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:-   انتذرٚة

:-      ٠ؼشف ثٌضذس٠خ دشىً ػجَ 

ٌضؾؼٍُٙ لجدس٠ٓ ػٍٝ       ٘ٛ ِؾّٛػز ثٌضغ١شثس ثٌّطٍٛح إفذثعٙج فٟ ِؼٍِٛجس ٚخذشثس ثٌؼج١ٍِٓ

ِٚؼجسفُٙ ، ٚؽشق ثٌؼًّ ثٌضٟ  أدثء أػّجٌُٙ ػٍٝ ثٌٛؽٗ ثألوًّ ِضّغالً فٟ ِؼٍِٛجس ثٌّضذسد١ٓ

. ٚعٍٛوُٙ ، ٚثصؾج٘جصُٙ ٠غضخذِٛٔٙج ِٚؼذالس ثألدثء ، ِٚٙجسثصُٙ فٟ ثألدثء ،

:-   انتذرٚة انرٚاضٙ

,    ٘ٛ ِؾّٛػز صّش٠ٕجس ٠ٕفز٘ج ثٌفشد ػٍٝ  ٚفك أعظ ِٚذجدا ػ١ٍّز  ٚصشثػٟ ثٌفشٚق ثٌفشد٠ز 

ٚصقمك أ٘ذثفجً دذ١ٔز ِٚٙجس٠ز ٚخطط١ز , ِٓ ثؽً سفغ وفجءر ٚلذسر ثٌفشد ثٌّضذسح, ٌّٚذر ص١ِٕز 

. ٚٔفغ١ز ٌضقم١ك ثالٔؾجص ثٌؼجٌٟ فٟ ٔٛع ثٌش٠جػز ثٌّطٍٛدز 

 

:- أًْٛح انتذرٚة

, ٚؽجٔذجً صش٠ٚق١جً فٟ وغخ ث١ٌٍجلز ثٌظق١ز, ِٚىغخ ثلضظجدٞ,  ٠ؼذ ِظٙش فؼجسٞ ٌضمذَ ثٌذٚي

 .ٚص١ّٕز ثٌغّجس ثٌخٍم١ز ٚثٌمذسثس ثٌؼم١ٍز 

 

: َظاو انتذرٚة

ِٕظِٛز ِضىجٍِز ِٓ ػذر ِىٛٔجس ِٚضغ١شثس ِضشثدطز ِغ دؼؼٙج ثٌذؼغ ِٚٚضذثخٍز فٟ :    ٘ٛ

فؼال ػٓ ثٌٕظش٠جس ٚثٌٛعجةً , لٛثػذ ٚأعظ ِٚذجدا ٚخظجةض ثٌضذس٠خ)ػٍّٙج ٟٚ٘ 

ثٌّذ١ٕز ػٍٝ أعظ ػ١ٍّز ٚٚفمج ٌٍخظجةض ثٌفغ١ٌٛٛؽ١ز ٌٍفشد  (ٚثالعج١ٌخ ٚؽشثةك ثٌضذس٠خ 

. ٚثٌظشٚف ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌذ١ت١ز ٚثإلِىج١ٔجس ثٌّجد٠ز ٚثإلدثس٠ز ٚثٌضٕظ١ّ١ز  ثٌّضٛثفشر 

 

:-  أْذاف انتذرٚة

   ٠ٙذف ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٟ إٌٝ أػذثد لذسثس ثٌفشد ثٌش٠جػٟ دذ١ٔج ِٚٙجس٠ج ٚخطط١ج ٚفىش٠ج  

.  ٚٔفغ١ج ٌضقم١ك ثٌفٛص فٟ ثٌّٕجفغز 

 

 :- ٔاجثاخ انتذرٚة

: انٕاجثاخ انتؼهًٛٛح -

.       صؼ١ٍُ  ٚصذس٠خ ػٍٝ ثٌٕٛثفٟ ثٌف١ٕز ٚصى١ٕى١ز ٌٍّٙجسر ٚصغذ١ضٙج ٚإصمجٔٙج دشىً ِفظً ٚدل١ك

  انٕاجثاخ انترتٕٚح -
.   صشد١ز ثٌفشد ػٍٝ ٚفك فٍغفز ٚع١جعز ثٌذٌٚز ٚثٌضمج١ٌذ ثٌذ١ٕ٠ز ٚعمجفز ثٌّؾضّغ

 :-انٕاجثاخ انظذٛح -
.   إوغجح ثٌفشد ثٌٛػٟ ثٌظقٟ دضطذ١ك ثٌّؼٍِٛجس ثٌظق١ز ثٌغ١ٍّز

 

اإلػذاد انرٚاضٙ  

ص١ٙتضٗ ٚثعضؼذثدثصٗ ألدثء فًّ ِٓ خالي صّش٠ٕجس ػٍٝ :     ٔمظذ دجإلػذثد ثٌش٠جػٟ ٌٍفشد ٘ٛ

, ٌضط٠ٛش لذسثصٗ ثٌذذ١ٔز ٚثٌّٙجس٠ز ٚثٌخطط١ز ٚثٌفىش٠ز ٚثٌٕفغ١ز, ٚفك ٚفذثس صذس٠ذ١ز ِخطؾ ٌٙج

. أٞ ٌؾ١ّغ ٔٛثفٟ ثالػذثد ثٌش٠جػٟ ثٌّضىجًِ الٔؾجص ثٌفؼج١ٌز ثٌّطٍٛدز 

:-  ٠ٚضؼّٓ ثإلػذثد ثٌش٠جػٟ ثٌشجًِ ثٌؼٕجطش ث٢ص١ز 

 صقغ١ٓ لجد١ٍز ٚلذسر ثٌش٠جػٟ ثٌذذ١ٔز ٚثٌقشو١ز الٔؾجص ِضطٍذجس  ٚ٘ٛ:-اإلػذاد انثذَٙ - 1 

ِغ لجد١ٍضٗ فٟ , ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ فٟ ثٌٛفذثس ثٌضذس٠ذ١ز ٚخالي ثٌّٕجفغز دألً ِؾٙٛد ؽغّجٟٔ 

:- ٠ٚمغُ ثٌٝ ٔٛػ١ٓ ّ٘ج. ثٌؼٛدر  إٌٝ ثٌقجٌز ثٌطذ١ؼ١ز دغشػز 

ٚ . ٘ٛثوغجح ثٌالػذ١ٓ ػٕجطش ث١ٌٍجلز ثٌذذ١ٔز  ثٌؼجِز دشىً ِضىجًِ ِٚضضٔز :إػذاد تذَٙ ػاو - أ

صقغ١ٓ لذسر ثٌش٠جػٟ ٚظ١ف١ج ٚدذ١ٔجً ٚفشو١جً ٌضأ١ً٘ ثٌؾغُ فٟ صقم١ك ِضطٍذجس ثالٔؾجص دذلز 

 . ٚثٔغ١جد١ز 
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 ٘ٛ ثوغجح ثٌالػذ١ٓ ػٕجطش ث١ٌٍجلز ثٌذذ١ٔز ثٌخجطز ٚثٌؼشٚس٠ز ٌٕٛع :إػذاد تذَٙ خاص - ب

 .ثٌش٠جػز ثٌضخظظ١ز ٌالػخ

 ٘ٛ صؼٍُ ٚصغذ١ش ٚإصمجْ ثٌّٙجسثس ثٌقشو١ز ٚثٌف١ٕز ٌّغضٜٛ ثألدثء ثٌّٙجسٞ :اإلػذاد انًٓار٘- 2

ػٍٝ ٚفك أعظ ثألدثء ثٌظق١ـ  ٚثٌّغجٌٟ ٚثٌزٞ ٠ضٕجعخ ِغ , دضٛثفك ٚدلز ٚآ١ٌز, ٌٍٕشجؽ ثٌش٠جػٟ

. ِٛثلف ثٌّٕجفغز ثٌقم١مز

٘ٛ صؼٍُ ٚصغذ١ش ٚإصمجْ ثٌّٙجسثس ثٌخطط١ز ٚخطؾ ثٌٍؼخ ثٌّخضٍفز ػٍٝ : اإلػذاد انخططٙ- 3

ِغ ِشثػجر لجْٔٛ ثٌٍؼخ ٚػذَ ثٌخشٚػ ػٓ ثٌّغجس ثٌظق١ـ , ٚفك ِضطٍذجس ثٌّٕجفغز ثٌقم١م١ز 

. ٌألدثء ثٌّٙجسٞ ٌٍفؼج١ٌز

 ٘ٛ ثٌضذس٠خ ػٍٝ صط٠ٛش ٚصقغ١ٓ ثٌمذسثس ثٌفىش٠ز ٚثٌز١ٕ٘ز ٚثٌؼم١ٍز :اإلػذاد انفكر٘- 4

ٌٍش٠جػٟ ِٓ ثؽً ثٌٛطٛي إٌٝ ثٌضفى١ش ثٌغ١ٍُ ٚثٌضظشف ثٌخططٟ ثٌظق١ـ ٚثٌّٕجعخ ٚثصخجر 

 .ثٌمشثس ٚصق١ًٍ ثٌّٛثلف 

 ٘ٛ صط٠ٛش ٚصقغ١ٓ ثٌمذسثس ثٌٕفغ١ز ٚثٌغّجس ثٌشخظ١ز ٚلٛر ثإلسثدر :-اإلػذاد انُفطٙ - 5

. ثٌخ ...ٚثٌضؼجْٚ ِغ ثٌؾّجػز ٚفخ ثٌضٕجفظ ٚثٌضؼق١ز 

  :انذًم انتذرٚثٙ 
٘ٛ ِؾّٛػز ثٌضّجس٠ٓ ٚثٌؾٙٛد ثٌذذ١ٔز ٚثٌّٙجس٠ز ٚثٌؼظذ١ز ٚثٌٕفغ١ز ثٌضٟ ٠ؤد٠ٙج ثٌش٠جػٟ فٟ    

ٚثٌضٟ صقذط صغ١شثس فغ١ٌٛٛؽ١ز دثخ١ٍز صؼىظ صطٛس ثٌىفجءر ثٌذذ١ٔز , ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز ث١ِٛ١ٌز

 .ٌٍفشد ٚثٌقجٌز ثٌّٙجس٠ز ٚثٌٕفغ١ز

: أشكال انذًم 

: ٠ضؼّٓ ثٌقًّ ثٌضذس٠ذٟ عالعز إشىجي ِٓ ثٌقًّ

 :انذًم انخارجٙ -1
,  ٚ٘ٛ و١ّز ثٌضّش٠ٕجس ٚثٌضذس٠ذجس أٚ ثٌؼًّ ثٌّٕفز خالي ثٌٛفذثس ثٌضذس٠ذ١ز ٚدضِٓ ِقذد

ثٌشذر ٚثٌقؾُ )٠ٚضىْٛ ثٌقًّ ثٌخجسؽٟ ِٓ. ٚثٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ فذٚط ثٌقًّ ثٌذثخٍٟ

 (. ثٌشذر ٚثٌضىشثس ٚثٌشثفز)ثٚ(ٚثٌىغجفز

  :انذًم انذاخهٙ -2
, ٔض١ؾز أدثء ثٌضذس٠ذجس دأٔٛثػٙج ثٌّخضٍف, ٚ٘ٛ ِغضٜٛ ثٌضغ١شثس ثٌٛظ١ف١ز ٌألؽٙضر ثٌذثخ١ٍز 

فىٍّج صثد ِغضٜٛ ثٌقًّ ثٌخجسؽٟ أدٜ إٌٝ ص٠جدر سدٚد أفؼجي . أٞ ٔض١ؾز ثٌقًّ ثٌخجسؽٟ

. (ثٌقًّ ثٌذثخٍٟ)ثألؽٙضر ثٌٛظ١ف١ز

: انذًم انُفطٙ -3

.  ٚ٘ٛ ثٌؼغٛؽ ٚثالٔفؼجالس ثٌٕفغ١ز ٚثٌؼظذ١ز ثٌٕجصؾز ػٓ ثٌضذس٠خ ٚثٌّٕجفغز

:- ْٙ:يكَٕاخ انذًم انخارجٙ  

 : انشذج - أٔال 
- ٟ٘ . (ثٌؾٙذ ثٌذذٟٔ )دسؽز ثٌظؼٛدز ثٚ ثٌمٛر ثٌضٟ ٠ؤدٞ دٙج ثٌضّش٠ٓ : ٚ

