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 االفزشاػٛخرظًٛى انًُظًبد انزُظًٛبد 

 يمذيخ : 

أربؽذ انزطٕساد انزكُٕنٕعٛخ انشلًٛخ انؾذٚضخ نهًُظًبد انًؼبطشح خٛبساد عذٚذح نهزظًٛى انزُظًٛٙ ٔٔعؼذ نٓب 

ششكبد االفزشاػٛخ كجٛش عذا فٓٙ رؼًم سة أٌ فشص َغبػ يضم ْزِ انغ انزغبيغبالد انؼًم ػٍ ثؼذ . ٔلذ رجٍٛ يٍ ثؼ

انؼًم , رٕفش انٕلذ ٔ انغٓذ انز٘ ٚهضو الَزمبل انًٕظفٍٛ يٍ ٔ انٗ يكبٌ انؼًم ػهٗ : رٕفٛش يشَٔخ كجٛشح فٙ رشرٛجبد 

 ؽشٚخ أكجش فٙ إداسح أَفغٓى رارٛب. فٙ انًُظًبد انزمهٛذٚخ , رٕفٛش أعٕس انًكبرت , رؼطٙ انؼبيهٍٛ 

 

 يفٕٓو انزُظًٛبد االفزشاػٛخ : 

رؾشس انًُظًخ  ٔ يٕظفٛٓب ٔ انًغزفٛذٍٚ يٍ خذيبرٓب يٍ انزمٛذ ثؼُبطش انًكبٌ ٔ انضيبٌ ٔ رؼطٛٓى فشطخ إلَغبص 

 األػًبل فٙ كم يكبٌ ٔ صيبٌ ٔ ػذو ؽظشْب فٙ عبػبد ٔأٚبو يؾذٔدح . 

د ا=نًغًٕػخ رزشكم انًُظًخ االفزشاػٛخ يٍ يغًٕػخ يٍ انؼًهٛبد ٔ فشص انؼًم ٔ انًٕظفٍٛ ٔ فشق انؼًم ٔ انؼاللب

 فٙ َفظ انًكبٌ .  انًزٕاعذٍٚ  شيٍ األفشاد غٛ

أْذاف رمٕو يضم ْزِ انًُظًبد ثكبفخ األػًبل انزٙ رمٕو ثٓب انًُظًبد انزمهٛذٚخ األخشٖ كًب أٌ نٓب سعبنخ ٔ سؤٚخ ٔ

خ فٙ ؽجٛؼخ إعشاءاد انؼًم يٍ خالل يب رٕفشِ ركُٕنٕعٛب ٔاػؾخ ٔ ٚكًٍ االخزالف ثُٛٓب ٔ ثٍٛ انزُظًٛبد انزمهٛذٚ

 انًؼهٕيبد ٔ االرظبالد يٍ عٕٓنخ االرظبل ثٍٛ يخزهف االػؼبء ػٍ ثؼذ . 

ٔ يٍ انزجؼبد انًزٕلؼخ نهزُظًٛبد االفزشاػٛخ اَؾغبس انٓٛبكم انزُظًٛٛخ نهزُظًٛبد ػٍ انؾغى انؼشٔس٘ انالصو نٓب , 

 د انكجٛشح ٔ انًجبَٙ انؼخًخ انًكهفخ ٔ انغٕٛػ انغشاسح يٍ انًٕظفٍٛ . ثؾٛش ٚزى االعزغُبء ػٍ اإلداسا

 

 خظبئض انزُظًٛبد االفزشاػٛخ : 

 ال رؾزبط انٗ يجبَٙ ٔ رغٓٛضاد يبدٚخ .  -

 إعشاءادرمٕو ْزِ انزُظًٛبد ثكبفخ األػًبل انزٙ رمٕو ثٓب انًُظًبد انزمهٛذٚخ األخشٖ , ٔنكٍ رخزهف ػُٓب فٙ ؽجٛؼخ  -

 ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔ االرظبالد .  رٕفشِخالل يب  انؼًم يٍ

