
 

 

 

 اللقاء السنوي الثاني
 للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية 

 



 

 أ                                                                                                          للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية  الثانياللقاء السنوي 

 الفهرس

 الصفحة املوضوع
 1 كلنة العيذ / حمند بً زيد آل شليناٌ

 2 كلنة األمني العاو جلنعية الرب بامليطقة العرقية

 4 اللجاٌ

 5 املتحدثوٌ

 6 جدول الفعاليات

 8 الدكتور/صاحل بً شليناٌ الرظيد-اليعاط الرتوجيي للنيظنات اخلريية

-ت، ٍيئييات، مراكييس، متشصييات التدطيي  اعالممييي للجَييات اخلريييية   عيييا 

 الدكتور/ إمسااليل بً أمحد اليساري
22 

 45 األشتاذ/ حمند بً اللي الغامدي-التدريب والتأٍيل يف اجلَات اخلريية

الدكتور/ حمند بً شعيد -أشض اخلدمة اعجتناالية يف اجلنعيات اخلريية

 السٍراىي
57 

 82 ليحيىالدكتور/حييى بً إبراٍيه ا-تطبيقات البحث اعجتناالي

 93 الدكتور/ مصفر بً التيق الدوشري-مدخل إقتصاديات العنل اخلريي

األشتاذ/حمند بً اللي -تطبيقات تقيني املصاالدات العييية مبعروع دار اخلري

 الغامدي
125 

 112 املَيدط/إبراٍيه بً البدالعسيس احلصني-معروع األمري شلناٌ لإلشكاٌ اخلريي

املَيدط/ حييى شيف -جتربة اعشكاٌ ميدفض التكاليف يف املديية امليورة

 صاحل
117 

 



 

 ب                                                                                                          للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية  الثانياللقاء السنوي 

 الفهرس

 الصفحة املوضوع
الدكتور/البدالصيييمو -ملدييد دالييه األشيير اجتتاجيية جتربيية أرجييو  ييا التعنيييه        

 العَري
124 

 128 الدكتور/البدالصمو العَري-تفعيل الدور الصحي يف تبين املعاريع اخلريية

 133 األشتاذ/فَد بً اللي بً ىوح-فائض الوالئهتدوير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1                                                                                                           للجَات اخلريية بامليطقة الشزقية الجاىياللقاء السيوي 

 تقديه
 صاحب الفضيلة الشيخ / حمند بً سيد آل سليناٌ

عضو ٍيئة كبار العلناء باملنلكة رئيس حماكه امليطقة الشزقية ورئيس اللجية التيفيذية جبنعية الرب 
 بامليطقة الشزقية

أعددزا ابُاٚددا١ ٗانيزصددوا صددٚهللُا  ٌددهلل ٗ وددٟ  هددٕ  احلٌددهلل و ٗهددهللٖ ٗاهضددسٝ ٗاهضددسَ  وددٟ 

 ٗ وٟ صحابثٕ انيلزًا ٗصوٍ تضوًٌٚا. أًا بعهلل:اهطٚاا اهطآزّٙ 

فٌدّ ًلدٞ بدش      إْ ًّ فغى او  وِٚا أْ ٗفق ٓذٖ اهاسد انيااركٞ هوعٌى بغزٙعٞ  ٌهلل 

ُ٘ر اهزمحٞ " ًٗا أرصدوِان إ  رمحدٞ ل هوعدانيا" ًٗدّ ٓدذٖ ا شٙدزٝ اهعزبٚدٞ ٓدهلل٠ انيزصدوا إ           

 اهعانيا أمجعا.

٘ اهعٌى بغزٙعٞ رة اهعانيا ُٗغز ٓذا اههللّٙ احلِٚف ٗر اٙٞ ٗهذهم أصاح ععار ٓذٖ اهاسد ٓ

ٗاهثغجٚع  ودٟ ٗود٘د ٣ٚٓداح    -أٙهللٖ او-أه٘اي انيضوٌا ًّ ههللْ خادَ احلزًا اهغزٙفا

 خريٙٞ  اًوٞ يف عثٟ أحنا١ انيٌولٞ هزصٔا او.

ٗهقهلل وا١ح ت٘وٚٔاح صاهب اهضدٌ٘ انيولدٛ ابًدري  ٌدهلل بدّ فٔدهلل بدّ  ادهللاهعشٙش  ي صدع٘د          

ًري انيِطقٞ اهغزقٚٞ ر٢ٚط جموط إدارٝ مجعٚٞ اهرب بانيِطقٞ اهغزقٚٞ ًٗثابعٞ صاهب اهضدٌ٘  أ

انيولٛ ابًري صع٘د بّ ُاٙف بّ  اهللاهعشٙش  ي صع٘د ُا٢ب أًري انيِطقٞ اهغدزقٚٞ ُا٢دب ر٢دٚط    

جموط إدارٝ ا ٌعٚٞ إلقاًٞ اهوقا١ اهضِٜ٘ هوجٔداح اريريٙدٞ ٗٓدٛ هفثدٕ كزندٞ ًدّ  ٌ٘ٓدا        

ت٘هٚددهلل ا ٔدد٘د ٗرفددع كفددا١اح ا ٔدداح اريريٙددٞ نيددا ٙقهللًددٕ ًددّ ًعوً٘دداح قٌٚددٞ         تٔددهللا إ  

 ٗ اعزاح ًفٚهللٝ ٗه٘اراح بِا١ٝ ًدٌزٝ.

خدددٍ هلافددٞ ابخددد٘ٝ اهعددداًوا يف  -هفظٌٔددا او –فاهغددلز ًزفددد٘و هضددٌٌ٘ٓا اهلدددزنا   

ا ٌعٚٞ ٗأخط باهذكز ابًا اهعاَ اههللكث٘ر/ اهللاو بّ هضا اهقاعٛ ٗبقٚٞ اهعاًوا يف 

هوقا١ ًّ ًِظٌا ٗ اعزّٙ ًٗغداركا... صدا٢وا انيد٘   دش ٗودى أْ ٙ٘فدق ا ٌٚدع هوددري         ا

 ٗاهضسح.
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 كلنة
 الدكتور / عبد اهلل بً حسني القاضي

 األمني العاو جلنعية الرب بامليطقة الشزقية
 

ًا ٙوٚق ظسهٕ ٗ ظدٍٚ صدوطإُو ٗاهضدسٝ ٗاهضدسَ  ودٟ صدٚهلل خوقدٕ        احلٌهلل و محهلل

 :.. ٗبعهلل ٗخامت رصوٕ 

فقدهلل عدزفج مجعٚددٞ اهدرب بانيِطقددٞ اهغدزقٚٞ  وددٟ ًدز اهضددِ٘اح انياعدٚٞ بددهلل ٍ صددٛ ٗتغددجٚع        

ًث٘اصددى ًٗثابعددٞ ًضددثٌزٝ ًددّ أًددري اهددرب صدداهب اهضددٌ٘ انيولددٛ ابًددري  ٌددهلل بددّ فٔددهلل بددّ      

 اهللاهعشٙش  ي صع٘د أًري انيِطقدٞ اهغدزقٚٞ ر٢دٚط جمودط إدارٝ مجعٚدٞ اهدرب بانيِطقدٞ اهغدزقٚٞ         

صاهب اهضدٌ٘ انيولدٛ ابًدري صدع٘د بدّ ُداٙف بدّ  ادهللاهعشٙش  ي صدع٘د ُا٢دب            ًّٗ  ز ُا٢إ

 أًري انيِطقٞ اهغزقٚٞ ُا٢ب ر٢ٚط جموط إدارٝ ا ٌعٚٞ.

يف إقاًددٞ كافددٞ انيغددارٙع ٗاب ٌدداي  ؤددهللًا -هفظٌٔددا او–فوددٍ ٙدد ه٘ا  ٌ٘ٓددا اهلزندداْ  

اه٘اعحٞ هلا ًدّ مجٚدع    اريريٙٞ اهيت تطٌح ا ٌعٚٞ يف إقاًثٔا بعهلل إكثٌاي اهِظزٝ اهغٌ٘هٚٞ

ا ٘اُب .. ًّٗ ذهم إقاًٞ اهوقا١ اهضِٜ٘ اهذٜ جيٌع با ا ٔاح اريريٙٞ بانيِطقدٞ اهغدزقٚٞو   

فقهلل ُاهج ٓذٖ اهفلزٝ ت ٙٚهللا ًّ  ٌ٘ٓا ٗت٘وًٚٔا صزٙعًا هواهلل١ باهرتتٚااح اهسسًٞ ٗتغلٚى 

ا١ اهداُٛ ٗتلووج أ ٌاهلٌدا  اهوجاْ اهعاًوٞ فاحٌهلل او ٗت٘فٚقٕ مت  قهلل اهوقا١ ابٗي ٗتاعٕ اهوق

 باهِجاح ٗاهث٘فٚق.

هذا فإْ مجعٚٞ اهرب بانيِطقٞ اهغزقٚٞ ٙضزٓا أْ تٔهللٜ ٓذٖ انيادٝ اهعوٚٞ هوقدا١ اهضدِٜ٘ هوجٔداح    

ًّ ًعوً٘اح قٌٚٞ ًقهللًدٞ ًدّ أكدادنٚا    ٓد ًٗا حتٕ٘ٙ 1422اريريٙٞ بانيِطقٞ اهغزقٚٞ هعاَ 

 ريٜ اهثط٘ ٛ.ًثدضضا ٗغريٍٓ ممّ هلٍ ًضآٌاح يف اهعٌى اري

ٗبٔذٖ انيِاصاٞ ٙضزُٛ أْ أُٖ٘ مبا توقاٖ ا ٌعٚٞ ٗكافٞ ًغارٙعٔا ٗأُغطثٔا اريريٙٞ ًّ د دٍ  

ٗآثٌاَ ًّ قاى ٗسارٝ اهعٌى ٗاهغؤْٗ ا وثٌا ٚٞ ممدودٞ يف ًعداهٛ اهد٘سٙز اهدهللكث٘ر/ وٛ بدّ      

 إبزآٍٚ اهٌِوٞ وشاٖ او خريًا.
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فغددٚوٞ اه٘اهددهلل اهغددٚذ/  ٌددهلل بددّ سٙددهلل  ي     ٗيف اريثاَ...أتقددهللَ باهغددلز ا شٙددى هضدداهب اه   

       ٞ -هفظدٕ او -صوٌٚاْ ر٢ٚط  داكٍ انيِطقدٞ اهغدزقٚٞ ر٢دٚط اهوجِدٞ اهثِفٚذٙدٞ با ٌعٚد

كٌا أعلز أ غا١ جموط إدارٝ  وٟ ًا قاَ بٕ فغٚوثٕ ًّ ؤ٘د طٚاٞ هسرتقا١ بٔذا اهوقا١و

ٞ اهديت صدعج   ا ٌعٚٞ  وٟ ًا قهللًٖ٘ ًّ د ٍ ًدادٜ ًٗعِدٜ٘ ٗاهغدلز ً٘صد٘ي هوجداْ انيِظٌد      

 إلجناح ٓذا اهوقا١.
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 اللجاٌ
 

 :انيغزا اهعاَ  وٟ اهوقا١ 

  اهلل او بّ هضا اهقاعٛ.د 

  

    :اللجية الفيية  :اللجية امليظنة 

 ر٢ٚضًا  اًز بّ د ٚج اههللخٚى .أ ر٢ٚضًا خاههلل بّ  اهلل اهوطٚف ا ٘ٓز.أ

  غً٘ا هلل اهزمحّ اهضينراعهلل بّ  ا ُا٢اًا  ٌهلل بّ  وٛ اهغاًهللٜ .أ

  غً٘ا  اهلل اهعشٙش بّ  ٌهلل احلجٛ  غ٘ا أمحهلل بّ ُاصز اهزعادٝ .أ

  غً٘ا أمحهلل بّ  ٌهلل اه٘رخاْ  غ٘ا واصٍ بّ  ثٚق أٗ فسصٞ .أ

    غ٘ا   اًز بّ د ٚج اههللخٚى .أ

  :اللجية اإلعالمية   

 ر٢ٚضًا ُاصز بّ  ٚهلل اهغاًهللٜ .أ  :اللجية العلنية 

  غً٘ا أ. ٌهلل بّ  اهللاهزمحّ اهشاًى ر٢ٚضًا   وٛ اهغاًهللٜ ٌهلل بّ  .أ

  غً٘ا صاحل بّ  اهلل او اهشٓزاُٛ  غ٘ا  وٛ بّ أمحهلل فقٕٚ

    غً٘ا ًغعى بّ  ٌهلل  ي هضا

  :جلية العالقات العامة   

 ر٢ٚضًا واصٍ بّ  ثٚق أب٘ فسصٞ .أ  :جلية اخلدمات املساىدة 

  غً٘ا صسح بّ صعٚهلل اههللٗصزٜ أ. ر٢ٚضًا  أمحهلل بّ ُاصز اهزعادٝ

  غً٘ا ف٘سٜ بّ مجعٞ اهزعهللاْأ.   غً٘ا رًٚح بّ إبزآٍٚ اهزًٚح

  غً٘ا أ.  ادي بّ  ٌهلل اهعاًزٜ  غً٘ا ًآز بّ  ٌهلل اهِ٘ٙط

  غً٘ا خوٚى بّ ورباْ اهقحطاُٛ  

  غً٘ا صاًٛ بّ فٔهلل انياهلٛ  

  غً٘ا طارق بّ ًضا هلل اهضامل  

  غً٘ا صوطاْ بّ صع٘د ارياههللٜ  
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 املتحدثوٌ
 اجلَة االسه

  غ٘ جموط اهغ٘ر٠ ًعاهٛ اههللكث٘ر/ سٓري اهضاا ٛ

 أًا  اَ مجعٚٞ اهرب بانيِطقٞ اهغزقٚٞ                اههللكث٘ر /  اهللاو بّ هضا اهقاعٛ                 

 هللًاَكوٚٞ اهعوَ٘ اهضحٚٞ باه ابصثاذ /  ٌهلل بّ  وٟ اهغاًهلل٠ 
 اهغزفٞ اهثجارٙٞ اهضِا ٚٞ باهغزقٚٞ ابصثاذ / خاههلل بّ  ٌهلل اهشاًى

 واًعٞ انيوم فٚضى اههللكث٘ر / صاحل بّ صوٌٚاْ اهزعٚهلل
 كوٚٞ اآلداة ظاًعٞ انيوم صع٘د اههللكث٘ر / محٚهلل خوٚى اهغاجيٛ

 واًعٞ أَ اهقز٠ اههللكث٘ر/ ٌهلل بّ صعٚهلل اهشٓزاُٛ

 بانيهللِٙٞ انيِ٘رٝ واًعٞ اإلًاَ  ٌهلل بّ صع٘د ٜاههللكث٘ر/إ ا ٚى بّ أمحهلل اهِشار
 ًغزٗو ابًري صوٌاْ هإلصلاْ اريريٜ انئِهللظ/ إبزآٍٚ احلضا

 واًعٞ انيوم صع٘د اههللكث٘ر/ ًضفز بّ  ثٚق اههللٗصزٜ

 واًعٞ انيوم خاههلل اههللكث٘ر/  اهللاحلٌٚهلل اه٘ابى

 ًضثغفٟ اهق٘اح انيضوحٞ باهطا٢ف اههللكث٘ر/  اهللاهضسَ اهغٔزٜ

 مجعٚٞ حتفٚظ اهقز ْ اهلزٍٙ باهطا٢ف هللكث٘ر/  ٌهلل بّ  اهللاو اهضوً٘ٛاه

 إدارٝ اهثعوٍٚ باهزٙاض ابصثاذ/ فٔهلل بّ  ٌهلل بّ ُ٘ح 

 واًعٞ انيوم صع٘د اههللكث٘ر/  ٌز انيهللٙفز

        ا اًعٞ اإلصسًٚٞ بانيهللِٙٞ انيِ٘رٝ             اههللكث٘ر / حيٟٚ بّ إبزآٍٚ اهٚحٟٚ                    
 أًاُٞ انيهللِٙٞ انيِ٘رٝ انئِهللظ/ حيٟٚ صٚف صاحل
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 اليوو األولبزىامج 
 ٍـ 22/7/1422 الجالثاء يوو 

 املكاٌ رئيس اجللسة مقدو الورقة موضوع الورقة اجللسة

ض : 
ملعز

ا
1
:3 

َزًا
ظ

-
9
:9
9

 
ساًء

م
 

 ا وضٞ ابٗ 

 قِ٘اح ا تضاي

8099-9039 

اهِغاط اهرتٗجيٛ هوجٔاح 

 انيغاكى ٗاهثحهللٙاح اريريٙٞ

د.صاحل بّ صوٌٚاْ 

د. اهللاو  اهزعٚهلل

 اهقاعٛ

اهقا ٞ 

اهثدطٚط اإل سًٛ هوجٔاح  اهز٢ٚضٚٞ

 اريريٙٞ

د.إ ا ٚى بّ أمحهلل 

 اهِشارٜ

 19099-9039اصرتاهٞ :   

 ا وضٞ اهداُٚٞ

 أٌٓٚٞ اهث ٓٚى

19099-

11039 

 أ.خاههلل اهشاًى اهثدطٚط هوٌ٘ارد اهاغزٙٞ
د.صاحل بّ 

وٌٚاْ ص

 اهزعٚهلل

اهقا ٞ 

 أ. ٌهلل  وٛ اهغاًهللٜ اهثهللرٙب ٗاهث ٓٚى اهز٢ٚضٚٞ

 12039– 11039صسٝ اهظٔز :   

 1039-12039هفى ا فثثاح :   

 ا وضٞ اهداهدٞ

اهاحذ 

 ا وثٌا ٛ

3039-5099 

أصط اريهللًٞ ا وثٌا ٚٞ يف 

 ا ٌعٚاح اريريٙٞ

د. ٌهلل بّ صعٚهلل 

د.محٚهلل  اهشٓزاُٛ

 اهغاجيٛ

قا ٞ اه

 اهز٢ٚضٚٞ
 تطاٚقاح اهاحذ ا وثٌا ٛ

د.حيٟٚ بّ ابزآٍٚ 

 اهٚحٟٚ

 5039 – 5099صسٝ انيغزة :   

 ٗرش  ٌى 

5039-7099 

 ًضا١

 انيلاْ ًِضق اه٘رعٞ ً٘ع٘و اه٘رعٞ

 قا ٞ اهغشاي د. ٌهلل بّ صعٚهلل اهشٓزاُٛ اهز اٙٞ ا وثٌا ٚٞ

 أ. ٌهلل  وٛ اهغاًهللٜ اهث ٓٚى
قا ٞ 

 اهٌٚاًٞ

 قا ٞ اهعقٚق د.حيٟٚ بّ ابزآٍٚ اهٚحٟٚ بزاًج اهثهللٗٙز

 قا ٞ دارّٙ َ.إبزآٍٚ احلضا اإلصلاْ
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 اليوو الجاىيبزىامج 
  ٍـ23/7/1422 األربعاء يوو 

 القاعة رئيس اجللسة مقدو الورقة موضوع الورقة الفقزة

ض : 
ملعز

ا
1
:3 

َزًا
ظ

-
9
:9
9

 
ساًء

م
 

 ا وضٞ ابٗ 

هللاح تقِا انيضا  

 اهعِٚٚٞ

 ظ 8:99-9:3

ًهللخى إ  اقثضادٙاح اهعٌى 

 اريريٜ

 اههللكث٘ر/

 ًضفز بّ  ثٚق اههللٗصزٜ
 اههللكث٘ر 

صاحل بّ  ٌهلل 

 اهُ٘ٚاْ

 اهز٢ٚضٚٞ
تطاٚقاح ٗتقِا انيضا هللاح 

 اهعِٚٚٞ بهللار اريري

 ابصثاذ/

  ٌهلل بّ  وٛ اهغاًهللٜ

 ظ 19099 – 9039 اصرتاهٞ

 ا وضٞ اهداُٚٞ

 اٙٞ اإلصلاْ ٗاهز

 اهضحٚٞ

19:99-11:3 

 ظ

هو٘ي  وٌٚٞ نيغلوٞ 

 اإلصلاْ

 انئِهللظ/

 إبزآٍٚ احلضا

 اههللكث٘ر

 سٓري اهضاا ٛ
 اهز٢ٚضٚٞ

جتزبٞ اإلصلاْ ًِدفغٞ 

 اهثلاهٚف يف انيهللِٙٞ
 انئِهللظ/

 حيٟٚ صٚف صاحل

تفعٚى اههللٗر اهضحٛ يف تاين 

 انيغارٙع اريريٙٞ

 اههللكث٘ر/

  اهللاهضسَ اهغٔزٜ

 12039 – 11039 هظٔز ٗاهغذا١صسٝ ا

 ا وضٞ اهداهدٞ

مناذج را٢هللٝ هثهللٗٙز 

 اني٘اد اهعِٚٚٞ

3:3-5:99 َ 

مناذج را٢هللٝ هثهللٗٙز اني٘اد 

 اهعِٚٚٞ

 /اههللكث٘ر

 حيٚٛ بّ إبزآٍٚ اهٚحٚٛ
 اههللكث٘ر

 ٌهلل بّ  اهللاو 

 اهضوً٘ٛ

 اهز٢ٚضٚٞ

 تهللٗٙز فا٢ض اه٘ ٢ٍ
 ابصثاذ/

 فٔهلل بّ  ٌهلل ُ٘ح

 5039 – 5099  زةصسٝ انيغ

 اهقا ٞ ًهللٙز اهِهللٗٝ انيغاركا احمل٘ر اهعِ٘اْ

 اهِهللٗٝ

اآلخار انيرتتاٞ وزا١  

  هللَ هفظ اهِعٌٞ

اآلخار اهضو٘كٚٞ   وٟ اهفزد 

 وزا١  هللَ هفظ اهثعٌٞ
 د.  ٌز انيهللٙفز

 اههللكث٘ر

 سٓري اهضاا ٛ
 اهز٢ٚضٚٞ

اهلهللر اهِاوٍ وزا١  هلل هفظ 

 اهِعٌٞ
 د. ًضفز اههللٗصزٜ

بزاًج اهثهللٗٙز انيدثوفٞ ٗ خزٓا 

  وٟ هفظ اهِعٌٞ
 د. حيٟٚ اهٚحٟٚ

 7039 – 6039صسٝ اهعغا١ 

 احلفى اريثاًٛ
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ٜعدوايٓشاطوايرتٚحييٞوَئومٖيِوااتٚالوايينوأهئومٕو إياِٖوكبوذيدوني  و ووووووووو

صتاحواملٓظُالوٚحتكٝلومٖدافٗاوٚعيُإواتيرُياٜرٗاوٚهٖٛياوٚككاونيإوايعضييواييشٟوْعيٝ وووووووو

فينٕواملٓظُيالوايينوالووووفٝ٘وٖٛوحبلوعضيوثٛر٠واال ضااللوٚاْركاٍواملعًَٛالوٚ فاعٌواافهياروو

ْعيفوم١ُٖٝوٖشٙوايثٛر٠وٚالو رفاعيٌوَعٗياوجينباجيٝي١وٚالو رعاَيٌوَعٗياوجيعُيلوتيٛفوايدوْفإيٗاوووووووووو

عاجز٠وعٔوفِٗواي ١٦ٝواينو عٌُوفٝٗاوٚتيٛفوايدوْفإيٗاو إي و و يٜيلوايعزيي١وثيِوايغيُٛرووووووووو

وٚايفشٌو.

مترىوعًُٝيي١واال ضيياٍوٚاييينوٖييٞوجييٖٛيوايٓشيياطوايرتٚحيييٞوعًُٝيي١وعيفٗيياوا ْإييإووو

مُٖٝرٗاؤَومقدّوايعضٛروٚيكدويعبواال ضاٍوتٚرًاون  ًاو وْكٌوٚذفظواذتغيار٠وا تيي١َٝووو

ٚايكيييِٝوٚاملعركيييدالوٚايعًيييّٛوٚككاوناْيييالواييييدع٠ٛوا تيييي١َٝوقيييدواتيييرثُيلوٚٚ فيييالوايشيييعيوو

ٚارتطاجي١وٚاذتٛاروٚايٛتا٥ٌواملهرٛجي١و وْشيوارتربوٚاييدع٠ٛوكبواملعييٚفوٚاييدفانوعئواذتيلوووووو

ظُيالوارت ٜي١وايٝيّٛوَطاي ي١وجياتيركيٍومنيربويكٓيٛالواال ضياٍوايينومٚجيد ٗاوايثيٛر٠ووووووووووووفنٕواملٓ

وايرهٓٛيٛج١ٝواينوذضًالو وزتاٍواال ضاٍوٚاملعًَٛالو.

كٕواهلدفؤَوايٓشاطوايرتٚحيٞوجيايٓإ ١ويًُٓظُالوارت ١ٜوٖٛوزٜات٠وقدر ٗاوعًي٢وايريريث وعًي٢وووو

ٜٚ وٚإوناْالوٖا١َويهٌوا فياتوَٚٓظُيالوواآلخئٜويشيووفنٕوارترب٠وٚاملٗار٠و وع١ًُٝوايرت

كعُاٍوايكطانوارتاظوٚاذتهَٛٞوكالومْٓاوْي٣وكٕواملٓظُالوارت ١ٜوٚاملؤتإالوايدع١ٜٛوٖٞو

ٔووو ٍ موَي  وعًُٝي١واال ضياٍوٚايٓشياطوايرتٚبيٞوووووو٠ارتيرب٠وٚاملٗييووومتع٢ومٕو هٕٛوع٢ًوَإير٣ٛوعيا

ونو كدَٗاويإلفياتوٚوادتُعالو.يشيوواٖدافٗاوايٓ ١ًٝوٚتٚرٖاوايه  ورتدَرٗاوادت١ًًٝواي

ٚككاوناْييالواملٓظُييالوارت ٜيي١و شييٗدوايٝييّٛوْكًيي١وَٛعييٛع١ٝوَ ارنيي١و وٚ طييٛراووووووووو

ن  او وآيٝالوْٚظيِوايعُيٌوٚاالْرفيانوَئونيٌوايٛتيا٥ٌواملفٝيد٠و و طيٜٛيوااتا٤وٚكجييا٤الوووووووووو

ٓياج ووايعٌُوفريٕوٖشٙواملٓظ١َٛوالوأهئومٕو هرُيٌوٚيئوٜهريبوهلياوايٓحياحوكالوجييايرٛ ٝ وايووووووو

ويع١ًُٝواال ضاٍوٚحتإنيوارتربالوٚاملٗارالواال ضاي١ٝ.



 صاحل بن سلينان الرشيدصاحل بن سلينان الرشيد  د.د.                                                                                                              النصاط الرتوحيي للننظنات اخلريية                                        النصاط الرتوحيي للننظنات اخلريية                                        

 

                                                                                                         للجوات اخلريية باملنطكة الصرقية الثانياللكاء السنوي 
01 

َيئوٖييشاواملٓطًييلوٚكأاْييًاوجيريُٖٝيي١و ُٓٝيي١وَٗييارالوايٓشيياطوايرتٚبييٞويييد٣واملٓظُييالوايدعٜٛيي١ووووو

ٚارت ٜيي١وجييا٤لوٖييشٙوايٛرقيي١و إيياعدوٖييشٙواملٓظُييالويفٗييِوا ييٌويعًُٝيي١وايرتٜٚييخوٚيرعظييِٝووووووووووو

وييترفات٠ؤَوٖشٙواالتاٙوامل١ُٗو.و

وٌوايٛصٍٛوهلشاواهلدفوترراٍٚوايٛرق١وا جاجي١وعٔواات١ً٦وايراي١ٝ:وٚ وت ٝ

وملاكاوحترادواملٓظُالوارت ١ٜومٕو ٗرِوجيايٓشاطوايرتٚبٞ؟ .0

 َاومٖدافواملؤتإ١وارت ١ٜؤَوع١ًُٝوايرتٜٚخو؟ .2

 مماوٜرهٕٛواال ضاٍو؟ .3

 َاومْٛانوقٓٛالواال ضاٍو؟و .4

 ضاٍوايفعاٍو؟َاوارتطٛالوايٛاجبوعًٝٓاواختاكٖاوذر٢وْضٌوكبواال  .5

وَاواملعٛقالوٚايرردٜالواينو ٛاج٘واملٓظُالوارت ١ٜو وع١ًُٝوايرتٜٚخ؟ .6

ٚ وْٗا١ٜوايٛرق١ومتوعيضوزتُٛع١ؤَوايرٛصٝالوٚاالقرتاذالواينوٜي٣واي اذثومٕواملٓظُالو

ارت ١ٜوحترادوكبومخشٖاو واالعر ارؤَومجٌوحتإنيوايٓشاطواال ضايٞويدٜٗاوٚمتهٝٓٗاوَئوو

وكبوايعاملوارتارجٞوجيشهٌوٜغُٔوهلاواالْرعاشوايكٟٛوٚاملكاّوايثاجيال.وْكٌوصٛ ٗا

و

 االتصال للننظنات اخلريية ؟ ةما أهنية عنلي-0
ع١ًُٝواال ضاٍوٖٞؤَومٖيِوااتٚالوايينوأهئومٕو إيرددَٗاواملٓظُيالوارت ٜي١ووووووو .0

 وستاٚي١ويشيحوتٚرٖياوااتاتيٞو وخدَي١واملإيرفٝدٜٔوٚدتيشربواملريربعنيويًرعاَيٌوووووووو

واويغُإواترُياروهٛواملٓظ١ُوٚمتا٤ورتايرٗاوجيشهٌوفعاٍ.َعٗ

كٕوٚتا٥ٌواال ضاٍوجيرعدتٖاؤَوصراف١وٚككاع١وٚ ًفز٠وٚفيان وٚكْرتْيالوٚا إياعٗاوووو .2

ايهُيييٞوٚادتكييييا وحبيييلومصييي رالوقييي٠ٛوٖا٥ًييي١و وٚتيييًط١وآَيييي٠وٚصيييٓاع١وتييياذي٠وو

ٚمصيي رالوَيئومٖييِوااتٚالواييينو إييرددّويرشييهٌٝواييييمٟوايعيياّويضييٓ واملٛاقيي ووووووو

ْط اعيييالوٚاالااٖيييالوٚمصييي رالوٖيييشٙوايٛتيييا٥ٌو هييياتو هيييٕٛوٖيييٞواملضيييدرووٚاال

 ايي٥ٝإٞو وخد١َومٖدافواملٓظُالوارت ١ٜ.

 زاٜييدوعييدتواملٓظُييالوارت ٜيي١واييينو كييدّوْفيي وارتييدَالوَيي وكذإييا واملرييربنومٚووووووو .3

ايعُٝييٌوجيعييدّوٚجييٛتوفيييٚموجٖٛيٜيي١وجيٝٓٗيياوذٝييثومٕودٝيي واملٓظُييالو كييدّوخييدَالوووو
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غافوكبوكيوومٜغًاوصعٛجي١وكتراىوجيٛت٠وارتدَي١واملكدَي١ووووَرشاجي١ٗوكبوذدون  .وٜ

َٔواملٓظُالوارت ١ٜوإوايشيدطواملإيرفٝدوٚاملإيرك ٌويًددَي١وييٝ وٖيٛواملريربنومٚوووووووو

واحملإٔ.

كٕوملٛاقيي وٚاااٖييالواملرييربنو ييريث الونيي  ٠وعًيي٢وقييياروايرييربنوٚجيييايٓظيورتاصيي١ٝوووووو .4

املرربنوغاي ًاوَاوٜعٍٛومٚوواملؤتإالو وارتدَالواينو كدَٗاوادتُعٝالوارت ١ٜوفنٕ

ٜعرُييدوعًيي٢واْط اعا يي٘واالجرٗاتٜيي١وعٓييدوقييياروايرييربنوَٚيئومٖييِوايٛتييا٥ٌو و كييٝ ووووووووو

وقٓاعالوٚاااٖالواملرربعنيوٖٛوع١ًُٝواال ضاٍوايفعاي١.

ع١ًُٝواال ضاٍو إٌٗوع١ًُٝوايرربنوٚ إاعدوع٢ًوكمتاَٗاؤَوخيٍو كيدِٜواملعًَٛيالووو .5

 عداتًاويًرربن.ٚا قٓانوٚجعٌواملرربنومنثيواتر

و

 : التصال بالنسبة للنؤسسات اخلرييةأهداف عنلية ا-2
 وجييٌوكٕوحتكٝيلوَثيٌوٖيشاواهليدفومٚوزتُٛعي١وَئوووووووو١ًُٝواال ضاٍويرركٝلوٖيدفومٚومنثييوو رِوع

حتكٝيلومٚوووااٖدافوٖٛواييشٟوٜيربروامل يايلوايينو ٓفيلوعًٝٗياوٚقيدو ٗيدفوعًُٝي١واال ضياٍوغيابووووووووووو

و-منثيؤَوااٖدافوايراي١ٝو:

املرييربنواذتييايٞوٚاملي كييبوجياملعًَٛييالوعيئوارتييدَالوٚايييرباَخوٚاملشييارٜ واييينوووووووووكَييدات .0

و كدَٗاواملٓظ١ُ وٚاملٓاف واملرري ١ٝؤَوارتدَالواملكد١َ.

ٜكضدوجيٗشاواهلدفو زٜٚدواملرربنواذتايٞوٚاملي كبوجي ٝاْالوَٚعًَٛالوعٔوَشيارٜ وٚجييياَخووو

يوم١ُٖٝو وذاي١و كدِٜوخدَالواملٓظ١ُواينو كدَٗاويًُإرفٝدٜٔوٖٚشاواهلدفوٜعرربومنث

ٚجيياَخوجدٜد٠وذٝثوًٜعبو ٛافيواملعًَٛالوعئوٖيشٙواملشيارٜ وٚاييرباَخوتٚروجييارزو ويفيالووووووو

وْظيواملرربعنيوميٝٗاوٚاالٖرُاّوجيٗاوٚايرفه ويًرربنوهلاوٚتعُُٗاو.

كقٓانومٚو يغٝبوادتُٗٛروجياملشارن١وجييايرربنويًُٓظُي١و:وقيدوٜٗيدفواال ضياٍوكبوكقٓيانووووووو .2

مٚوادتُٗييٛروجيفهييي٠وَعٝٓيي١ومٚوايكٝيياّوجيرضيييفوَعيينيو ويييشيوواال ضيياٍوجيٗييدفووواملرييربنو

ا قٓانوٜعدوَيذ١ًومنثيو طٛراؤَواال ضاٍوا خ يارٟواييشٟوٜٓرٗيٞوجينٜضياٍوايفهيي٠وووووو

كبوادتُٗٛروككوٜرعد٣واال ضاٍواالقٓاعٞوٖشٙوامليذ١ًوفٗٛوالوٜهرفٞومبحيتواتيرك اٍوو

و.االترُاي١وٚا قٓانوكذداثوااث ادتُٗٛرويًيتاي١وٚكهاوٜإرٗدفو
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 عزٜزوع١ًُٝوايرربنو:وعٓدَاوٜردشواحملإٔوقياراوجيايرربنويًُٓظ١ُوٜٚٓفشٙو وفاْي٘وحيريادووو .3

كبو دعِٝوٚ رينٝدوكٕوٖشاوايكيارونإوصا٥ ًاوحبٝثوٜردشوْف ووٖشاوايكييارونًُياووو

رغبو وايرربنوٜٚإاعدوع٢ًو هياروايرربنو.وٚكيووٜهٕٛوعٔو يٜلواال ضاٍوجي٘وٚجيٝإو

نٝيي ومتوايضيييفويًُ ييايلوَٚيياوٖييٞواملٓيياف وٚايفٛا٥ييدواييينوحتككييالويًفكيييا٤ووووجيايغيي  

ٚوو شن وجياالجيٚاملإرفٝدٜٔؤَوخيٍوٖشاوايرربنو امليدخيوعٓيدواعوعيزوٚجيٌووووووٟااخيي

 .ملٔوٜعٌُوَثٌوٖشٙوا عُاٍ

 هٜٛٔومٚو كٝ واالااٖالوااٙواملٓظُي١وٚكزايي١وا ترانيالوارتا ٦ي١ومٚواملغي١ًًوعئووووووو .4

ودتُٗٛرو:املٓظ١ُوعٓدوا

ْٚظيًاوملاوييااٖالؤَو ريث وع٢ًوقيارالوادتُٗٛر وفيريٕواملٓظُيالوارت ٜي١وحتريادووووو

كبواال ضاٍويرهٕٛواااٙوكباجيٞوضتٖٛاوٚضتٛوجييازتٗاومٚو كٝ وااياٙوتيًموَٛجيٛتوووو

وجيايفعٌوعٓٗاويإ بومٚوآلخي.

 :كباتوَينزوَرُٝزويًُٓظ١ُوٚجيٓا٤وصٛر٠وك١ٖٝٓوجٝد٠وعٔواملؤتإالوارت ١ٜو .5

قييدوٜييرِواال ضيياٍورتًييلوٚعيي ومٚوَينييزوَعيينيويًُؤتإيي١وجييينيواملؤتإييالواملُاثًيي١و وووووو

ايإٛموٚقدوٜهٕٛوٖشاواملينزوكٚوادتٛت٠واملي فع١ومٚوايدق١وايعاي١ٝومٚوايثك١واملي فع١ومٚو

وغ وكيوؤَوامليانزواينو يغبواملٓظُالوارت ١ٜو وكباتٖاوجيايٓإ ١ورتدَا ٗا.

و

 عناصر االتصال  -3

عٔواملٓظُالوارت ٜي١وحيرياجٕٛوملعيفي١وممياو رهيٕٛوعًُٝي١واال ضياٍوٚنٝي و يرِ ووووووووووواملإ٦ٛيٕٛ

يٝرِواالترفات٠وَٓٗاوجيشهٌوجٝدو رهٕٛوعًُٝي١واال ضياٍوَئوعيد٠وعٓاصييوٚكييووعًي٢وايٓريٛووووووووو

 ايرايٞ:

ٖٚٛوٖٓاواملٓظ١ُوارت ١ٜوٚايشٟوأثٌوَضدرواييتاي١واملياتوكٜضاهلاوكبو ييفووو:امليتٌ .0

دوامليتٌوٖيٛوَؤتي وعًُٝي١واال ضياٍوٚاملإي٦ٍٛوااٍٚوعئوووووووآخيومٚومنثيؤَو يفوٜٚع

 حتكٝلواهلدفؤَواال ضاٍ.

)املإرك ٌ واملرًكٞو(وٖٚٛوايفيتومٚوادتُاع١وايينو إيرك ٌورتياي١وامليتيٌووووووامليتٌوكيٝ٘و: .2

ٚحتييٍٛو ًييوواييتيياي١واملإييُٛع١ومٚواملكييي٠٤ٚوكبومفهييارووٚمذاتييٝ وَٚعاٜشيي١وٜٚييؤتٟوووو
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مليتييٌو وحتكٝييلواهلييدفوَيئواال ضيياٍوككوجييي٘و هييرُيواملإييرك ٌوتٚرًاوالوٜكييٌوعيئوتٚروا

عًُٝيي١واال ضيياٍوٚجيٓغييٛج٘وايييشٖهوأهيئومٕوٜركًييبوعًيي٢وْييٛاق وعًُٝيي١وا رتيياٍووووووو

ٜٚإِٗواملإيرك ٌوَإيا١ُٖوني  ٠و وحتكٝيلوايعييضوَئواال ضياٍوٖٚٓياىوعيد٠ومَيٛرووووووووووو

 يييؤثيوعًييي٢واملإيييرك ٌو وفُٗييي٘وٚ يدرييي٘ويًيتييياي١وايييينوٜرًكاٖييياوَثيييٌوارتضيييا٥طووووووووو

ٛوووايدأٛغي ج١ٝو)ا تراىو واف١ٝووي٘و)ايإٔو املإر٣ٛوايرعًُٝيٞو(وارتضيا٥طوايإيٝهٛي

و(.ايرعًِو وايشدض١ٝ

ٖٚٞوزتُٛع١ؤَواافهاروٚاالااٖالوٚاآلرا٤وٚااذاتيٝ وٚارتيربالوايينووووواييتاي١: .3

ٜيغييبوامليتييٌو وكٜضيياهلاوكبواملإييرك ٌوَٚيئومجييٌومٕو ييؤتٟواييتيياي١وايكيييضواملٓشييٛتوو

عد٠وخضا٥طواعٌوَٓٗاورتاي١وجٝد٠ؤَوٖشٙوارتضيا٥طووَٓٗاوفاْ٘وببومٕو رض وجي

ومٕو هٕٛواييتاي١وٚاعر١وشترضي٠ونا١ًَوٚصرٝر١وٚتقٝك١واملعًَٛالو.

ٜٚكضييدوجيٗيياوايٛتيي١ًٝومٚوايٛتييط١ومٚوايكٓييا٠واييينو ٓركييٌوَيئوخيهليياووووااتا٠ومٚوايٛتيي١ًٝو: .4

ٛووووو جيي١ومتا٠وواييتاي١وكبوامليتٌوكيٝ٘و.وٚقدو رعيدتومكيهاٍوااتا٠وفكيدو هيٕٛوايًكي١واملهر

ويٓكٌواييتاي١ومٚو هٕٛوايًك١وايشف١ٝٗ.

ٖٚييٞوايعًُٝيي١واييينوَيئوخيهليياوٜكييّٛوامليتييٌوكيٝيي٘وجيرفإيي ٖاوٚرتو ووووو يديي١واييتيياي١: .5

اييتاي١واينوقاّوجياتيرك اهلاوٚجييايط  وييٝ وجيايغييٚر٠ومٕوٜفٗيِواملرًكيٞواييتياي١وجييٓف ووووووووو

 ايطيٜك١واينومراتٖاوامليتٌومٕوٜفُٗٗاوجيٗا.

جيٗاوورتوفعٌوواملرًكٞويًيتاي١واينواترك ًٗاو.وٚقدوٜهٕٛورتوايفعيٌوووٜٚكضدو:رتوايفعٌوو .6

 واالااٙوامليغٛربومٚو وغ واالااٙوامليغٛربوَٚٔوايط ٝعٞومٕوٜإرفٝدوامليتٌؤَورتو

فعٌ وٚ رتاٚحوٖشٙواالترفات٠وجينيو عدٌٜو اٖيٟومٚوجيٖٛيٟو واييتياي١وامل عٛثي١ومٚو وووو

وٚت١ًٝوكٜضاٍواييتاي١.

ٜٚكضدوجيٗاوايعٛاٌَواينوحتٝ وجيع١ًُٝواال ضاٍوٚ ؤثيوجيشهٌووعا٤(و:ايشٛكي٠و)ايغٛ .7

تييًموعًيي٢وفعايٝيي٘وٚاييينوعييات٠و هييٕٛوخارجيي١وعيئوْطيياموحتهييِوامليتييٌومٚوترجيي١وووووووو

حتهُ٘وفٝٗاوستيدٚت٠و.وٚقيدو هيٕٛوٖيشٙوايعٛاَيٌوتاخيٌوايشيدطوْفإي٘وَثيٌوكيعٛرووووووووووو

واملرًكٞوجيا رٖاموٚايرعبومٚو هٕٛوخارج١وَثٌواالْشكاٍوجياهلا  ومٚوجيزٜار٠.

و
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 خطوات االتصال الفعال : – 4
0  

املإيرٗدفوووحيرادوايكا٥ُٕٛوع٢ًوعًُٝي١وايرتٜٚي ومٕوٜهيٕٛوييدِٜٗو ضيٛروٚاعي وعئوادتُٗيٛرووووووووو

يعًُٝيي١واال ضيياٍ.وٚقييدوٜهييٕٛوادتُٗييٛروَيئواملرييربعنيواذتييايٝنيومٚوايإيياجيكنيومٚواحملييرًُنيومٚووووو

املؤثئٜوع٢ًوقياروايرربنوٚقدوٜهيٕٛوٖيؤال٤وادتُٗيٛرومفيياتًاومٚوداعيالومٚودٗيٛرًاوعاَيًاومٚوووووووو

ٛروكييينالوٚقييدوٜهْٛييٕٛوَٛ فييٕٛومٚو يجيييًاومٚوْإييا٤ومٚورجييااًلومٚوكيي اجيًاوكوٕوحتدٜييدوادتُٗييوو

ع١ًُٝواال ضياٍوَثيٌوَياكاوبيبومٕوٜكياٍو؟وٚنٝي وووووووولاملإرٗدفوٜؤثيوجييومت٢ْوكووع٢ًوقيارا

ٜكاٍو؟وَٚر٢وٜكاٍو؟وٚمٜٔوٜكاٍو؟وَٚٔوٜكٛي٘و؟وٖٓاوْكط١وٖاَي١وٖٚيٞوجيز٤وَئوايررًٝيٌواملطًيٛربووووووو

يًحُٗٛرواملإرٗدفوٖٚٞو رعًلوجيررًٌٝوٚ كِٝٝوايضٛر٠وايش١ٖٝٓويًُؤتإ١وٚعًُيٗاواذتيايٞوعٓيدوووو

واملإرٗدفوٚكيوؤَوخيٍوعاًَني.ادتُٗٛرو

وايعاٌَوااٍٚ:واملعيف١ؤَوعدَٗاوجياملؤتإ١.و-

وايعاٌَوايثاْٞ:وٖٛواملٌٝوٚاالصتشاربوٚاملشاعيوا باجي١ٝوااٙواملٓظ١ُؤَوعدَٗا.-

و

2 

ٔوتيؤاٍوستيدتوٖٚيٛوملياكاوا ضيٌو؟ووووووعٓدَاوْكّٛوجيرردٜدواهلدفوٜعهوجيضٛر٠ومتات١ٝوا جاجي١وعيو

ٚا جاجي١وع٢ًوٖشاوايإؤاٍو إاعدْاو وَعيف١وَد٣و ك ٌواآلخيوملاوْكٍٛو.ورتوفعيٌوامليغيٛربوقيدوووو

ٜهٕٛوامل اتر٠وجيع١ًُٝوايرربنومٚواْط انوعاّوجٝدوعٔواملؤتإ١...واخلومبع٢ٓومٕورتوفعٌوامليغيٛربوو

ٙومٚوتيًٛن٘وكَياومرٜيدومٕومعي ووووومَاوكٕوٜهٕٛورتًاوَرعًكياوجييشٖٔوادتُٗيٛرواملإيرفٝدومٚوَشياعيووووو

َعًَٛالو وكٖٓ٘ومٚوكٕومغ واْط اع٘وَٚٛقف٘وعٔواملؤتإ١ومٚومذفزٙوالختاكوقيارالوٚخطٛالو

وَع١ٓٝ.

 وايكايبوايشدطوأيوجياملياذٌوايراي١ٝومثٓا٤ومقٓاع١وجيكغ١ٝوَعٝٓي١.وامليذًي١وااٚبوٖيٞوووووووووووووو

 اوَيذًي١وايإيًٛىوٚاافعياٍومبعٓي٢وأييووووووامليذ١ًوايش١ٖٝٓوثِوَيذ١ًوايشعٛروٚاالْط اعيالومٚوخيوو

جيايرعًِٝوثِوجيايشعٛروثِوايفعٌو وٚ ونٌوَيذ١ًؤَوٖشٙواملياذٌوايثيثوأيوايشدطوحبااللو

 ٓاتييبونييٌوَيذًيي١وففييٞوَيذًيي١وايرعًييِٝوٜ ييدموايشييدطوحباييي١وايييٛعٞوثييِواملعيفيي١ومَيياوَيذًيي١وو

ٚمخ ًاواالقرٓانوثِوٜيدخٌووايشعٛروفايشدطوٜهٕٛوعٓدٙومٚاًلوٌَٝوثِوٜٓركٌوكبوذاي١وايرفغٌٝو
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َيذ١ًوايإًٛىوٚفٝٗاوٜهٕٛوٖٓاىوقياروايرربنوٚا ق اٍوٚاملشارن١و.ويشيووحيريادواملرضيٌوكبووو

َعيف١ومٜٔوٜك وادتُٗٛرواملإرٗدفؤَوٖشٙواملياذٌو؟ووَٚاوايٛت١ًٝواملٓات ١وٚاافغيٌو ونيٌووو

وَيذ١ًؤَومجٌومٕو إٌٗوع١ًُٝواْركاي٘وكبوامليذ١ًواينو ًٝٗا.

و

3 

جيعدوحتدٜدوادتُٗٛرواملإرٗدفوْٚٛع١ٝورتٚتوايفعيٌوامليغيٛربوجيٗياو يري ٞوخطي٠ٛوحتدٜيدواييتياي١وووووووو

ٚاييتاي١وببومٕوختًلواالْر اٙوٚا عحاربوثِو كٛتوادتُٗٛروكبواختاكورتوايفعٌوامليغٛرب.وعٓيدوو

حتدٜدواييتاي١و ٛاجٗٓاوثيثوَشهيلوٖٚٞ:وَاكاوببومٕوْكيٍٛ؟وستري٣ٛواييتياي١وٚنٝي ووووو

ببومٕو كاٍ؟و)ٖٝهيٌواييتياي١و(وَٚئواييشٟوٜكيٍٛو؟و وذايي١و كيٜييومفغيٌوستري٣ٛويًيتياي١ووووووووووو

ضتٔوْ رثوعٔوَٛعٛنومٚوق١ُٝومٚومغيا٤وبشربواملإرك ٌويشيووالجيدومٕوْ نيواملٓياف وٚاييدٚاف ووو

مٚوااتي اربوايينواعيٌواملإيرك ًنيويًيتياي١وٜررفزٕٚ.فكيدو هيٕٛواييتياي١وختا يبوايٓطييلومٚوووووووووو

كوعًٞوايعٛا  وٚاملشاعيومٚوَي  ط١وجيايدٚاف وا أا١ْٝوٚقا١ُ٥وعًيٞوايرتنٝيزوووايعكٌومٚو إررٛ

جياذرإاربوااجيوٚايثٛارب.نشيووكيهٌواييتياي١وفٗيٛوَرعًيلوجياخرٝياروااييٛإوٚايضيٛروٚذحيِووووووووو

اييتيياي١وٚذحييِوارتيي وٚااصييٛالوحبٝييثوبييشربواْر يياٙوادتُٗييٛرواملإييرٗدفوٜٚييث واٖرُاَيي٘ووووووو

وٚاْر اٖ٘.

 
4 

عًيٞوامليتييٌواخرٝيياروقٓييٛالواال ضياٍوايفعاييي١وٚاملٓاتيي ١ويًحُٗييٛرواملإيرٗدفوٖٓيياىوْٛعييإوَيئوووو

وقٓٛالواال ضاٍو:

 رغيئُوٚجييٛتوكدضيينيومٚومنثيييوٜرضييًٕٛوَ اكييي٠وَيي وووو:قٓييٛالواال ضيياٍوايشدضيي١ٝو -

مٕوٜهييٕٛوٖييشاواال ضيياٍوجييينيوكييدطوٚكييدطومٚوكييدطووووؤجيعغييِٗواييي ع  وأهييو

ربوايربٜييد. رُٝزوٖييشٙوايطيٜكيي١وجيريْٗيياو رييٝ وووجملُٛعيي١وَيئواذتغييٛرومٚوعييربواهلييا  ومٚوعييوو

 اال ضاٍوايفيتٟوٚنشيوواذتضٍٛوعًٞواملعًَٛالومٚوايركش١ٜواملي د٠و.

قٓييٛالواال ضيياٍوغيي وايشدضييٞو ٓكييٌواييتييا٥ٌوتٕٚووقٓيٛالواال ضيياٍوغيي وايشدضييٞو:و -

ا ضاٍوكدضٞومٚو فاعٌوَٚٔومِٖوٚتا٥ٌواال ضاٍوغي وايشدضيٞوا عييّواملهريٛربووووو
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ضر و وا عيّواملٓكٍٛو:َثٌوايرًفازوٚايياتٜٛوٚا عيّوا يهرتْٚيٞوو:َثٌواجمليلوٚاي

(وٚوا عيّواملعيٚضو:َثٌوايًٛذالواي ٛتيرتالو ٚكقاَي١ووووcdَثٌواالْرتْالوٚااكي ١وٚ)

وٚايًكا٤الوٚاملؤمتيالومٚورعاٜرٗاو.وضاملعار

و

 احلصول علي املعلومات املرتدة وحماولة قياس فاعلية الرتويج:-5
تاي١وخيٍوٚتيا٥ٌواال ضياٍوايشدضي١ٝومٚوغي وايشدضي١ٝوحيياٍٚوامليتيٌواُٝي وووووووووجيعدوْشيوايي

املعًَٛالواملي د٠وٚ  ٝع١وْٚٛنورتوفعٌوادتُٗٛروكزا٤وع١ًُٝواال ضياٍوقٝيا واآلثيارواملرت  ي١وعًيٞوووووو

ْشاطو يٚبٞوَعنيوع١ًُٝويٝإالوت١ًٗوٜٚٛجدوصعٛجي١وجيايك١و وايٛصيٍٛوكييٞوَكياٜٝ وقا عي١ووووو

ايدقٝك١ويًعي١َوجينيواملدخيلوايرتٚبٝي١وٚاملديجيالواملرت  ي١وعًٝٗياوووووومتهٔوا تار٠ؤَواملعيف١

نث ؤَواملٓظُالو فرتضومٕواملإرك ٌوببومٕوٜفِٗواييتاي١وٜٚإرحٝبوهلاوَاوتاَالومرتيًالوو

وكيٝ٘و.

