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                                                      المنيا جامعة - التربية كلية

 واإلعتماد الجودة ضمان وحدة
      

 عميد الكلية

 انىدذ عهيأ.د/ عيذ عجذ 
 مدير وحدة الجودة واإلعتماد

 د/ عجذ انعزيز حمًذ دضت اهلل
 

 

  
 ُٜٗس جٛطشذُس ججلـىدز وجالهط٠ــحد ػ٠ح١وقــذز  ؾـــحٟوــس جدل٤ــُح
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جٛـالخ وجالٟطكح٣حش ذحُٜٛ٘س ٛالسضٔحء دبغطىي جِٛ٘حءز جٛو٠ُٜس وجٛٔذسز  ضـىَش ٟغط٠ش ٤ٛلٞ ضٔىمي
 جٛط٤حُغُس خلشجيٍ ُٜٗس جٛوٜىٝ ذحجملط٠ن جدلذين.

 

 

 

ئسعحء ج٤ٛلٞ جدلطـىسز ٛطٔىمي جٛـالخ وجالٟطكح٣حش دبح َطىجُْ ٟن ُٓٞ جٛوذجٛس وجٛشِحُُس وجدلوحًَن 
جدلطخظظس ٢ٟ خالٙ جٛو٠ُٜس جٛطو٠ُُٜس ودبشحسٗس جالٗحدديُس جٛٔىُٟس ٛشُن ِٗحءز جٛ٘ىجدس جٛرششَس 

 ججملط٠ن جدلذين.
 

 

 ٣شش غٔحُس ضـىَش ٣لٞ ضٔىمي جٛـالخ .1

 جٛطىهُس ذأمهُس جٛطٔىمي يف مجُن ؾىج٣د شخظُس جٛـحٛد)جدلوشيف ـ جٛىؾذجين ـ جدلهحسي(. .2

 وجالٟطكح١. جهذجد جعطرُح٣حش وجعطـالهحش ٜٛشأٌ ٛطُُٔٞ جٛـحٛد ٛألعطحر وجدلٔشس .3

 ضذسَد جٛـالخ هًٜ أدجء ضُُٔٞ جدلٔشسجش. .4

 ضذسَد أهؼحء ٧ُثس جٛطذسَظ وجذلُثس جدلوحو٣س هًٜ وػن وئدجسز جالخطرحس. .5

 ضوشََ جٛـالخ ذُُِ٘س أدجء جالخطرحسجش جٛو٠ُٜس وض٠ُُٔهح. .6

 

  
 ُٜٗس جٛطشذُس ججلـىدز وجالهط٠ــحد ػ٠ح١وقــذز  ؾـــحٟوــس جدل٤ــُح

 

  وانتقىيى انقيبس ودذح

 وادلهبو وانرصبنخ انرؤيخ

 رؤيخ
انىدذح

 رصبنخ

 انىدذح يهبو
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 جهذجد ذـحٓس جدلالقلس جخلحطس ذحالخطرحسجش جٛشِىَس وجٛو٠ُٜس. .7

اليب وجٛطُُٔٞ جدلغط٠ش هًٜ جِٛثحش جدلغطهذُس وٟذي ربْٔ سلشؾحش ُٓحط ٟشدود وجغش جٛطٔىمي جٛـ .8
 جٛطوٜٞ.

 ضذسَد أهؼحء ٧ُثس جٛطذسَظ هًٜ جٛطُُٔٞ جٛزجيت. .9

 جهذجد دُٛٚ ٛطٔىمي جٛـالخ. .11

 

 

سؤَس جُٜٛ٘س: ضغوً جُٜٛ٘س ضلى زبشؼ ٗىجدس ٟط٠ُضز وحبع ه٠ٍٜ ٟطـىس يف جٛوٜىٝ جألعحعُس 
 وضـرُٔحهتح خلذٟس ججملط٠ن وض٠٤ُس جٛرُثس وٟىجٗرس جٛركع جٛو٠ٍٜ.

سعحٛس جُٜٛ٘س: جهذجد جٛ٘ىجدس جٛرششَس جدلطخظظس يف شىت رلحالش جٛوٜىٝ جألعحعُس وضضوَذ٧ح ذحدلوشُس 
وجدلهحسجش جألعحعُس جدلإ٧ٜس ٤٠ٜٛحُغس يف عىّ جٛو٠ٚ وجالسضٔحء دبغطىي جٛركع جٛو٠ٍٜ جٛزٌ َٜيب 

 ط٠ن وَغح٧ٞ يف جٛط٠٤ُس جٛرُثُس.جقطُحؾحش ججمل

 

 

 

 ASSESSMENTثقبفخ انتقىيى:  
٧ى ٟظـٜف َشًن ئىل غٔحُس جدلوشُس وجخلربجش وجٛطظىسجش ٛذي جٛٔحتٞ ذحٛطذسَظ حبُع ضغحهذ٥ هًٜ 
وػن جالخطرحسجش جدلىػىهُس ٛأل٧ذجٍ جٛوحٟس وجالؾشجتُس دلٔشس دسجعٍ ٟوٌن ذٌشع ربُْٔ ٧ز٥ 

 جأل٧ذجٍ.

  MEASURMENTيفهىو انقيبس:
َشًن جُٛٔحط ئىل ج٠ُٔٛس جٛش٠ُٓس)ج٠ُ٘ٛس( جٛيت حيظٚ هُٜهح جٛـحٛد يف جالٟطكح١)جالخطرحس( و٧ٍ ه٠ُٜس 

 ضوين ذحٛىطَ ج٠ٍ٘ٛ ٜٛغٜىٕ أو جألدجء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وانتقىيى انقيبس يفهىو

رؤيخ ورصبنخ انكهيخ 
: 
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 ثعض األصش وادلجبدئ نعًهيخ انتقىيى
 

 يٍ أصش ويجبدئ عًهيخ انتقىيى:
 

  ًحَس يف قذ رجهتح.أهنح وعُٜس وُٛغص 
  وعُٜس ئيل جٛطـىَش وربغٌن جألدجء ـ قُع أهنح ه٠ُٜس عُطٞ ٢ٟ خالذلح ئطذجس ق٘ٞ هًٜ شٍء

 ٟح.
  ٧ٍ ه٠ُٜس سلــس وُٛغص ه٠ُٜس هشىجتُس قُع ال ضٔىمي ذذو١ ٟوٜىٟحش جو ذُح٣حش جو

 قٔحتْ والذذ ٢ٟ ربذَذ ٠ُٓس ٜٛشٍء يف ػىء ٟوحًَن.
 ح جدلطوٜٞ وَط٠ُض ذحٛش٠ىُٛس جلىج٣د ج٠٤ٛى جدلخطِس ٠ٜٛطوٜٞ.َط٤حوٙ ٗحُس جأل٣شـس جٛيت َضجوذل 
  ضطىَٓ ج٤ٛطحتؽ هًٜ ؾىدز ودٓس جألدوجش جدلغطخذٟس جٛيت الذذ أ١ ضط٠ُض ذطوذد جألعحُٛد

 وض٤ىههح.
 .الذذ أ١ جألدوجش ٟٜطضٟس خبظحتض جٛظذّ وجٛػرحش وجدلىػىهُس 
  .ه٠ُٜس ٤ُُس ٟغط٠شز ؿىجٙ جٛوحٝ جٛذسجعٍ َٔىٝ هبح أعحضزز ذلٞ خربجهتٞ جٛ٘حُُس 

 
 

تتنوع أساليب التقويم وأدواته لتلائم الاستراتيجيات والنماذج التعليمية المختلفة وكذا حسب الأهداف المنشودة 
 التقويممن عملية 

 PAPER AND PENCIL TESTS .ـ جالخطرحسجش جٛطكشَشَس 
 ORAL TESTS .ـ جالخطرحسجش جٛشِهُس 
 PERFORMANCE TESTS .ـ جخطرحسجش جألدجء 
 ACHIEVEMENT TESTS .ـ جالخطرحسجش جٛطكظُُٜس 
 PSYCHOLOGICAL TESTS  ،ـ جالخطرحسجش ج٤ِٛغُس: ٟػٚ جخطرحسجش جدلُىٙ، جالذبح٧حش

 جٛشخظُس.
 LABORATORY TESTS .ـ جالخطرحسجش جدلو٠ُٜس 
 PRACTICAL TESTS .ـ جالخطرحسجش جٛو٠ُٜس 
 SELF – REPORT .ـ جٛطٔشَش جٛزجيت 
 OBSERVATIONS .ـ أعحُٛد جدلالقلس 
 INTERVIEWS .ـ جدلٔحذالش 
 QUESTIONAIRES .ـ جالعطرُح٣حش 

 ........(عًهيخ ـ شفىيخ ـ حتريريخ) ادلختهفخ ثأَىاعهب االختجبراد
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جٛـٜد دلوحًَن جألدجء ججلُذ، و٣ىجضؽ جٛطوٜٞ جدلغطهذُس، هبذٍ ه٠ُٜس ئطذجس ق٘ٞ هًٜ ٟغطىي ربُْٔ 

 ضشخُض ؾىج٣د جٛٔىز يف أدجت٦ وضذه٠ُهح وٗزج ؾىج٣د جٛؼوَ وهالؾهح.
 توافرها في أدوات أداء الطالب الواجبالشروط 

 انصذق 
 أ١ ضُٔظ أدوجش جٛطٔىمي وجعحُٛرهح وه٠ُٜحهتح و٣ىجضؽ جٛطوٜٞ جٛيت وػوص ُٛٔحعهح.

