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: ملسمة

حٗخبر اإلاداؾبت الٗمىمُت ٕٞغ مً ٞغوٕ اإلاداؾبت التي جمؿ٪ مداؾبت اإلااؾؿاث الٗمىمُت وجسً٘ في - 

اع الٗام لها َظا ال٣اهىن ًدضص الٗال٢ت بين ألامغ 90/21الجؼاثغ ل٣اهىن زام َى ٢اهىن   الظي ٌٗضص ؤلَا

بالهٝغ واإلاداؾب الٗمىمي ل٨ً مؿ٪ اإلاداؾبي لسجالث اإلااؾؿاث الٗمىمُت ًسخل٠ مً ٢ُإ بلى ٢ُإ 

. ل٩ىن ل٩ل واخض مىه ًسً٘ إلاىاقير وحٗلُماث مخٗل٣ت به

ُٟه و-  مؿخُٟضي  ًدٓى ٢ُإ التربُت في الجؼاثغ بم٩اهت مهمت هٓغا لألَمُت الاظخماُٖت وضخامت مْى

ظا مااجه ومىٟظي زضم ٖخماصاث ٦بيرة مً ميزاهُت الضولت ولظا ٞةن اإلاؿ٪ اإلاداؾبي اؤصي بلى جسهُو  َو

ىاًت ٦بيرة .لسجالث َظا ال٣ُإ جىلي له الجهاث الغ٢ابُت اَخماما ٖو  

اث و و ؤلا٦مالُاث -  ىُت وحٗمل جدذ وناًتها، حٗخبر ماؾؿاث اخ٠اإلاذ الشاهٍى  بلى ؾلُت وػاعة التربُت الَى

ت باالؾخ٣ال٫ .ٖمىمُت طاث َاب٘ بصاعي وبهظٍ الهٟت جخمخ٘ باإلياٞت بلى الصخهُت اإلاٗىٍى  

لى َظا ألاؾاس ي ٞةن الدؿُير اإلاالي في -  ت مً ألاشخام وألامىا٫ ٖو ت جُلب ٖلى مجمٖى الصخهُت اإلاٗىٍى

ت ٌكمل ٧ل الٗملُاث بضءا مً بٖضاص اإلايزاهُت .اإلااؾؿاث التربٍى  

الاؾخ٣ال٫ اإلاالي ًبين لىا بإن اإلااؾؿت الٗمىمُت مسى٫ لها ٢اهىهُا خ٤ ا٢خىاء و٦ؿب ؤمال٥ ؾىاء ٧اهذ مً - 

ت بال٣ىاهين والىٓام مً لضي اإلاكٕغ حؿخُُ٘  اإلاى٣ىالث ؤو مً ال٣ٗاعاث ٦مالها ميزاهُت زانت مًبَى

.بىاؾُتها ج٣ضًغ بًغاصاتها وجغزو ه٣ٟاتها  

ت ٌكمل ٧ل الٗملُاث بضءا مً بٖضاص اإلايزاهُت زم -  َظا ألاؾاس ي ٞةن للدؿُير اإلاالي في اإلااؾؿاث التربٍى

ت ٖىضَا مً َٝغ ألام  جىُٟظَا مغوع بالٗملُاث اإلاداؾبت التي جخُلب مؿ٪ الىزاث٤ والسجالث الخجاٍع

ؿا للمبضؤ ألاؾاس ي  بالهٝغ واإلاداؾب الٗمىمي ٧ل خؿب نالخُخه و جسهُهاجه اإلاسىلت له ٢اهىهُا ج٨َغ

.الظي ًدك٩ل مىه الٟهل في اإلاهام بين ألام بالهٝغ واإلاداؾب الٗمىمي   

 الظي 90/21ل٣ض جىاولىا في َظٍ اإلاظ٦غة ٢ىاهين و٢ىاٖض وهٓم اإلاداؾبت الٗمىمُت اؾدىاصا ٖلى ٢اهىن - 

.ًًمً خؿً اؾخٗما٫ ألامىا٫ الٗمىمُت ٖملُاث الغ٢ابت التي ج٣ىم بها مسخل٠ الهُئاث  
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:  ؤلاشيالية-  

:وبهظٍ الضعاؾت في نضص ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت اإلاخمشلت في-   

ا؟ ما-  ت والى ؤي مضي حؿاَم في ٖملُت حؿُيَر َى صوع اإلاداؾبت الٗمىمُت في اإلااؾؿاث التربٍى  

:الخؼائوالت الفطعية-   

ُت ممشلت في -  :مً اإلالؼم ٖلُىا ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت بخٟهُلها بلى ٖضة بق٩الُت ٖٞغ  

َى صوع اإلاداؾبت الٗمىمُت في الدؿُير اإلاالي لألمال٥ الٗمىمُت؟ ما-   

ُما جخمشل ؤَضاٞها؟-  ت ٞو ما اإلا٣هىص باإلااؾؿاث التربٍى  

ت و٠ُ٦ ًخم الغ٢ابت ٖلحها؟-  ٦ُُٟتهم بٖضاص وجىُٟظ اإلايزاهُت في اإلااؾؿاث التربٍى  

: الفطغيات-  

ت ٢اهىهُت -  ت ماؾؿاث صولُت جد٨مها ٢ىاهين والتزاماث جىاظضَا ًٟغى ٖلحها مماعؾاث بصاٍع اإلااؾؿاث التربٍى

.مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٞها  

ت مىخضة الىمِ والخٗامالث-  .اإلايزاهُت في اإلااؾؿاث التربٍى  

ت-  .جغقُض الى٣ٟاث مً ؤَم الىؾاثل للىنى٫ لألَضاٝ اإلاغظىة للماؾؿت التربٍى  

:مبرع ازخُاع اإلاىيٕى-   

بن ؾبب ازخُاعها لهظا اإلاىيٕى مً ظملت مىايُ٘ الؿاخت الا٢خهاصًت َى طل٪ الٛمىى الىاضح ٖلى 

ين ٖمىمُا ومً طوي  ت مً ٚير طوي الازخهام الا٢خهاصي وباقي ؤلاصاٍع مجمٕى مخٗاملي الؿاخت التربٍى

الازخهام خضًثي اليكإة زهىنا في الجاهب الا٢خهاصي خى٫ ال٨ُُٟت ال٣اهىهُت،لإلٖضاص جىُٟظ اإلايزاهُاث 

ت؟ ا ٖلى اإلااؾؿت التربٍى  وؾ٪ السجالث اإلاداؾبت صازل َاجه اإلااؾؿاث وما جإزَغ

:ؤَمية اإلاىغىع-   

ؾىداو٫ مً زال٫ حؿلُُىا الًىء ٖلى السجالث اإلاداؾبت في اإلااؾؿت التربُت ببغاػ ٦ُُٟت م٨ُها وبْهاع - 

.ٖخماصَا ٖلى َغ١ وؤصواث مداؾبت مسخلٟت ًٖ اإلاداؾبت اإلاالُت ااإلا٩اهت التي جدخلها اإلاداؾبت الٗمىمُت و  
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ٞبهظٍ باصعها بلى َغح ومٗاًىت اإلاىيٕى ًٖ ٢غب وجبُان مسخل٠ ظىاهبه التي ًغقي باإلااؾؿت بلى مهى٠ - 

ت لخد٤ُ٣ ما جهبى بلُه .اإلااؾؿاث الٗمىمُت الىاجخت واؾخٛاللها إلاىاعصَا اإلاالُت والبكٍغ  

:ؤَساف السضاػة-   

جخجلى ؤَضاٝ َظٍ الضعاؾت في ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت والخد٤٣ مً الٗىانغ الخالُت-   

ت م٘ جىيُذ ل٨ُُٟت *  مداولت الخٗٝغ ٖلى َبُٗت السجالث اإلاداؾبُت وببغاػ ؤَمُتها في اإلااؾؿت التربٍى

.الدسجُل في َظٍ السجالث  

ا ؤلاًجابي ٖلى اإلااؾؿت *  جىؾُ٘ مٟهىم جغقُض الى٣ٟاث وؤزَغ  

.جىؾُ٘ اإلاٟاَُم والخٗامالث لضي طوي الازخهام في َظا الىٕى مً اإلااؾؿاث*   

.الخ٣لُل مً ألازُاء والخجاوػاث اإلاغنىصة في بٌٗ اإلااؾؿاث *   

:ضعىبات اإلاىغىع-   

م ؾهىلت البدض ٦إَغوخت ٖامت بال ؤهه مً زال٫ اإلاٗاملت اإلاباقغة ومًمىنها جلمـ بٌٗ الهٗىباث   ٚع

:اإلاىاظهت لىا هظ٦غ مجها  

.نٗىبت الخهى٫ ٖلى اإلاغاظ٘ واإلاىاقير ال٣اهىهُت*   

.ٖضم وظىص مغ٦ؼ زام لخىز٤ُ اإلاىاقير ال٣اهىهُت لظا َظا الىٕى مً اإلااؾؿاث*   

ً بالهٝغ ٖلى اإلااؾؿاث ؾبب في ٖضم وظىص همُُت حؿُير مىخضة*  ين اإلاالُين وألامٍغ .حٗا٢ب اإلاؿُيًر  

:مىهج البحث  

ت مجهاهج البدض الٗلمي التي اؾخٗملذ زال٫ الضعاؾت لإلظابت ٖلى  خماص ٖلى مجمٖى ٖلى الٗمىم ؾِخم الٖا

ؤلاق٩الُت التي لم ًخم َغخها وهي اإلاىهج الىنٟي في الجاهب الىٓغي وطل٪ لكغح وجىيُذ ٧ل اإلاٟاَُم 

ت   الىٍٓغ
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صعاؾت خالخه في الجاهب الخُب٣ُي وهي ؤنض١ الؿبل للىنى٫ بلى مٗلىماث وا٢ُٗت واؾخٗمل َظا اإلاىهج 

زال٫ الضعاؾت اإلاُضاهُت للمىيٕى مً زال٫ بؾ٣اٍ ما جم الخُغ١ ٖلُه في الجاهب الىٓغي ٖلى اإلااؾؿت 

 .مدل الضعاؾت

:حسوز السضاػة-   

حٗخبر اإلاداؾبت الٗمىمُت وؾُلت للخٟاّ ٖلى ؾير اإلااؾؿت ؾىداو٫ في َظٍ الضعاؾت :الخضوص الٗلمُت

للىنى٫ ٦ُُٟت الدسجُل اإلاداؾبي َظٍ السجالث وؾبل جُب٤ُ َاجه ال٣ىاهين والىٓم جل٪ اإلاضوهاث 

ت مً لضي اإلاكٕغ والتي جُلب ٖلحها اإلايزاهُت .اإلاًبَى  

:الحسوز العماهية-   

:بن ٞترة بٖضاصها ومخابٗخىا لبدشىا َظا ٧اهذ ٖلى مغخلخين  

ل بلى قهغ ؤوث .2020 مغخلت بٖضاص الجاهب الىٓغي والتي ٧اهذ مً قهغ ؤٍٞغ  

ل :مغخلت بٖضاص الجاهب الخُب٣ُي  .2020والتي ٧اهذ مً قهغ ُٟٞغي بلى قهغ ؤٍٞغ  

-   مؿخٛاهم–ؾُضي ٖلي -  بلضًت جؼ٢اًذ –" جؼ٢اًذ "قملذ مخىؾُت َىاعي بىمضًً: الخضوص اإلا٩اهُت  

:دؿة البحث  

ل٣ض قمل َظا البدض زالر ٞهى٫ عثِؿُت مغجبت وم٣ؿمت بلى مباخض والٟهلين ألاولين قمال -   

:الجاهب الىٓغي للضعاؾت بِىما الٟهل الشالض الخُب٣ُي والخُت مسخهغة ٧األحي  

ت و٢ؿم بلى مبدض ؤو٫ ٌكمل ماَُت اإلاداؾبت : الٟهل ألاو٫  خًمً مٟاَُم ٖامت خى٫ اإلااؾؿاث التربٍى ٍو

الٗمىمُت م٣ؿم بلى زالر مُالب ومبدض زاوي ٌكمل ؤٖىان اإلاداؾبت الٗمىمُت وصوعَم في جىُٟظ الى٣ٟت 

ى بضوعٍ  الٗمىمُت م٣ؿم بلى زالر مُالب ؤًًا،ؤما اإلابدض الشالض ُٞخًمً الغ٢ابت البٗضًت ٚلى الخىُٟظ َو

:م٣ؿم بلى مُلبين  

ت، م٣ؿم بلى زالر مباخض ؤًًا خُض ًخًمً  :الفطل الثاوي وا٢٘ اإلاداؾبت الٗمىمُت في اإلااؾؿاث التربٍى

ُما ًسو الشالض ٞهى ًخًمً  ت م٣ؿم بلى زالر مُالب ؤًًا ٞو اإلابدض ألاو٫ مضزل بلى اإلااؾؿاث التربٍى

ى ٦ظل٪ م٣ؿم بلى مُلبين ٣الهُت َو :جغقُض ؤلاهٟا١ التربىي ٖو  
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:الفطل الثالث-   

ى م٣ؿم بلى زالر مباخض،ًخًمً اإلابدض ألاو٫  : ٧ان ٖباعة ًٖ صعاؾت خالت مخىؾُت َىاعي بىمضًً َو

ُما ًسو اإلابدض الشاوي ٞهى ًخًمً اإلايزاهُت في  ج٣ضًم اإلااؾؿت مدل الضعاؾت و٢ض ٢ؿمىاٍ بلى مُلبين،ٞو

ى م٣ؿم بلى زالر مُالب،ؤما اإلابدض الشالض ٌكمل اإلاؿ٪ اإلاداؾبي للسجالث اإلاداؾبُت  ت َو اإلااؾؿت التربٍى

ت .في اإلااؾؿت التربٍى



 

 

 

 

الفطل ألاول 

ؤلاؾاض الىظطي للمحاػبة 

.العمىمية
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 :ثمهيس

ش ٞةن اإلاداؾبت الٗمىمُت مماعؾىا ٢ضًمت ٢ضم الخًاعاث ؤلاوؿاهُت بضؤث جخُىع ج٣ىُا          بن عظٗىا للخاٍع

مىظ ْهىع ظهاػ الضولت ٦ةَاع جىُٓمي ؾُاس ي ا٢خهاصي وبصاعي و٢ض جُىع بىجيرة ؤؾٕغ م٘ الخُىع ؤلاصاعي 

 ٢اثما بظاجه له ٢ىاٖضٍ الشابخت و٢ىاٖض ؤزغي مدلُت ٖلما بلى ؤن ؤنبدذ 1789وزانت مىظ الشىعة الٟغوؿُت 

ح٨ٗـ زهىنُاث الضو٫ التي جماعؽ ٞحها لظا الًم٨ً الخُغ١ بلى ألامال٥ الٗمىمُت صون ٦ُُٟت حؿُير 

اإلايزاهُت ؤلاصاعاث الٗمىمُت ٞضعاؾت اإلاالُت الٗمىمُت ال ج٨ٟي لإلَإل ٖلى ظمُ٘ ألامىا٫ الٗمىمُت وجىػَٗها لظا 

ظا مالها مً  ًخم اللجىء بلى اإلاداؾبت الٗمىمُت التي حٗض ٖلما ؤ٦ثر جميزا ًٖ ٞغوٕ ٖلم اإلاداؾبت ألازغي َو

ى ماؾىداو٫ الخٗٝغ  ا ٖجها الؾُما مجا٫ جُب٣ُها واإلاٟاَُم واإلاباصت التي جغج٨ؼ ٖلحها َو َاب٘ زام ًميَز

. ٖلُه في َظا الٟهل 
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ماَية اإلاحاػبة العمىمية : اإلابحث ألاول - 

ف ووشإة اإلاحاػبة العمىمية:اإلاؿلل ألاول -   .جعٍط

ت التي ًىٓغ مً زاللها -  ٟها خؿب الؼاٍو مً نٗب بُٖاء حٍٗغ٠ ظام٘ للمداؾبت الٗمىمُت وبهما ًخم حٍٗغ

لى َظا ألؾاؽ هجض زالر وظهاث هٓغ عثِؿُت . بلحها ٖو

ف اللاهىوي للمحاػبة العمىمية : ؤوال َظا الخٍٗغ٠ مؿخىحى مً اإلاغؾىم الٟغوس ي الهاصع في : الحعٍط

ت مً ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى حؿُير الى٣ىص " والظي ٌٗٝغ اإلاداؾبت الٗمىمُت ٖلى ؤنها 31/05/1862 مجمٖى

والى٣ىص الٗامت خؿب َظا الخٍٗغ٠ الؿاعي اإلاٟٗى٫ َُلت ٢غن مً الؼمً وبلى ٚاًت نضوع مغؾىم "الٗامت 

 الظي اٖخبر الخٍٗغ٠ الؿاب٤ بُٗض ًٖ الىا٢٘ بٟٗل الخُىع الخانل في هُا١ اإلاداؾبت 29/12/1962

م مً الخىؾ٘ في مضلىلها لدكمل ٧ل ألامىا٫ طاث الُاب٘ الى٣ضي ؤي  لى الٚغ الٗمىمُت ٞٗباعة الى٣ىص الٗامت ٖو

٧ل وؾاثل الضٞ٘ التي لها ٢ىة بظغاثُت و٦ظا ٢ُض ؤي ٧ل ؾىضاث الخ٣ى١ والضًىن اإلادىلت آظال بلى جدهُالث 

اث بلى ؤنها حؿدشجي ألامىا٫ الٛير الى٣ضًت ٧ال٣ٗاعاث واإلاى٣ىالث واإلاىاص التي ؤنبدذ الُىم يمً مجا٫  ومضٖٞى

. جُب٤ُ اإلاداؾبت الٗمىمُت

ف الحلني للمحاػبة العمىمية: راهيا-  . الحعٍط

ُٟت اإلاداؾبت "حٗٝغ اإلاداؾبت الٗمىمُت مً الجاهب الخ٣جي ؤنها  ٢ىاٖض ٖغى الخؿاباث الٗمىمُت وجىٓم ْو

ٚير ؤن َظا الخٗٝغ ي٤ُ خُض ًدهغ مضلى٫ اإلاداؾبت الٗمىمُت في ج٣ىُت ٖغى  خؿاباث " الٗمىمُت

ً بالهٝغ واإلاداؾبين : الهُئاث الٗمىمُت ٚير ؤن مجالها ٌكمل بياٞت بلى طل٪ الٗملُاث اإلاالُت لألمٍغ

. الٗمىمُين والتزاماتهم ومؿاولُتهم

ف ؤلازاضي للمحاػبة العمىمية: رالثا-  . الحعٍط

ت الخٗٝغ اإلاداؾبت الٗمىمُت  ؤنها  ُٟت "مً وظهت هٓغ بصاٍع ٢ىاٖض ٖغى الخؿاباث الٗمىمُت وجىُٓم ْو

ت في َظا الخٍٗغ٠ جدؿم " اإلاداؾبين الٗمىمُين  ٚير ؤن َظا الخٍٗغ٠ ًب٣ى َى ألازغ مدضوص ٧ىن الؿمت ؤلاصاٍع

ً بالهٝغ و٦ظا مسخل٠ الجىاهب ألازغي التي  ُٟت ألامٍغ ُٟت اإلاداؾبين الٗمىمُين وحؿدشجي ْو في جىُٓم ْو

 1.جضزل يمً جُب٤ُ ٞىاٖض اإلاداؾبت الٗمىمُت

 

 

                                                             
.20، م٢1999اؾم ببغاَُمي الخؿُجي، اإلاداؾبت الخ٩ىمُت واإلايزاهُت الٗامت، ماؾؿت الىعا١ لليكغ، ٖمان، ؤعصن -  1  
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: وشإة اإلاحاػبة وثؿىضَا (2-

 و٢اهىهُت مسخلٟت ؤصث بلى ْهىع الخاظت بلى زضماث ا٢خهاصًتوكإث اإلاداؾبت وجُىعث هدُجت ٖىامل 

. اإلاداؾب التي جخمشل في ج٣ضًم البُاهاث اإلاالُت بلى َىاث٠ مخٗضصة

ٞل٣ض ْهغث الخاظت بلى اإلاداؾبت في ال٣غون الىؾُى ؤي مىظ ال٣غن الغاب٘ ٖكغ هدُجت ْهىع إلاٗامالث 

ت واؾخسضام الى٣ىص ٧ىؾُُت ل٣ُاؽ ٢ُم َظٍ اإلاٗامالث و٧اهذ اإلاكغوٖاث الٟغصًت جمشل الك٩ل  الخجاٍع

٤ حسجُل الٗملُاث  ال٣اهىوي الؿاثض في طل٪ الى٢ذ،٩ٞاهذ اإلاداؾبت ؤصاة لخضمت ؤصخاب اإلاكغوٕ ًٖ ٍَغ

ت زم  ت صٞتًر  هدُجت خغ٦ت ألامىا٫ مً الغبذ ؤو الخؿاعة في زال٫ ٞترة مُٗىت و٦ظل٪ اؾخسغاطاإلاالُت في مجمٖى

. جدضًض مغا٦ؼ ألامىا٫ في نهاًت َظٍ الٟترة

 ا٢خهاصًت هدُجت ٖىامل اإلاداؾبتوفي ؤوازغ الٟغن الشامً ٖكغ ْهغث في ألا٤ٞ ٖالماث جُىع ظضًضة في - 

ً الكغ٧اث اإلاؿاَمت لل٣ُام الىخضاث بلى جُىع ؤصث ٞٓهىع الشىعة الهىاُٖت واظخماُٖت  ؤلاهخاظُت وبلى ج٩ٍى

