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يميداك األ جمانربلا فصو

ملعتلا تاجرخمو جمانربلا صئاصخ ألمه ًايضتقم ًازاجيا اذه يميداك األ جمانربلا فصو يرفو
هبحاصيو ةحاتملا نم ىوصقلا ةدافتس اال ققح دق ناك اذإ امع ًانهربم اهقيقحت بلا طلا نم ةعقوتملا

جمانربلا نمض ررقم لكل فصو

ةيميلعتلا يملعلاةسسؤملا ثحبلا و يلا علا ميلعتلا ةرازو

زكرملا / يملعلا االمعلامسقلا ةرادا

وا يميداك األ جمانربلا مسا
ينهملا

يميداكا

ةيئاهنلا ةداهشلا االمعلامسا ةرادا سويرولا كب

: يساردلا ماظنلا

ىرخأ / تاررقم / يونس

( تاسروك ) يلصفلا

فصولا دادعإ 2021/9/17خيرات

يميداك األ جمانربلا فادهأ

وا ليلحتلا تاراهم هباسكاو بلا طلا ىدل ةفرعملا و ةيليلحتلا تاردقلا و يملعلا ريكفتلا ةيمنت .1
. يقطنملا جاتنتس ال

. رارقلا ذاختاو ايؤرلا يف هدعاست بلا طلا ىدل ةيطيطختو ةيرادا ةيفلخ ريفوت .2

. حاجنب جرختلا دعب هلمع ةرادا نم هنكمي امب ايساسأ ادادعأ بلا طلا دادعا .3

صاصتخ لااال جم يف تارمتؤملا يف ةكراشملا و ةيساردلا تاودنلا ةماقا .4

عمتجملا ةمدخ يف مهاست يتلا ةيراد واال ةيلا ملا تاساردلا و ثوحبلا دادعا .5

دعب اهب قحتلي يتلا ( ةنهملا ) صصختلا لا جم يف ةبسانملا ةيساس اال تاراهملا بلا طلا باستكا .6
. جرختلا



مييقتلا و ملعتلا و ميلعتلا قئارطو ةبولطملا جمانربلا تاجرخم

ةيفرعملا فاده اال

ىلع لمعلا أ1-

واال ةظح ملاال ةقد نم هنمضتي امب لمعلا و يملع بولسأب ريكفتلا ىلع اآلرخ ةردق ةيمنت أ2-
. ءاصقتس

. ملعتملل ةلوهسب عوضوملا نيبت يتلا تارجشم ولا ةحوللا مادختسا أ3-

. ةيحيضوتلا لئاسولا دادعا أ4-

. تاعوضوملا ضعبل ةرصتخم ريراقت دادعا أ5-

. ةيويدفلا تارضاحملا فيظوت أ6-

جمانربلا ب ةصاخل ا ةيتاراهملا فاده باأل

. ةصاخلا و ةماعلا حاضي اال لئاسو ب1

ملاالةمئ. ةلثم اال فيظوت ب2

. ةبلطلا ىلع ةيفاشكتس اال ةلئس اال حرط ب3

ملعتلا و ميلعتلا قئارط

لعىاال زكري يذلا ميلعتلا ماظن نيب عمجي يلومش ماظن قفو ملعتلا و ميلعتلا قئارط فينصت نكمي
ملعتلا و ذاتس

اال قرط قفو ملاالةمئ ةيجذومنلا قرطلا ىلع دامتع اال اميس ،وال امهنيب لعافتلا و ملعتملا ىلع زكريو
لا صت

. سيردتلا ةمظنا مدخت يتلا ةثيدحلا لا االصت لئاسوو تينرتن اال قيرط نع ةثيدحلا ةيتامولعملا



مييقتلا قئارط

ةيفصلا تاكراشملا و ةيمويلا تاريضحتلا .3 ةيرهشلا تارابتخ 2.اال ةيمويلا تارابتخ 1.اال

بلا طلل االخاليق مازتل واال يكولسلا طابضن 4.اال يمويلا روضحلا و

. ةيميقلا و ةينادجولا فاده ج-األ

. فوفصلا يف ةبلطلا لبق نم شاقنلل ةلباقلا تاعوضوملا لوح ةلئس اال حرط ج1-

. ةيساردلا لوصفلل اهلحب بلا طلا موقي ةلئسا حرط ج2-

. ةيركف ةلئسا ةنمضتم ةعيرس ةيموي تاناحتما ءارجا ج3-

. ةفولأملا ريغلا تاعوضوملا ضعب يف ريراقت دادع بإ ةبلطلا فيلكت ج4-

ملعتلا و ميلعتلا قئارط

ةيوفشلا تارابتخ 1.اال

ةيباتكلا تارابتخ 2.اال
يمويلا روضحلا .3

روطتلا و فيظوتلا ةيلباقل ةقلعتملا ىرخ اال تاراهملا ) ةلوقنملا ةيليهأتلا و ةماعلا تاراهملا د.
( يصخشلا

