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 ةمدقم
 ريوطتبو ةهج نم ميلعتلا تابلطتم قفو هتئيهتو ملعملا دادعإب لودلا نم ريثك متهت

 اهدهشت يتلا تارييغتلاو ثيدحلا رصعلا تايدحت تاهجومل ةيميلعتلا هتايافك عفرو هئادأ
يف مهتيمنتو مهبيردتو مهليهأتو مهتايوتسمو نيملعملا ةيعون نأ .ىرخأ ةهج نم تاعمتجملا
 يف مهحاجن نأو دادعإلا جمارب ىلع ريبك دح ىلإ دمتعت ةيفاقثلاو ةينهملاو ةيميداكألا بناوجلا

 ىلع ساسأ لكشب فقوتي ءادألا نم عيفر ىوتسم نمضت ةيوبرت تاربخ ميدقتو سيردتلا ةنهم
 ىلع ينبملا دادعإلا نأ .ةنهملا يف طارخنالا لبقو دادعإلا ةلحرم ءانثأ جماربلا ىوتحمو ةيعون
 ةيلمعلا روحم وه سيردتلاب مئاقلا ناو نيملعملا دادعإ يف يديلقتلا هاجتالا وه فادهالا
 ءادالا وا كولسلا راهظإ ىلعو ، ملعتملا ىلا ملعملا نم ةفرعملا لقن ىلع دمتعيو ةيميلعتلا
نوزكري نيملعملا لعجي  هنا امك ، ملعتلا ةيلمع لوصحلا دعب ملعتملا هيلا لصيس ىذلا عقوتملا

 ةثيدح ةيميلعت تاهاجتا لاخدا ىلا اعد ام اذهو  ىرخألا بناوجلا لافغإ و يفرعملا بناجلا ىلع
 ملعملا راودأب ةطبترملا تايافكلا ديدحت ىلع دمتعي ىذلاو  تايافكلا ىلع ىنبملا ميلعتلا لثم
 اهملعت بجي يتلا فراعملا عونو مك ىلإ ريشت يتلاو يميلعتلا فقوملا يف هتايلوؤسمو
 ريياعم ءانب ىلا فدهي يذلاو  ريياعملا ىلع ينبملا دادعإلاو ،اهباستكا بجي يتلا تاراهملاو
 نيملعتملا دعاست ةيميلعت تايجيتارتساو لئاسو مادختساو ،ملعتملا ءادا ىوتسم و تاررقملل

 هذهل ملعتملا قيقحت يف ةدوجلا ةبسن سايقل تارابتخا مادختساو ،ءادالا ريياعم قيقحت ىلع
 .ةفلتخملا هفئاظول جمانربلا ءادا يف ةلماشلا ةدوجلا أدبم ققحت اهناو ،ريياعملا

 مدختست ةيبرعلا لودلا يف ةيبرتلا تايلك يف ةيساردلا جهانملا نأ ىلإ تاساردلا ريشت
ىرخاو يلماكتلا ماظنلا مدختست لود كانه نأو تايافكلا ىلع ينبملا دادعإلا يساسأ لكشب
 .نيملعملا دادعإ يف يعباتتلا ماظنلا مدختست

يويح عوضوم لوانت وه لوألا ببسلا :نيببسل ةصاخ ةيمهأ ةودنلا هذه بستكت كلذلو
 بلطتي ىذلا نيملعملا دادعإ وهو الآ البقتسم و ارضاح ةيبرعلا لودلل ةبسنلاب ةيمهألا غلاب
 تايجيتارتسا ىلع ةمئاق ةديدج سسأ ىلع كلذو ، ملعملا دادعإ جماربو مظن يف رظنلا ةداعإ

 لاجم يف ةيملاعلا تاسرامملا لضفأ ىلع ةحتفنم قافآ تاذ ةدعاصتم ةيؤر قفو ةلاعف ةيملع
 يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا عمجي يميظنت دهج اهنإ يناثلا ببسلاو ، نيملعملا دادعإ
نواعتلاو قيسنتلابو تيوكلا ةلودب ةيبرتلا ةرازو نم ةميرك ةياعربو وكسنويلا فارشإ تحت ميلعتلا

 ناونعب ةودنلا هذه دقع مت راطإلا اذه يفو ،جيلخلا لودل ةيوبرتلا ثوحبلل يبرعلا زكرملا عم
 31 قفاوملا ءاعبرألا موي  ،"ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يملعم دادعإ جمارب"
 .تيوكلا ةلود يف ،م2018 رياني
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 ةودنلا فادهأ
 ريوطتو ،ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يملعم دادعإ جمارب ةيمهأب يعولا رشن -1

 .مهتاراهم
ريوطت لبس ةشقانمل ملعملا دادعإب نيمتهملاو نيصتخملاو ءاربخلا ءارآ ىلع فرعتلا -2

 .جماربلا كلت نع نيلوؤسملا نيب تاربخلا لدابتو اهميوقتو جماربلا
ةقطنملا يف ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يملعم دادعإ جمارب عقاو ىلع فرعتلا -3

 .ةيبرعلا
 .ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يملعم دادعإل ةيلود جذامن ىلع فرعتلا -4
 .ملعملا دادعإ جمارب ريوطت ىلإ فدهت يتلا براجتلاو ةيركفلا ىؤرلا ةشقانمو حرط -5

 ةودنلا رواحم
 .يلاعلا ميلعتلا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةركتبم ةيبيردتو ةيريوطت جمارب .1
 .يبرعلا ملاعلا يف نيملعملا دادعإ جمارب عقاو .2
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملل ملعملا دادعإ جماربو ةسايس ديدجت .3

