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 نًارا إداسج انعىدج انشايهح فً انًؤعغح انصؽٍح :

ش ك٢ حُٔئٓٔش حُظل٤ش ػٍَٝس كظ٤ٔش ٗظ٤ـش حُظـ٤َحص ٝحُظطٍٞحص حطزلض حىحٍس حُـٞىس حُشخِٓ       

 حَُٔك٤ِش ػزَ حُٞهض ٣ٌٖٝٔ ًًَ رؼغ حألٓزخد حُٜٔٔش رٌٜح حُوظٞص ك٢ حُ٘وخؽ حُظخ٤ُش :

 اسذفاع َغثح دوساٌ انؼًانح :

أٝ  ك٤غ طـي حُٔٞظل٤ٖ ال ٣ٔظوَٕٝ ك٢ ٓظِلش حٝ ٌٓظذ , ٓظ٘و٤ِٖ ر٤ٖ حألهٔخّ ٓٞحء حإلىح٣ٍش أٝ حُظو٤٘ش

ٓظِلش حُـَحكش  ا٠ُحُطز٤ش كظـي حَُٔٔع ٓؼال ٣ؼَٔ ك٢ ٓظِلش حُطذ حُيحه٢ِ ػْ ٣ويّ ؽِذ ٗوَ 

 حُؼخٓش ػْ ح٠ُ ٓظِلش حالٓظؼـخالص حُطز٤ش 

ٝحالىح١ٍ طـيٙ ٣ؼَٔ رٌٔظذ حُيهٍٞ ك٤ويّ ؽِذ ُ٘وِٚ ح٠ُ ٌٓظذ حُ٘شخؽخص حُظل٤ش ػْ ح٠ُ ٌٓظذ حُـَى 

 ػْ ح٠ُ ٌٓظذ حألؿٍٞ 

حٕ حُؼٔخُش ٝػيّ حٓظوَحٍ حُ٘ٔز٢ ُِٔٞظق ك٢ ٓظِلش رٌحطٜخ ى٤َُ ػ٠ِ ٝؿٞى هَِ ك٢ ٝحٍطلخع ٗٔزش ىٍٝ

 ٝحٜٗخ طلظخؽ ُظطز٤ن اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش حُٔئٓٔش 

 السخط الوظٌفً : 

وؾ حُٞظ٤ل٢ ػٌْ حَُػخ حُٞظ٤ل٢ ٣ٌٖٝٔ ٓالكظش حُٔوؾ حُٞظ٤ل٢ ٖٓ هالٍ حٍطلخع ٗٔزش حُٔ

ذ ٝػغ ك٢ حُويٓش ُيٟ ٓئٓٔخص طل٤ش حهَٟ ٝحٍطلخع ٗٔزش حالٓظوخالص ٝؽِزخص حُظوخػي حُ٘ٔز٢ ٝؽِ

ٓغ حُٞهض ح٠ُ ٗوض حَُٔىٝى٣ش ٝطَحؿغ ٗٞػ٤ش حُويٓخص  حألَٓحُـ٤خرخص ٝحُؼطَ حَُٔػ٤ش ٝهي ٣ظَ 

ًٝؼَس  ٝحإلػَحرخصطٌَٓ ٝؿ٤ِخٕ ػٔخ٢ُ ٓغ ٣ُخىس كيس حَُٓخثَ حُٔـُٜٞش  ا٠ُحُٔويٓش ػْ ٣ظطٍٞ 

 حُـٞىس حُشخِٓش  اىحٍس٤ن ٝحُلَ ٛ٘خ ٣ٌٖٔ ك٢ ططز...  حإلشخػخص

 الخدمة السٌبة :

 : أٓؼِظٜخٓٞحء ًخٗض حُويٓش ح٤ُٔجش ٓويٓش ُؼ٤َٔ حُيحهَ ٝٛٞ ٛ٘خ حُٔٞظق ك٢ حُٔئٓٔش حُظل٤ش ٖٝٓ 

حُظٌرٌد ك٢ طو٤ِض حَُٝحطذ حُش٣َٜش ُِٔٞظل٤ٖ , حُظؤهَ ك٢ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٓ٘ق حَُٔىٝى٣ش ٝحُؼالٝحص 

ٓؼَ  حإلىح٣ٍشذ ٝحُظؤهَ ك٢ حٓظالّ حُٞػخثن حُٔطِٞرش ك٢ حُِٔلخص ك٢ حُيٍؿخص ٝحُظَه٤ش ك٢ حَُطٝحُظَه٤ش 

 ...حَُحطذ  ا٣وخفشٜخىس حُؼَٔ حٝ شٜخىس 

أٝ حُويٓش حُٔويٓش َُٔطخى١ حَُٔكن حُظل٢ ٓؼَ طؤهَ ٓٞحػ٤ي حؿَحء حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش , ؽٍٞ حالٗظظخٍ 

 حُـٞىس حُشخِٓش  ىحٍساُِٝظـِذ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔشخًَ ٣ـذ ط٘ل٤ٌ رَٗخٓؾ  ألؿَ حٌُشق حُطز٢ ...

 عىء انرغٍٍش :

حُٔئٓٔش حُظل٤ش كوؾ ٣ٝظْ حطٜخّ حُٔي٣َ رٔٞء  اىحٍسال ٣وظظَ ٓـخٍ ٓٞء حُظ٤٤َٔ ًٔخ ٣ؼظوي حُزؼغ ػ٠ِ 

حُظ٤٤َٔ ٣ٝ٘ل٠ ٤ُلَ ٓلِٚ ٓي٣َ ؿي٣ي ك٤ـي ٗلْ حُٔشخًَ ٝٗلْ حُظَٝف ُ٘زو٠ ٗيٍٝ ك٢ كِوش ٓلَؿش 



 اطالفذ شوظ٤ش حُٔي٣َ ٝطؼخِٓٚ ٓؼٜخ ٤ُْٝ رٔزذ ٝط٤َطٜخ كٔ ًَٝ َٓس حُٔشخًَ ط٘وض كيطٜخ ٝ

 ٓ٘ظٞٓش حُٔئٓٔش ػٖ ؽ٣َن ططز٤ن حىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش 

ٝطٔـ٤َ  حألى٣ٝشك٘ـي ٓٞء ط٤٤َٔ ٓظِلش حُظ٤ي٤ُش ح٣ًَُِٔش ٓؼال رخُظؤهَ ك٢ طٞك٤َ ؽِز٤خص رؼغ 

ى ٓوِٕٝ حُٔ٘ظ٤ٜش حُظالك٤ش ٝػيّ ٝؿٞ حألى٣ٝشٝحٍطلخع ٓوِٕٝ  ألى٣ٝشُ٘ٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ حؿ٤خد 

 حٓظؼـخ٢ُ حٝ حكظ٤خؽ٢  

ُٝ٘ؤهٌ ٓؼال ٓظِلش حالٓظؼـخالص ك٘ـي كٞػ٠ ك٢ حُٔظِلش , طَحم رؼغ َٓحكو٢ حَُٔػ٠ ٝح٤ٖٗ 

, روخء  ح٥هَ, ٝٓشخؿَس ر٤ٖ حػ٤ٖ٘ ًَٝ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ ٣يػ٢ حٗٚ ىٍٝٙ ٛٞ ٝحٗٚ ؿخء هزَ  آه٣ََٖٓػ٠ 

 ػخص ك٢ ٌٓخٜٗخ ىٕٝ طـ٤َٛخ ٝحالكَشش رٜخء ىٓخء ٗظ٤ـش كخىع ٤ٓخٍس هزَ ػالع ٓخ حألؿط٤ش

 )حُي٣خ٣ُزخّ( ٖٓ ط٤ي٤ُش ٓظِلش حالٓظؼـخالص ىٕٝ حػَ ٓـ٢ِ ُٜخ )ٝطلش ؽز٤ش(حهظلخء ٓخىس حُلخ٤ُّٞ 

ح٤ُٔخٍحص ك٤ٌٖٔ طٔـ٤َ رؼغ حالهظالالص ٝحُٔظٔؼِش ك٢ ػيّ ٝؿٞى رَٗخٓؾ ػَٔ  كظ٤َسٓظِلش  أٓخ

ح٤ُٔخٍحص ىٕٝ حَٓ رٜٔٔش حٝ حًٕ  , حٍطلخع ٗٔزش ػطذ ح٤ُٔخٍحص , هَٝؽ حإلٓؼخف٤ٓخٍحص  ٢ٓخثو

 رخُوَٝؽ , ػيّ طٞحكن  ٗٔزش حٓظٜالى حُٞهٞى ٓغ ٓٔخكش ٤َٓ ٤ٓخٍحص حُٔئٓٔش 

 ٣ٌٖٔ طٔـ٤َ رؼغ حالهظالالص ك٢ ٓوظِق حُٔظخُق ًٌَٗ ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ :ًٌُي 

 حُطز٤ش ك٢ ٓظِلش حُـَحكش حُؼخٓش  حألهطخءحٍطلخع ٓؼيٍ 

 حُـيى ك٢ ٓظِلش حُٞالىس كيٝع هطؤ ك٢ ط٤ِْٔ حُٔٞح٤ُي 

 ٓـؼٔش حُٔئٓٔش  ٖٓكيٝع هطؤ ك٢ ط٤ِْٔ حُـؼغ 

  حألؽلخٍالص حُؼيٟٝ ك٢ ٓظِلش ؽذ خحٍطلخع ك

 رَٝىس حُٞؿزخص حُٔويٓش َُِٔػ٠ 

ك٢ حُؼ٤ِٔش حُٞحكيس ٌُٜٞٗخ طوَؽ ؿ٤َ ٝحػلش ٝطؼخى حُؼ٤ِٔش ػيس  حألشؼش٣ُخىس ٗٔزش حٓظويحّ طٍٞ 

 َٓحص 

 ؼغ حالؿِٜس حُطز٤ش ك٢ ٓظخُق ىٕٝ حهَٟ كخالص ػطذ ُز طٔـ٤َطٌَحٍ 

 حٓظـَحم ٝهض ؽ٣َٞ ُوَٝؽ ٗظخثؾ حُظلخ٤َُ حُطز٤ش ٝحٓظالٜٓخ ٖٓ ؽَف حطلخرٜخ 

 ػ٤خع رؼغ حُِٔلخص حُطز٤ش َُِٔػ٠ ك٢ رؼغ حُٔظخُق 

 حٍطلخع شٌخ١ٝ حَُٔػ٠ َٝٓحؿؼ٢ حُٔئٓٔش حُظل٤ش 

َ   حٓظوزخٍٍكغ رؼغ حُٔٔظشل٤خص    س شخؿَسحُلخالص حُطخٍثش ُؼيّ ٝؿٞى أٓ

هِش ؿَف حُطٞحٍة ٓوخٍٗش رؤػيحى حَُٔحؿؼ٤ٖ رخإلػخكش ُوِش ػيى حٌُخىٍ حُطز٢ ك٢ هْٔ حُطٞحٍة ٓٔخ 

 ٣ظٔزذ ك٢ طؤه٤َ حٌُشق ػ٠ِ ح٣َُٔغ ُؼيس ٓخػخص ٌٓ٘ ىهُٞٚ.



ؽٍٞ كظَحص حٗظظخٍ ح٣َُٔغ ك٢ حُؼ٤خىحص حُوخٍؿ٤ش ك٘ـي ح٣َُٔغ ٣ٌٔغ ُؼيس ٓخػخص ك٢ ؿَف 

 ىهُٞٚ ػ٠ِ حُطز٤ذ ُظِو٢ حُويٓش ٝحَُػخ٣ش حُظل٤ش.حالٗظظخٍ كظ٠ ٣ل٤ٖ ٓٞػي 

طزخػي حُلظَس ح٤ُِ٘ٓش ر٤ٖ طخ٣ٍن حٌُشق ٝطخ٣ٍن حَُٔحؿؼش ك٤ؼط٠ ٣َُِٔغ ٓٞػي َُِٔحؿؼش ٣زؼي ػيس 

٣ظْ ارالؽ حَُٔػ٠ رٌُي ك٢ ٓؼظْ حالكٞحٍ  أشَٜ ػٖ طخ٣ٍن حٌُشق ٝك٢ كخٍ طْ اُـخء حُٔٞػي ال

  حُٔٞػي ٝػ٤ِٚ حإلٗظظخٍ ػيس أشَٜ هخىٓش ربُـخءك٤ظلخؿت ح٣َُٔغ رؼي هيٝٓٚ ُِٔٔظشل٠ 

ػيّ ٝؿٞى ؿٜش أٝ هْٔ ٓليى ك٢ حُٔٔظشل٤خص ٣ٔظوزَ شٌخ١ٝ ٝحهظَحكخص حَُٔػ٠ ٣ٝؤهٌٛخ رؼ٤ٖ 

  حالػظزخٍ ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ كِٜخ ٝطل٤ٖٔ حُويٓش حُٔٔظوزَ.

ٕ ٣٘ظظَ طٔٔق ُٚ رخالٗظظخٍ ٣ٝؼطَ أ ػيّ ًلخ٣ش ٓٞحهق ح٤ُٔخٍحص كؤك٤خٗخ ٣ٌٕٞ ح٣َُٔغ ك٢ كخُش ال

 ُل٤ٖ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٓٞهق.

ٓٞء ٗظخكش ىٍٝحص ح٤ُٔخٙ ك٢ ؿَف حَُٔػ٠ ٓٔخ ٣ظٔزذ ك٢ ٓٞء كخُش ح٣َُٔغ هخطش ٝإٔ ح٣َُٔغ 

 ٓ٘خػظٚ أهَ ٖٓ حُشوض ح٤ُِْٔ

    اٛٔخٍ طـ٤٤َ ؿ٤خٍحص أَٓس حَُٔػ٠ ٤ٓٞ٣خ

  ٢ ًُي حُوطؤطِح٣ي ٓؼيالص حألهطخء حُطز٤ش ٝك٢ حُٞهض ًحطٚ ػيّ ٝؿٞى ٗظخّ ػوٞرش ٝحػق ُِٔظٔزذ ك

عدم وجود كافة األدوٌة التً ٌصفها األطباء فً صٌدلٌات المستشفى مما ٌضطر المرٌض لشراءها وقد 

  ٌستطٌع المرٌض توفٌر ثمنها. ال

فً بعض األحٌان على معلومات كافٌة عن حالته المرضٌة وخطة العالج   عدم حصول المرٌض

 المعتمدة .
حُـٞىس  اىحٍسحُٔئٓٔش حُظل٤ش ,  ٝاىحٍسك٢ حُٔظخُق حُطز٤ش ٝحُظو٤٘ش  ًَٝ ٌٛٙ حالهظالالص ٝحُٔشخًَ      

 حُشخِٓش ًل٤ِش ٖٓ حؿَ كِلِظٜخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مفاهٌم عامة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

نتعرؾ هنا على بعض المفاهٌم المهمة الواردة فً موضوع ادارة الجودة والمتكررة كمصطلحات     

حة والمرض والرعاٌة الصحٌة وخصابص الخدمة وتكالٌؾ فً هذا الكتاب فنتطرق الى مفهوم الص

القٌم والعصؾ الذهنً والسبب والرقابة ، رضا المستهلك ، التقٌٌم ، التقوٌم ، مإشرات جودة االداء ، 

األهداؾ ، االستراتٌجٌة وؼٌرها من المصطلحات المهمة والضرورٌة التً ٌتوجب على العامل فً 

 لشؤن ان ٌكون على اطالع علٌها قطاع الصحة او الباحث فً هذا ا

 مفهوم الصحة :

السالمة الجسدٌة التامة والعقلٌة والصحة االجتماعٌة ولٌس مجرد ؼٌاب المرض أو ضعؾ  نقصد بها

 الجسم .

 مفهوم المرض :

 االبتعاد عن الصحة ٌعد مرض فً حد ذاته  ٌمكننا القول بؤناالرتٌاح أو القلق بل  معد 

 مفهوم الرعاٌة الصحٌة :

تعزٌز وتشجٌع المستوى الصحً لألفراد والجماعات بكافة الجوانب الجسدٌة والنفسٌة  إلىنشاط ٌهدؾ 

او العقلٌة والذهنٌة واالجتماعٌة ، ان الرعاٌة الصحٌة تركز بداٌة على منع المرض او منع االصابة 

لرعاٌة الصحٌة بالمرض والوقاٌة منه بوسابل عدٌدة ؼٌر مكلفة واذا ما أصاب المرض شخص تتدخل ا

لمعالجته وال ٌنتهً عملها او نشاطها عند هذا الحد ، بل قد تتدخل لتؤهٌل المرضى الذٌن ال ٌشفون 

 تماما من المرض  

 خصائص الخدمة :

 ، مشاهدتها ، لمسها ... قبل ان تتم عملٌة اقتناإها:وتعنً من ؼٌر الممكن اختبارها  الالملموسٌة

ٌمكن أن ٌمر بمراحل التصنٌع بعملٌة االستهالك لها اذ ان المنتج  : ترتبط الخدمة عموما التالزم

والخزن والبٌع ثم ٌتم استهالكه فً مرحلة أخٌرة ، بٌنما الخدمة تمثل حالة استهالك مرتبطة مع وقت 

 انتاجها ،أي انها تنتج وتباع لالستهالك او االنتفاع منها فً الوقت ذاته .

االحٌان المحافظة على مستوى واحد من المعٌارٌة فً المخرجات : ٌكون من الصعب فً بعض  التباٌن

بذات الخدمة المقدمة للمستهلك ، ولعل ذلك ٌعود الى المحددات المإثرة فً مدخالت انتاج الخدمة ممثلة 

 بالمواد ، التوقٌت ، السرعة ، االدوات المستخدمة 

من الزمن وانها ال تتجاوز زمانٌا الطلب : وهً ان الخدمة ال ٌمكن خزنها واالحتفاظ بها لمدة  الهالك

 المتحقق علٌها وخصوصا اذا كان الطلب متقلبا 

 : نعنً بذلك ان الخدمة ٌمكن االنتفاع بحق امتالكها عند الحصول علٌها   التملك عدم

 : التكالٌؾ المتعلقة بالرقابة على جودة الخدمات الصحٌة للتؤكد من مطابقتها للمواصفات التقٌٌم تكالٌف



: اسلوب ٌستخدم فً تولٌد االفكار الجدٌدة و ؼالبا ما ٌستخدم فً مجموعات وٌهدؾ  الذهنً العصف

 الى جمع اكبر عدد ممكن من االفكار فً فترة زمنٌة محددة 

 : هو العلة الثابتة لوقوع حدث معٌن  السبب

 : النشاطات المستخدمة فً اكتشاؾ وتصحٌح االنحرافات  الرقابة

 : تطبٌق الحلول الكفٌلة بازالة المشاكل المثبتة  ًالعالج االجراء

: الفرق المشتملة على اعضاء ٌنتمون الى مصالح ومكاتب واقسام مختلفة  المتشابكة الوظٌفٌة الفرق

 ومتشابكة 

: المستلم لمخرجات مصلحة معٌنة او المستفٌد من الخدمة المقدمة وهو هنا اما عمٌل داخلً )  العمٌل

 رجً )المستفٌدٌن من المرفق الصحً كالمرٌض او الممون (خا العمال( او عمٌل

: معلومات او حقابق مقدمة فً شكل وصفً ، تخضع اما للقٌاس فً حالة المتؽٌرات الكمٌة او  بٌانات

 للعد فً حالة المتؽٌرات النوعٌة 

 : الى اي مدى تطابق الخدمة الصحٌة اهدافها باالضافة الى احتٌاجات العمٌل  الفعالٌة

: اداة تستخدم لتحسٌن االداء عن طرٌق جمع ادارة الوقت وهندسة القٌمة  االدارٌة الوظٌفٌة الرقابة

تشتمل هذه العملٌة على تقسٌم النشاطات الى وظابؾ وتكوٌن فرق لدراسة وحل المشكالت فً كل 

 وظٌفة 

لحقابق والبٌانات ولٌس العملٌة االدارٌة حٌث تستند االعمال والقرارات على افً  االدارة بالحقائق :

على االراء ، تتطلب هذه العملٌة طرح االسبلة المناسبة ثم ترجمة االجابات بدقة للتؤكد من صحة 

من االستخدام الصحٌح للبٌانات والحقابق واالحصاءات فً عملٌات اتخاذ البٌانات والحقابق ثم التؤكد 

 القرارات 

 مالء : النتابج المحددة حسب متطلبات الع المخرجات

  : سإال او موقؾ مطروح الٌجاد حل ، او نتٌجة للفشل فً اشباع احتٌاجات العمٌل  المشكلة

 : سلسلة مترابطة من االعمال او النشاطات تهدؾ الى تحقٌق نتابج ذات قٌمة اعلى  العملٌة

ة : االحتمال بان الخدمة الصحٌة ستإدي الؽرض منها تحت ظروؾ معٌنة ودون فشل على فتر الوثوق

 زمنٌة معٌنة 

 سمً بالحاجة والتوقعات بكٌفٌة اشباعها )ماذا ٌرٌد العمٌل( ر: بٌان  متطلبات

 : دستور المإسسة المعلن والذي ٌوضح مهمة المإسسة ومخرجاتها المستهدفة  الرسالة

 : صورة المإسسة وطموحاتها واهدافها على المدى الطوٌل  الرؤٌة



جاهات االساسٌة لدى افراد المجتمع المإسسً حول الطرٌقة المثلى : السلوكٌات االخالقٌة واالت القٌم

 فً تصرفاتهم وتوجهاتهم لتحقٌق االهداؾ والتمٌز 

: منظومة السٌاسات واالدوار والمسإولٌات والعملٌات الموضوعة من قبل المإسسة لقٌادة  الحوكمة

 وتوجٌه ومراقبة انجاز االهداؾ 

او المواقؾ او التصورات تقدٌرا كمٌا وفقا الطار محدد من  : تقدٌر الخصابص او السمات القٌاس

 المإشرات المتدرجة 

: اصدار حكم كٌفً على جودة االداء فً جمٌع انشطة المإسسة بهدؾ التحسٌن المستمر لالداء  التقٌٌم

 المستقبلً 

ستمرار والتطوٌر : مرحلة جمع البٌانات والمعلومات ثم تحلٌلها ثم اصدار الحكم علٌها اما باال التقوٌم

 او االصالح او االستبعاد 

: شعور المستهلك بالسعادة والرضا عن الخدمة التً حصل علٌها وٌعتبر هذا الرضا  المستهلك رضا

هو هدؾ الجودة االساسً فً كل مبادٌبها حٌث ال ٌمكن اعتبار المإسسة جٌدة اال اذا حضٌت برضا 

 المستفٌدٌن من خدماتها 

: مجموعة المعاٌٌر التً تصؾ جودة الخدمة الصحٌة والتً ٌتم على اساسها  االداء جودة مؤشرات

 التقٌٌم 

 : المكان والظروؾ المحٌطة بالوظابؾ داخل المإسسة الصحٌة  العمل بٌئة

 : مقٌاس احصابً لمدى قدرة اي عملٌة ما على الوفاء بمتطلباتها وفقا لمعاٌٌر تصمٌمها  العملٌة قدرة

من االشخاص بمهارات مختلفة ومتعددة ٌعملون مع بعضهم البعض من اجل  : مجموعة العمل فرٌق

 الوصول الى هدؾ موحد فً خالل فترة زمنٌة ٌتشاطرون فٌها مهاراتهم المختلفة 

 : المستوى الذي ٌجب ان ٌكون علٌه االداء المطلوب  المعٌاري المستوى

 كون قصٌرة او متوسطة او طوٌلة االجل : النتابج الواقعٌة التً ٌراد تحقٌقها وٌمكن ان ت االهداف

 : فن استخدام الوسابل لتحقٌق االهداؾ  االستراتٌجٌة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ادارة الجودة الشاملة :

 

 

 

 

 
 

 

 



رؤٜٗخ حُٜ٘ؾ ح١ٌُ ٣ُوظي ٖٓ ٍٝحثٚ طل٤ٖٔ  ٣ٌٔ٘٘خ طؼ٣َق حىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش               

أٝ ٣ظـخُٝٛخ. ٣ٌٖٝٔ طلو٤ن ًُي ٖٓ هالٍ ىٓؾ  َُٔكن حُظل٢َٓطخى١ ححُـٞىس ٝحألىحء رٔخ ٣ِز٢ طٞهؼخص 

 حُٔئٓٔش حُظل٤ش ؿ٤ٔغ حُٜٔخّ ٝحُؼ٤ِٔخص ًحص حُظِش رخُـٞىس ك٢ ؿ٤ٔغ أهٔخّ 

, رٔخ حُٔئٓٔش حُظل٤ش ٝطُؼ٠٘ "اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش" رخُظيه٤ن ك٢ طيحر٤َ حُـٞىس ح٤ٌُِ ش حُظ٢ طٔظويٜٓخ  

َٝٓحهزش حُـٞىس ٝط٤خٗظٜخ ٝطل٤ٖٔ حُـٞىس ٝحُظؤ٤ًي ػ٤ِٜخ. ًٔخ  ك٢ ًُي اىحٍس طظ٤ْٔ حُـٞىس ٝطط٣َٞٙ

طؤهٌ "اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش" رؼ٤ٖ حالػظزخٍ ؿ٤ٔغ طيحر٤َ حُـٞىس حُٔظزؼش رخُ٘ٔزش ُـ٤ٔغ حُٔٔظ٣ٞخص, ٝرٔخ 

 .حُٔئٓٔش حُظل٤ش ٣شَٔ ؿ٤ٔغ ٓٞظل٢ 

ٝحُؼ٤ِٔخص  حُويٓخص٤ٖٔ ؿٞىس رؤٜٗخ كِٔلش اىحٍس ٓظٌخِٓش, طٔظٜيف طل ٝطٞطق "اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش"

  رظٍٞس ٓظٞحطِش

ٝحُؼ٤ِٔخص طوغ ٓٔئ٤ُٝظٜخ ػ٠ِ ػخطن  حُويٓخصٝط٤َٔ "اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش" ر٘خًء ػ٠ِ كَػ٤ش إٔ ؿٞىس 

 حُظل٤ش حُويٓخص حُظ٢ طويٜٓخ حُٔئٓٔش رظوي٣ْ ًَ ٖٓ ُٚ ػالهش 

  

 :يثادا إداسج انعىدج انشايهح

حُـٞىس حُشخِٓش" رؤٜٗخ اىحٍس حُٔزخىٍحص ٝحإلؿَحءحص حُظ٢ طٜيف ا٠ُ ٣ٌٖٔ طؼ٣َق "اىحٍس هِ٘خ حٗٚ      

اٗـخُ ػ٤ِٔش طٞط٤َ حُويٓخص ػخ٤ُش حُـٞىس ٣ٌٖٝٔ طلي٣ي ػيى ٖٓ حُٔزخىة حألٓخ٤ٓش ػ٘ي طؼ٣َق "اىحٍس 

 حُـٞىس حُشخِٓش", ٖٝٓ ًُي:

o  س حُـٞىس حُشخِٓش, ٝإٔ طؼَٔ ٣٘زـ٢ إٔ طٌٕٞ حإلىحٍس حُؼ٤ِخ رٔؼخرش حُٔلَى حَُث٤ْ إلىحٍ -حإلىحٍس حُظ٘ل٣ٌ٤ش

 ػ٠ِ هِن ر٤جش طؼٖٔ ٗـخكٜخ.

o  ٣٘زـ٢ إٔ ٣لظَ حُٔٞظلٕٞ ػ٠ِ طي٣ٍذ ٓ٘ظظْ ػ٠ِ ؽَم حُـٞىس ٝٓلخ٤ٜٛٔخ. -حُظي٣ٍذ 

o  ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُظل٤ٔ٘خص حُٔيهِش ػ٠ِ حُـٞىس ٣ُخىس ٍػخء حُؼٔالء. -حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُؼٔالء 

o  ٍخُـٞىس ػ٠ِ أٓخّ حُو٤خٓخص حُظ٢ طْ حُظٞطَ ا٤ُٜخ.٣٘زـ٢ إٔ طُظوٌ حُوَحٍحص حُٔظؼِوش ر -ط٘غ حُوَح 

o  ٣ؼٖٔ حٓظويحّ حُٜٔ٘ـ٤ش ٝحألىٝحص حُٔالثٔش طلي٣ي كخالص ػيّ حُظٞحكن ٓغ  -حُٜٔ٘ـ٤ش ٝحألىٝحص

 حُٔٞحطلخص, ًٌُٝي ه٤خٜٓخ ٝحُظؼخَٓ ٓؼٜخ رظٍٞس ٓظٔوش.

o  َٝحُـٞىس. ُويٓشححُؼَٔ رخٓظَٔحٍ ػ٠ِ طل٤ٖٔ اؿَحءحص  حُٔئٓٔش٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ  -حُظل٤ٖٔ حُٔظٞحط 

o  إٔ طٔظٜيف طط٣َٞ هيٍس حُٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ حُؼَٔ ًٓؼخ رـَع  حُٔئٓٔش٣٘زـ٢ ُؼوخكش  - حُٔئٓٔشػوخكش

 طل٤ٖٔ حُـٞىس.

o  ٖ٣٘زـ٢ طشـ٤غ حُٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ حُؼَٔ رظٍٞس حٓظزخه٤ش ُظلي٣ي حُٔشٌالص حُٔظؼِوش  -حٗوَحؽ حُٔٞظل٤

 رخُـٞىس ٝٓؼخُـظٜخ.

 

حُـٞىس حُشخِٓش ٣ؼظزَ ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ حإلىح٣ٍش حُلي٣ؼش حُظ٢ طٜيف ا٠ُ طل٤ٖٔ بٕ ٓلّٜٞ اىحٍس ٝرخُظخ٢ُ ك      

ٝٛٞ ٛ٘خ ح٣َُٔغ حٝ هخطي  حُؼ٤َٔ ٝطط٣َٞ حألىحء رظلش ٓٔظَٔس ًُٝي ٖٓ هالٍ حالٓظـخرش ُٔظطِزخص

 . حُويٓخص حُظل٤ش ك٢ حُٔئٓٔش 

 

 



 :ٝٓ٘زيأ حٝال رخُظؼَف ُٔلّٜٞ حُـٞىس 

 حُـٞىس طؼخ٣ٍق أٝالً : 

 ػَف حُزؼغ حُـٞىس ًخُظخ٢ُ :          

 . 1956 ك٤وزّٞ أٍٓخٗي  (  ُِؼ٤َٔ ) حَُػخ حُظخّ        ·

 . 1979 ًَٝٓز٢  ( ) حُٔطخروش ٓغ حُٔظطِزخص        ·

 . 1989 ؿٍٞحٕ ؿ٣ُٞق  ( ) ىهش حالٓظويحّ كٔذ ٓخ ٣َحٙ حُٔٔظل٤ي        ·

 . 1986 ى٣ٔ٘غ م رظٌِلش ٓ٘ولؼش (ط٘خٓذ حُٔٞ ٝحالػظٔخى ) ىٍؿش ٓظٞهؼٚ ٖٓ حُظ٘خٓن        ·

  

حألىحء حُلؼ٢ِ   ٗشٍرٔوخ رؤٕ ) حُـٞىس ( طظؼِن رٔ٘ظٍٞ حُؼ٤َٔ ٝطٞهؼخطٚ ًُٝي حُظؼخ٣ٍق ٝٗٔظ٘ظؾ ٖٓ ٌٛٙ

ٓ٘ظٍٞ حُؼ٤َٔ حُويٓش ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٖٔ حُلٌْ ٖٓ هالٍ  ُٙظٞهؼخص حَُٔؿٞس ٖٓ ٌٛٓغ ح حُظل٤ش  ِويٓشُ

 حُويٓش . طِيرـٞىس أٝ ٍىحءس 

 حُـٞىس . حُويٓش طلون طٞهؼخص حُؼ٤َٔ كبٗٚ هي أٌٖٓ طلو٤ن ٓؼٕٔٞ ضكبًح ًخٗ

ٝٝػغ طؼ٣َق شخَٓ  حُظؼخ٣ٍق ٝك٤غ أٗ٘خ هي ٝطِ٘خ ٌُٜح حالٓظ٘ظخؽ كبٗٚ ٣ٌٖٔ حُـٔغ ر٤ٖ ٌٛٙ          

 .طوي٣ْ حُويٓخص حُظل٤ش ح٣َُخىس ٝحالٓظ٤خُ ك٢  : ُِـٞىس ػ٠ِ أٜٗخ 

 ِزخص حُؼ٤َٔ .طؼ٢٘ حُٔزن ك٢ حالٓظـخرش ُٔظط كخ٣َُخىس :

 ) حُؼزؾ ٝحُيهش ٝحٌُٔخٍ ( ك٢ حُؼَٔ . حالطوخٕ ٣ؼ٢٘ ٝحالٓظ٤خُ :

 ) إداسج انعىدج انشايهح ( ذؼاسٌف  :  شاٍَا   

 ًٌَٝٓ٘ حُزؼغ ٜٓ٘خ :  ( ُٔلّٜٞ ) اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش طؼخ٣ٍق ػيس  ٛ٘خى 

طلٖٔ  ٟٓيٖٓ ٔٔظل٤ي ٢ٛ أىحء حُؼَٔ رشٌَ طل٤ق ٖٓ حَُٔس حأل٠ُٝ , ٓغ حالػظٔخى ػ٠ِ طو٤٤ْ حُ -

 حألىحء 

٢ٛ شٌَ طؼخ٢ٗٝ ألىحء حألػٔخٍ ٣ؼظٔي ػ٠ِ حُويٍحص حُٔشظًَش ٌَُ ٖٓ حإلىحٍس ٝحُؼخ٤ِٖٓ , رٜيف   -

 ًُٝي ٖٓ هالٍ كَم حُؼَٔ  ٝحُويٓخط٤ش حُظل٤ٖٔ حُٔٔظَٔ ك٢ حُـٞىس

 ػَٔ حألش٤خء حُظل٤لش رخُط٣َوش حُظل٤لش ٖٓ حُٔلخُٝش حأل٠ُٝ   -

 

 

 



 ًِٔخص ٗؼَف ًَ ًِٔش ًخُظخ٢ُ : ؿِٔش طظٌٕٞ ٖٓ ػالع  -

 طؼ٢٘ حُظط٣َٞ ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ آٌخ٤ٗش حُٔ٘ظٔش ٖٓ أؿَ طل٤ٖٔ حُـٞىس رشٌَ ٓٔظَٔ . حإلىحٍس :

 حُٔٔظل٤ي . رٔطِزخص طؼ٢٘ حُٞكخء حُـٞىس :

طظؼٖٔ ططز٤ن ٓزيأ حُزلغ ػٖ حُـٞىس ك٢ أ١ ٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ حُؼَٔ ريأ ٖٓ حُظؼَف  حُشخِٓش :

 ظل٤ي ٝحٗظٜخء رظو٤٤ْ ٓخ اًح ًخٕ حُٔٔظل٤ي ٍحػ٤خً ػٖ حُويٓخص أٝ حُٔ٘ظـخص حُٔويٓش ُٚحُٔٔ اكظ٤خؿخص ػ٠ِ

 حُظط٣َٞ حُٔٔظَٔ ُِـٞىس ٝحإلٗظخؿ٤ش ٝحٌُلخءس.  -

ٖٓ حٍُٔٞى )حٍُٔٔٞ ( ا٠ُ حُٔٔظِٜي ) حُؼ٤َٔ (  ارظيحء طط٣َٞ ٝطل٤ٖٔ حُٜٔخّ إلٗـخُ ػ٤ِٔش ٓخ ,  -

 ٌٍَُٔس حُظ٢ ال طؼ٤ق أ١ كخثيس ُِؼ٤َٔ.رل٤غ ٣ٌٖٔ اُـخء حُٜٔخّ حُـ٤َ ػ٣ٍَٝش أٝ ح

حُؼ٤َٔ ٍٝػخثٚ ًُٝي رخُظط٣َٞ حُٔٔظَٔ ُ٘ظخثؾ حُؼ٤ِٔخص  اكظ٤خؿخص حُظ٤ًَِ حُو١ٞ ٝحُؼخرض ػ٠ِ  -

 حُٜ٘خث٤ش ُظوخرَ ٓظطِزخص حُؼ٤َٔ.

