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ةقباطملا ن العإ
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MHN يلاتلا سلج ملا هيجوت صوصنل قباطم: CE/5/9991.
عقو ملا ىلع ةقباط ملا ن العإ نم ةخسن ىلع روثع
fnoc_fo_noitaralced/senohp/moc.aikon.www//:ptth. 

thgirypoC  عبطلاو رشن © aikoN 3002 . ةظوفحم قوق حلا عيمج. 
 نم لكش يأب ةقيثولا هذه تايوتحم لك وأ نم ءزج نيزخت وأ عيزوت وأ لقن وأ جاتنإ ةداع
 .aikoN نم قبسم يّطخ نذإ نود 

elpoeP gnitcennoC aikoN وivaN وno-sserpX ةلجسم ةيرا جت تام الع وأ ةيرا جت تام الع 
 نوكت دق انه اهركذ درو تاكرش ءامسأ وأ جتنم يأ نأ امك .noitaroproC aikoN ايكون
 .اهل ةكلا ملا ةكرشلل اهنم لك ةيرا جت ءامسأ وأ ةيرا جت

ut aikoN ـب ةصاخ ةيتوص ةم الع noitaroproC aikoN. 

hgirypoC erawtfos tupni txet 9T .stnetap gnidnep rehto dna 7348185 oN tnetaP SU
 .devreser sthgir llA .cnI ،snoitacinummoC cigeT .3002-7991

oN ظفت حتو .رمتس ملا ريوطتلا ةسايس aikoN تانيس حت لاخدإو تارييغت ثادحإ يف ق حلاب 
 .قبسم راعشإ نودب ةقيثولا هذه يف ةفوصو ملا اهتاجتنم نم جتنم

 aikoN ةيأ نع ةلوئسم وأ لخدلا وأ تانايبلل ةراسخ ةيأ نع ةلوئسم لاوح ألا نم لاحب 
 .ةراس خلا وأ رارض ألا كلت ببس ناك امهم ةرشابم وأ ةيعابتتسا وأ ةيضرع وأ ةص



 هنإف ،لوعف ملا يراسلا نوناقلا هيضتقي ام ءانثتسابو .»اهت الع ىلع« ةدوزم ةقيثولا هذه تايوتحم
 رصتقي  ال هنكل ،كلذ يف ا مب ةينمض وأ ةحيرص تناك ءاوس ،عون يأ نم تانامض ةيأ مدقت نل
لا ،ىلع
ةيقوثوم
و يأ يف
 فلتخي
 وأ ةقدب قلعتت تانامض مدقت نل ، نيعم ضرغل ةيح الصلاو جاورلل ةينمضلا تانامض
 اهبحس وأ ةقيثولا هذه حيقنت يف ق حلاب aikoN ظفت حتو .ةقيثولا هذه تايوتحم وأ 
 .قبسم راعشإ نودب تق
 .كيلإ aikoN رجات برقأ عم رم ألا صحف ءاجرلا .ةقطن ملا ف التخاب ةنيعم تاجتنم رفوت



ركشن
دختسا

خدأ .١
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 لوح حئاصنلا ضعب تاحفصلا هذه رفوت !اذه ايكون فتاه رايتخا ىلع ك
 .اذه مدختس ملا ليلد يف ةلصف ملا تامولع ملا نم ديز ملا دجويو .فتاهلا ما

אאא
.٤٢ ةحفصلا »MIS ةقاطب لاخدإ« رظنا .فتاهلا يف MIS ةقاطب ل
 »ةيراطبلا نحش«و ٤٢ ةحفصلا »MIS ةقاطب لاخدإ« رظنا .اهنحشو ةيراطبلا بي
.٦٢ ةحف
 اًضيأ رظنا .)٨٢ ةحفصلا رظنا( ىلع رارمتس الا عم طغضلاب فتاهلا ليغ
.١٢ ةحفصلا »ضرعلا ةشاش تارش

א

 .)لاصتا(  ىلع طغضاو ،فتاهلا مقرو ةقطن ملا زمر ل

 .)ءاهنإ(  ىلع طغ

.)در(  ىلع طغ



א
  وأ  قيرط نع بولط ملا مقرلا ىلإ لقتناو ،راظتن الا عضو يف  ىلع طغضا   

ا مث

ضا   
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 .)لاصتا(  ىلع طغض

א
 .ة ملاك ملا ءانثأ  وأ  ىلع طغ

א
 يتوصلا ديربلا مقر« اًضيأ رظنا .راظتن الا عضو يف  ىلع رارمتس الا عم طغ
.٦٦ ةحفصلا »)٩-٢ ةمئا

אאא
 عم طغضا .)٤٥ ةحفصلا رظنا( بولط ملا فتاهلا مقر ىلإ يتوص زمر ةفاضإب
 .ة ملاك ملا ءارج إل يتوصلا زمرلا قطنب مقو راظتن الا عضو يف  ىلع رارمتس

א

 ىلإ  زمرلا قوف دوجو ملا صنلا رييغتل  وأ  ىلع طغضاو ،فتاهلا مقر ل
 .)ظفح(  ىلع طغضا .ظ
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو مس الا ل

א
 نع لقتناو )مس الا نم لو ألا فر حلا لخدأ( راظتن الا عضو يف  ىلع طغ
 مقر ضرعل  ىلع رارمتس الا عم طغضا .بولط ملا مس الا ىلإ  وأ  ق
 .مس الاب نرتق ملا فت



אא
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א
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 ،ةبولط ملا ةمئاقلا ةفيظو ىلإ  وأ  قيرط نع لقتنا .)ةمئاقلا(  ىلع طغ
 .طبضلا تارايخو ةيعرفلا مئاوقلا عم تاوط خلا هذه ررك .)رايتخا(  ىلع طغ

 ىلع رارمتس الا عم طغضا .قباسلا ةمئاقلا ىوتسم ىلإ ةدوعلل  ىلع طغ
 .راظتن الا عضو ىلإ ةدوعلل 

א
 .عيرس لكشب  مث  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو

אא
 بولط ملا راي خلا ىلإ لاقتن الل  وأ  مدختساو ،عيرس لكشب ىلع طغ
 .)قفاوم(  ىلع طغ



א
وهسب
ايوت  حملا
م السل
مولعم
اقصلم
 حلا زمر
تامدخ
اقحل ملا
اهلا .١
ادختسا

اتفم
يتافم
اتفم
اتفم
اتفم
ارشؤم
 عضو
رشؤ ملا
بتل .٢
ب لاخدإ
ختسا
لاخدإ
ا نحش
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٤...................................................................................رسيو ةل
٧............................................................................................ت
٥١..........................................................................................كت
٧١..................................................................................ةماع تا
٧١..................................................................................................................عيبلا ةمزح ت
٧١................................................................................................................................... ةيام
٧١...........................................................................................................................ةكبشلا 
٨١.........................................................................................................................................ت
٩١..........................................................................................فت
٩١........................................................................................................................حيتاف ملا م
٩١...................................................................................................................... ليغشتلا ح
٩١...........................................................................................................................ماقر ألا ح
٠٢...............................................................................................................................ivaN ح
٠٢...........................................................................................................................لقنتلا اح
١٢.....................................................................................................................................C ح
١٢..............................................................................................................ضرعلا ةشاش ت
١٢..............................................................................................................................راظتن الا
٢٢...................................................................مئاوقلا فئاظوب ةقلعت ملا ةيساس ألا تا
٤٢.............................................................................................أد
٤٢........................................................................................................................MIS ةقاط
٤٢..............................................................................................................MIS ةقاطب ماد
٤٢...............................................................................................فتاهلا يف MIS ةقاطب 
٦٢.............................................................................................................................ةيراطبل



٨٢...........................................................................................هليغشت فاقيإ وأ فتاهلا ليغشت
٨٢.........................................................................................................................فتاهلا ليغشت
 اذإ
فاقيإ
ولا .٣
م ءارجإ
يدبتلا
ا ملاك ملا
طبض
ا قلغ
دواعم
 ءارجإ
اصت الا
 ءارجإ
لع درلا

ليو حت
ع درلا
امتس الا
ول لفق
ن ديد حت
 طبض
ر ظفح
لا ةباتك
ختسا

باتك
يد حت
اقيإ
اخد إلا
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٨٢.............................................................:ةيام حلا زمر وأ NIP زمر لاخدإ فتاهلا بلط
٩٢.............................................................................................................فتاهلا ليغشت 
٠٣........................................................................ةيساس ألا فئاظ
٠٣..................................................................................................................................ة ملاك
٠٣.......................................................................................دعب نع ثدحتلا عضو ىلإ ل
٠٣........................................................................................................................ةيلودلا ت
١٣.......................................................................................نذ ألا ةعامس توص ىوتسم 
١٣..........................................................................................................................نوفوركي مل
١٣...............................................................................هب لاصت الا  مت مقر رخآب لاصت الا ة
٢٣...................................................................................فتاهلا رتفد مادختساب ة ملاكم
٣٣...................................................................................................فتاه مقرب عيرسلا ل
٣٣..............................................................................ةيرا جلا ة ملاك ملا ءانثأ ةديدج ة ملاكم
٤٣............................................................................................................................ة ملاكم ى
٤٣...........................................................................................................اهضفر وأ ة ملاكم 
٥٣.......................................................................ةيرا جلا ة ملاك ملا ءانثأ ةديدج ة ملاكم ىل
٥٣................................................................................................ةيتوصلا لئاسرلا ىلإ ع
٥٣......................................................................................................................حيتاف ملا ةح
٦٣................................................................................................)٥-١ ةمئاقلا(  نينر ةمغ
٧٣.............................................................دحاو طبض مادختساب فتاهلا تامغن ةفاك
٧٣.....................................................................................................اًعم مساو فتاه مق
٨٣...................................................................................................................................صن
٩٣...........................................................................................صنلل يئبنتلا لاخد إلا ماد
١٤.............................................................................................................ةبكرم تاملك ة
١٤................................................................................صنلل يئبنتلا لاخد إلل سوماق د
١٤...............................................................................صنلل يئبنتلا لاخد إلا ليغشت ف
١٤...........................................................................................................صنلل يديلقتلا ل



٣٤...........................................................................مئاوقلا مادختسا .٤
٣٤......................................................................................... مئاوقلا فئاظو ىدحإ ىلإ لوصولا
ساوب
ساوب
 جور خلا
و درس
تفد .٥
اعدتسا
لاصت الا
ا ظفح
ا حسم
ا ليدعت
يصخت
و لاسرإ
 التسا
 ةقيرط
ديد حت
قحتلا
يصخت
ختسا
لاصت الا
ةفاضإ
 ءارجإ
تس الا
رييغت
حسم
رلا .٦
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٣٤.......................................................................................................................لاقتن الا ةط
٤٤....................................................................................................................راصتخ الا ةط
٤٤..............................................................................................مئاوقلا فئاظو ىدحإ نم
٥٤....................................................................................................................مئاوقلا فئاظ
٠٥.................................................................)١ ةمئاقلا( فتاهلا ر
٠٥..............................................................................)١-١ ةمئاقلا( فتاه مقرو مسا ء
٠٥..............................................................................)٢-١ ةمئاقلا( ةمد خلا ماقرأ دحأب 
١٥...................................................................................)٣-١ ةمئاقلا( فتاه مقرو مس
١٥...................................................................................)٤-١ ةمئاقلا( فتاه مقرو مس
١٥..............................................................)٥-١ ةمئاقلا(  نيظوفحم فتاه مقرو مس
١٥...................................................................)٦-١ ةمئاقلا( فتاه مقرل  نينر ةمغن ص
٢٥...................................................................)٧-١ ةمئاقلا( فتاه مقرو مسا م التسا
٢٥.........................................................................................................فتاه مقرو مسا م
٢٥.........................................................................)٨-١ ةمئاقلا( ةركاذلا ةلاحو ضرعلا
٢٥..........................)ضرعلا ةقيرط( ةظوف  حملا فتاهلا ماقرأو ءامس ألا ضرع ةيفيك 
٣٥.............................)ةركاذلا ةلاح( فتاهلا رتفد يف ةرفوت ملا ةركاذلا رادقم نم ق
٣٥...................................................)٩-١ ةمئاقلا( عيرس لاصتا حاتف مل فتاه مقر ص
٣٥........................................................................................عيرسلا لاصت الا حيتافم ماد
٤٥..............................................................................................)٠١-١ ةمئاقلا( يتوصلا 
٤٥..............................................................................فتاه مقرو مسا ىلإ يتوص زمر 
٥٥................................................................................يتوص زمر قطن ةطساوب ة ملاكم
٦٥........................................................................................ةيتوصلا زومرلا دحأ ىلإ عام
٦٥........................................................................................................................يتوص زمر 
٦٥.......................................................................................................................يتوص زمر 
٨٥.......................................................................)٢ ةمئاقلا( لئاس



٨٥.........................................................................)١-٢ ةمئاقلا( اهلاسرإو ةيصن ةلاسر ةباتك
٩٥..............................................................................................................................ةلاسر ةباتك
ر ةءارق
ر ضرع
لئاسرلا
جذامنلا
اقيلعت
ا طبض
مج ملا
مقر
رتس
احم
ا( ماع
لست
 درلا
ا ةمدخ
بلا مقر
وأ ررحم
ردلا .٧
درد ءدب
س .٨
تا ملاكم
تا ملاك ملا
تا ملاك ملا
أ حسم
م ضرع
ت ضرع
ت طبض
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٠٦...............................................................)٢-٢ ةمئاقلا - دراولا قودنص( ةيصن ةلاس
٢٦...........................................)٣-٢ ةمئاقلا - ظف حلا قودنص( اهظفحب تمق ةلاس
٢٦.................................................................................................)٤-٢ ةمئاقلا( ةروص ملا 
٣٦................................................................................................................)٥-٢ ةمئاقلا( 
٤٦...................................................................................................)٦-٢ ةمئاقلا( ةيزمر ت
٤٦...................................................................................................)٧-٢ ةمئاقلا( لئاسرل
٤٦............................................................................................... )١-٧-٢ ةمئاقلا( ١ ةعو
٥٦.....................................................................................................لئاسرلا زكرم فتاه 
٥٦..............................................................................................لكش ىلع لئاسرلا لس
٥٦...........................................................................................................ل الخ لاسر إلا ةلو
٥٦............................................................................................................. )٢-٧-٢ ةمئاقل
٦٦.......................................................................................................................ريراقتلا مي
٦٦...................................................................................................زكر ملا سفن قيرط نع
٦٦................................................................................................)٨-٢ ةمئاقلا( تامولع مل
٧٦...........................................................................................)٩-٢ ةمئاقلا( يتوصلا دير
٧٦..........................................................................................)٠١-٢ ةمئاقلا( ةمد خلا رما
٨٦.......................................................................)٣ ةمئاقلا( ةشد
٨٦......................................................................................................................................ةش
٠٧.............................................................)٤ ةمئاقلا( تا ملاك ملا لج
١٧......................................................................................)١-٤ ةمئاقلا( اهيلع دري مل 
١٧.............................................................................................)٢-٤ ةمئاقلا( ةملتس ملا 
١٧................................................................................................)٣-٤ ةمئاقلا( ةرداصلا 
١٧...........................................................................)٤-٤ ةمئاقلا( ةريخ ألا تا ملاك ملا ماقر
٢٧...........................................................................................)٥-٤ ةمئاقلا( تا ملاك ملا ةد
٢٧....................................................................................)٦-٤ ةمئاقلا( تا ملاك ملا فيلاك
٢٧....................................................................................)٧-٤ ةمئاقلا( تا ملاك ملا فيلاك



٢٧.............................................................................................................تا ملاك ملا فيلاكت دودح
٣٧..............................................................................................................................ةفلكتلا نايب
 ملا غلب ملا
نلا .٩
لا ةمغن
ىوتسم
 ملا هيبنت
ا فلؤم
فيلأت
 التسا
ت ةمغن
 تامغن
 تامغن
 هيبنتلا
شاشلا
لا .٠١
ا طبض
دواعم
اصت الا
ارايخ
لاسرإ
 ط خلا
ا درلا
ا طبض
.ةغللا
 ضرع
ةلاسر
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٣٧......................................................................................................)٨-٤ ةمئاقلا( عوفد
٥٧.......................................................................)٥ ةمئاقلا( تامغ
٥٧........................................................................................................)١-٥ ةمئاقلا(  نينر
٥٧.........................................................................................)٢-٥ ةمئاقلا(  نينرلا توص 
٥٧.......................................................................................)٣-٥ ةمئاقلا( ةدراولا تا ملاك
٦٧..................................................................................................)٤-٥ ةمئاقلا( تامغنل
٦٧..........................................................................................................ةديدج  نينر ةمغن 
٨٧..................................................................................................................... نينر ةمغن م
٨٧........................................................................................)٥-٥ ةمئاقلا( ةلاسرلل هيبن
٨٧..................................................................................................)٦-٥ ةمئاقلا( حيتاف ملا
٩٧..................................................................................................)٧-٥ ةمئاقلا( ريذحتلا
٩٧.................................................................................................)٨-٥ ةمئاقلا( زازته الاب
٩٧.................................................................................................)٩-٥ ةمئاقلا( ةتقؤ ملا ة
٠٨......................................................................)٦ ةمئاقلا( طبض
٠٨...................................................................................................)١-٦ ةمئاقلا( تا ملاك مل
٠٨..................................................................................................................ايلآ لاصت الا ة
٠٨.........................................................................................................................عيرسلا ل
١٨............................................................................................................تا ملاك ملا راظتنا ت
١٨.....................................................................................................................يفتاه مقر 
١٨.........................................................................................................................لمعتس ملا
٢٨.....................................................................................................................................يل آل
٢٨.....................................................................................................)٢-٦ ةمئاقلا( فتاهل
...........................................................................................................................................٢٨
٢٨..............................................................................................................اي ال خلا تامولعم
٣٨..........................................................................................................................بيحرتلا 



٣٨..........................................................................................................................ةكبشلا رايتخا
٣٨.........................................................................................................................................ءاوض ألا
ديكأت
ا طبض
 بلط
ةمدخ
اصت الا
مج ملا
ةيامح
رييغت
داعتسا
 حت .١١
أ ديد حت
 ألا .٢١
ادختسا
 حلا .٣١
ع ءارجإ
 حت ءارجإ
لا ليو حت
ر .٤١
ت ةفاضإ
ر ضرع
ت حسم
ي امدنع
لا .٥١
ا( هبن ملا
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٣٨.........................................................................................................ةقاطبلا تاقيبطت 
٤٨.....................................................................................................)٣-٦ ةمئاقلا( ةيام حل
٤٨..............................................................................................................يصخشلا زمرلا
٤٨................................................................................................................تا ملاك ملا رظح 
٥٨..............................................................................................................ةددحم ماقرأب ل
٦٨........................................................................................................................ةدد  حملا ةعو
٦٨...........................................................................................................................فتاهلا 
٧٨.....................................................................................................................ةمد خلا زومر 
٧٨.....................................................................................)٥-٦ ةمئاقلا( عنص ملا طبض ة
٨٨............................................................)٧ ةمئاقلا( تا ملاك ملا ليو
٨٨..........................................................................................................ليوحتلا عاضوأ دح
٠٩.......................................................................)٨ ةمئاقلا( باعل
٠٩............................................................................................................باعل ألا تارايخ م
٢٩.....................................................................)٩ ةمئاقلا( ةبسا
٢٩..................................................................................................................ةيباسح ةيلم
٣٩....................................................................................................................ت المعلا ليو
٣٩..............................................................................................راظتن الا عضو يف ت المع
٥٩..........................................................)٠١ ةمئاقلا( ريكذتلا لئاس
٥٩.................................................................................................................................ريكذ
٥٩...................................................................................................................ريكذتلا لئاس
٦٩..................................................................................................................................ريكذ
٦٩..........................................................................................................ريكذتلا تقو  نيح
٧٩....................................................................)١١ ةمئاقلا( ةعاس
٧٩..................................................................................................................)١-١١ ةمئاقل



٨٩..................................................................................................)٢-١١ ةمئاقلا( ةعاسلا طبض
٨٩...................................................................................................)٣-١١ ةمئاقلا( خيراتلا طبض
ا ةعاس
ا تقوم
يدحتلا
 ألا .٦١
أ ديد حت
ا ليدعت
باوضلا
ةمغن
وتسم
 هيبنت
ةمغن
امغن
امغن
يبنتلا
اشلا
 ةداعإ
خ .٧١
م .٨١
ن لاسرإ
أ رييغت
ولا زومر
ا زمر
N زمر
2 زمر
K زمر
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٨٩..................................................................................................)٤-١١ ةمئاقلا( فاقي إل
٩٩.......................................................................................)٥-١١ ةمئاقلا( يلزانتلا دعل
٠٠١.....................................................................)٦-١١ ةمئاقلا( تقولاو خيراتلل يل آلا ث
١٠١....................................................................)٢١ ةمئاقلا( عاضو
١٠١.......................................................................................................................عاضو ألا دح
٢٠١.............................................................................عاضو ألا دحأ يف ةدوجو ملا طباوضل
٢٠١............................................................................................عاضو ألا دحأ يف ةحات ملا ط
٢٠١................................................................................................................................ نينرلا 
٣٠١................................................................................................................. نينرلا توص ى
٣٠١...............................................................................................................ةدراولا تا ملاك ملا
٣٠١................................................................................................................ةلاسرلل هيبنت 
٣٠١..........................................................................................................................حيتاف ملا ت
٣٠١..........................................................................................................................ريذحتلا ت
٤٠١.........................................................................................................................زازته الاب ه
٤٠١.........................................................................................................................ةتقؤ ملا ةش
٤٠١..............................................................................................................................ةيمست
٥٠١........................................................)٣١ ةمئاقلا( ةقاطبلا تامد
٦٠١........................................................................ةيعجرم تامولع
٦٠١..................................................................................................................FMTD تامغ
no-sserpX aikoN ةيطغ MT........................................................................................٦٠١
٧٠١..................................................................................................................................لوص
٨٠١..................................................................................................................................ةيام حل
IP......................................................................................................................................٨٠١
NIP....................................................................................................................................٨٠١
UP....................................................................................................................................٩٠١



٩٠١..................................................................................................................................2KUP زمر
٩٠١........................................................................................................................رظ حلا رس ةملك
امولعم
حشلا
يانعلا
مولعم
رهفلا
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٩٠١.......................................................................................................................ةيراطبلا ت
٩٠١.......................................................................................................................غيرفتلاو ن
١١١...............................................................................ةنايصلاو ة
٢١١...........................................................................ةماه نامأ تا
٧١١............................................................................................س



ذه أرقا
نوناقلل
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 اًفلاخم ا مبرو اًرطخ نوكي دق تاميلعتلاب مازتل الا مدع نإ .ةطيسبلا تاداشر إلا ه
 .ليلدلا اذه يف ةلصفم ةيفاضإ تامولعم كانه .
 امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا نوكي  نيح فتاهلا لمعتست  ال 

 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست

ً الوأ قيرطلا يف ةم السلا 
 .ةدايقلا ءانثأ لوم  حملا فتاهلا مدختست  ال

شيوشتلا 
 .اهئادأ ىلع رثؤي دق ا مم شيوشتلل ةضرعم ةيكلس اللا فتاوهلا ةفاك

تايفشتسملا يف فتاهلا قلغأ 
 .ةيبطلا تادع ملا نم برقلاب فتاهلا قلغأ .دعاوق وأ تاميظنت ةيأ عبتا

ةرئاطلا يف فتاهلا قلغأ 
 .ةرئاطلا لخاد اًشيوشت ةيكلس اللا ةزهج ألا ببست دق

دوقولاب دوزتلا ءانثأ فتاهلا قلغأ 
 برق فتاهلا مدختست  ال .دوقولاب ديوزتلا تاطحم يف فتاهلا مدختست  ال
 .ةيواميكلا داو ملا وأ دوقولا
تاريجفتلا قطانم برق فتاهلا قلغأ 
 تاميظنتلا ةفاك عبتاو دويقلاب مزتلا .تاريجفتلا ءانثأ فتاهلا مدختست  ال
 .دعاوقلا وأ



ةلوقعم ةقيرطب فتاهلا مدختسا 
 .عاد نود يئاوهلا سملت  ال .يعيبطلا عضولا يف طقف فتاهلا مدختسا
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ةلهؤملا ةمدخلا 
 . نيلهؤم  نيفظوم لبق نم  الإ اهح الصإ وأ ةزهج ألا بيكرت زوجي  ال

تايراطبلاو تاقحلملا 
 ريغ تاجتنم ليصوتب مقت  ال .طقف ةدمتع ملا تايراطبلاو تاقحل ملا مدختسا
 .فتاهلاب ةقفاوتم

ءاملا ةمواقم 
 .اًفاج هئاقب ىلع ظفاح .ءاملل اًمواقم سيل كفتاه

ىرخأ ةزهجأب ليصوتلا 
 ىلع لوصحلل ةزهج ألا هذه مادختسا ليلد أرقا ،ىرخأ ةزهجأب فتاهلا ليصوت دنع
 .فتاهلاب ةقفاوتم ريغ تاجتنم ليصوتب مقت  ال .ةم السلل ةلصف ملا تاميلعتلا

لاصت الا 
 ا مب فتاهلا مقر لخدأ .ةمد خلا ةقطنم لخاد هدوجوو فتاهلا ليغشت نم دكأت
 ىلع طغضا ،لاصتا ءاهن إل .)لاصتا(  ىلع طغضاو ،ةقطن ملا زمر كلذ يف

 .)در(  ىلع طغضا ،ة ملاكم ىلع درلل .)ءاهنإ( 
ئراوطلا تاملاكم 

 رارمتس الا عم طغضا .ةمد خلا ةقطنم لخاد هدوجوو فتاهلا ليغشت نم دكأت
 وأ ،ة ملاكم نم جورخلل ،لاث ملا ليبس ىلع( ةجا حلا بسح ةديدع تارم  ىلع
 ىلع طغضا مث ئراوطلا مقر لخدأ .ضرعلا ةشاش حس مل )خلإ ،ةمئاق نم جور خلا

 .كلذ كنم بلطي ىتح ة ملاك ملا هنت  ال .كعقو مب مهربخأ .)لاصتا( 



ا يوت حت
اقصل ملا

 يمحي
.فتاهلا
حفصلا
ظفتحا

فتاهلا
0و 009
نلا دعي
 ةمد خلا
 قلطي
تامدخ
 خلا هذه
ىنستي
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א
 هذهب ظفتحا .ء المعلا معد ضارغأو تامد خلا لوح ةماه تامولعم ىلع تاقصل مل
 .نمآ ناكم يف ت

א
 عم زمرلا اذه ديوزت متي .هب حومس ملا ريغ مادختس الا نم فتاهلا ةيام حلا زمر
 »ةمد خلا زومر رييغت« رظنا( زمرلا رييغتب مق .٥٤٣٢١ وه اًقبسم طوبض ملا زمرلا 
 .)٦٨ ةحفصلا »فتاهلا ةيامح« رظنا( زمرلا بلطل فتاهلا طبضاو ،)٧٨ ة
 .فتاهلا نع ديعب نمآ ناكم يفو اًيرس ديد جلا زمرلاب 

א
MSG  يتكبش ىلع مادختس الل دمتعم ليلدلا اذه يف فوصو ملا يكلس اللا 

081 MSG.
 دوزم نم دكأت .ةكبشلا ىلع دمتعت يتلا اياز ملا ىدحإ dnablauD يئانثلا قاط
 .اهمادختساو ةمد خلا هذه يف كارتش الا كناكمإب ناك اذإ يل  حملا
 نع ةرابع يهو .ةكبشلا تامدخ مسا ليلدلا اذه يف ةنيب ملا اياز ملا نم ددع ىلع
 يف كارتش الا ً الوأ كيلع .ةيكلس اللا ةمد خلا دوزم ل الخ نم اهبيترت متي ةصاخ 
 ىتح اهليغشتل ةمز اللا تاميلعتلا ىلع لوص حلاو ةمد خلا دوزم ل الخ نم تامد
 .تامد خلا كلت نم ةدافتس الا كل 
 تاغللا ىلع ةدمتع ملا فور حلا عيمج تاكبشلا ضعب معدت  ال دق :ةظح الم 

 .تامد خلا وأ/و



א
 دعم زاه جلا اذه .فتاهلا اذه عم همادختسا لبق زاهج ي أل ليدو ملا مقر نم دكأت
ختس الل
V-01و

 دكأتلل
 لصفل
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 HCL-9و PCA-8و PCA-7 نحشلا ةزهجأ نم ةقاطلاب هديوزت متي ثيحب ماد
CD.
 لبق نم طقف ةدمتع ملا تاقحل ملاو نحشلا ةزهجأو تايراطبلا مدختسا !ريذحت 

 يدؤيو .كفتاه ليدوم عم اًصيصخ لمعلل تممص يتلاو ةجتن ملا ةكرشلا
 عتمتي نامض يأ وأ عاجر إلل ةيلباق يأ لاطبإ ىلإ ،ىرخأ عاونأ ةيأ مادختسا
 .اًرطخ نوكي دقو ،فتاهلا امهب
 .عزو ملا ةعجارم ءاجرلا ،ةدمتع ملا تاقحل ملا رفوت نم
 .كلسلا سيلو )ةشيفلا( ذخأ ملا بحسا ،قحلم يأ نع رايتلا



א.١
كيطعي
تلا نم

א

لا يدؤي
فتاهلا
ا يدؤيو
راظتن الا
 تامغن
ا يدؤيو
فئاظو

 حمست
ختستو
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 ديز ملا دجويو .فتاهلا ضرع ةشاش تارشؤمو حيتافم لوح ةمدقم لصفلا اذه 
 .اذه مدختس ملا ليلد يف ليصاف

אא
א
 ليغشت ىلإ حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغض
 .هليغشت فاقيإ وأ 
 عضو يف ةزيجو ةرتفل حاتف ملا اذه ىلع طغضل
 طبضب كل حمست يتلا عاضو ألاب ةمئاق ضرع ىلإ 
 .ةفلتخ ملا تائيبلا بسح فتاهلا
 ىدحإ يف ةزيجو ةرتفل حاتف ملا اذه ىلع طغضل
 .ةيناث ٥١ ةد مل فتاهلا ءاوضأ ليغشت ىلإ مئاوقلا 

א
 .فور حلاو ماقر ألا لاخدإب  ىلإ  نم حيتاف ملا كل
 .ةفلتخم فئاظو يف ةعونتم ضارغأب مايقلل  و   ناحاتف ملا مد



ivaN
 دمتعي

ivaN MT

)٢(. 
لتختو
ورع ملا
ه يفو
 زمرلا
رايتخا(

ضو يف
تفد يف
اقلا يف
مئاوقلا

دختسي
إ رشؤ ملا
لا ءانثأ
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حاتفم ىلع ةريبك ةجردب فتاهلا مادختسا
aikoN ) ( ضرعلا ةشاش لفسأ دجوي يذلا 

 )١( يداشر إلا صنلل اًقبط حاتف ملا اذه ةفيظو ف
 .حاتف ملا ىلعأ ض
 دعب بسان ملا يداشر إلا صنلا ضرع متي ،ليلدلا اذ

  وأ )ةمئاقلا(  لاث ملا ليبس ىلع ،
(. 

