
األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ 
٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ 

٣٪ارظ اٛزوٜٞ 
 ادلَز٨لُخ 

 هبكٙ اَٛوٰل اٛج٤ب. ك.أ
األٍجْ ه٠ٰل ٰٜٗخ اٛرتثٰخ 

 عبٟوخ ك٨٤ٟ٪ه



 

 أ٧الً ٩ٟوؽجًب ثَٰبكر٘ٞ 

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 ٣1شبؽ 
 ٤ٟبٓشخ 

 
 ر٤ِٰن٥ أٍٜ٪ة ػ٪ء يف اٛزٔ٪ٯٞ رظ٤َٰ ؽ٪ٙ
 كٓبئْ 5 : ا٤ٛشبؽ ٟلح



في تصنيف التقويم 

 أسلوب تنفيذه ضوء

التقويم 

المبرمج 

 آليا

 

التقويم 

 المصور

 

التقويم 

 العملي

 

التقويم 

 التحريري

 

التقويم 

 الشفهي

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 ٣2شبؽ 
 ٤ٟبٓشخ 

 
 فزجبهاداأل أ٣٪ام رظ٤َٰ ؽ٪ٙ
 كٓبئْ 5 : ا٤ٛشبؽ ٟلح



 أنواع االختبارات

اختبارات 

 موضوعية

 

اختبارات 

 مقاليـــة

 

ختبارات اال

 ةالعملي

 

االختبارات 

 ةالتحريري

 

  االختبارات

 ةشفهيال

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 ٣3شبؽ 
 ٤ٟبٓشخ 

 
 اٛشِ٪ٯخ فزجبهاداأل ٟب٧ٰخ ؽ٪ٙ
 كٓبئْ 5 : ا٤ٛشبؽ ٟلح



 اٛشِ٪ٯخثبٍزقلاٝ االفزجبهاد رٔ٪ٯٞ األكاء ع٪كح 
 اٛزٮ ادلزجوخ اٛـوّ آلٝ ٢ٟ اٛشِ٪ٯخ االفزجبهاد رول

 ٩ال ٠ٜٛبكح ادلزوٜٞ اٍزٰوبة ربلٯل يف اٍزقلٟذ
 اٛـٜجخ رٔ٪ٯٞ يف ادلَزقلٟخ اٛـوّ اشٰن ٢ٟ ىاٛذ

 األٍزبم ٦ُٰ ٯ٪ع٦ اٛن٭ االفزجبه ٧٪ اٛشِ٪٭ ُبالفزجبه
 اٛـبٛت ذلب ٩ٯَزغٰت شِ٪ٯخ أٍئٜخ اٛـبٛت ئىل

  األٍزبم ٨ُٰب ٩ٯ٘٪١ ٟ٘ز٪ثخ ًري شِ٪ٯخ ثاعبثبد
 .ُوكٯخ ر٘٪١ ٟب ٩ًبٛجب ٛ٪ع٦ ٩ع٨ب ٩اٛـبٛت
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 ٣4شبؽ 
 ٤ٟبٓشخ 

 
 اٛشِ٪ٯخ فزجبهاداأل ٩أ٧لاٍ رلبالد ؽ٪ٙ
 كٓبئْ 5 : ا٤ٛشبؽ ٟلح



 اٛشِ٪ٯخثبٍزقلاٝ االفزجبهاد األكاء أ٧لاٍ رٔ٪ٯٞ 
 ه٬ٜ اٛزووٍ ئىل اٛشِ٪ٯخ االفزجبهاد اٍزقلاٝ ٯ٨لٍ
 ه٢ دبويٙ اٛلهاٍٰخ ٠ٜٛبكح اٛـٜجخ ارٔب١ ٟل٫

 اجل٪ا٣ت ٰٓبً يف رَزقلٝ ٨ُٮ اٛ٘زبثٰخ اٛٔلهاد
 ٩اإلثلام اجل٠ٚ ٩روٰٗت اٛزِٜق ؽ٢َ ٩ثٰب١ اٌٜٛ٪ٯخ
 ثوغ يف ر٘٪١ ٩ٓل ٩اٛجٰب٣ٮ، ٩اٛزوجري٭ اٌٜٛ٪٭
 ٠ٗب ادلٔبثالد، رلبٙ يف اٛ٪ؽٰلح اٛ٪ٍٰٜخ األؽٰب١

   .٩اٛ٘الٝ اٛزوٜٞ ئػـواثبد رشقٰض يف ٯَزقلٝ
 

 : اٛشِ٪ٯخ االفزجبهاد ٟياٯب
 ػل٢٘ ال اٛزٮ ادل٪اك ثوغ رٔ٪ٯٞ يف االٍبً رول 01

 يف اٌٜٛ٪٭ اٛزوجري ع٪ا٣ت ٟضٚ ث٨ب اال رٔ٪ػل٨ب
 اٌٜٛبد

 .اهلاك٧ب يف ٩ع٨ل ٩ٓذ اىل ربزبط ال 02
 0 ٨ُٰب اٌٛش ر٠َؼ ال 03
 اٛـبٛت ٟن ٯزوبٟٚ ٗٮ ُوطخ ٠ٜٛلهً ر٪ُو 04

 االٍئٜخ فالٙ ٢ٟ ٯزوبٟٚ ا١ ٢ٟ ثلال ٟجبشوح
 االعبثخ اص٤بء ٩ٟشبهو٥ ا٣ِوبالر٦ ٯالؽق ٨ُ٪ ادل٘ز٪ثخ

 ٩اجلوأح اٛزوجريٯخ اٛٔلهح اٛـبٛت ٛل٫ ر٠٤ٮ 05
 . االكثٰخ
 : اٛشِ٪ٯخ االفزجبهاد ٩هٰ٪ة

 ٯزأصو ادللهً ا١ ٠ٗب .ر٤ِٰن٧ب يف ٗجري ٩ٓذ اىل ربزبط
 رزأصو اٛـبٛت اٍزغبثخ ٩ا١. اٛـبٛت ه٢ اَٛبثٔخ ِٛ٘وح

 ا١ ٠ٗب ٯزٜوضٞ ا٩ ٯورجٖ ُٔل أالفزجبه٭ ثبدل٪َٓ
 ادل٪آَ صبٰن رش٠ٚ ال ادللهً ٯـوؽ٨ب اٛزٮ االٍئٜخ

 اٛـبٛت ٓلهاد ه٬ٜ احل٘ٞ فالذلب ٢ٟ ػل٢٘ اٛزٮ
 ٩هلٝ ثبٛنارٰخ ٯزَٞ ٨ُٰب اٛلهعخ رٔلٯو ا١ اىل اػبُخ

 ٜٛزِ٘ري اٛ٘بيف اٛ٪ٓذ اٛـبٛت سب٤ؼ ٩ال ادل٪ػ٪هٰخ
 . ثبَٛإاٙ
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 اٛشِ٪ٯخثبٍزقلاٝ االفزجبهاد األكاء أ٧لاٍ رٔ٪ٯٞ 
 ه٬ٜ اٛزووٍ اىل اٛشِ٪ٯخ االفزجبهاد اٍزقلاٝ ٯ٨لٍ
 ه٢ دبويٙ اٛلهاٍٰخ ٠ٜٛبكح اٛـٜجخ ارٔب١ ٟل٫

 اجل٪ا٣ت ٰٓبً يف رَزقلٝ ٨ُٮ اٛ٘زبثٰخ اٛٔلهاد
 ٩اإلثلام اجل٠ٚ ٩روٰٗت اٛزِٜق ؽ٢َ ٩ثٰب١ اٌٜٛ٪ٯخ
 ثوغ يف ر٘٪١ ٩ٓل ٩اٛجٰب٣ٮ، ٩اٛزوجري٭ اٌٜٛ٪٭
 ٠ٗب ادلٔبثالد، رلبٙ يف اٛ٪ؽٰلح اٛ٪ٍٰٜخ األؽٰب١

   .٩اٛ٘الٝ اٛزوٜٞ ئػـواثبد رشقٰض يف ٯَزقلٝ
 

 : اٛشِ٪ٯخ االفزجبهاد ٟياٯب
 ػل٢٘ ال اٛزٮ ادل٪اك ثوغ رٔ٪ٯٞ يف االٍبً رول 01

 يف اٌٜٛ٪٭ اٛزوجري ع٪ا٣ت ٟضٚ ث٨ب اال رٔ٪ػل٨ب
 اٌٜٛبد

 .اهلاك٧ب يف ٩ع٨ل ٩ٓذ اىل ربزبط ال 02
 0 ٨ُٰب اٌٛش ر٠َؼ ال 03
 اٛـبٛت ٟن ٯزوبٟٚ ٗٮ ُوطخ ٠ٜٛلهً ر٪ُو 04

 االٍئٜخ فالٙ ٢ٟ ٯزوبٟٚ ا١ ٢ٟ ثلال ٟجبشوح
 االعبثخ اص٤بء ٩ٟشبهو٥ ا٣ِوبالر٦ ٯالؽق ٨ُ٪ ادل٘ز٪ثخ

 ٩اجلوأح اٛزوجريٯخ اٛٔلهح اٛـبٛت ٛل٫ ر٠٤ٮ 05
 . االكثٰخ
 : اٛشِ٪ٯخ االفزجبهاد ٩هٰ٪ة

 ٯزأصو ادللهً ا١ ٠ٗب .ر٤ِٰن٧ب يف ٗجري ٩ٓذ اىل ربزبط
 رزأصو اٛـبٛت اٍزغبثخ ٩ا١. اٛـبٛت ه٢ اَٛبثٔخ ِٛ٘وح

 ا١ ٠ٗب ٯزٜوضٞ ا٩ ٯورجٖ ُٔل أالفزجبه٭ ثبدل٪َٓ
 ادل٪آَ صبٰن رش٠ٚ ال ادللهً ٯـوؽ٨ب اٛزٮ االٍئٜخ

 اٛـبٛت ٓلهاد ه٬ٜ احل٘ٞ فالذلب ٢ٟ ػل٢٘ اٛزٮ
 ٩هلٝ ثبٛنارٰخ ٯزَٞ ٨ُٰب اٛلهعخ رٔلٯو ا١ اىل اػبُخ

 ٜٛزِ٘ري اٛ٘بيف اٛ٪ٓذ اٛـبٛت سب٤ؼ ٩ال ادل٪ػ٪هٰخ
 . ثبَٛإاٙ
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 ٣5شبؽ 
 ٤ٟبٓشخ 

 
 اٛشِ٪ٯخ فزجبهاداأل اٍزقلاٝ ٟياٯـــــــــــب ؽ٪ٙ
 كٓبئْ 5 : ا٤ٛشبؽ ٟلح



 اٛشِ٪ٯخثبٍزقلاٝ االفزجبهاد األكاء ٟياٯب رٔ٪ٯٞ 
 .٨ُٰب اٌٛش ر٠َؼ ال1.
 .اهلاك٧ب يف ٩ع٨ل ٩ٓذ اىل ربزبط ال2.
 رٔ٪ػل٨ب ػل٢٘ ال اٛزٮ ادل٪اك رٔ٪ٯٞ يف االٍبً رول3.

 اٌٜٛبد يف اٌٜٛ٪٭ اٛزوجري ع٪ا٣ت ٟضٚ ث٨ب اال
 اٛـبٛت ٟن ٯزوبٟٚ ٗٮ ُوطخ ٛألٍزبم ر٪ُو4.

 ٯالؽق ٨ُ٪ ادل٘ز٪ثخ االٍئٜخ ٢ٟ ثلال ٟجبشوح
 13 .االعبثخ اص٤بء ٩ٟشبهو٥ ا٣ِوبالر٦



 اٛشِ٪ٯخثبٍزقلاٝ االفزجبهاد األكاء ٟياٯب رٔ٪ٯٞ 
 .٩اٛزؾب٩ه اٛزوجريٯخ اٛٔلهح اٛـبٛت ٛل٫ ر٠٤ٮ5.
 ك١٩ اٛـالة ٢ٟ هلك أٗرب الفزجبه اِٛوطخ رزٰؼ6.

 .اإلعبثخ أ٩هاّ رظؾٰؼ ه٠ٰٜبد يف األٍبرنح ئه٧بّ
 ٨ُٰب ٯٔن اٛزٮ األفـبء رظؾٰؼ ه٬ٜ رَبهل7.

 ُ٪هٯخ هاعو٦ رٌنٯخ ٯٔلٝ شلب ؽل٩ص٨ب، ُ٪ه اٛـالة
 .ٜٛزوٰٜٞ

 ٜٛـبٛت، اٌٜٛ٪ٯخ اٛٔلهاد ه٢ ٩آوٰخ ط٪هح روـٮ8.
 أ٩ اَٰٜٛٞ، ا٤ٛـْ أ٩ ثبٛٔواءح ٯزوْٜ ٟب ٍ٪اء

 ٨ٟبهح ٰٓبً ه٤ل ٩مٖٛ اٛشِ٪٭، اٛزوجري
 14 .اٌٜٛ٪٭ ٩اٛز٪اطٚ ٩اٛزؾب٩ه اٛزقبؿت



 اٛشِ٪ٯخثبٍزقلاٝ االفزجبهاد األكاء ٟياٯب رٔ٪ٯٞ 
 اٛـبٛت ٓلهح ؽ٪ٙ طبك٦ٓ أؽ٘بٝ ئطلاه ه٬ٜ رَبهل9.

 ٩هثؾ ٩ا٨ِٛٞ، اٛزِ٘ري ٩ٍوهخ ادل٤بٓشخ ه٬ٜ
 .٨٤ٟب ا٤ٛزبئظ ٩اٍزقالص ادلوٜ٪ٟبد،

 ىٟالئ٨ٞ، إلعبثبد ٛالٍز٠بم ٜـالةٛ اِٛوطخ رزٰؼ10.
 م٢٧ يف ٩رضجٰز٨ب ادلوٜ٪ٟبد ر٘واه ٢ٟ ٩االٍزِبكح

 .َٟزٔجالً األفـبء ذب٤ت ئىل ٯ٪ك٭ شلب اٛـبٛت،
 اٛـالة ؽظٚ ئما ،اٛزؾوٯوٯخ االفزجبهاد طلّ ٗلإر11.

  ٍزبماأل ٩شٖ ربوٯو٭، افزجبه يف ٟورِوخ كهعخ ه٬ٜ
 أؽل أ٩ اٛشِ٪٭، االفزجبه يف ٛـبٛتا أكاء ُا١ ٨بُٰ

 اٛلهعخ يف اٛـبٛت أؽٰٔخ ٟل٫ ٍزبمٛأل ٯجني ز٦أٍئٜ
 15 .هل٨ٟب ٢ٟ ه٨ٰٜب ؽظٚ اٛزٮ



 ٣6شبؽ 
 ٤ٟبٓشخ 

 
 اٛشِ٪ٯخ فزجبهاداأل اٍزقلاٝ هٰـــــــــ٪ة ؽ٪ٙ
 كٓبئْ 5 : ا٤ٛشبؽ ٟلح



 اٛشِ٪ٯخثبٍزقلاٝ االفزجبهاد األكاء هٰ٪ة رٔ٪ٯٞ 
  .ر٤ِٰن٧ب يف ٗجري ٩ٓذ ئىل ربزبط1.
 .اٛـبٛت ه٢ اَٛبثٔخ ثِ٘ور٦ ٯزأصو األٍزبم ا2١.
 ُٔل األفزجبه٭ ثبدل٪َٓ اٛـبٛت اٍزغبثخ رزأصو3.

  ٯزٜوضٞ أ٩ ٯورجٖ
 رش٠ٚ ال األٍزبم ٯـوؽ٨ب اٛزٮ األٍئٜخ أ4١.

 احل٘ٞ فالذلب ٢ٟ ػل٢٘ اٛزٮ ادل٪آَ صبٰن
   اٛـبٛت ٓلهاد ه٬ٜ

 أ٦٣ ئم اٛضجبد ئىل اٛشِ٪ٯخ االفزجبهاد رِزٔو5.
 أ١ ئال األٍئٜخ، هلك ٗضوح ٢ٟ اٛوًٞ ه٬ٜ

ول ٨٤ٟب ؿبٛت ٗٚ ٣ظٰت
ُ
 17 .ػئٰال ٯ



 اٛشِ٪ٯخثبٍزقلاٝ االفزجبهاد األكاء هٰ٪ة رٔ٪ٯٞ 
 ثبٛنارٰخ رزَٞ اٛـبٛت كهعخ األٍزبم رٔلٯو أ6١.

 اٛ٪ٓذ اٛـبٛت سب٤ؼ ٩ال ادل٪ػ٪هٰخ ٩هلٝ
 .ثبَٛإاٙ ٜٛزِ٘ري اٛ٘بيف

 يف ؿ٪ٯال ٩ٓزب اٛشِ٪ٯخ االفزجبهاد َزٌوّر7.
 كٓبئْ هلح األٟو ٯزـٜت ؽٰش ئعوائ٨ب

 ٛالفزجبه ٯٜيٝ ا٦٣ مٖٛ ٩ٟوىن ؿبٛت ٛ٘ٚ
 أ٦٣ ئال عَٜبد هلح خٟو٤ٰ ُوٓخ يف اٛشِ٪٭

 هلك بهجثبفز ادلشٜ٘خ ٧ن٥ ه٬ٜ اٛزٌٜت ػل٢٘
  ضٰظزب ٪ىمٯ٩ عَٜخ ٗٚ يف اٛـالة ٢ٟ زللك

 18 .ك٩هٯخ ثظِخ اٛـالة ثبٓٮ الفزجبه ٪ٓذاٛ



 رلهٯت ه٬ٜ٠ ٩رِ٘و  
 هظَ م٤٧ٮ ؽ٪ٙ 

 
 فزجبهاد اٛشِ٪ٯخاأل٤ُٰبد ر٪ع٦ٰ أٍئٜخ 

 كٓبئْ 5 : ا٤ٛشبؽ ٟلح



 ٤ُٰبد ر٪ع٦ٰ أٍئٜخ االٟزؾب١ اٛشِ٪٭
 .االعبثخ أص٤بء ادلزوٜٞ ٟٔبؿوخ هل1ٝ.
 .االعبثخ ؿٜت ٓجٚ ٜٛزِ٘ري ٩ٓذ اهـبء2.
 .اَٛإاٙ ر٪ع٦ٰ ه٤ل أ٤ٟٮ ٤ٟبؿ ر٪ُري3.
 رب٨ٰٔٔب ادلواك اٛزوٜٞ ٣٪ارظ االٟزؾب١ ٯٌٰٔ ا4١.
 .هًت اما االعبثخ يف ثبالٍرتٍبٙ ٠ٜٛزوٜٞ ا٠َٛبػ5.
 .٠ٜٛزوٜٞ رزؼؼ مل اما طٰبًز٨ب ٩ئهبكح األٍئٜخ طٰبًخ ٩ػ٪ػ6.
 (ادلِٰل امٗو– ٬ِٗ-فـأ ) زلجـخ ث٠ٜ٘بد االعبثخ ه٬ٜ اٛزوْٰٜ هل7ٝ.
 ٢ٟ ٧ٚ-رٔظل ٟبما) االعبثخ ه٠ٰٜخ ٛزَٰري األٍئٜخ ٢ٟ ٟيٯل ؿوػ8.

