
كراسة الشروط والمواصفات لمشروع

2017 - 2018

 مراجعة تطويرية لبرامج إعداد معلمي المرحلتين 

المتوسطة والثانوية (الصفوف 12-7)

RCQE17.1.3.10



 )12-7 فوفصلا( ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يملعم دادعإ جماربل ةيريوطت ةعجارم عورشم
 

1 of 18                                                                                                                              RCQE17.1.3.10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ةساركلا نم فدهلا
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 زكرملا نع ةماع تامولعم :لوألا ءزجلا .1
 

 :قاطنلاو ةأشنلا 1.1
 ةربخ تيبك زكرملا ىعسيو ،م2014 ربوتكأ 21 يف ميلعتلا يف زّيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم سسأت
 ةيقيبطتلا ثوحبلاو تاراشتسالا ميدقتو ،ةيبرعلا ةيميلعتلا تاسسؤملا يف اهزيزعتو زّيمتلاو ةدوجلا ةفاقث رشنل
 زكرملا عتمتي :يفارغجلا قاطنلا ،تاقاطن ةثالث راطإ يف زكرملا لمعي .ةيلاملا تانوعملا ةرادإو ةيريوطتلا جماربلاو
 :قيبطتلا قاطن ،اهلمكأب ةيبرعلا ةقطنملا يف ميلعتلا يف زّيمتلاو ةدوجلا ززعي يكل ئشنأ ثيح ،ةيميلقإ ةعيبطب
 تالاجم يف زكرملا لمعي :تامدخلا قاطن ،يلاعلا ميلعتلاو ماعلا ميلعتلا تايوتسم هماهمو زكرملا ةطشنأ يطغت
 .قاطنلا ةعساولا زّيمتلاو ةدوجلا

 :زكرملا ةيؤر 2.1
 .يبرعلا ملاعلا يف هزّيمتو ميلعتلا ةدوج زيزعتل قوثوم عجرم

 :زكرملا ةلاسر3.1 
 :لالخ نم يبرعلا ملاعلا يف هزّيمتو ميلعتلا ةدوج زيزعت

 .زّيمتلاو ةدوجلا ةفاقث زيزعت -
 .ةيميلعتلا تاسرامملا لضفأو ةفرعملا رشن  -
 .ةيريوطتلا جماربلاو ةيقيبطتلا ثوحبلاو تاراشتسالا ميدقت  -
 .ةيميلعتلا تاربخلا زيزعتل ةيميلقإلا دوهجلا قيسنت  -

  :زكرملا فادهأ4.1 
 فادهألا هذه لثمتتو .ةــمداقلا تاونــس ســمخلا لالــخ ةيجيتارتــسا فادهأ ةعبرأ قــيقحت يــف زكرملا لــمع زــكرتي
 :يلي اميف

 لود تاجايتحا ةــيبلتل مــيلعتلا يــف زّيمتلاو ةدوــجلا اــياضقب ةــقلعتم ،ةدوــجلا ةيلاع ةيثحب جــمارب رــيوطت -
 ةيبرعلا ةقطنملا

 .ةيميلعتلا تاــسايسلا يــعناصو نــييوبرتلا تاــجايتحا ةــمدخل ةــيريوطت جــمارب دادــعإو مــعد -
 .ملعتلاو ميلعتلا ةدوجب ةقلعتملا ةيملاعلا تاــسرامملا لضفأو ةيلمعلا راكفألاو ،ةينفلا تاراشتسالا مــيدقت -
 ةقطنملا يف مــيلعتلا يــف زّيمتلاو ةدوــجلا نيــسحتل اهترادإو ةيميلعتلا تاــنوعملا جــمارب ىــلع فارــشإلا -

 .ةيبرعلا
 :زكرملا تامدخ قاطن5.1 

 زيمتلا معد تاسايس لمشيو زيمتلا 1.5.1
 :لمشتو ةدوجلا 2.5.1
 سايق ،ةيميلعتلا ةمظنألا ةرادإ ،ةيجيتارتسالا تايجهنملا ريوطت :لمشتو ،ةيميلعتلا ةرادإلا مظن / ةمكوحلا -

 .ةيميلعتلا ةمظنألا ةدوج
 ،ةيعامتجالا ةيلوئسملا ،ةيملاعلا ةنطاوملا :لمشتو ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا تاراهم / جهانملا ةدوج -

 .ةفرعملا داصتقا
 تايلآ ،نيملعملا دادعإ جمارب يف تاسرامملا لضفأ ،نيملعملا دادعإ جمارب ميوقت :لمشتو نيملعملا ةدوج -

 سايق ،بيردتلا جمارب ةرادإو تايجهنم ،بيردتلا جمارب ةدوج ،نيملعملا دادعإ جماربل يميداكألا دامتعالا
 .بيردتلا جمارب ةيلعاف يدم

 :زكرملا تاعورشمو ةطشنأ 6.1
 www.rcqe.org طبارلا لالخ نم زكرملا ةطشنأ ىلع عالطالا نكمي
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 عورشملاب ةصاخلا لمعلا تافصاوم :يناثلا ءزجلا .2
  :عورشملا مسا 1.2
 ةيبرعلا لودلا ضعب يف )12-7 فوفصلا( ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يملعم دادعإ جماربل ةيريوطت ةعجارم

 :عورشملا ةيمهأ 2.2
 يف ةغلاب ةيمهأ نم اهل امل ميلعتلل اهتيجيتارتسا يف اهتايولوأ ةمئاق نمض نيملعملا دادعإ جمارب وكسنويلا عضت
 مهيعو ةيمنتو ،نيرخآلا ميلعت ىلع مهتاردق ريوطتو ،ةيصصختلا ةيملعلا ةفرعملا ىلع لوصحلا نم نيملعملا نيكمت
 سكعي ام وهو ،ةلاَعف دادعإ جمارب دوجو ةرورض نع زكرملا دكؤي قلطنملا اذه نم ،يناسنإلاو يعامتجالاو يفاقثلا
 .ةيبرعلا لودلا يف ةيلاحلا جماربلا مييقتل ةديازتملا ةجاحلا

 :عورشملا فادهأ 3.2
 يف ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يملعم دادعإ جمارب ةدوج زيزعت ىلإ ،ةيرهوج ةفصب ،عورشملا فدهي -

 ةيبرعلا لودلا

 :عورشملل ةيساسألا تانوكملا 4.2
 بناوج ةشقانمو ،لقألا ىلع ةيبرع لود )5( سمخ يف نيتلحرملا يملعم دادعإ جمارب عقاو ىلع فّرعتلا -