ٝإ ًخٗض طوظِق ك٢ أُلخظٜخ ٝٓؼخ٤ٜٗخ طلَٔ ٓلٜٞٓخً ٝحكيحً ٝٛٞ ًٔذ  حُظؼخ٣ٍق ٝؿ٤ٔغ ٌٛٙ

 حُؼٔالء . ٍػخء

  ٢ِ٣ : طشظَى رخُظؤ٤ًي ػ٠ِ ٓخ حُظؼخ٣ٍق ًٌُٝي كبٕ ٌٛٙ     

 حُٔيٟ . حُظل٤ٖٔ حُٔٔظَٔ ك٢ حُظط٣َٞ ُـ٢٘ حُ٘ظخثؾ ؽ٣ِٞش –

 ٓوظِلش . حُؼَٔ حُـٔخػ٢ ٓغ ػيس أكَحى روزَحص -

 حُؼٔالء . َُٔحؿؼش ٝحالٓظـخرش ُٔظطِزخصح-

٣ش ًُٝي رَٔحؿؼظٜخ ٝطل٤ِِٜخ ٝحُزلغ ػٖ حُظط٣َٞ حُٔٔظَٔ ُِؼ٤ِٔخص حإلىحٍ ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٖٔ حٕ ٗوٍٞ حٜٗخ :

حُٞٓخثَ ٝحُطَم َُكغ ٓٔظٟٞ حألىحء ٝطو٤َِ حُٞهض إلٗـخُٛخ رخالٓظـ٘خء ػٖ ؿ٤ٔغ حُٜٔخّ ٝحُٞظخثق 

ػي٣ٔش حُلخثيس ٝحُـ٤َ ػ٣ٍَٝش ُِؼ٤َٔ أٝ ُِؼ٤ِٔش ًُٝي ُظول٤غ حُظٌِلش ٍٝكغ ٓٔظٟٞ حُـٞىس ٓٔظ٘ي٣ٖ 

 حُؼ٤َٔ  كظ٤خؿخصا ٝ ك٢ ؿ٤ٔغ َٓحكَ حُظط٣َٞ ػ٠ِ ٓظطِزخص

 إداسج انعىدج انشايهح كًذخم ؼذٌـس نهرغٍٍش: 

 

 طظٔؼَ هظخثض اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش , ًٔيهـَ ُِظـ٤٤َ حُشخَٓ ىحهَ حُٔئٓٔش, ك٤ٔخ ٢ِ٣ :      

  ٝظخثق حُٔئٓٔش ٓؼ٤٘ش رظلو٤ن حُـٞىس, كخُـٞىس ٤ُٔض كٌَح كوؾ ػ٠ِ حُٞظخثق حُٔظؼِ وش ٓزخشَس ًَ

 …, حُٔظخُق حالهظظخى٣ش حُٔٞحٍى حُزش٣َش ٖ أ٣ؼخ ٝظخثق حُي ػْ, حإلىحٍس,ٌُ, رخُويٓش حُظل٤ش 

 ٕحألكَحى ٣ٔؼِٕٞ أػٞح  ٕ َ  ٝظ٤لش ك٢ حُٔئٓٔش, كب حُـٞىس, ٝٓٔج٤ُٖٞ رظلش ًخِٓش, ٌٝٛح ٜٓٔخ   ىحهَ ً

ٕ  ًَ كَى ٣ظزق ٓٔجٞال ػٖ ؿٞىس حُؼَٔ ح١ٌُ ٣٘ـِٙ ٝ/أٝ  ًخٕ ٓ٘ظزْٜ ٝٓٔظٞحْٛ حُظ٘ظ٢ٔ٤, ك٤غ أ

 حُظ٢ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ, كخُـٞىس هؼ٤ش حُـ٤ٔغ. حُٔـٔٞػش

  ,حألهٌ ك٢ حُلٔزخٕ ك٢ اؽخٍ اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش ؿ٤ٔغ كخؿخص ٝططِؼخص حُِرخثٖ )حُظٌخ٤ُق, حألُٓ٘ش

 حألىحء, حُـٞىس رخُٔلّٜٞ حُؼ٤ ن(.



  ٍٕٞٓٞى ىحهَ حُٔئٓٔش. –حٗظشخٍ ػالهش ُر 

  ٞٝٓخثِٜخ حُوخطش حُٔخى٣ش ٝحُزش٣َش ٗل ٚ حُظل٤ٖٔ حُٔٔظَٔ, ًُٝي رظٞؿ٤ٚ ٓٞحٍىٛخ ٗلٞ ًَ ٝظ٤لش طٞؿ 

ٞء ا٠ُ حُظظل٤ق ٝحُؼالؽ.  حُظل٤ٖٔ ٝحُظط٣َٞ, حُٞهخ٣ش ٖٓ حُٔشخًَ ريال ٖٓ حُِـ 

  حُويٓش ًَ ٝظ٤لش ٓؼ٤٘ش هالٍ ًَ ىٍٝس 

  حُـٞىس ك٢ اؽخٍ أِٓٞد اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش, ال طوظظَ ػ٠ِ ؿٞىس  حُويٓش, رَ طظؼيحٙ ُظشَٔ ؿٞىس  ٕ أ

َ  أكَحى حألٗشطش ٝح ً  ٕ ٕ  حُـٞىس ط٘يٓؾ ك٢ ػوخكش حُٔئٓٔش, ك٤غ أ , رٔؼ٠٘ أ  َ ُؼ٤ِٔخص ٝحُٔئٓٔش ًٌ

َ  حُٔٔظ٣ٞخص ٣ـذ إٔ ٣يٓـٞح حُـٞىس ك٢ ػِْٜٔ.  حُٔئٓٔش ك٢ ً

  ٖاىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش ٢ٛ اىحٍس طشخ٤ًٍش, ك٤غ طؼظٔي ػ٠ِ ٓٞحٛذ حإلىحٍس, ٝحُؼخ٤ِٖٓ أ٣ؼخ ُِظل٤ٔ

ٌٛٙ حُلِٔلش حإلىح٣ٍش ُـ٤ٔغ أكَحى حُٔئٓٔش كَطش حُٔٔخٛٔش رٔٞحٛزْٜ,  حُٔٔظَٔ ألىحء حُٔئٓٔش. طظ٤ق

ف ػ٠ِ أٛيحف ٝؿخ٣ش حُٔئٓٔش, ٝحُلْٜ ٤ٌُل٤ش أىحء حُؼَٔ   َ هيٍحطْٜ, هزَحطْٜ ٝط٤ٔ٘ظٜخ, ٝآٌخ٤ٗش حُظؼ

ش,   ٓ ٝطلي٣ي كَص حُظل٤ٖٔ ٝحُظط٣َٞ ٝحُٔٔخػيس ػ٠ِ اكيحع حُظـ٤٤َ, ٝهزٍٞ حُظل٤ٔ٘خص حُظـ٤َس ٝحُٜخ

 ؼٔخّ ُلَم حُؼَٔ إلٍػخء كخؿخطْٜ.ٝحالٗ

  اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش ٢ٛ أِٓٞد اىح١ٍ ٣ٜيف ا٠ُ اٍػخء كخؿخص حُٔئٓٔش : حُزوخء, حَُٔٝٗش َٓىٝى٣ش

أًؼَ ػزخطخ ٝحٓظوَحٍح, اٍػخء كخؿخص أكَحىٛخ؛ ًُٝي ٖٓ هالٍ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ٍػخ حُِرٕٞ , ٝ ٝػغ ٌٛح 

 ػ٠ِ ٍأّ هخثٔش حأل٣ُٞٝخص.

 

 :شايهح أهذاف انعىدج ان 

 ٛٞ : حُٔئٓٔش حُظل٤ش إ حُٜيف حألٓخ٢ٓ ٖٓ ططز٤ن رَٗخٓؾ اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش ك٢  

ٓغ اكَحُ طول٤غ ك٢ حُظٌخ٤ُق ٝحإلهالٍ ٖٓ حُٞهض ٝحُـٜي حُؼخثغ حُٔويٓش ِويٓخص ُ) طط٣َٞ حُـٞىس   

 ( . ُظل٤ٖٔ حُويٓش حُٔويٓش ُِؼٔالء ًٝٔذ ٍػخءْٛ

 ٢ٛٝ : الع كٞحثي ٍث٤ٔ٤ش ٜٓٔشٌٛح حُٜيف حَُث٢ٔ٤ ُِـٞىس ٣شَٔ ػ

إ حُـٞىس طظطِذ ػَٔ حألش٤خء حُظل٤لش رخُط٣َوش حُظل٤لش ٖٓ أٍٝ َٓس ٌٝٛح  :  حُظٌخ٤ُق هلغ – 1

 ٣ؼ٢٘ طو٤َِ حألش٤خء حُظخُلش أٝ اػخىس اٗـخُٛخ ٝرخُظخ٢ُ طو٤َِ حُظٌخ٤ُق .

هزَ حُٔئٓٔش إلٗـخُ  كخإلؿَحءحص حُظ٢ ٝػؼض ٖٓ ُِؼ٤َٔ : طو٤َِ حُٞهض حُالُّ إلٗـخُ حُٜٔٔخص -2

حُويٓخص ُِؼ٤َٔ هي ًٍِص ػ٠ِ طلو٤ن حألٛيحف َٝٓحهزظٜخ ٝرخُظخ٢ُ ؿخءص ٌٛٙ حإلؿَحءحص ؽ٣ِٞش ٝؿخٓيس 

 ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ ٓٔخ أػَ طؤػ٤َحً ِٓز٤خً ػ٠ِ حُؼ٤َٔ .

خىس رخُـٞىس ٣ئى١ ٣ُِ حإلٛظٔخّ ًُٝي رظط٣َٞ حُويٓخص كٔذ ٍؿزش حُؼٔالء , إ ػيّ حُـٞىس : طلو٤ن -3

 حُٞهض ألىحء ٝاٗـخُ حُٜٔخّ ٣ُٝخىس أػٔخٍ حَُٔحهزش ٝرخُظخ٢ُ ٣ُخىس شٌٟٞ حُٔٔظل٤ي٣ٖ ٖٓ ٌٛٙ حُويٓخص .

 حُشخِٓش : ٖٓ أٛيحف ٝكٞحثي ططز٤ن رَٗخٓؾ اىحٍس حُـٞىس رخُظخ٢ُ ٣ٌٖٔ طلي٣ي رؼغ ٝ

 حُٔٔظَٔ . هِن ر٤جش طيػْ ٝطلخكع ػ٠ِ حُظط٣َٞ – 1

 َ .حُظط٣ٞ اشَحى ؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢– 2



 حُؼ٤ِٔخص . ٓظخرؼش ٝطط٣َٞ أىٝحص ه٤خّ أىحء– 3

 ُِؼٔالء  هيٓخص ًحص ه٤ٔش ) حُٔٞحى حأل٤ُٝش ( ا٠ُ  حُٔيهالص طو٤َِ حُٜٔخّ ٝحُ٘شخؽخص حُالُٓش ُظل٣َٞ– 4

 حُؼٔالء . ا٣ـخى ػوخكش طًَِ روٞس ػ٠ِ– 5

 حُٔوَؿخص . طل٤ٖٔ ٗٞػ٤ش– 6

 حُـٔخػ٢ . ٝطشـ٤غ حُؼ٣َُٔخىس حٌُلخءس ر٣ِخىس حُظؼخٕٝ ر٤ٖ حإلىحٍحص – 7

 . ٝحُويٓخط٤ش  طل٤ٖٔ حَُرل٤ش – 8

طلي٣ي ٝطَط٤ذ ٝطل٤َِ حُٔشخًَ ٝطـِثظٜخ ا٠ُ أطـَ كظ٠ ٣ٌٖٔ  ٤ًل٤ش طؼ٤ِْ حإلىحٍس ٝحُؼخ٤ِٖٓ– 9

 ح٤ُٔطَس ػ٤ِٜخ.

 حُٔشخػَ . ػ٠ِ حُلوخثن ال آظ٘خىحً  حُوَحٍحص اطوخً طؼِْ– 10

 ٤خص .حُؼِٔ طي٣ٍذ حُٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ أِٓٞد طط٣َٞ– 11

 حُٔظٌٍَ . طو٤َِ حُٜٔخّ ػي٣ٔش حُلخثيس ُٖٓ حُؼَٔ– 12

 . شٌخ٣ْٜٝ ٣ُخىس حُويٍس ػ٠ِ ؿٌد حُؼٔالء ٝحإلهالٍ ٖٓ– 13

 ُِؼخ٤ِٖٓ . طل٤ٖٔ حُؼوش ٝأىحء حُؼَٔ– 14

 ُِشًَش . ٣ُخىس ٗٔزش طلو٤ن حألٛيحف حَُث٤ٔ٤ش– 15

أصؽر حتى  وتجزبتها الى مشاكل تعلٌم وتكوٌن الموظفٌن كٌفٌة تحدٌد وترتٌب وتحلٌل المشاكل 21

 ٌتمكن من السٌطرة علٌها 

 تقلٌل االخطاء الشابعة داخل المإسسة  27

 تقلٌل الوقت الالزم النهاء المهام والمسإولٌات  21

 االستفادة المثلى من الموارد الموجودة فً المإسسة  21

 زٌادة رضا العاملٌن فً المإسسة  10

 زٌادة رضا المستفٌدٌن  12

 قوٌة الوالء للعمل والمإسسة ت 11
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 نرطثٍك اداسج انعىدج انشايهح :انًرطهثاخ انشئٍغٍح  

٣ٔظِِّ رؼغ حُٔظطِزخص حُظ٢ طٔزن حُظل٤ش إ ططز٤ن ٓلّٜٞ اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش ك٢ حُٔئٓٔش         

ػيحى حُؼخ٤ِٖٓ ػ٠ِ هزٍٞ حُلٌَس ٖٝٓ ػْ حُٔؼ٢ ٗلٞ حُزيء رظطز٤ن ٌٛح حُزَٗخٓؾ ك٢ حُٔئٓٔش كظ٠ ٣ٌٖٔ ا

 :ُِظطز٤ن  ٖٓ ٌٛٙ حُٔظطِزخص حَُث٤ٔ٤ش حُٔطِٞرش ٝحَُٔؿٞرش  طلو٤وٜخ رلؼخ٤ُش ٝكظَ ٗظخثـٜخ

 إػادج ذشكٍم شمافح انًؤعغح . أوال : 

ٍ أٝ إ اىهخٍ أ١ ٓزيأ ؿي٣ي ك٢ حُٔئٓٔش ٣ظطِذ اػخىس طش٤ٌَ ُؼوخكش طِي حُٔئٓٔش ك٤غ إٔ هزٞ        

  حُٔئٓٔش . ٍكغ أ١ ٓزيأ ٣ؼظٔي ػ٠ِ ػوخكش ٝٓؼظويحص حُٔٞظل٤ٖ ك٢

ؿ٣ٌٍخً ػٖ ) حُؼوخكش حإلىح٣ٍش حُظو٤ِي٣ش ( ٝرخُظخ٢ُ ٣ِِّ ا٣ـخى ٌٛٙ حُؼوخكش  اهظالكخً  إ ) ػوخكش حُـٞىس ( طوظِق

 حإلىح٣ٍش . حُٔالثٔش ُظطز٤ن ٓلّٜٞ اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش  ًُٝي رظـ٤٤َ حألٓخ٤ُذ

 ؿي٣يس . ؼّٔٞ ٣ـذ ط٤ٜجش حُز٤جش حُٔالثٔش ُظطز٤ن ٌٛح حُٔلّٜٞ حُـي٣ي رٔخ ك٤ٚ ٖٓ ػوخكخصٝػ٠ِ حُ

 انرشوٌط وذغىٌك انثشَايط . شاٍَا  : 

إ ٗشَ ٓلخ٤ْٛ ٝٓزخىٟء اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش ُـ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٔئٓٔش أَٓ ػ١ٍَٝ هزَ            

 حُظطز٤ن . حطوخً هَحٍ

ػي ًؼ٤َحً ك٢ حُو٤َِ ٖٓ حُٔؼخٍػش ُِظـ٤٤َ ٝحُظؼَف ػ٠ِ حُٔوخؽَ حُٔظٞهؼش إ ط٣ٞٔن حُزَٗخٓؾ ٣ٔخ 

 َٓحؿؼظٜخ . حُظطز٤ن كظ٠ ٣ٌٖٔ رٔزذ

٣ٝظْ حُظ٣َٝؾ ُِزَٗخٓؾ ػٖ ؽ٣َن ط٘ظ٤ْ حُٔلخػَحص أٝ حُٔئطَٔحص أٝ حُيٍٝحص حُظي٣ٍز٤ش ُِظؼ٣َق 

 حُٔئٓٔش . رٔلّٜٞ حُـٞىس ٝكٞحثيٛخ ػ٠ِ

 انرؼهٍى وانرذسٌة . شانصا  : 

كظ٠ ٣ظْ ططز٤ن ٓلّٜٞ اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش رخُشٌَ حُظل٤ق كبٗٚ ٣ـذ طي٣ٍذ ٝطؼ٤ِْ            

حُٔشخ٤ًٍٖ رؤٓخ٤ُذ ٝأىٝحص ٌٛح حُٔلّٜٞ حُـي٣ي كظ٠ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ ػ٠ِ أٓخّ ٤ِْٓ ٝطِذ ٝرخُظخ٢ُ 

ُٔزخىثٚ  ك٤غ إٔ ططز٤ن ٌٛح حُزَٗخٓؾ ريٕٝ ٝػ٢ أٝ كْٜ ططز٤وٚ . ٣ئى١ ا٠ُ حُ٘ظخثؾ حَُٔؿٞرش ٖٓ

 طلو٤وٚ ػٖ ؽ٣َن رَحٓؾ حُظي٣ٍذ حُلؼخُش. ٣ٌٖٔ كخُٞػ٢ حٌُخَٓ ,ح٣ٌٍُغ  ٝٓظطِزخطٚ هي ٣ئى١ ا٠ُ حُلشَ

ٌٝٛح  حُظط٣َٞ . إ حُٜيف ٖٓ حُظي٣ٍذ ٛٞ ٗشَ حُٞػ٢ ٝط٤ٌٖٔ حُٔشخ٤ًٍٖ ٖٓ حُظؼَف ػ٠ِ أٓخ٤ُذ

ُٔيٍحء حُلَػ٤٤ٖ , ٍإٓخء حُٔي٣َ , حـ٤ٔغ كجخص ٝٓٔظ٣ٞخص حإلىحٍس ) حُظي٣ٍذ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞؿٜخً ُ

(  حٌُٔخطذ , حؽزخء ٓٔئ٢ُ حُٔظخُق , ؿ٤ٔغ حُٔٞظل٤ٖ )حُِٔي حالىح١ٍ ٝحُطز٢ ٝحُشزٚ حُطز٢ ٝحُظو٢٘

٣ٝـذ إٔ طِز٠ ٓظطِزخص ًَ كجش كٔذ حُظلي٣خص حُظ٢ ٣ٞحؿٜٜٞٗخ . كخُظي٣ٍذ حُوخص رخ٤ُٜجش حُظ٘ل٣ٌ٤ش 

حُؼَٔ ٣ـذ إٔ ٣شَٔ حُطَم ٝحألٓخ٤ُذ حُل٤٘ش  ٣ـذ إٔ ٣شَٔ حٓظَحط٤ـ٤ش حُظطز٤ن ر٤٘ٔخ حُظي٣ٍذ حُلَم

 حُؼ٤ِٔخص . ُظط٣َٞ



ٝػ٠ِ حُؼّٔٞ كبٕ حُظي٣ٍذ ٣ـذ إٔ ٣ظ٘خٍٝ أ٤ٔٛش حُـٞىس ٝأىٝحطٜخ ٝأٓخ٤ُزٜخ ٝحُٜٔخٍحص حُالُٓش ٝأٓخ٤ُذ 

 حألىحء . حُو٤خىس حُلؼخُش ٝحألىٝحص حإلكظخث٤ش ٝؽَم ه٤خّ ٝٓزخى١ء كَ حُٔشٌالص ٝٝػغ حُوَحٍحص

 عرؼاَح تاالعرشاسٌٍٍ .اال ساتؼا  : 

حُٜيف ٖٓ حالٓظؼخٗش رخُوزَحص حُوخٍؿ٤ش ٖٓ ٓٔظشخ٣ٍٖ ٝٓئٓٔخص ٓظوظظش ػ٘ي ططز٤ن            

 حأل٠ُٝ . حُزَٗخٓؾ ٛٞ طيػ٤ْ هزَس حُٔئٓٔش ٝٓٔخػيطٜخ ك٢ كَ حُٔشخًَ حُظ٢ ٓظ٘شؤ ٝهخطش ك٢ حَُٔحكَ

 ذشكٍم فشق انؼًم . خايغا  : 

َ رل٤غ طؼْ ًَ ٝحكيس ٜٓ٘خ ٓخ ر٤ٖ هٔٔش ا٠ُ ػٔخ٤ٗش أػؼخء ٖٓ حألهٔخّ ٣ظْ طؤ٤ُق كَم حُؼٔ          

 حُٔشَٝع . حُٔؼ٤٘ش ٓزخشَس أٝ ٖٓٔ ٣ئىٕٝ كؼالً حُؼَٔ حَُٔحى طط٣َٞٙ ٝح١ٌُ ٤ٓظؤػَ ر٘ظخثؾ

ُٝي٣ْٜ حالٓظؼيحى  رْٜ , ٝك٤غ إٔ ٌٛح حُلَم ٓظوّٞ رخُظل٤ٖٔ ك٤ـذ إٔ ٣ٌٞٗٞح ٖٓ حألشوخص حُٔٞػٞم

ٌح ٣ـذ إٔ ٣ؼطٞح حُظالك٤ش حَُٔحؿؼش ٝطو٤٤ْ حُٜٔخّ حُظ٢ طظؼٜٔ٘خ حُؼ٤ِٔش ٝطوي٣ْ ُِؼَٔ ٝحُظط٣َٞ ًٝ

 حُٔوظَكخص ُظل٤ٜٔ٘خ .

 ض .ٍؽفرانرشعٍغ وان عادعا  : 

ٍُٝع حُؼوش , ٝطيػ٤ْ ٌٛح  طشـ٤ؼْٜ , ٤ٓئى١ كظٔخً ا٠ُ ؿ٤يإ طوي٣َ حألكَحى ٗظ٤َ ه٤خْٜٓ رؼَٔ           

ُظلل٤ِ ُٚ ىٍٝ ًز٤َ ك٢ طط٣َٞ رَٗخٓؾ اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش ك٢ حألىحء حَُٔؿٞد . ٌٝٛح حُظشـ٤غ ٝح

.ٝك٤غ إٔ حٓظَٔح٣ٍش حُزَٗخٓؾ ك٢ حُٔئٓٔش ٣ؼظٔي حػظٔخىحً ٤ًِخً ػ٠ِ كٔخّ  ٝحٓظَٔح٣ٍظٚ حُٔئٓٔش

ٌُح ٣٘زـ٢ طؼ٣ِِ ٌٛح حُلٔخّ ٖٓ هالٍ حُلٞحكِ حُٔ٘خٓزش ٌٝٛح ٣ظلخٝص ٖٓ  حُظل٤ٖٔ , حُٔشخ٤ًٍٖ ك٢

 ٠ُ حُظشـ٤غ حُٔؼ١ٞ٘ .حٌُٔخكؤس حُٔخ٤ُش ا

طز٢٘ رَٗخٓؾ كٞحكِ كؼخٍ َٕٝٓ ٣وِن ؿٞ ٖٓ حُؼوش ٝحُظشـ٤غ حُظل٤ش حٕ ػ٠ِ حُٔئٓٔش  ٝرخُظخ٢ُ          

 حُزَٗخٓؾ . ٝحُشؼٍٞ رخالٗظٔخء ُِٔئٓٔش ٝرؤ٤ٔٛش حُيٍٝ حًَُٔٞ ا٤ُْٜ ك٢ ططز٤ن

 اإلششاف وانًراتؼح . عاتؼا  : 

ـٞىس ٛٞ حإلشَحف ػ٠ِ كَم حُؼَٔ رظؼي٣َ أ١ ٖٓ ػ٣ٍَٝخص ططز٤ن رَٗخٓؾ حُ           

ـ٘ش حإلشَحف ًٌُِٝي كبٕ ٖٓ ٓٔظِِٓخص حُ حألَٓ . ٝٓظخرؼش اٗـخُحطْٜ ٝطو٣ٜٞٔخ اًح ططِذ هخؽ٠ء ٓٔخٍ

ٝحُٔظخرؼش ٛٞ حُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ ٓوظِق حألكَحى ٝحإلىحٍحص ك٢ حُٔئٓٔش ٝط٤ٌَُ حُظؼٞرخص حُظ٢ طؼظَع كَم 

 حُؼخٓش . شحُؼَٔ ٓغ حألهٌ ك٢ حالػظزخٍ حُٔظِل

 اعرشاذٍعٍح انرطثٍك . شايُا  :

إ حٓظَحط٤ـ٤ش طط٣َٞ ٝاىهخٍ رَٗخٓؾ اىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش ا٠ُ ك٤ِ حُظطز٤ن ٣َٔ رؼيس هطٞحص            

 ٝطو٤٤ٜٔخ . أٝ َٓحكَ ريء ٖٓ حإلػيحى ٌُٜح حُزَٗخٓؾ كظ٠ طلو٤ن حُ٘ظخثؾ



٣ي ٓيٟ حُلخؿش ُِظلٖٔ ربؿَحء َٓحؿؼش شخِٓش ٢ٛ َٓكِش طزخىٍ حُٔؼَكش ٝٗشَ حُوزَحص ٝطلي حإلػيحى: 1

ٙ . ٣ٝظْ ك٢ ٌٛٓٞحء ىحهَ حُٞؽٖ حٝ هخٍؿٚحألهَٟ  حُظل٤ش  ُ٘ظخثؾ ططز٤ن ٌٛح حُٔلّٜٞ ك٢ حُٔئٓٔخص

 حَُٔؿٞرش حألٛيحفحَُٔكِش ٝػغ 

 ٣ٝظْ ك٤ٜخ ٝػغ هطش ٤ًٝل٤ش حُظطز٤ن ٝطلي٣ي حُٔٞحٍى حُالُٓش ُوطش حُظطز٤ن . :  حُظوط٤ؾ 2 

 ًُٝي رخٓظويحّ حُطَم حإلكظخث٤ش ُِظط٣َٞ حُٔٔظَٔ ٝه٤خّ ٓٔظٟٞ حألىحء ٝطل٤ٜٔ٘خ . حُظو٤٤ْ: 3

 :يشاؼم يشاسٌغ انرؽغٍٍ ذاعؼا 

حُظط٣َٞ  طَٔ ٓشخ٣ٍغ حُظل٤ٖٔ ُِؼ٤ِٔخص رؼيس َٓحكَ ريًء ٖٓ حهظ٤خٍ حُؼ٤ِٔش ٝكظ٠ ط٘ل٤ٌ ٓوظَكخص         

ػزَ  حُشخِٓش إلٗـخُ حُٜيف حُٔطِٞد  ٝك٢ ًَ َٓكِش ٣ظْ حٓظويحّ أىٝحص ٝأٓخ٤ُذ اىحٍس حُـٞىس ,

 حَُٔحكَ حُظخ٤ُش :

 اخرٍاس انًششوع / انؼًهٍح : 1

ٛ٘خ ٣ظْ طلي٣ي ٓـخٍ حُيٍحٓش ك٤غ ٣ظْ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ػ٤ِٔش ٍث٤ٔ٤ش ٝحكيس ٖٓ أػٔخٍ حإلىحٍس أٝ            

 : ح٥ط٤ش حُٔشَٝع ٣ظْ ر٘خء ػ٠ِ حألْٓ اهظ٤خٍ ٝحُٔؼ٤خٍ ك٢حُظل٤ش  حُؤْ ك٢ حُٔئٓٔش 

 حُؤْ . إٔ طٌٕٞ حُؼ٤ِٔش حألْٛ رخُ٘ٔزش ُِؤْ ٝأًؼَ حُٜٔخّ طٌَحٍحً ٝطٔظِٜي ٓؼظْ حُٞهض ىحهَ –

حُٔٞحى , ح٤ُٔخٍحص , حُؼيى , أؿِٜس  حُؼٔخُش , إٔ طٌٕٞ حُؼ٤ِٔش طٔظِٜي أؿِذ ٓٞحٍى حُؤْ ٖٓ ك٤غ –

 . اُن حُلخٓذ ح٢ُ٥ ..

 ُِؼٔالء . إٔ طٌٕٞ حألْٛ –

٤خٍ حُٔشَٝع أٝ حُؼ٤ِٔش ٤ٓئى١ كظٔخً ا٠ُ اػخػش حُلَص ُظط٣َٞ حُؼ٤ِٔخص إ ٓٞء حهظ           

 حُلٔخٓش ُِؼ٤َٔ أٝ ُِٔئٓٔش ًٌُٝي كبٗٚ ٣ؼظزَ ػخٓالً ٖٓ ػٞحَٓ كشَ رَٗخٓؾ حُـٞىس ك٢ حُٔئٓٔش 

 : ٓخ٢ِ٣ ٖٝٓ حألىٝحص ٝحُظو٤٘خص حُظ٢ طٔظويّ الهظ٤خٍ حُٔشَٝع ًٌَٗ          

 حألكٌخٍ . طؼظ٤ق  -

 حُويٓخص . طل٤َِ  -

 حُؼٔالء . حٓظز٤خٕ  -

 ذؽهٍم انؼًهٍح . :2 

ًُٝي رظلي٣ي اؿَحءحطٜخ ٜٝٓخٜٓخ حُظلظ٤ِ٤ش ٖٓ حُزيح٣ش ا٠ُ حُٜ٘خ٣ش ُظوي٣ْ حُويٓش ٣ٝظْ طل٤َِ ؿ٤ٔغ            

ٝأ٣ؼخً ٣ـَٟ  حُؼ٤ِٔش . حُٜٔخّ ٖٓ ك٤غ أ٤ٔٛظٜخ ٝكخثيطٜخ ُِؼ٤َٔ أٝ ُِؼ٤ِٔش ٝكٔخد حُٞهض ٌَُ ٜٓٔش ك٢

 أىحثٜخ . لي٣ي حألٓزخد حُيحػ٤ش ُِو٤خّ رٌٜٙ حُٜٔخّ ٤ًٝل٤شٛ٘خ ط



إ ٌٛٙ حَُٔكِش طٔخػي ًؼ٤َحً ك٢ ًشق حُظل٤ٔ٘خص حٌُٔٔ٘ش ٖٝٓ حألىٝحص حُظ٢ طٔظويّ ك٢ ٌٛٙ           

 ٢ِ٣ : حَُٔكِش ٓخ

 حُؼ٤ِٔش . طوط٤ؾ

 حُؼ٤ِٔش . طل٤َِ

 ٝحُ٘ظ٤ـش . طل٤َِ حُٔزذ

 ظًٍغ انًؼهىياخ وذؽهٍهها . :3 

ٝرؼي ًُي ٣ظْ  ُـٔؼٜخ . ٣ٝظْ ٛ٘خ طلي٣ي حُٔؼِٞٓخص حُٔطِٞد ؿٔؼٜخ ٤ًٔٝظٜخ ٝحُط٣َوش حُٔ٘خٓزش      

 حُٔ٘خٓذ . طل٤ِِٜخ ٝحطوخً حُوَحٍ

ٌٝٛح ٣ٔظِِّ حالطظخٍ رخُؼٔالء ٝحُظؼَف ػ٠ِ ٓظطِزخطْٜ ٖٓ هالٍ حُٔٔق ح٤ُٔيح٢ٗ أٝ ط٣ُٞغ حالٓظز٤خٗخص 

 ٔظويّ ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش :ٝحألىٝحص حُظ٢ ط رْٜ , أٝ ىػٞطْٜ ُالؿظٔخع

 حُؼ٤٘ش . حهظ٤خٍ

 حإلكظخث٤ش . حألىٝحص

 حُز٤خ٤ٗش . حَُٓٞٓخص

 حُؼٔالء . حٓظز٤خٗخص

 اتركاس انرؽغٍُاخ . : 4 

٣ظْ ٛ٘خ طوي٣ْ ٓوظَكخص  حُٔخروظ٤ٖ , ر٘خًء ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخص حُٔظٞكَس ٝحُظ٢ طْ ؿ٤ٜ٘خ ٖٓ حَُٔكِظ٤ٖ      

 ٢ِ٣ : ٓش ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ٓخٝأكٌخٍ حُظل٤ٖٔ . ٖٝٓ حألىٝحص حُٔٔظوي

 حألكٌخٍ . طؼظ٤ق

 حُؼٔالء . حٓظز٤خٗخص

 ذؽهٍم انفشص . : 5 

٢ٛٝ حَُٔكِش حُلخٓٔش ك٤غ ٣ظْ طل٤َِ ح٣ـخر٤خص ِٝٓز٤خص كَص حُظل٤ٔ٘خص حُظ٢ طْ حُظويّ رٜخ          

ٜخ ٣ٔخػي ًؼ٤َحً إ حُظل٤َِ حُـ٤ي ُِظل٤ٔ٘خص ٝٓؼَكش ٓخُٜخ ٝٓخ ػ٤ِ ططز٤وٜخ . ًُٝي ُٔؼَكش ٓيٟ آٌخ٤ٗش

 ٍكؼٜخ . حإلىحٍس رخُٔٞحكوش ػ٤ِٜخ أٝ

 ٢ِ٣ : ٖٝٓ حُظو٤٘خص حُٔٔظويٓش ٓخ 

 حألكٌخٍ . طو٤٤ْ 

 ٝحُلٞحثي . طل٤َِ حُظٌخ٤ُق



 حُوٟٞ . طل٤َِ ٓـخالص

 حُطٞحٍٟء . ٓوطؾ

 حألكٌخٍ . طؼظ٤ق

 هَ .٥ ٣ٝ٘ظ٢ٜ ٓشَٝع حُظل٤ٖٔ رظوي٣ْ حُوطش ُظطز٤وٜخ ك٢ حُٔئٓٔش ٣ٝظْ َٓحؿؼظٜخ ٖٓ ٝهض

 

 انًهاساخ االداسٌح انخًغح انًرؼهمح تانعىدج انشايهح :

ر٘خء حُظؼخٕٝ ,ط٤ٔ٘ش حُؼالهخص حُٔز٤٘ش ػ٠ِ حُٔظخٍكش ٝحُؼوش ٣ٌٖٝٔ كظَٛخ ك٢ هْٔ ٗوخؽ ًخُظخ٢ُ : 

حٗشخء ٓئٓٔش هخىٍس ػ٠ِ ,طؼ٣ِِ حُ٘ظخثؾ رٞحٓطش حُظوي٣َ ٝحٌُٔخكآص ,حالىحٍس رخُلوخثن ,ٍٝٝف حُل٣َن 

 : ٣ٌٖٝٔ رٔطٜخ ًخُظخ٢ُ , ٤ٖ حُٔٔظَٔحُظؼِْ ٝحُظلٔ

 ذًٍُح انؼاللاخ انًثٍُح ػهى انًصاسؼح وانصمح :

حٕ حُؼوش ٢ٛ حًؼَ حالىٝحص حالىح٣ٍش هٞس , ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ٓلَ ػوش َٓإ٤ْٜٓٝ  حُٔي٣َ٣ٖحًظشق ًؼ٤َ ٖٓ 

ُٝٓالثْٜ ٍٝإٓخثْٜ ط٤َٔ حالٍٓٞ رُٜٔٞش حًزَ , ٣ٌْٜٔ٘ ٌٛح ٖٓ طلَٔ حُٔوخؽَ , ٣ٌْٜٝٔ٘ ٖٓ 

ُٔظخٍكش رخكٌخٍْٛ ٝحالػظَحف رخهطخثْٜ , ٣ٌْٜٝٔ٘ حُظؼخَٓ رظَحكش ٓغ ٖٓ كُْٜٞ , ٝػ٘يثٌ ٣ظؤًيٕٝ ح

حٕ حُلوخثن ٓٞف ط٘وَ ح٤ُْٜ كظ٠ ُٝٞ ًخٗض ٌٛٙ حُلوخثن ؿ٤َ ٓخٍس , ال ٣ٌٖٔ حٕ ٣٘ٔٞ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُؼوش 

 حال ك٢ ٓ٘خم ٖٓ حُٔظخٍكش ٝحالٗلظخف 

حُٔٞظق ك٢  إلشَحىحُالُّ  حألٓخّ, ريٜٝٗٔخ ال ٣ظٞكَ شخِٓش حُٔظخٍكش ٝحُؼوش ٢ٛ ُز٘خص حُـٞىس حُ

 حُٔؼ٢ ح٠ُ حُظل٤ٖٔ حُٔٔظَٔ 

طظؼوي ًَ حالٍٓٞ ػ٘يٓخ طظوِض حُؼوش حٝ ط٘ؼيّ , طظزق حالطظخالص حهَ حٗلظخكخ , طوَ حَُؿزش ك٢ حُٔوخؽَس 

حًٌَُٔحص ُشَف  ٖٓ حُِّٞ ٝك٢ ًظخرش أٗلْٜٔٝك٢ حالػظَحف رخُوطخء ٣ٝؼ٤غ حُٔٞظل٤ٖ ٝهظْٜ ك٢ كٔخ٣ش 

ٝٛ٘خى هٔٔش حٍٓٞ ٣ـذ حٕ ٗلؼِٜخ ُٔٔخػيط٘خ ك٢ ط٤ٔ٘ش حُؼالهخص حُٔز٤٘ش ػ٠ِ حُٔظخٍكش  طظَكخطْٜ 

 ٝحُؼوش ٢ٛٝ :

 رَ ٛخؿْ حُٔشٌالص ٝطـ٘ذ ٜٓخؿٔش حُـ٤َ حطٔخّ حالطظخالص رٞػٞف ٝحٗظظخّ 

ٝحُٔشٌالص ػ٠ِ حٜٗخ  ٝحُ٘ظَ ح٠ُ حالهطخءٝطـ٘ذ هظَ كخَٓ حَُٓخُش ط٤ٔ٘ش حُؼوش ك٢ حُ٘لْ ُيٟ حُـ٤َ 

 كَص ُِظؼِْ ريال ٖٓ كَص ُِؼوخد 

 ٝطـ٘ذ ٓوخٝٓش حُظـ٤٤َ حُظشـ٤غ ػ٠ِ حُٔشخًٍش ك٢ طلَٔ ٓوخؽَ حُٔٔئ٤ُٝش 

 ٝطـ٘ذ حػطخء حالٝحَٓ ٝحُظٞؿ٤ٚ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخص ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ 

 ٝحُظؼِْ ريٍ حالٗظوخى  حإلٗظخص

 



 :تُاء انرؼاوٌ وسوغ انفشٌك 

 حألىحءـٞىس حُشخِٓش ٛٞ حشَحى ؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٔ٘شؤس ك٢ ؿٜي ٓظ٘خٓن ُظل٤ٖٔ حُٜيف ٖٓ حىحٍس حُ

ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ ؿٔغ حُٔي٣َ٣ٖ ٝحُؼخ٤ِٖٓ ك٢ كَم ٓ٘ظٔش , ٤ُْ رخُٔلّٜٞ حُؼخى١ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُٔٔظ٣ٞخص 

 ألٗٚحُل٣َن  أػؼخءُؼالهخص حُؼَٔ رَ رٔلّٜٞ حُلَم حُظ٢ طؼ٢ ٝطويٍ ه٤ٔش حُظؼخٕٝ ٝحالػظٔخى حُٔظزخىٍ ر٤ٖ 

 ال ٣ِٔي أ١ كَى ٓ٘خ ٓخ طٌِٔٚ حُـٔخػش ًٌَ ٖٓ ًًخء 

ٝطٞك٤َ حُظي٣ٍذ حُالُّ  حإلىحٍسٌُُي ٓخ ٣٘زـ٢ ػِٔٚ ٛٞ حالػظَحف رلؼخ٤ُش ػَٔ حُل٣َن ٝحٓظويحّ هٞس 