א
 ةظوف  حملا فتاهلا ماقرأو ءامس ألا  ضرعي :راظتن الا ع
.اهب لاصت الا  مت ماقرأ رخآب ةمئاق  ضرعيو .فتاهلا ر
 ل الخ ضارعتس الل  نيحاتف ملا نيذه مدختسي :ةمئ
 .طباوضلاو 

:א
 لقن يف  زمرلا مدختسي امنيب راسيلا ىلإ رشؤ ملا لقن يف  زمرلا م
 . نيميلا ىل
 .نذ ألا ةعامس توص ىوتسم طبض يف  نيحاتف ملا نيذه مدختسي :ةملاكم



C
تك دنع
ةدوجو ملا
ك فذح
يظو يف
ةمئاقلا
اقلا نم
ا دنع

كملعُت

א
ا رهظت
أ لاخدإ
ا عضو«
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 فرح ألا فذح يف حاتف ملا اذه مدختسي :مقر وأ مسا ةبا
 ىلإ هيلع رارمتس الا عم طغضلا يدؤيو .رشؤ ملا راسي ىلع 
.ضرعلا ةشاش نم فرح ألا ةفا
 ىوتسم ىلإ ةدوعلا يف حاتف ملا اذه مدختسي :ةمئاق ةف
 جورخلل حاتف ملا اذه ىلع رارمتس الا عم طغضا .قباسلا 
 .ةمئ
 .ة ملاك ملا ضفر ىلإ حاتف ملا اذه ىلع طغضلا يدؤي :ةملاكم م التس

אא
 .اًيلاح فتاهلا اهيرجي يتلا ةيلمعلاب ضرعلا ةشاش تارشؤم 

 مدع ةلاح يف مادختس الل اًدعم فتاهلا نوكي امدنع هاندأ ةحضو ملا تارشؤ مل
 يف فتاهلا نوكي ،ةشاشلا هذه ضرع دنعو .مدختس ملا ةطساوب فورح ةي
 .»راظتن ال



شي .١
ضوي .٢

كلذ
ضوي .٣

طلا
ضوي .٤

אא
ظي دق
٢٢  thgirypoC  © .devreser sthgir llA .aikoN 3002

 .اًيلاح فتاهلا اهمدختسي يتلا ةيول خلا ةكبشلا عون ىلإ ري
 لد ،طيرشلا عفترا املكف .يلا حلا كعقوم دنع ةيول خلا ةكبشلا ةراشإ ةوق ح
 .ةكبشلا ةراشإ ةوق ىلع 
 ةيمك ةدايز ىلع كلذ لد ،طيرشلا عفترا املكف .ةيراطبلا نحش ىوتسم ح
 .ةيراطبلا يف ةيقبت ملا ةقا
ivaN aikoN حاتف مل ةيلا حلا ةفيظولا ح MT ) (. 

אאאא
 :راظتن الا عضو يف فتاهلا دوجو ءانثأ ةيلاتلا زومرلا نم رثكأ وأ دحاو زمر ره



 .ةروصم وأ ةيصن ةلاسرل كيقلت ىلإ ريشي 
 ٠٦ ةحفصلا »)٢-٢ ةمئاقلا - دراولا قودنص( ةيصن ةلاسر ةءارق« رظنا 
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.٢٦ ةحفصلا »)٤-٢ ةمئاقلا( ةروصم لئاسر«و
 هيبنت« نإ ثيح ة ملاكم يقلت دنع اًتوص وأ اًنينر ردصي  ال فتاهلا نأ ىلإ ريشي
 .لمعي  ال ىلع هطبض  مت دق »ةدراولا تا ملاك ملا
»)٢١ ةمئاقلا( عاضو ألا«و ٥٧ ةحفصلا »)٥ ةمئاقلا( تامغنلا« رظنا
.١٠١ ةحفصلا
»حيتاف ملا ةحول لفق« رظنا .فتاهلا حيتافم ةحول لفق ىلإ ريشي
.٥٣ ةحفصلا
.٧٩ ةحفصلا »)١-١١ ةمئاقلا( هبن ملا« رظنا .هبن ملا ليغشت ىلإ ريشي
 »)٧ ةمئاقلا( تا ملاك ملا ليو حت« رظنا .كب ةصا خلا تا ملاك ملا ةفاك ليو حت ىلإ ريشي
.٨٨ ةحفصلا
 .)ةكبش ةمدخ( ةددحم  نيمدختسم ةعومجم ىلع تا ملاك ملا رصق ىلإ ريشي
.٥٨ ةحفصلا »ةدد  حملا ةعومج ملا« رظنا
 ةمدخ( طقف يناثلا فتاهلا طخ مادختساب تا ملاكم ءارجإ ةيناكمإ ىلإ ريشي
.١٨ ةحفصلا »لمعتس ملا ط خلا« رظنا .)ةكبش
 ةمئاقلا( فاقيإ ةعاس« رظنا .ةيفل خلا يف فاقي إلا ةعاس ليغشت ىلإ ريشي
.٨٩ ةحفصلا »)٤-١١
 يلزانتلا دعلا تقوم« رظنا .ةيفل خلا يف يلزانتلا دعلا ليغشت ىلإ ريشي
.٨٩ ةحفصلا »)٥-١١ ةمئاقلا(



٢.
 نأ لبق
يراطبلا

ا نك مي
بلا ىلع

א
فحا •
دقف •

ًرذح

كأت •
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 بيكرت مث ،هلخاد MIS ةقاطب لاخدإ يغبني ،فتاهلا مادختسا نم نكمتت
 .اهنحشو ة

MIS
 لوص حلا كنك ميو .طقف ة حلاصلا ةلصو ملا ةقيقدلا MIS ةقاطب عم فتاهلا مادختس
 .ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم ةقاط

MISא
 .لافط ألا لوانتم نع اًديعب ةقيقدلا MIS تاقاطب عيمج ظ
 نك اذل ،ينثلا وأ شد خلا لعفب ةلوهسب اهسم الت عضاومو MIS ةقاـطب فلتت 
.اهبحس وأ اهلاخدإ وأ ةقاطبلاب كاسم إلا دنع ا

MISא
 .ةيراطبلا جرخأ مث ،MIS ةقاطب بيكرت لبق فتاهلا ق الغإ نم اًمود د



 :يفلخلا ءاطغلا بحس .١
ضا   

فراو

رخإ .٢
سا   

رخأو

خدإ .٣
 حزأ   
كأت   

ىلإ
٢٥  thgirypoC  © .devreser sthgir llA .aikoN 3002

)٢( ءاطغلا حزأو )١( قلغلا ج الزم ىلع طغ
.)٣( هع

 :ةيراطبلا جا
 )٤( يسكعلا ها جت الا يف ريرحتلا يعارذ بح
.)٥( ةيراطبلا ج

 :MIS ةقاطب لا
 .)٦( رذحب اهل ةصصخ ملا ةحتفلا وحن MIS ةقاطب
 ةقاطبلا ىلع ةدوجو ملا ةيبهذلا ت الصولا ها جتا نم د
 .راسيلا ىلع ةفوطش ملا ةيوازلا دوجو نمو لفسأ 



 :ةيراطبلا بيكرت .٤
 مق   

ولا
هنلا

داعإ .٥
خدأ   

اهلا
تح

ت  ال •
عم«
٢٦  thgirypoC  © .devreser sthgir llA .aikoN 3002

 عم ةيراطبلا ىلع ةدوجو ملا ةيبهذلا ت الصولا بيترتب
 عفدا مث فتاهلا ىلع ةدوجو ملا ةقباط ملا ةيبهذلا ت الص
.)٧( اهناكم يف رقتست ىتح ةيراطبلل ةيسكعلا ةيا

:يفلخلا ءاطغلا عضو ة
 يف ةقباط ملا تاحتفلا يف يفل خلا ءاطغلا يكسام ل
 فتاهلل يلفسلا ها جت الا يف ءاطغلا حزأ مث ،)٨( فت
 .)٩( هناكم يف رقتسي ى

א
 اًضيأ رظنا .فتاهلا يئاطغ نم يأ بحس ةلاح يف ةيراطبلا نحشب مق
.٩٠١ ةحفصلا »ةيراطبلا تامول



 دوجو ملا سباقلاب نحشلا زاـهج نم جرا خلا كلسلا لص .١
.فتاهلا لفسأ
لص .٢

يرش
 مي •
و
إ •
ي •
لا
ا
إ •
نا

دنع .٣
صم
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 أدبي ذئدنع .ددرتم رايت ردـص مب نحشلا زاهج 
 .كرحتلا يف نحشلا رشؤم ط
 يف ناك اذإ نحشلا ءانثأ فتاهلا مادختسا نك
 .ليغشتلا عض
 .نحشلا رشؤم روهظ لبق ةليلق تاظ حل ر مت دقف ،اًما مت ةغراف ةيراطبلا تناك اذ
 ةيمك ىلعو  نيمدختس ملا ةيراطبلاو نحشلا زاهج ىلع نحشلا نمز فقوت
 ةيراطبلا نحش قرغتسي دق ،لاث ملا ليبس ىلع .ةيراطبلا يف ةيقبت ملا ةقاط
 .PCA-7 نحش زاهج مادختسا دنع ىصقأ دحب تاعاس تس فتاهلا عم ةدوز مل
 .لطعم نحشلا نأ كلذ ينعيف ،فقوتم نحشلا ةرابع ةشاشلا ىلع رهظ اذ
 اذإ .ةلوا  حملا دعأو ىرخأ ةرم هليصوتب مق مث ،نحشلا زاهج لصفاو ،ةهربل رظت
 .هعم لماعتت يذلا عزو ملاب لصتاف ،ً الطعم نحشلا لظ
 نم نحشلا زاهج لصفا .كرحتلا نع طيرشلا فقوتي ،ةيراطبلا نحش لامتكا 
 .فتاهلا نمو ددرت ملا رايتلا رد



א

 طغضا

א
لا لخدأ
يأ رظنا
فتاهلا

كأت •
صن •

 يف
هلا
ىلع
سم
يس
هلا
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א
.ةيناث ةد مل ليغشتلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم

:אNIPא
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو زمر
 ةيامح«و ٤٨ ةحفصلا »يصخشلا زمرلا بلط« اًض
.٧٠١ ةحفصلا »لوصولا زومر«و ٦٨ ةحفصلا »
 مادختسا نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال !ريذحت 

 ببست دق امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا
.اًشيوشت وأ اًرطخ

 :ةظح الم 
 .همادختساو فتاهلا نيزخت دنع نيءاطغلا بيكرت نم اًمود د
 قرز ألا ءز جلا( يلخاد يئاوه فتاهلل :لاعفلا ليغشتلا لوح حئا
 س مل مدع بجي ،رخآ يكلس ال لاسرإ زاهج يأ يف امكو .)ةروصلا
 يئاوهلاب كاكتح الا رثؤي ثيح .فتاهلا ليغشت ءانثأ عاد نود يئاو
 مادختساب لمعي فتاهلا لعجي دقو لب ،تا ملاك ملا ةدوج 
 ،رخ آلا بنا جلا ىلعو .بولط ملا ىوتس ملا نم ىلعأ ةقاطلا نم ىوت
 ءادأ  نيس حت ىلإ ةيفتاهلا ة ملاك ملا ءانثأ يئاوهلا س مل مدع يدؤ
.لثم ألا وحنلا ىلع فتاهلاب صا خلا ثدحتلا تقوو يئاو



א
 .ةيناث ةد مل ليغشتلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضا
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 عيرس لكشب ليغشتلا حاتفم ىلع طغضا ،كلذ نم ً الدب وأ :حيملت
 ىلع طغضا مث ق الغإ ىلإ  وأ  مادختساب لقتناو راظتن الا عضو يف

 .)قفاوم( 



אא.٣

 يف .١
ساب
ىلإ

أ اذإ   
اسي
ضا .٢

ىلإ
ضا .٣

ت الا

א
سا دنع
 كنك مي
ةرايسلا
وجرللو

א
 يف .١

حي
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א
 ةقطن ملا زمر كلذ يف ا مب ،فتاهلا مقر لخدأ ،راظتن الا عضو
 ةمئاقلا صنلا ريغتي . ىلإ  نم حيتاف ملا مادخت
 .لاصتا 
 ىلع دوجو ملا مقرلا فذ حل  ىلع طغضاف ،تأطخ
 .رشؤ ملا ر
 لاصتا صنلا ريغتي .درلا رظتناو )لاصتا(  ىلع طغ
 .ءاهنإ 
 ةلواحم ءاغلإ وأ( ة ملاك ملا ءاهن إل )ءاهنإ(  ىلع طغ
 .)لاص

א
 ،HPP-1 دعب نع ثدحتلاب ةصا خلا ةرايسلا ةدع ليصوت عم فتاهلا مادخت
 ةدع لصف ةطساوب ةيصوص خلا عضو ىلإ دعب نع ثدحتلا عضو نم ليدبتلا
 1-HPP فتاهلا نع. 
 .فتاهلا يف HPP-1 ةرايسلا ةدع ليصوتب مق ،دعب نع ثدحتلا عضو ىلإ ع

א
 يذلا + فر حلا ةباتكل عيرس لكشب  نيترم  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو
 .يلودلا لوصولا زمر لحم ل



 .فتاهلا مقرو )ةرورضلا ةلاح يف 0 مقرلا فذحا( ةقطن ملا زمرو دلبلا زمر لخدأ .٢
ضا .٣

 كنك مي
 ىلع
تدرأ اذإ
هيبنتب
ىوتسم

א
م قلغل
ي ملا قلغ
يغشتل
طغضاو

 كنك مي
يأ رظنا
 ةدواع مل
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 .مقرلاب لاصت الل )لاصتا(  ىلع طغ

א
 طغضا .ة ملاك ملا ءانثأ نذ ألا ةعامس توص ىوتسم طبض
.هضف خل  و ةعامسلا توص ىوتسم عفرل 
 فتاهلا مايق ءانثأ نذ ألا ةعامس توص ىوتسم طبض 
 طبضا مث  نيترم  ىلع طغضاف ،ةدراولا تا ملاك ملاب ك
 .توصلا 

 ىلإ لقتناو ،)تارايخ(  مث  ىلع طغضا :ة ملاك ملا ءانثأ فتاهلا نوفوركي
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو نوفرك
 نوفركي ملا ليغشت ىلإ لقتناو ،)تارايخ(  مث  ىلع طغضا :نوفوركي ملا ل
 .)رايتخا(  ىلع 

אא
 .اهب لاصت الا تلواح وأ تمق يتلا ةريخ ألا اًمقر نيرشعلا نم مقر يأب لاصت الا
.١٧ ةحفصلا »)٣-٤ ةمئاقلا( ةرداصلا تا ملاك ملا« اًض
 :اهب لاصت الا  مت يتلا ماقر ألا رخآ دحأب لاصت الا



 ماقر ألاب ةمئاق ضرعل راظتن الا عضو يف  ىلع طغضا .١
.اهب لاصت الا  مت يتلا
تسا .٢

ط ملا
ضا .٣

א
مق اذإ
لا اذهب
لا رظنا
ضا .١
ضا .٢
ضا .٣
خدأ .٤

ىلع
نك مي   
قتنا .٥

تر ملا
ضا .٦
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 مس الا وأ فتاهلا مقر ىلإ لاقتن الل  وأ  مدخ
 .بول
 .مقرلاب لاصت الل )لاصتا(  ىلع طغ

אא
 طبتر ملا مس الا مادختساب هب لاصت الا كنكميف ،فتاهلا رتفد يف مقر ظفحب ت
 .مقر
 .فتاه مقرو مسا ظفح ةيفيك ةفرع مل ١٥ ةحفص
 .راظتن الا عضو يف )ةمئاقلا(  ىلع طغ
 .)فتاهلا لجس ضرع دنع( )رايتخا(  ىلع طغ
 .)ثحب ديد حت دنع( )رايتخا(  ىلع طغ
 ىلع طغضاو ) ىلإ  نم حيتاف ملا مادختساب( مس الا نم لو ألا فر حلا ل
 طغضا ،»S« فر حلاب أدبي يذلاو لو ألا مس الا ضرعل ،لاث ملا ليبس ىلع .)قفاوم( 
 .عيرس لكشب تارم عبرأ  
 .تدرأ اذإ ةوط خلا هذه لها جت ك
 فتاهلا مقر نم ققحتلا كنك مي .بولط ملا مس الا ىلإ  وأ  مادختساب ل
 . ىلع رارمتس الا عم طغضلاب مس الاب طب
 .)لاصتا(  ىلع طغ



 لو ألا مس الا ضرع متي .راظتن الا عضو يف  ىلع طغضا :عيرسلا ثحبلا 
 قيرط نع بولط ملا مس الا نع ثحبا .فتاهلا رتفد يف )فتاهلا مقر وأ/و(

א
مق اذإ
نكميف
ضا •
 اذإ •

تفم
ح ال   
يأ رظنا
صت الا«و

א
 كنك مي
ءانثأ .١

ىلإ
ضا .٢

تكاو
متي   

اشي
٣٣  thgirypoC  © .devreser sthgir llA .aikoN 3002

 . وأ  ىلع طغضلاو ً الوأ هنم لو ألا فر حلا ةباتك

א
 ، ىلإ  نم ،عيرسلا لاصت الا حيتافم دح أل فتاه مقر صيصختب ت
 :)راظتن الا عضو يف(  نيتيلاتلا  نيتقيرطلا ىدحإب مقرلا اذهب لاصت الا ك
 .)لاصتا(  ىلع طغضا مث قباط ملا عيرسلا لاصت الا حاتفم ىلع طغ
 ىلع رارمتس الا عم طغضا :ليغشتلا عضو يف عيرسلا لاصت الا ةفيظو تناك
 .لاصت الا أدبي ىتح عيرسلا لاصت الا حا
 .يتوصلا ديربلا مقرب لاصت الا ىلإ يدؤي  ىلع رارمتس الا عم طغضلا نأ ظ
 ٣٥ ةحفصلا »)٩-١ ةمئاقلا( عيرس لاصتا حاتف مل فتاه مقر صيصخت« اًض
.٠٨ ةحفصلا »عيرسلا لا

אא
 .)ةكبش ةمدخ( تقولا سفن يف  نيت ملاكم ءارجإ
 ءاهنإ نم  حاتف ملا ىلعأ دوجو ملا صنلا رييغتل  ىلع طغضا ،ة ملاك ملا 
 .تارايخ 
 )رايتخا(  ىلع طغضاو ةديدج ة ملاكم ىلإ لقتناو ،)تارايخ(  ىلع طغ
 .)لاصتا(  ىلع طغضاو فتاهلا رتفد نم هئاعدتساب مق وأ فتاهلا مقر ب
 امنيب  زمرلاب ةطشنلا ة ملاك ملا ىلإ راشيو .راظتن الا ديق ةيرا جلا ة ملاك ملا عضو 
 . زمرلاب راظتن الا ديق ة ملاك ملا ىلإ ر



 ىرخ ألا ة ملاك ملا ىلإ لقتناو ،)تارايخ(  ىلع طغضا : نيت ملاك ملا  نيب ليدبتلل .٣
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو
هن إل .٤

ضاو
هن إل   

ضاو

א
تا دنع
 ةدراولا
ت مل اذإ
اح يفو
تفد يف
درلل .١
 اذإ   

ي وأ
ضا .٢

ت مل اذإ
وغشم
متيسف
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 ة ملاك ملا هذه ءاهنإ ىلإ لقتناو ،)تارايخ(  ىلع طغضا :ةطشنلا ة ملاك ملا ءا
 .راظتن الا ديق ة ملاك ملا طيشنت متي .)رايتخا(  ىلع طغ
 تا ملاك ملا لك ءاهنإ ىلإ لقتناو ،)تارايخ(  ىلع طغضا : نيت ملاك ملا اتلك ءا
 .)رايتخا(  ىلع طغ

 تا ملاك ملا هيبنت طبض متي مل اذإ( اًنينر فتاهلا ردصي ،كب صاخش ألا دحأ لاص
 .بسان ملا صنلا ضرع متيو هؤاوضأ ضموتو )لمعي  ال ىلع
 .ة ملاكم صنلا ضرع متيسف ،لصت ملا ىلع فرعتلا ةكبشلا عطتس
 اًظوفحم ناك اذإ همسا وأ( هفتاه مقر ضرع متيسف ،لصت ملا ىلع فرعتلا ةل
 .كب لصتي صنلاو )فتاهلا ر
 .)در(  ىلع طغضا ،ة ملاك ملا ىلع 
 ة ملاكم صنلا دعب > ةم العلا رهظت دقف ،رخآ فتاه مقر نم ة ملاك ملا ليو حت  مت
 .)ةكبش ةمدخ( كب لصت
 .ة ملاك ملا ءاهن إل )ءاهنإ(  ىلع طغ

 ط خلا« ةمغن لصت ملا عمسيس . ىلع طغضاف ،ة ملاك ملا ىلع درلا يف بغر
 ،)٨٨ ةحفصلا رظنا( ط خلا لاغشنا دنع ليوحتلا ةفيظو ليغشت ةلاح يفو .»ل
 .كب صا خلا يتوصلا ديربلا مقر ىلإ ،لاث ملا ليبس ىلع ،ة ملاك ملا ليو حت 



אאא
 اًتوص فتاهلا ردصي ، )١٨ ةحفصلا رظنا( ،تا ملاك ملا راظتنا تارايخ ةفيظو ليغشت دنع
ع متيو
جإب مق
ذه يف
درلا يف

א
 يف .١

يناث
مقر
 اذإ .٢

ىلع
قلا(
تسا .٣
 مق .٤

 

ق يدؤي
فتاهلا
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 .تا ملاك ملا ىدحإ م التسا دنع بسان ملا صنلا ضر
 در راي خلا ددح نكلو ةيلا حلا ة ملاك ملا ءانثأ ة ملاكم ءارجإب ةصا خلا تاوط خلا سفن ءار
 بغرت مل اذإ . زمرلاب تا ملاك ملا ةمئاق يف ةرظتن ملا ة ملاك ملا ىلإ راشُيو .ةر ملا ه
 .ضفر راي خلا ددحف ،ة ملاك ملا ىلع 

אא
 ةد مل  ىلع رارمتس الا عم طغضا ،راظتن الا عضو
 ىلع لوص حلا كنك مي .يتوصلا ديربلا مقرب لاصت الل ة
 .ةمد خلا دوزم نم يتوصلا ديربلا 
 طغضاو هلخدأف ،يتوصلا ديربلا مقر فتاهلا بلط
 يتوصلا ديربلا مقر« اًضيأ رظنا .)قفاوم(  
.٨٨ ةحفصلا »)٧ ةمئاقلا( تا ملاك ملا ليو حت«و ٦٦ ةحفصلا »)٩-٢ ةمئا
 .اهتملتسا يتلا )لئاسرلا( ةلاسرلا ىلإ عم
 .)ءاهنإ(  ىلع طغضلاب ة ملاك ملا ءاهنإب

 مقرب لاصت الا كنك مي ، حاتف ملا قوف عامس صنلا ضرع ةلاح يف :حيملت
 .حاتف ملا اذه ىلع طغضلاب يتوصلا ديربلا

א
 نوكي امدنع( حيتاف ملا ىلع دوصق ملا ريغ طغضلا عنم ىلإ حيتاف ملا ةحول لف
 .)كتبيقح يف وأ ً الثم كبيج يف 



:א
 طغضا مث )ةمئاقلا(  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف
 ىلع

 طغضا
 لكشب

 امدنع

ظي •
نك مي •
ءانثأ   
ك مي •

 يف .١
قتنا .٢
قتنا .٣
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 .عيرس لكشب 

:א
  ىلع طغضا مث )لفقلا ءاغلإ(  ىلع
 .عيرس

 :ةلفقم حيتافملا ةحول نوكت
 رشؤ ملا ره
 .داتع ملاك اهضفر وأ اهئاهنإ وأ ة ملاكم ىلع درلا ك
 .داتع ملاك فتاهلا ليغشت كنك مي ،ة ملاك ملا 
 .داتع ملاك CDH-5 سأرلا ةعامس مادختسا ن
 مقر بلط كناكمإب ،ليغشتلا عضو يف حيتاف ملا سراح نوكي امدنع :ةظح الم 

 .)ئراوطلل رخآ يمسر مقر يأ وأ ٢١١ مقرلاك( كفتاه يف جمرب ملا ئراوطلا
 طقف مقرلا ضرع متي .)لاصتا(  ىلع طغضاو ئراوطلا مقر لخدأ
 .هب مقر رخآ لاخدإ دعب

)١−٥א(
 .)ةمئاقلا(  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو ،تامغنلا ىلإ  وأ  قيرط نع ل
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو ، نينر ةمغن ىلإ ل



 )قفاوم(  ىلع طغضاو )ةنيع ليغشت متي( ةبولط ملا  نينرلا ةمغن ىلإ لقتنا .٤
 .اهديدحتل
ضا .٥
يأ رظنا

 كنك مي
قيرطلاب
لهستو
طشن ألا
م ديز مل
حفصلا
 يف .١
قتنا .٢

شت
ضا .٣

ا ظف حل
 يف .١

ضا
قتنا .٢
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 .راظتن الا عضو ىلإ ةدوعلل  ىلع رارمتس الا عم طغ
.٥٧ ةحفصلا »)١-٥ ةمئاقلا(  نينرلا ةمغن« اًض

