
 

 

 

 
 

 المقدمة:
م  سةةبج مةاعا ال ي ةةي  اليةةيلج مالبلةة  الي مةةج لاالداء  قةةمي االسةةعاف  ةةج ا عةةية تم يةةة   بغيةةة           
 ةج   ك يفةيت الل ي  م قة الم فةيت ال قميميةةصةممت   قةد،  (ممظفينال دعيسيين مالعيميية مالقييدات )ال
اال عةق  الة   ة ظمة مال ي يميت ال ي ذا مبمةي ي سةع  م ع يةيت مةاع  ةي الهيد ةألقع هي القما ين ماأ

 ي  اداء م  سبيهي م ق  قمي من م خذا  ، ج المؤسسيت ال ي يمية مالبلثية ال يبية لهيعمدا ال لقي   لم 
ماذ يع ةة  عهةةية اال ةةعا   ،م ع قةةي  لهةةي داء المي مةةدا  ةةج العيميةةيت الييلميةةة العصةةي ةألميةةيييع ال

 هةةم ت ةة  ثقةةة كبيةةعا بةة ن كةة   ةك عم يةةلداء االألتم يةةة  قيةةي  اداء أل/ قسةة   قةةمي  امال قةةمي  الي مةةج 
سم  مؤسسي  ي ال ي يمية  الييم ين  ج ،مممظفين  ، دعيسيينم ،قييدات ت يي ،م  سبج المةاعا من 

 غع   ةج تم يةة ال قيةي  ماللةد مةن  ق ةي  المقةت المسة سيسةي  أ يدتممن هذه الخعما ال ج  سة هد 
 ضةق  تمةي  تم يةة ال قيةي  المعقيةة ا   يمي مضة  ت ةد اعةعاءالذي كين سيئد م ق ي  ال كيلي الهدع 
 بغيةةت   مس مى اليعا   لك  م  سبج المةاعا  ك اليم ية من ام قك قيتدا بيي يت م كيم ة   م عه

، مثة أب ةك   الممعد الب عي اس خدا  بهد يم  ال ال خعيع  سيليب  الي مية  ج تم يةألاس خدا  ا
      .مت يه    اصداع ال ي يميت اآل ية

قبلللدخال للل دخانللللخبن سللل مخ السرولللبنطخللللطخا يللللفلتخايملللداخ الللمخل نلللدخلاللل خر لللفن خايلا خ ا للل  خ .1
 ا ل لخلطخقبدخقو خر فن خايلا /خجه زخايشلا خفا ر فن خا  الي.خخ2017-2018

 كلدخج ل للخفنرلف مخخلللنلخ(خخ user name and passwordخ) خبس ً خ امخلسحاطخا نلخا  لدخرر .2
 user name and)لا خفيخا ج ل  مخفا ل  هلخا حكفلنلخفايهانلخاورحلاثخثدثألقو خا جفلةخفا
password لللنلخخ–لللنلخشل بلخا جلفلةخخكانللخخ–فخللكلزخ)خلوللفدخأ المخأفخل هللخأ كدخكانلخخ(خ

بحوبخل خنلاهخا  لنلخافخللنلخا للكزخ امخاطخنرف مخلللنلفخا جلفلةخفليخخالالنل(خفرلسحخا صدحن م
ألتخلولللفدخلب شلللخخ user name and passwordاوللرحلاثخخلخأفخا ل هلللخأفخا للكللزا كانل
 .خه لا ا

 لانللخا فحلامخا بحثنلخا ر ب لخ اج ل لخفخفيخا كان مخفا ل  هلخفا للاكزخخش بخا جفلةخفلولف خنرف م .3
األلا خيللل طخا جللفلةخفخنرللف مخقول خبنسلل خخفلليخخرشللكندره فرللقن خصللحلخا بن سل مخر ب لللخايشللا خفا ل

رفحنلللخبن سلل مخا للوولل مخا ر انلنلللخفا بحثنلللخا ر ب لللخ اج ل لللخخا جلل ل يخفلليخل  ولللخا ج ل لللخلهللللخ
 . انه  الص لقلخخل نسخا ج ل لخا مخا ونلفلطخث خوحبه خفلف ه خ

لا خفيخجه زخألاخر فن خ للنلخقو خ user name and passwordنر خلسحخفل خفيخللكزخا فزالةخأ .4
رلفزاخخuser name and passwordخب ورحلاثخثلدثخن ف خطخأ امخخخ،ايشلا خفا ر فن خا  الي

(خفنلكلطخ الللنلخا  ل  خلا للةلللنلخخ–خلا للةللنلخ   خخ–لولفدخأ امخا )خخخا فظنفنلخحوبخا لس صب
ألتخلوللفدخفليخا رشلكندمخخuser name and password اولرحلاثخر فنلدفخلللنلخا للا لةخأ
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 الوللفدخخنللاهخبينللخاجللا خ لانللخا ر نلن خفللطخثل خلف هل خا ر ب لخ لا لرل خفللسحخا صلدحن مخحولبخلل 
 الص لقل.خ اي امخ