ُ٘شخؽخص حُل٣َن  ٝط٤ٔ٤َ حُـٜٞى حُظؼخ٤ٗٝش ٝطوي٣َ ٌٝٓخكؤس ٗشخؽخص حُل٣َن ٝحُحُش ٓؼٞهخص ػَٔ حُل٣َن  

حُلَى١ ػ٠ِ كٔخد حىحء حُل٣َن  حألىحء ًخِٓش ٖٓ حالىحٍس ٝاظٜخٍِٔطش ىٕٝ ٓٔخٗيس ٝطـ٘ذ طل٣ٞغ حُ

 ٝحُلشَ ك٢ حٓظؼٔخٍ حُٞهض حٌُخك٢ ُظو٣ََ ػَٔ حُل٣َن 

٣ٌٖٝٔ طو٤٤ْ حىحء حُل٣َن ٝكن هْٔ ٓؼخ٤٣َ ٢ٛٝ : طَحرؾ حُل٣َن ٝ حٗؼزخؽ حُؼ٤ِٔخص , حُ٘ظخثؾ , حُظـي٣ي , 

 ط٤ٔ٘ش حُل٣َن ٝطويٓٚ 

 :مائك تانؽ اإلداسج

, كخُلوخثن حُؼخرظش ٢ٛ ٓؼِٞٓخص ٗخرؼش ٖٓ طظوٌ حُوَحٍحص ر٘خء ػ٠ِ ٓؼِٞٓخص ٝر٤خٗخص كو٤و٤ش ٝٝحهؼ٤ش 

ػ٤ِٔخص حكظخث٤ش ٝكوخثن ٓئًيس ٝٓخ ٣٘زـ٢ كؼِٚ ٛ٘خ ٛٞ حٓظؼٔخٍ حىٝحص ٝػ٤ِٔخص حُـٞىس ٝحُزلغ ػٖ 

هطخء ٝٝػغ حٛيحف هخرِش حالٓزخد حُـ٣ٌٍش ُِٔشٌالص ٝٝػغ حُٔؼخ٤٣َ َُِهخرش ػ٠ِ حُؼ٤ِٔخص ٝٓ٘غ حال

ُِو٤خّ ػ٠ِ حٓخّ حكظ٤خؿخص ح٣َُٔغ ٝطٞػ٤ن ػ٤ِٔخص حالىحء ٣ٝ٘زـ٢ ٛ٘خ طـ٘ذ حُٔٔخف ُِظوخ٤ُي رظلي٣ي 

حالطـخٙ ٝحالػظٔخى ػ٠ِ حُوزَس ٝكيٛخ ٝحُزلغ ػٖ حُلٍِٞ ح٣َُٔؼش ٝحُظٔخى١ ك٢ طز٤ٔؾ حُٔشٌالص 

 ٝحُظ٤ًَِ كوؾ ػ٠ِ حُ٘ظخثؾ ٝحٛٔخٍ حُٞٓخثَ 

 تىاعطح انرمذٌش وانًكافآخ : ذؼضٌض انُرائط

٣ٔؼَ طوي٣َ ٌٝٓخكؤس حألكَحى ػ٘ظَح ٛخٓخ ك٢ ٗظخّ حىحٍس حُـٞىس حُشخِٓش , ٣ئػَ طوي٣َ ٌٝٓخكؤس حالكَحى ػ٠ِ 

حُلَٝم ر٤ٖ ٗيٍى ؿ٤يح  ىحكؼ٤ظْٜ ٍٝػخْٛ حُٞظ٤ل٢ أًؼَ ٖٓ أ١ ػَٔ حىح١ٍ حهَ , ٣ٝـذ ػ٤ِ٘خ حٕ

ٝٓظخرؼش ٝطو٤٤ْ حٓظويحّ ٔ٘طو٢ ُ٘ظْ حُظوي٣َ ٝحٌُٔخكآص حُظوي٣َ ٝحٌُٔخكؤس ٝطٞػ٤ق ٝطٞط٤َ حُظؼ٤َِ حُ

ٝطؤػ٤َ رَحٓؾ حُظوي٣َ ٝحٌُٔخكخص حُٔطزوش  ٣ٝ٘زـ٢ طـ٘ذ طؤه٤َ حٌُٔخكخص ٝحُظوي٣َ ٝطوي٣َ ٌٝٓخكؤس حُ٘ظخثؾ 

 كوؾ

 لادسج ػهى انرؼهى وانرؽغٍٍ انًغرًش : يُظًحاَشاء 

٤خء حُظـ٤َس رط٣َوش حكؼَ ٝحهخٓش ٝطلو٤ن حٕ حُٔؼ٢ ٗلٞ حُظل٤ٖٔ حُظي٣ٍـ٢ ٝحُٔٔظَٔ , ٓغ حىحء حالش

 ٓٔظ٣ٞخص حػ٠ِ ُألىحء , ٣شخٍى ًَ حكَحى حُٔئٓٔش حُظل٤ش ك٢ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ػٖ ؽ٣َن حُظؼَف ػ٠ِ 

حُظل٤ٖٔ ٝحهظ٤خٍ ؽَم ؿي٣يس ٝطٔـ٤َ حُ٘ظخثؾ ٝحهظَحكخص حُظـ٤٤َ , ٌُُي ٣ـذ حػظزخٍ حُظي٣ٍذ  كَص

 ٝطلي٣ي ٝ ٗشَ أهطخثْٜػ٠ِ حُظؼِْ ٖٓ  حألكَحىشـ٤غ ٝحُظؼ٤ِْ حٓظؼٔخٍ ػ١ٍَٝ ك٢ حُوٟٞ حُؼخِٓش ٝط

حُٔٞحٍى حُٔظخكش ُظؼِْ ىحهَ حُٔئٓٔش ٝحُظؤًي ٖٓ حٕ ؿ٤ٔغ حكَحى حُٔئٓٔش ػ٠ِ ىٍح٣ش رخُٜٔخٍحص 

ًخىحس طؼ٤ٔ٤ِش ٓغ طـ٘ذ  حُـ٣َٛٞش حُٔطِٞرش ك٢ حُٔئٓٔش ٝحٓظويحّ ػ٤ِٔش : هطؾ, ٗلٌ,ٍحؿغ , طلق

ٖ حُؼَٔ ٝحُظؼِْ ٝحُلي ٖٓ ٓويٍس حالكَحى ُِلظٍٞ ػ٠ِ حػظزخٍ حُظي٣ٍذ ًٔظَٝف ,ٝحُلظَ ر٤

 حُٔؼِٞٓخص ٝحُو٘خػش رٔخ ٛٞ ًخثٖ 



 

 

 

 

 

 

 انصؽٍح  ظىدج انخذيح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ٌٝٓٞٗخص ٗظخّ حىحٍس حُـٞىس  ٝحٓخ٤ُزٜخ ٗؼَف حٝال ؿٞىس حُويٓش حُظل٤ش ػْ ٗظٌِْ ػٖ حرؼخىٛخ          

 حُشخِٓش 

 

 جودة الخدمة الصحٌة :تعرٌف 

 كن عرض مجموعة من التعارٌؾ لهذا المفهوم كالتالً :ٌم

 الرضا التام لمتلقً الخدمة الصحٌة 

 خدمة صحٌة بال أخطؤ

 تلبٌة احتٌاجات المرٌض وتوقعاته 

 مطابقة الخدمة الصحٌة لالحتٌاجات 

 الخدمة الصحٌة التً تحقق أحالم المتلقً 

 وكل مرة  أداء الخدمة الصحٌة الصحٌحة بطرٌقة صحٌحة من أول مرة

 التطابق مع احتٌاجات المنتفع بالخدمة الصحٌة بصورة تفوق توقعاته 

تقدٌم الرعاٌة الصحٌة الصحٌحة المناسبة والضرورٌة لمن ٌحتاجها فً الوقت المناسب بؤفضل طرٌقة 

 بالموارد المتاحة .

 معنى هذا :

 ان جودة الرعاٌة الصحٌة محسوسة ، وٌمكن قٌاسها 

 رة عن نظام ، الذي هو عبارة عن : الرعاٌة الصحٌة عبا

 مخرجات )المرٌض(                 عملٌات )اجراء(        مدخالت )فحص طبً مثال(                 

 -: أتؼاد ظىدج انخذيح

 .ٓظِو٢ حُويٓش حُظل٤ش ًْ ٣٘ظظَ  : انىلد -

 .حُظ٤ِْٔ ك٢ حُٔٞػي حُٔليى : دلح انرغهٍى -

 .ٞحٗزٜخ رشٌَ ًخَٓاٗـخُ ؿ٤ٔغ ؿ : اإلنًاو -

 .طَك٤ذ حُؼخ٤ِٖٓ رٌَ حُِرخثٖ : انرؼايم -

 .ُِٔظِو٢ط٤ِْٔ ؿ٤ٔغ حُويٓخص ر٘لْ حُ٘ٔؾ  : انرُاعك -



 .آٌخ٤ٗش حُلظٍٞ ػ٠ِ حُويٓش رُٜٔٞش : عهىنح انًُال -

 .اٗـخُ حُويٓش رظٍٞس طل٤لش ٌٓ٘ أٍٝ ُلظش : انذلح -

 .شخًَ حُٔظٞهؼشحُظلخػَ رَٔػش ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ ُلَ حُٔ : االعرعاتح -

 : أعانٍة إداسج انعىدج 

ػالػش ٓلخٍٝ أٓخ٤ٓش )طل٤ٖٔ حُـٞىس ٝطول٤غ حُظٌِلش ٣ُٝخىس حإلٗظخؿ٤ش( ٌَُٝ ٖٓ ٌٛٙ  حُـٞىس ٝإلىحٍس

 : ًخُظخ٢ُ ٢ٛٝ حُٔلخٍٝ أٓخ٤ُذ ٣ِِّ حإلط٤خٕ رٜخ

 :ذؽغٍٍ انعىدج وذرى تئذثاع يا ٌهً -أ 

 .ُظِحّ حإلىحٍس حُؼ٤ِخ رظطز٤ن ٓلخ٤ْٛ حُـٞىسح

 .حُظوط٤ؾ حالٓظَحط٤ـ٢ ُِـٞىس

 .طوزَ ٓلخ٤ْٛ حُـٞىس

 .حُٔشخًٍش ٝحُظ٤ٌٖٔ

 .حُظي٣ٍذ

 .طلل٤ِ حُٔٔظل٤ي٣ٖ إلريحء َٓث٤خطْٜ

 .ٓ٘غ حألهطخء هزَ ٝهٞػٜخ

 .حُظل٤ٖٔ حُٔٔظَٔ

 .حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُٔٔظل٤ي٣ٖ

 .حُو٤خّ ٝحُظل٤َِ

  

 :ُظٌِلش حُـٞىس ٓلٍٞحٕ أٓخ٤ٓخٕ :ذخفٍض انركهفح -ب

 :وذُمغى إنى لغًٍٍ % ٖٓ ٤ِٓح٤ٗش حُـٞىس,50ٝطٔظلًٞ ػ٠ِ ٓخ ٣ظَ ا٠ُ  حذكهفح إٌعاتٍ

 .ٝطظٔؼَ ك٢ طؼ٤٤ٖ ٓٔظشخ٣ٍٖ ٝٓٞظل٤ٖ ُظ٤ٔ٘ن رَحٓؾ حُـٞىس ولائٍح ذكهفح 

ٝط٘ظذ ػ٠ِ رَحٓؾ حُظو٣ْٞ حُيحه٢ِ حُظ٢ طظْ ٖٓ ىحهَ حُـٜش أٝ حُظو٣ْٞ حُوخٍؿ٢ ح١ٌُ ٣ظْ  ذكهفح انرمىٌى 

 .جخص ٓظوظظش َُٔحؿؼش ٝطو٣ْٞ حُـٞىسٖٓ هخٍؽ حُـٜش ػٖ ؽ٣َن ٤ٛ

 :وذُمغى إنى لغًٍٍ % ٖٓ ٤ِٓح٤ٗش حُـٞىس50ٝطٔظِ٘ف ٓخ ٣ظَ ا٠ُ  ذكهفح عهثٍح 



 .ِلش حُؼ٤ٞد ٝحألهطخء حُيحه٤ِش حُظ٢ طليع أػ٘خء طؤى٣ش حُؼَٔطٌ

 .طٌِلش حُؼ٤ٞد ٝحألهطخء حُوخٍؿ٤ش حُظ٢ طٌظشق رؼي حالٗظٜخء ٖٓ حألػطخٍ حُٔطِٞد اٗـخُٛخ

 :٣ظؼ٤ٖ ػ٤ِ٘خ حُو٤خّ رٔخ ٢ِ٣ َٓىٝى٣ش حُويٓشكظ٠ ٣ظ٠٘ٔ ُ٘خ ٍكغ  : يشدودٌح انخذيحدج صٌا -ض 

 .ُِٔئٓٔش كٖٔ حهظ٤خٍ حُٔٞظل٤ٖ ٌَُ ٝظ٤لش ٜٓٔخ ًخٕ ٓٞهؼٜخ ك٢ ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤  

 .حُيهش ك٢ ٝػغ حُٔٞظق حُٔ٘خٓذ ك٢ حٌُٔخٕ حُٔ٘خٓذ 

 .ُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ٍٝإٓخثْٜ حُٔزخش٣َٖحُٔٔظٜيف ٖٓ ًَ ػ٤ِٔش ًُٝي رخ حُويٓخط٤شطلي٣ي ٓٔظٟٞ  

 .ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ حألػٔخٍ ٝٓوخٍٗش ٗظخثـٜخ رخألٛيحف حُٔٞػٞػش ِٓلخً  

 يكىَاخ انعىدج : 

 تتكون الجودة من المدخالت والعملٌات والمخرجات         

 ، المالٌة ، األدوات واالمكانٌات ....المدخالت : الموارد البشرٌة 

 ملفات ، الكشؾ ، الفحص ، جمٌع االجراءات واالعمال االدارٌة والتقنٌة ...االجراءات : حفظ ال

 المخرجات : معدالت الشفاء والعملٌات الجراحٌة وما ٌنتج عنه من رضا المنتفعٌن 

 مكونات نظام ادارة الجودة الشاملة :

 تحدٌد المسإولٌات لجمٌع المستوٌات 

 اعداد المعاٌٌر واالشراؾ علٌها 

 مال وتقٌٌم االداءمتابعة االع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهٌكل التنظٌمً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :انششوط انالصو ذىافشها نؽذوز ذطثٍك َاظػ وفؼال نُظى وتشايط انعىدج

 

حالهظ٘خع حُظخّ ٖٓ هزَ حُو٤خىحص حُؼ٤ِخ ُِٔئٓٔش حُظل٤ش رؤ٤ٔٛش حُـٞىس ك٢ حُؼَٔ حُظل٢ ٓغ حالُظِحّ  

 حالصُٔـخء رخُٔئٓٔش حُظل٤ش ك٢ ٓوظِق ححٌُخَٓ رظطز٤وٜخ ًخىحس ُالٍطو

طز٢٘ ه٤خىحص حُٔئٓٔش حُظل٤ش ػ٠ِ ٓوظِق حُٔٔظ٣ٞخص حالىح٣ٍش ُزَحٓؾ حُـٞىس ٓغ طٞك٤َ ىكؼش ه٣ٞش  -

 حُظل٤ش طٌٕٞ ك٤ٚ ططز٤ن ٤ٓخٓش حُـٞىس ػ٠ِ ًَ حُٔٔظ٣ٞخص ٝحطـخٙ ػخّ ٌَُ ػ٤ِٔخص حُٔ٘شؤس ُِظطز٤ن

 حُـٞىس رَحٓؾ ُظطز٤ن حُطخهخص ٝ ٜٞىحُـ كشي ٝ ٝحُٔؼ١ٞ٘ حُٔخى١ حُيػْ طٞك٤َ 

  حُظ٘ل٤ٌ ٤ٛخًَ ُِـٞىس طؼَٔ رظٍٞس كخػِش الىهخٍ حُزَحٓؾ ٝحُ٘ظْ ا٠ُ ك٤ِ ٝؿٞى 

ُِوطٞحص  اػخكشٝؿٞى هطش ٣ٞ٘ٓش ٌٓظٞرش طلظ١ٞ ػ٠ِ حَُٓخُش ٝحَُإ٣ش حُؼخٓش ُِٔئٓٔش حُظل٤ش  

 حُؼ٤ِٔش ُِظطز٤ن

ِٔ٘شؤس ٣ٝظْ طل٣َـٜخ ك٢ هطؾ ش٣َٜش ٝحٓزٞػ٤ش ٝ ٣ظْ ٝػغ ٌٛٙ حُوطؾ ٝح٤ُٔخٓخص رخُو٤خىحص حُؼ٤ِخ ُ

 ػَٔ ٗٔخًؽ ٓظخرؼش ُٜخ

 حُٔٔظشل٠ أٗشطش ٌُخكش ُِظٞػ٤ن ٗظخّ ٝؿٞى 

 حُـٜخص ٓوظِق ر٤ٖ ٝحُظ٤ٔ٘ن حُظؼخٕٝ ٖٓ حٌُؼ٤َ ٣ظطِذ حُـٞىس حىهخٍ إٔ ك٤غ حُل٣َن رَٝف حُؼَٔ 

 حُٔٔجُٞش

 

 : خنهًغرشفٍا انعىدج َظى الدخال اذثاػها ٌعة انرً انخطىاخ

 كال حُزؼغ رؼؼٜخ ػ٠ِ ٛخ ػ٘خطَ طؼظٔي ٓظِِٔٔش ػ٤ِٔش ٛٞ ٓٔظشل٠ رخ١ حُـٞىس حىهخٍ حٕ         

 َٓٔكَ  ططٍٞ ك٢ٜ ٌُح ٣ٔزوٚ ح١ٌُ حُؼ٘ظَ طلو٤ن ٕٝطوط٢ َٓكِش ٖٓ حَُٔحكَ ىأٝ حالٗظوخٍ ٣ٌٖٔ

 :ٝطظٔؼَ هطٞحص حىهخٍ حُـٞىس ك٢ ح٥ط٢

 .حُِـخٕ حُٔٔخػيس–ٌٓظذ حُـٞىس  -حُـٞىسط٣ٌٖٞ ٤ٛخًَ حُـٞىس ٝحُظ٢ طشظَٔ ػ٠ِ : ٓـِْ 

 . ػَٔ هطش طلظ٤ِ٤ش ُِؼَٔ 

 .ٝػغ حُ٘ظْ ٝحالؿَحءحص ٝ حُظـ٤ِٜحص حُالُٓش ُِظطز٤ن

 حُظٞػ٤ش ٝ ٗشَ حُٔلّٜٞ ٍٝكغ ٝػ٢ حُؼخ٤ِٖٓ رؤ٤ٔٛش ططز٤ن حُـٞىس

 .طٞك٤َ ًخكش حُٞػخثن ك٢ أٓخًٖ حُظطز٤ن ٝشَكٜخ ُِؼخ٤ِٖٓ

 .حالكظلخٍ رزيء حُظطز٤ن

 .ح٢ٌُِ أٝ حُـِث٢ حُظطز٤ن

 . ػَٔ طيه٤ن َٝٓحؿؼش ىحه٤ِش

 .حُٔٔظَٔ رؼي ىٍحٓش ٗظخثؾ حُظيه٤ن ٝحَُٔحؿؼش ػَٔ ٓظخرؼش ى٣ٍٝش ُِظل٤ٖٔ

  .ؽِذ حالػظٔخى ٝحالشٜخى حُوخٍؿ٢

 

 



 

 :حُـٞىس ٤ٛخًَ ط٣ٌٖٞ أوالا 

 حُِـخٕ حُٔٔخػيس  - حُـٞىس ٌٓظذ -حُـٞىس ٓـِْ : ػ٠ِ طشظَٔ ٝحُظ٢          

 

 ىس :ٓـِْ حُـٞ

 رٞػغ ًُٝي ٝرَحٓؾ ٗظْ حىهخٍ رٜخ حُٔ٘خؽ رخُٔئٓٔش حُؼ٤ِخ حُِٔطش ٛٞ حُـٞىس ٓـِْ ٣ؼظزَ        

 خصـــــحُظؼٞر ًَ ٝحُحُش حُزَحٓؾ ططز٤ن ػ٠ِ ٝحالشَحف ح٣ُٞ٘ٔش حُوطؾ ٝحؿخُس حُؼخٓش ح٤ُٔخٓخص

 .رخُٔٔظشل٠ حُـٞىس حٗشطش ٤َٓ طؼظَع حُظ٢ ٝحُٔؼٞهخص

 .حُظل٤ش ُِٔئٓٔش حُؼخّ حُٔي٣َ ٖٓ روَحٍ ُٔئٓٔشرخ حُـٞىس ٓـِْ ط٣ٌٖٞ ٣ظْ

 ٣ٝظٌٕٞ حُٔـِْ ٖٓ :

 ٍث٤ٔخً  حُٔٔظشل٠ ػخّ ٓي٣َ 

 ٓوٍَح حُـٞىس ٓي٣َ 

  حػؼخء حُؼخّ حُٔي٣َ ٗٞحد  

  ػؼٞحً  حُؼخّ حأل٤ٖٓ 

  أػؼخء حُطز٤ش حألهٔخّ ٍإٓخء 

  أػؼخء حالىح٣ٍش حألهٔخّ ٍإٓخء 

 أػؼخء حُٔٔخػيس حُِـخٕ ٍإٓخء 

  ْ حُطز٢ ػؼٞ ٍث٤ْ حُٔـِ

  

 : انًعهظ يهاو

 .رخُٔٔظشل٠ ُِـٞىس حُؼخٓش ح٤ُٔخٓش ٍْٓ 

 .رخُٔئٓٔش حُـٞىس ٌٓظذ ٖٓ حُٔويٓش حُوطش حُٔٞحكوش ػ٠ِ  

 .ح٣ُٞ٘ٔش حُوطش ط٘ل٤ٌ ٓظخرؼش 

 .حُـٞىس ٌٓظذ حىحء ػٖ ح٣ُٞ٘ٔش ٍرغ حُظوخ٣ٍَ ٓ٘خهشش 

 .حُـٞىس رَحٓؾ الٗلخً ٝحُٔؼ١ٞ٘ حُٔخى١ حُيػْ كشي 

حالٓظؼـخالص, ُـ٘ش  ُـ٘ش , حُٔٔظشل٤خص, ٖٓ حٌُٔظٔزش حُؼيٟٝ ٌٓخكلش ُـ٘ش ) حُٔٔخػيس حُِـخٕ ط٣ٌٖٞ 

 ( حألى٣ٝش 

 حُٔـِْ ؾ رَٗخٓ

 (حشَٜ 03 ًَ) ٣ٞ٘ٓش ٍرغ ى٣ٍٝش رظٍٞس حُٔـِْ ٣ـظٔغ 

 



 

 : رخُٔٔظشل٠ حُـٞىس ٌٓظذ         

 

 ٝرَحٓؾ ٗظْ ططز٤ن رٚ ٣ٝ٘خؽ ٞىسحُـ ٓـِْ ٝهطؾ ٤ٓخٓخص ُظ٘ل٤ٌ حُلؼ٤ِش حألىحس حُـٞىس ٌٓظذ ٣ٔؼَ

 حُـٞىس

 

 : انًكرة أػضاء

 :ح٥ط٢ ٖٓ حُظل٤ش رخُٔئٓٔش حُـٞىس ٌٓظذ ٣ظٌٕٞ

 رخُٔٔظشل٠ حُـٞىس حىٍحس ٓي٣َ 

 حُظي٣ٍذ ٔجٍٞٓ

 ٓٔجُٞٞ حُِـخٕ  

 : رخُٔٔظشل٠ حُـٞىس حىحٍس ُٔي٣َ حُٞظ٤ل٢ حُٞطق

 

  .حُظل٤ش رخُٔئٓٔش حُؼخّ ُِٔي٣َ حىح٣ٍخً  ٣ظزغ 

 حُـٞىس رَحٓؾ ططز٤ن ػٖ حألٍٝ ظ٘ل١ٌ٤حُ ٣ؼظزَ 

 ٓخ٤ُش أٝ حىح٣ٍش ِٓطخص ُٚ ٤ُٔض 

 

 : انعىدج اداسج يذٌش يهاو

 

 حُـٞىس ٓـِْ هزَ ٖٓ ُِٔٞحكوش ػ٤ِٜخ ُِـٞىس ٣ٞ٘ٓش هطش طوي٣ْ

 حُـٞىس رَحٓؾ ٓٔخٍ ػٖ حُـٞىس ٓـِْ ١ٞ٘ٓ ٍرغ طو٣ََ طوي٣ْ 

 .رخُٔٔظشل٠ حُـٞىس رَحٓؾ ٓٔخٍ ػٖ حُؼخّ ُِٔي٣َ ش١َٜ طو٣ََ طوي٣ْ 

 رخُٔٔظشل٠ حُـٞىس ٌٓظذ أػؼخء رو٤ش ػَٔ ٓظخرؼش 

 رَحٓؾ ُظطز٤ن حُٔوظِلش حألهٔخّ ٍٝإٓخء حُؼخّ ٝحال٤ٖٓ حُؼخّ ٝٗٞحد حُٔي٣َ حُؼخّ حُٔي٣َ ٓغ حُظ٤ٔ٘ن 

 حُـٞىس

 

  حُظ٣ٌٖٞ ٓٔجٍٞ شاٍَا

 

 ٝرَحٓؾ ٗظْ ػ٠ِ شرخُٔئٓٔ حُؼخ٤ِٖٓ ٝطي٣ٍذ حُـٞىس ػٖ حُٞػ٢ ٍٝكغ حُٔلّٜٞ ُ٘شَ ٣ٞ٘ٓش هطش طوي٣ْ 

 حُـٞىس

 حُٞػ٢ ٍكغ ٓؼيٍ ٝ حُٔلّٜٞ ٗشَ ٓـخٍ ك٢ ٣ليع ح١ٌُ حُظطٍٞ ٓيٟ ػٖ ٓٔظَٔ ه٤خّ ػَٔ 

 حُـٞىس ٝٗظْ رَحٓؾ ػ٠ِ حُؼخ٤ِٖٓ طي٣ٍذ 

  رخُٔٔظشل٠ حُـٞىس ُٔي٣َ حُظي٣ٍذ هْٔ ػٖ ى١ٍٝ طو٣ََ ًظخرش 

 ٠رخُٔٔظشل حُـٞىس ٓي٣َ هزَ ٖٓ ُٚ طًَٞ أهَٟ أػٔخٍ رخ١ ٣وّٞ 



 

 :المستشفى باقسام الجودة منسقو - الثاث

 الجودة لمدٌر فنٌا   ٌتبع بٌنما القسم لمدٌر ادارٌا   ٌتبع المستشفى أقسام من قسم بكل للجودة منسق ٌوجد

 بالمستشفى

 

 : قسم بكل الجودة منسقو مهام

 نشر ثقافة الجودة بٌن العاملٌن فً قسمه 

  .المعنً بالقسم الجودة برامج تنفٌذ 

 بالقسم الجودة أنشطة سٌر عن الجودة ومدٌر القسم لمدٌر شهري تقرٌر كتابة 

 

 : المساعدة اللجان 

 

 : على وتشتمل الجودة برامج النفاذ االساسٌة المكونات من المساعدة اللجان تعتبر

  المستشفٌات من المكتسبة العدوى مكافحة لجنة -2 

 المستشفٌات من المكتسبة ىالعدو مكافحة برنامج ونظم العامة السٌاسة وفق وتعمل

  .الطبً للتدقٌق العامة السٌاسة وفق تعملاالستعجاالت و لجنة -1

 . الدوابً  لتسٌٌر النشاط العامة السٌاسة وفق تعملاألدوٌة و لجنة - 

 

 

 نهرطثٍك انالصيح انرعهٍضاخ و واالظشاءاخ انُظى كافح ذىفٍش: شانصا

 

 حُـٞىس ُؼَٔ حُالُٓش حُٞػخثن ًَ طٞكَ ٖٓ الري حُـٞىس ٓؾرَح ططز٤ن ك٢ حُ٘ـخف ٖٓ هيٍ أًزَ ُظلو٤ن

 ػٖ ؽ٣َن :

 ٝطٌٕٞ حُؤْ ىحهَ حُؼَٔ ٤َٓ ٤ًل٤ش ٝطٞػ٤ن ًظخرش ٣ظْ:حُٔٔظشل٠ حهٔخّ ُٔوظِق حُو٤خ٤ٓش حالؿَحءحص - 

  حُـٞىس ربىحٍس حُوخص رخُٔزيأ ػٔال ٝٓؼِ٘ش ٝٓٞػوش ٓ٘شٍٞس

 ىٍؿش حٕ طٞػ٤ن ٣ظْ ٓؼال ػٜ٘خ حُل٤ٞى ٗوخؽ ٓؼَكش ٣ٌٖٔ ُٜخهال ٖٓ ٝحُظ٢: ُِٔٔظشل٠ حُو٤خ٤ٓش حُٔؼخ٤٣َ - 

 طٔـَ حُيٍؿش حُٔليىس  ػٖ حُلَحٍس ىٍؿش ٣ُخىس ػ٘يٓؼ٤٘ش  ٝ ىٍؿش ػٖ ط٣ِي ال حُؼ٤ِٔخص ؿَف كَحٍس

 ُؼيّ طٌَحٍ ٌٛح حُٞػغ ٝهخث٢ حؿَحء ػْ طظل٤ل٢ حؿَحء  رؼيٛخ ٣ٔظِِّ حُٔليى حُٔؼ٤خٍ ػٖ ك٤ٞى ٗوطش

 ظي٣ٍذّٞ روٗ ٗشَٛخ ٣ظْ حٕ هزَ: حُـٞىس ٝرَحٓؾ ٗظْ ػ٠ِ حُؼخ٤ِٖٓ طي٣ٍذ ٝ حُـٞىس ٓلّٜٞ ٗشَ -  

 حُـٞىس ُٔٞحطلخص ؽزوخ ػ٤ِٔش ح١ حىحء ٝه٤خّ حُٔلخ٤ْٛ ؿ٤ٔغ ططز٤ن ٣ظْ ُِؼخ٤ِٖٓ ِٓظو٤خص  ٝػَٔ 

 طوّٞ ٝحُظ٢ حُـٞىس كَم رٞحٓطش  ٝطظْ حالهٔخّ ؿ٤ٔغ ػ٠ِ حُيحه٤ِش حَُٔحؿؼش رٜخ وظي٣ٝ:  حُظيه٤ن ٗظْ - 

 ك٤ٚ حُؼخ٤ِٖٓ ٖٓ ٣ٌٞٗٞح حال رشَؽ حُٔٔظشل٠ حهٔخّ ًَ ػ٠ِ ٝطلظ٤ش َٓحؿؼش رؼَٔ

 :ػ٠ِ ٣لظ١ٞ ح١ٌُ ٌَُٝ ٓظِلش ٌٝٓظذ ٝهْٔ ك٢ حُٔئٓٔش حُظل٤ش  حُؼخٓش ح٤ُٔخٓش  -



 ٓظِلش ٌَُ حُـٞىس ى٤َُ

 شحُٔؼ٤٘ حُٔظِلش أٗشخء طْ حؿِٜخ ٖٓ حُظ٢ حألٓخ٤ٓش حُٜٔٔش

  ُِٔظِلش حُؼخٓش حَُإ٣ش

  ُِٔظِلش ٝحُوخطش حُؼخٓش حألٛيحف

  ُِؤْ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ح٤ٌَُٜ

 رخُؤْ ُِؼخ٤ِٖٓ حُٞظ٤ل٢ حُٞطق

 حُؼَٔ طؼ٤ِٔخص

 

 انعىدج ذطثٍك تؤهًٍح انؼايهٍٍ وػً وسفغ انًفهىو َشش و انرىػٍح ساتؼا  

 

 َٝٓح٤ٜٓخ حُـٞىس ػٖ رخُٔٔظشل٠ حُؼخ٤ِٖٓ ُيٟ حُٞػ٢ ٍكغ ٝ حُـٞىس ٓلّٜٞ ٗشَ ػ٠ِ حُؼَٔ ٣ٔؼَ          

 حُـٞىس ٝرَحٓؾ ٗظْ ُظطز٤ن حُلؼ٤ِش حُزيح٣ش ٛٞ حُـٞىس ٝرَحٓؾ ٗظْ ػ٠ِ حُؼخِٓش حٌُٞحىٍ ٝطي٣ٍذ

 ٌٛح طلو٤ن ػ٠ِ حُؼَٔ ٣ظْ ٝ.حألهَٟ حُـٞىس رَحٓؾ ًَ ُظطز٤ن حُِح٣ٝش كـَ ٣ٔؼَ أٗٚ ًٔخ رخُٔٔظشل٠

 حُـٞىس ؾٝرَحٓ ٗظْ ػ٠ِ حُؼخ٤ِٖٓ طي٣ٍذ ٝ حُـٞىس ٓلّٜٞ ُ٘شَ حُؼخٓش ح٤ُٔخٓش رظطز٤ن حُٜيف

 

 نهؼايهٍٍ وششؼها انرطثٍك أياكٍ فً انىشائك كافح ذىفٍش خايغا  

: حُٔظخُق  حُظطز٤ن رؤٓخًٖ حُٞػخثن ًخكش طٞك٤َ ٖٓ الري حُـٞىس ٝٗظْ ُزَحٓؾ كؼ٢ِ ططز٤ن ُليٝع     

 . رظطز٤وٜخ ُِو٤خّ ُِؼخ٤ِٖٓ ٝشَكٜخ حُطز٤ش ٝحُظو٤٘ش ٝحالهٔخّ ٝحٌُٔخطذ حالىح٣ٍش ....

