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يُٓب فٗ إثزكبس رصًًٛبد  فُٛخ رطجٛمٛخ نهضخبسف انٛبثبَٛخ نإلعزفبدح دساعخ
 ٔيكًالرٓب شحانغٓنًالثظ 

 
 خٛشٚخ إعًبػٛم ػجذ انًؼطٗ انغٛذ  ،أؽًذ انؼؾًبٖٔ ٗعبن ،أعًٓبٌ إعًبػٛم 

 انًُٕفيخ يبعغزيش الزظبد انًُضنٗ ثمغى انًالثظ ٔانُغيظ أعزبرأعزبر ثمغى انًالثظ ٔانُغيظ 

 اإللزظبد انًُضنٗ عبيؼخ انًُٕفيخانًُضنٗ عبيؼخ انًُٕفيخ  اإللزظبد
 

 -: انًهخص ثبنهغّ انؼشثٛخ
 يٍ غيشح ػٍ رًيضح انزٗ ْٕيزّ رشاصٓب ػهٗ ٔرؼفٗ ثٓب رفزخش انزٗ انؼشيمخ ؽؼبسرٓب دٔنخ نكم

 دٌٔ فًٓٓب اليًكٍ ؽؼبسح أٖ ألٌ شبيهخ أَٓب كًب . انًكبٌ ثزغيش يزغيشح ْٔٗ . انشؼٕة
 ؽؼبسرٓى يٍ يزغضأ ال عضء انكضيشيٍ ػشف فٗ انشكبئض ْٔزِ . انًشعؼٗ إؽبسْب إنٗ انشعٕع

 فزشًم انؾؼبسٖ انزشاس رنك ػُبطش أيب. انًخزهفخ يكَٕبرٓب ثيٍ انزكبيم ػُبطش مرؾً ار
 رهك أؽذ انضخبسف ٔرؼذ , ٔانًؼُٕيخ , انًبديخ ػُبطشْب ثغًيغ , انًخزهفخ انؾيبح عٕاَت عًيغ

 انفئخ رؼكظ ألَٓب ٔاإلعزًبػيخ ٔانؾيٕيخ اإلَغبَيخ انؾبعبد إلشجبع أعزخذيذ انزٗ انؼُبطش
 انؾؼبسٖ انزشاس ػُبطش يٍ ػُظش انضخبسف أٌ ٔثًب , انفشد إنيٓب يُزًٗ نزٗا اإلعزًبػيخ

 انيبثبٌ فٗ انضخبسف رًيضد ٔنمذ. ْٕيزخ رجشص انزٗ انضخبسف إَٔاع كم رشًم فٓٗ انيجبَٗ
 ٔانزٗ انًالثظ فٗ انؾذيضخ انًخزهفخ انزظًيًبد يٍ انؼذيذ فٗ إعزخذيذ ؽيش ٔاإلثذاع ثبإلثزكبس

 رزؼًٍ انذساعخ فئٌ ْزا ٔػهٗ . انًهجغيخ انًكًالد رضيٍ فٗ صخبسفٓب يٍ اإلعزفبدح يًكٍ
 انٕلذ فٗ نهًالثظ رظهؼ صخشفيخ رظًيًبد نؼًم انضخشفيخ ٔانٕؽذاد انؼُبطش يٍ اإللزجبط
 ركًٍ ؽيش. ٔانغًبنٗ انٕظيفٗ انغبَت ٔرؾميك ٔانؾذاصخ انزبسيخيخ األطبنخ ثيٍ ٔرغًغ انؾبػش

 فٗ إعٓبو إنٗ انجؾش ْزا أًْيخ ٔرشعغ. انيبثبٌ دٔنخ ػٍ ػؾخٔا طٕسح إػطبء فٗ انذساعخ ْزِ
 ٔيؼبطشح عذيذح ثشٔػ ٔإعزخذايٓب انيبثبٌ ثذٔنخ انخبطخ ٔانشيٕص انضخبسف طيبغخ إػبدح

 . انؾذيش انؼظش يغ رزُبعت
    

 يٍ غيشح ػٍ رًيضح انزٗ ْٕيزّ رشاصٓب ػهٗ ٔرؼفٗ ؾؼبسرٓبث رفزخش دٔنخ كم -: يمذيخ
 دٌٔ فًٓٓب اليًكٍ ؽؼبسح أٖ ألٌ شبيهخ أَٓب كًب . انًكبٌ ثزغيش زغيشحي ْٔٗ . انشؼٕة
 انؾبعبد إلشجبع أعزخذيذ انزٗ انؼُبطش أؽذ انضخبسف ٔرؼذ . انًشعؼٗ إؽبسْب إنٗ انشعٕع
 أٌ ٔثًب , انفشد إنيٓب يُزًٗ انزٗ اإلعزًبػيخ انفئخ رؼكظ ٔألَٓب ٔاإلعزًبػيخ ٔانؾيٕيخ اإلَغبَيخ

 رجشص انزٗ انضخبسف إَٔاع كم رشًم فٓٗ انؾؼبسٖ انزشاس ػُبطش يٍ ػُظش انضخبسف
 فٗ انؾذيضخ انزظًيًبد يٍ انؼذيذ فٗ ثُغبؽٓب يّانيبثبَ انضخبسف رًيضد ٔنمذ.  ْٕيزّ

 انيبثبَيّ انضخشفيخ ٔانٕؽذاد انؼُبطش يٍ اإللزجبط رزؼًٍ انؾبنيخ انذساعخ فئٌ ٔنزا.انًالثظ
 انزبسيخيخ األطبنخ ثيٍ ٔرغًغ انؾبػش انٕلذ ُبعتر انغٓشح نًالثظ رظهؼ رظًيًبد نؼًم

 إػبدح فٗ إعٓبو إنٗ انجؾش ْزا أًْيخ ٔرشعغ . ٔانغًبنٗ انٕظيفٗ انغبَت ٔرؾميك ٔانؾذاصخ
 انؼظش يغ رزُبعت ٔيؼبطشح عذيذح ثشٔػ ٔإعزخذايٓب انيبثبَيّ ٔانشيٕص انضخبسف طيبغخ
 . انؾذيش

اعبد خبطخ ثبنفٌُٕ انيبثبَيخ ٔصخبسفٓب ػهٗ ػذو ٔعٕد دس الؽظذ انذاسعخ -:انجؾش يؾكهخ 
 انشغى يٍ اإلعزفبدح يُٓب فٗ يالثظ انغٓشح ٔانًكًالد انًهجغيخ . 
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 يؾكهخ انجؾش فٗ األعئهخ اٜرٛخ : رزؾذدٔ
 انغٓشح؟ يالثظ بدرظًيً ػًم ٔإثزكبس فٗ يخانيبثبَ انضخبسف يٍ عزفبدحاإل ًكٍكيف ي -1
 ؟ انؾذيش انؼظش رغبيش بثبَيّاني انًمزجغخ يٍ انضخبسف انزظًيًبد ْم -2

 -انجؾش : أًْٛخ
 .ف ػهٗ رشاصٓب انزؼشف ػهٗ صمبفخ عذيذح يٍ خالل دساعخ انؾؼبسح انيبثبَيخ ٔانزؼش -1
 . األطيم انطبثغ راد يؼبطشح ثزظًيًبد ٔانًظبَغ انؼًم عٕق رضٔيذ إيذاد -2
 .  خانيبثبَي انضخبسف يٍ يغزٕؽبح يجزكشِ رظًيًبد ايغبد فٗ انجؾش يغٓى -3
فُيخ رطجيميخ نهضخبسف انيبثبَيخ نالعزفبدح يُٓب في إثزكبس  دساعخ -يٍ انجؾش : نٓذفا  

 انًالثظ فٗ ٔرٕظيفٓب انظيبغبد رهك يٍ ٔاالعزفبدحرظًيًبد نًالثظ انغٓشح ٔيكًالرٓب 
 . انيذٖٔ انزشكيم ثزمُيبد ٔرُفيزْب
 : ؾشانج فشٔض

كًيٍ ػهٗ انزظًيًبد انًمزشؽخ  فشٔق راد دالنخ إؽظبئيخ ثيٍ يزٕعطبد أساء انًؾ يٕعذ " -1
 فٗ رؾميك اعظ انزظًيى.

