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 :انًغزخهص

رزُبٔل انذساعخ اإلػذاد ٔانزأْٛم انؼهًٗ ٔانفُٗ نًفٓشعٗ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ، ٔرنك ينٍ 

خالل رؾذٚذ انجشايظ األكبدًٚٛخ ٔانخطؾ انذساعٛخ ألقغبو انًكزجبد ٔاننًنؼنهنٕينبد جنٗ اننغنبينؼنبد 

انًظشٚخ انزٗ رزؼًٍ يقشساد دساعٛخ أٔ ٔؽذاد دساعٛخ جٗ ثؼغ يقشسارٓب نفٓشعخ انًخنطنٕؽ 

انؼشثٗ، ٔكزنك رؾذٚذ انذٔساد انزذسٚجٛخ انًزؼهقخ ثفٓشعخ انًنخنطنٕؽ اننؼنشثنٗ، ٔرننك ثنبعنزنخنذاو 

انًُٓظ انًغؾٗ انًٛذاَٗ، ٔرؾهٛم رهك انجشايظ ٔانذٔساد انزذسٚجٛخ؛ ثٓذف رؾذٚذ ٔثٛبٌ انذٔس انزٖ 

رغبْى ثّ جٗ ثُبء ٔركٍٕٚ يفٓشط انًخطٕؽبد انؼشثٛخ، ٔانًؼٕقبد اننزنٗ رنؾنٕل دٌٔ رنؾنقنٛنقنٓنب 

 .ٔرقذٚى انًقزشؽبد ٔانزٕطٛبد نًؼبنغخ يب رى سطذِ يٍ انًؼٕقبد

 :انكهًبد انًفزبحٛخ

جٓشعخ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ، انًخطٕؽبد انؼشثٛخ، يؼٓذ انًخطٕؽنبد اننؼنشثنٛنخ، صنقنبجنخ 

 .يفٓشط انًخطٕؽبد، انزذسٚت ػهٗ جٓشعخ انًخطٕؽبد

 :انًمذيخ انًُٓغٛخ: انمغى األٔل

 :رًٓٛذ 1/ 7

أقجم انؼشة انًغهًٌٕ ػهٗ انكزبثخ ٔانزأنٛف ئقجبًلا يُقطغ انُظٛش يُز انؼنظنٕس اإلعنالينٛنخ 

األٔنٗ، ٔقذ اعزطبػٕا يٍ خالنٓب رغغٛم أجكبسْى ٔيؼبسجٓى ٔخجشارٓى، يًب عبْى جٗ رُبقهٓب ػنجنش 

 إػذاد ٔرأْٛم يفٓشط انًخطٕطبد انؼشثٛخ

 دساعخ رحهٛهٛخ نجشايظ انزؼهٛى ٔانزذسٚت

 شًظ األصٛم يحًذ ػهٗ . د

يذسط ثمغى انًكزجبد ٔانٕصبئك ٔرمُٛخ  

 انًؼهٕيبد

 عبيؼخ انمبْشح –كهٛخ اٜداة 



 

 

81 

 ( 9178أثشٚم  -ُٚبٚش)  66-65، ع 71انفٓشعذ ط إػذاد ٔرأْٛم يفٓشط انًخطٕطبد انؼشثٛخ

انضيبٌ ٔانًكبٌ، جقذ ٔعذد انؼذٚذ يٍ انٕعبئم نزذٍٔٚ ْزِ انًؼبسف ٔانخجشاد، ٔننؼنم ينٍ أثنشص 

 .ْزِ انٕعبئم يب ُٚؼشف انٕٛو ثبنًخطٕؽ

ٌ جٛٓب ٔكزنك انٕؽٗ ٔرفنغنٛنشِ ٔأؽنبدٚنش  َّٔ ا، جؼهى األيخ يذ ٔنهًخطٕؽبد أًْٛخ كجٛشح عّذا

انشعٕل ـ طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى ـ ٔششٔؽٓب ٔجقّ األيخ ٔػهى األئًخ ٔربسٚخٓب ٔنغزنٓنب ٔرنٛنش رننك، 

ًٔل شك أَُب يب صنُب ؽزٗ انٕٛو ثؾبعخ يبّعخ ئنٛٓب، ثم ئَّ كهنًنب رنقنذينذ انغنُنٌٕ اصدادد ؽنبعنزنُنب 

 .ٔؽبعخ األيخ ئنٗ انًخطٕؽبد

 :أًْٛخ انذساعخ 7/7

رُؼذ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ يٍ أَفظ إَٔاع انزشاس ٔأكضشْب قًٛخ ٔجبئذح نهجبؽضٍٛ ٔاننذاسعنٛنٍ، 

 .ْٔٗ ثًضبثخ نٕؽخ ؽٛخ نضقبجخ األعالف ٔجكشْى ٔػهًٓى ٔػًهٓى

ب " ُٔٚؼذ ا ٔأشذ رُٕػا ا، كًب أَّ أػخى ػذدا انًخطٕؽ انؼشثٗ ْٕ أؽٕل يخطٕؽبد انؼبنى ػًشا

ا ٔأكضش أطبنخ يٍ انزشاس انًخطٕؽ ألٚخ أيخ أخشٖ، ْٕٔ انزاكشح انؾّٛنخ ألينخ اينزنذ  ٔأقٕٖ اَزشبسا

ربسٚخٓب نًب ٚضٚذ ػهٗ خًغخ ػشش قشَاب يٍ انضيبٌ، ٔقذ أيّذد انؾؼبسح اإلَغبَٛخ ثنضاد  صنشٖ جنٗ 

 .(ٔ)" يخزهف جشٔع انًؼشجخ

ٔانًخطٕؽبد انؼشثٛخ يٍ يظبدس انًؼهٕيبد األعبعٛخ نهجبؽضٍٛ ٔاننذاسعنٛنٍ جنٗ ينخنزنهنف 

ػهٕو انهغخ ٔانذٍٚ ٔانزبسٚخ، نزا رؾشص انًكزجبد ػهٗ اإلػذاد انفُٗ ننٓنب؛ :  يغبًلد انًؼشجخ، يُٓب

ثٓذف ؽظٕل انجبؽضٍٛ ٔانذاسعٍٛ ػهٗ اؽزٛبعبرٓى انجؾضٛخ ٔانذساعٛخ دٌٔ ينؼنبَنبح، ئإل أٌ ْنُنب  

طؼٕثبد رقبثم انًكزجبد جٗ رؾقٛق رنك، ْٔزا نطجٛؼخ انًخطٕؽبد انزٗ رزًٛض ثٓب ػٍ رٛشْب ينٍ 

ا ػنٍ ثنٛنبَنبد جنٓنشعنخ " يظبدس انًؼهٕيبد، يضبل رنك َغذ أٌ  ثٛبَبد جٓشعخ انًخطٕؽ رضٚذ كضٛشا

انًطجٕع؛ ألَّ جٗ ؽبنخ انكزبة انًطجٕع رزفق عًٛغ َغخ انطجؼخ انٕاؽذح جٗ ياليؾٓب انًبدٚنخ، أينب 

ْٔزا ثذٔسِ ٚنزنطنهنت أٌ ٚنزنٕاجنش جنٗ .  ( ٕ)"انًخطٕؽبد جكم َغخخ نٓب رارٛزٓب ٔخظبئظٓب انًبدٚخ

يفٓشط انًخطٕؽبد انؼشثٛخ يٓبساد ٔخجشاد قذ ًل رزطهت جنٗ ينفنٓنشط األَنٕاع األخنشٖ ينٍ 

انفٓشعخ ْٗ ػظت انؼًم جٗ اننًنكنزنجنبد ٔرنٛنشْنب ينٍ ينشاجنق "  ٔؽٛش ئٌ .  يظبدس انًؼهٕيبد

انًؼهٕيبد؛ ئر ًل ًٚكٍ انٕطٕل ئنٗ يظبدس انًؼهٕيبد انزقهٛذٚخ أٔ اإلنكزشَٔٛخ دٌٔ اًلػزًبد ػهٗ 

ا ألْنًنٛنخ ( ٖ) " أدٔاد أٔ ٔعبئم اعزشعبع جّؼبنخ رزؼًٍ ٔطفاب رنُنظنٛنًنّٛانب ننٓنزِ اننًنظنبدس ، َٔنظنشا

انًخطٕؽبد كًظذس  يٍ يظبدس انًؼهٕيبد، كبٌ ًل ثذ يٍ ئػذاد ٔرأْٛم يفٓشعٗ انًخنطنٕؽنبد 

انؼشثٛخ؛ ؽزٗ ًٚكُٓى انقٛبو ثٓزا انؼًم ػهٗ أكنًنم ٔعنّ، ٔينٍ صنى جناَنّ ينٍ انؼنشٔسٖ رنؾنذٚنذ 

انًٓبساد ٔانخجشاد انٕاعت رٕاجشْب جٗ يفٓشط انًخطٕؽبد، ٔرؾذٚذ يغزٕٚبد ٔأَنٕاع ثنشاينظ 

رذسٚظ انفٓشعخ ثبنُغجخ نهًخطٕؽ انؼشثٗ يٍ خالل انجشايظ األكبدًٚٛخ ٔانجشايظ اننزنذسٚنجنٛنخ اننزنٗ 

 .رغبْى جٗ ثُبء ٔركٍٕٚ يفٓشط انًخطٕؽبد انؼشثٛخ
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 :أْذاف انذساعخ ٔرغبؤالرٓب 9/ 7

انزأْٛنم اننًنٓنُنٗ ٔاننفنُنٗ ننًنفنٓنشعنٗ " ئٌ انٓذف األعبعٗ نهذساعخ ْٕ يؼبنغخ يٕػٕع 

 :، ْٕٔ يب ٚؼُٗ رؾقٛق األْذاف انفشػٛخ انزبنٛخ"انًخطٕؽ انؼشثٗ

 .رؾذٚذ انًٓبساد ٔانغًبد انٕاعت رٕاجشْب جٗ يفٓشعٗ انًخطٕؽ انؼشثٗ -ٔ

ثٛبٌ يغزٕٚبد ٔإَٔاع انجشايظ األكبدًٚٛخ جٗ أقغنبو اننًنكنزنجنبد ٔاننًنؼنهنٕينبد ثنبننغنبينؼنبد   -ٕ

 .انًظشٚخ انزٗ رزُبٔل يقشسارٓب جٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ

رؾهٛم انجشايظ األكبدًٚٛخ ٔانخطؾ انذساعٛخ انزٗ ثٓب يقشساد رنزنُنبٔل جنٓنشعنخ اننًنخنطنٕؽ   -ٖ

 .انؼشثٗ 

رؾذٚذ انذٔساد انزذسٚجٛخ جٗ جٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ، ٔانٓٛئنبد ٔاننًنإعنغنبد اننًنغنئنٕننخ   -ٗ

 .ػُٓب 

 .اقزشاػ ثشَبيظ دساعٗ نًقشس ػٍ جٓشعخ انًخطٕؽبد -٘

 :ٔػهٗ ػٕء رنك، جاٌ رغبؤًلد انذساعخ ركًٍ جٙ

 يب انًٓبساد ٔانغًبد انٕاعت رٕاجشْب جٗ يفٓشعٗ انًخطٕؽ انؼشثٗ؟ -ٔ

أٍٚ يٕقغ جٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ جٗ ثشايظ أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕينبد جنٗ اننغنبينؼنبد   -ٕ

 انًظشٚخ ٔيب انًغزٕٚبد انذساعٛخ نٓب؟

يب انًقشساد انذساعٛخ جٗ انجشايظ األكبدًٚٛخ ألقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕينبد جنٗ اننغنبينؼنبد   -ٖ

 انًظشٚخ راد انظهخ ثفٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ ٔانذاػًخ نّ؟

 يب يذٖ رغطٛخ انجشايظ انزذسٚجٛخ نفٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ؟ -ٗ

 يب انًإعغبد انزٗ رقٕو ثزقذٚى دٔساد ػٍ جٓشعخ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ؟ -٘

 :يُٓظ انذساعخ ٔأدٔارّ 3/ 7

اعزخذيذ انجبؽضخ انًُٓظ انًغؾٗ انًٛذاَٗ، ؽنٛنش رنى ػنًنم يغنؼ ننهنجنشاينظ األكنبدٚنًنٛنخ 

ٔانخطؾ انذساعٛخ ألقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد جٗ انغبيؼنبد اننًنظنشٚنخ ٔاعنزنقنشاء ننًنقنشسارنٓنب 

انذساعٛخ، يغ انفؾض انًجبشش نهزٕطٛفبد انًزبؽخ يُٓب نٓزِ انًقشساد، كزنك انجشايظ انزٗ ٚقذينٓنب 

 .يؼٓذ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ

 :انذساعبد انغبثمخ ٔانًضٛهٛخ 4/ 7

قبيذ انجبؽضخ ثؾظش اإلَزبط انؼشثٗ ٔاألعُجٗ يٍ خالل ػذد  يٍ األدٔاد انججنهنٛنٕعنشاجنٛنخ 

 :، ْٔٗ"ئػذاد ٔرأْٛم يفٓشط انًخطٕؽبد انؼشثٛخ"انزٗ رُبٔنذ يٕػٕع 
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 :انفٓبسط ٔأدنخ اإلَزبط انفكش٘( 7)

 .جٓشط انًكزجخ انًشكضٚخ انغذٚذح نغبيؼخ انقبْشح -

 .جٓشط ارؾبد يكزجبد انغبيؼبد انًظشٚخ -

 .يؾًذ جزؾٙ ػجذ انٓبد٘/ أدنخ اإلَزبط انفكش٘ انؼشثٙ جٙ يغبل انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد  -

 :لٕاػذ انجٛبَبد انججهٕٛعشافٛخ( 9)

قبػذح انٓبد٘ نإلَزبط انفكش٘ جٙ يغبل انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ٔانًزبؽخ ػجش يٕقغ اًلرنؾنبد   -

 .انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد

- LISTA=Library and Information Science&Technology Abstracts. 