. أٚ ٟ٘ ل١ّز أٚ ِغضٜٛ طؼٛدز ثالدثء ٚصمجط دجٌضِٓ ثٚ ثٌّغجفز ثٚ دجٌى١ٍٛ غشثَ -

, ٚرٌه الْ ؽذ١ؼز ثدثء ثٌضّش٠ٓ صخضٍف ِٓ فؼج١ٌز ثٌٝ ثخشٜ, إر أْ ثٌشذر صخضٍف دجخضالف ثٌضّش٠ٓ

ٚصمجط شذر ثٌقًّ ثٌذذٟٔ . دّؼٕٝ ثْ ثٌشذر ٠ّىٓ صظ١ٕفٙج ؽذمجً ٌطذ١ؼز صٕف١ز ثٌضّش٠ٕجس ٚٔٛػٙج

: ػٓ ؽش٠ك

  :ضرػح أداء انتًرٍٚ -1
ٚثٌضٟ ٠ّىٓ ل١جعٙج ِٓ خالي ثٌضِٓ ثٚ ِؼذي ثٌٕذغ وّج فٟ ثٌضذس٠ذجس ثٌؾشٞ، ثٌغذجفز 

. س٠جػجس ثٌغشػز ٚثٌضقًّ

.  عج١ٔز 12َ فٟ 100ثٌؾشٞ ٌّغجفز  - يخال 

.  ٔذؼز فٟ ثٌذل١مز145ثٌؾشٞ ٌّغجفز و١ٍِٛضش دّؼذي ٔذغ        - 

  :يقذار انًقأيح- 2

.  ٠ّٚىٓ ل١جعٙج دّؼشفز و١ّز ثٌّمجِٚز دجٌى١ٍٛ غشثَ دأعضخذثَ ثالعمجي ثٌقشر ثٚ ثٌّمجِٚجس ثٌّضغ١شر
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. وغ60ُسفغ عمً دٛصْ - يخال

وغُ  3سِٟ عمً أٚ وشر ؽذ١ز دٛصْ      - 

 :يطافح األداء- 3
.  ٚصمجط دجٌّضش فٟ صذس٠ذجس ثٌٛعخ ثٌط٠ًٛ ٚثٌؼجٌٟ ثٚ ثٌشِٟ ثٚ ثٌضظ٠ٛخ الدؼذ ِغجفز

: درجح ضرػح انهؼة- 4 

 وّج فٟ ثالٌؼجح ثٌؾّجػ١ز ثٚ ثٌّٕجصالس ٚصضقذد دسؽز عشػز ثٌٍؼخ فٟ ثالٌؼجح ثٌؾّجػ١ز دؼذد 

ٌّظ ثٌىشر ثٚ ػذد ثٌضّش٠شثس فٟ ٚلش ِقذد ٚفٟ ثٌّٕجصالس دغشػز ثألدثء ٌؼذد ِشثس 

. ثٌضىشثسثس  ثٌٍىّجس فٟ ثٌّالوّز ثٚ ثٌطؼٕجس فٟ ثٌّذجسصر

: ضرػح تردد انذركح - 5

.  وّج فٟ صذس٠ذجس ٔؾ ثٌقذً ثٚ ثٌٛعخ فٟ ثٌّىجْ خالي صِٓ ِقذد

 :يطتٕٚاخ انشذج 
    أْ ِغضٜٛ ثٌشذر ٠ضذج٠ٓ د١ٓ ثٌّغضٜٛ ثٌمظٜٛ إٌٝ ثٌّغضٜٛ ثٌؼؼ١ف فغخ طؼٛدز ثألدثء  

ٟ٘ٚ -:

                ٜٛ100ثٌشذر ثٌمظ% 

       ٜٛ99-90ثٌشذر ثلً ِٓ ثٌمظ% 

                    89-80ثٌشذر ثٌؼج١ٌز% 

               79-70ثٌشذر ثٌّضٛعطز% 

                  69-50ثٌشذر ثٌخف١فز% 

                49-30ثٌشذر ثٌؼؼ١فز% 

 

:- طرائق دطاب انشذج 

:-  انسيٍ كًؤشر نتٕجّٛ انذًم- 1

    ٕ٘جن ػذر ؽشق صغضخذَ ٌضقذ٠ذ شذر ثٌقًّ ِٓ خالي فغجح صِٓ ثدثء ثٌضّش٠ٓ ٠ّٚىٓ 

. ثعضخذثِٙج فٟ صذس٠ذجس ثٌغذجفز ثٚ ثٌؾشٞ ٌّغجفجس ِخضٍفز 

ف١ّىٓ صقذ٠ذ دسؽجس ثٌشذر ٌٙزث ,  عج 12=َ 100ثرث وجْ صِٓ ثٌؾشٞ دجلظٝ شذر ٌّغجفز - ِغجي

:-  ثٌضّش٠ٓ ِٓ خالي ثألصٟ

  (ثػٍٝ شذر)ِٓ ألظٝ ِمذسر ٌٍفشد % 100 عج ٘ٛ ٠12ىْٛ صِٓ -  

صمغ١ُ ثٌضِٓ  ثٌىٍٟ  ٚثٌشذر ثٌى١ٍز ثٌٝ ػششر  ثؽضثء وّج ٠جصٟ  

.                          ِٓ ثٌشذر % 10عج ِٓ ثٌضِٓ صمجدٍٗ 1,2 أٞ وً 1,2 = 12/10

. ِٓ ثٌشذر% 10 عج ٠مجدٍٙج 1,2وً -  

ِٓ ثٌشذر  % 5عج ٠مجدٍٙج 0,6وً -  

ِٓ ثٌشذر % 15عج ٠مجدٍٙج 1,8وً -  

ِٓ ثٌشذر  % 20عج ٠مجدٍٙج  2,4وً -  

,  عج 12ٚػٍٝ رثٌه ٠ّىٓ ثػجفز صِٓ ثالٔخفجع ثٌّمجدً ٌٕغذز ثٌشذر ثٌٝ صِٓ شذر ثٌضّش٠ٓ 

: ٚػ١ٍٗ صىْٛ

.  عج%12 = 100

 .12,6= 0,6+عج 12 % = 95

. عج13,2=%12+1,2=90

.   عج13,8=%12+1,8=85

 .ٚ٘ىزث ٠ّىٓ فغجح ِغجفز ثٞ صّش٠ٓ دؼذ ثٌضؼشف ػٍٝ ثفؼً ثٌضِٓ ٌٍّغجفجس ثٌّخضجسر 
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:- دطاب انشذج ػٍ طرٚق انسيٍ ٔانًطافح - 2

ٚ٘ٛ ثفغٓ ثٔؾجص ٚثٌزٞ ٠ّغً ٌشذر  (عج12)دضِٓ ِمذثسٖ  (100َ)س٠جػٟ ٠شوغ ِغجفز - ِغجي

َ 100فئرث أسثد ثٌّذسح ِٓ ثٌش٠جػٟ سوغ , ٟٚ٘ ثٌشذر ثٌمظٜٛ ٌٙزٖ ثٌّغجفز (%100)ٔغذضٙج 

؟  (%80)دشذر 

:- ٠ىْٛ (%80)فجْ ثٌضِٓ ثٌّطٍٛح ػٕذ ثٌشذر 

 

 

 

 

 

 

 

:- (انكغى  )دطاب انشذج تًقذار انًقأيح - 3

. ثٌزٞ ٠ؤدٞ دٗ ثٌضّش٠ٓ (ػذد و١ٍٛغشثَ) ٠ىْٛ فغجح ثٌشذر دّمذثس ثٌّمجِٚز 

دٕؼ  )الػخ لذسصٗ ثٌمظٜٛ ػٍٝ سفغ عمً ِٓ ثٌظذس ِٓ ٚػغ ثٌشلٛد ػٍٝ ثٌّظطذز-ِغجي

. ِٓ لذسر ثٌالػخ ثٞ ثلظٝ ِج ٠ّىٓ% 100 وغُ ٚ٘زث ٠ّغً 180 =(دش٠ظ

 :-%90ثفغخ ِٓ صٍه ثٌشذر 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

: طرٚقح كارفٍَٕٛ نذطاب انشذج- 4

 ٠ّىٓ ثالعضؼجػز فٟ ٘زٖ ثٌطش٠مز دّؼذي ثٌٕذغ ثٌّطٍٛح وذالٌز ٌٍشذر ف١ظ ٠ّىٓ صقذ٠ذ٘ج ػٓ 

ؽش٠ك ثفضغجح ِؼذي ػشدجس ثٌمٍخ ثالفض١جؽٟ ٚ٘ٛ ِؼذي ثٌفجسق د١ٓ ثلظٝ ِؼذي ٌٍٕذغ ثعٕجء 

. ثٌّؾٙٛد ٚد١ٓ ثلظٝ ِؼذي ٌٍٕذغ خالي ثٌشثفز

% 80ِج ٘ٛ ثٌٕذغ ػٕذ شذر فًّ صؼجدي .د /203ْس٠جػٟ ألظٝ ٔذغ ٌٗ ٠غجٚٞ - ِغجي

د؟ /63ْػٍّج أْ ٔذغ ثٌشثفز ٠غجٚٞ , ٌٍش٠جػٟ

ٔذغ ثٌشثفز  – ثلظٝ ٔذغ = ثفض١جؽٟ ثٌٕذغ 

ثفض١جؽٟ ثٌٕذغ  ,دجٌذل١مز/  ػشدز 140 = 63 – 203                        

:- ٔطذك ثٌّؼجدٌز 

ثلظٝ ِؼذي ٌٍٕذغ أعٕجء + ثٌٕغذز ثٌّت٠ٛز ٌّؼذي ثٌٕذغ ٌٍشذر ثٌّطٍٛدز ×ثفض١جؽٟ ثٌٕذغ     = 

. ثٌشثفز

  =    140 0,80 + 63 = 175 ْ  / 80د ٔذغ ثٌشذر . %

  

 :-دجى انتذرٚة- حاَٛا

ٚدزٌه ٠ّغً ,    ٠ضقذد ِمذثس ثٌقؾُ ِٓ خالي صِٓ أٚ ِغجفز ثٌضّش٠ٓ ٚوزٌه ػذد ِشثس ثٌضىشثس

فؾُ ثٌقًّ ِؾّٛع ثٌّغجفجس أٚثألصِٕز أٚثٌضىشثسثس فٟ ٚفذر ثٌضذس٠خ ث١ِٛ١ٌز ٚدٚسثس ثٌقًّ 
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ثألعذٛػ١ز أٚ ثٌشٙش٠ز ، ٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ إ٠ؼجؿ أشىجي أٚ طٛس ثٌّظطٍقجس ثٌخجطز دقؾُ ثٌقًّ 

ٟ٘ٚ  :

:-  تكرار انتًرٍٚ أٔ انًخٛر- 1

:-  ٠ٚضّغً فٟ ػذد ِشثس أدثء أٚ صىشثس ثٌضّش٠ٓ ثٌٛثفذ

  .(َ 50 × 4)َ أسدؼز صىشثسثس 50صىشثس ثٌؾشٞ ٌّغجفز / - ِغجي

 .(وغُ 70× 10 ) وغُ ػـششر صىــــــشثسثس  70سفغ عمً ٚصٔٗ - 

.      ِؾج١ِغ3× ِشر 15عٕٟ ثٌزسثػ١ٓ ِٓ ثالٔذطجؿ ثٌّجةً - 

 ِشر  صّغً ثٌضىشثس 15ثٞ  (3×15)  ٚإرث صُ صىشثس ثٌضّش٠ٓ ألوغش ِٓ ِؾّٛػز وّج فٟ ثٌّغجي 

 صّغً ػذد ثٌّؾج١ِغ  ٚدزٌه ٠ىْٛ فؾُ ثٌضّش٠ٓ  ثٌّؾّٛع ثٌىٍٟ ٌؼذد صىشثسثس ثٌضّش٠ٓ ٚ٘ٛ 3ٚ