אאא
 لمعلل ةتقؤ ملا ةشاشلاو ) نينرلا ةمغن لاث ملا ليبس ىلع( فتاهلا تامغن طبض
 .)»عضو«( طبض ةعومجم ديد حت قيرط نع اهديرت يتلا ة
 لاث ملا ليبس ىلع( ةفلتخ ملا ثادح ألاو تائيبلل تامغنلا طبض ةيلمعلا هذه 
 .)ةيجرا خلا ة
 »)٢١ ةمئاقلا( عاضو ألا«و ٥٧ ةحفصلا »)٥ ةمئاقلا( تامغنلا« رظنا ،تامولع ملا ن
.١٠١ ة
 .عيرس لكشب ) ( ليغشتلا حاتفم ىلع طغضا ،راظتن الا عضو
 فاقي إل تماص ،لاث ملا ليبس ىلع( بولط ملا عضولا ىلإ  وأ  مادختساب ل
 .) نينرلا تامغن ليغ
 .طبضلا ديكأتل )قفاوم(  ىلع طغ

א
 :فتاهلا رتفد يف نيديدج فتاه مقرو مس
 مث )فتاهلا لجس ضرع متي( ،)ةمئاقلا(  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو
 .)رايتخا(  ىلع طغ
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو ،نايب ةفاضإ ىلإ  مادختساب ل



 ةباتك« رظنا( بولط ملا مس الا بتكا ،فتاهلا ةشاش ىلع :مس الا صنلا روهظ دنعو .٣
 .)٨٣ ةحفصلا »صنلا
عبو .٤
دنع .٥

 الا
أ اذإ   

دعب .٦
متي   
أ اذإ .٧

٠-١
 

ا كدوزي
 صنلل
جورخلل
كلذ نم
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 .)قفاوم(  ىلع طغضا ،مس الا ةباتك د
 عم هظفح ديرت يذلا فتاهلا مقرو ةقطن ملا زمر لخدأ ،:فتاهلا مقر ضرع 
 .مس
 .رشؤ ملا راسي ىلع دوجو ملا مقرلا فذ حل  ىلع طغضاف ،تأطخ

 ىلع طغضاف ،جرا خلا يف كدجاوت ءانثأ فتاهلا مادختسا تدرأ اذإ :حيملت 
 زمر مث ،دلبلا زمر لخدأ مث + فر حلا ةباتكل عيرس لكشب  نيترم 
 .فتاهلا مقر مث )ةرورضلا ةلاح يف 0 مقرلا فذحا( ةقطن ملا

 .)قفاوم(  ىلع طغضا ،فتاهلا مقر ةباتك 
 .فتاهلا رتفد يف فتاهلا مقرو مس الا ظفح 
 ةمئاقلا( يتوصلا لاصت الا« رظنا ،فتاهلا مقرو مس الا ىلإ يتوص زمر ةفاضإ تدر
.٤٥ ةحفصلا »)١
 وأ  ىلع طغضا .فتاهلا مقر لخدأ ،راظتن الا عضو يف :عيرسلا ظفحلا

  ىلع طغضا .ظفح ىلإ  حاتف ملا ىلعأ دوجو ملا صنلا رييغتل 
.)قفاوم(  ىلع طغضاو مس الا لخدأ .)ظفح(

א
 يئبنتلا لاخد إلا ةقيرط :تاريكذتلاو ةيصنلا لئاسرلا ةباتكل  نيتقيرطب فتاهل
.يديلقتلا لاخد إلا ةقيرطوو
 ً الدب وأ . نيترم  ىلع رارمتس الا عم طغضا ،راظتن الا عضو ىلإ صنلا لاخدإ عضو نم 
.)قفاوم(  ىلع طغضا مث ،ءاهنإ ىلإ لقتناو )تارايخ(  ىلع طغضا ،



אאאא
 ،لاث ملا ليبس ىلع ،ةباتكل ةلهسلا قرطلا نم صنلل يئبنتلا لاخد إلا ةقيرط دعت
لئاسرلا
 حاتفم
 اًقبطو
وماقلا
ا دنعو
 كنك مي
 ىلع
أ ظح ال
 ةباتك«
تكا .١
ىلع   

وه امك
 ةجاحب
.ةملكلا
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 لك ىلع طغضلا ىلإ طقف جات حت ،ةقيرطلا هذه يفو .تاريكذتلاو ةيصنلا 
.فرح لكل ةدحاو ةرم
 نم ةحيحصلا ةملكلا نع ثحبلا فتاهلا لواحي ،حيتاف ملا ىلع طغضلل
.)١٤ ةحفصلا رظنا ،سوماق رايتخ ال( .راتخ ملا س
.ضرعلا ةشاش ىلعأ ضورعم  زمرلا نأ دكأت ،ةقيرطلا هذه مادختس
 طغضلا ةطساوب يديلقتلا لاخد إلا ةقيرطو يئبنتلا لاخد إلا ةقيرط  نيب ليدبتلا

 . نيترم 
 رظنا ،تامولع ملا نم ديز مل .edocinU فورح مدختسي دق صنلل يئبنتلا لاخد الا ن
.٨٥ ةحفصلا »)١-٢ ةمئاقلا( اهلاسرإو ةيصن ةلاسر
.فرح لكل ةدحاو ةرم حاتفم لك ىلع طغضلا ةطساوب ةبولط ملا ةملكلا ب
:ىلع طغضا ،»aikoN« ةباتكل ،لاث ملا ليبس 

 تسلف كلذلو .ةطغض لك دعب ةملكلا لكش ريغتي ،ه العأ لكشلاب حضوم 
 فرحأ ةفاك لاخدإ لبق فتاهلا ضرع ةشاش ىلع ثدحي ام ىلإ هابتن الا ىلإ
 



. ىلع طغضا ،فرح فذ حل •
ل •
أ
لا
 إل •
و 

 إل •
 إل •
ا

دنع .٢
 اذإ   
 اذإ   

ط ملا
 اذإ   

طم

 اذإ .٣
اوب

لكلا   
قتنا
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 يف رشؤ ملا عجارو ةرركتم ةفصب  ىلع طغضا ،فرح ألا ةلاح  نيب ليدبتل
 فرح ألا نوكت امدنع cba ضرع متي ،لاث ملا ليبس ىلع ،ضرعلا ةشاش ىلع
.مادختس الا ديق ةريغص
.بولط ملا مقرلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم كطغضا ،مقر لاخد
 مادختس الو .ماقر ألا لخدأ مث  ىلع رارمتس الا عم طغضا ،ةديدع ماقرأ لاخد إل
.٣ ةوط خلا رظنا ،ةليدب ةقيرط
.ةرركتم ةفصب  ىلع طغضا ،ميقرت ةم الع لاخد
 فر حلا ىلإ لقتناو ، ىلع رارمتس الا عم طغضا :ةصا خلا فور حلا دحأ لاخد
.)لامعتسا(  ىلع طغضاو ،بولط مل
.ةملكلا ةحص نم دكأت ،ةملكلا ةباتك نم ءاهتن الا 
.ةيلاتلا ةملكلا ةباتك يف أدبا مث  ىلع طغضا :ةحيحص ةملكلا تناك
 ةملكلا رهظت ىتح تارم ةدع  ىلع طغضا :ةحيحص ريغ ةملكلا تناك
.٣ ةوط خلا رظنا ،ةليدب ةقيرط مادختس الو .ةبول
 سوماقلا يف ىرخأ تاملك دجوت  ال هنأ ينعي اذهف :ةملكلا دعب ؟ فرحلا رهظ
 ىلع طغضا :سوماقلا يف ةملك ةفاض إلو .اهلاخدإب تمق يتلا فورحلل ةقبا

 ىلع طغضاو ،صنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختساب ةملكلا لخدأ مث ،)ءاجه( 
.)قفاوم( 
 ةيلاتلا تاراي خلا ىلإ لوصولا كنكميف ، حاتف ملا ىلعأ تارايخ صنلا رهظ
:ةيلا حلا ةفيظولل اًقبط حاتف ملا اذه ىلع طغضلا ةطس
 .اهتباتكب تمق يتلا فورحلل ةقباط ملا تاملكلاب ةمئاق ضرعي :ةلثام ملا تام
.)لامعتسا(  ىلع طغضا مث ةبولط ملا ةملكلا ىلإ ل



 مادختساب ةملكلا بتكا .اًيودي سوماقلا ىلإ ةملك ةفاضإب كل حمسي :ةملك جاردإ
.)قفاوم(  ىلع طغضاو ،صنلل يديلقتلا لاخد إلا
ا لاخدإ
 مقرلاب
ر لاخدإ
ولط ملا

ا بتكا

א
ءانثأ .١
قتنا .٢
قتنا .٣

ءانثأ .١
قتنا .٢
قتنا .٣

א
دختسي
غضلاب
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 صاخ حاتفم لك ىلع طغضلا ةطساوب ماقر ألا لاخدإب كل حمسي :مقرل
.ةدحاو ةرم
 فر حلا ىلإ لقتنا .ةصا خلا فور حلا ةمئاق نم صاخ فرح لاخدإب كل حمسي :زم
.)لامعتسا(  ىلع طغضا مث )٪ لثم( ب

.ةملكلا نم يناثلا ءز جلا بتكا مث ، ىلع طغضاو ،ةملكلا نم لو ألا ءز جل

א
.)تارايخ(  ىلع طغضا ،)١-٢ ةمئاقلا( لئاسرلا ةباتك ةمئاق يف دجاوتلا 
.)قفاوم(  ىلع طغضا مث سوماقلا ىلإ ل
.)قفاوم(  ىلع طغضا مث ةبولط ملا ةغللا ىلإ ل

אא
.)تارايخ(  ىلع طغضا ،)١-٢ ةمئاقلا( لئاسرلا ةباتك ةمئاق يف دجاوتلا 
.)قفاوم(  ىلع طغضا مث سوماقلا ىلإ ل
.)قفاوم(  ىلع طغضا مث لمعي  ال سوماقلا ىلإ ل

א
 موقت ،ةقيرطلا هذه يفو .ةلوم  حملا فتاوهلا يف ةماع صنلل يديلقتلا لاخد إلا م
.بولط ملا فر حلا رهظي ىتح تارم ةدع حيتاف ملا دحأ ىلع ط



 ةشاش ىلعأ يف  زمرلا ضرع نم دكأت نصنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختسا دنعو
.ضرعلا
ءانثأ .١

ر حلا
تعت   

صلا
ح ال   
ك مي .٢

 إل •
 إل •
ب

ل •
 مل •
 مل •
ل •
 إل •
و 

ل
ل •
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 ىلإ ريشي يذلا ) ىلإ  نم( مقرلا حاتفم ىلع طغضا ،صنلا ةباتك 
.بولط ملا فر حلا رهظي ىتح تارم ةدع بولط ملا ف
 »ةغللا« رظنا( ضرعلا ةشاش صوصنل ةراتخ ملا ةغللا ىلع ةرفوت ملا فرح ألا دم
.)٢٨ ةحف
.حيتاف ملا ىلع ةعوبطم ةرفوت ملا فرح ألا لك تسيل هنأ ظ
:صنلا ريرحتل ةيلاتلا فئاظولا مادختسا ن
. ىلع طغضا ،ةفاسم ةفاض
 وأ .ةرمتسم ةفصب  ىلع طغضا ،صاخ فرح وأ ميقرت ةم الع ةفاض
 ىلع طغضا مث ،بولط ملا فر حلا ىلإ لقتناو ، ىلع طغضا :كلذ نم ً الد

.)لامعتسا( 
.يلاوتلا ىلع  وأ  ىلع طغضا ، نيميلا وأ راسيلا ىلإ رشؤ ملا لقن
. ىلع طغضا ،رشؤ ملا راسي ىلع دوجو ملا فر حلا حس
. ىلع رارمتس الا عم طغضا ،ةشاشلا حس
.عيرس لكشب  ىلع طغضا ،ةريبكلاو ةريغصلا فرح ألا  نيب ليدبتل
 .بولط ملا مقرلاب زيم ملا حاتف ملا ىلع رارمتس الا عم طغضا ،مقر ةفاض
 ٣٢١ ضرع متي . ىلع رارمتس الا عم طغضا ،ماقر ألاو فرح ألا  نيب ليدبتلل
.ماقر ألا لاخدإ ةيناكمإ ىلع ةل الدل
 ىلع طغضا ،قباسلا فر حلاب صا خلا حاتف ملا سفن ىلع ةدوجو ملا فرح ألا دحأ ةباتك

 .ديد جلا فر حلا بتكا مث ،)ةظ حل رظتنا وأ(  وأ 



אאאא.٤
لا مدقي
لا هذهو
تسا وأ

א
א
ضا .١
ضا .٢

مئاق
ضا .٣
 اذإ .٤

ط ملا
ضا .٥

وت حت
 خلا
ضا .٦
ضا .٧

ضاف
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 .كتاجايتحا بسح هطبضب كل حمست يتلا فئاظولا نم ةعومجم فتاه
 لاقتن الا ةطساوب اهيلإ لوصولا نك ميو ةيعرف مئاوقو مئاوق يف ةبترم فئاظو
 .بسان ملا راصتخ الا مادخ

אא
א
 .راظتن الا عضو يف )ةمئاقلا(  ىلع طغ
 ،لاث ملا ليبس ىلع ،ةبولط ملا ةيسيئرلا ةمئاقلا ىلإ لاقتن الل  وأ  ىلع طغ
 .طبضلا ة
 .ةيسيئرلا ةمئاقلا ىلإ لوخدلل )رايتخا(  ىلع طغ
 ةمئاقلا ىلإ لقتناف ،ةيعرف مئاوق ةيأ ىلع يوت حت ةيسيئرلا ةمئاقلا تناك
  .)تا ملاك ملا طبض ،لاث ملا ليبس ىلع(  وأ  مادختساب ةبول
 ةيعرفلا ةمئاقلا تناك اذإ .ةيعرفلا ةمئاقلا ىلإ لوخدلل )رايتخا(  ىلع طغ
 رركف ،)عيرسلا لاصت الا ،لاث ملا ليبس ىلع( ىرخأ ةيعرف مئاوق ةيأ ىلع ي
.٥و ٤  نيتوط
 )لمعي  ال ،لاث ملا ليبس ىلع( راتخ ملا طبضلا ىلإ لاقتن الل  وأ  ىلع طغ
 ،طبضلا ديكأت يف بغرت مل اذإو .راتخ ملا طبضلا ديكأتل )قفاوم(  ىلع طغ
 . ىلع طغ



אא
 اهيلإ لوصولا نك ميو ،طبضلا تارايخو ةيعرفلا مئاوقلاو مئاوقلا ميقرت  مت
ختساب
ةشاش
ضا .١
خدأ .٢
ررك   
 يف .٣

א
 كنك مي
يرط نع
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  ني مي ىلعأ يف راصتخ الا مقر رهظيو .اهب صا خلا راصتخ الا مقر ماد
.فتاهلا 
 .)ةمئاقلا(  ىلع طغ
 .اهيلإ لوخدلا يف بغرت يتلا ةمئاقلا مقر ،) نيتيناث نوضغ يف( عيرس لكشب ل
 .ةيعرفلا ةمئاقلا عم ةوط خلا هذه 
 .طبضلا رايخو ةبولط ملا ةفيظولا مقر لخدأ ،ناوث ث الث نوضغ

אא
 ةمئاقلا نم جور خلا وأ  ىلع طغضلاب ةمئاقلا نم قباسلا ىوتس ملا ىلإ ةدوعلا
 . ىلع رارمتس الا عم طغضلا ق



אא
جس ١

ب .١
رأ .٢
إ .٣
م .٤
ت .٥
ت .٦
رإ .٧
ا .٨

١
٢
ا .٩
ر.٠١
رلا .٢

١. 
لا .٢
٣. 
ر .٤
 من .٥
ت .٦
٧. 

ه حاتت .١
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فتاهلا ل
ثح
١ةمد خلا ماق
نايب ةفاض
حس
ليدع
ةمغن صيصخ
لامعأ ةقاطب لاس
تاراي خل
ضرعلا ةقيرط .
.ةركاذلا ةلاح .
عيرسلا لاصت ال
 ةيتوص زوم
 لئاس
 ةلاسرلا ةباتك
 دراولا ديرب
 ظف حلا قودنص
ةروصم لئاس
 جذا
ةيزمر تاقيلع
لئاسرلا طبض

.اهمعدت MIS ةقاطب تناك اذإ طقف فئاظولا هذ



١١ ةعومج ملا .١
 لئاسرلا زكرم فتاه مقر.١

٢

٨. 
ر .٩
٠١.
دح .٣
س .٤

م .١
ا .٢
ا .٣
م .٤
ع .٥

١
٢
٣
٤

متعي  .١
صا خلا
متعي  .٢
ي دق  .٣
ظح ال  .٤

ساوب
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 لكش ىلع لئاسرلا لسرتس.٢
 ل الخ لاسر إلا ةلواحم.٣

٢ماع .
ريراقتلا ميلست.١
زكر ملا سفن قيرط نع درلا.٢
٣فرح ألا معد.٣
 تامولع ملا ةمدخ
٤يتوصلا ديربلا مق
ةمد خلا رماوأ ررحم
 ثي
 تا ملاك ملا لج
 اهيلع دري مل تا ملاك
 ةملتس ملا تا ملاك مل
 ةرداصلا تا ملاك مل
 ةريخ ألا تا ملاك ملا ماقرأ حس
 ة ملاك ملا ةدم ضر
 ة ملاكم رخآ ةدم .
 تا ملاك ملا عيمج ةدم .
 ةملتس ملا تا ملاك ملا ةدم .
 ةرداصلا تا ملاك ملا ةدم .
 ةيعرفلا ةمئاقلا يف ةعومجم لك رهظت .MIS ةقاطب اهمدقت يتلا طباوضلا ددع ىلع طبضلا رادقم د
.مسا يأ اهل نوكي دقو اهب ة
.ةحات ملا طباوضلا رادقم ىلع ةمئاقلا هذه راصتخا مقر د
.كب صا خلا ةمد خلا دوز مل اًعبت ةمئاقلا هذه رفوت فلتخ
 MIS ةقاطب ىلع كب صا خلا يتوصلا ديربلا مقر ظفح  مت دق ناك اذإ رهظت  ال دق ةمئاقلا هذه نأ 
.ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم ةط



 تقولا تادادع حسم .٥
 تا ملاك ملا فيلاكت ضرع .٦

١
٢
٣
٧. 

١
٢
ا .٨
نلا .٥

ن .١
م .٢
ت .٣
م .٤
ن .٥
ن .٦
ن .٧
لا .٨
٩. 
لا .٦

١. 
١
٢
٣
٤
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ة ملاكم رخآ ةفلكت .

تا ملاك ملا عيمج ةفلكت .

 تادادعلا حسم .
 تا ملاك ملا فيلاكت طبض
 تا ملاك ملا فيلاكت دودح .
ةفلكتلا نايب .
عوفد ملا غلب مل
تامغ
 نينرلا ةمغ
 نينرلا توص ىوتس
ةدراولا تا ملاك ملا هيبن
تامغنلا فلؤ
ةلاسرلل هيبنت ةمغ
حيتاف ملا تامغ
ريذحتلا تامغ
زازته الاب هيبنت
ةتقؤم ةشاش
طبض
تا ملاك ملا طبض
ايلآ لاصت الا ةدواعم .
عيرس لاصتا .
تا ملاك ملا راظتنا تارايخ .
يفتاه مقر لاسرإ .



لمعتس ملا ط خلا .٥
١يل آلا درلا .٦
٢. 

١
٢
٣
٤
٥
٦
٣. 

١
٢
٣
٤
٥
٦
ا .٤
تلا .٧

١. 
لا .٢
لا .٣
لا .٤
 حاتي  .١

سأرلا
رهظي  .٢
 ال دق  .٣
٤٨  thgirypoC  © .devreser sthgir llA .aikoN 3002

فتاهلا طبض
ةغللا .
اي ال خلا تامولعم ضرع .
بيحرتلا ةلاسر .
ةكبشلا رايتخا .
٢ءاوض ألا .
ةقاطبلا تاقيبطت ديكأت .
ةيام حلا طبض
يصخشلا زمرلا بلط .
تا ملاك ملا رظح ةمدخ .
ةددحم ماقرأب لاصتا .
ةدد  حملا ةعومج ملا .
فتاهلا ةيامح .
ةمد خلا زومر رييغت .
عنص ملا طبض ةداعتس
٣ليوح
 نينر نودب ةيتوصلا تا ملاك ملا ليو حت
ط خلا لاغشنا دنع ليوحت
درلا مدع ةلاح يف ليوحت
ةيطغتلا نع جور خلاو ق الغ إلا دنع ليوحت
 ةعامس وأ HPP-1 دعب نع ثدحتلاب ةصا خلا ةرايسلا ةدعب فتاهلا ليصوت دنع طقف طبضلا اذه
 5-CDH.
.HPP-1 ةرايسلا ةدعب فتاهلا ليصوت دنع طقف طبضلا اذه 
.ةكبشلا لغشم اهمعدي  ال يتلا ليوحتلا تارايخ ضرع متي 



درلا مدع وأ ةيطغتلا مدع وأ ق الغ إلا دنع ليوحتلا .٥
تا ملاك ملا عيمج ليو حت ءاغلإ .٦
ل ألا .٨
ا حلا .٩
سر.٠١
لا.١١

ا .١
٢. 
٣. 
٤. 
م .٥
لا .٦
 ألا.٢١
خ.٣١

رع متي .١
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باع
ةبس
ريكذتلا لئا
ةعاس
هبن مل
ةعاسلا طبض
خيراتلا طبض
فاقيإ ةعاس
يلزانتلا دعلا تقو
تقولاو خيراتلل يل آلا ثيدحت
 عاضو
١ةقاطبلا تامد

.MIS ةقاطب بسح ةمئاقلا هذه تايوتحمو مسا فلتخي دقو ،MIS ةقاطب لبق نم طقف هض



)١א(א.٥
ئاق يف
فح •
ةرادإ •
لوصولل
 ىلع
لوخدلل
 ملا ىلعأ

א
 حمست
ةشاش
يأ رظنا

א
 حمست
ب صا خلا
 ةقاطب
قر ددح
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 :يلي ا مب مايقلا كنك مي ،فتاهلا لجس ةم
MIS ةقاطب يف اهب ةصا خلا ءامس ألاو فتاهلا ماقرأ ظ
ةفلتخم قرطب ةظوف  حملا فتاهلا ماقرأو ءامس ألا 
 طغضا مث )ةمئاقلا(  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف :ةمئاقلا هذه ىلإ 

 .)رايتخا( 
 دوجو ملا صنلا رييغتل  ىلع طغضا ،تا ملاك ملا ىدحإ ءانثأ فتاهلا رتفد ىلإ 
 .فتاهلا لجس ددحو )تارايخ(  ىلع طغضاو تارايخ ىلإ  حاتف

)١−١א(א
 ىلإ فتاهلا رتفد نم  نيبولط ملا فتاهلا مقرو مس الا ءاعدتساب ثحب ةفيظولا كل
 .مقرلاب لاصت الل ،لاث ملا ليبس ىلع ،ضرعلا 
.٢٣ ةحفصلا »فتاهلا رتفد مادختساب تا ملاك ملا ءارجإ« اًض

)٢−١א(א
 ةمد خلا دوز مب ةصا خلا ةمد خلا ماقرأب ةلوهسب لاصت الاب ةمد خلا ماقرأ ةفيظو كل
 يف ةظوفحم ةمدخ ماقرأ دوجو ةلاح يف طقف ةمئاقلا هذه رهظتو .ك
MIS كب ةصا خلا.
 .)لاصتا(  ىلع طغضاو بولط ملا ةمد خلا م



)٣−١א(א
 ديز مل .فتاهلا رتفد يف فتاهلا ماقرأو ءامس ألا ةفاضإب نايب ةفاضإ ةفيظو كل حمست
ع ملا نم
ا معدي
تي ،كلذ
فتاهلا

 حمست
او ددح(

 حمست
فرعتلل

 حمست
م يقلت
إ لقتنا
صخت(
إ لقتنا
ةمئاقلا
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.٧٣ ةحفصلا رظنا ،تامول
 عمو .اًيفتاه اًمقرو اًمسا ٠٥٢ ىتح ظفح اهنك مي يتلا MIS تاقاطب فتاهل
 رتفد يف لعفلاب ىلع اهظفح نك مي يتلا فتاهلا ماقرأو ءامس ألا ددع فقو
 .MIS ةقاطب ىلع 

)٤−١א(א
 ةرم لك دحاو فتاهلا رتفد نم فتاهلا ماقرأو ءامس ألا فذحب حسم ةفيظولا كل
 .)لماكلاب حسم ددح( ةدحاو ةرم لكلا وأ )ةرم لك دح

)٥−١א(א
 .فتاهلا رتفد يف ةظوف  حملا فتاهلا ماقرأو ءامس ألا ليدعتب ليدعت ةفيظولا كل
.٧٣ ةحفصلا »فتاه مقرو مسا ظفح« رظنا ،ليصافتلا ىلع 

)٦−١א(
 دنع ةنيعم  نينر ةمغن ليغشتل فتاهلا طبضب ةمغن صيصخت ةفيظولا كل
 . نيعم فتاه مقر نم ة ملاك
  ىلع طغضا مث فتاهلا رتفد يف فتاهلا ماقرأ وأ ءامس ألا دحأ ىل
 .)صي
 يف يلا حلا عضولل ةدد  حملا ةمغنلا وه قباسلا طبضلا( ةبولط ملا  نينرلا ةمغن ىل
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو )٢١ 



)٧−١א(אא
 نم )»لامعأ ةقاطب«( فتاه مقرو مسا لاسرإب ةقاطب لاسرإ ةفيظولا كل حمست
لا رتفد
رإ ددح

إ( 
 ىلع

א
ي امدنع
ع متيو
ضرعلو
 لقتناو

 حمست
تاراي خلا
ا ةمئاق
 مس الا
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 .رخآ فتاه ىلإ فتاه
 ىلع طغضا مث ،امهلاسرإ دار ملا فتاهلا مقرو مس الا ىلإ لقتناو ةقاطب لاس
 طغضاو فتاهلا رتفد نم هئاعدتساب مق وأ ملتس ملا فتاه مقر لخدأ .)لاسر

 .)قفاوم( 

א
 ةلاسرلل هيبنت ةمغن عمستس ،اًيفتاه اًمقرو اًمسا صاخش ألا دحأ كل لسر
 .لامعأ ةقاطب م التسا  مت صنلا ضر
 )تارايخ(  ىلع طغضا ،امهحسم وأ امهظفح وأ فتاهلا مقرو مس الا 
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو ،ةبولط ملا ةفيظولا ىلإ

)٨−١א(אאא
.)א(אאא

 .ةظوف  حملا فتاهلا ماقرأو ءامس ألل فتاهلا ضرع ةقيرط ديدحتب ةفيظولا هذه كل
 :يه ةحات ملا 
 .دحاو تقو يف ءامسأ ةث الث ضرعي :ءامس أل
 .ةرم لك يف فتاه مقرو اًدحاو اًمسا ضرعي :مقرلاو



 .ةرم لك يف ريبك طخب اًدحاو اًمسا ضرعي :ريبك طخ

א
 حمست
وف  حملاو

 كنك مي
 لاصتا
 كنك مي
.عيرسلا
قتنا .١
متي   

يرس
حبا .٢

وم(
 كنك مي

 )

א
حأب مق
ضا مث
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)אא(אאאא
 اهظفح نك مي يتلا فتاهلا ماقرأو ءامس ألا ددع نم ققحتلاب ةفيظولا هذه كل
 .فتاهلا رتفد يف اًيلاح ةظ

)٩−١א(א
 حاتفمك لمعلل  ىلإ  نم ماقر ألا حيتافم نم حاتفم يأ طبض
 .عيرس
 لاصت الا ةفيظو مادختساب حيتاف ملا هذه دح أل بولط ملا فتاهلا مقر صيصخت
 
