
 
 

 

 

 

 

 دٚز٠ يف

 ايكٝاد٠ ايٓادش١

 

 َدٜس٠ َدزض١ ا٭ٌَ ٚتأٌٖٝ ا٭ٌَ املػرتن١ بٓات

 

 

 

 

 



 

 

ختطٝط

تٓعِٝ

ايسقاب١

تكدِٜ

 ايكٝاد٠ ايٓادش١
  ٚظا٥ـ ا٫داز٠ املدزض١ٝ: 

ٚظا٥ؿٗا تػٌُ نٌ ايٓػاطات اييت تتشكل َٔ ٚزا٥ٗا ا٭ٖداف ايرتب١ٜٛ بضٛز٠ ؾعاي١ َٔ خ٬ٍ تٓطٝل ٚتٛدٝ٘ 
 . ارتربات املدزض١ٝ ايرتب١ٜٛ ٚؾل مناذز ستدد٠ 

 داز٠ ؾ١ٝٓ ادتُاع١ٝ إ: 

 
 

 

 

 

 

  ؾ١ٝٓاٍايٛظا٥ـ :  

ايتٓطٝل َع ادتٗاش  –ايصٜازات ا٫غساؾ١ٝ  –عكد ايٓدٚات ) ختط تٓؿٝر املٓٗر املدزضٞ َٔ تٛدٝ٘ املعًُني ٚتدزٜبِٗ  
 ( .ايتٛدٝ٘ ) ايؿين 

 عكد بساَر تك١ٜٛ سطب طبٝع١ املتعًُني

 : ايٛظا٥ـ ا٫دتُاع١ٝ -
 .تٛثٝل ايع٬قات بني نٌ َٔ ٜعٌُ باملدزض١ -

 بني املعًُني ؾُٝا بِٝٓٗ -

 .بني املتعًُني ؾُٝا بِٝٓٗ -



 

 

 .بني ا٫دازٜات ؾُٝا بِٝٓٗ -

 .مبني ا٫داز٠ َع نٌ َا ضب -

 .ٚبني َا ضبل نٌ َع ا٫خس -

 نٌ َع ا٫خس ٚايػسان١ اجملتُع١ٝ  َا ضبلٚبني نٌ  -

 (زتًظ ا٫با٤) زبط املدزض١ باجملتُع  -

 : َٗاّ ز٥ٝظ ايكطِ
ايكطِ اىل َٓضب٘ ا٫ بعد ادتٝاشٙ ا٫ختبازات املك١ٓٓ ٚسؿع٘ ايتاّ ملٗاّ عًُ٘ اييت يٝظ ٖٞ ستٛز  ئ ٜضٌ ز٥ٝظ

 .اذتدٜح
آْا ْتطًع يس٥ٝظ قطِ َبدع غري منطٞ ٜتُٝص مبُٝصات ايكا٥د ايٓادح ؾٗٛ َدٜس يكطُ٘ ٚعًٝ٘ ايتشًٞ مبٗازات 

ؾتح زتاٍ يًٓكاش ) ْبٝ٘ َٓٗا بعض ايعٓاصس عٓد ايبعض ٚحتتاز ايرتنٝص ٚايت  خيسزايكٝاد٠ ايٓادش١ اييت نجريا َا 
 .سٍٛ ايضؿات يف نٌ زتُٛع١ بعد ايتػاٚز ٜٚتِ َٓاقػتٗا

  :صؿات ز٥ٝظ ايكطِ
 َسٕ-َتطًع َٚطًع   -ذنٞ     -
 َتعإٚ َع ادتُٝع-ستب ٚٚدٚد    -َتؿا٥ٌ   -

 .ادتُاعٞ ٜٚهٕٛ ع٬قات ْادش١ ختدّ َضًش١ ادتُٝع-قادز ع٢ً سٌ املػه٬ت -

 :ضظ ايٓذاح ٭ٟ عٌُ ٚيس٥ٝظ ايكطِ بػهٌ خاظأ

 ايرتنٝص -ايعٌُ   ايتٓعِٝ يف                 -١ٜ ي٘ ٚملٔ ٜكٛد  خًل ز٩-

 ايتُٝص-ايت١ُٝٓ ٚايتطٜٛس   -

 :ُٖٝت٘أايتدزٜب ايرتبٟٛ املٗين ٚ

 دا٤ املعًِ يٝضبح زاض عٔ ْؿط٘ ٚستب يعًُ٘أا٫زتكا٤ ب. 
 ْطبات َٚكازْتٗا بايٛاقع ٚاختٝاز ا٭اذتضٍٛ ع٢ً املصٜد َٔ ارترب. 



 

 

  ايس١ٜ٩ ارتاص١ بس٥ٝظ ايكطِ َٚا َٛانب١ نٌ ددٜد ٚاضتبداٍ ايٓعسٜات ٚايُٓط ايكدِٜ بأسدخ َٓ٘ سطب
 .خيدّ املٓٗر ايدزاضٞ ٚاملاد٠ ايدزاض١ٝ

 ت١ُٝٓ زٚح ايتعإٚ ٚزبط ايكطِ بع٬قات اجياب١ٝ َٔ خ٬ٍ ٚزش ايعٌُ َج٬. 
  ٚايتدزٜب ع٢ً نٝؿ١ٝ ايتطبٝل يهٌ َا ٜطتذد ٚايٛقٛف ع٢ً ايٓتا٥ر ْٚكد ايٓعسٜات ظعًٗا قاب١ً يًشرف ا

 .ا٫عاؾ١
 ٍقدز٠ ع٢ً ايتؿهري املبدع يًتػًب ع٢ً املػه٬ت ايطاز١٥ايتدزٜب ٜصٜد ا. 
  املسد٠ٛ يٮٖدافدا٤ ٚادباتِٗ ٚزضايتِٗ ٚنٝؿ١ٝ ايٛصٍٛ  أتدزٜب املعًُني ع٢ً نٝؿ١ٝ. 