.   صىشثس45 = 3 × 15

                       :- فترج دٔاو انتًرٍٚ أٔ انًخٛر- 2
: -      ٠ٚمظذ دٙج ثعضّشثس أدثء ثٌضّش٠ٓ ثٌٛثفذ ٚصقذد ِٓ خالي ثألصٟ

 :-زيٍ أداء انتًرٍٚ - أ

عج أٞ ٠ضّغً دٚثَ ثٌّغ١ش فٟ ثٌضِٓ ثٌزٞ ٠غضغشلٗ ثٌضّش٠ٓ ٚ٘ٛ /  100َِٚغجي رٌه ثٌؾشٞ ٌّغجفز 

  عج ،12/  100َ ×4 عج أٚ ِؾّٛع ثألصِٕز إرث صُ صىشثس ثٌضّش٠ٓ أوغش ِٓ ِــشر ِٚغجي رٌه 12

,  عج 48=  عج 12 × 4 عج ٚػ١ٍٗ ٠ّـغً صِـٓ دٚثَ ثٌضـّـش٠ــٓ ٕ٘ــج 60سثفز دؼـذ صىـشثس 

:-  يطافح انتًرٍٚ - ب

     ٠ٚمظذ دٙج ثٌّغجفز ثٌضٟ ٠مطؼٙج ثٌالػخ فٟ صذس٠ذجس ثٌؾشٞ أٚ ثٌغذجفز دظفز ػجِز، ِٚغجي 

 4 وُ أٚ ثٌؾشٞ 1,5رٌه ثٌؾشٞ ٌّغجفز و١ٍٛ ٚٔظف ، ف١ظ ٠ّغً ثٌقؾُ ٕ٘ج ِغجفز ثٌؾشٞ ٚ٘ٛ 

 عج ٕٚ٘ج ٠ضّغً فؾُ ثٌضّش٠ٓ فٟ ثٌّؾّٛع صىشثس 70 عج ٚسثفز دؼذ صىشثس 37 َ فٟ صِٓ 200× 

 َ ، ٚٔفـــظ ثٌشٟء فٟ ِغجفجس ثٌغذجفز ٚدجٌضجٌٟ صضقذد فضشر 800=  َ 200 × 4ثٌّغجفجس ٚ٘ٛ 

دٚثَ ثٌّغ١ش أٚ ثٌضّـــــش٠ٓ دّؾّٛع ثٌّغجفجس أٚ ثألصِٕز ثٌضٟ ٠غضغشلٙج ثٌالػخ فٟ أدثء ثٌضّش٠ٓ 

.  فٟ ٚفذر ثٌضذس٠خ 

 

:- انكخافح انذًم – حانخا 

.   ٟ٘ ثٌؼاللز ثٌض١ِٕز د١ٓ فضشثس ثٌشثفز ٚثٌقًّ فٟ ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز

٠ٚؼذ صأع١ش ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٟ ػٍٝ أؽٙضر ٚأػؼجء ثٌؾغُ ثٌّخضٍفز ٘ٛ ثٌزٞ ٠قذد ثٌؼاللز ثٌض١ِٕز 

. د١ٓ ِىٛٔجس ثٌقًّ ثٌضذس٠ذٟ ٚصٛص٠ؼٙج ػٍٝ ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز 

ٚػ١ٍز ٠ؾخ صٛص٠غ ,       فٕٙجن صذس٠ذجس صٙذف ٌضط٠ٛش ثٌضقًّ ٚأخشٜ ٌٍمٛر ٚثٌغشػز ٚغ١ش٘ج

صٍه ثٌضذس٠ذجس فٟ ػٛء ػاللضٙج دذسؽز صأع١ش٘ج ػٍٝ ثألؽٙضر ثٌٛظ١ف١ز ِٚج صفشػٗ ِٓ ِضطٍذجس 

. العضؼجدر ثٌشفجء وضؼ٠ٛغ ِظجدس ثٌطجلز ٚثٌضخٍض ِٓ ثٌفؼالس ٚصغذ٠ذ ثٌذ٠ٓ ثألٚوغؾ١ٓ 

   ٚلذ ثصؾٗ ػٍّجء ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٟ ٚثٌّذسد١ٓ فٟ ثٌٛلش ثٌقجػش ٔقٛ ثعضخذثَ ِؼذي ػشدجس 

ثٌمٍخ ٌضقذ٠ذ ثٌشذر ثٌضذس٠ذ١ز دجػضذجس أْ ِؼذي ػشدجس ثٌمٍخ خالي ثٌؾٙذ ٚثٌشثفز ٘ٛ أفؼً 

- ِغضٜٛ  ثٌقجٌز ثٌضذس٠ذ١ز (ِؤشش فغ١ٌٛٛؽٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٗ صقذ٠ذ ثٌىغ١ش ِٓ ثٌّضغ١شثس ِٕٚٙج 

 . (ؽٛي فضشثس ثٌشثفز د١ٓ ثٌضّجس٠ٓ

   ٚأْ ثالعضّشثس دجٌضذس٠خ دّؼذالس ِضٛثصٔز د١ٓ ثٌشذر ٚثٌقؾُ ٟ٘ ثٌضٟ صؤعش ػٍٝ ثٌمجد١ٍز 

إر صخضٍف ِذر ثٌشثفز ِٓ الػخ إٌٝ , ثٌٛظ١ف١ز ٌٍش٠جػٟ ٚدجٌضجٌٟ صؤدٞ ٘زٖ ثٌّشفٍز إٌٝ ثٌضى١ف

أخش فغخ ثٌفشٚق ثٌفشد٠ز ِٚغضٜٛ وفج٠ز وً الػخ ػٍٝ فذر ٠ّٚىٓ صم١ٕٓ ٘زٖ ثٌشثفز ػٓ 

. ؽش٠ك ػ١ٍّز ل١جط ثٌٕذغ ثٌطذ١ؼٟ 

ٔذؼز  (180- 170)أْ ٔذغ ثإلٔغجْ ٠شصفغ دؼذ ثألدثء ِذجششر فضٝ ٠ظً فٟ دؼغ ثٌقجالس إٌٝ 

أٚ أوغش فٟ ثٌذل١مز ػٕذِج صىْٛ شذر ثٌقًّ ثٌّغضخذِز ػج١ٌز ٠ٚضٛلف ٘زث ثالسصفجع ػٍٝ شذر 

. ثٌقًّ ثٌّغضخذَ 
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د صمش٠ذج /ْ (130-120)  ٚفٟ أعٕجء ثٌشثفز ٠ذذأ ثٌٕذغ دجالٔخفجع ،ٚدؼذ ٚطٌٛز إٌٝ ِغضٜٛ 

. ٠ذذأ ثٌفشد ثٌّضذسح دؼ١ٍّز ثٌضىشثس ،ٚدؼذ أدثء ػذد ِٓ ثٌضىشثسثس ٠قذد ِٕٙجػ ثٌضذس٠خ 

إر أْ صفجٚس ثٌّذر ثٌض١ِٕز ,    ٠ٚؼضّذ ثٌشؽٛع إٌٝ ثٌقجٌز ثٌطذ١ؼ١ز ػٍٝ ٔٛع ثٌٕشجؽ ٚٔٛع ثٌضذس٠خ

أْ ثٌؼ١ٍّجس ثٌضٟ . ٌغشع ثعضؼجدر ثٌشفجء ٠شؽغ إٌٝ ث١ٌٍجلز ٚثإلِىج١ٔز ثٌفغ١ٌٛٛؽ١ز ألؽٙضر ثٌؾغُ 

صقذط فٟ إعٕجء ٚلش ثٌشثفز ِٓ ثٌضّش٠ٓ ِّٙز ِغً أ١ّ٘ضٙج فٟ إعٕجء أدثء ثٌضّش٠ٓ ٔفغٗ الْ ػذَ 

ثوضّجي ثالعضشفجء د١ٓ ؽشػجس ثٌضذس٠خ ٠ؤدٞ إٌٝ ث١ٙٔجس ثإلٔؾجص ثٌش٠جػٟ ٌزث ٠ؾخ أْ صىْٛ ِذد 

. ثٌشثفز ٌالعضشفجء ِٕجعذز ٌىً صّش٠ٓ ٌالٔضمجي ِٓ صّش٠ٓ إٌٝ آخش

: ٚصٕمغُ ثٌشثفز ثٌذ١ٕ١ز ِٓ ف١ظ ِغض٠ٛجصٙج إٌٝ ٔٛػ١ٓ ّ٘ج

 

 ٚف١ٙج صٙذؾ ثٌؼ١ٍّجس ثٌفغ١ٌٛٛؽ١ز دجٌؾغُ إٌٝ ِغض٠ٛجس ٠ظً ف١ٙج ثٌٕذغ غجٌذجً ِج :رادح كايهح- 

.  ٔذؼز فٟ ثٌذل١مز ٠ٚالفع ػذَ ػٛدصٙج ٌٍقجٌز ثٌطذ١ؼ١ز ٌٍفشد ثٌش٠جػٟ 120 – 110د١ٓ 

 

.  ٔذؼز فٟ ثٌذل١مز140-130 ٠ٚظً ف١ٙج ِؼذي ثٌٕذغ غجٌذجً ِج د١ٓ :رادح غٛر كايهح- 

 

: إِج ثٌشثفز ثٌذ١ٕ١ز ِٓ ف١ظ أعٍٛح صٕف١ز٘ج فضمغُ إٌٝ ٔٛػ١ٓ سة١غ١ٓ ّ٘ج

 

 ٚف١ٙج صغضغً ثٌشثفز ثٌذ١ٕ١ز فٟ ثألدثء ثٌخف١ف ٌذؼغ أٔٛثع ثألٔشطز ثٌذذ١ٔز ثٌضٟ :انرادح اإلٚجاتٛح

صٙذف إٌٝ إػجدر ثألؽٙضر ثٌؼؼ٠ٛز ٌشفجةٙج ٚثٌضم١ًٍ ِٓ آعجس ثألػشثع ثٌضٟ صؤدٞ إٌٝ ظٙٛس 

. ثٌضؼخ

 

 ٟٚ٘ صضُ دؼذَ أدثء ثٌفشد ثٌش٠جػٟ ألٞ ٔٛع ِٓ أٔٛثع ثألٔشطز ثٌقشو١ز :انرادح انطهثٛح

ثٌّمظٛدر دؼذ ثالٔضٙجء ِٓ صّش٠ٓ عجدك ٠ٚضّغً رٌه فٟ ثٌشلٛد ثٚ ثٌٛلٛف ثٚ ثٌؾٍٛط ثٚ 

 . ثالعضشخجء

 

:- انذًم انسائذ 

فجٌز ٘ذٛؽ فٟ ِغضٜٛ ثٌالػخ ِظقٛدز دؼذد ِٓ ثألػشثع ثٌٕفغ١ز ٚثٌفغ١ٌٛٛؽ١ز ٔجصؾز :  ٘ٛ-

. ػٓ عٛء صخط١ؾ ثٌذشٔجِؼ ثٌضذس٠ذٟ 

. ص٠جدر ِىٛٔجس فًّ ثٌضذس٠خ دغشػز دْٚ ِشثػجر ٌّذذأ ثٌض٠جدر ثٌّٕجعذز ٌمذسثس ثٌالػخ: ٘ٛ- 

  صؤدٞ ظج٘شر ثٌقًّ ثٌضثةذ إٌٝ صم١ًٍ فجػ١ٍز ِٕٙجػ ثٌضذس٠خ ٚصزدزح ِغضٜٛ ثٌالػذ١ٓ ٔظشثً ٌّج 

٠ٚقذط ثٌقًّ ثٌضثةذ فٟ ٔٙج٠ز فضشر ثٌّٕجفغجس أوغش ِٓ أٞ فضشر . ٔغ١ّٗ ِٓ ٘ذٛؽ  فٟ ثٌّغضٜٛ

 . صذس٠ذ١ز

 

أضثاب انذًم انسائذ  

ػذَ ثٌؼٕج٠ز دفضشثس ثٌشثفز ٚص٠جدر فؾُ ثٌضذس٠خ ِغ ص٠جدر شذر ثٌقًّ ٚخجطز دؼذ ثالٔمطجع  -

