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 ةيلودلا لمعلا ةمظنم / نطنشاو ق#رف
 لمعلا ةوق ءاصقتسا => ةقاعإلا ةدحو

 

 ةمدقم

 نع رداصلا )"ءاصقتسالا ةدحو"( لمعلا ةوق ءاصقتسا [\ ةقاعإلا ةدحو دادعإ ةقاعإلا تاءاصحإب 89عملا نطنشاو ق#رفو ةيلودلا لمعلا ةمظنم تلوت

الضف ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم / نطنشاو ق#رف
ً

 مادختساو ةقاعإلل x9يjافملا روصتلا [\ ةزرvwا مّدقتلا َھجوأ ةلئسألا نlّبتو .اjدامتعاو اjرابتخا نع 

اراطإ هرابتعاب ةيملاعلا ة�wلا ةمظنم نع رداصلا )ICF( ة�wلاو ز��لاو فئاظولا ةيدأتل [{ودلا في}صتلا
ً

ايميjافم 
ً

. 

 

املع ،لمعلا ةوق تاءاصقتسا [\ ا�جاردإ ضرغ� "ءاصقتسالا ةدحو" تثدحُتسا دقو
ً

اضيأ ةبسانم ا��أب 
ً

 F{إ ةيمارلا ةينا�سلا تاءاصقتسالا [\ مادختسالل 

اصيصخ ةدحولا هذj تممُصو .فيظوتلا تانايب عمج
ً

 ةدحولاب ةناعتسالا نكمي ھنأ �lغ ،لمعلا نس [\ نlغلابلا نم ةينا�سلا ةئفلا نع تامولعم عم�� 

 .رغصأ ة#رمع تائف نم نlلماعلل

 

 :[� ،ماسقأ ةسمخ "ءاصقتسالا ةدحو" مضت

 

 ةقاعإلا ف#رعH – 1 مسقلا

 نlلاؤس F{إ ةفاضإلاب )"ةيئاصقتسالا تانو�ملا"( ةقاعإلا تاءاصحإل نطنشاو ق#رفل ةيئاصقتسالا ة#رايعملا تانو�ملا – ى�دأ دحب – ةدحولا لمش�

 .بائتكالا نع رخآلاو عز��ا نع امjدحأ :نl#رايتخا

 

 فيظوتلا قئاوع – 2 مسقلا

ايلاح نولمع§ الو لمعلا نس [\ مj نيذلا ةرسألا دارفأ لª مسقلا اذj فد�¨س§
ً

 مايقلا 89نكمي ال" امو "ة�lبك ة¬وعص دجوت" )أ( راي»�اب امإ اوباجأو 

.)ةقاعإ 8 ( وذ 7  لاؤسلا وأ ايموي" )ب( ]
ً

هدوجو لاح لاؤسلا نع " [ راي»�اب وأ ، 6 F  1{إ  قالطإلا F´ع كلذب نع " ةلئسألا نم لقألا F´ع دحاو لاؤس

 

 فيظوتلل ةمزاللا ةشاعإلا تاموقم – 3 مسقلا

ايلاح نولمع§ الو لمعلا نس [\ مj نيذلا ةرسألا دارفأ لª مسقلا اذj فد�¨س§
ً

 مايقلا 89نكمي ال" امو "ة�lبك ة¬وعص دجوت" )أ( راي»�اب امإ اوباجأو 

 ]هدوجو لاح[ راي»�اب وأ ،F 6{إ 1 ةلئسألا نم لقألا F´ع دحاو لاؤس نع "قالطإلا F´ع كلذب

ايموي" )ب(
ً

 .)ةقاعإ وذ( 8 لاؤسلا وأ 7 لاؤسلا نع "

 

  فقاوملا – 4 مسقلا

ايلاح نlفظوم اوناª اذإ امع رظنلا ّضغ� لمعلا نس [\ مj نيذلا ةرسألا دارفأ لª مسقلا اذj فد�¨س§
ً