...... ءادأ بلا طلا نقتي د1.نا
....... حيضوت ىلع ةردقلا بلا طلا كلتمي د2.نا

ىلع....... بلا طلا ظفاحي د3.نا
نع........ هتامولعم بلا طلا روطي د4.نا

ملعتلا و ميلعتلا قئارط

ةيئارقتس اال ةقيرطلا .1

ةيسايقلا ةقيرطلا .2



ةشقانملا ةقيرط .3
راوحلا ةقيرط .4

مييقتلا قئارط

ةيراهملا تارابتخ 1.اال

ةيوفشلا تارابتخ 2.اال
ةيمويلا تارابتخ 3.اال

جمانربلا ةينب .11

ةلحرملا
ةيساردلا

ةدا ملا ةدمتعملامسا تاعاسلا

يلمعيرظن

ةثلا تايلمعثلا 21ثوحب

يصخشلا روطتلل طيطختلا

يميداكا جهنم دادعإ .1

. ةقدب جمانربلا ةعباتم .2

اهرودب ةبلطلا ميقتو ةيفصلا تاش قانملا و ةلئس اال دادعا .3

( دهعملا وأ ةيلكلا ب قاحتل باال ةقلعتملا ةمظن ضوعاأل ) لوبقلا رايعم

يزكرملا لوبقلا رايعم

جمانربلا نع تامولعملا رداصم مهأ





جهنملا تاراهم ططخم

مييقتلل ةعضاخلا جمانربلا نم ةيدرفلا ملعتلا تاجرخمل ةلباقملا تاعبرملا يف ةراشا عضو ىجري

جمانربلا نم ةبولطملا ملعتلا تاجرخم

ىوتسملا / ةنسلا

ةدا ملا مسا

ةيفرعملا فاده ةيتاراهملااأل فاده األ
جمانربلا ب ةصاخلا

و ةينادجولا فاده األ
ةيميقلا

ةيليهأتلا و ةماعلا تاراهملا
ىرخ األ تاراهملا ) ةلوقنملا

و فيظوتلا ةيلباقب ةقلعتملا
( يصخشلا روطتلا
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لالمعلا يمكلا ****************ماظنلا



ةدا ملا فصو جذوم ن

ةدا ملا فصو

ةيميلعتلا يملعلاةسسؤملا ثحبلا و يلا علا ميلعتلا ةرازو

زكرملا / يملعلا االمعلامسقلا ةرادا

ةداملا / تايلمعمسا ثوحب

ةحاتملا روضحلا لا ينورتكلإكشأ )وأ يماظن ) يمسر ماود

يناثلا / ةثلالصفلا /ثلا ةلحرملا

( يلكلا ) ةيساردلا تاعاسلا ةعاسددع 60

فصولا اذه دادعإ 2021/9/17خيرات

ررقملا فادهأ
ةيفرعملا فاده 1-األ

ةيموكحلا دوقعلا ةرادإ ةدامل ماعلا اإلراط مهف نم بلا طلا نيكمت أ1-
, اهناكرأ , اهرصانع , ةيموكحلا دوقعلا ب قلعتت تامولعم ىلع لوصحلا يف بلا طلا دعاست أ2-

اهعاونأ
جمانرب بلا ةصاخل ةيا تاراهملا فاده /ب–األ

و فيظوتلا ةيلباقب ةقلعتملا ىرخ األ تاراهملا ) ةلوقنملا ةيليهأتلا و ةماعلا تاراهملا ب1-
( يصخشلا روطتلا

. ةيصخشلا هتاراهم ريوطتل صاصتخ لااال جم يف تادرفملا نم نوزخمب بلا طلا ديوزت ب2-
دوقعلا ةرادإ لا جمب ةثيدحلا عيضاوملا نع ثحبلل تنرتن اال مادختسا تاراهم ب3-

. ةيموكحلا

...... مهف نم هنكمت يتلا ةيساس اال تامولعملا ب ةبلطلا ديوزت .1

....... ةصاخلا لئاسولا و صئاصخب ةبلطلا ديوزت .2

بلا طلا نم ةعقوتملا ملعتلا تاجرخمو ررقملا صئاصخ ألمه ًايضتقم ًازاجيإ اذه ررقملا فصو رفوي
طبرلا نم .والدب ةحاتملا ملعتلا صرف نم ىوصقلا ةدافتس اال ققح دق ناك اذإ امع ًانهربم اهقيقحت