 نٓب ػُٕاٌ صبثذ ػهٗ األَزشَذ يشرجؾ ثبعى َطبق ٚؾذد َٕع انُشبؽ ) رغبس٘ , ؽكٕيٙ , رشثٕ٘ , يُظًبد (  -

 ًٚكٍ نهًٕظف اخزٛبس انؼًم ػهٗ أعبط انزفشؽ انكبيم أٔ انؼًم انغضئٙ .  -

يزجبػذح ٔراد صمبفبد يخزهفخ  ٔثبنزبنٙ االعزفبدح يٍ فخ ٔ فٙ يٕالغ ٔأيبكٍ رؼى أػؼبء ٚؼًهٌٕ فٙ يُظًبد يخزه -

 انًٕالغ انًخزهفخ .  فٙ  انًزٕافشحانخجشاد انًزُٕػخ ٔ انفشص 

 عزخذاو ٔعبئم االرظبل انًزطٕسح .ل اعشػخ انؾشكخ ٔ انمذسح ػهٗ رغبٔص يشكهخ ثؼذ انًغبفبد يٍ خال -

 . ٔعٕد ششكبء ٚزًزؼٌٕ ثظالؽٛبد ٔاعؼخ ٔنٓى يٛضاد ٔ كفبءاد خبطخ ٚكًم كم يُٓى األخش  -

 انغشػخ فٙ إلبيخ انؼاللبد ثٍٛ يخزهف األؽشاف ٔ انُظش فٙ انجذائم انًزبؽخ أيبيٓب .  -

نؼاللبد ْٕٔ أيش ػشٔس٘ نهؾظٕل ػهٗ انًٕاسد ٔعٕد انضمخ ثٍٛ األؽشاف رغًؼ ثبالرظبل انًغزًش ٔ إلبيخ ا -

 انالصيخ . 

 انزشكٛض ػهٗ انزغٛٛش ٔ االْزًبو ثبنؼًٛم .  -

 



 ثبنزُظًٛبد االفزشاػٛخ :  االْزًبوانؼٕايم انزٙ رجشس 

 انزطٕساد انًزغبسػخ فٙ ركُٕنٕعٛب االرظبالد ٔ انًؼهٕيبد .  -

 ٚخ انغؼخ االعزٛؼبثٛخ نهًؤعغبد انزمهٛذٚخ . , فٙ يمبثم يؾذٔدانضٚبدح انًؼطشح فٙ أػذاد انغكبٌ  -

 انشغجخ فٙ رمهٛم َفمبد انؼًم .  -

 انزٕعّ َؾٕ انؼًم انزؼبَٔٙ ثٍٛ األفشاد انمبؽٍُٛ فٙ أيبكٍ يزفشلخ .  -

 أػطبْب طفخ ثٛئخ انؼًم انشعًٛخ . ظٕٓس ػذٚذ يٍ انزششٚؼبد انًُظًخ نهزؼبيم يغ انشجكبد يًب  -

 اْزًبو انًُظًبد ثزمذٚى ) انخذيبد / انًؼهٕيبد ( ثؼذ إٌ كبٌ يُظجب ػهٗ رمذٚى انًُزغبد .  -

داسٚخ , ثؾٛش ًٚكٍ َمم رخطٙ انًؼهٕيبد ثفؼم انزطٕس انزكُٕنٕعٙ ؽٕاعض انًكبٌ ٔ انضيبٌ ٔ انًغزٕٚبد اإل -

 انًؼهٕيبد فٙ أ٘ صيبٌ ٔ انٗ أ٘ يكبٌ . 

, ٔ ال ٚؾذِ فٙ رنك عٕٖ سغجزّ انزارٛخ َزشَذ يٍ خالل شجكخ األ ثبألشٛبءنهؼهى اإليكبَٛخ غٛش انًؾذٔدح نألفشاد  -

 فٙ انًؼشفخ ٔ انؼهى . 

