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ًيذف اَتؼص اَؼايل اىل دهًٍم االظئُح ملادج اَُؿح اَػشةٌح َُطل اَعادط االةذذايئ يف غٍء اىذاف املنيع املهشس َُػاّ اَذسايس (ٌ 7102-7102اَػااّ
 ( )7012-7012اَذٌسًن االٌٍ ٌاَشاين) ٌػعث دطنٌل ةٍُّ املػذٍ ٌَُمعذًٍاخ اَاشثز االٌىل (اَذازيشا اَكيام ااَذؿتٌاو) قهاـ ا داتَل مظذماؼ اَتؼاص مان
االظئُح اٍَصاسًح اَػامح ملادج اَُؿح اَػشةٌح َُطل اَعادط االةذذايئ َُػامني ( ) 7102 - 7102()7102-7102ااشذمُر اَػٌنح من االظئُح اٍَصاسًاح ملاادج اَُؿاح
اَػشةٌح َُطل اَعادط االةذذايئ َُػامني(()7102-7102()7102-7102اَذٌسًن االٌٍ ٌاَشاين)اٌغذد االظئُح دذػمن ( )5اظئُح ًٌَِ دٌس مان االظائُح دػامنر
قهشاخ غذج ٌةػذ دؼٌُِ املؼذٍَ ٌاالىذاف ٌاالظئُح اػطائٌا دتٌنر اَنذائع ٌاظيشخ ان االظائُح دشياضخ غا ( معاذٍَ اَذازيش) ةكاًِ يتاا ٌاًػاا ( اَكيام
ٌاَذؿتٌو ) ةنعث مذٍاصًح مػا دهشًتا ٌغؼيا اَتاػشني يف اَكطِ اَشاةؼ ةاَذكطٌِ اٌنذ اٌىص اَتاػشني ةػذد من اَذٍضٌاخ منيا ًذٍطاث نٌااّ ٌصاسج اَرتةٌاح
َذؼهٌو املٍاصنح يف املعذًٍاخا ٌانرتغ غذدا ً من املهرتػاخ منيا اطشاء ةؼٍز غ مٍاد دساظٌح اخشَ ٌةاَخطٍص املناىع اَذٍ دؿاخ ػذًشاً.
امكنامخ االفذذاػٌح :دهًٍم االظئُح اٍَصاسًح.

امللدمح
مشكنح امتؼص:
الظئُح اٍَصاسًح ىٍ ٌظٌُح ميمح من ٌظائِ اَذهًٍم ٌاَذٍ دهٍّ ةيا ٌدظشًيا ٌصاسج اَرتةٌح اَػشانٌح َتٌان مهذاس دؼطٌِ
اَذثمزج يث غُح ػذج ةطٍسج غامح اػٌص دنهُيم من مشػُح االةذذائٌح اىل مشػُح املذٍظؿح اَزٌَ دػذ ىزه االظئُح مهٌاط
ميم َُذثمزج يف ىزه املشػُح امليمح النيا اٌٍ مشػُح ًذػذاىا اَذثمزج َُػتٍس اىل مشػُح اخشَ .
ٌمن خثٍ مذاةػح اَتاػشني َُمظاٍ اَذػٌُمٍ ٌاَرتةٍي يف اَتثد الػظ ان طمٌؼ االظئُح اٍَصاسًح ملادج اَُؿح اَػشةٌح َُطل
اَعادط االةذذايئ ال دؿؿٍ اىذاف املنيع املهشس من نتِ اَرتةٌح اٌ اَخرباء اَزًن ًػػٍن ىزه االظئُح غ ٌطً اَخطٍص ًَاقح
املعذًٍاخ اٌ ةػػيا غ انِ دهذًشا ػٌص درتيض غ معذًٍاخ ٌديمِ معذًٍاخ اخشَ غُام ان ةػؼ اَذساظاخ اَعاةهح اَذٍ
اؾُؼ غٌُيا اَتاػشني يف دهًٍم االظئُح اٍَصاسًح( اَشاٌي اٌ )3113دساظح (طاظمٌ )7107دساظح (مؼمذ  )7107يانر يف مٍاد اخشَ
ٌمل دذناٌٍ اَُؿح اَػشةٌح غ ٌطً اَخطٍص.
ٌةنا ًء غ رٌَ ػاٌٍ اَتاػشني أطشاء دهًٍم َألظئُح يف مادج اَُؿح اَػشةٌح َُطل اَعادط االةذذايئ ٌيف غٍء االىذاف
املنيظٌح املهشسج َ .زٌَ ضاؽ اَتاػشني مكًُح ةؼشيم اَعؤاٍ االيت :