 انثجبد 
 ٣طحتؽ جٛـالخ ه٤ذ ئهحدز ه٠ُٜس جُٛٔحط وجٛطٔىمي هًٜ ٣ِظ جٛو٤ُس ويف ٣ِظ جٛلشوٍ. جضغحّ

 االصتًراريخ 
ٟالصٟس جٛطٔىمي ٛو٠ُٜيت جٛطوُٜٞ وجٛطوٜٞ، وض٤ىم أمنحؿهح ٟح ذٌن جٛطٔىمي جٛٔرٍٜ وجٛر٤حتٍ وجٛطؿ٠ُوٍ 

 أو ج٤ٛهحتٍ.

 انشًىنيخ 
 وجٛىؾذج٣ُس وجالؾط٠حهُس وجدلهحس٦ٌََـً جٛطٔىمي مجُن ٣ىجضؽ جٛطوٜٞ جدلغطهذُس، جدلوشُُس 

 ادلىضىعيخ وانعذانخ 
 غرحش ٣طحتؽ جٛطٔىمي ذحخطالٍ جدوجض٦ وئؾشجءجض٦، وذحخطالٍ جٛٔحت٠ٌن هًٜ ضظكُف ئؾحذحش

 جٛـحٛد، ٟن ٟشجهحز ؿرُوُس جألمنحؽ جدلخطِٜس ٢ٟ جٛـالخ.

 انشفبفيخ وانىضىح 
جهذ جحملحعرُس جٛيت ضطخز يف ػىء جهال١ ئؾشجءجش جٛطٔىمي ؤٟحَُظ ضٔذَش ئؾحذحش جٛـالخ، وٓى

 ج٤ٛطحتؽ.

  انىاقعيخ 
جؾشجء جٛطٔىمي يف ٟىجَٓ ُوُٜس وقُحضُس وجٓوُس، قىت ضوًن ٣طحتؿهح ه٢ جدلغطىي جِٛوٍٜ الدجء 

 جٛـحٛد دو١ ئخِحّ أو ٟرحٌٛس.

  ادلضإونيخ انفرديخ واجلًبعيخ 
جٛطٔىمي ٟن ٟشحسٗس ؾهحش رلط٠وُس هذَذز و٤ٟل٠حش عىّ جٛو٠ٚ يف ه٠ُٜحش وئؾشجءجش 

 ٟإعغحش جٛطوُٜٞ، ذحإلػحُس ئيل ٟشحسٗس جٛـالخ أ٣ِغهٞ.
 
 

 انطبنت أداء تقىيى يفهىو
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 ئتبدخ انفرص نتطىير األداء 
َُغش جٛطٔىمي ه٠ُٜحش جٛطوٜٞ وَغطػًن ٟهحسجش جٛطًِ٘ن وجالذذجم ٛذي جٛـالخ، وضٔذمي ضٌزَس 

 سجؾوس ٛألعطحر ٛطـىَش جعطشجضُؿُحش ضذسَغ٦. وًًن٧ح ٢ٟ ه٤حطش ٤ٟلىٟس جٛطوُٜٞ 

 نيبد ادليضرح تىافر اآل 
 جالعطِحدز ٢ٟ ٣لٞ جٛط٤٘ىٛىؾُح جحلذَػس وجدل٤ُ٘س جالٛ٘طشو٣ُس يف ضُغًن ئؾشجءجش جٛطٔىمي.

 
 
 

 َظ٤َ جٛطٔىمي ئىل جأل٣ىجم جٛطحُٛس ؿرٔح ٛأل٧ذجٍ جدلشؾى ربُٔٔهح:

 (  (lnitial or Pre –Evaluationانتقىيى ادلجذئي أو انقجهي: .1
جٛـالخ حملطىي ٟٔشس ٛطكذَذ ٟح َطىجُش ٛذي جدلطوٜٞ ٢ٟ خظحتض، ٟوحسٍ ضشضرؾ وَطٞ ٓرٚ ضوٜٞ 

دبىػىم جٛطوٜٞ هبذٍ جٛ٘شَ ه٢ قحؾس جدلطوٜٞ جيل ضوٜٞ ٟهحسجش أو ٟطـٜرحش ٓرٚ جٛرذب يف 
 دسجعس ٟىػىم ٟح.

 (FORMATIVE EVALUATIONانتقىيى انتكىيُي انجُبئي: ) .2
ظ وَغطهذٍ ربذَذ ٟذي ضٔذٝ جٛـالخ ضلى وَوين جعطخذجٝ جٛطٔىمي أغ٤حء ه٠ُٜس جٛطذسَ

 FEED BACKجأل٧ذجٍ جٛطو٠ُُٜس ٠ٜٛوٜٞ ه٢ عًن ضوٜٞ جٛـالخ هبذٍ ئهـحء ٟضَذ ٢ٟ جال٧ط٠حٝ 
جدل٤شىدز وضٔذمي ضٌزَس سجؾوس ئىل ضوذَٚ يف أدجء جدلطوٜٞ وَؼٞ غالغس ٟشجقٚ ٧ٍ: مجن جٛرُح٣حش 

 ، ربُٜٜهح ، مث جدلشجؾوس وجٛط٤ُٔف خالٙ جٛطٌزَس جٛشجؾوس. 

 (Summative Evaluationانتقىيى انتجًيعي: ) .3
ىل ٟغطىي أهًٜ أو وَوين جحل٘ٞ هًٜ ئقشجص ٣ىجضؽ جٛطوٜٞ هبذٍ جزبحر ٓشجسجش ٟػٚ ٣ٔٚ جدلطوٜٞ ئ

زبشؾ٦ وَطٞ هحدز هنحَس ضذسَظ زلطىي أو ذش٣حٟؽ ضو٠ٍُٜ أو هنحَس ٟشقٜس و٢ٟ أ٧ٞ أدوجض٦ 
 جدلغطخذٟس ٟح َوشٍ ذحالخطرحسجش جخلطحُٟس

 (Post Evaluationانقىيى انجعذي: ) .4
ٍ وَطٞ ذوذ ج٣طهحء جٛرب٣حٟؽ جٛطو٠ٍُٜ وج٣ٔؼحء ُطشز ص٤ُٟس، ٓذ ضـىٙ أو ضٔظش هًٜ ج٣طهحء٥ وَهذ

ئيل جٛطكْٔ ٢ٟ ٟذي جقطِحف جدلطوٜٞ وضـر٦ُٔ دلح قظٚ ه٦ُٜ ٢ٟ ضوٜٞ وضطرن ِٗحءض٦ وجٛطوشٍ 
 هًٜ ٟذي جقطُحؾ٦ ئيل ذشجٟؽ ذبذَذَس أو هالؾُس وض٠٤ىَس.

 
 

 

 التقويم أنواع
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يهبو وممبرصبد هيئخ انتذريش واذليئخ ادلعبوَخ خالل عًهيخ تقىيى 
 انطالة وايتذبَبتهى

 انقىاعذ ادلُظًخ ألعًبل االيتذبَبد
 

 تتضًٍ انقىاعذ ادلُظًخ ناليتذبَبد يب يهي:ـ 
 

 اذليكم انتُظيًي إلدارح االيتذبَبد  -أوال
 أ.د/ ه٠ُذ جُٜٛ٘س وستُظ هحٝ جالٟطكح٣حش  .1
 أ.د/ وُٗٚ جُٜٛ٘س ٛشثى١ جٛـالخ)ستُظ جل٤س ج٤ٛلحٝ وجدلشجٓرس دلشقس جٛر٘حٛىسَىط(  .2
ج٤ٛلحٝ وجدلشجٓرس دلشقٜس جٛذسجعحش أ.د/ وُٗٚ جُٜٛ٘س ٜٛذسجعحش جٛوُٜح وجٛركىظ)ستُظ جل٤س  .3

 جٛوُٜح(

: ضش٘ٚ ئدجسز جُٜٛ٘س) جٛو٠ُذ ووٍُٜٗ جُٜٛ٘س ٛشثى١ جٛـالخ جلُخ االعذاد وانتُظيى .4
وجٛذسجعحش جٛوُٜح ووقذز ججلىدز( ٧ز٥ جٜٛؿ٤س ٢ٟ جٛوحٌٟٜن يف ئدجسز شثى١ جٛـالخ وجٛذسجعحش 