و

 املعوقات والتحديات اليت تواجى املنظنات اخلريية يف النصاط الرتوجيي :-6
إوزتُٛع١ؤَوايعٛا٥لوٚاملشانٌواينوَئوكيريْٗاو عطٝيٌوووو عرتٟوع١ًُٝوايرتٜٚخو وجيع وااذٝ

وفني١ٝواال ضاٍوٚاينؤَومُٖٗاوَاوًٜٞ:

كٕوَيئومٖييِواملشييهيلواييينو عييا٢ْوَٓٗيياواملٓظُييالوارت ٜيي١وفُٝيياوٜرعًييلوجيايٓشيياطوووووووووو .0

 ايرتٚبٞوٖٛوعدّواقرٓانوا تار٠وجبد٣ٚوايٓشاطوايرتٚبٞو.

اتيي اربواييينومتٓيي ونييث وَيئووونييشيووٜعرييربوزٜييات٠و هًفيي١وايٓشيياطوايرتٚبييٞوَيئواووو .2

 املٓظُالوارت ١ٜؤَوايكٝاّوجيريٟوْشاطوٜرعًلوجيايرتٜٚخويربازتٗاوٚمْشطرٗاو.

ٖٓاىومٜغاوقٓاع١وعٓدوجيعي وايكيا٥ُنيوعًيٞواملٓظُيالوارت ٜي١وجيعيدّوَي٥ُي١وايٓشياطووووووووو .3

ايرتٚبيٞوينْشيط١وارت ٜي١و.ففييٞوْظييوجيعي وٖييؤال٤واملإي٦ٛينيومٕوايٓشياطوايرتٚبييٞوووووووو

اييحب١ٝومَاواملٓظُالواينوٜكّٛوعًُٗاوعًيٞوارتي وٚاذرإياربوااجيي.ووووووٜٓاتبواملٓظُال

ٖٓاىواعركاتوآخيونشيووَفاتٙومٕواملٓظُالواينو عٌُوجيشهٌون ٤وٚ عرربوْاجر١و

َٔواعوفهييوايطيفيإو)ايعيإًَٛوٚاملرربعيٕٛو(و وغٓي٢ووووووالوحترادوكيٞوْشاطو يٚبٞو

 عٓ٘.
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نو عٌُوجيشهٌون ٤وٚ عرربوْاجر١وٖٓاىواعركاتوآخيونشيووَفاتٙوكٕواملٓظُالواي .4

 الوحترادوكبوْشاطو يٚبٞو صتاذٗاوٚكٗي ٗاوٜكٓٝٗاوعٔوايٓشاطوايرتٚبٞ

 ٖٓاىوغٝاربومٚومذٝاًْاوْكطوجيايهٛاترواملُراز٠ويًكٝاّوجيايٓشاطوايرتٚبٞو. .5

حتٌُوا تار٠و وجيع واملٓظُالوارت ٜي١واااٖياوتيً ًٝاوضتيٛوايٓشياطوايرتٚبيٞوٜضيٌوووووووو .6

شعٛروجيعدّواذتاج١وكبوايكٝاّوجيٗشاوايٓشاطوٚ ومذٝيإومخيي٣وكبواعركياتوووومذٝاًْاوكبواي

 مٕوايرتٜٚخوْشاطوغ وزتدو.

 عيياْٞوجيعيي واملٓظُييالوارت ٜيي١وَيئوايرط ٝييلوايركًٝييدٟوايغييٝلويًُفٗييّٛوايرتٚبييٞو.وووووووو .7

فايرتٜٚخوٜعهوعٓدوٖشٙواملٓظُالومْ٘وزتيتوا عيٕوجيايضر وٚاجملييل وٚ كفيٌوعئوووو

ايرتٜٚخوٖيٛواتيردداّوزتُٛعي١وَرهاًَي١وَئومتٚالواال ضياٍووووووووقغ١ٝومتات١ٝوٖٚٞومٕ

وايرإٜٛك١ٝويرركٝلوٖدفوَعني.

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و
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 التوصيات واالقرتاحات:
ٜٓ كٞوع٢ًواملٓظُالوارت ١ٜومٕو ك وَفَٗٛٗاوعٔوايرتٜٚيخوالجييدومٕو كي واملٓظُيالوَئوووووو .0

ٜٚيخو إياعدوعًي٢ووووٚج١ٗوْظيٖاوايإً ١ٝوااٙوااْشط١وايرتٚب١ٝوٚ درىومٕومْشيط١وايرتو

زٜات٠وا ٜيياتالوٚحتإينيوٚعي واملٓظُي١.وحتريادونيث وَئواملٓظُيالوارت ٜي١ومٕو كي ووووووووووو

َفَٗٛٗيياوايركًٝييدٟوعيئوايرتٜٚييخو وحترييادوٖييشٙواملٓظُييالوكبوا أييإوجيييريٕوايٓشيياطوووووووووو

ايرتٚبٞوْشاطوٖاّوٚمتاتٞوتٛا٤وناْالوايرربعالو وزٜات٠ومٚوْكضإوٚتيٛا٤ومق يٌووو

مٚوملوٜك ًٛا.وفايرتٜٚخوٜإاِٖو وجيٓا٤وايعيق١واملإيرُي٠وٚاييٛال٤ووواملرربعٕٛوع٢ًواملؤتإ١و

ايشٟوٜكّٛوع٢ًوايثك١وٚ  اتٍواملٓاف و.وفاملرربنوايشٟوٌُْٗواال ضاٍوجيي٘و ومٚقيالوايييٚادوووو

 الوْرٛق وٚال٤ٙو ومٚقالوايهإات.

حترييادواملٓظُييالوارت ٜيي١ومٕو ييٛيٞوايٓشيياطوايرتٚبييٞوجيشييهٌوعيياّوقييدرًاومنييربوَيئوووووو .2

تٛا٤و وكهٌوَاوخيضطوي٘ؤَوَيٛارتوَايٝي١وٚكَهاْٝيالومٚو وَياوٜرعًيلوووووواالٖرُاّو

 جيرٛف واملٛارتواي شي١ٜوٚاي رثوعٔوارتربالوٚايطاقالواملرُٝز٠و وٖشاواجملاٍ.

نث ؤَواملٓظُالوارت ١ٜوحتريادومٕو ٛتي ومفكٗياوعٓيدواتيردداّوامليزٜخوايرتٚبيٞو وووووووو .3

 عيٕو وايضر وٚاجمليلو.ومٕوذٝثومٕونث ًاوَٓٗاو هرفٞوفك وجياالعرُاتوع٢ًوا

ايٛاقيي وٜشييٗدومٕوٖٓيياىونييث وَيئوايٛتييا٥ٌوايرتٚبٝيي١واملفٝييد٠وٚاملي٥ُيي١ويهييث وَيئوووووو

 املٓظُالوارت ١ٜوٚاينؤَوايٛاجبو ٛ ٝفٗاوٚاتركيهلا.

ايرتٚبٝيي١ووولحترييادواملٓظُييالوارت ٜيي١وكبوتراتيي١واالتييرفات٠وَيئوخييدَالوايٛنيياالوووووووو .4

يًُٓظُيالوا َهاْٝيالواي شيي١ٜوٚايفٓٝي١واييزَي١وووووواملردضض١وخاصي١وعٓيدَاوالوٜريٛفيوووو

 يًكٝاّوجيايٓشاطوايرتٚبٞ.

ايكٝيياّوجيييدٚروايرٛعٝيي١وجيريُٖٝيي١وايٓشيياطوايرتٚبييٞويًُٓظُييالوارت ٜيي١و ٚاالتييرفات٠وَيئوو .5

االترشييارالوايرتٚبٝيي١وٚايييدٚرالوايردرٜ ٝيي١وارت ٜيي١واملردضضيي١و وْشيياطوايرتٜٚييخووووووو

 رتٜٚخو.ٚعكدوايٓدٚالوٚاملؤمتيالوارتاص١وجيٓشاطواي

 كالوايعيق١:ولٜٓ كٞومٕوحتاٍٚواملٓظُالوارت ١ٜوايرريث وع٢ًوايٛزارا .6
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ٚزار٠وااعييّوٚكييين١واهليا  وٚايربٜييدو واذتضيٍٛوعًيي٢وَعاًَي١وخاصيي١وفُٝياوٜرعًييلوجيريتييعاروووووو

ا عيْييالوتييٛا٤و وايضيير وٚاجمليييلومٚو وايرًفييازوٚنييشيوومتييعاروخاصيي١و وامليتيييلووووو

وايربٜد١ٜ.

١و هٕٛوَإ٦ٛي١وعٔوٖشاوايٓشاطو وٚختضطوَٝزاْٝالوَإرك١ًوكْشا٤وكتار٠وَردضض .7

يًٓشاطوايرتٚحيٞوع٢ًومٕو فٞوٖشٙواملٝزا١ْٝوجيهاف١ومغيياضوايٓشياطوايرتٚبيٞوذري٢ووووو

وٜض  وكاوجد٣ٚوٚفاع١ًٝو.
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 ملخص البخح:
تطررزا بحثرررا ق بة للرري حعرررلنا اررخ لط رره بحه طرربني أهملب ررت طرر   رر  هم برري بحه طرربني     

بإلااللي حعحهات بـريني أأضح هم بي كون ذحك بحه طبني ل ضح ًا لع بحه طربني بحغرال    

   رله بحثاذرا ق   حعحوبنب بألخزى ق بؾ طبي ط  ؼلث اخ هنوبع بحه طبني أإطاره بحشلين. ط

ازض خطوبت بحه طبني بإلااللي أبحذي برتكش اعه تضع خطوبت ؼرلث ارخ كر  خطرو      

 ق لثرا لضه   اعه بح رو بحهاحي:
 أواًل: مجع املعلىمات والبًانات:

أ رر  هنهررا تضررام  ق حمررباوي قك رري أهن لررخ بةهرر  م ررا ؼلنررل طثبطرري بةطعولررات أ  رري             

 هاد إحبها بؾهات بـريني.لصا رما اخ نوع بةطعولات بحيت ؼ

 

 ثانًًا: حتلًل املىقف:
أن صل  ت  ربصي مجبع بؾوبنب ذبت بحصعي  احه طبني بإلااللي أبحيت  ل تكرون صرثثًا لرخ    

هصررثاف  غرر  بؾهررل بإلااللرريم أ رر  هم برري لطاؾرري هي  صررور ق تعررك بؾوبنررب  ثرر   ررل       

 ؽطبني حعط   بإلااللي.

 

 ثالجًا: حتديد األهداف:
و  تاحبي ةا صثق لخ خطوبت     بها هم بي حمباوي بألملبف بحطونعي بةلى أ صري  أمي خط 

بةررلى أهم برري أضرروا مررذه بألمررلبف حررلى بة طررني أبحطررالع  لطررت أهم برري هن تكررون مررذه        

بألملبف حلى بة طني أبحطالع  لطت أهن كون مذه بألملبف أب طبي ل ضح ي لع إلكانرات  

 بؾ طبي.  

 

 شروع أو الربنامج:رابعًا:دراسة امل
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ؼلث  بت ارخ هنروبع بحرجبلخ بإلااللبري ق بؾ طبرات بـرينري أهنروبع بةغرزأاات بحريت ن ثر            

بؾ هررور اعبهررا طرر   رر  هطرروبر لغررزأع لررخ بةغررزأاات بـرينرري أبألمررلبف بإلااللبرري بحرريت        

 وهاجها طور لخ هطوبر بةغزأع.

 خامشًا: دراسة اجلمهىر:
هررور ا ررل بحه طرربني حعط رر  بإلااللرري أ وبحررل ذحررك بحهرلنررل طرر    رر  هم برري ؼلنررل مررذب بؾ 

 ازض ال  ا احمز تضاال ق ؼلنل بؾ هور بةضههلف ق بحط   بـريي.

 

 سادسًا: اختًار الىسائل:
بحيت نهثطها بة طني الخهبار بحوصاح  أمي متز مبزذعي  يازض ق مذب بةثرا بة هحبي بحطع ب

أؼلنررل ل هحبرري بخهبررار بحوصرراح  أ ررلع لوذجررًا حط عبرري  ؼلنررل همررلبف بحوصرراح  أ حمررباوهها 

 أصاح  ؿ عي لطب ي لع ذكز لجربت بخهبارما.

 

 سابعًا: حتديد الىقت واجلدولة: 
    بت هم بي بخهبار بحو ت بة اصب حكر  ا احمرز أ رزبلخ بـطري بإلااللبري أ ر  بة صرو         

ل بي تأخذ طزن ها حعه فبرذم أأضرع    اؾلأحي أبحيت تطين أضع بحزصاح  بإلااللبي ق جلبأل س

برتثاط مذه بؾلأحي مب هحبات بحه طبني بحيت تضههلف بحوحمول هأ بحهكزبر هأ بالصره زبرني  

 ط  ؼلث اخ ل هحبات بؾلأحي أجلبأهلا بحه فبذني .

 

 ثامنًا:حتديد املًزانًة:
 ري أبحوصراح    تهو ف لبشبنبي بحط   بإلااللي اعه بألمرلبف بةهوخرا  أاعره ذحر  بحط ر  بةطعو     

بةضههل ي أ   بحثرا م ا بحطال ي    بةبشبنبي أذح  بحهجاات بحوبر   أازض أب رع بإلنفراا   

بإلااللي ق  طض بؾهات بـرينري ق بحرلبخ  أبـرارد  أؼرلث ارخ طزنرق ؼلنرل بةبشبنبري         

 أازض لوذجًا هلا.

 

 تاسعًا:املتابعة والتكًًم:
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 طربني أضررح  بهرا هم بري بةها طري أبحه برب  بحريت تهال رره       أمري بةزذعري بألخرري  لرخ لزبذر  بحه     

أتطاجل هي خع  م طر   ر  هنروبع بحه بب :بح ثعري أبةزذعري أبحثطرلي أهكرل اعره هم بري بح عرز            

 بحهكالعبي بحغالعي حط احمز بحه طبني بإلااللي.

 
 املكدمة:
ذنخ آل رروب بركطرروب بؿ ررل ا بحررذي هلزنررا  فطرر  بـررري أذق ررا اعبررت   وحررت  نررا هنهررا بحرر           

أبصحلأب أباثلأب ر ك  أب طعوب بـري حطعك  تفعرون ( . أبحصرال  أبحضرالع اعره لرخ كران      

هجو  بح اظ أهطزم  إ ثااًل اعه بـري أاعه آحت أحمرثت همجطر  ألرخ صرار اعره  ر رت إ  نروع       

 بحلنخ أ طل.

 

 عرررب  ا عرررها جهررري خرينرررت ق بة عكررري مررري ق ذاجررري إ  ت  052 ه ررراك هكقرررز لرررخ          

بإلااللي أإ  توضح همر  بألصرط بحريت ن روع اعبهرا أنضرطه مرذب بحثررا بةطه رل اعره بةر هخ            

بالصه زبحي أبةثا ْي بحيت نهثطها بة ططون حعط   بإلااللي ق بؾهات بـريني م أذحك روثري  

ق بحوحمررول إ  بؾ هررور بةضررههلف  أ رر  بحهكرراحبف أ اصرره لبع  ررلر لط ررول لررخ بحوصرراح     

 االلبي أمبا و ق بألملبف بة غو   .بإل

 

إن بحه طبني بإلااللي بؾبل ن وع اعه  ربصات اع بي أؼعب  اع ي   برق أؽطربني             

صعب  لخ ذبا بحهكونخ أبح وع أبؿح  نهثطت تص ب  جبل حعجبلخ أبحزصاح   اح  اعه هصط 

اخ بحوب رع بؾ بر   رواًل أ طراًل      له بي م لع حملا أهلاني أإت ان ق ه ب  بحط    برضخ بحهطثري

أوهوي مذب بحثرا اعره ل للري أتضرطي لثاذرا م ذبرا  ب رت ق بة للري بةرزب   راحه طبني          

أهأضرررت هم برري بحه طرربني بإلااللرري حعحهررات بـرينرري م أهنوباررت أإطرراره بحررشلين أبذهرروت     

 بةثاذا بحهضطي اعه خطوبت بحه طبني بحهاحبي:

  بةو فم ؼلنرل بألمرلبفم  ربصري بةغرزأع هأ بحرجبلخم      مجع بةطعولات أبإلذصا بت أؼعب

  ربصي بؾ هور بخهبار بحوصاح  ؼلنل بحو ت أبؾلأحيم ؼلنل بةبشبنبي بةها طي أبحه ون . 
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 أبا أحي بحهو بق

 

 

 

 

 التخطًط
 معنى التخطًط:

ارشع  ن ول همر  بحعةري: الن ىرني بألرض:إذب كران نفكرز ق هلرز نرلنزه أن وحرون ق هلرز  رل           

 اعبت: أق بالحمطالا م اك:

بةق    جا   الن أق رهصت خطي ( هي اغزبت بحهطزنفات لخ هأضرها تطزنف  ماميان ( ذبا 

ن ول إنت ؼلنل صا ق ةا صربه  ا عرت بنرت ؼلنرل ـرني صرري بحط ر  ق بةضره ث  أبحرذي نطر            

حه طبني اعره  ف واي ل ضح ي أله اص ي لخ بحط عبات  ةزض ؼ بق هملبف لطب ي أن وع  ا

هصاظ لخ بحهفكري بحطع ي بحل بق بحغال  أمو نضاال اعه  هر  بحوب رع ق بؾ طبري بـرينري     

ك ا صام  ق أضع حمور  حع ضه ث  أبحهو ع  رثطض نهاححرت لث برًا اعره هصرط اع بري ال اعره        

 ةوجهي ذحك بةضه ث  ألغكالتت .  بحعخ أبحغك م ك ا هنت نضاال اعه بالصهطلب

 

 :أهداف التخطًط
و ق ح ا بحه طبني بإلااللي هملب ًا النل   هرو نوضرح ه طر  بحضرث  حعوحمرول إ                   

بؾ ررامري ك ررا هنررت نطرر خ ح ررا عررول با ؼ بررق بألمررلبف أبحهررأطري  فااعبرري ق بؾ هررور         

 بةضههلفم أنضام  ق تو ري بؾهل أبحو ت أبةال بحذي نهلر ا ل بحط    طغوبحبي.

 

 عالمٌ للجهات اخلريية :أهمًة التخطًط اإل
 بحه طبني بإلااللي ألي جهي خريني ا عبي مالي أؼ ق ال ًب لخ بحفوبحل ل ها: 
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بحه طبني نجس بألملبف حك  بحطالع  ق بؾ طبي أق بحعحان بإلااللبي مما نضاال ق  -2

 صزاي ؼ ب ها.

  لوبر ما ول  بحه طبني حعح ي بإلااللبي بحكفا بت بحثغزني بحيت ؼهاد إحبها أول -0

 بةاحبي أرمبا صاال اعه تو ريما هنطًا.

 ن ضق بحه طبني بحط      بحعح ي بإلااللبي أ  بي بحعحان بحطالعي ق بؾهي بـريني -2

نضاال بحه طبني ق لطز ي بةغكالت بةهو ع ذلأطها أنط   اعه تال بها هأ ؽفبف  -2

 هطارما.

أنضرام  ق سنرا   اطراحه     نضاال بحه طبني اعه ؼ بق بحزضا    لوظفي بؾ طبري   -5

 أإنهاجه .

نطو  بحه طبني كر  بحطرالع  اعره بح عراع أورل  بةزبذر  أبألأ رات بحشل بري حعه فبرذ           -6

 أنوضح  وبال ألوبحمفات بحط  .

نضراال بحه طرربني ق ؼ برق بحز ا رري حع ضراوح  ق بؾ طبرري ألها طري بحط رر  أمرو لررخ       -7

 ها بة طني.هم  اوبل  ؼ بق بألملبف بإلااللبي بحيت نصثو إحب

هنررت نضرره  ت فبررذ بحط رر   او ررق بحه طرربني بألمررلبف  أ رر   ررلر لررخ بحهكعبررفم ك رر  -8

 أنضاال ق بحضبطز  اعبت.

 

إن بحط   بإلااللي بة طني هم بي كجى  ل ال ت اظ   ني ظعب بحهجاات حعح طبري  احط ر    

 هور ا ها بإلااللي بة ع  نطزف بؾ هور  اؾ طبي أ أا اهلا م أنزص  حمور  جبل  حلى بؾ

أنوجل عطور  احزضا موما ةا ت وع  ت لخ خللي حع حه ع أرمبا حمرح بحط   بإلااللي  طض 

بةفامب  بـاطاي ا ها أهاطه حمور  ذم بي ذض ي ػامهرا أكر  مرذه برطرار أوريمرا ميكرخ       

  باصها  احلربصات بحطع بي بةصاذثي حعحهل بإلااللي بة طني.

 

 التخطًط الشامل:
ن ثةي هن نلرك هن ؽطبني بحط   بإلااللي أذله ال نص ع بةضرهرب  أهنرت حرو حمر ع                  

تعك بهلاحي بةؤ هي  إنها صه هار لع هأل تطال   طعري حعح هرور لرع تعرك بؾهري أحرذحك  ال رل هن        
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نكون بحه طبني عالاًل حعحوبنب بألخزى ق بؾ طبي أهن تكون تعك بؾهي حمرا  ي ق كر    

ال  ل هن تكون خللاتها ذ ب ي  ارس  حعطبان م أهن نكرون لوظفومرا   لا ت للت لخ لطعولات أ

اعرره  ررلر كررثري لررخ ذضررخ بـعررق أبحضرر ت بؿضررخ لررع  لأف كعرر   بصررلر بح ررول اررج       

بحوصاح  أنصل ت بحط   ق بحوب ع أنشكبت أن  بت بإلخالص عول با ا لحذ نكرون بؾهرل   

 بإلااللي نورًب اعه نور

 

 

 زمينأنىاع التخطًط وإطاره ال
 ن ض  بـجب  بـطني إ  هر طي هنوبع مي:

 خطني لضه ز  ته األ بحضباصات أبإلجزب بت أبح وبال بحطالي. -2

 بـطني ذبت بالصهط ال بحوبذل :بحيت توضع إللاس له ي قل   ق  رت  قل  . -0

 بـطني بإلصرتبتبحبي: بةهطع ي  اةضاح  بحطالي بحيت تؤطز اعه بح غاط أاعه مو ااع . -2

بإل برنرري: أمرري بحرريت تزكررش اعرره طزن رري ؼ بررق بألمررلبف ح طررار بحررشلين       بـطررني -2

 أت  ض  بـطني أ  ًا إ :

 خطني طونعي بألج   .2

 خطني لهوصطي بألج   .0

 خطني  صري  بألج  .2

 ألطعوع هنت كع ا طاحت بحفرت  بحشل بي حع طي سب ت  رجي حمطو ي إالب ما أبحطكط حمربح. 

 

 خطىات التخطًط اإلعالمٌ:
 إلااللي  طل  خطوبت مي ك ا نعي:ميز بحه طبني ب

 . مجع بةطعولات أبحثبانات أبإلذصا بت .2

 . ؼعب  بةو ف.0

 . ؼلنل بألملبف.2
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 .  ربصي بةغزأع هأ بحجبلخ.2

 .  ربصي بؾ هور.5

 . بخهبار بحوصاح .6

 . ؼلنل بحو ت أبؾلأحي.7

 . ؼلنل بةبشبنبي.8

 . بةها طي أبحه ون .9

 

 

 لىمات والبًانات واإلحصاءات:أواًل: مجع املع
بـطررو  بألأ  أبؿبونرري ق بحه طرربني مررو تررو ري بةطعولررات بحكا برري أبحصررربري اررخ كرر      

ا صررز لررخ ا احمررز بحط رر  بإلااللرري إذ اررخ طزن هررا نرره  أضررع بـطرري أحمررباوهها اعرره مررو    

قك  ألخ بةهر  م را ؼلنرل طثبطري بةطعولرات بةطعو ري ألطز ري لصرا رما ألطز ري هصراحبب           

مجطها ذهه نه  ؼعبعها أؼلنل بحطال رات  ب هرا أجرلأحهها أتفضرريما  ل ري. ألن ذحرك نضراال        

بة طررني ق كغررف بحطال رري  رر  بحضررثب أبةضررثب ألررخ تعررك بةطعولررات بحرريت تهطعررق مبحررال        

بحه طبني بإلااللي ق بؾ طبات بـريني لطز ي بةهةريبت بحثبابري أمري بةرهةريبت بالجه اابري     

بح انونبرري بحرريت ؼكرر  بحط رر  بـررريي ق بحثعررل أترري ذررلأ  ا عررها أبألنع رري      أبال هصررا ني أ

بةهصررعي  هررا أكررذحك مجررع بةطعولررات اررخ بؾ هررور أبحوصرراح  بةهاذرري أكرر  لررا ميكررخ هن       

نضاال ق ؼ بق بألملبف بحيت تهوخاما . أاعه ضو  مذه بحثبانات نه  ؼلنل بح طاا بحشلين 

لكاناتها بةا ني أبحثغزني أحبط بةه  م ا   ني مو تو ري مذه بحذي ؼهاد إحبت بـطي أ  ًا إل

 بةطعولات    بألم  مو لطز ي طزن ي بالصهفا   ل ها.
 

 ثانًًا: حتلًل املىقف: 
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أن صل  ت  باع بة طني  لربصي بةو ف بحزبمخ لخ ك  جوبنثت  ربصري لهأنبري أؼعبر  مجبرع     

لرخ بةضراوح  ق بؾ طبرات هنهرا أبضرري أال       بحطوبل  ذبت بحصعي أبحيت واحثًا لا نطه ل كرقري 

 ؼهاد إ   ربصي أتأل م ألخ ذحك:
بحلربصري بحط ب رري حعح طبرري أتررارنا نغررأتها أتطررونز أبحرتكبررش اعرره همررلب ها أصرراللي لثا حهررا  

 أأضوذها أ ربصي كفا   لوظفبها أنعالها بإل بري أبةاحي أبح انوني

للات بحيت ت رللها أهطزمرا ق فه طهرا أ ربصري     ألطز ي نعز  بؾ هور إحبها أللى هم بي بـ

أب ع بحط   بـريي حعحهو  بحضا  ي أبحضباصات ق بحثعل أتأطري ا   بؾهات بة ا ضي أبةطز ي 

بحيت   بت اعبها أبح هراحخ بحريت توحمرعت إحبهرا ألطز ري ذصري بؾ طبري ق صروا بحهرجع بحطراع هأ           

هأ ت    ؟ أوري ذحك لخ اوبل   بخعبري هأ   ح    نصبثها لخ  كطكي( بحهجعم أم  مي تشنل

خارجبي أبةالذعي هن هي خع  ق تعك بحط احمز صبؤطز صعثًا ق بحط   بإلااللري لرخ لقر  ارلع     

كفررا   ق بؾهرراس بإل بري حعح طبرري هأ خعرر  ق  برران بةضررؤأحبات أتلبخعررها هأ وررري ذحررك أ ررل    

هن هرل بؾهري بـرينري تفه رل      ىزد بة طني  طل ؼعبت  ألور مالي  ث  تصر ب  بـطري لقر    

أجرررو  جهررراس إ بري إااللررري لهفرررزو ق بؾ طبررري هأ هن م ررراك ضرررطفًا ق بإللكانرررات بةا نررري  

 بة ص  حعحانب بإلااللي م هأ وري ذحك لخ ا احمز تؤطز ق بحط   بإلااللي .

 

 ثالجًا: حتديد اهلداف:
 وع  صباوي بألملبف بإلااللبي  طل  ربصي بة طني بةهأنبي حع و ف أؼعبعت ؼعباًل حمربرًا ن

بحلبح ي طونعي بةلى( أبألملبف برحبي   صري  بةلى( أصأازض م را لوذجرًا ألمرلبف إذرلى     

بةؤصضات بـريني بؿلنقي بح غأ  بحريت رصر  هلرا بة طرني بألمرلبف بحهاحبري  طرل هن   ؼعبر          

طزنررف بؾبررل  هررا عبررا لو فهررا. ؼهرراد بةؤصضرري ق مررذه بحفرررت  بةثكررز  لررخ نغررأتها إ  بحه

بحيت تز  ق ذمخ بةهجا   بخ  لرلن هها ذاحبرًا أخارجهرا ق بةضره ث       تتصثح إذلى بـبارب

 أإن كانت بهللبف طونعي بةلى ته ق  ق بحهاحي:
 بحهطزنف بحلبح   اةؤصضي أإا اهلا أبـللات بحيت ت للها. .ه 
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ا  بةا ي أبةط وي أبةهين ذا بؾ هور  ك   ااتت( اعه بحهجع حع ؤصضي أت لن  بحل .ف 

هلررا ق  رررت  بإلنغررا  ذاحبررًا أق  رررت  بحهغررةب  لضرره ثاًل. أق ظرر  بحعررزأف بحضررا  ي        

 صهطع بألملبف بحهاحبي هلذه بةزذعي:

 بحوحمول إ  بؾ هور ق للن هها  ك   ااتت  "ن لر عوبحي نصف لعبون ع  (. .2

هاحبي : بألطثا  م كثار بحهحار بحوحمول إ  بةؤطزنخ أذأي بحطال ي أذحك كاحفاات بح .0

م كثرررار بحصررررفب  م لرررلرب  بإل بربت أبحغرررزكات أمررروم  أن ثةررري هن وصرررز 

صرروب  هكانررت كعررها حعح طبرري هأ لغررزأع لررخ       -بة طررني ا ررل حمررباوي هملب ررت   

بةغزأاات إن تعك بحصباوي   ب ي أبضري أميكرخ هن نطرع مرذه بألمرلبف بحطالري      

 أبحيت ته ق  ق: بحيت متز  ها هي مجطبي ا ل نغأتها

 إها  بحواي  وجو  بؾ طبي أخللاتها . -2

 سنا   بحواي ا ها ألطز ي تفاحمب  هكقز اخ  زفها هأ  زنالخ  طب ت. -0

 إ  اع بؾ هور  أم بي بؾ طبي أهم بي بةغاركي ق  ا   زبفها . -2

 إها  بحزوثي ق  ا  بؾ طبي حلى بؾ هور. -2

 ألط ونًا.   ع بؾ هور حعهجع هلا أ ا ها لا نًا -5

 

 أنصور بهلزع بحهاحي مذب بحهطور ق هملبف مذب بؾهل بإلااللي:

 بحهجع. -

 بحزوثي. -

 بإل  اع. -

 بحفه . -

 بحواي. -

أهب اعه بة طني بإلااللي ا ل ؼلنله هللبف مجطبهت لزباا  هن تكون بألملبف أب طبي 

  ها .أا عبي أ ا عي حعهر بق أذحك مب اصثهها إللكانات مجطبهت أظزأ
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 : رابعًا: دراسة املشروع أو الربنامج
 ل نهلف بة طني ك ا ذكزنا صا  ًا إ   بان خللي لطب ي متهاس  ها بؾ طبي هأ إ  تضرونق  

  زنالخ لط  لق   زنالخ إ طار حماح  هأ   ا  لضحل هأ وري ذحك.

 أميكخ ت ضب  بحجبلخ بإلااللبي ق بؾهات بـريني إ   ض   رحبض  م ا:

 بحجبلخ بحهطزنفبي بحيت ال تضههلف مجع بحهجاات أإلا تضههلف ت لن  بةطعولي   ني. -2

بحجبلخ بحيت تضرههلف مجرع بحهجارات  طرل ت رلن  بةطعولري حع ضرام ي ق بحجنرالخ أمرذه          -0

 ؼهاد إ  جهل إااللي هكج حعوحمول إ  بإل  اع بةطعوف.

أ ربصي حع غرزأع  بهطرزف اعره مجبرع     أم ا ال ل حع  طني لخ بح باع  ط عبي ؼعب   

تفاحمبعت أخصاحصت أ ل ىزد  أ كار إااللبي جلنل  مجبعي نهبحي ةطز هت تعك أ رل هرل    

لوب ع  جةزب بي حهضون ت هأ ول   اات لطب ي لخ بؾ امري ك ا هنت وضخ بحهل بق ق هصر   

ات بؾ هررور بةغررزأع ألال لهررت حعح هررور أطوحررت أ صررزه أكررذب بحرتكبررش اعرري ر طررت غعفبرر   

بحط لني أبح فضبي أبصهةالل بص  بةو ع بحذي ن فذ  بت بةغزأع إذب كان له بشب أنكون ذحرك  

لررخ ل هحبررات بحط رر  ق بحهضررونق بإلااللرري حررت .أا ررل  ربصرره ا حع غررزأاات أبحررجبلخ بحرريت        

  للهها بؾهات بـريني أجلنا هن بؾ هور ميب  إحي نوا  ل ها أمي :

ت نصرروص عررزابي ق بؿررا اعبهررا لقرر  كفاحرري بحبهررب  أ  ررا        بةغررزأاات بحرريت أر   -2

 بةضاجل أموما . 

بةغزأاات بحملل   بحريت ميكرخ هن نهث امرا بؾ هرور أؼ ر  بست.أالصرب ا إذب  عرت         -0

 تكعفهها .

أبؾ هور  طثطت كذحك ميب  إحي بةغزأاات بحملضوصي هكقز لخ بحجبلخ بةط ونري أبحرت ونري   

ني هن نهطزف اعي هنوبع بـللات بحيت ت للها جههت بـريني أهن نضطه أبا هاع  أاعي بة ط

إحي ت لن  فاالت هنفرع تهصر   زوثرات بؾ رامري كري نهفاار  لطهرا أاعبرت هن ن رزر طزن ري           

تضونق بحجنالخ :م  صهحشه هأ نضوا كالال ؟ ألا  ب ي بحضه  بحوبذل ق ذاحي ػشحهرت؟أم   

ش بؿ عي بإلااللبي اعي بةزذعري بألأحري ذاحبرا ؟إحري     صب لع بةغزأع اعي لزبذ  ؟أم  صرتك

 وري ذحك لخ تضالالت .
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 أطىارا ملشروع:
 .introduction. لزذعي بحهطزنف هأ بحه لن : 2

 .growth. لزذعي بح  و:  0

 .maturity. لزذعي بح طخ: 2

 .decline. لزذعي بحهلمور: 2

 

هن مذه بألطروبر  رل    اك أحك  لزذعي لخ مذه بةزبذ  لل  سل بي تطول أت صزم 

تكرون حعح طبري كعرها هأ حجنرالخ لرخ  زبفهرا ألطز ري بة طرني حع زذعري بحريت نكرون  بهرا             

 زنافت نضرااله اعري بحه طربني بؾبرل هلرا.إن لزذعري بحهطزنرف مري بةزذعري بحريت ت رلع  بهرا             

 بؾ طبي حعح هور أق مذه بةزذعي نكون بؾهل بإلااللي لضههل ا لا نعي:

 اؾ طبي أهملب ها ألغزأااتها .بحهطزنف   .2

 سنا   تطزنف بةهجا   اؾ طبي ألغزأااتها  .0

 تغحبع بؾ هور اعي بالطالع اعي بحهفاحمب  هكقز أسنا   بؾ طبي . .2

 تغحبع بؾ هور اعي بحهجع ةغزأع لط  . .2

 بحرتكبش اعي بحلأب ع بإلميانبي أبحفوبحل بحلن بي أبحلنبوني حع غزأع . .5

 و:بةزذعي بحيت ت  و  بها بؾ طبي أتش ب  لغزأابهها أها اهلا أنصثح لرخ  أن صل مبزذعي بح 

 هملبف بؾهل بإلصاللي ق ذمخ بة طني ق مذه بةزذعي لا نعي:

 بحرتكبش اعي طثع بص  بؾ طبي ق ذمخ بؾ هور أ بان خللاتها بةهطل  . -2

  مرذه بؾ طبري  ثر     بحرتكبش اعي بةشبنا أبحجبلخ بحيت ت فرز   هرا أ بران ةراذب هرب  ار       -0

 وريما لخ بؾهات ؟ أ  ا  سطي ذض ي ا ها .

 بإلصهاع ق سنا   بحهجاات أتفاا  بؾ هور لطها . -2
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أن صرل مبزذعري بح طخ:أحمرول بؾ طبري إحري  رجري ااحبري لرخ بحق ري أبرتفراع نضرثي بةغراركي             

 ي:بؾ امري أبحهجاات أمو ذحك ألخ بألملبف بإلااللبي ق مذه بةزذعي لا نع

 بحط   اعي بحملا عي اعي بةو ع بح با ي    بؾهات بـريني بألخزى. .2

 تأكبل جوبنب بحهحلنل أبال هكار ق ها ال بؾ طبي . .0

  ا  بحوال  أبحق ي بح اح ي    بؾ طبي أبؾ هور .  .2

أن صررل مبزذعرري بحهلمور:بةزذعرري بحرريت  ررل متررز  هررا  طررض بؾ طبررات لررخ بنفرراض كررثري ق  

مجطبات  لنعي تضره طب مجهورمرا    لمور صزنع حض طهها أط ي بح اظ  هام أذعوتجااتهام أتل

 أق مذه بةزذعي وهاد بة طني بإلااللي إحي بحرتكبش اعي لا نعي:

 بؿبعوحي  أن بحهلمور بحضزنع هلا . .2

 بحرتكبش اعي بةهجا  بةضه زنخ أبؿفاظ اعي ط هه  أأالحه  . .0

 ات بـاطاي ا ها .بةطاؾي بحضزنطي حألخطا  أبةطعول .2

 

إن بةزذعي بحيت ميز  ها بة طرني بإلااللري ػطعت.وضرخ بخهبرار بحطثراربت أبأل كرار بحريت        

 صبطهين  ها .

 

 

 

 خامشا : دراسة اجلمهىر :
ؼلنل بؾ هور أ ربصي خصاحصت هذل بحط احمز بهلالي ا رل بحه طربني مأال رل لرخ لطز ري      

صرربو ز بؾهررل أبةررال ك ررا نضرراال اعرري مررذب بؾ هررور أؼلنررله ؼلنررلب   ب ررا الن ذحررك 

بخهبار بحوصبعي بة اصثي  أبحصباوي بةالح ي أن ثةي هن نطع  بة طني هنت حبط م راك  زنرالخ   

هأ لغررزأع نهو ررع هن نهث رراه كرر  بح رراظ حررذحك اعب ررا هن نثرررا اررخ بؾ هررور بةهفاارر  لررع    

ؾ هرور ق لكران   لغزأا ا أبحذي ميكخ هن ن لع هلا عرباًا  طرل ب ه اارت  هرا أمر  مرذب ب      
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جةرررزبق لطررر  ؟ أمررر  حرررت خصررراح  نفضررربي لطب ررري ؟ أح  عرررز ق بحط احمرررز بحهاحبررري بحررريت      

 صهضاالنا عول با ق بحهطزنف إ  بؾ هور أؼلنله  غك  ه ط  :

ؼلنررل طثبطرري بؾ هررور بةضررههلف: لررخ مررو مجهررور مررذب بةغررزأع ؟ أكبررف نه ررذ        .2

 طزض هلا ؟ زبربتت؟ أمبخ نهأطز ؟ ألا بحوصاح  بحيت نه

ؼلنل خصاح  بؾ هور جةزب بًا: أن صل  رذحك: مر  بؾ هرور بةضرههلف  أحبرًا هأ       .0

 أط بًا هأ  زأنًا؟ ذبا هن حك  ل ه  أصاحعت بإلااللبي بة اصثي

ؼلنررل خصرراح  بؾ هررور بةاحبرري أذحررك مبطز رري بةضررهوى بةرراحي حعح هررور ألطز رري          .2

ؾ ررع بحهجاررات هأ حأللررزنخ   همررلبف بؿ عرري بإلااللبرريم مرر  مرري حعهطزنررف   ررني هأ   

لطًا؟ألطز ي ذحرك صه هصرز كرقريًب لرخ بؾهرو  ك را صرهرل  نوابري  طرض بحوصراح            

أتغرررري  طرررض بحلربصرررات ق مرررذب بحثررراف إ  إن مجهرررور بحهعفررراس مرررو ق بحةاحرررب لرررخ    

لهوصطي بحلخ  ق ذ  نزتثني هحمراف بحلخ  بألاعه  اجملالت هكقز ك را ت صرح   

 ني هكقز ق خطا  ا لع لهوصطي بحلخ  . طض بحلربصات  أن نكون ا ال

ؼلنل نوابي بؾ هور: م  نضرههلف بحط ر  بإلااللري بحرذكور هأ بإلنراث ؟ ألن ذحرك        .2

صبرل  حع  طني نوابي بحوصاح  أبألأ ات بة اصرثي ق تعرك بة اصرثي ق تعرك بحوصراح       

حكرر  لررخ بح رروا  أبألصررعوف بة اصررب ق حمررباوي بحوصرراح  بإلااللبرري أنررذكز  طررض  

ضرراوحي بحط رر  بـررريي هنهرر  هررلأن ػاأ ررًا أتفرراااًل حع ضررا  هكقررز لررخ بحزجررال ق    ل

 كقري لخ لغزأااته  بـريني .

ؼلنل بؾ هور لخ ذبا بحط ز: مر  نضرههلف بحكثرار هأ بحصرةار هأ لهوصرني بحط رز        -5

ق بخهبررار بحوصرراح  أبألأ ررات بحطثرراربت ؟ ألن ذحررك نضرراال كطررني حهرلنررل بحفاررات      

ري  اعه باهثار هنها ال متعك لاًل هأ هنها حبضرت حمراذثي  رزبر ورري هن     بحكثري  هأ بحصة

ق محعرري بؿصرراالت بحصررةري  بحرريت بصررههل ت بألطفررال هظهررزت   يػز رري مبارري بإلواطرر

هنهررا وزصررت ق مررذه بحفارري ذررب بحصررلب ي أاررو ته  اعبهررا ك ررا   لاذررًا جبررلًب ك ررا

سراررت نواررًا لررخ بحرروال  ل ررذ بحصررةز هلررذه بهلبارري أت ررول بحلربصررات بحطع برري : هن حمررةار  

بحضخ هكقز بصهطلب ًب لخ كثار بحضرخ بحعرذنخ واحثرًا لرا نصرطب بحهرأطري اعره   رااهه          
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لررع   ااررات أمررا ف  بحضررا  ي . لررع إن ررا نؤكررل م ررا هن   ااررات كثررار بحضررخ ت ضررح  

 بؾ طبات بـريني بحيت ميكخ هن تضهفبل كقريًب ل ها حو هذض ت كاطثهه  .

ؼلنل بؾ هور لخ ذبرا بؾ ضربي أم را حألصرف لرل ق بحةاحرب ػامر  كرقري لرخ           -6

بة طط  حعط   بإلااللي ق بؾهات بـريني هلذب بحطال   احزو  لخ هن بهللبف بحيت 

ال تزتثني  اؾ ضبي م ك ا لل  طض بحطرا بت أبحه احبرل ق   تهث اما مجطبات بـريني 

 طرض بؾ ضربات ميكرخ هن تضرهق ز حصرام بحط ر  بـرريي كررزص  طرض بحط احرري          

بحوب ل  اعه بحهجع نوع بؾ طي  احذبت له ا     خعرت أمهراد ا رل بحه طربني ق مرذب      

ات بـرينري ق  بؾانب إ  لطز ي بؾ ضبات أحةاتها أاا بتها أت احبلما أحثطض بؾهر 

 لكي أبةلن ي ػارف جبل  أم اك تطاأن  طض   ا ا بحلرجات بة هاس  هنطا. 

ؼلنررل بؾ هررور لررخ ذبررا بةضررهوي بحهطعب رري :  عهررذب بؾانررب هطررز هنطررا ق ؼلنررل      -7

 بحوصاح  بة اصثي أق لطز ي صعوكبات بحهطزض حعوصاح  .

حجبلخ ؼلنل له ي بؾ هور ؼلنل بؾ هور له با :  ل نكون لخ بة اصب ق  طض ب -8

هأ بصههلبف مذه بةه ي  حوجو  برتثاط    بؾ هور أبحجنالخ أمرذب بؾانرب نفبرل ق    

لطز ري هصررعوف ذبررا  هحمررراف مرذه بةه رري ألررخ طرر  بخهبرار بحوصرراح  بة اصررثي أبألأ ررات    

 بةالح ي .

 بت ؼلنررل بـصرراح  بحلن برري أبحق ا بي:أن صررل  اـصرراح  بحق ا برري بحعةرري أبحطررا      -9

أبحه احبل ألطز ي كر  ذحرك نضراال اعري بخهبرار هنضرب بحوصراح  أهلرح بحطرزا ألرخ           

بة اصب م ا بحهذكري  أم بري بصرهةالل هأ رات بة اصرثات بحلن بري أتضرونق كرقري لرخ         

 بحجبلخ خالهلا.

ؼلنررل بـصرراح  بح فضرربي :حع صرراح  بح فضررربي هطررز ق ت ثرر  بؾ هررور حعوصررراح          -22

نهفه  نفضبات بؾ هرور بةضرههلف أالصرب ا ق بحشنراربت     بإلااللبي أاعي بة طني هن 

بةبلبنبرري بحرريت تهطعررق  االتصررال بحغ صرري لررخ خررالل  ضرر  بحطال ررات بحطالرري هأ ت  برري   

بةوبر  لخ بةلبخ  بح فضربي بؾبرل  لرع  طرض بؾ هرور مرو بحرلخول لرخ روثهرت ق  رز           

بةضاجل أذفز آ رار  أبحلنت مذبا نه  تضونق  طض بحجبلخ لخ كا الت بألنهاع أ  ا  
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 اص  بإل ا  أحبط  اص  بأل  ا  أرمبا كانت بإل ا  ق الب  بأللوبت أحرو  كزنرا لعبرا    

 ق بصهةالل بؾوبنب بح فضبي ـزج ا   هاحخ جبل  .

بـصاح  بةهطع ي  طال ي بؾ هور  اؾ طبي: م ا ال ل هن نفكرز ق بؾ هرور بةهرجع     -22

ثاحغ كثري  ألرا خصاحصره  ؟أممرا مرو بؾ هرور      ؾهه ا لخ مو ؟ألخ م  بةهجاون مب

بحرذي نكررزر بحهرجع  بح ررا ؟ ألرخ بةهطرراأن لط را  بح ررا ؟ألرا بحررلأب ع بحريت تل طررت هلررذب       

 بحهوبحم  ؟أم  ماأل جذف برخزنخ   فط تعك بحلأب ع ؟

 

 سادسًا: اختًار الىسائل:  
 رل هن نكرون  رل ػاأسنرا      ث  بحوحمول إ  لزذعي بخهبار بحوصاح  هأ بحهرلنل أصبعي  طب ها ال

لزبذ  ؼلنل بألملبف بحيت نضطه إ  ؼ ب ها  لخ بةغزأع هأ بحجنالخ بةطزأا م أكرذحك  

ؼلنل بؾ هور بةضههلف ق مذب بحجنالخ أمخ نهلف  ل ي إ  بخهبار هنضب أصبعي ترهال ع  

ه بة طرني  لع بحعزأف بحملبطي  كر  ا احمرز بحط عبري بالتصراحبي أظزأ هرا بحملبطري  هرا أاعر        

 بإلااللي ق بؾ طبي إتثاع بة هحبي بحطع بي بحهاحبي ا ل بخهباره بحوصاح  :

 بخهبار بحوصاح  بحيت تص  إ  بؾ هور بةضههلف. .2

 بخهبار بحوصاح  بحيت ت اصب بألملبف بةزصولي. .0

 بخهبار بحوصاح  بةالح ي إللكانات بؾ طبي. .2

 بخهبار بحوصاح  بةهو ز  ق لو طي بؾةزبق. .2

إن أضوا مذه بألملبف حع  طني صهحطعت ول  ف واي ه   لرخ بحوصراح  بحطلنرل  بةوجرو       

ق بحضرراذي بإلااللبرري طرر  تررأتي  طررل ذحررك لزذعرري ؼلنررل بة هحبرري بحرريت   لررخ خالهلررا بخهبررار   

 بحوصبعي بألنضب أمذه بة هحبي متز  اةزبذ  بحهاحبي:

 

 حتديد أهداف الىسائل:: أواًل -
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  و ررق همررلبف بحوصرراح   ل رري ممررا نضرره  اعرره بة طررني ا عررت ق إلكانبرري    بخهبررار بحوصرراح

بخهبار بحوصاح  بح ضب ألملب ت أحهرلنل هملف بحوصراح  ال رل لرخ إةراع بة طرني أتل ب رت ق       

 بأللور بحهاحبي:
 بةغزأع هأ بحجنالخ بةزب  تضون ت. -2

 بؾ هور بةهجع بةهفاا  لع بؾ طبي اا   هأ بح ا   حعهجع. -0

  بت تطزض بؾ هور بةضههلف أطزا جذ ت ةق  مذه بحجبلخ .اا -2

 اا بت تطزض بؾ هور بةضههلف ق بحوصاح  . -2

 بؾهات بـريني بة ا ضي. -5

 ل هحبي بة ا ض  ق بحوصاح . -6

 بألأحونات بؾةزب بي  بأللاكخ بحيت نثله  ها هأاًل(. -7

 بهللف بال هكاري   بةغكعي بحزحبضبي(. -8

 

 اف الىسائل:ثانًًا:صًاغة أهد-
ميكخ حمباوي هملبف بحوصاح   طرل  طرزا أحكرخ لرع لزبارا  كر  هأ  طرض بألصرط بحهاحبري          

 -أبحيت ميكخ طزذها ق هي  زنالخ هأ لغزأع خريي:
 بؾ هور بةضههلف ةخ ماأل بحوحمول ؟رجال /نضا  /لوظفون /هطفال. .2

جري حعرتكبرش   بالنهغار بؾةزبق: هن صبوضع بإلاالن ؟هنخ صهص  بجملعري ؟مر   ري ذا    .0

 بؾةزبق ؟

بالصرره زبر مرر  تزوررب ق بصرره زبر بحجنررالخ هأ بإلاررالع طرروبل بحطرراع ؟هأ تزوبررب ق          .2

 بحرتكبش اعي  رت  لطب ي ؟أم  توجل جلأحي لالح ي ؟

بحوحمول أبحهكزبر:م  تزوب ق ؼ بق بحوحمول هأال هأ بحهكزبر ؟أمبطين هأضح مر    .2

 ق بحملا عي اعي بحوال  بح اح .تزنل إنصال بةطعولي إحي ال  هكج هأ تزوب 

بالاهثرراربت بإل هكارنرري :أن صررل مرر  صرربكون حعحانررب بإل هكرراري تررأطري ق بخهبررار     .5

 بحوصبعي ؟
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 : ك طز ي بؿل بألاعه حع بشبنبي.يذلأ  بةبشبنب .6

بةزأنرري: كررأن تكررون م رراك لزأنرري ق بةبشبنبرري لررقاًل هأ حط عبرري تكررزبر بإلاررالن هأ       .7

ا عبرري ألمررلبف بحوصرراح   طررل بصررهبطا  ا حألصررط بحضررا  ي     بحجنررالخ. أح طررزف هلقعرري  

 أل ها:
 تكقبف بحوصاح  خالل عهز عطثان أهأبخز عهز رلطان. -

بصرره لبع بحوصرراح  بحرريت بصرره للهها مبارري بإلواحرري ق تررزأنخ  زنررالخ مماطرر    -

 ذ  ت  بت لاذا.

بحرتكبررش اعررره بحوصرراح  بحررريت تصرر  إ  للن ررري قررل   هأ  اررري لطب رري لرررخ       -

 بؾ هور.

  عب  بإلاالنات هأ إن ا ها ق  رت  قل    باللهرانات/ بحططعي بحصبفبي (.ت -

 بصه لبع بحوصاح  بحيت ؼ ق هاعه لطلل حعهكزبر. -

 بحرتكبش اعه بحوصاح  بجملانبي هأ بح عبعي بحهكعفي حططف بةبشبنبي. -

 سنا   بحوصاح  خالل اغز ذي بؿحي.  -

 

 ثالجا: حتديد منهجًة الىسائل:-
اد إحبها بة طني إذب كانت بألملبف بحضا  ي االري ورري قرل   هأ إذب كانرت     مي خطو  وه

تعك بهللبف ميكخ بحوحمول هحبها  أكقز لخ طزنق  في مذه بؿاالت نصثح ؼلنل بة هحبي 

 هلزًب ضزأرنًا ألخ هلقعي ذحك بحهرلنل بة هحبات بحهاحبي:
  ني.لخ بة اصب بحرتكبش اعه أصبعيت بحهعفاس أحوذات بحغوبرع   .2

 ق حوذات بحغوبرع ق بةلن بحكجى لخ بة اصب بصه لبع هكقز لخ عثكي. .0

 لخ بة اصب بصه لبع ك  بحوصاح  خالل عهز رلطان حكقز  بحطوبحل بةهو طي.  .2
 

 

 رابعًا:اختًار الىسائل:-
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أنه  بخهبار بحوصبعي أ  ًا حطل  هلور هم ها: نره  بخهبرار بحوصربعي مبرا و رق ح را بألمرلبف أمبرا         

 فق لع بة هحبي أال  ل لخ لطز ي لشبنا أابوف بحوصبعي بحيت صبه  بخهبارما أنه :نه
بحهةطبي بؾةزب بي: اة ط ي بحيت تصعها بةطثواي هأ نصرعها بحثرا بإلذباري  أبحهعفراسي      -2

ؼررل  ح ررا اررل  بحضرركان أنطررح ح ررا لررلى لطا  رري مررذب بالنهغررار لررع بؾ هررور بحررذي  

 نضههل ت .

ل  بحفطعري لرخ بؾ هررور بحرذي نهطرزض حعوصرربعي أمرو ميقر  اررل        بحهوسنرع: أنرزب   رت بحطرر    -0

بح ضا بةوساي لخ بةطثواي أحبط ال  بح ضا بةطثواي أق بحوصاح  بةزحبي ميق  ارل   

بة اسل بحيت تغامل بح  ا  بحهعفاسني أحبط ال  بة اسل بحيت متهعك هجهش  بحهعفاس أنصر   

 هحبها بحثا .

