
                         
          

 

ھیمیھافم هركذم  
 

:ھیملسلا تاعمتجملا ءانب هداعاو تاعارصلا عنم ,ركبم راذنا  
ناسنالا قوقحل ھینطولا تاسسؤملا رود  

 
يراھنجل يونسلا رمتؤملا  
2017 سرام 8 ,ءاعبرالا   

 (10:00- 13:00 / 15:00-18:00)  
 

ارسیوس ,فینیج ,ممالا رصق ,رشع ھعباسلا ھفرغلا  
 

 قاطنلا ھعساولا تاكاھتنالا ,عظفا ھبرجت اھنا ثیح ,ھیلودلا وا ھیلخادلا ھحلسملا تاعارصلا نم نوناعی سانلا ,ملاعلا لوح
نمالا مادعناو ناسنالا قوقحل ھیجھنملاو  

 
 ديازتو رتوتلا نم ,تقولا رورم عم روطتت نكالو ,اهاحضو هيشع نيب هفينعلا تاعارصلا أشنت ال
 زيزعتل تالخدتلا فادهتساو ركبم تقو يف .هلمتكملا هحلسملا تاعازنلا يف فنعلا لامعا
 عنمل كلذو عضولا ليتف عزن يف ريبك لكشب دعاست نا نكمي ناسنالا قوقح هيامحو
.يملس عمتجم خيسرت هداعا يف همهاسملاو هفينعلا تاعارصلا  

 
 كانه .يسايسلا فنعلاو تاباختنالاب ةقلعتم ةئشان وأ ةلمتحم ةمزأ نم مهم اركبم ارشؤم
 رمتؤملا زكريسو .عمتجملا لخاد فنعلا نم خانم معدو قلخ يف اماه ارود بعلت يتلا لماوع
 ءانثأو لبق ةينطولا تاسسؤملل نكمي فيك ةشقانمل ةصرف ريفوتو ،لماوعلا هذه نم ددع ىلع
 زيزعت لبس يف اضيأ رظنن ،هيلعو .اهل يدصتلا ةدعاسمو دصر نكميو ةفينعلا تاعارصلا
 تاسسؤملا هجاوت يتلا تاديدهتلا عم لماعتلا ةيفيك يفو ,دلبلا يف ناسنإلا قوقحل تاوصألا
فورظلا هذه لثم يف اهب ةطونملا ماهملاب مايقلا يف ةينطولا  
 عم ةلودلل ةلقتسم تاسسؤم ةينطولا تاسسؤملا ,ةيسيئرلا ةيلوؤسملا لمحتت يه لودلا امنيب
 يف اماه ارود بعلت نأ نكمي ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعتل تايحالصو ةعساو ةيالو
 فنعلا ,رتوتلا تالاح يف ناسنإلا قوقح ةيامحو ناسنإلا قوقح تاكاهتنا عنم ىلع ةدعاسملا
تاعارصلاو  

 
 نم ةديرف فئاظو قيبطت لالخ نم كلذب مايقلا اهنكمي ةينطولا ناسنإلا قوقح تاسسؤم
 قوقحل ةيلودلا ريياعملاو دعاوقلا عم سيراب ةدحتملا ممألا ئدابم عم ىشامتي امب اهعون
كلذ يف امب ،ناسنإلا  

يواكشلا عم لماعتلاو ،ةلماعملا ءوسو فنعلا يف قيقحتلا -  
ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا يف ناسنإلا قوقح ةلاح نع غالبإلاو دصرلا -  
ةلاحلل روهدت رارمتسا وأ ،عارصلاو فنعلا عنمل ركبملا راذنإلا تايلآ مدخت -  
 هضرعملا صاخ لكشب تاعامجلا كلذ يف امب ،قوقحلا باحصأ ةيامحل ةيلآ ةباثمب -

 نييلصألا ناكسلاو نيرجاهملاو ايلخاد نيدرشملاو تايلقألاو ءاسنلا لثم ،رطخلل



                         
          

 

ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو  
باسحل اهتاطلس دقعو ،ةلودلل ةروشملا ميدقت -  
 دعاوق ذيفنتو نومضم يف ةموكحلاو ناملربلا يلا ةروشملا ميدقتو ريراقتلا ميدقت -

يملس عمتجم يف اهتمهاسمو ناسنإلا قوقح ريياعمو  
يلحملا ىوتسملا ىلع ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاهجلا نيب راوحلل ربنم ريفوت -   

 
 

 دق ،تاقايسلا هذه لثم يف اهتيالو قيبطت نيح يف ،ةينطولا تاسسؤملاو ةقاش ةيلوؤسم هذه
 ،اهيفظوم رطخلل ضرعي نأ نكمي يتلاو ،تامجه وأ تاديدهتلل ةضرع مهسفنأ نوكي
هتمالسو اهلمكأب ةسسؤملا لالقتساو  