 ىلع نيتلحرملا كلت يف دادعإلا عقاو ىلع جيرعتلا عم ،جماربلا كلتل ريوطتلا صرفو ةوقلاو فعضلا
 .ةيبرعلا لودلا ةيقبل ماعلا ىوتسملا

 ةطسوتملا نيتلحرملا يملعم دادعإ جمارب ريوطت يف ةيرثلا براجتلاو ةيلودلا تاهجوتلا ةشقانمو حرط -
 .ةيوناثلاو

 يف ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يملعم دادعإ جمارب ريوطتل ةحرتقم ةيجيتارتسا وأ ،ماع راطإ ميدقت -
 .ةلصلا تاذ ةيملاعلا تاسرامملاو تاهجوتلا لضفأ ءوض يف ،ةيبرعلا لودلا

   :عورشملل ةحرتقملا ةيجهنملا 5.2
 اًقمعتم ًاليلحتو اًفصو كانه نوكي ثيحب ،يحسملاو يقئاثولا يفصولا جهنملا مادختسا ةساردلا هذه ذيفنتل حرتقي
 ،ةيدوعسلا( زكرملا ةرادإ سلجم يف ةيوضعلا تاذ لودلا يهو ،ةراتخملا ةيبرعلا لودلل نيملعملا دادعإ جمارب عقاول
 يف نيلوؤسملا نم ةبسانم ةنيع ىلع )ةنابتسالا( ةساردلا ةادأ عزوت نأو ،)برغملا ،نادوسلا ،تيوكلا ،تارامإلا
 يف نيصتخملاو نيملعملا نم ددعو ،اهيف سيردتلا ةئيه ءاضعأو ،ةيبرتلا تايلك ءادمعو ،ميلعتلاو ةيبرتلا تارازو
 نم ديزمل ءالؤه نم ددع ةلباقم متت نأ ذبحي امك ،لودلا كلت يف يميداكألا دامتعالاو ميوقتلا زكارم/تائيه
 .ةساردلا كلت جئاتن ضعب لوح حاضيإلاو قّمعتلا
 ىلوتي نأ ىلع ،لودلا كلت نولثمي نيمتهملاو نيصتخملا نم قيرف ةساردلا كلت ذيفنت ىلوتي نأ بسانملا نم هلعلو
 .ةساردلل يئاهنلا ريرقتلا دادعإ مهعم نواعتلابو قيرفلا سيئر

 :عورشملا تاجرخم 6.2
 ةيبرعلا لودلا يف ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يملعم دادعإ جمارب عقاو فصي مّكحُم يملع ريرقت -

 .ةصاخب اهنم ةراتخملا لودلاو ،ةماعب
 تاهجوتلا لضفأ ىلع اًينبم ،نيتلحرملا كلت يملعم دادعإ جمارب ريوطتل ماع راطإل ةيجيتارتسا وأ حرتقم روصت -

 .ةيملاعلا تاسرامملاو

 :عورشملل ذيفنتل ةينمزلا ةدملا 7.2
 .رهشأ 8
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 :ةفرعملا لقنو بيردتلا تابلطتم 8.2
 دجوت ال

 ذيفنتلا ماكحأو طورش :ثلاثلا ءزجلا .3
 :ةيمازلإ تابلطتم 1.3

 .ميلعتلا يف زّيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم تاسفانم ماظنل ضورعلا طورش عيمج عضخت -
 .ضعبلا مهضعب نع لصفنم لكشب يلاملا ضرعلاو ينفلا ضرعلا مدقي -
 .ينفلا ضرعلا يف ةيلام تامولعم نيمضت مدع بجي -
 ةدايز نم اهيلع دري امو ةيلامجإلا تافورصملاو ةفلكتلا اهيف ددحت يمسر باطخب ضرعلا مدقي نأ بجي -

 .ةمدقتملا ةهجلل يمسرلا لثمملا وأ ،قيرفلا سيئر لبق نم عقويو   ضيفخت وأ
 .ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ مجرتم صخلم قافرإو ةيبرعلا ةغللاب ضرعلا مدقي -
 .ضورعلا بلط ةقيثو تاحفص نم ةحفص لك متخو عيقوت ضرعلا مدقم ىلع -
 .كلذ ىلع ةسفانملا طورش تصن اذإ الإ ليدب وأ فدارم ضرع ميدقت زوجي ال -
 ىلع لصحي نأو ،ةيلحملا فورظلاو لمعلا ةعيبط هضرع ميدقت لبق هسفنب ىرحتي نأ ضرعلا مدقم ىلع -

 ام لك ميدقتل دعتسم زكرملاو ،هتامازتلا ىلع رثؤت نأ ةيفيك ةيأب نكمي يتلا رومألا لك نع تانايبلا عيمج
 .ضرعلا ميدقت دعوم لبق كلذ نوكي نأ ىلع نأشلا اذه يف تانايب نم بلطي

 لمع وأ تافصاوملا وأ طورشلا ةسارك دونب نم دنب يأ بطش )ةمدقتملا ةهجلا( سيئرلا ثحابلل زوجي ال -
 .عورشملا بلط ءاغلإ يف كلذ ببست الإو هعون ناك امهم مّدقملا حرتقملا يف ليدعت يأ

 .تاعورشملا بلط ميدقت ةسارك طورش ةفاك ىفوتست ال يتلا تاعورشملا ضورع ىلإ زكرملا تفتلي ال -
 :ةينوناقلا ةيلوؤسملا 2.3

 ميدقت بلط يأ ضفر وأ لوبق يف قحلاب ميلعتلا يف زّيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم ظفتحي -
 .تقو يأ يفو سيئرلا ثحابلا ىلإ ًةباتك عورشم يأل

 ،اذه ضورعلا ميدقت بلط يف ةدراولاو اهيلع صوصنملا تامدخلا عيمج نع ًالوؤسم سيئرلا ثحابلا نوكي -
 ةديحولا ةهجلا هرابتعاب رايتخالا هيلع عقو يذلا عورشملا نع لوئسملا سيئرلا ثحابلا ىلإ زكرملا رظنيسو
 نيب هماربإ مت دقع يأ نع ةمجانلا تاءارجإلا عيمج نأشب وأ ةيدقاعتلا لئاسملاب قلعتي اميف لاصتالل
 .نيفرطلا