 :ـ وزبطض ٧ز٥ جٜٛؿ٤س دبح ٍَٜجٛوُٜح 
  ـ ئهذجد جٛرُح٣حش جإلقظحتُس ذوذد ؿالخ ٗٚ ٟغطىي وٗٚ ٟٔشس 
 ـ قظش أهذجد جٛـالخ جٛز٢َ عُطٔذٟى١ ٛالٟطكح١ يف ٗٚ ٟٔشس هًٜ قذ٥ 
  ٙـ ؿرحهس أمسحء جٛـالخ يف ٗشىٍ وضغ٠ُٜهح ٤ٜ٘ٛطشو 
  ـ ئهال١ ؾذجوٙ جالٟطكح١ هًٜ جٛـالخ ألخز جٛشأٌ ُُهح خالٙ ُطشز زلذدز 
 ٜٟح مت ضٔذدي٦ ٢ٟ جٓطشجقحش ـ ضوذَٚ ججلذجوٙ ذ٤حء ه ً 
  ًٜـ جإلهال١ ه٢ جٛظىسز ج٤ٛهحتُس جلذجوٙ جالٟطكح٣حش يف ٟىجٓن زلذدز ووجػكس وه

 ٟىٓن جُٜٛ٘س جالٛ٘طشوين 
  ـ ربذَذ جألٟح٢ٗ جٛالصٟس ٛؤذ جالٟطكح٣حش وذبهُض٧ح 
  ٝـ ٟطحذوس جزبحر جإلؾشجءجش جخلحطس ذٔرىٙ جالهزجس جٛيت ضٔذٝ ٢ٟ جٛـالخ ه٢ هذ

 جالٟطكح١ وضرٌُٜهح ئيل ج٤٘ٛطشوٙ دخىذلٞ 

 أعًبل ادلراقجخ ادلالدظخ  .5
جدلشجٓرى١ وجدلالقلى١ َشٜ٘ى١ هظد ه٠ُٜس جالٟطكح١ ٤ُُرٌٍ قغ٢ جخطُحس٧ٞ وجالؾط٠حم 

 ٟوهٞ ٓرٚ ذذء جالٟطكح١ ٛطضوَذ٧ٞ ذ٘حُس جٛطو٠ُٜحش جٛالصٟس شِح٦٧ وٗطحذس
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 اخلذيبد انعبيخ  .6
ُن ٟشجقٚ جالٟطكح١ ذشتحعس ٟذَش جٛشثى١ ضش٘ٚ ٢ٟ هذد ٢ٟ ه٠حٙ جُٜٛ٘س ٜٛو٠ٚ يف مج

 جٛوحٟس ذوشُس جألعطحر جٛذٗطىس ه٠ُذ جُٜٛ٘س ووُٗٚ جُٜٛ٘س جدلخطض وأٌٟن جُٜٛ٘س

 يكتت اإلرشبد واالصتعالو  .7
زبظض جُٜٛ٘س ٟ٘طد جالعطوالٟحش ٟ٘ى١ ٢ٟ ٟىكَ ٢ٟ ٟىكٍِ شثى١ جٛـالخ َٔىٝ 

٢ دبغحهذز جٛـالخ هًٜ ربذَذ أٟح٢ٗ جٜٛؿح١ وٓحهحش جالٟطك ح١. ؤُح خلشَـس ضىصَن جألٟٗح
 جدلخظظس ٛالٟطكح٣حش.

 جلُخ تهقي انشكبوي وادلقرتدبد  .8
ربذد جُٜٛ٘س آُٛس ٛطٍٜٔ ش٘حوٌ ؤٟطشقحش جٛـالخ قىٙ عًن جالٟطكح٣حش، هبذٍ جالؿالم 

 هُٜهح، وزلحوٛس ضِحدٌ جألخـحء يف جدلشجش جٛٔحدٟس، و٧ٍ هرب وعحتٚ ٟطوذدز ٤ٟهح 
   ئدجسز وقذز ججلىدز 
   جٛربَذ جالٛ٘طشوين جخلحص ٛىقذز ضـىَش ٣لٞ جالٟطكح٣حش وضٔىمي جٛـالخ 
 جدلىٓن جالٛ٘طشوين ٛىقذز ججلىدز 
 ٌط٤حدَْ جٛش٘حو. 

ب : حتذيذ يىاعيذ اإليتذبَبد واجلذاول وئعالَهب :
ً
 ثبَي
ذطكذَذ ٟىهذ جإلٟطكح٣حش ٓرٚ ئؾشجء٥ ذىٓص ٗحٍ َغن جٛـالخ  ستُظ ججلحٟوسَٔىٝ أ.د/  .1

 .ٞ أوٓحهتٞ ٢ٟ أؾٚ جدلزجٗشز وجدلشجؾوس هًٜ جدلٔشسجش جٛذسجعُس٦ُُ ض٤لُ
َطٞ جإلهال١ ه٢ ٟىجهُذ جإلٟطكح٣حش ٓرٚ ئؾشجء٧ح هًٜ جدلىٓن جٛشمسٍ ُٜٜٛ٘س، وشحشحش  .2

 .جٛوشع جدلىؾىدز دبرىن جُٜٛ٘س
ٟطكح٣حش وئهالهنح ٜٛـالخ ٓرٚ جإلٟطكح١ دبىهذ ٗحٍ جد ججلذجوٙ جحملذد هبح ٟىجهُذ جإلَطٞ ئهذ .3

 ىٓن جٛشمسٍ ُٜٜٛ٘س، وشحشحش جٛوشع جدلىؾذز ذحُٜٛ٘س .هًٜ جدل

ب : 
ً
 ودفظهب وطجبعتهب اإليتذبَبدئعذاد أصئهخ ثبَي
َٔىٝ أ.د/ ه٠ُذ جُٜٛ٘س دبخحؿرس مجُن جألٓغحٝ حلع مجُن أهؼحء ٧ُثس جٛطذسَظ هًٜ  .1

 .ضغُٜٞ جإلٟطكح٣حش ٤ٜ٘ٛطشوالش وئهذجد 
أعثٜس جإلٟطكح٣حش يف ٟـروس   َٔىٝ أهؼحء ٧ُثس جٛطذسَظ وجػوٍ جإلٟطكح٣حش ذـرحهس  .2

 .جُٜٛ٘س ويف عشَس ضحٟس 
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َٔىٝ أهؼحء ٧ُثس جٛطذسَظ وجػوٍ جإلٟطكح٣حش ذطغُٜٞ أعثٜس جإلٟطكح٣حش يف ٟلحسََ  .3
 .ٌٟٜٔس ٤ٜ٘ٛطشوٙ جدلخطض

ذ لحسََ جدلٌٜٔس جٛيت َىؾُطف جدل أهؼحء ج٤٘ٛطشوٙ جدلخطضأٌ هؼى ٢ٟ  ُٓح٤٠َُٝن ٤ًٟوح ذحًضح  .4
 .؛ ورٖٛ ٢ٟ أؾٚ جحلِحف هًٜ عشَس جإلٟطكح٣حشهبح أعثٜس جإلٟطكح١ وؿرحهطهح 

ًٔح ألهذجد  هؼى ٧ُثس جٛطذسَظ ٟشجٓد جٜٛؿح١َٔىٝ  .5 ذطىصَن أوسجّ جألعثٜس دجخٚ جدللحسََ وُ
 .جٛـالخ جدلىؾىد٢َ يف ٗٚ جل٤س ٢ٟ جٜٛؿح١

ب
ً
 : أعًبل ادلراقجخ وادلالدظخ راثع

ًٟح جٛطىجؾذ أو جدلشوس يف جلح١ جإلٟطكح١ هًٜ أٌ شخض الطِس ٦ٛ يف رٖٛ،  .1 حيلش سبح
ؤَطظش ٟشوس جأل٢ٟ وجٜٛؿ٤س جٛـرُس هًٜ ضٜرُس جٛـٜد ه٤ذ جإلعطذهحء ٢ٟ ٓرٚ ستُظ 

 .جٜٛؿ٤س جدلخطض ذوذ ئخـحس أ.د/ ستُظ ج٤٘ٛطشوٙ أو ٢ٟ ٤َىخ ه٦٤
ٟوحو٣ى ٧ُثس جٛطذسَظ وجٛغحدز جٛوحٟٜى١ َٔىٝ ذأه٠حٙ وجدلالقلس يف جلح١ جإلٟطكح١ جٛغحدز  .2

ذحُٜٛ٘س ربص ئششجٍ أ.د/ ستُظ ج٤٘ٛطشوٙ، وَغحهذ٧ٞ يف رٖٛ هذد ٗحٍ ٢ٟ جٛغحدز 
 جٛوحٌٟٜن ذحجلحٟوس، وجٛزٌ َطٞ ٣ذهبٞ دبوشُس ئدجسز ججلحٟوس ذلزج جٌٛشع .