 

 انرطثٍك تثذء رفالاالؼ عادعا  

 حُؼَٔ ٖٓ ح٣ُِٔي رٌٍ ػ٠ِ حُؼخ٤ِٖٓ ْٛٔ ٣شلٌ ؿي٣ي ػ٢ِٔ ٓ٘خم هِن ا٠ُ ًُي ٣ٜيف ٝ                   

 . حُٔٔظَٔ حُظل٤ٖٔ رـَع حُـٞىس ٗظْ ٝكن

 

  انعضئً أو انكهً انرطثٍك عاتؼا  

 ٖٓ حُوخٕٗٞ ٌٛح إٔ ك٤غ , حُـٞىس رَحٓؾ ططز٤ن ك٢ حُؼيّ أٝ حٌَُ هخٕٗٞ ُظـخُٝ ًُي ٣ٝؤط٢             

 – ٓؼخ٢ُ ػ٢ِٔ ٓ٘خم ُٞؿٞى طلظخؽ ال حُظ٢ حُـٞىس رَحٓؾ رؼغ رظطز٤ن حالٓظلخىس كَص ٖٓ ٣وَِ إٔ شؤٗٚ

 حُٔخ٤ُش حُٔٞحٍى ٝ حُٔؼ٤٘خص طٞكَ أٝ رخُٔٔظشل٠ حُو٤خىحص حُظِحّ ك٢ حُٔظٔؼَ ٝ - ٣ظٞكَ ٓخ ٗخىٍحً  ح١ٌُ ٝ

 .ٝحالٗشطش حُزَحٓؾ رو٤ش ُظطز٤ن حالػيحى ٣ظْ حُٞهض ًحص ك٢. حُزَحٓؾ ُظطز٤ن حٌُخك٤ش

 

  . داخهٍح ويشاظؼح ذذلٍك ػًم شايُا  

 ًُي ٣ٜيف ٝ هٔٔٚ ػيح ٓخ حالهٔخّ ًَ ػ٠ِ حُل٣َن ٣لظش ال رل٤غ هْٔ رٌَ حُـٞىس كَم رٞحٓطش ٝطظْ

 . ٝحُ٘ظْ حُٞػخثن ًخكش رظطز٤ن حالُظِحّ ٓيٟ ُظلي٣ي

 

 



  .وانًشاظؼح انرذلٍك َرائط دساعح ذتؼ انًغرًش نهرؽغٍٍ دوسٌح يراتؼح ػًم ذاعؼا  

  حُظل٤ش ُِويٓخص حُٔٔظَٔ حُظل٤ٖٔ ٝٓٞحطِش حُظل٢ حُويٓخص ٓٔظٟٞ ك٢ حُـٞىس ىٍٝس ططز٤ن رٜيف

 .حُويٓش ٝٓظِو٢ ٓوي٢ٓ ٍػخء ٖٓ ٌٖٓٔ هيٍ أًزَ ٤َٗ ٝك٢

 

 انخاسظً واالشهاد االػرًاد طهة ػاششا  

 ٓـخٍ ك٢ ًز٤َس ؽلَس ٝكيٝع حُؼخ٤ُٔش ُٔٔظ٣ٞخصح ا٠ُ حُظل٤ش رخُٔئٓٔخص حالٍطوخء رٜيف ًُي ٣ؤط٢ ٝ

 حُظل٤ش حُويٓخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قٌاس الجودة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : قٌاس جودة الخدمة الصحٌة

تشٌر الدراسات إلى ان هناك أسلوبٌن لقٌاس جودة الخدمة أولهما  ٌستند على توقعات العمالء             

م لمستوى أداء الخدمة المقدمة بالفعل ، ومن ثم تحدٌد الفجوة ) او التطابق ( لمستوى الخدمة وإدراكه

 : بٌن هذه التوقعات واالدراكات وذلك باستخدام األبعاد العشر الممثلة لمظاهر جودة الخدمة وهى

 . أو سهولة الوصول إلى الخدمة فى الموقع المناسب والوقت المناسب وبؽٌر انتظار طوٌل  الفورٌة •

 . أو دقة وصؾ الخدمة باللؽة التى ٌفهمها العمٌل  التصاالتا •

 .اى امتالك العاملٌن للمهارات والقدرات والمعلومات الالزمة  المقدرة •

 . إلى العمٌل بوصفه جدٌرا بالثقة المإسسة الصحٌة حٌث ٌنظر العاملون فى   الثقة •

 .اد علٌهاحٌث تقدم الخدمة للعمٌل بدقة ٌمكنه االعتم  االعتمادٌة •

 . حٌث ٌستجٌب العاملون بسرعة وبشكل خالق لطلبات العمٌل ومشكالته  االستجابة •

وٌركز هذا العنصر على الجانب الملموس من الخدمة كاألجهزة واألدوات التى تستخدم فى   التجسٌد •

 تؤدٌتها

 بمعنى ان تكون الخدمة خالٌة من المخاطرة والمؽامرة والشك  األمان •

 . ان ٌبذل العاملون جهدا لتفهم احتٌاجات العمٌل وان ٌمنحوه اهتماما شخصٌا اي لعرفة العمٌفهم وم •

 . بمعنى التعامل مع العمٌل بصداقة واحترام وتقدٌر  المجاملة•

النواحً المادٌة الملموسة : دمج هذه األبعاد العشرة فى خمسة أبعاد فقط هى  تموفى دراسة الحقة       

عتمادٌة ، االستجابة ، األمان والتعاطؾ . كما احتوت هذه األبعاد على اثنتٌن وعشرٌن فى الخدمة ، اال

 . عبارة تترجم مظاهر جودة الخدمة بالنسبة لكل بعد من هذه األبعاد

ومن المالحظ ان هذه اإلبعاد الخمسة هى من وجهة نظر الباحثٌن أبعادا عامة ٌعتمد علٌها العمٌل فى     

بؽض النظر عن نوعٌة الخدمة وأطلق على هذا األسلوب فى قٌاس جودة الخدمة قٌاس جودة الخدمة 

وهذه الفجوات تحدث أذا حدث اختالؾ بٌن توقعات العمٌل وبٌن إدراك اإلدارة لهذه  .اسم مقٌاس الفجوة

 التوقعات

 



مها لتى تقدفً الخدمة الصحٌة اودة الخدمة الصحٌة تقاس بمدى توافر االبعاد الخمسة وبالتالً فج

 : ، وهذه االبعاد هى المإسسة الصحٌة 

  

 : الجوانب الملموسة , وتشمل المتغٌرات اآلتٌة -ا

 . جاذبٌة المبانً والتسهٌالت المادٌة •

 . التصمٌم والتنظٌم الداخلى للمبانً •

 . حداثة المعدات واألجهزة الطبٌة •

 . مظهر األطباء والعاملٌن•

  

 : ت اآلتٌةاالعتمادٌة , وتشمل المتغٌرا -ب

 . الوفاء بتقدٌم الخدمة الصحٌة فى المواعٌد المحددة •

 . الدقة وعدم األخطاء فى الفحص أو التشخٌص أو العالج •

 . توافر التخصصات المختلفة •

 . الثقة فى األطباء واألخصابٌٌن •

 . الحرص على حل مشكالت المرٌض •

 . االحتفاظ بسجالت وملفات دقٌقة •

  

 : , وتشمل المتغٌرات اآلتٌةاالستجابة  -ج

 . السرعة فى تقدٌم الخدمة الصحٌة المطلوبة•

 . االستجابة الفورٌة الحتٌاجات المرٌض مهما كانت درجة االنشؽال •

 . االستعداد الدابم للعاملٌن للتعاون مع المرٌض •

 . الرد الفوري على االستفسارات والشكاوى •

 . م الخدمة واالنتهاء منهاإخبار المرٌض بالضبط عن مٌعاد تقدٌ •

  

 : األمان , وٌشمل المتغٌرات اآلتٌة -د

 . الشعور باألمان فى التعامل •

 . المعرفة والمهارة المتخصصة لألطباء •

 . األدب وحسن الخلق لدى العاملٌن •

 . استمرارٌة متابعة حالة المرٌض •

 . سرٌة المعلومات الخاصة بالمرٌض •

 . لعاملٌن ألداء وظابفهم بكفاءةدعم وتؤٌٌد اإلدارة ل •

 

   



 : التعاطف , وٌشمل المتغٌرات اآلتٌة -هـ 

 . تفهم احتٌاجات المرٌض •

 . وضع مصالح المرٌض فى مقدمة اهتمامات اإلدارة والعاملٌن •

 . مالبمة ساعات العمل والوقت المخصص للخدمة المقدمة •

 . العناٌة الشخصٌة بكل مرٌض •

 . ض والتعاطؾ معهتقدٌر ظروؾ المرٌ •

 الصداقة فى التعامل مع المرٌض .الروح المرحة و •

  

هناك مبادئ بسٌطة ٌمكن من خاللها الحكم على جودة األداء أو النظام الصحً، فعلى سبٌل كما انه 

 :المثال

  

 .ـ التقلٌل من االختالفات فً الممارسة الطبٌة وتقلٌل األخطاء الطبٌة ٌدل على الجودة

العملٌات االختٌارٌة ٌدل على جودة  إلجراءت االنتظار بٌن المواعٌد وقصر االنتظار ـ قصر أوقا

 .النظام

 .ـ انطباع ورأي المرٌض عن النظام الصحً ٌدل على مدى جودة النظام

لجمٌع فبات المجتمع بشكل متوازن، األطفال والنساء وكبار الصحٌة بشكل مقبول  حُويٓخص ـ توفٌر

 .السن وأصحاب اإلعاقات وذوي األمراض المزمنة والشباب وؼٌرهم، ٌدل على جودة النظام الصحً

 .ـ االلتزام بالمعاٌٌر واألخالقٌات الطبٌة واإلدارٌة دلٌل آخر على جودة النظام

 .ً تدل على جودتهـ وجود معاٌٌر ونظم واضحة تحكم النظام الصح

ـ توفر الخدمة الصحٌة الفعالة فً الوقت والمكان المناسب للمرٌض دلٌل على مدى جودة النظام 

 .الصحً

تلك مإشرات عامة، بعضها ٌمكن قٌاسه بشكل موضوعً والبعض اآلخر ٌظل خاضعا  لوجهات       

 مثلة توضٌحٌة :سنحاول تقدٌم أو النظر الشخصٌة والخلفٌة التً منها ٌنطلق التقٌٌم،

  

وفق أحدث التطورات العلمٌة والمهنٌة،  حُويٓخص هً تقدٌم أفضل من المنظور المهنً الطبً انعىدج ـ

وٌحكم ذلك ثالث نقاط ربٌسٌة: أخالقٌات الممارسة الصحٌة، الخبرات ونوعٌتها والخدمة الصحٌة 

ٌنطلق من عدم الكفاءة، عدم  حُـٞىس المقدمة.. واالتهام للعاملٌن فً المهن الصحٌة بتدنً المستوى أو

قدرة على التعامل المثالً مع بعضهم البعض ومع المرٌض واإلداري، وكذا عدم االلتزام بالمعاٌٌر ال

 ..إلى ضعؾ التؤهٌل والممارسة والخبرة إضافةواألخالقٌات التً تحكم المهن الصحٌة، 

  

، قد تختلؾ عن المفهوم المهنً بالتركٌز على طرٌقة نظور المستفٌد أو المرٌضمن م انعىدج ـ

الحصول على الخدمة ونتٌجتها النهابٌة، وهنا ال ٌكفً النظام المتقدم أن ٌركز على فرض التنظٌمات 

وسن التشرٌعات التً تبنى على أسس مهنٌة أو تنظٌمٌة محددة دون االلتفات إلى احتٌاج ورؼبة 

ال المستفٌد النهابً من كل ذلك، وفً الخدمة الطبٌة ٌجب أن تكون الخطوة األولى فً وطموح وآم
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العالج معرفة شكوى واحتٌاج المرٌض، وٌجب أن ٌكون الهدؾ النهابً هو معالجة أو التؽلب على تلك 

 الشكوى، والتفاصٌل ما بٌن ذلك تعتبر مفٌدة للمرٌض ولكنها لٌست الهدؾ من مراجعته لطلب العالج،

فً هذا الجانب تكمن فً قٌاس مدى رضاء العمالء وهم فً  حُـٞىس وأفضل طرٌقة لمعرفة تحقق

 ..الجانب الصحً للمرضى، بطرق مقننة ٌمكن االستدالل منها على مدى جودة الخدمة

  

تعنى بالدرجة األساسٌة كٌفٌة استخدام الموارد المتوفرة والقدرة  الصحٌة من الناحٌة اإلدارٌة انعىدج ـ

على جذب مزٌد من الموارد لتؽطٌة االحتٌاجات الالزمة لتقدٌم خدمة متمٌزة، وهذا ٌشمل ضمنا  أهمٌة 

ناسبة فً الوقت الالزم وبالتكالٌؾ المقبولة، وبقدر االهتمام بالتكالٌؾ وترشٌد الموارد تقدٌم الخدمة الم

فً األداء وٌتطلب ذلك كفاءة إدارٌة على  حُـٞىس ٌجب الحرص على أن ال ٌكون ذلك على حساب

وعلى المستوى التنفٌذي، وٌتطلب كفاءة على المستوى الفنً وكفاءة على المستوى  المستوى التخطٌطً

الشخصً، وٌتطلب تنظٌما  إدارٌا  داخلٌا  جٌدا  وكذا تنظٌما  إدارٌا  واضحا  فً التعامل مع األطراؾ ذات 

كمٌة العالقة خارج النظام، فعندما ٌرتبط النظام على سبٌل المثال بجهات مالٌة أخرى تإثر على 

الموارد المتوفرة، فإن إدارة النظام الصحً تصبح مسإولة عن تطوٌر المبررات والحٌثٌات المهنٌة 

والموضوعٌة واالجتماعٌة التً تتٌح لها المطالبة بمزٌد من الموارد، وبشكل أدق ٌتطلب البحث عن 

لعالقات الشخصٌة الموارد الالزمة تطوٌر العالقات العامة للمإسسة والقطاع الصحً، بما فً ذلك ا

للقٌادة الصحٌة للبحث عن مزٌد من الموارد وللتعامل واالقناع للجهات المعنٌة بتوفٌر تلك الموارد، 

وتبرز الحاجة إلى العالقات االجتماعٌة والشخصٌة بشكل أكبر فً المجتمعات ذات التنظٌمات اإلدارٌة 

بصفة عامة نظام معقد ٌتطلب الكثٌر من  والبٌروقراطٌة والسٌاسٌة المعقدة والؽامضة، والنظام الصحً

 .الجهد فً االرتقاء بالجودة اإلدارٌة
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 : يمٍاط انفعىج 

 

حٕ حُلـٞس ر٤ٖ طٞهؼخص حُؼ٤َٔ ٝر٤ٖ اىٍحى حإلىحٍس ٌُٜٙ حُظٞهؼخص طظٌٕٞ ك٠ كو٤وظٜخ ٖٓ                       

 : هْٔ كـٞحص ٢ٛ

 

حىٍحًخص حإلىحٍس ٝر٤ٖ طٞهؼخص حُؼٔالء ٝط٘ظؾ ٌٛٙ حُلـٞس ػٖ حالهظالف ر٤ٖ حُلـٞس ر٤ٖ : ( 1حُلـٞس ٍهْ )

 . اىٍحى حإلىحٍس ُظٞهؼخص حُؼٔالء , حٟ ػـِ حإلىحٍس ػٖ ٓؼَكش حكظ٤خؿخص ٍٝؿزخص حُؼٔالء حُٔظٞهؼش

( : حُلـٞس ر٤ٖ حىٍحًخص حإلىحٍس ٝر٤ٖ حُٔٞحطلخص حُٔليىس ُِـٞىس ٝط٘ظؾ ػٖ حالهظالكخص 2حُلـٞس ٍهْ )

ٖ حُٔٞحطلخص حُوخطش رخُويٓش حُٔويٓش رخُلؼَ ٝر٤ٖ حىٍحًخص حإلىحٍس ُظٞهؼخص حُؼٔالء , رٔؼ٠٘ حٗٚ ر٤

كظ٠ ُٞ ًخٗض كخؿخص حُؼٔالء حُٔظٞهؼش ٍٝؿزخطْٜ ٓؼَٝكش ُإلىحٍس , كخٗٚ ُٖ ٣ظْ طَؿٔظٜخ ا٠ُ ٓٞحطلخص 

هيٍس حإلىحٍس ػ٠ِ طز٠٘  ٓليىس ك٠ حُويٓش حُٔويٓش رٔزذ ه٤ٞى طظؼِن رٔٞحٍى حُٔ٘ظٔش أٝ حُظ٘ظ٤ْ أٝ ػيّ

 . كِٔلش حُـٞىس

( : حُلـٞس ر٤ٖ حُٔٞحطلخص حُٔليىس ُِـٞىس ٝر٤ٖ ٓخ ٣ويّ كؼال , ٝطظَٜ رٔزذ ًٕٞ 3حُلـٞس ٍهْ )

ٓٞحطلخص حُويٓش حُٔويٓش رخُلؼَ ال طظطخرن ٓغ ٓخ طيًٍٚ حإلىحٍس روظٞص ٌٛٙ حُٔٞحطلخص , ٝهي ٣َؿغ 

ىحء حُويٓش , ٝح١ٌُ ٣َؿغ ريٍٝٙ ا٠ُ ػؼق حُويٍس ٝحَُؿزش ًُي ا٠ُ طي٠ٗ ٓٔظٟٞ ٜٓخٍس حُوخث٤ٖٔ ػ٠ِ أ

 . ُيٟ ٛئالء حُؼخ٤ِٖٓ

( : حُلـٞس ر٤ٖ حُويٓش حُٔويٓش ٝر٤ٖ حالطظخالص حُوخٍؿ٤ش . ٝط٘ظؾ ػٖ حُوَِ ك٠ ٓظيحه٤ش 4حُلـٞس ٍهْ )

ؼٔالء  ٓ٘ظٔش حُويٓش , رٔؼ٠٘ حٕ حُٞػٞى حُظ٠ طويٜٓخ حُٔ٘ظٔش كٍٞ ٓٔظٟٞ حُويٓش ٖٓ هالٍ حالطظخٍ رخُ

 . طوظِق ػٖ ٓٔظٟٞ حُويٓش حُٔويٓش ٝٓٞحطلخطٜخ رخُلؼَ

( : حُلـٞس ر٤ٖ حُويٓش حُٔيًٍش ٝر٤ٖ حُويٓش حُٔويٓش .ٌٝٛٙ حُلـٞس ٠ٛ ٗظخؽ كيٝع حكي حٝ 5حُلـٞس ٍهْ )

 . رؼغ حٝ ًَ حُلـٞحص حُٔخروش

 

 :يمٍاط األداء انفؼهً

 

ُويٓش ك٠ٔٔ٤ ٓو٤خّ حألىحء حُلؼ٢ِ ٣ٝؼظزَ ٌٛح أِٓٞرخ أٓخ حألِٓٞد حُؼخ٢ٗ ُو٤خّ ؿٞىس ح                     

ٓؼيال ٖٓ حألِٓٞد حألٍٝ , ٣ٝٔظ٘ي ا٠ُ حُظو٤٤ْ حُٔزخشَ ُألٓخ٤ُذ ٝحُؼ٤ِٔخص حُٔظخكزش ألىحء حُويٓش , 

رٔؼ٠٘ حٗٚ ٣ؼظٔي ػ٠ِ ه٤خّ ؿٞىس حُويٓش رخػظزخٍٛخ شٌال ٖٓ أشٌخٍ حالطـخٛخص ٗلٞ حألىحء حُلؼ٢ِ ُِـٞىس 

رؼخى حُؤٔش : ٠ٛٝ حُ٘ٞحك٢ حُٔخى٣ش حُِٔٔٞٓش ك٠ حُويٓش , حالػظٔخى٣ش , حالٓظـخرش , ٝحُٔظٔؼَ ك٠ حأل

حألٓخٕ , حُظؼخؽق , ًٔخ طلظٟٞ ٌٛٙ حالرؼخى ػ٠ِ حػ٘ظ٤ٖ ٝػش٣َٖ ػزخٍس طظَؿْ ٓظخَٛ ؿٞىس حُويٓش 

 . رخُ٘ٔزش ٌُٜٙ حالرؼخى

 

 

 

 

 

 

 



 1001َظاو إداسج انعىدج وانًؼٍاس انذونً آٌضو 

حُٔؼ٤خٍ حألًؼَ حٗظشخٍحً ك٢ حُؼخُْ ألٗظٔش اىحٍس حُـٞىس. كٜٞ رخإلػخكش  9001ُي٢ُٝ آ٣ِٝ ٣ؼي حُٔؼ٤خٍ ح

. ٣ٝٔخػي ٌٛح حُٔؼ٤خٍ حُٔئٓٔخص  ٣9000٘ظ٢ٔ ا٠ُ ػخثِش حُٔؼخ٤٣َ آ٣ِٝ  9004ُِٔؼ٤خٍ حُي٢ُٝ آ٣ِٝ 

 رشٌَ أٓخ٢ٓ ػ٠ِ طِز٤ش ؽِزخص ٝطٞهؼخص حُؼٔالء.

. حُٔئٓٔش حُظل٤ش َٓحهزش ٓٔظٟٞ حُـٞىس ٝاىحٍس حُؼ٤ِٔخص ك٢ ػ٠ِ  9001آ٣ِٝ  ٣وّٞ ٗظخّ اىحٍس حُـٞىس 

ألػ٠ِ  حُٔئٓٔشحُطَم حُظ٢ ٣ٌٖٔ ٖٓ هالُٜخ حالٍطوخء رخُويٓخص حُظ٢ طويٜٓخ  حُٔؼ٤خٍ  ٌٛح ٣ٞػق ك٤غ

 حُٔٔظ٣ٞخص. ًٔخ أٗٚ ٣ٔخػي ػ٠ِ طط٣َٞ آ٤ُش أىحء حألػٔخٍ ك٢ ٓوظِق حُٔـخالص.

 

؟9001ٓخ ٢ٛ ٤ِٓحص ٗظخّ اىحٍس حُـٞىس آ٣ِٝ   

  حُويٓخص حُظل٤ش٣ٔخػيى ػ٠ِ حُظ٘خكْ رؤػ٠ِ حُٔٔظ٣ٞخص ك٢ هطخع. 

  حُويٍس ػ٠ِ طِز٤ش حكظ٤خؿخص حُؼٔالء رلخػ٤ِش. ٣ٞكَ ٗظخّ اىحٍس حُـٞىس 

 .٣ٔخػي ػ٠ِ طٞك٤َ حُٞهض ٝحُ٘لوخص ٝحُٔٞحٍى 

 .َ٣ئٖٓ أىحء حُؼ٤ِٔخص رؤهطخء أهَ ٝأٍرخف أًؼ 

 أًؼَ كخػ٤ِش. ٣للِ حُٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ حالٗيٓخؽ رخُؼَٔ رط٣َوش 

 .٣َكغ ؿٞىس ٓٔظٟٞ هيٓش حُؼٔالء 

  ِٗـخكٜخ ٝحٓظَٔح٣ٍظٜخ رخُظِحٜٓخ رٔظطِزخص حُـٞىس ٣ِ٤ٓي ًُي ٖٓ كَص حُٔئٓٔش ػ٘يٓخ طظ٤ٔ 

 ISO 9001أْٓ ٝٓزخىة ٗظْ اىحٍس حُـٞىس 

زَحء ٖٓ طَطٌِ ٗظْ اىحٍس حُـٞىس ػ٠ِ ػٔخ٤ٗش ٓزخىة أٓخ٤ٓش , ٌٝٛٙ حُٔزخىة هخّ رٞػؼٜخ ه                 

,  ISO 9000حُٔٔجُٞش ػٖ ٓٞحطلخص ٗظْ حُـٞىس  ISO\TC 176ًَ حُيٍٝ حُٔشخًٍش ك٢ حُِـ٘ش حُل٤٘ش 

ٝطز٢٘ حإلىحٍس حُؼ٤ِخ ُِٔ٘ظٔخص ٌُٜٙ حُٔزخىة ٓـظٔؼش ٤ٓئى١ ا٠ُ طل٤ٖٔ أىحء حُٔ٘ظٔش . ٖٝٓ حُٔؼِّٞ إٔ 

أٓخّ ٖٓ ٌٛٙ طوّٞ ػ٠ِ  ISO 9001:2000 ٝ ISO 9001:2008ٓٞحطلخص ٗظْ اىحٍس حُـٞىس 

 حُٔزخىة ٢ٛٝ:

 حُؼ٤َٔ ٛٞ رئٍس حالٛظٔخّ حُٔزيأ حألٍٝ:

  حُٔزيأ حُؼخ٢ٗ:حُو٤خىس

 حُٔزيأ حُؼخُغ:اشَحى حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٔ٘شؤس

 ٜٓ٘ـ٤ش حُؼ٤ِٔخص:حُٔزيأ حَُحرغ

 حإلىحٍس رٜٔ٘ـ٤ش حُٔ٘ظٞٓخص:حُٔزيأ حُوخْٓ

 حُظل٤ٖٔ حُٔٔظَٔ:حُٔزيأ حُٔخىّ

 ء ػ٠ِ كوخثنحطوخً حُوَحٍ ر٘خ:حُٔزيأ حُٔخرغ

 حُشَحًش حَُٔرلش ُِطَك٤ٖ ٓغ حٍُٔٞى٣ٖ:حُٔزيأ حُؼخٖٓ

 

 



 :يشاؼم ذطثٍك وذمٍٍى َظى إداسج انعىدج
 

حَُحؿزش ك٢ ططز٤ن ٗظخّ إلىحٍس حُـٞىس كبٕ ػ٤ِٜخ حطزخع  حُٔئٓٔش حُظل٤شػ٠ِ ٝؿٚ حُؼّٔٞ كبٕ        

 حُوطٞحص حُظخ٤ُش :

ٝر٤ٖ ٓظطِزخص ٗظخّ اىحٍس حُـٞىس , ٝػٔٞٓخ طـَٟ  ٓٔش ُِٔئػَٔ ىٍحٓش كـٞس ك٤ٔخ ر٤ٖ حُٞػغ حُوخثْ  1

٣ٝٔظويّ ك٤ٜخ أىٝحص ٓوظِلش ٜٓ٘خ  رخُٔئٓٔش ظ٤ٖ رخُٔشخًٍش ٓغ حُؼخ٤ِٖٓ ظٌٛٙ حُيٍحٓش رٔؼَكش ٓو

"حُظيه٤ن" ٜٝٓ٘خ "حُٔوخرالص حُشوظ٤ش" ٜٝٓ٘خ "حالٓظز٤خٗخص" ٝك٢ ٜٗخ٣ش حألَٓ طظٌٕٞ طٍٞس ٓليىس ػٖ 

ٗظخّ اىحٍس حُـٞىس حَُٔؿٞ. ٝطٌٕٞ حُٔوَؿخص حألٓخ٤ٓش ٌُٜٙ حُيٍحٓش ٛٞ  ػٖ حُٔئٓٔشٓيٟ رؼي أٝ هَد 

 ٝٗظخّ اىحٍس حُـٞىس حُٔٔظٜيف. حُٔئٓٔشطلي٣ي ىه٤ن ُِلـٞس حُٔٞؿٞىس ر٤ٖ حُ٘ظخّ حُوخثْ ك٢ 

رخُٔشخًٍش ٓغ حُٔوظظ٤ٖ رٞػغ هطش ط٘ل٣ٌ٤ش ُِوطٞحص ٝحألػٔخٍ حُالُّ  ُِٔئٓٔشطوّٞ حإلىحٍس حُؼ٤ِخ  2

 .1ط٤ش حُلـٞس حُظ٢ طْ طلي٣يٛخ ك٢ حُوطٞس حطوخًٛخ ُظـ

َٗخٓؾ طي٣ٍز٢ ٝطٞػ١ٞ ٌَُ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٔ٘شؤس رٔظطِزخص رطز٢٘ ٝط٘ل٤ٌ  حُٔئٓٔش٣ظْ ػ٠ِ حُظٞح١ُ ك٢  3

 ٗظخّ اىحٍس حُـٞىس حُٔٔظٜيف إلػيحى حُٔ٘شؤس ُِظـ٤٤َ حُٔطِٞد.

ٝػ٠ِ حإلىحٍس حُؼ٤ِخ  2ش ك٢ حُوطٞس ٣ظْ ٖٓ هالٍ حُٔٔج٤ُٖٞ ٝحُوزَحء ط٘ل٤ٌ حُوطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش حُٔٞػٞػ 4

 إٔ طوّٞ رظٞك٤َ حُٔٞحٍى حُالُٓش ُِظ٘ل٤ٌ. ُِٔئٓٔش

رؼي ط٘ل٤ٌ حُ٘ظخّ حُـي٣ي ٝحُٔلظَع ٓطخروظٚ ُ٘ظخّ اىحٍس حُـٞىس ُٝٔيس ٓؼوُٞش طئًي حٓظوَحٍ حُ٘ظخّ  5

أٝ ٖٓ  ُٔئٓٔشحق ٓوظظ٤ٖ ١ًٝ هزَس ٓ٘خٓزش ٓٞحء ٖٓ ىحهَ ٤حُـي٣ي طوّٞ حإلىحٍس حُؼ٤ِخ ُِٔ٘ظٔش رظٌِ

, ٝػخىس ٣ظْ ٌٛح حُظيه٤ن رظٍٞس  حُٔئٓٔشهخٍؿٜخ ربؿَحء طيه٤ن شخَٓ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حُ٘ظخّ حُـي٣ي ك٢ 

 ٜٓ٘ـ٤ش ٝؽزوخ ُوطش ٓٞػٞػش ِٓلخ.

ٗش ٝطٌٕٞ ٗظخثؾ حُظيه٤ن ػخىس "ػيّ ٓطخروخص" ُٔظطِزخص ٗظخّ اىحٍس حُـٞىس حُٔٔظٜيف , ٣ٝظْ رٔؼخ 6

 ؿَحءحص حُظظل٤ل٤ش حُٔ٘خٓزش إلؿالم "ػيّ حُٔطخروخص"حإلىحٍس حُؼ٤ِخ ُِٔ٘ظٔش حطوخً حإل

رظٍٞس ٓ٘ظظٔش ُِللخظ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ أىحء َٓػ٢  6 ٝ 5طوّٞ حُٔ٘ظٔش رظ٘ل٤ٌ حُؼ٤ِٔخص حُٞحٍىس ك٢ حُز٘ٞى 

 ٝؽزوخ ُٔظطِزخص ٗظخّ اىحٍس حُـٞىس. ُِٔئٓٔش

 :ISO 9001َٓحكَ حُلظٍٞ ػ٠ِ شٜخىحص 

ٓظطِزخص  ISO 9001:2008ٝٗظ٤َطٜخ حُٔليػش            ISOطٔؼَ حُٔٞحطلخص حُي٤ُٝش           

أ٣خ ًخٕ ٗٞػٜخ أٝ كـٜٔخ أٝطزؼ٤ظٜخ ٌٝٛٙ  ٓئٓٔش طل٤شػخٓش ُ٘ظخّ اىحٍس حُـٞىس ٣ظِق ُِظطز٤ن ػ٠ِ أ٣ش 

حُٔٞحطلخص طٔؼَ ٗظخٓخ إلىحٍس حُـٞىس حألًؼَ ططز٤وخ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُؼخُْ ٢ٛٝ ٓٞحطلخص ى٤ُٝش طخىٍس 

 حُٔئٓٔش حُظل٤ش خٝؿَٟ ػ٤ِٜخ طؼي٣الص ٓظؼيىس , ٝػ٘ي ططز٤وٜخ كبٓ 1987ٌٓ٘ ػخّ  ISOػٖ ٓ٘ظٔش 

 رٔؼخ٤٣َ ٌٛٙ حُٔٞحطلش. حُٔئٓٔشطٔظط٤غ حُلظٍٞ ػ٠ِ شٜخىس طئًي ػ٠ِ اُظِحّ 

 

 

 ISO 9001كٞحثي حُلظٍٞ ػ٠ِ شٜخىحص 

  ؽزوخ ُٔؼ٤خٍ ى٢ُٝ حُٔئٓٔش حُظل٤شطل٤َِ ؿ٤ٔغ ػ٤ِٔخص  1

  ٝطٔـ٤َ ؿ٤ٔغ أكيحع حُظشـ٤َطٞػ٤ن ًخكش حإلؿَحءحص ٝٗظْ حُؼَٔ  2



  ىكغ ػ٤ِٔخص حُظي٣ٍذ 3

  اىهخٍ آ٤ُخص ػَٔ ؿي٣يس 4

  حُظ٤ًَِ ػ٢ِ ٍػخء حُؼ٤َٔ حُيحه٢ِ ٝحُوخٍؿ٢ 5

 حُٔطخُزش ىحثٔخ رخُظٞحكن ٝحألىحء 6

 حُٔئٓٔشحالػظَحف حُي٢ُٝ ٝطل٤ٖٔ طٍٞس  7

 حُٞكخء رٔؼ٤خٍ أٓخ٢ٓ ك٢ حُٔٞم حُٔل٢ِ ٝ حُي٢ُٝ 8

 

 

  :(انخًظ انٍاتاٍَح نرؽغٍٍ انؼًم و انخذيح انخطىاخ )انكاٌضٌ 

 

هزَ حُزيء رظطز٤ن أٗظٔش اىحٍس حُـٞىس ك٢ حُٔ٘ظٔش ٣٘ظق رظطز٤ن حُـ  حُوطٞحص حُؤٔش                  

ٔ ٠ حٌُخ٣ِٕ (. ٢ٛ ٛخٓش  ٝ ػ٣ٍَٝش ُوِن ر٤جش ػَٔ ٓ٘خٓزش ُظطز٤ن أٗظٔش اىحٍس  ح٤ُخرخ٤ٗش ) أٝ ٓخ ٣ٔ

ط٘ظ٤ْ ٝ طَط٤ذ ٌٓخٕ حُؼَٔ ٓٔخ ٣ٔخػي رظلي٣يٙ حُظؼٞرخص ٝ حُٔشخًَ ٝحُو٤خّ حُـٞىس , ٝطٜظْ رظ٘ظ٤ق ٝ 

ربؿَحءحص ط٘ل٣ٌ٤ش ُٔؼخُـظٜخ ٝ حطوخً حُظيحر٤َ حُالُٓش ُِٞهخ٣ش ٖٓ طٌَحٍ كيٝػٜخ. ٖٓ ٛ٘خ طؤط٢ أ٤ٔٛش ططز٤ن 

 .ح٤ُخرخ٤ٗش )حٌُخ٣ِٕ(  حُوطٞحص حُؤْحُـ  

 

َس كي٣ؼش حُؼٜي ٗشؤص ك٢ ح٤ُخرخٕ ٗظ٤ـش كخؿش حُشًَخص اٜٗخ كٌ ذؼشٌف انخطىاخ انخًغح  انكاٌضٌ: -7-1

ح٤ُخرخ٤ٗش ُِظلٞم ٝ حُظ٤ِٔ ك٢ حألٓٞحم حُي٤ُٝش, ٝ طٜيف  ُِظل٤ٖٔ حُٔٔظَٔ, ٖٓ هالٍ ط٘ظ٤ْ ٌٓخٕ حُؼَٔ ٝ 

طَط٤زٚ ٝ حُٔلخكظش ػ٤ِٚ ٗظ٤لخً ٝ ططز٤ن ٓؼخ٤٣َ حُؼَٔ حُٔٞػوش ٝ حالٗؼزخؽ ٝ ط٘ل٤ٌ حألػٔخٍ رشٌَ ؿ٤ي ك٢ 

  حُٔئٓٔش.  

 انخطىاخ انخًغح نرطثٍك انكاٌضٌ :  -7-2

  : ٝطؼ٢٘ ططز٤ن حُوطٞحص حُظخ٤ُش

  : ٝ طؼ٢٘ حُو٤خّ رخألػٔخٍ حُظخ٤ُش :ـ انرصفٍح 1

 حُلظَ ر٤ٖ حألش٤خء حُؼ٣ٍَٝش ٝ حُـ٤َ حُؼ٣ٍَٝش.  - 1     

  حُظوِض ٖٓ حألش٤خء حُـ٤َ ػ٣ٍَٝش. – 2     

  يٍ طٌَحٍ حٓظؼٔخُٜخ.طظ٤٘ق حألش٤خء حُؼ٣ٍَٝش ٝكوخً ُٔؼ – 3     

ٝ ٛٞ حالكظلخظ رخألش٤خء حُؼ٣ٍَٝش ٓ٘ظٔش ٝ َٓطزش ٝ طوظ٤ض ٌٓخٕ ٌَُ ٜٓ٘خ, ـ انرشذٍة أو انرُظٍى: 2

 ٝ حالكظلخظ رٌَ ش٢ء ك٢ ٌٓخٗٚ حُٔوظض ُٚ ألؿَ طلو٤ن حُٔظطِزخص حُظخ٤ُش: 

  ُٜٓٞش حالٓظوَحؽ ُألش٤خء . - 1     

  ُٜٓٞش حالٓظويحّ. - 2     



  ُٞش حُؼٞىس ٌُِٔخٕ ٗلٔٚ.ٜٓ - 3     

ٝ ٣ٜيف ا٠ُ حالكظلخظ رٌٔخٕ حُؼَٔ ٝ حألىٝحص ٝ ًخكش حُؼ٘خطَ ٗظ٤لش, هخ٤ُش ٖٓ حُ٘لخ٣خص ـ انرُظٍف:  3 

ٝ حُٔٞحى حُـ٣َزش , ٝ ٣َطزؾ حُظ٘ظ٤ق رؼ٤ِٔخص حُظلظ٤ش ٝ حُللض ُِظؤًي ٖٓ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُ٘ظخكش, ٝ 

  ػ٠ِ ًَ ٣ـذ حُو٤خّ رٔخ ٢ِ٣:

  حُٔٔظَٔ ٌَُ حألش٤خء. حُللض – 1     

  حُللخظ ػ٠ِ حُ٘ظخكش ك٢ ٌٓخٕ حُؼَٔ رشٌَ ٝحػق. – 2     

  )طٞك٤ي أٓخ٤ُذ حُؼَٔ (:ـ انرمٍٍظ  4

ٝ طؼ٢٘ حُٔلخكظش ٝ حُظ٤خٗش ُـ٤ٔغ ٓخ ٍٝى أػالٙ, إ طٞك٤ي أٓخ٤ُذ حُؼَٔ ٣ظؼِن رظٞك٤َ     ٝ طط٣َٞ 

ٖ أىحء حألػٔخٍ حُظل٤لش ر٘لْ حُط٣َوش ٝٝػغ حُٞٓخثَ ٝ حألىٝحص حُظ٢ طٌٖٔ ًَ كَى ك٢ ٌٓخٕ حُؼَٔ ٓ

  أٓخ٤ُذ حُظو٤٤ْ ٝكوخً ُِٔؼخ٤٣َ حُٔطِٞرش. ٝ ٣ٌٖٔ ططز٤ن ًُي ٖٓ هالٍ:

  ٝػغ اٍشخىحص ٝ طؼ٤ِٔخص حُؼَٔ رشٌَ ٝحػق ٝ ٓلّٜٞ. - 1     

  ٝػغ ػ٘خطَ حُظو٤٤ْ ٝكوخً ُِٔؼخ٤٣َ حُٔطِٞرش. – 2     

  طوط٤ٜخ ػ٠ِ ط٤ـش ٓئحٍ ٝ ؿٞحد. ٝػغ ٓئشَحص حُليٝى حُظ٢ ال ٣ـذ - 3     

حُٜيف ٖٓ حُظي٣ٍذ ٝ حالٗؼزخؽ ٛٞ حُظَط٤ذ ٝ ؿؼَ حُؼَٔ رخُز٘ٞى حألٍرؼش :  االَضثاط  ـ انرذسٌة و 5 

حُٔخروش ًؼخىس ك٢ حُِٔٞى حإلٗٔخ٢ٗ, ٢ً ٣ِظِّ ؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٔئٓٔش  روٞح٤ٖٗ ٝ ُٞحثق ٝ طؼ٤ِٔخص 

خٍ. ػ ٘يٓخ ال ٣وّٞ ػخَٓ رظ٘ل٤ٌ ػِٔٚ رخُشٌَ حُٔطِٞد, ٓؼ٠٘ ًُي أٗٚ حُؼَٔ ٝ ط٘ل٤ٌٛخ رشٌَ طل٤ق ٝ كؼ 

ُْ ٣لظَ ػ٠ِ حُظي٣ٍذ حٌُخك٢ أٝ أٗٚ ُْ ٣يٍى أ٤ٔٛش ػِٔٚ ٝ حألػَحٍ حُظ٢ هي ط٘ـْ ػٖ اٛٔخُٚ ُظؼ٤ِٔخص 

حُؼَٔ. ٝ رخُظخ٢ُ الري ٖٓ طٌَحٍ حُظي٣ٍذ كظ٠ ٣ظَ حُؼخِٕٓٞ ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُلْٜ ٝ حإله٘خع ح١ٌُ ٣ـؼَ ٖٓ 

 ؼَٔ ٓ٘خهخً طل٤ خً ٣ٔٞىٙ حُظؼخٕٝ. ٓ٘خم حُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاومة التغٌٌر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسباب مقاومة التغٌٌر:

تعتبر مقاومة التؽٌٌر من المشاكل أو المعوقات الربٌسٌة التً تواجه عملٌة                                

حتى و إن أدى التؽٌٌر إلى التحسٌن. وتتكون هذه المقاومة من صعوبات تطبٌق إدارة الجودة الشاملة، 

 حقٌقٌة وأخرى مدركة أو تخٌلٌة، حٌث ٌقاوم األفراد التؽٌٌر للعدٌد من األسباب أهّمها:

 الخوؾ من خوض تجربة جدٌدةو والراحة النفسٌة مع الوضع السابد التمّسك بالعادات والتقالٌد . 

 ٌة أو المعنوٌة والتّوهم بؤّنه سٌكون سببا  فً فقد بعض اإلمتٌازات أو الخوؾ على المصالح الماد

المكاسب، فؤّول شًء ٌفعله األفراد عندما ٌسمعون بالتؽٌٌر، أّنهم ٌحّولونه إلى إهتمام شخصً، 

 وٌتساءلون عن كٌفٌة تؤثٌر التؽٌٌر علٌهم.

