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 يميداكألا داشرإلا



 
:ميدقت  

 
عيجستب نمحرلادبع تنب ةرون ةريمألا ةعماجل ةيميلعتلا ةمهملا حاجنإ يف يميداكألا داشرإلا مهسي  

قيقحت نم ةباطلا نكمت ةرمتسم ةقلاع يهو ةيميداكألا ةدشرملا و ةبلاطلا نيب ةكراشملا ةقالع  

.ةينهملا و ةيميلعتلا و ةيصخشلا اهفادهأ  

 

 اهيدل يمنتو يميداكألا حاجنلا قيقحتل يفاقثلاو يصخشلا و يفرعملا ةبلاطلا روطت ةيلمعلا هذه يرثت و

.جرختلا دعب ام ىلإ دتمي لقتسم ملعت بولسأ   

 

 طقف سيل دراوم ةيقبب اهطبرت امك يميداكألا اهصصختب ةبلاطلا طبرت ةقلح تايميداكألا تادشرملا لثمتو

 روطت يفً امهم يميداكألا ةدشرملا رود لعجي امم ةعماجلاً اضيأ لب ةبلاطلل يميداكألا ليصحتلا يف

 نوكتل ةيميداكألا اهفادهأ صخت تارارق عنص نم ةبلاطلا نيكمتب ةقلاعلا هذه رمثت نأب كلذو ،اهتيصخش

.ةقيقد تامولعم ىلع ةينبم  

 

 ريبكلا عونتلا ءوض يفف ،ةبلاطلا و ةدشرملا نيب تامولعملا لدابتل ةيلمع هناب يميداكألا داشرإلا فرعيو

 ةدشرملا رود و ميلسلا رايتخالا ةيفيك ةفرعمل ةسام ةجاح يف ةبلاطلا نإف ،ةيساردلا جماربلل تارايخلا يف

 هيجوت وه اهرود نوكي يذلاو ربصلاو مهفتلا و ةلئسألا و راكفألا لدابت لالخ نم ةبلاطلا داشرإ وه يميداكألا

.ةيميداكألا اهتريسم ىلعً ايباجيإ سكعنت ةيقطنم و ةميلس تارارق ذاختال ةبلاطلا  

 

 ةددحملا ديعاوملا يف ةبلاطلل يصخشلا وأ يميداكألا فقوملا ةشقانمل ةيميداكألا ةدشرملا دجاوتت و

.ةيبتكملا تاعاسلل  

 

 اهنأ دقتعت نأ بجي ةبلاطلا نأ ركذت ةيميداكألا ةدشرملا ىلعو ةجودزم ةيلمع يميداكألا داشرإلا ةيلمعو

.تامولعملا لدابتل يئدبملا يسيئرلا عجرملاو ديجلا لاعفلا حصنلا ردصم  

 

 ةئيه ءاضعأ نيب ةحيحص ةيعماج ةقالع نمضت يتلا ةيساسألا تاوطخلا دحأ يميداكألا داشرإلا ةيلمعو

 اهتاداشرإ و اهتاهيجوت لثمت ثيح ةميلسلا ةودقلا اهلالخ ةيميداكألا ةدشرملا نوكت ،تابلاطلا و سيردتلا

.ةيعماجلا اهتسارد لالخ ةيميلعتلا ةبلاطلا ةريسمل ةحيحصلا لبسلا  

 



 

 :تايميداكألا تادشرملا
 

 ماهمب موقت ةيميلعتلا ةئيهلا ءاضعأ نم ةيميداكأ ةدشرم تابلاطلا نم ةعومجم لكل ةيلكلا ددحت

 .صصختللً اقبطو اهتادادعتساو اهتاردق بسانت يتلا تاررقملا رايتخال اههيجوت و ةبلاطلا داشرإ

 

 ةدشرملا ماهم رصتقت الو ،اهجرخت ىتحو ةيلكلاب اهقاحتلا ذنم ةبلاطلا عم ةيميداكألا ةدشرملا رود دتميو

 ىلع اهتردق ىدمو ةبلاطلل ةساردلا ريس ةعباتمل دتمت امنإو ،طقف ليجستلا ةرتف لالخ ةبلاطلا هيجوت ىلع

 .يملعلا ليصحتلا

 .يساردلا لصفلا لاوط ماظتناب اهيلع ددرتلا ىلع ةبلاطلا ثحت نأ بجيو 

 ءانب اهيف ليجستلا راتخت يتلا تاررقملا نع ةلوؤسملا يه ةبلاطلاو اًيراشتسا ةيميداكألا ةدشرملا يأر ربتعيو

 .اهتبغر ىلع

 

: ةيميداك ألا   ةدشرملا ماهم
:يلي اميف ةبلاطلل ةيميداكألا ةدشرملا ماهم ددحت  

 

ةينفلا ماهملا :ًالوأ  

:يف ةيميداكألا ةدشرملا ماهم ديدحت نكمي  

  :ةبلاطلا فلم دادعإ 
 
 فارشإلا ةمهم اهيلإ تلكوأ يتاللا تابلاطلا نم ةبلاط لكل صاخ فلم دادعإب ةيميداكألا ةدشرملا موقت

:يتآلا ىلع فلملا يوتحيو نهيلع  

.ةبلاطلا تانايب ةرامتسا -أ  

.ةبلاطلا جرختل ةيدؤملا يساردلا صصختلا تاررقم ةمئاق - ب  

.ليجستلاو لوبقلا ةدامع ىدل ليجستلا تارامتسا -ج  

.)تاريدقتلا فشك( يميداكألا لجسلا نم ةثيدح ةخسن -د  

.)ًالثم داوملا ليجأت تارامتساك( ىرخالا ةيرادإلا قئاثولا - ـه  

:ةيلاتلا تاعوضوملا يف ةبلاطلا ةشقانمو اهتاراسفتسا ىلع درلا عيطتست نم ىلإ ةبلاطلا هيجوت -و  