 قلعتت زكرملا دارفأ عم تالاصتا ءارجإ مهيفظوم نم يأ وأ نيسفانتملا ىلع بجي ال ؛ضرعلا ميدقت دعب -
 ضرعلل زكرملا ضفرل ىدؤي فوس طرشلا اذهل كاهتنا يأ نإو .اهتاذ ميوقتلا ةيلمعب وأ ةمدقملا ضورعلاب
 .مدقملا

     ةيرسلا 3.3
 صخت تامولعم ةيأ نع فشكلا لبق زكرملا نم ةقبسم ةيطخ ةقفاوم ىلع لوصحلا نيسفانتملا ىلع -

 .صخش يأل اهتحاتإ وأ ضورعلا ميدقت بلط
 اميف ددحملا وحنلا ىلع( ةيرس تامولعم يأ ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ،مادختسا نيسفانتملل قحي ال -

 قلعتت )يلي اميف هحاضيإ متيس امك( اهلماح نم تامولعم ىلع لوصحلا وأ ،لمعلا ذيفنتو ءادأل الإ )دعب
 .دقعلا اذه ءادأو ذيفنت ةيلمعب

     :ةيكلملا تامولعمو تانايبلاو قئاثولا 4.3
 ،لمعلا ءادأب قلعتتو لمعلا قيرف وأ ضرعلا مدقم اهعضو وأ تدعُأ يتلا قئاثولاو داوملا عيمج ةيكلم دوعت -

 ،تاباسحلاو ،ريراقتلاو ،تافصاوملاو ،ططخلاو ،ميماصتلاو ،تانايبلاو سيئرلا لمعلا ليلد كلذ يف امب
 .اهميدقتو اهدادعإ درجمب زكرملل يرصح لكشب اهلك خلإ ... تانيعلاو جذامنلاو ،طئارخلاو ،تاصخلملاو

 لوصحلا نود لمعلا ءادأ ريغ رخآ ضرغ يأل قئاثولاو داوملا هذه مادختسا لمعلا قيرفو ثحابلا ىلع رظحُي -
 يميلقإلا وكسنويلا زكرم ىلإ قئاثولاو داوملا هذه ميلست بجي امك ،زكرملا نم ةقبسم ةيباتك ةقفاوم ىلع
 متي نأ لبقو لمعلا نم ءاهتنالا دنع قئاثولاو داوملا نم يأ عم بنج ىلإ ًاًبنج ،ميلعتلا يف زّيمتلاو ةدوجلل
 .ضرعلا مدقمل يئاهنلا عفدلا
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 الو ،عورشملا صخت يتلا تامولعملاو ،تانايبلاو ،داوملا هذه ىوتحم لكل ديحولا كلاملا ربتعي زكرملا -
 اذه قاطن جراخ تانايبلاو ىوتحملا ةفاضتسا وأ مادختسا وأ رشن لمعلا قيرف وأ سيئرلا ثحابلل نكمي
 .زكرملا نم ةيباتك ةقفاوم نودب ضرعلا

 .ةلصلا تاذ قئاثولاو تامولعملاو ىوتحملا ةفاضتسا ةيرس نامض رايتخالا هيلع عقو يذلا سفانتملا ىلع -
   :ةيدقاعتلا ةقالعلل مكاحلا نوناقلا 5.3

 لاح يفو ميلعتلا يف زّيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم حئاولو ةمظنأل هريسفتو دقعلا اذه عضخي -
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةعبّتّملا ةمظنألاو نيناوقلاو تاءارجإلا بسح ءاضقلا ىلإ ءوجللا متي ،فالخ بوشن
 .ةيدوعسلا

    :دقعلا عيقوت دعب ام ةلحرم لالخ ةيميدقتلا ضورعلا 6.3
 هذه نم يأ يف ةكراشملاو ةيميدقتلا ضورعلاب مايقلا رايتخالا هيلع عقو يذلا سفانتملا ىلع نيعتي -

 .عورشملا اذه لالخ كلذ زكرملا هنم بلط املك عورشملاب ةقلعتملا ضورعلا
     ةيرادإلاو ةينفلا رداوكلا 7.3

 نيلصاحو عورشملا لاجم يف ةربخلاو ةيلاعلا تاءافكلا يوذ نم عورشملا اذه يف نولماعلا نوكي نأ بجي -
 لمعلل نيحشرملل ةيتاذلا ريسلا ميدقت يرورضلا نمو .لاجملا سفن يف ةدمتعم ةيفارتحا تاداهش ىلع
 بلط يف قحلا زكرمـللو .مهتاربخو مهتايسنجو مهتالهؤمو مهئامسأب نايب ميدقتو ،عورشملا اذه يف
 بسانم ريغ هنأب زكرملا ىأر ام ىتم )لمعلل نيحشرملا ةمئاق نمض همسا دورو مغر( صخش يأ لادبتسا
 .نيعوبسأ زواجتت ال ةرتف لالخ ليدبلا داجيإ ذفنملا ىلعو ،بابسألا ءادبإ نودب لمعلا قيرف نمض رارمتسالل

 مسحلا ربتعيو ،ةبولطملا تاربخلاو دادعألاب ةريبخلا يديألا ريفوتب ذفنملا مازتلاب تاقحتسملا فرص طبتري -
 .ريخأت ةمارغ سيلو ،ًاًفلس اهيلع قفتم ةفلكت تاذ تامدخ ريفوت مدع مسح دنبلا اذه يف

 مهنيعأب صاخشألا مه نيددحم صاخشأ نع ءاطعلا قاروأ نمض قفرتس يتلا ةيتاذلا ريسلا نأب دكأتلا بجي -
 ريخأت يف رذع لبقي نلو ،مهنع ءالدب ضفر وأ لوبق يف قحلا زكرمـللو ،عورشملا يف لمعلا نولوتيس نمم
 لبق نم عورشملا بحسل ًاًيفاك ًاًببس رمألا اذه ةفلاخم ربتعيو ءالدب نع ثحبلا ببسب عورشملا ذيفنت
 .رخآ ديفتسم ىلع هتيسرتو زكرملا

  ضورعلا يمدقمل ةصاخ تاميلعت 8.3
  ةمدقم1.8.3 
 ةينف تافالخ يأ مسحل هيلإ دانتسالا متي يذلا ساسألا يه ةينفلا تافصاوملاو طورشلا ةقيثو ربتعت -