َشجهٍ وؾىد هذد ٗحٍ ٢ٟ جٛغحدز جٟشجٓرٌن وجدلالقلٌن ٗاقطُحؿٍ َطٞ جإلعطوح٣س هبٞ  .3
 .ذ جٜٛضوٝه٤

هًٜ جلح١  جدلالقلٌنَش٘ٚ أ.د/ ه٠ُذ جُٜٛ٘س جل٤س ٢ٟ جٛغحدز جٛوحٌٟٜن ذحُٜٛ٘س ٛطىصَن  .4
 .جإلٟطكح١ دبح َِ٘ٚ وؾىد ئغ٤ٌن هًٜ جألٓٚ يف ٗٚ جل٤س ٢ٟ جٜٛؿح١

 .َشجهٍ هذٝ ذٔحء أقذ جدلشجٓرٌن أو جدلالقلٌن يف جل٤س وجقذز أٗػش ٢ٟ ئٟطكح١ وجقذ .5
وجٛطىُٓن دبٔش جإلٟطكح١ ويف جٛ٘شىٍ جدلوذز ٛزٖٛ  جيد هًٜ جٛغحدز جدلالقلٌن جحلؼىس .6

 .ٓرٚ عحهس ٗحٟٜس هًٜ جألٓٚ ٢ٟ ذذء جإلٟطكح١، وَطٞ ئخـحس٧ٞ ذزٖٛ ودبىجهُذ جإلٟطكح١
جيد هًٜ جٛغحدز جدلشجٓرٌن وجدلالقلٌن أ١ َطىجؾذوج دجخٚ جلح١ جإلٟطكح١ ٓرٚ ذذء جإلٟطكح١  .7

جٜٛؿ٤س، وُٛط٤٘٠ىج ٢ٟ  ذ٤ظَ عحهس؛ ٍٗ َطغىن ذلٞ جٛطأٗذ ٢ٟ ئ٣ؼرحؽ وضشضُد
 .جإلششجٍ هًٜ دخىٙ جٛـالخ ئىل أٟح٤ٗهٞ وهذٝ جإلخالٙ ذط٤لُٞ جٜٛؿح١ 

جيد هًٜ جٛغحدز جدلشجٓرٌن وجدلالقلٌن ٤ٟن أٌ زلحوالش ٛإلخالٙ ذ٤لحٝ جإلٟطكح١ وجٌٛش،  .8
 أ.د/ ستُظ جل٤س ج٤ٛلحٝ وجدلشجٓرس، وػرؾ أَس سلحِٛحش يف ٧زج جٛشأ١، ٟن ئخـحس جٛغُذ

ج٤٘ٛطشوٙ ذزٖٛ، ٍٗ َٔىٝ ذاخـحس جٛغُذ أ.د/ ه٠ُذ جُٜٛ٘س أو ٢ٟ ٤َىخ  أ.د/ ستُظو
 .ه٦٤ ذزٖٛ ؛ إلزبحر جإلؾشجءجش جٛالصٟس
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ضٔن جدلغثىُٛس هًٜ جدلشجٓد أو جدلالقق جدلخطض ئ١ وٓن أٌ خٜٚ يف ٣لحٝ جإلٟطكح١ أو  .9
 .جدلٔحهذ وضشضُرهح دجخٚ جٜٛؿ٤س جٛٔحتٞ هبح

ٟطكح١ دجخٚ جلح١ جال ٤لحٝجٛ ربُْٔ جحلِحف هًٜ َطوٌن هًٜ جٛغحدز جدلشجٓرٌن وجدلالقلٌن .11
 .ٟطكح١ؿىٙ ٟذز جال

ش جيد هًٜ جٛغحدز جدلشجٓرٌن وجدلالقلٌن أ١ َطأٗذوج ٢ٟ عالٟس جألخطحٝ هًٜ ٗشجعح.11
 .جإلؾحذس ٓرٚ ضىصَوهح هًٜ جٛـالخ

جدلالقلٌن أ١ َٔىٟىج ذحٛط٤ر٦ُ هًٜ جٛـالخ ٓرٚ ذذء  و ٤َرٌٍ هًٜ جٛغحدز جدلشجٓرٌن.12
جإلٟطكح١ ذوذٝ ئطـكحخ جٛ٘طد أو جدلزٗشجش أو جٛطُِٜى٣حش جحمل٠ىٛس أو أٌ أؾهضز أخشي 

 الهالٓس ذلح ذأدجء جإلٟطكح١ ٟوهٞ ئىل جل٤س جإلٟطكح١ .
جدلشجٓرى١ وجدلالقلى١ ذطىصَن أوسجّ جإلؾحذس وجألعثٜس هًٜ جٛـالخ ٟن ذذجَس َٔىٝ جٛغحدز  .13

جٛىٓص جحملذد ٛإلٟطكح١، ورٖٛ ذوذ جحلظىٙ هًٜ ذـحٓس جٛـحٛد أو ٟحَػرص شخظُط٦، ٟن 
ضىُٓو٦ ذححلؼىس يف جٛ٘شَ جدلخظض ٛزٙ، وجإلقطِحف هبح ئىل هنحَس جإلٟطكح١، هًٜ أ١ 

 جإلٟطكح١ .ضغٜٞ ئىل جٛـحٛد ذوذ ئ٣طهحت٦ ٢ٟ 
جيد هًٜ جٛغحدز جدلشجٓرٌن وجدلالقلٌن أ١ َطأٗذوج ٢ٟ ٗطحذس ٗٚ ؿحٛد ئمس٦ وسٓٞ  .14

 .ؾٜىع٦ هًٜ ٗشجعس جإلؾحذس ٓرٚ ضغ٠ٜهح ٦٤ٟ
َٔىٝ جٛغحدز جدلشجٓرى١ وجدلالقلى١ جب٠ن ٗشجعحش جإلؾحذس ٢ٟ جٛـالخ يف هنحَس جٛىٓص  .15

ذٙ هًٜ شخظُط٦ ئ٦ُٛ ذوذ جحملذد ٛإلٟطكح١ ، وضغُٜٞ ٗٚ ؿحٛد ذـحٓط٦ جٛشخظُس أو ٟحَ
 ضغٜٞ ٗشجعس جإلؾحذس.

َٔىٝ جٛغحدز جدلشجٓرى١ وجدلالقلى١ دبشجؾوس أهذجد ٗشجعحش جإلؾحذس جٛيت مت مجوهح،  .16
 وٟـحذٔطهح ٛوذد جٛـالخ جحلحػش٢َ .

٤َطهٍ دوس جٛغحدز جدلشجٓرٌن وجدلالقلٌن ذطغ٠ُٜهٞ ٗشجعحش جإلؾحذس ئىل جٛغحدز أهؼحء  .17
 هؼى ج٤٘ٛطشوٙ ٦ٛ يف جٛ٘شَ جدلخظض ٛزٖٛ .ج٤٘ٛطشوٙ جدلخطض، وضىُٓن 

ب
ً
 : تشكيم انكُرتوالد وأعًبذلب : خبيض

ًٔح ٛظححل جٛو٠ٚ دبح ٢ٟ  .1 خيطض أ.د/ ستُظ ج٤٘ٛطشوٙ ذطىصَن جٛو٠ٚ هًٜ جٛغحدز جألهؼحء وُ
شأ٦٣ ربُْٔ ئ٣ؼرحؽ جٛو٠ٚ ذح٤٘ٛطشوٙ، وَطىىل جإلششجٍ جدلرحشش هًٜ ضُغًُن جٛو٠ٚ جُٛىٍٟ 

وه٦ُٜ ئخـحس أ.د/ ه٠ُذ جُٜٛ٘س ذأٌ أٟش أو ٟشٜ٘س ٢ٟ شأهنح أ١ ضإدٌ ئىل ئهحٓس ذح٤٘ٛطشوٙ، 
 جٛو٠ٚ يف ج٤٘ٛطشوٙ أو ضأخًن٥، وئٓطشجـ جٛطذجذًن جدل٤حعرس .
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هًٜ جٛغحدز سؤعحء ج٤٘ٛطشوالش ئخـحس أ.د/ ه٠ُذ جُٜٛ٘س ذ٤غد ج٤ٛؿحـ يف ٗٚ ٟحدز وٟح  .2
َِٓطظٚ هبح ٢ٟ أٟىس ٓرٚ جُٛٔحٝ ذشطذ جٛذسؾحش؛ قىت دي رٚ جٜٛؿ٤س ٢٘ ج٤ٛلش ُُهح ٢ٟ 

 جدلخطظس ذو٠ُٜس جإلٟطكح١ 
َطٞ ِخطٞ ٗشجعحش جإلؾحذس ربص ئششجٍ أهؼحء ج٤٘ٛطشوٙ ورٖٛ ذاعطخذجٝ جخلطٞ جحملذد  .3

٤ٜ٘ٛطشوٙ، ٟن ٟشجهحز أهذجد جٛـالخ يف ٗٚ جل٤س ٢ٟ جٜٛؿح١، هًٜ أ١ ٤َطهٍ ٧زج جٛو٠ٚ ٓرٚ 
 ذذء جإلٟطكح١ دبذز ٗحُُس .