فشٔق راد دالنخ إؽظبئيخ ثيٍ يزٕعطبد أساء انًؾكًيٍ ػهٗ انزظًيًبد انًمزشؽخ   يٕعذ -2
 فٗ ػُبطش انزظًيى.

"يٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئيخ ثيٍ يزٕعطبد أساء انًؾكًيٍ ػهٗ انزظًيًبد انًمزشؽخ  -3
 " ىيخ فٗ اثشاص انزظًيفي َغبػ اعزخذاو انضخبسف انيبثبَ

فشٔق راد دالنخ إؽظبئيخ ييٍ يزٕعطبد اساء انًؾكًيٍ في  انزظًيًبد انًمزشؽخ  يٕعذ -4
 ٔانًمزجغخ يٍ انضخبسف انيبثبَيخ فٗ اثزكبس رظًيًبد يالثظ انغٓشح ٔيكًالرٓب .

 -: انجؾش ؽذٔد
 . نإللزجبط  كًظذس انيبثبَيخ انضخبسف اعزخذاو •
 . انؾذيش انؼظش رغبيش ثزظًيًبد  انغٓشح يالثظ رظًيى ٗف انيبثبَيّ انضخبسف رٕظيف •
  ) شجّ رغشيجٗ (.  ٔانًُٓظ دساعخ ٔطفيخ رؾهيهيخ انجؾش يزجغ    -:انجؾش يُٓظ 

إعزجيبٌ نزميى انزظًيًبد انًمزشؽخ ْٔٗ إعزًبسح يكَٕخ يٍ أسثغ  إعزًبسح   -انجؾش: أدٔاد
 ؾميك ػُبطش انزظًيى .انًؾٕس األٔل : ر-1يؾبٔس ْٔزِ انًؾبٔس ْٗ :      

 انضبَٗ : رؾميك انغبَت انٕظيفٗ نهزظًيى . انًؾٕس -2
 انضبنش : يغزٕٖ عٕدح انزظًيى . انًؾٕس -3
 انشاثغ : يغزٕٖ اإلثزكبس فٗ انزظًيى . انًؾٕس -4

  -انجؾش : ػُّٛ
نؼًم رظًيًبد رظهؼ نًالثظ  يغزٕؽٗ يٍ انضخبسف انيبثبَئّ( رظًيى  يمزشػ  11إػذاد ) رى

ػذاد إعزجيبٌ ٔػشػخ ػهٗ يغًٕػخ يٍ األعبرزِ ٔانًزخظظيٍ فٗ , صى إ رٓب عٓشح ٔيكًال
ٔرًذ يؼبنغخ انُزبئظ  ى( يؾك 15انًالثظ ٔانُغيظ ثكهيبد اإللزظبد انًُضنٗ ٔػذدْى )  يغبل

 إؽظبئيب"  
  -انجؾش : يصطهؾبد

 ًؾظٕسان انفشاؽ ْٔٗ انزكٕيٍ أعبط ْٗ ثأَٓب رؼشيفٓب يًكٍ انضخشفيخ انٕؽذح -: انضخبسف
انضخبسفخ  رًيضدانضخبسف انيبثبَيخ    ٔيُٓب نُٕػٓب رجؼب يزالليخ خطٕؽ أيغًٕػخ خؾ ثيٍ

ثبنطجيؼّ فظٓش رنك فٗ سعٕيبرٓى انزٗ رًضم انطيٕس ٔانُجبربد ٔاألصْبس  بانيبثبَيخ ثمٕح إرظبنٓ
بظش إػبفخ نهشعٕيبد انزٗ رؼجش ػٍ انشيبػخ أيب انطبثغ انضخشفٗ ثشكم ػبو فيُمغى إنٗ ) يُ

 (  2117َجبريّ ,ٔؽذاد ُْذعيخ(    )ْبنخ دمحم ادؽجيؼيخ , كبئُبد ؽيّ ,ٔؽذ
فٗ طٕسرخ انجغيطخ يؼُٗ انزخطيؾ يٍ خالل انخؾ ٔانهٌٕ ٔانًغبؽخ  انزظًيى   -: انزصًٛى
فٗ يؼُبِ انًشكت فٕٓ رشعًخ نفكشح يٕػٕػيخ يغجمب ٔركٌٕ ْبدفخ ٔنٓب ػاللخ ربيخ  أيبٔانؾغى 

 ( 2112يٓبة فبػم إنًكبٌ انًؼذ نّ  ) هخ انزُفيز ٔاثٕعي
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ْٗ انًالثظ انزٗ رغزخذو فٗ األفشاػ ٔأػيبد انًيالد ٔانًُبعجبد انخبطخ  -:انغٓشح   يالثظ
ٔيزًيض ْزا انُٕع يٍ األصيبء ثًُبرط خبطخ رزغى ثبنغًبل ٔيًكٍ أٌ رزأصش اؽٕانٓب رجؼب نزغيشاد 

انضيُّ ثذسعخ ٔاػؾخ ٔيهؾٕظخ ػٍ انًٕػخ كزنك رغزخذو فيٓب انكهف انًخزهفخ ٔيكًالد 
( ْٔزِ انًالثظ رشرذٖ فٗ انؾفالد انًغبئيخ  ٔرزًيض  2117يالثظ انؼشبء ) سأفخ ػجذ انمبدس 

ػٍ غيشْب ثبنزظًيى انغيش ػبدٖ ؽغت انًٕػخ ٔيغزخذو يؼٓب انشيالٌ ٔانكبثبد فٗ انشزبء 
 ( 2116 مانفشٔ ٔانجالؽٗ . ) أعًٓبٌ إعًبػي

بؽ اثذاػٗ يزؼًٍ يؼطيبد يجزكشح فٗ يغبل انًكًالد ٔاٌ رفٗ َش -:انًالثظ  يكًالد
 ( 2117ثئؽزيبعبد االَغبٌ ثبنضيُخ ٔركٌٕ عًبنيخ ٔٔظيفيخ ٔالزظبديخ ) ُْذ دمحم 

 ) انضخبسف انيبثبَيخ , يالثظ انغٓشح , يكًالد انًالثظ ( .انٗ :  رُمغىانغبثمخ  انذساعبد
 -األٔل انضخبسف انٛبثبَٛخ : انًؾٕس

ثؼُٕاٌ رٕظٛف انفٍ انٛبثبَٗ فٗ إثزكبس رصًًٛبد يغزؾذصخ  0217 يؾًٕد ؽغٍٛ دمحم ْبنخ .1
انذساعخ انٗ دساعخ انؾؼبسح انيبثبَيخ ٔانزؼشف  ْذفذ  -فٗ انًكًالد انًهجغٛخ ٔانًفشٔؽبد :

ػهٗ يذنٕالرٓب , ٔإصشاء يغبل انًكًالد انًهجغيخ ٔانًفشٔشبد ثئعزخذاو انزظًيًبد انًغزٕؽبح 
 بثبَيخ .يٍ انفٌُٕ اني

انٗ ػشٔسح اإلْزًبو ثذساعخ انؾؼبساد انًخزهفخ ٔاإلعزفبدح يُٓب فٗ ػًم رظًيًبد  ٔرٕطهذ
 يجزكشح رظهؼ نهؼظش انؾذيش .