 اإلال٨ُت ًٖ ؤلاصاعة باالهٟها٫باؾدشماع عئوؽ ألامىا٫ الطخمت الالػمت للهىاٖت  و٢ض جميزث َظٍ اإلاكغوٖاث 

ت وم٘  ُٟت ؤلاصاٍع ٦ما ؤصث بلى ح٣ٗض الٗملُت ؤلاهخاظُت وػٍاصة اؾخسضام ٖىامل ؤلاهخاط وبالخالي بلى نٗىبت الْى

ت بلى َبُُٗت ووُْٟت اإلاداؾبت ؤنبدذ  ٤ ؤًًاَظا الخُىع حٛيرث الىٍٓغ  وؾُلت للخضمت ؤلاصاعة ًٖ ٍَغ

. ؾُاؾاث اإلاسخلٟت ا٫ج٣ضًم البُاهاث الخٟهُلُت التي حؿاٖض ؤلاصاعة في عؾم 

ترجب ٖلى طل٪ ْهىع ؤَمُت مداؾبت -  اإلاخٗل٣ت بإوظه وكاٍ اإلاكغوٕ وؤلاقغاٝ ٖلى جىُٟظَا والغ٢ابت ٖلحها ٍو

اث ج٣ضًمالخ٩ال٠ُ الٟٗالُت والتي تهضٝ بلى جدضًض ج٩لٟت اإلاىخج والغ٢ابت ٖلى ٖىانغ الخ٩ال٠ُ  غ إلادخٍى  الخ٣اٍع

ت اإلاسخلٟت ل٣ُاؽ اإلااصة ال٨ٟاًت في جد٤ُ٣  ٢ُام اإلاكغوٕ ومىظ ؤوازغ ال٣غن   اإلاُلىبت مًألاَضاٝؤلاصاٍع

اصة الدجم اإلاكغوٖاث واهدكاع ْاَغة 20الخاؾ٘ ٖكغ وفي زال٫ ال٣غن  اصة اهضماط وم٘ ٍػ  الكغ٧اث وم٘ ٍػ

اصة اإلاىا٢كت بين اإلاكغوٖاث اإلاسخلٟت لخ٣ضًم الؿل٘ والاؾتهال٥جضزل الضولت في قاون ؤلاهخاط   وم٘ ٍػ

باث ألاٞغاص الالنهاثُت  ،والباخض الضاثم ًٖ ألاؾىا١ واإلاداٞٓتوالخضماث إلقبإ ٚع  ٖلى عؤؽ اإلاا٫ وهمٍى

اصة خاظت اإلاؿدشمغ الخاعجي للبُاهاث اإلاداؾبت مً ؤظل جىظُه ؤمىاله هدى   الاؾدشماعاثالجضًضة وم٘ ٍػ

اإلاغبدت وم٘ ٧ل طل٪ جُىعث اإلاداؾبت وػاصث الخاظت بلى زضماث الخاؾب وؤنبدذ اإلاداؾبت وؾُلت 

. ل٣ُاؽ مضي ٦ٟاءة ؤلاصاعة

خي للمداؾبت وؿخُُ٘ ؤن هدضص بٌٗ الخ٣اث٤ اإلاخٗل٣ت بيكإة اإلاداؾبت وجُىعَا-  : ومً صعاؾت الخُىع الخاٍع

 ول٣ض جُىعث م٘ جُىع الخاظت بلى البُاهاث واظخماُٖت٢اهىهُت   وا٢خهاصًت ْغوٝ ؾُلتاإلاداؾبت و- 1-

 .مخٗضصة لخضمت َىاث٠ اإلاداؾبي
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اإلاداؾبت وؾُلت ولِؿذ َضٞا ول٣ض جُىعث َظٍ الىؾُلت في مغاخل مخٗضصة ٞمجها وؾُلت لخضمت ؤلاصاعة - 2- 

ؤلاقاعة َىا ؤن ٧ل مغخلت مً اإلاغاخل لِؿذ بضًل و٧ل مجها ال جدل مدل  ًجضع  بلى وؾُلت لخضمت اإلاجخم٘ و

اصة مؿاولُت اإلاداؾب ٞٗلُه ؤن ألازغي   التي حؿب٣ها ول٨جها في عؤي مغاخل م٨ملى لبًٗها البٌٗ وجاصي بلى ٍػ

. ٣ًضم البُاهاث الالػمت في الى٢ذ والٛالب اإلاىاؾب

 ؤصي بلى ْهىع ٞغوٕ مخٗضصة ٞمً والاظخماُٖت الا٢خهاصًتبن جُىع اإلاداؾبت م٘ جُىع الٓغوٝ - 3-

ت بٟغوٖها اإلاسخلٟت بلى اإلاداؾبت   و٧ل مً َظٍ الٟغوٕ ًسضم الاظخماُٖتاإلاداؾبت اإلاالُت بلى اإلاداؾبت ؤلاصاٍع

 1.ٞئت مً الٟئاث التي جدخاط بلى البُاهاث اإلاداؾبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1999-حمس ؾطؾاض،ثلىيات اإلاحاػبة العمىمية في اإلااػؼة زًىان اإلاؿبىعات الجامعيةؤ- 1  
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 :العمىمية اإلاحاػبة ؤَساف ودطائظ: اإلاؿلل الثاوي- 

: ؤَساف اإلاحاػبة العمىمية - ؤ-

:  هٓام حؿُير وبٖالم ومغا٢بت ٞهي جد٤٣ ؤَضاٝ هظ٦غ مجهاالٗمىمُتبما ؤن اإلاداؾبت 

ق٩ا٫ الخالٖب  ؤن اإلاداؾبت َضٞها بالضعظت ألاولى خماًت ألامىا٫ الٗامت مًب:العمىميةحماًة ألامىال - 1-

غ الٗملُاث اإلاخهلت الٛل، الازخالؽ، الخبظًغ) اؾخسضامها بؿالمت وما ٌؿمى  مً زال٫ وخضة الهىضو١ والخبًر

. (. ٖلحهاوالغ٢ابتبه مً ٢بٌ وصٞ٘ ألامىا٫ وحسجُل حٛيراث الغنُض 

:  الترديطات اإلايزاهية واحترامغمان ثطديظ - 2-

مً الىاضح ؤن اإلايزاهُاث الهُئاث الٗمىمُت حٗض الىز٣ُت ألاؾاؾُت في ج٣ضًغ بًغاصاث وه٣ٟاث َظٍ الهُئاث - 

ت اإلاٟٗى٫،وبطا  ها وطل٪ َب٣ا ل٣ىاهين وألاهٓمت الؿاٍع للؿىت اإلاالُت وجغزو لها ٖلى الخىالي بخدهُلها ونٞغ

ذ واإلاهاص٢ت ٖلحها ٦هُئت اإلايزاهُت وج٣ضًمها جدًير٧ان اإلاخٗل٤ ب٨ُُٟاث وبظغاءاث   اإلاضاولت اإلاٗىُت للخهٍى

. جضزل يمً اإلاجا٫ الىاؾ٘ للما٫ الٗام

: حؼً جؼيير الهيئات العمىمي- 3-

ث حكهضٍ وال ؾُما ٖلى ابن الهضٝ الظي حؿعى اإلاداؾبت الٗمىمُت بلى جد٣ُ٣ه مً زال٫ جُىع الظي ب

 البٌٗ مً ؤؾالُبها اٖخماص قِئا ٞكِئا مً اإلاداؾبت الخانت ومداولت با٢ترابها وطل٪ الخ٣جياإلاؿخىي 

: ًلي  حؿمذ بماالٗمىمُتوج٣ىُتها وبن اإلاداؾبت 

ت ٧لٟت وؤؾٗاع -ؤ- .  الخضماثمغصو صًت مٗٞغ

ت اإلاغ٦ؼ اإلاالي للهُئاث -ب-  . الٗمىصًت مٗٞغ

 .الؿىىي جدضًض الىخاثج - ط-

ىُت-ز- .  صمج الٗملُاث اإلاالُت وهخاثج اإلاداؾبت الَى

:  الطشازة في ؤلاهفاقكيمثح- 4-

بطا ٧اهذ الغقاصة في ؤلاهٟا١ َضٝ جد٣ُ٣ها الهٝغ بإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت ٣ٞض وظب مً باب ؤولى مغاٖاتها في - 

غي في   ألامىا٫ ومىه ٞةن جٟاصي اؾخٗما٫حؿُير الهُئاث الٗمىمُت وج٣ُُض مؿغي َظٍ الهُئاث بها ٦مبضؤ َو

 ؤو مهغوٞاث ػاثضة ؤو ٚير م٣غعة في اإلايزاهُت ظٗلها حُٗي للى٣ٟاث بآَتالخبظًغ ؤلاًغاصاث في الى٣ٟاث 

ٗض َظا َضٞا عثِؿُا باليؿبت للمداؾبت الٗمىمُت  .الخُُٛت ال٩اُٞت َو
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 :ثىفير اإلاعلىمات الالظمة للمؼائلة-  5

٣هض باإلاؿاثلت -  ُٗت ؤو ؤي التزامٍو غاث ًٖ ؤٖما٫ الىخضة الٗمىمُت بلى الؿلُت الدكَغ  بخ٣ضًم حٛيراث وجبًر

م٨ً  :  اإلاؿاثلت في ظاهبين عثِؿُين َما خهغظهاػ جىُٟظي ؤو ٢ًاجي له الخ٤ ؤو اإلابرع في َلب طل٪ ٍو

ير : اإلاؿاثلت اإلاالُت- ؤ- ٗاث الالتزام الالػمت للخإ٦ض مً اإلاٗلىماثوتهضٝ اإلاداؾبت الٗمىمُت بلى جٞى  بالدكَغ

غ ونض٢ها والخإ٦ض مً ؤن ؤلاهٟا١ ٢ض جم اهخٓاموال٣ىاهين اإلاالُت و٦ظل٪ مضي   السجالث اإلاالُت وؾالمت الخ٣اٍع

خماصاث اإلاسههت . في خضوص الٖا

ةاإلاؼائلة - ب- ير اإلاٗلىماث للخإ٦ض مً ؤن اإلاىاعص اإلاسههت للىخضة :ؤلازاٍض تهضٝ اإلاداؾبت الٗمىمُت بلى جٞى

ت الٗمىمُت جغاعي الجىاهب الا٢خهاصًت في بؾغاٝالٗمىمُت ٢ض اؾخسضمذ ب٨ٟاءة صون   وؤن الىخضة ؤلإلصاٍع

ير اإلاٗلىماث الالػمت لخ٣ُم الىخضاث الخ٩ىمُت . ٖملها و٦ظل٪ تهضٝ بلى جٞى

: ثىفير اإلاعلىمات الالظمة لألغطاع الطكابة- 6-

وهي الغ٢ابت ٖلى اإلاىاعص الا٢خهاصًت اإلاسههت للىخضاث الخ٩ىمُت واإلاداٞٓت ٖلى َظٍ اإلاىاعص وطل٪ 

ا الىٓام اإلاداؾبين مً زال٫ الضلُل  َغ  .اإلاداؾبيباؾخسضام اإلاٗلىماث وألاصواث التي ًٞى

غاى مدضوصة عجىفي-  غ صوعٍت ؤو أٚل  اإلاٗلىماث الالػمت لالجساط ال٣غاعاث خُض حٗض َظٍ اإلاٗلىماث في ق٩ل ج٣اٍع

: وج٣ُض َظٍ اإلاٗلىماث في اإلاجاالث الخالُت

ىام الؿاب٣ت وم٘ اإلاخى٢ٗت مؿخ٣بال - ؤ- . اإلا٣اعهت بين الخ٩ال٠ُ وؤلاًغاصاث للٗام الخالي باأٖل

.  جدضًض حجم اإلاىاعص الالػمت لخد٤ُ٣ الؿُاؾُاث اإلاغظىة-ب- 

اصة ٞٗالُت ٖملُت الخدهُل–ج - غ١ لٍؼ .  جخم ٖملُت جدهُل ؤلاًغاصاث وا٢تراح ؤؾالُب َو

: ًم٨ً جلخُو ألاَضاٝ التي ْهغث ألظلها اإلاداؾبت الٗمىمُت في ماًلي - 

. حسجُل الخٟانُل الٗملُاث اإلاالُت الٗمىمُت بًغاصاث وه٣ٟاث للىخضاث :ؤزاة للخسجيل- 1-

 اإلاالُت الٗمىمُت ؤو خٟٔ اإلاظ٦غاث الٗملُاث اإلاالُت للٗملُاثخٟٔ اإلاؿدىضاث اإلابرعة  :وػيلة لإلربات  – 2-

. التي جاصيها الىخضاث الخ٩ىمُت 

ط - 3-  .اإلا٣بلت ال٣غاعاث ووي٘ الخُِ والؿُاؾاث للٟترة اجساط للمؿاٖضة في :السوضٍةبعساز ثلاٍض
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 1.الخإ٦ض مً مضي ؾيروعة الٗملُاث اإلاالُت الٗمىمُت للخٗلُماث الهاصعة بكإنها :وػيلة الطكابة - 4-

:  دطائظ اإلاحاػبة العمىمية- ب-

ا ُٞما ًلي-  ت مً الخهاثو التي هىجَؼ : جخميز اإلاداؾبت الٗمىمُت بمجمٖى

. اإلاداؾبت الٗمىمُت هي ٖباعة ًٖ بَاع مداؾبي مميز: ؤوال

اإلاداؾبت بهٟت ٖامت هي هٓام مٗلىماث وبَاع جىُٓمي الظي ٌؿمذ بدسجُل مُُٗاحي ع٢مُت للماؾؿت ؤو - 

َُئت مُٗىت لٟترة مدضصة حؿمذ بةُٖاء مٗلىماث جسو الًمت اإلاالُت للماؾؿت ٢بى٫ وزهىم وهدُجت 

ين  ً الخ٩ال٠ُ وألاؾٗاع وباليؿبت لألشخام اإلاٗىٍى الضوعة وويُٗت اإلااؾؿت اججاٍ الٛير و٦ظا ٦ُُٟاث ج٩ٍى

ٞةن اإلاداؾبت الٗمىمُت ٧اهذ حؿمى مداؾبت الهىضو١ خُض ٧اهذ مىظهت لِـ الججاٍ بظغاءاث م٩ُاهيزماث 

ل ألامىا٫ باججاٍ جُىع ٖىانغ ألانى٫ الهاُٞت ول٨ً  إلاغا٢بت اإلادضصة للى٣ٟاث والى٢اًت مً التهغب وجدٍى

 وجخجهوؾغ٢تها وجبضًض اإلاا٫ الٗام ،ؤما الىٓغة الخالُت للمداؾبت الٗمىمُت ٞهي جخٗضي َظا اإلاٟهىم الخ٣لُضي 

ب مداؾبت الضولت والهُئاث الخابٗت لها  .هدى ج٣ٍغ

اإلاحاػبة العمىمية هي فطع محذطظ  : راهيا

جدخل اإلاداؾبت الٗمىمُت م٩اهت َامت في ال٣اهىن اإلاالي الجؼاثغي بلى ظاهب ٢اهىن اإلايزاهُت و ال٣اهىن الجباجي 

 ؤنبذ خ٣ُ٣ت واضخت وظلبت خُض ؤن جًاٝ ل٣ىاٖض زانت  بها في الٗمىصًتاؾخ٣اللُت  ال٣اهىن اإلاداؾبت 

حؿُير الٗال٢اث الضازلُت للهُئاث الٗمىمُت وحٗخبر َظٍ ال٣ىاٖض مىٓمت ومغ٢مت للٗملُاث اإلاالُت لضي َُا٧ل 

. ماؾؿاث الضولت

: الحلىية العمىزًةاإلاحاػبة : رالثا

ج ل٣ىاٖض ٢اهىهُت وؤزغي . بطا اٖخبرها ؤن اإلاداؾبت الٗمىمُت هي ؤصاة جىُٟظ ومغا٢بت اإلاا٫ الٗام ٞةنها بهخاط ومٍؼ

: ج٣ىُت

 واإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت 15/08/1990 اإلااعر في 90/21 ٌٗخبر ال٣اهىن ع٢م :اللىاعس اللاهىهية- ؤ-

واإلاغاؾم الخىُٟظًت الخانت بخُب٣ُه َى اإلاهضع ألاؾاس ي لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت للمداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ 

ؿمى ٖاصة ب٣اهىن اإلاداؾبت الٗمىمُت  .َو

 

 

                                                             
، ص -  حؼين الطغير، زضوغ في اإلاالية العمىمية- .35مطحع ػبم شهٍط 1  
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: بغافة بلى َصا هجس- 

 . الٗمىمُين واإلاخٗل٤ بخُٗين واٖخماص اإلاداؾبُين 07/09/1991 اإلااضخ في 91/311اإلاطػىم الحىفيصي ضكم - 

 واإلاخٗل٤ بخُٗين واٖخماص اإلاداؾبُين الٗمىممين 07/09/1991 اإلااضخ في 91/312اإلاطػىم الحىفيصي ضكم - 

 1.وبًغاصاث مغاظ٘ باقي الخؿاباث و٦ُُٟاث ا٦خخاب جإمين ٌُٗي مؿاولُت اإلاداؾبين الٗمىمُين 

: السػحىض * 

خماصاث اإلاالُت 1996وهي ألاخ٩ام التي جىو ٖلحها صؾخىعٍت ؾىت   واإلاخٗل٣ت بغ٢ابت البرإلاان ٖلى اؾخٗما٫ ؤلٖا

ا مً َٝغ الخ٩ىمت  . التي م٣َغ

ت مً مىاص الضؾخىع  ىا٥ مجٖى  مً 84حٗلمي الخ٤ للبرإلاان في الغ٢ابت مً بُجها اإلااصة (1996صؾخىع )َو

. جلؼم الخ٩ىمت بإن ج٣ضم ٧ل ؾىت بُاها ًٖ الؿُاؾت الٗامت ح٣ٗبه مىا٢كت للٗمل وؤصاء الخ٩ىمت"الضؾخىع 

 :اللػائيالاحتهاز * 

الظي ًم٨ىه بُٖاء حُٛير ال٣ىاٖض اإلاداؾبت الٗمىمُت ٖىضما ج٩ىن ٚامًت ؤو مدل اهخ٣ام ؤو ظضو٫ ؤزىاء 

. الخُب٤ُ و٦ظا ؾضا للٟغاٙ ال٣اهىوي في بٌٗ الخاالث

: اللىاعس الحلىية  (ب -

تهضٝ ال٣ىاٖض الخ٣ىُت الخانت باإلاداؾبت الٗمىمُت بهٟت ٖامت بلى بُان ؤو ن٠ الٗملُاث اإلاالُت للهُئاث 

غى الخؿاباث اإلاخٗل٣ت بها َظٍ ال٣ىاٖض في ؤٚلب ألاخُان مدضصة حسجُلحهاالٗمىمُت،وجدضًض ٦ُُٟاث   ٖو

ت مً الخٗلُماث الهاصعة ًٖ وػاعة اإلاالُت . ومجمٖى
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:  ألادطي باإلاحاػباتعالكة اإلاحاػبة العمىمية : اإلاؿلل الثالث

 ًغي بخىخُض اإلاداؾبت الٗمىمُت وبزًإ اججاٍَىا٥ :  باإلاحاػبة الخاضةالعمىميةعالكة اإلاحاػبة - (1-

.  اإلاداؾبي الخامللىٓامؤلاصاعة 

 اإلاداؾبيوال٣اهىن ًجبر اإلاداؾبت الٗمىمُت مشلها مشل اإلاداؾبت الخانت بًبِ الٗملُاث جدذ الىٓام 

. اإلاؼصوط

 الٗمىمُت واإلاداؾبت الٗامت في الٗضًض اإلاداؾبت جلخ٣ي :عالكة اإلاحاػبة العمىمية باإلاحاػبة العامة- (2-

ا ٧الخالي : مً الى٣اٍ ًم٨ً ط٦َغ

 .٦ماٖال٢ت ٖباعة ًٖ ج٣ىُت حؿمذ ببُان الٗملُاث اإلاالُت ومغا٢بت خغ٦ت ال٣ُم - 

 .اإلااؾؿت٧لهما ٌٗمل ٖلى بلٙى ألاَضاٝ واإلاؿُغة مً َٝغ - 

ير ٧ل الٓغوٝ الخؿىت وؤلام٩اهُاث إلظغاء ٖملُاث اإلاغا٢بت مً ٢بل ألاشخام ال٩لٟين-  . وي٘ وجٞى

. ؤلاخخٟاى ببُاهاث الٗملُاث اإلاالُت التي ج٣ىم بها اإلااؾؿت - 

ا والحاليالادحالفؤما الىحه -  :  بينهما فيمىً شهَط

 ٞخُب٤ُ في اإلااؾؿاث الٗمىمُت اإلاداؾبت ، ؤماحؿدىض اإلاداؾبت الٗامت في اإلااؾؿاث طاث الُاب٘ الغبخي- 

. طاث الُاب٘ ٚير الغبخي

اإلابضؤ ألاؾاس ي للمداؾبت الٗمىمُت هي الخٟاّ ٖلى صخت جىُٟظ الٗملُاث اإلاالُت،ؤما ًٖ مهمت اإلاداؾبت - 

. الٗامت َى مبضؤ َى مبضؤ ال٣ُض اإلاؼصوط

ؾخٗما٫ ألامىا٫ الٗامت ؤما اإلاداؾبت الٗامت  ٞدؿعى بلى وؾىءب َى جٟاصي الخبظًغ الٗمىمُتَضٝ اإلاداؾبت - 

. جد٤ُ٣ ؤ٦بر عبذ مم٨ً بإ٢ل ج٩ال٠ُ مم٨ىت 

باليؿبت للمهمت ألاؾاؾُت للمداؾبت الٗمىمُت هي الخٟاّ ٖلى صخت جىُٟظ الٗملُاث اإلاالُت،ؤما ًٖ مهمت - 