.ةيدوعسلا

 ةـــــيبرتلا تاـــــيلك ءادـــــمع نـــــم ،اكراـــــشم 39 ةودـــــنلا يـــــف نيكراـــــشملا ددـــــع غـــــلب دـــــقو
 ىـــــلإ ةفاـــــضإلاب ةـــــيبرعلاو ةـــــيجيلخلا لودـــــلا ضـــــعبو ةيدوعـــــسلا ةـــــيبرعلا ةـــــكلمملاب ميـــــلعتلاو
 قـــــحلم( .نيرـــــضاحملاو ،تـــــيوكلاب جيـــــلخلا لودـــــل يـــــبرعلا زـــــكرملاو ةـــــيبرتلا ةرازو ءارـــــبخو يثحاـــــب
   .)1مقر
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 ةودنلا حاتتفا
 ةعاــــسلا ماــــمت يــــف ةودــــنلا تــــحتتفا تــــيوكلا ةــــلودب ةــــيبرتلا ةرازو نــــم ةــــميرك ةــــياعرب

 يرــــثألا مثــــيه روتكدــــلا ةداعــــس نــــم ةــــملكب م2018 رياــــني 31 ءاــــعبرألا موــــي حابــــص نــــم 8:30
 رـــــيزو يمزاـــــعلا دـــــماح روتكدـــــلا يلاـــــعم نــــع ةـــــباين اـــــهاقلأ تـــــيوكلا ةـــــلودب ةـــــيبرتلا ةرازو لــــيكو
ميــــــلعتلا ةرازو لــــــيكو يرباــــــجلا فاــــــين روتكدــــــلاب اــــــهيف بــــــحر ،يلاــــــعلا ميــــــلعتلا رــــــيزوو ةــــــيبرتلا
 تاــــمظنملا دوــــهج ًاركاــــش .ةودــــنلا يــــف نيكراــــشملا ةداــــسلابو ةيدوعــــسلا ةــــيبرعلا ةــــكلمملاب
 زـــكرملا راـــيتخا ىـــلع ًاـــينثم ،ةـــيوبرتلا ةـــيلمعلا ريوـــطت لـــجأ نـــم اهلذـــبت يـــتلا ةـــيميلقإلاو ةـــيلودلا
 فارـــــــشإ تـــــــحت ةيدوعـــــــسلا ةـــــــيبرعلا ةـــــــكلمملاب ميـــــــلعتلا يـــــــف زـــــــّيمتلاو ةدوـــــــجلل يـــــــميلقإلا
 هـــــلوانتو ةودـــــنلا عوــــضوم ةـــــيمهأل ًاـــــقرطتم ،تــــيوكلا ةـــــلود يـــــف ةودــــنلا ةـــــماقإل وكــــسنويلا
 ميــــلعتلا ريوــــطت ةــــيلمع مــــهي يــــساسأو يرهوــــج عوــــضوم هــــنأو ،نيــــملعملل ةــــينهملا ةــــيمنتلل
 ةيــــساسألا ةزــــيكرلا وــــه هدادــــعإو مــــلعملا نأل نيــــملعملا دادــــعإو بيردــــت صــــخي اــــم ةــــصاخبو
 ةـــــينهملا هـــــتيمنت لاـــــجم يـــــف رمتـــــسملا بيردـــــتلا بـــــلطتي اـــــهريوطتو ةـــــيميلعتلا ةـــــيلمعلا يــــف
 ميـــــلعتلا يـــــف عورـــــشم يأ حجنـــــي ال ثـــــيح يلاـــــعلا ميـــــلعتلا يـــــف هدادـــــعإ جمارـــــب يـــــف اـــــضيأو
 قـــــــيفوتلا ىــــــنمت هــــــتملك ةــــــياهن يــــــفو ،مــــــلعملل نقتــــــملاو دــــــيجلا دادــــــعإلا نود هدــــــيوجتو
 ريوـــــطتلا قـــــيقحت يـــــف اهتايـــــصوت مهاـــــستو ،اهفدـــــه قـــــقحت نأو ،ةودـــــنلا لاـــــمعأل دادـــــسلاو
 .نيملعملل ينهملا

 ثوــــــحبلل يـــــبرعلا زكرملاــــــب لوألا راـــــشتسملا الـــــملا يــــــلع قئاـــــف ذاتــــــسألا ىـــــقلأ مـــــث
 ةــــلودب ةــــيبرتلا ةرازو لــــيكو يرــــثألا مثــــيه روتكدــــلاب اــــهيف بــــحر ةــــملك جيــــلخلا لودــــل ةــــيوبرتلا
 ةــــــــيبرعلا ةــــــــكلمملاب ميــــــــلعتلا ةرازو لــــــــيكو يرباــــــــجلا فاــــــــين روتكدــــــــلا ةداعــــــــسبو ،تــــــــيوكلا
 يــــــميلقإلا زــــــكرملل ماــــــعلا ريدــــــملا دعاــــــسم نوــــــّلج ناندــــــع نــــــب رــــــمع روتكدــــــلابو ،ةيدوعــــــسلا
 نواـــــــعتلاب اـــــــهيف داـــــــشأو ةيدوعـــــــسلا ةـــــــيبرعلا ةـــــــكلمملا - ميـــــــلعتلا يـــــــف زـــــــّيمتلاو ةدوـــــــجلل
 ةدوـــــجلل يــــميلقإلا زــــكرملاو ،جيــــلخلا لودــــل ةــــيوبرتلا ثوــــحبلل يــــبرعلا زــــكرملا نيــــب كرتــــشملا

