
                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

  جهانم ءوض يف تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا
  Gيوبرتلا Gفرش/او Gصتخ/ا رظن ةهجو نم لهورجام ةلسلس

  يافلد بولسأ مادختساب
 

 بادYا ريتسجام ةجرد ىلع لوصVا تابلطتم لامكتس" مدقم ثحب
 تايضايرلا سيردت قرطو جهانم يف

 
 بلاطلا دادعإ

 يركزلا دمحأ نب دمحأ نب فيطللادبع
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 فارشإ

 يشوق/ا نمحرلادبع نب eادبع .د.أ
 ةيبرتلا ةيلك – تايضايرلا ميلعت ذاتسأ

 
 لوhا يساردلا لصفلا

 م2011 قفاو/ا ـه1432

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا
 يلاعلا ميلعتلا ةرازو
 دوعس كل/ا ةعماج
 ايلعلا تاساردلا ةدامع

 ةيبرتلا ةيلك
 سيردتلا قرطو جهان/ا مسق
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 ءادهإ

 
 
 .. امهرب انيلع بجوأو ،امهقحب هقح eا نرق نم ىلإ
 .. هتعاط ىلع امكرمع eا لاطأو ،هظفحب eا امكظفح .. يبأو يمأ ىلإ

 
 ،يعم متفقو ..  ةرينمو ،ناير يئانبأو ،)ناير مأ(يتجوز .. يترسأ ىلإ
 يه اهف ،لمعلا اذه زvأ ىتح .. ةديدعٍ تاونسل بعتلاو دهtا متلمsو
 .. ربصلا ةجيتن
 .. eا نم جرفلا ربصلا عمو ..ً  ارسي رسعلا عم نإف
 
 ..ً  اعيمج يتاوخأو يتوخإ ىلإ
 
 ..ً  اقيدص وأ ً، ابيرق وأ ،ً اذاتسأ هملع نم تلهن نم لك ىلإ
 
 ..  هتمأو هسفن عفنف ملعلل ثحاب لك ىلإ
 
 .. لمعلا اذهً  اعيمج مكيدهأ
 
 

ثحابلا



 د 

 

 ريدقتو ركش
 

 ماÇإ ىلع ينناعأ يذلا هناطلس ميظعو ههجو لtÅ يغبني امك e ركشلاو دمVا   
 .هقيفوتب اندÑو ً اعفان ً املع هلعجي نأ eا لأسأو ،ثحبلا اذه
 
 eادبع روتكدلا ذاتسhا ؛يذاتسأ ةداعس ىلإ ريدقتلاو ركشلا غلابب مدقتأ نأ ينرسي   
 ناك يذلاو ،ثحبلا اذه ىلع فارشàاب هلضفت ىلع يشوق/ا نمحرلادبع نب
 غلاب ،للم وأ للك نود عيرسلا هبواãو ،هردص ةعسو ،ةميقلا هئارآو ،ههيجوتو ،هتعبات/
 .ةيلاVا هتروصب ثحبلا اذه جارخإ يف رثhا
 
 نب دمحم روتكدلا ةداعس ةشقان/ا ةنt ءاضعh ريدقتلاو ركشلا ليزجب هجوتأ امك   
 اذه ةشقانم لوبقب مهلضفتل قل/ا يلع نب دمحم روتكدلا ةداعسو ،ريذنلا eادبع
 .ثحبلا
 
 اهدهج ىلع ينارمعلا دمحم تنب ايه ةروتكدلا ةداعسل ليزtا ركشلاب هجوتأ امك   
 .ةلاسرلا هذه يف لوذب/ا
 
 تاظحÅم نم يل هومدق ام ىلع ريوطتلاو ثاحبçل ناكيبعلا ةعومجم ركشأ امك   
 eادبع نب دمحم ذاتسhا و ،قشيوعلا دمح نب رصان روتكدلا ركشلاب صخأو ،ةيملع
 .مئادلا مهصرحو مهدهج ىلع صيصبلا

 
 يأ نع ً ارذتعم ،هتشقانم رضح وأ ،يثحب أرقي نم لكل ليزtا ركشلاب هجوتأ امك   
 ... هناحبس هدحو e لامكلا نأ ً اركذم ،هيف تعقو دق نوكأ أطخ وأ صقن
 

 ثحابلا



 ه 

 

 ةيبرعلا ةغللاب ثحبلا صخلم
 

 
 ةلحر/اب تايضايرلا وملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا يصقت ىلإ ثحبلا اذهَ فَدَه    
 رظن ةهجو نم -لهورجام ةلسلس -ةديدtا تايضايرلا بتك عم حيحص لكشب لماعتلل ةيئادتب"ا

 ىلع ةباجàا لÅخ نم ثحبلا فده قيقï s دقو ،ضايرلا ةقطنG ìيوبرتلا Gفرش/او Gصتخ/ا

 :يتYا ثحبلا لاؤس

 بتك عم لماعتلل ةيئادتب"ا ةلحر/ا يف تايضايرلا وملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ام

 باتكلا وأ ملع/ا وأ بلاطلاب اهنم قلعتي ام ءاوس - لهورجام ةلسلس – ةديدtا تايضايرلا

 ؟)نيرامتلا-بلاطلا-ملع/ا باتك(يسرد/ا

 نم لوhا لصفلا يف مهؤارآ تذخأ ثيح ،ًايوبرت ًافرشمو ًاصتخم )40( نم ةنيعلا تنوكت دقو    

 يافلد بولسأ مادختساب ثحابلا ماق ثحبلا لاؤس نع ةباجôلو ،ـه1431/1432 يساردلا ماعلا

 .تاجايتح"ا هذه يصقتل

 وملعم اهجاتحي ةيبيردت ةجاح )67( نم تنوكت ةمئاق ديدs نع ثحبلا جئاتن ترهظأ دقو    

 ةلسلس -ةديدtا تايضايرلا بتك تابلطتم عم حيحص لكشب لماعتلل ةيئادتب"ا ةلحر/اب تايضايرلا

 :يتYاك ت"اجم ةتس ىلإ تمسق دقو ،ةنيعلا دارفأ اهتيمهأ ىلع عمجأ  -لهورجام

 .ميلعتلل طيطختلا :لوhا لاج/ا
 .هميظنتو فصلا ةرادإ :يناثلا لاج/ا
 .ميلعتلاو ملعتلا بيلاسأ و تايجيتارتسا :ثلاثلا لاج/ا
 .يفرع/ا بناtا :عبارلا لاج/ا
 .ةيميلعتلا لئاسولا :سماúا لاج/ا
 .تايضايرلا يف ûوقتلا :سداسلا لاج/ا
 :يتYا اهنم ،تايصوتلا نم ددع ىلإ ثحابلا لصوت ثحبلا جئاتن ىلإ ًادانتساو



 و 

 

 جمارب دادعإو مهل ةمزÅلا تايافكلا مهباسكà تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تارودلا دادعإ -

 ًاصوصخو ةساردلا اهنع تفشك يتلا ةيقيقVا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ساسأ ىلع ةيبيردت

 .يبيردتلا جايتح"ا نم ةيمهhا ةيلاع ةجرد ىلع تلصح يتلا

 يف Gصصخت/ا دي ىلعو لمعلا شرو لÅخ نم ةيلمع ةروصب Gملع/ا بيردتب مامته"ا -

 .لاج/ا

 جايتح"ا نم ةريبك ةيمهأ ةجرد ىلع تلان يتلا تاجايتح"اب تايضايرلا وفرشم متهي نأ -

 .نادي/ا يف يفارشàا لمعلا ءانثأ اهتعباتمو يبيردتلا

 مهاوتسم ىلع كلذ ساكعناو اهنم Gملع/ا ةدافتسا ىدمو ةيبيردتلا تارودلا رثأ ûوقت -

 .ينه/ا
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Research Abstract 

 

 

The aim of this research was to investigate the training needs that 
mathematics teachers in primary basic stage need it for dealing properly with 
new mathematics books – McGraw Hill Series - as Perceived by educational 
specialists and supervisors in Riyadh .The aim of this research was achieved 
by answering the following research question. 

     What are the training needs that Mathematics Teachers need it in the 
primary stage for dealing with new mathematics books- McGraw Hill Series 
- whether what relates to student، teacher and text books (teacher's Guide- 

student's textbook – exercises book ) or teaching styles، evaluation 

technology and any other reason you see? 

      The sample consist of (40) Member ،in the first  and  the second  

semesters of year 1431/1432 H.  To answering of the research question، the 

researcher has used Delphi style for identifying these needs. 

      Research results has demonstrated  for identifying a list composed of (67) 
a training need that mathematics teacher need it in primary stage for dealing 
with the new mathematics books properly- McGraw Hill Series - that the 
sample members agree on it unanimously ، it is divided into six fields as the 

following :- 

v First: Planning for education.  
v Second: Management and organization of the class . 
v Third: Strategies and methods of teaching and learning .  
v Fourth: Cognitive side. 
v Fifth: Teaching aids. 
v Sixth: Assessment  in Mathematics. 



 ح 

 

Upon the research results، the researcher reached to many 

recommendations ،as the following :- 

v Preparation of training courses for teachers of mathematics to equip 
them with skills necessary for them and prepare training programs 
according to the real training needs revealed by this study، especially 

those that got a high degree of importance  need of training. 
v Interest  to train teachers practically through workshops and by the 

specialists of this field. 
v Mathematics supervisors should be interesting for needs that has the 

most importance of the training requirements and following it during 
the supervising work in the field. 

v Evaluating the effect of the training courses and  the extent to which 
teachers and its impact and reflecting that on their vocational level. 
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 تايوتح/ا سرهف
 ةحفصلا عوضو/ا

 .................................... ثحبلا ةزاجإ
 .......................................... ءادهإ
 ..................................... ريدقتو ركش
 ........................  ةيبرعلا ةغللاب ثحبلا صخلم
 .......................  ةيزيلàvا ةغللاب ثحبلا صخلم

 أ
 ج
 د
 ه
 ز

 ط .................................... تايوتح/ا سرهف
 ل ..................................... لاكشhا سرهف
 ل ..................................... لوادtا سرهف
 م ...................................... قحÅ/ا سرهف
 10-1 ثحبلا ىلإ لخد/ا:لوhا لصفلا

 2 .....................................  ةمدق/ا -

 6 ...............................  ثحبلا ةلكشم -

 7 ................................ ثحبلا ةلئسأ -

 7 ................................ ثحبلا فده -

 8 ................................ ثحبلا ةيمهأ -

 8 ................................  ثحبلا دودح -

 9 ............................ ثحبلا تاحلطصم -

 48-11 ةقباسلا تاساردلاو يرظنلا راطàا :يناثلا لصفلا

 37-12 ثحبلا تايبدأو يرظنلا راطàاً:"وأ

 12 ................................ ةمدúا ءانثأ بيردتلا

 12 ..................................... ةمدقم -



 ي 

 

 ةحفصلا عوضو/ا
 13   بيردتلا فيرعت -

 13   ةمدúا ءانثأ بيردتلا ةيمهأ -

 14   ةمدúا ءانثأ بيردتلا فادهأ -

 15  ةيبيردتلا ةيلمعلا تانوكم -

 17  ةيبيردتلا ةيلمعلا يف ةيساسhا ميهاف/ا -

 18  بيردتلا تاقوعم -

 19  ةيبيردتلا تاجايتح"ا )أ
 20  ةيبيردتلا تاجايتح"ا موهفم فيرعت
 20  ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs فادهأ
 21  ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ةيمهأ
 24  ةيبيردتلا تاجايتح"ا عاونأ
 25  ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs بيلاسأ
 26  تايضايرلا جهانم روطت
 26   ةمدقت/ا لودلا ىوتسم ىلع-    •

 28  يبرعلا ىوتس/ا ىلع-   

 29   ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلا جهانم ريوطت عورشم
 30  عورش/ا فيرعت  -    
 30  عورش/ا ةفسلف  -    
 31  عورش/ا فادهأ  -    
 31  عورش/ا لحارم  -    

 32  ةيميلعتلا داو/ا نم عورش/ا تاجتنم  -   
 32  ةلسلسلا تازكترم  -    



 ك 

 

 ةحفصلا عوضو/ا
 35  يافلد بولسأ
 35  ةيخيرات ةرظن -    
 36   يافلد بولسأ فيرعت -    
 36  يافلد بولسأ اهبلطتي يتلا تاوطúا -    
 36  يافلد بولسأ تازي§ -    
 48-37 ةقباسلا تاساردلاً: ايناث
 37  ةيبرعلا تاساردلا -    
 44  ةيبنجhا تاساردلا -    
 47  ةقباسلا تاساردلا ىلع قيلعتلا -    
 53-49 هتاءارجإو ثحبلا جهنم:ثلاثلا لصفلا
 50  ثحبلا جهنم -   
 50  ثحبلا ةنيعو عمتجم -   
 51   ثحبلا ةادأ -   
 52  اهتابثو ةادhا قدص -   
 52  ةيئاصحàا بيلاسhا -   
 52  ثحبلا تاءارجإ -   
 87-55 اهتشقانمو ثحبلا جئاتن :عبارلا لصفلا
 56  اهليلsو جئاتنلا ضرع:ً"وأ    

 71  اهريسفتو جئاتنلا ةشقانم :ًايناث    
 97-88 هتاحرتقمو هتايصوتو ثحبلا صخلم:سماúا لصفلا
 89  جئاتنلا صخلم  -   
 89  ةمدقم -   



 ل 

 

 ةحفصلا عوضو/ا
 90  ثحبلا جئاتن زربأ -   
 96   تايصوتلا  -   
 97   تاحرتق/ا -   
 111-98 عجار/ا
 109-99  ةيبرعلا عجار/ا -  
 111-109  ةيبنجhا عجار/ا -  
 147-112 ثحبلا قحÅم

 
 

 لاكشhا سرهف
 ةحفصلا لكشلا ناونع لكشلا مقر

 قفو ةيبيردتلا ةيلمعلا تانوكم 1
 مظنلا ىحنم

16 

 يملعلا مدقتلا Gب ةقÅعلا 2
 نمزلا لعفب نايسنلاو

17 

 
 

 لوادtا سرهف
 ةحفصلا لودtا ناونع لودtا مقر

 G 51يوبرتلا Gفرش/ا ةنيع صئاصخ 1
 Gصتخ/ا ةنيع صئاصخ 2

 

51 
 يتلا ةيمهhا ةجرد طسوتم 3

 يف رايعم لك اهيلع لصح
 ةيناثلا ةلحر/ا

61 



 م 

 

 ةيمهأ ةجردل ةيمقرلا تارتفلا 4
 يبيردتلا جايتح"ا

64 

5 
 

 يف ةيمهhا طسوتم Gب قرفلا
 ةثلاثلا ةلحر/او ةيناثلا ةلحر/ا
 جايتحا لك ةيمهأ ةجردو

 يبيردت

65 

 

 

 قحÅ/ا سرهف

 ةحفصلا قحل/ا ناونع قحل/ا مقر

 114 لوhا ءاتفتس"ا أ
 117 يناثلا ءاتفتس"ا ب
 129 ثلاثلا ءاتفتس"ا ج
 
 د

 تاساردلا ةنt ةقفاوم باطخ
 قرطو جهان/ا مسقب ايلعلا
 ةلاسرلا ةطخ ىلع سيردت

 
143 

 
 
 ـه

 مسق سلجم ةقفاوم باطخ
 ىلع سيردتلا قرطو جهان/ا

 ةلاسرلا ةطخ

 
145 

 ةيلك سلجم ةقفاوم باطخ و
 ةلاسرلا ىلع ةيبرتلا

147 
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 لوألا لصفلا
 ثحبلا ىلإ لخدملا

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ةمدقم •
 ثحبلا ةلكشم •
 ثحبلا ةلئسأ •
 ثحبلا فادهأ •
 ثحبلا ةيمهأ •
 ثحبلا دودح •
 ثحبلا تاحلطصم •

 
 



                                                                                                                                           

 

 لوhا لصفلا

 ثحبلا ىلإ لخد/ا

 :ةمدق'ا
 دمحم انيبن Gلسر/او ءايبنhا فرشأ ىلع مÅسلاو ةÅصلاو ،تاVاصلا متت هتمعنب يذلا e دمVا 

 :دعبو ،Gعمجأ هبحصو هلآ ىلعو

 ،اهتعيبطو ةايVا ةنس ريغتلا ثيح ،ىرخأو ةظG Vب ريغتيف ،يVا نئاكلل ةمس ومنلا لكشي    

 ريثك عم هلعافتب هنأ امك ،لضفçل يقرلاو روطتلل ًامئاد ىعسي لقعلا ةمعن نم eا هبهو اì ناسنàاو

 ةجيتن ىلإ لصي امدنعو ،ةعونت/ا تاربúاو براجتلاو تاريغتلل ض¶َرعُم ،ضرhا هذه تادوجوم نم
 امدنعو ،رفصلا نم ةايVا براã ةلحر أدبي " يكل ؛هدعب ا/ ًايفاقث ًاثرإ كلذ لقني بلاغلا يف وهف

 ًاريسي "إ ثبلي " هنإف ،ريغتلا عيرس ملاع يف هدوجو عم تاربúا نم Gعم دح دنع ناسنàا فقوتي

 اهل ةربúا لقن ةيلمع نإف يلاتلابو ،فلاس رصع يف عقوقتي ا®إو ،هرصع شيعي " هنأكو هسفن دجيل

  .تافاس/ا للقتو قيرطلا رصتخت اهنإ ثيح ،ت"اج/ا لك يف ةريبك ةيمهأ

 هسفن روطي مل اذإ لماعلا ناسنàا نإف يلاتلابو ،ةماعلا ةايVا نم ءزج ةيلمعلا ةايVا نأ فورع/او    

 لماعتلا يف بكرلا ةرياسم نعً اريثك رخأتي نأ ثبلي ام هنإف هوقبس نيذلا نم تاربúا بستكي ملو

 هلمع ناديم يف لماعلل ةددجتم ةربخ لمعلا سأر ىلع بيردتلا لكشي اذهلو ،هلمع تادجتسم عم

Çط"ا نم – بلاغلا يف – هنكÅو ،هصصخت يف دجتسا ام ضعب ىلع عãتاريغتلا كلت رياسي هلع 

                                                                                      .)ـه1428،يبرVا( هتاهاãاو هفراعمو هتاراهم ريوطتب

 ةيفاقث تاريغتب ةبوحصم ،ةيعامتجاو ،ةيداصتقاو ،ةيسايس تاريغت هلمع ةسرا§ يف ملع/ا هجاويو    

 قلعتي ام يف هسفن يمنيل ؛رمتس/ا بيردتلاب دادعàا ةلصاو/ ةسام ةجاح يف هلعجي ا§ ،ةيفرعمو

ìب ةريبك ةوجف دوجو ىشاحتيلو ؛هلمع لاجG ت ليجو هليجÅهتفرعم نم روطيو نّسحُيلو ؛هذيم 

 .)م1985،نسح( هتاهاãاو هتاراهمو



3 

 

 نإ اميس " ،مهبيردتو Gملع/ا دادعإب مامته"ا وه ةيميلعتلا ةيلمعلاب ءاقترÅل لبسلا لضفأ نإو    

 نوكت انه ةجاVا نإف ،لماكلاب يرذج وأ يئزج لكشب ةيساردلا جهانملل ثيدsو ريوطت كانه ناك

 .)ـه1428،يحبصلا( Gملع/ا ءادأ ريوطتل ةيبيردت جمارب داجيà ًاحاVإ رثكأ

 ام اذهو ،ةيميلعتلا ةيلمعلل ةيجاتنàا تايافكلا ةدايز ىلع لمعت ةمدúا ءانثأ بيردتلا ةيلمع نإ    

 :لاقف كلذ ديؤي ام )2ص،ـه1405( يعازúا ركذ دقلو ،ةيميلعتلا تاسسؤ/ا مظعم هيلإ حمطت

 تاراهم نم يسرد/او يلح/ا عمتج/ا تاجايتحا ةهجاوم يف مهسُي ةمدúا ءانثأ بيردتلا نإ"

 ةيجاتنàا تايافكلا ةدايز ىلع لمعي اذهو ،ةيوبرتلا تاسسؤ/ا يف ةيميلعتلا ىوقلا دارفh تايافكو

                                                                                               ."يميلعتلا ماظنلل

 متيو ،ةيملع سسأ ىلع ذفنيو ىنبُي ا®إو ،قفتا امفيكو ًًافازج متي " هنأ "إ بيردتلا ةيمهأ عمو    

sملع/ا تاجايتحا نم سملُي ام ىلعً ءانب هت"اجم ديدG ةرانتس"او ،مهتاجايتحا ريدقت قيرط نع 

 دهtا حاجنل ًاساسأ اهليكشت نم ةيبيردتلا تاجايتح"ا ريدقت ةيمهأ يتأتو ،كلذ يف Gصتخ/ا ءارآب

 .)Algabbani،1989،43( هلماكب يبيردتلا

 طيطخت نأ ،ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ةيمهأ نم ديزي ا§ هنأ )م2000( خيشلا لاون ىرتو    

 ت"دعم عفريو ،ةيجاتنàا ةيافكلا ةدايز ىلع لمعي ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ىلع ًءانب بيردتلا

 نأ امك ،لا/او دهtاو تقولا عايض ينعي ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs نودب بيردتلا نأو ،ءادhا

sوقتلا تايلمعب مايقلا ىلع دعاسي ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدû جايتحا دوجو نأ كلذو ،ةيلاعفب 

  .ةبولط/او ةيلاVا ءادhا ت"دعم Gب ةوجف دوجو ينعي يبيردت

 بيردتلا جماربو ططخ ميمصتو دادعإ تاوطخ ىلوأ ةيبيردتلا تاجايتح"ا رصح ةيلمع ّدعُتو    

 ىلع فرعتلا لبق ةيلاع ةءافكب ةيبيردتلا ططúا فادهأ قيقs رذعتي ثيح ،ةمدúا ءانثأ

 تامولع/ا ريفوت ةوطúا هذه جئاتن ءوض يف نكÑ امك،Gبردتملل ةمزÅلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا

 ءانثأ بيردتلا لاجم يف Gلماعلا دعاست ،فارطhا ةلماكتم ةيبيردت ةطخ ءانبل ةمزÅلا ةيساسhا

 ،ةمزÅلا ةيبيردتلا جماربلا ةيعون حضوُت امك ،اهبيردت دار/ا تائفلل قيقدلا رايتخ"ا ىلع ةمدúا

  .)م1999،ربtا( ةيبيردتلا تارودلا دقعل Gبسان/ا ناك/او تقولا ديدs ىلع كلذك دعاسُتو
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 ةرازو تماق ثيح ،جهانملل ثيدحتب مايقلا دنع ةيبيردتلا تاجايتح"ا ةفرع/ ةيمهأ رمhا دادزيو    

 رصعلا تابلطتم بكاوي اì تايضايرلا جهان/ ثيدحتب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/اب ميلعتلاو ةيبرتلا

 ريياعم ىلع ينبمو ةيكيرمhا ةدحت/ا تاي"ولا يف قبطم تايضايرلل جهنم رايتخاب كلذو ،ثيدVا

nctm  هذه ىلع بيردتلل جمانرب كلذ قفار دقو ،ةيدوعسلا ةئيبلل هتمءاومو هتمجرت دعب كلذو 

 .ةلسلسلا

 جماربلا مهأ نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا يف تايضايرلا يملع/ ينه/ا ريوطتلا جمانربّ دعُي امك    

 نم ددعل ةيوبرتلا تاربúا نم ةعومجم ةليصح لكشي هنإ ذإ ،ةرّوط/ا تايضايرلا جهانم ءوض يف

 لود نم يوبرتلا بيردتلا لاجم يفو ،اهسيردت قرطو ،تايضايرلا جهانم ءاربخو ،ةيبرتلا ءاربخ

 ةفرع/اب تايضايرلا يملعم ديوزت ىلإ ساسأ لكشب جمانربلا اذه فدهيو ،ةينطوو ةيبرعو ةيبنجأ

 رشاب/ا قيبطتلا صرف مهل رفويو ،بولط/ا لكشلاب ةلسلسلا هذه ىوتحم ذيفنتل ةيساسhا ئداب/او

 تايجيتارتساو ،ةددعت/ا اهداوم ةينبو ةلسلسلا تايوتحم ضرع نمضتي يذلا بيردتلا لÅخ نم

 ىوتحم ذيفنت يف ايجولونكتلا فيظوتو ،هتاودأو ûوقتلا تايجيتارتساو ،هقرطو سيردتلا

 ةفلتخ/ا فوفصلا يف بلاطلا باتكل ةدناس/ا داوملل اًضارعتسا جمانربلا نمضتي امك ،ةلسلسلا

 .)م2009،-بردت/ا ليلد-ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلا ميلعت ريوطت عورشم(

 Gملع/او ،تافرش/او Gفرش/ا نم Gصتخملل ينه/ا ريوطتلا نأب )ـه1429( ينيخدلا ركذو    
 نامضل ،ةيعيبطلا مولعلاو ،تايضايرلا ميلعت ريوطت عورشم فادهأ نم ًاسيئر ًافده ّدعُي تاملع/او

 بلاطلا ملعت Gسs لجأ نم ةبولط/ا ةجيتنلا ىلإ لوصولاو ،عورش/ا تاجتن/ لثمhا قيبطتلا
 Gملع/ا تاراهمو تاردق ةيمنت يف بيردتلا ةيلمعل سيئرلا فدهلا هلثÑ ا/ ًارظنو ،ةبلاطلاو
 ةماقإ لÅخ نم ميلعتلاو ةيبرتلا تارادإ فلتخم يف ةيبيردت جمارب ليعفت ىرج دقف ،تاملع/او
 .ريوطتلا ططخ ذيفنتل ةيلمعلا رداوبلا ىلوأ ّدعُتو ،ةصصختم تارود

 يتلاو ،ةعبتم تناك يتلا ةÑدقلا بيلاسhا نم -eا نذإب-ةيوبرتلا ةيلمعلا لقنتس ةلسلسلا هذه    

 تدمتعا كلذ لجأ نمو ،ملعت/ا رود ليعفت ىلإ ،ايندلا تاراه/او ركذتلاو ظفVا تايلآ ىلع زكرت

 طبرتو ،عمتج/او ةئيبلاب بلاطلا طبرت يهف ،ةمهم ايازì تزيÇ اهنأو امك ،ةفلتخم قرطو بيلاسأ
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 ةيداصتقا تناك ءاوس ،تايدحتلاو لكاش/ا نمً اددع هجاوت دوهtا هذه نأ ريغ ،داو/ا ةيقبب ةدام لك

 ريفوتو ،جهان/ا هذه لمعل ةممت/ا ةيدا/ا تازيهجتلاو تامزلتس/ا ريفوتك ،ةيفاقث وأ ةيعامتجا وأ

 ىلع Gملع/ا ةردقو ؛مهتيرحو مهتيلÅقتسا سكعت ءارآو ميقو تاراهم ءانب يف بÅطلل ةصرفلا

 لوحتلا مث ،ًةيادب لصاVا رييغتلا لبقت ىلع عمتج/ا ةردقو ؛ملعتلا يف يلعافت بولسأ ىلإ لوحتلا

  .)م2010،حلاصلا( هحاvإو همعد ىلإ

 ىلع- اهنم ،تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا عوضوم تاساردلا نم ددع تلوانت دقو    

 طيطخت ةيلعاف نأ اهجئاتن مهأ نم ناك يتلا )م1988،يغاي( ةسارد-رصVا " لاث/ا ليبس

 تاجايتح"ا ديدs ةيلمع ةيلعاف ىلع ًاساسأ دمتعت ةيبيردتلا جماربلا ûوقتو ذيفنتو ميمصتو

 تاقلVا ةلسلسل ةيادبلا ةطقن لثÇ ةميلس ةيملع ةقيرطب ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs نأو ،ةيبيردتلا

 ،نامثع( :نم لك ةسارد تحضوأ امك ،ةيبيردتلا ةيلمعلا اهلمجم نم نوكتت يتلا ةطبارت/ا

 تراشأ يتلاو ،)م2006،ةعداج/ا( ،)م2002 ،يزاجح( ،)م2002 ،يرارشلا( ،)م2000

 ءانبل ةيساسأ ةوطخ ّدعُي اذه نأو ،ةفلتخ/ا لحار/اب تايضايرلا يملعم تاجايتحا ديدs ةيمهأ ىلإ

 .ًاينهمو ًايملع هو® ىلع دعاست يتلا ملع/ا تاجاح ةيبلت يف مهسُيل يبيردت جمانرب يأ

 اهديدsو ةيبيردتلا تاجايتح"ا ةفرعم نأب اهتسارد يف )ـه1431( يرسودلا ةداغ تدكأ امك    

sةحجان ةيبيردت جمارب ميمصت ىلع ةيبيردتلا جماربلا يططخم دعاسي ةيملع سسأ قفو ًاقيقدً اديد، 

 ،ةيقيقVا مهتاجايتحا ىلع ًاساسأ ةمئاقلا جماربلا هذهب قاحتل"ا يف Gملع/ا بيغرت يف دعاسي امك

 ةغايص قدأ فادهأ ديدحتل قيرطلا دهÑ سسhا هذه قفو تاجايتح"ا ديدsو ةفرعم نأ ىلإ ةفاضإ

 .ةيبيردتلا جماربلا ةءافكو ةيلاعف نوكت تاجايتح"ا ديدs يف ةءافكلاو ةقدلا رادقìو ،ةيعقاو برقأو

 ،ديدtا جهن/ا يف ةربخو ةراهم باحصأو Gعباتم Gملعم داجيà ةحلم ةجاVا نأ ثحابلا ىريً اذإ    

 .تايضايرلا يملع/ ةيلعفلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs لÅخ نم هيلإ ىعسن ام اذهو

 لكشبو ،ماع لكشب تاصصختلا فÅتخاب Gملعملل ةيبيردتلا تارودلا ةيمهأ حضتت قبس ا§    

 امدنع ًاصوصخ ،ينقتلاو يملعلا رصعلا صئاصخ ةبكاوم نم نكمتي ىتح ،تايضايرلا ملع/ صاخ

                   .جهان/ا ريوطتو ثيدs متي



6 

 

 :ثحبلا ةلكشم

 نم ّةنُس ىحضأ ثيح ،رييغتلا ةرهاظ يهو ،رهاوظلا ىوقأ نم ةرهاظ مويلا ملاعلا بوعش هجاوت    

 ةيبرتلا اهيف اì ،ةايVا ت"اجم عيمج حاتãو ،عطقنت " ةلصتم ةريسم رييغتلا ةريسمو ،ةايVا ≤س

 لمشأو ربكأ روطتب نذؤم اذهو ،عيرسلا رييغتلا هيف شيعن يذلا ملاعلا رهاظم زربأ نمف ،ميلعتلاو

 .بيرقلا لبقتس/ا يف انرظتني

 ىلع ةديدج ةقÅطنا ةيادب دهاشن ،)ـه1431-1430( ماعلل لوhا يساردلا لصفلا ةيادب يفو    

 يمتنت يتلاو ،تايضايرلا جهنم نم ةديدج ةلسلس حرطب كلذو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا ىوتسم

 Gملع/ا نإف اذلو ؛ةقباسلا بتكلا نع ةفلتخم ةفسلف اهل بتكلا هذهو ،ةيكيرمhا لهورجام ةسلسل

  .ةلسلسلا هذه عم لماعتلا يفً اديدج ًايدs نوهجاوي

 باتكلا ةينب ىلع	بيردتلل جاتحي تايضايرلا ملعم نأب	هل ريرقت يف )ـه1430( يبرVا ركذ دقو    
 هذه ةياغو ةفلسلف هاãا ىلع رثكأ فرعتلاو	،تاربúا لدابتو ةشقان/ا ةرادإو ،سيردتلا تايجيتارتساو
 .جهان/ا

 نأ دب" هنأب )ـه1430( رابtا دبعلا دكأ Gيوبرتلا Gفرش/ا ريراقت نم ةعومجم ىلإ دانتس"ابو    

sملعم اهب موقي ءاطخأ كانه نأو ًاصوصخ ،تايضايرلا ملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا دد 

 ذيفنت تاوطخو سيردتلا تايجيتارتساب قلعتي اميف كلذو ،ةلسلسلا هذه عم لماعتلاب تايضايرلا

 ةدافتس"او اهذيفنت ةيفيكو ،ةلأس/ا لح تايجيتارتسا كلذكو ،ةلسلسلا هيلع تدكأ يتلا سردلا

 .اهكاردإو اهمهف يف ةريبك ةبوعص نوملع/ا هجاوي ثيح ،اهنم

 دب " ا®إو ،ًاطابتعا نوكي "أ بجي ةيبيردتلا جماربلا دادعإ نأ ىلإ )م1992( يليورلا راشأ دقو     
 ققs يتلا جماربلا ةيعونو ،ةيبيردتلا Gملع/ا تاجايتحا نع ةيفاو تامولعم عمج ىلع دمتعي نأو

 .ةيلاع ةيلاعفب تاجايتح"ا كلت
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 يh طيطختلا لبق Gملعملل ةيبيردتلا تاجايتح"ا ددs نأ دب" هنأب )ـه1425( يبرVا ركذو     

 مهتاجايتحا ىلعً ءانب Gملعملل ةيبيردتلا تارودلا مظنت نأ بجي هنأو امك ،يبيردت جمانرب

                                                                  					.ةيبيردتلا

 كانه ةيئادتب"ا ةلحر/ا يف تايضايرلا وملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدحتلو    

 ةظحÅ/ا ةقاطب وأ ةنابتس"ا مادختسا لثم ،تاجايتح"ا هذه ديدs يف عبّتُت ةفلتخم جهانمو بيلاسأ

 Gسs سيئر لكشب بولسhا اذه فدهتسي ثيح ،يافلد بولسأ ثحابلا عبتيسو ،كلذ ريغو

 كلذو ،ءاربúا نم Gكرتش/ا ءارY ًايعوضوم ًاجزاÇو ،ًايقيقح ًاجامدنا لثÇ جئاتن ىلإ لصوتلا صرف

 تقولا يف ةيشاحتمو ،ةعامtا دارفأ نم نيرخYا ءاضعhا لبق نم ةشقانملل وضع لك ءارآ عاضخإب

 ةيديلقتلا ناجللا لخاد ةيصخشلا تاهجاو/ا ىلع ةبترت/ا ةيسفنلا راثYا هسفن

                  .)ـه1402،ظيفVادبع(

 عم ةرشابم ثحابلا لماعتل كلذو ،قدصلا لدعم عافترا بولسhا اذه مادختسا بابسأ مهأ نمو    
                                                             .ًاقيقدو ًاميلس ًامهف ةادhا تارقف مهفل مهب رشاب/ا لاصت"ا ةيناكمإو ،ءاربúا

 :Gتسيئر Gتمسب يافلد بولسأ زيمتيو

 .ةيصخشلا تاهجاو/ا نع داعتب"ا -1

  .يدرفلا ريكفتلل ةيفاكلا ةصرفلا مهئاطعإ ببسب ةنيعلا دارفأ لبق نم ةيلاع راكفأ ةباتك -2

 ةيبيردتلا تايضايرلا يملعم تاجايتحا ددحتل ةيلاVا ةساردلا ةلكشم تعبن دقف انه نمو    
 ىلع ةيبيردتلا تارودلا ءانبل Gيوبرتلا Gفرش/او Gصتخ/ا يأر بسح يافلد بولسأ  مادختساب

 .هتtاعم مث نمو صقنلاو للúا ةفرعم   متتلو ،هنم ساسأ

                                                                                  :ثحبلا لاؤس

                 :يتYا لاؤسلا نع ةباجôل ثحبلا اذه ىعسي     
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 بتك عم لماعتلل ةيئادتب"ا ةلحر/ا يف تايضايرلا وملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ام

 يسرد/ا باتكلا وأ ،ملع/ا وأ ،بلاطلاب اهنم قلعتي ام ءاوس - لهورجام ةلسلس – ةديدtا تايضايرلا

                                                                                        ؟)نيرامتلا-بلاطلا-ملع/ا باتك(

 :ثحبلا فده

 :يتYا فدهلا قيقحتل ثحبلا اذه ىعسي

    sلكشب لماعتلل ةيئادتب"ا ةلحر/ا يف تايضايرلا وملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديد 

 ءانب ليهستل ؛يافلد بولسأ مادختساب -لهورجام ةلسلس -ةديدtا تايضايرلا بتك عم حيحص

 يوبرتلا فارشàا يف ةيبيردتلا بئاقVا دادعإو ،صاصتخ"ا لهأ لبق نم اهئوض ىلع ةيبيردت تارود

 .بيردتلا زكارمو

 :ثحبلا ةيمهأ

 ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs وهو ،هtاعي يذلا عوضو/ا ةيمهأ نم ثحبلا اذه ةيمهأ عبنت    

 تاراهملل مهناقتإ يرورضلا نمو ،يوبرتلا ماظنلا تÅخدُم مهأ نم نوملع/ا ّدعُي ذإ ،Gملعملل

 .ملع/ا لمع حاv يف ةيمهأ نم اهل ا/ ؛مهلمعل ةيبيردتلا

 ليهأتلا جمارب ميمصتل ةصرفلا أيهتت تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs لÅخ نمو     

 مهتيافك عفر يف مهاسُي ا§ ،تاجايتح"ا كلت يبلتل ةيبيردتلا بئاقVا دادعإو ،بيردتلاو

 ريوطتل دفار اهنأ امك ،تايضايرلا ةدام يف مهليصsو ةبلطلا ءادأ ىلع ًاباجيإ سكعنيسو ،ةيميلعتلا

 .تاجايتح"ا ءوض يف ةديدtا ةلسلسلا وحن Gملع/ا ءادأ

 بيردتلا زكارم يف  – ىلاعت eا نذإب – ةساردلا هذه جئاتن نم ةدافتس"ا نكÑ هنأ ىلإ ةفاضإ     

   .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا قطانم يف ةفلتخ/ا يوبرتلا
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    :ثحبلا دودح

 :ةيتYا دودVا يف ثحبلا ددحتي

  .م2010/2011 قفاو/ا ـه1431/1432 ماعل لوhا يساردلا لصفلا :ةينمزلا دودVا

 نمو ،Gسنtا نم دوعس كل/ا ةعماجب سيردتلا ةئيه ءاضعأ ىلع ثحبلا رصتقا :ةيناك/ا دودVا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا يف تايضايرلا ميلعت يف Gصصخت/او ريتسجا/ا وأ هاروتكدلا ىلع GلصاVا

 يف Gصصخت/او ضايرلاب ةيبرVا زيزعلادبع كل/ا ةيلكب سيردتلا ةئيه ءاضعأ نمو ،Gسنtا نم

 ،ةلسلسلا ىلع فارشàا نولوتي نيذلاو ناكيبعلا ةعومجم يف Gصصخت/او ،تايضايرلا ميلعت

 ،ةلسلسلا ىلع بيردتلل ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو لبق نم نيدمتع/ا Gيزكر/ا Gبرد/ا ةعومجمو

 .ضايرلا ةقطنì ميلعتلاو ةيبرتلا ةرادà نوعباتلا نويوبرتلا نوفرش/او

 ،ةيئادتب"ا ةلحر/ا يف تايضايرلا وملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا :ةيعوضو/ا دودVا

 ةيبرعلا ةخسنلا )McGraw-Hill لهورجام ةلسلس(ةثيدVا تايضايرلا بتك نوسردي نيذلاو

 .م2009 ةعبط لوhا يساردلا لصفلا

 :ثحبلا تاحلطصم

 :ةيبيردتلا تاجايتح=ا

 بولط/ا تاريغتلا ةعومجم " :اهنأب ةيبيردتلا تاجايتح"ا )29ص،م2007 ( يناعطلا فَّرعُي    

 لغشل ًابسانم هلعt ،هتاهاãاو ،هكولسو ،هتاودأو ،هتاربخو ،هتامولعì ةقلعت/او ،درفلا يف اهثادحإ

      ." ةيلاع ةءافكب ةيلاVا هتفيظو تابجاوو ،تاصصخت ءادأو ،ةفيظو

 فراعم يف اهثادحإ بولط/ا تاريغت/ا ةعومجم " :اهنأب )11ص،م2002( لÅه اهفّرعُي امك    

 هلمع هبلطتي يذلا ءادçل ًاققحم هلعجو هتئيهتو هدادعإ فدهب ،درفلا تاهاãاو تاراهمو تامولعمو

                                                                                    ."ناقتàاو ةدوtا نم ةجردب
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 يف Åًعف سرام/ا ءادhاو ،عقوت/ا ءادhا Gب قرفلا رادقم " :اهنأب ركذيف )ـه1418( كرابم امأ    

                                                    ."دوجو/ا ءادhا Gبو )بولط/ا(عقوت/ا ءادhا Gب فÅتخ"ا رادقم وأ ،عقاولا

 .هيلإ لوصولا وجر/ا عضولاو يلاVا عضولا Gب قرفلا : اهنأب )م1982( روليات اهفَّرع امك    

 :اهنأب ًايئارجإ ةيبيردتلا تاجايتح"ا ثحابلا فرعو

 ،ةيئادتب"ا ةلحر/ا يف تايضايرلا ملعم اهكلتÑ نأ بجي يتلا تاراه/او تاردقلا ةعومجم    

 ï امك ،ةيلعافو ًةءافك رثكأ ميلعت قيقحتل ؛تايضايرلا سيردت لاجم يف حيحص لكشب اهسراÑو

 .Gيوبرتلا Gفرش/او Gصتخ/او ءاربúا قيرط نع اهجاتنتسا

 

 :لهورجام ةلسلس
 فارشإبو ريوطتلاو ثاحبçل ناكيبعلا ةكرش تماق ثيح ،تايضايرلا ررق/ ةديدج جهانم يه    

 ةئيب عم اهتمءاومو ،)ةيسارد بتك(ةيكيرمأ ةيميلعت داوم ةمجرتب ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو نم رشابم

 .يجيردت لكشب ماعلا دادعàا لحارم يف جهان/ا هذه قيبطت متيو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا ةفاقثو

  :نوصتخ'ا
 ،اهب مامتها مهلو – لهورجام ةلسلس -ةديدtا جهان/اب ةياردو طابترا مهل نيذلا صاخشhا مه    

 ريتسجا/او هاروتكدلا ةداهش ةلمحو ،Gسنtا نم دوعس كل/ا ةعماجب سيردتلا ةئيه ءاضعأ :مهو

 ةئيه ءاضعأ نمو ،Gسنtا نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا يف تايضايرلا ميلعت يف نوصصخت/او

 نوصصخت/او ،تايضايرلا ميلعت يف Gصصخت/او ضايرلاب ةيبرVا زيزعلادبع كل/ا ةيلكب سيردتلا

 Gيزكر/ا Gبرد/ا ةعومجمو ،ةلسلسلا ىلع فارشàا نولوتي نيذلاو ناكيبعلا ةعومجم يف

 .ةلسلسلا ىلع بيردتلل ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو لبق نم نيدمتع/او

 :نويوبرتلا نوفرش'ا
 نولهؤ/او ،ضايرلا ةقطنì ميلعتلاو ةيبرتلا ةرادà ةعباتلا يوبرتلا فارشàا بتاكم وبوسنم مه    

 ةقطنì ةيئادتب"ا ةلحر/اب تايضايرلا يملعم ىلع فارشàاب نوصتخ/او ،ًايوبرت ًايعماجً Åيهأت

 .ًاينهم لضفçل مهريوطت ىلع لمعلاو ،مهÑوقتو مهئادأ ةعباتمو ،مهتدعاسمو ،ضايرلا
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 :يافلد بولسأ
 هاã دارفhا نم ةعومجم ءارآ ذخh تاءارجàا نم ةلسلس" :هنأب )96 ص ،م2003( مÅع هفّرعُي    

 ةيضقلا لوح يعامج قافتا ىلإ لصوتلا فدهب ءارYا هذه ةيفصتو ،ةنيعم ةيضق وأ عوضوم

 ."ةحورط/ا

 ةtاع/ ةينف ةقيرط :هنأب يافلد بولسأ ناجريفارب فّرعُي )78ص:ـه1402( ظيفVادبع نعً Åقنو    

 ةروصب مهت"اصتا ميظنتو ،Gصصخت/ا ءاربúا نم ةعامج ةطساوب ،ةقÅخ ةقيرطب ةدقع/ا تÅكش/ا

 نم Gكرتش/ا ىلع ةلئسhا نم ةلسلس حرطل ةادأك ءاتفتس"ا ةمئاق مدختسُت ماع لكشبو ،ةيمسر

 .يئاهنلا رارقلا ذاختا نع Gلوؤس/ا صاخشhا نم ددع دوجو لامتحا عم ،ءاربúا
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 .. يرظنلا راطàا •
 

 ةمدúا ءانثأ بيردتلا :  لوhا ثحب/ا
 ةيبيردتلا تاجايتح"ا :   يناثلا ثحب/ا
 تايضايرلا جهانم روطت : ثلاثلا ثحب/ا
 ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلا جهانم ريوطت عورشم :  عبارلا ثحب/ا
 يافلد بولسأ :سماúا ثحب/ا

 
 .. ةقباسلا تاساردلا •
 ةيبرعلا تاساردلا :لوhا روح/ا
 ةيبنجhا تاساردلا :يناثلا روح/ا
 
 .. تاساردلا ىلع قيلعتلا •

 

 يناثلا لصفلا
 يرظنلا راطإلا
 ةقباسلا تاساردلاو
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 يناثلا لصفلا

 ةقباسلا تاساردلاو يرظنلا راطàا

 :ثحبلا تايبدأو يرظنلا راطNا :ً=وأ
 : ةمدUا ءانثأ بيردتلا
 نه/ا باحصأ نم هريغك ملع/اف ،Gملع/ا ىوتسم عفر يف ةريبك ةيمهأ ةمدúا ءانثأ بيردتلل    

 ةيرظنلا نيرخYا تاربخ نم ةدافتس"او ،هتاردق ةيمنتو ،هسفن ريوطت ىلإ ةمئاد ةجاحب ةروطت/ا

 هب مامته"ا بجيف ،ةيوبرتلاو ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ةيوازلا رجح وه ملع/ا نإ ثيحو ،ةيملعلاو

 لب ،ةمدúا لبق دادعàا ةلحرم يف طقف سيل ،هيلإ جاتحي ام لكب هديوزتو ،هدادعإ تاسسؤìو

 نادي/ا يف ديدج وه ام لك ىلع عÅط"او ،تادجتس/ا ةبكاوم نم هنيكمتل ؛ةمدúا ءانثأو

 عمتجم لكل رصعلا ةمس حبصأ يذلا بيردتلا لÅخ نم "إ كلذ متي نأ نكÑ "و ،يوبرتلا

 ةفاك يف نايعلل ةرهاظ بيردتلا جئاتن تحضأ دقو ،ةعفرلاو مدقتلاو ديدجتلاو ريوطتلا دشني

 .ءاوس دح ىلع ةيوبرتلا ريغو ةيوبرتلا تاسسؤ/ا

 ةيلمعلا يف ةيمهhا غلاب رصنع ملع/ا نأ دروأ ثيح ،)ـه۱٤۲۲( نامثع قبس ام دكؤيو    

 اهفادهأو ،يعوو ةياردو ملع ىلع ةيوبرتلاو ةيميلعتلا تاسايسلا تناك امهمو ،ةيوبرتلاو ةيميلعتلا

 حور " حبصت ملع/ا نم ةلاعف ةكراشم نود اهنإف ؛ةعئار بتكلاو لئاسولاو ،ةلماش اهططخو ةليبن

 ،اهتيلاعف نم ديزيو ،ةيوبرتلاو ةيميلعتلا ةيلمعلا يف حورلا ثبي يذلا وه ملع/اف ،ةايح "و اهيف

 دادعإ تاسسؤم يف Gملع/ا دادعإ جماربب مامته"ا يرورضلا نم ناك كلذل ؛اهتحاس يرثيو

 قرطلا نم ملع/ا هيلإ جاتحي اì ًاينغ ًابصخ ًاناديم اهلعجو ،ةمدúا ءانثأو لبق هيبناجب ملع/ا

