


 

 

 مـیدــقت
 ةبسن ن=سحت نم تنكم FGلا تاحالصإلا نم ةلمجل ،ة<=خألا دوقعلا لالخ ،ةكلمملا قيقحت نم مغرلاب

 ةشيعم ىوتسم طسوتم نم عفرلاو ةيساسألا ةيمومعلا تامدخلا ىVإ جولولاو يداصتقالا ومنلا

 نيدفاولا باعيتسا ىوتسم نود ىقبت لغشلا بصانم قلخ ىgع eGطولا داصتقالا ةردق نإف ،ةنكاسلا

 ةيب<xلل ةينطولا ةموظنملا تانوكم فلتخم تاداهش يgماح نم بابشلا ةئف اميس ال ،لغشلا قوس ىgع

 .نيوكتلاو

 لمعلا قلخ ةيمانيد فعض ىgع عمجت اندالبب ليغشتلا ةيلاكشإ تمه FGلا تاصيخشتلا تناك اذإو

 ةموظنم نإف ،لغشلا قوسل ةديدجلا تاناهرلا عم ةماكحلل يVاحلا روصتلا ةمئالم مدعو قئاللاو جتنملا

 .ن=جيرخلا ليغشت ةيلباق نم عفرلاو تانيوكتلا ديوجت ىgع لمعلاب ،اهرودب ،ةبلاطم نيوكتلاو ةيب<xلا

 تاحالصإلا لالخ نم تابستكملا نم ديدعلل يVاعلا ميلعتلا ةموظنم قيقحت نم مغرلابو ددصلا اذه يàو

 لاجم يà ةاخوتملا فادهألا غولب نود لوحت تاهاركإ ةدع ھجاوت ةيبرغملا ةعماجلا تلازامف ،ةقباسلا

 بلطلا عافترا ةجيتنف .لغشلا قوس تابلطتم عم اïíمءالم ةيغب اëíدوج ن=سحتو تانيوكتلا عيونت

 تاذ ةيعماجلا تاسسؤملا لكشت ،ة<=خألا تاونسلا لالخ ،يVاعلا ميلعتلا ةموظنم ىgع يòامتجالا

 نم ديزأ تاسسؤملا هذه مظت ثيح ،ايرولاكبلا ةداهش يgماحل ةيساسألا ةهجولا حوتفملا باطقتسالا

 تاساردلا يà ةزاجإلا كلسب اساسأ دادعألا هذه رقتستو .ن=يعماجلا ةبلطلل يVامجإلا ددعلا نم 87%

 ردهلا بسن عافتراو ،حاجنلا بسن فعضب ةقلعتملا تالاكشالا نم ةعومجم ھجاوي يذلا ةيساسألا

 ببسب لغشلا قوس يà جامدنالا ةبوعصو ةداهشلا ىgع لوصحلل ةساردلا تاونس لدعمو راركتلا بسنو

 .ةيتاذلاو ةيتايحلا تاراهملاو تاغللا نم نكمتلا فعض

àلا ةيلاحلا ةيمانيدلا رفوت ،تايدحتلاو تالاكشإلا هذه لباقم يFG لا ةموظنم اهفرعتx>نيوكتلاو ةيب، 

 ،هديأو هللا هرصن ،كلملا ةلالج بطخ يà ةدراولا ةيماسلا ةيكلملا تاí°جوتلا يgج لكشب اëíدسج FGلاو

 ،2015 ةنسل شرعلا ديع ىركذو 2018و 2013و 2012 تاونسل بعشلاو كلملا ةروث ىركذ ةبسانمب

 قوسو عمتجملا تايجاح عم ةيعماجلا تانيوكتلا ةمءالم لاجم يà ةيعون ةزفق قيقحتل ةديرف اصرف

 ةموظنمب قلعتملا 51.17 نوناقلا تايضتقم ليعفت يà ةرازولا عورش عم مخزلا اذه نماxßيو .لغشلا

 .يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو ةيب<xلا

 ىVإو 2018 ربوتكأ يà شكارمب eGطولا ي©وغاديبلا ءاقللا ذنم ،ةيكراشت ةبراقم دامتعابو راطإلا اذه يàو

 ماظنل ةيئاí¨لا ةرولبلا ىgع ،ن=ثحابلا ةذتاسألاو تاعماجلا لكايه ةيعمبو ةرازولا لمعت ،مويلا دودح

 مسوملا نم ةيادب LMD ماظن ديوجتو ريوطت ةيغب ،ملاعلا يà الوادت <Æكألا مولبدلا هرابتعاب ،سويرولاكبلا

 .2021-2020 يØماجلا

 ،ماع يأر ،مالعإ لئاسو ،ةبلط ،ن=ثحاب ةذتاسأ( ن=لعافلا فلتخم عم لصاوتلل ةيلآك ليلدلا اذه يتأيو

 تالؤاستلا مهأ نع ةباجإلاو ديدجلا ي©وغاديبلا حالصإلل ةضيرعلا طوطخلا طسب لجأ نم ).خلا

   .سويرولاكبلا ماظن ليß∂تب ةطبترملا

  



 

 

 زاجیإب كــتلئسأ
 ؟2003 ةنس هرارقإ مت يذلا )LMD( ماظن نع ایئاھن ایلخت سویرولاكبلا ءاسرإ دعی لھ .1
 مسرب سویرولاكبلل دیدجلا ماظنلا ءاسرإ لبق ةیلاحلا ھتغیص يف ةزاجإلا ماظن مییقت مت لھ .2
 ؟لبقملا يعماجلا لوخدلا

 ماظن ءاسرإو يلاحلا يجوغادیبلا ماظنلا ةعجارم تعدتسا يتلا بابسألا يھام .3
 ؟سویرولاكبلا

 ؟سویرولاكبلا ماظن ءاسرإ نم ةوجرملا فادھألا يھام .4
 ؟يلاحلا ماظنلا عم ةنراقم سویرولاكبلا ماظنل ةفاضملا ةمیقلا يھ ام .5
 تانیوكتلا نیب ةوجرملا ةمءالملا قیقحت ىلع سویرولاكبلل بقترملا ریثأتلا وھ ام .6
 ؟لغشلا قوس تایجاحو ةیعماجلا

