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Enhanced Football Intelligence (EFI) 1 

ةركلا ىلع ذاوحتسالا يف مكحتلا  
تائف ثالث ىلإ ةمسقملا ،"ةزايحلا ةلاح" سيقت .ةارابملا رادم ىلع ةركلا ةزايح ليصفت ىلع ءوضلا سايقملا اذه طّلسي  ::ممددققللاا  ةةرركك  ففصصوو ،  
يف نيقيرفلا نم يأ اهيف نوكي ال يتلا تاظحللا يأ ،"ةقباسملا يف" تقولل ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإلاب ،قيرفلا نمض ةعزوم ةركلا ةزايح  

ب قيرفلا ،(%) ةقباسملا يف ،(%) أ قيرفلا :ةزايح ميق ثالث جرخم يأ دلويس .ةباقرلا تحت ةركلا ةزايح  (%).  

يف" ذاوحتسالا ةلاح ."ةقباسملا يف" ،ةثلاث ةئف ميدقت لالخ نم نويزفلتلا تاشاش ىلع اًيديلقت دهاشُت يتلا (%) ةزايحلا زيزعت ديرن  
ثدحت ةنيعم ثادحأ نع ةلاحلا هذه جتنتو .ةركلا ةزايح يف نيقيرفلا نم يأ نوكي ال امدنع ةارابملا لالخ تاظحلل مكارت يه "ةقباسملا  
ةركلا ةسمالمب نيبعاللا دحأ أدبيسو ،ةيئاوهلا تاركلا يف كارتشالا ءانثأ ءاوهلا يف ةركلا ىلع نابعال سفانتي :لاثملا ليبس ىلع .ةارابملا ءانثأ  
ىلإ لوصولا نم هرورم عنميو ،يعافد لمعب عفادملا موقي ،كلذ نم ًالدب ."ةقباسملا يف" يلاتلابو ،ةبئاسلا ةركلا ةلاح ةقباسملا هذه ءانثأ  

تاءارجإلا هذه ."ةقباسملا يف" ىرخأ ةرم أدبتو ،ةبئاس ةرك ةلاح يف ةركلا لخدت ،عنملا ءانثأ ةركلاب عفادملا لصتي امدنعو ،دوصقملا هفده ، 
ةقباسملا يف" ةزايح ةلاح أدبت ،ةارابملا لالخ ىرخألا ثادحألا نم ديدعلا عم بنج ىلإ اًبنج ".  

2 ؛أ قيرفلا ذاوحتسا .1 :عبرألا تالاحلا نم ةلاح لك يف ةركلا ىلع ذاوحتسالل يلامجإلا تقولاو ةيوئملا ةبسنلا سيقي  ::ببااسسحلحلاا  ففصصوو . 
جراخ .4 ؛ةباقرلل عضاخ ةركلل ذاوحتسا نيقيرفلا نم يأ ققحي نأ نود نكلو بعللا يف ىتح – ةقباسملا يف .3 ؛ب قيرفلا ذاوحتسا  
بعلملا يف نوبعاللا اهب موقي يتلا ثادحألا لسلست ىلع ًءانب هذه ذاوحتسالا تالاح بسحُت .بعللا .    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 



 

Enhanced Football Intelligence (EFI) 2 

 
بعللا لحارم  

 
تايكولسلاو تايجيتارتسالا عاونأ مهف انل حيتيو بعللا تقول ةيوئملا ةبسنلا عمجي سايقم يه بعللا لحارم ::ممددققللاا  ةةرركك  ففصصوو  
ليلحتب ذاوحتسالا جراخ تائفو ذاوحتسالا يف تائف ىلإ بعللا لحارم ميسقت انل حيتي .ةارابملا ءانثأ قيرف لك اهانبتي يتلا ةيكيتكتلا  
نم ةيلاع ةبسن "أ" قيرفلا ىضق اذإ ،لاثملا ليبس ىلع .ةقيقد 90 رادم ىلع ةارابملا طمن ىلإ ةفاضإلاب ،يدرف قيرف لكل بعللا بولسأ  
ناك "أ" قيرفلا نأ ىلإ ةراشإ انيطعي اذهف ،عجارتُم عافد بعللا تقولا نم ةيلاع ةبسن "ب" قيرفلا لجسيو ريخألا ثلثلا يف تقولا  
ىلإ ريشي امم ،عجارتُم عافد ةلحرم يف ةارابملا نم ربكأ ةبسن ىضق "ب" قيرفلا ىضق امنيب ،هموصخ فده مجاهيو ةركلا ىلع رطيسي  
بعلملا نم يعافدلا ثلثلا يف عافدلل مهليضفت .  