إهرا  بحهكعفري بةاحبري الصره لبع بحوصربعي مأحكرخ        تجس هم بي  ربصري بحهكعفري ا رل    -2

هررب هال نررزكخ هلررذب بحطالرر    ررني ألن بح عررز إحرري اررل  بؾ هررور بحررذي تصرر  إحبررت       

بحوصبعي أبـصاح  بحيت ته بش  ها بحوصبعي أنوابي بؾ هور بحذي تص  إحبت رمبا   ع 

ألاعره صرطزب   بة طني  إحي بخهبارمرا لرع برتفراع تكعفههرا لقرال ذحرك تفطرب  بحهعفراس ب        

 اعي بحصربفي ألن بؾ هور بةضههلف مو بألطفال لقال .

خصررراح  لضررره للي بحوصررربعي:ذبا ورررزص بة طرررني اعررري بحوصررربعي بحررريت نهغرررا ت   -2

 مجهورما ق خصاحصت أحمفاتت بحلمي زبطبي أبح فضبي لع بؾ هور بةضههلف.

ا رل تطزضرت    بألطز بح فضي حعوصبعي اعي مجهورما:أنطين  ها بؿاحي بح فضربي حعح هرور   -5

 حعوصبعي حلى بؾ هور.

لررلى لالح رري بحزصرراحي حعوصرربعي :أن صررل  هررا لررلى لالح رري بحملهرروى أبةطرر ون هلررذه         -6

بحوصبعي مك ا تؤطز طثبطي بحوصبعي حلى مجهور بالخهبار ك وع بحورا أبألحوبن أأ رت  

بحصلأر أصااات بحثا أوري ذحك لخ اوبل  .أ طرل مرذب بحطرزض هلرذه بـطرو  بهلالري       

ه طررربني بإلااللررري حعح طبرررات بحررريت ت اأحرررت ا عبررري ؼلنرررل همرررلبف بحوصررراح      ق بح

أل هحبهها ألطانري بخهبارما مه لع مرذب بح روع بة هصرز بحرذي نوضرح لرجربت بخهبرار        

بحوصررراح  لرررع بالكهفرررا   هرررلف أبذرررل حعه قبررر    رررني .بحوصررراح  أل هحبههرررا ألطرررانري   
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بخهبرررار بحوصررراح  لرررع مرررذب بح ررروع بة هصرررز بحرررذي نوضرررح لرررجربت   عبخهبارمرررام ه رررل

 بالكهفا   هلف أبذل حعه قب    ني.

 

 منىذج
 طزن ي ازض بحوصاح  بحيت   بخهبارما:

مررلف بحوصرراح :تكقبف بصرره لبع بحوصرراح  خررالل عررهز رلطرران بةثررارك أبة هحبرري بصرره لبع 

 بحصرف أبحهعفاس ق ذلأ  بةبشبنبي بةهاذي.

 الىسائل املكرتحة: 
 أ  ؼلنلب بحهعفاس:بح  ا  بحضطو ني بأل -2

 بةجربت: 

أصبعي ل اصثي حعوحمول حعح هور بةضههلف أتكعفي أحمول ل  فطي أبح  را  بحريت تضره للها    

 بؾ طبات بألخزى. 

 بحصرف:حمربفي بال هصا ني.-0

 بةجربت:

 أصبعي تضههلف رجال بحط ال أبصطي بالنهغار اعه لضهوى بة عكي.

 

 سابعًا: حتديد الىقت واجلدولة:
إن ول  لهره نثرله ت فبرذ     –  ا  اعه مجبع ا احمز ؽطبطت بحضا  ي  –طني م ا ن ثةي حع   

خططت ؟ ألهه ت ههي ؟ أول  أ رت كر   زنرالخ ل هرا  ل ريم أإن نكرون ذحرك بحهو برت ل را          

صرر ا لررع بحوضررع بحطرراع أبألذررلبث بالجه اابرري أبحلن برري أمومررام ألن بخهبررار بحهو بررت وررري         

االلبي ذهه أحو كانت كططري أله  ري.ط  ترأتي لزذعري     بة اصب نفضل كقريًب لخ بؾهو  بإل

بؾلأحي أمي أضع بؾلبأل بحه فبذني حع وب  بإلااللبي كالعي بحيت صوف ت غز هأ تطرزض هأ  

تذبع خالل بحفرت  بحيت   ؼلنلما حه فبذ بـطي أميكخ بالصهفا   لرخ بؾرلأل بحضر وي ق    

  إال  طررل ؼلنررل بحهكعبررف أبخهبررار    بةعرررق ر رر  أبذررل أال نصرر  بة طررني إ  مررذه بـطررو     
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بألأ ررات أبةضرراذات أؼلنررله كررذحك ل هحبرري بحه طرربني بحرريت صررثق ذكزمررا ا ررل ؼبررل          

بحوصرراح  مبط رره مرر  مررو نزنررل بحوحمررول إ  اررل  بكررج لررخ بؾ هررور ؟ هأ نفطرر  ل هحبرري           

بحهكزبر حشنا   ال  لزبت ازض بحزصاحي؟هأ ل هحبي بصه زبر بحريت تطرين لرل  سل بري هطرول ؟      

أك  ذحك لخ بج  ؼ برق بألطرز بةرهالح  لرع همرلبف بؿ عري أهمرلبف أصراحعها أم راك طرالث           

 ل هحبات هصاصبي حعحلأحي:

بحه ونررع  رر  بحوصرراح  أن ثقررق ل هررا ل هحبرري بحهكالرر  بحرريت نط ررل  بهررا بة طررني إ          .2

لررخ بحوصرراح  ق نفررط بحفرررتبت هأ بألنرراع  أاعرره بحطكررط ل هررا    بصرره لبع هكررج اررل

ا ب بحيت تطين هال نه  بإلاالن  احوصاح  ق نفط بحو رت  ر  نره  اعره مرو      ل هحبي بحهط

 لهطا ب .

مبط ه م  نه  بإلاالن  غك  لهوبحمر  لههرا ع ؟ هأ نكرون بحهوسنرع بحرشلين له ططرًا؟        .0

   هحبرري بحهوسنررع بةضرره ز ؼ ررق كقا رري ق اررل  بحزصرراح  أبة هحبرري بة  ططرري بحرريت     

ههل ي تكون ل اصثي ا ل  عي بإللكانرات ألرخ   تطه ل اعه بخهبار هأ ات قل   ألض

بة هحبات بةزتثطي  احطال  بحشلين ل هحبي بحرتكبش بحيت تطين بخهبار أ ت قل  لرع  

 تكقبف بحط    بت لق  تزكبش بحط   خالل عهز رلطان لع كونت  رت  قل   .

ا ؟ هأ كقا ي بإلاالع: أن صل  ت م  تثله بؿ عي بإلااللبي ضطبفي ط  ترش ب  كقا ههر   .2

تثررله  ونرري طرر  تهالعرره ؟هأ تكررون لهضرراأني ؟ أم ررا وررل  بة طررني ل هحبهررت ذضررب      

هملب رررت عررركاًل  بانبرررًا أ رررل أضرررع بحثاذرررا كررروحرت ل هحبرررات بؾرررلبأل بحه فبذنررري  

حعر ررالت بإلااللبرري ألررا اعرره بة طررني هال بخهبررار هنضررب تعررك بة هحبررات إ  محعهررت    

 ( ق بةعرق.0أميكخ بح عز ق بحغك  ر   

 

 ثامنًا: حتديد املًزانًة:  
تهو ف لبشبنبي بحعح ي بإلااللبي اعه بألملبف بحيت ترو  بؾ طبري ؼ ب هرا أذحر                     

بألا ررال بحرريت صرره فذما بحعح رري أ ررأي بحوصرراح  أواحثررًا لررا نوضررع هلرراع بـطررني بؿررل بأل نرره    
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  بحثطرل بةضره ثعي حقرز    أبؿل بحطعه حع بشبنبي حكخ هب اعه للرب  بؾهات بـريني بح عز إ

 بؾهل بإلااللي أالصب ا إذب كانت بؾهي بـريني جهي ذلنقي بح غأ .

 
 عالقة املًزانًة حبجم التربعات :

تؤكررل بؿ رراحق بحطع برري هنررت كع ررا سب  ذحرر  بإلنفرراا اعرره بحط رر  بإلااللرري بةرر ع  أأحمررعت   

حرذحك بؾهرل ذحر  بحهجارات     رصاحي بؾ طبري بـرينري  أمرلب ها إ  بؾ هرور هكرج سب  تثطرًا       

بحوبر   حعح طبي م ألخ بةهو ع هنطًا ق مذب بؾانب هن نكون م اك ذرل هاعره لرخ بحهجارات     

ال ميكخ هن ههاسه هي جهل إااللري أهن م راك ذرلًب ه نره حعهجارات ميكرخ بؿصرول اعبرت         

  أن هي جهل إااللي أالصب ا لع بؾ طبات ذبت بـجبت بحضا  ي.

 

 ًزانًة:طرق حتديد امل
هأضرت  ربصي لبلبنبي اعه بؾ طبات بـريني هن لطعر  بؾ طبرات بـرينري تطرع لبشبنبرات      

ضطبفي حعط   بإلااللي ترتبأا لخ بألحف رنرال إ  سضر  هحرف رنرال   رني أم راك مجطبرات        

 عبعي ال تطع هي لبشبنبي حعط ر  بإلااللري م ك را هأضررت هن م راك نضرثي تررتبأا لبشبنبههرا         

  هحف أبةاحي هحف م أنضثي ضابعي جلًب تشنل لبشبنبهها اعره بةعبرون رنرال أنرلل لرا         بـ ض

صثق اعره هن م راك  برا بت إ برنري ورري ل ه طري  أم بري بحط ر  بإلااللري هأ  أم بري ؽصر             

لبشبنبي حت أتش ب  بؿاجي إ  لثعرغ هكقرز ألبشبنبري هكرج ألبشبنبري هكرج إذب كانرت ذلنقري         

هلا هملبف ط وذي هأ كانت ل ا ضي بؾ طبي بـريني حعح طبات بح زن ي  بح غأ  هأ إذب كانت

كثري  هأ إذب تطل ت لغزأااتها أت وات ها اهلا هأ سب  نطا ها بؾةزبق  ك  مرذب   ىبألخز

بحهوصع وهاد إ  لثاحغ إضا بي هكج ةشنل لخ بحغزا أبحهوضبح حعح هور بحطاع لخ بةضاوح  

ذب ب ني أبإلاالع أمذب هلز نقري بحلمغي ك ا ن رول صربشر أصرريلاك   إ  ؽفبض لبشبنبي بحلاا

نفرتض هن بؿاجي تش ب  ح االن ا للا ت ر  بألر راا أؽهعرف طرزا ؼلنرل لبشبنبري لرا ن فرق         

اعه بحط   بإلااللي ق بؾ طبات بـريني أصأتطزض م ا هل  مذه بحطزا بةضه للي هأ بحيت 

 ميكخ بصه للها:
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ضررثي لررخ إنررزب بت بحطرراع بةاضرري أاعرره صررثب  بةقررال وررل   بررت     ؼلنررل بةبشبنبرري ك  -2

% لرررخ بإلنرررزب بت ق ذررر  ؼرررل  مجطبررري إذبرررا  بحررررتبث   2بحه ونررر  بحكرررونيت نضرررثي  

 %.8بإلصاللي نضثي 

 ؼلنل بةبشبنبي ك ضثي لخ بإلنزب بت بةهو طي مذب بحطاع . -0

ضررب بحطررزا ألن ؼلنررل بةبشبنبرري اعرره هصرراظ بهلررلبف بةهوخررا : أمررذه بحطزن رري لررخ هن  -2

كرررقريًب لرررخ بألمرررلبف  رررل ال ترررزتثني  طوبحرررل لا نررري أق مرررذه بؿاحررري مرررل  بحط انررري   

  األملبف أ وبحلما أذضخ بخهبار بحوصاح  بحيت ؼ  ها .

ؼلنل بةبشبنبري اعره هصراظ لرا تصرز ت بؾ طبرات بـرينري بألخرزى أق مرذه بؿاحري            -2

ي بإلااللبرري ق بحضرروا  نكررون بهلررلف مررو بإل  ررا  اعرره لضررهوى لطرر  لررخ بةغررارك     

بـريني م أمرذه بحطزن ري ذبت نشاري   اابري أرمبرا كانرت نوارًا لرخ هنروبع بحهثرذنز هأ           

 اكضت ألنها تفه ز إ  بحه طبني بةلرأظ.

ؼلنل بةبشبنبي أ  ًا الجهها بت أآرب  بإل بر  بحطعبا هأ بةلنز بحطاع أواحثًا لا نث ره لقر     -5

 ي هأ ظررزأف لاحبرري قررل   ؼكرر  بحط رر    مررذب بحهرلنررل اعرره ػررارف أخررجبت صررا    

بإلااللري إن ؼلنرل بةبشبنبري هرب هال وكر    وبارل طا هري أهرب هن نأخرذ ظ برع           

بحطوبل  بةؤطز  بحيت تكف  لاا بحط   بإلااللري ق بؾ طبري أا رل ؼلنرل بةبشبنبري      

 وضخ   ا هن لبب اعه بألصاعي بحهاحبي:

 إلااللي ؟لهه نغأت بؾ طبي ؟ ألا مو بؾهل ب -2

 لا بةهاع بةطعوف ؼ ب ها لخ مذب بؾهل بإلااللي؟ -0

 ك  ذح  لبشبنبات بؾ طبات بةغا هي ق نفط بجملال أ ذبت بؿح  ؟ -2

 لاذب تطع  ا لخ ػار  ا بحضا  ي؟ -2

توسنررع كصصررات بةبشبنبرري أجررلبأهلا ميكررخ هن ترروسع ذضررب بة رراطق بؾةزب برري هأ       -5

ات بؾ امرينري بةضرههل ي هأ أ  رًا ألي لطبرار     ذضب بحوصاح  بإلااللبي.هأ ذضرب بحفار  

نزي بة طني هم بهت أم اك ال  طزا حطزض بةبشبنبي بة صصي حعط ر  بإلااللري ق   

جلبأل توضبح تفاحمبعها أتكراحبف أصراحعها أرصراحعها أصر طزض م را جرلأح    رني        
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حعهوضبح بألأل جلأل كهصرز أبحقراني هكقرز تفصرباًل حكر  أصربعي ذضرب بحضر وبت         

 عهز أبألناع .أبأل

 

 

 

 00222 0222 02222 بحه زنز بحض وي 

 55222 55222   لأن إاالنات حمرفبي 

 25222 25222 22222 إاالنات تعفاسني

 82222   0لزتثات لوظف  ال  

 22222   نقزنات أر بي أ زنل 

 052222 90222 22222 بإلمجاحي
 

 توسنع لبشبنبي بحعح ي بإلااللبي حطاع جلأل

 
 بإلمجاحي بحهكزبر بحضطز ذح  بإلاالن بحصفري بحصربفي

 2x   02 8222 2 02222 بألأ  اكاظ

 2x   02 2222 2 2222 بألخري  بةلن ي

 x 02 0522 2 22222  2  بخعبي بحبوع

 28222     بإلمجاحي

 

 رفبيجلأل تفصبعي حهوسنع لبشبنبي بإلاالنات بحص
 

أق خهاع مذب بحثرا هعري إحي هن م راك أصراح  تضراال بؾ طبرات بـرينري ق بحه فبرف ق        

 هاثا  بةبشبنبي ال ل لخ طز ها أمي بحوصاح  بحهاحبي:
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بحضررطي حعرصررول اعرري بحررلاانات بإلاالنبرري أذحررك  هر برر   طررض بؿ ررالت بإلاالنبرري   .2

 هها . طض بحغزكات أبةؤصضات بحكجى حبكون بحط   ؼت راان

بالصهفا   بح صروى لرخ بحه فبطرات بحريت ت رللها  طرض بحصررف أبح  روبت بحهعفاسنري           .0

% لررخ بحهكعفرري  52حعح طبررات بـرينرري  احررذبت أتصرر   طررض مررذه بـصررولات إحرري       

 بؿ ب بي . 

بحهطررراأن لرررع بؾ طبرررات بألخرررزى ذبت بهلرررلف بةغررررتك ق بح بررراع ع رررالت إااللبررري   .2

 حبف .لغرتكي حهر بق بهللف أؽفبف بحهكا

 تاسعا املتابعة والتكىيم:
هم برري بةها طرري أبحه ررون  : إن بةها طرري أبحه ررون  خطررو  مالررت ق بحط رر  بإلااللرري حعهأكررل لررخ    

بحضري ق بحطزنرق بحصرربح حرهالق هي  صرور ألطاؾهرت ق بؿرال   رل نهطرح لرخ بحه رون  هن           

 اصرثي هأ ورري ذحرك ممررا    بألمرلبف ط وذري هأ هن بةطعولرات بحروبر   خطرأ هأ هن بحوصرراح  ورري ل      

نعهشع تطلنال ق بالخهصاحمات هأ تةبريب ق بحوظاحف ك ا تعهز هم بري بحه رون  ق بحه طربني    

 طبل بةلى ألنت ال ميكخ بحه ثؤ مبا ولث لخ تطوربت هط ا  ت فبرذ بحط ر  بإلااللري بحرذي       

 ؽطبطت  ث  ال  هعهز . 
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 أنىاع التكىيم:  
صرراحعت أرصرراحعت  ثرر  ت فبررذ بـطرري أهط ررا  ت فبررذما أ طررل      ميكررخ ت بررب  بحط رر  بإلااللرري  و  

 -ت فبذما أتفصبعها ك ا نعي :

بحه ررون  بح ثعرري :بحررذي نرره   ثرر  ت فبررذ بـطرري بإلاالنبرري أنرره  مررذب  ررإجزب  بخهثرراربت     -2

فشه  اعي بحوصاح  بإلااللبي حعهأكل لخ حمالذبهها لخ خالل ازضرها اعري اب رات    

هررا  ثرر   قهررا اررج أصرراح  بإلاررالع بة هعفرري ألررخ     لررخ بؾ هررور حبطررجأب اررخ آربحهرر   ب  

بألصاحبب هنطا ت فبذ بـطي كالعي ق  زني هأ للن ري أبذرل  هأ جهري تطعب بري أبذرل       

  ث  تط ب  بـطي اعي   بي بؾ هور . 

بحه ون  بةزذعي : أمو بحذي نه  خالل ت فبذ بـطي  ثطرل كر  لزذعري ن عرز ق لرلى       -0

  ا رر  بحهطررلنالت بحالسلرري  طررل كرر  لزذعرري أ ررذحك  ؼ بررق همررلبف تعررك بةزذعرري أنرره 

 نهالعه بألخطا   لر بإللكان . 

بحه ون  بحثطل ي:أمو بحذي نه   طل بالنههرا  كعبرا لرخ ت فبرذ بؿ عري أنفبرل بح رون  ق         -2

مررذه بةزذعرري ق بحهر بررق لررخ لرراا بـطرري هأ بحهطررزف اعرري هصررثاف بحفغرر  ق ذاحرري     

 بحفغ . 

 

يت ترلل اعري لراا بؾهرل بإلااللري كارتفراع نضرثي بحهجارات         أم اك ارل  لرخ بةؤعرزبت بحر    

 أأحمول ر أ   ط  جبل  لخ بؾ هور أوري ذحك أحكخ ه ط  بةطانري 

ةطز ي بألطز مو إجزب  هعاث لبلبنبري اع بري حلربصري بح هراحخ أبةرؤطزبت أق بـهراع هعرري إحري         

بحرريت نوكرر  إحبهررا بحه طرربني   هم برري بخهبررار بحكفررا بت بة اصررثي حعط رر  ق بحعح رري بإلااللبرري  

حعط رر  ألها طهررت أت فبررذه.أاعي ارراتق مررؤال  ت ررع لضررؤأحبي إ بر  بحط رر  ألوبجهرري لغرركالتت      

أتذحب  ا ثاتت ك ا هعري إحي هنت هب بح عز إحي تعك بحط احمز اعي هنهرا ذع رات لرتب طري ق    

  رف بحطاة .أبحضلب  أبؿ ل اا ل أبذل أهال نفص   ططها اخ  طض م أبا أحي بحهو بق 

 

 



  أ.حممد بن علي الغامديأ.حممد بن علي الغامدي                                                                                                    التدريب والتأهيل يف اجلهات اخلريية                                التدريب والتأهيل يف اجلهات اخلريية                                
    

 56                                                                                                   للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية الثانياللقاء السنوي 

 

 

 

  

  

  

  عنوان الورقة :عنوان الورقة :

التدريب والتأهيل يف اجلهات اخلرييةالتدريب والتأهيل يف اجلهات اخلريية

  مقدمها :مقدمها :

  األستاذ/ حممد بن علي الغامدياألستاذ/ حممد بن علي الغامدي
 



  أ.حممد بن علي الغامديأ.حممد بن علي الغامدي                                                                                                    التدريب والتأهيل يف اجلهات اخلريية                                التدريب والتأهيل يف اجلهات اخلريية                                
    

 57                                                                                                   للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية الثانياللقاء السنوي 

 التدريب والتأهيل
ٓعد التدرٓب مً أٍه حماّر تطْٓر العنل يف اجلَاا  ارييٓا٘  أ أىاُ ل ٔال يت ّٓاد العاام         

ياملَااارا  المةماا٘ لتأداا  أماٛ أونااايه ّالرواإ ياملدااتْٚ العاااو ل نَااا  الاا  ٓعن ااٌْ  َٔااا    

 ندت ٔدًٓ مً خادما  اجلَاا  ارييٓا٘ الا      ّىتٔن٘ لتدرٓب العام   تيط ق يرامج التأٍٔل ل

ترل  و ٕ تأٍٔل القامرًٓ ّالراغب  يف العنل مً أ رام األسار املف ْلا٘ مادما  اجلَاا      

 ارييٓ٘  

 تعْل و ٕ التدرٓب أٍنٔ٘ وصْٚ يف :

 الرتشٔد املالٕ -

 حدً  مارٗ الْوت  -

 ودو  ٍدار اجلَد    -

 

ت اليااداٛا  املتتالٔاا٘ يطاارّرٗ تفرٔااا تاادرٓب العااام   يف    ّمااً ٍااألا األسااا    قااد اىط قاا   

اجلَااا  ارييٓاا٘ و اإ أساا  المارٗ ّو اإ املَااارا  املتلصصاا٘ األخاارٚ الاا  ٓااتع  حااأل َا     

ّمعر تَااا ّماا  أٌ ٍياااج ياارامج تدرٓبٔاا٘ تي ااألٍا يعاات اجلَااا  ّتت اااّ  يف  ْمتَااا ّماا  أٌ     

     ّ و ّأحارٚ يتأقٔاق ايادو  ّلتعنأه     العنل اجلناوٕ امليعه ٓفاٌْ يام شاج أ ادٚ ّأى ا  ّأم

ال اٜدٗ مً ٍألِ التناار   نىاُ ٓاتع    اام ونال يااوٕ ٓعاب يتادرٓب العاام   يف اجلَاا            

ارييٓاا٘  ّالتاادرٓب مااً حٔااع األداال ٓعااد تاادخم  مارٓااا لتأقٔااق أٍااداو تصاابْ  لَٔااا اجلَاا٘    

   ٘ ماً ططأو ّتيعأه     ارييٓ٘ لألا لاٌ ل اما أٌ ٓيط ق مً املبامٟ األساسأ٘ ل عن ٔا٘ المارٓا

 ّتْ ُٔ ّمتايع٘ 

ّال ميفً أٌ حيقق ايدو أال يعد ي  املع ْما  األساسٔ٘ وً اجلَ٘ ارييٓ٘ ماً               

 َ٘ ّي  املع ْما  وً العاام   ّالعنال الاألٖ ٓقْماٌْ ياُ ماً  َا٘ أخارٚ ّيالتاالٕ ميفاً           

ياملدتْٚ ّلتْ ٔاُ يارامج التادرٓب     ودام الربىامج التدرٓبٔ٘ املياسب٘ لتأد  الْض  ّاالرتقاٛ 

الْ َ٘ امل ٔدٗ ٓ ا و أٌ تقاْو اجلَاا  ارييٓا٘ يات ن  مْاضا  اري ال يف أماَٜاا ّلقارىا٘ ألاج           
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لدتْٓا  األماٛ املداتَد ٘ حتاٙ ميفاً ططأو يارامج التادرٓب ّ وادامٍا لارمو اياْٗ يا            

وً مْضْع  رض ى داُ   املدتْٓ    يعد ألج ٓتع  و ٕ خمططٕ يرامج التدرٓب أٌ ال ٓػ  ْا

يتلطٔو القْٚ العام ٘ أال ٍّْ حتْٓل التدرٓب أٖ مقدار  ّاستأْأ و ٕ  ل اٍتناو املشتػ  

مااا ٓتأااْل مااً مَااارا  التاادرٓب  لاإ ّاواا  ون اإ تداات ٔد ميااُ  َاا٘ التاادرٓب ّ ااع يف ٍااألا    

ملر ْٗ الدٔاق القدر اياٜل مً ايدر الألٖ ٓصرو و ٕ يرامج التدرٓب  مٌّ حتقٔق األٍداو ا

 مً تدرٓب املتدري   

 

ىعرا حملدّمٓ٘ مْارم اجلَا  ارييٓ٘ مقارى٘ لا ٓ قٙ و َٔا مً تبعاا  ّمدالّلٔا  هااِ         

شرحي٘ ورٓط٘ مً أ رام اجملتن   نىُ ٓتع  اليعر  ىل املدت ٔدًٓ مً خدماتَا يع  التأٍٔال  

ٕ  –ياانأٌ ا   –حملاّلاا٘  خاارا َه  رااْر الى اااق ّالصااداو٘ أّ و اإ أواال   مااً رااْر ا ا اا٘  لاا

تقاادٓر  خاارا َه  ىل ماٜاارٗ الف اااو وااً داادوا  اهخاارًٓ ّحتقٔااق ٍااألا املط ااب ح قاا٘ يف      

ميعْماا٘ يياااٛ اجملتناا  الصااام اريااالٕ مااً األمااراض اال تناؤاا٘ الاا   تفاات يفراإ مااً       

أٌ اجملتنعااا   ألااج أٌ ميشااأ لااري مااً التناااّةا  ّامللال ااا  الداا ْلٔ٘ ّاألمئاا٘ ميفااً   

تع ٚ  ىل األس ْ  غي الشروٕ الألٖ ٓد فُ احملتا ٌْ  ماً ٍاألا امليط اق لااٌ ل اماا و اٙ       

اجلَا  ارييٓ٘ اليعر جبد  ىل يرامج التأٍٔل ّمعاجلتُ لا ٓف ل ال اٜدٗ املشارتل٘ ل نَا٘   

ى دااَا ّل نداات ٔد ّلقااد أىشااٞ يرىااامج لتأٍٔاال املداات ٔدًٓ يف يعٔاا٘ الاارب يامليطقاا٘ الشاارؤ٘  

 -ميُ  ىل اهٌ ما ٓ ٕ :ّاست ام 

 

 32    مّرا  وً س ْلٔا  املَي٘ -

 32      مّرا  تدرٓبٔ٘ مَئ٘ -

 :2     مّرٗ خٔار٘ )ر ال ( -

 35     مّرٗ خٔار٘ )ىداٛ ( -
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( ٓت اااّتٌْ يف مدااتْٓا  العن ٔاا٘ ايتااداٛ مااً األماأ   ىل   اا٘       3:9مت تْظٔااا واادم )        

 الشَامٗ الراىْٓ٘ 

 مقدم٘: 

حٔع أٌ اجلَا  ارييٓ٘ ملسدا  غي ر ٔ٘ أىشٝت يَدو ى   ّمداودٗ  ٝا  حمدمٗ مً   

اجملتن   َٕ مدْٝل٘ أماو اجملتن  واً حتقٔاق ٍاألا الي ا  ّال ٓتدايٙ حتقٔاق ٍاألا ايادو مٌّ         

 -مرا ع٘ مدتنرٗ حملاّرٍا األساسٔ٘ :

 القْٚ العام ٘   -

 املْارم املالٔ٘   -

 مارٗ ال -

ّحٔااع أٌ القااْٚ العام اا٘ ٍاإ ماادار دماااى احملاااّر األخاارٚ لااألٖ ٓ اا و تعاادٍا يالتاادرٓب                     

ّالتطْٓر ألج أٌ اىعفاسا  تطْٓر القْٚ العام ٘ ٓبدّ أثرِ ّاضأا   ٔاا و إ املدات ٔدًٓ ماً     

تأٍٔل  خدما  اجلَ٘ ارييٓ٘ ّأيرة ما ٓيبػٕ الرتلٔ  و ُٔ يف ؤا  دماى اجلَ٘ ارييٓ٘ يُ ٍْ

املدت ٔدًٓ ّىق َه مً رْر العْة ّا ا ٘  ىل رْر الف او ثه العطاٛ ّالصدو٘  مً ألج ٓات   

 أٌ التدرٓب ّالتأٍٔل ما ٍنا  ال ّ َاٌ لعن ٘ ّاحدٗ ميفً أٌ تدنٙ تينٔ٘ اجملتن   

 

دتْٚ املناار   ىل  التدرٓب يف م َْمُ الشامل ٍْ ت ّٓد العام   لَارا  ترتقٕ يأماَٜه مً امل

مدتْٚ أ طل يصْرٗ ماٜن٘ لتأقٔق األٍداو ّملا لاٌ املال ميرل وصب اجلَا  ارييٓ٘ أساْٗ  

لرٔمتَااا مااً  املصااام األخاارٚ لاااٌ ل مااا و اإ القاااٜن  و اإ اجلَااا  ّالاا  تف ااا ت ااج       

بًا اجلَا  أمْرا راٜ ٘ ٓألٍل مً حيصرٍا ّلْ ودر لرادد أٌ حيدب ت ج األخطاٛ ال  تعد ساب 

لأللج ايدر  ودر ما ْٓ رِ التدرٓب ميَا لبامر يتدرٓب ئ  العام   مَنا لاىات التفاالٔا     

أضا  ىل ألج الداوا  الطْال ال  تَادر  اراٛ  واامٗ ال اراٛا  اريارٝا٘ يػارض تصاأٔأَا        

خصْدًا أأا و نيا أىيا م   ٝا٘ ميرال ياا الْوات ويصارًا حْٔٓاًا  أ واد تفاٌْ مطااو ا   واامٗ           

 ٛ مع  أّ استبدالُ سببًا يف مطاو ٘ معاىاٗ املدت ٔد   را
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ت ج اريطاٛ ال  ترتفب ٍٕ يف الْاو  مقادما  لواامٗ   اراٛ األوناال األمار الاألٖ ٓتط اب        

 يألل  َْم  ضا ٔ٘ لاٌ مً املقرر أٌ تْ ُ لدماة  ونال  دٓدٗ ملدت ٔدًٓ آخرًٓ 

 

لعام ٘ يف اجلَا  ارييٓ٘  ا ٘ ماس٘  ىل التدرٓب ّألج ىعرًا ألٍنٔتَا البالػ٘ لل ال ٝا  ا

يف تطْٓر ّحتد  ل اٛٗ اجلَ٘ ّلفً لل  ٝ٘  ا ٘  ىل ىْع خمت ا ماً يارامج التادرٓب    

ٓعٔيَا و ٙ القٔاو يدّرٍا و اٙ ألنال ّ اُ   بٔيناا حتتاات  ٝاا  المارٗ امللت  ا٘ لىل يارامج         

ا  المارٓا٘ امللت  ا٘ ماً ططأو ّتيعأه ّتْ ٔاُ ّمراوبا٘ ّماا ٓت ارع واً           تدرٓبٔ٘ و ٙ املَار

ألج مً يرامج تدرٓبٔ٘ و اٙ ضاناٌ اجلاْمٗ ّحال املشافم  ّ مارٗ الْوات ّالقٔاامٗ المارٓا٘         

ّاليااداع جن دمااد يف املقاياال أٌ ال ٝااا  املي ااألٗ حتتااات  ىل مّرا  تدرٓبٔاا٘ طصصاأ٘ يف  ااال  

 ون َا 
عااد ميطقٔاًا يف تْةٓعاُ  ال أىاُ ال ٓعناال ياُ و اٙ  رمواُ  أ ال ميياا   ٌ       ّما  أٌ ٍاألا التصائا ٓ   

تدر  ال ٝا  الدىٔا و ٙ يرامج  مارٓ٘ ّال ٝا  الع ٔا و ٙ يارامج طصصأ٘ ّلفاً ماا ألار      

% مااً  نااْع 21أواامِ ٓعااد مااً ساابٔل التػ ٔااب  أ حتتااات ال ٝااا  المارٓاا٘  ىل مااااًل ٓقاال وااً   

% ماً   31التادر  و اٙ اجلْاىاب التلصصأ٘  ٔناا ال ٓعادّ واً        الربامج التدرٓبٔ٘ يف المارٗ ّ

 نْع الربامج التدرٓبٔ٘ املقدم٘ ّتيعف  اليدب٘ يف حال٘ العنال  التي ٔألٓ   ٔادريٌْ و اٙ   

 % مً الربامج التدرٓبٔ٘ املقدم٘ 31ما ٓ ٓد وً 

ه يف الاربامج  % ماً الادّرا  التدرٓبٔا٘ املقدما٘ يا      91يه يف اجلْاىب المارٓ٘ ّما ال ٓقال واً   

التلصصٔ٘ ّٓته حتدٓد ىْع الربامج التدرٓبٔ٘ يعد مرا ع٘ مؤق٘ ألماٛ العام   يف املداتْٓا   

امللت  ٘ ّيياٛ و ُٔ حتدم الربامج يدًٛا ياألٍداو ّاىتَاٛ يالتقٔٔه ّود مت حتدٓد يعت الربامج 

أٌ ٓ اإ  يط ااب مااً املااْظ   أى دااَه يعااد التشاااو يعاات  ْاىااب القصااْر لاادَٓه أمااًم يف   

الربىامج التادرٓ  يتأدأيَا ّملاا لااٌ األمار معقاْمًا يتأدا  مداتْٚ األماٛ لا و أٌ ٓفاٌْ           

الباادٛ لدااتْٓا  المارٗ الع ٔااا  أا أىَااا ٍاإ الاا  سااتقْم  ىل التػاأي ّالتأداا  ّالتطاآْر          

   خصْدًا يأٌ لقرارا  المارٗ الع ٔا األثر البالؼ الألٖ ٓب ؼ مداِ لل  ْاىاب العنال ّالعاام   

 يف اجلَ٘ ارييٓ٘ 
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 -السرتاتٔنٔ٘ الشام ٘ ل تدرٓب:

لنا ألر يف تعرٓا التدرٓب  نٌ مدار يرامج التادرٓب ٓادّر حاْل حتدا  أماٛ املْظاا ّال      

ٓعب ألج  ال ماً األحاْال تادىٕ مداتْٚ املتادر  وبال تدرٓباُ  أاا ٓعاب أٌ ٍيااج مداتْٚ            

  ً الطبٔعاإ  ٌ ْٓ ااد الت اااّ  يف أماٛ  أ طاال مااً الااداٛ ٓطنااو يف الْدااْل  لٔااُ ّحٔااع اىااُ ماا

العام   جن  نٌ التدرٓب ّحتد  الداٛ ْٓ ر ل نَ٘ ارييٓ٘  ٝ٘ متنٔا ٗ ماً مْظ َٔاا تداتطٔ      

االست امٗ ميَه حال ّوْع راارٟ أٌ التطاْر الاْظٔ ٕ ٍادو ٓداعٙ  لٔاُ ئا  املاْظ    انٌ          

مً املْظ   ّ وادامٍه ل نياداب   التدرٓب ّسٔ ٘ مرالٔ٘ لتْ ي البٔٝ٘ املياسب٘ لتنٔٔ  البارةًٓ 

األو ااٙ سااْاٛ لحميااه يااداًل لااً ٍااه اواال ماايَه  ىتا ٔاا٘ أّ يف الْظاااٜا الشاااغرٗ يداابب           

 أّ الدّراٌ الْظٔ ٕ    االستقاال

 

ساساا  تبدأ مراحل تي ٔأل السرتاهٔ٘ الشام ٘ ل تدرٓب يتأدٓد الْظاٜا الرٜٔدٔ٘ الا  تعاد أ  

اليناااى اجلَاا٘  أ  ٌ يف لاال مدااتْٚ مااً مدااتْٓا  ائفاال ايرماإ ل ناا٘ تْ ااد واادم مااً       

الْظاٜا القٔامٓ٘ ّالتي ٔألٓ٘ ّحتدم أٍنٔتَا لادٚ دامتَا ياألٍاداو امل ما  حتقٔقَاا ّييااٛ       

 و ُٔ تعطٕ مر ٘ لألٍنٔ٘ ّاألّلٔ٘ يف يرامج التدرٓب 

ٓقا  الداٛ ال ع ٕ يف ت ج الْظاٜا ّٓقارٌ لدتْٚ الداٛ املط ْ  ّحتدٓد ال نْا  اليَارٓ٘ 

املدبب٘ لعدو تطايق األماٛ ال ع ٕ م  مدتْٚ األماٛ املط ْ  ّييااٛ و اٙ حتدٓاد ت اج ال ناْا       

املياسااب٘ ّتعااد لت اإ ياارمو ت ااج ال نااْا   أ أىَااا    اليَارٓاا٘ حتاادم الااربامج التدرٓبٔاا٘ ّالاادّرا 

رلاا  و ااٙ ت ّٓااد املاادري  لااا ٓر اا  األماٛ لاادَٓه ّالرواإ يااُ ثااه ٓيعاار  ٔنااا ميفااً أٌ           ت

طصصُ اجلَا٘ ماً مٔ اىٔا٘ تصارو ميَاا و اٙ الاربامج التدرٓبٔا٘ ّتْضا  يف ا داباٌ لال            

مصامر التف  ٘ أيياداٛ يرساْو الادّرا   التدرٓبٔا٘ ّاىتَااٛ يتف  ا٘ تػٔاب املتادر  واً  َا٘           

ألماٛ املداتَدو وبال يادٛ الادّرا  التدرٓبٔا٘ ماً خامل معاآي         ون ُ ّحيدً حتدٓد مدتْٚ ا

 مؤق٘ ّّاضأ٘ املعامل وب ٘ ل تطبٔق ّالقٔا   

يعد ألج تي أل الدّرا  التدرٓبٔ٘ جلن  ال ٝا  املدتَد ٘ حدب ربٔع٘ لل يرىامج مً خمل 

حدااً اريطاا٘ الشااام ٘ املقااررٗ ل ندااتْٓا  امللت  اا٘ ل نااْظ   ليطقٔاا٘ يف التد داال لطااناٌ  
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األماٛ ّالت اول ي  املتدري   ثياٛ التطبٔق يعد التدرٓب مً خمل املعاآي املعادٗ سا  ًا هارٖ     

ون ٔا  املقارى٘ ي  الداٛ ال ع إ يعاد التادرٓب ّالاداٛ املداتَدو ّامللطاو لاُ وبال التادرٓب          

 ّتبأع األسبا  ّتْض   ٞ ا دباٌ ّتم َٔا يف الدّرا  المحق٘ 

 -يا و:معآي التدرٓب ال

  -ٍياج ودم مً املعآي ٓ  و مراواتَا لطناٌ دماى يرىامج التدرٓب تتنرل  ٔنا ٓ ٕ:

 -ضرّرٗ مشارل٘  مارٗ اجلَ٘ ّٓته ألج مً خمل اجلْاىب الع نٔ٘ التالٔ٘ : -2

 ا تتاى الدّرا   ع املتدري  و ٙ حدً األماٛ    أ 

 املتايع٘ أثياٛ تي ٔأل الدّرا      

 ً است دارا  املتدري   اختتاو الدّرا  ّال اي٘ و  ت 

 متايع٘ تي ٔأل املَارا  يعد التدرٓب ّمفا أٗ املتنٔ ًٓ يف الداٛ   م 

 ريو لل   ٓٝا  التدرٓب يأٍداو التدرٓب   -3

 تدرٓب ألرب ودر مً املْظ     -4

 ؤا  ّتقٔٔه اليتاٜج   -5

 الرتلٔ  و ٙ املدت ٔدًٓ  -6

 الرتلٔ  و ٙ الْاوعٕ لبٔٝ٘ العنل  -7

 ودام ّتعنٔه يرامج التدرٓب اشرتاج املتدري  يف األ -8

 

ىعاارًا ألٌ احااد األٍااداو الرٜٔداأ٘ ل تاادرٓب ٍااْ الرتشاأد املااالٕ لااألا  أىااُ ٓيبػاإ أٌ ىرشااد         

الصرو حتٙ يف مٔ اىٔ٘ التدرٓب و ٙ رغه مً وياو٘ لري مً امليعرًٓ ياٌ ما ٓصارو و اٙ   

 ال تطْٓر ل ااٛا  القاْٚ البشارٓ٘    يرامج التدرٓب ٓعد مً وبٔل االسترنار رْٓل املدٚ يف 

  -ّٓ  و ودو  غ ال أٖ حمْر مً املالٔ٘ يف مٔ اىٔ٘ التدرٓب ّال  تشنل:

 تف ٔا الدّرا    2

 تفالٔا التيقل ل دّرا  خارت املدٓي٘   3

 تفالٔا االشرتاج يف الدّرا  املَئ٘   4
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 تفالٔا املعدا  ارياد٘ يالتدرٓب    5

 تفالٔا غٔا  املْظا وً ون ُ   6

 

ىعرًا لعدو تطبٔق املتدري  ل نَارا  املفتدب٘ مً يرىاامج التادرٓب يف داْرٗ  عالا٘                

ّماٜن٘   قد رل  لري مً الباحر  اٍتناماتَه يَألِ العااٍرٗ ّخ صاْا  ىل مراساا  تشاي     

 ىل ونق املشف ٘ ّضرّرٗ التأرج الدرٓ  لتميف مطااو اتَا   قاد يئات  حادٚ الدراساا       

أٌ اجملال الصياوٕ يف أمرٓفا ٓي ق ماٜ٘ ي ٌْٔ مّالر سيْٓا و اٙ التادرٓب  ال  ٌ ال اٜادٗ ماً     

% ماااً حمتْٓاااا  51% ّخ صااات مراسااا٘ أخااارٚ  ىل أٌ 21ت اااج الاااربامج التدرٓبٔااا٘ ال تتنااااّة 

% ميَاا تطباق يعاد سات٘ أشاَر ماً       35التدرٓب حْلت  ىل ئٝ٘ العنل يعد التدرٓب مباشرٗ ّاٌ 

 بق يعد ىَآ٘ الدي٘  % تط26التدرٓب 

 حماّر حتْٓل التدرٓب:

ّلطناٌ تطبٔق املتدري  أللرب ودر مً املَارا  ال  التدبٍْا أثياٛ التدرٓب ٓ  و مراوااٗ  

 ما ٓ ٕ:

 أٌ ٓفٌْ حمتْٚ التدرٓب وايًم ل تطبٔق  -2

 أٌ ٓعرو املتدر  احملتْٚ ارياص يربىامج التدرٓب  -3

 ل حتٙ ٓطبق ما تع نُ يف يرىامج التدرٓب أٌ حي   املتدر  لتػٔي س ْلُ يف العن -4

 

ٍياج ودم مً االحتٔارا  ال  ٓ  و أٌ َٓاته يَاا امللططاٌْ لاربامج التادرٓب لطاناٌ حتْٓال        

التدرٓب مً وبل املتادر   ىل ّاوا  ون إ يصاْرٗ  عالا٘ ّماٜنا٘ ّٓشانل ألاج مراحال التادرٓب           

 -الرمث٘:
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  شراج املتدر  يف ططٔو يرامج التدرٓب  

  ٘ٔااللتشاو ال عال ل لٔارا  التدرٓب 

  مشارل٘ املتدر  الت قأٜ٘ يف اليشط٘ ال  تدبق يرامج التدرٓب 

 

  االرتباط م  متدر  آخر 

  ٘ٔتدًّٓ األ فار التطبٔق 

   التلطٔو ل تطبٔق 

  تْو  االرتدام 

  دٔ٘ حملاّل٘ التػٔي التَٔٝ٘ الي 

 

  ا ا   الي دٕ ل تػٔي 

  التطبٔق املباشر يعد اىتَاٛ التدرٓب 

  تع ٔه اهخرًٓ و ٙ املَارا  ى دًٔا 

  ًٓاستنرارٓ٘ االتصال م  املتدري  اهخر 

 

ت املدات ٔدًٓ ماً   ٓعد التأٍٔل مثارٗ ماً مثاار تادرٓب العاام   يف اجلَاا  ارييٓا٘  أ أٌ  خارا        

ماٜارٗ ا ا ا٘ ّالعاْة  ىل الف اااو ٓعاد حتادًٓا جلَاْم التأٍٔاال الاألٖ ٓرلا  يف  ن ا٘ و ااٙ          

تَٔٝاا٘ القااامرًٓ و ااٙ العناال ّالااراغب   ٔااُ مااً أ اارام ال ٝااا  املداات ٔدٗ مااً اجلَااا  ارييٓاا٘  

ماً  ّ  اوَه يأونال مياسب٘  لألا  نٌ اٍتناو العام   يف اجلَاا  ارييٓا٘ ٓيصاب و اٙ لال      

أودام املدت ٔدًٓ ّتَٔٝ٘ األمالً املياسب٘ ّالْظاٜا املنفي٘ يف القطااع اريااص الساتٔعا     

 ٍلالٛ امللٍ   
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 ّمً ٍيا ىشأ   فرٗ مشرّع مسْ األمي حمند يً  َد ل تدرٓب ّالتْظٔا يف

 ٍاْالألٖ َٓدو  ىل::33/6/252 

  ٝا٘ ميتنا٘ ّألاج    حتْٓل ال ٝا  املدت ٔدٗ مً مداودا  اجلنعٔ٘ ماً  ٝا٘ مداتَ ف٘  ىل     2

 وً ررٓق:

 تْ ي مّرا  تدرٓبٔ٘ أليياٛ األسر ال  ترواٍه اجلنعٔ٘  - أ

 البأع وً  رص ّظٔ ٔ٘ تتياسب ّخرباتَه ّملٍمتَه  -  

   داى اجملال يف املداودا  املقدم٘ مً اجلنعٔ٘ ملً ال ٓدتطٔ  العنل   3

 املداٍن٘ يف تْ َٔا  سعْمِ األونال املَئ٘   4

 

 لقامرًٓ و ٙ العنل مً املدت ٔدًٓ ّحرَه و ُٔ ترقٔا ا  2

 حصر الراغب  يف العنل ّالقامرًٓ و ُٔ مً املدت ٔدًٓ   3

 ا صْل و ٙ  رص تدرٓبٔ٘  اىٔ٘ يف املعاٍد ّالف ٔا    4

 تْ ي  رص تدرٓبٔ٘ يف املعاٍد األٍ ٔ٘   5

 التيدٔق م  أدأا  األونال لتْظٔا امللٍ   مً املدت ٔدًٓ   6

  ٔ٘ غي املرغْ   َٔا موه ال رص الْظٔ  7

 املداودٗ يف  تو مشارٓ  دػيٗ   8

 درو مداودٗ  ضا ٔ٘ و ٙ الراتب يف  رتٗ التنري٘   9

 

و ٙ الرغه مً ال رتٗ ال مئ٘ احملدّمٗ ميأل أٌ يدأ الاربامج  ضاا ٔ٘  ىل التأادٓا  اجلنا٘     

 ال  تقايل املشرّع   قد مت حتقٔق ما ٓ ٕ:
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 32     مّرا  س ْلا  املَي٘

 32     مّرا  تدرٓب مَئ٘

 :2     ر ال  مّرٗ خٔار٘

 35     مّرٗ خٔار٘ ىداٛ

 :39      التْظٔا

 

ٍياج ودم مً العْاٜق ٓيبػٕ ل قاٜن  و ٕ يرىامج التأٍٔل استٔعايَا ّالعنل و ٕ تأللٔ َا       

 جلعل خطو يرىامج التأٍٔل ّاوعا م نْسا ّمصدر ٍألِ العْاٜق ثمث٘ لنا ٓ ٕ:

 املدت ٔد:  أ 

مً الرغب٘ العارم٘ لدٚ املدت ٔد يف االست امٗ ماً يارامج التأٍٔال ّيادأ  ثباا        ه الرب غ        

أاتااُ  ٔنااا ٓداايد  لٔااُ مااً أونااال  ال أٌ العااام   التااالٔ  مياارمٌ واٜقااا خصْدااا يف يدآاا٘       

 وُ يالعنل:التأا

 ضعا املدتْٚ الع نٕ    2

 و ٘ اريربٗ الع نٔ٘    3

 

 :اجملتن     

الةال اجملتن  مرتمما يف ميو ثقتُ ل عامال الداعْمٖ خصْداا يف األوناال املَئا٘ لاألا  انٌ             

ألج ميرل واٜقا ود ٓدتػرق  ثبا  وفدُ يعت الْوت الألٖ ٓ ا و  وادام  ٝاا  ماً العاام        

اجملتنا   لأَه ماً خامل تعام اَه األمار الاألٖ ٓطأا أوبااٛ           اجلٔدًٓ الف ٔ   يتػأي ىعارٗ  

أخاارٚ و اإ القاااٜن  و اإ ياارامج التأٍٔاال يااالرتلٔ  و اإ  ااْمٗ ياارامج التأٍٔاال ّ أاأ        

 املتدري   
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 أدأا  األونال:   ت 

مَنااا لاااٌ اٍتناااو أدااأا  األونااال ّمونَااه لربىااامج التأٍٔاال  ال أٌ مصاا أ٘ أونااايه         

يف اختٔار مً تديد أونايه و ٕ اخاتمو مداتْٓاتَه لاألا  انٌ حمادما        حتته و َٔه التدؤق

 وبْيه ل تْظٔا ما ٓ ٕ:

 و ٘ الرّاتب ال  ٓعرضْىَا     2

 و ٘ اريربٗ لدٖ املدت ٔدًٓ    3

 سرو٘ الدّراٌ الْظٔ ٕ ل نتقدم      4
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 بسم اهلل الرمحو الرحيم
 مقدمة:

ال رنفييْ ى ييٖ ملنيييى  ق  ييٖ ريييا ميصييىجلِع مت ِييٕ َمأننيّييىم َمييي مم  ى مليي ى    

ملنيّين لٌ  ينّتٌ ََزنٌ َثي ٌ  ٖ دىي   ريي ٔ ملنينيا متي ٓ َزي  بي م  يحل   يو م ىبيىم          

يريييتفّ ِو  ييو جيي م ي مأننيّييىم   َملط حلييىم مليير  نييي ا ى ييٖ مأننيّييىم مت ِييٕ  ييو  حلييا م    

ميدت فٕ ، َهلذم ِكُى م  ِث َدجلمزٕ طي   م ضيُع ى ّيٌ َمالزيتفىدٔ نيٌ  يو مبينّيٕ جيو         

 ِط ح  ٖ  ثا يذٍ مل يىممم ذمم ملنيال ٕ .

 مفهوم التربعات العيهية فى اإلسالم ؟
يرييي    غييى  م مبدلييٕ  ييو ملكتييى  َملريييهٕ ى ييٖ ملنيهىِييٕ جىأىنييت مالبتنييىىْ  ييٖ م تنييع م   

َع َجلٔ  ّىم ميري   جتفي   رُمع إخُمنٌ ميريي نق مينييُزِو َملفيي مم َذَٓ م ىبيىم َمله ي       

 ّنى ِض ح شؤَى رّى ً  َدنني يً  ِصيني َى جُ يُخ إخيُمنً   نيًي   يٖ  َ يىم رىبيى ً  َ ى         

م تنع ميري   جمتنع جلمحٕ َ نيىطف َ نيىَى َ هىص  َ يو جيق ييذٍ ملهضيُظ  يى ذنيث ى يٖ        

 يو بىنيت رخي  ، َ ى ملت ىيىم ملنيّهّيٕ  هليى  ثي          ٕيىع  و بىنت َجىلت ىيىم ملنيّهّي  ميهىص ٔ جى

  حل  َدَجل جىجلز  ٖ را مبز ىم ملر  ط    ٖ م تنع ميري    ِهنى  ىى

 ماذا نعهى بالتربعات العيهية ؟
  ٖ يذٍ ملفي ٔ نحلق مييضُد  و ملت ىىم ملنيّهّٕ َ نُمىًى َ صهى ًى َملت ىىم

يْ  ا  ى جتُد جٌ نفُس ميت ىق غ  ملهي ِٕ ممى مي كُنٌ  َ ِفّض ىو رىبتً  ملنيّهّٕ 

 إلخُمنً  محملتىبق لٌ  و مب ا َميصىجل  َميالجس َحنُيى .

  ّنٕ ملت ىىم ملنيّهّٕ َنريحلتًى ملت ىىم ملهي ِٕ :

ميتي ىق    و خالع  ص َع دمجل مت   ٖ بىنت ملت ىىم َمإلِ مدمم ملر   د إىل ميص َع  و

 .زُمم  ىنُم    مدم  َ بًىم ِتغح جىبجل ىم  ى نريحلٕ ملنيّين   ث   و نريحلٕ ملهي ٓ
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 العيهية ونسبتها للتربعات الهقدية تقيمة التربعا
 و خالع  ص َع دمجل مت   ٖ بىنت ملت ىىم َمإلِ مدمم ملر   د إىل ميص َع زُمم  يىنُم  

 ملنيّين   ث   و نريحلٕ ملهي ٓ  .    مدم  َ بًىم ِتغح جىبجل ىم  ى نريحلٕ

 :مرا ملتنيى ا  ع ملت ىىم ملنيّهّٕ  

 :ىبٕ ل نيّهّىمملتُىّٕ َمإلىالى ىو م 

 ِحل   ملنينا جبنع ملت ىىم ملنيّهّٕ  َال جتُىّٕ ملهىس جأينّٕ َدَجل ملت ىىم

َم ىبيٕ   ملنيّهّٕ َرىبٕ إخُمنً  ميري نق ملفي مم َمحملتىبق إلًّى َ نًى  ري   جُمجى  و ملنيُز

ل ًِ   ٖ ملُ ت ملذٓ ي   ٖ غهٖ ىهًى .ث  ُِعح هل   نُمع ملت ىىم ملنيّهّيٕ ميط ُجيٕ َطي      

َصُهلى ل جننيّىم َمي مم َإنًى ط   زً ٕ َ ّري ٔ ى ٖ مأنّع َمبب  ميرت ت ى يٖ  ي ىً    

 جًى .

