٌ٥طشم ا٫سػاد املختًؿٚ .١ايتذسب عً ٢اؽار ايكةشاسات ٚنٝؿٝة ١ؼُةٌ املظةٛ٦ي١ٝ
ٚإتاذةة ١ايؿشؿةة ١ي ٬نةةشا يف اؿٝةةا ٠ايعًُٝةة ١بةةايٛع ٞايةة٬صّ ٚانتظةةاب٘ َٗةةاسات ايتؿاعةةٌ َةةع
ايبٝاْات ٚنتاب ١ايتكاسٜش اٱسػادٚ ١ٜايتذسب عً ٢تـُُٗٝا.

 6159اإلغساف يف اإلزغ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املظةةام ا٫ػةةشاف يف ا٫سػةةاد َةةٔ ذٝة منارجةة٘ ،نُٓةةٛرد ايُٓةة ٛايؼخـةة،ٞ
ٚمنٛرد تطٜٛش املٗاسٚ ،٠ايُٓةٛرد املؼةذلى يف اٱػةشاف ،نُةا ٜتٓةا ٍٚاملظةام ايع٬قة ١اٱػةشاؾ١ٝ
ٚأدٚاس املؼشف املختًؿَ ،١ثٌ دٚس ٙنُظتؼاسَٚ ،كَٚ ،ِٝذسبَٚ ،شػذٚ ،نذاعِ يًُشػةذٜٔ
ٚيًعًُٝة ١اٱسػةادٜٚ ،١ٜتٓةا ٍٚاملظةام اٱػةشاف ٚؾكةاً يٓظشٜةات اٱسػةاد ايٓؿظة ٞنايظةًٛن،١ٝ
ٚاملعشؾٚ ،١ٝاؾؼطايتٚ ،١ٝاملعشؾ - ١ٝايظًٛنٜٚ ،١ٝتعشض املظام يبعض أطةايٝب اٱػةشاف يف
اٱسػاد ،ناٱػشاف ايؿشدٚ ،ٟاٱػشاف اؾُعٚ ،ٞاٱػشاف املٗا.

 6161االزغ املٗين 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املظام ايتعشف إىل املؿاٖ ِٝا٭طاط ١ٝيف اٱسػاد املٗا ،با٫كةاؾ ١إىل ْظشٜةات
ايُٓة ة ٚ ٛا٫ختٝةةةاس املٗةةةا املختًؿةةةٜٚ .١تٓةةةا ٍٚاملظةةةام دٚس املشػةةةذ يف اٱسػةةةاد املٗةةةا ٚيف َٛاجٗةةة١
َؼه٬ت ايتهٝـ املٗا ،نايبطايٚ ،١ا٫ذذلام ايٓؿظٚ ،ٞكعـ ايذاؾعٝةٚ ،١املًةٌٜٚ ،تٓةاٍٚ
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املظام اطذلاتٝحٝات ايتك ِٜٛيف اٱسػاد املٗا با٫كاؾ ١إىل ٚاقع ا٫سػةاد املٗةا قًٝةاً ٚعاملٝةاً،
ٜٚتلُٔ اؾاْب ايتطبٝك ٞيف ٖزا املظام تذسٜب ايطًب ١عً ٢اطةتخذاّ ٚتطبٝةل اختبةاسات املٝةٍٛ
ٚاٱػاٖات املٗٓ ١ٝاملختًؿٚ ،١تـُ ِٝبشاَخ ايتذخٌ املٗٓ ١ٝاملختًؿَٚ ،١ظاعذ ٠املظذلػذ ٜٔعًة٢
ذظٔ اختٝاس ايٛظا٥ـ اييت تٓاطب قذساتِٗ ٚاطتعذاداتِٗ َٝٚةٛشلِ ،إكةاؾ ١إىل اذتٝاجةات طةٛم
ايعٌُ َٚتطًبات٘.

