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  .انًُٓخ : ثبحش َفطٙ

  :انشٓبدح

أ . ثكبنٕرٕٚش ػهى َفص ، حصم ػهٛٓب يٍ لطى ػهى انُفص ـ كهٛخ اٜداة ـ جبيؼخ 
 .انمبدضٛخ ، 

  .ة . يبجطزٛر فٙ ػهى انُفص انؼبو كهٛخ اٜداة ـ جبيؼخ ثغذاد
  .جبيؼخ نٕثبجفطكٙ فٙ رٔضٛب االرحبدٚخط. انذكزٕراِ : حبنٛب فٙ 

 

 يكبٌ انؼًم : كهٛخ اٜداة جبيؼخ انمبدضٛخ

 

 انًُشٕراد
 

 انكزت . 1
 

  .ـ ضٛكٕنٕجٛب انؼُف ضذ انًرأح انؼرالٛخ ، ػٍ يُظًخ انًؼرفخ انُفطٛخ ، انذٕٚاَٛخ
 

ـ انًٕاد راد انزأصٛر انُفطٙ : رؼرٚفٓب، ٔ أصبرْب، ٔ يخبطرْب . يطجٕػبد يؤضطخ 
  .نطهى ٔ انزضبيٍ . ثغذادا

 
  .( دار انجٛذ انضمبفٙ ، انؼراق 9008ـ دراضبد َفطٛخ فٙ حٛبرُب انٕٛيٛخ) 

 
  .( دار انجٛذ انضمبفٙ ، انؼراق 9008ـ أضرار ضٛكٕنٕجٛخ فٙ انُفص اإلَطبَٛخ ) 

 
  .( دار رًٕز، ديشك9039يذخم إنٗ دراضخ انزٕحذ ) -

 .ػًبٌ ػهى انُفص انٕراصٙ ،دار صفبء نهُشر ،- 
َظرٚخ انؼمم نذٖ األطفبل : انزُظٛر انحذٚش فٙ انًُٕ انًؼرفٙ ، دار صفبء - 

 .نهُشر ، ػًبٌ
  .األضص انٕراصٛخ ٔانؼصجٛخ نهطهٕن اإلَطبَٙ ، دار صفبء نهُشر ، ػًبٌ- 
ررجًخ كزبة األرْبة يٍ ٔجٓخ َظر ػهى االجزًبع ٔػم انُفص ، دار - 

  .انٛبزٔر٘ ، األردٌ
  .انُفص انًؼرفٙ ، دار انرضٕاٌ ، االردٌ ٔيضبد فٙ ػهى- 
  .ػهى انُفص انشٕار ، دار انصفبء ، االردٌ-
 .انًؼجى انؼرثٙ نزحذٚذ انًصطهحبد انُفطٛخ ، دار انحبيذ ، االردٌ- 
دًٚمراطٛخ انزؼهٛى ٔاشكبنٛخ انزطهظ ٔاالزيبد فٙ انًؤضطبد انجبيؼخ ، دار - 

 .انٛبزٔر٘،االردٌ



 
 انذراضبد ٔ انجحٕس . 3

 
غٛبة انًًبرضبد انذًٚمراطٛخ فٙ انحٛبح انجبيؼٛخ يٍ ٔجٓخ َظر طهجخ جبيؼخ •

 .انمبدضٛخ
أضجبة األزيبد انزٙ ٚؼبَٙ يُٓب طهجخ انجبيؼخ يٍ ٔجٓخ َظر طهجخ كهٛخ اٜداة •

 جبيؼخ انمبدضٛخ. يشزرن
انطهٕن غٛر انًمجٕل اجزًبػٛبً نذٖ طهجخ انذراضخ انًزٕضطخ ٔ اإلػذادٚخ يٍ ٔجٓخ •

 انًذرضٍٛ . يشزرن َظر
أضجبة انزطرة انذراضٙ نذٖ طهجخ انًذارش انًزٕضطخ ٔ اإلػذادٚخ يٍ ٔجٓخ َظر •

