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 مدخل:
اـطالؼااوً ؿااـ دااعل عؿااودة اؾلوااٌ اؾعؾؿاال ؾؾؼقااوم  اادوطفو ػاال ؿهااول اؾمىطااقط   

وؿقاؽلااي ؾؾىطااقات اؾؿفؿااي اؾماال ؼطعمفااو اؾهوؿعااي ػاال دااقو      داامراتقهلاإل
تعزقااز  ـقمفااو اؾؿمديااقي ػؼااد  ااودطت اؾعؿااودة عااـ الرقااؼ ؿهؾياافو إلالااال        

ػااال اؾهوؿعاااي خاااالل  ؾؾلواااٌ اؾعؾؿااال   يدااامراتقهقاإلؾىطاااي ؿشاااروع إلعاااداد ا 
و ػضااؾ ؿااـ ا  تااؿ   م، 2014-2010فااا، 1435-1431، األعااقام اؾىؿيااي  

تشؽقؾ اؾػرقاؼ اؾاذي ضاؿ عاددًا ؿاـ أعضاوء فقكاي اؾمادطقس ػال اؾهوؿعاي  وي           
 .دمراتقهلاؾىلرة ػل ؿهول اؾمىطقط اإل

ت اؾعؾؿقاي اؾؿعملارة   حرص  ػرقؼ إعداد اؾىطي عؾك األخذ  وؾؿـفهقاوت والؾقاو  
ػاامؿ توؾقااؾ اؾقضااع اؾاارافـ  واؾمعاارف عؾااك   داامراتقهلػاال ؿهااول اؾمىطااقط اإل

تطؾعوت اؾلاوحنقـ ؿاـ ؿـياق ل اؾهوؿعاي، علار عادد ؿاـ األدوات اؾعؾؿقاي ؿـفاو          
حؾؼااوت اؾـؼااوش ووطش اؾعؿااؾ حمااك تااؿ إعااداد اؾىطااي  ؿؽقـوتفااو اؾؿىمؾػااي     

 فو واؾرػع  فو ؾؾؿهوؾس  اؾؿىمصي ؾدطادمفو وإؼراطا
 فاا  3414/3413-2319 )طؼاؿ  وؼد اعمؿدت اؾىطي  ؼراط ؿهؾس اؾهوؿعاي  

فااااا، 1431-1430اؾؿمىااااذ ػاااال اؾهؾيااااي األوؾااااك ؾؾؿهؾااااس  ؾؾعااااوم اؾهااااوؿعل 

 فا.23/10/1430اؾؿـعؼدة  موطقخ 
ؿـظقؿاااي اؾلواااٌ اؾعؾؿااال اؾمااال   أخاااذت اؾىطاااي ػااال اعملوطفاااو تؽوؿاااؾ جفاااقد    

ػااااال اؾهوؿعاااااي،    تشاااااؽؾفو اؾقحااااادات اؾرعقياااااي واؾداعؿاااااي ؾؾلواااااٌ اؾعؾؿااااال   
واؾػرعقاي اؾمال قمعاقـ أن تعؿاؾ وحادات      األفاداف اؾرعقياي   وادمفدػً تودقد 
ؿمذااارات  قضاااع ؿهمؿعاااي ؾموؼقؼفاااو، ؽؿاااو داااعً اؾىطاااي ؾ فاااذه اؾؿـظقؿاااي 

 فو.اؾؼقوس اؾىوصي  ؽؾ فدف ؿـ أفداػ

اؾهوؿعاااي وعؾاااك وجاااف   ػااال  ػااال ؿـظقؿاااي اؾلواااٌ اؾعؾؿااال    إن اؾموااادي األؽلااار  
قمؿنااؾ ػاال ؽقػقااي ؿقاؽلااي ؿمطؾلااوت فااذه      عؿااودة اؾلوااٌ اؾعؾؿاال اؾىصااقص 

اؾىطاااي وتوققؾفاااو إؾاااك ؿشاااوطقع و اااراؿٍ عؿاااؾ قؿؽاااـ ؼقاااوس ـقاتهفاااو علااار     
ؿمذرات األداء اؾدؼقؼ وؿعوققر اؾهاقدة، وعؾاك اؾارغؿ ؿاـ ؽلار اؾموادي إ  أــاو        

ف ثؿ  دعؿ ؿعاوؾل ؿادقر اؾهوؿعاي اؾاذي قاقؾل اؾلواٌ       ؼجوفزون  وقل ا  وتقػق
قؼ اؾطؿقحاوت واإلدافوم ػال تعزقاز ؿؽوـاي اؾهوؿعاي       اؾعؾؿل جؾ عـوقمف ؾموؼ

ودعااؿ خطقاتفااو اؾمطققرقااي اؾؿمعااددة  ؿااو قؿؽـفااو ؿااـ اإلداافوم اؾػوعااؾ ػاال     
 تعزقز  ـقي اؾلوٌ اؾعؾؿل ػل  الدـو اؾؿلوطؽي. 

ؾممااقاءم ؿااع ؿعطقااوت اؾعصاار    يداامراتقهقاإلوـظاارًا ألفؿقااي ؿقاؽلااي اؾىطااط   
ن ػرقاؼ  وناال ؿااـ أعضااوء  وتيامهقى ؾؾووجااوت اؾلونقااي اؾؿيامهدة ػؼااد ؽااق  

ؾلوااٌ  األوؾااك ؾ يداامراتقهقاإلؾىطااي فقكااي اؾماادطقس ػاال اؾهوؿعااي ؾؾـظاار ػاال ا     
وتوادقنفو  ؿاو قمـوداى ؿاع        هوؿعي اإلؿوم ؿوؿد  ـ دعقد اإلداالؿقي  اؾعؾؿل

ـ   و ؿااو قميااؼ ؿااع طؤقااي اؾؿؿؾؽااي اؾعر قااي اؾيااعقدقي       ؿعطقااوت اؾقؼااً اؾااراف
طؤقااي اؾؿؿؾؽااي   ل اؾهوؿعاايػاا  ، ؾؼااد وضااع اؾؿىططااقن ؾؾلوااٌ اؾعؾؿاال   2030)

اؾنوـقاااي ؾاعاااقام   يدااامراتقهقاإلىطاااي   ـصاااى أعقاااـفؿ عـاااد إعاااداد اؾ   2030)

عؾاك  ، وؼد جوءت تؾاؽ اؾىطاي   م 2019 -2015فااا= 1440 -1436اؾىؿيي 
 اؾـوق التل  قوـف.
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   :ةدًرايقٍقاإل مؾُص
 خؾػقة:

ؾاعاقام   ؾؾلواٌ اؾعؾؿال ػال اؾهوؿعاي     اؾنوـقاي   يدامراتقهق اإلقلتل إعاداد اؾىطاي   

اداامهو ي ؾؿمطؾلااوت اؾمعوؿااؾ  م 2019 -2015فااااا= 1440 -1436اؾىؿيااي 
 ذاارعًاإلقهااو ل ؿااع اؾؿياامؼلؾ، وأحااد أفااؿ ؿمطؾلااوت توؼقااؼ اؾهااقدة اؾماال     

ؾهـااي  تؽااققـ، وؼااد تااؿ  ؾااؽ ؿااـ خااالل   اؾهوؿعااي ػاال تلـاال ؿػوفقؿفااو اؾودقنااي  
  ؾؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعي.  يدمراتقهقاإلاؾىطي  ؾمودقٌ

ؿيمعقـقـ  و  تعوؾك أو   يدمراتقهقاإل  مودقٌاؾؾهـي أعضوء  ؼوموؼد 
، وؼد جعؾقا طؤقي األوؾك يدمراتقهقاإل وؾىطي قـ ؿيمرذد  وأخقرا، ثؿ
  ـصى أعقـفؿ  غقي توؼقؼ ؿو قمعؾؼ ؿـفو  وؾلوٌ اؾعؾؿل 2030اؾؿؿؾؽي )

  .عؾك أطض اؾقاؼع عـد تـػقذ فذه اؾىطي اؾىؿيقي اؾنوـقي

 

 الداخؾقة والُارجقةيَؾقل اليقىة 

  تؿ  وؿعي  ات اؾعالؼي  وؾلوٌ اؾعؾؿلاؾلقكي اؾداخؾقي ؾؾهؿـ خالل توؾقؾ
إؾك أن ؿـ أفؿ جقاـى ؼقة اؾهوؿعي اؾىلرة اؾلونقي اؾؿمراؽؿي  اؾمقصؾ 

خوصي ػل ؿهو ت اؾعؾقم اؾشرعقي واؾعر قي، واؾموقل ػل دقودي وزاطة 
ؾعؾؿل وتؿققؾف. ػل حقـ اؾمعؾقؿ واؾهوؿعي ـوق ؿزقد ؿـ اؾدعؿ ؾؾلوٌ ا

ترؽزت جقاـى اؾؼصقط ػل اـىػوض اؾـيلي اؾؿىصصي ؾمؿققؾ وؿيوـدة 
اؾلوٌ اؾعؾؿل ػل ؿقزاـقي اؾهوؿعي، وؼدم اؾالعوي اؾؿـظؿي ؾؾلوٌ اؾعؾؿل 

وعدم ؿقاؽلمفو ؾؾمقجفوت اؾهدقدة ػل ؿهول  ، وؾهوؿعوت اؾيعقدقي
 اؾلوٌ اؾعؾؿل.

 ؿـ أفؿفو ؾؾهوؿعي ػرصوً ؿموحي ظفر توؾقؾ اؾلقكي اؾىوطجقي أن فـوك أ
إؿؽوـقي إـشوء ؿراؽز  وٌ ػل اؾؿهو ت اؾمل تمؿقز  فو اؾهوؿعي، 
وإؿؽوـقي تؿققؾ اؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعي ؿـ خالل ؽرادل اؾلوٌ، 

ؿوؾقي داعؿي إلـشوء ؿراؽز  وقث وتؿققؾ ؿشروعوت إؿؽوـوت وتقاػر 
  ونقي ؿمـقعي.

 ؿـ أ رزفواؾؿومؿؾي اؾؿىوالر ؿـ اً ػل اؾؿؼو ؾ، تقاجف اؾهوؿعي عدد٪ 
إؾك تيرب اؾؽػوءات اؾؿمؿقزة  وؾلوٌ إؾك ؿمديوت ؿـوػيي أو احمؿول 

صدوط تؼققؿ دؾلل ؾلراؿٍ اؾدطادوت اؾعؾقو احمؿول واؾؼطوع اؾىوص، 
  تؼققؿ ؿوؾقي أو دوؾقي. وتوؿراؽز اؾلوقث  وؾهوؿعي ؿـ جف

 

 الرؤوة والردالة:
 اؾرؤقي٪ 

 ـ داعقد اإلداالؿقي طاعادة ػال ؿهاول       أن تصلح جوؿعي اإلؿوم ؿوؿد
 اؾلوٌ اؾعؾؿل ؿوؾقوً وإؼؾقؿقوً ودوؾقوً ػل ؿهو ت اخمصوصوتفو.

 ٪اؾردوؾي 

ػاال ؿهااول اؾلوااٌ   حااددت طدااوؾي اؾهوؿعااي طؤقااي اؾهوؿعااي   ؾموؼقااؼ
   ؿو قؾل٪ اؾعؾؿل

تيعك جوؿعي اإلؿوم ؿوؿد  ـ دعقد اإلداالؿقي ؾماقػقر  قكاي  ونقاي     
ػل ؿهو ت اؾلواٌ اؾعؾؿال، وإعاداد    ت ءاؿوػزة ؾمطققر أػضؾ اؾؽػو

أ وااوث ؿمؿقاازة تنااري اؾؿعرػااي اؾـظرقااي واؾمطلقؼقااي ػاال تىصصااوت        
 اؾهوؿعي، وتؾلل احمقوجوت ؼطوعوت اؾؿهمؿع اؾؿىمؾػي.
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 : ةدًرايقٍقاإلاألهداف 
  وآؾقوت  يإدمراتقهقتودقد ؿهؿقعي أفداف تؿ ػل ضقء اؾرؤقي واؾردوؾي ،

 توً دمي ؿوووط طعقيي فل٪ تـػقذفو. وؼد تؿ تصـقػ األفداف
٪ تطققر اؾلـقي اؾؿمديقي ؾؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾؿمديوت اؾؼوعؿي .1

 اؾهوؿعي.

زقودة ؿصودط تؿققؾ اؾلوٌ اؾعؾؿل ؿـ داخؾ ؿقزاـقي  اؾمؿققؾ٪ .2
 اؾهوؿعي وخوطجفو.

٪ تطققر اؾؼدطات اؾلونقي ألعضوء فقكي اؾمدطقس ػل اؾؿقاطد اؾلشرقي .3
 اؾهوؿعي.

طػع ؿعد ت اإلـموج واؾـشر اؾعؾؿل ػل داخؾ  ٪اإلـموج واؾـشر اؾعؾؿل .4
 اؾهوؿعي وخوطجفو.

٪ تطققر األـظؿي واؾيقودوت اؾؿـظؿي ؾؾلوٌ األـظؿي واؾيقودوت .5
 اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعي.

 ٪ تويقـ اؾلـقي اؾداعؿي ؾؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعي.اؾمومقي اؾلـقي .6

 
 
 
 
 

 

 :الُطة الًـػقذوة
 إؾك خطي   يدمراتقهقاإلف تؿً ترجؿي آؾقوت توؼقؼ ؽؾ فدف ؿـ األفدا

 مول تـػقذقي خؿيقي تودد اؾؿفوم اؾرعقيي، واؾهفي اؾؿيموؾي واؾؿي
اؾرعقس عـ ؽؾ ؿفؿي، وأوؾققي تـػقذفو، واؾؿطؾقب إـهوزه  ؾؽؾ ؿفؿي 

 ؿـ فذه اؾؿفوم.

  ؿشروعوت قهى ادمؽؿول تـػقذفو ؿـ عدة تمؽقن اؾىطي اؾمـػقذقي
 رة.  راؿٍ ؿيمؿأن تؽقن خالل ؿدة ؿوددة، أو 
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  :مؼدمة 3
   ؾؾلواٌ اؾعؾؿال ػال جوؿعاي اإلؿاوم ؿوؿاد  اـ          يدامراتقهق اإلتلتل اؾىطاي

دعقد اإلدالؿقي اؾمل تودّد ا تهوفوت اؾؿيمؼلؾقي ؾـشاوالوت وػعوؾقاوت   
اؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعي ؾؾيـقات اؾىؿس اؾؼودؿي، اـطالؼوً ؿـ اؾمزام 

اؾلشرقي وتؽققـ اؾهوؿعي  مقجقف ػعوؾقوت اؾلوٌ اؾعؾؿل ؾىدؿي اؾمـؿقي 
، واؿماادادًا ؾؾىطااي اؾىؿيااقي ؼوعاادة عؾؿقااي طصااقـي ودعااؿ اؾؿـاامٍ اؾعؾؿاال 

 .اؾيو ؼي

  ؽىطااقة ػعّوؾااي ػاال إطدااوء األدااؾقب    يداامراتقهقاإلوتاالتل فااذه اؾىطااي
، اؾعؾؿل ػال اؾمىطاقط اؾؿيامؼلؾل ألـشاطي اؾلواٌ اؾعؾؿال ػال اؾهوؿعاي        

، ؿؿو تـػقذفوعؾك   غقي اؾعؿؾواألفداف ، واؾردوؾي، اؾرؤقي ػل ضقء تودقد
  يدااامراتقهقاإلعـاااد تطلقاااؼ فاااذه اؾهوؿعاااي  قااادعؿ ذاااعقط اؾعاااوؿؾقـ ػااال

، وتودقاااد فوادااامنؿوط ؿصاااودط وا عمااازاز ؾؼااادطة اؾهوؿعاااي عؾاااك    و ـمؿاااوء 
 أوؾققوتفو وطدؿ ؿيمؼلؾفو وحؾ اؾؿشؽالت اؾرعقيي اؾمل تقاجففو.

  :الُطة يَدوثخؾػقة  3-3
عؾؿااال ػااال اؾهوؿعاااي  ؾؾلواااٌ اؾ  يدااامراتقهقاإلاؾىطاااي توااادقٌ  قااالتل

اداامهو ي ؾؿمطؾلااوت اؾمعوؿااؾ اإلقهااو ل ؿااع اؾؿياامؼلؾ، وأحااد أفااؿ        
ً اؾمال  ؿمطؾلوت توؼقؼ اؾهاقدة   اؾهوؿعاي ػال تلـال ؿػوفقؿفاو      ذارع
 اؾىطاي  ؾموادقٌ   ؿمىصصاي٫  ؾهـاي  تاؿ تؽاققـ   اؾودقني، و وؾموؾل ػؼاد  

 اؾمل جوءت عؾك اؾـوق التل٪ يدمراتقهقاإل
 

 
 

 :ُطةال يَدوثات لقآ 3-2
 ؾهـي ؿالؿح عؿؾفو ػل التل٪اؾ طدؿً

   ؾالالااالع عؾااك اؾىطااي اؾيااو ؼي  خصصااً اؾؾهـااي اجمؿوعوتفااو
 ي.دمراتقهقإلاؾعوؿي ؾؿالؿح اؾؾؾمعرف عؾك 

  وتؼيقؿ   يدمراتقهقاإل تودقٌتودقد خطقات تال  ؾؽ
 ػر  عؿؾ ػرعقي. تؽققـاؾعؿؾ عؾك األعضوء و

  ؾوصر  اؾؿقاالـ اؾمل قـلغل ػرقؼ عؿؾ  تؽققـتؿ  عد  ؾؽ
 ن قشؿؾفو اؾمودقٌ.أ

 اؾؿقاضع وإؼراط ؿو   عد  ؾؽ اجمؿعً اؾؾهـي ؾؾـظر ػل تؾؽ
قـلغل تودقنف، وؼد ؽون اؾمعدقؾ إؿو  وؾوذف أو اإلضوػي أو 
اؾمعدقؾ وؽؾ  ؾؽ تؿ عؾك وػؼ ؿعطقوت اؾعصر اؾرافـ وؿو 

 ادمهد ػل ؿهول اؾلوٌ اؾعؾؿل.

  عفدت اؾؾهـي إؾك  عض أعضوعفو  صقوغي اؾىطي صقوغي
 ة تمـودى ؿع اؾمودقنوت اؾمل تؿ إؼراطفو.جدقد

  ػل صقطتفو   يدمراتقهقاإلؿراجعي ثؿ عؿؾً اؾؾهـي عؾك
 اؾـفوعقي.

  اؾىطي الن ػل القط إؼراطفو ؿـ اؾؿهوؾس اؾعؾؿقي  ات
 اؾعالؼي.
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 :الوضع الَالييَؾقل  2
ؾؾلوٌ اؾعؾؿل  ؾووؾلاؾقاؼع ادطادي توؾقؾ اؾقضع ؿـ خالل ؿً ؿراجعي ت

 وت عـوصر اؾؼقة واؾضعػ عؾك اؾـوق التل٪وإثل وؾهوؿعي 
 

 ٪عـوصر اؾؼقة 2-3

 .اؾىلرة اؾلونقي اؾؿمراؽؿي خوصي ػل ؿهو ت اؾعؾقم اؾشرعقي واؾعر قي 

 ؾهوؿعي.اإلداطة اؾعؾقو ؾ اؾدعؿ اؾذي قؾؼوه اؾلوٌ اؾعؾؿل ؿـ 

  تقاػر إؿؽوـوت  شرقي وؼدطات  ونقي ؿمؿقزة  وؾهوؿعي ػل عدد ؿـ
 اؾمىصصوت.

 ؾك ا ؾموو   لراؿٍ اؾدطادوت اؾعؾقو  وؾهوؿعي.وجقد إؼلول ع 

  ؿع تـقع  راؿٍ اؾدطادوت اؾعؾقو اؾمل تؼدؿفو األؼيوم اؾعؾؿقي  وؾهوؿعي٫
 ؾؾمطققر واؾمويقـ اؾؿيمؿر.ا دمعداد 

  ؾؾؿعقدقـ واؾؿووضرقـ إلؽؿول دطادوتفؿ ػل جوؿعوت  ا  معوثـظوم
 عوؾؿقي ؿمؿقزة.

  اؾؿمؿقز ػل تـظقؿ ـدوات وؿمتؿرات  ؿـ ؿراػؼ اؾهوؿعي وؿقؼعفواإلػودة
 اؾعوم.القال ؿيمؿرة 

  إؿؽوـقي اؾقصقل  يفقؾي ؾؼقاعد اؾلقوـوت اإلؾؽمروـقي اؾؿمضؿـي اؾؽمى
 واؾدوطقوت واؾؿهالت اإلؾؽمروـقي.

  وجقد تىصصوت ؿمؼوط ي تمقح ؿهول ؾؾعؿؾ اؾؿشمرك ػل ؿهول اؾلوقث
 اؾعؾؿقي 

 ٪اؾضعػ  عـوصر 2-2

 .ضعػ اؾؼدطة اؾلونقي ؾدى  عض أعضوء فقكي اؾمدطقس  وؾهوؿعي 

  اـىػوض اؾـيلي اؾؿىصصي ؾمؿققؾ وؿيوـدة اؾلوٌ اؾعؾؿل ػل ؿقزاـقي
 اؾهوؿعي.

  تقؼػ  د ت وحقاػز أعضوء فقكي اؾمدطقس عـد ؼضوعفؿ إجوزات اؾمػرغ
 اؾعؾؿل.

  عدد األدوتذة اؾؿمػرغقـ ؾؾلوٌ اؾعؾؿل.ؼؾي 

  ؿقـ حدقنوً ؾعضققي فقكي ػرص اؾمدطقى عؾك اؾلوٌ خوصي ؾؾؿـضؼؾي
 اؾمدطقس.