 :ؾا٥د٠ ايت١ُٝٓ ايرتب١ٜٛ امل١ٝٓٗ يهٌ َٔ ز٥ٝظ ايكطِ ٚاملعًِ

 خيدّ ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ايتع١ًُٝٝؾعاٍ ٚتػٝري ضًٛى ايؿسد ٚعادات٘ ملا اذز ايتؿهري ٚأمناط ا٭ت١ُٝٓ من. 

 ت١ُٝٓ املٗازات ٚايكدزات اي٬ش١َ يًعٌُ ايٓادح يتشكٝل ا٫ٖداف. 

 :أ١ُٖٝ ايتدزٜب يف ايتعًِٝ ٚايع٬ق١ بُٝٓٗا

 .ٖٓاى ع٬ق١ ق١ٜٛ َا بني ايتعًِٝ ٚايتدزٜب, ؾايتدزٜب ٜبد٤ َٔ سٝح اْت٢ٗ ايتعًِٝ ٚاعتباز نٌ َُٓٗا ٜهٌُ ا٫خس 

 : ٠ ايرات١ٝايت١ُٝٓ املٗين

 :َطتُس َتعًِ- 
  املعًِ َتعًِ َطتُس, تطٛز ايعًِ ٚتػٝري ا٫دٝاٍ ٜدؾع املعًِ يًتطٜٛس َٔ ذات٘ ٚانتطاب املصٜد يٝٛانب

 .املطتذدات ؾٗٛ َتعًِ َطتُس
 املعًِ ايرنٞ ٖٛ ايرٟ ٜبين خطت٘ بعد دزاضات اذتادات ثِ ٜبادز ٜٚٓؿر يٝشضٌ ع٢ً ْتا٥ر اجياب١ٝ. 

 .َبادز٠ ٚتػٝري= بٓا٤ ارتط١  +دزاض١ اذتادات  

 
 



 

 

 :اْعهاضات اجياب١ٝ-
دا٤ ست٢ ٜهٕٛ زاعٝا عٔ ْؿط٘ يٝٛضع دا٥س٠ ايتعًِ ارتاص١ ب٘ ؾٗٓاى َضادز ّ ا٭ٜطبل ع٢ً ْؿط٘ تكطٞاملعًِ ايرنٞ 

عسض ) ايتعًِ ايٛاضع١ ٚايػري ستدٚد٠ ٫ٚ ٜتٛقـ املعًِ عٔ ايتعًِ طاملا دا٥س٠ ايعًِ تتطع َٜٛا عٔ ّٜٛ ٚايعًِ يف تطٛز 
 (ؾٝدٜٛ

 (ض٪اٍ يًُذُٛع١ ثِ غسح ٚايف) نٝؿ١ٝ صٝاغ١ خط١ يس٥ٝظ ايكطِ؟ 

 (ٚيٞ ا٫َس / املعًِ / ايطايب ) استٝادات ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ حتدٜد ( 1

 ٖدف نبري(2

 ٖداف َتؿسغ١أ( 3

 حتدٜد املد٠ ايص١َٝٓ( 4

 تػهٌٝ ؾسم عٌُ (  5

 تكطِٝ ايعٌُ بني ا٫ؾساد( 6

 .ايبد٤ مبساسٌ إ نإ ايعٌُ نبري( 7

طسح َطابك١ ع٢ً / ٣ َطت٣ٛ املٓطك١ عٌُ ْػاط عٌ/ عٌُ بساَر تك١ٜٛ يف املدزض١ / عٌُ َرنسات تك١ٜٛ :  (َجاٍ)
 (َهتب١, سدٜك١ , ناؾٝرتٜا ) اصتاش َػسٚع يًُدزض١ / َطت٣ٛ املٓطك١ 

 ايٓػاط ارتاظ بايكطِ

خس٣ ختدّ املاد٠ ٚايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ أدٛا٤ أؾٗٛ خسٚز عٔ دٛ املاد٠ اىل يٝظ بايغسٚز٠ إ ميت يًُاد٠ بض١ً بايعهظ 
بداعاتِٗ خازز ايؿضٌ ٚا٫ضتؿاد٠ َٔ ايطاقات إٜٚهٕٛ ايتعسف ع٢ً َٗازات املعًُني ٚ. ايتع١ًُٝٝ ٜٚهٕٛ اؾغٌ بهجري 

 .ٕ زآٙ يف ثٛب آخس تسؾٝٗٞ نَٛٝدٟ ٚادتُاعٞ ؾاْ٘ ٜتعسف عًٝ٘ انجس ٜٚتعًِ إقدز املطتطاع يٝتكسب ايطايب َٔ املعًِ 

 املعًِ اْطإ َتصٕ ي٘ اسرتاَ٘ داخٌ ايؿضٌ ٚميهٔ َضادقت٘ خازز ايؿضٌإ ٕ. 
 بداع يف ا٫ْػط١ ٚارتسٚز عٔ املأيٛف مس١ متٝص ز٥ٝظ قطِ عٔ ا٫خسبتهاز ٚاإلا٫. 