 -انضبَٗ انذسعبد انًزؼهمخ ثًالثظ انغٓشح : انًؾٕس
يٍ انضخبسف  ٕؽبحعزؾذاس ركُٕٚبد صخشفٛخ يؼبصشح يغزإ 0227ثذس دمحم  عًبالد-1

انذساعخ انٗ  ْذفذ -ح يُٓب فٗ إصشاء انمًٛخ انغًبنّٛ نًالثظ انغٓشح :اإلعاليٛخٔاإلعزفبد
 نهضخبسفإثشاص ) انٕلٕف ػهٗ ( انميى انغًبنيخ انفُيخ يٍ خالل دساعخ فُيّ رؾهيهيخ رطجيميخ 

ٔاألصيبء اإلعالييخ نهؼظش انًًهٕكٗ , ٔانزؼشف ػهٗ انغًبد ٔانؼيٕة نًشؽهخ انشجبة يٍ 
انفزيبد  س( ٔإسرجبؽٓب ثأعظ إخزيب21 -18ئّ انؼًشيخ يٍ عٍ )خالل دساعخ عيكٕنٕعيخ نهف

 نًالثغٍٓ .
ػًم يغالد ألاصيبء انغٓشح َبثؼخ يٍ رشاصُب ٔؽؼبسرُب االعالييخ ٔيزٕافمخ يغ  ٗان ٔرٕطهذ

 انزمبنيذ انششليّ االعالييخ نهًغزًغ انًظشٖ .
انغًبنّٛ  ىاء انمٛصشعبنٛت انضخشفٛخ إلثؼُٕاٌ دساعخ نجؼط األ 0212ػبدل ؽبكش  ؽبةس-2

رٓذف انذساعخ انٗ ايغبد افؼم اعبنيت  -:نًالثظ انغٓشح انًصُؼخ يٍ االلًؾّ انؾشٚشٚخ 
نهشعى ػهٗ انؾشيش ٔانزٗ رزُبعت يغ يالثظ انغٓشح , ٔإيغبد أفؼم انزظًيًبد انًُبعجخ 

 انغيذاد . ٔيالثظنًالثظ انغٓشح نهغيذاد 
يالثظ انغٓشح إلعزخذاو  بػخطُ يغبلانؼًم فٗ انٗ رٕعيّ انًٓزًيٍ ٔانمبئًيٍ ػهٗ  ٔرٕطهذ

 أعبنيت فُيخ ؽذيضخ ثغشع اإلعزؾذاس ٔانزغذيذ فٗ َٕػيخ انزظًيًبد انًمذيّ نهًغزٓهك .
انزطشٚض  غثؼُٕاٌ إعزخذاو انزطشٚض ثؾشائط انغبربٌ ي 0215إعًبػٛم انُغبس  أعًٓبٌ-3

انذساعخ إنٗ رضيٍ ٔرطٕيش  ذْذف -انٛذٖٔ نشفغ انمًٛخ انغًبنّٛ نًالثظ انغٓشح نهغٛذاد :
يالثظ انغٓشح نهغيذاد ػٍ ؽشيك ديظ انغشص انجغيطخ يٍ انشغم ثششائؾ انغبربٌ يغ انزطشيض 
انيذٖٔ انًزًضم فٗ انخشص , انؤنؤ , خيٕؽ انغيشيب , ٔغيشْب فٓٗ ؽشيمخ إػزجشرٓب انجبؽضخ ٔعيهخ 

أْى َزبئظ انذاسعخ أٌ عذيذح نزطٕيش يالثظ انغٓشح  ؽٗ رفٗ ثئؽزيبعبد انًشأِ , ٔكبَذ 
انًغزٓهكبد يٍ انغيذاد لذ ألجهٍ ػهٗ ْزِ انفكشح ٔرمجهْٕب ثئػغبة , ٔإػزجشٌ ْزِ انششائؾ 

أٌ انزظًيًبد  بئٗثؼذ انزؾهيم اإلؽظ نُزبئظفكشح عذيذح يغت رطجيمٓب ٔرغشثزٓب ٔلذ أظٓشد ا
ٕيشا كجيشا فٗ يالثظ انًُفزِ ثزمُيخ انزطشيض ثششائؾ انغبربٌ يغ انزطشيض انيذٖٔ لذ أؽذصذ رط

انغٓشح نهغيذاد, ٔلذ أظٓشد انُزبئظ االؽظبئيخ أيؼب اٌ انزظًيًبد انًُفزِ ثزهك انزمُيّ لذ 
أؽذصذ إسرمبء ثبنميًخ انغًبنيّ نًالثظ انغٓشح نهغيذاد ٔفمب ألساء انًزخظظيٍ فٗ انًالثظ 

 ٔانُغيظ .
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انزؾكٛم ػهٗ  ئعهٕةح ثاألصذاف كًصذس نزصًًٛبد يالثظ انغٓش 0217يغذٖ دمحم  ؽٛبح-4
انٗ دساعخ ٔطفيخ رؾهيهيخ الَٕاع األطذاف انًخزهفخ رجؼب نًظذسْب ,اػذاد  ْذفذ كبٌانًبَٛ

يغًٕػخ يٍ انزظًيًبد ثئعهٕة انزشكيم ػهٗ انًبَيكبٌ نًالثظ انغٓشح ثئعزخذاو االطذاف 
 كًظذس نهزظًيى . 

ًبد يالثظ انُغبء ثإَٔاػٓب انٗ انزشغيغ ػهٗ انجؾش ػٍ يظبدس عذيذح يخزهفخ نزظًي رٕطهذ
 انًخزهفخ , اعزخذاو االطذاف كًظذس نهزظًيى .

  -انضبنش انذساعبد انًزؼهمخ ثًكًالد انًالثظ : انًؾٕس
لزصبدٚخ ٔيجزكشح نهًشأح إيكبَٛخ رُفٛز يالثظ إثؼُٕاٌ  0220فشط إثشاْٛى يؾشو  سثبة-1

انذساعخ انٗ ايكبَيخ  ْذفذ  -: ػهٗ انًظٓش انًهجغٗ ٛشْبثئعزخذاو يكًالد انًالثظ ٔيذٖ رأص
رُفيز يالثظ الزظبديخ يجزكشح نهًشأِ ثئعزخذاو يكًالد انًالثظ ٔكزنك رؼشػذ انذساعخ 
نًكًالد انًالثظ ثُٕػٓب انًزظهخ ٔانًُفظهخ ٔكيف يًكٍ اعزخذايٓب فٗ رظًيى األصيبء يًب 

 ًشأحبدح فٗ اَبلخ انليًب ٔظيفيخ افؼم ٔكزنك ليًب عًبنيخ اكضش َفؼب يًب يؤدٖ إنٗ صي يفيؼ
 انؼظشيخ .

انذساعخ ثؼشٔسح رٕفيش انًغزهضيبد يٍ انخبيبد انًغبػذح فٗ رطجيك األفكبس انغذيذح  ذهٕطر
 ثظٕسح يزًيضح .  نهًشأِنهًالثظ انخبسعيخ  ًجزكشحان
انًصشٚخ فٗ  انمٕيٛخعزفبدح يٍ انضخبسف ثؼُٕاٌ إيكبَٛخ اإل 0225االَٕاس  دمحم أثٕ رٓبَٗ-0

انذساعخ انٗ إَزبط يكًالد صٖ  ْذفذ -ؽمبئت ( : –ٛى انغًبنٛخ نًكًالد انضٖ )أؽزّٚ إصشاء انم
يٍ خالل اإللزجبط يٍ انضخبسف انمٕييخ  مثطبثؼُب انًظشٖ األطي زغىؽمبئت ( ر -) أؽزيخ

 انًظشيخ يًب يغبػذ ػهٗ إثزكبس رظًيًبد راد ؽبثغ يظشٖ أطيم .
نمٕييخ انًظشيخ فٗ إثزكبس رظًيًبد يكًالد انٗ إيكبَيخ اإلعزفبدح يٍ انضخبسف ا رٕطهذ

 ؽمبئت (. –انضٖ ) اؽزيخ 
عزفبدح يُٓب فٗ صٚبء انمجطٛخ ٔيذٖ اإلثؼُٕاٌ عًبنٛبد األ 0211 ػجذِٚشُٚٗ إعؾبق إ-3

انٗ دساعخ ٔرؾهيم ٔرٕطيف  ْذفذ -رصًٛى ثؼط انًالنجظ ٔيكًالرٓب كززكبساد عٛبؽٛخ :
صْب انًخزهفخ ٔدساعخ رمُيبد رُفيزْب , ٔاالعزفبدح يٍ االصيبء انمجطيخ ثخطٕؽٓب ٔصخبسفٓب ٔؽش

انًزُٕػخ ٔرطٕيؼٓب نزظًيى ٔرُفيز ًَبرط يجزكشح يٍ انًالثظ  بعًبنيبد االصيبء انمجطيخ ثضخبسفٓ
 ٔانًكًالد كززكبساد عيبؽيّ رؼجش ػٍ انزشاس انفُٗ نهؼظش انمجطٗ .