 . ػٓ ثٌضذس٠خ ٌّذر ص١ِٕز دغذخ ثٌّشع أٚ ثإلطجدز

, صٕجٚي ثٌىق١ٌٛجس ٚثٌضذخ١ٓ ٚثٌمٙٛر, ِٓ ثٌَٕٛ غ١ش ثٌىجفٟ, صٕظ١ُ عٟء ٌٍق١جر ث١ِٛ١ٌز ٌالػخ -

 .عٛء ثٌضغز٠ز

ثفضشثف ,ٚثٌضفجػً ثٌضثةذ ِغ ثالفذجؽجس ٚثٌّشجوً ثٌؼجة١ٍز,  ثٌضؼشع ٌضٛصشثس ثٌق١جر ثٌؼجِز  -

ػذَ , ثال٘ضّجَ دجألٔشطز ثٌضٟ صغذخ ثالعضشجسر وجٌؼٛػجء ٚثٌضٍفض٠ْٛ, دؼغ ثٌّٙٓ ثٌقشر 

 .ثٌشػج ثألعشٞ ػٓ ِّجسعز ثٌالػخ ٌٍش٠جػز 

 . ثألِشثع ثٌضٟ صغذخ ثٌقّٝ ثٌشذ٠ذر وج٢َ ثٌّؼذر ٚفجالس ثٌغغ١جْ ٚثإلغّجء -
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 :أػراع انذًم انسائذ 
 .٘ذٛؽ فٟ ِغضٜٛ ثٌضقًّ ٚثٌغشػز ٚثٌمٛر ثٌؼؼ١ٍز -

 ظٙٛس أخطجء ِضىشسر ِٚضٕٛػز ٚأدذثء دسؽجس ِٓ ثٌظؼٛدز فٟ ِقجٌٚز أطالفٙج  -

 . ٚثٔخفجع دسؽز ثالٔغ١جد١ز ٚثٌضشو١ض خالي صٕف١ز ثألدثء ثٌّٙجسٞ

 .ٚص٠جدر دسؽز ثٌؼؾش ٚثالعض١جء, ثٔخفجع ثٌشٚؿ ثٌّؼ٠ٕٛز ِٚغضٜٛ ثٌذثفؼ١ز -

ثٔخفجع وفجءر ثٌؾغُ ٚثٌؼؼف , ثسصذجن ِٛثػ١ذ ثالعض١مجظ ٚثٌَٕٛ, ثٔخفجع دسؽز ثٌش١ٙز  -

 ثٌؼجَ

 .ػؼف ِمذسر ثٌالػخ ػٍٝ  فغٓ ثٌضظشف ثٌخططٟ  ٚصق١ًٍ ثٌّٛثلف ثٌخطط١ز -

 ػالد انذًم انسائذ 

 ثٌضضذغ ثٌذل١ك ِٓ لذً ثٌّذسح ٌضأع١ش ثٌّٕٙجػ ثٌضذس٠ذٟ ػٍٝ ثٌفشد ثٌش٠جػٟ ِٓ خالي ثٌضم٠ُٛ  -

ِٚالفظز ِؼذي ػشدجس ثٌمٍخ ٚٚصْ , ثٌزثصٟ ٚثالعضؼجٔز دغؾالس ثٌضذس٠خ دظٛسر ِغضّشر

 .ثٌؾغُ ٚفشثسصٗ

ثٚصٛلف , ثإلعشثع فٟ ثٌؼالػ ػٓ ؽش٠ك صؼذ٠ً ِىٛٔجس ثٌّٕٙجػ ثٌضذس٠ذٟ ٚإػجدر  صخط١طٗ -

 .ثٌالػخ ػٓ ثٌّغجدمجس 

 

 :قٕاػذ انتذرٚة انرٚاضٙ
 صٍه ثٌّقذدثس ثٌشة١غز ثٌضٟ ٠ؾخ إصذجػٙج ػٕذ صٕف١ز ثٌضّش٠ٕجس ٚثٌفؼج١ٌجس ٚثألٔشطز :-ٟ٘

 :ٟ٘ وّج ٠ٍٟ . ثٌش٠جػ١ز ثٌّخضٍفز خالي ِشثفً ثٌضذس٠خ ثٌضٟ ٠ّش دٙج ثٌش٠جػٟ 

 

,  أػذثد ثٌفشد ثٌش٠جػٟ فٟ وجفز ثٌؾٛثٔخ ثٌذذ١ٔز ٚثٌقشو١ز  ٚصؼٕٟ:قاػذج اإلػذاد انثذَٙ : أٔالً 

 .أٞ ثخض١جس صّجس٠ٓ ػجِز ٌضط٠ٛش وً ثٌّؾج١ِغ ثٌؼؼ١ٍز ٚ ص١ّٕز ػٕجطش ث١ٌٍجلز ثٌذذ١ٔز 

:- ٚصمغُ ِشفٍز ثألػذثد ثٌذذٟٔ إٌٝ لغ١ّٓ ّ٘ج 

أٞ ص١ّٕز ثٌظفجس ثٌذذ١ٔز ثٌشة١غز ثٌضٟ صؼذ ثألعجط فٟ ؽ١ّغ ثٌفؼج١ٌجس :األػذاد انثذَٙ انؼاو

 .ثٌمٛر ، ثٌغشػز ، ثٌّطجٌٚز ، ثٌّشٚٔز ، ثٌششجلز  )ٚثألٔشطز ثٌش٠جػ١ز ِٚٓ ٘زٖ ثٌظفجس 

أٞ ص١ّٕز ثٌظفجس ثٌذذ١ٔز ٚثٌقشو١ز ثٌّشصذطز دشىً ِذجشش دجٌٕشجؽ :األػذاد انثذَٙ انخاص 

 .ٟٚ٘ ثٌظفجس  ثٌذذ١ٔز ثٌخجطز دىً فؼج١ٌز س٠جػ١ز, ثٌضخظظٟ 

 

 ً  ثالٌضضثَ دّفشدثس ثٌّٕٙجػ ثٌّؼذ ٚصٕف١ز خطٛثصٗ دشىً  ٚصؼٕٟ:-قاػذج االَتظاو فٙ انتذرٚة: حاَٛا

. ٚدّج ٠ضالءَ ِغ ثٌّشفٍز ثٌؼّش٠ز ٚثٌضذس٠ذ١ز ثٌّخظظز, ِٕضظُ ِٚضغٍغً

 

 ً أْ صّش٠ٕجس ثٌش٠جػ١ز ٠ؾخ أْ صىْٛ ِغضّشر ٚدثةّز :-قاػذج االضتًرارٚح فٙ انتذرٚة : حانخا

فضٝ صقذط ثٌضى١فجس ثٌّطٍٛدز فٟ ثألؽٙضر ثٌٛظ١ف١ز ثٌذثخ١ٍز ٌٍفشد , ِٚضٛثطٍز  دْٚ ثٔمطجع 

الْ أٞ ثٔمطجع فٟ ثٌضذس٠خ ٠ؤدٞ إٌٝ صشثؽغ فٟ وفجءر , ٚدجٌضجٌٟ ثألدثء ثٌذذٟٔ ٚثٌّٙجسٞ ثألفؼً 

 .ثألؽٙضر ثٌٛظ١ف١ز ٚ٘زث ٠ؤعش عٍذجً ػٍٝ ثألدثء ثٌّٙجسٞ ٚثٌذذٟٔ ٌالػخ

 

٠ٚمظذ دٙج أْ صىْٛ ثٌضّش٠ٕجس ٚثٌضذس٠ذجس ثٌّخضجسر :-قاػذج انًقاٚطح فٙ انتذرٚة: راتؼاً 

ٚوزٌه ثٌؼّش ٚثٌؾٕظ فٟ ؽ١ّغ , صضٕجعخ ِغ ثٌمذسثس ثٌذذ١ٔز ٚثٌّٙجس٠ز ٚثٌٕفغ١ز ٚثٌؼم١ٍز ٌالػخ

ٚال٠ىْٛ ػجٌٟ دق١ظ ٠غذخ , دق١ظ ال٠ىْٛ ثٌضذس٠خ عًٙ ٚال ٠قذط أٞ صطٛس.ِشثفً ثٌّٕٛ

 . أؽٙجد أٚ إطجدز س٠جػ١ز

ٚصؼٕٟ فُٙ ٚإدسثن ِج صٙذف إ١ٌٗ ثٌضّش٠ٕجس ٚثٌقشوجس ٚثٌٛعجةً  :-قاػذج انًؼرفح : خايطاً 

: ٌزث ػٍٝ ثٌالػخ أْ ٠ؼشف ٠ٚفُٙ, ٚثألعج١ٌخ فٟ ثٌٛفذثس ثٌضذس٠ذ١ز 

 ٗثأل٘ذثف ٚثٌٛظجةف ٌٍضذس٠خ ثٌش٠جػٟ ٚأعج١ٌذ. 

  ٍُٚؽشثةك ثعضخذثِٙج دشىً طق١ـ, فٛثةذ ثٌٛعجةً ثٌّغجػذر فٟ ثٌضذس٠خ ٚثٌضؼ. 
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  صؼ١ٍُ ٚصذس٠خ ثٌالػذ١ٓ و١ف١ز صق١ًٍ ثٌٕضجةؼ ٚثٌّذجس٠جس ٚأعذجح ثٌخغجسر ٚثٌفٛص 

  ٖف١ظ ٔمجؽ ثٌمٛر ٚثٌؼؼف ٚؽشق ثٌؼالػ, صم١١ُ وً شخض ٌّغضٛث ِٓ . 

 

ػٓ , صؼٕٟ خٍك فىشر ٚثػقز ٚدل١مز ػٓ ثٌقشوز أٚ ثٌٍؼذز ثٌؾذ٠ذر :-قاػذج انٕضٕح : ضادضاً 

ِغ ثعضؼّجي ثٌطش٠مز ثٌى١ٍز فٟ ثٌذذث٠ز عُ ؽش٠مز , ؽش٠ك صىشثس ثألدثء ِٓ صٚث٠ج ِخضٍفز ِٚضؼذدر 

 ,ٚصظق١ـ ثألخطجء دؼذجسثس عٍٙز ٚٚثػقز ِٓ لذً ثٌّذسح أعٕجء ثٌششؿ, ثٌضق١ًٍ ٚثٌشدؾ 

. ٚثعضخذثَ ثٌظٛس ٚثألفالَ ثٌقشو١ز صغجػذ ثٌالػخ ػٍٝ ثالعضفجدر دجعض١ؼجح ثٌقشوز 

  

 ٚصؼٕٟ ثٌضذسػ فٟ فًّ ثٌضذس٠خ ِٓ ف١ظ ثٌّقض٠ٛجس ٚثٌضِٓ  :-قاػذج انتذرد : ضاتؼاً 

 ثٌض٠جدر ثٌضذس٠ؾ١ز ٌٍقًّ ٚثْ, ٚثٌطشثةك ٚثٌٛعجةً ٚٔٛع ثٌضّجس٠ٓ ٚثٌٙذف ِٓ ثٌضذس٠خ ٚغ١ش٘ج

ال صؼٕٟ ثالعضّشثس فٟ صمذ٠ُ ثٌض٠جدر دظٛسر ِطٍمز دً ِٓ ثأل١ّ٘ز ػّجْ صغذ١ش دسؽز ثٌضى١١ف 

٠ٚضُ رٌه ػٓ .ثٌّىضغذز ِٓ ثألفّجي ثٌغجدمز ٌّذر ص١ِٕز ِٕجعذز عُ دؼذ رٌه ٠ضُ صمذ٠ُ فًّ أػٍٝ

:-  ؽش٠ك

  ثٌضذسػ فٟ ثأل٘ذثف ثٌّطٍٛح صقم١مٙج فٟ سفغ ثٌمجد١ٍز ثٌٛظ١ف١ز ٚثٌذذ١ٔز ٚصؼ١ٍُ ثٌّٙجسثس

 .ثٌقشو١ز ثٌف١ٕز ٚثٌخطط١ز  ٚصغذ١ضٙج ٚإصمجٔٙج

  ثٌذذء دجٌضّجس٠ٓ ٚثٌّٙجسثس ٚثٌخطؾ ثٌغٍٙز ٚدأٚصثْ ٚصىشثسثس  ل١ٍٍز عُ صذذأ ثٌض٠جدر فٟ و١ّز