تــــــيوكلا ةــــــلود يــــــف ةودــــــنلا ةــــــماقإل ةيدوعــــــسلا ةــــــيبرعلا ةــــــكلمملاب ميــــــلعتلا يــــــف زـــــّيمتلاو
يــــــبرعلا زــــــكرملا جمارــــــبو دوــــــهج ضرعتــــــساو .يوــــــبرتلا نادــــــيملل اهعوــــــضوم ةــــــيمهأل ًاريــــــشم
نــــم زــــكرملا هــــيف مهاــــس اــــمو ،ةــــيوبرتلا ةــــيلمعلا ةــــمدخ يــــف جيــــلخلا لودــــل ةــــيوبرتلا ثوــــحبلل
 ًاركاــــشو ةودــــنلا حاــــجن ًاــــينمتم ،ماــــعلا ميــــلعتلا مــــلعم دادــــعإ جمارــــب لوــــح تاطاــــشنو ثاــــحبأ
يــــــف ضرعتـــــس يــــــتلا مـــــهلمع قاروأل دادــــــعإلا يـــــف ةــــــلوذبملا مهدوـــــهج ىــــــلع نيكراـــــشملا
 لــــجأ نــــم هــــتزهجأو جيــــلخلا لودــــل يــــبرعلا ةــــيبرتلا بــــتكم هــــب موــــقي اــــمل قرــــطت اــــمك .ةودــــنلا
ةـــــــيميلقإلاو ةـــــــيلحملا تاـــــــئيهلاو تاــــــمظنملا ةـــــــفاك عـــــــم يوــــــبرتلا لـــــــصاوتلا ىـــــــلع لــــــمعلا

 .ةيوبرتلا ةيلمعلا ريوطت ىلع لمعلل ةيلودلاو
 يـــــنرقلا قلاخلادـــــبع نـــــب يــــلع روتكدـــــلا يلاـــــعم تاـــــيحت روــــضحلا ةداـــــسلل لـــــقن دــــقو

ميهارــــــبإ ناميلــــــس روتكدــــــلا ةداعــــــسو ،جيــــــلخلا لودــــــل يــــــبرعلا ةــــــيبرتلا بــــــتكم ماــــــع ريدــــــم
 ةودــــنلا لاــــمعأل مهتاــــينمتو جيــــلخلا لودــــل ةــــيورتلا ثوــــحبلل يــــبرعلا زــــكرملا ريدــــم يركــــسعلا

 .حاجنلاو قيفوتلا اهتايلعافو
 زـــــكرملل ماـــــعلا ريدـــــملا دعاـــــسم نوـــــّلج ناندـــــع نـــــب رـــــمع روتكدـــــلا ةداعـــــس ىـــــقلأ مـــــث

 ةــــــيحاتتفا ةــــــملك ،ةيدوعــــــسلا ةــــــيبرعلا ةـــــكلمملا - ميــــــلعتلا يــــــف زــــــّيمتلاو ةدوــــــجلل يـــــميلقإلا
 ةفاـــــــضتسال اـــــــهتياعر ميرـــــــك ىــــــلع ةـــــــيبرتلا ةرازو ًاركاـــــــش ،نيكراــــــشملا ةداـــــــسلاب اـــــــهيف بــــــحر
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زـــــكرملا نيـــــب كرتـــــشملا نواـــــعتلا دوـــــهج ىـــــلع ًاـــــينثم .تـــــيوكلا ةـــــلود يـــــف ةودـــــنلا تاـــــيلعاف
 جيـــــلخلا لودـــــل ةـــــيوبرتلا ثوـــــحبلل يـــــبرعلا زـــــكرملاو ميـــــلعتلا يـــــف زـــــّيمتلاو ةدوـــــجلل يـــــميلقإلا
 .ةودنلا تايلعاف يف لمع ةقروب زكرملا ةكراشمو ،ةودنلا دقعل دادعإلل

 ةـــــيملع قاروأ نـــــم هنومدقيـــــس اـــــم ىـــــلع نيرـــــضاحملا ةداـــــسلل ركـــــشلاب هـــــجوت اـــــمك  
 هـــــلكيهو هتاعورـــــشمو زـــــكرملا نـــــع ةذـــــبن ىـــــلع ىوـــــتحا رـــــيرقت ضرعتـــــسا اـــــمك .ةودـــــنلا يـــــف
 زــــــكرملا فادــــــهأ ًاــــــضرعتسم اــــــهب لــــــمعي يــــــتلا هتيجيتارتــــــسإو يــــــملعلاو يرادإلاو يــــــسيسأتلا

 ،ةاــــيحلا ىدــــم ميــــلعت صرــــف ةــــحاتإو ةــــيميلعتلا ةــــيلمعلا دــــيوجتل هــــيف لــــمعلا ماــــظنو هــــفيرعتو
 نييـــــصاصتخالاو ءارـــــبخلا ثـــــحب رادـــــم ةودـــــنلا عوـــــضوم نوـــــكي نأ ىـــــنمت ةـــــملكلا ةـــــياهن يـــــفو
 لالــــــخ نــــــم ةودــــــنلا يــــــف نيكراــــــشملا رود ةــــــيمهأ ىــــــلع ًادــــــكؤم .ةودــــــنلا يــــــف نيكراــــــشملا
 يــــــف قــــــيفوتلا مــــــهل ىــــــنمتو ،تايــــــصوتلا حارــــــتقاو تاــــــظحالملاو ءارآلا ءادــــــبإو ،تاــــــشقانملا
 يــــميلقإلا زــــكرملل ماــــعلا ريدــــملا ناــــمز ماــــسح روتكدــــلا ةداعــــس تاــــيحت لــــقن مــــث مــــهلمع ءادأ
 ،وكــــــسنويلا فارــــــشإ تــــــحت ةيدوعــــــسلا ةــــــيبرعلا ةــــــكلمملا - ميــــــلعتلا يــــــف زــــــّيمتلاو ةدوــــــجلل
 .قيفوتلاو حاجنلاب مهل هتاينمتو
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  ةودنلا يف لمعلا ريس
 )2 مقر قحلم( :يلاتلا وحنلا ىلع ينمزلا اهلامعأ لودج قفو ةودنلا لامعأ تراس

 :ىلوألا لمعلا ةسلج
 بوكياج مايلو روتكدلا اهيف مدق ثيح ،يشولبلا ناميلس روتكدلا ىلوألا لمعلا ةسلج رادأ