 

 

  ؾايٓػاط املدزضٞ ارتاظ بايكطِ ٚإ نإ بسْاَر ا٫ذاع١ ايضباسٞ ؾإ بض١ُ ز٥ٝظ ايكطِ تعِ ع٢ً
 ٜٛيد ط٬عددٜد ؾا٫ َا ٖٛنًُا اضتؿاد َٔ اؾهاز َعًُٝ٘ ٚأؾادٚٙ بهٌ  ٚايطُٛح باإلبداعاجملُٛع١ , ؾهًُا اتطِ 

 .ادتدٜد٠ ا٫ؾهاز
  ٖٞ ايطايب بٌ نٝؿ١ٝ اٜضاهلا بػهٌ ستبب ايٝ٘ ٖٞ ا٫ِٖ  َا حيتاد٘يٝظ ؾكط املع١ًَٛ ادتدٜد٠. 
 ٚيٝتٛىل املعًِ ٚايتًُٝر دٚزا اخس شتتًـ عٔ دٚزِٖ ايس٥ٝطٞ يف ساٍ عٌُ اٟ ْػاط. 

 : صؿات جيب تٛاؾسٖا 

 يضاذت٘  ٜعسف َت٢ ٜتهًِ َٚت٢ ٜضُت ٜعسف نٝـ ٜكًب ا٭َٛز. 

  يدٜ٘ أضايٝب ٚطسم يًتعاٌَ َع نٌ أمناط ايػدضٝات. 

  ٘يدٜ٘ ًَه٘ ايتشدخ إذا تهًِ اضتُع ايهٌ ذتدٜج. 

  ٘يدٜ٘ طاق١ اجياب١ٝ جترب َٔ سٛي٘ يضاذت. 

 .يتشكٝل ز٩ٜت٘  َٔ َعًُٝٔ  مبٔ ؾٝٗا ايكطِ إْطإ يدٜ٘ قدزات إلداز٠  ز٥ٝظ ايكطِ إذٕ

 :ْادح  ز٥ٝظ قطِ َباد٨ جتعًو 
أَا إذا ضاد اهلد٤ٚ ٚعدّ ايػه٣ٛ . ملعًُنيع٢ً َعسؾ١ نٝـ حيٌ ْصاعات ايعٌُ ٚنٝـ ٜٓعِ ايع٬قات بني ا اذتسظ  

ٖٓا  ز٥ٝظ ايكطِ ٕ إٚعدّ ايترَس ٚضادت ا٭َٛز ع٢ً َا ٜساّ ٚجترب ادتُٝع ايبرٍ اإلعايف ٚايبشح ٚايتدقٝل ف
طاملا ٫ ٜٛدد ض٪اٍ ٭ٕ ايتطا٩ٍ ٜؿتح أبٛاب  ٠ ٚأْػطتٗا املاد٠ ايعًُٞضريتاح ٚئ ٜكّٛ بأٟ تطٜٛس ٫ٚ تعدٌٜ ع٢ً 

 .ايبشح يإلداب١ ؾٝؿتح أبٛاب ايتضشٝح يًُطازات ٚايتعدٌٜ ع٢ً املٛدٛد ٚتطٜٛسٙ ٖٚرا ٜتطًب دٗد ٚٚقت 
 

 "َانإ ايًني يف غ٤ٞ إ٫ شاْ٘ ٫ٚ اْتصع َٔ غ٤ٞ إ٫ غاْ٘ " ٜكٍٛ زضٍٛ اهلل 

 .املسادع١  –ايرتسٌٝ ٚايتأدٌٝ ايتكًٝط ( َجاٍ ) يف تطبٝل ايكإْٛ  ٫ٚ ْكضد بايًني ايتطٝب بٌ املس١ْٚ 

  ِٗسطٔ ايعٔ بايعاًَني ٚبكدزات. 

  ًُِٗ( .َجاٍ ) املغٞ قدًَا زغِ املعازعني ٚاملجبطني ي 



 

 

  ( .نٝـ . ) ٫ تؿسط يف ٖٝبتو ٚنٔ َتٛاععًا 

  ايعكبات يف ايعٌُ ٖٞ ضًِ ايضعٛد يًٓذاح. 

  ٙأسط ْؿطو ) ٫ ٜؿرتض إٔ حيبو ادتُٝع ؾأْت َدٜس ٚتؿسض قٛاْني ٚتكدز َٔ حيب ايعٌُ ٚخيًط يف أدا٤
 ( .باملٓذصٜٔ 

  نطب صداقات ختدّ ايعٌُ َٔ خازز ٚداخٌ امل٪ضط١. 

  ٘ايتشؿٝص ٚايتػذٝع داؾع ايبرٍ ٚايعطا٤ ٫ٚ ٜؿٛتٓا إٔ ْٓطب نٌ عٌُ يضاسب. 

  َٓطكٞ َكٓع بٛاقع١ٝ تا١َ ْبر اجملا١ًَ ٚقٍٛ ايضساس١ بأضًٛب. 