موجه ؛بعلملا طسو عافد/ موجه ؛مّدقتم عافد/طغاض موجه) ةركلل ذاوحتسا نود نم لحارم عست نيب سايقملا اذه زيمي  
؛ةضراعم ريغ/ةضراعم مكارت) ةركلل ذاوحتسا يف لحارم عبسو ،(يعافدلا لاقتنالاو ؛ةداعتسالاو ؛داضملا طغضلا ؛يعافد لتكت/فيعض  

؛ةينكرلا تابرضلا) بعلل لحارم عبرأو (موجهلل لاقتنالا ؛داضملا موجهلا ؛بعلملا نم ريخألا ثلثلا ؛ةركلل ةليوطلا تاريرمتلا ؛مدقتلا  
ءازجلا تابرضو ؛سامتلا تايمرو ؛ةرحلا تالكرلاو ).  

لحارملا ديدحتل .عبتتلا تانايب ىلع ًءانب اهيلع ذاوحتسالا مدعو ةركلا ىلع ذاوحتسالا لحارم فلتخم ةيمزراوخلا بسحت  ::ببااسسحلحلاا  ففصصوو  
نيبعاللا نيب ةفاسملاو ،بعلملا ضرأ يف ةركلاو نيبعاللا عقاوم لثم ،ةيئايزيفلاو ةيناكملا تازيملا نم ديدعلا مدختسي ،راطإلا ىوتسم ىلع  
ةيلاتتملا تاراطإلا نم ةيافكلا هيف امب ريبك ددعل اهسفن ةلحرملا ديدحت يدؤي .ةكرحلا تاهاجتاو ،ةركلاو نيبعاللا ةكرح تاعرسو ،ةركلاو  
ةركلا ىلع ذاوحتسالا تقو نم ليئض ءزج ىلإ اًقحال لّوحُتو تالسلستلا هذه عّمجُت مث .ةرظانم تاراطإك  فّنصُت ةينمز تالسلست ىلإ  
يلاوتلا ىلع ،اهيلع ذاوحتسالا نود نم تقولا وأ . 

 :يمیدقتلا ضرعلا ىلع لاثم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enhanced Football Intelligence (EFI) 3 

نويزفلتلا ىلع ةرشابم ةيلاتلا لحارملا ضرُعتس . 

ةركلا ىلع ذاوحتسالا يف  

قيرفلا ءاضعأ نيب ةريصقلا تاريرمتلا نم اًجيزم يدؤتو ،يموجهلا اهبعل قرفلا اهب أدبت يتلا ةقيرطلا يه هذه  ::تتااممججهلهلاا  ءءااننبب ، 
نم بعللاب تامجهلا ءانب طبتري ،ًةداعو .مامألل مدقتلاو بعلملا ثلث ربع مامألا ىلإ ةركلا عفد فدهب ،رخآ ىلإ بناج نم اهمظعمو  
موصخلا فده نم هتمجهل قيرفلا ءانب برتقي امدنع موجهلا تالاح يف نيبعاللا نم ديزملا لمشيس هنكل ،نيعفادملا عم فلخلا . 
ءدبب ةركلا ىلع ذوحتسملا قيرفلل حمُس هنأ ىلإ "ةضراعملا مدع" حلطصم ريشي .اهتضراعم مدع وأ تامجهلا ءانب ةضراعم نكمي  

ىلع ذوحتسملا قيرفلا عم ةكراشملا ىلإ  مصخلا قيرفلا ةبغر ىلإ "ةضراعملا" حلطصم ريشي .نيضراعملا نم طغض ىندأ تحت هموجه  
ينبت يتلا قرفلا عم اذه طبتري دق ،ةداع .ةيعافد تاءارجإ وأ يعافد طغضب ةركلا ىلع نيبعاللا ىلع طغضل قيبطت عم ،ةركلا  

بعلملا يف ىرخأ ةرم ةركلاب زوفلاو طغضلا ىلإ نوعلطتي نيذلا موصخلا دض اهتامجه . 

