
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةساردل يذيفنتلا صخلملا

      ةيبرعلا لودلا يف لافطألا ضاير جمارب يف قاحتلالا بسن عفر

               
 

 



 
 
 
 
 

 

 قيقحتل ةيميلقإلا دوهجلا معدل ،ةساردلا هذه RCQE)(1ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا ىّنبت    
 لافطألا عيمج عتمت نامضب" قلعتملا عبارلا فدهلا نم يناثلا دصقملا ديدحتلابو ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ
 يئادتبالا ميلعتلل نيزهاج نونوكي ثيح ،ةركبملا ةلوفطلا يف ،يئادتبالا لبق ميلعتلاو ةياعرلا نم ديج ىوتسمب
 ،يبرعلا ملاعلا يف ةركبملا ةلوفطلا عاطق ةلاح صيخشت تالواحم نمض جردنت ةساردلا نأ امك ،"2030 ماع لولحب
 بسن ةدايز يف دعاست نأ اهنكمي تايصوتو ةحجان براجتل الوصو ،لافطألا ضاير يف بالطلا ديق بسن دصرو
 .ةقحاللا لحارملا يف يعون ميلعتل سسؤي امب ،اهعيسوتو ةلحرملا كلت يف باعيتسالا
 ةيزهاج ىدم ةفرعمو ،ةيلود ريياعمب ايبرع ةركبملا ةلوفطلا عقاول اهطبر ةهج نم ةصاخ ةيمهأ ةساردللو    

  .يئادتبالا ميلعتلل مهدادعإو لافطألا باعيتسال ،ةيبرعلا لودلا يف اهتانوكم فلتخمب ةركبملا ةلوفطلا ةموظنم
 ةنراقم ىرخأ تارشؤمو ،ةدحاولا ةلودلا ىوتسم ىلع تارشؤملاو تانايبلا دعاوق نم ةعومجم ةساردلا رفوتسو   
  .اهجالعل فعضلا طاقن عم يطاعتلاو اهميمعتل ةحجانلا براجتلا دصر نم نكمي امب ،ةيبرعلا لودلا نيب
 ةيثحبلا ةطشنألا يرثتس يتلا ،ةبرجملاو ةننقملا ةيثحبلا تايجهنملاو تاودألا نم ةعومجم ةساردلا رفوتس امك    
 .نمزلا رورم عم تاودألا كلت قيبطت لاح مدقتلا سايقل "Trends تاهجوتلا" تارشؤم ريفوت نم نكمي امب ةقحاللا
 اهتجلاعمو تانايبلا عمج يف ةيعونلاو ةيمكلا قئارطلا نيب جزمي ايثحب اجهن يمييقتلا اهراطإ يف ةساردلا تبنت   
 حسملا بولسأ عم )ةنابتسالا( مادختساب يفصولا جهنملا لثمتو ،ةساردلا ةلئسأ نع ةباجإلل الوصو ،اهليلحتو
 لافطألا ضاير ةيزهاج نع تانايب نم مزلي ام عمجل ،ةساردلاب ةفدهتسملا لودلا يف لافطألا ضايرل ةنيعلاب

 .ةلحرملا كلتل لافطألا ريضحتل لافطألا ضاير يملعم ةيزهاجو ،مهلابقتسال
 ةلحرمب ةصاخلا ميلعتلا تاسايس ليلحتو ،ةرفوتملا قئاثولل ةيبتكملا ةعجارملا ةطشنأ يف يعونلا جهنملا لّثمَتو   
 لودلا يفو ،ايملاع لافطألا ضاير عاطق يف ةحجانلا براجتلاو ةيوبرتلا تالخدتلا زربأل دصر عم ،ةركبملا ةلوفطلا
 رومألا ءايلوأ عم زيكرتلا تاعومجمو ،ةهجوملا تالباقملا نم ةعومجم  تيرجأو  ،اهيف عورشملا ذّفنيس  يتلا