 .ىرخأ تادنتسم يف درت ةينف ريغ طورش يأب لالخإلا مدع عم دقاعتلا طورش نم أزجتي ال اءزج ربتعتو
 .ةمدقملا فيلاكتلا لودج ةعجارم يف قحلا زكرملل -
 عيراشمب صاخلا ينورتكلإلا ديربلا ىلع( نيتلصفنم نيتينورتكلإ نيتخسن يف ةيلاملاو ةينفلا ضورعلا مدقت -

 .)WORD( ةغيصب ىرخألاو )PDF( ةغيصب ةدحاو )(PROJECTS@RCQE.ORG زكرملا
 ضورعلا يمدقمل ةيمازلإلا تابلطتملا (1.3) ةرقف يف ةدراولا تاميلعتلا يف درو امل ًاًقفو ضورعلا مدقت -

 .ضرعلا ضفر ىلإ اهب مازتلالا مدع ىدؤي دقو
 ضورعلا يمدقمل ةصاخلاو ةماعلا تاميلعتلا( ةمدقملا قئاثولا نم يأ رييغت مدع ضورعلا يمدقم ىلع -

 ).يئدبملا دقعلاو
 ةصقانملا نم ءاهتنالا دنع زكرملا عم لماعتلا لجأ نم قفرملا دقعلا مادختسا ضورعلا يمدقم ىلع -

 .ةيسرتلاو
 عجري ةيعجرم قئاثوك زكرملا اهب ظفتحي يتلا ةينورتكلإلا قئاثولا لوبق ىلع ةقفاوملا ضورعلا يمدقم ىلع -

 .دقعلا هيسرت دعب وأ لبق ثدحي فالخ يأ دنع اهيلإ
 الأ بجيو ،ضورعلا ميوقت ةيلمع نم ءزجك ،ضورعلا يمدقم نم ًاًحيضوت زكرملاب ةيملعلا ةنجللا بلطت دق -

 ضورع يمدقمل ةوعد هنأ ىلع هيلإ رظني نأ يغبني ال امك .دقاعتلل ةمدقم هنأ ىلع حيضوتلا بلط رّسفي
 .مهضورع ةشقانم ءدبل نيرخآ

 .زكرملاب ةيملعلا ةنجللا تاريدقتل ضورعلا ةيسرت عضخت -
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 :ميدقتلا تابلطتم 2.8.3 
 ضورعلا ميدقت ضورعلا يمدقم نم بلطُي ،ضورعلا يمدقمل ةماعلا تاميلعتلاو تابلطتملا ىلإ ةفاضإلاب
 :ةيلاتلا تاميلعتلل ًاًقفو ةيلاملاو ةينفلا

 .ةيزيلجنإلا ةغللاب صخلم عم ةيبرعلا ةغللاب ةبوتكم نوكت نأ .1
 .)PDF( ىلإ ةفاضإ )WORD( ةغيص يف خسنلا ميدقت .2
 .)A4( مجحب ةحفص ىلع ةباتكلا نوكت .3
 .)ىرسيلا ةحفصلا( دحاو بناج نم لوصفلا ةيادب نوكت .4
 ةيزيلجنإلاو )14( طخلا مجح )TRADITIONAL ARABIC( طخلا مادختساب ةيبرعلا ةباتكلا نوكت .5

 .)12( طخلا مجح )ARIAL( طخلا مادختساب
 .يلاوتلا ىلع تاحفصلا ةفاك ميقرت بجي ،يجراخلا فالغلا ةحفص ءانثتساب .6
 .نيبناجلا ىلعو يولعلا ءزجلا يف )”1( ةدحاو ةصوب ةفاسمب شماوهلا نوكت نأ بجي .7
 تاحفص نمض هاندأ تاحفصلا باستحا نود ،ةحفص )20( نيرشع نع ينفلا ضرعلا زواجتي الأ بجي .8

 :ينفلا ضرعلا
 فالغلا ةحفص -
 تاكرشلا يدوزم نع تامولعم -
 يذيفنت صخلم -
 تايوتحملا لودج -
  ةيتاذلا ريسلا -
 )ةيميظنتلا تاططخملا / عورشملا لكيه لثم( ةينايبلا موسرلا -
 قحالملا -

 فصولا يف دري ام( هاندأ تانوكملا ينفلا ضرعلا نمضتي نأ بجي ،هالعأ ةدراولا تابلطتملا ىلإ ةفاضإ .9
 :)ضرعلا ةدوج نم ديزت نأ نكمي ةيفاضإ رصانع ميدقت مدقتملل نكميو طقف حيضوتلا ضرغل وه
 فالغلا ةحفص .أ

 :نمضتي يذلاو ضرعلا مدقمل يصخشلا فلملا .ب
 .درفلا / ةهجلا /ةسسؤملا /ةكرشلل لماكلا ينوناقلا مسالا .1
 لّجسملا يمسرلا ناونعلا .2
 فتاهلا مقر .3
 سكافلا مقر .4
 ينورتكلإلا ديربلا ناونع .5
 .درفلا / ةهجلا /ةسسؤملا /ةكرشلل ينورتكلإلا عقوملا ناونع .6
 اهلو ًاًيميلقإ ةلّجسم ةهجلا /ةسسؤملا /ةكرشلا تناك اذإ ليصافتلا ةفاك ميدقت بجي .7

  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف بتكم
 ميدقت بلط نع ةلوؤسملا لاصتالا ةهجل ةّلّصفمو ةلماك لاصتالا تانايب نوكت نأ بجي .8

 .ضورعلا
 .ةدح ىلع لك نطابلا نم نيذفنملاب ةقلعتملا تامولعملا جاردإ يغبني .9

 .حلاصملا يف براضت هنأ ىلع رّسفُي دق فظوم يأ عم ةقالع وأ ةفرعم يأ نع حاصفإلا .10
 :يذيفنت صخلم .ج

 ةسيئرلا تامسلا ىلع ءوضلا طيلست عم .ينفلا ضرعلل زجومو حضاو صخلم ميدقت .1
 عورشملل ةسيئرلا بناوجلا ىلعو ضرعلل

 عورشملا فادهأ قيقحت يف حرتقملا يملعلا جهنملا ةيلعاف زاربإ .2
 :يلي ام ضورعلا ومدقم تبثي ثيح :ةيجهنملا كلذ يف امب ةمدقملا ةينفلا ةجلاعملا .د

 عورشملل ةماعلا فادهألاو ضورعلا ميدقت بلط يف ةنيبملا لامعألل مهمهف .1
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 عورشملا ذيفنت ططخ .2
 ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا تاسرامملا نم ةدافتسملا سوردلا وأ ثوحبلا ةدعاق .3