      َ ب حليٕ  يو  كيىى ميتي ع َ  غيا       َ  ز ط ِييٕ مزيتيحلىع ملت ىيىم ملنيّهّيٕ ر  يي  مأننيّيٕ  

 ملط   م  جٕ  ٖ ذلك .

 َ ٖ يذٍ ملهيطٕ ط ِيٕ  ُزِع يذٍ ملت ىىم ملنيّهّٕ ى ٖ ميريتحيق َ َ ىم  ُزِنيًى زُمم

 ميُمسّٕ  هًى  َ ملُّ ّٕ ملر حتتىج إىل  ُزِع  ُجلٓ.

َيهييى زييهحلق إى شييىم مت  ّييف  ُصيي هى جنييي  جتييىجل  َمزييتحلّىنىم    نيحل تًييى  ييو  حلييا مبزيي    

ميريتفّ ٔ  و ملُصُع إىل  نيىدلٕ  يهو  نّىم ميُمد ملنيّهّٕ ملر  ض خ لكا  ز ٔ حبريت 

 رجنًى َى د    مديى َدخ ًى ملريهُٓ َُِعح مأ َع ملتىلْ يذٍ مينيىدلٕ.
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 نتائج وتوصيات
خالع  ى زحلق ط رٕ  ٖ يذٍ ملُجل ٕ ريُع ييذٍ ملت ىيىم ملنيّهّيٕ َط ِييٌ ملتنيى يا        ملهتىئي: و

 : ط  و يذم ملط ح إىل جنيض ملهتىئي و خالع جت جٕ  ص َع دمجل مت   إنهى خن

 ينّيييٕ ملت ىيييىم ملنيّهّيييٕ جىلهرييييحلٕ  نيييا ملت ىيييىم رّيييث  ى نرييييحلتًى  يييحل ٔ َرىبيييٕ       .5

     حٕ هلى .ميريتفّ ِو  هًى ى ٖ خمت ف  صهى ً  َرىبى ً

 ملت ع جىلنيّهّىم جىلهريحلٕ لحلنيض ميت ىق  زًا َ  غا  و ملت ع جىيىع . .2

   ّا  و مأننيّىم مت ِٕ ملر  ًت  جًذم مأىنت َ ُلٌّ ميتنى ًى َ نيطٌّ ريٌ . .3

  فيّض ملر  ٕال ُِب   هريّق بّ  َ تكى ا جق مأننيّىم مت ِٕ  ٖ  حلىدع ميُمد ملنيّهّ .4

 ىو رىبتً  .

 

 وصيات:الت
ع َجلٔ  ّىم مأننيّىم مت ِٕ جتُىّٕ ىى ٕ ىى ٕ ملهىس جأينّٕ   ىى ً  ملنيّهّٕ  يٖ زي     .5

 رىبٕ إخُمنً  محملتىبق َ حلق  نُمع ملت ىىم ملنيّهّٕ ميط ُجٕ َزحلا  إِضىهلى ل جننيّىم .

عيي َجلٔ  ّييىم مأننيّييىم َمييي مم مت ِييٕ جىلنيهىِييٕ جبىنييت يييع ملت ىييىم ملنيّهّييٕ َطيي      .2

 نيًى َمزتد مم   غا ملريحلا ملر  و شأنًى  حلريّط َحتريق ملتنيى ا  نيًى  ُزِ

ى ٖ مأننيّىم مت ِٕ  ُ   ملطى ىم ملحلص ِٕ ملالز ٕ َ  يى و ملتدي ِو ميهىزيحلٕ لكيا      .3

  نُمع ملت ىىم ملنيّهّٕ ملر ِتُ ع ملت ع جًى .

ّهّيٕ ايى ِكفيا    ع َجلٔ ملتهريّق جق مأننيّىم مت ِٕ  ٖ مين كيٕ لتحليىدع ملت ىيىم ملني    .4

 ملتكى ا َملتهىزت َز  مالرتّىبىم  و ملفىئض  ٖ  ا ينيّٕ .
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 خامتة:
َختى ًى نريأع مت  ى نكُى    َ يهى  ٖ جّىى  ينّٕ دَجل ملت ىىم ملنيّهّٕ  يٖ زي    

رىبٕ ملف ىم ميدت فٕ  و ميريتفّ ِو َإليىم ملغُم ى ٖ جنيض مأُمنت ملر  يو شيأنًى مل  يع    

م ملنيى  ٕ  يٖ ييذم م يىع َال شيك  ى يهيىا  يو مأًيىم مت ِيٕ  يو ل ِيٌ            و  فىمٔ مأًى

متيي ٔ ملطُِ ييٕ َملريييحلق  ييٖ ملتنيى ييا  ييع يييذم مأىنييت  ييو بُمنييت ملنينييا متيي ٓ َزييّكُى   

 ل هيىش ملذٓ زّنييت يذم ملط ح  ينّٕ  ٖ مزتكنىع بُمنت ملهيط  ٖ يذم ميُعُع .

 ٖ مت ى ييٖ نحلّييٌ ونيي  َى ييٖ رلييٌ َصييححلٌ    َ زييأع مت ل جنّييع دَمم ملتُ ّييق َملرييي مد َصيي  

  ينيق.
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 البحث ملخص
تعددا دماَدد١ د٫عيُ إٝدد١ ملهددا٣ داٗددٔ دعْطدد ١ْٝ ديعسٜكدد١ ديدد  ني عٗدد  نددٌ  يُدد  َددٔ       

تعكددا  ١دجمليُعدد ا دعْطدد ١ْٝ ع ديعؿددس دأدداٜه ٚ ؾددتي ٖددرد د٫هيٝدد و قددسٚز٠ ًَ دد١ اٛدعٗدد 

دعْط ١ْٝ ٚدشدٜ د ديؿج٠ٛ بد   دأٝ ٠ داع ؾس٠ دي  تيطِ   بطسإ١ دعٜك ع  ٚتؿ قِ داػه٬ا 

د٭غٓٝ ٤ ٚديؿكسد٤ ؾ ما١َ د٫عيُ إ١ٝ هل  ملضٗ َ تٗ  ديٛدضع١ ع َٛدع١ٗ تًدو ديي داٜ ا ٚهدٌ    

 داػه٬ا دي  تٛدعٗٗ  ديتػس١ٜ ع ٚقيٓ  دأ قس.

 

تٗاف ٖرٙ ديٛزق١ ملىل دييعسٜـ بأضظ دما١َ د٫عيُ إٝد١ ٚدٚزٖد  ع زؾد  َطديٟٛ     

ٚدٚزٖد  ع زؾد     دععيُ إٝد١ يو َٔ خ٬ٍ دييطسم ملىل  ُٖٝد١ دجلٛدْد     دد٤ دجلٗ ا دمري١ٜ ٚذ

َطي٣ٛ  دد٤ دجلٗ ا دمري١ٜ ٚذيو َٔ خ٬ٍ دييطسم ملىل  ١ُٖٝ دجلٛدْ  د٫عيُ إ١ٝ ع حبده  

دأ ٫ا ٚعٛدْ  ديعٓ ١ٜ د٫عيُ إ١ٝ ب اطيؿٝأٜ ٚديعٛد٥ل ديد  ودٍٛ دٕٚ دْداَ و ديؿكدسد٤ ع     

 ط  داطي٣ٛ ديؿهسٟ يًُطيؿٝأٜ َٔ دجلُعٝ ا دمري١ٜ.دجمليُ  ديطعٛدٟ ، ٚديٝ ا و

 

 : أسص اخلدمة االجتماعية يف اجلمعيات اخلريية-
هلل زب ديع ا  ٚديؿ٠٬ ٚديط٬ّ إ٢ً  غسف داسضً  ضٝاْ  حمُا بٔ إتا  دأُا

ديؿ دم د٭َ  ٚقا٠ٚ دمًل  مجع  ع د٭إُ ٍ دمري١ٜ ٚإ٢ً آي٘ ٚؾد  بي٘ ٚديؿد أ     دهلل

 ملىل ّٜٛ ديأٜ.
تعا ديعُ ٍ دمري١ٜ مس١ َٔ مس ا دجمليُعد ا ديطد١َٝ٬ ديد  ودسف إًد٢ وكٝدل       

دييه ؾٌ د٫عيُ إٞ ٚديرٟ ٜطع٢ يًٛؾٍٛ إ٢ً ديعاٜا َٔ دهلدادف َٓٗد  ع إد٬و داػده٬ا     

بٝدِٓٗ ، قدُ ٕ ملضدع دِٖ ٚديد  ٜٓدي        ١دي  ميس بٗ  بعض  ؾدسددٙ، وكٝدل ديعاديد١ د٫عيُ إٝد    

ديعكٝا٠ ٚض٬َيٗ  ٚدضيك ١َ دمًل ،ق٠ٛ د٭عط ّ دضيٓ ز٠ ديعكٍٛ ، ديط١َ٬ َدٔ  إٓٗ  ع ؾ ١ 

،ؾٝ ١ْ ديهسد١َ ، ٖٓ ٤ ديعٝؼ ، ٚدييٛؾٝل ب  ه عٝ ا ديدسٚد  ٚد٭بدادٕ لإًدٛدٕ،     ضد٭َسد

 ٖد (3041
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دأٓٝـ دغيٌُ إ٢ً ديعاٜا َدٔ داتد د٨ ديؿ قد١ً نُتدا  دييعد ٕٚ       ٞؾآٜٓ  دعض٬َ

( َٚتا  دييدٛدد  2ع حمهِ دييٓصٌٜ ل ٚتع ْٚٛد إ٢ً ديرب ٚدييك٣ٛ (لدا ٥ا٠عنُ  ق ٍ دهلل تع ىل 

ٚديرتدهددِ نُدد  عدد ٤ ع  دأدداٜه ديػددسٜـ إددٔ ديٓعُدد ٕ بددٔ بػددري زقددٞ دهلل إٓدد٘ قدد ٍ ع قدد ٍ   

زضٍٛ دهلل ؾ٢ً دهلل إًٝ٘ ٚضدًِ لَلدٌ داد٪َٓ  ع تدٛددِٖ ٚتدسدمِٗ نُلدٌ دجلطدا ديٛدهدا         

جلطددا ب يطددٗس ٚدأُدد٢(زٚدٙ ديرتَددرٟ َٚتددا  دييعدد  ـ ملذد دغدديه٢ إكددٛ تددادإ٢ يدد٘ ضدد ٥س د

نُد  ٚزد ع دأداٜه ديػدسٜـ إددٔ  بدٞ َٛضد٢ قد ٍ ع قدد ٍ زضدٍٛ دهلل ؾد٢ً دهلل إًٝد٘ ٚضددًِ          

 ١لدادد٪َٔ يًُددد٪َٔ ن يتٓٝدد ٕ ٜػدددا بعكدد٘ بعكددد ي ( زٚدٙ ديتبدد زٟ َٚطدددًِ ، َٚتددا  داطددد٪ٚيٝ     

قد ٍ زضدٍٛ دهلل ؾد٢ً دهلل     د٫عيُ إ١ٝ نُ  ع ٤ ع دأاٜه إٔ إُس زقٞ دهلل إُٓٗ  قد ٍ ع 

إًٝ٘ ٚضًِ لنًهِ زدع ٚنًهِ َط٦ٍٛ إٔ زإٝي٘ . . . ( لزٚدٙ ديتب زٟ َٚطًِ (. ؾد جمليُ   

ديطعٛدٟ ٜكاز ٜٚػهس دهلل ضت  ْ٘ ٚتع ىل إ٢ً ْعُد٘ ديهدلري٠ ديد  ٫ وؿد٢ ٫ٚ تعدا قد ٍ       

     ٖ ِٝ ع ٜد١  إص َٔ ق ٥ٌ ل ٚملذ تأذٕ زبهِ ي٦ٔ غهسمت ٚيد٦ٔ نؿدسمت ملٕ إدردبٞ يػداٜا ( لملبدسد

(. ٚيريو نسف داٛد ٕٓٛ نٌ دأسف  إ٢ً  ٕ خيسعٛد هدل دهلل ضدت  ْ٘ ٚتعد ىل ع تًدو     5

ٚ ؾت ت نلري٠  –داًُه١ ديعسب١ٝ ديطعٛد١ٜ  –ديٓعِ .مم   د٣ ملىل دييٛض  ع  ٚع٘ دمري ع 

ٚتصددد بؿكدٌ دهلل تعد ىل َٜٛد ي بعدا ٜدّٛ يدٝظ ؾكدس إًد٢ َطدي٣ٛ داًُهد١ ٚيهدٔ  ٜكد ي إًد٢              

 طيٜٛ ا ضٛد٤ ن ٕ دلحمًٞ  ٚ ديعسبٞ  ٚ دعض٬َٞ  ٚ دياٚيٞ.مجٝ  دا

ؾإْػدد ٤ دجلُعٝدد ا دمريٜدد١ نُ٪ضطدد ا دعيُ إٝدد١ َدد  ٖددٛ مل٫  هددا تًددو د٭ٚعدد٘         

١ إًد٢  ( َٛشإد 374ٚداظ ٖس دأك ز١ٜ دي  تؿيبدس بٗد  ب٬دْد  هٝده بًدؼ إدادٖ   نلدس َدٔ ل        

 ٟ ٖددد( ٚذيددو ييًتٝدد١ ه عدد١   3035،  ٝدد  ، ضدداه ٕ ،دادد ْ  ،  مجٝدد  َٓدد  ل داًُهدد١ لديتًددٛ

دجمليُدد  ع د٫ٖيُدد ّ بددأؾسددٙ ٚزإدد ٜيِٗ ٚخ ؾدد١ دلحميدد ع  ٚديكددعؿ ٤ َددٔ د٭زدَددٌ ٚد٭ٜيدد ّ        

ٚداعددددٛشٜٔ ؾٗددددرٙ دجلُعٝدددد ا دمريٜدددد١ تطددددِٗ ع دأددددا َددددٔ  دددد ٖس٠ دييطددددٍٛ ٚبددددسغِ ذيددددو  

١ ؾ عهؿ ٥ٝ ا تػري ملىل دشدٜ د  إادد دايطٛي  . ؾع٢ً ضدتٌٝ دالد ٍ ع َآٜد١ َهد١ داهسَد     

ٖدد  3022( َيطد٫ٛي ٚع إد ّ   23ٖدد ل 3023ٚهاٖ  بًؼ إاد دايطدٛي  َدٔ ديطدعٛدٜ  ع إد ّ     

ٖد( نُ  ملٕ إاد ضده ٕ داًُهد١ َدٔ خد٬ٍ ْيد ٥        3022( َيط٫ٛي ضعٛدٜ ي لديً ٝ ْٞ  74ل

( ًَٕٝٛ ْط١ُ ،َٚٔ دايٛق  ملٕ ٜؿدٌ إداد   3585578212ّ بًؼ ل 3555ديت ه دجلػسدع يع ّ 

 3022( ًَٝدٕٛ ْطد١ُ ، لديطد ٥ؿٞ ديٛهُٝدا ، ديػدُسدْٞ ،      01د ملىل لٖد  3004ديطه ٕ إ ّ 
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د٫عيُ إ١ٝ ديهدتري٠ ديد  تكد  إًد٢ إد تل مجٝد  دجلُعٝد ا         ١ٖد(.مم  ٜػري ملىل إظِ داط٪ٚيٝ

دمريٜددد١ ٚ ُٖٝددد١ دييبطدددٝس د٫عيُددد إٞ داطددديكتًٞ ٫ضددديٝع ب مجٝددد  ديؿ٦ددد ا دلحمي عددد١ َدددٔ   

 داٛد ٓ  ع ديؿرتدا ديك د١َ.

دعْطدد ١ْٝ دشدددا تعكٝدداد ٚتًتٝيٗدد   ؾددتي  َددسد ًَ دد  ٭ْدد٘ ع ه يدد١ إدداّ ؾ أ عدد ا 

تًتٝيٗدد  تي ددٍٛ مليددٞ َػدده٬ا عطدد١ُٝ تيطًدد  دييدداخٌ داٗددث أًددٗ  ،ؾددإٕ   نددا  ٖددرد       

دييدداخٌ ؾإْٗدد  ضيؿددتي ْددٛد٠ ٚضددتت  ع تعكٝدداٖ  ٚتؿ قُٗدد  َدد  بعددٌ هًددٗ   َددسد ؾددعت  يًػ ٜدد١     

دجلُ إ١ ٚدجمليُ  .ٚيريو ؾإٕ  ٖدادف دييُٓٝد١ ع   ؾٝهٕٛ تأثريٖ  ضًتٝ  إًٞ نٌ َٔ ديؿسد ٚ

دجمليُ  ديطعٛدٟ  ناا إًٞ  ُٖٝد١ دأدا َدٔ داػده٬ا ديد  ٜٛدعٗٗد  دادٛد ٔ ديطدعٛدٟ         

ب أؿ   إًٞ ديكِٝ ديا١ٜٝٓ ٚديع ددا ٚدييك يٝا ٚد٭إسدف ديطد ١َٝ ، نُد  زندصا د٭ٖدادف     

  ٚ ذيددو إددٔ  سٜددل زؾدد  داطددي٣ٛ  إًددٞ  ُٖٝدد١ تُٓٝدد١ داددٛد ٓ  ديطددعٛدٜ  نكدد٠ٛ بػددس١ٜ ٖ َدد١ 

دييعًُٝددٞ ٚديؿدد ٞ ٚشٜدد د٠ ديسؾ ٖٝدد١ جلُٝدد  ؾ٦دد ا دجمليُدد  ٚدإددِ د٫ضدديكسدز د٫عيُدد إٞ ع       

 ٖد(. 3047َٛدع١ٗ دييػريدا د٫عيُ إ١ٝ ديطسٜع١ ل غي  ،

ؾ أ ع ا دعْط ١ْٝ ختيًـ َٔ مج إ١ ملْط ١ْ ٭خس٣ ؾٗٞ تعيُا إ٢ً منس  دأٝ ٠ 

 إ١ٝ ديط ٥ا٠ ؾٝ٘ . نُ  ملٕ دأ ع ا تدستتس بككد ٜ  تعدٛد إًد٢     ٚثك ؾ١ دجمليُ  ٚديكِٝ د٫عيُ

ديؿسد ْؿط٘ ٚدٯخدسٜٔ ٚ تٝعد١ د٭هدٛدٍ د٫عيُ إٝد١ ديع َد١ ع دجمليُد  ٚيهدٔ بػدهٌ إد ّ،          

( تيُلددٌ ع 3555ل  Schwartz& Johnsonأ عدد ا دعْطدد ١ْٝ نُدد   غدد ز مليٝٗدد   ؾددإٕ د

 د٭تٞع

ٚداطدددهٔ ٚبػدددهٌ ٜهؿدددٞ   دأ عددد١ ملىل دأ عددد ا د٭ض ضددد١ٝ ن يطعددد ّ ٚداًدددتظ  .3

 دأ ع١ دجلط١ُٝ يًتك ٤.

دأ عدد١ ملىل ب٦ٝدد١ َٚطددي٣ٛ ؾدد ٞ آَددٔ يً ُ ٜدد١ َددٔ دعؾدد ب١ بدد ٭َسدض  ٚ دييعددسض       .2

 يً ٛدد .

دأ عدد١ ملىل إ٬قدد ا َيُٝددص٠ َدد  دٯخددسٜٔ ٚديدد  وكددل دعهطدد ع ب يعٓ ٜدد١ ٚد٫ٖيُدد ّ   .1

 ٚدأ  ٚد٫ْيُ ٤.
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ديؿهددسٟ  ٚ داعددسع ٚنددريو منددٛ   دأ عدد١ ملىل ديُٓددٛ ديعدد  ؿٞ  ٚ ديٛعددادْٞ ٚديُٓددٛ    .0

ديٛدشع دياٜث حبٝه تي   ديؿسؾ١ ع دضديبادّ دعَه ْٝد ا ٚد٫ٖيُ َد ا ديػبؿد١ٝ     

 ٚدعبادع ؾٝٗ  .

ديؿسؾ١ ع داػ زن١ ع دخت ذ بعض ديكسدزدا دهل ١َ ٚدآ ضت١ ع هٝ ٠ دجمليُ  ٚدي   .7

 سدزٖ .هؿ   ي إ٢ً دأٝ ٠ ديع ١َ ٚدضيُ ١متلٌ عص٤دي َُٗ ي ع داط ُٖ

ؾدد يلٛز٠ ديؿددٓ إ١ٝ ، دأددسٚب دايي يٝدد١ ، دْيٗدد ٤ إٗددٛد دعقطدد ع ع  ٚزبدد  ،ؾػددٌ دييػددسٜع ا        

، د٫نيػدد ؾ ا ديعًُٝدد١ دأاٜلدد١   ١اٛدعٗدد١ َػدده٬ا ديؿكددس ،  ٗددٛز د٭ؾهدد ز د٫غددرتدنٝ 

ٚدْيػ ز ٚ ٗٛز مجعٝ ا دعهط ٕ ٚدلحمد٬ا دييج زٜد١ تعدا إٛدَدٌ      دععيُ إ١ٝنلس٠ د٭حب   

ييًتٝد١ دأ عد ا    ١ُت ٚبػهٌ نتري ع  دييُٗٝا يكٝ ّ ١َٓٗ دما١َ د٫عيُ إٝد عٖٛس١ٜ ض ٖ

 ٖد (.3024دعْط ١ْٝ ع دييع ٌَ َ  َػه٬تٗ  لداط ٜع١ ، ديكُؼ ، دلحمٝطٔ،ديتٛديٞ ، 

ع دجمليُعدد ا  دععيُ إٝد١ ؾكدا مندت ٖددرٙ داٗٓد١ إدٔ  سٜددل  ْػدط١ يدربدَ  ديسإ ٜدد١       

 ٤إد د٠ َدٔ خد٬ٍ دايطدٛإ  َدٔ زعد ٍ ديدأٜ ٚد٭ تد         ديكامي١ ن ٕ   بعٗد  دعهطد ٕ ٚتكداّ    

ٚداُسق  ٚداازض  ٚغريِٖ ، نُ   ٕ تًدو د٭ْػدط١ دخيًؿدت بد خي٬ف ديظدسٚف ديطد ٥ا٠       

 ٚ تٝع١ َظ ٖسٖ  ٚملغه هل  ع تًو دجمليُع ا ديكامي١ . ١ٚدٚدؾ  ديسإ ١ٜ د٫عيُ إٝ

َٓددر ٚد٥ددٌ   ١يُ إٝدد َدد  ع دجمليُعدد ا دأاٜلدد١ ٚدايطددٛز٠ ؾكددا  ٗددسا دماَدد١ د٫ع   

تًددو د٭ْػددط١  تديكددسٕ ديعػددسٜٔ ن ضدديج ب١ هيُٝدد١ أ عدد ا ملْطدد ٕ ٖددرد ديعؿددس ؾ ؾددطت  

َيبؿؿ  ٚ ؾت ت هك ي ٜ٪د٣ ٚيٝظ ملهط ْ  ٚيدريو بدسش ْدٛز     ٚديربدَ  تٓؿر َٔ قتٌ َٗٓٝ 

نُٗٓددد١ هلددد  دإيت زٖددد  بددد  داٗدددٔ د٭خدددس٣ هلددد  َادزضدددٗ  دم ؾددد١ بٗددد     دععيُ إٝددد١دماَددد١ 

بسد ٗد  ٚإُ هلد  دايبؿؿدٕٛ هيد٢  ؾدت ت ديٝدّٛ َٗٓد١ ملْطد ١ْٝ إسٜكد١ ٜػد ز           َٚ٪ضط تٗ  ٚ

مليٝٗدد  ب يتٓدد ٕ ٭ْٗدد   قدد ؾت ديػدد٧ ديهددلري يمْطدد ١ْٝ ٚبددسغِ ذيددو مل٫  ٕ نددلري َددٔ ديٓدد ع        

بًٕٗٛ ديهدلري إدٔ ٖدرٙ داٗٓد١ ع ٚقيٓد  دأ قدس ٫ٚ تٛعدا يداِٜٗ ز٩ٜد١ ٚدقد ١ هٝ هلد   َد              

ٔ ديداٍٚ ديعسبٝد١ ٚديٓ َٝد١  ٚ يعداّ ٫إدرتدف دجمليُعدٞ بٗد         بط  هادثيٗ   ديٓطت١ٝ ع ندلري َد  

 ٖد (.3044لديطعٝا ، 

دجلُعٝد١ ديكَٛٝد١    ـتع ز ٜ ١ؾُٔ  بص دييع زٜـ دي  هادا َ ١ٖٝ دما١َ د٫عيُ إٝ

َٗٓدد١ تطددع٢ َددٔ  دععيُ إٝدد١د٭َددسٜهٝ  ديدد  تددس٣ بددإٔ دماَدد١   يٮخؿدد ٥ٝ  د٫عيُدد إٝ 



 حممد بن سعيد الزهرانيحممد بن سعيد الزهراني  د.د.                                                                      يف اجلمعيات اخلريية                      يف اجلمعيات اخلريية                        ةةأسص اخلدمة االجتماعيأسص اخلدمة االجتماعي

 02                                                                                                     للجوات اخلريية باملنطقة الشرقية  الثانياللقاء الشنوي 

دجلُع ا ٚدجمليُع ا ييعصٜص قازدتِٗ ٚملَه ْٝ تِٗ يي كٝدل  خ٬ٍ  ْػطيٗ  َط إا٠ د٭ؾسدد ٚ

دآ ضددت١ ديدد   ١ٚ دد ٥ؿِٗ د٫عيُ إٝدد١ إًدد٢  نُددٌ ٚعدد٘ ،نُدد   ْٗدد  تٛعددا ديت٦ٝدد١ د٫عيُ إٝدد   

 ( .barker،3553تط إاِٖ يًٛؾٍٛ ملىل ذيو دهلاف ل

ّ(  غددد د بدددإٔ دماَددد١ د٫عيُ إٝددد١ إتددد ز٠ إدددٔ دمددداَ ا       3551ل kahan َددد 

رب إٔ دضيج ب١ عاٜا٠ اٛدقـ عاٜا٠ ؾٗٞ دخدرتدع قاَد٘ دجمليُد  َدٔ  عدٌ      د٫عيُ إ١ٝ دي  ٜع

 َٛدع١ٗ دأ ع ا دابيًؿ١ ٚملغت إٗ  عْط ٕ ديعؿس دأاٜه.

( ؾكددا ز ٣  ٕ دماَدد١ د٫عيُ إٝدد١ خاَدد١ تطدديٗاف َطدد إا٠  3552 َدد  إتددا ديؿيدد   إلُدد ٕ ل

َٔ دأٝ ٠ ع هداٚد   ديٓ ع  ؾسدددي ٚمج إ ا يي كٝل إ٬ق ا دعيُ إ١ٝ بِٝٓٗ َٚطي٣ٛ  ؾكٌ

قازدتِٗ ٚزغت تِٗ.ؾٗٞ  ٜك ي ١َٓٗ ملْط ١ْٝ هاٜل١ تٛدؾسا هلد  داكَٛد ا داٗٓٝد١ دابيًؿد١ ٖٚدٞع      

تطتٝكٝددد١، َيبؿؿدددٕٛ، َ٪ضطددد ا،  دددسم ٚ ضددد يٝ    اد٭ٖدددادف، ق إدددا٠ إًُٝددد١، َٗددد زد 

إٓدد ٕ، &َيبؿؿدد١ ٚقددِٝ َٚعدد ٜري ٚٚ ٝؿدد١ دعيُ إٝدد١، َه ْدد١ ٚدإددرتدف  يُعددٞ لتٛؾٝددل     

3555 .) ّ 

ٖددد ( ملىل ملٕ دماَددد١  3024، دلحمٝطدددٔ لط ٜعددد١، ديكُددؼ نُدد   غدد ز ندددٌ َددٔ دا   

د٫عيُ إ١ٝ تٗاف ملىل زؾ ١ٖٝ دعْط ٕ ٚخًل داٛد ٔ ديؿ حل ديك دز إ٢ً ديتٓد ٤ ٚديعطد ٤ ٚدؾد     

.  َدد   ٚ دييُٜٓٛدد١ ٚديٛق ٥ٝدد١ ٚديع٬عٝدد١  إجًدد١ دعْيدد و ٚدييُٓٝدد١ َددٔ خدد٬ٍ  دٚدزٖدد  دعْػدد ١ٝ٥       

 ُٛإد١ َدٔ ديسند ٥ص دضديُاتٗ  َدٔ د٭دٜد ٕ ديطدُ ١ٜٚ ٚ  ؾد١          ؾًطؿيٗ  ؾٗٞ تستهدص إًد٢  

 دٜٓٓ  دعض٬َٞ دأٓٝـ ٚدي  تيُلٌ ع دعمي ٕ ب ٯتٞع

 . ٘ق١ُٝ دعْط ٕ ٚنسدَي 

 .ديؿسٚم ديؿسد١ٜ ضٛد٤ ب  د٭ؾسدد  ٚ دجلُ إ ا  ٚ دجمليُع ا 

 . ُهكٛم ديؿسد ع مم زض١ هسٜي٘ ع هاٚد قِٝ دجملي 

 ضٛد٤ ن ٕ ديعٌُٝ ؾسددي  ٚ  ضس٠  ٚ مج إ١  ٚ  يُع ي، َ  إداّ  هل تكسٜس داؿري يًع ٌُٝ

 دعقسدز حبكٛم دٯخسٜٔ.

      ملٕ ديؿددسد  ٜدد  ندد ٕ إُددسٙ ميًددو   قدد ا ملذد َدد  دضدديلُسا ندد ٕ هلدد  د٭ثددس ع دؾدد  إجًدد١

 دعْي و.

 .ديعادي١ د٫عيُ إ١ٝ ٚإاّ دييُٝٝص ب  عٓظ ٚآخس  ٚ دٜ ١ْ ٚ خس٣ 
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 .دأ  ٚدييط َي ٚإاّ دعدد١ْ 

      ملٕ دٯ٫ّ دي  ٜيعسض هل  ديعٌُٝ ت٪ثس إ٢ً دٚزٙ ع دأٝ ٠ ٜٚٓتػدٞ دييداخٌ اطد إات٘ إًد٢

 دييبًـ َٓٗ .

      ملٕ دعْط ٕ ٖٛ ديط ق١ ديؿسٜا٠ ع ملهاد  دييػٝري د٫عيُ إ ا ٖٚدٛ ٚضد١ًٝ ٚغ ٜد١ ديسؾ ٖٝد١

 د٫عيُ إ١ٝ.

       طدُ ١ٜٚ ٚآخسٖدد   ملٕ َطد إا٠ دعْطد ٕ إٓددا دأ عد١ َدد  ٖدٛ مل٫ تعدتري إددٔ تعد يِٝ د٭دٜدد ٕ دي

 ديأٜ دعض٬َٞ نُ  ٚزد ع نلري َٔ دٯٜ ا ديهسمي ا ٚد٭ه دٜه ديٓت١ٜٛ ديػسٜؿ١.

ّ(  غدد زد ملىل  ٕ دماَدد١ د٫عيُ إٝدد١  زبعدد١  زندد ٕ  ض ضدد١ٝ تيُلددٌ ع 3555إٓدد ٕ ل &تٛؾٝددل

دا٪ضط١، ديعٌُٝ د٭خؿ ٥ٞ ٚإ١ًُٝ داط إا٠. نُ   ٕ هل  َتد د٨ تٛؾدٌ غًٝٗد  د٭خؿد ٥ٕٝٛ     

ُ إٕٝٛ إدٔ  سٜدل دمدرب٠ ديعًُٝد١ ٚداُ زضد١ داٗٓٝد١ ٚداعد زف دعْطد ١ْٝ ٚدآطدل ٖٚدٞ ع           د٫عي

دييكتٌ ، ديطس١ٜ، هل تكسٜدس داؿدري ، ديع٬قد١ داٗٓٝد١ ، داػد زن١ ، د٫ضيػد ز٠ ، داطد إا٠        

ديردتٝدد١ ، داطدد٪ٚي١ٝ د٫عيُ إٝدد١ ، ديٓكددا ٚدييكددِٜٛ ديددردتٞ ، ٚد٫ضدديػ٬ٍ دالددٌ يمَه ْٝدد ا    

دزد دا دٜددد١ ٚديتػدددس١ٜ ديازدضددد١ ديعًُٝددد١ ، ٚديسعدددٛع يًبدددرب٠ . نُددد  ملٕ اٗٓددد١ دماَددد١        ٚدادددٛ

 د٫عيُ إ١ٝ ث٬   سم ز٥ٝط١ واد َط ز ٚ تٝع١ داُ زض١ دا١ٝٓٗ ٖٚٞ نُ  ًٜٞع

 سٜك١ خا١َ ديؿسد دي  تسنص إ٢ً ديؿسد ٚإًُٝ تٗد  داٗٓٝد١ع دزدضد١ دأ يد١ دييػدبٝـ      

 ٚديع٬و.

خاَددد١ دجلُ إددد١ ديددد  تسندددص إًددد٢ دجلُ إددد ا ٚإًُٝ تٗددد  داٗٓٝددد١ع دزدضددد١ دجلُ إددد١      

 دييػبٝـ ٚق  دمط١ يًع٬و ٚتٓؿٝر خط١ ديع٬و.

 تٓظِٝ دجمليُ  ديرٟ ٜٗيِ ب جلُ إ ا ٚإًُٝ تٗ  دا١ٝٓٗع
 د دادددٛدزد دآ ضدددت١  ٚوًٝدددٌ ديتٝ ْددد ا، ملق َددد١ ديع٬قددد١ داٗٓٝددد١ ملبددد     دزدضددد١ دجمليُددد ، مجددد 

 ٚدييٓظُٝ ا دجلاٜا٠، دييٓؿٝر، ٚدييكِٝٝ.
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ملَ    ٫ا دما١َ د٫عيُ إ١ٝ ديد  ميهدٔ يٮخؿد ٥ٝ  د٫عيُد إٝ  ديعُدٌ بٗد        

ؾٗددٞ نددلري٠ عددادي تستهددص إًدد٢  تٝعدد١ تٛدعددا دعْطدد ٕ ٚ ْػددطي٘ ٚدهيٝ ع تدد٘.َٚٔ  بددسش تًددو   

د ، زإ ١ٜ ديػدت ب زإ ٜد١ داطدٓ ، زإ ٜد١     دجمل ٫اع زإ ١ٜ د٭ضس٠ زإ ١ٜ ديطؿٛي١ زإ ١ٜ د٭ها

داط ع  ٚ ضسِٖ، دجمل ٍ داازضٞ، ديعُ يٞ ديطيب، ديٓؿطٞ د٭َث ن يػس ١ ٚدا٪ضط ا 

دعؾدد٬ه١ٝ، َه ؾ دد١ دابددازدا ٚإدد٬و داددآَ  ٚزإ ٜدد١  ضددسِٖ َٚه ؾ دد١ دعزٖدد ب.....      

 ٚغريٖ .

ٕٛ د٫عيُد إٕٝٛ( ، ديدرٜٔ يداِٜٗ     َ  ديًك  اُ زضٞ ١َٓٗ دما١َ د٫عيُ إ١ٝ ؾٗٛ لد٭خؿد ٥ٝ 

د٫ضدديعادد ديػبؿددٞ اُ زضدد١ ٖددرٙ داٗٓدد١ ، ٚمييًهددٕٛ  ُٛإدد١ َددٔ ديؿددؿ ا ديدد  ت٪ًٖددِٗ  

 يًعٌُ ع دجمل ٫ا دابيًؿ١ ع

د٫عيُ إٞ ٫با  ٕ تهٕٛ ؾر٠ ، يطٝؿ١ ، َيصْد١ ، َيطد حم١ ، َسْد١ ،     ٞؾػبؿ١ٝ د٭خؿ ٥

 حمتٛب١ .

٭خؿدد ٥ٞ د٫عيُدد إٞ ٫بددا ٚ ٕ تهددٕٛ ياٜدد٘ دزعدد١ إ يٝدد١ َددٔ ديددرن ٤ تطدد إاٙ إًدد٢ ديؿٗددِ     

 ٚدعدزدى، دييبٌٝ، دعبادع، ديي ًٌٝ، زبس ديظٛدٖس، ٚتكاٜس داٛدقـ.

 ؾدد٬ بددا  ٕ ٜهددٕٛ د٭خؿدد ٥ٞ د٫عيُدد إٞ ٚدضدد  د٭ؾددل ٚد٫ دد٬ع ٚديلك ؾدد١ ، َيكٓدد ي يًُٗدد زدا  

ديكسٚز١ٜ يداد٤ ديعُدٌ ٭ْٗد  زنٝدص٠  ض ضد١ٝ تُٓدٛ ب ٫ضديعادد ٚدييعًدِٝ ٚدييدازٜ  نُٗد زدا           

دضيبادّ دادٛدزد ، َٗد زدا داطد إا٠ ، َٗد زدا تهدٜٛٔ ديع٬قد ا داٗٓٝد١ ديٓ ع د١ َٚٗد زدا          

ديٓكددا ديددردتٞ ٚ ٕ ٜهددٕٛ َيطددُ ي ب اٛقددٛإ١ٝ قدد دزدي إًدد٢ د٫ضدديؿ د٠ َددٔ  دد زب دٯخددسٜٔ           

بدد عخ٬ف ٚدجلدا ٚدالدد بس٠ ع  دد٤ ديعُددٌ َددٔ غدري ًَددٌ  ٚ نطددٌ ، َؿعُدد ي    ٚخدربدتِٗ َيطددُ ي 

ب يٓػ ط ٚدأ١ٜٛٝ ٚد٫ْط٬م ٚداس  ، ياٜ٘ ديسغت١ دييًك ١ٝ٥ يي ٌُ داط٪ٚي١ٝ ٚإاّ ديكجس  ٚ 

دييربّ َٓٗ  َ٪َٓ ي مبٗٓي٘ َي ُط ي ٚغاٜا دي٤٫ٛ هل  ٜترٍ َ  بٛضع٘ ع ضتٌٝ تكاَٗ  ٚتطٛزٖ  

   ٚغأْٗ  .ٚزؾع١ َه ْيٗ
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 َدد   دٚدز د٭خؿدد ٥ٝ  د٫عيُدد إٝ  ؾي دداد َددٔ خدد٬ٍ ديعًُٝدد ا ديدد  ٜكَٛددٕٛ بٗدد  ٚديدد  َددٔ  

 بسشٖ ع ديت ه ٚديازدض١ دييػبٝـ ديع٬و، د٫تؿ ٍ ديؿع ٍ دييبطٝس، دييٓطدٝل، دييٓؿٝدر،   

      ٝ ِ، داط إا٠ ٚدياإِ، ديكٝ د٠ دييعًِٝ، دعزغد د ٚدييٛعٝد٘ دييدازٜ ، دعبدادع دعغدسدف، دييكٝد

 ٚدييطجٌٝ ٚدياؾ ع ٚدلحم َ ٠.
ملٕ تًو د٭دٚدز دهل ١َ يٮخؿ ٥ٝ  د٫عيُ إٝ  ٫با ٚ ٕ ختك  جملُٛإ١ َٔ ديكِٝ دي  بد   

إٓ ٜ٪َٓدددٛد ًٜٚيصَدددٛد بٗددد  ع مم زضددديِٗ داٗٓٝددد١. ٚقدددا ؾددد غت دجلُعٝددد١ ديكَٛٝددد١ د٭َسٜهٝددد١  

ٚ دم  أ د٭خ٬قٝدد ّ َٝلدد م غددسف داٗٓدد١ ديددرٟ ٜعددرب إدد 3554يٮخؿدد ٥ٝ  د٫عيُ إٝدد١ إدد ّ 

دييؿ ؾددٌٝ ع واٜددا َطدد٪ٚيٝ ا د٭خؿدد ٥ٞ د٫عيُدد إٞ ع داُ زضدد١ داٗٓٝدد١  دد ٙ نددٌ َددٔ      

ديدرٟ ٜعدٝؼ ؾٝد٘ ٚيدريو ؾدإٔ ديكدِٝ         عْؿط٘ إ٥٬ُ٘ ش٥٬َ٘ ٚدا٪ضط١ ديد  ٜعُدٌ بٗد  ٚدجمليُد    

 ٤ داعسع تعا إٓؿسدي َُٗ ي ب  إٓ ؾس داُ زض١ دا١ٝٓٗ يًبا١َ د٫عيُ إ١ٝ د٭خس٣ ٖٚٞ ع ديتٓ

knowledge  ِٝديك ،values  ديياخٌ داٗث .intrervention 3550ل، cpmpton & 

galaway .) 

إًُد  ؾٓظدسد ٫ضديٓ دٖ       ٜيكي يٓ  مم  ضتل  ٕ دما١َ د٫عيُ إ١ٝ إًِ ١َٓٗٚ ٚؾدٔ، ؾهْٛٗد  

إًٞ ديع زف دعْطد ١ْٝ ٚديٓظسٜد ا ديعًُٝد١ ٚيدريو ؾٗدٞ تدازع نعًدِ ع ديعاٜدا َدٔ داع ٖدا           

د٭قطددددد ّ ٚديهًٝددددد ا دايبؿؿددددد١ ب جل َعددددد ا ٚمتدددددٓي ديػدددددٗ ددا د٭ن دميٝددددد١ يازعددددد١  ٚ

ديته يٛزٜٛع ٚدا عطيري ٚديانيٛزدٙ. ٖٚدٞ  ٜكد  َٗٓد١ هلد   ٖدادف ٚؾًطدؿ١ َٚتد د٨ ٚ دسم         

ٚإًُٝدد ا خ ؾدد١ بٗدد ، نُدد   ْٗدد  ؾددٔ ٫إيُ دٖدد  إًددٞ  ضددًٛب َٚٗدد ز٠ ٚملبددادع ٚ خ٬قٝدد ا          

ٝ  ديدرٜٔ ٜعًُدٕٛ ع دجملدد ٫ا دعْطد ١ْٝ دابيًؿدد١ ،    داُ زضد  هلد  َددٔ د٭خؿد ٥ٝ  د٫عيُدد إ   

ؾ اُ زض١ دا١ٝٓٗ تعطٞ د٭خؿ ٥ٝ  د٫عيُ إٝ  ديؿسؾ١ ع دهيٝ ع ا إ٥٬ُٗدِ ،ٚودا َدٔ    

 ّ(. 3557داػه٬ا دي  ٜٛدعْٗٛٗ  لخ  س ،

 

  : أهمية اجلوانب االجتماعية يف حبث احلاالت-
يازدضد١ دأد ٫ا ديد  تعيدرب ملهدا٣       تعطٞ ١َٓٗ دماَد١ د٫عيُ إٝد١  ُٖٝد١ ندتري٠    

ديعًُٝ ا ديس٥ٝط١ٝ يهٌ  سٜك١ َٔ  سم دما١َ د٫عيُ إ١ٝ ضٛد٤ ع  سٜك١ خاَد١ ديؿدسد  ٚ   

خا١َ دجلُ إ١  ٚ تٓظِٝ دجمليُ  ؾازدض١ دأ ٫ا تيِ إرب ديع٬ق١ دا١ٝٓٗ ديط١ًُٝ دات١ٝٓ إًدٞ  
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دٜدد١ مليددٞ ديٓجدد   ٚديٛؾددٍٛ مليددٞ     ديلكدد١ ٚد٫هددرتدّ بدد  دا٪ضطدد ا د٫عيُ إٝدد١ ٚإ٥٬ُٗدد  ٚدا٪    

د٭ٖادف داسع٠ٛ . ب عق ؾ١ مليٞ  ْٗد  تعيدرب إًُٝد١  ض ضد١ٝ تعيُدا إًٝٗد  ٣ ديعًُٝد ا د٭خدس٣         

ن ييػدددبٝـ ٚديعددد٬و . ؾهًُددد  ن ْدددت ديازدضددد١ دقٝكددد١ ٚحمددداد٠ ٚغددد ١ًَ نًُددد  نددد ٕ     

٠ دييػبٝـ عٝاد ٚديع٬و َٓ ضدت . ؾازدضد١ دأد ٫ا إتد ز٠ إدٔ َدٓٗ   ٚ  سٜكد١ شَٓٝد١ حمداد         

ٖد(. نُ   ٕ دزدض١ دأ ي١ حم ٚي١ يًيعسف إ٢ً دأك ٥ل ديٓ بع١ َٔ غبؿد١ٝ  3023لْٝ شٟ ، 

ديعٌُٝ ٚديه ١َٓ ع ب٦ٝي٘ ٚديطسٜك١ دي  تؿ إًت بٗ  د٭هاد  ٚداٛقـ ديطًيب بٗاف دييٛؾٌ 

 ّ(. 3555إٓ ٕ &مليٞ دييػبٝـ دآ ض  ديرٟ ٜط إا ع ٚق  ديع٬و دا٥٬ِ لتٛؾٝل 
ّ( إسؾددت ديازدضدد١ د٫عيُ إٝدد١ بأْٗدد  إتدد ز٠ إددٔ ديعًُٝدد١ ديدد      3554ل ٞديؿددا ٜكدد 

تط إا ديعٌُٝ ع ديٛقٛف إًٞ عٛدْ  داٛقـ ٚتٛقٝي َٛقؿد٘ َٓد٘. ؾٗدٞ يٝطدت مجد  بٝ ْد ا       

إٔ داٛقـ ٚملمن  ٚقٛف ديعٌُٝ ذدت٘ إًٞ ديتٝ ْ ا ٚديعٛدٌَ دابيًؿ١ دايادخ١ً ع داٛقـ.نُد   

  ْٗ  تيُٝص ب مؿ ٥ـ ديي ي١ٝع

    إًُٝد١ َػدرتن١ بدد  د٭خؿد ٥ٞ ٚديعُٝدٌ ضدٛد٤ ندد ٕ ٖدرد ديعُٝدٌ ؾدسدد  ٚ  ضددس٠  ٚ         ملْٗد

 مج إ١  ٚ  يُع .

          ملْٗدد  حمدداد٠ بأٖددادف تػبٝؿدد١ٝ ْيٝجدد١ ي٬زتتدد ط ديٛثٝددل بدد  دجلٛدْدد  دات غددس٠ ٚغددري

 ٛف إًٞ دييػبٝـ ديطًِٝ ٚدآ ض .دات غس٠ داطتت١ يًُٛقـ دعغه يٞ بٗاف ديٛق

  عٝد١ هٝده  ْٗد  تطد ِٖ ع دضيتؿد ز ديعُٝدٌ اٛدْد  داٛقدـ ٚع         هل  بعض دجلٛدْد  ديع٬

تهٜٛٔ ديع٬ق١ دا١ٝٓٗ ٚختؿٝـ ديكػٛط ديٓؿطد١ٝ يدا٣ ديعُٝدٌ ٚذيدو إدٔ  سٜدل دييؿسٜدؼ        

ديٛعددادْٞ ٚدييعددتري إددٔ داػدد إس ديطددًت١ٝ ٚد٫  ٖدد ا ، ٚع ملهدداد  دييددأثري دآ ضدد  ع     

 إ٬و داٛقـ نع١ًُٝ إ٬ع١ٝ  ض ض١ٝ . 

  هل  َؿ دز ٘ داؿد دز   َيعاد٠ ٖٞ ع ديعٌُٝ ْؿط٘ ، ٚ ضست٘ ٚ ق زب٘ ٚد٭غب ف دايؿً  بد

ديت٦ٝٝدد١ دابيًؿدد١ ن ٭ؾددداق ٤ ٚداازضدد١ ٚداطيػددؿ٢، دمدددربد٤ ٚدابيؿدد  ع دجملددد ٫ا      

د٫خيتد زدا ٚديؿ دٛف ديطتٝد١ ٚديعكًٝد١       دابيًؿ١، ديٛث ٥ل ٚداطيٓادا ٚديطج٬ا، ْٚي ٥

 ٚديٓؿط١ٝ.

  ٖٞع داك ب١ً ديصٜ ز٠ دآصي١ٝ، ديه تت ا، ٚدلحم دث ا دييًؿ١ْٝٛ.ؾازدض١ هل   ض يٝ  َيعاد٠

 دأ ٫ا تيكُٔ دأؿٍٛ إًٞ َعًَٛ ا دقٝك١ يًُيػريدا ديي ي١ٝ ع
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3.  

ٜطدد إا ٖددرد دادديػري ع َعسؾدد١ إُددس داطدديؿٝأٜ ٚؾٗددِ  تٝعدد١ داسهًدد١ ديعُسٜدد١ ديدد  ميددس بٗدد       

 ٚخؿ ٥ؿٗ  .

2. 

 د دايػري عٓظ ديعٌُٝ ، ٌٖ ديعٌُٝ ذنس  ّ  ْل٢ ؟ نا       

1. 

ؾٗدددرد داددديػري ٜطددد إا إًدددٞ َعسؾددد١ داػددده٬ا داؿددد هت١ يهدددٌ ه يددد١ َدددٔ دأددد ٫ا             

 د٫عيُ إ١ٝ ضٛد٤ ن ٕ ديعٌُٝ  إرب ،  ّ َيصٚع ، َطًك ،  ز٬َ. 

0. 

 هي٢ تيهٕٛ ياٜ٘ ؾهس٠ إٔ ه ع١ نٌ ؾسد ؾٝٗ . ؾٗرد دايػري ناد إاد  ؾسدد د٭ضس٠        

7.  

تط إا ع ؾِٗ ديع٬ق ا دي  تديِ ددخدٌ  ٚ خد زو د٭ضدس٠ ضدٛد٤ ن ْدت ديع٬قد ا ديصٚعٝد١  ٚ         

د٭ب١ٜٛ  ٚ د٭خ١ٜٛ  ٚ ديكسدب١ٝ  ٚ دجلريدٕ  ٚ د٭ؾاق ٤ ب عق ؾ١ عيٞ َا٠ تؿ إًِٗ َ  َػه١ً 

 ا ديط بك١ نٌ َٓٗ  متلٌ ديت١٦ٝ د٫عيُ إ١ٝ يًعٌُٝ . ديعٌُٝ ؟ ٭ٕ ديؿ٦ 

0.  

 ٜط إا ٖرد دايػري ع ؾِٗ ثك ؾ١ ديعٌُٝ ٚدزع١ ٚإٝ٘ ب يت١٦ٝ دلحمٝط١ ب٘ . 

5.  
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نكل ٖرد دايػري َعسؾد١ دأ يد١ ديؿد ١ٝ يًعُٝدٌ، ٖدٌ ٜعد ْٞ َدٔ َدسض َعد  ؟ َٚٓدر َيد٢ ؟            

يعُٝدٌ ؟. َد  دزعد١ تدأثري      ؟ َ  َا٣ إ٬ق١ دأ ي١ ديؿد ١ٝ مبػده١ً د  ٌٖٚ خيك  يًع٬و  ّ ٫

 ديعٌُٝ ْؿطٝ  ٚدعيُ إٝ  ؟  داسض إ٢ً

 

5. 

ٜعدددا ٖدددرد َ٪غدددسد قٜٛددد  ٜطددد ِٖ بازعددد١ ندددتري٠ ؾددد٢ واٜدددا هجدددِ داطددد إا٠ ديددد  ميهدددٔ  

ٟ  ٚ ديطدٟٓٛ  يٮخؿ ٥ٞ د٫عيُ إٞ  ٕ ٜكسزٖ  يًعٌُٝ ؾٗدٛ ٜطد إا ؾد٢ َعسؾد١ ديداخٌ ديػدٗس      

 َٚ  َا٣ تٓ ض  ٖرد دياخٌ َ  دهيٝ ع ا د٭ضس٠ د٭ض ض١ٝ َٚيطًت تٗ  .

نُدد   ٕ َعسؾدد١ َؿدد دز ديدداخٌ تطدد إا إًدد٢ واٜددا َػددسٚإ١ٝ ديدداخٌ ٚقددا ٜؿدديي دجملدد ٍ          

ي٬ضيؿ د٠ َٔ َؿ دز  خس٣ ملق ؾ١ٝ نريو ٜطِٗ ٖرد دايػري ؾ٢ َعسؾ١  ٚع٘ ديؿسف دا يٞ 

٢ ه يد١ إجدص ديداخٌ اٛدعٗد١ دهيٝ ع تٗد  ؟ ٚنٝدـ تديِ        يًعٌُٝ ، ٚنٝدـ تيؿدسف د٭ضدس٠ ؾد    

 إ١ًُٝ دييبطٝس اٝصد١ْٝ د٭ضس٠ ؟ 

5. 

ؾٗٛ داه ٕ ديرٟ ٜعٝؼ ؾٝ٘ دعْط ٕ ؾٝتدا  مبعسؾد١ دأدٞ ديدرٟ ٜطدهٔ ؾٝد٘ ديعُٝدٌ        

َ يدو  ّ َطديأعس؟   ٚخؿ ٥ؿ٘ ٚهجِ ديهل ؾ١ ديطده ١ْٝ ؾٝد٘، ٖٚدٌ ٖدٛ هداٜه  ّ قداِٜ ؟       

ؿ ١ٝ يًيهٝٝـ ٚدعْد ز٠ ٚدييٜٗٛد١  ّ ٫ ؟ َد  َدا٣ تٓ ضدت٘ َد  إداد        ٌ تيٛؾس ؾٝ٘ داكَٛ ا ديٖ

  ؾسدد د٭ضس٠ ؟ ٌٖ ٜٛؾس خؿٛؾ١ٝ يهٌ ؾسد َِٓٗ ٚخ ؾ١ ديصٚع   ّ ٫ ؟

34. 

