
 انزؾمٛك اإلراػٙ: -صبَٛب

 )أ( يفٕٓو انزؾمٛك اإلراػٙ:

ثؼذ انزؾمٛك عٛذ األشكبل اإلراػٛخ انًخزهفخ، َظشا ألَّ أكضش األشكبل اإلراػٛخ لذسح ػهٗ رُبٔل انًشكالد 

ٔانمضبٚب انًخزهفخ ثذسعخ كجٛشح يٍ انؼًك ٔانزؾهٛم، ؽٛش ٚؼبنظ انًشكالد ٔانمضبٚب يٍ عٕاَجٓب ٔأثؼبدْب 

انًخزهفخ، كًب ٚؼزًذ ػهٗ ػذد يٍ انضٕٛف فٙ انؾهمخ انٕاؽذح نهًغبًْخ فٙ اإلدالء ثبنشأ٘ ٔانًؼهٕيبد ثشأٌ 

 انًٕضٕػبد انزٙ ٚطشؽٓب انزؾمٛك اإلراػٙ.

 )ة( يضاٚب انزؾمٛك اإلراػٙ:

ٔيٍ أًْٓب ػُظش انؾٕٛٚخ، ؽٛش ٚؼزًذ انزؾمٛك اإلراػٙ ػهٗ انزُٕٚغ فٙ انؼُبطش انزٙ رشًم األطٕاد 

 ٔانًٕعٛمٗ ٔانًإصشاد انظٕرٛخ، َٔمم انًغزًغ ئنٗ يٕلغ انؾذس ٔاشؼبسِ ثبنًشبسكخ فٙ انؾذس.

كًب ٚزًٛض انزؾمٛك اإلراػٗ ثمذسرّ ػهٗ رمذٚى ٔعجخ دعًخ نهًغزًؼٍٛ ثشأٌ انًٕضٕع أٔ انمضٛخ انزٙ ٚطشؽٓب 

 فٙ فزشح صيُٛخ ٔعٛضح ػهٗ أعبط االخزظبس فٙ ػشع عٕاَت انًٕضٕع انًخزهفخ.

خ ئنٗ يب رمذو، فاٌ انزؾمٛك اإلراػٙ ال ٚكزفٗ ثؼشع ؽمبئك انؾذس، ٔئًَب ٚزطشق ئنٗ األعجبة ئضبف

 انًٕضٕػٛخ ثشكم يكضف ٔيٕعض فٙ آٌ ٔاؽذ يغ انٕطف انذلٛك نغًٛغ ػُبطش انؾذس.

 ط( إَٔاع انزؾمٛك اإلراػٙ: رُمغى انزؾمٛمبد اإلراػٛخ ئنٗ َٕػٍٛ أعبعٍٛٛ ًْب:

ٔٚؼذ ألذو إَٔاع انزؾمٛمبد اإلراػٛخ ٔأكضشْب رشٕٚمخ نهًغزًغ، ٔٚزغى ثظذق انزؼجٛش انزؾمٛك اإلراػٙ انؾٙ:  -

يٍ خالل انظٕسح انظٕرٛخ انزٙ ُٚمهٓب نهًغزًغ يٍ يٕلغ األؽذاس. كًب ٚزغى ْزا انُٕع ثبنزهمبئٛخ ؽٛش ٚؼزًذ 

انذلٛك نًذح انضيُٛخ فٙ  ػهٗ أداء انًزٚغ يٍ يٕلغ األؽذاس. ٔئٌ كبٌ ٚؼٛت ْزا انُٕع ػذو انمذسح ػهٗ انزؾذٚذ

ئطبس االنزضاو ثخشٚطخ اإلسعبل اإلراػٛخ. ٔٚؾزبط ْزا انُٕع يٍ انزؾمٛمبد اإلراػٛخ ئنٗ اإلػذاد انغٛذ ٔعًغ 

انًؼهٕيبد انغٛذح ػٍ انؾذس يؾم انزغطٛخ، كًب ٚؾزبط ئنٗ يزٚغ يزًكٍ لبدس ػهٗ انزفبػم يغ انظشٔف 

 انًؾٛطخ ؽذس.

ٚمذو ْزا انُٕع يٍ انزؾمٛمبد ثؼذ ئعشاء ػًهٛبد انًَٕزبط ٔانزؾكى فٙ انؼُبطش انزؾمٛك اإلراػٙ انًغغم: ٔ -

انًخزهفخ ٔئدخبل ػُبطش طٕرٛخ يضم: انًٕعٛمٗ ٔانًإصشاد انظٕرٛخ، ثؾٛش ًٚكٍ رمذٚى انزؾمٛك ثشكم ٚزغى 

، ٔرفؼٛم اعزخذاو ثبنغبرثٛخ ٔانزشٕٚك. ٔٚزًٛض ْزا انُٕع ثبنمذسح ػهٗ انزؾكى فٙ انًذح انضيُٛخ نهزؾمٛك اإلراػٙ

 انًٕعٛمٗ ٔانًإصشاد انظٕرٛخ ثشكم ٚخذو أغشاع انزؾمٛك اإلراػٙ.