ا

 ما هى مدي دطاةم االطئنح امىشازًح ملادج امنؿح امػسةٌح منصف امظادض االةذدايئ وفم أهداف املنهع امللسز؟اهمٌح امتؼص
ًُػذ دهًٍم غمٌُح ميمح اٌمنيظٌح منظمح دذػمن طمؼ اٌدؼٌُِ اي ظمح مػٌنحا ٌان اظذػامٍ املػشقح َذؼذًذ مذَ
دؼهو االىذاف املنيظٌح ًَ االىمٌح اًَربَ يف اسش نهِ اَخرباخ َُمذػُمني غ ٌطً اَخطٍصا ٌرٌَ َُؼًم اٌادخار اَهشاساخ
غ ىزه اَعاماخ اٌنهِ املػشقح اىل ارىان املذػُمني اٌىنا دظيش اىمٌح اَذهًٍم يف مػشقح مذَ اًَكاًاخ اَذػٌُمٌح َذَ
االقشاد املذػُمني طمٌػا( .اَضًاداخ 7102ا اص )721
قاَذهًٍم اَرتةٍي ىٍ اٍَظٌُح اَذٍ يف غٍئيا ًًُمن دؼذًذ مذَ نظاغ اَربامع اَذػٌُمٌح طمٌػا اٌمذَ دؼهٌو أىذاقيا أٌ
ُيًن سقؼ
إخكانياٌ ،ىٍ اَزي ةً دًٍن اَػمٌُح اَرتةًٍح غمٌُح معذمشج يف اَذؿٍس يثً أٌ طضءا ً اٌشامُح َظمٌؼ مشاػُيا اٌىزا مام ُ َ
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يكاًذيا ةاظرتادٌظٌاخ اٌؾشائو دذسًعٌح اٌغُمٌح ػذًشح ُيًن ادخاَيا يف اَػمٌُح اَذػٌُمح اٌدؼذًشيا ةطٍسج معذمشج.
(صاًشا7100اص)022
ٌد ُػذ غمٌُح دهًٍم االظئُح امشا ً ميامً اةِ يف ؾاًح االىمٌح يف املٌذان اَذػٌُمٍا ٌرٌَ ملػشقح مذَ دؼهٌو االىذاف املنكٍدج
اٌاَرتةًٍح َُمناىع اَػُمٌح اٌاسش اَذػٌُم يف املعذًٍاخ املخذُكح( .اةٍ رسًؼ 7112اص)720
ًٌشَ اَتاػشني ان طمٌؼ االظئُح االمذؼانٌح دًذعث اىمٌح من يٍنيا غنرصا ً اظاظٌا يف دهًٍم اَذثمزج اٌامًانٌح اَذػذًِ
اٌاَػتـ ًَِ ظٍُى دػٌُمٍ طذًذا ٌنٌاط مذَ اَنادع اَذػٌُمٍ ًَ اٌاسش اَخرباخ اَذٍ مشٌا ةيا املذػُمني معتها ً انتِ غمٌُح
اَذهًٍم يف االخذتاساخ ػٌص ًشَ (اَظثيل ا )7100ا ان االظئُح االمذؼانٌح اٌاالخذتاساخ ةطٍسج غامح دعاغذ غ دعٌا غمٌُاخ
اَذػُم مبػشقح ٌدكخٌظ نهاؽ اَهٍج اٌدهًٍذيا اٌنهاؽ اَػػل يف اَذػُم اَعاةو ٌامًانٌح دػذًُيا ا ٌدؼذًذ ؾشًهح اَذذسًغ اَذٍ
ًذتػيا املػُم اقذذقػً اىل اَذػُم ةؿشًهح اقػِ مام ًذؿٍس امًانٌادً ٌمياسادً ٌانذماطً يف اٍَانؼ ( .اَظثيل 7100ا ص)30
ٌدػذ االظئُح يف اَػمٌُح اَذػٌُمٌحا ٌيزٌَ االخذتاساخا ٌظٌُح َذنمٌح االدظاىاخ اٌاملٌٍٍ َذَ اَذثمزج َُذػامِ املػشيف مؼ
املادج اَذساظٌح يٌكٌح ادهانيا ا يام َيا دٌس يف غمٌُح دهًٍم املػُمني َذسظيم ةطٍسج خاضحا ٌَذتيذ يِ مػُم من دؼهٌو االىذاف
املنكٍدج يف اَػُمٌح اَرتةًٍح اَذٍ ًعػى اٌَيا اٌةزٌَ ُيًن متٌض نهاؽ اَهٍج ٌاَػػل َؿشع مؼاٌَح دؼعني االداء من نتِ
املػُم املرشقني غ اَػمٌُح اَذػٌُمٌح اٌاملذسظح اٌاٌٌَاء االمٍس اٌاَذثمٌز انكعيم (.اةٍ رسًؼ 7112اص)712
ٌمنيع اَُؿح اَػشةٌح ىٍ املظاٍ االىم َذنمٌح مياساخ اَذكًا االٌٌَح ٌاالظاظٌح َذَ املذػُمني اٌاغذادىم ٌَطتؼٍا نادسًن يف
اَهٌاّ ةتدٌاس نكؿح يف املعذهتِ اٌامًانٌح انذماطيم يف اٍَانؼ ٌاَتٌئح اَذٍ ًػٌكٍن ةيا اٌمظاةيح املكًثخ ٌاَذٍضِ َُؼٍٍُ
اةاغذتاس اَُؿح اَػشةٌح اظاط َتانٍ املٍاد االخشَ (.اةٍ طادٌا 7113ا ص )037
وميكن دنخٌص اهمٌح امتؼص ةااليت :
.0اىمٌح غمٌُح اَذهًٍم ةاغذتاسىا غنرص ميم إلضذاس االػًاّ غ املناىع.
.7اىمٌح اَُؿح اَػشةٌح ةاغذتاسىا َؿح اظاط ًَِ مذػُم َؼاطذيا يف طمٌؼ املٍاد.
. 3اىمٌح اَطل اَعادط االةذذايئ النً اَطل اَزي ًنهِ اَذثمزج اىل مشػُح طذًذج.2 .اىمٌح االظئُح اٍَصاسًح َُذثمزج النيا دٍغؼ
من َظنح مذخططح .
هدف امتؼصً :شمٍ اَتؼص اَؼايل اىل دهًٍم االظئُح اٍَصاسًح ملادج اَُؿح اَػشةٌح َُطل اَعادط االةذذايئ ٌقو اىذاف املنيع
املهشس .
ػدود امتؼص :األظئُح اٍَصاسًح ملادج اَُؿح اَػشةٌح َُطل اَعادط االةذذايئ يف طميٍسًح اَػشام َألغٍاّ اَذساظٌح()7102_7102
(َُ )7102 -7102ذٌسًن ( االٌٍ ٌاَشاين) .
دؼدًد املصطنؼاخ:
 امذلىًم :غسفه كه من -:(اةٍ طادٌ)غمٌُح َظمؼ املػٍُماخ ػٍٍ ظاىشج ما ةٍظائِ مناظتح ٌدطنٌكيا ٌدؼٌُُيا ٌدكعاىا من اطِ اضذاس اػًاّاٌدؼذًذ االنعظاّ ٌاَذٍاقو املػشقح مذَ ةٍُؽ اىذاف اَذػٌُمٌح ( .اةٍ طادٌ ا 7113ا ص)027
 (اَؼذًشٍ) :غمٌُح دكخٌظ اٌغثض َنٍاػٍ اًَكاًح ٌاَهطٍس يف اداء ؾشًو املثػظح املنظمح ٌاظذػامٍ االظذامسج اَخاضحةياٌ ،رٌَ ةهطذ انرتاغ اَؼٍٍُ املمًنح اَذٍ دطؼؽ املعاس اَذػٌُمٍ ( .اَؼذًشٍ.)02 ،7111 ،
امذػسًف االطسايئ :ىٍ اضذاس ػًم غ ٌانؼ االظئُح ملادج اَُؿح اَػشةٌح َُطل اَعادط االةذذايئ ٌمثمئذيا ألىذاف املنيع
املهشس غن ؾشًو االداج اَذٍ اغذىا اَتاػشني َؿشع اضذاس األػًاّ ةكتنيا.
امظادض االةذدايئ" :ىٍ اَعنح االخاج من املشػُح االةذذائٌح املًٍنح من ظذح ضكٍف ى َّن (األٌٍ ٌاَشاين ٌاَشاَص ٌاَشاةؼٌاَخامغ ٌاَعادط االةذذايئ) ٌ ،دكذمِ اَذساظح قٌيا غ مٍاد إنعانٌح ٌمٍاد غُمٌح مؼذدج " (طميٍسًح اَػشامٌ ،صاسج
اَرتةٌح. )0222،
امذػسًف اإلطسايئ :مظمٍغح اَؼهائو اٌاملكاىٌم اٌاملػٍُماخ اَذٍ دذػمنيا مكشداخ مادج اَُؿح اَػشةٌح َُطل اَعادط االةذذايئ
املهشسج من نتِ ٌصاسج اَرتةٌح يف طميٍسًح اَػشام (اَؿتػح االٌىل ٌاَشانٌح .) ّ7112
-املنهع :غسفه كال من -:
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 (صاًش ) ىٍ املادج اَػُمٌح اَذٍ ًذسظيا املذػُمني غ قطٍٍ مذػذدج ٌظنٍاخ اٌ مشاػِ ٌضكٍف دساظٌح اٌدذٍقش يف اًَذثاملذسظٌح طمٌػا(.صاًش ٌاخشٌن 7105ا ص)37
(غؿٌح ) خؿح دػٌُمٌح دؼذٍي غادج غ نامئح اىذاف غامح اٌ خاضح ًَ ٌ ،طمِ اَؼهائو ٌاملكاىٌم ٌاملػٍُماخ اَخاضحمبادج دساظٌح مػٌنح ٌمنظمح ةطٌؿح دشةًٍح ٌنكعٌح ٌَعيِ غ اَؿُتح دػُميا (.غؿٌح ا  .7112ص)27
امذػسًف االطسايئ -:خرباخ دشةًٍح دذػمنيا مادج اَُؿح اَػشةٌح ٌدذًٍن من يذاةني قٌيا (اَهشاءج – اَذػتا –نٍاغذ اَُؿح
اَػشة ٌح) َُطل اَعادط االةذذايئ ٌاملهشسج من ٌصاسج اَرتةٌح اَػشانٌح َذثمزج اَطل اَعادط االةذذايئ إليعاةيم اَخرباخ
اَػُمٌح .
امفصه امشاين /اطاز نظسي ودزاطاخ طاةلح
املؼىز االول  /طىانث نظسًح
امذلىًم :غسفه كال من -:
(نؿامٍ) 7112،ىٍ غُمٌح شامُح ٌمنظمح إلضذاس اَهشاساخ ٌاالػًاّ دتػا ً ملا ٌقشدً ةٌاناخ اَهٌاط ةنا ًء غ غمٌُح االخذتاساَعاةهح َيا ًذطل ةذسطح يتاج من املٍسٍنٌح(.نؿامٍ 7112اص)322
ٌاَذهًٍم ىٍ اػذ اٍَظائِ امليمح اَذٍ ةيا ُُيًن ةيا دؼهٌو اي ؾاًح ا ٌادخار اي نشاس ٌُيش يف سثز مشاػِ ىٍ -:
 .0مسػنح امذخطٌط ٌ :ىٍ غمٌُح اٌىل قٌيا ًذم دطنٌل املػٍُماخ ٌدؼذًذىا ةٍغٍغ ٍَُضٍٍ اىل نشاساخ مناظتح .
 .7طمؼ املػنىماخ :اطشاءاخ ةذنح غاٌَح ٌغتـ ٍَُضٍٍ اىل املػٍُمح اَذنٌهح ٌاملطذس اَشئٌيس َيا .
 .3دؼنٌه املػنىماخ :غمٌُح دؼٌٌُُح ٌٌضكٌح َُتٌاناخ ٌاملػٍُماخ اَذٍ دم طمػيا معتها من مطادسىا (مُؼم 7117اص.)32
أنىاع امذلىًم :
 .1امذلىًم امذمهٌدي ًٌ -:ذم نتِ ةذء اَػمٌُح اَذػُمٌح َُ ،ؼطٍٍ غ املػاسف املعذيذقح اَذٍ ًشًذ املهٍّ ان ًهٌميا .
 .2امذلىًم امتنايئّ  :غمٌُح معذمشج ٌشامُح ًضٌد املػُم ٌاَذُمٌز ةاَذؿزًح اَشاطػح ٌمػشقح اَخُِ ٌدطؼٌؼً ان ٌطذ ٌدػذًًُ .
 .3امذلىًم امذشخٌيص -:ةٌان نهاؽ اَهٍج ٌاَػػل َذَ يِ مذػُم نتِ ٌأسناء غمٌُح اَذػُم اةاظذػامٍ أدٌاخ دكخٌطٌح .
امخذامٍ  -:غمٌُح دذم يف نياًح يِ ةشنامع دشةٍ ّيا اٌ قطِا ًٌعذػمِ الدخار اَهشاساخ اَخاضح ةاالنذهاٍ من مشػُح اىل
.4امذلىًم
ّ
اخشَ( .اَػضاٌي ،7112 ،ص .)72
 .5امذلىًم املػٌازي ًٌ ،ذم اضذاس اَؼًم قًٌ غ اداء اَكشد غن ؾشًو مهاسنذً ةاداء االخشًن ٌدكرس من خثٍ مهاسنذيا ةذسطاخ
مػٌاسًح دم اَؼطٍٍ غٌُيا من اظذظاةاخ اَظامغح اَذٍ ًنذمٍ إٌَيا رٌَ اَكشد.
 .2امذلىًم املؼيك  :ىٍ اَذهًٍم اَزي ًعػى اَذؼذًذ معذٍَ اَؿاَث ةاَنعتح اىل مؼٌ (معذٍَ) ساةر دٌن اَشطٍع اىل اداء
قشد اخش(.اةٍ طادٌا 7113ا ص )022
رشوط امذلىًم امظٌد :
 .1امشمىل :ان ًًٍن شامث َا(طمٌؼ املعذًٍاخ املػشقٌح اٌاملياسًح اٌاٍَطذانٌح) .
 .2االطذمسازًح :اي مطاػتح َػمٌُح من اَتذاًح اىل اَنياًح .
 .3امذػاونٌح  :ةني املػُم ٌاملذػُم ٌاَخرباء اٌاٍَاَذًن ٌيِ من ًَ غثنح ةاَػمٌُح اَرتةًٍح .
 .4أالمانح  :دػنٍ ىزه اَخاضٌّح ،يف اَذّهًٍم اَرتةٍ ّي،إ ّن األداج اَذٍ دػمن األمانح يف اَهٌاط ٌدتخز ضكح املٍسٍنٌّح.

