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  ةشقانملا تاعوضوم   



 ىلإ ىعسي يتلا ةصاخلا هفادهأو هتفسلفو هتفاقث تاعمتجملا نم عمتجم لكل
 هذه قيقحت ىلع ةيوبرتلا تاسسؤملا لمعتو لايجألا ربع اهلقنو اهب ظافتحالا
 كولسلا طامناو تاراهملاو فراعملاو تاربخلا نيملعتملا باسكإ لالخ نم فادهألا

  .ميلسلا فيكتلا نم مهنكمت يتلا ىرخالا
 لقنل ةيوبرتلا ةمظنألا اهلالخ نم دمتعت يتلا ةيسيئرلا عمتجملا ةادأ دعي ميلعتلا
 نم ةلصاوتم ةلسلس ىلا دنتست يهف يلاتلاو دارفألا ىلإ تاعمتجملا ةفسلفو ةفاقث

 .ةدوشنملا تاياغلاو فادهألا قيقحت فدهب ميلسلا طيطختلا تايلمع
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  ديهمت



ةیكولسلاو ةیمیلعتلاو ةیوبرتلا فادھألا

 ىلا يوبرتلا ماظنلا ةفسلفو فادهأ ةمجرت ىلا ةميلعتلا ةيلمعلا ىعست•
 ةلسلس ربع نيملعتملا كولس يف رييغت ثادحإ يف لثمتت ةيعقاو فادها
 وا سيردتلا ةيلمعب فرعت يتلا ةمظنملا تاءارجإلاو ةطشنألا نم ةلصاوتم
 .ميلعتلا

 فادهألاو تاياغلا هذهل اهقيقحت ىدم ىلع فقوتي ميلعتلا ةيلمع حاجنو•
 لكش ىلع يجيردت لكشب امنإو ةدحو هعفد ققحتت ال يتلاو ،ةموسرملا
 .يئاهنلا كولسلا ققحتي ىتح ةريغص تامكارت

 
 ةيعرف فادها ىلا عمتجملا ةفسلفو تاياغ ةمجرت ىلا دمعي يوبرتلا ماظنلا نذإ

 .اهقيقحت يميلعتلا ماظنلل ىنستي يك ةنيابتم تايوتسم يف عقت
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  ديهمت



 .كولسلا عفدتو طاشنلا هجوت يتلا ةديعبلا ةياغلا وه

5 

 يف تاسسؤملا وا دارفالا اهعضي يتلا فادهألا فلتخت
 .) اهقيقحت نمز ،اهتيمومع ةجرد(

 
 ليوط نمز ىلا جاتحت ،لجالا ةليوط فادهألا هذه نوكت دق
 ةينآلا فادهألاك لجالا ةريصق وا ةطسوتم وا اهقيقحتل

  .اهقيقحتل اريصق انمز بلطتت يتلا
 

   ؟؟ فدهلا وه ام



6 

 تايوتسم ةثالث يف فنصت فادهألا نإف يوبرتلا ديعصلا ىلعو
 اهقاقتشا ردصمو اهقيقحتل مزاللا نمزلا و اهتيمومع ةجردل ًاعبت
 : يلاتلا وحنلا ىلع
 

  فادهألا تايوتسم

  ةيوبرتلا فادهألا

  ةيميلعتلا فادهألا

  ةيسيردتلا فادهألا
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   ةيوبرتلا فادهألا :ًالوأ

 دارفألا ىدل اهقيقحتل ىعسي يذلا يوبرتلا ماظنلل ةيئاهنلا تاياغلا لثمت
 .يمسرلا ميلعتلا ةيلمع لالخ نم تاعامجلاو
  

 .ققحتت ىتح ليوط نمز جاتحتو ةيمومعلا نم ةيلاع ةجردب فصتت•
 هتيصخش يف ريثأتلل ىعستو ،ىلوألا ةجردلاب ملعتملا ىلع زكرت•

