
 

333 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد -  السادس العدد جامعة الناصرمجلة 

 

  صنعاء جامعة خوالن التربية كليةب وعلومه الكريم القرآن قسم طلبة تمكه مدى
 

 المقبلي أحمد ويس علي عبدالغني. د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؾٓعا٤ داَع١ خ٫ٕٛ ايرتب١ٝ به١ًٝ ٚعًَٛ٘ ايهسِٜ ايكسإٓ قطِ طًب١ متهٔ َد٣

 يًتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ املٗازات َٔ

10 

 املًدـ

ه١ًٝ ايرتب١ٝ بايبشح إىل ايتعسف ع٢ً َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ ٖرا ٖدف      

( طايبا 71يبشح َٔ )، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ااملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ َٔ-داَع١ ؾٓعا٤-خ٫ٕٛ

ؾٓعا٤ يًعاّ ادتاَعٞ  داَع١ –ٚطايب١ ٜدزضٕٛ يف قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ 

ٚقد قاّ ايباسح بتؿُِٝ قا١ُ٥ تكُٓت ث٬خ َٗازات أضاض١ٝ ٖٚٞ ايتدطٝط،  ّ 2013/2014

سع١ٝ، ٚمت ايتشكل َٔ ٚايتٓؿٝر، ٚايتكِٜٛ، ٚقد استٛت نٌ َٗاز٠ أضاض١ٝ ع٢ً عدد َٔ املٗازات ايؿ

%(، ٚمت حتًٜٛٗا إىل بطاق١ 84ؾدقٗا ٚثباتٗا، سٝح بًؼ َعاٌَ ايجبات عطاب ايؿسم بني امل٬سعني )

املتٛضطات، -( )٬َسع١، ٚبعد تطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ ايبشح، َٚعادت١ ايبٝاْات بٛاضط١ بسْاَر 

 َٔ ايٓتا٥ر ٖٚٞ: مت ايتٛؾٌ إىل زتُٛع١-ٚا٫ضتساؾات املعٝاز١ٜ، ٚايٓطب امل١ٜٛ٦

-ايتدطٝط، ايتٓؿٝر، ايتكِٜٛ–( َٗازات أضاض١ٝ 3قا١ُ٥ مبٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ تكُٓت ) -

( َٗاز٠ ؾسع١ٝ، َٚٗاز٠ 14( َٗاز٠ ؾسع١ٝ، َٚٗاز٠ ايتٓؿٝر ع٢ً )17استٛت َٗاز٠ ايتدطٝط ع٢ً )

( َٗازات ؾسع9.١ٝايتكِٜٛ ع٢ً )

يكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ دا٤ت ايٓتا٥ر يتبني إٔ َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ا -

ٚاضتساف (، 3.215) َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ دا٤ عٓد َطت٣ٛ )َتٛضط(، مبتٛضط سطابٞ

(.%80.4) ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ(، 1.001) َعٝازٟ

(، 3.448مبتٛضط سطابٞ )ا٭ٚىل يف ايتُهٔ بدزد١ نبري٠،  سؿٍٛ َٗاز٠ ايتٓؿٝر ع٢ً املستب١ -

(، تًٝٗا َٗاز٠ ايتكِٜٛ يف ايرتتٝب ايجاْٞ بدزد١ %86.2(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )0.846)ٚاضتساف َعٝازٟ 

(، %78.4(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )1.046(، ٚاضتساف َعٝازٟ )3.134َتٛضط١، مبتٛضط سطابٞ )

(، 3.062ٚسؿًت َٗاز٠ ايتدطٝط ع٢ً ايرتتٝب ايجايح بدزد١ َتٛضط١، مبتٛضط سطابٞ )

 (.%١ٜٛ٦َ76.5 )(، ْٚطب١ 1.058ٚاضتساف َعٝازٟ )

 زتُٛع١ َٔ ايتٛؾٝات َٓٗا:شح ايبٚيف ق٤ٛ تًو ايٓتا٥ر قدّ      

قسٚز٠ شٜاد٠ ا٫ٖتُاّ بتُهني ايطًب١/ املعًُني َٔ َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ; باعتبازٖا ا٭دٚات 

ظ إقا١َ بساَر ع١ًُٝ يًطًب١/ املعًُني تتعًل مبٗازات ايتدزٜاملعدات ذتٝات٘ ايدزاض١ٝ ايكاد١َ ٚ ٚ

تدزٜب ايطًب١/ املعًُني بكطِ ٗا ع٢ً َٗازتٞ ايتدطٝط، ٚايتكِٜٛ ٚ املدتًؿ١، ٜٚتِ ايرتنٝص ؾٝ

ا٫ٖتُاّ بربْاَر ٚ ايكسإٓ ايهسِٜ ع٢ً بٓا٤ أدٚات تكِٜٛ تتٓاضب َع خؿٛؾ١ٝ َاد٠ ايكسإٓ ايهسِٜ.

ُني َٔ َٗازات ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚايكٝاّ ب٘ ع٢ً أنٌُ ٚد٘; ملا ي٘ َٔ أثس ع٢ً متهٔ ايطًب١/ املعً

تدزٜب املعًُني يف املٝدإ ع٢ً ٚ  ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ، ٚتعسٜؿِٗ بٛاقع اذتٝا٠ املدزض١ٝ، َٚتطًباتٗا.

َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ، ٚايتأنٝد ع٢ً أ١ُٖٝ ايتدطٝط يف صتاح ضري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

ٚايرتب١ٜٛ.

 

 املكبًٞ أمحد ٜٚظ عًٞ عبدايػين. د

 املطاعد تدٜطٗا ٚطسا٥ل اإلض١َٝ٬ ايدزاضات َٓاٖر أضتاذ

 ؾٓعا٤ داَع١ -خ٫ٕٛ– ايرتب١ٝ ن١ًٝ
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 ًَدـ ايبشح بايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ:

The Abstract 

The current research aims to identify the extent to which the students of 

the Holy Quran Department at the Faculty of Education-Khawlan, Sana'a 

University master the basic teaching skills. The sample consists of (71) students 

(male and female) studying at the Department of the Holy Quran and its Sciences, 

Faculty of Education-Khawlan, Sanaa University for the academic year 

2013/2014 m. 

The researcher has designed a list including three basic skills: planning, 

implementation, and evaluation. Each basic skill contains several sub-skills. Then 

the researcher makes sure of the validity and reliability of the list. The reliability 

coefficient reaches (84) considering the difference between the observers. After 

the application of the research tool, the data were processed by (spss) program, 

including the means, standard deviations, and percentages. 

The research showed the following results:  

- A list of the basic teaching skills including the three basic skills: planning, 

implementation, and evaluation. The planning skill includes (17) sub-skills, 

implementation (14) sub-skills, and evaluation (9) sub-skills. 

- The results showed that the extent of the Holy Quran Department students' 

mastery of the basic teaching skills is at a medium level with a means of 

(3.215), standard deviation of (1.001), and a percentage of (80.4%). The skill 

of implementation got the first rank with the highest mark of mastery, with a 

means (3.448), a standard deviation (0.846), and a percentage (86.2%). The 

skill of evaluation got the second rank, with a means (3.134), a standard 

deviation (1.046 ) and a percentage (78.4%). The planning skill got the third 

and final rank, with a means (3.062), a standard deviation (1.058), and a 

percentage (76.5%  (  

Accordingly, the research presents a series of recommendations including: 

- The necessity to increase attention to the student teachers' mastery of teaching 

basic skills, as they are the tools and equipments for their next school life. 
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- Establishing scientific programs for student teachers related to the various 

teaching skills, concentrating on the two skills: planning, and evaluation. 

- Training student teachers at the Holy Koran Department on building 

evaluation tools suitable with the privacy of the Holy Quran and its Sciences.  

- Concerning with Practicum program and doing it to the fullest; because of its 

impact on enabling student teachers to master the teaching basic skills, and 

acknowledge them with school life and its requirements. 

- Training teachers in reality on the basic teaching skills and the emphasis on 

the importance of planning in the success of the teaching and learning 

processes. 

 :َكد١َ

ٝعٝػٕٛ يف ٖرٙ ؾٜعد ايتدزٜظ َٔ أغسف املٗٔ; ملا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ تعًِٝ ايطًب١ أَٛز دِٜٓٗ ٚدْٝاِٖ،      

ې  ې     ۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ   قاٍ تعاىل: ،اذتٝا٠ ع٢ً بؿري٠ تٛؾًِٗ إىل َسقا٠ اهلل، ٚايؿٛش ظٓاْ٘

ٚايتدزٜظ "خرب٠ َٔ ارتربات اذت١ٜٛٝ املعتُد٠ ع٢ً أضظ ستدد٠، ٚي٘ أؾٍٛ  (،72)ايتٛب١:  چې    ې  

َٚكَٛات ٚاقش١، ٜٚكّٛ ع٢ً دعاَتني ُٖا: املٖٛب١ ايطبٝع١ٝ، ثِ ايتعًِٝ ٚايؿٓاع١، ٚتتذ٢ً املٖٛب١ يف ق٠ٛ 

رنا٤، أَا داْب ايتعًِٝ ٚايؿٓاع١ ايػدؿ١ٝ، ٚٚقٛح ايؿٛت، ٚدٛد٠ ايٓطل ٚا٫يكا٤، ٚسطٔ ايتؿسف ٚاي

ؾٝعٗس يف إعداد املدزضني، ٜٚتطًب ذيو تعًُِٝٗ املاد٠ اييت ٜدزضْٛٗا، ٚإٔ ًُٜٛا بػ٤ٞ َٔ عًِ ايٓؿظ 

ٚايرتب١ٝ; يٝطتطٝعٛا يف ق٤ٛ ذيو ؾِٗ املتعًِ، ٜٚتصٚدٚا بطسا٥ل ايتعًِٝ املتبع١; ؾٝطٌٗ عًِٝٗ ايتدزٜظ". 

 (.30، ؾـ2011)ستُد عبداهلل اذتاٚزٟ، 

             ٟ بٓٝــ١  اقرتْــتإذا َــا  ؾايتــدزٜظ َٗٓــ١ غــسٜؿ١ هــا أضطــٗا، ٚأؾــٛها يف نــٌ ايعًــّٛ، ٚهــا أدسٖــا ا٭خــسٚ

ٕ تدزٜظ ايكسإٓ ايهسِٜ ، يرا ؾإؾاذت١ ٚعٌُ َتابع، ؾهٝـ بتدزٜظ ن٬ّ خايل ايٓاع ايعامل بِٗ ٚبأسٛاهِ؟

ؾُٝـا زٚاٙ  رب بٗـا ايـٓص ؾـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚضـًِ      ٚعًَٛ٘ َع ايتصاّ ايػسطني ايطابكني ضٝهٕٛ ي٘ َها١ْ ٚؾكـ٬ أخـ  

٘  اهلل ؾ٢ً ايٓص عٔ -عٓ٘ اهلل زقٞ- عجُإ ايبدازٟ يف ؾشٝش٘ عٔ ِ  ٚ عًٝـ قـاٍ: "خرينـِ َـٔ تعًـِ      ضـً

  (.4739، زقِ اذتدٜح1919، ف1987، 4ايكسإٓ ٚعًُ٘" )زٚاٙ ستُد بٔ إمساعٌٝ ايبدازٟ، دص٤

ؾعًٝٓا ا٫ٖتُاّ ب٘ يف نٌ َساسٌ ايتعًِٝ مبا يف ذيو ايتعًِٝ ؾطاملا ٚايتدزٜظ بٗرٙ املها١ْ ايك١ُٝ       

ادتاَعٞ، ايرٟ ٜٗدف إىل متهني ايطًب١ َٔ املعازف ٚاملعًَٛات ٚاملٗازات ٚا٫جتاٖات اييت تطاعدِٖ ع٢ً 

 ايطري يف سٝاتِٗ بؿٛز٠ ض١ًُٝ َٚتٛاش١ْ، ٚمبا ميهِٓٗ َٔ ايكٝاّ بأدٚازِٖ اذتٝات١ٝ بايػهٌ املطًٛب. 

ٜأتٞ تعًِٝ ايطايب/ املعًِ املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ يف ٖرا اإلطاز; ملا هرٙ املٗازات َٔ أ١ُٖٝ ٚ      

نبري٠ جتعٌ َٓ٘ قادزا ع٢ً ايكٝاّ مب١ٓٗ ايتدزٜظ يف املطتكبٌ، ٚمتٓش٘ ايجك١ بٓؿط٘، ٚجتعٌ َٓ٘ َعًُا 
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١ ع٢ً أضظ ؾ١ٝٓ ٚع١ًُٝ أؾ١ًٝ" )زتدٟ أمحد، ْادشا، "ؾاملعًِ ٖٛ املط٦ٍٛ ا٭ٍٚ عٔ إداز٠ ايع١ًُٝ ايرتبٜٛ

2003 ،115    .) 

ٚقد اتؿكت اٯزا٤ ايرتب١ٜٛ ع٢ً إٔ املعًِ ٖٛ ايسنٝص٠ ا٭ضاض١ٝ يف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ اييت ٫ غ٢ٓ عٓٗا، ٖٚٛ      

ٜٚتٛقـ % َٓٗا إىل املعًِ ٚسدٙ، 60ايعٓؿس ايؿعاٍ يف حتكٝل ا٭ٖداف، بٌ إٕ صتاح ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ تسدع 

% مما ظتسٟ داخٌ ايؿؿٌ ٜكّٛ ب٘ املعًِ. 70% ع٢ً بك١ٝ ايعٓاؾس، ٚقد بٝٓت عٛخ )ؾ٬ْدزٚش( إٔ 40صتاح 

( " ٚأؾبح َٔ املطًُات يف اذتكٌ ايرتبٟٛ إٔ املعًِ ٖٛ سذس ايصا١ٜٚ يف 323، 2003داٌَ،  ٔ)عبد ايسمح

 (.65،  2001ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ". )ستُٛد عبدٙ، 

ا٭١ُٖٝ يًُعًِ َٔ أدٚازٙ اييت ٫ تهاد تكتؿس ع٢ً ادتاْب ايرتبٟٛ ؾكط، بٌ تػتٌُ ع٢ً بك١ٝ  ٚتأتٞ ٖرٙ      

ادتٛاْب ا٭خس٣، يرا ؾكد تعددت أدٚاز املعًِ يف ظٌ تطازع ايتكدّ ايعًُٞ يف شتتًـ زتا٫ت اذتٝا٠; ؾًِ ٜعد 

ٜا ْٚؿطٝا، ٚضًط١ ع١ًُٝ دٚزٙ ْاق٬ يًُعسؾ١ ؾشطب، بٌ أؾبح َسبٝا، َٚؿًشا ادتُاعٝا، َٚسغدا تسبٛ

َتدؿؿ١، َٚٝطسا يب١٦ٝ ايتعًِ، ٖٚٛ َطايب إٔ ٜجسٟ املٓاٖر ٜٚطٛزٖا، ٚعتؿص املتعًُني ٧ٜٝٗٚ هِ ب١٦ٝ 

 (.13، 1989ؾاذت١ يًتعًِ، ٜٚطِٗ يف ت١ُٝٓ غدؿٝاتِٗ يف مجٝع زتا٫ت ايُٓٛ. )عًٞ سطني، 

َطاعد٠ املتعًُني ع٢ً انتػاف املعسؾ١ بأْؿطِٗ  ٜٚصداد ٖرا ايدٚز يف ظٌ ا٫ْؿذاز املعسيف يٝؿبح دٚزٙ      

اضتذاب١ ملا تٓادٟ ب٘ ا٫جتاٖات ايرتب١ٜٛ اذتدٜج١، ٚتسنٝصٖا ع٢ً أ١ُٖٝ ايتعًِ ايراتٞ، ٚع٢ً إٔ ٜعتُد 

(; ٖٚرا ٜع٢ٓ إٔ دٚز املعًِ يف عؿس ثٛز٠ 2، 1988املتعًِ ع٢ً ْؿط٘ يف حتؿٌٝ املعسؾ١. )نٛثس نٛدو، 

از٠ ايداؾع١ٝ يًتعًِ، ٚإنطاب املتعًِ َٗازات ايتؿهري، ٚايٛؾٍٛ إىل املعًَٛات ٚاملعسؾ١ املعًَٛات ٜسنص ع٢ً إث

 بطسٜك١ ذات١ٝ، ٜٚؿبح دٚزٙ بٓا٤ ع٢ً ٖرا دٚز املٛد٘ ٚاملسغد يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ. 

ين اذتكٝكٞ ٚبٗرا ٜتُهٔ املعًِ َٔ ْكٌ املتعًِ َٔ دٚز املتًكٞ ايٓاقٌ يًُعسؾ١ ٚايرتاخ إىل دٚز ا٭دا٤ املٗ     

ايرٟ ٜؿسض عًٝ٘ قدزا َٔ ايطٝطس٠ ٚايتشهِ ٚاملُازض١ حتت َبدأ احملاضب١ ٚاملط٪ٚي١ٝ. ) ؾتشٞ عًٞ، ٚآخسٕٚ، 

1999 ،199.) 

ٜتكح مما ضبل إٔ يًُعًِ دٚزا بازشا أَاّ ت٬َٝرٙ ٜتُجٌ يف ْكٌ املعسؾ١ إيِٝٗ، ٚتصٜٚدِٖ باملٗازات اي٬ش١َ      

ذات١ٝ، ٜٚطاعدِٖ ع٢ً ايُٓٛ املتٛاشٕ يف مجٝع اجملا٫ت، ٜٚعٌُ ع٢ً تهٜٛٔ  يًٛؾٍٛ إىل املعًَٛات بطسٜك١

غدؿٝاتِٗ بؿٛز٠ َتٛاش١ْ يف مجٝع ادتٛاْب، ٚمل ٜكتؿس دٚز املعًِ ع٢ً ت٬َٝرٙ بٌ ي٘ أدٚاز أخس٣ َٓٗا َا 

ٗات املع١ٝٓ، ٖٛ أَاّ َٗٓت٘ ٜتُجٌ باملػازن١ اإلظتاب١ٝ يف ايدزاضات ٚامل٪متسات ٚايٓدٚات اييت تكّٛ بٗا ادت

ٚا٫ضٗاّ يف ايؿشاؾ١ ايرتب١ٜٛ ملٓاقػ١ قكاٜا ايتعًِٝ ٚاجملتُع، َٚٓٗا َا ٖٛ أَاّ أَت٘ ايعسب١ٝ ٚاإلض١َٝ٬ 

ٜتُجٌ يف أدا٤ ايسضاي١ ايطا١َٝ جتاٙ ٖرا ا٫ْتُا٤، بإخ٬ؾ٘ يف تسب١ٝ ٚتأٌٖٝ أبٓا٤ ٖرٙ ا٭١َ، ٖٚرٙ ٖٞ بعض 

ٚيرا ؾكد أؾبح ٚدٛد املعًِ املدزى ٭دٚازٙ ايكادز ع٢ً ايكٝاّ بٗا قسٚز٠  ا٭دٚاز اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜكّٛ بٗا املعًِ;

 (.640، 2000ملٛاد١ٗ َتطًبات املطتكبٌ ٚاستٝادات٘. )ستُد ا٭ؾُعٞ، 
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ٜٚصداد ٖرا ايدٚز أَاّ َعًِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ ٫زتباط ختؿؿ٘ بايكسإٓ ايهسِٜ، ٖٚرا ٜؿسض عًٝ٘ إٔ       

بهؿا٠٤ عاي١ٝ ٫ضُٝا يف ٖرا ايعؿس ايرٟ ظٗست ؾٝ٘ نجري َٔ ايككاٜا اييت تٗدد  ٜكّٛ بهٌ ٖرٙ ا٭دٚاز

ايعكٝد٠ ٚتعٌُ ع٢ً َطذ ا٭خ٬م، مما عتتِ عًٝ٘ إٔ ٜكـ أَاَٗا َؿٓدا َٚٛقشا َٚطدسا يبعكٗا رتد١َ 

ايعًِ، ٚغعٛزا باملط٦ٛي١ٝ ؾكد ٚقؿت نجري َٔ ايدزاضات ٚايبشٛخ بػسض دزاض١ ٚقع املعًِ َٔ مجٝع 

دتٛاْب ٚأغازت ْتا٥ر بعكٗا إىل إٔ ٖٓاى ايعدٜد َٔ املػه٬ت اييت تٛاد٘ املعًِ ٚتعٝك٘ عٔ حتكٝل ا٭دٚاز ا

املطًٛب١ َٓ٘، مما أد٣ إىل تدْٞ َطتٛاٙ عٓد تدزٜظ َكسزات ايكسإٓ ايهسِٜ املتُج١ً ب )اذتؿغ، ٚايتؿطري، 

( اييت أظٗست ْتا٥ذٗا 1983أمحد ايكٟٛ ) ٚايت٠ٚ٬، ٚايتذٜٛد، ٚعًّٛ ايكسإٓ(. َٚٔ ٖرٙ ايدزاضات: )دزاض١

تدْٞ َطت٣ٛ أدا٤ َعًِ ايعًّٛ ايد١ٜٝٓ باملعاٖد ا٭شٖس١ٜ يف تدزٜظ نٌ َٔ ايتؿطري ٚاذتدٜح، ٚدزاض١ ٜٛضـ 

( اييت أظٗست ْتا٥ذٗا اطتؿاض يف أدا٤ َعًِ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ باملسس١ً اإلعداد١ٜ بدٚي١ 1988ستُد )

( 2006%، ٚدزاض١ ؾٗد بٔ عبد ايسمحٔ )4445دا٤ ايعاّ يف َٗازات تدزٜظ املاد٠ ايبشسٜٔ; سٝح بًػت ْطب١ ا٭

اييت تٛؾًت إىل ٚدٛد تدٕ يف َطت٣ٛ أدا٤ َعًُٞ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ باملسس١ً ا٫بتدا١ٝ٥ يف ايهؿاٜات 

 ايتع١ًُٝٝ اي٬ش١َ هِ.