إت ز٠ إٔ َٛقـ ملغه يٞ ٜٛدع٘ ديعٌُٝ ؾٝعجص إٔ َٛدعٗي٘ َٛدع١ٗ ؾ إ١ً مم  ٜد٪ثس  

ؿدٓـ داػده٬ا   غبؿٝ ي ٚإًد٢ دلحمدٝط  بد٘ ٚإًد٢ ن ؾد١ ديظدسٚف ديد  ٜعٝػدٗ  . ٚت         إًٝ٘

، ، ْؿطد١ٝ، تأًٖٝٝد١  ،  تٝد١ هط    هل  ديٛ ٝؿٞع ملىل  ضس١ٜ، دقيؿ د١ٜ، َازض١ٝ، إُ يٝد١ 

، ؿدد١ٝ ديعُٝددٌ  ٚ ؾدد ي٘ع ذدتٝدد١ تسعدد  ملىل دقددطسدب ؾدد٢ غب ، هطدد  َطددتت تٗ  ٚ دذمسدؾٝدد٘

ٞ    دلحمٝط١ ب ب١ٝ٦ٝ تسع  ملىل ديت١٦ٝ  ، يعٌُٝ ضٛد٤ ن ْت  ضست٘، إًُد٘،  ٚ َازضدي٘، ذدتدٞ ب٦ٝد
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عيُ إ١ٝ ٚهط  دزع١ هاتٗ  ٚإُكٗد ، بطدٝط١ َعكدا٠،    ٚملَ  زدعع١ ملىل ديٓظِ  ٚ ديطٝ ض١ د٫

 .َيادخ١ً، َيػعت١  ٚ َص١َٓ، إ زق١  ٚ َٛقؿ١ٝ

33. 

 ٜعهظ ٖرد دايػري ديؿرت٠ ديص١َٝٓ يًُػه١ً َٚسدهٌ تطٛزٖ  .

32. 

ندداد ٖددرد دادديػري دزعدد١ تأثريٖدد  ٖددٌ ٖددٞ َػدده١ً نددتري٠ تيطًدد  عٗددادي ٚٚقيدد ي أًددٗ  ؟  ّ       

 َػه١ً ؾػري٠ ميهٔ دييػً  إًٝٗ  بطٗٛي١ ؟ 

31. 

ٖددرد دادديػري ٜطددع٢ ملىل َعسؾدد١ داطدديٜٛ ا ديدد   ثددسا ؾٝٗدد  داػدده١ً ٚملىل  ٟ هددا ندد ٕ ٖددرد    

 دييأثري.

30. 

 ٜٗيِ ٖرد دايػري مبعسؾ١ دجلٛدْ  دي  تأثسا حباٚ  داػه١ً ٚملىل  ٟ َا٣.

37. 

ٜهػـ ٖرد دايػري دلحم ٫ٚا ديط بك١ يًع٬و ٚملىل  ٟ َا٣ ٚؾًت ْي ٥جٗ  ؾُعسؾ١ ذيو تؿيي 

 آؾ ق  عاٜا٠ ؾ٢ دضيبادّ  سم عاٜا٠ غري ديط بك١ ٚديهػـ إٔ َا٣ ؾع يٝيٗ  .

30. 

 ناد ٌٖ ديعٌُٝ حب ع١ ملىل داط إا٠  ّ ٫ ؟ٖرد دايػري 

 ٌٖٚ ٖرٙ داط إا٠ َطًٛب١ بػهٌ إ عٌ  ّ ميهٔ تأخريٖ  ؟
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35. 

ٖددرد دادديػري ٜهػددـ إددٔ ديتدداد٥ٌ داي هدد١ يً ًددٍٛ ٚ ٜٗددِ  ْطدد  اؿددً ١ ديعُٝددٌ ٚ سٚؾدد٘،         

 دض١ دأ ٫ا د٫إيت ز١ٜ ديي ي١ٝعؾ يت هه د٫عيُ إٞ ب  إًٝ٘  ٕ ٜسدإ٢ إٓا دز

     ٘ناد دايػريدا دآ ضت١ ٚدي  تط إاٙ ؾع٬ ؾ٢ ؾِٗ  تٝع١ داػه١ً ؾكدس ٚيدٝظ يد ٕ 

دأل ؾ٢ َعسؾ١ نٌ دايػريدا دي  قا ٫ ٜهٕٛ هل  ؾ١ً ب اٛقـ دعغده يٞ ٭ٕ ذيدو   

 ١َ د٫عيُ إ١ٝ.ٜعا تعاٜ  َيج ٚشدي غري َكتٛي  ٜيٓ ؾٝ ٕ َ  ديكِٝ ٚدات د٨ دا١ٝٓٗ يًبا

     ٜٓظس يًت١٦ٝ د٫عيُ إ١ٝ نُؿاز  ض ضٞ يٮمن ط ديطٝ ض١ٝ يًعُٝدٌ نُد   ْٗد   دد٠ ٕ 

ؾع ي١ ييعاًٜٗ ، ؾ يت١٦ٝ ملَ   ٕ تهٕٛ ددخًٝد١ ن ٭ضدس٠  ٚ خ زعٝد١ ند أٞ ٚدا٪ضطد١      

 دي  ٜٓيُٞ مليٝٗ  ديعٌُٝ.

  ا تع ًَد٘ َد    َت د٨ دما١َ د٫عيُ إ١ٝ ٚخ ؾ١ َتا  ديطس١ٜ إٓد  ٝ مج ٕ ٜسدإ٢ تطتٝل

 ديعٌُٝ ٚملب د ديت١٦ٝ دآ ضت١ يي كٝك٘ .

 . ٜسنص إ٢ً ب٪ز٠ دٖيُ َ ا ديعٌُٝ ٭ْٗ  متلٌ د٫ْط٬ق١ دأكٝك١ٝ يًياخٌ داٗث ٕ  

ٚيددريو ؾددإٕ دجلٛدْدد  د٫عيُ إٝدد١ ؾدد٢ دزدضدد١ دأدد ٫ا هلدد   ُٖٝدد١ نددتري٠ يًُُ زضدد١ داٗٓٝدد١        

 يًُ٪ضط ا د٫عيُ إ١ٝ ٚذيو اط ُٖيٗ  ؾ٢ دٯتٞ ع

 .َعسؾ١ قازدا ديعٌُٝ ٚملَه ْٝ ت٘ دأكٝك١ٝ 

           ٚق  دييػبٝـ ديطدًِٝ ديدرٟ ٜطديٗاف واٜدا  نلدس ديعٛدَدٌ ٚد٭ضدت ب دزتت  د

 مبػه١ً ديعٌُٝ .

      واٜا  ض يٝ  ديياخٌ داُه١ٓ ٚديؿع ي١ ني اٜا ْٛع ٚهجدِ داطد إا٠ ديد  تًديب

 دهيٝ ع ا ديعٌُٝ.

 يٗ  أ ع ا ديعٌُٝ.تكِٝٝ ديربدَ  ٚد٭ْػط١ َٚا٣ ؾع يٝيٗ  ٚدضيج ب 

       إًُٝدد١ دييبطددٝس ٚدييؿددُِٝ ٚدييٓطددٝل داطدديكتًٞ ييطددٜٛس ديددربدَ  ٚد٭ْػددط١ ديدد

 تي٥٬ِ َ  دهيٝ ع ا ديعٌُٝ .

 

 جوانب الرعاية االجتماعية للمشتفيدين
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ملٕ يهٌ مجع١ٝ َٔ دجلُعٝ ا دمري١ٜ  ٖادؾٗ  ٚؾ٢ ق٤ٛ تًو د٭ٖادف ٜيِ تؿُِٝ 

طد  ملَه ْٝد ا دجلُعٝد ا دمريٜد١ دا دٜد١ ٚديتػدس١ٜ ؾُعظدِ        ديربدَ  دآ ضدت١ ديد  تيعداد حب   

دجلُعٝدد ا دمريٜدد١ تؿددُِ بسد ٗدد  حبٝدده تهددٕٛ غدد ١ًَ جلُٝدد   ٚعدد٘ ديسإ ٜدد١ د٫عيُ إٝدد١   

يًُطدديؿٝأٜ ٚتيُلددٌ ؾدد٢  ُٛإدد١ دمدداَ ا ديعًُٝدد١ ديدد  تكدداّ يدد٘ بطسٜكدد١ َت غددس٠  ٚ غددري      

ٔ َدٛدزد دجمليُد  د٭خدس٣ بٗداّ     َت غس٠ ضٛد٤ ن ْت َدٔ ددخدٌ دا٪ضطد١  ٚ َدٔ خ زعٗد   ٚ َد      

َطدد إاتِٗ ٚختؿٝددـ ديكددػٛط ديدد  ٜيعسقددٕٛ هلدد  ٚديدد  تػددهٌ َعٛقدد  هكٝكٝدد  ٭دد٥ٗددِ           

 يٛ  ٥ؿِٗ  ٚ  دٚدزِٖ د٫عيُ إ١ٝ .

ؾُددٔ  بددسش دمدداَ ا د٫عيُ إٝدد١ ديدد  متلددٌ دجلٛدْدد  دأكٝكٝدد١ يًسإ ٜدد١ د٫عيُ إٝدد١ ديػدد ١ًَ  

 يًُطيؿٝأٜ َ  ًٜٞع

3 

رٙ دمداَ ا َدٔ خد٬ٍ دإيُد د ؾدسف داتد يؼ ْكداد ٚندادٙ د٭خؿد ٥ٞ د٫عيُد إٞ ؾد٢            تيِ ٖ

ق٤ٛ دزدض١ دأ ي١ ٖٚرد ٜهدٕٛ بؿدٛز٠ دٚزٜد١  ٚ َٛمسٝد١  ٚ َ٪قيد١  ٚ َكطٛإد١ ييًتٝد١ بعدض         

د٫هيٝ ع ا  ٚ د٫ييصدَ ا دا ي١ٝ . ٚقا ٜهٕٛ إ٢ً غهٌ نٛبْٛ ا ملإ ْ ا إ١ٝٓٝ تيُلدٌ ؾد٢   

دا٬بدددظ . ٚقدددا تهدددٕٛ َدددٔ خددد٬ٍ داطددد إا٠ ؾددد٢ هؿدددٛهلِ إًددد٢    بعدددض دادددٛدد ديػرد٥ٝددد١  ٚ  

خمؿؿ تِٗ َٔ َؿ دز  خس٣ ن يكُ ٕ دعيُ إٞ  ٚ دييأَٝٓ ا د٫عيُ إٝد١  ٚ َدٔ دجلٗد ا    

 ذدا ديع٬ق١ .

2 

تيُلدددٌ ؾددد٢ تكددداِٜ داطددد إا٠ َدددٔ تدددٛؾري شٜددد ز٠ ديطتٝددد  ٚملعدددسد٤ ديي  يٝدددٌ ٚد٭غدددع١ دي٬شَددد١    

 يًيػبٝـ ٚغسد٤ دياٚد٤ .

1 

تٗيِ بيكداِٜ دلحم قدسدا ٚديداٚزدا ديعًُٝد١  ٚ ديلك ؾٝد١ دجمل ْٝد١ يييدٝي ؾسؾد١ د٫ضديؿ د٠ َٓٗد            

يصٜدد د٠ ديددٛإٞ ٚؾٗددِ ديٛدقدد  د٫عيُدد إٞ ديددرٟ ٜعٝػددٕٛ ؾٝدد٘ . نُدد   ٕ دمدداَ ا دييعًُٝٝدد١ ٫    
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كد ١ْ  ٚ  تكيؿس إ٢ً ديهت ز ؾكس ٚملمن   ٜك  إ٢ً ديؿدػ ز َدٔ خد٬ٍ ؾديي َدادزع ٚدٚز دأ     

 دبياد١ٝ٥ يًُط ١ُٖ ؾ٢ إ١ًُٝ ديرتب١ٝ ٚدييٓػ١٦ د٫عيُ إ١ٝ .

 

 

 

0 

تهددٕٛ َددٔ خدد٬ٍ ديدداٚزدا دييازٜتٝدد١ ديدد  تهطدد  داطدديؿٝأٜ داٗدد زدا ديكددسٚز١ٜ ديدد            

تط إاِٖ إًد٢ ديعُدٌ ممد  ٜد٪د٣ ملىل وكٝدل ذدتٗدِ ييهدٝؿِٗ َد  دجمليُد  ٚقدا ٜيطًد  د٭َدس             

 ييعٜٛك١ٝ دي٬ش١َ يًُع ق  َِٓٗ .تٛؾري د٭عٗص٠ د

7 

تيُلددٌ ؾدد٢ َطدد ١ُٖ دجلُعٝدد١ ؾدد٢ ديت دده إددٔ ؾددسف إُددٌ تيٓ ضدد  َدد  قددازدا َٚٗددد زدا             

 داطيؿٝأٜ مم  ٜكُٔ دزع١ إ ي١ٝ َٔ دييهٝـ ٚد٫ضيكسدز ديٛ ٝؿٞ . 

0 

١ يصٜ د٠ دييؿ إٌ د٫عيُ إٞ بد  داطديؿٝأٜ   ٜسنص ٖرد ديٓٛع َٔ دماَ ا إ٢ً ملت ه١ ديؿسؾ

َٔ خد٬ٍ بعدض ديدربدَ  ديرتٚبٝد١ ن يصٜد زدا ٚديدسه٬ا ٚديسٜ قد١ اُ زضد١ بعدض د٭يعد ب           

 دي  تعيرب ضت٬ي ؾع ي١ ؾ٢ دضيػ٬ٍ  ٚق ا ديؿسدؽ ٫غيُ هل  إ٢ً دايع١ ٚديؿ ٥ا٠ .

5 

حبٝه ٜهٕٛ ديطهٔ   ْ ي بإٚ دؾد  ملبد ز   تيُلٌ ؾ٢ تٛؾري ديطهٔ دآ ض  يًُطيؿٝأٜ 

 ٚ بإب ز زَصٟ هٝه تيٛؾس هلِ تط٬ٝٗا إ١ًُٝ يطاددٙ ، ٚ ٕ ٜيٓ ض  َ  إاد  ؾسدد د٭ضدس٠  

ٚ ٕ تيدددٛؾس ؾٝددد٘ ندددٌ ٚضددد ٥ٌ  ديسدهددد١ نددد ييهٝـ ٚدييٜٗٛددد١ ٚدعْددد ز٠ ٚداؿددد إا . نُددد   ٕ  

ريٜد١  ٕ تطدِٗ ؾد٢    دماَ ا ديطه١ٝٓ ٫ تكيؿس إ٢ً ٖرد دأا ٚملمند  ميهدٔ يًجُعٝد ا دم   

َط إا٠ داطيؿٝأٜ ؾ٢ دأؿٍٛ إ٢ً َٓي د٭زدقٞ دابؿؿ١ هلِ ٚذيو ب ييٓطٝل َ  د٭َ ١ْ 
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 ٚ ديتًا١ٜ َٚط إاتِٗ ؾ٢ تعُريٖ  َٔ خ٬ٍ دييٓطٝل َد  ؾدٓاٚم دييُٓٝد١ ديعكد زٟ ٚداكد ٚي       

هددٔ حبٝدده تهددٜٛٔ هلددِ د٭ٚيٜٛدد١ ؾدد٢ ذيددو ٚ ٕ ٜعدد ًَٛد َع ًَدد١ خ ؾدد١  ٚ دضدديلٓ ١ٝ٥ نُدد  مي 

يًجُعٝدد١ َطدد إا٠ داطدديؿٝأٜ يً ؿددٍٛ إًدد٢ قددسٚض َ يٝدد١ ضددٛد٤ ن ْددت إددٔ  سٜددل بٓددو          

 دييطًٝـ  ٚ غريٙ يرتَِٝ َط نِٓٗ هي٢ تؿتي  نلس ١ُ٥٬َ يًعٝؼ ؾٝٗ  .

 

 

5 

تٗاف ملىل تٛؾري داط إا٠ ؾ٢ تكاِٜ ديٓؿٝ ١ ٚدييٛعٝ٘ دآ ضدت  يٮَدٛز ديد  ٜؿدع  إًدِٝٗ      

   قسدزدا  ٚ تكاِٜ هًٍٛ يًُػه٬ا دي  ٜيعسقٕٛ هل  . ٕ ٜيبرٚد ؾٝٗ

5 

تهدٕٛ َدٔ خد٬ٍ تددٛؾري بعدض ٚضد ٥ٌ داٛدؾد٬ا ن يطددٝ زدا  ٚ ديت ؾد ا ديؿدػري٠ ييطددٌٗ         

 يًُطيؿٝأٜ ديرٖ ب يًُادزع  ٚ د٭ضٛدم  ٚ داط عا.

 

 : عوائق اندماج الفقراء فى اجملتمع-
عَه ْٝ ا دي٬ حماٚد٠ دي  تػٗاٖ  ديتػس١ٜ ؾد٢ إد   ديٝدّٛ    بسغِ تٛؾس داٛدزد ديطتٝع١ٝ ٚد

َددٔ خدد٬ٍ دييكدداّ دهل ٥ددٌ ؾدد٢ مجٝدد  دجملدد ٫ا ضددٛد٤ ن ْددت ديعًُٝدد١ ديؿددٓ إ١ٝ ، ديصزدإٝدد١ ،    

دييهٓٛيٛع١ٝ ٚدييج ز١ٜ مل٫  ْ٘ ٫ ٜه د خيًٛ دجمليُ  َٔ دجمليُع ا دعْط ١ْٝ َٔ ٚعٛد ْطت١ 

دجمليُعد ا دعْطد ١ْٝ ختيًدـ َدٔ بًدا ملىل آخدس هطد         َٔ ضه ْ٘ ؾكسد٤ . ؾٓطت١ ديؿكدسد٤ ؾد٢   

 سٚؾ٘ ديطٝ ض١ٝ ٚد٫قيؿ د١ٜ ٚد٫عيُ إ١ٝ ٚدزعد١ وكدسٙ ٚتكاَد٘ ؾعًد٢ ضدتٌٝ دالد ٍ ديؿكدس        

 ؾ٢ دهلٓا خييًـ إٔ ديؿكس ؾ٢ دجمليُ  د٭َسٜهٞ  ٚ د٭ٚزبٞ  ٚ ديطعٛدٟ .

١ ديع اٝد١ دمطدري٠   ّ (  ملىل  ٕ ديؿكس ٜعا َدٔ داػده٬ا د٫عيُ إٝد   3555ل shepared غ ز 

ْظسدي يًيصدٜا داطيُس ؾ٢  إادد ديؿكدسد٤ ديدرٜٔ ٫ ميًهدٕٛ ديٓكدٛد يهدٞ ٜطديطٝعٕٛ  ٕ ًٜتدٛد        
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ٜٚٛؾسٚد دهيٝ ع تِٗ د٭ض ض١ٝ َٔ ديطع ّ ٚداًتظ ٚداطهٔ ٚديع٬و ٚذيو يًعاٜا َٔ ديعٛدٌَ 

  ُٖٗ  َ  ًٜٞ ع

ا د٫قيؿ د١ٜ ديع ا١ٝ ديد   ضٝطس٠ دياٍٚ ديػ١ٝٓ إ٢ً د٫قيؿ د ديع اٞ ٚ ٗٛز دييهي٬ -3

زنصا إ٢ً ت١ُٝٓ ز ع دا ٍ دٕٚ ديٓظس ؾ٢ متٌٜٛ ديربدَ  دي  تًيب ه ع١  يُع تٗ  

 دأكٝك١ٝ .

نلس٠ دأسٚب ٚد٫قطسدب ا دي  متس بٗ  نلري َٔ دٍٚ ديع   ديّٝٛ مم  تطت  ؾد٢   -2

 ْصٚ  إاد نتري َٔ دي٬ع٦  ٚدْيػ ز دجلٌٗ ٚديؿكس ٚداسض بِٝٓٗ .

يطٝ ض ا د٫عيُ إ١ٝ إ٢ً َطي٣ٛ دياٍٚ ؾ٢ َع جلد١ د٭ضدت ب دأكٝكٝد١ يًؿكدس     ؾػٌ د -1

َٚػدده٬ت٘ ل دجلددٛع ، دييطددٍٛ ، د٭هٝدد ٤ ديعػددٛد١ٝ٥ ، ديتط يدد١ ٚد٭َددسدض ( ٚذيددو     

 جملُٛإ١ َٔ د٭ضت ب  ُٖٗ  ع

 . إاّ دييعسف إ٢ً د٭ضت ب دأكٝك١ٝ يًؿكس 

  د٭ضت ب . إاّ تػٝري ديظسٚف ٚديطٝ ض ا دي   دا ملىل ٚعٛد تًو 

       دييع َددٌ َدد  داػدده٬ا ديدد  ضددتتٗ  ديؿكددس بطسٜكدد١ ضددط ١ٝ يًيطددًِٝ بطتٝعدد١

 ديظسٚف ٚد٭ٚق ع ديطٝ ض١ٝ ٚد٫قيؿ د١ٜ ديك ١ُ٥.

   إدداّ دييدداخٌ داٗددث دآ ضدد  يًيع َددٌ َدد  ٖددرٙ داػدده٬ا ٚذيددو بطددت  غٝدد ب

ديدداٚز ديؿعدد ٍ يًباَدد١ د٫عيُ إٝدد١ ؾدد٢ دجمليُعدد ا ٚتُٗددٝؼ دٚز د٭خؿدد ٥ٝ         

عيُ إٝ  ؾ٢ دزدض١ داػده٬ا ٚتػبؿدٝٗ  ٚٚقد  ديطدتٌ ديهؿًٝد١ أًدٗ        د٫

 عرزٜ  .

ملٕ ديازدضد ا داٝادْٝد١ يي اٜدا َػدده١ً ديؿكدس ؾد٢ دجمليُد  ديطددعٛدٟ تعيدرب حمداٚد٠ ٚيددريو         

ٜؿددع  واٜددا هجددِ داػدده١ً ْٚطددت١ ديؿكددسد٤ ؾدد٢ داًُهدد١ ب يٓطددت١ يعدداد ديطدده ٕ ؾٝٗدد  .    

ؿكس ؾ٢ دجمليُ  ديطعٛدٟ نتري٠ عادي تٓطًل َٔ ديداإِ  ؾ جلٗٛد داترٚي١ يً ا َٔ َػه١ً دي

 إصٖدد  دهلل يددربدَ  ٚشدز٠ ديعُددٌ ٚديػدد٦ٕٛ د٫عيُ إٝدد١ ٚخ ؾدد١  –ديددرٟ تٛيٝدد٘ دياٚيدد١ ديسغددٝا٠ 

ديكُ ٕ د٫عيُ إٞ ، دييأَٝٓ ا د٫عيُ إ١ٝ ٚدجلُعٝ ا دمري١ٜ ، ٚنريو يٛشدز٠ داعد زف ،  

د٭غػ ٍ ديع َد١ ٚدعضده ٕ ٚغريٖد  ، ٚديد  تًديب       ٚشدز٠ دييعًِٝ ديع يٞ ، ٚشدز٠ ديؿ ١ ،ٚشدز٠

د٫هيٝ عدد ا د٭ض ضدد١ٝ يًُددٛد ٓ  . ممدد   د٣ إًدد٢ وكٝددل دزعدد١ نددتري٠ ؾدد٢ دييُٓٝدد١ ديػدد ١ًَ  
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يهٌ ؾ٦ ا دجمليُ  ٚؾ٫ٛ ملىل دٚيد١ ديسؾد ٙ . مل٫  ٕ ٖٓد ى بعدض ديعٛدَدٌ ديد  قدا ودٍٛ دٕٚ         

 عدْاَ و ديؿكسد٤ ؾ٢ دجمليُ  ديطعٛدٟ ،  ُٖٗ  َ  ًٜٞ 

 العامل النفشي: .3
ٜعيرب ديع ٌَ ديٓؿطٞ َٔ  ِٖ ديعٛدٌَ ديس٥ٝط١ٝ دي  تعٛم دْاَ و ديؿكسد٤ ؾد٢ دجمليُد    

ؾ ٭ْؿ١ ٚإص٠ ديٓؿظ يا٣ داٛد ٔ ديطعٛدٟ تعيرب إ ٬َ َُٗ   ، ؾهلري َدٔ ديؿكدسد٤ ٜؿكدًٕٛ    

 ؾد ي  إاّ ديط٪دٍ ٚديعٝؼ إ٢ً ديهؿ ف ، ٚيريو ؾِٗ  غٓٝ ٤ َٔ دييعؿـ ٫ ٜطأيٕٛ ديٓ ع ملأ

ٚديسضٍٛ ديهدسِٜ  ٚؾد٢ بٗدرٙ ديؿ٦د١ خدريدي هٝده  َدس ب يت ده إدِٓٗ َٚطد إاتِٗ . نُد   ٕ            

دمٛف َدٔ ْظدس٠ دجمليُد  دياْٚٝد١  عدٌ ندلريدي َدٔ ديؿكدسد٤ ًٜج٦دٕٛ ملىل ديعصيد١ إدٔ دجمليُد              

خم ؾ١  ٕ ٜيعسقٛد يدتعض داٛدقدـ ديد  قدا ٜهدٕٛ ؾٝٗد  ملٖ ْد١ يًهسدَد١ دعْطد ١ْٝ  ٚ ْظدس٠           

١   ِٖٗ  ٚ  ٕ ٜيعسقٛد يٮذ٣ ٚداك ٜك ا ٚيريو تؿكٌ ٖدرٙ ديؿ٦د١ َدٔ ديٓد ع     ديٓ ع دياْٚٝ

ديعصي١ ٚإاّ د٫هيه ى ب جمليُ  مم  ٜ٪د٣ ملىل غعٛزِٖ ب ٫غرتدب ٚقدا ٜصٜدا ٖدرد د٫غدرتدب     

ملىل دزعددد١ ندددتري٠ ممددد  ٜددد٪د٣ ملىل ديػدددعٛز بعددداّ ديددد٤٫ٛ يًُجيُددد  ٭ْددد٘   ًٜددديب دهيٝ عددد تِٗ  

 ؾ١ ؾ٢ داػ زن١ ٚد٫ضيؿ د٠ َٔ ملَه ْٝ ت٘ ٚخريدت٘ .د٭ض ض١ٝ ٚ  ٜيي هلِ ديؿس

 العمل الثقايف: .2
ملٕ ثك ؾددد١ دجملُددد  ديطدددعٛدٟ َطددديُا٠ َدددٔ ديػدددسٜع١ دعضددد١َٝ٬ ديطدددُ  ٤ ٚديعددد ددا    

ٚدييك يٝا ديعسٜك١ ديد  ٜؿيبدس بٗد   يُعٓد  ٚندسف ندٌ عٝدٌ  ٕ ٜٓكًدٗ  يًجٝدٌ ديدرٟ ًٜٝد٘ .            

دعمي ٕ بكك ٤ دهلل َٚ  قازٙ  يمْطد ٕ َدٔ زشم    ؾلك ؾ١ ديؿكس ؾ٢ دجمليُ  ديطعٛدٟ َت١ٝٓ إ٢ً

،ٚديؿكس يٝظ إٝت ي ٚيهٔ ديعٝ  ض٪دٍ ديٓ ع ، ٚ ؾت ت يا٣ نلري َٔ ديؿكسد٤ ديكاز٠ إ٢ً 

ديؿددرب ٚديي ُددٌ ديصد٥ددا ٚدييعؿددـ إددٔ ضدد٪دٍ ديٓدد ع ٚيددريو ًٜجددأ نددلري َددٔ د٭ؾددسدد ٚد٭ضددس     

ْطتٝ ي حبج١ عدٛدز  زدقدِٝٗ ؾد٢    ٚدجلُ إ ا ملىل ديعصي١ إٔ دجمليُ  ٚديعٝؼ ؾ٢  َ نٔ ْ ١ٝ٥ 

تًو دآ  ل ، ٚيهدٔ هكٝكد١ د٭َدس إداّ قدازتِٗ إًد٢ دييٛدؾدل َد   يُد  داآٜد١ َٚيطًت تد٘            

بطت  ؾكسِٖ دااق  ديرٟ ٫ ميهِٓٗ َٔ ديعٝؼ ؾٝد٘ ْيٝجد١ يًيهًؿد١ دا دٜد١ ديد  ٫ ٜكدازٕٚ       

 ي ٭ْد٘ يدٝظ ٚزدثٝد     إ٢ً وًُٗ  نُ   ٕ ديؿكس ؾد٢ دجمليُد  ديطدعٛدٟ ٜعيدرب َ٪قيد  ٚيدٝظ دد٥ُد       
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ًٚذيو بطت  تػري ديظسٚف ٚد٭ٚق ع داطتت١ يًؿكس ؾٛق  بعض د٭ضدس ٜديػري ٚبػدهٌ عدرزٟ     

مبجسد  ٕ ٜيبسو  ها  بٓ ٥ٗد  َدٔ دجلُعد١ ٚنؿدٌ إًد٢ ٚ ٝؿد١ نُد   ٕ ندلريدي َدٔ ديؿكدسد٤           

تدديػري  ٚقدد إِٗ د٫عيُ إٝدد١ ممدد  ضدد ِٖ ٚبػددهٌ نددتري ؾدد٢ دأددا َددٔ َػدده١ً ديؿكددس ؾدد٢     

طعٛدٟ بعاَ  جل٦ٛد ملىل دجلُعٝ ا دمري١ٜ ممل١ً باٚز ديسإ ١ٜ د٫عيُ إٝد١ دابيًؿد١   دجمليُ  دي

 ٚديكُ ٕ د٫عيُ إٞ ٚدييأَٝٓ ا .

 

 

 العامل التعليمي: .1
ؾهدددلري َدددٔ ديؿكدددسد٤ ؾددد٢  يُعٓددد    ًٜي كدددٛد بددد ييعًِٝ ٚديدددتعض دٯخدددس َطددديٛدِٖ  

 ٚ دمدداَ ا داي هدد١ ٚملىل دييعًُٝددٞ َددٓبؿض ممدد   د٣ ملىل عٗددٌ ديهددلري َددِٓٗ مبددٛدزد دجمليُدد  

ٚعددٛد قؿددٛز ؾدد٢ َعسؾدد١ َ٪ضطدد ا دجمليُدد  دابيًؿدد١ ٚديدد  تكدداّ داطدد إادا بأْٛدإٗدد  ضددٛد٤  

 ن ْت ؾ٢ غهٌ َط إادا ْكا١ٜ  ٚ إ١ٝٓٝ  ٚ خاَ ا .

 العامل االقتصادي: .0
٫ غددو  ٕ ديػ يتٝدد١ ديعظُدد٢ َددٔ داددٛد ٓ  ديطددعٛدٜ  دضدديؿ دٚد نددلريدي َددٔ ديددٛؾس٠       

بٗدد  داًُهدد١ خدد٬ٍ ديعػدسٜٔ إ َدد ي دا قدد١ٝ ٚدْعهددظ ذيددو ٚبػددهٌ   د٫قيؿد د١ٜ ديدد  َددسا 

ملب بٞ إ٢ً َطي٣ٛ ْٛإ١ٝ دأٝ ٠ بِٝٓٗ ، مل٫  ٕ ديتعض دٯخس   نظ بػدٞ َدٔ تًدو ديدٛؾس٠     

مم   د٣ ملىل ٚعٛد  تك١ ؾكري٠ ، ٚ ؾت ت ٖٓ ى ؾج٠ٛ نتري٠ ب  ديؿكدسد٤ ٚد٭غٓٝد ٤ ٚ ؾدتي    

عػدٛد١ٝ٥ هدٍٛ دادإ ديد   ؾدت ت متلدٌ َطد نٔ        ذيو ٚدقد  ي ؾد٢ نلدس٠ دْيػد ز د٭هٝد ٤ دي     

ديؿكددسد٤ بددسغِ إدداّ ؾدد٬ه١ٝ بعكددٗ  يًطددهٔ دٯدَددٞ ْظددسدي يعدداّ تددٛؾس َكَٛدد ا ديطددهٔ      

 ديؿ ٞ داسٜي ٚدماَ ا ديكسٚز١ٜ بٗ  .

 اجلمعيات اخلريية: .7
َ٪ضط ا  ١ًٖٝ –داًُه١ ديعسب١ٝ ديطعٛد١ٜ  –ملٕ َعظِ دجلُعٝ ا دمري١ٜ ؾ٢ ب٬دْ  

اإِ دأه١َٛ ديسغٝا٠ ييٛؾري  ضت ب دأٝ ٠ ديهسمي١ يًُٛد ٓ  ديرٜٔ ِٖ تطٛإ١ٝ وظ٢ ب
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حب عدد١ َ ضدد١ ملىل َطدد إادتٗ  ضددٛد٤ ن ْددت داطدد إا٠ ف غددهٌ ملإ ْدد ا َ دٜدد١  ٚ إٝٓٝدد١  ٚ      

ْػددط١ تعًُٝٝدد١ ٚثك ؾٝدد١، دعيُ إٝدد١،    خدداَ ا ملضدده ١ْٝ .نُدد  تيددٛؾس ع بعكددٗ  بددسدَ  ٚ      

ط إا ٚبػهٌ نتري ؾ٢ وكٝل إ١ًُٝ دْاَ و ، ٚزٜ ق١ٝ ٭ٕ ٚعٛد َلٌ تًو ديربدَ  ٜؾ ١ٝ

 ( . ؾُددٔ بعددض ديعٛدَددٌ ديدد  ٫ ٖددد3024 يصٖسدْددٞدديؿكددسد٤ بدد جمليُ  ٜٚي كددل ديدد٤٫ٛ يًددٛ ٔ ل 

 وكل إ١ًُٝ د٫ْاَ و يًؿكسد٤ ٚيًجُعٝ ا دمري١ٜ َ  ًٜٞع

     ملٕ إاد ض إ ا ديعٌُ ديؿع١ًٝ ؾ٢ بعض دجلُعٝ ا دمري١ٜ حماٚد٠ قدا ٫ تيجد ٚش ؾد٢

 ض إ ا َٜٛٝ ي . (1بعكٗ  ل

       ملٕ َعظِ ديع ًَ  ب جلُعٝ ا دمري١ٜ َيطدٛإ   ٚ َيعد ْٚ  ٚيٝطدٛد َيؿدسغ  نًٝد ي

 يًعٌُ بٗ .

         ملٕ غ يت١ٝ ديعظ٢ُ َٔ دادٛ ؿ  ديعد ًَ  ب جلُعٝد ا دمريٜد١ يٝطدٛد َيبؿؿد  ؾد٢

ديعٌُ د٫عيُ إٞ ٚيريو دما  ٕ َعظِ  إُ هلِ تأخدر  د ب  د٫عيٗد د ٫ٚ تعيُدا إًد٢      

 ديع١ًُٝ ٚداٛقٛإ١ٝ ٚيريو ٜٓي بٗ  ديهلري َٔ دمطأ ٚديكؿٛز . د٭ضظ

    إدداّ تٛقدد  بعددض دجلُعٝدد ا دمريٜدد١ ؾدد٢ بسد ٗدد  دييعًُٝٝدد١ ٚديلك ؾٝدد١ ٚد٫عيُ إٝدد١

 ٚديؿ ١ٝ ٚيريو ت٪دٟ  إُ ٫ي غه١ًٝ ٫ وكل دزع١ إ ي١ٝ َٔ ديسق  يًُطيؿٝأٜ .

     ريٜد١ ٫ تطديطٝ   ٕ تػطد٢    ملٕ دماَ ا داكا١َ يًُطديؿٝأٜ َدٔ بعدض دجلُعٝد ا دم

مجٝ  دهيٝ ع ا دلحمي ع  هل  ٭ْٗ  َكؿٛز٠ إ٢ً  هٝ ٤  ٚ َٓ  ل حماد٠ ْيٝج١ يعاّ 

تددٛؾس داددٛدزد ٚدعَه ْٝدد ا ديتػددس١ٜ ٚدا دٜدد١  ٚ حبجدد١ د٫ضدديلُ ز ؾدد٢ َػدد زٜ  ييُٓٝدد١   

 ز ع دا ٍ.

 

 : آليات حتشني املشتوى الفكري للمشتفيدين-
ٓ  تكددد  َطددد٪ٚيٝي٘ إًددد٢ عٗددد ا إاٜدددا٠،              هدددسٟ يًُدددٛد  ٫غدددو بددد ٕ وطددد  داطدددي٣ٛ ديؿ  

 ٞ ٚدييعًددِٝ داطدديُس، ٚشدز٠ نًٝدد ا خاَدد١ دجمليُدد   ،َٓٗدد  ٚشدز٠ داعدد زف، ٚشدز٠ دييعًددِٝ ديعدد ي

 َد  بعدض دٯيٝد ا ديد  ميهدٔ يًجُعٝد ا         .دعإ٬ّ، ٚشدز٠ د٭ٚق ف، د٭ْا١ٜ د٭دب١ٝ ٚغريٖد  

 ع٣ ديؿهسٟ يًُطيؿٝأٜ ؾٗٞ نُ  ًٜٞٛدمري١ٜ  ٕ تطِٗ بٗ  ؾ٢ وط  داطي
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تؿددُِٝ ديددربدَ  دآ ضددت١ ٚداؿدد١ُُ خؿٝؿدد ي هلددرد ديػددسض نُ  قددسدا دييٛإٝدد١ ديآٜٝدد١ ،  

ييعًدددِٝ بعدددض داٗددد زدا  ١بددسدَ  حمدددٛ د٭َٝددد١ ييعًدددِٝ ديكدددسد٠٤ ٚديهي بددد١ ، ديددداٚزدا دييازٜتٝددد 

زشقدد ي هًكدد ا د٭ض ضد١ٝ ٚديدد  قدا تطددِٗ ؾدد٢ تعًدِ ؾددٓع١ ميهدٔ  ٕ ٜهيطدد  َٓٗدد  داطديؿٝا      

ديٓكد ؽ ٚدأدٛدز ديد  َددٔ خ٬هلد  ٜيعدسف داطد٦ٛيٕٛ ملىل دْطت إدد ا داطديؿٝأٜ ٚآزد٥ٗدِ هددٍٛ         

ديربدَ  ٚدماَ ا داكا١َ ٚضتٌ تطٜٛسٖ  ٚديٓداٚدا ديعًُٝد١ ديد  تطد ِٖ ملىل هدا ندتري ؾد٢        

 ملثسد٤ ديٛإٞ ديؿهسٟ ياِٜٗ . 

 طيؿٝأٜ ؾ٢ إًُٝد١ د٫ْداَ و   ٫با  ٕ ٜسدإ٢ ؾ٢ تؿُِٝ ديربدَ  ديٛض ٥ٌ دي  تط إا دا

ن اػ زن١ ٚدييؿ إٌ َ  ٖرٙ ديدربدَ  حبٝده تهدٕٛ عردبد١ تًتد٢ دهيٝ عد تِٗ ٚوكدل        

ذدتِٗ ٚزغت تِٗ َٔ خ٬ٍ ملنط بِٗ داٗ زدا د٫عيُ إ١ٝ دي  تعصش شٜ د٠ ٚإِٝٗ بكك ٜ  

  يُعِٗ  

      س بٗدد  ٫بددا  ٕ تيددٝي ٖددرٙ ديددربدَ  ديؿسؾدد١ ؾدد٢ ملدزدى داػدده٬ا د٫عيُ إٝدد١ ديدد  ميدد

دجمليُ  ، ؾٗرد ٜطِٗ ؾ٢ ت١ُٝٓ دعهط ع بٗ  ٚتٛقظ ياِٜٗ ديػعٛز ب اط٪ٚي١ٝ ٚديسغتد١  

دجل د٠ ؾ٢ داػ زن١ يً ا َٓٗ  ٚداط إا٠ ؾ٢ ٚق  دأًدٍٛ دآ ضدت١ هلد  ٚديٓظدس٠ مليٝٗد       

 إ٢ً  ْٗ   ٚق ع غري َسغٛب ؾٝٗ  َٚ٪قي١ ٚميهٔ هًٗ  . 

 ديدددٛإٞ د٫عيُددد إٞ يدددا٣ داطددديؿٝأٜ  ٫بدددا  ٕ تيدددٝي ٖدددرٙ ديدددربدَ  ديؿسؾددد١ ؾددد٢ تُٓٝددد١

ٚتعددسٜؿِٗ مبددٛدزد دجمليُدد  ٚملَه ْٝ تدد٘ ٚدمدداَ ا ديدد  تكدداّ َددٔ خدد٬ٍ َ٪ضطددد ت٘          

 دابيًؿ١ ٚذيو مبعسؾ١ ديػسٚط نٝؿ١ٝ دأؿٍٛ إًٝٗ  ٚد٫ضيؿ د٠ َٓٗ  .

  دضيبادّ ٚض ٥ٌ د٫تؿ ٍ دابيًؿ١ ضٛد٤ ن ْت َت غس٠  ٚ غري َت غس٠ يييِ إ١ًُٝ تٜٓٛس

 ّ ٚشٜ د٠ ٚإٝ٘ بكك ٜ  دجمليُ  ٚؾُٗ٘ يه ؾ١ دأكٛم ٚديٛدعت ا.ديس ٟ ديع 
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 التوصيات
ملدزدى  ُٖٝدد١ ديددداٚز ديدد  تًعتددد٘ دماَدد١ د٫عيُ إٝددد١ َددٔ خددد٬ٍ داُ زضدد١ داٗٓٝددد١       .3

 يٮخؿ ٥ٝ  د٫عيُ إٝ .

 ُٖٝي٘  ؾيي   ديعٌُ  َ ّ خسبدٞ  قطد ّ دماَد١ د٫عيُ إٝد١ ٚد٫عيُد ع ا َعد ا        .2

ه١ عثسد٤ داُ زضد١ داٗٓٝد١ ٚدييطتٝدل ديعًُدٞ يًباَد١ د٫عيُ إٝد١ ،ؾٗدِ ديكداز         داًُ

 ٚد٭عاز ع دييع ٌَ َ  داػه٬ا د٫عيُ إ١ٝ دي  ْعٝػٗ  ع ديٛقت دأ قس.

دييٛض  ع دضيبادّ ٚض ٥ٌ دعتؿ ٍ دابيًؿ١ ضدٛد٤ ن ْدت َت غدس٠  ٚ غدري َت غدس٠       .1

بدداٚزٙ ع داطدد ١ُٖ ع ملثددسد٤ ديعُددٌ     ييدديِ إًُٝدد١ تٓددٜٛس ديددس ٟ ديعدد ّ ٚشٜدد د٠ ٚإٝدد٘       

 د٫عيُ إٞ ب اًُه١.

ملعددسد٤ دزدضدد ا َطدد ١ٝ دٚزٜدد١ ؾدد٢ د٭هٝدد ٤ مبددإ ٚقددس٣ داًُهدد١ يي اٜددا ديؿكددسد٤    .0

ٚدلحمي ع  ٚواٜه ديتٝ ْ ا ب ضيُسدز ٚتطٜٛس ديربدَ  اد  ٜهؿدٌ دييداخٌ ديطدسٜ      

دعيُ إٝد١   ٚدآ ض  ؾ٢ إ١ًُٝ داط إا٠ يهٌ دلحميد ع  بد يٛ ٔ ؾد٢ قد٤ٛ ضٝ ضد١     

 غ ١ًَ .

د٫ضيُسدز ؾ٢ دييع ٕٚ ٚدييٓطٝل ٚتت دٍ دمربدا ٚداعًَٛ ا بد  دجلُعٝد ا دمريٜد١     .7

ٚدضيبادّ دييهٓٛيٛعٝ  دأاٜل١ مب  ٜهؿٌ ضسإ١ د٭دد٤ ٚتطٜٛس ديعٌُ ؾٝٗ  خا١َ 

يًُطديؿٝأٜ ٚ  ٚبدد ي َد  َيطًتدد ا دجمليُدد  ديطدعٛدٟ دأدداٜه ؾد٢ قدد٤ٛ دادديػريدا     

 ١ .د٫عيُ إ١ٝ ديطسٜع
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د٫ضددديُسدز ؾددد٢ دضيػددد ز٠ دمدددربد٤ دلحمًدددٝ  ٚديعددد اٝ  ٚد٫ضددديؿ د٠ َدددٔ قدددازدتِٗ        .0

ٚملَه ْٝ تِٗ ؾ٢ وط  ٚتطٜٛس ديعٌُ د٫عيُ إٞ ؾ٢ دجلُعٝ ا دمري١ٜ ٚدييٛضد   

 كل َطي٣ٛ إ يٝ ي َٔ ديسقٞ ياِٜٗ.ؾ٢ ديربدَ  دي  تًيب دهيٝ ع ا داطيؿٝأٜ ٚو

 

 
 
 

 املراجع
 املراجع العربية

 ن الكريمالقرآ
ٖددد (. ؾدد ٝي دجلدد َ  ديؿددػري ٚشٜدد د٠ ل دجملًددا د٭ٍٚ   3045د٭يتدد ْٞ، حمُددا ْ ؾددس ديددأٜ ل  

 ط(، داهي  دعض٬َٞ بريٚا.1ٚديل ْٞ (، ل

ٖدد ( .  3035ديتًٟٛ، قٝـ دهلل ،  ٝ  ، ملهط ٕ ، ديطداه ٕ ، إتدا دهلل ٚداد ْ  ، حمُدا ل     

إًٝٗ  ٚشدز٠ ديعٌُ ٚديػ٪ٕٚ د٫عيُ إ١ٝ. ٚدق  ديعٌُ دييطٛإٞ ب جلُعٝ ا ٚديًج ٕ دي  تػسف 

ل ٚزق١ إٌُ ( َكا١َ يًُد٪متس ديعًُدٞ د٭ٍٚ يًبداَ ا دييطٛإٝد١ ب اًُهد١ ع َعد١  ّ ديكدس٣،        

 َه١ داهس١َ.

ّ (. دماَد١ د٫عيُ إٝد١  دسم ٚ د ٫ا داُ زضد١      3555تٛؾٝل، إْٛٞ حمُٛد إٓ ٕ، زقد  ل  

 . ديؿع ي١دا١ٝٓٗ ددز ديلك ؾ١ يًٓػس ٚدييٛشٜ  

ّ ( .دماَد١ د٫عيُ إٝد١ / ْظدس٠ ت زخيٝد١ َٓد ٖ  ديازدضد١ دجملد ٫ا .        3557خ  س ،  ما ل 

 ( داهي  دجل َعٞ دأاٜه دعضهٓاز2.١ٜلط

ٖد ( .آزد٤ ضه ٕ دجلُع١ٝ دمريٜد١ مبآٜد١ َهد١ داهسَد١     3024ديصٖسدْٞ ، حمُا ضعٝا ل 

      ُ سع ع َعد١  ّ ديكدس٣، َهد١      ٙ دماَ ا داكا١َ هلدِ نًٝد١ خاَد١ دجمليُد  ٚدييعًدِٝ داطدي

 داهس١َ.
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ٖددد (. ديعُددٌ د٫عيُدد إٞع َدداخٌ مليٝدد٘ ٚدزدضددي٘ ٭ؾددٛي٘ دعضدد١َٝ٬              3044ديطددعٝا، يتٝدد  ل  

 ( ددز إه   يًطت إ١ ٚديٓػس ديسٜ ض.7ل ط

ٖددد ( دزدضدد ا ؾدد٢ دجمليُدد  ديطددعٛدٟ . ددز إدد   ديهيدد  يًٓػددس       3047غددي  ديطددٝا إًددٞ ل   

 ٚدييٛشٜ  عديسٜ ض 

ّ ( .  سٜك١ ديعٌُ َع  ٭ؾسدد . داهي  دجل َعٞ دأاٜه 3553دأاٜه،، ض٣ًٛ  ديؿاٜكٞ

 ، دعضهٓاز١ٜ 

( 15ٖددد ( ل3022ديػددُسدْٞ ، إتددا ديددسمٔ ل &ديطدد ٥ؿٞ ، بٓدداز ديٛهُٝددا ، إتددا ديًطٝددـ  

 .32570( إ َ  إه   ، 35ًَٕٝٛ َٛد ٔ ؾ٢ داًُه١ بعا ل

٠ ؾ٢ خا١َ ديؿسد . َهيت١ د٭دمًدٛ داؿدس١ٜ   ّ (. داادزع داع ؾس3552إلُ ٕ، إتا ديؿي   ل 

 ديك ٖس٠ .

 ٖد ( .دييه ؾٌ د٫عيُ إٞ ؾ٢ دعض٬ّ . ددز ديط٬ّ ع هً  .3041جل َع١ٝعإًٛدٕ إتا د٫

ّ ( . ديسإ ٜدد١ د٫عيُ إٝد١ يهتدد ز ديطددٔ . ددز داعسؾدد١ دجل َعٝدد١  3557ؾُٗدٞ ، حمُددا ضددٝا ل  

 عدعضهٓاز١ٜ .

يطدددٍٛ ع ْددداٚب إًددد٢ ٚعددد٘ ديع ؾددد١ُ داكاضددد١ إهددد  ، ٖدددد ( ، دي3022ديً ٝددد ٢ْ ، ٖددد ْٞ ل

32551  

َداخٌ ملىل   ٖدد ( . 3024داط ٜع١، خًٌٝ ديكُؼ، َؿطؿ٢، دلحمٝطٔ، ٚيٝا،ديتٛديٞ، حمُال

 ( ددز ديؿهس يًطت إ١ ٚديٓػس ٚدييٛشٜ  ع إُ ٕ ، د٭زدٕ .3دما١َ د٫عيُ إ١ٝ ل ط

 ِٖٝ ملدمًٝص١ٜ ؾد٢ دماَد١   ٖد (. َؿطً  ا َٚؿ3023ْٝ شٟ ، إتا دجملٝا بٔ   ؽ حمُا ل 

 ( َهيت١ ديعتٝه ٕ ع ديسٜ ض 3د٫عيُ إ١ٝ لط
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 مكدمة :
 اذتٌذ هلل سب اهعاملني ٗاهصالٝ ٗاهظالَ عوٟ أػشف املشطوني

 عِاصش امل٘ض٘ع :

 عٌق اهِعش إىل املظتفٚذّٙ، ٗاملِفقني، ٗاهعاًوني 

 ُٛاهق٠٘ اهعاًوٞ هوبشح االدتٌاعٛ ٗاإلداسٜ ٗاملٚذا 

 إدشا١ات اهتظذٚى ٗاالعتٌاد ًٗ٘اعٚذ اهصشف 

 ت املادٙٞ ٗاهعِٚٚٞحتذٙذ املظاعذا 

 

 أواًل :عمل النظرة للمستفيدين:
 : ِٙبغٛ تصِٚف املظتفٚذّٙ إىل عذٝ ػشا٢ح ٙبذأ باألٍٓ فاألٍٓ

 

 .ِٙبغٛ اطتصشاب أٓذاف اإلعاُات عِذ اهتعاًى ًع املظتفٚذّٙ

 

االطنتفادٝ ًنٍِٔ ٗبشزتنٞ اهصنوٞ     ًّ األٌٓٚٞ مبلاْ تعٌٚق اهِعشٝ هوٌنِفقني ، ٗت٘طنٚع دا٢نشٝ    

 اهذا٢ٌٞ ًعٍٔ ، ٗإتباع كافٞ ارتط٘ات اهلفٚوٞ ببقا١ اهت٘اص ًعٍٔ .

 

 ثانيًا: الكوى العاملة للبحح االجتماعي واإلداري وامليداني:
اهبؼنشٙٞ املِتظنبٞ إهٚٔنا ٗأٓنٍ      تبقنذس سصنٚذٓا ًنّ اهطا نا     اادتٌعٚات ارتريٙنٞ ٙقناغ حاسٔن   

عْٚ٘ إر بذٍُٗٔ ال ميلنّ اهتعنشف عونٟ ًنذ٠ استٚادنات املِطقنٞ،       اهق٠٘ اهعاًوٞ فٚٔا االدتٌا

ٙتٍ ت٘صٙع املعُ٘ات بص٘سٝ صشٚشٞ بذٍُٗٔ.ٗهلزا ِٙبغٛ  ّٗال اه٘ ٘ف عوٟ ساي املظتفٚذّٙ، ٗه

 هوذٌعٚات ارتريٙٞ ٗضع خطٞ الطتقطاب اهباسجني تؼٌى اآلتٛ.

 ٔنٍ ٗتقنذٍٙ ارتنذًات    اهعِاٙٞ باختٚاسٍٓ ٗتعشٙفٍٔ ب٘ادباتٍٔ املِ٘طٞ بٍٔ ٗاالٓتٌاَ ب

 هلٍ .
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 . ٍاهتِعٍٚ اإلداسٜ اهذ ٚق ألعٌاهل 

 ثالجًا : إجراءات التسجيل واالعتماد ومواعيد الصرف :
ِٙبغٛ أْ تعتٌذ ادتٔٞ ارتريٙٞ فٟ ًظاعذتٔا عوٟ حتشٜ ٗحبح األطش احملتادنٞ إىل خنذًاتٔا   

هبنادسٝ فنٟ اهبشنح عنّ      بى إدتا٢ٔا إىل املظاهٞ ٗاهتقذَ هوذٌعٚنٞ ، بنى ادتٌعٚنٞ ت خنز بضًناَ ا     

 احملتادني إهٚٔا  بى ٗص٘هلٍ.