 . ةيصصختلا ةيملعلاو ةيميلعتلاو ةيوبرتلا لئاسولاو

 تاينازي/ا هل تصصخو ،ًاغلاب ًامامتها ميلعتلا عاطق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا تلوأ دقو    

 ،نكÑ ام لضفأ ىلإ مهتايوتسì يقرلل Gملع/ا بيردتب مامته"ا ىلع Gلوئس/ا تثحو ،ةمخضلا

 يف ميلعتلا ةسايس يف درو ام كلذ حضوي ا§و .Gملعت/ا نم ةزيمتم ةيعون ىلع لوصVا نامضل

 ءانثأو لبق بيردتلا يف ملع/ا ةيقحأ اهيف دكؤت ةصاخ ةدام تدرفأ ثيح ،)ـه۱٤۱٦( ةكلم/ا
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 ريغل عضوتو ،ةرمتسم ةيلمع Gملع/ا بيردت" :نأ ىلع صنتو ) ۱۷0 (ةدا/ا يهو ،ةمدúا

 ديدãو ،مهاوتسم عفرل Gلهؤملل ةطخ عضوت امك ،مهليهأتو مهبيردتل ةطخ ًايكلسم Gلهؤ/ا

 .)17ص("مهتاربخو مهتامولعم

 :بيردتلا فيرعت
 :لاث/ا ليبس ىلع اهنم ،تافيرعتلا نمٌ ددع كانه بيردتلا يف ةصصخت/ا تايبدhا يف رظنلاب    

 ةربúا نف ûدقت ىلع دمتعت ةيلمع" :هنأب هفّرع ثيح ،)۱۳ص،ـه۱٤۲۲( حاتفلا دبع فيرعت

 ةيعامتج"ا تاسسؤ/ا لخاد ،تاعامtاو دارفçل ةيبيردتلا ةمدúا ûدقت فدهب ؛ملعلاو ةراه/او

 مهفئاظو هجاوت يتلا تابقعلاو تاقوع/ا ةهجاوم يف ءادhا نم ردق ىلعأ قيقحتل كلذو ،ةيمدúاو

 ."تاسسؤ/ا كلت ةيجيتارتسا ءوض يف مهتنهمو

 هفادهأ ترولبت ططخمو ،فداه طاشن " :بيردتلا نأب ىريف )8ص،ـه۱٤۱۸( كرابم امأ    

 تابلطتم ءوض يف تددs يتلاو ،ةيعقاولا ةيلعفلا Gبردت/ا تاجايتحا نم ةحضاوو ةقيقد ةروصب

 ةيمنت ىلإ طاشنلا اذه ىعسيو ،سرام/ا عقاولا يف ةيلعفلا مهتايناكمإو مهلامعh لاعفلا ءادhا

 سفنلاب ةقثلاو ،ةدعاس/او ،نواعتلا حور هدوست وج يف ًاينادجوو ًايراهمو ًايفرعم Gبردت/ا

 ةكرتش/ا ةيبيردتلا تاجايتح"ا عابشà ،يدرفلاو يتاذلاو ينه/ا ومنلا ىلع دعاسيو ،نيرخYابو

 ."رفاو لكشب Gبردتملل ةيدرفلاو

 Gبردت/ا ملعت يتلا تاطاشنلا ةعومجم " :هنأب بيردتلا )۲٥ص،ـه۱٤۲۱( فيرشلا فرعيو    

 يتلا بيلاسhاو ،ةيدايقلا مهتاراهم Gسsو ،مهريكفت ىوتسì عفترتو ،مهميق يرثتو ،مهزفsو

 ."اهنوعبتي

 يف تزكر ثيح ،ةقباسلا تافيرعتلا Gب قافتا هبش ظحÅي ثحابلا نإف قباسلا ضرعلا دعبو    

 . مهتاردقو مهتاراهم Gسsو ،ةيميلعتلا مهتيافك عفرو ،Gبردت/ا ريوطتو زيفs ىلع اهلمجم

 :ةمدúا ءانثأ بيردتلا ةيمهأ
 ،ةمدúا لبق دادعàا نع ةيمهأ لقي "و ،دادعàا نم أزجتي "ً اءزج ةمدúا ءانثأ بيردتلا ّدعُي    

 :ةيتYا طاقنلا لÅخ نم زربت بيردتلا ةيمهأ نأ )۱۲ص، ـه۱٤۱۸( كرابم ىريو

 . هلمع لاجم يف ةديدج فراعم باستك" بردت/ا مامأ ةصرفلا ئّيهي .1
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 .بردت/ا ةنهم اهبلطتت ةديدج تاراهم باستكا ىلع دعاسي .2

 لبق نم ةسرام/ا ةنه/ا هاã ةيباجيإ تاهاãا باستكاو ،تاهاã"ا رييغت ىلع دعاسُي .3

 . لمعلا يف هتيجاتنإ ديزيو ،ةيونع/ا هحور نم عفري ا§ ،بردت/ا

 هريصبت لÅخ نم كلذو ،هتنه/ هتسرا§ لاجم يف ةديدج ًاقافآ بردت/ا بسكُي .4

ìكشÅو اهتsءادأ ىلع اهراثآ نم ليلقتلا وأ ،اهنم صلختلا ةيفيكو ،اهبابسأو اهتايد 

 . لمعلا

 هنيكÇ لÅخ نم بردت/ا يف رمتس/ا ملعتلا بيلاسأ باسكإو ميهافم سرغ يف مهاسُي .5

 . رمتس/ا يتاذلا ميلعتلا تاراهم نم

 نم كلذو ،ًاينهم هتيمنت فدهب هئÅمز نم نيرخYا ىلع حاتفن"ا ىلع بردت/ا دعاسُي .6

 بلطتت يتلا ةيعامtا تاطاشنلاو ماه/ا راطإ يف مهعم كاكتح"ا صرف داجيإ   لÅخ

 .ينواعتلا لمعلا

 :بيردتلا نأ هسفن قايسلا يف )3ص،ـه1422( نامثع درويو

 .يعامتج"او يداصتق"ا ومنلا قيقsو ،عمتج/او ىوقلا ةيمنتو ريوطت يف ساسأ روحم .1

 يف لوخدلل هدادعتساو بردت/ا ةيلباق ةيمنت يف مهسُت ةجتنم ةيرشب ةوق ءانبل ةرورض .2

 .لمعلاو ةنه/ا لاجم

 تاجايتحاو مويلا ملاع يف ةعيرسلا تاريغتلا ةقحÅمو ،لمعلا ت"اجم روطت ةبكاوم .3

 .عمتج/ا

 .اهتءافكب اهروعش دنع ةيناسنàا سفنلا يف ةقثلا ثعبي .4

 .مهتاربخو مهتايفلخ ةيمنتل ةجيتن Gلماعلا عفاود ةيوقت .5

 .ةيفيظولا تاريغتلا عم ملقأتلا ىلع صاخشhا بيردت .6

 تامولعم باسكà ردصم هنأ يف لثمتت بيردتلا ةيمهأ نأ ىريف )ـه1421( فيرشلا امأ

 اهتاردقو ،سفنلا يف ةقثلا ةدايزو ،ةثيدVا ةينقتلا باعيتس" ةليسوو ،ءاقترÅل قيرطو ،ةديدج

 .ةايVا يف ةريثك بناوt هلومشو ،اهتاقاطو

 :ةمدúا ءانثأ بيردتلا فادهأ
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 :يتYاك يهو ،ةمدúا ءانثأ بيردتلل ةمهم ًافادهأ كانه نأب )31ص،ـه1418( كرابم دكؤي

 .هلمع لاجم يف ةديدج فراعم باستك" بردت/ا مامأ صرفلا ةئيهت ىلإ ىعسي .1

 .هتنهم اهبلطتت ةديدج تاراهم باستكا ىلع بردت/ا بيردتلا دعاسي .2

 بردت/ا لبق نم ةسرام/ا ةنه/ا هاã ةيباجيإ تاهاãا باستكاو ،تاهاã"ا رييغت ىلإ يدؤي .3

ìلمعلا يف هتيجاتنإ ةدايزو ،ةيونع/ا هحور عفر ىلإ يدؤي ا. 

 هريصبت لÅخ نم كلذو ،هتنهم لاجم يف ةديدج ًاقافآ بردت/ا باستكا ىلإ يدؤي .4

ìكشÅو ،هتنهم تsىلع اهراثآ نم ليلقتلا وأ ،اهنم صلختلا ةيفيكو ،اهبابسأو ،اهتايد 

 فدهب ؛هتنهم ةسرام/ هثيدح قرطو بيلاسأ ىلع هعÅطا لÅخ نمو ،لمعلا ءادأ

 .اهتيجاتنإ ةدايزو ،اهريوطت

 نم هنيكÇ لÅخ نم بردت/ا يف رمتس/ا ميلعتلا بيلاسأ باسكإو سرغ ىلإ ىعسي .5

 قاحتل"ا رارمتسا وحن ةيباجيإ تاهاãا داجيإ لÅخ نم وأ ،رمتس/ا يتاذلا ميلعتلا تاراهم

 . هتاناكمإو هتاردق ريوطتل ؛ةيبيردتلا جماربلاب

 صخش نم تاربúا لاقتنا فدهب ،ةنه/ا ءÅمز نم نيرخYا ىلع حاتفنÅل ًاصرف دجوي .6

 . لماكتلاو نواعتلا حور هدوست خانم يف رخآ ىلإ

 ىلإ يدؤي اì ،تاساردلا نم ةعبانلا لولVا و ءارYاو راكفhا قيبطت ةيفيك ىلع دعاسي .7

 ةفصب ةيوبرتلا تاسسؤ/ا ةءافك ةدايزو ،Gسرام/او )Gثحابلا(نيرظن/ا Gب ةوجفلا قتر

 .ةماع

 :ةيتYا فادهhا تركذ دقف ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو يف بيردتلاو يوبرتلا هيجوتلل ةماعلا ةرادàا امأ

 هلغش جاتحيو ،جراúا نم دقاعتì لوغشم وأ ،رغاش يفيظو زكرم يلوتل فظو/ا دادعإ .1

 .صاخ بيردت وأ دادعإ ىلإ

 ةيموكVا ةزهجhا يف ةيرادàا ةئيبلا ريوطتو Gسsو ،Gفظو/ا ىدل ءادhا ىوتسم عفر .2

 ،لمعلا يف ديدج بولسأ عابت" Gفظو/ا ةئيهتو ،اهيف لمعلا بيلاسأ مظن قيرط نع

 .ةثيدح ت"آ لامعتسا وأ
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 وأ لمعلا فورظ ةجيتن ةديدج لمع تاهج وحن مههيجوت دارُي نم بيردتو دادعإ .3

 .Gفظو/ا

 : ةيبيردتلا ةيلمعلا تانوكم

 ميمصتو طيطخت راطإ يف لخدت يتلا تايلاعفلا نم ةعومجم نم نوكتت ةيبيردتلا ةيلمعلا نإ    

 ،يناعطلا( بيردتلا عضو يف اهعضوو ،ةيبيردتلا ةيلمعلا قيبطت لجأ نم ،ةيبيردتلا جماربلا

 .)45ص ،م2007

 نم ةعومجم نم فلأتي يذلا بيكرتلا وأ ،ةموظن/اب ةيبيردتلا ةيلمعلا تانوكم ىلع قلطُي و    

 ةفيظو اهنم ءزج لك يدؤيو ،ةرمتسم رثأت ةقÅعب طبتريو ،اهضعب عم لعافتتو ،ةلخادت/ا ءازجhا

 .)61 ص ،م2006،يوازعلا ( اهلمكأب ةموظنملل ةمز" ةددعتم

 )64-61ص ص،م2006 ( يوازعلا و )48-46ص ص،م2007( يناعطلا نم لك قفتا دقو    

 : يه ةسيئر رصانع ةثÅث نم نوكتت ةيبيردتلا ةيلمعلا نأ ىلع

 Input .  تÅخد/ا -1

 .Process تايلمعلا -2

        .Out put تاجرخ/ا -3

 ،ةيسكعلا وأ ةعجارلا ةيذغتلاو ،ةئيبلا :لثم ةيبيردتلا ةيلمعلا يف اهنم دب" ىرخأ رصانع كانهو

 يناعطلا( مظنلا ىحنم قفو ةيبيردتلا ةيلمعلا تانوكم )1( مقر يتYا لكشلا حضويو

 :)47ص،م2007،
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 ةیبیردتلا ةیلمعلا تانوكم )1( لكش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .. ةيبيردتلا ةيلمعلا يف ةيساس]ا ميهاف'ا
 :)م2007،ديسلا( يه ةيساسأ ئدابم ةثÅث ىلإ دنتست ثيح

  .ةيفيظولا درفلا ةايح لاوط بيردتلاو ميلعتلا ةيرارمتسا :لوhا أدب/ا

 

 تالخدم تایلمع    تاجرخم

 دارفألاب قلعتت جئاتن
 تاراھم ،تامولعم(

 )تاھاجتا
 ةیبیردتلا تاجایتحالا دیدحت فادھألا عضو

 تایلمع تالخدم       

 

 تاجرخم          

 

 )ةعجار ةیذغت ( ةدترم تامولعم       

 قلعتت جئاتن عمتجملاب قلعتت جئاتن
 ةمظنملاب

 

 

 بیردتلا مییقت
 بیردتلا ذیفنت

 ةیرشب تالخدم

 جمارب میمصت

 ةیدام تالخدم

 ةینف تالخدم

 نوبردتم

 نوبردم

 نوینف

 نویرادإ

 ينابمو لاومأ

 تابیكرت

 ةزھجأ

 تادعم

 قرط

 بیلاسأ

 صئاصخ

 )ةیجراخلا ةیلخادلا( ةئیبلا
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 ىلإ هلوخد ةيادب ذنم درفلل ميلعتلاو بيردتلا نم ةرمتسم تاعرج ûدقت ةرورض أدب/ا اذه ينعيو    

 : Gتيساسأ Gتقيقح ىلإ ًادانتسا ،اهتياهن ىتحو ،ةيفيظولا ةايVا

 :ىلوhا

 تاودhاو بيلاسhا يف مداقت ثودح ىلإ يدؤت ةرمتسم ةيلمع يجولونكتلاو يملعلا مدقتلا نأ    

 جراخ مهتامظنمو دارفhا حبصأ "إو ،هباعيتسا نم دب" ًاديدج ًامئاد مدقتو ،ةيلاVا ايجولونكتلاو

  .رمتس/ا بيردتلا بلطتي ديدtا اذه باعيتسا نأو ،نمزلا دودح

 :ةيناثلا

ً Åمكتسم نوكي ىتح هنأو ،نايسنلا لعفب ةمظن/ا ىلإ اهب لخد يتلا هفراعم صقانتت درفلا نأ    

 لÅخ نم ريكذتلا قيرط نع اهنم هدقفي ام لكل هضيوعت نم دب" ،فراعم نم هب لخد ام لكب ًاملمو

  .رمتس/ا بيردتلا

  :)م2007،ديسلا( ةقÅعلا هذه يتYا )2(لكشلا حضويو

 يجولونكتلاو يملعلا مدقتلا                                                           

 

 جرختلا ماع   1985       86      87      88     89 ........                 

                        

 نمزلا لعفب نايسنلا                                                               

 

  .تاراه/او فراع/ا روصق نع ةãانلا ءادhا ةوجف دس :يناثلا أدب/ا
 ،بيردتلا داقتفا وه ببسلا نأ ركذي دق انهو ،فدهتس/ا ءادhا نع يلعفلا ءادhا ضفخني ام ًاريثك    

 وأ داو/ا يف روصق وه ببسلا نوكي دقف ،بيردتلا داقتفا هببس ءادhا يف ضافخنا لك سيل نكلو
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 كانه نوكي امدنع "إ ءادhا ضافخنا يف ًاببس بيردتلا نوكي " يلاتلابو ،ةيلخادلا لمعلا ةئيب يف

 عيطتسي ىتح لمعلاب مئاقلا يف اهدجاوت مزÅلا كلت نع ،ةيلاVا تاراه/او فراع/ا يف صقن وأ روصق

 ، ءادhا ةوجف دسل ةرورض تاراه/او فراع/ا روصق ةtاع/ بيردتلاب لخدتلا نوكي انهو .هب مايقلا

  .فدهتس/ا ءادhا ىلإ يلاVا ءادhا لوصول وأ

  .ملعتلا ميعدت :ثلاثلا أدب/ا

 ،ملعتلل خيسرتو ديكأت وه بيردتلا نإف ،لبق نم هعنصت نكت مل ًائيش عنصت نأ وه ملعتلا ناك اذإ    

ìهتسرا§ نإف ًاديدج ًائيش ملعتي امدنع درفلا نأ ىنع úا هتاربtول ةديد ï مايقلاو اهنينقتو اهديشرت 

 نإف ،ةمئادو ةرمتسم ةيلمع ملعتلا ناك ا/و ،ملعتلا معد ينعي كلذ نإف ،ةحيحص سسأ ىلع اهب

 ًادانتسا هنإف يلاتلابو ،هدكؤتو همعدتل ملعتلل ةقحÅمو ةرمتسم ةيلمع نوكي نأو دب" ًاضيأ بيردتلا

 .ةمظنم يأ يف مهتايوتسم فÅتخا ىلع دارفhا لكل ةرورض بيردتلا نوكي ةثÅثلا ئداب/ا هذه ىلإ

 :بيردتلا تاقوعم

 يتلا يهو ،اهريثأتو اهتدح يف توافتت تابوعصو تابقع هلحارم لك يفو هعاونأب بيردتلا هجاوي    

sهفادهأ قيقحتل هغولب نود لو. 

 نأ وأ ،اهلغش لمتحي " وأ،ةلوغشم ريغو ةدوجوم وأ ،ةدوجوم ريغ فئاظو مدخت جماربلا ضعبف    

 مل ةيبيردتلا جماربلا نأ امك ،يلاح يبيردت جمانرب يأ اهل دجوي "و لعفلاب ةلوغشم فئاظو كانه

 ا§ لقأ فراعمو تاراهم مدقت يهف كلذل ةجيتنو ،ةيلعفلا ةيبيردتلا تاجاVا سسأ ىلع ممصت

 ميمصت ذنم تريغت دق اهماهمو فئاظولا تابجاو نأ وأ ،رثكأ وأ نوبردت/ا هجاتحي

 .)ـه1416،عين/ا(جمانربلا

 :يلي اميف بيردتلا تاقوعم مهأ لامجإ نكÑو

 ،يفاكلا تقولا رفوت مدعو ،ةيدا/ا تاناكمàاو لئاسولا ةلقو ،ةددحمو ةحضاو ةطخ دوجو مدع -1

   .)105-104 ص ص،م1999،ياربن( Gبردت/ا ىدل دادعتس"او ةيعفادلا ضافخناو

 ىلع لماكلا فارشàا ىلوتت تامظن/ا ضعب يف بيردتلل ةصصختم تادحو دوجو مدع -2
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 .)168 ص،ـه1412،نÅبقلا( ءاهتن"ا ىتحو طيطختلا ذنم هجمارب

 جاتنàا ىلع هتاساكعنا ةفرع/و بيردتلا جئاتن ûوقتل ةروطتم ةيملع ةيسايق ريياعم دوجو مدع   -3

 .)215ص،م1988،يغاي( Gبردت/ا تاداعو كولسل هÑوقتو

 قاحتل"ا لبق Åًيوط ريكفتلا ىلإ Gبردت/ا نمً اريثك عفدت دق يتلا بيردتلا زفاوح فعض   -4

 اهب فلكي يتلا ماه/اب مازتل"او ةركبم ديعاوم يف ةبظاو/او لاقتن"ا ةبوعصل ًارظن ،بيردتلاب

 . )21ص،ـه1420،ثاعتب"او بيردتلل ةماعلا ةرادàا( يبيردتلا جمانربلا لخاد

 نم سرام/ا رودلا عم اهقاستا مدعو ،جماربلا دادعإ يف لعفلا وأ يأرلاب Gملع/ا كارشإ مدع   -5

 ،نورخآو ميهاربàا( قيبطتلاو ةيرظنلا Gبو ،لمعلاو ركفلا Gب طابترا دوجو مدعو ،ملع/ا لبق

 .)156-155 ص ص،ـه1421

 

 : ةيبيردتلا تاجايتح=ا

 يه ،اهفادهأ قيقsو ،ةيبيردتلا ةيلمعلا حاv ةريبك ةجردب نمضت يتلا لحار/ا لوأو مهأ نم نإ    
 جماربلا طيطخت يف ةيساسhا ةزيكرلا ةلحر/ا هذه ّدعُتو ،ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ةلحرم

 ةعانص يف يلكيهلاو سيئرلا رصنعلا" : لثÇ اهنأ )103 ص ،م2007( قيفوت ركذ ثيح ،ةيبيردتلا

 ةهجاو/ بيردتلا ممصُي نأ بجي" :هنأ ىلع )29 ص ،م2007( يناعطلا دكأ دقو ."بيردتلا

 . "يوبرتلا ماظنلل ةيساسhا تÅخد/ا لثÇ تاجايتح"ا هذه نأو ،ةيبيردتلا تاجايتح"ا

 ةءافك عفرو ةيمنت يفو ،ةيبيردتلا جماربلا حاv يف ىربك ةيمهأ اهل ةيبيردتلا تاجايتح"اف    

 ةسرا§ ءانثأ مههجاوت يتلا تÅكش/او ،يئادhاو يراه/او يفرع/ا مهعقاو لثÇ اهنG، hملع/ا

 جماربلا ميمصت ضرغب قيقد يملع بولسأب ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs نم دب" اذل ،مهلمع

 .)ـه1431،يرسودلا( ةيبيردتلا تارودلاو

 :ةيبيردتلا تاجايتح"ا موهفم فيرعت
 بولط/ا تاريغتلا ةعومجم " :اهنأب ةيبيردتلا تاجايتح"ا )29ص،م2007( يناعطلا فرع    

 لغشل ًابسانم هلعجو ،هتاهاãاو ،هكولسو ،هتاودأو ،هتاربخو ،هتامولعì ةقلعت/او ،درفلا يف اهثادحإ

 ." ةيلاع ةءافكب ةيلاVا هتفيظو تابجاوو ،تاصصخت ءادأو ،ةفيظو
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 نم نوفظو/ا هجاتحي ام :هنأب ةيبيردتلا تاجايتح"ا موهفم )93ص،م۲۰۰٦ (يوازعلا ددحو    
 : نم مهتايصخش ةيمنتل بيردت

 . ةيركفلا تاراه/او فراع/ا -أ
 . ةيكولسلا تاراه/او فراع/ا -ب
 .ةينفلا تاراه/او فراع/ا -ج

 : ةيتYا ةلداع/ا يف ةيبيردتلا تاجايتح"ا فيرعت )329 ص،ـه1418( رهام غاص دقو    

 . ءادhا يف زجعلا وأ روصقلا = يلعفلا ءادhا – بولط/ا ءادhا 

 ىوتسمو ،ءادçل عقوت/ا ءادhا ىوتسم Gب ةوجفلا" :اهنأب )267ص،ـه1420( ةخيش وبأ اهفرعو    

 ."يلاVا مهئادأ

 )4 ص،مBibby )2001 يبيب ركذ دقف ؛ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs حلطصì قلعتي اميفو    

 .ءادhا يف تاوجفلا بيترتو ديدs ىلإ فدهت يتلا تايلمعلا ىلإ ريشي هنأب

 تاوطúا كلت " :اهنأب ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ةيلمع )23ص،م1991( ةردلا فرعو    

 وأ عضو Gبو ،مئاق ءادأ وأ عضو Gب ةوجفلا وأ ،ضقانتلا وأ ،صقنلا نع فشكلل عبتت يتلا ةمظن/ا

 يفÅت ىلع بيردتلا ةردق ةيفيك حضوت جئاتنب جورúاو ،هليلsو كلذ صيخشتو ،هيف بوغرم ءادأ

 ."كلذ

 :ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs فادهأ
 يلاVا ءادhا يف ةوجفلا دس وه  ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs فده نأ )م ۲۰۰٦( قيفوت ركذي    
 : ـب هديوزتل )ةيعامج وأ ةيدرف( ةيبيردت ةطشنأ وأ جمارب لÅخ نم ةفيظولا لغاشل
 Knowledge . ةفيظولا نع فراعم -۱
 Skills. اهئادأ ةيفيكل تاراهم -۲
 .Attitudes ءادhا يف حاجنلا هل ققs تاهاãا-3
 
 ثيح ،يبيردتلا جمانربلل بسان/ا ميمصتلا ىلإ ةيبيردتلا تاجايتحÅل قيقدلا ديدحتلا مهاسُيو    

Ñاع/ بسان/ا جهن/ا دادعإ نكtا يف روصقلا ةhذإ .ءاد " Ñةددحم فادهأ ىلإ لوصولا نك 

 رايتخا يف هرودب كلذ مهاسُيو ،ًاضيأ ةقيقدو ةيعقاو تاجايتحا رفاوت لÅخ نم "إ بيردتلل ةقيقدو
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 .)۱٦ ص،م 2003،لÅه( يصصختلا قمعلاو مجVاو ةيعونلا ثيح نم بسان/ا ىوتح/ا

 ىرخhا داو/او ةيملعلا داو/ا ىلع فرعتلا يف Gبرد/ا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs دعاسُيو    

 .)۲۷ ص،م ۱۹۹۰،ةردلا( بيردتلا ةفلكت ديدs ةيناكمإ يلاتلابو ،يبيردتلا جمانربلل ةمزÅلا

 يف زربتو ،ةماع ةروصب ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدحتل ًافادهأ كانه نأ )م۱۹۸۸( يغاي ركذيو    

 :ةيتYا طاقنلا

 .مهنم ةعقوت/ا جئاتنلاو ،مهنم بولط/ا بيردتلا عونو ،مهبيردت بولط/ا دارفhا نَم حيضوت -۱

 .تامظن/ا يف ةيبيردتلا ةيلمعلا نم ةيساسhا فادهhا قيقsو ،نسVا ءادhا يف ةدعاس/ا -۲

 لكيهل ىد/ا ةليوط ططخو تايجيتارتسا عضو يف بيردتلا تارادإ ىلع Gمئاقلا ةدعاسم -۳

 .هتسرا§و ،هتامدخو هجماربو هتاسايس هيجوتو ،هميظنتو ،بيردتلا

 ةيبيردتلا تاجايتح"ا ريدقت يفو ،ةيبيردتلا جماربلل ديtا طيطختلا يف بيردتلا تارادإ ةدعاسم -٤

 .ديعبلا ىد/او بيرقلا ىد/ا           ىلع

 :ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ةيمهأ
 ةيلعاف نأ اهدافم ،بيردتلا لاجم يف Gسرام/او Gثحابلا مظعم اهب مّلسُي ةتباث ةقيقح كانه    

 طيطخت

 تاجايتح"ا ديدs ةيلمع ةيلاعف ىلع ًاساسأ دمتعي ةيبيردتلا جماربلا ûوقتو ذيفنتو ميمصتو

 ،ةيبيردتلا

 بولط/ا ءادhا ىوتسمو ،هيلإ جاتحي نمو ،بيردتلا نم بولط/ا عونلا ريرقت كلذ ىلع بترتي ذإ

 يلاVا ءادhا Gسsو ،لمعلا بيلاسأ ريوطتل ةقيقد فادهأ وأ،ةددحم ةيلمع تÅكشم ةهجاو/

 ةفرعمو ،ةقدب ةيبيردتلا جماربلا فادهأ ريرقت ًاضيأ اهيلع بترتي امك ،Gلماعلل يلبقتس/او

 .)٥۳ص،م۲۰۰۲،يدماغلا( اهباستكا بولط/ا تاراه/او تايافكلا

 : يهو ،ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ةيمهأ دكؤت تارابتعا ةدع )م۲۰۰۷( يناعطلا دروأو    

 ةلداعلا صرفلا حيتت ةيلعفلا ةيبيردتلا تاجايتحÅل يعقاو ساسأ ىلع بيردتلا طيطخت نأ -۱

 . مهئادأ Gسsو ،مهتءافك ةدايزو ،Gفظو/ا مدقتل
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 .مهبيردت ت"اجم نعو ،مهددعو ،مهبيردت بولط/ا Gلماعلا ىوتسم نع ًافشاكً اءوض يطعي -۲

 ةحيحص تامولعم ىلإ لصويو ،ميمصتلاو طيطختلا هاãاب ةميلسو ةلاعف تارارق ىلإ لصوي -۳

 . هتÅكشمو لمعلا عقاو نع

 .ردهلا نم ليلقتلاو تاقفنلا ضيفخت ىلإ ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ةيلمع يدؤت-٤

 ساسأ اهنأ يف نمكت ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ةيمهأ نأ )ـه1425( يزنعلا ىريو    

 ىلع ينب/ا بيردتلا نأ بناج ىلإ ،ةيعرفلا هتايلمع عيمt ةهجومو ،بيردتلا تايلمعل

 مهتامولعمو Gلماعلا تاراهم يف ةلثمت/ا ةمظن/ا تÅكشم لح يف مهاسُي ةيبيردتلا تاجايتح"ا

 .ةفيظولا تÅكشم وأ ،مهتاهاãاو

 ةيلعفلا ةيبيردتلا تاجايتحÅل يملع ريغ ساسأ ىلع ةيبيردتلا جماربلا ذيفنتو ميمصت يدؤي    

 اذه روص عونتتو ،ةيبيردتلا ةيلمعلا تاجرخمو تÅخدم يف دقافلاو ردهلا روص نم ديدع ىلإ

 ةددحمً اروص ذخأت دق اهنأ "إ ،يبيردتلا طاشنلا ةعيبطو عون بسح اهمجح يف فلتختو دقافلا

Ñإ نكvم2006،قيفوت( يلي اميف اهزا(: 

 . اهلغشي يتلا ةفيظولاب ةحضاو وأ ةرشابم ةقÅع هل سيل جمانرب يف بردت/ا كارتشا -

 زفاوVا Gبو هيلع لصحي يذلا بيردتلا Gب ةقÅعلا مادعن" Gبردت/ا ىدل طابحàاب ساسحàا -

 .هب صاúا يفيظولا راس/ا وأ ،تايقرتلاو

 جماربلا روضح ةاوه روهظو ،هباشم جمانرب وأ هسفن جمانربلا ىلع هسفن فظو/ا حيشرت راركت -

 . ةيبيردتلا

 .مهيسوؤرم روضV ةباجتس"ا مدعل مهعفدي ا§ ،بيردتلا ةيلمعل نيرشاب/ا ءاسؤرلا معد مدع -

 تاراهم مهباسكإ لÅخ نم Gبردتملل ةدئافلا قيقs ىدì ساقُي " يبيردت جمانرب يأ حاvو    

 بيردتلا ةرادإ وأ ةأشن/ا ىعست يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ةيبلت ىدì ساقُي ا®إو ؛ةديدج تامولعمو

 تاجايتح"ا :امهلوقب)209 ص،م2002( يملحو ديسلا هدكأ ام اذهو ،اهقيقsو اهب ءافولل

 يدانت تايبدhا مظعم نأ دv اذل ،بيردتلا ةيلمع يف يلكيهلاو ساسhا رصنعلا يه ةيبيردتلا

 تاجايتح"ا نم ةدمتس/او ،ةموسر/ا فادهçل بيردتلا قيقs ىلع زكري يذلا بيردتلا ةءافكب

 طيطختلا ثيح نمً Åماكتم نوكي دق يذلاو ،بيردتلا نم رثكأ Gبردتملل ةيلعفلا ةيبيردتلا
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 ىدì ساقُي ا®إ يبيردت جمانرب يأ نإف كلذلو ،Gبردتملل ةيلعفلا تاجاVا مدخي " نكلو ،ذيفنتلاو

 ىودج "ً ادهج يبيردتلا جمانربلا ناك "إو ،اهعيمãو اهرصحو ةيبيردتلا تاجايتح"ا ىلع فرعتلا

 .هنم

 جمارب تايبلس زربأ نم ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ةيمهh بيردتلا نع لوؤس/ا لافغإ ّدعُيو    

 رشابمو يلعف لكشب مهتكراشم يف لثمتت Gبردت/ا تاجايتحا ديدs ةيمهأ نأ امك،بيردتلا

 ص،م ۲۰۰۰،يديمVا( جمانربلل مهتسارد لÅخ اهنوبستكي يتلا تامولع/ا قيبطت يف عيرسو

۱٤٥(. 

 يتلا تÅكش/ا ضعب ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs هجاوي دق هنأب )ـه1426( دباع ركذتو   
 :اهنم ،ميلسلا لكشلاب اهديدs قيعت

 .ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ةيمهأب ةرادàا يعو مدع -1
 تاجايتح"ا ديدحتل راظتن"اب تقولا حمسي Åف ،ةيبيردتلا جماربلا ذيفنت يف لاجعتس"ا -2
 .ةيلعفلا

 نوزاتجي نيذلا Gبردت/ا ددع ةدايز يأ ،ةيبيردتلا جماربلا يف فيكلا نود مكلاب مامته"ا -3
 .جماربلا هذه نم هنوبستكي يذلا كولسلا وأ تاراه/ا عون سيلو ،جمانربلا

 .جمانربلا حاجنب Gمتهم ريغ دارفh وأ ،Gصصخت/ا ريغل بيردتلا ةيلمع دانسإ -4
 ۲۰۰۰،رماع(طيطختلاو دادعàا ةدوج باسح ىلع جمانربلا فيلاكت يف داصتق"ا -5

 .)61ص،م
 .ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs يف ةدعاس/ا تامولع/ا صقن -6
 .ةميلس ةيملع قرطب تاجايتح"ا ديدs ةيلمعب مايقلل ةلهؤ/ا ةيرادàاو ةينفلا رداوكلا ةلق -7
 ةطقن لثÑ " ةيبيردتلا مهتاجايتحا نع مهريبعت نأب دارفçل ةيفاكلا تانامضلا ءاطعإ مدع -8

 .يفيظولا هئادأو هاوتسم Gسsو ءاقتر"ا ىلإ درفلا علطت نع ربعي ا®إو ،مهدنع فعض
 ليجأتلا لصي دقو ،بابسhا نم هريغو ددعلا لامتكا مدع ببسب يبيردتلا جمانربلا ليجأت -9
 ًاقباس تددُح يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ريغت هيلع بترتي ا§ ،تاونس ةدعل

 .)م2002،ةطوفلا(
 :)ـه1426،دباع( ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs يف اهتاعارم يغبني ةماع طورش كانهو

 نh .ةمدúا ءانثأ بيردتلا لاجم يف نوصصختم ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدحتب موقي نأ -1
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 تاجايتح"ا ديدs لاجم يف ةيلمعلا تاردقلا عم ةيملعلا تاردقلا رفوت ينعي صاصتخ"ا

 .ةيبيردتلا

 ،اهتمظنأو اهحئاول ةفاكب ةمظن/او ،ةحضاوو ةقيقد ةروصب Gبردت/ا ديدs متي نأ -2

 ،اهتÅكشمو ،اهيف ءادhا طورشو فورظو ،اهتايناكمإو ،اهفادهأو ،اهب لامعhا تافيصوتو

 .ةيلبقتس/ا اهططخو

 ةيملعلا تاوطúاو بيلاسhاو قرطلاو جهان/ا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs يف مدختسي نأ -3

 .ةفورع/ا

 ،ةقدلاو ،ةيعوضو/ا لثم ،ةيملعلا ريياع/ا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ةيلمع يف ىعارُت نأ -4

 .لومشلاو ،تابثلاو ،قدصلاو ،حوضولاو

 لمعلا فورظ نم دكأتلل ؛ةقحÅتم ةينمز لحارم ىلع ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs متي نأ -5

ìىلإ يدؤي لكشبو ،تقولا رورم لدع Çيف روصقلاو تاوجفلا عقاول تاجايتح"ا ليث 

 .ءادhا

 ،)ًاينادجو(ًايسفن ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs يف Gكراش/ا Gبردت/ا ةئيهت متي نأ -6

 حمسي ا§ ،يبيردتلا جمانربلا فادهأ ديدs يف مهرودو ،ةكراش/ا ةيمهأب مهتيعوتو

 .ًاينهم مهتيمنتب

 نع داعتب"او ،نواعتلاو مهافتلا هدوسي يباجيإ خانم يف Gبردت/ا تاجايتحا ديدs متي نأ -7

 .)٤٦ ص،ـه۱٤۱۸،ىسوم( يفيظولا نمhاب ديدهتلا رداصم

 :ةيبيردتلا تاجايتح"ا عاونأ
 :)139ص،م1992،يليورلا( امه Gمسق ىلإ ةيبيردتلا تاجايتح"ا مسقنت

 :ةيتاسسؤ/ا تاجاVا-1

 بغرت يتلا تاريغتلا وأ ،ةيميلعتلا جماربلا يف ةسسؤ/ا اهثدs يتلا تاريغتلاب قلعتي ام عيمج يهو    

 ةجاVا زورب ىلإ هلك اذه يدؤيو ،مهتيلعافو اهب Gلماعلا ضعب تايكولس يف اهثادحإ يف ةسسؤ/ا

 ،ةيميلعتلا ةسسؤ/ا اهيف بغرت يتلا تادجتس/ا عم مءÅتي اì مهتاراهم ةيمنت وأ Gملع/ا بيردت ىلإ

 .ةفلتخم ةديدج راودأب مايقلل مهبيردت ةداعإ وأ
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 :ةيصخشلا تاجاVا-2

 ملع/ا ةسرام/ تاجاVا كلت أشنتو ،بيردتلا ىلإ هسفن ملع/ا تاجاحب طبتري ام عيمج يهو    

 يف بيردتلا ىلإ ةجاVابً اروعش ملع/ا دنع دلوي يذلا يسرد/ا لصفلا لخاد سيردتلا ةنه/ ةيلعفلا

 .ت"اج/ا ضعب

 :ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs بيلاسأ
 :)م1989،مساق(اهمهأ نم ةفلتخم بيلاسأ كانه ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدحتل

 .)ةمظن/ا(ميظنتلا ليلs بولسأ -1

 ثيح نم لكك ةمظن/ا ةسارد ىلع ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs يف بولسhا اذه دمتعي         

 هذه ىلإ لصوتلا متيو ،خلا .. اهتئيب ،اهتسايس ،اهلخاد يف لمعلا عيزوتو اهدراومو اهفادهأ

 .يميظنتلا حس/ا لÅخ نم تامولع/ا

 .ةنه/ا وأ لمعلا ليلs بولسأ -2

 لمعلا ىوتحم ليلsو ةسارد ىلع ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs يف بولسhا اذه دمتعي         

 يذلا بولسhاو لامعhا نم هريغب هتقÅعو همجحو هتعيبط سرديف ،هب مايقلا تابلطتمو

 ىلع لوصVا ىلإ بولسhا اذه فدهيو .هب مايقلل ةمزÅلا تاراه/او فراع/او ،هب ىدؤي

 تافصاومو ،)ةنه/ا(لمعلا فصو اهبلطتي يتلاو لمعلاب ةلصلا ةقيثولا قئاقVا عيمج

 .ةمظن/ا لخاد ةفلتخ/ا تايوتسملل يبيردتلا جايتح"ا ديدs ضرغب ،اهيلغاش

 .درفلا ليلs بولسأ -3

 زكري بولسhا هذهو ،نايحhا ضعب يف ةلماعلا ىوقلا ليلs بولسأ ةقيرطلا هذه ىمست

 فظوم ءادأ ىوتسم ديدsو سايقل ىعسي وهو ،لمعلا سيلو ةمظن/ا لخاد لماعلا درفلا ىلع

 ةيلاح تافصاوم نم لمعلا هبلطتي اì ةنراقم ةيتاذلا درفلا تاردق ىلع زكري هنأ يأ ةفيظولل ام

 دعب ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs يف بولسhا اذه مادختسا متي ام ًابلاغو .ةيلبقتسم وأ

 .لمعلا ليلsو ،مظنلا ليلs يبولسأب ذخhا

 .يبيردتلا جايتح"ا نع تامولع/ا عمt ةماع بيلاسأ -4

 :اهمهأ نم ىرخأ ةديدع قرط مدختست دق دارفçل ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدحتل
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 ددع:لثم جايتح"ا ىلع ليلدتلل ماقرhا اهيف مدختست يتلا ةقيرطلا يهو :ةيئاصحàا ةقيرطلا -

 .نازوhا ،ةمدختس/ا تاعاسلا ددع ،ةجتن/ا تادحولا

 زاvإ يف قرغتس/ا تقولل ًاقفو يبيردتلا جايتح"ا ديدs اهلÅخ نم متي ةقيرط يهو :تقولا -

  .لمعلل ريضحتلاو ،لمع لك

 :تايضايرلا جهانم روطت
 تاودأ نم ةمهم ةادأو يميلعت ردصم مهأ ةيوبرتلا ةسسؤ/ا يف يسرد/ا باتكلا لكشي    

 تاربúا نم ىوتسم ىلعأ رفويو ،ررق/ا يوبرتلا جاهن/ا نم ردق ربكأ لثÑ وهف ،ملعتلاو ميلعتلا

 رداص/ا رسيأ يسرد/ا باتكلا دعيو ،ةدوشن/ا ةيميلعتلا فادهhا قيقs وحن ةهجو/ا ةيميلعتلا

 .)م2006،بايد(ةصاúاو ةماعلا هتئيب يف سرادلل رفاوتت يتلا ةيميلعتلا

 ثيح نم ةيانعب ممصي نأ يغبني ةيلاع ةيوبرت ةميق اذ باتكلا حبصي ىتحو كلذل ًارظنو    

 ةيفرع/ا سسhا مئÅي اì ًانومضمو Åًكش هجاتنإو ةيميلعتلا هتاربخ ميظنتو هتانوكم رابتخا

 مهستو ،ملعتلا ةيلمع Gسرادلا ىلع رسيت ةلعاف ةادأ نوكيل ةينقتلاو ةينفلاو ةيوبرتلاو ةيسفنلاو

 رودب موقي يذلاو تادجتس/ا عم فيكت/ا ناسنàا ءانبل ةهجو/ا ةيوبرتلا فادهhا قيقs يف

 .)م2004،ةدلاوúا(زيمتم يعامتجا

 وه ا®إو ،بسحف ميلعتلا لئاسو نم ةليسو درجم دعي " رصاع/ا ان/اع يف يسرد/ا باتكلاو    

 وه ا®إو ،ةددحم قافآو ةنيعم دودح هيف ملعلل نكي مل رصع يف ميلعتلا تاودأ مهأ نم ةادأ

 يذلا رمhا ،ةايVا ت"اجم نم لاجم لك يف اهمدقيو ،اهراشتناو ةفرع/ا رجفتب مستا دق رصع

 عمتجم يأ يف روطتلاو مدقتلا زئاكر نم ةيساسأ ةزيكر ةءورق/ا هتدامو يسرد/ا باتكلا نم لعج

 ميلعتلا ايجولونكت هيلإ تلصوت امو يسرد/ا باتكلا نع لئادبلا تددعت امهمو ،تاعمتج/ا نم

 عتمتي يتلا هصئاصخو هتازي§ مكحب هتميقو هتناكم باتكلل لظي فوسف ،ةسفانم لئاسو نم

 .)م1996،ةريمع وبأ(اهب

 ىوتس/ا ىلع ةيضا/ا ماوعhا ربع روطتب ماعلا ميلعتلا جهانم يف ةرصاع/ا تايضايرلا ترم دقل    

 .ةيبرعلا لودلا لمشيل دتماو ،ةمدقت/ا لودلا لمش يلودلا
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  .ةمدقت'ا لودلا ىوتسم ىلع •

 ةمدقت/ا لودلا نم ديدعلا يف ةرصاع/ا تايضايرلا جهانم ءانبل تاعامج تلكش    

 :)م2004،يواقرشلا(اهنم

	: (SMSG)	ةيسرد/ا تايضايرلل ةيساردلا ةعومج/ا -
 ليب ةعماج يف تايضايرلا يف Gصصخت/ا نم ةعومجم مضتو م1958 ماع يف اهلمع تأدب    

 جهن/ا راطإ يف تايضايرلل روطت ةلحرم لثÑ ةيسرد/ا تايضايرلل ًاجهنم تعضوو ،ةيكيرمhا

 .تÅيدعتلا نم ريثكل -عضخي لازامو - جهن/ا اذه عضخ دقو ،ةرصاع/ا حورلا هئاطعإ عم يديلقتلا

 : OECD) ابوروأب يداصتق"ا روطتلاو نواعتلا ةمظنم -

 نانويلاو اينا/أو اسنرفو كرا®ادلاو ادنكو ايكيجلبو اسمنلا تمض دقو م1960 ماع اهلمع تأدب

 ديوسلاو اينابسأو لاغتربلاو جيورنلاو ادنلوهو جربمسكولو نابايلاو ايلاطياو ادنلريأو ادنلسيأو

 يف تايضايرلا جهانم ريوطت نع تاساردو ريراقت تدعأ دقو ،ايكيرمأو ارتلvإو ايكرتو ارسيوسو

 لودلا هب Gعتست عجرمك عضو تايضايرلل روطتم جهنم ريراقتلا هذه Gب نم ناكو ،ماعلا ميلعتلا

  .ةرصاع/ا ميهاف/ا لوح ةيرذج تاريغت جهن/ا اذه نمضت دقو ءاضعhا

 : (SMP)ةيسرد/ا تايضايرلا عورشم -

 ريوطت ةلحرم لثÑ ةيسرد/ا تايضايرلل جهنم عضو ï ثيح ،م1961 ماع يف ارتلvإب هيف لمعلا أدب
 دقو ،ةديدtا تاعوضو/ا ضعب ةفاضإو ةرصاع/ا حورلا هئاطعإ عم يديلقتلا جهن/ا راطإ يف تايضايرلل
	.م1962 يساردلا ماعلا نم جهن/ا اذه قيبطت أدب

- tةيسرد/ا تايضايرلا ثيدحتل ةيفاندنكس"ا لودلا ةن(NCMSM):	

 ادنلنفو كرا®ادلا :يهو ةعبرhا ةيفاندنكس"ا لودلا اهيف تكرتشاو ،م1967 ماع يف اهلمع تأدب
 لودلا هب Gعتست عجرمك ةرصاع/ا تايضايرلل ًاجهنم ةنجللا هذه ترقأ دقو ،ديوسلاو جيورنلاو
 باسVا عورف ىلإ ةيديلقتلا تاماسقن"ا هيف تفتخا دحوم راطإ يف جهن/ا اذه رهظ دقو ،ءاضعhا
 هيف لتحاو اهلوح هتاعوضوم رودت يتلا ةرصاع/ا ميهاف/ا هيف تحضتاو ،ليلحتلاو ةسدنهلاو ربtاو
  .ًايزكرم ًاناكم)ةينبلا ،ةعومج/ا(بتر/ا  يئانثلا
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	 :(CSMP)	ةلماشلا ةيسرد/ا تايضايرلا عورشم-

 نم روطتم جهنم عضو ï ثيح ،م1968 ماع يف ةيبونtا Illinois يونيلأ ةعماجب هيف لمعلا أدب 

 مدقيو ،ةفلتخ/ا ةيميلعتلا لئاسولا نم ةعومجمو ةعونت/ا ةطشنhا نم ةلسلس ىلع دمتعي ديدج عون

 ،ةيناثلاو ىلوhا ميلعتلا يتلحرم صخي اميف كلذو يعامtاو يدرفلا ميلعتلا نمضتي ًايميلعت ًاجمانرب

	.ةرصاع/ا تايضايرلل لماكتم جهنم اهل عضو دقف ةيوناثلا ةلحر/ا امأ

	:(SSMCIS)	ةيوناثلا ةلحر/اب تايضايرلا جهنم ريوطت ةسارد عورشم -

 تاي"ولاب ةيسرد/ا تايضايرلا جهانم ريوطت قيرط يف ةثلاثلا ةوطúا لثÑو ،م1969 ماع يف رهظ
	 	.Structureينبلا ىلع ًاينبمً Åماكتم ًاديدج ًاجهنم عورش/ا اذه مدق دقو ،ةيكيرمhا ةدحت/ا

