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 :هقذهة

 اكليد لطلبد الللعلد  وللتدمري  للتطبيقد  للتللدي  برند ع  يتضدع  للدا  للدملي  هدال تكنولولجيد اللعللوعد   كليد  تقدم 

 وليشددك اللتللددي اوعخرجدد   ق  اللكليدد اسددع لتددمري  ملععدد  جميددم انوعيدد  إضدد    ليكددو  تكنولولجيدد اللعللوعدد  

عجدد   اتكنولوجيدد انلدد اللعللوعدد  الللعليدد اواسددو ا عختلدد ا دد  طالبهدد  تأهيدد  عجدد    دد  للكليدد اابدد  تقددو  نهدد 

 . سو الللع حيثاتلتبراهاهاللعرحل اكعرحل اعهيمي التأهي اللط ل ا نمع ج ا  ا لللع ا

 و كدوللع للعتت بلد  مرلسدته  عرلحد  خدال  للكليد الطلبد  لد لللع للتدمري  جولند ك  د ااعلد  للدملي  هدال ويحتدو 

 للتدد  دد اللعجدد  او لللعليدد  وللتطبيقدد   للتددمري  عجدد   اك  دد  م تيدد  بددي  ويضدد  للتخصدد   لعددولم لللعلدد 

 تخدرجه  وحتد  ب لبرند ع  للتحد قه  عندا لطلبتهد  وإكسد به  لتقدميعه  للكليد اتسدل  وللتد  للكليد  برند ع  يتضدعنه 

بشددك االلعهندد  لللعدد  عجدد    دد  للعن  سدد  علدد  وللقددمر  وللتعيدد  للكفدد    عدد  كبيددر قددمر وعلدد الي عدد ه أ ددرلمل ا

اا. لحترل  

ا

ا
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 ة:الؼوليالتطجيقبت  ثرًبهج فلسفة

 للتطبيقد  اعد  ولسدل  ا عجد   ا ليتضدع كليد اتكنولولجيد اللعللوعد  ا كليد  لطلبد  لللعلد  للتدمري  برند ع  صدع  لقدم

 . للللعي و للاهني  قمرلته  وصق  تنعي     للكبير ثرلأل ال   لللعلي

 للعهد رل  عد  أكبدر قدمرل ا للطلبد اإكسد   علد  للتركيد  بعكد   للضدرور  عد  أ  كليد لل لرتدأ   قدم   للسدب  ولهدال

 علدد  لإلعتعدد م علدد اقدد مري  عدد هلي  خددريجي  عددملمإلاوالدد  للعسددتقب   عهندد   دد  تسدد عمه  ولللعليدد  للتطبيقيدد 

 .لللع  سو  لحتي ج   وتلبي  وللبن   لللط      التي لل قمرلته 

 الرؤية:

شخظ١ش ِظ١ّضس رٚ طخرغ ر حٌّسظّشس ذحٟٔ ٌٍٛطٛي اٌٝ حٌش٠خدس ٚحٌلذحػشحٌظذس٠ذ ح١ٌّ حٌطخٌذ ِٓ خالي طط٠ٛش

 .اكظشحفٟ ١ِٙت ٌسٛق حٌؼًّ 

 الرسبلة:

ٍسط١ٓ  اٌٝ طغز٠ش حٌّـظّغ رخٌىٛحدس ٠سؼٝ لسُ حٌظذس٠ذ ح١ٌّذحٟٔ فٟ و١ٍش طىٌٌٕٛٛـ١خ حٌّؼٍِٛخص فٟ ؿخِؼش ف

حٌّئٍ٘ش ٚفك أكذع حألسخ١ٌذ, ٚحٌطشق حٌفؼخٌش حٌظٟ طؤخز رٙخ أسلٝ حٌـخِؼخص, ٚحٌظ١ّٕش فٟ وخفش حٌّـخالص حٌظٟ 

 طظٕخغُ ِغ سسخٌش حٌـخِؼش ٚفٍسفظٙخ فٟ طلم١ك سإ٠ظٙخ.

 التذريت الويذاًي:تؼريف 

ٌطخٌذ  حٌّظذسد حٌٍّظلك رى١ٍش لذدس, ٠ّخسط ف١ٙخ حٔشخط ػٍّٟ ٠ٕفز ٚفك خطش ِٕظّش خالي فظشس ص١ِٕش ِ

ك١غ ٠طزك حٌـٛحٔذ  وً كسذ طخظظٗ ٌٕٛٛؿ١خ حٌّؼٍِٛخص  حٌظذس٠ذ فٟ غخٌز١ش كمٛي طىٌٕٛٛؿ١خ حٌّؼٍِٛخصطى

 .ى١ٍشخٌأ٘ذحف حٌظذس٠ذ ح١ٌّذحٟٔ  رٙخ ٌظلم١ك طمً شخظ١ظٗ حٌؼ١ٍّش  ٚحٌؼ١ٍّش حٌظٟ دسسحٌٕظش٠ش ٚ

 :األهذاف

 :أهذاف الذليل . 1

 حٌظذس٠ذ ٚ ؿٛحٔزٙخ ؤ١ٌشِسخلخص حٌظذس٠ذ ح١ٌّذحٟٔ ٌظٛض١ق وً ِخ ٠ظؼٍك رٔشخء ٚػ١مش خخطش رؼ١ٍّش حٌظذس٠ذ ٚح

  حٌّخظٍفش.