 اؾػردقي ػل إجراء األ ووث وعدم تشهقع اؾلوقث اؾؿشمرؽيزعي اؾـ. 

 لعضوء فقكي اؾمدطقس.  ؿؼوطـي يلاطتػوع ـيلي عدد اؾطؾ 

 فودة أؽنر ؿـ افمؿوؿفؿ تقجف الالب اؾدطادوت اؾعؾقو ؾؾوصقل عؾك اؾش
  وؾلوٌ اؾعؾؿل.

  عدم وجقد ؼوعدة  قوـوت ذوؿؾي أل ووث أعضوء فقكي اؾمدطقس، وؿهو ت
 افمؿوؿفؿ اؾلونقي.

  ؼؾي ؿشوطؽي أعضوء فقكي اؾمدطقس ػل اؾـشر اؾعؾؿل واؾؿمتؿرات
 واؾـدوات اؾؿمىصصي.

 اؾؿوؽؿي اؾؿمىصصي ػل اؾهوؿعي. يؼؾي عدد اؾدوطقوت اؾعؾؿق 
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 قع ػل خلرات أعضوء فقكي اؾمدطقس ػل اؾهوؿعي ؾوصقل ؽنقر ضعػ اؾمـ
 ؿـفؿ عؾك جؿقع ذفوداتفؿ ؿـ ؼيؿ عؾؿل واحد.

  ضعػ أدوات ؼقوس وتؼققؿ أـشطي و راؿٍ وخدؿوت اؾهوؿعي ػل ؿهول
 اؾلوٌ اؾعؾؿل ؿـ ؼلؾ اؾؿيمػقدقـ.

  تردخ اؾؿرؽزقي ػل إداطة اؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعي، وتضىؿ اإلجراءات
قي واؾؿعقؼوت اؾروتقـقي اؾمل   تمػؼ ؿع ؿمطؾلوت اؾلوٌ اؾلقروؼراال
 .اؾعؾؿل

 

 ٪اؾػرص 2-1

  ٌاؾموقل ػل دقودي وزاطة اؾمعؾقؿ واؾهوؿعي ـوق ؿزقد ؿـ اؾدعؿ ؾؾلو
 اؾعؾؿل وتؿققؾف.

 ػل اؾؿهو ت اؾمل تمؿقز  فو اؾهوؿعي. قيإؿؽوـقي إـشوء ؿراؽز  ون 

 ادل اؾلوٌ.إؿؽوـقي تؿققؾ اؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعي ؿـ خالل ؽر 

  ؿوؾقي داعؿي إلـشوء ؿراؽز  وقث وتؿققؾ ؿشروعوت  ونقي ؿقاطد تقاػر
 ؿمـقعي.

  ا دمنؿوط األػضؾ ؾؾػرص اؾمل تمقوفو اؾؾقاعح اؾووؾقي ؾدعؿ اؾلوٌ اؾعؾؿل
 .)اؾمػرغ اؾعؾؿل، اؾهقاعز اؾعؾؿقي... 

 وتػعقؾفوتقؼقع اتػوؼقوت ثـوعقي ؿع ؿراؽز األ ووث اؾعوؾؿقي اؾؿرؿقؼي ،. 

  إؿؽوـقي اؾمقاصؾ ؿع اؾؼطوع اؾىوص ؾمؿققؾ ؿشروعوت  ونقي تيفؿ
 ػل حؾ اؾؿشؽالت اؾػعؾقي اؾمل تقاجففو اؾؿمديوت ػل فذا اؾؼطوع.

 

 

 ٪اؾمودقوت 2-4

 وعدم ،ؼدم اؾالعوي اؾؿـظؿي ؾؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعوت اؾيعقدقي 
 ؿقاؽلمفو ؾؾمقجفوت اؾهدقدة ػل ؿهول اؾلوٌ اؾعؾؿل.

 ؽقؿقي واؾىوصي  دوط اؾلوٌ اؾعؾؿل ػل حؾ عدم ؼـوعي اؾهفوت اؾو
 اؾؿشؽالت وتطققر اؾؿـمهوت.

  اؾلوٌ إؾك ؿمديوت ؿـوػيي أو ات اؾؿمؿقزة ػل تيرب اؾؽػوءاحمؿول
 اؾؼطوع اؾىوص.

  صدوط تؼققؿ دؾلل ؾلراؿٍ اؾدطادوت اؾعؾقو وؿراؽز اؾلوقث احمؿول
 تؼققؿ ؿوؾقي أو دوؾقي. وت وؾهوؿعي ؿـ جف
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 ج

 وآلقات يَؼقؼفا ةدًرايقٍقاإل واألهدافالرؤوة والردالة  1
 ٪اؾرؤقي 1-3

أن تصلح جوؿعي اإلؿوم ؿوؿد  ـ دعقد اإلدالؿقي طاعدة ػل ؿهول 
 اؾلوٌ اؾعؾؿل ؿوؾقوً وإؼؾقؿقوً ودوؾقوً ػل ؿهو ت اخمصوصوتفو.

 

 ٪اؾردوؾي 1-2
تيعك جوؿعي اإلؿوم ؿوؿد  ـ دعقد اإلدالؿقي ؾمقػقر  قكي  ونقي 

ػل ؿهو ت اؾلوٌ اؾعؾؿل، وإعداد ات اؾؽػوءؿوػزة ؾمطققر أػضؾ 
أ ووث ؿمؿقزة تنري اؾؿعرػي اؾـظرقي واؾمطلقؼقي ػل تىصصوت 

 اؾهوؿعي، وتؾلل احمقوجوت ؼطوعوت اؾؿهمؿع اؾؿىمؾػي.
 

 ٪وآؾقوت توؼقؼفو يدمراتقهقاإلاألفداف  1-1
ؾؾىطي ؿع ؿالحظي أن  عض آؾقوت توؼقؼ  يدمراتقهقاإلػقؿو قؾل األفداف 

ـ أن تيفؿ ػل توؼقؼ أؽنر ؿـ فدف قؿؽ يتقهقدمرااإلاألفداف 
 .ػل اؾقؼً ـػيف إدمراتقهل

 
 
 
 
 

 

 األول:  دًرايقٍيالفدف اإل
 ٪تطققر اؾلـقي اؾؿمديقي ؾؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعي

 
 آلقات يَؼقق الفدف:

  اؾمـيقؼ  قـ أدواط اؾقحدات اؾرعقيي واؾداعؿي ؾؾلوٌ اؾعؾؿل داخؾ
 .اؾهوؿعي

  ؿراؽز  ونقي ؿمىصصي ا دمؿراط ػل إـشوءدعؿ.  

 تطققر  رـوؿٍ ؽرادل اؾلوٌ  وؾهوؿعي.  

  تشهقع اؾؿشروعوت اؾلونقي اؾؿشمرؽي  قـ األؼيوم اؾعؾؿقي  وؾهوؿعي 

  تػعقؾ  رـوؿٍ اؾمعوون ؿع اؾهوؿعوت واؾؿراؽز اؾلونقي اؾؿوؾقي واؾعوؾؿقي
  .اؾؿرؿقؼي

 

 الٌاني:  دًرايقٍيالفدف اإل
ؿل ؿـ داخؾ ؿقزاـقي اؾهوؿعي زقودة ؿصودط تؿققؾ اؾلوٌ اؾعؾ

 وخوطجفو.
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 آلقات يَؼقق الفدف:

 تطققر  رـوؿٍ تؿققؾ اؾؿشروعوت اؾلونقي.  

 زقودة اؾـيلي اؾؿىصصي ؾؾلوٌ اؾعؾؿل ػل ؿقزاـقي اؾهوؿعي.  

  زقودة حصي اؾهوؿعي ؿـ ؿقزاـقي اؾلوقث اؾعؾؿقي اؾؿدعقؿي ؿـ اؾهفوت
 .اؾوؽقؿقي اؾؿمىصصي ػل اؾلوٌ اؾعؾؿل 

  اؾؿـح اؾدطادقي واؾلونقي ؾطؾلي اؾدطادوت اؾعؾقوتػعقؾ.  

  ٌاؾشراؽي ؿع اؾؼطوع اؾىوص ػل تؿققؾ ؿراؽز اؾلوقث وؽرادل اؾلو
  .واؾؿشوطقع اؾلونقي

 

 ٪ الٌالث دًرايقٍيالفدف اإل

 تطققر اؾؼدطات اؾلونقي ألعضوء فقكي اؾمدطقس ػل اؾهوؿعي.

 

 آلقات يَؼقق الفدف:

 اؾوصقل عؾك إجوزات اؾمػرغ ك تشهقع أعضوء فقكي اؾمدطقس عؾ
  .اؾعؾؿل

  حضقط اؾـدوات واؾؿمتؿرات وحؾؼوت اؾـؼوش عؾك تقػقر حقاػز ؿشهعي
 واؾدوطات اؾمدطقلقي.

  ؿشروع جوعزة اؾمؿقز اؾلونل  تطققر. 

  .إالال  ؿشروع  رـوؿٍ حقاػز اؾـشر اؾعوؾؿل 

  إؼوؿي دوطات تدطقلقي ؾمطققر ؿفوطات اؾلوٌ اؾعؾؿل. 

 ؿعدل اؾعوؾؿل ألعداد اؾطالب إؾك أعضوء فقكي اؾمدطقس.اؾؿووػظي عؾك اؾ 

  تشهقع أعضوء فقكي اؾمدطقس عؾك اؾؿشوطؽي ػل اإلذراف عؾك
 اؾردوعؾ اؾعؿؾقي.

 .رحفٍز انطهجخ انًزًٍزٌن عهى يٌاصهخ دساسبريى انعهٍب ين خالل ثشايج االثزعبس 

 الرابع:  دًرايقٍيالفدف اإل
 اخؾ اؾهوؿعي وخوطجفو.طػع ؿعد ت اإلـموج واؾـشر اؾعؾؿل د

 

 آلقات يَؼقق الفدف:

  تشهقع اؾؿشروعوت اؾلونقي اؾؿشمرؽي  قـ أعضوء فقكي اؾمدطقس. 

  تطققر ؼوعدة  قوـوت ؿمىصصي ػل أ ووث أعضوء فقكي اؾمدطقس
 وافمؿوؿوتفؿ اؾلونقي .

 زقودة عدد اؾدوطقوت اؾؿمىصصي ػل اؾهوؿعي.  

  اؾعؾؿقي )ؿووضرات، ـدوات، توػقز األؼيوم اؾعؾؿقي عؾك عؼد اؾؿـودلوت
  .حؾؼوت ـؼوش 

  اؾيعل ؾرػع ؿؽوػكت اؾـشر اؾعؾؿل. 

  اؾعؾؿل داخؾ اؾهوؿعياؾـشر تيرقع خطقات. 

  حػز أعضوء فقكي اؾمدطقس عؾك اؾؿشوطؽي ػل اؾـدوات واؾؿمتؿرات
 اؾعؾؿقي اؾؿمىصصي.
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 الُامس:  دًرايقٍيالفدف اإل
 .عؾؿل ػل اؾهوؿعيتطققر األـظؿي واؾيقودوت اؾؿـظؿي ؾؾلوٌ اؾ

 

 آلقات يَؼقق الفدف:

 تطققر اؾؼقاعد واؾؾقاعح  ات اؾعالؼي  وؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعي.  

 تليقط إجراءات حضقط اؾؿمتؿرات وتـظقؿفو داخؾ اؾهوؿعي.  

  إجوزات اؾمػرغ اؾعؾؿل اؾوصقل عؾك تـظقؿوت تطققر. 

 تطققر ؿعوققر اؾمؼققؿ ؾغرض اؾمرؼقي.  

 ا عمؿود األؽودقؿل ؾؿراؽز وؽرادل اؾهقدة ووع اإلدراع ػل تـػقذ ؿشر
  .ووحدات اؾلوٌ  وؾهوؿعي

 أوؾققوت اؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعي، وتقجقف اؾـشر اؾعؾؿل،  ٌتودق
واؾؿشروعوت اؾؿؿقؾي طدوعؾ اؾؿوجيمقر واؾدؽمقطاه، وؿقضقعوت 

  .ؾؿقاؽلي فذه األوؾققوت
 

 الِادس:  دًرايقٍيالفدف اإل
 ؾؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعي. تويقـ اؾلـقي اؾداعؿي

 

 آلقات يَؼقق الفدف:

 اؾمقدع ػل تقػقر ؼقاعد اؾؿعؾقؿوت اإلؾؽمروـقي.  
 إـشوء اؾؿعوؿؾ واؾؿىملرات اؾؿيوـدة ؾؾلوقث اؾمطلقؼقي.  

 .إالال  ؿشروع اؾػفرس اؾعر ل ؾالدمشفودات 

 .تطلقؼ ـظؿ حودق قي إلداطة ؿراؽز وؿشوطقع اؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعي 

 ت اؾؿـودلي ؾعؿودة اؾلوٌ اؾعؾؿل وؿراؽز اؾلوٌ وأؿوـي تقػقر اؾؿؼرا
 اؾؽرادل اؾلونقي ػل اؾهوؿعي. 

  إـشوء جؿعقوت دعؿ اؾهؿعقوت اؾعؾؿقي اؾؼوعؿي ػل اؾهوؿعي، وتشهقع
  .أخرى

  اؾمقدع ػل اؾدطادوت اؾعؾقو ػل اؾؿهو ت اؾمل تىدم خطط اؾمـؿقي
 اؾشوؿؾي  وؾؿؿؾؽي.

 ؿعفد األؿقر ـوقػ عي ؿـ خالل تيققؼ خدؿوت اؾلوٌ اؾعؾؿل ؾؾهوؿ
 ؿـ اؾهفوت  ات اؾعالؼي. ، وغقرهؾؾلوقث واؾىدؿوت ا دمشوطقي
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 :الُطة الًـػقذوة ومؤذرات يؼووؿفا -4
 

 :الُطة الُؿِقة 4-3

 

  قمضؿـ اؾهدول التل اؾىطي اؾمـػقذقي ؾمطلقؼ آؾقوت توؼقؼ األفداف
 أعاله.  يدمراتقهقاإل

 مل تؿنؾ أغؾلفو ؿشروعوت قهى تودد اؾىطي اؾؿفوم اؾرعقيي، اؾ
ادمؽؿول تـػقذفو خالل ؿدة ؿوددة، أو  راؿٍ ؿيمؿرة ؾمطققر اؾلوٌ 

 اؾعؾؿل  وؾهوؿعي. 

 ل اؾرعقس عـ ومواؾؿي ،موؾي وإلضوػي إؾك  ؾؽ تقضح اؾىطي اؾهفي اؾؿي
ؽؾ ؿفؿي، وأوؾققي تـػقذفو، وتقصقػ اؾؿطؾقب إـهوزه ؾؽؾ ؿفؿي ؿـ 

 فذه اؾؿفوم.

 األوؾققوت عؾك اؾيـقات اؾىؿس ؾؾىطي، و ـوء  ؼيؿً اؾؿفوم حيى
 عؾك ػرز عـوصر اؾؼقة واؾضعػ واؾػرص واؾمودقوت حيى األفؿقي.

  ًفـوك  راؿٍ وؿشروعوت قؿؽـ تـػقذفو  وإلؿؽوـوت اؾذاتقي اؾؿموحي حوؾقو
ؾؾهوؿعي، ػل حقـ قمطؾى تـػقذ  عضفو ادموداث ؿمديوت جدقدة 

ؿراػؼ. وعؾقف قعمؿد توؼقؼ وتقظقػ ؿقظػقـ جدد، وتقػقر تهفقزات و
اؾلراؿٍ واؾؿشروعوت األخقرة عؾك إدطاج فذه اؾلراؿٍ واؾؿشوطقع ضؿـ 
اؾؿقزاـقي اؾيـققي ؾؾهوؿعي ؿـ ؼلؾ اإلداطات اؾؿعـقي ػقفو، أو تؿققؾفو ؿـ 

 ؿصودط خوطجقي.

 

 ٪ذرح  عض ا خمصوطات اؾقاطدة ػل اؾىطي اؾمـػقذقي 

o  فل٪ عؿودة اؾلوٌ اؾعؾؿل ؿعياؾرعقيي ؾؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾهواؾقحدات 
، اؾعؿودة وحدات اؾلوقث ػل اؾؽؾقوت واؾؿعوفد اؾعؾقو وتـضقي توً

 أؿوـي  رـوؿٍ ؽرادل اؾلوٌ، ؿراؽز اؾمؿقز اؾلونل، اؾؿراؽز اؾعؾؿقي.

o  فل٪ عؿودة اؾدطادوت  اؾداعؿي ؾؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعياؾقحدات
عؿودة ذمون ، شوطقيؿعفد األؿقر ـوقػ ؾؾلوقث واؾىدؿوت ا دماؾعؾقو، 

اؾهؿعقوت اؾعؾؿقي  وؾهوؿعي، اؾؾهون اؾداعؿي  ات اؾعالؼي، ، اؾؿؽملوت
  وحدة اؾعؾقم واؾمؼـقي.

o ٪وؽوؾي اؾهوؿعي  ؾؾدطادوت اؾعؾقو واؾلوٌ اؾعؾؿل اؾقؽوؾي. 
o ٪وؽقؾ اؾهوؿعي ؾؾدطادوت اؾعؾقو واؾلوٌ اؾعؾؿل اؾقؽقؾ. 
o ٪عؿودة اؾلوٌ اؾعؾؿل اؾعؿودة. 
o ٪ؾلوٌ اؾعؾؿلعؿقد ا اؾعؿقد. 
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الٍفة  الؿفام الرئقِة
 ؤولة الؿِ

ؤول الؿِ
 الرئقس

اإلطار الزمـي 
 )دـوات(

 الؿطؾوب إنٍازه

3 2 1 4 5 

 ٪تطققر اؾلـقي اؾؿمديقي ؾؾلوٌ اؾعؾؿل 3
اؾرعقيااي  ؾقحااداتوأدواط ات ؿيااموؾقوودقااد ت 1-1

 واؾداعؿي ؾؾلوٌ اؾعؾؿل داخؾ اؾهوؿعي

اؾقؽقاااااؾ )طعاااااقس   اؾقؽوؾي
اؾؾهـااااي  وعضااااققي 

قحااادات ؾؾؿؿنؾاااقـ 
 اؾرعقيي واؾداعؿاي 
 .  ؾؾلوٌ اؾعؾؿل

     o      تااؿ تواادقٌ ؽنقاار ؿـفااو وؿااو قهااد ؿااـ وحاادات ػفاال
ؿوضاار ؿعمؿااد ؿااـ ؿعااوؾل ؿاادقر اؾهوؿعااي  ووجاي إؾااك  

فو ضااؿـ وؿيااموؾقوت فااوطألدوا ودؼقؼاا اقمضااؿـ تودقااد 
اؾرعقيي واؾداعؿي ؾؾلواٌ اؾعؾؿال   اؾقحدات  ؿـظقؿي

 ػل اؾهوؿعي.   

تلدااااقس اؾؿراؽااااز اؾعؾؿقااااي وؿراؽااااز اؾمؿقااااز    1-2
   ، وتطققر  ـقمفو اؾمـظقؿقياؾلونل ػل اؾهوؿعي

اؾؽؾقااااااااااااااااااااااوت، 
اؾقؽوؾااااااااااااااااااااااااي، 
اؾؿهؾاااااااااااااااااااااس 

 اؾعؾؿل،  

ؿهؾااااااااااااااااااااااااااس 
 اؾهوؿعي

اؾعؾؿقاااي  إـشاااوء عااادد ؿاااـ اؾؿراؽاااز   ا دااامؿراط ػااال   o      اؾقؽقؾ
 وؿراؽز اؾمؿقز ووحدات اؾلوقث داخؾ اؾهوؿعي

o  اؾعؾؿقاي، واؾؼقاعاد اؾؿـظؿاي    ؿراؽاز  اؾ عوي ؿراجعي
 .ؾعؿؾفو

o  اؾعؾؿقااااايؿراؽاااااز اؾ آؾقاااااي تؼااااادقؿ ؿؼمرحاااااوتإعاااااداد 
 وؿراجعمفو واؾؿقاػؼي عؾقفو داخؾ اؾهوؿعي.

o    ؾؾؿراؽاااز اؾعؾؿقاااي  تطاااققر ؿعاااوققر اؾمؼاااققؿ واؾهاااقدة
 ووحدات اؾلوقث.

o  ؾؾؿراؽااز دقودااوت وإجااراءات اؾعؿااؾ    تطااققر دؾقااؾ
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الٍفة  الؿفام الرئقِة
 ؤولة الؿِ

ؤول الؿِ
 الرئقس

اإلطار الزمـي 
 )دـوات(

 الؿطؾوب إنٍازه

3 2 1 4 5 
 اؾعؾؿقي ووحدات اؾلوقث.