جيب إٔ ٫ ٜػٝب عٓا إٔ شتاؾ١ اهلل يف ايعٌُ ٚؾُٝٔ ْسأع ٖٞ ضٓاّ ايعٌُ , ٚاذتسظ ع٢ً ايعٌُ ايضاحل ٖٛ  َٚغ١

ؾربن١ " . َٔ عٌُ صاذتًا َٔ ذنس أٚ أْج٢ ٖٚٛ َ٪َٔ ؾًٓشٝٝ٘ سٝا٠ طٝب١ " ايرٟ ٜٛصٌ يًٓذاح ٫غو يكٍٛ اهلل تعاىل 
عًٝو ٚع٢ً َٔ تعٍٛ ٚع٢ً ضا٥س أَٛز سٝاتو , ٚاعًِ إٔ إزعا٤ ايٓاع غا١ٜ ٫ تدزى ؾُٔ  ايعٌُ ايطٝب تعٛد بارتري

ٜعذب بو بكابً٘ غري َعذب بو ؾايصّ ستبٝو ٚستيب ايعٌُ ٚابتعد عٔ املط٤ٞ ٚصاسب ايٓعس٠ ايتػا١َٝ٩ ايػري َعذب 
ؾاغًني ِٖٚ ق١ً ؾ٬ تٗتِ هلِ إ٫ بٓؿط٘ ٚإذا نٓت تدٜس ٚؾل َعاٜري صشٝش١ ٚض١ًُٝ ؾإ أعدا٥و ِٖ املتطٝبني اٍ

 .ٚخطازتِٗ ٖٞ َهطب يو 

ؾاسسظ ع٢ً إٔ تهٕٛ ٚدٗتو . أَا إذا نٓت تدٜس ٚؾل َعاٜري خاط١٦ ؾاْو ضتدطس املتُٝصٜٔ ٚاملسبني ٚستبني ايعٌُ 
 .صشٝش١ َٚطازى ٚاعح ٚستدد ا٭ٖداف يتطتكطب مجٝع َٔ حيب ايعٌُ ٚحيسظ ؾٝ٘ 

 ".ٖٓاى ؾسم بني إٕ تعٌُ ٚإ ختًط يف عًُو ٖٚرا َبدأ دٜين ؾاملطًِ ٜطري ع٢ً قإْٛ "

 .إٕ اهلل حيب إذا عٌُ أسدنِ ع٬ًُ إٔ ٜتكٓ٘ , ؾاإلتكإ ٖٛ اإلخ٬ظ يف ايعٌُ ٚاصتاشٙ ع٢ً أمت ٚد٘ 

 يدٜ٘ عادات ض١٦ٝ ؟ َعًِ نٝـ ْتعاٌَ َع  -

أْ٘ ضٝتكبٌ ايٓكد ايبٓا٤ َٔ باب  ٌَ ٚت٪ثس عًٝ٘ غدضًٝا ٚغعست نس٥ٝظ قطِ إٕ ناْت تًو ايعادات ت٪ثس ع٢ً ايع
 .ا٭خ٠ٛ ٚايصَاي١ ٚايٓضح نإ أَسًا ًٖٝٓا ٚإ نإ غدضًا ؾعًا 



 

 

ٚإ ناْت ايعادات ايطًب١ٝ ت٪ثس ع٢ً ستٝط ايعٌُ ٚضريٙ ٚت٪ثس . تسن٘ طاملا ٫ ت٪ثس تًو ايعادات ع٢ً ايعٌُ  (1
ا ٫ بد َٔ تٓبٝٗ٘ ْٚضش٘ ٚحتؿٝص ادتٛاْب ا٫جياب١ٝ يدٜ٘ ٚإغعازٙ بأُٖٝت٘ ضًبًا ع٢ً َٔ ٜعًُٕٛ َع٘ ؾٗٔ

أَا إذا اضتٓؿرت مجٝع ارتطٛات دٕٚ ؾا٥د٠ ؾ٬ بد َٔ ايتضسٜح . ٚتهًٝؿ٘ مبٗاّ حيبٗا يٝٓذصٖا يضاحل ايعٌُ 
 .ي٘ بتًو ايعادات ايط١٦ٝ ايطًب١ٝ ٚتٛعٝح عسزٖا عًٝ٘ ٚع٢ً ستٝط ايعٌُ بضسٜح ايعباز٠ 

 .زد٠ ؾعً٘ اْتعس  (2

 .ترنريٙ باهلدف املػرتى  (3

 .اضأي٘ عٔ اذتٌ َا اذتٌ بسأٜو  (4

 .اتؿل َع٘ ع٢ً اذتٌ إٕ نإ َٓطكًٝا  (5

 .ذنسٙ ب٘ إٕ تهسز ايعٌُ ايطًيب  (6

 .تبدأ احملاضب١ ارتط١ٝ بعد اضتٓؿاذ مجٝع ارتطٛات  (7

 عبط ا٫ْؿعا٫ت 

ٚإٔ نًُا ازتكٝٓا بطُٛ ا٭خ٬م . املط٦ٛيٕٛ عٓٗا عًٝٓا إٔ ْدزى إٔ نٌ ؾعٌ َٔ أؾعايٓا ٚزدٚد أؾعايٓا ضتٔ ايٛسٝدٕٚ
 .ٚاملًهات ايؿهس١ٜ ؾإْٓا ضٛف ْهٕٛ أقدز ع٢ً ايتشهِ يف زدٚد ا٭ؾعاٍ ٭ْٓا بريو ْتشهِ بأبعادٖا ٚعٛاقبٗا 

سٝح . إٕ املػاعس املتأدذ١ ايػري َٓغبط١ ا٭ؾعاٍ تطتًٗو ايطاق١ ا٫جياب١ٝ يد٣ ايػدط ايرٟ ٜتضسف بػري عك١ْٝ٬ 
ايبعض ٜطُٝٗا سس١ٜ ايتعبري ٖٚرا ايؿِٗ ارتاط٧ ؾايسدٚد اهلٛدا٤ ٚاهلذّٛ ٫ حتكل ا٭ٖداف ٚتصعر َٔ سٛيو إٔ 

 . ٚتعٝل ايٛصٍٛ إىل اذتًٍٛ 

 عبط ا٫ْؿعاٍ ٜهٕٛ بايتدزٜب 

 ٌٖ ْدَت ًَٜٛا ع٢ً ن١ًُ ٚمل تغبط اْؿعا٫تو َٚػاعسى ؟ ( ض٪اٍ ) 

