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انجؼذ االعزًبػ ٙف ٙانكزبثخ انقصصٛخ
انًشاعغ :ـ ف ٙسحبة انهغخ انؼشثٛخ  .انغُخ انضبَٛخ يٍ عهك انجكبنٕسٚب – يغهك اٜداة ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ .انكفبٚبد
انًغزٓذفخ:
ـ رٕاصهٛخ  :انقذسح ػهٗ اعزخشاط األفكبس ٔانًؼبَٔ ،ٙانزٕاصم يغ قعبٚب أدثٛخ يخزهفخ .
ـ يُٓغٛخ :رٕظٛف انقشاءح انًُٓغٛخ ٔرحذٚذ اإلشكبالد ٔرفكٛك انخؽبة.
ـ صقبفٛخ :رؼشف يغبس رؽٕس انُقذ انؼشثٔ،ٙاإلنًبو ثبالرغبْبد ٔانًذاسط انُقذٚخ .
خؽٕاد انذسط :
انزًٓٛذ :رقٛٛى خصبئص ٔيقٕيبد انًُٓظ االعزًبػ.ٙ
يالحظخ انُص :
ـ دالنخ انًشٛشاد انٕاسدح ف ٙانُص ( يغبل انٕاقغ ـ انقؽبػبد انزحزٛخ نًغزًغ ـ ًْٕو انًغزًغ ـ انظبْشح االعزًبػٛخ):
← انًشٛشاد رُزً ٙئنٗ انحقم االعزًبػٔ ،ٙثبنزبن ٙفٓ ٙرحٛم ػهٗ انًُٓظ انًؼزًذ ف ٙيقبسثخ انظبْشح .
ـ افزشاض يٕظٕع انُص اَؽالقب يٍ انًصذس انز٘ اقزؽف يُّ:
←يصذس انُص " دسعخ انٕػ ٙف ٙانكزبثخ" ٔانُص ئرٌ ٚحذد ؼجٛؼخ ٔيغزٕٖ انكزبثخ اإلثذاػٛخ ػُذ انكبرجخ.
ـ ػالقخ انؼُٕاٌ ثًٕظٕع انُص:
←يٕظٕع انُص يقبسثخ قعٛخ انجؼذ االعزًبػ ٙف ٙئثذاع انكبرجخ .
فٓى انُص :
1دٔافغ يًبسعخ انًغًٕػخ انقصصٛخ"سعم ٔايشأح"سحهزٓب االعزكشبفٛخ :←انًغًٕػخ انقصصٛخ "سعم ٔايشأح" رغؼٗ نشصذ انؼالقخ انغذنٛخ انًؼقذح ث ٍٛانغُغ. ٍٛ
 2انؽشٚقخ انز ٙحققذ ثٓب انكبرجخ االَزقبل يٍ ػُصش انزاد ئنٗ انغبَت االعزًبػ. ٙ← رحقق االَزقبل ػجش رغبٔص انزاد ٔانُضٔل ئنٗ حعٛط انًغزًغ نزغزًذ يُّ نٕحبد قبرًخ رفعح األٔظبع انًهٕصخ .
3انششٔغ انز ٙرزؽهجٓب انشؤٚخ االعزًبػٛخ ف ٙانكزبثخ انقصصٛخ .← انشؤٚخ االعزًبػٛخ رزؽهت انزخهص يٍ َٕثبد انزاد ٔاالَذيبط انكه ٙف ٙانًعًٌٕ االعزًبػ.ٙ
4انًإاخزح انزٕٚ ٙعٓٓب انُبقذ نهكبرجخ ف ٙيغًٕػزٓب انقصصٛخ :← انُبقذ ٚإاخز انكبرجخ ػهٗ رأصشْب ثبنغبَت انزارٔ ٙػذو قذسرٓب ػهٗ اعزٛؼبة انحذس االعزًبػ ٙثكم أثؼبدِ .
ٔ5عٓخ َظش انُبقذ ف ٙيغبنخ انشؤٚخ االعزًبػٛخ ف ٙانؼًم انقصص.ٙ←انشؤٚخ االعزًبػٛخ ف ٙانؼًم انقصص ٙنى رغهى يٍ ثؼط "سرٕػ"انزارٕٚخ ٔرأصٛشارٓب .
6ـ انًُظبس انز٘ رشصذ ثّ انكبرجخ ًْٕو انًغزًغ ف ٙكزبثزٓب انقصصٛخ.
← انًُظبس انز٘ رشصذ ثّ انكبرجخ ًْٕو انًغزًغ ٚؼزًذ انشؤٚخ انحبدح ٔانصبدقخ فَ ٙفظ ا. ٌٜ
7ـ عجت اػزجبس انُبقذ سؤٚخ انكبرجخ حبدح ٔصبدقخ فَ ٙفظ ا. ٌٜ
←انكبرجخ رؼزًذ َقم انزفبصٛم ٔانغضئٛبد يجبششح يٍ انٕاقغ االعزًبػ. ٙ
8ـ انغٕاة انز٘ قذيّ انُبقذ ػهٗ عإانّ ف ٙانفقشح انضبنضخ :
" ← انزفبصٛم انٕاقؼٛخ يًٓب اكزغجذ دسعبد ػبنٛخ يٍ اإلٚحبء ٔانذالنخ ال ًٚكٍ أٌ ركٌٕ ئال دفق ظٕء يزٕاظؼخ فٙ
ػًهٛخ انكشف انفُ".ٙ
 9ـ انخالصخ انزٔ ٙصم ئنٓٛب انُبقذ ف ٙرؽجٛقّ انًُٓظ االعزًبػ ٙػهٗ انًغًٕػخ انقصصٛخ.
← انقصخ االعزًبػٛخ ػُذ انكبرجخ ال رزٛح ئال قذسا ظئٛال يٍ انزٕاصٌ ث ٍٛانًاليح انغْٕشٚخ نهفكشح ٔث ٍٛياليحٓب
انخبسعٛخ انفبقؼخ.
رحهٛم انُص:
1ـ ؼجٛؼخ انقعٛخ انُقذٚخ انزٚ ٙؼبنغٓب انُص:
← انقعٛخ انُقذٚخ انزٚ ٙؼبنغٓب انُص رجحش ف ٙػالقخ انؼًم األدث ٙاإلثذاػ ٙثبنٕاقغ االعزًبػ. ٙ
 2ـ انًشٛشاد انذانخ ػهٗ يقبٛٚظ انًُٓظ انز٘ دسط ثّ انُبقذ انًغًٕػخ انقصصٛخ (سعم ٔايشأح) :
← يٍ انًشٛشاد انًؼزًذح ف ٙدساعخ انًغًٕػخ انقصصٛخ
نززغبٔص يغبل انزاد ئنٗ يغبل انٕاقغٔ ،رُضل ثؼذعزٓب انفُٛخ ئنٗ حعٛط
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انًغزًغ ـ فاٌ رنك ٛٓٚئُب ألٌ َُزظش يُٓب ؼشحب فَ ٙفظ انًغزٕٖ ْٔ ٙرحزعٍ
ًْٕو انًغزًغ ـ ٔاالَذيبط انكه ٙف ٙؼجٛؼخ انًعًٌٕ االعزًبػ..). ٙ
3ـ .انغبَت انز٘ رٕفقذ ف ّٛانكبرجخ ف ٙيغًٕػزٓب انقصصٛخ فَ ٙظش انُبقذ .
←انكبرجخ رٕفقذ ف ٙاعزجؽبٌ انزاد ٔرأؼٛش صشاػبرٓب ػهٗ انًغزٕٖ انفُ. ٙ
 4ـ عشد انغٕاَت االعزًبػٛخ انزٚ ٙشٖ انُبقذ أٌ انًغًٕػخ انقصصٛخ سكضد ػهٓٛب ٔكٛفٛخ رٕظٛفٓب :

