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 اٌٍّخص: 

رِلف ُنٍ اللهاٍخ ئلٔ ث٘بى هلٓ هَبُوخ رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ فٖ رؾلٗل االؽز٘بعبد هني الونْٓ 

رقطن٘ؾ  رْطنلذ اللهاٍنخ ئلنٔ اىل ، ّقنالَنؼْكٗخ ثوٌطونخ الوظن٘نلنلّاعي ًزنبط االْؽٌ٘نخ إشوكخ لالؼبهلخ ل

رولك ئكاهح الوإٍَخ الولهح ػلٔ رؾلٗل ًوبؽ الوْح ّالؼنؼ  فنٖ اكام هْيهِ٘نب، هونب ٗو ني  الوْاهك الجشوٗخ

هنني االفز٘ننبه الظننؾ٘ؼ الؽز٘بعبرِننب هنني الٗننلٕ الؼبهلننخ ثبلوْاطننهبد الوطلْثننخ، كوننب ٗؼننيى هنني هنني ئًغننبى 

ػبكح رْىٗغ الؼوبلخ ػلٔ الْيبئ  فٖ اؽلاس رغ٘٘نو فنٖ ؽغنن الػوبل الوطلْثخ ثش ٍل اٍوع ّاكق، ٗإكٕ ئ

اؽنلاس رغ٘٘نو فنٖ ؽغنن الطلت ػلٔ الوْٓ الؼبهلخ، كوب ٗولل هي هؼلالد كّهاى الؼول ثبلوإٍَخ، ّثبلزبلٖ 

اٍزقلم الجبؽش الوٌِظ الْطنهٖ الزؾل٘لنٖ ّالجوًنبهظ اإؽظنبئٖ فنٖ الؼلنْم ّقل . الطلت ػلٔ الوْٓ الؼبهلخ

(، ّاالٍزجبًخ كأكاح لغونغ الوؼلْهنبد لؼٌ٘نخ اللهاٍنخ، ّقنل اّطنذ Excel(، ّثوًبهظ )SPSSاالعزوبػ٘خ )

 االُزوبم ثزقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ كافل الوإٍَبد.اللهاٍخ ثؼوّهح 

الؼونل ػلنٔ هؼوفنخ الؼْاهنل الزنٖ رؾنل هني ػول٘نخ رقطن٘ؾ الونْاهك الجشنوٗخ ّّػنغ الؾلنْل الوٌبٍنجخ لِننب.  

 ٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ فٖ الوإٍَبد.ئعوام روْٗن كّهٕ لْاقغ رقط
 

 بلوظ٘ن.ث للّاعيًزبط االْؽٌ٘خ إشوكخ الرقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ، رؾلٗل االؽز٘بعبد،  اٌىٍّبد اٌّفتبص١خ:
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The role of human resources planning in determining manpower needs 

bimintaqat alqasym" "drasat halat alsharikat alwataniat li'iintaj aldawajin 

 

Abstract: 

This study aims to show the extent of human resources planning in 

determining the manpower needs of the National Poultry Production Company 

in the Qassim region. The redistribution of labor to jobs leads to a change in the 

demand for manpower and reduces the turnover of the organization Goodyear in 

the demand for manpower. The researcher used the descriptive analytical 

method, statistical program in social sciences (SPSS), Excel program and 

questionnaire as a tool for collecting information for the study sample. The 

study recommended the importance of planning human resources within the 

institutions. Work to identify the factors that limit the process of human 

resources planning and develop appropriate solutions. Conduct a periodic 

assessment of the reality of human resources planning in institutions. 

 

Keywords: Human Resources Planning, Needs Identification, National Poultry 

Production Company, Qassim. 
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 اٌفصً األٚي: اإلغبس اٌؼبَ ٌٍذساعخ:

 

 ِمذِخ:

 الرغبُبد ّرزبثغ الؼوّهٗخ الوإشواد ٗؼطِ٘ب ئم الوإٍَخ فٖ اٍبٍ٘خ ّي٘هخ الزقط٘ؾ ٗؼزجو

 الوطلْة ئًغبى الُلاف هي ٗو ي ٍّل٘ن هٌطوٖ ثش ل الوواهاد ارقبم هي ٗو ٌِب هب الًشطخ، ُّنا

 ػلٔ اُزوبهِب روكي هطبلجخ ثأى ّالٌغبػ ّالٌوْ الجوبم ٔئل ثبٍزوواه الزٖ رَؼٔ رؾو٘وِب، ئى الوإٍَبد

 ّثبػزجبه االؽزوبالد، لِنٍ ّرَزؼل ّروٓ اؽزوبالرَ الوَزوجل، ئلٔ رٌظو ّاى فِ٘ب، الؼبهلخ الوْٓ رقط٘ؾ

 االٍزضٌبم، ّلٌ٘ الوبػلح ُْ الزغ٘٘و ؽ٘ش للغبٗخ، كٌٗبه٘ ٖ فٖ اقزظبك الْ٘م رؼول اطجؾذ الوإٍَبد اى

 ؽبلِب ػلٔ اثلا رجؤ ال ثبلزلهٗظ، فبلش٘بم ّٗؾلس ثط٘ئب ٗ ْى قل اّ ّشبهال، فغبئ٘ب ا الزغ٘٘وُن ٗ ْى ّقل

 الوْٓ فٖ الزْاىى ػلم ؽبالد هش الد يِْه ئلٔ الزغ٘٘و ُنا ّقل ٗإكٕ ثبٍزوواه، رزغ٘و ثل ٍبكٌخ،

 الوإٍَخ. ْٓهَز ػلٔ الؼبهلخ الوْح رقط٘ؾ ثؼول٘خ الوبئو٘ي الفواك كل ّالزٖ ْٗاعِِب الؼبهلخ

ئى رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ٗؼل اؽل الْيبئ  اإكاهٗخ الٍبٍ٘خ ّرِلف ئلٔ رولٗو اؽز٘بعبد 

الوإٍَخ هي الوْاهك الجشوٗخ هي ؽ٘ش اًْاع الْيبئ  اّ الػوبل الوطلْثخ، ئػلاك الفواك الالىه٘ي هي 

الجشوٗخ، كل ًْع للْيبئ  الوطلْثخ ّالهزوح اليهٌ٘خ الزٖ رؼل ػٌِب فطخ الوْاهك
1
 الوْٓ رقط٘ؾ كوب اى 

 ّالزؼوف ثبالؽز٘بعبد القطخ فالل فزوح الوزبؽخ الؼبهلخ الوْٓ هوبهًخ ثووزؼبُب ٗزن ػول٘خ ُْ الؼبهلخ

 الزْاىى إؽلاس الوٌبٍجخ ّاإعواماد الزلاث٘و الالىهخ ارقبم هغ الؼبهل٘ي، هي الهبئغ اّ الؼغي ػلٔ

الوطلْة،
2
 هي الفواك الوٌبٍت الؼلك ػلٔ الؾظْل ػول٘خ ُْ الؼبهلخ الوْٓ رقط٘ؾ ّثوؼٌٔ آفو فاى 

 الوٌْؽخ للوِبم ّالْاعجبد الوإٍَخ اكام لؼوبى الوٌبٍت، الْقذ فٖ الوٌبٍجخ الْيبئ  لشغل الوإُل٘ي

 فوػ٘ب ًظبهب ُٖ رش ل ّالزٖ ػوي الوؾ٘ؾ ّاالقزظبكٕ االعزوبػٖ للّهُب ّرأكٗزِب ّفبػل٘خ ث هبمح ثِب،

 ػلِ٘ب. ّالطلت الوْٓ الؼبهلخ ػوع ث٘ي رْاىى ؽبلخ فلق ئلٔ ٗإكٕ ثوب هٌَ
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 .1991ػجل الغهبه ؽٌهٖ، الَلْك الزٌظ٘وٖ ّئكاهح الفواك، اإٍ ٌلهٗخ، اللاه الغبهؼ٘خ،  1

.
2

 .1991 الوهزْؽخ، الغبهؼخ رقط٘ؾ، كاه ّاٍبل٘ت ثوٌِظ االقزظبكٕ، الزقط٘ؾ ئلٔ هللا، هلفل ػجل عبٍن ػو٘ل 
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 اٌذساعخ:ٚأعئٍخ ِشىٍخ 

ف٘و  ػلٔ ثبلًشطخ الو٘بم الزٖ ر هل الؼوبلخ هي الوٌبٍجخ ّالػلاك الٌْػ٘بد رؾلٗل ئى ػلم ؽَي

 هٌِب، هٌبٍجخ غ٘و اػلاك ّّعْك الػوبل ّالْيبئ ، فٖ هٌبٍجخ غ٘و ػوبلخ ّعْك ر لهخ ٗؼٌٖ ّثأقل ّعَ،

ر ْى. لِنا رَؼٖ ُنٍ  اى ٗغت ػوب الؼوبلخ ر لهخ ّىٗبكح اػطواة الؼول، ئلٔ الٌِبٗخ فٖ ٗإكٕ هوب

 اللهاٍخ لإلعبثخ ػلٔ الَإال الوئَٖ٘ الزبلٖ:

 "اللهاٍخ؟ رؾلٗل االؽز٘بعبد هي الوْٓ الؼبهلخ هؾل فٖ الجشوٗخ الوْاهك رقط٘ؾ ك٘  ٗو ي اى َٗبُن"؟

  وؾْهٕ ػلح رَبؤالد فوػ٘خ ػلٔ الٌؾْ الزبلٖ:ٌلهط رؾذ ُنا الَإال الّٗ

 هب ُٖ القطؾ الوطجوخ لزقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ثبلشوكخ الْؽٌ٘خ إًزبط اللّاعي ثوٌطوخ الوظ٘ن؟ -

 هب اصو رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ػلـٔ ػول٘خ رولٗو اؽز٘بعبد الشوكخ هي الوْٓ الؼبهلخ؟  -

 ح الوٌِ٘خ للوإٍَخ هؾل اللهاٍخ؟رْفو القجو فٖ لزقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ كّه ُل -

 ثبلوإٍَخ هؾل الؼبهلخ رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ فٖ رلػ٘ن ٍ٘بٍبد رٌو٘خ الوْٓ اُو٘خ ُٖ هب -

 اللهاٍخ؟

رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ّهٍن القطؾ االٍزوار٘غ٘خ ّّػْػ اُلاف  ث٘ي الؼالقخ ؽج٘ؼخ هب -

 اللهاٍخ؟ الوإٍَخ هؾل

 

 أ٘ذاف اٌذساعخ:

٘ن الٍبٍ٘خ الزٖ ٗوْم ػلِ٘ب رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ، ّئثواى كّه رقط٘ؾ الزؼوف ػلٔ الوهبُ

فٖ رؾلٗل االؽز٘بعبد هي الوْٓ الؼبهلخ للشوكخ هؾل اللهاٍخ ػي ؽوٗق الزؾل٘ل الوْاهك الجشوٗخ فٖ 

لوؼبلغخ ث٘بًبد االٍزج٘بى الوزؾظل ػلِ٘ب،  SPSSاإؽظبئٖ ّئعوام االفزجبهاد ّملك ثبٍزقلام ثوهغ٘خ 

  ٗن رْط٘بد رَِن فٖ اإعبثخ ػلٔ رَبؤالد اللهاٍخ ٗو ي االٍزهبكح هٌِب فٖ الوغبل الزطج٘وٖ. ّرول

 

 فشظ١بد اٌذساعخ:

 روْم ُنٍ اللهاٍخ ثبفزجبه الهوػ٘بد الزبل٘خ:

رْعل ػالقخ ماد كاللخ ئؽظبئ٘خ ث٘ي رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ّرْفو القجوح الوٌِ٘خ ّاإكاهٗخ  -

 للوإٍَخ.

 الؼبهلخ د كاللخ ئؽظبئ٘خ ث٘ي رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ٍّ٘بٍبد رٌو٘خ الوْٓرْعل ػالقخ ما -

 ثبلوإٍَخ.
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رْعل ػالقخ ماد كاللخ ئؽظبئ٘خ ث٘ي رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ّهٍن القطؾ االٍزوار٘غ٘خ ّّػْػ  -

 اُلاف الوإٍَخ.

 

 أ١ّ٘خ اٌذساعخ:

 ُّْ الؼٌظو اإكاهٗخ الؼول٘خ فٖ ّالُن الثوى الؼٌظو رزٌبّل ًِبفٖ كْ اللهاٍخ ُنٍ ر وي اُو٘خ

 الزٖ الوإٍَخ ٗقلم ثوب ّاٍزوار٘غٖ ػلوٖ هٌَ ثش ل االؽز٘بعبد لزؾلٗل الهّؼبل الزقط٘ؾ ّك٘ه٘خ الجشوٕ

رَزول اللهاٍخ اُو٘زِب هي هولاه الؼبئل النٕ ٗو ي اى رؾووَ الشوكخ ئما هب اُفن ثٌزبئغِب، ، كوب ٗزجؼِب

، ُّنٍ هؾبّلخ شآد الػوبل الوؼٌ٘خ ثبلزولم ّاالهروبم ث بكهُب الؼبهلل ًِْب رزؼلق ثوْػْع ِٗن كض٘وا هٌ

 هٌب إفبكح الوَإّل٘ي ػلٔ هَزْٓ الوطبع الظٌبػٖ الَؼْكٕ، ّفبطخ الشوكخ هؾل اللهاٍخ.

 

 ِٕٙز١خ اٌذساعخ:

 الْطهٖ ّاالٍزووائٖ ّاالٍزج٘بى. الٍلْة الزؾل٘لٖ -

 

 ِزتّغ ٚػ١ٕخ اٌذساعخ: 

 هاٍخ الوْيه٘ي فٖ الشوكخ الْؽٌ٘خ إًزبط اللّاعي ثوٌطوخ الوظ٘ن.ٗشزول هغزوغ ّػٌ٘خ الل -

ّلإلعبثخ ػلٔ اإش بل٘خ الوطوّؽخ ّئصجبد طؾخ الهوػ٘بد اػزولًب فٖ كهاٍزٌب ػلٔ قَو٘ي الّل 

ًظوٕ ٗوْم ػلٔ الوٌِظ الْطهٖ فٖ ػوع الوؼلْهبد ّرؾل٘لِب، اهب الوَن الضبًٖ ّالنٕ ٗقض اللهاٍخ 

 قلهٌب الوٌِظ الزطج٘وٖ )كهاٍخ الؾبلخ(.الو٘لاً٘خ فول اٍز

 

 صذٚد اٌذساعخ:

 رغطٖ اللهاٍخ الؾلّك الزبل٘خ:

  رن ئعوام اللهاٍخ الو٘لاً٘خ فٖ الشوكخ الْؽٌ٘خ إًزبط اللّاعي ثوٌطوخ الوظ٘ن. اٌضذٚد اٌّىب١ٔخ: -

 قظ٘خ.، ّملك هي فالل االٍزجبًخ ّالووبثلخ الش2119غطذ ُنٍ اللهاٍخ الؼبم  اٌضذٚد اٌضِب١ٔخ: -

 

 

 

 

 



 
 
 

6 

 ١٘ىً اٌذساعخ: 

اٌفصً : الوولهخ ّاللهاٍبد الَبثوخ. اٌفصً األٚي ٠شًّز ْى ُنٍ اللهاٍخ هي اهثؼخ فظْل: ر

اللهاٍخ الو٘لاً٘خ ّرؾل٘ل الج٘بًبد ًّزبئظ افزجبه  ٚاٌفصً اٌخبٌج ٠شًّ:اإؽبه الٌظوٕ،  اٌخبٟٔ ٠شًّ:

 وؽخ. الٌزبئظ ّالزْط٘بد الووز ٚاٌفصً اٌشاثغ ٠شًّ:الهوّع، 

 