 ػشٗط اطتشقاق األطشٝ هوٌعُ٘ٞ :

هٚع كى ًذعٟ  اذتادٞ ٙظوٍ هنٕ بنذع٘اٖ ، ٗهنٚع كنى ًنّ ػنفع هنٕ ًنّ أٜ دٔنٞ ٙعتن  ًنّ            

املظتشقني رتذًات ادتٌعٚٞ بى البذ أْ خيطع هط٘ابط ٗأْ تت٘فش فٕٚ اهؼشٗط، ًٌٔا كاْ 

اإلدشا١ات ٗاختار ارتط٘ات ٙنتٍ اعتٌناد اطنتٌاسٝ اهبشنح ًنّ      املقذَ ٗفٟ أٜ ظشف كاْ بعذ 

 س٢ٚع  ظٍ اهبشح ٗاهشعاٙٞ ثٍ حتاي املعاًوٞ توقا٢ٚا هش٢ٚع  ظٍ اهصشف .

 

سفعًا ملا١ ٗدٕ اهفقري ، ٗعذَ إسشاز ادتٔٞ ارتريٙٞ ًع ادترياْ أٗ ًع املظتفٚذ ُفظٕ ٗمحاٙنٞ  

غٛ هلا اختار اإلدشا١ات املِاطبٞ هتشقٚق ًا ركنش ًنّ   هتوم ادتٔٞ ًّ االُتقادات اهلٚذٙٞ ِٙب

 املصاحل اهظابقٞ.

 

 رابعًا:حتديد املساعدات:
 

أٗملا ٙتبادس إىل اهزّٓ سني اذتذٙح عّ املظاعذات اهيت تقذًٔا ادتٔات ارتريٙٞ هوٌظتفٚذّٙ 

ادتٌعٚات ارتريٙٞ أكجش ًّ رهم بلجري، املظاعذات املاهٚٞ أٗ اهعِٚٚٞ، ٗاذتقٚقٞ أْ خذًات 

 ٗميلّ تصِٚف ًظاعذاتٔا ٗخذًاتٔا إىل أصِاف كجريٝ.

 اذتٌذ هلل سب اهعاملني ٗاهصالٝ ٗاهظالَ عوٟ أػشف املشطوني 

 عِاصش امل٘ض٘ع :

 .عٌق اهِعشٝ إىل املظتفٚذّٙ، ٗاملِفقني، ٗاهعاًوني 

 . ُٛاهق٠٘ اهعاًوٞ هوبشح االدتٌاعٛ اإلداسٜ ٗاملٚذا 
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 . إدشا١ات اهتظذٚى ٗاالعتٌاد ًٗ٘اعٚذ اهصشف 

 .ِٞٚٚحتذٙذ املظاعذات املادٙٞ ٗاهع 

 أواًل :عمل النظرة للمستفيدين :
ِٙبغننٛ تصننِٚف املظننتفٚذّٙ إىل عننذٝ ػننشا٢ح ٙبننذأ بنناألٍٓ فنناألٍٓ ت ٗال ػننم أْ ًننّ ٙظننتطٚع    

ٞ اهعٌننى ٗجي هننذٖ هننٚع كاهعننادض ٗهلننزا ميلننّ أْ ُصننِف املظننتفٚذ سظنن  دسدننات األٌٓٚنن 

 كاهتاهٛ:

 األٙتاَ. .1

 األساًى. .2

 املطوقات. .3

 املشضٟ ًشضًا ًضًًِا. .4

 املظذْ٘ عا٢ؤٍ. .5

 كباس اهظّ املِقطعني عّ اهعٌى. .6

 ًّ جي هذ عٌال . .7

 ًّ هذٕٙ عٌى ٗدخوٕ ال ٙفٛ حباداتٕ األطاطٚٞ . .8

 

 

 ِٙبغٛ اطتصشاب أٓذاف اإلعاُات عِذ اهتعاًى ًع املظتفٚذّٙ ًِٗٔا :

ه٘ادنن  اهؼننشعٛ فننٟ اهتلافننى االدتٌنناعٛ . نناي تعنناىل  ٗأ ٌٚنن٘ا اهصننالٝ ٗأتنن٘ا     اهقٚنناَ با .1

اهضكاٝ ( ٗ اي دى ػ ُٕ   اهزّٙ ٙقٌْٚ٘ اهصالٝ ٗمما سص ِآٍ ِٙفقْ٘ ( ٗيف اهصشٚشني 

فٟ ٗصٚٞ ًعار ملا أسطوٕ إىل اهٌّٚ  اي هٕ :   ف عؤٌٍ أْ اهلل افرتض عوٍٚٔ صذ ٞ تؤخز 

( ٗفننٟ اهصننشٚشني   اهظنناعٛ عوننٟ األسًوننٞ ٗاملظننلني   ًننّ أيِٚننا٢ٍٔ ٗتننشد عوننٟ فقننشا٢ٍٔ

 كاجملآذ فٟ طبٚى اهلل ( .

صكٚٞ اهِفع ٗتٌِٚٞ املاي .  اي تعاهٛ :   خز ًّ أً٘اهلٍ صذ ٞ تطٔشٍٓ ٗتضكٍٚٔ بٔنا (   .2

اهظننعذٜ : أٜ تطٔننشٍٓ ًننّ اهننزُ٘ب ٗاألخننالق اهشرٙوننٞ ٗتننضكٍٚٔ أٜ تٌِننٍٚٔ    103اهت٘بننٞ 
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هلٍ اهصاذتٞ ، ٗتضٙنذ فنٟ ثن٘ابٍٔ اهنذُٜٚ٘ ٗاألخنشٜٗ ،      ٗتضٙذ فٟ أخال ٍٔ اذتظِٞ ٗأعٌا

 ٗتٌِٟ أً٘اهلٍ .

طو  األدش ٗاهِصش ٗاهشصق ًّ اهلل ، س٠ٗ اهبداسٜ ًٗظوٍ عّ طعذ بّ أبٛ ٗ اص سضنٛ   .3

 تِصنشٗف اهلل عِٕ  اي  اي سط٘ي اهلل صوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ  ناي : ابغنُٟ٘ اهطنعفا١ ف  نا     

 دٚذ . ٗأمحذ ٗاهِظا٢ٛ ٗاهرتًزٜ ٗتشص ْ٘ بطعفا٢لٍ سٗاٖ أب٘ داٗد بظِذ 

سفغ ًا١ ٗدٕٔ ، ستٟ ٙبقٟ عِصشًا عاًاًل فٟ اجملتٌع عضٙضًا فٕٚ  اي عٌشٗ بّ ارتطاب  .4

 سضٛ اهلل عِٕ ٗاهلل هٚتني اهشاعٛ فٟ اهٌّٚ سقٕ ًّ ٓزا املاي ٗدًٕ فٟ ٗدٕٔ .

أْ  طنذ سادننٞ احملتننادني ُٗقوننٍٔ إىل ػننشءٞ األيِٚننا١ . هقننذ رٓنن  كننجري ًننّ اهفقٔننا١ إىل  .5

اهفقري ٗاملظلني ٙعطٛ عٌق اهِعشٝ هوٌِفقني ًّ اهضكاٝ ستٟ ٙصبح يًِٚا  ناي عٌنش بنّ    

ارتطاب سضٛ اهلل عِٕ إرا أعطٚتٍ فغِ٘ا فٌّ األٌٓٚٞ مبلاْ تعٌنق اهِعنشٝ هوٌنِفقني ،    

ٗت٘طننٚع دا٢ننشٝ االطننتفادٝ ًننٍِٔ ، ٗبشزتننٞ اهصننوٞ اهذا٢ٌننٞ ًعٔننٍ ٗإتبنناع كافننٞ ارتطنن٘ات   

 ًعٍٔ ًّٗ رهم :اهلفٚى ببقا١ اهت٘اصى 

اهقننذسٝ عوننٟ اطننتٚعاب كننى  اصننذ هوٌؼنناسكٞ فاهعٌننى اهظننوٍٚ ٓنن٘ اهننزٜ ٙفننشط أٗ   .1

ٙوفغ أًٙا ًّ عِاصش   أفشاد ( اجملتٌع ًٌٔا كاُت طا تٕ ٗ ذساتٕ. فاألًٞ ستتادنٞ  

 هوذٌٚع ، ػٚ٘خ . ُظا١.ُصبٚاْ.بٚاْ.

رتننري ال ٙتشنن٘ي اهغِننٟ إىل ًنن ً٘س صننشف .ٗاهبعننذ عننّ تٌٔننٚؽ املتفنناعوني ًعننم فننٟ ا   .2

ًادًٙا ، بى ه  إطالعٍٔ عوٟ كى األعٌاي اهيت صشف فٚٔا ت عٍٔ ، ًٌٔا أبذٗا 

عِننم ثاُٚننًا ،ٗتبؼننري هلننٍ ،   اهقاهننٞهلننٍ أٗاًل ، ٗ طننع  تطٌنننياهجقننٞ فٚننم ، ألْ ٓننزا  

 ًّ ارتري سابعا . دثاهجا، ٗمحؤٍ عوٟ املذاًٗٞ ٗاالصدٙا

3.    ٕ ًٌٔنا طاهنت املنذ فٌنجاًل تن ع       تبقٟ اهصوٞ باملِفق ٗٙتابع بتقاسٙش دٗسٙنٞ عنّ ًؼنشٗع

ٗضع األٙتاَ ٗعذد املِتظبني إىل اهنذاس ٗأُن٘اع اهِؼناط     ّبذس أٙتاَ ، ٙتابع بتقاسٙش ع

املقاَ فٚٔا ، ٗٙضٗد بص٘سٝ عّ املتفن٘ ني ، فبٔنزا ٙبقنٟ املتن ع عطنً٘ا فنٟ ادتٌعٚنٞ        

 ًؼاسكًا مباهٕ ٗفلشٖ ًٗؼاعشٖ .

 شٗع آخش ًٌٔا كاْ إال ب رُٕ  ف عِذ طو  املت ع ، ٗال تطع اهت ع فٟ ًؼ .4
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 أبشص ُظبٞ ارتذًات املطافٞ هوٌؼاسٙع ارتريٙٞ .5

 ال ءى ًاي أًشئ ًظوٍ إال عّ طٚ  ُفع ، ف ٙاكٍ ٗسك٘ب طٚف اذتٚا١ .6

تفعٚى ارتري هذ٠ ادتٌٚع ًٌٔا كاُت ًظآٌتٕ ، فٚتشقق ًّ رهم عذٝ ف٘ا٢نذ : ال   .7

 طع اهقاهٞ عّ املؼشٗع .ٙعوٍ ب ٍٙٔ اه كٞ فٚعت  املؼشٗع هٕ فٚذافع عِٕ ٗتِق

 ًظآٌٞ اهصغاس أُفع ًّ اهلباس أسٚاُا .8

ًنّ املٔننٍ تصننشٚح اهِعننشٝ هننذ٠ املننِفقني ، بن ْ ادتٌعٚننٞ تقننذَ خننذًات زتاُٚننٞ هننم    .9

مبعِنٟ أُٔننا مبجابنٞ ػننشكٞ تظنتجٌش أً٘اهننم ٗتٌِٚٔنا هننم زتاُٚنا هلننٛ تطنعٔا فننٟ       

 ظ٣٘هٚٞ .ً٘ا عٔا املِاطبٞ ، ٗتشءم ًّ اهتع  فٟ اهبشح ، ٗختوٚم ًّ امل

 

 ثانيًا : الكوى العاملة للبحح االجتماعي اإلداري وامليداني :
اهنن٘اعٛ باهعٌننى ارتننريٜ ٓنن٘ اهننزٜ ال ٙشكننض عوننٟ اهشصننٚذ املنناهٛ هوذٌعٚننٞ ٗال ٙقننٚع  ٌٚتٔننا    

مبقذاس أسصذتٔا ٗإ ا تقَ٘ ادتٌعٚٞ بقذس سصٚذٓا اهبؼشٜ ٗإعذاد املتط٘عني املِتٌني إهٚٔا، 

ادتٔات ارتريٙنٞ اهبناسجْ٘ االدتٌناعْٚ٘ إر بنذٍُٗٔ ال ميلنّ اهتعنشف       ٗأٍٓ اهق٠٘ اهعاًوٞ فٟ 

عوننٟ ًننذ٠ استٚادننات املِطقننٞ ، ٗال اه٘ نن٘ف عوننٟ سنناي املظننتفٚذّٙ ٗهننّ ٙننتٍ ت٘صٙننع املعُ٘ننات     

بصنن٘سٝ صننشٚشٞ ًننّ يننري طننشٙقٍٔ ، ٗال ميلننّ سعاٙننٞ ٗت٘دٚننٕ املظننتفٚذّٙ ٗٗضننع اهنن اًر      

صنبح يٚنع دساطنات ادتٔنات ارتريٙنٞ ُعشٙنٞ       ٗارتطط اهظوٌٚٞ عِذ فقذ اهباسجني ٗبنذٍُٗٔ ت 

 بعٚذٝ عّ اه٘ا ع اهعٌوٛ فاهباسجْ٘ ٍٓ ػشٙاْ ٗعص  ادتٔٞ ارتريٙٞ.

 اهعِاٙٞ باختٚاسٍٓ :

اهباسنح ٓن٘ اه٘دنٕ املعن  عننّ ادتٔنٞ ارتريٙنٞ فنٟ ٗطنط اجملتٌننع هنزا ِٙبغنٛ أْ ٙؼنرتط فننٌّٚ            

 فات اهتاهٚٞ :ٙتقذَ هوٌظآٌٞ فٟ اهبشح االدتٌاعٛ ٗاهقٚاَ عوٟ األطش امل٘اص

 أْ ٙؼٔذ هٕ باهصالح ٗاالطتقاًٞ . .1

 أْ ال ٙلْ٘ أعضبًا ، ف ْ فٟ اهبٚ٘ت اهِظا١ ٗاهبِات  ذ ٙفنت بّٔ . .2

 أْ ٙلْ٘ بعٚذا عّ احملاباٝ ،ٗهلزا ِٙبغٛ أال ٙقَ٘ عوٟ ًعاسفٕ ٗأ اسبٕ ًِعا هإلسشاز .3
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  اذتٌنذ، أْ ٙعٌى استظابا ه٘دٕ اهلل تعاىل ،ٗٓنزا اهصنِف كنجري دنذًا فنٟ زتتٌعِنا ٗهلل       .4

 ٗهلّ ٙبقٟ دٗس ادتٌعٚٞ فٟ اهبشح عِٕ ٗكظبٕ ٗتظٔٚى ًٌٔتٕ .

 

 

اهباسننح ًننؤلّ عوننٟ أًنن٘اي ادتٌعٚننٞ ٗعوننٟ أطننشاس األطننش ٗٓنن٘ أٗطننع املدشدننات ملننذخالت         

 ادتٌعٚٞ هلزا ه  عوٕٚ ًا ٙوٛ :

ًِعٔنا ًنّ    ًشا بٞ اهلل تعاىل فٟ أً٘اي ادتٌعٚٞ ، ف ُٕ ًتٟ صشفٔا هغري ًظنتشقٔا ، فقنذ   .1

 املظتشق هلا فاستل  بزهم رُبني .

حبح ساهٞ األطشٝ بذ ٞ تاًٞ ،ٗتعب٣ٞ اهٌِ٘رز املعذ هزهم. ِٗٙبغٛ أْ ٙلْ٘ اهٌِ٘رز طٔاًل  .2

 بظٚطًا بعٚذًا عّ اهتعقٚذ أٗ أٜ ًعوً٘ات ال حتتاز إهٚٔا ادتٌعٚٞ.

 احملافعٞ اهتاًٞ عوٟ أطشاس األطش ٗأْ ال ٙب٘ح بٔا ألسذ كا٢ًِا ًّ كاْ. .3

 املتابعٞ ذتاهٞ األطشٝ املادٙٞ ٗاهصشٚٞ ٗاهظو٘كٚٞ .4

أْ ِٙننضي ُفظننٕ ًِضهننٞ اه٘اهننذ اهؼننفٚق عوننٍٚٔ فريمحٔننٍ ٗٙعطننف عوننٍٚٔ ،ٗٙشفننق بٔننٍ ٗال        .5

 ميلّ عوٍٚٔ ، ٗٙعٌى رِٕٓ فٟ اهظبى اهيت تؤد٠ إىل إيِا٢ٍٔ .

أْ ٙعت ٍٓ ًتفطوني عوٚنٕ ، سٚنح ًلِنٖ٘ ًنّ أُفظنٍٔ هلنٛ ٙعٚنٍِٔ ٗٙلتظن  األدنش           .6

 .بظببٍٔ 

 إٙصاي املعُ٘ات اهالصًٞ هلٍ باُتعاَ . .7

 

 

ملا كاْ اهباسجْ٘ بٔزٖ املِضي ،ٍٗٓ املع٘ي عونٍٚٔ فنٟ أُؼنطٞ ادتٌعٚنٞ ٗدن  إُنضاهلٍ ًِناصهلٍ        

ٗاسرتأًٍ ٗاالٓتٌاَ بٍٔ ٗاعتباسٍٓ فٟ أعوٟ اهلشَ اهتِعٌٚٛ فٟ ادتٌعٚٞ كٌا فٟ اهؼنلى  

 املشفق :

 احملظِْ٘، املؼشف، زتوع اإلداسٝاملتعاُْٗ٘، امل٘ظفْ٘، 

 ًع أٌٓٚٞ إُؼا١ ًلت  هوعِاٙٞ باهباسجني ، ًٗتابعٞ أس٘اهلٍ ًع األطش اهؼدصٚٞ باهزات ًجى:
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 ًشض أٗ ًصٚبٞ أٗ فشح أٗ يري رهم .1

ًننّ كنناْ ًننٍِٔ هننٕ ًعاًوننٞ فننٟ دا٢ننشٝ سلً٘ٚننٞ أٗ يريٓننا فِٚبغننٛ بننزي اهؼننفاعٞ هننٕ فننٟ     .2

 . ًظاعذتٕ ٗتظٔٚى أًشٖ عّ طشٙق اهعال ات

ٙتلفى را اهقظٍ ًجال باػرتان زتناُٛ هلنى باسنح فنٟ بعنت اجملنالت ٗاهنذٗسات اهنيت          .3

 تٌٍٔٔ ٗتشفع ًّ كفا١تٍٔ .

 جتٔٚض ًلات  خاصٞ بٍٔ فٟ ادتٔٞ ارتريٙٞ ه٘ضع أٗسا ٍٔ ًٗظتِذاتٍٔ .4

دعنن٘تٍٔ ب ئننا٢ٍٔ عِننذ إ اًننٞ أٜ ُؼنناط فننٟ ادتٔننٞ ارتريٙننٞ ًننّ ستاضننشات أٗ أدٗات أٗ    .5

 ع٘ٝ ، ثٍ ٙوشق رهم .يريٓا ٗال ٙلتفٛ باهذ

 خطاب ػلش ملّ سطش ًٍِٔ اهوقا١ أٗ اهذٗسٝ أٗ يريٓا  .1

 ًودص هوِؼاط اهزٜ أ ٍٚ ٗٙشطى دتٌٚع اهباسجني .2

 اطتقباي خاص بٍٔ ، ٗاهوني فٟ ًعاًوتٍٔ ، ٗتظٔٚى ًعاًالتٍٔ .3

ٗضع صِذٗق خاص بٍٔ هظٌاع ا رتاساتٍٔ ًٗؼاكؤٍ ٗاالٓتٌاَ بٔنا ٗاإلطنشاع فنٟ اهنشد      .4

 عوٚٔا .

 املبذع ٗاهِؼط فٟ ابتلاس بشاًر ٗأُؼطٞ هوش ٛ باملظتفٚذّٙ . حتفٚض .5

 إٙصاي املعوً٘ٞ إهٍٚٔ عّ كى ًا ٙظتذذ فٟ ادتٔٞ ارتريٙٞ أٗال ب٘ي كى بائٕ   .6

ًّ سفالت أٗ ستاضشات : ًجى أْ ٙطو  ًّ بعطٍٔ تقذٜ دساطٞ  اه اًرإػشاكٍٔ فٟ   .7

طش طشٙفٞ كاُت أٗ ًفٚذٝ ستٟ عّ ُ٘ع ًّ األطش ، أٗ بعت امل٘ا ف اهيت ًشت بٕ ًع األ

ٗه٘ كاْ ٓزا أثِا١ هقا١ أٗ دٗسٝ ، ٗه٘ ءذد يف كى هقا١ دتِٞ ًنّ دتناْ اهبناسجني عوٚٔنا     

 فقشٝ ٗٙذٗس رهم عوٍٚٔ إلثاسٝ سٗح اهتِافع فٟ رهم .

 االطتٌاع إهٍٚٔ ٗاسرتاَ آسا٢ٍٔ ٗٗدٔات ُعشٍٓ. .8

التٍٔ داخننى ًلاتنن  تظننٔٚى عٌوننٍٔ ٗإعفننا ٍٓ ًننّ اإلدننشا١ات ، فِٚبغننٛ أْ جتننشٜ ًعنناً .9

ادتٔٞ ارتريٙٞ ب٘اطنطٞ يريٓنٍ ًنّ املن٘ظفني ٗجتٔنض املعُ٘نات اهنيت ٙشٙنذْٗ ت٘صنٚؤا  بنى           

 ٗص٘هلٍ إىل ادتٔٞ ارتريٙٞ .
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تنننزكريٍٓ أْ اهنننِفع لنننى ٗاإلميننناْ ٙطنننعف فالبنننذ ًنننّ جتذٙنننذ اإلميننناْ فنننٟ  وننن٘بٍٔ      .10

عا١ هلٍ فنٟ كنى   ٗتزكريٍٓ مبا هلٍ ًّ األدش ٗاملج٘بٞ فٟ طعٍٚٔ إىل احملتادني ، ًع اهذ

 هقا١ ًٍِٔ .

 

 

إْ اهقنن٘ٝ اإلداسٙننٞ ٗاهتِعننٍٚ ًننّ أ نن٠٘ دعننا٢ٍ اهبشننح االدتٌنناعٛ ، ٗأكجننش اه٘طننا٢ى داربٚننٞ     

هوبنناسجني املتطنن٘عني فاهباسننح ًتننٟ سأ٠  نن٘ٝ اإلداسٝ املظنندشٝ رتذًتننٕ ٗدنن٘دٝ اهتِعننٍٚ ٗد ننٞ      

مبٌٔتٕ ًٗ٘اصنوتٕ هلنا ًٗنّ اهقن٘ٝ اإلداسٙنٞ اهذاهنٞ       اهرتتٚ  ألٗسا ٕ ًٗظتِذاتٕ طٔى عوٕٚ اهقٚاَ 

 عوٟ اهعِاٙٞ باهباسح ًا ٙوٛ :

إُؼا١  ظٍ هوبشح ٗاهشعاٙٞ بلنى دٔنٞ خريٙنٞ ٗتؼنلٚى زتونع إلداستنٕ ًٗتابعنٞ ػنؤُٕٗ          .1

 بش٢اطٞ ًذٙش اهبشح االدتٌاعٛ ُٗا٢بٕ ، ٗس طا١ دتاْ اهبشح االدتٌاعٛ.

 ِعٍ أعٌاهٕ .ختصٚص طلشتاسٙٞ ًتفشيٞ هوقظٍ تعين بؼؤُٕٗ ٗت .2

ت٘صٙع اهباسجني عوٟ ػلى دتاْ فٟ كنى ًِطقنٞ أٗ سنٛ دتِنٞ ، جتتٌنع فنٟ اهؼنٔش ًنشٝ          .3

ًجاًل ، تِا ؽ ًا ٍٙٔ أطش ٓزا اذتٛ ًّ ٗطا٢ى ت٘دٚٔٚٞ ٗتشب٘ٙٞ ، أٗ سو٘ي ملؼاكؤٍ أٗ 

 ا رتاسات ، ًٗعشفٞ بعطٍٔ أطاهٚ  إخ٘أٍُ فٟ اهت٘دٕٚ هالطتفادٝ ًِٔا.

ا املِنناطق ٗأئننا١ اهقننا٢ٌني عوننٟ كننى ًِطقننٞ، هٚظننٔى    ٗضننع خشٙطننٞ ًعوقننٞ ت٘ضننح فٚٔنن   .4

 اه٘ص٘ي إهٍٚٔ.

اطتؼاستٍٔ فٟ بعت ػؤْٗ ادتٔٞ ارتريٙٞ  بى إصذاس  شاس فٕٚ إلبذا١ آسا٢ٍٔ ًجى : ُ٘عٚٞ  .5

 اه٘دبات ٗاألثاخ ٗارتذًات األخش٠ اهيت تعتضَ ادتٔٞ ارتريٙٞ تقذمئا هوٌظتفٚذّٙ .

ٗإظٔنناس ًٔنناستٍٔ ٗإبننذاعٍٔ ، هٚظننتفٚذ ًِٔننا  هقننا١ دٗسٜ ًننع يٚننع اهبنناسجني هتشفٚننضٍٓ ، .6

 ادتٌٚع .

 إسطاي امل٘ض٘عات اهيت طتذاس فٟ ادتوظٞ اهقادًٞ إىل كى ٗاسذ ًٍِٔ .7

 

 ثالجًا : إجراءات التسجيل واالعتماد ومواعيد الصرف :
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ِٙبغٛ أْ تعتٌذ ادتٔٞ ارتريٙٞ فٟ ًظاعذتٔا عوٟ حتشٜ ٗحبح األطش احملتادنٞ إىل خنذًاتٔا   

إىل املظ هٞ ٗاهتقذَ هوذٌعٚٞ ، ٗيف ٓزٖ اذتناي ٙلنْ٘ هلنى سنٛ ًِنذٗب هوذٔنٞ         بى إدتا٢ٔا

ارتريٙٞ ٗٙقَ٘ اهباسجْ٘ فٟ عٌوٚٞ ًظح ػاًوٞ دتٌٚع أسٚا١ املذِٙٞ بص٘سٝ ًشسوٚٞ تذسهٚنٞ ،  

ٗتظذى يٚع اذتاالت املظتشقٞ ٗيريٓا فٟ اطتٌاسات ًعذٝ هزهم . ٗٙتبنع اهباسنح فنٟ حبجنٕ     

 ارتط٘ات اهتاهٚٞ .

 ا١ املعوً٘ات ًّ أٓى اهقشٙبني ًّ األطش املعِٚٞ .اطتق .1

 تعب٣ٞ االطتٌاسٝ املعذٝ هلزا اهؼ ْ . .2

 إسفاق يٚع األٗساق املجبتٞ ذتاهٞ األطشٝ. .3

 صٙاسٝ املِضي هوتششٜ، ًٗعشفٞ اذتاهٞ عّ  شب. .4

 ًطابقٞ ًعوً٘ات اهضٙاسٝ ًع ًعوً٘ات أٓى اذتٛ .5

6.    ٞ أٗ اهؼدصننٚات االعتباسٙننٞ فننتٍ   إرا كاُننت األطننشٝ تقننذًت إىل إسننذ٠ ادتٔننات اهشئٚنن

 ًقاسُٞ إفادٝ توم ادتٔٞ ًع ًعوً٘ات أٓى اذتٛ، ٗاهضٙاسٝ املٚذاُٚٞ هوٌِضي.

 اعتٌاد االطتٌاسٝ هذ٠ ادتٔٞ ارتريٙٞ . .7

بقا١ األطشٝ حتت املتابعٞ ٗاهتششٜ ًذٝ ثالثٞ أػٔش، ٗيف ٓنزٖ اذتناي تصنشف هلنا املعُ٘نات       .8

 كظا٢ش األطش املظتفٚذٝ.

 

 

هننٚع كننى ًننذعٟ اذتادننٞ ٙظننوٌٕ بننذع٘اٖ ، ٗهننٚع كننى ًننّ ػننفع هننٕ ًننّ أٜ دٔننٞ ٙعتنن  ًننّ   

املظتفٚذّٙ ًّ خذًات ادتٌعٚٞ بى البذ أْ خيطع هطن٘ابط ٗأْ تتن٘فش فٚنٕ اهؼنشٗط ، ًٌٔنا      

كاْ املتقنذَ ٗفنٟ أٜ ظنشف كناْ، فن را كاُنت املظناعذٝ عِٚٚنٞ أٗ ُقذٙنٞ فِٚبغنٛ اػنرتاط            

 اهتاهٛ :

 تلْ٘ األطشٝ ًظتفٚذٝ ًّ دٔات خريٙٞ أخش٠ بِفع اهغشض ٗاهتدصصأْ ال  .1

 أْ ال ٙفٛ دخى األطشٝ باستٚاز اهعشفٚٞ.سٙٞ.ٗاملقص٘د اهؼشعٚٞ ٗهٚظت اهطشٗسٙٞ اهعشفٚٞ. .2

 أْ ال ٙلْ٘ أسذ ًّ أفشد األطشٝ ًذسطًا.ألْ املذسغ ٙفٛ بِفقات األطشٝ . .3
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 أْ ال ٙلْ٘ فٟ األطشٝ أكجش ًّ ً٘ظف ٗظٚفٞ زتضٙٞ . .4

أْ ال ٙعشف ٍُٔ اإلطنشاف فنٟ اهظنلّ أٗ املونبع أٗ األكنى . فن ْ عنشف عنٍِٔ رهنم فنال            .5

 ميلِْ٘ ًّ املظاعذٝ املاهٚٞ بى تقَ٘ ادتٔٞ ارتريٙٞ بت٘فري ساداتٍٔ اهطشٗسٙٞ 

بعنذ ٓننزٖ اإلدنشا١ات ٗاختننار ارتطن٘ات ٙننتٍ اعتٌناد اطننتٌاسٝ اهبشنح ًننّ س٢نٚع  ظننٍ اهبشننح       

  ظٍ اهصشف. ٗاهشعاٙٞ ، ثٍ حتاي توقا٢ٚا هش٢ٚع
 

 

سفعننًا ملننا١ ٗدننٕ اهفقننري ، ٗعننذَ إسننشاز ادتٔننٞ ارتريٙننٞ ًننع ادتننرياْ أٗ ًننع املظننتفٚذ ُفظننٕ ،   

 ٗمحاٙٞ هتوم ادتٔٞ ًّ االُتقادات اهلٚذٙٞ هزا ِٙبغٛ إتباع ارتط٘ات اهتاهٚٞ فٟ اهت٘صٙع :

 صشف امل٘اد اهغزا٢ٚٞ ًشٝ كى ػٔش . .1

 ازصشف امل٘اد اهعِٚٚٞ سظ  االستٚ  .2

 تتلفى ادتٔٞ ارتريٙٞ بلى ًصاسٙف اهرتكٚ  ٗاهتذٔٚض ألٜ دٔاص ٙصشف هوٌظتفٚذ .  .3

 اهت٘صٙع ب٘اططٞ اهباسح  .4

أْ ال تتطٌّ اهظٚاسٝ أٜ كتابات. فٚطٌّ اهظرت هوٌظتفٚذ، ٗعذَ إسشاز ادتٔٞ ارتريٙٞ   .5

ُنًا  أًاَ أٓى اذتٛ فٚتقنذً٘ا باملطاهبنٞ باملجنى، ٗٙظنوٌ٘ا ًنّ اهلٚنذ هلنٍ بن ٍُٔ ٙعطنْ٘ فال         

 ٗٓ٘ ال ٙظتشق، ٗٙظوٌ٘ا ًّ اتصاي املظتفٚذ ُفظٕ بطو  اهضٙادٝ أٗ اهتغٚري.

 أْ ٙلْ٘ اهت٘صٙع هٚال .6

أال ٙقنَ٘ املن٘صع عوننٟ أكجنش ًننّ ةظنٞ عؼننشٝ أطنشٝ. ستننٟ ال تتن خش املعُ٘ننات عونٟ األطننش         .7

بظننب  اهلجننشٝ اهننيت ٙطننطش اهباسننح فٚٔننا إىل تقظننٌٍٚٔ عوننٟ عننذٝ أٙنناَ ٗستننٟ ٙظننتطٚع    

 ًتابعتٍٔ.

 ٙلْ٘ ً٘صع املعُ٘ات ًّ أٓى اذتٛ.ًِعا إلسشادٕ ٗإتعابٕ ٗاإلذتاح عوٕٚ .أال  .8
 

 رابعًا: حتديد املساعدات:
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أٗملا ٙتبادس إىل اهزّٓ سني اذتذٙح عّ املظاعذات اهيت تقذٓا ادتٔنات ارتريٙنٞ هوٌظنتفٚذّٙ    

دتٌعٚات ارتريٙنٞ أكجنش ًنّ رهنم بلنجري،      أْ خذًات ا ٞاملظاعذات املاهٚٞ ٗاهعِٚٚٞ، ٗذتقٚق

 ٗميلّ تصِٚف ًظاعذاتٔا ٗخذًاتٔا إىل األصِاف اهتاهٚٞ.

 خذًات تذسٙبٚٞ ت إداسٝ، ستاطبٞ، بشزتٞ، طباعٞ. .1

 ت ٓٚى ًٔين. سظ  ت٘دٕ املظتفٚذ ًٗا ِٙاط  طا اتٕ ٗ ذساتٕ ًٗفإٌٓٚ. .2

 تعشٙف املظتفٚذ بطا اتٕ ٗ ذساتٕ: ًعًِ٘ٙا .3

 أٜ اهظذٙذ ٗارت ٝ : فتح ًلت  اطتؼاسات فٟ ادتٔٞ ارتريٙٞ.اإلػاسات ٗتقذٍٙ اهش .4

 ػفاعٞ :اهتقذَ هوقطاع ارتاص أٗ اذتلً٘ٛ باهؼفاعٞ هٕ هوعٌى عِذٍٓ . .5

 ًظاعذٝ صشٚٞ. .6

 ًظاعذٝ عِٚٚٞ: أثاخ، ً٘اد يزا٢ٚٞ  .7

 ًظاعذٝ ًاهٚٞ. .8
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 ملخص البحح
 :مدخل إىل اقتصاديات العمل اخلريي

 عًِ االقثصاد ٚايثٛظٝف األَدٌ يًُٛارد. -

 ايٓعاّ االقثصادٟ ٚأُٖٝث٘ -

 

 التأثري ملتوقع للتغريات فى اقتصاد العاملي على التربعات :
 املٛارد االقثصاد١ٜ. -

 ايك٠ٛ االقثصاد١ٜ ٚايعٛمل١ -

 ايعامل١ٝختفٝف أخز ايثغرياح  -

 

 الرشد فى اختاذ الكرار االقتصادي :
 َا ايزعد االقثصادٟ ؟ -

 بعض صًٛنٝاح ايزعد االقثصادٟ -

 َثطًباح سٜاد٠ َٛارد أعُاٍ ايرب -

 بزاَش دع١ٜٛ -

 زٗد إعالَٞ -

 سرع ايدك١ -

 َضث٣ٛ ايهفاف -

 زتاالح اإلْفام -

 تعزٜف ضد ايهفاف ٚايثأخز عًٝ٘  -
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 مدخل إىل اقتصاديات العمل اخلريي:-
هٔ إٔ ٜعزف عًِ االقثصاد بأْ٘ عًِ ازثُاع ٜددرظ ايثٛظٝدف األَددٌ يًُدٛارد االقثصداد١ٜ      مي

اييت بطبٝعثٗا ستدٚد٠ ْضدب١ عًد٢ َدا ٜدزاد ندا إٔ تغدبع٘ َدٔ ضازداح ٚتًبٝد١ رحبداح .ٜٚثطكدل            

ايثٛظٝف األَدٌ يًُٛارد املثاض١ عٓددَا ٜثطكدل َدٔ اصدثزداَٗا أعًد٢ عا٥دد أٚ َٓفعد١  هٓد١         

 إٔايٝف ٚاحملافعد١ عًد٢ املدٛارد َدٔ أٖددر ٚإعا َٓد  انددر ساد َدا ميهدٔ          ٚف٢ ظٌ اقدٌ ايثهد  

املٛارد َدٔ ضازداح أفدزاد اعثُد  َٚدا تًبٝد٘ َدٔ رحبداح ضثد٢ ٚإٕ ناْدج تًدو املدٛارد              تغبع٘

 املثاض١ ستدٚد٠ زدًا .

ٚيثطكٝل ايثٛظٝف األَدٌ يًُٛارد احملدٚد٠ اييت ميثًهٗا أٟ زتثُ  ، البد ي٘ َٔ ٚض  قٛا٥ِ 

يٜٛاح َا ٜزٜد حتكٝك٘ .ملاعا ؟ ألْ٘ ال ٚئ ٜضثطٝعا ذتصٍٛ ع٢ً نٌ عٞ ف٢ ْفط ايٛقدج  ألٚ

عًٝددد٘ إٔ ضددددد نٝفٝددد١ اذتصدددٍٛ عًددد٢ األعدددٝا٤ ألٕ سزٜكددد١ اذتصدددٍٛ عًددد٢ ايضدددً       خدددِ إٕ. 

ٚارتدَاح أٚ حريٖا تضاِٖ إَا ف٢ تٛفري املٛارد ٚ ٖدرٖا .ٚنذيو عًٝ٘ أٜضًا إٔ حيكل نٌ 

ثٛسٜدد  ايعددادٍ، فٝطدددد األعددزاا أٚ ادتٗدداح ايدديت يدد٘ أٚيٜٛدد١ قبددٌ   َددٔ األٖددداف املٓغددٛد٠ ٚاي

حريٖددا إَددا يغددد٠ ضازثٗددا أٚ يغددري عيددو، أٟ إٕ عًدد٢ اعثُدد  حتدٜددد نٝفٝدد١ تٛسٜعدد٘ يعٛا٥ددد     

 اصثزداَ٘ ملٛاردٙ.

حيددد   ٕٚرالص١ ايكٍٛ :إٕ ع٢ً اعثُ  ايذٟ ٜطُد  إ  ايثٛظٝدف األَددٌ ملدٛاردٙ أ    

ٛارد ، فٝكّٛ بثطدٜد ْٛعٝد١ ايضدً  ٚارتددَاح ايديت صدٝٓثسٗا      نٌ َا ٜثعًل باصثزداّ ٖذٙ امل

أٚ حيصددٌ عًٝٗددا نُدددًا ٚنٝفٝدد١ اذتصددٍٛ عًٝٗدددا ٚنٝفٝدد١ تٛسٜعٗددا .ٚ دددا ال عددو فٝددد٘ إٔ        

اعثُعاح ختثًف فُٝا بٝٓٗا ف٢ حتدٜد ٖذٙ األعٝا٤ ، فُدال َا قد ٜدزاٙ زتثُد  َدا أٚيٜٛد١ ال     

اَددا أٚ ألْدد٘ رددالف ايعدداداح أٚ ايعددزٚف   جيعًدد٘ زتثُدد  فرددز فدد٢  قا٥ُدد١ أصددال ألْدد٘ ٜددزاٙ ضز   

املٓار١ٝ أٚ حريٖا نُا إٔ اعثُعاح نذيو ختثًف ف٢ سزم تٛسٜعٗا ملا متًهد٘ ، فُدا ٜدزاٙ    

زتثُ  عداًل قد ٜزاٙ حريٙ َٔ أعد ايعًِ ٖٚهذا .أَا صبب ٖذٙ االرثالفداح بدا اعثُعداح    

عًٝٗدا ْٖٛدا زتُٛعد١     ٤بٓدا  ايزٜضد١  افٝعٛد إ  األصدط ايديت تثزدذ شتثًدف اعثُعداح قزاراتٗد      

ايعكا٥ددد ٚاملبدداد٨ ٚايعدداداح ٚايثكايٝددد ٚايعددزٚف َٚددا إيٝٗددا  ددا ميهددٔ تضددُٝث٘   بايٓعدداّ          

االقثصددادٟ و ٖٚددٛ َددا ختثًددف فٝدد٘ األَددِ ٚاعثُعدداح فٝزثًددف تبعددًا يددذيو ندددري  ددا ٜثعًددل    

اع قدزاراح  باالصثٗالى ٚاإلْثاص ٚايثٛسٜ  ،ٚإٔ إحفاٍ ايٓعاّ االقثصدادٟ ألٟ زتثُد  عٓدد اختد    
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االصثدُار أٚ االصثٗالى أٚ اإلْثاص أٚ ايثٛسٜ  نفٌٝ بفغٌ َدٌ ٖذٙ ايكدزاراح ٚعددّ حتكٝكٗدا    

يًثٛظٝف األَدٌ ملٛارد عيو اعثُ  ٚبايثايٞ فغًٗا ف٢ سٜاد٠ َٓفعثد٘ ٖٚدذا ردالف ايزعدد فد٢      

ت٘ اصثزداّ املٛارد املثاض١ يًُسثُ  ألْٗا فد٢ اذتكٝكد١ أٖددرح ببعددٖا عدٔ ضدٌ أٖدِ َغدهال        

 ٚعٖابٗا إ  األقٌ إذتاضًا أٚ إ  َا ال ٜٓف  فٝ٘ أصاًل . 

 

 :اآلثار املتوقعة للتغريات فى االقتصاد العاملي على التربعات للجمعيات اخلريية -
نًُا نإ القثصاد أندز ق٠ٛ نًُا نإ أقٌ عزض١ بايثأخز باملثغرياح االقثصاد١ٜ 

االقثصاد١ٜ ؟ إٕ نٌ زتثُ  حيثاص ٜٚضع٢  ايعامل١ٝ ٚايعهط صطٝ  ٚيهٔ َاعا ْع٢ٓ بايك٠ٛ

إ  إعباع ضازاح أفزاد زتثُع٘ ٚتزب١ٝ رحباتِٗ، فٗٓاى اذتاز١ إ  نٌ َٔ ايغذا٤ ٚايًباظ 

ٚاملضهٔ ٚايثعًِٝ ٚايعدالص ٚحريٖدا ٚنًدٗا حتثداص إ  إعدباع ٚتًبٝد١. ٚال ميهدٔ إعدباعٗا إال         

ذٟ ٖددٛ شتددزص شتثًددف يًعًُٝدداح  باإلْثدداص ايددذٟ ٖددٛ عبددار٠ عددٔ ايضددً  ٚارتدددَاح ٚاإلْثدداص ايدد   

اإلْثاز١ٝ ال ميهٔ اذتصٍٛ عًٝد٘ إال بثٛظٝدف عٓاصدز اإلْثداص ٚايديت ٖدٞ املدٛارد االقثصداد١ٜ         

 اييت ميهٔ ضصزٖا ف٢ خالر أْٛاع:

 ٖٚٛ نٌ زتٗٛد عٖين أٚ عضًٞ السّ يإلْثاص.  ايعٌُ: .1

رًكٗددا ا   املددٛارد ايطبٝعٝدد١ : ٖٚدد٢ َددا تدددرٌ فدد٢ ايعًُٝدداح اإلْثازٝدد١ عًدد٢ رًكثٗددا ايدديت  .2

 تعا  عًٝٗا نايرتب١ ايشراع١ٝ ٚاملا٤ ٚايغُط ٚحري عيو .

األصٍٛ املٓثس١ : ناآلالح ٚاملباْٞ ٚايطزم ٚٚصا٥ٌ املٛاصالح ٚاالتصاالح ٚحريٖا  دا   .3

قاّ اإلْضدإ بنْثازد٘ ٚرًدل زٗدٛدٙ َد  املدٛارد ايطبٝعٝد١ خدِ عداد يٝضدثزدَ٘ فد٢ عًُٝداح             

 إْثاز١ٝ الضكًا .

ٙ املدٛارد يدد٣ أٟ اقثصداد نًُدا ندإ ديدٝاًل عًد٢ قٛتد٘ َٚدٔ ْاضٝد١           ٚنًُا ندرب ضسدِ ٖدذ   

أرز٣ نًُا تٓٛعج املٛارد صٛا٤ ف٢ تٛفري األْٛاع ايدالخ١ َٔ املٛارد أٚ تٓدٛع األصدٓاف داردٌ    

ايٓٛع ايٛاضد َٔ ايدالخ١ حبٝذ تثُهٔ املٛارد َٔ إْثداص صدً  ٚرددَاح َثعددد٠ نًُدا ندإ       

أٜضدا ، ألْٗدا متهدٔ االقثصداد َدٔ تٜٓٛد  َصدادر درًد٘         عيو َؤعزًا ع٢ً ايك٣ٛ االقثصاد١ٜ 

ٚعدّ االعثُاد ع٢ً َصدر ٚاضد أٚ َصادر ق١ًًٝ جتعً٘ عزضد١ يثكًبداح األصدٛام ايعاملٝد١       

ضدددخج َغددهالح فدد٢ عددزو صددًع١ أٚ ردَدد١ َددا فددنعا نددإ ميًددو َددٛارد َثعدددد٠ أَهٓددٛا   
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درٌ ٜعثددرب َددٔ َعدداٖز االعثُدداد عًدد٢ ايضددً  ٚارتدددَاح األرددز٣ ٚنددذا فددنٕ تٓددٛع َصددادر ايدد 

ايك٣ٛ االقثصاد١ٜ بعهط ضاٍ ايبًدإ اييت تعثُد ع٢ً صًع١ ٚاضد٠ أٟ َصدر ٚضٝد يًدرٌ 

نُا حيدر ف٢ صٛم تًو ايضًع١ أٚ ارتد١َ ٜعدزو اقثصداد تًدو ايدٚيد١ إ  فخدار اقثصداد١ٜ       

نبري٠ تبعا يطًب ايعا  أٚ يكدر٠ ايدٚيد١ عًد٢ عزضدٗا  دا ٜدٓعهط عًد٢ ضسدِ دردٌ عيدو          

ُ  نُا إٔ اتصاف أفزاد زتثُ  َا بايغزا١ٖ ٚعدّ ايكٓاع١ "  ا ٜعدين سٜداد٠ َعددالح    اعث

اصثٗالنِٗ يًضدً  ٚارتددَاح ْضدب١ إ  َدا يددِٜٗ َدٔ َدٛارد " جيعدٌ عيدو اعثُد  ضدعٝف            

اقثصادًٜا َكار١ْ مبسثُ  قٓٛع بعٝد عٔ اإلصزاف ٚايثبذٜز ي٘ ْفط ضسِ املٛارد ٚعيو ألٕ َا 

 الدرار ف٢ اعثُ  املرتف صٝهٕٛ بايثأنٝد أقٌ .صٝبك٢ يالصثدُار ٚا

نُددا إٔ ْٛعٝدد١ املددٛارد ٚمتٝشٖددا ميهددٔ اعثبددارٙ َددٔ أصددباة ايكدد٠ٛ االقثصدداد١ٜ فايعاَددٌ عٚ       

ايثدددرٜب ايعددايٞ ٚايثعًددِٝ ادتٝددد ٚايكدددر٠ عًدد٢ ايثعاَددٌ َدد  شتثًددف ايثكٓٝدداح اذتدٜددد١ عاح         

أٚ ْٛعددًا فنْٗددا حايبددًا َددا تددؤدٟ إ     اإلْثازٝدد١ األنددرب ٖددٛ عٓصددز ايك٠ٛ.أَددا قًدد١ املددٛارد نُدداً   

االعثُدداد عًدد٢ االصددثرياد َددٔ ارتددارص صددٛا٤ اذتصددٍٛ عًدد٢ املددٛارد أٚ املٓثسدداح  ددا جيعددٌ َددا   

حيدددر فدد٢ االقثصدداد ايعدداملٞ ٜددؤخز بغددهٌ أصددزع ٚأنددرب ً تًددو ايدددٍٚ ْعددزًا العثُادٖددا         

 ز إْثاص .ايهبري ع٢ً ايعا  ارتارزٞ ف٢ اذتصٍٛ ع٢ً َا حتثاص َٔ إْثاص أٚ عٓاص

ايٛسٓٝد١   االقثصداداح ٚايٓعاّ االقثصدادٟ ايددٚيٞ ادتدٜدد ٜضدع٢ عدٔ سزٜدل ايعٛملد١ إ  زعدٌ         

أندددز اْفثاضددًا عًدد٢ االقثصدداد ايعدداملٞ ٚأندددز عزضدد١ ملٓافضدد١ األصددٛام األزٓبٝدد١ ضثدد٢ دارددٌ  

األصٛام احمل١ًٝ جيعًٗا أقٌ اعثُادًا ع٢ً ايٓفط فُٝا ٜثعًدل بثًبٝد١ ضازاتٗدا ألْٗدا صثثزصد       

٢ قًٌٝ َٔ املٓثساح  ا نا فٝ٘ َٝش٠ فكط ٖٚذا  ا جيعًٗا أندز عزض١ يًثأخز مبا حيدر ف

 ف٢ االقثصاد ايعاملٞ .

إعا فهًُددا ضددعف االقثصدداد أٚ اسداد اْثغددار ايعٛملدد١ نًُددا اسداد تددأخري َددا حيدددر    

ٟ رارص اذتدٚد ع٢ً َا حيدر دارً٘ ، َٚٔ عيدو اآلخدار املثٛقعد١ عًد٢   ايددرٌ ايكدَٛٞ و ايدذ       

ٖٛ عبار٠ عٔ زتُٛع درٍٛ مجٝ  أفزاد اعثُ  ايٓاجت١ عٔ َغارنثِٗ فد٢ مجٝد  ايعًُٝداح    

اإلْثاز١ٝ اييت قاّ بٗدا اعثُد  ردالٍ صد١ٓ . ٚإعا تدأخزح ٖدذٙ ايددرٍٛ ايٓاجتد١ مبدا تثفدل عًٝد٘            

صٝثأخز ، فٝثدأخز اصدثٗالى ايٓداظ َٚددرزاتِٗ ٚاصدثدُاراتِٗ َٚدا حيصدٌ عًٝد٘ ايكطداع ايعداّ           

ٌ رددَاح أٚ حدري عيدو ٚعًٝد٘ فدنٕ َدا تدذٖب إ  ادتُعٝداح ارتريٜد١ صدٝثأخز صدٛا٤            َِٓٗ َكابد 
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صًبًا أٚ إجيابًا ٚصٛا٤ أنإ ف٢ عهٌ سنا٠ أٚ تربعاح . ٚألٕ املصدر ايز٥ٝضٞ يًددرٍٛ فد٢   

َٓطك١ ارتًٝش ٖٛ ايبرتٍٚ ٚايطًب ع٢ً ايبرتٍٚ سًب عاملٞ .فنٕ َا حيدر ف٢ أصدٛاق٘ ايعاملٝد١   

رٍٛ احمل١ًٝ ٚبايثايٞ ايثربعداح يهدٔ ٖدٌ َدٔ املثٛقد  سٜداد٠ ايطًدب عًد٢         ٜؤخز َباعز٠ ع٢ً ايد

 ايبرتٍٚ ٚبايثايٞ سٜاد٠ ايدرٍٛ أٚ ايعهط ؟

يٛ ْعزْا إ  زاْب ٚاضدد فكدط َدٔ ٖدذا املٛضدٛع املثغدابو ٖٚدٛ ضكٝكد١ إٔ ايٓعداّ          

االقثصددادٟ اارتريٜدد١. إٔ تٓغددزٙ ايعٛملدد١ فدد٢ شتثًددف أ ددا٤ ايعددا  ٖددٛ ايٓعدداّ االقثصدددادٟ           

يزأمسايٞ ٚيٝط ايٓعاّ االقثصادٟ اإلصالَٞ ٚال ضث٢ ايغٝٛعٞ ٚألٕ ٖذا ايٓعاّ َٔ سبٝعث٘ ا

إضدار َا ٜض٢ُ بايدٚراح االقثصاد١ٜ ف٢ االقثصاداح اييت تثبٓاٙ . َٚدٔ ْثدا٥ش ٖدذٙ ايددٚراح     

أْ٘ َُٗا ضدر َٔ اسدٖار فنْ٘ البدد َدٔ إٔ ٜعدٛد إ  ايهضداد ٚايغدد٠ َدز٠ أردز٣ ٚعيدو فد٢          

عغدددز صدددٓٛاح فكدددط ٖٚهدددذا . إٕ أصدددباة عيدددو تهُدددٔ فددد٢ صدددًب َبددداد٨   ردددالٍ تضددد  أٚ

ايزأمساي١ٝ ٚيٝط ٖذا زتاٍ بضطٗا ٚعًٝ٘ فًٛ حتضٔ ايطًب ع٢ً ايٓفط ٚايدرٍٛ فنٕ عيو ال 

ٜضثُز فنعا َٔ املثٛق  تذبذة ايدرٍٛ عرب ايشَٔ ٚبايثدايٞ تذبدذة ايثربعداح تبعدًا ندا . ٚعًٝد٘       

ٙ ايثذبدذباح عدٔ َصدادر متٜٛدٌ أعُداٍ ادتُعٝداح       فٝهٕٛ َٔ ايزعد ستاٚي١ ختفٝف أخز ٖدذ 

اإلندددار خباتددًا  ددا جيٓددب رطددز زعددٌ ْغدداساح ايددرب   رتريٜدد١ . َٚددٔ أفضددٌ سددزم ايثزفٝددف   ا

ح اذتازد١ إيٝٗدا ٚعيدو عٓدد     أٚ تعزٜضٗا يالْكطاع عٓدَا ٜهٕٛ ايٓاظ ف٢ أعد ضاال ١َٛمسٝ

 و .األسَاح

ٜ  اصددثدُار١ٜ َباعددز٠  ٚ ددا خيفددف أخددز ايثذبددذباح أٜضددا قٝدداّ ادتُعٝدداح مبغددار      

ٚنذيو تبين َغارٜ  تعًِٝ ٚتدرٜب احملثاص صٝد ايضُو نُا ٜكاٍ فٝٓف  ْفض٘ ٚحدريٙ بددال   

َددٔ تعٜٛدددٙ عًدد٢ صددٝد ايضددُو يدد٘ فدد٢ نددٌ َددز٠ حيثدداص فٝٗددا إ  حددذا٤ ٚايفددزم بددا املددٓٗسا  

َدا  ٚاض ، أٟ حتًٜٛ٘ َٔ َضثًٗو ٚعاي١ إ  َٓثش يٓفض٘ ٚأًٖ٘ ٚرمبا حريِٖ َٚدٔ أَدًد١ عيدو    

ايغا٠ و ضٝذ ٜعطٞ  َٓٝط١تثبٓاٙ بعض ادتُعٝاح ارتري١ٜ ف٢ ارتارص َٔ بزاَش َدٌ   َغزٚع 

ايفكري عغز عدٝاٙ َدداًل يٝٓثفد  بٗدا ٜٚهدٕٛ يد٘ ْصدف إْثازٗدا ايدذٟ ٜكدّٛ عًٝد٘ ٖدٛ بٓفضد٘ ،              

ٚايٓصف اآلرز ٜؤرذ َٓ٘ يٝسُ  إ  إْثاص حريٙ يثعطٞ عغز عٝاٙ أرز٣ حملثاص فرز ٖٚهدذا  

ايربْاَش يد٘ عدد٠ َشاٜدا َثعددد٠ ضٝدذ ٜبعدد أخدز ايثذبدذة فد٢ ايددرٍٛ ٚايثربعداح             . فُدال ٖذا

ٚجيعٌ احملثاص َٓثسًا يٝط يٓفض٘ بٌ ٚيغدريٙ ٚجيعدٌ ايربْداَش َهثفٝدًا عاتٝدًا إعا أضضدٓج ٖدذا        
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املغزٚع بثفاصدًٝ٘ قدد ال ٜدٓس  إال فد٢ اعثُعداح ايكزٜٚد١ أٚ فد٢ ايبادٜد١ يهدٔ املٗدِ ٖٓدا ٖدٛ             

 ميهٔ إٔ تطبل ف٢ املٗٔ ايصغري٠ ٚاألعُداٍ ايثسارٜد١ صدغري٠ رأظ املداٍ     فهز٠ املغزٚع اييت

 ٚ ٛ عيو راص١ إعا دعُج مبزانش يًثدرٜب ٚأصب  احملثاص ٜهضب يك١ُ عٝغ٘ بٓفض٘ .