 .)صيصخت(  ىلع طغضاو بولط ملا حاتف ملا ىلإ ل
 لاصتا حاتف مل فتاه مقر صيصختب فتاهلا موقي امدنع اًضيأ صيصخت ضرع 
 .اًيئاقلت ع
  ىلع طغضاو فتاهلا رتفد يف فتاهلا مقر وأ/و بولط ملا مس الا نع ث
 .هديدحتل )قفا
 ىلع طغضلا قيرط نع اهفذح وأ اهرييغت وأ اهصيصختب تمق ماقرأ ةيأ ضرع
 .ةبولط ملا ةفيظولا ديد حت مث ً الوأ )تارايخ

אאא
 بولط ملا عيرسلا لاصت الا حاتفم ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف :نيءارج إلا نيذه د
 .)لاصتا(  ىلع طغ



 بولط ملا عيرسلا لاصت الا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضا ،راظتن الا عضو يف :وأ
 ليغشتلا عضو ىلع ةطوبضم عيرسلا لاصت الا ةفيظو تناك اذإ لاصت الا أدبي ىتح
لا رظنا(

א
 كنك مي
 نكم ملا
ل نوكي
سا لبق
ت  ال •
رلاو •

صلا
دنع •

 يف
ي نل •

تم

 يف .١
مرلا
ضا .٢
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 .)٠٨ ةحفص

)٠١−١א(א
 نم .هب ةقفرم )»يتوص زمر«( رثكأ وأ ةملكب قطنلا قيرط نع فتاه مقرب لاصت الا
 نأ نك مي .ءامس ألا دحأ لاث ملا ليبس ىلع ،ةقوطنم ةملك يأ يتوصلا زمرلا نوكي نأ
 .تقولا سفن يف ةيتوص زومر فتاهلا رتفد يف ىصقأ دحب ماقرأ ةينامث
 :يلاتلا ظح ال ،يتوصلا لاصت الا مادخت
 .ملكت ملا توص ىلع دمتعت لب ،ةنيعم ةغل ىلع ةيتوصلا زومرلا دمتع
 زومرلا ليجستب مق اذل .اهلوح نم ةرداصلا ءاضوضلل ةساسح ةيتوصلا زوم
 .ةئداه ةئيب يف تا ملاك ملا ءارجإو ةيتو
 فتاهلا كسما ،يتوصلا زمرلا مادختساب ة ملاكم ءارجإ وأ يتوص زمر ليجست 
 .كنذأ نم برقلاب يعيبطلا عضولا
 ءامسأ ليجست بن جتو ةليوط ًءامسأ مدختسا .اًدج ةريصقلا ءامس ألا لوبق مت
 .ةفلتخم ماقر أل ةهباش
  مت يتلا ةقيرطلل اًما مت ةقباطم مس الاب قطنلا ةقيرط نوكت نأ بجي :ةظح الم 

 ءانثأ وأ ءاضوضلا نكامأ يف ،لاث ملا ليبس ىلع ،ًابعص كلذ نوكي دقو .اهب هليجست
 .لاوح ألا لك يف يتوصلا لاصت الا ىلع ًةيلك دمتعت نأ يغبني  ال اذلو ،ئراوطلا

א
 ةفاضإ دار ملا فتاهلا مقرو مس الا مث يتوص زمر ةفاضإ ددح ،ةيتوص زومر ةمئاق
 .امهل يتوصلا ز
 .يتوص زمر ةفاضإ ىلع طغ



 فتاهلا ردصي .ةمغنلا دعب ثد حتو )ءدب( طغضا ضرع دنع )ءدب(  ىلع طغضا .٣
 .ةزيجو ةرتفل ن آلا ثد حت صنلا ضرع متيو ةمغن
ما .٤

ست
دعب .٥

راج
ح متي
هلا يف

א
 يف .١

تيو
طنا .٢

ًبيرق
وقي .٣

ف •

م

א
ضا .١
طنا .٢
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 ديرت يتلا )تاملكلا( ةملكلا حوضوب قطناو ،كينذأ نم برقلاب فتاهلا كس
 .يتوص زمرك اهليج
 صنلا ضرع متي( يتوصلا زمرلا ليغشتب فتاهلا موقي ،ليجستلا نم ءاهتن الا 
 .هظفحو )يتوصلا زمرلا ليغشت ي
 ىرخأ MIS ةقاطب لاخدإ دنع اهتلازإ متيو فتاهلا يف ةيتوصلا زومرلا ظف
 .فتا

א
 ةمغن فتاهلا ردصي .)ةمئاقلا(  ىلع رارمتس الا عم طغضا ،راظتن الا عضو
 .ن آلا ثد حت صنلا ضرع م
 يعيبطلا عضولا يف فتاهلاب كاسم إلا ءانثأ حوضوب بولط ملا يتوصلا زمرلا ق
 .كينذأ نم ا
 .هب قلعت ملا فتاهلا مقر بلطو يتوصلا زمرلا ليغشتب فتاهلا م
 ،هيلع فرعتلا مدع وأ يتوصلا زمرلل ةقباطم يأ ىلع روثعلا مدع ةلاح ي
 يتوصلا زمرلاب قطنلل )معن(  ىلع طغضا .ةلوا  حملا ةداعإب فتاهلا كبلاطيس
 .راظتن الا عضو ىلإ ةدوعلل  وأ ىرخأ ةر

CDH-5אא
 .ةريصق ةمغن عمست ىتح سأرلا ةعامس رز ىلع رارمتس الا عم طغ
 .حوضوب يتوصلا زمرلا ق



 .اًيئاقلت هب قلعت ملا فتاهلا مقر بلطو يتوصلا زمرلا ليغشتب فتاهلا موقي .٣

א
 يف .١
قتنا .٢

ىلع

 يف .١
قتنا .٢

ىلع
ضا .٣

د حت
طنا .٤

تب
 يف   

لاح
متي

 يف .١
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אא
 .ليغشت ددح ،ةيتوص زومر ةمئاق
 طغضا مث هب صا خلا يتوصلا زمرلا عامس دار ملا فتاهلا مقر وأ مس الا ىلإ ل
 .)رايتخا(  

 .رييغت ددح ،ةيتوص زومر ةمئاق
 طغضا مث هب صا خلا يتوصلا زمرلا رييغت دار ملا )فتاهلا مقر وأ( مس الا ىلإ ل
 .)رايتخا(  
 صنلا ضرع متيو ةمغن فتاهلا ردصي .ليجستلا ءدبل )ءدب(  ىلع طغ
 .ن آلا ث
 فتاهلا موقي .ديدج يتوص زمرك اهليجست ديرت يتلا )تاملكلا( ةملكلا ق
 .هظفح ديكأتو ديد جلا يتوصلا زمرلا ليغش
 يف وأ يتوصلا زمرلل فتاهلا ليغشت ءانثأ )جورخ(  ىلع طغضلا ةلاح
 ،اًدج ةريصق ةملكلا تناك اذإ ،لاث ملا ليبس ىلع ،ةملكلل فتاهلا لوبق مدع ة
 .يلص ألا يتوصلا زمرلا فذح 

 .حسم ددح ،ةيتوص زومر ةمئاق



 طغضا مث هب صا خلا يتوصلا زمرلا حسم دار ملا )فتاهلا مقر وأ( مس الا ىلإ لقتنا .٢
 .؟يتوصلا زمرلا حسم صنلا ضرع متي .)حسم(  ىلع
ضا .٣
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 .يتوصلا زمرلا حس مل )قفاوم(  ىلع طغ



)٢א(א.٦
ئاق يف
قلعت ملا
لوصولل
لئاسرلا

رإ نك مي
)ةكبش
رإ لبقو
« رظنا(
وزم نم
جورخلل

رم 
 ىلع
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 ةفلتخ ملا لئاسرلا فئاظو مادختسا كنك مي ،لئاسرلا ةم
.ةروص ملاو ةيصنلاو ةيتوصلا لئاسرلاب ة
 ىلإ لقتناو ،)ةمئاقلا(  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف :ةمئاقلا هذه ىلإ 
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو 

)١−٢א(
 ةمدخ( ةيداع ةيصن لئاسر ةدع نم نوكتت ءازج ألا ةددعتم لئاسر م التساو لاس
 .ةلاسرلا ةروتاف ىلع كلذ رثؤي دقو .
 فتاهلا يف لئاسرلا زكرم فتاه مقر ظفح نم دكأت ،لئاسرلا ىدحإ لاس
 مقرلا اذه ىلع لوص حلا كنك مي .)٤٦ ةحفصلا »لئاسرلا زكرم فتاه مقر
 .ةمد خلا د
 ىلع رارمتس الا عم طغضا ،راظتن الا عضو ىلإ تقو يأ يف ةمئاقلا هذه نم 
 طغضا مث ءاهنإ ددحو ،)تارايخ(  ىلع طغضا :كلذ نم ً الدب وأ . نيت

 .)قفاوم( 
 ةرابعلا فتاهلا ضرعي دق ،SMS ةكبشلا ةمدخ ربع لئاسر لاسرإ دنع :ةظح الم 

 ىلإ فتاهلا ةطساوب ةلاسرلا لاسرإ ىلع اًرشؤم اذه دعيو .ةلاسرلا لاسرإ  مت
 م التسا  مت دق هنأ ينعي  ال هنكل .كيدل فتاهلا لخاد جمرب ملا لئاسرلا زكرم مقر
 قق حت ،SMS تامدخ لوح ليصافتلا نم ديز مل .اهيلإ لسر ملا ةه جلا لبق نم ةلاسرلا
 .ةمد خلا دوزم عم كلذ نم



 طغضا مث لئاسرلا ةباتك ىلإ  وأ  مادختساب لقتنا ،لئاسرلا ةمئاق يف .١
ىلع
تكا .٢

تك«
 اذإ   

ىلإ
سي

شي   
مإب
دعو

ءانثأ .٣
ىلع

سرإ   
ساب
ساب

سرإ   
خ آلا
سم

ذو من   
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 .)رايتخا(  
رظنا( صنلل يديلقتلا وأ يئبنتلا لاخد إلا ةقيرط مادختساب ةلاسرلا ب
 .)٨٣ ةحفصلا »صنلا ةبا
 ةلاسرلا جات حت دقف ،à لثم ،كتلاسر يف )edocinU( ةصاخ اًفرحأ مدختست تنك
 دق صنلل يئبنتلا لاخد إلا نأ ظح ال .ةيداعلا لئاسرلاب ةنراقم ءازج ألا نم ديزم 
 .edocinU فرحأ مدخت
 لازي ام يتلا فور حلا ددع ىلإ ةشاشلا  ني مي ىلعأ يف نارهظي ناذللا نامقرلا ري
 )»/« فر حلا راسي ىلع دوجو ملا مقرلا( ءازج ألا ةددعتم ةلاسرلا يف اهتباتك كناك
 .)»/« فر حلا  ني مي ىلع دوجو ملا مقرلا( اهلاسرإ متيس يتلا ةيداعلا لئاسرلا د

 صنلل يديلقتلاو يئبنتلا لاخد إلا يتقيرط  نيب ليدبتلا كنك مي :حيملت 
 . نيترم  ىلع طغضلاب

 طغضلاب فئاظولا نم ةيفاضإ ةعومجم ىلإ لوصولا كنك مي ،ةلاسرلا ةباتك 
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو ةبولط ملا ةفيظولا ددح .)تارايخ(  
 مق وأ( ،ملتس ملا فتاه مقر لخدأ .بولط ملا ملتس ملا ىلإ ةلاسرلا لاسر إل :لا
 ةلاسرلا لاسرإ متي .)قفاوم(  ىلع طغضاو )فتاهلا رتفد نم هئاعدت
.)٤٦ ةحفصلا رظنا( لئاسرلا طبض ةمئاق يف ١ ةعومج ملا مادخت
 ولت اًدحاو نيددعتم  نيملتسم ىلإ ةلاسرلا لاسرإب كل حمست :صاخشأ ةدعل لا
 لك عم تاوط خلا هذه ررك .)لاسرإ(  ىلع طغضا مث لو ألا ملتس ملا ددح .ر
 . ىلع طغضلاب ةلاسرلا ىلإ ةدوعلا كنك مي .ملت
 .اهتباتكب موقت يتلا ةلاسرلل ساسأك اًقبسم ةدعم ةلاسر مادختساب كل حمست :ج



 ىلإ »:-(« لثم ةيزمرلا تاقيلعتلا فرحأ دحأ ةفاضإب كل حمست :قيلعت جاردإ   
  ىلع طغضاو  وأ  مادختساب بولط ملا يزمرلا قيلعتلا ددح .ةلاسرلا
سا(

اقلا   
ا وأ

سرإ   
ج ملا

فح   
سم   
اهنإ   
دنع   

اتم

لت دنع
ع ضرع
امدنعو
دختسا
ضا .١

ىلع
قتنا .٢

ىلإ
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 .)لامعت
 )لمعي  ال ددح( ،صنلل يديلقتلا لاخد إلا ةقيرط ىلإ ليوحتلاب كل حمست :سوم
 .)ةبولط ملا ةغللا ددح( صنلل يئبنتلا لاخد إل
 ريغ لئاسرلا طبض تاعومجم نم ىرخأ ةعومجم رايتخاب كل حمست :صاخ لا
  .)٤٦ ةحفصلا رظنا( ١ ةعوم
 .)٣-٢ ةمئاقلا( ظف حلا قودنص ةظفاح يف ةلاسرلا ظف حت :ظ
 .ةلاسرلا نم فرح ألا ةفاك فذ حت :ح
 .تقو يأ يف راظتن الا عضو ىلإ ةدوعلاب كل حمست :ء
 ٨٢ ةحفصلا يف ةحضو ملا تاراي خلا حبصت ،صنلل يئبنتلا لاخد إلا مادختسا 
 .اًضيأ ةح

)٢−٢א−אא(א
 متيو ،يلا حلا عضولل ةددحم لئاسر هيبنت ةمغن عمستس ،ةديدج ةيصن لئاسر يق
 .)راظتن الا عضو يف(  زمرلا كلذكو ةديد جلا لئاسرلا دد
 .ةديد جلا لئاسرلل ةيفاك ةحاسم دجوت  ال هنأ ينعي اذهف ، زمرلا ضموي 
 .ةحاس ملا ضعب ريرحتل )٢-٢ ةمئاقلا( دراولا ديربلا ةمئاق يف حسم ةفيظو م
 طغضا ،اًقح ال لئاسرلا ضرعل .روفلا ىلع لئاسرلا ضرعل )ةءارق(  ىلع طغ
 .لئاسرلا ضرع ديرت امدنع )٢-٢ ةمئاقلا( دراولا ديربلا ةمئاق ىلإ لخداو  
 راشي .)ةءارق(  ىلع طغضاو ، وأ  مادختساب ةبولط ملا ةلاسرلا ىلإ ل
 . زمرلاب ةءورق ملا ريغ لئاسرلا 



 .ةلاسرلا ضارعتس ال  وأ  مدختسا .٣
ءانثأ .٤

يخ(
ات ملا

سم   
ت :در   

قلا(
يدح   

قللا
اسر
دلا«

دعت   
تسا   
سرإ   
فتلا   

ر إلا

 كنك مي
 حمسي
ةمئاقلا
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  ىلع طغضا  .هاندأ ةحضو ملا فئاظولا مادختسا كنك مي ،ةلاسرلا ةءارق 
 فئاظولاو .)قفاوم(  ىلع طغضاو ةبولط ملا ةفيظولا ىلإ لقتناو ،)تارا
 :يه ةح
 .ةلاسرلا فذ حت :ح
 اهلاسرإو ةيصن ةلاسر ةباتك« رظنا .ةلاسرلا لسر مل در لاسرإب كل حمس
.٨٥ ةحفصلا »)١-٢ ةمئا
 لخدأ .رخآ فرط عم ةيصنلا لئاسرلا ىلإ دنتست ةثداحم ءارجإب كل حمست :ث
 بتكا .)قفاوم(  ىلع طغضاو ةشدردلا يف همادختسا دار ملاو كب صا خلا ب
 رظنا ،تامولع ملا نم ديز مل .اهلاسر إل )قفاوم(  ىلع طغضاو ةشدردلا ةل
.٨٦ ةحفصلا »)٣ ةمئاقلا( ةشدر
.٨٣ ةحفصلا »صنلا ةباتك« رظنا .ةلاسرلا ليدعتب كل حمست :لي
 .هظفح وأ هب لاصت الل ةلاسرلا نم فتاه مقر جرختست :مقرلا مادخ
 .بولط ملا فتاهلا مقر ىلإ اهلاسرإو ةلاسرلا ليدعتب كل حمست :لا
 يف مدختس ملا لئاسرلا زكرم فتاه مقرو هفتاه مقرو لسر ملا مسا ضرعت :ليصا
 .لاسر إلا تقوو خيرات كلذكو لاس

)٣−٢א−א(
 .)١-٢ ةمئاقلا( لئاسرلا ةباتك ةمئاق يف اهظفحب تمق يتلا لئاسرلا ضرع
 يف ةدوجو ملا فئاظولا سفن ىلإ لوصولاب ،)تارايخ(  ىلع طغضلا كل
 .ليصافتلاو ثيدحو در فئاظولا ءانثتساب ،)٢-٢ ةمئاقلا( دراولا ديربلا 



)٤−٢א(אא
 ىمستو .روص ىلع يوت حت يتلا ةيصنلا لئاسرلا لاسرإو م التساب فتاهلا كل حمسي
رلا هذه
هلا يف

 نوكتت
ةروصم
ن أل اًرظن
 ةقاطب

رعل •
لاب

رعل •
ف حل

 حمسي
ا ةمئاق
 حمست
 ةباتك"
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 اًقبسم ةدع ملاو ةروص ملا لئاسرلا نم ديدعلا دجويو .ةروص ملا لئاسرلاب لئاس
 .فتا
 لغشم لبق نم ةموعدم تناك اذإ طقف ةفيظولا هذه مادختسا نك مي :ةظح الم 

 ةروص ملا لئاسرلا تازيم اهيف رفوتت يتلا فتاوهلا ناكمإب .ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا
 .ةروص ملا لئاسرلا ضرعو م التسا طقف
 ةلاسر لاسرإ ةفلكت ديزت ا مبر ،اذلو .ةيصن لئاسر ةدع نم ةروصم ةلاسر لك
 .ةدحاو ةيصن ةلاسر ىلع ةدحاو 
 تمدختسا اذإ اهضرع نم نكمتت نل ،فتاهلا يف ةروص ملا لئاسرلا ظفح متي ه
MIS رخآ فتاه عم. 

 ةلاسرلا ظفح كنك مي .)ضرع(  ىلع طغضا ،روفلا ىلع ةلاسرلا ض
 . نيترم  ىلع طغضلاب اهفذح وأ )ظفح(  ىلع طغض
 )قفاوم(  ىلع مث  ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه يف اًقح ال ةلاسرلا ض
 .ةلاسرلا ظ

אא
 يف ةدوجو ملا فئاظولا سفن ىلإ لوصولاب ،)تارايخ(  ىلع طغضلا كل
 .ثيدحو در  نيتفيظولا ءانثتساب ،)٢-٢ ةمئاقلا( دراولا ديربل
رظنا اهلاسرإو ةلاسرلا نم صنلا ءزج ليدعتب صن رير حت ةفيظولا كل
.٨٥ ةحفصلا »)١-٢ ةمئاقلا( اهلاسرإو ةيصن ةلاسر



  ىلع طغضاو ةروص ملا لئاسرلا ىدحإ ىلإ لقتنا ،ةروصم لئاسر ةمئاقلا يف .١
رع(
 اذإ .٢

تناو
 اذإو   

 خلا
تكا .٣
رعل   
ضا .٤

א
لا رفوي
ر ةباتك
إ لقتنا
رع دنع
جذومنلا
عت دنع
عومجم
 كنك مي
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 .)ض
 ،)تارايخ(  ىلع طغضاف ،اهديرت يتلا ةروصلا يه ةضورع ملا ةروصلا تناك
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو صن رير حت ىلإ لق
 رركو  ىلع طغضاف ،اهديرت يتلا ةروصلا يه ةضورع ملا ةروصلا نكت مل
.١ ةوط
 .ةلاسرلا ب
 .ةنياعم ددحو )تارايخ(  ىلع طغضا ،اهلاسرإ لبق لماكلاب ةلاسرلا ض
 .)قفاوم(  ىلع طغضا مث لاسرإ ىلإ لقتناو ،)تارايخ(  ىلع طغ

)٥−٢א(
 دنع اهمادختسا كنك مي يتلا )»جذامنلا«( ،اًقبسم ةدع ملا لئاسرلا ضعب فتاه
 .اهحسمو اهليدعتو جذامنلا ضرع كنك مي ،ةمئاقلا هذه يفو .ةلاس
 .)ةءارق(  ىلع طغضاو بولط ملا جذومنلا ىل
 ليدعت ديرت تنك اذإ ام ددحو ،)تارايخ(  ىلع طغضا ،جذومنلا ض
 .هحسم وأ 
 ىلإ لوصولاب حامسلا ىلإ ،)تارايخ(  ىلع طغضلا يدؤي ،جذامنلا دحأ ليد
 .جذومنلا ظفحو لاسرإ كلذ يف ا مب فئاظولا نم ةيفاضإ ة
 .جذامنلا ةمئاق رخآ يف ةغرافلا جذامنلا دحأ ديد حت قيرط نع ديدج جذو من ءاشنإ



)٦−٢א(
 كنك مي يتلاو »:-(« لثم يزمرلا قيلعتلا فورح ليدعتب ةفيظولا هذه كل حمست
دختسا
إ لقتنا
ارايخ(
ع ملا نم
مئاقلا(

لا رفوي
 طبضو

א
عومج ملا
،كنك مي
لبق نم
تل اهيف
 يوت حت

ب موقي
 كنك مي

 دمتعي .١
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 .اهيلع درلا وأ ةلاسر ةباتك دنع اهما
  ىلع طغضا .)ةءارق(  ىلع طغضاو بولط ملا يزمرلا قيلعتلا ىل
 ديز مل .فرح ألا نم ةلسلس يأ نم يزمرلا قيلعتلا نوكتي دق .رير حت ددحو )ت
اهلاسرإو ةيصن ةلاسر ةباتك« رظنا ،ةيزمرلا تاقيلعتلا رير حت لوح تامول
.٨٥ ةحفصلا »)١-٢ ة

)٧−٢א(א
 ،»ةعومجم« وأ طبض ةعومجم لكب صاخ طبض :لئاسرلا طبض نم  نيعون فتاه
 .ةيصنلا لئاسرلا ةفاكل ماع

١)١−٧−٢א(١
 .ةروص ملا لئاسرلاو ةيصنلا لئاسرلا لاسر إل ةيرورضلا فئاظولا نم ةعومجم يه ة
 اًموعدم كلذ ناك اذإ سكافك ةيصنلا لئاسرلا ىدحإ لاسرإ ،لاث ملا ليبس ىلع 
 بسان ملا طبضلا فيرعتب تمق يتلا ةعومج ملا رايتخا قيرط نع ةمد خلا دوزم 
 .سكافلا ت اليوح
 .اهيف هاندأ ةحضو ملا طباوضلا رييغت كنك مي ةيعرف ةمئاق ىلع ةعومجم لك

א
 .ةروصمو ةيصن لئاسر لاسرإ يف مدختس ملا لئاسرلا زكرم فتاه مقر ظفح
 .كب صا خلا ةمد خلا دوزم نم مقرلا اذه ىلع لوص حلا

.اه ميدقت MIS ةقاطبل نك مي يتلا طباوضلا ددع ىلع طباوضلل يلكلا ددعلا



 يلا حلا مقرلا ليدعتب مق وأ فتاهلا رتفد نم هئاعدتساب مق وأ ،فتاهلا مقر لخدأ
 .)قفاوم(  ىلع طغضا مث

 كنك مي
 سكاف
 التس الو
ف زاهج

 كنك مي

א(
 قبطني
لاسرإب

א
نك مي>{
 ةمدخ(

א
ت دنع
ن قيرط

متعي  .١
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א
 وأ ينورتكلإ ديرب قيسنت ىلإ صن قيسنتب لئاسرلا ليوحتب ةكبشلا ةبلاطم
 .)ةكبش ةمدخ( ةادانم وأ
 ،لاث ملا ليبس ىلع ،بسانم زاهج ملس ملا ىدل نوكي نأ بجي ،ةلوحم ةلاسر م
  .سكا

א
 .)ةكبش ةمدخ( لئاسرلا زكرم يف ةيصنلا لئاسرلا ظفح ةدم ديد حت

١)٢−٧−٢
 موقت يتلا ةيصنلا لئاسرلا عيمج ىلع ةيعرفلا ةمئاقلا هذه يف طبضلا
 .ةراتخ ملا ةعومج ملا نع رظنلا ضغب ،اه

 كب ةصا خلا ةيصنلا لئاسرلا نع ميلست ريراقت لاسرإب ةكبشلا ةبلاطم ك
 .)ةكبش

א
 نع در لاسرإ كب ةصا خلا ةيصنلا لئاسرلا ملتس مل نك مي ،ةفيظولا هذه ليغش
 .)ةكبش ةمدخ( ةيلص ألا ةلاسرلا لاسرإ يف مدختس ملا لئاسرلا زكرم سف

.دحاو طبض ةحاتإ انه ضرتفيو .ةحات ملا طباوضلا ددع ىلع ةمئاقلا هذه راصتخا مقر د



١א

 يف دوكينويلا فور حل فتاهلا ة جلاعم ةقيرط فيرعت كنك مي ةفيظولا هذه مادختساب
لئاسرلا
مق اذإ
ةيبرعلا
لا معد
مق اذإو
ي نودب(
ينانويلا
كينويلا
ةيصنلا

 حمست
 ملا ةلاح
م ديز مل
ددح اذإ
عوضو ملا
ددح اذإ
لإ ديدج
ددح اذإ
 ةغللاب
ي دق  .١
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.ةيصنلا 
 فور حلا لثم ،دوكينويلا فورح عيمج لاسرإب فتاهلا موقي ،لماك راي خلا ديدحتب ت
 ةلاح يف ،قفاوتم فتاه يلإ يه امك ةيصن ةلاسرب ةنمض ملا ةيليريسلاو 
.راي خلا اذهل ةكبش
 ةيداعلا فور حلا ىلإ دوكينويلا فورح ليو حت فتاهلا لواحي ،رغصم راي خلا ديدحتب ت
 فور حلا ليوحتب موقي امك ،‘a’ ىلإ ‘à’ ،لاث ملا ليبس ىلع ،اهل ةرظان ملا )دوكينو
 فور حل ةرظانم ةيداع فورح دوجو مدع ةلاح يف .ةريبك فورح ىلإ ةريغصلا ة
 لئاسرلا ةباتك« اًضيأ رظنا .دوكينوي فورح لكش يف فور حلا لاسرإ متي ،دو
.٨٥ ةحفصلا »)١-٢ ةمئاقلا( اهلاسرإو 

)٨−٢א(א
 وأ سقطلا لثم( ةددعتم تاعوضوم لوح لئاسر يقلتب هذه ةكبشلا ةمدخ كل
 .كب صا خلا ةمد خلا دوزم نم )رور
 .ةمد خلا دوز مب لصتا ،اهماقرأو ةرفوت ملا تاعوضو ملا لوح تامولع ملا ن
 سرهف راي خلا موقي .ةطشنلا تاعوضو ملا لوح لئاسر ىقلتتسف ،لمعت ت
 .ةكبشلا نم ةرفوت ملا تاعوضو ملاب ةمئاق م التس ال فتاهلا طبضب تا
 عوضوم ةفاضإ وأ اهطيشنت ءاغلإ وأ تاعوضو ملا طيشنت نم نكمتتسف ،تاعوضو ملا ت
 .اهحسم وأ ةمئاقلا يف ةدوجو ملا ةيلا حلا تاعوضو ملا ليدعت وأ تاعوضو ملا ةمئاق ى
 ةبوتك ملا لئاسرلا ضرع متيس .لئاسرلا ةغل ديد حت نم نكمتتسف ،ةغللا ت
 .طقف ةدد  حملا
.كب صا خلا ةمد خلا دوز مل اًعبت ةمئاقلا هذه رفوت فلتخ



)٩−٢א(אא
 ةمدخ( دعب اميف اهعامسل كل لئاسر كرت  نيلصتملل نك مي ،يتوصلا ديربلا ةمئاق يف
)ةكبش
ه يفو
تلصح
أ ظح ال
ب ىلع
وكي دق
عامسل
يوحتلو

