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 انًهخص: 

٠ٙلف ٘نا اٌجؾش اٌٝ رؾل٠ل رؤص١و اكاهح اٌّؼوفخ ػٍٝ رؾ١َٓ اٌغٛكح اٌشبٍِخ      

ثّظٍؾخ اٌؼوائت اٌّظو٠خ، ِغ ِؾبٌٚخ اٌزٛطً اٌٝ ّٔٛمط ِمزوػ إلكاهح 

اٌّؼوفخ ٠ئكٞ رطج١مٗ اٌٝ رؾ١َٓ اٌغٛكح اٌشبٍِخ فٟ ِظٍؾخ اٌؼوائت اٌّظو٠خ، 

ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ٚرٛطً اٌٝ ِغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ أّ٘ٙب: ٚعٛك رؤص١و 

إلكاهح اٌّؼوفخ ػٍٝ رؾ١َٓ اٌغٛكح اٌشبٍِخ ثّظٍؾخ اٌؼوائت اٌّظو٠خ، وّب للَ 

ِغّٛػخ ِٓ اٌزٛط١بد أّ٘ٙب: أشبء ٚر١ٙئخ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّالئّخ إلكاهح اٌّؼوفخ 

فٟ اٌّغبالد اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌزم١ٕخ ٚاٌّٛاهك اٌجشو٠خ، رطج١ك إٌّٛمط 

اٌنٞ صجُذ ِٓ فالي افزجبهٖ ١ِلا١ٔبً أٔٗ ١ٍىْٛ ٌٗ اٍٙبِبد ٚاػؾخ فٟ اٌّمزوػ  ٚ

 اٍزقلاَ اكاهح اٌّؼوفخ ٌزؾ١َٓ اٌغٛكح اٌشبٍِخ ثبٌّظٍؾخ.
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Abstract : 

This research aims to determine the effect of 

knowledge management to improve the total quality in 

Egyptian Tax Authority, while trying to reach a proposal for 

knowledge management model leads applied to improve the 

total quality, and reach a set of results, including: the 

existence of a significant effect of knowledge management 

to improve the total quality, as presented a set of 

recommendations, including: the establishment and create 

the appropriate infrastructure for knowledge management, 

the application of the model proposed, which is proven by 

testing the ground that it would have a clear contribution in 

the use of knowledge management to improve the total 

quality in the Taxes Authority. 
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 يمذيخ انجحث:

أصو اٌزطٛه اٌزىٌٕٛٛعٟ اٌّزَبهع ػٍٝ ِٕظّبد األػّبي، مٌه أْ اٌزلفك 

اٌَّزّو ٌٍّؼٍِٛبد عؼٍٙب رشؼو ثؼلَ اٌملهح ػٍٝ ا١ٌَطوح ػٍٝ ٘نا اٌزلفك اٌٙبئً 

ِّب ٔزظ ػٕٗ ؽبٌخ ِٓ ػلَ اإلٍزمواه، ٚاٌقٛف ِٓ فملاْ اٌّؼٍِٛبد ٚػ١بع 

ِبرٟ، ٕٚ٘ب ِٓ ٠وٜ أْ اٌزفبط١ً ٚاإلطبثخ ثّب ٠ّىٓ ر١َّزٗ ثبإلغواق اٌّؼٍٛ

اكاهح اٌّؼوفخ ٟ٘ ِؾبٌٚخ ا١ٌَطوح ػٍٝ أفغبه اٌّؼٍِٛبد، ِٓ أعً رغ١ّؼٙب، 

 ٚاٍزقلاِٙب فٟ ى٠بكح ِؼوفخ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّٕظّبد. 

رَؼٝ إٌّظّبد اٌٝ اٌز١ّي فٟ أكائٙب ٌزؾم١ك أ٘لافٙب ثؤػٍٝ وفبءح ٚفؼب١ٌخ 

ٚ ؽى١ِٛخ، ٍٚٛاء وبٔذ ِّىٕخ ٚال رقزٍف فٟ مٌه إٌّظّبد ٍٛاء وبٔذ فبطخ أ

رؼًّ فٟ أزبط ٚرمل٠ُ اٌقلِبد أٚ اٌٍَغ، ٍٚٛاء وبٔذ رؼًّ فٟ ِغبالد أٚ 

لطبػبد طٕبػ١خ أٚ الزظبك٠خ أٚ اعزّبػ١خ، فبألٍبً اٌنٞ ٠ؾىُ رؾووٙب ٘ٛ ػًّ 

اإلكاهح ثٕغبػ فٟ ؽَٓ رٛظ١ف اإلِىبٔبد ٚاٌّٛاهك ِٓ فالي اٍزقلاِٙب ٌٍفىو 

ٌزؾم١ك هٍبٌزٙب ٚأ٘لافٙب. ِٚٓ ث١ٓ أوضو األٍب١ٌت اإلكاهٞ ٚاألٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ 

 .(TQM)أزشبهاً أٍٍٛة اكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ

ٚٔظواً ٌىْٛ ِظٍؾخ اٌؼوائت اٌّظو٠خ ِٓ اٌغٙبد ماد اٌؼًّ إٌّٟٙ 

وض١ف اٌّؼوفخ، ؽ١ش رؼزّل فٟ رمل٠ُ فلِبرٙب ػٍٝ ِب رٍّىٗ ِٓ أطٛي ِؼوف١خ 

اٌفؼبي إلكاهح اٌّؼوفخ ثبٌّظٍؾخ  ِٚٛاهك ثشو٠خ، فبْ األِو ٠زطٍت اٌزطج١ك

 ٌزؾ١َٓ رطج١ك اٌغٛكح اٌشبٍِخ ثّب ٠ؾمك هٍبٌخ ٚأ٘لاف اٌّظٍؾخ.

 

 اندضء األول: انذساعبد انغبثمخ:

لبَ اٌجبؽش ثبإلؽالع ٚاٌّواعؼخ ػٍٝ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ اٌؼوث١خ ٚاألعٕج١خ 

 زبٌٟ:اٌزٟ رٕبٌٚذ رٕبٌٚذ ِٛػٛع اكاهح اٌّؼوفخ ٚاٌغٛكح اٌشبٍِخ، ٚرج١ٓ اٌ

(Waddell & Stewart ,2008رٛطٍذ كهاٍخ)
(i )

اٌٝ أْ صمبفخ اٌغٛكح 

ٌٙب كٚه وج١و ِٚئصو وؤؽل اٌّىٛٔبد األٍب١ٍخ ٌزطج١ك اكاهح اٌّؼوفخ ِٓ أعً 

(Suzana Kosir,2014رؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ، ٚارفمذ ِؼٙب كهاٍخ)
(ii)

أٔٗ ال  
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اٌزغ١١و اٌٍَٛوٟ ٚاٌضمبفٟ ٠ّىٓ أْ رزؾمك اكاهح اٌّؼوفخ ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ كْٚ 

ٚاٌزٕظ١ّٟ اٌٛاٍغ اٌنٞ ٠شًّ ػٍٝ األلً ثؼغ عٛأت ػّبْ اٌغٛكح، وّب 

َ(2711رٛطٍذ كهاٍخ)اٌئبرٟ اثوا١ُ٘، 
(iii )

اٌٝ ٚعٛك ػاللخ اهرجبؽ١خ ث١ٓ اكاهح 

اٌّؼوفخ ٚاكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ، ارفمذ ِؼٙب كهاٍخ والً ِٓ: )ىا٠ل شبُٚ، 

2712)َ
(iv)

َ(2714، ،)ِؾّٛك اٌطٙواٚٞ
(v)

َ(2714)١٘ضُ عجو٠ً، ،
(vi)

)ها١ٔخ ،

َ(2716اٌٟٙٛٔ، 
(vii)

َ(2715، ث١ّٕب رٛطٍذ كهاٍخ)أهوبْ اٌَبِوأٟ، 
(viii)

اٌٝ  

رؤص١و ا٠غبثٟ ِؼٕٛٞ ث١ٓ ػ١ٍّبد اكاهح اٌّؼوفخ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ إلكاهح ٚعٛك 

رٛطٍذ كهاٍخ)ٕ٘بء ا١ٌّٕوٞ، فٟ ؽ١ٓ اٌّؼوفخ فٟ رؾم١ك ػّبْ اٌغٛكح، 

2716)َ
(ix)

ٌٝ ٚعٛك ػاللخ اهرجبؽ١ٗ ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ أثؼبك اٌّؼوفخ ا 

اٌؼ١ّٕخ )اٌقجوح، اٌّٙبهح، اٌزفى١و( ٚث١ٓ أثؼبك عٛكح فلِخ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

 )اٌغٛأت اٌّبك٠خ، اٌزؼبؽف، االػزّبك٠خ، االٍزغبثخ، اٌضمخ ٚاألِبْ(.

 

 اندضء انثبًَ: اإلطبس انؼبو نهجحث

 أوالً: يشكهخ انجحث:

اٌلهاٍخ االٍزطالػ١خ رج١ٓ ٚعٛك اٌؼل٠ل ِٓ أٚعٗ اٌمظٛه فٟ  فٟ ػٛء

 رطج١ك اٌغٛكح اٌشبٍِخ ثبٌّظٍؾخ، رزغٍٝ ِظب٘وح فٟ إٌمبؽ اٌزب١ٌخ:

%( 15.2رواعغ اٌؾظ١ٍخ اٌؼو٠ج١خ وَٕجخ ِٓ إٌبرظ اٌمِٟٛ، ؽ١ش ثٍغذ ) -1

(، ِغ ٚعٛك فغٛح ث١ٓ 2714/2715_2717/2711ِزٍٛؾ ٍٕٛاد ) 

 و٠جخ ٚث١ٓ اٌؼو٠جخ اٌَّزٙلف رؾظ١ٍٙب.اٌّؾظً اٌفؼٍٟ ِٓ اٌؼ

ى٠بكح ؽغُ االلزظبك اٌّٛاىٞ ِّب ٠ؼٕٝ ى٠بكح ؽبالد اٌزٙوة اٌؼو٠جٟ  -2

ٚأقفبع اٌٛػٟ اٌؼو٠جٟ ٌلٜ ا١ٌٌّّٛٓ، ِّب ٠ئصو ٍٍج١بً ػٍٝ اإل٠واكاد 

 اٌؼو٠ج١خ. 

أقفبع َٔجخ رمل٠ُ اإللواهاد اٌؼو٠ج١خ ؽ١ش ثٍغ ِزٍٛؾ ٘نٖ إٌَجخ  -3

(، ِّب ٠ؼل ِئشواً ػٍٝ ػؼف اإلٌزياَ 2717/2714)%( ٍٕٛاد  35)

 اٌؼو٠جٟ ٌلٜ ا١ٌٌّّٛٓ.
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أقفبع َٔجخ اٌٍغبْ اٌلاف١ٍخ اٌٝ ػلك اٌٍّفبد) ؽبالد اإلرفبق(ؽ١ش ثٍغ  -4

(، ٚ٘نا ٠ؼل ِئشواً 2717/2714%( ٍٕٛاد )1.65ِزٍٛؾ ٘نٖ إٌَجخ )

ألػجبء ػٍٝ أقفبع كهعخ اٌضمخ ٚاٌزٛافك ث١ٓ ا١ٌٌّّٛٓ ٚاٌّظٍؾخ، ٚى٠بكح ا

 اٌّب١ٌخ ػٍٝ اٌّّٛي ِٚظٍؾخ. 

٠ؼبٟٔ ١٘ىً رٛى٠غ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ثبٌّظٍؾخ ِٓ فًٍ وج١و)شىً ٘وَ  -5

ِمٍٛة(، ٚ٘نا اٌٛػغ ٠ئصو ٍٍج١بً ػٍٝ اٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ فٟ أغبى األػّبي، 

 ٠ٚئكٞ اٌٝ ى٠بكح ػغٛؽ اٌؼًّ، ٚلٍخ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ. 

بٌّظٍؾخ، كْٚ ٚعٛك ِؾبٌٚخ ٌزٛف١و ث١ئخ ِٕبٍجخ روكٞ ث١ئخ اٌؼًّ اٌلاف١ٍخ ث -6

ٌٍؼًّ أٚ رؾم١ك هػبء اٌؼب١ٍِٓ أٚ ا١ٌٌّّٛٓ فٟٙ أ٘لاف ال رٍمٝ ا٘زّبِبً 

 وج١واً.

