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 أن إال االعاتشاتُيٍ التخطاُ  لمفهاى  المؼتماذح المىظمابد تحققهاب التٍ المضاَب تؼذد : سغم1ط

 ػلل؟ اعتخذامه. المىظمبد ال تغتطُغ مه ػذدا   ثمخ

 صّيخ أْ إال االعيزشار١غٟ اٌزخطي١  ٌّفٙيَٛ اٌّؼزّيذح إٌّظّيبد رؾممٙيب اٌزيٟ اٌّضا٠ب رؼذد سغُط: 

 : ّب ٠ٍٟث رزؼٍك ألعجبة اعزخذاِٗ إٌّظّبد ال رغزط١غ ِٓ ػذدا  

 ٠ىزًّ. أْ لجً اٌزخط١  ِزمبدِب   ٠صجؼ ثؾ١ش اٌّغزّش٠ٓ ٚاٌزغ١ش ثبٌزؼم١ذ رزصف ث١ئخ ٚعٛد -1  

 فيٟ اٌزخطي١  ٘يزا  ػيٓ عي١ئب   أطجبػيب   ٠ؼطيٟ االعيزشار١غٟ اٌزخطي١  أِيبَ اٌّشيبوً ظٙٛس   -2  

 . اٌّذساء أر٘بْ

  االعزشار١غٟ اٌزخط١  ِفَٙٛ اعزخذاَ أِبَ ػمجخ وبٔذ سثّب ٌٍّٕظّخ اٌّزبؽخ اٌّٛاسد لصٛس  -3  

 .ٚرىٍفخ ٚلذ اٌٝ ٠ؾزبط اٌفؼبي اٌزخط١  -4  

 

 عطش؟ 15، فٍ حذود عتشاتُيُخ األعبعُخ لؼملُبد اإلداسح اال الؼىبصش ثُه مغ الششح :2ط

 Basic Elements of the Strategicعييزشار١غ١خاالاألعبعيي١خ ٌؼ١ٍّييبد اةداسح  اٌؼٕبصييش

Management  

 ٠ٚشزًّ ػٍٟ ِب ٠ٍٟ: :Environmental Scanning الجُئٍ مغحأوال: ال

بسع١يخ ػٍيٝ ِزغ١يشاد اٌخ رؾزٜٛ اٌج١ئيخ:  EnvironmentExternal رؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ -1

اةداسح عي١طشح ٚسلبثيخ  )اٌفيش  ٚاٌزٙذ٠يذادو ٚ٘يٝ رميغ  يبسط ؽيذٚد اٌزٕظي١ُ ١ٌٚغيذ رؾيذ

 :أٚ ِغّٛػز١ٓ ٚ٘ٝ اٌؼ١ٍب فٟ األعً اٌمص١ش، ٚرؾزٜٛ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ػٍٝ ػٕصش٠ٓ

: ؽ١ييش رزنييّٓ اٌج١ئييخ اٌؼبِييخ وييً اٌمييٜٛ اٌخبسع١ييخ Societal Environmentاٌج١ئييخ اٌؼبِييخ  -أ

اٌزىٌٕٛٛع١يخ،  ػٍٝ اٌمشاساد اٌزٕظ١ّ١خ اٌمص١شح ٚاٌط٠ٍٛخ ِٕٙب ٚرشًّ اٌمٜٛ االلزصبد٠خ، اٌّؤصشح

 .ضمبف١خ، االعزّبػ١خ، ٚاٌمٜٛ اٌغ١بع١خ ٚاٌزشش٠ؼ١خاٌ

: ٚرشيييًّ ويييً اٌؼٕبصيييش أٚ The Task Environmentاٌج١ئيييخ اٌخبصيييخ أٚ ث١ئيييخ اٌؼّيييً  -ة

ػٍيييٝ ػ١ٍّيييبد اٌزٕظييي١ُ األعبعييي١خ ِٚيييٓ ثؼييي  ػٕبصيييش٘ب  اٌّغّٛػيييبد راد اٌزيييلص١ش اٌّجب يييش

 االرؾبداد اٌزغبس٠خ اٌّغب١ّ٘ٓ، اٌؾىِٛخ، عّبػبد اٌّصٍؾخ،

ِزغ١ييشاد  رزىييْٛ اٌج١ئييخ اٌذا ١ٍييخ ِييٓ: External Environment  اٌذا ١ٍييخ رؾ١ٍييً اٌج١ئييخ -2

األعيً اٌمصي١ش  )ػٛاًِ اٌمٜٛ ٚاٌنؼفو دا ً إٌّظّخ ٔفغٙب ٚرخنيغ ٌشلبثيخ اةداسح اٌؼ١ٍيب فيٟ

 :ٚرشًّ اٌج١ئخ اٌذا ١ٍخ وً ِٓ

دح ٚاٌييزٞ ٠ييزُ ٠ٚزنييّٓ االرصييبالد، اٌغييٍطخ، ٚعٍغييٍخ اٌم١ييب Structure :ا١ٌٙىييً اٌزٕظ١ّييٟ -أ

 .اٌزٕظ١ّ١خ ٚصفٗ فٟ اٌخش٠طخ

 ث١ٓ أػنبء إٌّظّخ ٚرشًّ اٌّؼزمذاد ٚاٌزٛلؼبد ٚاٌم١ُ اٌّشزشوخ ف١ّب Culture :اٌضمبفخ -ب

ِٚٙيبساد ٚليذساد ثشيش٠خ  ٚرشيًّ أصيٛي اٌشيشوخ ِيٓ أصيٛي ِبد٠يخ Resources :اٌّٛاسد -ت

 ِٚٛا٘ت إداس٠خ

ط٠ٍٛيخ  ٚ٘يٝ رزؼٍيك ثٛ يغ اٌخطي  :Strategy Formulation عاتشاتُيُخ اال تكاىَهثبوُاب: 

ٌٚيزا فٙيٟ رزنيّٓ  األعً ٌّمبثٍخ اٌفش  ٚاٌزٙذ٠ذاد اٌج١ئ١خ فٟ ِمبثً اٌمٜٛ ٚاٌنيؼف اٌزٕظ١ّيٟ،

االعيزشار١غ١بد ٚاٌغ١بعيبد  رؼش٠ف سعبٌخ إٌّظّيخ ٚرؾذ٠يذ األ٘يذال اٌزيٟ ٠غيت رؾم١مٙيب ٚٚ يغ

 .اٌّش ذح ٌألػّبي

 ٚرزؼٍييك ثزؾ٠ٛييً ٚرشعّييخ :Strategy Implementation  عااتشاتُيُخ اال تىفُاازثبلثااب: 

 االعيزشار١غ١بد ٚاٌغ١بعييبد إٌييٝ رصييشفبد ِييٓ  ييوي اٌجيشاِظ ٚاٌّٛاصٔييبد ٚاةعييشاءاد، ٚ٘ييزٖ

 .وىً  اٌؼ١ٍّبد رزطٍت رغ١شاد دا ً اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ، ٚا١ٌٙبوً ٚٔظُ اةداسح دا ً اٌزٕظ١ُ



2 

 

ٌززجيغ ٚسلبثيخ أٔشيطخ  ػ١ٍّيبد ريزُٟ٘  :Evaluation and Control التقُُم والشقبثخاثؼب: س 

ْ فيٟ ويً اٌّخطي . ٠ٚميَٛ اٌّيذ٠شٚ إٌّظّيخ ٚٔزيب ظ أدا ٙيب اٌفؼٍيٟ فيٟ ِمبثيً األداء اٌّشغيٛة أٚ

الرخيييبر اٌزصيييشفبد اٌؼوع١يييخ ٚؽيييً  اٌّغيييز٠ٛبد اةداس٠يييخ ثبالػزّيييبد ػٍيييٝ اٌّؼٍِٛيييبد اٌّشريييذح

فئٔٙيب ليذ  عيزشار١غ١خ االػٕبصيش اةداسح  اٌّشيىود. ٚثيشغُ أْ اٌزم١ي١ُ ٚاٌشلبثيخ ع يش ػٕصيش ِيٓ

رؾذ اٌؼ١ٍّيبد فيٟ إٌّظّيخ وٍٙيب ػٍيٝ اٌجيذء  ِٚٓ صُ عزشار١غ١خ االرظٙش ٔٛاؽٟ  ؼف فٟ رٕف١ز 

 .ِٓ عذ٠ذ ِشح صب١ٔخ

ٌنّبْ فؼب١ٌخ ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ ٚاٌشلبثخ فوثذ ِٓ اٌؾصٛي ػٍٝ اعزشعبع فٛسٞ ٚعش٠غ  ٠ٚوؽع أٔٗ

 خ ٚفييك رييذسط ِغييز٠ٛبرٙب، ؽ١ييش أْ ٘ييزا االعييزشعبع ٠ّىييِٓزؾ١ييض ػييٓ األداء فييٟ إٌّظّيي ٚغ١ييش

 .اٌّذ٠ش٠ٓ ِٓ ِمبسٔخ ِب ؽذس فؼو  ثبٌّخط 

أٞ ِٕظّخ ػجبسح ػيٓ ٔظيبَ ِفزيٛػ  : Strategic Adaptationاالعتشاتُيٍ  التكُفخبمغب: 

ػييٓ اٌج١ئييخ اٌّؾ١طييخ، ٚرٌييه  ييّبٔب  ٌّٕييٖٛ ٚثمب ييٗ. ٚرزؼبِييً ثؼيي   ال ٠غييزط١غ أْ ٠ؼييضي ٔفغييٗ

ِٚيٓ  وٌٙيب ٌزؾم١يك أ٘يذافٙب دْٚ ِؾبٌٚيخ ِٕٙيب ٌزغ١١يش ٘يزٖ اٌج١ئيخ، ٚرؼيشل  ِيغ اٌج١ئيخإٌّظّيبد 

 . ٚرؾبٚي ثؼ  إٌّظّبد ِٕغ Reactive Organization "ثلٔٙب ِٕظّبد "ِزفبػٍخ إٌّظّبد

إٌّظّبد "ِٕظّبد  اٌزغ١شاد اٌّؼبد٠خ فٟ اٌج١ئخ أٚ رغ١١ش اٌج١ئبد رارٙب ٠ٚطٍك ػٍٝ ٘زا إٌٛع ِٓ