 ؟سویرولاكبلل يلودلا دعبلا ىلجتی نیأ .7
 ؟سویرولاكبلا ماظن يف اھدامتعا متیس يتلا ةیجوغادیبلا ةسدنھلا يھ ام .8
 ؟اھتیمھأ امو ةیسیسأتلا ةنسلاب دوصقملا ام .9

 ؟ھلیعفت متیس فیكو طیشنلا ھیجوتلاب دوصقملا ام .10
 ؟اھتیمھأ امو ةیتاذلاو ةیتایحلا تایافكلاب دوصقملا ام .11
 ؟ھتیمھأ امو ةیسایقلا ةدصرألا ماظنب دوصقملا ام .12
 ؟ھتیمھأ امو سویرولاكبلا قحلمب دوصقملا ام .13
 ؟سویرولاكبلا كلسب ةیبنجألا تاغللا سیردت متیس فیك .14
 ؟سویرولاكبلا كلسب ةیتاذلاو ةیتایحلا تاراھملا سیردت متیس فیك .15
 ؟سویرولاكبلا كلسب حاتفنالا تادحو سیردت متیس فیك .16
 ؟2021-2020 يعماجلا لوخدلا مسرب سویرولاكبلا كلسب نوینعملا ةبلطلا مھ نم .17
 ؟سویرولاكبلا ماظن لیزنتل اھتئبعت تمت يتلا لئاسولا يھ ام .19
   ؟سویرولاكبلا ماظن ءاسرإل دادعإلا يف نیلعافلا فلتخم كارشإ مت فیك .20

  



 

 

 

 هرارقإ مت يذلا )LMD( ماظن نع ایئاھن ایلخت سویرولاكبلا ءاسرإ دعی لھ .1
 ؟2003 ةنس
 )LMD( "هاروتكد-<xسام-ةزاجإ" ماظن ديوجتو ريوطتو ن=مثت نم سويرولاكبلا ءاسرإ نكميس

 .يVاعلا ميلعتلل مظنملا 01.00 نوناقلا رادصإ بقع ھب لمعلا يà ةيبرغملا تاعماجلا تعرش يذلا

 "اينولوب لسلسم" ليعفت راطإ يà ةيبروألا لودلا ھترقأ يذلا ،)BMD( وأ )LMD( ماظنف ،<=كذتلل

 :ةيلاتلا ةيساسألا ئدابملا ىgع eGبني ،1999 ةنس

 عيرأ وأ ثالث يà سويرولاكب/ةزاجإ :تامولبد/تاجرد ثالث مضت ةيجوغاديب ةسدنه رارقإ ●

 )ªG∫ايق ديصر 120 وأ 60( ن=تنس وأ ةنس يx> àسام ،)ªG∫ايق ديصر 240 وأ 180( تاونس

 ؛لقألا ىgع تاونس ثالث يà هاروتكدو

 ؛اهليوحتو ةبستكملا تادحولا ديصرت نم نكمي ماظن ءاسرإ ●

 اí°لع لصحملا تامولبدلا ةنراقمو مهف لهسي ةيعماجلا تاداهشلاو تاجردلل ماظن عضو ●

à؛"مولبدلا قحلم" دامتعا لالخ نم لودلا فلتخم ي 

 .ن=يرادإلاو ن=ثحابلاو ةذتاسألاو ةبلطلا ةيكرح عيجشت ●

 ةدع قيقحت نم نكم دق ،2003 ةنس ھليعفت يà عورشلا مت يذلا ،ي©وغاديبلا حالصإلا ناك اذإو

 مييقتلا ماظن ءاسرإو نيوكتلا ضرع ةننهمو عيونتو ريوطت ىوتسم ىgع اميس الو ،تابستكم

 يذلا ،ةزاجإلا كلسل ةيلاحلا ةيعضولاب ةقلعتملا تاصيخشتلا لمجم جئاتن نإف ،ةدوجلا نامضو

 تصلخ دق ،حوتفملا باطقتسالا تاذ ةيعماجلا تاسسؤملاب ددجلا ةبلطلا نم %87 بطقتسي

 47,2%( يØماجلا ردهلل ةعفترملا بسنلا لالخ نم تاسسؤملا هذهل ةيلخادلا ةيدودرملا فعض ىVإ

 ةيجراخلا ةيدودرملا فعض اذكو )ةداهش يأ ىgع لوصحلا نود ةعماجلا نورداغي ةبلطلا نم

 قوس تايجاحل تانيوكتلا نم ديدعلا ةمءالم مدعو )نيزاجملا ةلاطب ةبسن 18,9%( ةزاجإلا كلسل

 .لغشلا

 تايلآ <=فوت لالخ نم لغشلا قوسو عمتجملا تابلطتمل ةباجتسالل سويرولاكبلا ماظن يتأي انه نم

 ماهم ةيددعت عيجشتو ليغشتلل ھتيلباق ن=سحتو ةيصخشلاو ةيملعلا بلاطلا تاراهمب ءاقترالل

 قحلمو ةيسايقلا ةدصرألا ماظن ءاسرإ <¿ع )LMD( ماظن تابستكم زيزعت اذكو ن=جيرخلا تاءافكو

 .ن=ثحابلا ةذتاسألاو ةبلطلل ةيلودلا ةيكرحلا ريوطتو سويرولاكبلا



 

 

 دیدجلا ماظنلا ءاسرإ لبق ةیلاحلا ھتغیص يف ةزاجإلا ماظن مییقت مت لھ .2
؟لبقملا يعماجلا لوخدلا مسرب سویرولاكبلل  

 اميس الو ،ةيماسلا ةيكلملا بطخلا يà ايزكرم اروحم "ليغشتلا عم نيوكتلا ةمءالم" ةلأسم تلكش