- Proquest dissertation &thesis. 

ٔيٍ ْزِ انًشاعؼخ نزهك األدٔاد انججهٕٛعشاجٛخ، رجٍٛ أَّ رٕعذ دساعخ ٔاؽذح جنقنؾ رنزنُنبٔل 

اإلػذاد ٔانزأْٛم نًفٓشعٗ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ، ثًُٛب ُْب  ػذد يٍ انذساعبد انزٗ رُبٔنذ ئػنذاد 

 :انًفٓشعٍٛ ثٕعّ ػبو، ْٔزِ انذساعبد، ْٗ

دساعخ نجشايظ : إػذاد انًفٓشط فٗ ثٛئخ إنكزشَٔٛخ(. 9115يبسط)يحًذ فزحٗ ػجذ انٓبدٖ  -7

 :(4)انزأْٛم ٔانزذسٚت فٗ يصش

ْذجذ انذساعخ ئنٗ رؾهٛم انجشايظ انذساعٛخ نكم يٍ انفٓشعخ ٔانزظُٛف جٗ عزخ يٍ أقغنبو 

انقبْشح، اإلعكُذسٚخ، انًُنٕجنٛنخ، :  انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد جٗ كهٛبد اٜداة ثبنغبيؼبد انًظشٚخ ْٗ

أكزٕثش، ٔكنزننك قنبينذ  ٙعْٕبط، ثُٓب، ػٍٛ شًظ، ثبإلػبجخ ئنٗ كهٛخ انؼهٕو اًلعزًبػٛخ ثغبيؼخ 

 .ثبنزؼشف ػهٗ ثشايظ رذسٚت انًفٓشعٍٛ جٗ يظش

رؼهٛى انفٓشعخ فٗ ألغبو انًكزجبد ٔانمًمؼمهمٕيمبد ثمبنمًمًمهمكمخ (.  9116أكزٕثش)ْبشى فشحبد  -9

 :(5)دساعخ رحهٛهٛخ: انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

سطذد ْزِ انذساعخ ٔاقغ رؼهٛى انفٓشعخ جٗ أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕينبد جنٗ اننغنبينؼنبد 

انغؼٕدٚخ؛ ثٓذف قٛبط يذٖ اعزغبثخ ْزِ األقغبو جٗ ثشايغٓب انذساعٛخ نهزطٕساد انزٗ ؽذصنذ جنٗ 

 .يغبل رُظٛى انًؼهٕيبد

: فٓشعخ انًخطٕطخ انؼشثٛخ ثٍٛ انُظمشٚمخ ٔانمزمطمجمٛمك(.    9171ُٚبٚش ) يحًذ حهًٗ إثشاْٛى   -3

 :(6)رغشثخ يكزجخ األٔلبف

رُبٔنذ انذساعخ انزؼشٚف ثبنًكزجخ انًشكضٚخ نهًخطٕؽبد ثنٕصاسح األٔقنبف، ؽنٛنش رؼنى 

نب ننهنزنظنٕٚنش اننشقنًنٗ:  ْزِ انًكزجخ ًا ب نهنؾنبعنت اٜننٗ، ٔقغن ًا ب نهزغغٛم ٔاإلػذاد انفُٗ، ٔقغ ًا . قغ
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ٔرؼشع انذساعخ رغشثخ جٓشعخ انًخطٕؽبد انًٕعٕدح ثبنًكزجخ انًشكضٚخ نهًنخنطنٕؽنبد ثنٕصاسح 

األٔقبف، ؽٛش ػشػذ انزغشثخ يٍ خالل انًشبكم ٔانظؼٕثبد انزٗ ٔاعٓذ انًنفنٓنشعنٛنٍ أصنُنبء 

 .جٓشعخ انًخطٕؽبد ٔكٛف رى ؽهٓب

 :(1)انذنٛم اإلسشبدٖ نفٓشعخ انًخطٕطبد انؼشثٛخ(. 9171)يحًذ فزحٗ ػجذ انٓبدٖ  -4

ُٚؼذ ْزا انؼًم ثًضبثخ دنٛم ػًهٗ ئسشنبدٖ ٚنزنؼنًنٍ اننقنٕاػنذ ٔاإلسشنبداد ٔاننزنؼنهنٛنًنبد 

ٔٚنقنغ .  ٔانًُبرط انالصيخ نفٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ جٗ كم أشكبنّ ٔػهٗ ايزذاد ػظٕسِ انًخنزنهنفنخ

انفظم األٔل رًٓٛذٖ ٚزُبٔل انًخطٕؽ انؼشثٗ ٔأًْٛزّ ٔياليؾّ انًنبدٚنخ :  انذنٛم جٗ أسثؼخ جظٕل

أينب اننفنظنٕل اننضنالصنخ . ٔانفٓشعخ ٔانفٓبسط ٔػشٔسرٓب ٔيفٓشط انًخطٕؽبد ٔقٕاػذ انفنٓنشعنخ

ب نقٕاػذ انفٓشعخ ثشقٛٓب ٔقذ رٚهذ انفظٕل ثًنغنًنٕػنخ .  انٕطفٗ ٔانًٕػٕػٗ:  انجبقٛخ، جٓٗ عًٛؼا

 .يٍ انًالؽق

أصش انجشايظ انزذسٚجٛخ االفزشاضٛخ انًزبحخ ػهمٗ اإلَمزمشَمذ (.  9179) يُٗ فبسٔق ػهٗ يحًذ   -5

دساعمخ :  فٗ انزؼهى ٔرًُٛخ انًؼشفخ نذٖ انؼبيهٍٛ فٗ يغبل انفٓشعخ ٔرمُمظمٛمى انمًمؼمهمٕيمبد

 :(9)رغشٚجٛخ

خ ـنانفٓسغ ل ظد أضس انجساًظ انزدسٛجٛخ انًزبؾخ ػهٗ اإلُزسُد جٙ ًغب ْذجذ انذساعخ ئنٗ س

ٌ ـخ ًٓـٙ زًُٛـج خ ـنئغساء دساغخ زغسٛجٛخ اخزٛس جٛٓب أؾد انجساًظ انزدسٛجٛ ، ؽٛش رنى بساد انًكزجٛٛ

 ً ، ٔرننى انننزننطننجننٛننق ػننهننٗ بس  ـننانًزبؾخ ػهٗ اإلُزسُد جٙ ًٔؼٔع انؼجؽ اًلغزُبد٘ جبغزخداو 

ً  ٓٔٔجهغ ػددْب ، ؼبجؽخ جٙ راد انٔقداألخشٖ ٔ، زغسٛجٛخئؽذاْب : رًٍٛغًٔػ ٌ ًكزجٌٛٛ ؽهة 

 .غزخداو ْرا انجسُبًظكم يغًٕػخ يًُٓب ا

رًُٛخ يٓبساد انًفٓشعٍٛ فٗ انًكزجبد انغٕسٚخ فٗ ظم انُظى (.  9173)ْذٚخ عاليخ حًٕد  -6

 :(9)اٜنٛخ

 :ْذجذ انذساعخ ئنٗ رؾقٛق يب ٚهٗ

رؾهٛم ثشايظ رأْٛم انًفٓشعٍٛ جٗ انًكزجبد انغٕسٚخ جٗ أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد اننزنٗ .  ٔ

 .رخشط يُٓب انًفٓشط انغٕسٖ

 .دساعخ أقغبو انفٓبسط جٗ انًكزجبد انغٕسٚخ ٔرؾهٛم انفٓبسط ثٓب. ٕ

قٛبط يٓبساد انًفٓشعٍٛ انؼبيهٍٛ جٗ انًكزجبد انغنٕسٚنخ ٔينذٖ ينٕاكنجنزنٓنى ننهنزنطنٕساد .  ٖ

 .انؾذٚضخ جٗ يغبل انفٓشعخ

 ".انزؼشف ػهٗ يشكالد جٓشعخ انًظبدس اإلنكزشَٔٛخ جٗ انًكزجبد انغٕسٚخ. ٗ
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ثشَبيظ رذسٚجٗ نفٓشعخ انًخطٕط انؼشثٗ ٔفك يمؼمٛمبس يمبسن (.  9174)إًٚبٌ يحًذ يحًٕد  -1

97 (71): 

قبيذ ْزِ انذساعخ ثزؾقٛق ػذد يٍ األْذاف جٗ يقذيزنٓنب رظنًنٛنى ثنشَنبينظ رنذسٚنجنٗ  ننٗ 

َخ يٍ  َّٕ ينٍ  ٓٗنفٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ ٔجق يؼٛبس يبس ، صى رطجٛق ْزا انجشَبيظ ػهٗ ػُٛخ يك

ئؽذاًْب ػبثطخ ٔاألخشٖ رغشٚنجنٛنخ، :  خشٚغٗ أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد يقغًَّخ ئنٗ يغًٕػزٍٛ

نٔظف صى قٛبط يذٖ جبػهٛخ رطجٛق انجشَبيظ ػهٗ انؼُٛخ يؾم انذساعخ، ٔرقذٚنى ينقنزنشػ ثنُنًنٕرط 

 .غًبد انًخؽٔؽ انؼسجٙ ٔجق ًؼٛبس ًبس 

 

 :اإلطبس انُظشٖ: انمغى انضبَٙ

 : أًْٛخ انزشاس انؼشثٗ انًخطٕط 7/ 9

ًٚضم انزشاس انؼشثٗ انًخطٕؽ صشٔح ػخًخ يٍ انزغبسة ٔانًًبسعبد ثأشكبنٓب انًخزهفخ " 

ٔيغبًلرٓب انًزؼذدح ،ٔٚؼذ عغالا ؽبجالا نإلَزبط انفكشٖ انؼهًٗ ٔاألدثٗ نألينخ اننؼنشثنٛنخ ػنهنٗ ينذٖ 

صيُٗ ؽٕٚم ٚقبسة األؽذ ػشش قشَاب، ْٕٔ ًٚنضنم ؽؼنبسح ينٍ أػنظنى ؽؼنبساد اننزنبسٚنخ اننزنٗ 

اعزٕػجذ ؽؼبساد األيى انغبثقخ ٔأػبجذ ئنٛٓب ٔأصشرٓب صى أخنشعنزنٓنب جنٗ طنٕسح سائنؼنخ كنبَنذ 

ب نهُٓؼخ األٔسثٛخ جٗ انؼظٕس انٕعطٗ، ٔنزنك ارغٓذ أَظبس اننؼنبننى اننؼنشثنٗ جنٗ ينؾنبٔننخ  أعبعا

ِٓت ٔجُقِذ انؼذٚذ يُّ ٔرٕعّٛ انغٕٓد َؾِٕ نهؾفبظ ػهٗ يب رجقٗ يُّ ٔئربؽزّ  إلَقبر ْزا انزشاس انزٖ َُ

ًلعزخذاو انًؾققٍٛ ٔانجبؽضٍٛ يٍ خالل رٕجٛش كم اإليكبَٛبد انًبدٚخ ٔانجششٚخ يٍ جٓبسط ٔطٛبَخ 

 .(ٔٔ)"ٔرشيٛى ٔسقًُخ

 :طجٛؼخ انًخطٕطبد انؼشثٛخ  9/9

رزشزذ انًخطٕؽبد ثٍٛ إَٔاع يخزهفخ يٍ انًكزجبد يًب ٚشْق انجبؽضٍٛ ٔٚغؼم اننفنٓنبسط 

ػشٔسٚخ نهزؼشف ػهٗ يغًٕػبد انًخطٕؽبد جٗ يكزجبد انؼبنى دٌٔ انؾبعخ ئننٗ اًلَنزنقنبل ئننٗ 

رهك انًكزجبد، ٚؼبف ئنٗ يب عجق أٌ انكزبة انٕاؽذ قذ رزفشق أعضاؤِ انًخنطنٕؽنخ ثنٛنٍ ػنذد  ينٍ 

انًكزجبد انزٗ ًل عجٛم ئنٗ يؼشجزٓب ئًل ػٍ ؽشٚق انفٓبسط، ٔ قذ رخزهف َغخ اننًنخنطنٕؽ اننٕاؽنذ 

جٗ َظٕطٓب ٔأؽغبيٓب ٔجٗ أعضاء انكزبة انٕاؽذ ينٍ َغنخنخ ئننٗ أخنشٖ، جؼنالا ػنٍ أٌ ننكنم 

يخطٕؽخ قًٛزٓب ٔخظبئظٓب انزٗ رًٛضْب ػٍ رٛشْب يٍ يخطٕؽبد انكزبة انٕاؽذ كُٕع اننٕسق 

ٔؽغًّ ٔػذدِ َٕٔع انخؾ ٔانًذاد ٔاعى انُبعخ ٔربسٚخ انُغخ ٔيب قذ ٚكٌٕ يضجزاب ػهّٛ يٍ رًهٛكبد 