اٌج١ئيخ، ٚإٌّظّيبد اٌفؼبٌيخ أوضيش ٔغبؽيب  ِيٓ  فٟ رؼبٍِٙب ِيغ Proactive Organization "فؼبٌخ

  اٌج١ئخ ٚإٌّظّخ رل ز  ىو  رجبد١ٌب. إٌّظّبد اٌّزفبػٍخ ؽ١ش اٌؼولخ ث١ٓ

 أعطش؟ 11، مغ الششح فٍ حذود عتشاتُيُخ : مب هٍ مغتىَبد اال3ط

 ، هٍ:  LevelsStrategy عتشاتُيُخ لالالثالثخ  المغتىَبدج: 

ٚ٘ييٝ رصييف رٛعٙييبد إٌّظّييخ اٌى١ٍييخ ثّييب :  Corporate Strategyإٌّظّييخ اعييزشار١غ١خ  -1

اٌؼبِخ ٔؾٛ إٌّٛ ٚإداسح أػّبٌٙب ٚ طٛط ِٕزغبرٙب ٌزؾم١ك اٌزٛاصْ فٟ ِض٠ظ  ٠ؼىظ ارغب٘برٙب

إٌّظّخ ِؾذد ٌٍمشاساد اٌزٟ رؾذد ٔٛع األػّبي اٌزٟ ٠غت أْ ريشرج   ٚاعزشار١غ١خ  .ِٕزغبرٙب

 إٌّظّخ ٚوزٌه رذفك اٌّٛاسد ٚاألِٛاي ِٓ ٚإٌٝ ألغبَ إٌّظّخ ٚأ ١شا  ػولبد إٌّظّيخ ثٙب

 .ِغ اٌّغّٛػبد اٌش ١غ١خ فٟ اٌج١ئخ

 ٌزٕبفغي١خا عيزشار١غ١خ اال٠طٍيك ػ١ٍٙيب أؽ١بٔيب  ٚ : Business Strategy األػّيبي عزشار١غ١خ ا -2

Competitive Strategy  ٚػيييبدح ِيييب رٛ يييغ ػٍيييٝ اٌّغيييزٜٛ ٚؽيييذاد األػّيييبي 

، ٚ٘ٝ رشوض ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌٛ غ اٌزٕبفغٟ ٌّٕزغيبد أٚ  يذِبد إٌّظّيخ  SBUعزشار١غ١خاال

 .صٕبػخ ِؼ١ٕخ أٚ فٟ لطبع عٛلٟ ِؼ١ٓ فٟ

فٙيٟ رطيٛس  اٌىفيبءحرزؼٍك أعبعب  ثزؼظي١ُ : Functional Strategyٚ: اٌٛظ١ف١خعزشار١غ١خ الا -3

 .اٌّزبؽخ ٚرنغ االعزشار١غ١بد ٌزؾغ١ٓ األداء فٟ ظً اٌم١ٛد اٌذا ١ٍخ

 :ثُه أهمُخ اإلداسح االعتشاتُيُخ؟4ط

 رزنؼ  شٚسح ِّبسعخ اةداسح االعزشار١غ١خ ِّب ٠ٍٟ:ط: 

رزغ١ييش اٌظييشٚل اٌّؾ١طييخ ثبٌّٕظّييبد ثغييشػخ فب مييخ ٠ٚؼزجييش أعييٍٛة اةداسح االعييزشار١غ١خ ٘ييٛ  -1

 اٌٛؽ١ذ اٌزٞ ٠ُّىٓ إٌّظّبد ِٓ رٛلغ اٌّشىود ٚاٌفش  اٌّغزمج١ٍخ.األعٍٛة 

رزفٛق إٌّظّبد اٌزٟ رّبسط اةداسح االعزشار١غ١خ فٟ أدا ٙب ػٓ إٌّظّيبد اٌزيٟ ال رّبسعيٙب،  -2

 ٚرٌه ٌٍفٛا ذ اٌزٟ رغ١ٕٙب ِٓ  وي رطج١مٙب ٌٙزا اٌّفَٙٛ ٚاٌزٟ ِٓ أّ٘ٙب: 

  .رُٛفش اةداسح االعزشار١غ١خ أ٘ذال ٚارغب٘بد ٚا ؾخ ػٓ ِغزمجً إٌّظّخ ٌغ١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ثٙب 

   ٟاٌّغييبػذح فييٟ رخصيي١ا اٌّييٛاسد ػٍييٝ أٚعييٗ االعييزخذاِبد اٌّزؼييذدح ٌألٔشييطخ اٌّخزٍفييخ فيي

 إٌّظّخ. 
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  خ فيٟ اٌّغبّ٘خ فيٟ إػيذاد ٚر١ٙئيخ اٌم١يبداد اٌؼ١ٍيب ٚر١ّٕيخ ِٙيبسارُٙ اٌم١بد٠يخ ِيٓ  يوي اٌّشيبسو

 أٔشطخ اةداسح االعزشار١غ١خ.

   .ِغبػذح اٌّذ٠ش٠ٓ ػٍٝ اٌزؾٛي إٌٝ األداء اٌّجبدس ١ٌٚظ األداء ثشدٚد األفؼبي 

   ِٟغبػذح ِزخزٞ اٌمشاساد ػٍٝ رؾغ١ٓ عيٛدح ليشاسارُٙ، فؼيذَ رطج١يك اةداسح االعيزشار١غ١خ في

شاساد، ٚفشيً اةداسح إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخ ٠ؤدٞ إٌيٝ ص٠يبدح اٌزىٍفيخ إٌبرغيخ ػيٓ عيٛء ارخيبر اٌمي

اٌؾى١ِٛخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّوِؼ اٌّزشبثىخ ٌإلداسح اٌؼبِخ ِضً رصبسع اٌم١ُ، ٚاٌغّيٛ  ٚػيذَ 

 اٌزلوذ اٌج١ئٟ، ٚػذَ ٚ ٛػ اٌّؼٍِٛبد ػٓ األداء. 

 

إعّبال  ٠ّىٓ اٌمٛي ثلْ اةداسح االعزشار١غ١خ إداسح ٚاػذح ٚرٌه ٌٍّضا٠ب اٌؼذ٠ذح اٌزيٟ ِيٓ اٌّّىيٓ أْ ٚ

ػٍٝ صؼ١ذ اٌؾغبع١خ اٌٍّؾٛظخ رغبٖ اٌشؤ٠ب اٌّغيزمج١ٍخ ٌٍّٕظّيخ ٚرؼض٠يض االعيز١ؼبة ٚاٌفٙيُ  رٛفش٘ب

ءِيخ ثي١ٓ إٌّظّيخ ٚ٘يزٖ ٌٍزغ١ش ٚاٌزطٛس اٌّغزّش٠ٓ ٌٍج١ئخ اٌذا ١ٍيخ ٚاٌخبسع١يخ ٚرؾذ٠يذ إِىب١ٔيخ اٌّو

 اٌزغ١شاد.

 

 مغ الششح فٍ حذود صفحخ ووصف؟ تكلم ػه مشاحل اإلداسح االعتشاتُيُخ: 5ط

 

رٕف١يييز  –اةداسح االعيييزشار١غ١خ ػٍيييٝ ِىٛٔيييبد أعبعييي١خ ٚ٘يييٟ : صييي١بغخ االعيييزشار١غ١خ رشيييزًّ  ج:

 رٛ ١ؼ ٘زٖ اٌّشاؽً ِٚىٛٔبرٙب ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :٠ٚزُ  ٚرم٠ّٛٙب، –االعزشار١غ١خ 

رييزُ صيي١بغخ االعييزشار١غ١خ فييٟ  ييٛء رؾذ٠ييذ سعييبٌخ إٌّظّييخ، ِشؽٍييخ صيي١بغخ االعييزشار١غ١خ:  -1

ً  ِيٓ اٌج١ئيخ اٌخبسع١يخ ٚاٌج١ئيخ اٌذا ١ٍيخ   أٞ أْ ٘يزٖ اٌّشؽٍيخ  ٠ٚشاػٝ فٟ رٌه اٌّزغ١شاد فٟ وي

، ٚأ٘ييذافٙب االعييزشار١غ١خ ، طخ رزّضييً فييٟ رؾذ٠ييذ سعييبٌخ إٌّظّييخرزنييّٓ ِغّٛػييخ ِييٓ األٔشيي

ٚاٌغ١بعييبد ، ٚاٌخطيي  االعييزشار١غ١خ ، ثبة ييبفخ إٌييٝ رؾ١ٍييً ٚرم١يي١ُ اٌج١ئييخ اٌخبسع١ييخ ٚاٌذا ١ٍييخ 

زشار١غ١خ ، رم١١ُ ٚا ز١بس اٌجيذا ً االعيزشار١غ١خ ٚف١ّيب ٠ٍيٟ رٛ ي١ؼ ٌٍّٕظّخ، ٚرؾذ٠ذ اٌجذا ً االع

 ٘زٖ األٔشطخ:

ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ث١بْ سعيّٟ صيش٠ؼ ٠ٛ يؼ عيجت ٚعيٛد إٌّظّيخ   رؾذ٠ذ سعبٌخ إٌّظّخ: - أ

ٚطج١ؼييخ إٌشييبط اٌييزٞ رّبسعييٗ ٚرّضييً اٌخصييب ا اٌفش٠ييذح فييٟ إٌّظّييخ ٚاٌزييٟ ر١ّض٘ييب ػييٓ 

ٟ٘ رخزٍف ػٓ غش  إٌّظّخ ٚاٌزٞ ٠ؼجش ػٓ اٌذٚس غ١ش٘ب ِٓ إٌّظّبد اٌّّبصٍخ ٌٙب ، ٚ

اٌّزٛلغ ِٓ إٌّظّخ فٟ ِغزّؼٙب. ٚرؼزجش ػ١ٍّيخ صي١بغخ اٌشعيبٌخ ػ١ٍّيخ صيؼجخ ٚرغيزغشق 