ؿهؾااااااااااااااااااااااااااس  تطققر  رـوؿٍ ؽرادل اؾلوٌ  وؾهوؿعي 1-3
 ؽرادل اؾلوٌ

أؿااقـ عااوم  رـااوؿٍ  
 ؽرادل اؾلوٌ

     o ٌتطققر ؿعوققر اؾمؼققؿ واؾهقدة ؾؽرادل اؾلو. 
o  آؾقاي تؼادقؿ ؿؼمرحاوت اؾؽرادال وؿراجعمفاو      تطققر

 ي.واؾؿقاػؼي عؾقفو داخؾ اؾهوؿع

o .ٌتػعقؾ صـدو  ؽرادل اؾلو 

o     تاقػقر اؾلقكااي اإلداطقاي اؾؿيااوـدة ؾـهاوح اؾؽراداال ػاال
 ؿفوؿفو.

o    ؾؽراداال تطااققر دؾقااؾ دقودااوت وإجااراءات اؾعؿااؾ
 اؾلوٌ

o تطققر آؾقوت تيققؼ اؾؽرادل 

تشهقع اؾؿشروعوت اؾلونقي اؾؿشمرؽي  قـ  1-4
 األؼيوم اؾعؾؿقي  وؾهوؿعي

اؾقؽوؾاااااااااااااااااااااااي،  
، اؾعؿااااااااااااااااااااااااودة
ؽراداااااااااااااااااااااااال 

ؾؿرؽااز اؾلوااٌ، ا
 اؾعؾؿقي

، اؾعؿقااااد اؾقؽقااااؾ،  
أؿااااااااااقـ  رـااااااااااوؿٍ  
 ؽرادل اؾلوٌ

     o       تضؿقـ ؿعاوققر اؾؿشاروعوت اؾلونقاي ؿعاوققر جدقادة
تعطل أػضؾقي ؾؾؿشاوطقع اؾؿشامرؽي  اقـ  اوحنقـ أو     

 أؽنر وؿـ أؼيوم عؾؿقي ؿىمؾػي.

تػعقااااااؾ  رـااااااوؿٍ اؾمعااااااوون ؿااااااع اؾهوؿعااااااوت     1-5
 يواؾؿراؽز اؾلونقي اؾؿوؾقي واؾعوؾؿقي اؾؿرؿقؼ

اؾؽؾقااااااااااااااااااااااوت، 
اؾقحااااااااااااااااااااادات 
 اؾرعقيااااااااااااااااااااااااي
واؾداعؿاااااااااااااااااااااي 
ؾؾلواااٌ اؾعؾؿااال  

ؿاااذؽرات تػاااوفؿ ؿاااع اؾهوؿعاااوت واؾفقكاااوت واؾؿراؽاااز           اؾقؽقؾ
 اؾلونقي اؾؿوؾقي واؾعوؾؿقي  
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الٍفة  الؿفام الرئقِة
 ؤولة الؿِ

ؤول الؿِ
 الرئقس

اإلطار الزمـي 
 )دـوات(

 الؿطؾوب إنٍازه

3 2 1 4 5 
 ػل اؾهوؿعي.

 زقودة وتـققع ؿصودط تؿققؾ اؾلوٌ اؾعؾؿل 2

تطااااققر آؾقااااوت  رـااااوؿٍ تؿققااااؾ اؾؿشااااروعوت    2-1
 اؾلونقي

د ؿطقطة ؾلرـوؿٍ تؿققاؾ اؾؿشاروعوت اؾلونقاي،    ؼقاع o      اؾعؿقد اؾعؿودة
وإجااراءات وـؿااو ج ؿقياارة قؿؽااـ اداامؽؿوؾفو ؿااـ   

 خالل ذلؽي اإلـمرـً.

o     طػع ؿؽوػكت تؿققؾ اؾؿشروعوت اؾلونقي 

زقااااودة اؾـياااالي اؾؿىصصااااي ؾؾلوااااٌ اؾعؾؿاااال ػاااال     2-2
 ؿقزاـقي اؾهوؿعي

اؾقؽقاااااااااااااااؾ، اإلداطة  اؾقؽوؾي
اؾعوؿاااااااي ؾؾؿقزاـقاااااااي  

  وؾهوؿعي

     o ة اؾـيلي اؾؿرصقدة ؾلـقد اؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعيزقود 

زقاااودة حصاااي اؾهوؿعاااي ؿاااـ ؿقزاـقاااي اؾلواااقث      2-3
اؾعؾؿقاااي اؾؿدعقؿاااي ؿاااـ اؾهفاااوت اؾوؽقؿقاااي   

 اؾؿمىصصي ػل اؾلوٌ اؾعؾؿل

ؿعفاااد اؾقؽوؾاااي، 
األؿقاااااااار ـااااااااوقػ  
ؾؾلوااااااااااااااااااااااااقث 
واؾىااااااااااااااااادؿوت  
، ا دمشااااااااااوطقي
وحاااادة اؾعؾااااقم  

   واؾمؼـقي

، عؿقاااااااد اؾقؽقاااااااؾ
  ؿعفد األؿقر ـوقػ

     o     زقااودة اؾؿشااوطقع اؾلونقااي اؾؿؿقؾااي ؿااـ ؿدقـااي اؾؿؾااؽ
 .علداؾعزقز ؾؾعؾقم واؾمؼـقي

o       اؾمعوؼااد ؾمـػقااذ ؿشااوطقع  ونقااي ؾؾااقزاطات واؾؿصاااوؾح
 اؾوؽقؿقي، واؾشرؽوت واؾؿمديوت غقر اؾر وقي.  

تػعقاااااؾ اؾؿاااااـح اؾدطاداااااقي واؾلونقاااااي ؾطؾلاااااي     2-4
 اؾدطادوت اؾعؾقو

اؾقؽوؾااااااااااااااااااااااااي، 
ؽراداااااااااااااااااااااااال 
اؾلواااٌ، عؿاااودة  

دااااااااااااااااااوت اؾدطا
اؾعؾقاااو، اؾؿراؽاااز 

، أؿااااااااقـ اؾقؽقااااااااؾ
 رـاااااوؿٍ ؽرادااااال  
اؾلوااااااااٌ، عؿقااااااااد  
اؾدطادااااوت اؾعؾقااااو، 
ؿاااااادقري اؾؿراؽااااااز 

     o        زقودة عدد اؾؿؼلاقؾقـ ػال  اراؿٍ اؾدطاداوت اؾعؾقاو ػال
 اؾهوؿعي وػؼ اؾطوؼي ا دمقعو قي اؾؿموحي.  

o دعؿ اؾؿشوطقع اؾلونقي واؾردوعؾ اؾعؾؿقي 

o ؾؿمؿقاازقـ ؿااـ داخااؾ اؾؿؿؾؽااي  تؼاادقؿ ؿااـح دطادااقي ؾ
 .وخوطجفو
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الٍفة  الؿفام الرئقِة
 ؤولة الؿِ

ؤول الؿِ
 الرئقس

اإلطار الزمـي 
 )دـوات(

 الؿطؾوب إنٍازه

3 2 1 4 5 
  اؾعؾؿقي. اؾعؾؿقي

اؾشااااراؽي ؿااااع اؾؼطااااوع اؾىااااوص ػاااال تؿققااااؾ   2-5
ؿراؽز اؾلواقث وؽرادال اؾلواٌ واؾؿشاوطقع     

 اؾلونقي

 رـوؿٍ ؽرادال  
ؿعفااااد اؾلوااااٌ، 

األؿقاااااااار ـااااااااوقػ  
ؾؾلوااااااااااااااااااااااااقث 
واؾىااااااااااااااااادؿوت  
 ا دمشوطقي

أؿااااااااااقـ  رـااااااااااوؿٍ  
ؽراداااال اؾلوااااٌ،  

ؿعفد األؿقار  عؿقد 
ـااااااااوقػ ؾؾلوااااااااقث  
واؾىااااااااااااااااااااااااادؿوت 

 ا دمشوطقي

     o     زقااااودة اؾؿشااااوطقع اؾلونقااااي اؾؿؿقؾااااي ؿااااـ ذاااارؽوت
 .اؾؼطوع اؾىوص

o       ؿلاااودطات  ونقاااي وعؾؿقاااي ؿشااامرؽي  اااقـ اؾهوؿعاااي
 واؾؼطوع اؾىوص

o     خطاااااي تياااااققؼقي  دااااامؼطوب عؼاااااقد اؾدطاداااااوت
  .اؾلوقثو

 

 تطققر اؾؼدطات اؾلونقي ألعضوء فقكي اؾمدطقس 1

األؼيوم اؾعؾؿقي،  تػعقؾ  راؿٍ اؾمػرغ اؾعؾؿل 3-1
س اؾعؾؿل، اؾؿهؾ

مون عؿااااااودة ذاااااا
أعضاااااااااوء فقكاااااااااي 

 اؾمدطقس

ؾوصاااقل أعضاااوء فقكاااي اؾمااادطقس إجااراءات ؿقيااارة   o      اؾقؽقؾ
 اؾمػرغ اؾعؾؿل.عؾك 

 

تاااااقػقر حاااااقاػز ؿشاااااهعي ؾوضاااااقط اؾـااااادوات   3-2
واؾؿااااامتؿرات وحؾؼاااااوت اؾـؼاااااوش واؾااااادوطات    

 اؾمدطقلقي

اؾقؽوؾااااااااااااااااااااااااي، 
اؾؿهؾاااااااااااااااااااااس 

 اؾعؾؿل

ي اؾمادطقس ػال   ضقا ط ؿوػزة ؾؿشوطؽي أعضوء فقك o      اؾقؽقؾ
اؾـااادوات واؾؿااامتؿرات وحؾؼاااوت اؾـؼاااوش واؾااادوطات    

 اؾمدطقلقي

 إالال  جوعزة اؾمؿقز اؾلونل 3-3

 

فقكاااااااي جاااااااوعزة  
 اؾمؿقز اؾلونل

 دعقة أعضوء فقكي اؾمدطقس ؾؾمرذح ؾؾهوعزة. o      أؿقـ فقكي اؾهوعزة

o .اخمقوط اؾؿرذوقـ وإعالن اؾػوعزقـ 

o  مفاااااو ، وؼقؿاؾمطاااااققر اؾؿيااااامؿر ؾمـظقؿاااااوت اؾهاااااوعزة
   اؾؿوؾقي.



                                    
 ( 2) مَؿد بن دعود اإلدالمقةبٍامعة اإلمام  ؾيَث العؾؿيل ةدًرايقٍقاإلالُطة                                                                                         

 

 - 17 - 

 م
 

الٍفة  الؿفام الرئقِة
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ؤول الؿِ
 الرئقس

اإلطار الزمـي 
 )دـوات(

 الؿطؾوب إنٍازه

3 2 1 4 5 
  شروع  رـوؿٍ حقاػز اؾـشر اؾعوؾؿلإالال  ؿ 3-4

 
فقكاااااااي جاااااااوعزة  
 اؾمؿقز اؾلونل

 .ؾمؾؽ اؾوقاػزعضوء فقكي اؾمدطقس ؾؾمرذح دعقة أ o      أؿقـ فقكي اؾهوعزة
o .اخمقوط اؾؿرذوقـ وإعالن اؾػوعزقـ 

o وؼقؿمفو اؾؿوؾقي. وقاػزاؾمطققر اؾؿيمؿر ؾمـظقؿوت اؾ ، 

دطقلقااي ؾمطااققر ؿفااوطات اؾلوااٌ إؼوؿااي دوطات ت 3-5
   اؾعؾؿل

اؾعؿااااااااااااااااااااااااودة، 
ؿعفاااد اؾقؽوؾاااي، 

األؿقاااااااار ـااااااااوقػ  
ؾؾلوااااااااااااااااااااااااقث 
واؾىااااااااااااااااادؿوت  
، ا دمشااااااااااوطقي
 عؿاااودة اؾهاااقدة 
، واؾمؼااااااااااااااااااااققؿ
مون عؿااااودة ذاااا

أعضااااااوء فقكااااااي  
 اؾمدطقس

تـػقذ دوطات تدطقلقاي ؿمىصصاي ػال ؿفاوطات اؾلواٌ       o      اؾقؽقؾ
واؾـشااااار اؾعؾؿااااال، وإعاااااداد اؾػااااار  اؾلونقاااااي، وإداطة   

 قع اؾلونقي.اؾؿشوط

 

ؾااك اؾردااوعؾ  تشااهقع اإلذااراف اؾؿشاامرك ع   3-6
 ؾؿقي.اؾع

اؾقؽوؾااااااااااااااااااااااااي، 
ؿهؾااااااااااااااااااااااااااس 
 اؾدطادوت اؾعؾقو

عؿقااااد اؾدطادااااوت  
 اؾعؾقو

     o      تطاققر اؾؿاقاد اؾؿمعؾؼااي  وإلذاراف اؾعؾؿاال ػال  عوااي
 اؾدطادوت اؾعؾقو

o   ادااموداث حااقاػز ؿشااهعي عؾااك ؿشااوطؽي أعضااوء
عؾاك   فقكي اؾمدطقس ػل اإلذراف اؾرعقس واؾؿيوعد
 اؾردوعؾ اؾعؾؿقي داخؾ اؾهوؿعي وخوطجفو.
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الٍفة  الؿفام الرئقِة
 ؤولة الؿِ

ؤول الؿِ
 الرئقس

اإلطار الزمـي 
 )دـوات(

 الؿطؾوب إنٍازه

3 2 1 4 5 
ؾااك ؿقاصاااؾي  اؾؿعقاادقـ واؾؿووضاارقـ ع  توػقااز   3-7

 دطادوتفؿ اؾعؾقو ؿـ خالل  راؿٍ ا  معوث

اؾقؽوؾااي، عؿااودة 
 اؾدطادوت اؾعؾقو

عؿقااااد اؾدطادااااوت  
 اؾعؾقو

     o     تطااااااققر  عوااااااي وإجااااااراءات ا  معااااااوث ؾؾؿعقاااااادقـ
 واؾؿووضرقـ وأعضوء فقكي اؾمدطقس.

 ٪طػع ؿعد ت اإلـموج واؾـشر اؾعؾؿل 4
قـ تشهقع اؾؿشروعوت اؾلونقي اؾؿشمرؽي   4-1

 .أعضوء فقكي اؾمدطقس
        

تطققر ؼوعدة  قوـوت ؿمىصصي ػل أ ووث  4-2
 أعضوء فقكي اؾمدطقس وافمؿوؿوتفؿ اؾلونقي

اؾعؿودة، 
اؾؿهؾس 

اؾعؾؿل، إداطة 
اؾدطادوت 
 واؾؿعؾقؿوت

ؿعؾقؿوت تضؿ جؿقع أ ووث أعضوء  ـوء ؼوعدة  o      اؾعؿقد
فقكي اؾمدطقس وافمؿوؿوتفؿ اؾلونقي، وط طفو  لقا ي 

 اؾهوؿعي.  

اؾعؿودة،  تقدقع ؿـوػذ اؾـشر اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعي 4-3
اؾقؽوؾي، 
ؽرادل 

اؾلوٌ، اؾؿرؽز 
 اؾعؾؿقي

ؿهالت عؾؿقي ؿوؽؿي ػل اؾمىصصوت صداط إ o      اؾعؿقد
 اؾرعقيي ؾؾهوؿعي.

o ؿقي جدقدةإالال  إصداطات عؾ 

 

توػقز األؼيوم اؾعؾؿقي واؾعؿودات عؾك عؼد  4-4
اؾؿـودلوت اؾعؾؿقي )ؿووضرات، ـدوات، 

 حؾؼوت ـؼوش 

اؾعؿودة، 
اؾقؽوؾي، 
وحدات 
اؾلوقث 
  وؾؽؾقوت

تـػقذ  رـوؿٍ دـقي قشؿؾ )ؿووضرات، ـدوات،  o      اؾقؽقؾ
حؾؼوت ـؼوش  ؿـ ؼلؾ األؼيوم اؾعؾؿقي واؾؽؾقوت 

 واؾعؿودات  

o ػعوؾقوت اؾعؾؿقي اؾمل دمؼوم  وؾ دـققيؼوعؿي  إعداد
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الٍفة  الؿفام الرئقِة
 ؤولة الؿِ

ؤول الؿِ
 الرئقس

اإلطار الزمـي 
 )دـوات(

 الؿطؾوب إنٍازه

3 2 1 4 5 
  وؾهوؿعي وـشرفو.

 

اؾعؿودة،  اؾيعل ؾرػع ؿؽوػكت اؾـشر اؾعؾؿل 4-5
 اؾقؽوؾي 

 .اؾعرض عؾك ؿهؾس اؾهوؿعي o      اؾعؿقد

تيرقع إجراءات ـشر اؾلوٌ اؾعؾؿل داخؾ  4-6
 اؾهوؿعي

اؾعؿودة، 
 اؾقؽوؾي 

شر ػل اؾهوؿعي تطققر إجراءات اؾموؽقؿ واؾـ o      اؾعؿقد
 وؿراجعمفو دوطقوً.

 

حػز أعضوء فقكي اؾمدطقس عؾك اؾؿشوطؽي  4-7
 ػل اؾـدوات واؾؿمتؿرات اؾعؾؿقي اؾؿمىصصي 

        

 ٪تطققر األـظؿي واؾيقودوت اؾؿـظؿي ؾؾلوٌ اؾعؾؿل 5
تطااققر اؾؼقاعااد واؾؾااقاعح  ات اؾعالؼااي  وؾلوااٌ   5-1

 اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعي

اؾعؿااااااااااااااااااااااااودة، 
اؾقؽوؾااااااااااااااااااااااااي، 

ؿهؾاااااااااااااااااااااس اؾ
 اؾعؾؿل،  

ؾقاعح ؼقاعد و اؼمراح إجراء اؾمعدقالت اؾؿطؾق ي عؾك o      اؾعؿقد
، وؿمو عاااي اعمؿودفاااو ؿااااـ   ؾلواااٌ اؾعؾؿااال  وؾهوؿعاااي   ا

 .  اؾهفوت  ات اؾعالؼي

اؾقؽوؾااااااااااااااااااااااااي،  تليقط إجراءات حضقط اؾؿمتؿرات  5-2
اؾؿهؾاااااااااااااااااااااس 

 اؾعؾؿل،

أؿاااااااقـ اؾؿهؾاااااااس 
 اؾعؾؿل

     o   ك أعضاااوء ـظاااوم إؾؽمروـااال إلطداااول اؾمرذاااقووت إؾااا
 فقكي اؾمدطقس واؾؿقاػؼي عؾقفو.

o     إجااااااراءات ؿقياااااارة ؾؾوصااااااقل عؾااااااك اؾؿقاػؼااااااوت
 اؾؿطؾق ي.   
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الٍفة  الؿفام الرئقِة
 ؤولة الؿِ

ؤول الؿِ
 الرئقس

اإلطار الزمـي 
 )دـوات(

 الؿطؾوب إنٍازه

3 2 1 4 5 
 

اؾقؽوؾااااااااااااااااااااااااي،  إجوزات اؾمػرغ اؾعؾؿل   تطققر 5-3
اؾؿهؾاااااااااااااااااااااس 

 اؾعؾؿل،

أؿاااااااقـ اؾؿهؾاااااااس 
 اؾعؾؿل

     o ؾغارض  مؼقاقؿ ؾاؾؿعؿاقل  فاو ؾ  ؿعوققر اؼمراح تعدقؾ اؾ 
وء ون أعضا مػال اؾالعواي اؾؿـظؿاي ؾشا     ػارغ اؾعؾؿال  اؾم

  س، واؾرػع  ذؾؽ ؾؿهؾس اؾهوؿعي. فقكي اؾمدطق
 

اؾقؽوؾااااااااااااااااااااااااي،  تطققر ؿعوققر اؾمؼققؿ ؾغرض اؾمرؼقي 5-4
اؾؿهؾاااااااااااااااااااااس 

 اؾعؾؿل

أؿاااااااقـ اؾؿهؾاااااااس 
 اؾعؾؿل

     o ؾمؼقاقؿ ؾغارض  اؾؿعؿاقل  فاو ؾ  ؿعوققر اؼمراح تعدقؾ اؾ 
ن أعضااوء فقكااي  وماؾمرؼقااي ػاال اؾالعوااي اؾؿـظؿااي ؾشاا   

  .  عيواؾرػع  ذؾؽ ؾؿهؾس اؾهوؿس، اؾمدطق
 

تقجقاااااااف ؿقضاااااااقعوت طداااااااوعؾ اؾؿوجيااااااامقر   5-5
وؿشااااروعوت  رـااااوؿٍ اؾمؿققااااؾ   واؾاااادؽمقطاه، 

أوؾققوت ممػؼ ؿع ؾواؾـشر اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعي 
 اؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾؿؿؾؽي

اؾعؿااااااااااااااااااااااااودة، 
اؾقؽوؾااي، عؿااودة 
 اؾدطادوت اؾعؾقو

اؾعؾؿااال حياااى   واؾـشااار  اؾلواااٌوؾققاااوت  أ توااادقٌ o      اؾقؽقؾ
وجااااوت اؾمىصصااااوت خطااااط اؾمـؿقااااي اؾىؿيااااقي وح 

اؾعؾؿقي، وؿمطؾلوت اؾؿمديوت اؾعوؿي واؾىوصاي ػال   
 اؾؿؿؾؽي.  

  ٪تويقـ اؾلـقي اؾداعؿي ؾؾلوٌ اؾعؾؿل 6
 

اؾمقدااااااع ػاااااال تااااااقػقر ؼقاعااااااد اؾؿعؾقؿاااااااوت      6-1
 اإلؾؽمروـقي

اؾقؽوؾااي، عؿااودة 
مون ذاااااااااااااااااااااااااااا

اؾؿؽملاااااااااااااااااوت، 
عؿااااااودة تؼـقااااااي 

 اؾؿعؾقؿوت

عؿقاااااااااد ذاااااااااكقن  
 اؾؿؽملوت

     o  قؿوت اإلؾؽمروـقاي اؾؿوؾقاي   ؼقاعد اؾؿعؾحدث أتقػقر
 واإلؼؾقؿقي واؾعوؾؿقي ػل جؿقع تىصصوت اؾهوؿعي.   