ْ 6161عس ٜت ايػدص 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةذف ٖةةزا املظةةام ايتعةةشف إىل َؿٗةة ّٛايؼخـةْٚ ١ٝظشٜاتٗةةاٜٚ ،تٓةةا ٍٚايٓظشٜةة ١ايؼخـةة١ٝ
َٚؿَٗٗٛاٚ ،ايعٛاٌَ امل٪هش ٠يف ته ٜٔٛايؼخـٚ ،١ٝأُٖ ١ٝايٓظش ١ٜيف عًِ ايةٓؿع ٚايؼخـة،١ٝ
ٚاطتعشاض ْظشٜات ايؼخـْ ١ٝظشٜةات ا٭منةا ْٚ ،ظشٜةات ايظةُاتْ ،ظشٜة ١ايترًٝةٌ ايٓؿظةٞ
ايؿشٜٚةةذْٚ ،ٟظشٜةةْٜٛ ١ةةؼ ايترًًٝٝةةٚ ،١ايٓظشٜةةات ايٓؿظةة ١ٝا٫جتُاعٝةة ١عٓةةذ نةةٌ َةةٔ ٖةةٛسْ،ٞ
ٚطةةٛيٝؿإٚ ،ؾشَٚةةٛاديشٚ ،ايٓظشٜةة ١اٱْظةةاْ ١ٝملاطةةًٚ ،ٛايٓظشٜةة ١ايظةةًٛن ١ٝيظةةهٓشْٚ ،ظشٜةة١
ايزات يهاسٍ سٚجشصْٚ ،ظش ١ٜاجملاٍ يهرلت يٝؿنيٚ ،املثرل – ا٫طتحابٚ٫ ١يشد ًَٝٚش).

 6162تصُ ِٝايبشح ٚأض يٝب٘ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تضٜٚذ ايطايب با٭طع ايبرث ١ٝاملٓٗح ١ٝيتـاَ ِٝايبرٛثٚ ،ا٭طايٝب
ٚاٱطذلاتٝحٝات املٓٗح ١ٝٱجشا ٤ايبرٛث يف ايذلبٚ ١ٝعًِ ايٓؿعٚ ،تعشٜؿة٘ با٭طةايٝب اٱذـةا١ٝ٥
يترً ٌٝايبٝاْاتٚ ،اطتخذاَٗا يف ايبرٛث ٚايذساطات ايذلب.١ٜٛ

 6163سًك ١حبح يف زض  ٌ٥امل دطتس 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
املتطًب ايظابل  6162تـُ ِٝايبر ٚأطايٝب٘
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تضٜٚةةذ ايطايةةب مبـةةادس تكـةة ٞاملؼةةه٬ت ايبرثٝةةٚ ١ؼذٜةةذٖا،
ٚتذسٜبةةة٘ عًةةةَٗ ٢ةةةاسات ايبرة ة ٚاٱطةةة٬ع عًةةة ٢ا٭دبٝةةةات املتاذةةةَٚ ١ـةةةادسٖا بةةةايًػتني ايعشبٝةةة١
ٚاٱلًٝضٚ ١ٜيف فاٍ ؽــ٘ ،نُا ٜٗذف املكشس إىل َظاعذ ٠ايطايب يف تـُ ِٝخط ١عثٝة١
ََٗٓ ١ُ٥٬حٝاً ٚعًُٝاً ملٛكٛعات عث ٘ٝيف فاٍ ؽــ٘.
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 6164اضةتدداَ ت اذت ضةةٛب يف حتًٝةةٌ ايبْ ٝة ت 3 :ضة ا ت َدتُةةدْ 1 ٠عةةس,ٟ
 2اًُ)ٞ
املتطًب ايظابل  6162تـُ ِٝايبر ٚأطايٝب٘ 6163 ،ذًك ١ع يف سطا ٌ٥املاجظترل
ٜتٓاٖ ٍٚزا املظام اطتخذاّ ايدلفٝات اٱذـا ١ٝ٥املعشٚؾ ١يف ؼً ٌٝايبٝاْات ايذلبٜٛةَ ١ثةٌ
بشفٝةةات ٚ، AMOS ،SPSS ،SASتشنةةض ٖةةز ٙاملةةاد ٠عًةة ٢إدخةةاٍ ايبٝاْةةات ٚتٓظُٗةةا
ٚاطةةةتخذاّ ايدلفٝةةةات يؿرةةةف ايبٝاْةةةات ٚؼًًٝةةةٗا باطةةةتخذاّ ا٭طةةةايٝب اٱذـةةةا ١ٝ٥ايٛؿةةةؿ١ٝ
ٚا٫طتٓتاجٚ ١ٝا٫ستباط ١ٝباٱكاؾ ١إىل ا٭طايٝب اٱذـا ١ٝ٥ايَ٬عًُٚ ١ٝاملتكذَة .١نُةا تتلةُٔ
تؿظرل ْتا٥خ ايترً ٌٝيهٌ أطًٛب إذـاٚ ٞ٥نتاب ١ايتكشٜش.

