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 الباب الخاهس

 االختتام

 

رعهُى "ة بنكزا اسزخذاو َبدبانجُم رحصُيٍ ثحثهب  خاخزصش انجبحث

انفصم  طالةنَحى رشقُخ يهبسح انقشاءح  KTSPاألسبس  "انهغخ انعشثُخ

ًّذَخانانًذسسخ انثبَىَخ  فٍانعبشش  . شسُكجىغ فُكبهكأو -انّزبسعخ ًح

 قضبَب انجحث، هٍ :وكبَذ انخالصخ انزً رجُت األسئهخ انًىجىدح فٍ 

فٍ انزعهُى انهغخ  KTSPاألسبس  "رعهُى انهغخ انعشثُخ"ة بنكزا اسزخذاو -1

قسى انًعهى ، قشأ انًعهى انُص عٍ يىضىع انًُبسجخانعشثُخ هٍ:

قسى انًعهى ثطبقبد نكّم يجًىعخ و األسئهخ ، انطالة إنً يجًىعبد

اعطً طالة األسئهخ إنً يجًىعبد أخشي ويجًىعبد ، يخزهفخ

َجُت انطالة عٍ األسئهخ يٍ انجطبقبد أٌ رعطً ، أخشي َججهب

يجًىعخ انزٌ غُش األسئهخ َشيً انً ، أسئهخ يجًىعبد أخشي

  .وغُش رنك، انًجًىعبد أخشي

ًّذَخانانثبَىَخ يهبسح انقشاءح فٍ انًذسسخ  -2 انحبصم انقذسح  انّزبسعخ ًح

اسزخذاو  قجم 6119يٍ انًحبضشح األونً ثًعذنخ رغُّش . ونى قهُال

 رشقُخ يهبسح انقشاءح ال KTSPانكزبة "رعهُى انهغخ انعشثُخ" األسبس 

و انًحبضشح  74يٍ انًحبضشح انثبٍَ انًحبضشح انثبٍَ ثًعذنخ 

انكزبة اسزخذاو ثعذ  طالةنرشقُخ يهبسح انقشاءح  7915انثبنث ثًعذنخ 

 KTSP"رعهُى انهغخ انعشثُخ" األسبس 

َحى  KTSPعهُى انهغخ انعشثُخ" األسبس رأثُش اسزخذاو انكزبة "رأٌ  -3

رشقُخ يهبسح انقشاءح نطالة انفصم انعبشش فٍ انًذسسخ انثبَىَخ 

ًّذَخ انّزبسعخان  . أوجىغ فُكبِ كشسُك -ًح

َحى  KTSPرأثُش اسزخذاو انكزبة "رعهُى انهغخ انعشثُخ" األسبس رجٍُ 

َخ رشقُخ يهبسح انقشاءح نطالة انفصم انعبشش فٍ انًذسسخ انثبَى

ًّذَخ انّزبسعخان وهزا رحهُم انجُبَبد فٍ  .أوجىغ فُكبِ كشسُك -ًح

اسزخذاو انكزبة اسزخذاو انجبة انشثع أٌ قًُخ َزبئج انطالة قجم 
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( 61189اإلخزجبس انقجهٍ هٍ ) KTSP"رعهُى انهغخ انعشثُخ" األسبس 

اسزخذاو انكزبة "رعهُى انهغخ انعشثُخ" اسزخذاو وَزبئج انطالة ثعذ 

( وهزا َذل عهً أٌ 74147اإلخزجبس انجعذٌ هٍ ) .KTSP األسبس

 رأثُشثًعًُ  َزُجخ اإلخزجبس انجعذٌ أعهً يٍ َزُجخ اإلخزجبس انقجهٍ.

 KTSPاسزخذاو انكزبة "رعهُى انهغخ انعشثُخ" األسبس ثٍُ اسزخذاو 

َحى رشقُخ يهبسح انقشاءح نطالة انفصم انعبشش فٍ انًذسسخ انثبَىَخ 

ًّذَخ انّزبسعخان نهفشقخ انزجشثُخ وانفشقخ  أوجىغ فُكبِ كشسُك -ًح

 انضجطُخ ثذوٌ اسزخذايهب.

 

 اإلقتراحات

ثعذ أٌ رجحث انجبحثخ هزا انجحث انعهًٍ فقذيذ اإلقزشاحبد كًب 

 َهٍ:

 

 للوعلن . أ

أٌ َخزبس انًذخم واألسبنُت وانطشائق  بَُجغٍ نه -1

 واالسزشارُجُخ انًُبسجخ ثبحىال انزاليُز فٍ انفصم.

أٌ َجعم راليُزِ ساغجٍُ فٍ دسس انهغخ انعشثُخ  بٍ نهَُجغ  -2

 ثبسزخذاو انطشَقخ انًالئًخ عُذ انزاليُز.

 قشاءحانًششف نزاليُز نُُم يهبسح انأٌ َكىٌ   -3

أٌ َزعًق انعهىو وانًعشفخ خبصخ عٍ انهغخ  بَُجغٍ نه  -4

 انعشثُخ ورعهًُهب.

 

 للوتعلن . ب

ُخ خبصخ غخ انعشثأٌ َجزهذ فٍ عًهُخ رعهى انه بَُجغٍ نه  -1

 انجُذح.انقشاءحنزحصُم عهً يهبسح 
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أٌ َكىٌ رهًُزا يجزهذا فٍ رعهُى انهغخ انعشثُخ ألٌ  بَُجغٍ نه  -2

 ثهب َسزطُع أٌ َُبل انًعهىيخ.

َجت عهُهى أٌ َطُعىا أسبرزرهى وخبصخ أسبرُز انهغخ انعشثُخ   -3

 حزً انزاليُز َصهىا إنً كفبءح انهغخ انعشثُخ.

 

 