 اٌذساعبد اٌغبثمخ:

 

 اٌذساعبد اٌؼشث١خ:

(2002عبِٟ،  دساعخ )ػّشٞ. 1
1

 اٌتخط١ػ ظً فٟ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد تخط١ػ ثؼٕٛاْ: فؼب١ٌخ 

 اٌّغ١ٍخ، اٌزضائش. ربِؼخ اٌتزبس٠خ، اٌؼٍَٛ اٌتزبس٠خ، لغُ فٟ اٌؼٍَٛ ِبرغت١ش أغشٚصخ االعتشات١زٟ،

ػلح  ئلٔ اللهاٍخ ّفلظذ االٍزوار٘غٖ الزقط٘ؾ يل فٖ الجشوٗخ الوْاهك رقط٘ؾ رٌبّل اُو٘خ

 اهبهِب الهوص الوزبؽخ ّاٍزضوبه ثزؾلٗل روْم اى للوٌظوخ ٗو ي الجشوٗخ الوْاهك رقط٘ؾ اى هٌِب ًزبئظ

 ًز٘غخ الوهوّػخ، الؾو٘و٘خ اّ ّالزِلٗلاد الوْ٘ك يل فٖ ّالوو ٌخ الوزبؽخ الوْاهك هي الوٌبفغ لزؼظ٘ن

 ئلِ٘ب ٌٗظو اطجؼ الجشوٗخ ئكاهح الوْاهك فاى الوؼبطوح، الوٌظوخ ث٘ئخ فٖ وخّالوزالؽ الَوٗؼخ للزغ٘واد

 الوكبئي اؽل روضل ّاطجؾذ ّالهؼبل٘خ الزٌظ٘و٘خ، ال هبمح ليٗبكح االٍزوار٘غ٘خ الولافل اؽل ثبػزجبهُب

 لوْاهكا رقط٘ؾ اُو٘خ ئلٔ ثبإػبفخ ّالؼشوٗي، الووى الؾبكٕ لوٌظوخ ّالوٗبكح الزو٘ي رؾو٘ق فٖ الٍبٍ٘خ

 ماد ػوبلخ ئلٔ رؾزبط اطجؾذ اٙى الؾلٗضخ فبلوٌظوبد الؼبل٘خ، ماد الوِبهح الؼوبلخ رْف٘و فٖ الجشوٗخ

 ػلِ٘ب الزؼوف فٖ الجشوٗخ الوْاهك رقط٘ؾ َّٗبػل ّئكاهٗب، فٌ٘ب هزقظظ٘ي ئلٔ افواك إ ػبل٘خ، هِبهح

 الوٌبٍت. الْقذ ّرْف٘وُب فٖ

(2011دساعخ )ػجذ هللا ثشوبد، . 2
2

ؼٕٛاْ: ل١بط أحش تطج١ك ٔظبَ تخط١ػ ِٛاسد إٌّشأح ػٍٝ اٌؼبئذ ث 

ػٍٝ االعتخّبس فٟ اٌششوبد اٌصٕبػ١خ اٌغؼٛد٠خ "دساعخ تطج١م١خ ػٍٝ اٌششوبد اٌصٕبػ١خ اٌّذسرخ فٟ 

 ثٛسصخ اٌغؼٛد٠خ".

 

 

                                     
.
 الؼلْم قَنالزغبهٗخ،  الؼلْم فٖ هبعَز٘و اؽوّؽخ االٍزوار٘غٖ، الزقط٘ؾ يل فٖ الجشوٗخ الوْاهك رقط٘ؾ فؼبل٘خ ،ٍبهٖ ػووٕ 1

 .2111خ، الغيائو، الوَ٘ل عبهؼخ الزغبهٗخ،

.
2

ك الوٌشأح ػلٔ الؼبئل ػلٔ االٍزضوبه فٖ الشوكبد الظٌبػ٘خ الَؼْكٗخ، كهاٍخ ثوكبد، ػجل هللا، ق٘بً اصو رطج٘ق ًظبم رقط٘ؾ هْاه 

رطج٘و٘خ ػلٔ الشوكبد الظٌبػ٘خ الولهعخ فٖ ثْهطخ الَؼْكٗخ، ّهقخ ثؾض٘خ فٖ الولزوٖ اللّلٖ ؽْل هاً الوبل اله وٕ فٖ هٌظوبد 

 .2111الػوبل الؼوث٘خ فٖ االقزظبكٗبد الؾلٗضخ، 
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ػلٔ الؼبئل ػلٔ  (ERP) لول ؽلكد ُنٍ اللهاٍخ اصو هَزْٓ رطج٘ق اًظوخ رقط٘ؾ هْاهك الوٌشأح

به فٖ الشوكبد الظٌبػ٘خ الوَبُوخ الؼبهخ فٖ الَؼْكٗخ، ّلوؼوفخ ُنا الصو رن رظو٘ن اٍزجبًخ االٍزضو

ّىػذ ػلٔ الشوكبد الظٌبػ٘خ الولهعخ اٍِوِب فٖ ثْهطخ الَؼْكٗخ، ّثٌ٘ذ ُنٍ اللهاٍخ اى ٌُبك اصواً 

ح ّاإًزبط، لزطج٘ق اًظوخ رقط٘ؾ هْاهك الوٌشآد ثو ًْبرَ الهثؼخ )الوج٘ؼبد ّالزَْٗق، ّاإكاه

ّالوؾبٍجخ ّالزوْٗل، ّالوْاهك الجشوٗخ( ػلٔ الؼبئل ػلٔ االٍزضوبه فٖ الشوكبد الظٌبػ٘خ الولهعخ فٖ 

ثْهطخ الَؼْكٗخ، ّقل اّطٔ الجبؽش الشوكبد الزٖ لن رطجق ًظبم رقط٘ؾ هْاهك الوٌشأح اى روْم ثنلك، 

لٔ كهعبد هو ٌخ لزؾَي هي اكائِب ّالشوكبد الزٖ ثلاد ؽلٗضبً ثزطج٘وَ اى رؼوق الزطج٘ق لزظل لػ

 .الوبلٖ

(2011ا١ٌؼمٛثٟ،  ساشذ ثٓ دساعخ )ػٍٟ. 3
1

 فٟ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد تخط١ػ أداء فبػ١ٍخ ثؼٕٛاْ: ٚالغ 

 ػّبْ. األػّبي، عٍطٕخ إداسح فٟ ِبرغت١ش أغشٚصخ اٌتشثٛٞ، إٌظبَ فٟ االعتشات١زٟ اٌتخط١ػ ظً

 ّقل ػوبى ثَلطٌخ الٌظبم الزوثْٕ فٖ الجشوٗخ اهكالوْ رقط٘ؾ فبػل٘خ ّاقغ اللهاٍخ ُنٍ رٌبّلذ

 لوهِْم ّّػْؽب ربهب ّػ٘ب ٌُبك اى اللهاٍخ ئلٔ ّفلظذ ّروثْٗب، ئكاهٗب 421 هي اللهاٍخ ػٌ٘خ ر ًْذ

 الوْاهك رقط٘ؾ فبػل٘خ اُو٘خ اللهاٍخ ػٌ٘خ كوب ايِود الجشوٗخ، الوْاهك إكاهح االٍزوار٘غٖ الزقط٘ؾ

 الزوثْٕ الٌظبم فٖ الجشوٗخ الوْاهك رٌو٘خ كّائو ث٘ي الهؼل٘خ للزقط٘ؾ بهٍبدالوو فٖ ّاهرهبػب الجشوٗخ

 عبم الجشوٗخ الوْاهك رقط٘ؾ فبػل٘خ هي رؾل الزٖ الؼْائق هي هغوْػخ ئلٔ ّعْك ثبإػبفخ ػوبى، لَلطٌخ

 الجشوٗخ. الوْاهك ّفطؾ اُلاف ط٘بغخ فٖ الْىاهح هْيهٖ ػٌل الوشبهكخ هَزْٓ هولهزِب ػؼ  فٖ

(2012اعخ )أعّبء اٌفبػٛسٞ، دس. 4
2

ثؼٕٛاْ: أحش فبػ١ٍخ أٔظّخ تخط١ػ ِٛاسد إٌّظّخ فٟ ت١ّض  

 األداء اٌّؤعغٟ، دساعخ تطج١م١خ فٟ أِبٔخ ػّبْ اٌىجشٜ، األسدْ.

ػلٔ رؾو٘ق  (ERP) ئى الِلف هي ُنٍ اللهاٍخ ُْ هؼوفخ اصو فبػل٘خ اًظوخ رقط٘ؾ هْاهك الوٌظوخ

ػوبى ال جوٓ، ّلزؾو٘ق ُلف اللهاٍخ اٍزقلهذ الجبؽضخ اٍزجبًخ طووذ رو٘ي الكام الوإٍَٖ فٖ اهبًخ 

( فووح، ّرْىٗؼِب ػلٔ ػٌ٘خ اللهاٍخ ُّن هْيهْ اللائوح الوبل٘خ 31لغوغ الوؼلْهبد الّل٘خ ّالو ًْخ هي )

ٌُبك  :ّقل رْطلذ اللهاٍخ لؼلك هي الٌزبئظ اُوِب (ERP) فٖ اهبًخ ػوبى ال جوٓ النٗي َٗزقلهْى ًظبم

قخ ماد كاللخ ئؽظبئ٘خ ث٘ي فبػل٘خ اًظوخ رقط٘ؾ الوْاهك ّفوب لألثؼبك )عْكح الوؼلْهبد، ّعْكح ػال

قلهذ هغوْػخ هي الزْط٘بد اُوِب  .الٌظبم، ّهًب الوَزقلم( هغزوؼخ فٖ رؾو٘ق رو٘ي الكام الوإٍَٖ

                                     
.
1

 أطروحة التربوي، النظام في االستراتيجي التخطيط ظل في البشرية الموارد تخطيط أداء فاعلية ، واقعاليعقوبي راشد بن علي 

 .3122عمان،  األعمال، سلطنة إدارة في ماجستير
.
2

بلخ اٍوبم، اصو فبػل٘خ اًظوخ رقط٘ؾ هْاهك الوٌظوخ فٖ رو٘ي الكام الوإٍَٖ، كهاٍخ رطج٘و٘خ فٖ اهبًخ ػوبى ال جوٓ، هٍ، الهبػْهٕ 

 .2112ػوبى، الهكى،  هبعَز٘و، عبهؼخ الشوق الٍّؾ،
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الٍزغالل الهضل ػوّهح شوْل الوٌبؽق القبًؼخ لهبًخ ػوبى ال جوٓ ثزطج٘ق الٌظبم لزؾو٘ق الزقط٘ؾ، ّا

 لوْاهك الهبًخ.

 اٌذساعبد األرٕج١خ:

 

(Etzady, 2011دساعخ ). 5
1

 The Impact of (ERP) Investments onثؼٕٛاْ:  

Organizational Performance 
ٍؼذ ُنٍ اللهاٍخ لوؼوفخ اصو رطج٘ق ًظبم رقط٘ؾ هْاهك الوإٍَخ ػلٔ الكام الوإٍَٖ هي فالل 

ػلٔ الكام الوبلٖ للشوكبد، فالل اهثغ ٌٍْاد ثووبهًزِب هغ شوكبد هوبصلخ لِب ق٘بً اصو الزطج٘ق الٌظبم 

( شوكخ ػبلو٘خ فٖ 151رطجق ُنا الٌظبم ، ؽ٘ش ؽجوذ اللهاٍخ ػلٔ ) فٖ الؾغن ، ّهغبل الؼول، ّال

 19الْالٗبد الوزؾلح الهوٗ ٘خ، قَوذ ئلٔ هغوْػز٘ي لللهاٍخ، الوغوْػخ الّلٔ ّػلك الشوكبد فِ٘ب )

( شوكخ ال رطجق 19وكخ رطجق ًظبم رقط٘ؾ هْاهك الوإٍَخ، ّالوغوْػخ الضبً٘خ ػلك الشوكبد فِ٘ب )ش)

ًظبم رقط٘ؾ هْاهك الوإٍَخ، ّقل كبًذ اُن ًز٘غخ لللهاٍخ ُٖ اًَ ال ْٗعل فوّق ماد كاللخ فٖ الكام 

 .الوبلٖ ث٘ي الشوكبد الزٖ اٍزقلهذ الٌظبم ّالشوكبد الزٖ لن رَزقلهَ
 ERP Acceptance in the Accounting( ثؼٕٛاْ: Ramazani, 2012دساعخ ). 6

Applications 

ُلفذ ُنٍ اللهاٍخ للجؾش فٖ هلٓ قجْل ًظبم رقط٘ؾ هْاهك الوإٍَخ فٖ الزطج٘وبد الوؾبٍج٘خ، 

ؽ٘ش ثؾضذ اللهاٍخ فٖ اٍجبة قجْل الشوكبد فٖ ئٗواى لزطج٘ق ُنا الٌظبم ّملك ليٗبكح الكام الوؾبٍجٖ 

 ( هلٗوا هبل٘ب غٖ شوكبد طٌبػ٘خ.45لكام الوؾبٍجٖ، ّّىػذ اٍزجبًخ ػلٔ )ّرؾَ٘ي ا

ّهي اُن ًزبئظ اللهاٍخ اى قجْل ًظبم رقط٘ؾ هْاهك الوإٍَخ ّرطج٘وَ اكٓ لزؾَي الكام الوؾبٍجٖ 

هغ الزوك٘ي ػلٔ ىٗبكح الووًّخ فٖ رْؽ٘ل الوؼلْهبد، كوب اكٓ الزطج٘ق للؼول ػلٔ رول٘ل اللّهح الوؾبٍج٘خ 

بطخ رول٘ل ّقذ ئطلاه الزوبهٗو الوؾبٍج٘خ، ّرول٘ل ّقذ ئقهبل الؾَبثبد، ّرول٘ل الْقذ الوؾزبط إطلاه ف

 .الوّارت

 

 

                                     
.
1
 Etezady, (2011), The Impact of (ERP) Investments on Organizational Performance, International 

Journal of The Academic Business World 5,2:27-33. 
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 اٌفصً اٌخبٟٔ: اإلغبس إٌظشٞ ٌتخط١ػ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚتمذ٠ش اصت١بربد اٌّؤعغخ

 

 اٌّجضج األٚي: تخط١ػ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ:1 /2

 

 ش٠خ:ِفَٙٛ تخط١ػ اٌّٛاسد اٌجش 2/1/1

ئى ػول٘خ رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ػجبهح ػي هغوْػخ هي الزٌجإاد رَزوشل ثِب الوإٍَبد فٖ 

ارقبم قواهاد رَ٘٘و الوْاهك الجشوٗخ الوزؼلوخ هضال ثبلزْي٘ ، كوب اًِب ػول٘خ هشزوكخ ث٘ي اإكاهاد 

اٍزغبثخ لِب رَوؼ ثبلزَ٘٘و الووكيٗخ ّالهوّع الزبثؼخ لِب إ كلوب كبًذ الزولٗواد كق٘وخ ّّاقؼ٘خ ّروبثلِب 

الؾَي لألػوبل اإكاهٗخ لى الزقط٘ؾ الَل٘ن للوْاهك الجشوٗخ َٗبػل ػلٔ هْاعِخ الوش الد الووروجخ 

 .ّالوزورجخ ػلٔ ؽوك٘خ الوْٓ الؼبهلخ

ّثش ٍل ػبم ٗؼٌٔ ثزقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ الزولٗو ال وٖ ّال ٘هٖ لالؽز٘بعبد الوـَزوجل٘خ هـي كـل 

ـْٓ الؼبهلـخ ّهـَزْٗبرِب فـالل فـزوح ىهٌ٘ـخ هؼٌ٘ـخ، ّهٍـن االٍـزوار٘غ٘بد لـَل رلك اًـْاع الو