كًب قذ ٚشزًم انًخطٕؽ انؼشثٗ ػهٗ ػذح يإننفنبد .  أٔ عًبػبد  أٔ ئعبصاد  أٔ يؼبسػبد  أٔ َقٕل

قذ رزؼذد ػُبُٔٚٓب ٔٚخزهف يإنفْٕب كًب جٗ كزت انًغبيٛغ، ٔٚؼبف ئنٗ كم يب عجق يب قنذ ٚنؾنٛنؾ 
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ثبنًخطٕؽبد انؼشثٛخ يٍ ثؼغ انظؼٕثبد انًزؼهقخ ثًذاخم انًإنفٍٛ انؼشة انقنذينبء، ْنم رنكنٌٕ 

ب طؼٕثبد رزؼهق ثؼُٕاٌ انكزبة ٔيٕػغ ِركش انؼُبٍٔٚ  ثأعًبء انشٓشح أٔ ثبألعًبء انؾقٛقٛخ، ٔأٚؼا

انجذٚهخ أٔ ػُبٍٔٚ انشٓشح، ٔئرا كبٌ األيش ُْٛاب ثبنُغجخ نؼُبٍٔٚ انكزت جاَّ ٚضٛش ثؼنغ انظنؼنٕثنبد 

 .ثبنُغجخ ألعًبء انًإنفٍٛ ثغجت ؽٕل األعًبء ٔرشبثٓٓب ٔرؼقذْب

أيب ثبنُغجخ نزبسٚخ َغخ انًخطٕؽ، جال خالف ؽٕل أًْٛزّ جٗ رؾذٚذ قًٛخ انًخطٕؽ ٔثٛبٌ 

ا يٍ انًخطٕؽبد ًل  يذٖ اقزشاة انُغخخ انزٗ ثٍٛ أٚذُٚب يٍ َغخخ انًإنف، ٔنكٍ انًشكهخ أٌ كضٛشا

ب أٔ يؼقذاا ب نهُغخ أٔقذ ٚكٌٕ َبقظا ئنخ، ٔنزنك جاٌ انجبؽش ًل ركفّٛ انجٛبَبد انًأنٕجنخ ...  ٚؾًم ربسٚخا

انزٗ ارفق انًكزجٌٕٛ ػهٗ ػشٔسح رغغٛهٓب جٗ ثنطنبقنخ اننفنٓنشعنخ، ٔئَنًنب ٚنؾنزنبط ئننٗ ينضٚنذ  ينٍ 

انزفبطٛم انزٗ رغبْى جٗ رؾذٚذ ْٕٚخ انكزبة ٔرارٛزّ، ٔنزنك رزطهت جٓشعخ انًخطٕؽبد رنفنبطنٛنم 

ًل َؾزبعٓب جٗ جٓشعخ انكزت انًطجٕػخ انزٗ رُزظ يُٓب  ًلف انُغخ انًزشبثٓخ ٔانًزطبثقخ جنٗ ٔقنذ  

، جانٗ عبَت انجٛبَبد األعبعٛخ انزٗ رشزًم ػهٛٓب ثطبقخ جٓشط انكزبة اننًنطنجنٕع ٚنُنجنغنٗ أٌ  ٔاؽذ 

رشزًم ثطبقخ انفٓشعخ نهًخطٕؽ ػهٗ ثذاٚخ انًخطٕؽ َٔٓبٚزّ، جزهك انجٛبَبد رغبػذ ػنهنٗ رنؾنقنٛنق 

، َغجخ انكزبة ئنٗ يإنفّ ٔخبطخ ئرا كبٌ انًخطٕؽ َبقض األٔل أٔ اٜخش ٔنى ٚغزذل ػهنٗ ينإننفنّ

كًب أَٓب رغبػذ ػهٗ انزؼشف ػهٗ أعضاء انكزبة انًخزهفخ انزٗ رٕصػذ ػهٗ يّش انضيبٌ جٗ يكزجبد 

 .يزجبػذح قذ ركٌٕ دٔنخ ٔاؽذح أٔ ػذح دٔل، ٔثزنك ًٚكٍ رغًٛغ أعضاء انكزبة انٕاؽذ

كًب ُٚجغٗ أٌ ُٚشبس جٗ ثطبقخ انفٓشط ئنٗ يب ٚزؼًُّ اننًنخنطنٕؽ اننٕاؽنذ ينٍ عنًنبػنبد  

 ، ٔئعبصاد  ٔرًهٛكبد  ٔرٛشْب يٍ انجٛبَبد انزٗ رغبػذ جٗ رؾذٚذ ربسٚخ انًخطٕؽ ئرا كبٌ ينغنٓنًٕلا

ب جٗ رٕصٛقّ ٔثٛبٌ قًٛزّ ٔيذٖ اْزًبو انُبط ثّ جٗ انؼظش انزٖ ػبػ جّٛ ٔيب ٚنهنٛنّ ينٍ  ٔرفٛذ أٚؼا

 .انؼظٕس

 :ًٔٚكٍ رهخٛض أًْٛخ جٓشعخ انًخطٕؽبد جٗ انُقبؽ انزبنٛخ

أٌ جٓبسط انًنخنطنٕؽنبد ثنًنضنبثنخ أدٔاد ػنجنؾ ثنجنهنٛنٕعنشاجنٙ ػنًنٍ شنجنكنخ انؼنجنؾ "  -ٔ

 .انججهٕٛعشاجٙ انٕؽُٗ

رفٛذ انفٓبسط جٗ انزؼشٚف انؼهًٗ ثبنزشاس انفكشٖ رٛش انًنؼنشٔف ننذٖ اٜخنشٚنٍ، ؽنٛنش   -ٕ

رزفشق انًخطٕؽبد انؼشثٛخ ثٍٛ عٓبد  يزؼذدح ثؼؼٓب رٛش يفٓشط ٔثؼؼٓب ننى ٚنكنزنشنف 

 .ؽزٗ اٌٜ

رغبػذ انفٓبسط جٗ رؾذٚذ يإنفبد يإنف يؼٍٛ أٔ انًخطٕؽبد جٗ يٕػٕػبد  يؾذدح يًب   -ٖ

 .ٚغبػذ انجبؽضٍٛ جٗ ئعشاء دساعبرٓى ٔثؾٕصٓى

ٚغبػذ انفٓشط جٗ ػًهٛخ َشش ٔرؾقٛق انًخطٕؽبد ٔٚقذو نهًغنزنفنٛنذٚنٍ جنٗ ْنزا اننًنغنبل   -ٗ

انجٛبَبد انزٗ رًكُٓى يٍ انزؼشف ػهٗ انًخطٕؽبد انزٗ رغزؾق انزؾقٛق، ٔأثشص انًإنفٛنٍ 
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 .انزٍٚ ًٚكٍ رؾقٛق يإنفبرٓى

جٓشط انًخطٕؽبد أداح يًٓخ نكم انًشزغهنٛنٍ ثنذساعنخ اننًنخنطنٕؽنبد، ٔثظنفنخ خنبطنخ   -٘

 .انٕسق ٔإَٔاػّ، انخطٕؽ، انزغهٛذ: انذساعبد انًزؼهقخ ثبنغٕاَت انًبدٚخ نهًخطٕؽ يضم

ٚغبػذ ٔعٕد جٓشط انًخطٕؽبد ػهٗ ؽفظٓب ٔرٕجٛش ثنٛنبَنبد ينكنزنًنهنخ ػنٍ كنم َغنخنخ   -ٙ

ٌ  ٔاؽذ  ثٛبَبد ػٍ األعضاء أٔ انُنغنخ األخنشٖ .  ٔٔطفٓب ثذقخ شذٚذح كًب أَّ ٚغًغ جٗ يكب

 .( ٕٔ) "انًزبؽخ جٗ ػذح يكزجبد

ٔثبنشرى يٍ أٌ انًكزجٍٛٛ ارفقٕا ػهٗ شكم  يؼٍٛ ٔقذس  يؼهٕو  يٍ انجٛبَبد ركفٗ إلربؽخ انكزت 

انًطجٕػخ نهًغزفٛذٍٚ يُٓب، جاٌ انٕػغ قذ اخزهف ثبنُغجخ نهًخطٕؽبد، جهٛظ ُْنب  ينٍ اننقنٕاػنذ 

انًزفق ػهٛٓب يب ًٚكٍ اًلؽزكبو ئنٛٓب جٗ جٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ، يًب َزظ ػُّ رنفنبٔد كنجنٛنش جنٗ 

ٔرٕقفذ انفٓبسط انذقٛقخ انًفظهخ ننهنًنخنطنٕؽنبد " ؽغى انجٛبَبد انزٗ رقذيٓب جٓبسط انًخطٕؽبد 

انزٗ أػّذْب ػهًبء أعالء ٔأَُفِقذ ػهٛٓب األيٕال ثغخبء، ٔؽم يؾهٓب جٓبسط يخزظشح رنضٚنذ قنهنٛنالا 

جٗ ؽغى انجٛبَبد ػٍ جٓبسط انًطجٕػبد، ٔنى ٚؼذ ُْب  يفٓشط نهًخطٕؽبد ٚزًٛض ثضقبجخ  ٔاعؼخ 

ٔئدسا   ٔاعــغ ثزبسٚخ انكزبة انؼشثٗ ٔثذاٚخ انزذٍٔٚ ٔرٛشْب يٍ يٕاطـفنبد ٚنُنجنغنٗ أٌ رنزنٕاجنش 

ْٔٗ رٛبة قٕاػذ يقُُخ يؼٛبسٚخ  ٚؼبف ئنٗ انًشكهخ انغبثقخ يشكهخ أخشٖ أكضش خطٕسح،. (ٖٔ)"جّٛ

نفٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ، ٔرزُٕع انقٕاػذ انؾبنٛخ يب ثٍٛ يب ٔػؼزّ ثؼغ انًكزجبد نُفغنٓنب ػنُنذ 

ئػذادْب نفٓبسط خبطخ ثًخطٕؽبرٓب أٔ قٕاػذ ٔػؼٓب ثؼغ األجشاد، جؼالا ػٍ انقٕاػذ اننًنقنُنُنخ 

نهٕطف انججهٕٛعشاجٗ نكم إَٔاع أٔػٛخ انًؼهٕيبد ٔيُٓب انًخطٕؽبد، ٔأثضسْب قٕاػذ اننفنٓنشعنخ 

ٔرنشعنًنذ ئننٗ ُٕ٘ٓٓٔؽنذصنذ ػنبو  ٕٕٓٓاألَغهٕ أيشٚكٛخ، انطجؼخ انضبَٛخ انزٗ سٔعنؼنذ ػنبو 

، ْٔزِ انقٕاػذ ػهٗ انشرى يٍ أًْٛزٓب ٔشٕٛع اعزخذايٓب ػهٗ انُطبق انؼبنًٗ، ٕٙٓٓانؼشثٛخ ػبو 

ا نًب نٓب يٍ ؽجٛؼخ خبطخ رٛش يشػٛخ ثًب جّٛ انكفبٚخ جٗ يب ٚزؼهق ثبنًخطٕؽبد انؼشثٛخ َظشا
 (ٔٗ). 

 : انخجشاد ٔانًٓبساد ٔانصفبد ٔأدٔاد انؼًم: يفٓشط انًخطٕطبد 3/ 9

رؼزًذ اإلربؽخ انغٛذح نهًخطٕؽبد انؼشثٛخ ٔرؾقٛق أقظٗ ئجبدح يًكُخ يُٓب ػنهنٗ اننفنٓنشعنخ 

انزٗ ْٗ ػظت انؼًم جٗ انًكزجبد ٔرٛشْب يٍ يشاجق انًؼهٕيبد ٔيب ٚنُنزنظ ػنُنٓنب ينٍ جنٓنبسط 

ُيؾَكًخ ٔيفظهخ، ٔكزنك يفٓشط نهًخطٕؽنبد اننؼنشثنٛنخ رنزنٕجنش جنٛنّ ينغنًنٕػنخ ينٍ اننًنٓنبساد 

 :ٔانخجشاد رزًضم جٙ يب ٚهٗ

ًل ثذ نًفٓشط انًخطٕؽبد يٍ صقبجخ  ٔاعؼخ ٔئدسا   ٔاعغ نزبسٚخ انكزبة انؼشثٗ ٔثنذاٚنخ "   -ٔ

، ٔاإلننًنبو ( ؽنشائنق اننًنظنُنفنٛنٍ ٔينُنبْنغنٓنى) انزذٍٔٚ صى يؼشجخ ػبيخ ثنطنشق اننزنأننٛنف 

نب  ا أٔ شنشؽا ا أٔ َقنذا ثًظطهؾبد انؼهٕو ٔانفٌُٕ ٔئدسا  انؼالئق ثٍٛ انكزت ٔانًإنفٍٛ رأصشا

ا أٔ رزٚٛالا  أٔ اخزظبسا
 ("ٔ٘ ). 
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انزٗ رُكزَت ثٓب ػُبٍٔٚ اننكنزنت (  انفظؾٗ) ُٚجغٗ أٌ ٚكٌٕ انًفٓشط ػهٗ ػهى ثبنهغخ انؼبنٛخ   -ٕ