ت الىخاثج اإلااصًت للٗملُاث اإلاالُت  اإلاداؾبت الٗامت ٞهي مٗٞغ

 بن اإلاداؾبت الخدلُلُت تهخم بدؿاب الخ٩لٟت ل٩ل مىخج ؤو : واإلاحاػبة الححليلية العمىميةاإلاحاػبة  (3.-

زضمت م٣ضمت مً ٢بل اإلااؾؿاث طاث الُاب٘ الا٢خهاصي ،٢هض جدلُل الىخاثج والىنى٫ في ألازير بلى جدضًض 

مضي عبدُت ٧ل مىخج بال ؤهه ًم٨ً للٗملُاث وبن ٧ان وكاَها ًخميز ؤؾاؾا بخ٣ضًم زضماث طاث مىٟٗت ٖامت 
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ًم٨جها مؿ٪ اإلاداؾبت الخدلُلُت ل٨ً لِـ بىٟـ ال٨ُُٟت والٛغى في اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت،وبهما مداولت 

ت ج٩ال٠ُ ؤ ؤؾٗاع الخ٩لٟت لخضماث ومهام اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت  1.الاؾخٟاصة مجها ٢ضع ؤلام٩ان إلاٗٞغ

. ؤعىان اإلاحاػبة العمىمية: اإلابحث الثاوي

. ألامط بالططف: اإلاؿلل ألاول 

ف ألامط بالططف- (1-  :جعٍط

َى ٧ل شخو له نٟت باؾم الضولت ؤو ظماٖت مدلُت ؤو ماؾؿت ٖمىمُت ؤلابغام وجهُٟت صًىن ؤو خ٣ى١ - 

٤ ٖمىمي يخ٣ل ٖلى الٗمىم اإلاؿاو٫ ألاو٫ ًٖ مٞغ . ٍو

: مهام ألامط بالططف (2-

٤ الٗام، لظل٪ ٞمً اإلاٟغوى ؤن ٌؿعى ب٩ل -  ؤهت مهمت الغثِؿُت لألمغ بالهٝغ هي يمان الؿير الجُض إلاٞغ

٤ الٗام م٘ اخترام الخىُٓم اإلاٗمى٫ به . الىؾاثل اإلاخاخت له للخ٨ٟل الجُض باخخجاظاث مؿخسضمي َظا مٞغ

٤ الٗمىمي - . بن مهام ألامغ بالهٝغ الج٣خهغ ٖلى الجاهب اإلاالي،ٞهى ؤوال اإلاؿير الغثِس ي ؤو الشاهىي للمٞغ

ٟهل اؾخسضام مهُلح اإلاؿاو٫ -  ت اإلاخضاولت،٢لُال ماٌؿخسضم مهُلح ألامغ بالهٝغ ٍو  )وفي اللٛت ؤلاصاٍع

ظا اإلاهُلح له مضلىلين (اإلاضًغ مشال . َو

ت للٗىن الٗمىمي ٦ؿلُت بةم٩انها اجساط ٢غاعاث جسو ٖضًمي اإلاجاالث-  . ٞهى ٌٗجي ألاَلُت ؤلاصاٍع

ى ٌكمل ٦ظل٪ ال٣ضعة ٖلى بُٖاء ؤوامغ لخىُٟظ ٖملُاث مالُت-  . َو

ً بالططف- (3- : ؤهىاع ألامٍط

ين ؤو خُلىن باإلياٞت بلى اإلاىاوبين ؤو 21-90 مً ٢اهىن 25خؿب اإلااصة  ً بالهٝغ َم عثِؿُىن ؤو زاهٍى  ألامٍغ

. اإلاٟىيين

:  بالططف الطئيؼيىن آلامطون-  (ؤ

الىػعاء َم آلامغون بالهٝغ الغثِؿُىن للميزاهُت الٗامت للضولت والخؿاباث الخانت : باليؼبة للسولة- (1-

ىت واإلايزاهُاث اإلالخ٣ت . للخٍؼ

                                                             
.كاػم ببطاَيم الحؼيني، اإلاحاػبة الحىىمية واإلايزاهية العامة، ماػؼة الىضاق لليشط، عمان، ألاضزن-  1  
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الىالة َم آلامغون بالهٝغ الغثِؿُىن باليؿبت للىالة،وعئؾاء البلضًاث َم : ةليحباليؼبة للجماعات الم- (2-

. آلامغون بالهٝغ الغثِؿُىن باليؿبت للبلضًاث

َم اإلاؿاولىن اإلاٗىُىن ٢اهىهُا ٖلى َظٍ : باليؼبة للماػؼات العمىمية شات الؿااع ؤلازاضي - (3-

 1 .(مضًغ،مضًغ ٖام،ٖمُض) اإلاؿاولُت خؿب وكاٍ ماؾؿاتهم َاالءاإلااؾؿاث،وجسخل٠ حؿمُت 

: ألامطون بالططف الثاهىٍين (4-

ألامغ بالهٝغ الشاهىي َى ؾلُت ٚير ممغ٦ؼة م٩لٟت في خضوص الخ٣ُُم ؤلا٢لُمي بدىُٟظ بٌٗ الٗملُاث - 

. اإلاالُت

: آلامطون بالططف الىحيسون  (ج-

 َظٍ اله٣ٟت للىالي لخىُٟظ ٖملُاث الخجهيز،خُض جىي٘ هدذ ؤمٍغ البرامج ال٣ُاُٖت الٛير مىدذو٢ض 

. اإلامغ٦ؼة

خماصاث اإلاىػٖت  غ ٖلى ميزاهُت زانت به،وبهما ًىٟظ ؤلٖا وألامغ بالهٝغ الىخُض َى لِـ عثِـ ألهه الًخٞى

. اٖخباعا مً ميزاهُت الخجهيز للضولت

 :واإلافىغين  بالططف اإلاىاوبين آلامطون( 4-

ين والىخُضًً في خالت الُٛاب ؤو وظىص ماو٘ آمغون -  ً بالهٝغ الغثِؿين والشاهٍى ًم٨ً ؤن ًىىب ًٖ ألامٍغ

م مٗىُىن مؿب٣ا لل٣ُام بهظا الضوع   .بالهٝغ مىاوبىن َو
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: اإلاحاػبىن العمىمين: اإلاؿلل الثاوي

ف - (1- :  العمىمياإلاحاػلجعٍط

اإلاداؾب الٗمىمي َى ٧ل شخو ٌٗين بهٟت ٢اهىهُت لل٣ُام بخدهُل ؤلاًغاصاث وصٞ٘ الى٣ٟاث الٗمىمُت 

.  ألامىا٫ والؿىضاث ؤو ال٣ُم ؤو ألاقُاء ؤو اإلاىاص اإلا٩ل٠ بهاوجضاو٫ و٦ظل٪ يمان خغاؾت 

: والاعحمازالحعيين - (2-

سًٗىن لؿلُخه،٦ما ًم٨ً   بٌٗ اإلاداؾبين اٖخماصٌٗين اإلاداؾبىن الٗمىمُىن مً ٢بل وػٍغ اإلاالُت ٍو

. الٗمىمُين مً ٢بل وػٍغ اإلاالُت ؤو ممشلُه

:  الطئيؼيىن للسولةالعمىميينثطييف اإلاحاػبىن - (3-

حؼل الىحسات العمىمية  –  (ؤ-

: باليؼبة للسولة: ؤوال

. اإلاداؾبىن الٗمىمُىن الغثِؿُىن للضولت- 

ىة- (1- ى الظي ًخىلى ججمُ٘ مجمٕى مجاؾاباث مداؾبي الضولت:العىن اإلاحاػل اإلاطهعي للخٍع . َو

ىة اإلاطهعي - (2- خىلى :ؤمين الخٍع  الٗملُاث اإلاالُت الخانت بالضولت،والىػاعاث الخانت واإلااؾؿاث جىُٟظ ٍو

. الٗمىمُت

ىة الطئيس ي- (3- خىلى صٞ٘ : ؤمين الخٍع ىت اإلاٗاقاثٍو  وجىُٟظ الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بالخؿاباث الخانت للخٍؼ

. باإلياٞت بلى مؿ٪ اإلاداؾبت الٗامت للضولت

ىة الىالًات- (4- ىت للميزاهُت الٗامت للضولت  :ؤمىاء دٍع م م٩لٟىن بدىُٟظ ٖملُاث ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث والخٍؼ َو

. وميزاهُاث الىالًاث واإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي 

م٩ل٠ بخجمُ٘ ٖملُاث اإلايزاهُاث اإلالخ٣ت اإلاداؾبىن  :العىن اإلاحاػل اإلاطهعي للميزاهيات اإلالحلة- (5-

ين الٗمىمُين م مً ًغؾلىن بمداؾبتهم بلى اإلاداؾب الٗمىمي الغثِس ي . للضولتالشاهٍى مَو  :َو

كابؼ الػطائل - 1-

. كابؼ ؤمالن السولة- 2-

. كابؼ الجماضن- 3-
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. كابؼ الخسجيل- 4-

: باليؼبة للجماعات اإلاحلية: راهيا

ىت الىالًت َى مداؾب عثِس ي باليؿبت إلايزاهُت الىالًت- (1- . ؤمين زٍؼ

ىت البلضًت َى مداؾب عثِس ي باليؿبت إلايزاهُت البلضًت- (2- . ؤمين زٍؼ

: باليؼبة للماػؼات العمىمية شات الؿااع ؤلازاضي : راهيا

ى٧ل جىُٟظ ميزاهُت َظٍ اإلااؾؿاث ومؿ٪ مداؾبتها وحؿير ؤمىالها بلى ٖىن مداؾب عثِس ي مٗين ومٗخمض . ٍو

: الحطييف حؼل الىظيفة- ب-

م اإلاداؾبىن اإلاسىلىن بةُٖاء ؤلاؾىاص الجهاجي لٗملُاث ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث :اإلاحاػبىن اإلاذططىن  (1-  َو

. التي ًىٟظونها

م الظًً ًىٟظون ٖملُاث ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث ًٖ اإلاداؾبين اإلاسههين والظًً :اإلاداؾبىن اإلاى٧لىن - (2-  َو

. ًجب الغظٕى بلحهم لًمان ؤلاؾىاص الجهاجي لهظٍ الٗملُاث

م ال:محاػبىا الترثيل- (3- ًخٗاملىن م٘ ألامىا٫ ومهمتهم جٟهل في ججمُ٘ وجغ٦يز الدسجُالث اإلاخٗل٣ت   َو

ًبالٗملُاث اإلاىٟظة مً ٢بل اإلاداؾبين  ىت ؤَم مداؾب جغجِب آلازٍغ ٗخمض الٗىن اإلاداؾب اإلاغ٦ؼي للخٍؼ  َو

 1.في الجؼاثغ

اإلاطاكل اإلاالي  : الثالثاإلاؿلل 

ٟين لضيهم ٢اهىن ؤؾاس ي زام بهم م ؾل٪ مً اإلاْى ت الٗامت للميزاهُت) ؾلُت وػٍغ اإلاالُت ، جدذَو ، (اإلاضًٍغ

ً بالهٝغالالتزاماث ع٢ابت ٢بلُت ٖلى ًماعؾىن  .  الخانت بالى٣ٟاث اإلابرمت مً َٝغ آلامٍغ

:  مهام اإلاطاكل اإلاالي- (1-

٘ والخىُٓم اخترام للى٣ٟاث تهضٝ بلى الؿهغ ٖلى الالتزاماث مغا٢بت 21-90 مً ٢اهىن 58خؿب اإلااصة -  الدكَغ

 .اإلاٗمى٫ بهما

 

 

                                                             
سة الطػمية ؤَمها اللاهىن -  . اإلاحعلم باإلاحاػبة اللاهىهية، مطحع ػبم شهٍط21-90هطىص مً الجٍط 1  
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: الطكابة اإلاالية- (2-

ً بالهٝغ والتي لها ؤزغ مالي مً باب الى٣ٟاث ًجب ؤن جسً٘ للغ٢ابت  ت مً َٝغ ألامٍغ ٧ل ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

. اإلاالُت وجإقيرة اإلاغا٢ب اإلاالي

. العمليات الخاغعة لحإشيرة اإلاطاكل اإلاالي- (ؤ -

ة- (1- . عمليات جؼير اإلاىاضز البشٍط

ٟين، الترؾم، ؤظىع وجخًمً ٖملُاث الخُٗين  في نهاًت الؿىت اإلاالُت ٦ك٤ ألاظىع الاؾمُت ، الجضاو٫  اإلاْى

ُٟت الٗمىمُت واإلاداؾبت اخترام اإلاغا٢ب مً ، ًخإ٦ض بُٖاء الخإقيرة، و٢بلألاولى واإلاٗض٫ اإلاخمم  ٢ىاٖض الْى

. الٗمىمُت

:  بالىفلاتالالتزامعمليات - (2-

. والخجهيز الخانت بى٣ٟاث الدؿُير الالتزاماثوجمشل ٧ل 

: بحطاءات الطكابة- (ب-

ى مدضص بـــــ : ؤظل جىُٟظ الغ٢ابت- (1- م٨ً جمضًض ألاظل بلى 10َو ش اؾخ٣با٫ بُا٢ت الالتزام ٍو ؤًام ابخضاء مً جاٍع

.  ًىم بطا ٧ان اإلال٠ م٘ ال٣ىاهين اإلاٗمى٫ بها والىيُٗت اإلاالُت20

: وثإدص رالذ ؤشيال: كطاضات الطكابة- (2-

. اإلاىا٣ٞت بٗض الخإ٦ض مً مُاب٣ت اإلال٠ م٘ ال٣ىاهين اإلاٗمى٫ بها والىيُٗت اإلاالُت: الخإزير- 

٩ىن في خالت ٖضم مُاب٣ت الالتزام م٘ ال٣ىاهين اإلاٗمى٫ بها:الطفؼ اإلااكد-  .  ٍو

ٌ اإلاا٢ذ خماصاث ؤو اإلاىانب اإلاالُت،ٖضم اخترام اإلاالخٓاث اإلاظ٧ىعة في الٞغ غ ؤلٖا . ٖضم جٞى

٩ىن في خالت ٖضم مُاب٣ت الالتزام م٘ ال٣ىاهين اإلاٗمى٫ بها والىيُٗت اإلاالُت ـإو اإلاىانب :الطفؼ النهائي-   ٍو

ٌ اإلاا٢ذ . اإلاالُت ٖضم اخترام اإلاالخٓاث اإلاظ٧ىعة في الٞغ

م٨ً لألمغ بالهٝغ في َظٍ الخالت ،ؤن ًهضع ٢غاع    ظا ٖلى بالخٛاض يٍو ٌ الجهاجي َو  ًٖ الٞغ

:  ًم٨ً عزهت في الخاالث الخالُتالخٛاض يمؿاولُخه،وختى ٢غاع 

. غياب ضفة ألامط بالططف- 

. غياب ثىفط ؤلاعحمازات- 
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. اوعسام الحإريرات ؤو آلاضاء اإلاؼبلة اإلاىطىص عليها في الحىظيم اإلاعمىل به- 

. اوعسام الىرائم الثبىثية لاللتزام- 

. ؤلاػىاز غير اللاهىوي لاللتزام- 

: مؼاولية اإلاطاكل اإلاالي- (3-

ُٞما ًسو ال٣ٗىباث اإلاترظمت ٚلى مؿاولُت اإلاغا٢ب اإلاالي ٞال جىظض ههىم ٢اهىهُت زانت به ؤال ؤن 

: اإلاغا٢ب اإلاالي ًسً٘ بك٩ل ٖام بلى ماًلي

ت الاهًمام في مجا٫ -   واإلاالُت الخابٗت إلاجلـ اإلاداؾبت ٖلى ٧ل حؿُير اإلايزاهُتالٛغامت اإلاالُت التي جٟغيها ٚٞغ

ٖىن ًغج٨ب مساٞت في مجا٫ الدؿُير اإلاالي  

ٌ ٚير  07اإلاحعلم بمجلؽ اإلاحاػبة الفلطة ضكم 20-25 مً ألامط ضكم 88اإلاازة خُض جىو -  ٖلى ؤن الٞغ

دت مً َٝغ َُئاث الغ٢ابت ال٣بلُت ؤو الخإزيراث اإلامىىخت زاعط الكغوٍ  اإلااؾـ للخإزيراث ؤو الٗغا٢ُل الهٍغ

 1. ال٣اهىهُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
سة الطػمية ؤَمها اللاهىن ضكم -  -91اإلاطاػيم . اإلاحعلم باإلاحاػبة العمىمية باإلغافة بلى مطاػيم الحىفيصًة اإلاطثبؿة به21-90هطىص مً الجٍط

ا مً الىطىص اللاهىهية (314، 91، 313، 91، 3، 311-91-2 .وغيَر 1  
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: مجال ثؿبيم اإلاحاػبة العمىمية: اإلابحث الثالث

االعمىميةميسان ثؿبيم اإلاحاػبة : اإلاؿلل ألاول  .  ومطسَض

ين وبٌٗ خؿب  الخٍٗغ٠ الؿاب٤ وؿخسلو ؤن اإلاداؾبت الٗمىمُت جسو بٌٗ ألاشخام اإلاٗىٍى

. اليكاَاث ٦ما ؤن مجا٫ اإلاداؾبت الٗمىمُت وؿخُُ٘ ؤن هدضص خؿب اإلااؾؿاث والٗملُاث

. اإلااػؼات العمىمية– ميسان ثؿبيم اإلاحاػبة العمىمية  :ؤوال

واإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث  (البلضًت- والًت)اإلاداؾبت الٗمىمُت جُب٤ُ ٖلى الضولت والجماٖاث اإلاسلُت - 

. الُال٘ ؤلاصاعي 

ىُت و: مشل جي والبرإلاان ،اإلاٗاَض الَى اث والجامٗاث مجلـ اإلاداؾبت، مجلـ الكٗبي الَى . الخ...الشاهٍى

العمليات  – ميسان ثؿبيم اإلاحاػبة العمىمية : راهيا- 

: اإلاحاػبة العمىمية ثؿبيم على العمليات الحالية - 

. حٗمل ٖلى جىُٟظ ؤو جدهُل ؤلاعاصاث ؤو صٞ٘ الى٣ٟاث-

٤ الخٗامل م٘ البىى٥،نىضو١ الًمان : الليام بالعمليات-  ىت ٖلى ٍَغ بًضإ ألامىا٫ في خؿاب الخٍؼ

. الاظخماعي

ً بالهٝغ واإلاداؾبين الٗمىمُين-  . مغا٢بت حؿُير ألامٍغ

. مؿ٪ اإلاداؾبت- 

. ؾىضاث،٢ُم،ؤقُاء ؤزغي : ٖملُاث ؤزغي مشال- 

: مطازض اإلاحاػبة العمىمية* 

 ألن ٢ىاٖض اإلاداؾبت الٗمىمُت جإحي وال٣غاعاث، الخٗلُماثَىا٥ ٖضة مهاصع ٧ال٣ىاهين واإلاىاقير واإلاغاؾُم، - 

٤ ال٣ىاهين مشل : ًٖ ٍَغ

ؤلاظغاءاث الخانت بخدهُل الًغاثب والغؾىم خؿب ٢اهىن الجماع٥ ٦ظل٪ وػاعة اإلاالُت وٗمل ٖلى بنضاع 

. ال٣غاعاث واإلاىاقير والخٗلُماث لًبِ الٗملُاث الخانت باإلاداؾبت الٗمىمُت

 

 



 .اإلطار النظري للمحاسبة العمومية:                                                   الفصل األول

 

23 

 

: اإلاطازض اإلاىضرة عً فترة الاححمال: ؤوال

 اإلااعر في 1413/50 واإلاخًمً ٢اهىن اإلاداؾبت و٦ظل٪ اإلاغؾىم ع٢م 31/05/1862اإلاغؾىم اإلااعر في - 

.  الخام بالىٓام اإلاالي13/11/1950

ٗاث ٢ض هم اؾخٗمالها ختى بٗض الاؾخ٣ال٫   للجؼاثغ، َظٍ الدكَغ

ٗاث الؿاب٣ت َظا 05/071975  بلى ٚاًت31/12/1961 اإلااعر في 157/62بىظىص ٢اهىن   وجم بلٛاء الدكَغ

. 05/09/1973 اإلااعر في 29/73َب٣ا ألمغ 

ٗاث الٟغوؿُت لً : ظىب الٟغاٙ ال٣اهىويثفي َظٍ الٟترة جم الخٗامل بالدكَغ

ة: راهيا :  اإلاطازض الجعائٍط

 واإلادضص لىظباث ومؿاولُاث اإلاداؾبين الٗمىمُين ول٨ً 14/10/1965 في259/65 اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م- 

 واإلاخٗل٤ باإلاداؾبت 15/08/1990 اإلااضخ في 21/90َظا اإلاغؾىم ؤلغي ُٞما بٗض بم٣خض ى ٢اهىن 

 1.الٗمىمُت،و٦ظل٪ ٌكير بلى ؤن ال٣ىاهين اإلاالُت جهضع جىُٓماث و٢ىاهين زانت باإلاداؾبت الٗمىمُت

 .الفئات اإلاؼحذسمة للمعلىمات اإلاحاػبة العمىمية : اإلاؿلل الثاوي

ين ؤؾاؾُيناإلاؿخُٟضًًًم٨ً جهي٠ُ - :  مً اإلاٗلىماث اإلاداؾبت بلى هٖى

: اإلاؼحذسمىن السادليىن - 1-

اتها اإلاخٗضصة – حكمل َظٍ الٟئت في ؤلاصاعة -  التي جخىلى جسُُِ وجىُٓم وجىظُه وع٢ابت ؤٖما٫ – بمؿخٍى