  .يبرعلا ىوتس'ا ىلع •

 رييغتلا ت"واحم نم ةلسلس ةريخhا ثÅثلا دوقعلا يف ةيبرعلا لودلا يف تايضايرلا جهانم تدهش

 جهانم ريوطت يف ةيلاتلا لحار/ا دصر نكÑو ،ةيبرعلا لودلا ةيبلاغ يف ريوطتلاو ثيدحتلا دصقب

	 :)م2004،يواقرشلا(يبرعلا قرش/ا سرادم يف ةصاخ تايضايرلا

 :ةيبرعلا دÅبلا يف تايضايرلا سيردت ريوطتل وكسنويلا عورشم -

 سيردت ريوطت نأ اهدافم ريراقت ىلإ لصوتو وكسنويلل ماعلا رÇؤ/ا دقعنا ،م1966 رياربف طابش يف 

 دقو ،يجولونكتلاو يملعلا ثحبلا ةروث Gتدا/ا Gتاه قحÅت ىتح مز" رمأ تايضايرلاو ،مولعلا

 تايضايرلا سيردت ريوطت يف وكسنويلا اهعم نواعتت يتلا لودلا Gب نم نوكتل ةيبرعلا لودلا تريتخا

ìؤم تايصوتل ةجيتن كلذ ناكو .اهسرادÇيف ايبيلب سلبارط يف دقعنا يذلا برعلا طيطختلا ءارزو ر 

 لودلا ءاربخ عم كارتش"اب وكسنويلا تعضو دقو .م1966 ماع )ليربإ( ناسين)14-9( نم ةرتفلا

 تكرتشا يتلا ةيبرعلا نادلبلا يف تنوكتو ،ةيوناثلا ةلحر/اب تايضايرلا سيردت ريوطتل ًاعورشم ةيبرعلا

  .عورش/ا ذيفنتل دادعàا ىلع لمعت ةينطو ناt عورش/ا يف
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  :ةيبرعلا دÅبلا يف تايضايرلا ريوطتل )وسكيلhا( مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظن/ا عورشم -

 وtا ةئيهت يف هرثأ م1969 ماع ةيوناثلا ةلحر/اب تايضايرلا ريوطت يف وكسنويلا ةمظنم عورش/ ناك

 اذه ةيادب نم تاونس سمخ لÅخ يفو ،يبرعلا نطولا يف تايضايرلا جهانم ريوطتل يسفنلاو يملعلا

 ضعب تماقو ،عورش/ا هنمضت ا§ تاعوضوم ةدع سيردت ةيبرعلا لودلا ضعب اهلÅخ تنبت عورش/ا

 كلذ يف ةدشرتسم ،ةرصاع/ا تايضايرلا ميهافم مضت تايضايرلل ةديدج بتك فيلأتب لودلا

 رظنلا تاهجو Gب بيرقتلا نم عون ىلإ ةجاVا ترهظ دقو ،وكسنويلا عورشم اهمدق يتلا بتكلاب

 يف تايضايرلا ريوطتل يداير عورشì مايقلا مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظن/اب ادح ا§ ةفلتخ/ا

 .ةيساردلا بتكلاو تاررق/ا لوانتي ةيوناثلاو ،) ةيدادعàا (ةطسوت/ا Gتلحر/ا

  :ةيبرعلا جيلúا لود يف تايضايرلا جهانم ريوطتو ديحوت عورشم -

 تاراه/اب مامته"ا نم ديزم ءاطعÅً àعف بيجتست ةيبرعلا سراد/ا تأدب وسكيلhا عورشم دعب 

 راطإ يفو وكسنويلا بتك راطإ يف تعضو يتلا ةيسرد/ا بتكلا ىلع تÅيدعت تيرجأو ،ةيساسhا

 ،يلحم راطإ يف نايحhا نم ريثك يف تÅيدعتلا تÇو ،مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظن/ا بتك

 تاراه/اب اضيأ متهت " ديحوتلاو ريوطتلا " راطإ يفو ةيميلقإ تاعورشم رهظت تأدب تقولا تاذ يفو

 لود يف تايضايرلا جهانم ريوطتو ديحوت " عورشم وه اهزربأ لعل ،قيبطتلا تاراهمو ،ةيساسhا

 ىتحو لوhا فصلا نم ًاءدب ميلعتلا لحارم عيمج ىطغو ،م1984 ماع أدب يذلا " ةيبرعلا جيلúا

  : يتYا يف عيراش/ا هذه تكرتشا دقو اذه ،رشع ثلاثلا فصلا

 بولسأ يف ا®إو ىوتح/ا يف طقف سيل ،لضفhا ىلإ تايضايرلا جهانم ريوطت ىلإ اهعيمج تفده -
  .ًاضيأ سيردتلا

  .بيرجتلا هنع رفسي ام ءوض يف ةيميلعتلا تاودhا Gسحتل بيرجتلا بولسأ تعبتُأ -

- ï ملع/ا بيردتG خ نمÅخ نم متي تاءاقل دقع لÅا ةشقانم اهلúاو ،ةيملعلا ةيفلhبيلاس 
  .ةديدtا ةدا/ا ضرع يف ةمدختس/ا

 .تايضايرلا لاجم يف نوصصختم اهيلع فرشأو ،تاعماجو تايلك اهيف لمعلا داق -
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 :ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلا جهانم ريوطت عورشم

 عمتجم ءانب يف اهتيمهأب ًاناÑإ ؛Gتدا/ا Gتاهب متهيل ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلا ميلعت عورشم ءاج

 ةطساوب ةلسلسلاب لمعلا ïو ،McGraw-Hillةيكيرمhا لهورجام ةلسلس رايتخا ï دقو ،يفرعم

 ثاحبçل ناكيبعلا ةكرش و ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو Gب تÇ ،ةيملع ةكارش

 .يبنجhا رشانلاو جيلúا لودل يبرعلاو ةيبرتلا بتكم و ريوطتلاو

 :عورش'ا فيرعت

 لحارم عيمج يف ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلا جهان/ ةي/اعلا McGraw-Hill ةلسلس ةمءاوم 

  نم ةدافتس"ا ىلإ ًايعس ،)يوناثو ،طسوتمو ،يئادتبا( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا يف ماعلا ميلعتلا

 .لاج/ا اذه يف  ةزيمت/ا ةي/اعلا تاربúا

  :عورش'ا ةفسلف

 نم كلذو ،ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلل ةي/اعلا لسÅسلا تانيمضت ىلع دمتعت عورش/ا اذه ةفسلف 

 بيرجتلا ىلع مئاقلاو ،ملعتملل طشنلا رودلا ىلع دنتس/او اهتايوتح/ قيمعلا مهفلا لÅخ

 ريوطتو Gملعت/ا Gب ةيدرفلا قورفلا ةاعارمو دارفhا تاجاح ةيبلت ضرغل ؛ليلعتلاو ءاصقتس"او

 نإف اذل .ىرخhا ةفرع/ا عورف يف اهفيظوتو مولعلا Gب لماكتلاو ،جهن/ا يف ةينقتلا قيبطتو مهتراهم

 يتلاو ،ةي/اعلا لسÅسلا اهيلع تينب يتلا ةمدقت/ا ةيوبرتلا تايرظنلا نم قلطنت عورش/ا اذه ةفسلف

 GكÇ ىلإ عورش/ا اذه لÅخ نم ىعسنو .ملعتلا تايرظن تاقيبطتو سسأو ئدابم ىلع دنتست

 عورشم(ةيتYا سسhا لÅخ نم ةبوغر/ا ميقلاو تاهاã"او تاراه/او فراع/ا باستكا نم Gملعت/ا

 :)م2009،ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلا ميلعت ريوطت

 .تÅكش/ا لحو ريكفتلا تاراهم ةيمنت -

 .لاصت"ا تاراهمو يملعلا ريبعتلا -

 .يقطن/ا ليلحتلاو ليلعتلا -

 .ةيتايVا تاقيبطتلاو يتاذلا ملعتلا -
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 .اهفيظوتو ميلعتلا يف ةينقتلا جمد -

 .ةزيمت/ا تاردقلاب ةيانعلا -

 .ةصاúا تاجاVا يوذ ةياعر -

 .جارخàا ميمصتلاو ضرعلا يف ةزيمت/ا ةيميلعتلا داو/اب ملعتلاو ميلعتلا تايلمع معد -

 .ةرسhا عم لصاوتلا -

 .ةينهذلاو ةيميهاف/ا طئارúاو ةيديهمتلا ةيميلعتلا تامظن/ا مادختسا -

 .ةريغصلا تاعومج/او قرفلا لÅخ نم ينواعتلا ملعتلا -

 .دقانلا ريكفتلاو يئانبلا ملعتلا -

   .ةيباسVا تاراه/ا ريوطتو ةيمنت -

 .ةرشاب/ا ةيسVا تاربúا -

  .ةايVاب ملعتلا طبر -

  :عورش'ا فادهأ
 :يتYا يف ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلا جهانم ريوطت عورشم فادهأ نمكت

 ماعلا ميلعتلا فوفص عيمt ةيميلعتلا لحارملل ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلا جهان/ لماش ريوطت .1

 يف ةايVا تابلطتمو رصعلا عقاو عم بسانتت ةديدج ًافادهأ نمضتتل رشع يناثلا ىلإ لوhا نم

 .نيرشعلاو يداVا نرقلا

 سيردتلاو جهن/ا ةعانص يف ةي/اعلا ةربúا تويب هرفوت يذلا يوبرتلاو ينقتلا روطتلا فيظوت .2

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا يف ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلا جهانم يف بيردتلاو ميلعتلا تاينقتو

 ميلعت لاجم يف Gلماعلا عيمج تايافك عفرل ةفثكم ةيبيردت جمارب ذيفنتو ءانبو ميمصت .3

 .ةرمتس/ا ةيمنتلا قيقs ىلع مهتدعاسمو ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلا

 اهرفوت يتلا ةمدقت/ا ةيملعلا تاربúا ءوض يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا يف جهن/ا ةعانص Gطوت .4

 .لاج/ا اذه يف ةي/اعلا لسÅسلا
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 لقن يف ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلا فيظوت مهنكÑ نيذلا نيركتب/او Gعدب/ا نم ليج دادعإ .5

 .اهفيظوتو ايجولونكتلا

 :عورش/ا لحارم

          .يبيرجتلا قيبطتلا  -4 .ينه/ا ريوطتلا -3 .ةيميلعتلا داو/ا جاتنإ -2  .ةئيهتلاو دادعàا -1

 .ميمعتلا -û. 7وقتلا -6 .تاجتن/ا ريوطتو ليدعت -5

 :ةيميلعتلا داو/ا نم عورش/ا تاجتنم

 :ةلدhاو ةيساردلا بتكلا -أ

 .Gملعت/ا بتك -

 .Gملعتملل ةطشنhا بتك -

 .تاملع/او Gملع/ا ةلدأ -

 :ةيئارثàا ةيميلعتلا داو/ا -ب

 .ريكفتلا تاراهم ةيمنت تاسارك -

 .تاملع/او Gملعملل سايقلا تاودأو ةلدأ بئاقح -

 .ةيفصلا ةطشنçل تاملع/او Gملع/ا بئاقح -

 .)CD( ةجمدم صارقأ ىلع ةددعت/ا طئاسولا تايجمرب -

 .ويديف مÅفأ -

 .هريوطتو هتياعرو )تنرتنàا( ةي/اعلا ةكبشلا ىلع Portal Site ةيميلعت ةباوب -

 .تاقاطبو تاحولو ،ةمدقتم تاروصمو تاقصلمو ،تارتسوبو تايفافش -

 
 :ةلسلسلا تازكترم
 :)ـه1431،ةدجب ميلعتلاو ةيبرتلا ةرادإ(اهمهأ ميهاف/او ئداب/ا نم ةعومجم ىلع ةلسلسلا زكترت

 : ميلعتلا عيونت .1
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 ةعونتمو ةلاعف ةيسيردت تايجيتارتسا مادختساب بÅطلا Gب تايوتس/ا فÅتخا ةاعارم هب دصقي

 .)ينواعتلا ملعتلا – بعللاب ملعتلا – يتاذلا ملعتلا - ةريغصلا تاعومج/ا( :

  :ةددعت/ا تاءاكذلا ةيرظن .2

 .ةددعتم ةينهذ تاءافك مهيدلو نودلوي Gيداعلا لافطhا لك نأ أدبم نم قلطنت ةيرظن يهو

  :يه اهعاونأو

 ةبوتك/او ةقوطن/ا ةغلل درفلا ةيساسح يوغللا ءاكذلا نمضتي :يوغللا ءاكذلا -أ

 .ةغللا لامعتساو تاغللا ملعت ىلع ةردقلاو

 تاقÅعلا كاردإو ،ةيلعافب ماقرhا وأ دادعhا مادختسا ىلع ةردقلا وهو :يضايرلا يقطن/ا ءاكذلا -ب

 ةردقلا كلذكو ،ضورفلا رابتخاو ميمعتلاو جاتنتس"او فينصتلاو ،)ةجيتنلاو ببسلا(ةيقطن/ا

 .ةيضايرلا تايلمعلا ذيفنتو ًايقطنم تÅكش/ا ليلs ىلع ةردقلاو ،يقطن/ا ريكفتلا ىلع

 ًاينهذ اهفييكتو ،ءاضفلا يف ملاعلل ةيئرم تÅثÇ قلخ ىلع ةردقلا وهو :يناك/ا يرصبلا ءاكذلا -ج

  .ةسوملم ةقيرطبو

 وأ مسtا لماك مادختسا ةيناكمإ يكرVا يمسtا ءاكذلا مزلتسي :يكرVا-يمسtا ءاكذلا -د

 ،مسtا تاكرح قيسنتل ةيلقعلا تاردقلا مادختسا ىلع ةردقلاو ،تÅكش/ا لV هنم ءازجأ

 ،ةنيعم ةيمسج تاراهم نمضتي امك .سيساحhاو راكفhا نع ريبعتلاو لامعhا ضعبب مايقلاو

 .ةعرسلاو ةنور/او ةوقلاو ةيلقعلا وأ ةيوديلا ةعاربلاو نزاوتلاو قيسنتلاك

 تابغرو عفاودو اياون مهف ىلع ةردقلاب ءاكذلا نم عونلا اذه متهيو :يعامتج"ا ءاكذلا -ه

 ،مهرعاشمو ،مهعفاودو مهدصاقمو ،مهل ةيجاز/ا ت"اVا كاردإو ،مهيلع ريثأتلاو نيرخYا

 .تاءاàÑاو ةيهجولا تاريبعتلل ةيساسVاو

 اهل همهفو هتاذل صخشلا لمأت لوح ءاكذلا نم عونلا اذه روحمتي :)يتاذلا( يصخشلا ءاكذلا -و

 ىلع ةردقلاو هفادهأو هاياونو هت"اعفنا مهف ىلع درفلا ةردق نمضتيو ،هدرفì لمعلا بحو

 .تاذلا ريدقتو ،نيرخYا عم قفاوتلاو ،تاناكمôل ًاقفو سفنلا عم قفاوتلا

 تاناويحو تاتابن نم ةيعيبطلا تانئاكلا مهف ىلع ةردقلا ءاكذلا اذه نمضتي :يعيبطلا ءاكذلا -ز

 .لابtاو ،بحسلا تÅيكشت :لثم ،ىرخhا ةيعيبطلا رهاوظلا هاã ةيساسVا ًاضيأ نمضتيو
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 نع ريبعتلا يف اهتينبو ةيضاير زومرو تادرفم مادختسا ىلع درفلا ةردق وه  :يضايرلا لصاوتلا .3

 مهف لهست تاداشرإ مدقت يتلا تايضايرلا ةغلب ىمسي ام وهو ،اهمهفو تاقÅعلاو راكفhا

 – ثدs[:يف ةلسلسلا هذه يف يضايرلا لصاوتلا لثمتيو ،ةيضايرلا تاحلطص/او تادرف/ا

 . ]ليثمتلا – عامتس"ا – ةءارقلا – بتكا

 ىنعم يذ ءيش لمع قيرط نع ملعت/ا اهكلتÑ يتلا ةيلقعلا تاردقلا يه :ريكفتلا تاراهم معد .4

- جاتنتس"ا ةراهم-فصولاو ةظحÅ/ا ةراهم:تاراه/ا هذه نمو ،اهب رÑ يتلا ةربúا لÅخ نم

 ةراهم – تÅكش/ا لح ةراهم - فينصتلا ةراهم - ةنراق/او زييمتلا ةراهم -ءارقتس"ا ةراهم

 . عادبàاو ليختلا ةراهم – دقنلا

 يف ةيساردلا ةدا/ا ميهافم اهيف بترتت دعبلا ةيئانث ةيطيطخت موسر نع ةرابع  :ميهاف/ا طئارخ .5

 ىلإ مرهلا ةمق يف ةيصوصخ لقhاو ةيلومش رثكhا ميهاف/ا نم جردتت ثيحب ةيمره ةروص

 طبترت رطأب ميهاف/ا هذه طاsو ،مرهلا ةدعاق يف ةيصوصخ رثكhاو ةيلومش لقhا ميهاف/ا

 .ميهاف/ا طئارخ نم ًابلاغ تايوط/ا ربتعتو ،ةقÅعلا عون اهيلع بوتكم مهسأب اهضعبب

 ةعيبط : اهنم طورشو دعاوقل عضخت ةمظنم ةقيرطب موهف/ا ملعت ةيلمع يه : ميهاف/ا سيردت .6

 ىلإ لهسلا نمو ،بعصلا ىلإ لهسلا نم جردتلاو ،بÅطلا ةربخو ،موهف/ا ةعيبطو ،ملعت/ا

 .درج/ا ىلإ سوسح/ا نمو ،دقع/ا

 ةدعاس/ ةمهم ةداملل يفرع/ا ىوتح/ا يف يسأرلا طبارتلا ةيلمعف :يقفhا طبارتلاو يسأرلا طبارتلا .7

 ىنبُت ثيحب ،ىرخh ةلحرم نمو ،رخآ ىلإ ىوتسم نم ىوتح/ا يف لسلستلا ىلع ذيمÅتلا

 امأ .ةيلبقتسم عيضاو/ سسؤتو ،فصلل ةقباسلا تاراه/او ميهاف/ا ىلع ةيساردلا عيضاو/ا

 نمو ،ميهاف/ا فاشكتس" ىرخhا داو/اب تايضايرلا ةدام طبر ىلع موقتف يقفhا طبارتلا ةيلمع

 .ةيعامتج"او ةينفلا ةيبرتلاو ةحصلاو مولعلاو ةءارقلاو ةباتكلا :داو/ا

 هعقاو ىلع تاراهمو فراعم نم ذيملتلا هملعتي ام فيظوتو طاقسà ةيلمع يهو : ةايVاب طبرلا .8

 .ةرمتس/ا ةسرام/او ةظحÅ/ا لÅخ نم يتايVا
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 ليهستو موهف/ا حيضوت ىلع هنيعُت لئاسوو داوم نم ملع/ا همدختسي ام يه :لئاسولاو داو/ا .9

 لاكشhاو ،ةقصÅلا ةطرشhاو تاقاطبلاو طيطختلا مÅقأو تاحوللاو روصلاك ،ملعتلا

 .)ملع/ا ليلد يف لصفلا ططخم يف حرتقم وهو(ةينورتكل"ا ضورعلاو ،تابعك/او

 :لحارم ةثÅث نم لماشلا ûوقتلا ماظن نوكتي :ûوقتلل ةددعتم تاودأو عاونأ فيظوت .10

   :يصيخشتلا ûوقتلا -أ

 ،بلاطلا باتك يف ةيفاضàا رداص/او ةئيهتلا لÅخ نم سردلا وأ ،لصفلا ةيادب يف نوكيو

 .ملع/ا ليلد يف ميلعتلا عيونت لئادب لÅخ نم كلذكو

  :ينيوكتلا ûوقتلا -ب

 بلاطلا باتك يف ملع/ا مدختسي ثيح ،سرد لك يف ذيمÅتلا ملعت ءانثأ نوكيو

 ،)تايوط/ا -بتكا – ثدs – كمهف نم ققs – أطúا فشتكا ( ـب ةقلعت/ا تابيردتلا

 .) دكأت -ءاطخhا ةtاعم – ميلعتلا عيونت لئادب مادختسا ( ملع/ا ليلد نمو

  :يماتúا ûوقتلا -ج

 يف ملع/ا مدختسي ثيحب ،لصف لك ميهافم ملعت يف هذيمÅت حاv ىدم ملع/ا م¬وقي هيفو -د

  ملع/ا ليلد نم ديفتسيو ،تايوط/ا – يمكارتلا رابتخ"ا – لصفلا رابتخا ؛بلاطلا باتك

 .يفاضàا لصفلا رابتخا – ءاطخhا ةtاعì قلعتي اميف

 :يافلد بولسأ
 :ةيخيرات ةرظن

    دنار ةسسؤم هتمدختسا ثيح ،م1950ماع ىلإ ؤبنتلا يف يافلد بولسأ مادختسا خيرات عجري    

Rand Coration  Vكش/ا ضعب لÅا نوكي نأ لبق اههجاوت يتلا تhًافورعم هتمدختسا يذلا بولس 

 بسنأ نع ءاربúا نم ةعومجم اهمدق يتلا ءارYا عمجب دنار ةسسؤم تماق دقف ،ىافلد بولسأب

 يملعلا ثحبلا قيرط نع اهيلإ لوصولا نكم/ا نم ناكام يتلاو ،تÅكش/ا هذه لV لبسلا

 Dalkey ىكلادو Hemlerرمليه امه م1953 ماع بولسhا اذه مدختسا نم لوأ نأ "إ ،يبيرجتلا

 عافدلا ةطخب قلعتت اياضق يف ءاربúا ضعب ءارآ ىلع فرعتلل ةيكيرمhا ةيرحبلا باسV ثحب يف
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 .يوونلا

 ام ةرتفو نيرشعلا نرقلا دوقع لÅخ ًاصوصخ ،ةيعانصلا ةروثلا دعب هعراستو ريغتلا ةدح تدأ دقل  

 ثوحبلا لقح يف ديدج هاãا رهظف ،لبقتس/اب مامته"ا ديازت ىلإ ،ةيناثلا ةي/اعلا برVا دعب

 لبقتس/ا ملع وأ ،Futures Studies ةيلبقتس/ا تاساردلاب فرعي ام وهو ،ةيملعلا تاساردلاو

Futurology، لبقتس/ا ثوحب وأ Futures Research، ةريصبلا تاسارد وأ Foresight Studies، وأ 

 )م1996،يمهف( تافدار/ا نم اهريغو ،Futures Movements ةيلبقتس/ا تاكرحتلا

     :يافلد بولسأ فيرعت

 ءاربúا عمã يتلا ةيديلقتلا ةليسولا يه ةيجيتارتس"ا تارارقلا عنصل اهرسيأو ةليسو لضفأ نإ    

 نكÑو ،كرتشم يعامج يأر ىلإ لوصولا ققحي مهنيب اميف حوتفم راوح ءارجà ةريدتسم ةدئام ىلع

 لصوتلاو تارارقلا عنصل ةليسو وه لب ،يئاهنلا رارقلا ذاخت" ًابولسأ سيل يافلد بولسأ نأب لوقلا

      .ةمÅسو ةيعوضوم اهرثكأ ىلإ ةمظنمو ةيقطنم ةقيرطب

 تاباجتس"ا عمجي ،ةيانعب هميمصت ï جمربم بولسأ :هنأ ىلع يافلد بولسأ فيرعت نكÑو    

 .)م2002،رقصلا( ةعجار ةيذغتب ةعوبتم ةيلاتتم تاقلح يف ةعباتتم ةيدرف ةقيرطب

 :ؤبنتلا يف يافلد بولسأ اهبلطتي يتلا تاوطúا

 تاوطúا عبتي يافلد بولسh مدختس/ا نأ )م1997( يمهفو ،)م1996( جارف نم لك ىري     

 :ةيتYا

 يتلا تارييغتلا نم ةبيرقلا تاصصختلا وأ ،صصختلا لاجم يف ءاربúا نم ددع تاروصت ذخؤُت -1

 .مهئارآو مهتاربخ عقاو نم لبقتس/ا يف ثدs نأ رظتني

2- ãتخ"ا وأ قافت"ا عقاوم حضوُتو ،فّنصُتو تاروصتلا هذه عمÅا ء"ؤه ءارآ يف فúءارب. 

 .نيرخYا يأر هاã مهنم دحاو لك يأر وأ فقوم حيضوتل ءاربخلل ىرخأ ةرم جئاتنلا لسرُت -3

 .نيرخYا ءاربúا ءارآب ملع نم هب طيحأ ام ءوض يف يأرلا ءادبإ ىرخأ ةرم ريبخ لك نم بلطُي -4
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 ،لحارم عبرأب رÇ اهنأ Gثحابلا نم ددع ىري ذإ ،اهلوح قافتا كانه سيلف يافلد بولسأ لحارم امأ    

 نم نأ ريغ ،ىندأ ٍدحك Gتلحرم وأ ،"تارود" لحارم ثÅث ربع هقيبطت نكم/ا نم هنأ نورخآ ىريو

 .)ـه1427 ،نامثعلا( يأرلا ءادبà حورط/ا ةراشتس"ا لاجم يه يتلا ءاربúا ةنيع رايتخا نسح مه/ا

 :يليام يافلد بولسأ تازي§ مهأ نم

 .)ـه1427،نامثعلا( نك§ تقو رصقأ يف ءاربúا نم ةعومجم ربكأ ءارآ Gب قافتا ىلإ لوصولا -

 ىشاحتيو ،ةيعرفلا ناجللا طاشنب ىمسُي ام بولسhا اذه يغلي ثيح ؛كرتش/ا ةيوه ءافخإ -

 .)م1990،رهاز( ةيصخشلا تاهجاو/ا

 ىلع زيكرتلاو ،ناجللا يف ةداع رودت يتلا ت"واد/او تاشقانملل Åًيدب نوكي يذلا ؛راركتلا -

 حورط/ا عوضو/اب ةرشابم ةلص اهل سيل يتلا ةيعرفلا تامولع/ا نم ريثك داعبتساو عوضو/ا رهوج

 .)ـه1402،ظيفVادبع( ةشقانملل

 ،رقصلا(ًايفارغج Gلصفن/ا يأرلا يوذو ءاربúا يأر ىلع لوصVا بولسhا اذه لهسي -

 .)م2002

 :ةقباسلا تاساردلا:ًايناث
 هذه فينصت ï دقف عوضو/ا اذه لوح ةقباس تاسارد نم ثحابلا ىدل رفوت ام ىلع ءانب    

 ىلع ةسارد لكل هضرع يف ثحابلا زكرو ،ةيبنجأ تاساردو ةيبرع تاسارد Gمسق ىلإ تاساردلا

 تاساردلا ثحابلا بترو ،ةساردلا جئاتن زربأ مث ةنيعلاو تاودhا ىلإ ةراشàاو ،اهنم سيئرلا فدهلا

 .مدقhا ىلإ ثدحhا نم

 :ةيبرعلا تاساردلا
 :)ـه1431( يرسودلا ةسارد

 ،طيطختلا(:يهو ،سيردتلا تاراهم لاجم يف ةيبيردتلا تاجايتح"ا ةفرعم ىلإ ةساردلا تفده    

 ةيبرعلا ةكلم/ا يف ةيوناثلاو ةطسوت/ا Gتلحر/اب تايضايرلا تاملعم ىدل )ûوقتلاو ،ذيفنتلاو

 )ûوقتو ،ذيفنتو ،طيطخت( :ت"اجم صخي اميف حرتقم يبيردت روصت ميمصت ًاضيأو ،ةيدوعسلا
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 .تايضايرلا تاملعم ءادأ Gب ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف كانه تناك اذإ ام ىلع فرعتلاو ،سيردتلا

 ةراهم لك لثÇ ثيح ،ةراهم )61( تنمضت ،ةيفص ةظحÅم ةقاطب ميمصتب ةثحابلا تماق دقو

 و،ذيفنتو،طيطخت( :يه ،ةسيئر ت"اجم ةثÅث ىلع ةعزوم تايضايرلا تاملع/ ًايبيردت ًاجايتحا

 .سيردتلا )ûوقت

 :ةساردلا جئاتن

 ذيفنت لاجم مث ،سيردتلا طيطخت لاجم:يلاتلاك ةبترم بيردت ىلإ جاتs يتلا ت"اج/ا ىلعأ    

 تايضايرلا تاملعم ءادأ يف ظوحلمو ريبك فعض دجوي هنأ امك ،سيردتلا ûوقت لاجم مث ،سيردتلا

 )ûوقتو،ذيفنتو ،طيطخت(:يهو ،ةساردلا ت"اجم عيمج يف ةيوناثلاو ةطسوت/ا Gتلحر/اب

 ةطسوت/ا Gتلحر/اب تايضايرلا تاملعم ىدل ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف دجوت " ًاضيأو ،سيردتلا

 ةساردلا ت"اجم عيمج يف ةيبيردتلا تارودلا ددعلو ،ةربúا تاونسل ىزعُت ةيوناثلاو

 .لكك تاراه/ا يفو ،سيردتلا ) ûوقتو،ذيفنتو،طيطخت(

 :)ـه1429( يدماغلا ةسارد

 ينورتكلàا ميلعتلل ةيئادتب"ا ةلحر/اب تايضايرلا يملعم تاجاح ديدs ىلإ ةساردلا تفده    

 يميلعتلا فقو/ا ةرادإبو ،تنرتنàاو يلYا بساVا مادختسابو ،هنع ةيفرع/ا ةيفلúاب ةطبتر/ا

 لهؤ/او سيردتلا يف ةربúا يريغت/ ًاعبت تاجاVا هذه يف فÅتخ"ا ةجرد ديدsو ،ينورتكلàا

 سيردتب Gمئاقلا Gملع/ا نم Gملعم )۱۰۸ ( ىلع تقُبط ةنابتسا ثحابلا مدختسا دقو ،يملعلا

 .فئاطلا ةنيدG ìنبلل ةيموكVا سراد/ا يف ةيئادتب"ا ةلحر/اب تايضايرلا

 : ةساردلا جئاتن 

 :ةيلاتلا ت"اج/ا يف ةيلاع ينورتكلàا ميلعتلل ةيئادتب"ا ةلحر/اب تايضايرلا يملعم ةجاح نأ    

 فقو/ا ةرادإ ،تنرتنàا مادختسا ،يلYا بساVا مادختسا ،ينورتكلàا ميلعتلا نع ةيفرع/ا ةيفلúا

 ًاعبت ةنيعلا تاباجإ تاطسوتم Gب ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف دجوت " هنأ امك ،ينورتكلàا يميلعتلا

 .يملعلا لهؤ/ا وأ ،سيردتلا يف ةربúا يريغت/
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 :)م2006( ةعداج/ا ةسارد

 ةيئادتب"ا ةلحر/اب تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا ةفرعم ىلإ ةساردلا تفده    

 ةلاد قورف دجوت لهو ،Gفرش/او Gملع/ا رظن ةهجو نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا يف

 ريغتمو،لهؤ/ا ريغت/ ىزعُت تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs يف ًايئاصحإ

 )11( نمو ؛Gملعم )303( نم ةساردلا ةنيع تنوكت دقف .ملعملل ةربúا تاونس

 .ًايوبرت ًافرشم

 :ةساردلا جئاتن

 ت"اجم Gب لوhا بيترتلا ىلع )سيردتلا قئارطو بيلاسأ( لوhا لاج/ا لصح    

 مث ،)ةيميلعتلا لئاسولا( لاجم ةيمهhا يف هدعب يتأيو ،ةيمهhا ثيح نم ةساردلا

 ت"اج/ا لقأ ناك دقف ،)يفصلا لعافتلاو فصلا ةرادإ( لاجم ًاريخأو ،)ûوقتلا( لاجم

 ديدs يف ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف دجوت " هنأ ىلإ ثحابلا لصوتو .ةيمهأ

 ةيبرعلا ةكلم/ا يف ةيئادتب"ا ةلحر/اب تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا

  .ملع/ا ةربخو لهؤ/ ىزعُت ةيدوعسلا

 :)م2005(يرمشلا ةسارد
 ةطسوت/ا ةلحر/ا يف تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا نع فشكلا ىلإ ةساردلا تفده    

 تفده امك ،بوغر/ا ءادhا ىوتسم ديدsو تايضايرلا يملع/ يلاVا ءادhا ةفرعمو ،تيوكلا ةلود يف

 ،يملعلا لهؤ/ا فÅتخاب فلتخت ةيسيردتلا Gملع/ا تاجايتحا تناك اذإ ام ةفرعم ىلإ ًاضيأ

  .ةقطن/ا عونو ،صصختلاو

 Gملع/ا عيمج نولثÑ مهو ،ةملعم )534(و ،ًاملعم )166(نم ةساردلا ةنيع تنوكت دقو    

 مدختساو ،)م2005(ةطسوت/ا ةلحر/ا يف ةيميلعتلا قطان/ا عيمج يف تيوكلا ةلودب تاملع/او

 ةتس نم تنوكت دقو ،ةيبيردتلا تاجايتح"ا ىلإ لوصولل ةرقف)67( نم ةنوكم ةنابتسا ثحابلا

 :يه ،ت"اجم
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 ،هميظنتو فصلا ةرادإو ،سيردتلا بيلاسأو ،ميلعتلل طيطختلاو ،ةيملعلا ةدا/اب يفرع/ا بناtا

 .ûوقتلاو ،ةيميلعتلا لئاسولاو

 :ةساردلا جئاتن

 ةجرد نم ةبراقتم تءاج دق تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا ةجرد نأ جئاتنلا ترهظأ    

 ةيبيردتلا تاجايتح"ا يف ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف دوجو ىلإ جئاتنلا تراشأ و ،يرظنلا طسوت/ا

 لئاسولاو ،سيردتلا بيلاسأ و ،ةدا/اب يفرع/ا بناtا ت"اجم يف يملعلا لهؤ/ا ريغت/ ىزعُت

 يف تاصصختلا Gب ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف دوجو مدع ىلإ جئاتنلا تراشأ امك ،ةيميلعتلا

 .ةقطن/ا ريغت/ ىزعُت ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف دوجو مدع ىلإ ةفاضàاب ،ت"اج/ا عيمج

 

 :)م2004( ةدامح ةزياف ةسارد
 ةلحر/اب تايضايرلا وملعم اهجاتحي يتلا ةيلعفلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ىلإ ةساردلا تفده    

 Gفرش/ا ءارآ Gب ةيئاصحإ ةلاد قورف كانه لهو ،Gملع/او Gفرش/ا رظن ةهجو نم طويسأ يف ةيئادتب"ا

 ةيبيردت ةجاح )50( نم تنوكت ةنابتسا ةثحابلا تمدختسا ؟تاجايتح"ا هذه لوح Gملع/او

 ذيفنت تاءارجإ ،ةيمويلا سوردلا طيطخت ،ةيميلعتلا فادهhا :يه ت"اجم )5( ىلع ةعزوم

  .ûوقتلا ،ملعملل ينه/او يملعلا ومنلا ،سردلا

 :ةساردلا جئاتن

 بÅطلا عم لماعتلا ةيفيكو ،سيردتلا يف دعاست يتلا لئاسولا جاتنإ ىلع ةساردلا جئاتن تزكر    

 ترهظأ امك ،ميلعتلا يف ةينقتلا مادختسا كلذكو ،ديج لكشب ديدtا سردلل ةئيهتلاو ،فاعضلا

 تاجايتح"ا لوح Gملع/او Gهجو/ا ءارآ Gب ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف دوجو مدع ةساردلا جئاتن

 .تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا

 :)م2002(يرارشلا ةسارد
 .فوtا ةقطنم يف تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا نع فشكلا ىلإ ةساردلا تفده    

 ةسمخ نم تنوكت ةنابتسا ثحابلا مدختساو ،ملعم )200( نم ةساردلا ةنيع تنوكت دقو
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 مادختساو ،سيردتلا قرطو ،ةيميلعتلا لئاسولاو ،ةطشنhاو ،ةيملعلا ةفرع/ا :يهو ،ت"اجم

 .ايجولونكتلا

 :ةساردلا جئاتن

 ت"اجم لوح تزكرت تايضايرلا يملع/ ةيبيردت ةجاح )73( دجوي هنأب ةساردلا ترهظأ    

 مادختساو ،سيردتلا قرطو ،تايضايرلل ةيملعلا ةفرع/او ،ةيميلعتلا لئاسولاو ،ةطشنhا

 .ايجولونكتلا

    :)م2002( يزاجح ةسارد

 ةيموكVا سراد/ا يف تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا ىلع فرعتلا ىلإ ةساردلا تفده    

 ،سيردتلا بيلاسأو ،فصلا ةرادإو ،ميلعتلل طيطختلا لاجم يف Gطسلف لامش تاظفاحم يف

 فÅتخا كانه له كلذكو ،ûوقتلاو سايقلاو ،تايضايرلا ةدا/ يفرع/ا بناtاو ،ةيميلعتلا لئاسولاو

 لامش تاظفاحم يف ةيموكVا سراد/ا يف تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا ةجرد يف

 اهملعي يتلا ةلحر/ا وأ ،ةمدúا تاونس ددع وأ ،يملعلا لهؤ/ا وأ ،ملع/ا سنج فÅتخاب Gطسلف

 ؟ملع/ا

 :ةساردلا جئاتن

 يف ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف دجوت " هنأ امك ،تايضايرلا يملع/ ةيبيردت ةجاح )77( دجوت    

 يف ةمدúا تاونس ددع وأ ،سنtا ريغت/ ًاعبت ةيبيردتلا مهتاجايتح" تايضايرلا يملعم ريدقت ةجرد

 ةرادإ(ت"اج/ا يف ملع/ا اهمّلعُي يتلا ةلحر/او ،يملعلا لهؤ/ا يريغت/ ًاعبتو ،ةساردلا ت"اجم عيمج

 سايقلاو ،تايضايرلا ةدا/ يفرع/ا بناtاو ،ةيميلعتلا لئاسولاو ،سيردتلا بيلاسأو ،فصلا

 مهتاجايتح" تايضايرلا يملعم ريدقت ةجرد يف ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف دجوت هنأ امك .)ûوقتلاو

 ،ةيوناثلا ةلحر/اب نوُلمعي نم حلاصل يملعلا لهؤ/ا ريغت/ ًاعبت ميلعتلا طيطخت لاجم يف ةيبيردتلا

 .ةيوناثلا ةلحر/اب نولمعي نم حلاصل ملع/ا اهمّلعُي يتلا ةلحر/ا ريغت/ ًاعبتو
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 :)م2000( يربعلا ةسارد
 ةنطلسب ةيوناثلا ةلحر/ا يف تايضايرلا يملع/ ةيسيردتلا تاجايتح"ا ديدs ىلإ ةساردلا تفده    

 ةربúا فÅتخاب فلتخت ةيسيردتلا Gملع/ا تاجايتحا تناك اذإ ام ةفرعم ىلإ ةفاضإ ،نامع

 .سنtاو ةيميلعتلا

 تايضايرلا ةدام نوسردي يذلا Gينامعلا تاملع/او Gملع/ا عيمج نم ةساردلا عمتجم نوكت دقو

 .ةملعمو ًاملعم )161( مهددع غلابلاو ،ةيوناثلا ةلحرملل

 :ةساردلا جئاتن

 :يف زكرتت تايضايرلا يملع/ ةيسيردتلا تاجايتح"ا نأ ىلإ ةساردلا تلصوت    

 ،فصلا ةرادإو ،ûوقتلاو ،سيردتلا قرطو بيلاسhاو ،طيطختلاو ،ةماع ةيسيردت تاجايتحا

 .ةيساردلا ةدا/او ،يفصلا لعافتلاو

 :)م2000( ليللا وبأ ةسارد

 تنوكت دقو ،نامع ةنطلسب تايضايرلا تاملعمو يملعم بيردت جمانرب ûوقت ىلإ ةساردلا تفده    

 رواحم ةينامث نم تنوكت ةنابتسا دادعإب ثحابلا ماقو ،ةملعمو ًاملعم )130( نم ةساردلا ةنيع

 صخي اميف ةيبيردتلا جماربلا دئاوف :يه رواح/ا هذهو ،ةرقف )15( روحم لك نمضت ثيحب ةسيئر

 بيلاسأو ،ةمدختس/ا بيردتلا بيلاسأو ،ةيبيردتلا جماربلا ذيفنتب نومئاقلاو ،تايضايرلا ميلعت

 ،ةيبيردتلا جماربلا ûوقت بيلاسأو ،جمانربلا يف Gكراش/ا Gملع/ا راودأو ،بيردتلا جمارب ىلع لابقàا

 .بيردتلا جمارب تادرفم ةبسانم ىدمو

 :ةساردلا جئاتن

 بولط/ا ىوتس/ا ققs " ةمدúا ءانثأ تايضايرلا يملع/ ةدع/ا ةيبيردتلا جماربلا نأ جئاتنلا ترهظأ    

  .Gملع/ا رظن ةهجو نم كلذو ،اهنم

 :)م2000( نامثع ةسارد

 ،Gطسلف لامش يف تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا ىلع فرعتلا ىلإ ةساردلا تفده    

 ثحابلا مدختسا دقو .ةمدúا تاونسو لهؤ/ا ريغت/ ىزعُت ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف دجوي لهو
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 فصلا ةرادإ ،ميلعتلل طيطختلا : يه ت"اجم ةتس ىلع تعزوت ةرقف )61( نم تنوكت هنابتسا

 نم ةنيعلا تنوكتو ،ةيملعلا ةدا/اب ةفرع/ا ،ûوقتلا ،ةيميلعتلا لئاسولا ،بيردتلا بيلاسأ ،هميظنتو

 .ةملعمو ًاملعم )219(

 :ةساردلا جئاتن

 امك .ةساردلا ت"اجم عيمج ىلع تعزوت تايضايرلا يملع/ ةمهم ةيبيردت ةجاح )58( كانه    

 دجوي هنأ امك ،سيردتلا بيلاسأ لاجم يف لهؤ/ا ريغت/ ىزعُت ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف دجوي هنأ

 ،هميظنتو فصلا ةرادإ : ت"اجم يف ةمدúا تاونس ريغتم ىلإ ةبسنلاب ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف

  . ةيملعلا ةدا/اب ةفرع/ا ،ûوقتلا ،بيردتلا بيلاسأ

 :)م2000( رماعلا ةسارد

 تايضايرلا وملعم اهكلتÑ يتلا تاراه/او فراع/ا ىلع فرعتلا ىلإ ةساردلا تفده    

 – ءاعنص- ةمصاعلا ةنامأب ليصحتلا تارابتخا ءانب لاجم يف نماثلاو عباسلا Gفصلل

 .ليصحتلا تارابتخا ءانب لاجم يف ةيبيردتلا مهتاجايتحا ديدsو ،ةينميلا ةيروهمtاب

 تارابتخا لاجم يف Gملع/ا فراعم سايقل ،عجر/ا يكحم رابتخا ةثحابلا تدعأ دقو

 ليلï sو،ددعتم نم رايتخ"ا عون نم ةيرابتخا ةرقف )54( نم نوكم وهو ،ليصحتلا

 Gيساردلا Gماعلا يف تذفن يتلا ةيئاهنلا تارابتخ"ا نم ةيرابتخا ةقرو )120(

 اوزواجتي مل Gملع/ا نم %97 نأب تلصوت دقو ،نماثلاو عباسلا Gفصلل Gقباسلا
 تاجايتح"ا نم ةعومج/ لوصولا ï هنأ امك ،%58 ـب ًايبيرã ردق يذلا ،ءادhا ىوتسم
 .ليصحتلا تارابتخا ءانب لاجم يف ةمه/ا ةيبيردتلا

 :)م1998( يدركلا ةسارد

 ةجرد فلتخت لهو ،تايضايرلا يملع/ ةمزÅلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ةفرعم ىلإ ةساردلا تفده    

 فÅتخاب دبرإ ةظفاحم يف ةيموكVا سراد/ا يف تايضايرلا يملعم ىدل ةيبيردتلا تاجايتح"ا

 : يه ت"اجم ةينامث ىلع تلمتشا هنابتسا نم ةساردلا ةادأ تنوكت دقو ؟لهؤ/او ،ةربúاو ،سنtا
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  ،ةيميلعتلا ةطúا ذيفنت تايجيتارتسا ،فصلا ةرادإ ،ةيضايرلا ةفرع/ا ،يسرد/ا يميلعتلا طيطختلا

 ءانثأ اهمادختساو ةيميلعتلا لئاسولا ،ةيساردلا ةدا/ا عم لماعتلا ،ةيعفادلا ةراثتساو ميلعتلا ةيطارقÑد

 .ةملعمو ًاملعم )334 ( نم ةساردلا ةنيع تنوكت دقو .ûوقتلا ،سيردتلا

 :ةساردلا جئاتن

 ةيميلعتلا لئاسولا :يلاتلاك ةنيعلا رظن ةهجو نم اهيلإ ةجاVا بسح ت"اج/ا بيترت ناك    

 ذيفنت تايجيتارتسا ،ةيساردلا ةدا/ا عم لماعتلا ،ûوقتلا ،ةيضايرلا ةفرع/ا ،سيردتلا ءانثأ اهمادختساو

 .فصلا ةرادإ ،يسرد/ا يميلعتلا طيطختلا ،ةيعفادلا ةراثتساو ميلعتلا ةيطارقÑد ،ةيميلعتلا ةطúا

 ،سنtا :ريغت/ ىزعُت ةيبيردتلا تاجايتح"ا تاطسوتم Gب ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف دجوت " هنأ امك

 .لهؤ/ا ،ةربúا

 :ةيبنج]ا تاساردلا

 :)،Okoroaforم1998(روفوروكأ ةسارد

 ةي"و يف ةيساسhا سراد/ا يف تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجاVا ûوقت ىلإ ةساردلا تفده    

 ىلع اهعيزوت ï ةنابتسا ثحابلا روط دقو ،ةي"ولا يف ةيبيردت جمارب عضول كلذو ،ايريجين يف وÑر

 .ًاملعم )22( ةلباقم تÇ امك ،ًاملعم )184(

 :ةساردلا جئاتن

 ميهاف/او تاراه/ا ناقتإ :ةيلاتلا ت"اج/ا يف بيردتلا ىلإ ةجاحب Gملع/ا نأ ةساردلا ترهظأ    

 ميلعتل ةمزÅلا ةيميلعتلا داو/ا دادعإ ،سايقلل ةلباق ةيعقاو فادهأ ةغايص ،تايضايرلا يف ةيساسhا

 . تايضايرلا ميلعت يف رثؤت يتلا رداص/او تاءارقلا ديدs ،تايضايرلا

 :)،Metaم1995(اتيم ةسارد

 ةصاخ ،ايبيمان يف مولعلاو تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا ةفرعم ىلإ ةساردلا تفده    

 لهؤ/او ،ةيميلعتلا ةربúا تاريغتم ةساردلا تذخأ دقو .Gتدا/ا Gتاه يف فعض نم نوناعي مهنأو
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 ،Gينع/ا Gملع/ا عم تÅباق/ا تمدختسا دقو ،رابتع"ا Gعب سردي يذلا عوضو/او ،يملعلا

 ،مهبيردتو Gملع/ا ليهأت ةرورض ىلإ ةساردلا تلصوت دقو ،ضرغلا اذهل ةنابتسا تدعأ كلذكو

 .بيردتلا يف ةبغرلا هيدل مهنمً اريثك نإ ثيح
 

 :)،Ichromم1993(موركأ ةسارد
 يف مهذيمÅت ليصs ىلع Gملعملل بيردت قرط ثÅث رثأ ةفرعم ىلإ ةساردلا تفده    