 كنك مي
متس الا
.بلطلا
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. 
 يذلا( مقرلا لخدأ .كب صا خلا يتوصلا ديربلا فتاه مقر ظفح كنك مي ،ةمئاقلا هذ
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو )ةمد خلا دوزم نم هيلع 
 كب صا خلا يتوصلا ديربلا مقر ظفح  مت دق ناك اذإ رهظت  ال دق ةمئاقلا هذه ن
 .ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم ةطساوب MIS ةقاط
 .)١٨ ةحفصلا »لمعتس ملا ط خلا« رظنا( هب صا خلا يتوصلا ديربلا مقر فتاه طخ لكل ن
.٥٣ ةحفصلا رظنا ،ةيتوصلا لئاسرلا 
.٨٨ ةحفصلا رظنا ،يتوصلا ديربلا مقر ىلإ ةدراولا تا ملاك ملا ل

)٠١−٢א(אא
 عم طغضا .ةبولط ملا فرح ألا بتكا .ةمد خلا دوزم ىلإ ةمد خلا تابلط لاسرإ
 لاسر إل )لاسرإ(  ىلع طغضا .ماقر ألاو فور حلا  نيب ليدبتلل  ىلع رار
 



)٣א(א.٧
 حمست
ختساب

 كنك مي
لوصولا
 اذإ .١

ساب
خدأ .٢

ردلا
تكا .٣

يخ(
سي   

اسر
د حلا
ردلا
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 نيرخآ صاخشأ عم ةثداحم ءارجإب ثيدح ةفيظو كل
.ةيصنلا لئاسرلا ماد

 كنك مي يذلاو ،ثيدح رايخ ديد حت قيرط نع وأ ةمئاقلا هذه لخاد نم ةشدرد ءدب
 .ةملتس ملا ةلاسرلا ةءارق ءانثأ )تارايخ(  ىلع طغضلاب هيلإ 
 مق وأ ،رخ آلا فرطلا فتاه مقر لخدأف ،ةمئاقلا هذه لخاد ةشدرد ءدبب تمق
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو فتاهلا رتفد نم هئاعدت
 يف همادختسا دار ملاو )٨٣ ةحفصلا »صنلا ةباتك« رظنا( كب صا خلا بقللا ل
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو ةشد
  ىلع طغضاو ةيداع ةيصن ةلاسر يأ عم لعفت امك ةشدردلا ةلاسر ب
 .ةلاسرلا لاسر إل لاسرإ ددحو ،)تارا
 ةباتك ءانثأ ةرفوت ملا فئاظولا سفن لوصولاب )تارايخ(  ىلع طغضلا كل حم
 خيرات راي خلا ضرعي ،كلذ ىلإ ةفاض إلابو .صاخشأ ةدعلو ظفح ءانثتساب ةيصن ةل
 مسا كل حمسيو ةيلا حلا ةشدردلا ءانثأ اهم التسا  مت يتلا ةقباسلا ةلاسرلا ثي
 .كب صا خلا بقللا ليدعتب ةشد



 ةطساوب اهيلإ راش ملا( درلا ةلاسر ضرع متي ،رخ آلا فرطلا نم در لابقتسا دنع .٤
 بقللاو »<« ةطساوب اهيلإ راش ملا( ةيلص ألا ةلاسرلا ىلعأ )لسر ملا بقلو »>«
ا خلا
رإب
لك
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 مقو درلا بتكاو ةشاشلا حس مل ،)قفاوم(  ىلع طغضا .)كب ص
 عم تاوط خلا هذه ررك .لاسرإ ديد حتو )تارايخ(  ىلع طغضلاب هلاس
 .ةشدرد ةلاسر 



)٤א(א.٨
ئاق يف
لجس ملا
 كنك مي
اطب يف
لوصولل
ا لجس

אא
 حمست
دعت •
رع •
فح •
سم •
سرإ •

א
اب موقي
مس •
شت •
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 فتاهلا ماقرأ ىلإ لوصولا كنك مي ،تا ملاك ملا لجس ةم
 .فتاهلا ةطساوب اًيئاقلت ة
 ةيقبت ملا ةلمعلا تادحو ةرادإو ،اهفيلاكتو تا ملاكملل ةيبيرقتلا ةد ملا ضرع اًضيأ
.اًقبسم ةعوفد ملا MIS ةق
 ىلإ لقتناو ،)ةمئاقلا(  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف :ةمئاقلا هذه ىلإ 
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو تا ملاك مل

٣−١٤−٤אאא
 :يلي ا مب )تارايخ(  ىلع طغضلاب اهيلإ لوصولا كنك مي يتلا تاراي خلا كل
اهب لاصت الا وأ اهضرع وأ ةلجس ملا فتاهلا ماقرأ دحأ لي
ة ملاك ملا تقو ض
فتاهلا رتفد يف مقرلا ظ
)تا ملاك ملا لجس نم سيلو( تا ملاك ملا ةمئاق نم مقرلا ح
)SMS ـب لاسرإ( لصت ملا ىلإ ةيصن ةلاسر لا

אאאא
 :ةلاح يف ةملتس ملا تا ملاك ملاو اهيلع درلا متي مل يتلا تا ملاك ملا ليجستب فتاهل
ة ملاك ملا ملتس مل لصت ملا فتاه مقر ضرعب ةكبشلا حا
ةمد خلا ةقطنم يف هنوكو فتاهلا ليغ



)١−٤א(
 اهل الخ نم كب لاصت الا صاخش ألا دحأ لواح فتاه ماقرأ ةرشع رخآ ةفيظولا هذه ضرعت
 هنكلو

 

א
 ضرعت

 ضرعت
 .اهب

 حمست
ذح متي
دنع •

ا  مت
دنع •
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 .)ةكبش ةمدخ( كلذ نم نكمتي مل
 )ةمئاقلا(  ىلع طغضلاب هذه فتاهلا ماقرأ ضرع اًضيأ كنك مي :حيملت
 ضرع اًضيأ متي .اهيلع دري مل يتلا تا ملاك ملاب ةصا خلا ةظح ال ملا ضرع دنع
 .اًقبسم اهليجست  مت يتلا فتاهلا ماقرأ

)٢−٤א(א
 .)ةكبش ةمدخ( اهيلع درلاب تمق فتاه ماقرأ ةرشع رخآ ةفيظولا هذه

)٣−٤א(א
 لاصت الا ةلواحم وأ اهب لاصت الاب تمق فتاه مقر نيرشع رخآ ةفيظولا هذه

)٤−٤א(אא
.٣-٤ ىلإ ١-٤ ةمئاقلا نم ءامس ألاو فتاهلا ماقرأ فذحب ةفيظولا هذه كل
 :اًضيأ ةيلاتلا ت الا حلا يف هذه فتاهلا ماقرأ ف
 يتلا ةسم خلا تاقاطبلا نع ةفلتخم MIS ةقاطب لاخدإ عم فتاهلا ليغشت 
 .فتاهلا عم اًثيدح اهمادختس
 .)٦٨ ةحفصلا رظنا( فتاهلا ةيامح دادع إلا رييغت 



)٥−٤א(א
 .ةدراولاو ةرداصلا تا ملاكملل ةيبيرقتلا ةد ملا ضرعب ةفيظولا هذه كل حمست
 كنك مي
مئاقلا(
 ال .)٧٠١

 حمست
ةفاك وأ
ا ضرعُت
ع متيو

 كنك مي
 ةمدخ(
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 تقولا تادادع حسم ةفيظو مادختساب ة ملاك ملا تقو تادادعب ىمسي ام حسم
 ةحفصلا »لوصولا زومر« رظنا( كلذب مايقلل ةيام حلا زمر ىلإ جاتحتس  .)٥-٥-٤ ة
 .ة ملاك ملا تقو تادادع حسم ىلإ MIS ةقاطب رييغت يدؤي 
 تازيم ىلع ًءانب ةمد خلا دوزم ةروتاف يف ةنيب ملا تا ملاك ملا تاقوأ توافتت دق :ةظح الم 

 .خلإ ةيباس حلا روسكلا بيرقتو ةكبشلا

)٦−٤א(א
 ةريخ ألا تا ملاكملل ةيبيرقتلا ةفلكتلا ضرعب هذه ةكبشلا ةمدخ هذه كل
 .تا ملاك ملا 
  .)٢-٧-٤ ةمئاقلا( ةفلكتلا نايب ةفيظو يف ةدد  حملا تادحولاب ةفلكتل
.MIS ةقاطب لكل لصفنم لكشب تا ملاك ملا فيلاكت ضر
 بسح ةمد خلا دوزم ةروتاف يف ةنيب ملا تامد خلاو تا ملاك ملا تاقوأ توافتت دق :ةظح الم 

 .خلإ بئارضلاو ريتاوفلل ةيباس حلا روسكلا بيرقتو ةكبشلا تازيم

)٧−٤א(א
א

 ةلمعلا تادحو وأ ةفلكتلا تادحو نم ددحم ددعل كتا ملاكم فيلاكت نم د حلا
 .)ةكبش



 . نيع ملا ةفلكتلا دح زوا جت متي مل ا ملاط ةفلكتلا دودح يف تا ملاك ملا يقلتو ءارجإ كنك مي
 .راظتن الا عضو يف ةيقبت ملا تادحولا ددع ضرع متي
ات حت دق

א
ناكمإب
 لصتا
لوخدلل
لاح يف
ا لخدأ

א
ذه يف
هرييغتو
تا ملاكم
 حمست
ي امدنع
ضرعتو
ضرعتو
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 .)٧٠١ ةحفصلا »لوصولا زومر« رظنا( ةفلكتلا دح طبضل 2NIP زمرل ج
 ءارجإ نكم ملا نم نوكيس ،ةلمعلا تادحو وأ نحشلا تادحو دافن دنع :ةظح الم 

 ئراوط مقر يأ وأ ٢١١ لثم( فتاهلاب جمرب ملا ئراوطلا مقر ىلإ طقف تا ملاكم
 .)رخآ يمسر

 .ةبولط ملا ةلمعلاب وأ نحشلا تادحوب ثدحتلل يقبت ملا تقولا ضرع فتاهلا 
 .نحشلا ةدحو راعسأ ةفرع مل كب صا خلا ةمد خلا رفو مب
 .)٧٠١ ةحفصلا »لوصولا زومر« رظنا( 2NIP زمر ىلإ جات حت دق ،ةفيظولا هذه ىلإ 
 مث ،)قفاوم(  ىلع طغضاو ةفلكتلا تادحو رعس لخدأ ،ةلمعلاب ديد حت ة
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو ،ةلمعلا مس

)٨−٤א(א
 اًقبسم ةعوفد ملا MIS تاقاطبب ةقلعت ملا طباوضلا ضرع كنك مي ،ةمئاقلا ه
 ءارجإ كنك مي ،اًقبسم ةعوفد ملا MIS ةقاطب مادختسا دنعو .)ةكبش ةمدخ( ا
.MIS ةقاطب ىلع ةلمعلا نم ةيفاك تادحو رفوت دنع طقف 
 ةيقبت ملا ةلمعلا تادحو ضرعل فتاهلا طبضب غلاب ملا تامولعم ضرع ةفيظو كل
 .راظتن الا عضو يف فتاهلا نوك
.ةيقبت ملا ةلمعلا تادحو :يلا حلا غلب ملا ةفيظو 
 .ةقباسلا تا ملاك ملا لوح تامولعم ةرم رخآ ةفلكت ةفيظو 



  مت ةرم رخآ خيراتو تقوو ةلمعلا تادحو لوح تامولعم نحشلا عضو ةفيظو ضرعتو
 ضرع ىلإ )ىرخأ تاميلعت(  ىلع طغضلا يدؤيو .ةلمعلا تادحو نحش ةداعإ اهيف
نا خيرات
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 .ةلمعلا تادحو ةيح الص ءاهت



)٥א(א.٩
ئاق يف
ن فيلأت
يأ رظنا
ختساب
لوصولل
امغنلا

ب موقي
 ىلع
سفنب

ب موقي
طغضاو

عتب مق
تو  نينر
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 اًضيأ كنك ميو .دد  حملا عضولا طبض رييغت كنك مي ،تامغنلا ةم
.تامغنلا فلؤم ةفيظو مادختساب كب ةصاخ  نينر تامغ
 فتاهلا تامغن ةفاك طبض«و ١٠١ ةحفصلا »)٢١ ةمئاقلا( عاضو ألا« اًض
.٧٣ ةحفصلا »دحاو طبض ماد
 ىلإ لقتناو ،)ةمئاقلا(  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف :ةمئاقلا هذه ىلإ 
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو ت

)١−٥א(א
 طغضاو ةبولط ملا ةمغنلا ىلإ لقتنا .ةيتوصلا تاملكملل  نينرلا ةمغن طبض

 اهفيلأتب تمق وأ صاخش ألا دحأ نم اهتيقلت يتلا تامغنلا دجوت .)قفاوم( 
 .تامغنلا ةمئاق ةياهن يف ك

)٢−٥א(א
 بولط ملا ىوتس ملا ىلإ لقتنا .لئاسرلا تاهيبنتو  نينرلا تامغن توص ىوتسم طبض
 .)قفاوم(  ىلع 

)٣−٥א(אאא
 :يه ةحات ملا تاراي خلا .ةدراولا ةيتوصلا تا ملاك ملاب كم العإب فتاهلا مايق ةقيرط فير
 .لمعي  الو ةدحاو هيبنت ةمغنو ةدحاو ةنرو يدعاص



 . زمرلا ضرع متيو فتاهلا تامغن عيمج متك متي ،لمعي  ال ديد حت دنع

 كنك مي
امغنلا

قتنا .١
خا(
خدأ .٢

ىلع
f(. ي
اقيإ
لو .٣

م •
ي
أ

ي 
لإ
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)٤−٥א(א
 ةمئاق رخآ يف ةفلؤ ملا تامغنلا ضرع متي .كب ةصاخ  نينر ةمغن فيلأت
 .ت
  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم 

 امدنع وأ اًروظحم ةيكلس اللا فتاوهلا مادختسا نوكي امدنع فتاهلا ليغشتب مقت
 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست

  ىلع طغضاو اهليدعت ديرت يتلا ةمغنلا ىلإ ل
.)رايت
 طغضا ،لاث ملا ليبس ىلع .ةبولط ملا ةيقيسو ملا تونلا ل
 لكش ىلع رهظت يتلاو( f ةتونلا ىلع لوصحلل  
 ةلاح يف  الإ( اهلاخدإ دعب ةتون لك ليغشتب فتاهلا موق
 .)فتاهلا تامغن ليغشت ف
 :ةتونلا صئاصخ طبض
 امنيب ةنكسلا وأ ةتونلا ةدم )-( ريصقت ىلع  حاتف ملا لمعي :ةتونلا ةد
 ةد ملا ضرع متيو .١/٤ يه ةيضارتف الا ةد ملاو .)+( اهليوطت ىلع  حاتف ملا لمع
.١/١٦ ةد ملا تاذ d ةتونلا ىلإ d61 ريشي ،لاث ملا ليبس ىلع ،ةتونلا مام
 راشيو ،فصنلا رادق مب اهليوطت ىلإ ةتونلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضلا يدؤ
 .a.8 لاث ملا ليبس ىلع ،ةد ملا دعب ةطقنب كلذ ى



 ةتونلا ةدم سفنب )هفقو يأ( ةنكس لاخدإ ىلع  حاتف ملا لمعي :ةنكسلا •
 ىلإ راشيو .)١/٤( اهرادقم ةد مب ةتون يه ةنكسلل ةيضارتف الا ةد ملاو .ةقباسلا
لا
ا •
و
• 

ل
عتل .٤

ي •
و •
دعب .٥

ضاو
شت   
فح   
سلا   
سم   
اهنإ   
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 .- فر حلاب ةنكس
 .ةديدج ةيقيسوم تونل ةعوطق ملا طبض يف  حاتف ملا مدختسي :ةعوطق مل
 .)1e ،لاث ملا ليبس ىلع( ةتونلا دعب مقرك ةعوطق ملا ضرع متي
 ةم العلاب كلذ ىلإ راشيو( ةتونلا ةدح ةدايز يف  حاتف ملا مدختسي :ةتونلا دح
 حاتم ريغ ةيقيسو ملا تونلا ديد حتو .#f لاث ملا ليبس ىلع ،)ةتونلا مامأ #
.bو e  نيتتونل
 :ةيقيسو ملا تونلا ليد
 .بيترتلا ىلع راسيلا وأ  نيميلل رشؤ ملا كير حت يف  و  ناحاتف ملا مدختس
 .رشؤ ملا راسي ىلع ةدوجو ملا ةنكسلا وأ ةتونلا فذ حل  حاتف ملا مدختسي
 هاندأ فئاظولا ىدحإ ىلإ لقتناو ،)تارايخ(  ىلع طغضا ،ةمغنلا لامكإ 
 .)قفاوم(  ىلع طغ
 .ةيقيسو ملا تونلا ليغشتل :ليغ
 . نينرلا تامغن ةمئاق ةياهن ىلإ اهتفاضإو ةمغنلا ةيمستب كل حمست :ظ
 .)ةقيقد لكل ةنرلاب( ةمغنلل ةبولط ملا ةعرسلا ديدحتب كل حمست :ةعر
 .ةشاشلا نم ةيقيسو ملا تونلا ةفاك حس مل :ةشاشلا ح
 .تامغنلا فلؤم ةمئاق نم جور خلاب كل حمست :ء



 مقو ةيقيسو ملا تونلا لخدأ . نينرلا تامغن ىلع لاثم يلي اميف :لاثم 
 ةمغنلل ةفلتخ ملا صئاص خلا رييغتب مق .ه العأ حضوم وه امك اهليغشتب

א
ي امدنع
لا ضرع
يغشتل
فيظولا

ب موقت
 ىلع

ب موقت
 ىلع
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 تارييغتلا كلت ريثأت ىدم رظناو )خلإ ،ةد ملاو تاعوطق ملاو ةيقيسو ملا تونلا(
 .ةمغنلا ىلع

 -8 -1 2a8 2f#61 2d61 1a61 2f#61 2d61 2a.61
 -8 -1 2a8 2f#61 2d61 1a61 2f#61 2d61 2b.61

 -8 -1 2a8 2g61 2e61 1a61 2g61 2e61 2a.61
 -8 -1 3d8 2a61 2f#61 2d61 2a61 2f#61 3e.61

 متيو ةلاسرلل هيبنت ةمغن عمستس ، نينر ةمغن صاخش ألا دحأ كيلإ لسر
 .بسان ملا صن
 ىلإ لقتناو ،)تارايخ(  ىلع طغضا ،اهظفح وأ اهحسم وأ ةمغنلا ل
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو ةبولط ملا ة

)٥−٥א(
 طغضاو بولط ملا ىوتس ملا ىلإ لقتنا .ةيصنلا لئاسرلا ىلع تا ملاك ملا هيبنت طبض

 .)قفاوم( 

)٦−٥א(א
 طغضاو بولط ملا ىوتس ملا ىلإ لقتنا .حيتاف ملا تامغنل توصلا ىوتسم طبض

 .)قفاوم( 



)٧−٥א(א
 ةقاط دافن دنع ،لاث ملا ليبس ىلع ،ةيريذ حت  نينر تامغن رادص إل فتاهلا طبضب موقت
يراطبلا

א
ب موقي
ت متيو
.بتك ملا

א
ب موقت
 ءاهتنا«
  ال ددح
اش وأ
مق اذإ
إ لقتنا
 ،تقولا
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 .ةكبشلا تامدخب ةقلعت ملا تامغنلا ىلع طبضلا اذه رثؤي  الو .ة

)٨−٥א(א
 .ةيصن ةلاسر وأ ةيتوص ة ملاكم لابقتسا دنع زازته الا ىلع فتاهلا طبض
 حطس لماحب وأ نحش زاهجب فتاهلا ليصوت دنع زازته الاب هيبنتلا ليطع
 

)٩−٥א(א
 ىمست( تقولا نم ةددحم ةدم دعب راظتن الا عضو يف ةضورع ملا ةروصلا طبض
 .ةروصم لئاسر ةمئاق يف ةدوجو ملا روصلا سفن نم ديدحتلا كنك مي .)»تقولا
 تقولا ءاهتنا وأ )اًقباس اهديد حت  مت يتلا ةتقؤ ملا ةشاشلا رهظت( ليغشت وأ لمعت
 .)قفاوم(  ىلع طغضا مث ةتقؤم ةش
 ،اهرييغتل .اًيلاح ةدد  حملا ةتقؤ ملا ةشاشلا روص رهظتسف ،ةتقؤم ةشاش ديدحتب ت
 ءاهتنا ديدحتب تمق اذإ .)مادختسا(  ىلع طغضاو ةبولط ملا ةروصلا ىل
.)قفاوم(  ىلع طغضاو بولط ملا تقولا ىلإ لقتناف



)٦א(א.٠١
ئاق يف
بض •
ضلا •
بض •
 كنك مي
ا طبض
لوصولل
طبضلا

ت دنع
م لشف

א
ت دنع
لاصت الا
لا يدؤي
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طبض كنك مي ،طبضلا ةم
)١-٦ ةمئاقلا( تا ملاك ملا ط
)٢-٦ ةمئاقلا( فتاهلل ةماعلا طباو
)٣-٦ ةمئاقلا( ةيام حلا ط
 ةداعتسا ةفيظو مادختساب ةيلص ألا ميقلا ىلإ ةمئاقلا طباوض طبض ةداعإ
  .)٤-٦ ةمئاقلا( عنص مل
 ىلإ لقتناو ،)ةمئاقلا(  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف :ةمئاقلا هذه ىلإ 
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو 

)١−٦א(א
א
 دعب مقرلاب لاصت الل ت الواحم رشع ءارجإب فتاهلا موقي ،ةفيظولا هذه ليغش
 .لاصت الا ةلواح

 حيتاف مل ةصصخ ملا فتاهلا ماقرأو ءامس ألاب لاصت الا كنك مي ،ةفيظولا هذه ليغش
 .قباط ملا حاتف ملا ىلع رارمتس الا عم طغضلاب  ىلإ  نم عيرسلا 
 .كب صا خلا يتوصلا ديربلا مقرب لاصت الا ىلإ  ىلع رارمتس الا عم طغض



אאא
 ة ملاك ملا ءانثأ ةديد جلا ةدراولا تا ملاك ملاب كغ البإب ةكبشلا موقت ،ةمد خلا هذه ليغشت دنع
 .ةيرا جلا

 حمست
لا نع
 قفت ملا

אא
ناكمإب
فلتخم
ذه يف
ا ديد حت
مق اذإ
م ءارجإ
 ضرعلا
امسللو
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.٥٣ ةحفصلا »ةيرا جلا ة ملاك ملا ءانثأ ةديدج ة ملاكم ىلع درلا« رظنا

 )لمعي  ال( ءافخ إلا وأ )لمعي( ضرعلل فتاه مقر طبضب هذه ةكبشلا ةمدخ كل
 طبضلا مادختسا متي ،ةكبشلاب طبض ديد حت دنع .ة ملاك ملا هعم ير جت يذلا صخش
 .ةمد خلا دوزم عم هيلع

 فتاه يطخ يأ ، نيكرتش مل  نيمقر معدت يتلا MIS ةقاطب مادختسا فتاهلا 
 .ةكبش ةمدخ يه ةمد خلا هذهو . ني
 عنم وأ تا ملاك ملا ءارج إل )2 وأ 1( بولط ملا فتاهلا طخ رايتخا كنك مي ،ةمئاقلا ه
 .دد  حملا ط خلا نع رظنلا فرصب  نيط خلا نم لك تا ملاكم ىلع درلا نك مي .ط خل
 نم نكمتت نلف ،هذه ةكبشلا ةمدخ يف كارتش الا نود يناثلا ط خلا ديدحتب ت
 ةشاش راسي ىلعأ يف 2 مقرلا ضرع متي ،يناثلا ط خلا ديد حت دنع .تا ملاك
 .راظتن الا عضو يف
 .2NIP زمر ىلإ جاتحتس ،هعنم وأ ط خلا ديدحتب ح
 رارمتس الا عم طغضلاب  نيط خلا  نيب ليدبتلا كنك مي ،راظتن الا عضو يف :حيملت
 . ىلع



אא
 .ةدحاو ةمغن دعب ةدراولا تا ملاك ملا ىلع درلل فتاهلا طبض كنك مي
ا نك مي
-1 دعب
ت ذخآم
وت دنع
معت  ال

א
 كنك مي
لاح يف
 ةقاطب
 ددحيو
وأ مسا

 حمست
 ةكبش
لقت ا مبر
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 نع ثدحتلاب ةصا خلا ةرايسلا ةدعب فتاهلا ليصوت دنع ةفيظولا هذه مادختس
HPP 5 سأرلا ةعامس وأ-CDH. ضعب نأ ظح ال ،ةرايسلا ةدع مادختسا دنع 
 ةقاط رفوت  ال ةرايسلاب رئاجسلا لاعشإ زاهج يف ةتبث ملا نحشلا ةزهجأ ليصو
 .ةرايسلا دوقول يلخادلا قارتح الا فق
 .لمعت  ال ىلع فتاهلا تامغن طبض دنع ةفيظولا هذه ل

)٢−٦א(א

 .ةشاشلا صوصن اهب رهظت يتلا ةغللا ديد حت
 يف ةدوجو ملا تامولعملل اًقبط ةغللا فتاهلا ددحي ،يلآ طبضلا ديد حت ة
MIS. 
 ،لاث ملا ليبس ىلع ،صوصنلا دحأ ةباتك دنع ةرفوت ملا فور حلا اًضيأ طبضلا اذه
 .ةيصن ةلاسر 

א
 ىلع همادختسا دنع ةراشإ ضرعل فتاهلا طبضب هذه ةكبشلا ةمدخ كل
 ،ةكبشلا هذه يفو .)NCM( ةرغصم ةيولخ ةكبش ايجولونكت ىلع دمتعت ةيولخ
 .ىرخ ألا تا ملاك ملا نع ةيل  حملا تا ملاك ملا ةفلكت 



א
 .فتاهلا ليغشت دنع ةزيجو ةرتفل اهضرع متي ةلاسر ةباتك كنك مي

א
 كنك مي
بضلا(
 حت دنع
كبشلا
تاه يف
لظيس
MIS أ

אא
 كنك مي
طبضلا

 كنك مي
سا دنع
حفصلا
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א
 اًيئاقلت كتقطنم يف ةحات ملا ةيول خلا تاكبشلا ىدحإ ديدحتل فتاهلا طبض
 .تاكبشلا ةمئاق نم اًيودي ةبولط ملا ةكبشلا ديد حت كنك مي وأ ،)يضارتف الا ط
 عم لاو جت قافتا ةدد  حملا ةكبشلا ىدل نوكي نأ بجي ،اًيودي تاكبشلا ىدحإ ديد
 هب ةصا خلا MIS ةقاطب لمعتست يذلا ةكبشلا لغشم يأ( كب ةصا خلا ةيل  حملا ة
 .ةكبشلاب لاصت الا نك مي  ال ةلاسرلا ضرع متيسف  الإو .)كف
 ةقاطب لاخدإ متي وأ يل آلا عضولا ديد حت متي ىتح يوديلا عضولا يف فتاهلا 
 .فتاهلا يف ىرخ

 اذه حاتيو .فاقي إلا وأ ليغشتلا عضو يف ضرعلا ةشاشو حيتاف ملا ءاوضأ طبض
 .HPP-1 دعب نع ثدحتلاب ةصا خلا ةرايسلا ةدعب فتاهلا ليصوت دنع 

א
 ديكأتلا لئاسر )ضرعلا فاقيإ( ءافخإ وأ )ضرعلا ليغشت( راهظ إل فتاهلا طبض
 »)٣١ ةمئاقلا( ةقاطبلا تامدخ« اًضيأ رظنا .MIS ةقاطب تامدخ مادخت
.٥٠١ ة



)٣−٦א(א
 فتاهلل هب حومس ملا ريغ مادختس الا عن مل ضارغ ألا ددعتم ةيامح ماظنب فتاهلا ديوزت  مت
ةقاطبو

