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 بطٍ اهلل اهسمحّ اهسسٍٚ

 املقدًٞ:

ٌٍ  }اسبٌد هلل اهقا٢ى  َٕ َغاِكٌس َعِوٚ َّ اهّو ِٚسًا َفِإ ََّع َخ ًَّ َتَط  058اهبقسٝ{َٗ

 ٗاهصالٝ ٗاهطالَ عوٟ املبع٘خ زمحٞ هوعاملني .. ٗبعد :

سةة٘اهٛ  يف ًِطقةٞ دةاشاْ عوةةٟ اخةتالا ٗتبةةاّٙ تطازٙطةٔا اسبةامت ٗعوةةٟ اًتةدام      

ثالمثا٢ٞ كٚوً٘رتا ًّ ازبِ٘ب إىل اهػٌايت تِتػس أكجس ًّ أزبعةٞ الفا ًدِٙةٞ ٗيسٙةٞت    

ٙقطِٔةةا ًوٚةةْ٘ ُٗصةة  ضةةاكّ تقسٙبةةات ٙةةدٙس اهعٌةةى اهتطةة٘عٛ بٚةةٍِٔ أكجةةس ًةةّ مثةةاُني   

ًؤضطٞ تط٘عٚةٞت عوةٟ ًِةو٠ ًٗطةافٞ كةب ٝ ًةّ ًساكةص اهتةدزٙي ٗاهتطة٘ٙس املعتٌةدٝ            

عّ سو٘ي ٗبدا٢ى ًِاضبٞ ٗايتصةامٙٞ تطةازع إىل ًةد ٙةد     مما أٗزخ سادٞ ًوشٞ يف اهبشح 

اهعْ٘ ٗاهتط٘ٙست ٗاملطاُدٝ اهفِٚٞ ٗاإلمازٙةٞ ملعازبةٞ اهطةع  ٗاهقصة٘ز يف أما١ ك٘امزٓةا      

 غ  املدزبٞت يف عامل ًتػ  ٗصبتٌع ضسٙع اهٌِ٘ ٙعصش ٓرٖ اسبادٞ :

عذص كج  ًّ ًؤضطات اهعٌى اهتط٘عٛ يف املِطقٞ عّ إسباق ًِط٘بٚٔا  .0

 هرباًر اهتدزٙبٚٞ.با

 يوٞ اهل٘امز ٗتلساز  عدم ًّ اهقٚامات يف صباهظ اإلمازٝ. .2

 ضع  اهتشاه  ٗاهتلاًى بني املؤضطات اهتط٘عٚٞ. .3

سصس األُػطٞ ٗاهرباًر يف أمناط ٗأغلاي تقوٚدٙٞ ف تت٘اكي ًع أٗه٘ٙٞ  .4

  سادات املطتفٚد.

 مْٗ اهبػسٙٞ.تسكٚص كج  ًّ املؤضطات اهتط٘عٚٞ عوٟ تٌِٚٞ امل٘ازم املاهٚٞ  .5

أًاَ ٓرٖ املربزات ٗغ ٓا بامز ًسكص اهتٌِٚٞ اهبػسٙٞ ًع غسكا٢ٕ )ًؤضطٞ 

اهطبٚعٛ اشب ٙٞ( إىل زضٍ زؤٙٞ ٓرا املػسٗع ٗاملطٛ يدًا هبِا١ خططٕ 

 ٗبساصبٕ  هتشقق مجوٞ ًّ األٓداات أٌٓٔا :

 ًطاُدٝ املؤضطات اهتط٘عٚٞ إمازًٙا ًًِٗٔٚا. -أ 
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 ممازضٞ اهعٌى اهتط٘عٛ. تدزٙي املتط٘عني ٗاهساغبني يف -ب 

 ُػس ثقافٞ اهعٌى املؤضطٛ يف املؤضطات اهتط٘عٚٞ. -ز 

 بِا١ ًػسٗعات ُ٘عٚٞ من٘ذدٚٞ ًع اهػسكا١. -م 

ٗهقةةد أمثةةس اهعٌةةى عوةةٟ ٓةةرٖ األٓةةداا ت٘اؤةةال محٚةةدا بةةني ًؤضطةةات اهعٌةةى           

اهتطةة٘عٛ ٗاهعةةاًوني فٚٔةةا يف املِطقةةٞ ٗتبةةامف هواةةربات ٗتعسفةةا عوةةٟ كفةةا١ات مل ٙلةةّ     

 ّ يبى.ضبتفٟ بٔا ً

ٗإُِا إذ عبسز ٓرٖ املقدًٞ هِؤكد أْ ًا أظبص مهٚةى ضةا ع عوةٟ فطةٚوٞ اهتعةاْٗ       

( 63ٗاهتطاُد بني اهعاًوني يف اهقطاع اشب ٜت سٚح أفام ًةّ ٓةرا املػةسٗع أكجةس ًةّ )     

( ًطةةتفٚد ًٗطةةتفٚدٝت ٗأبةةسَ املسكةةص ًةةركسات  5111ًؤضطةةٞ تط٘عٚةةٞ ٗأكجةةس ًةةّ ) 

طقٞتإضةةةافٞ إىل تصةةةٌٍٚ عةةةدم ًةةةّ اشبطةةة   ( ًؤضطةةةٞ تط٘عٚةةةٞ يف امل51ِتعةةةاْٗ ًةةةع )

 ٗاهرباًر ٗاسبقا٢ي اهتدزٙبٚٞ ٗت٣ٚٔٞ بِٚٞ ذبتٚٞ ساضِٞ ًٗتاسٞ هوقطاع اهتط٘عٛ .... اخل.

هقةةد اهتقةةا زضةةاهٞ ًسكةةص اهتٌِٚةةٞ اهبػةةسٙٞ ًةةع إضةةرتاتٚذٚٞ املؤضطةةٞ املاعبةةٞ     

ٗاهطٌ٘سةةةٞ )ًؤضطةةةٞ ضبٌةةةد ٗعبةةةد اهلل بةةةّ إبةةةسآٍٚ اهطةةةبٚعٛ اشب ٙةةةٞ( اهةةة  بةةةامزت     

ػل٘زٝ ه ٠ املػةسٗع اهِة٘ز هتشقٚةق أٗىل أمبٚةات اهتعةاْٗ ٗاهتطةاُد ًِةر اه٘ٓوةٞ األٗىل         ً

 فُطاليٞ املػسٗع.

ٗممةةا ٙؤكةةد شةة٘ ٗغةةسا يٌٚةةٞ طبسدةةات ٓةةرا املػةةسٗع املبةةازن ًةةا ملطةةٕ           

اهقا٢ٌْ٘ عوٟ اهعٌى اهتط٘عٛ يف املِطقٞ ٗهلذا بٕ أهطِتٍٔ ٗأيالًٍٔ اغتبا ا مبا ذبقق 

 ٌا أغامٗا بٔرا يف ًقابالتٍٔ ًٗا مُٖٗ٘ يف ضذى اهصٙازات.ًّ الثاز إجيابٚٞ سِٚ

إْ خدًٞ اجملتٌةع زضةاهٞ ُبٚوةٞ ِٙبػةٛ أْ تةؤم٠ مبِٔٚةٞ ت ٗإْ زعاٙةٞ اهقةا٢ٌني عوةٟ خدًةٞ           

اجملتٌع غسا ٗمٗز زا٢د جيي أْ ٙؤم٠ باسرتاا ٗدبسم ملةا ذبفةٕ ًةّ خص٘ؤةٚات ًٗةا ٙتطوبةٕ ًةّ        

 داٖ ٗإسداخ اهتػٚ  اإلجيابٛ.ًٔازٝ ٗمالبٞ ٗدٔد كب  إذا أزٙد هٕ بو٘غ ً

ٗاهلل أضةةوي أْ ظفةةه ٓةةرٖ اهةةبالم ٗأْ ٙطةةدم ٗفٝ أًسٓةةا غةةاكسّٙ هلةةٍ كةةسٍٙ معٌٔةةٍ   

ألعٌاي اهرب ٗاشب ت كٌا ف ٙف٘تِا أْ ُبعح مجٚى تقدٙسُا ٗدصٙى غلسُا هسٗام اهعٌى اهتطة٘عٛ  

 ازبٌٚةع هلةى   اهرّٙ غٌسُٗا باملػازكٞ ٗسطةّ افضةتذابٞ ٗضبطةُ٘ا اهِصةمل ٗاملػة٘زٝت ٗفةق اهلل      

  خ   ٗٙطس اهلل هِا ًّ أًسُا زغدا إُٕ تعاىل أكسَ ًط٣٘ي.   
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 : ٞٙٓة .07/2/0424توضظ يف  ًسكص اهتٌِٚٞ اهبػس 

  : ٞاملؤضطٞ اهعاًٞ هوتدزٙي اهتقين ٗاملٔين. ازبٔٞ اهسشٚٞ املػسف 

  :ٛاهتدزٙي ٗاهتوٓٚى ٗاهتجقٚ . اهِػاط اهس٢ٚط 

  ؤٙٞ املسكص :ز 

ُطعٟ هتقدٍٙ أٗىل اهرباًر اهتٌِ٘ٙٞ بػٌ٘ي ٗتلاًى ٗغساكٞ فعاهٞ ًع ًؤضطات 

 اجملتٌةةةع. 

  : زضاهٞ املسكص  

ًسكص تٌِٜ٘ غ  زحبةةةةةٛ  ٙعِٟ  خبدًٞ أفسام ًٗؤضطات اجملتٌع باهتدزٙي ٗاهتٌلني 

 ٗاهت٘عٚٞ ٗٙطٍٔ بتٌٔ  اهعاًوني يف اهقطاع اهتط٘عٛ .

 :أٓداا املسكص 

 . تدزٙي ٗتوٓٚى أبِا١ ٗبِات األضس احملتادٞ ٗمتلٍِٚٔ ًّ اهعٌى 

 .  ٞٚاإلضٔاَ يف تدزٙي ٗتوٓٚى اهعاًوني ٗاهعاًالت يف املؤضطات  اهتط٘ع 

 .  ٛاهت٘عٚٞ بوٌٓٚٞ اهعٌى املٔين ٗاهتط٘ع 

  اجملتٌعِ٘عٚٞ زبٔ٘م ازبٔات املعِٚٞ بتٌِٚٞ اهطاُدٝ امل . 

  : يٍٚ املسكص   

 طٚ  املػرتن ٗاملٌازضٞ املؤضطاتٚٞ ٗاهتقٍ٘ٙ ٗاهتشطني املطتٌس.املِٔٚٞ :  باهتا .0

اإلتقاْ : بتِفٚر بساًر تويب سادٞ املطتفٚدّٙ ٗفق املعاٙ  املسضً٘ٞ ٗمبا ظقق  .2

 اهعا٢د  األًجى ًِٔا . 

 امل٘ض٘عٚٞ : بتقدٍٙ بساًر ًِاضبٞ هوب٣ٚٞ يف اهِ٘ع ٗاهصًاْ ٗامللاْ ٗاألضو٘ب . .3
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فع املؤضطات اشب ٙٞ اهعاًوٞ ًٗى١ اهفساغ اهتٌِٜ٘ اهتلاًى : باهعٌى عوٟ ُ .4

باهتِطٚق ًع اهقطاعات املعِٚٞ خبدًٞ اهب٣ٚٞ ذات افستٚاز مبا ظقق افُطذاَ 

 ٗاهتعاْٗ ٗاهتطاُد ٗعدَ اهتِافظ.  

املطؤٗهٚٞ : باهتصاَ اهعٌى ازبام ٗاهبشح اهدؤٗب عّ أٗه٘ٙٞ سادٞ اجملتٌع يف  .5

ٍٙ اشبدًٞ اهتدزٙبٚٞ ٗاهتط٘ٙسٙٞ ملؤضطات اهعٌى اهقس٠ ٗامل٘ايع اهِا٢ٚٞ ت ٗتقد

 اهتط٘عٛ ٗاشب ٜ كٚال تِػػى بٔا عّ اهعٌى عوٟ ذبقٚق أٓدافٔا .

املجابسٝ : باهجبات ٗاهصرب ٗاسبسص عوٟ ذبقٚق األٓداا ٗتط٘ٙس اه٘ضا٢ى  .6

 ٗتِ٘ٙعٔا مبا ظقق اهعا٢د املسد٘ .

 

  :ضٚاضات املسكص 

 زضاهتٕ ٗيٌٕٚ ٗأٓدافٕ.ٙتٌش٘ز اهعٌى يف املسكص س٘ي زؤٙتٕ ٗ .0

ٙطع املسكص خططٕ ًّ خالي ٗزش عٌى ٙػازن فٚٔا املٔتٌْ٘ باهعٌى  .2

 اهتط٘عٛ يف املِطقٞ .

ِٙفر املسكص بساًر تويب أٗه٘ٙٞ سادات املطتفٚدّٙ يف سصًٞ ًتلاًوٞ ًّ  .3

 بساًر اهتٌِٚٞ اهػاصٚٞ.

 ميازع املسكص اهعٌى ٗفق الهٚٞ اهعٌى املؤضطٛ ِٗٙفر بساصبٕ مبتاصصني. .4

 ٙبين املسكص بدأب دط٘ز تعاْٗ ٗتِطٚق فعاي ًع ًؤضطات اجملتٌع. .5

 ٙوتصَ املسكص إبقا١ عٌوٚٞ اهتقٍ٘ٙ ٗاهتط٘ٙس هرباصبٕ ًطتٌسًٝ ُٗػطٞ. .6

ٙػسع املسكص يف تِفٚر بساصبٕ بعد اكتٌاي ً٘ازمٓا اهبػسٙٞ ٗاملاهٚٞ ٗامل٘افقٞ  .7

  عوٚٔا ًّ ازبٔٞ ذات اهصالسٚٞ.

  : أٍٓ اهرباًر ٗاملػازٙع 

ٙس اهعٌى اهتط٘عٛ يف ًِطقٞ داشاْ ) تدزٙي ٗربطٚ  ٗبِا١ بساًر تطبٚقٚٞ تط٘ .0

 ًػرتكٞ ُٗقى دبازب ٗاضتػازات(. 
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ض٘اعد اه٘ ّ ) تدزٙي ًٔين ًتِقى هتوٓٚى أبِا١ ٗبِات األضس اهفق ٝ يف اهقس٠  .2

ٗمتلٍِٚٔ ًّ ممازضٞ املّٔ ًع تقدٍٙ ًِظً٘ٞ ًصاسبٞ ًّ بساًر اهتٌِٚٞ 

 اهػاصٚٞ(. 

قٍٚ )تدزٙي اهدعاٝ ًّ خالي بسُاًر تطبٚقٛ باهتعاْٗ ًع فسع ٗشازٝ املعوٍ امل .3

اهػ٣ْ٘ اإلضالًٚٞ يف صباي اهت٘عٚٞ ٗاهتعوٍٚ بدٙال أكجس فعاهٚٞ عّ اهدٗزات 

 األٗهٚٞ املتباعدٝ هقا ين اهقس٠ ٗاهب٘امٜ(. 

ُبِاٝ املطتقبى ) بسُاًر إعدام تسبٜ٘ ٗإمازٜ ًٗٔازٜ هطالب اهجاُ٘ٙٞ ٗازباًعٞ  .4

 ؤٍ هوعٌى يف املؤضطات اهتط٘عٚٞ ٗمصبٍٔ فٚٔا (.هتوٓٚ

ًِٔٞ ٗمتلني ) ًػسٗع ٙقدَ خدًاتٕ هقا ين صبٌع اإلضلاْ اهتٌِٜ٘  .5

ملؤضطٞ املوم عبد اهلل بّ عبد اهعصٙص ه٘اهدٕٙ يف ًِطقٞ داشاْ ًّ اهػباب 

ٗاهفتٚات ٗأٗهٚا١ األً٘زت ٗٙعِٟ بتوٓٚؤٍ ٗتدزٙبٍٔ ٗمتلٍِٚٔ ًِٔٚا ٗتجقٚفٍٔ 

 (.  ادتٌاعٚا

ًِٔٞ هلا )ٙعِٟ ٓرا اهربُاًر بتوٓٚى ٗمتلني ٗتٌِٚٞ غاصٚات ُط٘ٝ األضس  .6

 املطذوٞ يف مجعٚٞ اهرب باهتعاْٗ ًع مجعٚٞ اهسٙاْ اشب ٙٞ ب٘امٜ داشاْ (.  

تلافى )ٓرا اهربُاًر ٙقدَ خدًاتٕ اهتدزٙبٚٞ ٗاهت٘ع٘ٙٞ ٗافدتٌاعٚٞ هوِاشسني  .7

 سبدٗمٙٞ يف ًِطقٞ داشاْ(. ٗاهِاشسات ًّ اهلباز ٗاأل فاي ًّ اهقس٠ ا

)بسُاًر تطبٚقٛ ٙعِٟ بسفع اهلفا١ٝ اهرتب٘ٙٞ ٗاإلمازٙٞ ٗاهجقافٚٞ ؤاُعٞ األدٚاي  .8

ٗاهصشٚٞ هألَ ؤاُعٞ األدٚاي ٗتفعٚى مٗزٓا افدتٌاعٛ باهتعاْٗ ًع مجعٚات 

 اهرب إضٔاًا يف إثسا١ اهرباًر اهِطا٢ٚٞ(.

بٚا اشبربٝ )بسُاًر تطبٚقٛ ٙعِٟ باهتوهٚ  بني املتقاعدّٙ ًّ ذٜٗ اشبربات  .9

ًّ خالي هقا١ات مٗزٙٞ ٗشٙازات ًٚداُٚٞ إلتاسٞ اهفسؤٞ  املٌٚصٝ يف ب٣ٚٞ ًِاضبٞ

 هلٍ ٗهوٌؤضطات اهتط٘عٚٞ هإلفامٝ ًّ ٓرٖ اشبربات(.
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 ( ٍ1اهلٚلى اهتِظٌٚٛ هوٌسكص:  ًوشق زي)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شؤوٌ 

 العاملني

 الطكستازية

 االتصاالتو

اخلدمات 

 اإلدازية

بسىامج 

 تكافل

 دللظ اإلدازة

 املشسف العاو

 الشؤوٌ املالية الفسع اليطائي الشؤوٌ اإلدازية

 اللجية االضتشازية اللجية التيفيرية

 تكيية املعلومات القات العامةالع

 الشؤوٌ الفيية  

امل

 ــــــوازد

امل

 حاضبة

ال

عهد 

 واملخصوٌ

مشسوع بياة 

 املطتكبل

مشسوع ضواعد 

 الوطً

بسىامج تطويس  

 العنل التطوعي

 بسىامج املعله املكيه

بسىامج صاىعة 

 األجيال

بسىامج مهية 

 هلا  

امل

 ــــــوازد

امل

 حاضبة

ال

عهد 

 واملخصوٌ

امل

ازدــــــو  

امل

 حاضبة

ال

عهد 

 واملخصوٌ

 املــــــوازد

 احملاضبة

العهد 

 واملخصوٌ

الكطه اليطائي 

 مبحافظة صامطة

الكطه اليطائي 

 بوادي جاشاٌ

الكطه اليطائي 

 مبحافظة صبيا

الكطه اليطائي   

 مبحافظة العيدابي

 اللجية التيظينية

مشسوع مهية 

 ومتكني  

بسىامج بيت 

 اخلربة
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 :ٞتط٘ٙس ( اضٍ املٌازض ( 

 اهػسٙم املٌ٘ي : ًؤضطٞ ضبٌد ٗعبد هلل إبسآٍٚ اهطبٚعٛ اشب ٙٞ

  :اهتط٘ٙس ٗاهتدزٙي اجملاي 

   :ٞٓة4/01/0428تازٙخ بد١ املٌازض 

  :ًطاُدٝ املؤضطات اهتط٘عٚٞ إمازٙا ًِٗٔٚا ٗتط٘ٙس اهعاًوني   اهلدا اهس٢ٚظ هوربُاًر

 فٚٔا.

  ٓداا اهعاًٞ هوربُاًر :األ           

 ًطاُدٝ املؤضطات اهتط٘عٚٞ إمازًٙا ًِٗٔٚا. .0

 تدزٙي اهعاًوني ٗاهعاًالت يف ًؤضطات اهعٌى اهتط٘عٛ جباشاْ. .2

 ُػس ثقافٞ اهعٌى املؤضطٛ يف املؤضطات اهتط٘عٚٞ. .3

 بِا١ ًػسٗعات تطبٚقٚٞ ُ٘عٚٞ ًع غسكا١ املسكص.  .4

  :ٞٗاهعاًوْ٘ ٗاهعاًالت فٚٔا.املؤضطات اهتط٘عٚ  اهف٣ٞ املطتٔدف ٞ 

  :ًِطقٞ داشاْ.  اهِطاق ازبػسايف 

  :(  ثالثٞ ًالٙني ًٗا٢ٞ ٗتطعْ٘ أهفا ٗضا ًا٢ٞ 3091674) اهتلوفٞ اإلمجاهٚٞ هعاًني

 ٗأزبعٞ ٗضبعْ٘ زٙاف.

  :( ًّ اهعاًالت يف اهفسع اهِطا٢ٛ باملسكص.6( مخطٞ عػس غاصا ٗ)05) عدم اهعاًوني 
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  :أبسش اهتشدٙات 

ِ٘ع ازبػسايف اسبام يف املِطقٞ ٗبعد بعض املؤضطات اهتط٘عٚٞ عّ ً٘يع اهت .0

 اهربُاًر.

 عدَ تفسغ اهعاًوني هوربُاًر. .2

عصٗا  ا٢فٞ ًّ ذٜٗ افستٚادات اهتدزٙبٚٞ يف املؤضطات اهتط٘عٚٞ عّ  .3

املػازكٞ يف اهدٗزات اهتدزٙبٚٞ هعدَ تفسغ اهبعض ٗعدَ تفٍٔ اهبعض اآلخس 

 ألٌٓٚٞ اهتدزٙي.

ذب٘ٙى املفآٍٚ امللتطبٞ يف اهتدزٙي إىل تطبٚقات عٌوٚٞ ٗممازضات ؤع٘بٞ  .4

 ًِٔٚٞ هطع  اهل٘امز املتدزبٞ.

ُدزٝ اشبربا١ ٗاملدزبني ماخى املِطقٞ مما ٙسفع كوفٞ اهرباًر عِد افضتقطاب  .5

 ًّ خازز املِطقٞ ًع ؤع٘بٞ اهتِطٚق ًعٍٔ.

ٙعطس بتطبٚق ُدزٝ اهل٘امز اهبػسٙٞ املفسغٞ يف املؤضطات اهتط٘عٚٞ مما  .6

 ًتطوبات اهتط٘ٙس   ٗازب٘مٝ فٚٔا.

عدَ ت٘فس مزاضٞ هد٠ املؤضطات اهتط٘عٚٞ يف املِطقٞ س٘ي اسبادات اهتدزٙبٚٞ  .7

 ملِط٘بٚٔا.

 ضع  اهبِٟ اهتشتٚٞ هد٠ اهقطاع اهتط٘عٛ عّ تطبٚق اهرباًر اهتقِٚٞ. .8

 ؤع٘بٞ اهتٌ٘ٙى املاهٛ ٗاُتظاَ تدفقٕ هورباًر اهِ٘عٚٞ امللوفٞ. .9

  ت يف اهب٣ٚٞ اشبازدٚٞ:املِذصا 

 افزتقا١ مبٔازات اهعاًوني يف اهقطاع اهتط٘عٛ ٗإثسا١ خرباتٍٔ بتذازب ممٚصٝ. .0

 املطآٌٞ يف مفع اهػسكا١ إىل اهعٌى املؤضطٛ ٗاهعٌى املػرتن ٗاملتلاًى. .2

 تقدٍٙ أمن٘ذز تطبٚقٛ يف تلاًى األعٌاي ٗتعاضد املؤضطات ٗذباهفٔا. .3

ازم اهبػسٙٞ ٗغسٗع بعض املؤضطات يف إعدام هفا افُتباٖ إىل اهعِاٙٞ بامل٘ .4

 خط  هورباًر ٗتوٓٚى اهعاًوني.

 تقدٍٙ عدم ًّ اهرباًر اهتدزٙبٚٞ توبٚٞ فستٚادات خاؤٞ هد٠ بعض اهػسكا١. .5

 تصٌٍٚ اشبط  ٗاهرباًر اهتاهٚٞ معًٌا هوٌؤضطات اهتط٘عٚٞ: .6
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 .ٞإعدام خطٞ اضرتادبٕٚ زبٌعٚٞ اهرب باهعازض 

  زضاهٞ ٗزؤٙٞ ٗأٓداا ازبٌعٚات اشب ٙٞ.اهدهٚى اإلدسا٢ٛ هبِا١ 

 .ٍٙبسُاًر تدزٙيب ملعوٌٛ اهقسالْ اهلس 

 .بسُاًر ًٔازات اسبٚاٝ هوػباب 

تلّ٘ٙ زؤٙٞ ٗايعٚٞ عّ استٚادات اهقطاع اهتط٘عٛ ٗاضتلػاا ُقاط اهق٘ٝ  .7

ٗاهطع  يف إمازٝ ٗممازضات اهعٌى اهتط٘عٛ يف املِطقٞ ًّ خالي مزاضٞ 

 ًٚداُٚٞ.

 مبٚات ٗثقافٞ ٗأخاليٚات اهعٌى املؤضطٛ ٗاهتط٘عٛ.اإلضٔاَ يف ُػس أ .8

إتاسٞ اهفسؤٞ هوعاًوني يف ًؤضطات املِطقٞ اهتط٘عٚٞ هوت٘اؤى ٗاهتعازا  .9

 ٗتبامي اشبربات.

  طبسدات اهربُاًر يف أزياَ :.01

  ( .ًؤضطٞ.16املؤضطات اهتط٘عٚٞ املطتفٚدٝ ًّ فعاهٚات اهربُاًر ) 

 ( 93ع اهتط٘عٛ يف املِطقةٞ. ) إعدام ًدزبني ًٗدزبات هوتدزٙي يف اهقطا

 ًدزبا ًٗدزبٞ.

     ( .ٛسقٚبةةٞ 69تصةةٌٍٚ سقا٢ةةي تدزٙبٚةةٞ توةةيب سادةةات اهعٌةةى اهتطةة٘ع )

 تدزٙبٚٞ.

    ( .ٞ05إبةةةساَ ًةةةركسات تعةةةاْٗ ًةةةع املؤضطةةةات اهتط٘عٚةةةٞ يف املِطقةةة )

 ًركسٝ تعاْٗ.

 ( .ًعوٌا.05تٌِٚٞ ًٔازات ًعوٌٛ اهقسالْ اهلسٍٙ إمازًٙا ٗتسبً٘ٙا ) 

   ًٔةةات املٔتٌةةات باهعٌةةى اهتطةة٘عٛ بربُةةاًر ؤةةاُعٞ     إسبةةاق عةةدم ًةةّ األ

 ( أًا.10األدٚاي. )

 ( ًٛٔٚؤضطٞ.19إفامٝ املؤضطات اهتط٘عٚٞ ًّ خدًات اهِامٜ اهرتف ) 

   ( ّ0555إمجاهٛ املوتشقني بفعاهٚات ٗأُػطٞ اهربُاًر بوػا أكجةس ًة )

 ًطتفٚدا ًٗطتفٚدٝ.
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 : ٞٚاملِذصات  يف اهب٣ٚٞ اهداخو  

 ُاًر عوٟ اهطسٙق اهدٗهٛ.ت٣ٚٔٞ ً٘يع ًِاضي هورب .0

 اضتقطاب كفا١ات ممٚصٝ هوربُاًر ٗبِا١ فسٙق عٌى. .2

 % ًّ اهفعاهٚات ٗاهرباًر املاط  هلا.91تِفٚر  .3

 تِفٚر أزبعٞ بساًر تطبٚقٚٞ ًع اهػسكا١. .4

 تصٌٍٚ بسُاًر ساض٘بٛ إمازٜ هوٌؤضطات اهتط٘عٚٞ )تٌِٚٞ( اإلؤداز األٗي. .5

 اُا(.زب  ًػسٗعات املسكص بػبلٞ ماخوٚٞ )اُرت .6

 إتاسٞ بِٚٞ ذبتٚٞ )تدزٙبٚٞ ٗتسفٚٔٚٞ( هوقطاع اهتط٘عٛ باملِطقٞ. .7

 

  :ًٞٔد٠ ازتبا ٔا باهلدا اهس٢ٚظ هوٌٌازضٞ ًع زؤٙٞ ٗزضاهٞ ٗأٓداا ازب 

اهتلاًى ٗاهػساكٞ اهفعاهٞ ًع  ِٙطذٍ ًع اهسؤٙٞ إذ تتٌش٘ز فعاهٚات اهربُاًر س٘ي

طٍٔ يف متٔ  اهعاًوني يف اهقطاع ٗظقق اهسضاهٞ ًّ سٚح كُٕ٘ ًٙؤضطات اجملتٌةةةعت 

 .ٙتطابق متاًا ًع اهلدا اهجاُٛ ٗٙطٍٔ يف ذبقٚق اهلدا اهسابع هوٌسكصٗاهتط٘عٛت 

 

  :ٞكٚ  تطتفٚد ازبٔات اشب ٙٞ ًّ ٓرٖ املٌازض 

 .بتدزٙي ًِط٘بٛ اهقطاع اهتط٘عٛ ٗتٌِٚٞ ًٔازاتٍٔ ٗافزتقا١ مبٌازضات اهعٌى 

 ٔا ٗتط٘ٙسٓا ًٗ٘ا١ًتٔا ًع اهب٣ٚٞ املطتفٚدٝ.باهِطر عوٟ ًِ٘اي املٌازضٞ ٗأمبٚات 

 

  :ًٞطتقبى ٓرٖ املٌازض 

 .ٛاهعِاٙٞ باهقطاع اهتط٘عٛ اهِطا٢ 

 .توٓٚى املتط٘عني اهػباب ذك٘زا ٗإُاثا 

 .ٞاهرتكٚص عوٟ تط٘ٙس يٚامات اهعٌى اهتط٘عٛ يف املِطق 

 .ٞتعصٙص اهتلاًى ٗاهتشاه  بني املؤضطات اهتط٘عٚٞ يف املِطق 

 ُػس ثقافٞ اهعٌى اهتط٘عٛ ٗاملؤضطٛ بوضاهٚي ددٙدٝ. افضتٌساز يف 
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  قاٚز ايٛزق١:قاٚز ايٛزق١:

 .َكد١َ 

  ّتعسٜف مبٛقع داز اإلضال..

  ٚتٛعٝــ١ اؾايٝات بايسبــ٠ٛ.ٚاإلزغاد باملهتب ايتعاْٚٞ يًدع٠ٛ تعسٜف تعسٜف

 .ًَدط ممازض١ ٚتٛصٝات

 

  

  

  َكد١ََكد١َ

  

اؿُد هلل زب ايعاملني، ٚايضال٠ ٚايطالّ ع٢ً أغسف األْبٝا٤ ٚاملسضًني، ْبٝٓا قُد ٚع٢ً 

 ي٘ ٚصشب٘ ٚضًِ تطًًُٝا نجريًا إىل ّٜٛ ايدٜٔ ... أَا بعد:آ

بريٛٙ ٜٚبريْٛ٘  فأتكدّ بايػهس اؾصٌٜ يألخ٠ٛ األفاعٌ ايكا٥ُني ع٢ً ٖرا املًتك٢ ع٢ً َا

َٔ دٗٛد َبازن١ يف إعداد ٚتٓعِٝ ٖرا املًتك٢ ٚايرٟ ٖٛ بعٓٛإ )أفغٌ املُازضات يف 

بٗرٙ ايٛزق١ ٚاييت أعسض فٝٗا ملُازض١  ايعٌُ اـريٟ(، ٜٚطعدْٞ ٜٚػسفين إٔ أغازى

( ايتابع يًُهتب ايتعاْٚٞ يًدع٠ٛ َٛقع داز اإلضالّ )

ٚتٛع١ٝ اؾايٝات بايسب٠ٛ، ٚأضأٍ اهلل تعاىل إٔ ٜٛفكين ٜٚطددْٞ ٚإٔ أنٕٛ ٚاإلزغاد 

  عٓد سطٔ ظٔ األخ٠ٛ ايرٜٔ َٓشْٛٞ ٖرٙ ايفسص١.

سنصًا بػهٌ أنرب ع٢ً اؾٛاْب ايتطبٝك١ٝ ٚاييت بإذٕ اهلل ضٛف ٜهٕٛ ٖرا ايطسح َ

، يف ٖرا املػسٚع ناْت ْتٝذ١ يتذازب ع١ًُٝ ع٢ً أزض ايٛاقع خالٍ ضٓٛات َٔ ايعٌُ

 ٚأضأٍ اهلل تعاىل يًذُٝع ايتٛفٝل ٚايطداد، ٚص٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ْبٝٓا قُد.

 

 

 

 



 إبراهيم بن عبدالعزيز العلي.أ                                               موقع دار اإللسام

 

                                                                                                    12                                                                                                                  خلريية باملنطقة الشرقيةللجهات ا العاشر اللقاء السنوي 

  تعسٜف مبٛقع داز اإلضالّ:تعسٜف مبٛقع داز اإلضالّ:: : األٍٚاألٍٚ  ايكطِايكطِ

ٚتٛعٝــ١ ٚاإلزغاد دعٟٛ خريٟ تابع يًُهتب ايتعاْٚٞ يًدع٠ٛ َٛقع داز اإلضالّ َٛقع  

اؾايٝات بايسبــ٠ٛ يف َد١ٜٓ ايسٜاض، ٜٚتهٕٛ املٛقع َٔ ضًط١ً َٔ املٛاقع ايعُالق١ 

ٖـ، //اإلضالّ بًغات ايعامل، مت إطالم املٛقع بتازٜذ املتدضض١ يف ْػس

 ،ٜف باإلضالّ يغري املطًُنيإٔ ٜهٕٛ َسدع١ٝ ع١ًُٝ َٛثٛق١ يًتعس" :ٖٚدف٘ ايس٥ٝظ

ٚيتعًِٝ املطًُني َا ًٜصَِٗ يف أَس دِٜٓٗ ظُٝع ايًغات اؿ١ٝ، ْٚػسٖا َٔ خالٍ غبه١ 

، ٜٚطتٗدف املٛقع مجٝع املهًفني غسعًا يف "اإلْرتْت ٚايٛضا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ املتاس١

ايعامل،  سٍٛ ًامجٝع أما٤ ايعامل، ٜٚبًغ عدد ايعاًَني يف املٛقع أنجس َٔ ضبعني غدض

ايتهًف١ تبًغ ٚتبًغ سايًٝا ايتهًف١ ايتػغ١ًٝٝ ايط١ٜٛٓ يًُٛقع ًَْٝٛٞ زٜاٍ تكسٜبًا، ٚ

 قبٌ سٛايٞ تطع ضٓٛات مثا١ْٝ َالٜني زٜاٍ تكسٜبًا.ٚاإلمجاي١ٝ َٓر اْطالم املٛقع 

 

أٖداف املٛقع ايتفض١ًٝٝ:

 تعًِٝ املطًُني َا ًٜصَِٗ يف أَٛز دِٜٓٗ.  .

 غبه١ اإلْرتْت إىل مجٝع ضهإ ايعامل. تبًٝغ زضاي١ اإلضالّ عرب .

 إثسا٤ ضاس١ اإلْرتْت باملاد٠ ايع١ًُٝ ايدع١ٜٛ اجملا١ْٝ املٛثٛق١ بًغات ايعامل. .

 دعِ املؤضطات ايدع١ٜٛ ٚايدعا٠ باملٛاد ايع١ًُٝ اييت متهِٓٗ َٔ أدا٤ زضايتِٗ.  .

د٠ يغـ١  متهني ايصا٥س َٔ االضـتفاد٠ َـٔ املٛقـع َٚعسفـ١ قتـٛاٙ بـدٕٚ اؿادـ١ إلدـا          .

 املٛقع.

االضتجُاز األَجٌ يًتكٓٝات اؿدٜج١ يف ايدع٠ٛ إىل اهلل ٚتبًٝغ زضاي١ اإلضالّ يًبػس١ٜ  .

 بايًغات اؿ١ٝ.

سمسٗــا عٓــ٘ ١ٖٜٛ ايــيت تكــدِٜ اإلضــالّ يف صــٛزت٘ ايضــاف١ٝ ٚتضــشٝمل ايضــٛز٠ املػ ــ   .

 اؾ١ًٗ ٚأعدا٤ اإلضالّ.

ؾايٝات يٝضبمل َٛدٗـًا إىل  تٛضٝع دا٥س٠ ايٓطام املطتٗدف ملهاتب ايدع٠ٛ ٚتٛع١ٝ ا .

 مجٝع أما٤ ايعامل بداًل َٔ أعداد ٚف٦ات قدٚد٠.
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تٛسٝــد دٗــٛد َهاتــب اؾايٝــات ٚاريٖــا َــٔ اؾٗــات ايدعٜٛــ١ ٚايتٓطــٝل بٝٓٗــا يف    .

ٚملعسف١  ،يتذٓب ايتهساز ،اإلْرتْتغبه١ فاالت ايرتمج١ ٚايتأيٝف ٚايٓػس ع٢ً 

 ٚإنُاهلا. ايكضٛز ٚايجغسات املٛدٛد٠ يًطعٞ إىل إشايتٗا

 أضباب إْػا٤ املٛقع:

ٚاييت تعترب فسص١ ضـام١ ٚآُٝـ١ بـازد٠ يًـساابني يف ْػـس       ،ٚدٛد غبه١ اإلْرتْت  (

ــ١ َــٔ خالهلــا،         ــس٠٤ٚ ٚاملطــُٛع١ ٚاملس٥ٝ ــٛاد املك اإلضــالّ يًبػــس١ٜ، يطــٗٛي١ ْػــس امل

أٟ َهإ يف ايعامل. َٔٚيطٗٛي١ ٚصٍٛ املطتفٝدٜٔ إيٝٗا 

تٛانــب ٚتطــتفٝد َــٔ ايتطــٛز ايطــسٜع     ييٝب يًــدع٠ٛ اؿادــ١ املًشــ١ يتطــٜٛس أضــا     (

يًتكٓٝـات اؿدٜجـ١، يتطــٌٗٝ ايعُـٌ ايــدعٟٛ ٚتٛضـٝع دا٥ـس٠ املطــتفٝدٜٔ َٓـ٘ بأفغــٌ       

 ايٛضا٥ٌ املُه١ٓ.

اؿاد١ املًش١ ٚايساب١ املتصاٜد٠ َٔ ايهجري َـٔ زٚاد غـبه١ اإلْرتْـت يًتعـسف عًـ٢       (

 ِ أسهاَ٘.َُّعاإلضالّ َٚت

رٙ ايػبه١ َـٔ قبَبـٌ أصـشاب ايـدٜاْات ٚ املًـٌ ايباطًـ١       اهلذ١ُ ايػسض١ َٔ خالٍ ٖ (

ع٢ً اإلضالّ ٚ املطًُني يضسفِٗ عٔ دِٜٓٗ ايضـشٝمل، ٚ إفطـادِٖ، ٚبـح اــالف     

 ٚايفسق١ بِٝٓٗ.

)      ّ ــ١ املٓتطــب١ ي ضــال ــيتايٛدــٛد ايكــٟٛ يًهــجري َــٔ ايفــسم ٚايطٛا٥ــف املٓشسف  ، ٚاي

الّ، ممـا ضـبب تػـٜٛ٘    أصبشت يف ْعس ايهجري َٔ ايٓاع أْٗا ٖٞ اييت متجـٌ اإلضـ  

 صٛز٠ اإلضالّ ايضشٝمل ٚصد ايٓاع عٓ٘.

يف نــجري َــٔ   ايغــعٝف يــدعا٠ اإلضــالّ ايضــايف عًــ٢ اإلْرتْــت     ايفــسدٟ ٚايٛدــٛد  (

 ، ٚاؿاد١ يتٛسٝد اؾٗٛد ٚتهجٝفٗا ٚتٓعِٝ ايعٌُ ايدعٟٛ َٔ خالهلا.ايًغات

إلْرتْـت  عسٚز٠ أخر شَاّ املبـادز٠ ٚإاـاد َسدعٝـ١ عًُٝـ١ َٛثٛقـ١ َٚتهاًَـ١ عًـ٢ ا        (

ــدعا٠       ــت ٚايـ ــبه١ اإلْرتْـ ــال١َٝ ٚزٚاد غـ ــع اإلضـ ــشاب املٛاقـ ــ١ ألصـ ــات املدتًفـ بايًغـ

 ٚاؾٗات ايدع١ٜٛ ٚاملسانص اإلضال١َٝ يف مجٝع أما٤ ايعامل.
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ازتباط اهلدف ايس٥ٝظ يًُٛقع َع زؤ١ٜ ٚزضاي١ ٚأٖداف اؾ١ٗ:

ع ٜكّٛ بٓفظ ايدٚز يعٌُ َهاتب ايدع٠ٛ ٚتٛع١ٝ اؾايٝات، فاملٛق ًاٜعترب املٛقع اَتداد 

، سٝح ٜطتددّ املٛقع ١ايرٟ تكّٛ ب٘ املهاتب، ٚاالختالف فكط يف ايٛض١ًٝ املطتددَ

بٗرٙ ايٛضا٥ٌ لاسات نبري٠ سكل املٛقع  ، ٚقدايٛضا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ يًٛصٍٛ يًُطتٗدفني

 يطٓٛات. ؼكل َٔ خالٍ ايٛضا٥ٌ ايتكًٝد١ٜ َا أععاف يف ايتٛشٜع ٚنجاف١ اإلْتاز تفٛم 

 

 ٛابط ٚضٝاضات املٛقع:ع

مجٝع قت٣ٛ املٛقع ع٢ً َٓٗر أٌٖ ايطـ١ٓ ٚاؾُاعـ١ املطـتُد َـٔ ايهتـاب ٚايطـ١ٓ        (

 بفِٗ ضًف ٖرٙ األ١َ.

املٛقع املساد َٓ٘ إظٗاز اؿل ٚبٝاْ٘ باؿذر ٚاألدي١ ٚايرباٖني، ٖٚٛ َٛد٘ يًبـاسجني   (

 عٔ اؿل ٚايساابني يف َعسف١ ايضٛاب. 

املتفل عًٝٗا َٔ أصٍٛ ايدٜٔ ٚفسٚع٘ ٚدع٠ٛ ايٓـاع إىل  ٜٗدف املٛقع إىل بٝإ األَٛز  (

ايتُطـو بٗـا، ٚػٓـب إثـاز٠ املطـا٥ٌ ايــيت ٜطـٛخل فٝٗـا اــالف عًـ٢ ٚدـ٘ ٜــؤدٟ إىل           

 ايفسق١ ٚايتٓاسس. 

 عدّ ايتعسض يًدالفات ٚايكغاٜا ايطٝاض١ٝ اييت ال طا٥ٌ َٔ ٚزا٥ٗا.  (

ـٜـ  ( اب اهلل ٚضــ١ٓ مجاعــ١ أٚ ســصب اــري نتــ  ١ْبــر ايتعضــب املــرٖح ٚايتشــصب ؼــت أ

 زضٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ. 

 عدّ ايتعسض يًدالفات بني اؾُاعات ٚاألسصاب اييت تٓتُٞ إىل اإلضالّ.  (

 عدّ ايتػٗري أٚ ايتذسٜمل أٚ اإلضا٠٤ يدٍٚ أٚ َٓعُات أٚ أغداظ بأعٝاِْٗ.  (

َساعــا٠ األْعُــ١ ذات ايعالقــ١ ٚاملعُــٍٛ بٗــا يف ايــدٍٚ ٚفُٝــا بٝٓٗــا ٚايــيت يــٝظ فٝٗــا   (

 ف١ يًػسع، َجٌ َا ٜتعًل عكٛم ايٓػس ٚاملًه١ٝ ايفهس١ٜ. كاي

عٓـد ٚدـٛد أٟ خــالف سـٍٛ املـاد٠ ايعًُٝــ١ ايػـسع١ٝ ٜـتِ إسايــ١ األَـس إىل أٖـٌ ايعًــِ          (

 ٜسْٚ٘ زافعًا يًدالف.  ٜٚهٕٛ َا
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 ْبر٠ تازخي١ٝ يبدا١ٜ املٛقع:

 ايبداٜــ١ ناْــت فهــس٠ إْػــا٤ َٛقــع َػــرتى ملهاتــب ايــدع٠ٛ ٚتٛعٝــ١ اؾايٝــات يف  (

ٖـ.ايسٜاض عٓد دخٍٛ خد١َ اإلْرتْت يًًُُه١ عاّ 

اضتُست ٖرٙ اؾٗٛد ٚمل تجُس عٔ عٌُ سكٝكٞ ع٢ً أزض ايٛاقـع، فأْػـأت بعـ      (

مل تًبـح إٔ تٛقـف    فسدٜـ١ املهاتب َٛاقع هلا ع٢ً غبه١ اإلْرتْت ٚناْـت ظٗـٛد   

 َععُٗا ٚمل ؼضٌ َٓٗا ايفا٥د٠ املسد٠ٛ. 

بايًغات َـٔ بعـ  َٓطـٛبٞ َهتـب ايسبـ٠ٛ عًـ٢       تٓفٝر َٛقع دعٟٛ يمت طسح فهس٠  (

ٖــ، ٚمت تػـهٌٝ فسٜـل عُـٌ     اإلداز٠، ٚمتت املٛافك١ املبد١ٝ٥ عًٝ٘ ْٗاٜـ١ عـاّ   

ممٔ هلِ خرب٠ دٝد٠ يف بٓا٤ املٛاقع، ٚمت ايبد٤ بايعٌُ.

مت إعاد٠ ايٓعس يف خط١ ايعٌُ يٝتِ ؼٌٜٛ فهس٠ املٛقع إىل َػسٚع َتهاٌَ ٜػٌُ  (

طـِ يًتـدقٝل ٚاملسادعـ١، باإلعـاف١ إىل َٛقـع اإلْرتْـت ايـرٟ        َسنص يًُعًَٛـات، ٚق 

ٜٓػس َٔ خالي٘ اإلْتاز ايعًُٞ.

مت نتابــ١ ٚثٝكــ١ ٚخطــ١ يًُػــسٚع مت اعتُادٖــا َــٔ فًــظ إداز٠ املهتــب بهاَــٌ    (

 .أعغا٥٘

ٖـ. //طًل املٛقع بتازٜذ مت ايبد٤ يف املػسٚع فعًًٝا ُٚأ (

بري٠ َتعًك١ بـاتت٣ٛ ايعًُـٞ ٚايـيت نـإ     ٚاد٘ املػسٚع عٓد بدا١ٜ ايعٌُ عكبات ن (

ضببٗا ععف اإلْتاز املتـداٍٚ ٚعـدّ ٚدـٛد سضـس أٚ تكٝـِٝ عًُـٞ هلـا، ٚعـدّ ٚدـٛد          

عٛابط ٚالَعاٜري ٚالَسدع١ٝ يًرتمج١.

مت ايتٛاصٌ ٚايتعإٚ َع أبسش اؾٗات ايدع١ٜٛ املٗت١ُ بٗرا اؾاْب.  (

ٝـ      ( ١ ٚايدعٜٛـ١ ٜتُجـٌ أُٖٗـا يف    ٚاد٘ املٛقع عكبـات نـبري٠ ٚعدٜـد٠ يف اؾٛاْـب ايتكٓ

ــات       ــاًَني ٚاملتعــاْٚني، ٚعــدّ اضــتكساز اإلَهاْٝ ــا٤ ٚتطــسب ايع ــدعا٠ األنف ــ١ اي قً

املاد١ٜ ٚق١ً ايهادز اإلغسايف ع٢ً املػسٚع.

اضتكس ايٓعاّ ايربفٞ يًُٛقع بعد بٓـا٤ ْعـاّ إداز٠ قتـ٣ٛ خـاظ بـاملٛقع بعـد        (

برٍ دٗٛد نبري٠ ٚضًط١ً َٔ ايتشدٜجات.

عدد َٔ ايهٛادز املتُٝص٠ ٚتجبٝتٗا يف ايعٌُ يطٓٛات. مت اضتكطاب  (
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 آي١ٝ َٚٓٗر ايعٌُ يف املٛقع:

ْكــّٛ بتٛظٝــف تكٓٝــات اؿاضــب ٚاإلْرتْــت ـدَــ١ ايــدع٠ٛ إىل اهلل ٚتبًٝــغ اإلضــالّ    (

ؾُٝع ايٓاع بايًغات املدتًف١. 

ــات يف املٛعــٛعات        ( ــف ايًغ ــدعٟٛ مبدتً ــٓكط ايعًُــٞ ٚاي ــٛد ْٚغطــٞ اي ْٛســد اؾٗ

ْٚطد االستٝـاز ايـرٟ ٜعٗـس ممـا ًٜـصّ املطـًِ َعسفتـ٘ يف أَـٛز دٜٓـ٘ بايًغـات            ايع١ًُٝ

املدتًف١.

ٚثابتـ١ ٚدقٝكـ١ إلعـداد ٚاختٝـاز      ٠مجع ٚاختٝاز املاد٠ ايع١ًُٝ تتِ ٚفـل َٓٗذٝـ١ َعتُـد    (

ثــِ ، املٛقــعمبدتًــف ايًغــات تبــدأ ظُــع املــٛاد املٛافكــ١ ملــٓٗر     ْٚػــس املــٛاد ايعًُٝــ١ 

اضتبعاد املٛاد اري املٓاضب١ يًٓػس.

ْكّٛ بإعداد ٚإْتاز املٛاد ايدع١ٜٛ اييت تدعٛ اؿاد١ إيٝٗا بايًغات ٖٚٞ اـري َتـٛفس٠    (

يف ايطاس١.

ْطِٗ يف تػذٝع سسن١ ايتأيٝف ٚايرتمج١ يًُـٛاد ايػـسع١ٝ َـٔ ايعسبٝـ١ إىل ايًغـات       (

 األخس٣.

)    ٚ ايــدعا٠ ايــرٜٔ ٜكَٛــٕٛ بأعُــاٍ ايتــأيٝف ٚايرتمجــ١      تــتِ عًُٝــ١ اختٝــاز املرتمجــني 

ٚاملسادعــ١ ٚاختٝــاز املــاد٠ ايعًُٝــ١ ٚفــل َٓٗذٝــ١ َعتُــد٠ بٓــا٤ع عًــ٢ متٝــصِٖ يف ايعًــِ    

ايػــسعٞ ٚأَــاْتِٗ ٚمتهــِٓٗ َــٔ يغــتِٗ األّ، ٚاملسدــع يف ذيــو إْتــادِٗ ٚدٗــٛدِٖ  

ضــاتر٠ ايعًُٝــ١ ٚتسغــٝشات ٚتصنٝــات املٗــتُني َــٔ أٚدزدــاتِٗ ايعًُٝــ١ َٚــؤٖالتِٗ 

ــا٤ دزاضــتِٗ ٚؼضــًِٝٗ       ــابعتِٗ أثٓ ــرٜٔ ٜكَٛــٕٛ مبت ــدعا٠ اي اؾاَعــات ٚاملػــاٜذ ٚاي

 ايعًُٞ.

 

 َٔ َصاٜا ٚخدَات املٛقع:

)  ٜ  تاح إعاد٠ ْػسٖا ٚتٛشٜعٗا.مجٝع قتٜٛات املٛقع فا١ْٝ 

املٛقع سادص ايًغ١ ٚأصبمل ٜتٝمل يصٚازٙ ايدع٠ٛ إىل اهلل ْٚػس اإلضالّ ظُٝع يغات  َسَطَن (

َٔ اري إٔ ٜتطًب ذيو أٟ َعسف١ بًغ١ املطتٗدف، سٝح ميهٔ ايٛصٍٛ يًُاد٠ ايعامل 

http://www.islamhouse.com/
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دعٛت٘ بٝطس ٚضٗٛي١ َٔ خالٍ يف ٚطباعتٗا ٚإزضاهلا عرب ايربٜد إىل أٟ غدط تساب 

املتٛفس هلا يف املٛقع.ٚايرتمج١ املتٛفس٠ يعٓاٜٚٔ املٛاد ايع١ًُٝ ٚايٛصف املدتضس 

قٝك١ الختٝاز املاد٠ ايع١ًُٝ َٚسادعتٗا قبٌ ْػسٖا ٜٓفسد املٛقع بتطبٝل َٓٗذ١ٝ َٚعاٜري د (

يف املٛقع.

ٜتِ اضتكطاب ايهٛادز اييت ٜطٓد إيٝٗا إداز٠ ٚتػغٌٝ املٛاقع، ٚأعُاٍ االختٝاز ٚايرتمج١  (

ٚاملسادع١ تت٣ٛ املٛقع ٚفل عٛابط َعتُد٠، ممٔ اُعٕٛ بني ايعًِ ايػسعٞ ٚإتكإ 

 َٔ مجٝع أما٤ ايعامل. ايًغ١ ايعسب١ٝ َٔ أٌٖ ايًغات املطتٗدف١

ٜعٌُ َععِ ايعاًَني يف املٛقع عٔ بعد، ع٢ً َطت٣ٛ فسم ايعٌُ بايًغات ٚع٢ً َطت٣ٛ   (

املطؤٚيني عٔ إداز٠ املٛقع َٚتابع١ ايعٌُ ٚاإلغساف عًٝ٘.

ٜتعإٚ املٛقع َع املؤضطات ايدع١ٜٛ ٚايدعا٠ َٔ مجٝع أما٤ ايعامل، ٜٚٓػس إْتادٗا  (

١َ املاد٠ ٚؼكٝكٗا ألٖداف املٛقع.بػسط ضاليًُضدز،  ٜٚٓطب٘

ٕ إيف األعُاٍ اييت اٝدْٚٗا، سٝح ٚاملٛقع بٜتاح يًعٓضس ايٓطا٥ٞ املػازن١ يف ايعٌُ  (

 ْعاّ ايعٌُ عٔ بعد ميهٔ َٔ ذيو دٕٚ أٟ قعٛز غسعٞ. 

َتعدد٠.إيهرت١ْٝٚ إَها١ْٝ اؿضٍٛ ع٢ً املٛاد ايع١ًُٝ بضٝغ  (

يًتٓكٌ بني قتٜٛات َٚعًَٛات املٛاد َٔ يغ١  متت بسف١ املٛقع بػهٌ اسرتايف ٚفسٜد (

إىل يغ١ ، بػهٌ ضٌٗ ٚبطٝط ٜٚٛفس املٛقع خدَات ق١ٜٛ ؽدّ ايدعا٠  ميهٔ ايٛصٍٛ 

 ٚاالضتفاد٠ َٓٗا.إيٝٗا 

، َٔ أخس٣املٛقع يف َٛاقع َٚٓتدٜات َٚدْٚات  َٜٔتاح بطٗٛي١ بايغ١ إعاد٠ ْػس أٟ َاد٠  (

ميهٔ ْطد٘ ثِ يضك٘  تٛيٝد نٛد خالٍ خد١َ يف املٛقع متهٔ ايصا٥س َٔ 

 يف املهإ املطًٛب يتهٕٛ تًو املاد٠ ٚنأْٗا َٛدٛد٠ يف َٛقعو !.

مت تٓفٝر بٓا٤ بسفٞ َتُٝص يًُٛقع ٜتٝمل إْػا٤ َٛاقع ددٜد٠ بًغات أخس٣ فٛزًا ٚبدٕٚ أٟ  (

دٗد بسفٞ.

اٍ ايفسم ٜتٛفس يف املٛقع ْعاّ عح َتكدّ، ْٚعاّ ي داز٠ اإليهرت١ْٝٚ ملتابع١ أعُ (

 ايع١ًُٝ ٚاإلداز١ٜ. 
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ٜتِ ايتٛافل ايتًكا٥ٞ َع يغ١ املتضفمل يف دٗاش ايصا٥س يتعٗس ايٛاد١ٗ َرتمج١ بًغت٘  (

 تًكا٥ًٝا، ٚميهٔ أٜغًا ايٛصٍٛ تت٣ٛ أٟ يغ١ باختٝازٖا. 

ٜٛدد يف املٛقع مجٝع اـدَات ايػا٥ع١ يف املٛاقع َجٌ ايتضفمل ٚايطباع١ ٚايتشٌُٝ  (

ٚاريٖا. 

 

صات املٛقع:أبسش َٓذ

ف باإلضالّ سَِّعأصبمل املٛقع أنرب ٚأٚثل َسدع َٚضدز يًُٛاد ايع١ًُٝ اجملا١ْٝ اييت ت  (

ِ أصٛي٘ بايًغات ع٢ً غبه١ اإلْرتْت.َِّعٚت 

أصبمل يًُٛقع غٗس٠ عامل١ٝ يد٣ ايدعا٠ ٚطالب ايعًِ ٚاؾٗات ايدع١ٜٛ يف أما٤ ايعامل. (

ع٢ً األخس٣ ٛدٛد٠ يف املٛقع يف آالف املٛاقع مت إعاد٠ ْػس ايهجري َٔ املٛاد ايع١ًُٝ امل (

غبه١ اإلْرتْت. 

املٛقع يصٚازٙ ايدع٠ٛ إىل اهلل ْٚػس اإلضالّ بًغات ايعامل َٔ اري إٔ ٜتطًب ذيو أٟ  ٜتٝمل (

َعسف١ بًغ١ املطتٗدف.

.ٌ يغ١ َطتٗدف١بهمت إْػا٤ تطع١ ٚعػسٜٔ ٚاد٘ نا١ًَ  (

أنجس َٔ ثالثني أيف َاد٠ َٛثٛق١ بأنجس َٔ بًغ عدد املٛاد ايع١ًُٝ املٓػٛز٠ يف املٛقع  (

 مثاْني يغ١ َٔ يغات ايعامل املدتًف١.

مت ْػس أنجس َٔ أزبعني تسمج١ َٛثٛق١ ملعاْٞ ايكسإٓ ايهسِٜ. (

قاّ املٛقع َٔ خالٍ نٛادزٙ بإْػا٤ َٛضٛعات ع١ًُٝ غا١ًَ ؾُٝع َاًٜصّ املطًِ َعسفت٘  (

يٝابا١ْٝ ٚايتآًٜد١ٜ ٚايض١ٝٓٝ ٚاألضبا١ْٝيف دٜٓ٘، يف يغات مل ؽدّ َٔ قبٌ َجٌ ايًغ١ ا

 ٚاريٖا.

.املدتًف١ َٔ ايعًُا٤ بايًغات ًامت ْػس امل٦ات َٔ املسادع ايع١ًُٝ املتُٝص٠ ٚإْتاز عدد (

مت ْػس عدد َٔ أقساظ اؿاضب اآليٞ بعد٠ يغات ؼتٟٛ ع٢ً َٛاد ع١ًُٝ َٓتكا٠ َٔ  (

 قت٣ٛ املٛقع.

بايًغات َٔ َٓاطل كتًف١ َٔ ايعامل َٔ خالٍ مت اضتكطاب عدد َٔ ايدعا٠ املتُٝصٜٔ  (

ايعٌُ َعِٗ عٔ بعد. 
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 شا٥س ََٜٛٝا. ٜضٌ شٚاز املٛقع بػهٌ َباغس إىل أنجس َٔ   (

( "تريا باٜت" غٗسًٜا.تبًغ ن١ُٝ ضشب ايبٝاْات َٔ املٛقع أنجس َٔ ) (

 ( دٚي١ غٗسًٜا. َٔ أنجس َٔ ) ًاٜطتكبٌ املٛقع شٚاز (

فـسع ايجكافـ١ اإليهتـسْٚٝـ١ املسنص األٍٚ يف دــا٥ص٠ ايتُٝص ايسقُٞسضـٌ املٛقع ع٢ً  (

ّ، ٚايرٟ تٓعُ٘ ٚشاز٠ االتضاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات باملًُه١ يعاَني َتتايٝني:  عاّ 

ّ.ٚعاّ 

نأفغٌ قت٣ٛ زقُٞ ع٢ً َطت٣ٛ “ نس اـاظايرب”سضٌ املٛقع ع٢ً دا٥ص٠  (

( املكد١َ َٔ ايك١ُ ايعامل١ٝ يًذٛا٥ص )  ايػسم األٚضط ٚايدٍٚ ايعسب١ٝ يعاّ

املٓبجك١ َٔ األَِ املتشد٠.

ايهجري َٔ َٛاد املٛقع مت ْػسٖا ٚتٛشٜعٗا َطبٛع١ ٚع٢ً أقساظ ساضب آيٞ بٛاضط١  (

ايعامل. ََٔؤضطات خري١ٜ ٚػاز١ٜ ٚأفساد يف أما٤ َتفسق١ 

 

أبسش ايتشدٜات :

 يعٌُ َٔ املرتمجني ٚطالب ايعًِ األنفا٤ بايًغات.ق١ً ايهفا٤ات املتُٝص٠ املٓاضب١ هلرا ا (

 ق١ً ايكٝادات اإلداز١ٜ ٚايع١ًُٝ املتفسا١. (

عدّ ٚدٛد نٝإ َطتكٌ هلرا ايٓػاط. (

 عدّ ٚدٛد ب١٦ٝ عٌُ َٓاضب١ الستٝاز املٛقع ٚأْػطت٘ املطتكب١ًٝ. (

صعٛب١ ايتعإٚ ٚايتٓطٝل َع اؾٗات ايدع١ٜٛ ٚايدعا٠. (

مما ٜػهٌ أِٖ عكبات ايعٌُ عٔ ًني َٔ خازز املًُه١ ايعاَصعٛب١ إٜضاٍ َطتشكات  (

 بعد.

عدّ اضتكساز ايدعِ املادٟ. (

 

نٝف تطتفٝد اؾٗات اـري١ٜ َٔ املٛقع :

 اضتدداّ املٛقع نٛض١ًٝ يدع٠ٛ املطتٗدفني يدٜٗا. (

 ضشب املٛاد املٓاضب١ يٓػاط اؾ١ٗ ٚتٛشٜع٘ إيهرتًْٚٝا أٚ طباعت٘ ٚتٛشٜع٘ ٚزقًٝا. (
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 ايعًُٞ َٔ خالٍ املٛقع يٝضٌ يػسا٥مل ٚأعداد أنرب َٔ املطتٗدفني. ْػس إْتاز اؾ١ٗ (

إعاد٠ ْػس املٛاد املٛدٛد٠ يف املٛقع َٔ خالٍ َٛقع اؾ١ٗ اـاظ بٗا. (

االضتفاد٠ َٔ اـضا٥ط ايف١ٝٓ يف املٛقع بٛعع أبٛاب خاص١ يًذ١ٗ يف املٛقع، أٚ ْطذ  (

بع  ايبٓا٤ ايربفٞ يضفشات املٛقع ٚٚعع٘ يف َٛاقعٗا.

 نٝف ٜطتفٝد املٛقع َٔ اؾٗات اـري١ٜ َٚٓطٛبٝٗا: 

ايدعا٤ يًعاًَني ٚايداعُني يًُٛقع، ٚتكدِٜ ايٓضٝش١ ٚاملػٛز٠ هلِ. .

يف خد١َ  تكدِٜ ايدعِ املادٟ ٚاملعٟٓٛ يًُٛقع يٓتُهٔ َٔ َٛاص١ً ايضعٛد ٚايتُٝص .

.اإلضالّ

ملٛقع بعد ايتأند َٔ دٛدتٗا.تصٜٚدْا باملٛاد ايع١ًُٝ املٓاضب١ يسضاي١ املٛقع يٓػسٖا ع٢ً ا .

تصٜٚدْا باملعًَٛات عٔ ايدعا٠ ٚاملرتمجني املتُٝصٜٔ بايًغات. .

تعسٜفٓا باؾٗات اييت تع٢ٓ باملاد٠ ايع١ًُٝ املٛثٛق١. .

ايعًُٞ بهٌ ايٛضا٥ٌ املتاس١. ٘ٛقع ٚايرتٜٚر ي٘ ْٚػس إْتاداملإغٗاز  .

 

ايطُٛسات املطتكب١ًٝ يًُٛقع:

َتدضط يف دعٟٛ ملػسٚع ٖٛ ؼٌٜٛ املػسٚع إىل َسنص خريٟ املطتكبٌ املأٍَٛ هلرا ا

ايتكٓٝات اإليهرت١ْٝٚ باضِ )َسنص داز اإلضالّ يًدع٠ٛ اإليهرت١ْٝٚ(، ٜهٕٛ َٔ َٗاَ٘ 

 اؾدٜد٠  ايتايٞ:

تأضٝظ َسنص يًتطٜٛس ٚايتدزٜب ٚاإلْتاز كتط يف ايتكٓٝات اإليهرت١ْٝٚ، ٜٗدف إىل  .

١ يف ايدع٠ٛ إىل اهلل، ٚزفع َطت٣ٛ ايعاًَني يف اجملاٍ االضتجُاز األَجٌ يًتكٓٝات اؿدٜج

ايدعٟٛ ٚت١ُٝٓ قدزاتِٗ يف ٖرا اؾاْب َٔ خالٍ ايتدزٜب ٚايتطٜٛس املطتُس.

تأضٝظ َعٗد دعٟٛ يًتعًِٝ اإليهرتْٚٞ بايًغات عٔ بعد َٔ خالٍ غبه١ اإلْرتْت  .

ٚاريٖا.

ٚايدفاع عٓ٘  تأضٝظ َسنص َتدضط يًتعسٜف باإلضالّ ٚتٛعٝمل صٛزت٘ ايضشٝش١ .

بًغات ايعامل اؿ١ٝ َٔ خالٍ ايرتمج١ ٚايتأيٝف ٚاملسادع١.
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إطالم قٓا٠ َس١ٝ٥ تبح زضايتٗا َٔ خالٍ غبه١ االْرتْت يًتعسٜف باإلضالّ بًغات ايعامل  .

اؿ١ٝ.

إطالم قٓا٠ صٛت١ٝ تبح زضايتٗا َٔ خالٍ غبه١ االْرتْت يًتعسٜف باإلضالّ بًغات  .

ايعامل اؿ١ٝ.

تكطاب ايدعا٠ ايجكات املتُٝصٜٔ يًعٌُ عٔ بعد َٔ مجٝع أْـشا٤ ايعامل ايتٛضع يف اض .

يًُػازن١ يف أعُاٍ املسنص ٚؼفٝصِٖ ٚتريٌٝ ايعكبات اييت تعرتعِٗ ألدٌ اضتجُاز 

 دٗٛدِٖ ٚتهجٝف أْػطتِٗ َٔ خالٍ ايٛضا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ.

 ،ٚاألفساداملؤضطات  َعاملػاب١ٗ يف ايٓػاط ٚتهجٝف ايتٓطٝل بني اؾٗٛد ايكا١ُ٥  .

ٚايتعإٚ َعٗا ٚاالضتفاد٠ َٔ دٗٛدٖا.

ايتٛاصٌ ٚبٓا٤ ايعالقات ايدع١ٜٛ َع املؤضطات ٚاألفساد، ٚتٓعِٝ املًتكٝات ايدع١ٜٛ  .

 يًُعٓٝني يف ٖرا ايٓػاط. 

ٜتاح يًذٗات ايدع١ٜٛ املٛثٛق١ االضتفاد٠ ٚإْػا٤ َسدع١ٝ إيهرت١ْٝٚ يًُعًَٛات ايدع١ٜٛ  .

َٓٗا.

شٜع ٚتطٜٛل املٓتذات ايدع١ٜٛ اإليهرت١ْٝٚ.فتمل قٓٛات َٚٓافر يتٛ .

 

باملهتب ايتعاْٚٞ يًدع٠ٛ ٚتٛعٝــ١ اؾايٝات بايسبــ٠ٛ )اؾ١ٗ اييت ٜتبع ايجاْٞ: تعسٜف ايجاْٞ: تعسٜف   ايكطِ

  ::هلا املٛقع(

املهتب َؤضط١ خري١ٜ دع١ٜٛ قا١ُ٥ ع٢ً دٗٛد اتتطبني ٚتربعات اتطٓني، ٜعٌُ ؼت 

ضظ املهتب بتٛدٝ٘ اف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد ٚقد ُأإغساف ٚشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚاألٚق

َفيت عاّ املًُه١ ايعسب١ٝ  "عبد ايعصٜص بٔ عبد اهلل بٔ باش"َٔ مساس١ ايػٝذ ايعال١َ 

ايطعٛد١ٜ زمح٘ اهلل تعاىل، ٚذيو يف ايجالثا٤ املٛافل ايجأَ ٚايعػسٜٔ َٔ ايػٗس ايجأَ 

اسبٗا أفغٌ ايضال٠ ٚأمت يعاّ أزبع١ عػس ٚأزبعُا١٥ ٚأيف يًٗذس٠ ايٓب١ٜٛ ع٢ً ص

  ايتطًِٝ. 
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ٜٚسأع فًظ إداز٠ املهتب فغ١ًٝ ايػٝذ/ عبد ايعصٜص بٔ عبد اهلل ايسادشـٞ، ٚعغـ١ٜٛ د.    

ع٢ً ايضاؿٞ ٚ د.عبد ايعصٜص ايطشٝباْٞ ٚايػـٝذ عًـ٢ ايًشٝـدإ ٚايػـٝذ خايـد بـٔ عًـٞ        

 أباـٌٝ.

 َٚٔ أٖداف املهتب: 

  اإلضالّ.دع٠ٛ اؾايٝات اري املط١ًُ إىل ايدخٍٛ يف ()

تضشٝمل املفاِٖٝ اـاط١٦ عٔ اإلضالّ ٚإبساش املفاِٖٝ ايضشٝش١ ي٘.  ()

َتابع١ املطًُني اؾدد ٚتعًُِٝٗ أَٛز دِٜٓٗ ٚتسضٝذ ايعكٝد٠ ايضشٝش١ يف ْفٛضِٗ.  ()

تعُٝل زٚابط األخ٠ٛ اإلضال١َٝ بني املطًُني َٚٔ أضًِ سدٜجًا.  ()

ًٛنٝاتِٗ.تعًِٝ املطًُني بهاف١ ايًغات ٚتضشٝمل عكا٥دِٖ ٚض ()

تأٌٖٝ بع  املطًُني َٔ كتًف اؾايٝات يٝهْٛٛا دعا٠ يف بالدِٖ إذا زدعٛا إيٝٗا.  ()

ايتعإٚ َع املؤضطات ٚاهل٦ٝات اإلضال١َٝ يدع٠ٛ اؾايٝات. ()

ْػس ايعًِ ايػسعٞ. ()

 تعُٝل املفاِٖٝ ايػسع١ٝ عٓد عا١َ ايٓاع. ()

 

 أقطاّ املهتب:

 

 قطِ اإلْرتْت. ()

 قطِ اؾايٝات. (2)

 قطِ ايتعًِٝ. (3)

 قطِ ايدع٠ٛ بايعسب١ٝ.  ()

قطِ ايطباع١ ٚايٓػس. ()

 قطِ ايعالقات ايعا١َ.  ()
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 ايكطِ ايجايح: ًَدط ػازب ٚتٛصٝات

 

املــسٚز بهــجري َــٔ ايتذــازب َطـري٠ ٖــرا املػــسٚع َطــري٠ طًٜٛــ١ اضــتُست يطـٓٛات مت خالهلــا    

ٗـا  عكبات مت بفغـٌ اهلل ػـاٚش ايهـجري َٓٗـا، ْٚعـسض ٖٓـا مجًـ١ َٓ       صعٛبات َٚٛاد١ٗ ٚ

ٚصًٓا  يٓطتفٝد َٔ تٛدٝٗات أٌٖ ايتدضط ٚاـرب٠، ْٚفٝد َٔ أزاد إٔ ٜبدأ َٔ سٝح َا

إيٝ٘، ْٚطأٍ اهلل تعاىل إٔ ًُٜٗٓا ٚإخٛآْا ايضٛاب يف ايكٍٛ ٚايعٌُ ٚإٔ اعٌ ٖرا ايعٌُ 

 خايضًا يٛدٗ٘ ايهسِٜ.    

 

 اإلْرتْت:غبه١ أٚاًل: عسٚز٠ ايرتنٝص ع٢ً األٚيٜٛات يف ايٓػاط ع٢ً 

دزتٗا، ٖٚـرٙ  أٖـِ ايعكبـات ايـيت ْٛادٗٗـا يف املػـسٚع ٖـٛ عـعف املـاد٠ ايعًُٝـ١ اؾٝـد٠ ْٚ ـ            َٔ

 ٚال ٜصاٍ ايتضدٟ هلـا ٚايعُـٌ عًٝٗـا عـعٝف،     ،َػه١ً الشايت َطتُس٠ خالٍ ٖرٙ ايفرت٠

ــد تٛدــد املــاد٠ ٚيهــٔ تبكــ٢ َػــانٌ أخــس٣ َجــٌ َػــه١ً ٚدــٛد األ         ايًغٜٛــ١  خطــا٤ٚق

ــا،   ــٌ عاهلـ ــا أٚ اؾٗـ ــسع١ٝ عًٝٗـ ــس ت    ٚايػـ ــٛم ايٓػـ ــ٢ سكـ ــٛد عًـ ــٛد قٝـ ــس  أٚ ٚدـ ــل ايٓػـ عٝـ

عٝل إطالقٗا يًٓػس بػهٌ عاّ.اإليهرتْٚٞ هلا أٚ ت 

َــع تطــٛز َصاٜــا ٚٚنُــا ٖــٛ َعًــّٛ ال ميهــٔ إٔ لضــٌ ْػــس ي ضــالّ  بــدٕٚ َــاد٠ عًُٝــ١،  

ميهٔ ْػـس املـاد٠ ايٛاسـد٠ ملالٜـني     ٚاريٖا  اإلْرتْتغبه١ ايٓػس اإليهرتْٚٞ َٔ خالٍ 

دٝص، أَا ايتٛاصٌ ايفسدٟ املباغس بـني ايداعٝـ١ ٚاملـدعٛ فٗـٛ صـعب دـدًا       ايبػس يف ٚقت ٚ

يًساابني يف ْػس اإلضـالّ بايًغـات سٝـح ٜكـٌ ايـدعا٠ املتُٝـصٜٔ ٜٚضـعب اضـتكطابِٗ ممـا          

 ٜتعرز َع٘ ايتٛضع يف ايتٛاصٌ ايفسدٟ َع املدعٜٛٔ.

َعًــ١ ْعاَٝــ١  يــرا فُــٔ أٚدــب ايٛادبــات ٚاألٚيٜٛــات إٔ تسنــص املؤضطــات ايدعٜٛــ١ ايــيت هلــا 

طًــب أعُــاٍ َسنــص٠ ٚفــرتات طًٜٛــ١ يتٓفٝــرٖا      تزمسٝــ١ عًــ٢ املػــازٜع ايهــبري٠ ايــيت ت    

ٚالٜٓبغٞ إٔ تطتًٗو دٗٛد اؾٗـات ايدعٜٛـ١ يف أعُـاٍ أقـٌ أُٖٝـ١ أٚ       ،ٚتهايٝف نبري٠

َا ميهٔ إٔ ٜكّٛ ب٘ أفساد أٚ فُٛعات اري زمس١ٝ، سٝح إٔ ٖٓاى عػسات اآلالف َـٔ  

الّ ٚايدع٠ٛ إيٝ٘ َتفسقني يف أما٤ ايعامل مل ٜتِ تٛدِٝٗٗ ايتٛدٝـ٘  ايساابني يف خدّ اإلض
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ايضشٝمل ٚمل ٜتِ اضتجُاز قدزاتِٗ، ٚاؿاد١ األٚىل هلؤال٤ ٖٛ َٓشِٗ ضالح ايـدع٠ٛ األٍٚ  

 .ٖٚٛ ايعًِ املتُجٌ يف املاد٠ ايع١ًُٝ املٛثٛق١

يرا فإٕ أِٖ دٚز ٜٓبغٞ عًـ٢ املؤضطـات ايدعٜٛـ١ ايكٝـاّ بـ٘ ٖـٛ تـٛفري َسدعٝـ١ عًُٝـ١ َٛثٛقـ١            

 ٚ ا٤ عًُٝـًا  نفَـ اضـتكطاب ايـدعا٠ ٚاملرتمجـني األَ   ٖـرا ًٜـصّ يـ٘    ملعسف١ اإلضالّ ٚأسهاَـ٘، 

ٚيغًٜٛا ٚممٔ ٜتضفٕٛ باـرب٠  ٚاؿسظ ع٢ً َضًش١ ايدع٠ٛ، َُٗـا تستـب عًـ٢ ذيـو َـٔ      

عًــ٢  ضـالّ  يتُهٔ ٖـرٙ املؤضطــات َـٔ محــٌ َطـؤٚي١ٝ ايــدع٠ٛ    يتــ تهـايٝف أٚ دٗـٛد،  

ــ٢ غــبه١      ٚدٗٗــا  ــ١ املػــتت١ ايكا٥ُــ١ عً ــدادًا يًذٗــٛد االدتٗادٜ ايضــشٝمل، ٚال تهــٕٛ اَت

اإلْرتْـــت ٚاريٖـــا، ٜٚٓبغـــٞ عـــدّ اضـــتٓصاف املـــٛازد املادٜـــ١ يف أَـــٛز غـــه١ًٝ أٚ إغـــغاٍ   

 ايهفا٤ات ايع١ًُٝ املتُٝص٠ فُٝا ٖٛ أقٌ فا٥د٠.

  

 األعُاٍ اييت ْٛص٢ إٔ تهٕٛ األٚي١ٜٛ هلا ٖٞ: َٚٔ أِٖ

إااد َاد٠ ع١ًُٝ غا١ًَ  يًتعسٜف باإلضالّ يغري املطًِ ٚتعًِٝ املطًِ َاًٜصَـ٘ ملعسفـ٘ دٜٓـ٘     .

 بايًغات اؿ١ٝ، َع َساعا٠ اختالف استٝادات ايػسا٥مل املطتٗدف١.

الّ ٚتعًِٝ ػٗٝص ٚتسمج١ ٚتأيٝف املٛاد ايع١ًُٝ ٚايٛضا٥ٌ ايدع١ٜٛ يًتعسٜف باإلض .

أسهاَ٘ بايًغات.

إااد َٛضٛعات ع١ًُٝ غا١ًَ َٚٛثٛق١ يًعًّٛ اإلضال١َٝ بايًغات اؿ١ٝ، َع عسٚز٠ إٔ  .

 تهٕٛ كد١َٚ عًًُٝا ٚتكًٓٝا يتطٌٗٝ ايٛصٍٛ يًُع١ًَٛ بٛعٛح ٚمشٛي١ٝ.

َٔ تسمجتٗا بايًغات، أٚ مجع َٛضٛع١ يًفتاٟٚ ٚاـطب اييت لتادٗا نٌ َطًِ  .

 ات اؿ١ٝ.إىل ايًغايعسب١ٝ 

إعداد َٛاد ع١ًُٝ ٚإعال١َٝ يتٛعٝمل سهِ اإلضالّ َٚٛقف املطًِ َٔ املطتذدات. .

اري املطًِ أٚ املطًِ اؾدٜد.املطًِ أٚ َٛضٛع١ ألض١ً٦ َتهسز٠ ٜطأٍ عٓٗا  .

َٛضٛع١ تٛعمل ٚتٛد٘ املطًُني يتذٓب املدايفات ايػا٥ع١ ألسهاّ اإلضالّ ٚآداب٘ ٚبٝإ  .

ايعٌُ ايطًِٝ يف ذيو.

ٌ تع١ًُٝٝ تػسح يًُطًِ نٝف١ٝ أدا٤ ايعبادات بضٛز٠ صشٝش١.  ٚضا٥ .
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ٖٚٓاى أعُاٍ أقٌ أ١ُٖٝ ٜالسغ أْٗا تطتًٗو دٗٛد ايهـجري َـٔ َـٛازد املؤضطـات ٚتػـغٌ      

 أٚقات ايدعا٠ ايهباز َع إٔ األٚىل إٔ ٜكّٛ بٗا اريِٖ َٚٔ أَج١ً ٖرٙ األعُاٍ:

 ايتفاعٌ ايهبري َع ضاسات اؿٛاز ٚاملٓتدٜات. .

 ايتذاٚب َع ايصٚاز ٚايسدٚد ع٢ً األض١ً٦ ايفسد١ٜ.تهجٝف  .

تهجٝف االٖتُاّ باألخباز ٚاملكاالت ايعا١َ. .

إْػغاٍ ايدعا٠ بايتضُِٝ ايػهًٞ ٚاـضا٥ط ايف١ٝٓ يًُٛقع ٚعدّ إسايتٗا يًُدتضني.  .

.   الؼكل َضًش١ ظاٖس٠ يًدع٠ٛاضتٗالى ايهجري َٔ املٛازد ع٢ً أْػط١ إعال١َٝ  .

 

 ٚتهاٌَ األدٚاز بني املٗتُني بايدع٠ٛ َٔ املؤضطات ٚاألفساد: ثاًْٝا: ايتٓطٝل

ممٔ ظٗس يٓا دًًٝا عسٚز٠ بٓا٤ عالقات ق١ٜٛ بـني املؤضطـات ايدعٜٛـ١ ٚاألفـساد املٗـتُني بٓػـس       

يٝــتِ ايتٓطــٝل ٚتتٛســـد اؾٗــٛد ٚتتهاَــٌ األدٚاز بـــني املٗــتُني بايــدع٠ٛ َـــٔ        اإلضــالّ، 

ؤضطـات ايدعٜٛـ١ ايغـعف ايػـدٜد يف ايتٛاصـٌ      عـاب عًـ٢ امل  املؤضطات ٚاألفـساد، سٝـح ٜ   

آيٝـ١ أٚ زابطـ١ ٜتشكـل َٓٗـا ايتٛاصـٌ بـني املؤضطـات ٚاألفـساد         تٛدـد  فُٝا بٝٓٗا، سٝـح ال  

ــ١ يًتٛاصــٌ َــٔ خــالٍ ٚســد٠          ــِ إٔ ْ ٛدــد آيٝ ــرا فُــٔ املٗ ــدعٟٛ، ي ــاًَني يف اجملــاٍ اي ايع

تضـُِ هلـرا    َسنص١ٜ تٓطـٝك١ٝ َٚـٔ خـالٍ ًَتكٝـات دٚزٜـ١، َٚـٔ خـالٍ بٛابـ١ إيهرتْٚٝـ١         

ايغــسض، يٝتشكــل ايتٛاصــٌ املطــتُس ٚتٛشٜــع األدٚاز ٚإطــالع نــٌ َؤضطــ١ أٚ داعٝــ١ عًــ٢  

 عٝح ٜتهاٌَ اؾُٝع ٚال تتهسز اؾٗٛد. ،األْػط١ ايكا١ُ٥ ٚاإللاشات يهٌ د١ٗ

 َٚٔ أِٖ زنا٥ص ايتٓطٝل ٚايتهاٌَ املكرتس١ ايتايٞ:

تتـٛىل بٓـا٤ ايعالقـات ٚتفعٝـٌ      إْػا٤ ٚسد٠ كتض١ بايعالقات ايدع١ٜٛ يف نٌ د١ٗ دعٜٛـ١  .

.ٚاألفساد ذٟٚ ايعالق١ اؾٗات َعايتٓطٝل ٚايتهاٌَ ٚتٛسٝد اؾٗٛد 

تفعٌٝ دٚز ايعالقـات ايدعٜٛـ١ بكـ٠ٛ ٚبٓـا٤ ايػـسانات َـع املػـابٗني يف ايٓػـاط ٚاملٗـتُني           .

ٚأخر َس٥ٝاتِٗ ٚاقرتاساتِٗ يف مجٝع َساسٌ ايعٌُ. 

بــدٕٚ أٟ غــسٚط إال َافٝــ٘ خدَــ١ يًُــاد٠ َجــٌ   فــتمل سكــٛم ايٓػــس يًُــاد٠ ايعًُٝــ١ اؾٝــد٠    .

إغرتاط عدّ ايتغٝري يف اتت٣ٛ ٚ اإلغاز٠ ملضدز املاد٠.

ايتدضط ٚتٛشٜع ايعٌُ بني املؤضطات ايدع١ٜٛ يف داْب ػٗٝص املاد٠ ايع١ًُٝ. .
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. ٓع١ُتهجٝف املًتكٝات ٚايٓدٚات ٚٚزش ايعٌُ ايدٚز١ٜ امل .

 

 ثايجًا:  ايعٓا١ٜ بب١٦ٝ ايعٌُ:

ٚز٠ يالٖتُاّ باملكس املٓاضب يًعٌُ َٔ ْاس١ٝ َسافك٘ ٚػٗٝصاتـ٘ ٚاــدَات ايالشَـ١    ٖٓاى عس

 يًعٌُ، ٚيعٌ َٔ أِٖ ايعٛا٥ل اييت تطبب إعساز بايعٌُ ٖٚدز يًُٛازد ايتايٞ:

عٝل املهإ الضتٝعاب األْػط١ ٚايعاًَني مما قد ٜطتًصّ تٓاٚب أنجس َٔ غدط  .

 ّ ع٢ً االضتكالٍ بأْػطتٗا.أسٝاًْا ع٢ً َهإ ٚاسد ٚعدّ قدز٠ األقطا

اؿاضب اآليٞ ٚايتذٗٝصات  ٚخدَات عدّ ايعٓا١ٜ باؾٛد٠ ايعاي١ٝ ألدٗص٠ ٚأْع١ُ .

 املهتب١ٝ، مما ٜتطًب ايهجري َٔ أعُاٍ ايضٝا١ْ ٚايتضشٝمل.

عدّ ٚدٛد َطاْد٠ َطتكس٠ يًددَات ٚايدعِ ايفين.   .