انظٕاْش ٔانقعبٚب االعزًبػٛخ

كٛفٛخ رٕظٛفٓب

انشؤٚخ االعزًبػٛخ

نى رغهى يٍ ثؼط سرٕػ انزارٕٚخ ٔرأصٛشارٓب

انحذس االعزًبػٙ

نى رغزؽغ أٌ رغزٕػجّ كٕحذح يغزقهخ

5ـ رزجغ ػُبصش انقصخ ف ٙانُص ٔرؼهٛقبد انُبقذ ػهٗ كٛفٛخ ٔسٔدْب ف ٙانًغًٕػخ انقصصٛخ .
ػُبصش انقصخ

يٕقف انُبقذ يٍ كٛفٛخ رؼبيم انكبرجخ يؼٓب

انشخصٛبد

رزذسط ػجش خػ أفق ٙثبْذ

انـحــذس

ٚؼبَ ٙانكضٛش يٍ انحغش ٔانالرهقبئٛخ

انحٕاس

رشاكًبد حٕاسٚخ رغذ يُبفز انحٛبح ٔرْٕغٓب

6ـ انًفبْٛى انُقذٚخ انزٔ ٙظفٓب ف ٙقشاءح انؼًم انقصص.ٙ
←
يغبل انزاد ـ يغبل انٕاقغ ـ حعٛط انًغزًغ ـ انقؽبػبد انزحزٛخ ـ اعزجؽبٌ
انزاد ٔرأؼٛش صشاػبرٓب ـ انشؤٚخ االعزًبػٛخ ـ انشؤٚخ انحبدح ٔانصبدقخ
 7ـ ئنٗ أ٘ حذ كشف انُقذ االعزًبػ ٙػٍ أْى أعظ انًغًٕػخ انقصصٛخ ٔيقٕيبرٓب.
←
انُقذ االعزًبػ ٙسكض ػهٗ انًعًٌٕ انفكش٘ ف ٙشقّ االعزًبػٔ ،ٙدسط كٛفٛخ
رؼبيم انكبرجخ يغ انٕاقغ االعزًبػٔ ٙأثبٌ ػٍ ػالقخ راد انكبرجخ ثٓزا
انٕاقغ.
انزشكٛت :
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أثشص يٕقف انُبقذ ٔٔعٓخ َظشِ ف ٙانًغًٕػخ انقصصٛخ.
انزقٕٚى :
ئنٗ أ٘ حذ ٚغبْى انزحهٛم االعزًبػ ٙف ٙئثشاص دٔس انؼًم انقصص ٙف ٙسصذ انٕاقغ االعزًبػٔ ٙانزؼجٛش ػٍ انصشاع
انذائش ف.ّٛ
ئػذاد قجه : ٙقشاءح َص "انٕاقغ االعزًبػ ٙف ٙانشؼش " ل  :يحًذ ػٕٚظ يحًذ ٔئَغبص أَشؽخ انفٓى ٔانزحهٛم.