 

 



: تاررقملا ليجست ةيلمع  

 

تاررقملا رايتخا  

 رايتخا يف تابلاطلا ةدعاسم ءانثأ يساردلا صصختلا تاررقم ةمئاقب ةناعتسالا ةيميداكألا ةدشرملا ىلع

.نهتاررقم  

 

يساردلا لودجلا   

 مدعو تارضاحملا هيف أدبت يذلا نامزلا و ناكملا نفرعي تابلاطلا نأ نم دكأتلا ةيميداكألا ةدشرملا ىلع 

.يساردلا ةبلاطلا لودج ديعاوم يف ضراعت يأ دوجو  

 

جرختلا تابلطتم حيضوت و حرش  

 وحنلا ىلع ةعزوم سيرولاكبلا ةجرد ىلع لوصحلل ةدمتعملا تاعاسلا حاجنب زاتجت نأ ةبلاطلا ىلع بجي 

:يلاتلا   

 .ةيرابجإلا ةعماجلا تابلطتم مامتإ •

 .ةيرايتخالا و ةيرابجإلا ةيلكلا تابلطتم مامتإ •

  .ةيرايتخالا و ةيرابجإلا صصختلا تابلطتم مامتإ •

 .ةرحلا تاررقملا مامتإ •

 .(2,00) نع لقي ال يمكارت لدعمب ةبولطملا تاررقملا عيمج مامتإ •

 

: يميداك ألا إلا داشر   تاراهم

 

ةدايقلا ةراهم  

.نهفادهأ قيقحت ىلع نهتدعاسم و نهيلع ريثأتلل تابلاطلا عم ةميلس ةيباجيإ ةقالع نيوكت يهو   

 

تقولا رامثتسا و ةرادإ ةراهم  

 يتلاو ةيبالطلا ةدشرملا لامعأل ةينمزلا ةطخلا ديدحتو اهقيسنتو لامعالا ةلودج لمشت ةراهم يهو 

.ةيبتكملا تاعاسلا ميظنتو ةلودجو ةفاضإلاو فذحلاو ليجستلا ديعاوم لمشت  

 

 

 



فطاعتلا ةراهم  

.هيجوتلاو حصنلاو داشرإلا لبقت ىلع نهدعاست نهعم ةديج ةقالع نيوكت و تابلاطلا ةكراشم   

 

طيطختلا ةراهم  

 ىلإ اهليوحتو فادهألا ديدحت ىلع ةبلاطلا ةدعاسم يف ةلثمتملا ةيميداكألا ةدشرملا ةردق يف ددحتتو 

.قيقحتلل ةلباق تاءارجإ  

 و يساردلا نهلبقتسمب قلعتت ةديعب فادهأ قيقحتل مئالملا صصختلا رايتخا ىلع تابلاطلا ةدعاسمو

.يمكارتلا نهلدعم عفرل ةطخ دادعإ يف نهتدعاسمو ،يفيظولا  

 

ميظنتلا ةراهم  

 ىوصقلا ةدافتسالا ققحت ةروصب اهبيترتو داشرإلا لامعأ ميظنت ىلع ةيميداكألا ةدشرملا ةردق اهب دصقيو 

 ةدشرملا لامعأ نم كلذ ريغو فذحلاو ليجستلا لامعأو تابلاطلا تافلم ميظنت ىلع كلذ قبطنيو ،اهنم

.تابلطلاب لاصتالا ةقيرط ميظنت و ةيميداكألا  

 

عامتسالا ةراهم  

 نهراكفأ و نهئارأ ىلع فرعتت ،اهتابلاطل ةديج ةعمتسم ةيميداكألا ةدشرملا نوكت نأ ةيمهألا نم 

 ةدشرملا نيب ةقالعلا يوقتو نهسفنأب نهتقث ززعي يذلا رمألا ،نههجاوت يتلا تالكشملاو ، نهتاحرتقمو

.نهل نوعلا دي دم نم يلاتلاب اهنكمتو تابلاطلا نيبو ةيميداكألا  

 

تالكشملا لحو رارقلا ذاختا ةراهم  

 ىلع فرعتلل نهترواحمو اهتابلاط رظن تاهجول اهعامتسا دنع ةيميداكألا ةدشرملا اهجاتحت تاراهملا هذهو 

 نهتدعاسم مث نمو اهلحل ضورفلا عضوو ةلكشملا ديدحت ةيفيك اهنم نملعتيف نههجاوت يتلا تالكشملا

.ةلكشملا لحل ةمزاللاو ةميلسلا تارارقلا ذاختال  

 

يعامجلا داشرإلا ةراهم  

وأ ماظنلاب لهجلا لثم .ام ةلأسم يف نكرتشي تابلاطلا نم ةعومجم عم لماعتلاب صتخت ةراهملا هذهو   

 اًراصتخا يعامج لكشب كلذ عم لماعتلا ديرنو .. يمكارتلا لدعملا يندت ..بايغلا ..يساردلا رخأتلا .. حئاوللا

 تارارقلا ذاختاو جئاتنلل لوصولا و نهتالكشم لح يف تابلاطلا كارشأ اهنم ىرخأ فادهألً اقيقحت و تقولل

.ةبسانملا و ةحيحصلا  
 

 