طــاس١ ٚايتضــُِٝ ٚايتذٗٝــصات يــرا فُــٔ املٗــِ إاــاد ب٦ٝــ١ عُــٌ ذات دــٛد٠ عايٝــ١ َــٔ ْاسٝــ١ امل

 ايضٛز٠ ايال٥ك١ بايعٌُ اـريٟ.  ٞٚاـدَات ٚايتأثٝح ٚاملعٗس ايرٟ ٜعط

 زابعًا: اؾٛاْب ايف١ٝٓ يًُٛقع:

سٝـح فػـًت    ،املتعـاْٚني عًـ٢ ايػـباب   ايهًٞ َٔ خالٍ ػسبتٓا ْس٣ أْ٘ َٔ اـطأ االعتُاد 

يف أٚقـات َُٗـ١ ٚسسدـ١،    َعِٗ الْكطاعِٗ عٔ ايعُـٌ ٚعـدّ ػـاٚبِٗ     ازبايتذنجري َٔ 

ٚ    يفٚأٜغًا ٚادٗٓا َتاعب  سككٓـا لاسـًا دٝـدًا َـٔ     يهـٔ  ايتعاقد َـع بعـ  ايػـسنات، 

خــالٍ االتفــام َــع األفــساد املدتضــني أصــشاب اـــرب٠ ايــرٜٔ يــدِٜٗ اٖتُــاّ ٚســسظ عًــ٢  

 ايٓػاط ايدعٟٛ،

ــٍٛ   ــٌ اؿًـ ــٔ أفغـ ــس٣ إٔ َـ ــٕٛ ْـ ــب  إٔ ٜهـ ــ١ يف داْـ ــ١ املٛثٛقـ ــع ايػـــسنات ايعاملٝـ ــٌ َـ  ايعُـ

االضتغــاف١ ٚأَــٔ املٛقــع ٚاؿفــغ االستٝــاطٞ يبٝاْاتــ٘، َــع االتفــام َــع أســد املدتضــني      

 ،ري١ٜيٝهٕٛ ٚضٝطًا بني ايػسن١ املطتغٝف١ ٚاؾ١ٗ اـ

ذسبـ١ ايٓادشـ١،   أَا بسف١ املٛقع فاألفغٌ إٔ تهٕٛ باضتدداّ أسد أْعُـ١ إداز٠ اتتـ٣ٛ املُ  

ٝــاّ بعُــٌ ايتعــدٜالت املطًٛبــ١ ايــيت ٚايتعاقـد َــع َــربَر قــرتف يدٜــ٘ ايٛقــت ايهـايف يًك  

 ؽدّ ايعٌُ يف املٛقع دٕٚ سدٚخ أٟ ثغسات أٚ عٝٛب ف١ٝٓ أٚ تأخري.  
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 خاَطاًع: ايتٌُٜٛ املادٟ:

ــ١ املػــسٚع، سٝــح نــإ َــٔ ايضــعب       اضــتكطاب ايتُٜٛــٌ املــادٟ نــإ أٖــِ ايعٛا٥ــل يف بداٜ

يعُـٌ اإلدازٟ ٜعتُـد   نٛادز دع١ٜٛ أٚ ف١ٝٓ َتُٝص٠ أٚ تٛظٝف إدازٜـني َتفـساني، ٚنـإ ا   

نـإ  بػهٌ ناٌَ ع٢ً املتعاْٚني، ٚبعد لاح املػسٚع ٚظٗٛز بعـ  إْتادـ٘ ٚإلاشاتـ٘    

لاح مح١ً ايتربعات يًُػسٚع، ٚنإ ْتٝذتٗا اؿضٍٛ عًـ٢ متٜٛـٌ   يف عاَاًل ًَُٗا  ذيو

ــدعِ املكطــٛع ٚدعــِ َــٔ بعــ  املؤضطــات          ــس املطــتدمي١ إعــاف١ إىل اي َطــتكس َــٔ األٚاَ

 أتاح تٛظٝف بع  ايهفا٤ات يًعٌُ يف املٛقع. اـري١ٜ، مما

ٚقــد ثبــت يــدٜٓا إٔ ايتُٜٛــٌ املــايٞ يــٝظ ٖــٛ ايعكبــ١ ايهــرب٣ أَــاّ املػــسٚع، سٝــح إٔ ٖٓــاى    

ــا          ــادٟ َٚــٔ أُٖٗ ــٌ امل ــع ايبشــح عــٔ ايتُٜٛ ــايتٛاشٟ َ ــد إٔ تطــري ب ــب الب ايتدطــٝط دٛاْ

ٌ   املدزٚع ٚ شٜـاد٠  ٚ، تـدد٠ مـٛ األٖـداف ا   تطٜٛس ايٛعع اإلدازٟ ٚتٛدٝـ٘ ٚتسنٝـص ايعُـ

 ايدعِ املادٟ تأتٞ اايبًا ْتٝذ١ ايٓذاح يف ايعٌُ. 

 ؼكل ايٓذاح يف دًب ايتٌُٜٛ املايٞ ايتايٞ: ع٢ًٚيعٌ َٔ أِٖ األَٛز اييت تطاعد 

ٚاآلثاز املرتتب١ ع٢ً ايدعِ. ،اإلبساش اإلعالَٞ يٓذاح ايعٌُ ٚمثست٘ .

ط ٚاعــش١ هلــا بتهايٝفٗــا تٛشٜــع ايعُــٌ إىل َػــازٜع َتعــدد٠ َتفاٚتــ١ اؿذــِ ٚٚعــع خطــ  .

 عسعٗا عًِٝٗ بٗرٙ ايضٛز٠.املتٛقع١، سٝح يٛسغ أْٗا ػد قبٛاًل َٔ اتطٓني ساٍ 

االضتفاد٠ َٔ فهس٠ االضتكطاع ايػـٗسٟ َـٔ ايساتـب، ٚتسٚاٗـا عًـ٢ ايـصٚاز َٚـٔ خـالٍ          .

 املعازض ٚعٔ طسٜل املتعاْٚني ٚاملٛظفني ايسمسٝني.

تكازٜس ٚاعش١ ٚدقٝك١ َٚتذدد٠ هلِ. ايتٛاصٌ املطتُس َع املتربعني ٚتكدِٜ .

بٓا٤ عالقات َٚػازن١ َع املؤضطات ايداع١ُ ٚاملتربعني ٚايتٛاصٌ املطتُس َعٗا.  .

االضتفاد٠ َٔ ايعالقات ايػدضـ١ٝ ٚاملتعـاْٚني يف مجـع ايتربعـات، َٚتابعـ١ ايطًبـات يـد٣         .

املتربعني.

 تفعٌٝ بٓا٤ أٚ غسا٤ األٚقاف، ٚتٓعِٝ محالت ق١ٜٛ هلا. .
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 ضاًع: ايضالسٝات ٚاملطؤٚيٝات:ضاد

ــبب ايتـــداخٌ يف             ــا ضـ ــجريًا َـ ــاًَني فهـ ــالسٝات يًعـ ــؤٚيٝات ٚايضـ ــٛح املطـ ــِ ٚعـ ــٔ املٗـ َـ

يًكــا٥ُني عًــ٢ املػــسٚع، ممــا ٜرتتــب عًٝــ٘ عــدّ   ًانــبري ًاايضــالسٝات ٚاملطــؤٚيٝات سسدــ

 زع٢ ٚترَس َٔ ايعاًَني ٚقد ٜتطسب بعغِٗ هلرا ايطبب.

ذيو َع األخر يف االعتباز إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى صالسٝات َٓاضب١ يرا فًٝصّ اؿسظ ع٢ً تٛعٝمل 

 يًكا٥ُني ع٢ً املػسٚع تتٓاضب َع َطؤٚيٝاتِٗ يتشكٝل َس١ْٚ أنرب يف ايعٌُ.

 

 ضابعاًع:  اضتكطاب ايكٝادات اإلداز١ٜ:

يف  ًاٚبـط٤  ًايف بداٜات ايعٌُ مل ٜتِ تٛظٝف أٟ نٛادز إلداز٠ املػسٚع ٚقد ضـبب ذيـو إزبانـ   

يًهـجري َـٔ ايفـسظ ٚاملــٛازد املايٝـ١ ٚايبػـس١ٜ، ٚبعـد ايتٛدـ٘ مـٛ تٛظٝــف          ًاايعُـٌ ٚتفٜٛتـ  

أفغــٌ يًُــٛازد َــع شٜــاد٠ يف  ًايًعُــٌ ٚاضــتجُاز ًاقٝــادات إلداز٠ ايعُــٌ اإلدازٟ سضــٌ تستٝبــ

أنـرب يًـتفهري يف ايتطـٜٛس ٚبٓـا٤ ايعالقـات      ؼكل يًكا٥ُني عًـ٢ املػـسٚع ٚقـت    اإلْتاز، ٚ

 اـازد١ٝ.

َٚـٔ االضـتجُاز ايضـشٝمل اضـتكطاب ايهفـا٤ات اإلدازٜـ١ املتُٝـص٠ ٚمبستبـات         يرا ْس٣ َٔ املٗـِ  

 َغس١ٜ، ٚيٛ َٔ خالٍ ايعٌُ اؾص٥ٞ يبعغِٗ إذا تعرز ايدٚاّ ايهاٌَ.  

 

 ثآًَا: اضتكطاب ٚتٛظٝف ايدعا٠ ٚاملرتمجني:

َـٔ خــالٍ عًُٓــا يف املػــسٚع ٚادٗٓــا عكبـات نــجري٠ الضــتكطاب ٚتٛظٝــف ايــدعا٠ ٚاملرتمجــني   

 ُٖٗا:َٚٔ أ

 ٚ اختٝاز ايدعا٠ ٚاملرتمجني املٓاضبني.َعسف١

 ِٗععف بع  املرتمجني ٚصعٛب١ ايتعاٌَ َع. 

 .ِٗعٛا٥ل االضتكداّ ٚايتٛاصٌ َع 

 .ِؼٌٜٛ املطتشكات املاي١ٝ هل 

 ٚقد تٛصًٓا إىل إٔ اؿٌ األْطب يريو ٜهٕٛ بايتايٞ:
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َـٔ   ،ٚفل َعاٜري قدد٠ ،ِسضس اضتكطاب ايدعا٠ ٚخاص١ املػسفني ع٢ً املتُٝصٜٔ َٓٗ أٚاًل:

أُٖٗا عًُِٗ ايػسعٞ ٚإتكـاِْٗ ايًغـ١ املطـتٗدف١ ٚاألَاْـ١ ٚضـال١َ املعتكـد، َـع ايٓعـس يف         

ملعسفتٗـا،   ًاٚعجـ  ًاقدزاتِٗ األخس٣ سطب امل١ُٗ املٛن١ً هلِ، ٖٚرٙ ايُٓـاذز ؼتـاز دٗـٛد   

ــِ األٚىل،     ــا قــد ثبــت  ٚٚيهــٔ البــد َٓٗــا ٚإٕ تعــرز فــاألٚىل ث ــ١ إٔ اييٓ تطــاٌٖ يف بايتذسب

اختٝــاز ايــدعا٠ ٚاملرتمجــني ضــبب ٖــدزًا يًذٗــٛد ٚاألٚقــات ٚأعطــ٢ اْطباعــًا اــري َٓاضــب     

يًُطتٗدفني، ٚيف ايٓٗا١ٜ مل مكل تسغٝدًا ي ْفام، فايداعٝـ١ املتُٝـص ٜطـتفاد َٓـ٘ قا٥ـدًا      

يفسٜــل ايعُــٌ َٚطــٛزًا يًعُــٌ َٚػــازنًا يف إداز٠ املػــسٚع َٚطــاًُٖا يف ســٌ املػــانٌ         

 ف صاسب ايكدزات اتدٚد٠ فإْ٘ ٜػهٌ عب٦ًا ع٢ً إداز٠ املػسٚع.ٚايعكبات غال

تهجٝــف ايتعــإٚ ٚايتٛظٝــف يًــدعا٠ يف بًــداِْٗ يًعُــٌ عــٔ بعــد، َــٔ خــالٍ بٓــا٤ فــسم    ثاْٝــًا:

ناًَــ١ ٖٓــاى أٚ تٛظٝــف دعــا٠ ٜهــٕٛ ايتٓطــٝل َعٗــِ بٛاضــط١ َطــؤٍٚ ايًغــ١ ايــرٟ قــد     

ابع١ ايعٌُ َٔ خالٍ ْعـاّ املتابعـ١   ٜهٕٛ َٛدٛدًا  يف َهإ آخس َٔ ايعامل، ٚميهٔ َت

اإليهرتْٚٞ يف املٛقع َٚٔ خالٍ تكـازٜس تسضـٌ دٚزٜـًا، ٚنـريو قـد ٜهـٕٛ َـٔ املٓاضـب         

ٜـتِ خاليـ٘ َتابعـ١ اإللـاشات ٚإاـاد اؿًـٍٛ        ،عكد ًَتك٢ ضٟٓٛ ألبسش ايعاًَني يف املٛقع

 يًُعٛقات ٚدزاض١ ٚزضِ اـطط ٚايطٝاضات.

الضـتكداّ ايـدعا٠ ْٚكـٌ     ،د٠ َٔ مجٝع ايفـسظ املتاسـ١ األخـس٣   الضتفايٚأٜغًا البد َٔ ايطعٞ 

 نفاالتِٗ أٚ االتفام َعِٗ يًعٌُ اتدد أٚ ألٚقات قدد٠. 

فٝـ٘ فٝذـب إنساَـ٘     ًاايداعٝـ١ املتُٝـص ٚايـرٟ يدٜـ٘ اضـتعداد يًعُـٌ ٚزاابـ        ٜٛددسُٝٓا   ثايجًا:

اإلْفام ع٢ً َٔ ٜعٛيـ٘   ٜتُهٔ َع٘ َٔ ،إنساًَا بايغًا، عٝح ٜعط٢ زاتبًا فصًٜا ألَجاي٘

بساســ١ تاَــ١ ٜٚــدخس َٓــ٘ أٜغــًا، باإلعــاف١ إىل تــٛفري بــدالت أخــس٣ َٚهافــ ت ي لــاش      

املتُٝــص، ٚاملكضــٛد ٖــٛ إٔ ٜٓطــ٢ ايداعٝــ١ األَــٛز املادٜــ١ ايــيت تػــغً٘ سايٝــًا َٚطــتكبًًٝا          

بـٌ اـب    ٚالٜفهس يف ايبشح عٔ عٌُ آخس لضٌ َٔ خالي٘ ع٢ً َستب َٚصاٜـا أفغـٌ،  

 صــايف ايــرٖٔ سسٜضــًا عًــ٢ اإلتكــإ يف ايعُــٌ يغــُإ اضــتُساز ايتعــإٚ َعــ٘، إٔ ٜهــٕٛ 

سٝح يٛسغ إٔ ايهجري َٔ ايتكضري ٚقًـ١ اإلْتـاز ايـرٟ لضـٌ َـٔ ايـدعا٠ ٜهـٕٛ ضـبب٘         

 اؿاد١ املاد١ٜ اييت ػس عًٝ٘ ايهجري َٔ املتاعب ايٓفط١ٝ ٚاألضس١ٜ.
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 تاضعًا: بٓا٤ فسم ايعٌُ:

نــبري٠ َــٔ ايــدعا٠ ٜتطًــب دٗــٛدًا نــبري٠ َــٔ ايكــا٥ُني عًــ٢    السعٓــا إٔ ايتعاَــٌ َــع أعــداد  

املػسٚع، ٚقد ٜضعب ايتعاٌَ َع بع  اؾٓطٝات ٚقٝادتٗا، يرا فكـد مت ػسبـ١ تػـهٌٝ    

فسم عٌُ يبع  ايًغات، عٝح ٜطٓد َطؤٚي١ٝ ايفسٜل ألسد األغداظ َٔ أٌٖ ايًغ١ َٔ 

، ٜٚتـٛىل ٖـرا ايفسٜـل داْـب     ايجكات ايكٝادٜني ٚممٔ يدِٜٗ سض١ًٝ َٓاضـب١ يغٜٛـًا ٚغـسعٝاً   

إعداد املاد٠ ايع١ًُٝ ٚداْب إداز٠ املٛقع ٚؼدٜج٘، ٜٚهًف َطؤٍٚ ايفسٜـل بتكـدِٜ تكـازٜس    

غـٗس١ٜ إلْتـاز ايعــاًَني ٚايعُـٌ عًــ٢ املٛقـع، باإلعـاف١ إىل املتابعــ١ اإليهرتْٚٝـ١ املطــتُس٠       

 يطري ايعٌُ.

 

 عاغساًع: ايتعاٌَ َع ايدعا٠:

 يدعا٠ ًٜصّ َساعا٠ عد٠ أَٛز َٔ أُٖٗا:يتشكٝل اضتفاد٠ أنرب َٔ ا

ايعٌُ َع مجٝع ايدعا٠ ٚفل اتفاقٝات ٚاعش١ َٚهتٛب١ ٚمبكابٌ َادٟ فصٟ قدد،  .

ٚايبعد عٔ اجملاَالت ٚايغُٛض يف ذيو.

اضتػازتِٗ ٚإغسانِٗ يف ايتدطٝط يًعٌُ ٚإدازت٘، عٝح ٜػعس ايداع١ٝ أْ٘ غسٜو  .

 سكٝكٞ يف ايعٌُ ٚيٝظ أدري فكط.

اظ َٓاضبني ملتابع١ ايدعا٠ ٚإدازتِٗ ألٕ ٖٓاى َٔ ال لطٔ ذيو فٝطبب تهًٝف أغد .

 يًدعا٠ أٚ عدّ زعا مما ٜهٕٛ ي٘ أثس ضًح ع٢ً ايعٌُ. ًاْفٛز

تطدٜد َطتشكات ايعاًَني فٛزًا ٚتطٌٗٝ إدسا٤اتٗا. .

ٚايضرب  عًِٝٗ ٚايعٓا١ٜ بِٗ، ٚا  ايطسف عٔ بع   املس١ْٚ يف ايتعاٌَ َع ايدعا٠، .

السعات عًِٝٗ.األخطا٤ ٚامل

 

 سادٟ عػس: إداز٠ َٚتابع١ ايعٌُ :

 َٔ خالٍ ػسبتا ْس٣ إٔ تتِ َتابع١ ايعٌُ ٚإدازت٘ يف األعُاٍ املػاب١ٗ َٔ خالٍ ايتايٞ:

   ٟادتُــاع أضــبٛعٞ لغــسٙ َــٔ ٜتٝطــس يــ٘ ذيــو َــٔ املػــسفني عًــ٢ ايعُــٌ ايعًُــٞ ٚاإلداز

 ٚايفين.
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 قطِ يف املٛقع ٚإلاشات نٌ غدط. تكازٜس تكدّ غٗسًٜا يطري ايعٌُ يف نٌاإليصاّ ب 

 .ايتٛاصٌ َٔ خالٍ ايربٜد اإليهرتْٚٞ ٚاؿٛاز املباغس 

 .املتابع١ املباغس٠ سطب تٛشٜع ايضالسٝات ٚاملطؤٚيٝات 

          تطبٝل ْعاّ إيهرتْٚٞ إلداز٠ ايعٌُ َـٔ خـالٍ اإلْرتْـت، ٜـتِ َـٔ خاليـ٘ َتابعـ١ َطـتُس٠

 ي لاشات.

 

 ثاْٞ عػسع: األفهاز ٚايطُٛسات:

غِ يًعٌُ يف َػسٚع داز اإلضالّ ايهجري َٔ األخ٠ٛ املتشُطني، ٚنإ ايهجري َِٓٗ دـا٤  اْ

ضــٌ فاًَــ١ ؼإٔ ٜٓفــرٖا َــٔ خــالٍ املػــسٚع، ٚقــد يف َٚعـ٘ أفهــاز ٚطُٛســات ٜساــب  

ٛافكتـ٘ عًـ٢ بعـ  أفهـازٙ طُعـًا يف اضـتجُاز قدزاتـ٘ ٚإَهاْٝاتـ٘ ـدَـ١          امليبعغـِٗ يف  

ملػــسٚع أنجــس َــٔ عًــ٢ ا ايعُــّٛ نــإ عــسزٙ ايــدع٠ٛ، ٚيهــٔ َععــِ َــٔ ٖــرا غــأْ٘ يف

ْفعــ٘، ٚذيــو ألْــ٘ أَــا فػــٌ يف تٓفٝــر أفهــازٙ ٚاْطــشب َــٔ ايعُــٌ، أٚ أْــ٘ سكــل بعــ    

َّ إعاف١ٝ، يرا فكد مت ايتٛقف  ًاٌ إداز٠ املػسٚع أعبا٤ايٓذاح ٚعذص عٔ َٛاص١ً ايعٌُ فش

ٜهــٕٛ  تــبين َععــِ املػــازٜع اإلعــاف١ٝ ٚايرتنٝــص عًــ٢ اهلــدف ايــس٥ٝظ، ستــ٢ ال        عــٔ

تسسٝبٓــا بايتعــإٚ َــع  يفعٝــل َطــريت٘ املػــسٚع قطــ١ ػــازب تطــتٓصف َــٛازد املػــسٚع ٚت 

فضٌ املػسٚع اؾدٜد ٜنٌ صاسب فهس٠ َٚطاْدت٘ مبا ٜتٝطس َٔ إَهاْٝات، ٚيهٔ 

 عٔ املػسٚع اؿايٞ عٝح ٜعٌُ بهٛادز َٚٛازد َطتك١ً خاص١ ب٘. 

عاَـٌ َـع األفهـاز ٚايطُٛسـات باضـتكطاب      َٚٔ أِٖ َا ْٛصٞ بـ٘ يف ٖـرا اؾاْـب إٔ ٜـتِ ايت    

أصشاب ايطُٛسات ايعاي١ٝ َٚٓشِٗ ايفسص١ ي بداع، ٚيهـٔ ًٜـصّ عـبط ذيـو بغـٛابط      

 َٓٗا:

 .٘عدّ االمساف عٔ املطاز األصًٞ يًُػسٚع ٚأٚيٜٛات

 َٜضعب عًِٝٗ ايٛفا٤ بٗا. ًاعدّ ؼٌُٝ ايعاًَني َٗا 

 ٜد٠.ايتأند َٔ نفا١ٜ املٛازد املتاس١ يًُػازٜع اؾد 
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 :الفاتثايح عػس: ايجبات ع٢ً األٖداف ٚػٓب اـ

نجريًا َا تتأثس األْػط١ ايدع١ٜٛ مبا ٜدٚز يف ايطاس١ َـٔ أسـداخ ْٚـٛاشٍ ٚفـذ، يـرا فكـد مت       

تطبٝـــل َـــٓٗر يف املػـــسٚع أزاسٓـــا نـــجريًا ٚنـــف عٓـــا بفغـــٌ اهلل ايهـــجري َـــٔ اؾـــدٍ  

ٖـ       ٛ أْٓـا ْؤنـد أْٓـا ْعُـٌ     ٚايٓكاغات َٚهٓٓا َـٔ اضـتكطاب ايهـجري َـٔ ايهفـا٤ات، ٚ

يٓػس اإلضالّ ٚخدَت٘ فُٝا ًٜصّ املطًِ َٔ أَٛز ايدٜٔ، ْٚتعاٌَ َـع ايـدعا٠ ٚاألخـ٠ٛ بٓـا٤ع     

ع٢ً ايهفا٠٤ ٚاإللاش ٚاالضتعداد يًبرٍ ٚايتغش١ٝ يًدع٠ٛ بضسف ايٓعـس عـٔ أٟ اعتبـاز    

إْتـاز   ٜتعًل باملٛقف ٚايسأٟ مٛ األسداخ ٚاألغداظ، ْٚعتُد فُٝا ْرتمج٘ ْٚٓػـسٙ عًـ٢  

ْطُمل باـٛض يف َطا٥ٌ  ايعًُا٤ ٚطًب١ ايعًِ ايجكات فُٝا لكل اهلدف ايرٟ ْٓػدٙ، ٚال

 اـالفات، سٝح إٔ َهتب ايدع٠ٛ يٝظ َهاًْا هلرا.

  

 زابع عػس: ايتأٌٖٝ ٚايتدزٜب: 

ــ٘ أٚ         ــدعٟٛ ٜغفــٌ ايهــجري عٓ ــص٠ َُٗــ١ يتطــٜٛس ايٓػــاط اـــريٟ ٚاي ــدزٜب زنٝ ــٌ ٚايت ايتأٖٝ

ايهــايف، َٚــٔ ايٛادــب عًــ٢ املؤضطــات ايدعٜٛــ١ االضــتجُاز يف        تُــاّاالٖالٜٗتُــٕٛ بــ٘  

ايتدزٜب املٓعِ املدزٚع ٚدعٌ تأٌٖٝ ٚتـدزٜب ايـدعا٠ َـٔ أٖـدافٗا ايس٥ٝطـ١، فُـٔ خـالٍ        

ايهٛادز املؤ١ًٖ ٚاملدزب١ تطتطٝع إٔ ؼكل َغاعف١ اإلْتاز، ٖـرا فغـاًل عـٔ إٔ ايداعٝـ١     

 اضتجُاز ْادمل يف ايغايب. ضٛف خيدّ اإلضالّ يف أٟ َهإ عٌُ فٝ٘، فٗٛ 

ا قــد تكــع فٝــ٘ بعــ  املؤضطــات اـريٜــ١ َــٔ االْــدفاع مــٛ بعــ   ممــ مــرزٚيف ٖــرا اؾاْــب 

ايتـدزٜب املجُـس ًٜـصّ يـ٘ َعسفـ١ االستٝـاز       ٚأْػط١ ٚبساَر ايتدزٜب اهلص١ًٜ أٚ اري املٓع١ُ، 

ٜـ  تِ ؼدٜـد  ايتدزٜح بايطسم ايضشٝش١ أٚاًل، ثِ ٚعع أٖداف ٚخط١ ايتدزٜب ٚبٓا٤ع عًٝٗا 

ايرباَر ٚايدٚزات ايتدزٜب١ٝ ٚاملسغشني هلا، ثـِ ٜبـدأ ايتٓفٝـر ٚايـرٟ ٜبـدأ باختٝـاز َـدزبني        

 أنفا٤ يدِٜٗ َٔ ايعًِ ٚاـرب٠ َا لكل َضًش١ ظاٖس٠ يًعٌُ اـريٟ.

 

 خاَظ عػس: إداز٠ ايعٌُ يف ع٤ٛ ايتٛدٝٗات ٚاآلداب اإلضال١َٝ:

ٖــٞ أنُـٌ َــٔ نــٌ َـا ٚصــًت إيٝــ٘ عكــٍٛ   ٖٓـاى أٚاَــس ٚتٛدٝٗــات غـسع١ٝ غــسعٗا اهلل يٓــا   

 نباز أضاتر٠ اإلداز٠ ٚخربا٥ٗا، ٚهلا أثاز عع١ُٝ ملٔ يصَٗا ٚداّٚ عًٝٗا، َٚٔ أَج١ً ذيو: 
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تٛي١ٝ َطؤٍٚ )أَري( يهٌ عٌُ ٜهٕٛ أطساف٘ ثالث١ أغداظ فأنجس. .

 االدتٗاد يتٛيٝ٘ نٌ عٌُ األنفأ ي٘ ٚايرٟ ٜتٛقع إٔ ٜتشكل بتٛيٝت٘ املضًش١. .

 ًَني بطاع١ َٔ ٜتٛىل املطؤٚي١ٝ ٚايعٓا١ٜ بريو.إيصاّ ايعا .

الضتداز٠ قبٌ اؽاذ ايكسازات امل١ُٗ.ااملػاٚز٠ َع ايعاًَني ٚؼسٟ ايضٛاب ٚصال٠  .

 اؿسظ ع٢ً األذناز اييت ؼسش املطًِ َٔ ايػٝطإ ٚؼفع٘ ٚتعٝٓ٘ ع٢ً عًُ٘. .

ايعاًَني.يد٣ درب ايعجسات ٚعدّ تتبع ايصالت  .

ايعفٛ عِٓٗ ٚتسى اـضَٛات، َع اؿسظ ايػدٜد ٚاملطتُس ايضرب ع٢ً أذ٣ ايٓاع ٚ .

 ع٢ً ؼسٟ ايضٛاب يف ايعٌُ.

 

 ضادع عػس: اضتجُاز ٚإداز٠ املتعاْٚني:

ٖٚرا داْب عاد١ يًهجري َٔ ايعٓا١ٜ ٚاالٖتُاّ يدٜٓا ٚيد٣ ايهجري َٔ املؤضطات اـري١ٜ،  

 ٚقد ؼكل يدٜٓا دٛاْب دٝد٠ يف ٖرا اؾاْب َٓٗا:

يف أصً٘ قاّ بتٛفٝل َٔ اهلل ثِ ظٗٛد املتعاْٚني، ٚالشايٛا ٜكَٕٛٛ بدٚز َِٗ إٔ املػسٚع  .

 إىل اآلٕ.

 إٔ اآلالف َٔ املٛاد ايع١ًُٝ املٓػٛز٠ يف املٛقع ٖٞ َٔ إْتاز املتعاْٚني. .

يًُتعاْٚني دٚز نبري يف تصٜٚدْا باملعًَٛات اييت ؽدّ ايٓػاط، ٚيف مجع ايتربعات،  .

ٚاري ذيو َٔ األعُاٍ.

 

 ٓاى دٛاْب ْس٣ أْ٘ َٔ املِٗ ايعٓا١ٜ بٗا يف ٖرا اؾاْب َجٌ:ٖٚ

 ٚدٛد قطِ يد٣ نٌ َؤضط١ خري١ٜ كتط باضتجُاز املتعاْٚني. .

 إااد َؤضط١ خري١ٜ كتض١ بتأٌٖٝ ٚتدزٜب املتعاْٚني يًكٝاّ باألعُاٍ اـري١ٜ. .

 ُٜٓٞ إااد تٓعِٝ إدازٟ داخٌ املؤضطات اـري١ٜ ميهٔ َٔ االضتفاد٠ َٔ املتعاْٚني .

 ٜٚٛد٘ ٜٚٛثل خرباتِٗ. 
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 : ايعٓا١ٜ ظٛدتٗا ْٚػسٖااملاد٠ ايع١ًُٝ ٚ خد١َضابع عػس: 

 ٚايعٓا١ٜ بِٗ.َٔ ايدعا٠ ٚاملرتمجني اضتكطاب ٚتٛظٝف األنفا٤ املتُٝصٜٔ  .

 إخساز املاد٠ ظٛد٠ عاي١ٝ.بإذٕ اهلل ٚعع املعاٜري ٚايغٛابط اييت تغُٔ  .

ٜطًبْٛ٘.لتاد٘ املطتٗدفني ال َا  تكدِٜ َا .

 فتمل سكٛم ايٓػس يًُاد٠ ايع١ًُٝ اؾٝد٠ بدٕٚ أٟ غسٚط. .

اسرتاف١ٝ ٘ بطسٜك١ تت١٦ٝٗ املٛقع عٝح تتعاٌَ َع٘ قسنات ايبشح ايػٗري٠ ٚفٗسض .

 تعٗس ْتا٥ذ٘ يف أٚا٥ٌ ايٓتا٥ر يًباسجني.ي

 تطٌٗٝ ايٛصٍٛ يًُاد٠ ايع١ًُٝ ٚضشبٗا َٔ املٛقع. .

 ايضٝغ ايػا٥ع١.تٛفري املاد٠ ايع١ًُٝ ٚت٦ٝٗتٗا ظُٝع  .

 ايكٝاّ بايدعا١ٜ ٚايرتٜٚر يًُٛقع ع٢ً غبه١ اإلْرتْت ٚاريٖا. .

 

 تٛصٝات عا١َ إللاح األعُاٍ ايدع١ٜٛ املػاب١ٗ: عػس:  ثأَ

 ٚعٛح األٖداف ٚايتٛدٗات.ٚعع اـطط يألعُاٍ اـري١ٜ َع    .

يرتدد.ٚفل اإلَهاْٝات املتاس١ ٚتسى ايف املػازٜع اـري١ٜ عسٚز٠ املبادز٠ بايعٌُ  .

ْعاَٞ صشٝمل.إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ ايدعٟٛ ؼت اطا٤    .

 ايطعٞ يتٛفري ايتٌُٜٛ املادٟ املطتكس.   .

 ػٓب ايعٌُ ايفسدٟ َا أَهٔ ذيو.ايعٌُ اؾُاعٞ ٚ   .

 ايتٓعِٝ اإلدازٟ ايفعاٍ ٚتٛعٝمل ايضالسٝات ٚاملطؤٚيٝات.   .

 االضتعداد القتٓاظ مجٝع ايفسظ املتاس١ ٚايكاد١َ ـد١َ ايدع٠ٛ. .

ٚايجك١  ٚايبعد عٔ اجملاَالتَع ايعُال٤ ٚايعاًَني عٛح ٚايضساس١ يف االتفاقٝات ايٛ .

.املفسط١

عٓد  إيٝٗاٚااللاشات،  يٝتِ ايسدٛع  ٚايتذازب ٚاإلدسا٤ات ٚاؿًٍٛ تٛثٝل مجٝع  األعُاٍ .

 اؿاد١، ٚيٝطتفٝد َٓٗا ايغري ممٔ ٜطريٕٚ بٓفظ ايتٛد٘ ٚايتدضط.

ــ٢ ايهُــاٍ بكــدز املطــتطا   . ــ١   ،عاؿــسظ عً ٚبأفغــٌ دــٛد٠  ، ٚبهافــ١ ايٛضــا٥ٌ املُهٓ

ميهٔ اؿضٍٛ عًٝٗا، باملادٜات املتٛفس٠.
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ايعٓا١ٜ بتأٌٖٝ دٌٝ ددٜد َٔ ايكٝادات يًعٌُ، عٝح الٜتأثس ايعُـٌ سـاٍ اٝـاب ايكٝـادات      .

ايكدمي١.

االٖتُــاّ بــايبشٛخ ٚايدزاضــات ايتطٜٛسٜــ١ يًعُــٌ بٛعــع قطــِ خــاظ بٗــا أٚ بتفسٜــغ بعــ    .

األغداظ يريو.

.املطتُس ؾُٝع دٛاْب ايعٌُتشطني ايسادع١ ٚاملاملتابع١ ٚ .

 

 

 ٚص٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ْبٝٓا قُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚضًِ.



 

                                                74                                                                                                         للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية   العاشراللقاء السنوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عنوان الورقة :عنوان الورقة :

  مشروع الرائدة السريةمشروع الرائدة السرية

  

  مقدمها :مقدمها :

  ييجربان بن مرعي القحطانجربان بن مرعي القحطان/ /   الدكتورالدكتور



 د.جربان بن مرعي القحطاني                            مشروع الرائدة األسرية

 

                                                                                                    74                                                                                                               للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية العاشر اللقاء السنوي 

 

 َكذ١َ:

اذتُددذ ا ايددزٟ اًددل ايددزنش ٚالْجدد٢ا ٚايـددى٠ ٚايظددىّ ىًدد٢ ى ددذٙ ا ـدد  ٢ا        

 -ٚبعذ:

ف ٞ ٖزٙ اي ىد ا  اسن١ا َٚع تظاسع ىذ١ً ايت١ُٝٓ ٚايتشذٜحا فإٕ اجملتُع جتتاسد٘  

 تأثريات َتعذد٠ا ٚتضداد فٝ٘ أَشاض اجملتُعات ا تشلش٠.

َدع اـٛؿدد١ٝ ايٓؼدأ٠ا ٚا شتهددض ا ٖددزٙ ايد ىد ا  اسندد١ا َٚدع ايددذىِ ٚايتؼددذٝع     ٚ

ايددزٟ تًكدداٙ ا ؼدداسٜع ايدتُاىٝدد١ ا لتً دد١ا ىًدد٢ ايددشاِ َددٔ ريددو فددإٕ اي نٝددض ىًدد٢ ادتاْدد   

 الطشٟ ٜ ك٢ َ ً ًا ًَشًاا بٌ ساد١ َاط١ا لٕ الطش٠ سنٝض٠ اجملتُعا ٚي ١ٓ اي ٓا٤ ايظًِٝ.

إاددٛاْهِ ا دتٓدد١ ايتُٓٝدد١ ايدتُاىٝدد١ الطددش١ٜع ٚبددذىِ ٚتعددإٚ     ٚقددذ ٚفددل اا       

َؼدهٛس َدٔ ٚصاس٠ ايؼددإٚ ايدتُاىٝد١ا إي تأطددٝع أٍٚ دتٓد١ يًتُٓٝدد١ الطدش١ٜ ا ا ًُهدد١      

 ٖد.أٚااش ايعاّ 

َٚٓددز ايتأطددٝع ايت ددئ ايكددا٥ُٕٛ ىًٝٗددا إي اي نٝددض ىًدد٢ ايددااَر ايٓٛىٝدد١ا نُددا        

فدد٦ا ا ددشأ٠ ٚاي  ددٌ ىًدد٢ ٚددد٘ ايعُددّٛا فظددعٛا إي إ دداد   يسعددٛا ايتكـددري ا داْدد  اذَدد١

َؼاسٜع ختذَِٗا فهإ ب لٌ اا إٔ أقاَٛا َؼدشٚىا اايشا٥دذ٠ الطدش١ٜ) ٚاْدادٟ الػد اٍ)      

بددذىِ نددشِٜ َددٔ َاطظدد١ دستُددذ ٚى ددذاا بددٔ إبددشاِٖٝ ايظدد ٝعٞد ارتريٜدد١ا يً نٝددض ىًدد٢   

ٚحتذٜدذا ا َٓ كد١ دىظدريد ا ستافعد١      اذ١َ ٖاتني اي ٦تني ايغايٝتني ا اجملتُع ايظعٛدٟا

 دمخٝع َؼٝطد.

َٚٓز الٜاّ الٚي يكٝاّ ايًذٓد١ا ٚددذْا ب لدٌ اا ناَدٌ ايدذىِ ايشالدٞ  دجًى ا        

أَاس٠ َٓ ك١ ىظري ٜتكذَِٗ ساىٞ تُٓٝتٗا ؿاس  ايظُٛ ا ًهٞ الَري دفٝـدٌ بدٔ اايدذ بدٔ     

لَداس٠ا َٚدٔ ستافعد١ دمخدٝع     ى ذايعضٜضد أَدري َٓ كد١ دىظدريد ٚأؿدشاس ايظدعاد٠ ٚندى٤ ا      

 َؼٝطد  ج١ً بظعاد٠ احملافغ الطتار دطعٝذ بٔ ى ذايعضٜض بٔ َؼٝطد َٚٓظٛبٞ احملافع١ا

ٚ ٚدذْا ناٌَ ايذىِ ٚا ااصس٠ ٚايتظٌٗٝ َٔ ٚصاس٠ ايؼإٚ ايدتُاى١ٝ بكٝداد٠ َعدايٞ   

 ُ اىٝدد١ ٚا ايددٛصٜش ايددذنتٛس دٜٛطددمح بددٔ أمددذ ايعجددُٝنيدا َٚددٔ ٚنايدد١ ايددٛصاس٠ يًتُٓٝدد١ ايدت
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َكدذَتِٗ طدعاد٠ ٚنٝددٌ ايدٛصاس٠ يًتُٓٝدد١ الطدتار دى دذايعضٜض بددٔ إبدشاِٖٝ اهددذيلدا َٚدٔ دٗدد١        

اإلػشاف احملًٞ  جًد١ ا َشندض ايتُٓٝد١ ايدتُاىٝد١ بتٓذسد١ بدإداس٠ الطدتار دى دذايعضٜض بدٔ          

 طعٝذ بٔ َذػٛؾد ٚناف١ صَى٥٘.

ىٝدإ ٚأفدشاد ا ٓ كد١    نُا ٚدذْا منارز َؼدشق١ َدٔ ايدذىِ ايدتُداىٞ َدٔ ٚدٗدا٤ ٚأ      

سداًي ْٚظا٤ًا ن اسًا ٚؿغاسًا ٚايزٜٔ ػاسنْٛا ايٓذاحا ٚأسايٛا ايٓعشٜدات إي ٚاقدع ًَُدٛغ    

 ْ لش ٜٚ لشٕٚ ب٘.

أَا ا اطظ١ ايشا٥دذ٠ع َاطظد١ دستُدذ ٚى دذاا بدٔ إبدشاِٖٝ ايظد ٝعٞد ارتريٜد١ا فًدِ          

تُٝددض٠ا ي ٓددا٤ ىُددٌ   ددٛدٚا هلدداهِ فشظدد ا بددٌ طدداْذْٚا اٗددٛد ٚن ددا٤ات َددٔ  ددٛاقُِٗ ا    

َاطظٞ اس اا ميجٌ منٛردًا فشٜذًا ا تعإٚ ادتٗات اذته١َٝٛا ٚايدتُاىٝد١ا ٚا اضتد١ا   

 ٜٚعهع ٚدٗا َؼشقا َٔ ٚدٛٙ ارتري ٚايُٓا٤ ا ٖزا اي ًذ ا ع ا٤.

أَا إاٛاْٞ ٚأاٛاتٞ ايعاًَني ٚايعداَىت ا ا ؼداسٜع ا لتً د١ هدزٙ ايًذٓد١ ا  اسند١ا       

َّ نٓدض ٖا ايجُنيا ٚىُادٖا ايكدِٜٛ ٚي أًَدو ا ٖدزٙ ايعذايد١ا إي إٔ أندٌ ددضا٤ِٖ       فِٗ ٖٚ

ا سس ايعا ني فٗٛ ىعِٝ ا غ دش٠ ٚسس احملظدٓنيا فًًذُٝدع َٓدا ؿدادم ايدذىا٤ اضٜدٌ الددش         

 ٚايجٛاسا طا٥ًني اا يٓا ٚهِ دٚاّ ايتٛفٝل ٚايٓذاح.

٠ الطددش١ٜ ايددزٟ ضتظدد ٘ ٚا ايٛسقددات ايتايٝدد١ ْكددذّ حملددات طددشٜع١ ىددٔ َؼددشٚع ايشا٥ددذ 

َؼدشٚىا اْ دشد ا فهشتد٘ ٚت دٛس ىًد٢ َددذ٣ ىداَني ا تٓ ٝدزٙا ٚسندض ىًد٢ إىدذاد قٝددادات           

َةذسبدد١ ٚفاىًدد١ا ْشدددٛ إٔ ٜكددذَٔ ارتذَدد١ ايدتُاىٝدد١ا ٚميددجًٔ دددض٤ا َددٔ       ادتُاىٝدد١ ْظددا١ٝ٥ 

 ٢.ايت اىٌ ٚايؼشان١ ايدتُاى١ٝ ا ٓؼٛد٠ ايا تًٝل با شأ٠ ايظعٛد١ٜ الؿ١ًٝ َ ٢ٓ َٚعٓ

ٚي ٜظعين ا اتاّ ٖدزٙ الطد ش إي إٔ أػدهش ةعٝد١ ايدا با ٓ كد١ ايؼدشق١ٝ ساىٝد١         

ٖددزا ايًكددا٤ ايظددٟٓٛ ايعاػددش يًذٗددات ارتريٜدد١ ايددا أحت ددئ ايعُددٌ ارتددريٟ ٚايدتُدداىٞ ا         

ٚبإرٕ اا –بٗزٙ ايًكا٤ات ا تُٝض٠ ٚايا أثشت  -ٚى٢ً َذ٣ ىكذ ناٌَ- ًهتٓا ايغاي١ٝ 

ٟ ا اطظددٞا ف٦ٝٓٗددا هددِ ٖددزا ايتُٝددض ٚايٓذدداحا ٦ٖٝٓٚددا هددِ بددأَريِٖ  ايعُددٌ ارتددري -طددتجشٟ

ا ٛفدل ؿداس  ايظددُٛ ا ًهدٞ الَدري دستُددذ بدٔ فٗددذ بدٔ ى دذايعضٜضد أَددري ا ٓ كد١ ايؼددشق١ٝ         

ٚساىددٞ ايتُٓٝدد١ ايؼددا١ًَ ا سبٛىٗدداا طددا٥ى اا هددِ ةٝعددا دٚاّ ايتٛفٝددلا ٚايؼددهش ٚايجٓددا٤    

دّ اذتشَني ايؼدشٜ ني ٚالدٛ ٚيدٞ ىٗدذٙ ٚالدٛ ايٓا٥د        َٛؿٍٛ ذتهَٛتٓا ايشػٝذ٠ بكٝاد٠ اا
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ايجاْٞا طا٥ى اا إٔ ٜظدذد ىًد٢ دسس ارتدري ا داِٖا ٚإٔ م عٗدِ ٚػدع ٓا ٚبىدْدا ايغايٝد١         

َٔ ػش الػشاسا ٚإٔ ٜذِٜ ىًٝٓا ْع١ُ الَٔ ٚاإلميدإا ٚأتدشنهِ َدع إ اسدات طدشٜع١ سدٍٛ       

دتُاىٝد١ الطدش١ٜ دسُدٝع َؼدٝطدا     َؼشٚع ايشا٥ذ٠ ٜظ كٗا تعشٜدمح بظدٝط بًذٓد١ ايتُٓٝد١ اي    

 سادٝا َٔ اا إٔ أٚفل ٚإٜانِ يًلري ٚايا ٚايشػادا ٚايظىّ ىًٝهِ ٚسم١ اا ٚبشنات٘.
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 دت١ٓ ايت١ُٝٓ ايدتُاى١ٝ الطش١ٜ سُٝع َؼٝط

 ٖدا//ٚتاسٜخ  تأطظئ هلٛد  اي اٝف سقِ 

 ١ بجىث١ أَٛس:ٚقذ متٝضت اْ ىق١ أىُاٍ ايًذٓ

الط ك١ٝ اأٍٚ دت١ٓ ادتُاى١ٝ أطش١ٜ) .

ايتلـف ادت١ٓ ادتُاى١ٝ أطش١ٜ تذسٜ ١ٝ تٛى١ٜٛ ي تكذّ َعْٛات َاد١ٜ أٚ ى١ٝٓٝ). .

ايس اف١ٝ اسٝح اْ ًكئ بٛثٝك١ ىٌُ تل ط َظاسٖا). .

 

 ايت١ُٝٓ الطش١ٜ دتإٚثٝك١ ىٌُ 

 ايشؤ١ٜ:

ل يً ابط ٚايطتكشاس الطشٟ ا اجملتُدع  ِكٓاط  احمُلا ظا١ُٖ ا تٛفري ٚت١٦ٝٗ ا ٓاخ الطشٟ ا 

  ايظعٛدٟ.

  ايشطاي١:

 اطتجُاس إَهاْات اجملتُع احملًٞ ٚدٗٛدٙ ا اد١ٜ إي أطش٠ َظتكش٠. 

  اهذف ايعاّ:

 ت١ُٝٓ الطش٠ ٚتٛىٝتٗا ادتُاىًٝا ٚايعٌُ ى٢ً حتكٝل اطتكشاسٖا ٚتشاب ٗا. 

 الٖذاف ايت ـ١ًٝٝ:

ايضٚاز َٔ ايشداٍ ٚايٓظا٤. تٛى١ٝ ا ك ًني ى٢ً )

 ت ـري الطش٠ ا زتاٍ ايعىقات ايضٚد١ٝ. )

ا ظا١ُٖ ا سٌ ا ؼهىت ٚارتىفدات الطدش١ٜ ايدا قدذ حتدذخ بدني أفدشاد الطدش٠          )

 ايطتكشاس فٝٗا. ٚايعٌُ ى٢ً حتكٝل

 اإلطٗاّ ا تٛثٝل ايعىق١ بني أفشاد الطش٠. )

ستٝاددددات ارتاؿددد١ اَؼدددًٛينيا ادددشغ أطدددع ايتعاَدددٌ ايظدددًِٝ َدددع البٓدددا٤ ٚرٟٚ اي  )

 َٗذدٜٔ بايضتشاف ... اخل). قنيا َٓششفني أٚاَع

ايٖتُددداّ بتدددذسٜ  ٚت دددٜٛش الطدددش٠ هللتًدددمح أفشادٖدددا يًتدددأقًِ َدددع اذتٝدددا٠ ايعـدددش١ٜ  )

 ايظ١ًُٝ. َٚٛاد١ٗ أصَاتٗا باي شم
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 ايتٛى١ٝ باآلثاس ايظً ١ٝ يً ىم ا اجملتُع ايظعٛدٟ. )

يتٛفٝل بني ايشاا ني ٚايشاا دات ا ايدضٚاز بٛطدا٥ٌ    إ اد ٚطا٥ٌ ى١ًُٝ يًُظاىذ٠ ا ا )

 ىـش١ٜ َٚأ١َْٛ.

١ يًُؼددهىت ايددا  ٝددإدددشا٤ ايذساطددات ايدتُاىٝدد١ يًٛؿددٍٛ إي سًددٍٛ ٚبددشاَر ىًُ    )

    تٛادٗٗا الطش٠

أٟ زتدددايت أادددش٣ تدددادٟ إي تدددشابط الطدددش٠ ٚتٛافدددل ىٝٗدددا اإلداس٠ ايعاَددد١ يًتُٓٝددد١     )

 ٚارتذ١َ ايدتُاى١ٝ. 

 ايٛطا٥ٌ:

كشات ٚايٓذٚات.احملا )

 اذتًكات ايٓكاػ١ٝ ٚايذٚسات ايتذسٜ ١ٝ. )

 ا ظابكات ايجكاف١ٝ. )

 دتإ إلؿىح رات اي ني. )

 اهاتمح اإلسػادٟ. )

 ا عاسض ايتٛى١ٜٛ اايذا١ُ٥ ٚا ٓتك١ً). )

 إْؼا٤ َٛاقع ى٢ً ايؼ ه١ ايعٓه ٛت١ٝاايْ ْئ). )

 اي شٛخ ايع١ًُٝ ٚا ظٛح ايدتُاى١ٝ. )

ٌ اإلداس٠ ايعاَدد١ يًتُٓٝدد١ ِ ددتددتِ ا ٛافكدد١ ىًٝٗددا َددٔ ق  أٜدد١ ٚطددا٥ٌ أاددش٣ اددري َددا رنددش    )

  رتذ١َ ايدتُاى١ٝ.اٚ

 ايلٛابط:

كشٚس٠ إٔ ٜهٕٛ فشٜل ايعٌُ اي ين ٚاإلداسٟ َٔ ايظعٛدٜني ٚايظعٛدٜات. )

 كشٚس٠ تهٜٛٔ دت١ٓ ْظا١ٝ٥ يًُظا١ُٖ ا خت ٝط ٚتٓ ٝز أٖذاف ايًذ١ٓ ٚبشازتٗا. )

 داس٠ ايعا١َ يًت١ُٝٓ ٚارتذ١َ ايدتُاى١ٝ.اييتضاّ بارت ١ ايظ١ٜٛٓ ا عتُذ٠ َٔ اإل )

كذّ ارتذ١َ بشطّٛ سَض١ٜ يًُظداىذ٠ ىًد٢ اطدتُشاس ا ؼداسٜعا ٚميهدٔ إٔ تكدذّ       إٔ تة )

 زتاًْا ٚفل إَهاْاتٗا. ايًذ١ٓ بعض ايااَر

 ىذّ تكذِٜ ا ظاىذات ا اي١ٝ أٚ ايع١ٝٓٝ يًُظت ٝذٜٔ. )



 د.جربان بن مرعي القحطاني                            مشروع الرائدة األسرية

 

                                                                                                    05                                                                                                               للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية العاشر اللقاء السنوي 

 ً ١.اإلػاس٠ إي اطِ ايٛصاس٠ ٚايًذ١ٓ ا اإلؿذاسات ا لت )

 ميهٔ يًذ١ٓ ٚكع اطِ شتتـش ٜذٍ ى٢ً ىًُٗا ٜهٕٛ هلجاب١ ايؼعاس ها. )

اإلؿذاسات اإلىى١َٝ ايا حتتاز إي إرٕ ٜاادز ىًٝٗدا َٛافكد١ ادتٗد١ ا لتـد١اٚصاس٠       )

 ايجكاف١ ٚاإلىىّ).

َة  ) ٗٝددأ٠ ايظددعٞ إل دداد َكددش متددٟٛ ىًدد٢ قاىدد١ ستاكددشات ٚقاىددات تددذسٜ  َٚهاتدد  

 الطشٟ. يإلؿىح ٚاإلسػاد

 ٚا شت  ١ باياْاَر ق ٌ تٓ ٝزٙ. اكشٚس٠ ايتٓظٝل َع ادتٗات رات ايعىق١ )

 ادتٗات ا ظاْذ٠:

القظاّ ايع١ًُٝ َٚشانض اي شٛخ بادتاَعات ا ا ًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ. )

 َشانض ايذساطات ايدتُاى١ٝ ٚاي شٛخ دااٌ ا ًُه١. )

 ادتُعٝات ايع١ًُٝ ايظعٛد١ٜ رات ايعىق١. )

 ايؼ اس ى٢ً ايضٚاز ايكا١ُ٥ ا ا ًُه١.َؼاسٜع َظاىذ٠  )

 ٚصاس٠ ايعذٍ َٔ اىٍ ااحملانِ ايعا١َ ا ستانِ ايلُإ ٚالْهش١). )

 ٚصاس٠ ايؼإٚ اإلطى١َٝ ٚالٚقاف ٚايذى٠ٛ ٚاإلسػاد. )

 ٚصاس٠ اي ب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞاَذاسغ اي ٓني ٚاي ٓات ٚايهًٝات). )

 ١ ٚاإلراى١ ٚايتً ضٜٕٛ).ٚصاس٠ ايجكاف١ ٚاإلىىّاايـشاف )

 أٟ دٗات أاش٣ ها ىىق١ َ اػش٠ بعٌُ ايًذ١ٓ ٚأٖذافٗا.  )

 ادتُع١ٝ ايتأطٝظ١ٝ:

.دسُٝع َؼٝطدس٥ٝع احمله١ُ ايعا١َ  )

 .دسُٝع َؼٝطدس٥ٝع قظِ ػش ١ ايؼُاي١ٝ  )

 نٌٝ ىُاد٠ ػإٚ اي ىس.ٚأطتار به١ًٝ اي   داَع١ ا ًو اايذ ٚ )

 َؼشف تٛدٝ٘ ٚإسػاد.  )

 أىُاٍ.َعًِ ٚسدٌ  )

 “.َشػذ  ىبٞ”َعًِ  )

 ا ذْٞ. دمخٝع َؼٝطدَذٜش َظتؼ ٢ ٚ  ٝ  اطتؼاسٟ  )
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 .دىظريدَذٜش ػع ١ ايك٣ٛ ايعا١ًَ هلذٜش١ٜ دٛاصات  )

ؿٝذيٞ َذٜش ايـٝذي١ٝ ا شنض١ٜ بعظري ٚسدٌ أىُاٍ. )

 

 اي ذا١ٜ ايٛاكش١:

ىَح سٝح تشنض ىٌُ إاٛاْهِ ا الػٗش ايجىث١ الٚي َٔ تأطٝع ايًذ١ٓ ى٢ً ٚكع َ

 ارت ١ ايط اتٝذ١ٝ الٚي.

 ٖد-ارت ١ ايط اتٝذ١ٝ يعاّ 

 ٚقذ تشنضت ستاٚس ايٖتُاّ ا ارت ١ ى٢ً:

اإلػٗاس ٚتعضٜض ايتك ٌ يٓؼا ات ايًذ١ٓ. )

 تهٜٛٔ ب١ٝٓ حتت١ٝ دٝذ٠. )

تٓ ٝز بشاَر ْٛى١ٝ. )

 ف دددٞ طددد ٌٝ ايػدددٗاس ٚتك دددٌ ْؼدددا ات ايًذٓددد١انْٛٗا ايًذٓددد١ الٚي ا ختــدددٗا) م

 ايطت اد٠ َٔ ايتايٞ:

 .ِٗصٜاسات ا ظاٚيني َٚهات ات

 .ايذٚسات ادتُاٖري١ٜ 

 ا ٚايٓاػ ني ايدتُاىٝنياذتشق ى٢ً اطتضاس٠ ايعًُا٤ ٚايذىا٠ ا عشٚفني. 

  ا  ٔ ٜضٚسٕٚ ٜٚ ًعٕٛ ى٢ً أْؼ ١ ايًذ١ٓاذتـٍٛ ى٢ً ايتضنٝاتايعٌُ ى٢ً. 

 .ايتٛاؿٌ َع بعض ا اثشات َٔ الاٛات 

 َٔ سؿٝذْا َٔ ا اطظني.  ايطت اد٠

 

 ٚا ايااَر ايٓٛى١ٝ م اي نٝض ى٢ً :

تكذِٜ اذَات اهاتمح ايطتؼاسٟ. )

بشْاَر يًُشأ٠ اَؼشٚع ايشا٥ذ٠ الطش١ٜ). )

 بشْاَر يً  ٌ اَؼشٚع ْادٟ الػ اٍ). )
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ٖد بؼشان١ نا١ًَ َع َاطظ١ دستُذ اْ ًل بشْاَر ايشا٥ذ٠ الطش١ٜ َ ًع ايعاّ 

 اِٖٝ ايظ ٝعٞد ارتري١ٜ ٚمتتذ فهشت٘ يجىخ طٓٛات:ٚى ذاا بٔ إبش

 ٖد ابشْاَر إىذاد ٚإَذاد). 

 ٖد اا ظاسات ايتلــ١ٝ). 

 ٖد ات عٌٝ اُ لشدات). 

 ى٢ً إٔ ٜتِ ق ٍٛ دفعتني إلمتاّ ا شاسٌ ايجىخ بعٕٛ اا.
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 ٖد َٚع اْ ىق١ اي هش٠ م ايعٌُ ى٢ً ايتايٞ:ي: َع بذاٜات ايعاّ ارت ٠ٛ الٚ

 ٞيًُؼشٚع ٚكع ايتـٛس الٚي.

 ٌٝاارت ١ ايتٓ ٝز١ٜ يًُؼشٚع) بذ٤ ايت ـ. 

 ايً شح ىٔ داىُني)تظٜٛل ا ؼشٚع. 

دٛاْ  ايػهاٍ:

 كعمح ا ٓ ك١ اقتـادًٜا. )

 ىذّ ايتٛد٘ يًعٌُ ايدتُاىٞ اٚأسٝاًْا ايتشظعا أٚ ايتٛدع). )

 ايذاىُني ايه اس.“ زتاٍ سؤ١ٜ”اٝاس ا ٓ ك١ ىٔ  )

 سذاث١ ايتذشب١ ٚايعاًَني.  )

 :بؼا٥ش ارتري

تٛفش ا ٍُٛ اايؼشٜو) ع َاطظ١ دستُذ ٚى ذاا بٔ إبشاِٖٝ ايظ ٝعٞد ارتري١ٜ. )

ا ؼددشٚع بعددذ اطددتهُاٍ تـددٛسٙ  َٛافكدد١ ٚصاس٠ ايؼددإٚ ايدتُاىٝدد١ع سٝددح م ىددشض )

الٚيٞ ىًد٢ طدعاد٠ الطدتار دى دذايعضٜض بدٔ إبدشاِٖٝ اهدذيلد ٚنٝدٌ ايدٛصاس٠ ا ظداىذ           

يًتُٓٝدد١ ايدتُاىٝدد١ا ٚايددزٟ أبددذ٣ تشسٝ دد٘ ايؼددذٜذ بدداي هش٠ ٚٚىددذ بتكددذِٜ نافدد١     

ايتظددٗٝىت َددٔ ٚصاس٠ ايؼددإٚ ايدتُاىٝدد١ إلصتدداح ا ؼددشٚع ٚقددذ م إٜددذاع أٍٚ ثددىخ    

   ؼشٚع يذ٣ ٚناي١ ايٛصاس٠ يًت١ُٝٓ ايدتُاى١ٝ.ْظخ َٔ ا 

تٛقٝع ٚثٝك١ ايؼشان١ َع ا اطظ١ ا اضت١ اا ٠ٛ َتُٝض٠ ضتٛ ايس اف١ٝ ٚا اطظ١ٝ) )

حتهِٝ ا ؼشٚع امتٝض فٛم ايتُٝض). )

سٝح سشؿٓا ى٢ً حتهِٝ ا ؼشٚع ا ؿدٛست٘ الٚي ق دٌ تٓضًٜد٘ يًٛاقدع ٚطداىذْا ا      

ٝٗددا ا ؼددشٚع ٚنددزيو بٓددٛد ٚثٝكدد١ ايؼددشان١ ايددا تتددٝح َشادعدد١   ريددو ا شْٚدد١ ايددا أطظددٓا ىً 

 ا ٚقذ أقِٝ يتشكٝل ريو ٚسػتإ:ٚتكِٜٛ ا ؼشٚع  ١ًٝ ف ٠ تٓ ٝزٙ
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ٚسػ١ ىٌُ يًشداٍ: 

 ستهًُا.ا ( 

 طاىات.ا ( 

 عًٝا.اياٖىت َٔ ا  )ختــات َتعذد٠ا 

 .(فهش٠ ا ؼشٚعاط ل تٛصٜع ًَلف ىاّ َ  ٛع 

 .ٌُأسبع ٚسؾ ى 

 تٛؿٝاتايٓتا٥ر ٚا يتششٜش ايٌُ ةاى١ٝٚسػ١ ى(. 

ٚسػ١ ىٌُ يًٓظا٤:      

 َةا  ١ُ َٔ ايٓظا٤.شهَّ) 

 طاىات.ا ( 

 عًٝا.اياٖىت َٔ ا  )ختــات َتعذد٠ ا 

 .(فهش٠ ا ؼشٚعاط ل تٛصٜع ًَلف ىاّ َ  ٛع

ا ىا اهاتمح َٔ س٥ٝع ايًذ١ٓا يًُذااىت  ٚايتٛاؿٌ ى٢ً َذ٣ ثىخ طاىات

 ص١َا ٚاإلداب١ ى٢ً تظاؤيت اُ شهَُّات)ٚايتٛكٝشات ايى

 تٛؿٝاتايٓتا٥ر ٚا يتششٜش ايٚسػ١ ىٌُ ةاى١ٝ(. 
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َٚك سات ايٛسػتني قاَئ إداس٠ دت١ٓ ايت١ُٝٓ ايدتُاى١ٝ  تٚبعذ ةع ايعٓاؿش ٚإ شٚسا

 الطش١ٜ بايتايٞ:

دًظات ىٌُ َتٛاؿ١ً. )

 ُني  َٔ ادتٓظني.هَّتعذٜىت ى٢ً ا ؼشٚع ٚإىاد٠ ايعشض ى٢ً بعض احمُل  )

  إقشاس ا ؼشٚع ا ؿٛست٘ ايٓٗا١ٝ٥. )

١ا ٚا اطظ١ ا اضت١ بت اؿدٌٝ ارت د١ ايتٓ ٝزٜد١ ايٓٗا٥ٝد١ا متٗٝدذًا      ا ؼشف ايشفع يًذ١ٗ )

 يْ ىق١ ا ؼشٚع.

 

 ٚقذ اطتكشت فهش٠ ا ؼشٚع ى٢ً الطع ايتاي١ٝ:

 ٝز:اياْاَر ايضَين يًتٓ أًٚي

 ايجىثا٤.-أط ٛىًٝا: ايظ ئ

  :نٌ ػٗش. ارتُٝع الاريػٗشًٜا َٔ 

 .(طًٜٓٛا: اياْاَر ايـٝ ٞ ا هجمحاػٗش ٚاسذ 

 Block)–اْعدداّ ايٛسددذات ايذساطدد١ٝ  ايتذض٥دد١ ىًدد٢ َشاسددٌ صَٓٝدد١  ددٛاد ستددذد٠ثاْٝددًا

System  

 ٚريو سشؿًا ى٢ً اي ٛا٥ذ ايتاي١ٝ:

 حتكٝل ايؼعٛس بايصتاص. )

 ا تؼاب٘. اي نٝض بتذُٝع )

 ايتٜٓٛع ٚايتؼٜٛل. )

 .ايطتُشاس١َٜشاىا٠ َا قذ مـٌ َٔ اىتزاس ىٔ  )

 َشاىا٠ ايعٛاٌَ ايدتُاى١ٝ ٚايعشٚف ايضَا١ْٝ.  )

 ٚبزيو اػتٌُ ا ؼشٚع ى٢ً تظع ٚسذات دساط١ٝ ا ٚايٛسذ٠ ايعاػش٠ افعايٝات اتا١َٝ).

   ا ٗاسٟ ايت  ٝكٞ.ىًُا بإٔ ٖزا ايتكظِٝ ي ٜٓ و ٜتابع اي نٝض باطتُشاس ى٢ً ادتاْ
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 ثايجًا : اي نٝض ى٢ً داْ  ايعٌُ ا ٗاسٟ ٚايتكًٌٝ َٔ ادتٛاْ  ايٓعش١ٜ:
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 ىٛاٌَ ١َُٗ ا إصتاح ا ؼشٚع

ايتل ٝط ادتٝذ. )

 ايتٌُٜٛ ايهاا. )

 اإلىذاد يًتك ٌ ايدتُاىٞ. )

 ايهٛادس ا ٓ ز٠. )

 ادتذ١ٜ ا ايك ٍٛ يًاْاَر. )

 ا ايتٓ ٝز.ايْل اط  )

 تٛفري اي ١٦ٝ ا ٓاط ١ َع ايعٓا١ٜ بايت اؿٌٝ. )

اذتٛافض ا اد١ٜ اا ٛاؿىت اَهافآت يًذاسطات) )

 

 ٚكُٔ ايهٛادس ا ٓ ز٠ دش٣ بعٓا١ٜ ااتٝاس

ا ذٜش ايتٓ ٝزٟ. )

 ا ؼشف١ ايع١ًُٝ. )

 احملاكشٕٚ ٚا ذسبٕٛ. )

 ا ٛات ا ااتٝاس ايشا٥ذات

ك١ ٚيٞ الَش).اَٛافَؼشٚ ١ بد اطتُاس٠  ً  ايْلُاّ )

 ا يًُتكذَات).اي شص الٚيٞ )

 افشٜل ْظا٥ٞ) ا كاب١ً ايؼلـ١ٝ )

 اي شص ايٓٗا٥ٞ. )

 قشاس تٛطٝع ا ؼشٚع : )

  حبٝح مًُٔ اطِدااًًٝا ادااٌ احملافع١)بضٜاد٠ ايطتٝعاس يًُك ٛيت بٓظ ١ %

      ا تُٝضات ْتٝذ١ اإلق اٍ ا تضاٜذ ى٢ً اياْاَرا فـاس إةايٞ ا تذسباتا 

 َتُٝض٠). سا٥ذ٠ + 
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  ا كاىذ ا تاس١ ااسدًٝا أَ ااسز احملافع١) سٝح دش٣ ختـٝف َٔ %

 طشا٠ ى ٝذ٠ تٓذس١ أسذ سفٝذ٠ يًُتكذَات َٔ ا ذٕ ٚاحملافعات ايتاي١ٝ اأبٗا

 ايٛادٜني).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :م جتٗٝض ًَمح يهٌ َتكذ١َ مٌُ اي ٝاْات ايؼلـ١ٝ ٚايٛثا٥ل ايج ٛت١ٝ إكاف١ إي

منٛرز ق ٍٛ سا٥ذ٠ ٜٚؼٌُ َٛافك١ ٚيٞ الَش ٚايتعٗذ هلٛاؿ١ً اياْاَر. )

ْعاّ أاىقٝات ٚطًٛى ايشا٥ذ٠. )

ْعاّ ا ً ع ٚا عٗش ايعاّ. )

منٛرز اطتىّ ؿٓذٚم اضا١ْ ااق. )

 تعٗذ بايْل اط ا اذتاف١ً ا ٔ ٜظتلذَٓٗا). )

 

شنض ى٢ً ت عٌٝ دٚس بٗٝه١ً إداس١ٜ َ ظ ١ ا إداستٗا ايتٓ ٝز١ٜا ت ا ؼشٚعٚاْ ًل 

ايشا٥ذات َٓز اي ذا١ٜا ٚحتـش دٚس اإلداس٠ ايشداي١ٝ ا أكٝل سذٚدٖا ايذىِ ايشا٥ذات 

 ٚتظٌٗٝ َُٗتٗٔ فكط).
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 ٚقذ دش٣ َتابع١ ايذاسطات ٚطرئٖ ا ا ؼشٚع باآليٝات ايتاي١ٝ

اطتُاسات اذتلٛس ٚايغٝاس. )

 ٍ ا عاٜؼ١).تكاسٜش ا ؼشف١ ايع١ًُٝ اا ىسع١ َٔ اى )

 تكاسٜش احملاكشٜٔ ٚا ذسبني. )

 اطت اْات سكا٤ ا ظت ٝذات. )

اٚايا سنددضت ىًددد٢ ادتٛاْدد  ايت  ٝكٝددد١ا ٚدىُددئ ْكددداط    اطددتُاس٠ سـدداد ايٓكددداط   )

 .ايكـٛس ا ايتٛدٗات ايٓظا١ٝ٥)

 ايطتهتاس ا  تٛح. )

اؿددٓذٚم َك ددٌ ٜ ددتح بٛاطدد ١ س٥ددٝع ايًذٓدد١ فكددط إلٜـدداٍ ا ك سددات    ؿددٓذٚم افام )

ٓددذ اذتاددد١ جتدداٚص ا ددذٜش ايتٓ ٝددزٟا َٚددذٜش٠ ا ؼددشٚع ي ددح ا ىسعددات أٚ   ٚيٝظددٌٗ ى

 .ايؼها٣ٚ)

 اإلْتاز ايعًُٞ ٚاي هشٟ.  )

 تكاسٜش ا ذٜش ايتٓ ٝزٟ. )
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 اي ٝاْات اإلسـا١ٝ٥ ىٔ ايشا٥ذات. بعضٚفُٝا ًٜٞ 
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 تكظِٝ ا تذسبات
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 حتًٌٝ ْظ ١ اذتلٛس ٚايغٝاس ا ايظت١ أطابٝع الٚي يًُؼشٚع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َاػشات ايتغري ايدتُاىٞ اي اب١ٝ:

ايتٓافع ا اذتلٛس ٚا ؼاسنات. )

 تٛاؿٌ ا هات ات ٚسطا٥ٌ ادتٛاٍ ٚايتـايت َٔ ا ظت ٝذات. )

 ااطتشذاخ ف١٦ ا ظت ٝذات)نجش٠ ايؼ اىات يذاٍٛ اياْاَر )

 ا بايتأٜٝذ ا عٟٓٛا ٚبإػشاى ْظا٥ِٗ ا ا ؼشٚع.لُاّ ايٛدٗا٤ ٚا ظاٚينياْ )

 أطش٠ تعٝؽ ايتذشب١ بهاٌَ أفشادٖا ا بشازتٓا. )

 يًظ١ٓ ايكاد١َ َٔ اآلٕ ا اي ات ايجاْٟٛ ٜ ًنب سذض َكاىذِٖ )

  َٔ ِق ٌ داىُني ا ا ٓ ك١. ايشا ١ ا ا ؼاسن١ َادًٜا )
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َّيدددٞ اإىدددذاد ٚإَدددذاد)ا تدددأًٖٝى         ٛاؿددد١ً ايظددد١ٓ ايجاْٝددد١ يتأٖٝدددٌ اش دددات اياْددداَر ال

ختــددًٝاا فكددذ دددش٣ ايعُددٌ ي ٓددا٤ ارت دد١ بددٓ ع ا ددٛات ايظدد١ٓ الٚي َددٔ ىكددذ ٚسػددا        

ٗددتُني ٚا ٗتُدداتا إكدداف١ إي حتهددِٝ يًشددداٍ ٚايٓظددا٤ ا َكددش َؼددشٚع ايشا٥ددذ٠ يعددذد َددٔ ا  

 ا ت ٛقات َٔ اش ات ايظ١ٓ الٚي.

ثِ بعذ ريو دش٣ إكاف١ ٚسػ١ حتهِٝ ختــٞ أَ ا اًٖني ٚا ٗتُني بايعٌُ ايٓظا٥ٞ 

َددٔ ةٝددع أضتددا٤ ا ًُهدد١ ٚم ىكددذٖا هلذٜٓدد١ ايشٜدداض) يضٜدداد٠ ايتٛثٝددل ٚايتأؿددٌٝ ياْدداَر        

 ايشا٥ذ٠ ا طٓت٘ ايجا١ْٝ.

َر ا ْ ع ايٛقئ ٜظتك ٌ ايذفع١ ايجا١ْٝ َٔ ايشا٥ذات ا اياْداَر اإىدذاد   ىًُا بإٔ اياْا

 ٚإَذاد).
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 ايتلــ١ٝ ا ظاسات

 َاسات إقا١َ بشْاَر ا ظاسات ايتلــ١ٝ:

أ ) ساد١ ايعٌُ ايت ٛىٞ ا ا ٓ ك١ يًهٛادس ايٓظا١ٝ٥ ا ا١ًٖ .

 ب٘. شتز٣ىٌُ َاطظٞ ْظا٥ٞ ٜة ٚكع منٛرزس) 

 تُاى١ٝ تٛى١ٜٛ يًُذتُع ايٓظا٥ٞ.ز ) تكذِٜ اذَات اد

 الٖذاف ايط اتٝذ١ٝ يًاْاَر:

ايتُٓٝدد١   دتٓدد١تهددٜٛٔ فشٜددل ْظددا٥ٞ َتلـددف إلداس٠ ٚتؼددغٌٝ ايكظددِ ايٓظددا٥ٞ ا        )

ايدتُاى١ٝ الطش١ٜ سُٝع َؼٝط. 

تأٌٖٝ نٛادس ْظا١ٝ٥ َتلــ١ يظذ بعض سادات ا ؼاسٜع ارتري١ٜ ٚايدتُاى١ٝ. )

 ايعٛا٥ل ٚايـعٛبات:

 ايعٌُ َع ا شأ٠ َٚا ٜع ٜٗا َٔ ظشٚف ٚىك ات.   ٝع١ )

َظتذذات ايعٌُ ٚايضٚاز )

نجاف١ اياْاَر ٚتٓٛى٘ ٚختــات٘ ا تعذد٠  ا طتًضّ دٗذًا ن ريًا ا ايتٓظٝل َدع   )

 دٗات ٚأفشاد ىذٜذٜٔ.

اَتذاد اياْداَر ىًد٢ َدذ٣ طد١ٓ ٜظدتًضّ اطدتُشاس١ٜ ٚتهدشاس ايتٛاؿدٌ َدع ا ٓ دزٜٔا            )

ٟ َٛاىٝذِٖ َٔ ظشٚف  اس١٥/تظتذذ.ٚايتٛافل َع َا ٜع 

ايت  ٝل ا ٝذاْٞ يًتلــات ا لتً ١  ٚتذااً٘ َع دٗدات سهَٛٝد١ ٚدٗدات ااؿد١      )

ٜظتٛد  دٗذًا ن ريًا ا ايتٛاؿٌ ٚايتٓظٝل ٚتزيٌٝ ايـعٛبات. 

 

 ) طاى١ تذسٜ ١ٝ فع١ًٝ.ايظاىات ايتذسٜ ١ٝ يًُظاسات ايتلــ١ٝ ت ًغ ا

.% ) طاى١ ) بٓظ ١ ا   ا ظاس اإلداسٟ ىذد ايظاىات ا

  .% ) طاى١ ) بٓظ ١ ا  ا ظاس ايتذسٜيب ىذد ايظاىات ا 

  .% ) طاى١ ) بٓظ ١ ا  ا ظاس ايعًُٞ ىذد ايظاىات ا 

 .% ) طاى١ ) بٓظ ١ ا  ا ظاس ايدتُاىٞ ىذد ايظاىات ا 

  .% ) طاى١ ) بٓظ ١ ا  ا ىذد ايظاىات اَؼ ى دتُٝع ايتلــات)ايعاّ  جكاااي
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 َٓٗذ١ٝ ايتلـٝف ا ا ظاسات ا لتً ١

.اطت ا١ْ ايشا ات ٚايكذسات يذ٣ ايشا٥ذات )

 .)تكاسٜش الدا٤ ايظابل ا َظاٚيت الطش ا َؼشف١ اياْاَر ا ا ذٜش ايتٓ ٝزٟ )

ا  اطتُاسات تكِٜٛ اي عايٝات ا كذ١َ َٔ ايشا٥دذات يًُذتُدع َدٔ ادىٍ بشْداَر إَدذاد       )

.تع ١٦ ايشا٥ذات أْ ظٗٔ)

.)تكِٜٛ احملاكشٜٔ ٚا ذسبني يًشا٥ذات ا اطتُاس٠ ت اىٌ سا٥ذ٠ )

.َىسع١ ا ٍٝٛ ايظابك١ اأٜٔ تشنضت اطتُاس٠ سـاد ايٓكاط) )

دٛد٠ ٚتٓٛع ايااَر ا كذ١َ يًُذتُع ٚايتُٝض ا الدا٤.  )

ساد١ ا ظاسات ا لتً ١. )

َشاىا٠ الٚكاع ارتاؿ١ يًشا٥ذات. )

 ذتاي١ ايدتُاى١ٝ ا ايتع١ًُٝٝ ا ايظه١ٝٓ ا تعإٚ ٚيٞ الَش ا ايظُات ايؼلـ١ٝ ).ا ا
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  ئطِ اهلل ايسمحٔ ايسضِٝ

{ِٔ ِّ ٌَ َيُهِ  ََٚزَع َٚازّا  ِِ َأِش ِٔ َأُْفِطُه ِّ ٌَ َيُهِ  ُ٘ َزَع َٔ  َٚايَّ ِّ ََٚزَشَقُهِ  ََٚضَفَد٠ّ  ِٓنَي  َٚاِزُهِ َئ َأِش

ٌِ َِّااِح َأَفِااِيَااِط َٕ ايطَّ ِِ َِٜهُفُسٚ ُٖ  ِ٘ ١َُِ ايَّ ِِٓع َِٚئ  َٕ ُٛٓ َِ  ظ.7>/;٠6 ايٓطٌ غضٛز {ُِٜ٪

 

  َكد١َ

  .. ايهسِٜ ، ٚع٢ً آي٘ ، أَا ئعد اؿُد هلل زة ايعاملني، ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ايسضٍٛ

فإٕ ضاز١ اإلْطإ يٝطتج قؿتٛز٠ م َثطًاتاح اؾطتد َتٔ َطعتِ َٚػتسة َٚطهتتٔ         

و تًو، ٚزمبتا ناْتج ضااا م فكسٙ م نٌ تًت  ًَٚاظ، ٚؤمنا ي٘ ضتازاح ْفط١ٝ ٖٞ أعص عٓدٙ َٔ

ايعاطفٞ م قعف ايٓفظ ٖٚٛاْٗتا، ٚفػًٗا ٚؽًفٗا،  اؿازاح اؾطد١ٜ ؛ فهِ تطاب اؿسَإ

  .تطاب م ؾٓاع١ اؾسمي١، ٚتفسٜخ ايسذ١ًٜ ٚئطايثٗا ٚامسافٗا. ئٌ زمبا

ٚيريو فإٕ ا٫ضثكساز ا٭ضسٟ ٖدف ٜٓاػٞ إٔ ٜثخرٙ ايػٝٛزٕٚ عًت٢ أٚطتاِْٗ ٚأعساقتِٗ    

  .غعازا ٜطعٕٛ يثطكٝك٘

ِ ا٭ضس٠ املطثكس٠ املطثك١ُٝ: ىسص اإلْطإ ايٓاقش، ايٓازع م ضٝاتت٘، ايطتٟٛ   زض فُٔ

 ٞ  تؿتٛزات٘، ابتب يدٜٓت٘ ٚيٛطٓت٘، ايترٟ ٜػتعس ئءْت٘ زتص٤ َتٔ ايتٛطٔ فت٬ ٜ٪ذٜت٘ ئٓتتػس ؾتٛز               فتت

ئٌ ٜسعتاٙ   اإلزٖاة املثًاظ ئايدٜٔ أٚ ئاملخدزاح أٚ ئا٫عثدا٤ ع٢ً أعساض اٯخسٜٔ أٚ ممثًهاتِٗ،

  .٘ ئٓفط٘ئكًا٘، ٜٚفدٜ

املٛظتتف ادتتاا٤ٟ ايتتسٚز، ايػصٜتتس اإلْتثتتتاص، املثكتتتٔ   ىتتسص :َٚتتٔ خُٝتت١ ا٭ضتتس٠ املطتتثكس٠

  .اؿط١ٓ ملسازعٝ٘ ٚز٩ضا٥٘ َٚس٩ٚضٝ٘ يعًُت٘، املثتطتِ ئاملعا١ًَ

اؿتسٜـ ع٢ً تسئٝت١ أ٫ٚاٙ عًت٢ َعتايٞ ا٭َتٛز،      ىتسص ا٭ة :َٚٔ نٓف ا٭ضس٠ ايٛاع١ٝ

  .ٚتطِٓ ضًِ ايٓساز

ٜثٛضتد ايصٚزتإ ايًترإ وتلّ نتٌ َُٓٗتا اٯختس، ٜٚثعاْٚتإ          :ا٭ضتس٠ اؿاْٝت١   ٚم عؼِّ

 ؾٓاع١ ايطعاا٠ م ئٝثُٗا م أزٛا٤ ابا١ ٚاملٛا٠ ٚايسمح١ ٚايآا٤ يًُطثكاٌ. ع٢ً
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ئهتٌ   يثػتٌُ خدَاتت٘ اإلْطتا١ْٝ ا٭ضتس٠     زا٤ح فهتس٠ ؤْػتا٤ َسنتص ايثُٓٝت١ ا٭ضتس١ٜ،     

  .َدزٚض١ عا٥ِ خُٝثٗا ايكاف١ٝ، ئءضايٝب ع١ًُٝضاعٝا ؤىل تداٝج ا ف٦اتٗا ا٫قثؿاا١ٜ؛

ايفتتل٠  َٚتتٔ ختت٬ٍ ازاضتت١ الثُتتي ايطتتعٛاٟ، تتتاني إٔ ْطتتا١ ايطتت٬م أختترح تتتصااا م   

         ٌ خًدٗتا م   ا٭خري٠؛ ضث٢ أؾاطج متدتٌ ضتٛايٞ  تظ ضتا٫ح ايتصٚاص م أفكتٌ ا٭ضتٛاٍ، ٚزئعٗتا ئت

 . َٓ٘ ئعض املٓاطل؛ فٗٞ تٓرز غطس زطِٝ، ٜٓاػٞ ايطعٞ اؿدٝذ يًطد

 فتتتإٕ ايطتتت٬م قتتتد ٜتتت٪اٟ ؤىل ايفكتتتس، ٚؤىل ا٫متتتساف، ٚؤىل اؾٓتتتٛز ٚاؾسميتتت١، ٚؤىل

 ٞ  اـ٬فتتتاح املطثعؿتتت١ٝ ئتتتني ا٭ضتتتس ضتتتٍٛ ا٭٫ٚا ٚايٓفكتتت١ ٚاؿكتتتٛم، ٚؤىل ا٫ْهطتتتاز ايٓفطتتت

ايدزاضٞ، َٚتٔ   ٚا٫نث٦اة، ٚؤىل ايعٓٛض١، ٚؤىل ايٓظس٠ ا٫ْثكا١َٝ َٔ الثُي نً٘، ٚؤىل ايثءخس

  .ايٛظٝفٞ، َٚٔ خِ اياطاي١، ؤىل أَٛز ندري٠ م غا١ٜ اـطٛز٠ خِ ايثخًف

 ٚيتريو فإْت٘ َُٗتا ئترٍ م ضتاٌٝ اؿتد َٓت٘ َتٔ اؾٗتد ٚاملتاٍ فإْت٘ ضتٝهٕٛ اضتثدُازا             

 ضكٝكٝا يًُٛازا اياػس١ٜ ٚاملاا١ٜ َٔ زاْب، ٚضفاظا عًٝٗا َٔ زاْب آخس.

ا٭ضتاٛع١ٝ ظسٜتد٠   ٖت ضني طسضج ايفهس٠ م شاٜٚت   1425يكد ناْج ايادا١ٜ م عاّ 

ايّٝٛ ايطعٛا١ٜ م َكاي١ ضتٍٛ اياٝتج ايطتعٝد، ختِ تكتدَج ئٗتا ؤىل لعتٝ  ايتة ئاملٓطكت١ ايػتسق١ٝ           

ٖتت ئثٛزٝت٘ َتٔ ؾتاضب ايطتُٛ املًهتٞ ا٭َتري        1426ٚا٭ضطا٤، فهاْج ايت٫ٛا٠ م ئتانٛز٠ عتاّ    

يػتسق١ٝ، أَتري   ايعصٜتص آٍ ضتعٛا ز٥تٝظ فًتظ ؤااز٠ لعٝت١ ايتة ئاملٓطكت١ ا        قُد ئٔ فٗتد ئتٔ عاتد   

ئثطٜٛس َط٢ُ غسٚع تٝطري ايصٚاص م ايدَاّ يٝهٕٛ )َسنتص ايثُٓٝت١ ا٭ضتس١ٜ ،     املٓطك١ ايػسق١ٝ

لع١ٝ اية ئا٭ضطا٤ مبٛافك١ مستٛ ز٥ٝتظ فًظ ؤاازتٗا ا٭َري ئدز ئٔ قُتد ئتٔ زًتٟٛ     ٚقساز َٔ

 ا٭ضطا٤ ضفظ٘ اهلل ع٢ً ؤْػا٤ املسنص م ا٭ضطا٤.  قافظ

ؿتتري٠ زتتدا ايتت  َتتس ئٗتتا املسنتتص م ا٭ضطتتا٤، تػتتري ئٛقتتٛز ؤىل تكاتتٌ     ٚؤٕ ايثسسئتت١ ايك

% فكط 14ٚزد٣ٚ متدًج م انفاض ْطا١ ايط٬م ؤىل  َٓكطي ايٓظري يًفهس٠ َٔ الثُي، ْٚاتش

ا٭ضًٛة ايلئٟٛ،  زاْب تطٛز %. ؤىل22ٖت 1425ٖت، ئعد إٔ ناْج قاٌٝ املسنص عاّ 1428عاّ 

قٌ ايػساز، ٚتٓاقـ أعتداا ايككتاٜا ا٭ضتس١ٜ     ٚاْثػاز اؿٛاز ٚازتفاع َطث٣ٛ ايثعاٌَ ا٭ضسٟ،

 ٔ ايتتدٚا٥س املخثؿتت١. نُتتا نتتإ يًُػتتازن١ ايفاعًتت١ َتتٔ    م ابافظتت١، ٚابهُتت١، ٚغريٖتتا َتت
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ٚايككتا١ٝ٥ ٚا٫زثُاعٝت١ ٚايٓفطت١ٝ ٚايلئٜٛت١ َتتٔ غتث٢ امل٪ضطتاح         املخثؿني م التا٫ح ايػتسع١ٝ  

و ايٓثا٥ش املاٗس٠. يكد متٝص املسنص ئني أَدايت٘ م املًُهت١   ايٛؾٍٛ ؤىل تً اؿه١َٝٛ أخس ناري م

ئتتني ايثٛعٝتت١ ا٫ضلافٝتت١، ٚعتت٬ص املػتته٬ح ا٭ضتتس١ٜ ئٛضتتا٥ٌ َثكدَتت١، ٚايدزاضتت١       ئءْتت٘ هُتتي 

 يًُسثُتي يًٛؾتٍٛ ؤىل َعتسفتت١ اقٝتكتت١ ئءاٚا٥تت٘ ٚأضاتائٗتتا يع٬زٗتا . نتٌ ذيتو م ؤطتاز           املخثؿت١ 

  . أضس٠ ضعٝد٠ آ١َٓ ٚاضد؛ يثهثٌُ ايطسٜل يًٛؾٍٛ ؤىل

خِ زا٤ح ؾ١ٓ ايثهافٌ ا٭ضسٟ ئإَاز٠ املٓطكت١ ايػتسق١ٝ يثهتٕٛ اْط٬قت١ ختري ٚئسنت١       

ع٢ً ٖرٙ املٓطك١، ضٝذ تآج ايفهس٠، ٚأََس ؾاضب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري قُد ئٔ فٗد ئٔ عاد 

 ئ٬اْتا  قافظاح ايػسق١ٝ؛ يثهٕٛ أٍٚ َٓطكت١ م  ايعصٜص آٍ ضعٛا؛ ئإْػا٤ َسانص َد١ًٝ م لٝي

ا٭ضتتس١ٜ، ٚيثهتتٕٛ ايًسٓتت١ ضًكتت١ ايٛؾتتٌ ئٝٓٗتتا، ٚاملٓطتتك١    اؿاٝاتت١ ٜهثُتتٌ فٝٗتتا عكتتد املسانتتص 

  ئكٝاا٠ أَريٖا ٚفك٘ اهلل يهٌ خري. ؾٗٛاٖا، ٚايداع١ُ ملطريتٗا،

ٜتدعِ َػتتسٚعاح اـٝتتس فتتٞ ئًتتد اـٝتتس،        غهسا هلل تعاىل ع٢ً تٝطريٙ ، خِ يهٌ َٔ

  . تعاىل ؤىل نٌ فسا َٔ أٌٖ املعسٚف ضفظِٗ اهللَٔ ق١ُ الثُي؛ ٠٫ٚ ا٭َٛز 

 ؾاضب ايفهس٠

 اؿًٝيب ا. خايد ئٔ ضعٛا

 َدٜس املسنص م ا٭ضطا٤، ْٚا٥ب املػسف ايعاّ ع٢ً َسانص املٓطك١ ايػسق١ٝ
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  :األشرية أوال: دواعي إنصاء مركس التهمية

  .ندس٠ اـ٬فاح ا٭ضس١ٜ، اي  تٓرز مبصٜد َٔ ايثفهو ا٭ضسٟ .1

  .د ْطب ايط٬م م املًُه١ ايعسئ١ٝ ايطعٛا١ٜتؿاع .2

  .ازتفاع ْطب َسق٢ ا٫نث٦اة ايٓفطٞ ايٓاػ١ عٔ املػه٬ح ا٭ضس١ٜ .3

  ئسٚش ظاٖس٠ ايعٓٛض١، ٚازتفاع ْطاثٗا. .4

  .اشاٜاا عدا ا٭ضدار، ٚاؾٓٛز ئني ايػااة ٚايفثٝاح .5

 ايفكتا٥ٝاح ْػ٤ٛ زٗاح غري َء١َْٛ تكّٛ ئتدٚز اإلؾت٬ز ا٫زثُتاعٞ ٫ٚضتُٝا م ئعتض       .6

  .ٚال٬ح َٚٛاقي ايػاه١ ايعامل١ٝ

  . زغا١ ندري َٔ ا٭ضس م تهٜٛٔ قاقٔ تسئ١ٜٛ منٛذز١ٝ .7

 

  :ثانيا: الصعار

  .َّعا ؿٝا٠ٍ أضعد

 

  :الرؤية :ثالجا

  ؼكٝل ا٭يف١، ٚايطعاا٠، ٚايٓساز م ا٭ضس٠.