 .5امصدق ًُ:هطذ ةيا دهًٍم ما ًظث دهٍُيً من نذائع اَذّػٌُم ٌاَذّػُّم ،ال أيرث ٌال أنٌِ ،ال يشء ؾا رٌَ( .اَذٌَمٍ
اامليذاٌي ا 7115ا ص )33
املؼىز امشاين /امدزاطاخ امظاةلح
 .0دزاطح (امساوي  : ) 2003,دلىًم االطئنح امصفٌح امشفهٌح ملدزيس مادج امرتةٌح االطالمٌح ومدزطادها يف املسػنح
املذىططح يف طىء دصنٌف ةنىوٌَ ,ذؼهٌو ىذف اَتؼص اخذاس اَتاػص ( )27مذسظح من مذاسط مؼاقظح ةؿذاد ةطٍسج
غكٍائٌحٌ ،اخذاس من ىزه املذاسط ( )022مذسظا ً ٌمذسظح غكٍائٌا ً َؿشع دؿتٌو اداج اَتؼص قٌيا ٌةؿٌح اَؼطٍٍ غ
االظئُح اَطكٌح اَككيٌح َُػٌنح املزيٍسج َؿشع دهٍُييا ٌاضذاس اَؼًم غٌُيا اغذ اَتاػص نامئح مبعذًٍاخ االىذاف
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اَعٍُيٌحٌٌ ،غؼ ( ) 52ضٌؿح من اَػتاساخ اَذٍ دػرب غن دؼهٌو االىذاف اَعٍُيٌحٌ ،نذ ظيش مػامِ االدكام (ٌ )1.22ةزٌَ
اضتؼر االداج طاىضج َُذؿتٌو ان اقشاد غٌنح اَتؼص ًعذخذمٍن اظئُح راخ معذًٍاخ دنٌا ايرث من املعذًٍاخ اَػٌُا ان
معذًٍاخ االظئُح اَطكٌح اَككيٌح َذَ مذسيس مادج اَرتةٌح االظثمٌح ٌمذسظاديا دشدهٍ اىل املعذًٍاخ اَػٌُا ةضًادج خربج
املذسظني ٌاملذسظاخ ان ؾُتح املشػُح املذٍظؿح َيم نذساخ غ املعذًٍاخ اَػهٌُح اَػٌُا غنذ (ةٍُّ)ًٌَ ،ن مػظم
مذسيس اَرتةٌح االظثمٌح ٌمذسظاديا مل ًيذمٍا ةياٌ ،نذ اغذمذٌا ؾشًهح االَهاء ٌاملؼارضج يف اَذذسًغ.
( .1دزاطح طاطم -:)2012دسمٍ اىل دلىًم االطئنح األمذؼانٌح امىشازًح ملادج امظؿسافٌح منصف امظادض االةذدايئ غىل
وفم دصنٌف ةنىو "
اشذمُر غٌنح اَتؼص من( )2اظئُح اادتػر اَتاػشح املنيع اٍَضكٍ ا دتَكر اداج(اَذزيش/اَكيم/اَذؿتٌو)ٌةُـ اَذزيش ةنعتح
غاٌَح ػٌص يانر نعتذً (20اٌ )%22اَكيم نعتذً (12اٌ )%32اَذؿتٌو نعتذً (72اٌ )%02من خثٍ رٌَ دٍضُر اَتاػشح اىل
دكعا مناظث ٌاٌضر اَتاػشح ةرضٌسج دٍطًٌ ٌصاسج اَرتةٌح إلمًانٌح دؼهٌو اَذػذًِ ٌشمِ يف املعذًٍاخ املػشقٌح ياقح
ٌةػذىا انرتػر مهرتػاخ غذج منيا اطشاء دساظح مامسُح يف مادج اَذاسًخ (.طاظم ا7107ا ص)222
 .2دزاطح (مؼمد ً :)2012,سمٍ امتؼص اىل امذػسف غىل نىاػٍ املىج وامظػف يف اطئنح امسًاطٌاخ منصف امشامص مذىطط,
ومدي االخر ةذصنٌف ةنىو ا انذرص غ االظئُح َألغٍاّ (َُ )7100–7115ذٌس االٌٍ قهـ ا دًٍنر اَػٌنح من( )27ظؤاالً سئٌعاًا
ٌةُـ مظمٍع االظئُح( )071ظؤاالً قشغٌا ً ةٌنر اَنذائع اَرتيٌض غ املعذًٍاخ اَذنٌا ( اَذزيش ٌاالظذٌػاب ٌاَذؿتٌو )ا ٌيانر نعتح
االظئُح املٍغٍغٌح غػٌكح طذا ٌاَرتيٌض غ االظئُح املهاٌَح ( .مؼمذ  7107اص )035-002
مىاشنح امدزاطاخ امظاةلح امدزاطح امؼامٌح:
َؿشع األقادج من اَذساظاخ اَعاةهح ًػشع اَتاػشني مٍاصنح يف اٌطً اَذكاةً ٌاالخذثف ةني اَذساظح اَؼاٌَح ٌاَذساظاخ اَعاةهح :
ػٌص اخذُكر اَذساظاخ اَعاةهح غن اَذساظح اَؼاٌَح ةاَظٍانث االدٌح :اخذُكر اَذساظح اَؼاٌَح ىٍ ٌغذد من اَذساظاخ اَعاةهح من
ػٌص دطنٌل االىذاف اَعٍُيٌحٌ ،صًادج ةػؼ املذؿااخ .قذساظح اَشاٌي ( )7113دهًٍم االظئُح اَطكٌح اَككيٌح ملاذسيس ماادج
اَرتةٌح االظثمٌح ٌمذسظااديا يف املشػُاح املذٍظاؿح يف غاٍء دطانٌل ةُاٍّ ٌسمار دساظاح طاظام ( )7107اىل دهاًٍم االظائُح
األمذؼانٌح اٍَصاسًح ملادج اَظؿشاقٌح َُطل اَعادط االةذذايئ غ ٌقو دطنٌل ةٍُّ ٌيانر غٌنذياا(  2اظائُح ) اماا دساظاح مؼماذ
( ) 7107ىذقر اىل دهًٍم االظئُح األمذؼانٌح اٍَصاسًح ملادج اَظؿشاقٌح َُطل اَعادط االةذذايئ غ ٌقاو دطانٌل ةُاٍّ (ٌيانار
غٌنذً اظئُح ٌاػذج "اما اَذساظح اَؼاٌَح ،قهذ سمر دهًٍم اظئُح مادج اَُؿح اَػشةٌح َُطل اَعادط االةذذايئ ٌقو اىذاف املانيع
اَذسايس املهشسٌاشذمُر غ ( 2اظئُح ) ةٌنام دكاةير اَذساظح اَؼاٌَح مؼ اَذساظاخ اغاثه يف االدكاام ػاٍٍ اظاذػامٍ اٍَظاائِ
االػطائٌح نكعيا يف اَذؼٌُِ االػطايئ َُتؼص .
االفادج من امدزاطاخ امظاةلح:
من خثٍ غشع اَذساظاخ اَعاةهح ٌمنانكذيا ٌمٍاصنذياٌ ،طذ اَتاػشني ان ىزه اَذساظاخ مكٌذج ًَ ،غُامً ان غذدا ً ٌَعر َاً ضاُح
متارشج مبٍغٍع اَتؼص.
وميكن ةٌان منخص االفادج من دنك امدزاطاخ مبا ًأيت:
-0ضٌاؾح مكًُح اَتؼص اَػُمٌح ٌانػاطياٌ ،االىمٌح َُتؼص اَػُمٍ.
-7سظم منيظٌح اَتؼص ٌخؿٍاخ االطشاءاخ قًٌ .
-3اخذٌاس اداج املمشُح َُتؼص .
-2اخذٌاس املطادس َُتؼص.
امفصه امشامص
منهظٌح امتؼص واطساءاده
منهظٌح امتؼص :اخذٌاس املنيع يف اَتؼٍز اَرتةًٍح خؿٍج ميمح ٌنٍغً ُيًن دؼذًذه دتػا َنٍع اَتؼص ٌؾتٌػذً ٌ ،رٌَ
َُنظش اىل نٍع االىذاف اَذٍ ًشًذ اَتؼص اٍَضٍٍ اٌَيا ( .قانذاَني 0225اص )23ا ادتؼ اَتاػشني املنيع اٍَضكٍ (دؼٌُِ
املؼذٍَ ) يٍنً منيظا ً ًثئم اطشاءاخ اَتؼص ٌىٍ ًػذ اػذ اَذساظاخ املعؼٌح اَذٍ دكا اَذؼٌُِ ةذالَح املنيع ةاألىذاف
اَذساظٌح املهشسج (.مؼمذا7103اص)22
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مظذمؼ امتؼص :دتَل مظذمؼ اَتؼص من ةػؼ االظئُح اٍَصاسًح ملادج اَُؿح اَػشةٌح َُطل اَعادط االةذذايئ اًٌَث اَذٌسًن
(االٌٍ ٌاَشاين) ًٌ ,ػذ املظذمؼ طمٌؼ مكشداخ اَظاىشج املذسٌظح اَذٍ ًهٍّ اَتاػشني ةذساظح يِ دكاضٌُيا ةؿشًهح دثئم
اطشاءخ اَتؼص(.مُؼما7117اص)033
غٌنح امتؼص :اشذمُر اَػٌنح غ ةػؼ االظئُح اٍَصاسًح ملادج اَُؿح اَػشةٌح َُطل اَعادط االةذذايئ َُػامني ()7102-7102
( )7102-7102اٌَُذٌسًن (االٌٍ ٌاَشاين)ٌ ,اَذٍ غمر ( )71ظؤاالً ًَِ دٌس خمعح اظئُح امذٍصغح َكهشاخ غذج ٌمٍغؼح يف
املثػو (2ا3ا7ا0ا).
اداج امتؼصَ :ذؼهٌو ىذف اَتؼص اظذكاد اَتاػشني من االىذاف اَػامح اٌاَعٍُيٌح ملادج اَُؿح اَػشةٌح َُطل اَعادط
االةذذايئا ٌػعث دطنٌل ةٍُّ املػذٍ َُمظاٍ املػشيف اٌَشثز معذًٍاخ (اَذزيش /اَكيم/اَذؿتٌو) قهـ يٍن ىزه
املعذًٍاخ دناظث املشػُح اٌاَذثمزج مػاا من ػٌص مثمئذيا َُمنيع املهشس .
أ.