َطوٌن هًٜ جٛغحدز أهؼحء ج٤٘ٛطشوٙ جٛطىؾ٦ ئىل ٟٔش جٜٛؿح١ هًٜ قغد ججلذجوٙ جدلو٤ٜس  .4
هًٜ أكشٍ جألعثٜس جإلٟطكح٣حش ذحُٜٛ٘س ٓرٚ ذذء جإلٟطكح١ ذوشش دٓحتْ؛ ورٖٛ ٛطىصَن 

 . جدلالقلٌن
َطىؾ٦ أ.د/ ستُظ ج٤٘ٛطشوٙ وجٛغحدز جألهؼحء ئىل أٟح٢ٗ ئ٣ؤحد جإلٟطكح١ ٢ٟ أؾٚ جإلششجٍ  .5

 هًٜ جدلشجٓرس وجدلالقلس دبح ٢ٟ شأ٦٣ أ١ حئْ ئ٣ؼرحؽ جٜٛؿح١ وئ٣طلحٟهحجِٛوٍٜ 
َٔىٝ أ.د/ ستُظ ج٤٘ٛطشوٙ وجٛغحدز جألهؼحء ذحٛط٤ر٦ُ هًٜ جٛـالخ ذ٘طحذس ذُح٣حهتٞ طكُكس  .6

هًٜ ٗشجعحش جإلؾحذس، وهذٝ وػن أَس هالٟحش دجخٚ ٗشجعحش جإلؾحذس أو خحسؾهح، وهذٝ 
 ٗطحذس أٌ شة هًٜ وسٓس جألعثٜس

 ىىل أ.د/ ستُظ ج٤٘ٛطشوٙ وجٛغحدز جألهؼحء ضغٜٞ ٗشجعحش جإلؾحذس ٢ٟ جٛغحدز جدلشجٓرٌنَط .7
 ذوذ ئ٣طهحء جإلٟطكح١، وجحلِحف هًٜ عشَطهح وجدلالقلٌن 

َٔىٝ أ.د/ ستُظ ج٤٘ٛطشوٙ وجٛغحدز جألهؼحء ذطشُٓٞ ٗشجعحش جإلؾحذس ٢ٟ جٛغحدز جدلشجٓرٌن  .8
ِحف هًٜ عشَس ٗشجعحش جإلؾحذس؛ شلح ذشٓٞ عشٌ ٓرٚ ئهـحتهح ٜٛغحدز جدلظككٌن، ٟن جحل

 َؼ٢٠ هذٝ ٟوشُس جٛغحدز جدلظككٌن ٛرُح٣حش أطكحهبح 
َطىىل أ.د/ ستُظ ج٤٘ٛطشوٙ وجٛغحدز جالهؼحء ٟطحذوس ضظكُف ٗشجعحش جإلؾحذس، وضغ٠ٜهح ٢ٟ  .9

جٛغحدز أهؼحء ٧ُثس جٛطذسَظ ذوذ ضظكُكهح، وٟشجؾوطهح ٟشجؾًوس دُٓٔس، ٟن جحلِحف هُٜهح ٢ٟ 
 ع٤ىجش  5طَٜ دلذز جٛؼُحم وجٛ

َٔىٝ جٛغحدز أهؼحء ٗٚ ٤ٗطشوٙ ذشطذ ٣طحتؽ جإلٟطكح١ هًٜ جٛرب٣حٟؽ جخلحص ذحُٜٛ٘س، هًٜ أ١  .11
 َ٘ى١ ٧زج جٛشطذ ٢ٟ ٗشجعحش جإلؾحذس ٟرحششًز

ذـرحهس ج٤ٛطحتؽ ذوذ جإل٣طهحء ٢ٟ ه٠ُٜس  أهؼحء ج٤٘ٛطشوََُٜٙ٘ أ.د/ ستُظ ج٤٘ٛطشوٙ .11
 جٛشطذ، ورٖٛ دلشجؾوطهح وجٛطأٗذ ٢ٟ طكس جٛذسؾحش جدلذو٣س ٛ٘ٚ ؿحٛد ٢ٟ جٛـالخ .

َطىىل أ.د/ ستُظ ج٤٘ٛطشوٙ وجٛغحدز جألهؼحء ضظىَش ج٤ٛطحتؽ، وجٛطىُٓن هُٜهح، وئهط٠حد٧ح ٢ٟ .12
ط٠حد٧ح ٢ٟ أ.د/ ستُظ أ.د/ ه٠ُذ جُٜٛ٘س؛ ورٖٛ ٢ٟ أؾٚ ضغ٠ُٜهح ٜٛؿحٟوس دلشجؾوطهح وئه

 ججلحٟوس
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ب : قىاعذ انتظهى يٍ انُتبئج 
ً
 صبدص

حيْ ٛ٘ٚ ؿحٛد جٛطٔذٝ ذحٛطلٜٞ يف أٌ ٟحدز ذوذ ئهال١ ج٤ٛطُؿس جٛشمسُس وسُٓس أو ئٛ٘طشو٣ُس  .1
ًَح  ًٟح، ورٖٛ ذاهطرحس٧ح ٓشجًسج ئدجس  خالٙ مخغس هشش َى

ًُح ذاعٞ أ.د/ ه٠ُذ جُٜٛ٘س  .2  َطٔذٝ جٛـحٛد ذـٜد ٗطحذ
 ٛد ذطغذَذ جٛشعىٝ جدلٔشسز ٓح٣ى٣ًحَٔىٝ جٛـح .3
ضُغٜٞ جٛطل٠ٜحش ئىل ٟ٘طد شثى١ جٛـالخ ذحُٜٛ٘س ذوذ عذجد جٛشعىٝ جحملذدز ٜٛطلٜٞ ٛ٘ٚ  .4

 ٟحدز َطلٜٞ ُُهح جٛـحٛد
َٔىٝ ٟ٘طد شثى١ جٛـالخ ذطظ٤َُ وضشضُد جٛطل٠ٜحش وه٠ٚ جٛ٘شىٍ هبح ٟشضرس  .5

ًٔح ٜٛشورس وأسٓحٝ ججلٜىط وَُرٌن هبح ضحسَخ جٛ  طلٜٞ وٟغٜغٜس وُ
 َٔىٝ أ.د/ ه٠ُذ جُٜٛ٘س ذحٛطأشًن هًٜ جٛطل٠ٜحش وئقحٛطهح ئىل ستُظ ج٤٘ٛطشوٙ جدلخطض .6
ًُح يف وسٓس ئؾحذس  .7 َٔىٝ ستُظ وأهؼحء ج٤٘ٛطشوٙ جدلخطض ذِكض جٛطل٠ٜحش وج٤ٛلش ٟىػىه

 جٛـحٛد، وجٛشد هُٜهح خالٙ ئعرىم ٢ٟ ضحسَخ ئعطال٦ٟ
 َٔىٝ أ.د/ ه٠ُذ جُٜٛ٘س ذاهط٠حد ٣طُؿس جٛطل٠ٜحش .8
َطٞ ئهال١ ٣طُؿس جٛطلٜٞ وئؿالم جدلطلٜٞ ه٤هح ذىجعـس ئدجسز شثى١ جٛـالخ ذحُٜٛ٘س، وئخـحس  .9

 ججلحٟوس ذحٛطوذَالش ُىس جإل٣طهحء ٤ٟهح ئ١ وؾذ ٤٧حٕ أٌ ضوذَٚ يف ج٤ٛطُؿس
ب
ً
 : ودذح انقيبس وانتقىيىصبثع

ربذد جٛىقذز ئىل و٧ٍ جٛىقذز جٛيت زبطض ذ٤شش غٔحُس ضـىَش ٣لٞ ضٔىمي جٛـالخ وجالٟطكح٣حش ٠ٗح 
ؾح٣د ئدجسز جُٜٛ٘س ووقذز ججلىدز ئؾشجءجش وجػكس وزلذدز ٛىػن جدلحدز جإلٟطكح٣ُس وجدل٠حسعحش 

 ٛطكُٔٔهح.
 