اعاليٗ  –لجطٗ  –هفخ) فشػَٕٗانٗ االْزًبو ثذساعخ انزشاس انًظشٖ ٔانفٌُٕ انًخز ٔرٕطهذ
شؼجٗ (ٔرظًيى انًالثظ ٔيكًالرٓب نزطٕيش طُبػخ انززكبساد انغيبؽيخ ٔاالْزًبو ثئَزبط فُٗ  –

 ػظشٖ ٔلٕيٗ ػهٗ يغزٕٖ ػبل يٍ انزظًيى ٔانزُفيز .
إصشاء  لًؾخ فٗعزفبدح يٍ رٕنٛف األيكبَّٛ اإلإ 0217جذ انمبدس ػجذ انٕاؽذ دمحم ػ سأفخ-4

انذساعخ انٗ  ْذفذ -ًُفصهخ نًالثظ انغٓشح نهغٛذاد :ٔانٕظٛفٛخ نهًكًالد ان خٛانمًٛخ انغًبن
رٕػيؼ إَاع ٔاشكبل انًكًالد انًُفظهخ انًغزخذيخ يغ يالثظ انغٓشح , إػذاد يغًٕػخ يٍ 
رظًيًبد انًكًالد انًُفظهخ نًالثظ انغٓشح , ليبط اساء انًزخظظيٍ ٔانًغزٓهكبد ثبنُغجخ 

 ثُبء ػهٗ أساء انًزخظظيٍ ٔانًغزٓهكبد .  درُفيز افؼم انزظًيًب نهزظًيًبد انًمزشؽخ ,
انٗ ػشٔسح اإلْزًبو ثبنذساعبد انخبطخ ثفٍ انزٕنيف ٔانكشف ػٍ اعبنيجّ انًخزهفخ  رٕطهذ

ٔاعزخذايٓب الثزكبس رظًيًبد رزًيض ثبنؾذاصخ , يؾبٔنخ رؾميك كال يٍ انغبَت انغًبنٗ 
أؽذ ْزِ انغٕاَت , نفذ انُظش إنٗ أًْيخ يكًالد ٔانٕظيفٗ نهمطغ انًهجغيخ ٔػذو إًْبل 

 انًالثظ ؽيش رغزطيغ ثٕاعزطٓب رغيش انضٖ ثشكم كهٗ.
يٍ انذساعبد انغبثمخ انًشرجطخ ثًٕػٕع انجؾش يٍ ؽيش   -انزؼهٛك ػهٗ انذساعبد انغبثمخ :

  -انضخبسف انيبثبَيخ انًخزهفخ أ يالثظ انغٓشح أ يكًالد انًالثظ فئَّ يزؼؼ األرٗ :
انمغى االٔل يٍ انذساعبد انغبثمخ ثبنضخبسف انيبثُبيخ كبٌ يشعؼب صشيب ألعظ ٔلٕاػذ انجُبء 

 .انضخشفٗ ٔإعزخذايٓب فٗ يغبل رظًيى انًالثظ نزظهؼ كزظًيًبد يؼبطشح ؽذيضخ 
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ايب انمغى انضبَٗ يٍ انذساعبد انغبثمخ انًشرجطخ ثًالثظ انغٓشح اْزى ثإَٔاع يالثظ انغٓشح 
 ذيخ فٗ رُفيز يالثظ انغٓشح . ٔانخبيبد انًغزخ

ايب انمغى انضبنش يٍ انذساعبد انغبثمخ انًشرجطخ ثبنًكًالد انًهجغيخ فمذ اْزًذ ثًفٕٓو انًكًالد 
 .ٔإَاػٓب ٔانخبيبد انًغزخذيخ فٗ رُفيزْب ٔكزنك أعظ ٔػغ انًكًم ػهٗ انًالثظ 

ٗ ػًم رظًيًبد فٗ ٔػهيّ نى رطشق انذساعبد انغبثمخ انٗ : رٕظيف انضخبسف انيبثبَيخ ف
يغبل يالثظ انغٓش , ٔرٕظيف انضخبسف انيبثبَيخ فٗ ػًم رظًيًبد فٗ يغبل انًكًالد 

 انًهجغيخ . 
فٗ انغضء انؼًهٗ لبيذ انذاسعخ ثذساعخ انضخبسف انيبثبَيّ ٔرغًيؼٓب نًؾبٔنخ   -:انغضء انزطجٛمٗ 

( رظًيًبد يٍ 11إلزجبط ػذد )اإللزجبط يُٓب نًب رُبعت يغ يالثظ عٓشح ؽذيضخ , ٔثبنفؼم رى ػًم 
انضخبسف انيبثبَيّ رظهؼ نًالثظ انغٓشح نهغيذاد ٔػًهٓى ػهٗ اعكزشبد ثبنمهى انشطبص ,ٔثؼذْب رى 

( 15, ٔلبيذ انذاسعخ ثؼًم ػذد ) potoshopإدخبل انًٕديالد ػهٗ انؾبعت اآلنٗ نزطجيك ثشَبيظ 
ظض فٗ يغبل انًالثظ ٔانُغيظ إلثذاء ( يؾكى يزخ15إعزًبسح رؾكيى رًٓيذاً نؼشع انزظًيًبد ػهٗ )

انشأٖ فٗ شكم انزظًيًبد انًمزجغخ يٍ انضخبسف انيبثبَيّ, ٔثؼذ رنك رى إعشاء انًؼبنغبد اإلؽظبئيخ 
 نهزؼشف ػهٗ أفؼم انزظًيًبد نكم ثُذ يٍ ثُٕد إعزًبسح انزؾكيى .