 )د( ئػذاد ٔكزبثخ انزؾمٛك اإلراػٙ:

ال ٚخزهف أعهٕة ئػذاد انزؾمٛك اإلراػٙ ػٍ غٛشِ يٍ األشكبل اإلراػٛخ األخشٖ، ؽٛش ٚؼزًذ ػهٗ ارجبع َفظ 

 انمٕاػذ ٔانخطٕاد انؼهًٛخ فٙ ػًهٛخ اإلػذاد .

انزؾمٛك اإلراػٙ ثبخزٛبس انفكشح / انًٕضٕع / انمضٛخ، ٚهٙ رنك رؾذٚذ انغشع أٔ انٓذف يٍ انًؼبنغخ  ٚجذأ

اإلػاليٛخ نٓزا انًٕضٕع أٔ انمضٛخ، صى عًغ انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد يٍ انًظبدس انًخزهفخ انًزبؽخ ثشأٌ 

ػهٗ رخظض ْإالء انضٕٛف انًٕضٕع أٔ انمضٛخ انًطشٔؽخ، ٚهٙ رنك اخزٛبس ضٕٛف انزؾمٛك ثذلخ اػزًبدا 

ٔخجشرٓى فٙ يغبل انًٕضٕع انًطشٔػ نهًؼبنغخ اإلػاليٛخ، صى انزغغٛم يغ ْإالء انضٕٛف. ٚهٙ رنك ػًهٛبد 

انًَٕزبط ألؽبدٚش انضٕٛف ٔؽٕاسارٓى ٔفٙ انُض انًجذئٙ انًكزٕة نهزؾمٛك اإلراػٙ. صى ٚخزبس يؼذ انجشَبيظ 

مٛك اإلراػٙ ٔفك يزطهجبد انًؼبنغخ اإلػاليٛخ نهًٕضٕع / انًٕعٛمٗ ٔانًإصشاد انظٕرٛخ انزٙ رضش٘ انزؾ

انمضٛخ انًطشٔؽخ نهًؼبنغخ. ٔرُزٓٗ خطٕاد اإلػذاد ثظٛبغخ انزؾمٛك فٙ شكهّ انُٓبئٙ يزضًُخ كبفخ 

انؼُبطش يٍ يؼهٕيبد ٔيٕعٛمٗ ٔيإصشاد، رًٓٛذا انزمذًّٚ يٍ عبَت انًزٚؼٍٛ. ٕٔٚضؼ انشكم انزبنٙ انشكم 

 نهزؾمٛك اإلراػٙ.انز٘ ٚكزت ثّ انُض 
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 اعى االراػخ

M 

 اعى انجشَبيظ)         (

M 

 االػذاد :................

M 

 انزمذٚى :........................

M 

 يمذيخ انجشَبيظ

M 

 انزؾمٛك ) انؼُظش االٔل(انفمشح االٔنٗ فٙ 

 يبدح يكزٕثخ ) َض اراػٙ(-

 ؽٕاس يغ اؽذ انضٕٛف -

M )ٙفبطم يٕعٛمٙ / غُبئ ( 

 انفمشح انضبَٛخ ) انؼُظش انضبَٙ فٙ انزؾمٛك 

 يبدح يكزٕثخ ) َض اراػٙ( -

 ؽٕاس يغ اؽذ انضٕٛف  -

M ) ٙفبطم يٕعٛم ( 

 انفمشح انضبنضخ) انؼُظش انضبنش فٙ انزؾمٛك(

 َض اراػٙ(يبدح يكزٕثخ )  -

 ؽٕاس يغ اؽذ انضٕٛف -

M ٙفبطم يٕعٛم 

 انفمشح انشاثؼخ ) انؼُظش انشاثغ فٙ انزؾمٛك 

 يبدح يكزٕثخ ) َض اراػٙ( -

 ؽٕاس يغ اؽذ انضٕٛف -

M ٙفبطم يٕعٛم 

 خبرًخ  انجشَبيظ

M 

 رؾٛخ انًغزًؼٍٛ ٔرٕدٚؼٓى 

M )يٕعٛمٗ انززش( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انًغهخ االراػٛخ: -صبنضب