 و ،لافطhا ضاير يف ًاملعم )85( نم ةساردلا ةنيع تنوكت ثيح .ايسينودنأ يف تايضايرلا

 :يهو تاعومجم ثÅث ىلإ Gملع/ا ميسقت ï ثيح ،تاعطاقم ةدع يف Åًفط )877(

 ،هنوقبطي مث ،بيردتلا نم ًاءزج نوبردت/ا ىقلتي ثيح ،ةوطخ دعب ةوطخ بيردت ةعومجم .1

 .اذكهو مهذيمÅت ملعت ûوقت متي مث

 .ûوقتلا مث ،سيردتلا مث ،عباتت/ا لماكلا بيردتلا ةعومجم .2

  .بيردت يأ قلتت مل ةطباض ةعومجم .3

 :ةساردلا جئاتن

 ليصs مث ،لضفhا تناك ىلوhا ةعومج/ا يملعم ذيمÅت ليصs نأ ىلإ جئاتنلا تراشأ    

 .ةيناثلا ةعومج/ا

 

 :)Kenneth and Tommy م1992( موتو ثينيك ةسارد
 ةي"و يف ةيوناثلا ةلحر/ا يف تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ىلإ ةساردلا تفده    

 نوسردي ن§ ةملعمو ًاملعم )922(نم ةساردلا ةنيع تنوكت دقو ،ةدحت/ا تاي"ولاب ايجروج

 ةرقف )31(نم تنوكتو ،ةساردلل ةادأك ةنابتس"ا تمدختسا دقو ،ايجروج يف ةيوناثلا ةلحر/ا

 ثيح ،ماه/ا كلتل ملع/ا ةجاح ةجرد ةفرع/ يسامخ سايقم مدختسا دقو ،ملع/ا ماهم فصت

 ةطسوتم ماه/او ،اهيلع بيردتلل ةجاح " دنب تs ةجاVا مدعو ةليلقلا ةجاVا تاذ ماه/ا تفنص

  .اهيلع بيردتلل ةجاح كانه دنب تs ةجاVا ةريبكو ةجاVا

 :ةساردلا جئاتن

 :ةساردلا اهيلإ تلصوت يتلا تاجايتح"ا زربأ تناك
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 .تايضايرلا ملعتل ةيعفادلا ةراثإ بيلاسأ .1

 .تايضايرلل ةديدج سيردت بيلاسأ ملعت .2

 .تايضايرلاب ةقلعت/ا بوساVا جمارب مادختسا ةردق عفر .3

 .ضفخن/ا ليصحتلا يوذ نم بÅطلل تايضايرلا سيردت .4

 .ةثيدVا ةيضايرلا تاقيبطتلا ةفرعم .5

 .تايضايرلا ربتخم مادختسا .6

 .سيردتلا تايجيتارتسا مادختسا .7

 ًاقورف كانه نأ ىلإ جئاتنلا تراشأ ثيح ،تاجايتح"ا كلت ىلع ةربúا ريغتم رثأ تسرد دقو

 .ةربúا ريغتم ىلإ ىزعُت ةيئاصحإ

  :)، Makandyم1990(يدنكام ةسارد

 مهنم Gبرد/ا ةمدúا ءانثأ تايضايرلا يملع/ ةيسيردتلا تاجايتح"ا ديدs ىلإ ةساردلا تفده    

 توتحا ةنابتسا لمعب ثحابلا ماق دقو ،يوبابمزب ةيئادتب"ا سراد/ا يف سيردتلا ىلع Gبرد/ا ريغو

 سيردت يف Gملع/ا بيردتو ،تايضايرلا جهنمو ،ةيضايرلا ةفرع/ا :يه ت"اجم ةتس ىلع

 ميلعت لاجم يف ةثيدVا تاروطتلاو ،ةمدúا ءانثأ بيردتلاو ،بيردتلا تايجيتارتساو ،تايضايرلا

 .ةملعمو ًاملعم )120( ىلع ةساردلا تقبطو ،تايضايرلا

 :ةساردلا جئاتن

 قرطو ةيضايرلا ةفرع/ا ىلع تايضايرلا يملعم بيردت جمارب زيكرت يف ًامامتها نوملع/ا ىدبأ    

 ،تايضايرلا ىوتحم : ت"اجم يف بيردتلل مهتاجاح نع نوملع/ا ربع امك .ًاعم سيردتلا

 .تايضايرلا جهنم ريوطت ،ةيميلعتلا لئاسولا مادختسا ،سيردتلا تايجيتارتسا

 .)kowal،م1989( لاووك ةسارد

 يف مهتبلط ليصs ىلع تايضايرلا يملع/ Gيبيردت Gجمانرب رثأ ûوقت ىلإ ةساردلا تفده    

 دقو .تايضايرلل يقيبطتلا بناtاو ،ةيضايرلا ميهاف/او ،ةيباسVا تايلمعلا ثيح نم تايضايرلا
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 Gفصلل Gملعم ةينامث نم تنوكت ةعومجم لكو ،تاعومجم ثÅث نم ةساردلا ةنيع تنوكت

 )ةيناثلاو ىلوhا( ناتعومج/ا تعضخ دقو ، ًابلاط )417( ةساردلا ةنيع تغلبو ،سداسلاو سماúا

 تعمج دقو ،يبيردت جمانرب يأ ىلإ ةثلاثلا ةعومج/ا عضخت مل امنيب ،Gعباتتم Gيبيردت Gجمانربل

 ىلع ءانبو ،مهئاكذ ةبسنو ،بÅطلل قباسلا يليصحتلا ىوتس/ا ىلع ءانب ةساردلاب ةقلعت/ا تانايبلا

 .جئاتنلا جارختس" نيابتلا ثحابلا مدختساو ،يدعب يليصs رابتخا

 :ةساردلا جئاتن

 تايلمعلا يف ءاوس ،سماúا فصلا بÅط تاجرد يف ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف دجوت "    

 لصوت امك .ةساردلا تاعومجم Gب تايضايرلل يقيبطتلا بناtا وأ ،ةيضايرلا ميهاف/ا وأ ،ةيباسVا

 يف ءاوس ،سداسلا فصلا بÅط تاجرد يف ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف دجوت " هنأ ىلإ ثحابلا

 ةل"د تاذ قورف دجوتو ،ةساردلا تاعومجم Gب تايضايرلل يقيبطتلا بناtا وأ ،ةيضايرلا ميهاف/ا

 Gتعومج/ا حلاصل ةيباسVا تايلمعلا يف سداسلا فصلا بÅط تاجرد يف ةيئاصحإ

 تايلمعلا يف ىندأ تاجرد اوققح دق طسوت/او يندت/ا ءاكذلا يوذ بÅطلا نأ امك.Gتيبيرجتلا

 .ةيئاصحإ ةل"دب عفتر/ا ءاكذلا يوذ بÅطلا نم ةيباسVا

 :ةقباسلا تاساردلا ىلع قيلعتلا

 وأ ةيبرع تناك ءاوس- )ةيبيردتلا تاجايتح"ا( بناtا اذه يف ةقباسلا تاساردلا ىلع ظحÅُي    

 ةوطúا اهنوك ثيح نم Gثحابلا يأر يف عوضو/ا اذه ةيمهأ ىلع دكؤي ا§ ،ةريثك اهنأ -ةيبنجأ

 يتلاو ةوجر/ا بيردتلا جئاتن ىلع لوصVا نامضلو ،يبيردت جمانرب يأ ميمصت يف ةيساسhاو ىلوhا

 .اهقيقs ىلإ فدهن

 ماع Gبام ةرتفلا لÅخ تيرجُأ ،)ةيبنجأو ةيبرع( ةقباس ةسارد )18(ثحابلا ضرعتسا دقو    

 بناوtا يف ةقباسلا تاساردلا نع ةيلاVا ةساردلا فلتختو ،)ـه1431( ماع ىلإ )ـه1409(

 :ةيتYا
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 فشكتو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا يف اهعون نم )ثحابلا ملع بسح(ىلوhا ةساردلاّ دعُت -1

 ةلسلس(ةديدtا تايضايرلا جهان/ا ءوض يف تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا نع

 .ًامومع ىرخhا لحار/ا يفو ،ًاصوصخ ةيئادتب"ا ةلحر/ا يف )McGraw-Hill لهورجام

 تناك ةروكذ/ا ةقباسلا تاساردلا عيمج نإ ثيح ،ةنيعلا ةيحان نم ةساردلا هذه تدرفنا -2

 ، )م2004،ةدامح(و ، )م2006،ةعداج/ا( يتسارد ادع ،طقف Gملع/ا نم اهيف ةنيعلا

 ةنيع اهيف مدختسا ةيبنجأ ةسارد كلذكو ،Gفرش/او Gملع/ا نم ةنيع امهيف تمدختسا ثيح

 Gبرد/او Gفرش/ا نم ةفدهتس/ا ةنيعلا تناك ةيلاVا ةساردلا امأ ،بÅطلاو Gملع/ا نم

 Gملع/ا لمع ةظحÅمو ةعباتم يف ةيمهأ مهل نيذلاو ،ةلسلسلا هذه ىلع نيدمتع/ا

 ضعب دسل ةيفارشàا بيلاسhا ûدقت يف مهتربخو ،مهنم مهبرقو ،رمتسم لكشب

 ىلع GلصاVا نم Gصتخ/ا ةنيعلا تلمش كلذكو ،Gملعملل ةيبيردتلا تاجايتح"ا

 .تايضايرلا جهانم يف ريتسجا/او هاروتكدلا يلهؤم

 يتلا تاساردلا بلاغ فÅخب ،ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدحتل يافلد بولسأ ثحابلا مدختسا -3

 .قدصلا لدعم عافتراب يافلد بولسأ زيمتي ثيح ،)ءاتفتس"ا(ةنابتس"ا تمدختسا
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 .. ثحبلا جهنم •
 .. هتنيعو ثحبلا عمتجم •
 .. ثحبلا تاءارجإ •
 .. ثحبلا ةادأ •
 .. ةيئاصحàا ةtاع/ا بيلاسأ •

 
 

 

 

 

 

 ثلاثلا لصفلا
 ثحبلا جھنم
 ھتاءارجإو
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 ثلاثلا لصفلا

 هتاءارجإو ثحبلا جهنم

 :ثحبلا جهنم

 تاجايتح"ا ةفرع/ ،ةنيعلا دارفأ ىلع هعيزوت ï ءاتفتسا لÅخ نم يفصولا جهن/ا ثحابلا مدختسا    

 لهورجام ةلسلس– ةديدtا تايضايرلا بتك عم لماعتلل تايضايرلا ملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا

McGraw-Hill -، وأ عقاولا ةسارد ىلع دمتعي يفصولا جهن/ا نأب نورخآو تاديبع ركذيو 

 ،تاديبع ،سدع( ًايمك وأ ًايفيك ًاريبعت اهنع ًاربعم ًاقيقد ًافصو اهفصيو ،ةرهاظلا

                                                                                  .)م۲۰۰۳،قVادبع

                                                                                   :ثحبلا ةنيعو عمتجم

 جهانم صصخت(Gسنtا نم دوعس كل/ا ةعماجب سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم ثحبلا عمتجم نوكتي    
 يف تايضايرلا ميلعت يف Gصصخت/او ريتسجا/او هاروتكدلا يلهؤم ىلع GلصاVاو ،)تايضايرلا

 ةيبرVا زيزعلادبع كل/ا ةيلكب سيردتلا ةئيه ءاضعأ نمو ،Gسنtا نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا

 ثاحبçل ناكيبعلا ةعومجم يف Gصصخت/ا نمو ،تايضايرلا ميلعت يف Gصصخت/او ضايرلاب

 ،)McGraw-Hill لهورجام ةلسلس(ةديدtا جهان/ا ىلع فارشàا نولوتي نيذلاو ؛ريوطتلاو

 ،ةلسلسلا ىلع بيردتلل ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو لبق نم نيدمتع/او Gيزكر/ا Gبرد/ا ةعومجمو

 ماعل لوhا يساردلا لصفلا يف ضايرلا ةقطنì ميلعتلاو ةيبرتلا ةرادG àعباتلا Gيوبرتلا Gفرش/او

  .م2010/2011 قفاو/ا ـه1431/1432

 ثيح ،ثحبلا عمتجم نم ثحبلا ت"وG tبيجتس/ا نم ًادرف Gعبرأ تلمشف ثحبلا ةنيع امأ    

 )1( لودtا Gبيو ً،ادرف نوعبرأ ةثلاثلاو ةيناثلا ةلوجللو ً،ادرف نوثÅثو ةسمخ ىلوhا ةلوجلل باجتسا

 .ةساردلا ةنيع صئاصخ )2( ،
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 Gيوبرتلا Gفرش/ا ةنيع صئاصخ )1( لودج

 
 

 ةيملعلا ةجردلا

 
 ةيملعلا ةجردلا يف ةربúا

  

 نم
 تاونس5نم لقأ -1

 نم
 تاونس10ىلإ5

 
 تاونس10 نم رثكأ

 
 عومج/ا

 ةيوئ/ا ةبسنلا

 %10 4 4 0 0 ريتسجام
 %10 4 4 0 0 مولبد+سويرولاكب

 %32،5 13 12 1 0 سويرولاكب
 %52،5 21 20 1 0 عومج/ا

  

 Gصتخ/ا ةنيع صئاصخ )2( لودج                         

 
 
 ةجردلا
 ةيملعلا

 
 ةيملعلا ةجردلا يف ةربúا

  

 نم
 تاونس5نم لقأ -1

 نم
 تاونس10ىلإ 5

 
 تاونس10 نم رثكأ

 
 عومج/ا

 ةيوئ/ا ةبسنلا

 %15 6 6 0 0 هاروتكد
 %17،5 7 2 4 1 ريتسجام
 %15 6 6 0 0 سويرولاكب
 %47،5 19 14 4 1 عومج/ا

 

                                                                                      :ثحبلا ةادأ
 اهنم ىلوhا ،ةادhا ءانب يف ةسيئر لحارم ثÅث ىلع دامتع"اب ثحابلا ماق ةساردلا فده قيقحتل    

 ىلع ناتيقابلا ناتلحر/او ،ةساردلا ةنيعل مدقو ةساردلا لاؤس ىلع يوتحي حوتفم ءاتفتسا نع ةرابع

 ةيذغتلاو ةيصخشلا تÅباق/ا قيرط نعو ،ثحابلا لبق نم هريوطتو هميمصت ï ،قلغم ءاتفتسا لكش

 .ىلوhا ةلحر/ا يف Gكراش/ا نم ةعجارلا
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 :اهتابثو ةادhا قدص

 ،ةساردلا فده ىلع اهزيكرتو هلحارم ددعت رابتعاب قدصلا ىلع دكؤت يافلد بولسأ ةيجهنم نإ    

 ،ءاربúا عم ةرشابم ثحابلا لماعتل كلذو ً،ادج عفترم بولسhا اذه يف قدصلا لدعم ربتعيو

 Gبتيسف اهتابثل ةبسنلاب امأو .ًاقيقدو ًاميلس ًامهف ةادhا تارقف مهفل مهب رشاب/ا لاصت"ا ةيناكمإو

 .اهيلع عامجàا ةبسن ركذ لÅخ نم ًاقح" كلذ

 :ةيئاصحàا بيلاسhا
    ï ا مادختساhا بيلاسàا ةيئاصحYةيت: 

 .ةساردلا ةنيع فصول ةيوئ/ا بسنلاو ،تاراركتلا .1

 .ةساردلا ةادأ رواحم تارقف ىلع ةنيعلا دارفأ تاباجتسا بيترتل ةيباسVا تاطسوت/ا .2

 :ثحبلا تاءارجإ
  :ً"وأ
 تاءاقللا يف ةكراش/او ةقباسلا تاساردلاو ثوحبلا ةعجارمو ،لاج/ا بدأ ةساردو عمج    

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرادإ اهُميِقُت ةيبيردت تارودب قاحتل"او ،ةساردلا لاجم يف ةقلعت/ا تاودنلاو

 .لاج/ا يف Gصتخ/ا ءاربúا عم لصاوتلاو ،ةيئادتب"ا ةلحر/ا يف ةقبط/ا ةلسلسلا لوح ضايرلاب
 :ًايناث
 ثاحبçل ناكيبعلا ةعومجم ،ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو(عوضو/اب ةلصلا تاذ ةصتخ/ا تاهtا ةعجارم   

 ةيلصhا(ةيزيلàvا ةخسنلا كلذكو ،)ةيبرعلا ةخسنلا(ةقبط/ا ةلسلسلا ةعجارمو ،)ريوطتلاو

 ةقلعت/ا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ةمئاق ءانب يف كلذ نم ةدافتس"او ،اهتفسلف ةفرعمو ،)ةيكيرمhا

 .ةساردلل يرظنلا راطàا سيسأتو ،عوضو/اب

 :ًاثلاث

 .ـه1431-1430 ماعل يناثلا يساردلا لصفلا يف عوضو/ا سفنل ةيعÅطتسا ةسارد ءارجإ    
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  3 3ت + 2 2ت + 1 1ت               
 3ت + 2ت + 1ت                        

 :ًاعبار

 ًاقفو كلذو ،تامولع/ا عمجو ةادhا ءانبل )Delphi Technique( يافلد بولسأ ثحابلا عبتا   

  :ةيلاتلا لحارملل
 قيرط نعو ،ينورتكلàا ديربلا ربع( Gكراش/ا دارفhا ىلع حوتفم ءاتفتسا عيزوتب ثحابلا ماق -أ

 :يتYا لاؤسلا نع ةباجàا مهنم ًابلاط )ًايودي اهميلست

 عم لماعتلل ةيئادتب"ا ةلحر/ا يف تايضايرلا وملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ام «

 وأ ،ملع/ا وأ ،بلاطلاب اهنم قلعتي ام ءاوس - لهورجام ةلسلس – ةديدtا تايضايرلا بتك

 وأ ،ûوقتلا وأ ،سيردتلا بيلاسأ وأ ،)نيرامتلا-بلاطلا-ملع/ا باتك(يسرد/ا باتكلا

 ةساردلا فدهب ًافيرعت نمضتي Gكراش/ا ءاضعçل هجوم باطخ دادعإ دعب كلذو ؟ةينقتلا

 ثحبلا لاؤس لوح مهئارآ ذخأ كلذكو .)أ(قحلم ،مهنم بولط/او ،ثحبلا لاؤسو ،اهتيمهأو

 ةعبرأ يلاوح كلذ قرغتساو( تاباجتس"ا عمجب ثحابلا ماق دقو ،بولط/ا حوضو نم دكأتلل

 بدأ ةسارد لÅخ نم ةيبيردت تاجايتحا ةفاضإو ،ضعبلا اهضعب عم اهطبرو اهليلsو ،)رهشأ

 .ًايبيردت ًاجايتحا )67( ىلإ لصوتلا ïو ،ةقلغم ةنابتساك اهتغايص ةداعإو لاج/ا

 Gكراش/ا دارفhا ىلع ىلوhا ةلحر/ا نم هيلع لوصVا ï يذلا قلغ/ا ءاتفتس"ا عيزوتب ثحابلا ماق -ب

 يثÅث سايقم لÅخ نم يبيردت جايتحا لك ةيمهأ ةجرد ديدs مهنم بلطو .)ب(قحلم

 ةفاضإ ،)ةيمهhا ليلق:1 و ،ةيمهhا طسوتم:2 و ،مهم:3( ينعت ثيح ،3-1 نم جردتلا

 .يبيردت جايتحا لك لوح تاظحÅملل سماخ لقحو ،ةحضاولا ريغ ةرابعلل عبار لقح ىلإ

 يف كلذ َِرُكذ امك )يباسVا(نوزو/ا طسوت/ا باسحب ثحابلا ماق تاباجتس"ا عمج دعبو

 :ةيتYا ةلداع/اب )ـه1427(يعير/او ،)ـه1427(فسويلا و ،)ـه1420(رقصلا ةسارد

                         

        =)يباسVا(نوزو/ا طسوت/ا

 .ةيمهhا ليلق ةباجإ راركت يه :1ت     :نإ ثيح
 .مهم ةباجإ راركت يه : 3ت  ، ةيمهhا طسوتم ةباجإ راركت يه : 2ت                    
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 .لاع عامجإلا نأ ينعی ھیواسی وأ 0،5 نم لقأ                                           

 نأ ينعی ھیواسی وأ دحاولا نم لقأو 0،5 نم ربكأ     =)ةمیدقلا ةمیقلا( – )ةدیدجلا ةمیقلا(
  .طسوتم عامجإلا
 .فیعض عامجإلا نأ ينعی دحاولا نم ربكأ                                            

 

 ةجيتنلا ىلع لوصحلل Gكراش/ا دارفhا عيمج ىلع قباسلا ءاتفتس"ا ميمعت ةلحر/ا هذه يف ï  -ج

 طسوتم ىلع Gكراش/ا عامجإ ىوتسم سايق ىلإ ةلحر/ا هذه فدهت ثيح ،ءاتفتسÅل ةيئاهنلا

 ،اهيلع لصح يتلا ةميقلا ضرعب كلذو ،يبيردت جايتحا لك اهيلع لصح يتلا ةيمهhا تاجرد

 .)ج(قحلم ،اهاري وه ةليدب ىرخأ ةميق يطعي نأ وأ ،اهيلع ةقفاو/ا امإ مث نمو

 ثحابلا ماق يبيردت جايتحا لك ةيمهأ ةجردل ديدtا يباسVا طسوت/ا باسح ï نأ دعبو

 نوكت عامجàا ىلع قرفلا ةل"د نأ رابتعاب ةيلوhا ةميقلاو ةديدtا ةميقلا Gب قرفلا داجيإب

 :يتYاك

 

                                                   

    

 

 :يتYا ةئفلا لوط نوناق مادختساب يبيردت جايتحا لكل ةيمهhا ةجرد ةفرعم ï دقو    
 
   0،40 = ـــــ =  ــــــــــــ  = ةئفلا لوط    
  
 .) 64ص رظنا(يبيردتلا جايتح"ا ةيمهأ ةجردل ةيمقرلا تارتفلا )4(لودج Gبيو    
 
 :ًاسماخ

 .تايصوتلاو جئاتنلا ةشقانمو ريسفتو ليلs مث ًايئاصحإ تانايبلا ةtاعم 

 
 
 
 
 
 

 1 - 3 ةمیق لقأ  –  ةمیق ىلعأ
 5 تائفلا ددع
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  .. اهليلsو ثحبلا جئاتن ضرع •
 .. اهريسفتو ثحبلا جئاتن ةشقانم •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عبارلا لصفلا
 ثحبلا جئاتن
 اھتشقانمو
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 عبارلا لصفلا

 اهتشقانمو ثحبلا جئاتن
 :اهليلsو جئاتنلا ضرع :ً"وأ

 ةلحر/ا يف تايضايرلا وملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا يصقت ىلإ ةساردلا تفده    

 Delphi( يافلد بولسأ مادختساب – لهورجام ةلسلس – تايضايرلا بتك عم لماعتلل ةيئادتب"ا

Technique(  

 لحار/ا لÅخ نم فدهلا اذه قيقحتب ثحابلا ماق دقو ،تايضايرلا يفرشمو يصتخم يأر بسح

 :ةيلاتلا ثÅثلا

 :ىلو]ا ةلحر'ا
 عم لماعتلل ةيئادتب"ا ةلحر/ا يف تايضايرلا وملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا رصح    

 :يتYاك Gتنمازتم Gتوطخب ثحابلا ماق ةلحر/ا هذه يفو ،Gفرش/او Gصتخ/ا نم تايضايرلا بتك

 لاؤسلا ناكو ،)أ قحلم(لوhا ءاتفتس"ا ربع كلذو ،حوتفم لاؤس نع ةباجàا ةنيعلا نم بُلط -1

 :حورط/ا

 بتك عم لماعتلل ةيئادتب"ا ةلحر/ا يف تايضايرلا وملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ام         

 باتكلا وأ ،ملع/ا وأ ،بلاطلاب اهنم قلعتي ام ءاوس - لهورجام ةلسلس – ةديدtا تايضايرلا

 كلذو ؟ةينقتلا وأ ،ûوقتلا وأ ،سيردتلا بيلاسأ وأ ،)نيرامتلا-بلاطلا-ملع/ا باتك(يسرد/ا

 لاؤسو ،اهتيمهأو ةساردلا فدهب ًافيرعت نمضتي Gكراش/ا ءاضعçل هجوم باطخ دادعإ دعب

 حوضو نم دكأتلل ثحبلا لاؤس لوح مهئارآ ذخأ كلذكو .)أ(قحلم ،مهنم بولط/او ،ثحبلا

 .)رهشأ ةعبرأ يلاوح كلذ قرغتساو( تاباجتس"ا عمجب ثحابلا ماق دقو .بولط/ا

 ةقلعت/ا تاودنلاو تاءاقللا يف ةكراش/او ،ةقباسلا تاساردلاو ،يوبرتلا بدhا يصقتب ثحابلا ماق -2

 ةلسلسلا بتك ىلع عÅط"او ،لاج/ا يف Gصتخ/ا ءاربúا عم لصاوتلاو ،ةساردلا لاجم يف

 ةخسنلا(يئادتب"ا سماúاو ،عبارلاو ،يناثلاو ،لوhا فوفصلل )نيرامتلا -بلاطلا -ملع/ا(

 داوملل عوجرلابو ،)ةيكيرمhا ةيلصhا(ةيزيلàvا ةخسنلا كلذكو ؛)م2009 ةقبط/ا ةيبرعلا
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 ةمجرتب ةينع/ا( ريوطتلاو ثاحبçل ناكيبعلا ةكرش نم ةرداصلا ةيبيردتلا بئاقVاو ةيئارثàا

 .اهتيمهأ ىأر يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ضعبب ثحابلا جرخ ؛)ةلسلسلا ةمئاومو

 ةفاضإو ،ضعبلا اهضعب عم اهطبرو ،Gفدهتس/ا دارفhا نم ةعجارلا ةيذغتلا ليلحتب ثحابلا ماق -3

 كلذ دعب ïو ،ةقلغم ةنابتساك اهتغايص ةداعإو ،لاج/ا بدأ ةسارد لÅخ نم ةيبيردت تاجايتحا

 ،اهتغايص ةداعإو ،اهبيترتو اهميظنتو اهميمصتب ثحابلا ماق ،ًايبيردت ًاجايتحا )67( ىلإ لصوتلا

 ىلع اهضرع ï دقو ،ت"اجم )6( تs اهعضوو ،يبيردت جايتحا لك نع رصتخم فصوو

 نيذلاو ،اهجارخإو اهميظنتو ،تارابعلا ةغايص ةدوج لوح مهيأر ذخG hصتخ/ا نم ةعومجم

 :ةلحر/ا يف اهيلع لوصVا ï يتلا ةيبيردتلا تاجايتحÅل ضرع يلي اميفو ،اهيلع مهتقفاوم اودبأ

 .ميلعتلل طيطختلاو ةئيهتلا :لو]ا لاج'ا

 .هتيمهأو ميلعتلل طيطختلا موهفم ةفرعم •
 .طبرلا قيقsو سوردلل ديهمتلاو ةئيهتلا •

 .ىد/ا ةريصقو ةليوط تايضايرلا ملعتو ميلعت فادهأ ديدsو ةفرعم •
• sا لمشتو ،ةيضايرلا ةيملعلا ةدا/ا ىوتحم ليلtاو ،ةيفرع/ا بناوtاو ،ةينادجولا بناوtبناو 

 .ةيراه/ا
 يقطن/ا لسلستلا قفو ةيملعلا ةدا/ا ضرع عباتتو ميظنت يف يضايرلا ىوتح/ا ليلs مادختسا •

 .عاست"او قمعلا Gب نزاوتلا ةاعارم عم ،ةداملل
• sةيلبقلا تابلطت/ا ديد )sهسيردت دار/ا ىوتحملل )ةيميلعتلا ماه/ا ليل. 
• sملعت/ا صئاصخ ليلG. 
 .Gملعت/ا صئاصخ قفو ةيملعلا ةدا/ا ضرع عباتتو ميظنت يف ىوتح/ا ليلs مادختسا •
 .ةلسلسلا ةفسلف ءوض يف ررق/ا سيردتل طيطختلا •
 .ةلسلسلا ةفسلف ءوض يف ةدحولا سيردتل طيطختلا •
 .)سيردتلل عبرhا تاوطúا( ةلسلسلا ةفسلف ءوض يف سردلا سيردتل طيطختلا •
 .Gملعت/ا صئاصخ ءوض يف ميلعتلا عيونت مادختس" طيطختلا •
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 .نيرامتلا باتكو ملع/ا ليلدو يسرد/ا تايضايرلا باتكل لاعفلا فيظوتلا •
 .)اهجÅع لبس – اهبابسأ( بÅطلا تÅكشم ىلع فرعتلا •

 

 .هميظنتو فصلا ةرادإ :يناثلا لاج'ا
 .يميلعتلا فقوملل ةبسانم ةيفص ةئيب ميظنت •

 .ةيلاعفب تقولا طبضو ةرادإ •
 .ةيلاعفب ةيفصلا تÅكش/ا ةرادإ •
 .ةيلاعفب ملع/ا ىلإو نم ةهجو/ا ةيفصلا ةلئسhا ةرادإ •
 .Gملعت/ا عم لاعفلا لصاوتلاو لاصت"ا تاراهم ريوطت •
 .بسان/ا تقولا يف ةعجارلا ةيذغتلا ûدقت •
 .زيزعتلل ةعونتم بيلاسأ مادختسا •

 .ميلعتلاو ملعتلا بيلاسأو تايجيتارتسا :ثلاثلا لاج'ا
 .تايضايرلا سيردت يف )ميلعتلا عيونت(زيامت/ا ميلعتلا تايجيتارتسا مادختسا •
 .تايضايرلا سيردت يف هجذا®و ينواعتلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا •
 .تايضايرلا سيردت يف يتاذلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا •
 .تايضايرلا سيردت يف بعللاب ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا •
 ملعتلا(هجذا®و تايضايرلا سيردت يف يفرع/ا ءانبلا ىلع مئاقلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا •

 .)يئانبلا
 .طشنلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا •
 .رشاب/ا سيردتلا تايجيتارتسا مادختسا •
 .)دعب نع،طلتخ/ا،رشاب/ا(ينورتكلàا ميلعتلا تايجيتارتسا مادختسا •
 .ةلأس/ا لح تايجيتارتسا مادختسا •
 .لحلل ةبسان/ا ةيجيتارتس"ا ديدs ىلع ةردقلا •
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  .يفرع'ا بناpا :عبارلا لاج'ا
 .تايضايرلا ميلعت يف اهنم ةدافتس"او ملعتلا تايرظن ةفرعم •
 تايلمعلاو دادعhا لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا •

 .اهيلع
 .ربtا لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا •
 .سايقلاو ةسدنهلا لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا •
 تانايبلا ليلs لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا •

 .ت"امتح"او

 .يساردلا باتكلل يرصبلا ميظنتلا ىلع بÅطلا بيردت •
 .بلاطلا ةغلب ةيضايرلا ةباتكلاو نيودتلاو صيخلتلا ةيمنت •
 .ةيكيرمhا لهورجام لسÅس ةصاخو ،ةي/اعلا لسÅسلل ةيرظنلا سسhاو ةفسلفلا ىلع فرعتلا •
 .يضايرلا لصاوتلا ةيمنت •
 .ةجذمنلاو يضايرلا ليثمتلا ليعفت •
 .بÅطلا ىدل يعادبàا ريكفتلا ةيمنت •
 .يضايرلا سVا تاراهم ةيمنت •
 .يضايرلا طبرلا تاراهم ةيمنت •
 .ملعتلا ةمئاد ةسرد/ا موهفم زيزعت •

 .ملعتلاو ميلعتلا يف يلYا بساVا مادختس" ةيرظنلا ةيفلúا •

  .ةيميلعتلا لئاسولا:سماUا لاج'ا
 .اهليعفتو تايوط/ا مادختسا فيظوت •

 .ةيميلعتلا لئاسولا جاتنإ يف ةيلح/ا ةئيبلا تاناكمإ لÅغتسا •
 .ةيضايرلا ةفرع/ا ûدقت يف تايوديلا مادختسا •

 



62 

 

 
 .power point جمانرب مادختساب سوردلا ميمصتو ذيفنت •

 .ةينايبلا موسرلاو تاقصل/او تاروص/او طئارúاك ،ةيطúا موسرلا جاتنإ •
 .ةيميلعتلا ويديفلا مÅفأ جاتنإ •
 .ةاكاح/ا جمارب مادختساب سورد ميمصت •
 .) ... ملعتلا رداصم ةفرغ ليغشت ،ةيكذلا ةروبسلا( اهفيظوتو ةثيدVا ةينقتلا مادختسا •
 .تايضايرلا جهنì صاúا تنرتنàا عقوم مادختسا •

 

 .تايضايرلا يف tوقتلا :سداسلا لاج'ا
 .تايضايرلا يف لاعفلا ûوقتلا ةيلمع صئاصخ •
 .)يماتخ ،ينيوكت ،يصيخشت(هعاونأب ûوقتلا مادختسا •

  .يلاعلا ليصحتلا يوذ ةبلطلل ةيئارثàا ةطشنhا مادختساو ميمصت •

 .ضفخن/ا ليصحتلا يوذ ةبلطلل ةيجÅعلا ةطشنhا مادختساو ميمصت •

 .هنارقأ زاvإو هزاvإ ûوقت ىلع بلاطلا بيردت •
 .ملعملل يتاذلا ûوقتلا •

 .ةبسانم ûوقت تاودأو بيلاسأ مادختسا •

 .بÅطلا دنع ةوقلاو فعضلا نطاوم صيخشت •

 .مهفلا نم ققحتلا لجأ نم لصفلا لخاد رشاب/ا بيردتلا ةطشنأو ةلئسأ لامعتسا ىلع ةردقلا •

 .ةلسلسلا ةفسلف قفو ةيرود تارابتخا دادعإ يف ةراه/ا •

  .بÅطلا تايوتسم ءوض يف تابيردتلاو ةيلزن/ا تابجاولا عيونت •

 .هيلع مكحلل سيلو سيردتلا ريوطت بولسأ اهنأ ىلع ûوقتلا ةيلمع ةسرا§ •
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 :ةيناثلا ةلحر'ا
 ï يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا يوحي Gكراش/ا ىلع )ب قحلم(قلغم ءاتفتسا عيزوتب ثحابلا ماق    

 اهقحتسي يتلا ةجردلاو ىوتس/ا يبيردت جايتحا لك ءاطعà كلذو ،ىلوhا ةلحر/ا نم اهيلع لوصVا

 ليلق( ،)2=ةيمهhا طسوتم( ،)3=مهم(يثÅث جردتب كلذو ،)ةنيعلا يأر بسح(ةيمهhا نم

 )يباسVا(نوزو/ا طسوت/ا باسحب ثحابلا ماق Gكراش/ا نم ءاتفتس"ا عاجرتسا دعبو ،)1=ةيمهhا

 :يتYا لودtا هحضويس ام وهو ،يبيردت جايتحا لكل ةيمهhا تاجردل
 

 )3(لودج
 ةيناثلا ةلحر/ا يف رايعم لك اهيلع لصح يتلا ةيمهhا ةجرد طسوتم

 

 ميلعتلل طيطختلا :لوhا لاج/ا
 
  مقرلا

 ةيبيردتلا ةجاVا
 نم اهتيمهأ ةجرد

)3( 
 2،80 .هتيمهأو ميلعتلل طيطختلا موهفم ةفرعم 1
 2،80 .طبرلا قيقsو سوردلل ديهمتلاو ةئيهتلا 2
 2،75 .ىد/ا ةريصقو ةليوط تايضايرلا ملعتو ميلعت فادهأ ديدsو ةفرعم 3
4 sا لمشتو ،ةيضايرلا ةيملعلا ةدا/ا ىوتحم ليلtاو ،ةيفرع/ا بناوtةينادجولا بناو، 

 .ةيراه/ا بناوtاو
2،58 

 لسلستلا قفو ةيملعلا ةدا/ا ضرع عباتتو ميظنت يف يضايرلا ىوتح/ا ليلs مادختسا 5
 .عاست"او قمعلا Gب نزاوتلا ةاعارم عم ةداملل يقطن/ا

2،65 

6 sةيلبقلا تابلطت/ا ديد )s2،75 .هسيردت دار/ا ىوتحملل )ةيميلعتلا ماه/ا ليل 
7 sملعت/ا صئاصخ ليلG. 2،70 
 G. 2،48ملعت/ا صئاصخ قفو ةيملعلا ةدا/ا ضرع عباتتو ميظنت يف ىوتح/ا ليلs مادختسا 8
 2،73 .ةلسلسلا ةفسلف ءوض يف ررق/ا سيردتل طيطختلا 9

 2،73 .ةلسلسلا ةفسلف ءوض يف ةدحولا سيردتل طيطختلا 10
 2،88 .)سيردتلل عبرhا تاوطúا(ةلسلسلا ةفسلف ءوض يف سردلا سيردتل طيطختلا 11
 G. 2،73ملعت/ا صئاصخ ءوض يف ميلعتلا عيونت مادختس" طيطختلا 12
 2،55 .نيرامتلا باتكو ملع/ا ليلدو يسرد/ا تايضايرلا باتكل لاعفلا فيظوتلا 13
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 هميظنتو فصلا ةرادإ :يناثلا لاج/ا
 

  مقرلا
 ةيبيردتلا ةجاVا

 نم اهتيمهأ ةجرد
)3( 

 2،74 .يميلعتلا فقوملل ةبسانم ةيفص ةئيب ميظنت 1
 2،83 .ةيلاعفب تقولا طبضو ةرادإ 2
 2،70 .ةيلاعفب ةيفصلا تÅكش/ا ةرادإ 3
 2،85 .ةيلاعفب ملع/ا ىلإو نم ةهجو/ا ةيفصلا ةلئسhا ةرادإ 4
 G. 2،73ملعت/ا عم لاعفلا لصاوتلاو لاصت"ا تاراهم ريوطت 5
 2،95 .بسان/ا تقولا يف ةعجارلا ةيذغتلا ûدقت 6
7 
 

 2،87  .زيزعتلل ةعونتم بيلاسأ مادختسا

 

 ميلعتلاو ملعتلا بيلاسأو تايجيتارتسا:ثلاثلا لاج/ا
 

  مقرلا
 ةيبيردتلا ةجاVا

 اهتيمهأ ةجرد
 )3( نم

 2،78   .تايضايرلا سيردت يف  )ميلعتلا عيونت ( زيامت/ا ميلعتلا تايجيتارتسا مادختسا 1
 2،60 .تايضايرلا سيردت يف هجذا®و ينواعتلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا 2
 2،65 .تايضايرلا سيردت يف يتاذلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا 3
 2،68 .تايضايرلا سيردت يف بعللاب ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا 4
    هجذا®و تايضايرلا سيردت يف يفرع/ا ءانبلا ىلع مئاقلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا 5

 .)يئانبلا ملعتلا (
2،72 

 2،83 .طشنلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا 6
 1،97 .رشاب/ا سيردتلا تايجيتارتسا مادختسا 7
 2،28 .)دعب نع ،طلتخ/ا ،رشاب/ا ( ينورتكلàا ميلعتلا تايجيتارتسا مادختسا 8
 2،95  .ةلأس/ا لح تايجيتارتسا مادختسا 9

 2،93 .لحلل ةبسان/ا ةيجيتارتس"ا ديدs ىلع ةردقلا 10
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 يفرع/ا بناtا :عبارلا لاج/ا
 

  مقرلا
 ةيبيردتلا ةجاVا

 اهتيمهأ ةجرد
 )3( نم

 2،63 .تايضايرلا ميلعت يف اهنم ةدافتس"او ملعتلا تايرظن ةفرعم 1
 دادعhا لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا 2

 .اهيلع تايلمعلاو
2،54 

 2،74 .ربtا لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا 3
 ةسدنهلا لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا 4

 .سايقلاو
2،54 

 
5 

 ليلs لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا
 .ت"امتح"او تانايبلا

2،46 

 2،44  .يساردلا باتكلل يرصبلا ميظنتلا ىلع بÅطلا بيردت 6
 2،64 .بلاطلا ةغلب ةيضايرلا ةباتكلاو نيودتلاو صيخلتلا ةيمنت 7
8 
 
 

 لهورجام لسÅس ةصاخو ةي/اعلا لسÅسلل ةيرظنلا سسhاو ةفسلفلا ىلع فرعتلا
  .ةيكيرمhا

2،45 

 2،85  .يضايرلا لصاوتلا ةيمنت 9
 2،85 .ةجذمنلاو يضايرلا ليثمتلا ليعفت 10
 2،80  .بÅطلا ىدل يعادبàا ريكفتلا ةيمنت 11
 2،79 .يضايرلا سVا تاراهم ةيمنت 12
 2،90 .يضايرلا طبرلا تاراهم ةيمنت 13
 2،49 ملعتلا ةمئاد ةسرد/ا موهفم زيزعت 14
 2،55 .ملعتلاو ميلعتلا يف يلYا بساVا مادختس" ةيرظنلا ةيفلúا 15

 

 ةيميلعتلا لئاسولا:سماúا لاج/ا
 
  مقرلا

 ةيبيردتلا ةجاVا
 اهتيمهأ ةجرد
 )3( نم

 2،50 .اهليعفتو تايوط/ا مادختسا فيظوت 1
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 2،65 .ةيميلعتلا لئاسولا جاتنإ يف ةيلح/ا ةئيبلا تاناكمإ لÅغتسا 2
 2،68 .ةيضايرلا ةفرع/ا ûدقت يف تايوديلا مادختسا 3
 power point. 2،25 جمانرب مادختساب سوردلا ميمصتو ذيفنت 4
 2،18 .ةينايبلا موسرلاو تاقصل/او تاروص/او طئارúاك ةيطúا موسرلا جاتنإ 5
 1،75  .ةيميلعتلا ويديفلا مÅفأ جاتنإ 6
 2،59 .ةاكاح/ا جمارب مادختساب سورد ميمصت 7
 ..... ملعتلا رداصم ةفرغ ليغشت ،ةيكذلا ةروبسلا( اهفيظوتو ةثيدVا ةينقتلا مادختسا 8

(. 
2،58 

9 
 

 2،59  .تايضايرلا جهنì صاúا تنرتن"ا عقوم مادختسا

 
 

 تايضايرلا يف ûوقتلا:سداسلا لاج/ا
 

  مقرلا
 ةيبيردتلا ةجاVا

 نم اهتيمهأ ةجرد
)3( 

 2،85 .تايضايرلا يف لاعفلا ûوقتلا ةيلمع صئاصخ 1
 3 .)يماتخ ،ينيوكت ،يصيخشت(هعاونأب ûوقتلا مادختسا 2
 2،83  .يلاعلا ليصحتلا يوذ ةبلطلل ةيئارثàا ةطشنhا مادختساو ميمصت 3
 2،90 .ضفخن/ا ليصحتلا يوذ ةبلطلل ةيجÅعلا ةطشنhا مادختساو ميمصت 4
 2،60 .هنارقأ زاvإو هزاvإ ûوقت ىلع بلاطلا بيردت 5
 2،85 .ملعملل يتاذلا ûوقتلا 6
 2،90 .ةبسانم ûوقت تاودأو بيلاسأ مادختسا 7
 2،95 .بÅطلا دنع ةوقلاو فعضلا نطاوم صيخشت 8
 نم ققحتلا لجا نم لصفلا لخاد رشاب/ا بيردتلا ةطشنأو ةلئسأ لامعتسا ىلع ةردقلا 9

 .مهفلا
2،90 

 2،80 .ةلسلسلا ةفسلف قفو ةيرود تارابتخا دادعإ يف ةراه/ا 10

 2،93  .بÅطلا تايوتسم ءوض يف تابيردتلاو ةيلزن/ا تابجاولا عيونت 11
 2،83 .هيلع مكحلل سيلو سيردتلا ريوطت بولسأ اهنأ ىلع ûوقتلا ةيلمع ةسرا§ 12
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 .لاع عامجإلا نأ ينعی ھیواسی وأ 0،5 نم لقأ                                           

 نأ ينعی ھیواسی وأ دحاولا نم لقأو 0،5 نم ربكأ     =)ةمیدقلا ةمیقلا( – )ةدیدجلا ةمیقلا(
  .طسوتم عامجإلا
 .فیعض عامجإلا نأ ينعی دحاولا نم ربكأ                                            

 

 :ةثلاثلا ةلحر'ا
 لصح يتلا ةيمهhا تاجرد طسوتم ىلع Gكراش/ا عامجإ ىوتسم سايق ىلإ ةلحر/ا هذه فدهت    

 نأ وأ ،اهيلع ةقفاو/ا امإ مث نمو ،اهيلع لصح يتلا ةميقلا ضرعب كلذو ،يبيردت جايتحا لك اهيلع

 ،ًايسامخ حبصي ثيحب ةيمهhا سايقم ليدعتب ثحابلا ماق دقو ،اهاري وه ةليدب ىرخأ ةميق يطعي

 .)ج(قحلم ،Gكراشملل رايتخ"ا ةيلمع عيسوت فدهب كلذو

 ثحابلا ماق يبيردت جايتحا لك ةيمهأ ةجردل ديدtا )يباسVا(نوزو/ا طسوت/ا باسح ï نأ دعبو

 :يتYاك نوكت عامجàا ىلع قرفلا ةل"د نأ رابتعاب ةيلوhا ةميقلاو ةديدtا ةميقلا Gب قرفلا داجيإب

 

 

 

 :يتYاك ةئفلا لوط نوناق مادختساب يبيردت جايتحا لكل ةيمهhا ةجرد ةفرعم ï دقو
 
   0،40 = ـــــ = ــــــــــــ  = ةئفلا لوط
 

 يبيردتلا جايتح"ا ةيمهأ ةجردل ةيمقرلا تارتفلا )4(لودج

 يبيردتلا جايتح"ا ةيمهأ ةجرد تارتفلا
 ًادج ةيلاع 3 				ىلإ 2،60 نم
 ةيلاع   2،60 نم لقأ ىلإ 2،20 نم
 ةطسوتم     2،20نم لقأ ىلإ 1،80 نم
 ةضفخنم     1،80 نم لقأ ىلإ 1،40 نم
 ًادج ةضفخنم  1،40 نم لقأ ىلإ		 1 			نم

  
 يف ةيمهhا طسوتمو ،ةيناثلا ةلحر/ا يف ةيمهhا طسوتم Gب قرفلا Gبي )5(مقر لودtاو
 .يبيردت جايتحا لكل ةيمهhا ةجردو ،ةثلاثلا ةلحر/ا

 
 
 
 

 1 - 3 ةمیق لقأ  –  ةمیق ىلعأ
 5 تائفلا ددع
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 يبيردت جايتحا لك ةيمهأ ةجردو ةثلاثلا ةلحر/او ةيناثلا ةلحر/ا يف ةيمهhا طسوتم Gب قرفلا )5(لودج
 

 
 
 ميلعتلل طيطختلا :لوhا لاج/ا

 

 
 ةيمهأ ةجرد طسوتم

 يف يبيردتلا جايتح"ا

 

  مقرلا
 ةيبيردتلا ةجاVا                

 ةلحر/ا
 ةيناثلا

 ةلحر/ا
 ةثلاثلا

 Gب قرفلا
 يطسوتم
 Gتلحر/ا

 ةجرد
 ةيمهhا

 ًادج ةيلاع 0،04 2،76 2،80 .هتيمهأو ميلعتلل طيطختلا موهفم ةفرعم 1
 ًادج ةيلاع 0،02 2،82 2،80 .طبرلا قيقsو سوردلل ديهمتلاو ةئيهتلا 2

 تايضايرلا ملعتو ميلعت فادهأ ديدsو ةفرعم 3
 .ىد/ا ةريصقو ةليوط

 ًادج ةيلاع 0،03 2،78 2،75

4 sلمشتو ،ةيضايرلا ةيملعلا ةدا/ا ىوتحم ليل 
 بناوtاو ،ةينادجولا بناوtاو ،ةيفرع/ا بناوtا
 .ةيراه/ا

