
ثغى هللا انشحًٍ انشحٛى 

 

انضبَٙ نضًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد االكبدًٚٙ   انجٛبٌ انخزبيٙ نهًإرًش

 

انًإرًش انغُٕ٘ انضبَٙ نضًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد رى ػمذ ػهٗ ثشكخ هللا       

االكبدًٚٙ فٙ سحبة عبيؼخ انكٕفخ ثشػبٚخ يؼبنٙ ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش 

انغٛذ سئٛظ انغبيؼخ االعزبر انذكزٕس ػجذ انشصاق  يٍيجبؽش  انؼهًٙ ٔثاؽشاف

ٚزُب اٌ انغٕدح ٔاالػزًبد االكبدًٚٙ سؤضىػجذ انغهٛم انؼٛغٗ  ٔرحذ ؽؼبس 

انزؼبٌٔ يغ لغى ضًبٌ ةٔ 28/12/2010-26نزطٕٚش انزؼهٛى انؼبنٙ نهفزشح يٍ 

انغٕدح ٔاالػزًبد االكبدًٚٙ فٙ دٕٚاٌ انٕصاسح ٔثًؾبسكخ فبػهخ يٍ انكفبءاد 

ٔاعزشانٛب  ٚخ ٔاٚشنُذايشٚكالا ٔانٕالٚبد انًزحذح ثشٚطبَٛب سالٛخ انًغزشثخ فٙ انغ

د ٔانًؼبْذ ٔدٕٚاٌ انٕصاسح ٔانٓٛئب ٔاعبرزح انغبيؼبد ٔانكهٛبد انزمُٛخ ٔاالْهٛخ

عٕدح  ْٙار رضًُذ اػًبل انًإرًش خًغخ يحبٔس. ٔانغٓبد انؼشالٛخ االخشٖ

ٔانمٛبط ٔانزمٕٚى فضال ػٍ ئداسح  انزؼهى ٔانجشايظ انزؼهًٛٛخ ٔانجحش انؼهًٙ

ٔٔسػ ػًم ػهٗ  عهغبد ػهًٛخ ٔيحبضشاد د انزؼهًٛٛخ ٔثٕالغ ػؾشانًإعغب

: انًإرًش ثبنزٕفٛبد االرٛخ ْبيؼ انًإرًش ٔلذ اخززًذ عهغبد

د سعًٛخ يغ عٓبد خبسعٛخ ٘اارفبق ثؼمذ انغبيؼبد انؼشالٛخ ضشٔسح لٛبو -1

ػهٗ ؽٓبدح االػزًبد يزخققخ نالؽشاف ػهٗ ػًهٛخ رأْٛهٓب نهحقٕل 

 .حٛحاالكبدًٚٙ نضًبٌ عٛش ػًهٓب ثبالرغبِ انـ

فٙ يغبالد  ٍٚؿؿرخانىٔ يٍ خبسط انؼشاق االعزفبدح يٍ انكفبءاد انؼشالٛخ -2

فٙ  ْبوطأللٚى االداء ٔركاٌ انغٕدح ٔاالػزًبد االكبدًٚٙ ٔانزذلٛك ٔضى

 .ضًبٌ انغٕدح العم االعشاع فٙ االنزحبق ثشكت انغبيؼبد انؼبنًٛخ



اعزضًبس انفشؿ انًزبحخ ٔرٕظٛف يؼطٛبد انزحذٚبد ثإَٔاػٓب انًزؼذدح  -3

ٚى انؼبنٙ ػبنًٛب ػهٗ يغزٕٖ نقبنح خهك انُغبحبد فٙ رغٕٚك عٕدح انزؼم

نحقٕل ػهٗ ااد ٔانًُظًبد انًؼُٛخ نزمٕٚى رغشثخ يؾشٔع انؼشاق فٙ انٓٛئ

 . االػزًبد األكبدًٚٙ

اسح انغبيؼبد ٔانًإعغبد َظبو اناليشكضٚخ فٙ ئدِ َحٕ انزٕطضشٔسح  -4

 .انؼهًٛخ 

 .فٙ كم عبيؼخئػذاد كهٛبد يغزمهخ نهذساعبد انؼهٛب  -5

صٚبدح االػزًبداد انًخققخ نهؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ فٙ انغبيؼبد انؼشالٛخ  -6

ٔاالعزضًبس األيضم نٓب ٔثًب ًٚكُٓب يٍ انحقٕل ػهٗ ٔعبئم انزؼهٛى انحذٚضخ 

 يزمذيخانذٔل ال ٔثٍٛ نزمهٛم انفغٕح انؼهًٛخ ثُٛٓب

رجُٙ يجذأ انزشكٛض ػهٗ انزطٕس انًُٓٙ ٔانًؼشفٙ نالعزبر انغبيؼٙ فٙ حمم   -7

 . رخققّ ٔثًب ٚزغى يغ ػقشاالَفغبسانزمُٙ ٔانًؼهٕيبرٙ

انزحٕل انٗ انًكزجبد االنكزشَٔٛخ ٔانشلًٛخ ٔانًزقهخ ثبنؾجكخ انؼبنًٛخ  -8

 .(االَزشَٛذ)