"ِٚٓ صُ ٠ّىٓ ط١بغخ اٌّشىٍخ اٌجؾض١خ فٟ أْ ِظٍؾخ اٌؼوائت رَؼٝ 

ثظٛهح َِزّوح إل٠غبك اكاهح ػو٠ج١خ ِزطٛهح رؼًّ ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ، ٌزؾم١ك 

ٌشبٍِخ ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍّٙب، اال أٔٙب رؼبٟٔ ِٓ أٚعٗ اٌمظٛه ٚاٌؼؼف فٟ اٌغٛكح ا

 "اٌزٛعٗ ٔؾٛ  رطج١ك اٌغٛكح اٌشبٍِخ

 

 ثبٍَبً: أهًٍخ انجحث:

 األهًٍخ انؼهًٍخ: -1

٠َزّل ٘نا اٌجؾش أ١ّ٘زٗ اٌؼ١ٍّخ ِٓ أ١ّ٘خ اٌّٛػٛػبد اٌزٟ ٠زٕبٌٚٙب  -

 ثبٌلهاٍخ ٟٚ٘:

 ٔٙغبً اكاه٠بً ؽل٠ضبً.رٕبٌٚٗ ٌّٛػٛع "اكاهح اٌّؼوفخ" ثٛطفٙب  -

اٌغٛكح اٌشبٍِخ ٚرؤص١و٘ب ػٍٝ للهح إٌّظّخ ػٍٝ رؾم١ك أ٘لافٙب  -

 اإلٍزوار١غ١خ. 

 األهًٍخ انؼًهٍخ: -2

اِىب١ٔخ اٍزفبكح ِظٍؾخ اٌؼوائت اٌّظو٠خ ِٓ ٔزبئظ ٚرٛط١بد اٌجؾش، 

ثّب ٠قلَ اإللزظبك اٌمِٟٛ ٔظواً أل١ّ٘خ ِظٍؾخ اٌؼوائت ٌّب ٌٙب ِٓ كٚه 
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 ٟ رؾم١ك االٍزمواه اٌّبٌٟ ٚإٌّٛ االلزظبكٞ ٌٍٛؽٓهئ١َٟ ِٚؾٛهٞ ف

 ٠زّضً ف١ّب ٠ٍٟ:

رٛفو ِظٍؾخ اٌؼوائت اٌّظو٠خ فوص ػًّ ٌمطبع وج١و ِٓ اٌؼب١ٍِٓ  -

٠ي٠ل ػٍٝ ف١َّٓ أٌف ِٛظف فٟ ع١ّغ اٌّؾبفظبد فالي اٌؼبَ اٌّبٌٟ 

(2713/2714.)َ 

رَبُ٘ ِظٍؾخ اٌؼوائت اٌّظو٠خ ثلٚه وج١و فٟ رؾظ١ً ٌإل٠واكاد  -

١بك٠خ ٌٍلٌٚخ اٌّزّضٍخ فٟ اٌؼوائت، ؽ١ش ثٍغذ ؽظ١ٍخ ِظٍؾخ اٌَ

% ( ِٓ  56.27( ؽٛاٌٟ ) 2717/2715اٌؼوائت فالي إٌَٛاد )

 اعّبٌٟ اإل٠واكاد اٌؼبِخ ٌٍلٌٚٗ.

رمل٠ُ فلِبد ٌؼلك ِٓ ا١ٌٌّّٛٓ فٟ ع١ّغ اٌّؾبفظبد ٠ي٠ل  -

( ِٕطمخ ػو٠ج١خ فٟ 47( ِّٛي ِٛىػ١ٓ فٟ ؽٛاٌٟ )3102813ػٓ)

 ظبد اٌغّٙٛه٠خ.ع١ّغ ِؾبف

 

 ثبنثبً: أهذاف انجحث: 

 ٠ٙلف ٘نا اٌجؾش اٌٝ رؾم١ك األ٘لاف اٌزب١ٌخ:

ِؾبٌٚخ اٌزٛطً اٌٝ ّٔٛمط ِمزوػ إلكاهح اٌّؼوفخ ٠ئكٞ رطج١مٗ اٌٝ رؾ١َٓ  -1

 اٌغٛكح اٌشبٍِخ فٟ ِظٍؾخ اٌؼوائت اٌّظو٠خ.

رمل٠ُ ِغّٛػخ ِٓ اٌزٛط١بد ٚاٌّمزوؽبد فٟ ػٛء ٔزبئظ اٌجؾش، رَبُ٘ فٟ  -2

 رؾم١ك َِزٜٛ ػبٌٟ ِٓ اٌغٛكح اٌشبٍِخ ثّب ٠ؾمك أ٘لاف اٌّظٍؾخ.

 

 ساثؼبً: فشوض انجحث:

 انفشض انشئٍظ األول:  

" ال ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ٌٍج١ٕخ اٌزؾز١خ إلكاهح اٌّؼوفخ 

 ػٍٝ رؾ١َٓ اٌغٛكح اٌشبٍِخ ثّظٍؾخ اٌؼوائت اٌّظو٠خ". 
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ٌؼٕبطو اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ إلكاهح اٌّؼوفخ ػٍٝ لبَ اٌجبؽش ثزغيئخ ٘نا اٌفوع ٚفمبً 

 إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

ال ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ٌضمبفخ إٌّظّخ ػٍٝ رؾ١َٓ اٌغٛكح  -1

 اٌشبٍِخ ثبٌّظٍؾخ . 

ال ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ١ٌٍٙىً اٌزٕظ١ّٟ ػٍٝ رؾ١َٓ  -2

 اٌغٛكح اٌشبٍِخ ثبٌّظٍؾخ . 

كالٌخ اؽظبئ١خ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ رؾ١َٓ  ال ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ مٚ -3

 اٌغٛكح اٌشبٍِخ ثبٌّظٍؾخ .

ال ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ٌٍج١ئخ اٌّبك٠خ ػٍٝ رؾ١َٓ اٌغٛكح  -4

 اٌشبٍِخ ثبٌّظٍؾخ . 

   

 انفشض انشئٍظ انثبًَ:

" ال ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ٌؼ١ٍّبد اكاهح اٌّؼوفخ ػٍٝ 

 اٌشبٍِخ ثّظٍؾخ اٌؼوائت اٌّظو٠خ".  اٌغٛكحرؾ١َٓ 

 لبَ اٌجبؽش ثزغيئخ ٘نا اٌفوع ٚفمبً ٌؼ١ٍّبد اكاهح اٌّؼوفخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

ال ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ الوزَبة اٌّؼوفخ ػٍٝ رؾ١َٓ  -1

 اٌغٛكح اٌشبٍِخ ثبٌّظٍؾخ.

ال ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ٌزقي٠ٓ اٌّؼوفخ ػٍٝ رؾ١َٓ   -2

 اٌغٛكح اٌشبٍِخ ثبٌّظٍؾخ .

ال ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ٌزٛى٠غ اٌّؼوفخ ػٍٝ رؾ١َٓ   -3

 اٌغٛكح اٌشبٍِخ ثبٌّظٍؾخ.

ال ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ٌزطج١ك اٌّؼوفخ ػٍٝ رؾ١َٓ   -4

 بٌّظٍؾخ. اٌغٛكح اٌشبٍِخ ث

 

 



825 

 2017 ىناثلا ددعلا                                                           نماثلا دلجملا          

 

 

  الجودة الشاملة نموذج مقترح لدور إدارة المعرفة في تحسين

 محمود أحمد إبراهيم علي
 

 اندضء انثبنث: انًُىرج انًمتشذ إلداسح انًؼشفخ ثًصهحخ انضشائت

٠زؼّٓ ٘نا اٌّجؾش ػوع ٚرؾ١ًٍ ثؼغ ّٔبمط اكاهح اٌّؼوفخ، ثبإلػبفخ 

اٌٝ ػوع ٚرؾ١ًٍ ثؼغ إٌّبمط اٌزٟ رٕبٌٚذ اٌغٛكح اٌشبٍِخ، ٚاٌزٟ ِٓ فالٌٙب 

اٌؼوائت اٌّظو٠خ ١ٍزُ رمل٠ُ ّٔٛمط ِمزوػ ٌزطج١ك اكاهح اٌّؼوفخ ثّظٍؾخ 

 ٌزؾ١َٓ اٌغٛكح اٌشبٍِخ ثٙب.

 

 أوالً: ًَبرج إداسح انًؼشفخ:

٠زىْٛ ِٓ صالس ِواؽً ٟ٘: ًَىرج يبنهىتشا: -1
(x)

 

اكاهح اٌّجبكهاد اٌّؼوف١خ اٌقبهع١خ، ٚرزؼّٓ:) اوزَبة اٌّؼوفخ ِٓ 

اٌؼّالء، ري٠ٚل اٌؼّالء ثّؼبهف اػبف١خ، ر١ٌٛل ِٛاهك ِب١ٌخ عل٠لح ِٓ اٌّؼوفخ 

 اٌّزٛفوح(.

اكاهح اٌّجبكهاد اٌّؼوف١خ اٌلاف١ٍخ، ٚرزؼّٓ ػلك ِٓ اٌؼ١ٍّبد: ) ثٕبء 

ل١بً ػ١ٍّبد رط٠ٛو  -ٍوػخ ٔشو ٚرقي٠ٓ اٌّؼوفخ اٌزىز١ى١خ -صمبفخ ٌزجبكي اٌّؼوفخ

 اٌّؼوفخ(.

اكاهح اٌىفبءاد اٌّؼوف١خ، ٚرزؼّٓ:) ا٠غبك َِبهاد ٚظ١ف١خ ِج١ٕخ ػٍٝ 

اٌزؼٍُ ِٓ  -كػُ اٌزؼٍُ ثزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد -اٌّؼوفخ رٛف١و ث١ئخ ِظغوح ٌٕمً -اٌّؼوفخ

 اٌّٛالف(.

:Duffyًَىرج  -2
(xi)

 

لَلَ إٌّٛمط ِٕطٍمبً ِٓ أْ إٌّظّخ رؾظً ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚإٌشبؽ ِٓ اٌج١ئخ      

اٌقبهع١خ، ِٚٓ فالي أشزوان ) اإلٍزوار١غ١خ، األفواك، اٌؼ١ٍّبد، ٚاٌزم١ٕخ( رزؾٛي 

اٌّؼٍِٛبد ٚاٌطبلخ اٌٝ ِؼوفخ ٚػ١ٍّبد ١٘ٚبوً ٚاٌزٟ رٕزظ اٌٍَغ ٚاٌقلِبد، 

 ٚرَُٙ فٟ ى٠بكح صوٚح إٌّظّخ.

 ٌؼ١ٍّبد اٌزٟ ٠زىْٛ ِٕٙب ٘نا إٌّٛمط ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ٚ ا

 اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ رشًّ) األٍو، اٌشواء، ٚاٌز١ٌٛل(. .1

 ػ١ٍّخ رٕظ١ُ اٌّؼوفخ رشًّ) اٌزظ١ٕف، اٌزج٠ٛت، ٚاٌوٍُ(. .2
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 ػ١ٍّخ اٍزوعبع اٌّؼوفخ رشًّ) اٌجؾش، ٚاٌٛطٛي(. .3

 ػ١ٍّخ إٌشو رشًّ) اٌّشبهوخ، ٚإٌمً(. .4

 ًّ) اٌزٕم١ؼ، إٌّٛ، ٚاٌزغن٠خ(.ػ١ٍّخ اإلكاِخ رش .5

ًَىرج خبد انشة إلداسح انًؼشفخ: -3
(xii)

 

لَلَ اؽبهاً ِزىبِالً ٠ؼىٌ اكاهح اٌّؼوفخ ٠ٚزؼّٓ فٌّ فطٛاد ػٍٝ 

 إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

٠زُ رؾل٠ل ِظبكه اٌّؼوفخ، فمل رىْٛ ِظبكه كاف١ٍخ)  انخطىح األونى: -

اٌم١بكح اإلثلاػ١خ، اٌقجواء ٚاٌَّزشبهْٚ، ٚاٌّٛاهك اٌجشو٠خ( ثبإلػبفخ اٌٝ 

اٌّٛاهك اٌّبك٠خ ٚاٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ، أٚ ِظبكه فبهع١خ ٚاٌزٟ رشزًّ ػٍٝ 

 غ. اٌؼّالء ٚإٌّبفَْٛ ٚاٌؾىِٛبد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب، ثبإلػبفخ اٌٝ صمبفخ اٌّغزّ

رزؼّٓ رغ١ّغ اٌّؼوفخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌّىٛٔخ ٌّب ٠ّىٓ ر١َّزٗ  انخطىح انثبٍَخ: -

 ثبٌناووح اٌزٕظ١ّ١خ. 