ولرل لةخففل خاخللول  خا ج ل ل مخا حكفلنللفا ليتخنشللدخكلدخللطخنسظ خلا خا  ن لامخا ج ل نلخا  انل خ .5
خ نلر خاأللا فا ر لفن خا  الليخ/خقول خر لفن خخاإلشللا جهل زخخإ لما لا خخإلو دفلقنلخفنر خا ر نن خايلا خ

ا لحرللل خخا للفزنلخل لل  يخلف هلل خإ للمخالولل   خا للمخا ولل لةخفكللد خا للفزالةخإلجلللا خ لانلل مخا ر نللن خفلللطخثلل 
 .خخخا لص لقلخ انه  يلضخا ر نن خفخ

األهانللخا كانل مخخف لللا ايهانللخلول  خا ج ل ل مخلخفا يتخنشلدخنسظ خلا خا  ن لامخا ج ل نلخا  ان خ .6
ايخنللر خالولل  ه خا للمخلا لللةخا ر اللن خا جلل ل يخإلجلللا خ لانلللخا ر نللن خخا فلقنلللوللرل لةخر نللن خايلا خففلل خا

جه زخاإلشلا خفا ر فن خا  اليخ/خقو خفا لص لقلخ انه خلطخقبدخل   يخا فزنلخا لحرل خفالو  ه خا مخ
 ال   ه خفيخق  لةخا بن س م.خي رل له خفخخر فن خاأللا 

خخا  الليفليخا  ول خخاأل اما لولفدخخإ دطا ر نن خب لخخسر  جخ(خ د رلاضخ امخأوبف نطللةخ)خخرلسح .7
 خ.ا ر نن خب لخا لص لقلخلطخقبدخل نسخا ج ل لخ انه خإ  لةفيخنجفزخخا سر  ج

فحللللةخخ،خل هلللل،خللكلللزخ)ج ل لللل،خكانللللخ الللمخلولللرفسخا للووللل مخ لر ب للللخاي رلايللل مخط رشلللكدخ جللل .8
قول  خألف امخلورفسخاخ لانلخا ر نن خبشأطاي رلاي مخفيخف امخلورفسخكدخرشكندخ اسظلخخخبحثنل(
لللطخ)خخل للنسخا  ولل خ،خ يللفخلللطخا اجسلللخا  النلللخ،خلولللفدخيللل طخا جللفلةخ(خ ابللمخفلليخرالل خخا  النللل

 .خيورحص دخا لفاف لخ انه خقلاله خ امخلجاسخا  و خف لضخاي رلاي م
فلطخنلرسعخ طخر للن خبن س رل خللطخحلاللخخ    خللاويخ فف خا لا خا لشلفدخبخ امخن ن خكدخرللنويخ .9

 خ.لور بدًخن ن خفف خا ل افل مخا لرففلةخ لسخا لولفدخاي امخفيخنح خ  خاي رلاضخا  النلخخاأل   ب
خخخخخخأكلداتخلطخخأوبف  (خ15)خأليمللطخخفيخا للوو مخا ر انلنلخفا بحثنلخنر خر نن خا رللنوننط .11

لرر  نلخبللجلخيخر دخ طخللجلخجنلخخ ثدثخوسفامخو ب لخر ننل منكفطخ لن خفخخ.فصدخللاويخك لد
 .ف لطخنلغبخبي  خ كدخوسلخلسه 

 لللسخا للمخفزالةخا ر اللن خأللللطخا للفزالامخاخنطفخا لس للف ألا خا رللنوللننطخا جللللخ سلللخا ر نللنطخأنللر خر نللن خ .11
خ(حصلللاًخخطخنللر خاصلللالخاللللخا رثبنللمأ)خب لللخخاتخر فنلنلللخوللسلخه كللل  ا  لل  يخفا بحللثخا  اللليخ سلللخا

 فنرحلدخا لولف نلخا   سفسنلخلطخنجلتخ لانلخا ر نن خ د خي  
نر خر نن خالا خا رللنويخا يتخاكلدخولرلخاشلهلخللطخا رلللنسخا ف اليخ لددخا  ل  خا للاوليخف الفظل خ .12

 لل،خا للينل،خ...خفغنله (.ايلفخ)خخايج زامخا مفنالسص خ   خر فنلي.خفرشلدخ
فللليخللكلللزخا لللفزالةخافخا للووللل مخخأفخا لسولللبخخافخا ل للل لخر ننسللل خنلللر خر نلللن خألا خا رللنوللليخا لس لللفد .13

 امخاطخيخن دخلجلفاخل خقي هخفليخا للوولرنطخافخاحللاهل خ لطخولرلخاشلهلخ للدخا ر انلنلخافخا بحثنلخ



 

 

فررللف مخا للوولللخا ر انلنلللخاأل نلللةخخيلل ه خفنهللل ، اللمخا للللةخا رلليخقبسلل ً خفنكللفطخا لجلللفاخللجحللً خخف انللل
 ا ريخنسروبخا نه خا رللنويخرفحنلخا ر ننل مخفرحلنلخا للجلخا سه  نل.

