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 انفصم انزابغ                                              

 مكبوي نهقبوُن انذَني االوسبوي ()انىطبق ان                            

 انمبحث االَل : امبكه يحضز استٍذافٍب نطبيؼتٍب انخبصت               

 

 حمبيت انممتهكبث انثقبفيت ::  االَل مطهبان

) َظًذ ٔكًب ٌهً :  حًبٌخ انًًزهكبد انضوبكٍخ يٍ حٍش يلٕٓيٓب ٔيظبْش ْزِ انحًبٌخ نسُزطشم  

 ( 4554انحًبٌخ  ارلبهٍخ حًبٌخ انًًزهكبد انضوبكٍخ كً حبنخ َضاع يسهح ػبو 

: ًْ إَاع انًُوٕالد ٔانؼوبساد انزً رًضم اًٍْخ انزشاس  : مفٍُو انممتهكبث انثقبفيت َالا 

كبنجبيؼبد ٔانًزبحق ٔدٔس انؼجبدح ٔاالضشحخ ٔانًجبًَ انًؼًبسٌخ أ انزبسٌخٍخ انضوبكً نشؼت يب 

) كم اػمبل االوسبن انمىسُبت انى وشبطً االبذاػي في انحبضز ٔاالصشٌخ ، ًٌٔكٍ رؼشٌلٓب ثبَٓب

 َانمبضي فىيب َػهميب َتزبُيب( .

 : مظبٌز حمبيت انممتهكبث انثقبفيت :  بثبوي 

: ًْ  يجًٕػخ  يٍ االجشاءاد انٕاجت ارخبرْب يٍ هجم انذٔل ٔصٕال انى  انحمبيت انؼبمت -4

 رؼشضٓب نهزذيٍش . ألؿشاضكلبنخ انحًبٌخ انؼبيخ كًُغ اسزؼًبل ْزِ االيبكٍ 

 : انحمبيت انخبصت -2

 :  ششٔط انحًبٌخ انخبصخ 

 حشثٍخ اي ػذو اسزخذايّ ْذكب ػسكشٌب . ألؿشاضػذو اسزؼًبل انًًزهك انضوبكً  - أ

اٌ ٌكٌٕ انًًزهك انضوبكً ٔاهؼب ػهى يسبكخ كبكٍخ  يٍ اي يشكض صُبػً كجٍش أ ْذف  - ة

 ٔيحطبد انزهلضح ػسكشي ْبو كبنًطبساد 

 

: ػُذ رٕكش ششٔط انحًبٌخ انخبصخ سبنلخ انزكش ٌوغ ػهى  مضمُن انحمبيت انخبصت -3

انذٔل االطشاف كً االرلبهٍخ  ػذو اسزخذاو انًًزهكبد أ االيبكٍ انًجبٔسح نٓب يجبششح 

،ٔركٌٕ يحصُخ ضذ انحجض أ ػسكشٌخ اػزجبسا يٍ ربسٌخ هٍذْب كً انسجم انذٔنً  ألؿشاض

 االسزٍالء أ انـًٍُخ .

 

: رلوذ انًًزهكبد انضوبكٍخ انحًبٌخ انخبصخ انًوشسح نٓب كً حبنزٍٍ  تصفقذان انحمبيت انخب -4

 ًْب :

 ٔاؿشاض ػسكشٌخ رشكغ ػُٓب انحًبٌخ انًوشسح . ألْذافكً حبل اسزخذيذ  - أ

كً حبل انظشٔف انؼسكشٌخ انوٓشٌخ : اي اٌ رحذس حبالد اسزضُبئٍخ ٔضشٔسٌخ   - ة

ٌجؼم يٍ انحًبٌخ انًوشسح نًًزهك صوبكً يب   رسزهضيٓب يوزضٍبد ضشٔسٌخ حشثٍخ 
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يشكٕػخ ػُّ انحًبٌخ ثششط اٌ ٌصذس رنك ثُبء ػهى هشاس سكغ حصبَخ  صبدس  يٍ 

 سئٍس ٍْئخ حشثٍخ ٔيجهؾ انى انطشف االخش انؼذٔ ٔاٌ ٌكٌٕ يؤهزب .

 

 : حمبيت االػيبن انضزَريت نبقبء انسكبن انمذوييه  انمطهب انثبوي

 :  : مفٍُو االػيبن انضزَريت نبقبء انسكبن انمذوييه َاحكبو انحمبيت َالا 

ٔانًبدح  4511( يٍ انجشٔرٕكٕل االضبكً االٔل  54انضشٔسٌخ ٔكن نهًبدح ) ثبألػٍبٌٌوصذ 

ًْ انًٕاد انـزائٍخ ٔانًُبطن انضساػٍخ ٔانًحبصٍم  4511( يٍ انجشٔرٕكٕل االضبكً انضبًَ 44)

 ششة ٔشجكبرٓب ٔاشـبل انشي .ٔانًبشٍخ ٔيشاكن يٍبِ ان

  : مظبٌز انحمبيت 

 

 يٍ اسبنٍت انحشة . كأسهٕةحظش رجٌٕغ انًذٍٍٍَ  - أ

 حظش يٓبجًخ أ رذيٍش أ َوم أ رؼطٍم االػٍبٌ انضشٔسٌخ نجوبء انسكبٌ انًذٍٍٍَ . - ة

ٌجت اٌ ال ركٌٕ ْزِ االػٍبٌ يحال نٓجًبد انشدع ٔكن انجشٔرٕكٕل االضبكً  -ط

 . 4511االٔل 

 : فقذان انحمبيت : بثبوي 

 ب :مبيت انمقزرة نٍب في حبنتيه ٌمتفقذ االػيبن انضزَريت انح 

انوٕاد انًسهحخ ٔحذْى ، اي انًٕاد انـزائٍخ انًحبصٍم انضساػٍخ  ألكشادارا كبَذ صاد  -4