 ٟٚ٘ اكاهح اٌّؼوفخ اٌزٕظ١ّ١خ. انخطىح انثبنثخ: -

: ٚاٌزٟ رّضً صّوٖ ٌٍغٙٛك اٌزٟ ثنٌذ ٟٚ٘ اٌقطٛح اٌّورجطخ انخطىح انشاثؼخ -

 ثزطج١ك اٌّؼوفخ.

ٔٛارظ ػ١ٍّخ اٍزقلاَ ٚرطج١ك اٌّؼوفخ رىْٛ ِٕجغ ِٓ  انخطىح انخبيغخ: -

 ِٕبثغ اٌّؼوفخ.

 ثبٍَبً: ًَبرج تطجٍك اندىدح انشبيهخ:

 انًذاخم انتمهٍذٌخ نتطجٍك اندىدح انشبيهخ: -أ

( ٔمطخ رُؼل ِٓ أوضو 14( فٍَفزٗ فٟ )Deming: ؽلك)يذخم إدواسد دًٌُح -1

ِٕظِٛخ ِزىبٍِخ ٌزؾم١ك اٌغٛكح، اٌّجبكة رطج١مبً ػٍٝ ٔطبق ٚاٍغ، ٟٚ٘ رُشىً 

هوي٘ب فٟ:
(xiii)

 

اٌزوو١ي ػٍٝ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ٌىبفخ األٔشطخ ِغ رٛف١و كػُ وبًِ ِٓ  - أ

 اإلكاهح ٌٙنٖ اٌفىوح ٚرج١ٕٙب ٌٙب ِٚئاىهرٙب.
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اٌزوو١ي ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزله٠ت اٌَّزّو ػٍٝ اٌّٙبهاد اٌغل٠لح اٌالىِخ  - ة

 األٍب١ٌت اإلؽظبئ١خ. ٌزطج١ك ٘نٖ اٌفٍَفخ ِغ اٌزوو١ي ػٍٝ اٍزقلاَ

رؾم١ك اٌزؼبْٚ ٚاٌزىبًِ ث١ٓ األلَبَ اٌّقزٍفخ ٚرؾ١َٓ وبفخ اٌؼاللبد  - د

 اٌلاف١ٍخ فٟ إٌّظّخ، ٚاىاٌخ أٞ ػٛائك رّٕغ رؾم١ك االرظبي اٌغ١ل ث١ٕٙب.

( فطٛاد أٍب١ٍخ ٌزؾم١ك اٌغٛكح 7ؽلك عٛهاْ): ( Jouran) يذخم خىساٌ -2

فٟ صالس ػٕبطو ٌٍغٛكح " صالص١خ اٌغٛكح اٌشبٍِخ كافً اٌّئٍَبد، لبَ ثزوو١ي٘ب 

" وّب ٠ٍٟ:
(xiv)

 

ف١ٙب ػٍٝ: رؾل٠ل األ٘لاف، رؾل٠ل اٌؼّالء  ٠ٚزُ اٌزوو١يتخطٍظ اندىدح:  -

ٚاؽز١بعبرُٙ، رط٠ٛو ٔٛػ١خ ٚفظبئض إٌّزظ، ارقبم اٌمواهاد اٌالىِخ 

إلشجبع اؽز١بعبد اٌؼّالء ٚرٛلؼبرُٙ، ِٚٓ صُ ؽظو اإلِىب١ٔبد اٌّبك٠خ 

 اٌالىِخ إلٔزبط اٌٍَؼخ أٚ اٌقلِخ.ٚاٌجشو٠خ 

ٚرووي ػٍٝ ٚؽلاد اٌم١بً ٚرىواه ػ١ٍّبد اٌّوالجخ ٚارقبم سلبثخ اندىدح:  -

اإلعواءاد اٌزظؾ١ؾ١خ اٌالىِخ إلشجبع ِزطٍجبد اٌؼّالء، ٠ٚزُ ف١ٙب اٌزم٠ُٛ 

اٌفؼٍٟ ٌٍّٕزغبد ِٚمبهٔزٙب ثبٌّٛاطفبد اٌزٟ ٠وغت ف١ٙب اٌؼ١ًّ، ٚؽً أٞ 

 ١ٍخ اٌزم٠ُٛ.ِشىالد رىشف ػٕٙب ػّ

ٚرووي ػٍٝ ٚػغ ا١ٌ٢بد اٌَّبٔلح إلٍزّواه اٌغٛكح ِٓ تحغٍٍ اندىدح:  -

فالي رٛى٠غ اٌّٛاهك ٚرٕظ١ُ فوق اٌؼًّ ٚرى١ٍف األفواك ثّزبثؼخ ِشبه٠غ 

اٌغٛكح ٚرٛف١و اٌزله٠ت اٌالىَ ٌُٙ ٚرشى١ً ١٘ىً كائُ ٠زٌٛٝ ِزبثؼخ اٌغٛكح 

 ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّىبٍت اٌّؾممٗ. 

(، أهثؼخ ِؼب١٠و ٌٍٛطٛي ٌٍغٛكح اٌشبٍِخ  Crosbyؽلك) عجً:يذخم كشو -3

:ٟ٘ٚ
(xv)

 

 اٌزى١ف ٌّزطٍجبد اٌغٛكح ِٓ فالي ٚػغ رؼو٠ف ٚاػؼ ِٚزَك ٌٍغٛكح.  -

ٚػغ ِؼب١٠و ٌألكاء اٌغ١ل ثٙلف رؾم١ك اٌغٛكح، ٚاٌٛلب٠خ ِٓ األفطبء ثّٕغ   -

 ؽلٚصٙب.
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رؾل٠ل َِز٠ٛبد األكاء،ِٕٚغ ؽلٚس األفطبء ثؼّبْ األكاء اٌغ١ل ِٓ أٚي   -

 ِوح.

رم٠ُٛ اٌغٛكح، فجؼل رؾم١ك اٌغٛكح ٠زُ رم٠ّٛٙب ِٓ فالي اٌّؼب١٠و اٌّٛػٛػخ   -

ٌنٌه، ٚؽَبة رىٍفخ وً شٟء، صُ اٌم١بَ ثٗ ثشىً ع١ل ِٓ اٌّوح األٌٚٝ صُ 

 ؽَبة اٌفبلل.

 نشبيهخ:انًذاخم انحذٌثخ نتطجٍك اندىدح ا -ة

خبئضح يبنكىو ثبنذسٌح األيشٌكٍخ نهتًٍض: -1
 

 
ٚػغ ثبٌله٠ظ ٔظبَ ِزىبًِ إلكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ ٠َؼٝ اٌٝ رؾم١ك اٌوػب 

ٌلٜ ػّالء إٌّظّخ.
(xvi )

 

ٚرشىً ِؾٛه إٌظبَ اٌّزىبًِ اٌنٞ ٠َؼٝ اٌٝ رؾم١ك  انمٍبدح اإلداسٌخ: -

 اٌغٛكح ثبػزجبه أٔٙب اٌَّئٛي األٚي ٚثشىً ِجبشو ػٓ اهػبء اٌؼّالء.

ٚػؼ ثبٌله٠ظ أٔٗ ػ١ٍّخ ِزىبٍِخ، ٚأشبه انتخطٍظ اإلعتشاتٍدً نهدىدح:  -

اٌٝ ػوٚهح عؼً فطؾ رؾم١ك اٌغٛكح ِزواثطخ، ٚرَؼٝ ع١ّؼٙب اٌٝ 

 ؾ.رؾم١ك أ٘لاف ٘نا اٌزقط١

 ٚلظل ثبٌله٠ظ ثٙب رظ١ُّ اٌؼ١ٍّبد ٚاكاهح عٛكرٙب.إداسح ػًهٍخ اندىدح:  -

٠شزًّ ٘نا اٌّىْٛ ػٍٝ عٛأت ِزؼلكح إداسح انًىاسد انجششٌخ وتًٍُتهب:  -

 رزؼٍك ثغٛكح رشغ١ً اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٚاٍزضّبه٘ب.

ل١بً كهعخ هػب اٌؼ١ًّ ٚؽل٘ب ال رىفٟ ، ثً لٍبط اندىدح وتمًٍٍهب:  -

ِمبهٔخ ٘نٖ اٌلهعخ ِٓ اٌوػب ِغ كهعخ هػب اٌؼّالء ٌلٜ ٠زطٍت األِو 

 إٌّظّبد إٌّبفَخ. 

 اندبئضح األوسثٍخ نهدىدح: -2

رُ أشبإ٘ب ثّؼوفخ اٌّغّٛػخ األٚهث١خ ٌٍغٛكح ثبٌزؼبْٚ ِغ إٌّظّخ األٚهث١خ 

إلكاهح اٌغٛكح، اٍزٕبكاً ػٍٝ األثؼبك ٚاٌؼٕبطو األٍب١ٍخ اٌزٟ عبءد ثٙب والً 

ٚعبئيح ثبٌله٠ظ، ٠زىْٛ ٘نا إٌّٛمط ِٓ رَؼخ ػٕبطو  ِٓ عبئيح ك٠ّٕظ،

أٍب١ٍخ  ِظٕفخ فٟ ِغّٛػز١ٓ:
(xvii)
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 انًدًىػخ األونى: انًغججبد ) انؼىايم انًًكُخ(:

اٌم١بكح: اٌقطٛاد اٌزٟ رزجؼٙب اٌم١بكح اإلكاه٠خ ٌلػُ ٚرط٠ٛو اكاهح اٌغٛكح  -1

 اٌشبٍِخ.

ٚهإ٠زٙب ػجو ا١ٌَبٍبد ٚاإلٍزوار١غ١بد: و١ف رطجك اٌّئٍَخ هٍبٌزٙب  -2

اٍزوار١غ١خ ٚاػؾخ رووي ػٍٝ اطؾبة اٌّظٍؾخ ِٚلػِٛخ ثب١ٌَبٍبد 

 ماد اٌؼاللخ ٚونٌه ِلػِٛخ ثبٌقطؾ ٚاأل٘لاف، اٌغب٠بد ٚاٌؼ١ٍّبد.

اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ: و١ف رل٠و ٚرطٛه ٚرجش اٌّئٍَخ اٌّؼوفخ ٚاٌغٙل  -3

ٌزشغ١ً اٌىبًِ ألفواك٘ب ثشىً أٍٚغ ؽزٝ رلػُ ١ٍبٍزٙب ٚاٍزوار١غ١زٙب ٚا

 اٌفؼبي ٌؼ١ٍّبرٙب.

اٌّٛاهك: و١ف رقطؾ ٚرل٠و اٌّئٍَخ ػاللزٙب اٌقبهع١خ ِٚٛاهك٘ب اٌلاف١ٍخ  -4

 ِٓ أعً كػُ ١ٍبٍزٙب ٚاٍزوار١غ١زٙب ٚاألفؼبي ماد اٌغلٜٚ ٌؼ١ٍّبرٙب.

اٌؼ١ٍّبد ٚاألٔشطخ: رُظُّ، رُل٠و ٚرُؾَٓ اٌّئٍَخ ِٓ ػ١ٍّبرٙب ِٓ أعً  -5

ثشىً وبًِ ٚرقٍك اػبفخ ٌؼّالئٙب كػُ ١ٍبٍزٙب ٚاٍزوار١غ١زٙب ٚرٍُجٟ 

 ٚأطؾبة اٌّظٍؾخ.