 ثيلثت نم نّكم امب ،ةيسارد ةلاحك لودلا ضعب يف ميلعتلا تاسايس يعناصو ،لافطألا ضاير يف نيملعملاو
 ةحاتإ يف كلذك دعاسو  ،ةقيقد تافصاوملا تارشؤمل دوقت ،ةقيقد تانايبل الوصو ،(Triangulation) ةمولعملا
  .لافطألا ضاير يف لافطألا قاحتلا تالدعم ةدايز يف مهست دق ِ،ةبرجم جذامنب جورخلل ةصرفلا

 
 :يه ةلئسألا هذهو ،اهيلع بيجتس يتلا ةيثحبلا ةلئسألا نم ةعومجم ةساردلا تددح دقو    

 ؟ةرفوتملا ةيناديملا تانايبلا ءوض يف ،ةيبرعلا لودلا يف لافطألا ضاير يف قاحتلالا لاح ام .1
 ؟ةيبرعلا لودلا يف لافطألا ضايرب ةقالعلا تاذ تانايبلا ةدوجو رفوت ىدم ام .2
 ؟ةيبرعلا لودلا يف لافطألا ضاير يف اهتعباتمو ةدوجلا نامض ةموظنم ةيلاعف ةجرد ام .3
 لودلا يف اهتيلعاف ىدم امو ـيئادتبالا ميلعتلل لافطألا ةيزهاج لوح تانايبلا عمجل تايلآ دجوت له .4

 ؟ةيبرعلا
 ؟ةيبرعلا لودلا يف لافطألا ضاير يف ـمهتيبرتو لافطألا عم لماعتلل نيملعملا ةمءالم / ةيزهاج ىدم ام .5
 يف لافطألا ضاير ةطشنأ يف ،يلحملا عمتجملاو رومألا ءايلوأ كارشإ عيجشتب ةصاخلا جماربلا ةعيبط ام .6

 ؟ةيبرعلا لودلا
 ؟ةيبرعلا لودلا يف لافطألا ضاير يف قاحتلالا بسن عفرب ةصاخلا تايصوتلاو تاحارتقالا ام .7

                                                             
1RCQE: Regional Center for Quality and Excellence in Education, http://rcqe.org/en/ 



 
 
 
 
 

 

 ذيفنتل ةيبرع لود ةعبس ،ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا عم نواعتلاب ةساردلا قيرف ددح دقو     
 تدمُتعاو ،سنوتو ،برغملاو ،نادوسلاو ،نانبلو ،ندرألاو ،نيطسلفو ،نميلا يهو ةلاح تاساردك ،اهيف ةساردلا
 ،ادنلنفو ،اسنرف :يهو ةيعجرملا ةنراقملل ًالود نوكتل ،ةساردلا عوضوم يف ةزيمتم تارشؤم تلجس لود ثالث
 يّمُس امك ،سيئر ثحابو ،ةركبملا ةلوفطلا ةيمنتل ةيبرعلا ةكبشلا نم ةساردلل ماع قسنم يّمُس دقو .ابوكو
 ،لافطألا ضايرو ةركبملا ةلوفطلا عاطقب ةقالع ىلع ،ةينطو ةسسؤمل يمتني ،ةلود لك يف ةساردلل ينطو قسنم
 .اهتايعجرمو قيرفلا ءاضعأ راودأ ددحت ،ماهملا فصو قئاثو نوثحابلا رّوطو
 
 ،ينطولا ثحبلا قيرف اهدمتعيل ؛اهميكحتو اهبيرجتو ةيثحبلا تاودألا نم ةيراطب نوثحابلا رّوط ،تانايبلا عمجلو   
 هتئبعتل 2لجوج جذامن ىلع نوثحابلا هبسوح يذلا لافطألا ضاير نايبتساو ،ينطولا قسنملا نايبتسا يف تلثمتو
 نوثحابلا رَوط امك ،ةيرؤب تاعومجم تالوكوتوربو نيلوؤسملا عم ةهجوم تالباقم جذامن ىلإ ةفاضإ ،اينورتكلإ