عُ ثالٔضمجي إٌٝ ثٌقشوجس ثٌظؼذز ِغ ثٌضأو١ذ ػٍٝ صم٠ٛز ثوذش لذس ِّىٓ ِٓ , ثٌٛصْ ثٚثٌضىشثس

. ثٌؼؼالس 

  ِٓ دل١مز 120 دل١مز فٟ ثٌشٙش ثألٚي ِٓ ثٌضذس٠خ إٌٝ 30ثٌضذسػ فٟ صِٓ ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز

 .خالي ثألشٙش ثألخ١شر 

  ثالٔضمجي ِٓ ثٌقشوجس ٚثٌّٙجسثس ثٌّؼشٚفز ٚثٌمش٠ذز إٌٝ ثٌّؾٌٙٛز ٚثٌذؼ١ذر ِغ ػذَ ثإلؽجٌز

 . ِغ ششؿ لظ١ش ِٚخضظش, فٟ ثٌضّش٠ٓ ثٌٛثفذ 

 ُٚصؼضّذ وً , ثٌشدؾ ثٌّٕضظُ د١ٓ ػٕجطش ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز ٚثالسصفجع ثٌضظجػذٞ ٌٍشذر ٚثٌقؾ

٘زٖ ثألِٛس ثٌضذس٠ذ١ز ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌّٕٛ ٚثٌضطٛس ثٌٛظ١فٟ ٌألؽٙضر ٚػٍٝ ثٌؼّش ٚثٌؾٕظ 

 .ِٚغضٜٛ ثٌالػخ ِٓ ثٌضذس٠خ

 

ٚثٌضذذ٠ً   أْ ِقضٜٛ ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٟ ٠ؾخ أْ ٠ضغُ دجٌضٕٛع :-قاػذج انتُٕٚغ ٔانتغٛٛر: حايُاً 

ِج د١ٓ ثٌشثفز فٟ ثٌفؼج١ٌجس ثٌّخضٍفز ٚثٌضّش٠ٕجس ِٓ ف١ظ ثٌضأع١ش ٚثٌفٛثةذ ٚثٌضذذ٠ً ٚثٌض٠ٕٛغ 

وزٌه ِجد١ٓ صّجس٠ٓ ثٌمٛر ٚصّجس٠ٓ ثالسصخجء ٚثٌّٙجسر ثٌف١ٕز  , ٚثألدثء ِٚج د١ٓ ثٌظؼخ ٚثٌغًٙ

:  ٠ّٚىٓ صقم١ك ثٌض٠ٕٛغ فٟ ِقضٜٛ ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٟ ِٓ خالي ثإلدؼجد ثٌضج١ٌز. ٚثٌخطط١ز

. ثٌض٠ٕٛغ فٟ ػذد ثٌضّش٠ٕجس - 1

. ثٌض٠ٕٛغ فٟ شذر أدثء ثٌضّش٠ٕجس- 2

. ثٌض٠ٕٛغ فٟ عشػز أدثء ثٌضّش٠ٕجس - 3

. ثٌض٠ٕٛغ فٟ أٚلجس ثٌشثفز ِج د١ٓ وً صّش٠ٓ ٚأخش-4

. ثٌض٠ٕٛغ فٟ ؽذ١ؼز صأع١ش ثٌضّش٠ٕجس فٟ ثٌالػذ١ٓ- 5

. ثٌض٠ٕٛغ فٟ صأع١ش ثٌضّش٠ٓ ٚ ثٌضّش٠ٓ ثٌزٞ دؼذٖ - 6

. ثٌض٠ٕٛغ فٟ ثألدٚثس ثٌّغضخذِز فٟ صٕف١ز ثٌضّش٠ٕجس - 7

 ثٌض٠ٕٛغ فٟ ثٌظشٚف ثٌّق١طز دضٕف١ز ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٟ - 8

ٚدؼذ ثالٔضٙجء ِٓ ثٌضذس٠خ ٠ضؾٗ ثٌالػخ ٌٍضذ١ٌه عُ ٠أخز فّجَ دثفب ٚدؼذ ثعضشثفز ٌّذر عجػز 

.  ٠ضٕجٚي ثٌطؼجَ 

: ِٚٓ ثٌفٛثةذ ثٌضشد٠ٛز ٌٙزٖ ثٌمجػذر ٟ٘ 

  صم١ًٍ ثٌضٛصش ٚ, إصثٌز ثٌخٛف ٚثٌمٍكٚ, صم٠ٛز ثٌغمز دجٌٕفظٚص٠جدر ثٌشغذز ٚثٌضش٠ٛك

 .ٚثالػطشثدجس ثٌؼظذ١ز ٚثٌٕفغ١ز 
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:-  ِ٘ٛٚٓ ث٢عجس ثٌغٍذ١ز ٌضٕف١ز ثٌضذس٠خ ػٍٝ ٚص١شر ٚثفذر ٚفٟ ثٌظشٚف ٔفغٙج

 صى١ف ثلً فٟ لذسر ثألؽٙضر ثٌٛظ١ف١ز ٚ,  ثإلطجدجس ٚثإلؽٙجد ِّج٠ؤدٞ ثٌٝػؾش ثيًٍِ ٚثي. 

. قاػذج انتكرار أٔ اإلػادج : تاضؼا 

      ٠ؾخ أْ صىشس ثألفّجي ثٌضذس٠ذ١ز فٟ ثٌضٛل١ش ثٌّٕجعخ ِٓ آخش فًّ صذس٠ذٟ ٚثٌزٞ ٠ؼّٓ 

 .ٚٚفمج ٌٍٙذف ثٌّطٍٛح , ٚدؼذ صى١فٗ ػٍٝ ثالفّجي ثٌغجدمز, صمذٍٗ ٌالفّجي ثٌؾذ٠ذر دْٚ إؽٙجد

ٚوٍّج لٍش ثٚلجس ثٌشثفز  وٍّج , ثر وٍّج ؽجٌش ثٚلجس ثٌشثفز وٍّج فمذ ثٌالػذ١ٓ ثٌضى١ف ثٌقجدط    

 . لٍش ثفضّجالس ثعضؼجدر ثٌشفجء ِٓ ثٌقًّ ثٌغجدك 

  

. قاػذج انتذرٚة انًطتقم ٔانجًاػٙ : ػاشراً 

ثٌؼّش ٚثٌؾٕظ ِٚؤ٘الس ثٌالػخ  )    ػٕذ صشى١ً ثٌقًّ ثٌضذس٠ذٟ ٠ؾخ ِشثػجر ثٌفشٚق ثٌفشد٠ز 

ٚدّٛؽخ صٍه ثٌّؼٍِٛجس صٛػغ ثٌخطز ثٌضذس٠ذ١ز ٌىً الػخ دشىً ِغضمً إٌٝ ؽجٔخ ثٌخطز 

.     ثٌؾّجػ١ز ٌضذس٠خ ثٌفش٠ك وىً 

. قاػذج انتكٛف : انذاد٘ ػشر

ثالعضّشثس فٟ أدثء ثٌضّش٠ٕجس ٚثٌٛفذثس ثٌضذس٠ذ١ز ألٚلجس صضشثٚؿ ٚصؼٕٟ ثٌضغ١١ش ٚثٌضطذغ ػٕذ     

.  ِج د١ٓ أعذٛع ٚػذر أعجد١غ ٌالفّجي ثٌضذس٠ذ١ز

:-  ٕٚ٘جن ٔٛػجْ ِٓ ثٌضى١ف ّ٘ج 

٘ٛ ثٌضى١ف ثٌزٞ ٠قذط فٟ ثألؽٙضر ثٌٛظ١ف١ز ٚثٌزٞ ٠ؤدٞ ثٌٝ صقغ١ٓ وفجءر : انتكٛف انٕظٛفٙ

ٚ٘زٖ ثألؽٙضر ٟ٘ وً ِٓ ثٌؾٙجص ثٌذٚسٞ ٚثٌضٕفغٟ ٚثٌؼظذٟ ٚثٌؼؼٍٟ ٚثٌغذد ثٌظّجء , أدثء٘ج

. ٚوً ِٓ ثٌؾٙجص ثإلخشثؽٟ ٚثٌٙؼّٟ 

 . ٘ٛ ثٌضى١ف ثٌزٞ ٠قذط فٟ أفؾجَ ٚإدؼجد ثألؽٙضر ثٌؼؼ٠ٛز: انتكٛف انًٕرفٕنٕجٙ

 

. اضتؼذاد انالػة نهتذرٚة انرٚاضٙ:   انخاَٙ ػشر

 ٚصطٛس أؽٙضصٗ ثٌٛظ١ف١ز ٚأػؼجء ثٌؾغُ  ثٌالػخِذٜ ِالءِز وً ِٓ دسؽز ّٔٛ ٚصؼٕٟ      

 .ِٚذٜ صمذٍٗ ٚثعضؼذثدٖ ٌٍضذس٠خ.  ػ١ٌٍٍٗقًّ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّغٍؾ  (ِغضٛثٖ)ٚثٌقجٌز ثٌضذس٠ذ١ز 

 

  :-خظٕطٛح انتذرٚة: انخانج ػشر
دٕفظ ثألّٔجؽ ثٌقشو١ز ثٌخجطز دجٌش٠جػز ثٌضخظظ١ز ٚثٌضٟ عٛف صٕفز    ٚصؼٕٟ ثدثء ثٌضّش٠ٕجس 

ػٕجطش - ٔظُ أٔضجػ ثٌطجلز ): ٌزث ٔؾذ ٕ٘جٌه خظٛط١ز فٟ وً ِٓ  . ِٓ خالٌٗ فٟ ثٌّٕجفغز

 ( ثألػذثد ثٌّؼشفٟ -ثٌزٕٟ٘ ٚثألػذثد ثٌٕفغٟ -  ثٌخطؾ -ثٌّٙجسثس -ث١ٌٍجلز ثٌذذ١ٔز 

. انتذرٚة طٕٚم انًذٖ: انراتغ ػشر

ٌّغض٠ٛجس ثٌؼج١ٌز فٟ ثٌش٠جػز ثٌضخظظ١ز أٚلجس ص١ِٕز ؽ٠ٍٛز ِٓ ي      ٠ضطٍخ ثٌٛطٛي 

  ثٌؼ١ٍج  عٕٛثس وّضٛعؾ فٟ ثٌٛطٛي ثٌٝ ثٌّغض٠ٛجس 10 ثٌٝ 5إر ٔقضجػ ِٓ, ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٟ

 

 :-ارتذاد انذانح انتذرٚثٛح: انخايص ػشر
 ثٌضٛلف ػٓ ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٟ ٠ؤدٞ ثٌٝ فمذ ثٌضى١فجس ثٌّىضغذز فٟ أػؼجء ٚأؽٙضر      ٚصؼٕٟ

ثٌؾٙجص ثٌؼظذٟ ٚثٌؾٙجص ثٌؼؼٍٟ ٚثٌؾٙجص ثٌؼظّٟ ثٌؾٙجص ثٌذٚسٞ ٚثٌؾٙجص )ثٌؾغُ ثٌق٠ٛ١ز 

إرث ِج ,فٟ ثألعذٛع ثألٚي % 7-6إر ٔؾذ صٕجصي ثٌىفجءر ثٌذذ١ٔز لذ ٠ظً ثٌٝ ِج د١ٓ , (ثٌضٕفغٟ

 .ثعضشثؿ ثٌالػذ١ٓ سثفز وجٍِز دْٚ أٞ أدثء فشوٟ 

 

:-  اإلدًاء ٔانتٓذئح:   انطادش ػشر

ٚصؤدٜ ,   وً ٚفذر صذس٠ذ١ز ثٚ صٕجفظ س٠جػٟ ٠ؾخ ثْ ٠ذذأ دجإلفّجء ٠ٕٚضٟٙ دجٌضٙذةزٚصؼٕٟ     

دٛثعطز ثٌضّش٠ٕجس ثٌّضذسؽز فٟ شذصٙج ٚثٌضٟ ص١ٙتز ثٌالػذ١ٓ ٌٍؾٙذ ثٌّضٛلغ أْ ٠ّجسعٖٛ فٟ 