  انًرشذٍٚ ٔ انًرشذاد . يشزرن
  انًؼزمذاد انخبطئخ ػٍ انطت ٔ انؼالط انُفطٙ نذٖ انجبيؼخ . يشزرن•
نزؼهًٛٙ فٙ ظم انزحذٚبد انزٙ يذٖ انزساو جبيؼخ انمبدضٛخ ثجٕدح األداء اإلدار٘ ٔ ا•

  رٕاجٓٓب . يشزرن
  .انًؼزمذاد انذًٚمراطٛخ نذٖ انطهجخ فٙ انكهٛخ انزرثٕٚخ انًفزٕحخ•
األزيبد انزٙ رؼبَٙ يُٓب جبيؼخ انمبدضٛخ يٍ ٔجٓخ َظر أػضبء انٓٛئخ انزذرٚطٛخ •

 فّٛ. يشزرن
 .ىثؼض يظبْر انرفض انًجزًؼٙ َحٕ رٔ٘ انحبجبد انخبصخيٍ ٔجٓخ َظرْ •
 .ربصٛر انُشبط انزكزَٕٙ ػهٗ لهك انًطزمجم نذٖ طهجخ انجبيؼخ 0
  .اضطراة رشِٕ انجطذ انًْٕٙ نذٖ طهجخ انجبيؼخ 0
  .انزفكٛر انزأيهٙ ٔػاللزّ ثبنطٛطرح انًخٛخ 0
  .انًٕاجٓخ االٚجبثٛخ ٔػاللزٓب ثمٕح االَب 0

 
  :انُذٔاد ٔانًؤرًراد . 4

٘ االحزٛبجبد انخبصخ يٍ انجٛئخ انًبدٚخ رمذٚى ثحش فٙ َذٔح ثؼُٕاٌ رًكٍٛ رٔ- 

  .9039َٛطبٌ  92ٔاالجزًبػٛخ ثزبرٚخ 
  .انًؤرًر االٔل نمطى ػهى انُفص ، انًؼزمذاد انخبطئخ ػٍ انطت ٔ انؼالط انُفطٙ

 
 انًمبالد . 5

 

كزت انؼذٚذ يٍ انًمبالد انُفطٛخ ٔ انزرثٕٚخ ، ٔ ْٙ يُشٕرح فٙ يؼظى انًجالد ٔ 

ٓب ) افكبر جبيؼٛخ ، ٔ انشرارح (، ٔ انًٕالغ االنٛكزرَٔٛخ . ٔ انصحف انؼرالٛخ ٔ يُ
  .خبصخ يٕلغ جرٚذح انحٕار انًزًذٌ

 
  االػًبل .6

 39ـ َشر يجهخ َفطٛخ ثؼُٕاٌ ) انًؼرفخ انُفطٛخ ( فٙ جبيؼخ انمبدضٛخ ، ٔ َشر يُٓب 
  . ػذد



 

أجم يجزًغ  ـ صحٛفخ َفطٛخ انٛكزرَٔٛخ ، ثؼُٕاٌ ) أٔراق َفطٛخ (، رحذ شؼبر : يٍ
  .أفضم ، ٔ حٛبح أجًم ، ػٍ يٕلغ اصذلبء انذًٚمراطٛخ انؼرالٙ

 
 األَشطخ انؼًهٛخ.7
  .جبيؼخ انمبدضٛخ -رأضٛص انًهزمٗ انضمبفٙ األٔل نمطى ػهى انُفص كهٛخ اٜداة - 
 . (رأنٛف ٔأخراط يطرحٛخ )فٙ انًمٓٗ- 
 (رأنٛف ٔأخراط يطرحٛخ )انًجبٍَٛ انضالصخ- 
 

  انؼضٕٚخ .8
  .ٕ فٙ يؤضطخ انطهى ٔ انزضبيٍ انؼرالٙػض
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