 ذيفنتلا يف اهب دشرتسي يتلا
 اهمادختسا متيس يتلا ةيملعلا ةيجهنملا .4
 اهتسارد متيس يتلا ةيعجرملا ةنراقملا لود .5
 .عورشملا جئاتن قيقحت ىلع ةيجهنملاو عورشملا ذيفنت ططخ دعاستس فيك .6

 
 :ةيرشبلا دراوملا .ه

 ينفلا ضرعلا عم ةقفاوتم نوكت نأ ىلع ذيفنتلا يف نيكراشملا نع ةلّصفم ةطخ ميدقت .1
 .حرتقملا

 اهنأش نم يتلا تايلوؤسملاو راودألا ديدحت عم دراوملا كلتل يميظنت لكيه حارتقا .2
 لحلا قاطنو مجح يميظنتلا لكيهلا سكعي نأ يغبنيو عورشملل حجانلا ذيفنتلا نيكمت
 .حرتقملا ينفلا

 ريفوت بجيو عورشملا ذيفنت يف نوكراشيس نيذلا نيينفلاو نيراشتسملا ءامسأب ةمئاق .3
 قحالملا يف ةلماشلا ةيتاذلا ريسلا قافرإ عم فظوم وأ راشتسم لكل ةريصق ةيتاذ ةريس

 نيحشرملا نوكي نأ ةدشب ىصويو عورشملا يف ةكراشملل نيحشرملا ةوق طاقن حاضيإ .4
 .ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب ةيملع تاربخو تاكراشمو لامعأ

 وأ يئزج ماود وأ لماك ماودب فظوم لك ةكراشمل تقولا نم ةيوئملا ةبسنلا ريدقت .5
 .يناديم

 :مييقتلاو دصرلاو ةدوجلا نامض ةطخ .و
 ةقلعتملا تاجرخملاو ةفلتخملا تايلمعلاو تالخدملا نامض- ةدوجلا نامض فصو .1

 .عورشملا ذيفنتب
 ثيح نم ةلاعفو ةلماش مييقتو دصر تايلمع عضو ةيفيك فصي نأ ًاًضيأ هل يغبنيو .2

 .عورشملا ذيفنت ءدب درجمب جئاتنلا قيقحت وحن ةهجومو ةفلكتلا
 نم طاشن لكل ةسيئر ءادأ تارشؤم عضوب ضرعلا مدقم موقيس ةطخلا نم ءزجكو .3

 .عورشملا فادهأ قيقحت وحن زرحملا مدقتلا دصر متيل ،عورشملا ةطشنأ
 :ذيفنتلا ةطخ .ز

 ةطشنألا ليصافت ةطخلا نمضتت نأ بجيو .عورشملا ذيفنتل ةيليصفت ةطخ ميدقت .1
 ذيفنتلا ةيلمع ددحتس يتلا ةسيئرلا ملاعملاو تقولا تابلطتمو تاجرخملاو ةسيئرلا

 Gantt( تناج ططخم مادختساو ذيفنتلا ةطخ ضرعل عيراشملا ةرادإ جمارب مادختسا .2
chart( كلذ ليثمتل. 

 :قباسلا ءادألا .ح
 لمشت( عورشملا لاجم يف اهذفن عيراشم ةثالث نع لقي ال امل رصتخم فصو ميدقت .1

 عباتلا ةهجلا مساو هتدمو هقاطنو عورشملا مسا حضوي نأ بجي )ىرخأ لود يف عيراشم
 هيلإ ةجاحلا دنع عجرمك مدختسيل اهل

 عورشملا اذه ةطخ دادعإ يف عيراشملا كلت نم ةدافتسالا حيضوت .2
 :قحالملا .ط

 عورشملا ذيفنت يف نيكراشملل ةيتاذلا ةريسلا .1
  ةينايبلا موسرلا .2

 
     دقعلا حسفو ءاهنإلا 9.3

 :ةيلاتلا تالاحلا يف ماظنلل ًاًقبط تاضيوعتلاب هيلع عوجرلا عم دقعلا خسفو ذفنملا نم لمعلا بحس زكرمـلل قحي
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 نم ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا مدعو ،زكرملا لبق نم يطخ راعشإب هغالبإو ،ذفنملا نم روصق يأ ثودح دنع .1
 .راعشإلل همالتسا نم ًاًموي )15( رشع ةسمخ لالخ روصقلا اذه زواجتل هبناج

 نإف ،حضاو لكشب ذيفنتلا يف ؤطابتلا وأ ،تافصاوملاب ةدراولا طورشلا نم طرشب ذفنملا لالخإ ةلاح يف .2
 .هباسح ىلع ذيفنتلاو ،هعم دقعلا خسف يف قحلا زكرملـل

 نع مجانلا دقعلا بجومب ددحملا لمعلا نم لك وأ يأ يف اهذيفنت دارملا ماهملا نم يأ ةفلاخم تمت اذإ .3
 نأ وأ دقعلل ينمزلا لودجلا عم ثدح ام قفاوت مدع ديدحت زكرملا ىلع نإف ،اذه ضورعلا ميدقت بلط
 وأ ضفر دق سفانتملا نأ زكرملا نلعي انهو ،دقعلا اذه ماكحأ وأ طورش نم يأ كهتنا دق ضرعلا مدقم
 نوضغ يفو ،دقعلا اذه طورش عم قفتت ال ةقيرطب وأ ،حيحص لكشب هنم ءزج وأ لمعلا ءادأ يف قفخأ
 اذه ةجلاعم يف سفانتملا قفخأ اذإ زكرملا نم ريصقتلاب يطخ راعشإ مالتسا دعب ًاًموي )15 (رشع ةسمخ
 بجح راذنإ قباس نود زكرملل زوجي هنإف ؛ريصقتلا اذه حيحصت اهاضتقمب متي ةعنقم ةلدأ ميدقت وأ ريصقتلا
 يف ًاًمدُق يضملا يف رايتخالا هيلع عقو يذلا سفانتملا ةمهم ءاهنإ وأ/و دقعلا بجومب قحتسم غلبم يأ
 .هب طونملا لمعلا نم ءزج يأ وأ لك

 هاري دق يذلا بولسألا ناك امهم لمع يأ لامكإ زكرملل ًةًرشابم قحي ؛عنملا وأ ءاهنإلا اذه عوقو درجمبو .4
  ًاًبسانم زكرملا