 :التذريت هسبق أهذاف. 2

 : ٠ٍٟ ف١ّخ حٌّسخق ٘زح أ٘ذحف طظّؼً

ِٓ ػُ حٌظخظض حٌذل١ك ٌٗ ٚ  (ّؼٍِٛخص١خ حٌطىٌٌٕٛٛـ )ّـخي دسحسظٗ ر حٌّؼشفش حٌطخٌذ اوظسخد .1

 .ف١ٙخ رخٌظذس٠ذ لخَ حٌظٟ حٌـٙش فٟ ّطزكٌٚح
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 طٛحط١ٍش ِغ ر١جش حٌؼًّ حٌؼ١ٍّش.حدحس٠ش ٚ ِٙخسس حٌطخٌذ اوظسخد .2

 حٌؼٍّٟ حٌٛحلغ فٟ حألوخد١ّ٠ش دسحسظٗ خالي ػ١ٍٙخ كظً حٌظٟ ٚحٌّؼٍِٛخص ٌٍّؼخسف حٌطخٌذ ططز١ك .3

 .ر١ّٕٙخ حٌظشحرظ ِذٜ ِٚؼشفش

 أٚحٌظؼخًِ صِالثٗ ِغ ٚحٌظؼخًِ حإلطظخي ِٙخسحص خرٗربوظس حٌٛظ١فٟ حٌؼًّ ٚحلغ ٌّٛحؿٙش حٌطخٌذ طؤ١ً٘ .4

 .ف١ٙخ طذسد حٌظٟ حٌّئسسش ِٛظفٟ ِغ طؼخٍِٗ خالي ِٓ حٌـّٙٛس ِغ

 ِشخوً ِؼخٌـش ٚو١ف١ش حألػّخي أـخص فٟ ٚحٌسشػش ٚحٌذلش ٚحالٔضزخط حإلٔظظخَ ِٙخسس حٌطخٌذ اوظسخد .5

 .ح١ٌّذحٟٔ حٌٛحلغ فٟ حٌؼًّ

 

 :خبصة ال أهذاف التذريت. 3

 ت الوتذرة:للطبل .1

 .ط١ّٕش حٌّؼخسف حٌؼ١ٍّش ٌذٜ حٌطخٌذ حٌّظذسد ٚحٌؼًّ ػٍٝ طمٍٙخ 

 . حوظسخد حٌّٙخسحص حٌٛظ١ف١ش حٌظٟ طظطٍزٙخ حٌّٕٙش فٟ كمً طىٌٕٛٛؿ١خ ٔظُ حٌّؼٍِٛخص 

  . حوظسخد حٌمذسس ػٍٝ ِؼخٌـش حٌّٛحلف حٌؼ١ٍّش ٚ حإلدحس٠ش 

 .ٗحإلٔذِخؽ رسٛق حٌؼًّ خالي فظشس حٌظذس٠ذ فٟ ِـخي طخظظ 

  حٌظذسد ػٍٝ حطخخر حٌمشحسحص ٚو١ف١ش طلًّ حٌّسج١ٌٛش ٚاطخكش حٌفشطش ٌالٔخشحط فٟ حٌل١خس حٌؼ١ٍّش

 رخٌٛػٟ حٌالصَ.

 :للجبهؼة   .2

 . حٔذِخؽ حٌـخِؼش رخٌّـظّغ ٚ حٔشخء ػاللخص ِظزخدٌش 

 . طمً ِٙخسحص طالرٙخ  ٚ حٌلظٛي ػٍٝ طخٌذ خش٠ؾ  رٚ وفخءس ػخ١ٌش 

 

 أهوية التذريت

 :يذاًي للطبلت أهوية التذريت الو .1

 ٔذِخؽ ف١ٗ حإلطالع ػٍٝ سٛق حٌؼًّ ٚ ٌإل 

  ططز١ك وً ِخ طُ دسحسظٗ ف١ّخ لزً ِشكٍش حٌظذس٠ذ ح١ٌّذحٟٔ أػٕخء ػ١ٍّش حٌظذس٠ذ 

 . طمً لذسحطٗ حٌؼ١ٍّش ٚ حٌؼ١ٍّش ٚ اوسظسخد ِٙخسحص ٚ خزشحص ؿذ٠ذس 
 

 :أهوية التذريت الويذاًي للجبهؼة  .2

 س ػخ١ٌش .طخش٠ؾ وٛحدس ؿذ٠ذس ٌّـظّغ رٚ وفخء 

 . سفغ ِسظٜٛ حٌخزشحطخٌؼ١ٍّش ٌذٜ طالد حٌـخِؼش 

 
 

 الفئة الوستهذفة للتذريت

 الطبلت . -1

 . سخػش ِؼظّذس رٕـخف . 99حٌطخٌذ حٌّظذسد حٌزٞ اؿظخص ػذد سخػخص 
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 هؤسسبت التذريت -2

 ٙخرؼذ حطّخَ ػ١ٍّش حٌظٕس١ك ر١ٕ  ٚ حالطظخالص ظىٌٕٛٛؿ١خ ٔظُ حٌّؼٍِٛخصر خص رحص حٌؼاللشحٌّئسس  ٚ

 ١ٓ حٌـخِؼش رٛحسطش حٌّششف حألوخد٠ّٟ .ر

 

 الوؤسسبت الوحتولية للتذريت:

 :الحكىهية والهيئبت والىزارات الذوائر -

 حٌٛصحسحص ٚ حٌذٚحثش حٌلى١ِٛش. 

  : الذولية الهيئبت -

 ٟرشٔخِؾ حألُِ حٌّظلذس حإلّٔخث- UNDP. 

  ٚوخٌش حألُِ حٌّظلذسUNRWA. 

 : الخبص القطبع -

 .ششوخص حٔظخؽ حٌزشِـ١خص 

 ش ؿٛحي.ششو 

 .ششوخص حٌظ١خٔش 

  حٌشزىخص .ششوخص 

 .ششوخص طىٌٌٕٛٛـ١خ حٌّؼٍِٛخص 

 حٌزٕٛن 

 

 

 : التذريت هذخالت

 ػٍٝ ٚحف رشىً حإلطالع ػ١ٍٗ ك١غ ، حٌّمشسس حٌظذس٠ذ فظشس خالي ِٓ حٌظؼ١ٍُ ِذخالص حٌطخٌذ ٠ىظسذ