 (أٍجبة

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 ع٪كح رٔ٪ٯٞ األكاء ٠ٗلفٚ ٛزؾْٰٔ ع٪كح اٛزوٰٜٞ اجلبٟوٮ
 ادلإٍَبد ه٨ٰٜب ربظٚ ٢ٛ٩ ثبٛز٤٠ٮ رزأر٬ ال اجل٪كح ئ١•

  صبٰن َٟئ٪ٰٛخ ٧ٮ ثٚ ه٨٤ب احللٯش دبغوك اٛزو٠ٰٰٜخ
 ٟ٪آن يف ٔ٪ٯٞاٛز غبالددب ٛوبٟٜني٩ا ٟوب٩ٞ٨ٰ٣٩ األٍبرنح

 ٍجٰٚ يف صبٰوب ٯزِب٣٪ا أ١ اٛ٪كبئَ شىت ٩يف اٛوبكٯخ اٛو٠ٚ
 .اجل٪كح ئىل اٛ٪ط٪ٙ

 يف صلبؽ٨ب ربْٔ أ٩ شببه٧ب ر٪رٮ أ١ غبٟوخٜٛ ػل٢٘ ٩ال•
  بدل٪اءٟخث ئال ،ثبؽزٰبعبر٦ ٩اٛ٪ُبء ،٠ٜٛغز٠ن ٩اٛزٔلٝ اٛز٠٤ٰخ

 اِٛ٘بٯبد سبزٜٖ أعٰبٙ ٩ث٤بء ،اٛو٠ٚ ٩ٍ٪ّ سلوعبر٦ ثني
 اٛوبدلٰخ ادل٤بَُخ ٢ٟ سب٨٤٘ب اٛزٮ اٛالىٟخ احلٰبرٰخ ٩ادل٨بهاد

  األكاء رٔ٪ٯٞ جب٪كح ٛالهرٔبء ٮَو٩اٛ ٩آزلاه، صٔخ ث٘ٚ
  ثوارل٨ب ر٤ِٰن ٩ثول ٩أص٤بء ٓجٚ ٟوبٯري٥ ْٰـجر٩

 .٩ٟشبهٯو٨ب
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 ٣7شبؽ 
 ٤ٟبٓشخ 

 
 فزجبهاداأل اٍزقلاٝ ٩ٟربهاد ُ٪ائل ؽ٪ٙ

 اٛو٠ٜٮ األكاء ٛزٔ٪ٯٞ اٛو٠ٰٜخ
 كٓبئْ 5 : ا٤ٛشبؽ ٟلح



 أك٩اد رٔ٪ٯٞ األكاءع٪كح ُ٪ائل ٩ٟربهاد رـجْٰ 
 . ، ٩اجملز٠نخبٟواجل٩اٛزوب١٩ ثني اٛضٔخ ىٯبكح •
ٛوــبٟٜني ٟوــب٨ٰ٣٩ٞ ٩ااألٍــبرنح ٩ ادءىٯــبكح ِٗــب•

 .ٔ٪ٯٞاٛزغبالد دب
 األٍـبرنحرـ٪ٯو ادل٨بهاد ٩ادلوـبهٍ ٩االذبب٧ـبد ٛـل٫ •

 .ٔ٪ٯٞاٛزغبالد ٛوبٟٜني دبٟوب٨ٰ٣٩ٞ ٩ا٩
، ٩اٛز٘بٟـٚ ثـني اٛرتاثؾر٪ُري ٟوبٯري رٔ٪ػلٰخ ربْٔ •

 .ٔ٪ٯٞاٛزغبالد ٛوبٟٜني دبٟوب٨ٰ٣٩ٞ ٩ا٩األٍبرنح 
، ٔــ٪ٯٞاٛزبالد رلـ٩رــ٪ٯو ا٤ٛلـبٝ اإلكاه٭ يف ػـجؾ •

ــخ  ــ٪ػ ٣زٰغ ــ٪ٯ٩ٞػ ــواءاد اٛزٔ ــخ ئع ــل ٩، ٩كٓ ربلٯ
 .  ٦َٟإ٩ٰٛبر
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 . اٛشِ٪٭ ٩اٛو٬ٜ٠ أك٩اد ٩ٟوبٯري ٰٛٔبً األكاءر٪ُري •
٩اٛجشوٯخ  ٪اهك ادلبكٯخ،ع٨يح ٩ادلاالٍزقلاٝ األٟضٚ ٛأل•

 .ادلزبؽخ
اخللٟبد دبب ٯشجن ؽبعبد ادلَزِٰل اٛـلافٜٮ رٔلٯٞ •

 . ٩اخلبهعٮ
أٗضو ٢ٟ ربلٯـل اٛزٔ٪ٯٞ اٛرتٰٗي ه٬ٜ رـ٪ٯو ه٠ٰٜبد •

 .ادلَإ٩ٰٛبد
ٰٓبً ٩رٔ٪ٯٞ األكاء اٛشـِ٪٭ ٩اٛو٠ٜـ٬ زبِٰغ رِٜ٘خ •

  . ٟن ربْٰٔ األ٧لاٍ اٛرتث٪ٯخ يف اٛ٪ٍؾ االعز٠بهٮ
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 أك٩اد رٔ٪ٯٞ األكاءع٪كح ُ٪ائل ٩ٟربهاد رـجْٰ 



رـــ٪ُري عـــ٪ ٟـــ٢ اٛزِـــب٧ٞ، ٩اٛزوـــب١٩، ٩اٛوالٓـــبد •
ٛوـبٟٜني ٟوب٨ٰ٣٩ٞ ٩ااإل٣َب٣ٰخ ثني صبٰن األٍبرنح ٩

 .ٔ٪ٯٞاٛزغبالد دب
٨ٟـبهاد اٛزٔـ٪ٯٞ  نيٛ٪ػـن ثـواٟظ ٛزؾَـاٛزقـٰؾ •

ـــنارٮ  ـــٚ ٩ادلإٍَـــٮ اٛ ٟوـــب٨ٰ٣٩ٞ األٍـــبرنح ٩ٛ٘
 .ٔ٪ٯٞاٛزغبالد ٛوبٟٜني دب٩ا

ــني • ــبرنح سب٘ ــب٨ٰ٣٩ٞ ٩ا٩األٍ ــبٟٜني دبٟو ــبالد ٛو غ
ــ٪ٯٞ اٛز ــ٢ ٔ ــخ ٟ ــبٛـوّ اٛو٠ٰٜ ــ٘الد ث ــٚ ادلش ربٰٜ

دل٤ــن ٩ٓبئٰــخ ٩اٛزوبٟــٚ ٟو٨ــب ٟــ٢ فــالٙ ئعــواءاد 
 . ؽل٩ص٨ب َٟزٔجالً 
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 أك٩اد رٔ٪ٯٞ األكاءع٪كح ُ٪ائل ٩ٟربهاد رـجْٰ 



 ٣8شبؽ 
 ٤ٟبٓشخ 

 
 األكاء رٔ٪ٯٞ رلبالد يف اجل٪كح ٟوبٯري ؽ٪ٙ
 كٓبئْ 5 : ا٤ٛشبؽ ٟلح



 ٔ٪ٯٞ اٛز درلبالٟوبٯري اجل٪كح يف 
 .اٛـالة ع٪كح ٟوٰبه1.
 .األٍبرنح ع٪كح ٟوٰبه2.
 .األكاء رٰٰٔٞ ع٪كح ٟوٰبه3.
 .اٛـالة رٔ٪ٯٞ ع٪كح ٟوٰبه4.
 .اٛزلهٯٌ ؿوٯٔخ ع٪كح ٟوٰبه5.
 .اٛلهاٍٰخ ادل٤ب٧ظ ع٪كح ٟوٰبه6.
 .ادلبكٯخ اإلٟ٘ب٣ٰبد ع٪كح ٟوٰبه7.
 .اٛزو٠ٰٰٜخ اٛرباٟظ ع٪كح ٟوٰبه8.
 .٩اجملز٠ن اٰٜٛ٘خ ثني اٛوالٓخ ع٪كح ٟوٰبه9.
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 ٔ٪ٯٞ اٛز دٟوبٯري اجل٪كح يف رلبال
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  ربْٔ ٛ٪آن رٔ٪ػلٰخ ٣لوح ئىل اٛ٪آن حلبعخ ٣لواً 
 األكاء كهعبد رٔلٯو يف ادلَزقلٟخ ٩احمل٘بد ادلوبٯري

 ه٠ٰٜخ يف ُوبٰٛز٨ب ٢ٟ اٛزأٗل ثٌٰخ ٜٛـالة اٛزو٠ٰٜٮ
 ثؼجؾ ٯووٍ ثبد ٟب ئؿبه يف ٩ٟواعوز٨ب اٛزٔ٪ٯٞ،

 ادلوبٯري رٜٖ ٢ٟ اٛ٘ضري ٩ػ٪ػ ٩ٟن اٛزٔ٪ٯٞ، ع٪كح
 ٤ُ٩ٰبد إلعواءاد اِٛوٰٜخ ادل٠بهٍخ أ١ ئال األٗبكػلٰخ

 ٣لواً  ٟوػٰخ، ًري ىاٛذ ٟب اٛـالثٮ األكاء رٔ٪ٯٞ ه٠ٰٜخ
 االرِبّ ًٰبة ٢ٟ اٛـالثٮ األكاء رٔ٪ٯٞ ٩آن ٯوب٦ٰ٣ دلب

 يف فبطخ األكاء رٔ٪ٯٞ ٛو٠ٰٜخ زللكح ٟوبٯري ه٬ٜ
 .٩اٛشِ٪ٯخ اٛو٠ٰٜخ ع٪ا٣ج٦
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 اٛـالثٮمن٪مط ٟٔرتػ ٛزٔ٪ٯٞ ع٪كح ٓ٪اهل رٔلٯو األكاء 



 اٛـالثٮمن٪مط ٟٔرتػ ٛزٔ٪ٯٞ ع٪كح ٓ٪اهل رٔلٯو األكاء 
 ع٪كح ٛزٔ٪ٯٞ ٟٔرتػ من٪مط ٛزٔلٯٞ اَٛوٮ ٩ٯول•

 ٩اٛزؾوٯو٭ ٩اٛشِ٪٭ اٛو٠ٜٮ األكاء رٔلٯو ٓ٪اهل
  ٯول ٠ٗب االذبب٥، ٧نا يف ٧بٟخ فـ٪ح ٜٛـالة

 رٔلٯو ٓ٪اهل ثني ٢ٟ مار٦ ؽل يف ادلٔرتػ ا٠٤ٛ٪مط
 (ادلالٟؼ)األثوبك ئثواى مت ُٔل ٩ٛنٖٛ؛ .األكاء

  األكاء رٔلٯو ٓ٪اهل ع٪كح ٟل٫ ربلك اٛزٮ اٛوئَٰٰخ
 ٢ٟ ؽل٥ ه٬ٜ ٟ٘٪١ ٗٚ ربلٯل مت ٠ٗب ادلَزقلٟخ،

  ادلَزقلٝ، األكاء رٔلٯو ٓ٪اهل رٔ٪ٯٞ من٪مط ٟ٘٪٣بد
  اٛزٔ٪ػلٮ ا٠٤ٛ٪مط ٧نا عوٚ زلب٩ٛخ ه٢ ُؼالً 

 30 .ٜٛزـجْٰ ٩ٓبثالً  ه٠ٰٜب من٪معب



 ٣9شبؽ 
 ٤ٟبٓشخ 

 
  اٛـالثٮ األكاء رٔلٯو ٓ٪اهل ع٪كح ٟإشواد ؽ٪ٙ

 األكاء رٔ٪ٯٞ رلبالد يف
 كٓبئْ 5 : ا٤ٛشبؽ ٟلح



 اٛـالثٮٓ٪اهل رٔلٯو األكاء ٟإشواد ع٪كح 
 اٛزٮ األكاء رٔلٯو ٛٔ٪اهل ادل٠ٰيح اخلظبئض سبضٜذ ٩ٓل

   :اٛزبٰٛخ ٠ٜٛإشواد ٩ُٔبً  اجل٪كح ٢ٟ ٗجري ثٔله رز٠ٰي
 .ادلَزقلٟخ األكاء رٔلٯو ٛٔ٪اهل اٛو٠ٜٮ اٛزـجْٰ كهعخ1.
 .ادلَزقلٟخ األكاء رٔلٯو ٓ٪اهل يف ادلز٪ُوح اٛولاٛخ ٟل2٫.
  ٠ٜٛؾز٪٫ ادلَزقلٟخ األكاء رٔلٯو ٓ٪اهل رٌـٰخ كهعخ3.

   .ادلزؼ٢٠
  األكاء رٔلٯو ٓ٪اهل ث٨ب رز٠ٰي اٛزٮ اٛ٪ػ٪ػ كهعخ4.

 .ادلَزقلٟخ
  األكاء رٔلٯو ٓ٪اهل يف ادلز٪ُوح ا٤ِٰٛخ اجل٪كح ٟل5٫.

 .ادلَزقلٟخ
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 اٛـالثٮمن٪مط ٟٔرتػ ٛزٔ٪ٯٞ ع٪كح ٓ٪اهل رٔلٯو األكاء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ٛزٔ٪ٯٞ ٩ا٩ه٤بطو ادلزبثوخ  ٟ٘٪٣بد 
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 ٣10شبؽ 
 ٤ٟبٓشخ 

 
  اٛزٰٰٔٞ ٛو٠ٰٜبد ا٤ِٰٛخ اجل٪كح ٟوبٯري ؽ٪ٙ

 رلبالد يف األكاء رٔلٯو ٓ٪اهل ثاٍزقلاٝ احلٰٔٔٮ
 األكاء رٔ٪ٯٞ

 كٓبئْ 5 : ا٤ٛشبؽ ٟلح



احلٰٔٔٮ ٟوبٯري اجل٪كح ا٤ِٰٛخ ٛو٠ٰٜبد اٛزٰٰٔٞ 
 ٓ٪اهل رٔلٯو األكاءثاٍزقلاٝ 

٧ـٚ رز٠زـن : ٟـ٢ ؽٰـش، ؿجٰوخ ا٤ٛزـبئظ ادلزؾٔٔـخ -1
ه٠ٰٜـــخ اٛزٰٔـــٰٞ ثزـــأصري ئظلـــبثٮ هٜـــٮ ادل٠بهٍـــبد 

 ال؟أٝ اٛ٪آن أهع اٛزو٠ٰٰٜخ اٛزـجٰٰٔخ هٜٮ 
٧ٚ : ٢ٟ ؽٰشيف ئطلاه األؽ٘بٝ، ادل٪ػ٪هٰخ /اٛولاٛخ -2

ــل٭  ــزقلٟخ ٟ ــٮ ادلَ ــلٯواد األكاء اٛلهاٍ ــٌ رٔ رو٘
اٛٔلهاد ٩اإلٍـزولاكاد اٛ٪آوٰـخ ٜٛــالة ادلِؾ٪طـني، 
أٗضــو ٟــ٢ ئثواى٧ــب ٛزظــ٪هاد ٩ربٰــياد األُــواك اٛــن٭ 

 ؟ٯٔ٪ٟ٪١ ثزٔ٪ٯٞ األكاء اٛلهاٍٮ ٜٛـالة
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احلٰٔٔٮ ٟوبٯري اجل٪كح ا٤ِٰٛخ ٛو٠ٰٜبد اٛزٰٰٔٞ 
 ٓ٪اهل رٔلٯو األكاءثاٍزقلاٝ 

٧ـٚ ػل٘ـ٢ ٤ٛـب : ٢ٟ ؽٰـش، ٟل٭ اٛٔبثٰٜخ ٤ٜٛٔٚ ٩اٛزو٠ٰٞ -3
رو٠ٰٞ كهعبد األكاء اٛزٮ مت احلظـ٪ٙ ه٨ٰٜـب يف ئؿـبه ٨ٟـبٝ 

هٜــٮ احلٰٔٔــٮ يف ه٠ٰٜــبد اٛزٰٔــٰٞ  ٮاٛـالثــزلــلكح ٛــألكاء 
رلبالد أفو٫ أ٩ٍن ٣ـبٓب ٢ٟ اٛزؾظـٰٚ اٛلهاٍـٮ مت ئفزٰـبه 

 رٜٖ ادل٨بٝ األفو٫ ٨٤ٟب ٗو٤ٰبد شلضٜخ ذلب أٝ ال؟
٧ــٚ رزـٜــت ادل٠٨ــخ : ٟــ٢ ؽٰــش، كهعــخ اٛزؤٰــل ادلوــويف -4

اٛزو٠ٰٰٜخ اٛٔبئ٠خ اٰٛٔبٝ ثو٠ٰٜبد ؽٚ ادلشٜ٘خ ٩اٛزِ٘ري ا٤ٛبٓل 
٩ا٨ِٛٞ ٩اإلٍزٰوبة ٩اإلٍزلالٙ ٩ئٍزقلاٝ اٛو٠ٰٜـبد ادلـب ٩هاء 
ٟووُٰخ، أٝ ػل٢٘ ٜٛـالة األكاء ثش٘ٚ عٰل ٨ُٰب ثجَـبؿخ ٟـ٢ 
فالٙ ؽِق ٩ئٍزل٨به ئؽل٫ رٜٖ اٛو٠ٰٜبد اَٛبثٔخ ثل١٩ ٨ُٞ 

 ادلجبكب اٛوئَٰٰخ ادلزؼ٤٠خ ٨ُٰب؟
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ٟـ٢ ، ٟل٭ ع٪كح احملزـ٪٭ اٛلهاٍـٮ ادلٔـلٝ ٜٛــالة -5
٧ٚ ٯزَْ ٧نا احملز٪٭ اٛلهاٍٮ أٝ ال ٟن أُؼـٚ : ؽٰش

ع٪ا٣ت ا٨ِٛٞ احلبٰٛخ يف اجملبٙ، يف اٛ٪ٓـذ ٣َِـ٦ اٛـن٭ 
ٯربى ٦ُٰ ٟب ٯزٞ احل٘ٞ ه٦ٰٜ هٜٮ أ٦٣ ػلضٚ ع٪ا٣ت ٛزٜٖ 
اجل٪كح اٛزو٠ٰٰٜخ ادلزؾٔٔخ اٛزٮ ٍٰزٞ ئفزجبه٧ب ٩احل٘ٞ 

 ه٨ٰٜب دبو٩ه اٛ٪ٓذ يف ادلَزٔجٚ أٝ ال؟
ٟـ٢ ، رٌـٰخ ٩ر٤ب٩ٙ احملز٪٭ اٛلهاٍٮ ادلٔلٝ ٜٛـالة -6

٧ٚ زبزبه ه٠ٰٜـخ اٛزٰٔـٰٞ اٛٔبئ٠ـخ ه٤ٰـخ ٗبُٰـخ : ؽٰش
٤ٟ٩بٍجخ رز٠زن ثبٛو٠ْ ٢ٟ ع٪ا٣ت احملز٪٭ اٛلهاٍـٮ 

 37 ؟اٛزٮ ٢ٟ احملز٠ٚ أ١ ر٘٪١ ٠٨ٟخ ٜٛـالة

احلٰٔٔٮ ٟوبٯري اجل٪كح ا٤ِٰٛخ ٛو٠ٰٜبد اٛزٰٰٔٞ 
 ٓ٪اهل رٔلٯو األكاءثاٍزقلاٝ 



: ٢ٟ ؽٰش، ٗ٪١ ه٠ٰٜخ اٛزٰٰٔٞ ٧بكُخ ٩ماد ٟو٤ٮ -7
٧ــٚ سبــ٤ؼ ه٠ٰٜــخ اٛزٰٔــٰٞ اٛـــالة ُوطــخ ٤ٟبٍــجخ 
ٜٛزوبٟٚ ٟن ٟش٘الد ٩ٓؼبٯب ٧بكُخ ٩ماد ٟو٤ٮ رـ٪ُو 

 فرباد رو٠ٰٰٜخ ماد ٠ٰٓخ ٜٛـالة أٝ ال؟
٧ــٚ روــل : ٟــ٢ ؽٰــش، اٛزِٜ٘ــخ ٩اِٛ٘ــبءح ٩اِٛبهٰٜــخ -8

رَـغٰٚ ٩ئعـواءاد رظ٠ٰ٠بد صبن اٛجٰب٣بد ادلـٜ٪ثـخ 
٩هطل كهعبد اٛـالة ٤ٟبٍجخ ٢ٟ ؽٰش اٛزِٜ٘خ ادلبٰٛخ 

 ؟٩رز٠زن ثبِٛ٘بءح ٩اِٛبهٰٜخ أٝ ال
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احلٰٔٔٮ ٟوبٯري اجل٪كح ا٤ِٰٛخ ٛو٠ٰٜبد اٛزٰٰٔٞ 
 ٓ٪اهل رٔلٯو األكاءثاٍزقلاٝ 



 ٣11شبؽ 
 ٤ٟبٓشخ 

 
  ادلَزقلٟخ األكاء رٔلٯو ٓ٪اهل أفزٰبه ٟوبٯري ؽ٪ٙ

 األكاء رٔ٪ٯٞ رلبالد يف
 كٓبئْ 5 : ا٤ٛشبؽ ٟلح



 ٟوبٯري ئفزٰبه ٓ٪اهل رٔلٯو األكاء ادلَزقلٟخ 
 رٔلٯو ٓ٪اهل ٟن اٛزوبٟٚ األٍبرنح هٜٮ ر٪عت ٟب ئما

  ا٤ٛٔلٯخ اٛزَبؤالد ٢ٟ رل٠٪هخ ٤٨ُبٕ ٦ٛ؛ ادلزبؽخ األكاء
 هٜٮ ؿوؽ٨ب ٍبرنحاأل هٜٮ ٯز٪عت اٛزٮ (اٛزأٰٟٜخ)

 :٧٩ٮ األكاء رٔلٯو ٓ٪اهل رظ٠ٰٞ أص٤بء أ٨َِ٣ٞ
٧ٚ رورجؾ ٓ٪اهل رٔلٯو األكاء ادلَـزقلٟخ ثبدلقوعـبد •