  ومعلومات إضافٌة ٌجب تعلّمها أّن التؽٌٌر، ٌعنً أداء األشٌاء بشكل مختلؾ وإٌجاد معرفة جدٌدة

 وتطبٌقها، مما ٌجعل األفراد ٌدركون فقد السٌطرة على ما ٌإدونه من عمل.

 .القلق من عدم القدرة على أداء األشٌاء الجدٌدة 

 .أّن التؽٌٌر قد ٌعنً مزٌدا من أعباء العمل 

  وعدم التفكٌر والتخطٌط للمستقبل. اإلستٌاءات الماضٌة 

 لجودة الشاملة.عدم الثقة فً إدارة ا 

 .عدم الرؼبة فً تحمل المسإولٌة واإللتزام 

  عدم المشاركة فً إعداد وتنضٌج المشروع التؽٌٌري، إذ أن المشاركة فً إعداد التؽٌٌر حافز للتمسك

 به والدفاع عنه، والعكس صحٌح.

 .ٌّة الباهظة للتؽٌٌر ٌّة والماد  التكالٌؾ البشر

  به.االرتٌاح مع الواقع الحالً واالقتناع 

   

 

 



 بعض أنماط المقاومٌن:

 

 :وهو الذي ٌدعً أن عنده تجربة وخبرة طوٌلة ، وأن تجربته أثبتت فشل هذه الفكرة  المتجارب

  التؽٌٌرٌة .

 :وهو الذي ٌوجه األسبلة الكثٌرة بطرٌقة ملتوٌة خبٌثة ، مع التركٌز على األسبلة التً تتناول  المتسابل

  فشل المشروع التؽٌٌري .أمورا  هامشٌة جزبٌة ، حتى ٌبٌن 

 :وهو الذي ٌحاول التسلق إلى القٌادات العلٌا والوصول إلى متخذي القرار ، ثم ٌقٌم معهم  المتسلق

العالقات االجتماعٌة المتمٌزة ، وعندها ٌستؽل هذه المكانة والحظوة فً التآمر على الفكرة التؽٌٌرٌة 

  بعدم قبول هذه الفكرة لعدم صالحٌتها .ومقاومتها ،وذلك عن طرٌق إقناع القٌادات العلٌا 

 :وهو الذي ٌجعل من الحادثة الفردٌة ظاهرة عامة ، حٌث ٌضخم األخطاء الصؽٌرة والقلٌلة  المعّمم

  وٌوهم اآلخرٌن بؤن المشروع بؤكمله فاشل.

 :وهو الذي ٌكثر الكالم والحوار والتعلٌق دون أن ٌترك للمؽٌر فرصة للحدٌث . الثرثار  

 :وهو الذي ٌحسن االستماع إلى المؽٌر ، وٌحاول أن ٌلتقط بعض الكلمات أو العبارات التً  الملتقط

ٌتلفظ بها هذا المؽٌر والتً تخدم مقاومته ومعارضته للتؽٌٌر المطلوب ، ثم ٌكتفً بهذه الكلمات لٌثبت 

  أن المشروع ؼٌر كامل وفٌه ثؽرات كثٌرة بدلٌل ما تلفظ به المؽٌر.

   لذي ٌحاول االستفادة من جمٌع الكلمات والعبارات واآلراء والمواقؾ والمشاهد ، وهو ا : المّركب

ٌُركِّب بعضها على بعض لٌثبت أن المشروع فاشل .   و

 قاومٌن إن لم ٌكن أخطرهم ، وهو الذي ربما ٌمدح المشروع المسّوؾ: وهو من أخطر أنواع الم

التؽٌٌري ، وٌثنً على صاحبه ، ولكنه ٌعقب فٌقول : إن وقت المشروع لٌس اآلن ، أو ٌنبؽً تؤجٌله 

  إلى السنة القادمة .

 :أي الماكر الذي ٌتالعب على كل الحبال ، وٌتآمر بخبث ودهاء ، وبتلون مع كل حال ،  الثعلب

  بوجوه عدة ، وٌظهر ؼٌر ما ٌبطن . وٌتعامل

 :وهو الذي ٌقاوم العملٌة التؽٌٌرٌة وٌقضً علٌها عن طرٌق المشاجرة والعراك . المشاِجر  

 :وهو الذي ٌعبر عن مقاومته باالنسحاب والخروج من المكان الذي ٌناقش فٌه المشروع  المنسحب

  اع لعدم اكتمال النصاب.التؽٌٌري ، مما ٌسبب توترا  لدى اآلخرٌن ، أو ٌفض االجتم

 :ًوهو الذي ال ٌفكر إال فً ذاته ، وال ٌرٌد إال ما ٌخدم مصلحته الشخصٌة ، ومن ثم فقبوله  الذات

  للفكرة التؽٌٌرٌة أو رفضه لها ٌعتمد أوال  وأخٌرا  على مدى تحقٌقها لمصالحه ، لٌس إال.

 :وه صورته عند الجمٌع ، وذلك ألن الذي ٌلدغ مباشرة صاحب الفكرة التؽٌٌرٌة ، وٌش وهو العقرب

  زعزعة الثقة بصاحب التؽٌٌر هو فً الحقٌقة زعزعة الثقة فً التؽٌٌر نفسه .

 :وهو الذي ٌتفاوض مع المؽٌر وٌساومه فً تؽٌٌره بحٌث ٌصالن إلى حل وسط أو حل ٌشوه  المساوم

  التؽٌٌر وٌخرجه عن جوهره .

 :تنظر إال بمنظار التآمر ، فٌظن أن اآلخرٌن ٌتآمرون وهو صاحب النفسٌة التآمرٌة التً ال التآمري 

إذا لم “علٌه فً مشارٌعهم التؽٌٌرٌة ، لذا فهو ٌتآمر علٌهم كما )ٌظن أنهم( ٌتآمرون علٌه ، وشعاره 

  ” .تكن ذببا  أكلتك الذباب

 



 عـالج مقاومة التغـٌٌر)مقاومة المقاومة(:

ال شّك أّن قدرة اإلدارة على التؽلّب مبّكرا على المقاومة                                                

ٌساعد على إزالة الكثٌر من الخوؾ والقلق المصاحب لعملٌة التؽٌٌر، إن ما تحتاج المإسسة القٌام به 

 هو توقع المقاومة وتحدٌد العوامل التً تإدي إلى هذه المقاومة وتحدٌد أنسب الطرق للتؽلب علٌها.

، ٌصبح من الواضح ضرورة إستعانة المإسسة باالستشارات الخارجٌة لمساعدتها على فً هذا الصدد

تطبٌق إدارة الجودة الشاملة. ٌعتبر المستشارون متخصصٌن، ألّن الفوابد التً ٌمكن الحصول علٌها من 

ء االستعانة بخبراتهم على موقؾ محّدد سوؾ تزٌد كثٌرا على ما تتحمله من تكلفة، وإّن مصداقٌة هإال

المستشارٌن وخبرتهم الواسعة تإهلهم لمساعدة المإسسة على التحّول األسرع واالنسٌابً تجاه إدارة 

الجودة الشاملة، فلقد واجه المستشارون العدٌد من العوابق أثناء تطبٌق المإسسات إلدارة الجودة 

شاكل التطبٌق إلى حّدها الشاملة، وتؽلّبوا علٌها بفضل ما ٌمتلكونه من معرفة تفصٌلٌة لكٌفٌة تقلٌل م

 األدنى.

 

  هناك طرقا  عدٌدة وأسالٌب متنوعة لمقاومة المقاومة منها:

 كن طبٌبا :

ٌقوم الطبٌب عادة بتشخٌص الداء والتعرؾ على أسبابه ومن ثم ٌحدد له الدواء المناسب ، وهذا ما 

  ٌنبؽً للمؽٌر أن ٌقوم به ابتداء  عند مقاومة المقاومة .

سبابا  ودوافع البد أن ٌتعرؾ علٌها المؽٌر حتى ٌستطٌع التعامل معها ، إذ ربما ال ٌحتاج إن للمقاومة أ

  المؽٌر إال إلى كلمات قلٌلة ٌمكن بها تروٌض المقاومة .

  لذا ، فإن أول سإال ٌنبؽً أن ٌسؤله المؽٌر للمقاومٌن هو : لماذا تقاومون هذا التؽٌٌر ؟ .

  هو توضٌح جوانب وأبعاد وماهٌة   بحقٌقة التؽٌٌر؛ كان العالجفإن كان السبب الحقٌقً هو الجهل

  وإٌجابٌات هذا التؽٌٌر .

  وإن كان السبب هو الخوؾ على المصالح الشخصٌة؛ فإن العالج هو تطمٌنهم بعدم تؤثٌر التؽٌٌر على

  امتٌازاتهم ومكاسبههم الشخصٌة.

 ك ٌكون بتبٌان األرباح الكبٌرة اآلجلة التً وإن كان السبب هو التكالٌؾ المادٌة للتؽٌٌر؛ فإن عالج ذل

  ٌمكن أن حققها هذا التؽٌٌر ، وهكذا الحال بالنسبة لباقً أسباب ومبررات المقاومة.

 

 التغٌٌر الناجح:صناعة 

 ٌمر صناعة التؽٌٌر الناجح عبر ثالث خطوات وهً :

 : ٌٌر .تتمثل فً إنشاء الرؼبة والدافع للتؽ الحاجة للتؽٌٌر 

 : ٌبدأ الفرد فً تعلم التؽٌٌر الجدٌد عن طرٌق الممارسة ، فٌطبق المبادئ و  التحرك نحو التؽٌٌر

 األسالٌب الجدٌدة لعالج المشكالت الموجودة .

 : ٌتم إحالل األسالٌب الجدٌدة محل القدٌمة ، و تترسخ هذه األسالٌب فً أذهان  االستقرار و التؤصٌل

 األفراد .

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معوقات تطبٌق الجودة

 

محدودٌة فهم اإلدارات العلٌا بمفهوم الجودة الشاملة ودورها فً تحسٌن اآلداء الوظٌفً : فً بعض  .2

المنشؤت الصحٌة الحكومٌة ٌصطدم استشارٌٌن الجودة ببعض القٌادات العلٌا التً ترفض التعاون معهم 

العلٌا التطوٌر والتحسٌن لعدة أسباب من لتطوٌر الخدمات الطبٌة للمنتفعٌن بها. قد ترفض اإلدارة 

 أهمها:

  عدم وجود مٌزانٌة كافٌة لذلك قد ترفض اإلدارة أي تطوٌر فً الخدمات الطبٌة المقدمة إلنها تعتقد أن

 ذلك سٌشكل عب مادي على المنشؤة.

 ى القد ٌكون أعضاء هذه اإلدارات العلٌا من أصحاب الفكر التقلٌدي الذي ٌرفض التؽٌٌر وٌقاومه حت 

  ٌشمل التؽٌٌر اإلدارة العلٌا نفسها.

 .تعامل القٌادة اإلدارٌة العلٌا مع الجودة كؤسلوب آخر للرقابة والمتابعة 

 .تدنً حماس القٌادة اإلدارٌة العلٌا لتطبٌق الجودة بعد مرور فترة من التطبٌق 

 ع الجودة كهدؾ ثانوي بٌن وجود أولوٌات أخرى لدى القٌادات اإلدارٌة العلٌا وما نتج عنه من التعامل م

 أهداؾ المنظمة

  

عدم كفاٌة أخصابٌو الجودة داخل المستشفٌات:فً أؼلب المنشات الصحٌة الحكومٌة هناك نقص فً  1

أخصابٌو الجودة ومستشارٌها فكٌؾ ٌمكن حل المشكالت التً تواجه المنشؤة الحكومٌة إذا لم ٌتم توفٌر 

  العدد الكافً من ذوي األختصاص؟

توفر البٌانات اإلحصابٌة الالزمة لتطبٌق الجودة الشاملة مما ٌصعب عمل أخصابٌو الجودة فً  عدم  

المستشفٌات فكٌؾ ٌمكن لهم تطوٌر الخدمات والعملٌات الطبٌة المقدمة دون توفر أي إحصابٌات ٌتم 

 االستناد علٌها عند وضع الخطط للتعدٌل والتطوٌر؟



وم الجودة وأهدافها واألسالٌب الممكن تطبٌقها لرفع مستوى عدم معرفة موظفٌن المستشفٌات لمفه 0

  الجودة فً الخدمات الطبٌة المقدمة.

صعوبة تقٌٌم آداء مقدمً الرعاٌة الطبٌة للمرضى فً المستشفٌات: كٌؾ ٌمكن ألخصاٌٌن الجودة 5

هذه الخدمة  تطوٌر خدمة الحصول على المواعٌد على سبٌل المثال إذا لم تكن هناك آلٌة واضحة لتقٌٌم

  وتعامل مقدمٌها مع المرضى.

 عدم وضع خطط بدٌلة العتمادها فً حاالت الطوارئ واألزمات أو عند حدوث وباء 1

  عدم وجود حوافز تدفع الموظفٌٌن للتنافس فٌما بٌنهم لتقدٌم خدمة ذات مستوى عالً من الجودة.7

طبٌق الجودة ٌعٌق عملٌة التطوٌر فتعدد مناهج وأسالٌب ت  ؼٌاب منهجٌة موحدة لتطبٌق الجودة1

 وٌإدي للوصول لنتابج ؼٌر مرضٌة.

 

 

 

 

 : التوصٌات لضمان عمل ادارة الجودة فً المنشؤة الصحٌة بشكل فعال

لتسهٌل عمل أخصابٌو الجودة فً المستشفٌات البد من ضمان الفهم الصحٌح لمفهوم الجودة الشاملة من  .2

  لكامل.قبل األدارة العلٌا لضمان توفٌرالدعم ا

ضرورة االهتمام بتعرٌؾ جمٌع العاملٌن بما فٌهم األطباء بماهٌة الجودة وكٌؾ ٌمكن لكل موظؾ أن  .1

  ٌساهم من موقعه فً رفع مستوى جودة الرعاٌة الطبٌة المقدمة.

دراسة العوامل والعوابق المإثرة على تطبٌق الجودة الشاملة مع التركٌز على معرفة طرق عالجها  – . 

 د حلول لها.وكٌفٌة إٌجا

الصحة فً برسكلة وتكوٌن موظفً ٌمكن التؽلب على قلة موظفً الجودة فً المستشفٌات الحكومٌة  .0

الصحة العامة  موظفًأقسام الجودة حٌث تعتبر إدارة الجودة أحد فروع الصحة العامة وبالتالً فؤن 

ة لتحسٌن الجودة فً ٌمتلك العلم والمهارة الالزمة التً تمكنه من وضع الخطط والسٌاسات الالزم

 المستشفٌات التً ٌعمل بها.
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدوات قٌاس الجودة 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعىدج أدواخ

 ٢ٛ أىحس أٝ طو٤٘ش ُيػْ ٝطل٤ٖٔ ٗشخؽخص اىحٍس ػ٤ِٔش حُـٞىس                   

 

 :انغاٌح يٍ اعرخذاو األدواخ

 حُٔؼخ٣٘ش حُزظ٣َش ُِؼ٤ِٔش

 ؽن حُٔلظِٔش ُِظل٤ٖٔطلي٣ي حُٔ٘خ

 طلي٣ي حألٓزخد حُـ٣ٌٍش ُِٔشٌالص

 طلي٣ي حُظـ٤٤َ حُٔطِٞد

 ط٘ل٤ٌ حُظـ٤٤َ حُٔطِٞد ٝطو٤٤ْ أػَ ٌٛح حُظـ٤٤َ

 

 :يٍ األدواخ األعاعٍح نهعىدج

 ٓوطؾ حُٔٔخٍ

 حُؼظق ح٢ٌُ٘ٛ

 ٓوطؾ حُٔزذ ٝحألػَ

 حُظظ٣ٞض

 ٓظلٞكش حُٔؼخ٤٣َ

 

 االدواخ االؼصائٍح نهعىدج

 حالػٔيس ٓوطؾ



 ؾ حُوطخػخصٓوط

 ٓوطؾ حُؼزؾ

 حُٔيٍؽ حُظٌَح١ٍ

 ٓوطؾ حالٗظشخٍ

 رخ٣ٍظٞ ٓوطؾ

 

 يخطظ انًغاس

 .طٔؼ٤َ رظ١َ ُظظخ٢ُ حُوطٞحص حُالُٓش إلٗظخؽ ٓوَؽ ٓخ ٖٓ ٓ٘ظؾ أٝ هيٓش أٝ ٓؼِٞٓخص       

 ٣ٝٔظويّ ُـ :

 طٞػ٤ن حُؼ٤ِٔش

 طلي٣ي حُؼخ٤ِٖٓ ح٣ٌُٖ ُْٜ ػالهش رخُؼ٤ِٔش

 حُلْٜ حُٔشظَى ُِؼ٤ِٔش

 ػ٠ِ حُٔشٌالص ٝطلي٣ي كَص حُظل٤ٖٔ حُظؼَف

 ػ٘ي حُظل٤ٌَ ك٢ طز٤ٔؾ حُؼ٤ِٔش

 حُظؼَف ػ٠ِ حُوطٞحص حُـ٤َ ػ٣ٍَٝش

 طلي٣ي ٓٞحػغ ٍطي ٝؿٔغ حُز٤خٗخص

 حٓخ حٗٞحػٚ ك٢ٜ :

 ُِؼ٤ِٔش حالٓخ٤ٓش حُٔٔظٟٞ حُؼخ٢ُ: حُوطٞحص

 حُوطٞحص حُظلظ٤ِ٤ش ٝٗوخؽ حطوخً حُوَحٍ  :طلظ٢ِ٤

 ؼ٤ِٔش٣ٝشَٔ حُوخث٤ٖٔ رخُ :حُظ٤ٌِل٢

 ٣ؼٌْ ٓوطؾ حُٔٔخٍ ٝحهغ حُؼ٤ِٔش ٤ُْٝ حُؼ٤ِٔش حًُ٘ٔٞؿ٤ش حٕ ٣ـذ حُـٞىس ػ٘ي طل٤ٖٔ

 

 طو٤٘ش ٣ٔظويٜٓخ حُل٣َن ُظ٤ُٞي أًزَ ًْ ٌٖٓٔ ٖٓ حألكٌخٍ ك٢ كظَس ٓليىس:  انؼصف انزهًُ

 ٚ ك٢:حٓظويحٓخطٝطظٔؼَ 

 ؿش ُظ٤ُٞي حكٌخٍ ٝروخطش حالكٌخٍ حالريحػ٤شػ٘ي حُلخ

 الٓظؼٔخٍ ٝطزخىٍ حُوزَحص حُٔوظِلش

 الػطخء حُلَطش ُـ٤ٔغ حالػؼخء ُالىالء رخكٌخٍْٛ

  َٓكِش طؼ٣َق حُٔشَٝع ك٤غ ٣ٌٖٔ ٝػغ هخثٔش رخُٔشخ٣ٍغ حُٔوظَكش

  َٓكِش حُظشو٤ض ك٤غ ٣ٔظويّ ك٢ ط٤خؿش حُلَػ٤خص ٝحألٓزخد

 ًَ ٖٓ ط٤ُٞي كٍِٞ ٓوظَكش ٝطلي٣ي حُٔوخٝٓش حُٔلظِٔش ٌُٜٙ حُلٍَِٞٓكِش حُؼالؽ ك٤غ ٣ل٤ي ك٢ 

 ك٢ٜ : َٓحكَ حُؼظق ح٢ٌُ٘ٛحٓخ 

  ط٤خؿش ػزخٍس حُوؼ٤ش حُظ٢ ٓظوؼغ ُِٔ٘خهشش

  طوي٣ْ حُـِٔش

  ؿِٔش حُؼظق ح٢ٌُ٘ٛ
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  ٓؼخُـش حألكٌخٍ

س ا٠ُ حُلي ٤ـذ إٔ طٌٕٞ ٌٛٙ حُؼزخٍس ٓليىك ظ٤خؿش ػزخٍس حُوؼ٤ش حُظ٢ ٓظوؼغ ُِٔ٘خهششرخُ٘ٔزش ُ

ح١ٌُ طٞػق ك٤ٚ ُِٔشخ٤ًٍٖ طٔخٓخً حُـخ٣ش ٖٓ حُـِٔش, ٓٔخ ٣ٞكَ ُِٔـٔٞػش آٌخ٤ٗش حُظ٤ًَِ ػ٠ِ 

  ٣ـذ إٔ طظظق ٌٛٙ حُظ٤خؿش رؼ٤ٓٞٔش طٔٔق ُِٔشخ٤ًٍٖ رطَف أكٌخٍ ٓل٤يسٝ حُوؼ٤ش حُٔل٣ٍٞش

  ٣ـذ أال طٌٕٞ ط٤خؿظٜخ ٓ٘لخُس رخطـخٙ ىكغ حُٔشخ٤ًٍٖ ا٠ُ هؾ ٓؼ٤ٖ ك٢ حُظل٤ًٌَٔخ 

 :حُظلؼ٤َ ُِؼظق ح٢ٌُ٘ٛ

 اهزخٍ حُٔشخ٤ًٍٖ ٓٔزوخً رٔٞػٞع حُـِٔش

 ًظخرش حألكٌخٍ ٖٓ أهالّ ُٝٞكخص أٝ حُظـ٤ِٜحص حُلخٓز٤ش أىٝحص طٞك٤َ

 ك٢ٜ : ٓلخ٤ْٛ حُؼظق ح٢ٌُ٘ٛأٓخ 

 .٘خء حُـِٔشال حٗظوخى ٝال طو٤٤ْ ُألكٌخٍ ٖٓ أ١ ٗٞع ك٢ أػ

 .حالرظؼخى ػٖ حُظو٤ِي٣ش ك٢ حُظل٤ٌَ

 .حُٜيف ٖٓ حُـِٔش ٤ًٔش حألكٌخٍ حُ٘خطـش ك٢ ٓيس هظ٤َس

 . حُز٘خء ػ٠ِ حألكٌخٍ حُٔطَٝكش

 

 ك٤ٌٖٔ كظَٛخ ك٢ : وٞحػي حُؼظق ح٢ٌُ٘ٛ حُٜٔ٘ـ٤شٝرخُ٘ٔزش ُ

 .حُٔشخًٍٕٞ أكٌخٍْٛ رخُيٍٝ ٣طَف

 .٣طَف حُٔشخٍى كٌَس ٝحكيس ك٢ ًَ َٓس

 .ال ٣ظٌٖٔ ٖٓ ؽَف كٌَس ك٤ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٍَٔ ىٍٝٙ, ٣ٝ٘ظظَ ىٍٝٙ ك٢ حُـُٞش حُظخ٤ُشٝػ٘يٓخ 

 .ٝىٕٝ إٔ ٣وّٞ حُٔشخٍى رشَف أكٌخٍٙ ٝال طل٤َٔٛخ

 

 :هٞحػي حُؼظق ح٢ٌُ٘ٛ حُالٜٓ٘ـ٤ش

 ٣طَف حُٔشخٍى كٌَطٚ كٍٞ ٍٝٝىٛخ ا٠ُ ًٛ٘ٚ

 ٣ٌٖٔ ؽَف أًؼَ ٖٓ كٌَس ك٢ ًَ َٓس

 :ؿِٔش حُؼظق ح٢ٌُ٘ٛ

ٞػٞع حُٔ٘خهشش ُِظؤًي ٖٓ إٔ حُٔشخ٤ًٍٖ ؿ٤ٔؼْٜ ٣لٜٕٔٞ طٔخٓخً ٓخ٤ٛش حُوؼ٤ش َٓحؿؼش حُوؼ٤ش ٓ

  ٝأٛيحكٜخ

  طؼ٤٤ٖ شوض ٌُظخرش حألكٌخٍ ػ٠ِ ٓزٍٞس ٣َحٛخ حُـ٤ٔغ

  ًظخرش حألكٌخٍ رخُؼزخٍحص ٗلٜٔخ حُظ٢ ؽَكٜخ حُٔشخٍى

  طٔـ٤َ حألكٌخٍ ؿ٤ٔؼٜخ كظ٠ ُٝٞ ًخٗض ٌٍَٓس

 

 :ٓؼخُـش حألكٌخٍ

 .رل٤غ ٗظؤًي ٖٓ أٜٗخ ٓلٜٞٓش ٖٓ هزَ حُـ٤ٔغ٣ـذ طٞػ٤ق ًَ كٌَس 

 .طـ٤ٔغ حُٔٔخٛٔخص حُٔظشخرٜش ٝٝػؼٜخ ك٢ ٓـٔٞػخص

 .ٓٞحكوش حُٔـٔٞػش ػ٠ِ حُٔؼخ٤٣َ حُٔٔظويٓش ُظو٤٤ْ حألكٌخٍ

 .ططز٤ن ٌٛٙ حُٔؼخ٤٣َ رط٣َوش ٜٓ٘ـ٤ش
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 ٌُٖ ٣ـذ حٕ ٗظًٌَ إٔ حُؼظق ح٢ٌُ٘ٛ :

 ٤ُْ ري٣ال ػٖ حُز٤خٗخص

 ُِٔشخ٣ٍغ ال ٣ٔظويّ ك٢ ٝػغ أ٣ُٞٝخص

 ال ٣ٔظويّ ك٢ طلي٣ي حألٓزخد حُـ٣ٌٍش

 ال ٣ٔظويّ ك٢ حُظلون ٖٓ ٗـخف حُلٍِٞ

 

 :يخطظ انغثة واألشش

أىحس ٖٓ أىٝحص حُٔوططخص طٔخػي ػ٠ِ ػَع حألٓزخد حُٔلظِٔش أٝ حألػَحع حٌُٔٔ٘ش ُٔشٌِش ٓخ 

 أٝ كَطش ُِظل٤ٖٔ

 .طٔظويّ ُظو٤٤ْ حُزيحثَ ٝكن ٓؼخ٤٣َ ٓليىس ٖٓ هزَ ك٣َن حُؼَٔ

 

 

 

 

 :يخطظ االػًذج وانمطاػاخ

 ٣ٔظويّ حُظٍٞس ُٔوخٍٗش حالكـخّ حٝ ح٤ٌُٔخص حٝ ٌٓٞٗخص حُٔظـ٤َحص

 ٣ٔظويّ ٓوطؾ حالػٔيس ُٔوخٍٗش ٓـٔٞػخص ٓوظِلش ٖٓ حُز٤خٗخص

 ٣ٔظويّ ٓوطؾ حُوطخػخص ُٔوخٍٗش ٗٔذ طٔؼ٤َ حُٔـٔٞػخص حُٔوظِلش ٖٓ حٌَُ

 ٝٛٞ حٗٞحع :

 ٓوطؾ حالػٔيس حُز٤ٔؾ

 حُظـ٤ٔؼ٢ٓوطؾ حالػٔيس 

 ٓوطؾ حالػٔيس حُٔؤْ

 ٓوطؾ حُوطخػخص

 

 يخطظ تاسٌرى

 ٓزيأ رخ٣ٍظٞ

 %( ٖٓ حُي20ٍٝ%( ك٢ )80طظًَِ ٓؼظْ حُؼَٝس )

 ا٠ُ ٓزيأ ػخّ ٣٘طزن ػ٠ِ ٓشٌالص حُـٞىس ؿٍٞحٕ أشخٍ

 % ٖٓ حُٔٞظل20ٖ٤% ٖٓ حُـ٤خد ا٠ُ ٣80ؼٞى 

 % ٖٓ حألؽزخء20ٖٓ حُ٘وض ك٢ حُِٔلخص حُطز٤ش ا٠ُ     

 % ٖٓ حألٓزخد20ُٔشخًَ ا٠ُ % ٖٓ ح80ٝ

 

 طل٤َِ رخ٣ٍظٞ

 حٓظويحٓخص طل٤َِ رخ٣ٍظٞ

 طلي٣ي حُٔشٌالص ًحص حأل٣ُٞٝش

 طلي٣ي حُوِش حُل٣ٞ٤ش ٖٓ أػَحع حُٔشٌالص

 طلي٣ي حُوِش حُل٣ٞ٤ش ٖٓ حألٓزخد

 حُظلون ٖٓ أىحء ػ٤ِٔش حُظل٤ٖٔ

 ٠ آٍحءطل٤َِ رخ٣ٍظٞ ٓل٤ي كوؾ ك٤ٖ حالػظٔخى ػ٠ِ ر٤خٗخص ىه٤وش ٝكوخثن, ٤ُْٝ ػِ



 

 انًذسض انركشاسي

 

 طِو٤ض ُؼيى ًز٤َ ٖٓ حُز٤خٗخص

 ٓوخٍٗش حالىحء حُلؼ٢ِ رخألىحء حُٔٔظٜيف

 ٓوخٍٗش حالىحء هزَ حُظـ٤٤َ ٝرؼيٙ

 حُُٕٞ –حُظٌِلش  –حُز٤خٗخص حُٔظظِش ٓؼَ حُٞهض 

 حُظؼَف ػ٠ِ شٌَ ط٣ُٞغ حُٔظـ٤َ

 40ػيى ٗوخؽ حُو٤خّ حُٔظخكش ال ٣وَ ػٖ 

 

 يخططاخ انضثظ

خث٤ش طٔظويّ ُِظ٤٤ِٔ ر٤ٖ طزخ٣ٖ حُؼ٤ِٔش حُ٘خطؾ ػٖ حألٓزخد حُؼخٓش ٝحُظزخ٣ٖ حُ٘خطؾ ػٖ أىحس اكظ

 حألٓزخد حُوخطش

 ٓوطؾ حُؼزؾ ُٞهض حالٗظظخٍ هزَ ٝرؼي حالطالف

 طل٤َٔ ٓوطؾ حُؼزؾ

 

 

 األدواخ األعاعٍح انغثغ نضثظ انعىدج

 

٤َ ٝىٍحٓش حُز٤خٗخص ٢ٛٝ طٌل٢ ُلَ أطزلض أىٝحص حُـٞىس حُٔزؼش ٤ًٍِس أٓخ٤ٓش ُظلِ                   

أؿِذ ٓشٌالص حُؼَٔ, ك٤غ طٔظويّ حُطَم حإلكظخث٤ش ك٢ ػَٔ هَحثؾ طلٌْ ُِؼ٤ِٔخص ٝحُللض 

رخُؼ٤٘خص, ًٔخ طؼظٔي ػ٠ِ حألٍهخّ ًٔيهالص ٢ٛٝ ِٜٓش حالٓظويحّ رؼي طؼِٜٔخ ٣ٝؼظٔي ػ٤ِٜخ حُٔشَكٕٞ 

 .ٝىٝحثَ حُـٞىس رخإلػخكش ح٠ُ حهظخث٤ٞ حُـٞىس

ٝطو٤َِ حُؼ٤ٞد ح٠ُ أى٠ٗ  طوي٣ْ أ١ هيٓش ٓؼ٤زش٤ن حالىٝحص حُٔزؼش حالٓخ٤ٓش ُِـٞىس ح٠ُ ٓ٘غ ٣ٜٝيف ططز

ٛيف ٓؼخ٢ُ ٣ظؼذ حُٞطٍٞ ا٤ُٚ ك٢ ٝحهغ  ٓٔظٞىٞح١ٌُ ٣ؼظزَ ٓخ ٣ٌٖٔ ٝطٞاًل ح٠ُ حُؼ٤ذ حُظل١َ

ٝطظؼٖٔ حألىٝحص حُٔزغ ٓخ ٢ِ٣حُويٓش حٌُال٢ٌ٤ٓ هظًٞطخ ػ٘ي ططز٤ن ٗظْ  حُويٓشحُلخٍ ػ٠ِ  : 

داج األونى/ خشائظ انرذفكاأل : 

ه٣َطش حُظيكن أٝ )ه٣َطش حُٔٔخٍ( ٢ٛ ػزخٍس ػٖ ٓوطؾ ٣ظق طيكن حُؼ٤ِٔش ٝ حإلؿَحءحص حُظ٢ طَٔ 

ح حُويٓش. كٖٔ هالٍ ٌٛٙ حُو٣َطش ٣ٌٖٔ ٝطق حُؼ٤ِٔخص حُلخ٤ُش ٝطظخرؼٜخ ٌٝٛح ٓخ ٣ٔٔق رظٞػ٤ق رٜ

ٍ ٌٛٙ حألىحس حهظَحف حُظؼي٣الص , ٣ٌٖٝٔ ٖٓ هالطل٤شظوي٣ْ هيٓش ُحُؼ٤ِٔخص حَُث٤ٔ٤ش حُٔطِٞرش 

ح كوَحثؾ حُظيكن ػزخٍس ػٖ ٓوطؾ ٣ٔٔق رظٔؼ٤َ هطٞحص حُؼ٤ِٔش  ًً ٝحُظل٤ٔ٘خص ك٢ حألٗشطش حُوي٤ٓش. ا

 .ٝطلي٣ي ٗوخؽ حطوخً حُوَحٍحص ٝحإلؿَحءحص حُظظل٤ل٤ش ٝحُظل٤٘٤ٔش حُٔ٘خٓزش ػ٤ِٜخ

 :األداج انصاٍَح/ لىائى االخرثاس

ص حُـٞىس حُظ٢ طٔظؼَٔ ُـٔغ ٝطٔـ٤َ حُز٤خٗخص ػٖ حُؼ٤ِٔش رط٣َوش ٓ٘ظٔش هٞحثْ حالهظزخٍ ٢ٛ اكيٟ طو٤٘خ

ِٝٓٔش. ٖٝٓ هالٍ ؿٔغ حُز٤خٗخص ٝط٘ظ٤ٜٔخ ٣ٌٖٔ ُِل٣َن حُوخثْ ػ٠ِ طل٤ٖٔ حُؼ٤ِٔش طل٤َِ ٌٛٙ حُز٤خٗخص 

 .رُٜٔٞش ٣َٝٔ ٓٔخ ٣ٔخػي ك٢ طلي٣ي حُٔشخًَ ك٢ حُؼ٤ِٔش ٝاؿَحء حُظل٤ٔ٘خص حُٔ٘خٓزش ػ٤ِٜخ

ح/ يخطظ تاسٌرىاألداج انصانص : 

ٓوطؾ أٝ )ه٣َطش( رخ٣ٍظٞ ٛٞ ػزخٍس ػٖ طٔؼ٤َ ر٤خ٢ٗ ُِٔشخًَ حُٔٞؿٞىس ك٢ حُؼ٤ِٔش, كٖٔ هالٍ ٌٛٙ 

حُظو٤٘ش ٣ٌٖٔ طَط٤ذ حُٔشخًَ طَط٤زًخ ط٘خ٤ًُُخ ٖٓ حألًؼَ كيٝػًخ ا٠ُ حألهَ, أ١ كٔذ أ٤ٔٛظٜخ ٝطٌَحٍ 

ح ػ٠ِ كيٝػٜخ. كٖٔ هالٍ ه٣َطش رخ٣ٍظٞ ٣ٌٖٔ ُِل٣َن حُؼخَٓ ػ٠ِ حُـٞ ًَ ىس طلي٣ي أْٛ حُٔشخًَ ٝأرِـٜخ أػ



ٝح١ٌُ ٣َِٓ ُٚ  (Pareto) حُـٞىس, ٝرخُظخ٢ُ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ كِٜخ أٝاًل. طوّٞ ٌٛٙ حُظو٤٘ش ػ٠ِ ٓزيأ رخ٣ٍظٞ

% ٖٓ ٓشخًَ حُؼ٤ِٔش أٝ ٓشخًَ ؿٞىس  حُويٓخص طؼٞى ا٠ُ ٖٓ حُؼٞحَٓ 20ػ٠ِ إٔ ٗٔزش  80/20روخٕٗٞ 

٣ٌٖٔ ُل٣َن طل٤ٖٔ حُـٞىس طلي٣ي حُوِش حُٜٔٔش ٝحُٔئػَس ػ٠ِ حُؼ٤ِٔش ٝحألٓزخد. كٖٔ هالٍ ٌٛٙ حُظو٤٘ش 

% ٖٓ ٓشخًَ حُؼ٤ِٔش80% ٖٓ حألٓزخد ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٖٔ حُظوِض ٖٓ 20ٝحُٔظٔؼِش ك٢  . 

انًذسض انركشاسي أو )انرىصٌغ انركشاسي(ألداج انشاتؼح/ ا  

ظْ ؿٔؼٜخ ٖٓ حُؼ٤ِٔخص حُوي٤ٓش ٛٞ ػزخٍس ػٖ طٔؼ٤َ ر٤خ٢ٗ ٣ٔٔق رط٣َوش ٓزٔطش طل٤َِ حُز٤خٗخص حُظ٢ ٣ 

ٓؼش ُٔـح. كؼٖ ؽ٣َن ٌٛٙ حُظو٤٘ش ٣ٌٖٔ طظ٤٘ق حُز٤خٗخص حرٜح أٝ حًظشخف ػ٤ٞطٜىف ىٍحٓش ؿٞىس ٓوَؿخرٜ

ا٠ُ ػيس كجخص ٝكٔخد طٌَحٍٛخ ٝٓ٘ٚ ٣ٌٖٔ حٓظوالص ٓؼِٞٓخص ٝٓئشَحص ٛخٓش ػٖ ؿٞىس حُٔ٘ظؾ أٝ 

كخص ك٢ حُز٤خٗخص ٝطشظظٜخ ًٌٝح حُلٌْ ػ٠ِ ؿٞىس حُويٓش ٓؼَ حُو٤ٔش حُٔظٞٓطش ُِز٤خٗخص, ٝٓويحٍ حالهظال

 .حُٔوَؿخص ٝأىحء حُؼ٤ِٔش ٓوخٍٗش رخُٔٞحطلخص حُٔليىس ٖٓ ؽَف حُؼ٤َٔ

 :األداج انخايغح/ يخطظ انغثة وانُرٍعح

٣ؼَف ٓوطؾ حُٔزذ ٝحُ٘ظ٤ـش ًٌُي ر٠ٔٔٔ ٓوطؾ ا٣ش٤ٌخٝح ٗٔزش ُِؼخُْ ح٤ُخرخ٢ٗ ًخٍٝ ا٣ش٤ٌخٝح ح١ٌُ هخّ 

ح ُشٌِٚ  1943ش ك٢ ػخّ رظط٣َٞ ٌٛٙ حُظو٤٘ ًَ ًٔخ طؼَف أ٣ًؼخ ٌٛٙ حُظو٤٘ش رٔوطؾ ػظْ حٌُٔٔش ٌٝٛح ٗظ

ىف طلي٣ي حُٔشخًَ ك٢ رٜح١ٌُ ٣شزٚ ػظْ حٌُٔٔش. طٔظؼَٔ كَم طل٤ٖٔ حُـٞىس ك٢ حُٔ٘ظٔخص ٌٛٙ حُظو٤٘ش 

ألٓزخد حُؼ٤ِٔخص أٝ حألٛيحف حَُٔؿٞ طلو٤وٜخ, ٝطلي٣ي حألٓزخد حُٔئػَس ػ٤ِٜخ ٖٝٓ ػْ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ٌٛٙ ح

حُويٓخط٤ش ُظط٣َٞ حُلٍِٞ حُٔ٘خٓزش ٝؽَف حُٔوظَكخص حُظل٤ٖٔ ك٢ حُؼ٤ِٔش  . 