تاريرمتلا قيرط نع ،ةداع ،كلذ ققحتيو .بعلملا نم ريخألا ثلثلا ىلإ ةركلا عفد وه ةيموجهلا ةلحرملا هذه نم فدهلا  ::ممددققتتللاا  
ةغوارملا/ريرمتلل اًهباشم اذه ودبيو) ةركلا مدقت عم مامألا ىلإ ةركلا لقني بعال قيرط نع وأ ،موصخلا طوطخ قرتخت يتلا ةيسأرلا  

يدرف بعال نم ). 

ءاهنإ وه فدهلا نوكي ثيح ،بعلملا نم يموجهلا ثلثلا يف ةركلا ىلع ةذوحتسملا قرفلا نوكت امدنع ::ببععللململاا  ننمم  ريريخخألألاا  ثثللثثللاا  
فده ليجست لالخ نم موجهلا . 

قلعتي .ةفاثكو ةعرسب روفلا ىلع مصخلا مجاهيو اًددجم ةركلا ىلع قيرفلا ذوحتسي امدنع ةدترملا ةمجهلا لصحت  ::ةةددتتررململاا  ةةممججهلهلاا  
مصخلا قيرفلل ةيعافدلا طوطخلا فلخو نيب تاحاسملا لالغتساو رشايملا بعللاب هلك رمألا . 

ةركلا ىلع ذاوحتسالا نود نم  

يعافدلا طغضلا ةسرامم لواحيو بعلملا نم ةمدقتم ةقطنم يف مصخلا قيرفلا لاغشإب عفادملا قيرفلا موقي  ::ططغغااضضللاا  ممووججهلهلاا  
نيعفادملا ةحاسم قالغإ يعافدلا قيرفلا نم نومجاهملا نوبعاللا لواحي امدنع ًةداع اذه ةيؤر نكمي .مجاهملا قيرفلا دض ةوقب  

ةيموجه ةبعل ءانبب مجاهملا قيرفلا مايق ءانثأ مصخلا قيرفلا مامأ .  

ءاقبلا ىلإ قرفلا علطتت ام ًةداع .بعلملا نم طسوألا ثلثلا يف اًمظنم اًيعافد ًاليكشت يعافدلا قيرفلا دمتعي  ::ببععللململاا  ططسسوو  ععااففددللاا  
بثك نع ضعبلا مهضعبب نييعافدلا نيبعاللا ةيبلاغ طابترا عم ،تاوجفلا قلغتو ةكسامتم .  

قالغإو ةكسامتم ءاقبلا ىلإ قرفلا علطتت ام ًةداع .يعافدلا ثلثلا يف اًمظنم اًيعافد ًالكش يعافدلا قيرفلا ىنبتي ::يعيعااففددللاا  للتتككتتللاا  
نم موصخلا عنمو مهفده نع عافدلا مهتلواحم ءانثأ بثك نع ضعبلا مهضعبب نييعافدلا نيبعاللا ةيبلاغ طابترا عم ،اهطوطخ  
مهقيرفل ءازجلا ةقطنم قارتخا .  

ديدشت لالخ نم ةركلا ةداعتسا ىلإ روفلا ىلع  ةركلا ىلع ذوحتسي ال يذلا قيرفلا فدهي ،ةركلا ةزايح نادقف دعب ::ددااضضململاا  ططغغضضللاا  
ةعرسب ةزايحلا ةداعتسا ديريو ريخألا ثلثلا يف ةركلا مجاهملا قيرفلا دقفي امدنع بلاغلا يف اذه ىرُي ام ةداع .مصخلا ىلع طغضلا . 

بعلملا ضرأ ىلع ناكم يأ يف ةلحرملا هذه ثدحت دقو .  

ةمجهب مجاهملا قيرفلا مايق دنع اذه ىرُي ام ةداع .صاخلا هامرم وحن ةعرسب يعافدلا قيرفلا ضكري ،ةركلا نادقف دعب ::ةةددووععللاا  
هامرم نع عافدلل ةعرسب ةدوعلا يعافدلا قيرفلا ىلع بجيو ةدترم . 