 ةيلاع 0،01 2،57 2،58

 
5  

 عباتتو ميظنت يف يضايرلا ىوتح/ا ليلs مادختسا
 عم ةداملل يقطن/ا لسلستلا قفو ةيملعلا ةدا/ا ضرع
 .عاست"او قمعلا Gب نزاوتلا ةاعارم

 ًادج ةيلاع  0،01 2،64 2،65

6  sةيلبقلا تابلطت/ا ديد )sةيميلعتلا ماه/ا ليل( 
 .هسيردت دار/ا ىوتحملل

 ًادج ةيلاع 0،03 2،78 2،75

7 sملعت/ا صئاصخ ليلG. 2،70 2،67 0،03 ًادج ةيلاع 

 ضرع عباتتو ميظنت يف ىوتح/ا ليلs مادختسا 8
 .Gملعت/ا صئاصخ قفو ةيملعلا ةدا/ا

 
2،48 

 
2،47 

 
0،01 

 

 ةيلاع

 ًادج ةيلاع 0 2،73 2،73 .ةلسلسلا ةفسلف ءوض يف ررق/ا سيردتل طيطختلا 9

 ةفسلف ءوض يف ةدحولا سيردتل طيطختلا 10
 .ةلسلسلا

 ًادج ةيلاع 0،01 2،74 2،73
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         ةلسلسلا ةفسلف ءوض يف سردلا سيردتل طيطختلا 11
 .)سيردتلل عبرhا تاوطúا(

 ًادج ةيلاع 0،02 2،86 2،88

 ءوض يف ميلعتلا عيونت مادختس" طيطختلا 12
 .Gملعت/ا صئاصخ

 
2،73 

 
2،74 

 
0،01 

 

 ًادج ةيلاع

 ليلدو يسرد/ا تايضايرلا باتكل لاعفلا فيظوتلا 13
 .نيرامتلا باتكو ملع/ا

 ًادج ةيلاع 0،05 2،95 2،90

 لبس – اهبابسأ( بÅطلا تÅكشم ىلع فرعتلا 14 
 .) اهجÅع

 ةيلاع 0،2 2،40 2،60

 
 هميظنتو فصلا ةرادإ :يناثلا لاج/ا

 

 
 ةيمهأ ةجرد طسوتم
 يف يبيردتلا جايتح"ا

 

  مقرلا
 ةيبيردتلا ةجاVا

 ةلحر/ا
 ةيناثلا

 ةلحر/ا
 ةثلاثلا

 Gب قرفلا
 يطسوتم
 Gتلحر/ا

 ةجرد
 ةيمهhا

 .يميلعتلا فقوملل ةبسانم ةيفص ةئيب ميظنت 1
 

 ًادج ةيلاع 0،04 2،78 2،74

 ًادج ةيلاع 0،02 2،85 2،83 .ةيلاعفب تقولا طبضو ةرادإ 2

 ًادج ةيلاع 0،01 2،69 2،70 .ةيلاعفب ةيفصلا تÅكش/ا ةرادإ 3

 .ةيلاعفب ملع/ا ىلإو نم ةهجو/ا ةيفصلا ةلئسhا ةرادإ 4
 

 ًادج ةيلاع 0 2،85 2،85

 عم لاعفلا لصاوتلاو لاصت"ا تاراهم ريوطت 5
 .Gملعت/ا
 

 ًادج ةيلاع 0 2،72 2،72

 ًادج ةيلاع 0،05 2،87 2،92 .بسان/ا تقولا يف ةعجارلا ةيذغتلا ûدقت 6

 ًادج ةيلاع 0،01 2،86 2،87 .زيزعتلل ةعونتم بيلاسأ مادختسا 7
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 ملعتلا بيلاسأو تايجيتارتسا :ثلاثلا لاج/ا
 ميلعتلاو

 ةيمهأ ةجرد طسوتم
 يف يبيردتلا جايتح"ا

 
  مقرلا

 ةيبيردتلا ةجاVا
 ةلحر/ا
 ةيناثلا

 ةلحر/ا
 ةثلاثلا

 Gب قرفلا
 يطسوتم
 Gتلحر/ا

 ةجرد
 ةيمهhا

 عيونت ( زيامت/ا ميلعتلا تايجيتارتسا مادختسا 1
   .تايضايرلا سيردت يف  )ميلعتلا

 
2،78 

 
2،74 

 
0،04 

 

 ًادج ةيلاع

 يف هجذا®و ينواعتلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا 2
 .تايضايرلا سيردت

 ةيلاع 0،05 2،55 2،60

 سيردت يف يتاذلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا 3
 .تايضايرلا

 ًادج ةيلاع 0،02 2،67 2،65

 سيردت يف بعللاب ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا 4
 .تايضايرلا

 ًادج ةيلاع 0،07 2،65 2،72

 ءانبلا ىلع مئاقلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا 5
 ملعتلا ( هجذا®و تايضايرلا سيردت يف يفرع/ا
 .)يئانبلا
 

 

 
2،72 

 
2،67 
 

 
0،05 
 

 

 ًادج ةيلاع

 .طشنلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا 6
 

 

 ًادج ةيلاع 0،03 2،80 2،83

 .رشاب/ا سيردتلا تايجيتارتسا مادختسا 7
 

 

 ةطسوتم 0،25 1،72 1،97

 ينورتكلàا ميلعتلا تايجيتارتسا مادختسا 8
 .)دعب نع،طلتخ/ا،رشاب/ا(
 

 ةيلاع 0،01 2،27 2،28

  .ةلأس/ا لح تايجيتارتسا مادختسا 9

 
 ًادج ةيلاع 0،08 2،87 2،95

 .لحلل ةبسان/ا ةيجيتارتس"ا ديدs ىلع ةردقلا 10
 
 

 ًادج ةيلاع 0،05 2،88 2،93

 

 يفرع/ا بناtا :عبارلا لاج/ا
 ةيمهأ ةجرد طسوتم
 يف يبيردتلا جايتح"ا
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  مقرلا
 ةيبيردتلا ةجاVا                

 ةلحر/ا
 ةيناثلا

 ةلحر/ا
 ةثلاثلا

 Gب قرفلا
 يطسوتم
 Gتلحر/ا

 ةجرد
 ةيمهhا

 ميلعت يف اهنم ةدافتس"او ملعتلا تايرظن ةفرعم 1
 .تايضايرلا

 ًادج ةيلاع 0 2،63 2،63

 تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا 2
 تايلمعلاو دادعhا لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل
 .اهيلع

 
2،54 

 
2،57 

 
0،03 

 

 ةيلاع

 تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا 3   
 .ربtا لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل

 ًادج ةيلاع 0،02 2،72 2،74

 تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا 4   
 .سايقلاو ةسدنهلا لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل

 ةيلاع 0،08 2،62 2،54

 
5 

 تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا
 تانايبلا ليلs لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل
 .ت"امتح"او

 ةيلاع 0،02 2،44 2،46

 باتكلل يرصبلا ميظنتلا ىلع بÅطلا بيردت 6
  .يساردلا

 ةيلاع 0،07 2،51 2،44

 ةغلب ةيضايرلا ةباتكلاو نيودتلاو صيخلتلا ةيمنت 7
 .بلاطلا

 ًادج ةيلاع 0،05 2،69 2،64

 لسÅسلل ةيرظنلا سسhاو ةفسلفلا ىلع فرعتلا 8
  .ةيكيرمhا لهورجام لسÅس ةصاخو ةي/اعلا

 
2،45 

 
2،47 

 
0،02 

 

 ةيلاع

 ًادج ةيلاع 0،03 2،82 2،85  .يضايرلا لصاوتلا ةيمنت 9

 ًادج ةيلاع 0،02 2،83 2،85 .ةجذمنلاو يضايرلا ليثمتلا ليعفت 10

 ًادج ةيلاع 0،02 2،78 2،80  .بÅطلا ىدل يعادبàا ريكفتلا ةيمنت 11
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 ًادج ةيلاع 0،02 2،77 2،79 .يضايرلا سVا تاراهم ةيمنت 12

 ًادج ةيلاع 0 2،90 2،90 .يضايرلا طبرلا تاراهم ةيمنت 13

 ةيلاع 0،01 2،48 2،49 ملعتلا ةمئاد ةسرد/ا موهفم زيزعت 14

 ميلعتلا يف يلYا بساVا مادختس" ةيرظنلا ةيفلúا 15
 .ملعتلاو

 ةيلاع 0 2،55 2،55

 
 ةيميلعتلا لئاسولا :سماúا لاج/ا

 

 ةيمهأ ةجرد طسوتم

 يف يبيردتلا جايتح"ا

  مقرلا
 ةيبيردتلا ةجاVا                

 ةلحر/ا
 ةيناثلا

 ةلحر/ا
 ةثلاثلا

 Gب قرفلا
 يطسوتم
 Gتلحر/ا

 ةجرد
 ةيمهhا

 ةيلاع 0،06 2،44 2،50 .اهليعفتو تايوط/ا مادختسا فيظوت 1

 لئاسولا جاتنإ يف ةيلح/ا ةئيبلا تاناكمإ لÅغتسا 2
 .ةيميلعتلا

 ًادج ةيلاع 0 2،65 2،65

 ًادج ةيلاع 0،07 2،75 2،68 .ةيضايرلا ةفرع/ا ûدقت يف تايوديلا مادختسا 3

 جمانرب مادختساب سوردلا ميمصتو ذيفنت 4
power point. 

 ةيلاع 0،04 2،29 2،25

 تاقصل/او تاروص/او طئارúاك ةيطúا موسرلا جاتنإ 5
 .ةينايبلا موسرلاو

 ةطسوتم 0،08 2،26 2،18

 ةضفخنم 0،01 1،76 1،75  .ةيميلعتلا ويديفلا مÅفأ جاتنإ 6

 ةيلاع 0،09 2،50 2،59 .ةاكاح/ا جمارب مادختساب سورد ميمصت 7

 ةروبسلا( اهفيظوتو ةثيدVا ةينقتلا مادختسا 8
 .) ..... ملعتلا رداصم ةفرغ ليغشت ،ةيكذلا

 
2،58 

 
2،65 

 
0،07 

 

 ًادج ةيلاع
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 ًادج ةيلاع 0،04 2،63 2،59  .تايضايرلا جهنì صاúا تنرتن"ا عقوم مادختسا 9

 
 تايضايرلا يف ûوقتلا:سداسلا لاج/ا

 

 
 ةيمهأ ةجرد طسوتم
 يف يبيردتلا جايتح"ا

 

  مقرلا
 ةيبيردتلا ةجاVا                

 ةلحر/ا
 ةيناثلا

 ةلحر/ا
 ةثلاثلا

 Gب قرفلا
 يطسوتم
 Gتلحر/ا

 ةجرد
 ةيمهhا

 ًادج ةيلاع 0،01 2،84 2،85 .تايضايرلا يف لاعفلا ûوقتلا ةيلمع صئاصخ 1

 ،ينيوكت ،يصيخشت(هعاونأب ûوقتلا مادختسا 2
 .)يماتخ

 ًادج ةيلاع 0 3 3

 يوذ ةبلطلل ةيئارثàا ةطشنhا مادختساو ميمصت 3
  .يلاعلا ليصحتلا

 ًادج ةيلاع 0 2،83 2،83

 يوذ ةبلطلل ةيجÅعلا ةطشنhا مادختساو ميمصت 4
 .ضفخن/ا ليصحتلا

 ًادج ةيلاع 0 2،90 2،90

 ةيلاع 0،08 2،52 2،60 .هنارقأ زاvإو هزاvإ ûوقت ىلع بلاطلا بيردت 5

 ًادج ةيلاع 0،02 2،83 2،85 .ملعملل يتاذلا ûوقتلا 6

 ًادج ةيلاع 0،01 2،89 2،90 .ةبسانم ûوقت تاودأو بيلاسأ مادختسا 7

 ًادج ةيلاع 0،04 2،91 2،95 .بÅطلا دنع ةوقلاو فعضلا نطاوم صيخشت 8

 رشاب/ا بيردتلا ةطشنأو ةلئسأ لامعتسا ىلع ةردقلا 9
 .مهفلا نم ققحتلا لجا نم لصفلا لخاد

 ًادج ةيلاع 0،01 2،91 2،90

 ةفسلف قفو ةيرود تارابتخا دادعإ يف ةراه/ا 10

 .ةلسلسلا
 ًادج ةيلاع 0،06 2،86 2،80
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 :اهريسفتو جئاتنلا ةشقانم ً:ايناث

 ةلحر/ا يف تايضايرلا وملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا نم ددع ىلإ ثحابلا لصوت    

 رظن ةهجو نم - McGraw-Hill لهورجام ةلسلس – ةديدtا بتكلا نم لماعتلل ةيئادتب"ا

 ةجرد ىلع ةيئاهنلا ةلحر/ا يف ةيبيردتلا تاجايتح"ا عيمج تلصح دقو ،Gفرش/او Gصتخ/ا

 نم لقأ ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يف ةيمهhا ةجرد يطسوتم Gب قرفلا ناك ثيح ،ةيلاع عامجإ

 :يلي امك ت"اجم ةتس ىلإ ةمسقم ةيبيردتلا تاجايتح"او ،)0،25(
 

 .ميلعتلل طيطختلا :لوhا لاج/ا

 ثيح ً،ادج ةيلاع ةيمهأ ةجرد ىلع ةيتYا ةيبيردتلا تاجايتح"ا تلصح لاج/ا اذه يف    

 ةجرد ىلع تلصح امك،)2،5( نم ربكأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يف تلصح

 Gتلحر/ا يف ةيمهhا ةجرد يطسوتم Gب قرفلا ناك ثيح ،Gكراش/ا Gب عامجàا نم ةيلاع

 ىلع Gكراش/ا Gب يلاعلا عامجàا ىوتسم ىلع لدي اذهو ،)0،05( نم لقأ ةثلاثلاو ةيناثلا

 :يهو ،تاجايتح"ا هذهل ةاطع/ا ةيلاعلا ةيمهhا ةجرد

 .هتيمهأو ميلعتلل طيطختلا موهفم ةفرعم •
 ةقيرطلا يهف ،)م2002(يزاجحو ،)م2005(يرمشلا ةسارد جايتح"ا اذه ىلع دكأ دقو

   .ناقتàا نم ةيلاع ةجردب ةدوشن/ا فادهçل لوصولل يدؤت يتلاو ،لمعلا يف ةمظن/ا

 .طبرلا قيقsو سردلا ûدقتو ةئيهتلا •

 ءوض يف تابيردتلاو ةيلزن/ا تابجاولا عيونت 11
  .بÅطلا تايوتسم

 ًادج ةيلاع 0 2،93 2،93

 ريوطت بولسأ اهنأ ىلع ûوقتلا ةيلمع ةسرا§ 12
 .هيلع مكحلل سيلو سيردتلا

 
2،83 

 
2،86 

 
0،03 

 

 ًادج ةيلاع
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 ،)م2005(يرمشلا اهنم ةديدع تاسارد هيلع تدكأ دق يبيردتلا جايتح"ا اذهو

 يسأرلا(طبرلاو سردلل ديهمتلاو ةئيهتلا نإ ثيح ،)م1998(يدركلاو ،)م2004(ةدامحو

 مهناهذأ ئيهيو ،سردلل هبÅط ملع/ا اهب ≈ِدعُي يتلا ةوطúا اهنوك ،ةمه/ا رومhا نم )يقفhاو

 ،تاعوضوم نم مهيلع ُضَرعُيس اميف ريكفتلل مهعفديو ،مهعلو ريثيو ،ديدtا عوضوملل

 طبرو ،ديدtا عوضو/ا يف Gملعت/ا ناهذأ رصح يف دعاستو ،اهل نوسمحتي مهلعجيو

 .ةÑدقلاب ةديدtا تامولع/ا

 .ىد/ا ةريصقو ةليوط تايضايرلا ملعتو ميلعت فادهأ ديدsو ةفرعم •
 نم سيردتلا ةنهم هبلطتت ا/ كلذو ،جايتح"ا اذه ىلع )م1998(يدركلا ةسارد تزكر دقو

  .ملعت/او ملع/ا كولس هجوتو ،ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ددs تاهجوم اهنإ ثيح ،فادهhا ةفرعم

• sا لمشتو ،ةيضايرلا ةيملعلا ةدا/ا ىوتحم ليلtاو ،ةيفرع/ا بناوtاو ،ةينادجولا بناوtبناو 

 .ةيراه/ا

 ،)م2002(يزاجحو ،)م2004(ةدامح ةسارد جايتح"ا اذه ىلع دكأ دقو

 بناوج نم سردلا هنمضتي امع فشكت ةيضايرلا ةدا/ا ليلs نإ ثيح )م2001(يربعلاو

 رصانع ديدs ىلإ ةيعبتلاب يدؤي يلاتلابو ،ةيراهم وأ ،ةينادجو وأ ،ةيفرعم تناك ءاوس ،ملعتلا

 .ةقدب ؟ملعن اذام :لاؤسلا نع بيجي نأ ملع/ا عيطتسيف ،ةيساسhا ملعتلا

 يقطن/ا لسلستلا قفو ةيملعلا ةدا/ا ضرع عباتتو ميظنت يف يضايرلا ىوتح/ا ليلs مادختسا •

 .عاست"او قمعلا Gب نزاوتلا ةاعارم عم ،ةداملل
 قيقsو ،لوهج/ا ىلإ مولع/ا نمو ،بعصلا ىلإ لهسلا نم لاقتن"ا يف جايتح"ا اذه ةيمهأ عبنتو

 لحار/او فوفصلا Gب وأ ررق/ا لخاد ةدا/ا يف ةنمضت/ا تامولع/او ميهافملل يسأرلا طبارتلا

 .ىرخhا

• sةيلبقلا تابلطت/ا ديد )sهسيردت دار/ا ىوتحملل )ةيميلعتلا ماه/ا ليل. 
 اودكأ مهنأ دv )م1998(يدركلاو ،)م2001(يربعلاو ،)ـه1431(يرسودلا ةسارد يفو

 نأ يغبني ميلعتلل طيطختلا نأب )م2009(تاكرب ركذي قايسلا اذه يفو ،جايتح"ا اذه ىلع

 "هييناج" ىريو ،ةيساردلا ةدا/ا لخاد عوضوم لك ملعتل ةمزÅلا ةيلبقلا تابلطت/ا ديدحتب متهي
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 ملعتل ةمزÅلا ةيلبقلا تابلطت/ا نم نكمتي امدنع ديدج عوضوم ملعتلً ادعتسم نوكي ملعت/ا نأ

 .عوضو/ا اذه

 
 

• sملعت/ا صئاصخ ليلG. 
 نأب )ـه1432(ريغصلا ركذي ثيح ،يميلعتلا بناtا يف ةيمهأ هل يبيردتلا جايتح"ا اذه

sنإ ثيح ،ءاوس ٍدح ىلع ملعت/او ملع/ا نم لكل ًاديفمو ًامهمً ارمأ ّدعُي ملعت/ا صئاصخ ليل 

 ةيفاقثلاو ةيعامتج"او ةيمسtاو ةيلقعلا يحاونلا يف ملعتملل يئدب/ا ريدقتلاو ةقبس/ا ةفرع/ا

 امك ،ومنلا ىلع ملعت/ا دعاست يتلا تاربúا لضفأ ةئيهت ىلع ًارداق ملع/ا لعجي ةيسفنلاو

 ةمزÅلا تاربúا رايتخ" ملعت/ا تاناكمإ ةفرعمو ،كولسلا طا®أ ضعب ريسفت ىلع ملع/ا دعاست

 .ةيميلعتلا فادهhا قيقs ىلع دعاست يتلاو ،ةبسان/ا ةيميلعتلا لئاسولاو

 .ةلسلسلا ةفسلف ءوض يف ررق/ا سيردتل طيطختلا •
 ،)م2005(يرمشلاو ،)ـه1431(يرسودلا ةسارد جايتح"ا اذه ىلع دكأ دقو

 ىد/ا ةليوط فادهhا قيقحتل لوصولا يف جايتح"ا اذه ةيمهأ زكرتتو ،)م1998(يدركلاو

 .ةلسلسلا اهيلع زكرت يتلا

 .ةلسلسلا ةفسلف ءوض يف ةدحولا سيردتل طيطختلا •
 دق ةدحو سيردتل ىد/ا ةطسوتم فادهhا قيقحتل لوصولا يف جايتح"ا اذه ةيمهأ زكرتتو

 .ةدحولا هذه فادهأ قيقحتل رثكأ وأ ًاعوبسأ قرغتست

 .)سيردتلل عبرhا تاوطúا( ةلسلسلا ةفسلف ءوض يف سردلا سيردتل طيطختلا •
 وأ ةصح قرغتسي دقو ،ىد/ا ةريصق فادهhا قيقحتل لوصولا يف جايتح"ا اذه ةيمهأ زكرتتو

 .ûوقتلا ،بيردتلا ،سيردتلا ،ûدقتلا :عبرhا تاوطúا قفو اهيف ريسلا متيو ،Gتصح
 .Gملعت/ا صئاصخ ءوض يف ميلعتلا عيونت مادختس" طيطختلا •

 قورفلل ةبسنلابً ءاوس ،ًاعيمج ةبلطلا ىلإ لوصولل طيطختلا نم جايتح"ا اذه ةيمهأ عبنتو

 نم وأ )ملعتلا وعيرس،نوبوهو/ا ،طسوت/ا نمض ،طسوت/ا نود(ليصحتلا ىوتسم يف ةيدرفلا

 .)يئيب – يتاذ - يعامتجا - يوغُل - يقطنم - يظفل - يرصب( ةددعت/ا تاءاكذلا لÅخ
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 .نيرامتلا باتكو ملع/ا ليلدو يسرد/ا تايضايرلا باتكل لاعفلا فيظوتلا •
 دب " هنإ ثيح ،يبيردتلا جايتح"ا اذه ةيمهأ ىلإ هتسارد يف )م2001(يربعلا لصوت دقو

 نم نيرامتلا وأ ،ملع/ا وأ ،بلاطلا باتك اهيلع زكر يتلا ةيساسhا طاقنلا قيبطتو ةاعارم نم

 ،كلذ ريغو ،ةحرتق/ا هتاودأو ûوقتلا عاونأو ،ةعونت/ا سيردتلا بيلاسأ نمو ،ةلسلسلل ةفسلف

 .ةلسلسلا هذه هل تططخ يذلا لكشلاب اهفيظوتو

 لصح امنيب ،ةيناثلا ةلحر/ا يف ةيمهhا ةيلاع ةجرد ىلع يلاتلا يبيردتلا جايتح"ا لصح دقو •

 ةدايزلا عجرتو .)0،2( قرفلا نإ ثيح ،)2،5( نم لقأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةثلاثلا ةلحر/ا يف

 نم Gكراش/ا رظن ةهجو يف فÅتخ"ا ىلإ ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يطسوتم Gب قرفلا يف

 – اهبابسأ( بÅطلا تÅكشم ىلع فرعتلا :وهو يبيردتلا جايتح"ا اذه ةيمهأ ةجرد ثيح

  .جايتح"ا اذه ىلع هتسارد يف )م2005(يرمشلا دكأ دقو .)اهجÅع لبس

 رثؤت دق ،يساردلا جهن/اب قلعتت يتلا ًاصوصخ ،بلاطلا اهل ضرعتي دق يتلا لكاش/ا ةفرعم نإ

 اذه ةيمهأ انل زربيف ،يساردلا هليصs ىلع ًابلس رثؤيس ا§ ،جهن/ا عم يباجيàا لعافتلا ىلع

 .اهتtاعم ةيفيكو ةلكش/ا ىلع فرعتلا يف جايتح"ا

 ةيناثلا ةلحر/ا يف ،)2،5( نم لقأ ةيمهأ ةجرد ىلع يلاتلا يبيردتلا جايتح"ا لصح امك •

 :وه جايتح"ا اذهو ،)0،01( قرفلا نإ ثيح ،ةثلاثلاو
 .Gملعت/ا صئاصخ قفو ةيملعلا ةدا/ا ضرع عباتتو ميظنت يف ىوتح/ا ليلs مادختسا
 ضرع ىلع زكري هنإ ثيح ،جايتح"ا اذه ةيمهأ ىلإ )ـه1431(يرسودلا ةسارد تلصوت دقو

 تاعوضو/ا ضعب ريخأتو ûدقتب Gملعت/ا تامامتهاو لويم ةاعارم متي ثيحب ،ةيملعلا ةدا/ا

 ،طسوت/ا نمض ،طسوت/ا نود( ليصحتلا ىوتسم ثيح نم Gملعت/ا طا®أ قفو كلذكو ،اهقفو

 عاونأ ثيح نم وأ ،طيطختلا ةلحرم يف ةئف لكل ةطشنhا ديدحتب ،)ملعتلا وعيرس ،نوبوهو/ا

 .Gملعتملل ةيلقعلا تاردقلا

 .هميظنتو فصلا ةرادإ :يناثلا لاج/ا
 ثيح ،ًًادج ةيلاع ةيمهأ ةجرد ىلع ةيبيردتلا تاجايتح"ا عيمج تلصح لاج/ا اذه يف    

 ةجرد ىلع تلصح امك ،)2،5( نم ربكأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يف تلصح
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 Gتلحر/ا يف ةيمهhا ةجرد يطسوتم Gب قرفلا ناك ثيح ،Gكراش/ا Gب عامجàا نم ةيلاع

 ىلع Gكراش/ا Gب يلاعلا عامجàا ىوتسم ىلع لدي اذهو ،)0،05( نم لقأ ةثلاثلاو ةيناثلا

 :يهو ،تاجايتح"ا هذهل ةاطع/ا ةيلاعلا ةيمهhا ةجرد

 .يميلعتلا فقوملل ةبسانم ةيفص ةئيب ميظنت •

 ،)م2002(يزاجحو،)م2005(يرمشلاةسارد جايتح"ا اذه ىلع دكأ دقو

 غولبل مئÅ/ا وtاو يفصلا خان/ا ريفوت يف جايتح"ا اذه ةيمهأ يتأتو ،)م1998(يدركلاو

 لعافت يف ةطشن ةيفص ةئيب ميمصت ىلع ةردق/ا ملع/ا ىدل نوكي ثيحب ،ةططخ/ا فادهhا

 تاربخلل ًاميظنت نمضتت امك،ضعبلا مهضعب عم Gملعت/ا Gبو ،Gملعت/او ملع/ا Gب مئاد

 .ملعتلا ريسيتل تاودhاو داو/او

 .ةيلاعفب تقولا طبضو ةرادإ •
 ملع/ا عيطتسي هلÅخ نمو هنh ،ميلعتلا يف ةمه/ا رومhا نم هترادإ يف ةراه/او تقولا طبض نإ

 ًاباجيإ سكعني ا§ ،اهنيب اميف لخادتلا مدع ىلإ يدؤي ينهم لكشب سردلا عوضوم ناكرأ لوانت

  .هسفنل ملع/ا همسر يذلا طيطختلا قفو ريسلا ىلع

 .ةيلاعفب ةيفصلا تÅكش/ا ةرادإ •
 ملع/ا ةرادإف ،)م2002(يزاجحو ،)م2004(ةدامح ةسارد جايتح"ا اذه ىلع دكأ دقو

 ةلكش/ا ةtاع/ لئادبلا ريفوت متي ثيحب اهب ؤبنتلا ةلواحمو ،ههجاوت دق يتلا ةيفصلا تÅكشملل

 .اهثودح روف

 .ةيلاعفب ملع/ا ىلإو نم ةهجو/ا ةيفصلا ةلئسhا ةرادإ •
 هيجوتو ةغايص نإ ثيح ،)م2006(ةعداج/ا ةسارد يف هيلع ديكأتلا ïو جايتح"ا اذه رِكُذ

 عم ،قمعلا وحن هيجوتلاو بÅطلا تاباجإ عم لماعتلاو ،اهحرط ةيفيكو اهعاونأب ةيفصلا ةلئسhا

 زيÇ يتلا ةيباجيàا بيلاسhا نم كلذ لك ،اهنع ةباجàاو ةءانبلا ةلئسhا حرط ىلع مهعيجشت

 .هبÅط ىلع هرثأ سكعني ا§ هريغ نع ملع/ا

 .Gملعت/ا عم لاعفلا لصاوتلاو لاصت"ا تاراهم ريوطت •
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 ،)ـه1431(يرسودلا اهنم تاسارد ةدع يف جايتح"ا اذه ةيمهأ تحضتا دقو

 )م2003(يودب ركذيو .)م1998(يدركلاو ،)م2002(يزاجحو ،)م2006(ةعداج/او

 مهدعاسي وهف ،ةبلطلل تايضايرلا ميلعت يف ًامهم ًارود بعلي يضايرلا لصاوتلاو لاصت"ا نأب

  .ةدرج/ا اهزومرو تايضايرلا ةغلو ةيسVاو ةيلكشلا مهتظحÅم Gب طباور نيوكت ىلع

 .بسان/ا تقولا يف ةعجارلا ةيذغتلا ûدقت •
 ةريبك ةيمهأ ةعجارلا ةيذغتلل نأ كلذ ،)م2002(يزاجح ةسارد جايتح"ا اذه ىلع دكأ دقو

 ةيعفاد ةراثتسا يف ًامهمً ارود اهل نأ امك ،يفصلا لعافتلا تايلمع يف ةمهمو ،ملعتلا ةيلمع يف

 فذحو ،اهتبثيف ةحيحصلا تاباجتس"ا فاشتكا ىلع هبÅطل ملع/ا ةدعاسم لÅخ نم ،ملعتلا

 رعاش/ا روطتو ،مهيدل تاذلا مارتحا يف دعاست اهنأ امك ،اهئاغلإ وأ ةئطاúا تاباجتس"ا

 .ةيتاربúاو ةيملعتلا مهتاردق وحن ةيباجيàا

 .زيزعتلل ةعونتم بيلاسأ مادختسا •
 جايتح"ا اذه ةيمهأ ىلإ )م2005(يرمشلاو ،)م2006(ةعداج/ا ةسارد تلصوت دقو

 ،هتيصخشبو ،درفلا ملعتب قلعتتَ جئاتن زيزعتلل نأب )ـه1423(يرtا ركذيو ،يبيردتلا

 ،ةيميلعتلا ةطشنhا يف ملعت/ا ةكراشم ةدايزل ةلاعف ةليسو زيزعتلا نأ اهنمو ،هكولس ليكشتبو

 لخديو ،بلاطلا ىدل ملعتلل ةيعفادلا ةراثتسا ىلإ يدؤي هنأ امك ،زاàvاب ملعت/ا روعش ديزتو

 بلاطلا كولس دنع فقي " زيزعتلا رثأ نأ سفنلا ءاملع ىريو ،رورسلاو ةعت/ا بلاطلا سفن ىلع

 .ًاضيأ هقافر كولس يف ريثأتلا ىلإ كلذ ىدعتي ا®إو ،هدحو ززع/ا

 .ميلعتلاو ملعتلا بيلاسأو تايجيتارتسا :ثلاثلا لاج/ا

 ثيح ً،ادج ةيلاع ةيمهأ ةجرد ىلع ةيلاتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا تلصح لاج/ا اذه يف    

 ةجرد ىلع تلصح امك ،)2،5( نم ربكأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يف تلصح

 Gتلحر/ا يف ةيمهhا ةجرد يطسوتم Gب قرفلا ناك ثيح ،Gكراش/ا Gب عامجàا نم ةيلاع

 ىلع Gكراش/ا Gب يلاعلا عامجàا ىوتسم ىلع لدي اذهو ،)0،08( نم لقأ ةثلاثلاو ةيناثلا

 :يهو ،تاجايتح"ا هذهل ةاطع/ا ةيلاعلا ةيمهhا ةجرد
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 .تايضايرلا سيردت يف )ميلعتلا عيونت(زيامت/ا ميلعتلا تايجيتارتسا مادختسا •
 ةيمهأ عبنتو ،)م2002(يزاجحو ،)م2006(ةعداج/ا ةسارد جايتح"ا اذه ىلع دكأ دقو

 تايجيتارتسا مادختساب بÅطلا Gب تايوتس/ا فÅتخا ةاعارم ىلع زكري هنوك نم جايتح"ا اذه

  .ةعونتم سيردت

 .تايضايرلا سيردت يف هجذا®و ينواعتلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا •
 ،)م2006(ةعداج/او ،)ـه1431(يرسودلا ةسارد يف ةريبك ةيمهأ ىلع جايتح"ا اذه لصح

 نأ )م۲۰۰۱(ناميلسو مامه ركذ دقو ،)م2002(يزاجحو ،)م2005(يرمشلاو

 طيشنتو Gسs ىلإ فدهت يتلا ةثيدVا تايجيتارتس"ا نم ينواعتلا ملعتلا تايجيتارتسا

 ،مهنيب اميف نورواجتيو ،ًاضعب مهضعب ملعي تاعومجم يف نولمعي نيذلا بÅطلا راكفأ

 حور ةيمنت ىلإ يدؤي ا§ ،هتعومجم هاã هتيلوؤسì ةعومج/ا دارفأ نم درف لك رعشي ثيحب

 .تاردقلا يفلتخم بÅطلا Gب قيرفلا

 .تايضايرلا سيردت يف يتاذلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا •
 ًاملعت ملعتم لكل ققs اهنh ،ميلعتلا يف ةديtا بيلاسhا نم يتاذلا ملعتلا تايجيتارتسا ّدعُت

ً ارود ملعت/ا ذخأيو	،ملعتلل هتيعفاد ىلع دمتعتو ،ملعتلا يف ةيتاذلا هتعرسو هتاردق عم بسانتي
 ةمزÅلا ةيساسhا تاراه/ا ناقتإ نم ملعت/ا يتاذلا ملعتلا نّّكÑَو ،ملعتلا يف ًاطيشنو ًايباجيإ

 ءانبhا دادعإ ىلع دعاستو ،ةايVا ىدم هعم رمتسيو ،هسفنب هسفن بلاطلا ميلعت ةلصاو/

 .مهسفنأب مهملعت ةيلوؤسم لمs ىلع مهديوعتو ،لبقتسملل

 .تايضايرلا سيردت يف بعللاب ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا •
 ىلإ ،)م2004(ةدامحو ،)م2005(يرمشلاو ،)م2006(ةعداج/ا ةسارد تلصوت دقو

 تايجيتارتسا ةيمهأ ضايرلاب يوبرتلا ريوطتلا ةرادإ تركذ دقو ،يبيردتلا جايتح"ا اذه ةيمهأ

 فاشكتساب حمست يهف ،يحاونلا عيمج يف بلاطلا و® ىلع دعاست اهنأ يف بعللاب ملعتلا

 يفو ،ًايدرف نيرخYا ىلع قوفتلا لÅخ نم هتاذ ملعت/ا دكؤيو ،اهنيب تاقÅعلا و ءايشhا

 اهنأ امك ،يضايرلا ريكفتلا ةراهم ةيمنتو ،تÅكش/ا لح زيزعت يف دعاستو ،ةعامtا قاطن

 .ليختلاو كاردàاو ريكفتلاو ةركاذلا و® يف دعاست
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 ملعتلا(هجذا®و تايضايرلا سيردت يف يفرع/ا ءانبلا ىلع مئاقلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا •

 .)يئانبلا
 رودلا ىلع اهزيكرتب زاتÇ يئانبلا ملعتلا تايجيتارتسا نأب )م2005(نورخآو يدجنلا ركذي

 اهنأو ًاصوصخ ،ةديدtا ةيملعلا راكفçل Gملعت/ا مهف ىلع كلذ دعاسي ا§ ،ملعتملل طشنلا

   .ةديدtا ةفرع/او ةقباسلا ةفرع/ا Gب لعافتلا ىلع زكرت

 .طشنلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا •
 Gب نواعتلا نم ديزي طشنلا ملعتلا جذو® نأ )مAndruet )2000	&	Holzer تيوردنأو رزدلوه ىري

 نوموقي Gملعت/ا لعجيو ،ملعتلا ةطشنأ نم ديزيو ،مهيدل ريكفتلل ايلعلا تايوتس/ا يمنيو ،Gملعت/ا

 تÅعافت لÅخ نم هسفنب هتفرع/ ملعت/ا ءانبو ،جاتنتس"او ؤبنتلاو ريسفتلاو فصولاو ةظحÅ/ا تايلمعب

 بيردت اهيف لواح يتلا هتسارد يف طشنلا ملعتلا عيجشتب )م2007( عازه ىصوأو .نيرخYا عم ةيعامتجا

 .اهيلع ًايلمع Gملع/ا ةبلطلا

 .ةلأس/ا لح تايجيتارتسا مادختسا •
 ،)م2002(يزاجحو ،)م2005(يرمشلا:اهنم ،تاسارد ةدع جايتح"ا اذه ىلع دكأ دقو

 لح تايجيتارتسا لوح ةديدع تاسارد Gثحابلا نم ةعومجم ىرجأ دقو ،)م2001(يربعلاو

 ثيح ،)م2003(يدلاوúاو ،)م2003(يرص/او ،)م2008(يدعم :اهنمو ،ةلأس/ا

 فيظوت ةرورض ىلعو ،ةلأس/ا لح تايجيتارتسا ىلع زيكرتلا ةرورض ىلإ تاساردلا هذه تراشأ

 متي نأو ،رشاب/ا سيردتلاب اهلح متي " نأو ،مهسيردت ءانثأ تايجيتارتس"ا كلتل Gملع/ا

 .بولط/ا لكشلاب اهعم لماعتلا متيل تايجيتارتس"ا هذه ىلع Gملع/ا بيردت

 .لحلل ةبسان/ا ةيجيتارتس"ا ديدs ىلع ةردقلا •
 ةبسان/ا ةيجيتارتس"ا مادختس" ططخي يذلا وه ديtا ملع/ا نأ )م2001(بايد ىري

 اهنأ ىري يتلا ةقيرطلا راتخيو ،هذيمÅت ىوتس/و ،هتسارد عوضو/و ،يميلعتلا فقوملل

 فاشكتس"ا نم هنكÇ يتلا ةيلقعلا ىنبلا باستكاو ليكشت ىلع ملعت/ا ةدعاس/ ةيرورض

 .تÅكش/ا لحو تاراه/ا ءادأو
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 ةيناثلا ةلحر/ا يف )2،5( نم لقأ ةيمهأ ةجرد ىلع يلاتلا يبيردتلا جايتح"ا لصح امك •

 لبق نم ريبكلا عامجàا ىلع لدي طيسبلا قرفلا اذهو ،)0،01( قرفلا نإ ثيح ،ةثلاثلاو

 :وه جايتح"ا اذهو ،Gتلحر/ا يف Gكراش/ا
 .)دعب نع،طلتخ/ا،رشاب/ا(ينورتكلàا ميلعتلا تايجيتارتسا مادختسا
 اذه دئاوف ربكأ لعلو" :اهلوقب ينورتكلàا ميلعتلا تايجيتارتسا )م2008(ناويدلا ءاي/ ركذتو

 ةيعفادلا ةدايزو ،اهمدقي يتلا ةنور/او ،ددجتلاو ،ةعرسلاو ،يدرفلا ملعتلا يه ميلعتلا نم عونلا

 زيزعت ىلع لمعت يتلاو ،ينورتكلàا ميلعتلا يف ةلخادلا ةددعت/ا رصانعلا لÅخ نم ملعت/ا ىدل

 تارثؤ/او ،ويديفلا مÅفأ لثم لئاسولا لÅخ نم كلذو ،بÅطلا ىلإ اهلاصيإ دار/ا ةلاسرلا

 ،لكك يميلعتلا ىوتح/او ملعت/ا Gب لعافتلا ززعي ملعتلا اذه نأ امك ،اهريغو ،ةيتوصلا

 ."ةفرع/ا ىوتحمو

 ،ةثلاثلاو ةيناثلا ةلحر/ا يف )2( نم لقأ ةيمهأ ةجرد ىلع يلاتلا يبيردتلا جايتح"ا لصح امك •

 :وه جايتح"ا اذهو ،)0،25( قرفلا نإ ثيح
 .رشاب/ا سيردتلا تايجيتارتسا مادختسا
 تقو لقأب رثكأ تامولعم ûدقت ىلع ملع/ا دعاست اهنأب رشاب/ا سيردتلا تايجيتارتسا زاتÇو

 هنأ امك ،ددعلا ةريبكلا فوفصلا يف ً"اعف تايجيتارتس"ا نم عونلا اذه نوكيو ،ةفلكتو دهجو

 .ملع/ا لبق نم هل طيطختلا لهسي
 

  .يفرع/ا بناtا :عبارلا لاج/ا

 ثيح ً،ادج ةيلاع ةيمهأ ةجرد ىلع ةيلاتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا تلصح لاج/ا اذه يف    

 ةجرد ىلع تلصح امك ،)2،5( نم ربكأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يف تلصح

 Gتلحر/ا يف ةيمهhا ةجرد يطسوتم Gب قرفلا ناك ثيح ،Gكراش/ا Gب عامجàا نم ةيلاع

 ىلع Gكراش/ا Gب يلاعلا عامجàا ىوتسم ىلع لدي اذهو ،)0،08( نم لقأ ةثلاثلاو ةيناثلا

 :يهو ،تاجايتح"ا هذهل ةاطع/ا ةيلاعلا ةيمهhا ةجرد
 .تايضايرلا ميلعت يف اهنم ةدافتس"او ملعتلا تايرظن ةفرعم •
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 راشأ دقو ،)م2000(نامثعو ،)م2005(يرمشلا ةسارد جايتح"ا اذه ىلع دكأ دقو

 دمتعت يتلا ةيلوhا ئداب/ا Gملع/ا ىدل نوكت نأ نودب ميلعتلا ةبوعص ىلإ )م2001(يشوق/ا

 طبض ىلع طقف مهدوهج رصتقت " ىتح ،ملعتلا اهب متي يتلا ةيفيكلا نع ةيرظن سسأ ىلع

   .اهب مايقلا بÅطلا ىلع يغبني يتلا ضورفلاو تابجاولا ديدs وأ لصفلا
 تايلمعلاو دادعhا لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا •

 .اهيلع
 .ربtا لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا •
 .سايقلاو ةسدنهلا لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا •

 ) تاراه/او تاميمعتلاو ميهاف/ا(	يطغي يذلا	يرظنلا يضايرلا ساسhاب ملع/ا ديوزت نإ

 ةلحرملل سايقلاو ةسدنهلا لاجمو ،ربtا لاجمو ،اهيلع تايلمعلاو دادعhا لاجم يف ةنمضت/ا

 ىلع كلذ سكعني ا§ ،اهسردي يتلا ةيملعلا ةدا/ا نم ملع/ا نكÇ يف يساسأ رود هل ةيئادتب"ا

 .هبÅطو Gبو هنيب ةلدابت/ا ةقثلا
 .بلاطلا ةغلب ةيضايرلا ةباتكلاو نيودتلاو صيخلتلا ةيمنت •

 زرف ةيلمعب مايقلا بلطتت ةيضايرلا ةباتكلاو نيودتلاو صيخلتلا نأب )م2008(يريسع دكؤي

 ،تايولوhا بيترت يف ةراهم بلطتت امك،ام عوضوم يف ةنمضت/ا راكفhاو ميهافملل ةtاعمو

 كلذب نوكتف ،اهضعب عم لخادتت يتلاو ،بلاطلل ةمه/ا ةيلقعلا تاراه/ا نم ّدعُي كلذ لكو

 .ةبكرم ةيلقع ةراهم نيودتلاو صيخلتلا ةراهم

 .يضايرلا لصاوتلا ةيمنت •
 ةغل مادختسا نم ةبلطلا نكÇ يتلا ةيضايرلا ةردقلا تانوكم دحأ يضايرلا لصاوتلا َّدعُي

 نم همهفو هريسفتو ،سوملم وأ ،ءورقم وأ ،موسرم وأ ،بوتكم فقوم ههجاوم دنع تايضايرلا

 .نيرخYا Gبو هنيب ةبوتك/ا وأ ،ةيوفشلا ةيضايرلا تاشقان/ا لÅخ

 .ةجذمنلاو يضايرلا ليثمتلا ليعفت •
 مادختساو ،اهريغو ةيضايرلا لئاس/او حرطلاو عمtاك ،ةيضايرلا ميهاف/ا ليثÇو ةجذ® نإ

 ،ةفلتخ/ا ةيضايرلا ميهاف/ا مهفو باعيتسا يف ةريبك ةيمهأ اهل ،لوادtاو موسرلاك ،ليثمتلا
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 روصلا لÅخ نم وأ ،ةيلوhا لحار/ا يف ةمهم يهو ،ةسوسحم ءايشأ مادختساب ناك ءاوس

 .زومرلاو
 .بÅطلا ىدل يعادبàا ريكفتلا ةيمنت •

 ةجاحو ،ّةحُلم ةرورض ّدعُت يعادبàا ريكفتلا تاراهم ميلعت نأب )م2005(شبح بنيز ركذت

 ىلعو ،ريكفتلا يف ةعرسلا ىلعو ،لقتس/ا ريكفتلا ىلع هدعاسُت ،درفّ لك تاجاح نم ةيساسأ

  .ةيقطنمو ةّيملع ةقيرطب اهتشقانم وأ ،اهلبقتو اهمهفو نيرخYا راكفأ لابقتسا

 ريكفتلا تاراهمو ريكفتلا تاراهم سيردت لوح ةصاخ ةسارد )م2003(ةداعس درفأ دقو

 ىلع ةبلطلاو ،رومhا ءايلوأو ،نوبر/ا اهنم ديفتسيل ،ةيقيبطتلا ةلثمhا تائم نمضتت ،يعادبàا

 .اهيلإ اولصو يتلا ةيساردلا لحار/ا فÅتخا

 .يضايرلا سVا تاراهم ةيمنت •
 ةنوYا يف هتاراهمو يضايرلا سVا عوضوم يظح دق هنأب )م2003(نورخآو يلوتم ركذيو

 تاي"ولاو ايلارتساو ايناطيرب ةصاخبو ،ملاعلا لود نم ريثك يف قاطنلا عساو ي/اع مامتهاب ةريخhا

 Nctm تايضايرلا يملع/ يكيرمhا يموقلا سلج/ا رادصإ ذنم كلذو ،ةيكيرمhا ةدحت/ا

 اهيف ءاج يتلاو ،"ةيسرد/ا تايضايرلل ûوقتلاو جهن/ا تايوتسم " :ناونعب هتقيثو )م1989(

 .يضايرلا سVا ةيمنتل هجوم طاشن وه تايضايرلا ميلعت نأ

 .يضايرلا طبرلا تاراهم ةيمنت •
 ةساردب )م2000(يخيشلا ماق دقو )م1993(يلع هتسارد يف جايتح"ا اذه ىلع دكأ دقو

 ةيئاصحإ ةل"د تاذ قورف دوجو ىلإ لصوت دقو ،ةيمويلا ةايVاب تايضايرلا ىوتحم طبر رثأ نع

 ىوتح/ا اوسرد نيذلا ةيبيرجتلا ةعومج/ا بÅط حلاصل ىوتحملل ىزعُت بÅطلا تاهاãا Gب

 ثحابلا ماق يذلاو ،ةسدنهلا يف )بلاطلا ةايح يف ةرشابم تاقيبطتب قلعتي يذلا(يتايVا

 ةطبتر/ا تاعوضو/او سوردلا ىلع زيكرتلا ةرورضب ثحابلا ىصوأ دقو ،ةساردلا ضرغل هدادعإب

 ، مهتابغرو بÅطلا لويم عم بسانتي اìو ، مهتÅكشمو مهعقاوبو ،ةيمويلا بÅطلا ةايحب

  .ريبك لكشب ةيقيبطتلا لئاس/ا ىلع زيكرتلاو
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 هدعاست ةعونتم ةيتايح تاراه/ بلاطلا بسك يف ةغلاب ةيمهأ هل بلاطلا ةايحب تايضايرلا طبرو

 .تايضايرلا ملعت وحن هلويم يمني ا§ ،ىنعم اذ حبصي بلاطلا ملعت نأ امك ،ةيمويلا هتايح يف