ت اإلاهضع الغثِس ي للمٗلىماث اإلاداؾبت التي حؿاٖض ؤلاصاعي في اإلايكإة ٗض هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبت ؤلاصاٍع  َو

ت ؤخض ٞغوٕ هٓم اإلاٗلىماث اإلاداؾبت بما ًخًمىه  اثٟها اإلاسخلٟت،ألن هٓام مٗلىماث اإلاداؾبت ؤلاصاٍع ؤصاء ْو

: مً ؤصواث ؤؾالُب ٞمشال

ُٟت الخسُُِ جبرػ اإلاىاػهاث الخسُُُُت ٦إصاة عثِؿُت حؿاٖض ؤلاصاعة في الخسُُِ والخيؿ٤ُ - (1- ألاصاء ْو

. والخىنُل

ُٟت الغ٢ابت جٓهغ الخاظت بلى هٓام ٢ُاس ي وجدلُل الاهدغاٞاث وهٓم مداؾبت اإلاؿاولين- (2- . ألصاء ْو

. لخ٣ُم ألاصاء جبرػ اإلاضازل الخلُت الخ٣لُضًت واإلاؿخدضزت التي حؿاٖض ؤلاصاعة في ٢ُاؽ وج٣ُُم ألاصاء- (3-

                                                             
. اإلادضص لىظباث ومؿاولُاث اإلاداؾبين الٗمىمُىن 14/10/1956 اإلااعر في 259/65اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م -   

. اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت15/08/1990 اإلااعر في 21/90 مً ٢اهىن 36اإلااصة -  1  
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ت اإلاخٗضصة جٓهغ الخاظت ظلُت بلى مٗلىماث الخ٩ال٠ُ ومضا زُل اإلاداؾبت - (4- الاجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

ت في مجا٫ اجساط ال٣غاعاث . ؤلاصاٍع

ت- (5- ل واإلاىاعص البكٍغ ٤ والخمٍى الخ ًخُلب هض٤ٞ مؿخمغ مً ...مماعؾت ؤلاصاعة ألوكُت ؤلاهخاط والدؿٍى

. اإلاٗلىماث اإلاداؾبت التي حؿاٖض في بصاعة َظٍ ألاوكُت بك٩ل ٞٗا٫

: اإلاؼحذسمىن الخاضحيىن ½ 

ين ؤو اإلا٣غيين مً ما٫، مً :السائمىن - (ؤ-  َى ألاشخام الظي ٣ًضمىن البًاج٘ ٖلى ؤلاجمان ؤو اإلاهٞغ

ت الؿالمت اإلاالُت ٢بل مىذ الاثخمان،ؤن الخ٣ضم والاػصَاع الظي جد٣٣ه  اث بمٗٞغ اإلاٗخاص ؤن تهخم َظٍ اإلاجمٖى

. الكغ٦ت،والتي ًخم جمضًض الاهخماءاث لها

ً ( ب-  :اإلاؼخثمٍط

بىن في اؾدشماع ؤمىالهم في قغ٦ت بالُب٘ في عئٍت ج٣ضم الكغ٦ت -  ب اإلاؿدشمغون اإلادخملىن، الظًً ًٚغ ٖغ ٍو

ا، ٢بل اؾدشماع مبالٛها مً زال٫ مغاظٗت البُاهاث اإلاالُت للكغ٦ت . واػصَاَع

غ وال٣ىاثم اإلاالُت التي ًيخجها هٓام مٗلىماث اإلاداؾبت اإلاالُت مهضعا ؤَمها إلاا ًدخاظه -  وحٗخبر الخ٣اٍع

. اإلاؿدشمغون

الخٔ في آلاوهت ألازيرة وبصعا٧ا مً اإلاؿاولين في الٗضًض مً الضو٫ بإَمُت اإلاٗلىماث  ًخم بلؼام ميكأث،ٍو

ً . اإلاداؾبت للمؿدشمٍغ

ما٫ اإلاىؾٗت غ ألٖا . َظا باإلياٞت بلى اؾخسضام ٖضًض مً الضو٫ للٛت ج٣اٍع

: البىىن وحملة الؼىسات- (ج-

جدخاط ظهاث ؤلا٢غاى التي هىي ج٣ضًم ٢غوى للميكإة بلى الٗضًض مً اإلاٗلىماث جخٗل٤ َظٍ اإلاٗلىماث بمضي 

. ٢ضعة اإلايكإة ٖلى ؾضاص الٟىاثض والضًىن وج٣ؿُم لضعظاث اإلاساَغة

ا-   وال٣ىاثم اإلاالُت التي حٗضَا اإلايكإة في نهاًت الٟترة اإلاداؾبت هي اإلاهضع ألاؾاس ي لهظٍ عبا ما ج٩ىن الخ٣اعي ٫ٚو

. اإلاٗلىماث

: الٗمالء- (ص- 

هت ٖلى جدب٘ اإلايكإة التي ٌكترون  هت ٖلى جدب٘ اإلايكإة زانت الكغ٧اث مً الٟئاث الخٍغ مً الٟئاث الخٍغ

. مجها واؾخ٣غاع الىي٘ اإلاالي للمىعص مً ألامىع الهامت للٗمُل
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والٗمالء بداظت مؿدشمغة للمٗلىماث ًٖ مىخجي اإلايكإة وؾُاؾاث البُ٘،الىي٘ ؤلاهخماجي ،قغوٍ الخهم 

 1.الخ..... ،َغ١ الؿضاص

 :الٗما٫ وه٣اباث الٗما٫- (ٌ 

اث ألاظىع وما ًغجبِ بها مً م٩اٞأث، وخىاٞؼ، -  ما٫ بلى مٗلىماث ًٖ مؿخٍى ًدخاط الٗاملىن في ميكاث ألٖا

ا مً اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالًغاثب والخإمُىاث ٦ما جدخاط ه٣اباث الٗما٫ بلى َظٍ اإلاٗلىماث ؤًًا  يَر ٚو

. زانت في خالت الخٟاوى بكإن هٓام ألاظىع 

: اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت- (و-

 مهضعا َاما للمٗلىماث التي جدخاظها الٗضًض مً ظهاث الخ٩ىمت طاث الٗمىمُتجمشل اإلاٗلىماث الخاؾبت 

ا اإلاالُت وجض٣ٞاتها  ما٫ وزم ٞهي جخاب٘ ًٖ ٢غب هخاثج ؤٖما٫ اإلايكأث ومغا٦َؼ ٖال٢ت مباقغة بميكاث ألٖا

بت وبىعنت ألاوعا١ اإلاالُت بلى ظاهب َىا٥ بٌٗ الجهاث الخ٩ىمُت تهخم  الى٣ضًت مشل الجهاث الًٍغ

 2.وػاعة الخسُُِ:باإلاٗلىماث اإلاداؾبُت بك٩ل ٚير مباقغ مشل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
اع 1 مس وعبس هللا بً علي الحؼين،اإلاحاػبة في ألاحهعة الحىىمية ،في اإلاملىة العطبية الؼعىزًة،معهس ؤلازاضة العامة الٍط عس بً محمس الهٍى

  .46 ص2005

 

.22، ص 2002محمس حمال علي الهالل، اإلاحاػبة الحىىمية، زاض ضفاء لليشط، عمان -  2 
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: دالضة الفطل

مً ؤظل بقبإ خاظُاث الٗامت جلجإ الضولت بلى ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الٗمىمي الظي َى ٖباعة ؤصاة َامت مً 

ألاصواث اإلاالُت للضولت،خُض حٗٝغ الى٣ٟت بإنها مبلٜ ه٣ضي ٣ًىم بإهٟا٢ه شخو ٖمىمي،يهضٝ جد٤ُ٣ 

اإلاىٟٗت الٗامت،خُض ًخُلب جىُٟظَا ٦شير مً الجهض واإلاا٫ خُض ًخضزل في جىُٟظ الى٣ٟاث الٗمىمُت 

ت مً ؤٖىان اإلاداؾبت الٗمىمُت  بمسخل٠ مغاخلها . مجمٖى

بن جىُٟظ اإلاداؾبت الٗمىمُت مهما ازخلٟذ ٢ُاٖاث جىُٟظَا بًبُها ٢ىاهين وهٓم و٢ىاٖض مد٨مت ومىٓمت 

ت لضي اإلاكٕغ في  ومىخضة ٞلً ًبلٜ ؤَضاٞه اإلاغظىة مىه لظال٪ وؾبُل جُب٤ُ ال٣ىاهين جل٪ اإلاضوهاث اإلاًبَى

. قتى الضو٫ 

ا اإلاالي -  ت مً بخضي اإلااؾؿاث طاث الُاب٘ ؤلاصاعي ميزاهُت زانت، حٗخمض ٖلحها في حؿيَر واإلااؾؿت التربٍى

ت لخم صعؽ الخالمُظ في خالت مسالٟت  ير ؤلام٩اهُاث الًغوٍع لًمان لؿير الخؿً لي ظمُ٘ مغا٣ٞها وجٞى

.ال٣ىاهين اإلاٗمى٫ بها في مجا٫ اإلاداؾبت الٗمىمُت



 

 

الٟهل الشاوي 

ت الدؿُير اإلاالي في اإلااؾؿت التربٍى
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:ثمهيس  

ً ألاظُا٫ ل٩ُىهىا بَاعاث اإلاؿخ٣بل والضٞ٘ -  ت لهضٝ ؤؾاس ي ومهم َى بٖضاص وج٩ٍى تهضٝ اإلااؾؿت التربٍى

.بعجلت الىمى للبالص وجُىعَا  

ير الكغوٍ الالػمت مً خُض الخىُٓم ؤلاصاعي واإلاالي ؤومً خُض -  ت جٞى لظل٪ ًجب ٖلى اإلااؾؿت التربٍى

الخإَير التربىي الظي ٌؿمذ للخالمُظ بخد٤ُ٣ هخاثج خؿىت وال ٩ًىن َظا بال بخًاٞغ الجهىص وزل٤ ْغوٝ 

ت ومغصوص مٗخبر،وجبرػ ألاَمُت ٦ظل٪ ٧ىن ألامغ ًخٗل٤ بالخٟاّ ٖلى اإلاا٫ الٗام  ظُضة للىنى٫ بلى هجاخه جغبٍى

لى اإلامخل٩اث الٗمىمُت .ٖو  

ير -  ت التي حؿعى ألازغي بضوعَا بلى جٞى وهٓغا لألَمُت اإلايزاهُت وصوعَا في الؿير الخؿً للماؾؿاث التربٍى

ت لخمضعؽ الخالمُظ م٘ الخُغ١ بلى جغقُض ؤلاهٟا١ التربىي مً زال٫ اإلابدض ألازيرة .ؤلام٩اهُاث الًغوٍع  
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 .ةالخؼيير اإلاالي في اإلااػؼة التربىي : اإلابحث ألاول - 

ف اإلااػؼة التربىٍة:  اإلاؿلل ألاول - .جعٍط  

مً اإلاٗغوٝ ؤن التربُت وكاٍ ؤو ٖملُت اظخماُٖت َاصٞت وؤنها حؿخمض ماصتها مً اإلاجخم٘ الظي جىظض ُٞه،بط 

ُىت اإلاجخم٘ ب٩ل ماُٞه مً ٖىامل   و٢ىي وؤٞغاص وؤنها حؿخمغ م٘ ؤلاوؿان مىظ ؤن ًىلض وختى وجإزغاثهي َع

اثٟها بٖضاص ؤلاوؿان للخُاة .ًمىث ٣ٞض ٧ان مً ؤَم ْو  

ب٣ا -  يُت ٖلمُت ومهىُت َو ت وحٗلُمُت وج٩ٍى ٦ما ؤنها حٗٝغ امخضاص َبُعي لألؾغة ؤو ٧اهذ لها مهمت جغبٍى

ر 76/72لألخ٩ام الٗامت ألمغ ع٢م  ت 1604/1976 بحاٍض  ٞهي ماؾؿت ٖمىمُت لخٗلُم جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

ت مدكبٗت ؤو ب٦مالُت  ت ؤو مخ٣ىت ؤو زاهٍى والاؾخ٣ال٫ اإلاالي ًمىذ ٞحها الخٗلُم الشاهىي وألاؾاس ي ٢ض ج٩ىن زاهٍى

.صازلُت ؤو هه٠ صازلُت ؤو زاعظُت  

ت والاؾخ٣ال٫  ت هي ماؾؿت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى ُٗت ٞاإلااؾؿت التربٍى ٟها مً الىاخُت الدكَغ ؤما حٍٗغ

ىُت جدضر وحٛل٤ بمغؾىم وجلغى بىٟـ الك٩ل وهي ٦باقي  اإلاالي جىي٘ جدذ وناًت وػاعة التربُت الَى

اإلااؾؿاث الٗمىمُت جسً٘ ل٣ىاٖض اإلاداؾبت الٗمىمُت لها خ٤ الا٦دؿاب واإلال٨ُت بىاؾُت مضًغ ٌٗٝغ 

ظا َب٣ا ل٣اٖضة ٞهل الؿلُت ى ٌٗٝغ باإلاداؾب الٗمىمي َو .باألمغ بالهٝغ ومؿير مالي َو  

ت في حؿُير مهالخها الضازلُت والخاعظُت ٖلى مؿاو٫ ًخمشل في ألامغ بالهٝغ-  .وحٗخمض باإلااؾؿت التربٍى  

ماعؽ ٧اٞت الٗملُاث وال٣ٗىص والاجهاالث اإلاسخلٟت .ٌٗخبر  اإلاؿاو٫ ًٖ وكاَها خُض ًىىب ٖجها ٍو  

ت مً ألاؾـ واإلاٗلىماث هظ٦غ مجها  ُٟتها التربٍى :ول٩ي جىجح اإلاضعؾت ٦ماؾؿت حٗلُمُت في جد٤ُ٣ ْو  

ت مً ألاوكُت  (1- ٣هض بها ألاَضاٝ التي حؿعى اإلاضعؾت بلى جد٣ُ٣ها مً زال٫ مجمٖى ألاَضاٝ الخٗلُمُت ٍو

.واإلاماعؾاث في مضة مدضصة  

ت مً اإلاٗاٝع واإلاهاعاث وال٣ضعاث والخبراث التي ًدخاط اإلاخٗلم ال٦دؿابها-  (2- .اخخُاظاث اإلاخٗلم وهي مجمٖى  

.البرامج واإلاىاهج الضعاؾُت وهي مجمٕى ألاوكُت واإلاماعؾاث الخ٣ىُت والصخُت والٛظاثُت والضًيُت- (3-  

1.اإلاٗاٝع والخبراث الخٗلُمُت اإلاضعؽ َى الصخو اإلاخسهو في إلًها٫ اإلاٗلىماث و- (4-  

                                                             
.21 ،ص2009فاوي محمس،اإلايزاهية في اإلااػؼة ،معهس ثياضت ابً ضشس،-  1  
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ؤلام٩اهُاث اإلااصًت وهي الىؾاثل اإلااصًت لخد٤ُ٣ ٞٗل الخٗلُم والخٗلم مً حجغاث صعاؾُت و٦خب ووؾاثل - (5-

. حٗلُمُت  

.وظيفة ومهام ؤلازاضة التربىٍة: اإلاؿلل الثاوي  

اع الٗام  ت مً الخُىاث الغثِؿُت ألؾلىب الٗمل وفي ؤلَا ت م٘ ؤلاصاعة الٗامت في مجمٖى حكتر٥ ؤلاصاعة التربٍى

ت مً الٗملُاث ألاؾاؾُت مً  ت في مجمٖى ت لإلصاعة والتربٍى اث٠ واإلاهام ؤلاصاٍع ت وجخمشل الْى للٗملُت ؤلاصاٍع

:ؤَمها  

.ٖملُت الخسُُِ واإلاخبٗت اإلاُضاهُت في مجا٫ الخٗلُم بمغاخله اإلاسخلٟت- 1-  

.وي٘ البرهامج واإلاىاهج الضعاؾُت لخىُٟظ الخُت الخٗلُمُت وماًلؼم طل٪ مً م٣غعاث و٦خب صعاؾُت- 2-  

.ج٣ضًم ألامىا٫ الالػمت لخُِ الخٗلُم ومكغوٖاجه- 3-  

ت- 4- .بنضاع ال٣غاعاث واليكغاث الالػمت لخىُٓم وجىظُه الخٗلُمُت التربٍى  

اث - 5- اث٠ الخ٣لُضًت وؤلاقغاُٞت الٗلُا مً مغاخل الخٗلُم الٗام واإلاضًٍغ حُٗين وه٣ل مً ٌؿخٛلىن الْى

.الخٗلُمُت  

اث الٗامت بالىػاعة وفي اإلاداٞٓت والىػاعاث ألازغي - 6- اث الٗامت للتربُت بين مضًٍغ .الخيؿ٤ُ بين اإلاضًٍغ  

. الخلى٫ اإلاخابٗت لهاوا٢تراحبدُض اإلاك٨الث التي حٗترى مً جُب٤ُ البرهامج والخُِ الخٗلُمُت - 7-  

م والخىظُه- 8- .جسُُِ ؤؾالُب للخ٣ٍى  

غ اإلاىاص الضعاؾُت والجهىى بمؿخىي ؤصاتها ومخابٗت وؾاثل جىُٟظَا- 9- .جٍُى  

دهها - 10- ا٢تراح حٗضًل ال٨خب الضعاؾُت وبٖضاص اإلاىنٟاث والًماهاث التي ج٨ٟل ؾالمت جإلُٟها ٞو

.ومغاظٗتها وبزغاظها  

بُت والىضواث واإلااجمغاث ٖلى يىء اإلاخابٗت اإلاُضاهُت- 10- .الخسُُِ للبرامج الخضٍع  

ت في يىء ٢غاعاث وجىنُاث الىػاعاث وؾُاؾتها - 11- اث وؤلاصاٍع ما٫ اإلاضًٍغ اإلاخابٗت الٗامت واإلاُضاهُت أٖل

.الخٗلُمُت  
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ت وهي-  ت َىا٥ ظىاهب التر٦يز ٖلحها لخُير ؤلاصاعة التربٍى غ ؤلاصاعة التربٍى  :ولخٍُى

ت ختى جخطح ألاَضاٝ ال٨بري والغئٍت اإلاؿخ٣بلُت- (1- .جىخُض ؤلاقغاٝ والخىظُه لجمُ٘ اإلااؾؿاث التربٍى  

اء بمخُلباتها- (2- .جىز٤ُ الٗال٢اث بين ؤظهؼة الخسُُِ واإلاخابٗت واجساط الىؾاثل للٞى  

ت وؤق٩الها ووؾاثلها جد٣ُ٣ا للضًم٣غاَُت- (3- .ب٢غاع مبضؤ الالمغ٦ٍؼ  

ت في الخغ٦ت وحصجُ٘ اإلاباصعاث في - (4- اث لًمان الؿٖغ الغبِ بين الؿلُت واإلاؿاولُت ٖلى وكغ اإلاؿخٍى

.الىا٢٘ واإلاجاالث اإلاسخلٟت  

ا وؤلاٞاصة مجها لخ٩ىن - (5- اٖخماص ألاؾالُب الخضًشت في ؤلاصاعة واجساط الىؾاثل ال٨ُُٟت بجمُ٘ البُاهاث ووكَغ

غ باٖخباٍع  ت هي البضاًت في َظا الخٍُى ؤؾاؾا مً اإلاجخم٘ في اجساط ال٣غاعاث وج٩ىن اإلاضعؾت ؤو اإلااؾؿت التربٍى

1.الىىاة ألاولى للىٓام ٧له  

.في اإلااػؼات التربىٍة (اإلاؼير اإلاالي)مهام اإلالحطس : اإلاؿلل الثالث  

 و٢ض ؤصعظذ مهامه يمً ؤعبٗت 1991/ 13/11 اإلااعر في 829خضصث مهام اإلا٣خهض بال٣غاع الىػاعي ع٢م - 

:ؤبىاب هي  

ؤخ٩ام ٖامت- (ؤ-  

ت مداؾبُت- (ب- مهام بصاٍع  

ت- (ط- .مهام جغبٍى  

:ألاحيام العامة ثحمثل في- (ؤ-  

ا لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ - (1- ٩ًل٠ اإلا٣خهض جدذ ؾلُت مضًغ اإلااؾؿت بدؿُير الىؾاثل اإلااصًت واإلاالُت وحسخيَر

.اإلاؿُغة للماؾؿت  

ُٟت الٗىن اإلاداؾب- (2- ٣ىم اإلا٣خهض بْى .ًخىلى مضًغ اإلااؾؿت مؿاولُت ألامغ بالهٝغ ٍو  

                                                             
،ص - .31فاوي محمس وآدطون،اإلايزاهية في اإلااػؼة، مطحع ػابم شهٍط 1  
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ير الكغوٍ اإلااصًت واإلاالُت - (3- ً إلاضًغ اإلااؾؿت في ٧ل ماًخٗل٤ بخٞى ٌٗخبر اإلا٣خهض مً اإلاؿاٖضًً اإلاباقٍغ

ت في اإلااؾؿت ت لخىُٓم خُاة الجماٖت التربٍى .الًغوٍع  

ُٟت في - (4- غا ًىمُا مٟهال ًٖ الْى ٣ضم بلُه ج٣ٍغ ًخل٣ى اإلا٣خهض الخٗلُماث والخىظحهاث مً مضًغ اإلااؾؿت ٍو

.اإلااؾؿت  

م٨ًًلؼم بالخًىع الضاثم في اإلااؾؿت- (5-  في بَاع جإصًت مهامه ـً ٌؿخدًغ في ؤي و٢ذ مً اللُل ؤو ، ٍو