 انًدًىػخ انثبٍَخ: انُتبئح ) انًحممخ أو انًغتهذفخ (:

 هػبء اٌّزؼب١ٍِٓ: ِبما رؾمك اٌّئٍَخ فٟ ػاللزٙب ثؼّالئٙب اٌقبهع١١ٓ؟ -1

 هػبء اٌّٛاهك اٌجشو٠خ: ِبما رؾمك اٌّئٍَخ فٟ ػاللزٙب ِغ اٌؼب١ٍِٓ ؟ -2

ٌّئٍَخ ٌوغجبد ٚرٛلؼبد اٌّغزّغ ثشىً فلِخ اٌّغزّغ: كهعخ رؾم١ك ا -3

 ػبَ.

ٔزبئظ األكاء اٌوئ١َ١خ: ِب رُ أغبىٖ ف١ّب ٠زؼٍك ثؤ٘لاف اٌّئٍَخ اٌّقطؾ  -4

 ٌٙب، ٚللهرٙب ػٍٝ اشجبع ؽبعبد ٚرٛلؼبد ع١ّغ األؽواف.

 

 ثبنثبً: انًُىرج انًمتشذ إلداسح انًؼشفخ ثًصهحخ انضشائت:

هح ػو٠ج١خ ِزطٛهح رؼًّ رَؼٝ ِظٍؾخ اٌؼوائت اٌّظو٠خ اٌٝ ا٠غبك اكا

ٚمٌه ٌٍٛطٛي ػٍٝ إٌزبئظ  ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ، ٚونٌه اٌٝ رؾم١ك اٌغٛكح اٌشبٍِخ،
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اٌزب١ٌخ) اٌؾظ١ٍخ اٌؼو٠ج١خ، هػبء ا١ٌٌّّٛٓ، هػبء اٌؼب١ٍِٓ، فلِخ اٌّغزّغ(، 

٠ٙلف اٌجبؽش اٌٝ اٍزقلاَ اكاهح اٌّؼوفخ ٌٍزؤص١و ػٍٝ ِمِٛبد اٌغٛكح اٌشبٍِخ 

اٌّٛاهك، اٌؼ١ٍّبد ٚاالٍزوار١غ١بد، اٌّٛاهك اٌجشو٠خ،  )اٌم١بكح، ا١ٌَبٍبد

ٌنٌه ٠مزوػ اٌجبؽش ّٔٛمط ٌلٚه اكاهح  ٚاألٔشطخ( ٚمٌه ٌٍؾظٛي ػٍٝ ٘نٖ إٌزبئظ.

( 1ٚاٌشىً هلُ )اٌّؼوفخ فٟ رؾ١َٓ اٌغٛكح اٌشبٍِخ ثّظٍؾخ اٌؼوائت اٌّظو٠خ، 

 ٠ٛػؼ إٌّٛمط اٌّمزوػ.

 (1شكم سلى )

انًؼشفخ فً تحغٍٍ اندىدح انشبيهخ ثًصهحخ انضشائت ًَىرج يمتشذ نذوس إداسح 

 انًصشٌخ
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 ٠زىْٛ ٘نا إٌّٛمط ِٓ أهثغ ِواؽً ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 انًشحهخ األونى: يتطهجبد إداسح انًؼشفخ:

  انجٍُخ انتحتٍخ إلداسح انًؼشفخ:أوالً: 

اكاهح اٌّؼوفخ رؼزجو اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ إلكاهح اٌّؼوفخ ثّضبثخ األٍبً اٌنٞ رورىي ػ١ٍٗ 

 ؽ١ش رزىْٛ ِٓ أهثغ ػٕبطو أٍب١ٍخ ٟ٘:

 :ثمبفخ انًُظًخ 

ٕ٘بن ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌضمبف١خ اٌّئصوح فٟ اكاهح اٌّؼوفخ ٚاٌزٟ ٠غت 

 ػٍٝ اٌّظٍؾخ أ٠غبك٘ب ٚر١ّٕزٙب ِٚٓ أّ٘ٙب:

ر١ّٕخ اٌٛػٟ ثؤ١ّ٘خ اكاهح اٌّؼوفخ ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ وبفخ اٌَّز٠ٛبد  -1

 اإلكاه٠خ.

خ اٌزشبهن ثبٌّؼوفخ، ٚاٌواثؾ ث١ٓ ػ١ٍّخ اٌزشبهن ثبٌّؼوفخ ٚأ٘لاف ا٠غبك صمبف -2

 اٌّظٍؾخ. 

 فٍك ٚر١ّٕخ اٌضمخ اٌّزجبكٌخ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ، ٚرشغ١غ األفواك ػٍٝ اٌزؼبْٚ ث١ُٕٙ. -3

رىبًِ ػ١ٍّخ اٌزشبهن ثبٌّؼوفخ ِغ األػّبي ِٓ فالي رغ١َل مٌه فٟ  -4

 اٌؼ١ٍّبد اٌوٚر١ٕ١خ.

 ل٠و ٌلػُ ػ١ٍّخ اٌزشبهن فٟ اٌّؼوفخ.اٍزقلاَ أٔظّخ اٌّىبفؤح ٚاٌزم -5

 

 :ًًٍانهٍكم انتُظ 

ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌّظٍؾخ اٌؼوائت اٌّظو٠خ لبئُ ػٍٝ ا١ٌَطوح 

ٚاٌّووي٠خ ) ِٓ أػٍٝ اٌٝ أٍفً( ٚثبٌزبٌٟ ال ٠زٕبٍت ِغ اكاهح اٌّؼوفخ،ٌٚىٟ 

٠ىْٛ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍّظٍؾخ َِبػلاً ػٍٝ كػُ اإلكاهح اٌّؼوف١خ ٠غت أْ 

 ثبألرٟ:٠زظف 

ا٠غبك ١٘ىً رٕظ١ّٟ ٚاؽل ٌٍّظٍؾخ ٠شًّ ػوائت اٌلفً ٚاٌّج١ؼبد  -1

 اٍزىّبالً ٌٍلِظ.
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٠غت أْ ٠ىْٛ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ألً ِووي٠خ، ٚألً ه١ٍّخ، ٚأوضو رىبِالً،  -2

ٚأوضو ِوٚٔخ ٌىٟ ٠َبػل ػٍٝ ا٠غبك ث١ئخ رٕظ١ّ١خ رئكٞ اٌٝ رؾ١َٓ اكاهح 

 اٌّؼوفخ. 

ٌّؼوفخ رقؼغ ٌوئ١ٌ اٌّظٍؾخ ثشىً ٠غت أشبء ٚؽلح ِزقظظخ ثبكاهح ا -3

 ِجبشو، ٠ىْٛ ٌٙب اكاهاد ِٚىبرت فوػ١خ فٟ وبفخ إٌّبؽك اٌؼو٠ج١خ.

رط٠ٛو اكاهح اٌجؾٛس ٌزىْٛ كاػّخ إلكاهح اٌّؼوفخ ؽٛي أفو َِٚزمجً  -4

 اٌزطٛهاد.

 رط٠ٛو اكاهح اٌزله٠ت ثبٌّظٍؾخ ثبٌشىً اٌنٞ ٠لػُ رطج١ك اكاهح اٌّؼوفخ. -5

ٚؽلاد األػّبي ثزمل٠ُ اٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ ؽٛي أشبء ِىزجخ ِئ١ٍَخ رلػُ  -6

اٌّظٍؾخ ٚع١ّغ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌقبطخ ثبألٔشطخ، ٚاٌج١ئخ 

 اٌّؾ١طخ ثبٌّظٍؾخ.

 :تكُىنىخٍب انًؼهىيبد 

رُؼل رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌّزطٍجبد اٌوئ١َ١خ ٌزطج١ك اكاهح اٌّؼوفخ، 

ؽ١ش رمَٛ ثقٍك ث١ئخ رَبػل ػٍٝ اٌزجبكي ٚاٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚثٕبء اٌّؼوفخ 

اٌزٕظ١ّ١خ ِٓ فالي رؾ٠ًٛ اٌّؼوفخ اٌفوك٠خ اٌٝ ِؼوفخ رٕظ١ّ١خ، ثبإلػبفخ اٌٝ 

ٚفؼب١ٌخ ٠غت ػٍٝ اٌّظٍؾخ اٌؼًّ رقي٠ٓ اٌّؼوفخ. ِٚٓ أعً اكاهح اٌّؼوفخ ثىفبءح 

 ػٍٝ رٛافو اٌؼٕبطو اٌزب١ٌخ: 

أعٙيح ؽبٍجبد ماد اِىب١ٔبد ِمجٌٛخ ٚثؤػلاك رغطٟ اؽز١بعبد اٌؼًّ،  -1

ثبإلػبفخ اٌٝ رٛف١و األعٙيح اٌَّبػلح) ؽبثؼبد، اٍىٕو، أ٢د رظ٠ٛو، 

 فبوٌ....(. 

ٙب رظ١ُّ ٔظُ فبطخ ثبكاهح اٌّؼوفخ رٙلف اٌٝ عّغ اٌّؼٍِٛبد، ٚرقي٠ٕ -2

 ٚاٍزوعبػٙب، ٚٔمٍٙب، ٚثؾ١ش رؼًّ ٘نٖ اٌٛظبئف ِغ ثؼؼٙب ثشىً ِزىبًِ.

 رظ١ُّ ٔظبَ ِٛؽل ٌٍزشغ١ً ِٛؽل ٚكائُ ِٚوْ.  -3

رط٠ٛو شجىخ اإلٔزوأذ اٌزٟ رَزقلِٙب اٌّظٍؾخ فٟ رٛى٠غ اٌّؼٍِٛبد  -4

 ٚاٌج١بٔبد.
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٠غت رظ١ُّ شجىخ اوَزوأذ) فبهع١خ( رَزقلَ ٌزٍج١خ اؽز١بعبد اٌّظبٌؼ  -5

ث١ٓ اٌّظٍؾخ ٚاألؽواف اٌقبهع١خ ٌلػُ أٔشطخ اٌّشبهوخ اٌّشزووخ 

 ثبٌّؼوفخ.

 

 :انجٍئخ انًبدٌخ 

ٌزٛع١ٗ اٌّؼوفخ اٌفوك٠خ رغبٖ أ٘لاف اٌّظٍؾخ ٠ٕجغٟ رؼي٠ي ث١ئخ رمبٍُ 

اٌّؼوفخ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ِٓ فالي ٚػغ ١ٍبٍبد ٚاعواءاد ٌزّىُٕٙ ِٓ اٌزفبػً 

وخ فٟ اٌّؼوفخ، ٚمٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌغّبػٟ أصٕبء اٌؼًّ، ٚرٛع١ٗ صمبفزُٙ ٔؾٛ اٌّشبه

 اٌزبٌٟ:

رط٠ٛو ٚرٛظ١ف اٌّجبٟٔ ٌزئكٞ كٚهاً ِّٙبً فٟ أكاء األػّبي ثىفبءح ِٓ فالي  -1

اٌزظ١ُّ اٌلافٍٟ ٌٍّجٕٝ ثؾ١ش ٠ؼًّ ػٍٝ ا١َٔبة اإلعواءاد كْٚ اهثبن أٚ 

 رلافً ٠ٚؼًّ فٟ ٔفٌ اٌٛلذ ػٍٝ رؾم١ك اٌواؽخ إٌف١َخ ٌٍؼب١ٍِٓ.

ىبرت، غوف االعزّبػبد، اٌّّواد( ِٓ ؽ١ش ٠غت رظ١ُّ اٌّجبٟٔ)اٌّ -2

 اٌؾغُ ٚاٌّٛلغ ثؾ١ش رّىٓ اٌؼب١ٍِٓ ِٓ رجبكي اٌّؼوفخ ف١ّب ث١ُٕٙ.

اال٘زّبَ ثزٛف١و ِىبرت ِفزٛؽخ ٌٍؼب١ٍِٓ، ٚرغ١ٙي ِىبرت ٌفوق اٌؼًّ ِّب  -3

 ٠ٛفو فوطخ ٌٍؼب١ٍِٓ ٌزجبكي األفىبه ٚاٌّشبهوخ ثٙب.