 .ملعتلاو ميلعتلا يف يلYا بساVا مادختس" ةيرظنلا ةيفلúا •
 ثيح ،)م2004(ةدامحو ،)ـه1431(يرسودلا ةسارد يف ةيمهأ ىلع جايتح"ا اذه لصح

 عاونأو ،ملعتلاو ميلعتلا يف هتازي§و ،ةيساسhا بساVا تانوكì تايضايرلا ملعم ديوزت مه/ا نم

 ةمزÅلا تاراه/او ،اهمادختسا بيلاسأو ،تايضايرلا يف مدختست يتلا تاقيبطتلاو تايجمربلا

 .يجولونكتلا روطتلا يف نمزلا قباسي ٍرصع يف شيعن اننأو ًاصوصخ ،اهل

 ةيناثلا ةلحر/ا يف )2،5( نم لقأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةيلاتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا تلصح امك

 لبق نم ريبكلا عامجàا ىلع لدي طيسبلا قرفلا اذهو ،)0،07( قرفلا نإ ثيح ،ةثلاثلاو

 :يه تاجايتح"ا هذهو ،Gتلحر/ا يف Gكراش/ا
 تانايبلا ليلs لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا •

 .ت"امتح"او

 ) تاراه/او تاميمعتلاو ميهاف/ا(	يطغي يذلا	يرظنلا يضايرلا ساسhاب ملع/ا ديوزت نإف

 ملع/ا نكÇ يف ساسأ رود هل ةيئادتب"ا ةلحرملل ت"امتح"او تانايبلا ليلs لاجم يف ةنمضت/ا

 .هبÅطو ملع/ا Gب ةلدابت/ا ةقثلا ىلع كلذ سكعني ا§ ،اهسردي يتلا ةيملعلا ةدا/ا نم

 .يساردلا باتكلل يرصبلا ميظنتلا ىلع بÅطلا بيردت •
 يف لصح امنيب ،ةيناثلا ةلحر/ا يف )2،5( نم لقأ ةيمهأ ةجرد ىلع جايتح"ا اذه لصح

 يف Gكراش/ا يأر Gب قرفلا نإ ثيح ،)2،5( نم رثكأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةثلاثلا ةلحر/ا

 يف Gكراش/ا لبق نم ريبكلا عامجàا ىلع لديو ،)0،07( وهو ً،ادج ليئض Gتلحر/ا

 ةيرصب ميماصت تاذ تاحفص ىلع لمتشت ةلسلسلا نوك ةيمهأ هل جايتح"ا اذهو .Gتلحر/ا

 هذه عم بلاطلا لماعت ةلوهس ىلع دعاسي ا§ ،ميمصتلا يف ههباشتمو ،رخY فص نم ةقستم

 .ىرخh ةلحرم نم بتكلا

 .ةيكيرمhا لهورجام لسÅس ةصاخو ،ةي/اعلا لسÅسلل ةيرظنلا سسhاو ةفسلفلا ىلع فرعتلا •
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 ةيفلúا ثيح نم ًاصوصخ لهورجام ةلسلسو ،ًامومع اهتافسلفو ةي/اعلا لسÅسلا ةفرعمف

 ئداب/ا ةفرعمو ،اهيلع دمتعت يتلا تايرظنلا ةفرعمو ،ةلسلسلا اهئوض يف تينب يتلا ةيرظنلا

 عم حيحص لكشبو لماعتلا نم ملع/ا نكÇ يتلا ةمه/ا رومhا نم ،اهيلإ دنتست يتلا ريياع/او

   .ةلسلسلا
 .ملعتلا ةمئاد ةسرد/ا موهفم زيزعت •

 ةسردم ،ملعتلا ةمئاد ةسردم ىلإ جاتحي ميلعتلا يف ةدوtا حاv نأب )مG)2007سVا ركذيو

 ومنت ىتح ،اهيف Gلماعلا عيمجو اهيملعمو اهبÅط كرادمو تاردق ةيمنت معدت ةمئÅم ةئيب رفوت

 ،"لضفhا وحن ًامئاد " أدبم قفو زاôvل سامVاو يعاـمtا لمعلاو يعادبàا ريكفتلا بيلاسأ

 .ميلعتلاو ةيبرتلا جتنم نم نيديفتس/ا عيمج اضر ققs ةدوtا ةيلاع تاجرخم قيقحتل كلذو

  .ةيميلعتلا لئاسولا:سماúا لاج/ا

 ثيح ً،ادج ةيلاع ةيمهأ ةجرد ىلع ةيلاتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا تلصح لاج/ا اذه يف    

 ةجرد ىلع تلصح امك ،)2،5( نم ربكأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يف تلصح

 Gتلحر/ا يف ةيمهhا ةجرد يطسوتم Gب قرفلا ناك ثيح ،Gكراش/ا Gب عامجàا نم ةيلاع

 ىلع Gكراش/ا Gب يلاعلا عامجàا ىوتسم ىلع لدي اذهو ،)0،09( نم لقأ ةثلاثلاو ةيناثلا

 :يهو ،تاجايتح"ا هذهل ةاطع/ا ةيلاعلا ةيمهhا ةجرد

 .ةيميلعتلا لئاسولا جاتنإ يف ةيلح/ا ةئيبلا تاناكمإ لÅغتسا •
 ةيلح/ا ةئيبلا نم ةيميلعتلا لئاسولا جاتنإف ،)م1998(يدركلا جايتح"ا اذهل لصوت دقو

 ،يتاذلا طاشنلا ىلإ ذيمÅتلا وعدت ةيعقاو تاربخ مدقت اهنأ امك ،ملعتلا رثأ ءاقب ىلع دعاست

 .ًاريثك مامته"ا ةراثإ ىلع دعاستو

 .ةيضايرلا ةفرع/ا ûدقت يف تايوديلا مادختسا •
 نأب )ـه1425(يليحرلا ركذ دقو .هتسارد يف )م2006(ةعداج/ا جايتح"ا اذه دكأو

 ،ةيضايرلا ميهاف/ا باعيتسا ىلع بلاطلا دعاست يتلا ةسوسح/ا قرطلا مهأ نم ّدعُت تايوديلا

 اهتيؤرو اهس/ بلاطلل نكÑ يتلا ءايشhا Gبو ،ةهج نم ةدرج/ا ةيضايرلا راكفhا Gب طبرت يهف
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 هذه نإ لب ،مهفلا ةريسي ةلهس ةدام ىلإ ةيضايرلا راكفhا لوحتت مث نمو ،ىرخأ ةهج نم

 مادختسا نودب اهلح نع زجعي دق نيراÇو لئاسم لح لبس بلاطلل ئيهت ام ًاريثك تايوديلا

 .تايوديلا
 .ةاكاح/ا جمارب مادختساب سورد ميمصت •

 دعاست اهنأ امك ،ملعتلا ةئيب يف رثكأ ءاقبلا يف Gملعت/ا عيجشت ىلع ةاكاح/ا جمارب دعاست

 ،ًايعقاو اهيلع لوصVا نم نونكمتي " ةيح براã مهيطعت ثيح ،رثكأ لعافتلا ءانب ىلع

 عم ةضفخنم فيلاكتب ناكم يأ ىلإ لوصولا ناكمàابف ،ملعتلا عيرست صرف نم ديزت ةاكاح/او

 .ملعت/ا نمٍ لاع هابتناو ةعباتم ىلع لوصVا نامض

 .) ... ملعتلا رداصم ةفرغ ليغشت ،ةيكذلا ةروبسلا( اهفيظوتو ةثيدVا ةينقتلا مادختسا •
 .)م1998(يدركلاو ،)م2005(يرمشلا ةسارد يف ةيمهأ ىلع جايتح"ا اذه لصح

 مادختسا ةيلمع ثيح نمو ،ةماع ةفصب ةيميلعتلا ةيلمعلا يف يرقفلا دومعلا ملع/ا ّدعُي ثيح
 وهو ،ةيباجيإ ةروصب ةينقتلا مادختسا ىلع رداقلا وه ءفكلا ملع/ا ّدعُي ةيميلعتلا تاينقتلا

 تاينقتب ةربخو ةفرعم رثكأ نوملع/ا حبصأ املكو ،ةينقتلا ةليسولا رود حاvإ يف سيئرلا لماعلا

 تدادزاو ،ربكأ ةبسان/ا تاينقتلا رايتخا ىلع مهتردق تراص ،ةدعاس/ا ايجولونكتلاو ميلعتلا

 .)م2003،نورخآو بيطúا(لضفأ لكشب اهمادختسا ىلع رداوكلا ةردق

 .تايضايرلا جهنì صاúا تنرتنàا عقوم مادختسا •
 ،سوردو ،تادحو نم هنمضتت امو ،ةفلتخ/ا فوفصلل ةيميلعتلا داو/ا لك ملع/ا دجي ثيح

 ،هملعت ةيلمع هل رسييو ،بلاطلا ملعت ززعي اìو ،يتاذ ûوقت بولسأو ،ةيئارثإ داومو ،ةطشنأو

 تاعوضو/ا نم ديدعلا و ،ةيÑدقت ضورع نم ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ملع/ا دعاست داوم ىلإ ةفاضإ

 .)م2011،ريوطتلاو ثاحبçل ناكيبعلا(رمhا يلوو ملع/او بلاطلا مهت يتلا ةعونت/ا ةيوبرتلا

 ةيناثلا ةلحر/ا يف )2،5( نم لقأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةيتYا ةيبيردتلا تاجايتح"ا تلصح امك

 :يه تاجايتح"ا هذهو ،)0،08( قرفلا نإ ثيح ،ةثلاثلاو
 .اهليعفتو تايوط/ا مادختسا فيظوت •
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 تناك امنيب ،)2،5( ةيلاع ةيمهأ ةجرد ىلع ةيناثلا ةلحر/ا يف جايتح"ا اذه لصح ثيح

 ءارآ يف قرفلا ناكو ،)2،44( تناك ثيح ً،ادج ليلقب لقأ ةثلاثلا ةلحر/ا يف ةيمهhا ةجرد

 .Gكراش/ا Gب يلاعلا عامجàا ىوتسم ىلع لدي اذهو ،)G )0،06تلحر/ا Gب Gكراش/ا

 ديزتو ،ةيسيئرلا طاقنلاو راكفçل ًايداشرإ Åًيلد ّدعُتو ،تامولع/ا ميظنت ىلع دعاست تايوط/او

 ةراهم ىلإ ةفاضإ ،ةيودي تاراهم بÅطلا بسكتو ،يقيقح لكشب عادبàاو زيفحتلاو ةعت/ا نم

 .)م2009،تايضايرلا ميلعت ريوطت عورشم(ةباتكلاو ةءارقلا

 .power point جمانرب مادختساب سوردلا ميمصتو ذيفنت •

 ةيميلعتلا سوردلاو ضورعلا ميمصت يف power point  تنيوبروب جمانرب ةيمهأ عجرت

 جمارب ةعومجم عم رفوتي ثيح ،هيلع لوصVا ةلوهسو ،همادختسا ةلوهس ىلإ ةيلعافتلاو

Office، موسر ،ويديف ،ةكرح ،صوصن ،توص ،روص( ةددعت/ا طئاسولا ضرعل ممصم وهو 

 .هيلع ليدعتلا لهسي هنأ امك ،)ناولأ ،ةكرحتم

 .ةينايبلا موسرلاو تاقصل/او تاروص/او طئارúاك ،ةيطúا موسرلا جاتنإ •
 نإ ثيح ،Gتلحر/ا Åك يف Gكراش/ا يأر يف ةطسوتم ةيمهأ ىلع جايتح"ا اذه لصح دقو

 رثأ يقبتو ،تقولا رصتخت ةينايبلا موسرلاو تاقصل/او تاروص/او طئارúاك ةيطúا موسرلا

 .سردلا وحن ةيباجيàا ةكراش/ا ىلع بÅطلا عيجشت نم ديزتو ،ملعتلا

 .ةيميلعتلا ويديفلا مÅفأ جاتنإ •
 يف )G )1،75كراش/ا يأر بسح ةضفخنم ةيمهأ ةجرد ىلع جايتح"ا اذه لصح دقو

 .)1،76( ةيمهأ ةجرد ىلع ةثلاثلا ةلحر/ا يف لصحو ،ةيناثلا ةلحر/ا
 
 

 .تايضايرلا يف ûوقتلا :سداسلا لاج/ا
 ثيح ً،ادج ةيلاع ةيمهأ ةجرد ىلع ًاعيمج ةيبيردتلا تاجايتح"ا تلصح لاج/ا اذه يف    

 ةجرد ىلع تلصح امك ،)2،5( نم ربكأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يف تلصح

 Gتلحر/ا يف ةيمهhا ةجرد يطسوتم Gب قرفلا ناك ثيح ،Gكراش/ا Gب عامجàا نم ةيلاع
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 ىلع Gكراش/ا Gب يلاعلا عامجàا ىوتسم ىلع لدي اذهو ،)0،08( نم لقأ ةثلاثلاو ةيناثلا

 :يهو ،تاجايتح"ا هذهل ةاطع/ا ةيلاعلا ةيمهhا ةجرد
 .تايضايرلا يف لاعفلا ûوقتلا ةيلمع صئاصخ •

 ةمزÅم ةيلمع ûوقتلاف ،ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يفً ادج ةيلاع ةيمهأ ةجرد ىلع لصح دقو

 كلذبو ،ةيميلعتلا ةيلمعلا ناكرأ مهأ نم ûوقتلا ةيلمع نإ ثيح ،بنج ىلإ ًابنج ريست ميلعتلل

 .يوبرتلا نادي/ا يف ةمه/ا رومhا نم اهليعفتو هتازي§و هصئاصخ ةفرعم نإف

 .)يماتخ ،ينيوكت ،يصيخشت(هعاونأب ûوقتلا مادختسا •

 دقو ،)م2000(نامثعو ، )م2005(يرمشلا ةسارد لÅخ نم جايتح"ا اذه ىلع ديكأتلا ïو

 Gتلحر/ا يف )3( طسوتì ً،ادج ةيلاع ةيمهأ ةجرد ىلع ةساردلا هذه يف جايتح"ا اذه لصح

 ،يصيخشت(هعاونأب ûوقتلا ةيمهأ ىلع لدي Gكراش/ا نم عامجàا اذهف ،ةثلاثلاو ةيناثلا

  .ميلعتلا يف )يماتخ ،ينيوكت

  .يلاعلا ليصحتلا يوذ ةبلطلل ةيئارثàا ةطشنhا مادختساو ميمصت •

 .ضفخن/ا ليصحتلا يوذ ةبلطلل ةيجÅعلا ةطشنhا مادختساو ميمصت •

 ةيندت/ا بÅطلل ةيجÅع ةطخ عضو ىلإ ةجاVا ىلإ هتسارد يف )م2000(نامثع لصوت دقو

 ةيئارثàا تامدúا ûدقت ةيمهأ ىلع )ـه1425(يحجارلا رون تدكأو .ًايليصs مهتايوتسم

 دب" هنأب ركذتو ،بوهو/ا بلاطلا ةفصل رشؤم تركذ امك اذهو ،يلاعلا ليصحتلا يوذ ةبلطلل

 تاردقو تاناكمإ ًايعارم ،ةيميلعت طشانمو تاربخو ،ةيئارثإ ةطشنأ ûدقتب مامته"او ةياعرلا نم

 سيردت يف ةيئارثàا ةطشنhا مادختسا ةرورض هتسارد يف )م2001(ديعسلا ركذيو .بلاطلا

 مهليصs نيذلا ذيمÅتلاو Gقوفت/ا ذيمÅتلا نم لكل ةبسانم ءارثإ جمارب لÅخ نم ،تايضايرلا

 ،مهيلإ ةببحم ةيميلعتلا ةيلمعلا لعã ةيفاشتكا ةقوشم ةطشنأو لئاسو لمشت ثيحب ،ضفخنم

 .ملعتلا اذه ةيرارمتساو ملعتلل هعفاود ةراثتساب ملعت/ا ةمه ذحشتو

 .هنارقأ زاvإو هزاvإ ûوقت ىلع بلاطلا بيردت •
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 لÅخ نم )هؤÅمز اهبستكا وأ(اهبستكا يتلا ةيميلعتلا تاربúا ûوقت ىلع بلاطلا بيردت نإ

 نإ ثيح ،ةيميلعتلا ةيلمعلا يف مدقتلا يف غلاب رثأ هل ا§ ،هسفنب بلاطلا ةقث نم ديزي هتسارد

 .هسفن تقولا يف ةيصخشو ةيسارد ًافادهأ ققs بلاطلا يف ةيلوؤس/او ةقثلا عرز
 .ملعملل يتاذلا ûوقتلا •

 تامولعم نم ةيسيردتلا مهتايافك ىلع ءوضلا يقلي هنإ ثيح ،Gملعملل ةيمهأ هل جايتح"ا اذه

 يف فعضلا طاقنو ةوقلا طاقن ديدs ىلع دعاسي هنإف يلاتلابو ،اهريغو تاردقو تاراهمو

 رايتخاو ،ةطشنhاو لئاسولاو قرطلا لضفأ ديدs يف مهدعاسي هنأ امك .ةيندت/ا تايافكلا

 ،ذيمÅتلاب ملع/ا ةقÅع ىلع ءوضلا يقلي هنأ امك ،ملعتلل ةيلاعف رثكhا رداص/ا مادختساو

 .ةيسرد/ا ةرادàابو ،هئÅمزبو

 .ةبسانم ûوقت تاودأو بيلاسأ مادختسا •

 ûوقتل ةبسانمو ةفلتخم بيلاسh ملع/ا مادختساو ،بÅطلا ûوقت نأ )م2009(يديبزلا ركذيو

 ةيلمعلا نم ًاسيئرً اءزجّ دعُي اهريغ وأ ،ةينورتكلا وأ ،ةيريرs وأ ،ةيهفش تناك ءاوس ،ةبلطلا

 .بÅطلل عونتم بسانم ûوقت نودب ثدحي " لعافلا سيردتلا نأو ،ةيسيردتلا

 .بÅطلا دنع ةوقلاو فعضلا نطاوم صيخشت •

  تارابتخا دادعإ ىلع Gملع/ا بيردت بجي هنأب هتسارد يف )ـه1425(يحبصلا ىصوأ دقو

  هذه مادختساب ةبلاط/او ،تايضايرلا يف بÅطلا دنع فعضلاو ةوقلا نطاوم سايقل ةيصيخشت

  ةياقولاو اهجÅع ىلع لمعلاو ،ةيادبلا ذنم مهدنع فعضلا بناوج ىلع فوقولل تارابتخ"ا

   .بÅطلا دنع فعضلا جÅعل ةيجÅع جمارب ريوطتب ىصوأ امك ،اهنم

 

 .مهفلا نم ققحتلا لجأ نم لصفلا لخاد رشاب/ا بيردتلا ةطشنأو ةلئسأ لامعتسا ىلع ةردقلا •

sىلع ملعملل دعاس/ا ليلدلا يهف ،لئاس/ا لحو بردت ةرقف ىلع ةلسلسلا سورد مظعم يوت 

 فÅتخا ىلع بÅطلل بسان/ا طاشنلا ديدs يف ةراهم ىلإ جاتs نكلو ،بÅطلا مهف ûوقت

 .ةيميلعتلا مهتايوتسم
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 .ةلسلسلا ةفسلف قفو ةيرود تارابتخا دادعإ يف ةراه/ا •

 دق يتلا تاضقانتلا نع دعبلا ىلع دعاست ةلسلسلا ةفسلف عم ةقفاوتم تارابتخ" ملع/ا عضو

sب ثدG وقتلاو حرشلاû. 

  .بÅطلا تايوتسم ءوض يف تابيردتلاو ةيلزن/ا تابجاولا عيونت •

 ىوتس/ ةلئسhا ةبسانم ملع/ا يعاري ثيحب ،ةيلزن/ا تابيردتلاو تابجاولاب بÅطلا فيلكت

 بسك يف لعافو مهم رود هل اذهو ،)طسوت/ا قوف ،طسوت/ا نمض ،طسوت/ا نود( بلاطلا

 ةلاعف ةادأ لثÇ ةيلزن/ا تابجاولا نأ )ـه1423(يند/ا ركذي ثيح ،تامولع/او تاراه/ا

 ركفلا ةيمنتو تاراه/او تامولع/ا باستكا ىلع )مهتايوتسم فÅتخاب(ذيمÅتلا ةدعاس/

 .مهيدل ميلسلا

 .هيلع مكحلل سيلو سيردتلا ريوطت بولسأ اهنأ ىلع ûوقتلا ةيلمع ةسرا§ •

 ثيح ،)م1998(يدركلاو ، )م2005(يرمشلا نمٌ لك جايتح"ا اذه ةيمهأ ىلع دكأ

 تايبلسلا ةفرعì كلذو ،يحاونلا عيمج نم ةيميلعتلا ةيلمعلاب ءاقتر"ا ىلع ûوقتلا دعاسي

.همدع نم سيردتلا ةيحÅص يف رارقلا ذاخت" سيلو ،اهميعدتل تايباجيàاو اهيفÅتل



                                                                                                                                           

 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 .. جئاتنلا صخلم •
 .. تايصوتلا •
 .. تاحرتق/ا •

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 سماخلا لصفلا
 ھتایصوتو ثحبلا صخلم

 ھتاحرتقمو
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 سماúا لصفلا

 هتاحرتقمو هتايصوتو ثحبلا صخلم

 : جئاتنلا صخلم

     :ةمدقم

    sيف ةريبك ةيمهأ ةيبيردتلا تاجايتح"ا لت vا ءانثأ بيردتلا حاúلماعلا ّدعُت اهنإ ثيح ،ةمد 

 بيردتلا هجوي يذلا رشؤ/ا ّدعُت اهنأ امك ،يفيظولا مهئادأ Gسsو ،Gملع/ا ةءافك عفر يف سيئرلا

 .)ـه1421،داوعلا( حيحصلا هاã"ا ىلإ

 ،ةيبيردتلا تارودلا ضعب فعض تزربأ تاساردلاو ثوحبلا نأ ىلإ )ـه1410(كرابم راشأ دقو    

 .ةيلعفلا Gبردت/ا تاجاح ءوض يف اهفادهأ ديدsو ،بيردتلا جمارب عضو مدع ىلإ ببسلا تزعو

 كلذو ،تايضايرلا يملع/ ةيلعفلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ةيمهأ ثحابلا ىري قلطن/ا اذه نمو    

 ىصوأ ام اذهو .تايضايرلاب ةصاúا ةيبيردتلا جماربلل ميلسلا طيطختلا ليبس يف تقولاو دهtا ريفوتل

 ،)م2005(يرمشلاو ، )م2006(ةعداـج/او ، )ـه1431(يرسودلا نم لك مهتاـسارد يف هب

 تاجايتح"ا ةيبلتب ةيبيردتلا جماربلا وططخم متهي نأ ةرورضب اوراشأ ثيح ،)م1998(يدركلاو

 .مهتاسارد اهنع تفشك يتلا ةيلعفلا

 :يتYا قيقs ىلإ يلاVا ثحبلا فده دقو
sلكشب لماعتلل ةيئادتب"ا ةلحر/ا يف تايضايرلا وملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديد 

 ءانب ليهستل ؛يافلد بولسأ مادختساب -لهورجام ةلسلس -ةديدtا تايضايرلا بتك عم حيحص

 يوبرتلا فارشàا يف ةيبيردتلا بئاقVا دادعإو ،صاصتخ"ا لهأ لبق نم اهئوض ىلع ةيبيردت تارود

 .بيردتلا زكارمو

 :لÅخ نم ةساردلا فده قيقحتب ثحابلا ماق دقو 

 تاءاقللا يف ةكراش/او ،ةقباسلا تاساردلاو ثوحبلا ةعجارمو ،لاج/ا بدأ ةساردو عمج -

 .لاج/ا يف Gصتخ/ا ءاربúا عم لصاوتلاو ،ةساردلا لاجم يف ةقلعت/ا تاودنلاو
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 اهتفسلف ةفرعمو ،ةقبط/ا ةلسلسلا ةعجارمو ،عوضو/اب ةلصلا تاذ ةصتخ/ا تاهtا ةعجارم -

 راطàا سيسأتو ،عوضو/اب ةقلعت/ا ةيبيردتلا تاجايتح"اب ةمئاق ءانب يف كلذ نم ةدافتس"او

 .ةساردلل يرظنلا

 .تامولع/ا عمجو ةادhا ءانبل يافلد بولسأ ثحابلا عبتا -

 :ثحبلا جئاتن زربأ

 .ةيمهhا ةيلاع اهنم )%85،07( يبيردت جايتحا )67( ىلإ ثحابلا لصوت -

- ï تاجايتح"ا عيمج تلصح دقو ،ت"اجم )6( ىلإ ةيبيردتلا تاجايتح"ا ت"اجم ميسقت 

 ةجرد يطسوتم Gب قرفلا ناك ثيح ،ةيلاع عامجإ ةجرد ىلع ةيئاهنلا ةلحر/ا يف ةيبيردتلا

 ةيحان نم اهبيترت ï تاجايتح"ا هذه .)0،25( نم لقأ ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يف ةيمهhا

 :يلي امك ةدح ىلع لاجم لك يف اهتيمهأ

 .ميلعتلل طيطختلا :لوhا لاج/ا

 ثيح ً،ادج ةيلاع ةيمهأ ةجرد ىلع ةيلاتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا تلصح لاج/ا اذه يف    

 ةجرد ىلع تلصح امك ،)2،5( نم ربكأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يف تلصح

 ةيناثلا Gتلحر/ا يف ةيمهhا ةجرد يطسوتم Gب قرفلا ناك ثيح ،Gكراش/ا Gب عامجàا نم ةيلاع

 ةجرد ىلع Gكراش/ا Gب يلاعلا عامجàا ىوتسم ىلع لدي اذهو ،)0،05( نم لقأ ةثلاثلاو

 :يتYاك اهتيمهأ ةيحان نم ًايلزانت ةبترم يهو ،تاجايتح"ا هذهل ةاطع/ا ةيلاعلا ةيمهhا

 .نيرامتلا باتكو ملع/ا ليلدو يسرد/ا تايضايرلا باتكل لاعفلا فيظوتلا -
 .)سيردتلل عبرhا تاوطúا( ةلسلسلا ةفسلف ءوض يف سردلا سيردتل طيطختلا -
 .طبرلا قيقsو سردلا ûدقتو ةئيهتلا -
 .هتيمهأو ميلعتلل طيطختلا موهفم ةفرعم -

- sةيلبقلا تابلطت/ا ديد )sهسيردت دار/ا ىوتحملل )ةيميلعتلا ماه/ا ليل. 

 .ىد/ا ةريصقو ةليوط تايضايرلا ملعتو ميلعت فادهأ ديدsو ةفرعم -
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 .Gملعت/ا صئاصخ ءوض يف ميلعتلا عيونت مادختس" طيطختلا -
 .ةلسلسلا ةفسلف ءوض يف ةدحولا سيردتل طيطختلا -

 .ةلسلسلا ةفسلف ءوض يف ررق/ا سيردتل طيطختلا -

- sملعت/ا صئاصخ ليلG. 
 يقطن/ا لسلستلا قفو ةيملعلا ةدا/ا ضرع عباتتو ميظنت يف يضايرلا ىوتح/ا ليلs مادختسا -

 .عاست"او قمعلا Gب نزاوتلا ةاعارم عم ،ةداملل
- sا لمشتو ،ةيضايرلا ةيملعلا ةدا/ا ىوتحم ليلtاو ،ةيفرع/ا بناوtةينادجولا بناو، 

 .ةيراه/ا بناوtاو
 لصح امنيب ،ةيناثلا ةلحر/ا يف ةيمهhا ةيلاع ةجرد ىلع يلاتلا يبيردتلا جايتح"ا لصح دقو -

 ةداـيزلا عجرتو ،)0،2( قرفلا نإ ثيح ،)2،5( نم لقأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةثلاثلا ةلحر/ا يف

 نم Gكراش/ا رظن ةهجو يف فÅتخ"ا ىلإ ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يطسوتم Gب قرفلا يف

 اهبابسأ( بÅطلا تÅكشم ىلع فرعتلا :وهو ،يبيردتلا جايتح"ا اذه ةيمهأ ةجرد ثيح

 .)اهجÅع لبس –
 ةيناثلا ةلحر/ا يف )2،5( نم لقأ ةيمهأ ةجرد ىلع يلاتلا يبيردتلا جايتح"ا لصح امك -

 ميظنت يف ىوتح/ا ليلs مادختسا :وه جايتح"ا اذهو ،)0،01( قرفلا نإ ثيح ،ةثلاثلاو

 .Gملعت/ا صئاصخ قفو ةيملعلا ةدا/ا ضرع عباتتو
 

 .هميظنتو فصلا ةرادإ :يناثلا لاج/ا

 ثيح ً،ادج ةيلاع ةيمهأ ةجرد ىلع ةيبيردتلا تاجايتح"ا عيمج تلصح لاج/ا اذه يف    

 ةجرد ىلع تلصح امك ،)2،5( نم ربكأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يف تلصح

 ةيناثلا Gتلحر/ا يف ةيمهhا ةجرد يطسوتم Gب قرفلا ناك ثيح ،Gكراش/ا Gب عامجàا نم ةيلاع

 ةجرد ىلع نـيكراش/ا Gب يلاعلا عامجàا ىوتسم ىلع لدي اذهو ،)0،05( نم لقأ ةثلاثلاو

 :يتYاك اهتيمهأ ةيحان نم ًايلزانت ةبترم يهو ،تاجايتح"ا هذهل ةاطع/ا ةيلاعلا ةيمهhا

 .بسان/ا تقولا يف ةعجارلا ةيذغتلا ûدقت -
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 .زيزعتلل ةعونتم بيلاسأ مادختسا -

 .ةيلاعفب ملع/ا ىلإو نم ةهجو/ا ةيفصلا ةلئسhا ةرادإ -

 .ةيلاعفب تقولا طبضو ةرادإ -
 .يميلعتلا فقوملل ةبسانم ةيفص ةئيب ميظنت -

 .Gملعت/ا عم لاعفلا لصاوتلاو لاصت"ا تاراهم ريوطت -

 .ةيلاعفب ةيفصلا تÅكش/ا ةرادإ -

 .ميلعتلاو ملعتلا بيلاسأو تايجيتارتسا :ثلاثلا لاج/ا

 ثيح ً،ادج ةيلاع ةيمهأ ةجرد ىلع ةيلاتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا تلصح لاج/ا اذه يف    

 ةجرد ىلع تلصح امك ،)2،5( نم ربكأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يف تلصح

 ةيناثلا Gتلحر/ا يف ةيمهhا ةجرد يطسوتم Gب قرفلا ناك ثيح ،Gكراش/ا Gب عامجàا نم ةيلاع

 ةجرد ىلع Gكراش/ا Gب يلاعلا عامجàا ىوتسم ىلع لدي اذهو ،)0،08( نم لقأ ةثلاثلاو

 :يتYاك اهتيمهأ ةيحان نم ًايلزانت ةبترم يهو ،تاجايتح"ا هذهل ةاطع/ا ةيلاعلا ةيمهhا

 .ةلأس/ا لح تايجيتارتسا مادختسا -
 .لحلل ةبسان/ا ةيجيتارتس"ا ديدs ىلع ةردقلا -
 .طشنلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا -
 .تايضايرلا سيردت يف )ميلعتلا عيونت(زيامت/ا ميلعتلا تايجيتارتسا مادختسا -
 ملعتلا(هجذا®و تايضايرلا سيردت يف يفرع/ا ءانبلا ىلع مئاقلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا -

 .)يئانبلا
 .تايضايرلا سيردت يف بعللاب ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا -
 .تايضايرلا سيردت يف يتاذلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا -
 .تايضايرلا سيردت يف هجذا®و ينواعتلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا -
 ةيناثلا ةلحر/ا يف )2،5( نم لقأ ةيمهأ ةجرد ىلع يلاتلا يبيردتلا جايتح"ا لصح امك -

 لبق نم ريبكلا عامجàا ىلع لدي طيسبلا قرفلا اذهو ،)0،01( قرفلا نإ ثيح ،ةثلاثلاو
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 ميلعتلا تايجيتارتسا مادختسا :وه جايتح"ا اذهو ،Gتلحر/ا يف Gكراش/ا
 .)دعب نع،طلتخ/ا،رشاب/ا(ينورتكلàا

 ،ةثلاثلاو ةيناثلا ةلحر/ا يف )2( نم لقأ ةيمهأ ةجرد ىلع يلاتلا يبيردتلا جايتح"ا لصح دقو -

 .رشاب/ا سيردتلا تايجيتارتسا مادختسا :وه جايتح"ا اذهو ،)0،25( قرفلا نإ ثيح

  .يفرع/ا بناtا :عبارلا لاج/ا

 ثيح ً،ادج ةيلاع ةيمهأ ةجرد ىلع ةيلاتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا تلصح لاج/ا اذه يف    

 ةجرد ىلع تلصح امك ،)2،5( نم ربكأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يف تلصح

 ةيناثلا Gتلحر/ا يف ةيمهhا ةجرد يطسوتم Gب قرفلا ناك ثيح ،Gكراش/ا Gب عامجàا نم ةيلاع

 ةجرد ىلع Gكراش/ا Gب يلاعلا عامجàا ىوتسم ىلع لدي اذهو ،)0،08( نم لقأ ةثلاثلاو

 :يتYاك اهتيمهأ ةيحان نم ًايلزانت ةبترم يهو ،تاجايتح"ا هذهل ةاطع/ا ةيلاعلا ةيمهhا

 .يضايرلا طبرلا تاراهم ةيمنت -
 .ةجذمنلاو يضايرلا ليثمتلا ليعفت -
 .يضايرلا لصاوتلا ةيمنت -
 .بÅطلا ىدل يعادبàا ريكفتلا ةيمنت -
 .يضايرلا سVا تاراهم ةيمنت -
 .ربtا لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا -
 .بلاطلا ةغلب ةيضايرلا ةباتكلاو نيودتلاو صيخلتلا ةيمنت -
 .تايضايرلا ميلعت يف اهنم ةدافتس"او ملعتلا تايرظن ةفرعم -
 ةسدنهلا لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا -

 .سايقلاو
 دادعhا لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا -

 .اهيلع تايلمعلاو
 .ملعتلاو ميلعتلا يف يلYا بساVا مادختس" ةيرظنلا ةيفلúا -
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 ،ةثلاثلاو ةيناثلا ةلحر/ا يف )2،5( نم لقأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةيلاتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا تلصح امك

 يف Gكراش/ا لبق نم ريبكلا عامجàا ىلع لدي طيسبلا قرفلا اذهو ،)0،07( قرفلا نإ ثيح

 :يه تاجايتح"ا هذهو ،Gتلحر/ا

 .ملعتلا ةمئاد ةسرد/ا موهفم زيزعت -
 .يساردلا باتكلل يرصبلا ميظنتلا ىلع بÅطلا بيردت -
 .ةيكيرمhا لهورجام لسÅس ةصاخو ةي/اعلا لسÅسلل ةيرظنلا سسhاو ةفسلفلا ىلع فرعتلا -
 تانايبلا ليلs لاجم يف ةيئادتب"ا ةلحرملل تايضايرلا جهانم يف نمضت/ا يضايرلا ىوتح/ا -

 .ت"امتح"او
  .ةيميلعتلا لئاسولا:سماúا لاج/ا

 تلصح ثيح ً،ادج ةيلاع ةيمهأ ةجرد ىلع ةيلاتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا تلصح لاج/ا اذه يف   

 نم ةيلاع ةجرد ىلع تلصح امك ،)2،5( نم ربكأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يف

 ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يف ةيمهhا ةجرد يطسوتم Gب قرفلا ناك ثيح ،Gكراش/ا Gب عامجàا

 ةيمهhا ةجرد ىلع Gكراش/ا Gب يلاعلا عامجàا ىوتسم ىلع لدي اذهو ،)0،09( نم لقأ

 :يتYاك اهتيمهأ ةيحان نم ًايلزانت ةبترم يهو ،تاجايتح"ا هذهل ةاطع/ا ةيلاعلا

 .ةيضايرلا ةفرع/ا ûدقت يف تايوديلا مادختسا -
 .ةيميلعتلا لئاسولا جاتنإ يف ةيلح/ا ةئيبلا تاناكمإ لÅغتسا -

 .)... ملعتلا رداصم ةفرغ ليغشت ،ةيكذلا ةروبسلا( اهفيظوتو ةثيدVا ةينقتلا مادختسا -

 .تايضايرلا جهنì صاúا تنرتنàا عقوم مادختسا -

 .ةاكاح/ا جمارب مادختساب سورد ميمصت -
 ،ةثلاثلاو ةيناثلا ةلحر/ا يف )2،5( نم لقأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةيلاتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا تلصح امك

 يف Gكراش/ا لبق نم ريبكلا عامجàا ىلع لدي طيسبلا قرفلا اذهو ،)0،08( قرفلا نإ ثيح

 :يه تاجايتح"ا هذهو ،Gتلحر/ا

 .اهليعفتو تايوط/ا مادختسا فيظوت -

 .power point جمانرب مادختساب سوردلا ميمصتو ذيفنت -
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 .ةينايبلا موسرلاو تاقصل/او تاروص/او طئارúاك ةيطúا موسرلا جاتنإ -

 .ةيميلعتلا ويديفلا مÅفأ جاتنإ -

 .تايضايرلا يف ûوقتلا :سداسلا لاج/ا

 ثيح ً،ادج ةيلاع ةيمهأ ةجرد ىلع ًاعيمج ةيبيردتلا تاجايتح"ا تلصح لاج/ا اذه يف    

 ةجرد ىلع تلصح امك ،)2،5( نم ربكأ ةيمهأ ةجرد ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا Gتلحر/ا يف تلصح

 ةيناثلا Gتلحر/ا يف ةيمهhا ةجرد يطسوتم Gب قرفلا ناك ثيح ،Gكراش/ا Gب عامجàا نم ةيلاع

 ةجرد ىلع Gكراش/ا Gب يلاعلا عامجàا ىوتسم ىلع لدي اذهو ،)0،08( نم لقأ ةثلاثلاو

 :يتYاك اهتيمهأ ةيحان نم ًايلزانت ةبترم يهو ،تاجايتح"ا هذهل ةاطع/ا ةيلاعلا ةيمهhا

 .)يماتخ ،ينيوكت ،يصيخشت(هعاونأب ûوقتلا مادختسا -
 .بÅطلا دنع ةوقلاو فعضلا نطاوم صيخشت -
  .بÅطلا تايوتسم ءوض يف تابيردتلاو ةيلزن/ا تابجاولا عيونت -
 .مهفلا نم ققحتلا لجأ نم لصفلا لخاد رشاب/ا بيردتلا ةطشنأو ةلئسأ لامعتسا ىلع ةردقلا -
 .ضفخن/ا ليصحتلا يوذ ةبلطلل ةيجÅعلا ةطشنhا مادختساو ميمصت -
 .ةبسانم ûوقت تاودأو بيلاسأ مادختسا -
 .هيلع مكحلل سيلو سيردتلا ريوطت بولسأ اهنأ ىلع ûوقتلا ةيلمع ةسرا§ -
 .تايضايرلا يف لاعفلا ûوقتلا ةيلمع صئاصخ -
 .ملعملل يتاذلا ûوقتلا -
  .يلاعلا ليصحتلا يوذ ةبلطلل ةيئارثàا ةطشنhا مادختساو ميمصت -
 .ةلسلسلا ةفسلف قفو ةيرود تارابتخا دادعإ يف ةراه/ا -
 .هنارقأ زاvإو هزاvإ ûوقت ىلع بلاطلا بيردت -
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 .. تايصوتلا

 تاجايتح"ا نع فشكلا ىلإ تفده يتلاو ،ةساردلا هذه اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا ىلإ ًادانتسا    

 نإف ،McGraw-Hill لهورجام ةلسلس ءوض يف ةيئادتب"ا ةلحر/اب تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا

 :يلي اì يصوي ثحابلا

 جمارب دادعإو ،مهل ةمزÅلا تايافكلا مهباسكà تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تارودلا دادعإ -1

 ،ةساردلا اهنع تفشك يتلا ةيقيقVا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ساسأ ىلع مهل ةيبيردت

 .يبيردتلا جايتح"ا نم ةيمهhا ةيلاع ةجرد ىلع تلصح يتلا ًاصوصخو

 يف Gصصخت/ا دي ىلعو ،لمعلا شرو لÅخ نم ةيلمع ةروصب Gملع/ا بيردتب مامته"ا -2

 .لاج/ا

 ûدقت ىلع صرVاو ،ةيرود ةفصب ةيبيردتلا تارودلاب قاحتل"اب Gملع/ا مازلإ ىلع لمعلا -3

   .كلذل ةمزÅلا زفاوVا

 ءانثأ اهتعباتمو ،ةيمهhا نم ةريبك ةجرد تلان يتلا تاجايتح"اب تايضايرلا وفرشم متهي نأ -4

 .نادي/ا يف يفارشàا لمعلا

 مهاوتسم ىلع كلذ ساكعناو ،اهنم Gملع/ا ةدافتسا ىدمو ،ةيبيردتلا تارودلا رثأ ûوقت -5

 .ينه/ا

 نأو ،Gملع/ا فورظ عم بسانتي ثيحب يبيردتلا جمانربلا تيقوت ديدs ىلع صرVا -6

 ةلماكلا ةدافتس"ا Gملعملل حمسي اì ،اهقيقs ىلإ فدهي يتلا ةجيتنلا عم هتدم بسانتت

 .ةبولط/ا تاقيبطتلا ءارجإو

 يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"اّ دسيام ةيبرتلا تايلكو Gملع/ا دادعإ تايلك تاررقم Gمضت -7

 .ةساردلا اهنع ترفسأ

 لماكتلا كلذ ليعفتل ؛ةمكحم ةيلآ عضوو ،ةمدúا ءانثأو لبق ام بيردتلا Gب لماكتلا ةرورض -8

  .ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوو تاعماtا Gب
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 .. تاحرتق'ا
 ،ةيوناثلا ةلحر/او ةطسوت/ا ةلحر/ا يف ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدحتل ىرخأ تاسارد ءارجإ -1

 ةلحر/ا فÅتخاب ةيبيردتلا تاجايتح"ا فلتخت لهو ،اهضعب عم تاجايتح"ا هذه ةنراقمو

 ؟ةيساردلا

 ؛ةساردلا اهنع ترفسأ يتلا ةيبيردتلا تاجايتحÅل ةيبيردت جمارب ميمصتل تاسارد ءارجإ -2

  .ةيمهhا ةيلاع ىلع تلصح يتلا ًاصوصخ

 ةرازو اهميقت يتلا ةيبيردتلا تارودلاب Gقحتل/ا Gملع/ا ىضرو ةدافتسا ىدم نع ةسارد ءارجإ -3

 .)McGraw-Hill  لهورجام ةلسلس (ةديدtا تايضايرلا جهانì ةقلعت/او ميلعتلاو ةيبرتلا

 
 
 

  ،tركلا هجول ًاصلاخ هلعجي نأو ،لمعلا اذهب عفني نأ yا لأسأ ًاماتخو
 .~عمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع  كرابو ملسو yا ىلصو
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 .. ةيبرعلا عجار/ا •
 .. ةيبنجhا عجار/ا •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عجارملا
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 عجار'ا
 
 :ةيبرعلا عجار'ا:ً=وأ
 
 .باتكلل ةيبرعلا رادلا:ةرهاقلا.ةيوبرتلا تايضايرلا.)م1996(.تابحم،ةريمع وبأ

                .ناقرفلا راد:ندرhا.اهسيردت لوصأو اهجهانم تايضايرلا.)م1990(.ديرف،ةنيزوبأ

 راد:ندرhا.ىلوhا فوفصلل تايضايرلا سيردت جهانم.)مe.)2007ادبع،هنبابع؛ديرف،ةنيزوبأ

   .ةريس/ا

                                                                                          .عيزوتلاو رشنلل افصلا راد:نامع.ةيرشبلا دراو/ا ةرادإ .)ـه1420(.ردان،هخيش وبأ

 تاهاã"ا.)ـه1421(.ىفطصم دمحم،ريمقد ؛eادبع هخيش،دنس/ا ؛يردب ناندع،ميهاربàا

 .رشنلاو ةعابطلل ةفاقثلا راد:ةحودلا.Gملع/ا بيردتو دادعإ يف ةي/اعلا
 

 بيردتلل ةماعلا ةرادàا نع ةيفيرعت ةذبن.)ـه1420(.يوبرتلا بيردتلل ةماعلا ةرادàا

 .تانبلا ميلعتل ةماعلا ةسائرلا :ضايرلا.يوبرتلا
 

 هعاجرتسا ï.تايضايرلا ةلسلس تازكترمو ةفسلف.)ـه1431(.ةدج ةظفاحì ميلعتلاو ةيبرتلا ةرادإ
  http://www.yzeeed.com/vb/showthread.php?t=64999 طبارلا ىلع ـه15/9/1432 يف
 

 .ركفلا راد:نامع.ةيميلعتلا تاسسؤ/ا يف ةيرادàاو ةيدايقلا بيلاسhا.)م2001(.قراط ،يردبلا

 راد:ندرhا.تايضايرلا ملعت ûوقتو ميلعت يف تايجيتارتسا.)م2003(.دعسم ناضمر،يودب

 .يبرعلا ركفلا

 طبارلا ىلع ـه22/5/1432 يف هعاجرتسا ï.ملعتلا تايرظن.)م2009(.ماشه،تاكرب

        http://faculty.ksu.edu.sa/74637/441/Forms/AllItems.aspx                                                                    
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 دمحأ،مظاك)ةمجرت(.جهن/ا تايساسأ.)م1982(.فلار،روليات

 .ةيبرعلا ةضهنلا راد:ةرهاقلا.ديمVادبع،رباج؛يريخ

 .ةرادôل ةينه/ا تاربúا زكرم:ةرهاقلا.ئدابمو لوصأ بيردتلا.)م2007(.نمحرلا دبع،قيفوت

  .ةرادôل ةينه/ا تاربúا زكرم:ةرهاقلا.ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs.)م۲۰۰٦(.نمحرلا دبع،قيفوت
 

 صيخشت تيوكلا ةلود يف ملعملل ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs.)م1999(.يلع بنيز،ربtا

 .تيوكلا:تيوكلا ةعماج.ثلاثلا ددعلا.أ18 دلجم.ةنكم/ا لئادبلاو عقاولا

 ةيبرتلل ةماعلا ةرادàا.بÅطلا تاراهم ةيمنت يف هرثأو زيزعتلا.)ـهe.)1423ادبع دعس،يرtا

 طبارلا ىلع ـه25/5/1432 يف هعاجرتسا ï.ءاسحhا ةظفاحì ميلعتلاو
http://soci.hasaedu.gov.sa/drooos/AL%20TAZZEZ.htm 

 

 يف هعاجرتسا G.ïطسلف:يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو .يعادبàا ريكفتلا .)م2005(.بنيز،شبح

 habash.ws/education/books/Creative_thinking.htm-http://www.zeinabطبارلا ىلع ـه2/6/1432

 

 ةيموكVا سراد/ا يف تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا.)م2002(.فسوي هيجو،يزاجح

                                                                                         .Gطسلف:ةينطولا حاجنلا ةعماج.ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر .Gطسلف لامش تاظفاحم يف

 ريتسجام ةلاسر.مهل ةمدق/ا ةيبيردتلا جماربلا وحن Gملع/ا تاهاãا.)ـه1428(.ءاجر حلاص،يبرVا

  .ةمرك/ا ةكم:ىرقلا مأ ةعماج.ةيبرتلا ةيلك.ةروشنم ريغ

 ةقطنì ةيزيلàvا ةغللا تاملعمو يملع/ ةيبيردتلا تاجاVا.)ـه1425(.يجاس ûركلادبع،يبرVا

 .ضايرلا:دوعس كل/ا ةعماج،ةيبرتلا ةيلك.ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر .ميصقلا