يزبؽب نهًُظًبد ٔ ثفؼم انزكُٕنٕعٛب انؾذٚضخ أٌ رغًغ ٔ رخضٌ ٔ رؾهم ٔ  صٚبدح انزكبء انزُظًٛٙ إر أطجؼ -

 رغزشعغ لذسا ْبئال يٍ انًؼهٕيبد ٔ رغزخهض انذسٔط ٔ انخجشاد فٙ يغبل ػًهٓب . 

 

 َزبئظ رطجٛك انزُظًٛبد االفزشاػٛخ : 

ٔفٙ انًغزمجم ٌٜ انزكُٕنٕعٛب انشلًٛخ ًٚكٍ نهًُظًبد اإلداسٚخ ػهٗ اخزالف أْذافٓب ٔ ثُبء ػهٗ انًًٛضاد انزٙ رمذيٓب ا

رظًٛى انٓٛبكم انزُظًٛٛخ ٔ األًَبؽ انغهٕكٛخ اإلثذاػٛخ انزٙ رزُبعت يغ ظشٔفٓب ٔعٛمزظش انؾذٚش ُْب ػٍ انزُظًٛبد 

 انؼبيخ .  ثبإلداسحانًًكُخ نهزُظًٛبد االفزشاػٛخ انزٙ رخزض 

 رؼضٚض انزٕاطم ثٍٛ انًٕاؽٍ ٔ انؾكٕيخ انًؼُٛخ ثزمذٚى يخزهف انخذيبد انؼبيخ ٔ رنك يٍ خالل :  -9

 ػهٛخ يٍ ٔاعجبد .  رٕفٛش انشفبفٛخ ؽٕل عجم ػًهٓب ٔ رٕػٛؼ يب نهًٕاؽٍ يٍ ؽمٕق ٔيب -

 

 .نهمٛبو ثزغذٚذْب  انزضايبد ٙ ػهٛٓبد انًزٕفشح نذٚٓب ثكم األؽشاف انزاالرظبل ثطشٚمخ يُظًخ ٔ يٍ خالل انًؼهٕيب -

 

 رغٓٛم ؽظٕل انًٕاؽٍُٛ ػهٗ يخزهف انخذيبد انؼبيخ .  -

 

 ؼ ثزنك . رغٓٛم ارظبل انًٕاؽٍ ثبنؾكٕيخ فٙ أ٘ ٔلذ ٔيٍ أ٘ يكبٌ يٍ خالل رٕفٛش انزكُٕنٕعٛب انزٙ رغً -

 

 رمذٚى انؾكٕيخ نكبفخ انًؼهٕيبد انزٙ رٓى انًٕاؽٍُٛ فٙ يخزهف انًغبالد نزؼضٚض انشؼٕس ثبنًٕاؽُخ .  -2

 رغٓٛم يشبسكخ انًٕاؽٍُٛ فٙ ػًهٛخ سعى انغٛبعبد انؼبيخ ٔ إثذاء أسائٓى فٙ يخزهف انمؼبٚب .  -3

رٕفٛش انًؼهٕيبد نألؽضاة ٔ يُظًبد انًغزًغ انًذَٙ ؽٕل َزبئظ يخزهف انغٛبعبد يٍ خالل اعزخذاو ركُٕنٕعٛب  -4

 انًؾبكبح . 

ػؼبء انجشنًبٌ ٔػمذ عهغبد االعزًبع نهخجشاء ٔ رٕفٛش انًُبثش انزٙ ًٚكٍ يٍ خالنٓب يُبلشخ كبفخ انمؼبٚب يغ أ -5

 انًخزظٍٛ فٙ يخزهف انًغبالد . 

رغٓٛم انزٕاطم ثٍٛ انًٕاؽٍُٛ أَفغٓى يًب ٚغبْى فٙ َشؤ يُظًبد انًغزًغ انًذَٙ ٔ عًبػبد انؼغؾ يًب ٚغٓى  -6

 فٙ رؼًٛك انذًٚمشاؽٛخ ٔ انًشبسكخ انشؼجٛخ . 