 

  :رابعا: الرشالة

ايعسئٝت١ ايطتعٛا١ٜ، ؼكتل     ْطع٢ يٓهٕٛ امل٪ضط١ ا٭ضس١ٜ ايسا٥د٠ م املًُه١

ٚايطتتعاا٠ ٚايٓستتاز ؾُٝتتي أفتتساا ا٭ضتتس٠، ٚلُتتٛعِٗ، َتتٔ ختت٬ٍ عُتتٌ َٗتت     ا٭يفتت١،

  .َعطٝاح ايدزاضاح اؿدٜد١، ٚٚضا٥ٌ ايثك١ٝٓ املعاؾس٠ كثـ، ٜطثفٝد َٔ
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  :خامصا: أهداف املركس

ؼكٝتل ايطتعاا٠ ا٭ضتتس١ٜ، ٚايطتهٔ ايٓفطتٞ ئتتني ايتصٚزني، ٚايلئٝت١ ايكٛميتت١       

  .ٚئسِّ ايٛايدٜٔ، ٚتٛخٝل ايؿ١ً ئني ا٭زضاّ ٮزٝاٍ،ي

 

  :شادشا: مصارات العمل يف املركس

 :ئسفي َطث٣ٛ ايدكاف١ ا٭ضس١ٜ يد٣ أفساا َٚ٪ضطاح الثُي اإلمنا٤.  

 :ايٛقا١ٜ  ٌ ايٛقتٛع   ئٓػس ايٛعٞ ا٫زثُاعٞ ضٍٛ نٌ َا قد ُِٜٛزد خ٬ًّ م ئ١ٝٓ ا٭ضس٠ قات

 يفكتتس قاتتٌ إٔ تثطتتاب م ؤضداختت٘، ٚتتتريٌٝ عكاتتاح  فتتتٞ غتتاان٘، ٚقاؾتتس٠ أضتتااة ا 

  .ايصٚاص، ٚتٜٓٛس ايػااة املكدَني عًٝ٘ ئءضهاَ٘ ٚضكٛق٘

 :أٚ  يًخ٬فاح ا٭ضس١ٜ اؿااخ١ قاٌ إٔ تؿٌ ؤىل ضاي١ ط٬م، أٚ تفهٍو أضتسٟ، املعاؾ١

  .زٓٛز أ٫ٚا، أٚ الساٍف مٛ اؾسمي١

  :اخلطوات األوىل إلنصاء املركسشابعا: 

  .ذٕ ئافثثاز املسنص َٔ قاٌ لع١ٝ اية م املٓطك١ أٚ ابافظ١طًب اإل .1

  .تهٜٛٔ فسٜل عٌُ َثطٛع، ٜهٕٛ زاغاا م ٖرا ايعٌُ، َٚ٪٬ٖ يًكٝاّ ئ٘ .2

 اياطذ عٔ َكس اا٥ِ، ضٛا٤ أنإ ًَها يًُسنص، أّ َطثءزسا، أّ َثةعا ئت٘ ئإهتاز   .3

  .هإفاْٞ، أّ َطثكافا م ز١ٗ َا، ٚػٗٝصٙ ئايثدزص، ضطب اإلَ

4.     ِ  اياطتتذ عتتٔ َؿتتااز متٜٛتتٌ، َتتٔ اؾٗتتاح املامتت١، ٚززتتاٍ ا٭عُتتاٍ، ؤىل زاْتتب اعتت

  .اؾُعٝاح اـري١ٜ اي  تآج املسنص، ٚؾ١ٓ ايثهافٌ ا٭ضسٟ م اإلَاز٠

  .ٚقي ٖٝه١ً ؤااز١ٜ يًُسنص َٓادك١ َٔ ٖرا ايديٌٝ، تثٓا٢َ ضطب اإلَهاْاح املثاض١ .5

طتتب اؿازت١؛ ضثت٢ ٫ ٜدكتتٌ ناٖتٌ املسنتتص    تعتٝني َتدٜس، ٚز٩ضتتا٤ أقطتاّ، َٚتٛظفني ض     .6

  .َٓر اياد٤ َااٜا



 خالد بو شعود احللييبد.                   مركس التهمية األشرية                                                                                                         

 

  7                                                                                                                للجهات اخلريية باملهطكة الصرقية العاشراللكاء الصهوي 

 ٚقي خط١ اضلاتٝس١ٝ تػٌُ خ٬ر ضٓٛاح، تسضتِ تطتٛز املسنتص املثٛقتي خ٬دتا، ئٓتا٤       .7

  .ع٢ً ازاض١ ايثسازة املد١ًٝ م ايدَاّ ٚا٭ضطا٤

  .ٚقي خط١ تفؿ١ًٝٝ يًةاَش خ٬ٍ ض١ٓ، عطب اإلَهاْاح اياػس١ٜ ٚاملاي١ٝ .8

ايٓفطت١ٝ،   ىل تٛظٝف ايطاقتاح املثٛافس٠ م اياًد، ٚاملثٛازد٠ م املػامايطعٞ اؿدٝذ ؤ .9

املخثًفت١،   ٚا٭قطاّ ايع١ًُٝ م اؾاَعتاح، ٚامل٪ضطتاح ايثعًُٝٝت١، ٚايتدٚا٥س اؿهَٛٝت١     

 ٚايػسنتاح، فتٞ ؤطتاز ٚاضتد؛ عٝتذ ٜػتهًٕٛ فسٜتتل عُتٌ َثهاَتٌ َتٔ اـتةا٤ م        

ٝتتل أٖدافتت٘ ايطتتا١َٝ، ٚتٓفٝتتر ئسافتت٘   غتتث٢ ايثخؿؿتتاح ايتت  وثازٗتتا املسنتتص؛ يثطك  

يهٌ أفساا ا٭ضس٠. ٚميهٔ تٓفٝتر ٖترٙ اـطت٠ٛ املُٗت١ زتدا، عتٔ طسٜتل اعت٠ٛ          ايػا١ًَ

ايطاقتاح ايفاعًت١ ٚاملترخٛز٠ م يكتا٤ تعسٜفتٞ ئتايفهس٠، ٚتٛشٜتي اضتثااْاح          َٛزٗت١ ٭ئتسش  

  .َػازناح نٌ فسا ضطب زغاث٘ َٚٝٛي٘ م قطِ َٔ أقطاّ املسنص تثكُٔ طًب

 

  :أقصام املركسها: ثام

 أ٫ٚ: قطِ ايةاَش ايعا١َ.  

 خاْٝا: قطِ ا٫ضثػازاح.  

 خايدا: قطِ ايثدزٜب ٚايثطٜٛس.  

 زائعا: قطِ ؤؾ٬ز ذاح اياني.  

 خاَطا: قطِ اإلع٬ّ ٚايع٬قاح ايعا١َ.  

 ضااضا: قطِ ايدزاضاح ٚا٭عار.  

 ضائعا: قطِ ت١ُٝٓ املٛازا.  

 م ايصٚاص )م ضاٍ عتدّ ٚزتٛا زٗت١ كثؿت١ يتريو م      خآَا: قطِ ايثٛفٝل ئني ايساغاني 

  ابافظ١ .

 ٞتاضعا: ايكطِ ايٓطا٥.  

  .اياػس١ٜ ٚاملاي١ٝ املثاض١ ٚتفثثع ٖرٙ ا٭قطاّ ئايثدزٜش ضطب اإلَهاْاح
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: 

ٛقاٜت١،  ايعا١َ اي  ؽاطب لاٖري ايٓتاع، ٚهتسٟ م ؤطتاز اإلمنتا٤ ٚاي     ُٜٚع  ئإقا١َ ايةاَش

  :ٜطع٢ ؤىل تكدميٗا َا ٜءتٞ َٚٔ ايةاَش اي 

 اباقساح ايعا١َ، م املطازد، ٚؾا٫ح ا٭عساع، ٚايدٚا٥س اؿه١َٝٛ.  

  ايٓدٚاح املثخؿؿ١؛ ئاضثكاف١ املخثؿني م فاٍ اإلزغاا ايٓفطٞ ٚا٭ضسٟ ٚاـدَت١ 

  .ا٫زثُاع١ٝ ملٓاقػ١ َٛقٛع أضسٟ قدا

 ٚا٭يعتاة   اقس٠ ٚايثدزٜب، ٚاملطسض١ٝ ادااف١، ٚاإلْػاا،املٓثدٜاح ا٭ضس١ٜ؛ ٚتػٌُ اب

  .ٚغريٖا

   ازٚع املطازد؛ ضٝذ ٜكّٛ عػس٠ َٔ املخثؿني ئإيكا٤ ازٚع ضٛاز١ٜ م عػتس٠ َطتازد 

  ٌ  َٛشع١ ع٢ً ضا٥س أما٤ املٓطك١ أٚ ابافظ١، م عػس٠ َٛقٛعاح كثًفت١، م ايثعاَت

  اا٭َدٌ َي أفساا ا٭ضس٠ خ٬ٍ ض١ٓ نا١ًَ؛ فُٝ

 ِ خ٬دتتا شٜتتاا٠ تٛخٝتتل ايع٬قتت١ ئتتني املسنتتص ٚالثُتتي؛ ي٬ضتتثفاا٠ َتتٔ     ٜعتتااٍ ٦َتت١ ازع ضتتٜٓٛا؛ ٜتتث

  .َٓاغط٘ ا٭خس٣

 ٕئساَش غاائ١ٝ يًفثٝا.  

 َعازض خاؾ١ ئا٭ضس٠، ٚاملػازن١ م املعازض اي  تكاّ م ابافظ١.  

 :  

املػته٬ح اؿااخت١، ٚايت  تتسا ؤىل      ٞ؛ ضٝذ ٜثعاٌَ َتي ٜءتٞ ٖرا ايكطِ م املطاز ايع٬ز

  :املسنص عة خ٬خ١ َٓافر

  :ٍٚاؿكٛز ؤىل املسنص؛ ضٝذ تعد غسف١ خاؾت١ فٗتص٠ ئهتٌ َتا ٜثٓاضتب َتي يكتا٤       ا٭ 

  .املطثػري أٚ املطثػري٠ عكٛز قسّ دا
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  :ْٞاداتتتتف ا٫ضثػتتتازٟ؛ ضٝتتذ تعتتد عتتد٠ غتتسف َػًكتت١ )ناتتا٥ٔ ؛ فٗتتص٠ ئءضتتدرايدتتا 

   ٍ  ايثسٗٝتتصاح اإليهلْٚٝتت١، ٚذيتتو قتتُٔ عتتدا َتتٔ ايطاعتتتاح ابتتتدا٠ َّٜٛٝتتا ٫ضتتثكاا

  ؛ ضٝتتذ 922222922ا٫ضثػازاح عة اداتف ذٟ ايسقِ املٛضد م املٓطك١ ايػسق١ٝ: )

هتٝتب املطثػتازٕٚ ٚاملطثػتازاح، عتٔ َػته٬ح املطلغتدٜٔ ٚاملطلغتداح م ضتسٜ ١        

اَش ضاضتٛئٞ َثُٝتص َعتٍد يتريو )ئٓتاٙ َسنتص       قُٔ زدٍٚ شَ  َٓطل، ٚع٢ً ئسْ تا١َ،

 يٝءخرٚا ئءٜدِٜٗ ؤىل ئس ا٭َإ ا٭ضسٟ ئإذٕ اهلل تعاىل. ا٭ضطا٤،

  :ا٫ضثػازاح  املٛقي ا٫ضثػازٟ: ضٝذ اغٔ املسنص م ايدَاّ َٛقعا عاملٝا يثًكٞايدايذ

ٚ طني َطثػازا َٚطثػاز٠ َٔ  ١َٔ لٝي أما٤ ايعامل، ٚاضثكطب أندس َٔ خ٬مثا٥

َٔ ايدٍٚ ايعسئ١ٝ، ٚضظٞ م ٚقج قؿري زدا ئإقااٍ ٜثٓاضب َي َٛقي َثخؿتـ،   عدا

ٜٚكتتدّ  .WWW. ALMOSTSHAR.COM :عًٝتت٘ َٛقتتي املطثػتاز  ٚقتد أطًتتل 

ايعامل ايعسئٞ، َٚكا٫ح اٚز١ٜ يًُخثؿني، ٚئساَش أضس١ٜ  املٛقي أخااز ايعٌُ ا٭ضسٟ م

َٚطثػتاز٠ ااختٌ املٛقتي؛    ٜعتد َٛقعتا يهتٌ َطثػتاز      ؾتٛت١ٝ ٚعسٚقتا ضاضتٛئ١ٝ، نُتا    

اضثػتازات٘ م غتهٌ نثتب َؿتٓف١ ضطتب       خد١َ دتِ ٚؾُٗٛزِٖ.نُتا ٜؿتدز املٛقتي    

اضثػازاح شٚز١ٝ، اضثػازاح ْفط١ٝ  املطثػري؛ اضثػازاح ايػااة، اضثػازاح ايآاح،

ايػسق١ٝ، ٫ٚ ضاز١ إلْػا٤ َدٝتٌ   .. ٖٚهرا. ٖٚرا املٛقي ىدّ نٌ املسانص م املٓطك١

  .ؾٗٛاي٘؛ ضث٢ ػُي ا

  :ااخ١ًٝ ٚيًكطِ خ٬خ١ َٓاغط

 ٍٚتػتتهٌٝ ؾٓتت١ خاؾتت١ تعتتسض عًٝٗتتا املػتته٬ح ايثتتتٞ ؼثتتاص ؤىل ْظتتس ٚؼًٝتتٌ       ا٭ :

  .لاعٞ

  ٞ ِ          ايدتاْ  : ؤقاَت١ )ٚزغت١ عُتٌ  نتتٌ غٗتتس يهتتٌ املطثػتازٜٔ ٚاملطثػتازاح؛ يصٜتاا٠ ايعًت

  .ٚاـة٠ م ٖرا الاٍ ئاضثكاف١ أضد أع٬ّ ٖرا ايفٔ أٚ املخثؿني فٝ٘

 تهٜٛٔ فًظ اضثػازٟ ٜٓعكد عٓد اؿاز١؛ َُٗث٘ تطٜٛس ايكطِايدايذ :.  
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َٚٔ أئسش َا ٜٓاػٞ ا٫ٖثُاّ ئ٘، أ٫ ٜكدّ ا٫ضثػاز٠ ؤ٫ َٔ ٖٛ َ٪ٌٖ أنااميٝتا، ؤَتا م عًتِ    

ايتتٓفظ، أٚ اـدَتت١ ا٫زثُاعٝتت١، أٚ عًتتِ ا٫زثُتتاع، أٚ ٜهتتٕٛ يدٜتت٘ ائًتتّٛ م اإلزغتتاا ايٓفطتتٞ         

كثًف ايثخؿؿاح اؿٝات١ٝ : ايلئ١ٜٛ  اخثؿاؾٝا. ُٚتَكدَّّ ا٫ضثػازاح ما٭ضسٟ؛ يٝهٕٛ ايعٌُ 

  .نريو ، ٚا٫زثُاع١ٝ، ٚايٓفط١ٝ، ٚم املٛقي ايطا١ٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  

ُٜٚع٢ٓ ئإقا١َ ايةاَش ايثدزٜا١ٝ ع٢ً ايكدزاح املٗاز١ٜ م ضطتٔ ايثعتاَتٌ َتي اؿٝتا٠ ا٭ضتس١ٜ   

  :فسٚع فسااٖا َٚساضًٗا؛ ٚي٘ مثا١ْٝئهٌ أ

  .تدزٜب املدزئني ٚاملدزئاح؛ إلهاا زٌٝ َٔ ابلفني م فاٍ ا٭ضس٠ .1

 تتتدزٜب املطثػتتازٜٔ ٚاملطثػتتازاح؛ يثءٖٝتتٌ ايتتساغاني م تكتتدِٜ ا٫ضثػتتازاح َتتٔ غتتري      .2

  .املخثؿني ئاؾٛاْب ايٓفط١ٝ ٚا٫زثُاع١ٝ ٚايلئ١ٜٛ

  .اهلل ني م ايصٚاص؛ يثءًِٖٝٗ ؿٝا٠ َطثكس٠ ئإذٕتدزٜب املثصٚزني اؾدا أٚ ايساغا .3

4.       ٘  تتتدزٜب الثُتتي ئتتدٚزاح عاَتت١ م لٝتتي فٓتتٕٛ ايثعاَتتٌ اياػتتسٟ ٚا٭ضتتسٟ عًتت٢ ٚزتت

اـؿتتٛف، ئتتٌ ٚعًتت٢ َٗتتازاح ايٓستتاز م اؿٝتتا٠ يع٬قثٗتتا ايٛخٝكتت١ ئٗتتدف املسنتتص، ؤَتتا  
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ج ؤىل ايد٬ختا٤،  نٌ ئسْاَش مبفساٙ، ٚؤَا ئإقا١َ أضاٛع تدزٜيب َٔ أزئعت١ أٜتاّ َتٔ ايطتا    

ٜطثٗدف قك١ٝ َع١ٓٝ، ٚغسو١ قتدا٠، أٚ ٜٓتٛع ئتني ايػتسا٥ع، ٜٚكتاّ َتس٠ نتٌ فؿتٌ         

 ازاضٞ أٚ َستني.

 تدزٜب املطثفٝدٜٔ َٔ لعٝتاح ايتة َتٔ ابثتازني؛ يثءًٖٝتِٗ م زٛاْتب ؽؿتِٗ يسفتي         .5

  .نفا٤تِٗ يًثعاٌَ َي ظسٚفِٗ

 سِٖ َٚ٪ضطتتاتِٗ اـاؾتت١ تتتدزٜب املتتٛظفني ٚاملٛظفتتاح ٚايطتت٬ة ٚايطاياتتاح م اٚا٥تت    .6

  .َٚدازضِٗ ٚزاَعاتِٗ؛ يًثٛاؾٌ َي ايػسو١ ا٭ٚضي اي  ٫ ؼكس ايدٚزاح ايعا١َ

  .ايثدزٜب ايراتٞ عٔ طسٜل َرنساح ميهٔ يًُثدزة إٔ ٜدزة ْفط٘ َٔ خ٬دا .7

يع٬قتاح   تءٌٖٝ قسٜيب اـسٚص َٔ ايطسٔ ٚا٭ضدار ٚأٜثاّ ٜٚثُٝاح ايسعا١ٜ ا٫زثُاع١ٝ؛ .8

  .أضس١ٜ ْازط١

ايثتتدزٜب م عتتد٠ َٓتتاطل َتتٔ ممًهثٓتتا     م املسنتتص ؛ ضٝتتذ ٜػتتازى  ايتتةاَش اـاززٝتت١  .9

 .اؿاٝا١

يًثدزٜب ايثك  ٚاملٗ  إلْػا٤ َسنص  ٜٚكّٛ املسنص ئاضثؿداز تسخٝـ َٔ امل٪ضط١ ايعا١َ

ٍٍ كثـ ئريو؛ مما ٜثٝع ي٘ ؤقا١َ ئساَش كثؿ١،   .َٚٓع غٗاااح َعثُد٠ عًٝٗا أٚ َعٗد عا

 

: 

  :ئايثٛفٝل ئني املثخاؾُني؛ ٚؤؾ٬ز ذاح ئِٝٓٗ م فا٫ح عدٜد٠ ٜكّٛ ٖرا ايكطِ

 ضا٫ح ايط٬م اي  ٜسز٢ ت٬فٝٗا.  

 ضا٫ح عكٌ ايآاح.  

 ضا٫ح اـؿاّ ئني أفساا ا٭ضس٠ ٚخاززٗا.  

ئاملعسٚف ٚايٓٗتٞ   ٜٚثِ اضثكااٍ ايككاٜا َٔ اإلَاز٠ أٚ ابافظ١، َٚٔ ابانِ ٦ٖٝٚاح ا٭َس

ٚايدٚا٥تتتس ا٭َٓٝتت١، َٚتتٔ ؼٜٛتٌ اؿايتت١ َتتٔ ادتتاتف ا٫ضثػتتازٟ، ٚنتتريو عكتتٛز   عتٔ املٓهتتس، 

 ايكك١ٝ َااغس٠ ؤىل املسنص. ضٝذ هثُي ممدٌ املسنص ئرٟٚ ايػءٕ م ايكك١ٝ م ٚقج أؾطاة
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خِ ئا٫ضثعا١ْ  ،قدا، ٚتكس ة ئُٝٓٗا املطافت١، ضث٢ ٜؿٌ ئِٗ ؤىل ايؿفا٤ ٚايٓكا٤، ئعٕٛ اهلل تعاىل

  .فثُعٓا ئٛزٗا٤ اياًد، ٚقيب اإلؾ٬ز فٝ٘؛ ٚذيو م ؤطاز ضسٟ ٜثٓاضب َي خؿٛؾ١ٝ

م تٓطتٝل َطتثُس    ٚيعٌ ابه١ُ ايػسع١ٝ تكّٛ ئافثثاز َهثب يًؿًع؛ يٝهتٕٛ َتي املسنتص   

 م ايككاٜا اي  ميهٔ إٔ ت٪ٍٚ ؤىل اإلؾ٬ز ئإذٕ اهلل. 

ا٭ْهط١؛ يٝٗدٚا املثصٚزني اؾدا ؤؾدازاح َطاٛع١ ايكطِ ئايثٛاؾٌ َي عاقدٟ  نُا ٜكّٛ

 تدكفِٗ أضسٜا.  ٚؾٛت١ٝ،

ضاع١ تدزٜا١ٝ،  (40) ٜٚكدّ ئساَش تدزٜا١ٝ يثءٌٖٝ املؿًطني ٚاملؿًطاح، َدتٗا عػس٠ أٜاّ،

  .َعثُد٠ م امل٪ضط١ ايعا١َ يًثدزٜب ايثك  ٚاملٗ 

 

:  

  :نص ؤع٬َّٝا َٔ خ٬ٍٜٓٗض ٖرا ايكطِ غد١َ أٖداف املس

 ايؿطف ٚال٬ح.  

 ايةاَش اإلذاع١ٝ ٚايثًفاش١ٜ.  

 ؤقا١َ أضثدٜٛ ؾٛتٞ َثهاٌَ؛ إلؾداز ا٭غسط١ ٚايةاَش املس١ٝ٥ ٚاملطُٛع١.  

 ٘ؤعداا َٛاا َطاٛع١ تعسف مبػسٚعاح املسنص، ٚؽدّ أٖداف.  

         دازاح ايثٛاؾتتٌ َتتي َتتٔ اضتتثفااٚا َتتٔ املػتتسٚع َتتٔ ختت٬ٍ َتتدِٖ مبتتا ٜطتتثسد َتتٔ ؤؾتت

  .ئايٓػاطاح ايثٛع١ٜٛ املطثسد٠ ٚؤئ٬غِٗ

 ؤؾداز ف١ً ؽدّ فهس٠ املػسٚع.  

 ؤؾداز ايثكازٜس اإلضؿا١ٝ٥ إلٜؿاٍ زضاي١ املػسٚع يًُط٦ٛيني ٚابطٓني.  

 تطٜٛل ال٬ح ا٭ضس١ٜ ايٓافع١.  

 ؤؾداز ا٭غسط١ ايلئ١ٜٛ ٚايهثب املفٝد٠.  

   ٚ الثُتي   َٗاَت٘ ٚزضتايث٘ ايطتا١َٝ م خدَت١    عكد ايًكا٤اح ايؿطف١ٝ ايثعسٜفٝت١ ئتاملسنص 

  .ٚايٛطٔ َّعا

 ؤعداا َطائك١ نة٣ يف٦اح عدٜد٠ م الثُي؛ ايفثٝاح، ٚايفثٝإ...ؤخل.  

 .خ٬ٍ املٛاقي اإليهل١ْٝٚ املخثًف١ َٔ 



 خالد بو شعود احللييبد.                   مركس التهمية األشرية                                                                                                         

 

  13                                                                                                                للجهات اخلريية باملهطكة الصرقية العاشراللكاء الصهوي 

 :  

   ميٝني،ٜثس٘ ٖرا ايكطِ ؤىل ؤزسا٤ ايدزاضاح ٚا٭عار ا٭ضس١ٜ ئءٜدٟ كثؿتني أنتاا 

تطاعد ع٢ً ؤعطا٤ تؿٛز ؾطٝع عٔ ايٛاقي يهٌ ظاٖس٠ ازثُاع١ٝ، ضث٢ ميهتٔ ٚقتي   

 ٚاـطٛاح ايط١ًُٝ يًثعاٌَ َعٗا. ا٭ضظ

 ايعسئٝت١ ايطتعٛا١ٜ َتٔ لٝتي أمتا٤       ئاملًُهت١  ٜع٢ٓ ظُي ايدزاضاح ا٫زثُاع١ٝ اـاؾ١

 ايعامل؛ يثهٕٛ ئني أٜدٟ ايااضدني ٚاملطثػازٜٔ.

  غاني م ْٝتتٌ َتت٪٬ٖح عايٝتت١ م اإلزغتتاا ا٭ضتتسٟ، َتتٔ ختت٬ٍ   ٜكتتّٛ ئثػتتسٝي ٚاعتتِ ايتتسا

 ايدئًّٛ ٚاياهايٛزٜٛع ٚاملازطثري ٚايدنثٛزاٙ. ئساَش

 فا٫ح عٌُ املسنص. ٜكّٛ ئطاي ا٭عار املفٝد٠ م 

        ،ملطثػتازٟ املسنتص    ٜطثفٝد َٔ ائًتّٛ اإلزغتاا ا٭ضتسٟ؛ ايترٟ ٜكدَت٘ َسنتص ا٭ضطتا٤

  .َٚطثػازات٘، َٚدزئٝ٘ َٚدزئات٘

 

:  

  :ايٛضا٥ٌ املثاض١ َدٌ ٜٚٓػط ٖرا ايكطِ م تعصٜص َٛازا املسنص املاي١ٝ، ٚذيو ئػث٢

 امل٪ضطاح اـري١ٜ ايداع١ُ.  

 ززاٍ ا٭عُاٍ ٚابطٓني ٚابطٓاح.  

 ٟا٫ضثكطاع ايػٗس.  

 اضثدُاز ئساَش املسنص َايٝا، عطب املطثطاع، إٚ اإلقساز ئاملطثفٝد.  

 اا أٚقاف اا١ُ٥ ايدخٍٛ يًُسنص، ٜهٕٛ َطُاٖا )ٚقتف ا٭ضتس٠ .ؤه 

 

 :  

ٚزاغاتاح ايتصٚاص؛ يٝطتاٍٚ ايثٛفٝتل ئتني ايسزتٌ ٚاملتسأ٠         ٜكتّٛ ٖترا ايكطتِ ئثًكتٞ طًاتاح زاغتيب      

َطتتثخدَا ئسْافتتا ضاضتتٛئٝا َثُٝتتصا، نُتتا ميهتتٔ       ضطتتب طًاتتاتِٗ ٚزغاتتاتِٗ ٚتهتتاف٪ِٖ؛   

  .ٖرٙ ايطًااح إٚ اؿاز١ ؤىل اؿكٛز ؤىل املسنص ٔ املٛقي ا٫يهلْٚٞ يثًكٞا٫ضثفاا٠ َ
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:  

 ٖرا ايكطِ ئايعٌُ ع٢ً ؼكٝل لٝي املٓاغط املرنٛز٠ آْفا ئإااز٠ فسٜل عٌُ ْطا٥ٞ ٜكّٛ

طا١ٝ٥ َٚا ايٓ َثهاٌَ ٚذيو يًٓطا٤ فكط، ئايثٓطٝل َي ؤااز٠ املسنص. ٜٚع٢ٓ عٓا١ٜ خاؾ١ ئايةاَش

  .ىـ ا٭طفاٍ

 

ٜٚع٢ٓ ئايثٛاؾٌ َي نٌ اؾٗاح ٚا٭فساا ايرٜٔ وثازِٗ املسنص يث١ُٝٓ عًُ٘، ٚتٓفٝر َٓاغتط٘،  

 نُا ٜع٢ٓ ئثطٌٜٛ ايعٌُ ؤىل عٌُ ؤيهلْٚٞ َثكدّ.

د أختر اإلذٕ ئتريو   ٚميهٔ يًُسنص إٔ ٜكّٛ ئإْػا٤ َسانص أخس٣ ؼكل أٖدافت٘ ايعًٝتا، ئعت   

  َٔ اؾ١ٗ اي  ٜثاي دا، َٚٓٗا:

 َسنص ايطفٌ املادع.  

 َِسنص ايػااة ايدا٥.  

 َٜٔسنص اـة٠ يًُثكاعد.  

 َسنص عُاٍ ٚعا٬َح اياٝٛح.  

 َِٝسنص فثا٠ ايك.  

 .َسنص ايسا٥د٠ ا٭ضس١ٜ 

  .ا٫زثُاعٞ ٚم نٌ َٓٗا َٓاغط خكاف١ٝ ٚتٛع١ٜٛ؛ تسنص ع٢ً اؾاْب

 

  اح:مؤشرات الهج

  :َٔ خ٬ٍ ايثسازة ايطائك١ ْءٌَ إٔ تثطكل ايٓثا٥ش ايثاي١ٝ

 انفاض ْطا١ ايط٬م تدزهٝا.  

  ا٭َٔ ا٭ضسٟ ايرٟ ٖٛ ئٛائ١ ا٭َٔ ايٛط.  

 امطاز ضد٠ ايعٓف ا٭ضسٟ تدزهٝا.  

 اْثػاز ايسغا١ م ايدكاف١ ا٭ضس١ٜ م الثُي تؿاعدٜا.  
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     املٓطكتت١ ٚؤاازاح ابافظتتاح ٚابتتانِ    انفتتاض عتتدا املػتته٬ح ا٭ضتتس١ٜ م ؤَتتاز٠

  .تدزهٝا

 انفاض ْطا١ ا٫قطسائاح ٚا٭َساض ايٓفط١ٝ تدزهٝا.  

 انفاض عدا ا٭ضدار ٚايطسٓا٤ عَُٛا تدزوٝا.  
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 آلية تصغيل أبرز الربامج

تكُٔ ايديٌٝ اإلغاز٠ ؤىل عػساح ايةاَش ايثكًٝد١ٜ املثداٚي١، ممتا ٫ ٜتصاٍ ايعُتٌ ئٗتا     

هٔ مل ٜهٔ ٖٓاى ضاز١ يثٓاٚدا ئايثفؿتٌٝ، يترا انثفٝٓتا ئترنسٖا م     َطًٛئا، ٚي

 أقطاَٗا املٓفر٠ دا، ٚقؿسْا ايثفؿٌٝ ٖٓا ع٢ً ايةاَش ا٭قسة ؤىل اؾد٠ ٚا٭١ُٖٝ:

 مصروع املهتدى األشري

إٔ ٜهٕٛ يًُسنص َػسٚع لاٖريٟ قخِ، وػد فٝ٘ طاقات٘، ٚاملثعاْٚني َع٘، ٜهٕٛ ؼج 

١ٜ مسٛ ا٭َري، ٚوكسٙ ززا٫ح ايدٚا٥س اؿه١َٝٛ، ٚاؾٗاح ا٭١ًٖٝ ٚاـري١ٜ، ٚلاٖري زعا

ايٓاع َٔ نٌ ايف٦اح ٚاملػازة، ٜثِ عٔ طسٜك٘ ايثٛاؾٌ َي الثُي نً٘، ٚئذ زضايث٘ ا٭ضس١ٜ 

 ايطا١َٝ.

   

ٚايلائط ا٭ضسٟ ئطسم قاا١، ٚتسف١ٝٗٝ، ٚتدزٜا١ٝ، عٔ طسٜل ْػس خكاف١ اؿب  

  اضثكطاة ا٭ع٬ّ ا٭ندس لاٖري١ٜ.

غاح ايػاأٚ عة يػاه١ ايعامل١ٝ، َٔ ايصا٥سٜٔ ئاؿكٛز ايفعًٞ، أٚ عة ا ،ا٭ضس٠لٝي أفساا 

 ايفكا١ٝ٥.

ملٓثتد٣، ٚؼكٝكت٘ َتٔ خت٬ٍ لٝتي ايتةاَش       يًعاّ ايرٟ ٜكاّ فٝ٘ اايػعاز املٓاضب اخثٝاز  .1

فٝ٘، َٚٔ ايػعازاح ايطائك١: ا٭َٔ ا٭ضسٟ ئٛائ١ ا٭َٔ ايٛط ، ضُٝٓا ٜٓثؿس ايعفاف، 

 أضستٞ قًب ٚاضد.

ٚقي خط١ غا١ًَ، ٚاخثٝاز ايػخؿٝاح املٓاضا١، ٚاضثؿداز تسخٝـ يًةْاَش َٔ  .2

 اؾٗاح املخثؿ١.
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١ًٝٝ؛ ؾ١ٓ ايٓظاّ، ٚؾ١ٓ ا٫ضثكااٍ، تهٜٛٔ ؾإ ؤااز١ٜ تػٌُ نٌ أعُاي٘ ايثفؿ .3

 ٚؾ١ٓ ايةاَش، ٚؾ١ٓ ا٭َٔ، ٚؾ١ٓ ايٓطا٤، ٚ....

 ْطخ١  ئسٚغٛز ٚؤع151.111ٕ٬أندس َٔ ) ؤعداا ؤع٬ْاح ٚاضع١ ا٫ْثػاز، َٓٗا .4

ٚئٓس، ؤىل زاْب عكد غسان١ ؤع١ْٝ٬ َي اؾسٜد٠ ايطا٥د٠، ٚئعض ايفكا٥ٝاح 

 ٚاإلذاعاح.

 قخ١ُ، يًسزاٍ ٚايٓطا٤.ايثٓفٝر م قاع١ أفساز  .5

 

 .ٙودا َٛظف َٚٛظف١ يًُثائع١ ٚاإلضؿا٤ ْٚػس ا٫ضثااْاح خ٬ٍ املٓثد٣ ٚازاضثٗا ئعد 

  يطُٛ ا٭َري.تكسٜس ٜعد 

  يًداعُني.ٜعد تكسٜس 

 ٜ ٍث٘م ْٗاٜاملػسٚع ٝصا١ْٝ َثِ ؤقفا. 

  م املػسٚع ي٬ضثفاا٠ َٓٗا م ايط١ٓ ايكائ١ً.ٜثِ ؼدٜد اإلهائٝاح ٚايطًاٝاح 

  

       ( ٔ350222اشاٜاا اإلقااٍ عًت٢ املٓثتد٣ ايطتائل ٚلاضت٘ ئتءندس َت     ٔ  شا٥تس، ٚ أندتس َت

  .ايكٓٛاح ايفكا١ٝ٥. ًَٕٚٝٛ َػاٖد عة ايػاه١ ايعامل١ٝأيف  َثائي ع٢ً  222)

 ١ٝ ٚضسص أنة عتدا َتٔ املكاعتد م    ْفاذ أنة عدا َٔ ترانس املاٝعاح يًةاَش ايثدزٜا

  اباقساح ايعا١َ.

    ٞاشاٜتتاا طًتتتب تهتتتساز املٓثتتتد٣ َتتتٔ املتتدازع ٚاؾاَعتتتاح ٚايتتتدٚا٥س اؿهَٛٝتتت١ ٚأٖتتتاي

  ا٭ضطا٤ ٚاؾٗاح املطثٗدف١.

  .تٛاؾٌ ئعض ايكٓٛاح ايفكا١ٝ٥ ٚاملٛاقي اإلض١َٝ٬ يهطب ايثعاٌَ َي املسنص 

 تاػس ئايثٛئت١، أٚ ئا٭يفت١، أٚ عتٌ َػته١ً     َٔ املطثفٝدٜٔ ٚاملطثفٝداح ٌٚؾٍٛ زضا٥ ،

 َا.
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 مصروع الدروس احلوارية يف املصاجد

ايٛؾتتتٍٛ ؤىل غتتتسو١ املؿتتتًني ٚاملؿتتتًٝاح عتتتة ئٝتتتٛح اهلل تعتتتاىل، ئايثعتتتإٚ َتتتي َسنتتتص ايتتتدع٠ٛ    

 ٚاإلزغاا؛ ياذ اددٟ ايٓاٟٛ م ايثعاٌَ ا٭ضسٟ.

 

 ُي.ثالْػس خكاف١ ايٛعٞ ا٭ضسٟ م  -

 طازد.املٛاَي ٚاؾػدٜد يػ١ اؿٛاز م  -

، يثطكٝتل ادتدف املٓػتٛا م ؤضتعاا أضتس      ١افظابتفعٌٝ زضاي١ طًا١ ايعًِ ٚايدعا٠ ٚاملسئني م  -

 . غسٜعثٓا ايطُط١املطًُني ٚاضثكسازِٖ ا٭ضسٟ ٚا٭َ  ٚفل 

 

َٔ ايهااز ٚايؿػاز ٚايسزاٍ ٚايٓطا٤ َٔ  الثُي ظُٝي غسا٥ط٘ ٚأطٝاف٘ ٚؾُٝي ايف٦اح ايعُس١ٜ

  زٚاا املطازد ٚا٭ضس الاٚز٠ دا .

ٜثِ اخثااز عدا َٔ املطازد ٚاؾٛاَي ايفاع١ً م املدٕ ٚايكس٣ ٚادسس َتٔ خت٬ٍ أ٥ُتثِٗ    

 ايفتتاعًني، ٜٚتتثِ اخثٝتتاز عتتدا َتتٔ ايتتدعا٠ ٚاملػتتازٜي ٚاملتتسئني ايفكتت٤٬ ، َتتٔ ايكتتاازٜٔ عًتت٢ ا٭اا٤    

مبعتدٍ ) ازع أٚ ازضتني   م نتٌ َطتسد        أغتٗس  4املثسدا . خِ ٜثِ تٓفٝر ٖرا املػسٚع خت٬ٍ )  

م نتتٌ غتتٗس عًتت٢ أقتتٌ تكتتدٜس ، ٜٚتتثِ تسغتتٝع )املٓتتدٚئني   ٚاملٓتتدٚئاح َتتٔ قاتتٌ ا٭٥ُتت١ ايهتتساّ ،   

          ٌ  ٜٚهٕٛ َسزعِٗ لٝعّا اإلَتاّ َااغتس٠ . ٚئعتد اْثٗتا٤ ٖترٙ ايتدزٚع م غتٗٛزٖا ا٭زئعت١ . ٜتثِ ْكت

، ميهٔ ايثسسئ١ م ايثسسئ١ م ايعاّ املكاٌ ؤىل َطازد ٚزٛاَي أخس٣ . َٔ خ٬ٍ قاقسٜٔ زدا

 تفعًِٝٗ ٭ٍٚ َس٠.

زٜهثتإ ، ٚطاٚيت١   ا٭)م املطتسد ضٝتذ   هٝف١ٝ اؾًطت١ ٚؤااز٠ اؿتٛاز   ٜٚثُٝص املػسٚع ئ

ٌ اي٬قتط  قت  ٫ٚقطتاح َثٓكًت١ يثفعٝتٌ اؿتٛاز    َهإ ايهسضتٞ ٚايطاٚيت١ املعثتااتني،    عًٝٗا ٚزٚا 

قتتٌ ايفساٜتت١ م   ، َٚكتتدّ ٚقتتاٚز َتتي ؤغتتساى اؾُٗتتٛز، م ايٓكتتاؽ ٚاؿتتٛاز   ايدائتتج ٚاي٬ضتتٛاز 

  .ايطسز
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 تفاعٌ الثُي َي ٖرٙ ايدزٚع ، ٫ٚضُٝا َٔ لاع١ املطسد أٚ اؾاَي. .1

، ٚايثًكتٞ اؿطتٔ   ازتٝاز لاع١ املطسد ٚاؾاَي َٔ طسٜكت١ عتسض ايتدزع ئًػت١ اؿتٛاز      .2

 .ملكاٍٛا

زئتتط عاَتت١ ايٓتتاع ئطًاتت١ ايعًتتِ ٚايتتدعا٠ ٚاملطتتا١ُٖ َتتِٓٗ م ضتتٌ َػتته٬تِٗ )ئٛضتتط١ٝ    .3

 ٚاعثداٍ .

 اٖثدا٤ عدا َٔ ا٭ضس ٚاضثكا١َ أٚقاعٗا َٔ خ٬ٍ َا تًكث٘ َٔ ؤزغاا ٖاا٨. .4

 ملطثفٝدٜٔ َٔ املػسٚع ئعد تطاٝك٘ م ا٭ضطا٤/ؤلايٞ ا .5

 

 . 69:86املطثفٝدٕٚ َٔ ايدزٚع ) 
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 رشيدةالبداية ال

 

ؤعتتداا ئسْتتاَش تتتدزٜيب َٛضتتد ٚقهتتِ يًُتتدزئني ٚاملتتدزئاح م فتتاٍ تءٖٝتتٌ    

املكاًني ٚاملكا٬ح عًت٢ ايتصٚاص عًت٢ َطتث٣ٛ املًُهت١ ايعسئٝت١ ايطتعٛا١ٜ، ٚاملسنتص ٜكتّٛ          

مبثائع١ ٖ٪٤٫ املدزئني ٚاملدزئاح، ٚاضثكااٍ ايثكتازٜس ايدٚزٜت١ َتِٓٗ َٚتٓٗٔ، عُتا قتدَٛٙ       

  َٓاطكِٗ.َٔ ئساَش م

 

اضثؿتتداز قتتساز عًتت٢ َطتتث٣ٛ ايدٚيتت١ يًثءٖٝتتٌ اإليصاَتتٞ يًطٝتتا٠ ايصٚزٝتت١ َتتٔ        

اؾٛاْب ايػسع١ٝ ٚا٫زثُاع١ٝ ٚايٓفط١ٝ ٚايطاٝت١؛ يًطتد َتٔ ايطت٬م م ايطتٓٛاح ا٭ٚىل      

 َٔ ايصٚاص.

 

 ضاز١ املٝدإ ؤىل ئسْاَش تءًٖٝٞ َثخؿـ ٚقهِ.    1)

 ايسفي َٔ نفا٠٤ َٔ ٜكدّ ٖرٙ ايدٚزاح ٚخدَث٘.   2)

ندس٠ املكاًني ٚاملكا٬ح ع٢ً ايصٚاص إٚ تءٌٖٝ يًطٝا٠ ايصٚز١ٝ ايٓازط١    3)

   ضٜٓٛا.261.111)

 تصاٜد ْطب ايط٬م م اٯ١ْٚ ا٭خري٠.   4)

 

 1432.ًُٖٞٝت ػسئ١ ضعٛا١ٜ وثر٣ ئٗا ع٢ً املطث٣ٛ اإلق 

 1442عٛاٟ وثر٣ ئ٘ ع٢ً املطث٣ٛ ايعاملٞ.ٖت منٛذص تُٟٓٛ ؤض٬َٞ ض 
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تءٖٝتتٌ املكتتاًني ٚاملكتتا٬ح عًتت٢ ايتتصٚاص ؿٝتتا٠ َطتتثكس٠ آَٓتت١ ضتتعٝد٠ َٚٓثستت١، قتتااز٠ عًتت٢  

 تسئ١ٝ َطثك١ُٝ.

 

 املدٜس ايثٓفٝرٟ .   1)

 َطاعد املدٜس ايثٓفٝرٟ يًةْاَش، املثائي يًُٓاطل ٚابافظاح.   2)

 خ٬ٍ ايثٓفٝر يهٌ ئسْاَش. فُٛع١ َٔ املطاعدٜٔ   3)

 

 املدزئٕٛ ٚاملدزئاح ايفاعًٕٛ م الاٍ ا٭ضسٟ م املًُه١ ايعسئ١ٝ ايطعٛا١ٜ.   1)

 املكإًٛ ٚاملكا٬ح ع٢ً ايصٚاص م املًُه١ ايعسئ١ٝ ايطعٛا١ٜ.    2)

 

 ضظٞ ايةْاَش ئسعا١ٜ ٚشاز٠ ايؿط١ َٓر اْاداق٘.  1)

 ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ ا٫زثُاع١ٝ، ٚتآج ضكٝاث٘.يكٞ قا٫ٛ يد٣   2)

 اعثُد يد٣ امل٪ضط١ ايعا١َ يًثدزٜب ايثك  ٚاملٗ .  3)

 فططج ضكٝاث٘ يد٣ ٚشاز٠ اإلع٬ّ، ٚأٚاعج م َهثا١ املًو فٗد ايٛط١ٝٓ.  4)

 

 اْثػاز خكاف١ ايثدزٜب ا٭ضسٟ، ٚايسغا١ فٝ٘.   1)

 ئاح ع٢ً َطث٣ٛ املًُه١.تهٜٛٔ قاعد٠ عسٜك١ َٔ املدزئني ٚاملدز   2)

 تعإٚ لٝي املسانص ا٫زثُاع١ٝ ٚا٭ضس١ٜ م املًُه١ يًثعإٚ م تٓفٝر ايةْاَش.   3)

 تٓاقـ ْطب ايط٬م م املًُه١ َٔ خ٬ٍ َثائع١ ؤضؿا٤اح ٚشاز٠ ايعدٍ.   4)
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 مصروع هدية مريض

ى أضتست٘، ممتا قتد    ٜككٞ املسٜض م املطثػف٢ أٜاَا ٚزمبا غتٗٛزا ٚزمبتا ضتٓٛاح، ٜٚتل    

ٜثطاب ذيو م قعف ايؿ١ً ئٗا تسئ١ٝ، ٚقافظ١ ع٢ً َهاضاٗا ايلئ١ٜٛ ٚايع١ًُٝ ٚاملايٝت١، فستا٤   

 ٖرا املػسٚع يٝطاٍٚ ضد ٖرٙ ايدػس٠، أٚ اإلعا١ْ عًٝٗا.

 

 - . ٘اضثدُاز ٚقج املسٜض فُٝا ٜٓفع٘ ٜٚٓفي أضست  

 - ٖٛٚ ئعٝد عٓٗا . َطاعدت٘ ع٢ً ؤااز٠ أضست٘ ئٓساز  

 - ٚأفساا أضست٘ . املسٜض تٛخٝل ايؿ١ً ئني  

 - ض م ؤعداا ضٝا٠ أضس١ٜ ْازط١ م املطثكاٌ .ٜاملس قعٛا اضثدُاز  

 -       َ٘د زطٛز ايثٛاؾٌ َي نٌ َطثفٝد مبسنص ايثُٓٝت١ ا٭ضتس١ٜ يٝطتثفٝد َتٔ ئسافت

 ٚاضثػازات٘.

 

  ٚ١.قسف َسٕ وثٟٛ ع٢ً َاا٠ تسئٜٛغسٜط أ 

 ؼثٟٛ ع٢ً ايسق١ٝ ايػسع١ٝ ٚا٭ذناز َطٜٛاح َٚطاٛعاح. 

 .ؤؾداز خاف ئعٓٛإ: ٫ ئءع عًٝو، م ا٫ضثطاة م املسض 

 ؤؾداز خاف ئعٓٛإ: نٝف تدٜس أضستو ٚأْج ع٢ً ايطسٜس ا٭ئٝض؟ 

 

 

ٕ ايثٛاؾٌ َي َدٜس١ٜ ايؿط١ يعكد اتفام يثٛشٜي ادد١ٜ َٔ ضٝذ ايعدا ٚايٛقتج   ، ختِ ؼدٜتد   ٚايصَتا

م نٌ َطثػف٢ م ابافظ١ فٝ٘ أقطتاّ   َٛظف درٙ امل١ُٗ، ٜثٛاؾٌ َي َٛظف ايع٬قاح ايعا١َ

 .تِٜٓٛ
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 ْفاا ايهُٝاح املعد٠ م ٚقج قٝاضٞ، َٔ زسا٤ زغا١ املسق٢ يًطؿٍٛ ع٢ً ادد١ٜ. .1

 ز١ٜ٩ املسق٢ ِٖٚ ٜكسأْٚٗا، ٜٚطثفٝدٕٚ َٓٗا. .2

 املطثػفٝاح؛ ملا زأٚا َٔ أخسٖا م املسق٢.تثائي طًاٗا َٔ  .3

 ظٗٛز أخس َكاَٝٓٗا م أضس املسق٢ ؤهائا. .4

 اجملالت األشريةتصويل مصروع 

  

؛ يثثٛاؾتٌ ايثٛعٝت١ عتة اإلؾتداز     ف٬ح أضس١ٜ ٖااف١ تٓاضب لٝي أفتساا ا٭ضتس٠   تٛفري

 .ٓٗاايػٗسٟ أٚ ا٭ضاٛعٞ، إٚ ؼٌُ املسنص أعاا٤ اإلؾداز يهٌ َ

 

ْػس َعاْٞ ايلائط ا٭ضتسٟ ، ٚا٫ضتثكساز ايٓفطتٞ ، عتة ايهًُت١ ايؿتااق١ ، ٚايكتسا٠٤        

 . املفٝد٠

 

ٕ ، ف١ً املثُٝص٠ ،ف١ً ضٝا٠، ف١ً ا٭ضس٠ ، فًت١ غتااة   ،فًت١ أْتظ   ،فًت١ فتساع  ، ف١ً ضتٓا

 اإلض٬ّ ايّٝٛ. ، ف١ًف١ً ا٭اة اإلض٬َٞ، ف١ً ْٕٛ

 

         ،ٜتتثِ ايثعاقتتد ئتتني املسنتتص ٚالًتت١ يثطتتٜٛكٗا م ابافظتت١، َتتي ْطتتا١ َعٝٓتت١ يًُسنتتص

ٚتسضتتتٌ َااغتتتس٠ ؤىل ئسٜتتتد املػتتتلنني، نُتتتا ٜتتتثِ َثتتتائعثِٗ فُٝتتتا ئعتتتد، ضتتتني ٜٓثٗتتتٞ  

 ا٫غلاى.

 .تعٝني َٛظف، َٚثعاْٚني َٚثعاْٚاح ئايٓطا١ يثطٜٛل ال٬ح 
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 الت٬ح أٚ اؾٗتاح اـريٜت١ اغتلاناح فاْٝت١ يٮٜثتاّ، ٚأئٓتا٤         نُا ميهٔ اضثُٓاز

 ا٭ضس املطثفاد٠ َٔ لعٝاح اية.

 

 اغلاى مٛ أيف َػلى َٚػلن١، ٚاضثُساز تصاٜد املػلنني. .1

 اٖثُاّ املػلنني ئثسدٜد ا٫غلاى. .2

 اتؿاٍ عدا َٔ ال٬ح ا٭ضس١ٜ يثهٕٛ قُٔ املػسٚع. .3

 س املػلن١ ئايفا٥د٠ اؿاؾ١ً.ؤفاا٠ ا٭ض .4

 تطاي ا٭٫ٚا ئايكسا٠٤ عَُٛا ٫عثٝااِٖ قسا٠٤ ٖرٙ ال٬ح. .5
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 مصروع هدية العروشني

 ئايثعإٚ َي قطِ ؤؾ٬ز ذاح اياني. ٙ قطِ اإلع٬ّ ٖرا املػسٚع  ٜٓفر

 

  ٚز١ٝ.ٍٚ ضٝاتِٗ ايص٭تكدّ دِ خكاف١ َٓاضا١  ني،تكدِٜ ٖد١ٜ تٛع١ٜٛ يهٌ عسٚض

 

  املػازن١ ايفاع١ً م ْػس فك٘ ا٭ضس٠ ئءضًٛة َٝط س . .1

تٛؾتتتٌٝ املعًَٛتتتاح ايهافٝتتت١ يًتتتصٚزني م فكتتت٘ اؿٝتتتا٠ ايصٚزٝتتت١ ٚأضتتتايٝب ايثعاَتتتٌ َتتتي   .2

  َطثسداتٗا .

  املطا١ُٖ م ضفظ أَٛاٍ ايصٚزني ضث٢ ٫ تكٝي ئطاب ا٫خث٬فاح امل٪ا١ٜ ؤىل ايط٬م . .3

ضس١ٜ ٚايث٬ضِ ايٓفطٞ ئني ايصٚزني ٚخؿّٛؾا م ئدا١ٜ ضٝاتُٗتا ٭ْٗتا   ؤهاا ايطعاا٠ ا٭ .4

  ٖٞ ا٭ضاع ، ٖٚٞ املٓطًل لثُي َلائط .

  اإلضٗاّ م ؽفٝض ْطا١ ايط٬م . .5

 

 نثاة ايصٚاص ٚايثٛافل يًدنثٛز٠ أمسا٤ اؿطني. .1

 نثاة ايادا١ٜ  ايسغٝد٠، َٔ ؤْثاص املسنص. .2

 ًدنثٛز فٝؿٌ اؿًٝيب.نثاة ْاث١ ضب ي .3

 َط١ٜٛ: م أضظ اؿٝا٠ ايصٚاز١ٝ ايطعٝد٠، أ.عاد املٓعِ اؿطني، أٚ ا.خايداؿًٝيب. .4

أٚ قسؾتإ َسْتإ ئعٓتٛإ: َتاذا ٜسٜتد ايسزتٌ َتٔ شٚزثت٘؟ َٚتاذا تسٜتد املتسأ٠ َتٔ              إغسٜط .5

 شٚزٗا؟ يًدنثٛز عاد اهلل ٖااٟ، أٚ تطسٌٝ يةْاَش )ايادا١ٜ ايسغٝد٠ .
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     ا٫زثُاع ظُٝي َءذْٚٞ ا٭ْهط١ م ابافظ١، ئس٥اض١ فك١ًٝ ز٥تٝظ ابهُت١، يآتا٤

 ع٬ق١ ٚطٝد٠ ئِٗ، ٚتعسٜفِٗ ئاملسنص، ٚخدَات٘.

         ايثٛاؾتتٌ َتتي املتتءذْٚني ئطتتسم ضتتسٜع١، يثٛؾتتٌٝ ادتتداٜا دتتِ نًُتتا ْفتتدح، يٝٛؾتتًٖٛا

 ئدٚزِٖ ؤىل ايعسٚضني فٛز ايعكد.

 

 ٖت.14132ضا َاٗسا ضني طال م ا٭ضطا٤ عاّ ضسٌ املػسٚع لا .1

 ضسف املكاًني ع٢ً ايصٚاص َٔ اؾٓطني ع٢ً اقثٓا٤ ادد١ٜ. .2

ْفتتاا ايهُٝتتاح املعتتد٠ م ٚقتتج قٝاضتتٞ، ٚٚؾتتٛدا يًُطتتثٗدفني َااغتتس٠، عتتٔ طسٜتتل          .3

 ايعاقدٜٔ.

ظٗتٛز أختتس املتتٛاا َٚكتاَٝٓٗا م ا٭ضتتس م ايطتت١ٓ ا٭ٚىل َتٔ ايتتصٚاص خؿٛؾتتا، اضتتثكسازا     .4

 ُا.ٚتفاٖ
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 شتديو الصوتياأل

َٚس٥تتٞ ئتتءزٗص٠ عايٝتت١ اؾتتٛا٠ وكتتل ا٫نثفتتا٤ ايتتراتٞ يًُسنتتص م عُتتٌ  ، ػٗٝتتص أضتتثدٜٛ ؾتتٛتٞ

 ايةاَش ا٭ضس١ٜ اإلع١َٝ٬.

 

  زغٝف ؾٛتٞ يًُسنص .م ؤتٛخٝل لٝي ايةاَش ايعا١َ َٔ اٚزاح ٚقاقساح ٚزعًٗا  .1

  ح يًُسنص.تٛخٝل شٜازاح ا٭ع٬ّ ٚنااز ايػخؿٝا .2

ْػتس زضتتاي١ املسنتص ا٭ضتتس١ٜ ٚعسقتٗا م املعتتازض ٚا٭ْػتط١ ايعاَتت١ ايت  ٜػتتازى فٝٗتتا       .3

  املسنص أٚ اؾُع١ٝ.

ّٗتتا قتتُٔ أْػتتط١       .4 املػتتازن١ م ؤٜؿتتاٍ اضتتِ اؾُعٝتت١ ا٭ّ ٭مستتاع ايٓتتاع تٛعٝتت١ ٚتٛزٝ

  املسنص ايفاع١ً ٚاملاازن١ ؤٕ غا٤ اهلل تعاىل .

ٝذ ٜفثع الاٍ يهٌ َٔ ٜسٜتد ا٫ضتثفاا٠ ايػخؿت١ٝ    فثع فاٍ ا٫ضثدُاز ايثسازٟ ، ع .5

أٚ ايثساز١ٜ َٔ ا٫ضثدٜٛ َا ااّ ٜثفل َي قِٝ املسنص ٚأٖداف٘ عٝذ ٜهٕٛ ذيو مبكائٌ 

َّا ٚع٢ً ؾٝا١ْ ا٫ضثدٜٛ ٚتػػًٝ٘ خؿّٛؾا .   َايٞ ٜسزي ع٢ً املسنص ئايفا٥د٠ عُٛ

 

 

 إلْػا٤ ا٭ضثدٜٛ ا٫ضلام. ا٫ضثفاا٠ َٔ خةاح املخثؿني م فاٍ ايؿٛتٝاح .1

 تٛظٝف كثؿني َٗس٠ م ايثطسٌٝ ٚاملْٛثاص. .2

تطسٌٝ املٛاا ايع١ًُٝ املٓاضا١ اي  ٜكتّٛ ئٗتا املسنتص عًت٢ غتهٌ أغتسط١ ؾتٛت١ٝ        َثائع١  .3

يٝثِ ْػسٖا ئني ايػسا٥ع املكؿٛا٠ ) غتااة، ْطتا٤، أطفتاٍ، َطتٓني   ئعتد أختر ايفطتع        

  ايسمسٞ دا َٔ اؾٗاح املخثؿ١ .

  ٌٝ َهثا١ ؾٛت١ٝ تفٞ مبثطًااح املسنص ٚتهٕٛ َسزّعا يًُطثفٝدٜٔ .تػه .4
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ّٝا. حاملسنص ي٬ضثٛاٜٖٛااملاايؼ ايطا١ً٥ اي  زمبا افعٗا  تٛفري .1   ايثساز١ٜ املهًف١ َاي

ْكٌ فهس٠ املسنص ئهٌ أْػطث٘ ا٭ضس١ٜ ئعد تطسًٝٗا ْٚكًٗا عة اإلذاع١ يثهٕٛ ٖرٙ  .2

زمبا ْفرح م أندس َٔ ئًتد م ايعتامل اإلضت٬َٞ ، فٝطؿتٌ ايػتسض      ايفهس٠ ئرز٠ خري 

  ا٭مس٢ ٖٚٛ ؾ٬ز ا٭ضس٠ املط١ًُ أّٜا نإ ٚطٓٗا .

 اضثفاا٠ لٝي اؾٗاح اـري١ٜ َٔ ا٭ضثدٜٛ. .3

 ؾدٚز عدا َٔ اإلؾدازاح املس١ٝ٥ ٚايؿٛت١ٝ. .4
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 دبلوم اإلرشاد األشري

؛ ضٝتتذ نتتإ َتتٔ ٖتتت17/1/1426 ٭ضتتس١ٜ مئتتدأح ايفهتتس٠ َٓتتر تءضتتٝظ َسنتتص ايثُٓٝتت١ ا 

خطث٘ ا٫ضلاتٝس١ٝ اي  ٚقعٗا ؾاضب ايفهس٠ َدٜس املسنص ا.خايد ئٔ ضعٛا اؿًٝيب، ٚطاعج 

م نثٝتتب تعسٜفتتٞ: راإلغتتساف عًتت٢ تءٖٝتتٌ فُٛعتت١ َٓثكتتا٠ َتتٔ املثُٝتتصٜٔ م الثُتتي يٝهًُتتٛا        

 ازاضاتِٗ ايعًٝا م اخثؿاف اإلزغاا ا٭ضسٟر.

ءٌٖٝ َسغدٜٔ م فا٫ح ا٭ضس٠ املخثًف١؛ يطد ا٫ضثٝاص ايهاري م الثُي ؤيِٝٗ، ت

  َٔ غث٢ ايثخؿؿاح، تء٬ٖٝ أنااميٝا َٗٓٝا.

: انثطاة املعًَٛاح ا٭ضاع اـاؾ١ ئفك٘ َٚعا٬َح ا٭ضس٠، ي٬ضثفاا٠ َٓٗتا م املُازضتاح   أ٫ّٚ

  اؿٝات١ٝ.

ٗتتازاح ٚ املعًَٛتتاح ا٭ضتتاع فُٝتتا ٜثعًتتل ئءضتتظ ْٚظسٜتتاح ايثٛزٝتت٘ ٚاإلزغتتاا     : انثطتتاة امل خاْٝتتّا

 ايٓفطٞ ٚا٭ضسٟ؛ يثطاٝكٗا م فاٍ اإلزغاا اداتفٞ ٚاؿكٛزٟ.

 : انثطاة املعًَٛاح ا٭ضاع م فا٫ح ايُٓٛ ايٓفطٞ، َٚعاٜري ايؿط١ ايٓفط١ٝ.  خايدّا

 ِٜ ايٓفطٞ ٚ ا٭ضسٟ .: ايثعسف ٚ ايثدزة ع٢ً عًُٝاح ايكٝاع ٚ ايثكٛ زائعّا

 : انثطاة املعًَٛاح ٚممازض١ املٗازاح ا٭ضاع اـاؾ١ ئعًُٝاح ايثٛاؾٌ املثعدا٠.  خاَطّا

 : َعسف١ أضظ ٚ زٛاْب عًُٝاح ا٫قطساة ايٓفطٞ ئءْٛاعٗا ٚ أغهادا املخثًف١. ضااضّا

  ْظسٜاح ايثعًِ. : اإلملاّ ئاؾٛاْب ٚ املفاِٖٝ ٚ ا٭ضظ اـاؾ١ ئعًِ ايٓفظ ايلئٟٛ ٚ ضائعّا

  : انثطاة املعازف ا٭ضاع مبفاِٖٝ ٚ أضظ ٚ زٛاْب عًِ ا٫زثُاع ا٭ضسٟ . خآَّا

  : ايثدزة املٝداْٞ ع٢ً ايع١ًُٝ اإلزغاا١ٜ ؼج ؤغساف َااغس َٔ َدزئني أنااميٝني َٗس٠.تاضعّا
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  عٌُ خاؾ١ ٚزغ١ اْثٗج ٖت 7/5/1427م ّٜٛ ايطاج املٛافل ٛ ؾتٝف يًةْتاَش   ئإعتداا ت

  ئت)ائًّٛ اإلزغاا ا٭ضسٟ . ثخٚتطُٝ

  اؿؿٍٛ ع٢ً اعثُاا ايدئًّٛ َٔ قاٌ َسنص ايثدزٜب ٚخد١َ الثُي ئه١ًٝ املعًُني مت

 زاَع١ املًو فٝؿٌ .-

  اعثُد ايدئًّٛ ع٢ً غهٌ ئساَش تدزٜا١ٝ َٔ قاٌ امل٪ضط١ ايعا١َ يًثعًِٝ ايف  ٚايثدزٜب

  ٖت .1429/1432عاّ ٓر َاملٗ  ؤااز٠ ايثدزٜب ا٭ًٖٞ 

 .٘٫ ٜصاٍ ايعٌُ زازٜا يًطؿٍٛ ع٢ً اعثُااٙ َٔ ٚشاز٠ اـد١َ املد١ْٝ ٚتؿٓٝف 

    ٜتتتثِ ايثعاقتتتد َتتتي اؾٗتتت١ ايساغاتتت١ م ؤقاَتتت١ ايتتتدئًّٛ م أٟ َٓطكتتت١ م املًُهتتت١ ايعسئٝتتت١

ايطعٛا١ٜ، ؤَا عٔ طسٜل ااعِ، أٚ عٔ طسٜل ؼٌُ اؾ١ٗ ايثهايٝف املااٜت١، َتي ضفتظ    

 ص نا١ًَ.ضكٛم املسن

 

 ايفؿٌ عدا ايطاعاح املاا٠ ّ

 ا٭ٍٚ 2 فك٘ ا٭ضس٠ 1

 2 ضسٟا٭ٓفطٞ ٚايزغاا اإلثٛزٝ٘ ٚايأضظ   2

 2 ُٓٛايعًِ ْفظ  3

 2 لئٟٛايٓفظ ايعًِ  4

 2 ايؿط١ ايٓفط١ٝ 5

 2 ازاض١ اؿاي١ 6

 ايداْٞ 2 فطٞ ٚا٭ضسٟئساَش ايثٛزٝ٘ ٚ اإلزغاا ايٓ 7

 2 ايكٝاع ٚايثكِٜٛ ايٓفطٞ ٚا٭ضسٟ 8

 2 َٗازاح ايثٛاؾٌ 9

 2 ا٫قطسائاح ايٓفط١ٝ 12

 2 عًِ ا٫زثُاع ا٭ضسٟ 11

 2 ٝداْٞاملثدزٜب اي 12

 فُٛع ايفؿًني 24 اإللايٞ
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 ساا ٚامل٪ضطاح ا٭ضس١ٜ.اإلقااٍ ايهاري ع٢ً ايةْاَش َٓر ايط١ٓ ا٭ٚىل َٓ٘ َٔ ا٭ف .1

 َثدزئا َٚثدزئ١ ع٢ً َطث٣ٛ املًُه١ ايعسئ١ٝ ايطعٛا١ٜ. 391مت ؽسٜش  .2

ٖت، ٚم 1431ت1429تصاٜد طًااح املدٕ ع٢ً ايةْاَش ضث٢ طال م عػس َٓٗا م عاّ  .3

 ٖت.1431-1431عػسٜٔ َٓٗا عاّ 

 ٗا٤ َٓ٘.افثثاز عدا َٔ املسانص ا٭ضس١ٜ م عدا َٔ املدٕ اي  طاكث٘ فٛز ا٫ْث .4

 افثثاز أقطاّ ؤزغاا١ٜ أضس١ٜ م عدا َٔ املدٕ فٛز ا٫ْثٗا٤ َٓ٘. .5

عصّ عدا َٔ اؾٗاح ا٭ضس١ٜ م املًُه١ ع٢ً ئٓا٤ ائًّٛ مماخٌ م اؾاَعاح ايكسٜا١  .6

 َٓٗا.

عصّ ئعض اؾاَعاح ع٢ً افثثاز أقطاّ ؤزغاا أضسٟ م َسض١ً املازطثري، ئعد إٔ زأح  .7

 لاز ايةْاَش.
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 ل التطوع لدى الفتياتمصروع تفعي

يتتد٣ املتتسأ٠، يٝطتتثفاا َتتٔ آ٫ف   امل٪ضطتتٞ ٚاملطتتث٣ٛ ايفتتساٟ،  عًتت٢ ْػتتس خكافتت١ ايثطتتٛع  

 ايطاقاح املعط١ً، إٚ إٔ تثطٌُ امل٪ضط١ اـري١ٜ أ١ٜ تهايٝف.

ؼكٝتتل ا٭ٖتتداف ايعًٝتتا يًُسنتتص ئءٜتتدٟ ْطتتا١ٝ٥؛ يكتتسة املتتسأ٠ َتتٔ ا٭ضتتس٠ َٚهاْثٗتتا          .1

  َي ؼكٝل ايٓفي يًُثطٛع١، ٚيًُ٪ضط١.ايهة٣ فٝٗا، 

 .ؤهاا املظ٬ح املٓاضا١ يثفعٌٝ ايعٌُ ايثطٛعٞ ع٢ً املطث٣ٛ ابًٞ .2

 .)يًُسانص ايؿٝف١ٝ ٚ ايةاَش ٚ املػازٜي ايٓطا١ٝ٥ ايكٝاااح  ٚتدزٜب ؤعداا .3

 ٞ.ؤغاع١ َفّٗٛ ايعٌُ ايثطٛع .4

 

  ااختٌ ايكطِ ايٓطا٥ٞيثٓظِٝ ايعٌُ ايثطٛعٞ ايٓطتا٥ٞ  َثك١ٓٚزٛا خط١. 

  ٚقتُٔ ختدَاح    ،ملػازن١ ضطب ايثخؿتـ املٓاضتب يًُثطٛعت١   ايفساٟ ع٢ً اايثػسٝي

 املسنص ٚ ْفٞ ا٫عثكاا ئعدّ ٚزٛا قدزاح أٚ َٗازاح يد٣ املثطٛع١.

 ؛ فيػهس ٚ ايثكدٜسا  ٝ نتدري يًُثطٛعتاح َكائتٌ َتا ٜاريْٛت٘       ٧املسنص ٫ ميًو تكتدِٜ غت

طٛع١ ئا٫َثٓإ ع٢ً َا تاري٘ هعًٗا تػعس ئثكتدٜس  ٚ يهٔ ؤضطاع املث ،َٔ زٗد ٚعطا٤

 : َا ًٜٞ يثطفٝصا َٔ ٚضا٥ٌٚ ،اٯخسٜٔ لٗٛااتٗا

 .جايػهس املااغس ٚا٫ئثٗاص ٚ ايطسٚز ملا قدَ .1

 َٓع غٗاااح ايػهس ٚ ايثكدٜس . .2

 تكدِٜ ايدزٚع ٚ ادداٜا . .3

 ضكٛز ايةاَش ايثدزٜا١ٝ ئسضّٛ ٜثطًُٗا املسنص . .4

 اإللاشاح .ؤازاص ا٫ضِ م ضسٌ  .5

 ؼٌُ زضّٛ ايدزاض١ م ائًّٛ اإلزغاا ا٭ضسٟ . .6
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 ادداٜا ايك١ُٝ ٚ املهافأح. .7

  اعٛتٗا ؿكٛز املٓاضااح ٚا٫ضثفا٫ح. .8

ُ ١ يهٌ َثطٛع١ؤٜهاٍ  .9  .، مما هعًٗا ؼظ ئكُٝثٗاَٗ

 

َتٔ  ؤقااٍ ٦َاح املثطٛعاح م عدا َتٔ ئتساَش املسنتص ايهتة٣، ٚايت  ٫ ٜػتازى فٝٗتا         .1

املسنص غري ضاي َٛظفاح َثعاْٚاح فكط. َٚٓٗا: املٓثد٣ ا٭ضسٟ ايطتٟٓٛ، ٚفًت١ ئٓتاح،    

 َٚسنص ؾٝف ؤلاش، َٚسنص اإلئداع ايؿٝفٞ، َٚسنص فثا٠ ايكِٝ.

غتتتتعٛز املثطٛعتتتتاح ئسغاتتتت١ غتتتتدٜد٠ م ا٫ضتتتتثُساز م ايثعتتتتإٚ َتتتتي املسنتتتتص، ٚتكتتتتدِٜ    .2

 .ا٫ضثػازاح اإلااز١ٜ ي٘، ٚا٫قلاضاح ايعدٜد٠ اؾٝد٠

م اـطط ايط١ٜٛٓ يًُسنص ٜثِ ؤازاص ئساَش ٚ َػازٜي تٛنتٌ ؤىل املثطٛعتاح يثٓفٝترٖا     .3

  ٚاإلغساف عًٝٗا.

اإلغتتساف عًتت٢ ، ٚكتتدِٜ عتتدا َتتٔ ايتتدٚزاح ايثدزٜاٝتت١ ايٓطتتا١ٝ٥َػتتازن١ املثطٛعتتاح م ت .4

      ٞ َطثػتتتاز٠  22ٚتكتتدِٜ ا٫ضثػتتازاح )   ،ايتتةاَش ايثدزٜاٝتت١ املٓفتتر٠ َتتٔ ايكطتتِ ايسزتتاي

 ياني، ٚغريٖا.ٚؤؾ٬ز ذاح ا

   َطثػاز٠ يكطِ ؤؾ٬ز اياني.35)، ٚ  اازض١ يدئًّٛ اإلزغاا ا٭ضس48ٟءٌٖٝ )مت ت .5

ٚايؿطف ئا٫ضثػازاح ٚ ايثائي ملسنص ايدَاّ اإليهلْٚٞ  َٛقي املطثػازاملػازن١ م  .6

 املكا٫ح ا٭ضس١ٜ ٚايلئ١ٜٛ.
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 ختاما:

م نتٌ َهتإ َتٔ ٖترا ايعتامل ايسضتب، يعُتٌ        ْطءٍ اهلل تعاىل إٔ ٜٛفكٓا ٜٚٛفل ؤخٛتٓتا ٚأخٛاتٓتا   

اـري، ٚطًب زقا ايتسمحٔ م خدَت١ عٝايت٘، ٚايثخفٝتف َتٔ آ٫ّ خًكت٘، ٚايطتعٞ م ؤؾت٬ز ذاح         

 اياني.

 

 ٚؾ٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ْاٝٓا قُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾطا٘   
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هتتت جٌرتتا  تت ق  ً ٍتت  //يف  "بربٍتت ّ"ةأسشتتث يةَتتْ ق ةتتٌر ق خلؼتت ِ ق  ٍتتْ 

 /غ /ق ظٌٗن قالرتماعَْ   م 

 ؤٍتنا : 

ةشتتةٓ قعمةَتتْ قد ة تت ٍم تعتتا  نتةتت اّ نتتب ق تت ناج ق يبٌٍتتْ ًق تة َمَتتْ ًقالرتماعَتتْ    

 .فاع ني ًنن جمني يف جمتمةوم ًق ني بؼ ٍا  َؼخلضٌق تعـإاأهَل قملةًق تأهَ َْ ًقعااّ ة

 

 : ْ ق  سا 

ةٌرى قعمةَْ  سا توا   مزتمع  َشاهم نااٍتًا يف هوتٌا قعمةَتْ تتُ ةنتٌن هتٌقّ  ت          

 ًننخلع قػالح ًننرب ه ٔ هلذي ق فْٗ )قملةٌ ني بؼ ًٍا

 

  :قأله قف 

 ني بؼ ًٍا با ظنل ق ذِ ٍتالٖم اقملةقع قا ق طط ًق ربقنس ق ال نْ  ت  ٍا ًةأهَل  -

 نع قصتَاراةوم ًقنناهَاةوم.

 ني بؼ ًٍا اقع قا ًةنفَذ ب قنس ة  ٍخلَْ نتخؼؼْ  إلف قا ق ةان ني نع قملة -

ة  ٍم ب قنس ةٌعٌٍْ صٌل تسخلاب ق ةٌر ق خلؼ ِ ًط ر ق ٌ اٍْ ننى ًق تخفَف نب آحا ي  -

سا َا قملناسخلْ يف تَفَْ ق تةانل  سم قسيقةَزَْ ة بٌٍى ًةة َمَْ نتخؼؼْ صٌل قأل -

قألنخل نع قملةٌ ني بؼ ًٍا. 

ةٌف  قألروزّ قملشاع ّ ًق ٌساٖل ق تننٌ ٌرَْ قملناسخلْ   مةٌ ني بؼ ًٍا بشة  نناسا -

اعم ب قنس قألحباذ ق يبٌٍْ ق اػْ ًةة َم ًةأهَل قملةٌ ني بؼ ٍا -

خلْ   مةٌ ني بؼ ًٍاقهظإ ن تز  اؾ بإهتاش ًةطٌٍ  ق ٌساٖل ق تة َمَْ قملناس -

ق انْ حماؿ قج ًه ًقج اً ٍْ صٌل قإلعا ْ ق خلؼ ٍْ  -

اعم تس  قملةٌ ني بؼ ًٍا نب صَد ة  ٍم ق  ناج قإل طااٍْ ًق تٌعٌٍْ ًقملشاع قج     -

ق ةَنَْ ًقملا َْ 
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ق ذٍب ف  ًق تبؼا هم يف سب  ،عااّ ةأهَل قملةٌ ني بؼ ًٍاإلقع قا ب قنس  اػْ  -

 ْ.نت  ن

نتخؼؽ   زٍا قج قملَ قهَْ   مةا ني بؼ ًٍا يف ننا هلم ًتناتب  ةظنَل ف ٍق -

.عم وم بو ف ق  عم ًقملشاه ّ ًق تٌرَى قملناسا

  : نْ قملةٌ ني بؼ ًٍا ًتس هم نب تبنإ قملم نْ اًن قستخنإ  ق  َم   

 

 : تفـل  ٍ ًق بَ  حلَاٍّ ق ظةا. 

 

 : ت فْ ننوا :ب قنس ة  ٍخلَْ يف جماالج خممت ةنفَذ ع ا  ق ربقنس 

.يف ب ٍ ّ )يف قحلاسا قآل ُ( ب هانس متنني  -

.يف ب ٍ ّ ،ق  ٍاا،ر ّ )يف قحلاسا قآل ُ( ب هانس متنني  -

ًمل ّ طو   "ب ٍ ّ"ع نع قملخلؼ ٍب ؿمب نةشن  ػَفُ ُت َم يف ب هانس ِع -

.نب نناطق خمت فْ )يف قحلاسا قآل ُ( بؼ ًٍا ًانةٌ  طا ك فَى 

ب ٍ ّ ،ق  ض،ر ّ ،ق  ٍاا، ق  نام )يف قحلاسا يف   (-طمٌح)ب هانس  -

.قآل ُ(

ؿمب نةشن  ػَفُ ُت َم يف ب ٍ ّ ًمل ّ طو  طا ك فَى  ( -طمٌح)ب هانس  -

ًْ قد ق ت  ٍا يف قملناطق ق تا َْ :  ًانةٌ   بؼ ًٍا نب نناطق خمت فْ قؿاف

ق طاٖف،ق  نام.قإلصشإ،را قن،ٍنخلع ق خلض ،ةخلٌك،قمل ٍنْ قملنٌ ّ،ننْ 

.ن نْ،تبوا، دم قن،ق  ٍاا، )يف قحلاسا قآل ُ(قمل

 .ب هانس ق ت  ٍا ع ٓ فب ق تٌرى ًقحل تْ -

.  مةٌ ني بؼ ًٍا ذتٌ ًق ًقهاحًا "ب قٍل"م ط ٍ ْ ب هانس ق ت  ٍا ع ٓ ةة َّ -

.  مة مني ًقملة ماج قملخلؼ ٍب "ب قٍل"م ط ٍ ْ ب هانس ق ت  ٍا ع ٓ ةة َّ -

 . ذقجقالعتماا ع ٓ ق ة  ٍيب يفب هانس  -
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ق ةناٍْ باملظو    فتَاج  قملةٌ اج بؼ ًٍا)قملاتَاش  ة  ٍيب يفب هانس  -

.ًةش حياج ق ظة (

ب هانس ق ت  ٍا ع ٓ ػَاهْ آ ْ ب تَنز )ٍشتخ نوا قملةٌ ني بؼ ًٍا يف  -

 .ق نتابْ(

ٍشتخ نوا قملةٌ ني بؼ ًٍا يف ب هانس ق ت  ٍا ع ٓ طابةاج  -

 .سا قآل ُق طخلاعْ ةت  ٓ قألًقن  نب قحلا

 . طالب ًق طا خلاج ب قنس ا ًض ق ت ٌٍْ  -

".ب قٍل"ط ٍ ْ ب قنس طخلاعْ ق نتا ًقملذت قج قعانةَْ ب -

".ب قٍل"ط ٍ ْ ب قنس ةأنني قملؼاصف ًطخلاعتوا  -

 .ب قنس ةشزَل قملناهس ق تة َمَْ يف قست ٌٍ قعمةَْ -

 .ب هانس ةنخل  قملناهس  ـةاف ق خلؼ  -

 .ق ؼٌجب هانس ق ت  ٍا ع ٓ هن سْ  -

 .ب هانس ق ت  ٍا ع ٓ ق  ػْ قالدم َزٍْ -

 .ب هانس ق ت  ل قملخلن  -
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 هجلس اإلدارة

 الزئيس

 نائب الزئيس

لعاماألهين ا الوديز التنفيذي  

 السكزتاريت

 الوحاسبت

 قسن الوساعداث

 الوكتبت

 قسن العالقاث العاهت

 قسن الدعن الفني

 قسن الوطبعت والصيانت

 قسن البزاهج والتدريب

 االستديو

 القسن النسائي

 سكزتيز األهين العام 
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 : ْق ت  ٍا ع ٓ قحلاسا قآل ُقسم قملما س.

 ة  ٍا قملةٌ ني بؼ ًٍا ع ٓ قحلاسا قآل ُ باستخ قم ق ربقنس ق ناط ْقجملال.

 هت /يف ما سْقملب ٕةا ٍخ.

 ة  ٍا قملةٌ ني بؼ ًٍا ع ٓ قحلاسا قآل ُقجملال.

 ة  ٍا قملةٌ ني بؼ ًٍا ع ٓ قحلاسا قآل تُ باستتخ قم ق تربقنس ق ناط تْ     ق  َٖصقهل ف

ًذ تتتف  فتتتت  قجملتتتال هلتتتم يف ق ٌػتتتٌل قد قملة ٌنتتتاج ق تتت  حيتارٌهوتتتا يف يَتتتع  

ًْ قد ق  قروم نب ق ةز ْ ق ت    ،نب  الل ق ظخلنْ ق ةننخلٌةَى ،قجملاالج قؿاف

ٍةاهُ ننوا ق نخ  نب هذي ق فْٗ.

 ْٗقملةٌ ني بؼ ًٍا ذتٌ ًق ًقهاحًا )قملنفٌفني ًؿةاف ق خلؼ (قملشتو فْق ف.

 صشا ةؼ ٍ  قعمةَتْ هطا وتا ؿتمب ننط تْ ق  ؼتَم ًحلارتْ هتذي        قعػ قيفق نطار

وتتتا ً تتت نث   ناةتتتى قجملاهَتتتْ قعمةَتتتْ ف تتت  نتتتاً ج هطا  واق فٗتتتْ قد  تتت ناة

.ًقملتنٌعْ هلذي ق فْٗ

 ْمما سْقإليا َْق تن ف  

ب قنس ة  ٍخلَْ ع تٓ قحلاستا قآل تُ باستتخ قم ق تربقنس ق ناط تْ       هفذج قعمةَْ ع ا 

نع نتن  قملتت  بني تروتزّ قحلاستا قآل تُ قومتٌل ًق تربقنس ق ناط تْ ًق ت  قستتفاا ننوتا عت ا             

ا َتتتْ ة  ٍخلَتتتْ  تتت  ها  نتتتب قملنتتتاطق ق تتت  ذ تتتت ج تعتتتالي ًبتن فتتتْ قي   نتتتت  بًا ة  ٍخلتتتًا

 . ٍال
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 نب ن  بني ًقاق ٍني ًنظ فني ًفنَني عاناًلطا ك يف ق ةمل ع ا ق ةان نيع ا

 ْمما سًْق تظػَ َْقإلسيقةَزَْق ط  

 قعمةَْ يف ةنفَذ  طْ قملما سْ صشا ق تا ُ :  تةخل 

 ب ط ٍق : قملش  ق خلَُٗ ع

 صؼ  قملت  نني   ً قج ًقملناطق ق   ٍ َمٌن فَوا  -

ع ٓ  ىة  ٍخلةَق ق تأت  نب صا ْ قملت  نني ػضًَا يف ع م ًرٌا قعا ْ ت  ٔ ة  -

قحلاسا قآل ُ 

 ػ  صاالج ةة ا قإلعا ْ ق خلؼ ٍْ   ٔ قألس ّ ق ٌقص ّ  -

صتٓ ٍش م  ق تأت  نب صا ْ قملت  م ق خلؼ ٍْ هل هٌ فا     خلؼ  ت ًَا تً رزًَٖا -

.قحل َخلْ ق ت  ٍخلَْ ق   ةتناسا نع صا تى ق خلؼ ٍْ )ب قٍل،ننربّ ،ػٌةَْ(

 ْق تظػَ َْق ط

 .حت ٍ  قملناطق -

حت ٍ  ع ا قملت  بني  نل ننط ْ نب ق ذتٌ  ًقإلهاذ ًذ ف قعتمااق ع ٓ ع ا  -

 .قملت  نني

  ٍْ حت ٍ  نٌق ع ق ت  ٍا يف قملناطق ًذ ف نب  الل ةةاًن قعمةَاج ق -

 .ًقمل قتز ق  عٌٍْ قخل

  ً قج بذ ف حبَد ٍ تضق  حت ٍ  ب قٍْ ًهواٍْ تل اً ّ ًقطةا  قمل طضني  -

قمل ط  با  ً ّ ق   يف ننط تى بة  ةزًٍ ي بةنٌقن نٌ ع ق ت  ٍا ًق تٌقػل نع 

 .قمل  ب

ملٌق ع ق ت  ٍا  خلل ب قٍْ ق  ً قج  ً ٌصاج قإل طااٍْق سال قحل اٖا ق ت  ٍخلَْ  -

 .ث تايفبٌ 

 .ةأنني ق شنب ًق ن ل   م  ب )غا خلًا ٍنٌن نب  خلل رواج   ٍْ يف قملناطق( -
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 .ةٌرَى قمل  بني   مناطق ق   مت ةن َفوم با ت  ٍا بوا تاًل صشا ب قٍْ اً ةى -

 .خلل قمل ٍ  ق تنفَذِق زٍا قج قملَ قهَْ ملٌق ع ق ت  ٍا نب ِ  -

 .ٍ  قمل ُٖ ًق فتٌغ قيفق تٌحَق نب  الل ق تؼٌ -

.نب قمل  ب عب ن قصل س  ق  ً قج قست خلال ق ت ا ٍ  قألسخلٌعَْ -

   ق تض ٍاجتب

 مب ع ٓ ة  ٍا ق فتَاج قملةٌ اج بؼ ًٍا يف   باج نتمنناج ٍَع م ًرٌا ن  -

  .نناط وب

 قألن  ق ذِع م قستطاعْ قعمةَْ ةنفَذ ق  ً قج يف غ  قإلرا ّ ق ؼَفَْ  -

 ق ٌ ث قو ا هلا ًذ ف  ة م ًرٌا ن  بني يف ٍتشخلا يف ةأ   قهوإ ق  ً قج يف

.بةض قملناطق

   قملنززقجتب

بؼ ًٍا ع ٓ قحلاسا قآل ُ يف  ًانةٌ بفـل قهلل قستطاعث قعمةَْ ة  ٍا  -

  .ن ٍنْ 

نب نناطق  قستطاعث قعمةَْ تن ةشاهم يف ةنٌٍب ػ  اج بني قملةٌ ني بؼ ًٍا -

ٍق قملاسنز  ًق شناٍا ًق ربٍ  خمت فْ ًق تٌقػل فَما بَنوم عب ط 

.قال نيًهُ

  .ق نخ  ننوم واساهمث قعمةَْ يف ق  قش هذي ق فْٗ نب ق ةز ْ ق   تان ٍةاهَ -

 .فتضث هلم قجملال يف ق خلضد ًق ٌػٌل قد قملة ٌناج ق   حيتارٌهوا -

تن نةظم قمل  بني نب قملةٌ ني صَد  ًقتًر ج قعمةَْ   خلةض ننوم نؼ   -

.بؼ ًٍا

 ٔ ٌٍؿ  ذ ف قهل ف قألًل نب ته قف قعمةَْ.ق  َٖصباهل فق ةخلاطوان
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 قملما سْهذينبق  ٍْقعواجةشتفَ تَف

 ًذ ف نب  الل  ٍا ةنا ًقإلطالع ع ٓ ن بتنا ًة ا ٍ ها.