مصادز االداج -:اغذمذ اَتاػشني غ اَذساظاخ اَعاةهح اٌاالدب اَنظشي اَذٍ َيا غثنح يف مٍغٍع دهًٍم االظئُح اٌغشغيا
غ مظمٍغح من اَخرباء ةؿشائو دذسًغ اَُؿح اَػشةٌح اٌاَهٌاط اٌاَذهًٍما ٌةػػا من مػُمٍ املادج ٌيام متني يف مُؼو (
.) 0

ب .صدق االداجٌ -:ىٍ امًانٌح االداج غ نٌاط ما دم ٌغػيا َهٌاظً  (.اَظثيل  ، 7100ص )32اٌَذؼهٌو دٍاقش ىزه رٌَ يف
االداج دم اظذػامٍ اَطذم اَظاىشي ,ػٌص دم غشع االداج اَتؼشٌح غ مظمٍغح من اَخرباء ةؿشائو اَُؿح اَػشةٌح اٌاَهٌاط
اٌاَذهًٍم اٌةػػا ً من مػُمٍ املادج ٌاَتاَـ غذدىم (ٌ )01دم اغذامد نعتً(ٌ. )%21يف غٍء آسائيم غذٍ اَتاػشني غ
ةػػا منيا ػٌص اضتؼر طاىضج .
ض .خطىاخ دؼنٌه االطئنح :ادتؼ اَتاػشني يف دؼٌُِ االظئُح اَخؿٍاخ االدٌح- :
.0نشاءج طمٌؼ اًَذث املهشسج ٌاظذخشاض نعتح اىذاقيا يث غ ػذج .
 .2نشاءج االظئُح ٌاطاةذيا ةطٍسج دنٌهح ٌمذتنٌح .
.3دؼٌُِ طمٌؼ اَػٌنح من االظئُح يف غٍء اىذاف املنيع املهشس .املثػو(2ا3ا7ا.)0
د .ستاخ امذؼنٌه :ىٍ دنح االداج ٌغذّ دنانػيا اٌادعانيا اٌرٌَ ًػنٍ ستاخ نكغ اَنذائع يف إغادج اَذؿتٌو يف نكغ اٍَنر
(اَػضاٌي ،7112 ،ص )22ا ٌمن ؾشائو ػعاب اَشتاخ ىٍ دؼٌُِ اَتاػشني مؼ نكعً ا غمِ اَتاػشني دؼٌُِ اٌيل َُمؼذٍَ ٌرٌَ
ةشضذ يِ قًشج َُمٍاغٌؼ ًٌذم ٌغؼ َيا غثمح دًشاس ٌاػذج ا ةػذىا ًذم طمؼ اَذًشاسخ َُمٍغٍغاخ ٌَذمًن اَتاػشني من دؼهٌو
اَذؼٌُِ سم ةػذ مذج من اَذؼٌُِ االٌيل ًذم دؼٌُِ ساينا ٌٌقو (ىٍَعذٍ َ )Holstiنذمًن من اَذتيذ من مػامِ اَشتاخ (.مؼمذا
7103اص )730
امىطائه االػصائٌح َ :ذؼهٌو ىذف اَتؼص اظذػمِ اَتاػشني اٍَظائِ االػطائٌح االدٌح-:
 .1اَنعث املؤًح.
 .7اَذًشاساخ .
 .3مػادَح (ىٍَعذٍ )Holsti
امفصه امساةؼ  /غسض امنذائع ومناكشذها
دم دمع اىذاف اَذزيش ٌاَكيم ٌاَذؿتٌو ةاَنعتح ملادج اَهشاءج ٌاَهٍاغذ ٌاَذػتا قتُـ غذد اىذاف اَذزيش ()27ىذقا ةٍانؼ
()05ىذف َُهشاءج ٌ( )22ىذف َُهٍاغذ ٌ( )3ىذف َُذػتا اما اىذاف معذٍَ اَكيم قتُؿر ( )55ىذقا مٍصغح غ اَنؼٍ
االيت( )02ىذقا َُهشاءج ٌ( )75ىذقا َُهٍاغذ ٌ( )02ىذقا َُذػتا اما اىذاف اَذؿتٌو قتُؿر ( )03ىذقا ةٍانؼ ( )01اىذاف
َُهٍاغذ ٌ ( )3اىذاف َُذػتا .
ًٌذػؽ من اَظذٌٍ ( )0ان مظمٍع قهشاخ االظئُح اَػامح َُػاّ اَذسايس(()7102-7102اَذٌس األٌٍ) ةُـ ( )32قهشج مُؼو( )7ا ٌنذ
اشذمُر غ املعذًٍاخ اَشثز َذطنٌل ةٍُّ ةنعتح (22ا )%27ملعذٍَ اَذزيشا أي ةنعتح (27ا )%37ةاَنعتح ألىذاف اًٌَُح
ملعذٍَ اَذزيش يف املنيع يًِ ا سم معذٍَ اَكيم ةنعتح (50ا )%03ةاَنعتح َثظئُح ا أي ةنعتح (12ا)%2ألىذاف معذٍَ اَكيم
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َُمنيع يًِ ا ًًٌٌُ معذٍَ اَذؿتٌو ةنعتح (50ا )%03ةاَنعتح َثظئُحا أي ةنعتح (22ا )%32ألىذاف معذٍَ اَذؿتٌو يف املنيع
يًِ .
طدول (ً )1ىطؽ دؼنٌه االطئنح األمذؼانٌح منػاو ( 2017- 2016د )1وفلاً مذصنٌف ةنىو املػدل
اطئنح