 االراػٛخ:)أ( يفٕٓو انًغهخ 

رؼذ انًغهخ اإلراػٛخ أؽذ األشكبل ٔانمٕانت اإلراػٛخ انؾذٚضخ يمبسَخ ثبنؾٕاس ٔانزؾمٛك اإلراػٙ، ْٔزا انشكم ٚؼذ 

يضٚظ ٚغًغ ثٍٛ ػذح أشكبل ٔ لٕانت ئراػٛخ، ؽٛش ٚذخم فٙ ركُٕٚٓب انؾذٚش انًجبشش، انؾٕاس اإلراػٙ ثأشكبنّ 

 ثمبد ٔغٛشْب يٍ فمشاد انًُٕػبد ٔاألغبَٙ.ٔإَٔاػّ انًخزهفخ ، انزؾمٛك اإلراػٙ، انًغب

ٔرمذو انًغهخ االراػٛخ يٍ خالل ػذح أثٕاة أٔ يٍ خالل ػذح طفؾبد، ؽٛش رٓزى كم طفؾخ ثًٕضٕع يؼٍٛ 

 فٙ ئطبس انًغهخ انًُٕػخ، أٔ ثؼُظش يؼٍٛ فٙ ئطبس انًغهخ يزخظظخ انًٕضٕع.

فٛخ ٔيٍ أعهٕة رُفٛزْب يٍ ؽٛش انًضًٌٕ ٔاعزفبدد انًغهخ االراػٛخ كشكم ئراػی يغزمٗ يٍ انًغهخ انظؾ

 ٔدٔسٚخ اإلراػخ ٔرُٕع انفمشاد اػزًبدا ػهٗ األشكبل ٔانمٕانت انًخزهفخ.

 ة( إَٔاع انًغهخ االراػٛخ: رزؼذد إَٔاع انًغالد اإلراػٛخ ٔٚكٍ ئعجبنٓب فٙ األَٕاع اٜرٛخ:

 انًغهخ انًُٕػخ. -انًغهخ اإلخجبسٚخ.  -

 انًغهخ يزخظظخ انًٕضٕع. -

 انًغهخ يزخظظخ انغًٕٓس. -

 انًغهخ اإلخجبسٚخ:

ٚٓزى ْزا انُٕع يٍ انًغالد األخجبس انؾذٚضخ، ٔرؼبنظ األؽذاس انغبسٚخ يٍ خالل ػذح أشكبل ٔلٕانت ئخجبسٚخ 

ٔؽٕاسٚخ رشًم انؾذٚش اإلراػٙ انًجبشش، انزؼهٛك اإلخجبس٘، انزؾهٛم اإلخجبس٘، انؾٕاس اإلراػٗ، انزؾمٛك 

 يٍ األشكبل اإلراػٛخ انًالئًخ. اإلراػٙ.. ٔغٛش رنك

ٔرزغى انًغهخ اإلخجبسٚخ ثبنطبثغ انغبد، ٔرغًغ فٙ فمشارٓب ثٍٛ انًضبيٍٛ انغٛبعٛخ ٔااللزظبدٚخ ٔانضمبفٛخ 

 ٔانؼهًٛخ ٔانؼغكشٚخ انزٙ رؼكغٓب األؽذاس عبسٚخ ػهٗ خشٚطخ األؽذاس انًؾهٛخ ٔاإللهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ.

 ُٕػخ:ًانًغهخ ان

انُٕع يٍ انًغالد، ٔرشكض فٙ أْذافٓب ػهٗ انزغهٛخ ٔانزشفّٛ، ٔنزنك فٓٙ أكضش اْزًبيب ٔرزُٕع فمشاد ْزا 

ثبنًٕضٕػبد انفُٛخ ٔانؼهًٛخ ٔانضمبفٛخ، ٔأكضش رشكٛض ػهٗ انشخظٛبد انشٓٛشح، كًب رمذو فٙ أؽٛبٌ كضٛشح يٕاد 

 دسايٛخ، ٔفمشاد يزُٕػخ ثٓذف ئؽذاس َٕع يٍ انغبرثٛخ ٔانزشٕٚك.

 ُٕػخ ثبنطبثغ انخفٛف، ٔنزنك فٓٙ أكضش اسرجبطأ ثبنزغهٛخ ٔانزشفّٛ ٔانًؼهٕيبد انخفٛفخ.ٔرزغى انًغهخ انً

 انغُخ يزخظظخ انًٕضٕع:

ْٔزا انُٕع ألشة ئنٗ انزؾمٛك اإلراػٙ، ؽٛش رزُبٔل يٕضٕػب ٔاؽذا فٙ خهمخ أٔ انؼذد انٕاؽذ، ٔرؼبنغّ يٍ 

 خالل أشكبل ٔلٕانت ئراػٛخ يزؼذدح. كبفخ انضٔاٚب ٔانؼُبطش انًخزهفخ انزٙ ركٌٕ ْزا انًٕضٕع يٍ

ًٔٚكٍ نٓزا انُٕع يٍ انًغالد أٌ ٚؼبنظ ثؼًك يٕضٕػبد رزظم ثبنغٛبعخ أٔ االلزظبد أٔ انزششٚغ أٔ انؼهٕو 

 أٔ انفٌُٕ أٔ انطت أٔ انُٓذعخ ثُٕع يٍ انزؼًك ٔٔضٕػ انشؤٚخ.