 6196زض ي ١امل دطتس "زض ي 3 :")1 ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٖزا ٖ ٛاؾةض ٤ا٭َ ٍٚةٔ أؿةٌ جةضأٜ ،ٜٔكة ّٛايطايةب بإعةذاد َكةذلل عثةٜٚ ٞكة ّٛبتكذمية٘
أَاّ ؾٓ ١ايدلْةاَخ يًتعةشف إىل َةا مت نتابتة٘ٚ ،وـةٌ عًة ٢تػزٜة ١ساجعةَ ١ةٔ ايًحٓةًٜٚ ،١تكةٞ
ايطايب َع َؼشؾ٘ بدلْاَخ وذد َا بني ايطايب ٚاملؼشف بؼهٌ ؾشد.ٟ

 6197زض ي ١امل دطتس "زض ي 3 :")2 ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜك ّٛايطايةب بإعةذاد سطةاي ١املاجظةترل يف إذةذ ٣املٛكةٛعات املشتبطة ١بايتخـةف ،ؼةت
إػشاف أذذ ا٭طاتز ٠املتخــنيٜٚ ،تِ َٓاقؼتٗا بعذ اْ٫تٗا َٔ ٤إعذادٖا بـٛس ٠عًٓ.١ٝ

 6198سًك ١حبح َ )1ط ز ايػ ٌَ) 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف املكشس إىل سبط ايٓظش ١ٜبايتطبٝل َٔ خ ٍ٬نتاب ١ايتكاسٜش ايعًُ ١ٝبطشٜكةَٗٓ ١حٝة،١
ٚتُٓٝةةَٗ ١ةةاسات ايةةتؿهرل ايعًُةةٚ ٞايٓاقةةذَٗٚ ،ةةاسات املٓاقؼةةٚ ١اؿةةٛاس ٚايتعةةبرل ايعًُةة ٞيةةةذ٣
ايطايب ،نُا ٜٗذف إىل تةذسٜب ايطايةب عًة ٢إعةذاد عة َٝةذاْ ٞتطبٝكة" ٞنُة "ٞملؼةهً١
عث ١ٝيف فاٍ اٱسػاد ايٓؿظٚ ٞايذلب ٟٛذظب قٛاعذ ٚأؿ ٍٛايبر ايعًُ ،ٞهِ ٜكة ّٛايطايةب
بعشض َٓٚاقؼ ١ايبر اييت قاّ بإعذاد ٙيف احملاكش ٠أَاّ عل ١٦ٖٝ ٛايتذسٜع املؼشف ٚصَ٘٥٬
ايطًب.١

 6199سًك ١حبح َ )2ط ز ايػ ٌَ) 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
املتطًب ايظابل  6198ذًك ١ع (َ( )1ظاس ايؼاٌَ).
ٜٗذف املكشس إىل سبط ايٓظش ١ٜبايتطبٝل َٔ خ ٍ٬نتاب ١ايتكاسٜش ايعًُ ١ٝبطشٜكةَٗٓ ١حٝة،١
ٚتَُٓٗ ١ٝاسات ايتؿهرل ايعًُٚ ٞايٓاقذَٗٚ ،اسات املٓاقؼٚ ١اؿٛاس ٚايتعبرل ايعًُ ٞيذٜة٘ ،نُةا
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ٜٗةةذف إىل قٝةةاّ ايطايةةب بةةإجشا ٤ع ة نٝؿةةْ( ٞةةٛع )ٞذظةةب قٛاعةةذ ٚأؿةةٚ ٍٛقٛاعةةذ املةةٓٗخ
ا يهٝؿةةة( ٞايٓةةةٛع ،)ٞأ ٚباطةةةتخذاّ َةةةٓٗخ دساطةةة ١اؿايةةة ١يف إذةةةذ ٣فةةةا٫ت اٱسػةةةاد ايذلبةةةٟٛ
ٚايٓؿظٜٓٚ ،ٞبػ ٞقٝاّ ايطايب بعشض عث٘ َٓٚاقؼت٘ أَاّ عل ١٦ٖٝ ٛايتذسٜع املؼشف ٚصَ٘٥٬
ايطًب.١

479