ب 
ً
 : يعبيري انىرقخ اإليتذبَيخثبيُ

 ـ شكم انىرقخ اإليتذبَيخ 1
 س جال٧ط٠حٝ ذىسٓس جألعثٜس ئخشجؾهح وض٤ل٠ُح )ضذو٢َ وض٤لُٞ جٛرُح٣حش جخلحطس ذحٛشورس، جدلٔش

 وسٟض٥، جٛض٢ٟ جٍٜٛ٘ ٠ٜٛحدز وجِٛظٚ جٛذسجعٍ ودسؾس ٗٚ عإجٙ وص٦٤ٟ(.
  طُحًس جألعثٜس ذٌٜس جٛطذسَظ هًٜ أ١ ض٘ى١ خحُٛس ٢ٟ ج٠ٌٛىع، وجالخـحء جالٟالتُس وٟشجهحز

 دٓس جٛطورًن، وهالٟحش جٛطشُٓٞ.
 .وػىـ جألعثٜس وض٤غُٔهح وض٤ل٠ُهح 
 .أ١ ض٘ى١ جألعثٜس ٤ٟحعرس ٜٛض٢ٟ جدلخظض ذلح 
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 يضًىٌ انىرقخ اإليتذبَيخـ 2
  أ١ حئْ جالخطرحس ٟضَذج ٢ٟ ضوضَض جٛطوُٜٞ، وضشعُخ جدلوٜىٟحش، وض٤شُؾ جِٛ٘ش، وُٓحط

 ج٤ٛىجضؽ جٛطو٠ُُٜس جٛالصٟس.
  ،َشجهٍ أ١ ض٘ى١ جألعثٜس ٟطذسؾس ٢ٟ جالعهٚ ئىل جألطود، ٟن ٟشجهحز جِٛشوّ جِٛشدَس

 وض٤حعد جدلغطىَحش جدلخطِٜس.
  أؾضجء جدلٔشس.أ١ ض٘ى١ جألعثٜس شحٟٜس ٚ٘ٛ 
  ،أ١ ضٌـٍ جألعثٜس ؾىج٣د سلطِٜس ٢ٟ رلحالش جأل٧ذجٍ جدلوشُُس، ٗحٛطزٗش، وجالعطُوحخ

 وجٛطـرُْ، وجٛطكُٜٚ، وجٛطشُٗد، وجٛطٔىمي.
 .أال ضطؼ٢٠ وسٓس جألعثٜس ئشحسجش ٟرحششز، أو ًًن ٟرحششز ئىل ئؾحذحش ه٢ أعثٜس أخشي 
 ُ٘ٛذٌن أمنحؽ جألعثٜس جدلخطِٜس.ض٤ىم جألعثٜس ٟن ٟشجهحز جٛطىجص١ ج٠ٍ٘ٛ وج ٍِ 
  ،هذٝ جالؿ٤حخ جدل٠ٚ، أو جإلجيحص جدلخٚ يف هرحسجش جألعثٜس، أو ضوذد جدلـٜىخ يف جٛغإجٙ جٛىجقذ

 أل١ رٖٛ َط٤حىف ٟن جأل٧ذجٍ جٛغٜىُٗس جٛظكُكس.
  أ١ ض٘ى١ جألعثٜس ُٟٔحعح ٜٛطكظُٚ جٛو٠ٍٜ، ئىل ؾح٣د جٛ٘شَ ه٢ ذوغ جٛٔذسجش، وجدلهحسجش

 جٛـالخ. جٛيت جٗطغرهح
  هذٝ جالٓطظحس هًٜ أعثٜس ضُٔظ ٓذسز جٛـالخ هًٜ جحلِق وئمهحٙ أعثٜس ٓذسز جٛطزٗش

 وجالعط٤طحؼ وجٛطكُٜٚ وجٛطوُٜٚ ٛذي جٛـالخ.
 .ٟشجهحز جالذطوحد ه٢ جألعثٜس جٛيت ضوط٠ذ هًٜ جٛطخ٠ٌن يف ئدسجٕ ٟؼ٠ىهنح 

 

ج٤ٛحقُس جٛشُٜ٘س وجدلىػىهُس" وضىصَوهح وٓذ ٓحٝ جدلششوم ذاطذجس ٗطُد " ؾىدز جٛىسٓس جالٟطكح٣ُس ٢ٟ 
َشط٠ٚ جٛذُٛٚ هًٜ أمنحؽ جالٟطكح٣حش وأ٣ىجم جألعثٜس جدلخطِٜس جٛيت  –هًٜ جُٜٛ٘حش جٛو٠ُٜس ذحجلحٟوس 

 دي٢٘ جعطخذجٟهح يف ه٠ُٜس جٛطٔىمي ٜٛطكْٔ ٢ٟ ٟذي جٗطغحخ جٛـحٛد ٠ٜٛهحسجش جدلخطِٜس.

ب
ً
 بيعيخ: انُضجخ ادلئىيخ ادلقبثهخ نهتقذيراد اجل تبصع
 ًُ  %61ح             جٓٚ ٢ٟ ٟشجٓد أٗحددي
                        ٙ69.9ئىل أٓٚ ٢ٟ  %61ٟٔرى% 
                           79.9% ـ 71ؾُذ% 
  89.9% ـ 81                    ج ؾًذؾُذ% 
                         ـ ُأٗػش91شلطحص % 

 
 
 



 

 

14 

ا
ً
 انضبعبد ادلعتًذح : االيتذبَبد انذوريخ وفقب نالئذخعبشر

 ـ االيتذبَبد انذوريخ1
جالخطرحسجش جٛذوسَس جٛٔظًنز جٛشِهُس وجٛطكشَشَس وجٛطـرُُٔس وجٛركىظ وجٛٔشجءجش وضطٞ ٧ز٥ 
جالخطرحسجش ذظىسز دوسَس خالٙ جحملحػشجش وضغؿٚ يف عؿٚ جدلحدز ذىجعـس أعطحر جدلحدز وسبػٚ ٧ز٥ 

 ِظٚ جٛذسجعٍ.% ٢ٟ دسؾس جدلٔشس أله٠حٙ ج21ٛجالٟطكح٣حش ٣غرس 

 ـ ايتذبَبد يُتصف انفصم2
ضطٞ جٟطكح٣حش أه٠حٙ جِٛظٚ ٠ٜٛٔشسجش وَؤذ يف ٤ٟطظَ ٗٚ ُظٚ دسجعٍ جخطرحس يف جألعرىم 
جٛغحذن ٢ٟ جِٛظٚ جٛذسجعٍ جألعحعٍ أو جألعرىم جٛشجذن ٢ٟ جِٛظٚ جٛذسجعٍ جٛظٍُِ ويف ٣ِظ ٟىجهُذ 

 % ٢ٟ دسؾس جدلٔشس.21جحملحػشجش وسبػٚ ٧ز٥ جالٟطكح٣حش 

 ـ االيتذبَبد انعًهيخ وانُهبئيخ أو انتذريت3
ربذد أدجسز جُٜٛ٘س جِٛطشز جٛض٤ُٟس جدلطحـ ُُهح ئؾشجء جالٟطكح٣حش جٛو٠ُٜس، ؤَىٝ ٗٚ ٓغٞ ذاهذجد 
ججلذوٙ جخلحص ذ٦ ٟن ٟشجهحز جالٛطضجٝ دبىجهُذ جٛذسوط جٛو٠ُٜس وسبػٚ جالٟطكح٣حش جٛو٠ُٜس ٣غرس 

 ٢ جدلٔشسجش ٣لشٌ وه٠ٍٜ.%. 21ٟ%. ٢ٟ جدلٔشسجش جٛو٠ُٜس و 61

 ـ ايتذبَبد َهبيخ انفصم4
َطٞ جهذجد ؾذوٙ ٟٔطشـ ٛالخطرحس ج٤ٛهحتٍ يف جألعرىم جٛغحدط ٢ٟ جِٛظٚ جٛذسجعٍ ٢ٟ ٓرٚ ئدجسز 
شثى١ جٛطوُٜٞ وجٛـالخ ومي ئهال٦٣ وسُٓح يف ٛىقس ئهال٣حش ئدجسز شثى١ جٛطوُٜٞ وجٛـالخ وجٛ٘طشو٣ُح 

ن جُٜٛ٘س وهًٜ ٟىٓن سُن ٟطوذدز هًٜ جٛشر٘س جٛو٤٘رىضُس هًٜ جٛشحشس جالٛ٘طشو٣ُس وهًٜ ٟىٓ
 ورٖٛ ألخز سأٌ جٛـالخ وجعطٔرحٙ أٌ ش٘ىي ٢ٟ ججلذوٙ خالٙ أعرىم ٢ٟ جإلهال١ 

  َطٞ جعطٔرحٙ ش٘حوٌ جٛـالخ ٢ٟ جقط٠حٙ وؾىد ضوحسػحش يف جدلىجهُذ أو وؾىد جٗػش ٢ٟ
 هًٜ قٜهح.ٟحدضٌن يف ٣ِظ جُٛىٝ جو ًًن رٖٛ وضطٞ دسجعس جٛش٘حوٌ وجٛو٠ٚ 

  َطٞ جإلهال١ ه٢ ججلذوٙ ج٤ٛهحتٍ يف جألعرىم جٛػح٢ٟ ٢ٟ جِٛظٚ جٛظٍُِ وقذ جٓض جألعرىم
 جٛػحين هششز ٢ٟ جِٛظٚ جٛذسجعٍ جألعحعٍ.