 ثيح ،2019و FG 2018نسل بعشلاو كلملا ةروث ىركذو 2015 ةنسل شرعلا ديع ىركذ ةبسانمب

 نم فيفختلاو ،ةيلاكشالا هذهل يدصتلل <=بادتلا نم ةعومجم نمضتت قيرط ةطراخ ھتلالج مسر

 يومنتلا جذومنلا بلص يà مهاياضق عضي روظنم قفو ،بابشلا فوفص يà ةصاخ ،ةلاطبلا

 .ديدجلا

 ىوتسم ىgع ،هديأو هللا هرصن ،ةلالجلا بحاص اهددح FGلا قيرطلا ةطراخ ةمجرت ªG¡تقتو

 .حوتفملا باطقتسالا تاذ ةيعماجلا تاسسؤملل يVاحلا جذومنلا يà رظنلا ةداعإ ،يVاعلا ميلعتلا

 ثحبلاو نيوكتلاو ةيب<xلل ىgعألا سلجملا اميس ال ،ةيروتسدلا تاسسؤملا ريراقت تعمجأ دقو

 قلعتملا ريرقتلاو تاصصختلا ةددعتم تايلكلا مييقت لوح يتاعوضوملا ريرقتلا لالخ نم ،يملعلا

 ،حوــتفملا جوــلولا يذ يــعماجلا ماــظنلا تاــيدحتو برغملاب يVاعلا ميلعتلا ةــعاجنو ةــيلاعفب

 نم ةعومجم نع ةرداصلا تاساردلاو ،2017-2016 ة<xفلل ،تاباسحلل ىgعألا سلجملا تاصالخو

 ةدحتملا ممالا جمانرب ،ةيداصتقالا ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ،يVودلا كنبلا( ةيلودلا تاسسؤملا

 حالصإلل eGطولا مويلا تايصوتو تاعماجلا فرط نم ةزجنملا ريراقتلا اذكو ).خلا ،يئامنإلا

 نيوكتلل ديدج جذومن ءاسرإ ةرورض ىgع )2018 ربوتكأ رهش لالخ شكارمب دقعنملا( ي©وغاديبلا

 ةيعماجلا تاسسؤملل ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيدودرملاب ةقلعتملا تالالتخالا زواجت ةيغب يØماجلا

  .حوتفملا باطقتسالا تاذ

 ميلعتلا ميظنت دمتعي" نأ ةرورض ىgع 51.17 راطإلا نوناقلا نم 12 ةداملا تصن ،راطإلا سفن يàو

 تالوحتلاو هراطإ يà ةمدقملا تانيوكتلا فانصأ فلتخم ن=ب ةرمتسملا ةمءالملا ىgع يVاعلا

 ."يVودلا ديعصلا ىgع ةيعماجلا ةمظنألا روطت رابتعالا ن=عب ذخألا عم ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

  



 

 

 

 ءاسرإو يلاحلا يجوغادیبلا ماظنلا ةعجارم تعدتسا يتلا بابسألا يھام .3
 ؟سویرولاكبلا ماظن
 

 ميلعتلا تاسسؤمب ةزاجإلا كلس مييقتب تمتها FGلا تاصيخشتلاو ريراقتلا فلتخم تصلخ

 .ھتيلاعفو كلسلا اذه ةيدودرم ي<xعت صئاقنو تالالتخا ةدع ىVا حوتفملا باطقتسالا تاذ يVاعلا

 :ةيلاتلا ثالثلا طقنلا يà تالالتخالا هذه مهأ لامجإ نكميو

 :اهز<¿ت امك يVاعلا ميلعتلا ىVإ يوناثلا ميلعتلا نم لاقتنالا ةبوعص ●

 ةبلطلا عيزوت ةعيبط عم يوناثلا ميلعتلا تاجرخم ةمءالم مدعو ھيجوتلا ةيلاكشإ -

 مولعلا بعش يà ايرولاكبلا ةداهش ولماح لكشي ثيح ،ةزاجإلا كلاسم فلتخمب

 كلاسمب نولجسملا ددجلا ةبلطلا ةبسن ىدعتت ال ن=ح يà 63% لداعي ام تاينقتلاو

 وأ ةيملع ايرولاكب ىgع ن=لصاحلا عومجم نم 35% نأ املع ؛%15 ةزاجإلاب مولعلا

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينوناقلا مولعلا نيدايم يà ليجستلا نولضفي ةينقت

 .ةيناسنإلا مولعلاو بادآلاو

 ميلعتلاو يوناثلا ميلعتلا ن=ب سيردتلا ةغل فالتخا ببسب يوغللا لاقتنالا ةبوعص -

 .ةينقتلاو ةيملعلا بعشلا يà ةصاخ ،يVاعلا يØماجلا

 .ايرولاكبلا بعش ضعبل ةبسنلاب اصوصخ ،ةيساسأ داوم يà يàرعملا ىوتسملا فعض -

 :ةيلاتلا تارشؤملا نم ن=بتي امك ةيلخادلا ةيدودرملا فعض ●

 ؛ىVوألا ةنسلا ةياí… يà ةساردلا نع ةزاجإلا كلس يà ددجلا ةبلطلا نم 16,5% عاطقنا -

 نودو و ةداهش يأ ىgع لوصحلا نود ةعماجلا ةرداغمل ةيلامجإلا ةبسنلا غولب -

 ؛%47,2 ةبسن ةكلïíسملا تاونسلا ددع باستحا

 جولولا تاسسؤمب ن=لجسملا ددجلا ةبلطلا عومجم نم طقف 13,3% ةبسن لوصح -

 .تاونس ثالث ةدم يà ةزاجإلا مولبد ىgع حوتفملا

 نود ،تاونس  5و 4,5 ن=ب ام ةزاجإلا مولبد ىgع لوصحلل تاونسلا ددع طسوتم غولب -

 .ردهلا باستحا

 .مهرد نويلم 3.746 ب راركتلا وأ عاطقنالا نع ةجتانلا ةيفاضإلا <=يستلا ةفلكت ريدقت -

 :ثيح نم ةيجراخلا ةيدودرملا فعض ●



 