اٛلهاٍٰخ ٟ٪ػن اٰٛٔبً أٝ ال؟ ٧٩ٚ رزوبٟٚ ٟـن أ٭ 
 شٮء كفٰٚ ه٨ٰٜب؟

٧ــٚ رٌـــٮ ٓ٪اهــل رٔــلٯو األكاء ادلَــزقلٟخ األثوــبك •
 ؟اٛوئَٰٰخ اذلبٟخ ٢ٟ األكاء اٛلهاٍٮ ٜٛـالة أٝ ال
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 ٟوبٯري ئفزٰبه ٓ٪اهل رٔلٯو األكاء ادلَزقلٟخ 
روٌ٘ ادلوبٯري ادلَـزقلٟخ ادلِـب٧ٰٞ ٩اٛزظـ٪هاد ٧ٚ •

 يف رلبٙ اٛزوٜٞ أٝ ال؟"اٛز٠ٰي"احلبٰٛخ ه٢
٧ٚ روـل اِٛئـبد أ٩ ادلٔـبٯٌٰ اٛلهاٍـٰخ ادلَـزقلٟخ •

 زللكح ثلٓخ أٝ ال؟
٧ٚ ٤٧بٕ أ٭ أٍـبً ٩اػـؼ ادلوـبمل ٛزٔـلٯو كهعـبد •

اٛـالة يف ئؿبه ٗٚ ٣لبٝ َٟزقلٝ هٜٮ ؽلح ٛزٔـلٯو 
 اٛلهعبد أٝ ال؟

٧ــٚ ػل٘ــ٢ رـجٰــْ ٓ٪اهــل رٔــلٯو األكاء ادلَــزقلٟخ •
ثش٘ٚ ٟزَْ ٢ٟ عب٣ت ٟٔـلهٯ٢ سلزِٜـني ٛـلهعبد 

 41 ؟اٛـالة أٝ ال



٧ٚ ػل٢٘ ٨ُٞ ٓ٪اهل رٔلٯو األكاء ادلَـزقلٟخ ٟـ٢ •
 عب٣ت اٛـالة ٩أ٩ٰٛبء األٟ٪ه أٝ ال؟

٧ٚ رز٤بٍت ٓ٪اهـل رٔـلٯو األكاء ادلَـزقلٟخ ٟـن •
 َٟز٪ٯبد من٪ ٩ئهرٔبء اٛـالة أٝ ال؟

٧ٚ ػل٢٘ رـجٰـْ ٓ٪اهـل رٔـلٯو األكاء ادلَـزقلٟخ •
ــٰخ  ــبٝ اٛلهاٍ ــ٢ ادل٨ ــخ ٟ ــخ ٟز٤٪ه ــٮ رل٠٪ه هٜ

 ادلٔلٟخ ٜٛـالة أٝ ال؟
٧ــٚ روــل ٓ٪اهــل رٔــلٯو األكاء ادلَــزقلٟخ هبكٛــخ •

 ؟٩فبٰٛخ ٢ٟ اٛزؾٰي أٝ ال
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 ٟوبٯري ئفزٰبه ٓ٪اهل رٔلٯو األكاء ادلَزقلٟخ 



رول ٓ٪اهل رٔلٯو األكاء ادلَـزقلٟخ ِٰٟـلح ٩ٓبثٜـخ ٧ٚ •
ٜٛزـجْٰ ٩اٛزوبٟـٚ ٟو٨ـب ٩رز٠ٰـي ثبٛــبثن اٛو٠ٜـٮ 

 اٛزـجٰٔٮ أٝ ال؟
ٟب ٧٪ اذللٍ اٛوئَٰٮ ادل٤ش٪ك رب٦ٰٔٔ ٢ٟ ٩هاء ادل٠٨خ •

٧ـلٍ :٧ٚ ٧ـ٪)احلبٰٛخ ٛزٰٰٔٞ األكاء اٛلهاٍٮ ٜٛـالة
ـــــٮ  dرشقٰظ ia g n o s tic ـــــبئٮ ـــــ٪ٯ٤ٮ /أٝ ث٤ ر٘

fo rm a tiv e  ٝ٨٣بئٮأs u m m a tiv e؟ 
األك٩اد ادلَــزقلٟخ يف رٔــلٯو كهعــبد /ٟــب ٧ــٮ األكاح•

اٛـالة اٛزٮ ر٤بٍت هٜـٮ أُؼـٚ ضلـ٪ شل٘ـ٢ اذلـلٍ 
 ؟ٮٛـالثاادل٤ش٪ك رب٦ٰٔٔ ٢ٟ ٩هاء ه٠ٰٜخ اٛزٰٰٔٞ 
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 ٟوبٯري ئفزٰبه ٓ٪اهل رٔلٯو األكاء ادلَزقلٟخ 



 االفزجبه اجلٰلٟ٪اطِبد 
 :ادلؼ٠٪١ ؽٰش ٢ٟ•
 ر٪طَٰ ئىل اٛو٪كح ٢ٟ الثل ٤٧٩ب االفزجبه أ٧لاٍ ربلٯل-

 .ادلٔوه
 .ادل٪اطِبد عل٩ٙ ٬ُ األٍئٜخ ر٪ػن-
 ٢ٟ ادلز٪ٓوخ اٛزوٜٞ سلوعبد ٗٚ ٛزٌٰٔ األٍئٜخ ِٗبٯخ-

 .٩أ٧لا٦ُ ادلٔوه ثز٪طَٰ ٩رٜزيٝ ادلٔوه
 ربظ٬ٰٜ، أ٩ رشقٰظ٬ ٗب١ ئما االفزجبه ٢ٟ اٌٛوع ربلٯل-

 .٣لو٫ أ٩ ه٬ٜ٠، أ٩

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 االفزجبه اجلٰلٟ٪اطِبد 
 :ادلؼ٠٪١ ؽٰش ٢ٟ•
 .٩ادلٔبىل ادل٪ػ٪ه٬ ٟبثني األٍئٜخ رز٤٪م-
 افزجبهاد ٬ُ ر٤ب٩ذلب مت اٛىت األٍئٜخ ر٘واه هلٝ ٟواهبح-

 .اِٛظٰٜخ األه٠بٙ
 ٟواهبح ظلت احملز٪٫ طلّ ٩ٛزؾْٰٔ :االفزجبه طلّ ٟواهبح-

 :ٯ٬ٜ ٟب
 ُظ٪ٙ ثوغ ه٬ٜ ٟول٨٠ب أ٩ ٨ٜٗب األٍئٜخ ررتٗي أ١ ظل٪ى ال1.

 .ُٔؾ ادلٔوه
 اٛزوٜٞ ٣٪ارظ ٛزؾْٰٔ ٗبُٰب األٍئٜخ هلك ٯ٘٪١ أ١ ظلت2.

 .ادلـٜ٪ثخ
 
 
 
 
 

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 االفزجبه اجلٰلٟ٪اطِبد 
 :ادلؼ٠٪١ ؽٰش ٢ٟ•
 ٨٤ٟ٩ب االفزجبه صجبد هلٝ ئىل رإك٫ اٛىت اٛو٪اٟٚ ٟواهبح•

 ٩اٛزق٠ني االفزجبه رو٠ٰٜبد ٩ٟواهبح االٛزياٝ ٩هلٝ اٌٛش
 .األه٬٠

 اٛز٪ٰٓذ، هبٟٚ ٯواه٬ اجلٰل االفزجبه :االفزجبه ر٪ٰٓذ ٟواهبح•
 ادلز٪ٍؾ ٜٛـبٛت ٗبُٰب ٛالفزجبه احمللك اٛ٪ٓذ ٯ٘٪١ أ١ ظلت ئم

 اٛي٢ٟ ثزؾلٯل االٛزياٝ ٟن االفزجبه أٍئٜخ ه٢ ظلٰت ٬ٗ
 .االفزجبه ُٔواد ٢ٟ ُٔوح ٗٚ ه٢ ٛالعبثخ ادل٤بٍت

 .ٟز٪اى٣ب سبضٰال ادلٔوه ػلضٚ اجلٰل االفزجبه :اٛز٠بصٚ ٟواهبح•
 اٛىت األعياء أ٩ ادلٔوه ٢ٟ ادلوبكح األعياء ٯَزضىن اجلٰل االفزجبه
 ه٬ٜ ٩ٯوٗي كهاٍٰخ ُظ٪ٙ أ٩ ٍبثٔخ ٤ٍ٪اد ٬ُ اٛـالة كه٨ٍب
 .ادلٔوه ٢ٟ اجللٯلح األعياء

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 االفزجبه اجلٰلٟ٪اطِبد 
 :ادلؼ٠٪١ ؽٰش ٢ٟ•
  ٯربى أ١ ٯَزـٰن االفزجبه أ١ ث٦ ٩ٯٔظل :اٛز٠ٰٰي ٟواهبح•

 ٩ٯزـٜت ٩ادلز٠ٰيٯ٢، اٛؼوبٍ اٛـالة ثني اِٛوكٯخ اِٛو٩ّ
 ٢ٟ ٩اٛظوت ا٨َٛٚ ثني ٩اٍن ٟل٫ ٤٧بٕ ٯ٘٪١ أ١ ٧نا

 .اٛلهعبد ٩أٓٚ أه٬ٜ ر٪ىٯن ٯ٨َٚ حبٰش األٍئٜخ
 ه٢ ثوٰل اٛزلهط، ٨ٍٚ اجلٰل االفزجبه :اٛزلهط ٟواهبح•

 .اٛزؤٰل
 ه٤ل ٛالعبثبد ِٟزبؽب اٛزلهٯٌ ٧ٰئخ هؼ٪ ٯظ٠ٞ أ١ ظلت•

 .االفزجبه ث٤بء

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 االفزجبه اجلٰلٟ٪اطِبد 
 :ادلؼ٠٪١ ؽٰش ٢ٟ•
 ه٤ل ٛالعبثبد ِٟزبؽب اٛزلهٯٌ ٧ٰئخ هؼ٪ ٯظ٠ٞ أ١ ظلت•

 .االفزجبه ث٤بء
 ٬ُ رَب٩د ئما كهعبر٨ب ؽٰش ٢ٟ األٍئٜخ أ٩ىا١ رزَب٫٩ أ١•

 َٛجت ئال ٛألٍئٜخ ا٤َٛجٰخ األ٩ىا١ زبزَٜ ال .االعبثخ ٩ٓذ
 .علٯب رربٯو٥ ػل٢٘

 اٛزلهٯٌ ٧ٰئخ هؼ٪ رأصو هلٝ ث٨ب ٩ٯٔظل :ادل٪ػ٪هٰخ•
 ٬ُ اٛـالة هالٟبد أ٩ رٔلٯو ٩ػن ه٤ل ثبٛزظؾٰؼ اٛٔبئٞ

 .االفزجبه

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 االفزجبه اجلٰلٟ٪اطِبد 
 :ادلؼ٠٪١ ؽٰش ٢ٟ•
أ١ ر٘٪١ رو٠ٰٜبد االفزجبه ٩اػؾخ زللكح : اٛزو٠ٰٜبد-

 ٩ٜٛزو٠ٰٜبد ٣٪هب١. ٩ٟ٘ز٪ثخ ٬ُ ٩هٓخ االفزجبه مار٨ب
 .رو٠ٰٜبد هبٟخ زبض االفزجبه ٦ٜٗ ث٪ع٦ هبٝ -1
 .٩رو٠ٰٜبد فبطخ ث٘ٚ ٍإاٙ ه٬ٜ ؽلح -2

 :أٟضٜخ اٛزو٠ٰٜبد اٛوبٟخ•
أٍئٜخ مخَخ ه٢ أعت أ٩ اٛزبٰٛخ، األٍئٜخ صبٰن ه٢ أعت 

 األٛخ اٍزقلاٝ ظل٪ى ٍبهزب١، االفزجبه ٩ٓذ ٯ٬ٜ، شلب
 .احلبٍجخ

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 االفزجبه اجلٰلٟ٪اطِبد 
 :ادلؼ٠٪١ ؽٰش ٢ٟ•
 اخلبطخ اٛزو٠ٰٜبد•
 :اخلبطخ اٛزو٠ٰٜبد أٟضٜخ ٢ٟ•
 اِٛواى ٬ُ اجل٪اة اٗزت ٯ٬ٜ؟ شلب ٠ٜٗخ ٗٚ ٟواكٍ ٟب-

 .احمللك
 ررتا٩ػ صبٚ هشوح ٢ٟ رز٘٪١ ُٔوح ٗنا ٟ٪ػ٪م ه٢ اٗزت-

 .150-100 ثني ٠ٜٗبر٨ب

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 أك٩اد اٛزٰٰٔٞ ادل٤بٍجخ ٤ٛ٪ارظ اٛزوٜٞ
Tافزجبه ٟٔبيل    اجلب٣ت ادلوويف         . 1 e s t 

Rٗزبثخ رٔبهٯو                                      e p o rt 
 

Qاالٍزجٰب٣بد  اجلب٣ت اٛ٪علا٣ٮ       . 2 u e s tio n n a ire 
Aَٟ٪ػ اٛوأ٭ ٩االذبب٧بد                                   ttitu d e  S u rv e y 
Inادلٔبثالد                                  te rv ie w s    

 
Oاجلب٣ت ادل٨به٭      ادلالؽلبد   . 3 b s e rv a tio n   

Pٍغالد األكاء                                   e rfo rm a n c e  
R e c o rd s   

 

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



أٍئٜخ األفزجبه٪اػن ٛأٌٍ هبٟخ   



 ٩ؽلح ٢ٟ ٩ؽوطبً  أ٠٧ٰخ، ٢ٟ ٛالفزجبه دلب ٣لواً •
 اٛلٓخ، كهعبد أٓظ٬ ر٪فٮ ه٬ٜ اجل٪كح ػ٠ب١

 اٛو٠ٰٜخ األٍبٰٛت ألُؼٚ ٩رج٨ٰ٤ب ٩ادل٪ػ٪هٰخ،
 ثل ال ٗب١ - ٣زبئغ٦ ٩اٍزقالص األفزجبه ث٤بء يف

 أ١ ظلت اٛزٮ األٌٍ ٢ٟ رل٠٪هخ ر٪اُو ٢ٟ
 ث٨ب األفن ه٬ٜ ٩علوص األٍئٜخ ٩اػن ٯواه٨ٰب

 رٜٖ أ٧ٞ ٢ٟ٩ .األفزجبهٯخ اٛ٪هٓخ ث٤بء ه٤ل
 :األٌٍ

 

 أٌٍ هبٟخ ٯٜزيٝ ث٨ب ٩اػو٪ أٍئٜخ األفزجبه



 ٓجٚ ادلٔوه أ٧لاٍ هطل :ثبأل٧لاٍ االهرجبؽ .1
 .األ٧لاٍ ثزٜٖ األٍئٜخ ٩اهرجبؽ األٍئٜخ، ٩ػن

 ادلٔوه دببكح اٛزبٟخ اإلؽبؿخ :اٛش٠٪ٰٛخ .2
 اٛوئَٰخ ٩اجل٪ا٣ت دل٪ػ٪هبر٦ األٍئٜخ ٩رٌـٰخ

٦ُٰ. 
 أٍئٜخ األفزجبه ٯزؼ٢٠ أ١ ٯ٤جٌٮ :اٛز٤٪م .3

 ا٤َٛت ٩ربْٔ ٟز٤٪هخ، ٨ٟبهاد رٌٰٔ
 .٩ػو٦ مت اٛن٭ ادل٪اطِبد عل٩ٙ يف اٛ٪اهكح

 

 أٌٍ هبٟخ ٯٜزيٝ ث٨ب ٩اػو٪ أٍئٜخ األفزجبه



 كٰٓٔخ األٍئٜخ ر٘٪١ أ٩:١اٛزؾلٯل اٛ٪ػ٪ػ.4
 ادلوىن، ٩اػؾخ ٩ئٟالئًٰب، ٌٛ٪ٯبً  ٠ٍٰٜخ اٛظٰبًخ،

 أ٩ ؽش٪ أ٭ ٢ٟ زبٜ٪ حبٰش ٩زللكح اٛوجبهح ٨ٍٜخ
 ئعبثخ ٢ٟ أٗضو اَٛإاٙ علز٠ٚ ٩أال اٍزـواك،

 .٩اؽلح
 َٟز٪ٯبد األٍئٜخ ر٤بٍت أ١ :اِٛوكٯخ اِٛو٩ّ.5

 األفزجبه ٩هٓخ ٟ٪اطِــبد ئىل اهر٘بىاً  ٗبُخ؛ اٛـٜجخ
 .ادلوز٠لح

 اٛجَٰؾ ٢ٟ األٍئٜخ رزلهط أ١ :اٛظو٪ثخ يف اٛزلهط.6
 .اٛظوت ئىل ا٨َٛٚ ٢ٟ٩ ادلوٗت ئىل

 

 أٌٍ هبٟخ ٯٜزيٝ ث٨ب ٩اػو٪ أٍئٜخ األفزجبه



 أ٩ ٍإاٙ أ٭ ئعبثخ روز٠ل أال :االٍزٔالٰٛخ.7
 عيء أ٩ آفو ٍإاٙ ئعبثخ ه٬ٜ ٦٤ٟ عيء

   .ث٨ب ر٪ؽٮ أ٩ ٦٤ٟ،
 األٍئٜخ هلك ٯز٤بٍت أ١ :األفزجبه ٟلح.8

 .ٛالفزجبه ادلقظض اٛي٢ٟ ٟن
 ه٬ٜ األٍئٜخ ئعبثخ رَبهل أال :اٛزؾٰي هلٝ.9

 .٦٠َٓ أ٩ اٛـبٛت شقظٰخ ٗشَ
 

 أٌٍ هبٟخ ٯٜزيٝ ث٨ب ٩اػو٪ أٍئٜخ األفزجبه



 ٗٚ كهعخ ٩ اَٛإاٙ، كهعخ ٗزبثخ :اٛلهعبد .10
 .األٍئٜخ ٩هٓخ يف ٍإاٙ ٗٚ أٟبٝ ُو٩ه٦ ٢ٟ ُوم

 ٢ٟ ٟز٘بُئني من٪معني ٩ػن ظلت :ا٠٤ٛبمط .11
 ه٬ٜ من٪مط ٗٚ ٩زبيٯ٢ افزجبهٯخ، ٩هٓخ ٗٚ

 .٤ِٟظٚ كٍٖ
 ٛ٘ٚ اإلعبثخ من٪مط رٔلٯٞ :اإلعبثخ من٪مط .12

 ربلك حبٰش ٣َـ مخٌ ه٬ٜ افزجبهٯخ ٩هٓخ
 .فـ٪ح أ٩ ُوم ٛ٘ٚ ادلقظظخ اٛلهعخ ٦ُٰ

 أٌٍ هبٟخ ٯٜزيٝ ث٨ب ٩اػو٪ أٍئٜخ األفزجبه



 أٍئٜخ ه٬ٜ اإلؿالم :اٛواعوخ اٛزٌنٯخ .13
 ادلالؽلبد ٩كهاٍخ ٠ٜٛٔوه، اَٛبثْ األفزجبه
 .ث٦ اخلبطخ

 اٱرٰخ اٛ٪صبئْ رَٰٜٞ :األفزجبه رَٰٜٞ .14
 ٢ٟ اال٣ز٨بء ثول ،اجل٪كح ػ٠ب١ ؽلحٛ٪

 :األفزجبهاد
 األٍئٜخ ئعبثخ من٪مط -         اإلعبثخ ى٢ٟ عل٩ٙ -   احملز٪٫ ربٰٜٚ-
   (cd) ٟو١ ٓوص -     االفزجبه ربٰٜٚ عل٩ٙ -   ادل٪اطِبد عل٩ٙ-
 .األفزجبهاد ٠٤ٛبمط (2) هلك -