 .ةيموقلاو ةينيدلاو ةينطولا هميقو تاهاجتا ليكشتو
 عمتجملل ةيميلعتلا ةيسايسلا مسر ىلع نيمئاقلا لبق نم عضوت•

 كلذ يف ملعلاو ةسايسلاو ركفلا لاجر مضت تائيه يف ةلثمم
 .عمتجملا
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   ةيوبرتلا فادهألا :ًالوأ

  :اهقاقتشا رداصم نم
 .عمتجملا ةفاقثو خيراتو ةفسلف•
 .ينيدلاو يداصتقالاو يعامتجالاو يسايسلا ماظنلا•
 .هتايدحتو عمتجملا تاحومط•
 .ةيجولونكتلا تاروطتلاو ةفرعملا ةعيبط•
  

 .حلاصلا نطاوملا قلخ•
 .لماكتملا ومنلا ىلع درفلا ةدعاسم•
 ءاطعلا لع رداقلا درفلا دادعإ•

 .جاتنإلاو
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    ةيملعتلا فادهألا :ًالوأ

 دارفألا ىدل اهقيقحتل ىعسن يتلا تاراهملاو كولسلا طامنأو تاربخلا لثمت
 .ةنيعم ةيسارد ةدحو وأ ةيسارد ةدام وأ نيعم جاهنم سيردت دعب
 

 فادهألا نم ًاديدحت رثكأ يهف ، ةيمومعلا نم ةطسوتم ةجردب راتمت•
 .قيقحتلل لقأ نمز جاتحتو ةيوبرتلا

 تاياغلا وأ اهتغايص ةعيبطلً اقفو اهتيمومع ةجرد يف فلتخت•
  :يتآلا وحنلا ىلع اهنم ةدوشنملا

  ةنيعم ةيسارد ةدامل ةيونس فادهأ * ، ةنيعم ةيسارد ةلحرمل ةيسارد فادهأ*
 .ةنيعم ةيسارد ةدحو فادهأ * ،ةنيعم ةيسارد ةدامل ةيلصف ةيسارد فادهأ*
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   ةيميلعتلا فادهألا :ًالوأ

  :اهقاقتشا رداصم نم
 ةيوبرتلا فادهألا وأ جاهنملل ةضيرعلا طوطخلا•
 .ةيساردلا تاررقملا وأ جاهنملا يوتحم•
  

  ةيباسحلا تايلمعلاب بلاطلا ملي نأ•
 ةءارقلا تاراهم بلاطلا بستكي ينأ•

 .ةباتكلاو
 سفنلا ملع ةيهام ىلع بلاطلا فرعتي نأ•

 .هتالاجمو هفادهأو يوبرتلا
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    ةيكولسلا فادهألا :ًالوأ

 هب مايقلا ملعتملا نم عقوتي يذلاو سايقلاو ةظحالملل لباقلا يئاهنلا ءادألا
 . يميلعتلا فقوملاب رورملا دعب
 

 نمزل جاتحتو ديرجتلا نم ةيلاع ةجرد ىلعو ادج ةددحم اهنأب راتمت•
 طاشنلا وأ ةيساردلا ةصحلا وهو نيملعتملا ىدل اهقيقحتل ريصق
  .يميلعتلا

 نيريدملل نكميو ملعملا ىلع اهقيقحتو اهعضو ةيلوؤسم عقت•
  ؟ فيك اهتغايص يف ةمهاسملا نييوبرتلا نيفرشملاو
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    ةيكولسلا فادهألا :ًالوأ

 . اهتغايص دنع ةيلاتلا رداصملل ءوجللا نيملعملل نكمي
 .ةيساردلا ةدحولا وأ ةيساردلا ةداملل ةيملعتلا فادهألا•
 .ةيساردلا ةداملل ملعملا ليلد•
  سردلا ىوتحم•
 

 نودب ةيباسح لئاسم ۳ بلاطلا لحي نأ•
 .ةبساح ةلآ مادختسا

 
 يف ةيحايس ندم ۳ بلاطلا يمسي نأ•

 ةطيرخلا مادختسا نودب ندرألا
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  ةیكولسلا فادھألا  ةیمیلعتلا فادھألا  ةیوبرتلا فادھألا