ٔيزَٕٓب؛ ؽزٗ ٚغزطٛغ رؾشٚش ػُٕاٌ انًخطٕؽ ٔكنزنبثنخ شنٗء ينٍ أٔل اننُنض ٔ خنشِ، 

 .( ٙٔ)ٔاكزشبف انًٕاػغ انزٙ ٚقغ جٛٓب انزظؾٛف ٔانزؾشٚف 

 .أٌ ٚكٌٕ ػهٗ دساٚخ ثإَٔاع انخطٕؽ ٔانٕسق ٔانًذاد -ٖ

 .أٌ ٚكٌٕ ػهٗ دساٚخ ثزخظض انًكزجبد ثظفخ ػبيخ ٔانفٓشعخ ٔانزظُٛف ثظفخ خبطخ  -ٗ

انظجش ٔانذقخ ٔانقذسح ػهٗ انجؾش ٔانزؾقٛق ٔؽت انؼنًنم :  أٌ ٚزؾهٗ ثظفبد شخظٛخ يضم  -٘

 .يغ انكزت انقذًٚخ

ب ثفٓشعخ انًخطٕؽ جٙ كم أشكبنّ انًبدٚنخ   -ٙ ًا أطنهنٗ، يظنٕس ػنهنٗ ) أٌ ٚكٌٕ انًفٓشط يه

ا ػهٗ يٛكشٔجٛهى ب كزنك ثبًلرغبْبد اننزنكنُنٕننٕعنٛنخ اننؾنذٚنضنخ جنٙ ...( ٔسق، يظغشا ًا ، ٔيه

، ٔئػذاد انفٓبسط اإلننكنزنشَٔنٛنخ، ٔسقنًنُنخ ( يبس ) اعزخذاو انشكم اًلرظبنٙ :  انًغبل يضم

 .انًخطٕؽبد

ب ثبألدٔاد ٔانًشاعغ ٔانًظبدس انزٗ رغبػذِ جٗ ػًهّ ػُنذ رنؾنقنٛنق أعنًنبء "   -7 ًا أٌ ٚكٌٕ يه

 (7ٔ)"انًإنفٍٛ ٔانؼُبٍٔٚ، ٔانزأكذ يٍ طؾخ َغجخ انًخطٕؽ نًإنفّ ٔانزأكذ يٍ ربسٚخ انُغخ

 :انذساعخ انزحهٛهٛخ: انمغى انضبنش

 :رًٓٛذ 1/ 3

ا، "  ئٌ انفٓشعخ ػًم جُٗ ًل ٚغزطٛغ يًبسعزّ ئًل شخض يإْم نٓزا انؼًم ٔرذسة ػهّٛ عنٛنذا

ا ػهٗ ئَغبص ػًنهنّ ثنكنفنبءح جنٗ ظنم  ًٔل ثذ أٌ ٚكٌٕ ْزا انشخض يٕاكجاب نهزطٕساد انغذٚذح ٔقبدسا

. ( 1ٔ) " يزطهجبد انجٛئخ اإلنكزشَٔٛخ انزٗ رذٔس جٗ جهكٓب انًكزجبد ٔرٛشْب يٍ يشاجق انًؼهٕيبد اٌٜ

ٔكزنك ٚغت ػهٗ انًفٓشعٍٛ أٌ ٚكٌٕ نذٚٓى انقذسح ػهٗ انزؼبيم يغ يخزهف أٔػٛخ انًؼهٕيبد، ئًل 

أٌ نهًخطٕؽبد انؼشثٛخ ؽجٛؼخ رغؼهٓب رزًٛض ثؼذح خظبئض ػٍ رٛشْب يٍ يظبدس اننًنؼنهنٕينبد، 

نٓزا جاٌ اإلػذاد انفُٗ نهًخطٕؽبد ٚزطهت يٍ انقبئًٍٛ ػهّٛ خبطخ انًفٓشعٍٛ ينُنٓنى أٌ رنزنٕاجنش 

 .جٛٓى يٓبساد ٔخجشاد قذ ًل ٚزطهجٓب يفٓشط األًَبؽ األخشٖ يٍ أٔػٛخ انًؼهٕيبد

أٔنًٓب ػهٗ اننًنغنزنٕٖ :  ٔٚزى رُبٔل جٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ جٗ ْزِ انذساعخ ػهٗ يغزٍٕٚٛ

األكبدًٚٗ جٗ انجشايظ ٔانخطؾ انذساعٛخ نهًإعغبد األكبدًٚٛخ جٗ يشؽهخ انزؼهٛى انغبيؼنٗ األٔننٗ 

ب ثشَبيظ يؼٓذ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ،  جٗ أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد جٗ انغبيؼبد انًظشٚخ ٔأٚؼا

أيب انًغزٕٖ انضبَٗ جٛزًضم جٗ انذٔساد انزذسٚجٛخ انزٗ رؼقذْب انٓٛئبد ٔانًإعغبد جٗ يظش، ٔٚزنى 

 :اعزؼشاع انًاليؼ األعبعٛخ نكم يغزٕٖ يًُٓب جًٛب ٚهٗ

 



 

 

89 

 ( 9178أثشٚم  -ُٚبٚش)  66-65، ع 71انفٓشعذ ط إػذاد ٔرأْٛم يفٓشط انًخطٕطبد انؼشثٛخ

يٕلغ دساعخ فٓشعخ انًخطٕط انؼشثٗ فٗ انجشايظ األكبدًٚٛخ أللغبو انًكزجبد  7/ 3

 :ٔانًؼهٕيبد فٗ انغبيؼبد انًصشٚخ

ل نٓب رخشٚظ  َّٕ رؼزجش أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ثبنغبيؼبد انًظشٚخ ْٗ انغٓخ انًخ

يفٓشعٍٛ نهؼًم ثبنًكزجبد ٔيشاكض انًؼهٕيبد جٗ يظش، نزنك كبٌ ًل ثذ يٍ اعزؼشاع انجشايظ 

ٔانخطؾ انذساعٛخ انًزبؽخ نٓزِ األقغبو ػهٗ يٕاقؼٓب ػهٗ اإلَزشَذ، نزؾذٚذ يٕقغ دساعخ جٓشعخ 

ٔثبعزؼشاع انجشايظ األكبدًٚٛخ ٔانخطؾ انذساعٛخ نٓزِ األقغبو، رجٍٛ أٌ . انًخطٕؽ انؼشثٗ ثٓب

 :انًقشساد راد انظهخ ثفٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ رُقغى ئنٗ صالس جئبد  ْٗ ػهٗ انُؾٕ انزبنٗ

 :يمشساد راد صهخ ثبنفٓشعخ: انفئخ األٔنٗ

رزفق أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد جٗ انغبيؼبد انًظشٚخ جٗ ٔعٕد يقشساد نهفٓشعخ 

كًب رزفق جٗ ػذو ٔعٕد يقشس نًؼبنغخ جٓشعخ ٔػبء . ٔٚخزهف ػذدْب ٔيغًٛبرٓب يٍ قغى  ٜخش

يؾذد يٍ أٔػٛخ انًؼهٕيبد، ْٔزا يُطقٗ ألٌ انٓذف األعبعٗ يٍ رذسٚظ يقشساد انفٓشعخ ْٕ 

اكزغبة انطالة انًٓبساد انزٗ رًكُٓى يٍ انفٓى انظؾٛؼ نقٕاػذ انفٓشعخ ٔكٛفٛخ رطجٛقٓب، ٔكزنك 

اًلعزخذاو انظؾٛؼ نهشكم اًلرظبنٗ يبس ، ٔٚكٌٕ انزطجٛق ػبدح ػهٗ انكزبة ثبػزجبسِ أكضش 

ب  .األٔػٛخ اعزخذايا

 :يمشساد راد صهخ ثبنًخطٕط انؼشثٗ: انفئخ انضبَٛخ

جٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ ًل رؼُٗ جقؾ دساعخ انفٓشعخ انٕطفٛخ، ثنم ْنُنب  قؼنبٚنب أخنشٖ 

ٚؾزبعٓب ٔٚزى رقذًٚٓب يٍ خالل يقشساد دساعٛخ ثخالف يقشس انفٓشعخ انٕطفٛخ، ْٔزِ انًقنشساد 

ْٗ: 

ػهى انكزبثخ انؼشثٛخ، ْٕٔ يقشس ُٚذسط جٗ كم أقغبو انًكزجنبد ٔاننًنؼنهنٕينبد جنٗ اننغنبينؼنبد    -أ

انًظشٚخ، ٔئٌ اخزهف يٕقغ ْزا انًقشس، ؽٛش ٚذسط جٗ انفشقخ األٔنٗ أٔ اننضنبَنٛنخ ثنبننخنطنؾ 

ٔانٓذف يٍ رذسٚظ يقشس ػهى انكزبثخ انؼشثٛخ ْٕ ئدسا  انطبنت نُشنأح انذساعٛخ نزك األقغبو، 

 .انخؾ انؼشثٙ ٔأًَبؽّ ٔرطٕسِ خالل انؼظٕس انزبسٚخٛخ

يقشس يظبدس انزشاس انؼشثٗ، ْٔزا انًنقنشس ينذسطى جنٗ اننخنطنؾ اننذساعنٛنخ ننجنؼنغ أقغنبو   -ة

انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد يضم قغى انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ثغبيؼخ ػٍٛ شًظ، ٔنكٍ رٛش يٕعٕد 

و، ٔكنزننك ًلئنؾنخ ػنبو ٕ٘ٓٓننؼنبو (  عبيؼخ اننقنبْنشح)جٗ ًلئؾخ قغى انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد 

ٔانغذٚش ثبننزكنش .  و انًطجقخ ؽبنٛاب، ٔنكٍ رى ئدساعّ جٗ انالئؾخ انغذٚذح انًقزشؽخ نهقغىٖٕٔٓ

اننؼنشثنٗ، ؽنٛنش ٚنذسط أٌ يقشس يظبدس انزشاس انؼشثٗ ٚذػى يٕػٕع جٓشعخ انًنخنطنٕؽ 

انججهٕٛعشاجٛبد ٔكزت اننزنشاعنى، ْٔنٗ يظنبدس أعنبعنٛنخ جنٗ :  انزشاصٛخ يضم انطالة األػًبل

 .جٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ رُغزخَذو جٗ رؾقٛق ثٛبَبد انًخطٕؽ انًطهٕثخ أصُبء جٓشعزّ
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 :يمشس انًخطٕط انؼشثٗ: انفئخ انضبنضخ

رزفق ثشايظ أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد جٗ انغبيؼبد انًظشٚخ انؾكٕيٛخ ػهٗ ئربؽخ ينقنشس 

دساعٗ نهًخطٕؽ انؼشثٗ، يغ رخظٛض ٔؽذح يٍ ٔؽذاد ْزا انًقشس نفٓشعخ انًخطٕؽ اننؼنشثنٗ 

يؾزٕٖ يقشس انًخنطنٕؽ (  ٔ) ٔٚشًم  انغذٔل سقى .  جٗ ثؼغ انخطؾ انذساعٛخ نجؼغ ْزِ األقغبو

انؼشثٗ جٗ خًغخ يٍ أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد جٗ انغبيؼبد انًظشٚخ اننزنٗ أرنبؽنذ رنٕطنٛنفانب 

 :ْٔٗو، ٕٙٔٓ/ ٕ٘ٔٓؽزٗ َٓبٚخ انؼبو انغبيؼٗ نًقشس انًخطٕؽ انؼشثٗ ثٓب 

 .قغى انًكزجبد ٔانٕصبئق ٔرقُٛخ انًؼهٕيبد عبيؼخ انقبْشح -

 .قغى انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ـ عبيؼخ انًُٕجٛخ -

 .قغى انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ـ عبيؼخ ثُٓب -

 .قغى انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ـ عبيؼخ ػٍٛ شًظ -

 .قغى انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ـ عبيؼخ ؽهٕاٌ -

 

 (7)عذٔل سلى 

 ػُبصش يحزٕٖ يمشس انًخطٕط انؼشثٙ فٙ ألغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد انخًغخ

 

 حهٕاٌ ػٍٛ شًظ ثُٓب انًُٕفٛخ انمبْشح يحزٕٚبد انًمشس

يمذيخ نزؼشٚف يبْٛخ  -7

انًخطٕط ٔأًْٛزخ ٔيحبٔس 

 انُشأح ٔانزطٕس

√ √ √ √ √ 

 - √ √ √ √ يشاحم انُشأح ٔانزطٕس -9

 √ √ √ √ √ صُبػخ انًخطٕط انؼشثٙ -3

/ فٓشعخ انًخطٕطبد  -4

 فٓبسط انًخطٕطبد

√ √ √ - √ 

حفع ٔصٛبَخ   -5

 انًخطٕطبد

- - √ - √ 

 √ - √ - - رحمٛك َٔشش انًخطٕطبد -6

اعزخذاو انزكُٕنٕعٛب  -1

انحذٚضخ فٙ يغبل 

لٕاػذ )انًخطٕطبد 

 (انشلًُخ –انجٛبَبد 

√ √ √ - √ 
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 .( 9ٔ)انًخطٕؽ انؼشثٙ جٙ ثشايظ أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد .شًظ األطٛم يؾًذ ػهٗ: انًظذس

أٌ أسثؼخ يٍ أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد رقٕو ثزخظٛض ٔؽذح يٍ ( ٔ)ٕٚػؼ انغذٔل سقى 

ٔؽذاد يقشس انًخطٕؽ انؼشثٗ جٗ خططٓب انذساعٛخ نفٓشعزّ، ئًل أَّ رجٍٛ يٍ انًقبثهخ انشخظنٛنخ 

يغ انقبئًٍٛ ػهٗ رذسٚظ يقشس انًخطٕؽ انؼشثٗ أٌ يب ٚزى رذسٚغّ جٗ ْزِ انٕؽذح ْٕ اعنزنؼنشاع 