 تانايبلا عمج تاينف ىلع نوينطولا نوقسنملا بّرُدو ،قئاثولا ليلحتو ةيبتكملا ةعجارملا ةطشنأل ةصاخ بلاوق
 .نامع يف تدقع ةيزكرم لمع ةشرو يف ،اهتجلاعمو اهفيظنتو
 
 Gross لافطألا قاحتلا بسن يلامجإ يف انيابت ةرفوتملا تانايبلا ثدحأ قفو ةساردلا جئاتن تينُبو    

enrollment ratio تارشؤملا عم ربكأ انيابتو ،ةكراشملا ةيبرعلا لودلا يف يسردملا لبق ام ميلعتلا ةلحرمب 
  :يلاتلا لكشلا يف رهظي امك ،ةيعجرم ةنراقم اتلود امهنأ ساسأ ىلع )اسنرفو ادنلنف( ـــ ب ةصاخلا

 لودب ةنراقم ،ةساردلا يف ةكراشملا لودلا يف يسردملا لبق ام ميلعتلا تاسسؤم يف لافطألا قاحتلا بسن يلامجإ :1لكش
 ةيعجرملا ةنراقملا
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 يلامجإ نم %50 ةبسن دنع تلاز ام ةساردلا يف تكراش يتلا ةيبرعلا لودلا ضعب نأ نيبي قباسلا لكشلاو  
 لبق ام ميلعتلا تاسسؤمب قاحتلالا نس يف مه نمم ،لافطألا ددع لمجم نم % 50 كانه نأ يأ ،قاحتلالا
 ىوتسملا ىلع ةسفانم تارشؤم تققح دق نانبل نأ ىلإ هيونتلا عم ،تاسسؤملا كلت جراخ اولاز ام ،يسردملا
 .ةياغلل ةقلقم نميلا يف ةلاحلا تناك نيح يف ،يملاعلا
 تاسايس قئاثو وأ ،تايجيتارتسا وأ ،اططخ تروط ،ةساردلا يف ةكراشملا ةيبرعلا لودلا مظعم نأ ةساردلا تنيبو   

 ردصي ملو ،هتيحالص ةدم تهتنا اهضعبو ،دهع ثيدح قئاثولا هذه ضعبو ،لافطألا ضاير عاطقب ةقالع ىلع
 هتاياغو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم عبارلا فدهلا تاقاقحتساب تمزتلا دق لودلا مظعم نأ امك ،ديدجلل ثيدحت
 بايغو ،ةلءاسملاو ةعباتملا تاءارجإ بايغ وه :قئاثولا كلت هنم يناعت ام نكل ،لافطألا ضاير ةلحرمب ةطبترملا

 .يلمع عقاول قئاثولا كلت ليوحتل ةيئارجإلا ططخلاو ،ليومتلا رداصم بايغ انايحأو ،مييقتلا رياعم
 نيب كيبشتلاو قيسنتلا فعض نم ةيبرعلا لودلا مظعم يف يناعي ةركبملا ةلوفطلا عاطق نأ جئاتنلا تنيبو   
 سكعني امب ليومتلا رداصم نيابتو انايحأ تادنجألا براضتو ددعت نم وكشي امك ،عاطقلا اذه يف رثكلا نيلعافلا

 .عاطقلل ةيلومشلا ريوطتلا ةرظنو قيسنتلا بايغ ىلع ابلس
 ىلع ،انايحأ اهمدقو ،لافطألا ضاير عاطقب قلعتي اميف ةينطولا تانايبلا يف حش نع ةساردلا جئاتن تفشكو   
 يذختم ةردق نم دحي امب ،نيثحابلل اهريفوتو تانايبلا عمج لاجم يف ةطشانلا ةثيثحلا ةيلودلا دوهجلا نم مغرلا
 تانايبلا حش ةلكشم رصتقت الو ،تاسايسلل ةهجوملا ثوحبلا ءارجإ نود لوحيو ،عاطقلا ةلاح صيخشت ىلع رارقلا

