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 املًُهــ١ ايعسبٝــ١ ايطعٛدٜــ١

 اهل٦ٝــــ١ ايٛطٓٝــــ١ يًتكـٜٛــِ

 ٚاالعـــتــُـــاد األنــادٜــُــــٞ

 َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ املعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ: 4ايٛثٝك١ زقِ 

 

ٌٍ يصٝاغ١ األدي١ اييت تجبت إٔ  مت تٛفري َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ املب١ٓٝ يف ازبدٍٚ أدْاٙ الضتدداَٗا نديٝ

َعٝازًا ز٥ٝطًا أٚ َعٝازًا فسعًٝا قد مت ذبكٝك٘، ٚميهٔ اضتدداّ َععِ املؤغسات ع٢ً عد٠ َطتٜٛات، ٚقد مت 

تٓعِٝ املؤغسات ٚفكًا يًُعاٜري املتطك١ َع طبٝع١ ايديٌٝ ايرٟ ٜٛفسٙ املؤغس، عًًُا إٔ بعض املؤغسات تصًح 

ٌٍ ألنجس َٔ َعٝاز، ٚبعض ايبٝاْات اإلسصا١ٝ٥ ملؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ َض١ُٓ يف ًَف املعًَٛات  نديٝ

ٌٍ ضٟٓٛ  .املٛدص٠ اييت تطًبٗا اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ َٔ املؤضطات ايتع١ًُٝٝ ٚايرباَر األنادمي١ٝ بػه

ٜٚٛص٢ باضتدداّ ازبدٍٚ ايرٟ أعدت٘ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يهٌ َؤغس أدا٤ٍ ز٥ٍٝظ، ٚقد مت تضُٝٓ٘ يف َنت 

ٌٍ ع٢ً ذبكٝل املعٝاز، نُا إٔ  تكسٜس ايدزاض١ ايرات١ٝ يف املٛاضع اييت ٜتطًب فٝٗا تٛضٝح َؤغسات األدا٤ نديٝ

ددٍٚ َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ )ددٍٚ َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ ٜٛفس إطازًا عًًُٝا يًُكازْات املسدع١ٝ ٚايتشًٌٝ 

، نُا إٔ منٛذز ايدزاض١ ايرات١ٝ ٜتضُٔ دداٍٚ طبتًف١ ملؤغسات األدا٤ يف عد٠ (املعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ َسفل أدْاٙ

 .َٛاضع يف ايُٓٛذز

ٜٚٛص٢ نريو باضتدداّ َؤغسات أدا٤ إضاف١ٝ ٚمناذز إضاف١ٝ إٕ زأت املؤضط١ أٚ ايربْاَر اسباد١ 

إىل ذيو ٚأْ٘ ٜكدّ إضاف١ ْٛع١ٝ يضُإ دٛد٠ املؤضط١ أٚ  ايربْاَر األنادميٞ، ٚذيو يف تكسٜس ايدزاض١ 

ٍٞ َٛثل ملُازضات ازبٛد٠ ٌٍ عًُ  .ايرات١ٝ، نديٝ

ٚتطًب اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ايكٝاع املباغس ملدسدات ايتعًِ ع٢ً َطت٣ٛ ايربْاَر، ٖٚٓاى ايعدٜد َٔ 

ٚضا٥ٌ ايكٝاع املباغس، َجٌ االختبازات ايٓٗا١ٝ٥ داخٌ ايربْاَر ٚاالختبازات املعٝاز١ٜ ايٛط١ٝٓ ًَٚفات تعًِ 

ايطالب اييت تتضُٔ َعاٜري ايكٝاع ٚتَتبُّع ذبكٝل نٌ طبسز تعًُٝٞ َٔ خالٍ أض١ً٦ اختبازات ضبدد٠ أٚ َٔ 

خالٍ َػازٜع ايتدسز، ٚتٛصٞ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ بتٓعِٝ بٝاْات ايكٝاع املباغس ملدسدات ايتعًِ ع٢ً َطت٣ٛ 