ٚ ددا حيضددٔ أدا٤ ادتُعٝدداح ٚخيفددف َددٔ فخددار تذبددذة ايثربعدداح  ارصدد١ ايزعددد       

بددزاَش ٚأعُدداٍ ادتُعٝدداح إ   االقثصددادٟ فدد٢  ارصدد١ أعُدداٍ ادتُعٝدداح َٚددٔ عيددو تكضددِٝ   

تضاف  تٛصٝع١ٝبزاَش تكغف١ٝ تغطٞ االتفاقاح األعد ضزٚر٠ ف٢ ضاٍ ع  املٛارد ٚإ  بزاَش 

 عٓد تٛص  املٛارد ٚاسدٜاد ايثربعاح ٚعيو ٚفل َعاٜري دقٝك١ .

ٚاملكار١ْ با اعثُعاح ف٢ ضسِ اإلْفام ع٢ً ايرب ال ٜعطٞ دال٥ٌ نبري٠ املعٓد٢ ٚإٔ  

ارتري ٚايدرب دٜدٔ ٚإميدإ ٚدرزداح ايثددٜٔ ختثًدف بدا اعثُعداح إال إٔ َددٌ ٖدذا            اإلْفام ع٢ً

اإلْفام ٜثأخز بعٛاٌَ ندري٠ َٚثغابه١ بٌ ٚقد تهٕٛ حري َثٛقعد١ فكدد تدشداد ايثربعداح فد٢      

ٚنإ َٔ املثٛق  رالف عيو رمبا ألٕ ٖذٙ ايغد٠ تضببج فد٢ رفد     –ٚقج ايغد٠ االقثصاد١ٜ 

ا  تعا  أٚ  ٛ عيو ٚقد تثطضٔ ايعزٚف االقثصداد١ٜ ٚال تدشداد    ايٛعٞ ايدٜين ٚارتٛف َٔ

ايثربعاح رمبا يالْغُاظ ف٢ ايدرتف أٚ الففداو َضدث٣ٛ ايدكد١ فد٢ ايثعاَدٌ أٚ يغدري عيدو َدٔ          

  ٍ ميهددٔ إٔ  ايعٛاَددٌ املدبطدد١ . إال أْدد٘ قددد خيددزص بدددرظ َددٔ املكارْدداح ايعاملٝدد١ فدد٢ ٖددذا اعددا

، ٖٚددٞ َكٛيدد١ عُددز بددٔ  بددا  َددٔ زًددد ايفددازز ٚعسددش ايثكددٞو  ْعددٛعًٜزدد  فدد٢ األخددز ايكا٥ددٌ   

 ارتطاة رو ا  عٓ٘ ٚأرضاٙ .

 ايزعد ف٢ اختاع ايكزار االقثصادٟ

 

 يٓضاٍ َا ايزعد ؟أواًل: 
َٔ عزٚط ارعد أال تٓفل َا ف٢ ٜدى أٚ َا حتج ٜددى إال عًد٢ َدا ٜعدٛد عًٝدو أٚ عًد٢ حدريى        

ٝط َٓثٗد٢ األَدز ، فنْد٘ ال ٜهفد٢ إٔ حيكدل      مبٓفع١ ضكٝك١ٝ دْٜٝٛد١ أٚ أرزٜٚد١ ٚيهدٔ ٖدذا يد     

إْفاقو َٓفع١ فطضب بٌ البد إٔ حيكل أع٢ً َٓفع١  ه١ٓ ٚبأقٌ َا ميهٔ َدٔ رضدار٠ فد٢    

املٛارد اييت با ٜدٜو . إعًا فًٝط حتكٝل أٟ َٓفع١ فكط ٖٛ ايزعد بٌ حتكٝل أع٢ً َا ميهٔ 

 زد١َ.َٔ املٓاف  ف٢ ظالٍ ظزٚف احملٝط١ ٚبأقٌ تهايٝف أٚ َٛارد َضث

 



  دوسريدوسريمسفر بن عتيل المسفر بن عتيل ال  د.د.                                             مدخل إىل اقتصاديات العمل اخلرييمدخل إىل اقتصاديات العمل اخلريي
  

                                                                                                       للجهات اخلريية باملنطكة الشرقية الجانياللكاء السنوي 
111      

 نٝف ميهٔ إٔ ْكٝط ايثهايٝف يهٞ ْعزف ضسِ َا حتكل َٔ َٓفع١؟ثانيًا: 

قد ال تثض  ارتضار٠ أٚ ايثهًف١ املرتتب١ به١ُٝ املدٛارد أٚ ايٓكدٛد ايديت بدذيو يثطكٝدل َٓفعد١       

َددا. يهددٔ ميهددٔ إٔ تكددٝط بغددهٌ َكبددٍٛ ضسددِ ايثهًفدد١ اذتكٝكٝدد١ ملغددزٚع َددا بعٝدددًا عددٔ  

ا ٜض٢ُ تهًف١ ايفزا ايبد١ًٜ. ٖٚذا املكٝاظ ال ٜٓعدز إ  ايثهًفد١   املكاٜٝط املاد١ٜ ايبطث١ مب

أٚ اندر ف٢ املٛارد َٔ ْاض١ٝ ايه١ُٝ أٟ ضسِ املدٛارد فطضدب ٚيهدٔ ٜٓعدز إ  َدا فكدد َدٔ        

َٓداف  بضدبب إقاَدد١ عيدو املغدزٚع أٚ بضددبب انددر ٚقدد ٜهددٕٛ انددر َبًغدًا سٖٝدددًا َدٔ ْاضٝدد١          

ٓعددز إ  َددا فكددد َددٔ َٓدداف  بضددبب إقاَدد١ عيددو     ايهُٝدد١ أٟ ضسددِ املددٛارد فطضددب ٚيهددٔ ٜ  

املغزٚع أٚ بضبب اندر ٚقد ٜهٕٛ اندر َبًغدًا سٖٝددًا َدٔ ْاضٝد١ ايهُٝد١ فكدد ٜهدٕٛ َددال         

يٝط ص٣ٛ عغزٜٔ رٜاال فٗٛ َٔ ْاض١ٝ ايه١ُٝ ال ع٧ تكزٜبًا ف٢ ٚقثٓا اذتايٞ ، ٚيهٔ َبدأ 

يدديت تهفددٞ رمبددا إسعدداّ أصددز٠  تهًفدد١ ايفزصدد١ ايبدًٜدد١ ٜكددٍٛ إْٓددا رضددزْا ايعغددزٜٔ رٜددااًل ٚا  

نا١ًَ َٔ ارتبش ملد٠ عٗز ٚعٓدٖا تثبا ايثهًف١ اذتكٝك١ٝ ندر ٖذٙ ايزٜاالح ايكًًٝد١ أٚ قدد   

تهٕٛ ْثٝس١ إٖدار ٖذٙ ايعغزٜٔ رٜااًل ضزَإ أسفداٍ َدٔ اذتصدٍٛ عًد٢ تطعدِٝ ضدد َدزو        

ملبدددأ َددٔ عددًٌ األسفدداٍ َٚددا قددد ٜرتتددب عًدد٢ عيددو َددٔ َأصددا٠ ٚعًٝٗددا فددنٕ ايثطبٝددل َدددٌ ٖددذا ا 

ايزعد االقثصادٟ ٜؤد٣ ع٢ً اذتزا ع٢ً إرصاٍ َٛارد إ  ضٝذ ال ٜٛزد أٟ ٖدر ٚيٛ ندإ  

 ض٦ٝال  ا ٜؤد٣ إ  تٛيٝد ايدك١ .

 

ٖٓاى عالق١ نُا قًٓا با عٓصز اإلْثاص ٚاملٛارد ٚبا اإلْثاص تكدِٜ ايضً  ٚارتددَاح   ثالجًا:

سُعٝدداح ارتريٜد١ فدنٕ إْثازٗددا عبدار٠ عددٔ    فدنعا أراد٠ ايعٓصدز ساد اإلْثدداص ٚايعهدط بايٓضدب١ يً    

تكدِٜ ارتدَاح يًُطثازا فٝعثرب َا تكّٛ ب٘ ْٛعا َٔ اإلْثاص ايذٟ ي٘ عالق١ َباعز٠ بداملٛارد  

املثاض١ يًسُعٝاح اييت تضثزدَٗا نعٓصدز إْثداص يثكددِٜ رددَاح شتثًفد١ ٚعًٝٗدا فدنٕ ٖٓداى         

٠ ٚإ  قزاراح رعٝد٠ َٚدٔ عيدو   ضاز١ إ  تزعٝد اصثزداّ َٛارد ادتُعٝاح ٚإ  ضضٔ اإلدار

ع٢ً صبٌٝ املداٍ إْ٘ حايبٝا َا ٜثٛفز يًسُعٝاح ارتري١ٜ رصٝد َٔ ايعٌُ ايثطدٛعٞ ٖٚدٛ َدا      

ٜثٛفز يًكطاعاح األرز٣ ٚقد تهٕٛ ف٢ درزد١ عايٝد١ َدٔ املٗداراح ٚصدبب عيدو ايدٛسع ايددٜين         

 ٔ ايزعدد عددّ ٖددر     ٚسًب اآلرز  ا ٜؤد٣ إ  تعاسف ايٓاظ َ  أٖداف ايرب ٚعٌُ ارتري فُد
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ادتٗٛد ايثطٛع١ٝ ٚايبطذ عٓٗا ٚضفشٖا ٚتٛظٝفٗا ايثٛظٝف األَدٌ ألْٗا ٚإٕ ناْج تكّٛ بدال  

َكابٌ َادٟ إ  إٔ قُٝثٗا ايضٛق١ٝ َزتفع١ ٖذا يٛ نإ باإلَهإ تكددميٗا فد٢ ايضدٛم ٖٚدٛ     

 أَز حري  هٔ ألْٗا تثُٝش باألرالم .

د إ  ايكدِٝ أعُداٍ ادتُعٝداح إ     ٚقد تهٕٛ َٔ َثطًباح ايثٛظٝف األَدٌ إٔ ٜعُد 

بزاَش أٚ أزشا٤ صغري٠ ٚاضط١ املعا  حبٝذ ٜكّٛ بٗا أفزاد حدري َثفدزحا يضداع١ أٚ صداعاح     

ف٢ األصبٛع ٚ ٛ عيو أٚ فكط ف٢ املٛصِ ًٜٚدشّ يًٓسداذ عيدو بدزاَش إعالَٝد١ زٝدد٠ يإلٜضداذ        

ٚحتكٝدل األٖدداف   ٚاالصثكطاة بايٓضب١ يًزدَاح ٚيهٞ تزق٢ إ  َضث٣ٛ زٝد ف٢ ايرتعدٝد  

فكددد تثطًددب ايهدددري َددٔ ايثٓضددٝل يالصددثفاد٠ َددٔ املضددثٛدعاح ٚاملزدداسٕ املثاضدد١ ٚايثٓضددٝل          

الصثكباٍ بزاعثٗا ايع١ٝٓٝ ضضب زداٍٚ س١َٝٓ ستدد٠ ٚايثٓضٝل َٔ أزٌ َكاٜض١ بعدض ايضدً    

 ٚرمبا بٝعٗا الصثزداّ ايعٛا٥د ف٢ زتاالح أندز فا٥د٠ ٚفل َبدأ تهًف١ ايفزص١ ايبد١ًٜ .

 

البد َٔ دراص١ ضسِ ايطًب ايفعًٞ ع٢ً ردَاح ادتُعٝاح ارتريٜد١ ٚضسدِ ايعدزو أٚ     رابعًا :

اإلَهاْٝاح ايفع١ًٝ نذٙ ارتدَاح أٟ َا ميهٓٗا تكدِٜ ٚعٓددا ميهدٔ تكددِٜ ضسدِ فدا٥ض      

أٚ عسش ردَاح ٖٚذا ٜضاعد ع٢ً َعزف١ ضاٍ ادتُعٝاح ٜٚضاعد عًد٢ َعزفد١ ضسدِ ايثُٜٛدٌ     

ٍ ايثفهري ف٢ سزم اصثُزار ايثٌُٜٛ ٚاإلقٓاع بايثُٜٛدٌ عدٔ سزٜدل    املطًٛة ٜٚضاعد ع٢ً زتا

ادتُعٝداح نُدا ٜضداعد     ٍأٌٖ ارتري ٚإقٓاعِٗ بنسالعِٗ ع٢ً ايٛضد  اذتكٝكدٞ املٛخدٛم ذتدا    

 ع٢ً ٚض  األٚيٜٛاح .

 

قد ٜهٕٛ َٔ ايزعد تكدِٜ املضاعداح ايع١ٝٓٝ ٚيدٛ ندإ عدٔ سزٜدل قضدا٥ِ بدداًل َدٔ        خامسًا: 

ى ردٛف َدٔ صد٤ٛ اصدثزداّ ايٓكدٛد ٖٚد٢ ايطزٜكد١ املضدثزد١َ فد٢ بعدض           ايٓكٛد إعا نإ ٖٓدا 

ايدٍٚ نايٛالٜاح املثطد٠ األَزٜه١ٝ ٚنا بعض ايثطبٝكاح ف٢ املًُه١ ٢ٖٚ سزٜك١ قد تغ٢ٓ 

 عٔ اذتاز١ إ  شتاسٕ َٚضثٛدعاح ٚندريا َٔ املٛظفا ٚحري عيو .
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١ اجتاٖداح يشٜداد٠ َدٛارد أعُداٍ     األ١َ فٝٗا رري ندري يهٓٗا حتثاص إ  زٗد ف٢ خالخ سادسًا :

 ايرب :

بزاَش دع١ٜٛ َٔ أزٌ ضفغ اإلميإ با  ٚايّٝٛ اآلرز ايذٟ ٜدف  اإلْضإ إ  إٔ ٜؤد٣ َا  .أ 

عًٝد٘ َدٔ ٚازبداح َايٝد١ أٚ إٕ جتدٛد ْفضدٗا مبددا ٜشٜدد عدٔ ايٛازدب ضُٝٓدا تضدري فٝٗددا رٚذ            

 .ز٘ عضٛا دعٞ ي٘ زض٘ باذت٢ُ ٚايضٗادتضد ايٛاضد ايذٟ إعا اعثهٞ َٓ

زٗد إعالَٞ ضكٝكٞ َٚٛخل ٜهغف ضسِ اذتاز١ ٚضسِ اإلَهاْٝاح ٜٚصداضب ادتٗدد    .ة 

 ايدع٣ٛ ٜٚضًط ايض٤ٛ ع٢ً َٛسٔ اآلالّ.

سرع ايدك١ ف٢ ادتُعٝاح عٔ سزٜل األعُاٍ قبٌ األقٛاٍ. ايدك١ ف٢ َصارف األَدٛاٍ ٚايدكد١    .ص 

 ف٢ ضضٔ اإلدار٠ ٚايدك١ ف٢ ايعاًَا ٚضضٔ ارثٝارِٖ ..اخل

ك١ املثعدد٠ ٚأُٖٝثٗا بايًغ١ فكدد تهدٕٛ ٖدٞ ايبٛابد١ إ  قًدٛة ايٓداظ فد٢        ٚٚصا٥ٌ سرع ايد

ٖذا اعاٍ ٚقد ٜهفدٞ رمبدا تصدزف ٚاضدد حداَض َد  قًٝدٌ َدٔ ايغدا٥عاح يفكدد ايدكد١            

 ٚايصزاض١ ٚايٛضٛذ أضد أِٖ ٖذٙ اذتًٍٛ .

 

 : مستوى الكفاف-
ام قبٌ اذتدٜذ َباعز٠ عٔ َضدث٣ٛ ايهفداف ، يٓبددأ اذتددٜذ عدٔ زتداالح اإلْفد       

اح ضٝددذ ميهددٔ تكضددِٝ زتدداالح اإلْفددام أٚ ايضددً  ٚارتدددَاح ايدديت ٜٓفددل األفددزاد ٚاعثُعدد    

 .أَٛانِ عًٝٗا إ  مخض١ أصٓاف

1

ايددٜٔ  ٝدا٠ أبدٛ بنضدد٣ ايهًٝداح ارتُدط      ٢ٖٚ َا ٜؤد٣ فكدط إ  ضدزر عددٜد قدد ٜدؤد٣ باذت     

 ٚايغذا٤.ٚايٓفط ٚايعكٌ ٚايٓضٌ ٚاملاٍ ٚعيو َدٌ املا٤ 

2

ٖٚدد٢ ايدديت ٜددؤدٟ فكدددٖا إ  ضددٝل اذتٝددا٠ ايغدددٜد ٚعضددزٖا ٚعيددو َدددٌ تددٛفري ايهٗزبددا٤           

 ٚايضٝار٠ ف٢ ٖذا ايعصز .
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3

ٖٚٞ اييت فكدٖا ال ٜؤد٣ إ  ضٝل اذتٝا٠ ٚعضزٖا ٚيهٔ تٛفزٖا جيعٌ اذتٝدا٠ أنددز راضد١    

ثهٝٝدددف املزندددشٟ يدددبعض املٓددداسل َكارْددد١ بدددايثهٝٝف ايٛضددددٟٚ أٚ أزٗدددش٠  ٜٚضدددزًا َددددٌ اي

 ايثطهِ عٔ بعد أٚ ايثغغٌٝ اآليٞ بداًل َٔ ايٝدٟٚ يبعض األزٗش٠ ٚ ٛ عيو.

4

٢ٖٚ تًو اييت ٜهٕٛ اإلْفدام عًٝٗدا فد٢ األصدٌ َباضدا ألْٗدا عاح ْفد  ٚيهدٔ إعا ساد اإلْفدام           

د عٔ حتكٝل ايٓف  فٝذٖب ٖدرًا بدٕٚ إٔ حيكدل ْفعدًا ألضدد، صدار ٖدذا اإلْفدام       عًٝٗا مبا ٜشٜ

 إصزافًا ٚاإلصزاف  ٓٛع ف٢ اإلصالّ .

 قاٍ تعايٞ:" ٚايذٜٔ إعا أْفكٛا   ٜضزفٛا ٚ  ٜكرتٚا ٚنإ با عيو ٚقاَا "

زاف و األعد ٚال تضدزفٛا إْد٘ ال حيدب املضدزفا     ٚنًٛا ٚاعدزبٛا و. ٚقاٍ زٌ ٚعال  67يفزقإ  ا

 ٚعيو َدٌ فٛا٥ض ايٛال٥ِ .و.31 

5

ٖٓاى َٔ ٜز٣ إٔ اإلصزاف ٚايثبذٜز عٞ ٚاضد يهٔ إٕ ندإ اإلصدزاف ٖدٛ ايشٜداد٠ عدٔ ضدد       

املٓفع١ ف٢ اإلْفام ع٢ً صً  أصًٗا َباذ فنٕ ايثبذٜز ميهدٔ إٔ ٜعدزف بأْد٘ أٟ إْفدام ٚيدٛ قدٌ       

فدام عًد٢ ضدزاّ أٚ حدري َبداذ فٗدٛ تبدذٜز ٚيدٛ ندإ رٜدااًل           . فهدٌ إْ  عثربع٢ً َا يٝط فٝ٘ ْف  

ٚاضدًا. قاٍ تعايٞ:   ٚال تبذر تبدذٜزًا، إٕ املبدذرٜٔ نداْٛا إردٛإ ايغدٝاسا ٚندإ ايغدٝطإ        

 و 27-26يزب٘ نفٛرا و اإلصزا٤  

ٚضد ايهفاف ايذٟ ٜض٢ُ رط ايفكدز خيثًدف َدٔ َهدإ إ  ردز َٚدٔ سَدإ إ  سَدإ تبعدًا          

١ ٚاالزثُاع١ٝ بٌ ٚايد١ٜٝٓ . فُا قد ٜعد نُايٝا ف٢ زتثُ  َا قدد ٜهدٕٛ   يًعزٚف االقثصادٜ

ضزٚرًٜا ف٢ سَٔ األبٓا٤ ٖٚهذا . ٚضد ايهفاف َدٔ ايٓاضٝد١ ايعٝٓٝد١ ميهدٔ حتدٜددٙ بثدٛفري       

ص١ً َٔ ايضً  ٚارتدَاح تغطٞ اذتد األد٢ْ َٔ َضث٣ٛ املعٝغ١ املكبٍٛ ف٢ اعثُ  .ٚحتدٜدٙ 
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دٙ َٔ ايٓاض١ٝ املاي١ٝ ٚعيو إٔ ٖذٙ ايضد١ً تثذبدذة تهًفد١ تٛفريٖدا     عًٝٓٝا أندز خباتًا َٔ حتدٜ

َايًٝا تبعًا يثذبدذة َضدثٜٛاح األصدعار َٚعددالح يثضدزِ ايضدا٥د٠ ستًٝدًا ٚرمبدا عاملٝدًا . ٚعًٝد٘           

فُٔ َصًط١ ايفكري إٔ ضصٌ ع٢ً نُٝاح ع١ٝٓٝ عٓد صٝاد٠ أزدٛا٤ تضدز١ُٝ عيدو إٔ إعطدا٤     

صٍٛ ع٢ً ايهفاف َ  ارتفداع َعددالح ايثضدزِ ٚايعهدط     ايك١ُٝ املاي١ٝ قد ال تضُٔ ي٘ اذت

 صطٝ  عٓدْا متدٌ األصعار إ  االففاو فكد ٜثطصٌ ع٢ً ٚفز .

ٚص١ً ايضً  ٚارتدَاح اييت تٛفز اذتد األد٢ْ َٔ َضث٣ٛ املعٝغ١ أٟ ضد ايهفداف  

  .ٌهضدا٤ ، ايددٚا٤ ، املدأ٣ٚ، ايثعًدِٝ، ايٓكد     حتٟٛ األصٓاف ايضدث١ ايثايٝد١ ٖٚدٞ : ايغدذا٤ ، اي    

َٚٔ ٜعسش عٔ تٛفري اذتد األد٢ْ َٔ ٖذٙ ايض١ً فنٕ ايكطاع ايعاّ ٚادتُعٝداح ارتريٜد١ تضدع٢    

يثٛفريٙ ي٘.ٚقد ٜكثصز عٓد ايضزٚر٠ ع٢ً ايضزٚرٜاح أٚ ع٢ً ايغدذا٤ ٚايهضدا٤ ٚايددٚا٤ فكدط     

 ٜٚكثصز ع٢ً ايضزٚرٟ َٓٗا فكط.

 بدزاَش  ٚميهٔ ايثأخري ع٢ً َضث٣ٛ ضد ايهفاف إعا صاضب ردَاح مجعٝاح ايدرب 

تٛع١ٝ َهدف١ يٓغز رٚذ ايكٓاع١ ْٚبذ احملانا٠ ٚايثكًٝد األعُد٢ ٚتعددٌٜ بعدض ايضدًٛنٝاح     

ايغذا١ٝ٥ ٚاالصثٗالن١ٝ ارتاس١٦ اييت تهايٝفٗدا عايٝد١ عٓدد َكارْثٗدا باملٓداف  املثطصد١ً َٓٗدا        

 َكار١ْ بايبدا٥ٌ اييت ميهٔ إٔ تكّٛ َكاَٗا .

د ال تثسداٚس  4َغذٜد١ ألصدز٠ ناًَد١ م   فُداًل فد٢ زتداٍ ايغدذا٤ تهًفد١ ٚزبد١ إفطدار       

بضع١ رٜاالح بغزط أال تصز األصز٠ ع٢ً ايثكًٝد ٚاالصثساب١ يرباَش حضٌٝ املس ايثسار١ٜ اييت 

 تضٛم األحذ١ٜ ق١ًًٝ ايفا٥د٠ ايغذا١ٝ٥ حاي١ٝ األمثإ دٕٚ َربر َٓطكٞ .

ْٚفط ايهالّ ميهٔ إٔ ٜكاٍ عٔ املًبط ٚنذيو املضهٔ ٚحري عيو ندري فُدٔ  

ع٢ً صبٌٝ املداٍ فنٕ صبب َغهالت٘ ايز٥ٝض١ٝ ٖدٛ اإلصدزار عًد٢ ايُٓدٛعص      –املضهٔ  ْاض١ٝ

ايغزبددٞ بدداٖغ تهددايٝف اإلْغددا٤ ٚايثغددغٌٝ ٚعدددِٜ االصددثفاد٠ َددٔ رصددا٥  ايب٦ٝدد١ ٚٚفزتٗددا      

َٚثطًباتٗددا . ٚإال فٗٓدداى زتثُعدداح قددد تٓغدد٧ عغددز٠ َضددانٔ مٛعزٝدد١ َددٔ ضٝددذ َثطًبدداح  

 ٓا .املضهٔ بثهًف١ إْغا٤ ٚاضد َٔ َضان

املٛزددٛد٠ فدد٢  يًضددًٛناحأَددا دٕٚ بددزاَش ايثٛعٝدد١ فددنٕ عًدد٢ ادتُعٝدداح إٔ ختضدد  ٚتضددثسٝب  

 ٚجبزٖا  ا ٜزف  ايثهايٝف ٜٚشٜد ايطًب ع٢ً املٛارد ٜٚضبب األسَاح . بعسزٖااعثُعاح 
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 التدريب والتأهيل
ٓعد التدرٓب مً أٍه حماّر تطْٓر العنل يف اجلَاا  ارييٓا٘  أ أىاُ ل ٔال يت ّٓاد العاام         

ياملَااارا  المةماا٘ لتأداا  أماٛ أونااايه ّالرواإ ياملدااتْٚ العاااو ل نَااا  الاا  ٓعن ااٌْ  َٔااا    

 ندت ٔدًٓ مً خادما  اجلَاا  ارييٓا٘ الا      ّىتٔن٘ لتدرٓب العام   تيط ق يرامج التأٍٔل ل

ترل  و ٕ تأٍٔل القامرًٓ ّالراغب  يف العنل مً أ رام األسار املف ْلا٘ مادما  اجلَاا      

 ارييٓ٘  

 تعْل و ٕ التدرٓب أٍنٔ٘ وصْٚ يف :

 الرتشٔد املالٕ -

 حدً  مارٗ الْوت  -

 ودو  ٍدار اجلَد    -

 

ت اليااداٛا  املتتالٔاا٘ يطاارّرٗ تفرٔااا تاادرٓب العااام   يف    ّمااً ٍااألا األسااا    قااد اىط قاا   

اجلَااا  ارييٓاا٘ و اإ أساا  المارٗ ّو اإ املَااارا  املتلصصاا٘ األخاارٚ الاا  ٓااتع  حااأل َا     

ّمعر تَااا ّماا  أٌ ٍياااج ياارامج تدرٓبٔاا٘ تي ااألٍا يعاات اجلَااا  ّتت اااّ  يف  ْمتَااا ّماا  أٌ     

     ّ و ّأحارٚ يتأقٔاق ايادو  ّلتعنأه     العنل اجلناوٕ امليعه ٓفاٌْ يام شاج أ ادٚ ّأى ا  ّأم

ال اٜدٗ مً ٍألِ التناار   نىاُ ٓاتع    اام ونال يااوٕ ٓعاب يتادرٓب العاام   يف اجلَاا            

ارييٓاا٘  ّالتاادرٓب مااً حٔااع األداال ٓعااد تاادخم  مارٓااا لتأقٔااق أٍااداو تصاابْ  لَٔااا اجلَاا٘    

   ٘ ماً ططأو ّتيعأه     ارييٓ٘ لألا لاٌ ل اما أٌ ٓيط ق مً املبامٟ األساسأ٘ ل عن ٔا٘ المارٓا

 ّتْ ُٔ ّمتايع٘ 

ّال ميفً أٌ حيقق ايدو أال يعد ي  املع ْما  األساسٔ٘ وً اجلَ٘ ارييٓ٘ ماً               

 َ٘ ّي  املع ْما  وً العاام   ّالعنال الاألٖ ٓقْماٌْ ياُ ماً  َا٘ أخارٚ ّيالتاالٕ ميفاً           

ياملدتْٚ ّلتْ ٔاُ يارامج التادرٓب     ودام الربىامج التدرٓبٔ٘ املياسب٘ لتأد  الْض  ّاالرتقاٛ 

الْ َ٘ امل ٔدٗ ٓ ا و أٌ تقاْو اجلَاا  ارييٓا٘ يات ن  مْاضا  اري ال يف أماَٜاا ّلقارىا٘ ألاج           
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لدتْٓا  األماٛ املداتَد ٘ حتاٙ ميفاً ططأو يارامج التادرٓب ّ وادامٍا لارمو اياْٗ يا            

وً مْضْع  رض ى داُ   املدتْٓ    يعد ألج ٓتع  و ٕ خمططٕ يرامج التدرٓب أٌ ال ٓػ  ْا

يتلطٔو القْٚ العام ٘ أال ٍّْ حتْٓل التدرٓب أٖ مقدار  ّاستأْأ و ٕ  ل اٍتناو املشتػ  

مااا ٓتأااْل مااً مَااارا  التاادرٓب  لاإ ّاواا  ون اإ تداات ٔد ميااُ  َاا٘ التاادرٓب ّ ااع يف ٍااألا    

ملر ْٗ الدٔاق القدر اياٜل مً ايدر الألٖ ٓصرو و ٕ يرامج التدرٓب  مٌّ حتقٔق األٍداو ا

 مً تدرٓب املتدري   

 

ىعرا حملدّمٓ٘ مْارم اجلَا  ارييٓ٘ مقارى٘ لا ٓ قٙ و َٔا مً تبعاا  ّمدالّلٔا  هااِ         

شرحي٘ ورٓط٘ مً أ رام اجملتن   نىُ ٓتع  اليعر  ىل املدت ٔدًٓ مً خدماتَا يع  التأٍٔال  

ٕ  –ياانأٌ ا   –حملاّلاا٘  خاارا َه  رااْر الى اااق ّالصااداو٘ أّ و اإ أواال   مااً رااْر ا ا اا٘  لاا

تقاادٓر  خاارا َه  ىل ماٜاارٗ الف اااو وااً داادوا  اهخاارًٓ ّحتقٔااق ٍااألا املط ااب ح قاا٘ يف      

ميعْماا٘ يياااٛ اجملتناا  الصااام اريااالٕ مااً األمااراض اال تناؤاا٘ الاا   تفاات يفراإ مااً       

أٌ اجملتنعااا   ألااج أٌ ميشااأ لااري مااً التناااّةا  ّامللال ااا  الداا ْلٔ٘ ّاألمئاا٘ ميفااً   

تع ٚ  ىل األس ْ  غي الشروٕ الألٖ ٓد فُ احملتا ٌْ  ماً ٍاألا امليط اق لااٌ ل اماا و اٙ       

اجلَا  ارييٓ٘ اليعر جبد  ىل يرامج التأٍٔل ّمعاجلتُ لا ٓف ل ال اٜدٗ املشارتل٘ ل نَا٘   

ى دااَا ّل نداات ٔد ّلقااد أىشااٞ يرىااامج لتأٍٔاال املداات ٔدًٓ يف يعٔاا٘ الاارب يامليطقاا٘ الشاارؤ٘  

 -ميُ  ىل اهٌ ما ٓ ٕ :ّاست ام 

 

 32    مّرا  وً س ْلٔا  املَي٘ -

 32      مّرا  تدرٓبٔ٘ مَئ٘ -

 :2     مّرٗ خٔار٘ )ر ال ( -

 35     مّرٗ خٔار٘ )ىداٛ ( -
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( ٓت اااّتٌْ يف مدااتْٓا  العن ٔاا٘ ايتااداٛ مااً األماأ   ىل   اا٘       3:9مت تْظٔااا واادم )        

 الشَامٗ الراىْٓ٘ 

 مقدم٘: 

حٔع أٌ اجلَا  ارييٓ٘ ملسدا  غي ر ٔ٘ أىشٝت يَدو ى   ّمداودٗ  ٝا  حمدمٗ مً   

اجملتن   َٕ مدْٝل٘ أماو اجملتن  واً حتقٔاق ٍاألا الي ا  ّال ٓتدايٙ حتقٔاق ٍاألا ايادو مٌّ         

 -مرا ع٘ مدتنرٗ حملاّرٍا األساسٔ٘ :

 القْٚ العام ٘   -

 املْارم املالٔ٘   -

 مارٗ ال -

ّحٔااع أٌ القااْٚ العام اا٘ ٍاإ ماادار دماااى احملاااّر األخاارٚ لااألٖ ٓ اا و تعاادٍا يالتاادرٓب                     

ّالتطْٓر ألج أٌ اىعفاسا  تطْٓر القْٚ العام ٘ ٓبدّ أثرِ ّاضأا   ٔاا و إ املدات ٔدًٓ ماً     

تأٍٔل  خدما  اجلَ٘ ارييٓ٘ ّأيرة ما ٓيبػٕ الرتلٔ  و ُٔ يف ؤا  دماى اجلَ٘ ارييٓ٘ يُ ٍْ

املدت ٔدًٓ ّىق َه مً رْر العْة ّا ا ٘  ىل رْر الف او ثه العطاٛ ّالصدو٘  مً ألج ٓات   

 أٌ التدرٓب ّالتأٍٔل ما ٍنا  ال ّ َاٌ لعن ٘ ّاحدٗ ميفً أٌ تدنٙ تينٔ٘ اجملتن   

 

دتْٚ املناار   ىل  التدرٓب يف م َْمُ الشامل ٍْ ت ّٓد العام   لَارا  ترتقٕ يأماَٜه مً امل

مدتْٚ أ طل يصْرٗ ماٜن٘ لتأقٔق األٍداو ّملا لاٌ املال ميرل وصب اجلَا  ارييٓ٘ أساْٗ  

لرٔمتَااا مااً  املصااام األخاارٚ لاااٌ ل مااا و اإ القاااٜن  و اإ اجلَااا  ّالاا  تف ااا ت ااج       

بًا اجلَا  أمْرا راٜ ٘ ٓألٍل مً حيصرٍا ّلْ ودر لرادد أٌ حيدب ت ج األخطاٛ ال  تعد ساب 

لأللج ايدر  ودر ما ْٓ رِ التدرٓب ميَا لبامر يتدرٓب ئ  العام   مَنا لاىات التفاالٔا     

أضا  ىل ألج الداوا  الطْال ال  تَادر  اراٛ  واامٗ ال اراٛا  اريارٝا٘ يػارض تصاأٔأَا        

خصْدًا أأا و نيا أىيا م   ٝا٘ ميرال ياا الْوات ويصارًا حْٔٓاًا  أ واد تفاٌْ مطااو ا   واامٗ           

 ٛ مع  أّ استبدالُ سببًا يف مطاو ٘ معاىاٗ املدت ٔد   را
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ت ج اريطاٛ ال  ترتفب ٍٕ يف الْاو  مقادما  لواامٗ   اراٛ األوناال األمار الاألٖ ٓتط اب        

 يألل  َْم  ضا ٔ٘ لاٌ مً املقرر أٌ تْ ُ لدماة  ونال  دٓدٗ ملدت ٔدًٓ آخرًٓ 

 

لعام ٘ يف اجلَا  ارييٓ٘  ا ٘ ماس٘  ىل التدرٓب ّألج ىعرًا ألٍنٔتَا البالػ٘ لل ال ٝا  ا

يف تطْٓر ّحتد  ل اٛٗ اجلَ٘ ّلفً لل  ٝ٘  ا ٘  ىل ىْع خمت ا ماً يارامج التادرٓب    

ٓعٔيَا و ٙ القٔاو يدّرٍا و اٙ ألنال ّ اُ   بٔيناا حتتاات  ٝاا  المارٗ امللت  ا٘ لىل يارامج         

ا  المارٓا٘ امللت  ا٘ ماً ططأو ّتيعأه ّتْ ٔاُ ّمراوبا٘ ّماا ٓت ارع واً           تدرٓبٔ٘ و ٙ املَار

ألج مً يرامج تدرٓبٔ٘ و اٙ ضاناٌ اجلاْمٗ ّحال املشافم  ّ مارٗ الْوات ّالقٔاامٗ المارٓا٘         

ّاليااداع جن دمااد يف املقاياال أٌ ال ٝااا  املي ااألٗ حتتااات  ىل مّرا  تدرٓبٔاا٘ طصصاأ٘ يف  ااال  

 ون َا 
عااد ميطقٔاًا يف تْةٓعاُ  ال أىاُ ال ٓعناال ياُ و اٙ  رمواُ  أ ال ميياا   ٌ       ّما  أٌ ٍاألا التصائا ٓ   

تدر  ال ٝا  الدىٔا و ٙ يرامج  مارٓ٘ ّال ٝا  الع ٔا و ٙ يارامج طصصأ٘ ّلفاً ماا ألار      

% مااً  نااْع 21أواامِ ٓعااد مااً ساابٔل التػ ٔااب  أ حتتااات ال ٝااا  المارٓاا٘  ىل مااااًل ٓقاال وااً   

% ماً   31التادر  و اٙ اجلْاىاب التلصصأ٘  ٔناا ال ٓعادّ واً        الربامج التدرٓبٔ٘ يف المارٗ ّ

 نْع الربامج التدرٓبٔ٘ املقدم٘ ّتيعف  اليدب٘ يف حال٘ العنال  التي ٔألٓ   ٔادريٌْ و اٙ   

 % مً الربامج التدرٓبٔ٘ املقدم٘ 31ما ٓ ٓد وً 

ه يف الاربامج  % ماً الادّرا  التدرٓبٔا٘ املقدما٘ يا      91يه يف اجلْاىب المارٓ٘ ّما ال ٓقال واً   

التلصصٔ٘ ّٓته حتدٓد ىْع الربامج التدرٓبٔ٘ يعد مرا ع٘ مؤق٘ ألماٛ العام   يف املداتْٓا   

امللت  ٘ ّيياٛ و ُٔ حتدم الربامج يدًٛا ياألٍداو ّاىتَاٛ يالتقٔٔه ّود مت حتدٓد يعت الربامج 

أٌ ٓ اإ  يط ااب مااً املااْظ   أى دااَه يعااد التشاااو يعاات  ْاىااب القصااْر لاادَٓه أمااًم يف   

الربىامج التادرٓ  يتأدأيَا ّملاا لااٌ األمار معقاْمًا يتأدا  مداتْٚ األماٛ لا و أٌ ٓفاٌْ           

الباادٛ لدااتْٓا  المارٗ الع ٔااا  أا أىَااا ٍاإ الاا  سااتقْم  ىل التػاأي ّالتأداا  ّالتطاآْر          

   خصْدًا يأٌ لقرارا  المارٗ الع ٔا األثر البالؼ الألٖ ٓب ؼ مداِ لل  ْاىاب العنال ّالعاام   

 يف اجلَ٘ ارييٓ٘ 
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 -السرتاتٔنٔ٘ الشام ٘ ل تدرٓب:

لنا ألر يف تعرٓا التدرٓب  نٌ مدار يرامج التادرٓب ٓادّر حاْل حتدا  أماٛ املْظاا ّال      

ٓعب ألج  ال ماً األحاْال تادىٕ مداتْٚ املتادر  وبال تدرٓباُ  أاا ٓعاب أٌ ٍيااج مداتْٚ            

  ً الطبٔعاإ  ٌ ْٓ ااد الت اااّ  يف أماٛ  أ طاال مااً الااداٛ ٓطنااو يف الْدااْل  لٔااُ ّحٔااع اىااُ ماا

العام   جن  نٌ التدرٓب ّحتد  الداٛ ْٓ ر ل نَ٘ ارييٓ٘  ٝ٘ متنٔا ٗ ماً مْظ َٔاا تداتطٔ      

االست امٗ ميَه حال ّوْع راارٟ أٌ التطاْر الاْظٔ ٕ ٍادو ٓداعٙ  لٔاُ ئا  املاْظ    انٌ          

مً املْظ   ّ وادامٍه ل نياداب   التدرٓب ّسٔ ٘ مرالٔ٘ لتْ ي البٔٝ٘ املياسب٘ لتنٔٔ  البارةًٓ 

األو ااٙ سااْاٛ لحميااه يااداًل لااً ٍااه اواال ماايَه  ىتا ٔاا٘ أّ يف الْظاااٜا الشاااغرٗ يداابب           

 أّ الدّراٌ الْظٔ ٕ    االستقاال

 

ساساا  تبدأ مراحل تي ٔأل السرتاهٔ٘ الشام ٘ ل تدرٓب يتأدٓد الْظاٜا الرٜٔدٔ٘ الا  تعاد أ  

اليناااى اجلَاا٘  أ  ٌ يف لاال مدااتْٚ مااً مدااتْٓا  ائفاال ايرماإ ل ناا٘ تْ ااد واادم مااً       

الْظاٜا القٔامٓ٘ ّالتي ٔألٓ٘ ّحتدم أٍنٔتَا لادٚ دامتَا ياألٍاداو امل ما  حتقٔقَاا ّييااٛ       

 و ُٔ تعطٕ مر ٘ لألٍنٔ٘ ّاألّلٔ٘ يف يرامج التدرٓب 

ٓقا  الداٛ ال ع ٕ يف ت ج الْظاٜا ّٓقارٌ لدتْٚ الداٛ املط ْ  ّحتدٓد ال نْا  اليَارٓ٘ 

املدبب٘ لعدو تطايق األماٛ ال ع ٕ م  مدتْٚ األماٛ املط ْ  ّييااٛ و اٙ حتدٓاد ت اج ال ناْا       

املياسااب٘ ّتعااد لت اإ ياارمو ت ااج ال نااْا   أ أىَااا    اليَارٓاا٘ حتاادم الااربامج التدرٓبٔاا٘ ّالاادّرا 

رلاا  و ااٙ ت ّٓااد املاادري  لااا ٓر اا  األماٛ لاادَٓه ّالرواإ يااُ ثااه ٓيعاار  ٔنااا ميفااً أٌ           ت

طصصُ اجلَا٘ ماً مٔ اىٔا٘ تصارو ميَاا و اٙ الاربامج التدرٓبٔا٘ ّتْضا  يف ا داباٌ لال            

مصامر التف  ٘ أيياداٛ يرساْو الادّرا   التدرٓبٔا٘ ّاىتَااٛ يتف  ا٘ تػٔاب املتادر  واً  َا٘           

ألماٛ املداتَدو وبال يادٛ الادّرا  التدرٓبٔا٘ ماً خامل معاآي         ون ُ ّحيدً حتدٓد مدتْٚ ا

 مؤق٘ ّّاضأ٘ املعامل وب ٘ ل تطبٔق ّالقٔا   

يعد ألج تي أل الدّرا  التدرٓبٔ٘ جلن  ال ٝا  املدتَد ٘ حدب ربٔع٘ لل يرىامج مً خمل 

حدااً اريطاا٘ الشااام ٘ املقااررٗ ل ندااتْٓا  امللت  اا٘ ل نااْظ   ليطقٔاا٘ يف التد داال لطااناٌ  
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األماٛ ّالت اول ي  املتدري   ثياٛ التطبٔق يعد التدرٓب مً خمل املعاآي املعادٗ سا  ًا هارٖ     

ون ٔا  املقارى٘ ي  الداٛ ال ع إ يعاد التادرٓب ّالاداٛ املداتَدو ّامللطاو لاُ وبال التادرٓب          

 ّتبأع األسبا  ّتْض   ٞ ا دباٌ ّتم َٔا يف الدّرا  المحق٘ 

 -يا و:معآي التدرٓب ال

  -ٍياج ودم مً املعآي ٓ  و مراواتَا لطناٌ دماى يرىامج التدرٓب تتنرل  ٔنا ٓ ٕ:

 -ضرّرٗ مشارل٘  مارٗ اجلَ٘ ّٓته ألج مً خمل اجلْاىب الع نٔ٘ التالٔ٘ : -2

 ا تتاى الدّرا   ع املتدري  و ٙ حدً األماٛ    أ 

 املتايع٘ أثياٛ تي ٔأل الدّرا      

 ً است دارا  املتدري   اختتاو الدّرا  ّال اي٘ و  ت 

 متايع٘ تي ٔأل املَارا  يعد التدرٓب ّمفا أٗ املتنٔ ًٓ يف الداٛ   م 

 ريو لل   ٓٝا  التدرٓب يأٍداو التدرٓب   -3

 تدرٓب ألرب ودر مً املْظ     -4

 ؤا  ّتقٔٔه اليتاٜج   -5

 الرتلٔ  و ٙ املدت ٔدًٓ  -6

 الرتلٔ  و ٙ الْاوعٕ لبٔٝ٘ العنل  -7

 ودام ّتعنٔه يرامج التدرٓب اشرتاج املتدري  يف األ -8

 

ىعاارًا ألٌ احااد األٍااداو الرٜٔداأ٘ ل تاادرٓب ٍااْ الرتشاأد املااالٕ لااألا  أىااُ ٓيبػاإ أٌ ىرشااد         

الصرو حتٙ يف مٔ اىٔ٘ التدرٓب و ٙ رغه مً وياو٘ لري مً امليعرًٓ ياٌ ما ٓصارو و اٙ   

 ال تطْٓر ل ااٛا  القاْٚ البشارٓ٘    يرامج التدرٓب ٓعد مً وبٔل االسترنار رْٓل املدٚ يف 

  -ّٓ  و ودو  غ ال أٖ حمْر مً املالٔ٘ يف مٔ اىٔ٘ التدرٓب ّال  تشنل:

 تف ٔا الدّرا    2

 تفالٔا التيقل ل دّرا  خارت املدٓي٘   3

 تفالٔا االشرتاج يف الدّرا  املَئ٘   4
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 تفالٔا املعدا  ارياد٘ يالتدرٓب    5

 تفالٔا غٔا  املْظا وً ون ُ   6

 

ىعرًا لعدو تطبٔق املتدري  ل نَارا  املفتدب٘ مً يرىاامج التادرٓب يف داْرٗ  عالا٘                

ّماٜن٘   قد رل  لري مً الباحر  اٍتناماتَه يَألِ العااٍرٗ ّخ صاْا  ىل مراساا  تشاي     

 ىل ونق املشف ٘ ّضرّرٗ التأرج الدرٓ  لتميف مطااو اتَا   قاد يئات  حادٚ الدراساا       

أٌ اجملال الصياوٕ يف أمرٓفا ٓي ق ماٜ٘ ي ٌْٔ مّالر سيْٓا و اٙ التادرٓب  ال  ٌ ال اٜادٗ ماً     

% ماااً حمتْٓاااا  51% ّخ صااات مراسااا٘ أخااارٚ  ىل أٌ 21ت اااج الاااربامج التدرٓبٔااا٘ ال تتنااااّة 

% ميَاا تطباق يعاد سات٘ أشاَر ماً       35التدرٓب حْلت  ىل ئٝ٘ العنل يعد التدرٓب مباشرٗ ّاٌ 

 بق يعد ىَآ٘ الدي٘  % تط26التدرٓب 

 حماّر حتْٓل التدرٓب:

ّلطناٌ تطبٔق املتدري  أللرب ودر مً املَارا  ال  التدبٍْا أثياٛ التدرٓب ٓ  و مراوااٗ  

 ما ٓ ٕ:

 أٌ ٓفٌْ حمتْٚ التدرٓب وايًم ل تطبٔق  -2

 أٌ ٓعرو املتدر  احملتْٚ ارياص يربىامج التدرٓب  -3

 ل حتٙ ٓطبق ما تع نُ يف يرىامج التدرٓب أٌ حي   املتدر  لتػٔي س ْلُ يف العن -4

 

ٍياج ودم مً االحتٔارا  ال  ٓ  و أٌ َٓاته يَاا امللططاٌْ لاربامج التادرٓب لطاناٌ حتْٓال        

التدرٓب مً وبل املتادر   ىل ّاوا  ون إ يصاْرٗ  عالا٘ ّماٜنا٘ ّٓشانل ألاج مراحال التادرٓب           

 -الرمث٘:
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  شراج املتدر  يف ططٔو يرامج التدرٓب  

  ٘ٔااللتشاو ال عال ل لٔارا  التدرٓب 

  مشارل٘ املتدر  الت قأٜ٘ يف اليشط٘ ال  تدبق يرامج التدرٓب 

 

  االرتباط م  متدر  آخر 

  ٘ٔتدًّٓ األ فار التطبٔق 

   التلطٔو ل تطبٔق 

  تْو  االرتدام 

  دٔ٘ حملاّل٘ التػٔي التَٔٝ٘ الي 

 

  ا ا   الي دٕ ل تػٔي 

  التطبٔق املباشر يعد اىتَاٛ التدرٓب 

  تع ٔه اهخرًٓ و ٙ املَارا  ى دًٔا 

  ًٓاستنرارٓ٘ االتصال م  املتدري  اهخر 

 

ت املدات ٔدًٓ ماً   ٓعد التأٍٔل مثارٗ ماً مثاار تادرٓب العاام   يف اجلَاا  ارييٓا٘  أ أٌ  خارا        

ماٜارٗ ا ا ا٘ ّالعاْة  ىل الف اااو ٓعاد حتادًٓا جلَاْم التأٍٔاال الاألٖ ٓرلا  يف  ن ا٘ و ااٙ          

تَٔٝاا٘ القااامرًٓ و ااٙ العناال ّالااراغب   ٔااُ مااً أ اارام ال ٝااا  املداات ٔدٗ مااً اجلَااا  ارييٓاا٘  

ماً  ّ  اوَه يأونال مياسب٘  لألا  نٌ اٍتناو العام   يف اجلَاا  ارييٓا٘ ٓيصاب و اٙ لال      

أودام املدت ٔدًٓ ّتَٔٝ٘ األمالً املياسب٘ ّالْظاٜا املنفي٘ يف القطااع اريااص الساتٔعا     

 ٍلالٛ امللٍ   
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 ّمً ٍيا ىشأ   فرٗ مشرّع مسْ األمي حمند يً  َد ل تدرٓب ّالتْظٔا يف

 ٍاْالألٖ َٓدو  ىل::33/6/252 

  ٝا٘ ميتنا٘ ّألاج    حتْٓل ال ٝا  املدت ٔدٗ مً مداودا  اجلنعٔ٘ ماً  ٝا٘ مداتَ ف٘  ىل     2

 وً ررٓق:

 تْ ي مّرا  تدرٓبٔ٘ أليياٛ األسر ال  ترواٍه اجلنعٔ٘  - أ

 البأع وً  رص ّظٔ ٔ٘ تتياسب ّخرباتَه ّملٍمتَه  -  

   داى اجملال يف املداودا  املقدم٘ مً اجلنعٔ٘ ملً ال ٓدتطٔ  العنل   3

 املداٍن٘ يف تْ َٔا  سعْمِ األونال املَئ٘   4

 

 لقامرًٓ و ٙ العنل مً املدت ٔدًٓ ّحرَه و ُٔ ترقٔا ا  2

 حصر الراغب  يف العنل ّالقامرًٓ و ُٔ مً املدت ٔدًٓ   3

 ا صْل و ٙ  رص تدرٓبٔ٘  اىٔ٘ يف املعاٍد ّالف ٔا    4

 تْ ي  رص تدرٓبٔ٘ يف املعاٍد األٍ ٔ٘   5

 التيدٔق م  أدأا  األونال لتْظٔا امللٍ   مً املدت ٔدًٓ   6

  ٔ٘ غي املرغْ   َٔا موه ال رص الْظٔ  7

 املداودٗ يف  تو مشارٓ  دػيٗ   8

 درو مداودٗ  ضا ٔ٘ و ٙ الراتب يف  رتٗ التنري٘   9

 

و ٙ الرغه مً ال رتٗ ال مئ٘ احملدّمٗ ميأل أٌ يدأ الاربامج  ضاا ٔ٘  ىل التأادٓا  اجلنا٘     

 ال  تقايل املشرّع   قد مت حتقٔق ما ٓ ٕ:
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 32     مّرا  س ْلا  املَي٘

 32     مّرا  تدرٓب مَئ٘

 :2     ر ال  مّرٗ خٔار٘

 35     مّرٗ خٔار٘ ىداٛ

 :39      التْظٔا

 

ٍياج ودم مً العْاٜق ٓيبػٕ ل قاٜن  و ٕ يرىامج التأٍٔل استٔعايَا ّالعنل و ٕ تأللٔ َا       

 جلعل خطو يرىامج التأٍٔل ّاوعا م نْسا ّمصدر ٍألِ العْاٜق ثمث٘ لنا ٓ ٕ:

 املدت ٔد:  أ 

مً الرغب٘ العارم٘ لدٚ املدت ٔد يف االست امٗ ماً يارامج التأٍٔال ّيادأ  ثباا        ه الرب غ        

أاتااُ  ٔنااا ٓداايد  لٔااُ مااً أونااال  ال أٌ العااام   التااالٔ  مياارمٌ واٜقااا خصْدااا يف يدآاا٘       

 وُ يالعنل:التأا

 ضعا املدتْٚ الع نٕ    2

 و ٘ اريربٗ الع نٔ٘    3

 

 :اجملتن     

الةال اجملتن  مرتمما يف ميو ثقتُ ل عامال الداعْمٖ خصْداا يف األوناال املَئا٘ لاألا  انٌ             

ألج ميرل واٜقا ود ٓدتػرق  ثبا  وفدُ يعت الْوت الألٖ ٓ ا و  وادام  ٝاا  ماً العاام        

اجملتنا   لأَه ماً خامل تعام اَه األمار الاألٖ ٓطأا أوبااٛ           اجلٔدًٓ الف ٔ   يتػأي ىعارٗ  

أخاارٚ و اإ القاااٜن  و اإ ياارامج التأٍٔاال يااالرتلٔ  و اإ  ااْمٗ ياارامج التأٍٔاال ّ أاأ        

 املتدري   
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 أدأا  األونال:   ت 

مَنااا لاااٌ اٍتناااو أدااأا  األونااال ّمونَااه لربىااامج التأٍٔاال  ال أٌ مصاا أ٘ أونااايه         

يف اختٔار مً تديد أونايه و ٕ اخاتمو مداتْٓاتَه لاألا  انٌ حمادما        حتته و َٔه التدؤق

 وبْيه ل تْظٔا ما ٓ ٕ:

 و ٘ الرّاتب ال  ٓعرضْىَا     2

 و ٘ اريربٗ لدٖ املدت ٔدًٓ    3

 سرو٘ الدّراٌ الْظٔ ٕ ل نتقدم      4
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 مكدمة
ويفتهدف ورقةداوعمل دىلوعرو دربو رشدداواألدررسوعاادلوسدا  اوميسد  اوعرتددل ووووووووو

عنأل ءوزت ل توس نياوإليوعءوعاسروعحملت جاوحيحوأاوعملألررسويلتربوأرلواألررسوخدل و اد ووو

انخفطاوعمت افاو ا وأقبوتتوعفروواعنأل ءوعموحفعتوعمس نيويفاستوىوعمل ا اواتخصصو

ويه ومجيعوعرتفا تورعملرعفقودعخىلوعاحي ءوعمس نياوعمق ئ او.ف

وعمف رة:

عمتأسيس:عملألددررسونتي دداودتهددودونفددروأددريذواددبوأ ددىلو ددمعوعمةاددفوعملل دد ءواسدد  فةووو

إلخوعنهذوعمللسريبورعمفقرعءورذمكوشتوفلوعملسد بوعملن سدهلو دذوراسدرعواةلدفوأاو  د رعو دبوووووووو

تفلداوأحي ند وورميوكا دواوانهد وأحي ند وأخدرى وووووووعموف ءوش مت عاد توعإلاد قوعمددوةدفوت دواوارووووو

حيحوة اتوزت و اوابوقج لوعا   لوشلربوف رةوعنأل ءواسد أبوإليدوعءو دمعوعمفعداو اد وووووو

و–يرمحد وع ووو–مس حاوافددو د اوعمل ا داوعمسد شقوعمألدي و ةدفوعمل يد وشدبو ةدفوع وشدبوشد  وووووووووووو

 اوشدبو ةدفوعمل يد وحيدحووووورعمم وأيدف  وشدفرقعورقفلهد وعروبد حهلوعمسد ووعملا د وعاادلوسدا وووووووو

شدت وعاد ميتو وف د وأد اواند ورفقد وع وعميوأاوووووووويف ر و ن ود   وعم دةلومال دىلوعرتدل وووو

وتةن وعملألررسوشرئ ست وشخصي و.و

وعمتأسيس:

 و دوو1118قاط اوويفأ ابو بوعملألررسوقمسي و

 .متوع فعدو ي ا وعإلدعق ورعمل م ومب  مس وردت ن ورعدعقعت وعملتخصصا 

  د1119ا ومجعومتويىلوعملألررسو  اوشفأوعمل ىلو  

 متوع فعدوعمتص ايذوما ألررسوعارلورخت يطوعاقبو بوطريقوأحفوعمل  تهلوع نفسياو 

 يدددددواوعمسدددددةتوعملوعفدددددقووويفمتورضدددددعوح دددددروعاسددددد حبوما ألدددددررسوعارلو ددددد وسدددددا  ناووو

  د.11/8/1141

 شن ئ و.يأاىلوعملألررسوأاويصةحود  ا تو معوعات عوعملساذوميوفروعمليشوعم ريذومةلضوأ 

و

و
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 أيداف املشزوع :
 و.ت    ورعمتل راو ا وعمربورعمتقوىحتقيقواةفأوعمت  فىلوعميج

 عحملت جدداوشتددوفلوعملسدد بوعملن سددهلومدد وعد  دد ووووووووعمل ددىلو ادد وعسددتقرعقوعاسددروعمطددليفاوروووو

 .ميستقرعقوعات عورترعش  

 عذتفوابوظ  رةوعمتسولورعمقط ءو ا وشلضوعملأل التوشنيوعمفقرعء. 