ٚثٌٛطٛي ,ٚثٌضٟ صىغخ ثٌؼؼالس ثٌّشٚٔز ٚثٌّطجؽ١ز ثٌّطٍٛدز ٌألدثء , ثٌضذس٠خ ثٚ ثٌّٕجفغز
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, ٚثٌض١ٙتز ٌضٕف١ز ثإلشجسثس ثٌؼظذ١ز ثٌخجطز دجٌّٙجسثس, ألسلٝ دسؽز ثعضؾجدز ٌشد ثٌفؼً

. ٚثٌٛطٛي أللظٝ ثعضؼذثد ٔفغٟ 

   أِج ثٌضٙذةز صٙذف ثٌٝ صٙذةز ػًّ ثألؽٙضر ثٌٛظ١ف١ز ثٌالػذ١ٓ ٚػٛدصٙج ٌّؼذالصٙج ثٌطذ١ؼ١ز دؼذ 

 .ٚصٕف١ز دؼذ وً ٚفذر صذس٠خ ثٚ ِٕجفغز ِٓ خالي ثٌضّش٠ٕجس . ثْ ِجسعٛث ثٌضذس٠خ ثٚ ثٌّٕجفغز 

 

:   يرادم انتذرٚة انرٚاضٙ 

ثر ٠ضمذَ ثٌّغضٜٛ , ٟ٘ فجٌز ِشف١ٍز غ١ش عجدضز صخضٍف ِغ ِشثفً صطٛس ِغضٜٛ ثٌالػخ    

ٚدزٌه صضأعش ثٌقجٌز ثٌضذس٠ذ١ز دضى١ف ثٌالػخ ِغ ػٕجطش ػذر وجٌقجٌز ثٌٛظ١ف١ز , دظفز ِغضّشر 

فؼال ػٓ ِغضٜٛ شذر فًّ ثٌضذس٠خ ثٌذذٟٔ ٚثٌّٙجسٞ ٚثٌٕفغٟ , ٌألؽٙضر ثٌق٠ٛ١ز ثٌذثخ١ٍز ٚثٌّٕٛ

. فٟ إؽجس خطز صذس٠ذ١ز ِضمٕز

  ٚلذ لغّش ثٌؼ١ٍّز ثٌضذس٠ذ١ز إٌٝ عالط ِشثفً دجالػضّجد ػٍٝ ثٌفشٚلجس ثٌذج٠ٍٛؽ١ز  فٟ ِشثفً 

ٚ٘زٖ , د١ٓ ثٌالػذ١ٓ  (ثػِٟٞغضٜٛ ثٌفشد ثٌّٙجسٞ فٟ ثإلػذثد ثٌش,ثٌؾٕظ , ثٌؼّش  )ثٌّٕٛ

: ثٌّشثفً ٟ٘ 

  ْٛثٌّذضذةْٛ أٚثٌٕجشت .

 ِْٛثٌّضمذ .

 ثإلدطجي أٚ س٠جػز ثٌّغض٠ٛجس ثٌؼ١ٍج  .

 :  صٕمغُ ثٌّشثفً ثٌضذس٠ذ١ز  ػٍٝ ٚفك ثٌضخط١ؾ ٌٍضذس٠خ ثٌش٠جػٟ ثٌٝوزٌه 

 .(انثُاء )انًردهح األضاضٛح : أٔال

ٟ٘ فجٌز ِٓ ثالعضؼذثد ثٌش٠جػٟ ثٌّض١ّض ألدثء ِغضٜٛ ِٕجعخ ِٓ ثإلػذثد ثٌذذٟٔ ثألٌٟٚ  -

 .ٚثٌزٞ ٠خذَ ثٌّشثفً ثٌالفمز ِٓ ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٟ

فضٝ ٚطٛي ثٌالػخ ٚدخٌٛٗ ثٌٝ ِشفٍز , صقضجػ إٌٝ فضشر إػذثد ؽ٠ٍٛز ِٓ ثٌضذس٠خ  -

 . ثٌضخظض

ِٓ % 70فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز ٠ضُ صطذ١ك ثٌضّش٠ٕجس ثٌذٕجة١ز ثٌؼجِز دأٚعغ طٛس٘ج دٕغذز صمجسح  -

ٕٚ٘ج صّغً صّش٠ٕجس ثإلػذثد ثٌؼجَ دٚسثً أعجع١ج وضّش٠ٕجس ثٌمٛر ثٌؼؼ١ٍز ثٌؼجِز , ٚلش ثٌضذس٠خ 

 فىً صٍه ثٌضّش٠ٕجس ِضطٍذز ٌضقم١ك ٘ذف ثٌذٕجء ثٌذذٟٔ ,ٚثٌغشػز ٚثٌضقًّ ٚثٌّشٚٔز ٚثٌششجلز 

 .ثٌؼجَ 

ثٌٝ صط٠ٛش ثٌظفجس ثٌذذ١ٔز ثٌؼجِز الع١ّج ثٌمٛر ٚثٌضقًّ  (ثٌذٕجء  )صٙذف ثٌّشفٍز ثألعجع١ز -

. ٚثٌغشػز ٚثٌّشٚٔز ٚثٌمذسر ثٌقشو١ز ٌٍّفجطً 

 

 .(انتخظض )انًردهح انخاطح :حاَٛاً 
, صقغ١ٓ ِغضٜٛ ثٌضى١ٕه ٚثٌضىض١هٚ, ص١ّٕز ثٌمذسثس ثٌذذ١ٔز ثٌخجطز دجٌّٙجسر صٙذف ثٌٝ  -

 .إلػذثد ثٌضشدٛٞ ٚثٌخٍمٟ ٚثٌٕفغٟ وزٌه ث,.ثٌشدؾ د١ٓ ثٌمذسثس ثٌذذ١ٔز ٚثٌّٙجس٠ز ٚ

صؼذ ثٌضّجس٠ٓ ثٌخجطز دأشىجٌٙج ثٌّخضٍفز ثٌٛع١ٍز ثٌشة١غز ٌضقم١ك أغشثع صٍه ثٌّشفٍز  -

ٌٚٛطٛي ثٌالػخ إٌٝ دسؽز صّىٕٗ ِٓ ثالشضشثن فٟ ثٌّٕجفغز دّغضٜٛ ِض١ّض ٚدخٌٛٗ دزٌه 

. ثٌش٠جػ١ز  (ثٌمّز)فٟ ثٌّشفٍز ثٌضج١ٌز

 ػذَ إّ٘جي ثٌؼاللز د١ٓ ثٌضّش٠ٕجس ثٌخجطز ٚثٌؼجِز ٠ٚؾخ أْ صأخز صّش٠ٕجس ثٌمٛر ٚثٌغشػز -   

    دٚس٘ج فٟ 

 . ِٓ ٘زٖ ثٌّشفٍز % 70 ٚصىْٛ ثٌضّش٠ٕجس ثٌخجطز دٕغذز,ثٌضشو١ض ػ١ٍٙج       

 

 ً  . (انقًح )انًردهح انؼهٛا : حانخا
ٟ٘ أػٍٝ ِغضٜٛ دذٟٔ ٚ ِٙجسٞ ٚٔفغٟ ٠ّىٓ ثٌٛطٛي إ١ٌٗ ػٓ ؽش٠ك ثإلِىجٔجس ثٌضذس٠ذ١ز  -

ثٌّضجفز خالي ثٌؼ١ٍّز ثٌضذس٠ذ١ز ٚأفٛثي ثٌذ١تز ٚفضٝ دخٌٛٗ ثٌمّز فٟ ثالٔؾجص ٚثٌضٟ صؤٍ٘ٗ 

. ٌالشضشثن فٟ ثٌّٕجفغز دّغضٜٛ ِض١ّض



  (11(        ) 2016-2015)د فاطًح ػثذ يانخ      .دكتٕراِ     يقذيح ػايح فٙ انتذرٚة     ا  (1)انًذاضرج

 

ٔؼؼ ٚصفٛق فٟ ثٌمذسثس ثٌذذ١ٔز ٚثٌقشو١ز ثٌخجطز  ثٌٝ (ثٌمّز )صٙذف ثٌّشفٍز ثٌؼ١ٍج  -

 .ٚثٌضٟ ٠ّىٓ ثالعضذالي ػٕٙج دٕضجةؼ ثالخضذجس ٚثٌم١جط ثٌّٕجعخ, دجٌّٙجسر ثٌضخظظ١ز

ثوضّجي ثٌقجٌز وزٌه , ثاللضظجد ٚث١ٌ٢ز دجألدثء ثٌّٙجسٞ ٚثإل٠مجع ٚثالٔغ١جح ثٌقشوٟصض١ّض ح -

ثٌٕفغ١ز ٌالشضشثن فٟ ثٌّٕجفغز ٚثٌزٞ ٠ّىٓ ِؼشفضٗ ػٓ ؽش٠ك عٍٛن ثٌالػخ فٟ ثٌضذس٠خ 

 .ٚثٌّٕجفغز 

 

: انتخطٛط نهذٔائر انتذرٚثٛح 

 ػ١ٍّز صٕذؤ دجٌّغض٠ٛجس ثٌش٠جػ١ز ثٌضٝ ع١ظً ث١ٌٙج ثٌالػذْٛ ٚثٌفشق ثٌش٠جػ١ز فٝ ٚ٘ٛ      

ٚ٘ٛػ١ٍّز ثٚعغ ٚثشًّ ِٓ ِفَٙٛ خطز . ثٌّغضمذً ٚثالعضؼذثد ٌٙزث ثٌّغض٠ٛجس دخطز صذس٠خ

 .ثٌضذس٠خ

  ثرْ فجٌضخط١ؾ ػ١ٍّز شجلز ِّضذر ص١ِٕج ٚػ١ٍّج فٟ ثٌّغضمذً ، ٚصضؼّٓ صقذ٠ذ ثال٘ذثف ٚصقذ٠ذ 

ثٌخطز  + ثٌضٕذؤ= ثٌضخط١ؾ   . ؽشق صقم١مٙج فٟ ػٛء ثٌّضغ١شثس ثٌّغضمذ١ٍز

ثْ ثٌض١١ّض د١ٓ صخط١ؾ ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٝ ٚخطز ثٌضذس٠خ ٠ٕذغ ِٓ فم١مز ِّٙز ٚ٘ٝ ثْ وً       

ػ١ٍّز صخط١ؾ ٠ؾخ ثْ صضذٍٛس فٝ  خطؾ ٚثػقز ِٚقذدر ، ٚدجٌضجٌٟ ثْ ٌُ صضٛثفش صٍه ثٌخطؾ 

. ٠ظذـ ثٌضخط١ؾ ث٘ذثسث ٌٍٛلش ٚثٌّجي

:- إَاع انخطط انتذرٚثٛح

ٕ٘جٌه صٕظ١ُ ٚصغٍغً ٌٍخطؾ ثٌضذس٠ذ١ز فغخ ثٌٙذف ِٓ ثٌضذس٠خ فجٌّذسح ثٌّٕظُ ٠غضط١غ 

ثعضؼّجي ؽ١ّغ ثٚ دؼغ ثٌخطؾ ثٌضذس٠ذ١ز ثألص١ز  

.  خطز ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز ث١ِٛ١ٌز .1

. خطز ثٌذثةشر ثٌضذس٠ذ١ز وً ثعذٛػ١ٓ .2

. ثعجد١غ  ( 6- 2 )خطز ثٌذثةشر ثٌضذس٠ذ١ز ثٌّضٛعطز ِٓ  .3

. خطز ثٌذثةشر ثٌضذس٠ذ١ز ثٌغ٠ٕٛز ثٌىذ١شر ٌّذر عٕز وجٍِز  .4

  .(ثٌّٚذ١ز  ) ؽ٠ًٛخطز صذس٠خ  .5

.  عٕز  خظٛطجً دجٌٕغذز ٌألؽفجي ثٌّٛ٘ٛد١ٓ ( 16- 8 )ٌّذر  ؽ٠ٍٛز ثالِذ خطؾ صذس٠ذ١ز  .6

فأٔٗ ٠ذذأ دٛػغ ِؼجٌُ ثٚ ثعظ ثٌضذس٠خ ,    فؼٕذِج ٠ذذأ ثٌّذسح دٛػغ ِفشدثس خطز ثٌضذس٠خ 