إـشااااااوء اؾؿعوؿااااااؾ واؾؿىملاااااارات اؾؿيااااااوـدة    6-2
 ؾؾلوقث اؾمطلقؼقي

اؾقحاااااااااااااااااااااادات 
ؾؾلوااٌ  اؾرعقيااي

اؾؿيمشاااااااااااااااااااااااوط  
واؾؿشااااارف عؾاااااك  

     o     وؿااااااؾ واؾؿىملااااااارات  اؾؿعا داااااامؿراط ػاااااال إـشااااااوء
 اؾؿيوـدة ؾؾلوقث ػل اؾؽؾقوت اؾمطلقؼقي.   
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الٍفة  الؿفام الرئقِة
 ؤولة الؿِ

ؤول الؿِ
 الرئقس

اإلطار الزمـي 
 )دـوات(

 الؿطؾوب إنٍازه

3 2 1 4 5 
اؾعؾؿااااااااااااااااااااااااااااال 
 وؾهوؿعااااااااااااااااااااي، 
اإلداطات اؾؿعـقاي  

  وؾهوؿعي

 اؾػـقيمون اؾش

إالاااااااااااال  ؿشاااااااااااروع اؾػفااااااااااارس اؾعر ااااااااااال   6-3
 ؾالدمشفودات.

 

عؿااااودة اؾلوااااٌ 
 اؾعؾؿل

عؿقاااااااااد اؾلواااااااااٌ  
 اؾعؾؿل

     o   ا تػااااو  ؿااااع إحاااادى اؾهفااااوت اؾؿمىصصااااي إلـشااااوء
 ؿشروع اؾػفرس اؾعر ل ؾالدمشفودات.

ٌ  ـااوء وتشااغقؾ ـظااوم إؾؽمروـاال إلداطة اؾلواا   6-4
 اؾعؾؿل  وؾهوؿعي

اؾقحااااااااااااااااااااادات 
ؾؾلواٌ   اؾرعقيي

اؾعؾؿاااااااااااااااااااااااااااال 
 وؾهوؿعاااااااااااااااااااااي 

 اؾقؽوؾي

عؿااااااااااودة تؼـقااااااااااي 
 اؾؿعؾقؿوت

     o   ـظااوم إؾؽمروـاال ؿمؽوؿااؾ ؾؾهقاـااى اؾؿوؾقااي واإلداطقااي
ػااال ؿراؽاااز ووحااادات اؾلواااقث واؾؽرادااال اؾلونقاااي  

  وؾهوؿعي.   

تااااقػقر ؿؼاااارات ؿـوداااالي ؾؾهفااااوت اؾرعقيااااي      6-5
 ؾؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعي

حااااااااااااااااااااادات اؾق
ؾؾلواٌ   اؾرعقيي

 اؾعؾؿل، اؾقؽوؾي

اؾؿيمشاااااااااااااااااااااااوط  
واؾؿشااااارف عؾاااااك  

 اؾػـقياؾشمون 

     o    ؿؼرات ؿـودلي ؾؾهفوت اؾرعقيي ؾؾلوٌ اؾعؾؿال ػال
 اؾهوؿعي

 

إـشاااوء اؾهؿعقاااوت اؾعؾؿقاااي اؾؿمىصصاااي ػااال      6-6
 اؾهوؿعي

اؾقؽوؾااااااااااااااااااااااااي، 
اؾؿهؾاااااااااااااااااااااس 

 اؾعؾؿل

أؿاااااااقـ اؾؿهؾاااااااس 
 اؾعؾؿل

     o .جؿعقوت عؾؿقي تىدم تىصصوت اؾهوؿعي 
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 :مؤذرات األداء 1-4

 

 ٪اؾلـقي اؾؿمديقي

  .عدد ؽرادل اؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعي 

 عدد اؾؿراؽز اؾعؾؿقي وؿراؽز اؾمؿقز اؾلونل ػل اؾهوؿعي. 

 عدد ؿذؽرات اؾمػوفؿ واؾمقأؿي ؿع اؾؿراؽز اؾلونقي اؾعوؾؿقي اؾؿرؿقؼي. 

 عيـيلي األ ووث اؾعؿؾقي اؾؿشمرؽي إؾك إجؿوؾل األ ووث اؾعؾؿقي  وؾهوؿ. 

 ٪اؾمؿققؾ

 ـيلي اؾؿعمؿد ؾؾلوٌ اؾعؾؿل ػل ؿقزاـقي اؾهوؿعي.  

  ٌؼقؿي اؾؿلوؾغ اؾؿعمؿدة  شؽؾ ؿيمؼؾ ؿـ وزاطة اؾمعؾقؿ ؾدعؿ اؾلو
  .اؾعؾؿل  وؾهوؿعي

 اؾؿلوؾغ اؾؿقؼقػي ؾصوؾح اؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعي. 

 اؾؿلوؾغ اؾؿىصصي ؾدعؿ ؽرادل اؾلوٌ  وؾهوؿعي. 

 ؾؿقؼعي ؿع ؿمديوت اؾؼطوع اؾىوصؼقؿي عؼقد اؾلوقث واؾدطادوت ا 

 واؾؿلوؾغ عدد اؾلوقث اؾؿدعقؿي ؿـ  رـوؿٍ تؿققؾ اؾؿشروعوت اؾلونقي ،
 .اؾؿىصصي ؾفو

 عدد اؾؿـح اؾلونقي ؾطالب اؾدطادوت اؾعؾقو. 

 عدد اؾلوقث اؾعؾؿقي ػل اؾهوؿعي اؾؿدعقؿي ؿـ جفوت خوطجقي. 

 .عدد الالب اؾدطادوت اؾعؾقو اؾؿشوطؽقـ ػل  وقث ؿدعقؿي 

 لي أعضوء فقكي اؾمدطقس اؾووصؾقـ عؾك ؿـح  ونقي.ـي 

 ٪ ـوء اؾؼدطات

 عدد إجوزات اؾمػرغ اؾعؾؿل. 

 عدد اؾؿشوطؽوت ػل اؾؿمتؿرات واؾـدوات.  

 عدد اؾؿشوطؽوت ػل حؾؼوت اؾـؼوش واؾدوطات اؾمدطقلقي. 

 ؾفو ة، واؾؿلوؾغ اؾؿرصقدعدد اؾهقاعز اؾعؾؿقي اؾؿؿـقحي ؿـ اؾهوؿعي. 

 ز عؾؿقي ؿؼدؿي ؿـ خوطج اؾهوؿعيعدد اؾػوعزقـ  هقاع. 

 .ـيلي اإلذراف اؾعؾؿل اؾؿشمرك إؾك إجؿوؾل عدد اؾردوعؾ اؾعؾؿقي 

 عدد اؾؿلمعنقـ 

 ٪اإلـموج واؾـشر اؾعؾؿل

 عدد اؾؿهالت اؾعؾؿقي اؾؿوؽؿي ػل اؾهوؿعي. 

 عدد اؾؿـودلوت اؾعؾؿقي اؾمل تـظؿفو اؾهوؿعي. 

  ًػل ؿـوػذ اؾـشر ؿعدل اؾقؼً  قـ تؼدقؿ اؾلوٌ ؾؾـشر وـشره ػعال
 . وؾهوؿعي

  ؿمقدط عدد األ ووث اؾؿـشقطة ػل ؿهالت عؾؿقي ؿوؽؿي ؾؽؾ عضق
 فقكي تدطقس.

  ؿمقدط عدد اؾمؼوطقر أو أوطا  اؾعؿؾ اؾمل ؼدؿً ػل ؿمتؿرات عؾؿقي
 ؾؽؾ عضق فقكي تدطقس.
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 عدد اؾردوعؾ اؾعؾؿقي اؾؿـوؼشي ػل اؾهوؿعي. 
 

 ٪األـظؿي واؾيقودوت

 ن عـ اؾؿـودلوت اؾعؾؿقي وتلؾقغفو ألعضوء فقكي ؿعدل اؾقؼً  قـ اإلعال
 اؾمدطقس.

 .ؿعدل اؾقؼً  قـ الؾى اؾؿشوطؽي ػل ؿـودلي عؾؿقي واؾؿقاػؼي عؾقفو 

 .ؿعدل اؾقؼً  قـ تؼدقؿ اؾطؾى ؾؾمرؼقي واؾؿقاػؼي عؾقف 
 

 ٪اؾلقكي اؾداعؿي

 عدد ؼقاعد اؾؿعؾقؿوت اإلؾؽمروـقي اؾؿموحي ؾؿـيق ل اؾهوؿعي. 

 ؿقي اؾؿمىصصي ػل اؾهوؿعيعدد اؾهؿعقوت اؾعؾ. 
 
 



[ 
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 لؾيَث العؾؿي في الٍامعة الوضع الَاليمؾَق )أ( 
 

)أهم الؿؤدِات الرئقِة  :الؿؤدِات الؼائؿة -3
 لؾيَث العؾؿي(داعؿة وال

  عؿودات ؿيوـدة ؾؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعي، وفل٪ عؿودة اؾلوٌ 4ققجد ػل اؾهوؿعي حوؾقوً )
 . د األؿقر ـوقػ ؾؾلوقث واؾىدؿوت ا دمشوطقيؿعفاؾعؾؿل، وعؿودة اؾدطادوت اؾعؾقو، و

ؿهؿقعي ؿـ إؾك جوـى األؿوـي اؾعوؿي ؾلرـوؿٍ ؽرادل اؾلوٌ ووعؿودة ذمون اؾؿؽملوت، 
اؾؿؾؽ علدا   ـ علداؾعزقز ؾؾدطادوت اإلدالؿقي اؾؿعوصرة  ؿرؽزاؾؿراؽز اؾعؾؿقي ؿنؾ 
 رؽز اؾؾغققوت اؾمطلقؼقي،اؾمؿقز ػل ػؼف اؾؼضوقو اؾؿعوصرة، وؿوؿرؽز  وحقاط اؾوضوطات،

وؿرؽز دطادوت اؾهراعؿ اؾؿعؾقؿوتقي، وؿرؽز تطلقؼوت وؿرؽز اؾؾغي اؾعر قي وآدا فو، 
اؾوودى ػل اؾعؾقم اؾشرعقي واؾعر قي، واؾؿرؽز اؾيعقدي ؾدطادوت وأ ووث اؾقؼوقي ؿـ 

 اؾؿىدطات، وؿرؽز دطادوت دق  اؾعؿؾ.
ؾؾمعرف عؾك أفداف و راؿٍ اؾؿراؽز ، و عض تؾؽ اؾؿراؽز ـلذة ؿىمصرة عـ لتلوػقؿو ق

األخرى قؿؽـ اؾرجقع إؾك اؾصػوي اإلؾؽمروـقي ؾؽؾ واحد ؿـفو عؾك ؿقؼع اؾهوؿعي 
 ٪اؾشلؽل

 عؿادة اليَث العؾؿي: 
 فا1397عوم عـقً اؾهوؿعي  وؾلوٌ اؾعؾؿل ؿـذ وؼً ؿلؽر ؿـ توطقىفو، حقٌ عؿؾً 

ػل اؾهوؿعي، وؼد تؿ تطققر  ؿلذراف عؾك اؾلوٌ اؾعؾقعـك  وإل إـشوء ؿرؽز ؾؾلوقثعؾك 
ؿوؿد  ـ ؾلوٌ اؾعؾؿل، و فذا تعد جوؿعي اإلؿوم ؾعؿودة فا ؾقصلح 1405اؾؿرؽز عوم 

عؿودة ؾؾلوٌ اؾعؾؿل. وتعؿقؿوً ؾفذه اؾىطقة  دعقدقي تـشه أول جوؿعيدعقد اإلدالؿقي 
فا 1419تضؿـً اؾالعوي اؾؿقحدة ؾؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعوت اؾيعقدقي اؾصودطة ػل عوم 

ؿودة تـص عؾك إـشوء عؿودة ؾؾلوٌ اؾعؾؿل ػل ؽؾ جوؿعي تملع وؽقؾ اؾهوؿعي ؾؾدطادوت 
 اؾعؾقو واؾلوٌ اؾعؾؿل. 

وإعااودة  ، ؾمـظقؿقااي مفااو ا فااا، تطااققر  ـق  1428ؿعطقااوت اؾعؿااودة تااؿ عااوم     ؾالطتؼااوء   ودااعقوً 
 أعدتاف فقؽؾي وحداتفو اإلداطقي، حقٌ صدطت ؿقاػؼي ؿعوؾل ؿدقر اؾهوؿعي عؾك اؾمصقط اؾذي 

اؾعؿودة ؾموؼقؼ  ؾؽ، و ؾؽ  ؿقجى ؿقاػؼي ؿعوؾقف عؾك ؿوضر اؾهؾيي اؾنوؿـاي ؾؾؿهؾاس   
فا واؾؿمضؿـ تلققد اؾؿهؾس ؾؾؿشروع اؾؿؼمرح ؿـ 24/12/1427اؾعؾؿل اؾؿـعؼدة  موطقخ 

 اؾعؿودة ؾمطققر  ـقمفو اؾمـظقؿقي.
 

 عؿودةاؾأفداف 

ل اؾؿؿؾؽاي اؾعر قاي اؾياعقدقي    ط ط اؾلوٌ اؾعؾؿال  لفاداف اؾهوؿعاي وخطاط اؾمـؿقاي ػا       -1
 وافمؿوؿوت اؾعوؾؿ اإلدالؿل.

اؾملؽقد عؾك األصقل اؾعؾؿقي ؾؾلوٌ وتقجقففو إدالؿقوً واؾوارص عؾاك إعاداد جقاؾ ؿاـ       -2
 اؾلوحنقـ اؾؿمؿردقـ عؾك اؾلوٌ اؾعؾؿل اؾرصقـ.

دااد اؾنغاارات اؾؿقجااقدة ػاال اؾؿؽملااي اإلدااالؿقي ؿااـ خااالل ؿعوؾهااي اؾؼضااوقو اؾعصاارقي         -3
 ضقعوت  ات األفؿقي عؾك صعقد اؾؿهمؿع اإلدالؿل.واؾؿق

اؾعـوقي  وؾلوٌ اؾعؾؿل اؾهؿوعل ؿـ خالل تؽققـ ػر   ونقي أو ا ذمراك ػل وحادات   -4
عؾؿقي أو ؾهون تعـك  نعداد  وقث تـػذ حيى جدول زؿـل علر تعوون عؾؿال  اقـ أداوتذة    

 ؿـ داخؾ اؾهوؿعي وخوطجفو.
واؾؿوووؾاااي اؾهاااودة ؾإلػااودة ؿاااـ اؾدطاداااوت واأل واااوث   اؾلعااد عاااـ ا زدواجقاااي واؾمؽااراط    -5

 اؾيو ؼي.
 إعداد اؾلوقث اؾؿمعؾؼي  مىصصوت اؾهوؿعي وافمؿوؿوتفو وتوؼقؼ أفداػفو.  -6
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اؾؿمو عي اؾهودة ؾورؽي اؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾعوؾؿ اؾعر ل واإلدالؿل وؿراؽز اؾدطادوت   -7
 راؿٍ تػقد ؼضوقو اؾلوٌ اؾعؾؿال ػال   اإلدالؿقي ػل اؾعوؾؿ ؾؾمعرف عؾك ؿو ؾدقفو ؿـ خطط و

 اؾهوؿعي.

اؾورص عؾك اإلػودة ؿـ اؾطوؼوت اؾعؾؿقي اؾؿمفؾي ػل اؾعوؾؿ اإلدالؿل ؿـ خالل اؾمعوؼد  -8
 أو اؾمعوون أو اؾمؽؾقػ  وؾلوٌ أو ا دمشوطة أو اؾػوص اؾعؾؿل ؾؾلوقث.

 اإلذراف عؾك ذمون اؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعي.  -9

 ووضع اؾىطط وتودقد األوؾققوت ػل ؿهول اؾلوٌ اؾعؾؿل. اؼمراح اؾيقودوت -10

 اؾمـيقؼ  قـ اؾهفوت اؾؿعـقي  وؾلوٌ اؾعؾؿل داخؾ اؾهوؿعي وخوطجفو. -11

 
و ؿقجاااى اؾمطاااققر  اؾاااذي  عرػماااف اؾلـقاااي اؾمـظقؿقاااي ؾؾعؿاااودة، ػؼاااد أصااالوً اؾعؿاااودة تمؽاااقن ؿاااـ     

 اؾقؽو ت واؾقحدات اؾموؾقي

 ٪ؾؿلوؽوؾي اؾعؿودة ؾؾـشر اؾعأو ً٪ 

تمااقؾك اؾقؽوؾااي اؾؼقااوم  ااوإلجراءات اؾمـػقذقااي اؾالزؿااي ؾؾؿطلقعااوت اؾماال قاامؿ ـشاارفو ػاال   
اؾهوؿعي  ؿقجى  عوي اؾلوٌ اؾعؾؿل، وقشؿؾ  ؾؽ ـقعل اؾؿطلقعوت، اؾدوطقي وغقر 

 اؾدوطقي، و ؾؽ عؾك اؾـوق اؾموؾل٪

 ؿهالت اؾهوؿعي٪ -أ 
ؾعؾؿقاااي اؾمااال وقمؿناااؾ  ؾاااؽ ػااال تـػقاااذ ؼاااراطات فقكاااي/فقكوت تورقااار اؾؿهاااالت ا   

ؿهالت، فال٪ ؿهؾاي اؾعؾاقم اؾشارعقي      أط عتصدطفو اؾهوؿعي، واؾلوؾغ عددفو حوؾقوً 
جمؿوعقااي، وؿهؾااي اؾعؾااقم اؾعر قااي، وؿهؾااي اؾعؾااقم اإلـيااوـقي وا  ؿهؾااي اؾعؾااقم و

 ، وقمضؿـ  ؾؽ٪اؾمر ققي

اؾلواااقث اؾاااقاطدة ؾؾؿهاااالت وتهفقزفاااو ؾؾعااارض عؾاااك فقكاااي/فقكوت    تياااؾؿ -
 ط  شلـفو.اؾمورقر  تىو  اؾؼرا

 اؾمـيقؼ  جمؿوعوت فقكي/فقكوت اؾمورقر وإعداد ؿووضرفو. -

تطققر ؼوعدة  قوـوت  لداؿوء وتىصصاوت وعـاووقـ اؾؿوؽؿاقـ ؿاـ أعضاوء        -
فقكااي اؾماادطقس ػاال اؾهوؿعااي وغقرفااو ؿااـ ؿمديااوت اؾمعؾااقؿ ػاال اؾااداخؾ        

 واؾىوطج، ػل ؿىمؾػ ؿهو ت افمؿوم ؿهالت اؾهوؿعي.

 ـيقؼ ؿع اؾلوحنقـ واؾؿوؽؿقـ.اؾؼقوم  لعؿول اؾؿرادؾي واؾم -

 تؾؼل تؼوطقر اؾؿوؽؿقـ وتهفقزفو ؾؾعرض عؾك فقكي/فقكوت اؾمورقر. -

تؼااققؿ وتطااققر اؾـؿااو ج والؾقااوت اؾؿملعااي ؾؾموؽااقؿ ػاال ؿهااالت اؾهوؿعااي،        -
 واعمؿودفو ؿـ فقكي اؾمورقر.

 ؿمو عي صرف اؾؿيموؼوت اؾؿوؾقي ؾؾؿوؽؿقـ واؾلوحنقـ اؾؿيمؽملقـ. -

 الت ؾؾؿطو ع وادمالؿفو  عد اـمفوء أعؿول اؾطلوعي.ؿمو عي تيؾقؿ اؾؿه -

 تيؾقؿ ـيخ اؾؿهؾي وؿيمالتفو ؾؾلوحنقـ. -

 ؿمو عي عؿؾقي تيؾقؿ ـيخ اؾؿهؾي ؾشرؽي اؾمقزقع. -

 اؾؿطلقعوت غقر اؾدوطقي٪ -ب 
وقمؿنؾ  ؾؽ ػل تـػقذ ؼراطات اؾؿهؾس اؾعؾؿل اؾؼوضاقي  وؾؿقاػؼاي عؾاك ـشار ؿاو      

ث، وؽماى، وطداوعؾ عؾؿقاي،    قاؾعؾقو ؿـ  وقمؼدم  ف اؾلوحنقن والالب اؾدطادوت 
وؿقدقعوت وؿعهؿوت، وؽمى ؿوؼؼاي، وؿمرجؿاي،.. اؾاخ وقمضاؿـ  ؾاؽ اؾؼقاوم       

  لعؿول أؿوـي ؾهـي اؾـشر اؾؿـلنؼي عـ اؾؿهؾس اؾعؾؿل، واؾمل تشؿؾ٪

ادااااامؼلول اؾلواااااقث، واؾؽماااااى، واؾرداااااوعؾ، واؾؿقداااااقعوت واؾؿعهؿاااااوت،   -
ل ققاػاؼ اؾؿهؾاس اؾعؾؿال عؾاك     ؽمى اؾؿوؼؼي، واؾؽماى اؾؿمرجؿاي،.. اؾما   اؾو

تقصااقوت ؿهؾااس عؿااودة اؾلوااٌ اؾعؾؿاال  ـشاارفو، وإعاادادفو ؾؾعاارض عؾااك        
 ؾهـي اؾـشر  خمقوط اؾؿوؽؿقـ.