 أٌٍ هبٟخ ٯٜزيٝ ث٨ب ٩اػو٪ أٍئٜخ األفزجبه



خ ُا١ ٩ثول، •
ّ
 ًبٯخ يف أٟو اٛزبٟخ اَٛوٯ

 األٍئٜخ ٩اػن أٟب٣خ ه٬ٜ كٰٛٚ ٧٩ٮ األ٠٧ٰخ
   ٩ٟ٪ص٪ٰٓز٦، ٠َٜٛإ٩ٰٛخ، ٩رب٦ٜ٠

ع ُا٦٣ مٖٛ ٩خبالٍ•
ّ
 ٠َٜٛبءٛخ ٦َِ٣ ٯوو

  األفزجبهٯخ األ٩هاّ أ١ مٖٛ اٛٔب٣٪٣ٰخ،
ّ
 ٢ٟ رول

 .اٛٔب٣٪١ دب٪عت احمل٠ٰخ اٛ٪صبئْ

 أٌٍ هبٟخ ٯٜزيٝ ث٨ب ٩اػو٪ أٍئٜخ األفزجبه





اجلٰل اَٛإاٙ طٰبًخ ٟوبٯري  



 (1)اجلٰل اَٛإاٙ طٰبًخ ٟوبٯري
  ٧ٚ احملز٪٫ ادلواك ٰٓب٦ٍ ٌٟـ٬ يف ادلٔوه؟•

  ٧ٚ األ٧لاٍ ادلواك ٰٓب٨ٍب ٟ٪ع٪كح يف ادلٔوه؟•

  ٧ٚ اَٛإاٙ ٩اػؼ ٩َٟز٪٫ ٌٛز٦ ٟالئٞ ٜٛـٜجخ؟•

  ٧ٚ ئعبثخ اَٛإاٙ زللكح؟•

 ٧ٚ طٰبًخ اَٛإاٙ علٯلح ٩سلزِٜخ ه٢ ٣ض اٛ٘زبة؟ •

 ٧ٚ ؿوٯٔخ هوع اَٛإاٙ ًري ٟالئ٠خ؟ •

   ادلوٜ٪ٟبد ادلزؼ٤٠خ يف اَٛإاٙ ػو٩هٯخ؟  ٧ٚ•



 (2)ٟوبٯري طٰبًخ اَٛإاٙ اجلٰل
 اِٛوهٰخ اِٛٔواد يف ٤ٟـٔٮ رورٰت ٤٧بٕ ٧ٚ•

 األ٧لاٍ، َٟز٪٫ حبَت ر٨ََٜٜب ٟضٚ َٜٛإاٙ؟
 ٟ٪ػ٪هبد رورٰت أ٩ اٛظو٪ثخ، يف اٛزلهط أ٩

  .اٛ٘زبة
 ثبدل٪ػ٪م، صبٰو٨ب اِٛوهٰخ اِٛٔواد رورجؾ ٧ٚ•

  األفو٫؟ ٩اٛجٰب٣بد ٩األش٘بٙ،

 ٢ٟ ٩فبٰٛخ ٩اػؾخ اَٛإاٙ رو٠ٰٜبد ٧ٚ•
 يف ٩اشوػ ٩امٗو طَ :ٟضٚ ٩اٛز٘واه؟ االىك٩اعٰخ

  . ٩اؽل آ١



 (3)ٟوبٯري طٰبًخ اَٛإاٙ اجلٰل
 ٛ٘ٚ ٩اِٛوهٰخ اٰٜٛ٘خ خلهعاٛ ربلٯل مت ٧ٚ•

  ٩ُٔوح؟ ٍإاٙ

 اٛزٮ ٩ادلظـٜؾبد ا٠ٜ٘ٛبد ذب٤ت مت ٧ٚ•
  ٟوىن؟ ٢ٟ اٗضو رب٠ٚ

 اذلبٟخ ادلوٜ٪ٟبد ه٬ٜ اٛؼ٪ء رَٰٜؾ مت ٧ٚ•
  ٩اػؾخ؟ ثـوٯٔخ اَٛإاٙ يف

   ٗبُٰخ؟ ٛالعبثخ ادلقظظخ اِٛواًبد ٧ٚ•



 ث٤بء عل٩ٙ ادل٪اطِبد



:رووٯَ عل٩ٙ ادل٪اطِبد   

 زلز٪٫ عللك رِظٰٜٮ سلـؾ ٧٪ 
 اٛلهاٍٰخ ادلبكح زلز٪٫ ٩ٯوثؾ االفزجبه،
 اٛ٪ى١ ٩ٯجني اَٜٛ٪ٰٗخ، اٛزو٠ٰٰٜخ ثبأل٧لاٍ
 ٢ٟ ٟ٪ػ٪م ٛ٘ٚ ادلوٜٞ ٯوـ٦ٰ اٛن٭ ا٤َٛجٮ

 ا٤َٛجٰخ ٩األ٩ىا١ ادلقزِٜخ، ادل٪ػ٪هبد
 َٟز٪ٯبر٨ب يف اَٜٛ٪ٰٗخ ادلووُٰخ ٛأل٧لاٍ
 .ادلقزِٜخ



:اٌٛوع ٢ٟ عل٩ٙ ادل٪اطِبد   

 ٧٪ ادل٪اطِبد عل٩ٙ أًواع أ٧ٞ ٢ٟ ئ١ 
 أ٦٣ ه٬ٜ ٩اٛزأٰٗل االفزجبه، يف اٛز٪اى١ ربْٰٔ
 ٩زلز٪٫ اٛزلهٯٌ أل٧لاٍ شلضٜخ ه٤ٰخ ٯٌٰٔ
واك اٛزٮ اٛلهاٍٰخ ادلبكح

ُ
 اٛزؾظٰٚ ٰٓبً ٯ

 .٨ُٰب



:ُ٪ائل عل٩ٙ ادل٪اطِبد   
 اجل٨٪ك ؽغٞ ٟن ٟز٪اى١ افزجبه ث٤بء يف ادلَبهلح 

 .ٟ٪ػ٪م ٗٚ ٛزلهٯٌ ادلجن٩ٛخ
 اٛلهاٍٰخ، ادلبكح ٢ٟ عيء ٛ٘ٚ احلٰٔٔٮ اٛ٪ى١ ئهـبء 

 األٍئٜخ ٢ٟ ٯَزؾ٦ٔ ٟب ٯأفن ٟ٪ػ٪م ٗٚ ُا١ ٩ثبٛزبيل
 .ا٤َٛجٰخ أ٠٧ٰز٦ ؽَت

 األ٧لاٍ ٢ٟ شلضٜخ ه٤ٰخ افزٰبه يف ادلَبهلح 
 ٟل٫ ٰٓبً ٢٘٠ٰٛ ٤ٟل٠خ، ثـوٯٔخ اٛزلهٯَٰخ،

 أٍئٜز٦ ر٪ىٯن ٢ٟ ادلوٜٞ ٩سب٘ني ٗجريح، ثلهعخ رب٨ٔٔب
 .األ٧لاٍ ٛزٜٖ ادلقزِٜخ ادلَز٪ٯبد يف



:ُ٪ائل عل٩ٙ ادل٪اطِبد   

ر٘٪ٯ٢ يف اٛزلهٯٌ ٧ٰئخ هؼ٪ َٟبهلح 
 .ٛالفزجبه ٟز٘بُئخ ط٪ه
 ْٰٔٗجري ثش٘ٚ ٛالفزجبه احملز٪٫ طلّ رب. 
 االفزجبه، ثولاٛخ ٗجريح صٔخ ةالاٛـ ئَٗبة 

 أص٤بء ٩ٞٓز٨ ر٤لٰٞ يف ٞٯَبهل٧ شلب
   .ثبريا١ ادل٪ػ٪هبد ه٬ٜ ٩ر٪ىٯو٦ االٍزنٗبه

 



 األ٧لاٍ ٩ػلضٚ أُٔٮ ٩اٱفو .اٛلهاٍٰخ ادلبكح ٟ٪ػ٪هبد ٩ػلضٚ هأٍٮ أؽل٠٧ب : ثولٯ٢ ٢ٟ ادل٪اطِبد عل٩ٙ ٯز٘٪١
 ادل٪ػ٪هبد ٢ٟ ٛ٘ٚ ا٤َٛجٰخ اال٠٧ٰخ أ٩ىا١ ه٬ٜ اجلل٩ٙ ؽٔ٪ٙ ٩رش٠ٚ .ثٜ٪ٝ رظ٤َٰ ؽَت اَٜٛ٪ٰٗخ اٛزو٠ٰٰٜخ

 ٛ٘ٚ ادلَزؾٔخ اٛلهعخ اىل ثبالػبُخ ، اال٧لاٍ َٟز٪ٯبد ٢ٟ َٟز٪٫ ٛ٘ٚ رجوب ٟ٪ػ٪م ٗٚ اٍئٜخ ٩هلك ، ٩األ٧لاٍ
 .االٍئٜخ ٢ٟ ٍإاٙ

 ادل٪ػ٪هبد
 االٍئٜخ

 ٩اٛلهعبد

 ادل٪ػ٪م
(1) 

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ

 ادل٪ػ٪م
(2) 

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ

............. 
 االٍئٜخ

 اٛلهعخ

 رل٠٪م االٍئٜخ

 رل٠٪م اٛلهعبد

 اال٩ىا١ ا٤َٛجٰخ

رل٠٪م  اال٧لاٍ اَٜٛ٪ٰٗخ
 االٍئٜخ

رل٠٪م 
 اٛلهعبد

اال٩ىا١ 
ا٤َٛجٰخ 
 ......... اٛزؾٰٜٚ اٛزـجْٰ ا٨ِٛٞ اٛزنٗو ٠ٜٛ٪ػ٪هبد

 َٰٗ ػل٢٘ ث٤بء عل٩ٙ ادل٪اطِبد



 فـ٪اد ث٤بء عل٩ٙ ادل٪اطِبد

 اال٩ىا١ ا٤َٛجٰخ

 رل٠٪م اٛلهعبد

 رل٠٪م االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 اٛرباٗني

(ٍبهزب١)  

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 اٛظق٪ه

(ٍبهبد 6)  

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 ادلوبك١

(ٍبهبد4)  

 االٍئٜخ

 االٍئٜخ ادل٪ػ٪هبد
 اٛزنٗو ٩اٛلهعبد

٧ل20ٍ  

 ا٨ِٛٞ
٧ل15ٍ  

 اٛزـجْٰ
أ٧لا10ٍ  

 اٛزؾٰٜٚ
ا٧لا5ٍ  

............ 

رل٠٪م  اال٧لاٍ اَٜٛ٪ٰٗخ
 االٍئٜخ

رل٠٪م 
 اٛلهعبد

اال٩ىا١ 
ا٤َٛجٰخ 
 ٠ٜٛ٪ػ٪هبد

17%  

50%  

33%  

ربلٯل ٟ٪ػ٪هبد  -1
ادلبكح اٛلهاٍٰخ ٩هلك 
ربلٯل اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ  -2 اَٛبهبد ٛ٘ٚ ٟ٪ػ٪م

دل٪ػ٪هبد ادلبكح 
 اٛلهاٍٰخ

 هلك اَٛبهبد اٛالىٟخ ٛزلهٯٌ ادل٪ػ٪م

 هلك اَٛبهبد اٛالىٟخ ٛزلهٯٌ ادلبكح
X  100  

4   

12 
X  100  



 فـ٪اد ث٤بء عل٩ٙ ادل٪اطِبد

40%  30%  20%  10%  0%  100%  

17%  

50%  

33% ربلٯل َٟز٪ٯبد اال٧لاٍ اَٜٛ٪ٰٗخ ادلواك ٰٓبً ٟل٫  -3 
 رب٨ٔٔب ٩هلك اال٧لاٍ يف ٗٚ َٟز٪٫

ربلٯل اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ ٛال٧لاٍ يف َٟز٪ٯبر٨ب  -4
 ادلقزِٜخ

 هلك األ٧لاٍ يف مٖٛ ادلَز٪٫

 رل٠٪م أ٧لاٍ ادلبكح ٗبٟٜخ
X  100  

20   

50 
X  100  

 االٍئٜخ ادل٪ػ٪هبد
 اٛزنٗو ٩اٛلهعبد

٧ل20ٍ  

 ا٨ِٛٞ
٧ل15ٍ  

 اٛزـجْٰ
أ٧لا10ٍ  

 اٛزؾٰٜٚ
ا٧لا5ٍ  

.......... 

رل٠٪م  اال٧لاٍ اَٜٛ٪ٰٗخ
 االٍئٜخ

رل٠٪م 
 اٛلهعبد

اال٩ىا١ 
ا٤َٛجٰخ 
 ٠ٜٛ٪ػ٪هبد

 اال٩ىا١ ا٤َٛجٰخ

 رل٠٪م اٛلهعبد

 رل٠٪م االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 اٛرباٗني

(ٍبهزب١)  

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 اٛظق٪ه

(ٍبهبد 6)  

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 ادلوبك١

(ٍبهبد4)  

 االٍئٜخ



 فـ٪اد ث٤بء عل٩ٙ ادل٪اطِبد

40%  30%  20%  10%  0%  100%  

30 

20 

17%  

50%  

33%  

ربلٯل اٛولك اٜٛ٘ٮ الٍئٜخ االفزجبه  -5
يف ػ٪ء اٛي٢ٟ ادلزبػ ٣٩٪م االٍئٜخ 

 ٩ٓلهاد اٛـالة ا٠٤ٛبئٰخ

ربلٯل اٛلهعخ  -6
 ا٨٤ٛبئٰخ ٛالفزجبه

 االٍئٜخ ادل٪ػ٪هبد
 اٛزنٗو ٩اٛلهعبد

٧ل20ٍ  

 ا٨ِٛٞ
٧ل15ٍ  

 اٛزـجْٰ
أ٧لا10ٍ  

 اٛزؾٰٜٚ
ا٧لا5ٍ  

.......... 

رل٠٪م  اال٧لاٍ اَٜٛ٪ٰٗخ
 االٍئٜخ

رل٠٪م 
 اٛلهعبد

اال٩ىا١ 
ا٤َٛجٰخ 
 ٠ٜٛ٪ػ٪هبد

 اال٩ىا١ ا٤َٛجٰخ

 رل٠٪م اٛلهعبد

 رل٠٪م االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 اٛرباٗني

(ٍبهزب١)  

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 اٛظق٪ه

(ٍبهبد 6)  

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 ادلوبك١

(ٍبهبد4)  

 االٍئٜخ



 فـ٪اد ث٤بء عل٩ٙ ادل٪اطِبد

40%  30%  20%  10%  0%  100%  

30 

8 6 4 2 00 20 

1.36 1.02 0.68 0.34 00 

3.4 17%  

4 3 2 1 00 
10 50%  

2.64 1.98 1.32 0.66 00 
6.6 33%  

ربلٯل هلك االٍئٜخ يف ٗٚ ٟ٪ػ٪م  -7
 ٛ٘ٚ َٟز٪٫ ٢ٟ َٟز٪ٯبد اال٧لاٍ

اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ أل٠٧ٰخ ادل٪ػ٪م    xاٛولك اٜٛ٘ٮ ٛالٍئٜخ x اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ ال٧لاٍ ادلَز٪٫   

20x   0.33 x  0.40  =2.64  

 االٍئٜخ ادل٪ػ٪هبد
 اٛزنٗو ٩اٛلهعبد

٧ل20ٍ  

 ا٨ِٛٞ
٧ل15ٍ  

 اٛزـجْٰ
أ٧لا10ٍ  

 اٛزؾٰٜٚ
ا٧لا5ٍ  

.......... 

رل٠٪م  اال٧لاٍ اَٜٛ٪ٰٗخ
 االٍئٜخ

رل٠٪م 
 اٛلهعبد

اال٩ىا١ 
ا٤َٛجٰخ 
 ٠ٜٛ٪ػ٪هبد

 اال٩ىا١ ا٤َٛجٰخ

 رل٠٪م اٛلهعبد

 رل٠٪م االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 اٛرباٗني

(ٍبهزب١)  

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 اٛظق٪ه

(ٍبهبد 6)  

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 ادلوبك١

(ٍبهبد4)  

 االٍئٜخ



 فـ٪اد ث٤بء عل٩ٙ ادل٪اطِبد

 اال٩ىا١ ا٤َٛجٰخ

 رل٠٪م اٛلهعبد

 رل٠٪م االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 اٛرباٗني

(ٍبهزب١)  

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 اٛظق٪ه

(ٍبهبد 6)  

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 ادلوبك١

(ٍبهبد4)  

 االٍئٜخ

 االٍئٜخ ادل٪ػ٪هبد
 اٛزنٗو ٩اٛلهعبد

٧ل20ٍ  

 ا٨ِٛٞ
٧ل15ٍ  

 اٛزـجْٰ
أ٧لا10ٍ  

 اٛزؾٰٜٚ
ا٧لا5ٍ  

.......... 

رل٠٪م  اال٧لاٍ اَٜٛ٪ٰٗخ
 االٍئٜخ

رل٠٪م 
 اٛلهعبد

اال٩ىا١ 
ا٤َٛجٰخ 
 ٠ٜٛ٪ػ٪هبد

40%  30%  20%  10%  0%  100%  

12 9 6 3 00 30 

8 6 4 2 00 20 

2.04 1.53 1.02 0.51 00 

1.36 1.02 0.68 0.34 00 

3.4 5.1 17%  

6 4.5 3 1.5 00 

4 3 2 1 00 
10 15 50%  

3.96 2.97 1.98 0.99 00 

2.64 1.98 1.32 0.66 00 
6.6 9.9 33%  

ربلٯل كهعبد االٍئٜخ يف ٗٚ  -8
ٟ٪ػ٪م ٛ٘ٚ َٟز٪٫ ٢ٟ َٟز٪ٯبد 

 اال٧لاٍ

اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ أل٠٧ٰخ ادل٪ػ٪م    xاٛلهعخ ا٨٤ٛبئٰخ ٛالفزجبه x اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ ال٧لاٍ ادلَز٪٫   

30x   0.33 x  0.40  =3.96  



 اٛزولٯٚ اٰٛل٩٭ ه٬ٜ عل٩ٙ ادل٪اطِبد

40%  30%  20%  10%  0%  100%  

12 9.5 6 2.5 00 30 

8 6 4 2 00 20 

2 2 1 00 00 

1 1 1 00 00 

3 5 17%  

6 4.5 3 1.5 00 

4 3 2 1 00 
10 15 50%  

4 3 2 1 00 

3 2 1 1 00 
7 10 33%  

 اال٩ىا١ ا٤َٛجٰخ

 رل٠٪م اٛلهعبد

 رل٠٪م االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 اٛرباٗني

(ٍبهزب١)  

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 اٛظق٪ه

(ٍبهبد 6)  

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 ادلوبك١

(ٍبهبد4)  

 االٍئٜخ

 االٍئٜخ ادل٪ػ٪هبد
 اٛزنٗو ٩اٛلهعبد

٧ل20ٍ  

 ا٨ِٛٞ
٧ل15ٍ  

 اٛزـجْٰ
أ٧لا10ٍ  

 اٛزؾٰٜٚ
ا٧لا5ٍ  

.......... 

رل٠٪م  اال٧لاٍ اَٜٛ٪ٰٗخ
 االٍئٜخ

رل٠٪م 
 اٛلهعبد

اال٩ىا١ 
ا٤َٛجٰخ 
 ٠ٜٛ٪ػ٪هبد



ربلٯل اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ  -2
دل٪ػ٪هبد ادلبكح 

 اٛلهاٍٰخ
 هلك اَٛبهبد اٛالىٟخ ٛزلهٯٌ ادل٪ػ٪م

 هلك اَٛبهبد اٛالىٟخ ٛزلهٯٌ ادلبكح
X  100  

ربلٯل اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ ٛال٧لاٍ يف َٟز٪ٯبر٨ب  -4
 ادلقزِٜخ

 هلك األ٧لاٍ يف مٖٛ ادلَز٪٫

 رل٠٪م أ٧لاٍ ادلبكح ٗبٟٜخ
X  100  

اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ أل٠٧ٰخ ادل٪ػ٪م    xاٛولك اٜٛ٘ٮ ٛالٍئٜخ x اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ ال٧لاٍ ادلَز٪٫   

اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ أل٠٧ٰخ ادل٪ػ٪م    xاٛلهعخ ا٨٤ٛبئٰخ ٛالفزجبه x اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ ال٧لاٍ ادلَز٪٫   

 اال٩ىا١ ا٤َٛجٰخ

 رل٠٪م اٛلهعبد

 رل٠٪م االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 اٛرباٗني

(ٍبهزب١)  

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 اٛظق٪ه

(ٍبهبد 6)  

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ
 ادلوبك١

(ٍبهبد4)  

 االٍئٜخ

 االٍئٜخ ادل٪ػ٪هبد
 اٛزنٗو ٩اٛلهعبد

٧ل20ٍ  

 ا٨ِٛٞ
٧ل15ٍ  

 اٛزـجْٰ
أ٧لا10ٍ  

 اٛزؾٰٜٚ
ا٧لا5ٍ  

.......... 

رل٠٪م  اال٧لاٍ اَٜٛ٪ٰٗخ
 االٍئٜخ

رل٠٪م 
 اٛلهعبد

اال٩ىا١ 
ا٤َٛجٰخ 
 ٠ٜٛ٪ػ٪هبد



 اال٩ىا١ ا٤َٛجٰخ

 رل٠٪م اٛلهعبد

 رل٠٪م االٍئٜخ

 اٛلهعخ
3ٟ٪ػ٪م   

(ٍبهزب١ 2)  

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ
2ٟ٪ػ٪م    

(ٍبهبد 2)  

 االٍئٜخ

 اٛلهعخ
1ٟ٪ػ٪م    

(ٍبهبد4)  

 االٍئٜخ

 االٍئٜخ ادل٪ػ٪هبد
 اٛزنٗو ٩اٛلهعبد

٧ل20ٍ  

 ا٨ِٛٞ
٧ل15ٍ  

 اٛزـجْٰ
أ٧لا10ٍ  

 اٛزؾٰٜٚ
ا٧لاٍ 5  

........... 