  ٌضظحدٍ ذوغ ٢ٟ جألقُح١ جمهحٙ ذوغ جٛـالخ جإلذالى ه٢ أٌ ٟشٜ٘س ذحجلذوٙ جو قذوظ أ
ح وجهالٝ مجُن جٛـالخ ؿحسب رلط٠وٍ ئىل قذوظ ذوغ جٛطًٌُنجش ذحجلذوٙ ُُطٞ قٜه

 جدلغؿٌٜن ذلز٥ جدلىجد.
  ٌَؤذ جالخطرحس ج٤ٛهحتٍ يف جألعرىم جألخًن ٢ٟ جِٛظٚ جٛذسجعٍ ودبىؾد ججلذوٙ ج٤ٛهحتٍ جٛز

ضوذ٥ ئدجسز شثى١ جٛطوُٜٞ وجٛـالخ ؤَش٥ ه٠ُذ جُٜٛ٘س وَو٢ٜ هًٜ جٛـالخ يف ٟىهذ أٓظح٥ 
% 61ٚ جٟطكح٣حش هنحَس جِٛظٚ ٣غرس جألعرىم جٛػحين هشش يف جِٛظٚ جٛذسجعٍ جٛشتُغٍ وسبػ

 ٢ٟ جدلٔشس جٛذسجعٍ.
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 : ئعالٌ انُتبئج احلبدي عشر
  ُٚٗضو٢ٜ ٣طحتؽ جُٜٛ٘س جل٠ُن جدلغطىَحش هًٜ ٟىٓن جُٜٛ٘س جالٛ٘طشوين ربص ئششجٍ و

 جُٜٛ٘س ٛشثى١ جٛطوُٜٞ وجٛـالخ ذوذ جهط٠حد٧ح سمسُح ٢ٟ جٛغُذ أ.د/ ه٠ُذ جُٜٛ٘س.
  ٞجهط٠حد ج٤ٛطُؿس ٢ٟ جٛغُذ أ.د/ ستُظ ججلحٟوس ذوذ ٟشجؾوس ذح٤ٛغرس ٜٛغ٤س ج٤ٛهحتُس َط

ججمل٠ىم جٛطشج٠ٍٗ ٜٛـالخ ج٤ٛحؾكٌن ذحِٛشّ ج٤ٛهحتُس ذحإلدجسز جٛوحٟس ٛشثى١ جٛطوُٜٞ 
 وجٛـالخ ججلحٟوُس.

 : ئدارح اخلرجني انثبَي عشر
 ضط٠ػٚ ٟهحٝ ئدجسز جخلشؾٌن يف:ـ 

جخلشجيٌن ذحُٜٛ٘س ئهذجد جٛىغحتْ جخلحطس دب٤ف جٛذسؾحش ـ ُىس ئهال١ ٣طحتؽ جٛغ٤ىجش ج٤ٛهحتُس ضرذأ 1
 جٛو٠ُٜس قيت دي٢٘ ضضوَذ جٛـالخ ذشهحدجش جٛطخشؼ جدلإٓطس يف جعشم وٓص شل٢٘.

 ـ جعطخشجؼ شهحدز ضٔذَش ع٤ىجش جٛذسجعس)جٛغحهحش جُٜٛ٘س ججملطحصز ـ جٛطٔذَش ـ ج٤ٛغرس جدلثىَس(2

 : أعًبل انتظهًبد وئعبدح انرصذ انثبنث عشر
َىٝ ٢ٟ ضحسَخ ئهال١  15وذ ئهال١ ج٤ٛطحتؽ َغ٠ف ٜٛـالخ ذطٔذمي ؿٜد ئهحدز سطذ يف خالٙ ـ ذ1

 ج٤ٛطُؿس دل٘طد شثى١ جٛطوُٜٞ وجٛـالخ.
 ؾ٤ًُهح. 51، وئرج ٗح١ ٦ٛ جحلْ عُغذد ٢ٟ ٧ز٥ ج٠ُٔٛس ٟرٜي ؾ٤ُهح ه٢ جدلٔشس  111ـ َغذد جٛـحٛد 2
 جش ئىل ستُظ ج٤٘ٛطشوٙ.ـ َشعٚ وُٗٚ جُٜٛ٘س ٛشثى١ جٛطوُٜٞ وجٛـالخ جالعط٠حس3

وضطٞ ٟشجؾوس ٗشجعس أؾحذ٦ جٛـحٛد يف قؼىس ٗٚ ٢ٟ وُٗٚ جُٜٛ٘س ٛشثى١ جٛـالخ  
 وستُظ ج٤٘ٛطشوٙ وجٛـحٛد طحقد جٛطلٜٞ وضش٠ٚ ٟشجؾوس جخلـىجش جٛطحُٛس:

 َطٞ ضظىَش ٗشجعس جؾحذ٦ جٛـحٛد 
 .َطٞ جٛطأٗذ ٢ٟ أ١ ٗٚ ؾضء يف جٛ٘شجعس مت ضظكُك٦ ووػن دسؾس ه٦ُٜ 
  ٞجٛطأٗذ ٢ٟ ئخشجؼ مجُن جٛذسؾحش دجخٚ جٛ٘شجعس هًٜ جٌٛالُس جخلحسؾٍ )ٟشآ٥ جٛ٘شجعس(َط 
 .َطٞ مجن دسؾحش جٛ٘شجعس وجٛطأٗذ ٢ٟ سطذ جٛذسؾس جٛظكُكس هًٜ ٟشآز جٛ٘شجعس 
 .َطٞ جٛطأٗذ ٢ٟ سطذ دسؾحش جٛو٠ٍٜ وج٤ٛلشٌ وجاله٠حٙ جِٛظُٜس ئ١ وؾذش 
 .َٟٚطٞ مجن دسؾحش جدلٔشس ذحٛ٘ح 

ً ؿٜد ئهحدز جٛشطذ وَىٓن هُٜهح ستُظ ج٤٘ٛطشوٙ ٠ٗح َذو١ ٟالقلحض٦ يف قحٛس ـ َذو١ رٖٛ ه4ٜ
 وؾىد ضوذَٚ ٢ٟ هذ٦ٟ.

ـ َشعٚ ستُظ ج٤٘ٛطشوٙ جعط٠حسجش ئهحدز جٛشطذ ئىل وُٗٚ جُٜٛ٘س وَطٞ ئهال١ ج٤ٛطُؿس يف ٟ٘طد 5
 شثى١ جٛـالخ.

 ـ َىٓن جٛـحٛد ذحٛوٜٞ.6
 ـ ربِق ٧ز٥ جالعط٠حسجش يف ِٟٜحش جٛـالخ.7
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 انتصذيخ االنكرتوَي
 انتقىيى ثبصتخذاو االختجبراد ادلىضىعيخ ادلًيكُخ

دي٢٘ جعطخذجٝ جالخطرحسجش جدلىػىهُس جدل٤ُ٘٠س ٛروغ جِٛشّ جٛذسجعُس وخحطس ُشّ جٛغ٤ىجش جألوىل 
وجٛيت ض٘ى١ ٗػُِس جٛوذد ـ ُايل ؾح٣د أمهُس جالخطرحسجش جدلىػىهُس يف ُٓحط ضزٗش جحلٔحتْ 

ز جٛطو٠ُُٜس، جٛٔذسز هًٜ جالعطذهحء، جٛشذؾ، جٛطِغًن، ُٓحط ٟهحسجش قٚ وجألسٓحٝ، ُهٞ جدلحد
جدلش٘الش يف جدلغطىَحش جٛذ٣ُح. ٠ٗح ج٦٣ ٢ٟ جدل٢٘٠ )و٦٤٘ٛ ٢ٟ جٛظود( ٗطحذس ُٔشجش جخطرحس 
ٟىػىهُس ُٛٔحط ٟغطىَحش جٛطًِ٘ن جٛوُٜح ـ ُحٛطظكُف جالٛ٘طشوين َىُش جٛ٘ػًن ٢ٟ جٛىٓص وججلهذ 

 ذوغ ج٠٤ٛحرؼ جٛيت سبػٚ وسٓس ئؾحذس جٛـحٛد وجٛيت ضظكُكهح جٛ٘طشو٣ُح. وجٛطِٜ٘س.. ٠ُُح ٍَٜ