(  (NLPايتشهِ با٫ْؿعا٫ت عٔ طسٜل ايربزت١ ايعضب١ٝ ايًػ١ٜٛ  -
Neuro.Linguistic.Programming 

مبع٢ٓ إٔ اإلْطإ ٜكّٛ بعٌُ بسزت١ يًدَاؽ ٜتِ َٔ خ٬هلا عبط ا٫ْؿعا٫ت ؾٝتِ اضتدداّ ايهًُات ايًػ١ٜٛ 
 .يًتٛاصٌ َع اآلخسٜٔ َٔ غت٢ املٛاقـ 



 

 

اذتٓٝـ سٝح ٜعٛدْا ع٢ً عبط ا٫ْؿعا٫ت ٚتدزٜب ايٓؿظ ع٢ً ايضرب  ٚأضاع تًو ايربزت١ َٔ دٜٓٓا اإلض٬َٞ
 :ٚا٭َج١ً نجري٠ 

 { ٖٛ ٚإ ميططو اهلل بغس ؾ٬ ناغـ ي٘ إ٫}  

 (عبط اْؿعاٍ اذتصٕ ٚايٓدّ)          

 {  ًُٕٛٚمل ٜضسٚا ع٢ً َا ؾعًٛا ِٖٚ ٜع} 

 (عبط اْؿعاٍ اذتد١ٜ ٚايتعضب )      

 {  ٚايعاؾني عٔ ايٓاع}  

 (عبط اْؿعاٍ ا٭خر بايجأز )   

 ٌٖ متٓع عػٛط ايعٌُ َٔ ايتُٝص ٚا٫صتاش ؟ ( ض٪اٍ )  

إٕ ايربزت١ ايعضب١ٝ ايًػ١ٜٛ تأتٞ يف ٖرٙ املٛاقـ يت٪ند إٔ َا أقٛي٘ ٖٛ َا ٜكّٛ دَاغٞ بربزتت٘ يٝتُهٔ َٔ عكًٞ     
صعٛب١ ايعٌُ ٚتػعب٘ أٚ احملٝط  عػط ايعٌُ أٟ نإ ضٛا٤ َٔ نجس٠ ا٭عبا٤ أٚ ( َجاٍ. ) ايباطٔ ؾٝعٗس ع٢ً ١٦ٖٝ أؾعاٍ 

ايػري َسٜح َٔ قبٌ ش٤٬َ ايعٌُ أٚ املدٜس ايػري َتؿِٗ نٌ تًو ٖٞ عػٛط ضأسٛهلا إىل إْتاد١ٝ أنرب ٚإعطا٤ ادتٗد 
عٌُ بػهٌ أؾغٌ ؾأسطٔ َٔ ٚايٛقت املغاعـ ٚايرتنٝص يف ايعٌُ ٫ٚ غ٧ ض٣ٛ ايعٌُ ست٢ تهٕٛ تًو ايغػٛط ستؿص يٞ يٌ

 .إْتادٝيت ٚعًُٞ ٚأصكٌ ْؿطٞ بايتدزٜب ٭نٕٛ ا٭ؾغٌ يف ظٌ َعطٝات ض١ًُٝ أسٛهلا إىل اجياب١ٝ داؾع١ يإلبداع 

 أَج١ًمما ضبل ْطتٓتر أْٓا َٔ ْتشهِ بايعسٚف ْٚطريٖا يضاذتٓا ٫ٚ ْترَس بٌ قد تهٕٛ ب١٦ٝ خضب١ يًٓذاح ٚاإلمثاز 
 ( ض٪اٍ َؿتٛح ) 

 :٫جيابٞ ايتؿهري ا

إٕ ا٫ٖتُاّ مبشٝط ايعٌُ ٚايتؿاعٌ َع نٌ دص٥ٝات٘ جتعٌ ايٓاع تكدز خطٛاتو ٚتعذب بتؿهريى ٚتطع٢ ي٬ْغُاّ 
 .ملغُْٛو املٓطك١ اهلادؾ١ 



 

 

نٌ تًو . نجريًا َا ْٛاد٘ عٛا٥ل يف ايعٌُ َٔ تػابو ا٭دٚاز ٚعدّ ٚعٛح ايس١ٜ٩ ٚنجس٠ ا٭قاٌٜٚ ٚايػا٥عات ٚا٫سباطات 
بدهلا بايٓكٝض تدزجيًٝا ْٚبدأ با٭ضؿٌ ؾا٭صعب ٚا٭صػس ؾا٭نرب ٚا٭قسب ؾا٭بعد ٚاضتدداّ خطط َكٝد٠ ايهًُات ْطت

 .املد٣ ٜتِ اصتاشٖا تػعسْا بايطعاد٠ ْٚػ٠ٛ ا٫صتاش ٚايٛصٍٛ يًٗدف 

 .إمتاّ ايٓٛاقط ْٚبدأ با٭ٚيٜٛات  -

 .جتاٌٖ ايطًٛنٝات ايطًب١ٝ ٚزدٚد ا٭ؾعاٍ املجبط١ يًُِٗ  -

 ا٭خر بعني ا٫عتباز نٌ اآلزا٤ ٚتتِ عصيتٗا ٚأخر َا ٜضًح َٓٗا  -

 .متٝٝص َٔ ٜػازى يف ْٗغ١ املهإ ٚايعٌُ ٚتػذٝع َٔ يدٜ٘ ا٭ؾهاز يتعٗس ع٢ً أزض ايٛاقع  -

