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 الملخص:
االدارة  داوا علم العلل   ال علءم الدراسةةةةةةةةةةةأ الم اءلة الر لسةةةةةةةةةةةلولأ الارلللة ال      ل  راو ال ر ءأهدفت 

  ال ر  ءأ،  لة اجل  حقيق هدف الدراسةةأ ملم الحلحب حلسةة  دام االسةةل ف ال تةةي  ال حليل  للاةةلح  جلسةةلت

لقدلأ لة السةةةلدة ااعاةةلو ال        لغ عددهل لالب لاةةةلح   لت امل لشلماةةةأ االسةةة ج احلت ال االلأ لجلس
إلم   راو ال ر ءأ  ال علءم العلل ،  مد   تةةةةةلت الدراسةةةةةأ إلم اة لاةةةةةل ة االسةةةةة ج احلت اللقدلأ لة اعاةةةةةلو 
لجلس االأ ال      إلم   راو ال ر ءأ  ال علءم   علق حللمدر ف  الللل العلم،  سةةةةةةة و  لايق الل اوا  الق اشية، 

للشسةةةةةةةةةحأ إلم الر اللسةةةةةةةةةلولأ الارلللشءأ علم اداو اهدارة ال ر  ءأ ف شمل  مدف  االع داو علم مءم اللج لع، الل ح
إلم اةةح    ل  ر الشملم اهدارف ف    ار   ال ر ءأ  ال علءم العلل   اللسسةةسةةلت ال لحعأ لملل، ش يجأ   اةةءا 

اًل لة له اتةةةةةااد ار   حديد اللسةةةةةس لءلت،   تةةةةةحءا االشحرافلت ال   مد   جد ف  ااداو اليعل  علل  م رسةةةةة
اهداف،  االر قلو حلسةةةةةةةةةةةةةة  ا العلللية ف  اهدارة ال ر  ءأ    لدة ال يلوة  اهش لجءأ لمم للعرف مم ا ج د شملم 
لللسةةةةةةةةةةةةةةةلولأ  الرملحأ اهدار أ،  مد تةةةةةةةةةةةةةةةدرت حعل الق اشية الجديدة ا   عدءالت علم م اشية ملولأ علم الر 

 ممر    راو ال ر ءأ  ال علءم العلل  للل تةةةةد ر القلش ة  االسةةةة ج احلت اللقدلأ لة مال اعاةةةةلو لجلس االأ إلم
لءم لل علءم ال لاءق   ال در ف  لعلهد ال ع ف  اةةةةكة لتلفلت الللحأ حللجللعأ  الميوأ العللأ 0991لسةةةةشأ  (01)

 رمم اللدشءأ حاةةةكة  عديل الللدة العلاةةةرة لة مرار لجلس ال دلأ 0991( لسةةةشأ 4العلل ،  تةةةد ر القرار رمم )

 اهجل ات الدراسءأ،   شلًو علم ش لوج الدراسأ فقد ا تت حار رة العلل علم  الحعللت حالوحأ 0991 ألسش 01
الحيلظ علم الللل العلم،  الجدءأ ف   لايق الق اشية  القرارات  الل اوا ال علءلءأ  ال ر  ءأ  الجللعءأ حتةةةةةةةةةةةةةة رة 

لت    ،   اش  لادا الاةةةةةةةةةيلفءأ ف  شاةةةةةةةةةر اللعل لجدءأ، ل حقيق لادا العدالأ  اللسةةةةةةةةةل اة اية افراد اللج لع ال   
 .  اهفتلح عشمل حاتل  ااا ل شلءأ الاع ر حللدءلقرالءأ،   يعيل لادا   لفس اليرص

 . ال لللت اللي لحءأ: اللسلولأ الارلللشءأ، االدارة ال ر  ءأ، االداو، الارلللة
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