 : خخص رشىً حٌظخ١ٌش حٌّٛضٛػخص

 .ف١ٙخ طذسد حٌظٟ حٌّئسسش ػٓ ػخِش ٔززس 1 -

 .ِٕٙخ ٔشخط وً ٚأ٘ذحف ٚطز١ؼش ف١ٙخ حٌشث١س١ش ٚحألٔشطش ٌٍّئسسش حٌظٕظ١ّٟ ح١ٌٙىً 2 -

 حٌظٟ ٌألػّخي حٌّسظٕذ٠ش ٚحٌذٚسس ػخَ رشىً ٔشخط وً فٟ حٌؼًّ س١ش و١ف١ش ػٍٝ حٌظؼشف 3 -

 . خخص رشىً ِٕٙخ ٔشخط وً فٟ طظُ

 دسحسش آ١ٌش ٔظخَ حألسشفش فٟ حٌّئسسش. -4

 : ٠ٍٟ ِخ ٠ظضّٓ ٚحٌزٞ حٌّئسسش فٌٌٟٛٛـ١خ ٔظُ حٌّؼٍِٛخص حٌؼًّ ضّٓ حكذٜ ٚكذحص طىٕ  -5 

 .حٌؼ١ٍّخص فٟ حٌّسظخذِش حٌّسظٕذحص طز١ؼش - أ

 حٌشزىش فٟ حٌّئسسش .  طز١ؼشدسحسش  – د

 فٟ حٌّئسسش .حٌزشِـ١ش حٌٕظُ  ُ ٚرٕخءدسحسش آ١ٌش طل١ًٍ ٚ طظ١ّ – ؽ

 رٕخء ػٍٝ رٌه .دسحسش آ١ٌش حدخخي حٌز١خٔخص ٚ حسظخشحؿٙخ ٚ حطخخر حٌمشحسحص  – د
ا

 :األسبسية القىاػذ التذريت و هخرجبت

 : للوسبق األسبسية القىاػذ
 : ٠ٍٟ ف١ّخ ح١ٌّذحٟٔ حٌظذس٠ذ رّسخق حٌّظؼٍمش حألسخس١ش حٌمٛحػذ طظّؼً
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فٟ  حٌزىخٌٛس٠ٛط دسؿش ػٍٝ ٌٍلظٛي حإلؿزخس٠ش حٌّظطٍزخص ِٓ ح١ٌّذحٟٔ حٌظذس٠ذ ِسخق ٠ؼظزش .1

 .  و١ٍش طىٌٕٛٛؿ١خ حٌّؼٍِٛخص

 .فٟ حٌّسظٜٛ حٌشحرغ ٌٍطٍزش ح١ٌّذحٟٔ حٌظذس٠ذ ِسخق ف٠طش .2

 ػ١ٍٗ ، ٌذ٠ٙخ رخٌظذس٠ذ س١مَٛ حٌظٟ ٌٍّئسسش ٚاخظ١خسٖ ح١ٌّذحٟٔ حٌظذس٠ذ ٌّسخق حٌطخٌذ طسـ١ً رؼذ .3

 حٌـخِؼش ِٓ ٠ٛؿٗ رىظخد ٌظض٠ٚذٖ ، حألوؼش ػٍٝ أسزٛع خالي حألوخد٠ّٟ حٌّششف ِشحؿؼش

 اخظخس٘خ حٌظٟ حٌّئسسش فٟ حٌظذس٠ذ ػٍٝ شفحٌّش ِٛحفمش ٚطؼذ ، حٌخظٛص رٙزح ٌٍّئسسش

 . أسخس١ش حٌطخٌذ

 حٌزٕٛن ِؼً ، ح١ٌّذحٟٔ حٌظذس٠ذ أ٘ذحف ٌٗ طلمك أْ ٠ّىٓ حٌظٟ حٌّئسسخص اخظ١خس حٌطخٌذ ػٍٝ .4

 طىٌٕٛٛؿ١خ حٌّؼٍِٛخص ،ششوخص حٌظظ١ُّ ، حٌششوخص حٌخخطش رٕشخط حٌظ١خٔش ٚ حٌشزىخص. ٚششوخص

 رٙخ ِٚشفك ، ح١ٌّذحٟٔ حٌظذس٠ذ طٍذ ٚ ِظؼٍمخص ٠ظضّٓ فرٍّ ٌٍّسخق حألوخد٠ّٟ حٌّششف ٠لظفع .5

 . حٌّؼ١ٕش ٌٍّئسسش حٌـخِؼش ِٓ حٌّٛؿٗ حٌىظخد ػٓ طٛسس

 ػ١ٍّش رظطٛس إلػالِٗ دٚسٞ رشىً حألوخد٠ّٟ حٌّششف رّشحؿؼش حٌظذس٠ذ فظشس خالي حٌطخٌذ ٠مَٛ .6

 . حٌخظٛص ٘زح فٟ ِٕخسزش حٌّششف ٠شح٘خ طٛؿ١ٙخص أ٠ش ٚطٍمٟ ، حٌظذس٠ذ

 رخػذحد حٌظمخس٠ش حٌظٟ طلذد ِسخس حٌطخٌذ ٚحٔـخصحطٗ خالي فظشس حٌظذس٠ذ فظشس خالي حٌطخٌذ ٠مَٛ .7

 أْ ػٍٝ ، سخػش طذس٠ز١ش ِٕٚخلشظٗ ِغ حٌّششف حألوخد٠ّٟ 15حٌظذس٠ذ ػٍٝ أْ ٠سٍُ طمش٠ش وً 

ِٓ حٌفظً  حٌؼخٌغ ػشش سزٛعالح خالي ،٠مذَ ػشع رٛسر٠ٕٛض ٠ششف خالٌٗ طـشرظٗ ٚحٔـخصحطٗ 

 .حٌذسحسٟ

حٔشخء ِٛلغ أٚ أٞ ٠ظُ حٌطٍذ ِٓ حٌطخٌذ رظل١ًٍ ٔظخَ حٌّئسسش ٚطس١ٍُ ٔسخش رشٔخِؾ طـش٠ز١ش أٚ  .8

 .رشٔخِؾ ٠مذَ خذِش ٌٍّئسسش

 ِٛحفمش طّض حٌظٟ أٚ ِئسسظ١ٓ ِئسسش فٟ ، حأللً ػٍٝ طذس٠ذ سخػش 90 اسظىّخي حٌطخٌذ ػٍٝ .9