 

 ةرداصلا 2018 ةنس تايئاصحإ <=شت ثيح ،لغشلا قوس يà جامدنالاو جولولا ةبوعص -

 صخي اميف ،18,9% يà ةرقتسم ةلاطب ةبسن ىVإ طيطختلل ةيماسلا ةيبودنملا نع

 .ةزاجإلا ةداهش يgماح

 ةيتاذلاو ةيتايحلا تاراهملاب ةقلعتملا ةيقفألا تايافكلا نم ةعومجمل ةبلطلا كلمت مدع -

 ةنورملا ،قيرفلا لمع ،قيرفلا <=يست ،ةردابملا حورو عادبالا ،يدقنلا سحلا(

 .)...،ةيفرعملا

 .ةيداصتقالا ةيمنتلا قوس تايجاحل تانيوكتلا نم ددع ن=ماضم ةمءالم مدع  -

 ؟سويرولاكبلا ماظن ءاسرإ نم ةوجرملا فادهألا يهام .4
 íإ سويرولاكبلا ماظن فدVلا تالالتخالاو صئاقنلا فلتخم زواجت ىFG احلا ماظنلا اهفرعيVي 

 :لالخ نم كلذو ةيساسألا تاساردلا يà ةزاجإلل

 تاغللا نم مí¨يكمت <¿ع ةبلطلا ىدل ةيسفانتلا حور ريوطتو ليغشتلا ةيلباق ن=سحت ●

 .مïíيصخشو ةماعلا مïíفاقث ةيمنتو ةيتاذلاو ةيتايحلا تايافكلاو ةيبنجألا

 نم دحلاو حوتفملا جولولا تاذ يVاعلا ميلعتلا تاسسؤمل ةيلخادلا ةيدودرملا نم عفرلا ●

 .تاسسؤملا هذÃí داهشإلا ةبسن نم عفرلاو يØماجلا ردهلا

 جذامنلا ىgع نيوكتلاو ةيب<xلا ةموظنم حاتفنا لالخ نم ةبلطلل ةيلودلا ةيكرحلا ن=سحت ●

 .ملاعلاب الوادت <Æكألا ةداهشلا دعي يذلا سويرولاكبلا مولبد دامتعاب كلذو ةيلودلا

 ؟يلاحلا ماظنلا عم ةنراقم سويرولاكبلا ماظنل ةفاضملا ةميقلا يه ام .5
 :اساسأ مëí تازايتما ةدع سويرولاكبلا ماظن نمضتي

 ميلعتلا ةلحرم نم ةبلطلل سلس لاقتنا نامض لجأ نم ةيسيسأت ةينيوكت ةنس ةجمرب ●

 تامزلتسمل ةباجتسالل ةبلطلا ليهأت قيرط نع كلذو ،يVاعلا ميلعتلا ةلحرم ىVإ يوناثلا

 ؛ةبسانملا نيوكتلا كلاسم رايتخاو ھيجوتلا ىgع مëíدعاسمو يØماجلا حاجنلا

 ةداعإو ھيجوتلل ن=تيفاضإ ن=تصرف نم ةبلطلا نكمي طيشنلا ھيجوتلل ماظن دامتعا ●

 ةياí… وأ ةيسيسأتلا ةنسلا ةياí… يà رايتخالا ءوس نع جتنت دق تا<Æعت يأ يدافتو ھيجوتلا

 ؛ةيناثلا ةنسلا

 ىوتسم ىgع تاغللا يà تادحو )6( تس ةجم<¿ب ةيبنجألا تاغللا نم ةبلطلا نكمت زيزعت ●

 ؛سويرولاكبلا كلسل ))2( ناتدحو( ةيناثلاو )4 تادحو( ىVوألا ن=تنسلا



 

 

 لدعمب نيوكتلا راسم لوط ىgع ةعزوم ةيتاذلاو ةيتايحلا تايافكلا يà تادحو )8( ةجمرب ●

 ؛ªG∫ارد لصف لك يà ةدحو

 يàاقثلا ديصرلا ريوطتو ةيمنت فدÃí ىرخأ ةيفرعم لوقح ىgع حاتفنالل تادحو ةجمرب ●

 ؛ةبلطلل

 ةيداصتقالا ةيمنتلل ةيلبقتسملاو ةيلاحلا تايجاحلل بيجتسي eGغو عونتم يوبرت ضرع ●

 ؛ةكلمملل ةيعامتجالاو

 اهلالغتساو ةبستكملا تادحولا ديصرت نم ةبلطلا ن=كمتل ةيسايقلا ةدصرألا ماظن دامتعا ●

àع ةيكرحلا وأ ھيجوتلا ةداعإ يgطولا ن=يوتسملا ىeG ودلاوV؛ي 

 ؛بلاطلل ةيميداكألا ةيرحلا زيزعتل نرم مييقتو تاسارد ماظن دامتعا ●

 ؛بلاطلل ÕªGخشلا لمعلل <Æكأ ةيمهأ ءاطعإ ●

 ،يروضحلا( نيوكتلا طامنأ فلتخم نمضتت ةددجتمو ةعونتم ةيجوغاديب قرط دامتعا ●

 ؛)... ،بوانتلاب ،دعب نع

 ةـيبذاج مـعد يà ماهسإلاو يVودلاو eGطولا ىوتسملا ىgع ةبلطلا ةيكرح تايناكمإ زيزعت ●

 ؛بــناجألا ةــبلطلل ةبـسنلاب ةـيبرغملا ةـعماجلا

 لامعألا ةدايرو تايمولعملاو ةيتاذلاو ةيتايحلا تاراهملاو تاغللا يà داهشإلل ماظن ءاسرإ ●

 ؛اه<=غو

 ،تاونس عبرأ نع لقت دق ةدم لالخ سويرولاكبلا ةداهش ىgع لوصحلا ةيناكمإ ةحاتإ ●

 ؛ةيرورضلا ةيسايقلا ةدصرألا عيمج ليصحتل بلاطلا تايناكمإو تاردق بسح كلذو

 ةداعإ ،كاردتسإلا ،تادحولا يà ةضواعملا اí°ف امب .ةزاجإلا ماظن تابستكم ىgع ظافحلا ●