اٌّؾبكصخ ٚرجبكي اٌقجواد رقظض َِبؽبد فبطخ ٌزاللٟ اٌؼب١ٍِٓ ِٓ أعً  -4

ٚاألفىبه ثطوق غ١و ه١ٍّخ رشغغ ػٍٝ اٌٛطٛي اٌٝ أفىبه اثلاػ١خ رَزضّو 

 ٌظبٌؼ اٌؼًّ.

 

  ػًهٍبد إداسح انًؼشفخ:ثبٍَبً: 

ثؼل رٛف١و اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ إلكاهح اٌّؼوفخ ِٓ أشبء ٚؽلح رٕظ١ّ١خ فبطخ 

ئخ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ إلكاهح اٌّؼوفخ، ٚرو١ٍـ صمبفخ اٌّؼوفخ ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ، ٚر١ٙ

ٚاٌج١ئخ اٌّبك٠خ اٌَّبػلح إلكاهح اٌّؼوفخ، رمَٛ ٘نٖ اٌٛؽلح اٌزٕظ١ّ١خ ثبٌم١بَ ثؼ١ٍّبد 

 اكاهح اٌّؼوفخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:
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 ٚمٌه ػٓ ؽو٠ك اٌقطٛاد اٌزب١ٌخ: تشخٍص انًؼشفخ: -أ 

 رؾل٠ل اٌّؼوفخ اٌؾب١ٌخ اٌّزٛافوح ٌلٜ اٌّظٍؾخ ِٚظبكه٘ب. -1

 روغت اٌّظٍؾخ فٟ اٌٛطٛي ا١ٌٙب.رؾل٠ل اٌّؼوفخ اٌزٟ  -2

 رؾل٠ل اٌفغٛح اٌّؼوف١خ ) اٌفوق ث١ٓ اٌّؼوفخ اٌّطٍٛثخ ٚاٌّؼوفخ اٌؾب١ٌخ(. -3

 رؾ١ل أ٘لاف اٌّؼوفخ، ٚرىٍفخ اٌؾظٛي ػٍٝ ٘نٖ اٌّؼوفخ.  -4

 ٚفٟ ػٛء مٌه ٠زُ ٚػغ ١ٍبٍبد ٚثواِظ اٌؼ١ٍّبد اٌّؼوف١خ األفوٜ. -5

 

٠غت ػٍٝ اٌّظٍؾخ هطل ٚرؾل٠ل ِٛاهك٘ب اٌّؼوف١خ ٍٛاء  اكتغبة انًؼشفخ:  -ة 

 وبٔذ:

ِظبكه اٌّؼوفخ اٌلاف١ٍخ اٌزٟ رزّضً ف١ّب ٌلٜ اٌّظٍؾخ ِٓ اِىبٔبد ِٚب ٌلٜ  -1

 أفواك٘ب ٚفجوائٙب ِٓ ِؼٍِٛبد ٚفجواد ماد فبئلح ٌٍّظٍؾخ َِٚزمجٍٙب.

ِظبكه اٌّؼوفخ اٌقبهع١خ اٌزٟ رزّضً فٟ اٌج١ئخ اٌّؼوف١خ اٌّؾ١طخ   -2

ظٍؾخ، ٚاٌزٟ ٠غت ػ١ٍٙب االرظبي ثٙب)شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌقبطخ ثبٌّ

ثبٌغّبهن، اٌؼوائت اٌؼمبه٠خ، اٌزؤ١ِٕبد االعزّبػ١خ، اٌغوف اٌزغبه٠خ، 

 اٌّوٚه، اٌشٙو اٌؼمبهٞ، اٌّؾبوُ(.

 

 ٚمٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: تىنٍذ انًؼشفخ:  -ج 

اٌّؼوفخ اٌّشزووخ: ػٓ ؽو٠ك رجبكي اٌقجواد ٚاألفىبه ٚاٌّؼبهف  -1

ّشبهوخ فٟ رغبهة اٌؼًّ ِّٚبهٍخ اٌّٙبَ ٚاٌٛظبئف ػّٓ ١ٍبق ٚاٌ

 رٕظ١ّٟ ِؾلك ث١ٓ األفواك ثظٛهح شقظ١خ أٚ ِٓ فالي فوق اٌؼًّ.

اٌّؼوفخ اٌّغَلح: اظٙبه اٌّؼوفخ اٌؼ١ّٕخ  ٌلٜ األفواك ٚرغ١َل٘ب ٌززؾٛي  -2

اٌٝ ِؼوفخ طو٠ؾخ ِٓ فالي ػ١ٍّخ االرظبي ٚاػزّبك ٌغخ اٌؾٛاه ٚاٌزفى١و 

 اٌغّبػٟ.

اٌّؼوفخ اٌزوو١ج١خ: ػٓ ؽو٠ك اٍز١ؼبة ٚفُٙ ِؼب١ِٓ اٌّؼوفخ اٌؾب١ٌخ ١ٌزُ  -3

 ثؼل مٌه رؾ٠ٍٛٙب ِٓ فالي اإلػبفبد اٌّؼوف١خ ماد اٌم١ّخ اٌٝ ِؼوفخ عل٠لح.
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اٌّؼوفخ اٌنار١خ: ؽ١ش رىزَت ٘نٖ اٌظفخ ِٓ فالي اٌزؼٍُ ٚاٍزقلاَ األكٌخ  -4

ّضالً ثبٌناووح ٚاإلهشبكاد، ؽ١ش رؼبف اٌٝ اٌّقيْٚ اٌّؼوفٟ ٌألفواك ِ

 اإلَٔب١ٔخ.

 

ِٚٓ أٍب١ٌت رقي٠ٓ ٚاالؽزفبظ ثبٌّؼوفخ فٟ اٌّظٍؾخ ِب  تخضٌٍ انًؼشفخ: -د 

 :ٍٟ٠ 

 رٛص١ك أفؼً اٌّّبهٍبد اٌزٟ ٠ؼزّل ػ١ٍٙب اٌؼبٍِْٛ فٟ رٕف١ن أػّبٌُٙ. -1

 رٛص١ك اٌلهًٚ اٌَّزفبكح ِٓ اٌزغبهة اٌَبثمخ. -2

زٟ ٌل٠ُٙ فٟ وً رظ١ُّ أكٌخ ٌزؾل٠ل أِبوٓ رٛاعل اٌقجواء ٚاٌّٙبهاد اٌ -3

 ِغبي.

رٛص١ك إٌّبلشبد اٌغّبػ١خ، ٚاإلعواءاد اٌزٟ ارجؼٙب فو٠ك اٌؼًّ فٟ أغبى  -4

 ػٍّٗ.

 اٌّؾبفظخ ػٍٝ أفؼً اٌؼب١ٍِٓ فٟ إٌّظّخ. -5

 ؽفع آهاء ِٚمزوؽبد اٌؼب١ٍِٓ ؽٛي ؽوق اٌؼًّ. -6

 رظ١ُّ ٚرٛص١ك اعواءاد اٌؼًّ اٌف١ٕخ. -8

 خ.ؽفع ِمزوؽبد ا١ٌٌّّٛٓ ؽٛي أٔشطخ ٚفلِبد اٌّظٍؾ -7

٠ّٚىٓ ارجبع ثؼغ األٍب١ٌت ٌٕمً اٌّؼوفخ كافً اٌّظٍؾخ  تىصٌغ انًؼشفخ: -ِ 

 ِضً:

 رشغ١غ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ رجبكي األفىبه ٚاٌقجواد ِغ ثؼؼُٙ اٌجؼغ. -1

 ٔمً اٌقجواد ِٓ فالي اٌزله٠ت ٚاٌزؼٍُ. -2

 ٔمً رغبهة اٌلٚي األفوٜ فٟ ِغبي اٌؼوائت. -3

 اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّظٍؾخ.عّغ أفؼً اٌطوق ألكاء اٌؼًّ ٚرٛى٠ؼٙب ػٍٝ  -4

 اٌؾٛاهاد ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ِٓ فالي اٌّئرّواد ٚاالعزّبػبد ٚاٌّمبثالد. -5
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أشبء ِٕزل٠بد كافً اٌّظٍؾخ ٌٍؼب١ٍِٓ ٌزجبكي األفىبه ٚاٌقجواد) ِٕزل٠بد  -6

 اٌّؼوفخ(.

 فوق اٌقجوح ٚؽٍمبد اٌّؼوفخ ٚؽٍمبد اٌزؼٍُ. -8

 ٔشو شىبٜٚ ا١ٌٌّّٛٓ ِٚمزوؽبرُٙ ؽٛي اٌقلِبد اٌؼو٠ج١خ. -7

 

٠ّٚىٓ ارجبع ثؼغ األٍب١ٌت ٌزطج١ك اٌّؼوفخ كافً اٌّظٍؾخ  تطجٍك انًؼشفخ: -و 

 ِضً:

 رطجك اٌّظٍؾخ اٌّؼوفخ اٌّىزَجخ ِٓ رغبهثٙب اٌَبثمخ ) اٌلهًٚ اٌَّزفبكح(. -1

 رطج١ك ا٢هاء ٚاٌّمزوؽبد اٌزٟ ٠ملِٙب اٌؼب١ٍِٓ ؽٛي رٕف١ن اٌؼًّ. -2

 ػّبٌُٙ.اػزّبك اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ وز١جبد ٚأكٌخ اٌؼًّ فٟ أغبى أ -3

 رطج١ك اٌؼب١ٍِٓ ٌّب اوزَجٖٛ ِٓ رله٠ت ٚرؼٍُ فٟ ِغبي اٌؼًّ. -4

 االػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌجؾٛس االٍزىشبف١خ ٌزٍج١خ اؽز١بعبد ا١ٌٌّّٛٓ. -5

ارقبم اٌمواه ثؼل اٌوثؾ ث١ٓ إٌزبئظ اٌَبثمخ ٌٍؼًّ ٚاٌمواهاد اٌزٟ طٕؼذ رٍه  -6

 إٌزبئظ.  

 

  تحغٍٍ يمىيبد اندىدح انشبيهخ:انًشحهخ انثبٍَخ: دوس إداسح انًؼشفخ فً 

ثزٛف١و ِزطٍجبد اكاهح اٌّؼوفخ، ٚثبٔشبء ٚؽلح رٕظ١ّ١خ إلكاهح اٌّؼوفخ 

ٚل١بِٙب ثؼ١ٍّبد اكاهح اٌّؼوفخ، ٠ىْٛ ٔبرظ ٘نٖ اٌّوؽٍخ رٛف١و اٌّؼوفخ اٌؼ١ّٕخ 

ٚاٌظو٠ؾخ ٌزٍج١خ اؽز١بعبد اٌّظٍؾخ ِٓ اٌّؼوفخ إٌّبٍجخ فٟ اٌزٛل١ذ إٌّبٍت 

ٕبٍجخ، ٠ّىٓ اٍزقلاَ ٘نٖ اٌّؼوفخ ٌٍزؤص١و ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌَّججخ ٚثبٌزىٍفخ اٌّ

 ٚاٌَّبػلح فٟ رطج١ك اٌغٛكح اٌشبٍِخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 انمٍبدح:  -أ

رّىٓ اكاهح اٌّؼوفخ اٌم١بكح ِٓ اٌٛطٛي اٌٝ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ 

 رقض ِقزٍف إٌٛاؽٟ، األِو اٌنٞ ٠َبػل اٌّظٍؾخ ػٍٝ االٔزمبي ِٓ ِوؽٍخ
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االهرغب١ٌخ اٌٝ ِوؽٍخ االٍزٕبك اٌٝ ؽمبئك فٟ ع١ّغ أٔشطزٙب. ِٚٓ ػٕبطو اٌلػُ 

 اٌزٟ رملِٙب اكاهح اٌّؼوفخ ٌٍم١بكح ِب ٠ٍٟ:

 رط٠ٛو اٌوٍبٌخ ٚاٌوإ٠خ ٚاٌم١ُ. -1

اإلٌّبِخ ثّقزٍف اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ، ٚاٌقجوح اٌف١ٕخ ثبألػّبي اٌزٟ ٠شوف  -2

 ػ١ٍٙب اٌمبئل.