نهغٕٓد انًجزٔنخ جٗ ٔػغ قٕاػذ نفٓشعخ انًخطٕؽبد، ٔأْى جٓبسط انًخطٕؽبد انًنُنشنٕسح جنٗ 

انؼبنى، ْٔٗ دساعخ َظشٚخ، كًب أٌ انًذح انضيُٛخ نزذسٚظ ْزِ انٕؽذح ْٗ أعجٕع أٔ أعجٕػٍٛ ػهنٗ 

ْٔزا يب ٕٚػؾّ يؾزٕٖ يقشس انًخطٕؽ انؼشثٗ جنٗ قغنى اننًنكنزنجنبد ٔاننٕصنبئنق ٔرنقنُنٛنخ . األكضش

، ٔيؾزٕٖ يقشس اننًنخنطنٕؽ ( ٕ)انًؼهٕيبد ثكهٛخ اٜداة عبيؼخ انقبْشح ٔانًذسط جٗ انغذٔل سقى 

 (.ٖ)انؼشثٗ جٗ قغى انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ثكهٛخ اٜداة عبيؼخ ثُٓب انًذسط جٗ انغذٔل سقى 

 (9) عذٔل سلى 

يحزٕٖ يمشس انًخطٕط انؼشثٗ ثمغى انًكزجبد ٔانٕصبئك ٔرمُٛخ انًؼهٕيبد ثكهٛخ اٜداة ثغبيؼخ 

 انمبْشح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػذد انغبػبد (انًحزٕٖ)انًٕضٕع  األعجٕع

 انًغًٕع ػًهٗ َظشٖ

 ٖ - ٖ أدٔاد ٔيٕاد انكزبثخ انؼشثٛخ األٔل

 ٖ - ٖ انكزبثخ جٗ انؼظش انغبْهٙ انضبَٗ

انكزبثخ جٗ ػظش انشعٕل  انضبنش
 .ٔانخهفبء انشاشذٍٚ

ٖ - ٖ 

 ٖ - ٖ انكزبثخ جٗ ػظش ثُٗ أُيٛخ انشاثغ

 ٖ - ٖ ؽشكخ انزأنٛف ٔانزشعًخ انخبيظ

 ٖ - ٖ انٕساقخ ٔانٕساقٌٕ انغبدط

 ٖ - ٖ ئخشاط انًخطٕؽ انغبثغ

 ٖ - ٖ ئخشاط انًخطٕؽ انضبيٍ

أنٕاٌ انفٍ جٗ انًخطٕؽبد  انزبعغ
 انؼشثٛخ

ٖ - ٖ 

أنٕاٌ انفٍ جٗ انًخطٕؽبد  انؼبشش
 .انؼشثٛخ

ٖ - ٖ 

 ٖ - ٖ جٓشعخ انًخطٕؽ انحبدٖ ػشش

 ٖ - ٖ اعزخذاو انزكُٕنٕعٛب انؾذٚضخ انضبَٗ ػشش
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 (3)عذٔل سلى 

 يحزٕٖ يمشس انًخطٕط انؼشثٗ ثمغى انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد

 ثكهٛخ اٜداة ثغبيؼخ ثُٓب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أٌ يقشس انًخطٕؽ انؼشثٙ ٚخظض جٛنّ ٔؽنذح دساعنٛنخ ػنٍ (  ٖ) ٔ (  ٕ) ٚجٍٛ انغذٔل سقى 

عنبػنبد جنٙ  ٖ، ٔ( عبيؼخ ثُٓنب) عبػبد جٙ قغى انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد  1جٓشعخ انًخطٕؽ ثٕاقغ 

، ْٔٙ دساعخ َنظنشٚنخ ًل رنزنطنشق ئننٗ ( عبيؼخ انقبْشح) قغى انًكزجبد ٔانٕصبئق ٔرقُٛخ انًؼهٕيبد 

 .انغٕاَت انزطجٛقٛخ جٙ انًقشس

نذَسعنخ جنٗ اننخنطنؾ اننذساعنٛنخ ألقغنبو اننًنكنزنجنبد  ًُ ٔيٍ اًلعزؼشاع انغبثق نهًقنشساد انن

ٔانًؼهٕيبد ثبنغبيؼبد انًظشٚخ، ٔانزٗ نٓب اسرجبؽ يجبشش ثفٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ، ٚنزنجنٛنٍ ننُنب 

ػذو ٔعٕد يقشس يغزقم نفٓشعخ ْزا انٕػبء، ْٔزا ٚشعغ ئنٗ أٌ ؽالة أقغبو انًكزنجنبد ٚنذسعنٌٕ 

يبدح انفٓشعخ انٕطفٛخ انزٗ رزُبٔل قٕاػذ انفٓشعخ ٔانشنكنم اًلرظنبننٗ ينبس  ٔاننًنٛنزنبدارنب، دٌٔ 

 .رخظٛض يقشس نفٓشعخ كم ٔػبء يٍ أٔػٛخ انًؼهٕيبد ػهٗ ؽذح

نزنك ُٚجغٗ ػهٗ أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ثبنغبيؼبد انًظشٚخ أٌ رغنٛنش جنٗ ٔاؽنذ ينٍ 

اًلرغبٍْٛ انزبنٍٛٛ إلػذاد يفٓشعٍٛ قبدسٍٚ ػهٗ جٓشعخ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ ثبنشكنم ٔاننًنغنزنٕٖ 

 :انًطهٕة

 ػذد انغبػبد (انًحزٕٖ)انًٕضٕع 

 انًغًٕع ػًهٗ َظشٖ

 ٗ - ٗ انزؼشٚف ٔانُشأح ٔانزطٕس: انًخطٕطبد انؼشثٛخ

 1 - 1 يمٕيبد انًخطٕط انؼشثٗ

 ٗ - ٗ .صُبػخ انكزبة انؼشثٗ انًخطٕط

 1 - 1 .ياليح انكزبة انؼشثٗ انًخطٕط

 1 - 1 فٓشعخ انًخطٕطبد انؼشثٛخ

 1 - 1 رحمٛك َٔشش انًخطٕطبد انؼشثٛخ

 1 - 1 سلًُخ انًخطٕطبد انؼشثٛخ

 ٗ - ٗ حفع ٔصٛبَخ ٔرشيٛى انًخطٕطبد انؼشثٛخ
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ئػبدح طٛبرخ رٕطٛف يقشس انًخطٕؽ انؼشثٗ، ثًؼُٗ رؼذٚم يؾزٕٖ ْنزا : االرغبِ األٔل

انًقشس ثؾٛش ٚؾزٕٖ ػهٗ ٔؽذح رزُبٔل جٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ، ٔٚنخنظنض ننٓنب عنزنخ أعنبثنٛنغ 

ب ْٕ يغًٕع انغبػبد انزذسٚغٛخ نهًقشس انذساعٗ ٔجنق ينب ؽنذدرنّ  ٕٔدساعٛخ يٍ يغًٕع  أعجٕػا

أؽذًْب َظشٖ ٔاٜخش رنذسٚنجنٙ؛ ننزنطنجنٛنق كنم ينب : نغُخ اًلػزًبد ٔانغٕدح، ٔٚكٌٕ نهذساعخ شقبٌ

دسعّ انطالة جٗ يقشس انفٓشعخ انٕطفٛخ ٔانًٛزبدارب ٔانًقشساد األخشٖ راد انظهخ، ْٔنٗ ػنهنى 

انكزبثخ انؼشثٛخ، ٔيظبدس انزشاس اننؼنشثنٗ، ٔأٌ ٚنكنٌٕ ينٕقنغ ْنزِ اننٕؽنذح اننذساعنٛنخ ننفنٓنشعنخ 

انًخطٕؽبد جٗ األعبثٛغ انغزخ األخٛشح ؽزٗ ًٚكٍ اًلعزفبدح كزنك يًب دسعّ اننطنالة جنٗ ينقنشس 

انًخطٕؽ انؼشثٗ، ْٔزا اًلرغبِ نألقغبو انزٗ ًل رغزطٛغ جٗ انٕقذ انؾبػش رغٛٛش انالئؾخ انذساعٛخ 

 .انًطجقخ ثٓب، ٔنكٍ ًٚكُٓب رؼذٚم رٕطٛف يقشس انًخطٕؽ انؼشثٗ

رخظٛض يقشس دساعٗ نفٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ ينغ اًلعنزنفنبدح ينًنب رنى :  االرغبِ انضبَٗ

انفٓشعخ اننٕطنفنٛنخ، ٔػنهنى اننكنزنبثنخ اننؼنشثنٛنخ، :  دساعزّ جٗ انًقشساد راد انظهخ ثبنًقشس، ْٔٗ

ٔقنذ رنًنذ طنٛنبرنخ ينؾنزنٕٖ اننًنقنشس اننًنقنزنشػ .  ٔيظبدس انزشاس انؼشثٗ، ٔانًخطٕؽ اننؼنشثنٗ

ثبًلعزؼبَخ ٔاًلعزششبد ثًؾزٕٖ يقشسٖ انفٓشعخ انًذسعٍٛ جٗ ثشَبيظ يؼٓذ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ 

انهزٍٚ عٛزى رُبٔنًٓب جٗ انغضء انزبنٗ يٍ انذساعخ، ٔٚكٌٕ يؾزٕٖ انًقشس اننًنقنزنشػ ػنهنٗ اننُنؾنٕ 

 :انًٕػؼ جٗ انًُٕرط انزبنٗ
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 رٕصٛف يمشس دساعٙ

 /عبيؼخ 

 اٜداة/ كهٛخ 

 انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد: لغى

 ثٛبَبد انًمشس -7  

فٓشعخ انًخطٕط : اعى انًمشس :انشيض انكٕدٖ 

 انؼشثٗ

 

   :انزخصص

       9:  َظشٖ           4(:   أعجٕػًّّٛب)ػذد انٕحذاد انذساعٛخ 

 9:    رذسٚت

 :ْذف انًمشس -9 

اإلنًبو ثقٕاػذ جٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٛخ ينٍ انُنبؽٛزٍٛ انُظشٚنخ ٔانزطجٛقٛنخ ٔانقنذسح ػهنٗ  

 .جٓشعخ ًَبرط يزؼذدح يٍ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ

 :انًغزٓذف يٍ رذسٚظ انًمشس - 3

انًؼهٕيبد  -أ 

 ٔانًفبْٛى

  

أنفخ ثخظبئض انًخطٕؽ انؼشثٗ يٍ ؽٛش ْنٕ ئَزنبط أٌ ٚكزغت   -
 .يبدٖ، ٔيٍ ؽٛش ْٕ ئَزبط جكشٖ 

ٔيشزقبرٓب " جٓشعخ"أٌ ٚكزغت أنفخ ثبنًفبْٛى اًلططالؽٛخ نكهًخ  -
 .، ٔرقغًٛبرٓب ، ٔقٕاػذْب 

أٌ ٚزؼنننشف ػهنننٗ انٕظنننبئف اننننزٗ ٚإدٚٓنننب انفٓنننشط، ٔإَٔاػنننّ   -
 .ٔأشكبنّ 

 انًٓبساد       –ة 

 انزُْٛخ      

 .ثٍٛ انجٛبَبد انًخزهفخ نهٕطف.. أٌ ٚفشق -

 .أٌ ُٚقذ ثؼغ انًًبسعبد نهٕطف -

انًٓبساد انًُٓٛخ  -عـ 

 انخبصخ ثبنًمشس

أٌ ٚطجق قٕاػذ انفٓشعخ ػهٗ انًخطٕؽ انؼشثٗ عٕاء ينٍ ؽٛنش   -
 .َقبؽ اإلربؽخ أٔ ػُبطش انٕطف

ٔعٓننخ َظننشِ جننٗ انقٕاػننذ انننزٗ رؾزننبط انننٗ ثؼننغ .أٌ ٚؼننشع  -
 .انزؼذٚالد ؽًُٛب ٚقزؼٗ األيش 

  

 انًٓبساد انؼبيخ -د  

  

 .أٌ ٚزٕاطم يغ اٜخشٍٚ جٗ انُقبػ ؽٕل انقؼبٚب انًطشٔؽخ -

 .أٌ ٚؼًم جٗ جشٚق ػًم جٗ انًششٔػبد انًخزهفخ -
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 يحزٕٖ انًمشس -4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .يؾبػشاد َظشٚخ يظؾٕثخ ثؼشٔع يشئٛخ  - أعبنٛت انزؼهٛى -5
 .عهغبد يُبقشخ نًُبرط يٍ جٓشعخ انًخطٕؽبد  -
ركهٛف انطالة ثاػذاد رغغٛالد ثجهٕٛعشاجٛخ نجؼغ : َشبؽ ػًهٗ -

 .انًخطٕؽبد 

 (انًحزٕٖ)انًٕضٕع  األعجٕع   
 ػذد انغبػبد

   َظشٖ  رذسٚت  إعًبنٗ

 اعزؼشاض رٕصٛف انًمشس األٔل
 

 

  

 لٕاػذ انٕصف انضبَٗ
 

 

  

 لٕاػذ انٕصف انضبنش
 

 

  

 لٕاػذ انًذاخم انشاثغ
 

 

  

 لٕاػذ انًذاخم انخبيظ
 

 

  

حمٕل انشكم )انفٓشعخ اٜنٛخ  انغبدط
 (االرصبنٗ يبسن

 

 

  