.الجهاع  

َى ًٖى قغعي في ظمُ٘ اإلاجالـ ال٣اثمت في اإلااؾؿت باؾخصىاء مجالـ ألا٢ؿام خُض ًم٨ً اؾخضٖاٍئ - (6-

ت ٖىض الخاظت .للمكاع٦ت في اظخماٖاتها بهٟت اؾدكاٍع  

ً وجدؿين اإلاؿخىي وججضًض اإلاٗاٝع وفي اإلاؿاب٣اث والامخداهاث التي جىٓمها - (7- ٌكاع٥ في ٖملُاث الخ٩ٍى

.الؿلُت الؿلمُت  

ىضًخىلى اإلا٣خهض الغثِس ي مهام الدؿُير اإلااصي اإلاالي في اإلااؾؿت واخضة،- (8- ٣ا ٖو  يغوعة في ماؾؿخين ،ٞو

ً للدؿُير اإلاالي في  كاع٥ ٖالوة ٖلى طل٪ بالخٗاون م٘ مٟدكُت التربُت والخ٩ٍى ألخ٩ام ال٣اهىن اإلاٗمى٫ به،َو

م اإلاضوهاث ً اإلابخضثين وفي مجا٫ ج٣ٍى .ج٩ٍى  

 ٖال٢ت الٗمل ؤن ٣ًىم بى٣ل اإلاهام بلى اإلا٣خهض الاهتهاء ؤو الاهخضابًخىظب ٖلى اإلا٣خهض في خالت الى٣ل ؤو - (9-

ىُت ٤ قغوٍ ًدضصَا وػٍغ التربُت الَى .الظي ًسلٟه ٞو  

ةؤلااإلاهام - (ب- :زاٍض  

ة التي ًماضػها اإلالحطس في الجىاهل الحالية :ثحمثل اإلاهام ؤلازاٍض  

.بٖضاص مكغوٕ ميزاهُت اإلااؾؿت- (1-  

.جدًير ال٣غاعاث اإلاٗضلت للميزاهُت- (2-  

. والخهُٟت في مجا٫ الهٝغالالتزامال٣ُام بٗملُاث - (3-  

.ال٣ُام بالٗملُاث الخد٤٣ والخهُٟت في مجا٫ ؤلاًغاصاث- (4-  

.بٖضاص اله٣ٟاث وال٣ٗىص- (5-  
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ً ومخابٗت - (6- .الاؾتهال٥يمان الخمٍى  

.بظغاء الجغص الٗام والجغص الضاثم- (7-  

ٟين- (8- .بمؿا٥ اإلالٟاث اإلاالُت للمْى  

.اإلاداؾباجُت جخمشل اليكاَاث اإلاالُت و:اإلاداؾباجُت  اإلاهام اإلاالُت و-ط-  

.جدهُل ؤلاًغاصاث وصٞ٘ الى٣ٟاث- (1-  

.يمان صعاؾت ألامىا٫ والؿىضاث وال٣ُم ألاقُاء واإلاىاص اإلا٩ل٠ بها وخٟٓها- (2-  

.واإلاىاصجضاو٫ ألامىا٫ والؿىضاث وال٣ُم واإلامخل٩اث والٗاثضاث - (3-  

1.مخابٗت خغظت الخؿاباث اإلاخٗل٣ت باألعنضة واإلاىظىصاث- (4-  

ت للم٣خهض في الجىاهب الخالُت:  التربىٍةاإلاهام- (ز- :جخمشل اإلاهام التربٍى  

ت- (1- .جضُٖم الٗال٢اث اإلايسجمت يمً الجماٖت التربٍى  

.جدؿين الكغوٍ التي ًجغي ٞحها جمضعؽ الخالمُظ- (2-  

ت - (3- غ اليكاَاث التربٍى .والاظخماُٖتجٍُى  

.ج٣ٟض الىؾِ اإلاضعس ي وخماًخه- (4-  

.الٗىاًت بالخُاة في الىٓام الضازلي - (5-  

غ الٗال٢اث م٘ ؤولُاء الخالمُظ - (6- .جٍُى  

ت والؿهغ ٖلى نُاهتها- (7- ير الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاُلىبت ألصاء ألاوكُت التربٍى 2.جٞى  

 

                                                             
ت --  .2005ػبيري مدمض آزغون ملخ٣ى خى٫ اإلايزاهُت وجىٟظَا في اإلااؾؿاث التربٍى 1  

 

٠،الىاصي ،ؤًام -  ؼ قٍغ ت ٖبض الٍٗؼ ً اإلاالُين الجضص ،زاهٍى جي للمؿيًر .2004-21-20-19الؿاس ي َال٫ ،خضازت ؤًىب،ؾلُاوي الىانغ،اإلالخ٣ى الخ٩ٍى 2  
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. اإلايزاهية في اإلااػؼة التربىٍة: اإلابحث الثاوي

.التربىٍةبحطاءات بعساز اإلايزاهية : اإلاؿلل ألاول -   

:ثحػير اإلايزاهية- (1-  

٣ت مضًغ اإلااؾؿت وهُابت  ٣ًىم بخدًير مكغوٕ اإلايزاهُت عثِـ اإلااؾؿت ول٨ً ًخىلى بهظٍ اإلاهمت اإلاؿير اإلاالي ٞع

.ٖىه إلاا ًخمخ٘ به مً مٗاٝع ج٣ىُت  

.(هه٠ صازلين والخاعظُين– ٖضص الضازلين ) ؤ٦خىبغ 31 ٖلى ويُٗت اإلااؾؿت بلى ٚاًت اٖخماص-  

ضص اإلاىانب اإلاالُت  ت م٘ ألازظ بٗين اإلاٟخىختٖو ت وؤلاصاٍع ُت التربٍى خباع واإلادضصة في الخٍغ  اإلابالٜ اإلاالُت الٖا

ت م٘ ألازظ بٗين  ت وؤلاصاٍع ُت التربٍى خباعاإلاٟخىخت واإلادضصة في الخٍغ  اإلابالٜ اإلاالُت  خ٣٣ذ واإلاهاٍع٠ التي الٖا

1.صٞٗذ زال٫ الؿىت اإلاالُت  

:اإلايلف بححػير اإلايزاهية- (2-  

.16/04/1976 اإلااعر في 76/35بم٣خض ى ألامغ -   

ظٍ الهٟت جخىلى ٖملُاث الىخُض ٩ًىن مضًغ اإلااؾؿت ألامغ بالهٝغ 26وخؿب هو اإلااصة   في اإلااؾؿت َو

خماصاث اإلاسههت في ميزاهُت اإلااؾؿتالالتزام وخؿب هو اإلااصة . بالى٣ٟاث وجهُٟتها وصٞٗها في خضوص ؤلٖا

،ؤن ًخاب٘ بالىٓام ويُٗت : " 28 ش الالتزاماثًجب ٖلى مضًغ اإلااؾؿت بهٟخه ألامغ بالهٝغ غا٢ب الخىاٍع ،ٍو

2".ومدضوصًتهاٖخماصاتها ا وزهىنُت لاللتزاماثاإلادضصة   

:هيفية بعساز اإلايزاهية- 3-  

ضاص حٗجي  ٤ وي٘ ج٣ضًغ ؤلاًغاصاث لخُُٛت الى٣ٟاث اإلا٣ضعة خؿب جدًيرمغخلت ؤلٖا  اإلايزاهُت ًٖ ٍَغ

ج٣٘   الض٢ت ختى الالتزام َظٍ اإلاغخلت مبيُت ٖلى الخ٣ضًغ ُٞجب وبمإمً اإلااؾؿت لٟترة م٣بلت اخخُاظاث

.اإلااؾؿت في عجؼ ؤو ٞاثٌ والظي ًيخج ًٖ الخُإ في الخ٣ضًغ ؤلاًغاصاث ؤو في ج٣ضًغ الى٣ٟاث  

                                                             
،ص  . 45كاوي محمس وآدطون،اإلايزاهية في اإلااػؼة مطحع ػبم شهٍط 1  

 

. واإلاحػمً اللاهىن ألاػاس ي الخاص اعمال التربية11/10/2018 اإلااضخ في 5/083 مً اإلاطػىم الحىفيصي ضكم 26اإلاازة -  2 
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 :الىرائم الالظمة في ثحػير اإلايزاهية-  (4-

:حٗخمض اإلااؾؿت في بٖضاص مكغوٕ ميزاهُتها ٖلى ظملت مً اإلاُُٗاث والىزاث٤ جخمشل في -   

:الاعحمازكطاض فحح - (ؤ-  

خماصاث الضولت للخٛظًت  ت ؤلٖا خماصَى ال٣غاع الظي ًدضص للماؾؿت التربٍى . اإلاكتر٦تباإلاهالح الخام والٖا  

ةالحعليمات- (ب- : واإلاىاشير الىظاٍض  

ا جىي٘ وجًبِ ج٣ضًغ ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث ُٗت جىُٓمُت ٖلى الىػاعة التربُت ؾىٍى .هي ههىم حكَغ  

ة- (ج- ؿة ؤلازاٍض :الخٍط  

ت التربُت جدضص لىا ٖضص اإلاىانب اإلاالُت  ٟين اإلاٟخىختهي وز٣ُت ناصعة ًٖ مضًٍغ  في اإلااؾؿت لؿ٪ اإلاْى

ين والٗمل .ؤلاصاٍع  

ؿة التربىٍة البيساغىحبة- (ز-  :الخٍط  

ين والٗما٫اإلاٟخىختممازلت لؿاب٣تها ول٨ً جدضص لىا اإلاىانب اإلاالُت  ٟين ؤلاصاٍع . في اإلااؾؿت لؿل٪ اإلاْى  

ؿة التربىٍة البيساغىحية- (2- :الخٍط  

ت اإلاؿمىح بٟخدها  ت ؤي ٖضص ألاؾاجظة وألاٞىاط التربٍى ممازلت لؿاب٣تها ول٨ً جدضص لىا اإلاىانب اإلاالُت التربٍى

ت اإلاؿمىح بٟخدها في اإلااؾؿت.في اإلااؾؿت .ٖضص ألاؾاجظة وألاٞىاط التربٍى  

:البؿاكة الىضفية- (ٌ-   

دضص ٞحها الٗضص ؤلاظمالي عثِـهي الىز٣ُت عؾمُت ٌٗضَا   اإلااؾؿت بمؿاٖضة اإلاؿير اإلاالي في قهغ ؤ٦خىبغ ٍو

ُت ونٟت الخالمُظ ضص ألاٞىاط م٘ الخسههاث اإلاخىاظضة وجدضًض هٖى .للخالمُظ ٖو  

:ميزاهية الؼىة الؼابلة- (9-  

الهضٝ مجها ججىب الى٢ٕى في ؤزُاء الخ٣ضًغ التي و٢ٗذ ٞحها اإلااؾؿت زال٫ الؿىت الؿاب٣ت ٧اللجىء بلى 

الث مشال لخُُٛت عجؼ  بىض ما .الخدٍى  
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 .وغعية الؼىىات الىظيفية- (ظ -

ظا لخدضًض ج٣ضًغاث -  ًخم ٞحها جميز اإلاؿخٟضًً مً الؿ٨ً الًغوعة الخضمت مً اإلاؿخٟضًً إلاىٟٗت الخضمت َو

1.في ؤلاًجاع وؤٖباء الؿ٨ً  

:ثىفيص اإلايزاهية التربىٍة: اإلاؿالل الثاوي  

ت - ت حٗض يغوٍع ظا ٣ًض ي خخما للدؿُيرجىاظه اإلااؾؿت الخٗلُمُت ه٣ٟاث ٖضًضة ومخىٖى  مسخل٠ اإلاهالح َو

ظا ألازير ٌؿخضعي وظىص ؤمىا٫ مدهلت .ؤلاهٟا١ َو  

خىلى اإلاؿير اإلاالي َظٍ اإلاهمت جدذ -  بٗض مىا٣ٞت الىناًت ٖلى مكغوٕ اإلايزاهُت حٗاص بلى اإلااؾؿت لخىٟظَا ٍو

.بقغاٝ عثِـ اإلااؾؿت  

٤ الخىُٓماث وال٣ىاهين اإلادضصة مً مؿ٪ الخؿاباث واخترام ٢ىاٖض اإلاداؾبت الٗمىمُت ٣ىم بدىُٟظَا ٞو .ٍو  

ىان اإلا٩لٟىن بدىُٟظ اإلايزاهُت- 1-  الشالض و٢ض ههذ اإلااصة بالٟهل ٖملُاث الخىُٟظ 21-90ٖالج ال٣اهىن : ألٖا

: ٖلى ماًلي14  

.( بدىُٟظ اإلايزاهُتالٗمىمُين بالهٝغ واإلاداؾبين آلامغونًخىلى )  

:بحطاءات ثىفيص اإلايزاهية- (2-  

. بلى ٢ؿمين بًغاص وه٣ٟاث21-90 مً ال٣اهىن 15ههذ ٖلُه اإلااصة  جى٣ؿم ؤلاظغاءاث خؿب ما  

٤ زالر مغاخل- (ؤ- :جىُٟظ اإلايزاهُت مً خُض ؤلاًغاصاث ًخم ًٖ ٍَغ  

:اإلاطحلة ألاولى ؤلاربات-   

.ًخم بمىظبت ج٨َغـ خ٤ الضاثً الٗمىمي ٞدسجل مً زال٫ خ٣ى١ اإلااؾؿت ٖلى مضًجها  

 

                                                             
ة التربية لىالًة الىازي زفعة -  مطباحي عبس اإلاجيس، محاغطات التربظ الحؿبيلي لفئة اإلالحطسًً، محىػؿة بً عائشة عبس الطحمً مسًٍط

.15 ص2010  
ع شٍطف،الىازي ؤًام -1 ة عبس العٍع ً اإلاالي الجسز، راهٍى ني للمؼيًر  21-20-19الؼياس ي َالل، حسارة ؤًىب، ػلؿاوي الىاضط، اإلالحلى الحىٍى

  .05 ص2004،
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:اإلاطحلة الثاهية الحطفية-   

وهي جدضًض مبلٜ مٗين لى٣ٟت مُٗىت ومغا٢بت الىزاث٤ اإلابرعة التي حؿلم بلى اإلاؿير اإلاالي للضٞ٘ وللخإ٦ض مً ؤن 

.الخضماث اإلاُلىبت ٢ض ؤهجؼث ٞٗال  

.الححطيل:  اإلاطحلة الثالثة  

.ٌٗض الخدهُل ؤلاظغاء الظي ًخم بمىظبت ببغام الضًىن الٗمىمُت"   

ُتها ومً صخت جغزُهها  ًخٗين اإلاداؾب الٗمىمي ٢بل ال٣ُام بالخدهُل ؤلاًغاصاث الخد٤٣ مً قٖغ

.بال٣اهىن   

٤ ؤعب٘ مغاخل :الىفلاتثىفيص اإلايزاهية مً حيث - (ب- :ًخم ًٖ ٍَغ  

.الالتزام: اإلاطحلة ألاولى- (1-  

٣ىم بهظا الٗمل مضًغ اإلااؾؿت ٦ـإن ًمض ي ٖلى َلب بًاٖت ؤو َلب ال٣ُام بسضمت ؤو  ى ببغام ٣ٖض ٍو َو

 حؿضًض ج٩ال٠ُ اله٣ٟت اإلابرمت واإلااَل الىخُض التزام في طمتها اإلاالُت اإلااؾؿت ، ٞخخدمل به٣ٟتالالتزام

.ل٣ٗض مشل اله٣ٟاث َى عثِـ اإلااؾؿت  

الحطفية: اإلاطحلة الثاهية  

وهي جدضًض مبلٜ مٗين لى٣ٟت مُٗىت ومغا٢بت الىزاث٤ اإلابرعة التي حؿلم بلى اإلاؿير اإلاالي للضٞ٘ والخإ٦ض مً ؤن 

٣ا للكغوٍ وال٨كٝى باليؿبت للخضماث ألازغي ٧الٛاػ ولخهُٟت َىا٥  الخضماث اإلاُلىبت ٢ض ؤهجؼث ٞٗال ٞو

:مغخلخين  

.مطاكبة الىرائم اإلابرضة -  

. الىزاث٤ اإلابرعةالؾخٗما٫بهجاػ خىالت للضٞ٘ -   

.ألامط بالططف: الثالثةاإلاطحلة -   

٩ىن باإلمًاء  وهي الٗملُت الىخُضة التي جخمشل في بمًاء ألامغ بالهٝغ ٖلى  الىزاث٤ اإلابرعة والخىالث ٍو

.شخهُا  
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:السفع: اإلاطحلة الطااعة-   

٣ىم بهظا الٗمل اإلاؿير اإلاالي ٦مداؾب ٖمىمي جدذ مؿاولُت الصخهُت،بطا ًجب ؤن ًخد٤٣ زاهُت مً ؤن  ٍو

خماص ٢اهىهُا وؤن الالتزام ٣ىم بمغا٢بت الخىالث والىزاث٤ اإلابرعة ٧الٟىاجير وال٨كٝى الٖا  اإلاسهو ٧اُٞا ٍو

1.و٢اثمت الخهُٟت  

:الطكابة على اإلايزاهية في اإلااػؼة التربىٍة: إلاؿلل الثالثا  

 ال٣ىاهين اخترامبن اإلاغا٢بت اإلاالُت ٖملُت طاث ٞىاثض ٦شيرة مً طل٪ ؤنها جمى٘ الؿير الٟىيىي وهجبر ٖلى 

اع ال٣اهىوي للمغا٢بت ج٣٘ مً ٢بل وؤزىاء وبٗض ٖملُت جىُٟظ  ألاؾاؾُت للمداؾبت والؿير و٢ض ؾُغ مكغوٕ ؤلَا

.اإلايزاهُت  

:الطكابة اإلاالية السادلية-  (1-  

 مً 36 ؤزىاء جىُٟظ اإلايزاهُت بهٟخه مداؾبا ٖمىمُا واؾدىاص ٖلى  اإلااصة َااإلاؿير اإلااليهي الغ٢ابت التي ٣ًىم ب

. اإلاخًمً ٢اهىن اإلاداؾبت الٗمىمُت بط بهه ًًمً مخابٗت ص٣ُ٢ت21-90ال٣اهىن   

ت التي  :  ألام بالهٝغ وطل٪ بمغا٢بت ماًلياجسظتهاللٗملُاث ؤلاصاٍع  

.مُاب٣ت الٗملُت م٘ ال٣ىاهين وألاهٓمت اإلاٗمى٫ بها*   

.نٟت ألام بالهٝغ*   

ُت ٖملُاث جهُٟت الى٣ٟاث* .قٖغ  

خماصاث*  غ ؤلٖا .جٞى  

.الُاب٘ ؤلاًغاجي للضٞ٘*   

2.الصخت ال٣اهىهُت للم٨ؿب ؤلاًغاجي*   

 

                                                             
، ص -  ً اإلااليين الجسز، مطحع ػبم شهٍط ني للمؼيًر .15الؼياس ي َالل، حسارة ؤًىب، ػلؿاوي هاضط اإلالحلى الحىٍى 1  

. اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت1990 ؤوث 15 اإلااعر في 21-90 مً ال٣اهىن 36اإلااصة-   

.15/09/1983اإلااعر في 160مً ال٣غاع الىػاعي : 02اإلااصة - 2  
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 :الطكابة اإلاماضػة مً ؾطف ألامط بالططف (ب-

 ٦ُُٟت مغا٢بت وبقغاٝ اإلاضًغ ٖلى حؿُير اإلااؾؿت 15/09/1983 اإلااعر في 1006ًدضص ال٣غاع الىػاعي ع٢م 

:مىه بال ؤن َظٍ اإلاغا٢بت جخٗل٤"2"وحكير اإلااصة   

.بدىُٟظ اإلايزاهُت*   

.ألاوامغ بالهٝغ*   

.بٗملُاث خؿاب الضزل بالهىضو١ *   

ملُت الجغص*  .باإلاساػن ٖو  

:ضكابة الىضاًة (ج-  

ت ٞله نالخُاث مغا٢بت  إلاضًغ التربُت نالخُت مغا٢بت ومخابٗت الدؿُير اإلاالي واإلااصي ل٩ل اإلااؾؿاث التربٍى

ُل٘ ٖلى ٦ُُٟت  ُت الٗملُاث وال٨شاٞت واخترام نٝغ بىىص اإلايزاهُت ٍو مداؾبت اإلااؾؿت لإلَإل ٖلى قٖغ

ت خماصاث اإلاالُت اإلاٟخىخت مً زال٫ الىيُٗت الكهٍغ .جسهُو ؤلٖا  

"اإلاحفشية العامة': الىؾىيةالتربيةضة هدضكابة و- (3-  

ت مً زال٫ اإلاخٟكُت  بن لىػٍغ التربُت نالخُخه مغا٢بت ومخابٗت الدؿُير اإلاالي واإلااصي ل٩ل اإلااؾؿاث التربٍى

برالٗامت  ىُت للدؿُير اإلاالي واإلااصيٖو . مٟدش ي التربُت والَى  

:الغ٢ابت اإلاالُت الخاعظُت- (2-  

.جماعؾها ؤظهؼة جابٗت لغثاؾت الخ٩ىمت مً زال٫ وػاعة اإلاالُت ومً َٝغ مجلـ اإلاداؾبت  

ىة- (ؤ- :ضكابة مفخش الخٍع  

ىتًماعؽ مٟدل  ت خُض ٌؿهغ ٖلى جُب٤ُ ال٣اهىن لخٍؼ  الٗمىمُت ٖملُت مغا٢بت خؿاباث اإلااؾؿاث التربٍى