 ،يلاعلا ميلعتلا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةركتبم ةيبيردتو ةيريوطت جمارب" :ناونعب لمع ةقرو
 هذه تدنتسا دقو ،"ةيلود تاقايس نمض ةيحيضوت جذامن :ةمدخلا ءانثأ يفو لبق نيملعملاو
 ريوطتلا جمارب لاجم ىف تاسرامملا لضفا لوح ةثيدحلا تاساردلا نم ديدعلا ىلع ةقرولا
 دقو.ةمدخلا ءانثأو لبق نيملعملا و يلاعلا ميلعتلا ىف سيردتلا ةئيه ءاضعأب ةينعملا ىنهملا
 جماربلا ، ةركبملا لحارملا يف ةيمألا وحمل ىلثملا جماربلا تاعوضوم ىلع ءوضلا تقلا
تاجايتحالا عم ةيساردلا جهانملا فييكت ، جودذملا ليجستلا جمارب ، يلاعلا ميلعتلل ةيليهأتلا
ةيلودلا ريياعملا ، نييلصالا ناكسلا ةفاقث ىلع مئاقلا ميلعتلا زيزعت ، ةلماعلا ىوقلل ةيريوطتلا
نم نيملعم دادعإل ةينهم ريوطت زكارم ىلإ ةجاحلا ، يلاعلا ميلعتلا يف دامتعالا و ةدوجلل
  .يملاعلا زارطلا

 :ةيناثلا لمعلا ةسلج
 ناندع نب رمع روتكدلا اهيف مدق ثيح ،يطيقنشلا ةمامأ روتكدلا ةيناثلا لمعلا ةسلج رادأ
 ةيبرعلا ةكلمملا - ميلعتلا يف زّيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملل ماعلا ريدملا دعاسم نوّلج
 اذه مدقي ،"يبرعلا ملاعلا يف نيملعملا دادعإ جمارب عقاو" :ناونعب لمع ةقرو ةيدوعسلا
 تايالولا ىه ةمدقتم لود 8 و ةيبرعلا لودلا نم ددع يف ملعملا دادعإ جمارب عقاو ريرقتلا
 جذومن مادختسا مت.ادنك و ايروك و ةروفاغنس و ايزيلام و ادنلنف و ارتلجنا و ةيكيرمألا  ةدحتملا
 6 نم جذومنلا نوكتيو اهفصوو تانايبلا عمج تاءارجإ هيجوتل ملعملا دادعإ موهفم روصي
 ريوطتلا و فيظوتلاب ءاهتنا و دادعإلا تاسسؤم يف لوبقلا ةيلمع لمشت لحارم
 جمارب يف لوبقلا ريياعم و نيملعملا دادعإ جمارب مظن نم ريرقتلا رصانع نوكتت.ينهملا
 اياضق و اهتانوكم و نميلعملا دادعإ جمارب جهانم و نيزيمتملا ةبلطلا باطقتسا و دادعإلا
 .اهذيفنت ةيلآو ةيلمعلا ةيبرتلا و جرختلا تابلطتم و دامتعالا و ةدوجلا
 لودل ةيوبرتلا ثوحبلل يبرعلا زكرملاب يوبرتلا ريبخلا تيشبوب دمحأ يلع ذاتسألا مدق مث
لودلا يف ماعلا ميلعتلا ملعم دادعإ جمارب ريياعم" :ناونعب لمع ةقرو جيلخلا
 ضرعت.ماعلا ميلعتلا ملعم دادعإ جمارب ريياعم جمارب دحأب فيرعتلا ىلإ ةقرولا تفده،"ءاضعألا
 ريياعم ءانبل اهعابتا مت يتلا تاوطخلا و ملعملا دادعإ جمارب ءانب يف ريياعملا لخدم ةقرولا
 دادعإ ةعجارم ىه لحارم ةثالث لمشت ىتلاو يلاحلا جمانربلا ىف ماعلا ميلعتلا ملعم دادعإ
لاجم يف ةزيمتملا ملاعلا لود براجت ضعب ةسارد مث ءاضعالا لودلا يف ملعملا دادعإ جمارب
 يف ماعلا ميلعتلا ملعم دادعإ جمانربل ةحرتقم ريياعم دادعإ مث ، ملعملا دادعإ جمارب ريياعم
 تاقاطن ةعبرا ىلع عزوتت ريياعملا نم ةلماكتم ةمئاق ىلا جمانربلا صلخ دقو.ءاضعالا لودلا
 دادعإلا جمارب ىوتحم ايناث ، ةمدخلا لبق ام ةلحرم يف  دادعإلا ةئيب الوا لمشت ىلاوتلا ىلع
 و ةينهملا ةسرامملا لوصإ اعبار ، ةمادتسملا ةينهملا ةيمنتلا اثلاث، ةلحرملا هذه يف
 .ماعلا ميلعتلا سرادم ىف اهتامزلتسم
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 دهف روتكدلاو ةيوبرتلا نوئشلل ةيبرتلا ةيلك ليكو ينارمشلا ديعس روتكدلا ؛نم لك مدقو
ةيناديملا تاربخلا ليعفت" :لوح لمع ةقرو ،دوعس كلملا ةعماجب ةيبرتلا ةيلك ديمع عياشلا
 ةيصصختلا ةيوبرتلا ةفرعملا ةيمهأ ةقرولا تلوانت ."نيملعملا دادعإ جمارب يف ةيسيردتلا
)Pedagogical Content Knowledge( ةماعلا ةيوبرتلا ةفرعملاو (Pedagogical 

Knowledge) دادعإ جمارب ةءافك عفرل ةيسيردتلا تاربخلا نيمضت ةيفيكو لبقتسملا ملعمل 
 قايسلا عم عيرسلا فيكتلل مهتأيهتو لبقتسملا يملعمل يسيردتلا ءادألا عفرو نيملعملا
 سيردتلا و جنيشتوكلا و ةركبملا ةيناديملا تاسرامملا ىنبت لالخ نم سيردتلل يقيقحلا
 .نيملعملا بيردت يف ءاربخلا وا نيسرامملا ةكراشم و يدايعلا