 :األداج انغادعح/ يخطظ انرثؼصش

ٓوطؾ حالٗظشخٍ( ٖٓ أىٝحص طل٤ٖٔ حُـٞىس حُٔظٞكَس ُيٟ كَم طل٤ٖٔ  )٣ؼظزَ ٓوطؾ حُظزؼؼَ أٝ

الُٜخ حُزلغ ػٖ ػالهش ٓلظِٔش حُؼ٤ِٔخص, كٜٞ ٣ٔظؼَٔ ُظل٤َِ ر٤خٗخص حُؼ٤ِٔخص رط٣َوش ر٤خ٤ٗش ٣ٌٖٔ ٖٓ ه

 .أٝ ٓظٞهؼش ر٤ٖ ٓظـ٣َ٤ٖ

 :األداج انغاتؼح/ خشائظ انًشالثح

طؼظزَ هَحثؾ حَُٔحهزش حُؼٔٞى حُلو١َ ٝحألٓخّ حَُث٢ٔ٤ َُِٔحهزش حإلكظخث٤ش ُِؼ٤ِٔخص رل٤غ ٣ظْ ٖٓ 

أٝ حُويٓش ىف َٓحهزش ٝػزؾ ؿٞىس حُٔ٘ظؾ رٜهالُٜخ اؿَحء طل٤َِ اكظخث٢ ٓٔظَٔ ُِظـ٤َحص ك٢ حُؼ٤ِٔش, 

ٝطل٤ٖٔ أىحء حُؼ٤ِٔش. ه٣َطش حَُٔحهزش أٝ ُٞكش َٓحهزش حُـٞىس ٢ٛ ػزخٍس ػٖ ٍْٓ ر٤خ٢ٗ ٣ز٤ٖ حُظـ٤َحص 

ٝحالٗلَحكخص حُظ٢ طليع ك٢ هظخثض حُـٞىس ٓغ حُِٖٓ, رل٤غ ٣ٌٖٔ ٖٓ هالٍ ٌٛٙ حُو٣َطش حُظ٤٤ِٔ 

٤ِش ٝر٤ٖ حُظـ٤َحص حُظ٢ طؼٞى ا٠ُ ر٤ٖ حُظـ٤َحص حُطز٤ؼ٤ش حُظ٢ طؼٞى ا٠ُ حألٓزخد حُؼخٓش حٌُخٓ٘ش ك٢ حُؼٔ

ح ٜٗأٓزخد ٓليىس. ٖٝٓ هالُٜخ ٣ٌٖٔ طلي٣ي ك٤ٔخ اًح ًخٗض حُؼ٤ِٔش طوغ طلض حَُٔحهزش حإلكظخث٤ش أٝ أ

 .هخٍؿش حَُٔحهزش حإلكظخث٤ش ٢ٛٝ ط٤َٔ طلض ػٞحَٓ أهَٟ طئػَ ِٓزًخ ػ٠ِ ؿٞىس  حُويٓش حُٔويٓش ُِؼ٤َٔ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وى :الشك المشكلة و

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

فً كل مإسسة صحٌة ، تتعامل االدارة ، المصالح واألقسام ٌومٌا مع مشكلة او شكوى ، قد           

تكون المشكلة داخلٌة او خارجٌة كما ان المشكلة قد تظهر فً صورة شكوى وألجل حلحلة المشكل 

ذا الخمسة ثم نتحدث عن والتعامل مع الشكوى هناك استراتٌجٌة وسنتطرق اوال ألسلوب اسبلة لما

 المشكلة وندرسها بشًء من التفصٌل لنتكلم اخٌرا عن شكاوي المرضى ومرافقهم

 :  الخمسة لمــاذا أسئلة

مإسستك الصحٌة ان كنت الجذرٌة للمشكلة داخل  األسباب استراتٌجٌة توصلك إلى                       

مدٌر المإسسة أو داخل مدٌرٌتك ان كنت مدٌر تنفٌذي أو داخل مصلحتك أو قسمك أو مكتبك ان كنت 

 ة / قسم/مكتب ربٌس مصلح

 سبب حدوث المشكلة "  ما " المشكلة " أو حدثت لماذا " وهً تعنً ببساطة

إلى العالقة بٌن العوامل المسببة للمشكلة والنتابج  للوصول عملٌة تسـاإل بؤنها وبالتالً ٌمكن تعرٌفها 

لنصل أعراض المشكلة "و "أسبـاب المشكلة " " مما ٌتٌح لك الفصل والتفرقة بٌن المترتبة علٌها

المإسسة / المدٌرٌة / المصلحة / القسم / داخل  الفعلٌة للمشكلة او حالة عدم المطابقة األسباب إلى

 . المناسبة لها التصحٌحٌة اإلجراءات ، ومن ثم وضعالمكتب 

 

 : تمٌزها عن ؼٌرها ومنها التً وتتسم هذه اإلستراتٌجٌة بالعدٌد من السمـات

 . إلى االستعانة بؤي من األسالٌب اإلحصابٌة الحاجة وتطبٌقها دون البســاطة : فٌسهل استخدامها
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 " الفاعلٌة : تساعد على الفصل والتفرقة بٌن " أعراض المشكلة "وبٌن " أسباب المشكلة

  . أسباب المشكلة جمٌع بٌن " العالقات " الشمـولٌة :تساعد فً تحدٌد

ومعالجة  الجودة تحسٌن المـــــرونة : ٌمكن استخدامها بمفردها أو مع ؼٌرها من أسالٌب واستراتٌجٌات

  المشكالت

 - ب  المدٌرٌة / المصلحة / القسم / المكتمن داخل وخارج  – الجمٌع محفزة للمشاركة :فهً تحفز

  . عمل فرٌق للمشاركة وتكوٌن

وال تتطلب توفٌر  العمل فرٌق بصفة خاصة على االستراتٌجٌة انخفاض التكلفة : تتركز هذه

  . أخرى متطلبات اي

 

ٌتبقى معرفة كٌؾ  .. " الخمسة لمـاذا أسبلة " ٌحققها تطبٌق آلٌة التً كل هذه الفوابد ومع          

 : الخطوات التالٌة خالل تطبٌقها ببساطة وفاعلٌة وسوؾ نتعرؾ على ذلك من ٌمكن

 جٌدة بنطاق المشكلة أو حالة عدم المطابقة دراٌة عمل من العاملٌن الذٌن هم على فرٌق قم بتكوٌن -

  .والظروؾ المحٌطة بها

  عنها تعرفه المشكلة وكتابة كل مااستعن بلوحة ارشادٌة او حتى عدد من الورقات وقم بتسجٌل  -

  . واشترك مع الفرٌق فً االتفاق على وصؾ محدد للمشكلة

  حدوث المشكلة مع تسجٌل اسباب لمعـرفة " لماذا " فً السإال ب – العمل فرٌق مع –ابدأ  -

 . "اجابة كل سإال أسفل "وصؾ المشكلة أو حالة عدم المطابقة

  الحقٌقة للمشكلة وحلها ٌجب اعادة األسبلة األسباب فً اٌجاد النجاح فً حالة عدم -

  .. طرحها طرٌقة ولكن بعد تؽٌٌر

  . أي تكرار الخطوة السابقة

 أكثرتجد  أنالفرٌق من الممكن  أعضاء جمٌع فً حالة توصلك ألسباب المشكلة وحلولها ، بعد اتفاق

  . اجراء تصحٌحً لكل سبب نضعسبب ربٌسً "للمشكلة ، وعندها ٌجب ان " من

تضلٌلك عن الوصول  مع مالحظة ان اي خطؤ فً طرح األسبلة او االجابات سوؾ ٌإدي إلى

 . الحقٌقٌة للمشكلة األسباب إلى

 تعرٌف المشكل :

المشكلة هً حالة من التباٌن أو االختالؾ بٌن واقع حالً او مستقبلً وهدؾ نسعى الى              

قبات قد تكون معلومة او تحقٌقه وعادة ما ٌكون هناك عقبات بٌن الواقع والمستهدؾ ، كما ان الع

 مجهولة 

 كٌؾ نحل المشكل :

 ادراك المشكل :
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وسرعة الدراسة ، أي ان آلٌة ظهور اعراض مرضٌة تلفت النظر الى وجود خلل ٌتوجب التحلٌل 

 تحلٌل وحل المشكالت تبدأ بناء على ظهور مظاهر خلل تستوجب االنتباه 

همٌة الخطوة االولى تكمن فً ان عدم ان تعرٌؾ المشكلة هو وجود انحراؾ عما هو مخطط وا

االهتمام باالعراض وبالتالً عدم ادراك المشكلة قد ٌإدي الى تداعٌات خطٌرة تتمثل فً عدم قدرة 

 االدارة على التعامل مع المشكالت المحٌطة النها ال تستعد لها جٌدا 

 تعرٌؾ المشكلة :

ا ٌجب اوال التعرؾ على هوٌة المشكلة أي عالج والتعامل مع االعراض ال ٌإدي الى الشفاء التام لذ

 سبب االعراض

واالسلوب العملً لذلك هو تشخٌص المشكلة بتتبع اسبابها وظروؾ حدوثها ومعدل تكرارها وصوال 

الى االسباب الحقٌقٌة التً ادت لظهور االعراض المرضٌة ومن هذا المنطق ٌمكن تحدٌد المشكلة 

 الحقٌقٌة تحدٌدا دقٌقا 

 

 

 مات الضرورٌة :المعلو جمع

فً هذه المرحلة ٌتم جمع جمٌع البٌانات والمعلومات التً قد تساهم فً تفهم جوانب المشكلة وابعادها 

وفً نفس الوقت تساهم فً حلها وال تقتصر عملٌة جمع البٌانات والمعلومات على مرحلة من المراحل 

 وحل المشكلة  بل تتم فً جمٌع مراحل تحلٌل

 سٌة التً تتكون منها المشكلة ؟ما هً العناصر االسا

 اٌن تحدث المشكلة ؟

 متى تحدث المشكلة ؟

 كٌؾ تحدث المشكلة ؟

 لماذا تحدث المشكلة بهذه الكٌفٌة وهذا التوقٌت ؟

 لمن تحدث المشكلة ؟

 لماذا تحدث المشكلة لهذا الشخص بالذات ؟

 تحلٌل المعلومات :

ا فً الخطوة السابقة وذلك لوضعها فً اطار متكامل ٌتم فً هذه المرحلة تكامل المعلومات التً جمعناه

 ٌوضح الموقؾ بصورة شاملة 



 وتحلٌل المشكلة ٌتطلب االجابة على االسبلة التالٌة :

 ما هً العناصر التً ٌمكن التحكم فٌها لحل المشكلة ؟

 من ٌمكنه المساعدة فً حل تلك المشكلة ؟

 لمشكلة ؟ما هً اراء واقتراحات الزمالء والمرإوسٌن لحل ا

 لحل المشكلة ؟ واالقتراحات االراءما مدى تؤثٌر وتداعٌات 

 وضع البدائل الممكنة :

هذه المرحلة بانها المخزون االبتكاري لعملٌة حل المشكلة حٌث انها تختص بافراز اكبر عدد  تعرؾ

 لالفكار مما ٌإدي الى تعظٌم احتماالت الوصول الى الحل االمثل 

 ترى انها ٌمكن ان تحقق الهدؾ االبتكار واالبداع فً طرح البدابل  حصر جمٌع البدابل التً

 تحلٌل مبدبً المكانٌة التنفٌذ 

 استبعاد البدابل فقط التً ٌتم التؤكد من عدم قابلٌتها للتنفٌذ

 التوصل الى البدابل القابلة للتنفٌذ

 تقٌٌم البدائل :

 تهدؾ هذه المرحلة الى اختٌار البدٌل االمثل 

 هدؾ من حل المشكلة مراجعة ال

 وضع معاٌٌر للتقٌٌم

 وضع اولوٌات واوزان نسبٌة للمعاٌٌر 

 دراسة كل بدٌل وفقا للمعاٌٌر الموضوعة 

 التوصل الى البدٌل الذي ٌحقق افضل النتابج ) البدٌل األنسب(

 تطبٌق البدٌل األنسب :

 موضع التنفٌذ الفعلً الطرٌق الوحٌد لمعرفة درجة فعالٌة البدٌل والمحك الوحٌد له هو وضعه 

وٌشمل التطبٌق كل التعدٌالت الضرورٌة من اعادة التخطٌط والتنظٌم وكذلك كل االجراءات 

 والمتؽٌرات التنفٌذٌة 

 وللتطبٌق الفعال ٌجب وجود خطة تنفٌذٌة لتنفٌذ دقابق العمل بفعالٌة 

 والخطة التنفٌذٌة ٌجب ان تشمل ما ٌلً :



 فً كل مرحلة بالتوالًتحدٌد مراحل التنفٌذ والخطوات 

 تحدٌد توقٌتات تنفٌذ الخطوات والمراحل 

 تحدٌد من سٌقوم بتنفٌذ كل خطوة من الخطوات 

 تحدٌد من سٌراقب على التنفٌذ

 تقٌٌم النتائج :

 تعتمد مرحلة التنفٌذ على المعلومات المرتدة عن التنفٌذ فً الجوانب التالٌة :

 لتوقٌتات المتوقعة وبالكٌؾ المطلوب هل انتج البدٌل المخرجات المطلوبة فً ا

 وتعتمد عملٌة التقٌٌم لتشتمل الجوانب التالٌة :

 درجة تحقٌق االهداؾ 

 التقٌٌم الذاتً لالداء

 التداعٌات الؽٌر متوقعة لتنفٌذ البدابل 

 بعد تجمٌع هذه العوامل للوصول الى رإٌة شاملة لتقٌٌم البدٌل وفً حالة وجوده تقٌٌم سلبً ٌتم الرجوع

 الى الخطوة االولى 

 

 شكاوي المرضى

تهدؾ نظم جودة الرعاٌة الصحٌة فً مجملها الى تحسٌن وتطوٌر االداء بصفة مستمرة من          

خالل االستجابة لمتطلبات العمل ، وٌتم تقوٌم الجودة من خالل مستوى رضا متلقً هذه الخدمة ، 

المإسسات الصحٌة سواء أكان ذلك ه مختلؾ وتعتبر شكاوى المرضى من المشاكل النوعٌة التً تواج

حٌال الرعاٌة الصحٌة او اجراءات العمل او بٌبة المرفق ، األمر الذي ٌستوجب وجود نظام فعال 

للتعامل مع شكاوى المرضى ، وٌمثل هذا النظام آلٌة فاعلة للتحسٌن المستمر وذلك بما ٌوفره من 

ه كما انه ٌوفر معلومات تعتبر تساعد فً تحقٌق فرص ألرضاء المرٌض بالتفاعل االٌجابً مع شكوا

  التمٌز ومنع االخطاء والهدر مما ٌضمن التطوٌر المستمر لألداء بالمإسسة الصحٌة 

 :تعامل مع شكوى العمالءطرق    

من عمٌل إلى آخر، ولذلك ٌجب وضع معاٌٌر  المإسسة تختلؾ الشكاوى التً ٌمكن أن تتلقاها         

 دة للتعامل معها. وهنا بعض النقاط األساسٌة التً ٌجب التركٌز علٌها: عامة وآلٌات محد

 دع العمٌل ٌعبر عن أحاسٌسه وعواطفه، وإال فإنه سٌعاود التذمر والشكوى مرات ومرات.• 



طور موظفٌك عن طرٌق إعطابهم التدرٌبات الالزمة للتعامل مع هذه الشكاوى، ودربهم على •  

 التعاطؾ مع العمٌل. 

ل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المشكلة لفهمها بشكل أفضل والعمل بعد ذلك على حاو• 

 حلها.

ا •    . لمإسستكحاول أن تكون فً صؾ العمٌل لتكسبه عمٌال  دابم 

اشرح له اإلجراءات التً سوؾ تتبع لحل مشكلته، وأطلعه باستمرار على المراحل التً وصلت إلٌها • 

 فً الحل. 

ا لحفظ شكاوى العمالء، فهذا ٌساعدك على معرفة المشكالت التً تعترض العمالء خصص ملف  • 

 لتستطٌع تجنبها مستقبال ، كما أنه ٌساعدك على معرفة نفسٌات عمالبك وتصنٌفهم. 

ضع إجراءات معٌنة لتسرٌع عملٌة تقدٌم الخدمة، مع وضع احتماالت للمشكالت التً قد تطرأ • 

ؾ للتعامل معها. فهذا ٌمّكن الموظؾ من التعامل مع شكاوى العمالء وتلبٌة والخٌارات المتوافرة للموظ

حاجتهم دون أن ٌتجاوز صالحٌاته أو ٌكسر قوانٌن الشركة. وقد ٌعتقد بعض المدٌرٌن أن كل هذا ال 

لزوم له، وأن قضاء وقت طوٌل مع العمٌل فً محاولة لفهم مشكلته والوصول إلى حل لها فٌه إضاعة 

هد والمال، وأنه سٌعطل العمل. وكل تلك االعتقادات اعتقادات خاطبة بالطبع؛ ألن عدم للوقت والج

االهتمام بمشكالت العمالء قد ٌإدي إلى مشكالت أكبر، أو إلى عدم وجود عمالء إطالق ا. لذلك ٌجب 

 االهتمام بهذا الجانب، وتؤمٌن الموارد البشرٌة الالزمة للتعامل مع طلبات العمالء. 

أن موظفٌها معرضون  المإسساتراؾ بالخطؤ طرٌق سرٌع لخدمات أفضل ٌجب أن تعلم االعت• 

اختارتهم لشؽل  المإسسةللخطؤ والصواب، وإن كانت نسبة الصواب أكثر من نسبة الخطؤ ، مادامت 

تسعى إلى تحقٌق الكمال، وهذا شًء جٌد، ولكن  المإسساتالمواقع التً ٌشؽلونها. وال شك أن بعض 

ا على البشر مهما حاولت الوصول إلٌ وموظفوها ذلك،  المإسسةه بنسبة مابة فً المابة قد ٌكون متعذر 

 أن تتحلى بالشجاعة، وأن تعترؾ باألخطاء، وتحاول العمل على إصالحها.  المإسسةفٌجب على 

 خطوات التعامل مع مشكلة العمالء :

 . أخبر عمٌلك بؤنك تتفهم شعوره 2

ا، أو . تعاطؾ معه. )كؤن تقص عل1ٌ ا، أو تخبره بؤن هذا األمر أفقدك صوابك أٌض  ه موقف ا مشابه 

 تخبره بشًء مشابه حدث لك.( 

ا. وتؤكد أن العمٌل قد أخبرك بكل شًء، وال تقاطعه. واطرح علٌه األسبلة حتى تفهم   .أصػ إلٌه تمام 

ا ولكً تعرؾ ما ٌتطلبه األمر من أجل إرضاء العمٌل.  ا جٌد   المشكلة فهم 

ا إن أمكن. )ال تجادله وال تصح فً وجهه( . ات0  فق معه تمام 



.دون مالحظاتك وتؤكد من كونه قد عبر عن مشكلته كلها، وأنه قال كل ما ٌرٌد أو ٌحتاج أن ٌقوله. 5

 بر العمٌل بؤنك ستتعامل مع المشكلة بنفسك. خأ لمإسستك، ممثال. كن 1

( المإسسةلقً علٌه المسبولٌة. بل أقر بؤنك )أو .ال تلق اللوم على اآلخرٌن أو تبحث عن كبش فداء ت7

 مخطا وتحمل مسبولٌة تصحٌحً هذا الوضع. 

. ال تلق بالمسبولٌة إلى أي شخص آخر. وال تقل "هذا لٌس من شؤنً" ... أو "لقد ظننت أنه قال..." 1

دود ال ... أو "هو لٌس هنا اآلن" ... أو "شخص آخر هو من ٌتعامل مع هذه المشكلة؛ فكل هذه الر

 ٌقبلها العمٌل أو ٌرضى بها. 

.استجب على الفور. عند حدوث خطؤ ما، ٌرٌد )أو ٌتوقع( الناس أن ٌتم تصلٌح هذا الخطؤ على 1

 الفور، وٌرٌد العمٌل أن ٌكون اإلصالح على أكمل وجه.

. ابحث عن أرضٌه مشتركة. بٌنكما ؼٌر المشكلة. )حاول أن تمد أواصر األلفة بٌنكما(. 20 

 ستخدم روح الفكاهة إن أمكن ذلك، واعلم أن إضحاك اآلخرٌن ٌرٌحهم. .ا22

قدم الخٌارات المتاحة للعمٌل إن أمكن. وأكد على الحل  ،. توصل إلى حل وأبلؽه به واتفق معه علٌه21

 )كتابه إن لزم األمر(. وأخبره بما تنوي فعله... وافعله

 . اتصل به من أجل المتابعة بعد حل المشكلة.  2

ا 20 ، حل المشكالت بطرٌقة إٌجابٌة ومستحسنة ٌعزز االحترام إن تمكنت من ذلك. أرسل له خطاب 

وٌبنً الشخصٌة وٌإسس قاعدة صلبة لعالقات طوٌلة األجل، وأخبر العمٌل بؤنك ستقدر موقفه إن 

 أرسل إلٌك عبارة أو اثنتٌن ٌعبر فٌهما عن كٌفٌه حل المشكلة. 

ا الذي أستطٌع القٌام به للحٌلولة دون تكرار هذا الموقؾ؟ وهل أحتاج . سل نفسك: "ماذا تعلمت، وم25

 إلى إحداث بعض التؽٌٌرات؟".

مهما تحسنت خدمة العمالء لدٌك فلن تتوقؾ الشكوى ألن هناك عشرات العوامل التً ٌمكن              

لدٌها برنامج  كبرت أو صؽرت أن ٌكون مإسسةأن تإثر على الخدمة المقدمة وبالتالً فال بد أي 

 لتحسٌن خدمة العمالء وتدرٌب الموظفٌن على التعامل مع الشكاوى بصورة منهجٌة منظمة. 

من أهم النقاط التً ٌجب أن تراعٌها عند التعامل مع شكاوى العمالء هً السرعة فً حل المشاكل ألن 

 التباطإ ٌسبب المزٌد من سوء التفاهم وإلى ؼضب العمالء 

تزٌد من فعالٌتك فً حل المشكالت ألن العمٌل ال ٌهتم حقا  بتؤنٌب المخطا  كذلك من الضروري أن

 بقدر ما ٌهتم بحل مشكالته العالقة 

تحمل المسبولٌة وعلم موظفٌك أن ٌتحملوا مسبولٌة أخطابهم بشجاعة عند تحوٌل الشكوى من إدارة إلى 

أنت بعمل التقدٌم المطلوب أخرى تجنب دفع العمٌل إلى تكرار شكواه فً كل مرة وحاول أن تقوم 

اجمع كل ما تحتاجه من المعلومات من العمٌل مباشرة وال تتعجل فً القفز إلى االستنتاجات أو فً 



معاقبة الموظفٌن عندما تجد نفسك مضطرا  لمعاقبة أحد الموظفٌن تجنب أن تعاقبه أمام العمالء اسمع 

العمٌل بلؽة ٌفهمها وال تستخدم كلمات تقنٌة شكوى العمٌل واسمع حله المقترح لحل المشكلة تكلم مع 

ٌصعب فهمها على الشخص العادي حتى ال تبدو وكؤنك تتالعب به حٌث أن تلك المواقؾ ٌصاحبها 

 أحٌانا  حساسٌة زابدة من جانب العمالء

على  -تجنب التصعٌد مع العمٌل ألن تصاعد نبرات الؽضب ال ٌإدي إلى أي نتٌجة وتذكر أن العمٌل  

 ال ٌرٌد سوى أن تحل مشكلته بصورة مرضٌة.  -فً األحوال العادٌة  األقل

عندما تقوم بتعمٌم استخدام اإلجراءات الوقابٌة لمنع تكرار المشكلة تؤكد من أنك تتعامل مع األسباب 

الحقٌقٌة ولٌس مع األعراض. مثال  ٌمكن أن ٌكون سوء مستوى الخدمة وكثرة األخطاء ناتجا  عن زٌادة 

ل الموظفٌن وهنا فإن اإلجراء عقابً ٌإدي باألمور إلى األسوأ وربما ٌكون تحسٌن جو ساعات عم

 العمل أكثر فاعلٌة فً رفع األداء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذكـــــــر 



 

 

 

 

 

 

 
 الجودة هً عملٌة الؽاء للعادات السٌبة التً تراكمت لسنوات 

 الجودة سباق دون خط نهاٌة 

 الجودة عملٌة تطوٌرٌة ولٌست ثورٌة 

 الجودة لٌست مابدة طعام مفتوحة ٌختار المدٌر وٌنتقً ما ٌرؼب او ما ٌستطٌع عمله فقط 

 مفتاح الجودة هو التحسٌن المستمر 

 ضع اهدافك فً شكل قابل للقٌاس ، فالهدؾ الذي ال ٌمكن قٌاسه مجرد شعار أجوؾ 

 الثقة امضى سالح فً االدارة 

 التحسٌن المستمر هو المعٌار الدابم

 ى رفع الحواجز بٌن االقسام والمكاتب والمصالحاعمل عل

 اعمل على التفرٌق بٌن الفشل المثمر والفشل ؼٌر المثمر 

 ذكاء اي فرد فً جماعة ال ٌمكن ان ٌفةق ذكاء الجماعة ككل 



 العمل الجماعً ) الفرٌق( هو وقود الجودة الشاملة 

 ن احذر من ذهنٌة طالما ال ٌشتكً المرٌض فلٌس هناك داع للتحسٌ

 احذر من ذهنٌة اذا كان المدٌر راضٌا فان كل شًء على ما ٌرام

 احذر من ذهنٌة ان لم ٌكن مكسورا تماما فال تحاول إصالحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحــــــــــــــــق
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01ِٓلن 

 ٓشَٝع حُٔئٓٔش حُؼ٤ٓٞٔش

 ُِظلش حُـٞح٣ٍش ٓ٘ظ١ٍٞ رش٤َ 

 

 حُظؼ٣َق رخُٔئٓٔش:

ػ٤ٓٞٔش ًحص ؽخرغ اىح١ٍ طظٔظغ رخُشوظ٤ش حُٔؼ٣ٞ٘ش ٝحالٓظوالٍ حُٔخ٢ُ ٓ٘شؤس رَّٔٓٞ ٍهْ ٢ٛ ٓئٓٔش 

 .2007ٓخ١ ٓ٘ش  19حُٔئٍم ك٢  140ـ 07

 :حَُإ٣ش

طل٤ٖٔ حُظلش ٖٓ هالٍ حَُػخ٣ش حُظل٤ش حأل٤ُٝش حُظ٢ طظ٤ِٔ رش٤ُٞٔظٜخ ٝطٌخِٜٓخ ٝىكؼٜخ ح٠ُ حُٔٔظ٣ٞخص 

 حُؼخ٤ُٔش ٝكن ٗظخّ طل٢ كؼخٍ.

 :حُٜٔٔش

 ٌٕٗٞ حالهظ٤خٍ حألٍٝ ُِٔظو٠ حَُػخ٣ش حُظل٤ش حأل٤ُٝش ك٢ رِي٣ش هٔ٘ط٤٘ش. حٕ

 حألٛيحف:



حُظ٤ِٔ ك٢ حُويٓخص حُظل٤ش رؤٕ طٌٕٞ حَُٔحًِ حُظل٤ش ٗوطش حالطظخٍ حألٍٝ ٝحُٔٔظَٔ ُِلظٍٞ ػ٠ِ 

 هيٓخص حَُػخ٣ش حُظل٤ش حأل٤ُٝش ًحص ؿٞىس ػخ٤ُش ٝآٓ٘ش ِٜٝٓش حُٔ٘خٍ.

 :حَُٓخُش

ٝهخث٤ش ٝ ػالؿ٤ش ٝطؼ٣ِ٣ِٚ ألكَحى حُٔـظٔغ ٝكوخ ُٔؼخ٤٣َ حُـٞىس حُؼخ٤ُٔش, ػٖٔ طوي٣ْ هيٓخص طل٤ش 

 ٓ٘ظٞٓش ٓظٌخِٓش ٝشخِٓش ٝحٗٔـخٜٓخ ٓغ حكظ٤خؿخص حكَحى حُٔـظٔغ حالٍطوخء رظلش حُلَى ٝحُٔـظٔغ.

 أٓخ حُو٤ْ حُظ٢ طٔظ٘ي ػ٤ِٜخ ك٢ طوي٣ْ هيٓخط٘خ ك٢ٜ:

 غ حكَحى حُٔـظٔغ.حُٔٔخٝحس ٝحُؼيحُش : ٣ظٔخٟٝ ك٢ حُلظٍٞ ػ٠ِ ؿ٤ٔ  .1

ُظل٤ٖٔ ٝػٔخٕ ٓٔظ٣ٞخص حَُػخ٣ش ٝط٘ظ٤ْ حُويٍحص حُظشو٤ظ٤ش ٝحُلخػ٤ِش  ,حُـٞىس ٝحُظ٤ِٔ .2

ٝحإل٤ٌ٤٘٤ًِش ٍٝكغ ٓٔظٟٞ حُويٓخص حُطز٤ش ٝحُٞهخث٤ش ٝحُؼالؿ٤ش ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ ػٔخٕ ٍػخ 

 حُٔـظٔغ ٝػوظٚ.

 ـ َٓحؿغ حُٔظخىهش ػ٠ِ حُٔشَٝع.

ظ٤٤َٔ.ـ طلي٣ي ح٣ُٞٝخص حُظلش,حُؼالؽ , حُ  

 

:حألٛيحف   

 طل٤ٖٔ حالٓظوزخٍ ٝحألٖٓ:

 ـ اػخىس حُ٘ظَ ك٢ اؿَحءحص حٓظوزخٍ حَُٔػ٠.

 ـ طلي٣ي اؿَحء ىحه٢ِ ُظل٤ٖٔ كَص حُلظٍٞ ػ٠ِ حُؼالؽ ٝحُللٞطخص حُطز٤ش حُوخٍؿ٤ش.

 ـ طؼ٣ِِ ٗٞػ٤ش ٓٔخٍحص حُؼالؽ.

 ـ طلي٣ي حؿَحء ىحه٢ِ ُظل٤ٖٔ كَص حُلظٍٞ ػ٠ِ حُؼالؽ.

وخٍؿ٤ش:حُللٞطخص حُطز٤ش حُ  

 ـ طؼ٣ِِ ٗٞػ٤ش ٓٔخٍحص حُؼالؽ.

 ـ طؼ٣ِِ ٌٓخكلش ػيٟٝ حُٔٔظشل٤خص.

 ـ طؼ٣ِِ ألٖٓ حُيحه٢ِ.

 طؼزجش ٢ٜ٘ٓ حُظلش:

 ـ طل٤ٖٔ ظَٝف حُؼَٔ

 ـ طل٤ٖٔ ٍحكش ك٣َن حُٔ٘خٝرش.



 ـ طط٣َٞ حُظ٤٤َٔ حُظ٘زئ١ ُِٜٖٔ ٝحٌُلخءحص.

حُظلش.ُٔٔظ٢ٜ٘ طظل٤ش أٝػخع حُل٤خس ح٤ُٜ٘ٔش   

ٓش ح٣َُٔغ:ػٔخٕ حُلخػ٤ِش ُوي  

 ـ طل٤ٖٔ ط٘ظ٤ْ حُؼالؽ.

 ـٞػغ ٗظخّ كخٓٞر٢ ىحه٢ِ.

ش.٤حُظل ٜخ٤ٛٝخًِ حُٔئٓٔشـ طلي٣غ ُٞؿ٤ٔظ٤ي   

 ـ ٝػغ ك٤ِ حُظ٘ل٤ٌ هطش ُِظ٤خٗش.

 

 

 

 

 

  02حُِٔلن 

 ٤ٓؼخم ح٣َُٔغ :

 

٢ ٣ٞكَ ٌٛح ح٤ُٔؼخم ٓؼِٞٓخص ػ٤ِٔش طؤَٓ حىحٍس حُٔئٓٔش  إٔ طٌٕٞ ٓل٤يس ُي ػ٘ي طِو٤ي حُؼالؽ ك        

 حُؼ٤خىحص حُٔظؼيىس حُويٓخص ُِٔئٓٔش حُؼ٤ٓٞٔش ُِظلش حُـٞح٣ٍش رش٤َ ٓ٘ظ١ٍٞ

٣ٔؼَ ح٤ُٔؼخم حُظٞؿ٤ٜخص حأله٤َس حُظ٢ طيٍص ُٔٔخ٢ٍٓ حُٜٔ٘ش ٌَُٝ ٓ٘شآص حَُػخ٣ش حُظل٤ش           

ظٔٚ ٓخ ط٘  حُظخرؼش ُِٔئٓٔش ) حُؼ٤خىحص حُٔظؼيىس حُويٓخص / َٓحًِ كٔخ٣ش حالٓٞٓش ٝحُطلُٞش ( ٝٛٞ ٣ؼٌْ

 .حُظل٤ش حُٔخ٣ٍش ٖٓ ٓٔئ٤ُٝخص ٤ٜ٘ٓش طـخٙ ح٣َُٔغ ٝٓظِو٢ حَُػخ٣ش حُظل٤ش  حُوٞح٤ٖٗ

ًٝٔخ ٗظٞهغ ٖٓ ٓوي٢ٓ هيٓخص حَُػخ٣ش حُظل٤ش إٔ ٣ٌِٔٞح ًِٓٞخً ٤ٜ٘ٓخً ٤ِٓٔخً, ك٘لٖ ٗئٖٓ إٔ ٓظِو٢ 

حَُػخ٣ش حُظل٤ش ُْٜ كوٞم ٝػ٤ِْٜ ٝحؿزخص ٢ً ٣لظِٞح ػ٠ِ أكؼَ ٍػخ٣ش طل٤ش ٌٓٔ٘ش ُْٜ 

 .ثالطُْٜٝؼخ

 :ٓٔئ٤ُٝخص ح٣َُٔغ ٢ٛ

 اكؼخٍ رطخهش حُظؼ٣َق ػ٘ي حٌُٛخد أل١ ػ٤خىس ٓظؼيىس حُويٓخص. 

  حُِٞحثق حُوخطش رخُؼ٤خىس حُٔظؼيىس حُويٓخص  /حطزخع حُوٞحػي. 

 حطزخع هطش حُؼالؽ ًٔخ كيىٛخ حُٔٔئٍٝ ػٖ طوي٣ْ حَُػخ٣ش حُظل٤ش. 



 ُٔويٓشطٞؿ٤ٚ أ١ ٓئحٍ ػٖ أ١ ؿخٗذ ٖٓ ؿٞحٗذ حَُػخ٣ش حُظل٤ش ح. 

 َٓحػخس كوٞم حَُٔػ٠ ح٥ه٣َٖ ٝحُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حَُػخ٣ش حُظل٤ش. 

 ٖحُظؼخَٓ رخكظَحّ ٝحطزخع ِٓٞى كؼخ١ٍ ٓغ حَُٔػ٠ ح٥ه٣َٖ أٝ حُِحث٣َٖ أٝ حُؼخ٤ِٓ. 

  حإلىالء رٔؼِٞٓخص ىه٤وش كٍٞ حُز٤خٗخص حُشوظ٤ش أٝ حُظخ٣ٍن حُظل٢ أٝ حُؼالؽ ح١ٌُ

  .٣ظِوخٙ

 ِ٤ٔخص حُطز٤ش أٝ هطش حُؼالؽ أٝ حُظٞط٤خصطلَٔ حُ٘ظخثؾ ك٢ كخٍ ٓوخُلش حُظؼ. 

 ٣ظٌٖٔ   حُٔلخكظش ػ٠ِ حُٔٞحػ٤ي ٝارالؽ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ كخُش ػيّ حُظٌٖٔ ٖٓ حُلؼٍٞ كظ٠

 .٣َٓغ آهَ ٖٓ حالٓظلخىس ٖٓ ٌٛح حُٞهض

 ٍّٞٓ ػ٠ِ حُويٓخص حُطز٤ش ٝحُٔٔظؼ٘خس ٖٓ رَٗخٓؾ   حالُظِحّ رظٔي٣ي ٓزِؾ حُظلَٔ أٝ أ١

 .ٖ ؽَف حُٔ٘شؤس حُظل٤شٓ  حُؼٔخٕ حُظل٢ حُٔويٓش

 :كوٞم ح٣َُٔغ ٢ٛ

  ٖطِو٢ حُؼالؽ ٝكوخً ألػ٠ِ حُٔؼخ٤٣َ ح٤ُٜ٘ٔش ػ٠ِ ٣ي ٓٔخ٤ٍٖٓ ؽز٤٤ٖ َٓهظ٤ٖ ٝٓـئٛـ٤ِ

 .١ًٝٝ هزَس 

 ُٚ حالشظَحى ك٢ حطوخً هَحٍحص حُؼالؽ أٝ حَُػخ٣ش حُظل٤ش حُٔويٓش. 