א
 كنك مي
 لغشت
لا زومر«
مست  ال

 حمست
فيظولا
ددح .١
ك ملا   
ك ملا   
ك ملا   

صلا
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 MIS.
 تا ملاك ملا رظح لثم( تا ملاك ملا ديقت يتلا ةيام حلا فئاظو مادختسا دنع :ةظح الم 

 ءارجإ كل ىنستي فوس ،)ةددحم ماقرأب لاصت الاو ةددحم  نيلمعتسم ةعومجمو
 ئراوط مقر يأ وأ ٢١١ لثم( تاكبشلا ضعب يف ةنيعم ئراوط ماقرأ ىلإ تا ملاكم
.)رخآ يمسر

א
 اهيف متي ةرم لك يف MIS ةقاطبب صا خلا NIP زمر بلطل فتاهلا طبض
اًضيأ رظنا .NIP زمر ىلإ جاتحتس ،ةفيظولا هذه ىلإ لوخدللو .فتاهلا
.٧٠١ ةحفصلا »لوصو
 .NIP زمر بلط ءاغلإب MIS تاقاطب ضعب ح

א
 هذه ليغشتلو .فتاهلا ةطساوب اهم التساو تا ملاك ملا ءارجإ نم د حلاب ةمد خلا هذه كل
 .ةمد خلا دوزم نم اهيلع لوص حلا متي يتلاو تا ملاك ملا رظح رس ةملك ىلإ جاتحتس ،ة
 :ةيلاتلا تا ملاك ملا نم د حلا تارايخ دحأ 
 .تا ملاكم ءارجإ عن مل :ةرداصلا تا ملا
 .نطولا يف دجاوتلا دنع ةيلودلا تا ملاك ملا ةفاك عن مل :ةيلودلا تا ملا
 كلت ءانثتساب ةيلودلا تا ملاك ملا ةفاك عن مل :يدلبل ةدراولا ادع ام ةيلودلا تا ملا
 .نطولا جراخ دجاوتلا ةلاح يف كلذو ،نطولل ةردا



 .تا ملاك ملا م التسا عن مل :ةدراولا تا ملاك ملا   
ك ملا   
اغلإ   

هذه
بضا .٢

غلإ(

א
 كنك مي
لإ جات حت
ت دنع
م مقرأب
ةدوجو ملا
ظو يفو
ةمئاقلا
ظو يفو
غضلا
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 .نطولا جراخ دجاوتلا دنع تا ملاك ملا م التسا عن مل :جرا خلا يف تنك اذإ ةدراولا تا ملا
 ديد حت ةلاح يف .دويق نود تا ملاك ملا م التساو ءارجإ نك مي :تا ملاك ملا عيمج رظح ء
 .ةيلاتلا ةوط خلا حاتت نل ،راي خلا 
 ليغشتلا فاقيإ وأ )ليغشت( ليغشتلا عضو ىلع تا ملاك ملا رظح ةفيظو ط
 .)ةلا حلا( ةروظ  حملا تا ملاك ملا عاونأ ةعجار مب مق وأ ،)ءا

 .كلذب حمست MIS ةقاطب تناك اذإ ةددحم ماقرأ ىلع ةرداصلا تا ملاك ملا رصق
 .ةفيظولا هذه ليغشتل 2NIP زمر ى
 لاصت الا ةمئاق يف ةدوجو ملا فتاهلا ماقرأب لاصت الا كنك مي ،ةفيظولا هذه ليغش
 فتاهلا ماقرأ هب أدبت يتلا )ماقر ألا( مقرلا سفنب أدبت يتلا وأ طقف ةددح
 .ةمئاقلا يف 
 ىلإ ةديدج ماقرأ ةفاضإو )ثحب( فتاهلا ماقرأ نم ققحتلا كنك مي ،ماقر ألا ةفي
 .)تانايبلا لك حسم( ةمئاقلا حسمو )ديدج نايب لاخدإ( 
 ةطساوب هب لاصت الا وأ ةحسم وأ ضورع ملا فتاهلا مقر ليدعت كنك مي ،ثحب ةفي
 .بولط ملا راي خلا ديد حت مث )تارايخ(  ىلع ط



אא
 .مهعم لاصت الا لدابت كنك مي دارف ألا نم ةعومجم ديدحتب هذه ةكبشلا ةمدخ كل حمست
 لمعيو
ب اهيلع
 طبضل
بولط ملا
خا دنع
ضو يف

 كنك مي
ت راي خلا(
ينعتو(
تاقاطب
وخدللو
أ ظح ال
مئاوقلا
يأ رظنا
ا زومر«و
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 قافت الا  مت  نيلصتم ةعومجم مادختس ال فتاهلا طبض ةداعإ ىلع قباسلا طبضلا
 .ةمد خلا دوزمو MIS ةقاطب بحاص  ني
 ةعومج ملا سرهف مقر ةفرعم ىلإ جات حت ،ليغشتلا عضو يف ةفيظولا هذه
 .ةمد خلا دوز مب لصتا .ة
 ةدد  حملا ةعومج ملا سرهف مقرو  رشؤ ملا ضرع متي ،ةددحم ةعومجم رايت
 .راظتن الا ع

א
 فتاهلا يف ةديدج MIS ةقاطب لاخدإ دنع ةيام حلا زمر بلطل فتاهلا طبض
 .)لمع
 سمخ ثدحأ نع ةفلتخم ةقاطبلا هذه نأ انه »ةديدج MIS ةقاطب« ةرابع 
 ).فتاهلا عم اهمادختسا  مت 
 .ةيام حلا زمر ىلإ جاتحتس ،ةفيظولا هذه ىلإ ل
 يف ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق ةفاك حسم متي ،طبضلا اذه رييغت دنع هن
 .٣-٤ ىلإ ١-٤ 
 ٨٢ ةحفصلا »فتاهلا ليغشت فاقيإ وأ ليغشت«و ،٧١ ةحفصلا »ةيام حلا زمر« اًض
.٧٠١ ةحفصلا »لوصول



א
 رظح رس ةملكو 2NIP زمرو NIP زمرو ةيام حلا زمر :ةيلاتلا لوصولا زومر رييغت كنك مي
ا ملاك ملا
كبلاطي
ا بن جت
روصق ملا

א
 كنك مي
.ةيام حلا
 رثؤت  ال
 ألا •
رلا •
اقرأ •
يو حت •
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 .طقف 9 ىلإ 0 نم ماقر ألا زومرلا هذه نمضتت نأ نكم ملا نم .ت
 . نيترم ديد جلا زمرلاب مث يلا حلا زمرلاب ً الوأ فتاهلا 
 ريغ لاصت الا بنجتل ٢١١ لثم ئراوطلا ماقر أل ةهباش ملا لوصولا زومر مادختس
 .ئراوطلا مقرب 

)٥−٦א(א
 زمر ىلإ جاتحتس ،كلذب مايقللو .ةيلص ألا ميقلا ىلع ةمئاقلا طبض ةداعإ
 
 :ةيلاتلا فئاظولا ىلع ،لاث ملا ليبس ىلع ،ةفيظولا هذه
فتاهلا رتفد يف ةظوف  حملا فتاهلا ماقرأو ءامس
ةروص ملا لئاسرلاو ةيصنلا لئاس
 تا ملاك ملا لجس ةمئاق يف ةدوجو ملا فتاهلا م
تا ملاك ملا ل



)٧א(א.١١
اقلا يف
يتوصلا
لوصولل
يوحتلا

ددح .١
يو حت   
تلا   

فر
تلا   
تلا   

ور خلا
دنع   

شنا

 ال دق  .١
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 ديربلا مقر ىلإ ةدراولا تا ملاك ملا ليو حت كنك مي ،ليوحتلا ةمئ
.)ةكبش ةمدخ( رخآ مقر فتاه مقر يأ ىلإ وأ 
 ىلإ لقتناو ،)ةمئاقلا(  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف :ةمئاقلا هذه ىلإ 
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو ل

א
١:ةيلاتلا ليوحتلا تارايخ دحأ 
 نينر نودب ةيتوصلا تا ملاك ملا ل
 دنع وأ ةيراج ة ملاكم دوجو دنع ة ملاك ملا ليو حت متي :ط خلا لاغشنا دنع ليوح
 .ة ملاك ملا ض
 .اهيلع درلا متي مل اذإ ة ملاك ملا ليو حت متي :درلا مدع ةلاح يف ليوح
 وأ فتاهلا ق الغإ دنع ة ملاك ملا ليو حت متي :ةيطغتلا نم جور خلاو ق الغ إلا دنع ليوح
 .ةكبشلا ةيطغت ةقطنم نم ج
 وأ درلا مدع ةلاح يف ة ملاك ملا ليو حت متي :درلا مدع وأ ةيطغتلا مدع وأ ق الغ إلا 
 .ةكبشلا ةمدخ قاطن جراخ هدوجو وأ هق الغإ وأ فتاهلا لاغ

.ةكبشلا لغشم اهمعدي  ال يتلا ليوحتلا تارايخ رهظت 



 ةلاح يف .ليوحتلا تارايخ ةفاك ليغشت فاقيإ متي :تا ملاك ملا عيمج ليو حت ءاغلإ   
 .هاندأ ةروكذ ملا تاوط خلا حاتت نل ،راي خلا هذه ديد حت
 مق .٢

 وأ
ريغ(
 يف .٣

صلا
 يف   

ذلا
دؤي   

تلا
ت نك مي
 حت دنعو
كي دقو
حفصلا
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 ،)ءاغلإ( ليغشتلا فاقيإ وأ )ليغشت( ليغشتلا عضو ىلع دد  حملا راي خلا طبضب
 رايخلل ريخأت ةلهم ةدم ديدحتب مق وأ )ةلا حلا( ليوحتلا رايخ ليغشت نم قق حت
 .)ليوحتلا تارايخ ةفاكل حاتم 
 ديربلا مقر( ةدراولا تا ملاك ملا ليو حت ديرت تنك اذإ ام رتخا ،ليغشت ديد حت ةلاح
 .)رخآ فتاه مقر وأ يتو
 فتاهلا مقر راهظإ ىلإ )مقرلا(  ىلع طغضلا يدؤيس ،)ةلاح( ديد حت ةلاح
 .تا ملاك ملا هيلإ لوحتس ي
 ريخأت ديد حت مث ،راي خلا اذه رفوت ةلاح يف ،)ليصافتلا(  ىلع طغضلا ي
 .هئاضقنا دعب تا ملاك ملا ليو حت متي يذلا تقولا راهظإ ىلإ ليوح
 .تقولا سفن يف ليوحتلل تارايخ ةدع ليغش
 .راظتن الا عضو يف  زمرلا ضرع متي ،تا ملاك ملا ةفاك ليو
 »لمعتس ملا ط خلا« اًضيأ رظنا .هب صا خلا ليوحتلا طبض فتاه طخ لكل نو
.١٨ ة
 تناك اذإ ة ملاك ملا ليو حت ىلإ  ىلع طغضلا يدؤي ،ة ملاكم يقلت دنع :حيملت
 .ليغشتلا عضو يف ط خلا لاغشنا دنع ليوحتلا ةفيظو



)٨א(א.٢١
ل رفوي
ب ةبعلو
لوصولل
مئاقلا(

א
للا ددح
بعل •
لعأ •
يلعت •

ساب
س ملا •
تسا •

أدبا
سي •

ضع
كون
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 يئاضف مداصتو ٢ نابعثلا ةبعل :ةيلاتلا باعل ألا فتاهلا ك
.٢ ةركاذلا ةبعلو يموتن
  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف :ةمئاقلا هذه ىلإ 
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو باعل ألا ىلإ لقتناو ،)ة
  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم 

 امدنع وأ اًروظحم ةيكلس اللا فتاوهلا مادختسا نوكي امدنع فتاهلا ليغشتب مقت
 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست

אאא
 :ةيلاتلا تاراي خلا دحأ مث ةبولط ملا ةبع
 .ةديدج ةبعل أدبي :ةديدج ة
 .اهليجست  مت ةجرد ىلعأ ضرعي :ةجرد ى
 صنلا ل الخ لقنتلا كنك مي .ةبعللا ةسرا مم ةيفيكل اًدعاسم اًصن ضرعي :تام
 . وأ  مادخت
 .ةدد  حملا ةبعللا ةبوعص ىوتسم طبضب كل حمسي :ىوت
 . وأ  ىلع طغضلا ةطساوب اًتقؤم اهفاقيإ دعب ةبعللا فانئتس ال :رارم
 . وأ  وأ  ءانثتساب حاتفم يأ ىلع طغضلاب ةبعللا 
 مقر ظفحو )زازته الا( زازته الا ةادأو ءاوض ألاو تاوص ألا طبضب طبضلا راي خلا كل حم
 عقوم ةرايزب مق ،زمرلا اذه مادختسا لوح تامولع ملا نم ديز مل .ايكون يدان ةيو
.moc.aikon.bulc.www :يلاتلا ناونعلا ىلع بيولا ىلع اي



 ىتح زازته الاب موقي  ال فتاهلا نإف ،زازته الاب هيبنتلا ةفيظو ليغشت مدع دنع هنأ ظح ال
 .ليغشتلا عضو يف زازته الا ةفيظو تناك اذإ
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)٩א(א.٣١
فتاهلا
لا ليو حت
لوصولل
مئاقلا(

 

 كنك مي
• 
• 
• 
• 

ر حلا
برأو
ىلع

حلل •
ىلع
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 تايلمعل اهمادختسا نك مي يتلاو فئاظو عبرأ تاذ ةبساحب دوزم 
.ت المع
  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف :ةمئاقلا هذه ىلإ 
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو ةبسا حلا ىلإ لقتناو ،)ة
  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم 

 امدنع وأ اًروظحم ةيكلس اللا فتاوهلا مادختسا نوكي امدنع فتاهلا ليغشتب مقت
 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست دق
 .ةليوطلا ةمسقلا تايلمع عم اميس ال ،ةيليو حت ءاطخأ ثودح لمتحيو ةدودحم ةبسا حلا ةقدو

א
 :ةيباسح ةيلمع لاخد إل ةيلاتلا حيتاف ملا مادختسا

 .ماقر ألا لاخد إل : -
 .ةيرشع ةم الع لاخد إل :
 .رشؤ ملا راسي ىلع نم مقر فذ حل :
ةباتكل(  نيترمو ،عم جلا ةيلمع ءارج إل )+ فر حلا ةباتكل( ةدحاو ةرم طغضا :
 برضلا ةيلمع ءارج إل ) * فر حلا ةباتكل( تارم ث الثو ،حرطلا ةيلمع ءارج إل )- ف
 طغضلا كنك مي ،كلذ نم ً الدبو .ةمسقلا ةيلمع ءارج إل )/ فر حلا ةباتكل( تارم ع
 .ةبولط ملا ةفيظولا ديد حتو )تارايخ(  
 رارمتس الا عم طغضا . جتانلا ددحو )تارايخ(  ىلع طغضا ، جتانلا ىلع لوص
 .ةديدج ةيباسح ةيلمع ءارج إل ةشاشلا حس مل  



אא
 :ةلمعلا رعس طبضل .١

ا •
• 
ع 
ا
أ •
إ

رج إل .٢
أ •
ا •
نا •
ا
ا

 كنك مي
لا رعس
خدأ .١

خد إل
ضا .٢

تتو
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 .ةلمعلا رعس ددحو )تارايخ(  ىلع طغض
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو ةضورع ملا ةلمعلا تارايخ نم يأ ددح
 هين جلا نم ليوحتلا ديرتو ةدحت ملا ةكلم ملا ينطاق نم تنك اذإ لاث ملا ليبس ىل
 .ةيبنج ألا ةلمعلاب ةيل  حملا ةدحولا ددحف ،يسنرفلا كنرفلا ىلإ ينيلرتس إل
 ىلإ  ىلع طغضلا يدؤي .)قفاوم(  ىلع طغضاو ةلمعلا رعس لخد
 .ةيرشع ةم الع لاخد
 :ليوحتلا ءا
 .هليو حت دار ملا ةلمعلا رادقم لخد
 .)تارايخ(  ىلع طغض
 يف .)قفاوم(  ىلع طغضاو ةيبنج ألا ةلمعلاب وأ ةيل  حملا ةلمعلاب ىلإ لقت
 ةلمعلا ليو حت ديرت كنإ ثيح ةيبنج ألا ةلمعلاب ديدحتب موقتس ،ه العأ روكذ ملا لاث مل
 .)كنرفلا( ةيبنج ألا ةلمعلا ىلإ )ينيلرتس إلا هين جلا( ةيل  حمل

אא
 طبض ىلإ جاتحتس ،ةفيظولا هذه مادختس الو .راظتن الا عضو يف ت المعلا ليو حت
 .»ةبسا حلا« ةمئاق يف ً الوأ ةلمع
  ىلع طغضا .ةيبنج ألا وأ ةيل  حملا ةلمعلا ىلإ هليو حت دار ملا ةلمعلا رادقم ل
 .)ةيم جن ةم الع لكش ىلع رهظت يتلاو( ةيرشع ةم الع لا
 ليو حت ىلإ لاصتا نم  ىلعأ دوجو ملا صنلا ريغتي . نيترم  وأ  ىلع طغ
 .ةيرشع ةم الع ىلإ ةيمجنلا ةم العلا ريغ



 .)ليو حت(  ىلع طغضا .٣
 كنك مي
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 .)قفاوم(  ىلع طغضلاب راظتن الا عضو ىلإ ةدوعلا



)٠١א(א.٤١
 حمست
ريصقلا
خيراتلاو
لوصولل
 لئاسر

قتنا .١
تكا .٢
دنع .٣

ذ ملا
م •

)
ب •

قتنا .١
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 ةيصنلا تاظح الم ظفحب ةركاذلل ةدعاس ملا ةفيظولا هذه كل
 تقولا ىلإ لوصولا دنع هيبنتلا يف فتاهلا أدبي .هيبنت عم ة
.امهيلع هطبض  مت نيذلا 
 ىلإ لقتناو ،)ةمئاقلا(  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف :ةمئاقلا هذه ىلإ 
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو ريكذتلا
  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم 

 امدنع وأ اًروظحم ةيكلس اللا فتاوهلا مادختسا نوكي امدنع فتاهلا ليغشتب مقت
 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست دق

 .)رايتخا(  ىلع طغضاو ،ديدج ةفاضإ ىلإ ل
  .)٨٣ ةحفصلا »صنلا ةباتك« رظنا( ةظح الم ب
 تاراي خلا ىلع لوصحلل )قفاوم(  ىلع طغضا ،ةزهاج ةظح ال ملا نوكت ام
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو بولط ملا راي خلا ىلإ لقتنا .هاندأ ةروك
  ىلع طغضاو خيراتلا لخدأ .ريكذتلا ةظح ال مل هيبنتلا طبضل :هيبنتلا ع
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو تقولا لخدأ مث )قفاوم
 .ريكذتلا ةظح الم طوبضم هيبنت دجوي  ال :هيبنت نود

א
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو ،لكلا ضرع ىلإ ل



 لوصحلل )تارايخ(  ىلع طغضلا كنك مي .ةبولط ملا ريكذتلا ةظح الم ىلإ لقتنا .٢
 :ةيلاتلا تاراي خلا ىلع
م •
• 
رإ •

قتنا .١
قتنا .٢

و •
ع

لا •
ا

لاح يف
 كنك مي
 فقوتي
لاح يف
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 .ريكذتلا ةظح الم حس مل :حس
 .هيبنتلا خيراتو تقوو ريكذتلا ةظح الم ليدعتب كل حمسي :رير حت
 .)SMS( ةيصن ةلاسرك ةظح ال ملا لاسرإب كل حمسي :لاس

 .)رايتخا(  ىلع طغضا مث حسم ىلإ ل
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو ةيلاتلا تاراي خلا دحأ ىلإ ل
 طغضاو هفذح ديرت يذلا ريكذتلا ددح .ةرم لك يف ريكذت فذ حل :ةرم لك دحا
 .)حسم(  ىل
 ديكأتل )معن(  ىلع طغضا .ريكذتلا لئاسر لك فذ حل :ةدحاو ةرم لك
 .فذ حل

א
 .ريكذتلا صن ضرع متيو ءاوض ألا ضموتو اًهيبنت ردصي هنإف ،فتاهلا ليغشت ة
 ،)ةوفغ(  ىلع طغضلاب تمق اذإ . ىلع طغضلا ةطساوب هيبنتلا فاقيإ
 .ةليلق قئاقدل هيبنتلا
 .ىرخأ ةرم فتاهلا ليغشت دنع ريكذتلا ضرع متي ،فتاهلا ليغشت فاقيإ ة



)١١א(א.٥١
هلا اذه
 يوت حتو
لا دعلا
لوصولل
ةعاسلا

א
 كنك مي
لاح يف
اعاسلاب
اح يفو
عي  ال وأ

א
ا ردصي
حفصلا
غضلا
اح يفو
 قئاقدل
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.هبنمك اهمادختسا نك مي ةعاسب دوزم فتا
 تقومو فاقيإ ةعاسو تقولا طبض ىلع اًضيأ ةمئاقلا هذه
 .يلزانت
 ىلإ لقتناو ،)ةمئاقلا(  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف :ةمئاقلا هذه ىلإ 
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو 

)١−١١א(
 .بولط ملا تقولا بسح هيبنت رادص إل فتاهلا طبض
 بولط ملا هيبنتلا تقو لخدأ ،ةفيظولا هذهل لوخدلا ءانثأ هيبنتلا ليغشت فاقيإ ة
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو قئاقدلاو ت
 هيبنتلا تقو رييغتل لمعي ددح ،ةفيظولا هذهل لوخدلا ءانثأ هيبنتلا ليغشت ةل
 .هيبنتلا ليغشت فاقي إل لم

א
 رظنا(  نينرلا توص ىوتسم ةفيظو يف دد  حملا توصلا ىوتس مب هيبنت ةمغن فتاهل
 ةطساوب هبن ملا فاقيإ كنك مي .!هبن ملا صنلا ضرع متيو ءاوض ألا ضموتو ،)٥٧ ة
 .حاتفم يأ ىلع ط
 هبن ملا فقوتي ،)ةوفغ(  ىلع طغضلا وأ ةقيقد ةد مل لمعي هبن ملا كرت ةل
 .لمعلا فنأتسي مث ةليلق



 ةمغن رادصإ يف فتاهلا أدبي ،فتاهلا ليغشت فاقيإ ءانثأ هيبنتلا تقو لولح دنعو
 فتاهلا كلأسيس ،)ةوفغ(  ءانثتساب حاتفم يأ ىلع طغضلا ةلاح يفو .هيبنتلا
اذإ امع
فتاهلا

 كنك مي
يد حت وأ
يغشتلا
اح يفو

 كنك مي

ا نك مي
بس حتو
تاعاس
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 ليغشتل )معن(  ىلع طغضا .تا ملاك ملا ءارج إل فتاهلا ليغشت ديرت تنك 
 .اًقلغم فتاهلاب ظافتح الل  وأ 
 ةيكلس اللا فتاوهلا مادختسا نوكي امدنع فتاهلا ليغشتب مقت  ال :ةظح الم 

 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست دق امدنع وأ اًروظحم

)٢−١١א(א
 حيحصلا تقولا طبض وأ ،ليغشتلا فاقيإ وأ ليغشتلا ىلع تقولا ضرع طبض
 عضو ىلع تقولا ضرع طبض دنعو .ةعاس ٤٢ وأ ٢١ تقولا غيص ىدحإ د
 .راظتن الا عضو يف تقولا ضرع متي ،ل
 .تقولا طبض ةداعإ ىلإ جات حت دق ،فتاهلا نم ةيراطبلا ةلازإ ةل

)٣−١١א(א
 .ةيلخادلا ةعاسلل حيحصلا خيراتلا طبض

)٤−١١א(
 .ةفلتخ ملا ةيضايرلا باعل ألا يف ،لاث ملا ليبس ىلع ،تقولا سايقل فاقي إلا ةعاس مادختس
 ٠١ وه سايقلا تقو يلامجإو .ةيناثلا نم ةئام ةبسنب فاقي إلا ةعاس ةقد 
 .رثك ألا ىلع 
  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم 

 امدنع وأ اًروظحم ةيكلس اللا فتاوهلا مادختسا نوكي امدنع فتاهلا ليغشتب مقت
 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست دق



 .تيقوتلا ءدبل )ءدب(  ىلع طغضا ،ةمئاقلا هذه يف .١
س حل .٢

ىلع
ضاو

:ءدب   
داعإ   
اهنإ   
 طبضل
ليغشت

 حمسي

 طبضل
ت ءدبل
 فاقي إل
بولط ملا
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 طغضلا كنك مي ،تيقوتلا فقوت دنعو .)فاقيإ(  ىلع طغضا ،تقولا با
 ةبولط ملا ةفيظولا ىلإ لقتنا .ةيلاتلا فئاظولا ىلع لوصحلل )تارايخ(  
 .)قفاوم(  ىلع طغ
 .قباسلا فاقي إلا تقو نم تيقوتلل ءدبل 
 .رفصلا ىلع تقولا طبضو يلا حلا تيقوتلا فاقي إل :طبض ة
 .ةمئاقلا هذه ىلإ لوخدلاب مق ،تيقوتلا ةعبات مل .ةمئاقلا ناونع ةشاش ىلإ جورخلل :ء
 ءانثأ . نيترم  ىلع رارمتس الا عم طغضا ،ةيفل خلا يف رارمتس الا ىلع تيقوتلا
 .راظتن الا عضو يف زمرلا ضموي ،تقولا 
 للقي امك ،ةيراطبلا ةقاط ك الهتسا ىلإ فاقي إلا ةعاس مادختسا يدؤي :ةظح الم 

 ءانثأ ةيفل خلا يف فاقي إلا ةعاس ليغشت مدع ىلع صرحا .فتاهلا ليغشت تقو
 .فتاهلاب ىرخأ تايلمع ءادأ

)٥−١١א(אא
 .تقولا نم ةنيعم ةرتف دعب هيبنت رادص إل فتاهلا طبضب يلزانتلا دعلا تقوم كل
  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم 

 امدنع وأ اًروظحم ةيكلس اللا فتاوهلا مادختسا نوكي امدنع فتاهلا ليغشتب مقت
 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست دق
 )ءدب(  ىلع طغضا .قئاقدلا وأ تاعاسلاب تقولا لخدأ ،هيبنتلا تقو
 .تقو ملا ليغش
 ةفيظولا رتخاو ،ةمئاقلا هذه ىلإ لوخدلاب مق ،تقولا ليدعت وأ تقو ملا ليغشت
 .)قفاوم(  ىلع طغضا مث ة



 .راظتن الا عضو يف  زمرلا رهظي ،تقو ملا ليغشت دنع
لح دنع
ضمويو
ع ةلاح

א
خ موقت
.ةيلا حلا
مق اذإ
مق اذإو
مق اذإو
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 ةمغن فتاهلا ردصي ،راظتن الا عضو يف فتاهلا دوجو ءانثأ هيبنتلا تقو لو
 يفو .حاتفم يأ ىلع طغضلا ةطساوب هيبنتلا فاقيإ كنك مي .بسان ملا صنلا 
 .اًيلآ هيبنتلا فقوتيس ،ةيناث ٠٣ ةد مل حاتفم يأ ىلع طغضلا مد

)٦−١١א(אא
 ةينمزلا ةقطنملل اًقبط فتاهلا يف ةعاسلا ثيدحتب هذه ةكبشلا ةمد
 
 .اًيلآ خيراتلاو تقولا ثيد حت متيسف ،لمعي ديدحتب ت
 .ثيدحتلا ءارجإ لبق ديكأتلاب فتاهلا كبلاطيسف ،ً الوأ ديكأتلا ديدحتب ت
 .خيراتلاو تقولا ثيد حت متي نلف ،لمعي  ال ديدحتب ت



)٢١א(א.٦١
 كنك مي
 اهديرت
لهستو
لوصولل
عاضو ألا
أ ظح ال
حفصلا

 رييغتل
 يف •

قتنا
 يف •

ىلإ
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 يتلا ةقيرطلاب لمعلل ةتقؤ ملا ةشاشلاو فتاهلا تامغن طبض
 .بولط ملا »عضولا« وأ ةبولط ملا طبضلا ةعومجم ديد حت قيرط نع
 .ةفلتخ ملا ثادح ألاو تائيبلا عم مء التي ثيحب فتاهلا طبض ةيلمعلا هذه 
 ىلإ لقتناو ،)ةمئاقلا(  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف :ةمئاقلا هذه ىلإ 
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو 
 رظنا( تامغنلا ةمئاق يف ةلوهسب دد  حملا عضولا طبض ليدعت كنك مي هن
 .)٥٧ ة