 زاربإو تالؤاستلا حرطو بيقعتلاب عوضوملا نوثدحتملا اهيف لوانت ،ةماع ةشقانم تراد مث
ةيملعلا ريياعملاو ،نيملعملا دادعإ يف ةثيدحلا تاهجوتلا اهيلع موقت يتلا تازكترملا مهأ
جمارب يف يناديملا بيردتلا ةيمهأو ،ملعملا دادعإ جمارب يف ةيبرعلا جيلخلا لودل ةبسانملا
 .دادعإلا

 :ةثلاثلا لمعلا ةسلج
فاين روتكدلا ؛نم لك اهيف مدقو ،يسومجلا ماسب روتكدلا ةثلاثلا لمعلا ةسلج رادأ

 ةنجل نيمأ يريسع دلاخ روتكدلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيبرتلا ةرازو ليكو يرباجلا
 نيتلحرملل ملعملا دادعإ جماربو ةسايس ديدجت" :ناونعب لمع ةقرو ملعملا دادعإ جمارب ريوطت
 ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر راطإ يف ،"ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيوناثلاو ةطسوتملا
 ةيرشبلا تاءافكلا لضفأ ءاقتنال ةلعاف ةسايس نامض ىلع تصن يتلاو 2030 ةيدوعسلا
 نع ربعي ىكل ملعملا دادعإ جمارب ديدجتل ماع راطإ ميلعتلا ةرازو تعضو دقف .ميلعتلا ةنهمل
نوكتي. تاعماجلا لبق نم قيرط ةطراخك هب ذخؤي و ملعملا ميلعت يف ميلعتلا ةرازو تاعقوت
 ةنراقملا ايناث، نهارلا عضولا صيخشت الوا ، ةسيئر ناكرأ ةثلالث ىلع تأكتا ةيجهنم قفو راطإلا
 و ةليصالا ةيملعلا ةلدالا ىلع ماعلا راطإلا ةيجهنم دمتعت.ةيلبقتسملا ةيؤرلا اثلاث ، ةيعجرملا
 نم بلطلا و ضرعلا( ميلعتلا ةنهمب ةقلعتملا تانايبلا ليلحتو ةقثوملا ةسمسرلا ريراقتلا
 ةيملعلا ريراقتلا و قئاثولا ليلحتو ةيناديملا تاساردلا و تاصصختلا و تايافكلا و نيملعملا

 جهانم و ةيلاحلا ملعملا دادعإ جمارب ىوتحم ليلحت و يلحملا و يملاعلا ىوتسملا ىلع
 و نييميداكالل ةيدرفلا تالباقملا و زيكرتلا تاعومجم و لمع شر و ةماقاو ماعلا ميلعتلا
 نكرلا: ناكرا ةثالث ىلع ددجملا ماعلا راطإلا موقي .ملعملا دادعإ نأشب نيينعملا نيسرامملا
 اسايق مهليج ءانبأ نيب مهتيوبخن نمضي امب نيملعملا ءاقتنا يف ةيلاعلا ةيرايعملا لوالا
 مهضيرعت ثلاثلا نكرلا ، صصختلا يف ةيافكلا نامض ىناثلا نكرلا ، ةيفرعملا تاردقلاب
 ىصوي.يوبرتلا نأشلا ىف يقيبطتلا و يفرعملا مدقتلا عم لماكتت ةيفاك ةيكينيلكإ ةسراممل
 ال هيلع ءانبو )Concurrent Model( نمازتملا طمنلا تاذ ملعملا دادعإ جمارب فاقيإب راطالا
طمنلاب ملعملا دادعإ نوكي نا و ملعملا دادعإل سويرلاكبلا ةجرد ةيبرتلا تايلك مدقت
 ريتسجاملاب ىصوم(ةيلاع تالهؤمب نيملعم لهؤي ىذلا )Consecutive Model(يلاتتملا
 .مهسفنا يف مهتقثو ةيعامتجالا مهتميق نم عفري امم )ينهملا

 ناونعب ةقرو تيوكلا ةلود يف ةيوناثلا ةلحرملا بقارم -يلهسلا ضياع ذاتسألا مدق امك
 :رصانع 4 ةقرولا تلوانت ،"ةمدخلا ءانثأو لبق :تيوكلا ةلود يف ةيوناثلا ةلحرملا ملعم دادعإ"
 :لمشتو ةيوناثلا ةلحرملا يف نميلعملا دادعإ ثيح نم يلاحلا عقاولا ىلوألا رصنعلا
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 نينبلا سرادم ىلع نيعزوم الامجأ نيملعملا دادعإ .1
 ةيساردلا داوملا ىلع نيعزوم نيملعملا دادعأ .2
 ةيسنجلا بسح ىلع نيعزوم نيملعملا دادعأ .3

لمشتو ةمدخلا لبق ةيوناثلا ةلحرملا يملعم دادعإ عقاو يناثلا رصنعلا
يلكلا ددعلل مهتبسنو الامجإ يوناثو طسوتم صصخت – ةيبرتلا ةيلك ةبلط دادعأ .1

 ةيلكلا ةبلطل
 تاصصختلا بسح نيعزوم يوناثو طسوتم صصخت – ةيبرتلا ةيلك ةبلط دادعأ .2

 ةيملعلاو ةيبدألا
  ةدح ىلع ةدام لك يف يوناثو طسوتم صصخت – ةيبرتلا ةيلك ةبلط دادعأ .3
 يف ةيبرتلا ةيلك ةبلط دادعأب ةيوناثلا ةلحرملا يملعم نم يلعفلا جايتحالا ةنراقم .4