.اإلايزاهُتو٢ىاٖض   

ىت إلاغا٢بت الى٣ٟاث الٗامت ٖىض نهاًت ٖملُت حؿضًض ألام بالهٝغ بمغا٢بت-  .بهٟت ٖامت جخضزل الخٍؼ  

.حٍٗغ٠ ألام بالهٝغ وجى٢ُٗه*   
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خماصاث*  غ ؤلٖا .جٞى  

ب الى٣ٟت خؿب جهي٠ُ اإلايزاهُتاخترام*  . جبٍى  

.صخت اإلاؿدىضاث اإلا٣ضمت*   

.صخت  الضًً*   

:ضكابة مجلؽ اإلاحاػبة- (ب-   

ت ألاولى ٖلى عثِـ اإلااؾؿت ع٢ابِخينًماعؽ مجلـ اإلاداؾبت   ألامغ باٖخباٍع ُٞما ًخٗل٤ باإلااؾؿاث التربٍى

 ًٖ ؤٖماله ؤمام اإلاجلـ َب٣ا مباقغة مداؾبا ٖمىمُا مؿاو٫ باٖخباٍع والشاهُت ٖلى اإلاؿير اإلاالي بالهٝغ

 بدُض ٣ًىم بالٟدو والخد٤٣ مً صختها و٢اهىهُتها 04/12/1990 الهاصع ًىم 32-٢90اهىن   م08ًللماصة 

ما٥ ع٢اباث ؤزغي  ,وظضًتها َو  

. جىُٟظ اإلايزاهُتاختراميمان *   

.ججىب الخجاوػاث في حؿُير ؤمىا٫ الضولت*   

1.الخُب٤ُ الجُض لخ٣ىُاث اإلاداؾبت*   

: ثطشيس ؤلاهفاق التربىي وعلالهيحه:الثالثحث بالم  

.ماَية ثطشيس ؤلاهفاق التربىي وعالكحه باإلايزاهية: اإلاؿلل ألاول   

:الاثفاقمفهىم العام لترشيس - 1-  

ى ألانل مً الاؾخسضامبن مٟهىم الٗام للترقُض َى -  ت ؤو َبُُٗت َو  ألامشل للمىاعص ؾىاء ٧اهذ مالُت ؤو بكٍغ

ًجب ؤن   وؾىء الدؿُير ٌٗخبران قىاط ومساٞت للمىُل٤ ٦ما ؤن الترقُض الالخبظًغالىاخُت اإلاى٣ُُت خُض ؤن 

غة  ًاصي بلى الخٗبير والكغح اللظان ًاصًان بلى الًغع وبالخالي ٞةن اإلا٣ٗىلُت هي ؤؾاؽ ٖملُت الترقُض بن الٞى

ا مؿإلت وؿبُت جسخل٠ مً م٩ان بلى آزغ ومً و٢ذ بلى آزغ  ال حٗجي خ٤ ؤلاؾغاٝ باٖخباَع  

                                                             
،ص -  .19كاوي محمس وآدطون ،اإلايزاهية في اإلااػؼة ،مطحع ػبم شهٍط  

ة -  لية،اإلااء ألابيؼ ،ثبؼة ،5عثماهية اشير،ضواًحية ؤحمس ،الطكابة على ثىفيص اإلايزاهية،ًىم زضاس ي بثاهٍى .11ص.29/04/2008 حٍى 1  
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يبغي ٖلى الجمُ٘ -  خماص ز٣اٞت الترقُض  جٟٗلٍو  في اإلاجخم٘ بهٟت ٖامت خُض ؤن اإلاىاَىخين ٖلى وعي بااٖل

خل٣ت مخهلت ومؿاولُت مكتر٦ت بين الٟغص واإلاجخم٘ والجهاث الخ٩ىمُت التي ج٣ضم الخضمت وجغا٢ب ؤصواث 

.ًد٤٣ الىخاثج اإلاغظىة مً الترقُض  والخلل في ؤي ظؼء مجها الاؾخسضامها  

 باإلاؿإلت َم اإلااؾؿاث الغثِؿين ٞةن اإلاٗىُين التربىي وماصام اإلاىيٕى الظي وٗالجه َى جغقُض ؤلاهٟا١ 

ت والىناًت  ا بٖخماصاث مالُت ضخمت جظا٦غًجضع   واإلادلُت واإلاغ٦ؼي التربٍى ت جغنض ؾىٍى  ؤن الضولت الجؼاثٍغ

ىُت .ل٣ُإ التربُت الَى  

 ٦ما اؾخٛال٫ التربُت ٞةهه ًجب ؤن حؿخٛل ؤخؿً إوهٓغا بلى ؤَمُت وضخامت َظٍ اإلابالٜ اإلاىظهت ل٣ِ- 

اًجب  ت واٖخباَع ت وجدؿين الىخاثج اإلاغ صوصًتالبضاٚىظُت وعٞ٘   البيُت الخدخُت للٗملُت التربٍى  التربٍى

ا  ٦ما واإلاضعؾُت .هٖى  

:ثطشيس ؤلاهفاق التربىي مً الىاحية اللاهىهية: ب الثاوي لاإلاـ  

ت -  ًيبغي ٖلى ظمُ٘ الهُئاث اإلاُٗىت بهٝغ الى٣ٟاث الٗمىمُت ومً يمجها الؿاصة مؿيري اإلااؾؿاث التربٍى

ٗاث والىهىم الخىُٓمُت اإلاٗمى٫ بها  ً بالهٝغ ومٗخمضًً،ؤن ًلتزمىا بخُب٤ُ ال٣ىاهين والدكَغ مً آمٍغ

ت وؤَم َظٍ ال٣ىاهين  ُٞما ًسو ألامال٥ الٗمىمُت والتي ظمٗها جا٦ض ٖلى جغقُض الى٣ٟاث الٗمىمُت والتربٍى

:والىهىم هي   

: بحؿبيم اللىاهين والىطىص الحىظيميةالتزام- 1-  

ش ٢90/21اهىن *  لت له وهي ٝ واإلاغاؾُم اإلا٪15/08/1990 اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت الهاصع بخاٍع

ش 311/312/314 .23/11/1990 الهاصع بخاٍع  

ت مً اإلاغاؾُم جىُٟظًت وعثاؾُت مغجبت خؿب الدؿلؿل الؼمجي *  خمشل في مجمٖى ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت ٍو

:لها  

  .09/11/1991 اإلااعر في 434/91اإلاغؾىم الخىُٟظي * 

.22/01/1996 اإلااعر في 54/96اإلاغؾىم الخىُٟظي *   

.07/03/1998 اإلااعر في 87/98اإلاغؾىم الخىُٟظي *   
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: والحبصًط والىفلات الغير مبرضةالؼيرثجىل ػىء - 2-  

ت في الى٢ذ الغاًَ في مداعبت الخبظًغ ب٩اٞت   وجبين طل٪ مً زال٫ بق٩الُتبن الؿُاؾت الٗامت للضولت الجؼاثٍغ

ش  ذ مٗالي الؿُض وػٍغ اإلاالُت بخاٍع  التي ٣ٌٗضَا مجلـ الاؾخمخإ ؤومً زال٫ ظلؿاث 16/09/2008جهٍغ

.الىػعاء  

 واإلاداٞٓت ٖلحها للخ٣لُل مً حجم البرامج ونُاهت اإلامخل٩اث٦ما ؤ٦ض الؿُض الىػٍغ في حٗلُمُت ٖلى يغوعة - 

ىُتواٖخبراإلاىظهت ل٣ُإ التربُت  . َظا ٧له َى الؿبُل الغقُض ل٣ُإ التربُت الَى  

:ضياهة اإلامحليات واإلايشأت التربىٍة- 3-  

 لجمُ٘ اإلامخل٩اث الاٞتراض يجلٗب الهُاٚت صوعا َاما في جغقُض ٖملُت ؤلاهٟا١ التربىي حٗمل ٖلى بَالت ٖمغ - 

.والخجهيزاث اإلاسههت ل٣ُإ التربُت  

ُاب ومسخل٠ ؤلازخالالث التي جمـ اإلاغا٤ٞ ا٦دكاٝوجلٗب الخضمت الضازلُت في اإلااؾؿت صوعا َاما في   ألٖا

خماصاث اإلاسههت لهظا الٗغى في اإلايزاهُت٫اإلابيُت في اإلااؾؿت التي ًم٨ً مٗا .ظتها بىاؾُت ؤلٖا  

:اإلاطاكبة السائمة لعملية ؤلاهفاق التربىي - (4-  

ت وزانت مجلـ الخىظُه والدؿُير  -  خُض جخم ؤو٫ مغا٢بت بىاؾُت اإلاجالـ التي ح٣ٗض باإلااؾؿت التربٍى

ت،ومً جم  ومجلـ التربُت والدؿُير و٦ظا ع٢ابت اإلاضًغ الُىمُت ٖلى مسخل٠ ظىاهب ؾير الٗملُت اإلااصًت والتربٍى

٤جإحي مغا٢بت الىناًت ًٖ  ىُت وهي ع٢ابت الدؿُير خُض حؿتهضٝ اإلاخٟكُت ٍَغ  الٗامت لىػاعة التربُت الَى

. ؤو مساٞت لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بالدؿُيراهدغا٦ٝك٠ ؤي   

 الٗمىمُت ألظل وي٘ هٓام ٞٗا٫ للممخل٩اثويهضٝ هٓام الضاثم الٗملُت ؤلاهٟا١ التربىي بلى خماًت ؤًٞل - 

 ًدخىي ٖلى مٗٓم اإلاٗاًير وهٓم الدؿُير ألاًٞل وألامشل جخم لإلظغاءاثللغ٢ابت الضازلُت ًيبغي وي٘ صلُل 

ت بهٟت ٖامت 1.مغاظٗخه صوعٍا والخإ٦ض مً ٢ابلُت للخىُٟظ مً ٢بل اإلااؾؿاث والهُئاث التربٍى  

ت في َظا اإلاىيٕى باٖخباع ؤن جغقُض ما َىوفي مجا٫ ًيبغي ؤن حٗٝغ   الخُاب الغؾمي للضولت الجؼاثٍغ

الى٣ٟاث الٗمىمُت يغوعة ملخت و٦ظل٪ مضي اعجباٍ جغقُض ؤلاهٟا١ التربىي إلنالح ؤهٓمت اإلايزاهُت وجدضًثها 

.هي ال٣ىاٖض الالػمت للترقُض وألاَضاٝ اإلاغظىة مىه ما و  

                                                             
ة-  .2005ظبيري محمس وآدطون،ملحلى حىل اإلايزاهية وثىفيصَا في اإلااػؼات التربٍى 1  
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ت مً   اإلاىبش٣ت ًٖ ز٣اٞت الترقُض آلالُاثبن ججؿُض ٖملُت جغقُض ؤلاهٟا١ التربىي في اإلاُضان ٣ًخض ي مجمٖى

 التربُت إَى صوع َُئاث الخٟخِل واإلاغا٢بت ؾىاء الخابٗت ل٣ِ هي َظٍ و٠ُ٦ ًم٨ً يمان ٞٗالُتها ما ٞما

ىُت للدؿُير اإلاالي جم٨جهم مً وي٘ نُاٚت جغقُضًت إلاكغوٕ  وزانت اإلاخٟكُت الٗامت لىػاعة التربُت الَى

ت وبالخالي وي٘ اإلاٗاًير واليؿب الم ًت الىاظب ثىميكىع وػاعي ٩ًىن بَاع ٖاما إلهجاػ ميزاهُت اإلااؾؿاث التربٍى

٤ حك٨ُل ؤٞىاط ٖمل ٖلى ؤن ًخم في  جب ؤن ٩ًىن طل٪ ًٖ ٍَغ اٖخماصَا في مسخل٠ الٟهى٫ والبىىص ٍو

خماصاث في ميزاهُت اإلااؾؿاث  الجهاًت ججمُ٘ مسخل٠ الا٢تراخاث في مكغوٕ ميكىع ًدضص ٦ُُٟت جىػَ٘ ؤلٖا

ت .التربٍى  

بن جغقُض ؤلاهٟا١ التربىي في الى٢ذ الخايغ هدً في ؤمـ الخاظت بلُه هٓغا لألػمت اإلاالُت الٗاإلاُت التي - 

ا بك٩ل مباقغ ٖلى الجؼاثغ وزانت اهسٟاى ؤؾٗاع البترو٫ الظي ًاصي بلى اهسٟاى مضا زُل  او٨ٗؿذ ؤزاَع

. الخٟهُلتالضولت مً الجباًت   

: الترشيس التربىي وؤَسافهكىاعس- 2-  

ُٞما  وجخمشلم ألامشل للمىاعص  اإلاالُت ا مجها لخجؿُض مبضؤ الاؾخسضالاهُال١بن الترقُض ٢ىاٖض ؤؾاؾُت ًيبغي 

:ًلي  

.وي٘ زُت ٖامت لترقُض ؤلاهٟا١ التربىي واهتهاط مبضؤ الهغامت جُب٣ُها*   

ل بياُٞت ؾىاء ٖلى مؿخىي اإلادلي ؤو مً و٧االث الخىمُت الضولُت*  .البدض ًٖ مهاصع جمٍى  

غ هٓم*  ت ومكاع٦ت الجمُ٘ في جلبُت جٍُى واإلاٟايلت  ٖلى ؤن ج٩ىن ٢ابلت لل٣ُاؽ الاخخُاظاث ؤلاصاعة التربٍى

موالخ٣ُُم  .والخ٣ٍى  

تالاظخماُٖينجٟهُل صوع الكغ٧اء -  . للمىٓىمت التربٍى  

 واخخما٫ ؤلاخهاثُاث الض٣ُ٢ت والتي هي ؤؾاؽ بغمجت والاجها٫ للمٗلىماث الخضًشت الخ٨ىىلىظُا اؾخٗما٫*

تالى٣ٟاث  .التربٍى  

 مبضؤ اإلاىاٞؿت اإلاكغوٖت ال٣اثمت ٖلى الكٟاُٞت وجُب٤ُ ال٣اهىن خُض ؤنها ؤًٞل يمان للدؿُير اخترام* 

.ال٣ٗالوي  
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ٖضم اللجىء اإلاٍٟغ بلى ن٣ٟاث التراض ي ؤو ججؼثت الُلباث للخدالُل ٖلى ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت وؤن * 

 الخانت باله٣ٟاث التي هي صون الخض اإلا٣غع في ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت ٢اهىهُت مخسظة الاؾدكاعاثج٩ىن 

.ؤلاظغاءاث الك٩لُت اإلا٣غعة لها  

ً الٗمىمُين لخٟاصي جشبُذ ألاؾٗاع مغجٟٗت ًخجضص صوعٍايغوعة وظىص صلُل لألؾٗاع *   ٩ًىن مغزو للمؿيًر

اللؿل٘ والخضماث التي ًخم  تا٢خىاَئ . مً َٝغ الهُئاث ال٣اثمت ٖلى نٝغ الى٣ٟت التربٍى  

ُت ٖلى الخٗامل م٘ *  اع ال٣اهىوي للٓغوٝ ؤلاؾخعجالُت والتي ٚالبا ما ج٩ىن مبرع إلنٛاء الكٖغ جدضًض ؤلَا

.ممىهين مدضصًً  

الغ٢ابت اإلاؿخمغة والٟٗالت لدؿُير ٖملُت ؤلاهٟا١ التربىي بدُض حكمل ٖمىما جىاؾب الىخاثج م٘ الىؾاثل * 

ت .ومضي جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التربٍى  

:ؤَساف ثطشيس ؤلاهفاق التربىي - (ب-  

:ُٞما ًليبن ألاَضاٝ ألاؾاؾُت الٗامت في ٖملُت جغقُض ؤلاهٟا١ التربىي ًم٨ً جلخُهها -   

 ؤن الخىمُت بهٟت ٖامت هي باٖخباع والش٣اُٞت في مسخل٠ ال٣ُاٖاث والاظخماُٖت الا٢خهاصًتجد٤ُ٣ الخىمُت * 

,هخاثج ؾُاؾت التربُت والخٗلُم  

 او٩ٗاؾاث الجي مً اإلاا٦ض لها اصة الٗاإلاُت الحالخالُتالخ٣لُو مً الى٣ٟاث الٗمىمُت للضولت في ْل ألاػمت * 

.ؾلبُت ٖلى بالصها  

ت و*  ير مسخل٠ الىؾاثل الخٗلُمُت  الضٖم وإلؾىاص اإلااصي الؿلُم للٗملُت التربٍى البُضاٚىظُت مً خُض جٞى

ت  .واإلااصًت اإلاىاؾبت لإلنالخاث التربٍى  

ت والتي تهضٝ ؤؾاؾا *  ت الجؼاثٍغ ت التي حكهضَا اإلاىٓىمت التربٍى اإلاؿاَمت ألا٦ُضة في هجاح ؤلانالخاث الجاٍع

ـ اإلاظَببلى مىاظهت جدضًاث الٗىإلات واٖخماصا ز٣اٞت  اإلا٣اعبت ) الخضًشت الىٟعي ال٣اثم ٖلت َغ١ الخضَع

ـ باألَضاٝ.)(بال٨ٟاءاث ٘والٗمل (. الخضَع  التي جاصي بلى ج٨َغـ مبضؤ الخٗلم والظي ًيخج ٖىه ججىُض باإلاكاَع

٘ ٢ابلت للخُب٤ُ الهىاعي ت بلى مهاعاث ومكاَع ل اإلاٗٞغ .وجدٍى  

ير بِئت حٗلُمُت ؾلمُت وصخُدت وبالخالي الىنى٫ بلى ألامان في *  ٤ جٞى جد٤ُ٣ الجىصة والخٗلم ًٖ ٍَغ

.الكهاصاث الغؾمُت  
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: ثطشيس ؤلاهفاق التربىي بةضالح اإلايزاهيةاضثباؽ- (ج-  

٘ ٖلى مضي ال٣هير واإلاخىؾِ وما ًغا٣ٞها مً عنض -  بن مؿإلت جدضًض ؤهٓمت اإلايزاهُت والٗمل باإلاكاَع

ٖال٢اث مالُت جد٤٣ ألاَضاٝ والىخاثج اإلاخىزاة ًىبش٤ ؤؾاؾا مً مكغوٕ اإلااؾؿت الظي ًخًمً ؤَضاٞا 

ت و ضاص  جغبٍى بُضاٚىظُت وماصًت،ًيبغي الٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها وبالخالي ٞةهه ًيبغي جُب٤ُ ،مىهجُاث خضًشت إٖل

. ٖلى الىخاثجالاعج٩اػ بىاؾُت واإلاغ صوصًتمكغوٕ اإلااؾؿت وبنالح اإلايزاهُت بهضٝ جدؿين الٟٗالُت   

. واإلاغ صوصًتوبالخالي وي٘ مداوع بنالح اإلايزاهُت بهضٝ جدؿين الٟٗالُت - 

ت ؤو ، وبالخالي ٖلى الىخاثجالاعج٩اػبىاؾُت   وي٘ مداوع وبنالح اإلايزاهُت وصوعَا ؾىاء ٖلى ؤؾاؽ مبضؤ الؿىٍى

ظا ٧له ٌٗخبر جغقُض ؤلاهٟا١ التربىي مً الىاخُت  اإلاكغوٕ اإلاىاص جد٣ُ٣ه ٖلى مضي ال٣هير ؤو اإلاخىؾِ َو

.ال٣اهىهُت والٗملُت  

 بال٣ىاهين والىهىم التي جد٨م الى٣ٟاث الٗمىمُت والغ٢ابت الضاثمت اللتزامض ي جغقُض ؤلاهٟا١ التربىي بم٣ذ

ت ؾلمُت جد٨م مغخلت ٖىاملٖلى الٟٗالُت جىُٟظ اإلايزاهُت بك٩ل زام وؤلاهٟا١ التربىي ٌك٩ل   ومٗاًير هٍٓغ

1.جىُٟظ اإلايزاهُت التي جمشل جغقُض ؤلاهٟا١ التربىي   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ة،مطحع ػابم ،ص - .62ـ60 ظبيري محمس وآدطون ملحلى حىل اإلايزاهية وثىفيصَا في اإلااػؼات التربٍى 1  
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 :دالضة

ت جبجى ٖلى هٟـ ٢ىاٖض اإلايزاهُت الٗامت -  ولت ول٨ً اإلااؾؿت الخٗلُمُت الجدخىي للضميزاهُت اإلااؾؿت التربٍى

غ ٖلحها اإلايزاهُت  ٖلى ميزاهُت مسههت للخجهيز بظل٪ مً  ازخهام الضولت،٦ما ؤن لها ميزاث ؤزغي الجخٞى

.الٗامت  

جسً٘ اإلايزاهُت الٗامت بلى هٟـ ٢ىاٖض اإلاداؾبت الٗمىمُت ولىٟـ ال٣ىاهين والخىُٓماث التي جسً٘ لها باقي - 

.اإلاهالح والهُئاث الٗمىمُت ألازغي   

صوع ؤَمُت اإلاؿير اإلاالي وعثِـ اإلااؾؿت في ؾير ممخل٩اث وؤمىا٫ اإلااؾؿت لخم٨ُجها مً ؤصاء ألاَضاٝ اإلاؿُغة 

.مً ؤظل زضمت الخلمُظ في بَاع الىهىم الخىُٓمُت  



 

 

 

 

 الٟهل الشالض

جاػ٢اًذ" َىاعي بىمضًً"صعاؾت خالت مخىؾُت 
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. ثلسًم اإلااػؼة محل السضاػة: اإلابحث ألاول 

ف اإلااػؼة: اإلاؿلل ألاول                                 . بؿاكة جعٍط

ت والاؾخ٣اللُت اإلاالُت – مخىؾُت َىاعي بىمضًً جؼ٢اًذ -  ت طاث الصخهُت اإلاٗىٍى هي ماؾؿت ٖمىمُت جغبٍى