א
 :ةيلاتلا تاءارج إلا دحأب مق ،فتاهلا قيرط نع مدختس ملا عضولا
 .عيرس لكشب  ليغشتلا حاتفم ىلع طغضا :ة ملاك ملا ءانثأ وأ راظتن الا عضو
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو بولط ملا عضولا ىلإ ل
 لقتناو )رايتخا(  ىلع طغضاو ،بولط ملا عضولا ىلإ لقتنا ،عاضو ألا ةمئاق
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو ليغشت 

 ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف عيرس لكشب عاضو ألا دحأ ليغشتل :حيملت
 ليبس ىلع .بولط ملا عضولل قباط ملا مقرلا حاتفمو ، ليغشتلا حاتفم
 ،ماع عضو ىلإ ةدوعللو .و  ىلع طغضا ،تماص عضو ليغشتل ،لاث ملا
 .و  ىلع طغضا



אאאא
 طغضاو ،هب ةدوجو ملا طباوضلا ليدعت بولط ملا عضولا ىلإ لقتنا ،عاضو ألا ةمئاق يف .١

ىلع
ع •
• 

ن •
ن •
• )
ا
لا

قتنا .٢
قتنا .٣
قتنا .٤

א
א

 طبضل
قفاوم(
اهن يف
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 :ةيلاتلا عاضو ألا نم رايتخ الا كنك مي .)رايتخا(  
 .يضارتف الا طبضلا وه اذه :ما
 زمرلا رهظي ،تامغنلا ليغشت فاقيإ دنعو .فتاهلا تامغن عيمج قلغل :تماص

 .راظتن الا عضو يف 
 .فتاهلا تامغن توص ىوتسم ضف خل :اًدج ةضفخنم ةمغ
 .فتاهلا تامغن توص ىوتسم عفرل :ةعفترم ةمغ
 دوزم نم ،لاث ملا ليبس ىلع ،هتيقلت عضوب عضولا هذه لادبتسا كنك مي :)غراف
 لغش مب لصتا ،ىرخأ تامولعمو ةمد خلا هذه رفوت ىدم ىلع فرعتلل .ةمد خل
 .رخ آلا عضولا دوز مب وأ ةكبش
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو صاخ طبض ىلإ ل
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو )هاندأ رظنا( بولط ملا طبضلا ىلإ ل
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو بولط ملا طبضلا ىلإ ل

אאא

  ىلع طغضاو ةبولط ملا ةمغنلا ىلإ لقتنا .ةيتوصلا تاملكملل  نينرلا ةمغن
 كسفنب اهفيلأتب تمق وأ صاخش ألا دحأ نم اهتيقلت يتلا تامغنلا دجوت .)
 .تامغنلا ةمئاق ةي



א
 بولط ملا ىوتس ملا ىلإ لقتنا .لئاسرلا تاهيبنتو  نينرلا تامغن توص ىوتسم طبضل
طغضاو

ديدحتل
تو  نينر
 حت دنع

 طبضل
 ىلع

 طبضل
 )

 طبضل
ذه رثؤي
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 .)قفاوم(  ىلع 

אאא
 :يه ةحات ملا تاراي خلا .ةدراولا ةيتوصلا تا ملاك ملاب كم العإب فتاهلا مايق ةيفيك 
 .لمعي  الو ةدحاو هيبنت ةمغنو ةدحاو ةنرو يدعاص
 . زمرلا ضرع متيو فتاهلا تامغن عيمج ليغشت فاقيإ متي ،لمعي  ال ديد

 طغضاو بولط ملا ىوتس ملا ىلإ لقتنا .ةيصنلا لئاسرلا ىلع تا ملاك ملا هيبنت
 .)قفاوم( 

א
 ىلع طغضاو بولط ملا ىوتس ملا ىلإ لقتنا .حيتاف ملا تامغن توص ىوتسم
 .)قفاوم

א
  الو .ةيراطبلا ةقاط دافن دنع ،لاث ملا ليبس ىلع ،ةيريذ حت ةمغن رادص إل فتاهلا
 .ةكبشلا تامدخب ةقلعت ملا تامغنلا ىلع طبضلا ا



אא
 .ةيصن ةلاسر وأ ةيتوص ة ملاكم م التسا دنع زازته الا ىلع فتاهلا طبضل
ت متيو
.بتك ملا

 طبضل
)»تقولا
  ال ددح
اش وأ
مق اذإ
إ لقتنا
 ،تقولا

 حمسي
ا لخدأ
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 حطس لماحب وأ نحش زاهجب فتاهلا ليصوت دنع زازته الاب هيبنتلا ليطع
 

 ءاهتنا« ىمست( تقولا نم ةددحم ةدم دعب راظتن الا عضو يف ةضورع ملا ةروصلا
 .ةروصم لئاسر ةمئاق يف ةدوجو ملا روصلا سفن نم ديدحتلا كنك مي .
 تقولا ءاهتنا وأ )اًقباس اهديد حت  مت يتلا ةتقؤ ملا ةشاشلا رهظت( ليغشت وأ لمعت
 .)قفاوم(  ىلع طغضا مث ةتقؤم ةش
 ،اهرييغتلو .اًيلاح ةدد  حملا ةتقؤ ملا ةشاشلا روص رهظتسف ،ةتقؤم ةشاش ديدحتب ت
 ءاهتنا ديدحتب تمق اذإ .)مادختسا(  ىلع طغضاو ةبولط ملا ةروصلا ىل
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو بولط ملا تقولا ىلإ لقتناف

 .ماع عضولل ةرفوتم ريغ ةفيظولا هذه .عضولا مسا رييغتب كل
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو )٨٣ ةحفصلا »صنلا ةباتك« رظنا( ديد جلا مس ال



)٣١א(א.٧١
 رهظت

MIS خلا 
.ةرفوت ملا
لوصولل
ةمئاقلا
 كنك مي
 ديكأت«
أ ظح ال
م ءارجإ

 

١٠٥  thgirypoC  © .devreser sthgir llA .aikoN 3002

 ةقاطب يف ةيفاضإ تامدخ رفوت ةلاح يف طقف ةمئاقلا هذه
 تامد خلا ىلع اهتايوتحمو ةمئاقلا هذه مسا دمتعي .كب ةصا

 ىلإ لقتناو ،)ةمئاقلا(  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف :ةمئاقلا هذه ىلإ 
 .)رايتخا(  ىلع طغضاو ٣١ 
 رظنا .MIS ةقاطب تامدخ مادختسا دنع ديكأت لئاسر ضرعل فتاهلا طبض
.٣٨ ةحفصلا »ةقاطبلا تاقيبطت
 وأ )SMS( ةيصن ةلاسر لاسرإ نمضتي دق ةقاطبلا هذه تامدخ مادختسا ن
 .اهتفلكت تنأ لمحتت دق ةيفتاه ة ملاك
 ،اهمادختسا لوح تامولعمو اهراعسأو MIS تامدخ رفاوت ىدم ةفرع مل :ةظح الم 

 .رخآ دوزم يأ وأ ةمد خلا دوزمو ةكبشلا لغشم لثم ،MIS ةقاطب دوز مب لصتا
 لمعتست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي
 اًرطخ ببست دق امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا نوكي امدنع فتاهلا
 .اًشيوشت وأ



٨١.

ناكمإب
.خلإ
جإب مق
 لخدأ
قفاوم(

لبق •
ع وأ

كأت •

 كف .١
غلا
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FMTD
 ،ةجمرب ملا فتاهلا تامدخو درلا ةزهجأ عم لماعتلل FMTD تامغن لاسرإ فتاهلا 

 .FMTD لاسرإ ددحو ،)تارايخ( و  ىلع طغضا .داتع ملاك ة ملاكم ءار
  ىلع طغضاو ،فتاهلا رتفد نم اهئاعدتساب مق وأ FMTD ةلسلس
(. 

aikoN  sserpX - no MT

 نحشلا زاهج نع هلصفاو فتاهلا ليغشت فاقيإب اًمود مق ،ءاطغلا رييغت 
 .رخآ زاهج يأ ن
 .همادختساو فتاهلا نيزخت دنع نيءاطغلا تيبثت نم اًمود د

 حزأو )١( قلغلا ج الزم ىلع طغضا :يفلخلا ءاطغلا
.)٣( فتاهلا نع هعفراو )٢( ءاط



 نع اًديعب قفرب ءاطغلا بحسا :يفلخلا ءاطغلا كف  .٢
.)٤( فتاهلا لفسأ نم اءدب فتاهلا

داعإ .٣
لعأب
تح

داعإ .٤
ل خلا
غلا

 كنك مي
لكل هب
ت نك مي
لا رظنا(
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ً

 فتاهلا ىلعأ ةاذاح مب مق :يمام ألا ءاطغلا عضو ة
 ءاطغلا ها جتا يف فتاهلا عفداو يمام ألا ءاطغلا ى
.)٥( هناكم يف رقتسي ى

 ءاطغلا يكسام لخدأ :يفلخلا ءاطغلا عضو ة
 حزأ مث ،)٦( فتاهلا يف ةقباط ملا تاحتفلا يف يف
.)٧( هناكم يف رقتسي عمست ىتح ها جت الا يف ءاط

א
 صخرلا ريغ مادختس الا بنجتل مسقلا اذه يف ةحضو ملا لوصولا زومر مادختسا
.MIS ةقاطبو فتاهلا نم 
 ةمد خلا زومر رييغت ةفيظو يف )2KUPو KUP يزمر ءانثتساب( لوصولا زومر رييغ
 .)٢٦ ةحفص



א
 ةيامح« رظنا( فتاهلل هب صخر ملا ريغ مادختس الا بنجتل ةيام حلا زمر مادختسا نك مي
فتاهلا
طبضلا
حفصلا
ظفتحا

N
 يمحي
فرإ متي
ت دنع
فتاهلا
اح يفو
ر لخدأ
قفاوم(

2
لإ جات حت
تادادع
اح يفو
بولط ملا
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 .)٦٨ ةحفصلا »
 »ةمد خلا زومر رييغت« رظنا( زمرلا رييغتب مق .٥٤٣٢١ وه زمرلا اذهل يضارتف الا 
 .)٦٨ ةحفصلا »فتاهلا ةيامح« رظنا( هبلطل فتاهلا طبضو ،)٧٨ ة
 .فتاهلا نع ديعب نمآ ناكم يفو اًيرس ديد جلا زمرلاب 

IP
 .هب صخر ملا ريغ مادختس الا دض MIS ةقاطب )يصخشلا فيرعتلا مقر( NIP زمر
.MIS ةقاطب عم ةداع زمرلا اذه قا
 ليغشت اهيف متي ةرم لك يف زمرلا بلط متي ،NIP زمر بلط ةفيظو ليغش
 .)٤٨ ةحفصلا »يصخشلا زمرلا بلط« رظنا( 
 .MIS ةقاطب ق الغإ متي ،ةيلاتتم تارم ث الث ئطاخ لكشب NIP زمر لاخدإ ةل
  ىلع طغضاو ديدج NIP زمر لخدأ .)قفاوم(  ىلع طغضاو KUP زم
 .)قفاوم(  ىلع طغضاو ىرخأ ةرم ديد جلا زمرلا لخدأ .)

NIP
 لثم فئاظولا ضعب ىلإ لوصولل MIS تاقاطب ضعب عم قفر ملا 2NIP زمر ى
.اهمعدت MIS ةقاطب تناك اذإ طقف فئاظولا هذه حاتت .نحشلا تادحو 
 تاميلعتلا سفن عبتا ،ةيلاتتم تارم ث الث ئطاخ لكشب 2NIP زمر لاخدإ ةل
 .كلذ نم ً الدب 2NIP مدختسا نكلو NIP زمر عم ة



KUP
لإ جات حت
فرإ متي
وصحلل

2
لإ جات حت
ف ةلاح

لإ جات حت
 مي .)٤٨

א
شت متي
نأ ظح ال
ش نك مي
يغشتلا
ب ءارش
لمعتسا
ج نوكي
 نحشلا
لا ةلماك
١٠٩  thgirypoC  © .devreser sthgir llA .aikoN 3002

 دق .لطع ملا NIP زمر رييغتل )يصخشلا لفقلا كف حاتفم( KUP زمرلا ى
 يل  حملا ةمد خلا دوز مب لصتا ،هقافرإ مدع ةلاح يفو .MIS ةقاطب عم KUP زمر قا
 .ةمد خلا دوز مب لصتا ،زمرلا اذه دقف ةلاح يفو .زمرلا ىلع ل

KUP
 يفو .لطع ملا 2NIP زمر رييغتل MIS تاقاطب ضعب عم قفر ملا 2KUP زمر ى
 .ةمد خلا دوز مب لصتا ،زمرلا اذه دق

א
 ةحفصلا رظنا( تا ملاك ملا رظح ةمدخ مادختسا دنع تا ملاك ملا رظح رس ةملك ى
 .ةمد خلا دوزم نم هذه رسلا ةملك ىلع لوص حلا كنك

א
א
 .نحشلا ةداع إل ةلباق ةيراطب ةطساوب فتاهلا ليغ
 !غيرفتلاو نحشلا نم ةمات تارود ث الث وأ  نيترود دعب لصحي لماكلا ةيراطبلا ءادأ 
 ةدم لقت امدنع .ةياهنلا يف كلهتست اهنكلو ،تار ملا تائم اهغيرفتو ةيراطبلا نح
 تقو ناح دقف ،ظوحلم لكشب ةيعيبطلا ةد ملا نع )راظتن الا تقوو ثيد حلا تقو( ل
 .ةديدج ةيراط
 امدنع .طقف ةجتن ملا ةكرشلا لبق نم ةدمتع ملا تايراطبلا نحش ةزهجأو تايراطبلا 
 زاهجب ةلصتم ةيراطبلا كرتت  ال .يبرهكلا رايتلا نع هلصفا ،لمعتسم ريغ نحشلا زاه
 ةيراطبلا تكرت اذإ .ةيراطبلا رمع نم رصقي دق دئازلا نحشلا ن أل ،عوبسأ نم لوطأ ةرتفل
 .تقولا رور مب اهتنحش دقفتس اهنإف ،مادختسا نود نحش



 .نحشلا ىلع ةيراطبلا ةردق ىلع ةعفتر ملا ةرار حلا تاجرد رثؤت نأ نكم ملا نم
 قيرط نع رخ آل تقو نم hMiN ةيراطب غيرفتب مق ،تقولا لاوط ةيراطبلل ديج ءادأ ىلع لوصحلل
اهلا كرت
مدختسا
تست  ال
ب مقت  ال
ي امدنع
ظ ىلع
ةيراطبلا
بلا فلت
بلا كرت
 اهرمعو
 ةنخاس
أ ةصاخ
لختت  ال
تلا بجي
صلختلا
١١٠  thgirypoC  © .devreser sthgir llA .aikoN 3002

 .ةقيرط يأب ةيراطبلا غيرفت لوا حت  ال .هسفن ءاقلت نم فقي ىتح فت
 .طقف اهنم دار ملا ضرغلل ةيراطبلا 
 .ةفلات تايراطب وأ نحش ةزهجأ يأ اًدبأ مدخ
 دصق نود ةيئابرهكلا ةرئادلل ريصقت ثدحي دق .ةيراطبلل ةيبرهكلا ةرئادلا ريصقت
 ةيندع ملا ةطرش ألا يهو( ةيراطبلل بجو ملاو بلاسلا  نيبطقلا  نيب رشاب ملا ليصوتلا مت
 لمح دنع كلذو )سوبدلا وأ ملقلا وأ دوقنلاك( ةيندعم ةعطق ةطساوب )ةيراطبلا ره
 يف باطق ألل ةيبرهكلا رئاودلا ريصقت ببستي دق .كتظفحم وأ كبيج يف ةيطايتح الا 
 .لاصت الا تاودأ وأ ةيراط
 اهتردق نم للقي ءاتشلا وأ فيصلا يف ةقلغم ةرايس ً الثم ،ةدراب وأ ةئفاد نكامأ يف ةيراط
 ةيراطبلا ناك اذإ .ةيوئم ةجرد ٥٢و ٥١  نيب ام ةرار حلا نوكت نأ اًمئاد لواح .يضارتف الا
 ةفصبو .نحشلا ةلماك ةيراطبلا تناك نإو ىتح اًتقؤم فقوتي دق فتاهلا نإف ،اًدج دراب وأ
 .دمجتلا ةجرد نم لق ألا ةرار حلا تاجرد يف دودحم تايراطبلا ءاد
 !رانلا يف تايراطبلا نم ص
 مدع بجي .)ةيراطبلا داوم لامعتسا ةداعإ ( ةيل  حملا حئاوللا ىلع ًءانب ةيراطبلا نم صلخ
 .ةيلزن ملا تايافنلا عم اهنم 



אא
فتاه نإ
استس
ل زاه جلا
فحا •
رحا •

كل إلا
ت  ال •
ت  ال •

كل إلا
ت  ال •

لخاد
 حت  ال •
ت  ال •
ت  ال •
دت  ال •
تسا •

يدعت
 اللا
ا عيمج
اذإ .ىرخأ
 .دمتعم
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 .ةيانعب هتلماعم بجوتسي اذل ،ذيفنتلا يف ةعاربو عئار ميمصت ةليصح ك
 مادختساب عاتمتس الاو نامضلا طورش لكب ءافولا ىلع هاندأ تاحارتق الا كدع
 .ةليوط تاونس
 .لافط ألا لوانتم نع اًديعب هتامزلتسمو هئازجأ ةفاكو فتاهلا ظ
 رئاودلل ةفلتم نداعم ىلع لئاوسلاو ةبوطرلاو راطم ألا يوت حت .اًفاج هئاقب ىلع ص
 .فتاهلل ةينورت
 .فلتلل ةلباق ةكرحت ملا ءازج ألا .ةرذق وأ ةبرتم قطانم يف هنزخت وأ هلمعتس
 ةزهج ألل يضارتف الا رمعلا ليلقت ىلإ ةعفتر ملا ةرار حلا يدؤت .ةراح نكامأ يف هنزخ
 .كيتس البلا عاونأ ضعب بيذت وأ يولتو تايراطبلا رضتو ،ةينورت
 ةبوطر نوكتت دق )ةيداعلا هترارح ةجرد ىلإ( فتاهلا أفدي امدنع .ةدراب نكامأ يف هنزخ
 .ةينورتكل إلا رئاودلا حاولأ فلتي دق ا مم ه
 .هفلت ىلإ ةيفاك ةربخ نود فتاهلا ة جلاعم يدؤت دق ثيح .هحتف حتف لوا
 .رئاودلل ةيلخادلا حاول ألا ةنش خلا ةلماع ملا مط حت دق .هزهت وأ هيلع قرطت وأ هطـقس
 .هفيظنتل ةيوقلا تافظن ملا وأ فيظنتلا ليلاحم وأ ةيساقلا تايواميكلا مدـختس
 .يداعلا ليغشتلا عن ميو ةكرحت ملا ءازج ألا ناهدلا دسي دق .هنه
 وأ تايئاوه مادختسا .طقف ً اليدب اًدمتعم اًيئاوه وأ فتاهلا عم دوز ملا يئاوهلا مدخ
 ةزهج ألا مادختسا تاميلعت كهتنيو فتاهلا فلتي دق ةدمتعم ريغ تامزلتسم وأ ت ال
 .ةيكلس
 تامزلتسم ةيأ وأ نحشلا زاهج وأ كتيراطب وأ كفتاه ىلع قبطنت ةروكذ ملا تاحارتق ال
 ةنايص زكرم برقأ ىلإ هذخف ،حلم نم يأ وأ نحشلا زاهج وأ ةيراطبلا وأ فتاهلا لـطعت 
 .كلذ رم ألا ىضتقا نإ ةنايصلل ةمز اللا تابيترتلا نوذختيو كانه نوفظو ملا كدعاسيس



א
تست  ال
عضت  الو
فقوت وأ
نأ ركذت

تا كيلع
ادختسا
مدختسا
أ ضعب
 الأ عمس
 فتاهلا
وأ نامتئا
ذه ىلع

א
ا مظعم
عب دجوت
ا كفتاه
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א
 ًامئاد ةمكحم ةروصب لما حلا يف فتاهلا بكر .ةرايسلا ةدايق ءانثأ اًيودي فتاه مدخ
 مادطصا يأ ثودح ةلاح يف ت الف إلل هضرعي رخآ ناكم يف وأ باكرلا دعاقم ىلع ه
 .يئاجف 
 !اًمئاد مه ألا وه قيرطلا ىلع نام ألا 

א
 نوكي امدنع اًمئاد كفتاه قلغت نأ ركذتو اهيف نوكت يتلا ةقطن ملا يف ةصا خلا ةمظن ألا عاب
 .اًرطخ وأ اًشيوشت ببسي دق وأ ًاروظحم هم
 .)نذ ألا ىلع( يعيبطلا عضولا يف طقف فتاهلا 
 ةزهجأ مدختسي نم ىلع يغبنيو ،نداع ملا فتاهلا بذجي دق اذل .ةيسيطانغم فتاهلا ءازج
 عضو ماكحإ نم اًمود دكأت .ةزهج ألا كلت مادختسا دنع هنذأ ىلع فتاهلا مدختسي 
 تاقاطب عضت  ال .نذ ألا ةعامس ىلإ بذجنت دق ةيندع ملا داو ملا نأ ثيح ،هلماح ىلع
 ةلجس ملا تامولع ملا ضرعت نم اًفوخ فتاهلا برق ىرخأ ةيسيطانغم نيزخت طئاسو ةيأ 
 .حسملل طئاسولا ه

א
 دق نكلو .)FR( يكلس اللا ددرتلا تاراشإ نم ةيمحم ةثيد حلا ةينورتكل إلا ةزهج أل
 نع ةرداصلا FR يكلس اللا ددرتلا تاراشإ دض ةيم  حملا ريغ ةينورتكل إلا ةزهج ألا ض
 .يكلس الل



א
 )تاصوب ٦( مس ٠٢ نع لقت  ال ةفاسم ىلع ةظفا  حملاب ةزهج ألا هذه وجتنم حصني
 جلا  نيب
تاضبن
لس اللا
ا طبض
ءاقبإ •

 يف
مدع •
تسا •

صقأ
ا اذإ •

بست دق
ا حلا هذه

 لمع نإ
م حلا تاذ
اب ةدوزم
كارم يف
ا زكارمو
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 طبض زاـه جل لمتحم شيوشت يأ يداـفتل كلذو يوديلا يكلس اللا فتاهلاو زاه
 مولعلا دهعم اهب ماق يتلا ةلقتس ملا ثاحب ألل ةقباطم تايصوتلا هذهو .بلقلا 
 ةزهج أل  نيلما حلا صاخش ألا ىلع .هتايصوتو hcraeseR ygolonhceT sseleriW ةيك
 :يلي ام ةاعارم تاضبنل
 فتاهلا نوكي امدنع زاه جلا نم لق ألا ىلع )تاصوب ٦( مس ٠٢ دعب ىلع فتاهلا 
؛ليغشتلا عضو
؛ردصلا بيج يف فتاهلا لمح 
 ىلإ شيوشتلا ت الامتحا ليلقتل كلذو ضبنلا طبض زاهج ةه جل ةلباق ملا نذ ألا مادخ
 .نك مم دح ى
 .اًروف فتاهلا قلغأ ،شيوشت يأ دجوي هنإ تدقتع

א
 يف كناكمإبو .عمسلا ةزهجأ ضعبل اًشيوشت ةيكلس اللا ةـيمقرلا فتاوهلا ضعب ب
 .ةمد خلا دوزمو ةعجارم ةل

 ةيبطلا تادع ملا ةفيظو عم لخادتي دق ،ةيول خلا فتاوهلا كلذ يف ا مب ،يكلس ال زاهج يأ
 تادع ملا تناك اذإ ام ةفرع مل ةيبطلا تادع ملا زهجم وأ اًبيبط رشتسا .ةيفاكلا ريغ ةياـ
 فتاهلا قلغأ .لاؤس يأ كيدل ناك اذإ وأ يجرا خلا FR يكلس اللا ددرتلا نم ةيفاولا ةيام حل
 تايفشتس ملا مدختست دق .كلذب رمأت تاقصلم وأ تاميلعت دوجو دنع ةيبطلا ةياعرلا ز
 .ةيجرا خلا FR ةيكلس اللا تاددرتلل ةساسح تادعم ةيبطلا ةياعرل



אא
 دوقولا نقح ةمظنأك( ةرايسلا يف ةينورتكل إلا ةمظن ألا ىلع FR يكلس اللا ددرتلا تاراشإ رثؤت دق
 ةمظنأو
 ةمظنأو
 ةيمحم
كرشلاب

א
 الغإب مق

א
اه قلغأ
ت  حملا نم
ؤي دق وأ
ب حصني
ب ةصا خلا
عناصمو
طان ملا نإ
ان ملا كلت
ست يتلا
ائيزج وأ
م ءافطإ
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 ،ةعرسلا يف مكحتلل ةينورتكل إلا ةمظن ألاو )لفقلل ةداضم( قلحزتلل ةداض ملا لمارفلا
 ريغ وأ اًئطاخ اًبيكرت ةبكرم ةمظن ألا هذه تناك اذإ كلذو ،)ةيقاولا ةيئاوهلا دئاسولا
 لاصت الا اًضيأ كيلعو .كترايس صوصخب اهلث مم وأ ةجتن ملا ةكرشلا عجار .ةيفاك ةروصب
 .كترايس ىلإ اهفيضت يتلا ةزهج ألا نم ي أل ةجتن ملا ة

א
 .كلذب رمأت اهيف تان العإ قصل  مت يتلا نكام ألا يف فتاهلا ق

אא
 .تاميلعتلاو تان الع إلا ةفاكل لثتماو راجفن الل ةلباق ءاوجأ تاذ ةقطنم ةيأ يف كفت
 ،تاباصإ ثودح ىلإ يدؤي دق اًقيرح وأ اًراجفنا قطان ملا هذه يف ةرارش ببست نأ لـم
 .ةافولا ىلإ ىتح يد
 دويقلا ةاعارم ىلإ ةجا حلاب مكركذن .)ةمدخ ةطحم( دوقولا تاطحم يف فتاهلا ق الغإ
 ،)هعيزوتو دوقولا نيزخت قطانم( دوقولا تاعدوتسم يف ةيكلس اللا تادع ملا مادختسا
 .ريجفتلا لامعأ اهيف ىر جت يتلا قطان ملا وأ تايواميكلا 
 نمضتت .اًمئاد سيل نكلو حوضوب ةنيبم نوكت ام اًريثك راجفن الل ةلباقلا ءاوج ألا تاذ ق
 تانحاشلاو ؛ةيواميكلا داوـ ملا نيزخت وأ ليو حت قطانمو ؛قراوزلا يف ةيلفسلا ةرج حلا قط
 تايواميك ىلع اهؤاوه يوتحي يتلا قطان ملاو ،)ناتويبلا وأ نابوربلا( ةلئاسلا تازاغلا مدخت
 ةداع كنم بلطي ثيح ىرخأ قطانم ةيأو ،نداع ملا قيحاسم وأ رابغلا وأ بوب حلاك ت
 .ةرايسلا كرح



אא
 بيكرتلا نوكي دق .طقف نولهؤ ملا صاخش ألا لبق نم هتنايص وأ ةرايسلا يف فتاهلا بيكرت بجي
أ ئطا خلا
ناب دكأت
 .اًديج
 نزخت  ال
وي يذلا
ةبسنلاب
 ألا عضت
 ألا تناك
 تاباصإ
ي رظحي
قببستي
ب  الخم
ا رظحي
.ةرئاطلا
وكي دقو
مدـع نإ
 تاءارجإ
١١٥  thgirypoC  © .devreser sthgir llA .aikoN 3002