 ة¬وعص دجوت" )أ( راي»�اب امإ اوباجأو ال مأ 

ايموي" )ب( ]هدوجو لاح[ راي»�اب وأ ،F 6{إ 1 ةلئسألا نم لقألا F´ع دحاو لاؤس نع "قالطإلا F´ع كلذب مايقلا 89نكمي ال" امو "ة�lبك
ً

 7 لاؤسلا نع "

 .)ةقاعإ وذ( 8 لاؤسلا وأ
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  ةيعامتجالا ةيامUVا – 5 مسقلا

ايلاح نlفظوم نوناª اذإ امع رظنلا ّضغ� لمعلا نس [\ مj نيذلا ةرسألا دارفأ لª مسقلا اذj فد�¨س§
ً

 ة¬وعص دجوت" )أ( راي»�اب امإ اوباجأو ال مأ 

ايموي" )ب( ]هدوجو لاح[ راي»�اب وأ ،F 6{إ 1 ةلئسألا نم لقألا F´ع دحاو لاؤس نع "قالطإلا F´ع كلذب مايقلا 89نكمي ال" امو "ة�lبك
ً

 7 لاؤسلا نع "

 .)ةقاعإ وذ( 8 لاؤسلا وأ

 

 ةباجإلا تائف

 

 .لاؤس لª بقع ا�«ءارق [ºب}#و ،ةباجإلا نم ھب ةن�¹قم تائف ھل لاؤس لª نأ F{إ ةراشإلا ردجت

 

 دي[مت

 

 F´ع lÂك�¹لا F{إ بي�vا عفدي امب ÀÁ9قتلل ديدج لاجم F{إ رخآ عوضومب قلعتت 9¾لا ءاصقتسالا [\ ةدراولا ةلئسألا نم لاقتنالا [\ دي�متلا نم ةياغلا لثمتت

 ةلق بÅس� ثدحي دق ام ال ،[Äص قايس [\ ثدحي نأ نكمي ام ةحورطملا تا¬وعصلا نمو .ةيسفنلا وأ ةيندبلا ة�wلاب لصتتو ا��جاوي دق 9¾لا تا¬وعصلا

 ."ةقاعإ" ةملª مدختس� مل املاط ةجا�wا بسح ةمدقملا ةغايص �lيغ� نكمي لب .لاوحألا لª [\ دي�متلاب ةناعتسالا مزلي ال .ا�مادع�ا وأ دراوملا

 

 :[´ي ام ا�ÆÁÇ Èوملا دي�متلا روص لمش� .ةلئسألا ھيجوت لبق ةمدقملا ةءارق [ºب}ي

 

 .ةيÊw ةل�شم بÅس� ا�Éيع� ةطش�أ ءادأ [\ ك�جاوت ام¬ر 9¾لا تا¬وعصلاب ةينعم ةيلاتلا ةلئسألا •

 .ا�Éيع� ةطش�أ ءادأ [\ ك�جاوت ام¬ر 9¾لا تا¬وعصلاب ةينعم ةيلاتلا ةلئسألا •

 .ةفلتخم ةطش�أ ءادأ F´ع كتردق نع ةلئسألا ضع� نآلا كيلع حرطأس •

 

 

 ةدحو"( ةقاعإلا نأش^ ةيلودلا لمعلا ةمظنم / نطنشاو ق#رف ءاصقتسا ةدحو

 )"ءاصقتسالا

 

 

 ةقاعإلا ف#رعH :1 مسقلا

 

jإ ھجوم مسقلا اذ}F ªنمم ةرسألا دارفأ ل jألا :لثم ،89طولا قايسلا [\ كلذ ديدحت بسح ،لمعلا نس [\ مÌ«قوف امف اًماع 15 نس [\ صا. 
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 رصبلا

 

1. jح ،راصبإلا [\ ة¬وعص ھجاوت ل¾Ç ؟ةراظن عضو عم jةباجإلا تائف أرقا[ ...كيأر [\ ل[ 

 