ٚدٛد ٖرا ايكعـ، َٚٔ ٖرٙ ايدزاضات ٚايبشٛخ املٝدا١ْٝ  ٔٚع٢ً ايؿعٝد ايُٝين أندت ايعدٜد َ      

( اييت تٛؾًت إىل إٔ ٖٓاى قعؿا يد٣ َعًِ ايرتب١ٝ 2000ايدزاضات ٚايبشٛخ: دزاض١ عبد ايط٬ّ عبدٙ )

( اييت تٛؾًت إىل إٔ َعًُٞ ايرتب١ٝ 2005اإلض١َٝ٬ يف ممازضت٘ هرٙ ايهؿاٜات، ٚدزاض١ أمحد بٔ عجُإ )

١ اي١ُٝٓٝ ٜطتددَٕٛ إسد٣ ٚعػسٜٔ ٚض١ًٝ تع١ًُٝٝ َٔ اإلض١َٝ٬ مبسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ يف ادتُٗٛزٜ

( اييت تٛؾًت 2005أؾٌ أزبع١ ٚث٬ثني ٚض١ًٝ تع١ًُٝٝ يف ع١ًُٝ ايتدزٜظ، ٚدزاض١ عبد ايًطٝـ عبد اذتُٝد )

إىل ٚدٛد تدٕ يف َطت٣ٛ َعًُٞ َٚعًُات ايكسإٓ ايهسِٜ مبسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ يف ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ يف 

 كسإٓ ايهسِٜ، ٚقد أند ذيو غه٣ٛ أٚيٝا٤ أَٛز ايطًب١ بكعـ أبٓا٥ِٗ يف َكسز ايت٠ٚ٬. إتكإ ت٠ٚ٬ اي

ٚأَاّ ٖرٙ ا٭دٚاز املٓٛط١ باملعًِ، ٖٚرا ايكعـ يف َطت٣ٛ أدا٥٘ تأتٞ قسٚز٠ زؾع نؿاٜات املعًِ ا٭ضاض١ٝ;      

اييت َطت طبٝع١ ايع١ًُٝ  يريو اجتٗت ادتٗٛد يف أغًب بًدإ ايعامل إىل متٗني ايتعًِٝ ْتٝذ١ ايتػريات

ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ، اييت "مسشت يًُعًِ عس١ٜ ايتؿسف داخٌ ايؿـ، َطتددَا ا٭ضايٝب ايرتب١ٜٛ اييت 

حتكل ي٘ نؿاٜات ؾ١ٝٓ ٚع١ًُٝ ٜٓبػٞ إٔ ميازضٗا داخٌ ايؿـ" 
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بطبٝع١ املتعًِ ٚمبٛقٛع ايدزع.  ، ٚتطتٓد إىل أضظ ع١ًُٝ ٚآزا٤ ٚاعتكادات اٖا ع٬ق١

 

ايطابك١ إٔ ٖٓاى قعؿا يد٣ َعًِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘، زغِ ثكٌ امل١ُٗ املًكا٠  تٚقد أٚقشت ايدزاضا     

، ع٢ً عاتك٘، مما ٜٛدب إعدادٙ إعدادا ميهٓ٘ َٔ ايكٝاّ مبُٗت٘ ع٢ً أسطٔ ٚد٘; ٚذيو بإنطاب٘ املعازف

 ٚاملٗازات، ٚا٫جتاٖات اي٬ش١َ يٓذاس٘ يف أدا٤ َٗٓت٘ بايػهٌ املطًٛب. 

بٓا٤ ع٢ً َا ضبل ٜتكح إٔ يع١ًُٝ إعداد ايطايب/ املعًِ أ١ُٖٝ خاؾ١ تتطًب ايتٛقـ عٓدٖا، ٚايتأند      

، بٟٛ ٚايتعًَُٝٞٔ إٔ ع١ًُٝ اإلعداد تكّٛ بٗاَٗا احملدد٠ جتاٙ املتعًِ; مبا ٜطاعدٙ َطتكب٬ يف أدا٤ دٚزٙ ايرت

ٚيف ق٤ٛ نٌ ٖرا دا٤ت ؾهس٠ ٖرا ايبشح ستاٚي١ َٔ ايباسح ايتعسف ع٢ً َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ 

 ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ.

 َػه١ً ايبشح:

ع١ًُٝ اإلعداد، ٚايتأند َٔ متهٓ٘ إٕ تصٜٚد ايطايب/ املعًِ باملعازف، ٚاملعًَٛات، ٚاملٗازات، ٚا٫جتاٖات يف      

َٔ ذيو; بػسض َطاعدت٘ ع٢ً ايكٝاّ مبُٗت٘ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ هٛ اهدف ا٭ضاضٞ َٔ ع١ًُٝ اإلعداد يف 

نًٝات ايرتب١ٝ; ٚيرا تٛقؿت ايعدٜد َٔ ايدزاضات ٚايبشٛخ عٓد ع١ًُٝ اإلعداد; بػسض تػدٝؿٗا، ٚإٜكاح 

َٔ ايجػسات ٚايطًبٝات اييت تٛاد٘ ع١ًُٝ اإلعداد ٚايتأٌٖٝ ْكاط قٛتٗا ٚقعؿٗا، ٫ضُٝا إٔ ٖٓاى ايعدٜد 

يًُعًِ ايُٝين، ٚإٔ ع١ًُٝ اإلعداد ٫شايت تتبع ْعاَا َعسؾٝا بعٝدا عٔ ا٫جتاٖات اذتدٜج١ يف اإلعداد 

ٚايتأٌٖٝ، ٫ٚ تؿٞ بإنطاب ايهؿاٜات ايتدزٜط١ٝ املعسؾ١ٝ ٚايٛددا١ْٝ ٚا٭دا١ٝ٥ اي٬ش١َ يع١ًُٝ ايتدزٜظ، ٖٚرا 

أندت٘ دزاض١ نٌ َٔ:  َا

( ٚاييت تٛؾًت إىل إٔ ْطب١ استٛا٤ املكسزات 1994ايدزاض١ اييت أدساٖا َسنص ايبشٛخ ٚايتطٜٛس ايرتبٟٛ )-

املكد١َ يًطايب املعًِ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ َٔ ايهؿاٜات اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜهتطبٗا يتأًٖٝ٘ نُدزع يف املطتكبٌ ٫ 

ؾ١ إىل عدّ ٚقٛح أٖداف بسْاَر اإلعداد، ٚقعـ ستتٛاٙ، ٚتؿػٞ % َٔ ايهؿاٜات املطًٛب١، إقا15تصٜد عٔ 

 ٚايتعًِٝ،)ٚشاز٠ ايرتب١ٝ  ايطسم ايتكًٝد١ٜ ؾٝ٘، ٚاستٛا٥٘ ع٢ً نِ نبري َٔ املعًَٛات اييت ٫ تستبط بايٛاقع.

(142، 2000أٚزام ايعٌُ ا٭ضاض١ٝ،

دتا ع٢ً قعـ بسْاَر إعداد (، ايًتإ أن2003(، ٚدزاض١ عبد ايٛاسد عًٞ )1998دزاض١ أمحد َٗدٟ )-

املعًُني يف نًٝات ايرتب١ٝ بادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ.

(، ايًتإ تٛؾًت ْتا٥ذٗا إىل ٚدٛد 2005(، ٚدزاض١ عبد ايًطٝـ عبد اذتُٝد )2003دزاض١ ستُد عبداهلل )-

قؿٛز يف أدا٤ َعًِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘.
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٘ أثٓا٤ تدزٜطًطايب/ املعًِ; ٖٚرا َا ملط٘ ايباسح مما ضبل ٜتكح إٔ ٖٓاى قؿٛزا يف ا٭دا٤ املٗين ي     

يطًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ،  املكسزات ادتاَع١ٝ املتعًك١ بادتاْب ايرتبٟٛ ٚاملٗين

ٚعًٝ٘ تهُٔ ١َُٗ ٖرا ايبشح يف حتدٜد املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ اييت ٜٓبػٞ إٔ ًِٜ بٗا ايطايب/ املعًِ 

 كسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ، َٚد٣ متهٓ٘ َٔ أدا٥ٗا.بكطِ اي

 زنص ٖرا ايبشح ع٢ً اإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ايس٥ٝظ اٯتٞ: أض١ً٦ ايبشح:

، املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ؟ َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ –َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ 

 ا٭ض١ً٦ اٯت١ٝ:ٜٚتؿسع عٔ ٖرا ايط٪اٍ 

ه١ًٝ ايرتب١ٝ با املٗازات ا٭ضاض١ٝ ٚايؿسع١ٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتُهٔ َٓٗا طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ َ -

 خ٫ٕٛ؟

املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠  َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ -َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  -

؟ايتدطٝط

املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠  َٔ-خ١ٕٝ٫ٛ ن١ًٝ ايرتب-َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  -

؟ايتٓؿٝر

املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠  َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ -َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  -

؟ايتكِٜٛ

املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ؟ َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ –َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  -

 ا٭ٖداف اٯت١ٝ: إىلايبشح يًتٛؾٌ  ٜطع٢ ٖرا أٖداف ايبشح:

ن١ًٝ –حتدٜد املٗازات ا٭ضاض١ٝ ٚايؿسع١ٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتُهٔ َٓٗا طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  -

ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ؟

املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠  َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ -َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  َعسؾ١ -

؟ايتدطٝط

املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠  َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ -هٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ َد٣ مت حتدٜد -

؟ايتٓؿٝر

املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠  َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ -َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  َعسؾ١ -

 ؟ايتكِٜٛ

َٔ املٗازات ا٭ضاض١ٝ  -٫ٕن١ًٝ ايرتب١ٝ خٛ–َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  ايٛقٛف ع٢ً -

يًتدزٜظ؟
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 أ١ُٖٝ ايبشح:

تربش أ١ُٖٝ ٖرا ايبشح نْٛ٘ ٜتٓاٍٚ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ باعتبازِٖ َعًُٞ ٖرا ايهتاب      

ايععِٝ، ٚيتٓاٚي٘ ملٛقٛع سٟٝٛ تطبٝكٞ عتتاز إيٝ٘ نٌ َعًِ َٚعًُ٘ ؾك٬ عٔ ايطايب/ املعًِ ايرٟ ٫شاٍ 

 ٚايتأٌٖٝ، ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ٖرا ايبشح أٜكا يف ايٓكاط اٯت١ٝ: يف َسس١ً اإلعداد

، قطاع ايتٛدٝ٘( بكا١ُ٥ باملٗازات ا٭ضاض١ٝ ِتصٜٚد ادتٗات املط٦ٛي١ )ادتاَعات، ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًٝ -

 يًتدزٜظ، ٚاملٗازات ايؿسع١ٝ يهٌ َٗاز٠، ٚاييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتُهٔ َٓٗا َعًُٛ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘.

ا٭ضاض١ٝ ٚايؿسع١ٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتُهٔ َٓٗا طًب١ نًٝات ايرتب١ٝ َِٚٓٗ  ايتدزٜظ مبٗازات تكدِٜ قا١ُ٥ -

ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ.–طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ 

ملػسيف ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ; بػسض تكِٜٛ أدا٤  ا٭ضاض١ٝ ٚايؿسع١ٝ ايتدزٜظ تكدِٜ قا١ُ٥ تتكُٔ َٗازات -

يًُػسؾني ٚاملٛدٗني ايرتبٜٛني ي٬ضتؿاد٠ َٓٗا يف تكِٜٛ أدا٤ ملٝداْٞ، ٚايطايب/ املعًِ أثٓا٤ تطبٝك٘ ا

املعًُني يف املٝدإ ايرتبٟٛ.

تكدِٜ ؾٛز٠ عٔ ٚاقع أدا٤ ايطايب/ املعًِ بهًٝات ايرتب١ٝ، َٚا ٜٓبػٞ عًٝ٘ ا٫ملاّ ب٘. -

ب١ٝ، ٚايتشسٟ َٔ ٜعد ٖرا ايبشح دع٠ٛ َٔ قبٌ ايباسح يًٛقٛف ع٢ً شتسدات ا٭قطاّ ايع١ًُٝ بهًٝات ايرت -

َد٣ متهِٓٗ َٔ املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ.

 سدٚد ايبشح:

املطت٣ٛ ايجايح، ٚايسابع  ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ، اقتؿس ٖرا ايبشح ع٢ً طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘     

يتدطٝط، ّ، ٚاقتؿس ع٢ً املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ )ا2014/ 2013يًعاّ ادتاَعٞ ايؿؿٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ 

 ايتٓؿٝر، ايتكِٜٛ(.

َؿطًشات ايبشح:

ٜٚكؿد ب٘ ايباسح املد٣ ايعاٖس يًتُهٔ َٔ ممازض١ املٗاز٠ اييت تكاع بايدزد١ اييت ٜتِ  َد٣ ايتُهٔ:

 حتدٜدٖا َٔ قبٌ امل٬سغ ع٢ً ايطايب/ املعًِ أثٓا٤ قٝاَ٘ مبٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ.

ْات ٚاملٗازات، ٖٚٞ أؾكٌ َطت٣ٛ عتتٌُ إٔ ٜؿٌ إيٝ٘ ايؿسد إذا سؿٌ : "ايطع١ ٚايكاب١ًٝ ٚايكدز٠ ٚاإلَهااملٗاز٠

ع٢ً تدزٜب أٚ تعًِٝ، ٚميهٔ ٬َسعتٗا ٚقٝاضٗا، ٚجتعً٘ قادزا ع٢ً حتكٝل أٖداؾ٘ بأؾكٌ َا ميهٔ" ) قاضِ 

 (559، 2010خصعًٞ، ٚعبدايًطٝـ َ٪َين، 

ايب/ املعًِ بكطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ : تًو ايهؿاٜات اييت ٜٓبػٞ إٔ ميتًهٗا ايطيف ٖرا ايبشح ٜٚكؿد بٗا

 به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ أثٓا٤ دزاضت٘ يًُكسزات امل١ٝٓٗ ٖٚٞ َٗازات )ايتدطٝط، ٚايتٓؿٝر، ٚايتكِٜٛ(.

"ع١ًُٝ ع١ًُٝ تؿاع١ًٝ إْطا١ْٝ َٓع١ُ، تتِ بني طسؾني، قُٔ َٛقـ تدزٜطٞ ستدد; يتشكٝل : ايتدزٜظ

 (.12، ؾـ2008ا املطتكب١ًٝ". )ستُد عبداهلل اذتاٚزٟ، أٖداف ستدد٠ يف ؾٝاغ١ ايػدؿ١ٝ، ٚأعُاه
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ايتدطٝط، ايتٓؿٝر،  –تطبٝل َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ ايع١ًُٝ اييت ٜتِ ؾٝٗا ٜٚعسؾ٘ ايباسح بأْ٘: 

 ْكٌ املعًَٛات َٔ املعًِ إىل املتعًِ داخٌ املدزض١ بتذٗٝصاتٗا ٚاَهاْاتٗا املدتًؿ١. بػسض  -ايتكِٜٛ

 دزاضات ضابك١:

 ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: ذات ايع٬ق١، ع ايباسح ع٢ً زتُٛع١ َٔ ايدزاضات ايطابك١اطً

 ّ(: 1983دزاض١ امحد ايك٣ٛ ضعد )-

ٖدؾت ٖرٙ ايدزاض١ إىل حتدٜد املٗازات ايتدزٜط١ٝ اي٬ش١َ يتدزٜظ َادتٞ ايتؿطري ٚاذتدٜح باملسس١ً ايجا١ْٜٛ  

ٖرٙ املٗازات، ٚقد تٛؾٌ ايباسح إىل قا١ُ٥ باملٗازات  ا٭شٖس١ٜ، ٚقٝاع َد٣ متهٔ َعًُٞ ٖاتني املادتني َٔ

اي٬ش١َ يتدزٜظ ايتؿطري ٚقا١ُ٥ باملٗازات اي٬ش١َ يتدزٜظ اذتدٜح ٚبٗرا ٜهٕٛ ايباسح قد سكل اهدف ا٭ٍٚ 

يبشج٘، ٚيتشكٝل اهدف ايجاْٞ ٖٚٛ قٝاع َد٣ متهٔ َعًُٞ ٖاتني املادتني يف ٖرٙ املٗازات قاّ ايباسح 

 ٬َسع١: ا٭ٚىل: يتكِٜٛ أدا٤ املعًُني يف َاد٠ ايتؿطري، ٚايجا١ْٝ: يتكِٜٛ أدا٤ املعًُني يف بتؿُِٝ بطاقيت

 َاد٠ اذتدٜح، ٚبعد تطبٝل ا٭دا٠ تٛؾٌ ايباسح إىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر َٓٗا:

o ( 22( َٗاز٠ ٚقا١ُ٥ مبٗازات تدزٜظ اذتدٜح بًػت )24ايتٛؾٌ إىل قا١ُ٥ َٗازات تدزٜظ ايتؿطري بًػت )

 ز٠.َٗا

o  72.7تدْٞ َطت٣ٛ أدا٤ َعًُٞ ايتؿطري، سٝح بًػت ْطب١ ا٭دا٤ بدزد١ قعٝؿ١.%

o  69.4تدْٞ َطت٣ٛ أدا٤ َعًُٞ اذتدٜح أٜكًا، سٝح بًػت ْطب١ ا٭دا٤ بدزد١ قعٝؿ١.%

ّ(: 1988دزاض١ ٜٛضـ ستُد ٜٛضـ )-

اإلض١َٝ٬ يًُسس١ً اإلعداد١ٜ  يتدزٜظ َاد٠ ايرتب١ٝ ١ٖدؾت ٖرٙ ايدزاض١ إىل حتدٜد املٗازات اي٬شَ          

بدٚي١ ايبشسٜٔ، َٚعسؾ١ َد٣ متهٔ َعًُٞ ٖرٙ املاد٠ َٔ تًو املٗازات، َٚعسؾ١ ايؿسٚم ؾ٢ َطت٣ٛ ا٭دا٤، ٚقد 

قاّ ايباسح با٫ط٬ع ع٢ً املؿادز ٚاملسادع ٚايدزاضات ايطابك١ بٗدف ايتٛؾٌ إىل قا١ُ٥ املٗازات اي٬ش١َ 

( َٗاز٠ َٛشع١ 25يًُسس١ً اإلعداد١ٜ ٚبٗرا تٛؾٌ ايباسح إىل قا١ُ٥ تكُٓت ) يتدزٜظ َاد٠ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬

ع٢ً زتا٫ت ٖٚٞ. املٗازات املػرتن١ بني ؾسٚع َاد٠ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ ٚاملٗازات ارتاؾ١ بايكسإٓ ايهسِٜ، 

ل اهدف ايجاْٞ ٚاملٗازات ارتاؾ١ باذتدٜح، ٚاملٗازات ارتاؾ١ بايعكا٥د، ٚاملٗازات ارتاؾ١ بايعبادات، ٚيتشكٝ

( َعًُا َٚع١ًُ بدٚي١ ايبشسٜٔ 32قاّ ايباسح بتشٌٜٛ قا١ُ٥ املٗازات إىل بطاق١ ٬َسع١ مت تطبٝكٗا ع٢ً )

بػسض قٝاع َٗازاتِٗ ايتدزٜط١ٝ يف ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚاذتدٜح ٚايعكا٥د ٚايعبادات. ٚقد تٛؾًت ايدزاض١ إىل 

 ْتا٥ر َٓٗا:

o 7ب١ٝ اإلض١َٝ٬ باملسس١ً اإلعداد١ٜ بدٚي١ ايبشسٜٔ سٝح إٕ ٚدٛد اطتؿاض يف َطت٣ٛ أدا٤ َعًِ ايرت َٔ %

 %.50أؾساد ايع١ٓٝ نإ أدا٩ِٖ قعٝؿًا أقٌ َٔ 
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o  عدّ ٚدٛد ؾسم ذا د٫ي١ إسؿا١ٝ٥ بني أدا٤ املعًُني ٚاملعًُات يف ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚاذتدٜح، ٚايعكا٥د

ٚايعبادات.

o عًُات امل٪ًٖني مب٪٬ٖت د١ٜٝٓ ٚأدا٤ املعًُني ٚاملعًُات ٚدٛد ؾسم ذا د٫ي١ إسؿا١ٝ٥ بني أدا٤ املعًُني ٚامل

 امل٪ًٖني مب٪٬ٖت أخس٣ يف تدزٜظ ايكسإٓ ٚاذتدٜح ٚايعكا٥د ٚايعبادات يؿاحل امل٪ًٖني دًٜٓٝا.

 ّ(: 1996دزاض١ ع٢ً عبد ايععِٝ ض٬ّ )-

ػ١ ايعسب١ٝ، َٚعسؾ١ أثس نٌ ملعًُٞ ايً ١ٖدؾت ايدزاض١ إىل حتدٜد ا٫ستٝادات ايتدزٜب١ٝ امل١ٝٓٗ ٚا٭نادميٝ   

َٔ امل٪ٌٖ ٚارترب٠ ٚاملسس١ً ايتع١ًُٝٝ ع٢ً حتدٜد ٖرٙ ا٫ستٝادات، ٚقد قاّ ايباسح باضتدداّ اضتط٬ع زأٟ، 

( ؾكس٠، ٚقد تٛؾًت 46َٚكاب١ً، ٚاضتبا١ْ بٗدف حتكٝل ٖرٙ ا٭ٖداف عًُا بإٔ ؾكسات ا٫ضتبا١ْ بًػت )

 ايدزاض١ إىل عد٠ ْتا٥ر َٓٗا:

o يًػ١ ايعسب١ٝ ع٢ً اخت٬ف َ٪٬ٖت ٚخرباتِٗ ٚاملساسٌ ايتع١ًُٝٝ اييت ٜعًُٕٛ ؾٝٗا عاد١ إٕ َعًُٞ ا

 إىل ايتدزٜب ع٢ً مجٝع ؾكسات ا٫ضتبا١ْ.

o  بني َعًُٞ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ايتدؿـ )بني  0.01ٚدٛد ؾسٚم ذات د٫ي١ إسؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ د٫ي١

 امل١ٝٓٗ( يؿاحل ايجاْٟٛ ايرتبٟٛ. ايجاْٟٛ غري ايرتبٟٛ، ٚايجاْٟٛ ايرتبٟٛ يف اذتادات

 ّ(: 1997دزاض١ ؾاحل ذٜاب ٖٓدٟ، ع٢ً ستُد عتٞ )-

ٖدؾت ايدزاض١ إىل حتدٜد ا٫ستٝادات ايتدزٜب١ٝ ملعًُٞ َٚعًُات ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ باملسسًتني اإلعداد١ٜ      

ح بإعداد اضتبا١ْ تهْٛت َٔ ٚايجا١ْٜٛ بطًط١ٓ عُإ َٔ ٚد١ٗ ْعس املعًُني أْؿطِٗ ٚاملٛدٗني، ٚقد قاّ ايباس

( ؾكس٠ َٛشع١ ع٢ً زتايني ُٖا: )َعسؾ١ املعًُني يًُاد٠، َٗازات ايتدزٜظ( ٚقد زنصت )َٗازات ايتدزٜظ( 36)

 ع٢ً )ايتدطٝط، ٚايتٓؿٝر، ٚايتكِٜٛ(، ٚبعد تطبٝل ا٭دا٠ تٛؾًت ايدزاض١ إىل عد٠ ْتا٥ر َٓٗا:

o هِ ٖٚٞ: )تطٜٛس املٓاٖر، ايتكِٜٛ، َساعا٠ ايؿسٚم  سدد املعًُٕٛ أِٖ ا٫ستٝادات ايتدزٜب١ٝ بايٓطب١

 ايؿسد١ٜ، اضتدداّ ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ(.

 ّ(: 2000دزاض١ ع٢ً أمحد ستطٔ زدَإ )-

ٖدؾت ايدزاض١ إىل حتدٜد ا٫ستٝادات ايتدزٜب١ٝ ملعًُٞ ايًػ١ ايعسب١ٝ بأَا١ْ ايعاؾ١ُ ٚستاؾع١ ؾٓعا٤      

( ؾكس٠ َٛشع١ 45ايباسح بإعداد ا٫ضتبا١ْ ٚاييت تهْٛت عدد ؾكساتٗا َٔ )يف َسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ، ٚقد قاّ 

ع٢ً ازبع١ ستاٚز ٖٚٞ )ايتدطٝط، ايتٓؿٝر، ٚايُٓٛ املٗين ٚايتدؿؿٞ، ٚايتكِٜٛ(، ٚعصش دزاضت٘ ببٓا٤ أدا٠ 

ض١ ( ؾكس٠ َٛشع١ ع٢ً احملاٚز ايطابك١، ٚبعد ايتطبٝل تٛؾًت ايدزا56أخس٣ ٢ٖٚ بطاق١ ٬َسع١ تهْٛت َٔ )

 إىل عد٠ ْتا٥ر َٓٗا:

o .أظٗست أؾساد ايع١ٓٝ استٝادٗا يًتدزٜب ع٢ً مجٝع ؾكسات ا٫ضتبا١ْ ٚؾ٢ نٌ احملاٚز 
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o  ،أظٗست أؾساد ايع١ٓٝ اٖتُاَٗا مبشاٚز ا٫ضتبا١ْ َستب١ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:)ايتٓؿٝر، ٚايتكِٜٛ، ٚايتدطٝط

 ٚايُٓٛ املٗين ٚايتدؿـ(.