 . ٌذ٠ٙخ حٌظذس٠ذ ػٍٝ حألوخد٠ّٟ حٌّششف

 

 :التبلية الفترات في الويذاًي تذريتثبل الطبلت يقىم أى يوكي 

ٚ أسزٛع  سخػش 61سخػخص =  6أ٠خَ * 11حسخر١غ أٞ  11ي ٠َٛ فٟ حالسزٛع ٌّذس رّؼذ حٌفظً خالي .1

 سخػش. 91سخػش ربؿّخٌٟ  31سخػخص =  6أ٠خَ * 5ِظٛحطً رّؼذي 

٠ٚىْٛ فٟ  ش حٌٕٙخثٟ ٚحٌزشٔخِؾ حٌظـش٠زٟش٠حٌظم إلسظالَ حٌٕٙخثٟ حٌّٛػذ حألوخد٠ّٟ حٌّششف ٠لذد .2

 حالسزٛع حٌؼخٌغ ػشش ِٓ حٌفظً حٌذسحسٟ.

حضخفش ِٙخَ ٌٍطخٌذ ٌظٕف١ز٘خ ٚرٌه ٌظمً شخظ١ش حٌطخٌذ ٚحوسخرٗ خزشس لذس  ٌٍّششف ٠ـٛص .3

 . حٌّسظطخع خالي فظشس حٌظذس٠ذ

 ، حٌظذس٠ذ سخػخص ػذد فٟ ٚحٌّظّؼٍش ، حٌّسخق ِظطٍزخص ٠سظىًّ حٌزٞ ٌٍطخٌذ حٌّسخق ػالِش طؼطٝ .4

 .ٚحٌزشٔخِؾ ٚػشع حٌزٛر٠ٕٛض حألوخد٠ّٟ حٌّششف لزً ِٓ حٌظمش٠ش ِٕٚخلشش ، رزٌه حٌخخص س٠شخٚحٌظم

 .الوسبق تسجيل إجراءات

 هتطلجبت تسجيل هسبق التذريت الويذاًي:

 سخػش ِؼظّذس رٕـخف . 99أْ ٠ـظخص حٌطخٌذ  .1

 %.71أْ ٠ىْٛ ِؼذي حٌطخٌذ أػٍٝ ِٓ  .2

 .ِٛحفمش حٌّششذ حألوخد٠ّٟ .3

 : الوسبق تسجيل إجراءات

 حألوخد٠ّٟ ٌٍّششف ٠ظٛؿٗ ، ٚحٌظسـ١ً حٌمزٛي لسُ ٌذٜ ح١ٌّذحٟٔ حٌظذس٠ذ ٌّسخق حٌطخٌذ طسـ١ً رؼذ .1

 . ٌٍّسخق حٌطخٌذ طسـ١ً ِٓ أسزٛع خالي ٚرٌه ، ٌذ٠ٙخ حٌظذس٠ذ اؿشحء س١ظُ حٌظٟ حٌّئسسش ٌظلذ٠ذ

 . ف١ٙخ حٌطخٌذ س١ظذسد حٌظٟ حٌّئسسش اخظ١خس رؼذ
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 طمَٛ ك١غ ، كسذ حٌّٕٛرؽ حٌّؼذ ٌزٌه  حٌّلذدس شٌٍّئسس حٌـخِؼش ِٓ ٠ٛؿٗ وظخد اطذحس طٍذ .2

 . حٌى١ٍش ػ١ّذ ِٓ طٛل١ؼٗ رؼذ ، حٌّئسسش ٌظٍه ٠ٛؿٗ وظخد رظلش٠ش حٌمسُ سىشطخس٠ش

 .حألوخد٠ّٟ حٌّششف لزً ِٓٚ  حٌى١ٍش ػ١ّذ ِٓ اػظّخدٖ رؼذ حٌـخِؼش لزً ِٓ حٌّؼذ حٌىظخد ٠سٍُ .3

 حٌّٛؿٗ حٌـخِؼش وظخد ٚطٛسس ا١ٌٙخ حٌّشخس ح١ٌّذحٟٔ حٌظذس٠ذ ربسظّخسس حألوخد٠ّٟ حٌّششف ٠لظفع .4

 . رخٌطخٌذ  خخص ٍِف فٟ حٌطخٌذ ف١ٙخ س١ظذسد حٌظٟ ٌٍّئسسش

 ِٓ حٌّٕٛرؽ ٘زح طؼزجش ٠ظُ أْ ػٍٝاح١ٌّذحٟٔ طمش٠شحٌظذس٠ذ ) ٌٍّئسسش حٌّشسً حٌظذس٠ذ رىظخد ٠شفك) .5

 ٘زح ٠ؼخد أْ ػٍٝ ، ذس٠ذحٌظ ػ١ٍّشاأػٕخء حٌطخٌذ أدحء ٌظم١١ُ ، ١ِذح١ٔخ حٌطخٌذ طذس٠ذ ػٍٝ حٌّششف لزً

 . حألوخد٠ّٟ حٌّششف اٌٝ اػظّخدٖ رؼذ حٌظمش٠ش

 لزً ِٓ حٌّٕٛرؽ ٘زح طؼزجش ٠ظُ أْ ػٍٝ ح١ٌّذحٟٔ حٌظذس٠ذ سخػخص وشف ) أ٠ضخ حٌسخرك رخٌىظخد ٠شفك )  .6

 ٌسخػخص حٌطخٌذ اسظىّخي ٚر١خْ ػ١ٍٙخ حٌظذس٠ذ طُ حٌظٟ حٌّـخالص ٌز١خْ ، حٌظذس٠ذ فظشس خالي حٌطخٌذ

 . حألوخد٠ّٟ حٌّششف اٌٝ ٠ؼخد ٚ ح١ٌّذحٟٔ حٌّششف ِٓ حٌىشف ٘زح ٠ٚؼظّذ ، ٌٍّسخق حٌّمشسس ٠ذحٌظذس

٠سٍُ حٌطخٌذ ّٔخرؽ حٌظمخس٠ش حٌّطٍٛد طس١ٍّٙخ ٚأ٠ضخ ٚسلش حالسشخدحص حٌظٟ طلذد ِٛحػ١ذ حٌظس١ٍُ  .7

 ٚحٌّظخرؼش ٚحٌظم١١ُ.