 قملما سْهذينشت خلل

نتتتْ نشتتتت خلل قملما ستتتْ يف قالستتتتم ق  يف ةطتتتٌٍ  تاقٕهتتتا نتتتب صَتتتد ع تتت  اً قج نت  

  مت  بني ًةطٌٍ  تاقٕ قمل  بني ًمتنني قمل  ب ًقملت  ب نب ق ت نَاج قحل ٍخْ ق اػتْ بوتذي   

 ق فْٗ 
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 .ايٓػأ٠ 

ناْت ادتُع١ٝ يف بدا١ٜ تأضٝطٗا عباز٠ عٔ دت١ٓ ملهاؾش١ ايتدخني تػهًت 

مبٛاؾك١ صاسب ايطُٛ املًهٞ أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠، األَري عبد اجملٝد بٔ عبد 

 ٖـ.///ز بتازٜذ ايعصٜس آٍ ضعٛد مبٛدب  ايكساز زقِ 

ثِ تػري َط٢ُ ايًذ١ٓ إىل ادتُع١ٝ ارتري١ٜ ملهاؾش١ ايتدخني مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ؾأضطت ادتُع١ٝ مبٛاؾك١ ضا١َٝ َٔ صاسب ايطُٛ املًهٞ أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 ضابًكا، األَري َكسٕ بٔ عبد ايعصٜص آٍ ضعٛد.  ٚمببازن١ َٔ ٚشٜس ايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ.

 

 ايسؤ١ٜ  

 د١ٜٓ املٓٛز٠ أٍٚ َد١ٜٓ خاي١ٝ َٔ بٝع ايدخإ بإذٕ اهلل تعاىل .دعٌ امل

 

 ايسضاي١. 

إْػا٤ ب١٦ٝ خاي١ٝ َٔ ايتدخني َٔ خالٍ َطاعد٠ املدخٓني ع٢ً اإلقالع عٔ ايتدخني 

 ٚت١ُٝٓ ادتاْب ايٛقا٥ٞ يد٣ غري املدخٓني مبػازن١ ؾاع١ً َٔ اجملتُع .

 

 األٖداف. 

  بساثٔ ايتدخني.احملاؾع١ ع٢ً ايٓاغ١٦ َٔ ايٛقٛع يف

 .تبصري غري املدخٓني بأضساز ايتدخني ايطًيب

  ٍَكا١َٚ ايتٝاز املكابٌ املتُجٌ يف اذتُالت ايدعا١ٝ٥ ارتبٝج١ اييت تبح َٔ خال

ايؿطا٥ٝات ٚاجملالت، ٚشتتًـ ٚضا٥ٌ ايدعا١ٜ يًرتٜٚر آلؾ١ ايتدخني.

  خاي١ٝ َٔ ايتدخني.   ’دعٌ َد١ٜٓ املصطؿ٢
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 ِٝايك. 

 . ٕٚايتعا

 ملٓاصش١ .ا

 . األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس

 . ٘ضتٔ غسنا٤ ؾُٝٔ ٜعٌُ عًُٓا ٚيطٓا َٓاؾطني ي 

 .األخ٠ٛ 

 

 ايرباَر. 

 .تعددت بساَر ادتُع١ٝ ٚتٓٛعت

  

 ٌايتٓعُٝٞ اهلٝه 

 .زتًظ ادتُع١ٝ 

 .األَني ايعاّ يًذُع١ٝ 

 .املدٜس ايتٓؿٝرٟ يًذُع١ٝ 

  .إدازات ادتُع١ٝ
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 ِاملُازض١ اض: 

  أؾطٌ املُازضات يف َهاؾش١ دا٥ش١ ايتبؼ.

 

 اجملا: ٍ  

 .تٛعٟٛ ٚتسبٟٛ

 

 بد٤ املُازض١ تازٜذ: 

 .ٖـ2533َٔ بدا١ٜ عاّ 

 

 ايس٥ٝظ اهلدف :  

 ٚضع بساَر َٚػازٜع تٗدف إىل ْػس ثكاؾ١ أضساز ايتبؼ.  

 

 املطتٗدؾ١ ايؿ١٦ :  

 ١ًٖٝ.طالب ٚطايبات املدازع اذته١َٝٛ ٚاأل

 

 ادتػسايف ايٓطام : 

 َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠.

 

 اإلمجاي١ٝ يًُُازض١ ايتهًؿ١ : 

 َا ٜكازب ثالث١ َالٜني زٜاٍ ضًٜٓٛا.

 

 عدد ايعاًَني :  

 أزبع عػس٠ عاَاًل.
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 ْكاط ايك٠ٛ : 

 . ٚضٛح ايسؤ١ٜ 

 . ٚدٛد خط١ اضرتاتٝذ١ٝ

 . ِٗٚدٛد نادز َتؿ

 . زٚح ايؿسٜل

 . اقتٓاع ايعاًَني باهلدف

 ختٝاز نٛادز َتدصص١ ٚٚضعٗا يف أَانٔ َٓاضب١ .ا

 . نطس اذتٛادص بني ايس٥ٝظ ٚاملسؤٚع

 . برٍ ايهٛادز يف إصتاح أعُاٍ ادتُع١ٝ

 .  ٌاضتدداّ أسدخ ايٛضا٥

 . ًِاضتػعاز سس١َ َد١ٜٓ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚض 

 

 ْكاط ايطعـ : 

 . ضعـ املٛازد املاي١ٝ ٚعدّ ثباتٗا

 ٌعدّ ٚدٛد َب٢ٓ َطتك .

 . ق١ً ايهٛادز ٚضعـ ايتدزٜب

 . عدّ تطبٝل بعض ايكسازات

 . عدّ ٚدٛد املٛاصالت يًكٝاّ بأعُاٍ ادتُع١ٝ

 . عدّ ٚدٛد بدالت يًُٛظؿني

 . عدّ ٚدٛد َعسض ٚعٝاد٠ دا١ُ٥ بادتُع١ٝ

  . عدّ ايتٓطٝل َع بسْاَر َهاؾش١ ايتدخني بايصش١ بػإٔ ايعٝادات 

 

 املُازض١ ؾسص :         

 ٛيني .دعِ املط٦ 

 . عدّ ٚدٛد َٓاؾط١ 
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 . َػازن١ ؾاع١ً َٔ اجملتُع

 . إَها١ْٝ اَتالى َب٢ٓ

 . اقتٓاع غايب١ٝ املدخٓني بٗدف ادتُع١ٝ

 . َػازن١ ادتُع١ٝ باملعازض ٚاملؤمتسات

 

  املُازض١: شتاطس            

 . ضعـ تعإٚ اإلدازات األخس٣ 

 . تٛؾس ايطًع١ 

 . شٜاد٠ عدد املدخٓني

  ق٠ٛ غسنات ايتبؼ.

 . شٜاد٠ تسٜٚر ايطًع١

 . عدّ ٚدٛد عالز ْادح

 . اْتػاز ُغَب٘ يف سس١َ ايتدخني

 . اخرتام قسازات َٓع بٝع ايدخإ َٔ قبٌ األؾساد 

 

 : ِٝايك 

 . ٕٚايتعا

 . املٓاصش١

 . األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس

 . ٘ضتٔ غسنا٤ ؾُٝٔ ٜعٌُ عًُٓا ٚيطٓا َٓاؾطني ي 

 .األخ٠ٛ
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 : ايسؤ١ٜ 

 د١ٜٓ املٓٛز٠ أٍٚ َد١ٜٓ خاي١ٝ َٔ بٝع ايدخإ بإذٕ اهلل تعاىل .دعٌ امل

 

 : ايسضاي١ 

إْػا٤ ب١٦ٝ خاي١ٝ َٔ ايتدخني َٔ خالٍ َطاعد٠ املدخٓني ع٢ً اإلقالع عٔ ايتدخني 

 ٚت١ُٝٓ ادتاْب ايٛقا٥ٞ يد٣ غري املدخٓني مبػازن١ ؾاع١ً َٔ اجملتُع .

 

  ( ٕٛٝٓاملع : ) 

 خٓات .املدخٕٓٛ ٚاملد 

 . ايػباب ٚاملساٖكني ٚاملساٖكات 

 . أٚيٝا٤ األَٛز

 . ًِٗطالب املدازع ظُٝع َساس 

 . شا٥سٚ املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 . َٞاملكاّ ايطا 

 . ٚشاز٠ ايصش١ ٚٚشاز٠ املعازف 

 . ايٛشازات األخس٣ 

 . زداٍ األعُاٍ ٚايتذاز 

 . َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ

  . ٚضا٥ٌ ايدعا١ٜ ٚاإلعالّ ٚايؿطا٥ٝات 

 هتب ايتٓؿٝرٟ جملًظ ٚشزا٤ ايصش١.امل 

  . غسنات ايتبؼ 
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 األٖداف : 

ايتعسٜـ بادتاْب ايٛقا٥ٞ ضد آؾ١ ايتدخني يد٣ مجٝع طالب :  اهلدف األٍٚ -

ٚطايبات املساسٌ ايدزاض١ٝ سه١َٝٛ ٚ أ١ًٖٝ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ 

مخط١ أعٛاّ .

بتدا١ٝ٥ املكس َٔ قبٌ تؿعٌٝ َػسٚع زعا١ٜ طالب املسس١ً اال: اإلضرتاتٝذ١ٝ

َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ يًػسم األٚضط ، ٚتطٜٛس املػسٚع مبا ٜتٓاضب َع 

 املطت٣ٛ املعسيف ٚايعكًٞ يد٣ ايرباعِ.

 اآلي١ٝ 

  ٜٔإْتاز ٚتٓؿٝر غسٜط ؾٝدٜٛ ٚقسص َدَر َٔ ايسضّٛ املتشسن١ بٛاقع دصأ

.دقا٥ل  -ضًٜٓٛا حيتٟٛ نٌ دص٤ ع٢ً مخظ سًكات َٚد٠ نٌ سًك١ َٔ 

 . ٞإْتاز ٚتٓؿٝر زت١ً بساعِ اذتسَني ، مبعدٍ عددٜٔ يف نٌ ؾصٌ دزاض

 . إْتاز ٚتٓؿٝر نساضٞ املؿطٌ مبعدٍ عددٜٔ يف ايط١ٓ ايدزاض١ٝ

 ٚع يد٣ املطتؿٝدٜٔ َٔ عٌُ اضتبا١ْ اضتكصا١ٝ٥ ملعسؾ١ َد٣ تكبٌ ٖرا املػس

ٖرا املػسٚع، يهٌ َٔ:

.ألٚيٝا٤ األَٛز اضتبا١ْ (

 ازع .اضتبا١ْ ملدزا٤ املد (

اضتبا١ْ يًُسغد ايطالبٞ ) إٕ ٚدد ( . (

ايرتنٝص ع٢ً ايطًٛنٝات ارتاط١٦ املؤد١ٜ إىل ايتدخني : اإلضرتاتٝذ١ٝ

 يد٣ طالب املسس١ً املتٛضط١ ٚايجا١ْٜٛ ٚإجياد اذتًٍٛ املٓاضب١ هلا .

 اآلي١ٝ 

  َعسؾ١ أِٖ املػانٌ ايٓؿط١ٝ اييت تدعٛ املساٖل يًتدخني ٚٚضع أضظ

َتدصصني . ملعادتتٗا َٔ قبٌ

 .)تصشٝح بعض املؿاِٖٝ يد٣ املساٖكني )َع٢ٓ ايسدٛي١( ، ) ايؿساؽ ( ، )ايتكًٝد

 ( َدزض١ بايتٛع١ٝ يف ايؿصٌ ايدزاضٞ ايٛاسد ضٛا٤ أناْت تػط١ٝ )

 َتٛضط١ أٚ ثا١ْٜٛ .
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 ( َٔطبٛع١ تبني أضساز ايتدخني خالٍ ايط١ٓ  طباع١ َا ال ٜكٌ ع )أيـ

 ايدزاض١ٝ.

 سٖا بني ايطالب.ايصٛز املؤثس٠ اييت تبني أضساز ايتدخني ْٚػ ايعٌُ ع٢ً إجياد 

  ( َعسضًا ضًٜٓٛا يف املدازع . إقا١َ )

  عٌُ َطٛسات غا١ًَ الْتػاز ايتبؼ أٚ اضتٗالن٘ نٌ عاَني بني ؾ٦ات

ايػباب .

تهجٝـ بساَر ايتٛع١ٝ ارتاص١ برتى ايدخإ يد٣ طالب : اإلضرتاتٝذ١ٝ

 املعاٖد ٚادتاَعات .

 اآلي١ٝ 

 . َ٘ٓ عٌُ ْػسات ٚبٛضرتات تبني أضساز ايتدخني ، ٚخاص١ ايطًيب

 . ايتٓطٝل َع ٚضا٥ٌ اإلعالّ يبح زضا٥ٌ ادتُع١ٝ

 . ٕإقا١َ احملاضسات ٚايٓدٚات اييت تبني أثس ايتدخني ع٢ً صش١ اإلْطا

 . إقا١َ املعازض املٓاضب١ هلرٙ ايؿ١٦

 . طباع١ َطبٛعات تبني أثس ايتدخني بايصٛز

 ت تأ١ًٖٝٝ )ْؿط١ٝ( يتازنٞ ايدخإ .إقا١َ دٚزا

 . ٞزعا١ٜ ًَتكٝات زٜاض١ٝ يًتٛع١ٝ بأثس ايتدخني ع٢ً دطِ ايسٜاض

 

 

ايتعإٚ ايؿعاٍ َع ادتٗات املع١ٝٓ مبهاؾش١ ايتبؼ ، ٚتعسٜؿٗا ايجاْٞ:  اهلدف -

باملػسٚع خالٍ مخط١ أعٛاّ .

يتبؼ تك١ٜٛ ايتعإٚ ٚايعٌُ َع ادتٗات املع١ٝٓ مبهاؾش١ ا اإلضرتاتٝذ١ٝ

 َجٌ : 

 . َٞاملكاّ ايطا

 . ايٛشازات
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 . ٕٚاملهتب ايتٓؿٝرٟ جملًظ ٚشزا٤ ايصش١ يدٍٚ زتًظ ايتعا

 . ) َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ ) املهتب اإلقًُٝٞ يػسم املتٛضط

 . َٞهتب ايرتب١ٝ ايعسب

 . بسْاَر َهاؾش١ ايتبؼ بٛشاز٠ ايصش١

 . ّٚضا٥ٌ ايدعا١ٜ ٚاإلعال

 . ايكٓٛات ايؿطا١ٝ٥

 ٝات األ١ًٖٝ .ادتُع

 . ٚدٗات أخس٣

 اآلي١ٝ 

 ادتُاعات َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ. املػازن١ ايؿاع١ً يف احملاؾٌ ايدٚي١ٝ ٚخاص١ 

 . ايتعسٜـ بادتُع١ٝ َٔ خالٍ املساض١ً َع ادتٗات املع١ٝٓ مبهاؾش١ ايتبؼ 

 . تبادٍ ايصٜازات بني ادتُع١ٝ ٚادتٗات املع١ٝٓ مبهاؾش١ ايتبؼ 

 ملتكد١َ ٚاالضتؿاد٠ َٓٗا يف تطٜٛس ايرباَر .ايبشح يف جتازب ايدٍٚ ا

تؿعٌٝ ٚضٔ بعض ايكسازات اييت حتد َٔ اْتػاز ظاٖس٠ : اإلضرتاتٝذ١ٝ

 ايتدخني خالٍ مخط١ أعٛاّ .

 

 اآلي١ٝ 

 . تؿعٌٝ ايكسازات ٚايتعاَِٝ ايصادز٠ بػإٔ َهاؾش١ ايتبؼ ٚإبساشٖا يًُذتُع

 . زصد ْػاط غسنات ايتبؼ باملٓطك١

 ملتدر٠ َٔ قبٌ غسنات ايتبؼ يرتٜٚر َٓتذاتٗا .َعسؾ١ ايٛضا٥ٌ ا

 . إجياد قٛاْني حتُٞ َا تٛصًت إيٝ٘ ادتُع١ٝ َٔ ْتا٥ر دٝد٠

 . ايرتنٝص ع٢ً َٓع ايدعا١ٜ يًتبؼ ٚستازب١ ذيو
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َهاؾش١  ايٛصٍٛ إىل مجٝع أؾساد اجملتُع يًُػازن١ يف: اهلدف ايجايح -

 ايتدخني خالٍ مخظ ضٓٛات.

د٠ بٝاْات تطِ صٓاع ايكساز يتصٜٚدِٖ مبا ٜطتذد بٓا٤ قاع: اإلضرتاتٝذ١ٝ

يف َٛضٛع ايتدخني .

 اآلي١ٝ 

  ْػس َا نتب عٔ َٛضٛع ايتدخني بايتعإٚ َع َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ ٚتصٜٚد

صٓاع ايكساز مبا ٜطتذد يف ضاس١ أخباز ايتبؼ.

 دٚز املتعاْٚني َع ادتُع١ٝ ع٢ً اختالف غسا٥شِٗ . تؿعٌٝ: اإلضرتاتٝذ١ٝ

 اآلي١ٝ 

 . ختصٝص غعب١ ملتابع١ ٚإداز٠ املتعاْٚني ٚدربِٗ ٚحتؿٝصِٖ يًعٌُ َع ادتُع١ٝ

  ِٖشتاطب١ أ١ُ٥ املطادد ٚتصٜٚدِٖ باملعًَٛات ايػا١ًَ عٔ ايتدخني يتؿعٌٝ دٚز

يف اجملتُع .

  َتابع١ ايصشـ احمل١ًٝ يتعصٜص املػازنات ٚاملكاالت ايصادز٠ عٔ ايتدخني

ٚإٜصاٍ زضاي١ ادتُع١ٝ يًهتاب .

 

 تؿعٌٝ دٚز ايرتبٜٛني يف َهاؾش١ ايتبؼ .: اإلضرتاتٝذ١ٝ

 اآلي١ٝ 

  إقا١َ دٚز٠ يًكا٥ُني بأعُاٍ اإلزغاد ايطالبٞ تٗدف إىل ) نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع

ايطايب املدخٔ ( .

 . إقا١َ ْدٚات عا١َ تطتٗدف ايكا٥ُني باألعُاٍ ايرتب١ٜٛ

 املدخٓني ٚغريِٖ. عاٌَ األَجٌ َعتكدِٜ ديٌٝ يًُسغدٜٔ يف املدازع يهٝؿ١ٝ ايت
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  ًِٝعكد ْد٠ٚ أٚ َؤمتس بايتٓطٝل َع َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ ٚٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتع

ٚادتٗات ذات االختصاص يتؿعٌٝ دٚز ايرتبٜٛني يف ايٛقا١ٜ َٔ ايدخإ .

 . ٞخًل تعإٚ َطتُس بني ادتُع١ٝ ٚايكا٥ُني بع١ًُٝ اإلزغاد ايطالب 

 ١ٝ ق١ٜٛ ٚثابت١ .إجياد َصادز دعِ يًذُع: اإلضرتاتٝذ١ٝ

 اآلي١ٝ 

  شتاطب١ املط٦ٛيني ايهباز ٚايتذاز مبا مت إصتاشٙ َٔ قبٌ ادتُع١ٝ طًبًا يًتربع

يًذُع١ٝ .

 . ستاٚي١ إقٓاع املط٦ٛيني بإجياد ٚقـ خاص يًذُع١ٝ

 . إجياد آي١ٝ يتطٜٛل َٓتذات ادتُع١ٝ

 . إجياد َب٢ٓ َطتكٌ يًذُع١ٝ

 . حتطني ايبدالت ٚايسٚاتب يد٣ ايعاًَني

 . إجياد َٛاصالت خاص١ يًذُع١ٝ

 . إجياد َعسض ثابت يًذُع١ٝ 

 

 أبسش ايتشدٜات: 

 .ق١ً ارتربا٤ يف زتاٍ َهاؾش١ ايتبؼ ع٢ً َطت٣ٛ دٍٚ ارتًٝر

 .ق٠ٛ آثاز غسنات ايتبؼ يف َٓطك١ ارتًٝر

 .ق١ً ٚعٞ ادتُٗٛز عكٝك١ أضساز ايتبؼ

 .ق١ً ٚعٞ املطؤيني عٔ أضساز ايتبؼ االقتصاد١ٜ، ٚايرتب١ٜٛ

 .ضعـ ايتعإٚ بني ادتٗات املع١ٝٓ يف َهاؾش١ ايتبؼ

  

 أبسش املٓذصات : 
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  َطاعد٠ ايدٚا٥س اذته١َٝٛ يف اضتدساز عدد َٔ ايكسازات ٚايتعاَِٝ اييت حتد

َٔ اْتػاز بٝع ايتبؼ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ نُا زٚعٞ يف ذيو ايتدزز يف اختاذ 

ايكسازات.

 ٝ١ بأضساز ايتبؼ.ٚضع بساَر إعال١َٝ خاص١ بايٓاغ١٦ يًتٛع

 .اضتؿاد٠ نجري َٔ ادتٗات ارتري١ٜ َٔ جتسب١ املد١ٜٓ ايٓب١ٜٛ

  ًِٝٚضع غسان١ إضرتاتٝذ١ٝ بني ادتُع١ٝ ٚنٌ َٔ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتع

باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، َٚٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ يًػسم األٚضط.

  ٜهٝؿو غسٖا<صدٚز َػسٚع<    

 

  ُُازض١ َع زؤ١ٜ ٚزضاي١ ٚأٖداف ادت١ٗباهلدف ايس٥ٝظ يً ازتباطٗاَد٣:  

 ٖٓاى ازتباط ٚطٝد دًدا بني املُازض١ ٖٚدف ادت١ٗ 

 

 تطتؿٝد ادتٗات ارتري١ٜ َٔ ٖرٙ املُازض١ نٝـ :  

 مبعسؾ١ نٝؿ١ٝ صٓع ايرباَر ٚاملػازٜع اييت تٗدف إىل ادتجاخ ٖرٙ ادتا٥ش١.

   

 ٌٖرٙ املُازض١ َطتكب:   

ايٛاقع َٔ ٖرٙ املُازضات ؾإْ٘ ناْت هلا األثس إغاز٠ إىل َا مت تطبٝك٘ ع٢ً ازض 

ايبايؼ ع٢ً ايطاس١ يف تكدّ ادتُع١ٝ ع٢ً غسنات ايتبؼ ٚتسسٌٝ نجري َٔ ايٛناالت 

 ايتابع١ يػسنات ايتبؼ إىل خازز َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠. 
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 ًَدط ايٛضق١ : 

ايرب٤ٟ,  ايرتفٝ٘, ٚاييت تٛفط  تطُح نجري َٔ فتٝاتٓا إىل ايب١٦ٝ االجتُاع١ٝ املؿٛق١

 اييت ال تػتػين عٓٗا نٌ فتا٠ ايضساق١باإلعاف١ إىل أجٛا٤  ,ٚايتأٌٖٝ املٗاضٟ, ٚايتٛجٝ٘ ايرتبٟٛ

ا مجع١ٝ ايؿكا٥ل يتخسٜس احتٝاجات ٚضغبات , نُا ٖٛ ٚاعح َٔ خالٍ ايسضاغات اييت قاَت بٗ

 . (1)ايفتٝات اجتُاعّٝا ٚتطفّٝٗٝا

ع٢ً عاتكٗا إجياز ٖصٙ ايب١٦ٝ ع٢ً أضض ارتري١ٜ َٔ ٖصا املٓطًل أخصت مجع١ٝ ايؿكا٥ل ٚ

, َٔ اآلخطٕٚ ب٘يتهٕٛ منٛشجّا َتُٝعّا.. حيكل ايطغبات.. ًٜٚيب االحتٝاجات.. ٚحيتصٟ  ؛ايٛاقع

 .خالٍ ْازٟ ايفتٝات

ٚقس حطظ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ايعٌُ ع٢ً إغتدساّ أغايٝب عٌُ عامل١ٝ يتطٜٛط ٚإزاض٠ 

 (.Balanced scorecardاغرتاتٝجٝات ايٓازٟ , حٝح مت اغتدساّ َفّٗٛ بطاق١ األزا٤ املتٛظإ )

ْٚٗسف َٔ ٚضا٤ شيو إىل حتكٝل ايتُٝع يف بطاَج ايفتٝات , ٚصٓاع١ منٛشج عٌُ ُٜختص٣ ب٘ 

 ايٓػا٥ٞ .يف ايعٌُ ارتريٟ 

 ٚيف ٖصٙ ايٛضق١ غأبني بإشٕ اهلل تعاىل َا ًٜٞ :

  . َ٘املفّٗٛ ايعاّ يبطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ ايصٟ مت اغتدسا 

   املطاحٌ اييت اتبعٗا فطٜل ايعٌُ يف تطٜٛط ٚإزاض٠ اغرتاتٝج١ٝ ْازٟ ايفتٝات عًُّٝا

 باغتدساّ بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ . 

 مت اغتدساَ٘ ملطاقب١ أزا٤ ايٓازٟ َٚس٣ مناشج َٔ ايربْاَج اذتاغٛبٞ ايص ٟ

 حتكل األٖساف االغرتاتٝج١ٝ اييت مت اعتُازٖا .

 : شتطجات ايتطبٝل ٚاييت مشًت 

o  ارتطٜط١ االغرتاتٝج١ٝ 

o األٖساف االغرتاتٝج١ٝ 

o املضفٛف١ االغرتاتٝج١ٝ 

o  َضفٛف١ األٖساف االغرتاتٝج١ٝ ٚايرباَج 

                                                 

(
1
)
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o  َؤؾطات األزا٤ 

o  ايرباَج 

 

فتااا٠ ملعطفاا١   ١000 عًاا٢ زضاغاا١ أجطتٗااا ادتُعٝاا١ عًاا٢ أنجااط َاأ       نُااا اؾااتًُت ايٛضقاا  

احتٝاجات ٚضغبات ايفتٝات, ْٚتا٥ج ٖصٙ ايسضاغ١ اييت أنست أ١ُٖٝ َجٌ ْازٟ ايفتٝاات ذاصٙ ايف٦ا١    

 , َٚا ٖٞ أٚيٜٛات ايرباَج اييت ٜٓبػٞ إٔ ُتكسّ ذٔ .

س فٝٗا ؾ٦ٝا .غا٥ال اهلل إٔ جيعٌ أعُايٓا صاذت١, ٚيٛجٗ٘ خايض١ ٚإٔ ال جيعٌ ألح
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 َكس١َ :

اذتُس هلل ضب ايعاملني , ٚايضال٠ ٚايػالّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ٚع٢ً آي٘ ٚصخب٘ َٚٔ ٚاالٙ , 

 ٚبعس ..

ُْٛا َع٢ًَ فإٕ ايعٌُ املؤغػٞ تطمج١ ع١ًُٝ ملبازئ ٚقِٝ ز١ٜٝٓ عع١ُٝ قاٍ غبخاْ٘  َٚ ََٚتَعا

٣َٛ َٚايتَّك ايِبطِّ 
َ٘ ُِٜخبُّ, ٚقاٍ تعاىل (1) َّ ايَّ ِ٘ َصفًّا ِإ َٕ ِفٞ َغِبًِٝ َٔ َُٜكاِتًُٛ ايَِّصٜ

, ٚقاٍ تعاىل  (2)

ًُِٝعا ِ٘ َج ٌِ ايَّ ُُٛا ِبَخب َٚاعَتِض
َُاَع١ِ, ٚقاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ))(3) َََع اِيَج  ِ٘  .(4)((َُٜس ايَّ

إٕ ايعٌُ املؤغػٞ شٚ أ١ُٖٝ بايػ١ ألْ٘ ٜٓكٌ ايعٌُ : َٔ ايفطز١ٜ إىل ادتُاع١ٝ , َٚٔ 

١ٜ إىل ايتدطٝط , َٚٔ ايػُٛض إىل ايٛعٛح , َٚٔ ستسٚز١ٜ املٛاضز إىل تعسز١ٜ املٛاضز , ايعفٛ

, يصا ال بس  (5)َٚٔ ايتأثري احملسٚز إىل ايتأثري ايٛاغع , َٚٔ ايٛعع ايعطيف إىل ايؿطع١ٝ ايكا١ْْٝٛ

 َٔ اغتؿعاض ق١ُٝ ايعٌُ املؤغػٞ , ٚعطٚض٠ مماضغت٘ , ٚجتاٚظ ايفطزٜات.

ضٚغ١ ٖٞ األغاؽ ايصٟ ٜٓطًل َٓ٘ ايعٌُ بإشٕ اهلل, يصا ع٢ً املؤغػات إٕ ارتط١ املس

ارتري١ٜ إعطا٤ ايٛقت ايهايف إلعساز ارتطط ٚبؿهٌ َسضٚؽ ٚمبؿاضن١ املتدضضني يف 

 شيو, ٚاذتطظ ع٢ً اغتدساّ ايتكٓٝات ٚاألغايٝب ادتسٜس٠ اييت أثبتت صتاحٗا .

                                                 

(
1
)2

(
2
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عترب أحس أِٖ أغايٝب ايعٌُ ( ت Balanced scorecardٚبطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ ) 

ايعامل١ٝ ٚاييت أثبتت صتاحٗا , حٝح اعتُسْا ٖصا األغًٛب يف تطٜٛط ٚإزاض٠ اغرتاتٝجٝات ْازٟ 

ايفتٝات ظُع١ٝ ايؿكا٥ل ارتري١ٜ , ٚجط٣ تطبٝك٘ عًُّٝا مما نإ ي٘ ايعسٜس َٔ االجيابٝات غٛا٤ً 

يف ٖصٙ ايٛضق١ بإشٕ اهلل , َٔ خالٍ  ع٢ً َػت٣ٛ ايعٌُ أٚ األفطاز أٚ املػتفٝسات , نُا غأبٝٓ٘

 اغتعطاض ايتطبٝل ايعًُٞ ايصٟ مت باغتدساّ بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ ٚشتطجات ٖصا ايتطبٝل. 
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 مجع١ٝ ايؿكا٥ل ارتري١ٜ ظس٠ :

 ايٓؿأ٠ :

ٖا, صسضت َٛافك١ صاحب ايػُٛ املًهٞ األَري  50/55/5421يف ّٜٛ 

أَري َٓطك١ َه١ املهط١َ ع٢ً  -اهلل ٜطمح٘- "عبساجملٝس بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز"

, ٚمت عُس اهلل ٚتٛفٝك٘ بعس )َطنع ايؿكا٥ل االجتُاعٞ( حتت ض٥اغت٘ ايفدط١ٜ تأغٝؼ

, بتػجٌٝ ٖا20/50/5421بتاضٜذ  / ش1/11114شيو صسٚض ايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ 

ع١ٝ يف غجٌ ادتُعٝات ارتري١ٜ يف ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ االجتُا ))مجع١ٝ ايؿكا٥ل ارتري١ٜ ظس٠((

 .(101بطقِ )

 ايطؤ١ٜ :

ّٝط  املهإ ايصٟ تتطًع إىل االْتُا٤ إيٝ٘ نٌ فتا٠ ٚاَطأ٠ , يتخكل شاتٗا بفهط ْ

 ١ٜٖٛٚ إغال١َٝ.

 ايطغاي١ :

ضتٔ مجع١ٝ اجتُاع١ٝ ثكاف١ٝ تطف١ٝٗٝ , متاضؽ فٝٗا املطأ٠ ٚايفتا٠ أْؿط١ َتٓٛع١ 

  تُع.بٓٗج َتُٝع , حيافغ ع٢ً ٖٜٛتٗا يٝهٕٛ ذا زٚض اجيابٞ يف اجمل

 األٖساف ايعا١َ :

  بح ايٛعٞ ايؿطعٞ ٚاالجتُاعٞ ٚايرتبٟٛ ايعاّ . (1

  إجياز ايب٦ٝات ايضاذت١ ٚايرباَج ايبٓا٠٤ يًفتٝات . (2

  ايعٓا١ٜ بتأٌٖٝ املعًُات ٚايكازضات ع٢ً ايتٛجٝ٘ يف اجملتُع (3

 ايعٓا١ٜ بايبٝت املػًِ ٚاإلغٗاّ يف إجياز األغط٠ ايٓاجخ١ .  (4

 :ا1343ٖ-1341يًفرت٠  األٖساف االغرتاتٝج١ٝ

 صٓاع١ منٛشج عٌُ َتٓٛع َٚتكٔ , قابٌ يًتػٜٛل ٚاالقتسا٤. (5
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بٓا٤ َٓع١َٛ َؿاضٜع ٚبطاَج ٖازف١ ٚممٝع٠ يًُطأ٠ ٚايفتا٠ , ٚفل أٚيٜٛات  (2

 االحتٝاج ٚتٓٛع ايطغبات.

بٓا٤ حتايفات ٚؾطانات ٚعالقات َع ؾطا٥ح اجملتُع , فُٝا حيكل ضغاي١  (1

 ُٗا.َٝادتُع١ٝ ٚال ٜتعاضض َع ِق

تأٌٖٝ قٝازات ٚنٛازض ْػا١ٝ٥ سترتف١ يف اجملاالت املتٓٛع١ اييت حتكل ضغاي١  (4

 ادتُع١ٝ.

 حتكٝل االغتكطاض املايٞ , َٔ خالٍ إجياز َضازض َاي١ٝ ثابت١ َٚتٓٛع١. (1
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 ايكِٝ :

 .ايطفل .5

 .املط١ْٚ املٓغبط١ .2

 .َطاعا٠ ايغٛابط ايؿطع١ٝ .1

 .ايفطظ ٚإعطا٤ايتُهني  .4

 .إبساعٓاغط صتاحٓا يف  .1

  .إلتكإا  .1

 .ايؿطانات .1

 

 ضتٛ زٚض أَجٌ يًُطأ٠. ايؿعاض :

 

 ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايرباَج ٚاألْؿط١ َٚٔ أبطظٖا : ايرباَج :

 االغتؿاضات اذاتف١ٝ. .5

 ايتسضٜب. .2

ْازٟ ايفتٝات , ) بسأ نربْاَج عُٔ بطاَج ادتُع١ٝ , مت تطٛض إىل إٔ أصبح ي٘  .1

 َكط خاظ ٚفطٜل عٌُ ٜكّٛ ع٢ً بطازت٘ ايتفض١ًٝٝ ( .

 تأٌٖٝ ايفتٝات ع٢ً ايعٚاج. .4

 تأٌٖٝ املطًكات ْفػّٝا ٚحطفّٝا. .1

 تأٌٖٝ ايػجٝٓات ْفػّٝا ٚحطفّٝا. .1
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 اذٝهٌ ايتٓعُٝٞ :

 

وحدة 

الدراسات 

 والبحوث

 املديز العاو

 إدارة
الشؤون 

 اإلدارية

 واملالية

إدارة العالقات 

العامة وتينية 

 املوارد املالية

 والتشويق

املديزة 

 التيفيذية

قشه 

 احملاسبة 

قشه اخلدمات 

 العامة

قشه 

 التقيية

قشه 

 اخلزيية

قشه العالقات 

 العامة

 قشه التشويق 

 قشه اإلعالو  

وحدة 

عالقات 

العضوات 

 واألىشطة

إدارة 

الشؤون 

اإلدارية 

 واملالية 

الشكزتاري

 ة

قشه تينية 

واردامل  

قشه األىشطة 

 واحلفالت

 قشه التشويق

 إدارة

بزامج 

 الفتيات

الشكزتا

 رية

اليادي 

 الصيفي

ىادي 

 املوهوبات

ىادي 

 الفتيات

قشه الشؤون 

 اإلدارية

قشه التقيية 

 والتصنيه

قشه الشؤون 

 املالية

  ميدوب

مشرتيا

 ت 

  حارس 

  عامل 

  سائق 

  مزاسل  بال استق 

  حضاىة 

   عاملة ىظافة 

قشه اخلدمات 

 العامة

إدارة 

التدريب 

 واالستشارات

قشه خدمة 

 العنالء

 قشه العضوية

قشه  قشه املتطوعات 

 التأهيل 

قشه 

 التدريب

قشه 

 االستشارات

قشه خدمة 

 العنالء
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 ْازٟ ايفتٝات االجتُاعٞ ٚايرتفٝٗٞ ) زْٝيت ( :

ُاٌ زضاغاات عأ احتٝاجاات     فكاط , ثاِ قااّ بع   بسأ ايٓازٟ ْؿاط٘ بإقا١َ ًَتكٝات صٝف١ٝ  

باطاَج   بإقاَا١   بين عًا٢ أغاغاٗا ايعسٜاس َأ ايارباَج , حٝاح تٛغاع ْؿااط٘        ٚاييتٚضغبات ايفتٝات 

, ٚأصبح  زٚضات )تطب١ٜٛ َٚٗاض١ٜ ٚتطٜٛط١ٜ( باإلعاف١ إىل املؿاضن١ يف ًَتكٝات خاضج١ٝٚأغبٛع١ٝ 

 يًٓازٟ ضغايت٘ ٚضؤٜت٘ ارتاص١ .

ٚأغااايٝب ايااصٟ حتكاال ايفتااا٠ فٝاا٘ شاتٗااا, ٚتطااٛض َٗاضتٗااا بٜٗٛاا١ إغااال١َٝ   : املهااإ ايطؤٜاا١

 .عضط١ٜ

ضتٔ ْازٟ تطفٝٗٞ َٚٗاضٟ ٚتطبٟٛ ٜػع٢ إلغعاز ايفتا٠ ٚتطبٝتٗا ٚحتكٝل شاتٗا َأ خاالٍ   :  ايطغاي١

 .ب١٦ٝ تطف١ٝٗٝ ٚتطب١ٜٛ جاشب١ ٚفطٜل عٌُ َؤٌٖ إلخطاج فتا٠ َتُٝع٠ َعتع٠ بسٜٓٗا

ساّ تطٜٛط ٚإزاض٠ اغرتاتٝجٝات ْازٟ ايفتا٠ االجتُاعٞ ٚايرتفٝٗٞ باغتداغِ املُاضغ١ : 

 بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ.

 ايعٌُ املؤغػٞ.اجملاٍ : 

ٖا, أَا اغتدساّ 5421مت ايبس٤ يف بطاَج ْازٟ ايفتٝات يف عاّ  تاضٜذ بس٤ املُاضغ١ :

 ٖا5410بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ فكس بسأت يف ستطّ يعاّ 

ّ صٓاع١ منٛشج احرتايف حيتص٣ ب٘ يف ايعٌُ ارتريٟ ايٓػا٥ٞ باغتدسااذسف ايط٥ٝؼ : 

أغايٝب عٌُ عامل١ٝ )بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ( , ٚحتكٝل ؾعاض )ضؤ١ٜ إغال١َٝ ب١ٜٛٗ أص١ًٝ ٚططٜك١ 

 احرتاف١ٝ(.

 ايفتٝات.ايف١٦ املػتٗسف١ : 

 َٓطك١ َه١ املهط١َ. ايٓطام ادتػطايف :

 ضٜاٍ, ٦َتا أيف ضٜاٍ فكط. 200,000 ايتهًف١ اإلمجاي١ٝ يًُُاضغ١ :

 بني ضجٌ ٚاَطأ٠. فطزّا , َا 10 عسز ايعاًَني :

 ارتط١ اإلغرتاتٝج١ٝ ٚايتؿػ١ًٝٝ يًُُاضغ١ :

 ٘..!! ؾ٤ٞ ال ميهٔ قٝاغْسٜط ال ميهٔ إٔ 

ٜٗسف تطبٝل َٓٗج بطاقات األزا٤ املتٛاظٕ إىل تطٜٛط عسز َٔ األٖساف اإلغرتاتٝج١ٝ 

اتٝج١ٝ ٚتضُِٝ ٚبٓا٤ ْعاّ إلزاض٠ األزا٤ , ٚتطبٝك٘ عٝح تتِ َتابع١ َس٣ حتكٝل األٖساف اإلغرت



 القرشيبو عبداهلل  سعد.م                                   نادي الفتاة االجتماعي والرتفيهي

 

                                                                                                    551                                                                                                            للجهات اخلريية باملهطقة الصرقية العاشر اللقاء السهوي 

, ٚبايتايٞ تطمج١ ٖصٙ االغرتاتٝجٝات إىل بطاَج عٌُ ختسّ  َٔ خالٍ َؤؾطات األزا٤ ايط٥ٝػ١

 .حتكٝل األٖساف االغرتاتٝج١ٝ   

 : املُاضغ١أٖساف أٚاّل : 

 ادتسٜس٠ بايٛاقع ٚبؿهٌ َباؾط عرب زتُٛع١ َٔ َؤؾطات األزا٤  ضبط ايطؤ١ٜ االغرتاتٝج١ٝ

 يألٖساف االغرتاتٝج١ٝ .

  اإلزاضات ٚاملٛظفني ٚايعٌُ حٍٛ االغرتاتٝج١ٝ. متخٛض 

  .ايكسض٠ ع٢ً  قٝاؽ َس٣ حتكٝل نٌ ٖسف َٔ خالٍ زتُٛع١ َٔ َؤؾطات األزا٤ 

 ٕتضُِٝ ٚبٓا٤ ْعاّ إلزاض٠ األزا٤ املػتٓس إىل َٓٗج بطاقات قٝاؽ األزا٤ املتٛاظ. 

 . تطٜٛط فطٜل ايعٌُ , ٚحتكٝل االحرتاف١ٝ يف األزا٤ 

  ّٛٗبؿهٌ ٚايتهاٌَ االغرتاتٝجٞ يس٣ فطٜل ايعٌُ , عٝح ٜعٌُ  ايفهطتطغٝذ َف

 : عٔ ططٜلَع االغرتاتٝج١ٝ َتٛافل 

o  ضبط األزا٤ باالغرتاتٝجٝات((. غرتاتٝجٝاتٚضبطٗا باالايرباَج آي١ٝ ٚعع(( 

o .ايتُخٛض حٍٛ االغرتاتٝج١ٝ 

o نُا ٖٛ ٚاعح يف ارتطٜط١ االغرتاتٝج١ٝ . اعتُاز َبسأ ايػبب ٚايٓتٝج١ ( 

 

 : بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ :  ثاّْٝا

  جٝات؟ٝملاشا تفؿٌ اإلغرتات (أ 

ٜعترب فؿٌ االغرتاتٝجٝات َٔ أِٖ ايتخسٜات اييت تٛاج٘ املٓعُات ٚاملؤغػات ايطع١ٝ  

َٔ االغرتاتٝجٝات املضاغ١ بفعاي١ٝ  ٪ 50أقٌ َٔ “ٚغري ايطع١ٝ , ٚايسضاغات ايعامل١ٝ تؤنس إٔ : 

 . (1)”بضٛض٠ فعاي١ تطبل 

                                                 
15001

2Fortune 5002001
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 الٍ زضاغ١ األغباب ايط٥ٝػ١ ذصا ايفؿٌ ٚجس أْٗا ترتنع يف أضبع١ عكبات ٖٞ :َٚٔ خ

 فكط َٔ املٛظفني ٜفُٕٗٛ اإلغرتاتٝج١ٝ. ٪ 1 عا٥ل ايطؤ١ٜ : -

 .باإلغرتاتٝج١ٝيسِٜٗ حٛافع َطتبط١ َٔ املسٜطٜٔ  ٪ 21 عا٥ل املسضا٤ : -

احس٠ يف ايؿٗط َٔ اإلزاض٠ ايعًٝا تٓفل أقٌ َٔ غاع١ ٚ ٪ 01 عا٥ل االزاض٠ ايعًٝا : -

 ملٓاقؿ١ اإلغرتاتٝج١ٝ.

 .مبٝعاْٝاتٗا َٔ املؤغػات ال تطبط اإلغرتاتٝج١ٝ ٪ 10 عا٥ل املٛاضز : -

ٚبطاقاا١ األزا٤ املتااٛاظٕ تعتاارب أحااس أٖااِ األغااايٝب اياايت غاااعست يف ايتػًااب عًاا٢ ٖااصا      

 ايتخسٟ .

 

 َا ٖٞ بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ : (ب 

Haevard Business Review (HBR)

10
2
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 ستاٚض بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ : (ج 

َٔ األٖساف ع٢ً األبعاز  "َتٛاظ١ْ"تعتُس َٓٗج١ٝ بطاقات األزا٤ املتٛاظٕ ع٢ً تٛظٜع زتُٛع١ 

 اييت متجٌ طبٝع١ عٌُ ادت١ٗ., حٝح تؿٌُ أضبع١ أبعاز أغاغ١ٝ ٖٚٞ :

اييت حتسز املها١ْ اذتاي١ٝ  املؤؾطاتايبعس ع٢ً قٝاؽ ٜٚطنع ٖصا  ايعُال٤ : .5

 ايعُال٤ َٚس٣ ضعاِٖ.ٚاملػتكب١ًٝ يًج١ٗ يف ْعط 

ٜٚطنع ٖصا ايبعس ع٢ً ٚعع املكاٜٝؼ اييت حتسز إجطا٤ات ادت١ٗ  ايعًُٝات ايساخ١ًٝ : .2

 زاخًٝا, 

 .أزا٤ املٛظفني ٚنفا٠٤ غري ايعًُٝات ٚفعاي١ٝ اإلجطا٤ات ايساخ١ًٝ ٚ

عٗط اإلَهاْٝات احملت١ًُ بتطٛض ٜٚطنع ٖصا ايبعس ع٢ً املكاٜٝؼ اييت ُت ُٛ :ايتعًِ ٚايٓ .1

ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ ٚايكسضات ايبؿط١ٜ , ٚتطنع املؤؾطات ايط٥ٝػ١ٝ يف ٖصا ايبعس ع٢ً 

 . ايهفا٤ات ٚاالغتجُاض يف األْع١ُ

ٜطنع ٖصا ايبعس ع٢ً ٚعع املكاٜٝؼ يتخسٜس َس٣ َػا١ُٖ  : ايٓٛاحٞ املاي١ٝ .4

  .ج١ٝ ٚتطبٝكاتٗا يف حتكٝل ايتخػٝٓات املاي١ٝاإلغرتاتٝ
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يًبعاس  متجٌ َاسخالت   بعس َٔ األبعاز األضبع١إٔ شتطجات نٌ ٜٚتغح َٔ ايؿهٌ ايػابل 

 اآلخط .

 ملاشا بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ : ( ز

  . ترتجِ ارتطط اإلغرتاتٝج١ٝ إىل خطط تٓفٝص١ٜ 

 يرباَج ٚاملبازضات .حتكل ايتٛاؤّ بني ارتط١ اإلغرتاتٝج١ٝ ٚا 

 .تطبط بني اإلغرتاتٝج١ٝ ٚاملٝعا١ْٝ , عٝح ٜتخكل اغتجُاض أَجٌ يًُٛاضز املاي١ٝ 

 . تطبط املٓؿأ٠ باإلغرتاتٝج١ٝ , عٝح ٜتُخٛض أزا٤ املٓؿأ٠ حٍٛ اغرتاتٝجٝتٗا 

 املؿهالت قبٌ إٔ تؤثط ع٢ً عٔ إلْصاض املبهط اعطٞ تٛفط ايطصس املٓتعِ ٚت

 املطًٛب١ . ايٓتا٥ج 
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 ٖا( َؤؾطات األزا٤ : 

َؤؾط األزا٤ ٖٛ املعٝاض ايصٟ َٔ خالي٘ ْػتطٝع إٔ ْكٝؼ ْٚطاقب أزا٤ْا باجتاٙ حتكٝل 

اذسف , ٚتعترب َؤؾطات األزا٤ ٖٞ حجط ايعا١ٜٚ يف بطاق١ األزا٤ , فُٔ خالٍ َتابعتٗا ميهٓٓا 

٤ َؤؾطات األزا٤ فال ايتعطف ع٢ً َس٣ تكسَٓا ضتٛ حتكٝل األٖساف االغرتاتٝج١ٝ , ٚيهٞ ٜتِ بٓا

 بس َٔ حتسٜس املعًَٛات ايتاي١ٝ :  

 املػت٣ٛ اذتايٞ ) ايكطا٠٤ اذتاي١ٝ يهٌ زتاٍ ْطٜس قٝاغ٘( . .5

 املػت٣ٛ املػتٗسف ) املػت٣ٛ ايصٟ ْطغب ايٛصٍٛ إيٝ٘ ( . .2

  ٚحس٠ ايكٝاؽ )ن١ُٝ/ْٛع١ٝ( . .1

 .ايٛظٕ ايٓػيب يًُؤؾط ) ٚظٕ املعٝاض َكاض١ْ ببك١ٝ املؤؾطات اآلخط٣ (  .4

ال بس َٔ إعاز٠ صٝاغ١ ْعاّ  -بإشٕ اهلل  -ٚيغُإ صتاح تطبٝل ْعاّ قٝاؽ األزا٤ 

 ايتكاضٜط باملٓؿأ٠ , ٚتضُُٝ٘ ع٢ً أغاؽ ٖصٙ املؤؾطات ٚايصٟ جيب إٔ ٜتُخٛض بايهاٌَ حٛذا.

 

 ثايجا: تطٜٛط بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ يٓازٟ ايفتٝات :

 الٍ مخػ١ َطاحٌ:مت تطٜٛط بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ يًٓازٟ َٔ خ

تٛع١ٝ ٚتجكٝف فطٜل ايعٌُ مبفّٗٛ بطاق١ األزا٤ املتٛظإ , ٚعطض بعض املطح١ً األٚىل : 

 ايُٓاشج ايع١ًُٝ .

 . تطٜٛط بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ يٓازٟ ايفتٝاتاملطح١ً ايجا١ْٝ : 

 األٖساف االغرتاتٝج١ٝ  -
 َؤؾطات األزا٤  -
 ارتطٜط١ االغرتاتٝج١ٝ  -
 َضفٛف١ األٖساف ٚايرباَج  -

 اختباض ايبطاق١ َٔ خالٍ أضقاّ افرتاع١ٝ يألزا٤ .املطح١ً ايجايج١ : 
 اعتُاز بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ .املطح١ً ايطابع١ : 

 إعساز ارتط١ ايتؿػ١ًٝٝ .املطح١ً ارتاَػ١ : 
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 األٖساف االغرتاتٝج١ٝ َٚؤؾطات األزا٤ ٚايرباَج :

 : صاب١ يًٓازٟتهٜٛٔ صٛض٠ ظا١ٖٝ ٚجأٚاّل : 

إظٗاض ايٓازٟ بضٛض٠ َؿَّطف١ أَاّ اجملتُع ٚاملػتفٝسٜٔ َٔ خالٍ بطاَج ع١ًُٝ تعٗط ْتا٥ج٘ 

 اإلجياب١ٝ ع٢ً اجملتُع.

 َؤؾطات األزا٤ :

 عسز املػتفٝسات ) أغبٛعّٝا (  (1

 ْػب١ ضعا املػتفٝسات  (2

 ايرباَج )املبازضات( :

 عكس ٚضش عٌُ َع املػتفٝسات ملعطف١ ضغباتٗٔ . (1

 ز خط١ تػٜٛك١ٝ يًُؿطٚع إعسا (2

 تضُِٝ اغتباْات قٝاؽ ضعا املػتفٝسات (3

 : ب١٦ٝ تطب١ٜٛ َتُٝع٠ ثاّْٝا : إجياز

ٚعع َعاٜري يًب١٦ٝ ايرتب١ٜٛ املتُٝع٠, ٚايعٌُ ع٢ً حتكٝكٗا إلخطاج أنرب قسض ممهٔ َٔ 

 ايفتٝات ايرتبٜٛات ٚاملتُٝعات ٚاملؤثطات يف إصالح اجملتُع.

 َؤؾطات األزا٤ :

 َعاٜري ايب١٦ٝ ايرتب١ٜٛ املتُٝع٠  ْػب١ حتكل (1

 ْػب١ حتكٝل ايفتٝات ايالتٞ حتكل فٝٗٔ َعاٜري ايتُٝع ايرتبٟٛ (2

 ايرباَج )املبازضات( :

 إعساز َعاٜري ايب١٦ٝ ايرتب١ٜٛ املتُٝع٠  (1

 إعساز بطْاَج يتطبٝل َعاٜري ايب١٦ٝ ايرتب١ٜٛ املتُٝع٠  (2

 إعساز َعاٜري يًتُٝع ايرتبٟٛ (3

 خكٝل ايتُٝع ايرتبٟٛإعساز ٚتطبٝل بطْاَج يت (4
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 :إجياز ب١٦ٝ تطف١ٝٗٝ َتُٝع٠ ثايجّا : 

تٛفري َتطًبات ايب١٦ٝ ايرتف١ٝٗٝ َٔ ٚغا٥ٌ ٚبطاَج ٚإَهاْٝات َاز١ٜ ٚبؿط١ٜ, ٚتٓفٝصٖا 

 ٚفل خطط َسضٚغ١ يتخكل أٖسافٗا.

 َؤؾطات األزا٤ :

 ْػب١ حتكٝل َعاٜري ايب١٦ٝ ايرتف١ٝٗٝ املتُٝع٠  (1

 ايرتف١ٝٗٝ  ْػب١ ضعا ايفتٝات عٔ ايرباَج (2

 ايرباَج )املبازضات( :

 إعساز َعاٜري ايب١٦ٝ ايرتف١ٝٗٝ املتُٝع٠  (1

 إعساز بطْاَج يتطبٝل َعاٜري ايب١٦ٝ ايرتف١ٝٗٝ املتُٝع٠  (2

 إعساز اغتبا١ْ يكٝاؽ ضعا ايفتٝات عٔ ايرباَج ايرتف١ٝٗٝ   (3

 :إجياز َكط مبعاٜري َتُٝع٠ ضابعّا : 

َعاٜري َتُٝع٠ مبا خيسّ ايرباَج ٚاألْؿط١  تطٜٛط َكط َتهاٌَ املطافل ٚايٛحسات ٚفل

 املكس١َ ٚاملتٛقع١.

 َؤؾطات األزا٤ :

 ْػب١ حتكٝل َعاٜري املكط املعتُس٠ (1

 ايرباَج )املبازضات( :

 إعساز قا١ُ٥ مبعاٜري املكط (1

 ظٜاضات َٝسا١ْٝ يًُطانع املتدضض١ يف بطاَج ايفتٝات (2

 ؾطا٤ أٚ اغت٦جاض َكط ٚفل املعاٜري احملسز٠  (3

 :بٓا٤ َٓع١َٛ ايرباَج ٚفل االحتٝاجات ٚايطغبات  خاَػّا :

تطٜٛط زيٌٝ إضؾازٟ يرباَج ايٓازٟ, ٚإجطا٤ اغتطالعات غ١ٜٛٓ ع٢ً ايفتٝات ملعطف١ 

املتػريات يف االحتٝاجات ٚايطغبات, ٚٚعع خطط يتٓفٝصٖا , ٚايتأنس َٔ تٛافل ايرباَج املكس١َ 

 َع احتٝاجات ٚضغبات ايفتٝات.
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 َؤؾطات األزا٤ :

 ب١ انتُاٍ زيٌٝ ايرباَج اإلضؾازْٟػ (1

 ْػب١ ايرباَج املٓفص٠ ٚاملب١ٝٓ ع٢ً زضاغات االحتٝاجات ٚايطغبات يًفتٝات (2

 ايرباَج )املبازضات( :

 إعساز زيٌٝ ايرباَج اإلضؾازٟ (1

 إعساز زضاغ١ ختضض١ٝ باحتٝاجات ٚضغبات ايفتٝات (2

 تٓفٝص ايرباَج ٚفل االحتٝاجات ٚايطغبات  (3

 :ٚتكين فعاٍ  ضٟإزابٓا٤ ْعاّ غازغّا : 

ضغِ ٖٝهٌ إزاضٟ َتهاٌَ, ٚإعساز يٛا٥ح ٚإجطا٤ات ٚغٝاغات عٌُ ٚاعخ١ دتُٝع 

ايعاًَني ٚايعاَالت, ٚتطٜٛط ٚاغتدساّ بطاَج حاغٛب١ٝ إيهرت١ْٝٚ تػٌٗ ٚتسعِ تطبٝل 

 االغرتاتٝجٝات.

 َؤؾطات األزا٤ :

 ْػب١ انتُاٍ اذٝهٌ اإلزاضٟ (1

 ٠ ْػب١ انتُاٍ ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ يًُٓؿأ (2

 َعسٍ أمتت١ ايعًُٝات ايط٥ٝػ١ (3

 ايرباَج )املبازضات( :

 تضُِٝ اذٝهٌ اإلزاضٟ (1

 إعساز ايال٥خ١ ايتٓع١ُٝٝ (2

 ضغِ ايعًُٝات ٚأمتتتٗا (3

 :تأٌٖٝ نازض َتُٝع غابعّا : 

تسضٜب ايعاًَني يف ايٓازٟ ع٢ً املٗاضات املطًٛب١ يتٓفٝص ايرباَج, ٚنٝف١ٝ إزاض٠ ٚتٓفٝص 

 اغرتاتٝجٝات ايٓازٟ.

 ت األزا٤ :َؤؾطا

  يفطٜل ايعٌُ . األزا٤ ايٛظٝفٞ َعسٍ (1
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 .ْػب١ ايهازض ايٛظٝفٞ ايصٟ أنٌُ املٗاضات املطًٛب١  (2

 ايرباَج )املبازضات( :

 إعساز ٚتطبٝل َعاٜري يألزا٤ ايٛظٝفٞ (1

إعساز ٚتٓفٝص بطْاَج تسضٜيب يًهازض ايٛظٝفٞ بٓا٤ ع٢ً ٚثٝك١ االحتٝاجات  (2

 ايتسضٜب١ٝ

 تسضٜب١ٝإعساز ٚثٝك١ االحتٝاجات اي (3

بٓا٤ ع٢ً ٚثٝك١ االحتٝاجات   إعساز ٚتٓفٝص بطْاَج تسضٜيب يًهازض ايٛظٝفٞ (4

 ايتسضٜب١ٝ

 :جيابٞ إبٓا٤ َٓار عٌُ ثآَّا : 

ايطعا  -بإشٕ اهلل  -إعساز َعاٜري ب١٦ٝ عٌُ إجياب١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً حتكٝكٗا, مبا ٜغُٔ

 ايٛظٝفٞ يًعاًَني ٚايعاَالت ٚضفع اإلْتاج١ٝ.

 َؤؾطات األزا٤ :

 ْػب١ حتكل َعاٜري ب١٦ٝ ايعٌُ االجياب١ٝ (1

 ْػب١ ضعا فطٜل ايعٌُ (2

 ايرباَج )املبازضات( :

 إعساز َعاٜري ب١٦ٝ ايعٌُ االجياب١ٝ (1

 إعساز ٚتطبٝل بطْاَج يتٓفٝص َعاٜري ب١٦ٝ ايعٌُ االجياب١ٝ (2

 تضُِٝ ٚتٓفٝص اغتبا١ْ يكٝاؽ ايطعا ايٛظٝفٞ يفطٜل ايعٌُ (3

 إعساز ٚتٓفٝص بطْاَج حٛافع (4
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 :ضبط األزا٤ باالغرتاتٝج١ٝ : تاغعّا 

تأٌٖٝ ايعاًَني يًكٝاّ ببطاق١ األزا٤ ٚتفعًٝٗا, َٔ خالٍ ضفع نفا٤تِٗ بايسٚضات 

 ايتسضٜب١ٝ ٚايتسضٜب ع٢ً ضأؽ ايعٌُ ٚعكس ٚضش عٌُ يتخكٝل االغرتاتٝجٝات.

 َؤؾطات األزا٤ :

 ْػب١ ايهازض ايصٟ مت ضبط أزا٥٘ باالغرتاتٝجٝات (1

 ايرباَج )املبازضات( :

 باالغرتاتٝج١ٝعساز آي١ٝ يطبط أزا٤ ايهازض ايٛظٝفٞ إ (2

 باالغرتاتٝج١ٝتطبٝل ضبط أزا٤ ايهازض ايٛظٝفٞ  (3

 :حتكٝل االنتفا٤ ايصاتٞ يًُٝعا١ْٝ ايتأغٝػ١ٝ ٚايتؿػ١ًٝٝ عاؾطّا : 

إجياز أٚقاف َٚضازض زخٌ ثابت١ َٚتٓٛع١, حتكل االنتفا٤ ايصاتٞ يًُضاضٜف ايتؿػ١ًٝٝ 

 طاَج ايٓازٟ.ٚايتأغٝػ١ٝ ملؿاضٜع ٚب

 َؤؾطات األزا٤ :

 ايعا٥س االغتجُاضٟ (1

 ْػب١ تػط١ٝ املضاضٜف ايتؿػ١ًٝٝ َٔ األٚقاف (2

 ايرباَج )املبازضات( :

 .يًبٝع, أيعاب( أنؿاىإْؿا٤ َطافل اغتجُاض١ٜ )نٛيف ؾٛب, اْرتْت,  (1

 إجياز عسز َٔ ايساعُني يًتأغٝؼ, ٚإلجياز أٚقاف (2

 تهٜٛٔ فطٜل ت١ُٝٓ َٛاضز (3

 :اغتجُاض ممتًهات ايٓازٟ  حػٔاذتازٟ عؿط : 

زضاغ١ أفغٌ املُاضغات املُه١ٓ يف املٛاضز املتاح١ ٚاملتٛقع١ يًٓازٟ, ٚٚعع غٝاغات 

 ٚإجطا٤ات َٓاغب١ يًُخافع١ عًٝٗا ٚاغتجُاضٖا بأفغٌ َا ميهٔ.

 َؤؾطات األزا٤  :

 إىل ايك١ُٝ اذتاي١ٝ  اإلصالحْػب١ تهايٝف  (1
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 ايرباَج )املبازضات( :

 دساّ املطافل ٚاحملافع١ عًٝٗاإعساز عٛابط الغت (2
 تطبٝل بطْاَج صٝا١ْ ٚقا٥ٞ (3

 

 : ارتاضط١ اإلغرتاتٝج١ٝ
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 بطْاَج حاغٛبٞ يبطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ :

( يع١ًُٝ PowerPoint( ٚبطْاَج ايبٛضبٜٛٓت )Excelمت اغتدساّ بطْاَج اإلنػٌ )

 ٍ ايتاي١ٝ :قطا٠٤ املؤؾطات َٚتابعتٗا نُا ٖٛ َٛعح يف األؾها
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 جسٍٚ املعًَٛات ايعا١َ ملؤؾط األزا٤

 جسٍٚ املعًَٛات ايعا١َ ملؤؾط األزا٤

 ١ ايرباَج املٓفص٠  ٚاملب١ٝٓ ع٢ً زضاغات االحتٝاجات ٚايطغبات يًفتٝاتبْػ َؤؾط األزا٤ 

 بٓا٤ َٓع١َٛ ايرباَج ٚفل االحتٝاجات ٚايطغبات االغرتاتٝجٞاذسف 

 َؤؾط األزا٤ طحؾ
َكاض١ْ ايرباَج اييت مت تٓفٝصٖا بٓا٤ ع٢ً ْتا٥ج زضاغ١ ايطغبات  

 ٚاالحتٝاجات إىل عُّٛ ايرباَج اييت مت تٓفٝصٖا يف ايٓازٟ

املعازي١ اذتػاب١ٝ 

 ملؤؾط األزا٤
 سضاغات / عسز ايرباَج املٓفص٠ ايه١ًٝايعسز ايرباَج املٓفص٠ بٓا٤َا ع٢ً 

 اَجَسٜط٠ ايرب ايؿدط املػ٦ٍٛ

 ْػب١ ١ٜٛ٦َ ايٛحس٠

 ضبع غ١ٜٛٓ فرت٠ ايكٝاؽ

 

 

 

 ٖا (0341ادتسٍٚ اذتػابٞ ملؤؾط األزا٤ ) 

 

ايطبع 

 األٍٚ

ايطبع 

 ايجاْٞ

ايطبع 

 ايجايح

ايطبع 

 ايطابع

اجملُٛع 

 ايػٟٓٛ

عسز ايرباَج املٓفص٠ بٓا٤َا ع٢ً 

 سضاغاتاي
5 5 5 5 20 

 50 50 50 50 50 عسز ايرباَج املٓفص٠ ايه١ًٝ

 %40 %10 %10 %10 %10 ط األزا٤َؤؾ

 حاي١ َؤؾط األزا٤
حكل 

 اذسف

حكل 

 اذسف

حكل 

 اذسف

حكل 

 اذسف

حكل 

 اذسف

 %40 %10 %10 %10 %10 املػتٗسف
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حاي١ املؤؾط 

خالٍ غ١ٓ 

 اٖ 0341

 حاي١ املؤؾط يٕٛ اذتاي١
حسٚز 

 اذتاي١

 %1 ّايالظإجطا٤  ايًٕٛ األحاُط  ٜعين 

 %41 طاخصٜات ايًٕٛ األصفاط  ٜعين 

 %31 حكل اذسف ايًٕٛ األخغط   ٜعين 

 ايطغِ ايبٝاْٞ ملتابع١ األزا٤ 
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 أبطظ ايتخسٜات : -

 ق١ً املتدضضني يف تطٜٛط ٚإزاض٠ االغرتاتٝجٝات باغتدساّ بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ. .5

 ْسض٠ ايتجاضب املؿاب١ٗ يف قطاع ايعٌُ ارتريٟ. .2

 ٤ املتٛاظٕ يس٣ فطٜل ايعٌُ .ععف املعطف١ ببطاق١ األزا .1

 إخفام ايعسٜس َٔ املؤغػات يف تطبٝل ارتطط االغرتاتٝج١ٝ )ستًٝا ٚعاملٝا(. .4

 أبطظ املٓجعات : -

ْؿط ثكاف١ ايعٌُ املؤغػٞ ٚأ١ُٖٝ بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ بني ايعاًَني ٚايعاَالت  .5

 يف فطٜل ايعٌُ.

 ارتطٜط١ االغرتاتٝج١ٝ يًٓازٟ. .2

 ايبؿط١ٜ , ٚاملاي١ٝ ( يتخكٝل األٖساف االغرتاتٝج١ٝ. اغتجُاض أَجٌ يًُٛاضز ) .1

 -ف٦ات َػتٗسف١  -قِٝ  -ضؤ١ٜ  -ٚثٝك١ اغرتاتٝج١ٝ تؿتٌُ ع٢ً : )ضغاي١  .4

 بطاَج سته١ُ(. -َؤؾطات أزا٤  -أٖساف اغرتاتٝج١ٝ 

بٓا٤ ايفهط االغرتاتٝجٞ يس٣ فطٜل ايعٌُ , ٚٚعٛح االضتباط بني األٖساف  .1

 ٚايرباَج.

 ذسف ايط٥ٝؼ يًُُاضغ١ َع ضؤ١ٜ ٚضغاي١ ٚأٖساف ادت١ٗ :َس٣ اضتباطٗا با -

يكس ناْت املُاضغ١ تطمج١ ع١ًُٝ يًٗسف ايط٥ٝؼ َٓٗا , حٝح إٔ تطبٝل 

بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ اضتك٢ بايٓازٟ يالحرتاف١ٝ يف صٓاع١ منٛشج عٌُ حيتصٟ ب٘ 

ج عٌُ اآلخطٕٚ , ٖٚٛ َا ميجٌ أحس األٖساف االغرتاتٝج١ٝ يًجُع١ٝ ) صٓاع١ منٛش

 َتٓٛع َٚتكٔ , قابٌ يًتػٜٛل ٚاالقتسا٤ ( .

 نٝف تػتفٝس ادتٗات ارتري١ٜ َٔ ٖصٙ املُاضغ١ : -

تعٌُ ادتُع١ٝ ع٢ً إجياز مناشج ع١ًُٝ حيتص٣ بٗا يف ايعٌُ ارتريٟ ايٓػا٥ٞ 

)إحساٖا ْازٟ ايفتٝات(, ٚشيو َٔ خالٍ اغتدساّ آيٝات عٌُ احرتاف١ٝ عامل١ٝ, 
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ٝح ميهٔ ْؿطٖا ٚتػٜٛكٗا دتُٝع ادتٗات ارتري١ٜ ٚتٛثٝل شيو يف أزي١ عٌُ ع

 املع١ٝٓ بايفتا٠ ٚاملطأ٠.

 َػتكبٌ ٖصٙ املُاضغ١ : -

 -َٔ خالٍ ضصس ايٓتا٥ج األٚي١ٝ يًُُاضغ١, فٗٓاى َؤؾطات تسٍ ع٢ً أْٗا غتهٕٛ

إحس٣ املُاضغات ايطا٥س٠ يف زتاٍ ايعٌُ ارتريٟ ايٓػا٥ٞ َٚؿجع١ يآلخطٜٔ  -بإشٕ اهلل

َٔ ْتا٥ج اجياب١ٝ , خاص١ ٚإٔ ايتطبٝل ايعًُٞ يبطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ يف  مبا حككت٘ ٚحتكك٘

 زتاٍ ايعٌُ ارتريٟ َاظاٍ ستسٚزّا .
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مما ال غو إٔ ايػباب ِٖ أٌَ املطتكبٌ, ٚقاد٠ ايبػس١ٜ, ُتعًَّل عًِٝٗ آَاٍ األ١َ يف 

حتكٝل عّصٖا, ٚبٓا٥ٗا, ٚاضتكسازٖا اذتٝاتٞ, ٚاملعٝػٞ, َكابٌ ذيو ْس٣ االحنساؾات ايطًٛن١ٝ 

ًٛنِٗ, ٚتضسؾاتِٗ, ٚيعٌ ٚايؿهس١ٜ, اييت تهاد تعضـ بايػباب, ْٚػاٖد بٛادزٖا يف ض

ايطؤاٍ ايرٟ ٜطسح ْؿط٘ ٖٛ : َاذا ْعسف عٔ ٖؤال٤ ايػباب ؟ َا أٖداؾِٗ, ٚتطًعاتِٗ ؟ َا 

املتػريات اييت ٜٛادٗٗا ايػباب ؾتؤثس يف تٛدٗاتِٗ ايؿهس١ٜ, ٚتضسؾاتِٗ ايطًٛن١ٝ ؟ نِ حنٔ 

 َتؿاعًٕٛ َع أؾهازِٖ, ٚأؾعاهلِ, تعصٜصًا يًضٛاب, ٚتضٜٛبًا يًدطأ !. 

ٚسٝح إٕ غباب األ١َ اإلضال١َٝ ميسٕٚ مبسس١ً ش١َٝٓ َتػري٠ تتالطِ ؾٝٗا أَٛاز 

املتػريات, ٚتهجس ؾٝٗا األٖٛا٤, ٚايػٗٛات ؛ بطبب تطٛز ٚضا٥ٌ ايٓكٌ املعًَٛاتٞ, سٝح أصبح 

َٖد أسداُث٘, ُٚتس٣ عاداُت٘, َٚعتكداُت٘, ُٚتطُع أؾهاُزٙ, ؾأعش٢  ايعامُل ُنُّ٘ قس١ًٜ ٚاسد٠, ُتػا

اب بني َٓعطؿات خطس٠, ضٛا٤ ناْت يف عكا٥دٙ, أٚ ضًٛن٘ ؾِٗ عاد١ َاض١ إىل ايدع٠ٛ ايػب

ٚايتٛدٝ٘ َٔ ايعًُا٤, ٚاملسبني, خاص١ ٚإٔ ايػباب ٜؿتكد إىل اذتضا١ْ ايك١ٜٛ أَاّ تًو ايتٝازات 

 ايؿهس١ٜ, ٚاملصايل ايطًٛن١ٝ.

ا١ٜ ايػباب َٚٔ ٖرا املٓطًل بدأت ؾهس٠ ادتًطات ايػباب١ٝ اييت تبٓاٖا قطِ زع

باملهتب ايتعاْٚٞ يًدع٠ٛ ٚاإلزغاد ٚتٛع١ٝ ادتايٝات بايعصٜص١ٜ ظد٠, إمياًْا َٓ٘ بإٔ ٖرٙ ايػسذن١ 

َٔ اجملتُع ٖٞ ايػسذن١ األددز باالٖتُاّ ٚايدع٠ٛ, ؾضالسٗا صالح يًُذتُع بأضسٙ, َٔ ٖٓا 

ايػباب١ٝ ٚاييت  دا٤ت ٖرٙ ايٛزق١ "ادتًط١ ايػباب١ٝ" يتطًٝط ايغ٤ٛ ع٢ً ؾعايٝات عكد ادتًط١

سٛت يف ثٓاٜاٖا ارتط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ يًذًط١ ٚبٝإ أِٖ ايرباَر املكد١َ ؾٝٗا َع قٝاع ؾعًٝات 

بساَر ادتًط١ ٚزعا ايػباب عٓٗا َٔ خالٍ دزاض١ ٚاقعٗا املٝداْٞ, سٝح صُُت اضتبا١ْ ملعسؾ١ 

ع٢ً ستاٚز )ايبعد  زأٟ ايػباب يف ٖرٙ ادتًطات َٚد٣ أثس ؾعايٝات ايرباَر املكد١َ, ٚقد مشًت

اإلمياْٞ, ٚايبعد االدتُاعٞ, ٚايبعد ايؿهسٟ( ٚعسعت ع٢ً بعض األنادَٝني ايرتبٜٛني 

 يتشهِٝ عبازاتٗا " اْعس املالسل " ٚمت حتًًٝٗا ٚناْت ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات.

ٚقبٌ ايبد٤ يف عٓاصس ايٛزق١ ٖرٙ حمل١ َٛدص٠ عٔ ادت١ٗ ارتري١ٜ املػسؾ١ ع٢ً َػسٚع 

 ايسؤ١ٜ ٚايسضاي١ ٚاألٖداف االضرتاتٝذ١ٝ ٚأِٖ ايرباَر املكد١َ. ايٛزق١ َٔ سٝح
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  املهتب ْػأ٠: 

ٖـ, ٚصدز تضسذن٘ َٔ ايس٥اض١ ايعا١َ 1411تأضظ املهتب ايتعاْٚٞ عاّ 

بتازٜذ  2/د2996/1ٚ ايسقِ إلدازات ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلؾتا٤ ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد ذ

ٖـ, ٖٚٛ َطذٌ سايًٝا بٛشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايدع٠ٛ 21/11/1413

 ٖـ.18/4/1428( بتازٜذ 11/202ٚاإلزغاد بسقِ )

 ايسؤ١ٜ : 

 يهٌ ؾ١٦ َطتٗدؾ١.ٚتدعِ َػسٚعًا زا٥دًا  تؤضظ, ب١٦ٝ عٌُ َتُٝص٠ يًدع٠ٛ

 ايسضاي١ : 

ٚدعِ ايعاًَني يف ايدع٠ٛ , اهلل تعاىلَؤضط١ تعا١ْٝٚ تكّٛ بايدع٠ٛ إىل 

 .َٔ خالٍ بساَر ٚآيٝات عٌُ َتُٝص٠ ٚتطٜٛسِٖ ٚتؿعًِٝٗ

  ّٖـ :0344-0341أٖداف املهتب االضرتاتٝذ١ٝ يألعٛا 

 حتكٝل االنتؿا٤ ايراتٞ يًُضازٜـ ايتػػ١ًٝٝ. (1

 تؿعٌٝ دٚز ايعاًَني يف ايدع٠ٛ. (2

 بٓا٤ عالقات َت١ٓٝ َع ؾ٦ات اجملتُع ذات ايعالق١. (3

 زتكا٤ باملطت٣ٛ اإلدازٟ ٚايتكي.اإل (4

 اإلضٗاّ يف إعداد املع١ًُ ايكد٠ٚ ؾهّسا ٚضًًٛنا. (5

اإلضٗاّ يف احملاؾع١ ع٢ً غباب دد٠ ٚمحاٜتِٗ َٔ اإلحنساف ٚاضتجُاز  (6

 طاقاتِٗ.

 إدناد َطذد منٛذدٞ يف نٌ سٞ. (7

 ايعٓا١ٜ ايرتب١ٜٛ بؿسٜل ايعٌُ باملهتب ٚاملٓدٚبات. (8

  : ِٝايك 

 .ايٛاسدايعٌُ بسٚح ايؿسٜل  •



 صالح بو حممد الشيخ.أ                                                       لسة الشبابيةاجل

 

                                                                                                    134                                                                                                               للجهات اخلريية باملهطقة الشرقية العاشر اللقاء السهوي 

 .احملاؾع١ ع٢ً ايعاًَني ٚمتهِٝٓٗ •

 .بساَر َتذدد٠ تٛانب حتدٜات ايعضس •

 .ٚأٚيٞ ايعًِ ايسد إىل اهلل ٚإىل زضٛي٘  •

 .االتضاٍ ايؿعاٍ •

 .تٛاصٌ ٚغؿاؾ١ٝ َع ايداعُني •

 .يتصاَات ٚايعكٛدايضدم ٚايٛؾا٤ باإل •

 : ايعٌُ يًدٜٔ َطؤٚي١ٝ ادتُٝع. ايػعاز 

 : ايرباَر 

اَر ٚاألْػط١ اييت ٜتبٓاٖا املهتب َٓٗا َا مت تٓؿٝرٙ, ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايرب

َٚٓٗا َا ٖٛ َدزز يف ارتط١ االضرتاتٝذ١ٝ ٚايتػػ١ًٝٝ يًطٓٛات األزبع١ َٔ عاّ 

 ٖـ :1430-1433

 بسْاَر ايتأصٌٝ ايعًُٞ. .1

 بسْاَر ايدٚزات ايع١ًُٝ ٚاملٗاز١ٜ يًعاًَني باملهتب. .2

 َػسٚع االضتػازات اهلاتؿ١ٝ ايٓطا١ٝ٥. .3

 املدازع ايٓطا١ٝ٥ يًعًّٛ ايػسع١ٝ.َػسٚع  .4

 َػسٚع املضًٝات املتٓك١ً. .5

 َػسٚع ادتًطات ايػباب١ٝ ٚاحملاعٔ ايرتب١ٜٛ. .6

 دٚزات ًَٚتكٝات األ١ُ٥ ٚارتطبا٤. .7

 َػسٚع َػاضٌ املٛت٢ ٚايتٛع١ٝ يف املكابس. .8

 بساَر َٚػازٜع تٛع١ٝ ادتايٝات. .9

 َػسٚع املع١ًُ ايكد٠ٚ " حتت اإلعداد ". .10

 دٞ يف نٌ سٞ( " حتت اإلعداد".َػسٚع )َطذد منٛذ .11

ٚيتٓؿٝر ٖرٙ ايرباَر ٖٝهٌ إدازٟ ٜتهٕٛ َٔ َدٜس املهتب ٚايطهستري ايتٓؿٝرٟ ٚتطع 

 إدازات حتتٗا عد٠ أقطاّ ِٖ املٓؿرٕٚ يًدط١ ايتػػ١ًٝٝ يرباَر املهتب.
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 : ُٖٞٝٝهٌ املهتب ايتعاْٚٞ ايتٓع 
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 : ادتًط١ ايػباب١ٝ اضِ املُازض١. 

  :  زتاٍ ادتًطات ايػباب١ٝ 

 بساَر ايتأٌٖٝ ايرتبٟٛ )ضًٛنًٝا ٚؾهسًٜا( يًػباب.

  : تازٜذ بد٤ املُازض١ 

ٖـ ٖٚٞ َطتُس٠ عُد اهلل إىل 5241َبدأ ايعٌُ ع٢ً ادتًطات ايػباب١ٝ يف بداٜات عاّ 

 ايّٝٛ.

 : اهلدف ايس٥ٝظ 

ضتجُاز طاقاتِٗ, املطا١ُٖ يف محا١ٜ غباب دد٠ َٔ اإلحنساف ايطًٛنٞ ٚايؿهسٟ, ٚا

 )ٖٚرا اهلدف َٔ األٖداف االضرتاتٝذ١ٝ يًُهتب (.

  : ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ 

ض١ٓ( ٚايرٜٔ عاد٠ َا ٜهْٛٛا يف هلٛ ٚغؿ١ً يف  03إىل  51ايػباب )أعُازِٖ بني 

 األَانٔ ايعا١َ َٚالعب األسٝا٤ ٚاذتدا٥ل.

 : ايٓطام ادتػسايف 

 َٔ زتُٛع األسٝا٤. %41سٞ َٔ أسٝا٤ ستاؾع١ دد٠ مبا ٜعادٍ  52خد١َ 

 : ايتهًؿ١ اإلمجاي١ٝ يًذًط١ ايػباب١ٝ 

( زٜاٍ, مبعدٍ إقا١َ ادتًط١ 011552َتٛضط تهًؿ١ ادتًط١ ايٛاسد٠ خالٍ ايط١ٓ )

   ( زٜاٍ يًذًط١ ايٛاسد300.٠أزبع َسات يف ايػٗس ايٛاسد بتهًؿ١ )

 : عدد ايعاًَني 

ط١ ايٛاسد٠, ؾٝهٕٛ ضبع١ أعغا٤ َػسؾني , ٚأزبع١ أعغا٤ يًددَات ايعا١َ يًذً

 ( عغًٛا.55زتُٛع ايؿسٜل ايعاٌَ يًذًط١ ايٛاسد٠ )
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 : ارتط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ ٚايتػػ١ًٝٝ يًذًطات ايػباب١ٝ 

 أٚاًل : األٖداف املسس١ًٝ يًذًط١ ايػباب١ٝ :

 إٔ ٜبتعد ايػباب عٔ االحنساف ايعكا٥دٟ ٚايطًٛنٞ. (1

ري ٚذيو باالضتكا١َ ع٢ً دٜٔ إٔ ُٜشضٔ ايػباب عد األؾهاز املٓشسؾ١ َٔ ايػًٛ ٚايتهؿ (2

 اهلل.

 إٔ متأل أٚقات ايػباب بايرباَر املدتًؿ١, اإلميا١ْٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚايرتؾ١ٝٗٝ. (3

 إٔ ٜهٕٛ ايػاب قادزًا ع٢ً خد١َ دٜٓ٘ ٚزتتُع٘ ٚٚطٓ٘. (4

 ثاًْٝا : ايديٌٝ اإلدسا٥ٞ يعكد ادتًطات ايػباب١ٝ ٜٚػٌُ :

 اهلٝهٌ اإلدازٟ َٚٗاَ٘. (1

 ايػباب١ٝ.ع١ًُٝ تٓؿٝر عكد ادتًط١  (2

 تٛثٝل إدسا٤ات ع١ًُٝ ادتًط١ ايػباب١ٝ. (3

 ارتطٛات اإلدسا١ٝ٥ يربْاَر تػػٌٝ ادتًط١ ٜٚػٌُ : (4

 أ ( خط١ ايربْاَر ايعًُٞ ٚايرتبٟٛ.

 ب( ايرباَر املٓؿر٠ يف َساسٌ ادتًط١.

 اهلٝهٌ اإلدازٟ َٚٗاَ٘ : (1
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 َٗاّ َدٜس املػسٚع :

 ملػسٚع ٚايتذٗٝصات.اإلغساف ايعاّ ع٢ً ا 

 .َتابع١ تٓؿٝر ضري ايرباَر ايدع١ٜٛ ٚايرتب١ٜٛ 

 .اختاذ اإلدسا٤ات ٚايتعدٜالت ايالش١َ سطب ارتط١ املسض١َٛ 

 .زؾع ايتكسٜس ارتتاَٞ يًُطؤٚيني باملهتب 

 َٗاّ َػسف ادتًط١ :

 .اإلغساف املباغس ع٢ً ضري بساَر ادتًط١ 

 .َتابع١ ؾسٜل ايعٌُ يرباَر ادتًط١ 

  َع ايؿسٜل يف َتابع١ ٚتٓؿٝر خط١ ايعٌُ.االدتُاع 

 .زؾع ايتكازٜس ايدٚز١ٜ ملدٜس املػسٚع 

  ايعٌُ ع٢ً سٌ أٟ عكبات ٚإغهاالت تعرتض ضري ايربْاَر بايتٓطٝل َع َدٜس

 املػسٚع.

 َٗاّ املٓطل ايسٜاعٞ :

 .إعداد ٚتٓؿٝر مجٝع ايرباَر ايسٜاع١ٝ 

 ."َّتابع١ ضري ايرباَر ايسٜاع١ٝ "ايدٚزٟ املكا 

 ٓطٝل َع دت١ٓ ادتٛا٥ص يتذٗٝص املٓاضب َٓٗا.ايت 

 .ٞجتٗٝص األَانٔ يًٓػاط ايسٜاع 

 .ايتٓطٝل بني ادتًطات يف إقا١َ دٚزٟ َػرتى 

 .إعداد املكرتسات ايتطٜٛس١ٜ هلرا ايٓػاط 

 َٗاّ املٓطل ايجكايف :

 .اإلعداد ٚايتٓؿٝر يًرباَر ايجكاؾ١ٝ 

 ٚ غريٖا.جتٗٝص املهإ املٓاضب إلقا١َ املطابكات باملطسح 

 .ايتٓطٝل َع دت١ٓ ادتٛا٥ص يتذٗٝص املٓاضب َٓٗا 

 .إداز٠ ايرباَر ايجكاؾ١ٝ بؿعاي١ٝ 

 .إعداد املكرتسات ايتطٜٛس١ٜ هلرا ايٓػاط 
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 َٗاّ َٓطل ايعالقات :

  ايتٓطٝل َع املطؤٚيني ذتغٛز بعض ادتًطات, َجٌ ايعُد٠, أسد املطؤٚيني يف

 ادتٗات اذته١َٝٛ, ٚاملسٚز, املددزات.

 ٕعٔ أْػط١ ادتًط١. اإلعال 

 .إعداد املطٜٛات ٚايٓػسات بايتٓطٝل َع ايًذ١ٓ ايجكاؾ١ٝ 

 .ايتٓطٝل َع ادتٗات اإلعال١َٝ إلظٗاز َٛاٖب ايػباب 

 .ايتٓطٝل َع ادتٗات املع١ٝٓ بٓػاط ٚتسب١ٝ ايػباب يًُػازن١ 

 .إعداد املكرتسات ايتطٜٛس١ٜ هلرا ايٓػاط 

 َٗاّ املٓطل ايدعٟٛ :

 حملاعسٜٔ املٗتُني بايػباب.ايتٓطٝل َع ايدعا٠ ٚا 

  اختٝاز املٛاد ايع١ًُٝ املٓاضب١ يًُساسٌ اييت ميس بٗا ايػباب يف بساَر ادتًط١

 ايػباب١ٝ ٚاحملاعٔ.

 .تٛدٝ٘ ايػباب إىل بعض ايهتب املؿٝد٠ يف ايطري٠ ايٓب١ٜٛ 

 .ددٚي١ ايهًُات ايٛعع١ٝ املؤثس٠ 

 ٝ١.ايرباَر ايكضض١ٝ املؤثس٠ بايتٓطٝل َع ايًذ١ٓ ايجكاؾ 

 .إعداد ايتكازٜس ٚايتطٜٛس هلرا ايٓػاط 

 َٗاّ َٓطل املتابع١ ٚايتٛثٝل :

 .َتابع١ ضري ايرباَر سطب ارتط١ املسض١َٛ يريو 

  ,إبالؽ َػسف ادتًط١ َٚدٜس املػسٚع ساٍ سدٚخ طٛازئ تعرتض ضري ايرباَر

 تأخس احملاعس, طازئ أثٓا٤ ايدٚزٟ, أٚ أٟ عا٥ل.

 تٛثٝل ايرباَر املكد١َ يف ادتًط١. 