 (: 2003دزاض١ ستُد عبد اهلل ؾاحل )-

ٖدؾت ايدزاض١ إىل تكِٜٛ أدا٤ َعًُٞ ايكسإٓ ايهسِٜ يف َسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ يف ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ،      

( ؾكس٠ تٛشعت ع٢ً مخط١ ستاٚز ٖٚٞ: 93ٚيكد قاّ ايباسح بإعداد قا١ُ٥ بايهؿاٜات ا٭دا١ٝ٥ تهْٛت َٔ )

ات ايتدؿؿ١ٝ، ايتكِٜٛ، ٚملعسؾ١ َد٣ ا٭عداد ٚايتدطٝط يًدزع، تٓؿٝر ايدزع، تٓعِٝ ايؿـ ٚإدازت٘، ايهؿاٜ

( ؾكس٠، ٚبعد 50تٛؾس ٖرٙ ايهؿاٜات قاّ ايباسح يف ق٤ٛ قا١ُ٥ ايهؿاٜات ببٓا٤ بطاق١ ٬َسع١ تهْٛت َٔ )

 ايتطبٝل تٛؾٌ ايدزاض١ إىل ايٓتا٥ر اٯت١ٝ:

o .قعـ أدا٤ أؾساد ايع١ٓٝ يف بعض ايهؿاٜات ايتدؿؿ١ٝ ٚامل١ٝٓٗ

o ؾساد ايع١ٓٝ.بعض ايهؿاٜات غري َتشكك١ يد٣ أ

ّ(:  2011صتٝب غايب ْاغس ستُد، ٚآخسٕٚ )-

ٖدؾت ايدزاض١ إىل َعسؾ١ َد٣ إتكإ طًب١ املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ يف ختؿـ اهٓدض١ املعُاز١ٜ يًُٗازات امل١ٝٓٗ      

يف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، ٚمت اضتدداّ املٓٗر ايٛؾؿٞ يتشكٝل أٖداف ايدزاض١، ٚقد مشًت ايدزاض١ 

ّ، ٚقد 2010/ 2009طًب١ املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ ختؿـ ٖٓدض١ َعُاز١ٜ داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعاّ مجٝع 

 مت اضتدداّ ا٫ضتبٝإ املؿتٛح، ٚايتٛؾٌ إىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا:

o .ٌُحتدٜد املٗازات اي٬ش١َ ملتدسز اهٓدض١ املعُاز١ٜ اييت ت٪ًٖ٘ ي٬يتشام بطٛم ايع

o املٗازات يد٣ طًب١ املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ ختؿـ ٖٓدض١ َعُاز١ٜ داَع١ ايعًّٛ  ٚدٛد تدٕ ٚاقح يف بعض

ّ.2010/ 2009ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعاّ 

 (:2014دزاض١ أمحد ستُد ايطري، ٚآخسٕٚ )-

 َتدسزٖدؾت ايدزاض١ إىل َعسؾ١ دزد١ اتكإ طًب١ املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ يًُٗازات امل١ٝٓٗ اي٬شّ تٛاؾسٖا يد٣      

ٚقد اضتددّ ايباسجٕٛ املٓٗر ايٛؾؿٞ يتشكٝل ٖرا  يف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا،  ض١َٝ٬ايدزاضات اإل قطِ

ٚقد مشٌ زتتُع ايدزاض١ مجٝع ط٬ب املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ يف قطِ ايدزاضات اإلض١َٝ٬ يف داَع١ ايعًّٛ اهدف، 

 ٚتٛؾٌ إىل ْتا٥ر أُٖٗا:، ٚقد اضتددّ ا٫ضتبٝإ نأدا٠ يًدزاض١، 2013ّ -2012ٚايتهٓٛيٛدٝا اي١ُٝٓٝ يًعاّ 

o ِيف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ايدزاضات اإلض١َٝ٬ إعداد قا١ُ٥ باملٗازات اي٬شّ تٛاؾسٖا يد٣ خسٜر قط.

o ٕاملطت٣ٛ ايسابع يف قطِ ايدزاضات اإلض١َٝ٬ ظاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًُٗازات  ط٬ب دزد١ إتكا

(.امل١ٝٓٗ دا٤ت بتكدٜس )َتٛضط
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 ع٢ً ايدزاضات ايطابك١: تعًٝل عاّ 

تٓاٚيت عدد َٔ  ايدزاضات استٝادات َعًِ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ َٚعًِ ايكسإٓ ايهسِٜ، َٚد٣ متهِٓٗ يف      

(، ٚدزاض١ ؾاحل ذٜاب 1988ّ(، ٚدزاض١ ٜٛضـ ستُد ٜٛضـ )1983أدا٥ٗا َجٌ: دزاض١ امحد ايك٣ٛ ضعد )

(، ٚزنصت زتُٛع١ َٔ  ايدزاضات ع٢ً 2003 ؾاحل )ّ(، ٚدزاض١ ستُد عبد اهلل1997ٖٓدٟ، ع٢ً ستُد عتٞ )

ا٫ستٝادات ايرتب١ٜٛ ملعًُٞ َٛاد دزاض١ٝ شتتًؿ١ سٝح تٓاٚيت بعض ٖرٙ ايدزاضات تٓاٍٚ ا٫ستٝادات ملعًِ 

ّ(، ٚتٓاٚيت 2000ّ(، ٚدزاض١ ع٢ً أمحد ستطٔ زدَإ )1996ايًػ١ ايعسب١ٝ َجٌ: دزاض١ ع٢ً عبد ايععِٝ ض٬ّ )

 ْاغس غايب َد٣ اتكإ ايطايب ادتاَعٞ يًُٗازات امل١ٝٓٗ املطًٛب١ َٓ٘ َجٌ: دزاض١ صتٝب بعض ٖرٙ ايدزاضات

 (.2014ٚدزاض١ أمحد ايطري، ٚآخسٕٚ ) ،(2011ّ) ٚآخسٕٚ ستُد،

 أٚد٘ ا٫خت٬ف ٚا٫تؿام بني ايدزاض١ اذتاي١ٝ ٚايدزاضات ايطابك١:

١ٜ، ٚبٗرا تتؿل َع ايدزاض١ اذتاي١ٝ يف ايرتنٝص تٓاٚيت ايدزاضات ايطابك١ ا٫ستٝادات ايتدؿؿ١ٝ ٚايرتبٛ     

ع٢ً املٗازات ايرتب١ٜٛ اييت عتتاز إيٝٗا املعًِ، يف تأد١ٜ َٗاَ٘ ايرتب١ٜٛ، ٚختتًـ يف إٔ ايدزاضات ايطابك١ 

زنصت ع٢ً املعًِ، ٚاستٝادات٘، بُٝٓا ايدزاض١ اذتاي١ٝ زنصت ع٢ً ايطايب/ املعًِ َٚا عتتاز إيٝ٘ َٔ َٗازات 

ٞ ٜتُهٔ َٔ ايكٝاّ مب١ٓٗ ايتدزٜظ، ٚبٗرا تتُٝص دزاض١ ايباسح يف تٓاٚها يًطايب/ املعًِ أضاض١ٝ يه

ٚا٫ٖتُاّ ب٘، ٚايتأنٝد ع٢ً إعدادٙ بؿٛزٙ متهٓ٘ َٔ ايكٝاّ بدٚزٙ ايرتبٟٛ ع٢ً ايٛد٘ املطًٛب، ٚتعد ٖرٙ 

ب٘ ٚايتُهٔ َٓ٘ ٭دا٤ َٗٓت٘، بد٫ ايدزاض١ مبجاب١ ٚقا١ٜ يًطايب/ املعًِ، ٚؾتح عٝٓٝ٘ ع٢ً َا ٜٓبػٞ عًٝ٘ اإلملاّ 

 َٔ إٔ ٜؿطدّ بايٛاقع ايرتبٟٛ، ٜٚبدأ بايبشح عٔ بساَر; بػسض ايتدزٜب ٚت٬يف ايكؿٛز املٛدٛد يدٜ٘.

 أٚد٘ ا٫ضتؿاد٠ َٔ ايدزاضات ايطابك١: 

 ب٬غو إٔ ايباسح اضتؿاد ؾا٥د٠ نبري٠ َٔ ايدزاضات ايطابك١، َٚٔ أِٖ ٖرٙ ايؿٛا٥د:      

 ازات ايتدزٜط١ٝ اييت عتتاز إيٝٗا املعًُٕٛ بػهٌ عاّ َٚعًِ ايكسإٓ ايهسِٜ بػهٌ خاف. حتدٜد املٗ -

ايباسح يف َعسؾ١ اإلدسا٤ات املتبع١ يبٓا٤ أدٚات ايبشح، ٚاختٝاز ايع١ٓٝ، ٚا٭ضايٝب  داضتؿا -

اإلسؿا١ٝ٥ املٓاضب١، ٚحتًٌٝ ايٓتا٥ر ٚتؿطريٖا.
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 ارتًؿ١ٝ ايٓعس١ٜ يًبشح

 ١ٝ يًتدزٜظاملٗازات ا٭ضاض

ميس ايتدزٜظ مبذُٛع١ َٔ ارتطٛات ٚاإلدسا٤ات; ٚيًكٝاّ بٗا ٜٓبػٞ ع٢ً املعًِ، ٚايطايب/ املعًِ ايتُهٔ      

َٔ زتُٛع١ َٔ املٗازات ا٭ضاض١ٝ َٚٗازاتٗا ايؿسع١ٝ، ٚختتًـ نؿاٜات املعًُني ايػدؿ١ٝ يف ايتدطٝط 

ا١ٜ ٚاسد٠ أَس ؾعب ٚحتد نبري هِ. ٚايتٓؿٝر ٚايتكِٜٛ بكدز ٚاضع، ٚإٔ اختٝازِٖ ايدقٝل يهؿ

 ، ٚؾُٝا ٜأتٞ خًؿ١ٝ َعسؾ١ٝ سٍٛ ٖرٙ املٗازات بػسض تٛقٝشٗا:

 ايتدطٝط:أ٫ٚ: َٗاز٠ 

ايتدطٝط مبجاب١ ْكط١ ايبد٤ املٓطك١ٝ يًعٌُ " باعتبازختطٝط دٝد، ع١ًُٝ حتتاز إىل  ع١ًُٝ ظايتدزٜ     

عًِ َط٪ٚي١ٝ ز٥ٝط١ يف ايتدطٝط يًُٛاد ايدزاض١ٝ )ضٜٓٛا، ؾؿًٝا، َٜٛٝا( ع٢ً أضاع َٔ ايتدزٜطٞ، ٜتشٌُ امل

 (.191، 2003ايرتتٝب ٚايتٓعِٝ ٚايسقاب١" )ض١ًٝٗ ستطٔ، 

ٜعسف بعض ايرتبٜٛني ايتدطٝط بأْ٘: "تؿٛز عكًٞ، ٚإعداد ْؿطٞ يًُٛاقـ ايتدزٜط١ٝ  َؿّٗٛ ايتدطٝط:

يف ؾرت٠ ش١َٝٓ ستدد٠، ٚملطت٣ٛ تعًُٝٞ ستدد; بكؿد حتكٝل أٖداف اييت ٜتِ اذتاد١ ها يف قاع١ ايدزع 

تع١ًُٝٝ، بطسم َٓع١ُ ٖادؾ١، عٔ طسٜل اختٝاز خربات، ٚأْػط١، ٚادسا٤ات، ٚٚضا٥ٌ تع١ًُٝٝ، ٚأض١ً٦ 

تٓػٝط١ٝ ٚتكٛمي١ٝ َٓاضب١، ٜٚتكُٔ ايتدطٝط َا ميهٔ إٔ ٜٓؿر يف بدا١ٜ ايدزع، أٚ يف َسس١ً َٔ َساسً٘، 

، أٚ عٓد إغ٬ق٘; ٚمبا ٜعطٞ ايط٬ب َٔ ايتهًٝؿات اييت ٜكَٕٛٛ بٗا داخٌ املدزض١ ٚخازدٗا" أٚ يف ْٗاٜت٘

 (.94ّ، ؾـ2003)سطٔ غشات٘، ٚشٜٓب ايٓذاز، 

ٚباإلَهإ تعسٜـ ايتدطٝط يًتدزٜظ بأْ٘: قٝاّ املعًِ بتشدٜد أٖداف ستدد٠ ٚٚاقش١ َٓبجك١ َٔ      

 حتدٜد ايطسا٥ل ٚا٭ضايٝب ٚايٛضا٥ٌ ٚا٭ْػط١ املٓاضب١، ، َٓطًكا َٓٗا يفتسبٜٛاأضاضٝات َتؿل عًٝٗا 

 .ٚستددا أدٚات ايتكِٜٛ املٓاضب١ يًتأند َٔ حتككٗا

(، ٢٢املًو: ) چى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ   قاٍ تعاىل:  أ١ُٖٝ ايتدطٝط:

تتطًب ختطٝطا  ١ًٝ ايتدزٜظ اييتتأتٞ ٖرٙ اٯ١ٜ يتٛقح أ١ُٖٝ ايتدطٝط يف اذتٝا٠ نًٗا، َٚٔ ذيو عُ

ٕ ساد١ املعًِ يًدط١ نشاد١ احملاَٞ إىل إعداد َساؾعت٘ أَاّ ايككا٤، أع٬ُ ؾٓٝا دقٝكا، ٚا َطبكا يهْٛٗ

ايهجري َٔ  متهٓ٘ َٔيتدطٝط ٜعين َٔ َٗاز٠ ااملعًِ  متهٔٚساد١ املٗٓدع إىل ختطٝط َػسٚعات٘، ٚإٕ 

ٚؾٝاغ١ ا٭ٖداف اإلدسا١ٝ٥، ٚإعداد ا٫ختبازات ايتشسٜس١ٜ ٚايػؿ١ٝٗ،  املٗازات ايتدزٜط١ٝ َجٌ: حتًٌٝ احملت٣ٛ،

َت٦ٝٗا ْؿطٝا ٚذٖٓٝا  ٚظتعً٘ميهٔ املعًِ َٔ ختٌٝ املٛقـ ايتدزٜطٞ بهاٌَ أسداث٘، ٖٚرا ٜعين إٔ ايتدطٝط 

ٚايتدطٝط ٜعٛد بايهجري َٔ  إلدسا٤ات اي٬ش١َ يتدزٜظ ايطًب١ بطٗٛي١ ٜٚطس.يهرٙ ا٭سداخ، َٚطتعدا 

 (192، 2003)ض١ًٝٗ،  يؿٛا٥د ع٢ً املعًِ َٓٗا:ا
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زباى، ٚميهٓ٘ َٔ تٓعِٝ عٓاؾس املٛقـ ايتعًُٝٞ ٚتٓعِٝ تعًِ ايطًب١.ٓب املعًِ اإلظت -

ٜطاعد املعًِ ع٢ً اختاذ ايتدابري أَاّ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ احملسد١. -

ٜطاعد املعًِ ع٢ً حتدٜد أٚيٜٛات٘ يف ايعٌُ. -

ٛد٠ بايػهٌ املطًٛب.ٜعٌُ ع٢ً حتكٝل ا٭ٖداف املٓػ -

ٜٛد٘ مجٝع عٓاؾس املٛقـ ايتعًُٝٞ ضتٛ ا٭ٖداف املسض١َٛ.  -

 (.201، ؾـ2008ايُٓٛ املٗين املطتُس. )ستُد عبداهلل اذتاٚزٟ،  -

، 84 -82اْعس ن٬ َٔ: )داٚٚد دزٜٚؼ سًظ، ٚستُد أبٛ غكري، ب. ت،  :َطتٜٛات ايتدطٝط ايتدزٜطٞ

 (.230 -213، 2008ستُد عبداهلل اذتاٚزٟ، 

يًتدطٝط َطتٜٛات شتتًؿ١ عطب ايؿرت٠ ايص١َٝٓ اييت يف ق٥ٛٗا ٜتِ تٓؿٝر ارتط١، ؾإٕ ناْت ايؿرت٠      

ؾايتدطٝط  ا، أَا إذا نإ ايتدطٝط قؿريإاملٓاضب ٜإاملطتٛ ُٖا ٚايؿؿًٞ، ط١ًٜٛ ؾايتدطٝط ايطٟٓٛ

د أْ٘ ٫غ٢ٓ يًُعًِ عٔ ٖرٙ ايدزاضٞ ٖٛ ا٭ْطب. َع ايتأنٝ املٛقٛع ع٢ً َطت٣ٛ ايٛسد٠ أٚ ع٢ً َطت٣ٛ

املطتٜٛات مجٝعٗا; ؾاملعًِ عاد١ إىل إٔ ٜكع خط١ ض١ٜٛٓ، أٚ ؾؿ١ًٝ، ٚعاد١ إىل ٚقع خط١ ١َٜٝٛ يهٌ 

 .ا يتشكٝكٗاست٢ ٜطري ع٢ً ب١ٓٝ ٚٚقٛح، َطتشكسا يٮٖداف املطًٛب١ ضاعٝ ;دزع َٔ ايدزٚع املكسز٠

َٔ ٚزا٥ٗا حتكٝل أٖداف املكسز ايدزاضٞ خ٬ٍ ايط١ٓ  ٜٗدف املعًِٖٚٞ خط١ بعٝد٠ املد٣  ايتدطٝط ايطٟٓٛ:

، ٖٚرا ٜتطًب َٔ املعًِ إٔ ٜدقل ايٓعس يف املٓٗر، بكسا٤ت٘ قسا٠٤ ؾاسؿ١ ٚاع١ٝ متهٓ٘ َٔ حتدٜد ايدزاض١ٝ

ا٭ٖداف املساد حتكٝكٗا، ٚا٭ْػط١ ٚايٛضا٥ٌ املٓاضب١، ٚحتدٜد أدٚات ايتكِٜٛ اييت ميهٔ ايتأند َٔ خ٬ها 

٭ٖداف. بعد ٖرا ع٢ً املعًِ إٔ ٜٛشع املكسز ايدزاضٞ ع٢ً أغٗس ايط١ٓ، ٚأضابٝعٗا َساعٝا أٜاّ مبد٣ حتكل ا

 ايعطٌ ٚاإلداشات ٚؾرتات ا٫ختبازات.

ٜٚٓبػٞ إٔ تأخر ارتط١ ايط١ٜٛٓ سكٗا َٔ ا٫ٖتُاّ باعتبازٖا دي٬ٝ َٚسدعا َُٗا يًُعًِ َٔ بدا١ٜ      

 ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ إىل ْٗاٜتٗا. 

ٜ٪ند ايرتبٜٕٛٛ ع٢ً قسٚز٠ تٛاؾسٖا ، حتتٟٛ ارتط١ ايط١ٜٛٓ ع٢ً عٓاؾس أضاض١ٝ ارتط١ ايط١ٜٛٓ:عٓاؾس 

 بعد ذنس املعًَٛات ايعا١َ اييت ختـ اضِ املاد٠ ٚاملسس١ً ٚايط١ٓ ايدزاض١ٝ ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

ظتد املعًِ ٖرٙ ، ٚإذا مل أٖداف تدزٜظ املاد٠، ٜتكُٓٗا عاد٠ املٓٗر ايدزاضٞ يتًو املاد٠، أٚ يف ديٌٝ املعًِ-

 ا٭ٖداف ؾً٘ إٔ ٜكع أٖداؾا َٓبجك١ َٔ عكٝد٠ اجملتُع ٚعادات٘ ٚتكايٝدٙ ٚثكاؾت٘، َٚساع١ٝ يًُعاٜري ايع١ًُٝ.

احملت٣ٛ ايدزاضٞ. -

ايطسا٥ل ٚا٭ضايٝب ٖرٙ ٚعاد٠ تتٓٛع ، ايطسا٥ل ٚا٭ضايٝب ايتدزٜط١ٝ املٓاضب١ يتٓؿٝر تًو ا٭ٖداف املكسز٠-

، ٚايؿسٚم ايؿسد١ٜ يدِٜٗا، َٚطت٣ٛ املتعًُنيع١ املاد٠ ٚأٖداف تدزٜطٗٚؾكا يطبٝ

ٚضا٥ٌ ٚتكٓٝات ايتعًِٝ املٓاضب١ يطبٝع١ َٛقٛعات املاد٠ ٚأٖداف تدزٜطٗا.-
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ٖداف تدزٜظ املاد٠.أأضايٝب تكِٜٛ َتٓٛع١ تٓاضب طبٝع١  حتدٜد-

يدزاض١ٝ َع َساعا٠ اٯتٞ:غٗس ايط١ٓ اأَٛقٛعات املكسز ٚٚسدات٘ ع٢ً  يتٛشٜعٚقع ددٍٚ شَين -

o .ايتطًطٌ املٓطكٞ يًُٛقٛعات ٚايٛسدات

o  حتدٜد ؾرت٠ ش١َٝٓ يدزاض١ نٌ َٛقٛع أٚ ٚسد٠ مبا ٜساعٞ حتكٝل ا٭ٖداف ايتع١ًُٝٝ ي٘، َٚع

َساعا٠ سذِ ٚخؿا٥ـ املٛقٛع ٚايٛسد٠ باإلقاؾ١ إىل َساعا٠ خؿا٥ـ منٛ املتعًُني.

o َٜٓٚٛاعٝد ا٫ختبازات ايتشسٜس١ٜ ٚايػؿ١ٝٗ  ،١ٝ ٚايٛط١َٝٓساعا٠ ايعطٌ ايسمس١ٝ ٚاملٓاضبات ايد

ايػٗس١ٜ ٚايط١ٜٛٓ. 

 حتدٜد قا١ُ٥ باملسادع يًكسا٠٤ اإلثسا١ٝ٥. -

ارتط١ ايؿؿ١ًٝ غب١ٗٝ بارتط١ ايط١ٜٛٓ إ٫ إٔ ؾرتتٗا أقؿس )ؾؿٌ دزاضٞ(; عٝح تٛشع ارتط١ ايؿؿ١ًٝ:

 .ايعٓاؾس ْؿطٗا يًدط١ ايط١ٜٛٓ ٢ًيهٌ غٗس، ٚحتتٟٛ عَداز ا٭ضابٝع ا٭زبع١ املٛقٛعات ع٢ً 

منٛذز َكرتح رتط١ ض١ٜٛٓ أٚ ؾؿ١ًٝ.

بعد اط٬ع ايباسح ع٢ً عدد َٔ مناذز رتطط ض١ٜٛٓ ٚؾؿ١ًٝ ؾإْ٘ ٜكرتح منٛذز رتط١ ض١ٜٛٓ أٚ ؾؿ١ًٝ      

 ٚؾُٝا ٜأتٞ تٛقٝح ذيو:

 املاد٠: ................................

 ايؿـ: .........

 ............................ايعاّ ايدزاضٞ: ...

 ٚؾـ املاد٠:

 ............. أٖداف املاد٠: ٜتٛقع َٔ ايدازع بعد إْٗا٤ املاد٠ إٔ:

 ....../ ......َٔ ايعاّ  ......يًؿؿٌ تٛشٜع املٛقٛعات ايدزاض١ٝ ع٢ً أٜاّ ايدزاض١ 

 ٬َسعات املٛقٛع ايدزاضٞ ايتازٜذ ايّٝٛ  ا٭ضبٛع ايػٗس

    ت ايطب ا٭ٍٚ ضبتُرب

    ا٫ثٓني 

    ا٭زبعا٤ 

     ايجاْٞ

    

    

     ايجايح

    

    

     ايسابع
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 ايطسا٥ل ٚا٭ضايٝب ايتدزٜط١ٝ:............................

 ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ:........................................

 ......................................ا٭ْػط١ ايتع١ًُٝٝ: ..

 أدٚات ايتكِٜٛ:..............................................

املسادع ايس٥ٝط١ٝ:.............................................

:ايتدطٝط ايَٝٛٞ

َٚٔ ايعٛاٌَ دبات٘، َٚٔ أِٖ ٚا ،ٜعد ايتدطٝط يًدزٚع اي١َٝٛٝ َٔ ايهؿاٜات امل١ٝٓٗ امل١ُٗ يًُعًِ     

 ، ٚحتكٝل أٖداؾ٘ بأقٌ دٗد، ٚأٜطس طسٜل.ا٭ضاض١ٝ يف صتاح ايتدزٜظ

هؿا١ٜ بٚقد أظٗست دزاضات تسب١ٜٛ إٔ ايطًب١ املعًُني ايرٜٔ يف َسس١ً اإلعداد ٜٛيٕٛ اٖتُاَا نبريا      

ملُازض١  اأضاضٝ اطًبتعد ٖرٙ ايهؿا١ٜ َ; سٝح ختطٝط ايدزع ٜٚعتربْٚٗا ايهؿا١ٜ ا٭ضاض١ٝ إلعدادِٖ َٗٓٝا

 (.198، 2003)ض١ًٝٗ، .ايطايب/ املعًِ ايتدزٜب ايعًُٞ يًتدزٜظ يف أثٓا٤ ايتطبٝكات

 أ١ُٖٝ ايتدطٝط ايَٝٛٞ:

َٚٔ ٖرٙ  ،َا ٜعٛد ع٢ً املتعًُني َٚٓٗايًتدطٝط ايَٝٛٞ ؾٛا٥د عدٜد٠ َٓٗا َا ٜعٛد ع٢ً املعًِ غدؿٝا،      

 ايؿٛا٥د َا ٜأتٞ:

 :ًِبايٓطب١ يًُع 

.، ٚتكدٜسِٖ ي٘املعًِ املبتد٨ ايجك١ بٓؿط٘، ٚثك١ طًبت٘ ب٘ ميٓح -

.ايطسا٥ل ٚا٭ضايٝب ٚايٛضا٥ٌ ٚا٭ْػط١ اييت تعٌُ ع٢ً حتكٝل أٖداف ايدزع حتدٜد -

 تطاعد املعًِ يف اختاذ ايكسازات املٓاضب١ ؾُٝا ٜتعًل بإدسا٤ات املٛقـ ايتدزٜطٞ. -

عُل اضتصاد٠ ٚد ادتص٥ٝات اييت عاد٘ إىل ا٫ط٬ع ع٢ً احملت٣ٛ ايدزاضٞ ٚحتًًٝ٘، ٚايتٛقـ عٓ -

.ختاذ ايتدابري جتاٙ بعض املٛاقـ احملسد١; مبا ميهٔ املعًِ َٔ اٚضع١ اط٬ع

ايتدطٝط ٜطاعد املعًِ يف اداز٠ ايؿـ بػهٌ أؾكٌ. -

، ٚتكدِٜ َاد٠ ع١ًُٝ َرتابط١ تطري ٚؾل خطٛات ايطري ٚؾل خطٛات شتطط١ٜطاعد املعًِ ع٢ً  -

ٓاضب١ َٚطت٣ٛ املتعًُني، ٚايٛقت احملدد.تدزٜط١ٝ ستدد٠، َٚت

 :ًِبايٓطب١ يًُتع

مما ٜطٌٗ  ;إٕ ايتدطٝط ايَٝٛٞ يًدزٚع َٔ قبٌ املعًِ ٜٛؾس يًُتعًُني دزضا َتطًطٌ ا٭ؾهاز -

.، ٚحتكٝل أٖداؾ٘عًِٝٗ ؾِٗ ايدزع ٚايتؿاعٌ َع٘

ايسغب١ يف تعًِ ايدزع. -
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، ؾاملعًِ َط٦ُٔ يف دزض٘ إلملاَ٘ ظُٝع ا٫ط٦ُٓإ ايرٟ ٜٛؾسٙ املعًِ املدطط يدزض٘ يًُتعًُني -

تؿاؾًٝ٘ مما ٜعٛد ٖرا ا٫ط٦ُٓإ ع٢ً ضري ايدزع. 

، ستُد 84)با٫ضتؿاد٠ َٔ: )داٚٚد دزٜٚؼ سًظ، ٚستُد أبٛ غكري، ب. ت،  عٓاؾس خط١ ايدزع ايَٝٛٞ:

 (.230 -213، 2008عبداهلل اذتاٚزٟ، 

 تتهٕٛ ارتط١ اي١َٝٛٝ َٔ عد٠ عٓاؾس ٖٚٞ:     

َات عا١َ سٍٛ ايدزع: )ايتازغتني، اضِ املاد٠، ايؿسع، ايٛسد٠، عٓٛإ املٛقٛع ايدزاضٞ، ايؿـ، َعًٛ -

ايؿؿٌ، اذتؿ١(.

َع ، ستت٣ٛ ايدزع، َٚٔ حتًٌٝ أٖداف املاد٠تػتل ا٭ٖداف اإلدسا١ٝ٥ َٔ دسا١ٝ٥: ا٭ٖداف اإل -

َساعٝا َعاٜري  ،٠املعًِ إٔ ٜعطٞ حتدٜد ا٭ٖداف اإلدسا١ٝ٥ عٓا١ٜ نبري /ايتأنٝد ع٢ً ايطايب

ارتط١ اي١َٝٛٝ، ٚع٢ً عًُٝيت  ملا يريو َٔ اْعهاع ع٢ً بك١ٝ عٓاؾس ؾٝاغ١ اهدف اإلدسا٥ٞ;

 . ايتٓؿٝر ٚايتكِٜٛ

.ايطسا٥ل ٚا٭ضايٝب ٚايٛضا٥ٌ ٚا٭ْػط١ -

دسا٤ات ايدزع َٔ أِٖ عٓاؾس ارتط١ اي١َٝٛٝ; باعتبازٙ إٜعد عٓؿس  ايدزع: تٓؿٝر دسا٤اتإ -

اخٌ سذس٠ ايؿـ، ٜٚرتتب عًٝ٘ حتكٝل أٖداف ايدزع; مما عتتِ ايتٛقـ ارتط٠ٛ ايتطبٝك١ٝ د

سك٘ يف ع١ًُٝ ايتدطٝط ايَٝٛٞ. ٜٚتكُٔ ٖرا ايعٓؿس عد٠  ٩ٙٚايرتٜح عٓد ٖرا ايعٓؿس ٚاعطا

 خطٛات ٖٚٞ:

  ًِ٫ بعد إٔ ٧ٜٝٗ إ عدّ ايدخٍٛ إىل َٛقٛع ايدزعايتُٗٝد ٚاملكد١َ: ع٢ً ايطايب/ املعًِ، ٚاملع

ِٖ إٔ دزضا ددٜدا قد بدأ، ٚيًُعًِ إٔ ٧ٜٝٗ طًبت٘ مبا ٜساٙ َٓاضبا، بعدٖا عًٝ٘ إٔ طًبت٘، ٜٚػعس

٭ٖداف املسض١َٛ اٜهتب َكد١َ ٜٓطًل َٔ خ٬ها إىل دزع سٟٝٛ ٤ًَٞ بايتؿاعٌ ٚايٓػاط ستككا 

ُٔ ناْت ؾ ،املكد١َ متجٌ ا٫ْط٬ق١ ؾإٕ ع٢ً املعًِ إٔ ٜٗتِ بٗا أميا اٖتُاّإٔ َٔ ايدزع، ٚطاملا 

داٜت٘ ستسق١ ناْت ْٗاٜت٘ َػسق١، ٚيف اختٝاز َكد١َ َٓاضب١ يًدزع ٜتشكل اٯتٞ:ب

 .ٞتسنٝص اْتباٙ ايطًب١ ضتٛ املٛقٛع ايدزاض

 .متهٔ املعًِ َٔ تٛقٝح أٖداف دزض٘، ٚأ١ُٖٝ دزاض١ املٛقٛع

 .قُإ ا٫ضتُساز١ٜ يف ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ

 طابك١ ٚاي٬سك١. ٚتهٕٛ املكد١َ تك١ٜٛ ايب١ٝٓ املعسؾ١ٝ بني املٛقٛعات ايدزاض١ٝ اي

اضتدداّ ، أٚ اضتدداّ ا٭ض١ً٦ اييت تهٕٛ أدٛبتٗا َكد١َ يًدزع ادتدٜدإَا ب

ايٛض١ًٝ ايتع١ًُٝٝ قبٌ ايبد٤ بايدزع; ؾعسض ايٛض١ًٝ أَاّ ايطًب١ قبٌ أٟ 

زبط ايدزع ادتدٜد ، أٚ سدٜح ظتعٌ ايطًب١ َتًٗؿني ملعسؾ١ َساد َعًُِٗ
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، أٚ م إىل أ١ُٖٝ املٛقٛع ايدزاضٞ َٚا ٜرتتب عًٝ٘ايتطس، أٚ بايدزع ايطابل

ايدزع.  َٛقٛع ايتطسم إىل قكاٜا َٚػه٬ت سٝات١ٝ ٜتِ ا٫ْط٬م َٓٗا إىل

 َٔ يف ٖرٙاملعًِ  ٚع٢ً ،دسا٤ات ايدزع اييت تطع٢ يتشكٝل أٖداؾ٘إ أِٖ ايعسض: تعد خط٠ٛ ايعسض 

ٜٓعِ  ضايٝب احملدد٠; يٝكع عسقا َٓاضباٚإىل ايطسا٥ل ٚا٭ ، ٚاحملت٣ٛ،ارتط٠ٛ ايعٛد٠ إىل ا٭ٖداف

 ا٭ٖداف، َٚساعٝا َطت٣ٛ املتعًُنيببعض، َرتابطا بعك٘ ٚ ؾٝ٘ احملت٣ٛ تٓعُٝا عًُٝا َٓطكٝا،

 .احملدد٠ايطسٜك١ ايتدزٜط١ٝ ، ٚٚتستٝبٗا اإلدسا١ٝ٥

 ٚتطبٝك٘ َٔ خ٬إىل ايتأند َٔ قدز٠ املتعًِ ع٢ً اضتٝعاب ايدزع ٖرٙ ارتط٠ٛ تٗدف: ايتطبٝل ، ٍ

ا٭ْػط١ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ.

  تٗدف إىل ارتسٚز َٔ َٛقٛع  ;دسا٤ات ايدزعإخري٠ َٔ ا٭ط٠ٛ ارتايػًل )ا٫غ٬م(: ٜعد ايػًل

، أٚ ارتامت١، أٚ ارت٬ؾ١إَا ب املٛقٛع قد اْت٢ٗ، ٜٚهٕٛ ايػًلإٔ ايدزع بأضًٛب ٜػعس ايطًب١ 

 .ايؿٛا٥د ايع١ًُٝ

تٗدف ايع١ًُٝ اييت ب٘ تًو ٜكؿد ط١ٝ يًدط١ اي١َٝٛٝ، ٜٚعد ايتكِٜٛ َٔ ايعٓاؾس ايس٥ٝ ايتكِٜٛ: -

بأضايٝب ٚ ،ايتأند َٔ حتكل أٖداف ايدزع، ٚظتب إٔ ٜهٕٛ ايتكِٜٛ َستبطا بأٖداف ايدزع إىل

ٜٚعترب ايٛادب املٓصيٞ ، إَا با٭ض١ً٦ املكاي١ٝ ايكؿري٠، أٚ با٭ض١ً٦ املٛقٛع١ٝ املتٓٛع١ ١َتٓٛع

.عٓؿسا َٔ عٓاؾس ايتكِٜٛ
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 منٛذز َكرتح َٔ قبٌ ايباسح:

 اطًع ايباسح ع٢ً مناذز نجري٠ يتدطٝط ايدزٚع اي١َٝٛٝ، ٚؾُٝا ًٜٞ منٛذز َكرتح َٔ قبٌ ايباسح:     

 املاد٠: ..............                                    املٛقٛع: ...............

 ايػعب١: ....................       ايؿـ: ...........                              

 ايتازٜذ: .......................                        املدزض١: ...........            

 اإلدسا١ٝ٥ا٭ٖداف 

ايطسا٥ل 

ٚا٭ضايٝب 

ٚايٛضا٥ٌ 

 ٚا٭ْػط١

 ايتكِٜٛ ايصَٔ ادسا٤ات ايدزع

 أٖداف َعسؾ١ٝ:

 

 

 

 

 

 أٖداف َٗاز١ٜ:

 

 

 

 

 اي١ٝ:أٖداف اْؿع

 ايطسٜك١:

 

 

 ا٭ضًٛب:

 

 

 ايٛض١ًٝ:

 

 

 ايٓػاط:

  ايتُٗٝد
 أدٚات ايتكِٜٛ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايٛادب:

 

 

 املكد١َ:

  

 تكِٜٛ بٓا٥ٞ:

 ايعسض:

 ايؿهس٠ ا٭ٚىل:

 
 

 تكِٜٛ بٓا٥ٞ:

 ايؿهس٠ ايجا١ْٝ:

  

 تكِٜٛ بٓا٥ٞ:

 ايؿهس٠ ايجايج١:

  

 تكِٜٛ بٓا٥ٞ:

 ايتطبٝل:

 
 

  اإلغ٬م:

 

 َٗازات ايتدطٝط:

 ٣يهٞ ٜتُهٔ املعًِ َٔ َٗاز٠ ايتدطٝط عًٝ٘ إٔ ٜتكٔ عددا َٔ املٗازات ايؿسع١ٝ بد٤ا بتشًٌٝ احملتٛ    

 ، ٜٚطتطٝع حتدٜددسا١ٝ٥ يف اجملا٫ت ايج٬ث١ عطب َطتٜٛاتٗا املدتًؿ١اإل ٖدافا٭ؾٝاغ١ ايدزاضٞ،  ٚ
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 َٓاضبا، ٚعسقا متٗٝدا ، ٚنرا ايٛضا٥ٌ ٚا٭ْػط١، ٜٚهتبٖدافا٭اضب١ يف حتكٝل ايطسٜك١ ايتدزٜط١ٝ املٓ

أدٚات  يًطسٜك١ احملدد٠، ٜٚكدّ ًَدؿا ٚاؾٝا، ٜٚػًل ايدزع إغ٬قا َٓاضبا، ٚعتددارتطٛات ايع١ًُٝ َساعٝا 

أض١ً٦ بؿٛز٠  اييت ميس بٗا ايتكِٜٛ، ٜٚطتطٝع ؾٝاغ١ساسٌ ايج٬خ َساعٝا امل ٚاملتٓٛع١ ايتكِٜٛ املٓاضب١

ٖرٙ  بعض املسادع اييت تجسٟ ايدزع. ، ٜٚػري إىلايصَٔ ع٢ً َهْٛات خط١ ايدزع ، ٚقادزا ع٢ً تٛشٜعؾشٝش١

 بعض املٗازات اييت ٜٓبػٞ ع٢ً املعًِ ايتُهٔ َٓٗا ٚاييت تطاعدٙ يف إعداد خط١ دزع بؿٛز٠ ض١ًُٝ.

 َٗاز٠ ايتٓؿٝرثاْٝا: 

تكاْٗا، ؾاملعًِ يف ٖرٙ املٗاز٠ ٜعسض ْؿط٘ ع٢ً إاييت ظتب ع٢ً املعًِ  تعد َٗاز٠ ايتٓؿٝر َٔ أِٖ املٗازات     

املتعًُني; مما ٜتطًب َٓ٘ ايعٗٛز أَاَِٗ بػدؿ١ٝ ض١ٜٛ، َٚتُه١ٓ عًُٝا، َٚتٛاش١ْ يف تعاًَٗا ٚضًٛنٗا، 

 .َدزن١ ا٭ٖداف املساد حتكٝكٗا

 َؿّٗٛ تٓؿٝر ايتدزٜظ:

ْػط١ ٚايتؿاع٬ت بني عٓاؾس املٛقـ ايتدزٜطٞ َٚهْٛات٘; ٜكؿد مبؿّٗٛ تٓؿٝر ايتدزٜظ: "زتُٛع١ ا٭     

(. ٚيتُهٔ املعًِ َٔ َٗاز٠ 96، 2005بٗدف إسداخ ايتعًِ عٓد ايت٬َٝر". )عٓاٜات ستُد ستُٛد خًٌٝ، 

ٖٚٞ: )با٫ضتؿاد٠ َٔ: )داٚٚد دزٜٚؼ سًظ، ٚستُد أبٛ ايعدٜد َٔ املٗازات ايتُهٔ َٔ ٜتطًب َٓ٘ ايتٓؿٝر 

 (.241 -230، 2008، ستُد عبداهلل اذتاٚزٟ، 123 -97غكري، ب. ت، 

ايت١٦ٝٗ ٚتٓعِٝ ايؿؿٌ: إٕ إغعاز املتعًُني ٚت٦ٝٗتِٗ يًدزع ادتدٜد قبٌ ايدخٍٛ ؾٝ٘ َٗاز٠ ١َُٗ  -

ٜٓبػٞ ع٢ً املعًِ َساعاتٗا، ٚعًٝ٘ ٚيف ؾرت٠ ايت١٦ٝٗ تٓعِٝ ايؿؿٌ، مبا ٜتٓاضب ٚايطسٜك١ ايتدزٜط١ٝ 

املطتدد١َ.

٢ املعًِ ا٫عتٓا٤ مبكد١َ ايدزع نُا ضبل اذتدٜح عٓٗا يف َٗاز٠ ايتدطٝط.املكد١َ ادتٝد٠: عً -

مست املعًِ ٚسٜٝٛت٘: إٕ املعًِ َُٗا ساٚيت ايٓعسٜات اذتدٜج١ ايتدؿٝـ َٔ دٚزٙ ٜعد ٖٛ املتشهِ  -

ا٭ٍٚ بايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ، ؾش١ٜٛٝ ايتدزٜظ، ْٚػاط٘، ٚتؿاعً٘ َستبط ع١ٜٛٝ املعًِ، ٚمبا عتًُ٘ 

ملتعًُني َٔ أخ٬م، ٚأدب، ٚعًِ; ؾشسنات املعًِ ٚإميا٤ات٘، ٚؾٛت٘ ٚيػت٘، ٚزٚس٘ ختًل دٛا ه٪٤٫ ا

تدزٜطٝا َؿعُا باذت١ٜٛٝ ٚايٓػاط، ٚجتعٌ ايطًب١ ٜعٝػٕٛ يف دٛ ميهِٓٗ َٔ ا٫ضتٝعاب، 

ٚايتؿاعٌ.

ايعسض: ٜكؿد بايعسض تكدِٜ ستت٣ٛ املاد٠ ايع١ًُٝ يًطًب١، مبا ٜساعٞ ا٭ٖداف املدطط١،  -

كُٔ حتككٗا، ٜٚتٓاضب َع ايطسٜك١ ايتدزٜط١ٝ احملدد٠ يف ع١ًُ ايتدطٝط، ٚيكُإ ايعسض ٜٚ

ادتٝد يًدزع ع٢ً املعًِ َساعا٠ اٯتٞ:

 .ٌٝتػط١ٝ ا٭ؾهاز ا٭ضاض١ٝ يًدزع، ثِ ايتؿاؾ
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  ايتدزز يف عسض ايدزع َٔ املعًّٛ إىل اجملٍٗٛ، َٚٔ ايطٌٗ إىل ايؿعب، َٚٔ اجملسد إىل

احملطٛع.

 َ اضتٝعاب ايؿهس٠ ا٭ٚىل قبٌ ا٫ْتكاٍ إىل غريٖا.ايتأند ٔ

 .ِٗتٓاضب ايعسض َع َطتٜٛات ايطًب١ ٚقدزات

 .تكدِٜ ًَدـ يف ْٗا١ٜ ايعسض ٜكُٔ حتكٝل ا٭ٖداف املٓػٛد٠ ٚبؿٛز٠ شتتؿس٠

تٛدٝ٘ ا٭ض١ً٦: تعد َٗاز٠ ؾٝاغ١ ا٭ض١ً٦ ٚتٛدٝٗٗا َٔ أِٖ املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠ تٓؿٝر ايدزع; ملا  -

َٔ إضٗاّ يف تؿعٌٝ ايطًب١، ٚقُإ َػازنتِٗ. ؾا٭ض١ً٦ تعٌُ ع٢ً إثاز٠ اٖتُاّ ايطًب١،  ها

(. نُا 294، 2008ٚحتؿصِٖ ع٢ً ايتعًِ، ٚتطاعد يف تٛدٝ٘ ايتعًِ ٚزؾع ؾاعًٝت٘. )سطٔ غشات٘، 

ّ تعد ا٭ض١ً٦ إسد٣ أدٚات ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ ي٬ط٦ُٓإ ع٢ً حتكل أٖداف ايدزع أ٫ٚ بأٍٚ; ٚيهٞ تكٛ

ا٭ض١ً٦ بدٚزٖا املِٗ يف ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ ؾٝٓبػٞ َساعا٠ اٯتٞ:

 .تؿاؽ ؾٝاغ١ دٝد٠ ٚٚاقش١

 .٘إٔ حتدد املطًٛب َٔ ايطايب، ٫ٚ تػتت

 .٘إٔ تهٕٛ َستبط١ مبٛقٛع ايدزع ٚأٖداؾ

  ،ٍقدز٠ املعًِ ع٢ً طسح ايط٪اٍ مبعاْٝ٘، َتبعا اضرتاتٝذ١ٝ طسح ايط٪اٍ)إيكا٤ ايط٪ا

د إيكا٤ ايط٪اٍ، حتدٜد َٔ ظتٝب عٔ ايط٪اٍ، إتاس١ ايؿسؾ١ أَاّ ايطايب ايؿُت ق٬ًٝ بع

اجملٝب، ا٫ضتُاع إىل اإلداب١، تعصٜص اإلداب١ ٚضرب أغٛازٖا(.

َٗاز٠ املٓاقػ١: تعد املٓاقػ١ َٔ املٗازات امل١ُٗ اييت ٜٓبػٞ ع٢ً املعًِ إٔ ٜتكٓٗا، ملا حتتاز َٔ إملاّ  -

ايطًب١ ٚاضتؿطازاتِٗ، َٚا تتطًب٘ َٔ سطٔ اإلؾػا٤ َٔ قبٌ املعًِ  باملاد٠ ايع١ًُٝ، ٚاضتكباٍ أض١ً٦

ٚاملتعًُني.