فهم

دركس

املظمىع

دطتٌم

خ

غدد
امفلساخ

امنظتح

غدد امفلساخ

امنظتح

غدد
امفلساخ

امنظتح

مع

1

00

%011

-

-

-

-

11

011

2

01

27ا%20

0

05ا%2

3

23ا%70

14

011

3

7

%75

4

%50

2

%75

8

011

4

7

%011

-

-

-

-

2

011

5

7

%011

-

-

-

-

2

011

مع

27

%72,97

5

%13,51

5

37

%100

%13,51

امنظتح

ًٌذتني من اَظذٌٍ( )7ان مظمٍع اَكهشاخ َُػاّ (()7102-7102د )7ةُـ ( )77يام متني يف مُؼو ()3ا ٌةنعتح (27اَُ )%22ذزيشا ٌ
ةنعتح يٌُح َُمنيع (22ا23ا )%71ا ٌةنعتح (02اَُ )%02كيما ٌةنعتح (72اَُ )%2منيع يًِ ٌنعتح دؿتٌو ةُؿر (52اٌ )%2نعتح
يٌُح (31اَُ )0منيع يًِ .
طدول (ً )2ىطؽ دؼنٌه االطئنح االمذؼانٌح منػاو ( 2017- 2016د )2وفلاً مذصنٌف ةنىو املػدل
اطئنح

فهم

دركس

امكيل

دطتٌم

خ

غدد
امفلساخ

امنظتح

غدد
امفلساخ

امنظتح

غدد
امفلساخ

امنظتح

مع

امنظتح

1

6

%100

-

-

-

-

6

% 100

2

5

%83,33

-

1

16,67

6

% 100

3

2

%33,33

4

%66.67

-

-

6

% 100

4

2

%100

-

-

-

-

2

% 100

5

2

%100

-

-

-

-

2

% 100

مع

17

%77,72

4

%18,18

1

4,54

22

% 100

-

ًذتني من خثٍ اَظذٌٍ ( )3ان مظمٍع اَكهشاخ َُػاّ (()7102 -7102د )0ىٍ (  )20مُؼو()2اٌةنعتح (22اَُ )%20ذزيشا ٌنعتح
يٌُح (02ا)%07اسم اَكيم ةنعتح (22ا)%20اٌنعتح يٌُح (02ا )%02سم اَذؿتٌو ةنعتح (33اٌ )%2نعتح يٌُح َُمنيع ةُؿر (32ا)%05
.
طدول (ً )3ىطؽ دؼنٌه االطئنح االمذؼانٌح منػاو ( 2018- 2017د )1وفلاً مذصنٌف ةنىو املػدل
اطئنح

فهم

دركس

امكيل

دطتٌم

خ

غدد
امفلساخ

امنظتح

غدد
امفلساخ

امنظتح

غدد
امفلساخ

امنظتح

مع

امنظتح

1

0

% 75

3

%25

-

-

4

%011

2

-

-

3

% 21

7

%21

5

%011

3

5

52ا% 55

2

22ا% 22

-

-

9

%011

4

7

% 011

-

-

-

-

2

%011
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5

7

% 011

-

-

-

-

2

%011

مع

10

% 41,66

01

% 41,66

7

33ا2

24

%011

ًذتني من اَظذٌٍ ( )2ان مظمٍع اَكهشاخ َُػاّ ( 7102-7102د )7ةُـ ( )31مُؼو( )5ا شمُر املعذًٍن(اَذزيش ٌاَكيم ) قهـ
ٌةنعتح (2اٌ )% 52ةنعتح يٌُح (12ا )% 03سم اَكيم ةنعتح (3ا )% 23ا ٌةنعتح يٌُح (00ا. )% 02
طدول (ً )4ىطؽ دؼنٌه االطئنح االمذؼانٌح منػاو (2018- 2017د )2وفلاً مذصنٌف ةنىو املػدل
اطئنح

فهم

دركس

امكيل

دطتٌم

خ

غدد
امفلساخ

امنظتح

غدد
امفلساخ

امنظتح

غدد
امفلساخ

امنظتح

مع

امنظتح

1

2

% 011

-

-

-

-

2

% 011

2

5

52ا% 55

2

22ا% 22

-

-

2

% 011

3

-

-

2

22ا% 22

7

33ا33

5

% 011

4

7

% 011

-

-

-

-

5

% 011

5

7

% 011

-

-

-

-

3

% 011

مع

13

% 56,52

2

% 34,78

7

21ا%2

30

% 100

االطذنذاطاخ :ميكن اطذخالص االطذنذاطاخ من خالل ما دم غسطه مظتلا وهٍ كااليت-:
 .0دم اَرتيٌض غ املعذًٍني(اَذزيش ٌاَكيم ) قهـ من اَذطنٌل اَػاملٍ (ةٍُّ املػذٍ) َُمظاٍ املػشيفا اما اَذؿتٌو قيٍ ةنعث
غئٌُح طذا ًا َزٌَ نظذ ان املشػُح االةذذائٌح ال دؼهو معذًٍاخ اَشثسح االٌىل غ انِ دهذًش من معذًٍاخ ةٍُّ املػذٍ ٌىزا
مامتٌض ةً ىزا اَتؼص غن اَذساظاخ اَعاةهح االخشَ ةاظذخشاض ىزه اَنذٌظح .
 .7دتني ان االظئُح شامُح ًَُذاةني ٌىزا ًػذ مٌضج َألظئُح خاضح ةيا ػٌص يانر مثمئح َظمٌؼ املٍاد ٌاملٍغٍغاخ.
 .3نعتح اَذزيش اغ من اَكيم ٌاَذؿتٌو يف طمٌؼ االظئُح ػٌص دتني رٌَ من خثٍ غشع اَظذاٌٍ اغثه ٌىزا ما ًظػِ االظئُح
ؾا مذعاًٌح يف اَذهًٍم َُمذػُمني.
 .2نعتح اَكيم اغ ةهٌُِ اٌ مذعاًٌح مؼ نعتح اَذؿتٌو .
امذىصٌاخ :يف طىء امنذائع امتؼشٌح ًىيص امتاػشني ةااليت -:
ً .0ظث غ ٌصاسج اَرتةٌح دؼهٌو اَذٍاصن يف املعذًٍاخ ٌقها َذطنٌل ةٍُّ املػذٍ َألظئُح االمذؼانٌح يف مادج اَُؿح اَػشةٌح
َُطل اَعادط االةذذايئ .
ً .7ظث اغذامد غ املعذًٍاخ ياقح ٌةنكغ املعذٍَ غنذ ٌغؼ االظئُح اٍَصاسًح ٌٍَ ةنعث دؼهو غػٌكح ٌدكاٌخ ةعٌـ ةٌنيا
َذذناظث مؼ ىذاف مؼذٍَ املادج اَذساظٌح .
 .3اَذذسًث املعذمش ملػُمٍ ٌمػُامخ اَُؿح اَػشةٌح يف املشػُح االةذذائٌح غ يٌكٌح اغذاد اظئُح ٌقها َُذؿٍساخ يف اَذطانٌل
املػشقٌح ٌاَػاملٌح اَؼذًشح ٌاملػذَح .
امللرتػاخً :هرتغ اَتاػشني االيت -:
 .0دؿتٌو دساظاخ غ مٍاد اخشَ ٌخطٍضا ً اَذٍ دؿاخ ػذًشا .
 .7دؿتٌو ةؼٍز دهٍُيٌح ٌقو دطانٌل اخشَ َُامدج نكعيا .
املصادز


اةٍ طادٌا ضاَؽ مؼمذ غيل ( )7113غنم امنفع امرتةىي ا ؽ 3ا داس املعاج َُنرش ٌاَذٍصًؼ اغامن ا األسدن.