 اؾمـيقؼ  جمؿوعوت ؾهـي اؾـشر وإعداد ؿووضرفو. -

إعداد خطاي ؾمطاققر اؾـشار اؾعؾؿال ػال اؾهوؿعاي ؿاـ حقاٌ اؾؽاؿ، واؾؽقاػ،            -
 ؾؿهؾس اؾعؾؿل، وتـػقذفو.واعمؿود فذه اؾىطي ؿـ ؿهؾس اؾعؿودة وا
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تطققر ؼوعدة  قوـوت  لداؿوء وتىصصاوت وعـاووقـ اؾؿوؽؿاقـ ؿاـ أعضاوء        -
فقكااي اؾماادطقس ػاال اؾهوؿعااي وغقرفااو ؿااـ ؿمديااوت اؾمعؾااقؿ ػاال اؾااداخؾ        
واؾىوطج، ػل ؿىمؾػ ؿهو ت افمؿوم اؾلوقث واؾردوعؾ واؾؽمى اؾمل تماقؾك  

 اؾهوؿعي ـشرفو.  

 ؿع اؾلوحنقـ واؾؿوؽؿقـ. اؾؼقوم  لعؿول اؾؿرادؾي واؾمـيقؼ -

 تؾؼل تؼوطقر اؾؿوؽؿقـ وتهفقزفو ؾؾعرض عؾك ؾهـي اؾـشر. -

تؼاااققؿ وتطاااققر اؾـؿاااو ج والؾقاااوت اؾؿملعاااي ؾموؽاااقؿ اؾلواااقث واؾرداااوعؾ         -
 واؾؽمى اؾمل تؼدم ؾؾـشر ػل اؾهوؿعي، واعمؿودفو ؿـ اؾؿهؾس اؾعؾؿل.

 ـ.ؿمو عي صرف اؾؿيموؼوت اؾؿوؾقي ؾؾؿوؽؿقـ واؾؿمؾػقـ واؾلوحنق -

  عد اـمفوء أعؿول اؾطلوعي.ي تيؾقؿ اؾؽمى ؾؾؿطو ع وتيؾؿفوؿمو ع -

 تيؾقؿ اؾـيخ ؾؾؿمؾػقـ واؾلوحنقـ. -

 ؿمو عي عؿؾقي تيؾقؿ اؾؽمى ؾشرؽي اؾمقزقع. -

 
 ٪ وؽوؾي اؾعؿودة ؾؿراؽز اؾلوقث وؼقاعد اؾؿعؾقؿوت٪وـقوًًث

خوصي تؿققاؾ  وتمقؾك فذه اؾقؽوؾي اؾؼقوم  هؿقع ؿو تؼمضقف ؿمطؾلوت اؾلوٌ اؾعؾؿل، و
اؾلوقث، وذمون اؾؿراؽز اؾلونقي  وؾؽؾقوت واؾؿعوفد اؾعؾقو، إؾك جوـى تطققر ؼقاعاد  
اؾؿعؾقؿوت اؾىوصي  وؾلوقث واؾرداوعؾ اؾعؾؿقاي و لعضاوء فقكاي اؾمادطقس، إؾاك جوـاى        
اؾؼقوم  ؿفوم اؾـشار اإلؾقؽمروـال ؾؿـمهاوت اؾعؿاودة ؿاـ اؾؽماى واؾلواقث واؾرداوعؾ         

ي ؿقؼااع اؾعؿااودة عؾااك اإلـمرـااً، وتمؽااقن اؾقؽوؾااي ؿااـ أط ااع    اؾعؾؿقااي، وتطااققر وؿمو عاا 
 وحدات، و ؾؽ عؾك اؾـوق اؾموؾل٪

 وحدة ذمون ؿراؽز اؾلوقث٪ -3
وفااال اؾقحااادة اؾمااال تماااقؾك اإلذاااراف عؾاااك ؿراؽاااز )وحااادات  اؾلواااقث ػااال اؾؽؾقاااوت     
واؾؿعوفااد اؾعؾقااو، ؿااـ حقااٌ تشااؽقؾفو وؿؿوطدااي ؿفوؿفااو، ؽؿااو تمااقؾك اؾمـيااقؼ ؿااع      

اؾؿراؽز ػل ؽؾ ؿو ؿـ ذلـف تؿؽقـ فذه اؾؿراؽز ؿاـ اؾؼقاوم  ؿفوؿفاو اؾؿواددة ػال      
ثالثااي ؿراؽااز  ونقااي ػاال ؽؾقااي  وقملااع ؾؾعؿااودة حوؾقااوً، اؾالعوااي اؾؿقحاادة ؾؾلوااٌ اؾعؾؿاال

وحاادة  ونقااي ػاال اؾؽؾقااوت واؾؿعوفااد     12اؾطااى واؾفـددااي واؾعؾااقم، وتقجااد أقضااو )  
 اؾعؾقو التقي٪

 اؾؿعفد اؾعوؾل ؾؾؼضوء   1

 اؾؿعفد اؾعوؾل ؾؾدعقة وا حميوب  2

 ؾقي اؾشرقعيؽ  3

 ؾقي اؾؾغي اؾعر قيؽ  4

 ؽؾقي أصقل اؾدقـ  5

 م وا تصول.  اإلعال ؾقيؽ  6

 ؿوعقيؾقي اؾعؾقم ا جمؽ  7

 ؾقي اؾؾغوت واؾمرجؿي  ؽ  8

 قي عؾقم اؾوودى واؾؿعؾقؿوتؽؾ  9

 ؽؾقي ا ؼمصود واؾعؾقم اإلداطقي  10

 ؿعفد تعؾقؿ اؾؾغي اؾعر قي  11

 ػل األحيوء واؾدطادوت اإلدالؿقي ؽؾقي اؾشرقعي  12

 وحدة تؿققؾ اؾؿشروعوت اؾلونقي٪ -2

وؿعااي ضااؿـي ػاال الؾقااوت اؾؿعمؿاادة ػاال اؾه فااذه اؾقحاادة اؾؿفااوم اؾمـػقذقااي اؾؿ وتمااقؾك  
ؾمؿققاؾ اؾؿشاروعوت اؾلونقااي، وعؾاك وجاف اؾىصااقص، تماقؾك فاذه اؾقحاادة اؾؼقاوم  ؿااو        

 قؾل٪

 اؾؿشوطؽي ػل إعداد اؾىطي اؾيـققي ؾؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعي. -
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اؼمااراح اؾؿقاعقااد اؾيااـققي  داامؼلول الؾلااوت تؿققااؾ اؾؿشااروعوت اؾلونقااي،     -
ن فااذه واؾمـيااقؼ ؿااع ؿراؽااز )وحاادات  اؾلوااقث  وؾؽؾقااوت واؾؿعوفااد إلعااال   

 اؾؿقاعقد ألعضوء فقكي اؾمدطقس.

ؿراجعي اؾطؾلوت اؾقاطدة ؿـ اؾؿراؽز ؾؾملؽاد ؿاـ ادامقػوعفو ؾؾـؿاق ج الؾاى       -
 تؿققؾ اؾؿشروعوت.

ؿرادااؾي ؿوؽؿاال ؿؼمرحااوت اؾؿشااوطقع، اؾااذقـ قؼاارفؿ اؾؿهؾااس اؾعؾؿاال،        -
 وتؾؼك تؼوطقرفؿ وعرضفو عؾك اؾهفي اؾؿىمصي  تىو  ؿو تراه  شلـفو.

ػـقااي واؾؿوؾقااي   اؾؿرحؾقااي واؾـفوعقااي ؿااـ اؾلااوحنقـ وعرضاافو      تؾؼاال اؾمؼوطقر)اؾ -
 عؾك اؾهفي اؾؿىمصي.

ـ قؼااارفؿ اؾؿهؾاااس  ؿراداااؾي ؿوؽؿااال اإلـهاااوز اؾؿرحؾااال ؾؾؿشاااوطقع، اؾاااذق    -
تؼااوطقرفؿ وعرضاافو عؾااك اؾهفااي اؾؿىمصااي  تىااو  ؿااو تااراه        اؾعؾؿاال، وتؾؼاال 

  شلـفو.

راجعقـ، ؿمو عااي صاارف اؾؿيااموؼوت اؾؿوؾقااي ؾؾلااوحنقـ، واؾؿوؽؿااقـ، واؾؿاا      -
 وأعضوء اؾؾهون  ات اؾعالؼي  مؿققؾ اؾؿشروعوت اؾلونقي.

اؾؼقااااوم  هؿقااااع أعؿااااول اؾيااااؽرتوطقي وا تصااااو ت اؾماااال قمطؾلفااااو تؿققااااؾ       -
 اؾؿشروعوت اؾلونقي.

 وحدة ؼقاعد اؾلقوـوت واؾـشر اإلؾقؽمروـل٪ -1

 وتمقؾك فذه اؾقحدة، اؾؿفوم اؾػرعقي اؾموؾقي
 ي ؾؾعؿودة، وقشؿؾ  ؾؽ٪تطققر ؼقاعد اؾلقوـوت اإلؾقؽمروـق -أ

 .ؼوعدة اؾردوعؾ )اؾؿيهؾي واؾؿـوؼشي  ػل اؾهوؿعي 
 .ؼوعدة اؾردوعؾ )اؾؿيهؾي واؾؿـوؼشي  ػل اؾهوؿعوت اؾيعقدقي 

 .ؼوعدة أ ووث أعضوء فقكي اؾمدطقس 

   ؼوعدة  قوـوت أعضوء فقكي اؾمدطقس ػل اؾهوؿعي، وػل اؾهوؿعوت اؾياعقدقي
 واؾعر قي.

 وت اؾعؿودةاؾـشر اإلؾقؽمروـل ؾؿطلقع - ب
وقمضؿـ  ؾؽ اؾؼقاوم  هؿقاع اؾؿفاوم اؾمال قمطؾلفاو اؾـشار اإلؾقؽمروـال ؾؾرداوعؾ         
اؾعؾؿقااي، واؾؽمااى، واؾلوااقث، اؾعؾؿقااي واؾنؼوػقااي، عؾااك ذاالؽي اإلـمرـااً، أو عؾااك     

 ا دطقاـوت اؾؿدؿهي.
 تطققر ؿقؼع اؾعؿودة عؾك اإلـمرـً٪ -ج

 وتمضؿـ  ؾؽ اؾؿفوم اؾموؾقي٪
   ؿقؼع اؾعؿودة ضؿـ ؿقؼع اؾهوؿعي.تطققر )تصؿقؿ وتـػقذ 
 .تودقٌ ؿقؼع اؾعؿودة  شؽؾ دوطي  وؾؿقاد اؾؿـودلي 
 .ًتودقٌ ؿهؾي اؾهوؿعي عؾك اإلـمرـ 

 .اإلذراف عؾك ؿـمدى اؾعؿودة ضؿـ ؿقؼع اؾهوؿعي 

 

 وحدة إقداع اؾردوعؾ اؾعؾؿقي٪ -3

 وتمقؾك فذه اؾقحدة اؾؿفوم اؾموؾقي٪
 هوؿعي.حػظ ـيىي ؿـ ؽؾ طدوؾي عؾؿقي ـقؼشً ػل اؾ 
 .ؿـح أصووب اؾردوعؾ اؾؿقدعي ؿو قػقد إتؿوؿفؿ ؾعؿؾقي اإلقداع 
      تيهقؾ اؾردوعؾ اؾؿقدعي ػل اؾعؿودة ػل داهالت خوصاي تيافؾ اؾقصاقل

 إؾقفو. 
 

 ؾؾشمون اؾنؼوػقي٪وؽوؾي اؾعؿودة ثوؾنوًً٪ 
تمؽقن اؾقؽوؾي ؿـ ثالث وحدات تمدي ؽؾ وحدة جوـلوً ؿـ اؾؿفوم اؾنؼوػقي ؾؾعؿودة، 

 ك اؾـوق اؾموؾل٪و ؾؽ عؾ
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 وحدة اؾعالؼوت اؾلونقي واؾنؼوػقي٪ -3
وتمقؾك فذه اؾقحدة ؿفوم ا تصاول واؾمـياقؼ ؿاع ؿمدياوت اؾمعؾاقؿ واؾؿراؽاز       
األؽودقؿقي واؾلونقي واؾنؼوػقي ػل اؾداخؾ واؾىوطج، ؿاع تاقؾل فاذه اؾقحادة ؿفاوم      

اؾنؼوػقاي  إ الغ اؾدعقات اؾمل ترد إؾك اؾهوؿعي ؾؾؿشوطؽي ػل اؾؿـودلوت اؾعؾؿقاي و 
إؾاااك األؼياااوم اؾعؾؿقاااي  وؾهوؿعاااي، وإؽؿاااول ؿاااو قمرتاااى عؾاااك اؾمرذاااقووت ؿاااـ          

 ؿؽوتلوت واتصو ت،  عد ؿقاػؼي اؾؿهؾس اؾعؾؿل عؾك الؾلوت اؾؿشوطؽي.

 وحدة اؾـشر اؾنؼوػل٪ -2
ؿنااؾ ؿفؿااي فااذه اؾقحاادة ػاال وضااع خطااي ؿوااددة ؾمطااققر اؾـشاار اؾنؼااوػل )غقاار            موت

قلاااوت اؾنؼوػقاااي اؾعوؿاااي، اؾؿقجفاااي ؾمطاااققر اؾعؾؿااال  ػااال اؾهوؿعاااي، ؿناااؾ اؾؽماااى واؾؽم
اؾؿفوطات اؾذاتقاي ؾؾـوذاكي واؾشالوب أو اؾفودػاي ؾمؿؽقاـفؿ ؿاـ اؾمعوؿاؾ  نقهو قاي ؿاع          
اؾمغقاارات اؾػؽرقااي واؾمؼـقااي وا ؼمصااودقي اؾماال قشاافدفو اؾؿهمؿااع، وؽااذؾؽ ؼصااص        

ؼدؿي األالػول، ؿع ؼقوم وحدة اؾـشر اؾنؼوػل  وؾؿفوم اؾمـػقذقي  دمؼلول األعؿول اؾؿ
ؾؾـشر اؾنؼوػل ػل اؾهوؿعي واؾرػع  فو ؾؾؿرجعقوت اؾـظوؿقي ػال اؾهوؿعاي ؾموؽقؿفاو،    

عؿااول، ؿنااؾ اؾؿؽوتلااوت،  ؿااع تااقؾل اؾقحاادة اؾهقاـااى اإلجراعقااي اؾالزؿااي ؾـشاار فااذه األ    
 واؾؿرادالت.

 وحدة اؾلراؿٍ اؾنؼوػقي٪ -1
هاول اؾلواٌ   وفل اؾقحدة اؾمل تمقؾك إعداد وتـػقذ اؾػعوؾقوت اؾعؾؿقي اؾؿمىصصي ػل ؿ

اؾعؾؿاال، إؾااك جوـاااى تـػقااذ اؾلاااراؿٍ اؾنؼوػقااي ؾؾهوؿعاااي، حقااٌ قمؿاااؾ أن تمااقؾك وحااادة       
اؾلاااراؿٍ اؾنؼوػقاااي  وؾعؿاااودة إعاااداد خطاااي داااـققي ؾمـػقاااذ عااادد ؿاااـ اؾلاااراؿٍ اؾعؾؿقاااي      
اؾؿمىصصاااي ػااال ؿهاااول اؾلواااٌ اؾعؾؿااال، ؿناااؾ٪ اؾؿااامتؿرات واؾـااادوات واؾؿووضااارات    

رد ؿاااـ ؼلاااؾ اؾعؿاااودة، أو  وؾمعاااوون ؿاااع    ووطش اؾعؿاااؾ،.. داااقاء علااار اؾمـظاااقؿ اؾؿـػااا   
اؾؽؾقوت أو اؾعؿودات اؾؿيوـدة  ات اؾعالؼي، إؾاك جوـاى تاقؾل وحادة اؾلاراؿٍ اؾنؼوػقاي       
تـظقؿ اؾلرـوؿٍ اؾنؼاوػل اؾياـقي ؾؾهوؿعاي،  عاد إؼاراط فاذه اؾلاراؿٍ ؿاـ اؾهفاوت  ات          

أعؾاك   اؾعالؼي، ؿنؾ٪ اؾؿووضرات واؾـادوات اؾنؼوػقاي اؾعوؿاي اؾؼصاقرة )داوعمون ؽواد       
 اؾمل تمـوول اؾؼضوقو  ات اؾصؾي  وؾشلن اؾعوم.

 
 طا عوً٪ اؾشمون اإلداطقي٪

وفل اؾقحدة اؾمل تمقؾك جؿقع اؾؿفوم اإلداطقي  وؾعؿودة، وعؾاك وجاف اؾىصاقص تماقؾك     
 اؾشمون اإلداطقي  وؾعؿودة اؾؿفوم اؾموؾقي٪

 ذمون اؾؿقظػقـ٪ -3

قمعؾااؼ  ؿااقظػل اؾعؿااودة،  و ؿؼمضاال فااذه اؾؿفؿااي تمااقؾك اؾشاامون اإلداطقااي، جؿقااع ؿااو 
 ؿنؾ٪

 ؿمو عي اؾوضقط وا ـصراف، وإعداد اؾىالصوت اؾشفرقي اؾؿمعؾؼي  ذؾؽ. -أ 

 ؿمو عي اإلجوزات، واؾدوطات اؾمدطقلقي. -ب 

 اؾمؽؾقػ  وؾؿفوم اإلداطقي اؾؿىمؾػي. -ج 

 إعداد تؼوطقر اؾؽػوقي. -د 

 اؾمرؼقؿ واإلقداع٪ -2
 وتمقؾك اؾشمون اإلداطقي  ؿقجى فذه اؾؿفؿي٪

قعااوت اؾعؾؿقااي واؾنؼوػقااي ؾؾعؿاودة أو ؾؾهفااوت األخاارى داخااؾ  تياهقؾ اؾؿطل  -أ 
اؾهوؿعااي ؾاادى ؿؽملااي اؾؿؾااؽ ػفااد اؾقالـقااي واؾوصااقل عؾااك األطؼااوم اؾدوؾقااي     

 اؾؿعقوطقي ؾفذه اؾؿطلقعوت ؿـ ؼلؾ اؾؿؽملي.
تزوقد وؽوؾمل اؾـشر اؾعؾؿل، واؾشمون اؾنؼوػقي، إؾك جوـى اؾقحدات األخرى  -ب 

 قي ؾؿـمهوتفؿ اؾؿطلقعي.داخؾ اؾهوؿعي  وألطؼوم اؾؿعقوط
إقاااداع اؾـياااخ اؾالزؿاااي ؿاااـ اؾؿطلقعاااوت ؾااادى اؾؿؽملاااي  عاااد اـمفاااوء أعؿاااول     -ج 

 اؾطلوعي.
 اؾعالؼوت اؾعوؿي٪ -1
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و ؿقجااى فااذه اؾؿفؿااي تمااقؾك اؾشاامون اإلداطقااي جؿقااع اؾؿفااوم اإلعالؿقااي وا تصااوؾقي    
 اؾمل تمطؾلفو أعؿول اؾعالؼوت اؾعوؿي، ؿنؾ٪

ػي ؾمغطقي ؾهؿقع اؾػعوؾقوت واؾلراؿٍ اؾدوطقي، وغقار  إعداد اؾؿقاد اإلعالؿقي اؾفود - أ
 اؾدوطقي ؾؾعؿودة، وتزوقد اؾصوػ وودوعؾ اإلعالم  فذه اؾؿقاد.

 اؾمـيقؼ ؿع ودوعؾ اإلعالم ؾمغطقي اؾػعوؾقوت اؾمل تـظؿفو اؾعؿودة. - ب

 ؾؾؿـودلوت اؾمل تـظؿفو اؾعؿودة. لاؾؼقوم  ؿفوم اؾؿرادؿ واؾلرتقؽق -ج 

ت إفااداء وتلااودل ؿطلقعااوت اؾعؿااودة ؿااع اؾهفااوت  اؾؼقااوم  ؿااو تمطؾلااف عؿؾقااو  -د 
 اؾؿىمؾػي.  