 .ايربْاَر َٔ خالٍ اضتدداّ دداٍٚ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يهٌ طبسز تعًُٝٞ ع٢ً َطت٣ٛ ايربْاَر

 غري املباغس٠ ايٛضا٥ٌتعًِ ايطالب َع خسدات  املباغس ملايكٝاع بدعِ ٚضا٥ٌ نريوٜٚٛص٢ 

 .(ٚ آزا٤ دٗات ايتٛظٝفاشبسجيني،  آزا٤ ٚناضتطالع آزا٤ ايطالب املتٛقع ربسدِٗ، )

 

 َٔ َؤغسات ٪70يـ  ْعاّ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ اضتدداّ املؤضطات ايتع١ًُٝٝ ٚايرباَر األنادمي١ٝتطًبٟٚ

فٝٓبػٞ يًُؤضطات ٚايرباَر :  َؤغسًا، ٚع٢ً ذيو33: األدا٤ ايس٥ٝط١ املدزد١ أدْاٙ ، ٚاييت ٜبًؼ عددٖا

 .  َؤغسًا َٔ َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ ايتاي23١ٝاألنادمي١ٝ اضتهُاٍ َا ال ٜكٌ عٔ 
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 املًُهــ١ ايعسبٝــ١ ايطعٛدٜــ١

 اهل٦ٝــــ١ ايٛطٓٝــــ١ يًتكـٜٛــِ

 ٚاالعـــتــُـــاد األنــادٜــُــــٞ

 َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١

 َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ املطت٣ٛ  
زَص املؤغس 

 ايس٥ٝظ

َعاٜري اهل١٦ٝ 

 ايٛط١ٝٓ

بسْاَر  اٍ

 ايه١ًٝ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

 ايسضاي١ ٚاألٖداف يّٓص ايعالق١ أصشاب َد٣ َعسف١. 1

ٚطالب  أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظَعسف١ َد٣ َتٛضط تكدٜسات )

 َكٝاٍع َٔ  ع٢ً  يًسضاي١ املسس١ً ازباَع١ٝ ٚايدزاضات ايعًٝا

 .(مخظ ْكاط يف َطح ضٟٓٛ

 ّ1-1 
 :املعٝاز األٍٚ

 ايسضاي١ ٚاألٖداف

بسْاَر  اٍ

 ايه١ًٝ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

، مبا يف ذيو يٛا٥حديٌٝ اٍٍِٜ أصشاب املصًش١ ٚتل. 2

 ٚايًٛا٥ح املتعًك١ بايطًب١ اإلدازٟ َٚطؤٚيٝات ايعٌُاهلٝهٌ 

 أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚطالب َتٛضط تكدٜسات )ٚحنٛ ذيو

َكٝاٍع َٔ  ع٢ً يٛا٥حاٍديٌٝ د٣ نفا١ٜ  ملايط١ٓ ايٓٗا١ٝ٥

. (مخظ ْكاط يف َطح ضٟٓٛ

 ّ2-1 
 :املعٝاز ايجاْٞ

 ايطًطات ٚاإلداز٠

بسْاَر  اٍ

 ايه١ًٝ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

َتٛضط )زبٛد٠ دبسبتِٗ ايتع١ًُٝٝ  يهًٞ ا ايطالبتكِٜٛ. 3 

تكدٜسات ايطالب ع٢ً َكٝاع َٔ مخظ ْكاط يطالب ايط١ٓ 

 (. يف َطح ضٟٓٛ" املتٛقع ربسدِٗ"األخري٠ 

 ّ3-1 

 :املعٝاز ايجايح

إداز٠ ضُإ ازبٛد٠ 

 ٚذبطٝٓٗا

بسْاَر  اٍ

 ايه١ًٝ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

َّّٛ ايطالب دٛدتٗا خالٍ ايط١ْٓطب١ .  4  2-3ّ  املكسزات اييت ق

  ن١ًٝاٍ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

 