 ة¬وعص دجوت ال .1

 ة¬وعصلا ضع� دجوت .2

 ة�lبك ة¬وعص دجوت .3

 قالطإلا F´ع كلذب مايقلا 89نكمي ال .4

 ةباجإلا ضفرأ .8

 فرعأ ال .9

 

 عمسلا

 

2. jح عمسلا [\ ة¬وعص ھجاوت ل¾Ç ؟ةيعمس تانيعم مادختسا عم jةباجإلا تائف أرقا[ ...كيأر [\ ل[ 

 

 ة¬وعص دجوت ال .1

 ة¬وعصلا ضع� دجوت .2

 ة�lبك ة¬وعص دجوت .3

 قالطإلا F´ع كلذب مايقلا 89نكمي ال .4

 ةباجإلا ضفرأ .8

 فرعأ ال .9

 

 ةكرUVا

 

3. jملا [\ ة¬وعص دجت لÑÁ9 ؟جردلا دوعص وأ jةباجإلا تائف أرقا[ ...كيأر [\ ل[ 

 

 ة¬وعص دجوت ال .1

 ة¬وعصلا ضع� دجوت .2

 ة�lبك ة¬وعص دجوت .3

 قالطإلا F´ع كلذب مايقلا 89نكمي ال .4

 ةباجإلا ضفرأ .8

 فرعأ ال .9
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 )ركذتلا( كاردإلا

 

4. jكذتلا [\ ة¬وعص دجت ل
ّ

 ]ةباجإلا تائف أرقا[ ...كيأر [\ لj ؟lÂك�¹لا وأ ر

 

 ة¬وعص دجوت ال .1

 ة¬وعصلا ضع� دجوت .2

 ة�lبك ة¬وعص دجوت .3

 قالطإلا F´ع كلذب مايقلا 89نكمي ال .4

 ةباجإلا ضفرأ .8

 فرعأ ال .9

 

 سفنلاب ءانتعالا

 

5. jغالا لثم ،سفنلاب ءانتعالا [\ ة¬وعص دجت لÕ؟س�الملا ءادترا وأ لما�لا لاس  jةباجإلا تائف أرقا[ ...كيأر [\ ل[ 

 

 ة¬وعص دجوت ال .1

 ة¬وعصلا ضع� دجوت .2

 ة�lبك ة¬وعص دجوت .3

 قالطإلا F´ع كلذب مايقلا 89نكمي ال .4

 ةباجإلا ضفرأ .8

 فرعأ ال .9

 لُصاوتلا

 

 [\ لj ؟كم�ف م�Öلع بعصي نأ وأ ن#رخآلا م�ف كيلع بعصي نأª ،لصاوتلا [\ ة¬وعص دجت لj ،ةداتعملا كتغل مادختساب .6

 ]ةباجإلا تائف أرقا[ ...كيأر

 

 ة¬وعص دجوت ال .1

 ة¬وعصلا ضع� دجوت .2

 ة�lبك ة¬وعص دجوت .3

 قالطإلا F´ع كلذب مايقلا 89نكمي ال .4

 ةباجإلا ضفرأ .8

 فرعأ ال .9
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 �lغ ،ةدحولا نمض بائتكالاو عز��ا نأش� ةقاعإلا ف#رع� نع نlيلاتلا نlلاؤسلا جاردإب نطنشاو ق#رف ÆÁ9وي – ةقاعإلا ف#رعH نع ة#رايتخا ةلئسأ

 .ةينطولا فورظلا بسح ةيلودلا لمعلا ةمظنم نع ةرداصلا "ءاصقتسالا ةدحو" ة»×� [\ نl#رايتخا ناّدعُ§ ام��أ

 

 عزUsا

 

 ]ةباجإلا تائف أرقا[ ...كيأر [\ لj ؟قلقلا وأ ةيÅصعلا وأ عز��اب رعش� ةرم مك .7

 

اقلطم .1
ً

 

 ةنسلا [\ تارم عضب .2

ا#ر�ش .3
ً

 