بهلياخا ركانل خشلمخاطخنكلفطخصلللخيلطخا ر نن ،خنلكطخاحرو بخللةخا ركان خفيخا  مالخا صنفنلخ .14
خاللخفزالتخافخج ل يخافخالالت.

ففل خايولرل لةخا ل للةخ المخخافخ النً خ)خألغلاضخا بحلثخا  الليخ(خلغخجز ن ًخنر خر نن خا رللنويخا لرف .15
 ل .نيخنر خر نخ ف  لجخا  لا ا للاولخلا دخخألغلاضا لرفلغخكانً خخأل خاأللا قبدخقو خر فن خلطخ

خألا ،خفنلر خر نلن خ سفولللطخا  ل  خخ31/12ا لمخخ1/1خ الللةخللطا للفظفنطخ  ل  خر لفنليخخألا نر خر نن خ .16
لللطخقبللدخا لولللفدخا لب شلللخا لليتخخخ31/8ف ي نلللخخ/1/9خ للددخا للللةخلللطرللنوللننطخ  لل  خللاولليخخا 

 ا لا خ.خخ ل  انشيدخا لسصبخح دخ
خبن س مخا رللنوننطا لولفدخ طخرلقن خخكفس ا  اليخخا  و ل نسخلطخقبدخفال  دخا بن س مخخا ر نن خنر  .17

ل   ه  فليخخخلوللفدخشل بلخيلل طخا جلفلةخألل خ.ب لد خي ل فنرحلدخا لولف نلخا   سفسنللخا كرلفسنً خخفا 
خ لنلللفلف هلل خ الصلل لقلخ انهلل خلللطخقبللدخخفرلللقن ه خ ارح لل خلسهلل خحنلللخلافلل مخايقولل  رفخخفلهلرلل خا كانللل
 .خفالو  ه خا مخا ج ل لخافخا ل هلخافخا للكزخا كانل

نلر خا رلل لخا بحلفثخخفيخوسلخا ر لفن خحصللًاخخ ددخفيخا لجدمخاملقبولة للنشرنر خر نن خا بحفثخ .18
ا   سفسنللخ سللخخا لوللف نلفنرحللدخل لنسخا  ول خخفيخ لانلخال  دخا بن سل مخا لسشفلةخفيخوسفامخو ب ل

فيخا لجدمخا  النللخا    لنللخيامخخا ل بف لخ اسشل،خال خا بحفثخبحفثخ  لجخوسلخا ر فن خأنلخإللاج 
 المخخفولكفب سخكدلفنلموللخيللطخللطخا سشللخفليخا لجلدمخا لفهلخبلقللخنر خا رح ل خل  لدخا رأثنلخ

 خ.لزفلةخخيخركفطاطخ
ا لشللف نطخب لانللخا رللنولننطخرحرفظخش بخا جفلةخفيخا كان مخبك فلخا لورلوك مخا ل لللخللطخقبلدخ .19

ب للخخما لورلولك  جل طخفزالنللخ رللقن خرال خبرشلكندخفا ر فن خا  اليخخاإلشلا جه زخخ ف ا ر نن خايخون
 اسره  خ لانلخا ر نن .

فف خاورل لةخا حلفننطخ)خا لهسننطخا حللفننطخ،خا ولفا خ،خا  لل دخ امخا لفظ خا حلفيخخألا نر خر نن خ .21
 ،خا فدحنطخ(خ.خاأللسي،خا حلسخ

لشلللفدخخ)خاوللر ي،خاوللر يخلولل  ل،خلللللس،خلللللسخلولل  ل(خنللر خر نللن خكللدخلللطخنحلللدخ  للبخرللنوللي .21
اللل خلالل خخ، للطخا  لللدخا لليتخنشلليا خظلللففلل خاوللرل لةخا رللنوللننطخفبيللضخا س اللمخب   للللخا ج ل نلللخ

معاااي ي العاااداؤ ير ساااؤ االعااام العلاراا  ياؤوار اا  يمعاا يلي ال ااع  )خا رللنولليخايلالتخفهللفخنشلللدخا ف لل م

 .اورل لةخا رللنويخايلالتنر خر نله خفف خخحنثخحصلاًخخ(خيالوحدات



 

 

نر هللللخ د للل خخ،خللكلللز()خج ل للللخ،خكانلللل،خل هللللخنلللر خا للللالخر هللللخ مللليخللللطخقبلللدخا للووللللخا  النلللل .22
خرفجللخيفخخخ،ا لسروبخبصحلخا بن س مخا ل لللخلطخقبا خفا لللجلخفيخاولرل لةخر نلن خايلا خاي كرلفسنلل

 .ح جلخ الص لقلخ امخا ر هلخقبدخا  و خا   سفسيخفيخا رشكند