حمٕل انشكم )انفٓشعخ اٜنٛخ  انغبثغ
 (االرصبنٗ يبسن

 

 

  

حمٕل انشكم )انفٓشعخ اٜنٛخ  انضبيٍ
 (االرصبنٗ يبسن

 

 

  

 (انضجظ االعزُبدٖ )انفٓشعخ اٜنٛخ   انزبعغ
 

 

  

 (انضجظ االعزُبدٖ )انفٓشعخ اٜنٛخ  انؼبشش
 

 

  

االرغبْبد انحذٚضخ فٗ انفٓشعخ         انحبدٖ ػشش
(RDA ،FRBR) 

 

 
  

انفٓشعخ انًٕضٕػٛخ ٔرصُٛف  انضبَٗ ػشش
 انًخطٕطبد

 

 

  

 االيزحبٌ انؼًهٗ انضبنش ػشش
 

 

  

 االيزحبٌ انزحشٚشٖ انشاثغ ػشش
 

 

4 - 4 

9 9 4 

9 9 4 

9 9 4 

9 9 4 

9 9 4 

9 9 4 

9 9 4 

9 9 4 

      

9 9 4 

9 9 4 

-  -  -  

-  -  -  
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خالطخ انقٕل أٌ ػهٗ أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد جٗ انغبيؼبد اننًنظنشٚنخ أٌ رنزنجنُنٗ أؽنذ 

اًلرغبٍْٛ جٗ ئػذاد خشٚغٍٛ قبدسٍٚ ػهٗ ئعشاء اإلػذاد انفُٗ نهًخطٕؽبد، أٖ ئػذاد يفٓنشعنٛنٍ 

ٔجٗ ؽبنخ رجُٗ اًلرغبِ انضبَٗ انًزًضم جٗ ئػبجخ ينقنشس ننفنٓنشعنخ اننًنخنطنٕؽ اننؼنشثنٗ جنٗ .  أْكفبء

 :ثشايغٓب ٔخططٓب انذساعٛخ، جاٌ ْزا انًقشس يٍ انًًكٍ أٌ ٚكٌٕ جٗ يغزٍٕٚٛ ًْب

 :رمٕٚى انطالة -6

األعبنٛت  -أ 
 انًغزخذيخ 

  

 (انغبَت انزطجٛقٗ )أػًبل انغُخ  -

 .اًليزؾبٌ انزؾشٚش٘  -

 انشفٕٖ: ٖٔاألعجٕع       انزٕلٛذ -ة

 انزؾشٚشٖ: ٗٔاألعجٕع     

 (دسعخ  ٓ٘)اًليزؾبٌ انؼًهٗ  - رٕصٚغ انذسعبد  -عـ

 (دسعخ  ٓ٘)اًليزؾبٌ انزؾشٚش٘  -     

 :لبئًخ انكزت انذساعٛخ ٔانًشاعغ -1

  

ذ يٍ يغهظ انقغى يزكشاد -أ ًَ  .جٗ ؽبنخ ٔعٕد يزكشاد ٚغت أٌ رُؼز

  

 كزت ُيهِضيخ -ة

  

 -.يؾًذ جزؾٗ ػجذ انٓبدٖ / انذنٛم اإلسشبدٖ نفٓشعخ انًخطٕؽبد 

 .ٕٓٔٓيؼٓذ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ ، : انقبْشح 

 كزت يفزٕحخ -عـ

  

ئػذاد يؾًذ ؽهًنٗ /  جٓشعخ انًخطٕؽبد ثٍٛ انُظشٚخ ٔ انزطجٛق  -ٔ

: اننقنبْنشح  -. ئثشاْٛى، أؽًذ ثٓغذ أؽًذ، ٚنبعنًنٛنٍ ؽغنٍ ينؾنًنذ

 .ٕٕٔٓ، يكزجخ اإليبو انجخبسٖ 

يؾًنذ جنزنؾنٗ /  يكُض سؤٔط انًٕػٕػبد نهًخطٕؽبد انؼشثٛخ  -ٕ

 .ٕٓٔٓانقبْشح يؼٓذ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ، -.ػجذ انٓبدٖ

ػننبنننى   -. جننشاط ػننطننب عننبنننى/  صننقننبجننخ يننفننٓننشط انننًننخننطننٕؽننبد   -ٔ يمبالد انذٔسٚبد

دٚغنًنجنش /  أرغنطنظ )   ٕع ٔٔينظ   -. انًنخنطنٕؽنبد ٔاننُنٕادس

 .11ٖ -ٖ٘٘ص  -( 9 ٕٙٓٓ

 ٖٔع  -. رنشاصنٛنبد  -انًششذ انًؼٍٛ نًفنٓنشط اننًنخنطنٕؽ اًلينٛنٍ  -ٕ

 (.9ُٕٓٓٚبٚش )

سؤٚخ ٔؽظنبد رنغنشثنخ :  جٓشعخ يخطٕؽبد انًغبيٛغ ثذاس انكزت -ٖ

 .1ٔ-ٔٔص  -(.ٕٕٔٓأثشٚم ) 1ٖع -.انفٓشعذ -.ػًهٛخ 
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 .انًشؽهخ انغبيؼٛخ األٔنٗ جٗ انفشقخ انضبنضخ أٔ انشاثؼخ ْٕٔ األجؼم: انًغزٕٖ األٔل

يشؽهخ انذساعبد انؼهٛب جٗ انذثهٕو انؼبو، ؽٛش ئٌ انطالة انًقٛذٍٚ ثنّ ٚنؼنًنهنٌٕ :  انًغزٕٖ انضبَٗ 

جٗ انًكزجبد ٔيشاكض انًؼهٕيبد ٔنكُٓى نٛغٕا يٍ خشٚغٗ أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد، كًنب أَنٓنى 

 .ًٚضهٌٕ رخظظبد يٕػٕػٛخ يخزهفخ

 :يٕلغ دساعخ فٓشعخ انًخطٕط انؼشثٗ فٗ ثشَبيظ يؼٓذ انًخطٕطبد انؼشثٛخ 3/3

أدس  يؼٓذ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ أًْٛخ رأْٛم يفٓشعٗ انًخطٕؽبد اننؼنشثنٛنخ اننؼنبينهنٛنٍ جنٗ 

ا ألٌ انكضٛش يُٓى نٛغٕا يٍ خنشٚنغنٗ  انًكزجبد ٔيشاكض انًؼهٕيبد جٗ يظش ٔانذٔل انؼشثٛخ، َظشا

أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ثم ٚؾًهٌٕ يإْالد أخشٖ، نزا سأٖ انًؼٓذ ئرنبؽنخ اننفنشطنخ ننٓنإًلء 

ا ٚؾًم اعى  ب عذٚذا ، ٔقنذ ثنذأد " دثهٕو ػهٕو اننًنخنطنٕؽ" نالسرقبء ثًغزٕٖ أدائٓى نزنك أؽهق دثهٕيا

 :ٔرذٔس يؾبٔس انذساعخ جّٛ ؽٕل"و، ٕٙٔٓ/ ٕ٘ٔٓانذساعخ جّٛ يٍ انؼبو انغبيؼٗ 

 (.انكٕدٚكٕنٕعٛب)ػهى انًخطٕؽ انؼشثٗ  -

 . رؾقٛق انُظٕص -

 . جٓشعخ انًخطٕؽبد -

 .جٌُٕ انًخطٕؽ -

 .رشيٛى انًخطٕؽبد  -

 .(ٕٓ) "سقًُخ انًخطٕؽبد -

ٔرغزغشق يذح انذساعخ جٗ دثهٕو ػهٕو انًخطٕؽ ػبيٍٛ دساعٍٛٛ، ٔقذ رى رخظٛنض ينقنشسٚنٍ 

. دساعٍٛٛ نهفٓشعخ جٗ ْزا انذثهٕو؛ ألٌ انطالة انًهزؾقٍٛ ثّ يٍ رخظظبد يٕػٕػٛنخ ينخنزنهنفنخ

ٔرزًٛض دساعخ انفٓشعخ جٗ ْزا انذثهٕو ثأٌ انغبَت انزطجٛقٗ ثٓب ٚقزظش ػهٗ انًخطٕؽبد انؼشثنٛنخ 

ٔٚنقنٕو ػنهنٗ رنذسٚنظ ْنزٚنٍ اننًنقنشسٚنٍ .  ٔيب ٚزؼهق ثٓب يٍ يشكالد ٔقؼبٚب انٕطف انًبدٖ نٓب

ػؼٕاٌ يٍ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ثقغى انًكزجبد ٔانٕصبئق ٔرقُٛخ انًنؼنهنٕينبد ثنغنبينؼنخ اننقنبْنشح 

األعزبر انذكزٕس جزؾٗ ػجذ انٓبدٖ، ٔانذكزٕس يؾًذ عبنى، أيب ػٍ يؾزٕٖ كم ينقنشس ينُنٓنًنب : ًْٔب

 :جٕٓ ػهٗ انُؾٕ انزبنٗ
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  7يحزٕٖ يمشس صُؼخ انفٓشعخ ( 4)عذٔل سلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػذد انغبػبد (انًحزٕٖ )انًٕضٕع  األعجٕع

 انًغًٕع ػًهٗ َظشٖ

 ٖٓ.ٔ - ٖٓ.ٔ رقذٚى ػبو ػٍ انًقشس األٔل

 ٖٓ.ٔ - ٖٓ.ٔ انًخطٕؽ انؼشثٗ ٔياليؾّ انًبدٚخ انضبَٗ

 ٖٓ.ٔ - ٖٓ.ٔ انفٓشعخ ٔانفٓبسط انضبنش

 ٖٓ.ٔ - ٖٓ.ٔ جٓشعخ انًخطٕؽبد ٔيفٓشط انًخطٕؽبد انشاثغ

 ٖٓ.ٔ - ٖٓ.ٔ قٕاػذ انفٓشعخ ٔانزغغٛالد انججهٕٛعشاجٛخ انخبيظ

 ٖٓ.ٔ - ٖٓ.ٔ ٔطف انًخطٕؽ ٔكٛفٛخ قشاءرّ قشاءح جُٛخ انغبدط

 ٖٓ.ٔ - ٖٓ.ٔ انؼُٕاٌ ٔثٛبٌ انًغئٕنٛخ: ػُبطش انٕطف انغبثغ

ثٛبَبد انُغخ ٔثٛبَبد انٕطف : انٕطف ػُبطش انضبيٍ

 انًبدٖ

ٔ.ٖٓ - ٔ.ٖٓ 

 ٖٓ.ٔ - ٖٓ.ٔ ٔاًلخززبو ٔانزجظشاد اًلعزٓالل:انٕطف ػُبطش انزبعغ

 ٖٓ.ٔ - ٖٓ.ٔ اخزٛبس َقبؽ اإلربؽخ انؼبشش

 ٖٓ.ٔ - ٖٓ.ٔ طٛبرخ َقبؽ اإلربؽخ، اإلؽبًلد انحبدٖ ػشش

 ٖٓ.ٔ - ٖٓ.ٔ جٓشعخ انًغبيٛغ ٔانًظٕساد ػهٗ انًٛكشٔجٛهى انضبَٗ ػشش

 ٖٓ.ٔ - ٖٓ.ٔ انفٓشعخ انًٕػٕػٛخ انضبنش ػشش

 ٖٓ.ٔ - ٖٓ.ٔ انزظُٛف انشاثغ ػشش
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 :كًب ٚهٙ( ٕ)يؾزٕٖ يقشس طُؼخ انفٓشعخ ( ٘)ٔٚجٍٛ انغذٔل انزبنٙ سقى 

 9يحزٕٖ يمشس صُؼخ انفٓشعخ ( 5)عذٔل سلى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دثهٕو ػهٕو " يؾزٕٖ يقشسٖ انفٓشعخ جٗ ثشَبيظ (  ٘) ٔانغذٔل سقى (  ٗ) ٕٚػؼ انغذٔل سقى 

نًؼٓذ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ، ٔيًُٓب ٚزجٛنٍ أٌ اننًنقنشس األٔل ٚنقنذو ننهنطنبننت األعنظ "  انًخطٕؽ

انُظشٚخ نهفٓشعخ ؽٛش انغبػبد انزذسٚغٛخ نٓزا انًقشس َظشٚخ، ثًُٛب َغذ أٌ يؾزٕٖ انًقشس انضبَنٗ 

ًٚضم انغبَت انزطجٛقٗ نهفٓشعخ، ٔيٍ صى ٚكًم اننًنقنشساٌ كنم ينُنٓنًنب اٜخنش جنٗ ثنُنبء ينفنٓنشط 

 .انًخطٕؽبد

 يالحظبد انًحزٕٖ األعجٕع

يقذيخ ػبيخ، األْذاف، انًؾزٕٖ، انًظطهؾبد، انًظبدس، ؽشق  األٔل
 انزذسٚظ، ؽشق انزقٛٛى

انًؾهٛخ، انٕؽُٛخ، ) أشكبل اًلرظبل انججهٕٛعشاجٛخ انًؼٛبسٚخ 
 ( .انذٔنٛخ 

  

انقغى األٔل، انٕطف انؼبو نقبػذح انجٛبَبد :  انفٓشعخ اٜنٛخ انضبَٗ
 .انججهٕٛعشاجٛخ انًؼٛبسٚخ، إَٔاع انؾقٕل

  

انقغى انضبَٗ، انٕطف انزفظٛهٗ نهؾقٕل، ؽقٕل : انفٓشعخ اٜنٛخ انضبنش
 .رؾذٚذ انٕٓٚخ

  