ٚلييذ ط٠ٛييً ٌىٕٙييب  ييشٚس٠خ ؽ١ييش أٔٙييب رييٛفش ٌٍّٕظّييخ أعييبط ع١ييذ ٌٍزؾف١ييض ٚرخصيي١ا 

ٕيبؿ ِٕبعيت دا يً ِٛاسد٘ب اٌّخزٍفخ ثطش٠مخ أوضش وفبءح ، وّب رغبُ٘ فٟ ثٕبء ٌغيخ ٚاؽيذح ِٚ

إٌّظّخ ، ٚرنغ أعيبط ع١يذ ٌجٍيٛسح أ٘يذال ِؾيذدح ثٛليذ ٚرىٍفيخ ِٚغيزٜٛ عيٛدح ِؾيذد ، 

 ٌٚزؾم١ك ٘زٖ اٌّضا٠ب ِٓ اٌشعبٌخ الثذ أْ رزٛفش ثٙب اٌخصب ا األعبع١خ اٌزب١ٌخ :

 أْ رؼجش ػٓ فٍغفخ إٌّظّخ ِٚب رشغت أْ رىْٛ ػ١ٍٗ ِغزمجو  ثصٛسح  بٍِخ ٚٚالؼ١خ . -

 غب٠بد إٌّظّخ ٚأ٘ذافٙب االعزشار١غ١خ .أْ رزطبثك ِغ  -

 لذسرٙب ػٍٝ  ٍك ؽبٌخ ِٓ اٌزىبًِ ث١ٓ أعضاء إٌّظّخ ِٚىٛٔبرٙب  -

 

رّضً ٘زٖ األ٘ذال إٌزيب ظ اٌزيٟ رصيجٛ إٌّظّيخ إٌيٝ رؾم١مٙيب  رؾذ٠ذ األ٘ذال االعزشار١غ١خ : - ة

،  فييٟ اٌّغييزمجً ، ِٚييٓ األِضٍييخ ػ١ٍٙييب: ٚصييٛي  ييذِبد إٌّظّييخ إٌييٝ ع١ّييغ ِٕييبطك اٌذٌٚييخ

رط٠ٛش اٌؼب١ٍِٓ ، ص٠بدح اةٔزبع١خ إٌٝ ِغزٜٛ ِؼ١ٓ. ٠ٚفنً أْ رىْٛ ٘زٖ األ٘يذال ِؾيذدح 

٠ّٚىييٓ ل١بعييٙب ٚرؾم١مٙييب أٞ رزغيييُ ثبٌٛالؼ١ييخ ٚاالٔغييغبَ ِيييغ األ٘ييذال األ ييشٜ ٌٍّٕظّيييخ 

وبأل٘ذال لص١شح األعً. ٌٚىيٓ فيٟ اٌمطيبع اٌؾىيِٟٛ ٚ يغ األ٘يذال االعيزشار١غ١خ ٠ؼزجيش 

ب رؾزبط إٌٝ ٔظشح ِشزشوخ أٚ ارفبق ٌّب عٛل رىيْٛ ػ١ٍيٗ إٌّظّيخ ػ١ٍّخ صؼجخ ؛ ؽ١ش أٔٙ

 ِغزمجو  . 
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: ٟٚ٘ " ِغّٛػخ ِيٓ اٌّجيبدا ٚاٌمٛاػيذ اٌزيٟ رؾىيُ عي١ش اٌؼّيً ٚاٌّؾيذدح عيٍفب  اٌغ١بعبد  - د

ثّؼشفخ اةداسح ، ٚاٌزٟ ٠غزش ذ ثٙب اٌؼبٍِْٛ فٟ اٌّغيز٠ٛبد اٌّخزٍفيخ ػٕيذ ارخيبر اٌميشاساد 

اٌغ١بعييبد لييذ رىييْٛ ػٍييٝ صوصييخ أٔييٛاع : إٌييٛع ٚ م١ييك األ٘ييذال ".ٚاٌزصييشفبد اٌّزؼٍمييخ ثزؾ

األٚي ٠ّضً اٌغ١بعبد ػٍٝ ِغزٜٛ إٌّظّخ ٚرزنّٓ اٌغ١بعبد اٌزٟ رؼىظ سعبٌخ إٌّظّخ 

، أِب إٌٛع اٌضبٟٔ فٙٛ ٠شًّ اٌغ١بعيبد ّخوّب أٔٙب رغزخذَ وّش ذ ٌزم١١ُ اعزشار١غ١بد إٌّظ

 ألػّبي دا ً إداساد إٌّظّيخ ٚرزصيف ثلٔٙيب ػٍيٝاٌٛظ١ف١خ ٟٚ٘ اٌزٟ رزؼٍك ثبٌٕشبطبد ٚا

، أِيب إٌيٛع األ ١يش فٙيٛ ٠ّضيً اٌغ١بعيبد اٌزشيغ١ٍ١خ اٌزيٟ دسعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌزفصي١ً ٚاٌزؾذ٠يذ

 رزؼٍك ثبٌؼ١ٍّبد ا١ِٛ١ٌخ ٌٍّٕظّخ.رٙزُ ثبٌمشاساد اٌزٟ 

ٚرؼييشل ثلٔٙييب " اٌخطييخ اٌشييبٍِخ اٌزييٟ رؾييذد و١ف١ييخ إٔغييبص أ٘ييذال  اٌخطيي  االعييزشار١غ١خ : - س

ٌّٕظّخ ٚسعبٌزٙب " ٚرصٕف ؽغت اٌجؼذ اٌضِٕٟ اٌّشرج  ثٙب فبٌخطخ لص١شح اٌّذٜ رٛ غ ا

ةٔغبص ٘ذل لص١ش اٌّذٜ ث١ّٕب رٛ غ  طخ ِزٛعطخ اٌّذٜ أٚ ط٠ٍٛخ اٌّذٜ ةٔغبص ٘يذل 

ِزٛع  اٌّذٜ أٚ ط٠ًٛ اٌّذٜ  فو ثيذ أْ ٠يزُ اٌزخطي١  ػٍيٝ أعيبط األ٘يذال االعيزشار١غ١خ 

 ذد اٌى١ف١خ اٌزٟ رؤدٞ ثبٌٛعب ً ٌجٍٛؽ اٌٙذل.١ٌٚظ اٌؼىظ ، فبٌزخط١  ٠ؾ

رزلٌف اٌج١ئخ اٌخبسع١خ أل٠خ ِٕظّيخ ِيٓ أػيذاد غ١يش ِؾيذٚدح   رؾ١ًٍ ٚرم١١ُ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ : - ط

ِٓ اٌّزغ١شاد اٌىبِٕخ  بسط ٔطبق إٌّظّخ ٚاٌزٟ رزفبػيً ِيغ ػٍّٙيب ٚريؤدٞ إٌيٝ دػّيٗ أٚ 

ْ فٟ ِغّٛػٙب اٌّؾبٚس األعبعي١خ ٌٍج١ئيخ  ّٛ ػشلٍزٗ  ٚعٕغزؼش  أسثؼخ ِزغ١شاد أعبع١خ رى

اٌج١ئ١ييخ ػٍييٝ اةداسح االعييزشار١غ١خ ٚ٘ييٟ : اٌخبسع١ييخ ، ِٚييب ٠ّٕٙييب ٘ييٛ عصييبس ٘ييزٖ اٌّزغ١ييشاد 

اٌّزغ١ييشاد االلزصييبد٠خ ، االعزّبػ١ييخ ، اٌغ١بعيي١خ ، اٌزىٌٕٛٛع١ييخ . ٚرييلص١ش ٘ييزٖ اٌّزغ١ييشاد 

٠خزٍف ثب زول طج١ؼخ ٚأٔٛاع إٌّظّبد اٌمب ّخ فٟ اٌج١ئيخ ٚف١ّيب ٠ٍيٟ رٛ ي١ؼ ِيٛعض ٌٙيزٖ 

 اٌّزغ١شاد:

 : زصييبدٞ اٌؼييبَ ٌٍذٌٚيخ ، ثّييب فيٟ رٌييه ٔييٛع رشيزًّ ػٍييٝ اةطيبس االل اٌّزغ١يشاد االلزصييبد٠خ

 اٌزٕظ١ُ االلزصبدٞ ٚاٌٍّى١خ اٌخبصخ ٚاٌؼبِخ ، ثبة بفخ إٌٝ اٌغ١بعبد اٌّب١ٌخ .

 : ٚرٛ ييؼ دسعييخ االعييزمشاس اٌغ١بعييٟ ِٚييذٜ رييذ ً اٌؾىِٛييبد فييٟ  اٌّزغ١ييشاد اٌغ١بعيي١خ

 ١ِبد٠ٓ األػّبي ٚرلص١ش٘ب ػٍٝ أداء إٌّظّبد .