رل٠٪م  اال٧لاٍ اَٜٛ٪ٰٗخ
 االٍئٜخ

رل٠٪م 
 اٛلهعبد

اال٩ىا١ 
ا٤َٛجٰخ 
 ٠ٜٛ٪ػ٪هبد

100%  

35 

50 

 رلهٯت ه٠ٜٮ



 ٝ كهعخ

 اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ ٛأل٧لاٍ
 رل٠٪م اٛلهعبد

 رل٠٪م األٍئٜخ

 ك

ً 

 ك

ً 

 ك

ً 

 ك

ً 

 ك

ً 

 ك

ً 

 ٩ ٟ٪ػ٪م  ٝ أٍئٜخ رٔ٪ٯٞ روٰٗت ربٰٜٚ رـجْٰ ٨ُٞ رنٗو ادل٪ػ٪هبد



% 100 60   اٜٛ٘ٮ اجمل٠٪م  

% 18 11 آصبه اٛزٰبه  

%    9 5 احلوٗخ ادل٪عٰخ  

% 17 10 احلوٗخ اٛلائوٯخ   

% 20 12 اٛشٌٚ ٩اٛـبٓخ  

% 18 11 ٓ٪ا٣ني ٣ٰ٪ر٢  

% 18 11 اٛز٪اى١  

اَٛبهبدهلك  ادل٪ػــــ٪م  اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ ٛ٘ٚ ٟ٪ػ٪م 
  عل٩ٙ اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ ٠ٜٛ٪ػ٪هبد

 (11 /  60  )× 100  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ أل٠٧ٰخ ادل٪ػ٪م   × 100  
 هلك اَٛبهبد اٛالىٟخ ٛزلهٯٌ ادل٪ػ٪م
 هلك اَٛبهبد اٛالىٟخ ٛزلهٯٌ ادلبكح



% 100 150 اجمل٠٪م اٜٛ٘ٮ    

%  1 2 رٔ٪ٯٞ  

%  1 2 روٰٗت  

% 2 3 ربٰٜٚ   

% 23 34 رـجْٰ  

ٞ٨ُ 72 48 %  

% 25 37 رنٗو  

 اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ ٛأل٧لاٍ هلك األ٧لاٍ َٟز٪٫ اذللٍ
  عل٩ٙ اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ ٛأل٧لاٍ

 (37  ÷150  ) ×100  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ ٛأل٧لاٍ يف َٟز٪٫ ٟوني   × 100  
 هلك األ٧لاٍ يف مٖٛ ادلَز٪٫

 رل٠٪م أ٧لاٍ ادلبكح ٗبٟٜخ



35 
25%  48%  23%  2%  1%  1%  100%  

50 
 د
%18 س  

 0.7 د

 1.04 س
9%  

 د
 س

17%  

 3.4 د

 4.8 س
20%  

 د
 س

18%  

 1.6 د

%18 2.25 س  

35  ×9 % ×23%  

 ٝ كهعخ

 اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ ٛأل٧لاٍ
 رل٠٪م اٛلهعبد

 رل٠٪م األٍئٜخ

 آصبه اٛزٰبه

 احلوٗخ ادل٪عٰخ

 احلوٗخ اٛلائوٯخ

 اٛشٌٚ ٩اٛـبٓخ

 ٓ٪ا٣ني ٣ٰ٪ر٢

 اٛز٪اى١

 ٩ ٟ٪ػ٪م  ٝ أٍئٜخ رٔ٪ٯٞ روٰٗت ربٰٜٚ رـجْٰ ٨ُٞ رنٗو ادل٪ػ٪هبد



35 

7 

3 

6 

7 

6.5 

5.5 

 ٝ كهعخ

%25 اٛ٪ى١ ا٤َٛجٮ ٛأل٧لاٍ  48%  23%  2%  1%  1%  100%  

 0.5 0.5 0.5 7.5 16.5 9.5 رل٠٪م اٛلهعبد

 50 1 1 1 11 24 12 رل٠٪م األٍئٜخ

 0.5 1.5 3 2 د
%18 9 1 2 4 2 س آصبه اٛزٰبه  

 1 1.5 0.5 د
%9 5 1 3 1 س احلوٗخ ادل٪عٰخ  

 1 4 1 د
%17 8 2 4 2 س احلوٗخ اٛلائوٯخ  

 2 3 2 د
%20 10 2 5 3 س اٛشٌٚ ٩اٛـبٓخ  

 0.5 1 3 2 د
 ٓ٪ا٣ني ٣ٰ٪ر٢

%18 9 1 2 4 2 س  

 0.5 1 2 2 د
%18 9 1 2 4 2 س اٛز٪اى١  

 ٩ ٟ٪ػ٪م  ٝ أٍئٜخ رٔ٪ٯٞ روٰٗت ربٰٜٚ رـجْٰ ٨ُٞ رنٗو ادل٪ػ٪هبد



 ٩اٛظو٪ثخ ٟوبٟٚ ا٨َٛ٪ٛخ 
   وبٟٚ اٛز٠ٰٰيٟ

 ٟوبٟٚ احلَبٍٰخ 

 أ



ٟوبٟٚ ا٨َٛ٪ٛخ 
 ٩اٛظو٪ثخ 

 أ



 ؽٔبئْ
 1= ٟوبٟٚ ا٨َٛ٪ٛخ + ٟوبٟٚ اٛظو٪ثخ 
 ٟوبٟٚ ا٨َٛ٪ٛخ – 1=ٟوبٟٚ اٛظو٪ثخ 

 %(100 -% طِو ) ظو٪ثخٟل٫ ٟوبٟٚ اٛ

 %(100 -% طِو ) ٟوبٟٚ ا٨َٛ٪ٛخ ٟل٫

ظو٪ثخ ٟوبٟٚ اٛ  



 ٍإاٙ ٩ٛ٘ٚ ٟزولك، ٢ٟ االفزٰبه ٣٪م ٢ٟ ُٔوح ٛ٘ٚ ربَت
  :ٯٜٮ ٠ٗب
  100% ×َٜٛإاٙ ظؾٰؾخاٛ اٛلهعبد رل٠٪م=ا٨َٛ٪ٛخ ٟوبٟٚ

 اٛـالة هلك                                            

 أ١ ه٬ٜ ٯلٙ ٨ُنا %100 ا٨َٛ٪ٛخ ٟوبٟٚ ٗب١ ُاما•
 طِواً  ا٨َٛ٪ٛخ ٟوبٟٚ ٗب١ ئما أٟب علا، ٨ٍٚ اَٛإاٙ

 ُب٦٣ ذلنا ؛علا طوت اَٛإاٙ أ١ ه٬ٜ ٯلٙ ٨ُنا ،%
 ٯٔن ا٨َٛ٪ٛخ ٟوبٟٚ ٗب١ ئما بَٛإاٙث ثبالؽزِبف ٯ٤ظؼ

  ( % 70 -  % 30 ) ثني

٨َ٪ٛخ ٟوبٟٚ اٛ  



   وبٟٚ اٛز٠ٰٰيٟ
 أ



 ٟوبٟٚ اٛز٠ٰٰي

 ه٬ٜ اَٛإاٙ ٓلهح ٟل٫ ث٦ ٯٔظل 
  احلبطٜني اٛـالة ثني اٛز٠ٰٰي

 ٢ٟ ٩ثني ٟورِوخ كهعبد ه٬ٜ
 يف ٤ٟقِؼخ كهعبد ه٬ٜ علظٜ٪١

 األٍئٜخ ٨َٰٔبر اٛزٮ ا٠َٛخ
.(ٗ٘ٚ االفزجبه)  صبٰوب  



 :َٜإاٙ ثارجبم اخلـ٪اد اٱرٰخٛٯزٞ اٍزقواط ٟوبٟٚ اٛز٠ٰٰي    
ب1.

ً
ب ر٤بىٰٛ

ً
 .رورٰت كهعبد اٛـالة اٰٜٛ٘خ رورٰج

٧٩ٞ ٢ٟ ؽظٜ٪ا ه٬ٜ أه٬ٜ اٛلهعبد %( 27)ربلٯل اِٛئخ اٛوٰٜب 2.
 ٧٩ٞ ٢ٟ ؽظٜ٪ا ه٬ٜ أك٬٣ اٛلهعبد%( 27)٩اِٛئخ اٛل٣ٰب 

 :٩رَزقوط كهعخ سبٰٰي اَٛإاٙ ثزـجْٰ ادلوبكٛخ اٛزبٰٛخ3.
 

 بِٛئخ اٛل٣ٰبثرل٠٪م اٛلهعبد  -بِٛئخ اٛوٰٜب ثرل٠٪م اٛلهعبد           
 X100                                                                         = ٟوبٟٚ اٛز٠ٰٰي

 هلك اٛـٜجخ يف ئؽل٫ اِٛئزني                   

 اٛز٠ٰٰي ٟوبٟٚ ؽَبةفـ٪اد 



 كالالد ٟوبٟٚ اٛز٠ٰٰي

 (1-0.40) ادلل٫ ػ٢٠ اٛز٠ٰٰي ٟوبٟٚ ٯٔجٚ  -
 ٟ٪عت ثبذبب٥ طِو ٢ٟ أٗضو اٛز٠ٰٰي ٟوبٟٚ ٗب١ ئما•

 ئعبثخ اَٛإاٙ ه٬ٜ أعبث٪ا ٢ٟ هلك أ١ ٯو٤ٮ ٧نا ُا١
 أعبث٪ا اٛنٯ٢ هلك ٢ٟ أٗرب اٛوٰٜب اِٛئخ ٢ٟ طؾٰؾخ

  سبٰٰي أ١ أ٭ اٛل٣ٰب اِٛئخ ٢ٟ طؾٰؾخ ئعبثخ ه٨ٰٜب
 .ٟ٪عت سبٰٰي اَٛإاٙ

 ٯو٤ٮ ٧نا (1) رَب٩٭ اَٛإاٙ سبٰٰي ٟوبٟٚ ٗب١ ئما•
 ئعبثخ ه٨ٰٜب أعبث٪ا ٓل صبٰو٨ٞ اٛوٰٜب اِٛئخ أُواك أ١

 يف أفـأ٩ا ٓل صبٰو٨ٞ اٛل٣ٰب اِٛئخ أُواك ٩أ١ طؾٰؾخ
 .هبٙ سبٰٰي ماد اَٛإاٙ أ١ ٯو٤ٮ ٧٩نا ه٨٤ب اإلعبثخ



 كالالد ٟوبٟٚ اٛز٠ٰٰي

ب اٛز٠ٰٰي ٟوبٟٚ ٗب١ ئما•
ً
 اٛنٯ٢ أ١ ٯو٤ٮ ٨ُنا ٍبٛج

 أٗضو اٛل٣ٰب اِٛئخ ٢ٟ طؾٰؾخ ئعبثخ اَٛإاٙ ه٬ٜ أعبث٪ا
 اِٛئخ ٢ٟ طؾٰؾخ ئعبثخ ه٨ٰٜب أعبث٪ا اٛنٯ٢ هلك ٢ٟ

 .َزجولٯ٩ ٍبٛت سبٰٰي ٩م اَٛإاٙ ٘٪١ٯ ٛنٖٛ اٛوٰٜب
ا اٛز٠ٰٰي ٟوبٟٚ ٗب١ ئما•

ً
 ٢ٟ هلك أ١ ٯو٤ٮ ٨ُنا طِو

 اٛل٣ٰب اِٛئخ ٢ٟ طؾٰؾخ ئعبثخ اَٛإاٙ ه٬ٜ أعبث٪ا
 اِٛئخ ٢ٟ طؾٰؾخ ئعبثخ ه٦ٰٜ أعبث٪ا ٢ٟ هلك ٯَب٩٭
 اِٛئزني ٢ٟ طؾٰؾخ ئعبثخ ه٦ٰٜ ظلت مل أ٦٣ أ٩ اٛوٰٜب

 .َزجولٯ٩ شلٰي ًري اَٛإاٙ ٘٪١ٯ احلبٛزني ٜٗزب ٩يف



 رٰٰٔٞ اَٛإاٙ ٟإشو اٛز٠ٰٰي

 ٠ُب ُ٪ّ 0.40
0.30- 0.39 
0.20- 0.29 

 0.19أٓٚ ٢ٟ 

ا عٰل ٍإا1ٙ.
ً
 .عل

 .ربَني ئىل زبطعل ٓل عٰل ٍإا2ٙ.

 .زؾَنياٛ ٢ٟ ٦ٛ الثل ٟٔج٪ٙ ٍإا3ٙ.

 .ٯَزجول أ١ ظلت ػوَٰ ٍإا4ٙ.

 كالالد ٟوبٟٚ اٛز٠ٰٰي



ب 178 ادل٠زؾ٤ني اٛـالة هلك ٗب١ ئما :ٟضبٙ
ً
 أفن ٩مت ؿبٛج

 ٨٤ٟٞ %27 ٣٩َجخ هٰٜب ٠ٗغ٠٪هخ ٨٤ٟٞ %27 ٣َجخ
  اجمل٠٪هزني ٢ٟ ٗٚ أُواك هلك ٯجٜي ٩ثنٖٛ ك٣ٰب ٠ٗغ٠٪هخ

ب 48
ً
 يف طؾٰؾخ ئعبثخ أعبث٪ا اٛنٯ٢ هلك ٗب١ ٩ئما ؿبٛج
ب،47 اٛوٰٜب اجمل٠٪هخ

ً
ب، 24 اٛل٣ٰب اجمل٠٪هخ ٢ٟ٩ ؿبٛج

ً
 ُا١ ؿبٛج

 .ٯَب٩٭ اٛز٠ٰٰي ٟوبٟٚ
 

(48/ 24-47)= ٟوبٟٚ اٛز٠ٰٰي  X 100=23 /48  X 100 =48 %ب
ً
رٔوٯج  

 كالالد ٟوبٟٚ اٛز٠ٰٰي

 بِٛئخ اٛل٣ٰبثرل٠٪م اٛلهعبد  -بِٛئخ اٛوٰٜب ثرل٠٪م اٛلهعبد           
 X100    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ٟوبٟٚ اٛز٠ٰٰي

 هلك اٛـٜجخ يف ئؽل٫ اِٛئزني                   



 ٟوبٟٚ احلَبٍٰخ 

 أ



 يف اٛيٯبكح ٯجني ئؽظبئٮ ٟإشو ٧٪
 ئعبثخ ظلٰج٪١ اٛنٯ٢ اٛـٜجخ ٣َجخ

 ه٠ٰٜخ ثول اَٛإاٙ ه٢ طؾٰؾخ
  .اٛزلهٯٌ

 االفزجبه رـجْٰ ػو٩هح ٯو٤ٮ ٧نا٩
 ٩ٯوبك اٛزلهٯٌ ه٠ٰٜخ ئعواء ٓجٚ

 اٛزلهٯٌ ه٠ٰٜخ ثول رـج٦ٰٔ

َبٍٰخٟوبٟٚ احل٨ِٟ٪ٝ   



   اٛزلهٯٌ ه٠ٰٜخ ئعواء ٓجٚ االفزجبه رـج1ْٰ.

 اٛزلهٯٌ ه٠ٰٜخ ثول االفزجبه رـجْٰ ٯوبك2.

 ٟوبٟٚ حلَبة اٛزبٰٛخ ادلوبكٛخ رـج3ْ.
 (ػ)احلَبٍٰخ

 ١ّ -ة ١          
 =   ػ  

                    ١ 

ؽٰش: ١ة= هلك اٛـٜجخ اٛنٯ٢ أعبث٪ا ه٢ اَٛإاٙ 
.ئعبثخ طؾٰؾخ ثول ا٣ز٨بء ه٠ٰٜخ اٛزلهٯٌ  

هلك اٛـٜجخ اٛنٯ٢ أعبث٪ا ه٢ اَٛإاٙ ئعبثخ طؾٰؾخ  =١ّ
 ٓجٚ ثلء ه٠ٰٜخ اٛزلهٯٌ

. هلك اٛـٜجخ اٛنٯ٢ رٔلٟ٪ا ٛالفزجبه =١  

َبٍٰخٟوبٟٚ احلفـ٪اد ؽَبة   



  ٩ثول٥ اٛزوٰٜٞ ٓجٚ فزجبهٛأل رٔلٟ٪ا اٛنٯ٢ هلك أ١ ٤ِٛرتع :ٟضبٙ
ب 30

ً
ب ٩أ٨٣ٞ ،ؿبٛج

ً
 ٨٤ٟٞ مخَخ ٗب١ اٛضبٛش، اَٛإاٙ ه٢ أعبث٪ا صبٰو

 أعبة اٛزوٰٜٞ ٩ثول طؾٰؾخ، عبثخئ اٛضبٛش اَٛإاٙ ه٢ أعبث٪ا ٓل
 ٟوبٟٚ ٯ٘٪١ ٗٞ احلبٛخ ٧ن٥ يف طؾٰؾخ، عبثخ ه٦٤ اٛضالص٪١

   .؟اٛضبٛش؟ َٜإاٙٛ احلَبٍٰخ
 ١ّ -ة ١  

   ــــــــــــــــــــــــــــ    =  ػ  

                           ١ 
0.83= 30/ 5 -30) =ٟوبٟٚ احلَبٍٰخ   

ب ٠ٗوبٟٚ 
ً
ٟالؽلخ: ررتا٩ػ ٠ٰٓخ ٟوبٟٚ احلَبٍٰخ ثني ) -1ئىل 1( سببٟ

 اٛز٠ٰٰي ٤٧٩ب ٯول ٟوبٟٚ احلَبٍٰخ اَٛبٛت ًري ٟٔج٪ٙ

َبٍٰخٟوبٟٚ احلفـ٪اد ؽَبة   



 أ٣٪ام األٍئٜخ
 اٍئٜخ رزـٜت ر٘٪ٯ٢ اٍزغبثخ اٍئٜخ رزـٜت االفزٰبه

 اال٠ٗبٙ االفزٰبه ٢ٟ ٟزولك

 ادلٔبٙ ادليا٩عخ

 اٛٔظريح االعبثخ ط٪اة أ٩ فـأ

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 اإلفزجبهادأش٘بٙ اٍئٜخ 

 4 اٛظ٪اة ٩اخلـأ•
 5 ٟٚء اِٛواًبد•
 6 (ا٤ٛٔبؽ اَٛبف٤خ)•

 1 اإلفزٰبه ٢ٟ ادلزولك•
 2 ادلزولكح اإلعبثبد•
 3 ادليا٩عخ أ٩ ادلـبثٔخ•

 7 اٛظ٪اة ٩اخلـأ ادلزولكح•



 هٰ٪ة أٍئٜخ ادلٔبٙ
 .ٯزـٜت ٩ٓذ ٩ع٨ل1.
 .ًري ٟ٪ػ٪هٰخ ٩ًري هبكٛخ2.
 .ٯَِؼ اجملبٙ أٟبٝ اٛـبٛت ٜٛقـأ ٩ادلظبكُخ3.
 .ًري شبٟٜخ ٩ال رٌـٮ ادلٔوه ٩ئمنب روٗي ه٬ٜ اعياء زلل٩كح4.

 
 
 

 
 
 

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 ادلٔبٙأٍئٜخ ٟياٯب 
 :اربؽخ اِٛوطخ ٜٛـبٛت إلك٨به اٟ٘ب٣ٰبر٦ ٢ٟ ؽٰش

 .ر٤لٰٞ األُ٘به ٩رورٰج٨ب يف ٍٰبّ ٤َْٟ 1.

 .٣ٔل األُ٘به ٩رٔ٪ػل٨ب2.

 .اٛزوجري ه٢ ٩ع٨بد ٣لو3٥.

 .زبري ادل٨ٞ ٬ُ ٣ٔبؽ ع٪ا٣ت االعبثخ4.

 .االعبثخ ثل١٩ زب٠ني5.

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



MCQ ٟنت ٍإاٙ األفزٰبه ٢ٟ ٟزولك  
 .ثبالعبثخ االعلبء أ٩ اٛز٠ٰٜؼ ٯزغ٤ت1.
 .أ٢ٟ٘ ا١ ٰٜٗب ا٤ِٛٮ طٰبًخ ٯزغ٤ت2.
 .اٛجلائٚ اىل ا٤ٛلو ك١٩ اعبثز٦ ػل3٢٘.
 .ٌٛ٪ٯب طؾٰؾخ – ِٰٟلح – كٰٓٔخ - ٩اػؾخ طٰبًخ م4٩.
 .اٛجلائٚ ٨٣بٯخ ثول (.) ر٪ػن ال (؟) هالٟخ ادلنت يف ٗب١ اما5.
 .ادلٔرتؽخ اٛجلائٚ صبٰن يف رز٘وه اٛىت ا٠ٜ٘ٛبد ٯزؼ٢٠ ال6.
 رووٯَ اَٛإاٙ ٢ٟ اذللٍ ٗب١ مائ ادل٨ِ٪ٝ ٯزؼ7٢٠.