 ....،ةرم نم <Æكأل ليجستلا ةداعإ ،ھيجوتلا

 نیب ةوجرملا ةمءالملا قیقحت ىلع سویرولاكبلل بقترملا ریثأتلا وھ ام .6
 ؟لغشلا قوس تایجاحو ةیعماجلا تانیوكتلا

 تايجاحل ةباجتسالاو تاعماجلا ي—يرخ ليغشت ةيلباق نم عفرلا نم سويرولاكبلا ماظن نكميس

 يذ يàرعم نيوكت ىVإ ةفاضإلاب ،مí¨يكمت لالخ نم ةلهؤملا ةيرشبلا دراوملا نم eGطولا داصتقالا

 فرط نم ابلط <Æكألا ةيتاذلاو ةيتايحلا تاراهملا كلمت اذكو لقألا ىgع ن=تيبنجأ ن=تغل نم ،ةدوج

 حور ،قرفلا <=يست ،ةردابملا بحو عادبالا ،يدقنلا <=كفتلا ،ةدقعملا لكاشملا لح( ن=لغشملا

 )...،ةيفرعملا ةنورملا ،ضوافتلا سح ،يتامدخلا سحلا ،رارقلا ذاختا ،يفطاعلا ءاكذلا ،قيرفلا

 .eGغ يميقو يàاقث ديصر ىVإ ةفاضإلاب



 

 

 ،ةينهم ةعرج خض نم سويرولاكبلا كلسب نيوكتلا ةسدنه يà ةعبتملا ةبراقملا حمستس امك

 طيحملل يgعف كارشإ عم كلاسملا عيمج يà ،ةيفرعملا تالاجملا فالتخاب اهمجح فلتخي

 .<=طأتلاو سيردتلا يàو اهمييقتو تانيوكتلا ةسدنهو تايجاحلا ديدحت يà يداصتقالا

 ؟سویرولاكبلل يلودلا دعبلا ىلجتی نیأ .7
 هرابتعا نكمي ثيح ،ملاعلا يà الوادت <Æكألا تامولبدلا نم )Bachelor( سويرولاكبلا مولبد دعي

 يà ةيعماجلا تاساردلا نم لوألا كلسلا ةياí… يà ةملسملا تاداهشلل دحوملا رفس زاوج ةباثمب

 .نادلبلا بلغأ

 ليودت زيزعت نم ةيبرغملا تاعماجلاب سويرولاكبلا ءاسرإ مهاسيس ،ىطعملا اذه ىgع ءانبو

 ديعصلا ىgع ن=ثحابلاو ةذتاسألاو ةبلطلا ةيكرح ريوطت لالخ نم يVاعلا ميلعتلل ةينطولا ةموظنملا

 ةيبذاج نم عفرلا نم سويرولاكبلا قحلمو ةيسايقلا ةدصرألا ماظن ءاسرإ نكميس امك ،يVودلا

 ىدل ،صاخلا يVاعلا ميلعتلا تاسسؤم اí°ف امب ،ةيبرغملا يVاعلا ميلعتلا تاسسؤمو تاعماجلا

 ىgع راصتقالا ضوع ةيكرحلا لاجم يà يVودلا نواعتلا جمارب فلتخم ريوطت اذكو بناجألا ةبلطلا

  .ةكلمملل ن=يديلقتلا ءاكرشلا

 ؟سویرولاكبلا ماظن يف اھدامتعا متیس يتلا ةیجوغادیبلا ةسدنھلا يھ ام .8
 ك<xشملا عدجلل ةنسو ةيسيسأت ةنس نم ةنوكم ةيجوغاديب ةسدنه ىgع سويرولاكبلا ماظن eGبني

 ھعومجم ام يأ ،ن=لصف ىgع ةيسارد ةنس لك عزوتتو .صصختلا قيمعتل ةنسو صصختلل ةنسو

 .سويرولاكبلا كلس لاوط ةيسارد لوصف )8( ةينامث

 :يgي امك ةعزوم ةدحو 48 سويرولاكبلا كلس مضيو

 ؛ةيفرعم ةدحو 26 ●

 ؛ةيتاذلاو ةيتايحلا تايافكلا يà تادحو 8 ●

 ؛ةيبنجألا تاغللا يà تادحو 6 ●

 ؛صصختملا حاتفنالل تادحو 4 ●

 ؛ماعلا حاتفنالل )2( ناتدحو ●

 .رطؤملا عورشملل )2( ناتدحو  ●

 تانوكملل %30 لباقم سويرولاكبلا كلسب ةجم<¿ملا تادحولا نم %70 ةيفرعملا تانوكملا لكشتو

 .ةيقفألا وأ ةيليمكتلا



 

 

 اديصر 30 لدعمب ªG∫ايق ديصر 240 ليصحت دعب سويرولاكبلا ةداهش ىgع بلاطلا لصحيو

 .ªG∫ارد لصف لكل ايسايق

 ؟اھتیمھأ امو ةیسیسأتلا ةنسلاب دوصقملا ام .9
 هذه نمضتتو .سويرولاكبلا كلس نم ىVوألا ةنسلا ي÷ "Foundation Year" وأ ةيسيسأتلا ةنسلا

 تادحوو يàرعملا لقحلل ةيساسألا داوملا يà ةبلطلا ىوتسم ةيوقتل ةيفرعم تادحو ةنسلا

 تادحوو بلاطلل يميقلاو يàاقثلا ديصرلا ءارثإو ىرخأ ةيفرعم لوقح فاشتكال ماعلا حاتفنالل

àماجلا ليصحتلا فورظ عم ملقأتلا نم بلاطلا ن=كمتل ةيتاذلاو ةيتايحلا تايافكلا يØي 

 كلس ةياí… يà داهشإلا قفأ يà تاغللا يà ةبلطلا ليهأتل ةيبنجألا تاغللا يà تادحو ىVإ ةفاضإلاب