اةٍ رسًؼا مؼمذ مؼمٍد( )7112املسطؼ يف ددزًع املىاد االطذامغٌحا اَذاس اَػاملٌح َُنرش ٌاَذٍصًؼا مرص.
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اَؼذًشٍ ،اػعان غمش مؼمذ ( )7111دلىًم مهازاخ االطذظ ىاب مدي مدزيس مادج امرتةٌح االطالمٌح ومدزطادها يف املسػنح املذىططح( ،سظاَح
ماطعذا ؾا منكٍسج) يٌُح اَرتةٌحا اةن سشذا طامػح ةؿذاد ااَػشام .
طاظما ػعن دٍقٌو ()7107ا دلىًم االطئنح امىشازًح ملادج امظؿسافٌح منصف امظادض االةذدايئ غىلىل وفىلم دصىلنٌف ةنىلىو ,مظنىلح امفىلذؽ ا اَػاذد
اَؼادي ٌاَخمعٍنا اًٍٍُ َعنح .7107
اَظثيل ا ملػان مطؿكى( )7100امذؼصٌه امدزايس ا ؽ0ا داس املعاج ا غامن االسدن.



طميٍسًح اَػشام ٌ ،صاسج اَرتةٌح ( ، )0222دلٌٌم امكذث املدزطٌح يف املسػنح االةذدائٌح يف امػساق  ،مؿتػح اَؼًٍمح  ،ةؿذاد.



اَذٌَمٍ ،اػعانٌ ،غذنان مؼمٍد امليذاٌي ( )7115املٌاض وامذلىلىًم يف امػمنٌىلح امذػنٌمٌىلح ؽ ،7مًذاث اػماذ اَاذةاؽ َُؿتاغاح ٌاَنرشا ،ةؿاذاد،
اَػشام.
اَشاٌي ا غيل ا( )7103دلىًم مظذىًاخ االطئنح امصفٌح امشفهٌح مدي مىلدزيس امرتةٌىلح االطىلالمٌح ومدزطىلادها يف املسػنىلح املذىطىلطح يف طىلىء



دصنٌف ةنىو مالهدافا طامػح ةؿذاد ا اَػشام .


صاًش اظػذ غيل ا ٌاخشٌن ( )7105دطتٌلاخ دسةىًح ملرتػح غىل وفم اةػاد امذنمٌح املظذدامح امًذث االما َُؿتاغح ٌاَنرشا ةاب املػظم ا ةؿذاد.



______________ ( )7100طسائم امذدزًع امػامح  ،مًذتح نٍس اَؼعنا ةاب املػظم ا ةؿذاد.



اَضًاداخ ا ماىش مكُؽا ٌمؼمذ اةشاىٌم نؿاٌي ( )7102امدزاطاخ االطذامغٌح طتٌػذها وطسائم دػنٌمها ودػنمها اؽ7ا داس اَشهاقح َُنرش ٌاَذٍصًؼ ا
االسدن.
غؿٌح امؼعن ا ( )7112دكنىمىطٌا امذػنٌم ةني امنظسًح وامذطتٌم  ،ؽ ، 2داس املعاج َُؿتاغح ٌاَنرش ٌاَذٍصًؼ  ،غامن -االسدن .،



اَػضاٌي ًٍ ،نغ سػٌم يشٌ (  )7112املٌىلاض وامذلىًم يف امػمنٌح امذدزًظٌح  ،غامن ،األسدن.



قان داَني ا دًٍةٍَذي ا مؼمذ نتٌِ نٍقِ ( )0225مناهع امتؼص يف امرتةٌح وغنم امنفع ا ؽ 3ا مًذتح االنظٍُ املرصًح ا اَهاىشج .



نؿامٍا ًٍظل مؼمٍد ( )7112غنم امنفع امرتةىي ا ؽ0ا داس اَكًش َُنرش ٌاَذٍصًؼ ا غامن ا االسدن.



مؼمذ ا غتذ اٍَاػذ مؼمٍد( )7107دلىًم اطئنح امسًاطٌاخ منصف امشامص مذىطط مالمذؼاناخ امػامح يف امػساق مألغىاو ( )2011 -2005ا مظنح



اةؼاز امترصج (امػنىو االنظانٌح ) املظند ( )37امػدد(. )2


مؼمذا ظايل صيك ( )7103مػاًري امظىدج امشامنح يف مؤطظاخ امذدزًث امؼدًشح ةني امنظسًح وامذطتٌما ؽ0ا داس اَكًش اَػشيب َُنرش ا اَهاىشج ا
مرص.



مُؼم  ،ظامٍ مؼمذ ( )7117املٌاض وامذلىًم يف امرتةٌح وغنم امنفع  ،ؽ7ا غامن  ،داس املعاج َُنرش ٌاَذٍصًؼ.
منؼم( )1اطامء امخرباء ودخصصهم وطهح انذظاةهم
اظم اَختا ٌَهتً اَػُمٍ

خ

0

ا.د ظامل نٍسي ضادم

مًان اَػمِ

اَذخطظ

ازشاد

طامػح دًاىل/يٌُح اَرتةٌح َُػٍُّ االنعانٌح

7

ا.د ظػذ غيل صاًش

ط.خ مؿح غسةٌح

طامػح ةؿذاد /يٌُح اةن سشذ

3

أ.د غذنان مؼمٍد غتاط

كٌاض ودلىًم

طامػح دًاىل/يٌُح اَرتةٌح َُػٍُّ االنعانٌح

2

أ.د مشنى غٍُان اَظكػمٍ

ط.خ مؿح غسةٌح

طامػح دًاىل /يٌُح اَرتةٌح َُػٍُّ االنعانٌح

5

أ.ّ.د اماج مؼمٍد خػا

ط.خ .مؿح غسةٌح

طامػح دًاىل /يٌُح اَرتةٌح َُػٍُّ االنعانٌح

2

أ.ّ.د خاَذ اةشاىٌم اَػضاٌي

ط.خ .دسةٌح اطالمٌح

طامػح دًاىل/يٌُح اَرتةٌح َُػٍُّ االنعانٌح

2

أ.ّ.د سًاع ػعني غ

ط.خ مؿح غسةٌح

طامػح دًاىل /يٌُح اَرتةٌح االظاظٌح

2

ا.ّ.د صًنث غتذ اَؼعني ػمذان

ط.خ مؿح غسةٌح

اَظامػح املعذنرصًح /يٌُح اَرتةٌح

2

ّ .د دٍقٌو ىثٍ اػمذ

مؿح غسةٌح /نؼى

طامػح دًاىل/يٌُح اَرتةٌح َُػٍُّ االنعانٌح

01

ّ.ةٌذاء ػعن ػعني

ط.خ امنؿح امػسةٌح

طامػح دًاىل  /سئاظح اَظامػح

00

قؤاد غتذ هللا مؼمذ

مػنم امنؿح امؿسةٌح

مذسظح ظٍسًا َُتنني  /ةػهٍةح املشيض

07

ظياّ مؼمذ خػا

مػنمح امنؿح امػسةٌح

مذسظح اَترتاء َُتناخ /ةػهٍةح املشيض

03

ظُمٌح سامش ػعني

مػنم امنؿح امػسةٌح

مذسظح اَخنعاء َُتناخ  /ةػهٍةح املشيض
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منؼم ( )2اطئنح امػاو ( 2017- 2016امدوز االول)
امفلساخ