 إعداد اؾمؼوطقر اؾالزؿي حقل ـشوالوت اؾعؿودة وؿـهزاتفو. -ه 

 ا تصو ت اإلداطقي٪-4
 وتقؾك ا تصو ت اإلداطقي اؾؼقوم ؿفوم اؾؼقد واؾؿرادالت، وؿـ  ؾؽ٪

 تصدقر وتقطقد اؾؿعوؿالت اؾردؿقي ؾؾعؿودة. -أ 
 قاطدة إؾك اؾعؿودة.ؿمو عي تقزقع اؾؿعوؿالت اؾ -ب 
 اؾؼقوم  ؿفوم اؾؿرادالت اؾىوطجقي. -ج 

 

 اؾؿيمقدعوت٪-5
 وتضؿـ ؿفوم اؾؿيمقدعوت ػل٪

 تيهقؾ وتىزقـ ؿقجقدات اؾعؿودة ؿـ اؾؿطلقعوت. -أ 

 ؿمو عي تيؾقؿ اؾؿمؾػقـ واؾلوحنقـ ؾؾـيخ واؾؿيمالت اؾىوصي  فؿ.   -ب 

 اؾؿراجعي اؾدوطقي ؾؿقجقدات اؾعؿودة ؿـ اؾؿطلقعوت. -ج 
 

 دة اؾمهفقز اؾطلوعل ؾؾؿـمهوت اؾعؾؿقي واؾنؼوػقي ؾؾعؿودة٪خوؿيوً٪ وح
وتمقؾك فذه اؾقحدة ؿفوم اؾمهفقز اؾطلوعل ؾؽؾ ؿاو قصادط عاـ اؾعؿاودة ؿاـ ؿـمهاوت       
ؿطلقعااي، دااقاء ؽوـااً عؾؿقااي أم ثؼوػقااي،  وقااٌ تاامؿ عؿؾقااوت تصااؿقؿ اؾؿـمهااوت        

جعااي، وتـػقااذفو  شااؽؾفو اؾـفااوعل داخااؾ اؾعؿااودة، وعؾااك وجااف اؾىصااقص٪ صااػ، وؿرا
وتصؿقؿ وإخراج اؾؿـمهوت اؾؿطلقعي، واؾدػع  فاو إؾاك اؾؿطاو ع، جاوفزة ؾؾطلاع، وفاق       
اإلجااراء اؾااذي دقياافؿ ػاال تياارقع اؾعؿااؾ ػاال فااذا اؾؿهااول، إؾااك جوـااى إؽيااو ف           
اؾؿروـااي اؾؿطؾق ااي، وعؾااك وجااف اؾمودقااد ػنـااف ؿااـ اؾؿياامفدف عؿااؾ وحاادة اإلـمااوج          

 اؾطلوعل عؾك أداء اؾؿفوم اؾموؾقي٪

 وت.صػ اؾؿطلقع -أ 

 اؾمصوقح اؾؾغقي واؾؿطلعل. -ب 

 تصؿقؿ وتـػقذ األغؾػي. -ج 

 .تصؿقؿ وتـػقذ اؾصػووت -د 

 
 ٪اؾلوحنقـ دعؿدوً٪ وحدة دود

 
 اؾلونقي واؾؿراجعوت ا دمشوطات خدؿي  مؼدقؿ اؾؿعـقي اؾقحدة فل

 اؾمدطقس فقكي أعضوء ؿـ واؾلوحنوت اؾلوحنقـ ؾعؿقم واؾؾغققي اؾعؾؿقي

 ؿـ ؽوـقا اؾعؾؿل دقاء  وؾلوٌ ؿعـققـاؾ وؽوػي اؾعؾقو والؾلي اؾدطادوت

 اؾعؾؿقي اؾؿعوققر تطلقؼ عؾك خوطجفو وؿيوعدتفؿ ؿـ أو اؾهوؿعي داخؾ

 وتقػقر اؾمل تقاجففؿ، اؾصعق وت ؽوػي وتذؾقؾ اؾعؾؿل، اؾلوٌ اؾؿعملرة ػل

 اؾصوقوي اؾعؾؿقي األدس تطلقؼ أجؾ ؾفؿ ؿـ اؾالزؿي اؾمدطقلقي اؾلراؿٍ

 .اؾعؾؿل ؾؾلوٌ

 :اؾرؤقي

 خدؿوت وتؼدقؿ واؾلونقي، اؾعؾؿقي ا دمشوطات ؿهول ػل واؾرقودة ؿقزاؾم

 ػل تيوـدفؿ اؾمل  و دمشوطات ؾؾلوحنقـ، وتزوقدفؿ احمراػقي عؾؿقي

 .اؾعؾؿل واؾـشر ؿهول  اؾلوٌ
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 :اؾلوحنقـ دعؿ وحدة ؿـ اؾؿؼدؿي اؾىدؿوت

 ؿهول ػل اؾمدطقس واؾلوحنقـ فقكي ألعضوء ا دمشوطقي اؾىدؿي تؼدقؿ 01

  .اؾعؾؿل واؾـشر اؾلوٌ

 اـطالؼي ؿـ ؼد تود اؾمل واؾؿعقؼوت اؾصعق وت تذؾقؾ عؾك اؾعؿؾ 02

 .اؾلوٌ ؿهمؿع واخمقوط تودقد اؾؿشؽؾي،  ؾؽ ػل  ؿو اؾعؾؿل اؾلوٌ

 اإلحصوء ؿنؾ خدؿوت اؾعؾؿقي ؾؾلوقث اؾؿيوـدة اؾىدؿوت تؼدقؿ 03

 .اؾلراؿٍ اؾوودق قي وادمىدام واؾموؾقؾ

 اؾعؾؿقي اؾؿودة اؾؿـودلي ؾهؿع واألدوات األدوؾقى ـوق ـاؾلوحنق تقجقف 04

 .وؿراجعمفو وتوؽقؿفو وتصؿقؿ ا دملوـوت إعداد ػل وؿيوعدتفؿ

 خالل ؿـ واألدؾق قي واإلؿالعقي اؾؾغققي اؾؿراجعي خدؿوت تؼدقؿ 05

 .اؾؾغي ػل  ؿمىصصقـ ا دمعوـي

 اؾدػع ؼلؾ يواألوطا  اؾعؾؿق ؾا ووث اؾعؾؿقي اؾؿراجعي خدؿوت تقػقر 06

 .ؾؾـشر  فو

 اؾعؾؿقي واألوطا  األ ووث إلعداد اؾمدطقس فقكي أعضوء ؼدطات تطققر  07

  .واؾؿرؿقؼي اؾؿصـػي اؾعؾؿقياؾؿهالت  ؿعوققر وػؼ

 اؾؿعملرة ؾالدمشفود  وألدوؾقى اإلؾؿوم عؾك اؾلوحنقـ ؿيوعدة .٨

 ؿؼق ت ؿـ اؾـؼؾ ػل اؾعؾؿقي ا ؾمزام  وألؿوـي إؾك وإطذودفؿ وا ؼملوس،

 .الخرقـ

  .اؾلوحنقـ ؾووجي وػؼوً اؾمدطقلقي اؾلراؿٍ إؼوؿي .٩

 
 :اؾلوحنقـ دعؿ وحدة ؿـ اؾؿيمػقدة اؾػكوت

 .وخوطجفو اؾهوؿعي ؿـ داخؾ حؽؿفؿ ػل وؿـ اؾمدطقس فقكي أعضوء ●

 . طجفو وخو اؾهوؿعي داخؾ ؿـ اؾعؾقو اؾدطادوت الؾلي ●

 .ؿعي وخوطجفواؾهو داخؾ ؿـ اؾعؾؿقي اؾلونقي اؾؿراؽز ●

 .واؾؿيمققوت اؾؿهو ت ذمك ػل واؾلوحنوت اؾلوحنقـ ػكوت جؿقع ●
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  عؿادة الدرادات العؾقا: 
اؾدطادوت اؿٍ تعد جوؿعي اإلؿوم ؽذؾؽ أوؾك اؾهوؿعوت اؾيعقدقي اؾمل ؼدؿً  ر

فا ؾقؽقن أول 1385حقٌ تؿ إـشوء اؾؿعفد اؾعوؾل ؾؾؼضوء عوم ػل اؾؿؿؾؽي،  اؾعؾقو

فا تؿ إـشوء أؼيوم 1395ؾؾدطادوت اؾعؾقو ػل اؾؿؿؾؽي. وػل عوم  وحدة أؽودقؿقي
ؾؾدطادوت اؾعؾقو  ؽؾقوت اؾشرقعي واؾؾغي اؾعر قي وأصقل اؾدقـ واؾعؾقم ا جمؿوعقي 

 )اؾموطقخ واؾهغراػقو . 
وؽوـً إداطة اؾدطادوت اؾعؾقو  وؾهوؿعي تعؿؾ وػؼ تـظقؿ داخؾل حمك صدوط اؾالعوي 

فا، اؾمل وجفً  نـشوء 1418و ػل اؾهوؿعوت ػل عوم اؾؿقحدة ؾؾدطادوت اؾعؾق
عؿودة ؾؾدطادوت اؾعؾقو ػل ؽؾ جوؿعي ترتلط  قؽقؾ اؾهوؿعي ؾؾدطادوت اؾعؾقو 
واؾلوٌ اؾعؾؿل وتمقؾك اإلذراف عؾك جؿقع  راؿٍ اؾدطادوت اؾعؾقو  وؾهوؿعي 

 ؾفو. واؾمـيقؼ ػقؿو  قـفو واؾمقصقي  وؾؿقاػؼي عؾقفو وتؼققؿفو واؾؿراجعي اؾداعؿي
 

 عؿودة اؾأفداف 

إعاداد اؾلوحاٌ اؾؿمىصاص ػال ؿقضاقعف، اؾؿمملاع ؾؿاو قهاد ػقاف، اؾؿؾمازم  طراعاؼ اؾلوااٌ              .1
 اؾعؾؿل.

 .ؿو  عدهتلفقؾ اؾؿمىصصقـ ؾؾمدطقس ػل ؿرحؾي اؾمعؾقؿ اؾهوؿعل و    .2
 إعداد اؾدعوة إؾك اإلدالم اؾؿمفؾقـ  لعؾك اؾؿمفالت.    .3
 طقـ اؾؿمفؾقـ  لعؾك اؾؿمفالت.إعداد اؾؼضوة واؾؿيمشو    .4
 إعداد اؾؼقودات اؾؿمفؾي ػل اؾؿهو ت اؾمر ققي وا جمؿوعقي.    .5
ؿمو عااي اؾلوااقث واؾدطادااوت اؾماال تمـااوول اإلدااالم وخوصااي ؿااو قُهاارى ؿـفااو ػاال اؾىااوطج            .6

 وتؼققؿفو ؿـ وجفي ـظر اإلدالم.
رقؼ تـووؾفو  وؾدطادي اإلدفوم ػل حؾ ؿو ققاجف اؾؿيؾؿقـ ؿـ ؿشؽالت، و ؾؽ عـ ال  .7

 واؾلوٌ.

إثاراء ثؼوػاي اؾؿيااؾؿقـ ػال دقااـفؿ، و ؾاؽ عاـ الرقااؼ ـشار اؾلوااقث واؾدطاداوت وعؼااد          .8
اؾـاادوات واؾؿاامتؿرات وتـظااقؿ اؾلااراؿٍ اؾماال تيااوعد اؾعااوؿؾقـ ػاال ؿهااول اؾاادعقة واؾااقعظ        

 واإلطذود واؾمدطقس وغقرفو عؾك طػع ؿيمقى أداعفؿ.
نااؾ اؾمر قااي وعؾااؿ اؾااـػس وا ؼمصااود وا جمؿااوع ؿااـ      تلصااقؾ  عااض ؿهااو ت اؾؿعرػااي ؿ    .9

 وجفي ـظر اإلدالم.
اإلدفوم ػل تؼققؿ ؽػوقي اؾمعؾقؿ اؾهوؿعل واؾعوؾل ؿـ خالل ؿمو عي ؿيمقى خرقهقف  .10

 اؾؿؾموؼقـ  وؾدطادوت اؾعؾقو.

 التقي٪   اإلداطات  ؿـ  حوؾقو  وتمؽقن اؾعؿودة

، وؿـ أفؿ أعؿوؾفو ؿاو قمصاؾ  عؿاؾ    ةأؿوـي ؿهؾس اؾعؿودؾشمون  وؽوؾي اؾعؿودة -1
 أؿوـي اؾؿهؾس وؿيمشوط ؿهؾس اؾعؿودة.   ؿهؾس اؾعؿودة، وقملع اؾقؽقؾ

وؽوؾااي اؾعؿاااودة ؾشااامون اؾؼلااقل واؾمياااهقؾ، وتماااقؾك اؾقؽوؾااي جؿقاااع ؿاااو قمعؾاااؼ     -2
ؾػامح اؾلاراؿٍ  عاد      ؿاـ اؾمىطاقط   اً ادء    شمون اؾؼلقل واؾمياهقؾ  وؾدطاداوت اؾعؾقاو   

ؿؽامؿال    وم اؾعؾؿقي واـمفوء  نجراءات اؾؼلقل حمك توققاؾ اؾؿؾاػ  ؿعرػي آطاء األؼي
 إؾك ذمون اؾطالب.

ػل اؾدطادي   وؽوؾي اؾعؿودة ؾشمون اؾطالب، وتمقؾك ؿمو عي ذمون اؾطالب -3
 ؾخ .وتيهقؾ اؾردوؾي.... إ

اؾلعنااوت، وتفاامؿ  شاامون ا  معااوث ؿااـ اؾهوؿعااي وإؾقفااو    وؽوؾااي اؾعؿااودة ؾشاامون  -4
 طادوت اؾعؾقو.  ػقؿو قمعؾؼ  وؾد

 : معفد األمقر ناوف لؾيَوث والُدمات االدًشاروة
عوم  اؾؿعفد توً ؿيؿك ؿعفد اؾلوقث واؾىدؿوت ا دمشوطقيأـشه 

، و ـوء عؾك ؿقاػؼي صوحى اؾيؿق اؾؿؾؽل األؿقر ـوقػ  ـ علداؾعزقز اؾـوعى فا1421
وح ؿـمدى اؾنوـل ؾرعقس ؿهؾس اؾقزطاء ووزقر اؾداخؾقي أثـوء طعوقمف ؾوػؾ اػمم
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فا 1430جؿودى الخرة عوم 1اؾشراؽي اؾؿهمؿعقي ػل ؿهول اؾلوٌ اؾعؾؿل  موطقخ 
عؾك تيؿقي اؾؿعفد  ودؿ دؿقه، ػؼد تغقر ادؿ اؾؿعفد إؾك ؿعفد األؿقر ـوقػ 

وقمؿنؾ فدف اؾؿعفد ػل ط ط اؾهوؿعي  وؾؿهمؿع، ؾؾلوقث واؾىدؿوت ا دمشوطقي. 
قزة وػؼ أعؾك اؾؿقاصػوت اؾعؾؿقي عـ الرقؼ تؼدقؿ خدؿوت عؾؿقي و ونقي ؿمؿ

ؾصوؾح اؾهفوت اؾوؽقؿقي واؾىوصي  ؿؼو ؾ ؿودي، قيفؿ ػل تطققر اؾلوٌ اؾعؾؿل 
ػل اؾهوؿعي، وػل تؼدقؿ  وقث عؾؿقي ودطادوت ؿيوقي ؿقثقؼي ؾؾهفوت 
اؾؿمعوؿؾ ؿعفو. وقلتل إـشوء اؾؿعفد ادمهو ي ؾؿمطؾلوت اتهوه اؾدوؾي ـوق 

وعقـ اؾوؽقؿل واؾىوص إؾك جفي  ونقي تيمطقع اؾمىصقص، وتؾلقي ؾووجي اؾؼط
 اؾمـيقؼ  قـ فذقـ اؾؼطوعقـ و قـ اؾىلرات واؾؽػوءات اؾؿمقاػرة ػل اؾهوؿعوت.
و ؿو أن ؾؾؿعفد عالؼي  وؾؼطوعقـ اؾوؽقؿل واؾىوص ػل اؾؿهو ت ا دمشوطقي 
واؾلونقي٫ ػؼد تؼرط ػل اؾؿودة اؾنوؾني ؿـ ؼراط إـشوعف تؽققـ ؿهؾس إداطة ؾف، 

مؽقن ؿـ عدد ؿـ اؾؿيمشوطقـ ػل اؾؿهو ت اؾؾغققي واؾشرعقي واإلداطقي ق
وا جمؿوعقي واإلعالؿقي،  وإلضوػي إؾك أعضوء ؿـ جفوت حؽقؿقي ؿعـقي  وؾلوٌ، 
واؾؼطوع اؾىوص٫ ؾقمشؽؾ ؿـ خالل فذا اؾؿهؾس طؤقي ؿمؽوؿؾي ؾؾؼراطات 

 اؾصودطة عـف.
قي عؾك عدد ؿـ وقعمؿد اؾؿعفد ػل ؿشروعوتف ودطادوتف ا دمشوط

اؾؿيمشوطقـ واؾىلراء اؾؿمىصصقـ ػل ؿىمؾػ اؾؿهو ت اؾمل تمؿقز  فو اؾهوؿعي، 
وفؿ اؾذقـ قمقؾقن دطادي تؾؽ اؾؿشروعوت، واؾمىطقط ؾمـػقذفو، واإلذراف 
عؾقفو وتؼققؿفو، وقيمعقـ ػرقؼ اؾعؿؾ  وؾؿعفد  عدد ؿـ اؾؿيمشوطقـ 

 ىصصوت  وؾهوؿعيواؾلوحنقـ وؿيوعدقفؿ اؾؿمقاػرقـ ػل جؿقع اؾم
 وتمؽقن عؿودة اؾؿعفد ؿـ اؾقحدات التقي٪

 وحدة اإلعالم واؾميققؼ 1

 وحدة اؾعؼقد وا تػوؼقوت 2

 وحدة اؾمـػقذ واؾؿمو عي 3

 ن اإلداطقي واؾؿوؾقيوموحدة اؾش 4

 
 : ذؤون الؿؽًياتعؿادة 

إقؿوـوً ؿـ أؼدم اؾعؿودات اؾمل أـشكً ػل اؾهوؿعي، و ؾؽ  ؿـتعد عؿودة ذمون اؾؿؽملوت 
حؾمقـ اؾهوؿعقي رؿيموؾل اؾهوؿعي  لفؿقي تقػقر اؾؿصودط واؾؿراجع ؾؾلوحنقـ والالب اؾؿ

واؾعؾقو، وتشرف اؾعؿودة عؾك عدد ؿـ اؾؿؽملوت اؾمو عي ؾؾهوؿعي داخؾ اؾؿدقـي اؾهوؿعقي 
وخوطجفو، وتمقاػر اؾؿؽملي اؾؿرؽزقي  وؾهوؿعي عؾك عدد ؽلقر ؿـ أؿفوت اؾؽمى ػل 

وت اؾهوؿعي/ ؽؿو عززت اؾعؿودة ؿـ اؾؼدطات اؾمؼـقي ؾؿؽملوت اؾمىصصوت اؾؿىمؾػي ؾؽؾق
اؾهوؿعي، حقٌ تمقاػر اؾؿؽملي اؾؿرؽزقي عؾك ؼوعدة ؿعؾقؿوت  إؾقؽمروـقي خوصي  وؾهوؿعي 
)إؿوم  تضؿ ؿهؿقعوت اؾؿؽملي اؾؿرؽزقي ؿـ اؾؽمى واؾردوعؾ واؾؿؼو ت واؾؿىطقالوت 

ػل ؼوعدة ؿرؽز اؾؿؾؽ ػقصؾ ؾؾلوقث واؾؿقاد اؾيؿعقي واؾلصرقي، ؽؿو تشمرك اؾهوؿعي 
إنى جبنت رٌفٍش انًكزجخ  واؾدطادوت اإلدالؿقي، وػل ؼواعدة اؾؽمى اؾعر قي اؾؿموحي )ؿداد  

انًشكزٌخ خذيبد عذد ين قٌاعذ انًعهٌيبد األجنجٍخ انزً ٌجشي رحذٌثيب ثشكم دائى، إنى 

 .جبنت إربحخ خذيبد انجحش عجش اإلنزشنذ نهجبحثٍن ًسًاد انًكزجخ
ؽؿو تعـك عؿودة ذمون اؾؿؽملوت  وؾملودل واإلفداء وتؿنقؾ اؾهوؿعي ػل ؿعوطض اؾؽمى، 

   إؾك جوـى تؼدقؿفو ؾىدؿوت اإلعوطة و قع اؾؽمى اؾهوؿعقي.