االؽز٘بعبد فٖ الْقذ الوٌبٍت، هي فالل كهاٍخ ّرؾل٘ل هـظبكه ػوػـِب. ّملـك ػلـٔ اٍـٌ ػلو٘ـخ، 

وجل٘خ فٖ ػـْم الْػـغ الـواُي ّرؾلٗـل اثؼـبكٍ، ّاٍـزووام الوبػـٖ، ّاٍزوـظبم الوزغـ٘واد الوَز

الوزْقؼخ، ّّػغ االفزواػبد ّالجلائل ّالزٌجإاد.
1

 

رِـلف ئلٔ ػجؾ  كوـب ٗو ـي رؼوٗـ  رقطـ٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ثأًـِب: ٍلـَلخ هـي اإعـواماد الـزٖ

ّرٌظ٘ن الوْاىًخ الْي٘ه٘خ للوإٍَخ، ّرؾلٗل اؽز٘بعبد الوإٍَخ هي الوْاهك الجشوٗخ للهزوح الوبكهخ )الؼلك 

ّالوْاطهبد(.
2

 

 

 أ٘ذاف تخط١ػ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ: 2/1/2

 الوطلْة ؽغن الؼول إًغبى الالىهخ الوْٓ الؼبهلخ رْف٘و ُْ الجشوٗخ الوْاهك رقط٘ؾ هي ئى الِلف

 الزقط٘ؾ ػول٘خ رزَن ػغيا، ّؽزٔ ّال فبئؼب ٌُبك ٗ ْى ال ثؾ٘ش االٍزوار٘غ٘خ، الوٌظوخ فطخ فٖ

 اثؼبك ث بفخ كبهل٘ي ّفِن ػلن ػلٔ ٗ ًْْا اى ٗغت ُنٍ الؼول٘خ ػي الوَإّل٘ي فاى ثبلهؼبل٘خ الجشوٗخ للوْاهك

 للوٌظوخ، االٍزوار٘غ٘خ القطخ

                                     
.
1

 .1991 الؼوث٘خ الوزؾلح، الٌشبه، هؾول، ئكاهح الفواك، كاه الولن، كثٖ، الهبهاد 

.
2

 .2116اللٗت، اثواُ٘ن، كل٘ل ئكاهح الوْاهك الجشوٗخ، هإٍَخ ام الووٓ للزوعوخ ّالٌشو ّالزْىٗغ،  
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 الؼٌظو الجشوٕ، ػلٔ الزأص٘و ماد الوَزوجل٘خ الؽلاس الٍزووام هَزوجل٘خ هؤٗخ ّعْك ثلّهٍ ُّنا ٗزطلت 

 ػول٘خ ّلَ٘ذ خ هَزووحكٌٗبه٘ ٘ ػول٘خ اًِب ػلٔ" الجشوٗخ الوْاهك "رقط٘ؾ الؼول٘خ ُنٍ ئلٔ ٌٗظوّا ّاى

 الوْاهك هي اؽز٘بعبرِب هغ ال بفٖ للزؼبهل الْقذ للوٌظوخ ٗز٘ؼ الجشوٗخ للوْاهك الهؼبل فبلزقط٘ؾ ٍبكٌخ،

 ػلٔ ّالولهح الزأكل ّػلم الوهبعأح هْاعِخ ػٌظو ػلٔ َٗبػلُب هب ّملك هوًّخ، ّثأكضو الجشوٗخ

 الؼول. ٍْق لزؾلٗبد االٍزغبثخ

 

 ّٛاسد اٌجشش٠خ:أ١ّ٘خ تخط١ػ اٌ 2/1/3

رأرٖ اُو٘خ رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ لزْف٘وُب ثبل و٘خ ّالٌْػ٘خ الالىهخ هي فالل هٍن 

االٍزوار٘غ٘بد الوٌبٍجخ لوْاعِخ اؽزوبالد الوَزوجل، ّٗو ي رلق٘ض اُو٘خ رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ فٖ 

الٌوبؽ الزبل٘خ:
1

 

 ا. الزٌجإ ثبالؽز٘بعبد هي الوْٓ الؼبهلخ كوب ًّْػب.

 الزأكل هي رْافو الؼوع اللائن ػلٔ الولٓ الطْٗل. ة.

 ط. رؾو٘ق االٍزقلام الهضل للوْاهك الجشوٗخ الوزبؽخ ّرٌو٘خ قلهارِب.

 ك. رغٌت هش الد ئكاهح الوْاهك الجشوٗخ ّرظؾ٘ؾِب قجل اٍزهؾبلِب.

 ُـ. رْف٘و الج٘بًبد الالىهخ للؼلٗل هي اًشطخ ئكاهح الوْاهك الجشوٗخ.

ف الهوكٗخ هي فالل ّػغ الفواك فٖ الػوبل الوٌبٍجخ إشجبع كّافؼِن ّاٍزغالل ّ. رؾو٘ق الُلا

 قلهارِن.

 

 ِشاصً تخط١ػ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ: 2/1/4

 روو ػول٘خ رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ثضالصخ هواؽل ُٖ:

 

 اٌّشصٍخ األٌٚٝ: اٌّتٛافش ِٓ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ:

هح ئلٔ رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ّهي صي ٗؼوفًَْ ػلٔ َٗزقلم الجؼغ هظطلؼ رقط٘ؾ الوْٓ الؼبهلخ لإلشب

اًَ رٌظ٘ن ّرْعَ٘ الوْاهك الجشوٗخ ّالوَزقلهبد اللافل٘خ فٖ الؼول٘خ اإًزبع٘خ ثش ل هزٌبٍق ّفؼبل 

 الٌزبئظ ّاقل الغِْك ّالز بل٘ ، ّثوْعت ثوعوخ هز بهلخ هؾلكح هَجوب رَزِلف للْطْل ئلٔ افؼل

                                     
.
 .1914ػجل الُْبة، ػلٖ هؾول، ئكاهح الفواك "هٌِظ رؾل٘ل الوٌظوخ ّاإكاهح ّالٌبً"، عبهؼخ ػ٘ي شوٌ، الوبُوح، هظو،  1
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خ هَزوجل٘خ ٗغت اى رزْافق ّرٌَغن هغ رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ الفوٓ ّرقط٘ؾ الوْٓ الؼبهلخ ُْ ػول٘

فٖ الوٌظوخ ُّنا الزقط٘ؾ ٗؼزول اٍبٍب ػلٔ ّعْك اُلاف هؾلكح رَؼٔ الوٌظوخ ئلٔ رؾو٘وِب ثبلزقط٘ؾ، 

ّٗشزوؽ ّعْك الوٌظوخ اى رزؼوي ػول٘بد اّ اًشطخ ئكاهٗخ افوٓ كبلزْي٘  ّالزلهٗت ّرٌو٘خ الوْٓ 

ٌظوخ ّلى رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ػول٘خ رزأصو ثبلؼلٗل هي الؼْاهل الوْعْكح فٖ الج٘ئخ الؼبهلخ ثبلو

اللافل٘خ ّالقبهع٘خ.
1
  

 ّٗ ْى رؾلٗل الوزْافو هي الوْٓ الؼبهلخ هي فالل: 

ّط  الْػغ الواُي ثبلٌَجخ ئلٔ الوْٓ الؼبهلخ كل فئخ ػلٔ ؽلٓ "الؼبهل٘ي فٖ الو برت،  .ا 

كاهٗخ فٖ الوَزْٓ اإشوافٖ، ّالوَزْٓ الوزٍْؾ ّالوَزْٓ الؼبلٖ، االفزظبطْ٘ى، ال ْاكه اإ

الؼوبل الوِوح، الؼوبل الؼبكْٗى"، ّملك فٖ كل ّؽلح ئكاهٗخ ػلٔ ؽلٓ، هغ رؾلٗل فظبئظِب 

 ّثقبطخ:

 الَي، الغٌٌ ّالوإُل الؼلوٖ. -

 القجوح. -

 الزأُ٘ل الغبهؼٖ. -

 هَزْٓ ال هبمح الواُي. -

 رطلؼبد الؼٌبطو. -

 ؼٌبطو هي كل فئخ، النٗي َٗجوْى فٖ ًهٌ فئبرِن فالل فزوح القطخ الوْػْػ٘خ.الزٌجإ ثؼلك ال .ة 

رؾلٗل ػلك ػٌبطو النٗي ٍ٘لفلْى فٖ ًهٌ الهئخ فالل هلح القطخ، ٍْام ثَجت الزوق٘خ اّ الٌول  .ط 

 كّى ؽبعخ لزلهٗجِن ّالنٗي ٗو ي اى ٗلفلْا الهئخ مارِب ثؼل رلهٗت فبص

ثؼلك هي الؼٌبطو الزٖ ٗو ي اى ٗؼْل ػلٔ رْافوُب فالل هلح  الزٌجإ ثبالٍزٌبك للؼْاهل الَبثوخ، .ك 

 القطخ.

 

ُّٖ هي فالل:اٌّشصٍخ اٌخب١ٔخ: تضذ٠ذ االصت١بربد: 
2
  

ٗزن رولٗو ؽغن االؽز٘بعبد هي فالل هب َٗؤ ثؼتم الؼول، ّئما افنًب فٖ االػزجبه رأص٘و كل 

لؼول فاًَ ٗزجؤ اهبهٌب هَألخ هِوخ ُّٖ الوزغ٘واد الز ٌْلْع٘خ ّالزٌظ٘و٘خ الوزْقغ ؽلّصِب ػلٔ ػتم ا

 ؽج٘ؼخ الْي٘هخ اّ الؼول الوواك رولٗو اؽز٘بعبرَ هي الوْاهك الجشوٗخ

                                     
.
 .2116، ئكاهح الوْاهك الجشوٗخ، الجؾوٗي، كاه الْفبم للً٘ب الطجبػخ، اٍبهخ كبهل ّهؾول الظ٘وفٖ 1
.
اٍوبم ثوبهٕ، ُغ٘وح فْفٖ، رقط٘ؾ الوْاهك الشوٗخ فٖ اإكاهح الوؾل٘خ "كهاٍخ ؽبلخ هلٗوٗخ اإكاهح الوؾل٘خ لْالٗخ ّهقلخ"، هنكوح  2

 .2112لخ، لَ٘بًٌ فٖ الؼلْم الَ٘بٍ٘خ، كل٘خ الؾوْق ّالؼلْم الَ٘بٍ٘خ، عبهؼخ ّهق
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ّػلَ٘ ٗغت اى روْم الوٌظوخ ثزؾلٗل اؽز٘بعبرِب هي ئػلاك ًّْػ٘بد هقزلهخ هي الوْاهك الجشوٗخ، ّؽَي  

ًشطخ ػلٔ ف٘و ّعَ، ّثأقل ر لهخ، اهب ٍْام رؾلٗل الٌْػ٘بد ّاإػلاك الوٌبٍجخ هي الؼوبلخ ٗ هل الو٘بم ثبل

ُنا الزؾلٗل ف٘ؼٌٖ ّعْك ػوبلخ غ٘و هٌبٍجخ فٖ الػوبل ّالْيبئ  ّّعْك اػلاك غ٘و هٌبٍجخ هٌِب اٗؼب 

 ٗإكٕ فٖ الٌِبٗخ ئلٔ اػطواة الؼول ّىٗبكح ر لهخ الؼوبلخ، كوب ٗغت اى ر ْى.

خ ثَ٘طخ ث٘ي هب ُْ هطلْة هي الؼوبلخ ٗؼزول رقط٘ؾ االؽز٘بعبد هي الوْاهك الجشوٗخ ػلٔ هوبهً

ّث٘ي هب ُْ هؼوّف هٌِب كافل الوٌظوخ فاما كبًذ ًز٘غخ الووبهًخ ُْ ّعْك فبئغ فٖ ػوبلخ الوٌظوخ 

ّعت الزظوف فِ٘ن إ الزقلٖ ػٌِن، اهب ئما كبًذ الٌز٘غخ ُٖ ّعْك ػغي، فاًَ ٗغت رْف٘وٍ ِٗلف ئلٔ 

ٗو فطؾ ّاػؾخ رج٘ي ػلك الؼبهل٘ي النٗي ٍ٘زن رْي٘هِن هي الزٌجإ ثبؽز٘بعبد الوٌظوخ هي الفواك ّرطْ

 فبهط الوٌظوخ.

 ّٗزن رؾلٗل االؽز٘بعبد هي فالل:

ئػلاك كش  ثبلوواكي الْي٘هخ ؽبل٘ب هي كل فئخ، هغ هالؽظخ اى ٗ ْى شبغلُْب هوي رزْافو فِ٘ن  .ا 

  شوّؽ هطلْثخ.

 ؽَبة ػلك الوواكي الْي٘ه٘خ اإػبف٘خ هي كل فئخ، ًز٘غخ: .ة 

 الُلاف ّالوِبم، ًز٘غخ اليٗبكح ال و٘خ.رطْه  -

 رطْه الوٌزغبد ًْػ٘ب، ٍلهب كبًذ اّ فلهبد. -

 ئػبكح الزٌظ٘ن ّئكفبل رؼلٗالد اٍبٍ٘خ ػلٔ ثٌ٘خ الوٌظوخ. -

رجٌٖ اٍبل٘ت ّروٌ٘بد ّاٍبل٘ت علٗلح كبٍزقلام رغِ٘ياد هزطْهح، اّ ئكفبل الؾبٍجبد  -

 اإل زوًّ٘خ فٖ اػوبل اإكاهح.

 ي الْي٘ه٘خ الزٖ ٗو ي ئلغبؤُب ًز٘غخ:ؽَبة ػلك الوواك .ط 

 ئكفبل روٌ٘بد ّاٍبل٘ت علٗلح. -

 ئػبكح الزٌظ٘ن. -

 ئػبكح الٌظو فٖ رظو٘ن الوواكي الْي٘ه٘خ، ّالوِبم الولوبح ػلٔ كل هٌِب. -

 رؼلٗل ػلك ٍبػبد الؼول. -

 رؾلٗل ئعوبلٖ اليٗبكح اّ الٌوض هي كل فئخ، هغ هزطلجبد اشغبلِب. .ك 

 طلْثخ اشغبلِب، هغ افن اإه بً٘بد الوبل٘خ الوزبؽخ ثؼ٘ي االػزجبه.رؾلٗل الوواكي الْي٘هخ الو .ٍ 

 

 



 
 
 

13 

ّٗزن هي فالل:اٌّشصٍخ اٌخبٌخخ: اٌتٛف١ك ث١ٓ اٌّتٛافش ٚث١ٓ اٌضبربد: 
1

 

 ا. رؾلٗل الهوق ٍْام كبى ئٗغبث٘ب اّ ٍلج٘ب ل ل فئخ ػلٔ ؽلٓ.

 افل٘خ الوو ٌخ.ة. ئعوام الزظؾ٘ؾبد الالىهخ، ًز٘غخ ؽوكخ الزوق٘بد، اّ الزٌوالد الل

 ط. ئػلاك ثواهظ ػول ٍْام الٍزوطبة الؼٌبطو الغلٗلح.