 حٌظذس٠ذ ٌـٕش لزً ِٓ ، حٌّسخق زخصِظطٍ اسظىّخي رؼذ حٌطخٌذ ِٓ حٌّمذَ حٌزلغ أٚ حٌظمش٠ش ِٕخلشش طظُ .8

 . حٌؼٍّٟ

 ِٚٛحظزظٗ حٌطخٌذ ٔشخط ػٍٝ ٌٍظؼشف حٌظذس٠ذ خالي ٌٍطخٌذ ١ِذح١ٔش ص٠خسحص رؼالع حألوخد٠ّٟ حٌّششف ٠مَٛ .9

 حالوخد٠ّٟحٌّششف  لزً ِٓ أٚ حٌّئسسش لزً ِٓ سٛحء ٚحإلسشخدحص رخٌمٛحػذ اٌظضحِٗ ِٚذٜ حٌظذس٠ذ فظشس خالي

. 
 حٌذسحسٟ حٌفظً خالي طالد 7اٌٝ 3ِٓ حٌؼٍّٟ حٌظذس٠ذ ٌّسخق أوخد٠ّٟ ِششف ٌىً حٌطٍزش ػذد ٠ظشحٚف .11

 . حٌٛحكذ

 طٍه ٚحفمض ارح ، الخِظٗ ِىخْ ِٓ ٌمشرٙخ ، حٌطخٌذ ٠خظخس٘خ ِئسسش أٞ فٟ ٌٍظذس٠ذ ٌٍطخٌذ ِفظٛكخ حٌّـخي ٠ؼظزش .11

 . حٌطخٌذ رظذس٠ذ ل١خِٙخ ػٍٝ حٌّئسسش

 اسسخي طش٠ك ػٓ ، حألخشٜ حٌلخالص فٟ حٌطٍزش ٌظذس٠ذ حٌّئسسسخص ِٓ حٌؼذ٠ذ ِغ رخٌظؼخْٚ حٌـخِؼش طمَٛ وّخ .12

ٚ  حٌـخِؼش ِؼٙخ طظؼخْٚ حٌظٟ حٌّئسسخصأسّخء  وشف ِٚشفك ، ٌذ٠ٙخ حٌطخٌذ ظذس٠ذٌ ٌٍئسسش حٌـخِؼش ِٓ وظخد

 .حٌخظٛص ٘زح فٟ حٌى١ٍش

 

 

 :تقيينال
 : ٠ٍٟ ٌّخ طزمخ حٌظذس٠ذ ػ١ٍّش ٔٙخ٠ش فٟ حٌطخٌذ طم١١ُ ٠ظُ

 حٌظذس٠ذ سخػخص طمش٠ش ّٔٛرؽ ِغ ، حٌطخٌذ ف١ٙخ س١ظذسد حٌظٟ ٌٍّئسسش حٌـخِؼش لزً ِٓ دوظخ اسسخي ظ٠ُ .1

 حٌظذس٠ذ رذء طخس٠خ ٠ٚز١ٓ ، ١ِٛ٠خ حٌطخٌذ لزً ِٓ ٠ؼزؤ ، حٌفؼ١ٍش ح١ِٛ١ٌش حٌظذس٠ذ سخػخص ٌز١خْ ح١ٌّذحٟٔ

 ِٓ ٠ؼظّذ ، ٟح١ٌِٛ حٌظذس٠ذ سخػخص ٚػذد ١ِٛ٠خ حٌطخٌذ ػ١ٍٙخ طذسد حٌظٟ ٚحٌّٛضٛػخص حٌظذس٠ذ ٚأ٠خَ

 حٌزٕذ ٌٙزح حٌظم١١ُ خظض ٚلذ ، سخػش (45) ِٚمذحس٘خ حٌّمشسس حٌظذس٠ذ سخػخص اسظىّخي رؼذ حٌّئسسش لزً

 . ػالِش ( 25 )

 ) ّٔٛرؽ) ، حٌسخرك ح١ٌّذحٟٔ حٌظذس٠ذ سخػخص ٌظمش٠ش رخإلضخفش ، أ٠ضخ حٌسخرك حٌـخِؼش وظخد ِغ ٠شفك .2

 فٟ حٌطخٌذ طذس٠ذ ػٍٝ حٌّششف لزً ِٓ حٌطخٌذ طم١١ُ ٠ظُ ٚف١ٗ ( حٌسشٞ - ح١ٌّذحٟٔ حٌظذس٠ذ طمش٠ش

 . ػالِش ( 25 ) حٌزٕذ ٌٙزح حٌظم١١ُ ٌٙزح خظض ك١غ ، حألوخد٠ّٟ ٌٍّششف ٠ٚشسً ، حٌّئسسسش

 ػ١ٍٙخ طذسد حٌظٟ حٌّٛضٛػخص ظضّٓحٌظٟ ط س٠شخظمرظؼزجش حٌ ، حٌظذس٠ذ ػ١ٍّش أػٕخء رؼذ حٌطخٌذ ٠مَٛ .3

 . ػالِش ( 25 ) حٌزٕذ ٘زح ٌظم١١ُ خظض ٚلذ ، حألوخد٠ّٟ ششفٌٍّ ٠سٍُ ، حٌظذس٠ذ فظشس خالي حٌطخٌذ

 ٌٍّششف رخإلضخفش ، حٌؼٍّٟ حٌظذس٠ذ ٌـٕش ِٓ ػض٠ٛٓ ِٓ ِشىٍش ٌـٕش لزً ِٓ حٌطخٌذ ِٕخلشش ٠ظُ .4

 ) حٌزٕذ ٘زح ٌظم١١ُ خظض ٚلذ ، ِٕٗ حٌّمذَ حٌظمش٠ش فٟ حٌطخٌذ ٌّٕخلشش ، حألخ١ش ٘زح ٚرشثخسش حألوخد٠ّٟ