َٗاز٠ َساعا٠ ارتطٛات ايع١ًُٝ يًطسٜك١ ايتدزٜط١ٝ عٓد تٓؿٝر ايدزع: يًكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  -

مخط١ ؾسٚع ٖٚٞ: )اذتؿغ، ٚايتؿطري، ٚايتذٜٛد، ٚايت٠ٚ٬، َٚباسح يف عًّٛ ايكسإٓ(، ٖٚرا ٜتٛدب 

 ات تدزٜظ نٌ ؾسع ع٢ً سد٠ ست٢ تتِ ايؿا٥د٠. َعسؾ١ خطٛ

ٚإقاؾ١ إىل َاذنس َٔ املٗازات ؾإٕ ع٢ً املعًِ; يهٞ ٜ٪دٟ َٗاز٠ ايتٓؿٝر يف ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ بايػهٌ      

ايطبٛز٠، َبتد٥ا  ع٢ً ايدزع بٝاْات تٓؿٝرٙ، ناتبا عٓد ايدزع ختطٝط ع١ًُٝ املطًٛب ؾإٕ عًٝ٘ إٔ ٜساعٞ

املطتدد١َ، َٚٓٛعا ٭ضايٝب٘ ايتدزٜط١ٝ،  يًطسٜك١ ايع١ًُٝ ضب١، َٚساعٝا ارتطٛاتَٓا بتُٗٝد، َٚكد١َ

َٚطتددَا ايٛضا٥ٌ ٚا٭ْػط١ ايتع١ًُٝٝ، َٚطتشكسا ا٭ٖداف اإلدسا١ٝ٥، َتأندا َٔ حتككٗا أ٫ٚ بأٍٚ، 

 َٚػسنا يًطًب١ يف ايٓكاغات، َٚساعٝا يًصَٔ احملدد، َٚٓٗٝا يًدزع بؿٛز٠ ع١ًُٝ ض١ًُٝ.
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 َٗاز٠ ايتكِٜٛ ثايجا:

ٜساؾل ايتكِٜٛ ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ َٓر بداٜتٗا مبا ٜط٢ُ بايتكِٜٛ ايكبًٞ، ثِ ٜطتُس َعٗا ست٢ ايٓٗا١ٜ      

 يٝتِ عٔ طسٜك٘ ايتأند َٔ حتكل أٖداف ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ داخٌ سذس٠ ايؿـ.

 تعسٜـ ايتكِٜٛ: 

َٓػٛد٠ ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ حتددٙ تًو ا٭ٖداف ٜعسف ايتكِٜٛ بأْ٘: "إؾداز سهِ ع٢ً َد٣ حتكٝل أٖداف      

(. ٜٚعّسف نريو بأْ٘: "ع١ًُٝ 491، 1982ٚعٝح حتدخ تػريات يف ضًٛى ايط٬ب ايدزاضني" )ؾ٪اد ضًُٝإ، 

 (. 61، 1985ايتأند َٔ حتكٝل ا٭ٖداف" )ستُد شٜاد، 

ِٜٛ تعًِٝ ايط٬ب، ٚايهؿا٠٤ ٜٚعسف بأْ٘: "إؾداز سهِ ع٢ً ع١ًُٝ ايتدزٜظ مبهْٛاتٗا املدتًؿ١، ٜػٌُ تك     

ايتدزٜط١ٝ يًُعًِ، ٚخطط ايتدزٜظ، َٚؿادز ايتعًِ، ٚب١ٝٓ ايؿؿٌ، ٚتٗدف إىل حتطني ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ 

َٚطاعد٠ املعًِ يف َعسؾ١ َد٣ صتاس٘ يف بًٛؽ أٖداؾ٘، ٚتصٜٚد املعًُني بتػر١ٜ زادع١ سٍٛ أدا٥ِٗ ايتدزٜطٞ". 

 (. 137، 2003)أمحد سطني ايًكاْٞ، عًٞ ادتٌُ، 

 يًتكِٜٛ ث٬ث١ أْٛاع ٖٚٞ: أْٛاع ايتكِٜٛ: 

: ايتكِٜٛ ايكبًٞ )ايتُٗٝدٟ(: ٚظتسٟ ٖرا ايتكِٜٛ قبٌ تٓؿٝر املٓٗاز ادتدٜد ٜٚٗدف إىل حتدٜد ايٓٛع ا٭ٍٚ

 (.32، 1999َطتٜٛات ايطًب١، ٚخرباتِٗ ايطابك١، ٚاضتعداداتِٗ َٚٝٛهِ ٚاجتاٖاتِٗ. )أ١َ ايسشام عًٞ محد، 

ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ )ايتهٜٛين(: ٖٚٛ ايرٟ ٜطاٜس ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ َٓر ايبدا١ٜ ست٢ ايٓٗا١ٜ، ٖدؾ٘  يجاْٞ:ايٓٛع ا

ايتأند َٔ حتكٝل نٌ ٖدف ضًٛنٞ قبٌ ا٫ْتكاٍ إىل غريٙ، ٖٚرا ايٓٛع ٜعطٞ املعًِ تػر١ٜ زادع١ ع٢ً 

ٚي١ حتكٝك٘ بطسٜك١ أخس٣. َطت٣ٛ نٌ ٖدف ع٢ً سد٠،  ٚإذا مل ٜتشكل اهدف ا٭ٍٚ ٜعٛد َس٠ أخس٣ حملا

ايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ: ٚعاد٠ ظتسٟ ٖرا ايٓٛع يف آخس ايط١ٓ ايدزاض١ٝ أٚ يف ْٗا١ٜ ايؿؿٌ ايدزاضٞ،  ايٓٛع ايجايح:

ٜٚٗدف إىل َعسؾ١ ٌٖ ٜطتشل املتعًِ ا٫ْتكاٍ َٔ املطت٣ٛ اذتايٞ إىل َطت٣ٛ أع٢ً أّ ٫، ٚظتسٟ ٖرا ايٓٛع 

عٓاؾس ايدزع اييت تعهظ مجٝع أٖداؾ٘ اإلدسا١ٝ٥; يًتأند َٔ أٜكا يف ْٗا١ٜ ايدزع، ٜٚػٌُ مجٝع 

 حتكٝكٗا قبٌ ا٫ْتكاٍ إىل دزع ددٜد.

 أضايٝب ايتكِٜٛ ملاد٠ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘:

إٕ تكِٜٛ املطت٣ٛ ايرٟ ٚؾٌ إيٝ٘ املتعًِ يف دٛد٠ سؿع٘ ٚإتكإ ت٬ٚت٘ يًكسإٓ ايهسِٜ غتتًـ عٔ تكِٜٛ      

ّ ايكسإٓ، ٚيف املٛاد ا٭خس٣، ؾأضايٝب ايتكِٜٛ يًشؿغ ٚايت٠ٚ٬ ظتب إٔ تٗتِ َطتٛاٙ يف ايتؿطري، ٚعًٛ

بتشطني ا٭دا٤ ظاْب املكداز املكسز يًشؿغ، ٚظتب إٔ تٗتِ بتطبٝل أسهاّ ايتذٜٛد ظاْب ا٫ٖتُاّ باملعسؾ١ 

٣ ايطايب يف ايٓعس١ٜ ٭سهاّ ايتذٜٛد ٚايت٠ٚ٬، ٖٚٓا صتد إٔ أضًٛب ايتطُٝع أْطب ا٭ضايٝب يتكِٜٛ َطتٛ

اذتؿغ ٚايت٠ٚ٬، ٫ٚ ٜعين ٖرا ا٫ضتػٓا٤ عٔ أضايٝب ايتكِٜٛ ا٭خس٣، بٌ ظتب اضتدداَٗا عطب اهدف 

 املساد حتكٝك٘. 
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ٖٚرا َا أند عًٝ٘ ؾتشٞ عًٞ ْٜٛظ بكٛي٘: "سؿغ ايكسإٓ ايهسِٜ ٜتطًب قبط أيؿاظ٘ بايػهٌ ٚاإلعساب،      

٠ َٚتٓٛع١ يف سؿغ املتعًُني، ؾُِٓٗ َٔ غتط٧ يف ٚايؿِٗ، ٚسطٔ اذتؿغ، ٚهرا حتؿٌ أخطأ نجري

ايتٗذٞ، َِٚٓٗ َٔ غتط٧ يف قبط اذتسٚف، ؾك٬ً عٔ أخطا٤ يف ايٓطل أٚ ايرتدٜد، أٚ تبدٌٜ يؿغ َهإ 

يؿغ، ٖٚرا نً٘ ٜتطًب تٓٛعًا يف أضايٝب ايتكِٜٛ َع نٌ َسس١ً َٔ َساسٌ ايتكِٜٛ بد٤ًا بايتكِٜٛ 

ٜٛين ٚٚؾ٫ًٛ إىل ايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ، ٚإٔ أِٖ َسس١ً َٔ ٖرٙ املساسٌ ٖٛ ايتػدٝؿٞ َٚسٚزًا بايتكِٜٛ ايته

(، 271، 1999ايتكِٜٛ ايتػدٝؿٞ، ٚايبٓا٥ٞ، ايًرإ ٜساؾكإ طسٜك١ ايتًكٞ ٚاملػاؾ١ٗ". )ؾتشٞ عًٞ، ٚآخسٕٚ، 

 ٚتتًدـ أضايٝب ايتكِٜٛ يف اٯتٞ:

 أ٫ًٚ: أضًٛب ايتطُٝع: 

 املتعًِ يف اذتؿغ ٚايت٠ٚ٬. ٜطتددّ ٖرا ا٭ضًٛب يتكِٜٛ َطت٣ٛ     

 ثاًْٝا: أضًٛب ايتكِٜٛ ايهتابٞ: 

ٜسنص أضًٛب ايتكِٜٛ ايهتابٞ ع٢ً دزد١ سؿغ اٯٜات ٚاضتدعا٥ٗا َٔ ايرانس٠ دٕٚ ايعٓا١ٜ بأدا٥ٗا      

 يؿعًٝا. 

 ثايجًا: ا٫ختبازات ايػؿ١ٝٗ: 

٠ٚ ايكسإٓ، ٚتطبٝل أسهاّ ايتذٜٛد، تٗدف ا٫ختبازات ايػؿ١ٝٗ إىل ايتأند َٔ بعض املٗازات َٚٓٗا ت٬     

ٚتعتُد ع٢ً تٛدٝ٘ ا٭ض١ً٦ غؿٗٝا ٜٚطًب َٔ املتعًُني اإلداب١ عٓٗا، ٚتٗدف إىل قٝاع املؿاِٖٝ ٚاذتكا٥ل 

ٚقدز٠ املتعًُني ع٢ً ايتعبري غؿٗٝا ٚطسٜك١ اإليكا٤ ٚايدؾاع عٔ ايسأٟ، نُا تكٝظ ايكدز٠ ع٢ً اذتؿغ 

 ملعسؾ١ٝ. ٚايترنس، ٚغري ذيو َٔ املطتٜٛات ا

 زابعا: امل٬سع١: 

 املتعًُني.   ٣تٗدف امل٬سع١ إىل قٝاع املٗازات ٚا٫جتاٖات املطًٛب تُٓٝتٗا يد   

 خاَطا: أضًٛب املكاب١ً:

ٖٚٞ عباز٠ عٔ زتُٛع١ َٔ ا٭ض١ً٦ املعد٠ ضًؿا ٜٛدٗٗا املعًِ يًُتعًُني، ٜٚطذٌ إداباتِٗ َٔ أدٌ      

 ف املكاب١ً إىل ايتشكل َٔ ايبٝاْات املتٛؾس٠ َٔ أدٚات ايكٝاع ا٭خس٣.ايٛؾٍٛ إىل أٖداف املكاب١ً، ٚتٗد

 ضادضا: ا٫ختبازات ايتشؿ١ًٝٝ: 

ايتشؿ١ًٝٝ إسد٣ املهْٛات ايس٥ٝط١ٝ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ اييت ٜػسف عًٝٗا َدٜس املدزض١  تتعد ا٫ختبازا     

ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاييت تٗدف إىل قٝاع َد٣ حتكٝل أٖداف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، َٚد٣ ١ُ٥٬َ َهْٛاتٗا 

 ٚعٓاؾسٖا، ٚقٝاع َطت٣ٛ ْتا٥ر ايتعًِ، ٚتصٜٚد املعٓٝني بايتػر١ٜ ايسادع١.
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ختباز ايتشؿًٝٞ: "طسٜك١ َٓع١ُ يتشدٜد َطت٣ٛ حتؿٌٝ ايت٬َٝر ملعًَٛات َٚٗازات يف َادٙ َؿّٗٛ ا٫

دزاض١ٝ مت تعًُٗا َطبكا، ٚذيو َٔ خ٬ٍ إداباتِٗ ع٢ً زتُٛع١ َٔ ايؿكسات اييت متجٌ ستت٣ٛ املاد٠ 

 (. 237، 2006ايدزاض١ٝ". ) ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، 

 أْٛاع ا٫ختبازات ايتشؿ١ًٝٝ: 

 تتهٕٛ ا٫ختبازات ايتشؿ١ًٝٝ َٔ اختبازات املكاٍ، ٚاختبازات َٛقٛع١ٝ، ٚؾُٝا ٜأتٞ تٛقٝح ذيو:     

 عٝح تهٕٛ اإلداب١ عٔ ايط٪اٍ بعد٠ أضطس. ٖٚٞ ْٛعإ: أ٫ٚ: اختبازات املكاٍ:

٠ٚ ايكسإٓ ا٭ض١ً٦ ذات اإلداب١ احملدد٠ أٚ ايكؿري٠، ٚاملعًِ ٖٛ َٔ ٜكّٛ بايتشدٜد. َجٌ: أذنس أزبع١ آداب يت٬ -

ايهسِٜ.

ڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  ا٭ض١ً٦ ذات اإلدابات املطٛي١ ٚاذتس٠. َجٌ اغسح بايتؿؿٌٝ قٍٛ اهلل تعاىل:  -

 (.٣٤املعازز: ) چڄ  ڄ   ڄ  

أٟ َٛقٛع١ٝ ايتؿشٝح أٟ أْٓا ٫ صتد اخت٬ؾًا بني املؿششني يف ايدزد١ اييت  ثاْٝا: ا٫ختبازات املٛقٛع١ٝ:

ْٛٗا يًط٪اٍ ْؿط٘، ٚي٬ختبازات املٛقٛع١ٝ عد٠ ؾٝؼ َٓٗا: )ا٫ختٝاز َٔ َتعدد، ايؿٛاب ٚارتطأ، أض١ً٦ ٜكع

  املصاٚد١، أض١ً٦ ايتهٌُٝ، أض١ً٦ ايرتتٝب(.

 بٓا٤ ا٫ختباز ايتشؿًٝٞ:  

ٜؿُِ متس ع١ًُٝ بٓا٤ ا٫ختبازات بعد٠ خطٛات، َٚٔ املِٗ إملاّ املدزع بٗرٙ ارتطٛات ست٢ ٜطتطٝع إٔ      

اختبازا تتٛؾس ؾٝ٘ املٛاؾؿات املطًٛب١ ٚاملتعازف عًٝٗا َٔ قبٌ ارتربا٤ يف زتاٍ ايرتب١ٝ، ٚأِٖ ٖرٙ ارتطٛات 

 (. 261، 2006َا ًٜٞ: )ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، 

حتدٜد اهدف َٔ ا٫ختباز.  -

حتدٜد ا٭ٖداف اإلدسا١ٝ٥ املساد قٝاضٗا بٛاضط١ ا٫ختباز. -

)املٛقٛعات املدزٚض١( املساد قٝاض٘ ٚحتًًٝ٘. حتدٜد احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ -

إعداد ددٍٚ املٛاؾؿات ي٬ختباز. -

اختٝاز ْٛع ا٫ختباز املٓاضب يٮٖداف املساد قٝاضٗا )َٛقٛع١ٝ ، َكايٝ٘( املساع١ٝ ملطت٣ٛ املتعًُني  -

 ايعُسٟ، ٚايعكًٞ، ٚاإلَهاْات املتاس١، ٚطبٝع١ املاد٠ ايدزاض١ٝ.

١ يٮٖداف.حتدٜد ْٛع ا٭ض١ً٦ املٓاضب -

ؾٝاغ١ ا٭ض١ً٦ ا٫ختباز١ٜ، ٚإداباتٗا. -

إخساز ايٛزق١ ا٫ختباز١ٜ َتطًط١ً ايرتقِٝ يًؿكسات ٚا٭ض١ً٦، ٚاملٛاؾؿات ايػه١ًٝ ا٭خس٣. -

تٓؿٝر ا٫ختباز بعد اإلع٬ٕ عٓ٘، ٚبٝإ ايتعًُٝات، ٚتستٝب ايكاع١ ا٫ختباز١ٜ. -
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َٚعاٜري ايتكدٜس.تكدٜس ٚتؿشٝح اإلدابات يف ق٤ٛ اإلداب١ ايُٓٛذد١ٝ،  -

حتًٌٝ ا٭ض١ً٦، ْٚتا٥ر املتعًُني ٚتؿطريٖا. -

 ا٫ضتؿاد٠ َٔ ْتا٥ر ايتشًٌٝ يف تػر١ٜ زادع١.  -

املتٓٛع١، ٚمبساسً٘ املدتًؿ١، ٜٚؿٛؽ أض١ً٦  ايتكِٜٛ أدٚات ٚيتشكٝل َٗاز٠ ايتكِٜٛ; ع٢ً املعًِ إٔ ٜطتددّ     

ات طسح ايط٪اٍ، ٜٚهًـ املتعًُني بٛادبات َٓاضب١، ؾؿ١ٝ َتٓٛع١ ٜٚٛدٗٗا بؿٛز٠ ض١ًُٝ، ٜٚساعٞ اضرتاتٝذٝ

غسٜط١ َتابعت٘ ها، َٚعادتا ٭خطا٥ٗا.

ٜٚ٪ند بعض ايرتبٜٛني إٔ "ايهؿاٜات ايػدؿ١ٝ يف ايتدطٝط ٚايتٓؿٝر ٚايتكِٜٛ ختتًـ بكدز ٚاضع بني      

نؿاٜات املعًُني َٔ  املعًُني، ٚإٔ اختٝازِٖ ايدقٝل يهؿا١ٜ ٚاسد٠ أَس ؾعب ٚحتد نبري هِ، ْٚعسا يتٓٛع

َ٪ضط١ تع١ًُٝٝ إىل أخس٣ ؾإٕ نٌ َ٪ضط١ حتسف ع٢ً إٔ جتعٌ نؿاٜات َعًُٝٗا أنجس تٓاضكا يف ا٭دا٤ 

ايتدزٜطٞ ؾُٝا بِٝٓٗ َٔ خ٬ٍ إغسانِٗ يف ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ يصٜاد٠ نؿا٠٤ املعًُني ٚؾكا يتدؿؿاتِٗ". 

. 

 إدسا٤ات ايدزاض١:

 اتبع ايبشح اذتايٞ زتُٛع١ َٔ اإلدسا٤ات يإلداب١ عٔ أض٦ًت٘، ٚحتكٝل أٖداؾ٘، ٚؾُٝا ٜأتٞ تٛقٝح ذيو:    

 َٓٗر ايبشح:

اضتددّ ايبشح اذتايٞ املٓٗر ايٛؾؿٞ يإلداب١ عٔ أض١ً٦ ايبشح ٚذيو بتؿشـ ايبشٛخ ٚايدزاضات      

 .تدزٜظ ا٭ضاض١ٝاييًتٛؾٌ َٔ خ٬ها إىل قا١ُ٥ مبٗازات  ، ٚحتًًٝٗا;ايطابك١

 زتتُع ايبشح :

–ه١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ ب ايطًب١/ املعًُني ايدازضني بكطِٜتهٕٛ زتتُع ايبشح َٔ      

 ( طايبا ٚطايب407.١ايبايؼ عددِٖ )ّ، 2013/2014ٚداَع١ ؾٓعا٤ يًعاّ ايدزاضٞ 

 ٜٛقح ذيو: (1) ٚادتدٍٚ 
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 (1ادتدٍٚ )

 2014ّ/ 2013ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ يًعاّ  ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ املعًُني بكطِ ايطًب١/أعداد 

 اجملُٛع املطت٣ٛ ايسابع املطت٣ٛ ايجايح املطت٣ٛ ايجاْٞ املطت٣ٛ ا٭ٍٚ

ذن

 ٚز

 إْاخ ذنٛز إْاخ ذنٛز إْاخ ذنٛز إْاخ ذنٛز إْاخ

109 48 81 20 65 14 55 15 310 97 

157 101 79 70 407 

( إْاخ، ٚيف املطت٣ٛ 11( ذنٛز، ٚ)30( طايبا ٚطايب١، َِٓٗ )41كٛز ايؿعًٞ يف املطت٣ٛ ايجايح )عًُا بإٔ اذت

 ( إْاخ، َٚٔ اذتكٛز ايؿعًٞ مت اختٝاز ايع13١ٓٝ( ذنٛز، ٚ)47( طايبا ٚطايب١، َِٓٗ )60ايسابع )

 ع١ٓٝ ايبشح:

ٜني ايجايح ٚايسابع ع١ٓٝ يًبشح ٭ٕ بايطسٜك١ ايعُد١ٜ; سٝح اختاز ايباسح املطتٛ ايبشح مت اختٝاز ع١ٓٝ     

ٖرٜٔ املطتٜٛني ُٖا َٔ قد دزضا املكسزات ذات ايع٬ق١ بأضايٝب ايتدزٜظ، ٚمت ايتطبٝل ع٢ً مجٝع طًب١ 

%(، ٚع٢ً 100( طايبا ٚطايب١، أٟ بٓطب١ )41املطت٣ٛ ايجايح ايبايؼ عددِٖ ايؿعًٞ )اذتاقسٜٔ يًُشاقسات( )

%(، ْعسا ٭ٕ ايتطبٝل يف املدازع عتتاز إىل ٚقت ٚدٗد 50سابع، أٟ بٓطب١ )( طايبا ٚطايب١ َٔ املطت٣ٛ اي30)

(  ٚادتدٍٚ 71َٚٓاضب١ ا٭ٚقات، ٚتٓطٝكٗا مما اقطس ايباسح ا٫قتؿاز ع٢ً ٖرٙ ايٓطب١، ٚبٗرا أؾبح ايعدد)

 ( ٜٛقح ذيو:2)

 ع١ٓٝ ايبشح  (2ددٍٚ)

 ايعدد ايٓطب١ املطت٣ٛ

 ٫ٜٛدد ٫ٜٛدد ا٭ٍٚ

 ٫ٜٛدد ٫ٜٛدد ايجاْٞ

 41 %100 ايجايح

 30 %50 ايسابع

 71  اجملُٛع

 أدٚات ايبشح:

إعداد قا١ُ٥ مبٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ: -1
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ايطايب/  اييت ٜٓبػٞ ع٢ً ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ ٚايؿسع١ٝ بإعداد قا١ُ٥ تتكُٔ َٗازات ايباسحقاّ 

ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ يف اذتٝا٠ ايتُهٔ َٓٗا; َٔ أدٌ أدا٤ زضايت٘ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  املعًِ بكطِ 

ٚذيو بإتباع اٯتٞ: ايع١ًُٝ بعد ختسد٘ َٔ َسس١ً اإلعداد يف ايه١ًٝ،

         ا٫ط٬ع ع٢ً ايدزاضات ٚايبشٛخ ايطابك١ املتعًك١ بايبشح اذتايٞ.                                              -

 تدزٜظ أضايٝب ،(1) تدزٜظ أضايٝب املٓاٖر،) :اٯت١ٝ ادتاَع١ٝ ٚاملكسزات املطاقات ع٢ً ا٫ط٬ع -

 َٔ ايتٛؾٌ بػسض ;(ايرتبٟٛ ايتدطٝط ؾـ، اداز٠ ايٓؿظ، عًِ ،(ْعسٟ) ايع١ًُٝ ايرتب١ٝ ،(2)