ٌِ  ٠ َطتكٌتتب٢ٓ َصادق١ْطب١ ايرباَر اييت .  5 َٔ ِقَب

تكِٜٛ  ملعاٜريداخٌ املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ َتدصصني َٔ 

  ايدزاض١ٝايتشصٌٝ ايعًُٞ يًطالب خالٍ ايط١ٓ

 ّ3-3 

  ن١ًٝاٍ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

 

تتب٢ٓ َصادق١ َطتك١ً ملعاٜري تكِٜٛ  ْطب١ ايرباَر اييت . 6

ٌِ َتدصصني َٔ خازز  ايتشصٌٝ ايعًُٞ يًطالب َٔ ِقَب

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ خالٍ ايط١ٓ ايدزاض١ٝ

 ّ3-4 
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 املًُهــ١ ايعسبٝــ١ ايطعٛدٜــ١

 اهل٦ٝــــ١ ايٛطٓٝــــ١ يًتكـٜٛــِ

 ٚاالعـــتــُـــاد األنــادٜــُــــٞ

بسْاَر  اٍ

 ايه١ًٝ 

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

ايبٝاْات َٓفص١ً 

  ايطالبألقطاّ

، أقطاّ ايطايباتٚ

 َع١تَرَٚٔ ثِ 

 أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظعدد ايطالب إىل عدد ْطب١ .  7 

 ( أٚ َاٜعادي٘ضتٓادًا إىل دٚاّ ناٌَإ)
 ّ4-1 

 :املعٝازايسابع

 عًِٝايتعًِ ٚايت

بسْاَر  اٍ

 ايه١ًٝ 

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

ايبٝاْات َٓفص١ً 

  ايطالبألقطاّ

، أقطاّ ايطايباتٚ

 َع١تَرَٚٔ ثِ 

 :تكدٜس ايطالب ايعاّ زبٛد٠ املكسزات اييت ٜدزضْٛٗا.  8 

تكدٜس ايطالب ع٢ً َكٝاع تكدٜسٟ َٔ مخظ َتٛضط )

 (ْكاط يًتكِٜٛ ايهًٞ يًُكسزات

 ّ4-2 

بسْاَر  اٍ

 ايه١ًٝ 

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

ايبٝاْات َٓفص١ً 

  ايطالبألقطاّ

، أقطاّ ايطايباتٚ

 َع١تَرَٚٔ ثِ 

ؤٖالت ّ ايرٜٔ حيًُْٕٛطب١ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ .  9 

  َعتُد٠دنتٛزاٙ
 ّ4-3 

بسْاَر  اٍ

 ايه١ًٝ 

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

ايبٝاْات َٓفص١ً 

  ايطالبألقطاّ

، أقطاّ ايطايباتٚ

 َع١تَرَٚٔ ثِ 

 :َعدالت اضتبكا٤ ايطالب

عدد ايطالب املطتذدٜٔ ايرٜٔ ٜهًُٕٛ ايط١ٓ األٚىل . 10

 بٓذاح

 

 ّ4-4 

بسْاَر  اٍ

 ايه١ًٝ 

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

ايبٝاْات َٓفص١ً 

 :َعدالت ايتدسز يطالب ايبهايسٜٛع

 برباَر ضذًٛاايرٜٔ املٓتعُني ْطب١ ايطالب . 11

 اسبد األد٢ْ َٔ ضُٔ ايرباَر تًو انًُٛٚأايبهايٛزٜٛع 

 املد٠ احملدد٠

 ّ4-5 
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 املًُهــ١ ايعسبٝــ١ ايطعٛدٜــ١