 راعشإ ميدقتب كلذو ،ًاًيئزج وأ ًاًيلك دقعلا اذه يهني نأ بابسألا نم ببس يألو تقو يأ يف زكرمـلل قحي .5
 يلعفلا خيراتلاو هئاهنإ نيعتي يذلا لمعلا نم ءازجأ وأ ءزج ديدحتل رايتخالا هيلع عقو يذلا سفانتملل يطخ
 .ةمدخلا ءاهنإل

     ةيفاضإلا لامعألاو تاليدعتلا 10.3
 قاطن نمض لمعلا يف فذح وأ تاليدعت وأ لئادب ىلإ ،دقعلا اذه يف مدختسم وه امك ،"رييغتلا" حلطصم ريشي
 لمعلا ىلإ ةفاضإلا ىلإ دقعلا اذه يف مدختسم وه امك "ةيفاضإلا لامعألاو تاليدعتلا" حلطصم ريشيو ،دقعلا

 .دقعلا قاطن نمض

    ددحملا تقولا ديدمتو ريخأتلا 11.3
 اذه بجومب هتامازتلال راتخملا ضرعلا مدقم ذيفنت ضرغب ددحملا تقولل بسانم ديدمت ىلع ةقفاوملا زكرملـل زوجي
 ىلع نإف ؛ريخأت وأ عنم وأ ضراع يأ ىلإ راتخملا ضرعلا مدقم ضرعت اذإو ،قبس امم طورش يأ رفوت لاح يف ،دقعلا
 بوؤدلاو عيرسلا ءادألا ةلصاومو ريخأتلا اذه ريثأت نم ليلقتلاو فيفختلل ةمزاللا ريبادتلا عيمج ذاختا ضرعلا مدقم
 .ىرخأ تامولعم .دقعلا اذه بجومب هتامازتلال ًاًذيفنت

     تافصاوملاو طورشلا ةسارك ءارش 12.3
 )200$( غلبمو دارفألل يكيرما رالود ةئام )100$( غلبم عاديإ متي ،عورشملا ةسفانمل مدقتلا يف ةبغرلا ةلاح يف
 ينفلا ضرعلا عم عاديإلا تبثي ام لاسرإو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب زكرملا باسح يف ،تاهجلل يكيرمأ الود اتئم
 :يلاتلاك

REGIONAL CENTER FOR QUALITY AND EXCELLENCE IN EDUCATION 
 )ماعلا ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا(

 :)IBAN( نابيآلا مقر
SA69 5000 0000 0104 6245 6004 

 :كنبلا مسا
 )اقباس يدنلوهلا يدوعسلا كنبلا( لوألا كنبلا

SWIFT Code: AAALSARIXXX 
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  زكرملا عم ةقالعلا 13.3
 لمشتو .عورشملا يف لمعلا ريس ةيفيكب قلعتي اميف ةماهلا تارارقلا ذاختاب ةينعملا يه زكرملاب ةيملعلا ةنجللا
 سيئرلا ثحابلا موقي ،عورشملا لالخ رهظت دق تافالخ يأ لحو ماع لكشب عورشملا ءادأ ةعباتم ةنجللا هذه ماهم
 ليبس ىلع لمشت يتلاو ،عورشملا ةرادإ ماهم عيمجب مايقلاو زكرملا يف ةقالعلا يوذ عم تالاصتالا ةفاك بيترتب
 :رصحلا ال لاثملا

 قفتملا تافصاوملاو تابلطتملل مهنم ةيرورضلا تاقفاوملا ذخأو ةقالعلا يوذ عم تاعامتجالا ةلودج -
 .اهيلع

 .مهنم ةينفلا تادنتسملاو تافصاوملل ةقفاوملا ذخأو نيينفلا عم تاعامتجالا ةلودج -
 .ًاًيرود عورشملا ريس نع ريراقت ميدقت -
 .اهل لولحلا ميدقتو عورشملا ذيفنت لالخ لكاشملاو اياضقلا ديدحت -
 .اهعم لماعتلاو اهتهجاومل ططخ دادعإو عورشملا ذيفنت لالخ ةعقوتملا رطاخملا ديدحت -

   ذيفنتلا تامازتلا 14.3
 ةيملعلا ةردقلا رهظت عورشملا ذيفنت تاموقمو رصانعل ًاليصفت ًاًفصو نمضتت ةبوتكم ةقيثو ميدقت ثحابلا ىلع
  :يتآلا صوصخلا هجو ىلع لمشت نأ ىلع ،حشرتلا ىلع ةسفانملل ةيثحبلو

 عورشملا مهف نع ةماع ةمدقم 1.14.3
 عورشملا نع يذيفنت صخلم2.14.3 

 عورشملل ةسيئرلا ةينفلا رصانعلا ددحيو ينفلا ضرعلا نع زجومو نيتحفص نم ىصقا دحب نوكم -
 امب يذيفنتلا صخلملا غاصي نأ ىلع بجي كلذك .عورشملا ةرادإل ةيليغشتلاو ةيميظنتلا لكايهلاو
 .ةفلتخملا عورشملا ةطشنأ نيب ذيفنتلا يف ةيبايسنالاو لسلستلا راهظإ لفكي
 :ةيملعلا ةيجهنملا3.14.3 

 زجوم ضرع ميدقتو ،عورشملا ذيفنت يف ةمدختسملا ةيملعلا ةيجهنملا حاضيإ سيئرلا ثحابلا ىلع -
 مهأو ثدحأ نمضتت ةمئاقو ،اهنم ةدافتسالا ةيفيكو ،ةلصلا تاذ تاساردلاو تايبدألا مهأو زربأ صخلي
 .ةلصلا تاذ ةيبنجألاو ةيبرعلا ريراقتلاو عجارملا
 :لمعلا قاطن ةرادإ ةطخ4.14.3 

 نأ ىلع )Scope Management( لمعلا قاطن ةرادإ ةيفيكل ًاًحيضوت مدقي نأ سيئرلا ثحابلا ىلع -
 .لمعلا قاطن ةرادإ يف ةعبتملا تاءارجإلاو تايلمعلا كلذ نمضتي
 :ميوقتلاو ةعباتملاو ةدوجلا ةرادإ ةطخ5.14.3 

 نمضتت نأ ىلع )Quality Management( ةدوجلا ةرادإ ةيفيكل ًاًحيضوت مدقي نأ ثحابلا ىلع -
 كلذك .تاجرخملا صحفو ةعجارم ثيح نم ةمدختسملا ريياعملاو ةدوجلا ةرادإ يف ةعبتملا تاءارجإلا
 نت ةعباتم يف مهستس يتلاو عورشملل ةسيئرلا ةطشنألل ءادأ تارشؤم دادعإ
 :ينمزلا لودجلا ةرادإ6.14.3 