 ضعب رفوت لاح يفو ،ةيحبرلا ريغو ةيحبرلا ةصاخلا لافطالا ضايرل اهادعتت لب ،ةموكحلل ةعباتلا لافطألا ضاير ىلع
 .ةيثحبلا ةيصيخشتلا اهتميق اهدقفب امب ةبسوحم ريغو ،ةفنصم ريغ نوكت ام ةداع ،تانايبلا دعاوق
 عضوو ،لافطألا ضاير صيخرتل ةصاخ حئاول تدمتعا دق لودلا ضعب نأ دجن  ،ةدوجلا طبض ةطشنأ نوكم يفو  

 ضعب  تددُحو  ،ضايرلا كلت ىلع شيتفتلاو ةبقارملل تاءارجإ تدمتعا امك ،ةضورلاب ةصاخلا قفارملاو ءانبلل ريياعم
 تاءارجإ نكل ،ضايرلا كلتب صاخلا جاهنملل ةضيرع اطوطخ تدمتعاو  ،ضايرلا كلت يف نيبرملل ةبولطملا تالهؤملا

 نأ امك ،نايحألا مظعم يف ةصاخلا ضايرلا لاطت الو ،بلاغلا يف ةيموكحلا ضايرلا ىلع قبطت هذه ةدوجلا طبض
 هنإف  ،لصح ناو ،ةثيدحلا يوبرتلا ميوقتلا تايرظن اهدمتعت ةيملع سسأ قفو لصحي ام اردان بالطلا  ملعت مييقت
 .مييقتلا ال ةساردلا ضارغألو ،ضايرلا كلت نم ةدودحم تانيع ىلع نوكي
 ضوهنلل ٍدحت نَمْكَم لاز ام لافطألا ضاير يف نيلماعلا رداك نأ - تانايب نم ام قفو - ةساردلا جئاتن تنيبو   
 ليهأتلا نم ردق ىلع ناك اذإ ؛لافطألل بذج رصنع نوكي ام ةداع ةضورلا يف نيلماعلا مقاط نوك ،عاطقلاب
  .ةساسحلا ةيرمعلا ةئفلا هذه عم لماعتلا نسحي ال مقاطلا اذه ناك نإ ؛ارفنم ارصنع نوكيو ،ةيزهاجلاو
 ةيصخشلاو ةينفلا نيلماعلا ةيزهاج عفر يف ةسوملم تاوطخ تطخ دق لودلا ضعب نأ ةساردلا جئاتن تنيبو   
 ةلق نأ تنيب تانايبلا نكل ،اهءانثأ ىرخأ جماربو ةمدخلا لبق ةصصختم ليهأت جمارب دامتعاب كلذو ؛ةيجوغاديبلاو
  .لافطألا ضاير ميلعتب ةقالع ىلع تاصصختو ةيعماج جمارب ميدقتب ةينطولا تاعماجلا عانقإ نم تنكمت لودلا نم
 ،لافطألا ضاير يف نيلماعلا ةيزهاج ةجرد سايقب ةقالع ىلع ،تالخدت وأ تاردابم ةيأ ةساردلا جئاتن رهظُت ملو    
 .ةرباس تارشؤم وأ تانايب الب اضماغ لاجملا اذه يقُبي ام ،ةضورلا يف ةيفصلا فرغلا لخاد مهتايلمع ةدوج وأ
 ةكراشملا عيجشتل ةصاخ جمارب ىنبت ،باعيتسالا بسن يف ةبيط جئاتن تققح يتلا لودلا ضعب نأ جئاتنلا تنيبو  
 ضعب نأ امك ،ةيجهنم ريغ مأ ةيجهنم تناكأ ءاوس ،لافطألا ضاير ةطشنأ يف رومألا ءايلوأ طارخناو ةيعمتجملا
 ،لافطألا ضاير جمارب يف مهئانبأ طارخنا معدل ؛هلمع مهنكمي امو ،رومألا ءايلوأ راودأ ددحت قئاثو تروط دق لودلا