  اھفیرعت

 يوبرتلا ماظنل ةیئاھنلا تایاغلا
 دارفألا ىدل اھقیقحتل ىعسی يذلا

 ةیلمع لالخ نم تاعامجلاو
  يمسرلا میلعتلا

 كولسلا طامنأو تاربخلاو فادھألا
 ىدل اھقیقحتل ىعسن يتلا تاراھملاو

 نیعم يسارد جھنم سیردت دعب دارفألا
  ةنیعم ةسارد ةدحو وأ ةسارد ةدام وأ

 سایقلاو ةظحالملل لباقلا يئاھنلا ءادألا
 دعب ھب مایقلا ملعلتملا نم عقوتی يذلاو

 .يمیلعتلا فقوملاب رورملا

  فادھألل ماعلا ىوتسملا  ةیمومعلا ىوتسم
  ادج ةماع

 فلتختو، فادھألل طسوتملا ىوتسملا
 اھتغایص ةعیبطل اعبت اھتیمومع ةجرد

 .اھنم ةدوشنملا تایاغلاو
  فادھألل ددحملا ىوتسملا

 فادھألا نم اھقیقحتل لقأ نمز جاتحت  ققحتتل لیوط نمز جاتحت  ققحتلا نمز
  ةیوبرتلا

 ةصحلا وھ ققحتلل ریصق نمز جاتحت
  يمیلعتلا طاشنلا وأ ةیساردلا

  اھفدھ
 دارفألا ةیصخش ىلع ریثأتلل ىعست

 ةینطولا مھمیقو مھتاھاجتا لیكشتو
  ةیموقلاو ةینیدلاو

 ءادأ ىلع مهدعاست تاهجومب نيملعملا ديوزت
  يميلعتلا مهلمع

 يئاهنلا كولسلا تاليصفتب ملعتملا ديوزت
 ملعملا ديوزتو ملعتلا دعب هءادأ بجي يذلا
 ةيلمعب مايقلا نم هنكمت يتلا لئاسولاب

  ميوقتلا

  اھقاقتشا رداصم

 ، عمتجملا ةفاقثو حیراتو ةفسلف
 يعامتجالاو يسایسلا ماظنلا
 تاحومط ،يداصتقالاو ينیدلاو
 ةفرعملا ةعیبط  ھتایدحتو عمتجملا

  ةیجولونكتلا تاروطتلاو

 فادھألا وأ جھنملل ةضیرعلا طوطخلا
  ةیوبرتلا

 تاررقملا وأ يساردلا جھنملا ىوتحم
  ةیساردلا

 ةدحولا وأ ةداملل ةیمیلعتلا فادھألا
  ةیساردلا

  ةیساردلا ةداملل ملعملا لیلد
  سردلا ىوتحم

  ؟ اھعضی نم
 ةسایسلا مسر ىلع نیمئاقلا

 تائیھ يف ةلثمم عمتجملل ةیمیلعتلا
  ملعلاو ةسایسلاو ركفلا لاجر نم

 تاررقملا وأ جھانملا يعضوو يططخم
  ملعملا  میلعتلا ةرازو يف ةیساردلا

 مالسإلا ناكرأ نم ٣ بلاطلا ددعی نأ  ةیباسحلا تایلمعلاب بلاطأ ملی نأ  حلاصلا نطاوملا قلخ  اھیلع ةلثمأ
 .باتكلل عوجرلا نود



 ةیكولسلا فادھألا ةغایص

 : يكوسلا فدهلا ةلداعم
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 ةيكولسلا فادهألا ةغايص

 نأ
 لعفلا
 عراضملا
  يكولسلا

 ءادألا بلاطلا
  يرهاظلا

 ىوتسم
 ءادألا
  لوبقملا

 طرش
 + + + + +  ءادألا

 :لاثم
 .باتكلل عوجرلا نود ناميإلا ناكرأ نم ۳ بلاطلا ددعي نأ
 .ةبتاكلا ةلآلا مادختساب ةلوطملا ةمسقلا لئاسم نم ٤ بلاطلا لحي نأ
 .يبصعلا زاهجلل يحيضوتلا مسرلا مادختساب  ةلماك يبصعلا زاهجلا ءازجأ بلاطلا يمسي نأ