 : اٌزمب١ٌذ ، ٚاٌمي١ُ ٚاألطيش األ ول١يخ ٌألفيشاد فيٟ ِغزّيغ ٚرزىٛ اٌّزغ١شاد االعزّبػ١خ ِٓ ْ

 إٌّظّخ ، دٚس اٌّشأح فٟ اٌّغزّغ ، ٚاسرفبع ِغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ       

 : اٌزغ١يشاد اٌزيٟ رؾيذس فيٟ اٌج١ئيخ اٌف١ٕيخ ٚاٌزغ١يشاد  اٌّزغ١شاد اٌزىٌٕٛٛع١خ ِٓ  ً ٚرشًّ و

 اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزم١ٕخ ، وض٠بدح االػزّبد ػٍٝ اٌؾبعجبد ا١ٌ٢خ 

 

ٚٔظيييشا  ٌزيييلص١ش ٘يييزٖ اٌّزغ١يييشاد ػٍيييٝ أداء إٌّظّيييخ ، فوثيييذ أْ ٠ميييَٛ اٌّغيييئٌْٛٛ ػيييٓ اةداسح 

ج١ئيخ اٌخبسع١يخ ثصيفخ ِغيزّشح ، ِيٓ االعزشار١غ١خ ثغّغ اٌج١بٔبد اٌّزىبٍِخ ػٓ اٌّزغ١شاد فيٟ اٌ

ؽ١ش ٔٛػٙب ٚرؾذ٠ذ أعٍٛة عّؼٙب ٚو١ف١يخ اٌؾصيٛي ػ١ٍٙيب ) ِيٓ ِصيبدس دا ١ٍيخ أَ  بسع١يخ و 

، ّٕظّخ ، ٚاٌزٙذ٠ذاد اٌزٟ رٛاعٙٙيبِٚٓ صُ رٕظ١ّٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ؛ الوزشبل اٌفش  اٌّزبؽخ أِبَ اٌ

دح ٚاٌزيٟ رؼّيً إٌّظّيخ ٠ٚمصذ ثبٌفش  رٍه اٌظشٚل اٌّؾ١طخ ثبٌّٕظّخ فيٟ فزيشح ص١ِٕيخ ِؾيذ

ػٍٝ اعزغوٌٙب ٌٍم١بَ ثلػّبٌٙب ٚرؾم١ك أ٘ذافٙب ، أِب اٌزٙذ٠ذاد فزّضً األؽذاس اٌّؾزٍّخ ٚاٌزٟ إرا 

 ِب ؽصٍذ فغٛل رغجت  طشا  أٚ عصبس عٍج١خ ٌٍّٕظّخ .

اٌٙذل اٌش ١ظ ٌذساعيخ اٌج١ئيخ اٌذا ١ٍيخ ٌٍّٕظّيخ ٘يٛ رؾذ٠يذ اٌؼٛاِيً   دساعخ اٌج١ئخ اٌذا ١ٍخ : - ػ

ار١غ١خ ف١ٙب ، ِٚٓ صُ رم١١ّٙب ٌّؼشفيخ ٔيٛاؽٟ اٌميٛح ٚاٌنيؼف فيٟ إٌّظّيخ أٞ رؾذ٠يذ االعزش

اٌؼٛاًِ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌزشو١ض ػ١ٍٙب ثبػزجبس٘ب رّضً لٛح ٌٍّٕظّخ ٠ٚمصذ ثٙب اٌخصيب ا اٌزيٟ 

رؼطٟ إٌّظّخ إِىب١ٔبد ع١ذح رؼضص ػٕبصيش اٌميٛح ٌيذ٠ٙب ٚرغيبُ٘ فيٟ إٔغيبص اٌؼّيً ثّٙيبسح 

إٌيييٝ رشيييخ١ا اٌؼٛاِيييً اٌزيييٟ ٠غيييزٛعت اعيييزجؼبد٘ب أٚ ِؼبٌغزٙيييب  ٚ جيييشح ػب١ٌيييخ ثبة يييبفخ

ثبػزجبس٘ب رّضً ٔمبط  ؼف فٟ إٌّظّيخ ٠ٚمصيذ ثٙيب اٌّؤ يشاد اٌزيٟ ريذي ػٍيٝ ٔميا فيٟ 

إِىبٔييبد إٌّظّييخ. ِٚييٓ اٌّّىييٓ رصيي١ٕف اٌج١ئييخ اٌذا ١ٍييخ إٌييٝ صوصييخ ِؾييبٚس أعبعيي١خ ٘ييٟ : 
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ٛاسد ٚاةِىبٔيبد اٌّزبؽيخ ٌيذ٠ٙب، ٚف١ّيب ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ، ٚاٌضمبفيخ اٌزٕظ١ّ١يخ اٌغيب ذح ، ٚاٌّي

 ٠ٍٟ رٛ ١ؼ ٘زٖ اٌّؾبٚس:

  ّٟؽ١ش ٠ّضً ِغّٛػخ ِٓ اٌؼوليبد اٌزٕظ١ّ١يخ ٚاألػّيبي ٚاٌّٙيبَ اٌّشرجيخ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١  :

ٚفمييب  ٌّغييز٠ٛبد إداس٠ييخ ، أٞ أٔييٗ ٠ؾييذد اٌّغييؤ١ٌٚبد ٚاٌصييوؽ١بد ٠ٕٚظّٙييب ثؾ١ييش رزٛعييٗ 

 ّٕظّخ .اٌغٙٛد اٌغّبػ١خ ثبرغبٖ رؾم١ك أ٘ذال اٌ

  وّييب أْ ا١ٌٙىييً اٌزٕظ١ّييٟ فييٟ إٌّظّييخ ٠ؼزجييش ػبِييً ِزغ١ييش ، ٠زغ١ييش ثٕييبء  ػٍييٝ ِزطٍجييبد

االعزشار١غ١خ أٞ أٔٗ ٠زجغ االعزشار١غ١خ ٚػٕذِب ٠ىْٛ ٕ٘بٌه ػذَ رٛافك ث١ّٕٙب ، فيئْ ا١ٌٙىيً 

١يش اٌزٕظ١ّٟ الثذ أْ ٠ُغ١ش ١ٌىْٛ أوضش رٛافمب  ِغ االعزشار١غ١خ فلٞ رغ١١ش ف١ٙيب ٠يؤدٞ إٌيٝ رغ١

 ِّبصً فٟ ا١ٌٙىً . 

 : اٌضمبفييخ اٌزٕظ١ّ١ييخ   ْ ّٛ ٚرشييىً ِغّٛػييخ اٌّؼزمييذاد ٚاٌزٛلؼييبد ٚاٌميي١ُ اٌّشييزشوخ اٌزييٟ رىيي

ثّغٍّٙييب ِؼييب١٠ش اٌغييٍٛن اٌّمجييٛي ٚغ١ييش اٌّمجييٛي دا ييً إٌّظّييخ . فبٌضمبفييخ اٌزٕظ١ّ١ييخ رزجييغ 

رزؼييبس  ِييغ  االعييزشار١غ١خ فوثييذ اٌزلوييذ ِييٓ أْ اٌضمبفييخ اٌزٕظ١ّ١ييخ اٌغييب ذح فييٟ إٌّظّييخ ال

االعزشار١غ١بد اٌغذ٠ذح اٌزٟ ع١زُ ص١بغزٙب ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ إؽذاس اٌزغ١١ش ف١ٙب إرا ٌضَ األِيش 

 ٌزصجؼ أوضش رٛافمب  ِغ ِزطٍجبد االعزشار١غ١خ اٌزٟ ع١زُ رج١ٕٙب .

  إْ ِٓ اٌّغيٍّبد األعبعي١خ فيٟ اةداسح إٌبعؾيخ أْ ٠زشويض ا٘زّيبَ اٌّيذساء اٌّٛاسد اٌّزبؽخ  :

١ٓ ػٍٝ  ٍك ؽبٌيخ ِيٓ اٌزيٛاصْ ثي١ٓ اٌخطي  االعيزشار١غ١خ ٚثي١ٓ اٌّيٛاسد اٌّزبؽيخ االعزشار١غ١

ٌذٜ إٌّظّخ ٌزٕف١ز رٍه اٌخط  فبٌّٛاسد اٌّزبؽخ رّضً اٌّض٠ظ ِٓ اةِىبٔبد اٌّب١ٌيخ ٚاٌجشيش٠خ 

ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاألٔظّخ اةداس٠خ اٌّخزٍفيخ ٚٔظيُ اٌّؼٍِٛيبد اةداس٠يخ ٚاةِىبٔيبد راد اٌصيٍخ 

 ٠ٛش اٌّزٛفشح ٌٍّٕظّخ  .ثبٌجؾش ٚاٌزط

ثؼييذ دساعيييخ ٚرؾ١ٍييً اٌج١ئييخ اٌخبسع١ييخ ٚاٌذا ١ٍييخ اٌخبصيييخ   رؾذ٠ييذ اٌجييذا ً االعييزشار١غ١خ : - ؿ

ثبٌّٕظّخ ، ٠زُ رؾذ٠ذ اٌجذا ً االعزشار١غ١خ اٌّزبؽخ أِبَ إٌّظّخ ، ٚاٌزيٟ رؼجيش ػيٓ اٌٛعيب ً 

١خ ػٍيٝ اٌّغيز٠ٛبد اٌّزٛفشح ٌٍّٕظّخ ٚاٌزٟ ػٓ طش٠مٙب رلًِ فٟ رؾم١ك أ٘ذافٙب االعيزشار١غ

 اٌّخزٍفخ . 

ففييٟ ٘ييزٖ اٌخطييٛح ٠ييزُ ِمبسٔييخ وييً اٌجييذا ً اٌّزبؽييخ   رم١يي١ُ ٚا ز١ييبس اٌجييذا ً االعييزشار١غ١خ : - د

ٚاٌزٟ رُ رؾذ٠ذ٘ب فٟ اٌخطٛح اٌغبثمخ ، ِيغ ويً ٘يذل ِيٓ األ٘يذال االعيزشار١غ١خ ، ويزٌه 

ِغ ارغب٘بد اٌّذ٠ش٠ٓ رغبٖ اٌّخبطشح ، عٌٙٛخ اٌؾصيٛي ػٍيٝ اٌّيٛاسد ، ٚاٌٛليذ اٌيوصَ 

اٌجذا ً وّيب ٘يٛ فيٟ اٌمطيبع  ٌٍزٕف١ز، ٌٚىٓ ٔز١غخ ٌصؼٛثخ رٛفش ِؼب١٠ش ؽغبعخ ٌٍؾىُ ػٍٝ

اٌخب  ِضً : اٌؼب ذ ػٍٝ سأط اٌّيبي ، فٍيزٌه رم١ي١ُ اٌجيذا ً ٚا ز١بس٘يب ٠ؼزّيذ فيٟ اٌمطيبع 

اٌؼيييبَ ػٍيييٝ اٌزميييذ٠ش اٌشخصيييٟ . ٚثٕيييبء  ػٍيييٝ ٘يييزٖ اٌّؼيييب١٠ش ريييزُ اٌّمبسٔيييخ ثييي١ٓ اٌجيييذا ً 

االعيييزشار١غ١خ ٌزؾذ٠يييذ ِضا٠يييب ٚػ١يييٛة ويييً ثيييذ٠ً ِٚيييٓ صيييُ ارخيييبر اٌميييشاس ؽيييٛي اٌجيييذ٠ً 

عييزشار١غٟ إٌّبعييت ٚاٌييزٞ ٠ؾمييك األ٘ييذال االعييزشار١غ١خ ٌٍّٕظّييخ ، ٚاٌجييذ٠ً اٌّخزييبس اال

 ٠ؼشل ثبال ز١بس االعزشار١غٟ  .