 
 



 

Enhanced Football Intelligence (EFI) 4 

ةركلا دادرتسا نمز  
أ" قيرفلا مجاهي ،لاثملا ليبس ىلع .اهل هذاوحتسا نادقف دعب ةركلا ةزايح ةداعتسال قيرفلا هقرغتسي يذلا تقولا :ممددققللاا  ةةرركك  ففصصوو " 
وه "ب" قيرفلا نم لماكلاب ذاوحتسالا ةداعتسال "أ" قيرفلا هقرغتسي يذلا تقولاو ،ةركلل هذاوحتسا دقفي ام ناعُرسو همصخ ىمرم  

أ" قيرفلل جتانلا ةركلا  دادرتسا نمز  ".  

لوأو ةركلا ىلع هذاوحتسا لسلست يف قيرفل ةركلا يف مكحتلل ثدح رخآ نيب ينمزلا قرفلا وه ةركلا دادرتسا نمز :ببااسسحلحلاا  ففصصوو  
قيرفلا نم ذاوحتسا لسلست كانه نوكي دق ،هذه ذاوحتسالا تالسلست نيب .يلاتلا ذاوحتسالا لسلست يف ةركلا يف مكحتلل ثدح  
ةسفانملا ةلاح يف ةركلا وأ/و مصخلا . 

  



 

Enhanced Football Intelligence (EFI) 5 

روسكم طخلا   

تاقارتخا .طخلا اذه يف بعال قمعأ ءارو ةركلا مجاهملا قيرفلا بعلي امدنع مصخلا قيرفلا طوطخ قارتخا متي  ::ممددققللاا  ةةرركك  ففصصوو  
يف مهصرف نم ديزي اذهو مصخلا قيرفلا عافد ءارو مجاهملا قيرفلا عضت اهنأل ةيعافدلا طوطخلا تاقارتخا يه ًةيمهأ رثكألا طوطخلا  

ليجستلا صرف قلخ . 

ريرمتلا/ريرمتلا ةطساوب مصخلا قيرفبل زواجت اهب مت يتلا تادحولا ددع بسحي سايقم وه طوطخلا قارتخا  ::ببااسسحلحلاا  ففصصوو  
وأ ةريرمتلا ةظحل يف ةلثامم راودأ يف نولمعي نيذلا نيبعاللا نم تاعومجم يه تادحولا .ةركلل بعاللا ةزايح ءانثأ وأ ضرعتسملا  
طخ ةدحو طسولا طخ وبعال ّلكشيو ،ةيعافدلا ةدحولا ةداع نوعفادملا لكشي ،لاثملا ليبس ىلع ،ةركلا مدقت وأ ةيضرعلا ةريرمتلا  
اًضيأ سايقملا نمضتي ،تلمتكاو اهتلواحم تمت يتلا طوطخلا تاقارتخا باسح ىلإ ةفاضإلاب .موجهلا ةدحو نومجاهملا لكشيو ،طسولا  

تادحولا ددع عومجمو ،اهقارتخا مت ةدحو قمعأو ،عومجملا يف ةحاتملا تادحولا ددع وه ام :تادحولا زواجت ةيفيكب قلعتت تامولعم  
نم ريرمتلا وأ اهلوح فافتلالا وأ ةدحولا قارتخاب متي نأ طوطخلا قارتخال نكميو :عيزوتلا ءارجإ مت هاجتا يأ يفو اهقارتخا مت يتلا  
تاريرمتلا وأ طوطخلا قارتخا تاريرمت مالتسا مت دق ناك اذإ ام لوح تامولعم ىلع اًضيأ سايقملا يوتحي ،كلذ ىلع ًةوالع .اهقوف  
اهجراخ وأ مصخلا قيرفلا ةليكشت لخاد ةركلا مدقت وأ ةيضرعلا .  

  



 

Enhanced Football Intelligence (EFI) 6 

عافدلاو طسولا طوطخ فلخ ةركلا يقل  
فلخ ةركلا يقلت نإ .مصخلا قيرفلا ةليكشتب قلعتي اميف ،ةركلا نوبعاللا ىقلتي ثيح بعلملا ىلع عقوملا اذه ددحي  ::ممددققللاا  ةةرركك  ففصصوو  

لاثملا ليبس ىلع .ةيسيئرلا موجهلا قطانم ىلإ مدقتلاو مصخلا قيرفلل ةيعافدلا ةينبلا ليطعتل ةصرفلا قلخي موصخلل طسولا طخ ، 
اهلالغتساو ةيعافدلا طوطخلاو طسولا طخ نيب تاحاسملا ىلع روثعلا افليس ديفيد وأ نيورب يد نفيك لثم طسولا طخ وبعال لواحيس ، 

نإ .مصخلا قيرفلل يعافدلا طخلا فلخ ةركلا مالتساو ةحاسملا لالغتسا ىلإ وكاكول وليمور وأ يبابم نايلياك لثم نومجاهملا فدهي امنيب  
يعقوم نيب نيعفادملا نيبعاللا ددع نم للقي اذه نأل فده ليجست صرف نم ديزي مصخلا قيرفلا عافد طخ فلخ ةركلا يقلت  
ىمرملاو ةركلا لابقتسا . 