ايعوبسأ .4
ً

 

ايموي .5
ً

 

 ةباجإلا ضفرأ .8

 فرعأ ال .9

 

 بائتكالا

 

 ]تاباجإلا تائف أرقا[ ... كيأر [\ لj ؟بائتكالا وأ ديدشلا نز�wاب رعش� ةرم مك .8

 

اقلطم .1
ً

 

 ةنسلا [\ تارم عضب .2

ا#ر�ش .3
ً

 

ايعوبسأ .4
ً

 

ايموي .5
ً

 

 ةباجإلا ضفرأ .8

 فرعأ ال .9
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  قئاوعلا :2 مسقلا

 

jإ ھجوم مسقلا اذ}F ªنمم ةرسألا دارفأ ل jالو لمعلا نس [\ م wايلاح نولمع
ً

 اوباجأو ،

 ]هدوجو لاح[ راي»�اب وأ ،F 6{إ 1 ةلئسألا نم لقألا F´ع دحاو لاؤس نع "قالطإلا F´ع كلذب مايقلا 89نكمي ال" امو "ة�lبك ة¬وعص دجوت" )أ( راي»�اب امإ

ايموي" )ب(
ً

 .8 لاؤسلا وأ 7 لاؤسلا نع "

 

ايلاح لمعw لمعلا نس => ةرسألا نم درفلا نا} اذإ
ً

 .11 لاؤسلا ��إ لقتناف ،

ملا درفلا عفدي دق ةيلاتلا لماوعلا نم يأ .9
َ

 ]قبطني ام لF ª´ع رشأو تاباجإلا تائف أرقا[ ؟ةفيظو نع ثحبلا وأ [Ùسلا F{إ 89ع

 

 F´عأ تارا�م / تاب#ردت / تالjؤم ليصحت .1

 ھيلو لمعلا لحم نم ةبسانم لقن لئاسو ةحاتإ .2

 ةبسانم فئاظو F´ع روثعلا [\ ةدعاسملا .3

 ةقاعإلا يوذ هاجت ةيباجيإ �Ûكأ فقاوم .4

 ةنيِعُم ةز�جأ وأ ةصاخ تادعم ةحاتإ .5

 لمعلا ما�م [\ ةنورم �Ûكأ تابÝترت وأ لمع لوادج ةحاتإ .6

 �Ûكأ ٍتاؤم لمع نا�م ةحاتإ .7

   ديدحتلا EFري :ىرخأ .8

 ةباجإلا ضفرأ .98

 فرعأ ال .99

 

ملا درفلا ررق اذإ ةرسألا دارفأ ھب F´حتي يذلا معدلا ءادبإ ىدم ام .10
َ

 ]ةدحاو F´ع رشأو تاباجإلا تائف أرقا[ ؟لمعلا 89ع

 

 ةياغلل دِناسُم .1

 ءÑÁ9لا ضع� دِناسُم .2

 دِناسُم �lغ .3

 ةباجإلا ضفرأ .8

 فرعأ ال .9

 

 13 لاؤسلا F{إ لقتنا

 

 ةشاعإلا تاموقم :3 مسقلا

 

ايلاح نولمعw نّمم لمعلا نس [\ مj نيذلا ةرسألا دارفأ ل�ل
ً

 نع "قالطإلا F´ع كلذب مايقلا 89نكمي ال" امو "ة�lبك ة¬وعص دجوت" )أ( راي»�اب امإ اوباجأو 

ايموي" )ب( ]هدوجو لاح[ راي»�اب وأ ،F 6{إ 1 ةلئسألا نم لقألا F´ع دحاو لاؤس
ً

 .8 لاؤسلا وأ 7 لاؤسلا نع "
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11. jملا درفلا لمع لودج ل
َ

 F´ع رشأو تاباجإلا تائف أرقا[ ؟ا�Éيع� ةطش�أ ءادأ [\ ا��جاوي 9¾لا تا¬وعصلا [ßارت ثيحب ةبترم ھلمع ما�م وأ 89ع