 ِشؽٍخ رٕف١ز االعزشار١غ١خ :   -2

ثؼييذ اوزّييبي صيي١بغخ االعييزشار١غ١خ ٠زغييٗ ا٘زّييبَ اةداسح اٌؼ١ٍييب ثؼ١ٍّييخ اٌزٕف١ييز ٚإِىب١ٔييخ رفبػٍٙييب    

 ٛػخ ، ٚرؼزجش ِشؽٍخ اٌزٕف١ز ِٓ أ٘يُ ِشاؽيً اةداسح االعيزشار١غ١خ ٚارغبلٙب ِغ االعزشار١غ١خ اٌّٛ

ؽ١يش إْ اٌزٕف١يز غ١يش اٌفؼيبي ٌٍخطي  ٚاٌغ١بعيبد ٠يؤدٞ إٌيٝ اٌفشيً ، ث١ّٕيب اٌزٕف١يز اٌصيؾ١ؼ ٚاٌفؼييبي 

٠ييؤدٞ إٌييٝ اٌزؼيي٠ٛ  ػييٓ اٌزخطيي١  غ١ييش. فّييٓ  ييوي ٘ييزٖ اٌّشؽٍييخ ٠غييت أْ رزؾييٛي اعييزشار١غ١خ 

ٔزب ظ ٌٙب دالٌزٙب، ٚ إال أزٙذ ع١ّغ األٔشطخ اٌّىٛٔيخ ٌوعيزشار١غ١خ  إٌّظّخ إٌٝ أفؼبي ٍِّٛعخ راد

اةداس٠ييخ دْٚ عييذٜٚ ٌٍّٕظّييخ ، ٚةٔغييبص رٌييه الثييذ ِييٓ رؾذ٠ييذ األ٘ييذال اٌغيي٠ٕٛخ ، ٚ ييغ اٌجييشاِظ 

اٌض١ِٕييخ ، ٚرخصيي١ا اٌّييٛاسد اٌوصِييخ ٌزطج١ييك االعييزشار١غ١خ ، ثبة ييبفخ إٌييٝ رؾذ٠ييذ اةعييشاءاد 

  رٛ ١ؼ ِٛعض ٌٙزٖ اٌخطٛاد: اٌزٕف١ز٠خ  . ٚف١ّب ٠ٍٟ

: ٠زُ رؾذ٠ذ٘ب ثطش٠ميخ ال ِشوض٠يخ ، إر ريشرج  ثصيٛسح ِجب يشح ثىيً رؾذ٠ذ األ٘ذال اٌغ٠ٕٛخ  - أ

ِذ٠ش ِٓ ِذ٠شٞ لطبػبد ٚإداساد ٚألغبَ إٌّظّيخ . ٚثٕيبء  ػٍيٝ ٘يزٖ األ٘يذال ٠يزُ رٛص٠يغ 



6 

 

أللغييبَ ، ٚرخصي١ا اٌّييٛاسد ، ؽ١ييش أٔٙييب رؾيذد األ٠ٌٛٚييبد اٌخبصييخ ثييبألفشاد ٚاةداساد ٚا

ٚرّضً اٌّؾذد اٌيش ١ظ ٌّيذٜ اٌزميذَ فيٟ رؾم١يك األ٘يذال االعيزشار١غ١خ ، إال أْ رٌيه ٠زطٍيت 

 اٌزٕغ١ك ث١ٓ األ٘ذال اٌغ٠ٕٛخ ٚاأل٘ذال االعزشار١غ١خ 

رزنييّٓ ٘ييزٖ اٌجييشاِظ األ٘ييذال اٌغيي٠ٕٛخ اٌزييٟ رغييؼٝ اةداسح إٌييٝ  ٚ ييغ اٌجييشاِظ اٌض١ِٕييخ : - ة

اٌّيٛاسد اٌوصِيخ ٌٙيب ، ٚاألٔشيطخ اٌٛاعيت اٌم١يبَ رؾم١مٙب فٟ  ٛء اٌخطيخ االعيزشار١غ١خ ، ٚ

 ثٙب ٚاٌضِٓ اٌزٞ ٠غت اٌجذء ٚاالٔزٙبء ف١ٗ ِٓ ٘زٖ األٔشطخ ، ٚاٌّغئٌْٛٛ ػٓ رٕف١ز٘ب .

ِيٓ اٌّٙيُ اٌزلو١يذ ػٍيٝ أْ رٕف١يز االعيزشار١غ١خ ال ٠مزصيش ػٍيٝ  رخص١ا اٌّٛاسد اٌوصِخ : - د

ٚرٛع١يٗ اعيزخذاِٙب ، ٚو١ف١يخ  اعيزغوي ِيٛاسد إٌّظّيخ فؾغيت ثيً ػٍيٝ ؽّب٠زٙيب ٚرٕظ١ّٙيب

رٛص٠ؼٙيب ػٍييٝ اٌجييشاِظ ٚاٌّشييبس٠غ ثبػزجبس٘يب ٔظّييب  عض ١ييخ رؼّييً ػٍيٝ اٌّغييبّ٘خ فييٟ رٕف١ييز 

االعييزشار١غ١خ . فييو ثييذ ِييٓ رصيي١ٕف اٌّييٛاسد ؛ ٌّؼشفييخ اٌمييذسح اٌزٕظ١ّ١ييخ ٚاٌّّٙييذح ٌزٕف١ييز 

اٌفؼ١ٍيخ ٚاالؽزّب١ٌيخ االعزشار١غ١خ ؽ١ش إْ اٌزٕف١ز ٠زلصش ثبٌّٛاسد اٌّزٛفشح ٚاٌمذساد اٌّزبؽيخ 

 ٌٍّٕظّخ  .

ؽ١ش رّضً اةعشاءاد " ٔظبَ ٠زىْٛ ِٓ  طٛاد ِززبثؼخ رؾذد  رؾذ٠ذ اةعشاءاد اٌزٕف١ز٠خ : - س

طش٠ميخ أداء ِّٙيخ أٚ ٚظ١فيخ ِؼ١ٕييخ ٚرصيف ثبٌزفصي١ً األٔشيطخ اٌّخزٍفييخ اٌزيٟ ٠غيت أدا ٙييب 

 ةٔغبص ثشاِظ إٌّظّخ.

 ت رٛفش اٌؼٕبصش اٌزب١ٌخ :أٞ أْ ٚ غ االعزشار١غ١بد ِٛ غ اٌزٕف١ز ٠زطٍ  

ٚعٛد ١٘ىيً رٕظ١ّيٟ ِو يُ )ثٕيبء ١٘ىيً عذ٠يذ ، ريذس٠ت ، ريٛف١ش اٌّيٛاسد اٌجشيش٠خ ، رؼيذ٠ً  -

 ا١ٌٙىً اٌؾبٌٟ ...و .

ِوءِييييخ االعييييزشار١غ١بد ٌٍغ١بعييييبد اٌؾب١ٌييييخ أٚ رؼييييذ٠ً اٌغ١بعييييبد اٌزييييٟ رزؼييييبس  ِييييغ  -

 االعزشار١غ١بد اٌّٛ ٛػخ .

 االعزشار١غ١خ  .                  ٚ ٛػ فٟ ِغؤ١ٌٚبد اةداساد ػٓ رٕف١ز  -

 ِشؽٍخ رم٠ُٛ االعزشار١غ١خ : -3

فييٟ  فييٟ ٘ييزٖ اٌّشؽٍييخ ٠ييزُ رؾذ٠ييذ ِييذٜ ِغييبّ٘خ االعييزشار١غ١خ فييٟ رؾم١ييك األ٘ييذال اٌّؾييذدح ِغييجمب    

، ٚاٌزلوييذ ِييٓ أْ األداء اٌفؼٍييٟ ٠زّب ييٝ ِييغ األداء اٌّخطيي  ٌييٗ فييٟ ِشؽٍييخ اٌصيي١بغخ االعييزشار١غ١خ

 ٠ٚزُ رم٠ُٛ االعزشار١غ١خ ِٓ  وي ارجبع اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ :اٌخط  االعزشار١غ١خ ، 

: أٞ رؾذ٠ذ ٔمبط أعبع١خ ٠يزُ ِيٓ  وٌٙيب رم١ي١ُ ِٛليف االعيزشار١غ١خ ، ٚرؼيذ ٚ غ ِؼب١٠ش ٌألداء  - أ

 ٘زٖ اٌّؼب١٠ش اٌّم١بط اٌزٞ ٠زُ اٌؾىُ ػٍٝ ِغزٜٛ األداء ِٓ  وٌٙب .

رم١يي١ُ  ؽ١ييش ٠زيٌٛٝ اٌّييذ٠شْٚ ِغييئ١ٌٛخ  :ِمبسٔيخ ِغييز٠ٛبد األداء اٌفؼ١ٍييخ ثبٌّؼيب١٠ش اٌّٛ ييٛػخ  - ة

، ٚإرا ِيب ارنيؼ أْ ِغيزٜٛ األداء ػيبٌٟ فميذ ريشٜ اةداسح أٔٙيب ليذ ِذٜ االٔؾشال ػٓ اٌّؼيب١٠ش

ٚ ؼذ ِؼب١٠ش راد ِغزٜٛ أدٔٝ ِّب ٠ٕجغٟ ، األِش اٌزٞ ٠زشرت ػ١ٍٗ إٌظيش فيٟ سفيغ ِغيزٜٛ 

، فئٔيٗ ٠زؼي١ٓ ػٍيٝ األداء ِٕخفنيخ إرا وبٔيذ ِغيز٠ٛبد رٍه اٌّؼب١٠ش  وي اٌفزيشاد اٌزب١ٌيخ ، أِيب

اٌّيييذ٠ش٠ٓ رؾذ٠يييذ األعيييجبة اٌزيييٟ أدد إٌيييٝ ٚعيييٛد أؾيييشال ، ِٚيييٓ صيييُ ٠زخيييزٚا ليييشاسا  ٠زؼٍيييك 

 ثبةعشاءاد اٌزصؾ١ؾ١خ.