 
 
 
 
 

 

 ،لافطألا عيمجتل نكامأ درجم اهيف لافطألا ضاير تلاز ام ،ةساردلا يف تكراش يتلا لودلا ضعب نإف لباقملابو
 .مهمالتسال مهرومأ ءايلوأ لوصو ىتح
 ةلادعلا نم اعون كلذ حاتأ دقو ،لافطألا ضايرب قاحتلالا ةيناجم لعفلاب ىنبت لودلا ضعب نأ ةساردلا جئاتن تنيبو   
 تائفلل دييحت وأ ،لخدلا تايوتسم قفو عمتجملا تائف نيب زييمت نود ،ضايرلا كلت يف لافطألا طارخنا ةلوهسو
 ،ندرألاو ،نيطسلف يف ةيموكحلا لافطألا ضاير يف ةلاحلا يه امك ،ةسايسلا هذه تمهاس دقو ،ةشمهملا

 .ةلادعلا أدبم قيقحتو قاحتلالا بسن ةدايز يف نامعو
 ،ةيتحتلا ىنبلا فعض :لافطألل ضايرلا باعيتسا بسن ةدايز نود لوحت يتلا بابسألا نم نأ جئاتنلا تنيبو  
 ام ،ةيجراخلاو ةيلخادلا ،باعلألاك ةيهيفرتلا تازيهجتلا بايغو ،ضايرلا كلت يف ،بعالملاو ةيجراخلا تاءاضفلاو
 نود لوحي ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ضايرلا كلت ةمءاوم مدع نأ امك ،نايحألا نم ريثك يف ةرفنم تائيب اهلعجي
 .ضايرلا كلتب لافطألا كئلوأ قاحتلا
 دافأ يتلا لودلا يفف ،لافطألا ضايرب قاحتلالا يف لافطألا ةبغر يف امهم ارود ةيفصلا فرغلا ةلاح بعلتو   

 ةءاضإلاو ةيوهتلا ةيحان نم ةيوبرتلا ةيفصلا فرغلا تافصاومب عتمتت اهيف ةيفصلا فرغلا نأب اهيف ضايرلا وريدم
  .ضايرلا كلتب لافطألا قاحتلا داز ؛ةمئالملا
 ،ةيبرعلا لودلا يف لافطألل ضايرلا باعيتسا بسن ةدايز نود لوحت يتلا تايدحتلا نم ةعومجم ةساردلا تددحو   
 نمض نم لافطألا ضاير عاطق رابتعا مدعو ،لودلا ضعب يف اهبايغو ،تاينازيملا حش :تايدحتلا هذه زربأ نمو
 ،ينطولا ىوتسملا ىلع لافطألا ضاير ةطشنأل ةمظنملا ةيمسرلا ةهجلا بايغو ،لودلا ضعب يف يميلعتلا ملسلا

 ةيندتملا يفيظولا اضرلا ةجرد عم ،ضايرلا يف نيلماعلا ليهأت فعض :نوثحابلا اهدصر يتلا تايدحتلا زربأ نم ناكو
 .ةيلاملا تاصصخملاو بتاورلا ةلق لظ يف ،اهنم نوناعي يتلا
 اياضقلا نم ةدحاو اهنأ ىلع ،ةمظتنم ةروصب ضايرلا لمعل ،مييقتلاو ةعباتملل ططخو ةمظنأ بايغ ةيضق ترهظو   
 ،ةعتملاو ،تاراهملا نم لافطألل مدقت ال ،ةدوجلا نم ةيلاخ ةيرجح لكايه لافطألا ضاير ضعب نم تلعج يتلا