 ةیكولسلا فادھألا ةغایص

 .يميلعتلا فقوملا رورم دعب ملعتملا كولس يف اهثادحإ يونملا تاريغتلا ةيكولسلا فادهألا لثمت
 :ةيسيئر تانوكم ةثالث ىلع لمتشت نأ بجي كلذلو

 لبق نم هب مايقلا عقوتملا كولسلا وأ ةيئاهنلا جئاتنلا سكعي  :ملعتملل يرهاظلا ءادالا1)

:نوكي نأ بجيو ،ملعتلا ةيلمع دعب ملعتملا
 سايقلاو ةظحالملل لباقو ًاحيرصو ًاحضاو•
 ةيباتكلا وأ ،ةيكرحلا و ةيظفللا ملعتملا تاءادأ لالخ نم ملعتملا ىدل هققحت ىلع مكحلا نكمي•

.ةيريبعتلاو
 ةددحم ةينمز ةرتف يف هقيقحت ملعتملا رودقم يفوًايعقاو فدهلا نوكي نأ نوكي نأ•
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 ةيكولسلا فادهألا ةغايص

 : لاثم
 نآرقلا ةوالت دنع ماغدإلا ماكحأ بلاطلا قبطي نأ



 ةیكولسلا فادھألا ةغایص

  .ةعارزلا يف خانملا ةيمهأ بلاطلا كردي نأ•
 .تاتابنلاو خانملا نيب ةقالعلا بلاطلا حرشي نأ•

  .خانملا عونتل ًاقبط تاعورزملا عونت بلاطلا نيبي نأ•
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 ةيكولسلا فادهألا ةغايص

 نيب حيحص فده كانه له
 ؟اذاملو ؟فادهألا هذه



 ةیكولسلا فادھألا ةغایص

	
 رهظي يتلا فورظلا ىلإ ريشي :ءادألا طورش2)

 مادختسا لثم .ملعتملا كولسلا اهلالخ نم
 عوجرلا وأ سلطالا وأ ةطيرخلا وأ سوماقلا
 طرشلاو قايسلا لثمت طورشلا هذهف باتكلل
 .ملعتملا ءادأ هلالخ رهظي نأ بجي يذلا
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 ةيكولسلا فادهألا ةغايص

 : لاثم
  نم ۳ بلاطلا يمسي نأ
 ندرألل ةيسيئرلا ندملا
  ةطيرخلا مادختساب

 
 ءادألا طرش لثمي ةطيرخلا مادختسا



 ةیكولسلا فادھألا ةغایص
	

 فدهلا قيقحت ىدم ىلع مكحلل مدختسي يذلا كحملا ىلإ ريشيو :لوبقملا ءادألا ىوتسم3)
 ذاختال ملعملا هدمتعي يذلا ءادألل لوبقملا ىندألا ىوتسملا سكعيو .ملعتملا ىدل يميلعتلا
 .ملعتملا ىدل ةيميلعتلا ةيملعلا حاجنو ةيلعافب قلعتملا رارقلا
  .ةيوئم ةبسنب وأ نيعم ددعب طبترت وأ ةينمز تاريبعتب قلعتت ريياعم ديدحت ىلإ ملعملا أجلي دقو
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 ةيكولسلا فادهألا ةغايص

 
 : ةلثمأ

 مادختساب ندرألا يف ةيسيئرلا ندملا نم ندم ۳ بلاطلا يمسي نأ•
 .ةطيرخلا

  ةبساحلا ةلآلا مادختسا نود ةلوطم ةمسق لئاسم ۳ بلاطلا لحي نأ•
 



ةیكولسلا فادھألا ةغایص يف ھماع ئدابم

 19 2016 - دوعس كلملا ةعماج

 .ةیشماھلا جتاونلا نع داعتبالاو ةیمیلعتلا جتاونلا ىلع فادھألا زكترت نأ• ١

٢
.بیكرتلاو لیلحتلا ,قیبطتلا ,مھفلا ,ةفرعملاك ةیلقعلا تایوتسملا عیمج يطغت ثیحب فادھألا عیونت•