 .ادل٨ِ٪ٝ

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 شو٩ؽ رواهٮ يف اٛجلائــٚ 
 . ِٟؼٜخ أ٩ طؾٰؾخ ُٔؾ ٩اؽلح اعبثخ ر٪عل•
 .اَٛإاٙ دبغبٙ ٩رورجؾ زلز٪ا٧ب يف رزغب٣ٌ•
 ٛل٫ ٨ٜٗب ٟوو٩ُخ ادلَزقلٟخ ٩ا٠ٜ٘ٛبد ادلظـٜؾبد•

 .اٛـالة
 ٩اإلعبثبد اَٛإاٙ ٟنت ثني اٛ٪كِٰٰخ االهرجبؿبد ذب٤ت•

 .اٛظؾٰؾخ
 ا٨ِٛٞ أ٩ ادلوٜ٪ٟبد ٣ٔض ٢ٟ اٛشبئوخ األفـبء ه٬ٜ روز٠ل•

   اخلبؿٮء

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 شو٩ؽ رواهٮ يف اٛجلائــٚ 
 .اٛجلائٚ أ٩ ادلشززبد ٢ٟ أؿ٪ٙ اٛظؾٰؾخ االعبثخ ر٘٪١ أال•
 ٍجْ ٟب ٗٚ – طؾٰؼ ٍجْ ٟب ٗٚ) هجبهاد اٍزقلاٝ ذب٤ت•

 .(فـأ
 ٠ٜٛوؽٜخ ؿجٔب ثلائٚ (5) ئىل (4) ثني ٟب اٛجلائٚ هلك روا٩ػ•

 .اٛلهاٍٰخ
 ر٪ىٯوب ٜٛجلائٚ ادلقزِٜخ ادل٪آن ه٬ٜ اٛظؾٰؾخ االعبثخ ر٪ىم•

 .هش٪ائٮ ٩ثش٘ٚ ٟزَب٩ٯب

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 :االعبثخ من٪مط ٟ٪اطِبد
 االفزجبه أٍئٜخ ؿجبهخ ٢ٟ اٛزلهٯٌ ٧ٰئخ هؼ٪ ٯ٤ز٬٨ أ١ ثول

 أ١ ٩ه٦ٰٜ األٍئٜخ ٧ن٥ ه٢ ٛالعبثخ من٪مط ث٪ػن ٯٔ٪ٝ أ١ ه٦ٰٜ
 ٬ُ اٛزلهٯٌ ٧ٰئخ هؼ٪ ٯِٰل األٟو ٧٩نا مٖٛ، ٬ُ اٛلٓخ ٯواه٬
 ٬ُ ٯِٰل٥ ٠ٗ٩ب ذلب، احمللك اٛي٢ٟ ٟن األٍئٜخ ر٤بٍت ٟل٫ ٟووُخ

 األٍئٜخ ٗزبثخ ه٤ل ٨ُٰب ٩ٓن ٓل ٯ٘٪١ اٛىت األفـبء ثوغ رظ٪ٯت
 :االعبثخ من٪مط ئهلاك ه٤ل اٛزبىل ٟواهبح ظلت ٩ٛنٖٛ

 .٩آفو ٍإاٙ ٗٚ ثني ُبطال اعوٚ•
 .علا ٩اػؼ خبؾ ا٠٤ٛ٪مط ٯ٘زت أ١ ظلت•
 .األٍئٜخ ٛرترٰت ٩ُٔب ا٠٤ٛ٪مط ثرترٰت اال٧ز٠بٝ•
 .َٟزٜٔخ ٩هٓخ ه٬ٜ األٍئٜخ ُو٩م ٢ٟ ُوم ٗٚ ئعبثخ اعوٚ•
 األٍئٜخ ئعبثبد ه٬ٜ ادل٤بٍت ٩اٛي٢ٟ اٛلهعبد ر٪ىٯن ػن•

 .٩اػؼ ثش٘ٚ ٩اِٛو٩م

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



   :اإل٣شبئٰخ ادلٔبٰٛخ األٍئٜخ
 األٍئٜخ ه٢ ادلِؾ٪ص ٦ُٰ ظلٰت ئ٣شبئٮ افزجبه ٗٚ     

  ث٠ٜ٘بد ًبٛجبً  ٩رجلأ . (احلوح االٍزغبثخ) اخلبص ثأٍٜ٪ث٦
 .......ٓبه١ ٣بٓش، ؽٚ، امٗو، :ٟضٚ

 : ٣٪هب١ ٧٩ٮ
 أ٩ ٟو٤ٰخ ث٤ٔبؽ زللكح اعبثز٨ب:(اٛٔظريح)احمللكح ادلٔبٰٛخأ-

 .ٛإلعبثخ سلظظخ َٟبؽخ
 ٛإلعبثخ أٗرب ؽوٯخ روـٮ :(ادلِز٪ؽخ) احمللكح ًري ادلٔبٰٛخ ة-

 .اٛي٢ٟ أ٩ االٍـو ثولك ربلك ٩ٓل

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



   :اإل٣شبئٰخ األٍئٜخ ادلٔبٰٛخ
اٍزقلا٨ٟببالد رل: 
 .ادلش٘الد ٩ؽٚ ٩اٛزٔ٪ٯٞ ٩ا٤ٛٔل اإلثلام ه٬ٜ اٛٔلهح1.
 ٩األٍٜ٪ة اخلؾ ٟضٚ اٛ٘زبثٮ اٛزوجري ه٬ٜ اٛٔلهح2.

 .٩اٛٔ٪اهل
 ٩رأ٨ِٰٛب ٩ر٤ل٨٠ٰب ادلوٜ٪ٟبد اٍزلهبء ه٬ٜ اٛٔلهح3.

   ٩روٰٗج٨ب

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



   :اإل٣شبئٰخ األٍئٜخ ادلٔبٰٛخ
ٰيار٨بشل: 
 .٩اٌٛش اٛزق٠ني ٨ُٰب ٯ1ٚٔ.
   .(٩ادلبٙ ٩اجل٨ل اٛ٪ٓذ ر٪ُو) ئهلاك٧ب يف آزظبكٯخ2.
  ٩ا٤ٛٔل اٛ٘زبثخ يف ادل٨بهاد رـ٪ٯو ه٬ٜ رَبهل3.

 .اٛزٔ٪ٯ٩ٞ
  ادلووُٰخ األ٧لاٍ َٟز٪ٯبد صبٰن ر4ٌٰٔ.

 .االذبب٧بد٩
  ادلِز٪ػ اٛ٘زبة افزجبه يف اٍزقلا٨ٟب ػل5٢٘.

 .اٛٔبهخ فبهط اٛ٪ٓذ ِٟز٪ؽخ ٩االفزجبهاد

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



   :اإل٣شبئٰخ األٍئٜخ ادلٔبٰٛخ
٨بهٰ٪ث: 
 .٩اٛضجبد اٛظلّ ػوِٰخ1.
 .ٛزظؾٰؾ٨ب ٩ع٨ل ٩ٓذ ئىل ربزبط2.
 .اٛزظؾٰؼ مارٰخ ٣زٰغخ ٟ٪ػ٪هٰخ ًري3.
 .٣زبئغ٨ب ربٰٜٚ ٩ٯظوت آٰٛبً  رظؾٰؾ٨ب ػل٢٘ ال4.
 .اٛواعوخ ثبٛزٌنٯخ ري٩ك ٩ال ٜٛزؾبٯٚ اِٛوطخ رزٰؼ5.
 .٣زبئغ٨ب ٟٔبه٣خ ٩ٯظوت ٩اٛؼوَ اٛٔ٪ح ٣ٔبؽ رل٨و ال6.
 احلٰٔٔٮ ادلَز٪٫ روٌ٘ ٩ال اٛزنٗو ه٬ٜ ًبٛجبً  روٗي7.

 .ٜٛـالة
 دلَز٪٫ ٤ٟبٍجز٨ب ٩ٯظوت ثب٠ٌٛ٪ع أؽٰب٣بً  رزظ8َ.

 .٩اٛي٢ٟ اٛـالة

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



   :اإل٣شبئٰخ األٍئٜخ ادلٔبٰٛخ
ٗزبثخ األٍئٜخ ادلٔبٰٛخزؾَني ٛ ٟٔرتؽبد: 

 

 .ذلب ادل٤بٍجخ األ٧لاٍ ٰٓبً يف اٍزقلا٨ٟب ٯٔزظو أ1١.

 .٩زللك ٩اػؼ ثش٘ٚ ٩طٰبًز٦ ٛ٘زبثز٨ب، اجلٰل اٛزقـٰؾ2.

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



   :اإل٣شبئٰخ األٍئٜخ ادلٔبٰٛخ
األٍئٜخ ادلٔبٰٛخزظؾٰؼ ئعبثبد ٛ ٟٔرتؽبد: 

 

 .أ٢ٟ٘ ٟب اٛلو٩ٍ ٣ٌِ يف اٛـالة جل٠ٰن اٛزظؾٰؼ1.

 ٛزظؾٰؼ اال٣زٔبٙ ٓجٚ اٛـالة جل٠ٰن اَٛإاٙ ئعبثخ رظؾٰؼ2.
 .آفو ٍإاٙ

 ٓجٚ ٢ٟ أ٩ ادلظؾؼ ٤ٌِٛ ٤ٟبٍجخ ُرتح ثول اٛزظؾٰؼ ئهبكح3.
 . آفو ٟظؾؼ

  ٗٚ كهعخ عللك ٜٛزظؾٰؼ ٍٜٞ ٩ػن صٞ ئعبثخ من٪مط ٩ػن4.
 . ٨٤ٟب عيء أ٩ ُٔوح ٩ٗٚ ٍإاٙ

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



   :اإل٣شبئٰخ األٍئٜخ ادلٔبٰٛخ
األٍئٜخ ادلٔبٰٛخزظؾٰؼ ئعبثبد ٟٔرتؽبد ٛ: ربثن: 

 

 ثأفن ٜٛـبٛت احلٰٔٔٮ ادلَز٪٫ اٛلهعخ روٌ٘ أ١ ظلت5.
 :٨٤ٟب االؽزٰبؿبد ثوغ
االٛزياٝ ث٠٤٪مط االعبثخ. 
 ئفِبء االٍٞ ٩٩ػن هٓٞ ثلالً ٦٤ٟ. 
  ٙئهبكح رورٰت األ٩هاّ ثول رظؾٰؼ اَٛإا. 

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



   :ٰخ٪ػ٪هاألٍئٜخ ادل
 .اٛزظؾٰؼ مارٰخ ٨ُٰب ٩الرلفٚ سببٟبً  زللكح ئعبثز٦ افزجبه ٗٚ
اٍزقلا٨ٟب رلبالد:   
 .ادلووُٰخ األ٧لاٍ َٟز٪ٯبد صبٰن ٰٓب1ً.
 .ا٨٤ٛبئٰخ االفزجبهاد يف فبطخ اٛـالة ٗضوح ه٤ل2.
 .الآىل احلبٍت ثواٟظ فالٙ ٢ٟ ٜٛـالة اٛنارٮ ٜٛزٔ٪ٯ3ٞ.
  احلٰٔٔٮ ادلَز٪٫ روٌ٘ كهعبد ٩٩ػن اٛزؾظٰٚ ٰٓب4ً.

 . ٜٛـالة

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



   :ٰخ٪ػ٪هاألٍئٜخ ادل
شلٰيار٨ـــــــب:   
 .اٛزظؾٰؼ ثولاٛخ اٛـبٛت رشوو1.
 .٩اٛضجبد ٩اٛظلّ ثبدل٪ػ٪هٰخ رزظ2َ.
 .اٛٔواهاد الزببم ٣زبئغ٨ب ه٬ٜ االهز٠بك ػل3٢٘.
 .االعبثخ ه٬ٜ اٛزووٍ ٣زٰغخ اٛـالة ٛل٫ اخل٪ٍ ر4ٜٚٔ.
 .٨٤ٟب ٩االٍزِبكح ٣زبئغ٨ب ٩ربٰٜٚ آٰٛبً  رظؾٰؾ٨ب ػل5٢٘.
 .٩فوائؾ ٩هٍ٪ٟبً  أٌٛبىاً  ربز٪٭ أ١ ٩ػل٢٘ احلٰبح ئىل أٓوة6.

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



   :ٰخ٪ػ٪هاألٍئٜخ ادل
هٰ٪ث٨ـــــــــب:   
 . ٩أ٩هآبً  ؿجبهخ رزـٜت ؽٰش ٟبكٯبً  ِٟٜ٘خ1.
 . ئهلاك٧ب يف ٩٩ٓذ ٩فربح ٨ٟبهح ئىل ربزبط2.
   .٩اخلـأ اٛظ٪اة أٍئٜخ فبطخ ٨ُٰب اٌٛش ٨ٍ٪ٛخ3.
  اٛظ٪اة أٍٜ٪ة فبطخ ثبٛظلُخ ٩ا٤ٛغبػ ثبٛزق٠ني ر٠َؼ4.

 .٩اخلـأ
٩ػل٢٘ رـجْٰ ٟوبكٛخ اٛزظؾٰؼ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - هلك االعبثبد اٛظؾٰؾخ= اٛـبٛت كهعخ 
 

 

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 

 هلك اإلعبثبد اخلبؿئخ 
2 -اخلٰبهاد هلك   



 ادل٪ػ٪هٰخ األٍئٜخ رظؾٰؼ ئعبثخ: 
   :اٛزبٰٛخاٛزظؾٰؼ ثاؽل٫ اٛـوّ اٛضالس ػل٢٘       

 . اٛوبك٭ اٰٛل٩٭ اٛزظؾٰؼ1.

  االعبثبد ِٟزبػ ثبٍزقلاٝ اٰٛل٩٭ اٛزظؾٰؼ2.
 .ادلضٔت

 رظؾٰؼ ثواٟظ ع٨بى ثبٍزقلاٝ اٱيل اٛزظؾٰؼ3.
 .احلبٍت

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 أكثر انتذارًا ويفزمها الطالب  أقل انتذارًا وال يفزمها الطالب  األهسية 
 يسكن تحميمها إحرائيًا واالستفادة مشها  يرعب االستفادة مشها  الشتائج

غير موضوعي ويحتاج إلى جهد ووقت  الترحيح 
 وال يسكن آليًا 

 اقترادي ويسكن آليًا 

التخسين  
 والغش 

تخمو غالبًا من التخسين والغش وتدسح 
 تدسح بالتخسين والغش أحيانًا  بالتحايل في االجابة 

درجات 
 الطالب 

أقل دقة وغالبًا ال تعكس السدتوى 
 أكثر دقة ويسكن االعتساد عميها  الحقيقي لمطالب 

 أكثر ثباتاً  ضعيفة الثبات  الثبات 

الردق   
 والذسولية 

 أكثر صدقًا وشسولية ضعيفة الردق والذسولية 

قياس   
 األهداف 

جسيع األهداف السعرفية واالتجاهات 
 والسهارات الكتابية واالبداعية 

 جسيع األهداف السعرفية واالتجاهات 

 أصعب ويحتاج إلى خبرة ووقت  أسهل وقت وجهد  اإلعداد 

العامل    األسئمة السقالية         األسئمة السوضوعية  



 ادل٪ػ٪هٰخاألٍئٜخ شج٦: 
 ٩ئعبثخ ٩اإل٠ٗبٙ اِٛواى ٟٚء ٩رش٠ٚ ٩رنٗو اٍزلهبء أٍئٜخ ٧ٮ

 .ادل٪ػ٪هٰخ ٩األٍئٜخ ادلٔبٰٛخ األٍئٜخ ثني ٟب ٩رٔن ٓظريح
 اٍزقلا٨ٟبرلبالد: 

 .ٰٓبً ادلقوعبد ادلزؤٜخ دبووُخ احلٔبئْ ٩ادلِب٧ٰٞ  -1 
 .ٰٓبً اٛٔلهح ه٬ٜ ا٨ِٛٞ ٩ؽٚ ادلَبئٚ ٩ادلش٘الد   -2 

 .ئهلاك٧ب٨ٍ٪ٛخ  -1 
 .٨ُٰبال رلبٙ ٜٛزق٠ني  -2 

شلٰيار٨ــــب: 

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 ادل٪ػ٪هٰخاألٍئٜخ شج٦: 
هٰ٪ث٨ــــب: 

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 

 .ٓل رشغن ه٬ٜ احلِق1.

 .ٟ٪ػ٪هٰز٨باجملبٙ ٜٛنارٰخ أؽٰب٣ًب شلب ٯٜٔٚ رَِؼ 2.

 .ا٨َٛ٪ٛخاٛزظؾٰؼ ٓواءح اإلعبثخ شلب ٯِٔل٥ ٰٟيح ٯزـٜت 3.



 ادل٪ػ٪هٰخشج٦ األٍئٜخ ٟٔرتؽبد ٛ٘زبثخ: 
 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 

 .٩اؽلح طؾٰؾخ ئعبثخ ٤٧بٕ ر٘٪١ أ1١.

 .أ٢ٟ٘ ٟب ادلزشبث٨خ اِٛٔواد ذب٠ن أ2١.

 .اٛوجبهح يف أٍبٍٰخ احملن٩ُخ ا٠ٜ٘ٛخ ر٘٪١ أ3١.

 .اٛوجبهح ٨٣بٯخ ٩يف ٛإلعبثخ ٗبُٰبً  اِٛواى ٯ٘٪١ أ4١.

 .٩زللكح ٩اػؾخ اٛوجبهح أ٩ اَٛإاٙ طٰبًخ ر٘٪١ أ5١.

 .اٛ٘زبة ٢ٟ ؽوُٰخ ًري٩ ٨ٜٛلٍ ٟالئ٠خ اٛوجبهح ر٘٪١ أ6١.



 :٩اخلـأ٪اة اٛظ أٍئٜخ  
  ئشبهح ث٪ػن ادلِؾ٪ص ه٨ٰٜب ظلٰت ٩أٍئٜخ أ هجبهاد

() أ٩ () اٛوجبهح ثلاٯخ ه٤ل . 
   اٍزقلا٨ٟبرلبالد: 
 .ا٤ٛبٓل اٛزِ٘ري ه٬ٜ اٛٔلهح ٰٓب1ً.
 .اخلبؿئخ ادلِب٧ٰٞ ثوغ اٗزشبٍ ه٬ٜ اٛٔلهح ٰٓب2ً.
  اٛجَٰـخ ٩ادلِب٧ٰٞ احلٔبئْ ٟووُخ ه٬ٜ اٛٔلهح ٰٓب3ً.

 .ادلظـٜؾبد ٩ٟوب٣ٮ

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 :٩اخلـأ٪اة اٛظأٍئٜخ  
  بٰيار٨ــــــشل: 

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 

 .٩رظؾٰؾ٨بئهلاك٧ب ٨ٍ٪ٛخ 1.

 .رٌـٰز٨ب ٠ٜٛبكح ٩ؼل٪ٰٛز٨ب2.

 .٣زبئغ٨بئعبثز٨ب ٩ربٰٜٚ ٨ٍ٪ٛخ 3.



 :٩اخلـأ٪اة اٛظأٍئٜخ  
 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 

  بهٰ٪ث٨ـــــــــ: 
 .اٛوٰٜب اٛؤٰٜخ اٛٔلهاد رٌٰٔ ال1.
 .٨ُٰب اٛزق٠ني ٣َجخ الهرِبم اٛضجبد ػوِٰخ2.
 .ػوِٰخ اٛزشقٰض ه٬ٜ ٩ٓلهر٨ب اِٛوكٯخ اِٛو٩ّ رواهٮ ال3.
 .أؽٰب٣بً  اٛـالة أم٧ب١ يف اخلـأ ٩رٌوً احلِق ه٬ٜ رشغن ٓل4.



 ٩اخلـأ٪اة أٍئٜخ اٛظٟٔرتؽبد ٛزظؾٰؼ   
 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 

 .أ٢ٟ٘ ٟب اٛـ٪ٙ يف ٟزَب٩ٯخ اٛوجبهاد طٰبًخ ر٘٪١ أ1١.

 .ثبإلعبثخ ر٠ٰٜؼ أ٩ روغٰيٯخ هجبهاد ه٬ٜ األٍئٜخ ربز٪٭ أال2.

 .طؾز٨ب ه٬ٜ سلزَٜ علٰٛخ أ٩اٟوأ٩صبٚ اٛوجبهح ربز٪٭ أال3.