نٔ اجيابًٝا ع٢ً ْؿطو ٚخر نٌ ا٭َٛز باجياب١ٝ ست٢ يٛ بدأ ظاٖسًٜا غري ذيو ٚسٛهلا يإلجياب١ٝ ٚاضتؿد َٔ نٌ  -
 .  ى ايعسٚف يضاحل

 

 :يٛا٥ح ٚشاز٠ ايرتب١ٝ 

 َضطًشات *
 . َدازع: املسؾل ايتعًُٝٞ -
 .َدٜس عاّ املٓطك١ َٚدٜس اداز٠ َدازع ايرتب١ٝ ارتاص١: املدٜس ايعاّ  -
 . َدزا٤ املدازع: ز٥ٝظ املسؾل ايتعًُٝٞ  -
 .ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ ٚاملدازع ٜتدزز عُٓٗا نٌ َٛظـ ضٛا٤ يف ايٛشاز٠ ٚإدازاتٗا        : َٛظؿٛا ٚشاز٠ ايرتب١ٝ  -
َِٓٗ املعًُٕٛ ٚاملػسؾٕٛ ٚز٩ضا٤ ا٭قطاّ ٚاملدزا٤    املطاعدٕٚ ٚاملدٜس ايعإًَٛ يف : اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ  -

 .املدازع
) باقٞ َٛظؿٞ املسؾل ايتعًُٝٞ َٔ غري أعغا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ َجٌ ٚظا٥ـ َعا١ْٚ : اهل١٦ٝ ا٫داز١ٜ  -

 –باسجني ادتُاع١ٝ ْٚؿط١ٝ )ٚٚظا٥ـ اداز١ٜ َجٌ (  َساضٌ –َٓؿر خد١َ  –غر١ٜ زتٗص ت –َػسف تػر١ٜ 
 . آَا٤ َهتب١ اىل اخسٙ –ضهستاز١ٜ 

  



 

 

  ًِعٛابط ايدٚاّ املدزضٞ يًعاًَني: ٥٫ش١ املع 

 :اذتغٛز ٚا٫ْضساف  -1

عٔ ايدٚاّ يف املسؾل ايتعًُٝٞ ٜتابع سغٛز ٚاْضساف املٛظؿني ٜٚطذٌ ٬َسعات٘ يف خا١ْ  املط٪ٍٚ
خاص١ بامل٬سعات ٜٚعسعٗا ع٢ً املدٜس يف ْؿظ ايّٝٛ أٚ يف ايّٝٛ ايتايٞ ٫ختاذ اإلدسا٤ املٓاضب يهٌ 

 .ساي١ ٜٚتِ تعب١٦ ايُٓاذز ارتاص١ ملتابع١ تٓؿٝر قسازات املدٜس ايعاّ 

 ( 44)َاد٠ 

زؾع ٚٚعع نػٛف اذتغٛز يهٌ ؾ١٦ َٔ ؾ٦ات ايعاًَني باملسؾل ٜٚتِ عسعٗا ع٢ً ز٥ٝظ املسؾل يًتأغري يف خا١ْ َٔ مل  ٜتِ
 .ٜٛقع 

ٜتِ ٚعع نػٛف ايتأخري بعد بعد زؾع نػٛف اذتغٛز يٝٛقع عًٝٗا املتأخسٜٔ َع اثبات ٚقت ايتٛقٝع بايطاع١ ٚايدقٝك١ 
عٛز ٚا٫ْضساف ٜٚعترب َٔ مل ٜٛقع يف ضذٌ ايتأخري َتػٝبًا إٕ مل ٜهٔ ٜٚسؾع نػـ ايتأخري بعد ضاع١ َٓسؾع نػٛف احل

ٚحيل يس٥ٝظ املسؾل ايتعًُٝٞ ايطُاح ي٘ مبصاٚي١ . قد أبًؼ عٔ اذٕ َطبل ٫ٚ حيل ي٘ إٔ ٜصاٍٚ ايعٌُ َٔ ٖرا ايّٝٛ 
 .ايعٌُ سطب ظسٚف ايعٌُ 

 ( 45)َاد٠ 

ٜٔ ٬َسعات٘ بعد َعسؾ١ ضبب ايتأخري َٚٔ ثِ ٜبت يف قبٍٛ ٜتِ عسض نػٛف ايتأخري ع٢ً ز٥ٝظ املسؾل ايتعًُٝٞ يتدٚ
 .ايعرز َٔ عدَ٘ ٫ٚ جيٛش قٍٛ ايعرز أنجس َٔ َستني يف ايػٗس

 (46)َاد٠ 

جتُع َدد ايتأخري ْٗا١ٜ نٌ غٗس ٚحتطب َٔ بدا١ٜ ايدٚاّ ؾإذا بًػت اقٌ َٔ زبع ّٜٛ عٌُ ٜعؿ٢ املٛظـ َٔ ارتضِ أَا  
ؾاد٠ املٛظـ ٜٚعتُد َٔ ز٥ٝظ املسؾل ٜٚسضٌ دتٗات ا٫ختضاظ ٜٚتِ ارتضِ َٔ إذا شادت ؾاْ٘ حيسز منٛذز َع إ

 .ايساتب

 (47)َاد٠ 



 

 