 ٚاٌَّبػلح فٟ رٕف١ن٘ب ثظٛهح أفؼً. رؾ١َٓ ػ١ٍّخ ارقبم اٌمواهاد، -3

 و١ف١خ افز١به ل١بكاد) اٌظف األٚي، ٚاٌظف اٌضبٟٔ( ثظٛهح طؾ١ؾخ. -4

 رٛف١و َِزٜٛ ػبٌٟ ِٓ رله٠ت ٚهفغ وفبءح اٌم١بكاد.  -5

 اإلٌّبِخ ثّجبكة اٌؼاللبد اإلَٔب١ٔخ ٚو١ف١خ رطج١مٙب. -6

 أ٠غبك أٌٍ ػبكٌخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّوإ١ٍٚٓ. -8

 

 انغٍبعبد واإلعتشاتٍدٍبد:  -ة

 ٚرَبُ٘ اكاهح اٌّؼوفخ فٟ مٌه ػٓ ؽو٠ك:

ثٕبء اٍزوار١غ١خ اكاهح اٌّؼوفخ ٌزط٠ٛو ٚرطج١ك ٚى٠بكح األطٛي اٌّؼوف١خ  -1

 ٌٍّظٍؾخ.

ػّبْ رىبًِ اٍزوار١غ١خ اٌّؼوفخ ِغ اإلٍزوار١غ١خ اٌؼبِخ ٌٍّظٍؾخ ٌزؾم١ك  -2

 هٍبٌخ ٚأ٘لاف ٚهإ٠خ اٌّظٍؾخ.  

اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد ٚو١ف١خ اٍزقالص اٌّؼوفخ ٠غت رؾل٠ل ِظبكه  -3

اٌزٕظ١ّ١خ فٟ شىً ارقبم لواهاد فؼبٌخ، ٚمٌه فٟ اؽبه اٌزؾل٠بد اٌزٟ رٛاعٗ 

 اٌّظٍؾخ كاف١ٍبً ٚفبهع١بً.

رؾل٠ل اٌفوص ٚاٌزٙل٠لاد اٌزٟ رٛاعٗ اٌّظٍؾخ، ٚرؾل٠ل أٞ اٌّؼوفخ اٌالىِخ  -4

 أللزٕبص ٘نٖ اٌفوص ِٚٛاعٙخ رٍه اٌزٙل٠لاد.

 

 سح انًىاسد انجششٌخ: إدا -ج

رَبػل اكاهح اٌّؼوفخ اٌّظٍؾخ فٟ اكاهح ِٛاهك٘ب اٌجشو٠خ ؽزٝ رلػُ 

 ١ٍبٍزٙب ٚاٍزوار١غ١زٙب ٚاٌزشغ١ً اٌفؼبي ٌؼ١ٍّبرٙب ػٓ ؽو٠ك:
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 اٌزؼوف ػٍٝ ِؼوفخ ِٚئ٘الد األفواك ٚرط٠ٛو٘ب ٚاٌؾفبظ ػ١ٍٙب. -1

ِفب١ُ٘ ٚأٍب١ٌت رظ١ُّ اٍزوار١غ١خ اػلاك ٚر١ّٕخ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ، ٚرطج١ك  -2

 اكاهح األكاء.

اٌؼًّ ػٍٝ ى٠بكح اٌوط١ل اٌّؼوفٟ ٌٍّٛاهك اٌجشو٠خ ٚاٍزضّبهٖ فٟ رط٠ٛو  -3

 األكاء.

رظ١ُّ اٌقطؾ ٚاٌجواِظ ٌَل فغٛح اٌّٙبهاد ٚاٌملهاد ٚاؽالي اٌؼٕبطو  -4

اٌّئٍ٘خ ٚاٌّلهثخ ثّب ٠زفك َِٚز٠ٛبد اٌزم١ٕخ ٚأٍب١ٌت اٌؼًّ َِٚز٠ٛبد 

 اٌغٛكح اٌّطٍٛثخ.

١ٌٙبوً اٌؾب١ٌخ ٌٍّٛاهك اٌجشو٠خ ٚل١بً اٌفغٛح ث١ٕٙب ٚث١ٓ ا١ٌٙبوً رؾ١ًٍ ا -5

 اٌّطٍٛثخ. 

رؾ١َٓ أكاء اٌّٛظف١ٓ، فبٌزٕظ١ُ اٌفؼبي ٌٍّؼبهف ٚاٌّؼٍِٛبد ٠ّىٓ   -6

 اٌّٛظف١ٓ ِٓ اإلٍزفبكح ِٕٙب ثبٌشىً األِضً ٌزؾ١َٓ أكائُٙ.

لهح اٌزله٠ت: ٠غت اإلػزّبك ػٍٝ ثواِظ ل٠ٛخ ٌٍزله٠ت رغؼً األفواك أوضو ل -8

 ٚرؤ١٘الً ػٍٝ اٌزفى١و ٚاإلثلاع ٚاٌزم١١ُ اٌنارٟ.

ٔظُ اٌؾٛافي ٚاٌّىبفآد: فٟ ظً ِّبهٍخ اكاهح اٌّؼوفخ ٠غت أْ رَزجلي  -7

 ٔظُ اٌؾٛافي اٌّج١ٕخ ػٍٝ األعٛه اٌٝ ٔظُ اٌؾٛافي اٌّج١ٕخ ػٍٝ اٌّغٙٛك.

 رؾ١َٓ أٔظّخ اإلفز١به ٚاٌزؼ١ٓ ٚاٌزله٠ت. -7

 

 انًىاسد:  -د

رّزٍه ِظٍؾخ اٌؼوائت ِغّٛػخ ِٓ اٌّٛاهك_ ثقالف اٌّٛاهك اٌجشو٠خ_ 

رزّضً فٟ اٌّٛاهك اٌقبهع١خ ) اٌؼاللخ ِغ ا١ٌٌّّٛٓ، ثبإلػبفخ اٌٝ شجىخ اٌؼاللبد 

ِغ األؽواف ماد اٌظٍخ ِضً اٌغّبهن، اٌزؤ١ِٕبد، اٌغٙبد اٌزٟ رطجك أٔظّخ 

ٍه أ٠ؼبً ِغّٛػخ اٌقظُ ٚاإلػبفخ ٚاٌزؾظ١ً رؾذ ؽَبة اٌؼو٠جخ(، وّب رّز

ِٓ اٌّٛاهك اٌلاف١ٍخ )اٌّٛاهك اٌّب١ٌخ ِزّضٍخ فٟ اٌّقظظبد اٌّب١ٌخ ثبٌّٛاىٔخ، 

األالد ٚاٌّؼلاد، اٌّجبٟٔ ٚاألصبس، رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاألعٙيح ٚاٌشجىبد(، 
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ٚرَبػل اكاهح اٌّؼوفخ اٌّظٍؾخ فٟ و١ف١خ رقطؾ ٚاكاهح ػاللزٙب اٌقبهع١خ 

 كػُ ١ٍبٍزٙب ٚاٍزوار١غ١زٙب ػٓ ؽو٠ك: ِٚٛاهك٘ب اٌلاف١ٍخ ِٓ أعً

اكاهح اٌؼاللخ ِغ ا١ٌٌّّٛٓ ثبٌشىً اٌنٞ ٠ؾمك هػبء ا١ٌٌّّٛٓ ٚاٌزياُِٙ  -1

 اٌطٛػٟ. 

اكاهح اٌؼاللبد اٌقبهع١خ )شجىبد اٌّؼٍِٛبد، رجبكي اٌقجواد ٚفوص  -2

 اٌزله٠ت،....(

 .ثّب ٠ؼّٓ اٍزؼّبٌٙب فٟ كػُ ا١ٌَبٍخ ٚاإلٍزوار١غ١خ اكاهح اٌّٛاهك اٌّب١ٌخ -3

اكاهح األالد ٚاٌّجبٟٔ ثبٍزغالٌٙب ثشىً أِضً ٚػّبْ ط١بٔزٙب ٚرم١ًٍ اٌفبلل  -4

 ِٕٙب.

اكاهح اٌزىٌٕٛٛع١ب: ثبٌشىً اٌنٞ ٠ئكٞ اٌٝ رج١َؾ ٚر١ًَٙ اعواءاد اٌؾظٛي  -5

ػٍٝ اٌقلِبد اٌزٟ رملِٙب اٌّظٍؾخ، ٚرٛف١و اٌٛلذ ٌٍؼب١ٍِٓ ٚا١ٌٌّّٛٓ، 

٠َبُ٘ فٟ ففغ اٌزىٍفخ، ٚرؾ١َٓ َِزٜٛ ٚٔٛػ١خ اٌقلِبد اٌّملِخ، ِّب 

 ٚى٠بكح هػبء ا١ٌٌّّٛٓ.

 

 انؼًهٍبد واألَشطخ:  -ِ

ٚرَُبُ٘ اكاهح اٌّؼوفخ فٟ رؾ١َٓ ػ١ٍّبد اٌّظٍؾخ ٚأٔشطزٙب ثّب رملِٗ 

 ِٓ كػُ ِؼوفٟ فٟ ع١ّغ اٌغٛأت اٌّزؼٍمخ ثبٌؼ١ٍّبد ٚاألٔشطخ ِٕٚٙب:

 رؾل٠ل اعواءاد اٌؼًّ ثغ١ّغ اإلكاهاد اٌوئ١َ١خ ٚاٌَّبػلح . -1

 ٠ل ِٙبَ اٌٛظبئف ثشىً كل١ك.رؾل -2

 رؾل٠ل ِؼب١٠و ٌألكاء ٚاٌزؾمك ِٓ اإلٌزياَ ثٙب. -3

 رم١١ُ عٛكح األػّبي ٚاألٔشطخ. -4

 ِؼبٌغخ اٌزلافالد ٚاإلىكٚاع١خ فٟ أكاء اٌّٙبَ ٚرمل٠ُ اٌقلِبد. -5

 ِزبثؼخ ػ١ٍّخ رمل٠ُ اٌقلِخ ٌٍزؼوف ػٍٝ َِزٜٛ اٌوػب ػٓ اٌقلِخ اٌّملِخ. -6
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 انًشحهخ انثبنثخ: َتبئح اندىدح انشبيهخ: 

ثؼل رٛف١و ِزطٍجبد اكاهح اٌّؼوفخ، ٚاٍزقلاِٙب فٟ اٌزؤص١و ػٍٝ ِمِٛبد 

رطج١ك اٌغٛكح اٌشبٍِخ، رؤرٟ ِوؽٍخ ؽظل إٌزبئظ اٌّؾممخ أٚ اٌَّزٙلفخ ِٓ رطج١ك 

 إٌظبَ ٚاٌّزّضٍخ فٟ: 

 رزّضً ٔزبئظ األكاء اٌوئ١َ١خ ٌٍّظٍؾخ فٟ األرٟ: َتبئح األداء انشئٍغٍخ: -أ 

رؾم١ك اٌؾظ١ٍخ اٌَّزٙلفخ ؽجمبً ٌزمل٠واد اٌّٛاىٔخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ: ٠ّٚىٓ  -1

ل١بٍٙب ػٓ ؽو٠ك ِمبهٔخ اٌؾظ١ٍخ اٌفؼ١ٍخ ثبٌؾظ١ٍخ اٌَّزٙلفخ ٌزؾل٠ل 

 اإلٔؾوافبد.

رؾمك االٌزياَ اٌطٛػٟ ٌٍّغزّغ اٌؼو٠جٟ: ٠ّٚىٓ ل١بٍٙب ػٓ ؽو٠ك ِؼلي  -2

اٌي٠بكح فٟ ػلك ا١ٌٌّّٛٓ، ِؼلي االٌزياَ ثزمل٠ُ اإللواهاد، ِؼلي االٌزياَ 

 ثَلاك اٌؼوائت.

رمل٠ُ اٌقلِبد اٌؼو٠ج١خ ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ: ٠ّٚىٓ ل١بٍٙب ػٓ ؽو٠ك ِؼلالد  -3

اٌمؼب٠ب ٚإٌّبىػبد ِغ ا١ٌٌّّٛٓ، ِؼلالد اإلرفبق ثبٌٍغبْ اٌلاف١ٍخ ػٍٝ 

 ٚػبء اٌؼو٠جخ.