صصختلا اذه
بادآلا تايلك نم ةنهملل نومضني نيذلا يوبرتلا لهؤملا ريغ نم نيملعملا دادعأ .5

 ةسدنهلاو ةيعامتجالا مولعلاو مولعلاو
 .ةيجراخلا تادقاعتلا لالخ نم ةنهملل نومضني نيذلا نيملعملا دادعأ .6

 ةيبيردتلا تارودلا لمشيو ةمدخلا ءانثأ ةيوناثلا ةلحرملا يملعم دادعإ عقاو ثلاثلا رصنعلا
 يف بيردتلا نيطوتو ديدج جهنم ثادحتسا ءانثاو نيئدتبملل ةنهملا لوخد لبق تايئاصحإلاو
 .سرادملا

 ةيؤرب ةيوناثلا ةلحرملا يملعم بيردتو رايتخا طبر لمشيو حومطو ريوطت عبارلا رصنعلاو
 لماكتم جمانربب زفاوحلاو تايقرتلا طبرو لكك ةيميلعتلا ةموظنملا ريوطتو حالصإل ةحضاو
 .ةرمتسملا ةينهملا ةيمنتلل
 ةرازوب طيطختلاو ءاصحإلاو ةيجيتارتسالا ريدم ينايحلا قحلادبع روتكدلا ًاضيأ اهيف مدقو 
 ةذاتسأ نيوكت ةموظنم" :لوح لمع ةقرو ةيبرغملا ةكلمملاب ينهملا نيوكتلاو ةينطولا ةيبرتلا
 نيوكتلا و ةيبرتلا ةموظنم هجوت راطإ ىف."ةيبرغملا ةكلمملاب يليهأتلاو يدادعإلا نيكلسلا
 ةعيبط ىف رظنلا ةداع متي 2030 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ عم ايشامت ةيبرغملا ةكلمملاب
 ماهملاب عالطضالاو تادجتسملا ةبكاوم لجأ نم نيسردملا يف اهرفوت بجاولا تايافكلا و
يبرغملا نيوكتلا و ةيبرتلا عاطقل.هريوطت و عاطقلاب ضوهنلا لجأ نم مهقتاع ىلع ةاقلملا
 ةثيدح ةكبش عاطقلا مض 2011-1956 ةرتفلا ىف نيسردملا نيوكت لاجم ىف ةعسا و ةبرجت
تاملعمو يملعم نيوكتل زكرم 34 ىلع ةعزوم ازكرم 57 مضت نيوكتلا زكارم نم ةعساوو
 ةلحرملا(يدادعإلا ميلعتلا يملعم نيوكتل ايوهج ايوبرت زكرم 13و يئادتبالا ميلعتلا
 و طيطختلا زكرم ىلا ةفاضالاب يوناثلا ميلعتلا يملعم نيوكتل ايلع سرادم 8 ،)ةطسوتملا
يوبرت راطأ فلا 300 نع ديزي ام دافتسا ثيح ميلعتلا يشتفم نيوكت زكرم و يوبرتلا هيجوتلا

 زكارملاو تاملعملاو نميلعملا نيوكت زكارم عيمجت مت 2011 ماع ةياهن ىف.زكارملا هذه نم
 راسم ىوتحا ."نيوكتلاو ةيبرتلا نهمل يوهجلا زكرملا" ىمسم تحت دحاو زكرم يف ةيوهجلا
 لكب رمالا قلعتي ةثلاثلا ةيفلالا ةيادب ذنم ةيجيتارتسا جمارب ثالث ىلع نيوكتلا ةموظنم ريوطت

-2000( يبرغملا يوبرتلا ماظنلا حالصإل ةيعجرمك نيوكتلا و ةيبرتلل ينطولا قاثيملا نم
ةيبرتلا عاطقل يذيفنتلا ططخملا راطأو )2012-2009( يلاجعتسالا جمانربلاو ،)2009

 ينمز يدم ىف حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا راطإ يف هؤاسرإ مت يذلا )2021-2017( ةينطولا
 ةيوبرتلا رطألاب قلعتت ةينطو ةيجيتارتسا دامتعاب طبترم ططخم عضو ثيح.)2015-2030(
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 ةصاخلا نيوكتلا لوبق ريياعم ةعجارم الوا: فادهالا نم ةعومجم قيقحت يلا ططخملا فدهي
 ال دامتعا مت 2016 ذنم.هتعاجنو هتدوج عفرو مهنيوكت ريوطتو طبض ايناث، سيردتلا ةئيهب

 فيظوت تاءارجإ ميظنتب نيوكتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداكالا فيلكتو فيظوتلا ةيزكرم
 نيوكتلا و ةيبرتلا نهمل ةيوهجلا زكارملا يف مهنيوكت نامض عم دوقع بجومب ةذتاسالا
 ةذتاسالا عضخيو.سيردتلا ماهمب مايقلا نم مهنكمت ةينهم تايافك ةيمنت فدهب اهل ةعباتلا
 ميوقتلا و يلبقلا ميوقتلا يه ميوقتلا نم لحارم ثالثل مهنيوكت ةرتف لالخ نوبردتملا
  .يئاهنلا ميوقتلا و ينيوكتلا
 زاربإو تالؤاستلا حرطو بيقعتلاب عوضوملا نوثدحتملا اهيف لوانت ،ةماع تاشقانم تراد مث
 .ةيجيلخلاو ةيبرعلا لودلا يف اهبراجتو نيملعملا دادعإ قرطو جمارب مهأ
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ةودنلا تايصوت
 ،ةيملعو ةءانب تاشقانم نم اهلوح راد امو تاحرتقم نم هتلوانت امو لمعلا قاروأ ضرع لالخ نمو

 :ةيتآلا تايصوتلا ىلإ ةودنلا تلصوت ،ءارآ نم حرط امو

.ملعملا دادعإ جماربب قاحتلالل نيزيمتملا بالطلا باطقتسا تايلآ ةسارد ةيمهأ .1
 تاهجلا نيب هيلماكت هغيص داجيإو ةيبرتلا تايلكو ميلعتلا تارادإ نيب ةقيثو تاكارش دقع .2