ٚرلرٟ ٘زٖ اٌخطيٛح ثٙيذل رصيؾ١ؼ األ طيبء ، ِٚؼبٌغيخ أعيجبة  ارخبر اةعشاءاد اٌزصؾ١ؾ١خ : - د

 فٙب ١ٌزٕبعت األداء اٌفؼٍٟ ِغ ِؼب١٠ش األداء .اٌمصٛس ٚاالٔؾشال فٟ أداء األػّبي اٌزٟ رُ اوزشب

 

 للمىظمخ؟ األهذاف وضغ أهمُخ مب :6ط

  :األهذاف وضغ همُخأ ج:
 : ٕ٘بن ػذح ٔٛاػ  رجشس ٌٕب  شٚسح ٚ غ األ٘ذال ِٓ أّ٘ٙب

إر ال ٠ّىيييٓ ل١يييبَ اٌّيييذ٠ش ثٛظ١فزيييٗ  : التخطاااُ  ػىبصاااش أهااام ماااه األهاااذاف تؼاااذ .1

اٌزخط١ط١ييخ دْٚ ٚعييٛد أغييشا  ٚأ٘ييذال ٚا ييؾخ رغييؼٝ إٌّظّييخ إٌييٝ رؾم١مٙييب 
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فزجٕٟ ػ١ٍّبد اٌزٕجؤ ، ٚرؤعظ اٌغ١بعبد اةعشاءاد ٚاٌمٛاػيذ ، ٚرؼيذ اٌّٛاصٔيبد 

 . ٚاٌجشاِظ ٌزؾم١ك أ٘ذال ِؼ١ٕخ
ٟ رغيييؼٝ إْ األغيييشا  ٚاأل٘يييذال اٌزييي: القاااشاساد التخااابر مششاااذا   األهاااذاف تؼاااذ .2

إٌّظّخ إٌٝ رؾم١مٙب رّضً اٌؼبًِ اٌّؾذد ألٔٛاع اٌميشاساد إٌّبعيجخ ٌٍّٛاليف اٌزيٟ 

رٛاعٙٙب ، وّب أٔٙب رفغش عجت رلصش إٌّظّخ ثبٌظشٚل اٌج١ئ١يخ اٌّؾ١طيخ ، ٚثبٌزيبٌٟ 

 . فبٌمشاساد ِشرجطخ ثبأل٘ذال ِٚغزّذح ِٕٙب

 التبلُاخ مغتىَبدال فٍ األهذاف وضغ ػلً الؼلُب المغتىَبد فٍ األهذاف تغبػذ .3
إْ ٚ ييغ األ٘ييذال اٌخبصييخ ثبٌّٕظّييخ فييٟ اٌّغييز٠ٛبد اٌؼ١ٍييب ٠ّٙييذ فييٟ ٚ ييغ : 

 . األ٘ذال اٌفشػ١خ ٌٛظب ف اةداساد ٚاألفشاد فٟ اٌّغز٠ٛبد اٌزب١ٌخ
ٚاأل٘يذال رزؾميك ِيٓ  يوي  : المغائىلُخ مشاكاض تحذَاذ فٍ األهذاف وضغ َغهم .4

دٚس ِؼي١ٓ ؽغييت ِٙيبَ ٚظ١فزييٗ ، اةداساد ٚاأللغيبَ ٚأفيشاد ِؾييذد٠ٓ ، ٌىيً ِييُٕٙ 

ٚثبٌزيبٌٟ ٠ّىيٓ رؾذ٠ييذ ِغيئ١ٌٛخ وييً إداسح أٚ لغيُ أٚ فييشد ثٕيبء  ػٍييٝ األ٘يذال اٌزييٟ 

 . أ١ٔطذ ثٗ ٌزؾم١مٙب
إْ ٚعٛد األ٘ذال اٌغ١ٍّخ ٚاٌٛالؼ١يخ ٠غيبػذ  : الغلطخ تفىَض فٍ األهذاف تغهم .5

 . َ اٌّخزٍفخفٟ اٌزف٠ٛ  اٌغ١ٍُ ٌٍغٍطخ وّب ٠غبػذ فٟ اٌزٕغ١ك ث١ٓ األٔشطخ ٚاٌّٙب

 ثجُئتهااب وػالقتهااب ثبلمىظمااخ الغاابةذح الؼالقاابد وىػُااخ ثُاابن فااٍ األهااذاف تغاهم .6
فبأل٘ييذال رغييبُ٘ فييٟ ث١ييبْ اٌؼولييبد ثيي١ٓ اٌذاػ١ييخ ٚاٌّييذػٛ ِٚييب ٠غييت اٌزشو١ييض : 

ػ١ٍٗ، وّب رغبُ٘ فٟ ث١بْ اٌؼولبد ث١ٓ اةداساد اٌّزؼذدح ثبٌّٕظّيخ ، عيٛاء وبٔيذ 

 . رؼبْٚ أٚ ػولبد عٍطخثشىً سأعٟ أٚ أفمٟ ، ػولبد 
اٌزيٟ رغيزخذَ فيٟ اٌشلبثيخ ٚرم١ي١ُ  : والمقابَُظ المؼابَُش وضاغ فٍ األهذاف تغهم .7

 . األداء فغبٌجب ِب ٠زُ االػزّبد ػٍٝ األ٘ذال ٌزم١١ُ وفبءح اةداسح
٘يزا اٌزم١ي١ُ  ثؾ١ش ٠يزُ االعيزفبدح ِيٓ ٔزيب ظ : األفشاد أداء تقُُم فٍ األهذاف تغبػذ .8

 .ألفشاد وبٌزشل١خ ٚإٌمذ ٚاٌزذس٠ت ٚاٌؾٛافض .. ٚغ١ش٘بفٟ ٚ غ ثؼ  ع١بعبد ا

  

  :األهذاف وضغ ػىذ مشاػبتهب الىاجت االػتجبساد مبهٍ :7ط

٠ّىٓ ث١بْ أُ٘ االػزجبساد اٌٛاعت ِشاػبرٙب ػٕذ ٚ غ األ٘ذال ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ ط: 

 : اٌزبٌٟ

لييذس إر ٠غييت أْ رخنييغ األ٘ييذال إٌييٝ اٌم١ييبط اٌىّييٟ : الكمااٍ للقُاابط القبثلُااخ و1

اةِىبْ ،ؽزٝ ٠ّىٓ اٌزؾمك ِيٓ اٌٛصيٛي إ١ٌٙيب، ٚإْ وبٔيذ ٕ٘يبن ثؼي  األ٘يذال 

ِيييٓ اٌصيييؼت ل١بعيييٙب و١ّيييب  ، وزؾم١يييك اٌش يييب اٌيييٛظ١فٟ، ٚاالٌزيييضاَ ثبٌّغيييئ١ٌٛخ 

االعزّبػ١ييخ .. إال أْ رٌييه ٠غييت أال ٠ضٕييٟ ِييٓ ػييضَ إداسح إٌّظّييخ ػٍييٝ ِؾبٌٚييخ 

١خ ـ ِييغ االعييزؼبٔخ ٚ ييغ ثؼيي  اٌّمييب١٠ظ ٚاٌطييشق ٚاألعييب١ٌت اٌى١ّييخ ٚاٌٛصييف

ثبعزّبساد االعزمصبء ـ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رغبػذ فٟ اٌٛصيٛي إٌيٝ ثؼي  اٌّؤ يشاد 

 . ٚإٌزب ظ اٌذاٌخ ػٍٝ رؾم١ك ِضً ٘زٖ األ٘ذال
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٠غيت أْ رىيْٛ األ٘يذال ٚا يؾخ ِٚفِٙٛيخ : للفهام والقبثلُاخ والجغابةخ الىضىح و2

ذال ِىزٛثيخ ٚ بصخ ٌىً ِٓ ٚا ؼ١ٙب ِٕٚفز٠ٙب ، ٠ٚفنً اٌىض١شْٚ أْ رىْٛ األ٘

 . ٚثٍغخ ٚا ؾخ ِٚزؼبسل ػ١ٍٙب ألػنبء اٌزٕظ١ُ
٠غييت أْ رىييْٛ األ٘ييذال ِٛ ييٛػ١خ ٚلبثٍييخ ٌٍزؾم١ييك  : والىاقؼُااخ المىضااىػُخ و3

ٚرّضً ِصبٌؼ ِخزٍف األطشال ثصٛسح ػبدٌخ ٚال ر١ّيً إٌيٝ " اٌزار١يخ " أٚ رزيلصش 

األ٘يذال ثبأل خب  ٚاٌّصبٌؼ إٌّفشدح فزشاػٟ األ٘ذال اٌزٕظ١ّ١يخ ثبٌزىبِيً ِيغ 

اٌفشد٠يييخ ، ٚرشاػيييٝ ِصيييبٌؼ إٌّظّيييخ ثبٌزٕبعيييك ِيييغ ِصيييٍؾخ اٌج١ئيييخ ، ٚرشاػيييٝ 

 . اٌّصبٌؼ ػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ثبٌزشاث  ِغ اٌّذٜ اٌمص١ش .. ٚ٘ىزا
٠غيت أْ ٠يزُ سثي  األ٘يذال ثؼٕصيش اٌيضِٓ أٞ رييشرج   : الاضمه ثؼىصاش االستجابة و4

عيزشار١غٟ رٌيه اي ٘يذل ِٛخ ، ٌٚٙزا ٠مبثّٛاػ١ذ ص١ِٕخ ِؾذدح ٌٙب ثذا٠خ ٚٔٙب٠خ ِؼٍ

 – 5اٌزٞ ٠يزُ رغط١زيٗ فيٟ ِغيبي صِٕيٟ ٚاعيغ ، ٠ٚميبي  طي  ط٠ٍٛيخ األعيً ) ِيٓ 
عييٕخ رمش٠ييب  و ، ٚ طيي   5 -2عييٕٛاد رمش٠جييب  و ، ٚ طيي  ِزٛعييطخ األعييً )  11