.؛ جمانربلا فصو نيبو اهنيب



........ ةماعلا فاده اال مهأب ةبلطلا ديوزت .3

........ تادرفم فيظوت ىلع رداق بلا طلا نوكي 4.نا

........ ةثيدحلا و ةميدقلا رداصملا و جهانملا ةفرعم .5

عم....... لماعتلا ىلع ةردقلا بلا طلا ىدل نوكي نا .4

مييقتلا و ملعتلا و ميلعتلا قئارطو ررقملا تاجرخم

ةيفرعملا فاده األ

ةداملا مهفو باعيتسا أ1-

ملقلا و ةحوللا مادختسا أ2-

ةيحيضوتلا لئاسولا دادعا أ3-

تاعوضوملا ضعبل ةرصتخم ريراقت دادعا أ4-

. ررقملا ب ةصاخلا ةيتاراهملا فاده ب-األ

حيضوتلا لئاسو ب1–

ةيركفلا ةلئس اال ةغايص ب2.–
نورتكل لااال االصت تاراهم ةسرامم ب3.–

ملعتلا و ميلعتلا قئارط

فصعلا ةقيرط .4 باوجلا الو ؤسلا ةقيرط .3 ةرضاحملا ةقيرط .2 ةشقانملا ةقيرط .1

سايقلا و ءارقتس اال ةقيرط .5- ينهذلا

مييقتلا قئارط

ةيرهشلا تارابتخ –اال ةيوفشلا تارابتخ –اال ةيفصلا تاشقانملا – ةيمويلا تارابتخ اال



روطتلا و فيظوتلا ةيلباقب ةقلعتملا ىرخ اال تاراهملا ) ةلوقنملا ةيليهأتلا و ةماعلا تاراهملا د.
( يصخشلا

. ةيميوقتلا لئاسولا عم لماعتلا ىلع بلا طلا ةردق ةيمنت د1.
( تينرتن (اال ةيتوبكنعلا ةكبشلا عم لماعتلا ىلع بلا طلا ةردق ةيمنت د2.

. ةيجراخلا عجارملا و رداصملا عم لماعتلا ةيفيك ىلع بلا طلا ةردق ةيمنت د3.

ررقملا ةينب

عوبس تاعاسلااأل
ملعتلا تاجرخم

ةبولطملا
/وأ ةدحولا مسا

عوضوملا
ميلعتلا مييقتلاةقيرط ةقيرط

األلو
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pdf ةرضاحم
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جمانرب ةطساوب

PowerPoint

تارابتخا
رابتخا / ةيموي

يرهش



عبارلا
3

ةفلك لقا تارابتخاهقيرط
ةيموي

pdf ةرضاحم

ضرع
مادختساب
جمانرب

Google
meet

جمانرب ةطساوب

PowerPoint

سماخلا

3

ةيبيرقتلا لجوف ةقيرط
تارابتخا
ةيموي

pdf ةرضاحم

ضرع
مادختساب
جمانرب

Google
meet

جمانرب ةطساوب
PowerPoint

االلو3سداسلا رهشلا ناحتما
ناحتما
ينورتكلا

صيصختلا3عباسلا موهفم
.

pdf ةرضاحم

ضرع
مادختساب
جمانرب

Google
meet

جمانرب ةطساوب
PowerPoint

تارابتخا
ةيموي

ةيراكنهلا3نماثلا هقيرطلا

pdf ةرضاحم

ضرع
مادختساب
جمانرب

Google
meet

جمانرب ةطساوب
PowerPoint



عسات لا
3

رارقلا ةيرظن

pdf ةرضاحم

ضرع
مادختساب
جمانرب

Google
meet

جمانرب ةطساوب
PowerPoint

تارابتخا
ةيموي

رشاع دكاتلا3لا يف رارقلا

pdf ةرضاحم

ضرع
مادختساب
جمانرب

Google
meet

جمانرب ةطساوب
PowerPoint

تارابتخا
ةيموي

رشع يداح دكاتلا3لا مدع يف -رارقلا

pdf ةرضاحم

ضرع
مادختساب
جمانرب

Google
meet

جمانرب ةطساوب
PowerPoint

تارابتخا
ةيموي

رشع يناث ةارابملا3لا -ةيرظن

pdf ةرضاحم

ضرع
مادختساب
جمانرب

Google
meet

جمانرب ةطساوب
PowerPoint

تارابتخا
ةيموي

رشع ثلا 3ثلا
ةارابملا ةميق داجيا

اينايب



ةيتحتلا ةينبلا

ةبولطملا ةررقملا بتكلا ـ1

( رداصملا ) ةيسيئرلا عجارملا (ـ2 رون دعس دماح ، يترمشلا 2010 تايلمعلا ثوحب (
قارعلا , دادغب , ةركاذلا ةبتكم , اموهفم

اهب ىصوي يتلا عجارملا و بتكلا ـا

اال عقاوم ، ةينورتكل اال عجارملا ـب
.... تينرتن

يساردلا ررقملا ريوطت ةطخ

. ةيساردلا تاسروكلا يف اهقيبطت ىلع لمعلا و جهنملا ىلا فاضت تادرفملا نم ةلمج ىلع عيتدم نا

رشع 3عبارلا
ب ةارابملا ةميق داجيا

ةيطخلا ةجمربلا

رشع يناثلا3سماخلا رهشلا ينورتكلإناحتما