ؽقٕل –انقغى انضبَٗ، انٕطف انزفظٛهٗ نهؾقٕل : انفٓشعخ اٜنٛخ انشاثغ
 (.يغزٕٖ أٔل )انفٓشعخ انٕطفٛخ 

  

ؽقٕل –انقغى انضبَٗ، انٕطف انزفظٛهٗ نهؾقٕل : انفٓشعخ اٜنٛخ انخبيظ
، ؽقٕل انزؾهٛم انًٕػٕػٗ، )انفٓشعخ انٕطفٛخ   ٌ يغزٕٖ صب

 (.انؾقٕل انًؾهٛخ

  

   .انزقُُٛبد ًَٔبرط ػًهٛخ: انفٓشعخ اٜنٛخ انغبدط

   .انؼجؾ اًلعزُبدٖ: انفٓشعخ اٜنٛخ انغبثغ

رغغٛهخ انًخطٕؽ ٔقٕاػذ ثٛبَبد انًخطٕؽبد، ٔانُظى اٜنٛخ  انضبيٍ
 .انًزكبيهخ

  

، انزظُٛف ٔخطؾ ( ٔ) انًؼبنغخ انًٕػٕػٛخ نهًخطٕؽبد  انزبعغ
 .انزظُٛف

  

، انزؾهٛم انًٕػٕػٗ (ٕ)انًؼبنغخ انًٕػٕػٛخ نهًخطٕؽبد  انؼبشش
 .ٔقٕائى سؤٔط انًٕػٕػبد

  

   .، انزكشٛف ٔانًكبَض(ٖ)انًؼبنغخ انًٕػٕػٛخ نهًخطٕؽبد  انحبدٖ ػشش

   .اًلرغبْبد انؾذٚضخ جٗ انًؼبنغخ انًٕػٕػٛخ انضبَٗ ػشش

   .انًٛزبدارب ٔدثهٍ كٕس: اًلرغبْبد انؾذٚضخ جٗ انفٓشعخ انضبنش ػشش

   .ئنخ... (RDA،FRBR): اًلرغبْبد انؾذٚضخ جٗ انفٓشعخ انشاثغ ػبشش
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 :انذٔساد انزذسٚجٛخ فٗ يغبل فٓشعخ انًخطٕط انؼشثٗ 4/ 3

ُٚؼذ انزذسٚت يٍ أشكبل انزأْٛم األعبعٛخ نهؼبيهٍٛ جٗ انًكزجبد ٔيشاكض انًؼهٕيبد، ؽنٛنش 

انغًخ األعبعٛخ جٗ انجشايظ قظٛشح األعم ٔانٕسػ انزؼهًٛٛخ ٔانزنُنًنٛنخ اننًنٓنُنٛنخ " ئٌ انزذسٚت ْٕ 

ٔجٗ يغبل جٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثنٗ ْنُنب  اننؼنذٚنذ ينٍ .  ( ٕٔ) " ٔرٛشْب يٍ أشكبل انزؼهٛى انًغزًش

 :انٓٛئبد انزٗ رؼقذ دٔساد رذسٚجٛخ، يُٓب ػهٗ عجٛم انًضبل ًل انؾظش

داس انكزت ٔانٕصبئق انقٕيٛخ ثًظش، ٔيكزجخ اإلعنكنُنذسٚنخ :  انًكزجبد ٔيشاكض انًؼهٕيبد يضم  -أ

، ؽٛش رقذو كم يًُٓب انؼذٚذ يٍ انذٔساد انزذسٚجٛخ انزٗ رذٔس جٗ جهك (يشكض انًخطٕؽبد )

رخظض انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ٔانٕصبئق، يٍ ثُٛٓب دٔساد ػٍ جٓشعخ انًخطٕؽ اننؼنشثنٗ، 

ينشكنض ) اننزنٗ َنظنًنزنٓنب ينكنزنجنخ اإلعنكنُنذسٚنخ "  جٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثنٗ" يضبل رنك دٔسح 

 .وٕ٘ٔٓعجزًجش  ٓٔئنٗ  ٙجٗ انفزشح يٍ ( انًخطٕؽبد

انًُظًخ انؼشثٛخ نهزًُٛخ اإلداسٚخ ثبنقبْشح، ؽنٛنش :  انًُظًبد انؼبيهخ جٗ يغبل انزذسٚت يضم  -ة

رؼقذ انؼذٚذ يٍ انذٔساد جٗ انًغبًلد انؼهًٛخ انًخزهفخ يٍ ثُٛٓب يغبل انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد 

 .ٔانٕصبئق، ٔيٍ صى رؼقذ ْٗ األخشٖ دٔساد ػٍ جٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ 

يؼٓذ انًخنطنٕؽنبد اننؼنشثنٛنخ اننزٖ :  انًإعغبد انؼبيهخ جٗ يغبل انًخطٕؽبد انؼشثٛخ يضم-ط

ٚشغم انًخطٕؽ انؼشثٗ كم اْزًبيبرّ ٔعٕٓدِ،  نزنك جٕٓ ٚؼقذ دٔساد رنذسٚنجنٛنخ ينخنزنهنفنخ 

انًغبس األٔل ْٕٔ اننًنزنًنضنم جنٗ اننذٔساد :  رزؼهق ثبنًخطٕؽ انؼشثٗ، ٔانزٗ رأخز يغبسٍٚ

ا ينٍ ينؾنبٔسْنب،  انزذسٚجٛخ ػٍ ػهٕو انًخطٕؽ انؼشثٗ، ٔركٌٕ جٓشعخ انًخطٕؽبد يؾٕسا

و، 7ٕٔٓٚنٕننٛنٕ  7ٕئننٗ  ٖٕيضبل رنك انذٔسح انزٗ ُػقِذد نًذح خًغخ أٚبو جٗ اننفنزنشح ينٍ

 :(ٕٕ) انزبنٛخٔانزٗ رطذ يؾبٔسْب انًٕػٕػبد 

 .يبْٛخ انًخطٕؽ -

 .ربسٚخ انًخطٕؽ -

 .عغشاجٛخ انًخطٕؽ -

 .خطٕؽ انًخطٕؽ انؼشثٗ -

 .جٌُٕ انًخطٕؽ -

 .جٓشعخ انًخطٕؽ -

 ( .انكٕدٚكٕنٕعٛب)ػهى انًخطٕؽ  -

 .ـ ػهى رؾقٛق انُظٕص

 .ـ رشيٛى انًخطٕؽ
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أيب انًغبس انضبَٗ، جٕٓ يخظض نفٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثنٙ، ينضنبل رننك اننذٔسح اننزنذسٚنجنٛنخ 

و ٕٓٓٓجنجنشاٚنش ػنبو  ُٕٓٚبٚش ئنٗ ٖٕاألٔنٗ نفٓشعخ انًخطٕؽبد، ٔانزٗ ُػقِذد جٗ انفزشح يٍ 

 اننًننزننطنهننجننبد :  ثنبنننقنبْننشح، ٔاننزننٗ رنُننبٔنننذ يننٕػننٕع انننفننٓنشعننخ اٜنننٛننخ نننهننًنخننطننٕؽنبد انننؼنشثننٛننخ

انزٗ َنظنًنٓنب اننًنؼنٓنذ جنٗ "  جٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ"،ٔانذٔسح انزذسٚجٛخ ثؼُٕاٌ (ٖٕ)ٔانًٕاطفبد

 .وَٕٕٕٗٔٓٚٛ  ٕٔئنٗ  1انفزشح يٍ 

ثبإلػبجخ ئنٗ يب عجق، ُْب  دٔساد رذسٚجٛخ رزى ثبنزؼبٌٔ ثٍٛ أكضش ينٍ عنٓنخ ينٍ اننغنٓنبد 

انزٗ َظًٓب ينؼنٓنذ اننًنخنطنٕؽنبد "  دٔسح جٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ" انًشبس ئنٛٓب عبثقاب، يضبل رنك 

و ثنبننزنؼنبٌٔ ينغ ينشكنض اننًنخنطنٕؽنبد ثنًنكنزنجنخ ٖٕٔٓينبٚنٕ  ٙٔئنٗ ٕٔانؼشثٛخ جٗ انفزشح يٍ 

 :(ٕٗ)اإلعكُذسٚخ، ٔانزٗ رطذ انًٕػٕػبد انزبنٛخ

 .ثُٛخ انًخطٕؽ انؼشثٙ -

 .انًفٕٓو ٔانٕظٛفخ ٔانؾذٔد: انفٓشعخ -

 .يُبْظ انفٓشعخ -

 .صقبجخ انًفٓشط -

 .انفٓشعخ انُظٛخ -

 .انفٓشعخ انكٕدٚكٕنٕعٛخ -

 .يشكالد انفٓشعخ -

 .انفٓشعخ اإلنكزشَٔٛخ -

ٔنكٍ يب يذٖ عذٖٔ ْزِ انذٔساد جٗ يغبل جٓشعخ انًخطٕؽبد، ٔينب ينذٖ ئعنٓنبينٓنب جنٙ 

ٚزطهت يُبقشخ صالصخ أيٕس ئػذاد ٔرأْٛم يفٓشط انًخطٕؽبد انؼشثٛخ؟، ٔاإلعبثخ ػٍ ْزا انزغبؤل 

ا يٍ األٚبو، ٔانزٗ رُؼذ رنٛنش :  ْٗ انٓذف يٍ انذٔساد انزذسٚجٛخ، ٔانًذح انضيُٛخ انزٗ ًل رزغبٔص ػذدا

كبجٛخ نزؾقٛق انٓذف يُٓب، جؼالا ػٍ ػذو رغبٖٔ انًزذسة ُٚفٗ انًإْالد ٔانخجشاد يغ ارنفنبقنٓنى 

 .جٗ انؼًم جٗ يغبل انًخطٕؽبد

ٔثبنُغجخ نأليش األٔل، جبنٓذف يٍ انذٔساد ْٕ دػى انزؼهٛى اننًنغنزنًنش ٔرنُنًنٛنخ ينٓنبساد 

انزطٕساد انزٗ رؾذس جنٗ ينغنبل اننؼنًنهنٛنبد " انقبئًٍٛ ػهٗ جٓشعخ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ نًٕاكجخ 

انفُٛخ نًظبدس انًؼهٕيبد ثظفخ يغزًشح عٕاء ثادخبل رؼذٚالد أٔ يشاعؼنبد ننهنقنٕاػنذ أٔ اننُنظنى 

انقبئًخ أٔ اعزؾذاس َظى عذٚذح، جاَّ يٍ انؼشٔسٖ أٌ ٚزذسة ػهٛٓب انًفٓشط ٔأٌ ٚكزغت ينٓنبسح 

ٔاإلعبثخ ػٍ انغإال انًطشٔػ ْٕأٌ اننذٔساد اننزنذسٚنجنٛنخ جنٗ ينغنبل جنٓنشعنخ . ( ٕ٘) " انزؼبيم يؼٓب

 .انًخطٕؽ انؼشثٗ رغبْى ثذسعخ  يب جٗ ثُبء انًفٓشط، ٔنكٍ ًل رُؼذ األعبط جٗ رنك
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 :انُزبئظ ٔانزٕصٛبد: انمغى انشاثغ 

 :انُزبئظ 7/ 4

اننفنٓنشعنخ :  ٕٚعذ جٗ ثشايظ أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ينقنشس أٔ أكنضنش ػنٍ اننفنٓنشعنخ ينضنم  -ٔ

انٕطفٛخ، ٔانفٓشعخ اٜنٛخ، ٔانزٗ رٓذف ئنٗ اكزغبة انطالة انقذسح ػهٗ جٓى انقٕاػذ ٔكٛفنٛنخ 

رطجٛقٓب ٔكٛفٛخ رطجٛق انشكم اًلرظبنٗ ينبس ، ٔكنزننك اكنزنغنبة ينٓنبساد جنٓنشعنخ أٔػنٛنخ 

انًؼهٕيبد ثظشف انُظش ػٍ ٔػبء ثؼُّٛ، ٔيٍ صى نى ٚخظض يقشس نفٓشعخ ٔػنبء ينؾنذد، 

 .نزنك ًل ٕٚعذ جٗ ثشايظ أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد يقشس دساعٗ نفٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ

رزفق أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد جٗ أٌ ثشايغٓب انذساعٛخ ثٓب يقشس نهًخطٕؽ انؼشثٗ، ئًل أَٓب  -ٕ

 .رخزهف جًٛب ثُٛٓب جٗ رخظٛض ٔؽذح يٍ ٔؽذاد ْزا انًقشس ػٍ جٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ

ُْب  يقشساد جٗ ثشايظ أقغبو انًكزجبد ٔانًؼنهنٕينبد ننٓنب دٔس أعنبعنٗ جنٗ خنذينخ جنٓنشعنخ   -ٖ

يقشس ػهى انكزبثخ انؼشثٛخ، ٔينقنشس يظنبدس اننزنشاس اننؼنشثنٗ اننزٖ : انًخطٕؽ انؼشثٗ، يضم

ٚزؼشف جّٛ انطبنت ػهٗ انججهٕٛعشاجٛبد ٔكزت انزشاعى جٗ انزشاس انؼشثٗ انزٗ ٚنؾنزنبط ئننٛنٓنب 

 .جٗ رؾقٛق يذاخم يإنفٗ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ، ٔجٗ رؾقٛق َغجخ انًخطٕؽ نًإنفّ