 
 انضخبسفٍ يمزجغخ ي نغٓشحنًالثظ ا رصًًٛبد -ٚهٙ ثؼط يٍ انزصًًٛبد انًمزشؽخ : ٔفًٛب

 :انٛبثبَٛخ
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(1) (2) 

 

 

 

 

 

 

  (3)     (4) 

  
  

  
(5) (6) 
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(7) (8) 

  

(9) (11) 
 

  -انذساعخ ٔيُبلؾزٓب : َزبئظ
انجبؽضخ ثئػذاد إعزًبسح رؾكيى ػهٗ انزظًيًبد انًمزشؽخ لجم انًزخظظيٍ.ٔنزؾميك  لبيذ

د انغبثمخ ٔانجؾٕس ٔانذساعبد انًزؼهمخ يؾبٔس االعزجيبٌ إؽهؼذ انذاسعخ ػهٗ انذساعب
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ُْب اعزطبػذ انذساعخ  ٔيٍانغٓشح  ٔيكًالرٓب  ثًالثظ  نًزؼهمخانيبثبَيخ ٔانذساعبد ا بنضخبسفث
انزظًيى , َغبػ  ػُبطشانزٗ رزًضم فٗ األرٗ)  رؾميك أعظ انزظًيى ,  زجيبٌرؾميك يؾبٔس اإلع

 ؾميك انغبَت االثزكبسٖ فٗ انزظًيى ( اعزخذاو انضخبسف انيبثبَيخ فٗ اثشاص انزظًيى , ر
 اإلؽصبئٛخ انزٗ اعزخذيذ فٙ رؾهٛم انجٛبَبد: انًؼبيالد

العزخشاط انُزبئظ ٔفيًب  spssرؾهيم انجيبَبد ٔإعشاء انًؼبيالد اإلؽظبئيخ ثبعزخذاو ثشَبيظ  رى
 يهي ثؼغ األعبنيت اإلؽظبئيخ انًغزخذيخ:

 إسرجبؽ ثيشعٌٕ نؾغبة انظذق . يؼبيم 
 نفب كشَٔجبؿ نؾغبة انضجبد .أ يؼبيم 
 يؼبيم انغٕدح( .انًشعؼ ٔانًزٕعؾ انًئٕٖ انًشعؼ  انًزٕعؾ( 
 انًؼيبسٖ ٔاإلَؾشافانؾغبثي  انًزٕعؾ . 
 انزجبيٍ رؾهيم (ANOVA. ) 

فشٔق راد دالنخ إؽصبئٛخ ثٍٛ يزٕعطبد أساء انًؾكًٍٛ  ٕٚعذانزؾمك يٍ انفشض األٔل  أٔال
 اعظ انزصًٛى .رؾمٛك  فٗػهٗ انزصًًٛبد انًمزشؽخ 

( انًزٕعط انًشعؼ ٔانًزٕعط انًئٕٖ انًشعؼ ٔاإلَؾشاف انًؼٛبسٖ ألساء 3) عذٔل
 انًزخصصٍٛ ؽٕل انزصًًٛبد انًمزشؽخ فٗ رؾمٛك اعظ انزصًٛى 

 انًؾٕس
 االٔل

 انزصًٛى

 يغزٕٚبد انًؤؽشاد

يغًٕع 
 األٔصاٌ

انًزٕعط 
 انًشعؼ

اإلَؾشاف 
 انًؼٛبسٖ

انًزٕعط انًئٕٖ 
 انًشؽظ

 )يؼبيم انغٕدح(

يغزٕٖ 
 يُبعت انزصًٛى

يُبعت 
إنٗ ؽذ 

 يب

غٛش 
 يُبعت

 
ٛى

صً
نز
 ا
ظ

ع
 ا
ك

مٛ
ؾ

ر
 

 يُبعت 122% 2 3 45 2 2 15 1

 غٛش يُبعت 6808% 2076 0026 31 6 0 7 0

 يُبعت 82% 2¸68 0¸4 36 3 3 9 3

 يُبعت 8608% 2041 006 39 1 4 12 4

5 7 4 4 33 0¸0 74¸2 3¸73% 
انٗ  يُبعت

 ؽذ يب

 يُبعت 93.3% 2¸41 0.82 40 1 1 13 6

 غٛش يُبعت 6000% 2083 1086 08 7 3 5 7

 يُبعت 8000% 2¸55 0¸46 37 0 4 9 8

 يُبعت 9101% 0049 007 41 13 2 0 9

 يُبعت 8404% 2055 005 38 0 3 12 12

 
صصٍٛ فٗ انزصًًٛبد انًمزجغخ يٍ ٔفك يؼبيالد انغٕدح ألساء انزخ انًمزشؽخ( رشرٛت انزصًًٛبد 1) ؽكم

 فٗ رؾمٛك اعظ انزصًٛى ٔيكًالرٓب انغٓشحيالثظ  ًًٛبدانٛبثبَٛخ فٗ اثزكبس رص انضخبسف

 



 

 

 

 

 

 و 0201-( 1 انؼذد ) -(31انًغهذ ) -يغهخ اإللزصبد انًُضنٗ

 

:9 
 

أساء انغبدح انًزخظظيٍ ؽٕل انزظًيًبد  إرفبق ( :1( ٔانؾكم )3يٍ انغذٔل ) َغزخهص 
في  ٔيكًالرٓبِ  يٍ انضخبسف انيبثبَيخ فٗ اثزكبس رظًيًبد يالثظ انغٓش انًمزجغخانًمزشؽخ 

 . رؾميك اعظ انزظًيى
َغذ أٌ رمييى يؼبيالد انغٕدح نهزظًيًبد انًمزشؽخ ركٌٕ يشرفؼّ ؽيش رجيٍ أٌ ػذد  ؽيش -
( رظًيى ؽظم 1ؽظهٕا ػهٗ يؼبيم عٕدح يمغ فٗ يغزٕٖ )يُبعت(، ػذد ) بد( رظًي7ً)

يؼبيم  ( رظًيى ؽظم ػه2ٗإنٗ ؽذ يب(، ػذد ) يُبعتعٕدح يمغ فٗ يغزٕٖ ) ؼبيمػهٗ ي
 (.تعٕدح يمغ فٗ يغزٕٖ )غيش يُبع

 يُبعت،( ٔيمغ فٗ يغزٕٖ 1%( نهزظًيى سلى )122رشأؽذ يؼبيالد االرفبق يب ثيٍ ) -
 اعظ انزظًيى  رؾميك. يًب يٕػؼ يُبعت( ٔيمغ فٗ يغزٕٖ غيش 7%( نهزظًيى سلى )62,2)

طبد أساء انًؾكًٍٛ فشٔق راد دالنخ إؽصبئٛخ ثٍٛ يزٕع ٕٚعذانزؾمك يٍ انفشض انضبَٗ  صبَٛب
 . انزصًٛىػُبصش  فٙ انًمزشؽخ انزصًًٛبدػهٗ انزصًًٛبد انًمزشؽخ 

 
 

( انًزٕعط انًشعؼ ٔانًزٕعط انًئٕٖ انًشعؼ ٔاإلَؾشاف انًؼٛبسٖ ألساء  4) عذٔل
 .ػُبصش انزصًٛى  فٙانًزخصصٍٛ ؽٕل انزصًًٛبد انًمزشؽخ 

انًؾٕس 

 انضبَٗ
 انزصًٛى

 يغزٕٚبد انًؤؽشاد

يغًٕع 

 اٌاألٔص

انًزٕعط 

 انًشعؼ

اإلَؾشاف 

 انًؼٛبسٖ

انًزٕعط 

 انًئٕٖ انًشؽظ

 )يؼبيم انغٕدح(

يغزٕٖ 

 يُبعت انزصًٛى

يُبعت 

إنٗ ؽذ 

 يب

غٛش 

 يُبعت

ٛى
صً

نز
 ا
صش

ُب
ػ

 

 يُبعت 97%¸77 2¸30 0¸93 44 2 1 14 1

0 7 4 4 33 0¸0 74¸2 3¸73% 
يُبعت انٗ 

 ؽذ يب

 يُبعت 8404% 2055 005 38 0 3 12 3

 يُبعت 9101% 0049 007 41 1 0 10 4

5 5 8 0 33 0¸0 74¸2 3¸73% 
يُبعت انٗ 

 ؽذ يب

 يُبعت 95%¸7 2¸35 0¸87 43 2 0 13 6

7 6 1 8 08 1086 2.98 6000% 
غٛش 

 يُبعت

 يُبعت 8808% 2003 0066 42 2 5 12 8

 يُبعت 9101% 0049 007 41 1 0 10 9

 ُبعتي 9101% 2002 007 41 2 4 11 12
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ؽٕل  انًزخصصٍٛانًزخصصٍٛ انًمزشؽخ  ساءٔفك يؼبيالد انغٕدح أل انًمزشؽخ( رشرٛت انزصًًٛبد 0) ؽكم