املػسفٌح

املظذىًاخ

صامؼح

ض5

اكذث يف أػد املىطىغني اآلدٌني:
()1امصدق منظاج ) طػادج االنظان
)2امؼٌاج طػٍ وغمه والمكان فٌها منخامه وامكظىل

دزيش

ض3

ؾري صامؼح

ض4

 )1اكذث أزةػح أةٌاخ من امشػس واذكس غنىان املصٌدج واطم امشاغس .
 )۲اكذث سالسح أططس من امنرث مؼ ذكس امػنىان واذكس اطم املائه

دزيش
دزيش

ض2

دػدًه

ض1

أ) ةني مػنى (إن وأخىادها ) يف امظمه اآلدٌح سم اطذخسض اطمها وخريها وغالمح إغساب كه منهام
َ )0ػِ أةاى نادٌَّ )۲ .ر املعاقشًن غائذان )3 .يتن أٌسام اَنتاخ سئح إنعان
ب) أكمه ما ًأيت ةكذاةح ما ًناطث امفساؽ من امكنامخ األدٌح سم ةني امظٌث
ري اَكػِ  ،رٌ اَكػِ  ،را اَكػِ
 .......... )0مؼتٍب  )۲غارش ً)3 ............ؼرتّ اَناط کِ ..............
ض) يف امظمه اآلدٌح أطامء منصىةح ةني غالمح نصتها وامظتث
ً)0ؼث اَكػث املخُطني ٍَؾنيم.
 )7إن املػُمني مخُطٍن
)3اضتؽ اَثغتان نكٌؿني
 ) 2يان اَطذًهاخ اخٍاخ
ٌ)5ال دتزس دتزًشا
أ)اطذخسض املفاغٌه املخذنفح مام ًأيت واذكس نىع كه مفػىل :
 ) 0نظؽ اَؿاَث املظذ نظاػا
ٌ )7نل اَؿثب اماّ غُم اَػشام .
 )۳نؼث اٍَؾن ٌنػؼٍ من أطًُ
ب) اطث غن أوال أو سانٌا :
اوال  :أغسب ما دؼذه خط
اغؼٍ اَػامٍُن نكٌؿني.
)0
 )۲املظذٌن ًكٍصٌن.
 )3ػطذ اَضسع
سانٌا  :امأل امفساؾاخ األدٌح ةكنامخ مناطتح ملا هى مطنىب :
)0أنر  ..........اَػٌل (قػِ من األقػاٍ اَخمعح).
 )7قيم اَذُمٌز اَذسط ( مكػٍٍ مؿُو َتٌان نٍع اَكػِ)
 )۳اَزىث يشا .......ظػشه ؾاٍ( .ػشف ًكٌذ االظذذساى)
ض) طؼ يف كه مكان خال مفػىال فٌه مناطتا
ً )0ؿٌث اَظٍ يف اَػشام  )7 ..... ..اَظنح  ........ .أنذاّ األمياخ
 )۳درشم اَكمغ  )2 ...... ...نطُی .........اماّ املعظذ )
د) غني أداج امنصث منفػه وامفػه املنصىب وغالمح امنصث
ان اَػشانٌني َن ًهرصٌا يف أغامَيم
أ) اطػه املفػىل ةه يف كه طمنح مام یايت ( نائث فاغه ) و ؾري ما ًنصو دؿريه:
 )۱کشمر اَؼًٍمح أةناء اَكيذاء
 )۲أنكذخ اَؿاَتح نطٌذج سائػح
ب) ادخه ػسفا" ناصتا وأخس طاشما كته امفػه املظازع يف امظمنذني اآلدٌذني وةني ما طسا غىل امفػه من دؿٌري:
 )0املينذظان ًكاسيان يف املرشٌع ً )۲ .يمِ صًذ ٌاطتً.
ض) غني طمؼ املركس امظامل فٌام ًأيت وةني إغساةه:
 )0اَذثمٌز مٍَػٍن ةاَؼاظٍب ً )۲ػني األؾنٌاء املؼذاطني  )۳ .قشغ املذكٍنٍن ةنظاػيم )2 .إن املشدًني مؼرتمٍن .

دؼذاض اىل

دؼنٌه االطئنح األمذؼانٌح منػاو ( 2017- 2016امدوز االول)
دزيش
دزيش
دزيش

دؿتٌو

دزيش
دزيش
دزيش
قيم

دزيش

دؿتٌو

قيم

منؼم ( )3اطئنح امػاو ( 2017- 2016امدوز امشاين)
امفلساخ

املػسفٌح

املظذىًاخ

صامؼح
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ؾري صامؼح

أ) مشه مشالز مام ًايت ةظمه مفٌدج :
 )0مػشف ةاإلغاقح )۲ .طمؼ دًعا  )۳ .مكػٍٍ مؿُو َتٌان غذد مشاخ اَكػِ .
 )2مشيل ًهؼ خربا َُمتذذأ
ب) هاخ األفػال امخمظح الػد امفػنني األسٌني ً ( :ظث ًصدق).
ض) اةن إػدي امظمنذني اآلدٌذني منمظهىل وؾري ما ًنصو دؿٌريه :
ً )١عاغذ اَؿنٍ اَكها )۲ .کشّ املذًش اَػامثخ املتذغاخ .

دزيش
دزيش
دزيش
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ض1

دؼنٌه االطئنح األمذؼانٌح منػاو ( 2017- 2016امدوز امشاين)

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

بەرگى ، 32 .ژمارە ،2.ساڵى 3102

ض2

أ) اخرت امظىاب امصؼٌؽ من ةني املىطني ألزةؼ مام ًايت :
 )0قاص  ..................ةاَظائضج (اخٍى  ،أخاى)
 )7من ادٌاخ طضّ اَكػِ املػاسع  ..................صمل َ ،ن)
 ( )3يان ) دكٌذ  ( ...................اَذكتًٌ  ،اَذمنٍ)
 ) 2دػشب يُمح ( قٍم )  ( .................مكػٍٍ قًٌ  ،مكػٍٍ ةً )
ٌَ ( )5غ ) دكٌذ  ( ..............اَنكٍ  ،االظذمشاس )
ب) دؼدز ةامػتازج األدٌح مظمؼ املركس امظامل مسج ومظمؼ املؤنص امظامل مسج سانٌح و ؾري ما ًنصو دؿٌريه  ( .املشاةس خري من
املذلاغع). .

ض3

أ .أغسب ما دؼذه خط إغساةا مفصال مشالز مام ًايت :
 )0سظم اَكنان ٍَػذني ً )۲ .رسين أن دنظؽ  )۳اَػامِ املخُظ اقػِ من اَػامِ اًَمٍٍ  )2 .ال دهرصي يف ٌاطتٌ
ب) أدخه ( كان أو إػدي أخىادها ) و ( إن أو إػدي أخىادها ) غىل إػدي امظمنذني و ؾري ما ًنصو دؿٌريه .
 )0اَظٌش ظٍص ٍَُؾن.
 )7املينذظٍن متذغٍن
)1اكذث ازةػح أةٌاخ من امشػس امشاغس ػفظر مه واذكس اطم امشاغس .
 )2اكذث سالسح أططس من امنرث واذکس اطم كائنه.

ض5

اكذث يف أػد املىطىغني اآلدٌني:
)1غنمنا ةأمىانه امسائػح زمص وػددنا وطٌاددنا غىل مس امصمن
 )۲األمانح منح املؤمنني اكذث مىطىع

ض4

دزيش

دؿتٌو

قيم

دزيش
دزيش
دزيش
دزيش

منؼم ( )4اطئنح امػاو ( 2018-2017امدوز االول )
امفلساخ

املػسفٌح

املظذىًاخ

صامؼح

ض4

أطث غن واػد مام ًايت :
)1اكذث ازةػح اةٌاخ من كصٌدج مشاغس دؼفظ مه يف منهظك امللسز واذكس غنىان املصٌدج واطم امشاغس
 )2اكذث سالسح أططس من امنرث امللسز يف املنهع واذكس اطم كائنه.