 ٠ّٚىٓ ل١بً هػبء اٌؼب١ٍِٓ ثبألرٟ:  سضبء انؼبيهٍٍ:  -ة 

 ِلٜ ٚػٟ اٌّٛظف١ٓ ثطج١ؼخ اٌؼًّ. -1

 ِلٜ رؾَٓ َِزٜٛ أكاء اٌؼب١ٍِٓ.  -2

 ِؼلي كٚهاْ اٌؼًّ. -3

 ِؼلالد اٌغ١بة ٚاألعبىاد. -4

 ِؼلالد اٌمؼب٠ب ٚإٌّبىػبد ث١ٓ اٌّظٍؾخ ٚاٌؼب١ٍِٓ. -5

 ٠ّٚىٓ ل١بً ٘نٖ إٌز١غخ ثبألرٟ:  سضبء انًًىنٍٍ:  -ط 

 اٌَّغ١ٍٓ اٌغلك. –ا١ٌٌّّٛٓ  ِؼلي اٌي٠بكح فٟ ػلك -1

 ِؼلي االٌزياَ ثزمل٠ُ اإللواهاد فٟ اٌّٛػل اٌّؾلك. -2

 ِؼلي االٌزياَ ثَلاك اٌؼوائت اٌَّزؾمخ. -3

 ِؼلي االٌزياَ ثزمل٠ُ اإللواهاد اٌظؾ١ؾخ ) كلخ اإللواهاد (. -4
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 ٠ّٚىٓ ل١بً ِلٜ رؤص١و اٌّظٍؾخ ػٍٝ اٌّغزّغ ثبألرٟ:  خذيخ انًدتًغ: -ك 

 اٌؼبَ ٌٍٕظبَ اٌؼو٠جٟ.ِؼلي َِبٔلح اٌوأٞ  -1

 اٌَّغ١ٍٓ اٌغلك. –ِؼلي اٌي٠بكح فٟ ػلك ا١ٌٌّّٛٓ  -2

 ِؼلي االٌزياَ ثزمل٠ُ اإللواهاد فٟ اٌّٛػل اٌّؾلك. -3

 

 انتغزٌخ انؼكغٍخ:انًشحهخ انشاثؼخ: 

رؤرٟ ػ١ٍّخ اٌم١بً ثؼل رطج١ك إٌّٛمط اٌّمزوػ ٠زُ ل١بً إٌزبئظ اٌّؾممٗ، ٚ

األ٘لاف ِٚب اما وبْ ٕ٘بن فغٛح فٟ أؽل عٛأت ٌزج١ٓ ِلٜ االٌزياَ ثزؾم١ك 

اٌّؼوفخ ٠ٍيَ اغاللٙب، ٌٚىٓ ػ١ٍّخ ل١بً اٌّؼوفخ ١ٌَذ ٍٍٙخ، ريكاك ٘نٖ 

اٌظؼٛثخ فٟ اٌمطبع اٌؾىِٟٛ، ٔظواً ٌألفزالف اٌىج١و ث١ٓ ل١بً األش١بء ٚل١بً 

اٌّؼوفخ، ٚطؼٛثخ اٌزؤول ِٓ أْ ى٠بكح ِؼوفخ ِؼ١ٕخ فٟ ِغبي ِؼ١ٓ فٟ اٌّظٍؾخ 

اٌَجت اٌوئ١ٌ فٟ رؾ١َٓ اٌقلِخ، ثبإلػبفخ اٌٝ طؼٛثخ رؾل٠ل اٌم١ّخ اٌزٟ ٘ٛ 

 رّضٍٙب اٌّؼوفخ ٔفَٙب فبطخ ٚأٔٙب فٟ وض١و ِٓ األؽ١بْ رؤفن شىً ِؼوفخ ػ١ّٕخ.

ٌٍقوٚط ِٓ ٘نا اٌّؤىق ٠ّىٓ ل١بً ِلٜ أؼىبً اٌّؼوفخ ػٍٝ أٔشطخ 

ِٓ ٘نا إٌّطك ٠ّىٓ اٌّظٍؾخ ٚػ١ٍّبرٙب ٚرم١ٕبرٙب ٚى٠بكح رؾَٓ ٔزبئظ أػّبٌٙب، ٚ

 اٌؾىُ ػٍٝ اكاهح اٌّؼوفخ فٟ اٌّظٍؾخ ِٓ فالي:

 اٌقلِبد ا١ٌّّيح اٌّملِخ ١ٌٌٍّٛٓ، ٚاٌؼب١ٍِٓ. -1

 أغبى اٌّٙبَ ٚاأل٘لاف اٌّطٍٛة رؾم١مٙب ثزىٍفخ ٚعٙل ألً ٚثٛلذ أٍوع. -2

 اٌزفبػً اإل٠غبثٟ ِغ اٌج١ئخ اٌقبهع١خ ٚاٌّغزّغ. -3

ػٓ أٍب١ٌت ِٚؼبهف عل٠لح ٚػلَ  ٔز١غخ اٌم١بً ٠زُ رط٠ٛو اٌّؼوفخ ٚاٌجؾش

 اٌووْٛ اٌٝ اٌّؼوفخ اٌؾب١ٌخ.

 اندضء انثبنث: يُهدٍخ انجحث

 أوالً: يُهــح انجحـث:

اػزّل اٌجبؽش ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ٌزؾم١ك أ٘لاف اٌجؾش ِٓ 

فالي اٌلهاٍخ إٌظو٠خ ٚاٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ، اٍزٙلفذ اٌلهاٍخ إٌظو٠خ اٌؾظٛي 
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ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌضب٠ٛٔخ اٌالىِخ ٌزؾم١ك أ٘لاف اٌجؾش، وّب اػزّل اٌجبؽش ػٍٝ 

أٍٍٛثٟ اٌّمبثالد اٌشقظ١خ ٚلٛائُ االٍزمظبء ٌغّغ اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ اٌالىِخ 

 إلعواء اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ. 

 ثبٍَبً: تحذٌذ يدتًغ انجحث:

 رّضً ِغزّغ اٌجؾش فٟ صالس فئبد ِقزٍفخ ٟ٘:

 (ِفوكح. 458فئخ اإلكاهح اٌؼ١ٍب ثبٌّظٍؾخ ٚاٌجبٌغ ػلكُ٘ ) -1

( 8.5فئخ ٌِّٟٛ اٌؼو٠جخ ثّظٍؾخ اٌؼوائت ٚاٌن٠ٓ ٠ي٠ل ػلكُ٘ ػٓ ) -2

 ١ٍِْٛ ِّٛي.

 ثبنثبً: تحذٌذ ػٍُخ انجحث:

 (ِفوكح.277)فئخ اإلكاهح اٌؼ١ٍب( ٟ٘ ) اٌؼ١ٕخ األٌٚٝ:

 ( ِفوكح.374ؽغُ اٌؼ١ٕخ ٟ٘ ) اٌؼ١ٕخ اٌضب١ٔخ: فئخ ا١ٌٌّّٛٓ(

 ساثؼبً: تصًٍى لبئًخ االعتمصبء:

( فموح 24)رىٛٔذ لبئّخ االٍزمظبء اٌّٛعٙخ ٌإلكاهح اٌؼ١ٍب، ِٓ

ػ١ٍّبد اكاهح اٌّؼوفخ، ( فموح ٌّزغ١و24)اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ إلكاهح اٌّؼوفخ، ٌّزغ١و

 اٌغٛكح اٌشبٍِخ.( فموح ٌّزغ١و 24)

( فموح ِٛىػخ 24ٌٟٛ اٌؼو٠جخ فمل رىٛٔذ ِٓ )أِب لبئّخ االٍزمظبء اٌّٛعٙخ ٌّّ

( ِؾبٚه )ر١ّٕخ اٌٛػٟ اٌؼو٠جٟ ٌلٜ ا١ٌٌّّٛٓ، ثٕبء اٌضمخ ث١ٓ اٌّظٍؾخ 4ػٍٝ )

ٚا١ٌٌّّٛٓ، رط٠ٛو اٌقلِبد اٌّملِخ ١ٌٌٍّّٛٓ، اٍزّواه اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌّظٍؾخ 

 ٚا١ٌٌّّٛٓ(.

 خبيغبً: أعبنٍت انًؼبندخ اإلحصبئٍخ انًطجمخ:

ٌزفو٠غ اٌج١بٔبد ، (SPSS22ّبك اٌجؤبِظ اإلؽظبئٟ)لبَ اٌجبؽش ثبالػز

ٚعلٌٚزٙب ٚاعواء اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ إٌّبٍت ٌزؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚإلفزجبه طؾخ 

فوٚع اٌجؾش، ٚرطٍت مٌه رطج١ك ثؼغ أٍب١ٌت اإلؽظبء اٌٛطفٟ ٚاإلؽظبء 

 اٌزؾ١ٍٍٟ وب٢رٟ:
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 اإلؽظبء اٌٛطفٟ:  (1

اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف رُ االػزّبك ػٍٝ اإلؽظبء اٌٛطفٟ، اٌٍٛؾ 

اٌّؼ١بهٞ ٌزٛط١ف ِزغ١واد اٌلهاٍخ، ونٌه رُ االػزّبك ػٍٝ ِؼبًِ اٌفب ووٚ ٔجبؿ 

ٌم١بً ِلٜ اٌظلق ٚاٌضجبد ٌمبئّخ ثبالػبفخ اٌٝ اٍزقلاَ ِؼبًِ اهرجبؽ 

 "ث١وٍْٛ" ٚمٌه ٌم١بً صجبد أكاح اٌلهاٍخ.

 اإلؽظبء االٍزلالٌٟ: (2

ٝ أٍب١ٌت اإلؽظبء اٌزؾ١ٍٍٟ اػزّل اٌجبؽش ػٍٝ رؾ١ًٍ ث١بٔبد اٌلهاٍخ ػٍ

ٌٍزؾمك ِٓ ِلٜ طؾخ اٌفوٚع ِٕٚٙب: رؾ١ًٍ االٔؾلاه اٌقطٟ اٌج١َؾ ٘ٛ اٍٍٛة 

اؽظبئٟ ٠َزقلَ الفزجبه أصو ِزغ١و َِزمً ٚاؽل ػٍٝ ِزغ١و ربثغ ٚاؽل ثطو٠مخ 

  (t) ٚاٌنٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ افزجبه ِؼبِالد االٔؾلاه OLSاٌّوثؼبد اٌظغوٜ 

ٚثؼغ افزجبهاد اٌزؾمك ِٓ الزواػبد اٌّوثؼبد  (F)ٚافزجبه إٌّٛمط اٌىٍٟ 

 اٌظغوٜ.

 

 عبدعبً: لٍبط صذق لىائى االعتمصبء:

 :لٍبط انصذق انظبهشي 

لبَ اٌجبؽش ثؼوع اٌمٛائُ ػٍٝ اٌّشوف١ٓ، ٚػٍٝ ػلك ِٓ اٌّؾى١ّٓ، 

ٚػٍٝ ػلك ِٓ ِفوكاد ِغزّغ اٌجؾش، ثٙلف اٌزؤول ِٓ ٍالِخ اٌظ١بغخ اإلعوائ١خ 

 ٌٍؼجبهاد.