( يٍ 54انوٕاد انًسهحخ ػًال ثبنًبدح ) ألكشادٔخضاَبد يٍبِ انششة نكُٓب يخصصخ 

 . 4511انجشٔرٕكٕل االضبكً االٔل 

رخشط يٍ اطبس انحًبٌخ ارا  كأَٓبارا كبَذ ْزِ االػٍبٌ رؼذ دػًب يجبششا نهؼًم انؼسكشي  -2

 انؼذائٍخ . نألػًبلصجذ اسزخذايٓب كذػى يجبشش 

 

 هى اتفبق انمبحث انثبوي : امبكه يحظز استٍذافٍب بىبء ػ              

، انمىبطك انمحيذة ، انمىبطك انمجزدة مه َسبئم ) مىبطك االستشفبء َاالمبن 

   ( انذفبع 

 : مىبطك االستشفبء َاالمبن  : انمطهب االَل

سُزطشم انٍٓب يٍ خالل دساسخ رؼشٌلٓب ٔششٔطٓب ٔاالنزضايبد انًزشرجخ ٔانحًبٌخ انًزؼهوخ ثٓزِ  

 :انًُبطن . سُجٍُٓب كًٍب ٌهً رجبػب 

 

 انفزع االَل : تؼزيف مىبطك االستشفبء َاالمبن َشزَطٍب :
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ثأَٓب )ًْ يُبطن ال ٌذٔس  4545( يٍ ارلبهٍخ جٍُق انشاثؼخ 44انزؼشٌق : ػشكزٓب انًبدح ) -2

االطشاف انًزحبسثخ أ يسبػذح  ثإسادحكٍٓب انوزبل رُشأ هجم ٔثؼذ َشٕة االػًبل انؼذائٍخ 

ٍت االحًش رُظى ثكٍلٍخ يؼٍُخ رحًً انًذٍٍٍَ انًحزبجٍٍ انذٔل انحبيٍخ ٔانهجُخ انذٔنٍخ نهصه

 ثصلخ خبصخ نهحًبٌخ كبنًشضى ٔانجشحى ٔاالطلبل ٔانًسٍٍُ ٔاالطلبل ٔانُسبء( .

 

 : شزَط مىبطك االستشفبء َاالمبن

 

 اٌ ال رشكم يسبحخ ٔاسؼخ يٍ االساضً انٕاهؼخ رحذ سٍطشح انذٔنخ انزً اَشأرٓب . -4

 .اٌ ال ركٌٕ يكزظخ ثبنسكبٌ  -2

 اٌ ال ركٌٕ هشٌجخ يٍ اي اْذاف ػسكشٌخ أ يًٓخ . -3

 اٌ رٕضغ ػاليبد  رًٍضْب ػٍ ثؼذ . -4

 

 انفزع انثبوي : االنتزامبث انمتزتبت ػهى االطزاف انمتحبربت بشأن مىبطك االستشفبء َاالمبن 

 ايزُبع انًٕجٕدٌٍ كٍٓب ثبنوٍبو ثبي اػًبل نٓب ػالهخ ثبنؼًهٍبد انحشثٍخ أ انًٓبو انؼسكشٌخ . -4

 ارخبر انزذاثٍش انالصيخ نًُغ دخٕل االشخبص أ انزٕاجذ كٍٓب . -2

 ٔيٓبو ػسكشٌخ .  ألؿشاضػذو اسزخذاو ٔسبئظ َوم ربثؼخ نٓزِ االيبكٍ  -3

 ال ٌزى انذكبع ػُٓب ثٕسبئم ػسكشٌخ . -4

 اثالؽ االطشاف انًزؼبهذح  ثوبئًخ  نٓزِ انًُبطن االيُخ . -5

 

 انفزع انثبنث : انحمبيت انتي تتمتغ بٍب مىبطك االستشفبء َاالمبن : 

ٔػهى اطشاف انُضاع حًبٌخ ٔاحزشاو ْزِ ثبنحًبٌخ اٌ ال ركٌٕ ْزِ انًُبطن ْذكب نهٓجٕو  انًوصٕد

انًُبطن ، ٔػهى دٔنخ االحزالل االسزًشاس ثبحزشاو ْزِ انًُبطن ٔاسزخذايٓب نهـشض انزي اَشأد 

 يٍ اجهّ كوظ .

 ادوبي االسئهت انتي يمكه طزحٍب في ٌذي انمحبضزة :

 مب انمقصُد ببنممتهكبث انثقبفيت ؟ -1

 مظبٌز حمبيت انممتهكبث انثقبفيت ؟مب  -2

 تفقذ انحمبيت انخبصت نهممتهك انثقبفي في حبنتيه . ٌمب ؟ -3

 مب انمقصُد ببألػيبن انضزَريت . َكيف تفقذ ٌذي انحمبيت ؟ -4

 بىبء ػهى اتفبق ؟ مب االمبكه انتي يحظز استٍذافٍب -5

ٌىبنك انتزامبث ػهى االطزاف انمتحبربت بخصُص مىبطك االستشفبء .  -6

 بيىٍب ؟

 

 