فٙ  يكًالرٓبٔ انغٓشحانزصًًٛبد انًمزشؽخ ٔانًمزجغخ يٍ انضخبسف انٛبثبَٛخ فٗ اثزكبس رصًًٛبد يالثظ 

 .انزصًٛىػُبصش 
بدح انًزخظظيٍ ؽٕل انزظًيًبد أساء انغ إرفبق (:0( ٔانؾكم )4يٍ انغذٔل ) َغزهخص
في  ٔيكًالرٓب انغٓشِيٍ انضخبسف انيبثبَيخ فٗ اثزكبس رظًيًبد يالثظ  ٔانًمزجغخانًمزشؽخ 

 ػُبطش انزظًيى
( 7ؽيش َغذ أٌ رمييى يؼبيالد انغٕدح نهزظًيًبد انًمزشؽخ ركٌٕ يشرفؼّ ؽيش رجيٍ أٌ ػذد ) 

ػهٗ  ٕا( رظًيى ؽظه2عت(، ػذد )ؽظهٕا ػهٗ يؼبيم عٕدح يمغ فٗ يغزٕٖ )يُب بدرظًيً
ػهٗ يؼبيم عٕدح  ( رظًيى ؽظال1يؼبيم عٕدح يمغ فٗ يغزٕٖ )يُبعت إنٗ ؽذ يب( , ػذد )

 يمغ فٗ يغزٕٖ ) غيشيُبعت( .
 يُبعت،( ٔيمغ فٗ يغزٕٖ 1سلى ) هزظًيى( ن%97¸77االرفبق يب ثيٍ ) ديؼبيال رشأؽذ

لذسح انزظًيًبد  يؤكذت. يًب ( ٔيمغ فٗ يغزٕٖ غيش يُبع7%( نهزظًيى سلى )62.2)
يكًالرٓب في  انغٓشحانًمزشؽخ ٔانًمزجغخ يٍ انضخبسف انيبثبَيخ فٗ اثزكبس رظًيًبد يالثظ 

  رٕظيف ػُبطش انزظًيى
فشٔق راد دالنخ إؽصبئٛخ ثٍٛ يزٕعطبد أساء انًؾكًٍٛ  ٕٚعذانضبنش  انفشض يٍانزؾمك  صبنضب

 خبسف انٛبثبَٛخ فٗ اثشاص انزصًٛى ػهٗ انزصًًٛبد انًمزشؽخ فٙ َغبػ اعزخذاو انض
( انًزٕعط انًشعؼ ٔانًزٕعط انًئٕٖ انًشعؼ ٔاإلَؾشاف انًؼٛبسٖ ألساء 5) عذٔل

 اثشاص انزصًٛى فٗاعزخذاو انضخبسف انٛبثبَٛخ  َغبػانًمزشؽخ  انزصًًٛبدانًزخصصٍٛ ؽٕل 

 انًؾٕس
 انزصًٛى نضبنشا

 يغزٕٚبد انًؤؽشاد
يغًٕع 
 األٔصاٌ

انًزٕعط 
 انًشعؼ

َؾشاف اإل
 انًؼٛبسٖ

انًزٕعط 
 انًئٕٖ انًشؽظ
 )يؼبيم انغٕدح(

يغزٕٖ 
يُبعت إنٗ  يُبعت انزصًٛى

 ؽذ يب
غٛش 
 يُبعت

َغبػ 
اعزخذاو 
انضخبسف 
انٛبثبَٛخ 
فٙ اثشاص 
 انزصًٛى

 يُبعت 95%¸7 2¸35 0¸87 43 2 0 13 1

0 5 8 0 33 0.02 2062 73.33% 
يُبعت إنٗ 

 ؽذ يب
 يُبعت 8608% 2041 006 39 2 6 9 3
 يُبعت 8808% 2048 0066 42 1 3 11 4

يُبعت انٗ  7101% 2069 0013 30 4 5 6 5
 ؽذ يب

 يُبعت 93.3% 2¸41 0.82 40 2 3 10 6

يُبعت إنٗ  73.33% 2062 0.02 33 0 6 7 7
 ؽذ يب

 غٛش يُبعت 6404% 2090 1093 09 7 0 6 8
 يُبعت 97%¸77 2¸30 0¸93 44 2 1 14 9
 يُبعت 8404% 2.4 005 38 0 3 12 12
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 صًًٛبدانز ؽٕل( رشرٛت انزصًًٛبد انًمزشؽّ ٔفك يؼبيالد انغٕدح ألساء انًزخصصٍٛ  3)   ؽكم

 انًمزشؽخ فٙ َغبػ اعزخذاو انضخبسف انٛبثبَٛخ فٗ اثشاص انزصًٛى

 انزظًيًبدانًزخظظيٍ ؽٕل إرفبق أساء انغبدح  ( : 3( ٔانؾكم )5يٍ انغذٔل ) َغزهخص
 فييكًالرٓب  انغٓشحرظًيًبد يالثظ  سانًمزشؽخ ٔانًمزجغخ يٍ انضخبسف انيبثبَيخ فٗ اثزكب

 .انزظًيًبدَغبػ اعزخذاو انضخبسف انيبثبَيخ فٗ اثشاص انزظًيى يغزٕٖ كم رظًيى يٍ 
( 6ذد )أٌ رمييى يؼبيالد انغٕدح نهزظًيًبد انًمزشؽخ ركٌٕ يشرفؼّ ؽيش رجيٍ أٌ ػ َغذ

ؽظم ػهٗ  بد( رظًي3ًػهٗ يؼبيم عٕدح يمغ فٗ يغزٕٖ )يُبعت(، ػذد ) ظهٕارظًيًبد ؽ
( رظًيى ؽظم ػهٗ يؼبيم عٕدح يمغ 1(، ػذد )يب ذيؼبيم عٕدح يمغ فٗ يغزٕٖ )يُبعت إنٗ ؽ

 فٗ يغزٕٖ ) غيشيُبعت( .
بعت ، ( ٔيمغ فٗ يغزٕٖ ي9ُسلى ) نهزظًيى%( 97¸77يؼبيالد االرفبق يب ثيٍ ) رشأؽذ

اعزخذاو انضخبسف  َغبػيغزٕٖ غيش يُبعت. يًب يؤكذ   فٗ( ٔيمغ 8%( نهزظًيى سلى )64,4)
 انيبثبَيخ فٗ اثشاص انزظًيى

إؽصبئٛخ ٍٚٛ يزٕعطبد اساء انًؾكًٍٛ فٙ   دالنخٕٚعذ فشٔق راد   نشاثغانزؾمك يٍ انفشض ا 
رصًًٛبد يالثظ انغٓشح انزصًًٛبد انًمزشؽخ ٔانًمزجغخ يٍ انضخبسف انٛبثبَٛخ فٗ اثزكبس 

 . ٔيكًالرٓب
( انًزٕعط انًشعؼ ٔانًزٕعط انًئٕٖ انًشعؼ ٔرشرٛت انزصًًٛبد انًمزشؽخ 7) عذٔل

ٔرمذٚشْب  ٔيكًالرٓبٔانًمزجغخ يٍ انضخبسف انٛبثبَٛخ فٗ اثزكبس رصًًٛبد يالثظ انغٓشح 
 طجمبً إلعزغبثبد انغبدح انًزخصصٍٛ نغًٛغ انًؾبٔس