 .نتاب١ ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ ادتًط١ 

 .تكدِٜ املكرتسات ايتطٜٛس١ٜ يًذًط١ 
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 ع١ًُٝ عكد ادتًط١ ايػباب١ٝ : (2

ميهٔ إتباع ارتطٛات اإلدسا١ٝ٥ ايتاي١ٝ يف ع١ًُٝ عكد ادتًط١ ايػباب١ٝ َٔ ايبدا١ٜ, َٚا 

 ١ٝ : متس ب٘ َٔ إدسا٤ات إداز١ٜ ٚؾ١ٝٓ ست٢ ايٓٗا١ٜ نُا ٖٛ َٛعح يف زضِ ايع١ًُٝ ايتاي
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 تٛثٝل إدسا٤ات ادتًط١ ايػباب١ٝ : (3

يتشدٜد اإلدسا٤ات ايطابك١ يف ع١ًُٝ عكد ادتًط١ ؛ ادتدٍٚ ايتايٞ ٜٛعح َطؤٚي١ٝ تٓؿٝر 

 إدسا٤ات ادتًط١ ٚاألدٚات املطتدد١َ ٚايٛقت املطتػسم ايتكسٜيب.

 األدوات املستخدمة املسؤولية اإلجـــــــراء م
الوقت 

 غرقاملست

 حتدٜد َٛقع ادتًط١ 1
 َػسف ادتًط١

 ٚدت١ٓ اإلغساف

دٛالت َٝدا١ْٝ يف األسٝا٤ 

 يرتغٝح املٛقع ٚؾل َعاٜري ستدد٠
 أضبٛع

 ّٜٛ ٚاسد عكد ادتُاع مجٝع املػسؾني إعداد بسْاَر ادتًط١ 2

3 
اختٝـاز ؾسٜــل ايعُـٌ ٚايتٓطــٝل   

 َع احملاعسٜٔ

 َدٜس املػسٚع

 ٚاملػسف ايجكايف

 َٚػسف ادتًط١

 –دٜد َعاٜري االختٝاز حت

 اتضاالت ٚزضا٥ٌ
 أٜاّ 3

 ّٜٛ منٛذز طًب تضسٜح املػسف ايجكايف اضتهُاٍ ايبٝاْات املطًٛب١ 4

5 
تضسٜح ادتًط١ )اْتعاز صدٚز 

 ايتضسٜح(

إداز٠ ادت١ٗ 

 املػسؾ١
 غري ستدد -

6 
ايتٓطــــٝل َــــع ؾسٜــــل ايعُــــٌ    

 احملاعسٜٔ
 ّٜٛ ٚاسد اتضاالت ٚزضا٥ٌ املػسف ايجكايف

 يتٓطٝل َع ادتٗات املػازن١ا 7
َػسف 

 ايعالقات
 ّٜٛ ٚاسد اتضاالت ٚزضا٥ٌ

 اإلعالٕ عٔ ادتًط١ 8
َػسف 

 ايعالقات
 أٜاّ 3 َطبٛعات ٚزضا٥ٌ

 جتٗٝص املٛقع  9

 َػسف ادتًط١

ٚؾسٜل 

 ايتذٗٝصات

ؾسش + َا٤ + عٝاؾات + َكعد 

 يًُشاعس + َهرب صٛت
 ّٜٛ ٚاسد

11 
تــــأَني املٛاصــــالت يًػــــباب   

 ٔاملطتؿٝدٜ

َٓطل 

 املٛاصالت
 ساؾالت 2إىل  1َٔ 

 ّٜٛ يًشذص

 ّٜٛٚ

 يًتٓؿٝر

 ضاعات 5 ساضب آيٞ + دٗاش عسض ادتُٝع تٓؿٝر بسْاَر ادتًط١ 11
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 األدوات املستخدمة املسؤولية اإلجـــــــراء م
الوقت 

 املستغرق

 - َدٜس املػسٚع اإلغساف ٚاملتابع١ 12
ضاع١ 

 ٚاسد٠

 إعداد ٚتكدِٜ ايغٝاؾ١ 13
 ف ادتًط١َػس

 ٚؾسٜل ايغٝاؾ١

َا٤ + َعذٓات + ق٠ٛٗ + غاٟ + 

 عػا٤

ضاع١ 

 ٚاسد٠

14 
تٛثٝل ادتًطـ١ ٚإصـداز تكسٜـس    

 يًذ١ٗ املػسؾ١

َػسف 

 ايعالقات

 َدٜس املػسٚع

ناَريا + صٝاغ١ ٚطباع١ 

 ايتكسٜس

 ّٜٛ يًتٛثٝل

 ّٜٛٚ

 يًتكسٜس

 تكِٝٝ ادتًط١  15
 َدٜس املػسٚع

 َٚػسف ادتًط١

ٌ اضتُاز٠ تكِٝٝ َٔ قب

 املطتؿٝدٜٔ

 ّٜٛ ٚاسد

يهٌ 

 دًط١

 ايتٛاصٌ بعد ادتًط١ 16

َػسف 

 ايعالقات

 َٚػسف ادتًط١

اضتبا١ْ مجع َعًَٛات ايتٛاصٌ 

 + آي١ٝ يًتٛاصٌ
 أضبٛع

17 
ــ١ ايػــاب يًُشغــٔ   قــساز إساي

 ايرتبٟٛ

 َدٜس املػسٚع

 َٚػسف ادتًط١

اضتبا١ْ + ادتُاع باملػسؾني 

 املتابعني يًػاب
 ّٜٛ ٚاسد

18 
يػــاب ٚاْتعاَــ٘ يف  اْغــُاّ ا

 احملغٔ

 ايػاب

 ٚإداز٠ احملغٔ

َٛاصالت + اْغباط يف 

 اذتغٛز

سطب 

ٚقت َساسٌ 

 ايربْاَر

 تكِٝٝ بساَر احملغٔ  19
 َدٜس املػسٚع

 َٚػسف ادتًط١
 اضتُاز٠ تكِٝٝ

 ّٜٛ ٚاسد

يهٌ 

 ستغٔ

21 

تٛدٝـ٘ ايػـاب بعـد إمتـاّ َــد٠     

ــب َٝٛيـــ٘     ــا ٜٓاضـ ــٔ مبـ احملغـ

 ٚقدزات٘

 َدٜس املػسٚع

ا َٚػسؾٛ

 احملغٔ

اضتبا١ْ + ادتُاع مبٓطٛبٞ 

 احملغٔ يتشدٜد املطًٛب
 ّٜٛ ٚاسد
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 ارتطٛات اإلدسا١ٝ٥ يربْاَر تػػٌٝ ادتًط١ : (4

 متس خط١ ايربْاَر ايعًُٞ ايرتبٟٛ يًذًط١ ايػباب١ٝ بأزبع١ َساسٌ :

 .املسس١ً األٚىل : االضتكطاب 

 .املسس١ً ايجا١ْٝ : ايتجبٝت 

 .املسس١ً ايجايج١ : ايبٓا٤ 

 س١ً ايسابع١ : ايتأٌٖٝ.املس 

ؾاملسس١ً األٚىل )االضتكطاب( ٖٚرٙ املسس١ً ٖٞ األٚىل َٔ بسْاَر ادتًط١ ايػباب١ٝ ٚهلا 

ٖدؾٗا ٚخضا٥ط بسازتٗا املكد١َ ؾٝٗا, ٚأَانٔ َصاٚيتٗا, ثِ تأتٞ بعد ذيو َساسٌ )ايتجبٝت, 

يف احملغٔ ايرتبٟٛ ٚايبٓا٤, ٚايتأٌٖٝ( ٖٚرٙ املساسٌ هلا أٖداؾٗا ٚخضا٥ضٗا ٚبسازتٗا ٚتتِ 

ايتابع يربْاَر ادتًط١ ايػباب١ٝ سٝح ٜغِ ايػباب املسغشني َٔ ادتًطات َٔ ِقَبٌ املػسؾني بعد 

 تعسعِٗ يربْاَر االضتكطاب ٚذيو عُٔ َعاٜري خاص١ َٓٗا :

 تأثس ايػباب باالضتكا١َ ٚايتٛب١. -أ 

 ايسغب١ املًش١ َٔ ايػباب يإلْغُاّ إىل احملغٔ. -ب 

 ٔ ُٜس٣ أْ٘ َٓاضب الْغُاَ٘ يًُشغٔ.ادتًطات ايؿسد١ٜ َع َ -ز 

 تسغٝح ايػباب َٔ ِقَبٌ املػسؾني. -د 

 اْعس ددٍٚ ايربْاَر ايعًُٞ ٚايرتبٟٛ 

أَا ايرباَر املٓؿر٠ يهٌ َسس١ً َٔ املساسٌ األزبع١ ؾتتِ سطب َطتٜٛات ايػباب 

 ٚقدزاتِٗ ٚتدزدِٗ يف ضًِ املساسٌ اْعس ددٍٚ ايرباَر املٓؿر٠ يف َساسٌ ادتًط١.

يرباَر َكرتس١ سطب َطتٜٛات ايػباب ٚايب١٦ٝ اييت ٜعٝػٕٛ ؾٝٗا ٚباإلَهإ ٖٚرٙ ا

سرف أٚ إعاؾ١ بعض ايرباَر سطب َا ٜساٙ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً تسب١ٝ ٚتٛدٝ٘ ايػباب ٚساداتِٗ يف 

 اذتٞ أٚ املٓطك١.
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 أ ( خط١ ايربْاَر ايعًُٞ ٚايرتبٟٛ يًذًط١ :

 املسس١ً     

 ايعٓاصس
 ايتأٌٖٝ ايبٓا٤ ايتجبٝت االضتكطاب

ساٍ 

ايػباب 

 املدعٜٛٔ

غازم يف ايًٗٛ ٚايػؿ١ً ٚايبعد 

عٔ اهلل تعاىل, ٚايبعض 

اخنسط يف املددزات 

ٚادتسا٥ِ نايطسق١ 

 ٚاالغتضاب ٚارتطـ

بدأ طسٜل االضتكا١َ 

 ٚايتٛب١ ٚصشب١ األخٝاز

اطُأْت ْؿط٘ 

بايعباد٠ ٚأصبح 

 ٦ًَٝٗا ملسس١ً ايبٓا٤

أخر قدزًا دٝدًا َٔ 

١ٝ ايرتب١ٝ اإلمياْ

ٚاإلعداد يٝتأٌٖ ملٝدإ 

ايعٌُ ايتطٛعٞ 

 االدتُاعٞ

اهلدف 

 املسسًٞ

إٔ ٜبتعد ايػباب عٔ 

االحنساف ايعكا٥دٟ 

 ٚايطًٛنٞ

إٔ ذنضٔ ايػباب عد 

األؾهاز املٓشسؾ١ َٔ 

ايػًٛ ٚايتهؿري ٚذيو 

 باالضتكا١َ ع٢ً دٜٔ اهلل

إٔ متأل أٚقات 

ايػباب بايرباَر 

املدتًؿ١ اإلميا١ْٝ 

 ٚايرتب١ٜٛ

هٕٛ ايػاب قادزًا إٔ ٜ

ع٢ً خد١َ دٜٓ٘ 

 ٚزتتُع٘ ٚٚطٓ٘

خضا٥ط 

 ايربْاَر

ادتُاعٞ, َؿتٛح, َسٕ, 

ممتع, دراب, ٜػًب عًٝ٘ 

 ايرتؾٝ٘

زؾع دزد١ اإلميإ, 

اضتػالٍ األٚقات بأْٛاع 

ايعباد٠, ؾٝ٘ ايتدزز, 

ٜتعًِ ؾٝ٘ ايػاب ؾسٚض 

األعٝإ, َطاعد٠ ايػاب 

يف سٌ املػهالت 

ٜطاعد ايػاب  ٚايعكبات,

ع٢ً ايتدًط َٔ ايعادات 

 ايط١٦ٝ

ايػُٛي١ٝ 

ايتهاٌَ يف ٚ

 دٛاْب ايرتب١ٝ,

ايعُل َٚساعا٠ 

 ايؿسٚم ايؿسد١ٜ

ادتاْب 

ايرتبٟٛ)َؿاِٖٝ(, 

ادتاْب 

 ايتدزٜيب)عًُٞ(

أَانٔ 

تطبٝل 

 ايربْاَر

املالعب, ايٓٛادٟ ارتاص١ 

بايػباب, ايطاسات ايعا١َ, 

 األزصؿ١, اذتدا٥ل ايعا١َ

دد, ٚاملٓدٚبٝات, سًكات حتؿٝغ ايكسإٓ, ايدٚزات يف املطا

 ايع١ًُٝ ايتأص١ًٝٝ, ادتُعٝات ارتري١ٜ.

َد٠ 

 ايربْاَر
 أغٗس 8إىل  6َٔ  أغٗس 6 أغٗس 8إىل  6َٔ  ثالث١ أغٗس

ايػسانات 

 ارتازد١ٝ

 أ١ُ٥ ٚخطبا٤ املطادد, مجع١ٝ َهاؾش١ ايتدخني, َسانص األسٝا٤, املهاتب ايتعا١ْٝٚ, اإلداز٠ ايعا١َ

ملهاؾش١ املددزات, َطتػؿ٢ األٌَ, دٚز املالسع١ االدتُاع١ٝ, زعا١ٜ ايػباب, ايطذٕٛ, مجع١ٝ َطاعد٠ 

 ايػباب ع٢ً ايصٚاز
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 ب( ايرباَر املٓؿر٠ يف َساسٌ ادتًط١ ايػباب١ٝ :

 فــرةـهــمـج الـبــرامـال نظري / عملي املراحـل

 االضتكطاب

 ْعسٟ

اذت١, ستاعسات عٔ ايهًُات ايٛعع١ٝ, قضط يف ايضشب١ ايض

اضتغاؾ١ دعا٠ رنًطٕٛ , خطس ايػًٛ ٚايتهؿري, أغسط١ ختدّ اهلدف

 بني ايؿا٥د٠ ٚايؿها١ٖ.

 عًُٞ

اإلعالٕ عٔ ادتًط١, طًع١ أضبٛع١ٝ, َطابكات, دٚزٟ نس٠ قدّ, 

دًطات مسس, ْصٖات عس١ٜ, صال٠ ايرتاٜٚح يف بعض املطادد أل١ُ٥ 

 .هؿري ٚاإلزٖابَؤثسٜٔ, شٜاز٠ َعازض عٔ خطس ايػًٛ ٚايت

 ايتجبٝت

 ْعسٟ

, دزع يف ؾغٌ ايكسإٓ ٚايعًِ, ايهًُات ًاقسا٠٤ ايكسإٓ زتٛد

ايٛعع١ٝ, أغسط١ إميا١ْٝ, أغسط١ عٔ خطس ايػًٛ ٚايتهؿري يهباز 

س مناذز ايطًـ َٝايعًُا٤, قسا٠٤ نتاب ؾغا٥ٌ األعُاٍ, ذنس ِض

ٚاالضتكا١َ ٚايتٛب١, َؿّٗٛ االضتكا١َ, ٚضا٥ٌ ايجبات, عٛا٥ل 

االضتكا١َ, عكٛبات األَِ ايطابك١ بطبب املعاصٞ, ايٛقٛف َع بعض 

اآلٜات ٚاألسادٜح اييت ختدّ اهلدف, ساٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

 .ٚايطًـ َع ايكسإٓ, قسا٠٤ نتاب ؾك٘ ايعبادات البٔ عجُٝني

 عًُٞ

سًكات يًكسإٓ ٚايعًِ, شٜاز٠ يًشسّ ٚايضال٠ ؾٝ٘, شٜاز٠ ملعازض عٔ 

ٚاإلزٖاب, عسٚض َس١ٝ٥ عٔ خطس اإلزٖاب ٚايتؿذري,  خطس ايػًٛ

 .عسٚض َس١ٝ٥ عٔ األَساض ادتطد١ٜ ٚادتٓط١ٝ بطبب ايصْا ٚايًٛاط

ايتٓاؾظ ع٢ً سؿغ األذناز ٚادتٛا٥ص ع٢ً ذيو, عسٚض َس١ٝ٥ عٔ 

عع١ُ ارتايل يف ايهٕٛ ٚايبشاز ٚخًل اإلْطإ, َطابك١ سضٔ املطًِ, 

٠ األَس, ايسسالت ايرتؾ١ٝٗٝ َطابك١ يف أغسط١ عٔ ٚدٛب طاع١ ٚال

 .ٚايطًعات األضبٛع١ٝ
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 فــرةـهــمـج الـبــرامـال نظري / عملي املراحـل

 ايبٓا٤

 ْعسٟ

سؿغ مخط١ أدصا٤, غسح حتؿ١ األطؿاٍ, دزع يف ايعباد٠ َٚؿَٗٛٗا, دزع ساٍ 

ايطًـ يف تدبس ايكسإٓ, دزٚع يف سادتٓا إىل ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ, دزٚع يف ايسدٛع 

ىل ايعًُا٤ ايجكات يف َٛاد١ٗ ايؿنت ٚايػبٗات, دزٚع يف اذتسظ ع٢ً إ

ايٛقت,نتاب َٓٗاز ايطايهني يًطعدٟ, املًدط ايؿكٗٞ, غسح املُتع 

يًؿٛشإ,نتب يف خطس ايتهؿري ٚايػًٛ ٚاإلزٖاب, زضا٥ٌ يف ٚدٛب طاع١ ٚال٠ 

ايٓؿظ األَٛز ٚعدّ ارتسٚز عًِٝٗ, دزع يف ؾغٌ ايعٌُ ايتطٛعٞ, دزٚع يف تسب١ٝ 

 .ٚايضرب ع٢ً ايعباد٠, زتُٛع١ دزٚع تسب١ٜٛ ختدّ ضًٛى ايػباب إمياًْٝا ٚادتُاعًٝا

 عًُٞ

َطابكات يف ايكسا٠٤ اجملٛد٠ ٚاذتؿغ, دٚز٠ يف ؾٔ اإليكا٤, دٚز٠ يف ؾٔ اذتٛاز, 

َطابك١ يف بعض عٛخ ع١ًُٝ, تكدِٜ بساَر ثكاؾ١ٝ, َطٜٛات ْٚػسات دع١ٜٛ, 

طٓد ٚؾغا٥ٌ األعُاٍ, زضا٥ٌ دع١ٜٛ يصَال٥و, َطابكات يف نتاب ايضشٝح امل

 .ْد٠ٚ يف ايٛضا٥ٌ املع١ٓٝ ع٢ً تدبس ٚؾِٗ ايكسإٓ, َطابك١ حتؿ١ األطؿاٍ

 ايتأٌٖٝ

 ْعسٟ

دزع يف تأٌٖٝ املساٖكني ايرات١ٝ, دزع ؾغٌ االضتُساز١ٜ يف األعُاٍ ايؿاع١ً, 

ٛعٛع تًدٝط َ ١ٝدزع أ١ُٖٝ املسدع١ٝ ايع١ًُٝ ايضشٝش١ ٚصؿاتٗا, دزع نٝؿ

عجٞ, دزع يف نٝؿ١ٝ االضتػاز٠, دزع يف بعض املؿاِٖٝ املػًٛط١ عٔ ادتٗاد, 

 .دزٚع يف خطس ارتسٚز ع٢ً ٚال٠ األَٛز 

دزٚع يف ايتشرٜس َٔ أٌٖ ايصٜؼ ٚايغالٍ ٚايتهؿري ٚايػًٛ, دزٚع يف ؾغٌ ايدع٠ٛ 

ب إىل اهلل تعاىل ٚأُٖٝتٗا, دزٚع يف ؾغٌ محٌ ِٖ ايدٜٔ ْٚضست٘, دزٚع يف اآلدا

 .اإلضال١َٝ أٚاًل ثِ ايعًِ ثِ ايعٌُ ب٘

 عًُٞ

دٚز٠ يف سؿغ ايكسإٓ ايهسِٜ ناَاًل, ٜكدّ ايػاب خط١ عٌُ دعٟٛ أٚ إغاثٞ أٚ 

ادتُاعٞ, ممازض١ ايهتاب١ يكض١ أٚ قضٝد٠ أٚ َكاٍ, شٜاز٠ َؤضط١ خري١ٜ 

ٚاالضتؿاد٠ َٔ خرباتِٗ ٚأعُاهلِ, املػازن١ يف بساَر بعض ادتٗات ارتري١ٜ َجٌ 

ع١ٝ ايتٛع١ٝ بأعساز ايتدخني ٚاملددزات, دٚز٠ يف َبادئ ايعٌُ املؤضطٞ, دٚز٠ مج

يف ايتؿهري اإلبداعٞ, دٚزات يف ايهُبٝٛتس ٚايتك١ٝٓ, عٌُ ْػاط ادتُاعٞ داخٌ 

ايعا١ً٥ أٚ ايطًع١ األضس١ٜ, املػازن١ يف املسانص ايضٝؿ١ٝ ٚاملدُٝات املٛمس١ٝ, 

ع٢ً ادتًطات ايػباب١ٝ, املػازن١ يف  املػازن١ ايدع١ٜٛ َع ايتدزٜب, اإلغساف

 .املسنص ايعًُٞ, ٚاملكسأ٠ ذتؿغ ايكسإٓ ايهسِٜ
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 ثايجًا : حتًٌٝ ْتا٥ر ايدزاض١ املٝدا١ْٝ يٛعع ادتًطات ايػباب١ٝ :

سسصًا َٔ املهتب ع٢ً ايتٛاصٌ َٚعسؾ١ َد٣ زعا ايػباب عٔ ادتًط١ ايػباب١ٝ قاّ 

( ستاٚز ز٥ٝط١ٝ تِٗ ٚاقع ادتًطات ٚأثس ايطًٛى 3)املهتب بتٛشٜع اضتبا١ْ اغتًُت ع٢ً قٝاع 

املتٛقع بعد تعسض ايػباب يًرباَر ايرتب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ املكد١َ يف ادتًطات, ٚناْت احملاٚز ع٢ً 

 ايٓشٛ ايتايٞ : 

 زعا ايػباب عٔ ادتًط١ ٚأٚعاعٗا. -أ 

 أثس ايبعد اإلمياْٞ يف ضًٛى ايػباب.  -ب 

 أثس ايبعد االدتُاعٞ يف ضًٛى ايػباب.  -ز 

 ثس ايبعد ايؿهسٟ يف ضًٛى ايػباب.أ  -د 

سٝح سٛت ٖرٙ االضتبا١ْ ع٢ً عبازات تعهظ ٚد١ٗ ْعس ايػباب سٍٛ ادتًطات 

( 70% َٔ ايعدد املتهسز يف ادتًط١ ايٛاسد٠ ٚايرٟ ٜبًؼ )10ايػباب١ٝ, ٚقد أخرت ع١ٓٝ مبعدٍ 

( 14تبا١ْ يـ)( اض140غابًا يف ادتًط١ ايٛاسد٠, ٚبعد إقسازٖا َٔ احملهُني مت تٛشٜع سٛايٞ )

( مت حتًًٝٗا 98( ٚبعد ايؿسش ٚاالضتبعاد يبعغٗا اضتكس ايعدد ع٢ً )110دًط١ عاد َٓٗا )

 إسضا٥ًٝا سٝح أعطٝت قًُٝا عدد١ٜ يهٌ ؾ١٦ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 قـيـمـة الفـئـة الـفــئـــة

 3 دا٥ـُـًا

 2 أسـٝاْـًا

 1 ْــادزًا

 9 ًٝٗا ايػاب(غري َبني )يًشكٍٛ ايؿازغ١ اييت مل دنب ع
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 أِٖ ايتٛصٝات : 

َٔ املِٗ بدا١ٜ إٔ ْؤند ع٢ً سكٝك١ ع١ًُٝ َؿادٖا إٔ ايدزاضات تطتُد أُٖٝتٗا يٝظ 

َٔ ْتا٥ذٗا اييت تٛصًت إيٝٗا, ٚيهٔ ايتٛصٝات اييت ختسز بٗا يف  -إٕ نإ ٖرا َِٗ–ؾكط 

باالٖتُاّ ع٢ً َطت٣ٛ  ستاٚي١ َٓٗا إىل إيكا٤ ايغ٤ٛ ع٢ً قغاٜا ظًّت, َٚا شايت ١َُٗ, ٚمل حتغ

 ايتٓاٍٚ ايطًٛنٞ ٚايؿهسٟ, ٚايبشجٞ. 

ٚبٓا٤ّ ع٢ً ذيو َخًَضت ايدزاض١ َٔ خالٍ ْتا٥ذٗا, إىل زتُٛع١ َٔ ايتٛصٝات تٗتِ بًؿت 

ْعس املٗتُني بايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ, إىل زتاالت مل تأخر ْضٝبًا باالٖتُاّ ايهايف, َٚع ايتػريات 

إلعال١َٝ املتٓٛع١ أصبشت اذتاد١ إيٝٗا عسٚز١ٜ, ًَٚش١ َٔ أٟ ايطسٜع١, املتالسك١, ٚايجكاؾ١ٝ ا

 ٚقت َغ٢ يعٌ أُٖٗا َا ًٜٞ : 

إٔ تعٌُ املؤضطات ايرتب١ٜٛ ع٢ً إدناد بساَر َٓع١ُ تربش ؾٝٗا مساس١ اإلضالّ ٚضٗٛي١  -1

تػسٜعات٘ ٚأْ٘ دٜٔ ايٛضط١ٝ ايرٟ ًٜيب مجٝع استٝادات ايؿسد املتٓٛع١ ٚميهٔ إٔ تطاِٖ 

 يف ذيو, َٓٗا :بعض ايٛضا٥ٌ 

o .عكد ايٓدٚات, ٚاحملاعسات 

o  .ِٗتؿعٌٝ اذتٛاز ايبٓا٤ َع ايػباب, ٚاالضتُاع آلزا٥ 

o .ٜٔعكد ايًكا٤ات املؿتٛس١ َع ايعًُا٤, ٚاملػاٜذ, ٚاملؿهس 

o  ٌَتؿعٌٝ ايػسان١ يف ايرباَر املػرتن١ بني املؤضطات ايرتب١ٜٛ يتشكٝل ايتها

 ايرتبٟٛ يًػباب.

o  يًُهتبات ايعا١َ يإلطالع, ٚايبشح يف ٖرا اجملاٍ.تٓعِٝ ايصٜازات ايدٚز١ٜ 

o  ٘إعداد, ٚطبع املطٜٛات, ٚايٓػسات اييت حتٟٛ بٝإ مساس١ اإلضالّ, ٚٚضطٝت

 ٚبٝإ خطس ايػًٛ ٚاإلزٖاب, ٚٚدٛب طاع١ ٚيٞ األَس ٚعدّ ارتسٚز عًٝ٘.

قات إٔ ُٜطِع٢ يف إدناد ستاعٔ تسب١ٜٛ يف األسٝا٤ تعٌُ ع٢ً ؾرتات َطا١ٝ٥ تطتجُس أٚ  -2

ايػباب ملُازض١ َٛاٖبِٗ, ٚإبداعاتِٗ حتت إغساف َػسؾني تسبٜٛني َتدضضني, َٚٔ 

 تًو احملاعٔ :
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o .إْػا٤ َسنص تسبٟٛ, ٚثكايف, ٚزٜاعٞ يػباب األسٝا٤ املتكازب١ 

o  إْػا٤ َهتب١ عا١َ يف َسانص األسٝا٤ تٗتِ بتجكٝـ ايػباب ٚتٛع١ٝ أٚيٝا٤

 األَٛز.

o األسٝا٤ ملُازض١ ٖٛاٜات, ٚإبداعات ايطالب يف  االضتؿاد٠ َٔ املباْٞ املدزض١ٝ يف

 ايؿرت٠ املطا١ٝ٥.

o  .اضتػالٍ األْد١ٜ ايسٜاع١ٝ املٛدٛد٠ يف بساَر تٛدٝٗٝ٘, ٚتجكٝؿ١ٝ يًػباب 

يف املؤضطات ايرتب١ٜٛ, ٚاالدتُاع١ٝ -إٔ ُٜع٢ٓ يف اختٝاز املسبني, ٚاملٛدٗني يًػباب   -3

ر, ٚصش١ االعتكاد, ٚصدم ٚارتاص١ بايػباب, دٛاْب ضال١َ املٓٗ -اذته١َٝٛ

 ايتعاٌَ, ٚدٛد٠ األضًٛب, َٚٔ أبس ايضؿات اييت دنب َساعاتٗا عٓد اختٝاز املسبٞ :

o .إٔ ٜهٕٛ قد٠ٚ صاذت١ يألبٓا٤ 

o .إٔ ٜتش٢ً بايضرب, ٚاذتًِ, ٚاألْا٠ 

o .إٔ ذنٌُ َؤٖال تسبًٜٛا, ٚؾهسًا ٚضطًٝا 

o .ٟٛإٔ ٜهٕٛ ذا خرب٠ دٝد٠ يف اجملاٍ ايرتب 

o  ٚاضع١ سٍٛ َػانٌ ايطالب, ٚضًٛنٝاتِٗ, َٚا ُٜشاى هلِ َٔ إٔ ٜتُتع بجكاؾ١

 أعدا٥ِٗ.

o .إٔ ٜهٕٛ ذا أؾل ٚاضع, ْٚعس٠ َطتكب١ًٝ بٓا٠٤ 

ٚتكبٌ اآلخس, ٚعدّ ْبرٙ, أٚ استكازٙ, ٚايتأنٝد  –َع ايػباب–إٔ ُتسّضذ ثكاؾ١ اذتٛاز  -4

 ع٢ً إٔ ٖرا َٔ دٜٓٓا اذتٓٝـ سطب ايغٛابط اييت دا٤ بٗا سٝاٍ ذيو.

يف االعتباز عٓد ايتدطٝط ألٟ بساَر تسب١ٜٛ مشٛي١ٝ ايتهاٌَ بني املؤضطات إٔ ُٜؤخر  -5

ايرتب١ٜٛ, عٝح ٜتضـ ايتدطٝط ايرتبٟٛ باملس١ْٚ اييت تطاعد ع٢ً ضٗٛي١ ايػسان١ بني 

 تًو املؤضطات يف جناح ايرباَر.

ْد١ٜ إٔ ُٜؿّعٌ دٚز املؤضطات ايرتب١ٜٛ َجٌ : األضس٠, ٚاملدزض١, ٚاملطذد, ٚاإلعالّ, ٚاأل -6

 ايسٜاع١ٝ, ٚايجكاؾ١ٝ, ٚاملؤضطات ايرتب١ٜٛ األ١ًٖٝ ؛ يف تٓػ١٦ ايػباب.
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 أبسش ايتشدٜات ٚضبٌ ايتػًب عًٝٗا:

 اضتُساز١ٜ تٛاصٌ ايػباب املطتٗدؾني بايربْاَر : (1

اْكطاع بعض ايػباب عٔ ايرباَر بطبب ايتشدٜات اييت حتتاز إىل دزاض١ ٚعح 

طتكب١ًٝ يتطٜٛس ٖرٙ ادتًطات تكغٞ ع٢ً يٛعع أؾغٌ اذتًٍٛ يريو ٚيعٌ ارتطط امل

 ٖرا ايتطسب ٚاالْكطاع. 

 

 تٜٓٛع يف ايرباَر املكد١َ يًػباب.  (2

ايػباب ذنتاز إىل جتدٜد ٚتٜٓٛع يف ايرباَر املكد١َ ٖٚرٙ َٔ طبٝع١ ايػباب 

احملب يًتذدٜد ؾكد أصبح َطًبًا ًَشًا ست٢ ال ذنضٌ املًٌ ٚايستاب١, ٚيعٌ اإليتكا٤ بأٌٖ 

ارترب٠ يف زتاٍ تٓٛع أْػط١ ايػباب ادتراب١ ٖٛ اذتٌ يتؿادٟ ٖرا ايتشدٟ ٖٚٛ ايرتب١ٝ ٚ

 َا ٜطع٢ إيٝ٘ ُٜٚٛص٢ ب٘ املطؤيٕٛ عٔ ادتًطات. 

 تؿعٌٝ ايػسانات ٚايتٓطٝل َع ادتٗات املع١ٝٓ بايػباب. (3

َبدأ ايػسانات َع ادتٗات املع١ٝٓ بٗرٙ ايػسذن١ َٔ ايػباب َطًب ذنضٌ ب٘ 

ب١ٝ ايػباب ايطًٛن١ٝ ٚايؿهس١ٜ, ٚخاص١ ؾُٝا ٜتعًل بادتٗات ايتهاٌَ ايرتبٟٛ يف تس

اييت حتتغٔ ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ َجٌ : ايطذٕٛ, َٚطتػؿ٢ األٌَ, ٚدٚز األسداخ, ٚاألْد١ٜ 

 ايسٜاع١ٝ ارتاص١ بايػباب يف األسٝا٤ َٚسانص األسٝا٤ ٚغريٖا..

 تٛظٝـ طاقات ايػباب يف اجملاالت املتعدد٠. (4

ايػباب ٚخاص١ بعد تعسع٘ يرباَر احملغٔ ايرتبٟٛ  َٔ ايتشدٜات اييت تٛاد٘

ٚختسد٘, ٚدٛد اجملاٍ ايرٟ ٜعٌُ ؾٝ٘ ٜٚتٓاضب َع َٝٛي٘ ٚقدزات٘, ألٕ عٛدت٘ إىل ايؿساؽ 

أَس ضًيب ددًا ٜؤثس ع٢ً تسبٝت٘ ٚزمبا ٜعٛد يالْتهاض١ ؾُٔ عُٔ اذتًٍٛ يريو ايتٓطٝل 

اَر ٚتٛظٝـ ايػباب ٚايعٌُ َع ادتٗات اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ ٚايػسنات اييت تٗتِ برب

ع٢ً ذيو َٔ ارتطط املطتكب١ًٝ يتطٜٛس ٖرا ايربْاَر, ٚتؿادٟ ٖرا ايتشدٟ بإذٕ اهلل 

 تعاىل. 
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 أبسش َٓذصات ادتًطات ايػباب١ٝ :

 ( ستاعٔ تسب١ٜٛ :24( دًط١ غباب١ٝ ٚ )42تٓؿٝر ) (1

( دًط١, سٝح 52ٖـ, ٚاضتكس عددٖا ع٢ً )5241بدأت ادتًطات َٓر عاّ 

( غٗسًا تكسٜبًا , ٜتِ بعد ذيو 42ْاَر ادتًط١ ايٛاسد٠ َع بسْاَر احملغٔ )ٜطتػسم بس

 ختسٜر ايدؾع١ ٖٚهرا.

 شٜاد٠ أعداد املطتؿٝدٜٔ : (2

( ضٓٛات يف ختسٜر 6سٝح ٚصٌ ايعدد يف ادتًطات بػهٌ إمجايٞ خالٍ )

( غاب يًذًط١ ايٛاسد٠, ٚعدد ايػباب ايتهسازٟ 533( مبعدٍ )2433( دؾعات )0)

 ( غاب يف نٌ دًط33.١ايٞ )املطتكس سٛ

 زدٛع نجري َٔ ايػباب املطتٗدؾني عٔ طسٜل ايػٛا١ٜ إىل طسٜل اهلدا١ٜ : (3

ؾكد زدع نجري َٔ ايػباب إىل االضتكا١َ َِٓٗ َٔ نإ يف املددزات ٚايطسق١ 

ٚاملعانطات, ٚقطع ايطسٜل ٚغري ذيو, ٚأصبشٛا ٚهلل اذتُد َٔ املػازنني يف 

 ادتًطات ٚايرباَر..

ايرتب١ٜٛ ملػسٚع ادتًط١ ايػباب١ٝ  ٔري َٔ ايػباب املتدسدني َٔ احملاعتٛظٝـ نج (4

 يٝضبشٛا َٔ املٓؿرٜٔ ي٘ :

% َٔ ادتًطات اآلٕ ٜػازى ؾٝٗا غباب ختسدٛا َٔ احملاعٔ 63أنجس َٔ 

 ايرتب١ٜٛ ايتابع١ يًذًط١ ايػباب١ٝ.

 : َد٣ ازتباط ادتًط١ ايػباب١ٝ بٗدؾٗا ايس٥ٝظ َع زؤ١ٜ ٚزضاي١ ٚأٖداف املهتب

تعد ادتًطات ايػباب١ٝ أسد املػازٜع ايرتب١ٜٛ اييت أطًل عًٝٗا "َػسٚع ادتًط١ ايػباب١ٝ", 

ٚرندّ ٖرا املػسٚع اهلدف االضرتاتٝذٞ ايطادع يًُهتب ٖٚٛ )اإلضٗاّ يف احملاؾع١ ع٢ً غباب 

دد٠ ٚمحاٜتِٗ َٔ االحنساف ٚاضتجُاز طاقاتِٗ(, عًًُا بإٔ َد٠َّ حتكٝل ٖرٙ األٖداف 

 ٖـ. 1433يف عاّ  -بإذٕ اهلل–ٚتٓتٗٞ  1430تٝذ١ٝ ٖٞ أزبع١ ضٓٛات بدأت َٔ عاّ االضرتا
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 نٝـ تطتؿٝد ادتٗات ارتري١ٜ َٔ ٖرٙ املُازض١ : 

 ميهٔ االضتؿاد٠ َٔ ٖرٙ املُازض١ مبا ًٜٞ :

 ْكٌ ايتذسب١ ٚعسعٗا ع٢ً ادتٗات ارتري١ٜ (1

 اذتضٍٛ ع٢ً ايديٌٝ اإلدسا٥ٞ يًذًط١ ٚتطبٝل املُازض١.. (2

باملطؤٚيني باملهتب ايتعاْٚٞ يًدع٠ٛ ٚاإلزغاد ٚتٛع١ٝ ادتايٝات بايعصٜص١ٜ  االتضاٍ (3

 ظد٠ يًُطاعد٠ ٚاالضتؿطاز سٍٛ تًو املُازض١..

 َطتكبٌ ادتًطات ايػباب١ٝ :

مجع١ٝ خري١ٜ َٗت١ُ بايػباب تعٌُ بايػسان١ َع ادتٗات  ٖٓاى طُٛح إلْػا٤

 املع١ٝٓ يًػباب يتطٜٛس ايربْاَر 
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بأَس َٔ األَري عبد  ٖـ 3645ْػأ املطتٛدع اشبريٟ نبدا١ٜ فع١ًٝ يف عاّ  : ايٓػأ٠(  1) 

 اجملٝد بٔ عبد ايعصٜص ٜسمح٘ اهلل تعاىل . 

 

املطتًصَات ايغـسٚز١ٜ   مُعـاف فُٝـا    أال ٜبك٢ فكري إال ٚخنفف أعبا٤ٙ بتٛفري  ايسؤ١ٜ :(  2) 

  عٓد اهلل تبازى ٚتعاىل .

 

تفعٌٝ ايعٌُ اشبريٟ   يطد عٛش احملتادني مبشافع١ دد٠ خبضٛص١ٝ تا١َ ايسضاي١ : (  3) 

    ٚبأسدخ ايتكٓٝات ٚأفغٌ األضايٝب .

 

 :اإلضرتاتٝذ١ٝ يًُطتٛدع اشبريٟ مبشافع١ دد٠ األٖداف (  3) 

 ذبكٝل االضتكساز املايٞ  -

 ذبكٝل االضتكساز اإلدازٟ -

 مجع ٚاضتكباٍ ٚتدٜٚس ٚتٛشٜع ايتربعات ايع١ٝٓٝ ازبٝد٠ -

 ذبكٝل ايتفٛم ٚايسٜاد٠ يف تفعٌٝ ايعٌُ اشبريٟ -

 ضد عٛش احملتادني خبضٛص١ٝ تا١َ -

 تك١ٜٛ اضتجُاز ايعالقات ع٢ً مجٝع املطتٜٛات -

 تٛثٝل ايتعإٚ ٚايتٓطٝل َع ازبُعٝات اشبري١ٜ. -

  اجملتُع ٚزب  األنٓٝا٤ بايفكسا٤ذبكٝل َبدأ ايتهافٌ يف -

 

 ( ايكِٝ ازبٖٛس١ٜ يًُطتٛدع اشبريٟ :  4) 

 .يف ايعٌُ االستطاب  -

 سفغ نسا١َ احملتادني . -

 حنٔ أَٓا٤ ٚيطٓا َالى . -
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 ضبٛز االٖتُاّ .ٖٛ احملتاز  -

 ايتفٛم ٚايسٜاد٠ . -

 . ايطال١َ -

 ايػفاف١ٝ ٚايٛعٛح . -

 

 غ نسا١َ احملتاز .بايتك١ٝٓ ْسصد االستٝاز ٚحنفايػعاز : (  5) 

 

 ( بساَر املطتٛدع اشبريٟ :  6) 

أضس٠ غٗسٜاف بٛاضط١  8666ٜكدّ املطتٛدع اشبريٟ ض١ً نرا١ٝ٥ غٗس١ٜ ملا ٜكازب  -

 بطاق١ ممغٓط١ عٔ مسٜل أسد األضٛام ايهبري٠ يف َد١ٜٓ دد٠ .

ٜكدّ املطتٛدع اشبريٟ َبايغ ْكد١ٜ غٗسٜاف يألزاٌَ  ٚاألٜتاّ يف ضبافع١ دد٠  -

بطاق١ ايربن١ َٔ َضسف ايسادشٞ يهٌ َطتفٝد تٓطبل عًٝ٘ ايػسٚط  بٛاضط١

 ٚاملٛاصفات .

ٜكّٛ املطتٛدع باضتكباٍ ٚدًب ايتربعات ايع١ٝٓٝ  ٚاملطتع١ًُ  ٚإعاد٠ تدٜٚسٖا  -

يالضتفاد٠ َٓٗا بأفغٌ مسم االضتفاد٠ اييت تعٛد ع٢ً ايفكسا٤ ٚمبا ٜتٓاضب َع 

 استٝاداتِٗ .

يف اضتكباٍ ٚمجع شنا٠ ايفطس  ٚتٛشٜعٗا ع٢ً ٜكّٛ املطتٛدع مبػسٚع زا٥د  -

ايفكسا٤ يف َد١ٜٓ دد٠ ضٜٓٛاف بطسٜك١ َٓع١ُ ٚضبه١ُ تغُٔ ٚصٍٛ ايصنا٠ 

 ملطتشكٝٗا .

ٜكّٛ املطتٛدع بتأَني سكٝب١ َدزض١ٝ ٚنط٠ٛ َدزض١ٝ يطالب األضس املطتفٝد٠  -

 َٔ املطتٛدع اشبريٟ ضٜٓٛاف .

  يف نجري َٔ أسٝا٤ َد١ٜٓ دد٠ .ٜكّٛ املطتٛدع ضٜٓٛاف مبػسٚع إفطاز ايضا٥ُني -

ٜكّٛ املطتٛدع بتٛشٜع ٚدبات ع٢ً سذاز ايبشس يف املٝٓا٤ عٓد ٚصٛهلِ ٚعٓد  -

 َغادزتِٗ ضٜٓٛاف .
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ٜكّٛ املطتٛدع بتدزٜب ٚتأٌٖٝ أبٓا٤ األضس ايفكري٠ ايرٜٔ تتٛفس يدِٜٗ اإلَهاْات  -

باملُازض١ يتشكٝل ايعك١ًٝ ٚايع١ًُٝ ملٛاص١ً تعًُِٝٗ أٚ بتعًِ بعض املٗٔ ٚاملٗازات 

 االنتفا٤ ايراتٞ .

ٜكّٛ املطتٛدع َٔ خالٍ أزبع١ َسانص َتدضض١ بايبشح االدتُاعٞ ايدقٝل  -

يًفكسا٤   ٚذيو يًتعسف ع٢ً ناف١ املعًَٛات امل١ُٗ عٔ نٌ أضس٠ َٔ ايٓاس١ٝ 

ايتع١ًُٝٝ ٚاملٗاز١ٜ ٚاالقتضاد١ٜ ٚايطًٛن١ٝ ٚايتدزٜب١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ   َٚعسف١ 

 ْكاط ايغعف يد٣ نٌ ساي١ .ْكاط ايك٠ٛ ٚ

ٜكّٛ املطتٛدع بتطبٝل آي١ٝ ددٜد٠ يالضتفاد٠ َٔ فا٥ض ايٛال٥ِ ٚاألمع١ُ  -

 املغ١ُْٛ َٔ ايٓاس١ٝ ايضش١ٝ ٚازبد٣ٚ االقتضاد١ٜ .

 

: ٜستب  املطتٛدع اشبريٟ تٓعُٝٝاف بازبُع١ٝ اشبري١ٜ ملطاعد٠  اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ(  7) 

 ١ .ايػباب ع٢ً ايصٚاز فٗٛ فسع عٔ ازبُعٝ

 

 اإلداز٠ ايعًٝا :
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 :اإلداز٠ ايتٓفٝر١ٜ



 احملمدي دخيل اهللد.عبداحلي بن                                                                                     املستودع اخلريي

 

                                                                                                                للجهااااااااااااااااااااات اخلرييااااااااااااااااااااة باملنطقااااااااااااااااااااة الشاااااااااااااااااااارقية   العاشاااااااااااااااااااار اللقاااااااااااااااااااااء الساااااااااااااااااااانوي  

37:                                                                                                    

 

 

اضتدداّ ايتك١ٝٓ ٚايٛضا٥ٌ اسبدٜج١ يف إداز٠ املطتٛدعات ٚتٓعِٝ  : اضِ املُازض١(  1) 

 املدصٕٚ ٚتٛشٜع املعْٛات .

 د  ٚتٛشٜع املعْٛات .املطتٛدعات  ٚاملدصٕٚ  ٚإداز٠ املٛا( اجملاٍ :  2) 

 ٖـ .3649:  ازٜذ بد٤ املُازض١( ت 3) 

نٌ ازبٗات اشبري١ٜ اييت تعٌُ يف صباٍ تكدِٜ املطاعدات :  ايف١٦ املطتٗدف١(  4) 

 ايع١ٝٓٝ.

 ضبافع١ دد٠ .: ايٓطام ازبغسايف (  5) 

 َٛظف . 366:  عدد ايعاًَني(  6)  

 ( أٖداف املُازض١ : 7) 

ازض١ املطتٛدع اشبريٟ يف تٓعِٝ املدصٕٚ  ٚإداز٠ قبٌ اسبدٜح عٔ أٖداف مم

املطتٛدعات  ٚايتػغٌٝ ٚتٛشٜع املعْٛات   دندز بٓا ايتٓبٝ٘ ع٢ً إٔ ٖرٙ ازبص١ٝ٥ سًك١ عُٔ ِعكد 

َتٓانِ َٔ ايرباَر ٚاألْع١ُ ٚاآليٝات   آخر بعغٗا بأعٓام بعض   ال ميهٔ إٔ ٜتغح املساد   

٢ً باقٞ اسبًكات   ٚيٛ بػ٤ٞ َٔ ايعُّٛ   ٚإال فإٕ بعض ُٜٚدَزى املساد َا مل ٜتِ ايتعسٜر ع

ايطاَعني ٚاملػاٖدٜٔ قد ٜطتػهٌ بعض اإلدسا٤ات اييت مل تتغح ي٘ فٝعٔ أْٗا أُنفًت يف 

َّيد يدٜ٘ غ٤ٞ َٔ ععف ايكٓاع١   ٚايرٟ ُٜطِٗ بدٚزٙ يف عدّ ايتطبٝل .  ايٓعاّ   فٝت

ٝه١ٝ املسض١َٛ شبد١َ األٖداف يرا فإْ٘ ذنطٔ يف ٖرا املكاّ ذنس األٖداف ايتهت

 اإلضرتاتٝذ١ٝ ٚايكِٝ ازبٖٛس١ٜ   )باختضاز( . 

 ْٚطتطٝع تكطِٝ ٖرٙ األٖداف َٔ سٝح َتعًكاتٗا إىل ثالث١ أقطاّ :

 أٚالف : فُٝا ٜتعًل بايفكري :

أال ٜتِ اعتُاد أٟ أضس٠ يف بسْاَر املطاعدات إال بعد ايبشح ٚايتدقٝل ٚايتأند  – 3

   َٚا ْٛع اسباد١ ٚنُٝتٗا ٚسذُٗا   ٚفل آيٝات ضبه١ُ .َٔ َد٣ استٝادٗا 
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 ٚمت ذبكٝل ٖرا اهلدف بعد٠ ٚضا٥ٌ :

  ٞدبٗٝص مخط١ َسانص َٓتػس٠ يف دد٠ َُٗتٗا ايس٥ٝط١ٝ ايبشح االدتُاع

 ايَٝٛٞ ضٛا٤ً ايبشح ازبدٜد أٚ إعاد٠ ايبشح بعد ايط١ٓ .

 ظ ساالت مت تصٜٚد نٌ َسنص بًذٓتني يًبشح  نٌ زب١ٓ تكّٛ ببشح مخ

 َٜٛٝاف .

   مت تضُِٝ بسْاَر ساضٛبٞ إلداز٠ َعًَٛات املطتفٝدٜٔ  االدتُاع١ٝ

ٚايطًٛن١ٝ  ٚاالقتضاد١ٜ  ٚايع١ًُٝ ٚاملٗاز١ٜ  ٚايضش١ٝ  ٚاألدٗص٠ ٚاألثاخ 

املٛدٛد ٚنري املٛدٛد ٚايضاحل ٚنري ايضاحل   ٚعدد ايغسف َٚطاساتٗا  

 دع تٛظٝفٗا يضاحل ايفكري .ٚنٌ َا رنط ايفكري َٔ َعًَٛات ٜطتطٝع املطتٛ

 . ٞمت تضُِٝ اضتُاز٠ حبح َتطٛز٠ َٚتٛافك١ َع ايربْاَر اسباضٛب 

   مت بٓا٤ ايربْاَر ٚفل صالسٝات ضبدد٠ يًباسح  َٚدٜس َسنص ايبشح

َٚدٜس ايسعا١ٜ االدتُاع١ٝ ٚاملدٜس ايتٓفٝرٟ   ٚنٌ ٚاسد َٔ ٖؤال٤ ال ميًو 

 بٌٝ املػازن١ .ايضالس١ٝ املطًك١ يالعتُاد   ٚإمنا ع٢ً ض

 

أال ٜتِ صسف أٟ َع١ْٛ إال يألسل َٔ املطتشكني   ثِ األسٛز فاألسٛز   ٚذيو  – 4

 ٚفل ايتكازٜس اسباضٛب١ٝ   ٚايٓطب١ امل١ٜٛ٦ يالستٝاز   املب١ٝٓ ع٢ً َعًَٛات ايبشح .

 ٚمت ذبكٝل ٖرا اهلدف بعد٠ ٚضا٥ٌ :

 ٚ إعطا٤ ْطب١ ١ٜٛ٦َ مت بٓا٤ ايربْاَر اسباضٛبٞ يٝكّٛ بايعًُٝات اسبطاب١ٝ

 يهٌ ساي١ متجٌ ٖرٙ ايٓطب١ َد٣ استٝاز ٖرٙ األضس٠ َٔ بني بك١ٝ األضس .

  مت تضُِٝ ناف١ ايتكازٜس ايالش١َ يضسف املٛاد ايع١ٝٓٝ   املب١ٝٓ ع٢ً ايٓطب١

امل١ٜٛ٦   فُجالف عٓد صسف ايجالدات ٜطتدسز تكسٜس َٔ اسباضب باألضس اييت 

طب ْطب١ االستٝاز   ٜٚتِ ايبد٤ بايضسف ال متًو ثالد١   ثِ ٜستبٗا ع٢ً س

يًُشتاز زقِ ٚاسد ٖٚهرا ؛ نُا ٜطتدسز تكسٜس آخس يًُطتفٝدٜٔ ايرٜٔ 



 احملمدي دخيل اهللد.عبداحلي بن                                                                                     املستودع اخلريي

 

                                                                                                                للجهااااااااااااااااااااات اخلرييااااااااااااااااااااة باملنطقااااااااااااااااااااة الشاااااااااااااااااااارقية   العاشاااااااااااااااااااار اللقاااااااااااااااااااااء الساااااااااااااااااااانوي  

386                                                                                                    

ذنتادٕٛ إىل املهٝفات ٖٚهرا . ٚإذا مت االْتٗا٤ َٔ تغط١ٝ األضس املعد١َ ٜتِ 

 ايبد٤ يف األضس اييت يدٜٗا ْٛاقط   ٖٚهرا دٚايٝو .

 

إال َا ٜتٓاضب َع ساد١ ايفكري   َٔ سٝح ازبٛد٠  أال ٜكدّ املطتٛدع َٔ املعْٛات – 5

 أٚ اسبذِ أٚ ايهِ   أٚ ايٓٛع١ٝ .

 ٚمت ذبكٝل ٖرا اهلدف بعد٠ ٚضا٥ٌ :

  ٕال ٜتِ صسف أٟ أثاخ أٚ َٛاد يًُطتفٝدٜٔ إال بعد ايتأند َٔ ايربْاَر بأ

املهإ ٜٓاضب ٖرا ايتربع َٔ سٝح املطاس١ ٚايٓٛع   سٝح ٜتبني يف ايربْاَر 

غسف عٓد املطتفٝدٜٔ أٚ املطابذ َٚا فٝٗا َٔ َكتٓٝات   ٌٖٚ تهفٞ سذِ اي

 ٖرٙ املطاس١ يًتربع أّ ال ؟ .

  قبٌ تٛصٌٝ ايتربع يًُطتفٝد ٜتِ االتضاٍ عًٝ٘ ٚايتأند َٔ ضال١َ املعًَٛات

 املد١ْٚ يف ايربْاَر ٚأْ٘ مل ٜطسأ عًٝٗا تغٝري . 

 يًُطتٛدع   فٝطتبعد  ٜتِ ايهػف ع٢ً ايتربعات ايع١ٝٓٝ املطتع١ًُ ايٛازد٠

%   ألْ٘ ضٝضبح عب٦اف ع٢ً ايفكري 6:نٌ تربع تكٌ نفا٤ت٘ ايتكدٜس١ٜ عٔ 

َٚهًفاف ع٢ً املطتٛدع   ٜٚطتبعد نٌ تربع تكٌ قُٝت٘ عٔ تهايٝف اإلصالح 

 ٚايتٛزٜد ٚايتٛصٌٝ .

  ٜتِ اضتبعاد ايتربعات ذات ايتػغٌٝ املهًف   أٚ اييت ذبتاز إىل صٝا١ْ

از إىل َطاسات نبري٠ َجٌ ايٓذف ٚايتهٝٝف املسنصٟ َهًف١   أٚ َا ذنت

 ٚماٚالت ايطعاّ   ٚحنٛ ذيو .

  ٜتِ اضتبعاد نٌ ايتربعات اييت متجٌ طبايفات غسع١ٝ   أٚ ال تًٝل بعسف

 ايبًد .

  مت دبٗٝص َعسعني يًُالبظ ازبدٜد٠ ٚاملطتع١ًُ ٚاألٚاْٞ املٓصي١ٝ ٚاأليعاب

ال ميهٔ أخرٙ إال باالختٝاز    ٚاألسر١ٜ ٚنٌ َا رنط األضس ايفكري٠ مما

ألْ٘ ٜٓبين ع٢ً َكاضات ٚأذٚام طبتًف١   حبٝح رنتاز ايفكري َا ٜٓاضب٘ بهٌ 
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خضٛص١ٝ   ٚقد زٚعٞ يف تضُِٝ املعسض َػاب١ٗ احملالت ايتذاز١ٜ ايعاد١ٜ 

 ست٢ يف ايدٜهٛز . 

 

إٔ تضٌ ٖرٙ املطاعدات يًفكري ٚفل خطٛات ضبدد٠ ٚضبه١ُ َٔ سٝح  – 6

ملٛاصفات ٚايسقاب١ املاي١ٝ ٚاالعتُادات   َٚد٠ ايتٓفٝر   يغُإ عدّ تطسم اشبًٌ ايػسٚط ٚا

 هلرٙ ايع١ًُٝ . -أٜاف نإ-

 ٚمت ذبكٝل ٖرا اهلدف بعد٠ ٚضا٥ٌ :

  إٔ ع١ًُٝ تكدِٜ املطاعد٠ يًفكري تبدأ َٔ سبع١ دخٍٛ ايتربع ملدصٕٚ ايضسف

غاز٠ إلداز٠ ايسعا١ٜ ع٢ً املطتفٝدٜٔ   عٓدٖا ٜكّٛ بسْاَر املدصٕٚ بإعطا٤ اإل

االدتُاع١ٝ بٛدٛد ٖرٙ املٛاد   بعدٖا ٜكّٛ بسْاَر ايسعا١ٜ االدتُاع١ٝ بإصداز 

ايتكسٜس يهٌ ْٛع َٔ ٖرٙ املٛاد َٚٔ املطتشل األٍٚ هلرا ايتربع ٚفل ايٓطب 

 امل١ٜٛ٦ نُا َس ضابكاف .

 . ٜتِ االتضاٍ ع٢ً ايفكري يًتأند َٔ َد٣ سادت٘ هلرا ايتربع 

 إصداز أَس ايضسف َٔ املاي١ٝ بٓا٤ً ع٢ً مًب ايسعا١ٜ االدتُاع١ٝ بعد ذيو ٜت ِ

  ٚبعد اعتُادٙ َٔ صاسب ايضالس١ٝ   ٜتِ تطذٌٝ ايتربع ع٢ً سطاب 

 املطتفٝد يف بسْاَر املاي١ٝ .

    ٜطبع أَس ايضسف آيٝاف يف املدصٕٚ َٛضَٛاف بهاف١ ايتٛاقٝع املدٛي١ يًضسف

َٔ املدصٕٚ   يغُإ ضال١َ ازبسد  نُا ذنٌُ نٛداف آيٝاف يهٌ قطع١ ربسز

 ٚاألصٓاف ٚعدّ تغٝريٖا أٚ اضتبداهلا.

  ٌٝتكّٛ فسق١ ايتٛصٌٝ بتشٌُٝ ايتربع ٚايرٖاب ب٘ إىل املطتفٝد   ٚبعد ايتٛص

ٚايرتنٝب تأخرَٓ٘ تٛقٝعاف ع٢ً ْفظ ايطٓد باالضتالّ ثِ ٜكّٛ ٖٛ بتكِٝٝ 

 اشبد١َ املكد١َ ي٘ ع٢ً ايطٓد .

 ٓد يًُدصٕٚ ٚأخس٣ يًُاي١ٝ يًكٝٛد   ٚأخس٣ يًسعا١ٜ تسدع صٛز٠ َٔ ٖرا ايط

 االدتُاع١ٝ ٜتِ ع٢ً ع٥ٛٗا االتضاٍ ع٢ً ايفكري 
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اسبسظ ع٢ً نسا١َ ايفكري ٚاسرتاّ سسٜت٘ يف االختٝاز خاص١ فُٝا ٜأنٌ  – 7

 ًٜٚبظ   ٚاحملافع١ ع٢ً َا٤ ٚدٗ٘ أَاّ أٚالدٙ ٚأَاّ اجملتُع َا أَهٔ .

 

 ضا٥ٌ :ٚمت ذبكٝل ٖرا اهلدف بعد٠ ٚ

  مت تغٝري ايطسٜك١ ايتكًٝد١ٜ يف تٛشٜع ايط١ً ايغرا١ٝ٥ ٚاييت تعترب أنجس نًف١ يف

ايتشٌُٝ ٚايتٓصٌٜ ٚايتٛصٌٝ ٚايٓكٌ   ٚيٝظ فٝٗا اسرتاّ سبس١ٜ ايفكري فُٝا 

ٜأنٌ بايطسٜك١ اسبدٜج١ عرب ايبطاق١ املُغٓط١ ٚاييت ٖٞ أنجس َس١ْٚ ٚدق١ 

 ًباع َا ٜٓاضب٘ .ٚرنتاز ايفكري َٔ ايطعاّ ٚايػساب ٚاي

  ٘مت افتتاح َعسعني يًُالبظ ٚاألٚاْٞ املٓصي١ٝ يٝدتاز ايفكري َا ٜٓاضب ذٚق

 ٚأبٓا٤ٙ َٔ ايًباع ٚاألسر١ٜ َٚكاضاتِٗ .

 

اسبسظ ع٢ً أال ٜبك٢ ايفكري نالف ع٢ً املطتٛدع إذا ناْت يدٜ٘ َٔ اإلَهاْات  – 8

 َا ميهٔ اضتغالي٘ يٝضبح َٓتذاف .

 ٚمت ذبكٝل ٖرا اهلدف بعد٠ ٚضا٥ٌ :

  ٍمت زصد ناف١ املعًَٛات اييت تٗتِ بايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ   ٚاضتغالهلا َٔ خال

ايتعاقد َع األنادمي١ٝ ايتدضض١ٝ ايطب١ٝ يتدزٜظ ايطالب ٚذبًِٜٛٗ بعد 

 ذيو يطٛم ايعٌُ .

  مت ايتفاِٖ َع بعض أصشاب املػانٌ ايٓطا١ٝ٥ ٚايتذٌُٝ بتدزٜب بٓات األضس

 ٛظٝفِٗ بعد ذيو بسٚاتب صبص١ٜ .ٚت
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 ثاْٝاف : فُٝا ٜتعًل باحملطٓني ٚاملتربعني :

االيتصاّ مببدأ احملافع١ ع٢ً غسٚط املتربعني إذا نإ ايتربع طبضضاف   فال  (3

ََُتَبسٌع ب٘ ع٢ً ٚد٘ طبضٛظ إال فُٝا خضط ي٘ .  ٌٍ  ٜضسف َا

األصعد٠   ضٛا٤ يف االيتصاّ مببدأ ايػفاف١ٝ ٚايٛعٛح َع املتربعني ع٢ً ناف١  (4

املعًَٛات اييت ٜدىل بٗا هلِ عٔ املػازٜع   أٚ مسٜك١ اإلْفام   أٚ املطتفٝدٜٔ أٚ 

 نري ذيو .

إعداد اآليٝات ايهف١ًٝ بتشكٝل زنب١ بعض املتربعني ايسانبني يف ايٛضام١ بِٝٓٗ  (5

 ٚبني ايفكسا٤   إَا بايبشح أٚ بايدعِ املباغس َِٓٗ أٚ عرب دٗات دباز١ٜ ضباٜد٠ ؛

 ٚذيو بايتكازٜس ايالش١َ َٔ ايرباَر اسباضٛب١ٝ .

اضتجُاز ناف١ ايطاقات َُٗا صغست يتشكٝل ع١ًُٝ ايتهافٌ يف اجملتُع  (6

 بٛاضط١ قاعد٠ بٝاْات دقٝك١   ٚضسٜع١   ٚفسٜل عٌُ َتشُظ .

ٚقد متت دزاض١ ايطٛم فٛددْا عدداف نبرياف َٔ ْكاط ايك٠ٛ اييت قد أًُٖت ايعٓا١ٜ 

  بٗا   فُٔ ذيو :

  َٔ 37666666زٜاٍ =  766يف ايط١ٓ  × َضٓع  56666ٜٛدد يف املًُه١ أنجس  

  َٔ 66666666زٜاٍ =  466يف ايط١ٓ  × َؤضط١  466666ٜٛدد يف دد٠ أنجس  

  46666666زٜاٍ = 7يف ايط١ٓ × ْط١ُ  6666666ٜٛدد يف دد٠ 
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 ثايجاف : فُٝا ٜتعًل بإداز٠ ايعٌُ ٚايعاًَني :

عاَالت   ٚمنرد١ ايعٌُ ٚزقٝاف   ٚتكِٝٝ ٖرٙ زضِ مجٝع خطٛط ضري امل (3

اشبطٛات بني ايف١ٓٝ ٚايف١ٓٝ ٚتعدًٜٗا سطب َا ٜتغح ع٢ً املٝدإ   بغسض 

ايٛصٍٛ إىل آي١ٝ ضبه١ُ ٜتِ ذبًٜٛٗا بعد ذيو إىل ْعاّ ضري ايعٌُ 

 ( . Workflowاإليهرتْٚٞ  َا ٜعسف بٓعاّ )

َات املدتًف١ ٚعبطٗا ٚسفعٗا إعداد األْع١ُ اسباضٛب١ٝ ايهف١ًٝ بإداز٠ املعًٛ (4

ضٛا٤ً َا ٜتعًل باملطتفٝدٜٔ  أٚ املتربعني  أٚ املاي١ٝ ٚاملدصٕٚ  أٚ املٛظفني  أٚ 

 نري ذيو   ٚإصداز ايتكازٜس ايدقٝك١ ٚايطسٜع١ يف أٟ ٚقت قبٌ ارباذ ايكساز .

اسبسظ ع٢ً تدزٜب ايعاًَني ٚتٛظٝف املؤًٖني  يًكٝاّ بتٓفٝر اشبط١  فِٗ  (5

 ٤   ٚنًُا ناْت ايطٛاعد ق١ٜٛ نًُا نإ ايعٌُ َتكٓاف .ضٛاعد ايبٓا

إْػا٤ ٚسد٠ خاص١ بازبٛد٠ ايػا١ًَ َٚتابع١ ضري ايعًُٝات  ٚايتدقٝل ايداخًٞ  (6

املطتُس يف ناف١ اإلدازات  ٚع٢ً ناف١ خطٛط ايطري املسض١َٛ  ٚتكِٝٝ ْطب١ 

نا١ًَ َع االيتصاّ بغٛاب  ٖرٙ اشبطٛط  ٚزفع ايٓتا٥ر يإلداز٠ ايعًٝا حبٝاد١ٜ 

 َساعا٠ أخر ايعٝٓات ايعػٛا١ٝ٥ يالضتدالٍ .

ايعٓا١ٜ بايطال١َ ايػا١ًَ ضٛا٤ فُٝا ٜتعًل بطال١َ ايعاًَني ٚتدزٜبِٗ ع٢ً ايطًٛى  (7

ايضشٝح يف ايتشٌُٝ ٚايتٓصٌٜ ايرٟ ذنُِٝٗ أٚالف ٚذنُٞ َا ٜتعإًَٛ َع٘ َٔ 

 أدٚات ٚأدٗص٠ َٔ ايغسز .

 -ال قدز اهلل-اٜتٗا َٔ ٚقٛع األعساز أٚ فُٝا ٜتعًل بطال١َ ب١٦ٝ ايعٌُ ٚمح

ناضتعُاٍ ْعاّ مفاٜات اسبسٜل ٚاإلْراز املبهس ٚناَريات ايتضٜٛس يًُساقب١ ٚدسع 

ضاع١ يف املطتٛدعات   ٚمحا١ٜ األدٗص٠  46اإلْراز ٚاسبساض١ اي١ًًٝٝ ٚايٓٗاز١ٜ ع٢ً َداز 

ٜدٖا ببطازٜات اسبطاض١ ناشبٛادّ اسباضٛب١ٝ اسبطاض١ املسنص١ٜ ) ايطريفسات ( ٚتصٚ

استٝام١ٝ ٚنسف ضبه١ُ ايغًل سفاظاف ع٢ً املعًَٛات . أٚ تجكٝف ايعاًَني مبا ٜهٕٛ ضبباف 

يف ْػٛب سسٜل  َٔ املٛاد ال قدز اهلل نإٔ ٜهٕٛ ايصداز َسَٝاف يف ايػُظ أٚ أْٛاع َٛاد 

 االغتعاٍ األخس٣ املعسٚف١ يف ٖرا اجملاٍ .
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 ع١ُ :املطتٛدع اشبريٟ ٚفا٥ض ايٛال٥ِ ٚاألم

يكد عكد املطتٛدع اشبريٟ عدداف َٔ ٚزش ايعٌُ َع صبُٛع١ َٔ املٗتُني بٗرا اجملاٍ   

يدزاض١ ْكاط ايك٠ٛ ْٚكاط ايغعف يف ٖرا املػسٚع ٚنٝف١ٝ االضتفاد٠ َٔ ْكاط ايك٠ٛ ٚتاليف 

 ْكاط ايغعف   فٛدد إٔ املُازضات اييت ضبل ٚإٔ ُمبكت ال ربًٛ َٔ ضبرٚزٜٔ :

 ١َ ايضش١ٝ .ععف داْب ايطال – 3

 ععف ازبد٣ٚ االقتضاد١ٜ . – 4

فُٔ تفاد٣ يف دبسبت٘ ايتطبٝك١ٝ احملرٚز األٍٚ ٚقع ال ضباي١ يف احملرٚز ايجاْٞ   

 فأصبشت تهًف١ سفغ ايطعاّ ْٚكً٘ أنجس َٔ قُٝت٘ يٛ نإ ددٜداف .

َٔ ٖٓا ْػأ ايتفهري خازز ايضٓدٚم نُا ٜكاٍ إلدناد سٌ َعدّٚ ايتهًف١ بايٓطب١ 

ٍ ايطابك١   ٚذيو باضتدداّ ايتك١ٝٓ أٜغاف   فتٛصًٓا إىل سًني َصدٚدني بفغٌ اهلل تعاىل   يًشًٛ

 ُٖٚا نايتايٞ :

األٍٚ : ٜٚتعًل بايطعاّ ايرٟ ال ميهٔ تٛشٜع٘ ع٢ً ايفكسا٤ بطسٜك١ ذات اعتُاد١ٜ صش١ٝ 

ففات   َغ١ُْٛ   ٖٚرا ٜهٕٛ ايتعاٌَ َع٘ بايتذفٝف ٚايتدٜٚس بعد ذيو إىل أعالف بٛاضط١ صب

 ٚخاص١ األزش ٚاملعذٓات ٚايفٛان٘ ٚايًشّٛ ٚحنٛ ذيو . َٚٔ ثِ تعب٦تٗا ٚبٝعٗا أٚ َا إىل ذيو .

بٌ إٕ اشبط١ تٗدف إىل ْػس ثكاف١ ايتدٜٚس ست٢ يد٣ املطابذ يٝكّٛ نٌ َطبذ بتٛفري 

 صبفف يف َطبد٘ ملا ٜصٜد عٓدٙ َٔ األمع١ُ بدالف َٔ زَٝ٘ يف صٓادٜل املدًفات .

ٛ ٜتعًل بفا٥ض املطاعِ ٚايفٓادم ٚقضٛز األفساح ٚٚال٥ِ األفساد مما ٜهٕٛ ايجاْٞ : ٖٚ

ددٜداف ْٚغُٔ فٝ٘ ايطال١َ ايضش١ٝ   ٖٚرا قد دعًٓا ي٘ صفش١ خاص١ يف اضتُاز٠ ايبشح 

االدتُاعٞ   حبٝح تطأٍ األضس٠ إٕ ناْت تكبٌ فا٥ض ايطعاّ ازبدٜد أٚ املطتعٌُ َٚت٢ ايٛقت 

يف ايًٌٝ أٚ ايٓٗاز َٚا ْٛع ايطعاّ ايرٟ ميهٔ إٔ تكبً٘   باإلعاف١ إىل  املٓاضب إىل أٟ ضاع١ تكبً٘

َعًَٛات ايطهٔ ٚايػازع ٚاسبٞ ٚحنٛ ذيو   ثِ تدخٌ ٖرٙ املعًَٛات يف اسباضب اآليٞ 

 يٝطتدسز َٓ٘ املعًَٛات املٓتكا٠ سطب ايطًب   ٚتهٕٛ إداز٠ ايع١ًُٝ نايتايٞ :
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 َٔ ٖرا املػسٚع مبا ٖٛ سٛهلِ َٔ  ٜسب  األغداظ ايسانبني يف االضتفاد٠

َطاعِ أٚ فٓادم أٚ قضٛز أفساح نٌ حبطب٘ َٔ سٝح إَها١ْٝ ايرٖاب إىل 

 َٛقع ايطعاّ أٚ عدَٗا .

   رنضط خ  ضاخٔ الضتكباٍ مًبات ايرٜٔ يدِٜٗ فا٥ض يف األمع١ُ

فبُذسد َعسف١ َٛقع٘ ٜكّٛ املٛظف باضتدساز تكسٜس َٔ ازبٗاش بأقسب ايٓاع 

ِ زنب١ يف االضتفاد٠ َٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ايطعاّ يف َجٌ ٖرا إيٝ٘ ايرٜٔ يدٜٗ

 ايٛقت  ٌٖٚ ٜطتطٝعٕٛ اسبغٛز إىل َهإ ايطعاّ أّ ال ؟.

  ربضط فسق١ مٛازئ يًشاالت اييت ال ميهٔ إٔ ٜرٖب فٝٗا ايفكري أٚ املتربع

   فترٖب ايفسق١ ألخر ايطعاّ ٚتٛصًٝ٘ يًفكري .

 

 :  أبسش ايتشدٜات(  11) 

 ملؤ١ًٖ ٚاملدزب١ .ق١ً ايهٛادز ا -

 ععف ايجكاف١ ايتك١ٝٓ يد٣ ايعاًَني . -

صعٛب١ ايتغٝري َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ إعاد٠ ايبٓا٤ ٚتغٝري َفاِٖٝ املٛظفني َٚا تعٛدٚا عًٝ٘  -

 َٔ زٚتني َٜٛٞ يطري ايعٌُ .

اشبٛف ايػدٜد يد٣ املٛظفني َٔ ايتك١ٝٓ   ٚضٝطس٠ ٖادظ االضتغٓا٤ عٓد سًٍٛ ايرباَر  -

. 

ايعٌُ َٔ ددٜد َٚا ذنتاز َٔ دٗٛد ٚأٚقات إعاف١ٝ ٚٚزش عٌُ يطد إعاد٠ صٝان١  -

 ثغسات األْع١ُ ازبدٜد٠ .

ايتدٛف ايػدٜد َٔ اشبسٚز عٔ ايطسم ايتكًٝد١ٜ ٚايبعد عٔ ايُٓط١ٝ   يد٣ بعض  -

املػازنني يف ايعٌُ   فتذد ايبعض ذنهِ بايفػٌ ع٢ً ايفهس٠ صبسد َعسفت٘ إٔ 

 ٖرٙ ايفهس٠ مل تطبل َٔ قبٌ .

 ٝف ايتدزٜب ع٢ً ايعٌُ ازبدٜد يًُٛظفني ٚإقٓاعِٗ جبد٣ٚ ايتغٝري .تهاي -

يف بدا١ٜ نٌ َػسٚع تغٝريٟ البد َٔ سضٍٛ األخطا٤ ٚاملػانٌ   َا دنعٌ املٛظفني  -

 ٜضٝبِٗ ْٛعاف َٔ اإلسباط   ٜٚطتعذًٕٛ ايٓتا٥ر ٜٚعٕٓٛ فػٌ ايتذسب١ .
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 : أبسش املٓذصات(  12) 

 املٛاد ٚتٛشٜعٗا ع٢ً ايفكسا٤ إىل سد نبري دداف .تكًٌٝ ايتهايٝف ايباٖع١ يف ْكٌ  -

تكًٌٝ ْطب١ اهلدز يًُٛاد اييت ترٖب يًفكسا٤ ٚال ٜطتفٝدٕٚ َٓٗا مما ٜغطسِٖ يبٝعٗا أٚ  -

 زَٝٗا .

 ذبكٝل ايػفاف١ٝ ايها١ًَ يف االضتالّ ٚايتطًِٝ . -

 ذبكٝل َفّٗٛ املدصٕٚ ايضفسٟ . -

 بِٗ .تدٜٚس َا ال ٜضًح يًفكسا٤   ٚاضتعاعت٘ مبا ٜٓاض -

 ذبكٝل َفّٗٛ سفغ َا٤ ٚد٘ ايفكري ٚاسرتاّ خضٛصٝت٘ ٚاختٝازٙ . -

 ايطعٞ يسعا املطتفٝد عٔ اشبد١َ املكد١َ ي٘ َٔ املطتٛدع اشبريٟ بعد ٚصٍٛ ايتربع . -

 ذبكٝل ايسقاب١ ايتا١َ ع٢ً ناف١ اشبطٛات بد٤اف َٔ املتربع ٚست٢ ايٛصٍٛ يًُطتفٝد . -

املدصٕٚ ٚعٔ استٝادات ايفكسا٤ يف نٌ  اسبضٍٛ ع٢ً ناف١ ايتكازٜس املتٓٛع١ عٔ -

 سبع١ الرباذ ايكساز املٓاضب يف ايٛقت املٓاضب .

ذبكٝل ايسقاب١ ايتا١َ ع٢ً تٛازٜذ ايضالس١ٝ َٚعسف١ أٚي١ٜٛ ايضسف يًُٛاد اييت تتأثس  -

 بتأخس ايضسف يف ساٍ ٚدٛد داٍع يريو .

 

 .ت٘ ٚزضاي ٚزؤٜت٘ ١ٝ يًُطتٛدعف ايس٥ٝطاٖدباألٖرٙ املُازضات  د٣ ازتباط( َ 13) 

 ٖرٙ ايتذسب١ َٓبجك١ بايهاٌَ َٔ أٖداف املطتٛدع اشبريٟ ٚزؤٜت٘ ٚقُٝ٘ ازبٖٛس١ٜ.

 

 :نٝف تطتفٝد ازبٗات اشبري١ٜ َٔ ٖرٙ املُازض١(  14) 

 تطتطٝع ازبُعٝات األخس٣ االضتفاد٠ َٔ دبسب١ املطتٛدع اشبريٟ َٔ عد٠ دٗات :

 تٓفٝر١ٜ يف املطتٛدع َستبط١ َٔ د١ٗ تٓفٝر اشبط١ ايتٓفٝر١ٜ   فاشبط١ اي

 باشبط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ ال ربسز عٓٗا أبدا .

  ٌُنريو َٔ د١ٗ االضتفاد٠ َٔ تفعٌٝ دٚز ايتك١ٝٓ ٚتطٜٛعٗا شبد١َ ايع

 اشبريٟ .
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 . تطبٝل ْعاّ ازبٛد٠ 

 . ٟذبكٝل َفّٗٛ املدصٕٚ ايضفس 

 . ازبد٠ يف االضتفاد٠ َٔ فا٥ض ايٛال٥ِ ٚاألمع١ُ 

  شنا٠ ايفطس .ازبد٠ يف إداز٠ َػسٚع 

  ذبكٝل ايسٜاد٠ يف َػسٚع تدٜٚس األثاخ ٚاألدٗص٠ املطتع١ًُ ٚاإلفاد٠ َٓٗا

يضاحل ايفكسا٤ بايطسم ايضشٝش١ اييت ذبكل املضًش١ يًُتربع ٚاملطتٛدع 

 ٚايفكري .

 

 : َطتكبٌ ٖرٙ املُازض١(  15) 

يف ايعٌُ  َٔ املتٛقع إٔ تهٕٛ ٖرٙ ايتذسب١ زا٥د٠ بإذٕ اهلل تعاىل ٚذبكل ْك١ً ْٛع١ٝ

اشبريٟ ملا تتغُٓ٘ َٔ قِٝ ١َُٗ يف ايعٌُ اشبريٟ خباص١   قد ال ٜدزنٗا إال َٔ ٚقف ع٢ً 

مبٝع١ ايعٌُ يف املٝدإ خاص١ فُٝا ٜتعًل   بدق١ ايبشح االدتُاعٞ ٚاآلي١ٝ املٓع١ُ فٝ٘ َٔ أٍٚ 

٘ خط٠ٛ إىل آخس خط٠ٛ . نريو فُٝا ٜتعًل حبفغ نسا١َ احملتاز ٚاحملافع١ ع٢ً خضٛصٝت

 ٚاسرتاّ سسٜت٘ يف االختٝاز .

نريو فُٝا ٜتعًل بتدٜٚس فا٥ض ايٛال٥ِ ٚاألمع١ُ ٚاألثاخ ٚاملالبظ . نريو فُٝا ٜتعًل 

 بتفعٌٝ دٚز تهافٌ اجملتُع ٚدبٗٝص اآليٝات ايػفاف١ يتشكٝل ٖرا املفّٗٛ .
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 النشأَ: .9

مجعٔ٘ قافل٘ ارتري للخدمات ا٢جتناعٔ٘ ٍٕ إحدٚ ادتنعٔات ارتريٓ٘ البازشٗ يف 

امليطك٘ الػسقٔ٘ ّاليت تكدو فعالٔاتَا دتنٔع غساٜح اجملتنع ّذلو عً طسٓل إقام٘ 

ٍـ 9196ق٘ للكافل٘ يف عاو مػازٓع ّبسامج مياضب٘ لهل فٝ٘، ّقد ناىت أّل اىط٣

حٔح ناىت مػسّعًا تابعًا للنسنص الصٔفٕ باملعَد الجاىْٖ التجازٖ بالدماو، ثه بدأت 

الكافل٘ ّهلل اذتند بالسقٕ غًٔٝا فػًٔٝا، حتٙ أصبخت معلنًا مً معامل امليطك٘ الػسقٔ٘ 

كٔكَا ٓرتقب ضهاٌ امليطك٘ ّشاٜسٍّا إط٣لتُ يف نل عاو، ّمً اإلصتاشات أىُ مت حت

ٍـ، 01/91/9115تطجٔل الكافل٘ نجنعٔ٘ تابع٘ لْشازٗ الػ١ٌّ ا٢جتناعٔ٘ بتازٓخ 

ننا أٌ الكافل٘ تطعٙ إىل السقٕ أنجس فأنجس، ّمً ذلو إىػاٛ مبيٙ املكس الداٜه 

ّمباىٕ إلقام٘  ٤عطاٛ ادتنعٔ٘مً املباىٕ اإلدازٓ٘ ّىادٖ للجنعٔ٘ ٓليب مجٔع احتٔاجاتَا 

 امج املػازٓع ّالربناف٘ 

 السؤيُ: .1

 أٌ ىهٌْ ادتنعٔ٘ ا٢جتناعٔ٘ الساٜدٗ يف تينٔ٘ قٔه اجملتنع اإلجيابٔ٘ 

 السضالُ: .0

تينٔــ٘ الكــٔه ا٢جتناعٔــ٘ اإلجيابٔــ٘ مــً عــ٣ل ىػــس ّتعصٓــص املبــادٟ ّاملفـــأٍه          

الصخٔخ٘، بأضالٔب إبداعٔ٘، ّمبَئ٘ عالٔ٘ بالتعاٌّ مع نافـ٘ الكطاعـات اذتهْمٔـ٘    

 ّا٤ٍلٔ٘ 

 األهداف: .1

 دٓه مػازٓع ّبسامج تسبْٓ٘ ّتدزٓبٔ٘ ّتسفَٔٔ٘ ّاجتناعٔ٘ تك  أ 

 تينٔ٘ نْادز بػسٓ٘ لعنل تطْعٕ م١ضطٕ بهفاٛٗ ّفاعلٔ٘   ب 

 تػجٔع زّح اإلبداع ّا٢بتهاز   ج 

 تْثٔل التعاٌّ مع ناف٘ الكطاعات اذتهْمٔ٘ ّا٤ٍلٔ٘   د 
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 تيْٓع املْازد لتخكٔل التنْٓل الراتٕ   ِ 

 الكًه:  .2

ٔ٘ جتاِ زتتنعيا بتطخري مجٔع أىػطتيا رتدمتُ محآ٘ اجملتنع : ىتخنل مط١ّل  أ 

 ّاملطاٍن٘ يف احملافظ٘ علُٔ مً ا٤فهاز ّالطلْنٔات الطلبٔ٘

تينٔ٘ املْازد البػسٓ٘: ىَته بالعاملني معيا، ّىكدو هله الفسص املتهافٝ٘ لتطْٓس   ب 

 معازفَه ّمَازاتَه 

لتخكٔل زّح الفسٓل : ى١مً بأٍنٔ٘ العنل ادتناعٕ، ّأٌ ىعنل نفسٓل ّاحد   ج 

 أٍداف قافل٘ ارتري

 ادتْدٗ: ى١مً بأٍنٔ٘ اإلتكاٌ ّالتنٔص يف أداٛ أىػطتيا   د 

 اإلبداع: ضتسص علٙ تيفٔر أىػطتيا بأضالٔب ممتع٘ ّإبداعٔ٘  ِ 

 الشعاز: .3

 أٓاو حلْٗ

 الربامج: .4

 شتٔه الػباب   أ 

 امللتكٙ اليطاٜٕ   ب 

 مطريٗ الكافل٘   ج 

 ملتكٙ ا٤غبال   د 

 امللتكٙ الرتبْٖ   ِ 

 عرب اهلاتف   ّ 

 لكافل٘ أعطاٛ ا  ش 
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 اهلًلل التنظًنٌ:  .5
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 أصدقاٛ الكافل٘ اضه املنازضُ: .9

 اضتكطاب املتطْعني اجملال: .1

 ٍـ 9110عاو  تازيخ بدء املنازضُ: .0

 اهلدف السئًظ: .1

  التطلع إىل بياٛ جٔل صاحل فاعل ىاضج 

 ّحتصٔيَه مً مصالل ا٢ضتساف ا٢زتكاٛ بكدزات الػباب املَازٓ٘ ّالعلنٔ٘ ّالرتب ْ٘ٓ

 الفهسٖ ّا٤ع٣قٕ 

  ٗتكدٓه السعآ٘ ل٥صدقاٛ يف غتٙ زتا٢ت اذتٔا 

  تْفري بٔٝ٘ تسبْٓ٘ مياضب٘ للػباب 

  ِالطعٕ لبياٛ جٔل حيكل املْاطي٘ الصاذت٘ ّاذتسص علٙ عدم٘ زتتنعُ ّبلد 

 الفئُ املطتهدفُ: .2

 ضي٘  01ضي٘ إىل  96فٝ٘ الػباب مً 

 سايف:النطاق اجلغ .3

 الدماو ّارترب ّالظَساٌ ّضْاحَٔا 

 التللفُ اإلمجالًُ للننازضُ: .4

 (ماٜ٘ ّمخطٌْ ألف زٓال 921.111متْضط املٔصاىٔ٘ التػػٔلٔ٘ الطيْٓ٘ )

 عدد العاملني: .5

 أعطاٛ  0عدد أعطاٛ اإلدازٗ 

 اخلطُ االضرتاتًجًُ والتشغًلًُ للننازضُ: .6

 ٍـ ننجال 9116مسفل عط٘ تػػٔلٔ٘ لعاو 

 تحديات:أبسش ال .91

  مػسفني ذّٖ جدازات عالٔ٘ متفسغني لإلغساف علٙ املػازٓع ّالربامج

 ارتاص٘ بَرِ الفٝ٘ 
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  ٘ٔإجياد ىادٖ أّ مكس داٜه للجنع 

  احملافظ٘ علٙ أعطاٛ ادتنعٔ٘ املتطْعني 

  إزضاٛ طنْح ّتطلعات أعطاٛ ادتنعٔ٘ املتطْعني 

 أبسش املنجصات: .99

 الربامج اليت قدمَا ا٤صدقاٛ:

 ليص٢ٛ إص٣حٔ٘ الدماو بسامج تْع ْ٘ٓ 

  بسامج تْعْٓ٘ ليص٢ٛ داز امل٣حظ٘ ا٢جتناعٔ٘ بالدماو 

  ٘ٓاملػازن٘ يف املعسض الطيْٖ للجَات ارتري 

  املػازن٘ يف بسامج الكافل٘ )امللتكٙ الرتبْٖ ـــ ملتكٙ ا٤غبال ـــ شتٔه الػباب

 ـــ مطريٗ الكافل٘    (

 ص ا٤حٔاٛ ّدتاٌ التينٔ٘ إقام٘ بسامج ميْع٘ يف مسان 

  إقام٘ مَسجاٌ قافل٘ ٓتٔه 

  املػازن٘ يف ملتكٙ الصخب٘ بػاطٞ ىصف الكنس 

  ٘مْاقف م١ثسٗ( زتنْع٘ قصص ّاقعٔ٘ حصلت يف أزّق٘ أصدقاٛ الكافل( 

  إىتاج أف٣و احرتافٔ٘ مبئ٘ علٙ احتٔاجات الػباب حككت صتاحات ّأثس نبري

 بفطل اهلل ميَا:

o  ٗفله الطعاد 

o  تاج علٙ الس٠ّع فله 

o  ٖفله التخد 

o  ٘ف٣غات ميْع 

 

 الربامج اليت قدمت ل٥صدقاٛ:

  دّزات يف حفظ ّت٣ّٗ ّتفطري الكسآٌ الهسٓه 

  ْ٘ٓإقام٘ دّزٗ يف الطريٗ اليب 
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 )      ٕالدّزات العلنٔ٘ ّالرتبْٓ٘ ّاملَازٓ٘ )بياٛ الرات ـــ اذتاضب ا٦ل 

  َ٘ٔٔالربامج الرتف 

 ـــ اذتج ـــ الربٓ٘ ـــ البخسٓ٘(السح٣ت املتيْع٘)العنس ٗ 

  اضتطاف٘ عدد مً املػآخ ّا٤ضاترٗ ّا٤طباٛ لتكدٓه عدد مً املْاضٔع

 ّا٢ضتػازات اليت تعين الػباب 

  ٛإقام٘ بسامج لعْاٜل ا٤صدقا 

  )     تطبٔل بعض املكآٔظ احملهن٘ مجل )قٔاع املْٔل املَين 

 زؤيُ وزضالُ وأهداف اجلهُ:مدى ازتباطها باهلدف السئًظ للننازضُ مع  .91

ازتباط ّثٔل ّأغلب ٍرِ امليجصات حتكل اهلدف السٜٔظ للننازض٘ ّز٠ٓ٘ ّزضـال٘  

 ّأٍداف ادتنعٔ٘ 

 كًف تطتفًد اجلهات اخلرييُ من هره املنازضُ: .90

  ٘شٓازٗ ادتَات ارتريٓ٘ إلدازٗ ادتنعٔ٘ ل٣ط٣ع علٙ التجسب 

  مع مساعاٗ جْاىب التػابُ ىكل ما ٓياضب مً جتسب٘ ادتنعٔ٘ لبكٔ٘ ادتَات

 ّا٢عت٣ف يف البٔٝ٘ ّالفٝ٘ املطتَدف٘ 

  ٘ٓالتْاصل مع إدازٗ ادتنعٔ٘ نجَ٘ اضتػاز 

 مطتكبل هره املنازضُ: .91

ّضـع عطـ٘ اضــرتاتٔجٔ٘ للجنعٔـ٘ ّعطــ٘ تػـػٔلٔ٘ ّاقعٔـ٘ هلــرِ املنازضـ٘ ّحتكٔــل       

ع م٣حظ٘ أىيا ا٤ٍداف املسجْٗ للخصْل علٙ مطتكبل مػسم هلرِ املنازض٘ بإذٌ اهلل، م

 ىتطلع إىل مآلٕ:

  ٘بياٛ ٍرِ املنازض٘ بػهل إمياىٕ ّإدازٖ ّتسبْٖ ّىفطٕ أنجس متاى 

  ٗاضتكطاب فٝات أنجس ختصصٔ٘ )أطباٛ ـــ مَيدضني ـــ معلنني ـــ ٍْاٗ ـــ قطا

 ـــ مٍْْبني ـــ زجال أعنال      (

  ٘ستهن٘ صياع٘ قٔادات ّنفاٛات تكْد عنل ادتنعٔ٘ ّفل ميَجٔ٘ مدزّض 
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     : ٗاليغأٗ :   اليغأ  

  ٍـ ٍـ 61416141عاو عاو 

     : ٘ٓالزؤٓ٘ : الزؤ  

مغزّع ّاعد .. ٓطٔف إىل اجملتنع أصزًا فعال٘ ميتج٘ .. ٓعنل علـٙ أصـط علنٔـ٘    مغزّع ّاعد .. ٓطٔف إىل اجملتنع أصزًا فعال٘ ميتج٘ .. ٓعنل علـٙ أصـط علنٔـ٘    

  ّاحرتافٔ٘ تضعٙ إىل التطْٓز الداٜه .. ّ العطاٛ املضتنز .. ّاحرتافٔ٘ تضعٙ إىل التطْٓز الداٜه .. ّ العطاٛ املضتنز .. 