ع٢ً عدد ضاعات ّٜٛ عٌُ ناٌَ ؾاْ٘ ٜتِ تدٜٚٔ ذيو يف منٛذز َع إؾاد٠  إذا بًؼ زتُٛع َدد ايتأخري خ٬ٍ غٗس َاٜصٜد 
املٛظـ ٚتسضٌ َٔ ز٥ٝظ املسؾل بعد إبدا٤ زأٜ٘ اىل ادت١ٗ املدتض١ بايدٚاّ ٜٚعسض ع٢ً املدٜس ايعاّ يًتأغري يٝشاٍ 

 .ادتصا٤ َٔ املدٜس ايعاّيًتشكٝل سٝح ٜتِ أخرٙ إىل َساقب ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ ٚاقرتاس٘ بادتصا٤ املٓاضب ٜٚتِ اعتُاد 

 ( 48)َاد٠ 

َٔ مل ٜٛقع ع٢ً نػـ ا٫ْضساف ٜتِ اضتدعا٤ٙ يف ايّٝٛ ايتايٞ ملعسؾ١ ايطبب ؾإ مل ٜهٔ َٓطكٝا ؾ٬ ٜكبٌ ايعرز  
 (.11)ٜٚتِ عسع٘ ع٢ً املدٜس ايعاّ ملعاقبت٘ سطب ْط املاد٠ 

 (50)َاد٠ 

إذا مت إعؿا٤ َٛظـ َٔ ايتٛقٝع يطبب َا َجٌ زتًظ طيب أٚ ظسف طاز٨ َ٪قت أٚ ع٬ز طبٝعٞ ؾاْ٘ عًٝ٘ إثبات سغٛزٙ  
يف ضذٌ خاظ ٜهتب ؾٝ٘ ضاع١ اذتغٛز بايطاع١ ٚايدقٝك١ حتت إغساف ايس٥ٝظ املباغس ٫ٚ ٜطتؿٝد َٔ ايكٛاعد املعٍُٛ 

ملٛعد احملدد ٜعترب َٓكطعا عٔ ايعٌُ ٚعًٝ٘ إثبات َػادزت٘ بطذٌ بٗا بؿرت٠ ايطُاح ٜعين ا٫ضت٦رإ ٚإ مل حيغس يف ا
ا٫ْضساف, ٚايعهظ إذا مسح ي٘ با٫ْضساف املبهس يف ايطذٌ املٓؿضٌ ي٘ با٫ْضساف ٜٚهٕٛ إثبات سغٛزٙ يف ضذٌ 

 .اذتغٛز

 (16)َاد٠ 

٤ ايٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ بدق١ ٚأَا١ْ إذا صدز قساز بإعؿا٤ َٛظـ َٔ اذتغٛز أٚ ا٫ْضساف ؾإ ذيو ٫ ٜعين اإلعؿا٤ َٔ أدا 
 .َٚساقبت٘ ٚاختاذ َاًٜصّ عك٘ إذا بدز َا خيايـ ذيو

 (51)َاد٠ 

 .إذا نًـ أٟ َٔ ايعاًَني يف املسؾل ايتعًُٝٞ بعٌُ خازز املسؾل ايتعًُٝٞ ؾعًٝ٘ ٫بد َٔ إثبات ذيو بتشدٜد ْٛع امل١ُٗ 

 :ا٫ضت٦رإ  -2

 (52)َاد٠ 



 

 

َسات بايػٗس ٫ٚ ٜهٕٛ ذيو إ٫ ٭ضباب  4ضاعات  3ايطُاح يًُٛظـ با٫ضت٦رإ ملد٠  جيٛش يس٥ٝظ املسؾل ايتعًُٝٞ 
 .ٜٚتِ إثبات ذيو يف ضذٌ شتضط َٛعشًا ضاع١ ارتسٚز ٚٚقت ايعٛد٠. عسٚز١ٜ ٚدد١ٜ 

 ( 53)َاد٠ 

زض ايعرز ع٢ً إذا مل ٜعد املٛظـ يف املٛعد احملدد أعٝؿت َد٠ تأخريٙ ع٢ً َدد ايتأخري عٔ اذتغٛز أثٓا٤ ايدٚاّ ٜٚع
 .ز٥ٝظ املسؾل ايتعًُٝٞ يكبٍٛ ايعرز َٔ عدَ٘ ٫ٚ جيٛش قبٍٛ ايعرز أنجس َٔ َستني يف ايػٗس

 (54)َاد٠ 

أَا إذا مل ٜعد املٛظـ ْٗا٥ٝا ٚاْت٢ٗ ايدٚاّ عًٝ٘ إبدا٤ ا٭ضباب يف منٛذز خاظ يف ايّٝٛ ايتايٞ ٜٚكّٛ ز٥ٝظ املسؾل 
 .ٙ يًُدٜس ايرٟ ًٜٝ٘ ٚايرٟ قد حيؿغ أٚ ٜطبل عًٝ٘ ادتصا٤بكبٍٛ ذيو َٔ عدَ٘ ٚإذا مل ٜكبٌ عرزٙ زؾع

 ( 55)َاد٠ 

 .جيٛش ايتضسٜح يًُٛظـ باملسادعات ايضش١ٝ املتٛاي١ٝ بعد إسغاز َا ٜجبت سايت٘ ايضش١ٝ ٜٚطكط سك٘ يف ا٫ضت٦رإ

 :ا٫ْكطاع عٔ ايعٌُ -3

  (28)َاد٠ 

 : تطبل ايًٛا٥ح ايتاي١ٝ ع٢ً املٛظـ املٓكطع ٜتِ إتباع ايتايٞ

 .عٓد اْكطاع املٛظـ عٔ ايعٌُ دٕٚ إدسا٤ حتكٝل َع إثبات إؾاد٠ املٛظـ ع٢ً ايُٓٛذز املعد يريو
 (29)َاد٠ 