 .٧بٟخ ٟوٜ٪ٟبد ه٬ٜ ٩ربز٪٭ ٟضجزخ اٛوجبهح طٰبًخ ر٘٪١ أ4١.

 ٧لٍ ه٬ٜ ه٬ٜ ٩رشز٠ٚ فبؿئخ أ٩ طؾٰؾخ اٛوجبهح ر٘٪١ أ5١.
 .٩اؽل

  ٢ٟ ؽوُٰخ ٩َٰٛذ ٩ٓظريح ٩ثَٰـخ ٩اػؾخ اٛوجبهح ر٘٪١ أ6١.
   .اٛ٘زبة

 اٛظلُخ ٣َجخ ٛزٰٜٔٚ اخلـأ رظؾٰؼ منؾ اٍزو٠بٙ ٯِؼ7ٚ.
 . ٩اٛزق٠ني



 :ٟزولكأٍئٜخ االفزٰبه ٢ٟ 
  أ٩ ادلشٜ٘خ رـوػ اٛزٮ ادلٔلٟخ أ٩ اجلن٩ه ٢ٟ رز٘٪١

 ئؽلا٧ب ربز٪٭ اٛزٮ اٛجلائٚ أ٩ ٩االعبثبد اَٛإاٙ،
 .اٛظؾٰؾخ االعبثبد ه٬ٜ
  اٍزقلا٨ٟبرلبالد: 
 يف فبطخ ادلووُٰخ األ٧لاٍ َٟز٪ٯبد صبٰن ٰٓب1ً.

 .ا٨٤ٛبئٰخ االفزجبهاد
  احلٰٔٔٮ ادلَز٪٫ روٌ٘ كهعبد ٩٩ػن اٛزؾظٰٚ ٰٓب2ً.

 .ٜٛـالة

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 :ٟزولكأٍئٜخ االفزٰبه ٢ٟ 
شلٰيار٨ـــــــــــــب: 

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 

 .طو٪ثز٨ب يف اٛزؾ٘ٞ ػل1٢٘.

 .٩اٛضجبد ٩اٛظلّ ثبدل٪ػ٪هٰخ رزظ2َ.

 .٩اٛزٔ٪ٯٞ اٰٛٔبً يف ا٣زشبهاً  االٍئٜخ أٗضو3.

 .اٛواعوخ ٩اٛزٌنٯخ ٜٛزشقٰض عٰلح ٩ٍٰٜخ4.

 .٣زبئغ٨ب ٢ٟ ٩االٍزِبكح آٰٛبً  رظؾٰؾ٨ب ػل5٢٘.



 :ٟزولكأٍئٜخ االفزٰبه ٢ٟ 
هٰ٪ث٨ـــــــــــــب: 

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 

 .٨ُٰب ٩اٌٛش اٛزق٠ني ئٟ٘ب٣ٰخ1.

 .ئهلاك٧ب يف ٩ع٨ل ٩٩ٓذ فربح ئىل ربزبط2.

 .٩ٗبُٰخ عٰلح ثلائٚ ه٬ٜ احلظ٪ٙ طو٪ثخ3.

 .٩اٛز٤لٰٞ ٩االثز٘به اٛ٘زبثٮ اٛزوجري ه٬ٜ اٛٔلهح رٌٰٔ ال4.



 :ٟزولكاالفزٰبه ٢ٟ أٍئٜخ ٟٔرتؽبد ٛ٘زبثخ 
 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 

 .(5-4) اٛجلائٚ هلك ٯ٘٪١ أ1١.

 .٩اؽلح طؾٰؾخ ئعبثخ ٤٧بٕ ٯ٘٪١ أ2١.

 .ا٤ِٛٮ طٰي ٩ٗنٖٛ اٛ٘زبة ٢ٟ احلويف ا٤ٛٔٚ ذب٤ت3.

 .اٛزوٜٞ سلوعبد ٩ٯٌٰٔ ٩زللكاً  ٩اػؾبً  اَٛإاٙ ٯ٘٪١ أ4١.

 . اجلنه ٟن ٤ٟ٩َغ٠خ ٩ٟزغب٣َخ ٓظريح اٛجلائٚ ر٘٪١ أ5١.

 .هش٪ائٰبً  ثبٛزَب٩٭ اٛجلائٚ ه٬ٜ اٛظؾٰؾخ اإلعبثبد ر٪ىم أ6١.

 .(طؾٰؼ مٗو ٟب ٗٚ) اٍزقلاٝ ٩ٗنٖٛ ثبالعبثخ اٛز٠ٰٜؼ ذب٤ت7.

 .٩ادلٔبه٣خ اٛزؾٰٜٚ ٛز٨َٰٚ ٛألٍئٜخ اٛجلائٚ هلك رَب٩٭ ٯِؼ8ٚ.

 .أ٢ٟ٘ ٟب ادلووُٰخ األ٧لاٍ َٟز٪ٯبد صبٰن ه٬ٜ األٍئٜخ رشز٠ٚ أ9١.
  ه٬ٜ اٛـالة ٢ٟ %5 ٩ذبنة اٛشبئوخ فـبءاأل ٢ٟ ادلشززبد ر٘٪١ أ10١.

 .األٓٚ



 :أ٩ ادلٔبثٜخ ادليا٩عخأٍئٜخ   
 ادلٔلٟبد األ٩ىل ٟزٔبثٜزني، ٓبئ٠زني ٢ٟ رز٘٪١

 ٛ٘ٚ غلزبه أ١ ادلِؾ٪ص ٢ٟ ٩ٯـٜت اإلعبثبد، ٩اٛضب٣ٰخ
 .اإلعبثبد ه٤بطو ٢ٟ ادلالئ٠خ اإلعبثخ ادلٔلٟبد يف ه٤ظو
  اٍزقلا٨ٟبرلبالد: 
 ادلِب٧ٰٞ ٢ٟ رل٠٪هخ ٩ئرٔب١ ٩سبٰٰي ادلوٜ٪ٟبد رـج1ْٰ.

 .ادلرتاثـخ ٩ادلجبكب
  أ٩ اٛوالٓخ ٛزؾلٯل ادلووُخ رلبٙ يف اٛزو٠ٰٰٜخ ا٤ٛ٪ارظ ٰٓب2ً.

 . كب٧ورني ثني االهرجبؽ

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 :أ٩ ادلٔبثٜخ ادليا٩عخأٍئٜخ   
بــــــــــــ٨هٰ٪ث: 

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 

خ1.
ّ
 .عٰل ثش٘ٚ رظ٠ٞ مل ئما ٩صجبر٨ب طل٨ٓب ٜٓ

 ادلزغب٣َخ ادل٪اك ٢ٟ اٛالىٟخ األهلاك ئظلبك طو٪ثخ2.
 .٩ادلرتاثـخ

  رلبٙ يف اٛزو٠ٰٰٜخ ا٤ٛ٪ارظ ه٬ٜ آزظبه٧ب3.
 .ثبٛوثؾ ادلزؤٜخ    ادلووُخ



 :أ٩ ادلٔبثٜخ أٍئٜخ ادليا٩عخٟٔرتؽبد ٛ٘زبثخ 
 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 

 .٠ٜٛٔلٟبد ٟالئ٠خ اإلعبثبد أ1١.

 .٩اؽلح طِؾخ يف اٛٔبئ٠زب١ ر٘٪١ أ2١.

 .اٛو٤بطو زلل٩كرب١ اٛٔبئ٠زب١ ر٘٪١ أ3١.

 .ٟزغب٣َخ ٩اإلعبثبد اٛٔبئ٠زب١ ر٘٪١ أ4١.

 .أ٢ٟ٘ ٟب ٩اخلوائؾ اٛوٍ٪ٝ رَزو٠ٚ أ5١.

 .٩زللكح ٩اػؾخ ٩اٛزو٠ٰٜبد األٍئٜخ ر٘٪١ ١أ6.

 .٤ٟـٰٔبً  ٟورجخ ٓظريح اإلعبثبد ٓبئ٠خ ر٘٪١ أ7١.

 .ادلٔلٟبد ٓبئ٠خ ٢ٟ أٗضو اإلعبثبد ٓبئ٠خ ر٘٪١ أ8١.



 :االفزجبهرورٰت ُٔواد   •
 : االفزجبهٯخ اِٛٔوح ؽَت ( أ

 شج٦ األٍئٜخ – ادلـبثٔخ أٍئٜخ – ٩اخلـأ اٛظؼ أٍئٜخ
  ادلٔبٰٛخ األٍئٜخ ٟزولكـ ٢ٟ االفزٰبه أٍئٜخ –  ادل٪ػ٪هٰخ

 .احمللكح ًري ادلٔبٰٛخ األٍئٜخ  احمللكحـ
 ٜٛـبٛت اٛؤٜٮ اٛز٨ٰإ ه٬ٜ ٯَبهل اٛرترٰت ٧٩نا

 .٩اٛلهعبد ٩اٛزظؾٰؼ اٛزو٠ٰٜبد ٩ػن يف ٩ا٨َٛ٪ٛخ

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



 :اٛظو٪ثخ ؽَت •
  اَٛإاٙ ُٔواد يف ٩ٗنٖٛ األٍئٜخ يف اٛظو٪ثخ يف اٛزلهط
 مٖٛ ٩ٯزؼ٢٠ االٍزغبثخ، ه٬ٜ اٛـبٛت ٯشغن شلب اٛ٪اؽل،
 .األ٧لاٍ َٟز٪ٯبد ٰٓبً يف اٛزلهط

 :احملز٪٫ ؽَت •
 .ادلبكح حملز٪٫ ادل٤ـٔٮ اٛزََٜٚ ؽَت اِٛٔواد رورٰت

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 

 :االفزجبهرورٰت ُٔواد   •



  االفزجبه رو٠ٰٜبد : 
 ٩هٓخ ٩ه٬ٜ ٩سلزظوح ٩اػؾخ اٛزو٠ٰٜبد ر٘٪١ أ١ ظلت

 : اٛزبٰٛخ اٛو٤بطو ٩رزؼ٢٠ االفزجبه
 . االفزجبه ٢ٟ اٌٛوع -1
 .٩ادلبكح اٛزبهٯـ -2
 .االعبثخ ى٢ٟ -3
 .ثبٛـبٛت اخلبطخ اٛجٰب٣بد -4
 . اٛظِؾبد ٩هلك األٍئٜخ هلك -5
 . أ٢ٟ٘ ئ١ ر٪ػٰؾٰخ أٟضٜخ ٟن اإلعبثخ رَغٰٚ ؿوٯٔخ -6

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



  االفزجبه ٩هٓخ ئفواط : 
 : ٯٜٮ ٟب ٟواهبح االفزجبه ٩هٓخ ئفواط ه٤ل ظلت

 . رليأ ٩ًري ٩اؽلح طِؾخ يف اَٛإاٙ ٯ٘٪١ أ1١.

 .٩اإلعبثبد ادلٔلٟبد ثني ٤ٟبٍجخ َٟبُخ ررتٕ أ2١.

 .٩األٍئٜخ اٛزو٠ٰٜبد ثني ٤ٟبٍجخ َٟبُخ ررتٕ أ3١.

   .٩اٛو٠ٰٜخ اٌٜٛ٪ٯخ فـبءاأل ٢ٟ فبٰٛخ األٍئٜخ ر٘٪١ أ4١.

 . اِٛٔواد ثني ٩ٗنٖٛ األٍئٜخ ثني ٤ٟبٍجخ َٟبُخ ررتٕ أ5١.

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 



  ْٰاالفزجبه رـج: 
 :ٯٜٮ ٟب ٟواهبح االفزجبه رـجْٰ ه٤ل ظلت

 األفزجبهاد ا٤ٛلوٯخ ٩اٛشِ٪ٯخ ٛزؾْٰٔ ٣٪ارظ اٛزوٜٞ ادلَز٨لُخ 

 .اٛؼو٩هح ه٤ل ئال اٛ٘الٝ ذب٤ت1.

 .ثبإلعبثخ اٛز٠ٰٜؼ أ٩ اٌٛش ٤ٟن2.

 .االفزجبه إلعواء ادل٤بٍت اٛ٪ٓذ ئفزٰبه3.

  ٩اإلػبءح اٛز٨٪ٯخ ؽٰش ٢ٟ ادل٤بٍت ادل٘ب١ افزٰبه4.
 .٩اذلل٩ء

  اْٜٛٔ ٯضري شلب االفزجبه ٢ٟ اٛـالة زب٪ٯَ ذب٤ت5.
 .٩االهرجبٕ

  ٩ٓجٚ اٛ٪ٓذ ٤ٟزظَ ٟو٩ه ثول ادلزجٔٮ اٛي٢ٟ ر٪ػٰؼ6.
 . االفزجبه ٨٣بٯخ



  اك٩اد
  اٛزٔ٪ٯٞ

 االٛ٘رت٣٩ٮ

 االفزجبهاد
 االٛ٘رت٣٩ٰخ

ث٤٪ٕ 
 االٍئٜخ

 االٍزجٰب٣بد 
 االٛ٘رت٣٩ٰخ

 بىـغاال٣ َٟٜ
 االٛ٘رت٣٩ٮ

 ٛ٘رت٣٩ٮاإل اٛزٔ٪ٯٞ ك٩ادأ



 ٣٪ارظ ٰٛٔبً ادلَزقلٟخ االفزجبهاد أ٣٪ام ٢ٟ ٣٪م1.
 أ٩ (ثول ه٢) اإل٣رت٣ذ هرب ئٟب اٛ٘رت٣٩ٰخ ٗظ٪هح اٛزوٜٞ

 اٛزو٠ٰٰٜخ ٗبدلإٍَخ ٟو٠ٚ كافٚ ا٠٘ٛجٰ٪رو ع٨بى هرب
 ٩ُٔب ه٠ٰٜخ ثظ٪هح االفزجبه ئهلاك ٟواهبح ٨ُٰب ٩ٯ٤ج٬ٌ

 االفزجبهاد ئهلاك يف ادلزقظظني ثني ه٦ٰٜ ٟزوبهٍ ٧٪ دلب
 األٍئٜخ ٩ث٤٪ٕ

 احلبٍت ر٤ٰٔبد أؽل اإلٛ٘رت٣٩ٰخ اإلفزجبهد رول ٠ٗب2.
 اٛظو٪ثبد ثوغ هٜٮ ٜٛزٌٜت ر٪ك٨ِٰب ػل٢٘ اٛزٮ اٱيل

 ٤ٓ٪اد ٛز٪ُري اٛ٪هٰٓخ االفزجبهاد ر٤ِٰن روْٰ اٛزٮ
 ٩روٍٰـ اٛـبٛت ٛل٫ اٛو٬٠ٜ اٛزؾظٰٚ ٛيٯبكح أفو٫

 اٛنار٬ اٛزوٜٞ ٨ٟبهح ٩ر٠٤ٰخ ادلوٜ٪ٟبد

 خٛ٘رت٣٩ٰاإلاألفزجبهاد 



 ٣12شبؽ 
 ٤ٟبٓشخ 

 
 االٛ٘رت٣٩ٰخ االفزجبهاد ٩هٰ٪ة شلٰياد ؽ٪ٙ
 كٓبئْ 5 : ا٤ٛشبؽ ٟلح



 شلٰياد اإلفزجبهاد اإلٛ٘رت٣٩ٰخ
   :اٛوبٟخ ادل٠ٰياد : أ٩الً 
اطلِبع٩ ٩رـج٨ٰٔب ر٤ِٰن٧ب ٩ٍوهخ رظ٨٠ٰ٠ب ٨ٍ٪ٛخ 

 .ئ٣زبع٨ب ر٘بَٰٛ
اٛزٰٰٔٞ ٬ُ ادلز٤ب٧ٰخ اٛلٓخ٩ اٛزٰٰٔٞ ٩هلاٛخ ٟ٪ػ٪هٰخ 

 .اٛلهعبد ٩هطل
احلبعخ ه٤ل ئ٦ٰٛ ٛوع٪ما٩ ؿبٛت ٛ٘ٚ ثَغٚ االؽزِبف ئٟ٘ب٣ٰخ. 
٩ػن ه٤ل ٍ٪اء االٟزؾب٣بد ٍوٯخ ٟشٜ٘خ ٢ٟ اٛزقٜض 

 . األٍئٜخ
٣زبئظ ه٬ٜ ٩اٛزووٍ اٛنار٬ اٛزوٜٞ ٨ٟبهاد اٛـبٛت أَٗبة 

 ٩ٌٰٛ ٩ئٟ٘ب٣بر٦ ٍوهز٦ ٩ُْ ؽلح ه٬ٜ ؿبٛت ٛ٘ٚ اٛزوٜٞ
 .االفزجبه ٤ٛزبئظ اٰٜٛ٘خ اٛلهعخ ه٬ٜ اٛزووٍ



 شلٰياد اإلفزجبهاد اإلٛ٘رت٣٩ٰخ
  : ٜٛـالة ثب٤َٛجخ ادل٠ٰياد  صب٣ٰبً 
ئكاهح ؽ٢َ ٢ٟ اٛـبٛت اإلٛ٘رت٣٩ٰخ اإلفزجبهاد سب٢٘ 

   اٛ٪ٓذ
ؽبٙ االفزجبه يف ٣زٰغز٦ ه٬ٜ احلظ٪ٙ ئٟ٘ب٣ٰخ ر٪ُو 

  ا٤ٛلبٝ ٢ٟ فو٩ع٦
ٯ٪ػؼ كٰٛٚ ٩ع٪ك ٢ٟ اإلٛ٘رت٣٩ٰخ اإلفزجبهاد سب٢٘ 

 ٨ٍ٩٪ٛخ رأع٨ٰٜب مت ٩اٛىت ه٨ٰٜب اإلعبثخ مت اٛزٮ االٍئٜخ
 .ذلب اٛو٪كح

ُٔؾ ٩اؽل ٍإاٙ أٟب٦ٟ ٯ٘٪١ حبٰش االفزجبه ئعواء ٨ٍ٪ٛخ 
 يف االٍئٜخ ٢ٟ ٗجريا هلكا ٩ٌٰٛ طِؾخ ث٘ٚ ه٦ٰٜ ٛالعبثخ
 . ٩اؽلح طِؾخ



 شلٰياد اإلفزجبهاد اإلٛ٘رت٣٩ٰخ
   اٛزلهٯٌ ٧ٰئخ ٛألهؼبء ثب٤َٛجخ ادل٠ٰياد :صبٛضبً 
رـ٪ٯو٥ ه٬ٜ ٯَبهل شلب ثبدلٔوه فبص أٍئٜخ ث٤ٖ ر٘٪ٯ٢   
اٛزٮ اِٛظ٪ٙ ثبفزٰبه ٩مٖٛ االفزجبه رظ٠ٰٞ ٨ٍ٪ٛخ 

 األٍئٜخ، طو٪ثخ َٟز٪٫ ٩ثبفزٰبه االفزجبه ٯٌـ٨ٰب
ب ٩رظؾؼ

ً
ب ئٛ٘رت٣٩ٰ

ً
 ادلظلآٰخ ٯؼ٢٠ شلب ٩ُ٪هٯ

 .٩ادل٪ػ٪هٰخ
ئهلاك ئىل علزبط ال حبٰش سلزِٜخ ئفزجبهد منبمط ئهلاك 

 ٩ؿجبهز٦ اإلفزجبه
ٝٓل اٛىت ٩اإلعبثبد األٍئٜخ أ٩هاّ ذب٠ٰن ئىل احلبعخ هل 

 ٜٛزَٜ رزووع



 اإلٛ٘رت٣٩ٰخهٰ٪ة اإلفزجبهاد 
ر٤٘٪ٛ٪عٰب يف ٗبُٰخ ٩فربح ٨ٟبهاد ئيل اٛـالة علزبط 

 .ادلوٜ٪ٟبد
االفزجبهاد يف اٛوٰٜب ٩ادل٨بهاد اٛٔلهاد ٰٓبً ٯظوت 

 .اإلٛ٘رت٣٩ٰخ
ر٤ِٰن٩ رظ٠ٰٞ أٍبٰٛت هٜٮ اٛزلهٯت ئيل ادلوٜٞ علزبط 

 .٩ئكاهر٨ب االفزجبهاد
ٛزغ٤ت ثلٓخ ٩اٛرباٟظ االفزجبهاد أع٨يح ٟوآجخ تظل 

 .االفزجبهاد أص٤بء األهـبٙ
ٚه٨ٰٜب علظٚ اٛزٮ اٛلهعخ كالٛخ يف أفو٭ ٨ٟبهاد رلف 

 ٩اٛربرلٰبد األع٨يح اٍزقلاٝ ٨ٟبهاد ٟضٚ اٛـبٛت
 .اٛز٤٘٪ٛ٪عٰخ



 اإلٛ٘رت٣٩ٰخذب٤ت هٰ٪ة ٩ٟش٘الد اإلفزجبهاد 
اإلٛ٘رت٣٩ٰخ االفزجبهاد ٢ٟ ه٤ٰخ هٜٮ اٛـالة رلهٯت  