     : ٘الزصال٘ : الزصال  

لثقــاو ّ اامتنــاعٕ ّ اليألضــٕ يصــز لّٖ الــد ل  لثقــاو ّ اامتنــاعٕ ّ اليألضــٕ يصــز لّٖ الــد ل  رفــع املضــتْٚ اادتضــا ٖ ّ ا رفــع املضــتْٚ اادتضــا ٖ ّ ا 

  احملدّ  ّكاف٘ فٝات اجملتنع.. احملدّ  ّكاف٘ فٝات اجملتنع.. 

     : ايٍداف : ايٍداف  

   املضاٍن٘ و بياٛ عخضٔ٘ الألتاٗ الضعْ ٓ٘ ّ تأٍٔلَا لالعتنا  علٙ ىألضَا  ّىقلَا املضاٍن٘ و بياٛ عخضٔ٘ الألتاٗ الضعْ ٓ٘ ّ تأٍٔلَا لالعتنا  علٙ ىألضَا  ّىقلَا

مً الضلبٔ٘ ّ ااتلالٔ٘ إىل اإلجيابٔ٘ ّ ااعتنا  علٙ اليألط حتٙ تلٌْ عيضزًا مً الضلبٔ٘ ّ ااتلالٔ٘ إىل اإلجيابٔ٘ ّ ااعتنا  علٙ اليألط حتٙ تلٌْ عيضزًا 

ًٛ و اجملتنع مً   ًٛ و اجملتنع مً  بيا   الل تأٍٔلَا ّ تدرٓبَا.الل تأٍٔلَا ّ تدرٓبَا.بيا

  .رفع املضتْٚ املعٔغٕ لألصز احملتام٘ ، ّ فتح زتاات عدٓدٗ لطلب الزسق.رفع املضتْٚ املعٔغٕ لألصز احملتام٘ ، ّ فتح زتاات عدٓدٗ لطلب الزسق  

          ٌْسٓا ٗ فزص العنل مً  الل إىغاٛ ّرش عنل و املزكش ّ تَٔٝتُ لٔلٌْ      سٓا ٗ فزص العنل مً  الل إىغاٛ ّرش عنل و املزكش ّ تَٔٝتُ لٔل

  طزٓقًا  رتدم٘ اجملتنع . طزٓقًا  رتدم٘ اجملتنع . 

    : القــــٔــه :القــــٔــه  

 تغجٔع الٔد الضعْ ٓ٘ العامل٘              :.  

 ٘ املزأٗ ّالطألل                  تينٔ  :.  

   التطْٓز الداٜه                                :.  

  مْ ٗ ارتدم٘  :.  
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     : الغعار : الغعار  

  " تينٔ٘ ّ متلني  " " تينٔ٘ ّ متلني  " 

     : الربامج : الربامج  

   ّرات ارتٔاط٘ ّ ايعنال الألئ٘ أعغال علٙ الضدّ . ّرات ارتٔاط٘ ّ ايعنال الألئ٘ أعغال علٙ الضدّ .    :.:.    

  ٔع اجملاات.ٔع اجملاات. بلْو اذتاصب اآللٕ ّ  ّرات اذتاصب اآللٕ و مج بلْو اذتاصب اآللٕ ّ  ّرات اذتاصب اآللٕ و مج    :.:.    

   بلْو التغذٓ٘ . بلْو التغذٓ٘ .    :.:.    

   ّرات التضْٓز الطْٜٕ .  ّرات التضْٓز الطْٜٕ .     :.:.    

   بلْو التجنٔل .  بلْو التجنٔل .     :.:.    

   ّرات الألً التغلٔلٕ .  ّرات الألً التغلٔلٕ .     :.:.    

  ( . ( .   GGIISS ّرات و ىظه املعلْمات ادتغزافٔ٘ )  ّرات و ىظه املعلْمات ادتغزافٔ٘ )     :.:.    

   بلْو و التْاصل اإل ارٖ باللغ٘ اإلجنلٔشٓ٘ .  بلْو و التْاصل اإل ارٖ باللغ٘ اإلجنلٔشٓ٘ .   :. :.     

  

     : ٕاهلٔلل التيظٔنٕ : اهلٔلل التيظٔن  
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    : ٘اصه املنارصـــــــــ 

  التدرٓبالتدرٓب  

  التأٍٔلالتأٍٔل  

  التْظٔفالتْظٔف  

  

 اجملــــــــــــــــــــال

كاف٘ اجملاات التطْٓزٓ٘ اليت ختدو الألتٔات ّالضٔداتكاف٘ اجملاات التطْٓزٓ٘ اليت ختدو الألتٔات ّالضٔدات

  ٕالتدرٓب الضياعٕالتدرٓب الضياع  

  إىتاج الشٖ املْحدإىتاج الشٖ املْحد  

   ٕالألً التغلٔلٕ الألً التغلٔل  

  ٘ٔالتغذٓ٘ العالمٔ٘التغذٓ٘ العالم  

  ستاضزات ّىدّاتستاضزات ّىدّات  

  تينٔ٘ بغزُٓتينٔ٘ بغزُٓ  بزامجبزامج  

  ٕاذتاصب اآللٕاذتاصب اآلل  

  ٘تألضٔل ّ ٔاط٘تألضٔل ّ ٔاط  

  ْٕٜالتضْٓز الطْٜٕالتضْٓز الط  

  التجنٔل الغاملالتجنٔل الغامل  

  َٕفيٌْ الطَٕفيٌْ الط  

  ُفيٌْ الطٔافُفيٌْ الطٔاف  

  ٘ٓلغ٘ اىـجلٔشٓ٘لغ٘ اىـجلٔش  

  : ٘تارٓخ بدٛ املنارص 

  ٍـ  "ٍـ  "61416141"  عاو "  عاو                                 

    :  ٕاهلـــــدف الزٜٔضــــــ    

   دم٘ مجٔع فٝات ّعزاٜح اجملتنع مً صٔدات الألتٔات . دم٘ مجٔع فٝات ّعزاٜح اجملتنع مً صٔدات الألتٔات .  ((66

ٗ الضـعْ ٓ٘ بألاعلٔـ٘ و التينٔـ٘ الْطئـ٘ تـا ٓتياصـب مـع  ّرٍـا و         ٗ الضـعْ ٓ٘ بألاعلٔـ٘ و التينٔـ٘ الْطئـ٘ تـا ٓتياصـب مـع  ّرٍـا و         مغارك٘ املزأمغارك٘ املزأ  ((44

  اجملتنع . اجملتنع . 

  تغطٔ٘ فزص العنل املتاح٘ للعيضز اليضاٜٕ بامليطق٘ الغزدٔ٘ . تغطٔ٘ فزص العنل املتاح٘ للعيضز اليضاٜٕ بامليطق٘ الغزدٔ٘ .   ((33

  املضاٍن٘ و بياٛ عخضٔ٘ الألتاٗ الضعْ ٓ٘ ّتأٍٔلَا لالعتنا  علٙ ىألضَا .املضاٍن٘ و بياٛ عخضٔ٘ الألتاٗ الضعْ ٓ٘ ّتأٍٔلَا لالعتنا  علٙ ىألضَا .  ((11
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ــ رِ       ((55 ــُ لٔلــٌْ ب ــا ٗ فــزص العنــل مــً  ــالل إىغــاٛ ّرش عنــل ّتَٔٝت ــ رِ     سٓ ــُ لٔلــٌْ ب ــا ٗ فــزص العنــل مــً  ــالل إىغــاٛ ّرش عنــل ّتَٔٝت رتدمــ٘ رتدمــ٘   سٓ

  اجملتنع .اجملتنع .

  

    : ٘الألٝ٘ املضتَدف    

  مجٔع فٝات ّعزاٜح اجملتنع مً الألتٔات ّالضٔدات . مجٔع فٝات ّعزاٜح اجملتنع مً الألتٔات ّالضٔدات .                     

    : اليطاق ادتغزاو    

ــْفز            ــم لتـ ــعْ ٓ٘ ّللـ ــ٘ الضـ ــ٘ العزبٔـ ــاطا املنللـ ــزدٔ٘،ّبقٔ٘ ميـ ــ٘ الغـ ــْفز     امليطقـ ــم لتـ ــعْ ٓ٘ ّللـ ــ٘ الضـ ــ٘ العزبٔـ ــاطا املنللـ ــزدٔ٘،ّبقٔ٘ ميـ ــ٘ الغـ امليطقـ

ّحـدِ صـلئ٘ ختـدو املضـتألٔدات مـً  ـارج       ّحـدِ صـلئ٘ ختـدو املضـتألٔدات مـً  ـارج         6464الضلً الدا لٕ امل لف مـً  الضلً الدا لٕ امل لف مـً  

  و ّستافظ٘ ارترب. .و ّستافظ٘ ارترب. .مدٓي٘ الدمامدٓي٘ الدما

    : عد  العاملني    

  مْظأل٘ )إ ارٓات ّمدربات( . مْظأل٘ )إ ارٓات ّمدربات( .   4646                

    : ٘ارتط٘ اإلصرتاتٔجٔ٘ ّالتغغٔلٔ٘ للننارص    

   بزامج تدرٓبٔ٘ ّتأٍٔلٔ٘ ّتْظٔف ّفا الطاد٘ ااصتٔعابٔ٘ ّاحتٔامات صْق بزامج تدرٓبٔ٘ ّتأٍٔلٔ٘ ّتْظٔف ّفا الطاد٘ ااصتٔعابٔ٘ ّاحتٔامات صْق

  العنل العنل 

   ٘11صباحًا إىل الضاع٘ صباحًا إىل الضاع٘   11بزامج تدرٓب مً الضاع٘ بزامج تدرٓب مً الضاع  . ًٛ ًٛ .مضا   مضا

   فتٔات ايصز املضتألٔدٗ مً مجعٔ٘ الرب و القطاعات املختلأل٘ .فتٔات ايصز املضتألٔدٗ مً مجعٔ٘ الرب و القطاعات املختلأل٘ .متابع٘ تْظٔف متابع٘ تْظٔف  

  

   أبزس امليجشات   : :  

   مضاعدٗ الألتٔات املضجل٘ لدٚ ادتنعٔ٘ و إجيا  ّظاٜف تتياصب ّددراتَه مضاعدٗ الألتٔات املضجل٘ لدٚ ادتنعٔ٘ و إجيا  ّظاٜف تتياصب ّددراتَه

  ّم ٍالتَه العلنٔ٘ .ّم ٍالتَه العلنٔ٘ .

   دٔاو املضتألٔدات تغارٓع صغريٗ  اص٘ مً امليشل ّإمزاٛ التضَٔالت للخضْل دٔاو املضتألٔدات تغارٓع صغريٗ  اص٘ مً امليشل ّإمزاٛ التضَٔالت للخضْل

  علٙ دزّض . علٙ دزّض . 
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   اعتنا  الألتاٗ علٙ ىألضَا ّىقلَا مً الضلبٔ٘ ّاإلتلالٔ٘ إىل اإلجيابٔ٘ حتقٔقًا اعتنا  الألتاٗ علٙ ىألضَا ّىقلَا مً الضلبٔ٘ ّاإلتلالٔ٘ إىل اإلجيابٔ٘ حتقٔقًا

  للتينٔ٘ اامتناعٔ٘ امليغْ ٗ هلذِ ايصز . للتينٔ٘ اامتناعٔ٘ امليغْ ٗ هلذِ ايصز . 

   ٕتألعٔل  دمات التدرٓب ّالتأٍٔل بادتنعٔ٘ مً  الل إجيا  الدعه املالٕ تألعٔل  دمات التدرٓب ّالتأٍٔل بادتنعٔ٘ مً  الل إجيا  الدعه املال

املياصب لتْظٔف املضتألٔدات ّالتْافا مابني الزّاتب الغَزٓ٘ املعزّض٘ مً دبل املياصب لتْظٔف املضتألٔدات ّالتْافا مابني الزّاتب الغَزٓ٘ املعزّض٘ مً دبل 

  َات العنل ّااحتٔامات ايصاصٔ٘ للنضتألٔدٗ .َات العنل ّااحتٔامات ايصاصٔ٘ للنضتألٔدٗ .مم

   . املغارك٘ و املعارض ّاملياصبات . املغارك٘ و املعارض ّاملياصبات  

   إىتاج عٔيات الشٖ املْحد لزٓاض ايطألال ّاملدارظ ٍّٔٝات التنزٓض إىتاج عٔيات الشٖ املْحد لزٓاض ايطألال ّاملدارظ ٍّٔٝات التنزٓض

  مضتغألٙ الضعْ ٖ ايملاىٕ(  .مضتغألٙ الضعْ ٖ ايملاىٕ(  .__)مضتغألٙ الضعد)مضتغألٙ الضعد

   إجيا  طاده ىضاٜٕ مدرب علٙ أصْل الطٔاف٘ ّحزاص٘ ايمً و املياصبات إجيا  طاده ىضاٜٕ مدرب علٙ أصْل الطٔاف٘ ّحزاص٘ ايمً و املياصبات

  . . املختلأل٘  املختلأل٘  

  

       . َ٘مدٚ ارتباطَا باهلدف الزٜٔط للننارص٘ مع رؤٓ٘ ّرصال٘ ّأٍداف ادتَ٘ . مدٚ ارتباطَا باهلدف الزٜٔط للننارص٘ مع رؤٓ٘ ّرصال٘ ّأٍداف ادت  

  صد احتٔاج ايصز احملتام٘ و : صد احتٔاج ايصز احملتام٘ و :                         

   رعآ٘ فتٔات ايصز املضتألٔدٗ مً مجعٔ٘ الرب بايعألاٛ مً الزصْو و مجٔع رعآ٘ فتٔات ايصز املضتألٔدٗ مً مجعٔ٘ الرب بايعألاٛ مً الزصْو و مجٔع

  الربامج التدرٓبٔ٘ . الربامج التدرٓبٔ٘ . 

  . ٘ٔالد ْل إىل صْق العنل ّاجيا  فزص ّظٔألٔ٘ .الد ْل إىل صْق العنل ّاجيا  فزص ّظٔأل  

  املْحد يبياٛ ايصز احملتام٘  .ٖ املْحد يبياٛ ايصز احملتام٘  .تْفري الشتْفري الش ٖ  

   الْصْل بالربامج التدرٓبٔ٘ إىل أفطل اليتاٜج و صد إحتٔامات الألتٔات الْصْل بالربامج التدرٓبٔ٘ إىل أفطل اليتاٜج و صد إحتٔامات الألتٔات

  ّصٔدات اجملتنع تا ٓياصب الدّر ّاملغارك٘ بألاعلٔ٘ و التينٔ٘ الْطئ٘ . ّصٔدات اجملتنع تا ٓياصب الدّر ّاملغارك٘ بألاعلٔ٘ و التينٔ٘ الْطئ٘ . 

  

      ٘كٔف تضتألٔد ادتَات ارتريٓ٘ مً ٍذِ املنارص٘كٔف تضتألٔد ادتَات ارتريٓ٘ مً ٍذِ املنارص  

   مً مجٔع امليح الدراصٔ٘ امليألذٗ ٗ مً مجٔع امليح الدراصٔ٘ امليألذٗ حتْٓل الألتٔات املضجالت بادتنعٔ٘ لالصتألا حتْٓل الألتٔات املضجالت بادتنعٔ٘ لالصتألا ٗ

  تزكش مغاعل ارتري .تزكش مغاعل ارتري .
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   . ٘حتْٓل اليضاٛ املضجالت بادتنعٔ٘ للتْظٔف و مغزّع  رٗ الطٔاف٘ . حتْٓل اليضاٛ املضجالت بادتنعٔ٘ للتْظٔف و مغزّع  رٗ الطٔاف  

   حتْٓل مجٔع اليضاٛ املضجالت بادتنعٔ٘ لتلقٕ التدرٓب ّالتْظٔف علٙ اذتزف حتْٓل مجٔع اليضاٛ املضجالت بادتنعٔ٘ لتلقٕ التدرٓب ّالتْظٔف علٙ اذتزف

  الٔدّٓ٘ ّ بلْو التألضٔل ّارتٔاط٘ ّالربامج التدرٓبٔ٘ . الٔدّٓ٘ ّ بلْو التألضٔل ّارتٔاط٘ ّالربامج التدرٓبٔ٘ . 

  

    ارص٘ :مضتقبل ٍذِ املن    

   .  تطْٓز العنل التدرٓيب ّالْصْل إىل أفطل اليتاٜج  . تطْٓز العنل التدرٓيب ّالْصْل إىل أفطل اليتاٜج  

   . رفع ىضب٘ الضعْ ٗ  بالعنل املَين . رفع ىضب٘ الضعْ ٗ  بالعنل املَين  

   . ّ٘ٔضع اصرتاتٔجٔات ختدو تطْٓز الربامج التدرٓبٔ٘ . ّضع اصرتاتٔجٔات ختدو تطْٓز الربامج التدرٓب  

   . ٕأٌ حيتل مغاعل ارتري املزكش ايّل و ارتلٔج العزبٕ . أٌ حيتل مغاعل ارتري املزكش ايّل و ارتلٔج العزب  

  ل ل أٌ ٓلٌْ للنزكش  ّر تينْٖ ٍاو ضنً الدّر اليت تتْاِ م صضات العنأٌ ٓلٌْ للنزكش  ّر تينْٖ ٍاو ضنً الدّر اليت تتْاِ م صضات العن

  ارتريٖ ّاامتناعٕ و املنلل٘ . ارتريٖ ّاامتناعٕ و املنلل٘ . 

  

  

  ّاهلل ّلٕ التْفٔا،، ّاهلل ّلٕ التْفٔا،، 
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  مستشفى الوفاءمستشفى الوفاء

  

  مقدمها :مقدمها :

  علي بن عبداهلل الطريفعلي بن عبداهلل الطريف/ /   الدكتورالدكتور



 هلل  بن علي الطريفعبدا.د                                               مستشفى الوفاء
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 : ايٓػأ٠ 

ناْت مجع١ٝ ايرب اشبري١ٜ مبراؾظ١ "عٓٝص٠" باضِ صٓدٚم ايرب اشبريٟ ٚايذرٟ نْػذأٙ   

ٖذ ( ٚقد نإ ي٘ دٚز يف ربؿٝـ ايعب٤ عذٔ اتاذاج     3594غبب١ َٔ ؾاعًٞ اشبري يف عاّ )

ٖذذذ ٚ   7;١35 ذٝذذت سأضطذذت عذذاّ  يف ذيذذو ايٛقذذت د ٚقذذد ذًذذت ضبًذذ٘ مجعٝذذ١ ايذذرب اشبريٜذذ    

 ٖذ. 8;35/:/42( يف 45بسقِ )سطحًٝٗا بٛشاز٠ ايعٌُ ٚايػ٦ٕٛ االجاُاع١ٝ 

 

 ايسؤ١ٜ 

نٕ ْهٕٛ مجع١ٝ خريٜذ١ وٛذجٝذ١ يف ادازسٗذا ٚسكٓٝاٗذا ٚخذدَاسٗا َذٔ خذ ٍ ا ذصد بذ           

 اإلْؿام نيعطا٥ٞ ٚاإلضٗاّ اإلوا٥ٞ. 

 

 ايسضاي١ 

ٓٝذذا  مبذذا ؼبؿذم نذذساَاِٗ د ٜٚهطذذبِٗ َٗذذازاحمل  َطذاعد٠ ايؿ٦ذذاحمل اتااجذذ١ َايٝذا  ٚعٝ  

 ايٓحاح يف اسبٝا٠ .

 

 نٖداف ازبُع١ٝ 

سطذذاٗدف ازبُعٝذذ١ سكذذدِٜ خذذدَاحمل عايٝذذ١ ازبذذٛد٠ مبذذا اهٓٗذذا َذذٔ ذبكٝذذل ا ٖذذداف   

 ايعا١َ  ايااي١ٝ:. 

  -ايعٌُ ع٢ً زؾع ا طا٣ٛ االجاُاعٞ ٚايثكايف ٚاالقاصادٟ ٚايصرٞ َٔ خ ٍ : -3

 ايع١ٝٓٝ يهاؾ١ ايؿ٦احمل اتااج١ . سكدِٜ ا طاعداحمل ا اي١ٝ ٚ - ن

 اإلضٗاّ يف  َطاعد٠ ايساغب  يف ايصٚاد َايٝا  ٚاضاػازٜا .  - ب

 اإلضٗاّ يف بساَخ بٓا٤ ا ضس٠ ا ٓاح١ .   -جذ

انطاب ايؿ٦احمل اتااج١  ٗذازاحمل ايٓحذاح يف اسبٝذا٠ َذٔ خذ ٍ بذساَخ اياعًذِٝ            -د

 ٚايادزٜب ٚاالضاػاز٠ ٚا حباث . 
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زن١ يف زعاٜذذ١ ا ساؾذذل ايعاَذذ١ ٚاشبذذدَاحمل ايب٦ٝٝذذ١ ٚايصذذر١ٝ ٚاياعًُٝٝذذ١    ا ػذذا     _ٖذذذ

 ٚاالجاُاع١ٝ . 

 شٜاد٠ ا ٓؿع١ االقاصاد١ٜ يًُٛازد ا ااذ١ ٚا كآٝاحمل ا طاع١ًُ ٚؾل نذدث ا ضايٝب.  -4

اقا١َ ٚدعِ ا ػازٜع اشبري١ٜ اييت ُسطِٗ يف سكذدِٜ اشبذدَاحمل االجاُاعٝذ١ ٚاياعًُٝٝذ١      -5

 ٚايصر١ٝ .

 ايؿعاي١ يف ا ْػط١ ايد١ٜٝٓ ٚاالجاُاع١ٝ ٚايثكاؾ١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚايصر١ٝ .  ١ا طاُٖ -6

 

 ايكِٝ ايآظ١ُٝٝ 

 ازبٛد٠.  .3

 اياطٜٛس ا طاُس . .4

 ا ٓظ١ُ ا اع١ًُ . .5

 اياؿاعٌ َع َؤضطاحمل اجملاُع .  .6

 اياعإٚ .  .7

 ا س١ْٚ اياهٝؿ١ٝ .  .8

 زٚح ايؿسٜل .  .9

 اإلبداع يف ضبٝط ايادصص . .:

 

 ايػعاز 

 ........سأٌٖٝ ........س١ُٝٓ سهاؾٌ ......دعِ

 

 ايرباَخ 

َطذذاعداحمل اتاذذاج  ) ْكدٜذذ١ د عٝٓٝذذ١ د سذذأَ  َطذذهٔ ٚاصذذ ذ٘د عذذ د د        -3

 سصٜٚخ ايػباب د زعا١ٜ اسباالحمل اشباص١ د ٚغريٖا َٔ ا طاعداحمل ا آٛع١( .
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اياأٌٖٝ ٚايا١ُٝٓ ) زؾع اتااد َٔ َطذاًٗو ا  َٓذاخ َهاؿذٞ ذاسٝذا  َذٔ خذ ٍ :        -4

عٞ ا  نٕ ؼبصذذٌ عًذذ٢ ٚ ٝؿذذ١ : دعذذِ َػذذازٜع صذذػري٠ : دعذذِ اضذذس    سدزٜبذذ٘ : ايطذذ

 َٓاح١ ( .

اشبد١َ ايعا١َ ) ا طذا١ُٖ يف دعذِ ا ساؾذل ايعاَذ١ َثذٌ ايٓذٛادٟ ايصذٝؿ١ٝ نٚ دعذِ          -5

 ازبُعٝاحمل ايكا١ُ٥ نٚ دعِ بساَخ سٛع١ٝ اجملاُع ٚسٛجِٝٗٗ (

ا طذاٛدع  اْػا٤ ٚؾاح ايذرباَخ ايٓٛعٝذ١ شبدَذ١ اجملاُذع ٖٚذٞ ) َطاػذؿ٢ ايٛؾذا٤ :         -6

اشبذذريٟ : َػذذسٚع زعاٜذذ١ ا ٜاذذاّ : ا سنذذص اشبذذريٟ يسعاٜذذ١ َس ذذ٢ ايطذذس إ :       

َسنص اناؿا٤ ( ٖٚٞ قا١ُ٥ نالٕ ٚنٌ بسْاَخ ٜكذدّ خذدَاحمل ْٛعٝذ١ َادصصذ١     

 يف صباٍ َع  .

 ذاالحمل ايطٛازئ ) دعِ َٚؤاشز٠ َٔ سعسض ا  ذادث نٜا  نإ ْٛع٘ ( -7
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 اهلٝهٌ ايآظُٝٞ يًحُع١ٝ
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 اضِ ا ُازض١: 

 .. َصداق١ٝ عاي١ٝ .. قِٝ زاضد١ " َاُٝص٠" خد١َ -  َطاػؿ٢ ايٛؾا٤.

 :ٍاجملا 

 سكدِٜ خدَاحمل صر١ٝ ٚؾل زؤ١ٜد ٚزضاي١د ٚقِٝ.

 ؤٜذذ١:ايس 

ياصذذبح ٖحسٜذذ١ 3648متذذت ايصذذٝاغ١ ايٓٗا٥ٝذذ١ يسؤٜذذ١ َطاػذذؿ٢ ايٛؾذذا٤ يف بداٜذذ١ عذذاّ    

 نُا ًٜٞ:

 نٕ ُٜصبح َطاػؿ٢ ايٛؾا٤ بعٕٛ اهلل سعا  َٚػ٦ٝا٘ ٚسٛؾٝكذ٘ صذسذا  صذرٝ وا ٚع جٝذا     "

يف سسضذٝذ ؾذٔ ٚقُٝذ١ َٚعٓذ٢ اشبذدَاحمل ايصذر١ٝ ات َذ١         ٚنٕ ٜهذٕٛ قا٥ذدا    د زا٥دا  ٚسثكٝؿٝا 

   "ٚايساق١ٝ ٚا ٛثٛق١ ٚا ؤضط١ ع٢ً ايكِٝ ا خ ق١ٝ ٚاإلض ١َٝ ايعظ١ُٝ

 

 ١سضذذاياي: 

 ٖحس١ٜ زضايا٘ ايػٗري٠ ايااي3648:١ٝصاؽ َطاػؿ٢ ايٛؾا٤ بدا١ٜ عاّ 

 .. ٚؾذل قذِٝ زاضذذد١    .. ذاحمل جذٛد٠ َٚصذداق١ٝ عايٝذ١    .. سكدِٜ خذدَاحمل صذر١ٝ َاُٝذص٠   " 

 "ياركٝل زؤ١ٜ ٚنٖداف ْب١ًٝ .. مبػ١٦ٝ اهلل سعا 

 كذٝذِاي: 

ايدا٥ِ ٚايصازّ ٖحس١ٜ ع٢ً عاسك٘ االياصاّ 3648نخر َطاػؿ٢ ايٛؾا٤ َٓر بدا١ٜ عاّ 

  :-بعٕٛ اهلل َٚػ٦ٝا٘-بايكِٝ ايطا١َٝ ايااي١ٝ 

ٚازبذٛد٠ ايعايٝذ١ ٚاإلسكذإ يف مجٝذع      داالياصاّ بذايكِٝ ٚا خذ م اإلضذ ١َٝ ايعظُٝذ١      (3

 خدَاسٓا. 
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االذذذ اّ ايهاَذذٌ ٚا ساعذذا٠ ايهاًَذذ١ شبصٛصذذٝاحمل ٚذكذذٛم َٚػذذاعس ا سٜ ذذاحمل         (4

اشبذذدَاحمل ايطبٝذذ١ هلذذِد ٚيف ٚعٓذذد سكذذدِٜ طباًذذـ  دٚا س ذذ٢ عٓذذد ايهػذذـ عًذذِٝٗ

 نٌ ا ذٛاٍ ٚا ٚقاحمل.

زا٤ ٚغذذها٣ٚ ا سٜ ذذاحمل ٚا س ذذ٢ َٚٓرٗذذا االٖاُذذاّ ٚايعٓاٜذذ١ ايهاًَذذ١د     آاذذذ اّ  (5

ٚاؾادسِٗ ايطسٜع١ مبا   بػأْٗاد َٚٔ ذيو َٓرِٗ  سم عدٜد٠ إلٜصاٍ غذهاِٜٚٗ  

 َٚ ذظاسِٗ بطسع١ ٚضٗٛي١  ع٢ً ضًط١ يف ا طاػؿ٢.

ٜ ذاحمل بأٜذ١ خذدَاحمل ال سهذٕٛ هلذا  ذسٚز٠ صذر١ٝد ٚنٕ        عدّ سهًٝذـ ا س ذ٢ ٚا س   (6

سهذذٕٛ ا َاْذذ١ ٚايٓصذذح يًُس ذذ٢  ٚاالٖاُذذاّ مبصذذًراِٗ ٚذاجذذاسِٗ ٖذذٞ اتذذسى      

 ٚايباعت ا ضاضٞ عٓد سكدِٜ ن١ٜ خد١َ  ب١ٝ هلِ.

ْٗذذِ نَٓذذا٤ عًذذ٢ صذذر١ ٚضذذ ١َ ٚزاذذذ١   نٜطاػذذعس مجٝذذع َٓطذذٛبٞ ا طاػذذؿ٢ دا٥ُذذا    (7

 ؿ٢. شا٥سٟ َٚساجعٞ َٚطاددَٞ خدَاحمل ا طاػ

بذايكسازاحمل ٚاياٛجٝٗذاحمل ايطذ١ًُٝ نٚ ايطذًٛى ا خ قذٞ ايكذِٜٛ نٚ        عدّ اياؿسٜط نبدا  (8

 ا عاٜري ايطب١ٝ ٚا ١ٝٓٗ ايصاز١َ ذبت نٟ  سف ٚيف نٌ ٚقت. 

ا صذذذداق١ٝ ٚايػذذذؿاؾ١ٝ ٚايٛ ذذذٛح يف مجٝذذذع خذذذدَاسٓا ٚسعاَ سٓذذذا َذذذع ا ساجعذذذاحمل         (9

 اُع.ٚا ساجع  ٚايعاَ حمل ٚايعاًَ  ٚا ٛزدٜٔ ٚعُّٛ اجمل

اياعٗد باسبؿا  ع٢ً َطا٣ٛ عاٍ َٔ اياعكِٝ ٚايط ١َ ٚايٓظاؾ١ يألدٚاحمل ٚا جٗذص٠   (:

ٚاآلالحمل ايطبٝذذ١ ا طذذادد١َد َذذع سطبٝذذل ْظذذاّ صذذازّ  هاؾرذذ١ ايعذذد٣ٚ يف مجٝذذع      

اإلجذذسا٤احمل ي ذذُإ ضذذ ١َ ا سٜ ذذاحمل ٚا س ذذ٢ ٚا ساجعذذاحمل ٚا ذذساجع  ٚايعذذاَ حمل   

َس َٔ سهايٝـ َاد١ٜ نٚ بػذس١ٜ نٚ جٗذد   ٚايعاًَ  با طاػؿ٢د َُٗا نًـ ٖرا ا 

 ع٢ً ا طاػؿ٢ ٚادازس٘ ٚايعاًَ  ؾٝ٘.

اسبؿا  ايدا٥ِ عًذ٢ نضذساز َٚعًَٛذاحمل ا ساجعذاحمل ٚا سٜ ذاحمل ٚا ذساجع  ٚا س ذ٢          (;

 ٚايعاَ حمل ٚايعاًَ . 

اذ اّ مجٝع ايعاًَ  با طاػؿ٢ ٚسكدٜس َٚهاؾأ٠ ا دًص  ا نؿا٤ ا اُٝصٜٔ   (32

 ا كصسٜٔ يف ذل ا ساجع  ٚا ساجعاحمل نٚ يف ذل ا طاػؿ٢. ٚاص ح ٚضباضب١ 
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ايعذذذدٍ ٚا ْصذذذاف َذذذع ايعذذذاَ حمل ٚ ايعذذذاًَ  ٚا ساجعذذذاحمل ٚا ذذذساجع  ٚايعُذذذ ٤      (33

 ٚا ٛزدٜٔ. 

اضادداّ ا دٚاحمل ٚا عداحمل ٚا ٛاد ٚا طاًصَاحمل ايطب١ٝ ذاحمل ا طذاٜٛاحمل ايعايٝذ١ َذٔ     (34

 ازبٛد٠ ٚايدق١ ٚا َإ. 

ٚايطبٝبذذذاحمل َذذذٔ  ًبذذذاحمل ٚ خذذذدَاحمل ا غذذذع١ نٚ   دأل بذذذا٤عذذذدّ اعطذذذا٤ نٟ ْطذذذب ي (35

اييت ساِ يًُس ٢ نٚ ا سٜ احملد بأٟ ذذاٍ َذٔ    خدَاحمل ايآِٜٛنٚ ا د١ٜٚ نٚ  دا دارب

 ا ذٛاٍد ٚذيو سأنٝدا يسضايآا ٚقُٝٓا ايطابك١.

اسبؿا  ايدا٥ِ ع٢ً ا طاٜٛاحمل ايعاي١ٝ َٔ ا َاْذ١ ٚايهؿذا٠٤ ٚا خذ م ايذيت ساُاذع       (36

ٚممس ذاسٓا ٚؾٓٝاسٓذا ٚادازٜواسٓذا ٜٚاُاذع بٗذا ن با٥ٓذا ٚممس ذٝٓا ٚؾٓٝٝٓذا          بٗا  بٝباسٓذا 

 ٚادازٜٝٓا ٚهلل اسبُدد ٚس١٦ٝٗ ايب١٦ٝ ايها١ًَ يساذ١  ُا٥سِٖ ٚ ُأ١ْٓٝ ْؿٛضِٗ.

 سكدِٜ خدَاحمل ٚدٚد٠ ٚزاق١ٝ ع٢ً ايدٚاّ.  (37

سكذذذدِٜ ناؾذذذ١ اشبذذذدَاحمل بأضذذذعاز َعاديذذذ١  َكازْذذذ١ مبطذذذاٛاٖا ايٓذذذٛعٞ ٚايؿذذذ          (38

 ٚباياهايٝـ ا برٚي١ عًٝٗا.ٚا خ قٞ 

 

 :ْػأ٠ ٚسازٜذ ا ُازض١ 

ْظذسا  سباجذذ١ ا ٓطكذذ١ يٛجذذٛد خذذدَاحمل َادصصذذ١ يًاعاَذذٌ َذذع ذذذاالحمل ايٓطذذا٤ ٚايذذٛالد٠  

ٚا  ؿاٍ سسنص ع٢ً سٛؾري ايهذادز ايٓطذا٥ٞ يًددَذ١ ايٓطذا١ٝ٥ ا ادصصذ١ ٚ جذا ٚاجٗذت ٖذرٙ         

ٝذ١ ايذرب اشبريٜذ١ مبراؾظذ١ عٓٝذص٠      ايؿهس٠ اقباال  ٚاضارطذاْا  َذٔ نٖذايٞ ا ٓطكذ١د بذادزحمل مجع     

ممث١ً بس٥ٝظ صبًذظ اإلداز٠ ٚا ع ذا٤ بذدعِ ٖذرٙ ايؿهذس٠ ٚسسمجاٗذا ذاذ٢ نصذبرت ذكٝكذ١          

سأضذٝظ َطاػذؿ٢ مجعٝذ١ ايذرب اشبريٜذ١ يًٓطذا٤        ذٝت متذت ا ٛاؾكذ١ عًذ٢    يًعٝإ ٚٚاقع ًَُٛع

اشبريٜذذ١ ٚايذذٛالد٠ ٚا  ؿذذاٍ مبراؾظذذ١ عٓٝذذص٠ مبٛجذذب قذذساز ازبُعٝذذ١ ايعَُٛٝذذ١ زبُعٝذذ١ ايذذرب       

ٖذذذ ٚذيذذو  بكذذا   ذهذذاّ ْظذذاّ ا ؤضطذذاحمل 34/32/3633ا ٓعكذذد٠ يف ٜذذّٛ ايطذذبت ا ٛاؾذذذذل : 

ٖذذذ ا ذذب  عًذذ٢ 5/33/3629ٚسذذازٜذ  :7ايطبٝذذ١ اشباصذذ١ ايصذذادز با سضذذّٛ ا ًهذذٞ زقذذذذذِ ّ/

 ٖذ.48/32/3629ٚسازٜذ  466قساز صبًظ ايٛشزا٤ زقِ 
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 ري١ٜ يًٓطا٤ ٚايٛالد٠ ٚا  ؿاٍ سأضٝظ َطاػؿ٢ مجع١ٝ ايرب اشب متت ا ٛاؾك١ ع٢ً

 ٖحس34/32/3633.١ّٜٜٛ ايطبت ا ٛاؾذذل  مبراؾظ١ عٓٝص٠

 ٖذ   ايبد٤ يف َػسٚع سعدٌٜ َب  َسنص اياُسٜض ٚايع د ;363 عاّ يف

ايطبٝعٞ اياابع زبُع١ٝ ايرب اشبري١ٜ مبراؾظ١ عٓٝص٠ يٝهٕٛ َطاػؿ٢ مجع١ٝ ايرب 

ؾظ١ عٓٝص٠د ٚقد   االْاٗا٤ َٔ ا ػسٚع يف اشبري١ٜ يًٓطا٤ ٚايٛالد٠ ٚا  ؿاٍ مبرا

قد بًػت سهًؿ١ اْػا٤ ٚسأثٝت ٚدبٗٝص ٖٚحس١ٜد 3644غٗس صؿس يعاّ 

ث ث ٚنزبعٕٛ ًَٕٝٛ زٜاٍد بطع١  ( 65.222.222قدزٙ )ٚا طاػؿ٢ َبًػا  

 ( مخطٕٛ ضسٜسا .72ضسٜسٜ٘ َكدازٖا )

 ٚيٞ ايعٗد  ؿ ٌ صاذب ايطُٛ ا ًهٞ ا َري ضًطإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛدس

ْٚا٥ب ز٥ٝظ صبًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايدؾاع ٚايطريإ ٚا ؿاؼ ايعاّ زعاٙ اهلل 

ٖحس١ٜ ٚمبع١ٝ صاذب 3644باالؾاااح ايسمسٞ يًُطاػؿ٢ يف غٗس زجب يعاّ 

ايطُٛ ا ًهٞ ا َري ؾٝصٌ بٔ بٓدز بٔ عبد ايعصٜص نَري َٓطك١ ايكصِٝ ذؿظُٗا 

 اهلل.

 سػٝري اضِ ا طاػؿ٢ َٔ َطاػؿ٢ ٖذ  3647 غٗس مجاد٣ ايثاْذٞ يعاّ يف 

مجع١ٝ ايرب اشبري١ٜ ا  َطاػؿ٢ ايٛؾا٤ ٚقد زن٣ صبًظ اداز٠ ا طاػؿ٢  سٚز٠ 

ذبٌٜٛ ا طاػؿ٢ َٔ َطاػؿ٢ َادصص يًٓطا٤ ٚايٛالد٠ ٚا  ؿاٍ ا  َطاػؿ٢ 

 عاّ.

 

 :اهلدف ايس٥ٝظ 

١ غري سكدِٜ خدَاحمل صر١ٝ َاُٝص٠ مبصداق١ٝ عاي١ٝ ٚؾل قِٝ زاضد١ ٚخبصٛص١ٝ ْطا٥ٝ

% نغساف نٛادز  ب١ٝ ٚؾ١ٝٓ ٚمتسٜ ١ٝ ٚاداز١ٜ ْطا١ٝ٥ ذاحمل نؿا٤احمل عاي١ٝ ٚخرباحمل 322َطبٛق١ 

.١ًٜٛ  

ٖحسٜذ١ مجًذ١ َذٔ ا ٖذداف     3648نُا ٚ ع َطاػؿ٢ ايٛؾذا٤ اباذدا٤م َذٔ بداٜذ١ عذاّ      

 ايهرب٣ اييت ٜٗدف ا  ذبكٝكٗا بإذٕ اهلل سعا  ع٢ً ايٓرٛ اآلسٞ:
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سٛؾري ايسعا١ٜ ايصر١ٝ ايػذا١ًَ ٚا اُٝذص٠ يطذهإ     ٚايؿاع١ً يف ا ط٦ٛي١ا ػازن١  (3

 َٓطك١ ايكصِٝ َٚا جاٚزٖا.

ا طذذا١ُٖ يف ْػذذس ايذذٛعٞ ايصذذرٞ ايطذذًِٝ ٚايثكاؾذذ١ ايصذذر١ٝ ايطذذ١ًُٝ يف َٓطكذذ١     (4

 .ايكصِٝ َٚا جاٚزٖا

ذبكٝذذل اشبصٛصذذذ١ٝ ٚايساذذذذ١ ٚايطُأْٝٓذذ١ ايذذذيت ل ٜطذذذبل هلذذا َثٝذذذٌ يًُساجعذذذاحمل     (5

يادصصذذذذاحمل ٚاشبذذذذدَاحمل َذذذذٔ خذذذذ ٍ ايهذذذذٛادز ايطبٝذذذذ١  ٚا سٜ ذذذذاحمل يف طباًذذذذـ ا

ٚاياُسٜ ١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ ايٓطا١ٝ٥ ا اُٝص٠ بهؿا٤سٗا ٚنخ قٗا بدن  َٔ ايعٝاداحمل 

بػذذذسف ايعًُٝذذذاحمل   َٚذذذسٚزا  بأقطذذذاّ اياصذذذٜٛس ايطذذذخ ٚا غذذذع١ ٚا داذذذرباحمل ٚاْاٗذذذا٤م   

ياهاٌَ ٚاياُٝذص  ٖٚٛ نَس ل ٜطبل ايٝ٘ بٗرا ا دٚاياددٜس ٚايآِٜٛ ٚايعٓا١ٜ ا سنص٠

 ا ًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.  يف طا٣ٛ ايدٚيٞ ٚيٝظ ؾكطا زمبا ع٢ً 

سكذذدِٜ خذذدَاحمل سػدٝصذذ١ٝ ٚع جٝذذ١ ذاحمل َطذذاٜٛاحمل عايٝذذ١ ٚزاقٝذذ١ َذذع اضذذادداّ      (6

نؾ ٌ ايٛضا٥ٌ ٚاياكٓٝاحمل ٚا جٗص٠ ٚا ٛاد ٚا طذاًصَاحمل ايطبٝذ١ خبصٛصذ١ٝ ناًَذ١     

 .ذدٙع٢ً  يًٓطا٤ ٚايسجاٍ ن  

 س اٖٞ نؾ ٌ ا عاٜري ايدٚي١ٝ يف سكدِٜ اشبدَاحمل ايصر١ٝ.  سأضٝظ َعاٜري (7

نٕ ٜهٕٛ ايهذادز ايطذخ ٚاياُسٜ ذٞ ٚايؿذ  ٚاإلدازٟ ٚا طذاْد َذٔ ايهؿذا٤احمل         (8

ا اُٝذذص٠ عًُٝذذا  ٚعًُٝذذا  باضذذاُسازد ٚنٕ ٜهذذٕٛ مجٝذذع ايعذذاًَ  يف ا طاػذذؿ٢ عًذذ٢      

 َٔ ايهؿا٠٤ ٚا َا١ْ ٚا خ م. ٍٍَطا٣ٛ عا

ا٥ٝذ١ غذا١ًَ يأل ؿذاٍ ٚايبذايػ  ٚ داًذـ ايؿ٦ذاحمل ايعُسٜذ١        سكدِٜ خدَاحمل صر١ٝ ٚق (9

 َٔ ايسجاٍ ٚايٓطا٤. 

سكدِٜ خدَاحمل صر١ٝ سػدٝص١ٝ ٚع ج١ٝ ٚٚقا١ٝ٥ خ ق١  ٚنَٝٓذ١ يًٓطذا٤ ٚايسجذاٍ     (:

بهٌ َا ذبًُ٘ ٖذاس  ايهًُذا  َذٔ َعذاْٞد ٚضذد اسباجذ١ ا اضذ١         ٙع٢ً ذد ن  

 يريو يف ضٛم اشبدَاحمل ايصر١ٝ اشباص١. 

 .٢ ايٛؾا٤ مبذثابذ١ ا طاػؿ٢ ايعا٥ذًذٞ ا ُٝص يطهإ َٓطك١ ايكصِٝجعٌ َطاػؿ (;

ذبكٝل ايسبح ا اٛاشٕ ٚؾل ايكِٝ ايع١ًُٝ ٚا خ ق١ٝ ايصاز١َ ايطابل ذنسٖا مبذا    (32

 .ٜصب يف خد١َ ا زاٌَ ٚا ٜااّ ٚا طان  ٚنعُاٍ ايرب ايعا١َ
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 :ايؿ١٦ ا طاٗدؾ١ 

 د َكُٝ  َٚكُٝاحمل.ناؾ١ غسا٥ح اجملاُع َٔ َٛا ٓ  َٚٛا ٓاحمل

 

 :ايٓطام ازبػسايف 

كع ا طاػؿ٢ غسب ضباؾظ١ "عٓٝص٠" ع٢ً ايطسٜل ايعاّ ا ؤدٟ ا  ا د١ٜٓ ا ٓٛز٠ ٜ

د ٜٚاهٕٛ َب٢ٓ 4ّ 42.222٘ ع٢ً نزض َطاذاٗا اإلمجاي١ٝ آسٚقد نقُٝت َٓػ

د ٚسبًؼ 8322ّ4ا طاػؿ٢ ايس٥ٝطٞ َٔ  ابك  مبطاذ١ امجاي١ٝ َططر١ قدزٖا 

 .4ّ 5397َٚطاذ١ ايدٚز ا ٍٚ  4ّ 47;4ز ا ز ٞ َطاذ١ ايدٚ

 

 ١اياهًؿ١ اإلمجاي١ٝ يًُُازض: 

بًػ١ اياهًؿ١ اإلمجاي١ٝ يًُُازض١ ) َطاػؿ٢ ايٛؾا٤ ( ذا٢ اعداد ٖرٙ ايٛزق١ 

زٜاٍ مثإ ٚمثإْٛ ًَٕٝٛ زٜاٍ ٚمثاوا١٥ ٚسطعٕٛ نيـ زٜاٍ بطع١ ضسٜسٜ٘ سبًؼ  2.222;:.::

 ( ضسٜس قاب١ً يًصٜاد٠ .2:)

 

 دد ايعاًَ :ع 

 ٖحس3652.١َٜٛ ؿا  َٚٛ ؿ١ سكسٜبا  ذا٢ ْٗا١ٜ  547

 

 :نبسش اياردٜاحمل 

ذبٜٛذذٌ ا طاػذذؿ٢ َذذٔ َطاػذذؿ٢ َادصذذص يف اضذذاكباٍ ذذذاالحمل ايٓطذذا٤ ٚايذذٛالد٠      (3

ٚا  ؿذذاٍ ا  َطاػذذؿ٢ عذذاّ ؽبذذدّ نذذ  ازبٓطذذ  ايذذرنٛز َذذِٓٗ ٚاإلْذذاث َذذع          

 %.322ٚبهٛادز ْطا١ٝ٥ اتاؾظ١ اياا١َ ع٢ً سكدِٜ اشبدَاحمل ايٓطا١ٝ٥ بأْٛاعٗا 

اػبذذاد ايهذذٛادز ايٓطذذا١ٝ٥ ايطبٝذذ١ ٚايؿٓٝذذ١ ٚاياُسٜ ذذ١ٝ ٚاإلدازٜذذ١ ذاحمل ايهؿذذا٠٤         (4

 اي ش١َ ياركٝل غاٜاحمل ا طاػؿ٢ ايس٥ٝط١.
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ا ٓاؾطذذذ١ ايػذذذدٜد٠ ٚايكٜٛذذذ١ ٚا طذذذاحد٠ يف ا ٓطكذذذ١ يكطذذذاع اشبذذذدَاحمل ايصذذذر١ٝ       (5

ٚايع قذذذاحمل اشباصذذذ١د ٚايذذذيت سعاُذذذد يف نضذذذاع َٓاؾطذذذاٗا عًذذذ٢ اهلايذذذ١ اإلع َٝذذذ١     

 اشباص١! 

 :نبسش ا ٓحصاحمل 

-يكد ذكل َطاػؿ٢ ايٛؾا٤ بؿ ٌ اهلل ٚعْٛ٘ غاٜاس٘ ايهرب٣ اييت نزادٖا َؤضطٛٙ 

زذِ اهلل سعا  نَٛاسِٗ ٚزذِ َٛس٢ ا طًُ  نمجع  ٚبازى يف ا ذٝا٤ َِٓٗ ٚبأعُازِٖ يف 

 د ٚا اُث١ً يف:- اعا٘ بعاؾ١ٝ ٚااإ

ٚا َٓٛاحمل ٚايعاَ حمل بأقطاّ ْطذا١ٝ٥ َاهاًَذ١   ذبكٝل ايط  ٚايعؿاف يًُساجعاحمل  (3

 %.322ٚخايص١

ذبكٝذذل اشبصٛصذذ١ٝ ايٓطذذا١ٝ٥ ٚضذذ  ا ؤَٓذذاحمل ٚدبٓذذب عُذذٌ ايٓطذذا٤ َذذع ايسجذذاٍ         (4

 )االخا ط( ن عاف َا نزادٚٙ.

ذبكٝل ايطبل ٚا ثٌ ٚايكد٠ٚ يف سأضٝظ خدَاحمل صر١ٝ َب١ٝٓ ع٢ً ا ضظ ٚايكذِٝ   (5

 اإلض ١َٝ ايعظ١ُٝ.

ٚدعذذٛاحمل ال ذصذس هلذذا َذٔ صبذاَٝع َآٛعذذ١ َذٔ ايٓطذذا٤      ٚزدحمل يًُطاػذؿ٢ اغذاداحمل   (6

ٚايسجاٍ َٔ نعبا٤ ا ًُه١ ذٍٛ َا ٜاُاذع بذ٘ ا طاػذؿ٢ َذٔ خصٛصذ١ٝ َٚصذداق١ٝ       

 متثٌ نٌَ ٖرا اجملاُع ا طًِ ٚقد   ذبكٝك٘ بؿ ٌ اهلل سعا .

ٖرا ا طاػؿ٢ ؼبٌُ ايسا١ٜ ٜٚكٛد ا بدن ٚقد ذكل اهلل ا ساد ٚنْعِ بٓعِ نذرب٣ ال   (7

ال ذبص٢ ع٢ً ٖذرا ا طاػذؿ٢ ٚايذرٟ نذإ ضبذٌ زٖذإ نذثري َذٔ اتذبط           سعد ٚ

ٚا ٗذذبط  ٚا ثذذبط  ٚا ٓٗذذصَ .. ٚػبذذب نٕ ٜطذذري بعذذصّ ننثذذس َذذٔ نٟ ٚقذذت َ ذذ٢    

 سبٌُ ٖرٙ ايسا١ٜ ٚاتاؾظ١ عًٝٗا نغد اتاؾظ١ ا  نٕ ٜػا٤ اهلل ضبراْ٘ ٚسعا .

طذٜٛس َٗذازاسِٗ ٚضذًٛنِٗ    مما ذبكل نٜ ا  َٔ غاٜاس٘ ايهرب٣ سطذٜٛس ا ؾذساد ٚس   (8

ٚقدزاسِٗ مما ٖٛ خري ْٚؿع عظِٝ ٜعٛد عًِٝٗ ٚع٢ً صباُعِٗ ٚع٢ً نجٝاهلِ مبػ١٦ٝ 

 اهلل سعا .



 هلل  بن علي الطريفعبدا.د                                               مستشفى الوفاء

 

                                                                                                     7;3                                                                                                            للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية العاشر اللقاء السنوي 

ٜٛجد يف ا طاػؿ٢ عػساحمل ايؿاٝاحمل َٔ بٓاحمل ا ٓطك١ ممٔ ٜذسع  نْؿطذٗٔ ٜٚعًذٔ     (9

نضذذذسٖٔ يٝعٝػذذذٛا ذٝذذذا٠ نساذذذ١ َٚثًذذذٗٔ غذذذباب ٚزجذذذاٍ ٖٚذذذرٙ غاٜذذذ١ َذذذٔ غاٜذذذاحمل     

 ١ ع٢ً ذد ضٛا٤.ا طاػؿ٢ ٚازبُعٝ

ذكذل ا طاػذذؿ٢ بؿ ذذٌ اهلل ٚاذذدٙ ناؾذذ١ غاٜذذاحمل ازبُعٝذذ١ ا خذذس٣د ؾٗذذٛ زاعذذٞ   (:

ٚناؾذذٌ يألزاَذذٌ ٚا ٜاذذاّد ٖٚذذٛ َثذذاٍ ذذذٞ ٚعًُذذٞ يربْذذاَخ اناؿذذا٤د ٖٚذذٛ ذذذاؾم    

عًُٞ يًكِٝ ٚا خ مد ٖٚذٛ ٚاقذع ذذٞ  ػذسٚع َاعذدد اشبذري ٚا ٓذاؾع ايذيت ٜطذارٌٝ          

 ذصسٖا ٚسكصٝٗا.

٢ ذبكٝل ز ا اهلل ضبراْ٘ ٚسعذا  ؾُٝذا ؼببذ٘ ٜٚس ذاٙ     ٚنعظِ َٔ ذيو نً٘ ٚنعً (;

يعبادٙ ا ؤَٓ  َٔ ا قٛاٍ ٚا عُاٍ ٚايطًٛى ٚاسبٝا٠ ايط١ٜٛ ايطٝب١ اييت اثٌ ٖرا 

ا ػذذسٚع ا بذذازى اسب ذذازٟ نعظذذِ ذبكٝذذل هلذذا يف ٖذذرا اجملذذاٍ ايذذرٟ ٜعذذخ بصذذٓٛف      

ٚايذيت ٖذٞ ضبذٌ     دٚايرٟ ٖٛ غازم يف َطآكع َٔ ايػسٚز اييت ال ذصس هلا دايب ٜا

 ضدط اهلل ٚضبٌ طبايؿ١ دٜٓ٘ ٚغسع٘ ٚض١ٓ زضٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ.

َا ضبل ٜؤند نٕ ا طاػؿ٢ قد َٔ اهلل سعا  عًٝ٘ باركٝل نٌ َا ُخطط ي٘ 

 ٚذبكٝل نٌ غاٜاس٘ اييت ُقصدحمل عٓد سدغٝٓ٘  ٍٚ َس٠.

 

 :َد٣ ازسبا ٗا باهلدف ايس٥ٝظ 

دعُا  الضاُساز١ٜ سكدِٜ اشبدَاحمل ا اُٝص٠    نٌ ذيو بعد عٌُ دزاضاحمل عُٝك١ ٚذيو

 ٌٖ ا ٓطك١ َٚا جاٚزٖا ٚذبكٝكا   ٖداف ا طاػؿ٢ ا ضاض١ٝ َع اتاؾظ١ ع٢ً خصٛص١ٝ 

ا قطاّ ايٓطا١ٝ٥د نُا نإ قساز ذبًٜٛ٘ ا  َطاػؿ٢ عاّ  سٚز٠ ًَر١ ال ِغ٢ٓ عٓٗا يهٞ 

 ُٜٓٛ ا طاػؿ٢ ٜٚٓحح ٚؼبكل نٖداؾ٘ ايٓب١ًٝ. 

 ازبٗاحمل اشبري١ٜ َٔ ٖرٙ ا ُازض١: نٝـ سطاؿٝد 

اياأنٝد عًذ٢ نٕ ايعُذٌ اشبذريٟ يذ٘ نبذٛاب ٚاضذع١ نخذس٣ ٚذاحمل  ذسٚز٠ ٚذاحمل ْؿذع           (3

 َاعدد نُا ٖٛ ذاٍ َطاػؿ٢ ايٛؾا٤.

ٖذذٞ بعذذد سٛؾٝذذل اهلل   -إ ٚجذذٛد نٖذذداف ٚزضذذاي١ ٚزؤٜذذ١ ٚا ذذر١ ٚقذذِٝ زاضذذد١       (4

 ا ُازض١. ْكط١ االْط م ايصرٝر١ ٚصُاّ ا َإ يٓحاح ٚاضاُساز وٛ -ٚعْٛ٘
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 :َطاكبٌ ٖرٙ ا ُازض١ 

ؾهس٠ ٚاْػا٤ َطاػؿ٢ ايٛؾا٤ سكّٛ ع٢ً اشبصٛص١ٝ يًسجاٍ ٚايٓطا٤ ؾايسجاٍ ؽبدَٕٛ 

َٔ ِقبٌ ايسجاٍ ٚايٓطا٤ ُسددّ َٔ قبٌ ايٓطا٤ بهٌ ايادصصاحمل اييت ٜكدَٗا نع٢ً ا سانص 

 ضد١ . ايطب١ٝ يف ا ٓطك١ د ٚنٕ ٜهٕٛ زَصا  يًددَاحمل ايصر١ٝ ا اُٝص٠ ٚؾل قِٝ زا

 :سكسٜس َٛجص عٔ ا عٛاّ ايطابك١ يًُُازض١ 

ازسك٢ َطاػؿ٢ ايٛؾا٤ بؿ ٌ َٔ اهلل يٝكدّ خدَاحمل صر١ٝ َاها١ًَ عُا نإ 

 عًٝ٘ عٓد سأضٝط٘ يٝػٌُ ايادصصاحمل ٚاشبدَاحمل ايااي١ٝ:

 .قطِ ايٓطا٤ ٚايٛالد٠ ٚا طاعد٠ عًٞ اإلظباب 

 .ٍٚ بسْاَخ َاابع١ اسبٌُ ا 

 بسْاَخ َاابع١ اسبٌُ ايثا.ْٞ 

 .ايربْاَخ ا مشٌ يًٛالد٠ ايطبٝع١ٝ 

  .قطِ  ب ا  ؿاٍ ٚايعٓا١ٜ ا سنص٠ ٚايعٓا١ٜ ايػا١ًَ با  ؿاٍ ٚذدٜثٞ ايٛالد٠ 

 .)ٍقطِ ايبا ١ٝٓ ٚازبٗاش اهل ُٞ )ْطا٤ / زجا 

 .)ٍٚذد٠ َٓا ري ازبٗاش اهل ُٞ )ْطا٤ / زجا 

 .قطِ جساذ١ ايعظاّ ٚايسَٚاسٝصّ ْطا٤ 

 زجاٍ(. قطِ ازبساذ١ ايعا١َ )ْطا٤ / 

 .قطِ ازبًد١ٜ ٚاياحٌُٝ ْطا٤ 

 .)ٍقطِ  ب ٚجساذ١ ايؿِ ٚا ضٓإ )ْطا٤ / زجا 

 .)ٍقطِ اياصٜٛس ٚاياصٜٛس ايطخ ) ْطا٤ / زجا 

 .ّقطِ ا دارباحمل ٚبٓو ايد 

 .بسْاَخ ؾرص َا قبٌ ايصٚاد 

 .قطِ ايطب ايعاّ ٚايطٛازئ ْطا٤ 

 . ٍقطِ ايطب ايعاّ ٚايطٛازئ زجا 
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  ٚايعٓا١ٜ ا سنص٠ )ْطا٤ / زجاٍ(. قطِ اياددٜس ٚاإلؾاق١  

 .)قطِ ا ْـ ٚا ذٕ ٚاسبٓحس٠ )َػ ى 

 .)قطِ  ب ٚجساذ١ ا طايو ايبٛي١ٝ ٚايآاض١ًٝ ٚا ٓا ري )َػ ى 

 .ٍقطِ ازبساذ١ ايعا١َ ٚجساذ١ ا ٚع١ٝ ايد١َٜٛ زجا 
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 معهد الفتيات للقرآن الكريم بربيدةمعهد الفتيات للقرآن الكريم بربيدة

  

  مقدمها :مقدمها :

  علي بن سليمان الفوزانعلي بن سليمان الفوزان/ /   األستاذاألستاذ
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 :املقذًٞ

 اذتٌذ هلل سب اهعاملني ٗأصوٛ ٗأطوٍ عوٟ ُبٚا ستٌذ ٗعوٟ آهٕ ٗصشبٕ أمجعني ٗبعذ:

فإُٕ ًّ ُِعٍ اهلل عوٟ أٓى ٓزٖ اهبالد أْ اهقشآْ اهلشٍٙ ٓو٘ دطور٘سٓا ٗػوأُا ٗتاٙرٔوا       

ريٙٞ بٔزا اهقوشآْ اهلوشٍٙ   كى ػ١ٛ ، ٗهلزا ُش٠ ًذ٠ االٓرٌاَ اهلبري ًّ ادتٔات اهشمسٚٞ ٗارت

تعوٌوا   ٗتعوٌٚواو ًٗوّ ًرووآش ٓوزا ارتوري اُرؼوواس اةاعوّ ارتريٙوٞ اهووم تتعِوٟ برعووٍٚ كروواب اهلل،          

ٗحتفٚرٕ هفرٚاْ ٗفرٚات ٓزٖ اهبالد، عوٟ شتروف املظر٘ٙات ٗتِ٘ع اهرخضضوات، ٗحتفٚوضٍٓ عووٟ    

 رهمو

آُٚوٞ اهِظوا٢ٚٞ املباسكوٞ،    ًّٗ ٓزٖ اةاعّ املرخضضوٞ   اهقوشآْ اهلوشٍٙ، املعآوذ اهقش    

 اهم اُرؼشت   بقاع اهبالد اُرؼاسا  كبريا  و

ٗالػووم أْ ٓووزا  اهر٘طووي اتفقووٛ ٙرصوووه أْ ٙضوواسبٕ تاطووٚع ٗتعٌووا   اهبِووا١ ، ٗعِاٙووٞ       

باملقً٘ووات اتطاطووٚٞ هغووٌاْ طووريٓا ٗفووا املخصووق هلووا، ضتوو٘ حتقٚووا تاٙرٔووا ٗسطوواهرٔا، ٗدوو٘دٝ         

 شتشداتٔاو

ًووّ ٗصاسٝ اهؼوواْٗ ايطووالًٚٞ بووذع٘ٝ ادتٌعٚووات رات  اهقووذسات   هووزا دووا١ اهقووشاس اذتلووٍٚ  

املاهٚٞ ٗاهبؼوشٙٞ بافرروام ًعآوذ ًرخضضوٞ يعوذاد املعوٌوات املرٌٚوضات اهقوادسات عووٟ تعووٍ ٗتعووٍٚ            

 اهقشآْ اهلشٍٙ و

ٗهقذ كاُت ادتٌعٚٞ ارتريٙٞ هرشفٚظ اهقشآْ اهلشٍٙ "بربٙذٝ" أطشع مجعٚات املٌولوٞ    

ٚوٜ٘ اهبِءوا١ ًوّ اوالي افرروام ًعٔوذ اهفرٚوات هوقوشآْ اهلوشٍٙ بربٙوذٝ   تواسٙ             تِفٚز ٓزا اتًوش اذت 

 ٓو ٗاهزٜ ٙعررب أٗي ًعٔذ ُظا٢ٛ هرعوٍٚ اهقشآْ اهلشٍٙ باملٌولٞو8181/ 2/ 81

ٗهظووت بضووذد ركووش توواسٙ  تاطووٚع ٓووزا املعٔووذ ٗفبٚعووٞ اهذساطووٞ فٚووٕ ٗتلِ٘ٙووٕ ايداسٜ      

ظو٘  ًٗ٘عويف   اهرقشٙوش اهجاهوح هوٌعٔوذ ٗاهضوادس       ٗاتكادميٛ ٗجتٔٚضاتٕ ٗضت٘ٓوا ذر ذْ رهوم ًب  

، ٗذمنا ًِٔذٛ   ٓزا املقاَ أْ أعشض كٚف صتويف املعٔوذ   ًوذ دظو٘س اهر٘اصوى ًوي       8121عاَ 

ادتٔوات رات اهعالةوٞ بواهرعوٍٚ اهِظوا٢ٛ أًجواي داًعووٞ اهقضوٍٚ ٗداًعوٞ ايًواَ االطوالًٚٞ باهشٙوواض          

 ٙٞ ٗتريٓاوٗذداسات اهرتبٚٞ ٗاهرعوٍٚ )بِات( ٗاملشافا ارتري
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 ٗطاعشض رهم   أسبعٞ ستاٗس: 

 اتٗي: فبٚعٞ اهذساطٞ   املعٔذ ًٗشاسى اهرص٘سو

 اهجاُٛ: املذاالتو

 اهجاهح: املخشدات و

 اهشابي : اهر٘صٚات و

طا٢ال  امل٘ىل عض ٗدى اهر٘فٚا ٗاهرظذٙذ، ثٍ ػاكشا  دتٌعٚٞ اهرب باملِصقٞ اهؼشةٚٞ ٗأدعو٘ا  

 ١ اهظِٜ٘ اهعاػش هوذٔات ارتريٙٞ باملِصقٞ اهؼشةٚٞو باهر٘فٚا هوقا٢ٌني عوٟ اهوقا

 ٗاهلل اهلادٜ ذىل ط٘ا١ اهظبٚى و
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 اة٘س اتٗي: فبٚعٞ اهذساطٞ   املعٔذ ًٗشاسى اهرص٘س:

 اهِؼاٝ:

ٓو ، ٗكاُت فبٚعٞ اهرعوٍٚ اهِظوا٢ٛ ارتوريٜ    8181بذأ املعٔذ ٙضاٗي ُؼافٕ اهرعوٌٚٛ عاَ 

 ه٘ةت ٙرتكض   زتاهني:هوقشآْ اهلشٍٙ   بشٙذٝ   رهم ا

ٓووو    املووذاسغ اهجاُ٘ٙووٞ   اهفوورتٝ    8111اتٗي: سوووا اهجاُ٘ٙووات ٗاهووم بووذأ تِفٚووزٓا عوواَ     

 اهضباسٚٞ، أٜ ةبى افررام املعٔذ بعاًني ٗٓٛ عادٝ تغصٛ مجٚي املذاسغ اهجاُ٘ٙٞ اهعاًٞو

اهضووٚف  اهجوواُٛ: املشاكووض اهضووٚفٚٞ اهووم تقٌٚٔووا ادتٌعٚووٞ   املووذاسغ اذتلً٘ٚووٞ   فوورتٝ 

 فققو

 بايعافٞ ذىل ٗد٘د سوقات ًظا٢ٚٞ ستذٗدٝ دذا و

ٗباهِرش ذىل فبٚعٞ ٓزٖ املشسوٞ فإُِا ُعوٍ أْ االسرٚاز اهبؼشٜ اهِظا٢ٛ هلزٖ اجملواالت ةوا٢ٍ   

هلْ٘ ٓزّٙ اةغِني تشكٚضٌٓا دعٜ٘ أكجش ًّ كُ٘وٕ تشبوٜ٘ أٗ توآٚوٛ ، ٗهلوزا فوإْ املعٔوذ       

فرٚات هورذسٙع   ٓزٖ اذتوقوات ٗاملشاكوض اهضوٚفٚٞ ٗكوزهم     كاْ ٙٔذف   بذاٙاتٕ ذىل تآٚى اه

 ًا ٙظرؼشف ًّ اهر٘طي   افررام اذتوقات ٗتريٓاو 

ٗبعذ أْ تص٘ست اجملاالت ٗاهقصاعات اهرعوٌٚٚٞ أكجش بافررام اذتوقات املظا٢ٚٞ   املذاسغ 

 اذتلً٘ٚٞ، ت٘طعت ًظاٗهٚٞ املعٔذ ٗاذتادٞ ذىل شتشداتٕو

  اهرعوووٍٚ اهِظووا٢ٛ ارتووريٜ ًووّ اووالي افررووام أٗي داس ُظووا٢ٚٞ     ثووٍ سووذثت اهِقوووٞ اهلوورب٠ 

ٓو ، ثٍ ت٘اهت افررام اهذٗس ٗاُرؼاسٓا   املذِٙٞ بؼولى طوشٙي اسروٚر ًعوٕ ذىل     8121"بربٙذٝ" عاَ 

طذ االسرٚاز مبا ميلّ أْ ٙر٘فش فٕٚ أدُٟ املعاٙري اهغشٗسٙٞ، ًّ اشجيات املعٔوذ ٗتريٓوّ، ٗةوذ    

، أًا املشاكوض اهضوٚفٚٞ اهوم    1 ( سوق18ٞ( داسا ٗعذد سوا اهجاُ٘ٙات )11)بوغ عذد اهذٗس اهِظا٢ٚٞ 

 تقاَ عوٟ ُصاق عٚا   املذاسغ اذتلً٘ٚٞ ٗاُرقوت ًِٔا ذىل اهذٗس اهِظا٢ٚٞو

 

 ًشاسى تص٘س اهذساطٞ   املعٔذ:

                                                 
1

888141
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ذْ فبٚعٞ اهذساطٞ   املعٔذ كاُت تر٘اكه   تص٘سٓا ًي ًشاسى تصو٘س اهرعووٍٚ اهِظوا٢ٛ    

 ِٞ مما طبا عشعٕ، ٗهلزا ميلّ تقظٍٚ ٓزا اهرص٘س   املعٔذ ذىل ثالخ ًشاسى:  املذٙ

 

 املشسوٞ اتٗىل: ًشسوٞ طذ االسرٚاز:

 ُٗعين بٔا اهظِ٘ات اتٗىل ًّ تاطٚع املعٔذ ، ٗملذٝ عؼش طِ٘ات و 

ٗتٔذف ٓزٖ املشسوٞ ذىل ستاٗهٞ طذ االسرٚاز اهبؼشٜ   اذتوقات،   اهجاُ٘ٙات ٗاملشاكوض  

 ٚٞواهضٚف

ٗترظٍ ٓزٖ املشسوٞ بواهرتكٚض عووٟ طوشعٞ املخشدوات أكجوش ًوّ تشكٚضٓوا عووٟ د٘دتٔوا،          

 ُرشا  هالسرٚاز اهؼذٙذ   توم اهقصاعات اهرعوٌٚٚٞ ذىل اهل٘ادس اهبؼشٙٞو 

كٌا أْ ٓزٖ املشسوٞ ترظٍ باملشُٗٞ   ايدشا١ات ٗامل٘اصفات، ٗػوشٗ  اهقبو٘ي ٗضت٘ٓوا ،    

شاسى ابرذا١ا  ًّ املشسوٞ املر٘طصٞ، ُٗراَ اهذساطوٞ ٙؼوابٕ ذىل سوذ    فلاْ اهقب٘ي ًفر٘سا  دتٌٚي امل

كبري ُراَ اهذساطٞ   املشاسى اهعاًٞ سٚح اهقب٘ي ٗاسرظاب اهذسدات ٗاهِذام اهظِٜ٘ ٗتريٓوا،  

 ٗاملقشسات ترظٍ باملشُٗٞ ٗطشعٞ اهرغري ذًا   ًفشداتٔا أٗ ُ٘عٔاو 

 

 املشسوٞ اهجاُٚٞ: ًشسوٞ اهرٌٚض : 

ٓو  أٜ مخع طوِ٘ات ، ٗت٘اكوه ٓوزٖ    8121 -8121املشسوٞ   ًابني عاًٛ ٗتبذأ ٓزٖ 

 املشسوٞ افررام اهذٗس اهِظا٢ٚٞ بِرأًا االطرقالهٛ اذتاهٛ و

ٗتٔوووذف ٓوووزٖ املشسووووٞ ذىل ستاٗهوووٞ ً٘اكبوووٞ افرروووام اهوووذٗس اهِظوووا٢ٚٞ باملعوٌوووات اهقوووذٙشات  

ًتشعٚٞ سرٟ ميلّ ًعٔا طذ اسرٚاز اهذٗس بج٘بٔ ا ادتذٙذ اهزٜ خيرووف ااًوا     مب٘اصفات ًقب٘هٞ ٗ

عّ طابقٔا ، فٔٛ ٗذْ كاُت سذٙجٞ اهِؼاٝ ذال أُٔا تغٍ   دِباتٔا عذدا  كبريا  ًّ املظورفٚذات  

اهالتٛ ٙرٌٚضْ برعوٌّٚٔ اهِراًٛ ادتاًعٛ ٗاهجاُٜ٘، ٗهوزا كاُوت فبٚعوٞ اهذساطوٞ   املعٔوذ ترذوٕ       

 ظا٢ٚٞوذىل اهرٌٚض ٗاهبعذ عّ تلشاس منق اهذساطٞ   اهذٗس اهِ

ٗترظٍ ٓوزٖ املشسووٞ بأُوا بوذأت تشكوض عووٟ دو٘دٝ املخشدوات ٗاٚضٓوا، فلاُوت تؼورت             

بعض اهؼشٗ  اتكادميٚٞ ٗاملِٔذٚٞ ، ٗكاْ اهقب٘ي فٚٔا ًؼشٗفا  عوٟ سضو٘ي اهؼؤادٝ اهجاُ٘ٙوٞ    
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كشذ أدُٟ ُٗراَ اهذساطٞ ًؼابٕ ذىل سذ كبري ُراَ اهذساطوٞ   املشاسوى اهعاًوٞ، سٚوح اهقبو٘ي      

 اهذسدات ٗاهِذام اهظِٜ٘، ٗتريٓا ذال أْ املقشسات ترظٍ باهجبات اهِ٘عٛو  ٗاسرظاب

 

 املشسوٞ اهجاهجٞ: ًشسوٞ اهِغر ٗصِي اهلفا١ات ايداسٙٞ ٗايػشافٚٞ ٗاهرتب٘ٙٞ :

 ٗسرٟ تاسخيٕ، ٗٓٛ املشسوٞ اذتاهٚٞ هوٌعٔذو 8121/  1/ 21ٗتبذأ ٓزٖ املشسوٞ ًّ تاسٙ  

جبٌٚووي  -اهرووابي هوذٌعٚووٞ-بري   اهرعوووٍٚ اهِظووا٢ٛ ٗت٘اكووه ٓووزٖ املشسوووٞ اهرصوو٘س اهلوو 

 ةصاعاتٕ و

ٗتٔذف ٓزٖ املشسوٞ ذىل طذ اسرٚاز ٓزا اهرعوٍٚ باهلفوا١ات ايداسٙوٞ ٗايػوشافٚٞ ٗاهرتب٘ٙوٞ     

اهعاهٚووٞ ٗاهووم تروو٘فش فٚٔووا أعوووٟ ً٘اصووفات املٔوواسات ايداسٙووٞ ٗاهرتب٘ٙووٞ، ممووا ميلووّ ًووّ االهلووّ    

اعات، بى ٗاملظآٌٞ   طذ اسرٚاز اهقصاعات اهرعوٌٚٚٞ اهشمسٚٞ، حتقٚا اهشؤٙٞ اةذدٝ هلزٖ اهقص

ٗسظه سؤٙٞ اهقا٢ٌني عوٟ املعٔذ إُٔ هّ ٙرٍ رهم ذال عرب ٗثا٢ا تءخشز ًعرٌذٝ ًوّ دٔوات أكادميٚوٞ    

 و1ٗتضِٚف ٗظٚفٛ ًّ دٙ٘اْ ارتذًٞ املذُٚٞ

اتُرٌووٞ ٗترظووٍ ٓووزٖ املشسوووٞ باهرووافري اتكووادميٛ اهلاًووى ٗاهووذةٚا ٗاهووزٜ ٙظووري ٗفووا      

املشعٚووٞ   ادتاًعووات اهظووع٘دٙٞ طوو٘ا١   فبٚعووٞ املظوواسات اهذساطووٚٞ أٗ ُروواَ اهقبوو٘ي ٗاالُرروواَ         

ٗاالاربوواسات أٗ اهووِرٍ اتكادميٚووٞ هوٌذوواهع اهعوٌٚووٞ ٗضت٘ٓووا، ٗٓووزٖ املشسوووٞ ٓووٛ املٌاسطووٞ اهووم   

 طِ٘عشٔا السقا باهرفضٚى ذْ ػا١ اهللو 

 

 اهشؤٙٞ:

 اب اهلل اهقٍ٘ٙ، ٗحيٌوّ ارتري جملرٌعّٔ ٗأًرّٔوذعذاد فرٚات صاذتات ِٙٔوّ ًّ كر

 

 اهشطاهٞ:

 ت٘فري ب٣ٚٞ تعوٌٚٚٞ ةشآُٚٞ من٘ردٚٞ ُظا٢ٚٞ، ٗفا ًعاٙري ادت٘دٝ ٗايتقاْو
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 اتٓذاف:

 ُؼش اهعِاٙٞ باهقشآْ اهلشٍٙ برعوٌٕ ٗتعوٌٕٚ، ٗاًرجاي ٓذٕٙ اهقٍ٘ٙ   اتٗطا  اهِظا٢ٚٞو و8

ا ٙآووؤا هوقٚوواَ ب٘ادبٔووا جتوواٖ دِٙٔووا ٗأطووشتٔا      تشبٚووٞ اهفروواٝ املظوووٌٞ تشبٚووٞ ةشآُٚووٞ، مبوو      و2

 ٗزترٌعٔاو

تضٗٙووذ اهصاهبووٞ باهجقافووٞ ايطووالًٚٞ ٗاملٔوواسات اتطاطووٚٞ اهووم تووذفعٔا هوقٚوواَ مبظوواٗهٚرٔا   و4

ٗمبووا ٙتِووا  بٔووا هرلووْ٘ هبِووٞ صوواذتٞ   بِووا١ ٓووزا اهبوووذ املبوواسن ٗاملظووآٌٞ   ُٔغوورٕ       

 اهؼاًوٞو

زتواي تعووٍٚ اهقوشآْ اهلوشٍٙ ٗعوً٘وٕ، ملٌاسطوٞ       ختشٙر ًعوٌات رٗات كفا١ٝ ًرٌٚوضٝ     و1

 اهعٌوٚٞ اهرعوٌٚٚٞ املرخضضٞ   املشافا اذتلً٘ٚٞ ٗارتريٙٞو

 ايطٔاَ   أدا١ املعوٌات   اهقصاع اذتلً٘ٛ ٗارتريٜو و1
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 اة٘س اهجاُٛ: املذاالت:

 اهرباًر:

 أٗال : اهرباًر اهذساطٚٞ:

اصوٞ، ًٗرصوبوات أكادميٚوٞ    ٗٓٛ ثالثٞ ًظواسات هلوى ًظواس ً٘اصوفات ٗػوشٗ  ةبو٘ي ا      

 ًعِٚٞ، ًٗذٝ صًِٚٞ ستذدٝ، ٗتضِٚف ٗظٚفٛ ًعرٌذ ًّ ٗصاسٝ ارتذًٞ املذُٚٞ بعذ اهرخشزو

 اهرباًر اهذساطٚٞ:

 اتٗي: بشُاًر اهذبوَ٘ اهرآٚوٛ هرذسٙع اهقشآْ اهلشٍٙ ٗعوًٕ٘ :

ارتريٙوٞ،  ٗٓ٘ بشُاًر ٙٔذف ذىل تآٚى اهلفا١ات اهرعوٌٚٚٞ املرٌٚوضٝ باهقصاعوات اهرعوٌٚٚوٞ    

 ٗاملظآٌٞ   اهرعوٍٚ اهشمسٛو

 ًٗذتٕ اهذساطٚٞ: أسبعٞ فض٘ي دساطٚٞ   طِرني دساطٚرني بِراَ املظر٘ٙاتو

ٗٙعِٟ برعوٍٚ اهعوَ٘ اهؼشعٚٞ ٗاهوغ٘ٙٞ ٗاهؼخضٚٞ ٗسفظ عؼشّٙ دض١ا  ًّ اهقشآْ اهلوشٍٙ  

ٞ  زت٘دٝ ٗتذسغ اهصاهبٞ ) ٚيف أٓوذاف كوى   (طاعٞ، ًي ت٘عو 99( ًقشسا  ٗمبذٌ٘ع طاعات )48ًرقِ

 و 1ًقشس ٗفشٙقٞ حتقٚا ٓزٖ اتٓذاف ًٗفشداتٕ ٗاملضادس ٗاملشادي هٕ 

 و2ٗٓ٘ ااظ حباًالت املآى اهجاُٜ٘ مب٘اصفات ٗةٚ٘د ًعِٚٞ

 

 اهجاُٛ: بشُاًر اهذبوَ٘ اهرلٌٚوٛ هرذسٙع اهقشآْ اهلشٍٙ ٗعوًٕ٘ :  

 ً٘اصووٞ اهورعوٍ   ٗٓ٘ بشُاًر شتضط هوٌرف٘ةات ًّ اشجيات اهذبوَ٘ اهرآٚوٛ ممّ ٙشتدي

 و 3ٗاذتفظ بعذ حتقا امل٘اصفات

 ًٗذتٕ اهذساطٚٞ: فضالْ دساطٚاْ   طِٞ دساطٚٞ ٗاسذٝ بِراَ املظر٘ٙاتو

ٗٙعِٟ برلٌٚى سفظ اهقشآْ اهلوشٍٙ ٗذتقاُوٕ ٗجت٘ٙوذٖ ، ٗعشعوٕ ٗتعووٍ اهقوشا١ات ٗعووَ٘        

ًقوشسات ٗمبذٌو٘ع    (1اهقشآْ بضفٞ دةٚقٞ ٗبعض املٔاسات اهؼخضوٚٞ ٗاهرعوٌٚٚوٞ ٗتوذسغ اهصاهبوٞ )    
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(طاعٞ ًي ت٘عٚيف أٓذاف كى ًقشس ٗفشٙقٞ حتقٚا ٓزٖ اتٓذاف ًٗفشداتٕ ٗاملضادس 21طاعات )

 و 1ٗاملشادي هٕ

 

 اهجاهح: بشُاًر اهذبوَ٘ اهعاهٛ هرذسٙع اهقشآْ اهلشٍٙ ٗعوًٕ٘: 

ٗٓ٘ بشُاًر ٙٔذف ذىل تآٚى اهلفا١ات ايػشافٚٞ ٗايداسٙٞ هوقصاعات اهرعوٌٚٚٞ ارتريٙوٞ،  

 ٗاهلفا١ات اهرعوٌٚٚٞ هوٌاطظات اهرعوٌٚٚٞ اذتلً٘ٚٞو

 ًٗذتٕ اهذساطٚٞ: أسبعٞ فض٘ي دساطٚٞ   طِرني دساطٚرني بِراَ املظر٘ٙاتو

ٗٙعِوووٟ برشفوووٚظ اهقوووشآْ اهلوووشٍٙ كووواًال  زتووو٘دا ، ٗتعووووٍ اهعووووَ٘ اهؼوووشعٚٞ ٗاهرآٚوٚوووٞ    

ٗمبذٌووو٘ع طووواعات  ( ًقوووشسا  42ٗاملٔووواسات ايػوووشافٚٞ ٗايداسٙوووٞ ٗاهؼخضوووٚٞ ٗتوووذسغ اهصاهبوووٞ )     

(طوواعٞ ًووي ت٘عووٚيف أٓووذاف كووى ًقووشس ٗفشٙقووٞ حتقٚووا ٓووزٖ اتٓووذاف ًٗفشداتووٕ ٗاملضووادس    811)

 و2ٗاملشادي هٕ 

 و 3ٗٓ٘ ااظ حباًالت املآى ادتاًعٛ ) اهبلاه٘سٙ٘غ ( فٌا ف٘ق ٗفا ػشٗ  ستذدٝ

 

 ثاُٚا : بشاًر اهرذسٙه ٗاهرعوٍٚ املظرٌش:

اي تعوووٍٚ اهقووشآْ اهلووشٍٙ   اهقصوواع اهعوواَ    ٗٓووٛ بووشاًر ًظوواُذٝ تتقووذَ هوعوواًالت   زتوو    

ٗارتوواظ، سٚووح ٙقووذَ املعٔووذ دٗسات بضوو٘سٝ دٗسٙووٞ ملِرظووبات اهرتبٚووٞ ٗاهرعوووٍٚ باملِصقووٞ   اهقووشآْ   

 اهلشٍٙ ٗعوًٕ٘، ٗفا ع٘ابق ٗآهٚات ستذدٝو

 

 ثاهجا : أكادميٚٞ اتُرٌٞ: 

جيووذٓا ٗهلل اذتٌووذ  1ٙووٞذْ املُصوواهي   اهق٘اعووذ اهرِرٌٚٚووٞ هوٌعٔووذ طوو٘ا١ اهرعوٌٚووٞ أٗ ايداس 

تظري ٗفا أة٠٘ اتُرٌٞ اتكادميٚٞ   ادتاًعات اهظع٘دٙٞ، ط٘ا١ ًّ سٚح اهلٚلوى اهرِرٌٚوٛ،   
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أٗ ًّ سٚح صِاعٞ اهقشاس أٗ ة٘اعذ اهقب٘ي ٗاالُرراَ أٗ االاربواسات أٗ ة٘اعوذ اهر٘ظٚوف ٗاذتقو٘ق     

