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 جايتحا دوجوب يعولا :ىلوألا ةيلآلا

 ةيـــساسألا تاـــبلطتملا لـــئاوأ نـــم وــــه جاـــيتحالا دوـــجوب يعوـــلا نإ●
 جاـــيتحا دوـــجوب يـــعو ىـــلع ساـــنلا لـــعج بـــجي ذإ ،يرـــيخلا لـــمعلل
.معدلا ميدقتل
نوـــسمتلي نيذـــلا( عرـــبتلا نـــم نيديفتـــسملا تاـــكرحتل جاـــتن وـــه●
 غـيلبت ىـلع لـمعت يـتلا( ةـيريخلا تاـمظنملا تاـكرحتو )ةدعاسملا
.)ةلمتحملا ةحناملا تاهجلا ىلإ تاجايتحالا
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 جايتحا دوجوب يعولا :ىلوألا ةيلآلا

 ،ةـيناديملا براـجتلا نـم ةلـسلسب و ،يعامتجالا سفنلا ملع لاجم●
 نيـبت دـقو .تاريثأت نم جايتحالل ام قيثوتب علطضا يذلا لاجملا وه
 ىــلإ جاــيتحالا راــهظإ ىدــم نيــب اــم ةــيباجيا ةــقالع دوــجو ماــع هــجوب
  .ةدعاسملا كلت ميدقت متي نأ ةيلامتحاو ةدعاسملا
 يعوــلا ةداــيز ليهــست ىــلع )ةــيريهامجلا( مالــعإلا لئاــسو لــمعت●
 هـل نيـعم ثدـحل ةـيمالعإلا ةـيطغتلا مـجح ةدايزف ،جايتحالا دوجوب
 ةـــمعاد تامهاـــسم نـــم درـــي اـــم ةداـــيزب ةـــيوق ةـــيباجيا ةـــقالع
.ةثداحلا نم نيررضتملل
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)ةدعاسملا بلط( ةيريخلا ةدشانملا :ةيناثلا ةيلآلا

 .عرـــبتلا متـــي ىـــتح ةـــهجلا/ءرملا ةلامتـــسا ةـــيلمع يـــه●
 هذــهل ةــجيتن يــه عرــبتلا لاــمعأ نــم ىــمظعلا ةــيبلاغلاو
 تاــــساردلا بــــسحب :لاــــثملا ليبــــس ىــــلع( .ةــــقيرطلا
 يـــف عرـــبتلا لاـــمعأ نـــم%85 ةبـــسن تـــناك ةيحـــسملا
 ةقوبـــسم1996 ماـــع يـــف ةـــيكيرمألا ةدـــحتملا تاـــيالولا
 يـــف%86 ةبـــسنلا تـــغلب نيـــح يـــف ،ةـــيريخ تادـــشانمب
.)ادنلوه
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)ةدعاسملا بلط( ةيريخلا ةدشانملا :ةيناثلا ةيلآلا

 ددـحت ةـلمتحملا ةـحناملا تاهجلا ةدشانم اهب يرجت يتلا ةقيرطلا●
.ةباجتسالا رادقمو ةليسولا ةيلاعف ىدم

 نـم دـيزت ةـيريخلا تامهاـسملا ميدـقتب نيرـــخآلا ةدـشانم ةيباجيإ●
 هـلعفت اـمم رـبكأ وـحن ىـلع كـلذو ،عرـبتلا وحن سانلا هجوت لامتحا

.يريخلا ءاطعلا ميدقتل ةصرفلا ةحاتإ درجم ةيبلس
 رـيثينأ هنأـش نـم "يـغبني اـمم رثكأ" غلابم لكشب عربتلا تادشانم●
 كــــلتل لاــــثتمالا تايوتــــسم ضــــفخ ىــــلع لــــمعي دــــقو ،طخــــسلا
 .تادشانملا