 اهل٦ٝــــ١ ايٛطٓٝــــ١ يًتكـٜٛــِ

 ٚاالعـــتــُـــاد األنــادٜــُــــٞ

  ايطالبألقطاّ

، أقطاّ ايطايباتٚ

 َع١تَرَٚٔ ثِ 

بسْاَر  اٍ

 ايه١ًٝ 

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

ايبٝاْات َٓفص١ً 

  ايطالبألقطاّ

، أقطاّ ايطايباتٚ

 َع١تَرَٚٔ ثِ 

َعدالت ربسز طالب ايدزاضا ايعًٝا َٔ خسجيٞ  .1

 :ايربْاَر

بساَر ايدزاضات ايرٜٔ ايتشكٛا ب  ايربْاَرطالبربسز  ْطب١ 

 ٠ احملددفرت٠ اٍيف ايرباَر تًو انًُٛٚأايعًٝا 

 ّ4-6 

بسْاَر  اٍ

 ايه١ًٝ 

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

ايبٝاْات َٓفص١ً 

  ايطالبألقطاّ

، أقطاّ ايطايباتٚ

 َع١تَرَٚٔ ثِ 

َض٢  ايرٜٔ بهايٛزٜٛعْطب١ اشبسجيني َٔ بساَر اٍ.  13 

 :ٚقدضت١ أغٗس ع٢ً ربسدِٗ 

 تٛظفٛا  . أ

 ضذًٛا يف بساَر دزاض١ٝ أخس٣ . ب

 مل ٜبشجٛا عٔ ٚظٝف١ أٚ ٜتابعٛا دزاضتِٗ  . ت

 ّ4-7 

 1-5ّ  يًهادز اإلدازٟايطالب عدد ْطب١ .  14  املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ 

 :املعٝاز اشباَظ

إداز٠ غؤٕٚ ايطالب  

دعِ ٚخدَات 

 ايطالب

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ 
 َٚهافآتخبالف ايطهٔ ) املٝصا١ْٝ ايتػػ١ًْٝٝطب١ .  15 

 ١ٜيطالبااملدصص١ يتكدِٜ اشبدَات  (بالطاٍ
 ّ5-2 

 ايربْاَر  

 ن١ًٝاٍ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

إلزغاد األنادميٞ ٚاملٗين ٍب ال ايطِٜٚتل.  16 

ايتكدٜسات عٔ َد٣ َٓاضب١ اإلزغاد االنادميٞ َتٛضط )

ٚاملٗين ع٢ً َكٝاع تكدٜسٟ ضٟٓٛ َٔ مخظ ْكاط يطالب 

 (١ْ ايٓٗا١ٝ٥ايظ

 ّ5-3 

بسْاَر  اٍ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

ايبٝاْات َٓفص١ً 

  ايطالبألقطاّ

، أقطاّ ايطايباتٚ

 َع١تَرَٚٔ ثِ 

، (املهتب١ ٚغريٖا)املطتفٝدٜٔ ملسنص َصادز ايتعًِ تكِٜٛ . 17

ايتكدٜسات ملد٣ نفا١ٜ َسنص َصادز َتٛضط َٔ خالٍ 

، ٜٚػٌُ ْكاط ايتعًِ ع٢ً َكٝاع تكدٜسٟ ضٟٓٛ َٔ مخظ 

 :ذيو

 املطاعد٠ املكد١َ َٔ َٛظفٞ املهتب١-أ

 خدَات ضبدَّث١-ب

 َسافل ايتصٜٛس ٚايطباع١-ز

 ّ6-1 
 :املعٝاز ايطادع

  َصادز ايتعًِ
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 املًُهــ١ ايعسبٝــ١ ايطعٛدٜــ١

 اهل٦ٝــــ١ ايٛطٓٝــــ١ يًتكـٜٛــِ

 ٚاالعـــتــُـــاد األنــادٜــُــــٞ

 فاع١ًٝ ايتذٗٝصات-د

 دٛ ايدزاض١ يف املهتب١-ٖـ

 تٛفس أَانٔ ايدزاض١-ٚ

 أٟ َؤغس أدا٤ آخس يًددَات املكد١َ-ٟ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

 ن١ًٝاٍ

 