 . ػالِش ( 25

 ِٓ اػظّخد٘خ  رؼذ حٌظسـ١ً لسُ اٌٝ ، ِٕخلشظُٙ رؼذ ٌٍطٍزش ح١ٌّذحٟٔ حٌظذس٠ذ رّسخق حٌّظؼٍمش حٌؼالِخص طشفغ .5

 . حٌمسُ

 : حٌظخٌٟ حٌٕلٛ ػٍٝ حٌؼالِخص سطذ ػٕذ حٌّسخق ػالِخص طٛص٠غ ٠ظُ .6
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 : حٌظخ١ٌش حٌزٕٛد ػٍٝ حٌّسخق ػالِخص طٛص٠غ ٠ظُ .7

 الذرجة الجٌذ الذرجة الجٌذ

 25 تقيين الوؤسسة السري 25 اإللتسام ثبلذوام

 25 الوٌبقشة 25 التقرير الؼولي

 

 : الويذاًي التذريت ريربتق

 : ٠ٍٟ ِخ ِشحػخس ػ١ٍٗ حٌظذس٠ذ فظشس ػٓ طمش٠شٖ أٚ رلؼٗ رىظخرش حٌطخٌذ ل١خَ ػٕذ

 .حٌظمش٠ش حألٚي ٠لذد ر١خٔخص حٌّئسسش ِٚـخٌٙخ ٚٚطف ٌّٙخَ حٌطخٌذ .1

 .خس حٌظذس٠ذ ِٕٚخلشش حٌّٙخَ حٌّطٍٛرش ٚس١ش٘خحٌظمش٠ش حٌؼخٟٔ ٚحٌؼخٌغ ٠لذد ٠ٚظخرغ ِس .2

 حٌظمش٠ش حٌشحرغ ٠لذد ِخشؿخص حٌظذس٠ذ ٚطم١١ُ حٌطخٌذ ٌٍظذس٠ذ. .3

 . سخػش طذس٠ز١ش 15وً  ِٕخلشش طظُ .4

 كظً حٌزٞ ح١ٌّذحٟٔ حٌظذس٠ذ ٚؿذ٠ش طلش طز١ٓ ، ٚشخٍِش ِف١ذس ِؼٍِٛخص حٌزلغ ٠ظضّٓ أْ ٠ـذ .5

 ٠ٍٟ:وّخ ، حٌطخٌذ ػ١ٍٗ

 ذ  )طؼش٠ف وً ػٕظش(ػٕخطش ػ١ٍّش حٌظذس٠ .1

 اِلظٜٛ خطش حٌظذس٠ذ .2

 

 حٌّظذسد  .3

 حٌّششف حألوخد٠ّٟ  .4

 حٌّششف ح١ٌّذحٟٔ  .5

 حٌى١ٍش  .6

 حٌـخِؼش  .7

 ِٛسسش حٌظذس٠ذ .8

  

 هسئىليبت الطبلت الوتذرة:

 :٠ٍٟوّخ رٕـخف الرذ ٌٍطخٌذ أْ ٠ؼٟ حٌّسج١ٌٛخص ٚحٌّٙخَ حٌّٕخطش رٗػ١ٍّش حٌظذس٠ذ ٌىٟ طظُ 

 ظذسد ف١ٙخ.حالٌظضحَ رٍٛحثق حٌّئسسش حٌظٟ ٠ 
  حالٔظظخَ رخٌذٚحَ ح١ٌِٟٛ حٌىخًِ ِٕز رذح٠ش حٌذٚحَ ٚكظٝ ِٛػذ حالٔظشحف أٚ كسذ حٌزشٔخِؾ ٚ حٌـذٌٚش

 حٌض١ِٕش حٌّظفك ػ١ٍٙخ ِغ حٌّششف حألوخد٠ّٟ ٌٗ .
  ٟٔفٟ كخٌش كذٚع أٞ طخسة أٚ ضشٚسس طٍضَ حٌظؤخش أٚ حٌغ١خد ٠ـذ حالػظزحس ٌٍّششف ح١ٌّذح

 ٚحٌّششف حألوخد٠ّٟ .
  حٌّظذسد حٌـذٚي ح١ٌِٟٛ ٚسخثش حألػّخي ٚحألٔشطش  حٌظٟ ٠ىٍف رٙخ.٠ٕفز 
  ططز١ك فٍسفش حٌـخِؼش ططز١مخً وخِالً ِٓ ك١غ حالٌظضحَ رآدحد حٌّٕٙش ٚأخاللٙخ فٟ حٌّظٙش حٌؼخَ ٚحٌسٍٛن

 حٌـ١ذ ٚحٌمذٚس حٌلسٕش.
  ٚحالسظفخدس لذس ططز١ك ِخ طؼٍّٗ حٌطخٌذ حٌّظذسد فٟ و١ٍش طىٌٌٕٛٛـ١خ حٌّؼٍِٛخص ِٓ ِؼخسف ِٚٙخسحص

 حإلِىخْ ِٓ وً حٌخزشحص حٌّظخكش ٌٗ  ٚ حٌؼًّ ػٍٝ  طط٠ٛش٘خ.
 .ٗحٌظؼخْٚ حٌىخًِ ِغ حٌّششف ح١ٌّذحٟٔ  ٚحٌظـخٚد ِؼٗ ٚحالسظفخدس ِٓ خزشحطٗ ٚطٛؿ١ٙخط 
 . رٕخء ػاللش ط١زش ِغ ادحسس حٌّئسسش ٚ حٌؼخ١ٍِٓ ف١ٙخ 
ا

 هسؤوليبت  الوشرف األكبديوي ثخصىص  التذريت الويذاًي:
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 لذ٠ذ فظشس حٌظسـ١ً ٌٍظذس٠ذ ح١ٌّذحٟٔ.ط 
 .ُطٛص٠غ حٌّظذسر١ٓ ػٍٝ حٌّئسسخص ٚفك حٌّؼخ١٠ش حٌظٟ ٠شح٘خ حٌمس 
 حٌظٕس١ك ِغ حٌٛصحسسحص ٚ ألسخَ ٔظُ حٌّؼٍِٛخص ٚحٌظؼ١ٍُ ٚٚوخٌش حٌغٛع حٌذ١ٌٚش ٚحٌّئسسخص  ٚ