 
:قطانملا عيمج نم نيكراشملاو ةينطولا تاسسؤملل ةصرف يونسلا رمتؤملا اذه نوكي فوس  

 
 تالاح يف نيلماعلا هجاوت يتلا تايدحتلا جهنو ، ةينطولا تاسسؤملا تاربخلا ةشقانمل .1

يويحلا اهرود بعلل ةينطولا تاسسؤملل بولطم وه ام مييقتو عارصلاو فنعلاو رتوتلا  
 

 ناسنإلا قوقح زيزعتو ةيامح يف فيظوتل ةينطولا تاسسؤملل ةيلمع تايجيتارتسا عضو .2
عارصلاو فنعلاو ،تامزألا تالاح يف  

 لالخ ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت ىلع ةلدابتملا تاقالعلا زيزعتو نواعتلا زيزعت .3
 ةينطولا تاسسؤملا نيب كلذكو ةينطولا تاسسؤملا نيب اميف ءاوس ،فنعلاو عارصلا
 عمتجملاو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ،ناسنإلا قوقح ةيضوفم ةصاخو ،اهئاكرشو

يندملا  
 
 

ةئشانلا وأ ةلمتحم ةمزأ نم ةركبملا تارشؤملا            :حابصلا هسلج  
يسايسلا فنعلاو تاباختنالاب ةلصتملا             :لوالا ءزجلا  
فنعلا نم خانم قلخ يف مهاست يتلا لماوعلا             :يناثلا ءزجلا  
 

ناسنإلا قوقح لاجم يف ةلعافلا تاهجلا زيزعتو ةيامح         :رهظلا دعب هسلج  
ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو ركبملا راذنإلا تايلآ             :لوالا ءزجلا  
ةينطولا ناسنإلا قوقح تاسسؤم لالقتسا ىلع ظافحلاو ةيامح             :يناثلا ءزجلا  

 
 



                         
          

 

ةئشان وأ ةلمتحم ةمزأ نم ةركبملا تارشؤملا :ھیحابصلا ھسلجلا  
 

يسایسلا فنعلاو تاباختنالاب ةلصتملا :لوالا ءزجلا  
 

Ø يفسعتلا زاجتحالاو لتقلا( نيبخانلا بيهرتو نييسايسلا نيلعافلا دض فنعلا 
تاباختنالا لبقو ماع لكشب هيموكحلا ريغو هيموكحلا تاهجلا لبق نم )ءافتخالاو  

Ø تايرحلاو ،تايعمجلا نيوكتو عمجتلا ةيرح ىلع ةضورفملا دويقلا وا فينعلا عمقلا 
ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاهجلا قيرط نع ىرخألا ةماعلا  

 
:ةحرتقملا ةيسيئرلا ةلئسألا  

 
i) قطانملا عيمج يف ةينطولا تاسسؤملل ةديجلا تاسرامملاو سوردلاو براجتلا يه ام 

؟تاباختنالاب ةلصلا تاذ فنعلا ةجلاعم و تاباختنالاو دصر يف  
ii) يدصتلاو دصر يف ةينطولا تاسسؤملل ةديجلا تاسرامملاو سوردلاو براجتلا يه ام 

؟يسايسلا فنعلل  
iii) تاعمجتلا لالخ ةلقتسملا ةينطولا تاسسؤملا هيدؤت نأ نكمي يذلا رودلا وه ام 

؟تارهاظملاو  
 

 يف يندملا عمتجملاو ةدحتملا ممألا عم لمعلا ةينطولا تاسسؤملل نكمي فيك :ھبعشتم ھیضق
؟قطانملا هذه  

 
 

فنعلا نم خانم قلخ يف مھاست يتلا لماوعلا :يناثلا ءزجلا  
Ø ھیھاركلا باطخ  
Ø سنجلا عون ىلع مئاقلا فنعلاو يسنجلا فنعلا  
Ø ئراوطلا ھلاح  

 
:هحرتقملا هيسيئرلا هلئسالا  

 
i) باطخ عنمو ةجلاعم نأشب ةروشملا ميدقتو ،دصرو ةينطولا تاسسؤملل نكمي فيك 

؟ةيهاركلا  
ii) قيقحتلا لاجم يف ةديجلا تاسرامملاو سوردلاو ةينطولا تاسسؤملا تاربخ يه ام 

؟سنجلا عون ىلع مئاقلا فنعلاو يسنجلا فنعلا نع غالبإلاو دصرلاو يف  
iii) لمعلاو ئراوطلا ةلاح ءانثأ ناسنإلا قوقح ةلاح دصر ةينطولا تاسسؤملل نكمي فيك 