 .زاه جلاب صاخ نامض يأ ن الطبي ا مبرو اًرطخ ةئطا خلا ةنايصلا و
 لمعتو ةحيحص ةروصب ةبكرم كترايس يف يكلس اللا فتاهلا ةزهجأ ةفاك نأ ماظت

 ناك ملا سفن يف راجفن الل ةلباقلا داو ملا وأ تازاغلا وأ باهتل الا ةعيرس لئاوسلا لم حت وأ
 .هتاقحلم وأ هؤازجأ وأ فتاهلا هيف دج
  ال .ةديدش ةوقب حتفت ةداسولا نأ ركذت ،ةيئاوهلا ةيئاوهلا دئاسولاب ةدوز ملا تارايسلل 
 اذإ .اهخافتنا ةقطنم وأ ةداسولا قوف ،ةلقنتم وأ ةتباث تناك ءاوس ،ةيكلس اللا ةزهج
 ثودح كلذ نع مجني دقف ،ةداسولا تخفتنا مث احيحص اًبيكرت ةبكرم ريغ ةزهج
 .ةريطخ
 دق .ةرئاطلا ىلإ دوـعصلا لبق فتاهلا قلغأ .ناريطلا ءانثأ فتاهلا مادختسا رظح
 نوكي دقو ةرئاطلا لمع ىلع اًرطخ ةرئاطلا لخاد يكلس اللا فتاهلا مادختسا لكشي د
 .نوناقلل افلاخمو ةيكلس اللا ت الاصت الا ةكبش
 ىلإ دوـعصلا لبق فتاهلا قلغأ .CCF حئاولل اًقبط تارئاطلا يف فتاهلا مادختس
 ةرئاطلا لمع ىلع اًرطخ ةرئاطلا لخاد يكلس اللا فتاهلا مادختسا لكشي دقببستي دق 
 .نوناقلل افلاخمو ةيكلس اللا ت الاصت الا ةكبشب  الخم ن
 ذاختا وأ اهئاهنإ وأ تاميلعتلا كهتن مل ةمد خلا قيلعت ىلإ يدؤي دق تاميلعتلا هذه ةاعارم 
 .نيءارج إلا  الك ذاختا وأ هقحب ةينوناق

אא
 ةيـكلس اللا تاراش إلا مادختساب لمعي ،يكلس ال فتاه يأك ،فتاهلا اذه نإ !ماــــه 

  ال كلذلو .مدختس ملا اهددحي فئاظو ىلإ ةفاض إلاب ةيضر ألا تاكبشلاو ةيكلس اللا تاكبشلاو
 ت الاصت الا يف يكلس اللا فتاهلا ىلع ًةيلك دمتعت  ال اذل .لاوح ألا لك يف لاصت الا نامض نك مي
 .) الثم ةيبطلا ئراوطلا ت الاح( ةيرورضلا



 امدنع وأ ةيكلس اللا فتاوهلا ةمدخ تاكبش ةفاك ىلع ةنك مم ئراوطلا تا ملاكم نوكت  ال دق
 دوزم نم كلذ نم دكأت .مادختس الا ديق فتاهلا تازيم وأ / و ةكبشلا تامدخ ضعب نوكت
ا ةمد خلا

א
 مق .١
ت دق   
غضا .٢

ئاقلا
خدأ .٣

ماقرأ
غضا .٤
تناك اذإ
 ة ملاكم
رجإ دنع
كلس اللا
ي نأ لبق
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 .يل  حمل

:א
 .ةبسان ملا ةراش إلا ةوق رفوت نم قق حت .ليغشتلا ديق نكي مل اذإ فتاهلا ليغشتب
 .فتاهلا يف ة حلاص MIS ةقاطب لاخدإ تاكبشلا ضعب بلط
 نم جورخلل وأ ة ملاكم ءاهن إل : الثم( ةجا حلا بسح تارم ةدع  ىلع رارمتس الا عم ط
 .تا ملاكملل فتاهلا زيه جتو ضرعلا ةشاش حس مل )خلإ ةم
 فلتخت .)ئراوطلل رخآ يمسر مقر يأ وأ ٢١١ لثم( ةيلا حلا كتقطن مل ئراوطلا مقر ل
 .رخآ ىلإ ناكم نم ئراوطلا 
 .)لاصتا(  حاتفم ىلع ط
 ءارجإ نم نكمتت نأ لبق اهليغشت فاقيإ ىلإ  الوأ جات حت دق ،ليغشتلا ديق تازي ملا ضعب 
 .ةيول خلا تامدخلل يل  حملا دوز ملاو ليلدلا اذه عجار .ئراوط
 فتاهلا نأ ركذتو .ةقدب ةبولط ملا تامولع ملا ةفاك ءاطعإ ىلع صرحا ،ئراوط ة ملاكم ءا
 لاصت الا عطقت  ال - ثدا حلا عقوم نم لاصت الل كل ةحات ملا ةديحولا ةليسولا نوكي دق ي
 .كلذب كل نذؤ



א
أ
س ألا

ح
س ألا

تلا
 حت
عت
جإ
س
 إلا
ح
رع
ءاغلإ
ظتنا
عاونأ
اقر ألا
ك ملا”
غ ألا
ءاهنإ
ت الا
عل ألا
س الا
اخدإ
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فتاهلا ماقرأو ءام
١٥....................................................................................................................ظف
فتاهلا رتفد يف ةظوف  حملا فتاهلا ماقرأو ءام
٣٥.........................................................................نيزختلا ةحاسم نم ققح
٢٥.........................................................................................ضرعلا ةقيرط ديد
١٥...................................................................................................................ليد
٢٣....................................................................................مادختساب ة ملاكم ءار
١٥..................................................................................................................بح
٢٥......................................................................................رخآ فتاه ىلإ لاسر
٧٣....................................................................................................................ظف
٠٢.....................................................................................................................ض
٠٣.............................................................................................................ة ملاكم 
١٨........................................................................................................تا ملاك ملا را
٣٠١ ،٥٧..........................................................................................تا ملاك ملا تاهيبنت 
،“ةرداصلا تا ملاك ملا” ،“تا ملاك ملا لجس” رظنا .اًيلآ ةظوف  حملا م
.“اهيلع دري مل يتلا تا ملاك ملا” ،“ةملتس ملا تا ملا
٦٠١........................................................................................................رييغت ،ةيط
٠٣.............................................................................................................ة ملاكم 
٥٨............................................................................................ةددحم ماقرأب لاص
٠٩.....................................................................................................................با
٠٣...............................................................دعب نع ثدحتلا عضو يف مادخت
٧٣ ،٩١............................................................................................................فور حلا ل



٩٣ ،٨٣....................................................................صنلل يئبنتلا لاخد إلا مادختسا
١٤ ،٨٣.................................................................صنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختسا
اخدإ
رح ألا

دإ
تلا
ض ألا

تلا
ءارجإ

نثأ
أ رخآ

نا
اقر ألا
خد إلا

م
 حت
يإ
و ألا

ت
عت
عإ
تلا
ض
تلا
تسا

نثأ
تسا
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٩١............................................................................................................ماقر ألا ل
ف
٨٣....................................................................................................................لاخ
٢٤ ،٠٤.............................................................................................ت الا حلا  نيب ليدب
٣٨.....................................................................................................................ءاو
٩١...................................................................................تقؤم لكشب ليغش
٠٣............................................................................................................ة ملاكم 
٣٣........................................................................................................ة ملاك ملا ءا
١٧ ،١٣.......................................................................................اهب لاصت الا  مت ماقر
“تا ملاك ملا لجس” اًضيأ رظ
٨٣...........................................................................ةشاشلا نم مقر فذح ،م
٩٣ ،٨٣...........................................................................................صنلل يئبنتلا لا
٩٣.......................................................................................ضرعلا ةشاش رشؤ
١٤......................................................................................................سوماق ديد
١٤.................................................................................................ليغشتلا فاق
١٠١.....................................................................................................................عاض
١٠١................................................................................................................ليغش
٢٠١...................................................................................................................ليد
٤٠١......................................................................................................ةيمست ةدا
٩١...........................................................ةمئاقلا وأ راظتن الا عضو يف ديدح
٢٠١ ،٥٧....................................................................................................................طب
١٠١.............................................................................................................ليغش
٤٣.........................................................................................................ة ملاكم م ال
٥٣........................................................................................................ة ملاك ملا ءا
٢٥......................................................................................فتاه مقرو مسا م ال



٨٧................................................................................................... نينر ةمغن م التسا
٤٠١....................................................................................عاضو ألا دحأ ةيمست ةداعإ
ةداعإ
تسا
اسرإ

ا
ط
رلا
اسرإ
ماقرأ
اهظإ
ت الا
خد إلا

م
ام ألا
ت الا

إ
جإ
ا
تسا

بلا
ب
طبلا

م
ش
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عنص ملا طبض ةداعتسا رظنا ةيضارتف الا تادادع إلا طبض 
٧٨..........................................................................................عنص ملا طبض ةداع
ل
٢٥................................................................................رخآ فتاه ىلإ مقرو مس
٧٦......................................................................................................رماو ألا تابل
٨٥.................................................................................................ةيصنلا لئاس
٦٠١............................................................................................FMTD تامغن ل
٠٥.............................................................................................لاصت الا ،ةمد خلا 
١٨......................................................................لصت ملا فرطلل يفتاه مقر ر
٣٥ ،٣٣.......................................................................................................عيرسلا لاص
١٤ ،٨٣........................................................................................صنلل يديلقتلا لا
٢٤.......................................................................................ضرعلا ةشاش رشؤ
٢١١..................................................................................................ةدايقلا ءانثأ ن
٤٥......................................................................................................يتوصلا لاص
٤٥.......................................................فتاه مقرو مسا ىلإ يتوص زمر ةفاض
٥٥....................................................................................مادختساب ة ملاكم ءار
٥٥..................................................................CDH-5 سأرلا ةعامس مادختس
٠٥ ،٠٢................................................فتاهلا رتفد نم فتاه ماقرأو ءامسأ ءاعد
٨٣ ،٣٣...................................................................................................عيرسلا ثح

تايرا
٢٢....................................................................................................نحشلا رشؤ
٦٢...................................................................................................................نح



٦٠١ ،٥٢..................................................................................................................بحس
٦٢...........................................................................................................عضو ةداعإ
ا
قاطب
قاطب
حبلا
قاطب

دإ
ا
يربلا

 حت
ح
ت
حتلا
صتلا
لاكت

ق
 حت
يو حت
م
ييغت
لعتلا
يلأت
يو حت
ف
يو حت
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٩٠١.............................................................................................................مادختس
“رخآ فتاه ىلإ فتاه مقرو مسا لاسرإ” رظنا .لامع ألا ة
٣٧..............................................................................اًقبسم ةعوفد ملا MIS ة
٨٣ ،٣٣........................................................................................................عيرسلا ث
MIS ة
٤٢....................................................................................................................لاخ
٤٢.............................................................................................................مادختس
يتوصلا د
٨٨....................................................................................................تا ملاك ملا ليو
٦٦...........................................................................................فتاهلا ماقرأ ظف

٠٠١............................................................................تقولاو خيراتلل يل آلا ثيد
٠٢.......................................................................طباوضلاو مئاوقلا ل الخ حف
٢٧.....................................................................................................تا ملاك ملا في
٢٧.....................................................................................................................رص
٣٧.......................................................................................................تادحو ديد
٨٨ ،٤٣.........................................................................................................تا ملاك ملا ل
٩٨ ،٣٢.......................................................................................ضرعلا ةشاش رشؤ
٦٠١.........................................................................................................ةيطغ ألا ر
٤٦..................................................................................................ةيزمرلا تاقي
٦٧.................................................................................................... نينر ةمغن ف
٣٩.........................................................................................................ت المعلا ل
٣٩...............................................................................................راظتن الا عضو ي
٤٣............................................................................................................ة ملاكم ل



٨٨ ،٤٣.........................................................................................................تا ملاك ملا ليو حت
١٥...........................................فتاهلا رتفد يف ظوفحم فتاه مقرو مسا رير حت
سنت
ير حت
يلعت
شتلا
يظنت

 ملا
م
ر
س
بنتلا
ح
ا حلا

ح
ك
رظح
رظح
فذح
رأ
ح
قر
رلا
 الاح
تلا
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٥٦..................................................................................................لئاسرلا تاقي
٠٢............................................................................................................رشؤ ملا ك
٢١١ ،٥١...................................................................................................ةم السلا تام
٨٢ ،٩١...............................................................................ليغشتلا فاقيإ وأ ليغ
تقولا م
٧٩.....................................................................................................................هبن
٩٩..........................................................................................يلزانتلا دعلا تقو
٥٩....................................................................................................ريكذتلا لئاس
٨٩.....................................................................................................فاقي إلا ةعا
٤٠١ ،٩٧ ،٥٧.......................................................................................................زازته الاب هي

٢٩.....................................................................................................................ةبس
٤٨.....................................................................................................تا ملاك ملا رظ
٩٠١............................................................................................................رس ةمل
٤٨............................................................................................................ة ملاكم 
“تا ملاك ملا رظح” رظنا تا ملاك ملا 

١٧...............................................................................اًيلآ ةظوف  حملا فتاهلا ماق
١٢.....................................................................................................................فر
٨٣...............................................................................................ةشاشلا نم م
١٦.................................................................................................ةيصنلا لئاس
فرح ألا ت
٢٤ ،٠٤.......................................................................................................... نيب ليدب



٦٨.........................................................................................................فتاهلا ةيامح
٢٤............................................................................................................ةصاخ فورح
فح
خ
ور خلا
مدخ
مدخ
م
 طخ
م
 حت
مدخ

خ
مدخ
د
 رتفد
تلا
 حت
 حت
لا
نثأ
جإ
ا
ح
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١٥ ،٧٣.........................................................فتاهلا رتفد يف فتاه مقرو مسا ظ

١٢....................................................................................مئاوقلا فئاظو نم ج
٦٦.....................................................................................................تامولع ملا ة
ةكبشلا تا
٧٦........................................................................................................رماو ألا ررح
فتاهلا
٣٢.......................................................................................ضرعلا ةشاش رشؤ
١٨....................................................................................................................ديد
تا
٥٠١.................................................................................................ةقاطبلا تامد
٥٠١......................................................................................................ةقاطبلا تا

فتاهلا
٣٥...................................................................ةر حلا ةحاس ملا رادقم نم ققح
٢٥..................................................فتاهلا رتفد تايوت  حمل ضرعلا ةقيرط ديد
١٥......................................................................................فتاه مقرو مسا رير
٠٥.................................................................................................................لوخد
٠٥........................................................................................................ة ملاك ملا ءا
٠٥ ،٢٣....................................................................................مادختساب ة ملاكم ءار
٠٥.....................................................................فتاهلا ماقرأو ءامس ألا ءاعدتس
١٥.....................................................فتاهلا رتفد نم فتاه مقرو مسا فذ



٢٥....................................................................رخآ فتاه ىلإ مقرو مسا لاسرإ
١٥ ،٧٣...................................................................................فتاه مقرو مسا ظفح
ا
يلدلا
دردلا
ر
 درلا

رلا
نثأ
ا درلا
زومر

غت
نا
 مقر
سرلا
 زمر

م
ط
 زمر
وسر
 زمر
 زمر
سرلا
ضفر
ئاسر
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٠٥.............................................................................................................مادختس
٤.........................................................................................................عيرسلا ل
٨٦ ،١٦....................................................................................................................ةش

٤٣......................................................................................................ة ملاكم ىلع
٢٨..............................................................................................................يل آلا د
٥٣........................................................................................................ة ملاك ملا ءا
٢٨...................................................................................................................يل آل
لوصولا 
٧٨....................................................................................................................ريي
ةيام حلا زمر ،2KUP زمر ،KUP زمر ،2NIP زمر ،NIP زمر اًضيأ رظ
٥٦.................................................................................................لئاسرلا زكرم
٢٦......................................................................................................ةروص ملا لئا
NIP....................................................................................................................٨٠١
٨٢................................................................................................................ةبلاط
٤٨.....................................................................................................................بل
2NIP.................................................................................................................٨٠١
٥٧.....................................................................................................عاضو ألا تام
KUP..................................................................................................................٩٠١
2KUP...............................................................................................................٩٠١
٠٦...................................................................................ةملتس ملا ةيصنلا لئا
٤٣ ،١٢............................................................................................................ة ملاكم 
٥٩........................................................................................................ريكذتلا ل



٨٠١ ،٧١...............................................................................................................ةيام حلا زمر
٨٢................................................................................................................ةبلاطم
ط
ئاسر
سرلا

ح
قت
م
قر
نت
رق
در
ح
رإ
ي
تلا
ا من
تف
رع
ك
سرلا

س
نا
لاسر
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٦٨.....................................................................................................................بل
“ةيصنلا لئاسرلا” رظنا .SMS ل
ةيصنلا لئا
١٦.....................................................................................................................فذ
٦٦...................................................................................................ميلستلا ريرا
٣٢.......................................................................................ضرعلا ةشاش رشؤ
٥٦.............................................................................................لئاسرلا زكرم م
٥٦.............................................................................................لئاسرلا تاقيس
٠٦.....................................................................................................................ةءا
  .....................................................................................................................١٦
٨٥....................................................................................................................ظف
٨٥...................................................................................................................لاس
٤٦..................................................................................................................طبض
٤٦..............................................................................................ةيزمرلا تاقيلع
٣٦.....................................................................................................................جذ
٥٦......................................................................................................ةيح الص ةر
٢٦.....................................................................................................................ض
٨٥....................................................................................................................ةبات
ةيتوصلا لئا
٥٣...................................................................................................................عام
“يتوصلا ديربلا” رظ
٣٨.......................................................................................................بيحرتلا ة



س
جس
اسلا

 حت
لا
تلا
امس
 الا
امس
عاس
م
ش
حش
اشلا
كبش
 حت
اشلا
ص
دنص
دنص
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٠٧........................................................................................................تا ملاك ملا ل
 ةع
٨٩..........................................................................................تقولا قيسنت ديد
٨٩..................................................ليغشتلا فاقيإ وأ ليغشتلا ىلع طبض
٠٠١.................................................................ةينمزلا ةقطنملل اًقبط ثيدح
٢٨ ،٦٣......................................................................................)CDH-5( سأرلا ةع
٥٥.....................................................................يتوصلا لاصت الا يف مادختس
٥٣.......................................................................................ةيتوصلا لئاسرلا ع
٨٩..........................................................................................................فاقي إلا ة
٣٢.......................................................................................ضرعلا ةشاش رشؤ

٦٢.......................................................................................................ةيراطبلا ن
١٢......................................................................................................حسم ،ةش
ة
٣٨....................................................................................................................ديد
٤٠١ ،٩٧......................................................................................................ةتقؤ ملا ةش

٠٦...........................................................................................................دراولا قو
٢٦.........................................................................................................ظف حلا قو



ض
بض
بض
بضلا
بض
بض
بض
ح
ك
م
 الا
ح
مر
ط
مر
مر
مر
ط
بض

ض
ض
ا
ض
بض
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٢٧.............................................................................................ة ملاك ملا ةفلكت ط
٨٩...........................................................................................................خيراتلا ط
٧٨.................................................................................ةداعتسا ،يضارتف الا ط
٧٨...........................................................................................................عنص ملا ط
٢٨..........................................................................................................فتاهلا ط
ةيام حلا ط
٤٨.....................................................................................................تا ملاك ملا رظ
٩٠١.................................................................................تا ملاك ملا رظح رس ةمل
٥٨........................................................................ةددحم  نيمدختسم ةعومج
٥٨.......................................................................................ةددحم ماقرأب لاصت
٦٨....................................................................................................فتاهلا ةيام
٨٠١...............................................................................................................NIP ز
٤٨....................................................................................................NIP زمر بل
٨٠١............................................................................................................2NIP ز
٩٠١.............................................................................................................KUP ز
٩٠١...........................................................................................................2KUP ز
٨٠١ ،٦٨...............................................................................................ةيام حلا زمر بل
٠٨..................................................................................................................... ط
٠٨.....................................................................................................لاصت الا طب
٢٨.....................................................................................................فتاهلا طب
٧٨...............................................................................................................ةداعتس
٤٨......................................................................................................ةيام حلا طب
٤٦..................................................................................................................... ط



ع
انعلا
رع
معلا
 ةدع
م الع
غ
 قلغ
ق
لفق
ةءارق
ا ةوق
ك
باتك
 ألا
ر
رلا
ا
ا
ر
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١١١.....................................................................................................ةنايصلاو ةي
٢٨............................................................................................اي ال خلا تامولعم ض
٣٩........................................................................................................ليو حت ،ت ال
٢٨...........................................)HPP-1( دعب نع ثدحتلاب ةصا خلا ةرايسلا
٢٤.......................................................................................................ميقرتلا تا

١٣.......................................................................................................نوفوركي ملا

٥٣ ،٣٢................................................................................................حيتاف ملا ةحول 
٠٦...........................................................................................ةيصنلا لئاسرلا 
٢٢..............................................................................................................ةراش إل

ة
٧٣.................................................................................فتاهلا رتفد يف ءامس
٥٩....................................................................................................ريكذتلا لئاس
٨٥.................................................................................................ةيصنلا لئاس
٩٣ ،٨٣....................................................................صنلل يئبنتلا لاخد إلا مادختس
١٤ ،٨٣.................................................................صنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختس
٣٨..................................................................................................بيحرتلا ةلاس



ل
حول

ق
ن
نلا
 ةغل
م
حل ملا

ع
س
هبن ملا

م
واعم
 ةدم
 ملاكم
رلا
رلا
ح
لإ
 حت
م
نإ
 ملا
جإ
جإ
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حيتاف ملا ة
٥٣ ،٣٢.....................................................................................................................لف
٩١..........................................................................................................ةماع ةرظ
٣٠١ ،٨٧ ،٥٧...............................................................................................................تامغ
٢٨.......................................................................................ضرعلا ةشاش صن

تاق
٢٨ ،٠٣......................................)HPP-1( دعب نع ثدحتلاب ةصا خلا ةرايسلا ةد
٢٨ ،٥٥..................................................................................)CDH-5( سأرلا ةعام
 .....................................................................................................................٧٩
٣٢.......................................................................................ضرعلا ةشاش رشؤ
٠٨................................................................................................اًيلآ لاصت الا ةد
٢٧............................................................................................................تا ملاك ملا
تا
٤٣.....................................................................................................................د
٥٣.............................................................ةيرا جلا ة ملاك ملا ءانثأ ة ملاكم ىلع د
٤٨.....................................................................................................................رظ
٠٣.....................................................................................................................ءاغ
٨٨ ،٤٣....................................................................................................................ليو
٥١١................................................................................................ئراوطلا تا ملاك
٠٣.....................................................................................................................ءاه
٠٣.................................................................................................ةيلودلا تا ملاك
٠٣.....................................................................................................................ءار
٠٥ ،٢٣............................................................فتاهلا رتفد مادختساب ة ملاكم ءار



٣٣......................................................ةيرا جلا ة ملاك ملا ءانثأ ةديدج ة ملاكم ءارجإ
٤٣..................................................................................................................م التسا
فر
رأ
 الا
تلا
 الا
اتفم

م
ح
 خلا
فر
ح
سم
مجم

م
قوم

م
شؤم
 ملا
 حت
م
م
ق
اح
و
خ
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٤٣.....................................................................................................................ض
٠٥........................................................................................................ةمد خلا ماق
٠٨ ،٣٣..................................................................................................عيرسلا لاصت
٤٣......................................................................................... نيت ملاكم  نيب ليدب
٤٥.................................................................................................يتوصلا لاصت
١٢.............................................................................................ءاهن إلا/حس ملا ح
٢٤..................................................................................................ةشاشلا حس
٢٤..........................................................................................................فرح فذ
٤٤....................................................................مئاوقلا فئاظو ىدحإ نم جور
٤٣.......................................................................................................ة ملاكم ض
٨٣....................................................................................ةشاشلا نم مقر فذ
٢٤ ،١٢.......................................................................................................ةشاشلا ح
٥٨.............................................................................ةددحم  نيمدختسم ةعو
٣٢.......................................................................................ضرعلا ةشاش رشؤ
٩٩...............................................................................................يلزانتلا دعلا ت
٣٢.......................................................................................ضرعلا ةشاش رشؤ
١٢............................................................................................ضرعلا ةشاش ر
٣٢.....................................................................................................................هبن
٣٢....................................................................................................تا ملاك ملا ليو
٣٢........................................................................ةددحم  نيمدختسم ةعومج
٣٢..........................................................................................يلزانتلا دعلا تقو
٣٢...........................................................................................حيتاف ملا ةحول لف
٢٤ ،٠٤.......................................................................................................فرح ألا ةل
٢٤.........................................................................................................ماقر ألا عض
٣٢.............................................................................. مدختس ملا ٢ فتاهلا ط



٩٣......................................................................................صنلل يئبنتلا لاخد إلا
١٦......................................................................................ةيصنلا لئاسرلا ةءارق
رلا
لا
س
 إلا
اك ملا
تسم
 ملاكم
كي ملا
اك ملا

نا
اتفم
تافم
اتفم
اك ملا

نا
واعم
تسم
اتفم
ررحم
طن ملا
شؤم
ؤ ملا
اك ملا
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٣٢..............................................................................ةملتس ملا ةيصنلا لئاس
٣٢..................................................................................................تماصلا عضو
٣٢.....................................................................................................فاقي إلا ةعا
٢٤....................................................................................صنلل يديلقتلا لاخد
٠٢.....................................................................................................ةرداصلا تا مل
١٣ ،٠٢.................................................................................نذ ألا ةعامس توص ىو
٥١١ ،٦١.....................................................................................................ئراوطلا تا
١٣.......................................................................................................قلغ ،نوفور
١٧.................................................................................اهيلع دري مل يتلا تا مل
“تا ملاك ملا لجس” اًضيأ رظ
٢٢ ،٠٢...............................................................................................ivaN aikoN ح
٩١.........................................................................................................ماقر ألا حي
٩١................................................................................................... ليغشتلا ح
١٧..................................................................................................ةملتسُ ملا تا مل
“تا ملاك ملا لجس” اًضيأ رظ
١٣.................................................................................ماقر ألا دحأب لاصت الا ةد
٣٠١ ،٥٧.............................................................................................. نينرلا توص ىو
٠٢........................................................................................................لقنتلا اح
٧٦..................................................................................................ةمد خلا رماوأ 
“تقولاو خيراتلل يل آلا ثيدحتلا” رظنا .ةينمزلا ةق
٢٢.........................................................................................................نحشلا ر
٠٢...........................................................................................................كير حت ،رش
٠٣......................................................................................................ةيلودلا تا مل



٨٣...............................................................................................ةيلود ةئداب ظفح
٢٤.......................................................................................................لاخدإ ،تافاسم
ن
غنلا

غن
غن
غن
غن
نا
غن
امغن

رإ
امغن
مغن
امغن

نإ
تلا
ص
جذا من
امغن
و
عضو
ئاظو
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٥٧....................................................................................................................تام
٠٩....................................................................................................باعل ألا تام
٣٠١ ،٨٧...................................................................................................حيتاف ملا تام
٣٠١ ،٨٧.......................................................................................لئاسرلا هيبنت تام
٢٠١ ،٥٧....................................................................................................... نينرلا تام
“عاضو ألا” رظ
٣٠١ ،٩٧...................................................................................................ريذحتلا تام
FMTD ت
٦٠١...................................................................................................................لاس
٠٩ ،٥٧.........................................................................................................باعل ألا ت
٣٠١ ،٨٧.............................................................................................لئاسرلل هيبنت ة
٢٠١ ،٥٧............................................................................................................ نينرلا ت
٦٧....................................................................................................................ءاش
١٥.............................................................................ددحم فتاه مقرل فيرع
٣٢..................................................................................................................تما
  .....................................................................................................................٣٦
٣٠١ ،٩٧ ،٥٧........................................................................................................ريذحتلا ت

“راظتن الا عضو” رظنا .مادختس الا مدع 
“فتاهلا رتفد” رظنا .ةركاذلا ف



ةمئاقلا فئاظو
٣٤.................................................................................................................لوخدلا
 خلا
اق
عضو
تقو
ضولا
عضو

 حت
م
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٤٤...................................................................................................................جور
٥٤....................................................................................................................ةمئ
٢٤.....................................................................ضرعلا ةشاش رشؤم ،ماقر ألا 
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