ع٢ً املطبٛعات ٚاجملالت ايع١ًُٝ عدد االغرتانات يف .  18 

 ٠حٚطسعدد ايرباَر املٍْطب١ باٍغبه١ اإلْرتْت 
 ّ6-2 

بسْاَر  اٍ

 ايه١ًٝ 

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

ايبٝاْات َٓفص١ً 

  ايطالبألقطاّ

، أقطاّ ايطايباتٚ

 َع١تَرَٚٔ ثِ 

َتٛضط  ايسق١ُٝ، َٔ خالٍ ملهتب١املطتفٝدٜٔ ٍتكِٜٛ . 19

ايتكدٜسات ملد٣ نفا١ٜ املهتب١ ايسق١ُٝ ع٢ً َكٝاع تكدٜسٟ 

 :، ٜٚػٌُ ذيوْكاط ضٟٓٛ َٔ مخظ 

 ضٗٛي١ اضتدداّ املٛقع اإليهرتْٚٞ-أ

 تٛفس قٛاعد املعًَٛات اإليهرت١ْٝٚ-ب

 ضٗٛي١ دخٍٛ املطتددَني-ز

 ايتدزٜب ع٢ً َٗازات اضتدداّ املهتب١ ايسق١ُٝ-د

 أٟ َؤغس أدا٤ آخس يًددَات املكد١َ-ٖـ

 ّ6-3 

 ايربْاَر  

 ن١ًٝاٍ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

اإلْفام ايطٟٓٛ ع٢ً َٝصا١ْٝ تك١ٝٓ املعًَٛات، ٜٚػٌُ . 20

 :ذيو

ْطب١ إمجايٞ املٝصا١ْٝ املدصص١ داخٌ املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ . أ

 أٚ ايه١ًٝ أٚ ايربْاَر يتك١ٝٓ املعًَٛات

ْطب١ إمجايٞ املٝصا١ْٝ املدصص١ يهٌ طايب داخٌ . ب

 املؤضط١ يتك١ٝٓ املعًَٛات/ ايربْاَر

ْطب١ َٝصا١ْٝ تك١ٝٓ املعًَٛات املدصص١ يسخص ايرباَر . ز

 اسباضٛب١ٝ

ْطب١ َٝصا١ْٝ تك١ٝٓ املعًَٛات املدصص١ ألَإ ايرباَر . د

 ٚاألدٗص٠ اسباضٛب١ٝ

ْطب١ َٝصا١ْٝ تك١ٝٓ املعًَٛات املدصص١ يصٝا١ْ ايرباَر . ٖـ

 ٚاألدٗص٠ اسباضٛب١ٝ

 

 ّ7-1 

 :املعٝاز ايطابع

 ٚايتذٗٝصات املسافل 

 ايربْاَر  

 ن١ًٝاٍ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

املطتفٝدٜٔ َٔ خدَات تك١ٝٓ املعًَٛات، َٔ خالٍ   تكِٜٛ.21

ايتكدٜسات ملد٣ نفا١ٜ خدَات تك١ٝٓ املعًَٛات ع٢ً َتٛضط 

 :، ٜٚػٌُ ذيوْكاط َٔ مخظ  َكٝاع تكدٜسٟ ضٟٓٛ 

 تٛفس خدَات تك١ٝٓ املعًَٛات، . أ

 ّ7-2 
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 اهل٦ٝــــ١ ايٛطٓٝــــ١ يًتكـٜٛــِ

 ٚاالعـــتــُـــاد األنــادٜــُــــٞ

 .املٛقع اإليهرتْٚٞ. ب

 .خدَات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ. ز

 أَٔ تك١ٝٓ املعًَٛات،. د

 ،(صٝا١ْ األدٗص٠ ٚايرباَر)ايصٝا١ْ . ٖـ

 .ضٗٛي١ ايدخٍٛ شبدَات تك١ٝٓ املعًَٛات.  د

 أْع١ُ ايدعِ. ٖـ

 ذبدٜح األدٗص٠ ٚايرباَر اسباضٛب١ٝ، . ٚ

اقع اإلْرتْت أٚ َٛ ع٢ً اإليهرت١ْٝٚ ايبٝاْات إداز٠ أْع١ُ.  ش

َٛقع ازباَع١ َٚا ٜٛفس٠ َٔ : َجٌ)ع٢ً املصادز اإليهرت١ْٝٚ 

تبادٍ َصادز املعًَٛات ٚايتٛاصٌ َٔ خالٍ ايػبهات ٚتبادٍ 

املعًَٛات، مبا يف ذيو ايتعًِ اإليهرتْٚٞ ٚايتعًِ ٚايتعًِٝ 

 .(ايتفاعًٞ بني ايطالب ٚاألضاتر٠

 