 )Schedule Management( ينمزلا لودجلاب زكرملا يف ةيملعلا ةنجللا ديوزت سيئرلا ثحابلا ىلع -
 ةيدامتعا حيضوتو )Milestones(ةيسيئرلا زاجنإلا طاقنو تاجرخملا نمضتي ثيحب بسانملا ليصفتلاب
 .تاجرخملا
 :لاصتالا ةرادإ7.14.3 

 لالخ )Communication Management( تالاصتالا ةرادإ ةيفيك حيضوت سيئرلا ثحابلا ىلع -
 ريراقتلاو تايلوؤسملاو راودألا حضوت يتلا تاءارجإلاو تافوفصملا كلذ لمشيو ،عورشملا
 .تابطاخملاو

 :ةربخلا لقن ةيلمعو بيردتلا8.14.3 
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 ،اهميلستو اهريوطت قرطو ،ةحرتقملا بيردتلا ةطخ نع ليصافتو تامولعم ميدقت نيسفانتملا ىلع -
 فيلاكت يأل زكرملا لمحت نودب بسانم رخآ يلحم ناكم يأ وأ زكرملا رقم يف بيردتلا متي نأ يغبنيو
 يف امب ةلصلا تاذ ةدناسملا بيردتلا فيلاكت عيمجل سيئرلا ثحابلا لمحتي نأ يغبني امك ،ةيفاضإ
 عيمج نوكتو ،اهريغو / بيردتلا قفارم / يوجلا رفسلا ةرجأ / نكسلا / مودقلا / ةريشأتلا فيلاكت كلذ
 .ةمدقملا ضورعلا يف ةنمضتم فيلاكتلا

 ديدحت عم ضورعلا يمدقم لبق نم ًةعوضوم بيردتلل ًةلصفم ًاًططخ ءزجلا اذه مدقي نأ بجيو -
 ميدقت بلط يف ةدراولا تابلطتملاو تاجايتحالا ةيبلتل ةفلتخملا ةطشنألاو ةعقوتملا تاجرخملا
 تامولعم ريفوتل )ب( قحلملا يف دراولا بيردتلا جذومن مادختسا نيسفانتملا نم بلطُيو .ضورعلا
 .ةحرتقملا ةيبيردتلا تارودلا عيمج نع

 :عورشملا تاجرخم9.14.3 
 امك ،اهميلستو اهريوطت ةيفيكو ،عورشملل ةحرتقملا تاجرخملا نع تامولعم ميدقت نيسفانتملا ىلع -

 تاجرخملا نع ًالضف عورشملا لمع قاطنل ًاًقفو ةددحملاو عورشملل ةيمازلإلا تاجرخملا ةفاضإ نكمي
 .مسقلا اذه يف اهل يليصفت فصو عم فاضت نأ نكمي يتلا ةيفاضإلا

 ).أ( قحلملا يف جذومنلا مادختساب ةبولطملا تامولعملا ميدقت نيسفانتملا ىلع -
 :ةيرشبلا دراوملاو عورشملا ةرادإ10.14.3 

 :كلذ يف امب لماكلاب سفانتملا فلم ءزجلا اذه لوانتي
 :نمضتي عورشملل حرتقم يميظنت لكيه -

 يثحبلا قيرفلا ءاضعأل تايلوؤسملاو فئاظولا ▪
 لامكتسالو .ةيملعلا ةنجللا اهعضت سسأ ىلع ضورعلا مييقت متيس :تاردقلاو دامتعالا قاروأ ▪

 ىلع ةبولطملا تامولعملا ميدقتو مسقلا اذه ءلم نيسفانتملا نم بلطُيس هنإف ؛ءزجلا اذه
 .)ج( قحلملا يف نيبملا وحنلا

 يلحملا ىوتسملا ىلع دجاوتلا ▪
 مدقملا عورشملاب ةلصلا تاذ تاربخلاو قيرفلا نيوكت ▪
 نأ بجي( حرتقملا يراشتسالا لحلا ميدقتل ضرعلا مدقم اهراتخي يتلا تاجتنملاو تاودألا ▪

 .))ج( قحلملا يف ضرعلا مدقم تالهؤمو تانايب ءزج يف درو ام تامولعملا نمضتت
 :ضرعلا مدقم ىدل لامعألا قباوسو تايعجرم -

 مدقم ذيفنت ىدم حضوت ،لامعألل قباوس وأ تايعجرم )3( ثالث ثدحأ ميدقت نيسفانتملا ىلع
 ساسأ ىلع تايعجرملا هذه ميوقتب ،ةيملعلا ةنجللا لالخ نم ،زكرملا موقي فوسو لثامملا ضرعلا
 نيسفانتملا ىلع بجيو .عورشملا حاجنو ءالمعلا اضر ىدم كلذكو ،هالعأ ةروكذملا ريياعملا
 ضرعلا مدقم تايعجرم" )د( قحلملا يف هيلع صوصنملا عورشملل تايعجرملا لودج مادختسا
 ".عورشملل

 :عورشملا لمع قيرف -
 نيسفانتملا ىلعو ،ةربخلاو ةفرعملاو ،لمعلا قيرفل ةماعلا تاردقلا ىلع ًءانب ضورعلا ميوقت متيس
 صوصنملا تاجايتحالا ةيبلت يف نيكرتشملا نطابلا نم نيثحابلا وأ تاكرشلا عيمجب ةمئاق ميدقت
 ذيفنتل حاجنلا لماوع لك كلتمي نأ ًاًمومع قيرفلا ىلع بجيو ،ضورعلا ميدقت بلط يف اهيلع
 ةينبلا ىلعو ،عورشملا ةرادإ ىوتسم ىلع قبطني اذهو ،سلس وحن ىلع اهذيفنتو عيراشملا
 ًاًريدم مضي نأ لمعلا قيرف ىلع بجيو .هب لومعملا ةرادإلا ماظن ىلع كلذكو ،هل ةيسسؤملا
 .عورشملا ةعيبطب ةقباس ةربخ هيدل عورشملل

 :عورشملا لاجم يف نيصصختملا ددعب ةمئاق 11.14.3
 .ثحبلا عورشم لاجم يف نيصتخملا نم ةمئاقب زكرملا ديوزتب ثحابلا موقي
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 تاعفدلاو يلاملا ضرعلا :عبارلا ءزجلا .4
 عورشملا ةفلكت 1.4