ض3

ؾري صامؼح

ض2

أ ( ًظذمؼ املظنمىن صتاغ امػٌد .اطذامغا زائػا وطط املدًنحً .ذتادمىن امذؼٌح وامذهاين ).
 )0ما دؼذً خـ مكاغٌِ  ،ةني نٍع سثسح منيا.
 )۲اغشب إػذَ اًَُمذني ( املعُمٍن  ،سائػا ).
ب) هاخ املشنى مسج وطمؼ املؤنص امظامل مسج سانٌح وطمؼ امذكظري مسج سامشح من إػدي امكنمذني  (:صدًم طتیث)
ض) اةن إػدي امظمنذني منمظهىل وؾري ما ًنصو دؿٌريه
 )0کشّ املػُم اَؿاَث املظذ ً )۲ػاغل هللا اَؼعنح
أ)ما امفسق ةني (ال) يف امظمنذني سم اغسب امفػه ةػدها إغساةا مفصال ؟ )1أنا ال أػث املهص )۲ .ال دؤطه غمه امٌىو إىل ؾد
ب) اخرت امظىاب امصؼٌؽ من ةني املىطني ألزةؼ مام ًايئ:
( ضاس ) قػِ ماع نانظ ًكٌذ  ( ...............اَنكٍ  ،اَذؼًٍِ
 )۲أةٍى  ...............غُم( .ري  ،رٌ )
 )3دػشب (َن ) أداج  ( .............طضّ  ،نطث)
 ( )2يان ) دكٌذ  ( ..........اَذكتًٌ  ،اَذمنٍ)
و) غثمح طضّ األقػاٍ اَخمعح ىٍ  ( ...........ستٍخ اَنٍن  ،ػزف اَنٍن)
ض) اطػه املػسفح ( نكسج ) وامنكسج ( مػسفح ) إلػدي امظمنذني و ؾري ما ًنصو دؿريه
 )0اشرتَ اٍََذ مظُح ً )۲ػاَع ؾتٌث املشًؼ.

دػدًه

ض1

امص ُؼفِ ْ
ىَس (ما دؼذه خط مػازف ةني نىع سالسح منها .
وىل ُ
ص ُؼفِ ِإةْ َسا ِه َ
أ)كال دػاىل  (( :إِنَّ ََٰهرَا َم ِفٍ ُّ
ٌم َو ُم َ َٰ
األُ َ َٰ
ب) خاطث ةامػتازج اآلدٌح املفسدج املؤنشح واملشنى املنكس وطمؼ امركىز وؾري ما ًنصو دؿٌريه  ( :انر دظٌد امسطم ).
ض) أدخه ( كان أو إػدي أخىادها ) مسج و ( إن او إػدي اخىادها ) مسج سانٌح غىل إػدي امظمنذني يف أدناه وؾري ما ًنصو دؿٌريه :
)0املخُطٍن مؼرتمٍن )7.اَنظاقح ضؼح اَظعم.

دزيش
قيم
قيم
قيم

قيم
دؿتٌو
قيم
ريش

قيم

دزيش
دزيش
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اكذث يف اػد املىطىغني
صدًلٍ نفيس اػث مه ما اػث منفيس واكسه مه مااكسه منفيس
)1
غنم ةالدي ةاالمىانه امسائػح زمص مىػددنا واطذلالمنا من كدًم امصمان اىل ًىمنا هرا .
)2

دزيش

منؼم ( )5اطئنح امػاو ( 2018-2017امدوز امشاين )
امفلساخ

املػسفٌح

ض
5

اكذث يف أػد املىطىغني اآلدٌني :
)1اكذث مىطىغا إنشائٌا غن نرشج طدازًح سلافٌح طاهمر
 )2إن امنفىض مذذػث من امساػح فأزًؼىها ةامػمه.

املظذىًاخ

ض
4

)1اكذث ازةػح اةٌاخ من كصٌدج مشاغس ػفظر مه يف منهظك امللسز واذکس غنىان املصٌدج .
 )۲اكذث ططسًن من امنرث امللسز يف املنهع واذكس اطم كائنه .

ض
3

صامؼح

ض
2

أ) مشه ملا ًأيت ةظمه مفٌدج مشالز .فلط :
 )0طمؼ دًعا  )۲قػِ مػاسع منطٍب  )۳مشنى مظشٌس  )2اظم من األظامء اَخمعح .
ب) اخرت امظىاب امصؼٌؽ من ةني املىطني ألزةؼ فلط:
ٌَ )۱غ امليمثن ( ........... .ناطؼني  ،ناطؼان ).
 ( )۲يان ) ػشف ًكٌذ  ( .................اَذمنٍ  ،اَذكتًٌ ) .
 )۳غثمح طضّ األقػاٍ اَخمعح ىٍ  ( ..........ستٍخ اَنٍن  ،ػذف اَنٍن ).
 ( )2ضاس ) قػِ مايض ًكٌذ  ( ......................اَذؼًٍِ  ،االظذمشاس)
 )5دػشب (مل) اداج ( .....................نطث  ،طضّ ).
أ) اةن إػدي امظمنذني منمظهىل واطتط امفػه ونائث امفاغه ۳(.دزطاخ ) ً )1لدو املػنم امدزض ةىطىغ.
 )۲صسع اَكثغ األسع.
ب) ( شظؼ امظمهىز امالغتني دشظٌػا زائػا وطط املنػث مظاء امظمػح ) ) ما دؼذه خط مفاغٌه مخذنفح ةني نىع سالسح منها
 )7أغشب يُمح ( اَظميٍس ) إغشاةا مكطث.
ض) اطمؼ إػدي امظمنذني طمؼ مؤنص طامل واغسةها ةػد امظمؼ.
 )۱األّ سػٌمح  )۲ .املينذظح ماىشج .

ؾري صامؼح

ض
1

أ) ( إن اإلطالو ةني املؼتح وامذظاو ةناه امسطىل األكسو مؼمد (ص ) ةسغاًح إمهٌح يف كنث مكح املكسمح ومنها انذرش إىل كه امػامل ).
)0ما دؼذً خـ مػاسف ةني نٍع سثسح منيا
 )۲اظذخشض اظم إن ٌخربىا ٌ ،ةني غثمح إغشاةيام.
 )3أغشب أػذ األظمني من ةني اَهٍظني يف اَػتاسج اغثه  ( :األيشّ  ،نُث ).
ب)( امػساكٍ ًؼث وطنه) .دؼدز ةامػتازج اغاله منمشنى املنكس مسج ومظمؼ املركس امظامل مسج سانٌح وؾري ما ًنصو
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دؼنٌه االطئنح األمذؼانٌح منػاو ( 2018-2017امدوز امشاين)

دزيش

دزيش
قيم

دزيش

دؿتٌو

قيم
قيم
دزيش
دزيش
دزيش

منؼم ()6
األهداف امػامح ملادج امنؿح امػسةٌح منصف امظادض االةذدايئ

خ
1

دضًٌذ اَذثمٌز مبػٍُماخ أن دذًٍن َذَ اَذثمزج اَهذسج غ اَذػتا غن آسائيم ٌأقًاسىم ةُؿح ظٌُمح ٌأظٍُب ٌاغؽ ٌمكيٍّ .

2

معاغذج اَذثمٌز غ قيم املػؿٌاخ اَذٍ ًذسظٍنيا

3

دػشًل اَذثمٌز غ قيم ٌنشاءج املٍاد اَذساظٌح

4

أن دذًٍن َذًيم اَهذسج غ دنظٌم األقًاس ٌاملػاين يف املٍغٍغاخ اإلنكائٌح ٌغشغيا غشغا منؿهٌا ًهٍّ غ األظتاب ٌاَنذائع املؤًذج ةاألدَح

5

دنمٌح االغذضاص ةاٍَؾن ٌاٍَالء ًَ ٌدػضًض دٌس املٍاؾنح اَطاَؼح يف نكٍط اَذثمٌز ٌإغذاد طٌِ مؤمن ةاَؼشًح ٌاَذُيهشاؾٌح .

6

ؾشط اَهٌم ٌاالدظاىاخ ٌاملامسظاخ اَعٌُمح  ،ياَكػٍس ةاملعؤٌٌَح ٌاالغذامد غ اَنكغ ٌػث اآلخشًن ٌاملؼاقظح غ اَتٌئح املؼٌُح .
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Abstract
The current research aims to evaluate the questions of the Arabic language for the sixth grade in the light of the
objectives of the curriculum for the academic year (2017-2018 and 2108-2109) (first and second cycles).
According to the modified Bloom classification and the first three levels (remembering, comprehension,
application) The research community from the general ministerial questions for the Arabic language for the sixth
grade for the two years (2016-2017) (2017 - 2018).
The number of questions included (5) questions and each role of the questions included several paragraphs. After
analyzing the content, objectives and questions statistically, the results The researcher recommended a number
of recommendations, including the Ministry of Education to achieve the budget at the levels, and suggested a
number of proposals, including research On other subjects and in particular Curriculum recently changed.
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