 وهي جابٗت لىػاعة التربُت 16/04/1976 اإلااعر في 35-76 مً ألامغ الغثاس ي ع٢م 77جُاب٣ا م٘ اإلااصة ع٢م 

ت التربُت لىالًت مؿخٛاهم ؤوكئذ ؾىت  ىُت جدذ وناًت مضًٍغ  بغ٢م ٢غاع بوكاء 05 ٦ة٦مالُت ب٣اٖضة 2005الَى

ش 43/8.3.0/2005 .  طاث هٓام زاعجي10/06/2005 بخاٍع

: اإلاىكع- (2-

 100ج٣٘ مخىؾُت َىاعي بىمضًً بلضًت جؼ٢اًذ صاثغة ؾُضي ٖلي والًت مؿخٛاهم جبٗض ًٖ البلضًت بدىالي - 

ً م٣غ الضاثغة خىالي  ً م٣غ الىالًت خىالي 6متر ٖو ا ٧16لم ٖو  ٧لم وهي جترب٘ ٖلى مؿاخت بظمالُت ٢ضَع

بُٗت بىاءَا نلبت11220 مجها 571.94 .  مبيُت والباقي ٚير مبيُت َو

: الهياول- 

ير ظُض إلاٗٓم الهُا٧ل اإلاُلىبت في ٧ل اإلااؾؿاث مً  بن َاجه اإلااؾؿت التي هدً في نضص صعاؾتها جمخاػ بخٞى

اجه الهُا٧ل مىػٖت ٧الخالي : َظا الىٕى َو

.  حجغة13:حجغاث الضعاؾت- 

ت-  .  م٩اجب03: م٩اجب بصاٍع

ت-  .  م٩اجب03: م٨خبت بصاٍع

. 01: م٨خبت- 

ت25)2:مسبر بٖالمي آلي-  ـ 01+ ظهاػ وكاَاث جغبٍى . ( جضَع

.  وعقت1+  مسابغ 02وعقاث + مسابغ - 

 02:ملٗب- 

. 01+01مُٗم+ مُبش- 

ُُٟت -  ت) ؾ٨ىاث ٧لها مكٛىلت 04:ؾ٨ىاث ْو ت التربٍى  (مضًغ اإلااؾؿت،اإلاؿير اإلاالي،الخاظب،ٖىن ،باإلاضًٍغ
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ة والتربىٍة للماػؼة: اإلاؿلل الثاوي . الترهيبة ؤلازاٍض

ت مىانب للماؾؿت واإلاغ٢مت جدذ ع٢م  ُت جغبٍى ٣ا واؾدىاصا آلزغ زٍغ ش 003/13،10/2016ٞو  بخاٍع

ت جخمشل في 25/06/2016 :  ٞةن اإلااؾؿت جخ٩ىن مً جغ٦ُبُت بصاٍع

: مسًط  اإلااػؼة- 

 اإلااعر في 21-90 مً ٢اهىن 23 بالهٝغ في آن واخض وبظل٪ ٞهى ًىُىي جدذ ؤع٧ان اإلااصة ع٢م اإلاضًغ وآمغٞهى 

 اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت،ٞهى اإلامشل الىخُض للماؾؿت بهٟت ٢اهىهُت ؤمام ٧ل الهُئاث 15/08/1990

. ؾىاء ٧اهذ صازلُت ؤو زاعظُت

:  ؤماهة اإلاسًط-

هي ؤ٢غب اإلاهالح الخابٗت بهٟت مباقغة للمضًغ اإلااؾؿت وطل٪ ل٩ىنها هي اإلاؿاولت ٖلى جىُٟظ ٧ل الٗملُاث 

ت الخانت بالؿُض اإلاضًغ ٞهي جخىلى ٖملُاث الاؾخ٣با٫ والخىػَ٘ و٦ظا ؤعقٟت اإلاٗلىماث مً وبلى  الؿ٨غجاٍع

٠ واخض  اإلاضًغ،بطا هي الىاؾُت بين اإلاضًغ وباقي اإلاهالح،و َاجه اإلاهلخت جخ٩ىن َىا مً اإلاْى

: مطلحة الاػخشاضة التربىٍة* 

ت ٞهي التي جخىلى اإلاخابٗت  ٞهي مً بين ؤَم اإلاهالح خؿب اإلاسُِ اله٨ُلي الخىُٓمي للماؾؿاث التربٍى

ت وهي اإلاخٗامل الىخُض واإلاباقغ م٘ الىؾُِ التربىي   (جالمُظ+ ؤؾاجظة )البُضاٚىظُت والتربٍى

ً لخالمُظ اإلااؾؿت البالٜ ٖضصَم  ٍغ ا ٖلى حؿُير ومخابٗت ؤؾخاط مَا  312وهي ؤًًا مهلخت حكٝغ جغبٍى

( . 2016 ؤ٦خىبغ01خالت ) 2016خؿب بخهاثُاث ؤ٦خىبغ 

: اإلاطلحة الاكحطازًة* 

ا مكٝغ مالي   مً ال٣اهىن 33ًىُىي جدذ ؤع٧ان اإلااصة ع٢م  (مداؾب ٖمىمي )هي مهلخت ٌكٝغ ٖلى حؿُيَر

ٞهى ٌكٝغ ٖلى حؿُير اإلااؾؿت مً الىاخُت   اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت،15/08/1990 اإلااعر في 90-21

. اإلاالُت بخيؿ٤ُ م٘ ألامغ بالهٝغ

 ٖاملين وػٍاصة ٖلى 06ومً اإلاهام اإلاى٧لت لخه اإلاهلخت حؿُير ومخابٗت ٖما٫ الهُاهت والخضماث البالٜ ٖضصَم 

ا للمساػن اإلااؾؿت ومؿاولُتها ٖلى ظمُ٘ الخىعٍضاث ٞةنها اإلاؿاولت ٖلى نُاٚت اإلااؾؿت ٩َُلُا  حؿيَر

 جلمُظ ٧لهم ممىىخين بيؿبت 160اإلاؿاولت ٖلى حٛظًت جالمُظ الىه٠ الضازلي والبالٜ ٖضصَم  والخجهيز،و

.  َظا صازلُا ؤما زاعظُا ٞهاجه اإلاهلخت حكٝغ ٖلى ؤلابخضاثُت 100ج٣ضع 
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َاجه  و ( مٗلم ومضًغ 16مإمً مخىؾُت َىاعي بىمضًً بٗضص )ٌؿمى بمإمً  ملخ٣ت بها مما ٌك٩ل لىا ما

ض مً حجم اإلاهام  اإلاهلخت مؿاولت ٖلى ٖملُت جهضًض ومخابٗت ٞىاجير مُٗم الابخضاثُت الخابٗت لها مما ًٍؼ

. اإلاؿدىضة

مً َاجه اإلاؿاولُاث اإلااصًت واإلاالُت جىبش٤ مؿاولُتها ٖلى جىُٟظ ومخابٗت ميزاهُت اإلااؾؿت ومىه ًم٨ىىا جهىع 

. حجم اإلاؿاولُت

. اإلال٣اة ٖلى َاجه اإلاهلخت ؾىاء ماصًا ؤو مالُا

:  التربىٍةميزاهية اإلااػؼة :الثاوياإلابحث 

. وضف اإلاسوهة: اإلاؿلل ألاول 

(. 3-4ملحم ):وريلة اإلايزاهية ثىلؼم بلى رالذ ؤحعاء

 (اإلاعلىمات العامة):الجعء ألاول - 1-

ى مسهو لدسجُل مٗلىماث َامت ٖلى اإلااؾؿت مً خُض ٖضص 07 بلى الهٟدت 01ًبضؤ مً الهٟدت   َو

ت،حٗضًض الخالمُظ بلى ٚاًت   اإلاىػٖت خؿب همِ الخٗلُم،مؿخىي الخٗلُم والىٓام 31/10ألاٞىاط التربٍى

اإلاخب٘،جىػَ٘ جالمُظ الخٗلُم الخ٣جي خؿب الكٗب واإلاؿخىي،ظضو٫ م٣اعهت لخٗضص الخالمُظ اإلا٣ضعة لهظٍ الؿىت 

ُُٟت وخالت 30باليؿبت للميزاهُت الؿاب٣ت،خالت الخالمُظ اإلامىىخين بلى ٚاًت  مبر و٦ظا خالت الؿ٨ىاث الْى  هٞى

ت خؿب مىانب الٗمل  ت والتربٍى . اإلاىانب اإلاالُت ؤلاصاٍع

يبغي ؤن ج٩ىن صخُدت وص٣ُ٢ت ظضا، وهي بمشابت م٣اًِـ  ت ٍو بن اإلاٗلىماث اإلاُلىبت في َظا الجؼء يغوٍع

. ومُُٗاث ؤؾاؾُت لخ٣ُُم ؤلاًغاصاث وج٣ضًغ بٌٗ الى٣ٟاث

: (الجاهل اإلاحاػبي): الجعء الثاوي - 2-

ى مسهو لدسجُل الخ٣ضًغاث الخانت باإلًغاصاث والى٣ٟاث17 بلى الهٟدت 08ًبضؤ مً الهٟدت  .  َو

: (الحىضلة):الجعء الثالث- 3-

 وهي ألازيرة وجى٠٢ اإلايزاهُت باألع٢ام والخغوٝ ممًُت ومسخىمت مً ٧ل ألامغ 18ججم٘ ٧ل اإلابالٜ في الهٟدت 

٣ت بماًلي : بالهٝغ واإلاؿير اإلاالي واإلاضوهت ج٩ىن مٞغ

غ عثِـ اإلااؾؿت- ؤ- خماصاث ٖلى الى٣ٟاث ٦ما ًٟؿغ : ج٣ٍغ ىضح ُٞه ٦ُُٟت جىػَ٘ ؤلٖا غ ٩ًىن مٟهال ٍو الخ٣ٍغ

٧ل الٗملُاث التي جبضو ٚير واضخت مً زال٫ اؾخ٣غاء ألاع٢ام خُض بةم٩اهه بُٖاء ا٢تراخاث بن وظضث وطل٪ 

ت . إلاىٟٗت اإلااؾؿت ؤي لهالح ألاؾغة التربٍى
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. الظي ًىضح ُٞه بؾتراججُت الخىػَ٘: مدًغ ظلؿت مجلـ الخىظُه والدؿُير ؤو التربُت والدؿُير- ب-

. فطىل وبىىز وفلطات اإلايزاهية: اإلاؿلل الثاوي

ى  ٣غاث اإلايزاهُت خُض هبضؤ بالٗىىان ألاو٫ َو هى٫،وبىىص ٞو في َظا اإلاُلب ؾيخُغ١ بالخٟهُل بلى ٞغوٕ ٞو

. ؤلاًغاصاث زم ًلُه الشاوي الى٣ٟاث

. ؤلاًطازات:العىىان ألاول 

ىة: الفطع ألاول  . بًطازات على عاثم الخٍع

باء اإلاسخلٟت:11الباب . بٖاهاث الغواجب، قبه الغواجب، اإلاىذ وألٖا

ت التربُت ٖلى مؿخىي ٧ل والًت  ٟين مً َٝغ مضًٍغ ُاص اإلاسخلٟت جضٞ٘ للمْى ؤنبدذ اإلاغجباث واإلاىذ وألٖا

. 09/08/2001 اإلااعر في 1/232 َب٣ا للمغؾىم الخىُٟظي 01/01/2002مً  بخضاءاوطل٪ 

ً وهي جخ٩ىن  :12الباب  ىُت،ج٩ىن َظٍ اإلاىذ ٚير مخى٢ٗت في اإلايزاهُت بٌٗ والًاث الَى بٖخماصاث اإلاىذ الَى

: مً بىضًً

خماصاث باإلاىذ التي زههتها الضولت للخالمُظ الضازلُين وهه٠ : 121البىس  ىُت ٖاصًت جخٗل٤ َظٍ ؤلٖا مىذ َو

. الضازلُين اإلامىىخين خُض جدل الضولت مدل ألاؾغ لدؿضًض البٌٗ مً اإلاهاٍع٠ اإلاخٗل٣ت باألبىاء

ىُت ؤزغي :122البىس   مجمٕى اإلابالٜ اإلاالُت اإلاىظهت للماؾؿت إلاؿاٖضة الخالمُظ الضازلي و، ٌ مىذ َو

والىه٠ الضازلُت ال٣ٟغاء واإلاغجٟٗىن بلى الؿابٗت ؤؾاس ي ؤو ألاولى زاهىي لكغاء ؤلبؿت ؤو مٗضاث نٛيرة 

. للخٗلُم الخ٣جي

. في اعؼ والًات الىؾً الٌسجل ؤي مبلغ باإلايزاهية في َصا الباب: مالحظة

ىت: 13لباب ا خماصاث اإلاىظهت للى٣ٟاث ألازغي ٖلى ٖاج٤ الخٍؼ : ؤلٖا

ت اإلاىظهت لخُُٛت ه٣ٟاث  :132لبىس ا خماصاث اإلاالُت الًغوٍع ً ؤزىاء الخضمت ،هي مجمٕى ؤلٖا اٖخماصاث الخ٩ٍى

يُت  يُت وما جخًمجها مً بظغاء جغبهاث وهضواث ج٩ٍى . الٗملُاث الخ٩ٍى

إلنالخاث ال٨بري للمٗاَض الخ٨ىىلىظُت،َظا البىض ًسو اإلاٗاَض الخ٨ىىلىظُت للتربُت ٣ِٞ التي ا: 132البىس 

ت في مجا٫ ؤلانالخاث ال٨بري  . ٧اهذ زايٗت لإلصاعة اإلاغ٦ٍؼ

خماصاث اإلاالُت التي جمىدها الضولت للخالمُظ :133البىس   مؿاَمت الضولت اججاٍ الخالمُظ اإلامىىخين ،هي ؤلٖا

ىُت وطل٪ لخُُٛت مهاٍع٠ الخٛظًت . الضازلي وهه٠ الضازلي ٦خ٨ملت للمىذ الَى
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. اعحمازات جؼيير اإلااػؼة: 14الباب 

خماصاث التي جم٨ً اإلااؾؿت مً حؿُير مهالخها،جمىذ : 141البىس  اٖخماصاث حؿُير اإلااؾؿت ،وهي مجمٕى ؤلٖا

لى ؤؾاؾها ج٣ىم اإلااؾؿت بةٖضاص مكغوٕ ميزاهُتها  مً َٝغ الىػاعة بمىظب م٣غع مً ٢بل بٖضاص اإلايزاهُت،ٖو

خماصاث بلى الى٣ٟاث خؿب اخخُاظاث اإلااؾؿت وب٨ُُٟت  باإلياٞت بلى ؤلاًغاصاث الظاجُت وجىظه ٧ل َظٍ ؤلٖا

خ٩ىن بٖخماصاث  ؤن ٩ًىن مجمٕى ؤلاًغاصاث ٌؿاوي مجمٕى الى٣ٟاث وبهظا ج٩ىن ٢ض اخترمىا جىاػن اإلايزاهُت ،ٍو

: الدؿُير َظٍ مً

خماصاث الخانت بالخٛظًت للخالمُظ الضازلي وهه٠ الضازلي وطل٪ لخُُٛت ه٣ٟاث الخٛظًت ألن : 01الفلطة ؤلٖا

ىُت  الج٨ٟي وخضَا لخُُٛت الى٣ٟاث  (13الباب )واإلاؿاَماث التي جضٞٗها الضولت مغة زاهُت  (12باب )اإلاىذ الَى

خماصاث . الخٛظًت التي ج٣ىم بها اإلااؾؿت ٞالٟغ١ الىاجج ًٖ طل٪ جخدمله الضولت وج٣ضمه ٖلى ق٩ل ؤلٖا

. اٖخماصاث مىظهت لدؿُير اإلاهالح اإلاكتر٦ت: 02الفلطة

.  اٖخماصاث مىظهت لىعقاث الخٗلُم الخ٣جي:03الفلطة

ايُت واليكاَاث الش٣اُٞت:04الفلطة  .  اٖخماصاث زانت باإلاٗضاث الٍغ

. ٖخماصاث زانت بىخضة ال٨ك٠ الهخيا: 05الفلطة

اثُت:06الفلطة .  اٖخماصاث زانت بمسابغ الٗلىم الُبُُٗت والٟيًز

 :ؤلاًطازات الصاثية: الفطع الثاوي

: هي مضا زُل زانت باإلااؾؿت جضٞٗها الٗاثالث وجخمشل ُٞما ًلي

إلاٗاف، جدهل مبالٛه مً مؿاَمت ؤولُاء الخالمُظ الضازلي والىه٠ الضازلي ٚير اإلامىىخين،ؤما 121الباب 

بطا ٧اهىا ممىىخين ٞخدؿب ج٣ضًغاث اإلايزاهُت ٖلى ؤؾاؽ اإلابلٜ الغؾمي اإلادضص مً َٝغ الىػاعة مًغوب في 

 1.ٖضص الخالمُظ الضازلي والىه٠ الضازلي اإلامىىخين

 

 

 

                                                             
.07/12/1994 ،اإلااعر في 478ميكىع وػاعي ع٢م -   

ش 000251ميكىع وػاعي ع٢م -  .18/04/1984 بخاٍع 1  
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مام بلى الُاولت اإلاكتر٦ت جسً٘ بلى مىا٣ٞت عثِـ اإلااؾؿت الظي ًدغع بٗض اإلاىا٣ٞت م٣غع ىبن َلباث الان

ىظه وسخت مجها بلى اإلا٣خهض للخدهُل . ال٣بى٫ ٍو

ؤما باليؿبت إلاضًغ اإلااؾؿت، وهاثب مضًغ الضعاؾاث، اإلا٣خهض، وهاثب م٣خهض وؤٖىان اإلاهالح الا٢خهاصًت 

 ًىما، والترزُو لهظٍ الٟئت ٩ًىن 15ٞخدىاو٫ الىظباث الٛظاثُت باليؿبت لهم حٗض اؾخصىاثُت وال جخجاوػ مضتها 

ىُت . مً ازخهام وػاعة التربُت الَى

بًطازات على عاثم الىالًة : الفطع الثالث

بًغاصاث ٖلى ٖاج٤ الىالًت : 31الباب

ٖخماصاث ؤلانالخاث ال٨بري حسجل ٞحها اإلابالٜ الخانت بالترمُماث ال٨بري التي جمىدها الىالًت ب: 311لبىس ا

. لبٌٗ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت

 مىذ والثُت حسجل ٞحها اإلاىذ الىالثُت للماؾؿت طاث الىٓام الضازلي وهه٠ الضازلي الخانت :312لبىس ا

ىُت . بالخالمُظ اإلاٗىػًٍ الظًً لم ًدهلىا ٖلى مىدت َو

ؤلاًطازات الاػحثىائية : الفطع الطااع

. ًغاصاث اؾخصىاثُت للماؾؿتب:41الباب 

: جضزل في خؿاباث مكغوٕ  ميزاهُت اإلااؾؿت وجخمشل ُٞما ًلي ًمشل َظا الٟهل مضا زُل اؾخصىاثُت ال

. ٦خب مضعؾُت جخٗل٤ َظٍ ؤلاًغاصاث بُ٘ ال٨خب اإلاضعؾُت والىزاث٤ الخٗلُمُت الخانت بالخالمُظ: 411لبىس ا

م مىدت ٢اهىها ًُلب مً اإلااؾؿت ؤن جٟغى ماؾؿت ؤزغي التي :412البىس  ؾلُٟت واؾترظإ الؿلُٟت،ٚع

غ ؾُىالث مالُت إلاىاظهت ه٣ٟاتها . حٗاوي مً ٖضم جٞى

اث ٚير اإلاؿخد٣ت،َظا البىض ٌسجل ُٞه اإلاضازُل اإلا٣بىيت مً َٝغ اإلا٣خهض : 413البىس  اؾترظإ اإلاضٖٞى

اصة ٦ما ًم٨ً ؤن ٌؿخٗمل ؤًًا للدسجُل ؤلاًغاصاث اإلا٣بىيت بضون  اؾترظإ اإلابالٜ التي صٞٗذ زُإ ؤو ٍػ

اصة . خ٤ ؤو ٍػ

. َباث وجغ٧اث، ًدض اإلااؾؿت ؤن حؿخ٣بل َباث وجغ٧اث مً َٝغ ؤلاصاعاث الٗمىمُت وألاشخام: 415البىس 

يُت :415لبىس ا ًاث ٚير الخ٩ٍى يُت، َظا البىض مسهو الؾخ٣با٫ مبالٜ حٍٗى ًاث وكاَاث ٚير ج٩ٍى  حٍٗى

التي ًجب صٞٗها للٗما٫ الظًً قاع٧ىا في جىُٓم وبظغاء ملخ٣ُاث ؤو اخخٟاالث لٟاثضة ٢ُاٖاث ٚير ٢ُإ 

. التربُت التي ٌؿمذ ال٣ُام بها في اإلااؾؿت
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الباقي للخدهُل ًٖ الؿىىاث اإلاالُت الؿاب٣ت،ٌسجل في َظا البىض ٧ل ؤلاًغاصاث التي ًخم : 416البىس 

 مً الؿىت 31/12الخدهُل ٖلحها وهي جخٗل٤ بؿىىاث مالُت ؾاب٣ت واإلاسجلت في خالت ؾىضاث الظًً بلى ٚاًت 

ت . الٟاَع

ىة :  العىىان الثاوي هفلات على عاثم الخٍع

ت التربُت للىالًت ابخضاء مً  ٟين مً َٝغ مضًٍغ باء جضٞ٘ للمْى  01/01/2002ؤنبدذ اإلاغجباث واإلاىذ وألٖا