 .سويرولاكبلا

 ةبلطلل سلس لاقتنا نامض فدÃí ،ةيلودلا براجتلا نم ددع رارغ ىgع ،ةنسلا هذه رارقإ مت دقو

 مëíدعاسمو يØماجلا حاجنلا تامزلتسم نم مí¨يكمت <¿ع يVاعلا ميلعتلا ىVإ يوناثلا ميلعتلا نم

àبلاطلا ةعانق خيسرت لالخ نم نيوكتلا كلاسم رايتخا ي àةداعإ وأ هرايتخا مت يذلا راسملا ي 

 .ةرورضلا دنع ھí°جوت

 ؟ھلیعفت متیس فیكو طیشنلا ھیجوتلاب دوصقملا ام .10
 :ةيساسأ لحارم ثالث ىgع سويرولاكبلا كلسل طيشنلا ھيجوتلا ماظن eGبني

 ةنسلا نم ءادتبا ،يناثلاو لوألا ن=لصفلل )يàرعملا لقحلا( نيوكتلا راسم رايتخا ةلحرم ●

 <=ياعملا ىgع ءانبو ليجستلاو ھيجوتلل ةينطولا ةصنملا لالخ نم ،يgيهأتلا يوناثلل ةيئاí¨لا

 :ةيلاتلا

 ؛ÕªGخشلا ھعورشمو ايرولاكبلا لماح تارايتخا -

 ؛ايرولاكبلا لماحل ةيجوغاديبلا تابستكملا -

 ؛كلسملاب حاجنلا تابلطتم -

 بلاطلا تارايتخا ىgع ءانب عبارلاو ثلاثلا ن=لصفلل )لاجملا( ك<xشملا عذجلا رايتخا ةلحرم ●

 ةصاخلا حاجنلاو جولولا تامزلتسم اذكو يناثلاو لوألا ن=لصفلا لالخ ةيساردلا ھجئاتنو

 .ك<xشم عذج لكب

 )نماثلا ىVإ سماخلا نم( ةيقبتملا ةعبرألا لوصفلل )صصختلا( كلسملا رايتخا ةلحرم ●

 اذكو عبارلاو ثلاثلا ن=لصفلا لالخ ةيساردلا ھجئاتنو بلاطلا تارايتخا ىgع ءانب

 .)صصخت( كلسم لكب ةصاخلا حاجنلاو جولولا تامزلتسم



 

 

 FGلا ليجستلاو ھيجوتلل ةدحوملا ةينطولا ةصنملا لالخ نم ھيجوتلل ىVوألا ةلحرلا <=بدت متيسو

 ايرولاكبلا دعب امل نيوكتلا ضرع ىgع فرعتلاب يgيهأتلا يوناثلل ةيئاí¨لا ةنسلا ذيمالتل حمست

 اذكو ةيصخشلا مهعيراشمو مëíالويم ىgع ءانب اهجولو دارملا ةيساردلا تاراسملا بيترتو رايتخاو

 اهليدعتو اهقيقدت ىgع مëíدعاسمو مëíارايتخا يà يأرلا ءادبا لالخ نم ن=ملعتملل ةيوب<xلا ةبكاوملا

 .ةراتخملا نيوكتلا تاسسؤمو تاراسم يà ليجستلا تاءارجإب مايقلا نم مí¨يكمتو اهديكأت وأ

 طيشن ھيجوت ىVإ يرارطضالا ھيجوتلاو يئاقلتلا رايتخالا نم لاقتنالا نم ماظنلا اذه نكميو

 حاجنلا تامزلتسمو طورشو ،ةهج نم ،ةيصخشلا مهعيراشمو ةبلطلا تالويم رضحتسي

 .ىرخأ ةهج نم ،يØماجلا

 ؟اھتیمھأ امو ةیتاذلاو ةیتایحلا تایافكلاب دوصقملا ام .11
 تاراهملاو تاردقلا (SOFT SKILLS) ةنيللا تاراهملا وأ ةيتاذلاو ةيتايحلا تايافكلاب دصقي

 .يفطاعلا ءاكذلا نم ةيلاع ةجرد كلمت ىgع منت FGلا ةيصخشلا

 ةيتاذلاو ةيتايحلا تايافكلا يà تادحو )8( ينامث اموزل بلاطلا سردي ،سويرولاكبلا كلس لالخ

 :يVاتلا لكشلا ىgع ةعزوم ،)لصف لك لالخ ةدحو(

 ن=كمتل يناثلاو لوألا ن=لصفلا لالخ )STUDY SKILLS( ملعتلا تاراهم يà )2( ناتدحو  ●

 ؛ايرولاكبلا دعب ةيعماجلا ةايحلا عم ملقأتلا نم بلاطلا

 ن=كمتل عبارلاو ثلاثلا ن=لصفلا لالخ )LIFE SKILLS( ةيتايحلا تاراهملا يà )2( ناتدحو ●

 عم يباجيإلا لماعتلاو لصاوتلا تاراهمو تاذلا ةيمنتل ةيصخش تاراهم نم بلاطلا

  ؛اه<=غو ةدايقلاو نيرخآلا

 ىوتسم ىgع ،)CIVIC SKILLS( ةيعمتجملا ةيلوؤسملاب ةطبترملا تاراهملا يà )2( ناتدحو ●

 ،بلاطلل ةيعمتجملا ةيلوؤسملاب ةطبترملا تاراهملا ريوطتل ،سداسلاو سماخلا ن=لصفلا

 .يØمتجم بيردتب ھماxßلا <¿ع كلذو

 عباسلا ن=لصفلا لالخ ،)PROFESSIONAL SKILLS( ةينهملا تاراهملا يà )2( ناتدحو ●

 لغشلا قوس جولو ىgع ھتدعاسمل تاراهملا ضعب نم بلاطلا ن=كمت لجأ نم ،نماثلاو

 .ھيف جامدنالاو

  



 

 