 هزٍٞ أٝ ٍكغ طِو٢ حُؼالؽ ػ٠ِ حُٔٔئ٤ُٝش حُشوظ٤ش. 

 ص حُطز٤ش حُوخطش رٚحالؽالع ػ٠ِ حُٔـال. 

  حُلظٍٞ ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخص ك٤ٖ ىهٍٞ حُٔ٘شؤس حُظل٤ش كٍٞ ُٞحثق ٓـ٘شؤس حَُػــخ٣ــش

 .حُظل٤ش ٝح٤ُٔخٓخص حألهَٟ ًحص حُظِش ك٤ٖ ىهٍٞ حُٔ٘شؤس حُظل٤ش

 ؽِذ ٍأ١ ؽز٢ آهَ ك٢ كخٍ حَُؿزش ك٢ ًُي. 

 َٚٓحػخس هظٞط٤ش ح٣َُٔغ, ٓٞحء ُشوظٚ أٝ حُز٤خٗخص حُوخطش ر. 

 ِ٠ حُٔؼِٞٓخص حُوخطش رظوي٣ْ حُشٌخ١ٝ ُِٔ٘شؤس حُظل٤ش اًح ُْ ٣ٌٖ ٍحػ٤خً ػٖ حُلظٍٞ ػ

ٖٓ كوٞهٚ أٝ حٌُشق حُطز٢ أٝ حُؼالؽ أٝ ٤ٜ٘ٓش حُؼخ٤ِٖٓ أٝ ٓٔظٟٞ حُٔالٓش   ط٤ٌٔ٘ٚ

 .رخُٔ٘شؤس حُظل٤ش

  :شٌخٟٝ ٝٓوظَكخص حَُٔػ٠

٤ِٖٓ أٝ ٓٔظٟٞ حُٔالٓش رخُؼ٤خىس اًح ُْ طٌٖ ٍحػ٤خً ػٖ حٌُشق حُطز٢ أٝ حُؼالؽ ح١ٌُ طِو٤ظٚ أٝ ٤ٜ٘ٓش حُؼخ

حُٔظؼيىس حُويٓخص, كِي٣ي حُلن ك٢ طوي٣ْ شٌٟٞ ا٠ُ اىحٍس حُؼ٤خىس ٓظؼيىس حُويٓخص   أٝ حىحٍس حُٔئٓٔش 

 حُؼ٤ٓٞٔش ُِظلش حُـٞح٣ٍش رش٤َ ٓ٘ظ١ٍٞ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30يهؽك 

 يٍصاق انًشٌض فً يغرشفى ذخصصً

 

 ؼمىق انًشٌض وػائهره

 

حُٔٔظشل٠ حُظوظظ٢ , ٝحُٔظٔؼِش ك٢ طوي٣ْ حَُػخ٣ش حُش٤ُٞٔش َُِٔػ٠ , حٗٔـخٓخ ٓغ ٍٓخُش 

ٝا٣ٔخٗخً ٓ٘خ ريٍٝ ح٣َُٔغ ٝػخثِظٚ ك٢ ٌٛٙ حَُػخ٣ش كبٕ حُٔٔظشل٠ ٣ئًي ػ٠ِ ىػْ حُلوٞم 

 ٝحُٞحؿزخص حُظخ٤ُش ٣َُِٔغ ٣ًٝٝٚ :

ـش . حُلظٍٞ ػ٠ِ حٗٔذ ػالؽ ٝحُظٔظغ رؤكؼَ حُويٓخص حُٔالثٔش ُٚ ٝحُظ٢ طٔخػي ػ٠ِ ٓؼخ1ُ

 أُٔٚ ٝطوط٢ َٓحكَ حُؼالؽ رؤٓخٕ

. كوٚ ك٢ حُلظٍٞ ػ٠ِ أكؼَ أٝؿٚ حَُػخ٣ش حُظل٤ش حُظ٢ طللع ًَحٓظٚ ٝك٣َظٚ ٝطزغ 2

 أَٓ حُشلخء ك٢ ٗلٔٚ

. كوٚ ك٢ حُظؼَف ػ٠ِ ٣ٞٛش ًلخءس حُل٣َن حُطز٢ ٝحُويٓخط٢ ح١ٌُ ٣وّٞ ػ٠ِ ٍػخ٣ظٚ 3

 ش كخُظٚٝهيٓظٚ ٝٓؼَكش حُطز٤ذ حُٔٔئٍٝ ٓزخشَس ػٖ ٓؼخُـظٚ ٝٓظخرؼ

 . كوٚ ك٢ حهظ٤خٍ حُطز٤ذ حُٔؼخُؾ ٝؽِذ ٍأ١ ؽز٢ أه4َ

. كوٚ ك٢ ٓؼَكش ؽز٤ؼش َٓػٚ ٝحإلؽالع ػ٠ِ حُو٤خٍحص حُٔظخكش ُؼالؿٚ ٝحُزيحثَ حٌُٔٔ٘ش 5

ُٜخ, ًٌُٝي حُلٞحثي حٌُٔٔ٘ش ٝحُٔوخؽَ حُٔلظِٔش, رخإلػخكش ا٠ُ كوٚ ك٢ ٓؼَكش طٌخ٤ُق ٓؼخُـظٚ 

 ٌخِٓش ك٢ حطوخً حُوَحٍحص حُٔظؼِوش رخُؼالؽحُظوي٣َ٣ش ٓغ كوٚ ك٢ حُٔشخًٍش حُ

. كوٚ ك٢ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُظٞػ٤ش ٝحُظؤ٤َٛ ٝحإلٍشخى ٤ٌُٕٞ هخىٍح ػ٠ِ ٓٔخٍٓش كوٚ ك٢ 6

حُٔشخًٍش ٝحطوخً حُوَحٍحص حُٔظؼِوش رؼالؿٚ ٝحُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُو٤خٍحص حُٔظخكش ُٝٚ حُلن ك٢ 

 ٍكغ حُؼالؽ

ض ح٣َُٔغ ٝطشو٤ض َٓػٚ ػٖٔ . ٖٓ كوٞم ح٣َُٔغ حُٔويٓش حٕ طٌٕٞ اؿَحءحص كل7

 ظَٝف طلخكع ػ٠ِ هظٞط٤ظٚ ٝػخىحطٚ ٝحكظَحّ طوخ٤ُيٙ حالؿظٔخػ٤ش ٜٓ٘خ :

 ؽِذ ح٣َُٔغ كؼٍٞ شوض آهَ ٖٓ ؿ٘ٔٚ إلؿَحء حُللض ٝحُظشو٤ض ٝحُٔؼخُـش 

  كوٚ ك٢ ػيّ حٌُشق ػٖ أؿِحء ٖٓ ؿٔٔٚ ؽخُٔخ حٕ ًُي ال ٣ؼ٤ن حإلؿَحءحص حُطز٤ش

 حُالُٓش ُٚ

 ؿَكش ا٠ُ أهَٟ اًح ًخٗض ٛ٘خى ظَٝف طٔظيػ٢ ًُي ٝطٞكَ  ٗوِٚ ٖٓ  ؽِذ كوٚ ك٢

 حإلٌٓخ٤ٗخص حُالُٓش ُظلو٤ن ٍؿزظٚ

 حٍطيحء ح١ُِ ح١ٌُ ٣٘خٓزٚ اًح ًخٕ ًُي ال ٣ظؼخٍع ٓغ ٓظطِزخص حُللض ٝحُٔؼخُـش 

 

 

 



 . ٣َٓش حُٔؼِٞٓخص حُطز٤ش حُوخطش رخ٣َُٔغ أَٓ ٓظخٕ ٣ٌلَ ُٚ كوٚ ك٢ :8

  ِوش رلخُظٚ حُظل٤ش ٓٞحء ًخٗض طِي حُظوخ٣ٍَ ٓوَٝءس حّ ػيّ ٗشَ حُظوخ٣ٍَ حُطز٤ش حُٔظؼ

 ٓٔٔٞػش حّ َٓث٤ش

 اكخؽش أَٓ ٓ٘خهشش حٝ حٓظشخٍس كخُظٚ حَُٔػ٤ش ٓغ أهظخث٤٤ٖ آه٣َٖ رخ٣َُٔش حُظخٓش 

  ػيّ اؽالع أ١ شوض ؿ٤َ ٓؼ٢٘ رخُظؼخَٓ ٓغ ؽز٤خ ػ٠ِ ِٓلٚ حُطز٢ ٓٞحء ًخٕ ًُي

حُشوض ٓلٞػخَ هط٤خً ٖٓ هزَ  ٖٓ ىحهَ حُٔٔظشل٠ حّ ٖٓ هخٍؿٚ اال اًح ًخٕ ًُي

 ح٣َُٔغ حٝ ٖٓ ؿٜش هؼخث٤ش ٝرلٌْ حُوخٕٗٞ

 . كوٚ ك٢ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُؼالؽ حُظل٤ق ٝحٓظَٔح٣ٍظٚ رؼي هَٝؿٚ ٖٓ حُٔٔظشل9٠

. ٣َُِٔغ حُلن حٌُخَٓ ك٢ حالطظخٍ ٓغ ٖٓ ٣َ٣ي ٖٓ حُٔـظٔغ ٓٞحء ًخٕ ًُي حالطظخٍ 10

 شل٣ٞخ ًٝظخر٤خ ٝرط٣َوظٚ حُوخطش رٚ

٣َٔغ إٔ طلظ٠ حٓظلٔخٍحطٚ ٝحٓظ٤ؼخكخطٚ رخالٛظٔخّ حُالُّ ٖٓ حُـٜخُ حُطز٢ . ٖٓ كن ح11ُ

 حٝ اىحٍس حُٔٔظشل٠ ًُٝي رلظُٞٚ ػ٠ِ حألؿٞرش حُٔ٘خٓزش ُٜخ ٝرخَُٔػش حٌُٔٔ٘ش

. ٖٓ اؿَحءحص حُٔٔظشل٠ حٕ ال ٣ظْ ٗوَ ح٣َُٔغ ىحهَ حُٔٔظشل٠ حٝ هخٍؿٚ ُظِو٢ ح١ 12

 ٌٛح حإلؿَحء ٝٓيٟ كخؿظٚ ُٚ ٝٓٞحكوظٚ ػ٠ِ ًُي اؿَحء ؽز٢ اال رؼي حٕ ٣ٞػق ُٚ حُـخ٣ش ٖٓ

. ٖٓ كن ح٣َُٔغ حالٓظلٔخٍ ػٖ حُظلخط٤َ حُٔخ٤ُش ُلخطٍٞس ػالؿٚ ٝرخُظخ٢ُ كظُٞٚ ػ٠ِ 13

 حإلؿخرش حُٔ٘خٓزش ُٜخ

. ٣َُِٔغ حُلن ك٢ حإلؽالع ػ٠ِ أٗظٔش ٝطؼ٤ِٔخص حُٔٔظشل٠ حُٔظؼِوش رٚ ٣ًَٔغ , 14

ىهخٍ حَُٔػ٠ , حُظؼخَٓ ٓغ حُٔٔظشل٠ / ٤ًٝل٤ش ٝروخطش طِي حُظؼ٤ِٔخص حُٔؼ٤٘ش رآ٤ُش ا

ٓؼخُـش حُشٌخ١ٝ ٝحالٓظلٔخٍحص حُظ٢ طَى ٖٓ حَُٔػ٠ حٝ ٣ًْٜٝ )ىٕٝ حُوٞف ٖٓ ح١ ٗظخثؾ 

 هي طظَطذ ػ٠ِ ًُي (

. كوٚ ك٢ طِو٢ حَُػخ٣ش حُظل٤ش حُٔ٘خٓزش حُظ٢ ٣لظخؿٜخ ىٕٝ ط٤٤ِٔ ر٘خءحً ػ٠ِ حُٖٔ حٝ 15

 ٤ش حٝ حالػخهخص حٝ حالكظ٤خؿخص حُوخطشحُـْ٘ حٝ حُي٣ٖ حٝ حُلخُش حالؿظٔخػ

 . حُظؤًي ٖٓ آظؼٔخٍ ؿ٤ٔغ حُلوٞم كٔذ ح٤ُٔخٓش16

 واظثاخ انًشٌض وػائهره وروٌه:

إ ٣َُِٔغ ٝػخثِظٚ ٣ًٝٝٚ ىٍٝح ًز٤َح ك٢ طلٖٔ كخُش حَُٔع ٝحألهٌ ر٤يٙ ٗلٞ حُشلخء       

طز٢ حُٔؼخُؾ ٝحكظَحْٜٓ حُؼخؿَ ربًٕ هللا , ٌُُٝي كبٕ طؼخٕٝ ح٣َُٔغ ٝػخثِظٚ ٓغ حُل٣َن حُ

حألٗظٔش ٝطؼ٤ِٔخص حُٔٔظشل٠ أٍٓٞ ك٢ ؿخ٣ش حأل٤ٔٛش ُظلو٤ن حُٜيف حُـخ٢ُ رشلخء ح٣َُٔغ , 

 ٝرخُظخ٢ُ كبٕ حُٔٔظشل٠ ٣ؤَٓ رؼوش أ٤ًيس َٓحػخس ٝحكظَحّ حُـٞحٗذ حُظخ٤ُش :

. اكظخف ح٣َُٔغ ٝػخثِظٚ ػٖ حُٔؼِٞٓخص حٌُخِٓش حُٔظؼِوش رلخُش ح٣َُٔغ حُظل٤ش 1

 ش, ٝط٣ِٝي حُل٣َن حُطز٢ حُٔؼخُؾ رخ٤َُٔس حَُٔػ٤ش حُشخِٓش ػ٘ي حُللض ٝحُظشو٤ضٝحُٔخرو

. طلْٜ ح٣َُٔغ ٝػخثِظٚ ُوطش حُؼالؽ حُٔوظَكش ٖٓ هزَ حُل٣َن حُطز٢ ٝٓظخرؼظٜخ ٖٓ ٌٛح 2

 حُل٣َن ٝط٘ل٤ٌٛخ

 ٓظٞهغ ٣طَأ ػ٠ِ كخُش ح٣َُٔغ حُظل٤ش َ. اػالّ حُل٣َن حُطز٢ ػٖ أ١ طـ٤٤َ ؿ3٤

٣غ ٝأِٛٚ ُؼٞحهذ ٍكغ حُؼالؽ أٝ حالٓظ٘خع ػٖ ط٘ل٤ٌ أ١ اؿَحء ؽز٢ . طوي٣َ ح4َُٔ



 ٣َُِٔغ ٝطلِْٜٔ ٓٔئ٤ُٝش ًُي

. ُظو٤٤ي رٔٞحػ٤ي َٓحؿؼش ح٣َُٔغ حُظ٢ ٣ليىٛخ حُطز٤ذ حُٔؼخُؾ , ٝك٢ كخُش ػيّ حُظٌٖٔ ٖٓ 5

 حَُٔحؿؼش ارالؽ حُطز٤ذ حُٔوظض رٌُي

َكش ٝطٞك٤َ حَُحكش ٝحُٜيٝء . حكظَحّ كخؿخص حَُٔػ٠ ح٥ه٣َٖ حُٔشخ٤ًٍٖ ُٚ ك٢ حُـ6

 حُال٤ُٖٓ ُْٜ

. ط٘ل٤ٌ طؼ٤ِٔخص ٓٞظل٢ حُٔٔظشل٠ ٖٓ أؽزخء ٝاىح٤٣ٍٖ ٝحُظؤًي رؤٕ ٓظِلش ٛئالء حُٔٞظل٤ٖ 7

 ٛٞ هيٓش ح٣َُٔغ ٝحُؼ٘خ٣ش رٚ

. َٓحػخس ١ًٝ ح٣َُٔغ ُٔٞحػ٤ي ح٣ُِخٍس ٝحُظو٤٤ي رظؼ٤ِٔخص اىحٍس حُٔٔظشل٠ ٝحُل٣َن حُطز٢ 8

 ي ٖٓ ك٤غ:حُٔؼخُؾ رٌٜح حُوظٞص ًُٝ

  حُظو٤ي رٔٞحػ٤ي ح٣ُِخٍس ٝػيّ حإلُلخف رطِذ ٣ُخٍطٚ اًح ًخٕ ح٣َُٔغ ك٢ ٝػغ ال

 ٣ٔٔق ُٚ رخٓظوزخٍ ُحث٣َٖ

  حُظو٤ي رؼيّ اكؼخٍ ٝؿزخص ؽؼخّ ٖٓ هزَ حُِٝحٍ ٣َُِٔغ, ًُٝي ُٔالٓش حَُٔػ٠

 ٝكظ٠ ال ٣ظؼخٍع ًُي ٓغ حُل٤ٔش ٣َُِٔغ

 غ/ هظٞطخ هْٔ حُؼ٘خ٣ش حُلؼ٤ؼشحُظو٤ي رؼيى حُِٝحٍ حُٔٔٔٞف ُْٜ ر٣ِخٍس ح٣َُٔ 

 . ػيّ حُظيه٤ٖ ىحهَ كَّ حُٔٔظشل9٠

.ٓلخكظش ح٣َُٔغ ٣ًٝٝٚ ُٝٝحٍٙ ػ٠ِ ٓٞؿٞىحص حُٔٔظشل٠ ٖٓ حألىٝحص ٝحُِٞحُّ ك٢ 10

 ؿَكش ح٣َُٔغ أٝ ك٢ أ١ ٌٓخٕ آهَ ىحهَ حُٔٔظشل٠

 .حُظو٤ي رظؼ٤ِٔخص حُٔالٓش حُؼخٓش حُوخطش رخُٔٔظشل11٠

 ٤ش ُِٔٔظشل٠. طٔي٣ي حُٔطخُزخص حُٔخ12ُ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حُِٔلن حُوخْٓ

حُظخىٍس روَحٍٓؼخ٠ُ / ٣َُٝ حُظلش ٝحٌُٔخٕ   الثلش آىحد حُٜٔ٘ش  

2003ٓزظٔزَ  5رظخ٣ٍن  2003ُٔ٘ش  238ٍهْ   

     

21/3/2003رؼي حُؼَع ٝ حُٔٞحكوش ٖٓ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش حُٔ٘ؼويس ك٠   

  6/7/2003 – 4ك٠ حُلظَس ٖٓ  ٝٓئطَٔ حُ٘وخرخص حُلَػ٤ش ألؽزخء ٓظَ

 

 ٓويٓــــش

اىٍحًخً ٖٓ حُ٘وخرش حُؼخٓش ألؽزخء ٓظَ رؤٕ ٜٓ٘ش حُطذ ٜٓ٘ش اٗٔخ٤ٗش ٝ أهاله٤ش ٝ 

طوّٞ أٓخٓخً ػ٠ِ حُؼِْ ٝ طلظْ ػ٠ِ ٖٓ ٣ٔخٍٜٓخ إٔ ٣ٌٕٞ ِٓٔخً رٜخ ٝ ٓيٍرخً طي٣ٍزخً ًخك٤خً 

ػ٠ِ ٓٔخٍٓظٜخ ٝ إٔ ٣لظَّ حُشوظ٤ش حإلٗٔخ٤ٗش ك٠ ؿ٤ٔغ حُظَٝف ٝ حألكٞحٍ, ٝ 

٤يحً ػ٠ِ إٔ ًَ ػَٔ ؽز٠ ٣ٔظٜيف ٓظِلش ح٣َُٔغ حُٔطِوش ٝ إٔ طٌٕٞ ُٚ طؤً

ػٍَٝس طزٍَٙ,  ٝ ا٣ٔخٗخً  رؤٕ حَُػخ٣ش حُظل٤ش ٠ٛ أكي كوٞم حألٗٔخٕ حألٓخ٤ٓش حُظ٠ 

٣ؼَٔ حُٔـظٔغ ػ٠ِ حُٞكخء رٜخ طـخٙ ؿ٤ٔغ أر٘خءٙ,  ٝ ر٘خًء ػ٠ِ هَحٍٟ ٓـِْ حُ٘وخرش 

ٖٓ ح٤ُٔي  238ٙ حُالثلش روَحٍ ٍهْ ٝحُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ألؽزخء ٓظَ طيٍص ٌٛ

طؼي٣الً ُالثلش حُٔخروش   2003حألٓظخً حُيًظٍٞ / ٣َُٝ حُظلش ٝ حٌُٔخٕ  ُٔ٘ش 

ّ. 1974حُظخىٍس ػخّ   

 

 حُزخد حألٍٝ :  هْٔ حألؽزخء

( 1ٓخىس )  

٣ـذ ػ٠ِ ًَ ؽز٤ذ هزَ ِٓحُٝظٚ حُٜٔ٘ش إٔ ٣ئىٟ حُؤْ حُظخ٢ُ أٓخّ ٗو٤ذ 

 حألؽزخء أٝ ٖٓ ٣٘ٞد ػ٘ٚ 

  
((
حهْٔ رخهلل حُؼظ٤ْ إٔ أٍحهذ هللا ك٠ ٜٓ٘ظ٢, ٝإٔ أطٕٞ ك٤خس حإلٗٔخٕ ك٠ ًخكش  

أىٝحٍٛخ ك٠ ًَ حُظَٝف ٝحألكٞحٍ رخًال ٝٓؼ٠ ك٠ حٓظ٘وخًٛخ ٖٓ حُٜالى 

ٝحَُٔع ٝحألُْ ٝحُوِن, ٝإٔ حكلع ُِ٘خّ ًَحٓظْٜ ٝحٓظَ ػٍٞطْٜ ٝحًظْ َْٓٛ, 



خ٣ظ٢ حُطز٤ش ُِو٣َذ ٝحُزؼ٤ي, ٝحٕ إًٔٞ ػ٠ِ حُيٝحّ ٖٓ ٝٓخثَ ٍكٔش هللا رخًال ٍػ

ُِظخُق ٝحُوخؽت ٝحُظي٣ن ٝحُؼيٝ,  ٝحٕ أػخرَ ػ٠ِ ؽِذ حُؼِْ أٓوَٙ ُ٘لغ 

حإلٗٔخٕ ال ٥ًحٙ, ٝحٕ أٝهَ ٖٓ ػ٢ِ٘ٔ ٝحػِْ ٖٓ ٣ظـ٢َٗ, ٝإًٔٞ أهخ ٌَُ ٤َُٓ 

ك٠ حُٜٔ٘ش حُطز٤ش ٓظؼخ٤ٖٗٝ ػ٠ِ حُزَ ٝحُظوٟٞ, ٝحٕ طٌٕٞ ك٤خط٠ ٓظيحم ا٣ٔخ٠ٗ 

و٤ش ٓٔخ ٣ش٤ٜ٘خ طـخٙ هللا ٍِٝٓٚ ٝحُٔئ٤ٖ٘ٓ,  ٝهللا ػ٠ِ ٓخ ك٠ َٟٓ ٝػال٤ٗظ٠ ٗ

أهٍٞ ش٤ٜي 
))
.  

 حُزخد حُؼخ٠ٗ : ٝحؿزخص حُطز٤ذ

 أٝالً : ٝحؿزخص حُطز٤ذ ٗلٞ حُٔـظٔغ :

( 2ٓخىس )    

٣ِظِّ حُطز٤ذ ك٢ ٓٞهغ ػِٔٚ حُٞظ٤ل٢ أٝ حُوخص رؤٕ ٣ٌٕٞ ػِٔٚ هخُظخً 

ٌٓخ٤ٗخطٚ ٝؽخهخطٚ ك٢ ظَٝف حُِْٔ َُٔػخس هللا ٝهيٓش حُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣ؼ٤ش ك٤ٚ رٌَ ا

 ٝحُلَد ٝك٢ ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ. 

( : 3ٓخىس )   

ػ٠ِ حُطز٤ذ إٔ ٣ٌٕٞ هيٝس كٔ٘ش ك٢ حُٔـظٔغ رخالُظِحّ رخُٔزخىة ٝحُٔؼَ حُؼ٤ِخ , 

أ٤ٓ٘خً ػ٠ِ كوٞم حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ك٢ حُلظٍٞ ػ٠ِ حَُػخ٣ش حُظل٤ش حُٞحؿزش, ِٓ٘ٛخً ػٖ 

أٝ طال٤ٌٓٙ.  حالٓظـالٍ رـ٤ٔغ طٍٞٙ َُٔػخٙ أٝ ُٓالثٚ  

(  4ٓخىس )    

حُطز٤ذ إٔ ٣ْٜٔ ك٢ ىٍحٓش ٓزَ كَ حُٔشٌالص حُظل٤ش ُِٔـظٔغ ٝإٔ ٣يػْ  ػ٠ِ

حُظل٤ش ٝحالٍطوخء رٜخ ُِظخُق حُؼخّ ٝإٔ ٣ٌٕٞ  ىٍٝ حُ٘وخرش ك٢ ىػْ ٝ طط٣َٞ ح٤ُٔخٓش

ر٤خٗخص الُٓش ُٞػغ ح٤ُٔخٓخص  ٓظؼخٝٗخً ٓغ أؿِٜس حُيُٝش حُٔؼ٤٘ش ك٤ٔخ ٣طِذ ٖٓ

ل٤ش. ٝحُوطؾ حُظ  

(5ٓخىس )  

ػ٠ِ حُطز٤ذ إٔ ٣زِؾ حُِٔطخص حُظل٤ش حُٔوظظش ػ٘ي حالشظزخٙ ك٠ َٓع ٝرخث٠ 

 كظ٠ طظوٌ حإلؿَحءحص حُٞهخث٤ش ُلٔخ٣ش حُٔـظٔغ 

 

 

 



 ػخ٤ٗخً  : ٝحؿزخص حُطز٤ذ ٗلٞ حُٜٔ٘ش :

( : 6ٓخىس )   

ػ٠ِ حُطز٤ذ إٔ ٣َحػ٠ حألٓخٗش ٝحُيهش ك٢ ؿ٤ٔغ طظَكخطٚ ٝإٔ ٣ِظِّ حُِٔٞى 

ٝإٔ ٣لخكع ػ٠ِ ًَحٓظٚ ًَٝحٓش حُٜٔ٘ش ٓٔخ ٣ش٤ٜ٘خ ٝكوخً ُٔخ ٍٝى ك٢ هْٔ حُو٣ْٞ  

 حألؽزخء  ٝك٠ الثلش آىحد حُٜٔ٘ش.

( : 7ٓخىس )   

ال ٣ـُٞ ُِطز٤ذ إٔ ٣لٍَ طو٣ََحً ؽز٤خً أٝ ٣ي٠ُ رشٜخىس رؼ٤يحً ػٖ طوظظٚ أٝ 

لش ُِٞحهغ ح١ٌُ طٞطَ ا٤ُٚ ٖٓ هالٍ  كلظٚ حُشوظ٢  ٣َُِٔغ.ُٓوخ  

( : 8ٓخىس )   

  ٣ـُٞ ُِطز٤ذ إٔ ٣ؤط٠ ػٔالً ٖٓ حألػٔخٍ ح٥ط٤ش :ال

أ  ـ حالٓظؼخٗش رخُٞٓطخء ك٢ ِٓحُٝش حُٜٔ٘ش ٓٞحء ًخٕ ًُي رؤؿَ أٝ ريٕٝ أؿَ.   

د ـ حُٔٔخف رخٓظؼٔخٍ حٓٔٚ ك٢ ط٣َٝؾ حألى٣ٝش أٝ حُؼوخه٤َ أٝ ٓوظِق أٗٞحع 

أؿَحع طـخ٣ٍش  حُؼالؽ أٝ أل١  ػ٠ِ أ١ طٍٞس ٖٓ حُظٍٞ. 

ٌٓخكؤس أٝ أؿَ ٖٓ أ١ ٗٞع ًخٕ ٗظ٤َ حُظؼٜي أٝ حُو٤خّ رٞطق ؽ ـ ؽِذ أٝ هزٍٞ 

ظق ػالؿ٢ ٗأى٣ٝش أٝ أؿِٜس ٓؼ٤٘ش َُِٔػ٠ أٝ آٍخُْٜ ا٠ُ ٓٔظشل٠ أٝ 

أٝ ىٍٝ ُِظ٣َٔغ أٝ ط٤ي٤ُش أٝ أ١ ٌٓخٕ ٓليى إلؿَحء حُللٞص ٝحُظلخ٤َُ 

حُطز٤ش.  يحصحُطز٤ش أٝ ُز٤غ حُٔٔظِِٓخص أٝ حُٔؼ  

ؽز٤ش ك٠ ٓلخٍ طـخ٣ٍش أٝ ِٓلوخطٜخ ٓٔخ ٛٞ ٓؼي ُز٤غ ـ حُو٤خّ ربؿَحء حٓظشخٍحص  ى

حُطز٤ش ٓٞحء ًخٕ ًُي رخُٔـخٕ أٝ ٗظ٤َ  حألى٣ٝش أٝ حألؿِٜس أٝ حُظـ٤ِٜحص

 َٓطذ أٝ ٌٓخكؤس.

 رخٓظشخٍحص ؽز٤ش ٖٓ هالٍ شًَخص حالطظخالص.  ـ حُو٤خّ ٛـ

 حُو٤خّ رز٤غ أٟ أى٣ٝش أٝ ٝطلخص أٝ أؿِٜس أٝ ٓٔظِِٓخص ؽز٤ش ك٠ ػ٤خىطٚ ـ ٝ ـ

   حإلطـخٍ . ـ رـَع أٝ أػ٘خء ٓٔخٍٓظٚ ُِٜٔ٘ش

إٔ ٣ظوخْٓ أؿَٙ ٓغ أ١ ٖٓ ُٓالثٚ اال اًح أشظَى ٓؼٚ ك٢ حُؼالؽ كؼالً . أٝ   ُ ـ

 آهَ أٝ ٓٔظشل٠ رؤٟ طٍٞس ٖٓ حُظٍٞ.  إٔ ٣ؼَٔ ٤ٓٝطخً ُطز٤ذ

( : 9ٓخىس )   



َ ال ٣ـُٞ ُِطز٤ذ ططز٤ن ؽ٣َوش ؿي٣يس ُِظشو٤ض أٝ حُؼالؽ اًح ُْ ٣ٌٖ هي حًظٔ

حهظزخٍٛخ رخألِٓٞد حُؼ٢ِٔ ٝحألهاله٢ ح٤ُِْٔ  ٝٗشَص ك٢ حُٔـالص حُطز٤ش حُٔؼظٔيس 

ٝػزظض طالك٤ظٜخ ٝطْ حُظَه٤ض رٜخ ٖٓ حُـٜخص حُظل٤ش حُٔوظظش. ًٔخ ال ٣ـُٞ ُٚ 

 أ٣ؼخ إٔ ٣٘ٔذ ُ٘لٔٚ ىٕٝ ٝؿٚ كن أ١ ًشق ػ٢ِٔ أٝ ٣يػ٠ حٗلَحىٙ رٚ.

( : 10ٓخىس )   

ش ُ٘لٔٚ ػ٠ِ أ٣ش طٍٞس ٖٓ حُظٍٞ ٓٞحء ًخٕ ال ٣ـُٞ ُِطز٤ذ إٔ ٣وّٞ رخُيػخ٣

ًُي رط٣َن حُ٘شَ أٝ حإلًحػش حُٔٔٔٞػش أٝ حَُٔث٤ش أٝ ػزَ ٝٓخثَ حالٗظَٗض أٝ أ١ 

 ؽ٣َوش أهَٟ ٖٓ ؽَم حإلػالٕ. 

( : 11ٓخىس )  

٣ـُٞ ُِطز٤ذ ػ٘ي كظق ػ٤خىس أٝ ٗوِٜخ إٔ ٣ؼِٖ ػٖ ًُي رخُظلق ك٢ كيٝى 

ىطٚ أًؼَ ٖٓ أٓزٞػ٤ٖ إٔ ٣٘شَ اػال٤ٖٗ ػالع َٓحص ًٔخ ٣ـُٞ ُٚ اًح ؿخد ػٖ ػ٤خ

 أكيٛٔخ هزَ ؿ٤خرٚ ٝحُؼخ٢ٗ رؼي ػٞىطٚ.

( : 12ٓخىس )   

٣ـذ ػ٠ِ حُطز٤ذ إٔ ٣ِظِّ ك٢ حُالكظش ٝحُٔطزٞػخص ٝحُظٌحًَ حُطز٤ش ٝٓخ ك٢ 

 كٌٜٔخ رخُظش٣َؼخص ٝ حُوٞح٤ٖٗ ٝ حُِٞحثق حُٔ٘ظٔش ٌُُي. 

( : 13ٓخىس )   

ي طلو٤ن ٓ٘لؼش شوظ٤ش أٝ حُلظٍٞ ال ٣ـُٞ ُِطز٤ذ إٔ ٣ٔظـَ ٝظ٤لظٚ روظ

ػ٠ِ ًٔذ ٓخى١ ٖٓ ح٣َُٔغ, ًٔخ ال ٣ـُٞ ُٚ إٔ ٣ظوخػ٠ ٖٓ ح٣َُٔغ أؿَحً ػٖ 

 ػَٔ ٣يهَ ك٠ حهظظخص ٝظ٤لظٚ حألط٤ِش حُظ٠ ٣ئؿَ ػ٤ِٜخ. 

( : 14ٓخىس )   

ػ٠ِ حُطز٤ذ إٔ ٣ـظْ٘ ًَ ٓ٘خٓزش ُِو٤خّ رخُظؼو٤ق حُظل٠ ٣َُٔؼٚ ٝطؼ٣َلٚ 

٣لَص ػ٠ِ حُظؼِْ ٝحُظي٣ٍذ حُطز٢ رشٌَ ىحثْ ٝٓٔظَٔ  رؤٗٔخؽ حُل٤خس حُظل٤ش ٝإٔ 

 ٝإٔ ٣لخكع ػ٠ِ ًلخءطٚ حُؼ٤ِٔش ٝحُٜٔخ٣ٍش حُٔئِٛش ُٔٔخٍٓش حُٜٔ٘ش. 

( : 15ٓخىس )   

ال ٣ـُٞ ُِطز٤ذ حُـِّ رظشو٤ض َٓع أٝ حُظٞط٤ش رؼالؽ ٖٓ هالٍ ر٤خٗخص 

 شل٤ٜش أٝ ًظخر٤ش أٝ َٓث٤ش ىٕٝ ٓ٘خظَس ح٣َُٔغ ٝكلظٚ شوظ٤خً. 

 



( 16 ٓخىس )  

٣ـُٞ ُِطز٤ذ حالشظَحى ك٢ كِوخص طزخىٍ حَُأ١ حُؼ٢ِٔ حُظ٢ ٣ٌٕٞ أؽَحكٜخ 

أؽزخء ٓظوظظ٤ٖ ًٔخ ٣ـُٞ ُٚ حُٔشخًٍش ك٢ ٗوَ ٓؼِٞٓخص ؽز٤ش ٖٓ ٤َُٓ ٥هَ 

 ٓٞحء ًخٗض ًظخرش أٝ ػزَ ٝٓخثَ حالطظخٍ حألهَٟ.

( :  17ٓخىس )     

أٟ ػالؽ أٝ اًح طْ حالطظخٍ أٝ حالٓظشخٍس ر٤ٖ ؽز٤ذ ٝؽز٤ذ آهَ روظٞص 

طشو٤ض ٣َُٔغ طٌٕٞ حُٔٔج٤ُٞش حٌُخِٓش ػ٠ِ حُطز٤ذ حٌُٟ ٣زخشَ ح٣َُٔغ ك٠ 

 حُؼالؽ ٝحُظشو٤ض.

( :  18ٓخىس )    

٣ـذ ػ٠ِ حُطز٤ذ حُظ٘ل٠ ػٖ اريحء أٟ  ٗظق أٝ ٍأٟ ؽز٢ أٝ ػ٢ِٔ ًظخرش أٝ 

شلخٛٚ ػ٘ي ٓ٘خهشش أَٓ ٣٘ز٠٘ ػ٤ِٚ ٓظِلش شوظ٤ش أٝ ٣ؼٞى ػ٤ِٚ ر٘لغ ٓخىٟ هخٍؽ 

ٔخٍٓظٚ ُِٜٔ٘ش حُطز٤ش.اؽخٍ ٓ  

( : 19ٓخىس )   

ٝٓخثَ حإلػالّ ٣ِظِّ حُطز٤ذ  ٓوخؽزش حُـٍٜٔٞ ك٠ حُٔٞػٞػخص حُطز٤شػزَ ػ٘ي

  :رخُوٞحػي ح٥ط٤ش

- أ  طـ٘ذ  ًًَ ٌٓخٕ ػِٔٚ ٝ ؽَم حإلطظخٍ رٚ ٝ حإلشخىس روزَحطٚ أٝ اٗـخُحطٚ  

 طوظظٚ . حُؼ٤ِٔش, ٣ٌٝظل٠ كوؾ رًٌَ طلظٚ ح٤ُٜ٘ٔش ٝٓـخٍ

حُٔوخؽزش رخِٓٞد ٓزٔؾ ٣الثْ حُٔٔظٔغ أٝ حُٔشخٛي ؿ٤َ  إٔ طٌٕٞ -د

 حُٔظوظض.

طـ٘ذ ًًَ ح٥ٍحء حُؼ٤ِٔش ؿ٤َ حُٔئًيس أٝ ؿ٤َ حُٔوطٞع رظلظٜخ, أٝ ط٘خٍٝ  - ؽ

كوؾ ك٢ حُـِٔخص حُؼ٤ِٔش  حُٔٞػٞػخص حُٔوظِق ػ٤ِٜخ ٝحُظ٠ ٣ٌٕٞ ٓ٘خهشظٜخ

 حُوخطش ؿ٤َ حُٔٞؿٜش ُِؼخٓش.

 ػخُؼخً : ٝحؿزخص حُطز٤ذ ٗلٞ  حَُٔػ٠ :

( :  20ٓخىس )    

ػ٠ِ حُطز٤ذ إٔ ٣زٌٍ ًَ ٓخ ك٠ ٝٓؼٚ ُؼالؽ َٓػخٙ ٝإٔ ٣ؼَٔ ػ٠ِ طول٤ق 

 آالْٜٓ ٝإٔ ٣لٖٔ ٓؼخِٓظْٜ  ٝإٔ ٣ٔخٟٝ ر٤ْٜ٘ ك٢ حَُػخ٣ش ىٕٝ ط٤٤ِٔ. 