لص١شح األعً ) فٟ ؽذٚد عٕخ رمش٠جب  و، ٌٚىً ٔٛع ِٓ ٘يزٖ اٌخطي  األ٘يذال اٌزيٟ 

ٔغيذ أْ اٌيجؼ  ليذ سثي  فؼب١ٌيخ إٌّظّيخ ِيٓ  ٚػٍيٝ رٌيه. ٠زُ اٌغيؼٟ إٌيٝ رؾم١مٙيب

 :اٌزبٌٟ وي رؾم١ك أ٘ذافٙب ٚث١ٓ ػٕصش اٌضِٓ ػٍٝ إٌؾٛ اٌّج١ٓ فٟ اٌغذٚي 
 

 اٌؼولخ ث١ٓ فؼب١ٌخ إٌّظّخ ِٓ  وي أ٘ذافٙب ٚػٕصش اٌضِٓ

 اٌّذٜ اٌضِٕٟ
 الطىَـل المتىعـ  القصـُش

 المىظمخ فؼبلُخ
   

 األهذاف
 ومؼبَُش
 التقُُم

 اةٔزبط -

 اٌىفبءح -

 اٌش ب -

 اٌزىب١ٌف -

 اٌجمبء - إٌّـٛ -

 إٌٙييب ٟ اال ز١ييبس أْ إر ، اٌييضِٓ ثؼٕصييش األ٘ييذال سثيي  أٔييٗ  اٌغييذٚي ِييٓ ٠ٚزنييؼ 

 أَ ِغييزّشح ثصييفخ ثمب ٙييب رييذػ١ُ ػٍييٝ لييبدسح إٌّظّييخ وبٔييذ إرا ف١ّييب ٠زّضييً ٌأل٘ييذال

  :أْ ٔغذ ؽ١ٓ فٟ اٌجؼ١ذ، اٌّذٜ فٟ ٘ذفب   ٠ؼزجش فبٌجمبء ٌٚٙزا ال؟

  :فٟ رزّضً اٌمص١ش اٌضِٕٟ اٌّذٜ فٟ األ٘ذال
 اٌفشػ١١ٓ األفشاد ِٓ ِؼ١ٕخ ٚٔٛػ١بد ثى١ّبد ٚرٌه : اةٔزبط- 

  .اٌّذ ود إٌٝ اٌّخشعبد ٔغجخ ٚرزّضً : ٌىفبءحا -
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 ٚاٌؼّيوء اٌؼيب١ٍِٓ ِيٓ ويً ػ١ٍيٗ ٠ؾصيً اٌزيٟ إٌّيبفغ رؾم١يك ٘يذل ٚرّضً : اٌش ب- 

 .ٚاٌّغزّغ
 : ٔغذ أْ أ٘ذال إٌّظّخ رزّضً فٟ اٌّزٛع  اٌضِٕٟ اٌّذٜ ٚػٍٝ -
ِٚٓ  وٌٗ رٙذل إٌّظّخ إٌيٝ اٌزغيبٚة ِيغ اٌّزغ١يشاد اٌزيٟ رٕشيل دا ٍٙيب  : التخُل- 

 .ٚ بسعٙب
ِٚٓ  وٌيٗ رٙيذل إٌّظّيخ ريذػ١ُ ِشوض٘يب أٚال  ثيلٚي ٚريذس٠غ١ب  ثّيب ٠يؤدٞ  : الىمى- 

 . إٌٝ دػُ لذسرٙب ػٍٝ اٌجمبء فٟ اٌّذٜ اٌجؼ١ذ
٠فنييً ا ييزشان ِييٓ عيي١زٌٛٝ رؾم١ييك  : األهااذاف وضااغ فااٍ الؼاابملُه مشاابسكخ (5

األ٘ذال فٟ ٚ ؼٙب ِب أِىٓ رٌه ، ِّب ٠غش أداء اٌّٙبَ ٚاٌٛظب ف ٌٛ ٛػ األ٘ذال 

ٌٚٙزا رغزؼ١ٓ ثؼ  إٌّظّيبد ثٕظيبَ اةداسح ثبأل٘يذال اٌيزٞ ، ٚفّٙٙب ِٓ لجً اٌغ١ّغ

 . رؾم١مٙب ؟ ٠زنّٓ ِشبسوخ اٌّشؤٚع١ٓ فٟ رؾذ٠ذ األ٘ذال اٌّغئ١ٌٛٓ ػٓ

٠ٕجغٟ أال رىيْٛ األ٘يذال ِزؼبس يخ  بصيخ ِيب  : األهذاف ثُه والتشاث  االوغيب  و6

ث١ٓ اٌٙيذل اٌش ١غيٟ ٚاأل٘يذال اٌفشػ١يخ ، ثؾ١يش رّضيً عٍغيٍخ ِٕغيغّخ ِؼيب  رميٛد 

. إٌّظّخ ثّخزٍف عٙٛد٘ب ٌزؾم١ك أغشا يٙب اٌش ١غي١خ ثّيب ٠يؤدٞ ٌزؾم١يك سعيبٌزٙب

ٍّغييز٠ٛبد اٌزٕظ١ّ١ييخ األلييً، وّييب أْ اٌّغييزٜٛ ْ اٌٛعييب ً رصييجؼ أ٘ييذافب  فشػ١ييخ ٌإ

اٌزٕظ١ّيييٟ األػٍيييٝ ٘يييٛ اٌيييزٞ ٠زيييٌٛٝ ٚ يييغ األ٘يييذال اٌؼبِيييخ ، فيييٟ ؽييي١ٓ رزيييٌٛٝ 

اٌّغز٠ٛبد اٌزشغ١ٍ١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚ غ األ٘ذال ثصٛسح أوضيش رفصي١و  ٚٚ يٛؽب  ِيغ 

ألً لذس ِٓ ػذَ اٌزلوذ ٠ٚغيت رؾم١يك اٌزٕغي١ك ٚاٌزيشاث  ثي١ٓ ٘يزٖ األ٘يذال ع١ّؼيب  

 . ػذ إٌّظّخ ػٍٝ إٌّٛ ٚاٌجمبءثّب ٠غب

 

 رلك؟ وضح لألهذاف. تصىُف مه أكثش وضغ َمكه :8ط

  :األهذاف تصىُفبد ج:
  :الفشػُخ واألهذاف الشةُغُخ األهذاف(1) 
رّضييً رٍييه األ٘ييذال اٌزييٟ ال رؾزييبط إٌييٝ اٌزييذ١ًٌ ػٍييٝ عييجت  : الشةُغااُخ األهااذاف – أ

ِضييً ٘ييذل رؾم١ييك االٔزشييبس األفمييٟ ٚعٛد٘ييب ثييً اوزفييٝ ثييزوش٘ب ٌٍزييذ١ًٌ ػ١ٍٙييب ، ٚرٌييه 

 . ٚاٌشأعٟ
رّضيً أ٘يذافب  راد طج١ؼيخ ٚص١ميخ ٌٚٙيب أ١ّ٘يخ وج١يشح فيٟ عيج١ً  : الفشػُاخ األهاذاف – ة

 ".رؾم١ك األ٘ذال اٌش ١غ١خ ، ٚرٌه ِضً ٘ذل " رؾم١ك و١ّخ أزشبس ِؼ١ٕخ فٟ اٌشٙش

  :الىاقؼُخ واألهذاف المؼلىخ األهذاف(2) 
ٚرّضيييً األ٘يييذال إٌّشيييٛسح ٌٍغّٙيييٛس ِيييٓ  يييوي رميييبس٠ش  : المؼلىاااخ األهاااذاف – أ

ٚرصش٠ؾبد ثّب ٠ٙيُ اٌغّبػيبد ٚليٜٛ اٌزيلص١ش اٌخبسع١يخ ، وّيب رٙيُ اةداسح اٌؼ١ٍيب فيٟ 

 . ػولزٙب ثبٌذػبح ٚرٌه ِضً ٘ذل اٌّغئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ رغبٖ اٌّغزّغ
ح اٌؼ١ٍّيبد ٚرّضً األ٘ذال اٌزشيغ١ٍ١خ ٚاٌؼ١ٍّيخ اٌوصِيخ ةداس : الىاقؼُخ األهذاف – ة

دا ً إٌّظّخ ثّب ٠ُٙ إداسح اٌذػٛح ٚلٛح االٔزشبس ٚاٌشص١ذ اٌيذػٛح ثي١ٓ إٌيبط ِضيً " 

 " اٌؼًّ ػٍٝ االٔزشبس فٟ أٚعبط ِؼ١ٕخ ٚوغت عذ٠ذ
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  :التىظُمُخ واألهذاف الفشدَخ األهذاف(3) 
ٌىيً فييشد ِغّٛػييخ فش٠ييذح ِييٓ األ٘ييذال ا١ٌّّييضح  : الفااشد مغااتىٌ ػلااً األهاذاف – أ

٠ّٚىييٓ االعييزؼبٔخ ثّٕييٛرط رييذسط اٌؾبعييبد ٌييـ "ِييبصٌٛ " فييٟ اٌزؼييشل ػٍييٝ  ٚاٌّؾييذدح،

األ٘ييذال اٌزييٟ ٠غييؼٝ اٌفييشد ٌزؾم١مٙييب ، ؽ١ييش ٠ؾييذد وييً فييشد فييٟ وييً ِغييزٜٛ ِييٓ رٍييه 

 . اٌّغز٠ٛبد إٌٝ ػذح أ٘ذال ٠غؼٝ إ١ٌٙب
ٕ٘بن ا زول ؽٛي رص١ٕفبد األ٘ذال اٌزيٟ  : التىظُمٍ المغتىٌ ػلً األهذاف – ة