 بسح كلذو يكيرمأ رالود $100,000 ىلإ $50,000 نيب عورشملا ذيفنتل ةدمتعملا ةفلكتلا حوارتت 1.1.4
 .عورشملل مّدقملا )يلاملا/ينفلا( ضرعلا زّيمتو ةدوج

  يلاملا ضرعلا 2.4
 ةلودج عم ،موتخمو لصفنمو عورشملل يلاملا ضرعلاب ينفلا هضرع عفشي نأ سيئرلا ثحابلا ىلع 1.2.4
 .ةريعستلا جذومن يف هل ةيسيئرلا ةفلكتلا رصانع ىلع ةعزوم عورشملا ةينازيمل ةيليصفت
 تاجرخملا لوبقو زاجنإ ىلع دنتسملا تاعفدلا لودجل لاثتمالا ضرعلا مدقم ىلع نيعتي 2.2.4
 .)PDF(و )Word( يتغيصب ةينورتكلا ةخسن يف ضرعلا مدقي 3.2.4

 عورشملا تاقحتسم عفد 3.4
 :يلاتلا وحنلا ىلع لمعلا قيرفل عورشملا تاقحتسم عفد متي 1.3.4

 .دقعلا عيقوتو ةيسرتلاو دامتعالا دنع %10
 .)draft( ةيلوألا عورشملا ةدوسم ميلست دنع %40
 .)تاظحالملا ءافيتسا دعب( ةّلّدعملا ةخسنلا ميلست دنع %20
 .عورشملل ةيئاهنلا ةخسنلا ميلست دنع %30

 .تاعفدلا ةلودج ةداعإ يف قحلا ةيملعلا ةنجلل 2.3.4
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 عورشملل يئاهنلا لوبقلاو قئاثولا :سماخلا ءزجلا .5

  عورشملا قئاثو 1.5

 وأ ةلحرم لك ةياهن دنع دامتعالاو ةعجارملل ةيملعلا ةنجلل عورشملا تاجرخمو قئاثو ميلست سيئرلا ثحابلا ىلع
 دامتعالا رضحم ىلع عيقوتلا لالخ نم ةفلتخملا عورشملا لحارم تاجرخم دامتعا متيو تاجرخملا نم ءاهتنالا دنع
 .ةصتخملا ةرادإلاو زكرملا يف نيلوخملا لبق نم يمسرلا

  عورشملل يئاهنلا لوبقلا2.5 

 كلذ نوكيو ،ةيملعلا ةنجللا عامتجا لالخ يمسرلا دامتعالا رضحم ىلع عيقوتلاب عورشملل يئاهنلا لوبقلا ققحتي
 .عورشملل ةيرادإلاو ةينفلا تابلطتملا ءاهنإب ًاًطبترم
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 قحالملا :سداسلا ءزجلا .6

 تاجرخملا ةمئاق جذومن :)1( قحلملا

 ،عورشملا ةايح ةرود لالخ اهميدقت متيس يتلا عورشملا تاجرخم عيمجب ةمئاق ميدقت ضورعلا يمدقم نم بلطُي
 .عورشملا تاجرخم جذومن ديدحتل يلاتلا لودجلا مادختسا ىجريو

 

 ميلستلل عقوتملا تقولا جرخملا مسا مقرلا

1   
2   
3   
4   

5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
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  عورشملا ةينازيم جذومن :)2( قحلملا

 قيثوت يف يلاتلا يداشرتسالا لودجلا مادختسا ىجريو ،عورشملا ةينازيمب ةمئاق ميدقت ضورعلا يمدقم نم بلطُي
 عورشملا ةينازيم
 

 

 

 

 

 

 

 مقرلا دنبلا ددعلا غلبملا يلامجإلا
 1 سيئر ثحاب ةأفاكم   
 2 نيدعاسملا نيثحابلا ةأفاكم   
 3 دعاسملا يرادإلا رداكلا تآفاكم   
 4 ريتركس   
 5 ينف رداك   
 6 لمعلا شرو ةفلكت   
 7 ةعابطلا ةفلكت   
 8 تايرفسلا ةفلكت   
 9 )ددح( ىرخأ   
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 ةفرعملا لقنو بيردتلا تامولعم جذومن :)3( قحلملا

 يف ضورعلا يمدقم لبق نم ينفلا ضرعلا يف اهميدقتو اهئلم متيل ةيبيردتلا تارودلا جذومن قحلملا اذه مدقي
 .بيردت دوجو لاح

 ةفلكتلا اهتماقإ ناكم ةدملا فصولا ةبيردتلا ةرودلا مقرلا
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

10.       
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  ضرعلا مدقم تالهؤمو تانايب :)4( قحلملا
 يف ةدعاسملل كلذو قحلملا اذه يف ةبولطملا ةيلاتلا تامولعملا نمضتت نأ بجيو ،مهنع ةيساسأ تامولعمو ضورعلا يمدقم تالهؤمب فيرعتلا قحلملا اذه حيتي
  :ءاطعلا مدقم تالهؤمو قاروأ مييقت
 .ضرعلا مدقم تالهؤمو تاربخ

 تاجرخمو ةمدختسملا تاودألاو ةيجهنملا بيلاسألاو اهصئاصخ حيضوت عم ،تاونس )3( ثالث رخآ لالخ هل ضرع مدقملا عورشملاب ةلصلا تاذ ةحجانلا عيراشملا .أ
 .عيراشملا كلت

 .اهيلع تلصح يتلا زئاوجلاو تاداهشلا لمجمو ةيلحمو ةيلود تانايك يف ةكرشلل ةفلتخملا تايوضعلا .ب
 )عورشملا لمع قاطن يف( حرتقملا لمعلا قيرف ءاضعأ تاربخو تالهؤم .ج
 .ةيلودلاو ةيلحملا تاكارشلا .د
 

 لهؤملا
 م نيثحابلا ماهملا

 ةجردلا هيلع لوصحلا ةهج ةلودلا عيراشم )3( رخآ تايوضعلا ىرخأ

        1 
        2 
        3 
        4 
        5 
        6 
        7 
        8 
        9 
        10 
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  ةيعجرملا تاهجلا جذومن :)5( قحلملا

 .)اهباسحل تاعورشم ذفن يتلا تاهجلا( ةيعجرملا تاهجلا مدقي نأ ضرعلا مدقم ىلع
 

 لصاوتلا تامولعم لوؤسملا ةميقلا / مجحلا عورشملا مسا ةهجلا
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