6



عفانملاو فيلاكتلا ريدقت :ةثلاثلا ةيلآلا

.)ةيلاملا بقاوعلا اهنمو( .عربتلا ةيلمعل ةسوململا بقاوعلا يه●
؟ةحناملا ةهجلا وأ عربتملا ىلع عربتلا وأ ةمهاسملا ةفلكت يه ام
 ام لباقم ةحناملا ةهجلا ديفتستس اذام وأ عربتملا ديفتسي دق اذام
؟تادعاسم نم هنومدقي
 ىـــلع ةـــفلكُم نوـــكت ال( عرـــبتلا ةـــيلمع فيلاـــكت ضفخنـــت امدـــنع●
.يريخلا ءاطعلا دادزي )عربتملا
 تاـــمظنملا ىـــلإ ةـــحونمملا تاـــعربتلا نأ دـــجن ،ناـــيحألا ضـــعب يـــف●
 رفاوـحلا" وأ تامدـخلا اـهنيب نـم اـهنيعب عفاـنم يرتـشت امنإ ةيريخلا
 .ىرخألا "ةيئاقتنالا
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ريغلا راثيإ :ةعبارلا ةيلآلا

 دـيدعلا ماـمتها وـه نيعرـبتملا مـعد يـف مهاـست يتلا بابسألا نم●
 ةـيريخلا تاسسؤملا هذه لثم لامعأ نع جرخي امب نيعربتملا نم
 تاـعبت نـم ةـيريخلا تامهاسملا كلتل امب مهمامتها وأ ،جئاتن نم
.اهنم نيديفتسملا ةايح ىلع

 ،نيرــخآ لَبـــِق نــم ةــيريخ تامهاــسم دوــجوب دارــفألا مــلع اذإ ،ًاــنايحأ●
 فرـعي اـميف ،مهـسفنأ مـه مهتمهاسم ضفخ ىلإ كلذ يدؤي دقف
 بــلاغلا وــه سيــل كــلذ نــكل."ةدراــطلا ةــمحازملا" ةرهاــظ مــساب
 "ةـبذاج ةـمحازم" كاـنه نوـكي دـق لـب ،ةـيبيرجتلا تاـساردلا بسح
.ىرخألا تاساردلا ضعب تراشأ امك
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ريغلا راثيإ :ةعبارلا ةيلآلا

 ال مــهنأ طبنتــُسي نأ نــكمي ،ةــحناملا تاــهجلا كولــس لالــخ نــم●
 عفاــنم نــم ةــيريخلا مهتامهاــسم نــع أــشني اــمبً ارــيثك نوــمتهي
 ةــمدقملا ةــيئاقتنالا زفاوــحلا وأ ةــصاخلا عفاــنملا نميــهت ذإ ،ةــماع
.ريغلا راثيإ عفاود ىلع ةيريخلا تامهاسملا لباقم
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ةعمُسلا :ةسماخلا ةيلآلا

 ةــهجلا ىــلع ةــيعامتجا تاــعبت نــم تاــعربتلا ىــلع بــترتي اــم وــه•
 .ةحناملا
 امدــنع وأ ةــيريخلا تاــعربتلا نــع ألــملا ىــلع نالــعإلا يرــجي اــمنيح•

 باـستكا صرـف نإـف ،رشابم لكشب ةظوحلم تاعربتلا كلت نوكت
ةعمــُـسلا يداـفت وأ )راهـشإلا( اـهيلع ظاـفحلا وأ ةيباجيالا ةعمـُـسلا
 ززــعت نأ اهنأــش نــم ةــيعامتجالا فــقاوملا يــف )ريهــشتلا( ةئيــسلا
 .يريخلا ءاطعلا
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ةيسفنلا بساكملا/دئاوفلا :ةسداسلا ةيلآلا

 هــنأ ىــلع هــسفنل ءرــملا ةــيؤر يــف مهــسي نأ زوــجي يرــيخلا ءاــطعلا•
 هتيلوؤــسم لــمحتي وأ ،رــيغلا عــم فطاــعتي وأ ،رــيغلا رثؤــي صخــش
.هريثأت هل وأ ،هلوح نم عم مغانتي وأ ،ةيعامتجالا
 يئاــقلت يفطاــع لــعف ّدر تالاــحلا نــم رــيثك يــف وــــه يرــيخلا ءاــطعلا•