ءاوس ،مصخلا قيرفلل عافدلا طخ وأ طسولا طخ فلخ ةركلا مالتسا اهيف مت يتلا تارملا ددع سايقملا اذه بسحي  ::ببااسسحلحلاا  ففصصوو  
فادهألا ليجستل ةريطخ صرف ىلإ ًةداع قطانملا كلت يف ةركلا لابقتسا يدؤي ثيح ،اهجراخ وأ مصخلا قيرفلا ةليكشت وأ لخاد . 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enhanced Football Intelligence (EFI) 7 

قيرفلا لوطو يعافدلا طخلا عافترا  
نودبو ذاوحتسالا لحارم ءانثأ ىمرملا سراح ىلإ برقأ طخ قمعأ عافترا طسوتم سايقم وه عافدلا طخ عافترا  ::ممددققللاا  ةةرركك  ففصصوو  
برق ىدم ىلع رشؤمك سايقملا لمعي .هامرم طخ ىلإ يعافد بعال قمعأ نم ةفاسملا ساقُت .ةنيعم ةينمز ةرتف ىدم ىلع ذاوحتسالا  
ذاوحتسالا لحارم لالخ اهعقوم ديدحت ىلع ةيعافدلا ةدحولا ةردق ىدم وأ ،ةركلا ىلع ذاوحتسالا هتراسخ ءانثأ هامرم نم قيرفلا . 

ةركلا ىلع "أ" قيرفلا ذوحتسي امنيب ،لاثملا ليبس ىلع .ىمرملا سراح ءانثتساب ،قيرفلا يبعال ىلعأو قمعأ نيب ةفاسملا وه قيرفلا لوط  
يف مجاهم بعال ىلعأو زكرملا ريهظ نيب ةلاحلا هذه يف قيرفلا لوط ساسقُيس ،( قيرفلا يف بعال قمعأ اًضيأ وهو) زكرملا ريهظ عم  
هسفن قيرفلا .  

اًقحال ددحتو ،نيمجاهملاو طسولا يبعالو نيعفادملا يأ ،تائف ثالث يف قيرفلل نييجراخلا نيبعاللا ةيمزراوخلا عّمجت  ::ببااسسحلحلاا  ففصصوو  
سراح عافترا ىلإ ةفاضإلاب ،ةجتانلا طخلا تاعافترا عيمجت متي .ةعومجم لكل بعال قمعأ عافترا مادختساب ةعومجم لكل طخلا عافترا  
نود وأ ةركلا ىلع ذاوحتسالا ةلاح يف قيرفلا ناك اذإ ام ىلع اًدامتعا ةفلتخم تالاحل تاعيمجتلا نع غالبإلا عم تقولا رورمب ،ىمرملا  
نيب ةيدومعلا ةفاسملا طسوتم وه قيرفلا لوط .ريخألا ثلثلا وأ طسولا وأ يعافدلا ثلثلا يف يأ ،ةركلا تناك ثلث يأ يفو ،اهل ذاوحتسا  
اهل ذاوحتسا نود وأ ةركلا ىلع ذاوحتسالا تالاح نيب اهنع غلبملا ةيئاهنلا ةلصحملا قرفت .تقولا رورمب بعلملا جراخ نيبعال ىلعأو قمعأ ، 

(ريخألا ثلثلا وأ طسولا ثلث وأ قيرفلا بعلم ثلث) ةركلا اهيف تناك يتلا ةقطنملا ىلع اًدامتعا مّسقُتو .  