 كيفيخ انتعبيم يع َظى تقىيى انىرقخ االيتذبَيخ وورقخ اإلجبثخ االنكرتوَيخ 
٠ُُح ٍَٜ منىرؼ جعطششحدٌ ٜٛطذسَد هًٜ ض٤ُِز جٛطٔىمي ذحعطخذجٝ جالخطرحسجش جدلىػىهُس 

 ٚ ُُِٗس ضوحٟٚ جٛـحٛد ٟن وسٓس جإلؾحذس:جدل٤ُ٘٠س وَطؼ٢٠ ٧زج ج٠٤ٛىرؼ ُُِٗس ضوحٟ
ـ ديأل جٛـحٛد جٛرُح٣حش هٍٜ وسٓس جإلؾحذس جالٛ٘طشو٣ُس وجدلـرىهس يف جدلشذن أهٍٜ جٛىسٓس ٢ٟ ج٠ٌُٛن 1

 وضطؼ٢٠:
 ٗطحذس( (ٗىد جٛـحٛد جالعٞ:

 جدلحدز جٛذسجعُس: جِٛظٚ جٛذسجعٍ:
  منىرؼ جالٟطكح١:  )أ(     أو)خ(     أو)ؼ(  جٛطحسَخ:

 ٣ىم جالٟطكح١: )٤ٟطظَ جِٛظٚ(      أو ) أه٠حٙ ُظُٜس(     أو)هنحتٍ(
ـ ٤٧حٕ ذوغ جٛطو٠ُٜحش جيد هًٜ جٛـحٛد جضرحههح ذذٓس شذَذز عىجء ٗح١ ج٠٤ٛىرؼ ذحٌٜٛس جٛوشذُس 2

 أو جإلصلُٜضَس ٟػٚ ٟح ٍَٜ:
  )جعطخذجٝ جٜٛٔٞ جٛشطحص أو ججلحٍ )جألصسّ/ جألعىد 
 .العطخذجٝ جٛ٘ىسَ٘طىس 
  ٙذشؾحء هذٝ ضلُٜٚ أٗػش ٢ٟ ئؾحذس وجقذز يف جٛغإج 
          ٟٚكٜٚ جٛذجتشز جٛيت ضورب ه٢ سأَٖ ذحٛ٘ح                     
                ال ضغطخذٝ ٧ز٥ جٛوالٟحش يف جإلؾحذس 
 َٖضأٗذ ٢ٟ ٟغف جإلؾحذس ؾُذج قحٙ ضًٌن سأ 

جخلحص ذ٦ هًٜ وسٓس جإلؾحذس جإلٛ٘طشو٣ُس ذىجعـس ضلُٜٚ جٛذجٛس ذذجَس ٢ٟ ـ حيذد جٛـحٛد جٛ٘ىد 3
 جٛو٠ىد جالَغش ورٖٛ ذحعطخذجٝ جٜٛٔٞ ججلحٍ ٠٤ٗىرؼ وسٓس جإلؾحذس.

 ه٤ذ ٗطحذس سٓٞ ججلٜىط )سٓٞ جٛـحٛد(
 جيد هًٜ جٛـحٛد ٗطحذطهح ذحٛطشضُد وٗٚ سٓٞ هًٜ قذ٥ ُحٛظَ جخلحص ذ٦ ـ 

x √ . 
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يف جٛظَ جألوٙ  2َلٜٚ سٓٞ  2357أسٓحٝ ٟػٚ  4د ٟ٘ى١ ٢ٟ ٟػحٙ: ئرج ٗح١ سٓٞ ؾٜىط جٛـحٛ
يف طَ جٛشجذن. وجيد جٛوٜٞ أ٦٣ ال جيد  7ُحٛظَ جٛػحٛع وسٓٞ  5يف جٛظَ جٛػحين وسٓٞ  3وسٓٞ 

 أ١ َلٜٚ جٛـحٛد أٗػش ٢ٟ سٓٞ يف ٣ِظ جٛغـش.
 وأ٦٣ ه٤ذ قذوظ ٧زج جخلـأ عىٍ َوطرب جالٟطكح١ الًُح قُع أ١ سٓٞ ؾٜىط جٛـحٛد خـأ.

ـ ٓذ َطؼ٢٠ ج٠٤ٛىرؼ ذوغ جالعـش وجٛيت سب٢٘ جدل٠طك٢ ٢ٟ وػن أقذ جألعثٜس جدلٔحُٛس وضظكُكهح 4
 َذوَح.

ـ ذوذ جال٣طهحء ٢ٟ جإلؾحذس هًٜ جالٟطكح١، َؼن جٛـالخ وسٓس جإلؾحذس جالٛ٘طشو٣ُس دجخٚ ٗشجعس 5
 جألعثٜس حبُع َ٘ى١ ججلح٣د جدلخـؾ ٢ٟ جٛذجخٚ وَغٜٞ ٗالمهح ئىل جدلالقق.

ألعطحر جدلحدز جعطخذجٝ ٧ز٥ ج٠٤ٛحرؼ ألؾشجء جالٟطكح٣حش جٛذوسَس وجٟطكح٣حش ٤ٟطظَ جِٛظٚ " دي٢٘ 
 وأؾشجء جٛطظكُف جٛ٘طشو٣ُح وجحلظىٙ هًٜ عؿٚ ٣طحتؽ جٛـالخ ٠ُُح َوذ ضىًُنج ٛىٓص جألعطحر"

 
 
 
 
 

 : قىاعذ تصذيخ األصئهخ ادلىضىعيخ أوالً 
 ـ َطٞ ُشص أوسجّ جإلؾحذس ومجن جٛظىس جالخطرحسَس وضظ٤ُِهح 

ـ َطٞ ئهذجد منىرؼ جإلؾحذس يف جٛىسٓس جالٛ٘طشو٣ُس، وجدخحذلح ئيل ٟح٤ُٗس جٛطظكُف.)يف قحٛس وؾىد 
 طىس جخطرحسَس ٟط٤ىهس َشجهٍ أمهُس جٛطأُٗذ ٢ٟ وسٓس جإلؾحذس وٟـحذٔطهح ٠٤ٜٛىرؼ(

َطٞ جخطرحس ه٤ُس ٢ٟ أوسجّ جإلؾحذس وضظكُكهح َذوَس وٟؼح٧حز جٛذسؾس ٟن ٣طحتؽ جٛذسؾحش جدلظككس  ـ
 جٛ٘طشو٣ُحً  ٜٛطأٗذ ٢ٟ طكطهح.

ـ َطٞ جعطخشجؼ ٓحت٠س جٛذسؾحش جدلغؿٜس ذوذ ج٣طهحء ؾهحص جٛطظكُف ٢ٟ أوسجّ وضغ٠ُٜهح ٤ٜ٘ٛطشوٙ 
 جدلخطض.

 
ً
 : قىاعذ تصذيخ األصئهخ ادلقبنيخب ثبَي

ضظكُف جألعثٜس ؤُحً  ٠٤ٛىرؼ جإلؾحذس جدلوذ ٢ٟ ٓرٚ أعطحر/ أعطحر جدلحدز، أو ؤُح ٠ٜٛحدز جٛو٠ُٜس  ـ َطٞ
 جٛيت مت ضذسَغهح ٜٛـالخ.

ـ َطٞ سطذ دسؾس جٛغإجٙ ه٤ذ هنحَس ئؾحذس جٛغإجٙ ويف قحٛس ج٣ٔغحٝ جٛغإجٙ ئيل أؾضجء، ضىػن أؾضجء 
 جٛذسؾس ه٤ذ هنحَس ٗٚ ؾضء، وذب٠ُن يف هنحَس جٛغإجٙ.

 ـ َطٞ جالٛطضجٝ ذذسؾحش جألعثٜس جدلزٗىسز يف وسٓس جألعثٜس.
 ـ ض٤ٔٚ جٛذسؾس جدلوـحز دجخٚ ٗشجعس جإلؾحذس هًٜ جٌٛالٍ جخلحسؾٍ، وَطٞ مجن جٛذسؾحش.

 انىرقخ ويراجعخ تصذيخ اصرتشبديخ قىاعذ
 يتذبَيخاإل
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ـ َطٞ جٛطأٗذ ٢ٟ ٟـحذٔس جٛذسؾحش دجخٚ ٗشجعس جإلؾحذس ٟن جٛذسؾحش جدل٘طىذس هًٜ جٌٛالٍ، 
 وٟشجؾوس مجن جٛذسؾحش ٜٛطأٗذ ٢ٟ طكطهح.

 َطٞ جٛطىُٓن هًٜ ٗشجعس جإلؾحذس ٢ٟ ٓرٚ جل٤س جٛطظكُف جدلوط٠ذز ٢ٟ رلحٛظ جألٓغحٝ. ـ
 
 
 

 