؟ئراوطلا ةلاح عفر ىلع   
 
 



                         
          

 

 يف يندملا عمتجملاو ةدحتملا ممألا عم لمعلا ةينطولا تاسسؤملل نكمي فيك :ھبعشتم ھیضق
؟قطانملا هذه  

 
 
 
 
 
 

رھظلا دعب ھسلج  
 

ناسنإلا قوقح نع نیعفادملاو ركبملا راذنإلا تایلآ :ثلاثلا ءزجلا  
Ø رطخلل ھضرعملا تاعومجملا / دارفالاو ناسنالا قوقح نع نیعفادملا ھیامح  
Ø ركبملا راذنإلا تایلآ  

 
:هحرتقملا هيسيئرلا هلئسالا  

 
i) ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةيامح يف ةينطولا تاسسؤملا هب موقت نأ نكمي يذلا رودلا وه ام، 

 براجتلا يه ام ؟عارصلاو فنعلاو رتوتلا تالاح يف رطخلل ةضرعملا تاعومجملاو دارفألا كلذكو
؟ةديجلا تاسرامملاو سوردلاو  

ii) قوقح تاكاهتنا عنمل ركبملا راذنإلل ةلاعف تايلآ ءاشنإ يف ةدعاسملا ةينطولا تاسسؤملل نكمي فيك 
؟روهدتلا نم تالاح وأ ناسنإلا  

 
؟قطانملا هذه يف يندملا عمتجملاو ةدحتملا ممألا عم لمعلا ةينطولا تاسسؤملل نكمي فيك :ھبعشتم ھیضق  

 
ةينطولا ناسنإلا قوقح تاسسؤم لالقتسا ىلع ظافحلاو ةيامح :عبارلا ءزجلا  

 
Ø ةينطولا تاسسؤملل رطاخملا  
Ø ةينطولا تاسسؤملا ةيامح  
Ø يراھنج ,ھیمیلقالا تامظنملاو ةدحتملا ممالا ,تاناملربلا ,يندملا عمتجملا كلذ يف امب يرخالا ھلاعفلا تاھجلا رود, 

ھینطولا تاسسؤملل ھیمیلقالا تاكبشلاو  
 

:ةحرتقملا ةيسيئرلا ةلئسألا  
 

i) وأ فنعلاو ،تامزألا تالاح يف لمعت امدنع ةداع اههجاوت يتلا ةينطولا تاسسؤملل رطاخملا يه ام 
 ظافحلا ىلع لمعلا يف ةينطولا تاسسؤملل ةديجلا تاسرامملاو سوردلاو براجتلا يه ام ؟عارصلا

؟تاقايسلا هذه لثم يف ةهازنلاو مهب ةصاخلا لالقتسا ىلع    
ii) تالاح يف نيلماعلا نيفظوملاو اهئاضعأ ةيامحل ةينطولا تاسسؤملل تعضو يتلا ريبادتلا يه ام 

؟عارصلاو فنعلاو ،تامزألا   
iii) هلالقتسا ىلع ظافحلاو ةيامح يف بعلت ىرخأ تايلآ وأ نيلعافلا نأ لمتحملا وأ يلعفلا رودلا وه ام 

 ممألا ؟تاناملربلا ؟يندملا عمتجملا رود وه ام ،صوصخلا هجو ىلع ؟ةينطولا تاسسؤملا ةدحوو
؟ةينطولا تاسسؤملل ةيميلقإلا تاكبشلاو يراهنجو ةدحتملا  

 
:لكشلا  



                         
          

 

 
 حرتقا صاصرلا نم لاؤس لك ىلع هينطولا هسسؤملا نم دحاو ثدحتم ,هقيقد نوتس هدمل هسلج لك

 يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب / .ناسنإلا قوقح ةيضوفمو ةيموكحلا ريغ تامظنملل دحاو ملكتم ىلإ ةفاضإلاب
ةرود لكل  
 هقيقد نورشعو هسمخ كرت عم ,هقيقد نوثالث ىلا اندوقي اذهو ,همدقملا عم( قئاقد هسمخ هيدل ثدحتم لك
.)هسائرلا لبق نم تاجاتنتسالل قئاقد هسمخ و هماعلا تاشقانملل  

 
نایب : ھجیتنلا  

 
 .رمتؤملا ةياهن يف يماتخ نايبب ةدمتعملا ةينطولا تاسسؤملا لبق نم ,يونسلا رمتؤملل ةيئاهنلا ةجيتنلا امك
.هينطولا تاسسؤملل ةيعامجلاو ةيدرفلا تاءارجإلل ليلدو ةيعجرم ةطقن ةباثمب نايبلا  