 ،بنذــلاب هروعــش نــم فــفخيو ،يباــجيا جازــم ءرــملا يــف دــّلوي ًاـــبيرقت
 وأ ،ناــنتمالا راــهظإ يــف هــتبغر يــبليو ،روفنلاــب هروعــش نــم دــحيو
.ةيقالخألا ةيحانلا نمً الداع نوكي نأ يف هتبغر
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ةيسفنلا بساكملا/دئاوفلا :ةسداسلا ةيلآلا

 لدت تايمسم يه "ءاطعلا ةعتم" ، "ءاطعلا جهو" ، "فطاعتلا ةحرف"•
.يريخلا ءاطعلل ةيسفن تاعبت ىلع
 ىلعًازفاــح نوــكت نأ زوــجي ماــع هــجوب ةــيباجيالا ةــيجازملا تالاــحلا•

.يريخلا ءاطعلا ىلع مادقإلا
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ةانبتملا ميقلا :ةعباسلا ةيلآلا

 وأ دـيزي نأ هنأـش نـم ميـقو فـقاوم نـم ةـحناملا تاـهجلا هانبتت ام•
.يريخلا ءاطعلا ةيبذاج نم دحي
 ةدـــيؤملا ميـــقلا قاـــنتعابً اـــيباجيإً اـــطابترا يرـــيخلا ءاـــطعلا طبترـــي•

.ًايعامتجا
داز اــملك ةــيباجيالا ةــيعامتجالا ميــقلل صاخــشألا قاــنتعا داز اــملك•

 لـعج ةـلواحم وـــه مهزـفحي اـم نأل ،ءاـطعلا ىلع مهمادقإ لامتحا
.هيلع وــه امم ًالاح لضفأ ًاناكم ملاعلا

13



ةانبتملا ميقلا :ةعباسلا ةيلآلا

 ةــيعامتجالا ميــقلاو ةــينيدلا ميــقلا نيــب اــم ةداــعلا يــف طاــبترا ةَّمـــث•
.ةيباجيالا
.خلا… ةأرملا نيكمت / ميلعتلا / ةحصلا / رقفلا :ةلثمألا نم•
 ةيـصخش ميـق نـم ءرـملا هاـنبتي اـم نيـب قباطتلا ةجرد تداز املك•

 هــمادقإ لاــمتحا داز اــملك ،ميــق نــم ةــيريخلا ةــمظنملا هاــنبتت اــمو
 .اهنيعب ةمظنملا كلتل عربتلا ىلع
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يريخلا لمعلا ةيلعاف ىدم :ةنماثلا ةيلآلا

 نـكمي يذلا قرافلا ىدم لايح روصت نم ةحناملا تاهجلا ىدل ام وه•
.ةيريخ ةيضق يأ يف اهتامهاسم هثدحت نأ
ىدــل يذــلا روــصتلا نوــكي نيــح هــنأ ىــلإ ةيحــسملا تاــساردلا ريــشت•

 ذـئدنع ،قراـف يأ ثدـحت نـل اهنأ ةيريخلا مهتامهاسم نأشب سانلا
.ةيريخ ةيصو كرت وأ ءاطعلا ىلع مهمادقإ لامتحا لقي
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يريخلا لمعلا ةيلعاف ىدم :ةنماثلا ةيلآلا

نـم هـميدقتب كراـشت اـم ةـيلاعف ىدم نأشب ةحناملا تاهجلا ةدافإ•
لـمعلا لاـجم ىـلع ةرـيبك ةيباجيإ راـثآ هل ناك دـق ةيريخ تامهاسم
 وـحن ىـلع يوـقلا اـهريثأت اـهل "ةـيلاملا تاـمولعملا" ةصاخو ،يريخلا
.ءاطعلاب ةمزتلملا ةحناملا تاهجلا نيب اميف صاخ
 عـمج قرـط نـم نورـفني نيحناملا نأ ىلإ ةيحسملا تاساردلا ريشت•

 يـف رـبكأ ةقث مهيدل نيذلا نوحناملاف .ةفلكتلا ةظهابلا تاعربتلا
نـم هومدق ام قافنإ يرجي نأ لامتحا نوديؤي ال ةيريخلا تامظنملا
.تاعربتلا عمج فيلاكتو ةماعلا تاقفنلا ىلع ةيريخ تامهاسم
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مكل ًاركش