ففٟ خطز ثٌضذس٠خ ٌّذر ثسدغ , ثٌضٟ ٠ؾخ ثْ صقمك فٟ ٔٙج٠ز ِذر ٘زٖ ثٌخطز , ثٌط٠ًٛ ثألِذ 

عٕٛثس ِغالً ٠ؼغ ثٌّذسح ثٌٙذف ثٚ ثأل٘ذثف ػٛثًِ ثٌضذس٠خ ٌىً عٕز ِٓ عٕٛثس ثٌخطز 

فجأل٘ذثف ثٌؼجِز ٌٍغٕز , ثػجفزً ثٌٝ ٚػغ ِغضٜٛ ثألٔؾجص ثٌّشثد صقم١مٗ ٌٍغٕز ثٌقج١ٌز ,ثٌالفمز 

ثْ ثطغش , ثٌغج١ٔز ٚصجس٠خ ثٌغذجق ٠ّىٓ ثعضخذثِٙج فٟ دٕجء ثٌذٚثةش ثٌضذس٠ذ١ز ثٌظغ١شر ٚثٌّضٛعطز 

. خطز ِغضخذِز ِٓ لذً ثٌّذسح ٟ٘ خطز ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز ث١ِٛ١ٌز 

 

دائرج انتذرٚة انطُٕٚح 

     صمغُ خطز ثٌضذس٠خ ثٌغ٠ٕٛز ثٌٝ فضشثس ثرث ِج وجٔش صقضٜٛ ػٍٝ ِٕجفغز ٚثفذر ثٚ ِٕجفغض١ٓ 

, ٚصؼذ خطز ثٌضذس٠خ ثٌغ٠ٕٛز ثٌّظٙش ثٌشة١غٝ ٌٍضخط١ؾ لظ١ش ثٌّذٜ. دؼؼّٙج دثخً دؼغ

 :٠ٚخضٍف صى٠ٛٓ خطز ثٌضذس٠خ ثٌغ٠ٕٛز ِٓ س٠جػز الخشٜ ؽذمج ٌطذ١ؼز ثٌضٕجفظ وّج ٠ٍٟ

: خطح انتذرٚة انطُٕٚح أدادٚح انًٕضى انتُافطٗ - 1

  ٠ٚضُ ثٌضخط١ؾ ٌٍضذس٠خ خالٌٙج ػٍٝ أعجط ثْ ثٌّٕجفغز صضىْٛ ِٓ ػذد ِٓ ثٌّذجس٠جس ثٌّضظٍز ، 

٠ضطٍخ ٘زث ثٌضخط١ؾ ػٕج٠ز فجةمز فضٝ ثْ  .وّج ٘ٛ ثٌقجدط فٝ صخط١ؾ صذس٠خ س٠جػز وشر ثٌمذَ

. ٠قمك ث٘ذثفٗ ٚثْ ٠قمك ث٠ؼج ث٘ذثف ثالػذثد ؽ٠ًٛ ثٌّذٜ

 

 :خطح انتذرٚة انطُٕٚح حُائٛح انًٕضى انتُافطٙ- 2

ٚف١ٙج .   ٠ٚضُ ثٌضخط١ؾ ٌخطز ثٌضذس٠خ ثٌغ٠ٕٛز ػٍٝ ثعجط ثْ ثٌغٕز صقضٜٛ ػٍٝ ِٛع١ّٓ صٕجفغ١١ٓ

٠ّش ثٌالػخ دفضشر ثػذثد عُ ٠ٕؾض ثٌّٕجفغجس فٝ ثٌّٛعُ ثالٚي عُ ٠ّش دفضشر ثعضشفجة١ز صم١ّ٠ٛز ، عُ 
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٠ّش دؼذ رٌه دفضشر ثػذثد٠ز عج١ٔز عُ ثٔؾجص ثٌّٕجفغجس ٌٍّٛعُ ثٌغجٔٝ عُ ثٌّشٚس دفضشر ثعضشفجة١ز 

ٚ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ثٌخطؾ ثٌغ٠ٕٛز ٠خضٍف ػٓ عجدمٗ ِٓ ف١ظ ثِىج١ٔز صالفٝ ثٌؼذ٠ذ ِٓ , صم١ّ٠ٛز عج١ٔز

ِشىالس ثٌضخط١ؾ ٚثٌضٝ صضجعش دجٌّمذسر ػٍٝ ثٌضقىُ فٝ فضشثس ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌفٛسِز ثٌش٠جػ١ز، 

. ٚصجع١ش ثٌؼٛثًِ ثٌٕفغ١ز، ٚثٌؼٛثًِ ثٌّشصذطز دجالطجدجس

: خطح انتذرٚة انطُٕٚح يتؼذدج انًٕاضى انتُافطٛح- 3

   ٠ٚضُ ثٌضخط١ؾ ٌخطز ثٌضذس٠خ ثٌغ٠ٕٛز ػٍٝ ثعجط ٚؽٛد عالعز ِٛثعُ صٕجفغ١ز ثٚ ثوغش خالي 

 .ثٌغٕز ثٌٛثفذر

   ٠ضُ ثٌضخط١ؾ خالٌٙج دٕفظ ثعٍٛح ثٌخطز ثٌغ٠ٕٛز عٕجة١ز ثٌّٛعُ ثٌضٕجفغٟ فؼال ػٓ ِٛعُ 

. صٕجفغٝ عجٌظ ثٚ ثوغش

   اٚاً كاٌ ػذد انًٕاضى انتُافطٛح انًكَٕح نخطح انتذرٚة انطُٕٚح فاٌ انًٕضى انتُافطٙ انٕادذ 

  :-ٚٓٛكم ٔٚتكٌٕ يٍ حالث فتراخ اضاضٛح كًا ٚهٙ

: فترج االػذاد - أالً 
    ٚ٘ٝ ثٌفضشر ثٌضٝ ٠ؼذ ٠ٚؤً٘ خالٌٙج ثٌالػخ وٝ ٠خٛع ِذجس٠جس ثٌّٛعُ ثٌضٕجفغٟ، ٚصذذث 

دٕٙج٠ز ثٌفضشر ثالعضشفجة١ز ثٌضم١ّ٠ٛز ثٌغجدمز ِغ ثٚي ٚفذر صذس٠ذ١ز ٚصٕضٙٝ دجٚي ِذجسثر سع١ّز فٝ 

. ثٌّٛعُ ثٌضٕجفغٟ

:  صمغُ فضشر ثالػذثد ثٌٝ عالط ِشثفً صضذثخً ِؼج ٚصىًّ دؼؼٙج دؼؼج وّج ٠ٍٟ

: تٓذف يردهح االػذاد انؼاو انٗ يا ٚهٙ :- يردهح االػذاد انؼاو- 1

  سفغ ِغضٜٛ ثٌؼٕجطش ثٌذذ١ٔز ٚثٌض١ٙتز ثٌٛظ١ف١ز ثالعجع١ز الؽٙضر ثؽغجَ ثٌالػذ١ٓ ِٓ خالي

. ثالػذثد ثٌذذٟٔ ثٌؼجَ ثٌزٜ ٠ضقٛي صذس٠ؾ١ج دٕٙج٠ز ٘زٖ ثٌفضشر ثٌٝ ثٌخجص

  صؼٍُ ثٌّٙجسثس ثٌؾذ٠ذر ِٚشثؽؼز ٚصط٠ٛش ثٌّٙجسثس ثٌّؼٍّز عجدمج ٚسدطٙج ؽضة١ج دجٌّٙجسثس

 .ثٌؾذ٠ذر 

 ٜثٔؾجص دؼغ ؽٛثٔخ ثالػذثد ثٌٕفغٟ ؽ٠ًٛ ثٌّذٜ ٚثٌض١ّٙذ ٌالػذثد ثٌٕفغٟ لظ١شثٌّذ. 

  ٠شثػٝ ػٕذ صخط١ؾ ِشفٍز ثالػذثد ثٌؼجَ ص٠جدر فؾُ ثٌقًّ ٚثٔخفجع شذصٗ ِغ فضشثس سثفز

ؽ٠ٍٛز ٔغذ١ج ، ٚوٍّج ثلضشدٕج ِٓ ِشفٍز ثالػذثد ثٌخجص لً فؾُ ثٌضذس٠خ ٚصثدس شذصٗ 

 .صذس٠ؾ١ج

: تٓذف يردهح االػذاد انخاص انٗ يا ٚهٙ:- يردهح االػذاد انخاص- 2 

  سفغ ِغضٜٛ ثالػذثد ثٌذذٔٝ ثٌخجص ٚصقغ١ٓ وفجءر ثالؽٙضر ثٌفغ١ٌٛٛؽ١ز ٌضضالءَ ِغ ثالدثء

. ثٌخجص دجٌش٠جػز ثٌضخظظ١ز

 صط٠ٛش ثالػذثد ثٌّٙجسٜ ٚثٌٛطٛي دٗ ثٌٝ آ١ٌٗ ثالدثء ِغ سدطٗ دج١ٌٍجلز ثٌذذ١ٔز ٚخطؾ ثٌٍؼخ. 

  صؼٍُ ثٌخطؾ ثٌؾذ٠ذر ٚثؽجدر ِجعذك صؼٍّٗ فٝ ثؽجس ثالػذثد ثٌخططٟ ٚفٝ ثٌش٠جػجس

 .ثٌؾّجػ١ز ٠ضُ ثٌضشو١ض ث٠ؼج ػٍٝ  ؽشق ثٌٍؼخ

 ثالػذثد ثٌٕفغٟ لظ١ش ثٌّذٜ ٚسدطٗ دجٌّٛثلف ثٌضٕجفغ١ز. 

 ًِسدؾ وجفز ثٔٛثع ثالػذثد دؼؼٙج ِغ دؼغ فٝ ثؽجس ِضىج. 

: تٓذف يردهح انًُافطاخ انتجرٚثٛح انٗ يا ٚهٙ:- يردهح انًُافطاخ انتجرٚثٛح- 3

  ثالسصمجء دّغض٠ٛجس ثالػذثد ثٌّخضٍفز ص١ّٙذث ٌضقم١ك ثٌفٛسِز ثٌش٠جػ١ز صذس٠ؾ١ج خالي

. ثٌّٕجفغجس ثٌشع١ّز

  ثٌٛطٛي ثٌٝ ثفؼً صشى١ً ٌٍفش٠ك ٚثٌّٛثلف ثٌضٝ ٠ّىٓ ثْ صمجدً ثٌالػخ فٝ ثٌّٕجفغجس

 .ثٌشع١ّز

 ٝثٌٛطٛي فٝ ٔٙج٠ز ثٌّشفٍز ثٌٝ ثفؼً دسؽجس ثالػذثد ثٌٕفغٟ ٚثٌخٍم. 
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 ً : فترج انًُافطاخ- حاَٛا
٘ٝ ثٌفضشر ثٌضٝ صمجَ خالٌٙج ِذجس٠جس ثٌّٛعُ ثٌضٕجفغٟ ٚصذذث ِغ ثٚي ِذجسثر :    فضشر ثٌّٕجفغجس

ٚف١ٙج ٠ضُ ثالفضفجظ دجٌّغضٜٛ ثٌؼجٌٝ ثٌزٜ ٚطً ث١ٌٗ ثٌالػخ خالي فضشر , ٚصٕضٙٝ دجخش ِذجسثر

. ثالػذثد دّشثفٍٙج ثٌّخضٍفز ٚثٌؼًّ ػٍٝ صقم١ك ثٌفٛسِز ثٌش٠جػ١ز 

ثٌٕفغٝ ٚثٌخططٝ ٚثٌّٙجسٜ ٚثٌٛطٛي ثٌٝ ثػٍٝ لُّ ثٌّغضٜٛ ثٌذذٔٝ  : ٔتٓذف فترج انًُافطاخ

 .ٌالػخ

 

 ً  : انفترج االضتشفائٛح انتقًٕٚٛح- حانخا

ثٌفضشر ثٌضٝ صٍٝ فضشر ثٌّٕجفغجس ِذجششر ٚصذذث دؼذ ثخش ِذجسثر فٝ ثٌّٛعُ ثٌضٕجفغٟ ، ٚصٕضٙٝ : ٘ٝ  

. دجٚي ٚفذر صذس٠ذ١ز فٝ فضشر ثالػذثد ٌٍّٛعُ ثٌضٕجفغٟ ثٌضجٌٟ

 

 :ٚٓذف انتخطٛط  نهفترج االضتشفائٛح انتقًٕٚٛح انٗ يا ٚهٗ

 ٟثٌّقجفظز ػٍٝ فذ ثدٔٝ ِٓ ثالػذثد ثٌذذٔٝ ٚثٌّٙجسٜ ٚثٌخطط . 