  :يمیدقتلا ضرعلا ىلع لاثم
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قيرفلا لكش  
نيبعالل ةيدرفلا تايلوؤسملا ىلإ ةفاضإلاب ،قرفلا اهانبتت يتلا ةيعضوملا لكايهلل لضفأ مهف قيرفلا ةليكشت انل حيتت  ::ممددققللاا  ةةرركك  ففصصوو ، 
اهنأ ىلع انتاشاش ىلع قرفلا ضرعُت ،ًةداع .اهل ذاوحتسا نود وأ ةركلا ىلع ذاوحتسالا يف مهقيرف هيضقي يذلا تقولاب قلعتي اميف  
يلعفلا عقاولا يفو ،ةارابم ربع تقولا نم اًدج ةريصق ةرتفل طقف لاحلا وه اذه نأ وه عقاولا امنيب ،ةنيعم تاليكشت/لكايه يف بعلت  
لالخ اًيلعف قرفلا اهانبتت يتلا ةفلتخملا لاكشألا حضوتو "قيرفلا ةليكشت" ددحتس .ةريبكلا اهتنورمو اهتيبايسناب قيرفلا تاليكشت زيمتت  

ةقيقد 90 ةرتف .  

ىلع .اهل ذاوحتسا نود وأ ةركلا ىلع ذاوحتسالا ،ةارابملا ءانثأ "ةيقيقحلا" قيرفلا لكايه ىلإ قايسلا نم ديزملا ةفاضإ سايقملا اذه انل حيتي  
نوكي امدنع ةصاخ ،لاحلا وه نوكي ام اًردان اذه نأ وه عقاولا نكلو ،2-4-4 وأ 3-3-4 اهنأ ىلع ةجردم اًقرف ىرن ام اًبلاغ ،لاثملا ليبس  

ةيزكرمو ةقيض اياوز يف ناحانجلا زكرمتي دقو ،ةيمهألا ديدش اًرود نييعافدلا نيريهظلا بعلت دق .ةركلا ىلع اًذوحتسم نيقيرفلا دحأ  
فقاوملا هذه قيرفلا ةليكشت طقتلت .(طخ ىلعأ) مهرخآ يف نيمجاهم ةسمخب يتيس رتسشنام لثم قيرف مجاهي دق .بعلملا لخاد  
اهنودب وأ ةركلا عم ءاوس ،ةارابملا راسم ربع قيرفلل يقيقحلا لكشلا لثمتو .  

راودألا هذه عيمجت نع جتني .قيرفلا يف هئالمز عقومل ةبسنلاب هعقوم ىلع ًءانب بعال لكل اًيفيظو اًرود ةيمزراوخلا ّنيعت ::ببااسسحلحلاا  ففصصوو  
ةنيعم ةينمز ةرتف ىدم ىلع نيبعاللا عقاوم مادختساب تاعيمجتلا هذه متت .قيرف ةليكشت تاعومجم يف . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةيئاهنلا ةثلاثلا تالاخدإلا  
قرفلا اهانبتت يتلا موجهلا تايجيتارتسا مهف يف ءدبلا  انعسوب نأ ينعي ةيئاهنلا ةثلاثلا تالاخدإلا عقومو ددع سايق  ::ممددققللاا  ةةرركك  ففصصوو  
اهتوق طاقنل قرفلا مادختسا ةيفيك لوح ىؤر ةيئاهنلا ةثلاثلا تالاخدإلا ليلحت رّفوي دقو .مصخلا قيرفلا ىمرم نم اهبارتقا دنع  
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قيرفلا اهارجأ يتلا ةريخألا ةثلاثلا تالاخدإلا ددع سايقملا بسحي .اهموصخل يعافدلا لكيهلل ةلمتحملا فعضلا طاقن فشك وأ ةيموجهلا  
ةيلخادلا ةانقلاو ،ىرسيلا ةانقلا :ةفلتخم لوخد قطانم سمخ ربع ةمسقم ،تالاخدإلا كلت عقوم ىلإ ةفاضإلاب هموصخ دض مجاهملا  
ةزايحلا مجاهملا قيرفلا ىقلتي امدنع ريخألا ثلاثلا لاخدإلا ليجست متي .ىنميلا ةانقلاو ،ىنميلا ةيلخادلا ةانقلاو ،ةيزكرملا ةانقلاو ،ىرسيلا  
هتدمتعا يذلا نميألا بناجلا ىلع طغاضلا موجهلا ةيجيتارتسا هاندأ ةروصلا لثمت ،لاثملا ليبس ىلع .بعلملل ريخألا ثلثلا لخاد حاجنب  

ىرسيلا ةانقلل نيلخدم لباقم ىنميلا ةانقلل ًالخدم 12 عم ،اسنرف . 