 
  برنامج كرادي اليَث

دعقوً ؿـ اؾهوؿعي ؾمعزقز  ـقمفو ػل ؿهول اؾلوٌ اؾعؾؿل وإقؿوـوً ؿـ 
ف اؾعوم واؾىوص ػل دعؿ اؾلوٌ، ؿيموؾقفو  لفؿقي  إذراك اؾؿهمؿع  ؼطوعق

وتقجقف ؿيوطاتف، وط ط ؿىرجوتف  ؿو قؾلل حوجوت اؾؿهمؿع، وقىدم اؾمـؿقي 
اؾؿيمداؿي ػل اؾؿؿؾؽي، ػؼد أالؾؼً اؾهوؿعي ؿلودطة إـشوء  رـوؿٍ ؾؽرادل 
اؾلوٌ، وؾموؼقؼ فذه اؾغوقي ذٌؽؾً ؾهـي خوصي  رعودي وؽقؾ اؾهوؿعي ؾؾدطادوت 
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عداد اؾلـقي األؽودقؿقي واؾمـظقؿقي ؾؽرادل اؾلوٌ ػل اؾعؾقو واؾلوٌ اؾعؾؿل إل
اؾهوؿعي، وؼد عؿؾً اؾؾهـي عؾك ؿيح اؾمهوطب اؾدوؾقي واؾؿوؾقي اؾؿؿوثؾي، حقٌ تؿ 

دوؾي ؿمؼدؿي ػل ؿهول ؽرادل اؾلوٌ، وؼد خؾصً  11ادمطالع تهوطب أؽنر ؿـ 
ؾقي اؾؿوؾقي اؾؾهـي إؾك إـشوء  رـوؿٍ ؾؽرادل اؾلوٌ ػل اؾهوؿعي قمؿقز  و دمؼال

ؿودة، وؼد اعمؿد ؿهؾس  83واؾؿروـي اإلداطقي، وأعدت  عوي ؾؾؽرادل تمؽقن ؿـ 

فاا ، اؾؿمىذ ػل اؾهؾيي 1429-1428/ 1995اؾهوؿعي اؾالعوي  ؼراطه طؼؿ )

 17/2فاا اؾؿعؼقدة  موطقخ 1429-1428اؾرا عي ؾؿهؾس اؾهوؿعي ؾؾعوم اؾهوؿعل  

 فا1429/
ؾلوٌ وحدات أؽودقؿقي تُـشَل ػل اؾهوؿعي٫ وؼد  قـً اؾالعوي أن ؽرادل ا

 فدف تفقكي اؾلقكي اؾلونقي وا دمشوطقي واؾمدطقلقي اؾالزؿي ؾـؿق ؿهول عؾؿل 
ؿمىصص، وتُؿَقَّلُ ؽرادل اؾلوٌ ؿـ ؿصودط خوطج ؿقزاـقي اؾهوؿعي، وتمؿمع  ؿروـي 

 إداطقي وؿوؾقي. 
ك ؽؿو أعدت اؾؾهـي فقؽؾقي  رـوؿٍ ؽرادل اؾلوٌ اؾمل تؼقم عؾ
اؾالؿرؽزقي ػل اتىو  اؾؼراط، واؾمـػقذ  لدؾقب إداطة اؾؿشوطقع، واؾؿروـي ػل إداطة 
اؾؿقاطد اؾؿوؾقي ؾؾؽردل، وحددت طؤقي اؾلرـوؿٍ، وطدوؾمف، حقٌ تلؿؾ اؾهوؿعي أن 
قؽقن  رـوؿٍ ؽرادل اؾلوٌ "عـصراً ػوعالً ػل اؾؿـظقؿي اؾلونقي، وطاػداً ؿـ طواػد 

ؿـودلي ؾمـػقذ اؾؿشوطقع اؾلونقي غقر اؾؿيلقؼي ػل اؾمـؿقي اؾؿيمداؿي، و قكي 
اؾؿؿؾؽي اؾعر قي اؾيعقدقي،  ؿو قضؿـ توؼقؼ اؾهوؿعي ؾؾرقودة ػل ؿهو ت 
تىصصوتفو"، أؿو طدوؾي اؾلرـوؿٍ ػممؿنؾ ػل "تقػقر  قكي  ونقي وادمشوطقي وتدطقلقي 

ؾؿعرػي  ات ؿعوققر عؾؿقي عوؾقي تؼقم عؾك اؾشراؽي اؾؿهمؿعقي، تيمفدف إثراء ا
 اؾـظرقي واؾمطلقؼقي ػل ؿىمؾػ تىصصوت اؾهوؿعي"

وتوؼقؼوً ؾؾرؤقي اؾمل ؼوم عؾقفو  رـوؿٍ ؽرادل اؾلوٌ  وؾهوؿعي و ـوء عؾك 
اؾالعوي ػؼد أـشه ؿهؾس ؾؽرادل اؾلوٌ قرأدف ؿعوؾل ؿدقر اؾهوؿعي ؾقمقؾك 
ؾك اإلذراف عؾك ؿىمؾػ جقاـى عؿؾ اؾؽردل األؽودقؿقي، واؾؿوؾقي، واإلداطقي، إ

جوـى إـشوء أؿوـي عوؿي ؾؾلرـوؿٍ تمقؾك اؾؿفوم اإلداطقي واؾؿوؾقي اؾمـػقذقي اؾالزؿي 
ؾؼقوم ؽرادل اؾلوٌ  قظوعػفو، أؿو اإلذراف اؾؿلوذر عؾك اؾشمون اؾعؾؿقي 
واإلداطقي واؾؿوؾقي ؾؽؾ ؽردل ػؼد ؼرطت اؾالعوي أن قمق ه "أدمو   اؾؽردل"، اؾذي 

دقر اؾهوؿعي ؿـ  قـ أعضوء فقكي اؾمدطقس  وؾهوؿعي قُعَقَّـُ أو قؽؾػ  ؼراطٍ ؿـ ؿ
اؾووصؾقـ عؾك طتلي أدمو  أو أدمو  ؿشوطك ػل اؾمىصص اؾرعقس ؾؾؽردل، أو أحد 
اؾمىصصوت اؾؿمعؾًؼي  ف. وقعوون أدمو  اؾؽردل ػل ؿفوؿف اؾعؾؿقي فقكيٌ عؾؿقيٌ 

 تشؽؾ ؿـ عدد ؿـ اؾؿمىصصقـ ػل ؿهول افمؿوم اؾؽردل.
اؾمـظقؿقي ؾؾلرـوؿٍ ػؼد اعمؿد ؿهؾس ؽرادل اؾلوٌ  وادمؽؿو ً ؾاالر

اؾؼقاعد اؾؿـظؿي ؾؾشمون اإلداطقي واؾؿوؾقي ؾؾلرـوؿٍ، إؾك جوـى دؾؿ طواتى 
وؿؽوػكت ؿقظػل اؾلرـوؿٍ واؾؿمعووـقـ ؿعف، ؽؿو أؼر اؾؿهؾس ؼوعؿي ؿؽوػكت 
اإلـموج اؾعؾؿل ؾؽرادل اؾلوٌ اؾمل تشؿؾ٪ تؿققؾ اؾؿشروعوت اؾلونقي، واؾـشر 

 اؾعؾؿل، واؾؿـح اؾلونقي اؾمل تؼدؿفو اؾؽرادل.
عمؿود عؾك آطاء وؿؼمرحوت األؼيوم  وؼد أعدت األؿوـي اؾعوؿي ؾؾلرـوؿٍ  و

اؾعؾؿقي  وؾهوؿعي ؼوعؿي  وؾؽرادل اؾؿيمفدف إـشوؤفو خالل اؾؿرحؾي األوؾك ؿـ 

  ؽردقوً  تشؿؾ عدداً ؿـ اؾمىصصوت اؾرعقيي ؾؾهوؿعي، 21اؾلرـوؿٍ، تؽقـً ؿـ  
 

  ٪حوؾقوً عوؿؾياؾؽرادل اؾ
تػضؾ عدد ؿـ أصووب اؾيؿق اؾؿؾؽل األؿراء وطجول األعؿول 

غ عدد   ؾعدة ؽرادل عؾؿقي  واؾؿمديوت اؾوؽقؿقي واألفؾقي  مؿققؾ إـشوء

ؽردقوً، ( 22هــ )1437/1438الكراسي العاملة في العام الجامعي 
  وفذا اؾعدد ػل تـوم ؿيمؿر  ن ن ا  تعوؾك.

 

  :العؾؿقة ؿراكزال
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ؾدرادات اإلدالمقة الؿؾك عيداهلل بن عيدالعزوز ل مركز -3
 الؿعاصرة وحوار الَضارات 

اؾؿعوصارة وداعقفو ؾإلدافوم ػال خدؿاي       اإلداالؿقي   هوؿعاي  وؾدطاداوت  اـطالؼوً ؿـ عـوقي اؾ

 ا  طحؿااف–اؾؿؾااؽ علاادا   ااـ علااداؾعزقز آل دااعقد  تقجفااوت خااودم اؾواارؿقـ اؾشاارقػقـ 
اؾهوؿعااي ؿرؽاازاً ؾؾدطادااوت اإلدااالؿقي وحااقاط    ؾمعزقااز اؾوااقاط ػؼااد أـشاالت اؾداعقااي  -تعااوؾك

 طعاقس ؿهؾاس اؾمعؾاقؿ اؾعاوؾل     خاودم اؾوارؿقـ اؾشارقػقـ    ؿقاػؼاي   اؾوضوطات ، وؼاد صادطت  

وصادط األؿار اؾياوؿل اؾؽارقؿ      فاا، 1428اؾؼعدة عوم ػل ؿطؾع ذفر  ي ؿرؽز اؾعؾك إـشوء 
ؾؿرؽااز  ودااؿ ؿرؽااز اؾؿؾااؽ علاادا   ااـ   فاااا  وؾؿقاػؼااي عؾااك تيااؿقي ا 30/2/1431 مااوطقخ 

وقياامفدف اؾؿرؽااز اؾعؿااؾ  علااداؾعزقز ؾؾدطادااوت اإلدااالؿقي اؾؿعوصاارة وحااقاط اؾوضااوطات، 
إ ااراز عظؿااي اإلدااالم ػاال ؿعوؾهااي اؾؼضااوقو اؾؿياامهدة، واؾمعرقااػ  ااوؾـظؿ اإلدااالؿقي،    عؾااك 

واؾعـوقاي   و وؼق  اإلـيون ػل اإلدالم، واؾعـوقاي  ؼضاوقو اؾشالوب وؿشاؽالتفؿ، وا فمؿاوم     
 ؼضااوقو اؾؿاارأة وحؼقؼفااو ػاال اإلدااالم، و قااون ؿقؼااػ اإلدااالم ؿااـ اإلطفااوب، وؿااـ اؾؼضااوقو          
اؾعوؾؿقاااي اؾؿعوصااارة، إضاااوػي إؾاااك ا فمؿاااوم  ؼضاااوقو اؾعاااوؾؿ اإلداااالؿل اؾؿيااامهدة واؾملصاااقؾ    
اؾشاارعل ؾنؼوػااي اؾوااقاط واؾمعاارف عؾااك اؾوضااوطات اؾؿعوصاارة وتردااقخ ؿػااوفقؿ اؾمقاصااؾ          

 طة اإلدالؿقي ودوعر اؾوضوطات .واؾوقاط  قـ اؾوضو

تـظااقؿ اؾؿاامتؿرات واؾـاادوات  وقعؿااؾ اؾؿرؽااز عؾااك توؼقااؼ أفداػااف علاار عاادة آؾقااوت ؿـفااو٪     
وترجؿااي وـشاار اؾؽمااى واؾدطادااوت، وإعااداد ؼوعاادة ؿعؾقؿااوت حااقل     اؾعؾؿقااي اؾؿمىصصااي ،

 اؾؿرؽاز،  اؾمقجقف اإلدالؿل ؾؾؼضوقو اؾؿعوصارة، ، وإصاداط اؾؿهاالت اؾعؾؿقاي اؾمال تُعـاك  ؼضاوقو        
وحاادة اؾااـظؿ اإلدااالؿقي وؿااـ ؿفوؿفؿااو إجااراء  ٪ فاال  ، دااً وحاادات وقمؽاقن اؾؿرؽااز ؿااـ  

واؾؿؼوطـاي ؾؾاـظؿ   اؾملصاقؾقي  اؾدطادوت واؾلوقث حقل اؾاـظؿ اؾؿعوصارة، وإجاراء اؾدطاداوت     
اؾيقوداااقي وا ؼمصاااودقي وا جمؿوعقاااي اؾؿعوصااارة، وتـظاااقؿ اؾؿااامتؿرات واؾـااادوات اؾعؾؿقاااي    

اؾؿعوصارة، ووحادة حؼاق  اإلـياون وؿاـ ؿفوؿفاو إجاراء اؾدطاداوت          اؾؿمىصصي ػال اؾاـظؿ  
واؾلوقث ػل ؿهول حؼق  اإلـيون اؾؿىمؾػي، وإ راز ؿػفقم حؼاق  اإلـياون ػال اإلداالم،     

واؾؼااااراطات واؾؿعوفاااادات واؾؿقاثقااااؼ اؾؿمعؾؼااااي  وؼااااق  اإلـيااااون،     ا تػوؼقااااوتوؿراجعااااي 
  اإلـياون ػال ؿىمؾاػ أـواوء     واؾمـيقؼ ؿع اؾؿعوفد واؾؿراؽز اؾؿمىصصاي ػال ؿهاول حؼاق    

اؾعوؾؿ، وإعداد اؾدطادوت واؾلوقث ػل ؼضوقو اؾؿرأة وحؼقؼفو ػل اإلدالم، إضوػي إؾك وحدة 
ؼضوقو اؾشلوب وؿـ أ رز ؿفوؿفو إجراء اؾدطادوت واؾلوقث اؾؿمىصصاي ػال ؼضاوقو اؾشالوب     

لادعقـ  وؿشؽالتفؿ، وػل تـؿقي اؾقعل  وؾؿػفقم اؾوضاوطي ؾإلداالم، وػال اؾؿقفاق قـ واؾؿ    
ؿاـ اؾشاالوب، ووحادة ؿؽوػوااي اإلطفاوب وؿااـ أ اارز ؿفوؿفاو إجااراء اؾدطاداوت واؾلوااقث ػاال      
ؿهول ؿؽوػوي اإلطفاوب وؿراجعاي وتؼقاقؿ اتػوؼاوت وؿعوفادات ؿؽوػواي اإلطفاوب اؾدوؾقاي،         
وتـظقؿ اؾؿمتؿرات واؾـدوات اؾعؾؿقي اؾؿمىصصي ػل ؼضوقو اإلطفوب، واؾمـيقؼ ؿع اؾؿعوفد 

ل ؿهول ؿؽوػوي اإلطفوب ػل أـووء اؾعوؾؿ وإصداط اؾؽمى اؾؿمعؾؼاي  واؾؿراؽز اؾؿمىصصي ػ
واقاط اؾوضاوطات   ؾوحادة  ؽؿو قضؿ اؾؿرؽاز    مقعقي اؾؿهمؿعوت عـ اإلطفوب  شمك أـقاعف .

إجراء اؾدطادوت واؾلوقث اؾؿمىصصي ػال ؿهاول حاقاط اؾوضاوطات، وػال ؿهاول       تعؿؾ عؾك 
طات اإلـياوـقي، وإؼوؿاي اؾادوطات ووطش     قون ؿقؼػ اإلدالم ؿـ اؾواقاط  اقـ األدقاون واؾوضاو    

اؾمال تعـاك  دطاداي اؾؿقضاقعوت اؾؿمصاؾي      ؼضوقو األدرة ووحدة اؾعؿؾ ؾؾمدطقى عؾك اؾوقاط، 
ؼضااوقو اؾمعاادد، وؿشااؽالت األؿقااي واؾمىؾااػ اؾمؼـاال ػاال األداارة       وألداارة ػاال اإلدااالم ؿنااؾ  

ل اؾؿياؾؿقـ ػال   اؾؿيؾؿي ، وؼضوقو اؾوهوب واؾمـشاكي ا جمؿوعقاي، وؿشاؽؾي فققاي األالػاو     
اؾؿهمؿعااوت غقاار اإلدااالؿقي ، وحؼااق  اؾؿاارأة واؾطػااؾ ػاال ضااقء اؾشاارقعي اإلدااالؿقي ، ودوط  

 . إلعوؼيدؿي ا حمقوجوت األدرقي وؼضوقو اخػل اؾؿمديوت ا جمؿوعقي 

 مركز الًؿقز اليٌَي في فؼه الؼضاوا الؿعاصرة -2
ؾك دعؿ وتشهقع اـطالؼوً ؿـ تقجفوت خطي اؾمـؿقي اؾنوؿـي ؾؾدوؾي اؾمل طؽزت ع

اؾلوٌ اؾعؾؿل واؾمطقط اؾمؼـال ؾمعزقز ؽػوءة ا ؼمصود اؾقالـل، وؿقاؽلي اؾمقجف ـوق 
اؼمصود اؾؿعرػي، ودعقوً ؾإلدفوم ػل توؼقؼ اؾشراؽي  قـ اؾهوؿعي ووزاطة اؾمعؾقؿ ػؼد 
تؼدؿً اؾهوؿعي ؾؾؿـوػيي اؾمل تـظؿفو اؾقزاطة إلـشوء ؿراؽز تؿقز  ونل ػل اؾمىصصوت 

نؾ جقاـى تؿقز ؾؾهوؿعي، ؿـ أجؾ طعوقي فذه اؾهقاـى و ؾقطتفو ػل ؿراؽز اؾمل تؿ
أؽودقؿقي  ونقي تؽقن  ؿنو ي اؾؿرجعقي اؾقالـقي واإلؼؾقؿقي ػل ؿهول تىصصفو، وؼد 

فا  مؿققؾ إـشوء ؿرؽز ؾؾمؿقز 1429توؼؼ ؾؾهوؿعي  ؾؽ ؿـ خالل ػقزفو ػل ـفوقي عوم 
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اؾؿرؽز أعؿوؾف  مـظقؿ اؾعدقد ؿـ اؾقطش  أؾؿعوصرة، وؼد  داؾلونل ػل ػؼف اؾؼضوقو ا
وقـمظر أن توصؾ اؾهوؿعي عؾك ؿقاػؼي اؾقزاطة إلـشوء ؿرؽز تؿقز ػل  .واؾـدوات اؾعؾؿقي

اؾفـددي اؾؿوؾقي اإلدالؿقي،   عد أن تؼدؿً اؾهوؿعي  عرض إـشوء اؾؿرؽز ؾؾؿـوػيي 
 اؾنوؾني ؾؿلودطة وزاطة اؾمعؾقؿ إلـشوء ؿراؽز اؾمؿقز.

 
 وات الًطيقؼقة مركز الؾغو -1

داااعقوً ؿاااـ اؾهوؿعاااي ؾؿقاؽلاااي اؾواااراك اؾؿهمؿعااال اؾرداااؿل واألفؾااال اؾفاااودف إؾاااك إ إقهاااود    
اؾؿراؽااز اؾلونقااي اؾؿمىصصااي ػؼااد  ااودطت اؾهوؿعااي إؾااك إـشااوء عاادد ؿااـ اؾؿراؽااز اؾلونقااي         
اؾلقـقي،  عد ادمطالع آطاء األؼيوم اؾعؾؿقي اؾؿمىصصي إل داء ؿرعقوتفو حقل اؾؿراؽز األوؾك 

 فمؿوم خالل اؾؿرحؾي اؾووؾقي. و 

فااا إـشااوء ؿرؽااز اؾؾغققااوت اؾمطلقؼقااي، اؾااذي قياامفدف خدؿااي       1428وؼااد تااؿ خااالل عااوم     
اؾؿهو ت اؾؾغققي اؾمطلقؼقي، وقؼقم عؾك اؾشراؽي اؾعؾؿقي  اقـ ؿعفاد تعؾاقؿ اؾؾغاي اؾعر قاي      

أعؿوؾف  عؼد  ؾغقر اؾـوالؼقـ  فو، وؽؾقمل اؾؾغي اؾعر قي واؾؾغوت واؾمرجؿي، وؼد  وذر اؾؿرؽز
 اؾقطذي اؾملدقيقي، وقعؿؾ الن عؾك تـػقذ  راؿهف اؾؿعمؿدة.

 

  :الًؿوول  -2
قعد تؼدقؿ اؾدعؿ اؾؿوؾل ألعضوء فقكي اؾمدطقس  وؾهوؿعي أحد أوجف توػقزفؿ 
ؾؾؼقوم  وؾلوقث األصقؾي واؾؿلمؽرة اؾمل تُيفؿ ػل إثراء اؾؿعرػي اؾؿمىصصي 

ؿل ػل اؾهوؿعي حوؾقوً ؿـ خالل ؼـوتقـ٪ وتىدم اؾؿهمؿع. وقمؿ تؿققؾ اؾلوٌ اؾعؾ
 رـوؿٍ تؿققؾ اؾؿشروعوت اؾلونقي  عؿودة اؾلوٌ اؾعؾؿل، وخدؿوت اؾلوقث 

 .ؿعفد األؿقر ـوقػ ؾؾلوقث واؾىدؿوت ا دمشوطقي 

 
 برنامج يؿوول الؿشروعات اليٌَقة: 

ؾموػقز أعضوء فقكي اؾمدطقس  وؾهوؿعي أؼرت اؾهوؿعي ؿلدأ تؼدقؿ اؾدعؿ اؾؿوؾل 
ؾؿشروعوت اؾلونقي اؾمل قمطؾع أعضوء فقكي اؾمدطقس  وؾهوؿعي إؾك اؾؼقوم  فو، ؾ

دقاء جوءت فذه اؾؿشروعوت ػل ذؽؾ ؿلودطات قمؼدم  فو أعضوء فقكي 
اؾمدطقس إؾك عؿودة اؾلوٌ اؾعؾؿل ؾمؿققؾفو، عـ الرقؼ ؿقزاـقي اؾهوؿعي، أو الرقؼ 

أو اؾىوصي، أو غقر اؾر وقي، اؾمعوؼدات اؾمل تلرؿفو اؾهوؿعي ؿع اؾهفوت اؾوؽقؿقي، 
اؾؿوؾقي واؾدوؾقي ؾمـػقذ ؿشروعوت  ونقي ؾؿصؾوي فذه اؾهفوت. أو جوءت فذه 
اؾؿشروعوت ادمهو ي ؿـ أعضوء فقكي اؾمدطقس ؾؿو قطرح ؿـ ؿشروعوت  ونقي 

 ضؿـ اؾىطي اؾيـققي ؾؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعي.
ءات اؾؿـظؿي، واؾـؿو ج وؾمـظقؿ اؾعؿؾ ػل فذا اؾؿهول أُعِدّت اؾؼقاعد واإلجرا

اؾىوصي، إؾك جوـى ا تػوؼقي اؾالزؿي ؾؾمؿققؾ. وؼد اعمؿد ػل إعداد فذه اؾؼقاعد 
عؾك ؿو تضؿـمف اؾالعوي اؾؿقحدة ؾؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعوت اؾيعقدقي، إؾك 
جوـى ؿراجعي تهوطب عدد ؿـ اؾهوؿعوت وؿراؽز اؾلوقث اؾيعقدقي، واؾعر قي، 

آطاء أعضوء فقكي اؾمدطقس  وؾهوؿعي حقل ؿو تؿ اؾمقصؾ واألجـلقي، ؿع ادمطالع 
إؾقف ػل فذا اؾؿهول، وؼد صدطت ؿقاػؼي ؿهؾس اؾهوؿعي عؾك فذه اؾؼقاعد 

 فا.3/5/1428واإلجراءات ػل 

  ؿشروعوً  ونقوً 90 مؿققؾ أؽنر ؿـ )إلالالؼف وؼد ؼوم اؾلرـوؿٍ ػل اؾعوم األول 
طقول، وتشؿؾ ؿشوطقع  ونقي صغقرة ثالثي ؿالققـ طب تصؾ تؽؾػي تؿققؾفو ؿو قؼو

 وؿمقدطي وؽلرى.
ًانطالقب ين سعً عًبدح انجحش انعهًً انًسزًش نزطٌٌش أنظًزيب ًإجشاءاريب 

ًخذيبريب ثغٍخ اننيٌض ثبنجحش ًانجبحثٍن ًدعى أنشطخ انجحش انعهًً ًفعبنٍبرو نزحقٍق 

ًفً ضٌء رجشثزيب  نهجحش انعهًً خسزشارٍجٍاإلأعهى يعبٌٍش انجٌدح ثًب ٌزفق يع انخطخ 

اننبرجخ عن ثشنبيج رًٌٌم انًششًعبد انجحثٍخ انزً رشثٌ عهى رسعخ أعٌاو، ٌزاد عهى رنك 

انًهحٌظبد انًقذيخ ين أعضبء ىٍئخ انزذسٌس فً انجبيعخ، ًيب خهصذ إنٍو انًشاجعخ 

انشبيهخ نزجبسة انجبيعبد انًحهٍخ ًاإلقهًٍٍخ ًانذًنٍخ فقذ اعزًذ يجهس انجبيعخ اننسخخ 

( انًزخز فً 2928نثبنثخ ين قٌاعذ رًٌٌم انًششًعبد انجحثٍخ ًإجشاءاريب ثقشاسه سقى )ا
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ىــ ًرنك ثنبء عهى رٌصٍخ انًجهس انعهًً 5/1437/ 28( انًعقٌدح ثزبسٌخ انشاثعخانجهسخ )

(  انًعقٌدح ثزبسٌخ انخبيسخ ًانعششٌنىــ(  انًزخزح فً انجهسخ  )1436/1437 -346سقى )

جنٍخ عهى رٌصٍخ يجهس عًبدح انجحش انعهًً انًزخزح فً جهسزو ىـ، ان21/5/1437ً

 .       ىـ12/3/1437)انثبنٍخ( انًعقٌدح ثزبسٌخ 

 

 
 : ؿعفد األمقر ناوف لؾيَوث والُدمات االدًشاروةخدمات اليَوث ب
ؿشروعوت  ونقي. ؽؿو قؼدم اؾؿعفد خدؿوت  عدةمؿققؾ  ؼوم اؾؿعفد 

 ي واؾؿراجعي اؾؾغققي واؾموؾقؾ اإلحصوعلؿدػقعي اؾنؿـ ؾؾلوحنقـ تشؿؾ اؾمرجؿ
 .وؽذؾؽ قؼدم دوطات ؾملفقؾ اؾؿلمعنقـ

 
 

 الؿوارد اليشروة: -1
تمؿنؾ اؾؿقاطد اؾلشرقي اؾلونقي ػل اؾهوؿعي  شؽؾ أدوس ػل أعضوء فقكي 
اؾمدطقس. وحيى أحدث اإلحصوءات  ؾغ عدد أعضوء فقكي اؾمدطقس  وؾهوؿعي ػل 

  ؿعقداً، 362  ؿووضراً، و)208عضقاً، و)  735فا )1425/1426اؾعوم اؾهوؿعل 

 . وقؾوظ ؿـ اؾشؽؾ أن ؿعدل تزاقد أعضوء فقكي اؾمدطقس 1500 نجؿوؾل قػق  )
ؿول إؾك ا ـىػوض ػل اؾيـقات األخقرة، ؿع ادمؿراط ـؿق عدد اؾطالب اؾؿؼلقؾقـ 

 ػلاؾمدطقيل ألعضوء فقكي اؾمدطقس وقمثر دؾلوً  ء ـيى ؿمزاقدة، ؿؿو قزقد ؿـ اؾعى
  وظقػي اؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعي. 