 ريغ يناديم ريرقت.ةديدtا جهان/ا ءوض يف ملع/ا تاسرا§ ûوقت.)ـه1430(.رصان ىسيع،يبرVا

                                                          .ضايرلا:دوعس كل/ا ةعماج.روشنم
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 ةفاقثلا راد:ةرهاقلا.يوبرتلا لاج/ا يف ةمدúا ءانثأ Gملع/ا بيردت.)م1985(.هبردبع يلع،نسح

                                                                      .رشنلاو ةعابطلل

 .لوحـتلا تاقوـعم:ةدوtا ةسردم ىلإ ةيديلقتلا ةسرد/ا نم.)مû.)2007ركلادبع ميهاربا،GسVا

                          .ماعلا ميلعتلا يف ةدوtا رÇؤم:ضايرلا

 ةيئادتب"ا ةلحر/اب تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا.)م2004(.دمحأ ةزياف ،ةدامح

 ددعلا.لوhا ءزtا 20دلجم ةيبرتلا ةيلك ةلجم.Gهجو/او Gملع/ا رظن ةهجو نم طويسأب

 .رصم:طويسأ ةعماج.يناثلا
 

 ططúا دادعإ يف ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ةيمهأ.)م2000(.دعس نمحرلا دبع،يديمVا

 ةمدخ زكارم ءادمعل لوhا ىقتل/ا ثوحب.رمتس/ا ميلعتلاو عمتج/ا ةمدخ زكار/ ةيبيردتلا

 .ضايرلا:ةيمÅسàا دوعس نب دمحم مامàا ةعماج،ةيدوعسلا تاعماtا يف عمتج/ا

 ةلاسر.ةيئادتب"ا ةلحر/ا يملع/ ةمدúا ءانثأ يوبرتلا بيردتلا.)ـه1405(.ملاس زياف،يعازúا

                                          .ىرقلا مأ ةعماج:ةيبرتلا ةيلك.ةروشنم ريغ ريتسجام

 .بتكلا ملاع:ةرهاقلا .تايضايرلا سيردت لوصأ.)م1984(.ةلظن،رضخ

 ةيبرتلا يف ةرصاعم اياضق.)م2003(.يحبص ىنم ،يديدVا؛دمحم لامج،بيطúا

                                     .ضايرلا:ةصاúا ةيبرتلا ةيÑداكأ.ةصاúا
 

 ةريس/ا راد:نامع.يميلعتلا باتكلا ميمصتو جهان/ا ءانب سسأ.)م2004(.دمحم،ةدلاوúا

  .ةعابطلاو عيزوتلاو رشنلل

 ةدحوب ةيسدنهلا لئاس/ا لح يف ةحرتقم ةيجيتارتسإ مادختسا رثا.)م2003(.دهف،يدلاوúا
 ةعماج.ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.يوناثلا لوhا فصلا يف بÅطلا ليصs ىلع تاثلث/ا باسح
 .ندرhا:كومريلا
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 ï.ةبانàاب ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازول يمسرلا ثدحتملل حيرصت.)م2009(.دعس دمحم،ينيخدلا

 طبارلا ىلع ـه26/4/1431 يف هعاجرتسا
 e/news_detail.aspx?id=174http://www.moe.gov.sa/openshare/mo                                             

 ،)1،2( ددعلا،ملع/ا ةلاسر.هل يماظن لخدمو هموهفم بيردتلا.)م1991(.يرابلا دبع،هردلا
 .)32(دلج/ا
 ةيديلقتلا لخاد/او ةيساسhا ميهاف/ا:ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs.)م1990(.يرابلا دبع،هردلا
 .ةرهاقلا:ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs لوح لوhا يونسلا رÇؤ/ا .ةيصيخشتلاو
 

 تاراهم لاجم يف ةيبيردتلا تاجايتحÅل حرتقم روصت .)ـه1431(.ةيواش/ا دياع ةداغ،يرسودلا
 ةرون ةريمhا ةعماج،ةيبرتلا ةيلك.ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.تايضايرلا تاملعم ىدل سيردتلا
 .ضايرلا:نمحرلادبع تنب
 

 .روصنم ةعبطم:ةزغ.ملّعتلاو ميلعتلا ليلد.)م2001(.ليهس،بايد

 ةدوج سايق يف اهفيظوتو يسرد/ا باتكلا ةدوج سايقل ةادأ ريوطت.)م2006(.ليهس،بايد

 سدقلا ةعماج:ةزغ.ىصقhا ةعماجب ةيبرتلا ةيلكل لوhا يملعلا رÇؤ/ا.ينيطسلفلا جاهن/ا بتك

 .ةحوتف/ا
 

 ىلع ـه29/5/1432 يف هعاجرتسا ï.ينورتكل"ا ملعتلا ةيجيتارتسا .)م2008(.ءاي/،ناويدلا

 طبارلا

http://vb.g111g.com/f355 

 ىدل ةيملعلا ميهاف/ا ليصs يف ةيئارثàا ةطشنhا مادختسإ رثأ.)ـه1425(.فرش رون،يحجارلا

 ةيلك.ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.يئادتبàا سداسلا فصلاب مولعلا يف تابوهو/ا تاذيملتلا

  .ةمرك/ا ةكم:ىرقلا مأ ةعماج.ةيبرتلا

 تايضايرلا لمعم ررقم سيردت يف تايوديلا مادختسا رثأ.)ـه1425(.لصاو تيخب،يليحرلا

 ةكم:ىرقلا مأ ةعماج.ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.بÅـطلا ليصs ىلع فوـtاب Gملع/ا ةيلك يف
 .ةمرك/ا
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 ساسأ ىلع ينبم ةمدúا ءانثأ Gسرد/ا بيردتل حرتقم جمانرب.)م1992(.زاوف قفاوم،يليورلا
 .12ددعلا.سمش Gع ةعماج.ةيبرتلا ةيلك ةلجم.ةيبيردتلا مهتاجاح

 يف هعاجرتسا ï.يفصلا يوبرتلا ûوقتلا يف Gملع/ا تايافك.)م2009(.يلع،يديبزلا
  http://www.oumeerschool.com/vb/showthread.php?t=242طبارلا ىلع ـه10/6/1432

 

 .عيزوتلاو رشنلل قورشلا راد:eا مار.ريكفتلا تاراهم سيردت.)م2003(.دمحأ تدوج،ةداعس
 ةلحر/اب تايضايرلا سيردت ىلع اهرثأو ةيئارثàا ةطشنhا.)م2001(.دعسم اضر،ديعسلا

 .ةرهاقلا:سمش Gع ةعماج،ةيبرتلا ةيلك.روشنم ريغ ثحب .ةيدادعàا
 

 ةطúا دادعإ بيلاسأو قيبطتلاو ةيرظنلا Gب ةيبيردتلا تاجايتح"ا.)م2007(.اضر،ديسلا

 .تاديروتلاو قيوستلل ةدحت/ا ةيبرعلا ةكرشلا:ةرهاقلا .ةيبيردتلا
 
 تاعماtاب ةيÑداكhا ماسقhا ءاسؤرل ةيبيردتلا تاجايتح"ا.)م2002(.هميمأ،يملح؛ىده،ديسلا
 ةيرص/ا ةيعمtا ةلجم.ةمدقت/ا لودلا ضعب تاربخ ءوض يف اطنط ةعماج ىلع قيبطتلاب ةيرص/ا
 .)5( ةنسلا ،)7(ددعلا،ةيميلعتلا ةرادàاو ةنراق/ا ةيبرتلل
 

 فوtا ةقطنì تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا.)م2002(.لايúا دياع دمحأ،يرارشلا
 .نامع:ةيندرhا ةعماtا.ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا يف
 

 طبارلا ىلع ـه10/6/1432 يف هعاجرتسا ï .ةرصاع/ا تايضايرلا ينبت.)م2004(.حاتفلادبع،يواقرشلا
http://www.angelfire.com/sc3/mathgroup/nowmath.htm  

 
 سلدنhا راد:ةدج.يمÅسàا لمعلا يف هتيمهأ و بيردتلا.)ـه1421(ىسوم دمحم.فيرشلا

 .ءارضúا
 

 ةطسوت/ا ةلحر/ا يف تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا .)م2005(.يدهم دمحأ،يرمشلا

 ةيلك،سيردتلا قرطو جهان/ا مسق.ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.مهرظن ةهجو نم تيوكلا ةلود يف

                                                             .نامع:ةيندرhا ةعماtا،ايلعلا تاساردلا
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 ةلجم.هتÅكشمو هعقاو رطق ةلود يف Gيوبرتلا Gفرش/ا بيردت.)مe.)2000ادبع لاون،خيشلا

  .107-82ص ص،)122(ددعلا،ةيبرتلا

 ةبلط ليصs ىلع ةيمويلا ةايVاب تايضايرلا ىوتحم طبر رثأ .)م2000(.ديعس مشاه،يخيشلا

 ريغ ريتسجام ةلاسر.اهوحن مهتاهاãا ىلعو تايضايرلا يف ةدج ةنيدì طسوت/ا ثلاثلا فصلا

 .نامع:ةيندرhا ةعماtا.ةروشنم

 هعاجرتسا ï.ةديدtا جهان/ا ةفسلف قيرط يف ةلمتحم تابقع.)م2010(.ىفطصم دمحم،حلاصلا

   http://damascusbureau.org/arabic/?p=361طبارلا ىلع ـه1/1/1432 يف

 ت"داع/ا ةدحو يف فعضلاو ةوقلا نطاوم صيخشت.)ـه1425(.دحاولادبع دماح،يحبصلا

 ريغ ريتسجام ةلاسر.ةيموكVا ةرون/ا ةنيد/ا سرادم يف ةطسوت/ا ةلحر/ا بÅط ىدل  ةيطúا

   .ةمرك/ا ةكم:ىرقلا مأ ةعماج.ةروشنم

 تاملعمو يملعم باسكà ينورتكلàا بيردتلل جذو®أ ةيلعاف.)ـه1428(.ملاس ليهس،يحبصلا

 ريغ هاروتكد ةلاسر.D.B.A.E يميظنتلا هاã"ا ءوض يف ةمزÅلا تايافكلا ةينفلا ةيبرتلا

                              .ةمرك/ا ةكم:ىرقلا مأ ةعماج.ةروشنم

 ï. ماه/ا ليلs ،ديفتس/ا روهمtا صئاصخ ديدs.)ـه1432(.دمحم نمحرلادبع،ريغصلا

  http//faculty.ksu.edu.sa/mshm/503/%25D8%25A طبارلا ىلع ـه22/5/1432 يف هعاجرتسا

 راد:نامع.اهÑوقتو ةيبيردتلا جماربلا ءانب هتيلاعفو هموهفم:بيردتلا.)م2007(.نسح،يناعطلا

 .قورشلا

 ةيوناثلا دهاع/ا تاملعم ةءافك عفرل ةمزÅلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا.)ـه1426(.حلاص سانيإ،دباع

 رابكلا ميلعت مسق.ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا يف تانبلل ةينه/ا

 .ضايرلا:دوعس كل/ا ةعماج ،ةيبرتلا ةيلك،رمتس/ا ميلعتلاو

 زكرم:ةرهاقلا.-ةيبيردتلا تاجايتح"ا – يرادàا زيمتلا ةلسلس.)م2000(.سي ديعس،رماع

 .يرادàا ريوطتلاو تاراشتسÅل سيفريس دياو
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 ةرادàا ةلجم.ةيجيتارتس"ا تارارقلا عنصو يعامtا مكVا.)ـه1402(.يلع،ظيفVادبع

  .83-73 ،31.ةماعلا

 ريرقت.ةروط/ا تايضايرلا جهانم لوح نادي/ا نم تاظوحلم.)ـه1430(.نمحرلادبع،رابtادبعلا

  .ضايرلا لامشب ميلعتلاو ةيبرتلا بتكم.روشنم ريغ

                                                                                                      .ركفلا راد:ةرهاقلا.ةيرشبلا دراو/ا ةيمنت و بيردتلا ةيجولوكيس.)ـه1422(.تفأر.حاتفلادبع

 ةيوناثلا ةلحر/ا يف تايضايرلا يملع/ ةيسيردتلا تاجايتح"ا.)مe.)2000ادبع دومحم،يربعلا
 .نامع:ةيندرhا ةعماtا.ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.نامُع ةنطلسب
 
  ايلعلا ةيساسhا ةلحر/ا يف Gلماعلا تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجاVا.)م2000(.دمحأ،نامثع

 :حاجنلا ةعماج.ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.Gطسلف تاظفاحم لامش يف ةيموكVا سراد/ا يف

 .Gطسلف
 
 .ةرصاع/ا براجتلا ضعب ةمدúا ءانثأ Gملع/ا بيردت.)ـه1422(.مئاصلا دمحم.نامثع
  .يتبúا ةبتكم:ةشيب
 

 ةطسوت/ا ةلحر/ا يف مولعلا جهنم ىوتح/ ةحرقم ريياعم.)ـه1427(.نمحرلادبع زيزعلادبع،نامثعلا
 مسق.ةروشنم ريغ هاروتكد ةلاسر.ةيملعلا ةفاقثلا بلاطم ءوض يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا يف
 .ضايرلا:دوعس كل/ا ةعماج،ةيبرتلا ةيلك،سيردتلا قرطو جهان/ا
 

 هتاودأ هموهفم يملعلا ثحبلا.)م2003(.دياك ،قVادبع؛ ناقوذ،تاديبع ؛ نمحرلادبع،سدع
 .عيزوتلاو رشنلل ةماسأ راد: ضايرلا .هبيلاسأ
 

 .عيزوتلاو رشنلل ةيملعلا يروزايلا راد:نّامع.يرادàا بيردتلا.)م2006(.مv،يوازعلا
 
 يف هعاجرتسا ï.صيخلتلا ةراهم ىلع ةبلطلا بيردت ةيمهأ.)مe.)2008ادبع،يريسع
                                       http://www.arbi.ws/vb/showthread.php?p=22545 طبارلا ىلع ـه1/6/1432
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 ûوقت يف هتاقيبطتو هتايجهنمو هسسأ :يسسؤ/ا يوبرتلا ûوقتلا.)م2003(.نيدلا حÅص،مÅع
 .يبرعلا ركفلا راد:ةرهاقلا .سراد/ا
 

 تارضحمو يرضح/ ميلعتلا تاينقت يف ةيبيردتلا تاجايتح"ا.)ـه1425(.دمحم،يزنعلا
 ايجولونكتو لئاسو مسق .ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.كوبت ةقطنì ةيسرد/ا تاربتخ/ا
 .ضايرلا:دوعس كل/ا ةعماج ،ةيبرتلا ةيلك،ميلعتلا
 
 لاجم يف لافطhا ضاير تاملع/ ةيبيردتلا تاجاVا ديدs.)ـه1421(.دمح ىنم،داوعلا
 كل/ا ةعماج،ةيبرتلا ةيلك.سيردتلا قرطو جهان/ا مسق.روشنم ثحب .يسرد/ا جهن/ا
 .ضايرلا:دوعس
 
 ةكلم/اب ماعلا ميلعتلا سرادم يريد/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا.)م2002(.مرغم eا دبع،يدماغلا

 .فراع/ا ةرازو:ضايرلا.۲ ددعلا ،2 دلج/ا Gملع/ا تايلك ةلجم.ةيدوعسلا ةيبرعلا
 
 ةكم يتنيدì ةمدúا ءانثأ ءايحhا تاملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا.)ـه1422(.دمحأ ديرغت،نابملف
 ةيلك،سيردتلا قرطو جهان/ا مسق.ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.نهرظن ةهجو نم ةدجو ةمرك/ا
 .ةمرك/ا ةكم:ىرقلا مأ ةعماج،ةيبرتلا
 

 .ثوحبلا زكرم:ضايرلا.ةماعلا ةرادàا دهعم.ةاناعم Åب ءاصحàا.)ـه1426(.لماش دمحم،يمهف
 

 نماثلاو عباسلا Gفصلل تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا.)م2000(.مساق ةيزوف،رامعلا

 ةعماج.ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.ليصحتلا تارابتخا ءانب لاجم يف ءاعنص ةمصاعلا ةنامأب

 .ءاعنص
 

 لاجم يف ةيعيبطلا مولعلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا.)ـه1429(.ىلع eادبع،يساك لآ

 مسق .ةروشنم ريغ هاروتكد ةلاسر.ةرصاع/ا ةيوبرتلا تاهجوتلا ءوض يف Gبوهو/ا ةياعرو فاشتكا

  .ةمرك/ا ةكم:ىرقلا مأ ةعماج،ةيبرتلا ةيلك،سيردتلا قرطو جهان/ا
 

 .ولhvا ةبتكم :ةرهاقلا.هبيلاسأو هسسأ يميلعتلا طيطختلا.)م1996(.نيدلا فيس دمحم،يمهف
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 ةكلم/ا يف ةيموكVا ةزهجhا يف ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs عقاو.)م2002(.ديع،ةطوفلا
  .ضايرلا:دوعس كل/ا ةعماج،مولعلا ةيلك،ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.ةيدوعسلا ةيبرعلا
 

 .يعماtا باتكلا راد:Gعلا.يرادàا ريوطتلاو بيردتلا.)م1989(.ليمج مساق،مساق
 

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا نع اهتاقيبطت عم يرادàا بيردتلا سسأ.)ـه1412(.فسوي،نÅبقلا
 .بتكلا ملاع راد:ضايرلا
 

 .ةيرادàا ةيمنتلا زكرم:ةيردنكسàا.ةيرشبلا دراو/ا ةرادإ.)ـه1418(.دمحأ،رهام
 

 ةطسوت/ا سراد/ا يريدم تاجاح ديدحتل ةيفصو ةسارد.)ـه1410(.ىسوم ميكVا دبع،كرابم

 .ىرقلا مأ ةعماج:ةيسفنلاو ةيوبرتلا ثوحبلا ةلسلس.ةكلم/اب ةيبيردتلا ةيوناثلاو
 

 .ىرقلا مأ ةعماج:ةمرك/ا ةكم.ةمدúا ءانثأ بيردتلا.)ـه1418(.ىسوم ميكVادبع،كرابم

 صاúا عادبàاب هتقÅعو ىضايرلا سVا.)م2003(.رصانلادبع،ديمVادبع؛نيدلا ءÅع،يلوتم

 تايوبرتل ةيرص/ا ةيعمtا.تايضايرلا ةبعش ةيبرتلا تايلك بÅط ىدل ىÑداكhا زاàvاو

 طبارلا ىلع ـه2/6/1432 يف هعاجرتسا ï .ثلاثلا يملعلا رÇؤ/ا.تايضايرلا

http://knol.google.comا       

 يف ةيئادتب"ا ةلحر/اب تايضايرلا يملع/ ةيبيردتلا تاجايتح"ا.)ـه1427(.لتاب ديعس،ةعداج/

    .نميلا:ءاعنص ةعماج.ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا

 ةدام يف ليصحتلا ىلع ةيلزن/ا تابجاولا يف ةعجارلا ةيذغتلا رثأ.)ـه1423(.دمحم نزي،يند/ا

 قرطو جهان/ا مسق .ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.ةيئادتب"ا ةلحر/ا ذيمÅت ىلع تايضايرلا

 .ةمرك/ا ةكم:ىرقلا مأ ةعماج،ةيبرتلا ةيلك،سيردتلا

 يف تاصتخ/ا ينادي/ا بيردتلا تابلاط ءادأ ûوقت ريياعم ديدs.)ـه1427(.يلع ناÑإ،يعير/ا

 مادختساب ةينفلا ةيبرتلا ةملعì ةصاúا ءادhا بلاطم ءوض يف دوعس كل/ا ةعماجب ةينفلا ةيبرتلا
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 كل/ا ةعماج،ةيبرتلا ةيلك،سيردتلا قرطو جهان/ا مسق .ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.يافلد بولسأ

 .ضايرلا:دوعس

 يف ةيسدنهلا ةيضايرلا ةلأس/ا سيردت يف ايلوب ةيجيتارتسإ مادختسا رثأ.)م2003(.دجام،يرص/ا
 ةلاسر.Gنج ةظفاح/ ةعباتلا ةيموكVا سراد/ا يف اهلح ىلع يساسhا عساتلا فصلا ةبلط ةردقم
 .Gطسلف:حاجنلا ةعماج.ةروشنم ريغ ريتسجام

 

 تابلاط ةردق ةيمنت يف ةلأس/ا لح تايجيتارتسا ىلع بيردتلا رثأ.)م2008(.فسوي ناÑإ،يدعم

 Gسs يف روشنم ريغ ثحب.ةيضايرلا ةلأس/ا لح ىلع ةيوناثلا ناريVا مأ ةسردم يف رشاعلا فصلا

 .ندرhا:ةيوبرتلا مولعلا ةيلك،ةحوتف/ا ةيبرعلا ةعماtا.ةيوناثلا ةلحر/ا يف ءادhا

 ةعفرلا راد.يئادتب"ا ميلعتلا يف تايضايرلا جهانم روطت.)ـه1419(.نمحرلادبع eادبع،يشوق/ا

 .ضايرلا:عيزوتلاو رشنلل

 .ةرصاعم تايرظنو بيلاسأ:تايضايرلا ميلعتو ملعتل ةيسفنلا سسhا.)مe.)2001ا دبع،يشوق/ا
 .ضايرلا:جيلúا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم
 
 تاساردلل ةيبرعلا ةلج/ا.ةيبيردتلا جماربلا حاv يف بيردتلا ريدم رود.)ـه1416(.دمحم،عين/ا
 .ضايرلا:ةينمhا مولعلل ةيبرعلا فيان ةعماج.19ددعلا ،بيردتلاو ةينمhا
 
 .ةيزيزعلا:ةمرك/ا ةكم.ةمدúا ءانثأ بيردتلا.)ـه1418(.ىسوم ميكVا دبع،ىسوم
 
 .يعماtا باتكلا راد:تارامàا.يوبرتلا فارشàا.)م1999(فسوي،ياربن
 
 ةيملعلا ريياع/ا ءوض يف مولعلا ميلعتل ةثيدح تاهاãا.)م2005(.نورخآو دمحا،يدجنلا

  .يبرعلا ركفلا راد:ةرهاقلا.ةيئانبلا ةيرظنلاو ريكفتلا ةيمنتو
  .ةطسوت/ا ةلحر/ا يف تايضايرلا سيردت ريوطتل حرتقم جمانرب.)ـهe.)1424ادبع دمحم،ريذنلا
                               .ضايرلا:دوعس كل/ا ةعماج،ةيبرتلا ةيلك،سيردتلا قرطو جهان/ا مسق.ةروشنم ريغ هاروتكد ةلاسر
 

 ةبلطل يلمعلا بيردتلا يف ينواعتلا ملعتلا ةيجيتارتسا مادختسا رثأ.)م2007(.دودولا دبع،عازه
 يداVا يملعلا رÇؤ/ا.ةيملعلا ةيبرتلا يف سيردتلا ططخ دادعإ ىلع ةديدVا ةيبرت ةيلك
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 .ةيملعلا ةيبرتلل ةيرص/ا ةيعمtا :ةيليعامسàا.رشع
 
 ليلد(ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلا ميلعت ريوطت عورشم.)م2009(.ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو
  .ريوطتلاو ثاحبçل ناكيبعلا:ضايرلا.)بردت/ا

 

 ةدا/ا(ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلا ميلعت ريوطت عورشم.)م2009(.ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

 .ريوطتلاو ثاحبçل ناكيبعلا:ضايرلا.)ةيئارثàا
 

 ناكيبعلا :ضايرلا.يئادتب"ا لوhا فصلل تايضايرلا باتك.)ـه1430(.ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

 .ريوطتلاو ثاحبçل
 

   ناكيبعلا :ضايرلا.يئادتب"ا يناثلا فصلل تايضايرلا باتك.)ـه1430(.ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

                                                                                                     .ريوطتلاو ثاحبçل

 ناكيبعلا :ضايرلا.يئادتب"ا عبارلا فصلل تايضايرلا باتك.)ـه1430(.ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

                                                                                                                                                                                                         .ريوطتلاو ثاحبçل

 ناكيبعلا:ضايرلا.يئادتب"ا سماúا فصلل تايضايرلا باتك.)ـه1430(.ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

 .ريوطتلاو ثاحبçل

 ةيبرعلا ةكلم/ا يف ميلعتلا ةسايس ةقيثو.)ـه1416(.ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

                                                                                                                                                                                                        .ةماعلا ةنامhا ميلعتلا ةسايسل ايلعلا ةنجللا:ضايرلا.ةيدوعسلا

  .ةيمنتلاو ءادhا ريوطت زكرم:ةرهاقلا.بيردتلا ءيدابمو سسأ.)م2002(.ينغلا دبع دمحم،لÅه

 ريوطت زكرم:ةرهاقلا.بيردتلل طيطختلاو تاجايتح"ا ةسارد.)م2003(.ينغلا دبع دمحم،لÅه
 .ةيمنتلاو ءادhا
 

 ىلع ينواعتلا ملعتلا يف ةحرتقم ةيجيتارتسا ةيلاعف.)م۲۰۰۱(.ليلخ،ناميلس؛قازرلا دبع،مامه
 .بتكلا ملاع:ةرهاقلا.مصلا بÅطلا ىدل مولعلا وحن تاهاã"او لاصت"ا تاراهمو ليصحتلا
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 ةقيرط مادختساب ةيوناثلا ةلحر/اب تايضايرلا ملعت تاقوعم ديدs.)ـه1426(.دلاخ،فسويلا

 كل/ا ةعماج،ةيبرتلا ةيلك،سيردتلا قرطو جهان/ا مسق .ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر.يافلد

 .ضايرلا:دوعس

 جماربلا ةيلاعف يف ةيبيردتلا تاجايتح"ا ديدs ةيمهأ.)م1988(.حاتفلا دبع دمحم،يغاي
 ،)2(دلج/ا.بيردتلاو ةينمhا تاساردلل يبرعلا زكر/ا.بيردتلل ةيبرعلا ةلج/ا.ةيبيردتلا
 .)4( ددعلا
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  .لوhا ءاتفتس"ا :  )أ(قحلم

 .يناثلا ءاتفتس"ا :)ب(قحلم

  .ثلاثلا ءاتفتس"ا :)ج(قحلم

 .ةلاسرلا ةطخ ىلع سيردت قرطو جهان/ا مسقب ايلعلا تاساردلا ةنt ةقفاوم باطخ : )د(قحلم

 .ةلاسرلا ةطخ ىلع سيردتلا قرطو جهان/ا مسق سلجم ةقفاوم باطخ :)ـه(قحلم

  .ةلاسرلا ىلع ةيبرتلا ةيلك سلجم ةقفاوم باطخ : )و(قحلم

 
 

 قحالملا
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 )أ(قحلم
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 ميحرلا نمحرلا eا مسب

 

 eا هظفح  تايضايرلا فرشمو صتخم  لضافلا خhا

 -:دعبو    هتاكربو eا ةمحرو مكيلع مÅسلا

 ءوض يف جماربلا مهأ نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا يف تايضايرلا يملع/ ينه/ا ريوطتلا جمانرب ّدعُي

 ،ةيبرتلا ءاربخ نم ددعل ةيوبرتلا تاربúا نم ةعومجم ةليصح لكشي هنإ ذإ ،ةرّوط/ا تايضايرلا جهانم

 .اهسيردت قرطو ،تايضايرلا جهانم ءاربخو

 بتكلا قيبطت ميمعت )ـه1431-1430(يساردلا ماعلا نم لوhا لصفلا يف أدب هنأب مكيلع ىفخي "و

 قطانم عيمج ىلع ،طسوتم لوhاو ،يئادتب"ا عبارلاو لوhا فصلا يف تايضايرلا ةدا/ ةديدtا ةيساردلا

 ءازجأ يف سراد/ا ضعب ىلع مرصن/ا يساردلا ماعلا يف ةبرجتلا قيبطت قبس يتلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم/ا

 ةلسلس ىعدُت ةيكيرمأ جهانم ةلسلسل ةمئاوم ةمجرت جاتن يه بتكلا هذهو ،ةبيبVا انتكل§ نم ةقرفتم

 تابلطتم اهل ةديدtا جهان/اف اذل ،ةقباسلا تايضايرلا جهانم نع اهتينب يف فلتخت ةسلسلا هذهو .لهورجام

 Gملع/ا بيردت انيلع متحي ا§ ؛ةلسلسلا هذه نم ةوجر/ا فادهhا قيقs متي يكل اهب مامته"ا بجي ةنيعم

 ،طشنلا ملعتلاك سيردتلا تايجيتارتسا وأ ،سردلل طيطختلا يف تناك ءاوس ،تابلطت/ا هذهب مهديوزتو

 ريغ وأ ،ميلعتلا يف ايجولونكتلا فيظوت وأ ،ûوقتلا وأ ،يضايرلا لصاوتلا وأ ،ينواعتلا ميلعتلاو ،ةلأس/ا لحو

 فدهلا كلذب ققحتيو ،مهنم بولط/ا رودلاب اوموقيل Gملع/ا ليهأت ةعباتمو ،ةلسلسلا هيلع دكؤت ا§ كلذ

  .دوشن/ا

 وملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا يصقتب مايقلا eا ةئيشì مزتعأ ةلسلسلا تاجايتحا ىلع ًءانبو

 قلعتي ام ءاوس - لهورجام ةلسلس – ةديدtا تايضايرلا بتك عم لماعتلل ةيئادتب"ا ةلحر/ا يف تايضايرلا
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 اهديدs متي ىتح ،هارت رخآ ببس يأ وأ ،سيردتلا بيلاسأ وأ ،يسرد/ا باتكلا وأ ،ملع/ا وأ ،بلاطلاب اهنم

 ملعتلا يف لضفأ تايوتسم قيقs يف eا قيفوت دعب دعاسي ا§ ،بÅطلا ملعت ةيلمع يف اهنم لك ريثأت ةجردو

  .دوعس كل/ا ةعماجب تايضايرلا جهانم يف ريتسجا/ا ةجرد لينل بلطتمك ةساردلا هذه يتأتو ،ميلعتلاو

 مكنم لمآ ينإف ،تاجايتح"ا هذه ددحي نم ردقأ لاج/ا اذه يف ةربخ نم هنوكلتÇ ام لÅخ نم مكنإ ثيحو

 :طاقن لكش ىلع حوتف/ا لاؤسلا اذه نع مكرظن ةهجو نم ةباجàا يف انعم ةمهاس/ا

 عم لماعتلل ةيئادتب"ا ةلحر/ا يف تايضايرلا وملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح"ا ام  /س

 وأ ،ملع/ا وأ ،بلاطلاب اهنم قلعتي ام ءاوس - لهورجام ةلسلس – ةديدtا تايضايرلا بتك

 ؟ةينقتلا وأ ،ûوقتلا وأ ،سيردتلا بيلاسأ وأ ،)نيرامتلا-بلاطلا-ملع/ا باتك(يسرد/ا باتكلا

 ،)يافلد بولسأ(لحارم ةدعب رÇ نأ بجي -اهعبتأ فوس يتلا ةقيرطلا بسح – ةساردلا هذه نإف ًاريخأو

 هجولا ىلع ةساردلا هذه ماÇإ نم يننكÑ ام ،كناسحإو ،كملح ليمجو ،كردص ةعس نم دجأ نأ وجرأ اذل

 .ةساردلا لحارم نم ةلحرم لك يف كيأر بلطو ،كترايز راركت ىلإ جاتحأس يننإ ثيح ،بولط/ا

 ،،،، مكاعريو مكظفحي eاو ،يريدقتو يركش صلاخ ًافلس لبقتو

 

 مكوخأ                                                                                        

 يركزلا دمحأ نب فيطللادبع

abalzkri@hotmail.com 
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 )ب(قحلم
 ءاتفتسالا
 يناثلا

 



                                                                                                                                           

 

 ميحرلا نمحرلا %ا مسب

 يناثلا ءاتفتس,ا

 سيردت يف ةيئادتب,ا ةلحرEا يف تايضايرلا وملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح,ا لوح(

 )- لهورجام ةلسلس -  تايضايرلا ةدام

 -:دعبو    هتاكربو %ا ةمحرو مكيلع مNسلا

 مكلعافتو مكدهج ةرمث هتقيقح يف وه يذلا ءاتفتس,ا اذه مكيدي Wب عضأ نأ ينرسيف

 ،هنع ةباجcا يف يعم نواعتلاو مركتلا ىرخأ ةرم مكنم لمآ ،قباسلا ءاتفتس,ا يف روكشEا

 جايتحا لك ةيمهأ ةجرد ديدh مث نمو ،لوgا لقfا يف ةيبيردتلا تاجايتح,ا ةءارقب كلذو

 دعب اهيلع دامتع,ا نكq ةيقيقح ةجيتن ىلإ لصن نأ يف ًاعمطو .مكرظن ةهجو نم يبيردت

 مامأ اهنورت يتلا تاحارتق,ا وأ تاظحENاب ًاصاخ ًادومع تعضو دقف ؛ىلاعتو هناحبس %ا قيفوت

 ضرغلل مدختستسو ،ةيرسلا لماكب ىظh فوس مكتباجإ نأب ًاملع ،يبيردت جايتحا لك
 .طقف يثحبلا

 ،،،، مكظفحي %او مكنواعت نسح ًافلس مكل ًاركاش

 مكوخأ

 يركزلا دمحأ نب فيطللادبع

abalzkri@hotmail.com 

 

 

 



123 

 

 
 .. ةيلو-ا تامولع&ا :ً #وأ

 

 ............................. :مس,ا

 :لمعلا ةهج

 )         ( اهل عباتلا ةيميلعتلا ةرادcا   ،  ىرخأ             صتخم                    فرشم         

 

    :يملعلا لهؤEا

                                                                هاروتكد            ريتسجام           مولبد+سويرولاكب             سويرولاكب               

 :ةربÑا تاونس

                                                      تاونس 10 نم رثكأ                  تاونس10-5               تاونس 5 نم لقأ              

 

 

 

 



124 

 

 

 :ةيئادتب#ا ةلحر&ا يف تايضايرلا يملع&  ةيبيردتلا تاجايتح#ا:ًايناث

 :لوgا لاجEا
 ةئيهتلا
 طيطختلاو
 ميلعتلل

  ةيمهgا ةجرد 

 مقرلا
 ةجاfا
 ةيبيردتلا

 طسوتم مهم ةرابعلا نم دوصقEا
 ةيمهgا

 ليلق
 ةيمهgا

  ةحضاو ريغ ةرابعلا
 تاظحNم

 موهفم ةفرعم 1
 طيطختلا
 ميلعتلل
 .هتيمهأو

 يف ةمظنEا ةقيرطلا يه
 ىلإ يدؤت يتلاو ،لمعلا
 ةدوشنEا فادهgا غولب
 ،ناقتcا نم ةيلاع ةجردب
 ديدh نم قلطنتو
 يف ةرفاوتEا تايناكمcا
 لئاسولا ديدhو ةسردEا
 رسيب اهميظنتو ةيميلعتلا
 .ةيلعافو

     

 ةئيهتلا 2
 ديهمتلاو
 سوردلل
 قيقhو
 .طبرلا

 همدختسي رثكأ وأ طاشن
 ،سردلا âدقتل ملعEا
 وه طبرلاب دصقي امك
 Wب يسأرلا طبرلا
 لحارEا( فوفصلا
 يقفgا طبرلاو )ةفلتخEا
 سفن يف ىرخgا داوEا عم
 .ةلحرEا

     

 ةفرعم 3
 ديدhو
 فادهأ

 تاهجوم يه فادهgا
hةيلمعلا ريس دد 
 كولس هجوتو ،ةيميلعتلا

     



125 

 

 ملعتو ميلعت
 تايضايرلا
 ةليوط
 ةريصقو
 .ىدEا

 رودف ،ملعتEاو ملعEا
 يطاعتلاو اهتفرعم ملعEا
 .اهعم

4 hليل 
 ىوتحم
 ةيملعلا ةداEا
 ،ةيضايرلا
 لمشتو
 بناوãا
 ،ةيفرعEا
 بناوãاو
 ،ةينادجولا
 بناوãاو
 .ةيراهEا

 ىوتحEا ليلحتب دصقيو
 بناوج صNختسا وه
 دحأ يف ةنمضتEا ملعتلا
 بناوãا لمشيو سوردلا
 قمع ءوض يف ةيفرعEا
 ،ميهافم( ةفرعEا
 .)تاراهمو ،تاميمعتو
 ةينادجولا بناوãا امأ
 ، تاهاè,او ،ميقلا يهف
 يه ةيراهEا بناوãاو
 اهبستكي يتلا تاراهEا
 .WملعتEا

     

 مادختسا 5
hليل 
 ىوتحEا
 يف يضايرلا
 ميظنت
 ضرع عباتتو
 ةيملعلا ةداEا
 قفو
 لسلستلا
 يقطنEا
 عم ةداملل
 ةاعارم
 Wب نزاوتلا
 قمعلا
 .عاست,او

 طيطختلا هب دصقي
 ةيملعلا ةداEا سيردتل
 نم لاقتن,ا متي ثيحب
 نمو ،بعصلا ىلإ لهسلا
 ،لوهجEا ىلإ مولعEا
 يسأرلا طبارتلا قيقhو
 تامولعEاو ميهافملل
 لخاد ةداEا يف ةنمضتEا
 فوفصلا Wب وأ ررقEا
 نزاوتلا ةاعارم عم لحارEاو
 .عاست,او قمعلا Wب

     

6 hديد 
 تابلطتEا

hا عاونأ ديدEةفرع 
 تاءافكلاو تاراهEاو
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 ةيلبقلا
)hا ليلEماه 
 )ةيميلعتلا
 ىوتحملل
 دارEا
 .هسيردت

 ملعتل ةيرورضلاو ةمزNلا
 وأ ،ةديدج ةمهم
 .ماهEا نم ةعومجم

7 hليل 
 صئاصخ
 .WملعتEا

 عضولاب ملعEا ةفرعم
 نوكي يذلا يميلعتلا
 ثيح نم نوملعتEا هيلع
 نود( ليصحتلا ىوتسم
  ،طسوتEا نمض ،طسوتEا
 وعيرس ،نوبوهوEا
 ثيح نم وأ )ملعتلا
 ةيلقعلا تاردقلا عاونأ
 ميلعتلا عيونت متي يتلا
 وأ ،اهءوض يف âوقتلاو
 ومنلا صئاصخ ثيح نم
 تاهاè,او لويEاو
 يتلا تNكشEاو
 طيطختلا متيل ،مههجاوت
 اهتãاعE اهءوض يف
 .اهل يدصتلاو

     

 مادختسا 8
hليل 
 يف ىوتحEا
 ميظنت
 ضرع عباتتو
 ةيملعلا ةداEا
 قفو
 صئاصخ
 .WملعتEا

 ةداEا سيردتل طيطختلا
 ةداEا ضرع قفو ةيملعلا
 لويم ةاعارم متي ثيحب
 WملعتEا تامامتهاو
 ضعب ريخأتو âدقتب
 ،اهقفو تاعوضوEا
 طاîأ قفو كلذكو
 ثيح نم WملعتEا
 نود( ليصحتلا ىوتسم
 ،طسوتEا نمض ،طسوتEا
 وعيرس ،نوبوهوEا
 ةطشنgا ديدحتب )ملعتلا
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 ةلحرم يف ةئف لكل
 ثيح نم وأ  ،طيطختلا
 ةيلقعلا تاردقلا عاونأ
   .Wملعتملل

 طيطختلا 9 
 سيردتل
 يف ررقEا
 ةفسلف ءوض
 .ةلسلسلا

 ىدEا ليوط طيطختلا
 ررقم سيردتل
 نوكي دق ،تايضايرلا
 وأ ةلماك ةيسارد ةنسل
 هيف متي ،يسارد لصفل
 ررقEا تاعوضوم عيزوت
 ةيعوبسgا تاعاسلا ىلع
 âوقتلا ًانمضتم
 ينيوكتلاو يصيخشتلا
 قيقحتلو ،يماتÑاو
 .ىدEا ةليوط فادهgا

     

 طيطختلا 10
 سيردتل
 يف ةدحولا
 ةفسلف ءوض
 .ةلسلسلا

 ىدEا طسوتم طيطختلا
 دق ةدحو سيردتل
 رثكأ وأ عوبسأ قرغتست
 هذه فادهأ قيقحتل
 عاونأ طيطختو ،ةدحولا
 ميمصتو ،اهيف âوقتلا
 ،ةدحولا هذهل تايوطEا
 لئاسولا ىلإ ةفاضcاب
 اهجاتحي يتلا ةيميلعتلا
 .ملعEا

     

 طيطختلا 11
 سيردتل
 يف سردلا
 ةفسلف ءوض
         ةلسلسلا

 تاوطÑا(
 عبرgا
 .)سيردتلل

 دق ىدEا ريصق طيطختلا
 وأ ةصح قرغتسي
 اهيف ريسلا متي ،Wتصح
 :عبرgا تاوطÑا قفو
يردتلا،سيردتلا،âدقتلا

 .âوقتلا ،ب
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 طيطختلا 12
 مادختس,
 عيونت
 يف ميلعتلا
 ءوض
 صئاصخ
 .WملعتEا

 لوصولا وه ميلعتلا عيونت
ً ءاوس ً اعيمج ةبلطلا ىلإ
 ةيدرفلا قورفلل ةبسنلاب
 ليصحتلا ىوتسم يف

 نمض ،طسوتEا نود(
 ،نوبوهوEا  ،طسوتEا
 يف وأ )ملعتلا وعيرس
 تاردقلا عاونأ ءوض
 ةددعتEا ةيلقعلا
 رايتخا متيل Wملعتملل
 ميلعتلا تايجيتارتسا
 لئاسولاو âوقتلاو
 .اهئوض يف ةيميلعتلا

     

 فيظوتلا 13
 لاعفلا
 باتكل
 تايضايرلا
 يسردEا
 ملعEا ليلدو
 باتكو
 .نيرامتلا

 طاقنلا قيبطتو ةاعارم
 هيلع زكر يتلا ةيساسgا
 ةفسلف نم جهنEا
 بيلاسأ نمو ،ةلسلسلل
 عاونأو ،ةعونتEا سيردتلا
 ،ةحرتقEا هتاودأو âوقتلا
 هيلع تزكر اô اهريغو
 .ةلسلسلا

     

14 
 

 ىلع فرعتلا
 تNكشم
 بNطلا

 – اهبابسأ(
 لبس
 .) اهجNع

 دق يتلا لكاشEا ةفرعم
 دق اô بلاطلا اهل ضرعتي
 هليصh ىلع رثؤي
 ةيفيكو يساردلا
 .اهتãاعم
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 ةرادإ :يناثلا لاجEا
 هميظنتو فصلا
 

  ةيمهgا ةجرد 

 مقرلا
 طسوتم مهم ةرابعلا نم دوصقEا ةيبيردتلا ةجاfا

 ةيمهgا
 ريغ ةرابعلا ةيمهgا ليلق

 ةحضاو
 
 تاظحNم

 ةيفص ةئيب ميظنت 1

 فقوملل ةبسانم

 .يميلعتلا

 خانEا ريفوت ىلإ فدهت
 غولبل مئENا وãاو،يفصلا
 نوكيو ،ةططخEا فادهgا
 ىلع ةردقلا ملعEا ىدل
 يف ،ةطشن ةيفص ةئيب ميمصت
 ملعEا Wب مئاد لعافت
 عم WملعتEا Wبو ،WملعتEاو
 نمضتت امك،ضعبلا مهضعب
 داوEاو تاربخلل ًاميظنت
 .ملعتلا ريسيتل تاودgاو

     

 تقولا طبضو ةرادإ 2 
 .ةيلاعفب

 ىلع ةردقلا ملعEا ىدل نوكي
 تايلاعف Wب تقولا عيزوت
 لعافتو ،هتطشنأو سردلا
 تقولاب مازتل,او ،هعم WملعتEا
 .طاشن لكل صصخEا

     

 ةيفصلا تNكشEا ةرادإ 3
 .ةيلاعفب

 ةردقلا ملعEا ىدل نوكي نأ
 يتلا تNكشEاب ؤبنتلا ىلع
hفصلا لخاد ثد 
 مكحتلاو  ،ةيلاعفب اهتهجاومو
  .اهيف

     

 ةيفصلا ةلئسgا ةرادإ 4
 ملعEا ىلإو نم ةهجوEا
 .ةيلاعفب

 ةردقلا ملعEا ىدل نوكي نأ
 ةلئسgا هيجوتو ةغايص ىلع
 فيكو ىتمو اهعاونأب ةيفصلا
 عم لماعتلاو ،اهحرط متي
 وحن اههيجوتو مهتاباجإ
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 WملعتEا عيجشت عم ،قمعلا
 ،ةءانبلا ةلئسgا حرط ىلع
 .اهنع ةباجcاو

 لاصت,ا تاراهم ريوطت 5
 عم لاعفلا لصاوتلاو
 .WملعتEا

 تاراهم ملعEا كلتq نأ
 كلذكو يضايرلا لصاوتلا
 ىدل اهريوطتو يعامتج,ا
 لاقيام لك لمشتو ،WملعتEا
 لكو ،أرقي وأ بتكي وأ
 لاعفأو تاكرح نم ثدحيام
 ززعت لامعأ وأ تاءاqإ وأ
 .يباجيcا لعافتلاو نواعتلا

     

 ةعجارلا ةيذغتلا âدقت 6
 .بسانEا تقولا يف

 ملعEا نم مدقُت تامولعم
 روص اهلو ،بلاطلا ةباجإ بقع
 ام اهنمف ،ةددعتمو ةريثك
 لثمتي يذلا عونلا نم نوكي
 ام اهنمو ،), وأ معن(يف
 ،ًاقمعتو ًاديقعت رثكأ نوكي
 ةيحيحصت تامولعم âدقتك
 نوكي ام اهنمو ،تاباجتسNل
 ةديدج تامولعم ةفاضإ هيف
 نأ ثيحبو .تاباجتسNل
 تقولا يف متت ةعجارلا ةيذغتلا
 دعب نوكت دقف بسانEا
 .ةرشابم بلاطلا ةباجتسا

     

 بيلاسأ مادختسا 7
  .زيزعتلل ةعونتم

 ةردقلا ملعEا ىدل نوكت نأ
 بيلاسأ مادختساو ءاقتنا ىلع
 ةعيبطل ةبسانEا زيزعتلا
 دصقيو ،مهتاردقو WملعتEا
 كلت يه زيزعتلا بيلاسأب
 هجوتو  معدت يتلا بيلاسgا
 نوكت دق يتلاو ملعتلا ةيلمع
 تارابعلا مادختساب ةيونعم
 ثيح نم ةيدام وأ ،ةيعيجشتلا
 .اهريغو ةينيعلا تآفاكEا
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 تايجيتارتسا :ثلاثلا لاجEا
                                           بيلاسأ و
 ميلعتلاو ملعتلا

  ةيمهgا ةجرد 

 مقرلا
 طسوتم مهم ةرابعلا نم دوصقEا ةيبيردتلا ةجاfا

 ةيمهgا
 ليلق
 ةيمهgا

 ريغ ةرابعلا
 ةحضاو

 
 تاظحNم

 ميلعتلا تايجيتارتسا مادختسا 1
 يف  )ميلعتلا عيونت ( زيامتEا
   .تايضايرلا سيردت

 ةردقلا ملعEا ىدل نوكي نأ
 مادختساو عيونت  ىلع
 ميلعتلا تايجيتارتسا ليعفتو
 ىوتسم ءوض يف ملعتلاو
 نود(ملعتEا ىدل ليصحتلا
 ، طسوتEا نمض ، طسوتEا
 وأ  )نوبوهوEا ، ملعتلا وعيرس
 WملعتEا طاîأ ءوض يف
 .ةيلقعلا

     

 ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا 2
 سيردت يف هجذاîو ينواعتلا
 .تايضايرلا

 مدختسي يملعت يميلعت فقوم
 ثيح نم ةريغصلا تاعومجEا
 تايلوؤسEا عيزوتو ،ميظنتلا
 كلذو ةعومجEا دارفأ ىلع
 ةداEا ملعت نم ققحتلل
 نأ نم دكأتلاو ،ةيميلعتلا
 اوملعت دق ةعومجEا دارفأ عيمج
 مهضعب دعاسو ،ًاعم ةداEا هذه
 .اهملعتو اهمهف يف ضعبلا

     

 ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا 3
 .تايضايرلا سيردت يف يتاذلا

 هيف درفلا ىلوتي يذلا ملعتلا وه
 ،هسفنب هسفن ميلعت ةيلوؤسم
 قورفلا أدبم ىلع سسأتيو
 لكل ةيتاذلا ةعرسلاو ،ةيدرفلا
 ةدع بيلاسأ هل دجويو ،ملعتم
 ،ت,ويدوEا ةقيرط :اهنم
 ةقيرطو ،ةيميلعتلا بئاقfاو
  .هريغو جمربEا ميلعتلا
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 ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا 4
 .تايضايرلا سيردت يف بعللاب

 ةعومجم ءوض يف مظنم طاشن
 هب موقي ،بعللا تاددحم
 فادهأ قيقحتل رثكأ وأ نابلاط
 بيلاسأ نمضتيو ،ةدودحم
 وأ راودgا ليثü  اهنم ةدع
 باعلgا وأ ،ظfا باعلأ
 .... ةينورتكلcا

     

 ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا 5
 يف يفرعEا ءانبلا ىلع مئاقلا
 ( هجذاîو تايضايرلا سيردت
 .)يئانبلا ملعتلا

 ةيرظنلا ئدابم ليعفتو مادختسا
 تايضايرلا ميلعت يف ةيئانبلا
 ةيلعاف ىلع زكرت يتلاو
 ءانبب ةيرظنلا هذه متهتو،ملعتEا
 .اهباستكا تاوطخو ةفرعEا

     

 ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا 6
 .طشنلا

 بلاطلا ةيباجيا ىلع زكرت يتلاو
 ،ينهذلا فصعلا لثم هطاشنو
 ،ءاصقتس,ا ،ميهافEا طئارخ
 ....تNكشEا لح

     

 سيردتلا تايجيتارتسا مادختسا 7
 .رشابEا

 نم تامولعEا لاصيإ ىلع موقت
 حرشلاو ةرضاحEا ةقيرطب ملعEا
 ،طبرلا ةلواحمو ةلئسgا حرطو
 يف لوgا رودلا ملعملل نوكيو
 .ةيميلعتلا ةيلمعلا

     

 ميلعتلا تايجيتارتسا مادختسا 8
 ،طلتخEا ،رشابEا ( ينورتكلcا
 .)دعب نع

 ةمئاقلا تايجيتارتس,ا كلت يه
 يل¢ا بساfا مادختسا ىلع
 تائيب يف ةينورتكلcا هتاقيبطتو
 وأ ،ةرشابم تناك ءاوس  ةفلتخم
 .دعب نع وأ ،ةطلتخم

     

 لح تايجيتارتسا مادختسا 9
  .ةلأسEا

 عبرأ ىلع زكرت يتلا يهو
 -لح -ططخ -مهفا(:تاوطخ
hقق(. 