 

 اٌّجضج اٌخبٟٔ: تمذ٠ش اصت١بربد اٌّؤعغخ ِٓ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ: 2 /2

 

 ِفَٙٛ تمذ٠ش االصت١بربد: 2/2/1

ٗوظل ثزؾلٗل االؽز٘بعبد هي الوْاهك الجشوٗخ فٖ طو٘وِب رؼٌٖ الزٌجإ ّاالٍزؼواع للوْٓ الؼبهلخ 

 ث٘ي الطلت ػلِ٘ب ّالوؼوّع هٌِب كافل٘ب ّفبهع٘ب، ّثوب ٗزٌبٍت هغ اُلاف الوإٍَخ. ّالووبهًخ

  ّٗوٓ ثؼغ الجبؽض٘ي اى ُنٍ االؽز٘بعبد روَن ئلٔ قَو٘ي ُوب:

  ّرزؼوي ُنٍ الووؽلخ القطْاد الزبل٘خ:ِشصٍخ تضذ٠ذ االصت١بربد اٌى١ٍخ ِٓ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ:  -

خ ػلٔ هَزْٓ الوٌظوخ ّملك اػزوبكا ػلٔ فطؾ الوٌظوخ الوْافق ا. رؾلٗل ػلك ّاًْاع الْيبئ  الوطلْث

 ػلِ٘ب ّالزٖ قل رش٘و ئلٔ إ رٍْؼبد اّ رول٘ظبد هَزوجل٘خ. 

ة. رؾلٗل الوْٓ الؼبهلخ الالىهخ للْيبئ  الوطلْثخ هي فالل رؾل٘ل ئهب ػتم الؼول إ رؾل٘ل كو٘خ الؼول 

ؽوٗق الزٌجإ ثبلوج٘ؼبد ّالقلهبد فٖ الهزوح الوطلْة ئًغبىٍ ثبلٌَجخ ل ل ّي٘هخ هي الْيبئ  ػي 

الوَزوجل٘خ، اّ هي فالل رؾل٘ل قْح الؼول ثؼل اؽزَبة الْقذ الوزبػ اّ الهؼلٖ ّفظن ػلك ٍبػبد الغ٘بة 

 ّاالعبىاد ّغ٘وُب. 

ؽ٘ش رزن ُنٍ الؼول٘خ )رؾلٗل  ِشصٍخ تضذ٠ذ االصت١بربد اٌفؼ١ٍخ ٌٍّٕظّخ ِٓ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ: -

ل٘خ للوٌظوخ( هي فالل هوبهًخ االؽز٘بعبد ال ل٘خ الزٖ رن اؽزَبثِب هغ الوْاهك االؽز٘بعبد الهؼ

الجشوٗخ الوَزقلهخ فؼال فٖ الوٌظوخ ّملك ػلٔ كل الوواكي الْي٘ه٘خ ّفٖ كل الوَزْٗبد 

 الزٌظ٘و٘خ.

 

 

 

 

                                     
.
 .1993كوبل ًْه هللا، ئكاهح الوْاهك الجشوٗخ، كهشق، كاه اطالً لللهاٍبد ّالزوعوخ ّالٌشو،  1
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  أ١ّ٘خ تضذ٠ذ االصت١بربد ِٓ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ: 2/2/2

 رأرٖ اُو٘خ ُنٍ الووؽلخ هي فالل:

ػلٔ اؽَي ال هبماد الجشوٗخ ّرؾَ٘ي اٍزقلاهِب ثبلش ل النٕ ٗؾوق ٍ٘بٍخ ئًزبط اكضو  الؾظْل .ا 

ثز بل٘  اقل لًَ ٗولل هي الهبئغ اّ الؼغي فٖ الوْاهك الجشوٗخ الوزٌْػخ.
1
  

رإكٕ ئلٔ الوْاىًخ ال هإح ث٘ي ًشبؽبد ّاُلاف الوٌظوخ ّالزٖ رإكٕ ئلٔ رؾو٘ق كهبمح فٖ اكام  .ة 

ظ٘وٖ.الفواك ّالكام الزٌ
2
  

رَِن ُنٍ الووؽلخ فٖ ىٗبكح ػلك الفواك الؼبهل٘ي الكهبم هي فالل رؾلٗل الؾبعبد كوب ًّْػب. .ط 
3
  

 

 أ٘ذاف تضذ٠ذ االصت١بربد ِٓ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ: 2/2/3

هَبػلح اإكاهح فٖ روك٘ي اُزوبهِب ػلٔ هش الد الؼول ّاالٍزهبكح الوضلٔ هي الوْاهك الجشوٗخ  .ا 

الوزبؽخ.
4
  

االؽز٘بعبد الوَزوجل٘خ فٖ القجواد ّاالفزظبطبد ّالوإُالد ّالوِبهاد الالىهخ. رؾلٗل ّرو٘٘ن .ة 
5
  

ط. الوؾبفظخ ػلٔ ؽبقبد الؼبهل٘ي ّاٍزضوبهُب ّرؼيٗي كافؼ٘زِن ًؾْ الؼول ثبلٍبل٘ت الزٖ رؼوي  .ط 

رولهِن ًّوُْن الْي٘هٖ ّاًزوبئِن الظو٘ن للوٌظوخ ّّالئِن لِب.
6
  

 

 ٠ذ االصت١بربد ِٓ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ:اٌؼٛاًِ اٌّؤحشح فٟ تضذ 2/2/4

ثوب اى ػول٘خ رؾلٗل االؽز٘بعبد ُٖ فٖ هؼوًِْب ػول٘خ رٌجإ لوب رؾزبعَ الوٌظوخ الَ٘بؽ٘خ هي 

 هْاهك ثشوٗخ ُّٖ اٗؼب اٍزؼواع لوب ُْ هْعْك هي هْاهك ثشوٗخ كافل٘خ ّفبهع٘خ،

 

 

 

                                     
.
، اهثل، االهكى، 2الَبلن، طبلؼ، ّهإٗل ٍؼ٘ل، ػبكل ؽوؽُْ، ئكاهح الوْاهك الجشوٗخ، "هلفل اٍزوار٘غٖ"، ػبلن ال زت الؾلٗضخ، ؽ 1

2112. 

.
 . 2113ػلٖ ؽَي، ئكاهح الوْاهك الجشوٗخ، كاه ّائل، الهكى، ػجبً، ٍِ٘لخ هؾول ػلٖ، ّػلٖ،  2

.
، اهثل، االهكى، 2الَبلن، طبلؼ، ّهإٗل ٍؼ٘ل، ػبكل ؽوؽُْ، ئكاهح الوْاهك الجشوٗخ، "هلفل اٍزوار٘غٖ"، ػبلن ال زت الؾلٗضخ، ؽ 3

2112. 

.
 .2116فٖ الوٌظوخ، عبهؼخ ثَ وح،  الط٘ت، طبلؼ، ّكاّكٕ، ههزبػ، هي ئكاهح الوْاهك الجشوٗخ ئلٔ اكاهح الوؼبهف 4

.
 .2113، ػوبى، 2الِ٘زٖ فبلل ػجل الوؽ٘ن هطو، ئكاهح الوْاهك الجشوٗخ، كاه الؾبهل للٌشو ّالزْىٗغ، ؽ 5

.
ٗبقْ، اٍزوار٘غ٘خ ئطالػ ّرطْٗو ئكاهح الوْاهك الجشوٗخ فٖ الوطبع الظؾٖ، هٍبلخ هبعَز٘و، كل٘خ اإكاهح ّاالقزظبك،  وحالجْربًٖ، ٍو٘ 6

 .2111قَن ئكاهح الػوبل، عبهؼخ ثغلاك، 
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  فن هي عبًج٘ي ُوب:امى فبى الؼْاهل الوإصوح فٖ رؾلٗل االؽز٘بعبد هي الوْاهك الجشوٗخ رإ 

أ. اٌؼٛاًِ اٌّؤحشح فٟ تضذ٠ذ االصت١بربد ِٓ ٔبص١خ اٌطٍت:
1
  

 الزغ٘واد الج٘ئ٘خ القبهع٘خ.  -

 الزغ٘واد الزٌظ٘و٘خ.  -

 الزغ٘واد فٖ قْح الؼول.  -

  اٌؼٛاًِ اٌّؤحشح فٟ تضذ٠ذ االصت١بربد ِٓ ٔبص١خ اٌؼشض: ة.

 الزؼٌ٘٘بد الغلٗلح.  -

  الزٌوالد هي القبهط. -

 ػْكح ثؼغ االفواك الؼبهل٘ي. -

 

  أعب١ٌت تضذ٠ذ االصت١بربد ِٓ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ: 2/2/5

ّملك ٗزن ػي ؽوٗق االٍزؼبًخ ثوغوْػخ هي الولهام ّاٍزوظبم  أ. اعٍٛة تٕجؤ اٌخجشاء "أعٍٛة دٌفٟ":

ثبالػزجبه  ّعِبد ًظوُن فٖ ؽبعخ الوٌظوخ هي الوْاهك الجشوٗخ ّللهزوح الوبكهخ ّرإفن ّعِبد الٌظو ُنٍ

هغ ّعِخ ًظو ئكاهح الفواك ّرلقض الٌزبئظ ّرؼْك ػوي رووٗو ئلٔ الولهام ّالوقطط٘ي فٖ قَن الفواك 

 إػطبم هاِٗن ّرز وه الؼول٘خ لؾ٘ي الْطْل ئلٔ هإ ًِبئٖ.

ة. أعٍٛة اتزب٘بد اإلٔتبر١خ:
2
ًّؼٌٖ ثنلك ارغبُبد ًوْ ال هبمح اإًزبع٘خ لؼٌظو الؼول هوبً ثٌظ٘ت  

هل هي اإًزبط ّملك روِ٘لا لزولٗو االؽز٘بعبد هي الوْاهك الجشوٗخ ػٌل اُلاف ئًزبع٘خ هؼٌ٘خ، هغ الفن الؼب

ثبالػزجبه ػٌظو الزطْه الز ٌلْعٖ ّملك لى رؾَي اإًزبع٘خ ال ٗوعغ ثظهخ كائوخ ئلٔ ىٗبكح الغِل 

 الجشوٕ.

خ اهرجبؽ ث٘ي هزغ٘وٗي فٌَزقلم فٖ ُنا الٍلْة ًؼزول ػلٔ ّعْك ػالقد. اعتخذاَ ٔغت اإلٔتبر١خ: 

رولٗواد هزغ٘و هب فٖ ػول رولٗواد لوزغ٘و آفو كبالٍزٌبك ئلٔ ؽغن الوج٘ؼبد ّهؼلل اللّهاى فالل شِو 

ّثبٍزقلام ُنا الٍلْة ٗزن رؾلٗل  د. اعتخذاَ ػٛاًِ ػتء اٌؼًّ:هضال فٖ رولٗو ؽغن فلهبد الظ٘بًخ. 

لجِب ئًغبى كل ّؽلح هي ّؽلاد الؼول، هضبل ملك اى رَزغوق الوؼلل اليهٌٖ هولها ثؼلك الَبػبد الزٖ ٗزط

فلهخ ؽبّلخ ّاؽلح ًظ  ٍبػخ ّثؼوة ُنا الوؼلل فٖ ػلك الْؽلاد )الطبّالد ّثؾَت ػلك 

 االشقبص الغبلَ٘ي ػلِ٘ب( الوزْقغ فلهزِب ْٗه٘ب.

                                     
.
 . 2113ػجبً، ٍِ٘لخ هؾول ػلٖ، ّػلٖ، ػلٖ ؽَي، ئكاهح الوْاهك الجشوٗخ، كاه ّائل، الهكى،  1
.
 .1919ُبشن، ىكٖ هؾوْك، ئكاهح الوْاهك الجشوٗخ، ماد الَالٍل للطجبػخ ّالٌشو،  2
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ل ثبل بهل، ّثوَوخ ٌٗزظ ػلك ٍبػبد الؼول الجشوٕ ال ل٘خ الزٖ َٗزغوقِب كل ػبهل فٖ الَبػخ إًِبم الؼو

ُنا الٌبرظ ال لٖ لَبػبد الؼول الجشوٕ ػلٔ ػبهل رؾْٗل هٌبٍت ُّْ ػلك ٍبػبد الؼول فٖ الْ٘م 

 للؼبهل الْاؽل ٌٗزظ ػلك الؼوبلخ الوطلْثخ لنلك الٌْع هي القلهخ.

٘ـ. إٌّبرد اٌش٠بظ١خ:
1
وخ هي ّٗزن ملك هي فالل رطج٘ق ثؼغ الٍبل٘ت ال و٘خ فٖ رؾلٗل اؽز٘بعبد الوٌظ 

 الوْاهك الجشوٗخ، ّهي ُنٍ الٍبل٘ت ال و٘خ:

ّهي فاللِب ٗزن رؾل٘ل هَزْٗبد الؼوبلخ اّ الزْي٘  ػلٔ فزواد ىهٌ٘خ ٍبثوخ  . اٌغالعً اٌض١ِٕخ:1

)ٍلَلخ ىهٌ٘خ(، الٍزقلاهِب كأٍبً لزْقغ هَزْٗبد الؼوبلخ فٖ الوَزوجل ػلٔ اى الوش لخ الزٖ رْاعَ ُنا 

زْقغ، فوي الْاػؼ اًَ كلوب كبى الزْقغ لهزواد ىهٌ٘خ هَزوجل٘خ ثؼ٘لح الولٓ ىاك الٍلْة ُٖ كهعخ كقخ ال

اؽزوبل القطأ اإؽظبئٖ ًز٘غخ اػزوبك الزْقؼبد ثلهعخ كج٘وح ػلٔ ارغبُبد هبػ٘خ، لنلك ٗهؼل اٍزقلام 

ُنا الٍلْة لهزوح ال ريٗل ػي صالس ٌٍْاد.
2
  

ّرَزقلم فِ٘ب غبلجب هؼبكلخ االًؾلاه غتمج١ٍخ ِٓ اٌؼّبٌخ: . االستجبغ ث١ٓ اٌظٛا٘ش ٌتضذ٠ذ االصت١بربد ا2ٌّ

القطٖ لزْػ٘ؼ االهرجبؽ الوْٕ ث٘ي يبُور٘ي ّػلٔ ُنا الٍبً ٗو ي رولٗو ق٘وخ اؽلاُوب ػلٔ ػْم 

هؼوفخ ق٘وخ الفوٓ، فهٖ ؽبلخ ّعْك اهرجبؽ قْٕ ث٘ي ؽغن الؼول كوزغ٘و هَزول ّؽغن الؼوبلخ كوزغ٘و 

ثؾغن الؼوبلخ فٖ الوَزوجل ػلٔ ػْم هؼوفخ ؽغن الؼول فٖ الوَزوجل. ُبشن: ربثغ فبًَ ٗو ي الزٌجإ 

19:11 

. تض١ًٍ اٌّٙبَ:3
3
ؽ٘ش ٗزن رؾلٗل الؾبعخ هي الوْاهك الجشوٗخ هي فالل كهاٍخ كل ػول ّكل فوك فٖ  

الوٌظوخ هي الوَزْٓ الكًٔ ئلٔ الوَزْٓ الػلٔ ّػلٔ الوغن هي كْى ُنٍ الطوٗوخ اّ الٍلْة ٗ ل  

 بكٗب َّٗزغوق ّقزب ؽْٗال ل ٌَ اٍلْة فبػل ّاكضو شوْل٘خ.ه

  

  اٌتٕجؤ ثؼشض اٌؼًّ: 2/2/6

ئى ػول٘خ رؾلٗل االؽز٘بعبد هي الوْاهك الجشوٗخ لوٌظوخ هب، ُٖ فطْح هِوخ فٖ رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ 

غن ًّْػ٘بد ّثبلزبلٖ ٗ ول ُنٍ القطْح الِبهخ فطْح افوٓ ال رول اُو٘خ ػي ٍبثوزِب ئال ُّٖ رْقغ ؽ

الؼوبلخ الزٖ ٌٗزظو اى ر ْى هزبؽخ فالل الهزوح الوَزوجل٘خ الوؾلكح، ٍّ٘ ْى ثبلزأك٘ل ؽغن ًّْػ٘بد 

 الؼوبلخ الوزبؽخ ؽبل٘ب ُْ الٍبً النٕ ٗجٌٔ ػلَ٘ رْقغ الؼوبلخ الزٖ ٍز ْى هزبؽخ فٖ الوَزوجل،

 

                                     
.
 . 2113الجشوٗخ، كاه ّائل، الهكى،  ػجبً، ٍِ٘لخ هؾول ػلٖ، ّػلٖ، ػلٖ ؽَي، ئكاهح الوْاهك 1

.
 .1919ُبشن، ىكٖ هؾوْك، ئكاهح الوْاهك الجشوٗخ، ماد الَالٍل للطجبػخ ّالٌشو،  2
.
 . 2113ػجبً، ٍِ٘لخ هؾول ػلٖ، ّػلٖ، ػلٖ ؽَي، ئكاهح الوْاهك الجشوٗخ، كاه ّائل، الهكى،  3
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 : ّػلٔ ُنا الٍبً ٗزن كهاٍخ كل هوب ٗأرٖ ّثوب ٗقض الؼوبلخ الؾبل٘خ 

 ا. رؾلٗل ًْاؽٖ الوْح ّالؼؼ  فٖ الؼوبلخ الؾبل٘خ.