 ؟ھتیمھأ امو ةیسایقلا ةدصرألا ماظنب دوصقملا ام .12
 مزال تقو نم بلاطلا نم بولطملا لمعلا مجح عم ةبسانتم ةيددع ةميق وه ªG∫ايقلا ديصرلا

 .ةيساردلا ةدحولا نم ةاخوتملا نيوكتلا جئاتن قيقحت فدÃí مييقتلاو ÕªGخشلا لمعلاو ةساردلل

 .بلاطلل ÕªGخشلا لمعلاو مييقتلاو سيردتلا نم ةعاس 25 دحاولا ªG∫ايقلا ديصرلا لداعي

 ةيسايقلا ةدصرألا نم ددع سويرولاكبلا كلس لوصف فلتخمب ةجم<¿م ةدحو لكل صصخي

 :يgي امك ،ةدحولا ةعيبط بسح ،ةعزوم

  ؛ةيفرعم ةدحو لكل ةيسايق ةدصرأ 6 ●

 ؛ةيبنجألا تاغللا يà ةدحو لكل ةيسايق ةدصرأ 6 ●

 ؛حاتفنالل ةدحو لكل ةيسايق ةدصرأ 3 ●

 ؛ةيتايحلاو ةيتاذلا تايافكلا يà ةدحو لكل ةيسايق ةدصرأ 3 ●

طؤملا عورشملل ن=تصصخملا ن=تدحولا نم ةدحو لكل ةيسايق ةدصرأ 3 ●
َ

 .ر

 نيديعصلا ىgع ةبلطلا ةيكرح زيزعتو ةبستكملا تادحولا ديصرت ةيسايقلا ةدصرألا ماظن نمضيو

 ليصحت ةيناكمإ حتف لالخ نم كلذو بلاطلل ÕªGخشلا لمعلا عيجشت اذكو يVودلاو eGطولا

 طشن لك نع دحاو ªG∫ايق ديصر :ةنس لكب ةيفاضإ ةيسايق ةدصرأ ثالثل ،<Æكألا ىgع ،بلاطلا

 .يميداكألا نيوكتلا عم ةازاوم هزاجنإ متي طاشن

 ؟ھتیمھأ امو سویرولاكبلا قحلمب دوصقملا ام .13
 ،بلاطلا نيوكت صوصخب ةحضاو ةيؤر <=فوتب حمست ةقيثو سويرولاكبلا ةداهش قحلم <¿تعي 

 نكمي امك ،يVودلاو eGطولا ن=يوتسملا ىgع ھتيكرحو ايلعلا ھتسارد ةعباتم ةيلمع ليهست يVاتلابو

 .لغشلا قوس يà مهجامدإ لجأ نم ن=جيرخلا تاراهمو تاردق مييقت نم

 لماح لوح ةلصفم تامولعم رفويو ،سويرولاكبلا ةداهش عم بلاطلل سويرولاكبلا قحلم حنمي

 تادحولا فلتخم يà اí°لع لصحملا طقنلاو نيوكتلا فيصوتو كلسملا اí°لإ يمتني FGلا ةعماجلاو ةداهشلا

 اí⁄ستكا FGلا تايافكلاو نيوكتلل ةيزاوملا ةطشنألاو سيردتلا ةغل يà ھيلع لصحملا ىوتسملاو كلسملل ةنوكملا

 يà بلاطلا اí°لع لصح ةداهش لك سويرولاكبلا ةداهش قحلم نمضتي امك .نيوكتلا لحارم لالخ بلاطلا

 .ةعماجلا لخاد ىرخا نيدايمو تايمولعملاو ةيبنجألا تاغللا

 ؟سویرولاكبلا كلسب ةیبنجألا تاغللا سیردت متیس فیك .14
àاسأ لكشب ،ةيبنجألا تاغللا ملعت متيس سويرولاكبلا كلسب ي©وغاديبلا ديدجتلا راطإ ي∫ªG، 

 يà ن=صصختملا ةذتاسألا نم <=طأتو فارشإب تاغلل ةيعماجلا زكارملاب ةيمقر تاصنم لالخ نم



 

 

 ميلعتلل تاغللا يà ةدحو لكل صصخملا eGمزلا فالغلا ثلث صيصخت متيس اذكهو .تاغللا

  .دعب نع ميلعتلل ن=ثلثو يروضحلا

 نمو ةبلطلا نم <=بك ددع فادïíسا نم دعب نع ميلعتلاو ةيمقرلا تاصنملا دامتعا نكميسو

  .ةيبنجألا تاغللا ناقتإل <¿كأ eGمز ß=ح نم مí¨يكمت

 ؟سویرولاكبلا كلسب ةیتاذلاو ةیتایحلا تاراھملا سیردت متیس فیك .15
àنيوكتلا متيس ،سويرولاكبلا كلسب ةددجتم ةيجوغاديب تابراقم دامتعا راطإ ي àتادحولا ي 

 ةينهملا تايافكلا ةيمنت زكارمب ةيمقر تاصنم لامعتسابو تاشرو لكش ىgع ةيتاذلاو ةيتايحلا

 .لاجملا اذه يà ن=نوكملاو ةيفرعملا تادحولا ةذتاسأ نم <=طأتو فارشإب "Career Centers" ةبلطلل

 نيوكتلل ةيتاذلاو ةيتايحلا تاراهملا يà ةدحو لكل صصخملا eGمزلا فالغلا ثلث صيصخت متيسو

  .دعب نع ميلعتلل ن=ثلثو يروضحلا

 نمو ةبلطلا نم <=بك ددع فادïíسا نم دعب نع ميلعتلاو ةيمقرلا تاصنملا دامتعا نكميسو

  .ةيتاذلاو ةيتايحلا تاراهملا نم نكمتلل <¿كأ eGمز ß=ح نم مí¨يكمت

 ؟سویرولاكبلا كلسب حاتفنالا تادحو سیردت متیس فیك .16
àلا ضرعلا لماكت عيجشت راطإ يx>يوب àايناكمإ دضاعتو ةعماجلا يëíنكمي ،ةيرشبلاو ةيداملا ا 