ً البٌٗ ألازغ ٚير ا: 12الباب  ىُت وج٩ىن ؤع٢امها مخى٢ٗت في اإلايزاهُت في بٌٗ الىالًاث الَى إلاىذ الَى

. مخى٢ٗت

ىت  : 13الباب  ه٣ٟاث ؤزغي ٖلى ٖاج٤ الخٍؼ

ما٫ الخُب٣ُُت : 241الباب  ه٣ٟاث الخٗلُم الٗام، حسجُل ُٞه ٧ل الى٣ٟاث الخانت بدؿُير الضعوؽ،ألٖا

ت للخٗلُم الخ٣جي)للخٗلم الٗام اثُت،وم٩اجب الضٍع  (الٗلىم الُبُُٗت والٟيًز

ه٣ٟاث اليسخ و٢اٖاث الضعاؾت،زانت بالى٣ٟاث الدؿُير ه٣ٟاث اليسخ وقغاء ٧ل ماًلؼم ل٣اٖاث :البىض 

 2008.1الضعاؾت مً ؤوعا١ ، َبكىع وؤ٢الم الؿبىعاث البًُاء التي اؾخدضزذ في ميزاهُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2001/.09/08 اإلااضخ في 232-01ػىم الحىفيصي ضكم اإلاغ-  1  
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: ثحػير اإلايزاهية:راهيا

ٖىضما جهضع الىػاعة الىنُت اٖخماصاث حؿُير اإلااؾؿت اٖخماصا ٖلى البُا٢ت الىنُٟت ًجب الخد٤ُ٣ في 

٣ت واضخت ختى ج٩ىن اإلايزاهُت مُاب٣ت وملبُت الاخخُاظاث  ً ٧ل اإلاالخٓاث بٍُغ ؤلاخهاثُاث الٟٗلُت وجضٍو

ب٣ا  ت اإلاىاعص واإلابالٜ اإلاسههت إلايزاهُت الدؿُير والخجهيز َو ىع الخٗٝغ ٖلى مجمٖى الٟٗلُت للماؾؿت،ٞو

٣ت الخجهيز وجىػَ٘ َظٍ ؤلاًغاصاث ٖلى مسخل٠ ألابىاب  الخٗلُماث والخىظحهاث الىاعصة مً الىناًت خى٫ ٍَغ

ت للجىاهب طاث ألاَمُت ال٨بيرة والاؾخٟاصة مً ججغبت  مغاُٖا في طل٪ اخخُاظاث اإلااؾؿت م٘ بُٖاء ألاولٍى

. ميزاهُت الؿىت اإلاىهغمت 

( 3-5ملحم ): ـ ؤلاعساز الحلني إلاشطوع اإلايزاهية-2-

ضاص الخ٣جي إلاكغوٕ اإلايزاهُت في جُب٤ُ اإلابضؤ الٗام الخام للميزاهُت الظي ٌؿخىظب جد٤ُ٣ الدؿاوي  ًخجلى ؤلٖا

: بين اإلاضازُل واإلاهاٍع٠ ؤي

. مهاٍع٠ الدؿُير= اإلاىاعص الخانت+ بٖخماصاث الدؿُير 

: ووؿخٗغى إلاا ط٦غ ؤٖالٍ بإ٦ثر جٟهُل ُٞما ًلي

. ؤلاؾعام- ؤ-

. الحعليم الحلني والحىىىلىجي- ب-

. الحجهيز- ج-

. الخسجيل اإلاحاػبي إلاطاحل ثحطيل ؤلاًطازات: اإلاؿلل الثالث

بٗض (اإلا٣خهض)      جمؿ٪ السجالث والضٞاجغ الغؾمُت الخانت بدىُٟظ اإلايزاهُت مً َٝغ اإلاداؾب الٗمىمي 

سجل ٞحها مسخل٠ الٗملُاث (اإلاضًغ )ٞخدها وجغ٢ُمها وزخمها مً َٝغ ألامغ بالهٝغ عثِـ اإلااؾؿت  َو

الخؿابُت و٧ل مغا٢بت لخىُٟظ اإلايزاهُت الجخم بال مً زال٫ َظٍ السجالث والضٞاجغ وهٓغا بلى ؤَمُتها ًجب 

ظٍ  خماص بها مً خُض ويىح الدسجُل وججىب الكُب ٖلحها لظل٪ اعجإًىا بلى الخٍٗغ٠ بها وقغخها َو الٖا

: السجالث والضٞاجغ هي

ىة والغير- 1- : سجل الحؼابات اإلافحىحة لسي الخٍع

ىت والٛير ؤو٫ سجل ًمؿ٪ بٗض اٖخماص مكغوٕ اإلايزاهُت مً ٢بل  ٌٗخبر سجل الخؿاباث اإلاٟخىخت لضي الخٍؼ

ت والتي ٌٗمل  ُٗت واإلاخمشلت في مضًغ التربُت، خُض وسجل ُٞه ٣ِٞ بًغاصاث اإلااؾؿت التربٍى الؿلُت الدكَغ

. ٖلى مغا٢بتها في ٧ل مغاخل جدهُلها
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ًٟغى اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلى ألامغ بالهٝغ ٞخذ وجإقير  سجل الخ٣ى١ والخؿاباث اإلاٟخىخت : ٞخذ السجل- ؤ-

ىت والٛير وجخم َظٍ الٗملُت مً زال٫ : لضي الخٍؼ

: جغ٢ُم وجسخم نٟداث َظا السجل مً الهٟت ألاولى بلى الهٟدت ألازيرة والتي ؤن ٨ًخب ٞحها ماًلي * 

. الهٟدت وألزيرة

ٞٗال في  (جدهُله) صٞتر الىنىالث ؤو٫ صٞتر جمؿ٪ ُٞه ؤلاًغاصاث ٖىض جد٣٣ها ٌٗخبر: زفتر الىضىالت- 2-

.  ٦ما ؤن مضة نالخُت َظا الضٞتر مدضصة بيؿبت مالُت واخضةةاإلااؾؿت التربىي 

ىضح جدذ مؿاولُت اإلاداؾب الٗمىمي: ٞخذ السجل- ؤ- . ًٟخذ صٞتر الىنىالث مً َٝغ ألامغ بالهٝغ ٍو

ىض اهتهاء الضٞتر ألاو٫ ٞةهه ًٟخذ صٞتر مىالي وزخم  ًٟخذ صٞتر الىنىالث صوما في بضاًت الؿىت اإلاالُت مباقغة ٖو

ٛل٤ في نهاًت الؿىت ٣ت ،َو غ٢م في هٟـ الُىم الظي ٞخذ ُٞه وبىٟـ الٍُغ . ٍو

: الدسجُل اإلاداؾبي إلاغاخل السجالث ألازغي 

ؿخٗمل ُٞه سجالث التي ؾب٤ وؤن :بإػلىبين العمىمي اإلااػؼة التربىٍة بٌؼيرا إلاحاغ  الدؿُير اإلاالي َو

 في مُلبين ألاو٫ والشاوي والدؿُير اإلااصي مؿخٗمال ُٞه سجالث ؤزغي حؿمى سجالث الدؿُير بلُهجُغ٢ىا 

. اإلااصي

. سجل الجغص الٗام* 

. سجل ظغص اإلا٨خبت* 

. سجل ظغص الضاثم* 

ٗام*  . سجل ؤلَا

. سجل الغواجب وألاظىع * 

: سجل الجغص الٗام- 1-

ٌٗخبر سجل الجغص الٗام َى السجل الىخُض اإلاؿاو٫ ًٖ حسجُل وج٣ُُم وبخهاء ألاقُاء التي جٟى١ ٢ُمتها 

ظا خؿب ما وعص في اإلايكىع الىػاعي ع٢م الاؾخٗما٫ صط والتي الحؿتهل٪ بمجغص 500.00  97/143 ألاو٫ َو

 اإلااعزت 92/889 صط الخٗلُمت 300.00 وباليؿبت لألقُاء ألازغي التي الجخجاوػ ٢ُمتها 30/07/1990اإلااعر في 

 . 01/12/1992في 
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ٌٗخبر الخ٣ى١ اإلاشبخت ٖلى الٗاثالث َى السجل الظي ٌٗالج اإلاضازُل في : سجل الخ٣ى١ اإلاشبخت ٖلى الٗاثالث* 

ٗام باليؿبت للخالمُظ الضازلين وهه٠ الضازلين ،٦ما ًدضص  مجا٫ الخٛظًت مً زال٫ جشبُذ خ٣ى١ ؤلَا

ى السجل الىظُض الظي ًغجبِ بؿىت صعاؾُت  اإلابالٜ اإلاهملت بضون ٢ُمت ٦ما اهه ًسو ؾىت صعاؾُت واخضة َو

. واخضة ولِـ ؾىت مالُت

:  الدسجُل اإلاداؾبي في السجل - ب-

ىض ٞخذ َظا السجل في الىٓامين جٓهغ نٟدخين بها زالزت ؤ٢ؿام ًدخىي ٧ل ٢ؿم  : ٖلى َظٍ ؤٖمضة :ٖو

  .٢ؿم مسهو لدسجُل الخالمُظ* 

 .ٖمىص لدسجُل ع٢م الخلمُظ* 

. ٖمىص لدسجُل ع٢م وز٣ُت صزى٫ الخلمُظ* 

ش الضزى٫ *  . ٖمىص لدسجُل جاٍع

. ٖمىص لدسجُل ع٢م وز٣ُت زغوط الخلمُظ* 

ش الخغوط*  . ٖمىص لدسجُل جاٍع

 ؤٖمضة جمشل حؿٗت ؤقهغ للؿىت ٢09ؿم مسهو إلاٗاًىت خًىع الخالمُظ والخ٣ى١ اإلاشبخت ًدخىي ٖلى * 

 .(ظىان- ؤ٦خىبغ)الضعاؾُت 

 .٢ؿم زام بالخ٣ى١ اإلاشبخت* 

 .(ؤ٦خىبغ ،صٌؿمبر)ٖمىص الشالسي الغاب٘- 

 .(ماعؽ–ظاهٟي  ):ٖمىص للشالسي ألاو٫ - 

ل)ٖمىص للشالسي الشاوي-   .(ظىان-ؤٍٞغ

: ٢ؿم ًدخىي ٖلى زمـ زاهاث إلاخابٗت ٖملُت الخُُٛت* 

. زاهت بضون ٢ُمت- 

. زاهت مىدت الضازلُت والىه٠ الضازلُت- 

. زاهت مىدت بإزغ عظعي للٗاثالث- 
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. زاهت مىدت بإزغ عظعي للٗاثالث- 

.زاهت الضًىن -



 

 

 

زاجمت ٖامت



 .خاجمة عامة

 

60 

 

مً زال٫ ماج٣ضم هالخٔ الاججاٍ الٗام لل٣ىاهين اإلاداؾبت الٗمىمُت ًهير  مً الىا٢٘ اإلاداؾبي -    

ُت وطل٪ بجمُ٘ اإلاداوع التي جم  للماؾؿاث التربُت والخٗلُم وال وسجل ؤي جىا٢ًاث ق٩لُت ؤو مىيٖى

 الظي ؤياٝ الُاب٘ اإلاؼصوط 90/19الخٗغى لها ول٨ً َظا الًمى٘ مً وظىص زهىنُاث ٞغيها ال٣اهىن 

ت ٦ما هجض ؤن اإلاجا٫ اإلاٟخىح لخُب٤ُ ال٣اهىن   ٖلى ٦ُُٟاث وبظغاءاث ؾل٪ 90/19لخُب٤ُ اإلاىٓمت التربٍى

ىُت .اإلاداؾبت الٗمىمُت ماٖضا مؿإلت اإلاغا٢بت اإلاؿب٣ت التي جىٟغص بها بٌٗ الهُئاث الخابٗت لىػاعة التربُت الَى  

ت والخُب٣ُُت ومداولخىا أل ؾخٗغاى وجىيُذ ٦ُُٟت الدسجُل -  اهُال٢ا مما جُغ٢ىا الُه في صعاؾدىا الىٍٓغ

ت اجطح لىا ظالُا الضوع الٟٗا٫ لهظٍ السجالث في مخابٗت  اإلاداؾبي في سجالث اإلاداؾبت في اإلااؾؿت التربٍى

ًغاصاث وحؿضًض الى٣ٟاث صون الى٢ٕى في ؤي ججاوػاث والالتزام بما ٧ان م٣غعا 
إ

جىُٟظ اإلايزاهُت زال٫ جدهُل ؤلا

خماص اإلا٣ترح .في اٖل  

ومً بٗض ال٣ُام بةؾ٣اٍ الضعاؾت ٖلى الىا٢٘ الٗلمي ًخم الخىنل بلى الخإ٦ض مً مضي صخت الٟغيُاث مً - 

ا .زال٫ ازخُاَع  

:ادحياض الفطغيات-  

ت مىظضة الىمِ والخٗامالث  " :الفطغية ألاولى ت "اإلايزاهُت في اإلااؾؿاث التربٍى مً زال٫ الضعاؾت الىٍٓغ

:واإلاُضاهُت اجطح  

ؤن اإلايزاهُت هي ٖباعة ًٖ مجمٕى خؿاباث و٢اهىن اإلاالُت َى الظي ًغزو اهجاػ ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث اإلا٩ىهت - 

ى٣لها مً مكغوٕ خ٩ىمي بلى ٢اهىن ٢ابل للخُب٤ُ .للميزاهُت ٍو  

ت حٗٝغ ٖلى ؤنها وز٣ُت جدخىي ٖلى ظمُ٘ ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث  بطا وؿخيخج ؤن ميزاهُت اإلااؾؿاث التربٍى

ها لؿىت مالُت مدضصة .الغزو بخدهُلها ونٞغ  

ت " ل٣ُاصة والازخهام مً ؤؾـ الخىُٟظ الخؿً للميزاهُتا:"الفطغية الثاهية-  مً زال٫ الضعاؾت الىٍٓغ

:واإلاُضاهُت جىنلىا بلى  

ت هي ماؾؿت جسً٘ ل٣ىاهين اإلاداؾبت الٗمىمُت وحٗخمض في حؿُير مهالخها الضازلُت -  ؤن اإلااؾؿت التربٍى

ماعؽ بةؾمه  ٗخبر اإلاؿاو٫ ألاو٫ ًٖ وكاَها خُض ًىىب ٍو والخاعظُت ًٖ اإلاؿاو٫ ًخمشل في ألامغ بالهٝغ َو

.٧اٞت الٗملُاث وال٣ٗىص والاجهاالث اإلاسخلٟت  
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ا ٌؿبب ٞاثٌ -  ؤن اإلاؿير ال٠٨ء َى الظي ٌؿعى بلى الخ٣ضم الض٤ُ٢ لإلًغاصاث إلهه ًضع٥ بإن ه٣و ج٣ضًَغ

.في اإلاىاعص ال حؿخُٟض مىسا اإلااؾؿت  

ل٣ض جبين لىا مً " جغقُض الى٣ٟاث مً ؤَم ؾبل للىنى٫ لألَضاٝ اإلاغؾىمت للماؾؿت:" الفطغية الثالثة-

ت واإلاُضاهُت ؤن :زال٫ صعاؾدىا الىٍٓغ  

ا مً -  الى٣ٟت الٗامت تهضٝ بلى بقبإ خاظت ٖلمُت وبالخالي جد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت،ٞةنها مبرعة بال بم٣ضاَع

ها لخد٤ُ٣ اإلاهالح الخانت وبالخالي المٗجى للميزاهُت  ظا بم٣خض ى ٖضم نٞغ ت َو هٟ٘ في اإلااؾؿت التربٍى

.وؤلاظغاءاث التي جمغ بها بال لم ًخم الالتزام بالهضٝ والٛاًت التي وظضث مً ؤظلها وحٗخبر الغ٢ابت اإلاالُت  

:هخاثج الضعاؾت*   

:ومً زال٫ الضعاؾت جىنلىا بلى الىخاثج الخالُت  

.حٗخبر الى٣ٟاث الٗامت ؤصاة في ًض الضولت حؿخٗملها مً ؤظل جد٤ُ٣  الا٢خهاصًت والاظخماُٖت-   

٣الهِخه والغ٢ابت ٖلُه في ػمان حٗضص ُٞه وؾاثل ؤلازخالم والجهب للما٫ -  حؿُير وجغقُض ؤلاهٟا١ التربىي ٖو

.الٗام لظل٪ حٗضصث ألاظهؼة الغ٢ابُت اإلا٩لٟت بمغا٢بخه  

ت هي جى٢٘ وبًجاػ للى٣ٟاث وؤلاًغاصاث ًٖ مضة ج٣ضع بيؿبت مً   31/12 بلى 01/01بن اإلايزاهُت اإلااؾؿت التربٍى

ت بدُض ج٩ىن  وجىجؼ ٦مكغوٕ ًضعط ُٞه ظمُ٘ ؤلاًغاصاث اإلاخى٢٘ جدهُلها بىاءا ٖلى مىاٞير وم٣غعاث بصاٍع

.مٟهلت ومىػٖت ٖلى مسخل٠ ؤبىاب اإلايزاهُت  

٩ىن ٢ابال للخىُٟظ بٗض مهضا٢ُت الؿلُت -  البض مً ٖغى مكغوٕ اإلايزاهُت ٖلى مجلـ التربُت والدؿُير ٍو

.الىنُت ٖلُه  

٣ا لسجالث وصٞاجغ ووزاث٤ مداؾبُت زبىجُت- .ًخم جدهُل ؤلاًغاصاث وصٞ٘ الى٣ٟاث ٞو  

ت ل٩ىنها جمخاػ جمل٪ -  ًسخل٠ اإلاؿ٪ اإلاداؾبي للسجالث اإلاخىؾُت مدل الضعاؾت ًٖ بٌٗ اإلااؾؿاث التربٍى

.مإمً   

:ثىضيات السض اػة*   
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ت مً ؤظل ٖمل ٖلى -  ىُت وصولُت إلاىا٢كت مىيٕى الدؿُير اإلاالي في اإلااؾؿاث التربٍى ب٢امت صوعاث وهضواث َو

.جدؿين اإلاؿخىي الخٗلُم  

 مً الخجاعب الضو٫ مً زال٫ حصجُ٘ الخٗاون الضولي وجباص٫ الخبراث واإلاٗلىماث الخانت .الاػحفازة-

.بمىيٕى الضعاؾت  

.ؤن ًالػم هٓام الغ٢ابت باإلعقاص والخىظُه البىاء وال ٣ًخهغ صوعٍ ٖلى ا٦دكاٝ ألازُاء-   

٣ىا في ؤَمُت صعاؾدىا ٦ما هخُل٘ ؤًًا ؤن ٩ًىن بدشىا َظا ه٣ُت بضاًت وال ه٣ُت  وفي ألازير هإمل ؤهىا ٢ض ٞو

.نهاًت



 

 

 

كائمة 

اإلاطازض و اإلاطاحع
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:   كائمة اإلاطازض  واإلاطاحع  

اع،جم *  اث الجامُٗت -21-20-19ؤخمض ََغ .1999ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗمىمُت في اإلااؾؿت صًىان اإلاُبٖى  

ؼ *  ت ٖبض الٍٗؼ ً اإلاالي الجضص زاهٍى جي للمؿيًر الؿامي َال٫، خضازت ؤًىب، ؾلُاوي ،الىانغ ،اإلالخ٣ى الخ٩ٍى

  .2004 21-20-19قٍغ٠ الىاصي ؤًام 

.15/09/1983 اإلااعر في 106 مً ال٣غاع الىػاعي 02اإلااصة *   

. اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت1990 ؤوث 15 اإلااعر في 21-90 مً ال٣اهىن 36اإلااصة *   

ش 277-98اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م *  لُت 13 الهاصع بخاٍع . اإلاخٗل٤ بى٣ٟاث الخجهيز للضولت1998 ظٍى  

ت *  ً اإلالُين الجضص،زاهٍى ت للمؿيًر ػبيري مدمض وآزغون ملخ٣ى خى٫ اإلايزاهُت وجىُٟظَا في اإلااؾؿاث التربٍى

ؼ ،قٍغ٠ ،الىاصي ،ؤًام    .21 -20-19ٖبض الٍٗؼ

بض هللا بً ٖلي الخؿين،اإلاداؾبت في ألاظهؼة الخ٩ىمُت،وفي اإلامل٨ت *  مض ٖو ؾٗض بً مدمض الهٍى

اى    .2005الؿٗىصًت،مٗهض ؤلاصاعة الٗامت الٍغ

..2009ٞاوي مدمض،اإلايزاهُت في اإلااؾؿت ،مهض جُاعث ابً عقض *   

  ٢1999اؾم ببغاَُمي الخؿُجي، اإلاداؾبت الخ٩ىمُت واإلايزاهُت الٗامت، ماؾؿت الىعا١ اليكغ،ٖمان،ؤعصن * 

  .2002مدمض ظما٫ ٖلي الهال٫، اإلاداؾبت الخ٩ىمُت،صاع نٟاء لليكغ،ٖمان * 

 * ً جي لخ٩ٍى جي ،اإلاٗهض الَى ان الكُش،ملخ٣ى مؿخسضمي التربُت ،وخضة الؿير اإلااصي واإلاالي ماجمغ ج٩ٍى مٍؼ

.2005مؿخسضمي التربُت  

مهباحي ٖبض اإلاجُض، مدايغاث التربو الخُب٣ُي لٟئت اإلا٣خهضًً مخىؾُت بً ٖاجكت ٖبض الغخمً * 

ت التربُت لىالًت الىاصي صٞٗت    .2010مضٍع

.15/09/1983 اإلااعر في 1060ال٣غاع الىػاعي *  

ضة الغؾمُت ؤَمها ال٣اهىن ع٢م * . اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت21-90ههىم مً الجٍغ
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