 ة. كهاٍخ الؼوو ّالغٌٌ.

 ط. هَزْٓ الؼول ّالوِبهاد.

 ك. الزأُ٘ل الؼلوٖ.

 ُـ. ؽْل هلح القلهخ.

 ّ. الْي٘هخ الؾبل٘خ ّالقجواد الَبثوخ.

 ى. الزلهٗت ّهَزْٓ الكام.

 ػ. كهاٍخ ئه بً٘خ رؼلن الؼبهل٘ي لًْاع علٗلح هي الؼول.

 ؽ. كهاٍخ الولهاد الوؾزولخ للؼبهل٘ي للزولم فٖ الَلك الْي٘هٖ لشغل ّيبئ  ثوَزْٓ اػلٔ.

 ٌٍْاد(.  5-3ٕ. كهاٍخ هؼلالد كّهاى الؼول فٖ الوبػٖ )ػي فزوح رزواّػ هي 

ل. ثؼل ملك ئًشبم ثٌك للوؼلْهبد ثبلوٌظوخ َٗبػل فٖ ئعوام رْقؼبد كق٘وخ فبطخ ثؼوع الؼوبلخ ّالطلت 

 ػلِ٘ب.

 

أعب١ٌت اٌتٕجؤ ثؼشض اٌمٜٛ اٌؼّبٌخ: 2/2/7
1
  

ّملك ثبػزجبه اى الؼوو ٗؾلك هَزْٗبد الزوبػل ّكنلك ْٗػؼ ُنا الزؾل٘ل هب  أ. تض١ًٍ تٛص٠ؼبد االػّبس:

ئما كبى ْٗعل ثبلوٌظوخ ػلك كبفٖ هي الؼبهل٘ي طغبه الَي ل ٖ ٗقلهْا غ٘وُن فٖ الوَزْٗبد الْي٘ه٘خ 

ُْ رؾو٘ق رْاىى هَزوو فٖ ُ٘ ل اػوبه الؼبهل٘ي ّالزٌجإ ثِ٘ ل االػوبه  الػلٔ، ّالِلف هي ُنا الزؾل٘ل

  الوَزوجلٖ.

ّٗه٘ل ُنا الزؾل٘ل فٖ رؾلٗل هلٓ كهبٗخ الزوق٘بد لووبثلخ اؽز٘بعبد الزؼبقت  ة. تض١ًٍ اتزب٘بد اٌتشل١بد:

شْاغو الزٖ ؽْٗل العل كولٓ كهبٗزِب إػطبم هلٗوٕ الوَزوجل فجواد ّهِبهاد اٍّغ هي فالل هلم ال

ٗزْقغ ؽلّصِب هَزوجال ػي ؽوٗق اٍزقلام ٍ٘بٍخ اللّهٗخ فٖ الؼول ّئلؾبق الوْي  ثؼلك هي الْيبئ  

  الوقزلهخ فٖ الوٌظوخ لهزواد هؾلّكح ليٗبكح قلهاد ّفجواد الوْي .

ًَ ُّْ هي اُن الزؾل٘الد للزٌجإ ثؼوع الؼوبلخ فٖ الوٌظوخ ل د. تض١ًٍ اٌع١بع اٚ اٌخغبسح فٟ اٌؼّبٌخ:

 ٗوضل اؽل اّعَ كّهاى الؼول )ؽوكخ الوْح الؼبهلخ كفْال ئلٔ الوٌظوخ ّفوّعب هٌِب(،

                                     
.
 .1919لطجبػخ ّالٌشو، ُبشن، ىكٖ هؾوْك، ئكاهح الوْاهك الجشوٗخ، ماد الَالٍل ل 1
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ّرزوضل ؽبالد الؼ٘بع اّ القَبهح فٖ ػلح ؽبالد هٌِب الزوبػل ّاالٍزوبلخ االفز٘بهٗخ اّ الهظل اّ الْفبح  

 ّ.....الـ، ّهب ٗإصو ملك ػلٔ رؾلٗل االؽز٘بعبد هي الوْاهك الجشوٗخ.

 لٗلح لزؾل٘ل الؼ٘بع فٖ الؼوبلخ اُوِب:ٌُّبك ؽوق ػ

 ّػبكح ٗؾَت هؼلل االًهظبل ػي فزوح ٌٍخ هي فالل الؼول٘خ الوٗبػ٘خ اٙر٘خ:. ِؼذي االٔفصبي: 1

 ػلك الؼبهل٘ي النٗي روكْا الوٌظوخ فالل فزوح ىهٌ٘خ                     

 x 100   ----------------------------------------------  =هؼٌ٘خ هؼلل االًهظبل  

هزٍْؾ ػلك الؼوبلخ الوْيهخ فٖ ماد الهزوح )ّٗؾَت ثغوغ ػلك الوْيه٘ي فٖ اّل الهزوح                    

 (2ػلكُن فٖ ًِبٗخ الهزوح قَوخ الوغوْع ػلٔ +

 . ِؼذي االعتمشاس:2

 ػلك هي لِن فلهَ ريٗل ػي ٌٍخ )االى(                                   

 =       ---------------------------ٔ اٍبًّٗؾَت ػل

 الؼلك ال لٖ للؼوبلخ الوْيهخ فالل ػبم هؼٔ                                 

 ّٗؾَت كبلزبلٖ . تض١ًٍ اٌّزّٛػخ:3

 ػلك الجبق٘ي فٖ فزوٍ ىهٌ٘خ هؾلكح                                    

 ػلك الوشزغل٘ي فٖ ثلاٗخ الهزوح  =  -----------------------  هؼلل الجوبم

 شوؽ اى ر ْى الوغوْػخ هزغبًَخ فٖ القظبئض الشقظ٘خ ّالؼول اّ الوٌِخ ّّقذ االلزؾبق ثبلوٌظوخ.

ّفٖ ُنٍ الطوٗوخ رؾزبط ئلٔ صالس هغوْػبد هي الج٘بًبد ُّٖ ػلك د. تض١ًٍ اصصبئٟ ػٓ اٌؼب١ٍِٓ: 

الهزوح ّػلك النٗي روكْا الوٌظوخ اصٌبم الهزوح، ّفٖ كل الؼبهل٘ي فٖ ثلاٗخ فزوح اإؽظبم ّػلكُن فٖ ًِبٗخ 

ؽبلخ ٗغت هؼوفخ ؽْل هلح القلهخ ّرؾلٗل فزوح اإؽظبم ُّٖ ػبكح ٌٍخ، ّٗه٘ل ُنا الزؾل٘ل فٖ ؽَبة 

اؽزوبل االًهظبل اّ روك القلهخ ّرْػ٘ؼ هٌؾٌٔ االٍزوواه للٓ الؼبهل٘ي ّالزٌجإ ثوَزْٗبد الؼوبلخ 

 الوَزوجل٘خ.

ّٗو ي رؾلٗل اٍجبة االًهظبل اّ روك القلهخ ثوب  صبالد ٚأعجبة االٔفصبي أٚ تشن اٌخذِخ:٘ـ. تض١ًٍ 

 ٗلٖ:

 الزوبػل. -

 الهظل. -

 الْفبح. -

 االٍزوبلخ االفز٘بهٗخ "اللهاٍخ، اليّاط، الؾول، الووع، الِغوح، .....الـ".  -
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اهل الوورجطخ ثبلج٘ئخ القبهع٘خ ٌُبك ػلك هي الظوّف ّالؼْ ٚ. تض١ًٍ اٌج١ئخ اٌخبسر١خ ٌٍمٜٛ اٌؼبٍِخ:

رإصو فٖ ػوع الؼوبلخ ثبإػبفخ للؼْاهل اللٗوْغواف٘خ الزٖ رؼزجو الٍبً فٖ رؾلٗل ؽغن الؼوع هي 

 الؼوبلخ، ّهي ُنٍ الؼْاهل:

 الؼوع الوؾلٖ ّالوْهٖ للؼوبلخ ػلٔ اٍبً الوِبهح ّالزقظض.  -

 ػخ. ارغبُبد الجطبلخ ػلٔ الوَزْٓ الوْهٖ ّػلٔ اٍبً الظٌب -

 الٌشبؽ االقزظبكٕ للوشوّػبد الوؾل٘خ ّػلٔ الوَزْٓ الوْهٖ. -

 ًشبؽ الوٌبفَ٘ي.  -

 الوْٓ الؼبهلخ ال ل٘خ الوؾل٘خ ّالوْه٘خ. -

 ارغبُبد الزؼل٘ن. -

 ارغبُبد الزلهٗت الوٌِٖ ّاإكاهٕ.  -

 االرغبُبد االعزوبػ٘خ. -

 الزشوٗؼبد الؾ ْه٘خ.  -

 هؼلالد الٌوْ الَ بًٖ. -

 وار٘غ٘خ الوْه٘خ للؼوبلخ. االٍز -

ئما اعوٗذ ثؼغ الزْقؼبد القبطخ  ص. تخط١ػ اٌّغبساد اٌالصِخ ٌتضم١ك اٌتٛاصْ فٟ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ:

ثطلت ّػوع الؼوبلخ ّاٍهود ُنٍ الزْقؼبد ػي ػلم ّعْك رْاىى ث٘ي ُنٗي الغبًج٘ي فالثل هي اٍزؼلاك 

 ئكاهح الوٌظوخ لزقط٘ؾ الوَبهاد الٍزؼبكح ُنا الزْاىى ّفٖ الوغبالد الزبل٘خ:

 رقط٘ؾ ػول٘خ اٍزوطبة افواك للزؼ٘٘ي.  -

 رقط٘ؾ ػول٘خ الزوق٘خ.  -

 رقط٘ؾ ػول٘خ الزلهٗت.  -

 رقط٘ؾ ػول٘خ الزٌو٘خ اإكاهٗخ ّالزطْٗو الزٌظ٘وٖ.  -

 رقط٘ؾ ًظن العْه ّالو بفآد.  -

 الزقط٘ؾ لوؼبلغخ ؽبالد الْفوح ّاليٗبكح فٖ الؼوبلخ.  -

فٖ الْاقغ اى فوٗطخ االؽالل اّ الزؼبقت ٍزغؼل ئكاهح الوٌظوخ رض٘و  س. خشائػ اٌتؼبلت ٚاالصالي:

 د الزبل٘خ ػوب ئما كبًذ ّي٘هخ هؼٌ٘خ فٖ الزٌظ٘ن الؾبلٖ ٍزظجؼ شبغوح فٖ الوَزوجلالزَبؤال
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ّئما كبى الهو كنلك فوب ُٖ ًْػ٘خ ّفظبئض الشقض الوطلْة فٖ الوَزوجل لشغل ُنٍ الْي٘هخ ّػلٔ  

ل ػْم يوّف ّهزطلجبد ُنا الوَزوجل، ّره٘ل فوائؾ االؽالل ّالزؼبقت فٖ ئثواى الوشبكل الوظ٘وح االع

 القبطخ ثبلزؼبقت الوؾزول.

 

 اٌفصً اٌخبٌج: اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ:

 

 اٌّجضج األٚي: إرشاءاد اٌذساعخ:1 /3

 

( اٍزوبهح 32رن افز٘به ػٌ٘خ ؽجو٘خ ػشْائ٘خ، ؽ٘ش قبم الجبؽش ثزْىٗغ ػلك )ػ١ٕخ اٌذساعخ:  3/1/1

 اٍزجبًخ. ( اٍزوبهح25اٍزجبًخ ػلٔ افواك هغزوغ اللهاٍخ، ّثلغ الؼلك الوَزلن هٌِب )

ئما اعوٗذ ثؼغ الزْقؼبد القبطخ  ص. تخط١ػ اٌّغبساد اٌالصِخ ٌتضم١ك اٌتٛاصْ فٟ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ:

ثطلت ّػوع الؼوبلخ ّاٍهود ُنٍ الزْقؼبد ػي ػلم ّعْك رْاىى ث٘ي ُنٗي الغبًج٘ي فالثل هي اٍزؼلاك 

 زبل٘خ:ئكاهح الوٌظوخ لزقط٘ؾ الوَبهاد الٍزؼبكح ُنا الزْاىى ّفٖ الوغبالد ال

 رقط٘ؾ ػول٘خ اٍزوطبة افواك للزؼ٘٘ي.  -

 

 اٌتض١ًٍ اٌٛصفٟ ٌخصبئص ػ١ٕخ اٌذساعخ: 3/1/2

 اٌؼّش: .1

2.  

 ( تٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚفك ِتغ١ش اٌؼّش1رذٚي سلُ )

 الٌَجخ الز واه الؼوو

 52.1 13 ٌٍخ اّ اقل 31

 32.1 1 ٌٍخ 41 - 31هي 

 12.1 3 ٌٍخ 51 - 41هي  

 4.1 1 ٌٍخ 61 - 51هي 

 %111 25 الوغوْع

 

% هي 52.1( هي افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ٗوضلْى هب ًَجزَ 13( اى )1ٗزؼؼ هي الغلّل هقن )

 ٌٍخ اّ اقل ُّن الهئخ الكضو هي افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ، 31ئعوبلٖ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ اػوبهُن 
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ٌٍخ ، ّ  41 – 31للهاٍخ اػوبهُن هي % هي ئعوبلٖ افواك ػٌ٘خ ا32.1( هٌِن ٗوضلْى هب ًَجزَ 1ثٌ٘وب ) 

( 1ٌٍخ، ّ ) 51 – 41% هي ئعوبلٖ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ اػوبهُن هي 12.1( هٌِن ٗوضلْى هب ًَجزَ 3)

  ٌٍخ. 61 - 51% هي ئعوبلٖ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ػووٍ هي 4.1هٌِن ٗوضل هب ًَجزَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ:2

 

 خ اٌذساعخ ٚفك ِتغ١ش اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ( تٛص٠غ أفشاد ػ2ٕ١رذٚي سلُ )

 الٌَجخ الز واه الوإُل الؼلوٖ

 41.1 11 صبًْٕ

 24.1 6 كثلْم

 36.1 9 عبهؼٖ

 %111 25 الوغوْع

 

% هي 41.1( هي افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ٗوضلْى هب ًَجزَ 11( اى )2ٗزؼؼ هي الغلّل هقن )

( 9الهئخ الكضو هي افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ، ثٌ٘وب ) ئعوبلٖ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ هإُالرِن الؼلو٘خ صبًْٕ ُّن

( هٌِن 6% هي ئعوبلٖ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ هإُالرِن الؼلو٘خ عبهؼٖ ، ّ )36.1هٌِن ٗوضلْى هب ًَجزَ 

 % هي ئعوبلٖ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ هإُالرِن الؼلو٘خ كثلْم.24.1ٗوضلْى هب ًَجزَ 
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 . اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ:3

 

 ( تٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚفك ِتغ١ش اٌّغّٟ اٌٛظ١ف3ُٟ )رذٚي سل

 الٌَجخ الز واه الوَوٖ الْي٘هٖ

 11.1 21 هْي 

 12.1 3 هلٗو

 1.1 2 هئٌ قَن

 %111 25 الوغوْع

 

% هي ئعوبلٖ 11.1( هي افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ٗوضلْى هب ًَجزَ 21( اى )3ٗزؼؼ هي الغلّل هقن )

( هٌِن ٗوضلْى هب ًَجزَ 3٘ي ُّن الهئخ الكضو هي افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ، ثٌ٘وب )افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ هْيه

% هي ئعوبلٖ افواك 1.1( هٌِوب ٗوضالى هب ًَجزَ 2% هي ئعوبلٖ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ هلهام ، ّ )12.1

 ػٌ٘خ اللهاٍخ هؤٍبم اقَبم.
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 . عٕٛاد اٌخجشح:4

 

 ٚفك ِتغ١ش عٕٛاد اٌخجشح( تٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ 4رذٚي سلُ )

 الٌَجخ الز واه ٌٍْاد القجوح فٖ الؼول الؾبلٖ

 36.1 9 ٌٍْاد 5 - 1

 32.1 1 ٌٍْاد 11 - 6 

 21.1 5 ٌٍخ 15 - 11 

 12.1 3 ٌٍخ 15اكضو هي 

 %111 25 الوغوْع

 

 % هي ئعوبل36.1ٖ( هي افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ٗوضلْى هب ًَجزَ 9( اى )4ٗزؼؼ هي الغلّل هقن )

ٌٍْاد ُّن الهئخ الكضو هي افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ، ثٌ٘وب  5 – 1افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ٌٍْاد فجورِن هي 

ٌٍْاد ،  11 – 6% هي ئعوبلٖ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ٌٍْاد فجورِن هي 32.1( هٌِن ٗوضلْى هب ًَجزَ 1)

ٌٍخ،  15 – 11ورِن هي % هي ئعوبلٖ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ٌٍْاد فج21.1( هٌِن ٗوضلْى هب ًَجزَ 5ّ )

 ٌٍخ. 15% هي ئعوبلٖ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ٌٍْاد فجورِن اكضو هي 12.1( هٌِن ٗوضلْى هب ًَجزَ 3ّ )
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 األعب١ٌت اإلصصبئ١خ اٌّغتخذِخ فٟ اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ: 3/1/3

لٗل هي الٍبل٘ت لزؾو٘ق اُلاف اللهاٍخ، ّرؾل٘ل الج٘بًبد الزٖ رن رغو٘ؼِب، فول رن اٍزقلام الؼ

 Statistical Package for Socialاإؽظبئ٘خ الوٌبٍجخ ثبٍزقلام الؾيم اإؽظبئ٘خ للؼلْم االعزوبػ٘خ 

Sciences ( ّالزٖ ٗوهي لِب افزظبهاً ثبلوهيSPSS.) 

 ّثؼل ملك رن ؽَبة الووبٌٗ٘ اإؽظبئ٘خ الزبل٘خ:

اللهاٍخ، ّرؾلٗل اٍزغبثبرِن رغبٍ  الز واهاد، ّالٌَت الوئْٗخ: للزؼوف ػلٔ فظبئض افواك ػٌ٘خ .1

 ػجبهاد الوؾبّه الوئَ٘٘خ الزٖ رزؼوٌِب اكاح اللهاٍخ. 

: ّملك للزؼوف ػلٔ هزٍْطبد "Weighted Meanالوزٍْؾ الؾَبثٖ الوْىّى )الووعؼ( " .2

اٍزغبثبد افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ػلٔ كل ػجبهح هي ػجبهاد الوؾبّه، كوب اًَ ٗه٘ل فٖ رور٘ت 

  لٔ هزٍْؾ ؽَبثٖ هْىّى.الؼجبهاد ؽَت اػ

: ّملك لوؼوفخ هلٓ اهرهبع اّ اًقهبع اٍزغبثبد افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ "Meanالوزٍْؾ الؾَبثٖ " .3

 اػلٔ هزٍْؾ ؽَبثٖ. ػي الوؾبّه الوئَ٘٘خ هغ الؼلن ثأًَ ٗه٘ل فٖ رور٘ت الوؾبّه ؽَت 

د افواك ػٌ٘خ : للزؼوف ػلٔ هلٓ اًؾواف اٍزغبثب"Standard Deviation"االًؾواف الوؼ٘بهٕ  .4

اللهاٍخ ل ل ػجبهح هي ػجبهاد هزغ٘واد اللهاٍخ، ّل ل هؾْه هي الوؾبّه الوئَ٘٘خ ػي هزٍْطِب 

الؾَبثٖ، ّٗالؽظ اى االًؾواف الوؼ٘بهٕ ْٗػؼ الزشزذ فٖ اٍزغبثبد افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ل ل 

ق٘وزَ هي الظهو  ػجبهح هي ػجبهاد هزغ٘واد اللهاٍخ ، ئلٔ عبًت الوؾبّه الوئَ٘٘خ، ف لوب اقزوثذ

 روكيد االٍزغبثبد، ّاًقهغ رشززِب.

: للزؾوق هي طلق االرَبق (Pearson's Correlation Coefficient)هؼبهل اهرجبؽ ث٘وٍْى  .5

 اللافلٖ لألكاح.

 : للزؾوق هي الضجبد لألكاح.هؼبهل كوًّجبؿ الهب .6
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 تض١ًٍ ث١بٔبد اٌذساعخ:اٌّجضج اٌخبٌج: 2 /3

 

ف٘وب ٗلٖ الغلاّل ّالوٍْهبد الج٘بً٘خ للز واهاد ّالٌَت الوئْٗخ بٔبد اٌذساعخ: اٌتض١ًٍ اٌٛصفٟ ٌج١

 لؼجبهاد فوػ٘بد اللهاٍخ.

 Pearson's)للزؾوق هي طلق االرَبق اللافلٖ لالٍزجبًخ، رن ؽَبة هؼبهل اهرجبؽ ث٘وٍْى 

Correlation Coefficient)ثبللهعخ  ؛ للزؼوف ػلٔ كهعخ اهرجبؽ كل ػجبهح هي ػجبهاد االٍزجبًخ

ال ل٘خ للوؾْه النٕ رٌزوٖ ئلَ٘ الؼجبهح، ّرْػؼ الغلاّل الزبل٘خ هؼبهالد االهرجبؽ ل ل هؾْه هي الوؾبّه 

 ثوب فِ٘ب هي ػجبهاد.

 

 ( ِؼبِالد استجبغ ث١شعْٛ ٌؼجبساد اٌّضٛس األٚي ِغ اٌذسرخ اٌى١ٍخ ٌٍّضٛس5اٌزذٚي سلُ )

 اٌّضٛس األٚي

 (ٌجشش٠خ ٚتٛفش اٌخجشح ا١ٌّٕٙخ ٚاإلداس٠خ ٌٍّؤعغختخط١ػ اٌّٛاسد ا)تٛرذ ػاللخ ث١ٓ  

 ِؼبًِ االستجبغ ثبٌّضٛس سلُ اٌؼجبسح ِؼبًِ االستجبغ ثبٌّضٛس سلُ اٌؼجبسح

1 1.115** 3 1.543** 

2 1.466** 4 1.153** 

 فأقل 1.11** كال ػٌل هَزْٓ اللاللخ 

 

د هنغ ثُؼننلُب هْعجنخ، ّكالننخ ( اى قن٘ن هؼبهنل اهرجننبؽ كنل ػجنبهح هنني الؼجنبها5ٗزؼنؼ هني الغننلّل )

( فأقنل؛ هونب ٗشن٘و ئلنٔ طنلق االرَنبق النلافلٖ ثن٘ي ػجنبهاد الوؾنْه 1.11ئؽظبئ٘بً ػٌل هَنزْٓ اللاللنخ )

 الّل، ّهٌبٍجزِب لو٘بً هب اُػلد لو٘بٍَ. 

 

 ( ِؼبِالد استجبغ ث١شعْٛ ٌؼجبساد اٌّضٛس اٌخبٟٔ ِغ اٌذسرخ اٌى١ٍخ ٌٍّضٛس6اٌزذٚي سلُ )

 اٌّضٛس اٌخبٟٔ

 )تٛرذ ػاللخ ث١ٓ تخط١ػ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚع١بعبد ت١ّٕخ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ثبٌّؤعغخ(

 ِؼبًِ االستجبغ ثبٌّضٛس سلُ اٌؼجبسح ِؼبًِ االستجبغ ثبٌّضٛس سلُ اٌؼجبسح

1 1.131** 3 1.161** 

2 1.551** 4 1.625** 

 فأقل 1.11** كال ػٌل هَزْٓ اللاللخ 
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ل اهرجننبؽ كنل ػجنبهح هنني الؼجنبهاد هنغ ثُؼننلُب هْعجنخ، ّكالننخ ( اى قن٘ن هؼبهن6ٗزؼنؼ هني الغننلّل )

( فأقنل؛ هونب ٗشن٘و ئلنٔ طنلق االرَنبق النلافلٖ ثن٘ي ػجنبهاد الوؾنْه 1.11ئؽظبئ٘بً ػٌل هَنزْٓ اللاللنخ )

   ، ّهٌبٍجزِب لو٘بً هب اُػلد لو٘بٍَ. الضبًٖ

 

 خ اٌى١ٍخ ٌٍّضٛس( ِؼبِالد استجبغ ث١شعْٛ ٌؼجبساد اٌّضٛس اٌخبٌج ِغ اٌذسر2اٌزذٚي سلُ )

 اٌّضٛس اٌخبٌج

 )تٛرذ ػاللخ ث١ٓ تخط١ػ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚسعُ اٌخطػ االعتشات١ز١خ ٚٚظٛس أ٘ذاف اٌّؤعغخ(

 ِؼبًِ االستجبغ ثبٌّضٛس سلُ اٌؼجبسح ِؼبًِ االستجبغ ثبٌّضٛس سلُ اٌؼجبسح

1 1.116** 3 1.111** 

2 1.195** 4 1.556** 

 فأقل 1.11** كال ػٌل هَزْٓ اللاللخ 

 

( اى قنن٘ن هؼبهننل اهرجننبؽ كننل ػجننبهح هنني الؼجننبهاد هننغ ثُؼننلُب هْعجننخ، ّكالننخ 1ٗزؼننؼ هنني الغننلّل )

( فأقنل؛ هونب ٗشن٘و ئلنٔ طنلق االرَنبق النلافلٖ ثن٘ي ػجنبهاد الوؾنْه 1.11ئؽظبئ٘بً ػٌل هَنزْٓ اللاللنخ )

  الضبلش، ّهٌبٍجزِب لو٘بً هب اُػلد لو٘بٍَ. 

 

   حجبد أداح اٌذساعخ:

ل هي صجبد اكاح اللهاٍخ هي فالل اٍزقلام هؼبهل الضجبد الهبكوًّجبؿ )هؼبكلخ الهب كوًّجنبؿ( رن الزأك

(Cronbach's Alpha (α)،) ( ق٘ن هؼبهالد الضجبد الهبكوًّج1ّْٗػؼ الغلّل هقن ) بؿ ل نل هؾنْه هني

 جبًخ.هؾبّه االٍز

 

 ( ِؼبًِ أٌفب وشٚٔجبط ٌم١بط حجبد أداح اٌذساعخ8رذٚي سلُ )

 العتجبٔخِضبٚس ا
ػذد 

 اٌؼجبساد

حجبد 

 اٌّضٛس

 1.1541 4 رْعل ػالقخ ث٘ي رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ّرْفو القجوح الوٌِ٘خ ّاإكاهٗخ للوإٍَخ.

 1.1529 4 رْعل ػالقخ ث٘ي رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ٍّ٘بٍبد رٌو٘خ الوْٓ الؼبهلخ ثبلوإٍَخ.

الٍزوار٘غ٘خ ّّػْػ اُلاف رْعل ػالقخ ث٘ي رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ّهٍن القطؾ ا

 الوإٍَخ.
4 

1.1114 

 1.1632 12 اٌخجبد اٌؼبَ
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(، ُّننا ٗنلل ػلنٔ اى 1.1632( اى هؼبهنل الضجنبد الؼنبم ػنبٍل ؽ٘نش ثلنغ )1ٗزؼؼ هي الغلّل هقن )

االٍزجبًخ رزوزغ ثلهعخ صجبد هورهؼخ ٗو ي االػزونبك ػلِ٘نب فنٖ الزطج٘نق الو٘نلاًٖ لللهاٍنخ، كونب ُٗؼنل هإشنواً 

ػلٔ اى الؼجبهاد الو ًْخ لوؾبّه االٍزجبًخ رؼطٖ ًزبئظ هَنزووح ّصبثزنخ فنٖ ؽنبل ئػنبكح رطج٘وِنب ػلنٔ هِوبً 

 ٍ رؾل٘ل ث٘بًبد هؾبّه االٍزجبًخ.اللهاٍخ هوح افوٓ؛ ّثبلزبلٖ رْعل ؽوأًٌ٘خ رغب ػٌ٘خ افواك

 

 إرشاءاد تطج١ك اٌذساعخ:

ق قننبم الجبؽننش ثزطج٘وِننب ه٘ننلاً٘ب ثزجننبع ثؼنل الزأكننل هنني طننلق "االٍننزجبًخ" ّصجبرِننب، ّطننالؽ٘زِب للزطج٘نن

 القطْاد الزبل٘خ:

 رْىٗغ االٍزجبًخ. .1

 ( اٍزجبًخ.25عوغ االٍزجبًبد ثؼل رؼجئزِب، ّقل ثلغ ػلكُب ) .2

 هواعؼخ االٍزجبًبد ّالزأكل هي طالؽ٘زِب ّهالمهزِب للزؾل٘ل. .3

 

 أعب١ٌت اٌّؼبٌزخ اإلصصبئ١خ:

رغو٘ؼِب، فول رن اٍزقلام الؼلٗل هي الٍبل٘ت  لزؾو٘ق اُلاف اللهاٍخ، ّرؾل٘ل الج٘بًبد الزٖ رن

 Statistical Package for Socialاإؽظبئ٘خ الوٌبٍجخ ثبٍزقلام الؾيم اإؽظبئ٘خ للؼلْم االعزوبػ٘خ 

Sciences ( ّالزٖ ٗوهي لِب افزظبهاً ثبلوهيSPSS.) 

 ّثؼل ملك رن ؽَبة الووبٌٗ٘ اإؽظبئ٘خ الزبل٘خ:

للزؼوف ػلٔ فظبئض افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ، ّرؾلٗل اٍزغبثبرِن رغبٍ  الز واهاد، ّالٌَت الوئْٗخ: -

 ػجبهاد الوؾبّه الوئَ٘٘خ الزٖ رزؼوٌِب اكاح اللهاٍخ. 

": ّملك للزؼوف ػلٔ هزٍْطبد Weighted Meanالوزٍْؾ الؾَبثٖ الوْىّى )الووعؼ( " -

ه٘ل فٖ رور٘ت اٍزغبثبد افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ػلٔ كل ػجبهح هي ػجبهاد الوؾبّه، كوب اًَ ٗ

 الؼجبهاد ؽَت اػلٔ هزٍْؾ ؽَبثٖ هْىّى.

": ّملك لوؼوفخ هلٓ اهرهبع اّ اًقهبع اٍزغبثبد افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ Meanالوزٍْؾ الؾَبثٖ " -

 ػي الوؾبّه الوئَ٘٘خ هغ الؼلن ثأًَ ٗه٘ل فٖ رور٘ت الوؾبّه ؽَت اػلٔ هزٍْؾ ؽَبثٖ. 