 دورةفواؤسسد ودعئدذوميويلهيد واد ويلدهىوعارةد  وعاخدرىوادبوةصدوقوأرووووووووووعمل ىلو ا وعا 

 .تربو سيفوعملألررسوعمصفةاوعدت ق عنفث قوأروحنوعومم ويل

 ااوعةتص دي ورعجت   ي ور  رعني وعمتن ياوعملت  اويفعملأل قأاو. 

 

 تهفيذ اجملمعات الشكهية : يفالضوابط واالعتبارات 
 

 

عاقعض وعمةيط ءودعخىلوعاحي ءوعمس نياوعمق ئ اومفاجوعمس أننيوشهمعوعموحفعتووعختي ق .1

واعوشقياوس  اوعذت و يحويصةحو معوعا عوج ءعووابوعذت وعمس ينوعمق ئذ.

 عذت وعمس ينو.ويفعمت  نسوشنيو معوعموحفعتورشقياوعموحفعتو .4

فعخىلوعرتصوبياوم ىلورحفةوس نياور فاوأألفوعموحدفعتوشلطده وشدةلضورفصدىلوعملدووووو .3

 عرت باوم ىلورحفة.

اةدد توعاسددرواددبو ددمعوعا ددعو ادد وعذتددفوعادندد واددبوات وويفعحتددوعءوعموحددفعتوعمسدد نياوو .1

 .عملن بروعملل  قيا

 .عذت وإلشغ لورةتوفرغهذومب ويفيفوعنأل ءواال هلورب ميتوترفيهياواطف لورشة ب .1

 

 

وميفوعيص لوعرتفا تورشن ءوعملرعفقوعختي قوأقعبودعخىلوعاحي ءوعمس نياومم ويوفروت   .1

 شن ءورحفعتوس نياوبغلةوانخفطاوعمت افاو. .4
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عموحفةوعمس نياويرتةطومبفىوح جت و  واه  وط متوعملفةوويفشلوقوعملستفيفوشأاوس ن و .3

 عحمل فظاو ايه ور فاوعملةحومبختوي ته و.ويفيس  ذو

ما سدتفيفيبوشدفراوحتدىلوووواسعومياوعدعقةوعا عوعإلشرع و ا و معوعموحدفعتوشلدفوتسداي ه وووو .1

 مت  ميفوبي ناو معوعموحفعتوأروتسفيفوفوعتلوعرتفا ت.

 .عموحفعتوعمس نياوانخفطاوعمت افاوعختي قواوعدوشن ءوجيفةورأسل ق  وتن سهل .1

 

 

حتفيفوحفردوعملا ياوم ىلورحدفةوسد نياو يدحويلدر وأدىلوسد أبواسدعوميت ور دفاووووووووو .1

وع   ميوو معوعملس حاور فاوبي نته ورنظ فته .رجودواس حاواألهأاومم ويسةهلو

عختيدد قواددوعدوشندد ءوجيددفةورتألدد ية توتتسددذوش مةسدد طاورعدت دد لومتسددهيىلوأ  دد لوعإلنألدد ءووووووووو .4

 رعمصي ناو.

 خت يطوعاقبومب وين سهلواعوعحتي ج توعموحفعتوعمس نيا. .3

عستقالمياوأدىلورحدفةوسد نياور دفاوعقتة طهد وش موحدفعتوعاخدرىو وعملدفخىلوخد عاوعمليد عووووووووووو .1

 اقعض ورعملاو  و فعدوعم هرش ء وعملي عو(.ع

 

 

 توفلوعاقعض ورعيص لوعرتفا تورتأانيوعملرعفقويفاس   اوعمفرماوق    وع و .1

 ترب  توقج لوا   لورعحملسنني .4

 عستج  قعتوشر ياوةصلةوعاجىلوماخصولو ا و  ئفويفحتريكوأقبفةوعملألررسو .3

و و معوعملة مغوان سهلوذتنيوذت جاومصر .1

عستج قوعموحفعتوعمس نياو بوطريقوشيله و ا وقجد لوعا  د لورعحملسدننيوشلدفوعمينتهد ءوانهد ووووووو

رعيق فهدد وشأمسدد ئهذورعسدد  اوعاسددروعحملت جدداوحتددتوعشددرع وعدعقةوعملألددررسوميسددهدوعملألددررسوووو

شند ءوزت لد توأخدرىووووويفعملةد مغوعمددوبدرفتويفوعنألد ءو دمعوعموحدفعتوعمسد نياوممد ويسد  ذوووووووووو

زت عورعحفوري واوقأحبوا لوعملألررسواتخرأد وومت ويدىلوشند ءووووويفر فاو  يفوأاوعلوعملألررسو

 أأجروابوزت عوس ينو.



  إبزاييم بو عبد العزيز احلشنيإبزاييم بو عبد العزيز احلشني  م.م.                                                           سلماى لإلسكاى اخلرييسلماى لإلسكاى اخلرييمشزوع األمري مشزوع األمري 

                                                                                                     للجًات اخلريية باملهطكة الشزقية الجانياللكاء الشهوي 
111 

و

و

و

 

خت يطوعاقعض ورحتفيفوأشل دوعاقعض ومب ويتن سهلوادعوعحتي جد توعموحدفعتوعمسد نياووووو .1

و افا.انخفطاوعمت

 عمتخ يطوعمأل اىلومةن ءوعا عوعمس ن وابوعمنوعح وعميجت   ياورعميةتص دياورعملل  قياو. .4

 ةااوت  ميفوعإلنأل ءواق قناوشغلعوابوعا ل توعمس نياو. .3

عسددتل  لواددوعدوشندد ءوجددفةورا  شقدداوما وعبددف تورأسددل ق  وتن سددهلوعإلسدد  اواددنخفضووووووو .1

 عمت افاورأممكوت  ميفوبي نته وفي  وشلف.

 اوجبددودةوعمتنفيددموحيددحويددتذوعإلشددرع و ادد وعمتنفيددمواددبوةةددىلوا  تددهلوعسددتج  قياوووووعمي ت دد .1

 اتخصصاو.

عمةن ءو ا وعمص اتوابوجهاورعحفةومتقايدىلواسد حاوعاقبوعمال اداوم دىلورحدفةورأدممكووووووو .6

ملنعوأألفوعمس أننيوش موحفعتوشلطه وشةلضومم ويل  وعمس أبوحرياوعميستف دةوادبوو

 عميقتفعدعتوعدت نةيا.

ويفتوعمس نياو ا وعاقعض وعمةيط ءودعخىلوعاحي ءوعمس نياوممد ويسد  ذوووتنفيموعا ل  .7

عسدتغاللو دمعوعاقعضد ورعميسدتف دةوادبوتددوفلوعرتدفا تورعملرعفدقورتقايدىلوعمتوسدعوعافقدد وووووووووو

 ملفيناوعمري بو.

و

 

عموةددتوويفت ورمتن سددهلوأسددل قعوويددتذوعمتنفيددموشأسدداوبوعمةندد ءوعمتقايددف ودتودتدد ورسددهوماوبددي نووووو

عذت م وواعوعإلس  اوانخفضوعمت افاوريفوعذت ماوتوفروشفعئىلوشن ءوان سهلوابون حيداوعدتدودووو

ورعمت افاوسو ويتذوعختي قوابوةةىلوعدعقةوعملألررس.

وعا ل توعمس نياوعدت ق وتنفيم  و
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وعا عوعارل:

 حاواددبوعاقبوتةاددغووحدد وسددا  ناوغرشدد وافيندداوعمريدد بو ادد واسدد ووووويفيقددعوعا ددعوعارلوو

واهعووارشل وو.و181741

 ادهعوارشلد وو اد ووووو146رحفةوس نيا وتةادغواسد حاوعموحدفةوانهد وووووو144يتأمفوعا عوابو

ادهعووم دىلورحددفتنيورت دواوعموحدفةوعمسد نياوادبوزتاددسوووووووو471سد حاوادبوعاقبوتةادغوووو

 رب ماوجاوحبورغرفدونواورا ة وردرقت واي ع.

 ادهعوو ووو814غدرعبومارجد لورعمنسد ءوتةادغواسد حته  ووووووأذتقتوش ا عوب مت اواتلفدت وعا

 تهفف اوعروعمرة وش ملستوىوعميجت    ورعمجق يفوماس أننيو.

  وابوعمج م وعا   لو.11تقفقونسةاوعإلجن  وشأقشلنيوش مل ئاو)% 

و

 اجملمع الجاني:
(وابوةةىلوا تدهلوعرتدفا توووو4ا140111متوخت يطوأقبوعا عوعمج ن وش مةفيلاو واس حته :

ميستألدد ق وعمسددلود و وترب دد وواددبوعمل تددهلو(و ورمتوع ت دد دوعملخ  دد تواددبوةةددىلوأا ندداوافيندداوع

عمري بو ورعمل ىلوج قوإلأ د لوتصد يذوعموحدفعتوعمسد نياو ورعمدم ويتوةدعوأاويت دواوادبووووووووو

عمددفرقوويفثالا ئدداورحددفةوسدد ينوحتتددو وأددىلورحددفةو ادد وزتاددسوربدد ماو  ئايدداورا ددة ووووووووو

(واددهعوو171مددفرقوعارلورمتوختصدديصوأقبومبسدد حاو وعاقعضدد ورغددرفدونددواواددفا ته ويفوعوو

(و4131ارشل ووإلة ااواس فواعواس بوعإلا اورعملؤذاورأملوأتخصديصوأقبومبسد حاو وو

 اهعووارشل ووإلة ااواال هلورحفيقاواطف لوعا ع.
ود وة:

د دذواجدىلو دمعوعملألدررسوم وند ويغ د وأحدفووووووووويف ا وعحملسننيورأ ىلوعميسروعملة دقةوش ملسد   اوو

حدىلوأدجلوادبواألد التهذ وريفوذمدكووووووويفحتي ج توعحملت جنيوريسد  ذوشألد ىلوأدةلووووأ ذوع

سةيىلوع وأ جىلوحةاوأنةتدتوسدةعوووويفعاجروعملظيذوة لوع وتل رو اجىلوعمميبوينفقواوأاوع ذو

وأىلوسنةااوا ئاوحةاورع ويط  فوملبويأل ءورع ورعسعو ايذ(.وويفسن شىلو

و



  إبزاييم بو عبد العزيز احلشنيإبزاييم بو عبد العزيز احلشني  م.م.                                                           سلماى لإلسكاى اخلرييسلماى لإلسكاى اخلرييمشزوع األمري مشزوع األمري 

                                                                                                     للجًات اخلريية باملهطكة الشزقية الجانياللكاء الشهوي 
116 

 

 .حس بوعملألررسوويفعسوعإلشفأواًل :
  و(فرسوعمستني.9/61111شرأاوعمرعجخ وعملصرفياومالستج  قو

  وفرسوعملتنيبو.834999عمةنكوعملرش وعموطينو) 

  11119عمةنكوعمسلود وعمربي  ن و.) 

أت شدداوشدديكوش سددذوعملألددررسورعقسدد م واددعوعمقسددي او ادد و نددوعاوعملألددررسو وشريددفوأروووووووو  :ثانيااًا 

(و11341(وعمريددددددددددد بو و8صو.بو و–سدددددددددددلودياوفددددددددددد أس(و.وعمل ا ددددددددددداوعملرشيددددددددددداوعموو

و(.1718348ف أس 

وعذتطوقوعروا تهلوعملألررسوردفعوعمتربسو.و:ثالجًا 

و.و1718349و–و1718331عميتص لوشن وإلقس لوانفرشن وم ذو و  تفو: :رابعًا 

وتلةعاومنوذجوعميةت  سوابوعذتس بوعمةن  وشهري ووأروسنوي وو.و:خامشًا 
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  عنوان الورقة :عنوان الورقة :
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 مكدمة
ويفتهدف ورقةداوعمل دىلوعرو دربو رشدداواألدررسوعاادلوسدا  اوميسد  اوعرتددل ووووووووو

عنأل ءوزت ل توس نياوإليوعءوعاسروعحملت جاوحيحوأاوعملألررسويلتربوأرلواألررسوخدل و اد ووو

انخفطاوعمت افاو ا وأقبوتتوعفروواعنأل ءوعموحفعتوعمس نيويفاستوىوعمل ا اواتخصصو

ويه ومجيعوعرتفا تورعملرعفقودعخىلوعاحي ءوعمس نياوعمق ئ او.ف

وعمف رة:

عمتأسيس:عملألددررسونتي دداودتهددودونفددروأددريذواددبوأ ددىلو ددمعوعمةاددفوعملل دد ءواسدد  فةووو

إلخوعنهذوعمللسريبورعمفقرعءورذمكوشتوفلوعملسد بوعملن سدهلو دذوراسدرعواةلدفوأاو  د رعو دبوووووووو

تفلداوأحي ند وورميوكا دواوانهد وأحي ند وأخدرى وووووووعموف ءوش مت عاد توعإلاد قوعمددوةدفوت دواوارووووو

حيحوة اتوزت و اوابوقج لوعا   لوشلربوف رةوعنأل ءواسد أبوإليدوعءو دمعوعمفعداو اد وووووو

و–يرمحد وع ووو–مس حاوافددو د اوعمل ا داوعمسد شقوعمألدي و ةدفوعمل يد وشدبو ةدفوع وشدبوشد  وووووووووووو

 اوشدبو ةدفوعمل يد وحيدحووووورعمم وأيدف  وشدفرقعورقفلهد وعروبد حهلوعمسد ووعملا د وعاادلوسدا وووووووو

شدت وعاد ميتو وف د وأد اواند ورفقد وع وعميوأاوووووووويف ر و ن ود   وعم دةلومال دىلوعرتدل وووو

وتةن وعملألررسوشرئ ست وشخصي و.و

وعمتأسيس:

 و دوو1118قاط اوويفأ ابو بوعملألررسوقمسي و

 .متوع فعدو ي ا وعإلدعق ورعمل م ومب  مس وردت ن ورعدعقعت وعملتخصصا 

  د1119ا ومجعومتويىلوعملألررسو  اوشفأوعمل ىلو  

 متوع فعدوعمتص ايذوما ألررسوعارلورخت يطوعاقبو بوطريقوأحفوعمل  تهلوع نفسياو 

 يدددددواوعمسدددددةتوعملوعفدددددقووويفمتورضدددددعوح دددددروعاسددددد حبوما ألدددددررسوعارلو ددددد وسدددددا  ناووو

  د.11/8/1141

 شن ئ و.يأاىلوعملألررسوأاويصةحود  ا تو معوعات عوعملساذوميوفروعمليشوعم ريذومةلضوأ 

و

و
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 أيداف املشزوع :
 و.ت    ورعمتل راو ا وعمربورعمتقوىحتقيقواةفأوعمت  فىلوعميج

 عحملت جدداوشتددوفلوعملسدد بوعملن سددهلومدد وعد  دد ووووووووعمل ددىلو ادد وعسددتقرعقوعاسددروعمطددليفاوروووو

 .ميستقرعقوعات عورترعش  

 عذتفوابوظ  رةوعمتسولورعمقط ءو ا وشلضوعملأل التوشنيوعمفقرعء. 

 دورةفواؤسسد ودعئدذوميويلهيد واد ويلدهىوعارةد  وعاخدرىوادبوةصدوقوأرووووووووووعمل ىلو ا وعا 

 .تربو سيفوعملألررسوعمصفةاوعدت ق عنفث قوأروحنوعومم ويل

 ااوعةتص دي ورعجت   ي ور  رعني وعمتن ياوعملت  اويفعملأل قأاو. 

 

 تهفيذ اجملمعات الشكهية : يفالضوابط واالعتبارات 
 

 

عاقعض وعمةيط ءودعخىلوعاحي ءوعمس نياوعمق ئ اومفاجوعمس أننيوشهمعوعموحفعتووعختي ق .1

واعوشقياوس  اوعذت و يحويصةحو معوعا عوج ءعووابوعذت وعمس ينوعمق ئذ.

 عذت وعمس ينو.ويفعمت  نسوشنيو معوعموحفعتورشقياوعموحفعتو .4

فعخىلوعرتصوبياوم ىلورحفةوس نياور فاوأألفوعموحدفعتوشلطده وشدةلضورفصدىلوعملدووووو .3

 عرت باوم ىلورحفة.

اةدد توعاسددرواددبو ددمعوعا ددعو ادد وعذتددفوعادندد واددبوات وويفعحتددوعءوعموحددفعتوعمسدد نياوو .1

 .عملن بروعملل  قيا

 .عذت وإلشغ لورةتوفرغهذومب ويفيفوعنأل ءواال هلورب ميتوترفيهياواطف لورشة ب .1

 

 

وميفوعيص لوعرتفا تورشن ءوعملرعفقوعختي قوأقعبودعخىلوعاحي ءوعمس نياومم ويوفروت   .1

 شن ءورحفعتوس نياوبغلةوانخفطاوعمت افاو. .4
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عموحفةوعمس نياويرتةطومبفىوح جت و  واه  وط متوعملفةوويفشلوقوعملستفيفوشأاوس ن و .3

 عحمل فظاو ايه ور فاوعملةحومبختوي ته و.ويفيس  ذو

ما سدتفيفيبوشدفراوحتدىلوووواسعومياوعدعقةوعا عوعإلشرع و ا و معوعموحدفعتوشلدفوتسداي ه وووو .1

 مت  ميفوبي ناو معوعموحفعتوأروتسفيفوفوعتلوعرتفا ت.

 .عموحفعتوعمس نياوانخفطاوعمت افاوعختي قواوعدوشن ءوجيفةورأسل ق  وتن سهل .1

 

 

حتفيفوحفردوعملا ياوم ىلورحدفةوسد نياو يدحويلدر وأدىلوسد أبواسدعوميت ور دفاووووووووو .1

وع   ميوو معوعملس حاور فاوبي نته ورنظ فته .رجودواس حاواألهأاومم ويسةهلو

عختيدد قواددوعدوشندد ءوجيددفةورتألدد ية توتتسددذوش مةسدد طاورعدت دد لومتسددهيىلوأ  دد لوعإلنألدد ءووووووووو .4

 رعمصي ناو.

 خت يطوعاقبومب وين سهلواعوعحتي ج توعموحفعتوعمس نيا. .3

عستقالمياوأدىلورحدفةوسد نياور دفاوعقتة طهد وش موحدفعتوعاخدرىو وعملدفخىلوخد عاوعمليد عووووووووووو .1

 اقعض ورعملاو  و فعدوعم هرش ء وعملي عو(.ع

 

 

 توفلوعاقعض ورعيص لوعرتفا تورتأانيوعملرعفقويفاس   اوعمفرماوق    وع و .1

 ترب  توقج لوا   لورعحملسنني .4

 عستج  قعتوشر ياوةصلةوعاجىلوماخصولو ا و  ئفويفحتريكوأقبفةوعملألررسو .3

و و معوعملة مغوان سهلوذتنيوذت جاومصر .1

عستج قوعموحفعتوعمس نياو بوطريقوشيله و ا وقجد لوعا  د لورعحملسدننيوشلدفوعمينتهد ءوانهد ووووووو

رعيق فهدد وشأمسدد ئهذورعسدد  اوعاسددروعحملت جدداوحتددتوعشددرع وعدعقةوعملألددررسوميسددهدوعملألددررسوووو

شند ءوزت لد توأخدرىووووويفعملةد مغوعمددوبدرفتويفوعنألد ءو دمعوعموحدفعتوعمسد نياوممد ويسد  ذوووووووووو

زت عورعحفوري واوقأحبوا لوعملألررسواتخرأد وومت ويدىلوشند ءووووويفر فاو  يفوأاوعلوعملألررسو

 أأجروابوزت عوس ينو.
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و

و

و

 

خت يطوعاقعض ورحتفيفوأشل دوعاقعض ومب ويتن سهلوادعوعحتي جد توعموحدفعتوعمسد نياووووو .1

و افا.انخفطاوعمت

 عمتخ يطوعمأل اىلومةن ءوعا عوعمس ن وابوعمنوعح وعميجت   ياورعميةتص دياورعملل  قياو. .4

 ةااوت  ميفوعإلنأل ءواق قناوشغلعوابوعا ل توعمس نياو. .3

عسددتل  لواددوعدوشندد ءوجددفةورا  شقدداوما وعبددف تورأسددل ق  وتن سددهلوعإلسدد  اواددنخفضووووووو .1

 عمت افاورأممكوت  ميفوبي نته وفي  وشلف.

 اوجبددودةوعمتنفيددموحيددحويددتذوعإلشددرع و ادد وعمتنفيددمواددبوةةددىلوا  تددهلوعسددتج  قياوووووعمي ت دد .1

 اتخصصاو.

عمةن ءو ا وعمص اتوابوجهاورعحفةومتقايدىلواسد حاوعاقبوعمال اداوم دىلورحدفةورأدممكووووووو .6

ملنعوأألفوعمس أننيوش موحفعتوشلطه وشةلضومم ويل  وعمس أبوحرياوعميستف دةوادبوو

 عميقتفعدعتوعدت نةيا.

ويفتوعمس نياو ا وعاقعض وعمةيط ءودعخىلوعاحي ءوعمس نياوممد ويسد  ذوووتنفيموعا ل  .7

عسدتغاللو دمعوعاقعضد ورعميسدتف دةوادبوتددوفلوعرتدفا تورعملرعفدقورتقايدىلوعمتوسدعوعافقدد وووووووووو

 ملفيناوعمري بو.

و

 

عموةددتوويفت ورمتن سددهلوأسددل قعوويددتذوعمتنفيددموشأسدداوبوعمةندد ءوعمتقايددف ودتودتدد ورسددهوماوبددي نووووو

عذت م وواعوعإلس  اوانخفضوعمت افاوريفوعذت ماوتوفروشفعئىلوشن ءوان سهلوابون حيداوعدتدودووو

ورعمت افاوسو ويتذوعختي قوابوةةىلوعدعقةوعملألررس.

وعا ل توعمس نياوعدت ق وتنفيم  و
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وعا عوعارل:

 حاواددبوعاقبوتةاددغووحدد وسددا  ناوغرشدد وافيندداوعمريدد بو ادد واسدد ووووويفيقددعوعا ددعوعارلوو

واهعووارشل وو.و181741

 ادهعوارشلد وو اد ووووو146رحفةوس نيا وتةادغواسد حاوعموحدفةوانهد وووووو144يتأمفوعا عوابو

ادهعووم دىلورحددفتنيورت دواوعموحدفةوعمسد نياوادبوزتاددسوووووووو471سد حاوادبوعاقبوتةادغوووو

 رب ماوجاوحبورغرفدونواورا ة وردرقت واي ع.

 ادهعوو ووو814غدرعبومارجد لورعمنسد ءوتةادغواسد حته  ووووووأذتقتوش ا عوب مت اواتلفدت وعا

 تهفف اوعروعمرة وش ملستوىوعميجت    ورعمجق يفوماس أننيو.

  وابوعمج م وعا   لو.11تقفقونسةاوعإلجن  وشأقشلنيوش مل ئاو)% 

و

 اجملمع الجاني:
(وابوةةىلوا تدهلوعرتدفا توووو4ا140111متوخت يطوأقبوعا عوعمج ن وش مةفيلاو واس حته :

ميستألدد ق وعمسددلود و وترب دد وواددبوعمل تددهلو(و ورمتوع ت دد دوعملخ  دد تواددبوةةددىلوأا ندداوافيندداوع

عمري بو ورعمل ىلوج قوإلأ د لوتصد يذوعموحدفعتوعمسد نياو ورعمدم ويتوةدعوأاويت دواوادبووووووووو

عمددفرقوويفثالا ئدداورحددفةوسدد ينوحتتددو وأددىلورحددفةو ادد وزتاددسوربدد ماو  ئايدداورا ددة ووووووووو

(واددهعوو171مددفرقوعارلورمتوختصدديصوأقبومبسدد حاو وعاقعضدد ورغددرفدونددواواددفا ته ويفوعوو

(و4131ارشل ووإلة ااواس فواعواس بوعإلا اورعملؤذاورأملوأتخصديصوأقبومبسد حاو وو

 اهعووارشل ووإلة ااواال هلورحفيقاواطف لوعا ع.
ود وة:

د دذواجدىلو دمعوعملألدررسوم وند ويغ د وأحدفووووووووويف ا وعحملسننيورأ ىلوعميسروعملة دقةوش ملسد   اوو

حدىلوأدجلوادبواألد التهذ وريفوذمدكووووووويفحتي ج توعحملت جنيوريسد  ذوشألد ىلوأدةلووووأ ذوع

سةيىلوع وأ جىلوحةاوأنةتدتوسدةعوووويفعاجروعملظيذوة لوع وتل رو اجىلوعمميبوينفقواوأاوع ذو

وأىلوسنةااوا ئاوحةاورع ويط  فوملبويأل ءورع ورعسعو ايذ(.وويفسن شىلو

و
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 .حس بوعملألررسوويفعسوعإلشفأواًل :
  و(فرسوعمستني.9/61111شرأاوعمرعجخ وعملصرفياومالستج  قو

  وفرسوعملتنيبو.834999عمةنكوعملرش وعموطينو) 

  11119عمةنكوعمسلود وعمربي  ن و.) 

أت شدداوشدديكوش سددذوعملألددررسورعقسدد م واددعوعمقسددي او ادد و نددوعاوعملألددررسو وشريددفوأروووووووو  :ثانيااًا 

(و11341(وعمريددددددددددد بو و8صو.بو و–سدددددددددددلودياوفددددددددددد أس(و.وعمل ا ددددددددددداوعملرشيددددددددددداوعموو

و(.1718348ف أس 

وعذتطوقوعروا تهلوعملألررسوردفعوعمتربسو.و:ثالجًا 

و.و1718349و–و1718331عميتص لوشن وإلقس لوانفرشن وم ذو و  تفو: :رابعًا 

وتلةعاومنوذجوعميةت  سوابوعذتس بوعمةن  وشهري ووأروسنوي وو.و:خامشًا 
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  عنوان الورقة :عنوان الورقة :

  جتربة أرجو هلا التعميمجتربة أرجو هلا التعميمملخص دعم األسر احملتاجة ملخص دعم األسر احملتاجة 

  مقدمها :مقدمها :

  الدكتور/ عبد السالم الشهريالدكتور/ عبد السالم الشهري
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، ك رر  ه ررى ّفرر ع ى ررٓ ختصرر  ختععررُ فررٓ طررر النرر ّ لشررٌٍ  احليارر ّ احلصرر ٌحلَْ اذتَرر  

خيؽر  م رٌم  رمل اررت  ام لجم رع زتب جمرْ  بص  رع حلعرَ ةْ ً  رٌ ّ احلعرٌ ّ اذتكَكَرْ احلرر             

ٍاو  ى َو  ًٍجمَض  و  فٓ هذي اذتَ ّ ، فال  سبشَ  هن  شرٌ  احلٌؼر  احلعرلُ حلصر ٖمل ًهرٌ      

ح حتت حص  احلفك  احلا مل هً ٍٗمل حتت ًطأّ ادتوع ارؽ ع ًهصذا ًى رٓ  ر ٔ نريٌام    ٍ ز

 الث  مل احلجم ع احلعلُ ك  ت إح ٔ  ب ٖخ ى  َْ لصخَغ امب  ، ظوٌ   جم   ّ ى د حلرَ   

  حلك َع  مل الن  ًق  ل دٔ احلٌؼ  ارجمَصُ هل  ًظو  ذحلك ًاؼلً  ج َرً  ى رٓ ر  نر م هرذي     

عررلَْ  ررمل لصرر ا  ظوررٌ  ه رر اع نررٌٕ احلباذٍررْ ًار اججمرر م       النرر  فررٓ زترر ن ادتٌا ررر احل   

اربصرر  ّ ً صةرر ّ ً  ً ررى ً جم  رر ّ ه ي ٖورر   ررمل  صرر كع احلبكوكرر  احل  انررُ ًا  سررل    ررمل    

ار  نْ فؽرال ىرمل هىر اع كرة   رمل ال ر اع احليفسرُ  ًىير    ظور م فصر ّ دىر  هرذي             

 ى ٓ:هن  احلرب   خ لجمب    تالن  حل با ر ى ٓ  ع ىر هذي اذتَ ّ، ًك  

ى رٓ ارجمر ٍ  احلعرلَْ     زد انْ ًاق  احلس  احملب جْ ًلشٌٍ   جم ٍ     بْ حلرذحلك ، ًقر   كر     4

 ح اج م حلألن  ارسبفَ ّ  مل احلرب   خ منٌذجَْ ًنو ْ احلكَ س حلي  دًن ا ك جم ٍ  

 احلرتكَز ى ٓ  ب ه ارص فأّ ًاحلجمك   حلؽ  ن حتكَل احلرب   خ له افى    5

 لٌف  احل ى  ارسب   حل رب   خ    6

مشٌحلَْ احل م لٌف  ا حبَ ج م ا نبوالكَْ ، ا  لك ٕ  ٌىُ الن  ارص ٌحلْ   حلرب ر  خ،    7

لرررٌف   عررر  ٍا احل  انرررْ لرررٌف  فررر ػ احلبررر  ٍر ى رررٓ احلص بَرررٌل  ًارتَ طرررْ ًة هررر    

 حل  لب ج م 

 مراحل املشروع :-

هررب  الالهلر  ًؼر     >474 إ  رمل  جرر حلجمر      هشرو  ا بر   9ًق  انب  م هذي ار ح ْ    ٍكر     

هه اف ارص ًم ًمج   َ   م ىمل الن  احملب جرْ حسرر انرب   ام هىر م حلرذحلك، ًاحلبيسرَل       

 إلجي د احل ى  احلص يف ًارسب   حل  ص ًم  
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 هن ّ   63ًق    هم فٓ شو  ظف   مل ى   ًمش ت 

ط حلرر ًط حلبرْ إا ار  نرْ  جمر  ا كشر م ًلرٌف  ارعر ًف م ار  نرُ رر            5:ًمت الالهل  إى دّ 

 ط حلر ًط حلبْ  533ٍزٍ  ى ٓ 

حلرت  سرب  ّ  رمل شرو   جرر      هنر ّ ً  زا  8;ًفٓ هرذي ار ح رْ انربش م احلرب ر  خ هن ٍسربٌىر      

هشرو     ير ٕ    >هنر ّ فرٓ كرع دً ّ د  ر ّ احلر ً ّ       63هر ًحبٓ اآلن ًقر  لكر   إؼر فْ    4753

ى ٓ  ب ٖخ احلبكََ  ً ص فأّ الن  ارسبفَ ّ  ربا خ هال ٔ ًى   ا نب  ا     الن  احل  مل 

 لاو  حتسيً     ٌنً   

 

 :خدمات املشروع -
حلألنرر  ارصرر ٌحلْ  ررى ىرر ّ الرر   م،  جمب رر ًا هنرر ٌ  ارص فررأّ ًذ     ؼرر فْ    ٍكرر   ارصرر ًم 

 ال   م ج ٍ ّ لبجمً  حلبلسمل ً  ٔ انبف دّ الن  ارسبفَ ّ، ًلص ع هذي ارت   م:

ال   م إة  ْ  بٌف  ك فرْ ارسرب ز  م ا نربوالكَْ شرو ٍ  ًاحلص فَرْ لنر ّ ذام         4

 احلصو  ادت  ِ   هف اد ًر ّ شو  ًلع ف فٓ احلٌَ  احلجم ش   مل :ى د 

ال   م حتسني احلٌىُ ًاحلبةكَا ًست   ْ احلاٌاه  احلسر ٌكَْ ارت طٗرْ ى رٓ  سربٌٔ       5

 الف اد ًالن   

الرر   م لجم ررَ  ًلرر  ٍر: مت ليسررَل    رر  خ  رر  ىرر د  ررمل ارتنسرر م احلب  ٍبَررْ حسررر      6

الف قَرر م ال ظررْ حلبرر  ٍر احلصررٌاد  ار شررلْ  ررمل قبررع ارصرر ًم   شرررتاك م   زٍررْ       

  ص فأّ حلألن ّ ارسبفَ ّ  ف ى َْ  مل ارص ًمٍ فجمو  ارص ًم  

لفجمَرع    رر  خ النر  اريبحررْ ًذحلرك إلجيرر د  رر دًد  ر حلُ ريبحرر م النر   ررمل الشررا ن        7

  احلَ ًٍْ ً  دًد   ا خ احلب  ٍر ى ٓ الن  ًارص ًم

 ً ر  ميَز ارص ًم ًؼجمى حلجم د  مل احلؽٌا ط احل  ميصمل هن لزٍ   مل فجم حلَْ ارص ًم:
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احلبكَررَ  ىرر د  ررمل احلاررٌاه  احلسرر بَْ ،  ةررع احلبرر الني ًاحلبرر ٍمل ًاحلبفصررك     مش ررت انررب   ّ  4

النرر ٔ ًاحلبسررَر احل  انررُ  ًقرر  مش ررت هٍؽرر  فررٓ    رر  خ احلبكَررَ  كأنرر ٌ  رجم دتبورر    

 ًاذت   يو ، إؼ فْ حل ٌن ٖع الال ٔ فٓ  جم دتبو   

  هشو   >احلبكََ  احل ً ِ كع   5

6       ْ فكرط م ًؼر  شر ًع  جمَيرْ حلعر فو        لس َ   َر ن د فر لٌ ّ   اررٌاد ا نربوالكَْ حل زًجر

  حلصررصع احلررذِ فكررل ف ٖرر لو  ار جررٌّ ًحلصررٌن هررذا احلرب رر  خ ى  َررً ، فبيكرر ط هنرر        

احلرب رر  خ ًىرر ع ًنرر ٖع لشبَكورر  فررٓ احلٌاقرر   رر  اذتؽررٌ  نررببلكل احلف ٖرر ّ حل رب رر  خ          

 ًحل  اةبني فٓ د انبى ًا نبف دّ  مل جت  بى 
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فرر ع ى ررم ختصرر  ختؽؽررأل ر  ررو ر شرر ر  اررمو  ر لإلرر ر ر عرر م       صرر       

ش خ أ ه خيفع جمل مى  مر  رؤررج رث  ل رت زتة لر  مةص مرت ى رم ؼر  ر  ام رمةر رذتن نر           

ر ؽرصأل   عر يت وإله  ى  هر  رن صر   اولر غ مهر  ر اريا رذت ر ر فرع  صرةا ع أ   ارمة ر مـر          

و زح حتت شصر  ر قنر  ر إلر و أا ورت  حترت ا رلر ردتهرت رؤفر ت اا ر  ذر ر             ر ص ئ  اام 

ذدود اظ مت   ؽص ، و جيل ه   نةؽ  ى م ر  ب رؤر ع أا  رمف     مامد وإله  زتددًر مقهم

ر صعم  ر ردتمر و رؤدة ق  ) ردتص    ار لقصر   ار ي ت ر  ارتذة  ى ر ح اشصرو، مرت  حر        

رؤي ظ  م  ةل    ارؤصةمى رؤل عرأل ار  إل ر  ر ريت حتصر      رذتدوخ ى  مدى  لج ا  ر صيري ا

مل  شةم رذت  ر رؤدة ق    مم  ذلرت ر مرشرد ملر  وصةصرو أملر دًر ذدوردر امة  رسر ر ر صرلأل         

 عة نرر ب م  مـررع ر ؽررصأل  ارر  يف ررتدمرر  ر مارر   ختؽؽرره  ـرر ف  أ رره اى ررم مرردى جررعد  

رذت ط ر م ين م  ا ئك ؤصل    إشص شلمرث م  ر ل ت ر م  س ر  ى و  ر ؽص   ر ا    م

اذمد ىدد م  ر إلمرا  ر يت حتة س  ىل  عد ؾ ادةرشر  ، امرد لح رت ر ر ةصر رة ر صريري      

زورر ةر ر  25% مرر  رؤرر رذلل ار رريت اؼرر ت  ىل أ حرر  مرر   82ؤ رذلرر  رؤ  ررس ر ؽررصأل مرر   

دةرشررأل   ظرره و ، جرر  ر عررصمى رؤصررة  ر ر م  رر مز ر ؽررص  رؤدةشرر   مرر   ررد م رؤصررةمى ر   

اؤض ردت  ع أوف  زور در  صري  ر ةهر ب مر  ر دةرشر  اعهرمة ىردد مر  ر مر رع ةرث ر لعمر            

م  ةغيو  ى رم ر قتر  ر صر من  ر ري   ا ينرً  ؤر   ل  ةر ا مر  مهر ةرث ى   ر   عرد ؾ رجملة رع             

م شةددرم أش مب ىظ ر ص ص  ) ر صيو ار لة ر  ح رؤعهمة ر مل ف  ر شي ب ر مرمل   هليا 

را  ، املررد ر ةصرر ل ار لنرر ػ عهرر ث مل  رر ر ىرردد  رر ض م  ن  ررت مرر  ر شرر  امررد  رر دى     ر إلررم

 ر مـع رؤل عأل هل   

ا شي ب  حرير رىةند   امةه  أ ه   ض مإمص  ل   غ ريا  ، اىلدم  عه ث فص ر دى  اريا  

 ر ش  دى ً  ممذهً  اةرث أمل د جعجر   رر جأل ا ردةويف ا حن قرأل  ةةغ رو ى رم مؽر ىو رذت ر ر،        

    ت أشض ر رب  مز  لة د ى م :ا

دةرش  ارمع ر ش  رحملة ذر  ا ارمو  ملر وري ج مةر   ري ق   امرد ة س ر  ى رم رؤلر وري            8

ر ؽص     ل وري منمةذ ر  اشره   ر ن ر ط  لر  امردا   ش رذر ث  سشر  رؤصرةق در         

 م  ر رب  مز  
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 ر رت س ى م ميدأ رؤص فلر ا لن ب  ف    حتن ه ر رب  مز  ادرفه  2

 ر دى  رؤصة     رب  مز  مفري  3

مشم    ر دى  )  مفري رتشة  ذ ث رتشرةهع    ، رتة نر ب مرمىأل ر شر  رؤعر م          4

م  رب ررر مز ،  رررمفري مؽررر ةوك ر دةرشررر   رررمفري فررر ؿ ر ةررردةوو ى رررم ر ص ي رررم       

 اررت     ارريا     صة ذ ث ح 

ةرم رن  مرد     رهر ر اش  8421أشر ر ام زر رت مصرة  ر مر  ظره  ةذرو        15وصةمىو رؤعر ا   

أظره  ملر ب ى رم  ةر ئز ر ةن ر   امص فرلر        1أش ر ر  ت داةر ) مردر ر رداةر    31 ن ة  ـ ف  

  ر ش  رؤصةق در مربرمز أخ ى اىدم رتشة  رة مع ر ش  ر يت و  إله  حتصل  م  مشً 

 

 خدمات املشروع:-
ق مإـرر ف  ونرردم رؤعرر ا   سشرر  رؤعرر م   مرره ىرردر خرردم ث، ملة رردر أشرر مب رؤص فررلر اة رر    

 خدم ث ذدودر  يلً   ةصص  امدى رشةق در ر ش  رؤصةق در ا ع ت ايا ررتدم ث:

خدم ث  ر ج   مةمفري   ف  رؤصرة سم ث رتشرةهع    ظره وً  ، ار ص ف ر   شر ر        8

 أف رد اؤدر ظه  ا ؽ ل ر ر  مم ر ل ظ  م  ر عه  رهلر ل   7ةرث ىدد 

إلرررمرا  ر صررر م    ررت  تررر  ى رررم خررردم ث حتصرررل ر رررمىأل ار ةحن رررك است ةمررر  ر   2

 مصةمى ر ف رد ار ش 

خردم ث  ل ر   ا ردةوو:ن  لصر ه م  ر مز مرع ىردد مر  رؤرشصر ث ر ةدةوي ر  شصرو              3

ر ق م رر ث خ ؼرر   ةرردةوو ر صررمردة رؤ ظررص  مرر  ميررت رؤعرر ا  م ظرررتر  ث ةمسورر   

 ودفله  رؤع ا  مص فلر  سش  رؤصةق در مقل     م  رؤع ا  

 قل ت م   مز ر ص  رؤلةرر  اة رق نجير د مر داد مر  أل ؤلةرر ث ر شر  مر  ر ظرغ              4

 ر  داو  ام داد م رمز ر ةدةوو ى م ر ش  ارؤع ا   

ررتدم ث ر ؽص  :ش خ أ هر  مةرمف ر    صرةق دو ، فنردن  قل  هر  معرصت  ريري          5

 ل م  خع   مفري مة مل  مصة  ر ر ى  درث رنةظ د ام رمز ر ق ز رؤة م
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 الدور الصحي:-
خدم ردت  و ر ؽصأل اير رؤع ا  م  ىدر زارو  شتة ق  امةي ول  ، امرد لحرت داةا ف  ر  و رأل     

 اة ق شصو ر رت  و ر سمين  

رىةررررب ارررير رؤعررر ا  ىعذررر   ررريلا مإلررر ا  رتىرررةع  ر ؽرررصأل ) ردتصررردل ار لقصرررأل        8

 ارتذة  ىألح

  يلت دتل  ؼدون ث ر ؽص  رؤع ا  امة ملةه   2

 ؤرظ رث  ؽص   م  أشض رخةي ة رؤصةق دو  ار يت لح ت ر:رىة دث ر  3

  صي  شداد أم رع شمب ر ةغيو   أ 

  صي  شداد أى رع رىةع   قصأل  ب 

 ملد   د م رؤصةمى ر دةرشأل ار ةه ب م  رؤدةط  س 

 ملد  ىدد ر سو ةرث      س ر ؽصأل   د 

 رشةددمت رؤل وري ر ؽص   ر ص من  ر  ن    مدى رشةق در ر ش    4

 م ىدد م  ر ص م   ث ر ؽص   رؤف ر، محرت: ر ةردخل ا لر  أل رؤدردةرث،     ر رت  س ى  5

      ن ر رت  س ى م مق ا   ر ؽص  ر لقص   امل دت  رؤع  ت ر ش و 

 

 موارد املشروع-
 ى  ت ر  رل  رؤصتم   ى  ـ    لموت رؤع ا  ى م ىدر ست اة :

ى د   م  ىيد رهلل م  ىيرد   رت ؽ   مؽ شي  ر ص م رؤ صأل ر مرير ستمة ر درى ل :  8

ر لسوس آ  شلمد امد  يلت دى ه اى ـت  يل ه اةى وةه ، ا يلً   ي ق فند  ري  ت  لر    

  حري م  ر لني ث  

فند ن ر ةلص ه مع ىدد م  رؤل اد ررت ؼ   ةندو  م رمز  دةوي    ستمة رتشةح  ة :  2

 ت  صري  مر    ر ى مم رذت شمب افلرم  ررت   ر  ار ةقؽر ت ارريار  ، ا ري ق حتؽر      

 ر دخت  

ن ر ةلصرر ه مررع ىرردد مرر  رؤرشصرر ث ر ةر ةورر   ةنرردو  ختق فرر ث         ستررمة ر ة ررمو :   3

 ارؤص ا   جبسب م  ف  مةر رتشة  ذ ث رتشةهع    
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 امم  مي س رؤع ا  اـله  لدد م  ر فمرمط ر يت ميص  أ   سود م  ف ى    رؤع ا  مله :

ر ةردخل ار ردو  ار ةقصرق     ت ي  ، محمش ت رشة  ةر ر ةن    ىدد م  ر إلمرا  ر ص ح8

ر ش ل ار ةصيو ر دةرشأل امد مش ت أوف  ر م   مز ر ةن     لش مب ؤل دتةهر   

 ارذتد مله ،  ـ ف    مش ئت ر خ ى ر مل دتةه  

 ظهمة   1ر ةن    ر داةل  ت  ح2

 صرر    م رر   ) فرر  مةر ح رؤررمرد رتشررةهع      ساذرر  فنررط مررع اـررع ظرر ا  مل لرر      ح3

  عصت ر يل حينه ف ئد ه  رؤ ذمر ا صم  اير ر رب  مز ى     فيلن ػ  ؽ فه  م

أشررض ر رب رر مز اىرر ع اشرر ئت  اي نهرر  ر ر مرمررع مررع رذتفررمة شررةةصنه ر ق ئرردر    

   رب  مز ا   رريل ر دةرشةه ارتشةق در م  جت مةه 
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 اهلدف وينكصم إىل قصمني :
دِينينويَِثلدينين ي ينينٖيفيئضينينلي ينيناليتيمنينينه بيمنينينيياينينويمريقًينينايا ّهينيناياينينوي سِينينلي ينينس ًاي ينينٖيييييييي .3

ياصاز ًايمنصحّحٕي بانشكسيتدَميمنه بي.

مجثلينينااْيَِثلدينين ي ي ينينٖيرئّينيناتيزَليمنثكا ينين يم جثلينينااْيقينينغيي ينينسمديم ثلينين ي هينينًّبيَيييييييي .2

صالياايِضّيتياويئاجينٕيمننهينٖياينويمم  لينٕيتينوياثاجًيناياينويييييييي كرييبيَذنكياوي سِليرِ

 منضكسمتي.

 عوامل جناح املشروع ) بعد توفيل اهلل (
يىيِكُىياكسيمنثُشِ ي ٖيي كسييئّاتيمنب ديَذنكينطينًُنٕيَضينسإيتُ ينّ ي يناليتيمنينُ لبيييييي .3

ين لحثاجغي.

 لبيَض ياسمكصي ٖيق يتيممئّاتيمنييتكدسي ًّايمتهاضباحينثجلّ ي اليتيمنُ  .2

ت ّغيضاللياثضسغيا يضّازٔينك يجمًصٔيقصضٕيخا ٕينهك ي اليتيمنُ لبياًلثٌيمنسلّطّٕي .1

جتلّ ي اليتيمنُ لبياوياسمكصيمنثجلّ يَرِصاهلايرىلياكينسيمنثُشِين يمنينرٓيِثينُنْيتستّبًينايييييي

 َتهظّلًايَاويخبيتُشِ ًاي.

 مح ٕيراالإّياكدضٕين ث سِفيقاتشسَعيَييدم ٌيمندِهّٕيَم جثلاإّي. .1

ي

 مكونات مركس التوزيع:
 سفيتربِديحلضلياايِص ين لسكصي ٖيَقجياثأخسياويمم  لٕي،يجمًصٔيقينأز فيحللين ييي .3

ضينينبيُِضينين ي ًّينيناي ينيناليتيمم  لينينٕيَذنينينكين ينينلاىياينيندميييي31 ينينُمىيخا ينينٕياصينينه ٕيقازتضينيناعيي

ي طادياي،َنثطثُابيمندالجٕييكربيقدزيممكوي.

ي سمىيتطخغيكينبرئيجمًينصٔيقينأز فيحللين يمنصينُمنْيتطينخوي ًّينايمم  لينٕيقبين يتُشِ ًيناييييييييييي .2

 نثكُىيجايصينألك .

ضّازٔيخمصصٕينثُ ّ ي اليتيمنُ لبينب يتيمحملثاجغيمنينرٓينينه ًبيوينسَ ًبيمنصينحّٕييييي .1

ييَيمنكربياويمحل ُزين لسكص.
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 طريكة العمل فى املركس:
  لينٕيَتهظّضينٌيَئضظينٌيحلينغياُايندييييييمضثكبالياايِسدياينوياسمكينصيمنثجلّين ياينوي يناليتيممييييي .3

يمنثُشِ .

منثأكدياينويضينالإيمم  لينٕيقبين يتطينخّهًايَذنينكياينويقبين ياثخصصينغينّينثبيمضينثب اديايناييييييييييييي .2

 ِشكي ٖيكُنٌي ريي احلينالضث لاليمآلداْ

ي

 املصتبعد من فائض األطعمة :
ِص ين لسكصياوياسمكصيمنثجل يَيُي ريي احلينالضث لاليمآلداْيقطببيادمينظا ثينٌيي .3

 ِٕيمنضطادي ٌّ.يَيقدم

اينينايِبكينينٖياينينوي ينيناليتيمم  لينينٕيق ينينديمنثطينينخغي ينيناليِ ينيناديتطينينخّهٌياينينسٔيخانّينينٕ،يَ ينينٖيكينينالييييييييي .2

يمحلانثغيم ضثضادٔياوياايمتيمضثب ادٍياويمنضاليتينّكُىيياال ًاين حُّمناحيَمندَمجو.

ي

ي

ي

 