 .مهسوفن هل وبصت امو نودشني ام ةيهافرلاو
 ةلدأ ريوطت :لثم ،لافطألا ضاير باعيتسا بسن ةدايز يف مهست دق يتلا تايصوتلا ضعبب ةساردلا تجرخو   
 ،ضايرلا كلت يف نيبرملل تاردق ءانب جماربو ،ةيبيردت جمارب ريوطتو ،لافطألا ضاير يف نيلماعلاو نيبرملل ةيداشرإ

 ضاير ةدوج دصر هبجومب نوكي تارشؤم ماظن ديدحتو ،لافطألا ضاير صيخرتل ؛ةيبرعو ةينطو حئاول دامتعاو
 .اهمييقتو لافطألا
 ةسسؤم اهاعرت ةيمسر ةلظم نمض ،لافطألا ضاير عاطق يف ءاكرشلا تالخدت ميظنتب ةساردلا تصوأ امك  

 .ضايرلا كلت ةطشنأ مهدل ةيفاكلا تاينازيملا صيصخت عم ،ةدحاو ةيموكح
 هذه ةبسوحو ،لافطألا ضايرب ةقالعلا تاذ تانايبلا عمجل روطتم يرايعم ماظن دامتعا ةرورضب ةساردلا تصوأو   
 .لخدتلا تاجايتحاو تايولوألا ديدحت نم نكمي يذلا وحنلا ىلع ،نيمدختسملل اهريفوتو تانايبلا
 عاطق يف ةصصختملا ةيلودلا تاسسؤملاو ةيبرعلا لودلا نيب نواعتلا ةرورضب ةساردلا تصوأ ماتخلا يفو      
 ةوقلا طاقن ديدحت نم نّكمي يذلا وحنلا ىلع ،ةنراقملا ةيرودلا ثوحبلاو تاساردلا ءارجإ يف ،لافطألا ضاير

 ةدنجأ قيقحتل الوصو اهتجلاعمل ؛روصقلاو فعضلا طاقن سسحت نم كلذك نّكميو ،اهميمعتو حاجنلا صصقو
 .2030 فادهأو ةمادتسملا ةيمنتلا

 :ةيلاتلا رواحملا قفو ةبوبم تايصوتلاب ةساردلا تجرخ دقف اليصفت رثكأ ةروصبو



 
 
 
 
 

 

 :تاكارشلاو مظنلاو تاسايسلا ىوتسم ىلع تايصوت
 اياضق يف مظتنملاو مظنملا لخدتلا نم نّكمي يذلا وحنلا ىلع ،ةماعلا تاسايسلا ىوتسم ىلع لمعلا .1

 قاحتلا ةيمازلإ دمتعت يتلا ،تاعيرشتلاو نيناوقلا دامتعاب كلذ يتأيو ،ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف ميلعتلا
  ،لافطألا ضاير يف لافطألا

  .ةركبملا ةلوفطلا يف ميلعتلا عاطق يف ةلماعلا ىرخألا تاهجلل ةدحاو ةينطو ةمِّظنم ةهج دوجو .2
 تحت ةيلآلا هذه نوكت نأ ىلع ،ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف ميلعتلا عاطق ليومتل ةدحوم ةيلآ دوجو .3

  .تايولوألا ديدحتو عيزوتلا يف ةلادعلاو ةلءاسملاو ةيفافشلا لفكي امب ،ةيمسر ةلظم
 نامضل ؛)ةيساسألا ةلحرملا( يسردملا ميلعتلا عاطقو يسردملا لبق ام ميلعتلا عاطق نيب زجانلا قيسنتلا .4

 ةلحرمل يسردملا لبق ام ميلعتلا ةلحرم ءاهنإ دعب لافطألا ةيزهاج صحفو ،نيتيلحرملا جهانم نيب لصاوتلا
 .نيتلحرملا نيب ملعتلاو ميلعتلا قئارط نيب مغانتلاو ،يئادتبالا ميلعتلا