 َٔ متهٓ٘ َٚٗازات َٚعازف َعًَٛات َٔ املعًِ/ يًطايب املكسزات ٖرٙ تكدَ٘ َا إىل خ٬ها

 .ايع١ًُٝ سٝات٘ يف املٗين دٚزٙ إتكإ

ايهتب ٚاملسادع ذات ايع٬ق١.  ا٫ط٬ع ع٢ً  -

 املٗازات َا: اٯتٞ ايط٪اٍ َتك١ُٓ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعكا٤ َٔ يًُدتؿني َؿتٛس١ اضتبا١ْ -

 . ٚعًَٛ٘ ايهسِٜ ايكسإٓ قطِ يف املعًِ/ ايطايب َٓٗا ٜتُهٔ إٔ ٜٓبػٞ اييت ٚايؿسع١ٝ ا٭ضاض١ٝ

 ٜتُهٔ إٔ ٜٓبػٞ اييت يؿسع١ٝٚا ا٭ضاض١ٝ باملٗازات قا١ُ٥ أٚي١ٝ إىل ضبل َا خ٬ٍ َٔ ايتٛؾٌ -

 . خ٫ٕٛ ايرتب١ٝ ن١ًٝ ٚعًَٛ٘ ايهسِٜ ايكسإٓ بكطِ املعًِ/ ايطايب َٓٗا

  :ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝؾدم قا١ُ٥ َٗازات 

مت عسض ايكا١ُ٥ بؿٛزتٗا ا٭ٚي١ٝ ع٢ً زتُٛع١ َٔ املدتؿني يف املٓاٖر ٚطسا٥ل ايتدزٜظ، ٚايتكٓٝات،      

ٚاستٛت  -ايتدطٝط، ايتٓؿٝر، ايتكِٜٛ–ت ايكا١ُ٥ ث٬خ َٗازات أضاض١ٝ ُٓٚايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘، ٚقد تك

( َٗاز٠ 14نٌ َٗاز٠ َٔ ٖرٙ املٗازات ع٢ً عدد َٔ املٗازات ايؿسع١ٝ; سٝح استٛت َٗاز٠ ايتدطٝط ع٢ً )

 ، ٚمت( َٗازات ؾسع7١ٝ( َٗاز٠ ؾسع١ٝ، ٚاستٛت َٗاز٠ ايتكِٜٛ ع٢ً )14ؾسع١ٝ، َٚٗاز٠ ايتٓؿٝر استٛت ع٢ً )

ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ َتك١ُٓ ث٬خ َٗازات  ٗازاتمبايتٛؾٌ إىل قا١ُ٥ ، 1ٚزا٤ احملهُنيآتعدًٜٗا يف ق٤ٛ 

( 17أضاض١ٝ، استٛت نٌ َٗاز٠ ز٥ٝط١ ع٢ً عدد َٔ املٗازات ايؿسع١ٝ; سٝح استٛت َٗاز٠ ايتدطٝط ع٢ً )

ٚبٗرا  ،( َٗازات ؾسع٢ً9١ٝ )( َٗاز٠ ؾسع١ٝ، َٚٗاز٠ ايتكِٜٛ ع14َٗاز٠ ؾسع١ٝ، َٚٗاز٠ ايتٓؿٝر استٛت ع٢ً )

  2بؿٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥ أؾبشت ايكا١ُ٥

تؿُِٝ بطاق١ ٬َسع١: .2

 مت ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ، َٗازات َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ متهٔ ايطايب/ املعًِ بكطِبٗدف َعسؾ١ َد٣ 

  .إىل بطاق١ امل٬سع١ا٭ضاض١ٝ  ٗازاتاملحتٌٜٛ قا١ُ٥ 

 بطاق١ امل٬سع١ بؿٛزتٗا ا٭ٚي١ٝ: 

                                                           
1

 (.1ملحق:) - 
٢

 (.٢ملحق: ) - 
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اييت  ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ عتُد ايبشح اذتايٞ يف بٓا٤ بطاق١ امل٬سع١ ٚؾٝاغ١ عبازاتٗا ع٢ً قا١ُ٥ املٗازاتا     

تكُٔ  ث٬ث١ ستاٚز ز٥ٝط١ٝسٝح قطُت بطاق١ امل٬سع١ إىل ; مت ايتٛؾٌ إيٝٗا عٓد اإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ا٭ٍٚ

( يتشدٜد دزد١ متهٔ ايطايب/ املعًِ 4-1) عددا َٔ املٗازات ايؿسع١ٝ، ٚمت حتدٜد َكٝاع زباعٞنٌ ستٛز 

 بكطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ َٔ َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ

 :بطاق١ امل٬سع١ ؾدم

( 9يًتأند َٔ ؾدم ٚض١َ٬ عبازات بطاق١ امل٬سع١، مت عسقٗا ع٢ً زتُٛع١ َٔ احملهُني بًؼ عددِٖ )     

أغاز احملهُٕٛ ، ٚقد ؿطري ٚعًّٛ ايكسإٓ، ٚعًِ ايٓؿظ، َتدؿؿني يف املٓاٖر ٚطسا٥ل ايتدزٜظ، ٚايت1ستهُني

 .ٚمت ا٭خر بٗاسرؾا، ٚتعد٬ٜ، ٚإقاؾ١،  إىل زتُٛع١ َٔ ايتعد٬ٜت

 ثبات بطاق١ امل٬سع١:

طسٜك١ اتؿام  ايباسحيهٞ تؿبح بطاق١ امل٬سع١ ؾاذت١ يًتطبٝل ٫بد َٔ سطاب ثباتٗا، ٚقد اتبع      

ع٢ً عدد َٔ ; سٝح مت تٛقٝح آي١ٝ ايتطبٝل، ٚمت ايدخٍٛ  2دزٜظ بايه١٦ٖٝ١ًٝ ايت َع أسد اعكا٤ امل٬سعني،

%(، ٖٚٞ ْطب١ 84به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ، ٚناْت ْطب١ ا٫تؿام ) ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ايطًب١/ املعًُني بكطِ 

(.. %(  60َستؿع١; ٭ٕ ثباتٗا أع٢ً بهجري َٔ اذتد ا٭د٢ْ املكبٍٛ. )

 :بطاق١ امل٬سع١ بؿٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥

ث٬ث١ ستاٚز ، أؾبشت بطاق١ امل٬سع١ بؿٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥، َتك١ُٓ ايتأند َٔ ؾدم ايكا١ُ٥ ٚثباتٗابعد      

 ٜٛقح ذيو:( 3)ٚادتدٍٚ  ز٥ٝط١ٝ، ٚاستٛت نٌ َٗاز٠ ع٢ً عدد َٔ املٗازات ايؿسع١ٝ

 (3ددٍٚ)

به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ املٗازات ا٭ضاض١ٝ  ِ ٚعًَٛ٘ايكسإٓ ايهسٜمتهٔ طًب١ قطِ بطاق١ ٬َسع١ َد٣ 

 يف ؾٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥ يًتدزٜظ

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ عدد املٗازات ايؿسع١ٝ املٗازات ايس٥ٝط١

 %42.5 17 ايتدطٝط

 %35 14 ايتٓؿٝر

 %22.5 9 ايتكِٜٛ

 %100 40 اجملُٛع

 ثاْٝا: تطبٝل بطاق١ امل٬سع١:

                                                           
1

 (1ملحق: ) - 
٢

 د. خالد الجبري 
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مت به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ ِ متهٔ طًب١ قطملعسؾ١ َد٣      

 إتباع ارتطٛات اٯت١ٝ:

ع٢ً ايع١ٓٝ. ايتطبٝل يبطاق١ امل٬سع١ -1

مجع ايبطاقات ٚحتًًٝٗا. -٢

املعادتات اإلسؿا١ٝ٥. -٤

 ع٢ً ايع١ٓٝ: ايتطبٝل يبطاق١ امل٬سع١

; عٝح تطٌٗ ايتطبٝلسدٚث٘ أثٓا٤  ايباسح مبا ٜتٛقع ١ احملاٚزايج٬ثمت تستٝب عبازات بطاق١ امل٬سع١ يف      

ايع١ٓٝ املدتاز٠ َٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚمت ايتطبٝل ع٢ً ، خط٠ٛ تًٛ ا٭خس٣ ايطايب/ املعًَِتابع١ 

٤٬ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ )املطتٜٛني ايجايح، ٚايسابع(، ٚيف املطت٣ٛ ايسابع اضتعإ ايباسح بعدد َٔ ايصَ

ايرٜٔ أغسؾٛا ع٢ً ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ بكطِ ايكسإٓ -بعد تعسٜؿِٗ اإلدسا٤ات ايؿشٝش١ يع١ًُٝ ايتطبٝل–

ايهسِٜ ٚعًَٛ٘; بطبب حتدٜد ّٜٛ ٚاسد يف ا٭ضبٛع ٜٓصٍ ؾٝ٘ مجٝع طًب١ ايكطِ إىل املدازع املتباعد٠ داخٌ 

ٚدد ؾعٛب١ يد٣ ايباسح َٔ قس٣ َٚدٜسٜات َٓطك١ خ٫ٕٛ، ٚيف َدازع أَا١ْ ايعاؾ١ُ ؾٓعا٤، ٖٚرا أ

 ايتطبٝل بٓؿط٘.

( 66ايتأند َٔ ؾ٬سٝتٗا، ٚاييت بًؼ عددٖا )بطاقات امل٬سع١، ٚمجٝع  مت مجع :مجع ايبطاقات ٚحتًًٝٗا

 بطاق١، ٚمت اضتبعاد مخظ بطا٥ل يعدّ انتُاٍ اإلداب١ عٓٗا، ٚمت تؿسٜؼ بٝاْاتٗا.

دداّ بعض املعاد٫ت ٚاملعادتات اإلسؿا١ٝ٥، ٚذيو اضتًصَت طبٝع١ ٖرا ايبشح اضت املعادتات ا٫سؿا١ٝ٥:

 يًتأند َٔ ؾدم أدٚات ايبشح ٚثباتٗا، ٚايتٛؾٌ إىل ْتا٥ذ٘، ٚقد مت اضتدداّ اذتص١َ اإلسؿا١ٝ٥

يًشؿٍٛ ع٢ً ايٓتا٥ر، ٚمتجًت املعاد٫ت املطتدد١َ يف ايبشح اذتايٞ مبا ًٜٞ: )َعادي١ ْطب١ ا٫تؿام، َعاٌَ 

 اذتطابٞ، ا٫ضتساف املعٝازٟ، ايٓطب امل١ٜٛ٦(.ايجبات، املتٛضط 

  عسض ْتا٥ر ايبشح:

أ٫ٚ: يإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ا٭ٍٚ، ْٚؿ٘: َا املٗازات ا٭ضاض١ٝ ٚايؿسع١ٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتُهٔ َٓٗا طًب١ قطِ 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ؟–ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ 

اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتُهٔ َٓٗا  1ا٭ضاض١ٝ ٚايؿسع١ٝدزٜظ ايت بعد اتباع اإلدسا٤ات مت ايتٛؾٌ إىل قا١ُ٥ مبٗازات

 (.4ٚبٝإ ذيو يف ادتدٍٚ ) ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ–طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ 

 

 

                                                           
1

 ٢ملحق   



 

333 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد -  السادس العدد جامعة الناصرمجلة 

 

  صنعاء جامعة خوالن التربية كليةب وعلومه الكريم القرآن قسم طلبة تمكه مدى
 

 المقبلي أحمد ويس علي عبدالغني. د
 

 

 

 (4ددٍٚ)

–ا٭ضاض١ٝ ٚايؿسع١ٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتُهٔ َٓٗا طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  ايتدزٜظ َٗازاتقا١ُ٥ 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ

 ٬َسعات ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ عدد املٗازات ايؿسع١ٝ ازات ايس٥ٝط١املٗ

  %42.5 17 ايتدطٝط

  %35 14 ايتٓؿٝر

  %22.5 9 ايتكِٜٛ

  %100 40 اجملُٛع

 

قاّ ايباسح باتباع اإلدسا٤ات املٛقش١ ضابكا، ٚإدسا٤ املعادتات اإلسؿا١ٝ٥ ٚيإلداب١ عٔ بك١ٝ أض١ً٦ ايبشح 

 ذيو: (، ٜٛقح5ٚؾل املتٛضطات، ٚا٫ضتساؾات، ٚايٓطب امل١ٜٛ٦، ٚادتدٍٚ ) يتُهٔاملٓاضب١، ٚمت حتدٜد دزد١ ا

  (5ددٍٚ: )

 تؿطري املتٛضطات

 نٝؿ١ٝ تؿطري َع٢ٓ ْطب١ املتٛضط نٝؿ١ٝ تؿطري َع٢ٓ املتٛضط

 إذا ناْت ايٓطب١ايتكدٜس ايًؿعٞإذا نإ املتٛضط
ايتكدٜس 

ايًؿعٞ

ٝؿ١ دداقع %43.8أقٌ َٔ قعٝؿ١ ددا 1.75أقٌ َٔ 

قعٝؿ١%62.5% ٚأقٌ َٔ 43.8َٔ قعٝؿ2.50١إىل أقٌ َٔ  1.75َٔ 

َتٛضط١%81.3% ٚأقٌ َٔ 62.5َٔ َتٛضط3.25١إىل أقٌ َٔ  2.50َٔ 

نبري٠ %100% إىل 81.3َٔ نبري٠ 4إىل  3.25َٔ 

إٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكس"ثاْٝا: اإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ايجاْٞ َٔ أض١ً٦ ايبشح، ْٚؿ٘: 

 "؟املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠ ايتدطٝط َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ -
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َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ َٗاز٠ ايتدطٝط َٚٗازاتٗا  (6ادتدٍٚ )

 املعٝاز١ٜ ٚايٓطب امل١ٜٛ٦( تايؿسع١ٝ )املتٛضطات ٚا٫ضتساؾا

زقِ 

 ايعباز٠
 ايعبازات

تٛضط امل

 اذتطابٞ

 ا٫ضتساف

 املعٝازٟ

دزد١ 

 ايتُهٔ

َد٣ ايتُهٔ 

ًُذتُع بدزد١ ي

 %95ثك١ 
ايتكدٜس 

 ايًؿعٞ

ايرتتٝب 

عطب 

 املتٛضط

 ايدْٝا ايعًٝا

 1ع
 ٜؿٛؽ أٖداؾا إدسا١ٝ٥ بؿٛز٠ ؾشٝش١.

3.682 0.527 92.0% 
95.2

% 

88.9

% 
 نبري٠

1 

 2ع

طب ع ٜؿٛؽ أٖداؾا إدسا١ٝ٥ يف اجملا٫ت ايج٬ث١

 %86.5 0.681 3.462 َطتٜٛاتٗا املدتًؿ١.
90.7
% 

82.4
% 

 نبري٠

4 

 3ع

غتتاز ايطسٜك١ ايتدزٜط١ٝ املٓاضب١ يف حتكٝل 

 %82.2 0.917 3.288 أٖداف ايدزع.
87.7
% 

76.7
% 

 نبري٠

8 

 4ع
 عتدد ايٛض١ًٝ املٓاضب١ يتشكٝل أٖداف ايدزع.

3.470 0.743 86.7% 
91.2

% 

82.3

% 
 نبري٠

3 

 5ع
 ط املٓاضب يتشكٝل أٖداف ايدزع.عتدد ايٓػا

3.167 1.095 79.2% 
85.8

% 

72.6

% 
 َتٛضط١

12 

 6ع
 ٜكع متٗٝدا َٓاضبا يًدزع.

3.318 0.838 83.0% 
88.0

% 

77.9

% 
 نبري٠

7 

 7ع

أثٓا٤  طسٜك١ ايع١ًُٝ يهٌ طٛاتارتٜساعٞ 

 %83.1 0.861 3.323 ايتشكري.
88.3
% 

77.8
% 

 نبري٠

6 

 8ع

مبا ٜتٛاؾل َع  عتدد أضايٝب تدزٜط١ٝ َتٓٛع١

 %78.1 1.015 3.123 حتكٝل أٖداف ايدزع.
84.2
% 

71.9
% 

 َتٛضط١

13 

 9ع

عتدد أدٚات ايتكِٜٛ املٓاضب١ يتشكٝل أٖداف 

 %81.2 0.977 3.246 ايدزع.
87.1
% 

75.2
% 

 َتٛضط١

10 

 10ع

أثٓا٤ ختطٝط ايج٬خ  ٜساعٞ ايتكِٜٛ مبساسً٘ 

 %68.9 0.698 2.758 ايدزع.
73.1

% 

64.7

% 
 َتٛضط١

15 

 11ع
 ٜؿٛؽ ا٭ض١ً٦ بؿٛز٠ ؾشٝش١.

3.424 0.854 85.6% 
90.8

% 

80.5

% 
 نبري٠

5 

 12ع
 ٜٓٛع يف أدٚات ايتكِٜٛ مبا عتكل أٖداف ايدزع.

3.000 0.816 75.0% 
79.9

% 

70.1

% 
 َتٛضط١

14 

 13ع
 ٜكع ٚادبا بٝتٝا َٓاضبا يف خط١ ايدزع.

3.477 0.896 86.9% 
92.4

% 

81.5

% 
 نبري٠

2 

 14ع
 ٔ ع٢ً َهْٛات خط١ ايدزع.ٜٛشع ايصَ

1.569 0.928 39.2% 
44.9

% 

33.6

% 

قعٝؿ١ 

 ددا

16 
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 15ع
 عتدد بعض املسادع اييت تجسٟ ايدزع.

1.258 0.681 31.4% 
35.5

% 

27.3

% 

قعٝؿ١ 

 ددا

17 

 16ع
 عتدد اإلغ٬م املٓاضب يًدزع.

3.258 0.724 81.4% 
85.8

% 

77.1

% 
 نبري٠

9 

 17ع

ٓؿس ٜهتب ًَدؿا ضبٛزٜا يهٌ عٓؿس َٔ ع

 %80.8 0.924 3.231 ايدزع.
86.4
% 

75.2
% 

 َتٛضط١

11 

 %76.5 1.058 3.062 املتٛضط ايعاّ
78.1
% 

75.0
% 

  َتٛضط١

( يٝٛقح اإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ايجاْٞ، ٜٚتكح َٓ٘ إٔ متهٔ ايطايب/ املعًِ بكطِ ايكسإٓ ايهسِٜ 6دا٤ ادتدٍٚ )

ايتدطٝط دا٤ت بدزدات َتؿاٚت١، ؾبعكٗا دا٤ ٚعًَٛ٘ ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ املٗازات ايؿسع١ٝ حملٛز 

بدزد١ نبري٠، ٚبعكٗا بدزد١ َتٛضط١، ٚبعكٗا بدزد١ قعٝؿ١ ددا; سٝح سؿًت تطع عبازات ع٢ً متهٔ 

%( َٔ مجٝع عبازات احملٛز، بُٝٓا سؿًت ضت عبازات ع٢ً متهٔ بدزد١ 52.94بدزد١ نبري٠ َجًت ْطب١ )

 %(. ٢ً11.76 دزد١ قعٝؿ١ ددا بٓطب١ )%(، ٚسؿًت عبازتني ع35.29َتٛضط١; بٓطب١ )

(،  دا٤ يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ ايعباز٠ زقِ 16، 13، 11، 7، 6، 4، 3، 2، 1ٚايعبازات اييت سؿًت ع٢ً دزد١ نبري٠ ٖٞ: )

(، ٚاضتساف ( ٚاييت تٓـ ع٢ً: "ٜؿٛؽ أٖداؾا إدسا١ٝ٥ بؿٛز٠ ؾشٝش١"، ٚذيو مبتٛضط سطابٞ )1)

( ٚاييت تٓـ ع٢ً: "ٜكع ٚادبا بٝتٝا 13(، تًٝٗا ايعباز٠ زقِ )١ )(، ٚبٓطب١ ٦ََٜٛعٝازٟ )

(، (، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )(، ٚاضتساف َعٝازٟ )َٓاضبا يف خط١ ايدزع" مبتٛضط سطابٞ )

(، ( ٚاييت تٓـ: "عتدد ايٛض١ًٝ املٓاضب١ يتشكٝل أٖداف ايدزع" مبتٛضط سطابٞ )4تًٝٗا ايعباز٠ زقِ )

( ٚاييت تٓـ ع٢ً: "ٜؿٛؽ أٖداؾا 2(، تًٝٗا ايعباز٠ زقِ )(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )ساف َعٝازٟ )ٚاضت

(، ٚاضتساف َعٝازٟ إدسا١ٝ٥ يف اجملا٫ت ايج٬ث١ عطب َطتٜٛاتٗا املدتًؿ١"، ٚمبتٛضط سطابٞ )

، 10، 9، 8، 5، ٚسؿًت ايعبازات )( بايتٛاي16ٞ، 3، 6، 7، 11( تًٝٗا ايعبازات )(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ ))

( ٚاييت تٓـ : "عتدد أدٚات ايتكِٜٛ املٓاضب١ يتشكٝل 9( ع٢ً متهٔ بدزد١ َتٛضط١ دا٤ت ايعباز٠ زقِ )17، 12

(، تًٝٗا ( ، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )(، ٚاضتساف َعٝازٟ)أٖداف ايدزع"، مبتٛضط سطابٞ )

ًَدؿا ضبٛزٜا يهٌ عٓؿس َٔ عٓؿس ايدزع"، مبتٛضط سطابٞ ( ٚاييت تٓـ ع٢ً: "ٜهتب 17ايعباز٠ زقِ )

( ع٢ً ايتٛايٞ، 10، 12، 8، 5(، تًٝٗا ايعبازات )(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )(، ٚاضتساف َعٝازٟ ))

( ع٢ً دزد١ قعٝؿ١ ددا ٚايًتإ تٓؿإ ع٢ً: "ٜٛشع ايصَٔ ع٢ً َهْٛات خط١ 15، 14ٚسؿًت ايعبازتإ )

(، ٚاضتساؾني (، )ض املسادع اييت تجسٟ ايدزع" مبتٛضطني سطابٝني)ايدزع"، " عتدد بع

( ع٢ً ايتٛايٞ، ٖٚرٙ ايٓتٝذ١ اختًؿت (، )(، ٚبٓطبتني ٦َٜٛتني )(، )َعٝازٜني )

ري٠، ( اييت نإ أدا٤ املعًُني يف َٗاز٠ ايتدطٝط بدزد١ نب1997َع ْتٝذ١ دزاض١ ؾاحل ٖٓدٟ، ٚعًٞ عت٢ٝ )

( يف ٚدٛد قعـ يد٣ املعًُني يف َٗاز٠ ايتدطٝط، ٚاتؿكت 2003ٚاتؿكت َع دزاض١ ستُد عبداهلل ايعُسٟ )
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ًُٗازات امل١ٝٓٗ دا٤ت بتكدٜس ايطًب١ ي ( اييت تٛؾًت إىل إٔ دزد١ اتكا2014َٕع دزاض١ أمحد ايطري، ٚآخسٕٚ )

١ اذتاي١ٝ ع٢ً دزد١ نبري٠ َٔ سٝح (، ٚاختًؿت َعٗا يف َٗاز٠ ايتٓؿٝر اييت سؿًت يف ايدزاض)َتٛضط

 ايتُهٔ.

َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚيإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ايجايح َٔ أض١ً٦ ايبشح ٚايرٟ ٜٓـ ع٢ً: "

 ".؟املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠ ايتٓؿٝر َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ -ٚعًَٛ٘ 

 

 (7ادتدٍٚ )

رتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ َٗاز٠ ايتٓؿٝر َٚٗازاتٗا ايؿسع١ٝ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايَد٣ متهٔ 

 (املعٝاز١ٜ ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ تاملتٛضطات ٚا٫ضتساؾا)

زقِ 

 ايعباز٠

املتٛضط  ايعبازات

 اذتطابٞ

 ا٫ضتساف

 املعٝازٟ

دزد١ 

 ايتُهٔ

ًُذتُع يَد٣ ايتُهٔ 

 %95بدزد١ ثك١ 
ايتكدٜس 

 ايًؿعٞ

ايرتتٝب 

عطب 

 املتٛضط
 ايدْٝا ايعًٝا

 1ع

ٜهتب بٝاْات ايدزع ع٢ً ايطبٛز٠. )ايتازغتني، املاد٠، 

 نبري٠ %89.3 %97.8 %93.6 0.703 3.742 ايؿسع، املٛقٛع(

3 

 2ع
 ٜطتددّ متٗٝدا َٓاضبا.

 نبري٠ 83.4% 92.0% 87.7% 0.720 3.507
7 

 3ع

ٜسبط بني َعًَٛات املتعًُني ايطابك١ َٚٛقٛع ايدزع 

 نبري٠ %91.2 %97.4 %94.3 0.516 3.773 ادتدٜد.

2 

 4ع
 ٜساعٞ ارتطٛات ايع١ًُٝ يهٌ طسٜك١ أثٓا٤ ايتٓؿٝر.

 نبري٠ 80.5% 89.9% 85.2% 0.778 3.409
8 

 5ع
 ٜطتددّ أضايٝب تدزٜط١ٝ َتٓٛع١.

 نبري٠ 78.3% 88.4% 83.3% 0.841 3.333
11 

 6ع
 ٜساعٞ أٖداف ايدزع أثٓا٤ خطٛات ضري ايدزع.

 نبري٠ 86.8% 94.7% 90.8% 0.646 3.631
5 

 7ع

ٜتأند َٔ حتكل أٖداف ايدزع أ٫ٚ بأٍٚ َٔ خ٬ٍ 

 نبري٠ %78.6 %88.8 %83.7 0.844 3.348 ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ.

10 

 8ع
 ٜطتددّ ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ املٓاضب١ بؿٛز٠ ؾشٝش١.

 نبري٠ 78.9% 87.1% 83.0% 0.733 3.320
12 

 9ع
 ٜٛظـ ايٓػاط مبا عتكل أٖداف ايدزع.

 َتٛضط١ 59.2% 74.9% 67.0% 1.305 2.682
14 
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 10ع
 عتطٔ إغ٬م ايدزع.

 نبري٠ 84.1% 93.6% 88.8% 0.785 3.554
6 

 11ع
 ٜساعٞ ع١ًُٝ ختطٝط ايدزع عٓد تٓؿٝرٙ.

 نبري٠ 79.7% 89.8% 84.8% 0.822 3.391
9 

 12ع
 ٜػسى ايطًب١ يف ايٓكاغات اثٓا٤ ايدزع.

 نبري٠ 92.1% 98.8% 95.5% 0.548 3.818
1 

 13ع
 ٠ بؿٛز٠ ؾشٝش١.ٜطتددّ ايطبٛز

 نبري٠ 86.6% 95.2% 90.9% 0.710 3.636
4 

 14ع

ٜساعٞ ايصَٔ احملدد يهٌ خط٠ٛ َٔ خطٛات تٓؿٝر 

 َتٛضط١ %73.2 %84.4 %78.8 0.925 3.152 ايدزع.

13 

  نبري٠ %84.8 %87.6 %86.2 0.846 3.448 املتٛضط ايعاّ

إٔ متهٔ ايطايب/ املعًِ بكطِ ايكسإٓ ايهسِٜ  ( يٝٛقح اإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ايجايح ٜٚتكح 7َ٘ٓدا٤ ادتدٍٚ )

ٚعًَٛ٘ ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ املٗازات ايؿسع١ٝ حملٛز ايتٓؿٝر دا٤ت بدزدات نبري٠، َٚتٛضط١، ٚقد 

%( َٔ مجٝع عبازات احملٛز 85.71سؿًت اثٓتا عػس٠ عباز٠ َٔ ستٛز ايتٓؿٝر عٌ متهٔ بدزد١ نبري٠ ٚبٓطب١ )

( ٚاييت تٓـ 12(، ٚدا٤ت يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ ايعباز٠ زقِ )13، 12، 11، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ٖٚرٙ ايعبازات ٖٞ: )

(، ٚاضتساف َعٝازٟ ع٢ً: ٜػسى ايطًب١ يف ايٓكاغات أثٓا٤ ايدزع.، ٚذيو مبتٛضط سطابٞ )

ًُني ( ٚاييت تٓـ ع٢ً: ٜسبط بني َعًَٛات املتع3(، تًٝٗا ايعباز٠ زقِ )(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ ))

(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ (، ٚاضتساف َعٝازٟ )ايطابك١ َٚٛقٛع ايدزع ادتدٜد. مبتٛضط سطابٞ )

( ٚاييت تٓـ: ٜهتب بٝاْات ايدزع ع٢ً ايطبٛز٠. )ايتازغتني، املاد٠، ايؿسع، 1(، تًٝٗا ايعباز٠ زقِ ))

(، تًٝٗا ايعبازات ١ٜٛ٦ )(، ٚبٓطب١ َ(، ٚاضتساف َعٝازٟ )املٛقٛع( مبتٛضط سطابٞ )

( ع٢ً متهٔ بدزد١ َتٛضط١ دا٤ت ايعباز٠ زقِ 9، 14( بايتٛايٞ، ٚسؿًت ايعبازتإ )8، 5، 7، 11، 4، 2، 10، 6، 13)

(، ( ٚاييت تٓـ: "ٜساعٞ ايصَٔ احملدد يهٌ خط٠ٛ َٔ خطٛات تٓؿٝر ايدزع"، مبتٛضط سطابٞ )14)

( ٚاييت تٓـ ع٢ً: ٜٛظـ ايٓػاط 9(، تًٝٗا ايعباز٠ زقِ )١ٜٛ )( ، ٚبٓطب١ ٦َٚاضتساف َعٝازٟ)

(، (، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )(، ٚاضتساف َعٝازٟ )مبا عتكل أٖداف ايدزع. مبتٛضط سطابٞ )

(، اييت أظٗست إ ٖٓاى قعؿا 2003ٚبٗرٙ ايٓتٝذ١ ختتًـ ايدزاض١ اذتاي١ٝ َع دزاض١ ستُد عبداهلل ايعُسٟ )

( اييت تٛؾًت إىل ٚدٛد تدٕ ٚاقح يف بعض 2011عًُني يف َٗاز٠ ايتٓؿٝر، َٚع دزاض١ صتٝب، ٚآخسٕٚ )يد٣ امل

 املٗازات يد٣ طًب١ املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ ختؿـ ٖٓدض١ َعُاز١ٜ.
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َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚيإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ايسابع َٔ أض١ً٦ ايبشح ٚايرٟ ٜٓـ ع٢ً: "

 ".؟املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠ ايتكِٜٛ َٔ-خ١ٕٝ٫ٛ ن١ًٝ ايرتب-ٚعًَٛ٘ 

 (8ادتدٍٚ )

طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ َٗاز٠ ايتكِٜٛ َٚٗازاتٗا ايؿسع١ٝ َد٣ متهٔ 

 (املعٝاز١ٜ ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ تاملتٛضطات ٚا٫ضتساؾا)

زقِ 

 ايؿكس٠
 ايعبازات

املتٛضط 

 اذتطابٞ

 ا٫ضتساف

 املعٝازٟ
 زد١ ايتُهٔد

َد٣ ايتُهٔ ايتكدٜسٟ 

جملتُع ايبشح بدزد١ ثك١ 

95% 

ايتكدٜس 

 ايًؿعٞ

ايرتتٝب 

عطب 

 املتٛضط

 ايدْٝا ايعًٝا

 1ع

ٜطتددّ أدٚات ايتكِٜٛ املٓاضب١ يتشكٝل 

 قعٝؿ١ %56.1 %65.1 %60.6 0.740 2.424 أٖداف ايدزع.

9 

 2ع

ٜطتددّ ايتكِٜٛ ا٭ٚيٞ أثٓا٤ تٓؿٝر 

 نبري٠ %79.2 %90.0 %84.6 0.889 3.385 ايدزع.

3 

 3ع

ٜطتددّ ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ أثٓا٤ تٓؿٝر 

 َتٛضط١ %71.2 %84.1 %77.7 1.075 3.106 ايدزع يًتأند َٔ حتكل  نٌ ٖدف.

6 

 4ع

ٜطتددّ ايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ أثٓا٤ تٓؿٝر 

 َتٛضط١ %70.1 %84.4 %77.3 1.190 3.091 ايدزع.

7 

 5ع
 .ٜؿٛؽ ا٭ض١ً٦ بؿٛز٠ ؾشٝش١

 نبري٠ 83.8% 93.5% 88.6% 0.801 3.545
2 

 6ع

ٜٓٛع يف ا٭ض١ً٦ مبا ٜٓاضب َطتٜٛات 

 نبري٠ %77.2 %88.7 %83.0 0.956 3.318 املتعًُني.

4 

 7ع

ٜٛد٘ ا٭ض١ً٦ َساعٝا اضرتاتٝذٝات طسح 

 نبري٠ %76.7 %88.1 %82.4 0.930 3.297 ايط٪اٍ.

5 

 8ع

 ٜهًـ املتعًُني بايٛادبات احملدد٠ يف خط١

 نبري٠ %85.0 %94.2 %89.6 0.762 3.585 ايدزع.

1 

 9ع

ٜعاجل ا٭خطا٤ ايػا٥ع١ يد٣ ايطًب١ بعد 

 قعٝؿ١ %54.1 %68.9 %61.5 1.216 2.462 تؿشٝح ايٛادبات.

8 

  َتٛضط١ %76.2 %80.5 %78.4 1.046 3.134 املتٛضط ايعاّ
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هسِٜ ٚعًَٛ٘ ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ ( ٜتكح إٔ متهٔ ايطايب/ املعًِ بكطِ ايكسإٓ اي8َٔ خ٬ٍ ادتدٍٚ )

املٗازات ايؿسع١ٝ حملٛز ايتكِٜٛ دا٤ت بدزدات َتؿاٚت١; سٝح سؿًت مخظ عبازات َٔ ستٛز ايتكِٜٛ عٌ 

%(، 22.22%(، ٚسؿًت عبازتإ ع٢ً متهٔ بدزد١ َتٛضط١ بٓطب١ )55.55متهٔ بدزد١ نبري٠ َجًت ْطب١ )

%(، أَا ايعبازات اييت سؿًت ع٢ً دزد١ 22.22ٚبٓطب١ )ٚسؿًت عبازتإ أخسٜإ ع٢ً متهٔ بدزد١ قعٝؿ١ 

( اييت تٓـ: "ٜهًـ املتعًُني بايٛادبات 8(، دا٤ت يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ ايعباز٠ زقِ )8، 7، 6، 5، 2نبري٠ ؾٗٞ: )

(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ (، ٚاضتساف َعٝازٟ )احملدد٠ يف خط١ ايدزع"، ٚذيو مبتٛضط سطابٞ )

( ٚاييت تٓـ ع٢ً: "ٜؿٛؽ ا٭ض١ً٦ بؿٛز٠ ؾشٝش١"، مبتٛضط سطابٞ 5باز٠ زقِ )(، تًٝٗا ايع)

( ٚاييت تٓـ: "ٜطتددّ 2(، تًٝٗا ايعباز٠ زقِ )(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )(، ٚاضتساف َعٝازٟ ))

١ (، ٚبٓطب١ ٦َٜٛ(، ٚاضتساف َعٝازٟ )ايتكِٜٛ ا٭ٚيٞ أثٓا٤ تٓؿٝر ايدزع" مبتٛضط سطابٞ )

( ع٢ً متهٔ بدزد١ َتٛضط١; سٝح 4، 3( بايتٛايٞ،  بُٝٓا سؿًت ايعبازتإ )7، 6(، تًٝٗا ايعبازتني ))

( ٚاييت تٓـ ع٢ً: "ٜطتددّ ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ أثٓا٤ تٓؿٝر ايدزع يًتأند َٔ حتكل 3سؿًت ايعباز٠ زقِ )

(، تًٝٗا ١ ١ٜٛ٦َ )(، ٚبٓطب(، ٚباضتساف َعٝازٟ )نٌ ٖدف" ع٢ً َتٛضط سطابٞ )

(، ٚباضتساف َعٝازٟ ( "ٜطتددّ ايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ أثٓا٤ تٓؿٝر ايدزع" مبتٛضط سطابٞ )4ايعباز٠ زقِ )

( ع٢ً متهٔ بدزد١ قعٝؿ١; ؾكد سؿًت ايعباز٠ 1، 9(، ٚسؿًت ايعبازتإ )(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ ))

د٣ ايطًب١ بعد تؿشٝح ايٛادبات" ع٢ً َتٛضط سطابٞ ( ٚاييت تٓـ ع٢ً: "ٜعاجل ا٭خطا٤ ايػا٥ع١ ي9)

( ٚاييت تٓـ ع٢ً: 1( تًٝٗا ايعباز٠ زقِ )(، ْٚطب١ ١ٜٛ٦َ )(، ٚاضتساف َعٝازٟ ))

(، ٚباضتساف َعٝازٟ "ٜطتددّ أدٚات ايتكِٜٛ املٓاضب١ يتشكٝل أٖداف ايدزع"  مبتٛضط سطابٞ )

( اييت تٛؾًت 1990ٚختتًـ ٖرٙ ايٓتٝذ١ َع ْتٝذ١ دزاض١ إبساِٖٝ عطا ) (،(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ ))

إىل ٚدٛد متٝص يف أدا٤ أؾساد ايع١ٓٝ يف ايتكِٜٛ; سٝح نإ عايًٝا، ٚاتؿكت َع دزاض١ ؾاحل ٖٓدٟ، ٚعًٞ عت٢ٝ 

تدزٜب (  ايًتني تٛؾًتا إىل إٔ َٗاز٠ ايتكِٜٛ متجٌ استٝادا ي2000ً(، َٚع دزاض١ عًٞ أمحد زدَإ )1997)

( اييت تٛؾًت إىل ٚدٛد تدٕ ٚاقح يف بعض املٗازات يد٣ طًب١ 2011عًٝٗا، َٚع دزاض١ صتٝب، ٚآخسٕٚ )

( اييت تٛؾًت إىل 2014املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ ختؿـ ٖٓدض١ َعُاز١ٜ ، ٚاتؿكت َع دزاض١ أمحد ايطري، ٚآخسٕٚ )

١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًُٗازات املطت٣ٛ ايسابع يف قطِ ايدزاضات اإلض١َٝ٬ ظاَع ط٬ب إٔ دزد١ اتكإ

 (.امل١ٝٓٗ دا٤ت بتكدٜس )َتٛضط

َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ  ٚيإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ارتاَظ َٔ أض١ً٦ ايبشح ٚايرٟ ٜٓـ ع٢ً: "

  "املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ؟ َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ –ٚعًَٛ٘ 
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 (9ادتدٍٚ ) 

ٝاز١ٜ ٚايٓطب١ امل١ٜٛ٦ ايعا١َ ملد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ َٔ َٗازات املع تاملتٛضط ايعاّ ٚا٫ضتساؾا

 ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ

 احملٛز
املتٛضط 

 اذتطابٞ

 ا٫ضتساف

 املعٝازٟ

دزد١ 

 ايتُهٔ

َد٣ ايتُهٔ ايتكدٜسٟ 

جملتُع ايبشح بدزد١ ثك١ 

95% 

ايتكدٜس 

 ايًؿعٞ

 

 

 ايرتتٝب

 ايدْٝا ايعًٝا

 َتٛضط١ %75.0 %78.1 %76.5 1.058 3.062 ايتدطٝط
 ايجايح

 ا٭ٍٚ نبري٠ %84.8 %87.6 %86.2 0.846 3.448 ايتٓؿٝر

 َتٛضط١ %76.2 %80.5 %78.4 1.046 3.134 ايتكِٜٛ
 ايجاْٞ

املتٛضط 

 ايعاّ
 َتٛضط١ 79.4% 81.3% 80.4% 1.001 3.215

 

به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ داَع١ ( اتكح إٔ َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ 9َٔ خ٬ٍ ادتدٍٚ )

(، ٚباضتساف 3.215) سطابٞتٛضط ؾٓعا٤ َٔ املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ دا٤ عٓد َطت٣ٛ )َتٛضط(، مب

(، ٚامل٬سغ َٔ ادتدٍٚ إٔ ستٛز ايتٓؿٝر دا٤ يف املستب١ ا٭ٚىل َٔ %80.4ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )(، 1.001َعٝازٟ )

(، ٚباضتساف َعٝازٟ 3.448(، مبتٛضط سطابٞ )سٝح ايتُهٔ; سٝح نإ ايتُهٔ ؾٝ٘ بدزد١ )نبري٠

(، ٜٚأتٞ يف املستب١ ايجا١ْٝ ستٛز ايتكِٜٛ ٚبدزد١ )َتٛضط١(، ٚمبتٛضط %86.2(، ْٚطب١ ١ٜٛ٦َ )0.846)

(، ٜٚأتٞ يف املستب١ ايجايج١ ٚا٭خري٠ %78.4(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )1.046(، ٚباضتساف َعٝازٟ )3.134سطابٞ )

(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ 1.058(، ٚباضتساف َعٝازٟ )3.062(، ٚمبتٛضط سطابٞ )ستٛز ايتدطٝط بدزد١ )َتٛضط١

(76.5%.)

ٚيعٌ سؿٍٛ ستٛز ايتٓؿٝر ع٢ً املستب١ ا٭ٚىل بني بك١ٝ احملاٚز يٝدٍ د٫ي١ ٚاقش١ ع٢ً أْ٘ ًٜك٢ اٖتُاَا 

قبٌ ايطايب/ نبريا يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ قبٌ ا٭ضتاذ ادتاَعٞ يف ايتدزٜظ، ٚنرا اٖتُاَا ٚداؾع١ٝ َٔ 

املعًِ باعتبازٙ احملٛز ايرٟ ٜكّٛ بعسق٘ يف ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ َطتكب٬، سسؾا َٓ٘ ع٢ً أدا٤ زضايت٘ ايرتب١ٜٛ 

بايػهٌ املطًٛب، ٚايتٛقٞ َٔ تعسق٘ ملٛاقـ ستسد١ ضٛا٤ يف ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ أثٓا٤ َسس١ً ايتأٌٖٝ ٚاإلعداد، 

 أٚ يف اذتٝا٠ املدزض١ٝ.

يف ايرتتٝب ايجاْٞ بدزد١ )َتٛضط(، ٚيعٌ سؿٍٛ ٖرا احملٛز ع٢ً ايرتتٝب ايجاْٞ بعد ٚدا٤ ستٛز ايتكِٜٛ 

ستٛز ايتٓؿٝر ٜدٍ ع٢ً إٔ ايطايب/ املعًِ ٜػعس بأ١ُٖٝ ٖرا احملٛز إ٫ إٔ زت٦ٝ٘ بدزد١ )َتٛضط(; يعًٗا 
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ٛب١ بٓا٥ٗا، ْاجت١ عٔ قعـ ا٫ٖتُاّ بٗرا احملٛز َٔ قبٌ ايتعًِٝ ادتاَعٞ، ٚنجس٠ أدٚات٘ ٚتٓٛعٗا، ٚؾع

ٚخؿٛؾ١ٝ نٌ َاد٠ دزاض١ٝ َٔ سٝح ايتكِٜٛ; مبع٢ٓ ع٢ً ايتعًِٝ ادتاَعٞ إعطا٤ أ١ُٖٝ هرا احملٛز 

 يٝتط٢ٓ يًطايب اإلملاّ ب٘، ٚايتُهٔ َٓ٘.

ٚزت٧ٝ ستٛز ايتدطٝط يف املستب١ ايجايج١ أَس غري َطتػسب، ملا عتًُ٘ ايطًب١/ املعًُٕٛ َٔ تؿٛز عٔ 

ط ايرتبٟٛ املدزضٞ بػهٌ خاف َٔ أْ٘ غري َِٗ ٚأْ٘ عدِٜ ادتد٣ٚ َٚكٝع١ ايتدطٝط بػهٌ عاّ ٚايتدطٝ

يًٛقت، ٚسذت٘ يف ذيو إٔ املعًُني ايرٜٔ ميازضٕٛ ١َٓٗ ايتدزٜظ ٫ غتططٕٛ ٚدؾاتس حتكريِٖ تطتُس 

َٚع  -إداز٠ املدزض١، املٛد٘–يدِٜٗ يطٓٛات بدٕٚ حتدٜح َٔ قبًِٗ، ٫ٚ َتابع١ ٚتػذٝع َٔ ادتٗات املط٦ٛي١ 

يو ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ تطري بدٕٚ تعجس َٔ ٚد١ٗ ْعسٙ، ٚقبٌ ٖرا ايٛاقع املعاؽ ايرٟ ٜطري بدٕٚ ختطٝط، ذ

يعٌ ٖرا ايتؿٛز اْتكٌ إىل ايكا٥ُني ع٢ً ايتعًِٝ ادتاَعٞ ؾأؾبشٛا ٫ ٜعطٕٛ َٗاز٠ ايتدطٝط املها١ْ 

 املٓاضب١ ها.

( اييت تٛؾًت إىل إٔ أدا٤ أؾساد ايع١ٓٝ يف 1990طا )ٚبٗرٙ ايٓتٝذ١ ختتًـ ايدزاض١ اذتاي١ٝ َع دزاض١ إبساِٖٝ ع

ايتكِٜٛ نإ عايًٝا، ٚنإ يف ايدزاض١ اذتاي١ٝ بدزد١ َتٛضط، ٚاتؿكت َع دزاض١ ؾاحل ٖٓدٟ، ٚعًٞ عت٢ٝ 

( يف 2000( يف استٝاز املعًُني إىل ايتدزٜب ع٢ً َٗاز٠ ايتكِٜٛ، ٚاتؿكت َع دزاض١ عًٞ أمحد زدَإ )1997)

ؿٝر ع٢ً املستب١ ا٭ٚىل، ٚايتكِٜٛ ع٢ً املستب١ ايجا١ْٝ، َٚٗاز٠ ايتدطٝط ع٢ً املستب١ ايجايج١، سؿٍٛ َٗاز٠ ايتٓ

( اييت تٛؾًت إىل ٚدٛد 2003ٖٚرا ٜعد تطابكا بني ايدزاضتني، ٚاختًؿت َع دزاض١ ستُد عبداهلل ايعُسٟ )

تٛؾًت إىل إٔ َد٣ ايتُهٔ قعـ يف املٗازات ا٭ضاض١ٝ يد٣ َعًُٞ ايكسإٓ ايهسِٜ بُٝٓا ايدزاض١ اذتاي١ٝ 

( اييت تٛؾًت إىل إٔ ٖٓاى تدْٝا ٚاقشا يف 2001نإ بدزد١ َتٛضط١، ٚاختًؿت َع دزاض١ صتٝب، ٚآخسٕٚ )

بعض املٗازات يد٣ طًب١ املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ ختؿـ ٖٓدض١ َعُاز١ٜ، ٚاتؿكت َع دزاض١ أمحد ايطري، ٚآخسٕٚ 

٣ٛ ايسابع يف قطِ ايدزاضات اإلض١َٝ٬ ظاَع١ ايعًّٛ املطت ط٬ب ( اييت تٛؾًت إىل إٔ دزد١ اتكا2014ٕ)

 (.ٚايتهٓٛيٛدٝا يًُٗازات امل١ٝٓٗ دا٤ت بتكدٜس )َتٛضط

 تٛؾٝات ايبشح:

 بعد ايتٛؾٌ إىل ٖرٙ ايٓتا٥ر ؾإٕ ايبشح اذتايٞ ٜٛؾٞ باٯتٞ:

٭دٚات قسٚز٠ شٜاد٠ ا٫ٖتُاّ بتُهني ايطًب١/ املعًُني َٔ َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ; باعتبازٖا ا -

 ٚاملعدات ذتٝات٘ ايدزاض١ٝ ايكاد١َ.