 غهخ يزخظظخ انغًٕٓس:ي

بْٛشٚخ يؾذدح يضم انًشأح أٔ انطفم أٔ انشجبة أٔ انُخجخ ٚغزٓذف ْزا انُٕع يٍ انًغالد انٕطٕل ئنٗ فئبد عً

انًضمفخ أٔ انؼًبل أٔ انفالؽٍٛ أٔ األطجبء.. ئنخ. ؽٛش رؼبنظ انًٕضٕػبد ٔانمضبٚب انزٙ رٓى فئخ عًبْٛشٚخ 

ثؼُٛٓب ٔٚزى ئػذاد ٔرمذٚى انًغهخ يزخظظخ انًٕضٕع ثؾٛش رشاػٙ انًغزٕٖ انزؼهًٛٙ ٔانضمبفٙ نهغًٕٓس 

ب رمذو انًغهخ فٙ يٕاػٛذ ٔفزشاد صيُٛخ رالئى أٔلبد انغًٕٓس انًغزٓذف، ٔرغزغٛت الؽزٛبعبرّ انًغزٓذف، كً

 ٔسغجبرّ فٙ راد انٕلذ.

 )ط( ئػذاد انًغهخ االراػٛخ:

ٚزجغ فٙ انًغهخ االراػٛخ َفظ انخطٕاد انؼهًٛخ انًزجؼخ فٙ ئػذاد انجشايظ اإلراػٛخ ثٕعّ ػبو، ؽٛش ًٚش ئػذاد 

 رٛخ:انًغهخ ثبنخطٕاد اٜ

عًغ  -رؾذٚذ أْذاف انًؼبنغخ اإلػاليٛخ يٍ ْزِ انًٕضٕػبد.  -رؾذٚذ انًٕضٕػبد انزٙ ٚطشؽٓب انؼذد .  -

رؾذٚذ فمشاد  -رؾذٚذ األشكبل اإلراػٛخ انًالئًخ داخم انؼذد .  -اخزٛبس انضٕٛف.  -انًؼهٕيبد انًالئًخ. 

رؾذٚذ يمذيٙ  -بَذ انًغهخ فٙ ؽبعخ ئنٗ رنك. رؾذٚذ األغبَٙ انًالئًخ ئرا ك -انًٕعٛمٗ نهشثظ ثٍٛ انظفؾبد. 



كزبثخ انُض اإلراػٙ فٙ شكهّ  -ػًهٛبد انًَٕزبط.  -كزبثخ انُض اإلراػٙ نهًغهخ فٙ شكهّ انًجذئی.  -انًغهخ. 

 انُٓبئٙ كًب ٚهٙ )د( كزبثخ انُض اإلراػٙ نهًغهخ االراػٛخ:

 راػٙ نهًغهخ اإلراػٛخ.ٕٚضؼ انشكم انزبنٙ األعهٕة انؼًهٙ انًزجغ فٙ كزبثخ انُض اإل

  نهًغهخ االراػٛخشكم اإلعكشٚجذ 

 انُض انظٕد
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 2/ ص1ص

 

 

 

 

 2/ ص1ص

 اعى انًؾطخ

M 

 ػُٕاٌ انًؾطخ

M 

 يؼذ٘ انًؾطخ

M 

 اعًبء انًمذيٍٛ

M 

 اعًبء انًخشعٍٛ

M 

 غالف انًغهخ ) يٕضٕػبد انؼذد(

M   رُزٓٙ يٕعٛمٗ انززش 

 افززبؽٛخ انًغهخ انظفؾخ االٔنٗ 

 فٙ انؾبنخ انؾذٚش انًجبشش 

أ ؽذٚش يجبشش الؽذ انًزخظظٍٛ أ 

  انكزبة 

M ) ٙفبطم يٕعٛم ( 

 )ؽٕاس انؼذد ( انظفؾخ انضبَٛخ 

 ؽٕاس يغ اؽذ انضٕٛف 

M 

 رؾمٛك انؼذد انظفؾخ انضبنضخ 

M 

 اخجبس يُٕػخ انظفؾخ انشاثؼخ -

M 

 يغبثمخ انؼذد

M  

 خبرًخ انًغهخ

M 

 رزش انًغهخ

M  

 