 انزصًٛى

 اديغزٕٚبد انًؤؽش
يغًٕع 
 األٔصاٌ

انًزٕعط 
 انًشعؼ

االَؾشاف 
 انًؼٛبس٘

انًزٕعط 
 انًئٕٖ انًشعؼ
 )يؼبيم انغٕدح(

رشرٛت 
 انزصًًٛبد

يغزٕٖ 
 يُبعت انزصًٛى

يُبعت 
إنٗ ؽذ 

 يب

غٛش 
 يُبعت

 يُبعت االٔل 9707% 2020 009 176 2 4 56 1

 انضبيٍ 7107% 2067 0016 109 16 19 05 0
يُبعت 
 انٗ ؽذ يب

 يُبعت انخبيظ 8606% 2041 006 156 5 14 41 3
 يُبعت انشاثغ 8904% 2050 0068 161 4 11 45 4

يُبعت  انزبعغ 7106% 2067 0015 109 16 19 05 5
 انٗ ؽذ يب

 يُبعت انضبَٙ 95% 2016 0085 171 1 7 50 6

 انؼبؽش 6003% 2038 107 114 08 12 00 7
غٛش 
 يُبعت

 يُبعت انغبدط 8601% 2041 005 155 5 15 42 8
 يُبعت انضبنش 9303% 2009 008 168 4 4 50 9
 يُبعت انغبثغ 85% 2048 0055 153 7 13 42 12
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( ٔرشرٛت انزصًًٛبد انًمزشؽخ ٔانًمزجغخ يٍ انضخبسف انٛبثبَٛخ فٗ اثزكبس رصًًٛبد يالثظ انغٓشح 5) ؽكم

 ٛغ انًؾبٔسٔرمذٚشْب طجمبً إلعزغبثبد انغبدح انًزخصصٍٛ نغً ٔيكًالرٓب

 (:5( ٔانؾكم )7يٍ انغذٔل ) َغزخهص
انزظًيًبد انًمزشؽخ ٔفك اعزغبثبد انغبدح انًزخظظيٍ ثبنُغجخ نغًيغ انًؾبٔس فمذ  رشريت

%( ٔرشريجّ 97,7( َٔغجخ )0091( ػهٗ يغزٕٖ يُبعت ثًزٕعؾ يشعؼ )1) زظًيىؽظم ان
%( 95( َٔغجخ )8502( ؽظم ػهٗ يغزٕٖ يُبعت ثًزٕعؾ يشعؼ )2األٔل ، يهيّ انزظًيى )

( َٔغجخ 802يشعؼ ) ًزٕعؾ( ؽظم ػهٗ يغزٕٖ يُبعت ث9ٔرشريجّ انضبَي ، يهيّ انزظًيى )
( ؽظم ػهٗ يغزٕٖ يُبعت ثًزٕعؾ يشعؼ 4%( ٔرشريجّ انضبنش ، يهيّ انزظًيى )93,3)
( ؽظم ػهٗ يغزٕٖ يُبعت 3%( ٔرشريجّ انشاثغ ، يهيّ انزظًيى )89,4( َٔغجخ )6800)

( ؽظم ػهٗ 6%( ٔرشريجّ انخبيظ ، يهيّ انزظًيى )86,6( َٔغجخ )602) يشعؼ زٕعؾثً
( 11%( ٔرشريجّ انغبدط ، يهيّ انزظًيى )86,1( َٔغجخ )502يغزٕٖ يُبعت ثًزٕعؾ يشعؼ )
%( ٔرشريجّ انغبثغ ، يهيّ 85( َٔغجخ )5502يشعؼ ) ٕعؾؽظم ػهٗ يغزٕٖ يُبعت ثًز

%( 71,7( َٔغجخ )1602ثًزٕعؾ يشعؼ ) ( ؽظم ػهٗ يغزٕٖ يُبعت اني ؽذ يب2انزظًيى )
 ؼ( ؽظم ػهٗ يغزٕٖ يُبعت اني ؽذ يب ثًزٕعؾ يشع5ٔرشريجّ انضبيٍ، يهيّ انزظًيى )

( ؽظم ػهٗ يغزٕٖ غيش يُبعت 7%( ٔرشريجّ انزبعغ، يهيّ انزظًيى )71,6( َٔغجخ )1502)
 %( ٔرشريجّ انؼبشش.62,3( َٔغجخ )701ثًزٕعؾ يشعؼ )

اْزًبو انًزخظظيٍ ٔانخجشاء فٗ يغبل رظًيى األصيبء ثئعزخذاو ػشٔسح  -1 -انزٕصٛبد :
 انضخبسف انيبثبَيخ نُشش انضمبفخ ٔاالعزفبدح يُٓب .

ٔإعزخذايٓب إلثزكبس رظًيًبد بنضخبسف انيبثبَيخ ث ػشٔسح االْزًبو ثبنذساعبد انخبطخ-0 
 رزًيض ثبنؾذاصخ . 

بل انًكًالد انًهجغيخ نًب نٓب يٍ رفؼيم دٔس انظُبػبد انظغيشح ٔاالعزفبدح يُٓب فٗ يغ -3
 اًْيخ .

 -: انًشاعغ
 انؾبعت ثشايظ ثُبء فٗ انًغبًْخ ٔانفُيخ انؼهًيخ ٔأعغّ صيبءاأل رظًيى  -:   فبظم إٚٓبة .1

 .2112 انضبَيخ انطبثؼخ – ٔانُشش نهطجبػخ انؾغيٍ داس نٗاأل
 ثئعزخذاو نهًشأح يجزكشحٔ لزظبديخإ يالثظ رُفيز يكبَيخإ ثؼُٕاٌ  -: يؾشو إثشاْٛى فشط سثبة -0

 . 2112 انًهجغٗ انًظٓش ػهٗ رأصيشْب ٔيذٖ انًالثظ يكًالد
 إصشاء فٗ انًظشيخ انمٕييخ انضخبسف يٍ عزفبدحاإل إيكبَيخ ثؼُٕاٌ  -: االَٕاس أثٕ دمحم رٓبَٗ -3

 .2115(  ؽمبئت – أؽزيّ) انضٖ نًكًالد انغًبنيخ انميى
 انضخبسف يٍ يغزٕؽبح يؼبطشح صخشفيخ ركٕيُبد عزؾذاسإ –:  انفمٗ دمحم ثذس عًبالد -4

 كهيخ 2117 انغٓشح نًالثظ انغًبنيخ انميًخ صشاءإ فٗ يُٓب عزفبدحٔاإل عالييخاإل
 .  انًُٕفيخ عبيؼخ انًُضنٗ االلزظبد
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 نألصيبء ؽذيضخ رظًيًبد إلثزكبس انيبثبَيخ انزمهيذيخ صيبءاأل دساعخ  -: ػبؽٕس عٛذ َغبػ -5
 . انجُبد كهيخ شًظ ػيٍ عبيؼخ 2118

 نًالثظ انغًبنيخ انميى صشاءإل انضخشفيخ عبنيتاأل نجؼغ دساعخ ثؼُٕاٌ -: ؽبكش ػبدل سؽبة-6
  انًُٕفيخ عبيؼخ انًُضنٗ االلزظبد كهيخ 2111 انؾشيشيخ األلًشخ يٍ انًظُؼخ انغٓشح

. 
 رظًيى ٗف يُٓب عزفبدحاإل ٔيذٖ انمجطيخ االصيبء عًبنيبد ثؼُٕاٌ -:  ػجذِ إعؾبق ٚشُٚٗإ -7

 عبيؼخ انًُضنٗ االلزظبد كهيخ 2111عيبؽيخ كززكبساد ٔيكًالرٓب انًالنجظ ثؼغ
   انًُٕفيخ

 انيذٖٔ انزطشيض يغ انغبربٌ ثششائؾ انزطشيض إعزخذاو ثؼُٕاٌ -: انُغبس إعًبػٛم أعًٓبٌ -8
 عبيؼخ انًُضنٗ لزظبداإل كهيخ 2115 نهغيذاد انغٓشح نًالثظ انغًبنيخ انميًخ نشفغ