زؼوف ػلٔ هلٓ اًؾواف اٍزغبثبد افواك ػٌ٘خ : لل"Standard Deviation"االًؾواف الوؼ٘بهٕ  -

اللهاٍخ ل ل ػجبهح هي ػجبهاد هزغ٘واد اللهاٍخ، ّل ل هؾْه هي الوؾبّه الوئَ٘٘خ ػي هزٍْطِب 

 الؾَبثٖ،
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ّٗالؽظ اى االًؾواف الوؼ٘بهٕ ْٗػؼ الزشزذ فٖ اٍزغبثبد افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ل ل ػجبهح هي  

ؾبّه الوئَ٘٘خ، ف لوب اقزوثذ ق٘وزَ هي الظهو روكيد ػجبهاد هزغ٘واد اللهاٍخ ، ئلٔ عبًت الو

 االٍزغبثبد، ّاًقهغ رشززِب.

: للزؾوق هي طلق االرَبق (Pearson's Correlation Coefficient)هؼبهل اهرجبؽ ث٘وٍْى  -

 اللافلٖ لألكاح.

 هؼبهل كوًّجبؿ الهب: للزؾوق هي الضجبد لألكاح. -

 

  :ِٕٚبلشتٙب ٚتفغ١ش٘ب ٔتبئذ اٌذساعخ

للٌزننبئظ الزننٖ رْطننلذ ئلِ٘ننب اللهاٍننخ الؾبل٘ننخ، ّملننك هنني فننالل ّل ُنننا الهظننل ػوػننب رهظنن٘ل٘ب ٗزٌننب

اإعبثخ ػي اٍنئلخ اللهاٍنخ ّفنق الوؼبلغنبد اإؽظنبئ٘خ الوٌبٍنجخ، ّهني صنن رهَن٘و ُننٍ الٌزنبئظ ّفنق هنب ٗنزن 

 الزْطل ئلَ٘، فٖ ػْم الؽو الٌظوٗخ ّاللهاٍبد الَبثوخ ّملك ػلٔ الٌؾْ الزبلٖ:

 

ٛرييذ ػاللييخ ثيي١ٓ تخطيي١ػ اٌّييٛاسد اٌجشييش٠خ ٚتييٛفش اٌخجييشح ا١ٌّٕٙييخ ٚاإلداس٠ييخ ٠: ٝاألٌٚيي اٌفشظيي١خ: أٚالا 

 ؟ٌٍّؤعغخ

، ك ػالقخ ث٘ي رقط٘ؾ الوْاهك الجشنوٗخ ّرنْفو القجنوح الوٌِ٘نخ ّاإكاهٗنخ للوإٍَنخّْعللزؼوف ػلٔ 

٘بهٗنننخ، ّالورنننت رنننن ؽَنننبة الز نننواهاد، ّالٌَنننت الوئْٗنننخ، ّالوزٍْنننطبد الؾَنننبث٘خ، ّاالًؾوافنننبد الوؼ

رْعننل ػالقننخ ثنن٘ي رقطنن٘ؾ الوننْاهك الجشننوٗخ ّرننْفو القجننوح الٍننزغبثبد افننواك ػٌ٘ننخ اللهاٍننخ ػلننٔ ػجننبهاد 

 ، ّعبمد الٌزبئظ كوب ٗلٖ:الوٌِ٘خ ّاإكاهٗخ للوإٍَخ
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شح ا١ٌّٕٙخ ( اعتزبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ صٛي ٚرٛد ػاللخ ث١ٓ تخط١ػ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚتٛفش اٌخج9رذٚي سلُ )

 ٚاإلداس٠خ ٌٍّؤعغخ ِشتجخ تٕبص١ٌبا صغت ِتٛعطبد اٌّٛافمخ

 اٌؼجبساد َ

 دسرخ اٌّٛافمخ اٌتىشاس

اٌّتٛعػ 

 اٌضغبثٟ

االٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
إٌغجخ  اٌشتجخ

% 

أٚافك 

 ثشذح
 ِضب٠ذ أٚافك

ال 

 أٚافك

ال أٚافك 

 ثشذح

2 

تٕظش اإلداسح إٌٝ 

تخط١ػ اٌّٛاسد 

اٌجشش٠خ ػٍٝ أٔٗ 

ظشٚسٞ ٔشبغ 

٠غبُ٘ فٟ تخف١ط 

 اٌتىب١ٌف.

 - - - 11 14 ن

4.56 0.502 1 
% 

56.0 44.0 - - - 

3 

٠ّتٍه اٌمبئّْٛ 

ػٍٝ تخط١ػ 

اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

ثبٌّؤعغخ 

اٌّؤ٘الد 

ٚاٌّٙبساد 

 اٌالصِخ.

 - - 2 15 8 ن

4.24 0.592 2 
% 

32.0 60.0 8.0 - - 

4 

تّتٍه إداسح 

اٌّؤعغخ اٌمذسح 

مبغ ػٍٝ تضذ٠ذ ٔ

اٌمٛح ٚاٌعؼف فٟ 

 أداء ِٛظف١ٙب.

 - 1 4 9 11 ن

4.20 0.866 3 
% 

44.0 36.0 16.0 4.0 - 

1 

٠تّتغ اٌمبئّْٛ 

ػٍٝ تخط١ػ 

اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

ثبٌّؤعغخ 

ثبٌخجشاد 

 ٚاٌتزبسة اٌىبف١خ.

 - - 1 19 5 ن

4.16 0.423 4 
% 

21.1 16.1 4.1 - - 

 0.386 4.29 اٌّتٛعػ اٌؼبَ
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ّعْك ػالقخ ث٘ي رقط٘ؾ الونْاهك ػلٔ  ثشلح ْى( اى افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ هْافو9الغلّل )ٗزؼؼ فٖ 

 .(5.11هي  3.41ثوزٍْؾ ) الجشوٗخ ّرْفو القجوح الوٌِ٘خ ّاإكاهٗخ للوإٍَخ

 ّعنْك ػالقنخ ثن٘ي رقطن٘ؾ الونْاهك الجشنوٗخ ّرنْفو القجنوح الوٌِ٘نخ ّاإكاهٗنخ للوإٍَنخهالهؼ  اثوى

 ثشنلح بوب رٌبىل٘بً ؽَت هْافوخ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ػلِ٘ورن رور٘جِ يز٘ل( ال3،  2هقن ) فٖ الؼجبهربى ىرزوضال

 ، كبلزبلٖ:

تٕظش اإلداسح إٌٝ تخط١ػ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ػٍيٝ أٔيٗ ٔشيبغ ظيشٚسٞ " ( ُّٖ:2عبمد الؼجبهح هقن ) .1

ثشننلح ِننب " ثبلوورجننخ الّلنٔ هنني ؽ٘ننش هْافونخ افننواك ػٌ٘ننخ اللهاٍنخ ػل٠٘غيبُ٘ فييٟ تخفي١ط اٌتىييب١ٌف

 (.5هي  4.56ثوزٍْؾ )

٠ّتٍه اٌمبئّْٛ ػٍٝ تخط١ػ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌّؤعغخ اٌّيؤ٘الد " ( ُّٖ:3عبمد الؼجبهح هقن ) .2

ثوزٍْننؾ ثشننلح " ثبلوورجننخ الضبً٘ننخ هنني ؽ٘ننش هْافوننخ افننواك ػٌ٘ننخ اللهاٍننخ ػلِ٘ننب ٚاٌّٙييبساد اٌالصِييخ

 (.5هي  4.24)

رْعنل ٌنخ اللهاٍنخ هْافونْى ػلنٔ اصٌن٘ي هني هالهنؼ ( اى افنواك ػ9٘الٌزنبئظ فنٖ الغنلّل )ّٗزؼؼ هي 

 4رزوضالى فٖ الؼجبهربى هقنن ) ػالقخ ث٘ي رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ّرْفو القجوح الوٌِ٘خ ّاإكاهٗخ للوإٍَخ

 ػٌ٘خ اللهاٍخ ػلِ٘وب ، كبلزبلٖ: ( اللز٘ي رن رور٘جِوب رٌبىل٘بً ؽَت هْافوخ افواك1، 

إداسح اٌّؤعغيخ اٌميذسح ػٍيٝ تضذ٠يذ ٔميبغ اٌميٛح ٚاٌعيؼف فيٟ أداء تّتٍيه " ( ُّنٖ:4عبمد الؼجبهح هقنن ) .1

 (.5هي  4.21" ثبلوورجخ الّلٔ هي ؽ٘ش هْافوخ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ػلِ٘ب ثوزٍْؾ )ِٛظف١ٙب

٠تّتييغ اٌمييبئّْٛ ػٍييٝ تخطيي١ػ اٌّييٛاسد اٌجشييش٠خ ثبٌّؤعغييخ ثييبٌخجشاد " ( ُّننٖ:1عننبمد الؼجننبهح هقننن ) .2

 (.5هي  4.16ضبً٘خ هي ؽ٘ش هْافوخ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ػلِ٘ب ثوزٍْؾ )" ثبلوورجخ الٚاٌتزبسة اٌىبف١خ

 

ٛرييذ ػاللييخ ثيي١ٓ تخطيي١ػ اٌّييٛاسد اٌجشييش٠خ ٚع١بعييبد ت١ّٕييخ اٌمييٜٛ اٌؼبٍِييخ ٠: خاٌخب١ٔيي اٌفشظيي١خحب١ٔييبا: 

 ؟ثبٌّؤعغخ

، رنن ّعْك ػالقخ ث٘ي رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ٍّ٘بٍبد رٌو٘خ الوْٓ الؼبهلخ ثبلوإٍَخللزؼوف ػلٔ 

ّالورنت الٍنزغبثبد  َبة الز واهاد، ّالٌَت الوئْٗخ، ّالوزٍْطبد الؾَنبث٘خ، ّاالًؾوافنبد الوؼ٘بهٗنخ،ؽ

رْعل ػالقخ ث٘ي رقط٘ؾ الوْاهك الجشنوٗخ ٍّ٘بٍنبد رٌو٘نخ الونْٓ الؼبهلنخ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ػلٔ ػجبهاد 

 ، ّعبمد الٌزبئظ كوب ٗلٖ:ثبلوإٍَخ
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اٌذساعخ صٛي تٛرذ ػاللخ ث١ٓ تخط١ػ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚع١بعبد ت١ّٕخ اٌمٜٛ ( اعتزبثبد أفشاد ػ١ٕخ 10رذٚي سلُ )

 اٌؼبٍِخ ثبٌّؤعغخ ِشتجخ تٕبص١ٌبا صغت ِتٛعطبد اٌّٛافمخ

 اٌؼجبساد َ

 دسرخ اٌّٛافمخ اٌتىشاس

اٌّتٛعػ 

 اٌضغبثٟ

االٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
إٌغجخ  اٌشتجخ

% 

أٚافك 

 ثشذح
 ِضب٠ذ أٚافك 

ال 

 أٚافك 

ال أٚافك 

 ثشذح

1 

٠ّىٓ تخط١ػ 

اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

اٌّؤعغخ ِٓ إٔزبص 

األػّبي اٌّطٍٛثخ 

ًٍ أعشع ٚأدق.  ثشى

 - - 4 9 12 ن

4.32 0.248 1 
% 

48.0 36.0 16.0 - - 

3 

٠ّىٓ تخط١ػ 

اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

اٌّؤعغخ ِٓ 

االخت١بس اٌصض١ش 

الصت١بربتٙب ِٓ 

األ٠ذٞ اٌؼبٍِخ 

ثبٌّٛاصفبد 

 اٌّطٍٛثخ.

 - - 5 2 13 ن

4.32 0.802 2 
% 

52.0 28.0 20.0 - - 

2 

٠ؤخز ثؼ١ٓ االػتجبس 

تخط١ػ اٌّغبس 

اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ 

ػٕذ تخط١ػ اٌّٛاسد 

 اٌجشش٠خ.

 - - 6 12 2 ن

4.04 0.235 3 
% 

28.0 48.0 24.0 - - 

4 

٠ؤدٞ تخط١ػ 

اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

ٌٍتم١ًٍ ِٓ ِؼذالد 

دٚساْ اٌؼًّ 

 ثبٌّؤعغخ.

 - 2 3 14 6 ن

3.96 0.841 4 
% 

24.1 56.1 12.1 1.1 - 

 0.489 4.16 اٌّتٛعػ اٌؼبَ
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ّعنْك ػالقنخ ثن٘ي رقطن٘ؾ الونْاهك ( اى افنواك ػٌ٘نخ اللهاٍنخ هْافونْى ػلنٔ 11ٗزؼؼ فٖ الغنلّل )

 .(5.11هي  4.16ثوزٍْؾ ) الجشوٗخ ٍّ٘بٍبد رٌو٘خ الوْٓ الؼبهلخ ثبلوإٍَخ

اى افنواك ػٌ٘نخ اللهاٍنخ هْافونْى ثشنلح ػلنٔ اصٌن٘ي هني هالهنؼ ( 11ّٗزؼؼ هي الٌزبئظ فٖ الغلّل )

رزونضالى فنٖ الؼجبهرنبى  ّعْك ػالقخ ث٘ي رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ٍّ٘بٍبد رٌو٘نخ الونْٓ الؼبهلنخ ثبلوإٍَنخ

 اللهاٍخ ػلِ٘وب ثشلح ، كبلزبلٖ: ( اللز٘ي رن رور٘جِوب رٌبىل٘بً ؽَت هْافوخ افواك ػٌ٘خ3،  1هقن )

٠ّىييٓ تخطيي١ػ اٌّييٛاسد اٌجشييش٠خ اٌّؤعغييخ ِييٓ إٔزييبص األػّييبي " ( ُّننٖ:1قننن )عننبمد الؼجننبهح ه .1

ًٍ أعييشع ٚأدق " ثبلوورجننخ الّلننٔ هنني ؽ٘ننش هْافوننخ افننواك ػٌ٘ننخ اللهاٍننخ ػلِ٘ننب ثشننلح اٌّطٍٛثييخ ثشييى

 (.5هي  4.32ثوزٍْؾ )

٠ّىييٓ تخطيي١ػ اٌّييٛاسد اٌجشييش٠خ اٌّؤعغييخ ِييٓ االخت١ييبس اٌصييض١ش " ( ُّننٖ:3عننبمد الؼجننبهح هقننن ) .2

" ثبلوورجخ الضبً٘خ هي ؽ٘ش هْافونخ افنواك ػٌ٘نخ ١بربتٙب ِٓ األ٠ذٞ اٌؼبٍِخ ثبٌّٛاصفبد اٌّطٍٛثخالصت

 (.5هي  4.32اللهاٍخ ػلِ٘ب ثشلح ثوزٍْؾ )

ّعنْك ( اى افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ هْافونْى ػلنٔ اصٌن٘ي هني هالهنؼ 11ّٗزؼؼ هي الٌزبئظ فٖ الغلّل )

 2رزوضالى فنٖ الؼجبهرنبى هقنن ) و٘خ الوْٓ الؼبهلخ ثبلوإٍَخػالقخ ث٘ي رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ٍّ٘بٍبد رٌ

 ( اللز٘ي رن رور٘جِوب رٌبىل٘بً ؽَت هْافوخ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ػلِ٘وب ، كبلزبلٖ:4، 

٠ؤخز ثؼ١ٓ االػتجبس تخط١ػ اٌّغيبس اٌيٛظ١فٟ ٌٍؼيب١ٍِٓ ػٕيذ تخطي١ػ " ( ُّٖ:2عبمد الؼجبهح هقن ) .1

هني  4.14ي ؽ٘ش هْافوخ افنواك ػٌ٘نخ اللهاٍنخ ػلِ٘نب ثوزٍْنؾ )" ثبلوورجخ الّلٔ هاٌّٛاسد اٌجشش٠خ

5.) 