 ايربْاَر  

 ن١ًٝاٍ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

َٔ  (املعدات)املطتفٝدٜٔ يًُسافل ٚايتذٗٝصات تكِٜٛ . 22

ايتكدٜسات َكٝاع تكدٜسٟ ضٟٓٛ َٔ مخظ َتٛضط خالٍ 

 :ْكاط، ملا ًٜٞ

  .ايدزاض١ٝ ايفصٍٛ. أ

 .ٚاملدتربات املعاٌَ. ب

 .(ٚايصٝا١ْ ايٓعاف١ )املٝاٙ دٚزات. ز

 .ازباَعٞ اسبسّ يف   األَٔ. د

 .املٛاقف َٚد٣ تٛفسٖا.  ٖـ

َتطًبات اإلضعافات األٚي١ٝ، طفاٜات ٚأْع١ُ )ايطال١َ .  ٚ

 .(إْراز اسبسٜل، سفغ املٛاد ايهُٝا١ٝ٥ يف أَه١ٓ َأ١َْٛ

 ٚدٛد)ضٗٛي١ سسن١ ذٟٚ االستٝادات اشباص١ ٚاملعاقني . ش

 .(ايطالمل ٚاملصاعد ٚدٚزات املٝا٠ املٓاضب١

 .املسافل ٚايتذٗٝصات ايسٜاض١ٝ. ح

  

 ّ7-3 

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ
خبالف تهايٝف )إمجايٞ اإلْفام ايتػػًٝٞ يهٌ طايب . 23

 (ايطهٔ َٚهافآت ايطالب
 ّ8-1 

 :املعٝاز ايجأَ

املايٞ ايتدطٝط 

 ٚاإلداز٠ املاي١ٝ

 ايربْاَر  

 ن١ًٝاٍ

ايرٜٔ تسنٛا ايعٌُ يف ْطب١ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ .  24 

  ضٔ ايتكاعدب التتعًل ألضباب يف ايعاّ املٓصسّ ازباَع١
 ّ9-1 

 :املعٝاز ايتاضع

 إدسا٤ات تٛظٝف 
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 اهل٦ٝــــ١ ايٛطٓٝــــ١ يًتكـٜٛــِ

 ٚاالعـــتــُـــاد األنــادٜــُــــٞ

أعضا٤ ١٦ٖٝ  املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

 ايربْاَر   ايتدزٜظ ٚاملٛظفني

 ن١ًٝاٍ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

زنني يف أْػط١ اْطب١ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ املؼ.  25 

 يف ايعاّ املاضٞايتطٜٛس املٗين 
 ّ9-2 

 ايربْاَر  

 ن١ًٝاٍ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

ايعاّ  يف ٠ يف صبالت ضبه١ُملٓػٛزألحباخ اعدد ا.  26 

 (بدٚاّ ناٌَ أَٚا ٜعادي٘)تدزٜظ  عضٛ ١٦ٖٝ يهٌ

  ال٥ش١ يفتعسٜفٗا ايٛازد ع٢ً أضاع ٠ْػٛزُٜعَتّد باألحباخ امل )

ات أٚ  املؤمتسيف ذيو سضٛز  ٚال ٜدخٌ ع٢ً،ألاجملًظ ا

 (املػازن١ فٝٗا

 ّ10-1 

 :املعٝاز ايعاغس

  ايعًُٞحبحاٍ 

 ايربْاَر  

 ن١ًٝاٍ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

 حبٛخ نٌ عضٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ َٔ عدد َسات االقتباع.  27 