اقا١َ بساَر ع١ًُٝ يًطًب١/ املعًُني تتعًل مبٗازات ايتدزٜظ املدتًؿ١ ٜٚتِ ايرتنٝص ؾٝٗا ع٢ً  -

َٗازتٞ ايتدطٝط، ٚايتكِٜٛ.

تدزٜب ايطًب١/ املعًُني بكطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ع٢ً بٓا٤ أدٚات تكِٜٛ تتٓاضب َع خؿٛؾ١ٝ َاد٠  -

ًَٛ٘.ايكسإٓ ايهسِٜ ٚع



 

333 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد -  السادس العدد جامعة الناصرمجلة 

 

  صنعاء جامعة خوالن التربية كليةب وعلومه الكريم القرآن قسم طلبة تمكه مدى
 

 المقبلي أحمد ويس علي عبدالغني. د
 

ا٫ٖتُاّ بربْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يف بساَر إعداد املعًُني يف املعاٖد ٚايهًٝات ايرتب١ٜٛ يٝطتٛعب  -

املطتذدات يف زتاٍ ايهؿاٜات َٚٗازات ايتدزٜظ ٜٚتٝح ايؿسؾ١ أَاّ ايطًب١ املعًُني يًتدزٜب 

دسز، ٚهرا أثس نبري ايعًُٞ ايهايف مما ٜ٪دٟ إىل ايتشطٔ ايٓٛعٞ يف َطت٣ٛ أدا٥ِٗ املٗين بعد ايت

ع٢ً متهٔ ايطًب١/ املعًُني َٔ َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ، ٚتعسٜؿِٗ بٛاقع اذتٝا٠ املدزض١ٝ، 

 َٚتطًباتٗا.

تدزٜب املعًُني يف املٝدإ ع٢ً َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ، ٚايتأنٝد ع٢ً أ١ُٖٝ ايتدطٝط يف صتاح  -

ازضت٘; ملا هرا ايعٓؿس َٔ أ١ُٖٝ يف ايتشهِ يف ضري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ، ٚايتػذٝع ع٢ً مم

 ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ.

 َكرتسات ايبشح:

ٜأتٞ يف ْٗا١ٜ ٖرا ايبشح عدد َٔ املكرتسات ٜكعٗا ايباسح بني ٜدٟ ايباسجني; يعًٗا جتد قب٫ٛ عٓدِٖ      

 ؾٝكَٕٛٛ ببشجٗا ٚدزاضتٗا ٖٚٞ:

٢ً َد٣ متهٔ ايطًب١ َٔ املٗازات ا٭ضاض١ٝ ادسا٤ دزاضات مماث١ً يف نًٝات تسب١ٜٛ أخس٣ يًٛقٛف ع -

يًتدزٜظ.

ادسا٤ دزاضات تعٌُ ع٢ً تطٜٛس املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ; مبا ٜتٓاضب َع تػريات ايعؿس،  -

َٚتطًبات٘.

 بٓا٤ بساَر تدزٜب١ٝ تطاعد ع٢ً حتطني أدا٤ ايطايب/ املعًِ، ٚاملعًِ أثٓا٤ ارتد١َ. -

 

     املؿادز ٚاملسادع:

 دع بايًػ١ ايعسب١ٝ:املساأ٫ٚ: 

أمحد ايكٟٛ ضعد: دزاض١ تكٛمي١ٝ ٭دا٤ َعًِ ايعًّٛ ايد١ٜٝٓ يف ق٤ٛ املٗازات ايتدزٜط١ٝ اي٬ش١َ  -1

.1983يتدزٜطٗا، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ا٭شٖس، 

ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬  أمحد بٔ عجُإ بٔ إبساِٖٝ ايعٛي٘: َد٣ اضتدداّ ايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ يف تدزٜظ َاد٠ -2

مبسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ يف ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ 

.2005ؾٓعا٤، 

(، 3أمحد سطني ايًكاْٞ، عًٞ ادتٌُ: َعذِ املؿطًشات ايرتب١ٜٛ املعسؾ١ يف املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ، ط) -3

.2003ايكاٖس٠، عامل ايهتب، 
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َد٣ اتكإ طًب١ ايدزاضات  ، ٚعبدايسمحٔ شٜد اذتبٝػٞ:عبدايسمحٔ قا٥د ايؿكٝ٘ري، ٚأمحد ستُد ايط -4

، زت١ً ايدزاضات ا٫دتُاع١ٝ، تؿدز عٔ اإلض١َٝ٬ يف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًُٗازات امل١ٝٓٗ

دٜطُرب  ، أنتٛبس/42، ايعدد 20نًٝيت ايعًّٛ اإلداز١ٜ ٚاإلْطا١ْٝ ظاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، اجملًد 

2014.ّ

أمحد َٗدٟ عًٞ ايُٝاْٞ: تكِٜٛ بسْاَر إعداد َعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف داَع١ عدٕ،  -5

.1998زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ عدٕ، 

رتب١ٜٛ يف أضايٝب تكِٜٛ ط٬ب املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ق٤ٛ ا٭ٖداف اي: أ١َ ايسشام عًٞ محد -6

، َسنص 6، ايط١ٓ 14ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ "دزاض١ تكٛمي١ٝ" زت١ً ايبشٛخ ٚايدزاضات ايرتب١ٜٛ، ايعدد 

.1999ّ ،ايبشٛخ ٚايتطٜٛس ايرتبٟٛ، ؾٓعا٤

(، ايكاٖس٠، ايداز املؿس١ٜ 1سطٔ غشات٘: اضرتاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ اذتدٜج١ ٚؾٓاع١ ايعكٌ ايعسبٞ، ط) -7

.2008ايًبٓا١ْٝ، 

.2003(، ا٭زدٕ، داز ايػسٚم يًٓػس ٚايتٛشٜع، ١1 ستطٔ ناظِ ايؿت٬ٟٚ: املدخٌ إىل ايتدزٜظ، ط )ضًٗٝ -8

ؾاحل ذٜاب ٖٓدٟ، ٚعًٞ ستُد عت٢ٝ: حتدٜد اذتادات ايتدزٜب١ٝ ملعًُٞ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ يف املسسًتني  -9

املؿس١ٜ يًُٓاٖر ٚطسم  اإلعداد١ٜ ٚايجا١ْٜٛ بطًط١ٓ عُإ، دزاضات يف املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ، ادتُع١ٝ

.1997(، ْٜٛٝٛ 42ايتدزٜظ، ايعدد )

عبد ايسمحٔ داٌَ: املعًِ بني استٝادات ايت١ُٝٓ ٚضٝاض١ ايتأٌٖٝ ٚايتدزٜب يف َعاٖد ٚنًٝات  -10

"َٓاٖر ايتعًِٝ ٚاإلعداد يًشٝا٠ املعاؾس٠"،  ايرتب١ٝ يف ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ، امل٪متس ايعًُٞ ارتاَظ عػس

. 2003ٜٛيٝٛ  22-21ُٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ، اجملًد ا٭ٍٚ، داَع١ عني مشظ، ادتُع١ٝ املؿس١ٜ يً

عبد ايط٬ّ عبدٙ قاضِ: ايهؿاٜات ايتدؿؿ١ٝ اي٬ش١َ ملعًِ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ َٚطت٣ٛ ممازضتٗا يف  -11

.2000ايُٝٔ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، داَع١ ؾٓعا٤ ،  –املدازع ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاؾ١ُ 

ايتُٗٝد: َد٣ اتكإ َعًُٞ َٚعًُات َاد٠ ايكسإٓ ايهسِٜ ٭سهاّ ايتذٜٛد  عبد ايًطٝـ عبداذتُٝد -12

يف َسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ يف ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ 

.2005، ؾٓعا٤
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عاؾ١ُ يف عبد ايٛاسد عًٞ ستُد اٯْطٞ: تكِٜٛ أدا٤ َعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف تدزٜظ ايٓشٛ بأَا١ْ اي -13

.2003ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ"، زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ؾٓعا٤، 

عًٞ أمحد ستطٔ زدَإ: ا٫ستٝادات ايتدزٜب١ٝ ملعًُٞ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف َسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ،  -14

. 2000زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ؾٓعا٤، 

ات ايعسب١ٝ املتشد٠ يف ق٤ٛ ا٫جتاٖات ايعامل١ٝ املعاؾس٠، عًٞ سطني سطٔ: إعداد املعًِ يف دٚي١ اإلَاز -15

.1989(، 4عح َٓػٛز، زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ اإلَازات، ايعدد )

عًٞ عبد ايععِٝ ض٬ّ: اذتادات ايتدزٜب١ٝ )امل١ٝٓٗ ٚا٭نادمي١ٝ( ملعًُٞ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚأثس نٌ  -16

اتِٗ إيٝٗا، زت١ً َطتكبٌ ايرتب١ٝ ايعسب١ٝ، ايعدد َٔ: امل٪ٌٖ ٚارترب٠ ٚاملسس١ً ايتع١ًُٝٝ ع٢ً استٝاد

.1996(، ؾرباٜس 5)

عٓاٜات ستُد ستُٛد خًٌٝ: ؾاع١ًٝ بسْاَر تدزٜص َكرتح يت١ُٝٓ َٗاز٠ ايتدطٝط ايدزع يد٣  -17

َٛدٗٞ ايرتب١ٝ املٛضٝك١ٝ، دزاضات يف املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ، ادتُع١ٝ املؿس١ٜ يًُٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ، 

ّ.2005 ، َازع101ايعدد

، عامل ايهتب، 1ؾتشٞ عًٞ ْٜٛظ، ٚآخسٕٚ: ايرتب١ٝ ايد١ٜٝٓ اإلض١َٝ٬ بني ا٭ؾاي١ ٚاملعاؾس٠، ط -18

. 1999ايكاٖس٠، 

ؾٗد بٔ عبد ايسمحٔ بٔ ستُد ايبداح: َد٣ تٛؾس ايهؿاٜات ايتع١ًُٝٝ يد٣ َعًُٞ ايرتب١ٝ  -19

، ادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝاإلض١َٝ٬ باملسس١ً ا٫بتدا١ٝ٥ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، زضاي١ َ

.2006 ؾٓعا٤، داَع١

ّ.1982، ، ايكاٖس٠، داز املعازف1ؾ٪اد ضًُٝإ ق٬د٠: ا٭ٖداف ايرتب١ٜٛ ٚايتكِٜٛ، ط -20

قاضِ خصعًٞ، ٚعبدايًطٝـ َ٪َين: ايهؿاٜات ايتدزٜط١ٝ يد٣ َعًُات املسس١ً ا٭ضاض١ٝ ايدْٝا يف  -21

يعًُٞ ٚضٓٛات ارترب٠ ٚايتدؿـ، زت١ً داَع١ دَػل يًعًّٛ املدازع ارتاؾ١ يف ق٤ٛ َتػريات امل٪ٌٖ ا

 592 -553ّ. ف ف 2010، ايعدد ايجايح، 26ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿط١ٝ، اجملًد

نٛثس نٛدو: تؿٛزات ٭ضًٛب ختطٝط ٚتٓؿٝر دٚزات تدزٜب١ٝ يًُعًُني يف أثٓا٤ ارتد١َ ع٢ً  -22

 ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبؿس، داَع١ ْد٠ٚ ايًذ١ٓ ايعًٝا يًتدزٜب يفَكد١َ إىل  طسم ايتدزٜظ، ٚزق١ عٌُ

.1988اإلضهٓدز١ٜ، أغططظ 
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زتدٟ أمحد ستُٛد إبساِٖٝ: ايٛعٞ ايطٝاضٞ يد٣ املعًِ يف َؿس بعد أسداخ اذتادٟ عػس َٔ  -23

ضبتُرب بأَسٜها )دزاض١ َٝدا١ْٝ(، عح َٓػٛز، زت١ً ايرتب١ٝ، ادتُع١ٝ املؿس١ٜ يًرتب١ٝ املكاز١ْ ٚاإلداز٠ 

.2003، دٜطُرب 6(، ايط١ٓ 10د )ايتع١ًُٝٝ، ايعد

 حتكٝل)ؾشٝح ايبدازٟ(، املدتؿس ايؿشٝح ادتاَع ،ادتعؿٞ ايبدازٟ إمساعٌٝ بٔ ستُد -24

.1987، بريٚت، ايُٝا١َ نجري، ابٔ داز، 3، طايبػا دٜب َؿطؿ٢

ستُد ا٭ؾُعٞ ستسٚع ضًِٝ: إدزاى َعًُٞ ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ ٭دٚازِٖ ايرتب١ٜٛ يف ايكسٕ اذتادٟ  -25

َٝدا١ْٝ(، امل٪متس ايعًُٞ ايجاْٞ "ايدٚز املتػري يًُعًِ ايعسبٞ يف زتتُع -ٔ )دزاض١ حت١ًًٝٝٚايعػسٜ

.2000أبسٌٜ  20-18ايػد"، اجملًد ايجاْٞ، داَع١ أضٝٛط، 

تدزضٝ٘ َٚٛازدٙ ايرتب١ٜٛ املطاعد٠، عُإ، داز  اضرتاتٝذٝاتستُد شٜاد محدإ: تطٜٛس املٓٗر َع  -26

.1985ّ ،ايرتب١ٝ اذتدٜج١

د عبد اهلل ايعُسٟ: تكِٜٛ أدا٤ َعًِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ يف َسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ يف ستُ -27

.2003ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ؾٓعا٤ ، 

(، ؾٓعا٤، املتؿٛم 1ستُد عبداهلل اذتاٚزٟ: ايتدزٜظ طسا٥ك٘ ايعا١َ ٚأضايٝب٘ ٚعًُٝات٘، ط) -28

.2008ايٓػس ٚايتٛشٜع، يًطباع١ ٚ

(، ؾٓعا٤، املتؿٛم يًطباع١ 1ستُد عبداهلل اذتاٚزٟ: ستاقسات يف تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ، ط) -29

.2011ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، 

ستُٛد خًٌٝ أبٛ دف: ؾٝػ١ َكرتس١ يتهٜٛٔ املعًِ ايعسبٞ ع٢ً أعتاب ايكسٕ اذتادٟ ٚايعػسٜٔ،  -30

أبسٌٜ  20-18ايعسٟ يف زتتُع ايػد"، اجملًد ا٭ٍٚ، أضٝٛط،  امل٪متس ايعًُٞ ايجاْٞ "ايدٚز املتػري يًُعًِ

2000.

ستُٛد عبدٙ أمحد ؾسز: ايعٛمل١ ٚأبعادٖا يف بساَر إعداد َعًِ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ بهًٝات ايرتب١ٝ  -31

.2001(، أغططظ 102َٚد٣ ٚعٞ ايط٬ب املعًُني بٗا، عح َٓػٛز، زت١ً ايرتب١ٝ، داَع١ ا٭شٖس، ايعدد )

ْاغس ستُد، ٚستُد ض٬ّ املدسذٞ، َٚٓٝـ مشظ ايدٜٔ، ٚؾداّ اذتد١َ: َد٣ اتكإ  صتٝب غايب -32

طًب١ املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ يف ختؿـ اهٓدض١ املعُاز١ٜ يًُٗازات امل١ٝٓٗ يف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، 

ّ.  2011(، 8اجمل١ً ايعسب١ٝ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ايعايٞ، ايعدد )
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.2006ع ايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ ايربْاَر ايتدزٜص ملعًُٞ َاد٠ ايسٜاقٝات، ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ: قطا -33

-8ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، أٚزام ايعٌُ ا٭ضاض١ٝ يٓد٠ٚ ٚاقع ايتعًِٝ ايعاّ ٚآؾام تطٜٛسٙ، ؾٓعا٤،  -34

.2000ٜٛيٝٛ  10

يف ق٤ٛ  ٜٛضـ ستُد ٜٛضـ: تكِٜٛ أدا٤ َعًِ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ باملسس١ً اإلعداد١ٜ بدٚي١ ايبشسٜٔ -35

.1988املٗازات اي٬ش١َ يتدزٜظ ٖرٙ املاد٠ ، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ طٓطا ، 

 

 ١:املسادع بايًػ١ اإلصتًٝصٜ

 

 

 

 

 املسادع َٔ ايٓت:

غكري: ستاقسات يف َٗازات ايتدزٜظ، داٚٚد دزٜٚؼ سًظ، ٚستُد أبٛ  -
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 امل٬سل:

 (1)ًَشل: 

 أمسا٤ احملهُني

 َهإ ايعٌُ ايتدؿـ ايدزد١ ا٫ضِ

 داَع١ ؾٓعا٤ َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ أضتاذ ستُد سامت املد٬يف

 داَع١ ؾٓعا٤ ١ََٝٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايرتب١ٝ اإلض٬ أضتاذ َػازى أمحد إمساعٌٝ َكبٌ

 داَع١ ذَاز َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ أضتاذ َػازى ستُد أمحد ادت٬ٍ

 داَع١ ؾٓعا٤ َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ أضتاذ َػازى ستُد سطني خاقٛ

 داَع١ ؾٓعا٤ َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ أضتاذ َطاعد بًٝؼ قاضِ ستُد ايٛؾٞ

 داَع١ اإلميإ إعذاش عًُٞ يف ايكسإٓ ايهسِٜ أضتاذ َطاعد ٟ ايطٓباْٞؾاحل عبدايكٛ

 داَع١ ؾٓعا٤ عًِ ْؿظ أضتاذ َطاعد ؾاحل َؿًح املكاحل

 داَع١ إب عًِ ْؿظ اضتاذ َطاعد ط٘ ايعٛبًٞ

 داَع١ ؾٓعا٤ َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايعًّٛ َدزع ساؾٌ ْاؾس ساؾٌ

 (2)ًَشل: 

 بطاق١ امل٬سع١ بؿٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥

َٔ املٗازات   -داَع١ ؾٓعا٤  -َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ 

 ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ.

 احملٛز ا٭ٍٚ: ايتدطٝط:

 ايدزد١ املٗازات ايؿسع١ٝ ّ

4 3 2 1 

     ٜؿٛؽ أٖداؾا إدسا١ٝ٥ بؿٛز٠ ؾشٝش١. 1

     طتٜٛاتٗا املدتًؿ١.ٜؿٛؽ أٖداؾا إدسا١ٝ٥ يف اجملا٫ت ايج٬ث١ عطب َ 2

     غتتاز ايطسٜك١ ايتدزٜط١ٝ املٓاضب١ يف حتكٝل أٖداف ايدزع. 3

     عتدد ايٛض١ًٝ املٓاضب١ يتشكٝل أٖداف ايدزع. 4
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     عتدد ايٓػاط املٓاضب يتشكٝل أٖداف ايدزع. 5

     ٜكع متٗٝدا َٓاضبا يًدزع. 6

     تشكري.ٜساعٞ ارتطٛات ايع١ًُٝ يهٌ طسٜك١ أثٓا٤ اي 7

     عتدد أضايٝب تدزٜط١ٝ َتٓٛع١ مبا ٜتٛاؾل َع حتكٝل أٖداف ايدزع. 8

     عتدد أدٚات ايتكِٜٛ املٓاضب١ يتشكٝل أٖداف ايدزع. 9

ختاَٞ ( أثٓا٤  _بٓا٥ٞ  _ٜساعٞ ايتكِٜٛ مبساسً٘ ايج٬خ ) أٚيٞ  10

 ختطٝط ايدزع.

    

     ٜؿٛؽ ا٭ض١ً٦ بؿٛز٠ ؾشٝش١. 11

     يف أدٚات ايتكِٜٛ مبا عتكل أٖداف ايدزع. ٜٓٛع 12

     ٜكع ٚادبا بٝتٝا َٓاضبا يف خط١ ايدزع. 13

     ٜٛشع ايصَٔ ع٢ً َهْٛات خط١ ايدزع. 14

     عتدد بعض املسادع اييت تجسٟ ايدزع. 15

     عتدد اإلغ٬م املٓاضب يًدزع. 16

     ٜهتب ًَدؿا ضبٛزٜا يهٌ عٓؿس َٔ عٓؿس ايدزع. 17

      

 

 احملٛز ايجاْٞ: ايتٓؿٝر:

 ايدزد١ املٗازات ايؿسع١ٝ ّ

4 3 2 1 

     ٜهتب بٝاْات ايدزع ع٢ً ايطبٛز٠. )ايتازغتني، املاد٠، ايؿسع، املٛقٛع( 1

     ٜطتددّ متٗٝدا َٓاضبا. 2

    ٜسبط بني َعًَٛات املتعًُني ايطابك١ َٚٛقٛع ايدزع ادتدٜد. 3

     يع١ًُٝ يهٌ طسٜك١ أثٓا٤ ايتٓؿٝر.ٜساعٞ ارتطٛات ا 4

     ٜطتددّ أضايٝب تدزٜط١ٝ َتٓٛع١. 5
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     ٜساعٞ أٖداف ايدزع أثٓا٤ خطٛات ضري ايدزع. 6

     ٜتأند َٔ حتكل أٖداف ايدزع أ٫ٚ بأٍٚ َٔ خ٬ٍ ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ. 7

     ٜطتددّ ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ املٓاضب١ بؿٛز٠ ؾشٝش١. 8

     ط مبا عتكل أٖداف ايدزع.ٜٛظـ ايٓػا 9

    عتطٔ إغ٬م ايدزع. 10

     ٜساعٞ ع١ًُٝ ختطٝط ايدزع عٓد تٓؿٝرٙ. 11

     ٜػسى ايطًب١ يف ايٓكاغات اثٓا٤ ايدزع. 12

     ٜطتددّ ايطبٛز٠ بؿٛز٠ ؾشٝش١. 13

     ٜساعٞ ايصَٔ احملدد يهٌ خط٠ٛ َٔ خطٛات تٓؿٝر ايدزع. 14

 

 تكِٜٛ:احملٛز ايجايح: اي

 ايدزد١ املٗازات ايؿسع١ٝ ّ

4 3 2 1 

     ٜطتددّ أدٚات ايتكِٜٛ املٓاضب١ يتشكٝل أٖداف ايدزع. 1

     ٜطتددّ ايتكِٜٛ ا٭ٚيٞ أثٓا٤ تٓؿٝر ايدزع. 2

     ٜطتددّ ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ أثٓا٤ تٓؿٝر ايدزع يًتأند َٔ حتكل  نٌ ٖدف. 3

     ٝر ايدزع.ٜطتددّ ايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ أثٓا٤ تٓؿ 4

     ٜؿٛؽ ا٭ض١ً٦ بؿٛز٠ ؾشٝش١. 5

     ٜٓٛع يف ا٭ض١ً٦ مبا ٜٓاضب َطتٜٛات املتعًُني. 6

     ٜٛد٘ ا٭ض١ً٦ َساعٝا اضرتاتٝذٝات طسح ايط٪اٍ. 7

     ٜهًـ املتعًُني بايٛادبات احملدد٠ يف خط١ ايدزع. 8

     ات.ٜعاجل ا٭خطا٤ ايػا٥ع١ يد٣ ايطًب١ بعد تؿشٝح ايٛادب 9

      
 

 