 ةلحرم يف ميلعتلا ةمدخل ةمدقملا تاهجلا ددعت دنع اميسالو ،عاطقلا يف تالخدتلا يف ةلادعلا ينبت .5
  .ةصاخلا تاهجلاو ةيموكحلا تاهجلا نيب ةركبملا ةلوفطلا

 ،ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف ميلعتلا جمارب يف ةريقفلاو اظح لقألاو ةشمهملا تائفلا قاحتلا ىلع ديكأتلا .6
 رذعتو ،ةيوبرتلا ةمظنألا ضعب يف ةلءاسملا ةمظنأ بايغو ،تالئاعلل ةيداصتقالا تايفلخلا نيابت لظ يف
 .ةشمهملاو ةيئانلا نكامألا ضعبل لوصولا ناكمإ

 تانايبلا رفوتب ةقالع ىلع تايصوت
 ةطشنأ تانايبلا هذه مدخت نأ ىلع ،لافطألا ضايرب ةصاخ ةينطو تانايب عمجل ةحضاو ةيجيتارتسا دامتعا .1

 .عاطقلاب ةصاخلا ريوطتلا
 ةدافإلاب ،عاطقلا يف ةصصختم ٌقرف تاودألا هذه رّوطي نأ ىلع تانايبلا عمجل ةصاخ ةيثحب تاودأ ريوطت .2

 .ةيملاعلاو ةيميلقإلا براجتلا نم
 ةقالع ىلع ىرخأو ،لافطألا ضاير تاقايسب ةقالع ىلع تاريغتم ُنمضتت ،ةيعونو ةيمك تانايبلا هذه نوكت نأ .3

 .تاجرخملاو تايلمعلاو تالخدملاب
 "trends تاهجوتلا" سيقت تارشؤمب جورخلا نم ُنّكمي يذلا وحنلا ىلع ،ةيرود ةروصب تانايبلا عمج نوكي نأ .4

 .نمزلا عم
 ،ةيلودلاو ةيميلقإلا تاصنملا ىلعو ينطولا ىوتسملا ىلع تانايبلا دعاوق رشنل ؛ةبسوحم تايلآ َدمتعُت نأ .5

 .نيصصختملاو نيثحابلل ةيناجم ةروصب اهريفوتو
 صيخشتو جئاتنلاب جورخلل ؛ةيروف ةروصب تانايبلا ليلحت نم نّكمت نيمدختسملل ةلدأو ةبسوحم تايلآ ريوطت .6

 .عاطقلا ةلاح

 لافطألا ضاير يف اهتعباتمو ةدوجلا نامض ةموظنمب ةقالع ىلع تايصوت
 ضاير يف ةلماعلا ىوقلاو ةيناكملا تائيبلا لمشتل ،لافطألا ضاير يف ةدوجلل ريياعم دامتعاو ريوطت .1

 .ميلعتلاو ملعتلا تايجيتارتسإو ميلعتلا جهانم كلذك ُنمضتتو ،لافطألا
 قيبطت ىدم نم ققحتلل ؛لافطألا ضاير ىلع شيتفتلاو فارشإلاو مييقتلاو ةعباتملل ةيرود ةطشنأ ميظنت .2

 .ريياعملا كلتب ةمزتلملا ربغ لافطألا ضاير عاضوأ بيوصتو ،نامألاو ةمالسلاو ةدوجلا ريياعمل ضايرلا كلت



 
 
 
 
 

 

 ريوطتلاو لخدتلا ةطشنأ هيجوت ىنستيل ،فارشإلاو مييقتلاو ةعباتملا ةطشنأ جئاتن لوح ةيرود ريراقت رادصإ .3
 .ةعفترملا تارشؤملا تاذ ىرخألا ضايرلا تايوتسمل اهب ضوهنلل ؛افعض رثكألا ضايرلل