مت اذإ قيرفلا ىلإ ةيئاهنلا ةثلاثلا تالاخدإلا ةفاضإ عم ،نيقيرفلا الكل ةيئاهنلا ةثلاثلا تالاخدإلا باسحب ةيمزراوخلا موقت  ::ببااسسحلحلاا  ففصصوو  
تثدح يتلا ةيسأرلا بعلملا تاونق عم بعللا لدابت يف ةيئاهنلا ةثلاثلا تالاخدإلا بسحُت .يئاهنلا ثلثلا ىلإ اهلمح وأ حاجنب ةركلا عيزوت  

ىنميلا ةانقلاو ،ىنميلا ةيلخادلا ةانقلاو ،ةيزكرملا ةانقلاو ،ىرسيلا ةيلخادلا ةانقلاو ،ىرسيلا ةانقلا ةيسأرلا بعلملا تاونق لمشت .اهيف .  

  :يمیدقتلا ضرعلا ىلع لاثم
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ةيرابجإلا ةركلا ةراسخ  
قيرفلا اهيف دقفي يتلا تاظحللا سايقملا اذه طقتلي .عفادملا قيرفلل حنمُي يعافد سايقم يه ةيرابجإلا تادادترالا  ::ممددققللاا  ةةرركك  ففصصوو  
ةراسخ ةصرف تداز ،بعاللا طوغض ددعو ةفاثكو ةدوج تعفترا املك .عفادملا قيرفلا هسرامي يذلا طغضلا ببسب ةركلا عقوم مجاهملا  
قيرفلل يعافدلا ثلاثلا زكرملا يف اًطوغض نوسرامي وأ نوطغضي مهنأ ىلع نيبعاللاو قرفلا ىلإ رظنُي ام اًبلاغ .ةركلل ذوحتسملا قيرفلا  
ليجستل ةصرف قلخ ةيناكمإ ةدايز يلاتلابو ،مصخلا قيرفلا ىمرم نم برقلاب ةركلا ىلع ذاوحتسالا يف دادترا ضرف لجأ نم مصخلا  

فادهألا .  

ةركلا ىلع ذاوحتسالا نوبستكي مث  مهقيرفو ةركلا ىلع اًطغض اوسرام اذإ يرابجإ دادترا قيرفلا/بعاللا ىلإ بسنُيس  ::ببااسسحلحلاا  ففصصوو  
ىلإ بسنُي نأ نكمي .ةركلل ريرمت /أطخ ةروانم وأ ةحجان ةغوارم وأ ،اهضارتعا مت/اهعضوم ريغ يف ةريرمت لالخ نم ةيلاتلا ةسمللا ىلع  
ىلع طقف دحاو يرسق دادترا هنأ ىلع اذه باستحا ةيناكمإ نم مغرلا ىلع ،هسفن يرابجإلا دادترالا نييعافدلا نيبعاللا نم ديدعلا  

قيرفلا ىوتسم . 
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ةركلا ىلع طغضلا  
ىلإ ةحاسملا قالغإ يدؤيسو .ةركلا ىلع بعاللا نيبو هنيب ةحاسملا يعافد بعال قلغي امدنع وه ةركلا ىلع طغضلا  ::ممددققللاا  ةةرركك  ففصصوو  
عفادملا هقبطي يذلا يعافدلا طغضلا داز املكف ،يعافد روظنم نم ةركلا ىلع طغضلا ساقُي .ةركلا بعالل تارايخلاو تقولا نم دحلا  

هيف امب عفادملا برتقي .عفادملا هنم برتقيو ةركلا ضارتعا مجاهملا لواحي ،لاثملا ليبس ىلع .ةركلا ىلع طغضلا داز ،مصخلا بعاللا ىلع  
سكعت ةجردو ديدش طغضك اذه لجسيس كلذل ،بيلصلا يف اًيدسج ماحتلالا/ يدحتلا /ةغوارملا ىلع اًرداق نوكيل مجاهملا نم ةيافكلا  

مصخلا بعاللا نكي مل .مصخلا نم هيلع طغضلا ءانثأ اًريرمت يدؤيو مامألا ىلإ ةركلا مجاهملا بعاللا لسري ،رخآ لاثمك .ويرانيسلا اذه  
ةركلا ريرمت ةظحل يف مجاهملا ىلع اًقبطم لازي ال طغضلا ناك .ةريرمتلا ذيفنت لبق ةركلل يدحتلاو اًيدسج هلامكإل يفكي امب اًبيرق ، 
لدتعم طغض مييقتك لجسي نأ اذه نأش نم كلذلو .  