.ملعملا بيردتو دادعإ نع ةلوؤسملا
 لكشب اهعيزوتو تاعاسلا ددع ثيح نم اهتانوكم ريوطتو ،نيملعملا دادعإ جمارب ثيدحت .3

 .ةلاعف تاجرخم نمضي نزاوتم
جردتم لكشب اهقيبطت ىلإ ةوعدلاو اهيلع فارشإلا ةيلآو ةيناديملا تاربخلا ذيفنت ةيلآ ةعجارم .4

 .ةساردلا ءانثأ
تاراهملاو ماهملا ةددحم ةنهم سيردتلا رابتعاب ينهملا صيخرتلا ةسايسب ذخألا ةيمهأ .5

 .فراعملاو
 جماربلا ريوطت فدهب يلودلاو يلحملا يميداكألا دامتعالا ىلع ةيبرتلا تايلك لوصح .6

 .اهنيسحتو
نم ةدافتسالاو ،يبرعلا نطولا يف ملعملا دادعإ تاسسؤم نيب تاربخلا لدابت ىلإ ةوعدلا .7

.ملعملا دادعإ جمارب ءانبو ريوطت لاجم يف ةيملاعلا تاسرامملا لضفأ
 يف لوبقلا طورش و تاسايس ةعجارم لالخ نم نيملعملا رايتخا ريياعم ريوطت ىلإ ةوعدلا .8

 .اصوصخ ملعملا دادعإ جماربو ، امومع ةيبرتلا تايلك جمارب

 ةدوجلل يميلقإلا زكرملل ماعلا ريدملا دعاسم نوّلج ناندع نب رمع روتكدلا هجو ،ماتخلا يفو    
 و ةودنلا يف نيكراشملل ريدقتلاو ركشلا ليزج ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - ميلعتلا يف زّيمتلاو
 روتكدللو ،تيوكلا ةلودب يلاعلا ميلعتلا ريزوو ةيبرتلا ريزو يمزاعلا خيمك دمحم روتكدلا يلاعم ىلإ

 تايلاعفل تيوكلا ةلودب ةيبرتلا ةرازو نم ةميركلا ةياعرلا ىلع ةيبرتلا ةرازو ليكو يرثألا مثيه
ةكلمملا - ميلعتلا يف زّيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا يف نيلماعلا دوهج ركش امك ،ةودنلا
ثوحبلل يبرعلا زكرملا دوهجل ريدقتلاو ركشلا مدق امك ،وكسنويلا فارشإ تحت ةيدوعسلا ةيبرعلا
يف ةثيثحلا هدوهجو ،تيوكلا ةلودب ةودنلا دقع ليبس يف رمثملا هنواعتو جيلخلا لودل ةيوبرتلا
 امك ،ةودنلا تايلعاف ءارثإ يف تمهاس لمع قاروأ نم همدق امو ،ملعملا دادعإ جمارب ريوطت
 .ةميقلا مهلمع قاروأو نيرضاحملا دوهجب داشأ
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)1( مقر قحلم

ةودنلا يف نوــكراشملا

ةفيظولا مسالام
 تيوكلا ةلود – ةيبرتلا ةرازو ليكو يرثألا مثيه .د.1
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا – ميلعتلا ةرازو ليكو يرباجلا ديشر نب فاين .د.2

 نوَلج ناندع نب رمع .د.3
 تحت ميلعتلا يف زّيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملل ماعلا ريدملا دعاسم
 وكسنويلا فارشإ

 جيلخلا لودل ةيوبرتلا ثوحبلل يبرعلا زكرملا ريدم بئان لوأ راشتسمالملا قئاف .أ.4

5.
 بوكيج سميج مايلو .د

W. J. Jacob 
ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا – ملعملل ةيريوطتلا جماربلا ريدم

سوباق ناطلسلا ةعماجب ةيبرتلا ةيلك ديمعيشولبلا ناميلس .د.6
 هرون ةريمألا ةعماج – ةيبرتلا ةيلك ديمع يطيقنشلا ةمامأ .د.7
 ميصقلا ةعماجب ةيبرتلا ةيلك ديمع يدينسلا دهف نب يماس .د.8
 دلاخ كلملا ةعماجب ةيبرتلا ةيلك ديمع يساك لآ يلع نب هللا دبع .د.9

 دوعس كلملا ةعماجب ةيبرتلا ةيلك ديمع عياشلا ناميلس نب دهف .د.10
 ةبيط ةعماجب ةيبرتلا ةيلك ديمع لبقم لآ يلع .د.11
 سنوتب رمتسملا نيوكتلاو ةيبرتلل يلاعلا دهعملا ديمع يسومجلا ماسب .د.12
 دوعس كلملا ةعماج – ةيميداكألاو ةيملعلا نوئشلل ةيبرتلا ةيلك ليكو ينارمشلا دمحم نب ديعس .د.13

 يدعسلا لالج .د.14
 رمتسملا نيوكتلاو ةيبرتلل يلاعلا دهعملاب ةيميلعتلا نوؤشلا ليكو
 سنوتب

 دوعس كلملا ةعماج يف سيردتلا ةئيه وضع يلولسلا رفسم .د.15
 جيلخلا لودل ةيوبرتلا ثوحبلل يبرعلا زكرملاب يوبرت لوا ثحاب راون مهنيز دمحأ .د.16

ةيبرعلا ةكلمملا – ميلعتلا ةرازو – ملعملا دادعإ جمارب ريوطت ةنجل نيمأ يريسع دلاخ .د.17
 ةيدوعسلا

 ينايحلا قحلا دبع .د.18
 نيوكتلاو ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب طيطختلاو ءاصحإلاو ةيجيتارتسالا ريدم
 ةيبرغملا ةكلمملاب ينهملا