 فلتختو .كلسملا ن=طوت ةسسؤم نع فلتخت ةيعماج ةسسؤم يà ماعلا حاتفنالا تادحو سيردت

 قلعتي اميف امأ .بلاطلا ھيلإ يمتني يذلا يàرعملا لقحلا تادحو نع ابوجو تادحولا هذه

 راتختو .نيوكتلا كلسمل ةنضتحملا ةيعماجلا ةسسؤملاب سردتف ،صصختملا حاتفنالا تادحوب

 .حاتفنالا تادحو نم ةلس نمض بلاطلا

 يعماجلا لوخدلا مسرب سویرولاكبلا كلسب نوینعملا ةبلطلا مھ نم .17
 ؟2020-2021 
 ولماح مه 2021-2020 يØماجلا لوخدلا مسرب سويرولاكبلا كلسب ليجستلاب نوينعملا ةبلطلا

 ماظنلا يà مïíسارد ةزاجإلا كلسب ايلاح نولجسملا ةبلطلا لصاويس اميف ،2020 ايرولاكبلا ةداهش

 .ةداهشلا ىgع مهلوصح ةياغ ىVإ ميدقلا

 ؟سویرولاكبلا ماظن يف ةزاجإلا تابستكم نیمثت ىلجتی نیأ .18
 ةضواعملاب ةقلعتملا كلت اميس ال ،ةزاجإلا كلس تابستكم ىgع ظافحلا سويرولاكبلا ماظن حيتي

 ىgع ظافحلا عم ھيجوتلا ةداعإو )ةنسلاو لصفلا لالخ ةضواعملا قيرط نع تادحولا ءافيتسا(



 

 

 بلاطلا اí°ف لصحت FGلا ةدحولا يà ةرم نم <Æكأل ليجستلا ةداعإو ةبستكملا ةيسايقلا ةدصرألا

 ةيكاردتسالا ةرودلا يà ىgعألا ةطقنلاب بلاطلا ظافتحا اذكو اهفوتسي ملو 20 ىgع 10 نم لقأ ىgع

 .ةيساردلا ةنسلا اوفوتسي مل نيذلا ةبلطلل ةبسنلاب ةيعماجلا ةنسلا ةياí… يà ةمضنملا

 ؟سویرولاكبلا ماظن لیزنتل اھتئبعت تمت يتلا لئاسولا يھ ام .19
 .سويرولاكبلا ماظن ليß∂ت ةيلمع حاجنإل ةيرورضلا دراوملا ةئبعت ىgع تاعماجلاو ةرازولا لمعت

 اذكو يرادإلاو ي©وغاديبلا <=طأتلا ةبسن ن=سحتل ةديدج ةيلام بصانم ةئبعت متتس ،اذكهو

 دهشتسو .ةيقيبطتلا لامعألا تا<¿تخمو تاعاق ß=هجتو سيردتلا فورظ ديوجتل ةيلام تادامتعا

 يà ن=ثحابلا ةذتاسألا نيوكتل جمارب ةدع قالطإ ةيلاحلا ةيعماجلا ةنسلا نم ةيقبتملا روهشلا

 .يVودلا نواعتلا راطإ يà كلذو ،ةيتاذلاو ةيتايحلا تاراهملاو تاغللا سيردت لاجم

 ةنراقم تاسارد ىgع دامتعالاب مت دق سويرولاكبلا ماظن ءاسرإل دادعإلا نأ ،اضيأ ،ةراشإلا ردجتو

 ن=مثت ىgع eGبنيس ھليß∂ت نأ امك ،ماظنلا اذه تدمتعا FGلا ةيلودلا ةمظنألا نم ديدعلا ن=ب

 تاصنملاب قلعتي اميف اميس ال ،يVودلاو eGطولا ن=يوتسملا ىgع ،ةديجلا تاسرامملا لالغتساو

 .ةيتاذلاو ةيتايحلا تاراهملاو تاغللا سيردتب ةصاخلا ةيمقرلا

   ؟سویرولاكبلا ماظن ءاسرإل دادعإلا يف نیلعافلا فلتخم كارشإ مت فیك .20
 ماظن ليß∂ت يà عورشلا ىVإ صيخشتلل ىVوألا لحارملا ذنم ةيرواشتو ةيكراشت ةبراقم دامتعا مت

 ةيب<xلا ةرازو تمظن ،ددصلا اذه يàو .دادعإلاو <=كفتلا تاطحم فلتخمب ارورم ،سويرولاكبلا

 ءاقل ،ةيماسلا ةيكلملا ةياعرلا تحت ،يملعلا ثحبلاو يVاعلا ميلعتلاو G€ملا نيوكتلاو ةينطولا

 جامدنالاو يميداكألا ليهأتلل ناهر ،ةزاجإلا :ةددجتملا ةعماجلا" :راعش تحت اينطو ايجوغاديب

 اروضح eGطولا ي©وغاديبلا ءاقللا فرع دقو .شكارمب 2018 ربوتكأ 3و 2 يموي كلذو ،"G€ملا

 ةينطولا ةموظنملا يà ءاكرشلاو ن=لخدتملاو ن=لعافلا فلتخم نولثمي اكراشم 700 براقي امل افثكم

 ماظنل دادعإلا راسمل ددحملا راطإلا ءاقللا اذه تاجرخم تلكش دقو .نيوكتلاو ةيب<xلل

 .سويرولاكبلا

 تاعماجلا لكايه ىVإ ،ن=تلحرم ىgع ،ةيجوغاديبلا طباوضلا عورشم ليß∂ت ىgع ةرازولا تلمع امك

 ةضورعملا ةغيصلا يà رابتعالا ن=عب اهمظعم تذخأ FGلا اëíافاضإو اëíاظحالم ءاقتساو ھتشقانمل

 .الس ةنيدمب ريا<¿ف 08 خيراتب دقعنملا eGطولا ي©وغاديبلا ءاقللا يà لوادتلاو رواشتلاو شاقنلل

 