 لافطألا ضاير يف نيلماعلاب ةقالع ىلع تايصوت
 ةعيبط قفو لمعلل ةيزهاجلاو ةيصصختلا يعاري ،لافطألا ضاير يف نيلماعلل يمسر يفيظو ملس دامتعا .1

 .نيملعتملا
 .ةدمتعم ةيعماج تاقاسم دامتعاب ةمدخلاب مهقاحتلا لبق ،لافطألا ضاير يف نيلماعلل ليهأت جمارب ريوطت .2
 يف ملعتلاو ميلعتلا تايرظن يف لصاحلا ريوطتلا يعارت ،لافطألا ضاير يف نيلماعلل بيردت جمارب ريوطت .3

 .عاطقلا اذه
 ىلع ظافحلا نم نكمي امب ،ايجراخ وأ ايتاذ ميوقتلا ناك ءاوس ،لافطألا ضاير يف نيلماعلل رمتسملا مييقتلا .4

 .نيلماعلا ءالؤهل ءادألا ةدوجو ةيزهاجلا نم ةيلاع ةجرد

 لافطألا ضاير يف ميلعتلا جهانمب ةقالع ىلع تايصوت
 هميلعت نيملعملا ىلعو ،هملعت بالطلا ىلع بجي ام ددحت ،ةضيرع طوطخو ةماع ةيجاهنم رطأ دامتعا .1

 .لافطألا ضاير ملعتو ميلعت يف ةثيدحلا تاهجوتلا قفوو ،ضيرع قايس يف
 الو لافطألل اًبذاج اًناكم ةضورلا نم لعجي امب ؛بعللاب ملعتلاو ،يلعافتلا يلومشلا جهنلا ىلع زيكرتلا .2

 .ركبم تقو يف ةسردم اهلوحي
 

 لافطألا ضاير يف تاسايسلل هجوملا ثحبلا نوكمب ةقالع ىلع تايصوت
 رفوي امب ؛لافطألا ضايرب ةصاخ تاسايسب ةقالع ىلع ثاحبأ ءارجإ يف ةينطولا تانايبلا دعاوق فيظوت .1

 .تاسايسلا كلت هّجوتس يتلا تارشؤملا
 ةمزاللا تارشؤملا رفوي امب ،ةبسانم ةروصب لافطألا تابستكم مييقت ىلع زكرت ةينطو مييقت ةطشنأ ميظنت .2

 .لافطألا ضاير تاجرخم ةدوج نع
 ةيوبرتلا مظنلل حيتي امب ؛لافطألا ضاير فدهتست ،ةنراقم ةيلودو ةيميلقإ مييقت ةطشنأ يف ةكراشملا .3

 لقنو ،ةيسفانتلا زيزعت يف مهسيو ،ةيلودو ةيميلقإ تاقايسب ،اهيف لافطألا ضاير لاح ةنراقم ةينطولا
 .حاجنلا صصقو براجتلا ميمعتو ،كيبشتلاو تاربخلا

 ىلع ةمئاق اهتانوكمب لافطألا ضاير نوكتل ؛تاعماجلا يف نيثحابلل ةيميداكألا ثحبلا ةطشنأ هيجوت .4
 ديوجتو دلبلا تاسايس ةمدخل ثوحبلا كلت هجوي امب ،مهجرخت عيراشمو ةيثحبلا مهتطشنأو مهتاسارد
 .لافطألا ضاير عاطق

 بالطلا قاحتلا ةدايز يف لافطألا ضاير يف ةيوبرتلا تالخدتلا رثأ لوح ةيبيرجت هبشو ةيبيرجت تاسارد ءارجإ .5
 .اهينبتو لاجملا اذه يف ةحجانلا تالخدتلا ميمعت نم نكمي امب ؛ضايرلا كلت يف

 