 ]اjادحإ

 

ايلª ،مع� .1
ً

 

ايئزج ،مع� .2
ً

 

 ةتبلا ،الك .3

 ةشاعإ تاموقم بلطتت تا¬وعص دجأ ال .4

 ةباجإلا ضفرأ .8

 فرعأ ال .9

 

12. jملا درفلا لمع لحم ل
َ

 ]اjادحإ F´ع رشأو تاباجإلا تائف أرقا[ ؟ا�Éيع� ةطش�أ ءادأ ىدل ا��جاوي 9¾لا تا¬وعصلا ةاعارمل لدعم 89ع

 

ايلª ،مع� .1
ً

 

ايئزج ،مع� .2
ً

 

 ةتبلا ،الك .3

 ةشاعإ تاموقم بلطتت تا¬وعص دجأ ال .4

 ةباجإلا ضفرأ .8

 فرعأ ال .9

 

 فقاوملا :4 مسقلا

 

 لقألا F´ع دحاو لاؤس نع "قالطإلا F´ع كلذب مايقلا 89نكمي ال" امو "ة�lبك ة¬وعص دجوت" )أ( راي»�اب امإ اوباجأو لمعلا نس [\ مj نيذلا ةرسألا دارفأ ل�ل

ايموي" )ب( ]هدوجو لاح[ راي»�اب وأ ،F 6{إ 1 ةلئسألا نم
ً

 .8 لاؤسلا وأ 7 لاؤسلا نع "

 

 ]اjادحإ F´ع رشأو تاباجإلا تائف أرقا[ ؟ةقاعإ يوذ صا»Ìأ فيظوت F´ع لمعلا باÊwأ لابقإ ىدم ام ،كيأر [\ .13

 

 ةياغلل نولبقُم .1

 ءÑÁ9لا ضع� نولبقُم .2

 نlلبقُم �lغ .3

 ةباجإلا ضفرأ .8

 فرعأ ال .9

 

 ]اjادحإ F´ع رشأو تاباجإلا تائف أرقا[ ؟ةقاعإ يوذ صا»Ìأ عم لمعلا F´ع نlفظوملا لابقإ ىدم ام ،كيأر [\ .14

 

 ةياغلل نولبقُم .1

 ءÑÁ9لا ضع� نولبقُم .2

 نlلبقُم �lغ .3

 ةباجإلا ضفرأ .8

 فرعأ ال .9
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  ةيعامتجالا ةيامUVا :5 مسقلا

 

 لقألا F´ع دحاو لاؤس نع "قالطإلا F´ع كلذب مايقلا 89نكمي ال" امو "ة�lبك ة¬وعص دجوت" )أ( راي»�اب امإ اوباجأو لمعلا نس [\ مj نيذلا ةرسألا دارفأ ل�ل

ايموي" )ب( ]هدوجو لاح[ راي»�اب وأ ،F 6{إ 1 ةلئسألا نم
ً

 .8 لاؤسلا وأ 7 لاؤسلا نع "

 

15. jف�¹عم ا��جاوت 9¾لا تا¬وعصلا تحبصأ ل Èايمسر ا�
ً

 ؟ةقاعإلا روص نم ا�فصوب )ةدمتعم( 

 )16 لاؤسلا F{إ لقتنا( مع� -1
  ال -2

 .ةلباقملا ةيا�� ةباجإلا ضفرأ -8
  فرعأ ال -9

 

 

16. jع لصحت ل´F ا نم ةيدقن تاناعإ ةيأ�wس� ةمو�Å؟ةقاعإلا ب 

 

 مع� .1

 ال .2

 ةباجإلا ضفرأ .8

 فرعأ ال .9

 

17. jا نم تامدخ وأ علس يأ ىقلتت ل�wس� ةمو�Å؟ةقاعإلا ب 

 

 مع� .1

 ال .2

 ةباجإلا ضفرأ .8

 فرعأ ال .9