٣
 ىوتسملاو بسانتت تاربخو جتاون ىلع لمتشت ثیحب ,ةیئامنلا ھصئاصخو بلاطلا تاجاح فادھألا يعارت نأ•

.مھتاجاح يبلتو بالطلل يلقعلا

.ةضماغلا ریباعتلاو ظافلألا نع داعتبالا عم ةددحمو ةحضاو فادھألا نوكت نأ•٤

.ملعتملا ىدل اھققحت ىلع مكحلا لھسی ذإ ,ةظحالملاو سایقلل ةلباق نوكت نأ•٥

٦  

....مھفی ,ارداق حبصی ,رینتسی ,كردی نا : لثم اھسایق بعصی يتلا ةضماغلا لاعفألا مادختسا ملعملا بنجی نأ•٧

.دحاو يمیلعت جتان نم رثكأ ىلع فدھلا لمشی ال نأ بجی•٨

  .يمیلعتلا طاشنلا وأ فقوملا لالخ ھقیقحت نكمیً ایعقاو فدھلا نوكی نأ• ٩

  فادهألا ةغايص يف هماع ئدابم



ةیكولسلا فادھألا ةغایص يف ھماع ئدابم
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 ةيكولسلا فادهألا ةغايص دئاوف

  اهذيفنتو ميلعتلا ةيلمع طيطخت ىدل ملعملا ةيكولسلا فادهألا هجوت.۱
 بترتي امل ةقبسملا هتفرعم نأل ميلعتلا ءانثأ ملعتملا دوهج ةيكولسلا فادهألا هجوت.۲
 تانوكم ىلع ههابتنا زيكرتو هدوهج هيجوت نم هنكمي ميلعتلا ةياهن يف هؤادأ هيلع
 هزاجنإ ىلع ةردق رثكأ ودغي ثيحب ءادألا اذه
 مهأ لاجملا اذه يف اهتدئاف تناك امبرو ميوقتلا لاجم يف ةيكولسلا فادهألا ديفت .۳
   .قالطإلا ىلع اهفئاظو



ةیكولسلا فادھألا ةغایص يف ھماع ئدابم
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  طاشن

 ؟يكولسلا فدهلا طورش رفوت ةاعارم عم ،ةيكولس فادهأ ۳ يبتكا•

 نوكتي يكولسلا فدهلا نأ يركذت
 : ةيلاتلا ةلداعملا نم

 ءادألا +بلاطلا +يكولس لعف +نأ
 + لوبقملا ءادألا ىوتسم + يرهاظلا

  ءادألا طورش



ةیكولسلا فادھألا ةغایص يف ھماع ئدابم

 22 2016 - دوعس كلملا ةعماج

  طاشن

 ال باوجلا ناك نإ ؟ةحيحص فادهأ يه له فادهألا نم ةعومجم كماما•
 ؟ببسلا يحضو

 .ةيلقعلا تاراهملاو تاردقلا ةيمنت•
 .ةيقلخلا تاهاجتالا ةيمنت•
 .بوعشلا ةايح يف ةيطارقميدلا ةيمهأ بلاطلا كردي نأ•
  .ةيطارقميدلا ميهافم بلاطلا موقي نأ•
 .ةعارزلا يف خانملا ةيمهأ بلاطلا يعي نأ•
 .باتكلل عوجرلا نودب ةحيحص لمج ۳ بلاطلا بتكي نأ•
  .برض لئاسم ۱۰ نم ۷ ىلع بلاطلا بيجي نأ•
 .يحيضوتلا مسرلا ىلع يمظهلا زاهجلا ءازجأ نم ۳ بلاطلا ددحي نأ•