، ٔيذرّ ػنبينبٌ دساعنٛنبٌ ثنذاٚنخ ينٍ " دثهٕو ػهٕو انًخطٕؽ " ٚقذو يؼٓذ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ  -ٗ

و، ٔيذسط ثّ يقشساٌ دساعٛبٌ نفٓشعنخ اننًنخنطنٕؽ اننؼنشثنٗ، ٕٙٔٓ/  ٕ٘ٔٓانؼبو انغبيؼٗ 

 .ْٕٔ ثزنك ُٚؼذ رأْٛالا نًفٓشعٗ انًخطٕؽ انؼشثٗ، ٔنكٍ ػهٗ يغزٕٖ انذساعبد انؼهٛب

رُظى انؼذٚذ يٍ انًإعغبد ٔانٓٛئبد انذٔساد انزذسٚجٛخ جٗ يغبل جٓشعخ انًنخنطنٕؽ اننؼنشثنٗ،   -٘

يٍ أثشصْب يؼٓذ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ انزٖ ُٚظى دٔساد  رذسٚجٛخ ػٍ ػهٕو انًخطٕؽ انؼشثٗ 

 .ٔيٍ يٕػٕػبرٓب انفٓشعخ، كًب ُٚظى دٔساد رذسٚجٛخ رخزض ثفٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ

 :انزٕصٛبد 9/ 4

 :ٔجٗ ػٕء يب رٕطهذ ئنّٛ انذساعخ يٍ َزبئظ، رشٖ انجبؽضخ يب ٚهٗ

أٌ أيبو أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ثبنغبيؼبد انًظشٚخ ؽشٚقٍٛ إلػذاد يفنٓنشط ننهنًنخنطنٕؽ  -ٔ

 :انؼشثٗ، ًْب

رخظٛض ٔؽذح يٍ ٔؽذاد يقشس انًخطٕؽ انؼشثٗ نفٓشعزّ، ٔأٌ ٚزى رذسٚظ ْنزِ اننٕؽنذح  -أ 

ب انًؾذدح نزنذسٚنظ اننًنقنشس، ٔأٌ  جٗ األعبثٛغ انغزخ األخٛشح يٍ يغًٕع اًلصُٗ ػشش أعجٕػا

ٚزى رطجٛق يب رى رذسٚغّ جٗ يقشساد انفٓشعخ األخشٖ ػهٗ انًخطٕؽ انؼشثٗ، ٔاننًنقنشساد 

 .راد انظهخ ْٔٗ يظبدس انزشاس انؼشثٗ، ٔكزنك يب رًذ دساعزّ جٗ يقشس انًخطٕؽ رارّ
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س نفٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ ٚؾزٕٖ ػهٗ انًٕػٕػبد انزبنٛخ -ة   :ئػذاد يقشَّ

 .قٕاػذ انٕطف -

 .قٕاػذ انًذاخم -

 (.ؽقٕل انشكم اًلرظبنٗ يبس )انفٓشعخ اٜنٛخ  -

 (.انؼجؾ اًلعزُبدٖ )انفٓشعخ اٜنٛخ  -

 (.RDA،FRBR)اًلرغبْبد انؾذٚضخ جٗ انفٓشعخ  -

 (.انًٛزبدارب، دثهٍ كٕس)اًلرغبْبد انؾذٚضخ جٗ انفٓشعخ  -

 .انفٓشعخ انًٕػٕػٛخ ٔانزظُٛف نهًخطٕؽبد -

ػشٔسح أٌ ٚكٌٕ انٓذف يٍ انذٔساد انزذسٚجٛخ نفٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ ْٕ يٕاكجخ يفنٓنشط  -ٕ

انًخطٕؽ انؼشثٗ ألؽذس انزطٕساد جٗ يغبل انفٓشعخ خبطخ جًٛب ٚزؼهق ثفٓشعخ انًخنطنٕؽ، 

ُٚجغٗ أًل رنكنٌٕ ْنزِ اننذٔساد ٔ.  ٔأٌ ٚقف انًفٓشعٌٕ ػهٗ أؽذس انزقُٛبد ٔقٕاػذ انفٓشعخ

يغشد رؾظٛم ؽبطم يٍ عبَت انغٓبد انزٗ رقذيٓب كنغنضء  ينٍ َشنبؽنٓنب، ٔأٌ ٚنؾنكنى ْنزِ 

انذٔساد انٓذف يُٓب، ٔأٌ رؼغ جٗ اػزجبسْب يإْالد ٔخجشاد اننذساعنٛنٍ ثنٓنب، ٔأٌ رنكنٌٕ 

 .انًذح كبجٛخ نزؾقٛق انٓذف يُٓب
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 :يصبدس انذساعخ

: اننقنبْنشح.  انذنٛم اإلسشبدٖ نفٓشعخ انًخطٕؽنبد اننؼنشثنٛنخ(.  ٕٓٔٓ)يؾًذ جزؾٗ ػجذ انٓبدٖ  -ٔ

 .ٙٔص .يؼٓذ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ

: جٍ جٓشعخ انًخنطنٕؽنبد:  جٗ. انًظطهؼ ٔانؾذٔد: جٍ انفٓشعخ(. 999ٔ)ػجذ انغزبس انؾهٕعٗ-ٕ

 .7ٕص . يؼٓذ انًخطٕؽبد: انقبْشح. رُغٛق ٔرؾشٚش جٛظم انؾفٛبٌ/ يذخم ٔقؼبٚب 

دساعنخ ننجنشاينظ :  ئػذاد انًفٓشط جٗ ثٛئخ ئنكنزنشَٔنٛنخ(.  ٕ٘ٓٓيبسط)يؾًذ جزؾٗ ػجذ انٓبدٖ  -ٖ

 .7ٔص .ٔ، ع ٘ط. ٖٓٓٓانؼشثٛخ . انزأْٛم ٔانزذسٚت جٗ يظش

 .انًظذس انغبثق -ٗ

رؼهٛى انفٓشعخ جٗ أقغبو انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ثبنًًهكخ انؼشثنٛنخ (.  ٕٙٓٓأكزٕثش)ْبشى جشؽبد  -٘

، 79ص ص . ٗ، ع ٕٙط .  يغهخ انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد انؼنشثنٛنخ.  دساعخ رؾهٛهٛخ:  انغؼٕدٚخ

ٔٓٙ. 

رغشثنخ :  جٓشعخ انًخطٕؽخ انؼشثٛخ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛق(.  ُٕٓٔٓٚبٚش )يؾًذ ؽهًٗ ئثشاْٛى  -ٙ

 .7ٗ -9ص ص .  ٘ٔع-.رشاصٛبد -.يكزجخ األٔقبف

 .يظذس عبثق. انذنٛم اإلسشبدٖ نفٓشعخ انًخطٕؽبد(. ٕٓٔٓ)يؾًذ جزؾٗ ػجذ انٓبدٖ  -7

أصش انجشايظ انزذسٚجٛخ اًلجزشاػٛخ انًزبؽخ ػهٗ اإلَزشَذ جنٗ (.  ٕٕٔٓ) يُٗ جبسٔق ػهٗ يؾًذ   -1

. دساعنخ رنغنشٚنجنٛنخ:  انزؼهى ٔرًُٛخ انًؼشجخ نذٖ انؼبيهٍٛ جٗ يغبل انفٓشعخ ٔرُظٛى انًؼنهنٕينبد

 .انذٔؽخ. نالرؾبد انؼشثٗ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ٖٕانًإرًش : جٗ. صٕٖ

رًُٛخ يٓبساد انًفٓشعٍٛ جٗ انًكزجبد انغنٕسٚنخ جنٗ ظنم اننُنظنى (  ٖٕٔٓ)ْذٚخ عاليخ ؽًٕد  -9

قغى اننًنكنزنجنبد ٔاننٕصنبئنق ٔرنقنُنٛنخ .  كهٛخ اٜداة. ، عبيؼخ انقبْشح(أؽشٔؽخ يبعغزٛش . )اٜنٛخ

 .انًؼهٕيبد

ثشَبيظ رذسٚجٗ نفٓشعخ انًخطٕؽ انؼشثٗ ٔجق ينؼنٛنبس ينبس  (. ٕٗٔٓ)ئًٚبٌ يؾًذ يؾًٕد  -ٓٔ

 .، عبيؼخ انًُٕجٛخ، كهٛخ اٜداة، قغى انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد(أؽشٔؽخ دكزٕساِ. ) ٕٔ

. داس اننضنقنبجنخ ننهنُنشنش ٔاننزنٕصٚنغ:  انقبْنشح. انًخطٕؽ انؼشثٗ(.  91ٙٔ) ػجذ انغزبس انؾهٕعٗ   -ٔٔ

 .ٕٙٗ، ٕ٘ٗص

ص .  يظذس عبثنق. نفٓشعخ انًخطٕؽبد انذنٛم اإلسشبدٖ(.  ٕٓٔٓ) يؾًذ جزؾٗ ػجذ انٓبدٖ   -ٕٔ

ٕٕ-ٕٖ. 

ص .  انذاس انًظشٚخ انهجُبَٛنخ: انقبْشح.  انًخطٕؽبد ٔانزشاس(.    ٕٕٓٓ)ػجذ انغزبس انؾهٕعٗ  -ٖٔ

ٖٔ. 
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ص .  يظذس عبثق. نفٓشعخ انًخطٕؽبد انذنٛم اإلسشبدٖ(. ٕٓٔٓ)يؾًذ جزؾٗ ػجذ انٓبدٖ  -ٗٔ

ٕٙ. 

جنٍ .  ٕجنٗ َنذٔح قؼنبٚنب اننًنخنطنٕؽنبد .  صقبجخ انًفٓنشط(.  999ٔ)  يؾًٕد يؾًذ انطُبؽٗ  -٘ٔ

ينؼنٓنذ :  اننقنبْنشح  -. رُغنٛنق ٔرنؾنشٚنش جنٛنظنم اننؾنفنٛنبٌ/  يذخم ٔقؼبٚب .  جٓشعخ انًخطٕؽبد

 .9ٗٔ-9ٖٔص . انًخطٕؽبد انؼشثٛخ 

 .َفظ انًظذس، َفظ انظفؾخ -ٙٔ

ص .  يظذس عبثنق. نفٓشعخ انًخطٕؽبد انذنٛم اإلسشبدٖ(.  ٕٓٔٓ) يؾًذ جزؾٗ ػجذ انٓبدٖ   -7ٔ

ٕٗ. 

يظنذس عنبثنق .  ئػذاد انًفٓشط جٗ ثٛئخ ئنكزشَٔنٛنخ(. ٕ٘ٓٓيبسط )يؾًذ جزؾٗ ػجذ انٓبدٖ  -1ٔ

 .7ٕ-7ٔص 

قنٛنذ  -. انًخطٕؽ انؼشثٙ جٙ ثشايظ أقغبو انًكزجبد ٔاننًنؼنهنٕينبد .شًظ األطٛم يؾًذ ػهٗ -9ٔ

  .انُشش

أثنشٚنم  ٕٓرنبسٚنخ اًلؽنالع .  دثهٕو ػهنٕو اننًنخنطنٕؽ(.  ٕ٘ٔٓ) يؼٓذ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ   -ٕٓ

 :اعزشعؼذ يٍ. 7ٕٔٓ

http://www.malecso.org/training/manuscripts-diploma 

ص .  داس رنشٚنت:  اننقنبْنشح.  يقٕيبرٓب ٔأشكنبننٓنب:  خذيبد انًؼهٕيبد(.  91ٗٔ) ؽشًذ قبعى   -ٕٔ

ٔ٘ٗ. 

رنبسٚنخ .  انذٔسح انزضقنٛنفنٛنخ ننؼنهنٕو اننًنخنطنٕؽ اننؼنشثنٗ(.  7ٕٔٓ) يؼٓذ انًخطٕؽبد انؼشثٛخ  -ٕٕ

 :اعزشعؼذ يٍ. 7ٕٔٓأثشٚم  ٘ٔاًلؽالع 

http://www.malecso.org/2017/07/09/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88 

اننًنزنطنهنجنبد :  اننفنٓنشعنخ اٜننٛنخ ننهنًنخنطنٕؽنبد اننؼنشثنٛنخ(.  ٕٓٓٓ) يظطفٗ ؽغنبو اننذٚنٍ   -ٖٕ

عبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ، انًُظًخ انؼشثٛخ نهزشثٛخ ٔانضقبجخ ٔانؼهٕو، ينؼنٓنذ :  انقبْشح.  ٔانًٕاطفبد

 .انًخطٕؽبد انؼشثٛخ

دٔسح ػظنبو ينؾنًنذ )   ٗجنٓنشعنخ اننًنخنطنٕؽ اننؼنشثن(.  ٖٕٔٓ) يؼٓذ انًخطٕؽبد انؼشثنٛنخ   -ٕٗ

اعنزنشعنؼنذ .  7ٕٔٓأثشٚم  7ٔربسٚخ اًلؽالع .  ٖٕٔٓيبٕٚ   ٙٔ -ٕٔ.دٔسح ػبيخ(: انشُطٙ

 114201t/net.alukah.majles://http:                                                          يٍ

يظنذس .  ئػنذاد اننًنفنٓنشط جنٗ ثنٛنئنخ ئننكنزنشَٔنٛنخ(.  ٕ٘ٓٓعزنًنجنش)يؾًذ جزؾٗ ػجذ انٓبدٖ  -ٕ٘

 .1٘ص .عبثق
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