  صبالت ع١ًُٝ ضبه١ُبدٚاّ ناٌَ أٚ َا ٜعادي٘ يف 
 ّ10-2 

 ايربْاَر  

 ن١ًٝاٍ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

 (بدٚاّ ناٌَ أٚ َا ٜعادي٘)  ١٦ٖٝ ايتدزٜظا٤عضأْطب١ .  28 

خالٍ ضبهِ َٚٓػٛز ع٢ً األقٌ حبح ٚاسد  ايرٜٔ يدِٜٗ

 ايعاّ املٓصسّ

 ّ10-3 

 ايربْاَر  

 ن١ًٝاٍ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

عدد ايبشٛخ أٚ ايتكازٜس اييت مت تكدميٗا يف املؤمتسات . 29

األنادمي١ٝ خالٍ ايعاّ املٓصسّ يهٌ عضٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ 

 (بدٚاّ ناٌَ أٚ َا ٜعادي٘)

 ّ10-4 

 ايربْاَر  

 ن١ًٝاٍ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

ايعاّ املاضٞ دخٌ ايبشٛخ َٔ َصادز خازد١ٝ يف .  30

 (بدٚاّ ناٌَ أٚ َا ٜعادي٘)  أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظيعدد
 ّ10-5 

 6-10ّ  ايتٌُٜٛ ايتػػًٝٞ ايهًٞ املصسٚف ع٢ً األحباخْطب١ .  31  املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

 ايربْاَر  

 ن١ًٝاٍ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

أعضا٤ ١٦ٖٝ )ْطب١ َٓطٛبٞ املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ .  32 

املطاُٖني يف أْػط١  (ٚغريِٖ بدٚاّ ناٌَ أٚ َا ٜعادي٘

 خد١َ اجملتُع

 ّ11-1 
 :املعٝاز اسبادٟ عػس

 خد١َ اجملتُع 
 ن١ًٝاٍ

 املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

عدد ايرباَر ايتع١ًُٝٝ املكد١َ يًُذتُع ْٚطبتٗا اىل . 33

 .عدد األقطاّ
 

  َؤغس أدا٤ ز٥ٝظ33 َعٝازًا ٚ 11

 َٔ َؤغسات األدا٤ املعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ% 70جيب ع٢ً ايرباَر األنادمي١ٝ ٚاملؤضطات ايتع١ًُٝٝ اضتهُاٍ 
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 اهل٦ٝــــ١ ايٛطٓٝــــ١ يًتكـٜٛــِ

 ٚاالعـــتــُـــاد األنــادٜــُــــٞ

 طسٜك١ تعب١٦ ددٍٚ املؤغسات

                   :َؤغس األدا٤

 :زقِ َؤغس األدا٤ يف ٚثٝك١ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ

 :زقِ َؤغس األدا٤ يد٣ املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ أٚ ايربْاَر األنادميٞ

  األدا٤ َطت٣ٛ

 ازبدٜد

  األدا٤ َطت٣ٛ

 اشبازدٞ

  األدا٤ َطت٣ٛ

 ايداخًٞ

  األدا٤ َطت٣ٛ

 فعًٞاٍ

  األدا٤ َطت٣ٛ

 املطتٗدف

     

 :(انتب ْكاط ايك٠ٛ ٚتٛصٝات ايتشطني)ايتشًٌٝ 

 

 

 :ٚضِّح َا ًٜٞ

 ملاذا مت اختٝاز َصدز املكاز١ْ املسدع١ٝ ايداخ١ًٝ؟- 1

 

 

 نٝف مت استطاب املكاز١ْ املسدع١ٝ؟- 2

 

 

 :اضِ ازب١ٗ اييت مت اختٝازٖا يًُكاز١ْ املسدع١ٝ ايداخ١ًٝ-3

 

 :ٚضِّح َا ًٜٞ

 ملاذا مت اختٝاز َصدز املكاز١ْ املسدع١ٝ اشبازد١ٝ؟- 1

 

 

 نٝف مت استطاب املكاز١ْ املسدع١ٝ؟- 2

 

 :اضِ ازب١ٗ اييت مت اختٝازٖا يًُكاز١ْ املسدع١ٝ اشبازد١ٝ-3

 