لثم تامولعم يف رظنُيس .ةركلا كلتمي يذلا مجاهملا ىلع قبطملا يعافدلا طغضلل سايقم وه ةركلا ىلع طغضلا  ::ببااسسحلحلاا  ففصصوو  
ةجرد نوكتس ،ةركلا ىلع رطيسملا بعاللا مامأ عفادملا ناك اذإ) ةركلا ىلع رطيسملا بعاللا ىلإ عفادملا اياوزو ،ةركلا ىلإ عفادملا ةفاسم  
نوكي دق .ةركلا ىلع رطيسملا بعاللا هاجت نيعفادملا برقو (ةركلا ىلع رطيسملا بعاللا ءارو عفادملا ناك ول امم ربكأ ةقبطملا طغضلا  
ةظحللا كلت يف ةقبطملا طوغضلا عيمجل مكارت وه قبطملا طغضلا نوكيسف ،بعاللا ىلع طغضلا مت اذإ .اًزكرم وأ ًالدتعم طغضلا . 

  :يمیدقتلا ضرعلا ىلع لاثم
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ةعقوتملا فادهألا (xG) 
ةعقوتملا فادهألا سيقت  ::ممددققللاا  ةةرركك  ففصصوو  ( وأ  xG) كلذ نم فده ليجست لامتحا باسح لالخ نم ىمرملا ىلع ةصرفلا ةدوج  

ىلع .ىمرملا ىلإ لوصولا ةلواحم لبق نم لماوع ةّدعب ةجتانلا ةميقلا طبترت .بعللا نم ةنيعم ةلحرم لالخ بعلملا ضرأ ىلع عقوملا  
ةلواحملا لبق قباسلا ءارجإلاو بعلملا ىلع نيبعاللا عضومو ،مدختسملا مسجلا ءزجو ،ىمرملا ىلع ةلواحملا عقوم ساقُي ،لاثملا ليبس . 

ساقُيو  xG نم عقوتي ةصرف 1 ةجرد لّثمت .ةصرف ليجست لامتحا لق ،ةجيتنلا تضفخنا املكو ،1و 0 نيب حوارتي سايقم ىلع  
0.7 يلاوح ةجرد ةداع ءازجلا ةلكر لجست ،لاثملا ليبس ىلع .ةرم لك يف اهلجسي نأ بعاللا xG، تابسانم 7/10 يف هنأ ىلإ ريشي امم  

هنأ ىلإ اهؤاشنإ مت يتلا تاجردلا ريشت ،فدهلا قيقحتل ىرخأ تالواحم ىلع هقيبطتب مقو هسفن أدبملا ذخ نآلا .ءازجلا ةلكر ليوحت متيس  
اذه يف ليجستلا ةيلامتحا رهظُتل ةجرد ءاشنإ متيس ،اًبيرقت ةقباطتم تاهويرانيس عم فدهلا قيقحتل تالواحملا فالآ ىلإ رظنلا دنع  
فقوملا .  

لثمي  ::ببااسسحلحلاا  ففصصوو  xG تانايب ةدعاق ربع هريوطت مت يئاصحإ جذومن ىلع ًءانب ،ىمرملا دنع ةنيعم ةلواحم نم ليجستلا لامتحا  
نيبعاللا ددعو ؛ةيوازلاو ؛ةفاسملا :ليجستلا ةيلامتحا ىلع رثؤت يتلا ةيسيئرلا لماوعلا لمشت .اهليجست تالدعمو تاديدستلل ةيخيرات  
وأ مدقلا وأ سأرلا مادختساب ىمرملا ىلع ةلواحملا تناك اذإ ام ؛ةركلل ددسملا بعاللا ىلع طغضلاو ؛ىمرملا مامأ ةقطنملا نولقرعي نيذلا  
بعاللا ءاهنإ ةراهم لوح تاريغتم يأ جذومنلا نمضتي ال .ىمرملا ىلع ديدستلا ةلواحم تقو يف ىمرملا سراح عضومو ؛مسجلا  
يدرفلا ىمرملا سراح ةردق وأ يدرفلا . 

 :يمیدقتلا ضرعلا ىلع لاثم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