انزكُٕنٕعٛب انزٙ عزكٌٕ أعبط ػًم انزُظًٛبد االفزشاػٛخ صٚبدح  أيب ػهٗ يغزٕٖ انزُظًٛبد َفغٓب فٛزشرت ػهٗ

 اعزمالنٛزٓب ٔ رؼًٛك يفٕٓو انشلبثخ انزارٛخ نذٖ انًٕظفٍٛ انؼبيهٍٛ فٛٓب .



 يضاٚب رطجٛك انزُظًٛبد االفزشاػٛخ : 

 انزًٛض ػٍ انًُظًبد انزمهٛذٚخ .  أكضش لذسح ػهٗ انُغبػ ٔ -

 انًشَٔخ ٔ انغشػخ فٙ أداء األػًبل .  -

 إيكبَٛخ انؾظٕل ػهٗ انكفبءاد انجششٚخ يٍ أ٘ يكبٌ فٙ انؼبنى .  -

 ٔ أصبس يمبسَخ ثئَزبعٛخ ػبيهٛٓب .  اَخفبع ركبنٛف انًُظًخ يٍ ػمبس ٔ يكبرت -

 انًُبعت .  هؼًٛم فٙ انٕلذ انًُبعت ٔ انًكبٌرٕفٛش انًؼهٕيبد انكبفٛخ ن -

 إربؽخ انفشطخ نهؼًالء ثزفغٛش ٔ رؾهٛم انًؼهٕيبد ٔ رغغٛهٓب ٔ رٕصٛمٓب .  -

 

 يزطهجبد انزُظًٛبد االفزشاػٛخ : 

 ؾزٛخ انغٛذح يٍ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔ االرظبالد . رٕفٛش انجُٛخ انز -

 رٕفٛش أيٍ انًؼهٕيبد ٔ انؾٛهٕنخ دٌٔ إعبءح اعزخذاو انًؼهٕيبد ٔ انٕصبئك .  -

 انمٛبو ثؾًالد رٕػٛخ ألًْٛخ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔ رشغٛغ اعزخذايٓب .  -

 م يغزًش . رٕفٛش انزذسٚت انًغزًش نًمذيٙ خذيبد االرظبالد ٔ انًغزفٛذٍٚ يُٓب ثشك -

 ؽًبٚخ انؾشٚبد انشخظٛخ ألفشاد انًغزًغ يٍ رؼذٖ انؼبيهٍٛ فٙ ؽمم انًؼهٕيبد ػهٛٓب .  -

 يبد ٔ االرظبالد . نجؾش انؼهًٙ فٙ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕرطٕٚش ا -

 شائت ٔ رشغٛغ انًُبفغخ انششٚفخ.رخفٛغ انؼ ارخبر عٛبعبد رٓذف انٗ رؾشٚش عٕق ركُٕنٕعٛب االرظبالد يضم -

 ٔػغ يؼبٚٛش ػبنًٛخ نزًذٚذ شجكبد االَزشَذ ٔاعزخذايٓب .  -

 

 أعئهخ نهًُبلشخ : 

 ػشف انًمظٕد ثبنزُظًٛبد االفزشاػٛخ ٔ أػؾ أيضهخ ػهٗ ٔعٕدْب ؟  -9

 يب ْٙ االعجبة انزٙ رذػٕ نالْزًبو ثبنزُظًٛبد االفزشاػٛخ ؟  -2

 يؾزًهخ ؟ يبرا ٚزشرت ػهٗ ٔعٕد انزُظًٛبد االفزشاػٛخ يٍ إٚغبثٛبد ٔ عهجٛبد  -3

 يبد َغبػ انزُظًٛبد االفزشاػٛخ .؟ يبْٙ يغزهض -4

 ْم ثئيكبَك رظٕس فكشح نزُظٛى افزشاػٙ ٔ رطجٛمٓب ػهٗ انٕالغ ؟  -5

 

 

 