اطوات ٗاالطرؼواسات   ٗاه٘ادبات ٗضت٘ٓا، ٗٓزا بؼؤادٝ عوذد ًوّ ادتٔوات اهشمسٚوٞ ًٗلاتوه اهذس      

 ٗبعض اتكادميٚني ٗعذد ًّ صٗاس املعٔذ ٗمت فباعرٔا   كرابني ٌٗٓا:

ة٘اعذ اهقب٘ي ٗاالُرراَ ٗايارباسات ملعٔذ اهفرٚات هوقشآْ اهلشٍٙ بربٙذٝ ًّ تاهٚف  اتٗي:

طووٍ 21×81صووفشٞ ًقوواغ  12ستٌووذ بووّ عبووذ اهلل اهظووٚف ٗعوووٛ بووّ طوووٌٚاْ اهفوو٘صاْ ٗ ٗٙقووي    

 طت ٗأسبعني ًادٝ   مثاُٚٞ أب٘اب، ٓٛ: حيرٜ٘ عوٟ ٗ

 اهباب اتٗي: اهرعشٙفاتو و8

 اهباب اهجاُٛ: ُراَ اهذساطٞو و2

 اهباب اهجاهح: ًظاسات اهذساطٞو و4

 اهباب اهشابي: ُراَ اهقب٘ي ٗاهرظذٚىو و1

 اهباب ارتاًع: االُرراَو و1

 اهباب اهظادغ:االارباساتو و9

 اهباب اهظابي: اهرادٙهو و1

 اهباب اهجاًّ: أسلاَ عاًٞو و1

ة٘اعذ اهرِرٍٚ ايداسٜ ملعٔذ اهفرٚات هوقشآْ اهلشٍٙ بربٙوذٝ ًوّ تواهٚف ستٌوذ بوّ       جاُٛ:اه

حيرٜ٘ عووٟ  طٍ 21ٗ×81صفشٞ ًقاغ  821عبذ اهلل اهظٚف ٗعوٛ بّ طوٌٚاْ اهف٘صاْ ٗ ٗٙقي   

 أسبي ٗطبعني ًادٝ   طبعٞ أب٘اب، ٓٛ: 

 اهباب اتٗي: اهرعشٙفاتو و8

 اهباب اهجاُٛ: اهلٚلى ايػشا و و2

 اب اهجاهح: اهلٚلى ايداسٜواهب و4

 اهباب اهشابي: اهلادس اهرعوٌٚٛو و1

 اهباب ارتاًع: ارتذًات اهشداهٚٞ املظاُذٝو و1
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 اهباب اهظادغ:اهر٘ظٚفو و9

 اهباب اهظابي: أسلاَ عاًٞو و1

ٗهرلووشس تصبٚووا بعغوؤا أٗ كجووشٝ اهرظوواؤالت س٘هلووا مت حت٘ٙووى أدووضا١ ًِٔووا ذىل ًصب٘عووات  

 ى:دض٢ٚٞ ٗمنارز ٗه٘ا٢يف تفظريٙٞ هلا ًج

 كراب ًشػذ اهصاهبٞ ٗٓ٘ جيٚه عوٟ مجٚي تظاؤالت اهصاهبٞ ًِز ةب٘هلا سرٟ ختشدٔاو و8

 اطرٌاسٝ اهقب٘ي ٗاهال٢شٞ اهرفظريٙٞ هلاو و2

 اطرٌاسٝ اارباس اهقشآْ اهلشٍٙ تالٗٝ ٗاهال٢شٞ اهرفظريٙٞ هلاو و4

 اطرٌاسٝ اارباس اهقشآْ اهلشٍٙ سفظ ٗاهال٢شٞ اهرفظريٙٞ هلا، ٗتريٓاو و1

 

 ايػشاف : سابعا : سمسٚٞ 

اًرووذادا  ذتووشظ املعٔووذ عوووٟ اهظووري ٗفووا اتُرٌووٞ اتكادميٚووٞ فقووذ مت اهرعاةووذ ًووي أعووشق     

ادتاًعوووات اهظوووع٘دٙٞ ممجووووٞ جباًعوووٞ ايًووواَ ستٌوووذ بوووّ طوووع٘د ايطوووالًٚٞ باهشٙووواض ه ػوووشاف       

اتكووادميٛ ٗاهعوٌووٛ عوووٟ املعٔووذ ًووّ اووالي ًعٔووذ اهبشوو٘خ ٗاالطرؼوواسات اتكادميٚووٞ بعووذ حتقووا  

 صًٞ هلزا اهعقذ واهؼشٗ  اهال

 

 ااًظا : ادتٌاعٚٞ   اختار اهقشاسات: 

ًّ اتطع اهم ةواَ عوٚٔوا املعٔوذ اذتوشظ عووٟ سٗم اهفشٙوا ٗاهؼو٘سٙٞ   اختوار اهقوشاسات          

بعٚذا  عّ اهفشدٙٞ ٗاملشكضٙٞ ًٌٔا كاْ ًشكض ٓزا اهفشد ٗثقوٕ اه٘ظٚفٛ، سٚح تذاس عٌوٚٞ صِي 

 عوٟ ًا تر٘صى ذهٕٚ بض٘سٝ مجاعٚٞو اهقشاس ٗاختارٖ دااى اجملاهع ، ٗتبِٟ

ٗهزا فإْ اهلٚلوٞ ايداسٙٞ هوٌعٔذ تقَ٘ عوٟ ٗد٘د ثالثوٞ زتواهع ًرلاًووٞ ٗستوذدٝ املٔواَ      

 ٗاهضالسٚات، ٗٓٛ :

 اجملوع ايػشا :  -أ

ٗٓوو٘ زتوووع سدوواهٛ ٙرؼوولى ًووّ س٢ووٚع ٗمثاُٚووٞ أعغووا١ ًووّ رٜٗ اهرخضضووات اهعوٌٚووٞ         

أطاتزٝ ادتاًعات ًّٗ رٜٗ ارتربٝ اهظابقٞ بوبعض املِاصوه   ٗاتكادميٚٞ ٗاالٓرٌاًات ايداسٙٞ ًّ 

 اهشمسٚٞ ٗارتريٙٞ ٗاهقصاع اهِظٜ٘و
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ٗخيورط اجملوووع ايػووشا  باهظٚاطوات اهعاًووٞ ٗةووشاسات اهرعوٚني ٗذةووشاس ارتصووق ٗاهوورباًر    

 اتكادميٚٞ ٗاملقشسات ٗاهو٘ا٢يف ٗضت٘ٓا و

 

 زتوع املعٔذ : -ب

أعغووا١ ًووّ ًِظوو٘بات املعٔووذ، ًووا عووذ٠  ٗٓوو٘ زتوووع ُظووا٢ٛ ٙرؼوولى ًووّ س٢ووٚع ٗمثاُٚووٞ   

 عغ٘تاْ ًّ ااسز املعٔذ ًّ أطرارات ادتاًعات أٗ ًّ رٗات ارتربٝ اهظابقٞو

ٗٙقش ٓزا اجملوع كى ًا خيرط باهعٌوٚٞ اهرعوٌٚٚٞ دااى املعٔذ ٗػاْٗ اهصاهبوات ٗةغواٙا   

 االًرشاُات ٗاتً٘س اهرِفٚزٙٞ ٗاملؼاكى اتكادميٚٞ ٗاهظو٘كٚٞ ٗضت٘ٓا و

 

 ع اهصاهبات:زتو -ز

ٗٓووو٘ اووواظ باهصاهبوووات ًٗلوووْ٘ ًوووّ س٢وووٚع ٗأسبعوووٞ أعغوووا١ ٙووورٍ اُرخوووابٍٔ ًوووّ ةبوووى            

 اهصاهبات،ٗٙٔرٍ بشفي اهر٘صٚات   فبٚعٞ اهذساطٞ ٗاالارباسات ٗضت٘ٓاو

ٗٓزٖ اجملاهع تِعقذ بض٘سٝ دٗسٙٞ ٗفاعوٞ، ف٘اي اهعاَ اهذساطٛ ٗفا اصوٞ طوِ٘ٙٞ مل٘اعٚوذ    

ةشاساتٔوا ٗت٘صووٚاتٔا ، سٚوح مت ت٘عووٚيف ٓوزٖ اجملوواهع ٗاستبافٔووا    اُعقادٓوا ٗآهٚووٞ ملرابعرٔوا ًٗرابعووٞ   

ايداسٜ ٗػوووشٗ  االُغوووٌاَ ذهٚٔوووا ٗصوووالسٚاتٔا ًٗٔأًوووا بضووو٘سٝ تفضوووٚوٚٞ   ة٘اعوووذ اهرِروووٍٚ        

 و1ايداسٜ

ًّٗ ًٔاَ ٓزٖ اجملاهع تفعٚى عٌوٚٞ اهرقٍ٘ٙ ٗاملرابعٞ تدا١ املعٔذ عوٟ شترووف املظور٘ٙات،   

اهؼوفافٚٞ دااوى أسٗةوٞ املعٔوذ حبٚوح تتعوشف ًظو٘تات كوى ةوشاس           ٗكزهم ذجياد ًِاخ آًوّ تظو٘دٖ  

 ٗسٚجٚاتٕو

كٌووا أْ ِٓووان دتوواْ فشعٚووٞ ًظوواُذٝ ٗٓووٛ اهوذِووٞ اهصالبٚووٞ ، ٗدتِووٞ ػوواْٗ ارتشجيووات      

 ٗتريٓا و

 

 طادطا : مش٘هٚٞ اهشؤٙٞ   املقشسات اهذساطٚٞ:
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ٍ حبٚووح توورٌلّ اُصالةووا ًووّ سؤٙووٞ املعٔووذ سٗعووٛ   املقووشسات ٗاملِووآر اهؼووٌ٘هٚٞ   اهوورعو 

اهفراٝ ًّ تعوٍ عذد ًّ اهعوَ٘ ٗاملعواسف ٗاملٔواسات اهوم حتقوا فٚٔوا ٓوزٖ اهشؤٙوٞ، ٗتآوؤا ملٌاسطوٞ          

دٗسٓا املِررش   ُفي ُفظٔا ٗأطشتٔا ٗزترٌعٔا ًوّ اوالي اهرعووٍٚ أٗ ايداسٝ أٗ ايػوشاف و فذوا١ت      

ٗتفقٔوا    أسلاًوٕ ٗآدابوٕو     ًقشسات املعٔذ تعورين باهذسدوٞ اتٗىل بواهقشآْ اهلوشٍٙ سفروا  ٗتعوٌوا       

ٗكزهم تعِٟ بعذد ًّ اهعوَ٘ اهؼشعٚٞ ٗاهوغ٘ٙٞ ٗاملٔاسات ايداسٙٞ ٗاتطشٙٞ ٗاهؼخضٚٞ ، ًٗٔاسات 

 اهبشح ٗايهقا١ ٗاهراثري ٗتريٓاو

 

 طابعا : اهق٘ٝ اهرخضضٚٞ   املقشسات اهذساطٚٞ:

       ٚ ٞ   املقوشسات ٗاملِوآر،   ذْ ًّ أبشص ًعوا  اهرٌٚوض   املعٔوذ ٓوٛ املراُوٞ اهعوٌٚوٞ اهرخضضو

 ، ٗٓٛ:1سٚح ات صٚاترٔا ٗفا اصٞ عٌى عوٟ طبي ًشاسى ٗ  ثالخ طِ٘ات

 املشسوٞ اتٗىل: ذصذاس املقشسات ٗاملِآر ًّ ةبى اهوذِٞ اهعوٌٚٞ باملعٔذو

 املشسوٞ اهجاُٚٞ: تذسٙع ٓزٖ املقشسات بؼلى جتشٙيبو

 اهعوٌٚٞ ٗتعذٙؤاواملشسوٞ اهجاهجٞ: ًشادعٞ املقشسات ًّ ِةبى اهوذِٞ 

( فاسضووا ًِٗرٌووٞ 11املشسوووٞ اهشابعووٞ: ذسطوواي ٓووزٖ املقووشسات بعووذ تعذٙووؤا ذىل أكجووش ًووّ ) 

هصووه اهِروش   ًفشداتٔوا ًٗوذ٠ ًِاطوبرٔا   ًادتٔوا اهعوٌٚوٞ ٗفشٙقوٞ تصبٚقٔوا ٗأصواهٞ ًضوادسٓا            

 ٗذبذا١ املوش٘ظات ٗاملش٢ٚات ٗفا اطرٌاسٝ حتلٍٚ شتضضٞ هزهمو

 وقٛ اطرٌاسات اهرشلٍٚواملشسوٞ ارتاًظٞ: ت

 املشسوٞ اهظادطٞ: عشض اطرٌاسات اهرشلٍٚ عوٟ اجملوع ايػشا و

 املشسوٞ اهظابعٞ: اعرٌاد تذسٙظٔا ًّ اجملوع ايػشا و

 ٞ باطووٍ ًِووآر ًٗقووشسات ًعٔووذ  املشسوووٞ اهجاًِووٞ: اعرٌوواد فباعرٔووا ًووّ زتوووع ذداسٝ ادتٌعٚوو

ًقووشس  19حيروٜ٘ عووٟ   طووٍ 21ٗ×81صوفشٞ ًقواغ   211اهفرٚوات هوقوشآْ اهلوشٍٙ بربٙووذٝ ٗٙقوي       

 ً٘عيف فٕٚ: 

 ًقشسوكى  أٓذاف و8
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 فشٙقٞ تصبٚا املقشسو و2

 ستر٠٘ املقشسو و4

 أٍٓ املضادس ٗاملشدي هوٌقشسو و1

 

 ثاًِا :  اهلفا١ٝ اهعوٌٚٞ اهعاهٚٞ تعغا١ ٣ٚٓٞ اهرذسٙع :

ٔذ مبؼاسكٞ عذد ًّ أعغا١ ٣ٚٓٞ اهروذسٙع بادتاًعوٞ بروذسٙع املقوشسات عووٟ      ٙرؼشف املع

( أطوورارا  عوورب اهظووِ٘ات املاعووٚٞ،   91شتروووف اهرخضضووات ، سٚووح دسغ   املعٔووذ أكجووش ًووّ )   

 ةذً٘ا االهلا مثشٝ اربتٍٔ اهعوٌٚٞ هصاهبات املعٔذو

ؼوؤ٘سات حبٌووى كٌووا أْ املعٔووذ سووشظ عوووٟ اهرعاةووذ ًووي بعووض املقش٢ووات املرٌٚووضات ًووّ امل  

 اهظِذ ًّ ػٚ  اهقشا١ باملظذذ اهِبٜ٘ اهؼٚ  "ذبشآٍٚ اتاغش" و

ااصووٞ ٗأْ اهلفووا١ٝ اهعوٌٚووٞ هوٌعوٌووٞ ستوو٘س آرٌوواَ اهقووا٢ٌني عوووٟ املعٔووذ هووزا ٙوورٍ تعووٚني     

املعوٌات ٗفوا آهٚوٞ ستوذدٝ   اهرتػوٚيف ٗاملقابووٞ ٗٙؼورت    تعوٚني املعوٌوٞ   املعٔوذ سضو٘هلا عووٟ            

أدُٟ ًي ػوشٗ  أاوش٠، ٗةوذ أُفوشد بواب كاًوى   اهرِروٍٚ ايداسٜ هوٌعٔوذ          اهبلاه٘سٙ٘غ كشذ

 و1خيط اهلادس اهرعوٌٚٛ

 

 تاطعا : اهر٘اصْ   ادتاُبني اهِرشٜ ٗاهرصبٚقٛ   اهرعوٍ:

تووِط اهق٘اعووذ اهرعوٌٚٚووٞ باملعٔووذ عوووٟ االٓرٌوواَ بادتاُووه اهعٌوووٛ اهرصبٚقووٛ   كووجري ًووّ     

 اهعوَ٘ ٗاملعاسف   سٚاٝ اهصاهبٞواملقشسات، ذمياُا  بآٌٚٞ ًا اجوٕ 

ٗعوٟ سأغ ٓزٖ املقشسات اهقشآْ اهلشٍٙ بؼقٕٚ اهرالٗٝ ٗاذتفظ اهزٜ ٙعرٌذ عوٟ املؼافٔٞ 

  اهروقووٛ ٗاهوورعوٍ، ٗكووزهم ًقووشس اهرذ٘ٙووذ ٗاهقووشا١ات سٚووح اضووط دووض١ ًووّ اهذسدووٞ هوذاُووه     

 اهرصبٚقٛ فٌٚٔاو

يداسٙووٞ، ٗاملٔوواسات اهؼخضوووٚٞ،   ًٗقووشس ًٔوواسات اهبشوووح اهعوٌووٛ، ٗايهقووا١ ، ٗاملٔووواسات ا    

ٗتقِٚات تعوٍٚ اهقشآْ اهلشٍٙ ، ٗاهرتبٚٞ ٗفشق اهرذسٙع ٗتريٓوا، سٚوح تتووضَ اهصاهبوٞ برصبٚوا ًوا       
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دسطرٕ   ٓزٖ املقشسات   اه٘اةي املٚذاُٛ، بإػشاف ًٗرابعٞ ًّ املرخضضات ٗحبٚح ٙرٍ تق٘مئوا  

 ٗتعضٙض د٘اُه اهق٘ٝ ًٗعادتٞ د٘اُه اهغعف و

ظٚا ًي بعض ادتٔات اهشمسٚٞ ٗارتريٙٞ بٔزا ارتضو٘ظ ، فٌوجال  ٙورٍ تصبٚوا     كٌا مت اهرِ

ًقووشس اهرتبٚووٞ ٗفووشق اهرووذسٙع   ًووذساغ اهرشفووٚظ اذتلً٘ٚووٞ، ٗٙوورٍ تصبٚووا ًٔوواسات ايهقووا١     

اهذٗس اهِظا٢ٚٞ، ٗدساطٞ بعض اهر٘آش ٗاملؼلالت   دٔات شتروفٞ هٚرٍ تصبٚا ًقشسٜ املٔاسات 

 شجٚٞوايداسٙٞ ٗاهؼخضٚٞ ٗاهب

 

 عاػشا : اهرقِٚات ٗاهرذٔٚضات اهرعوٌٚٚٞ :

سووشظ املعٔووذ عوووٟ توواًني كووى ًووا ترصوبووٕ اهعٌوٚووٞ اهرعوٌٚٚووٞ ًووّ تقِٚووات ٗأدٔووضٝ ٗٗطووا٢ى   

تعوٌٚٚٞ ًرص٘سٝ، ًٗعاًى ص٘تٚٞ ٗساطو٘بٚٞ ًرقذًوٞ ، ٗٗطوا٢ى ُقوى هوصاهبوات ٗاملعوٌوات حبوافالت        

 سذٙجٞو

اَ اذتاطو٘بٛ بؼوبلٞ دااوٚوٞ   مجٚوي     ٗمما ٙرضى بٔزا اهبواب اذتوشظ عووٟ تصو٘ٙش اهِرو     

امللاته ايداسٙٞ ٗاهرعوٌٚٚٞ، سٚح ٙرٍ اهرعاًى ًوي اهصاهبوٞ آهٚوا  ًِوز ذتروٞ تقوذمئا هوٌعٔوذ سروٟ         

 ختشدٔاو

( فٔوو٘ ًووّ امل٘اةووي املرٌٚووضٝ   ٓووزا اجملوواي،  www.qgi.org.saأًووا امل٘ةووي ايهلرتُٗووٛ )

 ٞرٜ٘ عوٟ ًعوً٘ات أطاطٚٞ عّ املعٔذ ٗفبٚعٞ اهذساطٞ فٕٚ، ًوي اذًوٞ اهرظوذٚى ًٗرابعو    ٗاهزٜ حي

 اهغٚاب ٗاهِرا٢ر ، ٗٓ٘ ً٘ةي تفاعوٛو

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qgi.org.sa/
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 اهلٚلى اهرِرٌٚٛ:
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 اة٘س اهجاهح: املخشدات:

قٚوا  ذْ صتام أٜ ًؼشٗع ذمنا ٙتقاغ مبخشداتٕ ة٘ٝ ٗععفا ، تُٔا اهض٘سٝ اه٘اةعٚوٞ ملوذ٠ حت  

 ٓزا املؼشٗع هشؤٙرٕ اةذدٝ ٗأٓذافٕ املشطً٘ٞ ٗتاٙرٕ املِؼ٘دٝو

ٗذُِا   ٓزا املعٔذ املباسن هفخ٘سْٗ كى اهفخش بق٘ٝ شتشداتٕ ٗاٚضٓا ٗهلل اذتٌذ ٗاملِوٞ  

 سٚح ُش٠ أُٔا ةذ سققت دض١ا  كبريا  ًّ اهشؤٙٞ اةذدٝ هٕ، ٗ  فشٙقٔا هرشقٚا ادتض١ اهباةٛو

 ق٘ٝ   ٓزٖ املخشدات ًّ االي املرآش اهراهٚٞ:ٗميلّ حتذٙذ أٗدٕ اه

 اٚض املظر٠٘ اهعوٌٛ ٗاهعقوٛ هوصاهبات ) ًا ةبى اهرخشز (:  -8

ُروشا  هلووْ٘ املعٔووذ را فووابي أكوادميٛ دوواد سوواصَ ٗأُرٌووٞ دةٚقوٞ فٌووّ اهصبعووٛ أْ ُ٘عٚووٞ    

  ٕ ال ٙرشٌوى   اهصاهبات طرلْ٘ رات ًظر٠٘ عاٍي   ادتذٙٞ ٗاهصشم اهعوٌٛ، تْ اه٘اةي حيلوٍ باُو

 ادتذ ٗاذتضَ ذال أٗهٛ اهعضا٢ٍ ٗاهلٌٍ اهعاهٚٞ، أًا تريٍٓ فإٍُٔ ٙاثشْٗ اهشاسٞ ٗاهذعءٞو

 ٗٙرغيف ًذ٠ ة٘ٝ ًظر٠٘ اهصاهبات ٗاٚضٖ ًّ االي املضادس اهراهٚٞ:

 ػٔادٝ أعغا١ ٣ٚٓٞ اهرذسٙع املرعاُٗني:  -أ

ادتذٙوٞ   اهرشغوري   سٚح تلشس ثِاؤٍٓ عووٟ ًظور٠٘ اهصاهبوات عوٌٚوا  ٗعقوٚوا  ٗاٚوضّٓ ب      

عوّ ًظور٠٘ اهصوالب أٗ اهصاهبوات   ادتاًعوات       -سظوه ذفوادتٍٔ    –ٗاهِقاش مما ٙفغى كجريا  

 اهِراًٚٞو

ٗعوٟ اهشتٍ ًّ أْ تذسٙع ٓاال١ اتعغا١ باملعٔوذ ٙعوذز صٙوادٝ عووٟ أُضوبرٍٔ   كوٚواتٍٔ،       

ادتاًعٞ،  ٗأْ املعٔذ ٗكزهم تذسٙظٍٔ ٙاتٛ   اتٙاَ اهم ٙرفشتْ٘ فٚٔا ًّ اهرذسٙع اتطب٘عٛ ب

ال ميووِشٍٔ ًقووابال  ًادٙووا  بووى ٓوو٘ ستووض اسرظوواب ، ذال أُٔووٍ ٙرفوواعوْ٘ ٗجيٚبووْ٘ دعوو٘ٝ املعٔووذ ذىل      

املؼواسكٞ دووضآٍ اهلل عووّ اهقوشآْ ٗأٓوووٕ اووريا  ، ٗرهووم ُروشا  ملووا جيذُٗووٕ ًوّ تفاعووى ٗةابوٚووٞ هووذ٠     

 ٓاال١ اهصاهباتو

 ػٔادٝ ًِظ٘بات اهرتبٚٞ ٗاهرعوٍٚ : -ب

 ٘ بات اهرتبٚووٞ ٗاهرتبٚوٞ   أكجووش ًووّ ًِاطووبٞ باملظور٠٘ املرٌٚووض هصاهبووات املعٔووذ   أػوادت ًِظوو

اهالتٛ ٙقٌّ برصبٚا اهرتبٚٞ اهعٌوٚٞ ًّ االي اهرذسٙع   ًذاسغ حتفٚظ اهقشآْ اهلوشٍٙ، ٗأُٔوّ   

ميولّ املٔاسات املِٔٚٞ اهعاهٚٞ ٗاملاػشات ايجيابٚٞ ضت٘ ذداسٝ اهضف ٗاهرعاًى ًي اهصاهبات ٗاتدا١ 

 وٌٛ واهع
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 ًظر٠٘ اتعٌاي اهصالبٚٞ ٗاملؼاسٙي اتكادميٚٞ املقذًٞ ًّ اهصاهبات: -ز

ذْ املصواهي   ًظوور٠٘ اتعٌوواي اهصالبٚووٞ املُقذًووٞ ًوّ ٓوواال١ اهصاهبووات كاتعٌوواي اهبشجٚووٞ   

ٗاهذساطات املٚذاُٚٞ أٗ ذعذاد اةاعشات ، ٗ كزهم ايبذاع   ًٔواسات ايهقوا١ ٗاملظور٠٘ املرٌٚوض     

 اهِٔا٢ٚٞ ٗتري رهم هٚترٔش اهرٌٚض اهعوٌٛ ٗاهعقوٛ هذّٙٔوه دابات 

 اذتشظ عوٟ اذتض٘ي عوٟ اهظِذ   اهقشا١ٝ : -د

ترظابا ًِظ٘بات املعٔذ   اهرظذٚى بربُاًر اهظِذ عوٟ اهشتٍ ًّ إُٔ ٙرصووه ًوّ اهصاهبوٞ    

ٞ أٗ اهروذسٙع  زتٔ٘دا  كبريا  ًّ املرابعٞ ٗاذتغو٘س ٗاهذةوٞ   اهروقوٛ ٗبايعوافٞ ذىل أعبوا١ اهذساطو      

( فاهبوٞ عووٟ اهظوِذ   اهقوشا١ات باسوذ اهشٗاٙوات اهعؼوش أٗ أكجوش ًوّ          21ٗةذ سضوت أكجش ًّ )

 سٗاٙٞ ٗٙ٘دذ   املعٔذ اهقشا١ات اهعؼش زترٌعٞو

 اذتض٘ي عوٟ املشاكض املرقذًٞ   املظابقات اهلرب٠:  -ٓو

شآْ اهلوشٍٙ  حتضى ًِظ٘بات املعٔذ طوِ٘ٙا  عووٟ ًشاكوض ًرقذًوٞ   مجٚوي ًظوابقات اهقو       

 اهعاًٞ اهم ػاسكّ فٚٔا ط٘ا١ عوٟ ًظر٠٘ املذِٙٞ أَ املِصقٞ أَ املٌولٞ، ًِٗٔا:
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 املشكض اطٍ املؼاسكٞ اهفشع اطٍ املظابقٞ ٗسةٌٔا ٗتاسخئا َ

8 

ًظابقٞ اتًري طوٌاْ بّ عبذ اهعضٙض 

ٓو املظابقٞ )اهراطعٞ( 8121/8121

 عوٟ ًظر٠٘ املٌولٞو

 اهجاهح بِت عوٛ اهظعٚذ ذمياْ اهشابي

ًظابقٞ اتًري طوٌاْ بّ عبذ اهعضٙض  2

ٓو املظابقٞ )اهعاػشٝ( 8121/8129

 عوٟ ًظر٠٘ املٌولٞو

 اتٗي أًى بِت طوٌٚاْ اهغ٘ٙاْ اهجاهح

 اهجاُٛ تغشٙذ بِت ستٌذ اهشٗق اهشابي 4

ًظابقٞ اتًري طوٌاْ بّ عبذ  1

ٓو املظابقٞ 8129/8141اهعضٙض 

 ( عوٟ ًظر٠٘ املٌولٞو)اذتادٙٞ عؼشٝ

 هجاهح أًى بِت طوٌٚاْ اهغ٘ٙاْ اتٗي

 اهجاُٛ ًلشس هٚوٟ بِت عبذاهلل ادتشب٘ع اهشابي 1

 اهجاُٛ ًلشس سِاْ بِت ًاحل اهشػٚذٜ ارتاًع 9

1 
ًظابقٞ اهؼٚ  ستٌذ بّ ابشآٍٚ 

ٓو املظابقٞ 8121/8121ارتغري 

 )اتٗىل( عوٟ ًظر٠٘ املِصقٞو

 

 اتٗي ٛ اهظعٚذذمياْ بِت عو اتٗي

 اهجاُٛ او٘د بِت عجٌاْ اذتٌٚذ اتٗي 1

9 
ًظابقٞ اهؼٚ  ستٌذ بّ ابشآٍٚ 

ٓو املظابقٞ 8121/8129ارتغري 

 )اهجاُٚٞ( عوٟ ًظر٠٘ املِصقٞو

 ارتاًع أفشام بِت امساعٚى اهعاٙذٜ اتٗي

8

1 
 اهظادغ ٓٚوٞ بِت عبذاهعضٙض اةٌٚٚذ اتٗي

8

8 
 اتٗي  اذتٌٚذأمسا١ بِت عبذاهلل اهجاُٛ

8

2 
ًظابقٞ اهؼٚ  ستٌذ بّ ابشآٍٚ 

ٓو املظابقٞ 8129/8141ارتغري 

 )اهجاهجٞ( عوٟ ًظر٠٘ املِصقٞو

 اهجاُٛ أبشاس بِت ستٌذ اهر٘جيشٜ اتٗي

8

 اهجاهح ُذ٠ بِت عبذاهعضٙض  اهف٘صاْ اهجاُٛ 4

8

ٓو 8121/8129ًظابقٞ ُافع  1

 املظابقٞ )اهجاُٚٞ( عوٟ ًظر٠٘ ادتٌعٚٞو

 اتٗي ًلشس ػعاع بِت محذ اهِ٘ػاْ ٗيات

8

 اتٗي صتال١ بِت عبذاهلل اذتذٚالْ اهجاُٛ 1
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ٗٙظوورعذ املعٔووذ الْ هوٌؼوواسكٞ   املظووابقات اهذٗهٚووٞ، ُظوواي اهلل اهعوووٛ اهقووذٙش اهر٘فٚووا    

 ٗاهظذادو

 

 اٚض املظر٠٘ اه٘ظٚفٛ هوخشجيات ) ًا بعذ اهرخشز (:  -2

ات املعٔووذ   اهظوِ٘ات اتاوريٝ ٗظووا٢ف ذػوشافٚٞ ٗذداسٙووٞ    حبٌوذ اهلل ٗ ت٘فٚقوٕ تربوو٘أ اشجيو    

ٗتعوٌٚٚووٞ عاهٚووٞ طوو٘ا١   اهقصاعووات ارتريٙووٞ أٗ   بعووض اهقصاعووات اذتلً٘ٚووٞ، هذسدووٞ أُووٕ ةووذ    

 حيضى اهرِافع عوٟ املرف٘ةات ًّ اهذفعات بني بعض اهقصاعات ، ًِٗٔا:

  كوٚات اهبِات جباًعٞ اهقضٍٚ: -أ 

   َ اهعواهٛ كٌعوٌوات هوقوشآْ اهلوشٍٙ بلوٚوات اهبِوات        مت ت٘ظف عذد ًوّ اشجيوات اهوذبو٘

اهرابعٞ دتاًعٞ اهقضٍٚ كوٚٞ اهرضاًٍٚ ٗاالةرضاد بربٙذٝ ُظبٞ ًعوٌوات اهقوشآْ اهلوشٍٙ فٚٔوا ًوّ      

%(، أًا كوٚٞ اهعوَ٘ ٗالداب بربٙذٝ ُظبٞ ًعوٌات اهقشآْ اهلوشٍٙ فٚٔوا ًوّ    811اشجيات املعٔذ )

ٙذٝ ُظبٞ ًعوٌات اهقوشآْ اهلوشٍٙ فٚٔوا ًوّ اشجيوات      %(، ٗكوٚٞ اهرتبٚٞ برب811اشجيات املعٔذ )

%(، ٗكوٚٞ اهعوَ٘ ٗالداب بواهشغ ُظوبٞ ًعوٌوات اهقوشآْ اهلوشٍٙ فٚٔوا ًوّ اشجيوات         811املعٔذ )

%(، ٗكوٚٞ اهرتبٚٞ باهبلريٙٞ ُظبٞ ًعوٌات اهقوشآْ اهلوشٍٙ فٚٔوا ًوّ اشجيوات املعٔوذ       89املعٔذ )

 %( و1)

 ذداسٝ اهرتبٚٞ ٗاهرعوٍٚ: -ب 

شجيوات املعٔوذ بروذسٙع ًقوشس اهقوشا١ات   ًوذاسغ حتفوٚظ اهقوشآْ اهلوشٍٙ          تقَ٘ بعوض ا 

 هوبِات اهرابعٞ ه٘صاسٝ اهرتبٚٞ ٗاهرعوٍٚو

 ايػشاف اهرتبٜ٘ بادتٌعٚٞ: -ز 

 14( داسا  ُظوا٢ٚٞ اجوى اشجيوات املعٔوذ بِظوبٞ )     11اهرتبٜ٘ عوٟ ) فٙؼشف ًشكض ايػشا

ّ ًِظو٘بات ًشكوض ايػوشاف اهرتبوٜ٘     % ( ًو  91%( ًّ املؼوشفات، اجوى اشجيوات املعٔوذ ُظوبٞ )      

 اهِظا٢ٛ بادتٌعٚٞو

 اهذٗس اهِظا٢ٚٞ : -د 
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% (و  11تر٘ىل بعض اشجيوات املعٔوذ ذداسٝ اهوذٗس اهِظوا٢ٚٞ بربٙوذٝ ٗاهروذسٙع فٚٔوا بِظوبٞ )         

ٗٓووزٖ اهِظووبٞ   اصدٙوواد كووى عوواَ ، ُرووشا  ذتووشظ ذداسٝ ػوواْٗ اهصاهبووات بادتٌعٚووٞ عوووٟ تصوو٘ٙش      

 كذ ًّ ت٘فش اهلفا١ات املصو٘بٞوًعوٌات اهذٗس اهِظا٢ٚٞ ٗاهرا

 

 سوا بشاًر اهجاُ٘ٙات : -ٖ 

% ( ًوووّ ًؼوووشفات سووووا اهجاُ٘ٙوووات اهبووواهغ عوووذدٓا      811اجوووى اشجيوووات املعٔوووذ ُظوووبٞ )   

 % ( ًّ ًعوٌات سوا اهجاُ٘ٙاتو 19(سوقٞ، ٗاجى اشجيات املعٔذ ُظبٞ ) 18)

 بشاًر اذًٞ اجملرٌي: -ٗ 

ًووّ ًعوٌووات ًٗووذسبات بووشاًر اذًووٞ     % ( 811اجووى ًِظوو٘بات املعٔووذ ٗاشجياتووٕ ُظووبٞ )    

اجملرٌوي اهوم تقٌٚٔوا ٗسوذٝ اهروذسٙه ٗاهرعووٍٚ املظورٌش ملِظو٘بات بعوض ادتٔوات اهشمسٚوٞ ٗارتريٙووٞ            

 هوٌ٘ظفات اهشاتبات   اهرعوٍ ٗاهرص٘سو

 

 اة٘س اهشابي: اهر٘صٚات :

 ميلّ ذجياص أٍٓ اهر٘صٚات س٘ي ًعآذ ذعذاد املعوٌات، مبا ٙوٛ :

ترلووشَ ايداسٝ اهعاًووٞ هوذٌعٚووات براطووٚع ذداسٝ عاًووٞ هوٌعآووذ باملٌولووٞ      : ُقوورتم أْأٗال

هرظوواعذ ادتٌعٚووات عوووٟ تاطووٚع املعآووذ ًٗووذٓا باهذساطووات ٗاهووو٘ا٢يف اهرِرٌٚٚووٞ هلووٛ تر٘سووذ         

االطوورتاتٚذٚات ٗاهظٚاطووات اهعاًووٞ ، عوووٟ أْ ٙرووى هلووى ًعٔووذ اض٘صووٚرٕ اهرِفٚزٙووٞ ٗاٚووضٖ      

 اهرباًر و

 

عآووذ املفررشووٞ ًووّ اهصووابي اتكووادميٛ   املظووٌٚات ُٗروواَ اهذساطووٞ         :أْ تقوورتب املثاُٚووا

ٗايارباسات، ٗخترط باهرباًر اهِ٘عٚٞ املرٌٚضٝ، ٗال ترذااى ًي فبٚعٞ اهذٗس اهِظا٢ٚٞ اهم أةٌٚوت  

هرضى سطاهرٔا ذىل مجٚي اهؼشا٢يف اهِظا٢ٚٞ باطو٘ب دعٜ٘ ًٚظش ٙٔذف ذىل ُؼش ارتري ٗتعووٍ ػو١ٛ   

   أٗطا  اهِظا١وًّ كراب اهلل تعاىل 
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أًا املعآذ فٚذوه أْ تلوْ٘ شترضوٞ بِ٘عٚوٞ ًوّ اهصاهبوات اهالتوٛ ِٙرروش ًؤِّ أْ تظوذ            

اسرٚاز تص٘س اهذٗس اهِظا٢ٚٞ ٗاذتوقات ٗاملؼواسٙي ارتريٙوٞ باهلفوا١ات ايداسٙوٞ ٗاهرعوٌٚٚوٞ ثوٍ تقوَ٘        

 برص٘ٙشٓا ٗه٘ ًشسوٚا و

ُٔوا ال تبعوذ كوجريا  عوّ فبٚعوٞ اهوذٗس       ٗباهرربي هبعض املعآذ اذتاهٚٞ   بعض املذْ ٙرغيف أ

 اهِظا٢ٚٞ ط٠٘ أُٔا صباسٚٞ ٗتوم ًظا٢ٚٞو 

 

أْ تقَ٘ ادتٌعٚات رات ايًلاُات اهبؼشٙٞ ٗاملاهٚٞ بظشعٞ تِفٚز ةشاس ٗصاسٝ اهؼاْٗ  ثاهجا :

ايطالًٚٞ بافررام ًعٔذ يعذاد املعوٌات هرظذ اسرٚادٔا ًّ ايداسٙات ٗاملعوٌات، ٗٙاكوذ   ٓوزا   

 مبا ٙوٛ: ارتض٘ظ

 اهرتكٚض ٗاهق٘ٝ   اهبذاٙٞ:  -أ 

حبٚووح ٙلووْ٘ املعٔووذ ًاطظووا  ًِووز بذاٙاتووٕ عوووٟ ةوو٘ٝ اهوورباًر ٗٗعوو٘م اتُرٌووٞ ٗػووشٗ         

اهقب٘ي، تْ رهم عٌاْ باْ ٙعصٛ املعٔذ طٚاطٞ ًظرٌشٝ   اهق٘ٝ ٗد٘دٝ املخشدات ثٍ دعٌٔوا ًوّ   

 رٜٗ اهٚظاس بإرْ اهللو

 االُرقا٢ٚٞ ٗعذَ اهر٘طي   اهقب٘ي:  -ب 

شظّ عوذَ اهر٘طوي   اهقبو٘ي تْ رهوم طوٚلْ٘ عووٟ سظواب حتقٚوا اتٓوذاف ُٗفوار           ٙظر

( فاهبووٞ ، ًووي ًعوٌووات    21 – 81اتُرٌووٞ، هووزا هوو٘ كاُووت اهبذاٙووٞ بقوواعرني تغووٍ كووى ةاعووٞ )       

ةذٙشات ٗأعغا١ ًرعاُٗني هلاْ رهم أدعٟ هوظري اذتجٚح املجٌش، فال ٙوضَ ًوّ تاطوٚع املعٔوذ أْ    

ادٙووا  بووى ٙلووْ٘ ًشسوٚووا ، تْ رهووم ميلووّ حتقٚقووٕ فٌٚووا بعووذ، هلووّ ٙلووْ٘ ًرلوواًال  بؼووشٙا  ًٗ

 اهؼ١ٛ املٍٔ دذا  ٓ٘ ة٘ٝ اهرباًر ٗدةٞ اتُرٌٞ ٗاالُرقا٢ٚٞ   اهقب٘ي ٗٗع٘م اهلذف و

 االطرفادٝ ًّ ارتربات اهشداهٚٞ ٗاهِظا٢ٚٞ   اهبوذ: -ز 

ت ، كىٌّ   فٚ٘صٟ باالطرفادٝ باكرب ةذس مملّ ًّ اهصاةات اهعوٌٚٞ ٗايداسٙٞ ٗارتربا

زتاهووٕ، فبعغوؤٍ   اجملوواهع ٗاهوذوواْ ، ٗبعغوؤٍ باهرووذسٙع ٗبعغوؤٍ باهذساطووات ٗضتوو٘ رهووم ،     

فلووى بوووذ فٚٔووا ًووّ ٓوواال١ اهلووجري هلووّ اتًووش حيروواز ذىل ًووذ ادتظوو٘س ًعٔووٍ ٗسظووّ توو٘ظٚفٍٔ      

 ٗتفعٚؤٍو

  االبرذا١ ًّ سٚح اُرٟٔ فٌ٘م الاشْٗ: -د 



 علي بن سليمان الفوزان.أ               معهد الفتيات للقرآن الكريم بربيدة

 

                                                                                                                 للجهااااااااااااااااااااات اخلرييااااااااااااااااااااة باملنطقااااااااااااااااااااة الشاااااااااااااااااااارقية   العاشاااااااااااااااااااار اللقاااااااااااااااااااااء الساااااااااااااااااااانوي  

221                                                                                                    

الاووشّٙ   ادتٌعٚووات اهظووابقٞ   ٓووزا حيظوّ اارضوواس املظووافات باالطوورفادٝ ًووّ جتواسب   

 اجملاي ط٘ا١   اهصاةات اهبؼشٙٞ أٗ اهو٘ا٢يف ٗاتُرٌٞ أٗ تري رهم ٗرهم عرب اهوقا١ات ٗاذت٘اساتو

أْ ترذٕ املاطظات اهذاعٌٞ ٗاملاضتٞ ذىل دعٍ ادتٌعٚات   تاطوٚع ٓوزٖ املعآوذ       سابعا :

ٔا ٗتاًني اسرٚاداتٔا ، تْ رهم طوٚقذَ سوو٘ال    املذْ ٗاةافرات باطرتاتٚذٚٞ ً٘سذٝ ٗتقَ٘ بشعاٙر

 كبريٝ هلجري ًّ املؼلالت اهم ت٘ادٕ اهذٗس اهِظا٢ٚٞ أٗ املؼاسٙي ارتريٙٞو

ٗعوي ةاعوذٝ بٚاُوات ًؼورتكٞ بوني املعآوذ   املٌولوٞ ٙورٍ ًوّ االهلوا اهر٘اصوى             ااًظا:

 ٗتبادي ارتربات ٗاملعاسف ٗايسضا١ات ٗتريٓاو

املاهٚٞ اذتاهٚٞ ٗاهوم تظوروضَ اهقوا٢ٌني عووٟ املعآوذ تواًني ٗعوعٔا         بِا١ عوٟ اتصًٞ طادطا:

 املاهٛ املظرقبوٛ ًّ اتٗةاف ٗتريٓا ًٗذ دظ٘س اهر٘اصى ًي أصشاب اهٚظاسو

تلّ٘ٙ دتِٞ اطرؼاسٙٞ عوٚا هوٌعآذ تر٘ىل آهٚٞ تصو٘ٙش املعآوذ هرر٘افوا شتشداتٔوا      طابعا:

 ًي اسرٚاز ط٘ق اهعٌىو

اهرقِٚووٞ اهظووشٙعٞ ٗاالطوورفادٝ ًووّ اهوورعوٍ عووّ بعووذ بإداوواي بعووض        ً٘اكبووٞ اهصفووشٝ  ثاًِووا :

 أٗ امل٘اد ايثشا٢ٚٞو املقشسات اهذساطٚٞ

اهلوبري هوٌعآوذ   اهوبالد فوإُين أدعو٘ ذىل تصو٘ٙش املعآوذ اهعشٙقوٞ          سُرشا هالُرؼاتاطعا: 

   ذىل كوٚات أٓوٚوٞ اوِيف دسدوٞ اهبلواه٘سٙ٘غ   اهقوشآْ اهلوشٍٙ ٗعوً٘وٕ، هٚلوْ٘ هلوا اهظوبا          

 اهعِضش اهِظا٢ٛو
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سطً٘ات بٚاُٚٞ ت٘عيف ًظآٌٞ املعٔذ   طووذ اسرٚاز املِصقٞ ًّ ًؼشفات ًٗعوٌات 

 اهقشآْ اهلشٍٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القصين جاهعت– ببريدة واالقتصاد التصاهين كليت

100%

0%

خريجات المعهد

أخرى

 القصين جاهعت– ببريدة واآلداب العلوم كليت

100%

0%

خريجات المعهد

أخرى

 القصين جاهعت– ببريدة التربيت كليت

100%

0%

خريجات المعهد

أخرى
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 القصين جاهعت– بالرس واآلداب العلوم كليت

16%

84%

خريجات المعهد

أخرى

 القصين جاهعت– بالبكيريت التربيت كليت

8%

92%

خريجات المعهد

أخرى

 ببريدة التربوي اإلشراف هركز– النسائيت الدور هشرفاث

73%

27%

خريجات المعهد

أخرى

ببريدة التربوي اإلشراف هركز

الثانويت الودارس في القرآنيت الحلق برناهج هشرفاث 

100%

0%

خريجات المعهد

أخرى

هركز اإلشراف التربوي ببريدة

 هعلواث برناهج الحلق القرآنيت في الودارس الثانويت

%59

%41

خريجات المعهد

أخرى
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 معلْماد عً املهحت الحعاّىٕ للدعْٗ ّجْعٔ٘ اؾالٔاد ٓاليطٔه

 :مً مً

 املهحت الحعاّىٕ للدعْٗ ّاإلزغاد ّجْعٔ٘ اؾالٔاد باليطٔه مبدٓي٘ السٓاض.

المٔ٘ ٍّْ مؤضط٘ خريٓ٘ جعنل يف فال الدعْٗ إىل اهلل،ؼخ إغساف ّشازٗ الػؤٌّ اإلض

 (./ّالدعْٗ ّاإلزغاد،باملنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘،بطصل زقه)ّاألّقاف

جأضظ املهحت مبْافك٘ مً مفيت عاو املنله٘ ّالسٜٔظ العاو إلدازٗ الةعْس العلنٔ٘ 

ّاإلفحاٛ ّالدعْٗ ّاإلزغاد فطٔل٘ الػٔذ عةدالعصٓص بً عةداهلل بً باش زمحُ اهلل زقه 

 ٍـ    /  / حازٓذ  ب  /د/

َّٓحه املهحت مبصاالد الدعْٗ للنطلنني ّغري املطلنني ّذلو بيػس الْعٕ ّالركاف٘ 

الدٓئ٘ اإلضالمٔ٘ بٔيَه،مبدحلف الْضاٜل املػسّع٘،ّٓكْو مبَن٘ الدعْٗ إىل اهلل يف ىطاقُ 

  اؾػسايف املصسح بُ،مبدٓي٘ السٓاض.

ٍّْ  ْعٌْ للعنل الدعْٖ،ّدعاٗ محط ّطنْظاد، ّلْاٜح، ّخطط، ّللنهحت أٍداف،

 نػريِ مً اؾَاد اـريٓ٘ ٓكْو علٙ دعه احملطيني ّالحصاز ّأٍل اـري.

شلَا قاو أمَاو املهحت ّجيفٔر السضال٘ اليت مً ّللنهحت فالظ إلدازٗ ّؼدٓد

املهحت ّمً ٍرِ اجملالظ:

فلظ اإلدازٗ

د اليت جحْافل مع األىعن٘ األٍداف ّالطٔاضاٍّْ اؾَ٘ املطؤّل٘ يف املهحت عً ؼدٓد

اإلضالمٔ٘ ّاألّقاف ّالدعْٗ ّاإلزغاد.ّٓطه اجمللظ يف ّاللْاٜح اليت ّضعحَا ّشازٗ الػؤٌّ

ّالفطل. عطْٓحُ نة٘ مً أٍل العله

اجمللظ الحيفٔرٖ

اإلدازٗ،ّٓحهٌْ مً مدٓس ٍّْ اؾَ٘ اليت جكْو بحيفٔر مَاو ّضٔاضاد فلظ

 ٍٕرل عً اجمللظ الحيفٔرٖ عدٗ ؾاٌاملهحت،ّمدزاٛ األقطاو،ّٓية

2

4 
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ؾي٘ جينٔ٘ املْازد املالٔ٘ .

ؾي٘ اإلغساف ّالحطْٓس اإلدازٖ .

 الحنٔص ّالسٓادٗ يف العنل الدعْٖ. زؤٓحيا:

دعْٗ الياع إىل اهلل باؿهن٘ ّاملْعع٘ اؿطي٘،بأفطل الْضاٜل،عً طسٓل  زضالحيا:

 ؾْدٗ.ا ٘عنل مؤضطٕ جطْعٕ ذّ بٔٝ٘ جيعٔنٔ٘ عالٔ

 : ٍـٍـ إىل للطيْاد اـنظ الكادم٘ مً عاو  األٍداف اإلضرتاجٔصٔ٘

 َٓدف املهحت مً خالل عنل٘ إىل ؼكٔل اآلجٕ :

دعْٗ الياع إىل العكٔدٗ الصعٔع٘ علٙ ميَض الطلف الصاحل. .

ىػس الطي٘ ّالعله اليافع. .

دعْٗ اؾالٔاد إىل اهلل جعاىل. .

اد.جأٍٔل ّجطْٓس الدعاٗ ّالداعٔ .

ممازض٘ العنل املؤضطٕ باظرتاف. .

العيآ٘ بدعْٗ املسأٗ. .

 :قٔنيا

يف أداٛ مَناجيا ّالكٔاو بَا علٙ أننل ّشُ. املطْٝلٔ٘: .

العنل اؾناعٕ. بحفعٔلاملؤضطٔ٘:  .

إٌ اهلل وــت مــً أظــدنه إذا »لكْلــُ ىــلٙ اهلل علٔــُ ّضــله  مصــداقًااؾــْدٗ: .

«.عنل عنال أٌ ٓحكيُ

.ازٖ ّاملػازٓع الدعْٓ٘يف العنل اإلداإلبداع .

مع اؾنٔع ـدم٘ اإلضالو ّاملطلنني.الػسان٘: .

 .بالصساظ٘ ّ الْضْح يف الحعامالد الداخلٔ٘ ّ اـازشٔ٘ الػفافٔ٘: .
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 : يف نل ما ىفعلُ. الحنٔص .

 ليةلؼ اإلضالو معًا.  :غعازىا

 

 :الفٝاد املطحَدف٘

ٍـ نظ الكادم٘ مً عاو ٓطحَدف املهحت يف بسافُ ّأىػطحُ الدعْٓ٘ للطيْاد اـ

 ٍـ فٝاد اجملحنع الحالٔ٘:إىل 

العاملٌْ يف املهحت. .

أٜن٘ املطاشد،ّاـطةاٛ. .

املعلنٌْ ّاملعلناد. .

الػةاث. .

اليدة٘ مً اؾالٔ٘ غري املطلن٘. .

اؾالٔاد الصٔئ٘ ّالفلةٔئ٘. .

 الطلة٘ الةازشٌّ مً الدازضني مً اؾالٔاد. .

 : مض()الربا ّضاٜل ؼكٔل األٍداف

( مً الكْاعد امليعن٘ ألعنال ظطت امليصْص علُٔ يف الٜع٘ الْشازٗ يف املادٗ )

 املهاجت الحعاّىٔ٘ : 

 املْاعغ.  .

 الدزّع.  .

 احملاضساد.  .

 اليدّاد.  .

جْشٓع الهحت ّجألٔفَا ّجسمجحَا ّطةاعحَا ّىػسٍا بعد إشاشجَا مً اؾَاد  .

 املدحص٘. 

طْاىاد املدف٘ ّإىحاشَا بعد إشاشجَا مً جْشٓع املْاد الصْجٔ٘ ّاألغسط٘ ّاالض .

 اؾَاد املدحص٘. 
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 الصٓازاد.  .

السظالد ، ّجػنل : )زظالد اؿض ّالعنسٗ ّالصٓازٗ، السظالد الحعلٔنٔ٘،  .

 السظالد الرتّؤ٘(. 

 املدٔناد.  .

 اضحدداو ّضاٜل ظدٓر٘ للدعْٗ،مرل اإلىرتىخ،ّالربٓد اإللهرتّىٕ ..ّغريٍا.  .

 صكاد ّاللْظاد الدعْٓ٘. طةاع٘ املطْٓاد ّاملل .

 الدّزاد.  .

 املطابكاد.  .

 املساضل٘.  .

 إفطاز ىاٜه.  .

 املياغط السٓاضٔ٘ املةاظ٘.  .

 املعازض.  .

 اهلدآا.  .

 اإلضَاو يف ّضاٜل اإلعالو.  .

 اؿفالد.  .

 املهحةاد.  .

دّز زعآ٘ املطله اؾدٓد.  .
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 :٘مػسّع دعْٗ الصٔئني اضه املنازض 

 دعْٗ اؾالٔ٘ الصٔئ٘ يف املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ جملال:ا 

 :املػسّع ٍْ٘ٓ 

جةين ملف دعْٗ الصني ّبياٛ بسىامض دعْٖ ىةين بُ أىْل 

الدًٓ ّقْاعدِ يف ٍرا اجملحنع، مطحفٔدًٓ مً ٍرا االىفحاح 

العاملٕ، ميطلكني ممً ٍه بٔه أٓدٓيا مً الصئني الكادمني 

أّ الدزاض٘ يف املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘، مطحرنسًٓ  للعنل

ما ىيحصُ مً املْاد الدعْٓ٘ املعدٗ هله لييػسٍا ّدعْٗ 

الياطكني باللػ٘ الصٔئ٘ يف غحٙ أىكاع األزض عرب ّضاٜل 

 اإلعالو املحاظ٘

بسىامض محهامل محدصص بدعْٗ الصئني داخل املنله٘ 

كئاد اؿدٓر٘ ّّضاٜل العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ عرب جطدري الح

 اإلعالو املحاظ٘

ملحصمٌْ بامليَض الصعٔح املطحند مً نحاث اهلل ّضيُ 

زضْلُ ىلٙ اهلل علُٔ ّضله ّعلٙ ٍدٚ الطلف الصاحل 

إلخساط الياع مً العلناد إىل اليْز ّمً عةادٗ العةاد إىل 

عةادٗ زث العةاد ّجسغٔةَه بَرا الدًٓ بالهلن٘ الطٔة٘ 

 اؿطي٘ ّاملْعع٘
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 دعْٗ الصئني مً خالل :

 .العنل نفسٓل ّاظد 

 .ٕظْاز إهاب 

 .٘ٔاملطؤّل 

 .العصو ّاإلىساز 

 .الحطْٓس املطحنس 

اظحْاٛ اؾالٔ٘ الصٔئ٘ املْشْدٗ بٔييا ّجعسٓفَا  (2

 بالدًٓ اؿل.

فحح آفام الحْاىل مع املطلنني يف الصني ّخدمحَه  (3

 لدًٓ.ذكافًٔا ّاشحناعًٔا ليػس ا

مجع املْاد ّبياٛ املهحة٘ اإلضالمٔ٘ الصٔئ٘  (4

 الػامل٘ ظنٔع فاالجَا.

جأٍٔل الدعاٗ لحعنل زضال٘ الربىامض دًٓ اهلل عص  (5

 ّشل.

جةين الْضاٜل اإلعالمٔ٘ ملياضة٘ اىػس املْاد الدعْٓ٘  (6

 للصٔئني.

إذساٛ اهلنه يف جفْع املطلنني عام٘ بأٍنٔ٘ جةلٔؼ  (7

 ٍرا الدًٓ.

 اٜن٘ لطناٌ اضحنساز املػسّع.جأضٔظ أّقاف د (8

 

 :ٍ٘ـ :253بدآ٘ عاو  جازٓذ بدٛ املنازض 
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 جْىٔل زضال٘ اإلضالو إىل نل ىٔين يف املنله٘ ّيف الصني عرب  العاو: اهلدف

 املْقع ّميحصاد املػسّع.

 ٘الفٝ٘ املطحَدف : 

 الصٔئٌْ العاملٌْ يف الكطاع اـاص ّاؿهْمٕ. .2

 الدعاٗ ّطالث امليح الصٔئني .3

 ت الصٔين مً خالل املْقع اإللهرتّىٕ.الػع .4

 

  محعاّىني ّمحفسغني (21) :العاملنيعدد. 

 :ضعف الطاق٘ الحػػٔلٔ٘ مكازى٘ عصه الفٝ٘ املطحَدف٘ ّاليطام  أبسش الحعدٓاد

 اؾػسايف 

 

 ملدص الدزاض٘:

طسح مػسّع وكل بسىافا دعْٓا ٓياضت اليدة٘ املْشْدٗ يف ىل جَدف الدزاض٘ املسفك٘ إ

ه٘ مً اجملحنع الصٔين ّٓطع ظصس األضاع يف مػسّع زاٜد ٍّْ بياٛ مْاد دعْٓ٘ باللػ٘ املنل

الصٔئ٘ مسٜٔ٘ ّمطنْع٘ ّمهحْب٘ ّمً ذه مد شطْز الحْاىل مع ٍرا اجملحنع إلٓصال ٍرِ 

 املْاد إلَٔه لٔيحفعْا بَا ّٓعةدّا اهلل علٙ بصريٗ.

 الصني علٙ املطحْٚ العاملٕ ّيف ٍرِ الدزاض٘ جكٔٔه الْضع اؿالٕ للعنل الدعْٖ يف

ّاحمللٕ لحعدٓد ىكط٘ الةدآ٘ ّؼدٓد األّلْٓاد للعنل الدعْٖ املياط بفسٓل العنل يف ٍرا 

املػسّع مع ؼدٓد املْازد الالشم٘ لحعكٔل جلو األىػط٘ ّطسم جْفريٍا ّإدازجَا لحعكٔل اليحاٜض 

 املطلْب٘ مً املػسّع ّذلو ّفل الةيْد الحالٔ٘:

 للْضع  جكٔٔه عاو .2

 ـدٓد االىػط٘ ّامليحصاجؼ .3

 ؼدٓد املْازد االشم٘. .4

 إقرتاح آلٔاد جْفري جلو املْازد. .5
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 ّضع اـط٘ الحيفٔرٓ٘ ّبسىامض العنل املكرتح. .6

 . ّضع اللْاٜح الحيعٔنٔ٘ للنػسّع .7

 فهسٗ الدزاض٘ :

 قامخ فهسٗ الدزاض٘ علٙ أزبع٘ قاّز ٍّٕ: 

ُٓ نظ العامل ساد أٌ جهٌْ علُٔ الربامض الدعْٓ٘ املْشَ٘ إىل ُخأّال: زؤٓ٘ اضرتاجٔصٔ٘ ملا 

 إىطالقا مً ّاشةيا ػاِ ىػس ٍرا الدًٓ ّجةٔلؼ السضال٘.

َدف اؿصس ّلهً بَدف نازع يف الدعْٗ إىل اهلل ال بذاىٔا: ظػد مجٔع الْضاٜل اليت ُج

 جْضٔع األفل ّدعْٗ امليفرًٓ لحْلٔد أفهاز ّّضاٜل شدٓدٗ.

 لحعكٔل جلو السؤٓ٘. ،ّالْقخ الالشو ،املالٔ٘ ّالةػسٓ٘ دذالرا: جْقع املْاز

إعداد زابعا: شدّل٘ املعطٔاد ضنً بسىامض جيفٔرٖ مسجةط بالحدفكاد اليكدٓ٘ بَدف 

 مسظل٘ املػسّع بطسٓك٘ بيأٜ٘.

 ملػهالد اليت جطعٙ الدزاض٘ ؿلَا :أبسش ا

ّناٌ جيطلل يف ضْم العنل الطعْدٖ  مً الصٔئني فٝادظَسد يف اآلّى٘ األخريٗ  .2

ظاشص اللػ٘ ٍْ أظد األمْز اليت أخسد اإللحفاد هلرِ الفٝ٘ ننا أٌ قل٘ العدد ظٔز مل 

أٌ  ٓةلؼ عدد العنال٘ الْافدٗ مً الصني ّقخ الدزاض٘ أنرس مً مخط٘ آلف ىٔين إال

الحْقعاد جػري إىل جطاعف ٍرِ األعداد ىحٔص٘ الحطْزاد االقحصادٓ٘ اليت جػَدٍا 

الصني ّاىفحاظَا علٙ العامل مما دعا إىل الحٔكغ هلرا الطْم الطده ّالرٖ عادل 

 ّدعْجُ إىل الدًٓ اؿل. ّأٍنٔ٘ اظحْاُٜمخظ العامل جكسٓةا 

ني يف الصني، ّٓعنل امليصسٌّ ٓعّد الحيصري مً أبسش املػهالد اليت جْاشُ املطلن  .3

الػسبٌْٔ علٙ جيصري املطلنني بػهل مهرف عرب طسم عدٓدٗ، ميَا: اإلذاعاد 

املْشَ٘ هله مً ٍْىض نْىض، ّفسىطا، ّبسٓطاىٔا، ّأمسٓها، ننا جكْو اؾنعٔاد 

( 41الحيصريٓ٘ بحهرٔف بياٛ الهياٜظ، فكد ّىلخ عدد الهياٜظ يف الصني إىل )

( ألف مطصد، زغه الفسم اهلاٜل بني عدد 61طاشد فَٕ )ألف نئط٘، أما امل

املطلنني الصٔئني ّاليصازٚ، ّجكْو الهياٜظ بالحيصري عً طسٓل الدعه املادٖ، 
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ّجْشٓع املهآفاد علٙ مً ٓدخل الهياٜظ، ننا جْشع الهياٜظ نحةًا باللػاد 

لْث العام٘ مً احمللٔ٘ جْضح فَٔا أّشُ االجفام بني اإلضالو ّاليصساىٔ٘ للدخْل إىل ق

 املطلنني.

ّٓػري بعض املطلنني إىل أٌ اؿهْم٘ الصٔئ٘ بدأد جلحفخ إىل ظسناد الحيصري  .4

 املهرف٘ ّاعحكلخ بعض الكطظ.  

 . يف الصني غٔاث اهلْٓ٘ اإلضالمٔ٘ للةازشًٓ مً املطلنني .5

 .خالل العصْز ىحٔص٘ الكنع غٔاث الكٔاداد اإلضالمٔ٘ .6

 .ٓساىٔ٘دعْاد الحػٔع بدعه اؿهْم٘ اإل .7

 

 زؤٓ٘ إضرتاجٔصٔ٘

املحأمل يف الةعد الحازىٕ لليػاط الدعْٖ يف الصني، ٓلعغ ّشْد قاعدٗ مجاٍريٓ٘ جسبْ  

علٙ عػساد املالٓني مً املطلنني يف الصني، منخ مع الصمً إال أٌ املطآكاد اليت مْزضخ 

ز أٌ ىطة٘ علٙ املطلنني يف الصني، ّعلٙ الدعْٗ فَٔا ظد مً اىحػاز اإلضالو فَٔا ظٔ

% علٙ األنرس، ّمع االىفحاح العاملٕ، ّالحطْز الحكين يف االجصاالد 9املطلنني بلػخ يف الصني 

ّؼْل العامل إىل قسٓ٘ ىػريٗ يف ظل العْمل٘ ّشد أٌ الدعاٗ إىل اهلل علَٔه ّاشت يف جهلٔف 

قْاعدِ يف فٝ٘ ميَه لحْلٕ ملف املطلنني يف الصني، ّبياٛ بسىامض دعْٖ ٓةين أىْل الدًٓ ّ

ٍرا اجملحنع مطحفٔدا مً ٍرا االىفحاح العاملٕ ّميطلكا ممً ٍه بني أٓدَٓه مً الصٔئني 

الكادمني للعنل أّ الدزاض٘ يف املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ ّاالضحفادٗ مً جلو املْاد املعدٗ هله 

َه يف دعْٗ أبياٛ ّاؾَد املةرّل علَٔا بحْشََٔا إىل أٍل الصني لحددو املطلنني الصٔئني ُّجعٔي

 فحنعَه.

ّجػري اإلظصأٜاد أٌ عدد العاملني مً الصٔئني يف املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ ظحٙ ىَآ٘ 

ىٔين يف ظـني أٌ املحْقـع جطـاعف العـدد ضـيْٓا بػـهل نـةري خـالل         6111و ٓةلؼ 3117عاو 

 ىٔين.21111أنرس مً  3118الطيْاد الكادم٘ ّٓحْقع أٌ ٓةلؼ يف عاو 
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 الضحٔعاث هلرِ األعداد البد مً االىطالم مً احملاّز الحالٔ٘:ّلحعكٔل ا

 :احملْز األّل  

 مجع املْاد املياضة٘ ّفل مجٔع اجملاالد اليت ؽدو املطله ّجسمج٘ ما مل ُٓرتشه ميَا.

 :ٕاحملْز الراى 

اقــرتاح الــربامض ّاألىػــط٘ االشحناعٔـــ٘ الــيت جحياضــت مـــع اجملحنــع الصــٔين، ّعاداجـــُ        

ْظٔفَا يف ىػس املْاد الدعْٓ٘ بٔيَه ّبياٛ إضـرتاجٔصٔ٘ الحعامـل معَـه قلٔـًا     ّجكالٔدِ، لح

 ّمً ذه يف بالدٍه.

 :احملْز الرالز 

بيــاٛ شطــْز الحْاىــل مــع مؤضطــاد ّمجعٔــاد يف الصــني ملحابعــ٘ مــً ٓطــله مــً اؾالٔــ٘  

ّا الصٔئ٘ يف املنله٘ العسبٔـ٘ الطـعْدٓ٘ ّإلمـدادٍه بـاملْاد املعـدٗ يف املػـسّع لٔطـحفٔد       

 ميَا ّْٓشعَا علٙ مطلنٕ الصني.

 :احملْز السابع 

بيـاٛ قيـْاد اجصـال مةاغـسٗ مـع اجملحنـع الصـٔين يف العـامل مرـل مْاقـع إىرتىـخ ـ قيـْاد              

 فطأٜ٘ ـ إذاع٘ ـ زضاٜل شْال ـ فالد دّزٓ٘.

  :احملْز اـامظ 

      ّ إىحـاط املـْاد   جفعٔل ىػس ّطةاع٘ ّجْشٓع املـْاد املياضـة٘ عـرب الكيـْاد اإلعالمٔـ٘ املياضـة٘ 

 اإلعالمٔ٘ اليت جكدو يف قْالةَا املْاد الػسعٔ٘.

 :احملْز الطادع 

بياٛ الطاقاد الةػسٓ٘ الساغة٘ خْض ٍرا اجملال الدعْٖ مـً الػـةاث ّجأٍٔلـَه غـسعًٔا     

ّجأٍٔلَه أٓطا مً خالل  ّدعًْٓا ّلػًْٓا ّمَازًٓا ّاضحكطاث املحنٔصًٓ مً أبياٛ الصٔئني

 ٓل٘ األمد ّمً ذه محابعحَه ّجْظٔفَه يف العنل الدعْٖ.ميح دزاضٔ٘ ّبسامض طْ

 :احملْز الطابع 

 إعداد الدزاضاد للنػازٓع الدعْٓ٘ ّالربامض، ّاألىػط٘، ّاألفهاز املحنٔصٗ.
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 :ًاحملْز الرام 

ــداعنني       ــٙ ال ــدّز الحطــْٓكٕ لحطــْٓل ميحصــاد املػــسّع ّبسافــُ ّأىػــطحُ عل جفعٔــل ال

 ّاملحربعني.

 :احملْز الحاضع 

 بياٛ األّقاف ّاالضحرنازاد لدعه ميحصاد املػسّع ّاضحنساز الصل٘.

 

 :احملْز العاغس 

اقرتاح مػازٓع الةئ٘ الحعحٔ٘ مً مطاشد ّمدازع ّمؤضطاد ّمجعٔاد ّجطْٓكَا علـٙ  

 املحربعني عاملًٔا عرب الكيْاد اإلعالمٔ٘ اـاى٘ باملػسّع أّ املحعاّى٘ معُ.

 

 املسظل٘ األّىل:

سم العنل ّبياٛ قْاعد الةٔاىاد ّجيطٔل عالقاد املػسّع ّمجـع  مسظل٘ جػهٔل ف 

املْاد املكرتظ٘ ّعكد بعض األىػط٘ ّالربامض نيناذط ػسٓةٔ٘ علٙ أبياٛ اؾالٔ٘ 

 الصٔئ٘ بَدف دزاضحَا ّجطصٔل املالظعاد علَٔا مً خالل جكازٓس محهامل٘.

ّبــسامض املسظلــ٘ مجــع املــْازد اـاىــ٘ باملسظلــ٘ األّىل ّجطــْٓل مػــازٓع ّأىػــط٘   

 الراىٔ٘، ّمجع معلْماد ظْل جلو املػازٓع ّإعداد الدزاضاد الحيفٔرٓ٘ هلا.

جفعٔل قطه الةعـز ّالرتمجـ٘ ّالةـدٛ باعـداد املـْاد املكـسّٛٗ ّضـٔيازٍْٓاد املـْاد          

 املسٜٔ٘ ّاملطنْع٘.

إعــداد خطــ٘ ضــيْٓ٘ جيفٔرٓــ٘ ػسٓةٔــ٘  لاىػــط٘ ّالــربامض مياضــة٘ للنياضــةاد          

 الطي٘ ّجطةٔكَا بَدف زىد ػسب٘ محهامل٘ للدزاض٘. ّاملْاضه يف

 املسظل٘ الراىٔ٘:

إطــالم مػــسّع مْقــع إىرتىــخ، ّبــز املــْاد املعــدٗ عــربِ، ّجيطــٔل املْقــع لهــٕ       

ٓهٌْ جفاعلٕ ّزبط نل املطلنني اؾدد باملْقع لٔصدّا فُٔ نـل الصّآـا الـيت    
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ــْاد املطــصل٘ ل      ــ٘ عــرب مجــع امل ــاٗ إذاعٔ ــربامض ّاألىػــط٘  ؽــدمَه، ّاإلعــداد لكي ل

 متَٔدا إلطالم اإلذاع٘.

اإلعداد إلطالم قياٗ فطـأٜ٘ ىـٔئ٘ مـً خـالل بـسامض ػسٓةٔـ٘ جةـز علـٙ بعـض           

 الكيْاد املعلي٘ يف العامل العسبٕ.

مد شطْز الحْاىل مع املؤضطاد ّاؾنعٔاد يف الصـني ّشٓازجَـا ّالحعـسف علـٙ      

ّجسجٔت انساطُ يف بسىامض الطاقاد املحنٔصٗ مع اىحداث فسٓل مً الػةاث قلٔا 

 جدزٓيب مدجُ ضيحني َٓدف إىل جأٍٔلَه لليػاط ّاملػسّع.

طلــت مطــْظاد ّدزاضــاد قلٔــ٘ ظــْل اظحٔاشــاد امليطكــ٘ للنػــازٓع الدعْٓــ٘         

 ّإعداد دزاضاد اؾدّٚ الدعْٓ٘ لرتجٔت األّلْٓاد ّجطْٓكَا علٙ املحربعني.

 ليػاط الدعْٖ.إمداد الصٔئني باملطةْعاد املنهي٘ ّاليت ؽدو ا 

 ّاألّقاف . داالضحنساز بالحطْٓل للنيحصاد ّالةدٛ باالضحرنازا 

محابع٘ مػازٓع جأٍٔل الطاقاد احمللٔ٘ ّالصٔئ٘ ّالحْاىل مع اؾامعـاد ّاملعَـد    

ّجيعٔه بسىامض امليح ّمحابع٘ جيفٔر ّجطْٓس الربامض احمللٔ٘ ّاالضحنساز يف مػازٓع 

 الةعز ّالرتمج٘ ّاإلعداد.

الةيــٙ الحعحٔــ٘ للنػــسّع ّالــسؤٚ الحْضــعٔ٘ ّجــةين مػــازٓع علــٙ أزض       جهنٔــل  

 الصني ّالحيطٔل مع الطفازٗ ّالكيصلٔ٘ الطعْدٓ٘ يف الصني.

 زؤٓ٘ إضرتاجٔصٔ٘

 املسظل٘ الرالر٘:

جكطه إدازٗ املػسّع عطت املػـازٓع  املحةيـاٗ ّعنـل إدازٗ مطـحكل٘ لهـل مػـسّع        

 ّجيطٔل العنل ّالحْاىل بني اإلدازاد.

 الم مػسّعٕ الكياٗ الفطأٜ٘، ّاإلذاع٘ الصٔئ٘ نةز ػسٓيب.إط 

جرةٔخ أّقاف املػسّعاد ّؼكٔل متْٓل لهل مػسّع علـٙ مـدٚ مخـظ ضـيْاد      

 آمي٘. دّجْظٔف الحنْٓل يف اضحرنازا
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 املسظل٘ السابع٘:

جـــةين مػـــسّعاد دعْٓـــ٘ إضـــرتاجٔصٔ٘ يف الصـــني ّجفعٔـــل دّز الكيـــاٗ اإلذاعٔـــ٘         

ىرتىخ ـدم٘ قطآا أٍـل الصـني املطـلنني ّلحيػـٔط العنـل      ّالفطأٜ٘ ّمْقع اإل

 يف جلو املػازٓع. % مً الصٔئني71الدعْٖ ّؼكٔل ىطة٘ ّظٔفٔ٘ ال جكل عً 

% ٍّـٕ اليطـة٘ الـيت     61ؼكٔل جػطٔ٘ مٔصاىٔاد  جلو املػسّعاد مبا ال ٓكل عـً   

 ٓل.جكةل اإلىهناش دٌّ اؿاش٘ إىل إغالم جلو املػازٓع فٔنا لْ ضعف الحنْ

جيػٔط املػازناد ّالهحاباد ّالةعْس ّإىحاط املـْاد الدٓئـ٘  ظنٔـع فاالجَـا      

 ّؽصصاجَا ّجْفري الدعه هلا.

ــحنني      ــً املَـ ــه مـ ــٔئني ّغريٍـ ــسٓ٘ للصـ ــ٘ الةػـ ــحنسٗ يف الحينٔـ ــسامض مطـ ــاد بـ اعحنـ

باجملال، ّجطَٔل اإلبحعاس لليدت املحنٔص ّاضحكطابَه إلذساٛ املػازٓع امليةرك٘ عً 

 ػسّع.ٍرا امل

 املسظل٘ اـامط٘: 

ــ٘        ــسّع اإلعالمٔـ ــْاد املػـ ــحكةلٔ٘ لكيـ ــ٘ مطـ ــ٘ ّزؤٓـ ــداد دزاضـ ــ٘ ّإعـ ــٔه الحصسبـ جكٔـ

 ّمػازٓعُ الدعْٓ٘.

 بياٛ اضحرنازاد يف الصني. 

 % مً الصٔئني.91الْىْل ليطت جػػٔلٔ٘ للنػازٓع الدعْٓ٘ جحصاّش  

امليةركـ٘ عــً  ؼكٔـل بسىـامض للحينٔـ٘ الةػــسٓ٘ ٓطـنً الحػرٓـ٘ املطــحنسٗ للنػـازٓع         

 % ممً ونل ٍه املػسّع.31املػسّع بيطة٘ ال جكل 

ــ٘ الكيــْاد اإلعالمٔــ٘ ّاملياغــط       جْاىــل عنلٔــ٘ الةعــز ّاإلىحــاط ّالرتمجــ٘ ّجػرٓ

 ّالربامض باملْاد الالشم٘.

اؿفاظ علـٙ قاعـدٗ الةٔاىـاد ّاألزغـٔف ّاملـْاد الضـحرنازٍا ّػدٓـدٍا بػـهل          

 مطحنس.
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 : ميحصاد املػسّع

ض٘ إىل الحيْٓع يف أىػط٘ املػسّع بَدف جيْع ّضاٜل الدعْٗ لحياضت طةٔع٘ ضعخ الدزا

ّضلْنٔاد املدعًْٓ ّلهٕ جػهل أىػط٘ ّ ّبسامض املسظل٘ األّىل للنػسّع، بئ٘ ؼحٔ٘ 

ُٓطحفاد ميَا عيد اىطالم املػسّع يف مساظلُ املكدم٘. لرا اقرتظخ الدزاض٘ الرتنٔص علٙ 

 ٓ٘ ّجينٔ٘ املْازد املالٔ٘.الحْذٔل ّإعداد الطاقاد الةػس

 

 ميحصاد املسظل٘ األّىل:

 الدّزاد الػسعٔ٘. (2

 الهلناد ّاحملاضساد. (3

 جسمج٘ خطت اؾنع٘. (4

 الرتمجاد ّالحألٔف. (5

  اجملل٘ الدّزٓ٘. (6

 مْقع اإلىرتىخ. (7

 املساضالد.  (8

 املهحة٘ املكسّٛٗ ّاملسٜٔ٘ ّاملطنْع٘. (9

  قاعدٗ الةٔاىاد. (:

 اللكاٛاد. (21

 الصٓازاد املٔداىٔ٘. (22

  ظالد الدعْٓ٘.الس (23

 . األىػط٘ الركافٔ٘ (24
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 . األىػط٘ العام٘ (25

 األىػط٘ املْمسٔ٘ ّاملياضةاد. (26

الربامض الحدزٓةٔ٘ ّاملَازٓ٘  الربامض الحدزٓةٔ٘ ّاملَازٓ٘ ّدّزاد بياٛ الراد. (27

  ّدّزاد بياٛ الراد.

  الصيدّم الحهافلٕ. (28

 حْاىل الطعْدٖ الصٔين.البسىامض  (29

  بسىامض الحْذٔل ّاإلىحاط. (:2

  ىل مع طالث الةعراد يف اؾامعاد.الحْا (31

 

 ميحصاد املسظل٘ الراىٔ٘: 

املسظل٘ الطابك٘ ٓفرتض أٌ ٓحه  ألىُ ٓفرتض يفجعحرب املسظل٘ الراىٔ٘ مسظل٘ مَن٘ ّذلو 

االىحَاٛ مً الةئ٘ الحعحٔ٘ ؾنٔع الربامض ّاألىػط٘ اـاى٘ باملػسّع ّجسجهص املسظل٘ الراىٔ٘ 

 ،ألىػط٘ الطابك٘ بَدف شٓادٗ اـربٗ ّالحصسب٘ ّإذساٛ اإلىحاطّا ،علٙ ممازض٘ مجٔع الربامض

 ّٓعحرب مً أٍه ميحصاد املسظل٘ الراىٔ٘: ،ّشٓادٗ الطاقاد الةػسٓ٘ املؤٍل٘

 إطالم مػسّع مْقع إىرتىخ. 

بني مسٜٕ  ًاميحص 261مجع املْاد ّالربامض امليحص٘ ّجيعٔنَا ) إىحاط ما ال ٓكل عً  

 ّمطنْع ّمكسّٛ( .

 ملْاد عرب ّضاٜل اإلعالو املحاظ٘.بز ٍرِ ا 

 إعداد دزاض٘ جيفٔرٓ٘ إلطالم قياٗ إذاعٔ٘. 

 إعداد دزاض٘ جيفٔرٓ٘ إلطالم قياٗ فطأٜ٘ ىٔئ٘. 

 الحعسٓف باملػسّع قلٔا ّيف الصني ّؼكٔل الحْاىل مع أنرب املؤضطاد فَٔا. 

 .ّاملَحنني ،ّالدعاٗ ،ؼكٔل الحْاىل مع ألفٕ غدصٔ٘ ىٔئ٘ مً طلة٘ العله 
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طلــت مطــْظاد ّدزاضــاد قلٔــ٘ ظــْل اظحٔاشــاد امليطكــ٘ للنػــازٓع الدعْٓــ٘         

 ّإعداد دزاضاد اؾدّٚ الدعْٓ٘ لرتجٔت األّلْٓاد ّجطْٓكَا علٙ املحربعني.

ــ٘ ّالــيت ؽــدو اليػــاط الــدعْٖ ّالطــعٕ        إمــداد الصــٔئني باملطةْعــاد املنهي

 للْىْل لسقه عػسٗ مالٓني مطةْع.

ملٔــٌْ زٓــال غــالف متْٓــل ضــيْاد  31مبــا ال ٓكــل  ؼكٔــل اضــحرنازاد ّأّقــاف   

 الحأضٔظ.

 طالت ىٔين. 611غاث ضعْدٖ ّ 211جأٍٔل ّجدزٓت  

 مػازٓع دعْٓ٘ يف الصني مبةلؼ عػسٗ مالٓني زٓال ضعْدٖ. 

 ميحصاد املسظل٘ الرالر٘ ّالسابع٘:

ــؼ       ــسٓيب مبةلـ ــز ػـ ــٔئ٘ نةـ ــ٘ الصـ ــأٜ٘ ّاإلذاعـ ــاٗ الفطـ ــسّعٕ الكيـ إطـــالم مػـ

 ملٌْٔ زٓال.31

 % ميَه ىٔئني91داعٔ٘ ضعْدٖ ّىٔين  2111جأٍٔل  

 ضاع٘ مْشع٘ بني مسٜٕ ّمطنْع . 6111مهحة٘ مْاد ؼْٖ أنرس مً  

  مْضْع. 611مهحة٘ مؤلفاد ّ مرتمجاد ما ال ٓكل عً  

 ميحصاد املسظل٘ اـامط٘:  

 ملٌْٔ 61مػسّعاد دعْٓ٘ يف الصني بـ  

 ٌ.ملْٔ 51متْٓل املػازٓع ّاألىػط٘ ّالربامض بـ  

 ملٌْٔ. 61أّقاف ّاضحرنازاد بـ  
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 ٍٔهل الحهالٔف  الرابح٘ خالل فرتٗ اإلىػاٛ :

 ٍٔهل الحهالٔف الرابح٘  

 مالظعاد فرتٗ اإلىػاٛ  ) ألف زٓال (  ىْع الحهالٔف

 إهاز 1 املةاىٕ ّامليػآد

  :48 اآلالد ّاألشَصٗ  ّالربفٔاد

  711 ّضاٜل اليكل ّاألذاس ّالحطْٓل

  211 قةل اإلىحاط  جهالٔف ما

  :218 االمجالٕ

 

 زأع املال العامل

 % الحهلف٘ )باأللف( الةيْد

 9166 37176761 مدخالد اإلىحاط

 22 465 األشْز ّالسّاجت

 763 311 املصازٓف اإلدازٓ٘ ّاليرسٓ٘ ّاإلهاز

 364 8667 الصٔاى٘

 211 4347636 فنْع جهلف٘ زأع املال العامل

زٓـال فـاٌ املػـسّع وحـاط يف الطـي٘       2618:6111باإلضاف٘ إىل جهالٔف اإلىػاٛ ّالةالػـ٘   

زٓـــال ، أٖ أٌ ظصـــه  463476361ألّىل إىل متْٓـــل جػـــػٔلٕ لحػطٔـــ٘ جهـــالٔف اإلىحـــاط مبةلـــؼ  

 ألف زٓال . 564266361الحنْٓل املطلْث للطي٘ األّىل ٓةلؼ 

بـافرتاض أٌ األىػـط٘ ّمـدخالد اإلىحـاط ضـحيفر يف العـاو األّل أمـا يف ظالـ٘          ملعْظ٘: ٍرا

ضــيْاد ٍّــٕ املسظلــ٘ األّىل ضٔطــاف مصــازٓف الحػــػٔل للطــيْاد األزبــع   6جيفٔــر املػــسّع يف 

 زٓال.769446761زٓال لٔصةح اإلمجالٕ 366296511املحةكٔ٘ ٍّٕ جكدز بـ 
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 مصادز الحنْٓل.

زٓـال مترـل   768446761مً أىعابُ مبةلؼ قدزِ  متْٓل مً فلظ عنْو املػسّع 

% مً إمجالٕ الحنْٓل املطلْث ّالـيت جػـنل علـٙ متْٓـل نامـل الحهـالٔف        211

االضــحرنازٓ٘  خــالل فــرتٗ مخــظ ضــيْاد ّنــرلو املطــاٍن٘ يف جػطٔــ٘ الطــْٔل٘     

 املطلْب٘ لحهالٔف اإلىحاط للدنظ  ضيْاد  ٍّٕ املسظل٘ األّىل مً اإلىحاط.

 ( : مصادز الحنْٓل :34اؾدّل زقه ) 

 الطي٘
متْٓل أىعاث 

 املػسّع

متْٓل املػازٓع مً 

 محربعني

 إمجالٕ الحنْٓل

 

3119 2819711 632441 333::41 

311: 73:711 632441 2261:41 

3121 73:711 632441 2261:41 

3122 73:711 632441 2261:41 

3123 73:711 632441 2261:41 

 7944761 3717761 5338111 اإلمجالٕ

 

 ؼلٔل جهالٔف اإلىحاط الطيْٓ٘.

مــً كسشــاد الحعلٔــل املــالٕ  هلــرا املػــسّع ّاملسفكــ٘ يف ملعــل الدزاضــ٘ ، فــاٌ جهــالٔف    

ــد الطــي٘    ــاط الطــيْٓ٘  عي ــُ      3123اإلىح ــا إىل جػــػٔل نامــل طاقح و  ّالــيت  ٓصــل املػــسّع فَٔ

 زٓال .7944761ةلؼ اإلىحاشٔ٘ ج

ّفٔنا ٓلٕ مْشص عً ٍٔهـل جهـالٔف اإلىحـاط عيـد انحنـال الطاقـ٘ اإلىحاشٔـ٘ للنػـسّع )         

 و(: 3123عاو 

 

 

 

 

 ٍٔهل جهالٔف اإلىحاط  الطيْٓ٘ ) ملٌْٔ زٓال ( 
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 جهلف٘ اإلىحاط  الطي٘ 

3119 73:711 

311: 73:711 

3121 73:711 

3122 73:711 

3123 73:711 

 

 املٔصاىٔ٘ املحْقع٘ للنػسّع  

جعسض املٔصاىٔ٘ املحْقع٘ للنػسّع إمجالٕ األىـْل ّ إمجـالٕ االلحصامـاد يف فرتجـٕ اإلىػـاٛ      

 ّاإلىحاط، ّٓحطح مً مٔصاىٔ٘ ٍرا املػسّع اليكاط الحالٔ٘:

 ال بد مً جْفس الطْٔل٘ للنػسّع خاى٘ يف الطيْاد األّىل لٔةدأ باإلىحاط. 

 و .3119عكٔل  اإللاشاد بدآ٘ مً عاو املػسّع ٓةدأ بح 

ىطة٘ زأع املال  املدفْع إىل إمجالٕ االلحصاماد  جةلؼ يف الطي٘ األّىل مـً اإلىحـاط    

و ّٓسشـــع ذلـــو  إىل ؼكٔـــل 3123% يف عـــاو 61% ذـــه جحيـــاقص ظحـــٙ جةلـــؼ 211

 أّقاف بعػسٗ مالٓني زٓال جػطٕ أزباظَا ىصف الحهالٔف. 
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 ظل٘ األّىل خالل ضي٘:إلاشاد املػسّع يف املس 

o ( غدصًا.893عدد الرًٓ اضلنْا ) 

o ( نحابًا.:2116عدد الهحت اليت مت جْشٓعَا ) 

o ( ٍد218:8٘ٓعدد اهلدآا اليت مت جْشٓعَا). 

o ( ْٓمًا.28عدد األٓاو املفحْظ٘ اليت أقٔنخ ) 

o ( غدصًا.3377عدد املطحفٔدًٓ مً الْٔو املفحْح ) 

o ( ظفال21عدد ظفالد املطله اؾدٓد ).د 

o ( دزضًا.59عدد دزّع املطله اؾدٓد ) 

o ( نلن٘ ّقاضسٗ.54عدد الهلناد ّاحملاضساد ) 

o ( ٌغدصًا.2:61عدد الرًٓ مت جفطريٍه يف زمطا) 

o ( ْ٘ٓ3عدد السظالد الدع:) 

 ( ٘مطلنًا 94زظل٘ عنسٗ يف زمطاٌ ّعدد املطحفٔد مً ٍرِ السظل )

 شدٓدًا.