 جيلخلا لودل ةيوبرتلا ثوحبلل يبرعلا زكرملاب يوبرت لوأ ثحاب يميحسلا يمهف دمحأ .د.19
 جيلخلا لودل ةيوبرتلا ثوحبلل يبرعلا زكرملاب يوبرت لوأ ثحاب رمع ليعامسإ ديعس .د.20
 جيلخلا لودل ةيوبرتلا ثوحبلل يبرعلا زكرملاب ةيوبرت ةثحاب يكرت حاتفلا دبع ءاميش .د.21
جيلخلا لودل ةيوبرتلا ثوحبلل يبرعلا زكرملاب يوبرت ريبخ تيشبوب دمحأ يلع .أ.22
تيوكلا ةلودب ةيوناثلا ةلحرملا بقارم يلهسلا ضياع .أ.23

 ةداسلا رفعج نيسح .أ.24
 فارشإ تحت ميلعتلا يف زّيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا ريتركس
 وكسنويلا

 جيلخلا لودل ةيوبرتلا ثوحبلل يبرعلا زكرملاب يوبرت ثحاب يجيعدلا هللا دبع زيزعلا دبع .أ.25
 جيلخلا لودل ةيوبرتلا ثوحبلل يبرعلا زكرملا دمحأ نسح دومحم نمؤم .أ.26
 جيلخلا لودل ةيوبرتلا ثوحبلل يبرعلا زكرملا شاشقلا قيفوت .أ.27
 تيوكلا ةلود – ةمجرتم ةيطع يجان ارون .أ.28
 ةمألا سلجم – ينويزفيلت لسارم يزنعلا هللا دبع .أ.29
 تيوكلا ةلود – ةيروف ةمجرت ةفطو جروج .م.30
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 ءابنألا ةديرج – روصم ميحرلا دبع رفاظ لداع .أ.31
 يارلا ةديرج – يفاحص يكرتلا يلع .أ.32
 سلجملا نويزفلت – روصم فلخ دمحم رساي .أ.33
 ةملعم نارفظ دومحم ءالآ .أ.34
 ةسايسلا ةفيحص ملاس انر .أ.35
 ءابنألا ةديرج يلضفلا زيزعلا دبع .أ.36
 يفحص ةديرجلا ةديرج ناضمر دهف .أ.37
 وكسنويلا – ةمجرتم دمحأ دهش .أ.38
 وكسنويلا - قسنم يصاصتخا فالقلا يراذع .أ.39
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 )2( مقر قحلم
 ةودنلا لامعأ لودج

 عوضوملا ديعاوملا

 ليجستلا 8:55 –8:30

9:00– 9:10 
 ةيبرتلا ةرازو ليكو – يرثألا مثيه .د

 ةيبرتلا ةرازو ةملك

9:10 – 9:20 
 لوأ راشتسم – الملا قئاف ذاتسألا

جيلخلا لودل ةيوبرتلا ثوحبلل يبرعلا زكرملا نع ةحمل

9:20– 9:30 
 ميلعتلا يف زّيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملل ماعلا ريدملا دعاسم – نوّلج رمع .د

 زكرملا نع ةحملو ةيحاتتفا ةملك

يشولبلا ناميلس .د – ةسلجلا ريدم – ىلوألا ةسلجلا

9:30- 10:30 
 بوكيج مايلو .د

 ،يلاعلا ميلعتلا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةركتبم ةيبيردتو ةيريوطت جمانرب"
 "ةيلود تاقايس نمض ةيحيضوت جذامن :ةمدخلا ءانثأ يفو لبق نيملعملاو

 ةحارتسا1030-11:00

 يطيقنشلا ةمام أ.د – ةسلجلا ريدم – ةيناثلا ةسلجلا

11:00 – 11:20 
 يميلقإلا زكرملل ماعلا ريدملا دعاسم – نوّلج رمع .د

 "يبرعلا ملاعلا يف نيملعملا دادعإ جمارب عقاو"

11:20 – 11:40 
 ةيوبرتلا ثوحبلل يبرعلا زكرملاب ريبخ -تيشبوب ىلع .د
 "ءاضعالا لودلا يف ماعلا ملعتلا ملعم دادعإ ريياعم"

11:40 – 12:00 
 ينارمشلا ديعس .د

 ةيملعلا نوئشلل ةيبرتلا ةيلك ليكو
 "نيملعملا دادعإ جمارب يف ةيسيردتلا ةيناديملا تاربخلا ليعفت"

 ةحارتسا 12:30 –12:00

 يسومجلا ماسب .د – ةسلجلا ريدم – ةثلاثلا ةسلجلا

12:30 – 01:00 
 ميلعتلا ةرازو ليكو – يرباجلا فاين .د

ةكلمملا يف ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملل ملعملا دادعإ جماربو ةسايس ديدجت"
 "ةيدوعسلا ةيبرعلا

01:00 – 01:30 
 تيوكلا ةلودب ةيوناثلا ةلحرملا بقارم – يلهسلا ضياع

"ةمدخلا ءانثإو لبق تيوكلا ةلود يف ةيوناثلا ةلحرملا ملعم دادعإ"

01:30 – 02:00 
ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب طيطختلاو ءاصحالاو ةيجيتارتسالا ريدم – ينايحلا قحلا دبع .د

 ةيبرغملا ةكلمملاب ينهملا نيوكتلاو
 " ةيبرغملا ةكلمملاب يليهأتلاو يدادعإلا نيكلسلا ةذتاسأ نيوكت ةموظنم"

 ةحوتفم تاشقانم 02:15 –02:00

 تايصوتلا 02:30 –02:15

 ءادغلا 03:30 –02:30
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)3( مقر قحلم

 ةعونتم روص



18



19



20



21



/ 
/ / 

� i 

mm t 0 
: RCQE 