رٕفٛش ثشايظ رشفغ يٍ لذساد انزذسٚغٙ فٙ يغبل انزذسٚظ ٔانزغبسة انؼبنًٛخ  -9

نًٛخ سفُٛخ  انغذٚذح فٙ طشائك رذسٚغٛخ ٔٔعبئم رمُٛخ  حذٚضخ ٔ يشاعغ ع

 .د انزذسٚغٛخ إلرًبو يٓبيٓى األكبدًٚٛخ يغبػذح ألػضبء انٓٛأ

ح انزذسٚظ ػبيال ٚغبثٙ يغ انًغزًغ ٔاػزجبس ػضٕ ْٛأخهك انزفبػم اال -10

 . فؼبال ٔيإصشا فٙ انزحٕالد انًخزهفخ انزٙ رؼٛؾٓب انًغزًؼبد

الغبو ٔؽؼت  َؾش صمبفخ انزمٕٚى انزارٙ ثٍٛ األعبرزح ٔانؼبيهٍٛ فٙ -11

. ٔٔحذاد انكهٛخ



ح ٔ رؾغٛغ انُؾش فٙ انًغالد انؼهًٛخ انؼبنًٛخ ٔضغ ضٕاثظ رمزضٙ يكبفأ -12

انؼهًٛخ انشفُٛخ  رُبفٙ يغال ٔانؼًم ػهٗ اػزًبد يؼبٚٛشانُؾش انؼبنًٙانشفُٛخ 

دػًب  دٌٔ يمبثميٍ فضال ػٍ عؼم انُؾش انؼهًٙ نهجحٕس انًُؾٕسح فٛٓب 

 .نهجبحضٍٛ

 نزشكٛض ػهٗ االيبَخ انؼهًٛخ فٙ كزبثخ ٔاػذاد َٔزبئظ انجحش انؼهًٙ َٔؾشِا -13

 .ٔيحبسثخ انغشلخ انؼهًٛخ ثبنمٕاٍَٛ انشادػخ

ٔاضٛغ ٔانذساعبد ثزجُٙ انى ٘اعّٛ انجبحضٍٛ ٔطهجخ انذساعبد انؼمرؾغٛغ ٔرٕ -14

خذيخ يخزهف انمطبػبد ٔانًغزًغ انزٙ رضٛف لًٛخ حمٛمٛخ نهزؼهٛى االكبدًٚٙ ٔ

 .ٔانُٕٓك ثّ

نغبٌ ػهًٛخ فٙ يخزهف االخزقبفبد يٍ  االعبرزح انًجذػٍٛ رمغ  انٛفد -15

ػهٗ ػبرمٓى يًٓخ االؽشاف ٔاالػذاد ٔيزبثؼخ انجحش انؼهًٙ ٔانزبنٛف ٔانُؾش 

 .لغبو انؼهًٛخ ٔثبنزُغٛك يغ انكهٛبد ٔاال

ٍٚ انكفبءاد انؼشالٛخ انًغزشثخ  يخ ةرؾغٛغ انًؾبسكبد انجحضٛخ ٔانزٕأ  -16

   .انغبيؼبد انؼبنًٛخ ٔانجبحضٍٛ ٔ

رغٓٛم ئعشاءاد انضيبنخ انجحضٛخ نهطبنت ٔاألعزبر ٔرٕفٛش انزخقٛقبد  -17

 .انًبنٛخ انالصيخ نزنك 

ُٚجغٙ ػهٗ   لمراجع العمميه اذافاعمية الكتاب المنهجي واعادة النظر في  -18

نهُظش فٙ انًمشساد انذساعٛخ ٔيذٖ ربنٛف نغبٌ   يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ

. يٕاكجزٓب يغ انزطٕساد انًؼشفٛخ 

اػبدح انُظش فٙ كفبءح انجشايظ انزؼهًٛٛخ فٙ رهجٛخ احزٛبعبد عٕق انؼًم  -19

 .ٔخذيخ انًغزًغ ٔيخزهف انمطبػبد



نمبرٓب ٔؽشٔطٓب انُظش انٗ انزؼهٛى ثٕففّ يُٓخ سفٛؼخ انؾأٌ نٓب يُظ -20

 .ٔاخاللٛبرٓب

 (انزذسٚظ)انزبكٛذ ػهٗ رطجٛك ثشايظ انزؼهى ٔرًٛٛضِ ػٍ ثشايظ انزؼهٛى  -21

رٕٖ انؼهًٙ نخشٚغٙ انغبيؼبد يٕعغ العٓبيّ انكجٛش فٙ سفغ انًظ ٔثؾكم

 .انؼبنًٛخ

ٔاثزذاءاً يٍ  ٘حيمشساد انذساطالانٗ  يبدح االخاللٛبد انًُٓٛخ  اضبفخ   -22

 .  ػٍ انذساعخ انغبيؼٛخفضالً  انضبَٕٚخ انذساعخ

اخزٛبس انًزمذيٍٛ نهؼًم فٙ انغبيؼبد ٔفك يؼبٚٛش ٔضٕاثظ ػهًٛخ ٔرشثٕٚخ  -23

 .ٔأخاللٛخ

ربنٛف نغُخ نًزبثؼخ رُفٛز رٕفٛبد انًإرًش  -24

 