 .االفزجبه ٩ؿوٯٔخ ش٘ٚ ٯأِٛ٪ا ؽىت ذلب اٛزووع ٓجٚ
ٝربذ ٛالفزجبه اٰٜٛ٘خ ئيل ثبحلؼ٪ه اٛلاهٍني ئهال 

 االفزجبهاد ٟواٗي) ٜـبٛتٛ اإلٛ٘رت٣٩ٰخ ادلوآجخ
 (االٛ٘رت٣٩ٰخ

ٚثظِخ اٛشج٘خ ٩طٰب٣خ ع٪كح ربَني هٜٮ اٛو٠ 
 أص٤بء اٛـبٛت رو٪ّ ٓل اٛزٮ األهـبٙ ٛزغ٤ت َٟز٠وح

 .االفزجبه رأكٯز٦
ٯٔن ٩اٍوخ ر٤٘٪ٛ٪عٰخ فرب٥ ٛلٯ٦ ٤ُٮ كهٞ ُوٯْ ر٪ُو 

  أ١ ٩اٛزأٗل االفزجبهاد ٩ئ٣ياٙ رب٠ٰٚ ٨ٟبٝ هبر٦ٔ هٜٮ
 .ثِ٘بءح ٯو٠ٚ ا٤ٛلبٝ



 أش٘بٙ اٍئٜخ اإلفزجبهاد اإلٛ٘رت٣٩ٰخ

 4 اٛظ٪اة ٩اخلـأ•
 5 ٟٚء اِٛواًبد•
 6 (ا٤ٛٔبؽ اَٛبف٤خ)•

 1 اإلفزٰبه ٢ٟ ادلزولك•
 2 ادلزولكح اإلعبثبد•
 3 ادليا٩عخ أ٩ ادلـبثٔخ•

 7 اٛظ٪اة ٩اخلـأ ادلزولكح•



 أٍئٜخ اإلفزٰبه ٢ٟ ٟزولك -1
 ادل٪ػ٪هٰخ، األٍئٜخ ٣٪ام أُؼٚ األٍئٜخ ٢ٟ ا٤ٛ٪م ٧نا ٯول•

 ٩اؽلح ئعبثخ ثافزٰبه ٟزوٜٞ ٯٔ٪ٝ ٨ُٰ٩ب ٣خ، ٟو٩ ٩أٗضو٧ب
 االفزٰبه ٍإاٙ ٩ٯز٘٪١ ٦ٛ ادلٔلٟخ االفزٰبهاد ٢ٟ هلك ٢ٟ
 : عيأٯ٢ ٢ٟ ٟزولك ٢ٟ
(اَٛإاٙ ٣ض) اجلنه. 
يلئ ٩ر٤َٔٞ (اجلنه ثول ادلزبؽخ اخلٰبهاد) اخلٰبهاد: 

   (.اٛظؾٰؾخ يف ٓبئ٠خ االفزٰبهاداإلعبثخ )ادلِزبػ 
   (.اخلبؿئخ يف ٓبئ٠خ االفزٰبهاداإلعبثخ )ادلشززبد 

 اٛزظؾٰؼ، ٬ُ ٗبٛلٓخ األٍئٜخ ٢ٟ ا٤ٛ٪م ٧نا ٩ٯز٠ٰي•
 أ٦٣ ه٦ٰٜ ٯوبة ٢٘ٛ٩ .ٗخ االعب زب٠ني ٩هلٝ ٩ا٨َٛ٪ٛخ،

 اٛـالة ٓلهاد ٯٌٰٔ ٩ال ئهلاك٥، ٬ُ ٩٩ٓزب ع٨لا ٯزـٜت
 ٩االثز٘به اٛزؾٰٜٚ ه٬ٜ



 أٍئٜخ اإلعبثبد ادلزولكح -2
 ٟزولك، ٢ٟ االفزٰبه أٍئٜخ ٢ٟ ٣٪م ٧ٮ 
 ئعب ٢ٟ أٗضو ثافزٰب ٨ُٰب ٜٛـبٛت ٯ٠َؼ ؽٰش

 هلك ٢ٟ ٯٜٔٚ أ١ االفزجبه ٟظ٠ٞ ٩ٯَزـٰن ثخ،
 طو٪ثخ اٗضو زب٠ني ظلوٚ ٩ثبٛزبيل اإلعبثبد



 أٍئٜخ ادلـبثٔخ أ٩ ادليا٩عخ -3
 األٍبً يف ادليا٩عخ أ٩ ادلـبثٔخ أٍئٜخ سبضٚ 
 يف صبٰو٨ب ٟزولك ٢ٟ االفزٰبه أٍئٜخ ٢ٟ ٍَٜخ
 رل٠ن، ٩اؽل ٍإاٙ أ٨٣ب هٜٮ ٩رووع ادل٪ػ٪م ٣ٌِ

 ٯٔ٪ٝ أ١ ادليا٩عخ أ٩ اٛز٪طٰٚ أٍئٜخ رزـٜت ؽٰش
 ادلٔلٟبد أ٩ اجلن٩ه ٢ٟ ٍَٜٜخ دبـبثٔخ اٛـبٛت

 ،األه٠لح ٢ٟ رل٠٪هخ ٢ٟ رز٘٪١ ٧٩ٮ ثاعبثبد،
 ٩أٍئٜخ اإلعبثبد، ٢ٟ ٩ه٠٪ك اجل٠ٚ ٢ٟ ه٠٪ك

 ٩ٗنٖٛ ٜٛوالٓبد اٛـبٛت ٨ُٞ ٛزٰٰٔٞ عٰلح ادلـبثٔخ
 .ادلووُخ رـجْٰ ه٬ٜ اٛـبٛت ٓلهح



 أٍئٜخ اٛظ٪اة ٩اخلـأ -4
 ٢ٟ ٯـٜت اٛوجبهاد ٢ٟ رل٠٪هخ ٩اخلـأ اٛظ٪اة أٍئٜخ

 فبؿئخ، أٝ طؾٰؾخ ٣ذ ٗب ئما ٟب يف ه٨ٰٜب احل٘ٞ ادلزوٜٞ
 ٣ٌٰٔ أ١ أهاك٣ب ئما األٍئٜخ ٢ٟ ا٤ٛ٪م ٧نا ٩ٯَزقلٝ

 هل٦ٟ، ٢ٟ اٛوجبهح طؾخ ربلٯل ه٬ٜ ادلزوٜٞ ٓلهح
 ا٤ٛ٪م ٧نا ه٬ٜ ٯوبة ٢٘ٛ٩ رظؾٰؾ٨ب ث٨َ٪ٛخ ٩رز٠ٰي

 ثخ اإلعب زب٠ني ُوطخ ٛت ٜٛـب رزٰؼ أ٨٣ب األٍئٜخ ٢ٟ
 ٗزبثخ اٛظوت ٢ٟ ٯ٘٪١ ٓل ،٩ (%50) ٤َٗجخ اٛظؾٰؾخ

 ٠ٗب ادلؤلح، ادل٪اك يف فبطخ ٩اخلـأ اٛظؾخ ٩اػؾخ هجبهح
 ه٬ٜ اٛـالة ٓلهح ٯٌٰٔ ال األٍئٜخ ٢ٟ ا٤ٛ٪م ٧نا ا١

 .ا٨ِٛٞ ٢ٟ اٗضو احلِق ه٬ٜ ٩ٯَبهل ٩اٛزؾٰٜٚ اٛزِ٘ري



 أٍئٜخ ٟٚء اِٛواًبد -5
 كافٚ ُواى دبٚء ٯٔ٪ٝ أ١ ادلزوٜٞ ٢ٟ األٍئٜخ ٧ن٥ رزـٜت

 ٧نا ٩ٯز٠ٰي ٓبٝ، أه أ٩ هٟ٪ى أ٩ ٠ٜٗبد ثبٍزقلاٝ ا٤ٛض
 ٯٔ٪ٝ أ١ ال اٛظؾٰؾخ اإلعبثخ رٔلٯٞ ٯزوني ادلزوٜٞ ثأ١ ا٤ٛ٪م

 أٓٚ اٛظؾٰؾخ اإلعبثخ زب٠ني ئؽز٠بٰٛخ ٩ثبٛزبيل ثبفزٰبه٧ب،
 اٛظوت ٢ٟ أ٦٣ ٬ُ هٰ٪ث٦ ٩رز٠ضٚ األفو٫، األ٣٪ام ٢ٟ

 ٠ٗب اٛظؾٰؾخ، ٧ٮ ُٔؾ ٩اؽلح ئعبثخ ذبوٚ ثـوٯٔخ  طٰبًخ
 اإلعبثخ ٯووُ٪١ اٛنٯ٢ اٛـالة طبحل يف ر٘٪١ ال أ٨٣ب

 أص٤بء ثَٰـخ ئٟالئٰخ أفـبء الهر٘بة ٩ٟووػ٪١ اٛظؾٰؾخ،
 اٛزٌٜت ػل٢٘ ٢٘ٛ٩ ادلِبرٰؼ ٛ٪ؽخ ؿوٯْ ه٢ اإلعبثخ ئكفبٙ

 ٟظ٠ٞ سب٢٘ اٛزٮ اٛرباٟظ ثوغ ؿوٯْ ه٢ مٖٛ ه٬ٜ
 اٛظؾٰؾخ ٛإلعبثخ اٛجلائٚ ثوغ عللك أ١ ٢ٟ االفزجبه



 (ا٤ٛٔبؽ اَٛبف٤خ)أٍئٜخ ربلٯل ادل٪اػن  -6

 اٛـبٛت ٢ٟ األٍئٜخ ٢ٟ ا٤ٛ٪م ٧نا ٯزـٜت 
 أ٩ ثَؾت ئٟب اٛشبشخ هٜٮ ٟو٤ٰبً  ٟ٪ٓوبً  عللك أ١

 أ٩ ٟوني، ٟ٪ٓن هٜٮ اِٛبهح ٟإشو روٕ
 ٩ٯَزقلٝ ادلِبرٰؼ، ٛ٪ؽخ يف األ٨ٍٞ ثبٍزقلاٝ

  - اخلوائؾ) اٛوٍ٪ٟبد ٟن األٍئٜخ ٢ٟ ا٤ٛ٪م ٧نا
 ِٰٟل ٧٩٪ (اٛجٰب٣ٰخ اٛظ٪ه -اٛوٍ٪ٝ – اجللا٩ٙ

 .اٛجظوٯخ ٠ٜٛ٪اك رَِري ٯزـٜت اٛزٮ ادل٪اك يف



 أٍئٜخ اٛظ٪اة ٩اخلـأ ادلزولك -7
  اٛجٰب٣بد ثوغ أ٩ ٤ٍٰبهٯ٪ ٜٛـبٛت ٯٔلٝ ا٤ٛ٪م ٧نا

 عللك أ١ ادلزوٜٞ ٩ه٬ٜ ٗضو أ٩ صبٚ صالس مٖٛ ٩ٯؤت
 زبزرب أ١ األٍئٜخ ٧ن٥ ٩رَزـٰن .صبٜخ ٗٚ فـأ أ٩ طؾخ

 ر٪ع٦ حبٰش ث٤بئ٨ب ػل٢٘ ؽٰش دل٪ػ٪م، اٛو٠ْٰ ا٨ِٛٞ
 أ٩ ؿجٮ ٗزشقٰض ٤ٟـٔٮ َٟبه فالٙ ٢ٟ ادلزوٜٞ

 ٛألٍزبم ِٰٟلح ر٘٪١ ٩ثبٛزبىل ٟو٠ٰٜخ، ٛزغوثخ رشقٰض
 عللك أ١ ػل٦٤٘ دبب اٛـالة اٍزغبثبد ٩ربٰٜٚ رشقٰض يف
 ػل٢٘ أ٦٣ ٠ٗب ا٨ِٛٞ، ٍ٪ء ؽلس اٛو٠ٰٜخ ٢ٟ عيء يف

 ثش٘ٚ ه٦ٰٜ اإلعبثخ ٯزٞ اٛن٭ َٜٛإاٙ ُٔؾ اٛلهعخ ئهـبء
 . اٛزق٠ني ه٠ٰٜخ ه٬ٜ ٜٛزٌٜت ٩مٖٛ ٗبٟٚ



 ٟواؽٚ ئهلاك اإلفزجبهاد اإلٛ٘رت٣٩ٰخ

اٛزظؾٰؼ ٩ؽِق 
 رٔلٯٞ اإلفزجبهاد ا٤ٛزبئظ

 ث٤بء اإلفزجبهاد
 (ث٤ٖ األٍئٜخ)



 (ث٤بء ث٤ٖ األٍئٜخ)ث٤بء اإلفزجبهاد  -1
 ث٤بء ه٬ٜ األٍبرنح رَبهل اٛزٮ اٛربرلٰبد ٢ٟ اٛولٯل ٯ٪عل

 ٩ػن اٛزلهٯٌ ٧ٰئخ أهؼبء ٢ٟ ٯزـٜت ٧٩نا االفزجبهاد
 ٰٓب٨ٍب ػل٢٘ ئعوائٰخ ط٪هح يف اٛزو٠ٰٰٜخ األ٧لاٍ

 ث٤بء يف ادلَزقلٟخ االٍرتارٰغٰبد ٢ٟ٩ ،.٩ٟالؽلز٨ب
 ؽٰش (األٍئٜخ ث٤ٖ) ر٬٠َ احلبٍجٚ ؿوٯْ ه٢ االفزجبهاد

 ٟن اٛج٤ٖ ٧نا يف األٍئٜخ ٢ٟ ٗجريح رل٠٪هخ ٩ػن ٯزٞ
 ٩ٯزٞ اٛزو٠ٰٰٜخ ٩أ٧لا٨ُب ٩َٟز٪ٯبر٨ب ٟ٪ػ٪هبر٨ب ربلٯل

 ٛج٤بء ٟو٤ٰخ شو٩ؽ ٩٩ُْ هش٪ائٰخ ثـوٯٔخ ٨٤ٟب االفزٰبه
 ادلِوكاد اٛج٤ٖ أٍئٜخ ِٟوكاد هلك ٯِ٪ّ أ١ ٩الثل .االفزجبه
 ٛ٘ٚ ٟز٘بُئخ ط٪ه ه٬ٜ احلظ٪ٙ ػل٢٘ ؽىت ٛالفزجبه ادلـٜ٪ثخ

 .ِٟوكار٨ب ر٘واه هلٝ ػ٠ب١ ٟن االفزجبهاد ٢ٟ ٣٪م



 رٔلٯٞ اإلفزجبهاد -2
 ه٢ اٛجٰب٣بد ثوغ رٔلٯٞ ٢ٟ الثل اإلفزجبه رٔلٯٞ ٓجٚ

 ٠ٜٗ٩خ ٩ط٦ِ ٩ه٦٠ٓ ادلزوٜٞ ئٍٞ ٟضٚ ٜٛؾبٍت اٛـالة
 رو٠ٰٜبد هوع ٯزٞ االفزجبه ثلء ٩ٓجٚ ث٦ اخلبطخ اَٛو

 ثوغ ٩كبئَ  األٍئٜخ، هلك ٣٪ه٦، ٧ل٦ُ،) االفزجبه
 .(اإلعبثخ يف رَزقلٝ ٓل اٛزٮ ادلِبرٰؼ

 اٱفو رٜ٪ ٩اؽلا األٍئٜخ هوع ٯزٞ االفزجبه ثلء ٩ٟن
 ؿوٯْ ه٢ أ٩ ادلِبرٰؼ ٛ٪ؽخ ثبٍزقلاٝ ٍ٪اء اإلعبثخ ٩ٯزٞ
 ا٠٘ٛجٰ٪رو ٯٔ٪ٝ اإلعبثخ ادلزوٜٞ غلزبه أ١ ٩دبغوك اِٛأهح

   اٛرب٣بٟظ ٬ُ احمللكح اٛظؾٰؾخ ثبإلعبثخ ئعبثز٦ دبٔبه٣خ
. 



 اٛزظؾٰؼ ٩ؽِق ا٤ٛزبئظ -3
 اإلعبثخ ٩ٓذ ٣ٌِ يف ادلزوٜٞ كهعبد حبَبة ا٠٘ٛجٰ٪رو ٯٔ٪ٝ

 .ثبٛـبٛت فبص َٟٜ يف ٩زبي٨٣ب اٛشبشخ ه٬ٜ ا٤ٛزٰغخ ٩ٯووع
 االفزجبه كف٪ٙ ٟواد هلك ثزَغٰٚ اٛرب٣بٟظ ٰٓبٝ ئىل ئػبُخ

 اٛزلهٯٌ ٧ٰئخ هؼ٪ ٯِٰل شلب ادلزوٜٞ أكاء ه٢ ثزٔوٯو ٩االؽزِبف
 ثوغ يف ٟو٤ٰخ طو٪ثبد ٯ٪اع٨٪١ اٛنٯ٢ اٛـالة ربلٯل يف

 اٛو٠ٰٜبد ثوغ ثاعواء ا٠٘ٛجٰ٪رو ٯٔ٪ٝ ٠ٗب .ادلٔوه أعياء
 (..ادلئ٪ٯخ ا٤َٛت ،ادلز٪ٍؾ) اٛـالة ثٰب٣بد ه٬ٜ اإلؽظبئٰخ

 يف طو٪ثبد ٯ٪اع٨٪١ اٛنٯ٢ اٛـالة رجني رٔبهٯو يف ٩هوػ٨ب
 احلظ٪ٙ اٛزلهٯٌ ٧ٰئخ هؼ٪ ٩ٯَزـٰن االفزجبه، ع٪ا٣ت ثوغ
 ثنٖٛ ا٠٘ٛجٰ٪رو ٯ٘زِٮ ٩ال ،ؽل٥ ه٬ٜ ؿبٛت ٛ٘ٚ رٔوٯو ه٬ٜ
 ئىل ٦ٜٔ٣ ٟضٚ اٛـالة ثزوٜٞ طٜخ ماد ٓواهاد ازببم ٩ئمنب

 .٧٩٘نا ٩هالعٰخ ٯخ ئصوا ٣ٜـخ ٩رٔلٯٞ أه٬ٜ َٟز٪٫



 (ث٤٪ٕ األٍئٜخ)ثواٟظ اإلفزجبهاد اإلٛ٘رت٣٩ٰخ 
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 اٛز٪طٰبد ٩ادلٔرتؽبد
 األكاء رٔ٪ٯٞ ئىل ر٨لٍ ٩حب٪س كهاٍبد ه٠ٚ •

 .رـ٪ٯو٥ ه٬ٜ ٩اٛو٠ٚ احلبيل اٛ٪آن ٩ٟووُخ
  ٍبرنحٛأل احل٪اُي اٍزقلاٝ ه٬ٜ احلوص•

 ٩ُْ األكاء ٰٓبً ثأك٩اد ادلٜزيٟني ادلز٠ٰيٯ٢
 .اٛشبٟٜخ اجل٪كح ٟوبٯري

 ٩اٛشِ٪٭ اٛو٠ٜٮ األكاء جل٪كح عبئيح زبظٰض•
 ،٩ثوؼ٨ب األَٓبٝ ثني ادل٤بَُخ إلصبهح ٗ٪ٍٰٜخ
 .اجلبٟوٰخ اٰٜٛ٘بد ثني ٩ٗنٖٛ
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 اٛز٪طٰبد ٩ادلٔرتؽبد
 )األكاء ٰٓبً أك٩اد ئظلبك ؽ٪ٙ كهاٍخ ئعواء•

 اٛزو٠ٰٰٜخ ثبٛو٠ٰٜخ هالٓخ ٦ٛ ٟب ٗٚ ٩ٯش٠ٚ
 ٩ُْ  (ه٤ٰٰخ أ٩ ٟبكٯخ أٝ ثشوٯخ أٗب٣ذ ٍ٪اء

 اٛرتثٰخ دب٘برت اٛشبٟٜخ اجل٪كح ٟوبٯري
 .٩اٛزوٰٜٞ

 آرتاػ يف رِٰل ذبوٯجٰخ كهاٍخ ثو٠ٚ اٰٛٔبٝ•
 ادلٰلا١ يف اٛوبٟٜني صبٰن ٯِٰل ثو٣بٟظ

 اجل٪كح ٟوبٯري رـجْٰ ه٬ٜ ٛزلهٯج٨ٞ اٛرتث٪٭،
 ..ث٨ب ٩االٛزياٝ اٛشبٟٜخ
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 هبكٙ اَٛوٰل اٛج٤ب/ ك .أ

 ش٘وا ه٬ٜ ؽَـــــ٢ ئطٌبئـــ٘ٞ
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