 وانثجبد نمىائى اإلعتمصبء: لٍبط انصذق 

رُ ؽَبة ِؼبٍِٟ اٌظلق ٚاٌضجبد ألٍئٍخ االٍزمظبء فٟ وً فئخ، ٚرج١ٓ 

أْ ِؼبِالد اٌظلق ٚاٌضجبد ِمجٌٛخ ألٍئٍخ االٍزج١بْ وىً، الْ ع١ّغ ل١ّخ ِؼبٍِٝ 

(،ٚثبٌزبٌٟ ٠ّىٓ اٌمٛي أٔٙب ِؼبِالد ماد كالٌخ 7.5اٌظلق ٚاٌضجبد رغبٚىد )

ّىٓ االػزّبك ػ١ٍٙب فٟ اٌزؾ١ًٍ ِغ ػلَ اٍزجؼبك اٞ ع١لح ألغواع اٌجؾش، ٠ٚ

 ػٕظو ِٓ ػٕبطو اٌّزغ١واد ِؾً اٌلهاٍخ.
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 اندضء انشاثغ: انتحهٍم اإلحصبئً وَتبئح اختجبس انفشوض

 اوالً: انتحهٍم اإلحصبئً نهذساعخ انًٍذاٍَخ

 تحهٍم فمشاد لبئًخ اعتمصبء فئخ االداسح انؼهٍب: -1

اٌؼ١ٍب اٌٝ اٌّٛافمخ ػٍٝ ع١ّغ ِؾبٚه"ػ١ٍّبد ارغٙذ آهاء أػؼبء اإلكاهح  -

اكاهح اٌّؼوفخ"  فغبءد اٌّٛافمخ ػٍٝ ِؾٛه اوزَبة اٌّؼوفخ ثّزٍٛؾ أ١ّ٘خ 

%(، ٚاٌّٛافمخ ػٍٝ ِؾٛه رقي٠ٓ اٌّؼوفخ 79.92َٔج١خ ٌغ١ّغ اٌفمواد)

%(، ٚاٌّٛافمخ ػٍٝ ِؾٛه 73.04ثّزٍٛؾ أ١ّ٘خ َٔج١خ ٌغ١ّغ اٌفمواد)

%(، ٚاٌّٛافمخ ١ّ77.69خ َٔج١خ ٌغ١ّغ اٌفمواد)رٛى٠غ اٌّؼوفخ ثّزٍٛؾ أ٘

%(، 78.12ػٍٝ ِؾٛه رطج١ك اٌّؼوفخ ثّزٍٛؾ أ١ّ٘خ َٔج١خ ٌغ١ّغ اٌفمواد)

ِّب ٠لي ػٍٝ ِّبهٍخ اٌّظٍؾخ ٌؼ١ٍّبد اكاهح اٌّؼوفخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اإلكاهح 

 اٌؼ١ٍب. 

ارغٙذ آهاء أػؼبء اإلكاهح اٌؼ١ٍب اٌٝ اٌّٛافمخ ػٍٝ ع١ّغ ِؾبٚه"اٌغٛكح  -

بٍِخ"  فغبءد اٌّٛافمخ ػٍٝ ِؾٛه اٌؾظ١ٍخ اٌؼو٠ج١خ ثّزٍٛؾ أ١ّ٘خ اٌش

%(، ٚاٌّٛافمخ ػٍٝ ِؾٛه هػبء ا١ٌٌّّٛٓ 75.49َٔج١خ ٌغ١ّغ اٌفمواد)

%(، ٚاٌّٛافمخ ػٍٝ ِؾٛه 73.65ثّزٍٛؾ أ١ّ٘خ َٔج١خ ٌغ١ّغ اٌفمواد)

%(، ٚاٌّٛافمخ 74.75هػبء اٌؼب١ٍِٓ ثّزٍٛؾ أ١ّ٘خ َٔج١خ ٌغ١ّغ اٌفمواد)

ٛه اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ثّزٍٛؾ أ١ّ٘خ َٔج١خ ٌغ١ّغ ػٍٝ ِؾ

%(، ِّب ٠لي ػٍٝ وفبءح رطج١ك اٌغٛكح اٌشبٍِخ ثبٌّظٍؾخ ِٓ 71.95اٌفمواد)

 ٚعٙخ ٔظو اإلكاهح اٌؼ١ٍب. 

 تحهٍم فمشاد لبئًخ اعتمصبء فئخ انًًىنٍٍ:  -3

ارغٙذ آهاء ا١ٌٌّّٛٓ اٌٝ اٌّٛافمخ ػٍٝ ِؾٛه ر١ّٕخ اٌٛػٟ اٌؼو٠جٟ  -

%(، ٚاٌّٛافمخ ػٍٝ ِؾٛه ثٕبء 62.76َٔج١خ ٌغ١ّغ اٌفمواد) ثّزٍٛؾ أ١ّ٘خ

%(، ٚاٌّٛافمخ ػٍٝ ِؾٛه 72.49اٌضمخ ثّزٍٛؾ أ١ّ٘خ َٔج١خ ٌغ١ّغ اٌفمواد )

%(، 74.17رط٠ٛو اٌقلِبد اٌّملِٗ ثّزٍٛؾ أ١ّ٘خ َٔج١خ ٌغ١ّغ اٌفمواد )

ٚاٌّٛافمخ ػٍٝ ِؾٛه اٍزّواه اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌّظٍؾخ ٚا١ٌٌّّٛٓ ثّزٍٛؾ 
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%(، ِّب ٠لي ػٍٝ ل١بَ اٌّظٍؾخ 63.72َٔج١خ ٌغ١ّغ اٌفمواد ) أ١ّ٘خ

ثبإل٘زّبَ ثب١ٌٌّّٛٓ ٚاٌؼًّ ػٍٝ هػبئُٙ، اال أْ اٌّظٍؾخ فٟ ؽبعخ اٌٝ 

ِي٠ل ِٓ اٌغٙٛك فٟ ٘نا اإلرغبح ؽ١ش أْ كهعخ ِٛافمخ ا١ٌٌّّٛٓ وبٔذ 

 ِٕقفؼخ َٔج١بً. 

 ثبٍَبً:إختجبس صحخ فشوض انجحث:

 ئظ افزجبه فوٚع اٌجؾش ِب ٠ٍٟ:٠َزقٍض اٌجبؽش ِٓ فالي ٔزب

هفغ اٌفوع اٌوئ١ٌ األٚي فٟ طٛهرٗ اٌؼل١ِخ ٚلجٌٛخ اٌفوع اٌجل٠ٍخ ثؤٔٗ 

ٌٍج١ٕخ اٌزؾز١خ إلكاهح اٌّؼوفخ )صمبفخ ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ 

إٌّظّخ، ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ، رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد، اٌج١ئخ اٌّبك٠خ( ػٍٝ رؾ١َٓ 

 .ظٍؾخ اٌؼوائتاٌغٛكح اٌشبٍِخ ثّ

هفغ اٌفوع اٌوئ١ٌ اٌضبٟٔ فٟ طٛهرٗ اٌؼل١ِخ ٚلجٛي اٌفوع فٟ اٌظٛهح  -

اٌجل٠ٍخ ثؤٔٗ ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ٌؼ١ٍّبد اكاهح اٌّؼوفخ 

)اوزَبة، رقي٠ٓ، رٛى٠غ، رطج١ك اٌّؼوفخ(ػٍٝ رؾ١َٓ اٌغٛكح اٌشبٍِخ 

 ثّظٍؾخ اٌؼوائت اٌّظو٠خ. 

 وانتىصٍبداندضء انخبيظ: انُتبئح 

 

 أوالً: انُتبئح 

 :َتبئح اختجبس انفشوض  

رُ هفغ فوع اٌؼلَ ٚلجٛي اٌفوع اٌجل٠ً ٌٍفوع اٌوئ١ٌ األٚي 

 ٚاٌفوٚع اٌفوػ١خ األهثؼخ، ٚونٌه ٌٍفوع اٌوئ١ٌ اٌضبٟٔ ٚاٌفوٚع اٌفوػ١خ.

 َتبئح اختجبس انًُىرج انًمتشذ: -2

اٌزٛطً ا١ٌٗ ِٓ ٠زج١ٓ ِٓ فالي ٔزبئظ افزجبه طؾخ اٌفوٚع، ِٚب رُ 

رؾ١ًٍ فمواد لبئّخ اٍزمظبء اإلكاهح اٌؼ١ٍب، لجٛي إٌّٛمط اٌّمزوػ ؽ١ش رج١ٓ 

 األرٟ:
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ٚعٛك رؤص١و ِؼٕٛٞ لٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ألثؼبك اكاهح اٌّؼوفخ ػٍٝ رؾ١َٓ  -

 اٌغٛكح اٌشبٍِخ ثبٌّظٍؾخ.

ٚعٛك ػاللخ ؽوك٠خ ل٠ٛخ ث١ٓ أثؼبك اكاهح اٌّؼوفخ ٚرؾ١َٓ اٌغٛكح اٌشبٍِخ  -

 ثبٌّظٍؾخ. 

اِىب١ٔخ االػزّبك ػٍٝ إٌّٛمط ٚونٌه اِىب١ٔخ رؼ١ُّ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ِغزّغ  -

 اٌلهاٍخ.

( األ١ّ٘خ إٌَج١خ ٌّزغ١واد اكاهح اٌّؼوفخ ِٓ ؽ١ش ٠1ٛػؼ اٌغلٚي هلُ ) -

 ػاللزٙب ثبٌغٛكح اٌشبٍِخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 (1خذول سلى )

 األهًٍخ انُغجٍخ نًتغٍشاد انجحث

 

 انًغتممانًتغٍش 

انًتغٍش 

 انتبثغ
 األهًٍخ انُغجٍخ

 حدى انتأثٍش

"يؼبيم 

 انتحذٌذ"

ح 
اس

إلد
خ 

ـٍ
حت

نت
 ا
ٍخ

جُ
ان

فخ
ـش

ًؼ
ان

 

 صمبفخ إٌّظّخ

هخ
ـــ

ـــ
بي

ش
ان
ح 

ىد
ـــ

دــ
ان

 

%80.03 %47.5 

 49.4% 74.25% ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ

رىٌٕٛٛع١ب 

 اٌّؼٍِٛبد
%78.29 %41.6 

 36.5% 66.34% اٌج١ئخ اٌّبك٠خ

ٍـ
ًه

ػ
د

ب
 

فخ
ؼش

ًـ
 ان

سح
دا

إ
 

 36.2% 79.92% اوزَبة اٌّؼوفخ

 61.7% 73.04% رقي٠ٓ اٌّؼوفخ

 51.5% 77.69% رٛى٠غ اٌّؼوفخ

 79.2% 78.12% رطج١ك اٌّؼوفخ

اٌّظله : ِٓ اػلاك اٌجبؽش فٟ ػٛء ٔزبئظ اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ، ٚافزجبه فوٚع     

 .اٌجؾش
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كػُ لٛٞ ِٓ لجً ِفوكاد اٌلهاٍخ ( أْ ٕ٘بن ٠1زج١ٓ ِٓ اٌغلٚي هلُ )

 ٌّلٜ أ١ّ٘خ ِزغ١واد اكاهح اٌّؼوفخ ػٍٝ رؾ١َٓ اٌغٛكح اٌشبٍِخ ثبٌّظٍؾخ.

 

 انتىصٍبدثبٍَبً: 

رطج١ك إٌّٛمط اٌّمزوػ، ٚاٌنٞ صَجُذ ِٓ فالي افزجبهٖ ١ِلا١ٔبً أٔٗ ١ٍىْٛ 

ثبٌّظٍؾخ، ٌٗ اٍٙبِبد ٚاػؾخ فٟ اٍزقلاَ اكاهح اٌّؼوفخ ٌزؾ١َٓ اٌغٛكح اٌشبٍِخ 

 ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

أشبء ٚر١ٙئخ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّالئّخ إلكاهح اٌّؼوفخ فٟ اٌّظٍؾخ فٟ  -1

 اٌّغبالد اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌزم١ٕخ ٚاٌّٛاهك اٌجشو٠خ.

رٕف١ن ػ١ٍّبد اكاهح اٌّؼوفخ، ثلءاً ِٓ رؾل٠ل ؽبعخ اٌّظٍؾخ ِٓ اٌّؼوفخ،  -2

١َٓ اٌقلِبد اٌّملِخ، ٚى٠بكح ٚأزٙبءاً ثبٍزقلاِٙب فٟ ث١ئخ اٌؼًّ ٌزؾ

 ِؼلالد األكاء.

اٌزط٠ٛو اٌَّزّو ٌٍّؼوفخ ٌزؾم١ك ٚرؾ١َٓ اٌغٛكح اٌشبٍِخ ٚاكاِزٙب،  -3

ٚاٍزقالص اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٌٍٛطٛي اٌٝ الزظبك اٌّؼوفخ، ٚ٘ٛ ِب ٠ّضً 

 َِزٜٛ ِزملَ ِٓ َِز٠ٛبد اٌّؼوفخ.

ٌه ٌزؾل٠ل ِلٜ اٍزقلاَ اٌّؼب١٠و إٌّبٍجخ ٌم١بً ٔز١غخ رطج١ك إٌّٛمط، ٚم -4

 اٌزملَ اٌنٞ رُ رؾم١مٗ ٚطٛالً ٌأل٘لاف اٌّٛػٛػخ.
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