ّٕظّخ إٌٝ رؾم١مٙب ٚفٟ ٘زا اٌصذد ٔغذ أْ " ث١زش دساوش " لذ الزشػ ٠غت أْ رغؼٝ اٌ

 : األ٘ذال اٌزب١ٌخ ٌّٕظّبد األػّبي
رغؼٝ ِٕظّبد األػّبي إٌٝ اٌغ١طشح ػٍٝ ٔصي١ت ِؼي١ٓ  : االوتشبس مه المىقف(1) 

 . ِٓ اٌغّٙٛس ٠ّىٕٙب ِٓ ل١بعٗ ٌزؾم١ك غب٠برٙب ٚوغت رل١٠ذ عّٙٛسٞ لٛٞ ٌٙب
رؾذد إٌّظّيخ ِؼيب١٠ش دػ٠ٛيخ عذ٠يذح ، ِٚيب ٠غيت أْ  ٠غت أْ : َذوالتيذ اإلثذاع(2) 

رن١فٗ ِٓ طشق ٚأعب١ٌت ٌٛظب فٙب اٌذػ٠ٛخ ٚاٌزٕظ١ّ١يخ ٚعيجً رخفي١  اٌّيذح اٌض١ِٕيخ 

 . ِٚغبالد ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثٙب ٚرشث١زُٙ ٚرذس٠جُٙ
خذاَ ٠غت أْ ٠نغ اٌزٕظ١ُ األ٘ذال اٌزٟ رّىٕيٗ ِيٓ ل١يبط وفيبءح اعيز : اإلوتبجُخ(3) 

 . ِٛاسدٖ اٌّزبؽخ
٠ٙييزُ اٌزٕظيي١ُ ثٛ ييغ اٌّؼييب١٠ش اٌزييٟ رغييبػذٖ ػٍييٝ  : والمبدَااخ المبلُااخ المااىاسد(4) 

 . اعزغوي ِٛاسدٖ اٌّب١ٌخ ٚاٌّبد٠خ أفنً اعزغوي ِّىٓ
إر ٠غييت رؼش٠ييف و١ييف عيي١مَٛ اٌّييذ٠ش ثزٛلييغ األداء  : والتطااىَش اإلداسٌ اإلوياابص(5) 

 . ٚثشاِظ اٌز١ّٕخٚو١ف ٠ّىٓ ل١بعٗ ِٓ  وي ِؼب١٠ش 
رغييؼٝ ِٕظّييبد األػّييبي ٌجٕييبء ِؼييب١٠ش رغييُٙ فييٟ ل١ييبط اٌؼب ييذ ػٍييٝ  : الشثحُااخ(6) 

 .اٌذػٛح ٚاٌغّبػخ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ اٌٛلٛل ػ١ٍٙب ِٓ  وي اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؼذالد ٚإٌغت
٠غييت رؾذ٠ييذ ِغييز٠ٛبد أداء ِؾييذدح ٌم١ييبط أداء  : واتيبهاابتهم الؼاابملُه إوياابص(7) 

 . أّٔبط ِٚغز٠ٛبد ارغب٘برُٙ ٔؾٛ اٌؼًّ ٚاألداء اٌؼب١ٍِٓ، ٚاٌٛلٛل ػٍٝ
رنييغ إٌّظّييخ ثؼيي  األ٘ييذال اٌزييٟ رزؼٍييك ثم١ييبط دٚس٘ييب  : الؼبمااخ المغاائىلُخ(8) 

 . االعزّبػٟ ٚعصبس أٔشطزٙب ِٚىبٔزٙب فٟ اٌّغزّغ اٌزٞ رؼ١ش ف١ٗ
 
 

ملقُب الضاىء ػلاٍ كال مىهاب ماغ  : وضح مفهى  وأوىاع االعتشاتُيُخ ػلً مغتىي الششكخ9ط

 التىضُح ثأمثلخ كلمب أمكه رلك؟

 

٘يٟ االعيزشار١غ١خ اٌزيٟ ٠يزُ ِيٓ  وٌٙيب رؾذ٠يذ األٔشيطخ  ج: االعتشاتُيُخ ػلً مغاتىي الشاشكخ:

اٌزٟ عزؼًّ ثٙب اٌششوخ ٚرؾذ٠ذ أفنيً اٌٛعيب ً ٌٍزٛعيغ فيٟ رٍيه األٔشيطخ ِيٓ أعيً رؼظي١ُ اٌؼب يذ 

 ػٍٝ األسثبػ فٟ األعً اٌط٠ًٛ.

 :العتشاتُيُبد ػلً مغتىي الششكخا

 اٌزىبًِ األفمٟ  .1

 اٌزىبًِ اٌشأعٟ  .2

 االػزّبد ػٍٝ اٌّٛسد٠ٓ اٌخبسع١١ٓ  .3

اٌم١بَ ثششاء اٌشيشوبد إٌّبفغيخ اٌؼبٍِيخ فيٟ ٔفيظ اٌصيٕبػخ عيؼ١ب  ٚساء اٌؾصيٛي : التكبمل األفقٍ

 ػٍٝ اٌّضا٠ب اٌزٕبفغ١خ اٌزٟ لذ رزؾمك ٔز١غخ ٌىجش اٌؾغُ أٚ ِذٜ رغط١خ اٌغٛق. 



11 

 

 أدواد )وعبةل( التكبمل األفقٍ: 

االعييزؾٛار: ٠زؾمييك ػٕييذِب رغييزخذَ اٌشييشوخ ِٛاسد٘ييب اٌشأعييّب١ٌخ ِضييً األعييُٙ ٚاٌغييٕذاد  .1

 ٚإٌمذ٠خ فٟ  شاء اٌششوبد األ شٜ 

االٔييذِبط: ػجييبسح ػييٓ ارفييبق ثيي١ٓ  ييشوز١ٓ أٚ أوضييش ٌزغ١ّييغ أٔشييطزٙب ٚرىيي٠ٛٓ  خصيي١خ  .2

 اػزجبس٠خ أٚ  شوخ عذ٠ذح.  

 األفقٍ أمثلخ ػلً التكبمل

 .أذِبط  شوزب وشا٠غٍش ِٚشع١ذط ثٕض فٟ صٕبػخ اٌغ١بساد 

 اعزؾٛار  شوخ فب٠ضس ػٍٝ  شوخ ٚاسٔش ٌّجشد فٟ صٕبػخ األد٠ٚخ 

  أذِظ ثٕه ع١زٟ وٛسة ِغ  شوخ رشافٍش ٚوٛٔب ِؼب  ع١زٟ عشٚة فٟ صٕبػخ اٌخذِبد

 اٌّب١ٌخ.

 مضاَب التكبمل األفقٍ

 رخف١  اٌزىب١ٌف .1

 ص٠بدح ل١ّخ إٌّزغبد ػٓ طش٠ك اٌز٠ٕٛغ  .2

 إداسح إٌّبفغخ اٌّٛعٛدح فٟ اٌصٕبػخ .3

 ص٠بدح لذسح اٌششوخ ػٍٝ فش   شٚطٙب ػٍٝ وً ِٓ اٌّٛسد٠ٓ ٚاٌؼّوء  .4

 ػُىة التكبمل األفقٍ

 .ِشبوً ِشرجطخ ثذِظ اٌضمبفبد اٌّزؼذدح ٌٍششوبد إٌّذِغخ 

 ٌزٟ رُ االعزؾٛار ػ١ٍٙب.ص٠بدح ِؼذالد رشن اٌخذِخ ث١ٓ اٌّذ٠ش٠ٓ فٟ اٌششوخ ا 

  .١ًِ اٌّذ٠ش٠ٓ إٌٝ رنخ١ُ اٌّضا٠ب اٌزٟ ع١ؾصٍْٛ ػ١ٍٙب ِٓ االٔذِبط أٚ االعزؾٛار 

  .غ اٌششوخ فٟ ِٛاعٙخ ِغ اٌغٍطبد اٌؾى١ِٛخ اٌخبصخ ثّمبِٚخ االؽزىبس ٚ 

 أْ رمَٛ اٌششوخ ثلٔشطخ ِٛسد٠ٙب أٚ ِٛصػ١ٙب أٚ ثّٙب ِؼب . :  التكبمل الشأعٍ

 لشأعٍ: مضاَب التكبمل ا

 ٚ غ ػشال١ً رؼٛق اٌذ ٛي إٌٝ اٌصٕبػخ .1

 ٠غًٙ االعزضّبس فٟ األصٛي اٌّزخصصخ .2

 ؽّب٠خ عٛدح إٌّزغبد .3

  ٠غًٙ ػ١ٍّخ ٚ غ عذاٚي االٔزبط أٚ اٌؼًّ .4

 ػُىة التكبمل الشأعٍ 

 ِغبٚا ِشرجطخ ثبٌزىٍفخ -1

 ِغبٚا ِشرجطخ ثبٌزغ١ش اٌغش٠غ فٟ اٌزم١ٕخ -2

 ِغبٚا ِشرجطخ ثؼذَ اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕجؤ ثبٌزغ١ش فٟ اٌطٍت  -3

 ثذاةل للتكبمل الشأعٍ

 اٌؼولبد اٌزؼب١ٔٚخ -أ 

 اٌؼمٛد لص١شح األعً ٚإٌّبلصبد اٌزٕبفغ١خ -ة 

 اٌزؾبٌفبد االعزشار١غ١خ ٚاٌزؼبلذاد ط٠ٍٛخ األعً -ط 
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إعيٕبد٘ب إٌيٝ ػضي ثؼ  أٔشطخ  ٍك اٌم١ُ اٌّطٍٛثخ ٌٍشيشوخ  االػتمبد ػلً المىسدَه الخبسجُُه:

 .ِٛسد٠ٓ  بسع١١ٓ ِزخصص١ٓ فٟ أداء ٘زٖ األٔشطخ

 : مضاَبهب

 رخف١  اٌزىب١ٌف - أ

 ر١١ّض األٔشطخ  - ة

 اٌزشو١ض - د

 ػُىثهب:

 ع١طشح اٌّٛسد - أ

 اٌخٛل ِٓ فمذ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّّٙخ  - ة