غٗس ؾاْ٘ ٜعترب َكدَا اضتكايت٘ ٜٚتدر اإلدسا٤ املٓاضب  12ّٜٛ َتؿسق١ خ٬ٍ  30َٜٛا َتض١ً أٚ  15إذا اْكطع املٛظـ  
 .يف ع٤ٛ َا ٜكدّ َٔ أعراز

 

 



 

 

 (30)َاد٠ 

 إذا ثبت إٕ املٛظـ اْكطع زغِ أزادت٘ ؾاْ٘ ٜعٛد يًعٌُ بكبٍٛ عرزٙ ٚحيسّ َٔ ايساتب يف ايؿرت٠ املٓكطع١ ع٬ًُ بكإْٛ 
ا٭دس َكابٌ ايعٌُ, أَا إذا سبظ املٛظـ داخٌ ايهٜٛت ع٢ً ذ١َ ايتشكٝل ؾاْ٘ ٜٛقـ عٔ عًُ٘ ٜٚطبل عًٝ٘ أسهاّ 

 .َٔ قإْٛ ارتد١َ املد١ْٝ 30املاد٠ 

 (31) َاد٠ 

 .أثاز ا٫ْكطاع عٔ ايعٌُ ٖٞ اذتسَإ َٔ املستب ٚايع٬ٚات ٚايبد٫ت ايتابع١ ٚاملصاٜا ايٛظٝؿ١ٝ 

 ( 32)َاد٠ 

 .ايسمس١ٝ اييت ٜطبكٗا اْكطاع ًٜٚشكٗا اْكطاع تأخر سهِ ا٫ْكطاع عٔ ايعٌُايعطٌ 

 (33)َاد٠ 

إذا اْكطع املٛظـ ّٜٛ ٚاسد بعد إداش٠ حتتطب إداش٠ طاز١٥ إذا نإ ي٘ زصٝد ٜطُح بريو أٚ حيسّ َٔ زاتب ٖرا ايّٝٛ  
 .ٚيف ساٍ تهساز ذيو َتعُدا حياٍ يًػ٪ٕٚ ايكا١ْْٝٛ باملٓطك١ ايتع١ًُٝٝ

 ( 34)َاد٠ 

إذا اْكطع املٛظـ أنجس َٔ ّٜٛ ؾعًٝ٘ إخطاز املسؾل ايتعًُٝٞ عٔ ا٭ضباب يٝتِ تكدٜس عرزٙ ٚايكبٍٛ ب٘ َع َساعا٠ ٚقـ 
 .أٜاّ ٫ٚ جيٛش استطاب اسد ا٭ٜاّ إداش٠ طاز١٥ 7صسف ايساتب إذا بًؼ ا٫ْكطاع 

 ( 35)َاد٠ 

ؾ١ ا٭ضباب ٚذيو ملد٠ غٗسٜٔ نشد أقض٢ ٫ٚ ٜطُح ي٘ بايتٛقٝع املٛظـ املٓكطع َد٠ ط١ًٜٛ ْٓتعس إىل سني عٛدت٘ ملعس 
إذا سغس ٚعًٝ٘ املباغس٠ يف املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ يًبت بأَسٙ إَا إسايت٘ يًػ٪ٕٚ ايكا١ْْٝٛ يٝتِ إَا إْٗا٤ خدَات٘ أٚ 

 .إعادت٘ يًعٌُ



 

 

 (36)َاد٠

ّٜٛ ايتايٞ يٝتِ قبٍٛ عرزٙ َٔ عدَ٘ ٚقد إذا تػٝب املٛظـ يّٝٛ ٚاسد ؾعًٝ٘ تعب١٦ ايُٓٛذز ارتاظ با٫ْكطاع يف اٍ 
ٜتِ سسَاْ٘ َٔ َستب ٖرا ايّٝٛ بارتضِ ست٢ إٕ نإ ي٘ عرز سطب زأٟ ز٥ٝظ املسؾل ايتعًُٝٞ ٚإ تهسز ذيو حياٍ 

 .يًػ٪ٕٚ ايكا١ْْٝٛ باملٓطك١ ايتع١ًُٝٝ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ايطري٠ ايرات١ٝ

 

 ْع١ُٝ عًٞ ايعبٝد

 1988داَع١ ايهٜٛت  –يٝطاْظ آداب يػ١ إصتًٝص١ٜ -

 َدٜس٠  َدزض١ ا٭ٌَ ٚتأٌٖٝ ا٭ٌَ املػرتن١ بٓات سايٝا-

 2010 -2005َدٜس٠ َدزض١ تأٌٖٝ ايرتب١ٝ ايؿهس١ٜ بٓات َٔ -

 2010-2005َدٜس٠ َطاعد٠ مبدزض١ ايٛزش ايتع١ًُٝٝ بٓات-

 2005-1999ز٥ٝط١ قطِ ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ مبدزض١ ا٭ٌَ بٓات -

 1999-1988يًُسس١ً ايجا١ْٜٛ َع١ًُ يػ١ إصتًٝص١ٜ -

ايدٚزات ايطابك١ اييت مت تكدميٗا حتت ْؿظ ايعٓٛإ يف إداز٠ َدازع ايرتب١ٝ ارتاص١ يًٛظا٥ـ اإلغساؾ١ٝ 

 .ع٢ً َطت٣ٛ َدازع ايرتب١ٝ ارتاص١ " ضتٛ إداز٠ َدزض١ٝ َتُٝص٠" دٚز٠ حتت عٓٛإ ,  2016ادتدٜد٠ 

 

 