فا، 27/1428وققضح اؾشؽؾ التل تؼيقؿ األعضوء حيى إحصوءات عوم 

  %45وقمضح ؿـفو أن عدد اؾووصؾقـ ؿـفؿ عؾك ذفودة اؾدؽمقطاه قؿنؾ ـيلي )

فا،  ؾغ عدد ؿـ تؿ ترؼقمفؿ 26/1427اؾهوؿعل ػؼط. وحيى إحصوءات اؾعوم 

  ؿـ إجؿوؾل عدد األدوتذة %6قؿنؾقن )   عضقا28ًإؾك طتلي أدمو  ؿشوطك )

  عضقاً، وقؿنؾقن 11اؾؿيوعدقـ، ػل حقـ  ؾغ عدد ؿـ تؿ ترؼقمفؿ إؾك طتلي أدمو  )

  ؿـ إجؿوؾل عدد األدوتذة اؾؿشوطؽقـ ػل اؾهوؿعي. وقؾوظ عؿقؿوً %6تؼرقلوً )
 اـىػوض ـيلي أعضوء فقكي اؾمدطقس اؾؿمػرغقـ ؾؾلوٌ اؾعؾؿل.
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ػل اؾيـمقـ  د األؿقر ـوقػ ؾؾلوقث واؾىدؿوت ا دمشوطقيم ؿعفوؼد ؼو

   رـوؿهوً تدطقلقوً ألعضوء فقكي اؾمدطقس  فدف تطققر 90اؾؿوضقمقـ  مـظقؿ )
ؿفوطاتفؿ ػل ؿهول اؾمدطقس واإلداطة واؾلوٌ، وؽون ـصقى اؾلوٌ اؾعؾؿل ؿـفو 

    رـوؿهوً. 12)
س، واػؼ اؾؿهؾس وػل إالوط تـؿقي اؾهوـى اؾلونل ألعضوء فقكي اؾمدطق

  ـدوات ػل طحوب 3فا عؾك تـظقؿ )26/1427اؾعؾؿل خالل اؾعوم اؾهوؿعل 

  عضق فقكي تدطقس، ؽؿو واػؼ اؾؿهؾس عؾك ؿشوطؽي 59اؾهوؿعي، ذوطك ػقفو )

  ـدوة وؾؼوءات عؾؿقي ؿىمؾػي داخؾ 70  ؿـ أعضوء فقكي اؾمدطقس ػل )104)

 عؾؿقي خوطج اؾؿؿؾؽي.  ػعوؾقي 60  عضقاً ػل )92اؾؿؿؾؽي، وؿشوطؽي )

فا ضقا ط جدقدة 28/1429وأصدط اؾؿهؾس اؾعؾؿل ػل اؾعوم اؾووؾل 
ؿوػزة ؾؿشوطؽي أعضوء فقكي اؾمدطقس ػل اؾـدوات واؾدوطات اؾمدطقلقي ػل داخؾ 

اؾؿؿؾؽي وخوطجفو. وؿـ اؾؿمقؼع أن تزداد ؿشوطؽي أعضوء فقكي اؾمدطقس  ـوء عؾك 
 ؾ.فذه اؾضقا ط  ـيلي ؽلقرة ػل اؾؿيمؼل

 

  :اإلنًاج والـشر العؾؿي -4
قمؿ اإلـموج اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعي ؿـ خالل طدوعؾ اؾؿوجيمقر واؾدؽمقطاه واؾلوقث 
اؾؿؽؿؾي ؾدطجي اؾؿوجيمقر، وؿـ خالل اؾؽمى واأل ووث اؾعؾؿقي اؾمل قؼقم أعضوء 
 فقكي اؾمدطقس  ـشرفو ؿـ خالل ؼـقات عؿودة اؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعي وغقرفو.

فا  ـشر ؽمى 36/1437ودة اؾلوٌ اؾعؾؿل خالل اؾعوم وؼد ؼوؿً عؿ 

ػل إـموجوً عؾؿقوً   42 ، ػل حقـ تؿ توؽقؿ )30وطدوعؾ و وقث عؾؿقي  ؾغ عددفو )

  إـموج عؾؿل. و ؾغً اؾلوقث واؾردوعؾ ؼقد 34الرقؼفو ؾؾـشر، وجوطي اللع )

  إـموجوً. ؽؿو تشرف اؾعؿودة عؾك إصداط اؾؿهالت 46اؾػوص ػل  ؾؽ اؾعوم )

ؿؼيؿي  وؾميووي  قـ  ادً  عد12اؾعؾؿقي ؾؾهوؿعي، حقٌ ـشرت خالل فذا اؾعوم )
ؿهؾي اؾهوؿعي ؾؾعؾقم اؾشرعقي واؾعر قي، وؿهؾي اؾهوؿعي ؾؾعؾقم اإلـيوـقي 
وا جمؿوعقي. ؽؿو  ؾغ عدد اؾلوقث اؾمل تؿ ػوصفو وتوؽقؿفو ؾغرض اؾـشر ػل 

    ونوً.80اؾؿهؾي أؽنر ؿـ )
 
 

ؿلوذر ػل ؿراجعي وتعدقؾ ضقا ط اؾـشر اؾعؾؿل، واعمؿودفو  وؽون ؾؾعؿودة إدفوم
ودة ؿشروع ؿـ اؾؿهؾس اؾعؾؿل. وتـظقؿ ـدوة اؾموؽقؿ اؾعؾؿل. ؽؿو أـهزت اؾعؿ

، واؾلدء ػل    و600ٌا ي )اؾهوؿعي واؾمل ضؿً ؼر تاؾـشر اإلؾؽمروـل ؾؿهال
 ؿشروع اؾـشر اإلؾؽمروـل ؾؾردوعؾ اؾعؾؿقي.
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  :تاألنظؿة والِقادا -5
أعضوء فقكي اؾمدطقس واؾلوٌ اؾعؾؿل واؾدطادوت مون تؿنؾ اؾؾقاعح اؾؿقحدة ؾش

اؾعؾقو اإلالوط اؾؿـظؿ ؾؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعوت اؾيعقدقي. وؼد ؼوؿً اؾهوؿعي 
 ـوء عؾك فذه اؾؾقاعح  ودموداث عدد ؿـ اؾضقا ط واؾؼقاعد اؾمـظقؿقي ؾمػعقؾ 

 اؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعي، ؽون أفؿفو٪

 رـوؿٍ تؿققؾ اؾؿشروعوت اؾلونقي.وـؿو ج د وإجراءات ؼقاع  

  ضقا ط وؼقاعد ؿشوطؽي أعضوء فقكي اؾمدطقس ػل اؾؿمتؿرات واؾـدوات
واؾوؾؼوت اؾدطادقي وؿو ػل حؽؿفو ؿـ وطش اؾعؿؾ واؾدوطات اؾمدطقلقي خوطج 

 اؾؿؿؾؽي.

 .ضقا ط اؾـشر اؾعؾؿل 

  ؽرادل اؾلوٌ. عوي 

 قي ؾلرـوؿٍ ؽرادل اؾلوٌ.اؾؼقاعد اؾؿـظؿي ؾؾشمون اإلداط 

  .ٌاؾؼقاعد اؾؿـظؿي ؾؾشمون اؾؿوؾقي ؾلرـوؿٍ ؽرادل اؾلو 

 اؾؼقاعد اؾؿـظؿي ؾقحدات اؾلوقث  وؾؽؾقوت واؾؿعوفد اؾعؾقو. 

 عوي جوعزة اؾمؿقز اؾلونل . 

  :يـقة الًًَقةال -6
تشؿؾ اؾلـقي اؾمومقي ذلؽي اإلـمرـً واؾؿىملرات، وؿعوؿؾ اؾوودى الؾل، 

ى الؾل اؾؿؽملل واؾؿوؿقل، وؼقاعد اؾلقوـوت اإلؾؽمروـقي، واؾؽمى وأجفزة اؾوود
 واؾدوطقوت ػل اؾؿؽملي اؾؿرؽزقي.

وتعد اؾلـقي اؾمومقي اؾؿمعؾؼي  وؾمهفقزات األدودقي وا تصول  شلؽي 
اإلـمرـً جقدة ـيلقوً حقٌ قمقاػر جفوز حودى ذىصل ؿمصؾ  وإلـمرـً ػل 

ل اؾهوؿعي عدد ؿـ ؿعوؿؾ اؾوودى ؿؽمى ؽؾ عضق فقكي تدطقس. ؽؿو ققجد ػ
 الؾل و عض اؾؿىملرات اؾؿىصصي ألغراض اؾلوٌ اؾعؾؿل.

  ؿؾققن ؽموب، وؿو قزقد 1.4وققجد ػل اؾهوؿعي ؿؽملي ؿرؽزقي تضؿ ـوق )

آ ف طدوؾي جوؿعقي،  وإلضوػي إؾك اؾعدقد  8أؾػ ؿىطقالي، و 28دوطقي و 1600عـ 
اؾمل قؿؽـ اؾقصقل إؾقفو ؿـ خالل ؿقؼع ؿـ ؼقاعد اؾلقوـوت اإلؾؽمروـقي اؾؿمىصصي 

 اؾؿؽملي عؾك ذلؽي اإلـمرـً.
 
 
 
 



[ 
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 مريية يـازلقا الضعف والػرص والًَدوات الؼوة و جدول ويقن عـاصر (بمؾَق )
    

 عـاصر الؼوة مريية يـازلقاً م

 قم اؾشرعقي واؾعر قي وا جمؿوعقي واإلـيوـقي.اؾىلرة اؾلونقي اؾؿمراؽؿي ألعضوء فقكي اؾمدطقس ػل اؾهوؿعي، خوصي ػل ؿهو ت اؾعؾ 1

 اؾموقل ػل دقودي وزاطة اؾمعؾقؿ واؾهوؿعي ـوق ؿزقد ؿـ اؾدعؿ ؾؾلوٌ اؾعؾؿل وتؿققؾف. 2

 اؾدعؿ اؾذي قؾؼوه اؾلوٌ اؾعؾؿل ؿـ اإلداطة اؾهدقدة ػل اؾهوؿعي. 3

 اؾعؾؿل  وؾهوؿعي.إؼراط عدد ؿـ اؾمـظقؿوت واؾضقا ط اؾهدقدة اؾداعؿي واؾؿوػزة ؾؾلوٌ  4

 تقاػر إؿؽوـوت  شرقي وؼدطات  ونقي ؿمؿقزة  وؾهوؿعي ػل عدد ؿـ اؾمىصصوت. 5

 اإلؼلول اؾؽلقر عؾك ا ؾموو   لراؿٍ اؾدطادوت اؾعؾقو  وؾهوؿعي. 6

 تـوؿل ؿصودط اؾدعؿ اؾعؾؿل ؾؾلوٌ اؾعؾؿل ؿع إـشوء اؾؿراؽز واؾؽرادل اؾلونقي ػل اؾهوؿعي. 7

 ػل ا معوث اؾؿعقدقـ واؾؿووضرقـ إلؽؿول دطادوتفؿ ػل جوؿعوت عوؾؿقي ؿمؿقزة.تقدع اؾهوؿعي  8

 تـقع  راؿٍ اؾدطادوت اؾعؾقو اؾمل تؼدؿفو األؼيوم اؾعؾؿقي  وؾهوؿعي٫ وادمعدادافو ؾؾمطققر واؾمويقـ اؾؿيمؿر. 9

 

 عـاصر الضعف مريية يـازلقاً م

 يعقدقي وعدم ؿقاؽلمفو ؾؾمقجفوت اؾهدقدة ػل ؿهول اؾلوٌ اؾعؾؿل، خوصي اؾؿؽوػكت اؾؿؼرطة ؾدعؿ اؾلوٌ اؾعؾؿل.ؼدم اؾالعوي اؾؿـظؿي ؾؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعوت اؾ 1
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 عـاصر الضعف مريية يـازلقاً م

 ؼؾي عدد األدوتذة اؾؿمػرغقـ ؾؾلوٌ اؾعؾؿل ػل اؾهوؿعي. 2

 اؾـزعي اؾػردقي ػل إجراء األ ووث وعدم تشهقع اؾلوقث اؾؿشمرؽي 3

 ـشر اؾعؾؿل واؾؿمتؿرات واؾـدوات اؾؿمىصصي ػل اؾداخؾ واؾىوطج.ؼؾي ؿشوطؽي أعضوء فقكي اؾمدطقس ػل اؾ 4

 ضعػ اؾـيلي اؾؿىصصي ؾمؿققؾ وؿيوـدة اؾلوٌ اؾعؾؿل ػل ؿقزاـقي اؾهوؿعي. 5

 وظقػي اؾلوٌ اؾعؾؿل ؾعضق فقكي اؾمدطقس. ػلاطتػوع ـيلي عدد اؾطؾلي إؾك أعضوء فقكي اؾمدطقس، ؿؿو قمثر دؾلوً  6

 ؼيوم اؾعؾؿقي ػل ؿهول اؾلوٌ اؾعؾؿل وعؼد اؾـدوات واؾؿمتؿرات.ضعػ اؾمعوون  قـ األ 7

 تقجف الالب اؾدطادوت اؾعؾقو ؾؾوصقل عؾك اؾشفودة أؽنر ؿـ افمؿوؿفؿ  وؾلوٌ اؾعؾؿل. 8

 .تقجف أعضوء فقكي اؾمدطقس ؾؾوصقل عؾك اؾمرؼقوت اؾعؾؿقي أؽنر ؿـ عـوقمفؿ  وؾلوٌ ػل تىصصوتفؿ 9

 ؿقي اؾؿوؽؿي اؾؿمىصصي ػل اؾهوؿعي.ؼؾي عدد اؾدوطقوت اؾعؾ 10

 عدم وجقد ؼوعدة  قوـوت ذوؿؾي أل ووث أعضوء فقكي اؾمدطقس، وؿهو ت افمؿوؿفؿ اؾلونقي. 11

 ؿقـ حدقنوً ؾعضققي فقكي اؾمدطقس.ػرص اؾمدطقى عؾك اؾلوٌ خوصي ؾؾؿـضؼؾي  12

 فل اؾمدطقس ػؼط.  ا عمؼود اؾيوعد  لن اؾؿفؿي األدودقي ؾعضق فقكي اؾمدطقس  وؾهوؿعي 13

 ضعػ ا فمؿوم  نؼوؿي اؾػعوؾقوت اؾعؾؿقي  وؾهوؿعي 14

 ضعػ اؾعالؼي  قـ ؿقضقعوت اؾلوٌ اؾعؾؿل وؿمطؾلوت اؾمـؿقي اؾشوؿؾي  وؾؿؿؾؽي. 15

 تلخر اؾعؿؾ  وؾمؼققؿ األؽودقؿل ؾلراؿٍ وؿراؽز ووحدات اؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعي. 16

  راؿٍ وخدؿوت اؾهوؿعي ػل ؿهول اؾلوٌ اؾعؾؿل ؿـ ؼلؾ اؾؿيمػقدقـ.ضعػ أدوات ؼقوس وتؼققؿ أـشطي و 17

 يوم ـػيفو.ضعػ اؾمـقع ػل خلرات أعضوء فقكي اؾمدطقس ػل  عض األؼيوم اؾعؾؿقي  وؾهوؿعي ـمقهي حصقل ؽنقر ؿـفؿ عؾك جؿقع ؿمفالتفؿ اؾعؾؿقي ؿـ األؼ 18
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 عـاصر الػرص مريية يـازلقاً م

  ونقي ػل اؾؿهو ت اؾمل تمؿقز  فو اؾهوؿعي.إؿؽوـقي إـشوء ؿراؽز  1

 .تقؼقع وتػعقؾ اتػوؼقوت ثـوعقي ؿع ؿراؽز األ ووث اؾعوؾؿقي اؾؿرؿقؼي 2

 إؿؽوـقي تؿققؾ اؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعي ؿـ خالل ؽرادل اؾلوٌ. 3

 ، اؾهقاعز اؾعؾؿقي... .ا دمنؿوط األػضؾ ؾؾػرص اؾمل تمقوفو اؾؾقاعح اؾووؾقي ؾدعؿ اؾلوٌ اؾعؾؿل )اؾمػرغ اؾعؾؿل 4

 إؿؽوـقي اؾمقاصؾ ؿع اؾؼطوع اؾىوص ؾمؿققؾ ؿشروعوت  ونقي تيفؿ ػل حؾ اؾؿشؽالت اؾػعؾقي اؾمل تقاجففو اؾؿمديوت ػل فذا اؾؼطوع. 5

 إؿؽوـقي اؾقصقل  يفقؾي ؾؼقاعد اؾلقوـوت اإلؾؽمروـقي اؾؿمضؿـي اؾؽمى واؾدوطقوت واؾؿهالت اإلؾؽمروـقي. 6

 إلـػو  عؾك اؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعي ؿـ اؾؿصودط اؾؿوؾقي اؾذاتقي ؾؾهوؿعي.إؿؽوـقي ا 7

 إؿؽوـقي ادموداث اؾعدقد ؿـ اؾؿهالت اؾعؾؿقي اؾؿوؽؿي ػل تىصصوت اؾهوؿعي اؾؿىمؾػي. 8

 اإلػودة ؿـ ؿراػؼ اؾهوؿعي وؿقؼعفو اؾؿمؿقز ػل تـظقؿ ـدوات وؿمتؿرات ؿيمؿرة خالل اؾعوم 9

 ط ي تمقح ؿهول ؾؾعؿؾ اؾؿشمرك ػل ؿهول اؾلوقث اؾعؾؿقي وجقد تىصصوت ؿمؼو 10

 
 
 



                                    
 ( 2) مَؿد بن دعود اإلدالمقةبٍامعة اإلمام  ؾيَث العؾؿيل ةدًرايقٍقاإلالُطة                                                                                         

 

 - 44 - 

 عـاصر الًَدوات مريية يـازلقاً م

 .تضىؿ اإلجراءات اؾلقروؼراالقي واؾؿعقؼوت اؾروتقـقي اؾمل   تمػؼ ؿع ؿمطؾلوت اؾلوٌ اؾعؾؿل 1

 ص.اؾؿمؿقزة ػل اؾلوٌ إؾك اؾؿمديوت اؾؿـوػيي أو اؾؼطوع اؾىوءات إؿؽوـقي تيرب اؾؽػو 2

 احمؿول صدوط تؼققؿ دؾلل ؾلراؿٍ اؾدطادوت اؾعؾقو وؿراؽز اؾلوٌ اؾعؾؿل  وؾهوؿعي ؿـ جفوت تؼققؿ أؽودقؿل دقاء ؿوؾقي أو دوؾقي. 4

 
 

 