٠يؤدٞ تخطي١ػ اٌّيٛاسد اٌجشيش٠خ ٌٍتم١ٍيً ِيٓ ِؼيذالد دٚساْ اٌؼّيً " ( ُّنٖ:4عبمد الؼجبهح هقنن ) .2

 (.5هي  3.96" ثبلوورجخ الضبً٘خ هي ؽ٘ش هْافوخ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ػلِ٘ب ثوزٍْؾ )ثبٌّؤعغخ

 

رذ ػاللخ ثي١ٓ تخطي١ػ اٌّيٛاسد اٌجشيش٠خ ٚسعيُ اٌخطيػ االعيتشات١ز١خ ٚٚظيٛس ٠ٛ: خاٌخبٌخ اٌفشظ١خبٌخبا: ح

 ؟أ٘ذاف اٌّؤعغخ

ّعْك ػالقخ ث٘ي رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ّهٍن القطؾ االٍزوار٘غ٘خ ّّػْػ اُلاف للزؼوف ػلٔ 

، رنننن ؽَنننبة الز نننواهاد، ّالٌَنننت الوئْٗنننخ، ّالوزٍْنننطبد الؾَنننبث٘خ، ّاالًؾوافنننبد الوؼ٘بهٗنننخ، الوإٍَنننخ

رْعنل ػالقننخ ثن٘ي رقطن٘ؾ الوننْاهك الجشنوٗخ ّهٍننن رنت الٍنزغبثبد افننواك ػٌ٘نخ اللهاٍنخ ػلننٔ ػجنبهاد ّالو

 ، ّعبمد الٌزبئظ كوب ٗلٖ:القطؾ االٍزوار٘غ٘خ ّّػْػ اُلاف الوإٍَخ
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( اعتزبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ صٛي ٚرٛد ػاللخ ث١ٓ تخط١ػ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚسعُ اٌخطػ 11رذٚي سلُ )

 ٚٚظٛس أ٘ذاف اٌّؤعغخ ِشتجخ تٕبص١ٌبا صغت ِتٛعطبد اٌّٛافمخاالعتشات١ز١خ 

 اٌؼجبساد َ

 دسرخ اٌّٛافمخ اٌتىشاس

اٌّتٛعػ 

 اٌضغبثٟ

االٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
إٌغجخ  اٌشتجخ

% 

أٚافك 

 ثشذح
 ِضب٠ذ أٚافك 

ال 

 أٚافك 

ال 

أٚافك 

 ثشذح

1 

تتٛلف اصت١بربد 

اٌّؤعغخ اٌضب١ٌخ ِٓ 

اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ِٓ 

ٚإٌٛع ػٍٝ  ص١ج اٌىُ

 اٌخطػ اٌتشغ١ٍ١خ.

 - - 1 15 9 ن

4.32 0.552 1 
% 

36.0 60.0 4.0 - - 

3 

ٚظٛس أ٘ذاف 

اٌّؤعغخ ٠غبػذ ػٍٝ 

تزٕت االسثبن 

ٚاٌفزبئ١خ فٟ 

اٌّغتمجً ف١ّب ٠تؼٍك 

ثتخط١ػ اٌّٛاسد 

 اٌجشش٠خ.

 - - 4 11 10 ن

4.24 0.223 2 
% 

40.0 44.0 16.0 - - 

2 

 ٠ؤدٞ إػبدح تٛص٠غ

اٌؼّبٌخ ػٍٝ اٌٛظبئف 

فٟ اصذاث تغ١١ش فٟ 

صزُ اٌطٍت ػٍٝ 

 اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ.

 - 3 3 8 11 ن

4.08 1.038 3 
% 

44.0 32.0 12.0 12.0 - 

4 

ػٕذ ٚظغ اٌخطػ 

االعتشات١ز١خ تأخز 

اٌّؤعغخ ثؼ١ٓ 

االػتجبس االصت١بربد 

ِٓ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ 

اٌتٟ تّىٕٙب ِٓ تٕف١ز 

 ٘زٖ اٌخطػ.

 - 2 2 18 3 ن

3.88 0.226 4 
% 

12.0 22.0 8.0 8.0 - 

 0.429 4.13 اٌّتٛعػ اٌؼبَ
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ّعنْك ػالقنخ ثن٘ي رقطن٘ؾ الونْاهك ( اى افنواك ػٌ٘نخ اللهاٍنخ هْافونْى ػلنٔ 11ٗزؼؼ فٖ الغنلّل )

 .(5.11هي  4.13ثوزٍْؾ )الجشوٗخ ّهٍن القطؾ االٍزوار٘غ٘خ ّّػْػ اُلاف الوإٍَخ 

اى افنواك ػٌ٘نخ اللهاٍنخ هْافونْى ثشنلح ػلنٔ اصٌن٘ي هني هالهنؼ ( 11ّٗزؼؼ هي الٌزبئظ فٖ الغلّل )

رزونضالى  ّعْك ػالقخ ث٘ي رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ّهٍن القطنؾ االٍنزوار٘غ٘خ ّّػنْػ اُنلاف الوإٍَنخ

( اللزنن٘ي رننن رور٘جِوننب رٌبىل٘ننبً ؽَننت هْافوننخ افننواك ػٌ٘ننخ اللهاٍننخ ػلِ٘وننب ثشننلح ، 3،  1فننٖ الؼجبهرننبى هقننن )

 كبلزبلٖ:

رزْق  اؽز٘بعبد الوإٍَخ الؾبل٘خ هني الونْٓ الؼبهلنخ هني ؽ٘نش ال نن " ( ُّٖ:1ؼجبهح هقن )عبمد ال .1

" ثبلوورجنخ الّلنٔ هني ؽ٘نش هْافونخ افنواك ػٌ٘نخ اللهاٍنخ ػلِ٘نب ثشنلح ّالٌْع ػلنٔ القطنؾ الزشنغ٘ل٘خ

 (.5هي  4.32ثوزٍْؾ )

ّالهغبئ٘نخ فنٖ  ّػْػ اُنلاف الوإٍَنخ َٗنبػل ػلنٔ رغٌنت االهثنبك" ( ُّٖ:3عبمد الؼجبهح هقن ) .2

" ثبلوورجخ الضبً٘خ هي ؽ٘ش هْافونخ افنواك ػٌ٘نخ اللهاٍنخ الوَزوجل ف٘وب ٗزؼلق ثزقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ

 (.5هي  4.24ػلِ٘ب ثشلح ثوزٍْؾ )

ّعنْك ( اى افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ هْافوْى ػلٔ اصٌ٘ي هي هالهؼ 12ّٗزؼؼ هي الٌزبئظ فٖ الغلّل )

رزونضالى فننٖ  ّهٍنن القطنؾ االٍنزوار٘غ٘خ ّّػننْػ اُنلاف الوإٍَنخ ػالقنخ ثن٘ي رقطن٘ؾ الونْاهك الجشننوٗخ

 ػٌ٘خ اللهاٍخ ػلِ٘وب ، كبلزبلٖ: ( اللز٘ي رن رور٘جِوب رٌبىل٘بً ؽَت هْافوخ افواك4،  2الؼجبهربى هقن )

ٗإكٕ ئػبكح رْىٗغ الؼوبلخ ػلٔ الْيبئ  فٖ اؽلاس رغ٘٘نو فنٖ ؽغنن " ( ُّٖ:2عبمد الؼجبهح هقن ) .1

" ثبلوورجنخ الّلنٔ هنني ؽ٘نش هْافونخ افنواك ػٌ٘نخ اللهاٍنخ ػلِ٘نب ثوزٍْننؾ الؼبهلنخالطلنت ػلنٔ الونْٓ 

 (.5هي  4.11)

ػٌننل ّػننغ القطننؾ االٍننزوار٘غ٘خ رأفننن الوإٍَننخ ثؼنن٘ي االػزجننبه " ( ُّننٖ:4عننبمد الؼجننبهح هقننن ) .2

" ثبلوورجنخ الضبً٘نخ هني ؽ٘نش هْافونخ االؽز٘بعبد هي الوْٓ الؼبهلخ الزٖ رو ٌِنب هني رٌه٘نن ُننٍ القطنؾ

 (.5هي  3.11افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ ػلِ٘ب ثوزٍْؾ )
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  :اٌتٛص١بدٚ ٕتبئذاٌ

 

 ٔتبئذ اٌذساعخ:

 رْطلذ اللهاٍخ ئلٔ ػلٍك هي الٌزبئظ، ّهي اثوىُب:

 رْفو القجوح الوٌِ٘خ ّاإكاهٗخ للوإٍَخ.ّلوْاهك الجشوٗخ ارقط٘ؾ ػالقخ ث٘ي ْعل ٗ: ٔالّل الهوػ٘خاّالً: 

ّعْك رقط٘ؾ الوْاهك الجشنوٗخ ٗنإكٕ ئلنٔ رنْفو القجنوح الوٌِ٘نخ اى فوْى ثشلح ػلٔ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ هْا

 .ّاإكاهٗخ للوإٍَخ

رزوضل  رْفو القجوح الوٌِ٘خ ّاإكاهٗخ للوإٍَخٗإكٕ ئلٔ لوْاهك الجشوٗخ لّعْك رقط٘ؾ اثوى هالهؼ 

 فٖ:

 ب.روزلك ئكاهح الوإٍَخ الولهح ػلٔ رؾلٗل ًوبؽ الوْح ّالؼؼ  فٖ اكام هْيهِ٘ .1

 ٗوزلك الوبئوْى ػلٔ رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ثبلوإٍَخ الوإُالد ّالوِبهاد الالىهخ. .2

ّعْك ػالقخ ث٘ي رقط٘ؾ الوْاهك الجشنوٗخ ّرنْفو افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ هْافوْى ػلٔ اصٌ٘ي هي هالهؼ 

 رزوضالى فٖ : القجوح الوٌِ٘خ ّاإكاهٗخ للوإٍَخ

 لٔ اًَ ًشبؽ ػوّهٕ َٗبُن فٖ رقه٘غ الز بل٘ .رٌظو اإكاهح ئلٔ رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ػ .1

 ٗزوزغ الوبئوْى ػلٔ رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ثبلوإٍَخ ثبلقجواد ّالزغبهة ال بف٘خ. .2

 

 .ٍ٘بٍبد رٌو٘خ الوْٓ الؼبهلخ ثبلوإٍَخّرقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ػالقخ ث٘ي ل عْٗ: خالضبً٘ الهوػ٘خصبً٘بً: 

عنْك رقطن٘ؾ الونْاهك الجشنوٗخ ٍنْف ٗؼنيى ٍ٘بٍنبد رٌو٘نخ الونْٓ اى ّافواك ػٌ٘خ اللهاٍنخ هْافونْى ػلنٔ 

 الؼبهلخ ثبلوإٍَخ.

ّعْك رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ٍْف ٗؼنيى افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ هْافوْى ثشلح ػلٔ اصٌ٘ي هي هالهؼ 

 رزوضالى فٖ:ٍ٘بٍبد رٌو٘خ الوْٓ الؼبهلخ ثبلوإٍَخ 

 ى الؼول ثبلوإٍَخ.ٗإكٕ رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ للزول٘ل هي هؼلالد كّها .1

ٗو نني رقطنن٘ؾ الوننْاهك الجشننوٗخ الوإٍَننخ هنني االفز٘ننبه الظننؾ٘ؼ الؽز٘بعبرِننب هنني الٗننلٕ الؼبهلننخ  .2

 ثبلوْاطهبد الوطلْثخ.
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ّعننْك رقطنن٘ؾ الونْاهك الجشننوٗخ ٍننْف ٗؼننيى افنواك ػٌ٘ننخ اللهاٍننخ هْافونْى ػلننٔ اصٌنن٘ي هنني هالهنؼ 

 رزوضالى فٖ: ٍ٘بٍبد رٌو٘خ الوْٓ الؼبهلخ ثبلوإٍَخ

 و ي رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ الوإٍَخ هي ئًغبى الػوبل الوطلْثخ ثش ٍل اٍوع ّاكق.ٗ .1

 ٗإفن ثؼ٘ي االػزجبه رقط٘ؾ الوَبه الْي٘هٖ للؼبهل٘ي ػٌل رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ. .2

 

ْٗعننل ػالقننخ ثنن٘ي رقطنن٘ؾ الوننْاهك الجشننوٗخ ّهٍننن القطننؾ االٍننزوار٘غ٘خ ّّػننْػ : خالضبلضنن الهوػنن٘خصبلضننبً: 

 ٍَخ.اُلاف الوإ

اى ّعننْك رقطنن٘ؾ للوننْاهك الجشننوٗخ ٗننإكٕ ئلننٔ هٍننن القطننؾ افننواك ػٌ٘ننخ اللهاٍننخ هْافوننْى ػلننٔ 

 االٍزوار٘غ٘خ ّّػْػ اُلاف الوإٍَخ.

ّعْك رقط٘ؾ للوْاهك الجشوٗخ ٗنإكٕ ئلنٔ افواك ػٌ٘خ اللهاٍخ هْافوْى ثشلح ػلٔ اصٌ٘ي هي هالهؼ 

 فٖ: رزوضالىهٍن القطؾ االٍزوار٘غ٘خ ّّػْػ اُلاف الوإٍَخ 

 ٗإكٕ ئػبكح رْىٗغ الؼوبلخ ػلٔ الْيبئ  فٖ اؽلاس رغ٘٘و فٖ ؽغن الطلت ػلٔ الوْٓ الؼبهلخ. .1

ػٌل ّػغ القطؾ االٍنزوار٘غ٘خ رأفنن الوإٍَنخ ثؼن٘ي االػزجنبه االؽز٘بعنبد هني الونْٓ الؼبهلنخ الزنٖ  .2

 رو ٌِب هي رٌه٘ن ُنٍ القطؾ.

طن٘ؾ للونْاهك الجشنوٗخ ٗنإكٕ ئلنٔ هٍنن ّعنْك رقافواك ػٌ٘خ اللهاٍخ هْافوْى ػلٔ اصٌ٘ي هي هالهؼ 

 رزوضالى فٖ:القطؾ االٍزوار٘غ٘خ ّّػْػ اُلاف الوإٍَخ 

ّػننْػ اُننلاف الوإٍَننخ َٗننبػل ػلننٔ رغٌننت االهثننبك ّالهغبئ٘ننخ فننٖ الوَننزوجل ف٘وننب ٗزؼلننق ثزقطنن٘ؾ  .1

 الوْاهك الجشوٗخ.

 قطؾ الزشغ٘ل٘خ.رزْق  اؽز٘بعبد الوإٍَخ الؾبل٘خ هي الوْٓ الؼبهلخ هي ؽ٘ش ال ن ّالٌْع ػلٔ ال .2

 

 تٛص١بد اٌذساعخ:

 ثوب ٗلٖ:  رْطٖ اللهاٍخفٖ ػْم الٌزبئظ الزٖ رن الزْطل ئلِ٘ب، 

 الؼول ػلٔ هؼوفخ الؼْاهل الزٖ رؾل هي ػول٘خ رقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ ّّػغ الؾلْل الوٌبٍجخ لِب. -

 االُزوبم ثزقط٘ؾ الوْاهك الجشوٗخ كافل الوإٍَبد. -

 ؾ الوْاهك الجشوٗخ فٖ الوإٍَبد.ئعوام روْٗن كّهٕ لْاقغ رقط٘ -

 د.ثبلوإٍَب الوْاهك الجشوٗخرقط٘ؾ كهاٍبد هَزوجل٘خ ؽْل ٍجل رهؼ٘ل ئعوام  -
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