     

 ةيجيتارتس,ا ديدh ىلع ةردقلا 10
 .لحلل ةبسانEا

 رايتخا ىلع ملعEا ةردقم
 ةيعون بسانت يتلا ةيجيتارتس,ا
 ثيح نمو ،ةهج نم بNطلا
 ةيداEا تاناكمcاو سردلا ةيعون
  .ىرخأ ةهج نم
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 لئاسولا :سماÑا لاجEا
 ةيميلعتلا

  ةيمهgا ةجرد 

 مقرلا
 طسوتم مهم ةرابعلا نم دوصقEا ةيبيردتلا ةجاfا

 ةيمهgا
 ريغ ةرابعلا ةيمهgا ليلق

 ةحضاو
 
 تاظحNم

 تايوطEا مادختسا فيظوت 1
 .اهليعفتو

 لمع نم ةيلعافت ةيريوصت ةليسو
 ميظنت ىلع هدعاست بلاطلا
 .يتاذلا هqوقتو هراكفأ صيخلتو

     

 ةئيبلا تاناكمإ لNغتسا 2
 لئاسولا جاتنإ يف ةيلحEا
 .ةيميلعتلا

      

 âدقت يف تايوديلا مادختسا 3
 .ةيضايرلا ةفرعEا

 لNخ نم همهف بلاطلا ينبي

 ،ةيسfا تاربÑاو ةطشنgا

 تامسجم يه تايوديلاف

 يكل بلاطلا اهيلع بردتي

 بناãاب نرتقم ىنعEا بستكي

 .ةملعتEا ةداملل يقيبطتلا

     

 سوردلا ميمصتو ذيفنت 4
 power جمانرب مادختساب

point. 

 ميمصت ملعملل نكq فيك
 مادختساب سوردلا ذيفنتو
 ا£ power point  جمانرب
 .ةلسلسلا عم قفاوتي

     

 طئارÑاك ةيطÑا موسرلا جاتنإ 5
 تاقصلEاو تاروصEاو
 .ةينايبلا موسرلاو

      

 ويديفلا مNفأ جاتنإ 6
  .ةيميلعتلا

      

 مادختساب سورد ميمصت 7
 .ةاكاحEا جمارب

 ملعEا همدختسي يميلعت بولسأ
 ملاعلا ىلإ ةبلطلا بيرقتل ةداع
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 هريفوت بعصي يذلا يعقاولا
 ةيداEا ةفلكتلا ببسب Wملعتملل
 .ةيرشبلا دراوEا وأ

 ةثيدfا ةينقتلا مادختسا 8
 ،ةيكذلا ةروبسلا( اهفيظوتو
 ملعتلا رداصم ةفرغ ليغشت
..... (. 

      

 تنرتن,ا عقوم مادختسا 9
  .تايضايرلا جهن£ صاÑا

      

 

 يف âوقتلا :سداسلا لاجEا
 تايضايرلا

  ةيمهgا ةجرد 

 مقرلا
 طسوتم مهم ةرابعلا نم دوصقEا ةيبيردتلا ةجاfا

 ةيمهgا
 ريغ ةرابعلا ةيمهgا ليلق

 ةحضاو
 
 تاظحNم

 âوقتلا ةيلمع صئاصخ 1
 .تايضايرلا يف لاعفلا

 ىلع لوصحلل طيطخت ةيلمع

 نع قئاقح وأ تانايب وأ تامولعم

 ةقيرطب )ملعتEا ( Wعم عوضوم

 ذاختا ضرغب مكح رادصc ةيملع

 لجg لضفgا رارقلا رايتخا وأ

 زيمتيو ،Wسحتلاو ريوطتلا

 ةنورEاو ةيرارمتس,او ةيلومشلاب

...  

     

2 
 

 

 âوقتلا مادختسا
 ،يصيخشت(هعاونأب
 .)يماتخ ،ينيوكت

 Wيعت ضارغg( يصيخشتلا
 ديدh وأ بNطلل مئENا ناكEا
 âوقتلاو ،)مهدادعتسا ىدم
 ام ةفرعمو مدقتلا ةبقارم(ينيوكتلا
 ً امدقت نوزرحي بNطلا ناك اذإ
 لك مهملعت ءانثأ يف ً ابسانم
 ةفرعم( يماتÑا âوقتلاو ،)سرد
 ملعت يف بNطلا حا§ ىدم
 .)لصف لك ميهافم
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 ةطشنgا مادختساو ميمصت 3
 يوذ ةبلطلل ةيئارثcا
  .يلاعلا ليصحتلا

 تاربخب WقوفتEا ةبلطلا ديوزت
 وأ تاعوضوم يف ةقمعتمو ةعونتم
 يف ىطعُي ام قوفت تاطاشن
 ةبلطلا ء,ؤه ةليصح يرثُت ،جهنEا
 ططخمو ةفداهو ةمظنم ةقيرطب
 .اهل

     

 ةطشنgا مادختساو ميمصت 4
 يوذ ةبلطلل ةيجNعلا
 .ضفخنEا ليصحتلا

 تاربخب طسوتEا نود ةبلطلا ديوزت
 يف طسبم لكشب ةعونتمو ةفثكم
 ،جهنEا يف يتلا تاعوضوEا تاذ
ôةبلطلا ء,ؤه ةليصح ديزي ا 
 ططخمو ةفداهو ةمظنم ةقيرطب
 .اهل

     

 âوقت ىلع بلاطلا بيردت 5
 .هنارقأ زا§إو هزا§إ

 تاربÑا âوقت ىلع بلاطلا بيردت
 وأ(اهبستكا يتلا ةيميلعتلا
 لNخ نم )هؤNمز اهبستكا
 .هتسارد

     

 تاطاشنلا ريوطت فدهتسي .ملعملل يتاذلا âوقتلا 6
 ةيفصلا ةيميلعتلا تاسرامEاو
 ،ملعEا اهب موقي يتلا ةيفصNلاو
 ةيذغتلا تايلآ مهأ نم يهو
 .ملعملل ةعجارلا

     

 تاودأو بيلاسأ مادختسا 7
 .ةبسانم âوقت

 âوقتل ةعونتم تاودأو بيلاسأ
 ملعEا مدختسي ،ملعتلا ¶اون
 âوقتلاو ،يهفشلا âوقتلا بيلاسأ
 ،)يعوضوم /يلاقم( يريرحتلا
 âوقتلا بيلاسأ مدختسي امك
 .هريغو يلمعلا

     

 فعضلا نطاوم صيخشت 8
 .بNطلا دنع ةوقلاو

      

 ةلئسأ لامعتسا ىلع ةردقلا 9 
 رشابEا بيردتلا ةطشنأو
 لجا نم لصفلا لخاد
 .مهفلا نم ققحتلا

 ةرقف عم لماعتلا ىلع ملعEا ةردقم
 ديدhو -لئاسEا لحو بردت –
 سردلا ءانثأ ةبسانEا ةلئسgا
 مهف نم دكأتلا متي ثيحب
 .بلاطلا
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 تارابتخا دادعإ يف ةراهEا 10

 .ةلسلسلا ةفسلف قفو ةيرود
      

11 
 

 ةيلزنEا تابجاولا عيونت
 ءوض يف تابيردتلاو
  .بNطلا تايوتسم

 تابجاولاب بNطلا فيلكت
 ةاعارم عم ةيلزنEا تابيردتلاو
 ىوتسE ةلئسgا ةبسانم
 نمض،طسوتEا نود(بلاطلا
 .)طسوتEا قوف ،طسوتEا

     

12 ôوقتلا ةيلمع ةسراâ ىلع 
 سيردتلا ريوطت بولسأ اهنأ
 .هيلع مكحلل سيلو

 ءاقتر,ا ىلع âوقتلا دعاسي
 عيمج نم ةيميلعتلا ةيلمعلاب
 تايبلسلا ةفرع£ كلذو يحاونلا
 ،اهميعدتل تايباجي,او اهيفNتل
 ةيحNص يف رارقلا ذاخت, سيلو
 .همدع نم سيردتلا
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 )ج(قحلم
 ءاتفتسالا
 ثلاثلا



                                                                                                                                           

 

 ميحرلا نمحرلا %ا مسب

 ثلاثلا ءاتفتس,ا

 لماعتلل ةيئادتب,ا ةلحرEا يف تايضايرلا وملعم اهجاتحي يتلا ةيبيردتلا تاجايتح,ا لوح(

 )- لهورجام ةلسلس -  تايضايرلا جهانم عم

 %ا مكقفو               تايضايرلا صتخمو فرشم  لضافلا يخأ

 ....  هتاكربو %ا ةمحرو مكيلع مNسلا

 هتسE يذلاو ،يباجيcا مكلعافتو ،كرابEا مكدهج ىلع يريدقتو يركش مكل مدقأ نأ دوأ ةيادبلا يف

 اذه يفف ،ةساردلا هذه يف ريخgا ءاتفتس,ا مكيديأ Wب عضأ نأ ينرسيف ،ةقباسلا ةنابتس,ا يف مكنم

 ءاتفتس,ا يف درو امك اهنم دوصقEاو ،ةيبيردتلا تاجايتح,ا يناثلاو لوgا لقfا يف نودè ءاتفتس,ا

 كلت اهيلع تلصح يتلا ةيمهgا ةجرد لدعم لثü ةيددع ةميق نودè ثلاثلا لقfا يفو ، قباسلا

 ةجاfا )1(و ،ةمهم ةجاfا )3( ينعت ثيح ،WفرشEاو WصتخEا ضعب يأرو مكيأر بسح تاجايتح,ا

 وجرأف ةميقلا هذه قحتست Nًعف ةجاfا نأ ىرت تنك اذإ .ةيمهgا يف جردت وه امهنيب امو ،ةيمهgا ةليلق

 يتلا ةميقلا دنع ةراشإ عضت نأ وجرأف ىرخأ ةميق ىرت تنك اذإ امأو ، )قفاوم( لقح دنع ةراشإ عضت نأ

 .عبارلا لقfا يف كلذو ،بسنgا اهنأ ىرت

 ...  يتايh اولبقتو    ... مكنواعت مكل ًاركاش

 مكوخأ
 يركزلا دمحأ نب فيطللادبع

abalzkri@hotmail.com 
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 .. ةيلو-ا تامولع&ا :ً#وأ

 

 ............................. :مس,ا

 :لمعلا ةهج

 )         ( اهل عباتلا ةيميلعتلا ةرادcا   ،  ىرخأ             صتخم                    فرشم         

 

    :يملعلا لهؤEا

                                                                هاروتكد            ريتسجام           مولبد+سويرولاكب             سويرولاكب               

 :ةربÑا تاونس

                                                      تاونس 10 نم رثكأ                  تاونس10-5               تاونس 5 نم لقأ              
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 :ةيئادتب#ا ةلحر&ا يف تايضايرلا يملع&  ةيبيردتلا تاجايتح#ا:ًايناث

 

 

 

 :لوgا لاجEا
 ميلعتلل طيطختلا

 
 

 
 قحتست اهنأ ىرأو قفاوم ريغ

  مقرلا
                
 ةيبيردتلا ةجاfا

 
 ةرابعلا نم دوصقEا

  )3( نم اهتيمهأ ةجرد
 
 قفاوم

 
 

3 
 

 
 

2،5 

 
 
2 

 
 

1،5 

 
 
1 

 موهفم ةفرعم 1
 ميلعتلل طيطختلا
 .هتيمهأو

 يف ةمظنEا ةقيرطلا يه
 غولب ىلإ يدؤت يتلاو ،لمعلا
 ةجردب ةدوشنEا فادهgا
 نم قلطنتو ،ناقتcا نم ةيلاع
hا ديدcا تايناكمEيف ةرفاوت 
 لئاسولا ديدhو ةسردEا
 رسيب اهميظنتو ةيميلعتلا
 .ةيلعافو

 
2،80 

      

 ديهمتلاو ةئيهتلا 2
 قيقhو سوردلل
 .طبرلا

 ملعEا همدختسي رثكأ وأ طاشن
 دصقي امك ،سردلا âدقتل
 Wب يسأرلا طبرلا وه طبرلاب
 )ةفلتخEا لحارEا( فوفصلا
 ىرخgا داوEا عم يقفgا طبرلاو
 .ةلحرEا سفن يف

2،80       

 ديدhو ةفرعم 3
 ميلعت فادهأ

 ددh تاهجوم يه فادهgا
 هجوتو ،ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس

2،75       

 ةیمھألا تاجرد

 ةمھم ریغ =1           1،5            2            2،5          3=ً ادج ةمھم
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 تايضايرلا ملعتو
 ةريصقو ةليوط
 .ىدEا

 رودف ،ملعتEاو ملعEا كولس
 .اهعم يطاعتلاو اهتفرعم ملعEا

4 hا ىوتحم ليلEةدا 
 ،ةيضايرلا ةيملعلا
 بناوãا لمشتو
 بناوãاو ،ةيفرعEا
 ،ةينادجولا
 .ةيراهEا بناوãاو

 وه ىوتحEا ليلحتب دصقيو
 ملعتلا بناوج صNختسا
 سوردلا دحأ يف ةنمضتEا
 يف ةيفرعEا بناوãا لمشيو
 ،ميهافم( ةفرعEا قمع ءوض
 امأ .)تاراهمو ،تاميمعتو
 ،ميقلا يهف ةينادجولا بناوãا
 ةيراهEا بناوãاو ، تاهاè,او
 اهبستكي يتلا تاراهEا يه
 .WملعتEا

2،58       

 ليلh مادختسا 5
 يضايرلا ىوتحEا
 عباتتو ميظنت يف
 ةيملعلا ةداEا ضرع
 لسلستلا قفو
 عم ةداملل يقطنEا
 Wب نزاوتلا ةاعارم
 .عاست,او قمعلا

 سيردتل طيطختلا هب دصقي
 متي ثيحب ةيملعلا ةداEا
 ىلإ لهسلا نم لاقتن,ا
 ىلإ مولعEا نمو ،بعصلا
 طبارتلا قيقhو ،لوهجEا
 تامولعEاو ميهافملل يسأرلا
 ررقEا لخاد ةداEا يف ةنمضتEا
 عم لحارEاو فوفصلا Wب وأ
 قمعلا Wب نزاوتلا ةاعارم
 .عاست,او

2،65       

6 hا ديدEتابلطت 
 ليلh( ةيلبقلا
 )ةيميلعتلا ماهEا
 دارEا ىوتحملل
 .هسيردت

hا عاونأ ديدEاو ةفرعEتاراه 
 ةيرورضلاو ةمزNلا تاءافكلاو
 وأ ،ةديدج ةمهم ملعتل
 .ماهEا نم ةعومجم

2،75       

7 hصئاصخ ليل 
 .WملعتEا

 يميلعتلا عضولاب ملعEا ةفرعم
 نوملعتEا هيلع نوكي يذلا
 ليصحتلا ىوتسم ثيح نم
 نمض ،طسوتEا نود(
 وعيرس ،نوبوهوEا  ،طسوتEا

2،70       
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 عاونأ ثيح نم وأ )ملعتلا
 متي يتلا ةيلقعلا تاردقلا
 يف âوقتلاو ميلعتلا عيونت
 ثيح نم وأ ،اهءوض
 لويEاو ومنلا صئاصخ
 يتلا تNكشEاو تاهاè,او
 يف طيطختلا متيل ،مههجاوت
 يدصتلاو اهتãاعE اهءوض
 .اهل

 ليلh مادختسا 8
 ميظنت يف ىوتحEا
 ةداEا ضرع عباتتو
 قفو ةيملعلا
 صئاصخ
 .WملعتEا

 ةداEا سيردتل طيطختلا
 ةداEا ضرع قفو ةيملعلا
 لويم ةاعارم متي ثيحب
 âدقتب WملعتEا تامامتهاو
 تاعوضوEا ضعب ريخأتو
 طاîأ قفو كلذكو ،اهقفو
 ىوتسم ثيح نم WملعتEا
 ،طسوتEا نود( ليصحتلا
 ،نوبوهوEا ،طسوتEا نمض
 ديدحتب )ملعتلا وعيرس
 ةلحرم يف ةئف لكل ةطشنgا
 عاونأ ثيح نم وأ  ،طيطختلا
  .Wملعتملل ةيلقعلا تاردقلا

 
2،48 

      

 سيردتل طيطختلا 9
 ءوض يف ررقEا
 .ةلسلسلا ةفسلف

 ىدEا ليوط طيطختلا
 دق ،تايضايرلا ررقم سيردتل
 وأ ةلماك ةيسارد ةنسل نوكي
 عيزوت هيف متي ،يسارد لصفل
 ىلع ررقEا تاعوضوم
 ًانمضتم ةيعوبسgا تاعاسلا
 ينيوكتلاو يصيخشتلا âوقتلا
 فادهgا قيقحتلو ،يماتÑاو
 .ىدEا ةليوط

 
2،73 
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 سيردتل طيطختلا 10
 ءوض يف ةدحولا
 .ةلسلسلا ةفسلف

 ىدEا طسوتم طيطختلا
 قرغتست دق ةدحو سيردتل
 فادهأ قيقحتل رثكأ وأ عوبسأ
 عاونأ طيطختو ،ةدحولا هذه
 ميمصتو ،اهيف âوقتلا
 ،ةدحولا هذهل تايوطEا
 لئاسولا ىلإ ةفاضcاب
 اهجاتحي يتلا ةيميلعتلا
 .ملعEا

 
2،73 

      

 سيردتل طيطختلا 11
 ءوض يف سردلا
         ةلسلسلا ةفسلف

 عبرgا تاوطÑا(
 .)سيردتلل

 دق ىدEا ريصق طيطختلا
 ،Wتصح وأ ةصح قرغتسي
 تاوطÑا قفو اهيف ريسلا متي
 :عبرgا
 ،بيردتلا،سيردتلا،âدقتلا
 .âوقتلا

2،88       

 طيطختلا 12
 عيونت مادختس,
 ءوض يف ميلعتلا
 صئاصخ
 .WملعتEا

 ىلإ لوصولا وه ميلعتلا عيونت
 ةبسنلاب ًءاوس ً اعيمج ةبلطلا
 ىوتسم يف ةيدرفلا قورفلل
 ،طسوتEا نود( ليصحتلا
 ،نوبوهوEا  ،طسوتEا نمض
 ءوض يف وأ )ملعتلا وعيرس
 ةددعتEا ةيلقعلا تاردقلا عاونأ
 رايتخا متيل Wملعتملل
 âوقتلاو ميلعتلا تايجيتارتسا
 يف ةيميلعتلا لئاسولاو
 .اهئوض

 
2،73 

      

 لاعفلا فيظوتلا 13
 تايضايرلا باتكل
 ليلدو يسردEا
 باتكو ملعEا
 .نيرامتلا

 طاقنلا قيبطتو ةاعارم
 جهنEا هيلع زكر يتلا ةيساسgا
 نمو ،ةلسلسلل ةفسلف نم
 ،ةعونتEا سيردتلا بيلاسأ
 هتاودأو âوقتلا عاونأو
 تزكر اô اهريغو ،ةحرتقEا
 .ةلسلسلا هيلع

2،55       
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14 
 

 ىلع فرعتلا
 بNطلا تNكشم
 لبس – اهبابسأ(
 .) اهجNع

 ضرعتي دق يتلا لكاشEا ةفرعم
 ىلع رثؤي دق اô بلاطلا اهل
hةيفيكو يساردلا هليص 
 .اهتãاعم

2،60       

  

 

 

 ةرادإ :يناثلا لاجEا
 هميظنتو فصلا

 
 

 
 قحتست اهنأ ىرأو قفاوم ريغ

  مقرلا
 ةيبيردتلا ةجاfا

 
 ةرابعلا نم دوصقEا

 اهتيمهأ ةجرد
 )3( نم

 
 قفاوم

 
 

3 
 

 
 

2،5 

 
 
2 

 
 

1،5 

 
 
1 

 ةيفص ةئيب ميظنت 1

 فقوملل ةبسانم

 .يميلعتلا

 ريفوت ىلإ فدهت
 خانEا
 وãاو،يفصلا
 غولبل مئENا
 فادهgا
 نوكيو ،ةططخEا
 ملعEا ىدل
 ىلع ةردقلا
 ةئيب ميمصت
 يف ،ةطشن ةيفص
 Wب مئاد لعافت
 ،WملعتEاو ملعEا
 عم WملعتEا Wبو
 مهضعب
 امك،ضعبلا
 ًاميظنت نمضتت

 
2،74 
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 داوEاو تاربخلل
 ريسيتل تاودgاو
 .ملعتلا

 تقولا طبضو ةرادإ 2
 .ةيلاعفب

 ملعEا ىدل نوكي
 ىلع ةردقلا
 Wب تقولا عيزوت
 سردلا تايلاعف
 ،هتطشنأو
 WملعتEا لعافتو
 مازتل,او ،هعم
 صصخEا تقولاب
 .طاشن لكل

2،83       

 تNكشEا ةرادإ 3
 .ةيلاعفب ةيفصلا

 ىدل نوكي نأ
 ةردقلا ملعEا
 ؤبنتلا ىلع
 يتلا تNكشEاب
hلخاد ثد 
 فصلا
 اهتهجاومو
  ،ةيلاعفب
  .اهيف مكحتلاو

2،70       

 ةيفصلا ةلئسgا ةرادإ 4
 ملعEا ىلإو نم ةهجوEا
 .ةيلاعفب

 ىدل نوكي نأ
 ةردقلا ملعEا
 ةغايص ىلع
 ةلئسgا هيجوتو
 اهعاونأب ةيفصلا
 متي فيكو ىتمو
 لماعتلاو ،اهحرط
 مهتاباجإ عم
 وحن اههيجوتو
 عم ،قمعلا
 WملعتEا عيجشت
 حرط ىلع

2،85       
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 ،ةءانبلا ةلئسgا
 .اهنع ةباجcاو

 لاصت,ا تاراهم ريوطت 5
 عم لاعفلا لصاوتلاو
 .WملعتEا

 ملعEا كلتq نأ
 لصاوتلا تاراهم
 كلذكو يضايرلا
 يعامتج,ا
 ىدل اهريوطتو
 ،WملعتEا
 لك لمشتو
 بتكي وأ لاقيام
 لكو ،أرقي وأ
 نم ثدحيام
 لاعفأو تاكرح
 وأ تاءاqإ وأ
 ززعت لامعأ
 لعافتلاو نواعتلا
 .يباجيcا
 

 
2،73 

      

 ةعجارلا ةيذغتلا âدقت 6
 .بسانEا تقولا يف

 مدقُت تامولعم
 بقع ملعEا نم
 ،بلاطلا ةباجإ
 ةريثك روص اهلو
 اهنمف ،ةددعتمو
 نم نوكي ام
 يذلا عونلا
 معن(يف لثمتي
 ام اهنمو ،), وأ
 رثكأ نوكي
 ،ًاقمعتو ًاديقعت
 تامولعم âدقتك
 ةيحيحصت
 ،تاباجتسNل
 نوكي ام اهنمو

 
 

2،95 

      



147 

 

 ةفاضإ هيف
 ةديدج تامولعم
 .تاباجتسNل
 نأ ثيحبو
 ةعجارلا ةيذغتلا
 تقولا يف متت
 دقف بسانEا
 دعب نوكت
 بلاطلا ةباجتسا
 .ةرشابم

 بيلاسأ مادختسا 7
  .زيزعتلل ةعونتم

 ىدل نوكت نأ
 ةردقلا ملعEا
 ءاقتنا ىلع
 مادختساو
 زيزعتلا بيلاسأ
 ةعيبطل ةبسانEا
 WملعتEا
 ،مهتاردقو
 بيلاسأب دصقيو
 كلت يه زيزعتلا
 يتلا بيلاسgا
 هجوتو  معدت
 ملعتلا ةيلمع
 نوكت دق يتلاو
 مادختساب ةيونعم
 تارابعلا
 وأ ،ةيعيجشتلا
 ثيح نم ةيدام
 ةينيعلا تآفاكEا
 .اهريغو

 
2،87 
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 :ثلاثلا لاجEا
                                                بيلاسأ و تايجيتارتسا
 ميلعتلاو ملعتلا
  

 قحتست اهنأ ىرأو قفاوم ريغ
  مقرلا

 ةيبيردتلا ةجاfا
 

 ةرابعلا نم دوصقEا
 اهتيمهأ ةجرد
 )3( نم

 
 قفاوم

 
 

3 
 

 
 

2،5 

 
 
2 

 
 

1،5 

 
 
1 

 تايجيتارتسا مادختسا 1
 عيونت ( زيامتEا ميلعتلا
 سيردت يف  )ميلعتلا
   .تايضايرلا

 ملعEا ىدل نوكي نأ
 عيونت  ىلع ةردقلا
 ليعفتو مادختساو
 ميلعتلا تايجيتارتسا
 ىوتسم ءوض يف ملعتلاو
 ىدل ليصحتلا
 ، طسوتEا نود(ملعتEا
 وعيرس ، طسوتEا نمض
 يف وأ  )نوبوهوEا ، ملعتلا
 .ةيلقعلا WملعتEا طاîأ ءوض

 
2،78 

      

 تايجيتارتسا مادختسا 2
 هجذاîو ينواعتلا ملعتلا
 .تايضايرلا سيردت يف

 يملعت يميلعت فقوم
 تاعومجEا مدختسي
 ،ميظنتلا ثيح نم ةريغصلا
 ىلع تايلوؤسEا عيزوتو
 كلذو ةعومجEا دارفأ
 ةداEا ملعت نم ققحتلل
 نأ نم دكأتلاو ،ةيميلعتلا
 دق ةعومجEا دارفأ عيمج
 ،ًاعم ةداEا هذه اوملعت
 يف ضعبلا مهضعب دعاسو
 .اهملعتو اهمهف

 
2،60 
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 تايجيتارتسا مادختسا 3
 سيردت يف يتاذلا ملعتلا
 .تايضايرلا

 درفلا ىلوتي يذلا ملعتلا وه
 هسفن ميلعت ةيلوؤسم هيف
 أدبم ىلع سسأتيو ،هسفنب
 ةعرسلاو ،ةيدرفلا قورفلا
 دجويو ،ملعتم لكل ةيتاذلا
 ةقيرط :اهنم ةدع بيلاسأ هل
 بئاقfاو ،ت,ويدوEا
 ميلعتلا ةقيرطو ،ةيميلعتلا
  .هريغو جمربEا

 
2،65 

      

 تايجيتارتسا مادختسا 4
 سيردت يف بعللاب ملعتلا
 .تايضايرلا

 ءوض يف مظنم طاشن
 ،بعللا تاددحم ةعومجم
 رثكأ وأ نابلاط هب موقي
 ،ةدودحم فادهأ قيقحتل
  اهنم ةدع بيلاسأ نمضتيو
üا ليثgا باعلأ وأ راودfظ، 
 .... ةينورتكلcا باعلgا وأ

 
2،68 

 

      

 تايجيتارتسا مادختسا 5
 ءانبلا ىلع مئاقلا ملعتلا
 سيردت يف يفرعEا
 ( هجذاîو تايضايرلا
 .)يئانبلا ملعتلا

 ئدابم ليعفتو مادختسا
 ميلعت يف ةيئانبلا ةيرظنلا
 ىلع زكرت يتلاو تايضايرلا
 هذه متهتو،ملعتEا ةيلعاف
 تاوطخو ةفرعEا ءانبب ةيرظنلا
 .اهباستكا

2،72       

 تايجيتارتسا مادختسا 6
 .طشنلا ملعتلا

 ةيباجيا ىلع زكرت يتلاو
 فصعلا لثم هطاشنو بلاطلا
 ،ميهافEا طئارخ ،ينهذلا
 لح ،ءاصقتس,ا
 ....تNكشEا

2،83       

 تايجيتارتسا مادختسا 7
 .رشابEا سيردتلا

 تامولعEا لاصيإ ىلع موقت
 ةرضاحEا ةقيرطب ملعEا نم
 ةلئسgا حرطو حرشلاو
 نوكيو ،طبرلا ةلواحمو
 يف لوgا رودلا ملعملل
 .ةيميلعتلا ةيلمعلا

1،97       
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 تايجيتارتسا مادختسا 8
 ( ينورتكلcا ميلعتلا
 نع ،طلتخEا ،رشابEا
 .)دعب

 تايجيتارتس,ا كلت يه
 مادختسا ىلع ةمئاقلا
 هتاقيبطتو يل¢ا بساfا
 تائيب يف ةينورتكلcا
 تناك ءاوس  ةفلتخم
 نع وأ ،ةطلتخم وأ ،ةرشابم
 .دعب

2،28       

 تايجيتارتسا مادختسا 9
  .ةلأسEا لح

 عبرأ ىلع زكرت يتلا يهو
 -ططخ -مهفا(:تاوطخ
 .)ققh -لح

2،95       

 ديدh ىلع ةردقلا 10
 ةبسانEا ةيجيتارتس,ا
 .لحلل

 رايتخا ىلع ملعEا ةردقم
 بسانت يتلا ةيجيتارتس,ا
 نمو ،ةهج نم بNطلا ةيعون
 سردلا ةيعون ثيح
 ةهج نم ةيداEا تاناكمcاو
  .ىرخأ

2،93       
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 :عبارلا لاجEا
 يفرعEا بناãا

 
 

 
 قحتست اهنأ ىرأو قفاوم ريغ

  مقرلا
                
 ةيبيردتلا ةجاfا

 
 ةرابعلا نم دوصقEا

 نم اهتيمهأ ةجرد
)3( 

 
 قفاوم

 
 

3 
 

 
 

2،5 

 
 
2 

 
 

1،5 

 
 
1 

 تايرظن ةفرعم 1
 ةدافتس,او ملعتلا
 ميلعت يف اهنم
 .تايضايرلا

 تايرظنلا كلت يهو
 ملعت ةيفيك حرشت يتلا
 ىلإ لوصولل ًايعس درفلا
 ىلإ يدؤي لاعف ميلعت
 .ليصأ ملعت

 
2،63 

      

 يضايرلا ىوتحEا 2
 جهانم يف نمضتEا
 تايضايرلا
 ةيئادتب,ا ةلحرملل
 دادعgا لاجم يف
 .اهيلع تايلمعلاو

 ساسgاب ملعEا ديوزت
 يرظنلا يضايرلا
 يذلا	مدقتEا
 ميهافEا(	يطغي
 تاراهEاو تاميمعتلاو
 لاجم يف ةنمضتEا )
 تايلمعلاو دادعgا
 ةلحرملل اهيلع
 .ةيئادتب,ا

     
     2،54 

      

 يضايرلا ىوتحEا 3   
 جهانم يف نمضتEا
 تايضايرلا
 ةيئادتب,ا ةلحرملل
 .ربãا لاجم يف

 ساسgاب ملعEا ديوزت
 يرظنلا يضايرلا
 يذلا	مدقتEا
 ميهافEا(	يطغي
 تاراهEاو تاميمعتلاو
 لاجم يف ةنمضتEا )
 ةلحرملل ربãا
 .ةيئادتب,ا

2،74       

 يضايرلا ىوتحEا 4   
 جهانم يف نمضتEا
 تايضايرلا
 ةيئادتب,ا ةلحرملل
 ةسدنهلا لاجم يف
 .سايقلاو

 ساسgاب ملعEا ديوزت
 يرظنلا يضايرلا
 يذلا	مدقتEا
 ميهافEا(	يطغي
 تاراهEاو تاميمعتلاو
 لاجم يف ةنمضتEا )
 سايقلاو ةسدنهلا
 .ةيئادتب,ا ةلحرملل

2،54       
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5 

 يضايرلا ىوتحEا
 جهانم يف نمضتEا
 تايضايرلا
 ةيئادتب,ا ةلحرملل
 ليلh لاجم يف
 تانايبلا
 .ت,امتح,او

 ساسgاب ملعEا ديوزت
 يرظنلا يضايرلا
 يذلا	مدقتEا
 ميهافEا(	يطغي
 تاراهEاو تاميمعتلاو
 لاجم يف ةنمضتEا )
hتانايبلا ليل 
 ةلحرملل ت,امتح,او
 .ةيئادتب,ا

2،46       

 بNطلا بيردت 6
 ميظنتلا ىلع
 باتكلل يرصبلا
  .يساردلا

 تاحفص لمتشت
 ميماصت ىلع ةلسلسلا
 فص نم ةقستم ةيرصب
 يف ههباشتمو رخ¢
 دعاسي اô ميمصتلا
 ةسNسب لاقتن,ا ىلع
 .ىرخg ةلحرم نم

2،44       

 صيخلتلا ةيمنت 7
 ةباتكلاو نيودتلاو
 ةغلب ةيضايرلا
 .بلاطلا

 2،64       

 ىلع فرعتلا 8
 سسgاو ةفسلفلا
 لسNسلل ةيرظنلا
 ةصاخو ةيEاعلا
 لهورجام لسNس
  .ةيكيرمgا

 يتلا ةيرظنلا ةيفلÑا
 اهئوض يف تينب
 تايرظنلا نم ةلسلسلا
 ئدابEاو ،اهتنبت يتلا
 دنتست يتلا ريياعEاو
 .اهيلع

 
2،45 

      

 لصاوتلا ةيمنت 9
  .يضايرلا

 ىلع ملعتEا ةردق

 تايضايرلا ةغل مادختسا

 زومر نم هيوh ا£

 تاريبعتو تاحلطصمو

 راكفgا نع ريبعتلل

 اهمهفو تاقNعلاو

 
2،85 
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 نيرخßل اهحيضوتو

 مأً ايهفش ناك ءاوس

  ً.ايباتك

 ليثمتلا ليعفت 10
 يضايرلا
 .ةجذمنلاو

 ًاعاضوأ جذمني
 ةيضايرلا ميهافملل
 حرطلاو عمãاك
 ةيضايرلا لئاسEاو
 ءايشأ مادختساب اهريغو
 روصو ةسوسحم
 مدختسيو ،زومرو
 موسرلاك ليثمتلا
 ت,داعEاو لوادãاو
 .جئاتن ىلإ لوصولل

 
2،85 

      

 ريكفتلا ةيمنت 11
 ىدل يعادبcا
  .بNطلا

îأ نم طîدعاسي ريكفتلا طا 
 رثكأ نوكي نأ ىلع ملعتEا
 تNكشملل ةيساسح
 صئاقنلاو
 ديدh ىلع ًاضيأ هدعاسيو 
 نع ثحبلاو ةبوعصلا نطاوم
 Wسh ىلع لمعي امك ،لولfا
 نع امهعيجشتو ومنلاو ملعتلا
 مئاقلا يراكتب,ا طاشنلا قيرط
 .يتاذلا ريبعتلا ىلع

2،80       

 تاراهم ةيمنت 12
 .يضايرلا سfا

 يذلا يسfا روعشلا
 ذاختا ةيلمع هجوي
 يف ةنورمو ءاكذب رارقلا
 ،ةيضايرلا تاعوضوEا
 سfا اذه ربتعيو
 ؛ةيمويلا ةايحلل ًايرورض
 ىلع مكحلل كلذو
 وأ تاريدقتلا ةيلوقعم
 .تاباسfا

 
2،79 
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 تاراهم ةيمنت 13
 .يضايرلا طبرلا

 تامولعEا Wب طبرلا
 ناك ءاوس ةيضايرلا
 وأ فوفصلا Wبً ايسأر
 ،هسفن فصلا يفً ايقفأ
 ةدام طبر كلذكو
 تاقيبطتب تايضايرلا
 ةايfاب ةيلمعو ةيتايح
 لNخ نم ةماعلا
 ،ةهج نم تاقيبطتلا
 ريسفت ثيح نمو
 نم اهمهفو رهاوظلا
 .ىرخأ ةهج

2،90       

14 
 

 موهفم زيزعت
 ةمئاد ةسردEا
 ملعتلا

 يتلا ةسردEا يه
 عيمãا نم يضتقت
 ةئيهلاو ملعEاو بلاطلا(
 اولوحتي نأ )ةيرادcا
 نولصاوتي Wملعتم ىلإ
 يف ديدãا عم
 .مهت,اجم

2،49       

 ةيرظنلا ةيفلÑا 15
 بساfا مادختس,
 ميلعتلا يف يل¢ا
 .ملعتلاو

 ةيملعلا ةيفلÑا
 يتلاو ةيساسgا
 ملعم اهجاتحي
 لوح تايضايرلا
 تانوكم
 يف هتازيôو،بساfا
 عاونأو ملعتلاو ميلعتلا
 تاقيبطتلاو تايجمربلا
 يف مدختست يتلا
 بيلاسأو تايضايرلا
 تاراهEاو ،اهمادختسا
 .اهل ةمزNلا

2،55       
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 :سماÑا لاجEا
 ةيميلعتلا لئاسولا

 
 

 
 قحتست اهنأ ىرأو قفاوم ريغ

  مقرلا
 ةيبيردتلا ةجاfا

 
 ةرابعلا نم دوصقEا

 نم اهتيمهأ ةجرد
)3( 

 
 قفاوم

 
 

3 
 

 
 

2،5 

 
 
2 

 
 

1،5 

 
 
1 

 مادختسا فيظوت 1
 .اهليعفتو تايوطEا

 ةيلعافت ةيريوصت ةليسو
 بلاطلا لمع نم
 ميظنت ىلع هدعاست
 هراكفأ صيخلتو
 .يتاذلا هqوقتو

 
2،50 

      

 تاناكمإ لNغتسا 2
 جاتنإ يف ةيلحEا ةئيبلا
 .ةيميلعتلا لئاسولا

      
     2،65 

      

 تايوديلا مادختسا 3
 ةفرعEا âدقت يف
 .ةيضايرلا

 نم همهف بلاطلا ينبي

 تاربÑاو ةطشنgا لNخ

 يه تايوديلاف ،ةيسfا

 بردتي تامسجم

 يكل بلاطلا اهيلع

 نرتقم ىنعEا بستكي

 يقيبطتلا بناãاب

 .ةملعتEا ةداملل

2،68       

 ميمصتو ذيفنت 4
 مادختساب سوردلا
 power جمانرب

point. 

 ملعملل نكq فيك
 سوردلا ذيفنتو ميمصت
  جمانرب مادختساب

power point £ا 
 .ةلسلسلا عم قفاوتي

2،25       

 ةيطÑا موسرلا جاتنإ 5
 تاروصEاو طئارÑاك

 2،18       
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 موسرلاو تاقصلEاو
 .ةينايبلا

 ويديفلا مNفأ جاتنإ 6
  .ةيميلعتلا

 1،75       

 سورد ميمصت 7
 جمارب مادختساب
 .ةاكاحEا

 يميلعت بولسأ
 ةداع ملعEا همدختسي
 ىلإ ةبلطلا بيرقتل
 يذلا يعقاولا ملاعلا
 هريفوت بعصي
 ببسب Wملعتملل
 دراوEا وأ ةيداEا ةفلكتلا
 .ةيرشبلا

2،59       

 ةينقتلا مادختسا 8
 اهفيظوتو ةثيدfا

 ،ةيكذلا ةروبسلا(
 رداصم ةفرغ ليغشت
 .) ..... ملعتلا

  
2،58 

      

 
9 

 
 عقوم مادختسا
 صاÑا تنرتن,ا
  .تايضايرلا جهن£

  
2،59 

      

 

 :سداسلا لاجEا
 تايضايرلا يف âوقتلا
 

 
 قحتست اهنأ ىرأو قفاوم ريغ

  مقرلا
 ةيبيردتلا ةجاfا

 
 ةرابعلا نم دوصقEا

 نم اهتيمهأ ةجرد
)3( 

 
 قفاوم

 
 

3 
 

 
 

2،5 

 
 
2 

 
 

1،5 

 
 
1 
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 ةيلمع صئاصخ 1
 يف لاعفلا âوقتلا
 .تايضايرلا

 لوصحلل طيطخت ةيلمع

 وأ تانايب وأ تامولعم ىلع

 ( Wعم عوضوم نع قئاقح

 ةيملع ةقيرطب )ملعتEا

cذاختا ضرغب مكح رادص 

 لضفgا رارقلا رايتخا وأ

gسحتلاو ريوطتلا لجW، 

 ةيلومشلاب زيمتيو

  ... ةنورEاو ةيرارمتس,او

 
2،85 

      

2 
 
 

 âوقتلا مادختسا
 ،يصيخشت(هعاونأب
 .)يماتخ ،ينيوكت

 ضارغg( يصيخشتلا
 مئENا ناكEا Wيعت
 ىدم ديدh وأ بNطلل
 âوقتلاو ،)مهدادعتسا
 مدقتلا ةبقارم(ينيوكتلا
 بNطلا ناك اذإ ام ةفرعمو
 يف ً ابسانم ً امدقت نوزرحي
 ،)سرد لك مهملعت ءانثأ
 ةفرعم( يماتÑا âوقتلاو
 ملعت يف بNطلا حا§ ىدم
 .)لصف لك ميهافم

 
3 

      

 مادختساو ميمصت 3
 ةيئارثcا ةطشنgا
 يوذ ةبلطلل
  .يلاعلا ليصحتلا

 WقوفتEا ةبلطلا ديوزت
 ةقمعتمو ةعونتم تاربخب
 تاطاشن وأ تاعوضوم يف
 ،جهنEا يف ىطعُي ام قوفت
 ةبلطلا ء,ؤه ةليصح يرثُت
 ةفداهو ةمظنم ةقيرطب
 .اهل ططخمو

2،83       

 مادختساو ميمصت 4
 ةيجNعلا ةطشنgا
 يوذ ةبلطلل
 .ضفخنEا ليصحتلا

 طسوتEا نود ةبلطلا ديوزت
 ةعونتمو ةفثكم تاربخب
 تاذ يف طسبم لكشب
 ،جهنEا يف يتلا تاعوضوEا
ôء,ؤه ةليصح ديزي ا 

2،90       
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 ةمظنم ةقيرطب ةبلطلا
 .اهل ططخمو ةفداهو

 ىلع بلاطلا بيردت 5
 زا§إو هزا§إ âوقت
 .هنارقأ

 âوقت ىلع بلاطلا بيردت
 يتلا ةيميلعتلا تاربÑا
 اهبستكا وأ(اهبستكا
 .هتسارد لNخ نم )هؤNمز

2،60       

 يتاذلا âوقتلا 6
 .ملعملل

 تاطاشنلا ريوطت فدهتسي
 ةيميلعتلا تاسرامEاو
 يتلا ةيفصNلاو ةيفصلا
 نم يهو ،ملعEا اهب موقي
 ةعجارلا ةيذغتلا تايلآ مهأ
 .ملعملل

2،85       

 بيلاسأ مادختسا 7
 âوقت تاودأو
 .ةبسانم

 ةعونتم تاودأو بيلاسأ
 ،ملعتلا ¶اون âوقتل
 بيلاسأ ملعEا مدختسي
 âوقتلاو ،يهفشلا âوقتلا
 /يلاقم( يريرحتلا
 مدختسي امك ،)يعوضوم
 يلمعلا âوقتلا بيلاسأ
 .هريغو

2،90       

 نطاوم صيخشت 8
 دنع ةوقلاو فعضلا
 .بNطلا

  
2،95 

      

 لامعتسا ىلع ةردقلا 9
 ةطشنأو ةلئسأ
 لخاد رشابEا بيردتلا
 لجا نم لصفلا
 .مهفلا نم ققحتلا

 لماعتلا ىلع ملعEا ةردقم
 لحو بردت – ةرقف عم
 ةلئسgا ديدhو -لئاسEا
 ثيحب سردلا ءانثأ ةبسانEا
 مهف نم دكأتلا متي
 .بلاطلا

 
2،90 

      

 دادعإ يف ةراهEا 10

 قفو ةيرود تارابتخا

 .ةلسلسلا ةفسلف

  
2،80 
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11 
 

 تابجاولا عيونت
 تابيردتلاو ةيلزنEا
 تايوتسم ءوض يف
  .بNطلا

 تابجاولاب بNطلا فيلكت
 عم ةيلزنEا تابيردتلاو
 ةلئسgا ةبسانم ةاعارم
Eنود(بلاطلا ىوتس 
 ،طسوتEا نمض،طسوتEا
 .)طسوتEا قوف

2،93       

12 ôوقتلا ةيلمع ةسراâ 
 بولسأ اهنأ ىلع
 سيردتلا ريوطت
 .هيلع مكحلل سيلو

 ءاقتر,ا ىلع âوقتلا دعاسي
 نم ةيميلعتلا ةيلمعلاب
 ةفرع£ كلذو يحاونلا عيمج
 اهيفNتل تايبلسلا
 ،اهميعدتل تايباجي,او
 يف رارقلا ذاخت, سيلو
 نم سيردتلا ةيحNص
 .همدع

 
2،83 

      

 

 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 )د(قحلم
 تاساردلا ةنجل ةقفاوم باطخ
 قرطو جھانملا مسقب ایلعلا
 ةلاسرلا ةطخ ىلع سیردت
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 )ـھ(قحلم

 مسق سلجم ةقفاوم باطخ
 ىلع سیردتلا قرطو جھانملا

 ةلاسرلا ةطخ
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 )و(قحلم
 ةیلك سلجم ةقفاوم باطخ
 ةلاسرلا ىلع ةیبرتلا
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