 .  يخانًُٕف
 انًكًالد فٗ يغزؾذصخ رظًيًبد ثزكبسإ فٗ انيبثبَٗ انفٍ رٕظيف -: ؽغٍٛ يؾًٕد دمحم ْبنخ -9

   انًُٕفيخ عبيؼخ انًُضنٗ لزظبداإل كهيخ 2117 ٔانًفشٔشبد انًهجغيخ
لًشخ فٗ إصشاء انميًخ عزفبدح يٍ رٕنيف األاإل يكبَيّإ -: ػجذ انمبدس ػجذ انٕاؽذ دمحم سأفخ-12

 لزظبداإل كهيخ 2117ٕظيفيخ نهًكًالد انًُفظهخ نًالثظ انغٓشح نهغيذاد ٔان خانغًبني
     انًُٕفيخ عبيؼخ انًُضنٗ

 ػهٗ انزشكيم ثئعهٕة انغٓشح يالثظ نزظًيًبد كًظذس األطذاف  -: دمحم يغذٖ ؽٛبح -11
 .  انًُٕفيخ عبيؼخ انًُضنٗ لزظبداإل كهيخ 2117 انًبَيكبٌ
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Applied artistic study of Japanese decorations to be used in the 
creation of designs for evening wear and accessories 

 
 
 
 

Abstract 
Each country has its own ancient civilization, which is proud of heritage 
and its identity, which distinguishes itself from other peoples. They are 
variable by changing place. It is also comprehensive because any 
civilization can not be understood without reference to its frame of 
reference. The elements of this cultural heritage include all aspects of 
life, all material and moral elements, and decorations are one of those 
elements that were used to satisfy the human needs and vital and social 
because they reflect the category And the decoration that is part of the 
cultural heritage of the city, it includes all kinds of decorations that 
highlight its identity. The decorations in Japan were characterized by 
innovation and creativity, where it was used in many different modern 
designs in clothes Which can benefit from the trappings of supplements 
adorn Almbusah. Accordingly, the study includes the quotation of 
elements and decorative units for the work of decorative designs suitable 
for clothes at the present time and combines the historical originality and 
modernity and achieve the functional and aesthetic aspect. This study 
aims to give a clear picture of the State of Japan. The importance of this 
research is to contribute to the re-formulation of the decorations and 
symbols of the State of Japan and to use it in a new spirit and 
contemporary in accordance with the modern era. 
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 انٕظٛفّ االعى
ػهٙ فًٓٙ  ٔالء

 دٚبة
عبيؼّ  –كهيّ انزشثيّ انُٕػيّ  -ٔسئيظ لغى انًالثظ ٔانُغيظ  اعزبر

 االصْش.
عبيؼّ انًُظٕسح  –كهيّ انزشثيّ انُٕػيّ  –يزفشؽ انًالثظ ٔانُغيظ  اعزبر انغٛذ صنط ػهٙ

. 
اؽًذ ػجذ  صُٚت

 انؼضٚض
 عبيؼّ انًُظٕسح –نُٕػيّ كهيّ انزشثيّ ا –انًالثظ ٔانُغيظ  اعزبر

ؽًذ٘ ػجذ  عٓب
 انشصاق

 عبيؼّ انًُٕفيّ -كهيّ االلزظبد انًُضني  –انًالثظ ٔانُغيظ  اعزبر

 انذٍٚعًبل  ػبدل
 انُٓذأ٘

 عبيؼّ ؽُطب . – ػيّكهيّ انزشثيّ انُٕ -انًالثظ ٔانُغيظ  اعزبر

 عبيؼّ انًُٕفيّ –انًُضني كهيّ االلزظبد  –يغبػذ انًالثظ ٔانُغيظ  اعزبر اؽًذ يجشٔن يًذٔػ
عبيؼّ انًُٕفيّ  –كهيّ االلزظبد انًُضني  -يغبػذ انًالثظ ٔانُغيظ  اعزبر سيض٘ ػطب هللا اؽًذ

. 
عًٛش يغٛؾّ  اٚشُٚٙ

 دأد
 عبيؼّ ؽُطب. –كهيّ انزشثيّ انُٕػيّ  –يغبػذ انًالثظ ٔانُغيظ  اعزبر

 عبيؼّ ؽُطب . –ّ انزشثيّ انُٕػيّ كهي -يغبػذ انًالثظ ٔانُغيظ  اعزبر عبيٙ عٕٚهى اعًبء
دمحم فٕص٘  اّٚ

 نجؾٛؼ
 عبيؼّ ؽُطب . –كهيّ انزشثيّ انُٕػيّ  –يغبػذ انًالثظ ٔانُغيظ  اعزبر

ديشداػ  ْٛبو
 انٙغضان

 عبيؼّ ؽُطب . –كهيّ انزشثيّ انُٕػيّ  –يغبػذ انًالثظ ٔانُغيظ  اعزبر

دمحم اؽًذ  ساَٛب
 ؽًٕدح

 عبيؼّ ؽُطب . –كهيّ انزشثيّ انُٕػيّ  –ظ يغبػذ انًالثظ ٔانُغي اعزبر

صٍٚ انؼبثذٍٚ  ٔالء
 انًٓش

 عبيؼّ ؽُطب . –كهيّ انزشثيّ انُٕػيّ  -انًالثظ ٔانُغيظ  يذسط

َغٛت انغؼٛذ  ػجٛش
 ؽشاص

 عبيؼّ انًُظٕسح . –كهيّ انزشثيّ انُٕػيّ  -انًالثظ ٔانُغيظ  يذسط

 عبيؼّ انًُٕفيّ . –ظبد انًُضني كهيّ االلز -انًالثظ ٔانُغيظ  يذسط يصطفٙ ؽًٛبء
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 :  رؾمٛك أعظ انزصًٛى يٍ ؽٛش :انًؾٕس األٔل                                   

          فٗ انزظًيى  . رؾميك انٕؽذح ٔانزشاثؾ

          رؾميك انُغجخ ٔانزُبعت ثيٍ اعضاء انزظًيى  .

           رؾميك االرضاٌ انًزًبصم أٔ)غيش انًزًبصم( .

           رؾميك انغيطشح ٔانزشكيض.

          رؾميك اإليمبع ٔانؾشكخ ٔاالَغغبو فٗ انزظًيى  .

 يٍ ؽٛش : : ػُبصش انزصًٛى  انًؾٕس انضبَٗ                                     

          يالئًخ انخطٕؽ انجُبئيخ نهزظًيى ٔانغشع انٕظيفٗ.

          يالئًخ أنٕاٌ انًٕديم حرخافك ثؼؼٓب يغ ثؼغ  .

          انُغجخ ٔانزُبعت نهًغبؽبد داخم انزظًيى  .

          انًالئًخ ثيٍ انشكم ٔػُبطش انزظًيى . 

 َغبػ اعزخذاو انضخبسف انٛبثبَّٛ كًصذس فٗ اثشاص انزصًٛى يٍ ؽٛش : :انًؾٕس انضبنش                                    

          انخطٕؽ انخبسعيخ نهزظًيى.

           انزفبطيم انذليمخ نهزظًيى .

           سفغ انميًخ انغًبنيخ نهزظًيى انُٓبئٗ .

          نٕاَّ يغ انًٕػّ .يالئًخ خطٕؽ انزظًيى ٔا

 : رؾمٛك انغبَت االثزكبسٖ فٗ انزصًٛى يٍ ؽٛش :نًؾٕس انشاثغ ا                                  

          رؾميك انخذاصخ فٗ انزظًيى .

          إؽزٕاء انزظًيى ػهٗ ليى فُيخ ٔعًبنيخ .

          إؽزٕاء رظًيى انًٕديم ػهٗ أفكبس عذيذح .

يالئًخ اإللزجبط يٍ انضخبسف انيبثبَيخ يغ يالثظ انغٓشح 

          انًجزكشح .

                   رؾميك ػُظش اإلثزكبس . 

  