 حٌششوخص  ٌمزٛي حٌطٍزش حٌّظذسر١ٓ.
 .ٓطٛص٠غ حٌّششف١ٓ ػٍٝ حٌطٍزش حٌّظذسر١ 
 ش حٌّظذسر١ٓ ٚحٌّششف١ٓ ٚحٌلشص ػٍٝ كسٓ س١ش حٌؼًّ.ِظخرؼ 
 .ػمذ ٌمخء ِغ حٌّششف١ٓ ٚطز١ٍغُٙ رىً ؿذ٠ذ 
 .ٟٔػمذ ٌمخء ِغ حٌطٍزش حٌّظذسر١ٓ ٚاسشخدُ٘ رؼ١ٍّش حٌظذس٠ذ ح١ٌّذح 
 . حسظمزخي حٌظمخس٠ش ِغ رشىً دٚسٞ  ٚسطذ حٌذسؿخص فٟ وشف ػالِخص حٌطخٌذ حٌّظذسد 
 

 هالحظبت هبهة:

 حٌظذس٠ذ ِخ ٠ٍٟ:ِئسسخص س ػٕذ طٛص٠غ طٍزش حٌظذس٠ذ ح١ٌّذحٟٔ ػٍٝ ٠ئخز فٟ حالػظزخ

  ٌطخٌذ.حطخظض 
 .سغزش حٌّششف فٟ طلذ٠ذ ِئسسخص حٌظذس٠ذ 
 حٌٕخسزش ٌسىٕٗ سغزش حٌطخٌذ رظلذ٠ذ حٌّٕطمش. 

 

 ههبم طبقن الوشرفيي األكبديوييي الوسبػذيي :

 ػخس ِخ ٠ٍٟ: مسُ رظٛص٠غ حٌطٍزش ػٍٝ حٌّششف١ٓ ِٚٓ ػُ ػٍٝ حٌّششف ِشحح٠ٌمَٛ 

 :ٌُٙ ٓػمذ حؿظّخع خخص ٌٍطٍزش حٌّظذسر١ٓ )ِـّٛػش حٌّششف( ػٍٝ أْ ٠ز١ 

 ِسج١ٌٛخص حٌطخٌذ طـخٖ حٌّئسسش. -

 ِسج١ٌٛخص حٌطخٌذ طـخٖ حٌّششف ح١ٌّذحٟٔ. -

 طش٠مش حٌّششف فٟ حٌّظخرؼش ٚحٌض٠خسحص ٚحٌظم١١ُ.  -

 ١ذ حٌؼمش ر١ٓ حٌّششف ص٠خسس حٌّششف حٌّئسسش ٌالطّجٕخْ ػٍٝ حٌّظذسد, ٚكسٓ حسظمشحسٖ ٚطٛط

ح١ٌّذحٟٔ ٚحٌّظذسد إلصحٌش كخؿض حٌش٘زش ِٓ حٌظذس٠ذ, ِغ ِالكظش أال طمً ػذد ص٠خسحص حٌّششف 

 ٌٍّظذسد ػٓ أسرغ ص٠خسحص فٟ حٌفظً حٌٛحكذ أػٕخء ِّخسسظٗ ٌٍّٕٙش ٌظٛؿ١ٙٗ ٚطم١١ّٗ.
  أٚ ِشىٍش طظؼٍك مسُ ػٓ أٞ خًٍ ٠لذع ػٕذ حٌّظذسد )سٛحء غ١خد ِظىشس, أٚ ِشىٍش سٍٛو١ش, حٌارالؽ

 رٛضغ حٌّذسسش أٚ حٌّئسسش(.
 .ُطس١ٍُ ّٔخرؽ حٌظم١١ُ حٌٕٙخث١ش فٟ حٌٛلض حٌّلذد ٚرخٌى١ف١ش حٌظٟ ٠شح٘خ حٌمس 
  ِسخػذس حٌّظذسد ٌلً أٞ طؼٛرخص لذ طؼظشضٗ, خخطش أػٕخء ِٛحؿٙش ألٞ ِشىٍش ٔفس١ش أٚ سٍٛو١ش

 ٌذٜ حٌّظؼ١ٍّٓ.
 

 هسؤوليبت الوشرف الويذاًي .

 ٟ كشوش حٌلضٛس ٚ حإلٔظشحف .ِظخرؼش حٌطخٌذ ف -

 ِظخرؼش أدحء حٌطخٌذ أػٕخء حٌؼ١ٍّش  -
 ِظخرؼش ٚ طذ٠ٚٓ ِذٜ حٌظطٛس رشىً دٚسٞ . -
 طمذ٠ُ طمش٠ش ٌٍّششف حألوخد٠ّٟ  فٟ ٔٙخ٠ش ػ١ٍّش حٌظذس٠ذ . -
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 :)هشبريغ التخرج( حلقة الجحث

األهداف:-أ

للج ن اللنلدر اللعدولماواللعوضدوع  اتنعي اعه رل اللط ل اللاهني اوالللعلي اع اطريقاتوثيقالللالق ابي ا .1

 .ا للج ن الللعل اواللتطبيقلسته ا  اللكلي اوارللت اق  ابم

للنلريد اواللتطبيقيد او دقااواللللعيد تطويراعه رل اللطلب ا  اكت ب اواإعدملماللبحدوثاواللعقد   اواللتقد ريرا .2

اللعنه اللللع اللسلي .

واإيج ماللحلو اللعن سب اللعش ك ا د اللحيد  ااعي اوبن  اللنل اوللتصيراعه رل اللطلب اللاهني ا  اللتحلي اوتط .3

 لللعلي .