  ًثٔؼجػ ثٌقجٌز ثٌٕفغ١ز ثٌالػخ دخفغ ثٌضٛصش ٚصم١ًٍ ثٌشؼٛس دجًٌٍّ ٚصم١ًٍ ثٌشؼٛس دجٌفش .

  ثؽشثء ثٌؼ١ٍّجس ثٌضم١ّ٠ٛز ثٌشة١غز ٌخطؾ ثٌضذس٠خ ِٓ وجفز ثٌؾٛثٔخ فٝ ػٛء ثٌٕضجةؼ

. ِٚغضٜٛ ثٌالػخ

 ثٌضشو١ض فٝ ػالػ ثالطجدجس ثرث ِج ٚؽذس. 

 

ف١ظ صؼُ ,  ٚ٘ٝ ثٌخ١ٍز ثالٌٚٝ ٌىجفز ػ١ٍّجس صخط١ؾ ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٝ:-انٕدذج انتذرٚثٛح

ثٚأٔٙج ِؾّٛػز ثألٔشطز ثٌقشو١ز ثٌضٟ صضقمك خالٌٙج دؼغ . صّجس٠ٓ ٚثٔشطز ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٝ

ثأل٘ذثف ثٌضؼ١ّ١ٍز أٚ ثٌضطذ١م١ز أٚ والّ٘ج ِؼج ِٓ خالي ػذد ِٓ ثٌضّجس٠ٓ ثٌضٟ صٕظُ دشىً 

. ِضٛثفك

   ٠ّىٓ ثٌضفش٠ك د١ٓ ٚفذثس ثٌضذس٠خ ؽذمج ٌٍغّز ث١ٌّّضر ٌٙج ٚثٌضٟ صضذغ ِٓ ثٌٙذف ثٌشة١ظ ٌىً 

فٕٙجن ٚفذر  صذس٠خ ٠غٍخ ػ١ٍٙج ثٌغّز ثٌذذ١ٔز ٚأخشٜ ٠غٍخ ػ١ٍٙج ثٌغّز ثٌّٙجس٠ز ٚعجٌغز , ِٕٙج

 .ثٌخطط١ز

.    لذ ٠قضٛٞ ث١ٌَٛ ثٌٛثفذ ػٍٝ أوغش ِٓ ٚفذر صذس٠ذٗ خالي صذس٠خ ثٌّغض٠ٛجس ثٌش٠جػ١ز ثٌؼ١ٍج

: أْذاف انٕدذج انتذرٚثٛح
ثأل٘ذثف ثٌّٙجس٠ز :    صقمك ٚفذر ثٌضذس٠خ ث١ِٛ١ٌز ٚثفذث ثٚثوغش ِٓ ثأل٘ذثف ثٌغضز ثٌشة١غز ٟٚ٘

. ٚثٌذذ١ٔز ٚثٌخطط١ز ٚثٌٕفغ١ز ٚثٌّؼشف١ز ٚثألخالل١ز

 .ِٓ ثٌّفؼً إال صض٠ذ أ٘ذثف ٚفذر ثٌضذس٠خ ث١ِٛ١ٌز ػٓ ٘ذف١ٓ ٌٍٕجشت١ٓ ٚعالعز ٌٍذجٌغ١ٓ

:  صٕمغُ ٚفذر ثٌضذس٠خ إٌٝ أؽضثء وّج ٠ٍٟ :أجساء انٕدذج انتذرٚثٛح

٠ٚشًّ ثٌّمذِز ٚثالفّجء  : انقطى انتًٓٛذ٘- أ

ٟ٘ ثٌّذخً ٌٛفذر ثٌضذس٠خ ٠ٚضُ ِٓ خالٌٙج ِمجدٍز ثٌالػذ١ٓ فٟ  صشى١ً فش ِغ  : انًقذيح- 

 . صٛػ١ـ أ٘ذثف ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز

, ِٓ ثٌضِٓ ثٌّخظض ٌٛفذر ثٌضذس٠خ % 20: ٠10ضشثٚؿ صِٓ ثإلفّجء ِج د١ٓ : االدًاء- 

 .٠ٚٙذف ثإلفّجء إٌٝ ثإلػذثد ٚثٌض١ٙتز ٌٍّٙجسثس ثٌقشو١ز ثٌؼجِز ٚثٌخجطز دجٌش٠جػز ثٌضخظظ١ز

  :انقطى انرئٛطٙ-ح

ٚصِٓ ٘زث , ٠شًّ ثٌضّجس٠ٓ ثٌضٟ ٠ىْٛ ٌٙج ثٌضأع١ش ثٌشة١غٟ فٟ صقم١ك أ٘ذثف ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز     

ِغ ِشثػجر ثٌضغٍغً ثٌّغجٌٟ ٌّقض٠ٛجس , ِٓ ثٌضِٓ ثٌّخظض ٌٍٛفذر% 80-70ثٌمغُ ٠ؼجدي

: ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز فٟ ثٌمغُ ثٌشة١غٟ ٚ٘ٛ

 .صقغ١ٓ ػٕجطش ثألدثء ثٌفٕٟ أٚ ثٌخططٟ .1

 .ص١ّٕز ثٌغشػز أٚ لٛر عش٠ؼز .2
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 .ص١ّٕز ثٌمٛر .3

. ص١ّٕز ثٌّطجٌٚز ثٌؼجِز .4

    إْ ثٌضغٍغً ثٌّمضشؿ أػالٖ ٠ّىٓ ػذٖ  وذ١ًٌ ػجَ ٠ّٚىٓ صطذ١مٗ ؽذمجً ٌخظٛط١جس ثٌٍؼذز أٚ 

.    ثٌفؼج١ٌز ثٌش٠جػ١ز ثٌّّجسعز ِٚضطٍذجس صذس٠خ ثٌش٠جػٟ

    ثٌشذر صضدثد دظٛسر صذس٠ؾ١ز ٚصٕضٟٙ فٟ ثٌمغُ ثٌٛعطٟ ِٓ ثٌمغُ ثٌشة١غٟ ٌٍٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز ، 

. د١ّٕج ص١ّٕز ثٌّطجٌٚز ٠ؾخ أْ صٕؾض فٟ ٔٙج٠ز ثٌمغُ ثٌشة١غٟ ٌٍٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز 

 : (انتٓذئح)انقطى انختايٙ - د

  ُٙ٠ٙذف ٘زث ثٌؾضء ثٌٝ ثٌؼٛدر دجٌالػذ١ٓ ثٌٝ ثٌقجٌز ثٌطذ١ؼ١ز صمش٠ذج دؼذ ثْ ٚطً ثدثء ثؽٙضص

. ثٌق٠ٛ١ز ثٌٝ دسؽجس ػج١ٌز

  ٌٝثٌضِٓ ثٌّخظض ٌٛفذر ثٌضذس٠خ % 10-٠7غضغشق ٘زث ثٌؾضء فٛث ِٓ. 

 ٠قضٛٞ ٘زث ثٌؾضء ػٍٝ صّجس٠ٓ ثالعضشخجء ٚثٌضٙذةز. 

 إَاع انٕدذاخ انتذرٚثٛح
ٕٚ٘جن ثٔٛثع ِٓ ثٌٛفذثس ثٌضذس٠ذ١ز صظُّ فغخ ثٌٙذف ِٓ ثٌٛفذر ٟٚ٘ 

. ٘ذفٙج أوضغجح ِٙجسر ثٚثدثء خططٟ ؽذ٠ذ ٌضؼ١ٍُ ثٌّٙجسر ثٌؾذ٠ذر  :ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز ثٌضؼ١ّ١ٍز .1

.  ٘ذفٙج صقغ١ٓ ِغضٜٛ ثدثء ِٙجسثصُٙ  :ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز ثٌّغجػذر  .2

٘ذفٙج أصمجْ ثػذثد ثٌالػذ١ٓ ثٌّٙجسٞ ثٚ ثٌخططٟ ثٚ ثٌذذٟٔ  : ٚفذر صذس٠ذ١ز ألصمجْ ِٙجسر ِؼ١ٕز .3

.  ٘ذفٙج صم٠ُٛ ِغضٜٛ ثألػذثد ثٌّضقمك فٟ ِشفٍز ِؼ١ٕز ِٓ ثٌضذس٠خ : ٚفذر صذس٠ذ١ز صم١ّ٠ٛز .4

:- أشكال انٕدذاخ انتذرٚثٛح 
   صظُّ ثٌٛفذثس ثٌضذس٠ذ١ز فٟ ثشىجي ِضؼذدر ِٓ ثؽً ثٌضٛف١ك د١ٓ ِؾّٛػز ِٓ ثٌش٠جػ١١ٓ 

: ثٚثفشثد ِٓ ثٌش٠جػ١١ٓ ٟٚ٘ صؼُ

, صٕظُ ٌؼذر س٠جػ١١ٓ ١ٌٚظ ِٓ ثٌؼشٚسٞ ثْ صىْٛ ثألٌؼجح ثٌفشل١ز :-  ٚفذر صذس٠خ ثٌؾّجػز 

. ثٌفؼج١ٌجس ثٌش٠جػ١ز ثٌفشد٠ز ٠ّىٓ ثْ ٠ضذسدٛث ث٠ؼجً دظٛسر ؽّجػ١ز , ألْ ثٌش٠جػ١١ٓ فٟ ثألٌؼجح

ٟٚ٘ ثٌضٟ صغّـ ٌٍّذسح دجٌضشو١ض ٚفً ِشجوً ثٌش٠جػٟ رثس :-  ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز ثٌفشد٠ز 

فّٓ خالي ٘زٖ ثٌٛفذثس ٠ّىٓ ٌٍّذسح ِٓ ٚػغ ِفشدثس ثٌقًّ , ثٌطذ١ؼز ثٌذذ١ٔز ثٚثٌٕفغ١ز

. ثٌضذس٠ذٟ دظٛسر فشد٠ز ٌضٕظ١ُ ثدثء ثٌّٙجسثس ؽذمجً ٌخظجةض وً س٠جػٟ 

ففٟ , ٟٚ٘ ِض٠ؼ ِٓ ٚفذثس صذس٠ذ١ز ؽّجػ١ز ٚٚفذثس صذس٠ذ١ز فشد٠ز:- ٚفذر صذس٠ذ١ز ِخضٍطز 

٠ضذغ رٌه , ثٌمغُ ثألٚي ِٓ ٘زٖ ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز ٠مَٛ ؽ١ّغ ثٌالػذ١ٓ دأدثء صّجس٠ٓ ثألفّجء ع٠ٛز

ٚؽذمجً أل٘ذثفُٙ ثٌخجطز فجْ ثٌش٠جػ١١ٓ ٠مِْٛٛ دضٕف١ز ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز ثٌفشد٠ز ثٌخجطز ٌىً ٚثفذ 

ٚفٟ ٔٙج٠ز ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز عٛف ٠ؾضّغ ثٌش٠جػ١ْٛ ألدثء ثٌمغُ ثٌٕٙجةٟ ِٓ ثٌٛفذر , ُِٕٙ

. ثٌضذس٠ذ١ز

ٟٚ٘ ثٌٛفذثس ثٌضذس٠ذ١ز ثٌّخظظز ثٚ ثٌّقذدر ٌٕٛع خجص ِٓ س٠جػز :- ٚفذثس صذس٠ذ١ز فشر 

ثٌّضمذ١ِٓ ٚ٘ذفٙج صقف١ض ثٌش٠جػٟ فٟ ثٌشؼٛس دجالعضمالي ثٌزثصٟ ٚصّٕٟ ػ١ٍّز ثٌٕؼؼ فٟ فً 

 .ثٌٛثؽذجس ثٌضذس٠ذ١ز خظٛطج أعٕجء ثٌغذجلجس ػٕذِج ال ٠ىْٛ ثٌّذسح ِٛؽٛدثً ٌّغجػذصٗ 