( : 21ٓخىس )   

ػ٠ِ حُطز٤ذ إٔ ٣ٞكَ ٣َُٔؼٚ حُٔؼِٞٓخص حُٔظؼِوش رلخُظٚ حَُٔػ٤ش رط٣َوش ٓزٔطش 

 ٝٓلٜٞٓش.

ِطز٤ذ ألٓزخد اٗٔخ٤ٗش ػيّ حؽالع ح ٣َُٔغ ػ٠ِ ػٞحهذ حَُٔع ٝ ٣ـُٞ ُ

حُوط٤َس  ٝك٠ ٌٛٙ حُلخُش ػ٤ِٚ إٔ ٠ٜ٘٣ ا٠ُ أَٛ ح٣َُٔغ رط٣َوش اٗٔخ٤ٗش الثوش  

هطٍٞس حَُٔع ٝػٞحهزٚ حُوط٤َس اال اًح أريٟ ح٣َُٔغ ٍؿزظٚ ك٢ ػيّ حؽالع أكي 

ٛ٘خى هطٍٞس ػ٠ِ ٖٓ ػ٠ِ كخُظٚ أٝ كيى أشوخطخً ٓؼ٤٘٤ٖ  الؽالػْٜ ػ٤ِٜخ ُْٝ طٌٖ 

 كُٞٚ. 

( : 22ٓخىس )   

ػ٠ِ حُطز٤ذ إٔ ٣ِظِّ رليٝى  ٜٓخٍحطٚ ح٤ُٜ٘ٔش ٝ إٔ ٣ٔظؼ٤ٖ روزَس ٖٓ ْٛ أًلؤ 

 ٓ٘ٚ ٖٓ حألؽزخء  ك٢ ٓ٘خظَس ٝػالؽ ٣َٓؼٚ ػ٘ي حُِِّٝ.

( : 23ٓخىس )   

 ػ٠ِ حُطز٤ذ  إٔ ٣َحػ٠ ٓخ ٠ِ٣ : 

ح٣َُٔغ حُٔخ٤ُش  ػيّ حُٔـخالس ك٠ طوي٣َ أطؼخرٚ ٝ إٔ ٣ويٍ كخُش -أ    

 ٝحالؿظٔخػ٤ش.

إٔ ٣ِظِّ رخألى٣ٝش حُؼ٣ٍَٝش ٓغ َٓحػخس إٔ طٌٕٞ حأل٣ُٞٝش   -د 

 ُِيٝحء حُٞؽ٠٘ ٝحألهَ ٓؼَحً رشَؽ حُلخػ٤ِش ٝحألٓخٕ.

إٔ  ٣وظظَ ػ٠ِ  ؽِذ  حُظلخ٤َُ حُٔؼ٤ِٔش أٝ ٝٓخثَ حُظشو٤ض  -ؿـ 

 حُؼ٣ٍَٝش. 

( :  24ٓخىس )   

ز٤ذ حالػظٌحٍ ػٖ ػالؽ أٟ ٣َٓغ حرظيحًء ك٠ حُلخالص ؿ٤َ حُؼخؿِش  ٣ـُٞ ُِط

أٝ ك٠ أٟ َٓكِش ألٓزخد شوظ٤ش أٝ ٓظؼِوش رخُٜٔ٘ش, حٓخ ك٢ حُلخالص حُؼخؿِش كال 

 ٣ـُٞ ُِطز٤ذ حالػظٌحٍ. 

( : 25ٓخىس )   

ال ٣ـُٞ ُِطز٤ذ حُٔظوظض ٍكغ ػالؽ ٣َٓغ حًح حٓظيػخٙ ٌُُي حُطز٤ذ 

 حُٔٔخٍّ حُؼخّ ُْٝ ٣ظ٤َٔ ٝؿٞى ٓظوظض ؿ٤َٙ. 



( : 26) ٓخىس   

اًح ٓخ ًق ؽز٤ذ ػٖ ػالؽ أكي َٓػخٙ أل١ ٓزذ ٖٓ حألٓزخد ك٤ـذ ػ٤ِٚ إٔ 

٣ي٠ُ ُِطز٤ذ ح١ٌُ ٣لَ ٓلِٚ رخُٔؼِٞٓخص حُظل٤لش حُظ٢ ٣ؼظوي أٜٗخ الُٓش الٓظَٔحٍ 

 حُؼالؽ ًظخرش أٝ شلخٛش. 

( 27ٓخىس )   

ٜخ ػ٠ِ حُطز٤ذ إٔ ٣٘زٚ ح٣َُٔغ َٝٓحكو٤ٚ ا٠ُ حطوخً أٓزخد حُٞهخ٣ش ٣َٝشيْٛ ا٤ُ

٣ٝلٌٍْٛ ٓٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظَطذ ػ٠ِ ػيّ َٓحػخطٜخ, ٣ٝـُٞ ُٚ ؽِذ طٞه٤ؼْٜ ػ٠ِ 

 اهَحٍ ًظخر٢ ْٜٓ٘ رٔؼَكظْٜ رٌُي ك٢ رؼغ حُلخالص حُظ٠ طٔظيػ٠ ًُي. 

( : 28ٓخىس )   

ال ٣ـُٞ ُِطز٤ذ اؿَحء حُللض حُطز٢ ٣َُِٔغ أٝ ػالؿٚ ىٕٝ ٓٞحكوش ) ٓز٤٘ش 

هخٗٞٗخً اًح ُْ ٣ٌٖ ح٣َُٔغ أٛالً ٌُُي,  ػ٠ِ حُٔؼَكش ( ٖٓ ح٣َُٔغ أٝ ٖٓ ٣٘ٞد ػ٘ٚ

٣ٝؼظزَ ًٛخد ح٣َُٔغ ا٠ُ  حُطز٤ذ ك٠ ٌٓخٕ ػِٔٚ ٓٞحكوش ػ٤٘ٔش ػ٠ِ ًُي,  ٝك٢ 

كخالص حُظيهَ حُـَحك٠ أٝ شزٚ  حُـَحك٠ ٣ِِّ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٓٞحكوش ) ٓز٤٘ش ػ٠ِ 

  حُٔؼَكش ( ٖٓ ح٣َُٔغ أٝ ٖٓ ٣٘ٞد ػ٘ٚ هخٗٞٗخ ًظخرش حال ك٢ ىٝحػ٠ حٗوخً حُل٤خس.

ٝػ٠ِ حُطز٤ذ حٌُٟ ٣يػ٠ ُؼ٤خىس هخطَ أٝ ٗخهض حأل٤ِٛش أٝ ٣َٓغ كخهي حُٞػ٢ 

ك٢ كخُش هطَس إٔ ٣زٌٍ ٓخ ك٢ ٓظ٘خٍٝ ٣ي٣ٚ إلٗوخًٙ ُٝٞ طؼٌٍ ػ٤ِٚ حُلظٍٞ ك٢ حُٞهض 

حُٔ٘خٓــــذ ػ٠ِ حُٔٞحكوش ) حُٔز٤٘ش ػ٠ِ حُٔؼَكش ( ٖٓ ٤ُٝٚ أٝ حُٞط٢ أٝ حُو٤ْ ػ٤ِٚ.   

ػالؿٚ اال اًح ُحٍ حُوطَ أٝ اًح ػٜي رخ٣َُٔغ ح٠ُ  ًٔخ ٣ـذ ػ٤ِٚ أال ٣ظ٘ل٠ ػٖ

 ؽز٤ذ آهَ. 

( : 29ٓخىس )   

ال ٣ـُٞ ُِطز٤ذ اؿَحء ػ٤ِٔش حإلؿٜخع اال ُيٝحػ٠ ؽز٤ش طٜيى طلش حألّ 

٣ٌٕٝٞ ًُي رشٜخىس ًظخر٤ش ٖٓ ؽز٤ز٤ٖ ٓظوظظ٤ٖ, ٝك٠ حُلخالص حُؼخؿِش حُظ٠ طظْ ك٤ٜخ 

ذ  حُٔؼخُؾ طل٣ََ طو٣ََ ٓلظَ ػٖ حُؼ٤ِٔش ُيٝحػ٠ اٗوخً حُل٤خس ٣ـذ ػ٠ِ حُطز٤

 حُلخُش ٣َكن رظًٌَس حُؼالؽ . 

( : 30ٓخىس )   

ال ٣ـُٞ ُِطز٤ذ اكشخء أَٓحٍ ٣َٓؼٚ حُظ٠ حؽِغ ػ٤ِٜخ رلٌْ ٜٓ٘ظٚ اال اًح ًخٕ 

ًُي ر٘خء ػ٠ِ هَحٍ هؼخث٠ أٝ ك٢ كخُش آٌخٕ  ٝهٞع ػٍَ ؿ٤ْٔ ٝٓظ٤وٖ ٣ظ٤ذ 

.   حُـ٤َ أٝ ك٠ حُلخالص حألهَٟ  ٣ليىٛخ حُوخٕٗٞ  



( :  31ٓخىس )  

ال ٣ـُٞ ُِطز٤ذ حٓظـالٍ طِظٚ رخ٣َُٔغ ٝػخثِظٚ ألؿَحع طظ٘خك٠ ٓغ ًَحٓش 

 حُٜٔ٘ش. 

( : 32ٓخىس )   

اًح طٞك٠ ح٣َُٔغ ىحهَ حُٔ٘شؤس حُطز٤ش حُوخطش ٣وّٞ حُطز٤ذ حُٔٔجٍٞ  رخرالؽ 

 حُـٜخص حُٔوظظش رخػظزخٍٙ ٓزِـخً ػٖ حُٞكخس. 

( : 33ٓخىس )   

ؽ  حُـٜخص حُٔوظظش ػٖ حإلطخرخص ٝ حُلٞحىع ًحص ٣ـذ ػ٠ِ حُطز٤ذ ارال

حُشزٜش حُـ٘خث٤ش ٓؼَ كخالص حإلطخرش رؤػ٤َس ٗخ٣ٍش أٝ ؿَٝف ٗخكٌس أٝ هطؼ٤ش أٝ ؿ٤َٛخ 

ٓغ ًظخرش طو٣ََ ؽز٠ ٓلظَ ػٖ حُلخُش ٝهض ػَػٜخ ػ٤ِٚ ٣ٌٖٝٔ ُِطز٤ذ ىػٞس  

 ٤َُٓ آهَ ُِٔشخًٍش ك٠ ٓ٘خظَس حُلخُش ًٝظخرش حُظو٣ََ.

( :34ٓخىس  )   

ُِطز٤ذ حرالؽ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ػٖ أٟ حػظيحء ٣وغ ػ٤ِٚ  رٔزذ أىحء ٜٓ٘ظٚ ٝك٠ ًحص 

حُٞهض  ػ٤ِٚ حرالؽ ٗوخرظٚ حُلَػ٤ش ك٢ أهَد كَطش كظ٠ ٣ٌٖٔ ُٜخ حُظيهَ ك٠ حألَٓ 

 ٓظؼخٓ٘ش ٓغ حُطز٤ذ. 

( : 35ٓخىس )   

٤ش ٖٓ ػ٠ِ حُطز٤ذ حٌُِٔق رخَُػخ٣ش حُطز٤ش ُِٔو٤يس ك٣َظْٜ إٔ ٣ٞكَ ُْٜ ٍػخ٣ش  طل  

ٗلْ حُ٘ٞػ٤ش ٝحُٔٔظٟٞ حُٔظخك٤ٖ ُـ٤َ حُٔو٤يس ك٣َظْٜ.  ٣ٝلظَ ػ٤ِٚ حُو٤خّ 

رط٣َوش ا٣ـخر٤ش أٝ ِٓز٤ش رؤ٣ش أكؼخٍ طشٌَ ٓشخًٍش ك٠ ػ٤ِٔخص حُظؼ٣ٌذ ٝؿ٤َٛخ  

ٖٓ  ػَٝد حُٔؼخِٓش حُوخ٤ٓش أٝ حُالاٗٔخ٤ٗش أٝ حُظٞحؽئ أٝ حُظل٣َغ ػ٠ِ ٌٛٙ 

ِٞٓخطٚ ٜٝٓخٍحطٚ ح٤ُٜ٘ٔش ُِٔٔخػيس ك٠ حألكؼخٍ, ًٌُٝي ٣لظَ ػ٤ِٚ  آظويحّ ٓؼ

آظـٞحد حُٔو٤يس ك٣َظْٜ ػ٠ِ ٗلٞ ٣ؼَ رخُظلش أٝ حُلخُش حُزي٤ٗش أٝ حُؼو٤ِش ُْٜ, 

أٝ حُٔشخًٍش ك٠ أٟ اؿَحء ُظو٤٤ي كًَش حُٔو٤ي ك٣َظْٜ اال اًح طوٍَ ًُي ٝكوخً 

 ُٔؼخ٤٣َ ؽز٤ش ٓلؼش ُلٔخ٣ش حُظلش حُزي٤ٗش أٝ حُؼو٤ِش ُِٔو٤يس ك٣َظْٜ. 

( : 36)  ٓخىس  

 ٣لظَ ػ٠ِ حُطز٤ذ اٛيحٍ حُل٤خس ريػٟٞ حُشلوش أٝ حَُكٔش.

 ٍحرؼخً : ٝحؿزخص حُطز٤ذ ٗلٞ  حُِٓالء :



( : 37ٓخىس )   

ػ٠ِ حُطز٤ذ ط٣ٞٔش أٟ هالف هي ٣٘شؤ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ أكي ُٓالثٚ رٔزذ حُٜٔ٘ش 

ش رخُطَم حُٞى٣ش كخًح ُْ ٣ٔٞ حُوالف ٣زِؾ حألَٓ ح٠ُ ٓـِْ حُ٘وخرش حُلَػ٤ش حُٔوظظ

ُِلظَ ك٤ٚ روَحٍ ٣ظيٍ ٖٓ ٓـِْ حُ٘وخرش حُلَػ٤ش , ٝك٠ كخُش طظِْ أكي حُطَك٤ٖ ٖٓ 

 حُوَحٍ ٣ؼَع حألَٓ ػ٠ِ ٓـِْ حُ٘وخرش حُؼخٓش.  

( : 38ٓخىس )   

ال ٣ـُٞ ُِطز٤ذ إٔ ٣ٔؼ٠ ُِٔحكٔش ٤َُٓ ُٚ رط٣َوش ؿ٤َ ٣ًَٔش ك٢ أٟ ػَٔ 

 ٓظؼِن رخُٜٔ٘ش أٝ ػالؽ ٣َٓغ. 

( :39ٓخىس )   

ز٤ذ إٔ ٣وَِ ٖٓ هيٍحص ُٓالثٚ ٝحًح ًخٕ ٛ٘خى ٓخ ٣ٔظيػ٠ حٗظوخى ال ٣ـُٞ ُِط

 ٤َُٓ ُٚ ٤ٜ٘ٓخً ك٤ٌٕٞ ًُي أٓخّ ُـ٘ش ػ٤ِٔش ٓلخ٣يس. 

( :40ٓخىس )   

حًح كَ ؽز٤ذ ٓلَ ٤َُٓ ُٚ ك٢ ػ٤خىطٚ رظلش ٓئهظش, كؼ٤ِٚ أال ٣لخٍٝ حٓظـالٍ 

رظلظٚ  ٌٛح حُٞػغ ُظخُلٚ حُشوظ٠ ًٔخ ٣ـذ ػ٤ِٚ ارالؽ ح٣َُٔغ هزَ ريء حُللض 

 ٝأٗٚ ٣لَ ٓلَ حُطز٤ذ طخكذ حُؼ٤خىس رظلش ٓئهظش. 

( : 41ٓخىس )   

حًح ىػ٠ ؽز٤ذ ُؼ٤خىس ٣َٓغ ٣ظ٠ُٞ ػالؿٚ ؽز٤ذ آهَ حٓظلخُض ىػٞطٚ كؼ٤ِٚ 

إٔ ٣ظَى حطٔخّ حُؼالؽ ٤ُِِٓٚ رٔـَى ػٞىطٚ ٝإٔ ٣زِـٚ رٔخ أطوٌٙ ٖٓ اؿَحءحص ٓخ ُْ ٣َ 

 ح٣َُٔغ أٝ أِٛٚ حٓظَٔحٍٙ ك٢ حُؼالؽ. 

( :  42ٓخىس )  

 ك٠ كخُش اشظَحى أًؼَ ٖٓ ؽز٤ذ ك٠ ػالؽ ٣َٓغ :

أ   ـ  ال ٣ـُٞ ُِطز٤ذ كلض أٝ ػالؽ ٣َٓغ ٣ؼخُـٚ ٤َُٓ ُٚ ك٢ ٓٔظشل٠ حال 

 حًح حٓظيػخٙ ٌُُي حُطز٤ذ حُٔؼخُؾ أٝ حىحٍس حُٔٔظشل٠.

د ـ  ٣ـُٞ ٣َُِٔغ أٝ أِٛٚ ىػٞس ؽز٤ذ آهَ أٝ أًؼَ ػ٠ِ ٓز٤َ حالٓظشخٍس 

خُؾ  ٣ٝـُٞ ُِطز٤ذ حالػظٌحٍ ػٖ حٓظَٔحٍ ػالؽ رؼي اػالّ حُطز٤ذ حُٔؼ

ح ُلخُش حًح أطَ ح٣َُٔغ أٝ أِٛٚ ػ٠ِ حٓظشخٍس ٖٓ ال ٣وزِٚ ريٕٝ حريحء 

 حألٓزخد.



ؽ ـ اًح ٍكغ حُطز٤ذ حُٔؼخُؾ حُو٤خّ رؼالؽ ح٣َُٔغ ٝكوخ ُٔخ هٍَٙ حألؽزخء 

حُٔٔظشخٍٕٝ ك٤ـُٞ ُٚ إٔ ٣٘ٔلذ طخًٍخ ٓزخشَس ػالؿٚ ألكي ٛئالء 

0ٔٔظشخ٣ٍٖحألؽزخء حُ  

 حُزخد حُؼخُغ

 حُظيهالص حُطز٤ش ًحص حُطز٤ؼش حُوخطش

 أٝالً : اؿَحء طظل٤ق حُـْ٘ :

( :  43ٓخىس )  

٣لظَ ػ٠ِ حُطز٤ذ اؿَحء ػ٤ِٔخص طـ٤٤َ حُـْ٘ أٓخ رخُ٘ٔزش  ُؼ٤ِٔخص طظل٤ق 

حُـْ٘ كخٗٚ ٣شظَؽ ٓٞحكوش حُِـ٘ش حُٔوظظش رخُ٘وخرش ٝطظْ ػ٤ِٔخص حُظظل٤ق رؼي اؿَحء 

ح٤َُٜٗٞٓش ٝكلض حُو٣َطش ح٤ٌَُُٓٝٞٓٝش ٝرؼي هؼخء كظَس حُؼالؽ حُ٘ل٠ٔ حُظل٤ِالص 

 ٝح٠َُٜٗٞٓ حُٔظخكذ ُٔيس ال طوَ ػٖ ػخ٤ٖٓ.

 ػخ٤ٗخً : ػ٤ِٔخص حإلهظخد حُٔٔخػي :

( :  44ٓخىس )  

طوؼغ ػ٤ِٔخص حإلهظخد حُٔٔخػي  ُز٣ٞؼش حُِٝؿش ٖٓ ٗطلش حُِٝؽ ىحهَ 

٠ِٔ أٝ حُلوٖ حُٔـَٜٟ ( ُِؼٞحرؾ ؿْٔ حُِٝؿش أٝ هخٍؿٚ ) طو٤٘خص حإلهظخد حُٔؼ

حألهاله٤ش حُظ٠ طٔظٜيف حُٔلخكظش ػ٠ِ حَُ٘ٔ حُزشَٟ ٝػالؽ حُؼوْ , ٓغ حُلَص 

 ػ٠ِ ٗوخء حألٗٔخد ٝػ٠ِ حُٔؼخ٤٣َ حُوخ٤ٗٞٗش حُظخىٍس ٖٓ حُـٜخص حُٔوظظش. 

( :  45ٓخىس )  

ال ٣ـُٞ اؿَحء ػ٤ِٔخص حإلهظخد حُٔٔخػي  ىحهَ أٝ هخٍؽ ؿْٔ حُِٝؿش اال 

يحّ ٗطلش ُٝؿٜخ كخٍ ه٤خّ حُؼالهش حُِٝؿ٤ش حُشَػ٤ش ر٤ٜ٘ٔخ.رخٓظو  

ًٔخ ال ٣ـُٞ ٗوَ ر٣ٞؼخص ٓوظزش ٍُِػٜخ ك٢ أٍكخّ ٗٔخء ؿ٤َ حألٜٓخص 

 حُشَػ٤خص ٌُٜٙ حُز٣ٞؼخص. 

( :  46ٓخىس )  

 ال ٣ـُٞ اٗشخء ر٘ٞى ُِز٣ٞؼخص أٝ حُل٤ٞحٗخص ح٣ُٞ٘ٔش أٝ حألؿ٘ش .

( : 47ٓخىس )    



حإلهظخد حُٔٔخػي اال ك٢ حَُٔحًِ حُٔـِٜس ال ٣َهض رٔٔخٍٓش ػ٤ِٔخص 

 ٝحَُٔهض ُٜخ رٔٔخٍٓش طِي حُؼ٤ِٔخص.

( :  48ٓخىس )   

٣ِِّ إٔ ٣لظلع حًَُِٔ رٔـَ ٓلظَ ػٖ ًَ كخُش رٚ ًخكش حُز٤خٗخص ػ٠ِ كيس 

ُٔيس ال طوَ ػٖ ػشَ ٓ٘ٞحص, ٣ِِّٝ إٔ ٣لظٟٞ حُِٔق ػ٠ِ حُؼوي ٝحإلهَحٍ ٖٓ 

 حُِٝؿ٤ٖ.

 ػخُؼخً : ػ٤ِٔخص حٓظجظخٍ ٝٗوَ حألػؼخء ٝحألٗٔـش حُزش٣َش :

( : 49ٓخىس )   

طوؼغ ػ٤ِٔخص ٗوَ حألػؼخء ٝحألٗٔـش حُزش٣َش ُِٔؼخ٤٣َ حألهاله٤ش ٝ حُؼٞحرؾ 

 حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٠  حُظش٣َؼخص ٝ حُِٞحثق حُٔ٘ظٔش ٌُُي .

( :  50ٓخىس )    

ػ٠ِ حُطز٤ذ هزَ حؿَحء ػ٤ِٔخص ٗوَ أػؼخء ٝكوخً ُِظش٣َؼخص حُٔ٘ظٔش ٌُُي إٔ 

٣زظَ حُٔظزَع رخُؼٞحهذ حُطز٤ش ٝحألهطخٍ حُظ٠ هي ٣ظؼَع ُٜخ ٗظ٤ـش ُؼ٤ِٔش حُ٘وَ 

ٝأهٌ حإلهَحٍحص حُالُٓش حُظ٠ طل٤ي ػِٔٚ رٌخكش حُؼٞحهذ ك٠ ٌٛح حُشؤٕ هزَ اؿَحء 

 حُؼ٤ِٔش . 

(  51ٓخىس )  

٣لظَ حالطـخٍ ك٠ حألػؼخء ٝحألٗٔـش ٝحُوال٣خ حُزش٣َش ٝحُـ٤٘خص حُزش٣َش ٝال 

ٖٓ حألكٞحٍ ُِطز٤ذ حُٔشخًٍش ك٠ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص ٝاال طؼَع ُِٔٔخءُش  ٣ـُٞ رؤٟ كخٍ

 حُظؤى٣ز٤ش .  

 حُزخد حَُحرغ

 اؿَحء حُظـخٍد ٝحُزلٞع حُطز٤ش ػ٠ِ ح٥ى٤٤ٖٓ

 أٝالً : أكٌــخّ ػخٓــش  

( :  52ٓخىس )   

٣ِظِّ حُطز٤ذ رَٔحػخس ط٘ل٤ٌ ًخكش حُٔؼخ٤٣َ ٝحُؼٞحرؾ حألهاله٤ش ٝحُو٤ْ 

٤ش حُظ٠ طؼؼٜخ حُِٔطخص حُٔوظظش إلؿَحء حُزلٞع حُطز٤ش ػ٠ِ حالؿظٔخػ٤ش ٝحُي٣٘

 ح٥ى٤٤ٖٓ .



( :  53ٓخىس )    

٣لظَ ػ٠ِ حُطز٤ذ اؿَحء أ٣ش طـخٍد ُألى٣ٝش ٝحُظو٤٘خص ػ٠ِ ح٥ى٤٤ٖٓ هزَ 

 اهَحٍٛخ ٖٓ حُـٜخص حُٔوظظش . 

 ػخ٤ٗخً : اؿَحءحص ٣ـذ حطوخًٛخ هزَ اؿَحء أ١ رلغ ػ٠ِ آى٤٤ٖٓ  

( : 54ٓخىس )   

خس أكٌخّ حُٔخىط٤ٖ حُٔخروظ٤ٖ ٣ِظِّ حُطز٤ذ حُزخكغ هزَ اؿَحء أٟ رلغ رَٔحػ

ؽز٠ ػ٠ِ ح٥ى٤٤ٖٓ إٔ طظٞحكَ ُي٣ٚ ىٍحٓش ٝحك٤ش ػٖ حُٔوخؽَ ٝحألػزخء حُظ٠ ٣ظؼَع 

ُٜخ حُلَى أٝ حُـٔخػش ٝٓوخٍٗظٜخ رخُلٞحثي حُٔظٞهغ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُزلغ ٣ٝوظظَ 

ػ٤ِٔخً إلؿَحء حُزلغ طلض اشَحف  اؿَحء ٌٛٙ حُزلٞع ػ٠ِ حُٔظوظظ٤ٖ حُٔئ٤ِٖٛ

ٓزخشَ ُطز٤ذ ػ٠ِ ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حٌُلخءس ٝحُظوظض ٝطوغ ٓٔج٤ُٞش حُلٔخ٣ش 

 حُظل٤ش ُِٔظطٞػ٤ٖ إلؿَحء حُزلغ ػ٠ِ حُطز٤ذ حُٔشَف ػ٤ِٚ . 

( : 55ٓخىس )   

٣ِظِّ حُزخكغ رظؼ٣َق حُٔظطٞػ٤ٖ طؼ٣َلخً ًخٓالً ٝرط٣َوش ٝحػلش رؤٛيحف 

ُظ٢ ٓظٔظويّ ك٢ حُزلغ ٝحُلٞحثي حُٔظٞهؼش ٓ٘ٚ ٝحُٔوخؽَ حُزلغ ٝحُطَم حُزلؼ٤ش ح

حُٔلظَٔ كيٝػٜخ ٝٓيٟ آٌخ٤ٗش طؤػ٤َٛخ ػ٠ِ حُٔظطٞػ٤ٖ ًٔخ ٣ِِّ طؼ٣َق حُٔظطٞػ٤ٖ 

رٔظخىٍ ط٣َٞٔ حُزلغ ٣ٞٛٝش حُزخكغ حُٔٔجٍٞ ٝحٗظٔخثٚ حُٔئ٢ٔٓ , ٝطؤ٤ًي كن 

ٗٔلخد حٌُخَٓ حُٔظطٞع ك٢ حُظٞهق ػٖ ططٞػٚ إلؿَحء حُظـخٍد ٝحالهظزخٍحص أٝ حال

 ٖٓ حُزلغ ىٕٝ إٔ ٣ِلن رٚ أ٣ش ػٞحهذ ِٓز٤ش ٗظ٤ـش طٞهلٚ أٝ حٗٔلخرٚ.

( : 56ٓخىس )   

٣ِظِّ حُطز٤ذ حُزخكغ رخُلظٍٞ ػ٠ِ ٓٞحكوش ًظخر٤ش )ٓز٤٘ش ػ٠ِ حُٔؼَكش( ٖٓ 

حُٔظطٞع ػ٠ِ اؿَحء حُزلغ ػ٤ِٚ , ٝإٔ ٣ظْ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔٞحكوش رط٣َوش 

ٝك٢ كخُش ٓخ اًح ًخٕ حُٔظطٞع هخطَحً أٝ ٓؼخهخً أٝ ٤ٍٔٓش ٝك٠ كؼٍٞ شٜٞى اػزخص 

ٗخهظخً ُأل٤ِٛش كبٗٚ ٣ِِّ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُٔٞحكوش ٖٓ حُٞط٢ ح٢َُٔٓ أٝ حُو٤ْ , 

 ٣ٝشظَؽ إٔ ٣ٌٕٞ حُزلغ هخطخً رلخُظٚ حَُٔػ٤ش. 

( :  57ٓخىس )   

٣ِظِّ حُزخكغ ربػيحى طو٣ََ ٓلظَ ٝٝحػق ػٖ أٛيحف حُزلغ ٝٓزٍَحص 

٤ٖ ٣ٝويّ ٌٛح حُظو٣ََ ا٠ُ حُـٜش حُٔوظظش ُِلظٍٞ ػ٠ِ ٓٞحكوظٜخ اؿَحإٙ ػ٠ِ ح٥ى٤ٓ

 ػ٠ِ اؿَحء حُزلغ. 



 ػخُؼخً : اؿَحءحص ٣ِِّ حطوخًٛخ أػ٘خء ٝرؼي اؿَحء حُزلغ ػ٠ِ آى٤٤ٖٓ  

( : 58ٓخىس )  

٣ِظِّ  حُزخكغ  رخُظٞهق كٍٞحً ػٖ أًخٍ أ١ طـخٍد ػ٠ِ ح٥ى٤٤ٖٓ اًح ٓخ ػزض إٔ 

حثي حُٔظٞهؼش ٖٓ حُزلغ ًٔخ ٣ِِّ ػٔخٕ كٔخ٣ش حُٔوخؽَ حُٔظخكزش طلٞم حُلٞ

هظٞط٤ش حألكَحى ٣َٓٝش حُ٘ظخثؾ ٝحُللخظ ػ٤ِٜخ ٝحُلي ٖٓ ح٥ػخٍ حُِٔز٤ش ػ٠ِ ٓالٓش 

 حُٔظطٞػ٤ٖ حُـٔي٣ش ٝحُؼو٤ِش ٝحُ٘ل٤ٔش.

( : 59ٓخىس )    

٣ِظِّ  حُزخكغ رخُظؤًي ٖٓ طٞحكَ ًخكش  حُٞٓخثَ حُٞهخث٤ش ٝحُظشو٤ظ٤ش ٝحُؼالؿ٤ش ٌَُ 

ؿَحء حُيٍحٓش.٣َٓغ إل  

( : 60ٓخىس )   

٣لظَ ػ٠ِ حُزخكغ  اؿَحء حُزلٞع ٝحُٔٔخٍٓخص حُظ٢ ط٘ط١ٞ ػ٠ِ شزٜش حهظالؽ 

حألٗٔخد أٝ حُٔشخًٍش ك٤ٜخ رؤ٣ش  طٍٞس  , ًٔخ ٣لظَ ػ٤ِٚ  اؿَحء أٝ حُٔشخًٍش ك٠  

 حُزلٞع حُطز٤ش حُظ٢ طٜيف ا٠ُ حٓظ٘ٔخم حٌُخثٖ حُزشَٟ أٝ حُٔشخًٍش ك٤ٜخ . 

( : 61ٓخىس )  

 -٣ِظِّ  حُطز٤ذ رؤهٌ حُظؼٜي حُٔطِٞد ٖٓ  حُـٜش حُُٔٔٞش  ُِزلغ  رؤٕ طٞكَ حُيٝحء 

ا٠ُ ٜٗخ٣ش رَٗخٓؾ حُؼالؽ ىٕٝ ٓوخرَ. -حٌُٟ ٣ظْ طـَرظٚ ػ٠ِ حَُٔػ٠ ٝطؼزض كؼخ٤ُظٚ  
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 أوال : الكتب 

 ادارة الجودة الشاملة / دٌمنٌغ وروبٌرت هاغستروم 

 ودة الشاملة /عواطف ابراهٌم الحدادادارة الج

 تطبٌقات فً ادارة الجودة الشاملة / ع الستار العلً 

 ادارة الجودة الشاملة فً مجال الخدمات / مدحت محمد ابو النصر 

 ادارة الجودة الشاملة / فواز التمٌمً 

 ادارة الجودة الشاملة / احمد محمد غنٌم

 وم فاتجا مدٌر الجودة الشاملة / وارٌن شمدت وجٌر

 الجودة / أنتونً مٌتشل 

 نظم تقٌٌم الجودة الشاملة ومؤشراتها / ٌحً مصطفى 
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 ادارة منظمات الرعاٌة الصحٌة / فرٌد توفٌق نصٌرات 
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 ادارة المستشفٌات / فرٌد توفٌق نصٌرات

 ادارة الرعاٌة الصحٌة / كٌران وولش و جودٌت سمٌث

 االدارة المالٌة للموارد واستخدمات االرصدة للمدٌرٌن االدارٌٌن / جالل البنا 

 فً العمل االداري / مارلٌن وودسمول و واٌت وودسمول نماذج فً النجاح

 اعادة هندسة نظم العمل / احمد محمد غنٌم 

 ادارة المستشفٌات والسجالت الطبٌة / زاهر محمد 



 مهارات االشراف الطبً للممرضات / مٌج بوند و ستٌفً شوٌت 

 أسس اقتصاد الصحة / عدٌلة العلوانً 

 ى / عدٌلة العلوانًأنماط التعاقد فً االنظمة الصحٌ

 تفعٌل النمط التعاقدي فً نظام الصحة الجزائرٌة / عدٌلة العلوانً

 أساسٌات المحاسبة االدارٌة / بٌٌندا ستٌفان 

 القٌادة / فٌلٌب سادلر

 التخطٌط االستراتٌجً /احمد ماهر

 التخطٌط االداري / رضا اسماعٌل البسٌونً 
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 اساسٌات علم ومهنة االدارة /مدحت محمد ابو النصر 

 ادارة الموارد البشرٌة / جان مارك لوغال

 دراسات متقدمة فً محاسبة التكالٌف / كمال خلٌفة وكمال الدٌن مصطفى 
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 ادارة التسوٌق / محمد الصٌرفً 

 هندسة التسوٌق / ع المعطً الخفاف 

 أدوات االدارة التنافسٌة / احمد فوزي 

 ادارة التوتر / محسن احمد الخضٌري

 حمود السجاعًمحاسبة التكالٌف فً المنظمات الصحٌة / محمود م

 االتصاالت االدارٌة / صباح حمٌد وغازي فرحان 



 االدارة االستراتٌجٌة /فٌلٌب سادلر

 التدرٌب الناجح للموظفٌن / مالكولم بٌل 

 القٌادة االدارٌة الناجحة / كارول أو كونر 

 دلٌل الشركات لتحقٌق التنافسٌة / أحمد فوزي

 ادارة عالقة العمالء / احمد فوزي 

 فعال / سعٌد عثمان المدٌر ال

 المالٌة لغٌر المدٌرٌن المالٌٌن / كاثرٌن فاجنر 

 أسئلة المدراء / جون كادور

 تنمٌة مهارات المدٌرٌن / بسٌونً محمد البرادعً

 تنمٌة الموارد البشرٌة / جٌنفر جوي ودٌفٌد مٌجنسون ومارك سورتٌز

 ادارة المستشفٌات / مصطفى ٌوسف

 عم زمزٌروقحطان بدر ادارة المواد / عمروصفً و من

 محاسبة التكالٌف فً المنظمات الصناعٌة والصحٌة / محمودمحمود السجاعً

 التفاوض طرٌقك للنجاح / ماكجروهٌل 

 اسلوب السٌد وٌلش / جٌفرٌاٌه.كرامز 

 الصراع الوظٌفً / مٌشٌل أوٌنز 

 تطوٌر الموظفٌن / إٌان فلٌمنج 

 خدمة العمالء / تونً نٌوباي وسٌن ماكمانوس 

 المائة كلمة فً االدارة /دومنٌك رو 

 حبة القٌادة : المكون المفقود فً تحفٌز الموظفٌن هذه االٌام /مارك مٌوتشٌنٌك

 مقدمة قصٌرة جدا علم االوبئة / رودولفو ساراتشً 

 الشكوى هدٌة جانٌل بارلو كالوس مولر



 العمل مع اصعب الناس مورٌٌل سولومون 

 لعمل  باترٌك لٌنسٌونً االسباب الثالثة للتعاسة فً ا

 اساسٌات العالقات جون بً ماكسوٌل 

 الدوافع المحركة للبشر سوزان كوٌلٌام

 تحكم فً اعصابك ساندروز مٌللر 

 هل مدٌرك مجنون   جٌل ووكر

 العمل مع العدو ماٌك لٌبلٌنٌج 

 مدٌر االحالم  ماثٌو كٌلً 

 مهارات االدارة للمدٌرٌن الجدد  كارول دبلٌو اٌلٌس 

 وٌض االسود ستٌفن ل كاترتر

 أدوات النجاح دلٌل المدٌر سوزان تٌرنر

 كٌف تحل الخالفات برامٌال اهوجا 

 

 ثانٌا : مذكرات التخرج 

استخدام نظام محاسبة التكالٌف على اساس االنشطة فً تحدٌد تكلفة الخدمة الصحٌة / 

 سعاد حماٌدٌة 

لمان وعالقتهما بالتوافق اسالٌب ادارة الصراع التنظٌمً حسب نموذج توماس وكو

 المهنً لدى عمال قطاع الصحة / خمٌس أسماء 

 قٌاس وتقٌٌم جودة الخدمة الصحٌة / صفاء محمد هادي الجزائري 

العالقة بٌن بعض المتغٌرات التنظٌمٌة والصراع التنظٌمً فً المستشفٌات الحكومٌة / 

 لٌنا داود محمد طه 

 مٌة االستشفائٌة / بالل بوالشعر ألٌات التسٌٌر المالً بالمؤسسات العمو

 التحفٌز واداء الممرضٌن / الطاهر الوافً 