 اا.للتلل ااستخمل اعص مراللعلر  التطويراعه رل اللطلب ا  ا .4

شدك ا درم اأواضدع ابي اواتشدجيله اعلد الللعد ابف عليد اتعكي اللطلب اع اتطويراعه رلته اللكت بيد اواللشدفو .5

  ريقاوال ستفم اع اللتقني اللحميث .

تل ي اعه رل التب عالس اواعنهجي اللبحثاللللع اع احيثاللتحلي اواللعملولد اواللتوثيدقاعدرورلاب لنقد  اوا .6

 لنته  اب لنت ئ اواللتوصي  .

 أكس  اللط ل اللعب مئال س سي التنعي اشخصيت اوابن  اللثق اللالتي المي . .7

 :المادة تسجيل إجراءات-ب

سد ع اا111واالد ابلدمالنجد  هاعلد ال قد اا2حدثاتخدرجاثد ابا1يت اتسجي اللط ل العس  ابحثاتخرجا .1

 .علتعم ابنج ح

  د  للتدمري  هيئد  أعض   أحم ع   ضع  للفصل  للمرلس  للجمو  و ق للتخرج بحث ع م  طرح يت  .2

 .للكلي 

 .علتعم  س ع   ثالث بولقع للتخرجعشروعا ع م  بتسجي  للط ل  يقو  .3

 تسدعي  عدع للتخدرج بحدث عد م  ألسدت ا بحثد  للندول  قد لأل عل  عقترح  عوضوع   بثالث  للط ل  يتقم  .4

 .عقترح عنول  لك  للتمري  هيئ  أعض   ع  عقترح عشر 

 طريدق عد  بعسد عمت  للتخدرج بحدث عد م  أسدت ا يقدو  لعشدروع  عوضدوع لختي ر ع  للط ل  عج  إال .5

 للنق  . وطرحه  عختلف  أ ك ر لقترلح

 عد  لتقويتهد  للط لد  لدم  للضدل  نق ط عل  للتركي  يت  بحث عوضوع لختي ر نحو للط ل  توجي  عنم .6

 .للعشروع أمل  خال 

 للعلتعم.ا للنعواج و ق للع م  أست ا عل  للعقترح  للعوضوع   عرض يت  .7

 أهد  عد  للتدمري  هيئد  بأعضد   ب  سدتل ن  للعشدر  ولسد  للبحدث عوضدوع للعد م  أسدت ا يحدمم .8

 .ل ختص  

 للبحث. عل   لشرب   تمري لل هيئ  أعض   أحم للكلي  ععيم يكل  .9

 .للولحم للفص     أبح ث خعس  يتج و  بع  تمري  هيئ  عضو تكلي  يت  أ  يجو    .11
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 .للعلتعم  للس ع   للمرلس  للل   حس   ضع  للعشر ي  لألبح ث عش ريع عمم حس   يت  .11

:المختلفة للبحوث األفكار تحديد-ج

تكنولولجيد اللعللوعد  اواللتخصد اابفدروع وثيقد  القد ع ال يكدو  أ  شدريط  للبحدث عوضدوع لختي ر    يرلع 
 :يل  ع  و قاللمقيق اللط ل 

 .للعوضوع أص ل  .1

 . ي  يبمع أ  يعك  عوضوع للط ل  يخت ر أ  .2

 . للتكنولولجي   للعلر   لعص مر للط ل  لستخمل  .3

 .واأس لي اتحلي اواتصعي اللنل اللللع  للبحث ألس لي  للط ل  إتب ع .4

 .علعي  قيع  ال  ولستنت ج   نت ئ  إل  للوصو  .5

أسسالتقييم:-د

 لألهعي اللللعي اللبحث .1

 لألهعي اللتطبيقي . .2

 ق ا  اطرحاواعرضالأل ك ر.ثللوضوحاوالل .3

 للشعولي ا  اللبحث. .4

 مق اللعللوع  اللنلري . .5

 إبمل اللرأ ا  اعس ئ اللبحث. .6

 لأل ك راللجميم ا  اللبحث. .7

 للربطابي اللج ن اللنلر اوالللعل . .8

 رلجعاواتنوعه .تلمماللع .9

 للمق ا  اللتوثيق. .11

 مق اواسالع الللغ اواعت ن اللتركي الللغو اواللنحو . .11

 تن س احج اللبحثاععاللعوضوع. .12

 تققي انت ئ اللبحثاواتوصي ت . .13

 الحبسىة: اتهختجر :

لللعلي اجه  اواال التللي اللطال اواتمريبه اعل اللجولن اا22ح سو اواك اعختبرايحتو اعل الالم اللكلي اعختبرا

 للعس ق  اللخ ص ابخططه اواال ابشك اعنهج ا.

 :    يتعث  ل للعختبر وجوم ع  لهم ح : أهذافه - أ

 .  تمري اللطال اعل اللجولن الللعلي اع اللعس ق 

  للطلب للالت  للتلل  مع.  

  للحميث   اواللبرعجي اواللتكنولولجي اللتقني أشك   ك    لستخمل  عل  للطلب  تمري. 

  ابلض أمل  و للتع ري  ح و للعن قش   إلجرل  صغير  عجعوع   شك  عل  لللع  للطلب  عج  لل إت ح

 .للولجب  
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  اللتقميعي الللروض  ستخملع   حميثاعرض بجه    وم  حيثالللرض كق ع  عنه  ل ستف م 

(PowerPoint). 

   وللبحث للكت ب  عل  للطلب  لعس عم  عصغر  إلكتروني  عكتب    اكق ع للعختبرل ااع  ل ستف م. 

  وللح ساعختبر    جرل ه ل يتطل  عحمم  عولضيع حو  للعن قش  ابلض إجرل     عنه  ل ستف م . 

ايتول  للا  للع م  عمر  عل ال للعختبر  لها ب ستخمل  للعتللق  للنش ط      للطلب  أمل  تقيي  يلتعم : التقيين - ة

التقيي  للكلي     للعتبل اللل ع  لألس  ع  للتقيي  هالايخرج   أ  عل  قيي للت وكيفي اإجرل ه للعطلو  للنش ط تحميم

 . للطلب 

 