  ( 54السظل٘ ) ٍـ ّعدد املطحفٔدًٓ مً ٍر2541ِزظل٘ ظض عاو

 غدصًا.

o ( نحابًا.22عدد الهحت اليت متخ مساشعحَا مً قةل الدعاٗ الصٔئني ) 

o ( مطةْع٘.6711عدد املطةْعاد ) 

o ( ٘ٔشٓازٗ.:2عدد الصٓازاد املٔداى ) 

o ( ٘ٔدّزاد.7عدد الدّزاد الػسع ) 

o ( شٓازٗ.28عدد الصٓازاد للنَحنني بدعْٗ الصٔئني ) 

o (٘7411عدد املْاد املطنْع.) 
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 :٘نٔف جطحفٔد اؾَاد اـريٓ٘ مً ٍرِ املنازض 

مً أبسش ما مئص ٍرِ املنازض٘ ٍٕ قطـٔ٘ الحدصـص، ّٓطنـح املػـسّع أٌ ٓهـٌْ املسنـص       

املحدصـص الــرٖ جسشـع إلٔــُ مجٔـع مهاجــت اؾالٔـاد لالضــحفادٗ مـً خرباجــُ ّػسبحـُ يف ٍــرا       

 .اجملال 
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 املكّدم٘ :

 احلند هلل ّالصالٗ ّالشالو علٙ رسْل اهلل ، ّبعد :

ٌّ املتأّمل يف ّضع الهجري مً اجلَات اخلريّٓ٘ ّالدعّْٓ٘ ّالتينّْٓ٘ يف بالدىا ، ّيف عدد نبريري   فإ

ر إىل ٓفتكببأ  طببّد اافتكببا -إٌ مل تهببً نلاَببا  -مببً بببالد املشببلنأ  بببد  الببت ٍبب ِ اجلَببات 

 ّ٘ٔ ّّدًٓ بالكٔه الالزم٘ اليت تشاعدٍه يف قٔادتَا بفاعل ٍّلأ مً مجٔع اجلْاىت ، ّمز ّدْد قادٗ مؤ

، ّاليَْض بَا إىل املشتْٚ امليظْد يف ظّل الظأّف الأاٍي٘ اليت تشتلزو الٔكظ٘ ّالتنّٔز لدٚ نّل 

ٌّ  تلو اجلَات تأاّح يف مه اىَا ، ّٓكْو العنل فَٔا مً ٓعنل  ّ ٓيتشت لتلو اجلَات ، بل بد  

علٙ  فأاد ذلدّدًٓ لْ سافأّا  ّ ُىكلْا  ّ ماتْا تْقاب  العنبل ، ّٓع بٕ العباملٌْ  ّ بعلبَه لتلبو       

 اجلَات فلْل  ّقاتَه األمأ ال ٖ ُٓي ر خب أ نريري .     

 

ّاهلل تعبباىل قبببد سرياىببا يف ٍببب ِ الببريالد الوالٔببب٘ علبببٙ قلْبيببا ببببيعه عظٔنبب٘ ا ُتعبببّد ّا ُتشصبببٙ ،      

ّٔ٘ للدعْٗ ّاإلرطاد ّاريٍا مً اجلَبات اخلريّٓب٘ ّالتينّْٓب٘ املفتلفب٘ ُتعبد مبً ٍب ِ        ف املهاتت التعاّى

الببيعه الببيت  تبباز لظببهأ ّرعآبب٘ ، ّمببً  عظببه ال ببأم لأعآبب٘ تلببو اجلَببات العنببل علببٙ إعببداد      

، قٔبادات ابا مببً مجٔبع اجلْاىببت الالزمب٘ عببً  أٓبل بببأامر متنّٔبزٗ ّمتهاملبب٘ تلرّيبٕ ااستٔادببات        

ّٔب٘ الب ًٓ ٓصبعت علبَٔه تفعٔبل          ّتتياست مع ال نْسات ، ختفٔفا للعتٛ امللكبٙ علبٙ قٔاداتَبا احلال

دّرٍا اااو ، ّ كٔل  ٍدافَا الهريريٗ املأسْم٘ يف لْاٜشَا ّ ىظنتَبا ، لكلابتَه ّسبادتَه املاّسب٘     

الالزمب٘ الببيت  إىل قبادٗ خربأًٓ مشباعدًٓ لبدَٓه قبدراا نبريرياا مبً العلبه الظبأعٕ ّالكبٔه ّاملَبارات            

 تشاعدٍه علٙ الْصْل إىل اجلْدٗ يف العنل الت ْعٕ " اخلريٖ ّالدعْٖ ّالتينْٖ " .

 

ّر ٚ مهترييببا يف بدآبب٘ اى القتببُ  ٌ ٓأناببز علببٙ ٍبب ا اجلاىببت اابباو ، حلادتببُ ّسادبب٘ مجٔببع      

ٌ ٓهببٌْ اجلَببات اخلريّٓبب٘ ّالدعّْٓبب٘ ّالتينّْٓبب٘ املْدببْدٗ ثاىريببُ إىل مجببل تلببو الكٔببادات ، متنّئببا   

َّببد          ّْٗ مببً ّراُٜ،ّم بأىببامر املشببتْٚ األّل مببً ٍبب ا املظببأّ" " اليفريبب٘" قببد سكاببل األٍببداف املأدبب

 اى الق٘  نرب يف املشتْٚ الجاىٕ نال يف دَتُ الأاات فَٔا. 
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ّمبياسري٘ امللتكٙ العاطأ للذَات اخلريّٓ٘ يف املي ك٘ الظأقّٔ٘ املف اط لُ سالٔا ، ٓتكّدو  علاٛ   

املهتت التعاّىٕ يف ال ْال ثزٓل الظهأ ّالعأفاٌ للنيظانأ فُٔ علٙ سشً ظّيَه  دللص إدارٗ

ببإرْاىَه ، ّتأطبٔشَه املريبدٜٕ لتكبدٓه تارسببتَه يف بأىبامر اليفريب٘ ضبنً  ّرام العنبل املأّطببش٘         

بامللتكٙ ، خملأ  ٌ ٓهٌْ ٍ ا  الربىامر ّاريِ مً الربامر ىرباسباا ملبً  راد  ٌ ٓشبتفٔد ميَبا ، ّ ٌ     

 بعل ٍ ا العنل رالصا لْدَُ الهأٓه ، ّ ٌ ٓتكرّيلُ ... ّباهلل التْفٔل .      

********** 
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 ملفص الْرق٘

تتشببّدخ ٍبب ِ الْرقبب٘ عببً تأببب٘ املهتببت التعبباّىٕ للببدعْٗ ّاإلرطبباد ّتْعٔبب٘ اجلالٔببات           

اخلاّص٘ باملشتْٚ األّل مبأنزٖ ال ْال ّاملّْسه بالتعاٌّ مع مهتت إطأاف احللكات يف ال ْال 

 ٍب .9231/9221مً مظبأّ" إعداد قادٗ العنل اخلريٖ " بأىامر اليفري٘ " نننارس٘ رالل العاو 

 عياصأ الْرق٘ : 

 ّتتلّفص يف اآلتٕ :

 

  ّا : عياصأ راّص٘ باجلَ٘ امليفا ٗ للننارس٘ .    

جلالٔات مبأنزٖ ّاحلدٓح فَٔا سٔهٌْ عً املهتت التعاّىٕ للدعْٗ ّاإلرطاد ّتْعٔ٘ ا

ال ببْال ّاملّْسببه مبببً سٔببح اليظبببأٗ ، ّالألٓبب٘ ، ّالأسببال٘ ، ّاألٍبببداف ، ّالببربامر ، ّالكبببٔه ،        

 ّالظعار ، ّاأهل التيظٔنٕ ، ّاإلزلازات الشابك٘ .

 

 ثاىٔا : عياصأ راّص٘ بْرق٘ العنل " املنارس٘ " . 

 ّفَٔا تفصٔل لهّل مً : 

ّٔببب٘ تيفٔببب ِ  : املظببأّ" الببب ٖ تتريبببع لبببُ املنارسببب٘   –   امسبببُ ّتعأٓفببُ ّ ٍدافبببُ ّفْاٜبببدِ ّخل

ّٔ٘ ٍّٔهلتُ .  ّالت لعات املشتكريل

 

  املنارس٘ املعتندٗ : -ب

امسَا ، ّدلااا ، ّتأرٓخ بدَٜا ، ّتأرٓخ اىتَاَٜا ، ّاادف الأٜٔص ميَا ، ّالفٝ٘ 

ّٔبب٘ ، ّعببدد العبباملأ ف      َٔببا ، املشببتَدف٘ بَببا، ّالي ببام اجلوببأايف اببا ، ّالتهلفبب٘ اإلمجال

ّٔ٘ ، ّ بببأز التشبدٓات ، ّ بببأز امليذببزات ، ّمببدٚ ارتريا َببا    ّاخل اب٘ اإلسببياتٔذٔ٘ ّالتظببؤل

بااببدف الببأٜٔص للننارسبب٘ مببع رلٓبب٘ ّرسببال٘ ّ ٍببداف اجلَبب٘ ، ّنٔفّٔبب٘ اسببتفادٗ اجلَببات  

اخلريّٓ٘ ميَا ، ّمشتكريل ٍ ِ املنارس٘ ، ّالتزنٔات اخلاّص٘ بَا ، مع تكبارٓأ مبْدزٗ عبً    

 لشابك٘ اا .األعْاو ا
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 ثالجا : ملشل الْرق٘ " املنارس٘ " :

ّٔ٘ ّالصبْر ّالينبااز ّااسبتنارات البيت اسبتفدم  يف          ّٓتلّنً عددا مً اخل بط التظبؤل

 بأىامر املنارس٘ .

    

  ّا : عياصأ راّص٘ باجلَ٘ امليفا ٗ للننارس٘ .

 ىظأٗ املهتت :  

اجلالٔببات مبأنببزٖ ال ببْال ّاملّْسببه   افتببتا املهتببت التعبباّىٕ للببدعْٗ ّاإلرطبباد ّتْعٔبب٘    

ٍبببب ، ّرقنبببُ يف ّزارٗ الظبببؤٌّ اإلسبببالمّٔ٘ ّاألّقببباف ّالبببدعْٗ ّاإلرطببباد      32/5/9231بتبببأرٓخ 

( ، ّٓدٓأِ دللص إدارٗ ٓأ سَه سعادٗ الدنتْر عريد البأنً ببً علبٕ ىاطبت ّنٔبل       35/9119

  مارٗ دازاٌ املشاعد حيفظُ اهلل . 

 

 رلٓ٘ املهتت :

ّٔ٘ تّٔزٗ تالمص سادب٘ اتتنبع بظبأان٘ فّعالب٘     ىشعٙ لتكدٓه بأ امر دعّْٓ٘ ّتْعْٓ٘ ّتأٍٔل

 مع مؤّسشاتُ اات رلأدات دٔدٗ .  

 

 رسال٘ املهتت : 

دعبببْٗ اليببباض إىل اهلل باحلهنببب٘ ّاملْعظببب٘ احلشبببي٘ ، ّتْعٔببب٘ املشبببلنأ ببببأمْر دٓبببيَه ،   

 ّسّلَه علٙ دعْٗ اريٍه ، ّفل ميَر الشل  الصاحل .

 

 : ٍداف املهتت 

 َٓدف املهتت مً رالل عنلُ إىل  كٔل األتٕ :

احملافظببب٘ علبببٙ الف بببأٗ ، ببببدعْٗ اليببباض إىل العكٔبببدٗ اإلسبببالمّٔ٘ الصبببشٔش٘        -9

 ّمفَْمَا ّنآتَا .

  كٔل ال اع٘ هلل ّال اع٘ لأسْلُ صلاٙ اهلل علُٔ ّخلُ ّسلاه ّألّلٕ األمأ . -3
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ا ، ّربط الياض مبيَر الشل  إسٔاٛ الشي٘ ، ّىظأٍا ،ّإمات٘ الريدع٘ ، ّالتش ٓأ ميَ -2

 الصاحل .

تأصٔل معيٙ الْاٛ ّالرباٛ الظأعٔأ ّإسٔاٛ رّح ااعتزاز لدٚ املشلنأ باإلسالو ،  -2

 ّتكْٓ٘ صلتَه بالتارٓخ ّ احللارٗ اإلسالمّٔ٘ .

 ىظأ العله اليافع ، ّتريصري املشلنأ بأمْر دٓيَه عكٔدٗ ّعريادٗ معامل٘ ّ رالقا . -5

لدرْل يف اإلسالو،ّتعأٓفَه بُ،ّبٔاٌ ذلاسيُ اه،ّتصشٔا دعْٗ اري املشلنأ ل -2

 املفأٍه املولْ ٘ عيُ.

رعآ٘ مً ٓدرلٌْ يف اإلسالو ، ّتعلٔنَه  صْلُ ، ّااعتياٛ بَه ، ّالتْاصل معَه ،  -2

 ّتعأٓفَه باملأانز ّاملؤّسشات اإلسالمّٔ٘ يف الدارل ّاخلارز .

ّْٗ مع املشلنأ اجلدد ، ّت -1  أٍٔلَه ليظأ الدعْٗ يف بالدٍه .تعنٔل رّابط األر

 إعداد ّتأٍٔل الدعاٗ الكادرًٓ علٙ تريلٔغ الدعْٗ باحلهن٘ ّاملْعظ٘ احلشي٘ . -1

 

 بأامر املهتت :

 ميهً  كٔل  ٍداف املهتت الشابك٘ مً رالل ّساٜل ،  ٍّنَا :

املْاعظ ، ّالدرّض ، ّاحملاضأات ، ّاليدّات ، ّتْزٓع الهتت ، ّتألٔفَبا ، ّتأمجتَبا   

ّٔ٘ ّاألطببأ ٘         ، ّ رياعتَببا ، ّىظببأٍا بعببد إدازتَببا مببً اجلَببات املفتّصبب٘ ، ّتْزٓببع املببْاد الصببْت

ّاألسبب ْاىات املددلبب٘ ّإىتادَببا بعببد إدازتَببا مببً اجلَببات املفتّصبب٘ ، ّالزٓببارات ّرسببالت احلببر     

ّالعنبببأٗ ّالزٓبببارٗ ، ّالبببأسالت التعلٔنّٔببب٘ ّالبببأسالت اليّحئّببب٘ ّاملفٔنبببات ّاسبببتفداو الْسببباٜل   

دٓجبب٘ للببدعْٗ ، مجببل اإلىيىبب  ، ّالربٓببد اإللهيّىببٕ ّاريٍببا ، ّ رياعبب٘ امل ّْٓببات ّامللصببكات    احل

ّٔ٘ املرياسبب٘       ّاللْسببات الدعّْٓبب٘ ّالببدّرات ّاملشببابكات ّاملأاسببل٘ ّإف ببار الصبباٜه ّاملياطببط الأٓاضبب

 جلدٓد . ّاملعارض ّاادآا ّاإلسَاو يف ّساٜل اإلعالو ّاحلفالت ّاملهتريات ّدّر رعآ٘ املشله ا

 

 قٔه املهتت : 

اإلرببال: : باتاٍببدٗ للببيفص علببٙ ااسببتنأار فٔببُ ، ّالتبب نري الببداٜه للعبباملأ يف        -

 املهتت ّاملشتفٔدًٓ ميُ
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 بتصشٔا الئ٘ مً الظْاٜت ، ّتْدََٔا ّدلاٍدتَا لتهٌْ هلل .                   

ّمؤّطبأات دقٔكب٘  كابل     اإلتكاٌ : بتيفٔ  بأامر ّ ىظ ٘ ّمظارٓع ّفل  ٍبداف ّمعبآري   -

  رلأدات عالٔ٘.

بالتيشٔل الهامل مع مجٔع الك اعات الت ْعٔ٘ ّاحلهْمٔ٘ اات العالق٘  التهامل : -

 مبا حيكال التعاٌّ ّٓريين الجك٘ ، ّمييع التيافص معَا .

الريصريٗ : بتيفٔ  مجٔع بأادلُ يف ضْٛ العله الظأعٕ " قل ٍب ِ سبرئلٕ  دعبْ إىل اهلل     -

،، " ، ّارتٔببار دعبباٗ متنهاببيأ يف ٍبب ا اجلاىببت ، ّااٍتنبباو بالتأصببٔل   علببٙ بصببريٗ 

 العلنٕ لهّل مً ٓأاريُ مً العاملأ ّاتتنع .

احلهنبب٘ : بتيفٔبب  بببأامر دعّْٓبب٘ ختا ببت نببّل فببأد مبببا ٓياسببريُ ، ّتلببع األمببْر يف        -

ًّٔ الفبأ: املياسبري٘ للبدعْٗ " اد" إىل سبرئ        ل مْاضعَا ، ّتأاعٕ سبال املبدعًْٓ ، ّتتشب

  رّبو باحلهن٘ ّاملْعظ٘ احلشي٘ ،،، " .

 

 طعار املهتت : 

 ٓيريجل مً قْل اهلل تعاىل : " اد" إىل سرئل رّبو باحلهن٘ ّاملْعظ٘ احلشي٘ ،،، " .

 

 إزلازات املهتت الشابك٘ :

ّٔبب٘ ، ّ   22ىفابب  املهتببت رببالل عنببأِ الكصببري       ( ر ريبب٘ ّنلنبب٘  259( دّرٗ طببأعّٔ٘  ّل

ّٔبباا ّميمجبباا ، ّ      (9231ّذلاضببأٗ ، ّّّز"   ( طببأٓ اا ّنتٔريبباا دعْٓبباا ،    29212مصببشفاا عأب

 ( ساّدا تاً مل ٓشريل لُ سّذ٘ اإلسالو .912( ّدري٘ إف ار صاٜه ، ّ  91235 
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 ٍٔهل٘ املهتت : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جملس اإلدارة

 األمني العام

 

  

     

     

    

 



 حممد بن عبده طواشي.أ                                                     برنامج النخبة

 

                                                                                                    329                                                                                                             للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية العاشر اللقاء السنوي 

 ثاىٔا : مكّدم٘ عً املنارس٘ :

  املظأّ" ال ٖ تتريع لُ املنارس٘ : -1

   ّ" إعداد قادٗ العنل اخلريٖ .مظأ
 

 التعأٓ  بُ :  

يف ثبالخ   -مً الأدال ّاليشباٛ -مظأّ" َٓته بإعداد قٔادات لألعنال اخلريٓ٘ ّالدعّْٓ٘ 

ّادتناعٔب٘  سيْات مؤٍل٘ طأعٔاا ، ّّاعٔ٘ ، ّاات مَارات ّقبٔه عبً  أٓبل ببأامر علنٔب٘ ّتأبْٓب٘       

 ّتينْٓ٘ .
 

  ٍدافُ : 

  . يف ثالخ سيْاتّالدعّْٓ٘ اخلريٓ٘ إعداد قٔادات لألعنال  -9

  . مبا ا ٓشع دَلُ مً العلْو الظأعّٔ٘ ّاملَارات الالزمّ٘ال الريات تأٍٔل ال الب  -3

 .ليب ااستٔادات ّتتياست مع ال نْسات ّاملشتْٓات تيفٔ  بأامر ُت -2

  . اأض الكٔه ّإنشاب املَارات ّبياٛ الشنات مً رالل الت رئل ّاملنارس٘ -2
 

 اٜدِ : فْ

 .  يف مجٔع الك اعات اخلريّٓ٘ ّالدعّْٓ٘ ختأٓر قادٗ مؤٍلأ للعنل  -9

ٍّل٘ طأعّٔا ّاات املَارات ّالكٔه .    -3  إباد ص  ثاىٕ مً الكٔادات الْاعٔ٘ املؤ

 .  ّالدعّْٓ٘ استشاب يف اجلَات اخلريّٓ٘ بأدأ ّزٓادٗ  عداد املّؤٍلأ ال ًٓ ٓعنلٌْ  -2

 ٓ٘ املريدعأ يف ضْٛ تْدَاتَه ال ٔري٘ ّ نْساتَه ّقدراتَه . دعه ّتظذٔع ّرعا -2
 

ّٔ٘ تيفٔ ِ :  خل

يف ثالخ مشتْٓات ،  نل مشتْٚ ا ٓتذباّز سبي٘    -مبظٔٝ٘ اهلل تعاىل  –املظأّ" سٔيفا  

ّاسدٗ  " األّل بأىامر اليفري٘ ، ّالجاىٕ بأىامر الصفْٗ ، ّالجالح بأىامر الكادٗ " ، بْاسب ٘ ر اب٘   

ّتيفٔ ّٓبب٘ ، تظببنل دراسبب٘ علبببْو طببأعٔ٘ مياسببري٘ ، ّتيفٔبب  بببأامر مصبباسري٘ علنّٔبب٘،       إسببياتٔذٔ٘ 

ّتأبّْٓب٘، ّادتناعّٔبب٘، ّتينّْٓبب٘ يف نببّل مشببتْٚ ، مببع الينٔببز علببٙ الت رئببل ّاملنارسبب٘ مبفتلبب   

  األقشاو يف املشتْٓأ األرريًٓ .
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 الت لعات املشتكريلٔ٘ :

ّٖ ّإىظاٛ معَد إلعداد قٔادات العنل اخلريٖ  -9  .  الدعْ

  . بالكٔادات الهافّٔ٘الدعّْٓ٘ سّد استٔادات مجٔع الك اعات اخلريّٓ٘  -3

  إعداد دلٔل متهامل عً املظأّ" . -2

  ىظأ الفهأٗ ّتعنٔنَا لهّل مً  راد تيفٔ ٍا . -2

 

 اأهل اإلدارٖ ّالتيظٔنٕ اخلا: بُ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجلس 

 التنسيقي

 

ممثل مكتب إشراف 

 الحلقاث

اإلشراف 

 النسائي

 

فريق البرامج 

 والمشروعاث اإلشراف

 

 ممثل المكتب التعاوني

 

 خبت ) المستىي األول للمشروع (  برنامج الن 
 

برنامج الصفىة ) المستىي الثاني  

 للمشروع  (  

 

برنامج القادة )المستىي الثالث  

 للمشروع  (  
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 مشرف حفظ المتىن العلمّيت
 

 مشرف المحاضراث المصاحبت
 

مشرف  الكلماث والمحاضراث 

 والخطب
 

مشرف تىزيع األشرطت 

 اإلسالمّيت
 

مشرف تىزيع الكتيباث 

 اإلسالمّيت 
 

مشرف تصميم المسابقاث 

 الثقافّيت 
 

 ىّيت مشرف تصميم الهدايا الدع
 

مشرررررررف البرررررررامج ال عىي ررررررت 

 اإلب اعي ت

 

 مشرف المعرض المصاحب

 

 مشرف ال وراث التنمىي ت
 

 مشرف الزياراث
 

 مشرف الرحالث  
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مشرفت حفظ المتىن 
 العلمّيت

 

مشرفت المحاضراث 

 المصاحبت
 

مشرفت  الكلماث 

 والمحاضراث 
 

فت تىزيع األشرطت مشر
 اإلسالمّيت

 

مشرفت تىزيع الكتيباث 

 اإلسالمّيت 
 

مشرفت تصميم  المسابقاث 

 الثقافّيت 
 

مشرررررررفت  صررررررمي  

 اله ايا ال عىي ت 

 

مشررررررفت البررررررامج 

 ال عىي ت اإلب اعي ت

 

مشررررفت المعررررض  

 المصاحب

 

مشرررررفت الرررر وراث 

 التنمىي ت
 

 

 مشرفت الزياراث
 

 مشرفت الرحالث

ي 
ار
إلد

 ا
ف

شر
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ي
ال
لم
وا

 

 

 اإلشراف الرجالي
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 املنارس٘ :  -2

 : امسَا 

 ري٘ " املشتْٚ األّل مً مظأّ" إعداد قادٗ العنل اخلريٖ  ".بأىامر اليف 

 

  : دلااا 

 بأامر التأٍٔل   للنشتفٔدًٓ ( .

 

  :  تارٓخ بدَٜا 

 ٍب .9241طَأ طعرياٌ للعاو 

 

  : ٍب .9241طَأ طعرياٌ للعاو تأرٓخ اىتَاَٜا 

 

  : اادف الأٜٔص ميَا 

 خلريّٓ٘ .مظأّ" إعداد قٔادات األعنال ا مًتيفٔ  املشتْٚ األّل 

 

  : الفٝ٘ املشتَدف٘ بَا 

يف مهتبت البدعْٗ ، ّاملشبتْد" اخلبريٖ ، ّمهتبت إطبأاف        العاملأ(  الريا مً " 21     

احللكات بال ْال ، ّاخلّٔأًٓ يف اتتنع ال ًٓ ٓأاريٌْ التعاٌّ ّالعنل مبع ٍب ِ اجلَبات " ، مبيَه     

  ٌ ، ّعشبببهأٌْٓ ، ّ بببالب  رلسببباٛ دّاٜبببأ ، ّمظبببأفٌْ تأبْٓبببٌْ ، ّمبببدٓأّ مبببدارض ، ّمعلانبببْ

 دامعات ّاريٍه .

ّٔ٘ ، ّمعلانات احللكبات ، ّ مٔبز ال الريبات يف     21ّ       (  الري٘ مً " مدٓأات الدّر اليشاٜ

احللكات ،  الريَه دامعّٔات ، ّعدد ميًَ معلنات ّ رأٓات .   ا ٓكّل عنبأ ال البت ّال الريب٘ عبً     

 عاما ( .91
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  : الي ام اجلوأايف اا 

٘ عدداا نبريرياا مبً قبأٚ مأنبز ال بْال  سبد ميافب  بالدىبا الوالٔب٘ مبع دّلب٘            تو ٕ املنارس

الٔنً الظكٔك٘ ، ّعدداا نريرياا مً قأٚ مأنز املّْسه ، ّما داّرٍنا " ٓتريعٌْ حملافظ٘ صام ٘ " 

( قأٓب٘ تكبع ببأ الريشبأ     21الْاقع٘ ديْب مي ك٘ دازاٌ ، ٍّْ ى ام دوأايف سٔبْٖ ّمَبه ، ٓلبّه     

( مْا يبا قبابلأ للزٓبادٗ عيبد     52111احلدّدٖ مع البٔنً ، ّٓشبهيَا قأابب٘     ّاجلريل علٙ اخلط 

  ْٓل مأنز ال ْال حملافظ٘ قأٓريا بإاٌ اهلل تعاىل .   

 

  : ٘ٔالتهلف٘ اإلمجال 

رٓال (  21110111رٓال ( ، ّللننارس٘ مع املظأّ" التابع٘ لُ   91110111للننارس٘   

. 

 

  : عدد العاملأ 

(  الري٘ مبً  بالب ّ الريبات الربىبامر ٍبه الب ًٓ  طبأفْا علبٙ تيفٔب           44(  الريا ، ّ  92 

 مجٔع ر ط املنارس٘ .

 

   ٍل ْٓدد ر ٘ إسياتٔذٔ٘ ّتظؤلٔ٘ للننارس٘ ؟   

       ىعه              ا 

 

 : بأز التشدٓات  

 عدو تْفأ رّاتت للعاملأ .      -9

 د قادتَا.عدو تْفاأ مرياىٕ ّتَٔزات للذَات املأاْب إعدا -4

 

  : َ٘مدٚ ارتريا َا باادف الأٜٔص للننارس٘ مع رلٓ٘ ّرسال٘ ّ ٍداف اجل 
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 مأتري ٘  .

 

  نٔ  تشتفٔد اجلَات اخلريٓ٘ مً ٍ ِ املنارس٘ ؟ 

صفش٘ ( ، ّااستظارٗ ، ّالزٓارٗ جلَ٘ التيفٔ    مهتبت البدعْٗ   491عً  أٓل التكأٓأ  

 بال ْال ( .

 

  : ٘ما مشتكريل ٍ ِ املنارس 

اىتَبباٛ مببً املشببتْٓات الجالثبب٘ للنظببأّ" يف ثببالخ سببيْات " األّل بأىببامر اليفريبب٘ ،        بعببد ا

ّالجاىٕ بأىامر الصفْٗ ، ّالجالح بأىبامر الكبادٗ ، ّبعبد إىظباٛ معَبد إلعبداد قبادٗ العنبل اخلبريٖ          

 ٓتْاصل فُٔ تيفٔ ٍا . ٓتْقاع ما ٓلٕ : 

عّٔ٘ التأصببٔل ّّاعٔبب٘ ّمدّرببب٘ ختبأٓر قٔببادات للذَببات اخلريّٓبب٘ ّالدعّْٓبب٘ ّالتينّْٓب٘ طببأ   -

 ّاات مَارات ّقٔه .

إعداد متْاصل لكٔادات نافٔ٘ للذَات اخلريّٓ٘ ّالدعّْٓ٘ ّالتينّْٓ٘ عيد مً ٓيفا  البو   -

ّٔا  ّ إقلٔنّٔا  ّ عاملّٔا.  ذلل
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 التْصٔات 

 ّيف رتاو ٍ ِ الْرق٘ ْٓصٕ مكّدمَا مبا ٓلٕ :

ّاليشباٛ يف اجلَبات اخلريّٓب٘ ّالدعّْٓب٘ ّالتينّْٓب٘ إعبداداا        ٍنّٔ٘ إعداد الكادٗ مً الأدبال   -9

 متهامالا مً مجٔع اجلْاىت الالزم٘ .

ضأّرٗ إىظاٛ معاٍد إلعداد قادٗ للعنل اخلريٖ ّالدعْٖ ّالتينْٖ يف نّل مي ك٘     -3

 إطأاف دَ٘ معتربٗ ّمعتندٗ .

ّٖ ّالتينببْٖ مببً   -2 الصببوار ّالهريببار ضبأّرٗ ااٍتنبباو بإعببداد قببادٗ للعنببل اخلببريٖ ّالببدعْ

 ّالأدال ّاليشاٛ .

التْاصل مع دَ٘ تكدٓه الْرقب٘ ملتابعب٘ املشبتْٚ الجباىٕ ّاملشبتْٚ الجالبح ، ّمبا سبٔهٌْ          -2

 بعدٍنا .

ت رئببل ٍبب ا املشببتْٚ حيتبباز إىل ّدببْد نببْادر فاعلبب٘ ّإطببأاف ٓكببظ ّمتْاصببل ّفاعببل       -5

 لتشكٔل  ٍدافُ بيشري٘ عالٔ٘ .

ّٖ دَ٘  ٌ تيفا  ٍ ا املشتْٚ يف -2 ضْٛ إمهاىاتَا املتاس٘ إاا  لو  بعض بأادلُ  ميهً أل

 مبا ٓتياست معَا .

ّيف اخلتبباو ىببدعْ اهلل تعبباىل  ٌ ٓتكريببل العنببل ،،، ّببباهلل التْفٔببل ، ّصببلاٙ اهلل علببٙ    

 ىرئيا ذلّند ّعلٙ خلُ ّصشريُ ّسلاه . 
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الهػأٔ  (

لقد مت إنػا٘ فسع اجلمعّٕ اخلريِٕ للتُعّٕ بأضرساز الترد و َادرردزاح فخافارٕ القه ررٔ      

يررر حت  ررر إغررساة َشازٔ الػررُٚى ا حلتماعّررٕ ءماِررٕ  بهررا٘ ا افاررٕ  ررو بررسا و    //يف 

 لٕ َالقدَٔ اءطهٕ . التد و َادردزاح بطّاج  و الرتبّٕ ال اض

 السؤِٕ (

حنو مجعّرٕ  ريِرٕ نردزط  ارس الترد و َادرردزاح َنطرعٖ داافختًمرا ََعاِرٕ َ ُعّرٕ           

 . هًا اجملتمع  و  ضسازيما َ طاعدٔ الساغبو يف العالج

عر  القهرُاح االعال ّرٕ     حتَذلك  و  الل برسا    تهُعرٕ َ تاا لرٕ بأضرلُم علمرْ  تمّرص      

الُعاِرٕ  رري   ” ى  ع اجلًاح ادرتل ٕ يف  قّق  يدافها عمال بقاعردٔ  َادساكص ادترصصٕ َالتعاَ

 “ . و العالج 

 السضالٕ : (

 َ  خمدزاحجمتمع بال  د و 

 األيداة : (

 ُعّٕ فٚاح اجملتمع باآل راز الطرّٕٚ للترد و َادرردزاح َ  عّرد عاعردٔ ا الُعاِرٕ         .

 ري  و العالج(.

 لُعْ يف اجملتمع. قدِم ال ا   ادتهُعٕ َادتمّصٔ لهػس ا .

 التعاَى   ع ادؤضطاح  التعلّمّٕ لتخصو الػبام ضد الُبا٘ القا د.  .

دعرم العّرراداح اخلريِررٕ َادساكررص ذاح العالعرٕ يف نارراي عمررد اجلمعّررٕ دطرراعدٔ    .

 الساغبو يف االعالع عو التد و َادردزاح.

لترد و  لتعاَى  ع اجلمعّاح َادؤضطاح األ سٗ اليت  عمد يف حقد  اافخٕ اا .

 َادردزاح لتخقّق التاا د يف العمد َالتعاَى علٖ ال  َالتقُٗ. 
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 َ تمثد يف  ال ا   : (

 : التُعّٕ العا ٕ  و  الل َ  : 

 ُعّٕ طالم اددازع َالالّاح .

التُعّٕ يف ادطاحلد َادهػٚاح اءاُ ّٕ . .

َادلتقّاح . التُعّٕ يف األندِٕ السِاضّٕ .

 .لٕ  انّا : ادعازض ادتهق

 . الثا :الدَزاح التدزِبّٕ 

 .زابعا : ادطابقاح الثقافّٕ

 ادًسحلاناح الػبابّٕ .  ا طا : 

 .بسنا     د لسعإِ التاٙبو  و  د ين ادردزاحضادضا :

 ضابعا: بسنا   عّادٔ االعالع عو التد و.

 

 اهلّاد التهاّمْ (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلهٕ 

العالعاح 

العا ٕ 

 َاألعالم

جلهٕ  همّٕ 

ادُازد 

 ادالّٕ

 

 

 

 

 

جلهٕ 

التُعّٕ 

 ادّدانّٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجاى العا لٕ :

 جلهٕ بسنا     د

 جلهٕ  طبا٘ اجلمعّٕ

 هٕ  التهطّق َادتابعٕجل

 جلهٕ  صدعا٘ اجلمعّٕ

 جلهٕ ادتعاَنو
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 ضم ادمازضٕ :ا َ  : 

  .ِٕ التاٙبو  و  د ين ادردزاحاا     د لسعبسن

  انّا :اجملال :

  ُعُٓ ر عالحلْ ر  أيّلْ

  الثا : ازِخ بد  ادمازضٕ :

 ير غًس مجادٗ األَىل لعام يف 

 : السّٙظزابعا: اهلدة 

باررد  ألدا٘ دَزٍ يف اجملتمررع .َاحلتماعّررا   همّررٕ غرصررّٕ ادررد و َإعررادٔ بهاٙررٌ دِهّررا  

 . اجيابّٕ

 طا : ال ٕٚ ادطتًدفٕ : ا 

 التاٙبو  و  د ين ادردزاح

 : ضادضا : الهااي اجلػسايف

 ٕ نارراي فافاررٕ القه رررٔ علررٖ الطرراحد الػسبررْ      ممثلررٕ يف الرر ا     ػاررْ اجلمعّرر

ٖ َكم مشا   للمملإ العسبّٕ الطعُدِٕ َالرٓ ِػاْ  طاحٕ متتد   كم حتر

ٕ     كم حلهُبا  َ غسعا  صرعبٕ َ طرازِظ  ػرمد  هراطق      َ ػرتمد علرٖ ورسَة  ها ّر

 ضاحلّٕ صخسإَِ َحلبال َ َدِٕ.

 ضابعا : التال ٕ االمجالّٕ للممازضٕ :

 ضهُِا . غري زِال    لفمخظ َمثانُى 

 :  ا ها : عدد العا لو

 . ال ٕ  غراص
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 إ االضرتا ّجّٕ َالتػػّلّٕ للممازضٕ : اضعا : اخل

  سحلٕ التجًّص َا ضتعداد: (

س العا ررٕ ادارراى َاضررتقاام الاررُادز البػررسِٕ ََضررع األط رر  َ ػررتمد علررٖ  ًّررص  

 كما ِلْ :

العام الرٓ ضّطري علٌّ َ دِد  ًام اللجاى  االطازالتراّط  لل نا   ََضع  .

العا لٕ .

 . إلًّم ًّٕٚ ادقس  ضتقبال ادطت ّدِو َاجللُع  عًم  َاءدِث  .

َفق  عاِري  عّهٕ  حتاٙب سغّح الاُادز العا لٕ ادؤيلٕ للخ او علٖ  صُصّٕ الت .

اخل اح الطابقٕ . إىل ححت إضافَٕ صكّا

 أيّد العا لو  و  الل بعض اللقا٘اح  اهلا ٕ يف فو التعا د َبها٘ األل ٕ  ع  .

التاٙبو .

 دِد ال ٚاح َاأل اكو ادطتًدفٕ بالتُعّٕ العا ٕ . .

ال نا   . إجناحخماطبٕ اجلًاح ذاح العالعٕ للتعاَى يف  .

ضٕ  تاا لٕ َغا لٕ  عو ادطت ّد َفتح  لف لٌ يف اجلمعّٕ .عمد دزا  .

مناذج ادتابعٕ . إعداد .

ادُاد التُعُِٕ َالتُحلًّّٕ َالرتبُِٕ حطب ال ٚاح َاأل اكو ادطتًدفٕ . إعداد .

َضع حلداَل دتابعٕ ضري العمد يف ال نا   .. .

  سحلٕ التُعّٕ العا ٕ : (

زاح للقّام بصِازاح   ّدانّٕ حطب  إ ش هّرٕ  ِتم يف يرٍ ادسحلٕ  ُحلٌّ جلهٕ الصِا

 التالّٕ : األضالّبِتم ا   اي علًّا حت َ عتمد يرٍ ادسحلٕ علٖ اضتردام 

 ُِٕا اضساح التُع. 
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 ّٕٙالعسَض ادس.  

 اضتطافٕ  د هو ضابقو.  

 ٕادعازض التُعُِٕ ادتهقل. 

 الدَزاح.  

 ّٕادطابقاح الثقافّٕ َالسِاض. 

  ٕلبعض الػرصّاح  و ادتعافوالصِازاح اخلاص.

 

  سحلٕ ا ضتقاام : (

ضرمو   حتَشِازاح  ّدانّرٕ  ضرتقاام ادرسَحلو َادرد هو     حتِتم  هاّم شِازاح  اصٕ

فسِق  ؤيرد للتعا رد  رع الرساغبو     ِقُم بًا  ّب.عمد  عتمد  علٖ اءامٕ َالرتغ آلّٕ

 ممو هلم القبُل عهد يرٍ ال ٕٚ. حتيف التُبٕ

 يف التُبررٕ  ررو ادتررأ سِو  ررو الرر ا   العا ررٕ إضررافٕ إىل       َِررتم اضررتقاام الررساغبو  

اضررتقاام جممُعررٕ  ررو نررص ٘ الطررجُى حّررث ِررتم  ًّٚررٕ  قررس  ضررتقباهلم َ ررُحلًًّم    

ٕ   حت حتََضرع الر ا   الرتفًّّرٕ َالتُعُِرٕ هلرم      حتَزعاِتًم  حتَ  رريم يف زحرالح مجاعّر

طرال٘ َالتراٙبو   ِتم فًّا اضتطافٕ عدد  رو ادػراِخ َال    حتَلقاًٙم يف  لتقّاح  اصٕ

الطابقو.

  سحلٕ العالج: (

 ال نا  .طمٚهاى دا د بّٕٚ ازٍ باأل اى َاالعغاَ حتللتاٙب الالش ٕ بعد عمد التًّٕٚ

حّرث  ػررتمد   حتلُضررع  ارٕ عالحلّرٕ للمرد و    حتِرتم خماطبرٕ  طتػر ٖ األ رد ظردٔ     

  ٕ ادسحلرٕ   يررٍ َيف  حتَ رتم بشغرساة  ػرسة ال نرا       حتعلٖ حللطاح  ت اَ رٕ  ترصصر

التاٙررب باألنػررإ ادُاشِررٕ ل نررا   العررالج يف حلرردٔ َادػررتملٕ علررٖ اللقررا٘اح        ِػررازط

 ٕ إضرررافٕ إىل التُعّرررٕ اجلرررادٔ كمرررا  تا رررد اجلمعّرررٕ    حتالرتبُِرررٕ َالرتفًّّرررٕ اهلادفررر
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 ُ كمرررا  ًرررتم اجلمعّرررٕ بأضرررسٔ ادرررد و َ رررتلمظ       حتصرررالحافصرررسَفاح الطررر س َاد

 ِٕ كا لٕ.َِتم ذلك يف ضس حتاحتّاحلا ًم  الل فرتٔ العالج َبعدٍ

  سحلٕ التأيّد:  (

ناررررسا  لعررررُدٔ بعررررض الترررراٙبو إىل دزم ادررررردزاح ب عررررد الاررررسَة ا عتصررررادِٕ        

ِقررُم  ال نررا  َا حلتماعّررٕ َب عررد علررٕ الررُعْ إضررافٕ إىل ضررعف الررُاشع الرردِين فررشى   

 ِلْ: بتأيّد التاٙب َفق  ا

 التأيّد الػسعْ: .

يف ن طررٌ َ قُِررٕ  اميرراىاالَحيتررُٓ يرررٍ ادسحلررٕ علررٖ بررسا    ُحلًّّررٕ لررٌ لبهررا٘ 

دافع اخلري لدٌِ حتَِتم ذلك بال ا   التالّٕ:

َالصِازاح الػرصرّٕ لرٌ    حتبسنا   دعُٓ حيتُٓ علٖ اللقا٘اح بالدعأ -  

للمخاضررساح  َدعُ ررٌَالاتررب لررٌ  األغررسطَٕإيرردا٘  إعا تررٌيف فررد 

ٕ  َالتُحلرررٌ  العمرررسٔحت ارررٕ اداس رررٕ ألدا٘ إىل  برررٌ يف زحرررالح إاميانّررر

َاءرر  َشِررازٔ اددِهررٕ ادهررُزٔحتَ هاّم الرردَزاح الدعُِررٕ لررٌ حتَ ُ ّررق      

عالعتٌ بادطجد َ يد اخلري َالصالح .َإغػال َعتٌ بالهافع اد ّد.

َعررر فساغررٌ َعرردم فطررح اجملررال لقسنررا٘ الطررُ٘ باللقررا٘  عررٌحت     إغررػال -م 

الل األغًس األَىل  و عُد ٌحت  َ اصٕ   عٌَذلك بتاثّف اجللُع 

  حادِرث ء رظ   َإزغرادٍ  حتضُز  رو القرساى الارسِم    ع ظ  َإغػالٌ

عّهٌ علٖ  ُ ّق صلتٌ برا  حت َ رهري لرٌ دزم عباد رٌ َ اصرٕ يف      ٕ ُ ِنبُ

ٔ َالصالٔ.زالعبادِٕ الطسَزِٕ كالاًا األ ُز

َ ى طسِق التُبرٕ   ترُح حت َ هرٕ     حتزَح األ د يف حّا ٌ  و حلدِد إعادٔ -ج 

ُابٕ بيُ   االامياىَ ى دزم ضّٕٚ حت  حالٕا  علٌّ  ى مل ِتُفاٍ َيُ يف 

بقسبرررٌ  رررو العرررُدٔ  َإغرررعازٍ َاآل رررسٔالامأنّهرررٕ َالطرررعادٔ يف الررردنّا 

للاسِررق الطررلّم حت َ ررركري ٍ بأصررد فاس ررٌ الاّبررٕ َ لررٌ لالمررٕ      

ِبادز لّجد عارّم الس رٕ    َعلٌّ  ىَ ى اخلري بو ِدٌِ  حت  حتالتُحّد 

 غرصررّتٌ٘ ََافررس الامأنّهررٕ يف حّا ررٌ َبهررا٘ ذا ررٌ  ررو حلدِررد حت َبهررا    
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 غرصررررّتٌلاررررُايس الطررررلبّٕ يف اعلررررٖ  َالقطررررا٘الطررررُِٕ اجلدِرررردٔ 

برأى  رريا ِهطرام برو ِدِرٌ بدعُ رٌ        َإغعازٍاخلُة َالقلق الداٙم ك

 َحلد .   عص إىل و ِعسة عهًم للتُبٕ 

 التأيّد الرتبُٓ : .

َذلك  و  الل دَزاح َندَاح  سبُِرٕ  تطرمو  يرم األ رُز الرتبُِرٕ  رو  سبّرٕ        

ضررسٓ َا حلتمرراعْحت َ ػررتمد علررٖ    صررالح البّررُح حت َالتعا ررد األ   األبهررا٘ حت َ

 َإوًررازٍ ػرراكلٌ األضررسِٕ َالُعررُة  عررٌ لتطرردِد التصا ا ررٌ َدُِنررٌ    إصررالح

  تمّص .. كػرص ٌببالػاد الالٙق 

 سحلٕ  أيّد ن طْ َاحلتماعْ: .

 رسَج عاٙرد    َ جيابّرٕ كمرد و   البقّمترٌ ا  َإغرعازٍ لٌ ن طّا حت ّحّث ِتم  أي

َضررعٌ   ىعررب الهرراع لررٌ َايتمررا ًم بررٌ حتكمررا     َإغررعازٍٗ حتدزم اهلررد إىل

علرٖ   اخلري َالتعاَىا  يف ن طٌ حب دد هو ُِ  َ داعّٕكقاٙد جملمُعٕ حت 

 ا حلتماعّٕ . َ  العٌيّٚتٌ  الصالحال  حت َالطعْ 

التأيّد ادًين َالُوّ ْ : .

تبرراز َِررتم  أيّلررٌ لسحطرراع بقّمررٕ ن طررٌ َبهررا٘  ضررس ٌ ذا ّررا  ررع األ ررر با ع  

 اءا ح اخلاصٕ:

 ُوّف التاٙبو يف ادؤضطاح اخلاصٕ بالتعاَى  ع  اتب العمد . -  

 ُفري  ػسَع  ازٓ ِتهاضب  ع  ُّلرٌ َعدزا رٌ بالتهطرّق  رع مجعّرٕ       -م 

ال  اخلريِٕ .

َ       -ج   ك الٕ األغراص ك الرٕ  ا رٕ بالتهطرّق  رع اجلمعّراح اخلريِرٕحت  

لررُاٙح َاألنامررٕ حطررب ال الدزاحلًررمالتهطررّق  ررع الطررماى ا حلتمرراعْ  

ضمو ادطت ّدِو .
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  بسش التخدِاح :عاغسا  : 

 .  ضعف الدعم  ع ا طاع ادطاحٕ َكثسٔ ادد هو

 . صعُباح يف الُصُل إىل ادسَحلو َكباز ادد هو

 

  بسش ادهجصاح :اءادٓ عػس: 

 . اشدِاد عدد  ادطايمو يف  اافخٕ ادردزاح

 ردزاح َانطما ًم لل نا   .اشدِاد عدد التاٙبو  و بسا و اد 

 . القطا٘ علٖ كثري  و الطلبّاح ا حلتماعّٕ يف التعا د  ع التاٙبو

 از باطًا باهلدة السّٙظ للممازضٕ  ع زؤِٕ َزضالٕ َ يداة اجلًٕ : الثانْ عػس: 

از باط َ ّق عراٙم علرٖ زؤِرٕ َزضرالٕ ضرا ّٕ َ يرداة نبّلرٕ حت يف  قّرق  هاُ رٕ ال نرا             

 َالتأيّد حتحتٖ ِصبح غرصا  ضُِا .ٖ  ساحد  تعددٔ  بد  بالتُعّٕ َالعالج  م التُحلٌّ القاٙمٕ عل

 

 كّف  طت ّد اجلًاح اخلريِٕ  و يرٍ ادمازضٕ :الثالث عػس : 

 قّق  بد  العمد ذَ اله ظ الاُِرد حتَاألدا٘ ا ررتة حتَفرتح آفراي األ رد لػربام كرانُا        

ُضرٖ يف جمتمعرا ًم َ رٕ  رو  راح الطرلبّٕ فّرٌ          ال فأصبخر حّرا ًم  درا َ صردزا لهػرس ال     

 .َدَزنا إعادٔ بها٘ آ اهلم َإنازٔ   طتقبد حّا ًم . 

 

  طتقبد يرٍ ادمازضٕ :السابع عػس : 

ِعد بسنا     د  و ال ا   اهلادفٕ َبابا   رو  برُام اخلرري لارد  رو   بتلرْ بخفرٕ ادرردزاح         

لعمرد حلراد  كثرس متّرصا َ العراح  كثرس فعالّرٕ        حتَعد  عٖ عبُ  يف  َضاط اجملتمع حتمما ِؤضظ 

 يف ا ز قا٘ بالعمد حنُ االبداع .
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  قازِس  ُحلصٔ عو األعُام الطابقٕ للممازضٕ : اخلا ظ عػس :

 غرص  ابو  د و َ سَج .  ُبٕ  (

زحلٕ عالحلّٕ دطتػ ٖ األ د ظدٍ .  ه ّر  كثس  و  (

 فاضسٔ َ لتقٖ  ُعُٓ.  ه ّر  كثس  و  (

.ا  اٙب  اٙبا َ دا٘ العمسٔ لر     جّ (

شِازٔ  ّدانّٕ ددازع ا افإ َجممعا ًا التعلّمّٕ . عمد  كثس  و  (

شِازٔ لطجُى فافإ القه رٔ . اجناش  (

 طابقٕ زِاضّٕ َ قافّٕ . اجناش  (

داعّٕ .  تعددٓ اله ع الرِو ِقُ ُى بُاحلب الدعُٔ  ادد هو دعد (

 فػازِع  أيّلّٕ َضم  ا  اٙب عو طسِق ال نا   َ أيّد  ا  اٙب  ُوّف  (

 للطماى ا حلتماعْ .
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  عنوان الورقة :عنوان الورقة :

  مركز رعاية األيتاممركز رعاية األيتام

  

  مقدمها :مقدمها :

  هلل العبدالكريمهلل العبدالكريمناصر بو عبداناصر بو عبدا/ /   األستاذاألستاذ
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 َكد١َ :

اذتُد هلل اذتُٝد، املبدئ املعٝد ، ايسحِٝ ايٛدٚد ، املتؿطٌ باآلال٤ ٚايٓعِ ، ثِ ايصال٠ 

 ٚايطالّ ع٢ً َٔ أزضٌ زمح١ يًعاملني ، ٖٚدا١ٜ يًدًل أمجعني ، ٚبعد: 

َٓٗا أٟ  ؾًكد اعت٢ٓ اإلضالّ بادتاْب اإلْطاْٞ ٚاالجتُاعٞ عٓا١ٜ ال تطاٖٝٗا أٚ تدْٛ

عٓا١ٜ ، ستكًكا بريو مشٛي١ٝ ٚعع١ُ تصػس أَاَٗا نٌ األْع١ُ ٚايتػسٜعات ، َٚٔ تًهِ 

ايعٓاٜات عٓاٜت٘ بأَس ايٝتِٝ ، إذ الغو يف إٔ ايٝتِ ظسف إْطاْٞ اضتجٓا٥ٞ ، ٜٚعاٜؼ ؾٝ٘ األٚالد 

سِٖ ، يرا حسَاًْا َٔ ضبٍب يألَإ ايٓؿطٞ ٚاالجتُاعٞ ٚاالقتصادٟ حني اؾكتدٚا عا٥ًِٗ ٚٚيٞ أَ

جا٤ االٖتُاّ بأَسٙ ، ٚايعٓا١ٜ بػأْ٘  أَسا ذا غإٔ يف املٓٗاج ايٓبٟٛ ، إذ جا٤ ايتعبري ايٓبٟٛ بًؿع١ 

يف ادت١ٓ ؛ نُا جا٤ يف    -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  –ايهؿاي١ ، ٚنإ ادتصا٤ هلا َساؾك١ ايٓيب 

أْا  : "  قاٍ   - ضًِص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ   -عٔ ايٓيب   -زضٞ اهلل عٓ٘  – ضٌٗ بٔ ضعد حدٜح 

. زٚاٙ ايبدازٟ ،  ٚقاٍ بإصبعٝ٘ ايطباب١ ٚايٛضط٢،  " يف ادت١ٓ ٖهرانٗاتني ٚناؾٌ ايٝتِٝ 

: "   - ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ   -قاٍ زضٍٛ اهلل  :  قاٍ –زضٞ اهلل عٓ٘  -   أبٞ ٖسٜس٠  ٚيف حدٜح 

   -أحد زٚا٠ اذتدٜح  – َايو   ٚأغاز   " ، ناؾٌ ايٝتِٝ ي٘ أٚ يػريٙ أْا ٖٚٛ نٗاتني يف ادت١ٓ

 . زٚاٙ َطًِ .  بايطباب١ ٚايٛضط٢ 

ٚضتٔ يف ٖرٙ ايٛزق١ ْعسض ملُازضتٓا يف ) َسنص زعا١ٜ األٜتاّ ( َػازنني يف دعِ 

ًُا ملطري٠ ارتري يف ٖرا ايبًد املبازى .   أٖداف ٖرا ايًكا٤ ، ٚدع

ُع١ٝ اي ر ارتري١ٜ باملٓطك١ نُا ٜطعٓا ابتدا٤ًا إٔ ْٗدٟ ٚاؾس ايػهس ، ٚععِٝ االَتٓإ دت

ايػسق١ٝ ممج١ً بأَا١ْ ٖرا ايًكا٤ ع٢ً إتاحتِٗ ؾسص١ عسض ممازضتٓا ارتري٠ ٚاملتُج١ً بسعا١ٜ 

غسحي١ غاي١ٝ تعاْٞ َساز٠ ايؿكد ، ٚأمل املؿازق١ ، يف ظٌ ظسٚف عصٝب١ حتٝط اجملتُعاِت 

 بأضسٖا ، نٝـ ال ٖٚرا ايٝتِٝ ؾسد ضعٝـ يف ظالٍ ٖرا املػٗد .
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  ايتُٗٝد :

ٖـ َطج١ً بٛشاز٠ ايػؤٕٚ  4141ْػأت مجع١ٝ اي ر ارتري١ٜ باحملاؾع١ عاّ ايٓػأ٠ :  -

، ٚضط احتٝاج احملاؾع١ ايػدٜد ملجٌ ٖرا ايعٌُ ْعري ايعٛش ايػدٜد ٚايؿكس  441االجتُاع١ٝ بسقِ 

  املدقع ايرٟ ٜصٝب عددا غري ٜطري َٔ ضهإ احملاؾع١ .

 حتكٝل اذتٝا٠ ايهسمي١ يهٌ ستتاج يف ستاؾع١ "حؿس ايباطٔ". ايسؤ١ٜ : -

 َع أٌٖ اإلحطإ ْطع٢ يًٛصٍٛ إىل َطتخكٞ اي ر ٚاإلحطإ . ايسضاي١ : -

 أٖداف ادتُع١ٝ :  -

 ايطعٞ ع٢ً ايؿكسا٤ ٚاحملتاجني ٚايكٝاّ بػؤِْٚٗ . -4

س ايباطٔ تكدِٜ املطاعدات ايع١ٝٓٝ ٚايٓكد١ٜ ٚارتدَات االجتُاع١ٝ حملتاجٞ حؿ -7

 ٚاهلجس ايتابع١ هلا . 

 ايسقٞ بٛعٞ ايؿكسا٤ ٚاحملتاجني َٚطاعدتِٗ يف االعتُاد ع٢ً أْؿطِٗ .  -3

 اضتكطاب ايطاقات يًعٌُ يف اجملاٍ ارتريٟ ٚايطعٞ املطتُس يتطٜٛسٖا ٚتأًٖٝٗا .  -1

 االضتُساز يف ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ يًجُع١ٝ بػ١ٝ ايٛصٍٛ يالنتؿا٤ ايراتٞ .  -5

 تهٜٛٔ عالق١ ق١ٜٛ َٚتُٝص٠ َع أٌٖ اي ر ٚاإلحطإ يف اجملتُع .  -6

 تكدِٜ صٛز٠ َتُٝص٠ يًعٌُ ارتريٟ َٔ خالٍ بٓا٤ عالق١ إجياب١ٝ َع ٚضا٥ٌ اإلعالّ. -7

 

 بساَج ادتُع١ٝ :  -

 ايصدقات ٚايصنٛات . -4

 ايهؿازات ٚايٓرٚز . -7

 ضكٝا املا٤ . -3

 َؤ١ْٚ ايػتا٤ . -1

 إؾطاز صا٥ِ . -5

 نؿاي١ األٜتاّ . -6

 املطتًصَات املدزض١ٝ . -7
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 بسْاَج ايتخجٝج . -8

 َسنص زعا١ٜ األٜتاّ . -9

 َسنص زعا١ٜ ايٝتُٝات. -41

 دت١ٓ َهاؾخ١ ايتدخني . -44

 دت١ٓ َطاعد٠ ايػباب ع٢ً ايصٚاج. -47

 األٚقاف. -43

 اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يًجُع١ٝ : 
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 : َسنص زعا١ٜ األٜتاّ . َط٢ُ املُازض١ ارتري١ٜ 

 : ٖـ ، حتت َط٢ُ ) َسنص ايرتؾٝ٘  4171ت املُازض١ عاّ اْطًك ايٓػأ٠ ٚايتأضٝظ

ٚاملتابع١ ( ، إذ ناْت ايؿهس٠ ٚاملط٢ُ َطتكٝتإ َٔ َسنص ايرتؾٝ٘ ٚاملتابع١ مبد١ٜٓ 

 ٖـ.  4177عاّ  -َسنص زعا١ٜ األٜتاّ  –بسٜد٠ ، ثِ حتٍٛ املط٢ُ إىل االضِ اذتايٞ 

 امل رزات ٚايدٚاعٞ :   - 

( ابًٓا ،عدد َٛايٝد َا بني 7417املطجًني بادتُع١ٝ ) ٜبًؼ عدد أبٓا٤ أضس األٜتاّ -4

 ( َٛيًٛدا .4174ٖـ ) 4131 – 4147ايعاَني 

حجِ ايؿكس ايرٟ تعٝػ٘ أضس األٜتاّ إبإ ٚجٛد عا٥ًٗا َتٛاٍش َع حجِ ؾكس عا٥ًِٝٗ َٔ  -7

يف  -أقازبِٗ َٔ بعد ٚؾا٠ عا٥ًِٗ ، مما ٜٛيد ؾكسٜٔ يف إٓ ٚاحد ٜهٕٛ ايطخ١ٝ 

 ٝتِٝ . ٖٛ اي -ايػايب 

ارتٛف َٔ اضتػالٍ ايٝتِٝ ٚظسؾ٘ اإلْطاْٞ يف أعُاٍ ض١٦ٝ ، ٚاضتدزاجات خطس٠  -3

 ٜهٕٛ بعدٖا ضٝؿا حادًا ع٢ً اجملتُع بأضسٙ . 

 حاج١ ايٝتِٝ ملٔ ٜكّٛ بدٚز املسبٞ ي٘ ، ٚاآلخر بٝدٙ ضتٛ َطتكبٌ تسبٟٛ جٝد . -1

ًّا ٜتٗٝأ َٔ خ -5 الي٘ يكطع َساحٌ حاج١ ايٝتِٝ ملٔ ٜطٓدٙ تعًًُٝٝا ، حٝح ٜٛؾس ي٘ ج

 ايتعًِٝ بهؿا٠٤ ٚاقتداز .   

 عدّ ٚجٛد َسنص أٚ ممازض١ مماث١ً حتتٟٛ ٖرٙ ايؿ١٦ . -6

ًٝا اذتاج١ املاض١ ملجٌ ٖرٙ املُازض١ نُٝا تطاِٖ يف حتكٝل  َٚٔ نٌ َا ضبل تتطح جً

زؤ١ٜ ٚزضاي١ ادتُع١ٝ ٚأٖداؾٗا َٔ خالٍ زعا١ٜ ؾ١٦ َٔ ايؿ٦ات احملتاج١ ، أَاًل يف إٔ ْهٕٛ 

ًٝا يتخكٝل اذتٝا٠ ايهسمي١ يهٌ ستتاج يف غ سنا٤ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػا١ًَ يف احملاؾع١ ، ٚضع

 احملاؾع١ .
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 ٚتأطرًيا يًعٌُ ، ٚزمًسا ملعامل طسٜك٘ جت٤ٞ األطس ايتاي١ٝ : 

 : يف ضٓٛات ايتعًِٝ ايعاّ ) َٔ األٍٚ  –ًَعا  –ايٝتِٝ ؾاقد األب أٚ ٚايدٜ٘  ايؿ١٦ املطتٗدؾ١

 ٞ ٚحت٢ ايجايح ايجاْٟٛ ( .االبتدا٥

 : داخٌ ستاؾع١ حؿس ايباطٔ . ايٓطام ادتػسايف 

 : أزبع ضاعات ًَٜٛٝا ) َٔ ايطبت ٚحت٢ ايجالثا٤ ( . ضاعات ايعٌُ اي١َٝٛٝ 

 : ٜتُٝا ، يهٌ صـ ) عػسٕٚ ( ٜتُٝا .   711 ايطاق١ االضتٝعاب١ٝ 

  : ايتجٗٝص ٚاالحتٝاج 

 ٖرٙ املُازض١ . إعداد ٚتٓؿٝر اإلجسا٤ات ايسمس١ٝ يتٓؿٝر 

 إعداد ارتطط ٚايًٛا٥ح ٚاألْع١ُ ايتٓؿٝر١ٜ . 

حصس أعداد األٜتاّ املطجًني بادتُع١ٝ َٔ طالب َساحٌ ايتعًِٝ ايعاّ  

 إلذتاقِٗ باملسنص ، ٚبايتايٞ ؾسشِٖ ع٢ً صؿٛف املسنص ايتع١ًُٝٝ .

شتاطب١ املدازع ٚايتٛاصٌ َعٗا ذتصس ايطالب األٜتاّ ايػري َطجًني  

   بادتُع١ٝ .

 اإلعالٕ عٔ خدَات املسنص يعُّٛ اجملتُع . 

إجياد َب٢ٓ ٜتٛاؾس ع٢ً قاعات دزاض١ٝ ٚأَانٔ َٗٝأ٠ إلقا١َ األْػط١  

 املدتًؿ١ .

 ايتعاقد َع ايهٛادز ايعا١ًَ َٔ إدازٜني َٚعًُني ٚضا٥كني َٚٓؿرٟ خدَات . 

 تٛؾري ْكٌ يألٜتاّ َٔ ٚإىل املسنص . 

 حتٝاجات ايالش١َ . جتٗٝص املب٢ٓ باألجٗص٠ ٚايطاٚالت ٚاال 

  

 : ايتهًؿ١ املاد١ٜ يًُُازض١ 

( زٜاٍ، غاَال املساؾل  301110111املب٢ٓ : بًػت تهًؿ١ بٓا٤ َكس املسنص )  

 ايتاي١ٝ:

 ( قاع١ دزاض١ٝ . 47عدد )  -4

 ( َهاتب إداز١ٜ . 8عدد )  -7
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 ( غسف خدَات َٚطتٛدعات . 5عدد )  -3

 قاع١ تدزٜب ٚاجتُاعات . -1

 َعٌُ حاضب آيٞ . -5

 َهتب١ . -6

صاي١ نبري٠ َتعدد٠ االضتدداَات ، َػت١ًُ ع٢ً َطسح زتٗص جتٗٝصا  -7

 أيهرتْٚٝا . 

 ًَعب نس٠ قدّ . -8

 ًَعب نس٠ طا٥س٠ . -9

 َططح أليعاب األطؿاٍ . -41

 صاي١ زٜاض١ٝ .  -44

( زٜاٍ ،   810111 – 710111ايباصات : ٚترتاٚح ق١ُٝ ايباص ايٛاحد َابني )  

 .  ( باصًا 47ميتًو املسنص َٓٗا ) 

( زٜاٍ ، غا١ًَ 6110111: جا٤ت تهًؿ١ جتٗٝصات املسنص يتكازب )  ايتجٗٝصات 

جتٗٝص املهاتب اإلداز١ٜ ، َٚعٌُ اذتاضب اآليٞ ، ٚقاع١ ايتدزٜب  ، 

َٚهتب١ املسنص ، ٚايؿصٍٛ ايدزاض١ٝ بطاٚالت َٚكاعد يًطالب ، ٚشزاع١ 

 املالعب ، ٚغسا٤ األيعاب املدتًؿ١ ٚغريٖا ... 

ٞ تكدٜس املٝصا١ْٝ ايتػػ١ًٝٝ ايط١ٜٛٓ يًُسنص بـ املٝصا١ْٝ ايتػػ١ًٝٝ: ٜأت 

 ( زٜاٍ ، تؿصًٝٗا ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ : 407110111)

 % ( شتصص١ يًددَات املكد١َ يألٜتاّ .  56)  -4

 % ( يً راَج ٚاألْػط١ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ . 47)  -7

% ( يًسٚاتب ٚاملهاؾآت ٚاملطتًصَات ايتػػ١ًٝٝ ارتدَات١ٝ ) صٝا١ْ  37)  -3

 ستسٚقات ... ( .  –قسطاضٝات  –ري ؾٛات –
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  : األٖداف 

ت٘ ٚؾل خط١ تٓؿٝر١ٜ ٜعٌُ املسنص ٚؾل زؤ١ٜ ٚزضاي١ ٚاضختني، نُا تطري بسازت٘ ٚأْػط

  ض١ٜٛٓ، ٚايتؿصٌٝ ؾٝٗا ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ : ٚتػػ١ًٝٝ 

 : َسنص زا٥د ضتٛ ٜتِٝ ممٝص . زؤ١ٜ املسنص 

 : يألٜتاّ ٚؾل  َتُٝص٠تع١ًُٝٝ ٚتسب١ٜٛ ج ٚأْػط١ ٜطع٢ املسنص يتكدِٜ بساَ زضاي١ املسنص

   . عٌُ َؤضطٞ َٓعِ

 : األٖداف ايتٓؿٝر١ٜٚجت٤ٞ أبسش . زعا١ٜ األٜتاّ ٚتأًِٖٝٗ دزاضًٝا ٚتسبًٜٛا اهلدف ايس٥ٝظ 

 يًُسنص ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ :

 ايعٓا١ٜ مبطت٣ٛ األٜتاّ ايػسعٞ ٚايدزاضٞ ٚايطًٛنٞ ٚاالجتُاعٞ . -4

 ٔ ؾكد ٚايدِٖ .تعٜٛض ايٝتِٝ ٚأضست٘ ع -7

 تأٌٖٝ طالب املسنص يف املساحٌ املتكد١َ َٗازًٜا ٚإدازًٜا . -3
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 َٛظًؿا ( 64) عدد ايعاًَني :  اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يًُسنص :
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 بساَج املسنص : 

 اي راَج ايتع١ًُٝٝ ٚايتدزٜب١ٝ :  -4

% ( ،ٖٚٞ تٓكطِ ع٢ً  17اي١َٝٛٝ َا ْطبت٘ ) تأخر اي راَج ايتع١ًُٝٝ َٔ ضاعات ايعٌُ 

 ايٓخٛ ايتايٞ : 

 تعًِٝ ايكسإٓ ايهسِٜ : ٚجي٤ٞ ع٢ً قطُني : 

o   حًكات اذتؿغ : ٚاييت ٜٓتك٢ ؾٝٗا ايطالب املتُٝصٕٚ يف ٖرا ادتاْب ، َع

 أخر جاْب ايسغب١ باالعتباز ، ٚتطري ع٢ً َٓٗج املطتٜٛات .  

o  إذ ٜتًكٕٛ ؾٝٗا تعًِٝ ايكسا٠٤ ايصخٝخ١ حًكات ايتال٠ٚ : ٖٚرٙ يعُّٛ ايطالب ،

 يًكسإٓ ٚؾل  املٓٗج املدزضٞ يف اذتؿغ ٚايتال٠ٚ .

 دزٚع يف املٓاٖج ايتع١ًُٝٝ ، ٖٚٞ ع٢ً حصتني ًَٜٛٝا :  

o  ، دزٚع ايتك١ٜٛ : ٚؾٝٗا ٜتًك٢ ايطايب غسح أغًب املٛاد مبا ؾٝٗا املٛاد ايع١ًُٝ

ٌٌّ يف زتاي٘ .  ع ر َعًُني َتدصصني ن

o جبات املدزض١ٝ : ٚؾٝٗا ٜكّٛ ايطايب حبٌ ٚاجبات٘ املدزض١ٝ بإغساف حٌ ايٛا

 َعًِ ايصـ ، ٚايرٟ حيسص بدٚزٙ ع٢ً إتكإ ايطايب هلرٙ ايع١ًُٝ . 

تعًِٝ اذتاضب اآليٞ : ع ر حص١ أضبٛع١ٝ ، ٜتدزب ؾٝٗا ايطالب ع٢ً بساَج حاضٛب١ٝ ،  

َع اذتاضب اآليٞ ،  تؤدٟ مبجُٛعٗا إىل إٔ ٜتأٌٖ ايطايب يًتعاٌَ ادتٝد ٚايؿعاٍ

 ٜػسف ع٢ً ذيو َدزب َتدصص يف ٖرا اجملاٍ .
   

 اي راَج ايرتب١ٜٛ ٚايجكاؾ١ٝ: -7

ٜتًك٢ ايطالب يف املسنص بساَج تسب١ٜٛ ٚثكاؾ١ٝ ع ر دزٚع ٚستاضسات ٚدٚزات َٚطابكات 

ط١ًٜٛ ٚقصري٠ َٚٗسجاْات َتٓٛع١ ٚقسا٠٤ َٛج١ٗ، ٜدٜس جدٚيتٗا ٚايتدطٝط هلا إغساف َتدصص 

  -:جتدز اإلغاز٠ إيُٝٗا  –ٙ اي راَج، نُا ٜأتٞ أبسش بسْازتني تسبٜٛني بٗر

بسْاَج ايسٚاد : ٖٚٛ عباز٠ عٔ بسْاَج تسبٟٛ ٜطِ غسحي١ َتُٝص٠ َٔ طالب  -أ 

املسنص َٔ ايكطِ املتٛضط ٚايجاْٟٛ ٜع٢ٓ بت١ُٝٓ ادتاْب ايعًُٞ ٚايعكًٞ 

 ٚايؿهسٟ .
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َُدزج يف -ا املهتب١ : إذ ُٜطايب مجٝع طالب املسنص بصٜازتٗ -ب  ع ر جدٍٚ 

ٚقسا٠٤ عدد َعني َٔ ايهتب خيتازْٚٗا يهٌ  -بسْاَج املسنص األضبٛعٞ

 ؾصٌ دزاضٞ َع تكدِٜ ٚزق١ عٔ نٌ نتاب قاَٛا بكسا٤ت٘ . 
  

 اي راَج ايسٜاض١ٝ :  -3

حيع٢ ادتاْب ايرتؾٝٗٞ يف املسنص بٓصٝب جٝد، ملا ي٘ َٔ أثس إجيابٞ ع٢ً ْؿط١ٝ ايطايب 

َٔ املسنص يك١ُٝ ٖرٙ اي راَج يف تعصٜص عددًا َٔ ادتٛاْب ايطًٛن١ٝ  ٚضًٛن٘، ٚإدزانا

ٚايٓؿط١ٝ، ؾكد خص٘ حبص١ َٔ ادتدٍٚ ايَٝٛٞ، حٝح ٚؾَِّس يًٝتِٝ عددًا َٔ األيعاب ايرتؾ١ٝٗٝ 

نتٓظ ايطاٚي١، ٚايبًٝازدٚ ٚغريٖا َٔ األيعاب ايتٓاؾط١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚضط صاي١ َٗٝأ٠ يريو، 

ؿاٍ َٔ طالب ايصؿٛف األٚي١ٝ أيعاًبا ختصِٗ، إضاؾ١ إىل ًَعب َصزٚع نُا ٚؾََّس املسنص يألط

 ٜكاّ ع٢ً نٌٍّ َٓٗا َطابكات َٚٓاؾطات َٚٗسجاْات زٜاض١ٝ.   
   

 اي راَج ايتدزٜب١ٝ : -1

ٚأل١ُٖٝ َجٌ ٖرٙ اي راَج، ٚدٚزٖا يف ت١ُٝٓ املٗازات ٚايكدزات، ؾكد عٌُ املسنص ع٢ً 

ًٝا يتأٌٖٝ ايٝتِٝ يطٛم ايعٌُ ٚظسٚف املطتكبٌ، ٚقد تٛاصٌ املسنص   إدزاجٗا ضُٔ بسازت٘ ضع

َع عدد َٔ ادتٗات ٚاملؤضطات إلَطا٤ ٖرا ادتاْب، نايه١ًٝ ايتك١ٝٓ يتدزٜب عدد َٔ ايطالب 

ٚاختبازِٖ يًخصٍٛ ع٢ً ايسخص١ ايدٚي١ٝ يكٝاد٠ اذتاضب اآليٞ ، َٚع َعٗد أًٖٞ يتدزٜب ايطالب 

ع ايتدزٜب املٗين يًتدزٜب ع٢ً بعض املٗازات امل١ٝٓٗ ع٢ً احملادث١ بايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ، َٚ

 نايهٗسبا٤ ٚغريٖا، َٚع بعض َسانص ايتدزٜب إلقا١َ دٚزات تدزٜب١ٝ يف ت١ُٝٓ ايرات. 
 

 بسْازتا ايٓادٟ ايصٝؿٞ ٚايسَطاْٞ : -5

اضتجُازا ألٚقات ؾساؽ ايٝتِٝ ٚزغب١ يف ت١ُٝٓ َٛاٖب٘ َٚٗازات٘ ، ٜتج٘ املسنص يف ايصٝـ 

م أٜتاَ٘ يف األْد١ٜ ايصٝؿ١ٝ اييت تكُٝٗا ٚتسعاٖا ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ، َع قٝاّ املسنص إىل إذتا

أٜطا بدٚز املتابع١ ٚايتٛجٝ٘ خالٍ ٖرٙ ايؿرت٠ ، ٚأَا يف زَطإ ؾٝكِٝ املسنص ْادًٜا َطا٥ًٝا ٜهٕٛ 

َُدازض١ ايكسإٓ ايهسِٜ َع بعض األْػط١ ايرت ب١ٜٛ احملٛز األِٖ ي رازت٘ حؿغ َٚساجع١ ٚ

 ٚايجكاؾ١ٝ ٚايرتؾ١ٝٗٝ .
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 اذتؿالت :  -6

ٜكِٝ املسنص عددا َٔ اذتؿالت اييت تتٓٛع تبعًا يتٓٛع أٖداؾٗا ، ؾُٔ حؿالت َعاٜد٠ إىل  

 حؿالت تهسِٜ املتؿٛقني ٚغريٖا ، مما حيكل هلا اْعهاضا تسبًٜٛا ٚاجتُاعًٝا إجيابًٝا ع٢ً ايٝتِٝ .   

 

 ارتدَات املكد١َ يألٜتاّ :

 سنص ألٜتاَ٘ ٚأضسِٖ عدًدا َٔ ارتدَات ، ٚاييت جا٤ت ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ :ٜكدّ امل

ٚاييت ٜكدّ املسنص َٔ خالهلا إزغادات ٚقا١ٝ٥ ٚأخس٣ ارتدَات اإلزغاد١ٜ :  (4

عالج١ٝ ، نُا عين باألٜتاّ املكبًني ع٢ً دخٍٛ ادتاَع١ عٓا١ٜ ؾا٥ك١ ع ر تٗٝأتِٗ 

ات ايتجسٜب١ٝ ٚغري ذيو ، نُا الختبازات ايكدزات ٚإقا١َ ايدٚزات ٚاالختباز

بٗرٙ ارتدَات أضس األٜتاّ إذ ٜطاِٖ اإلزغاد ايطالبٞ  -أٜطا  –ٜػٌُ املسنص 

يف حٌ نجري َٔ املػهالت  –ٚع ر ايدزاض١ املطتؿٝط١ ٚايعُٝك١ يًخاالت  -

ٚاملصاعب اييت تعرتض أضس األٜتاّ َٔ إجياد َأ٣ٚ أٚ غعـ عٝؼ غدٜد ، أٚ ظًِ 

    ِٜ ايػؿاعات اذتط١ٓ يتخكٝل أٖداف ايٝتِٝ .     قسٜب َتطًط ، أٚ تكد

ٚؾس املسنص ألٜتاَ٘ باصات ُتِكُِّٗ َٔ بٝٛتِٗ إىل املسنص ، ٚايعٛد٠ بِٗ بعد  ايٓكٌ : (7

 ْٗا١ٜ اي رْاَج ايَٝٛٞ .

حٝح ٜٛؾس املسنص يًطالب ٚجب١ ١َٜٝٛ ٜتٓاٚيْٛٗا أثٓا٤ ايؿرت٠  ايٛجب١ اي١َٝٛٝ : (3

 املدصص١ هلا .

إذ تٛشع ع٢ً طالب املسنص َطًع نٌ عاّ دزاضٞ عدد َٔ  ملدزض١ٝ :املطتًصَات ا (1

 املطتًصَات ايدزاض١ٝ نايكسطاضٝات ٚاذتكا٥ب .

ٜٛيٞ املسنص ٖرا ادتاْب اٖتُاَا نبريا ، يرا ؾكد مت ايتٛاصٌ  ايسعا١ٜ ايصخ١ٝ : (5

َع َطتػؿ٢ املًو خايد باحملاؾع١ ، ٚايٛحد٠ ايصخ١ٝ املدزض١ٝ ، َٚع َطتٛصـ 

 ِٜ ٖرٙ ارتد١َ مبا ٜطُٔ جٛدتٗا ٚحتكل ايػا١ٜ َٓٗا . أًٖٞ يتكد

إذ ميٓح املسنص أٜتاَ٘ نط٠ٛ يعٝد ايؿطس املبازى ، ٚتتِ  نط٠ٛ ايعٝد ٖٚدٜت٘ : (6

 ٖرٙ ارتد١َ ع ر َبًؼ َايٞ ُٜخٍٛ ذتطاب ايٝتِٝ ، َع تكدِٜ ٖد١ٜ بٗرٙ املٓاضب١ .
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ٙ ارتد١َ ، ع ر ؾُع حًٍٛ ؾصٌ ايػتا٤ ٜكدّ املسنص ألٜتاَ٘ ٖر نط٠ٛ ايػتا٤ : (7

 َبًؼ َايٞ حيٍٛ ذتطاب ايٝتِٝ .

( زٜاٍ ُٜخٍٛ  711ٖٚٞ عباز٠ عٔ َبًؼ َايٞ غٗسٟ َكدازٙ )  ايهؿاي١ ايػٗس١ٜ : (8

 ذتطاب ايٝتِٝ ، ٜطتؿٝد َٓٗا ٚأضست٘ مبا ٜكطٞ حٛا٥جِٗ . 

إذ ٜصٌ نٌ ٜتِٝ يف َطًع غٗس زَطإ املبازى َبًؼ َايٞ  ايط١ً ايسَطا١ْٝ : (9

 تؿاد٠ َٓ٘ يف حٛا٥ج ٖرا ايػٗس ايهسِٜ . حيٍٛ ذتطاب٘ يالض

ؾعٓد حًٍٛ َٛضِ اذتج ٜكّٛ املسنص حبصس أٜتاَ٘ املتأًٖني اذتج ٚايعُس٠ :  (41

يًخج َع إغساى ذِٜٚٗ يف ٖرٙ ايػعري٠ ايعع١ُٝ ، يٝكّٛ بعد ذيو بإغسانِٗ يف 

بسْاَج اذتج املػرتى َع ادتُع١ٝ ، نُا ٜكِٝ املسنص عُس٠ ض١ٜٛٓ يعدد َٔ 

 أٜتاَ٘ .

ؾتعصٜصا يالْتُا٤ ايٛطين يد٣ ايٝتِٝ ٜكِٝ املسنص زح١ً  ايسحالت ٚايصٜازات : (44

ض١ٜٛٓ يعدد َٔ املصاٜـ ادت١ًُٝ يف ٖرا ايبًد املعطا٤ ، نُا ٜٓعِ شٜازات َتٓٛع١ 

 يعدد َٔ ايكطاعات اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ . 

 إذ ٜتٛىل املسنص تأٌٖٝ األٜتاّ املكبًني ع٢ً ادتاَع١ ع رَا بعد ايجاْٟٛ :  (47

ـٍ َعسيفٍّ عٔ  تدزٜبِٗ ع٢ً آي١ٝ اختٝاز ايتدصص ، ٚتصٜٚدِٖ بهٍِّ ٚنٝ

ادتاَعات ٚايهًٝات يف املًُه١ ، نُا ٜكدّ َطاعدت٘ هلِ يف تطجًِٝٗ َٚتابعت٘ 

 إٜاِٖ ، ٚدعِ املعٛشٜٔ َِٓٗ ع٢ً ٚج٘ ارتصٛص . 

    

 شتسجات ٚإصتاشات :

اشات اييت حككٗا املسنص ٚاييت ٜطعٓا يف ٖرٙ ايٛزق١ إٔ ْرنس بعطا َٔ املدسجات ٚاإلصت

 ٖـ : 4131ٖٞ َٔ زصد عاّ 

% ( َٔ أٜتاّ املسنص ع٢ً تكدٜس ممتاش يف اختبازات ْٗا١ٜ ايعاّ  16حصٍٛ )  -4

 ٖـ .  4131 – 4179ايدزاضٞ 

 "تسنٞ بٔ ستُد بٔ ؾٗد"حصٍٛ أزبع١ طالب َٔ أٜتاّ املسنص ع٢ً جا٥ص٠ األَري   -7

 . يألٜتاّ املتؿٛقني باملٓطك١ ايػسق١ٝ
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( بايتعاقد َع  ICDLعكد دٚزتني يدٚز٠ زخص١ ايكٝاد٠ ايدٚي١ٝ يًخاضب اآليٞ )  -3

 ( ٜتُٝا . 37ايه١ًٝ ايتك١ٝٓ ، باضتٗداف ) 

عكد دٚز٠ َدتٗا ضت١ غٗٛز يف احملادث١ بايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ بايتعاقد َع َعٗد ايؿاٚ ،  -1

ًُا . 47اضتٗدف ؾٝٗا )   ( ٜتٝ

 أضس٠ أٜتاّ . (  471حتكٝل غب٘ نؿا١ٜ َاد١ٜ يـ )  -5

حتكٝل االنتؿا٤ املهاْٞ ع ر َكس ممٝص َٚتهاٌَ، نُا قد حتكل االنتؿا٤  -6

ايراتٞ يف ْكٌ األٜتاّ َٔ ٚإىل املسنص ع ر أضطٍٛ َٔ ايباصات ميتًهٗا املسنص، 

 . إذ مل ٜهٔ ميًهُٗا َٔ قبٌ

 اَتداد خدَات املسنص يهاؾ١ أحٝا٤ احملاؾع١ . -7

َا بني ضًٛن١ٝ أٚ ضعـ دزاضٞ أٚ غري ( َػه١ً  4561عالج َا ٜصٜد ع٢ً )  -8

 ذيو ع ر بساَج تٛج١ٝٗٝ ٚإزغاد١ٜ ... 

( دٚز٠ ع١ًُٝ ٚتسب١ٜٛ َٚٗاز١ٜ غازى  77اضتٗداف طالب املسنص مبا ٜصٜد ع٢ً )  -9

يف تكدميٗا طًب١ عًِ َٚسبني َٚدزبني نُا غازى املعٗد املٗين يف تكدِٜ جص٤ 

 َٓٗا.

 ( ن١ًُ ٚدزع غسعٞ .  771اضتٗداف طالب املسنص مبا ٜصٜد ع٢ً )  -41

 ( بسْازًتا ثكاؾًٝا .   981اضتٗداف طالب املسنص مبا ٜصٜد ع٢ً )  -44

 ( نتاًبا .  4791قسا٠٤ َا ٜصٜد ع٢ً )  -47

تٛيَّد َٔ املسنص َسنصا آخس يسعا١ٜ ايٝتُٝات َٓبجكا َٓ٘ َٚطتؿٝدا َٔ جتسبت٘  -43

 ٚخ رت٘ ، مبب٢ٓ َطتكٌ ٚإداز٠ َطتك١ً . 

 

 ايعٛا٥ل ٚايتخدٜات :

 عٛا٥ل ٚحتدٜات ٜأتٞ أبسشٖا ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ :  –نػريٙ  –ج٘ املسنص ٜٛا
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عدّ ٚجٛد اضتكساز َٔ ِقبٌ ايهٛادز ايعا١ًَ ٚاملُٝص٠ ، ْعري مج١ً َٔ األضباب  -4

 يعٌ َٔ أُٖٗا عدّ ٚجٛد ُضًِ ٚظٝؿٞ ٚحٛاؾص َاد١ٜ .

،  ٜعتُد املسنص ع٢ً َبدأ ايػسان١ يف تأَني جص٤ نبري َٔ َٝصاْٝت٘ ايتػػ١ًٝٝ -7

ٚع٢ً املت رعني يف بسْاَج ايهؿاي١، يف ظٌ عدّ نؿا١ٜ األٚقاف أٚ املػسٚعات 

 اييت تػهٌ دخال ٚدعُا ثابتني .

( ٜتًُٝا ع٢ً قا١ُ٥ االحتٝاط، ٚطاق١ املسنص االضتٝعاب١ٝ يف املسح١ً 471ٜكبع ) -3

 اذتاي١ٝ ال تتطع يتًب١ٝ زغباتِٗ .  

 

 ايطُٛحات ٚايتطًعات :

 ٚاالزتكا٤ ب٘ ٚؾل أْع١ُ ادتٛد٠ ايػا١ًَ .  ايعٌُ ع٢ً جتٜٛد ايعٌُ -4

يسعا١ٜ األٜتاّ ٚبايتايٞ ختسجيِٗ َٔ َساحٌ تكدِٜ عٌُ أنجس نؿا٠٤ ٚاحرتاؾ١ٝ  -7

 باقتداز ٚنؿا٠٤ ِرتٛض حٝاتٗ ِايتعًِٝ ايعاّ بتأٌٖٝ دزاضٞ ٚتسبٟٛ ٚإدازٟ ٜؤًٖٗ

 عايٝتني .

اّ املتكدَني تٛضٝع ايطاق١ االضتٝعاب١ٝ يًُسنص يتُتد ايسعا١ٜ دتُٝع األٜت -3

 يًُسنص .

 إجياد ضًِ ٚظٝؿٞ ْٚعاّ حٛاؾص َاد١ٜ يًخؿاظ ع٢ً ايهٛادز املُٝص٠ ٚايؿاع١ً . -1

 إجياد أٚقاف َٚػازٜع ٜػهٌ زٜعٗا دخال ثابتًا ملٝصا١ْٝ املسنص ايتػػ١ًٝٝ . -5

 ايعٌُ ع٢ً إٔ ٜداز املسنص حاضٛبًٝا ع ر غبه١ َتها١ًَ ٚؾل بسْاَج َتُٝص . -6

ٝص٠ تتٛىل ايعٌُ ٚاإلغساف ع٢ً أعُاٍ املسنص صٓاع١ نٛادز قٝاد١ٜ مم -7

 ْٚػاطات٘.    
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 ارتامت١ : 

ٚاييت تع٢ٓ بػسحي١ تطتٛقؿٓا عٓدٖا عاطؿتٓا  -ٚبعد ٖرٙ ادتٛي١ يف ٖرٙ املُازض١ 

َٔ نؿاي١ ايٝتِٝ  –ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  –اإلْطا١ْٝ ٚزغبتٓا ايصادق١ ؾُٝا زغب ب٘ املصطؿ٢ 

ٛضٝع َجٌ ٖرٙ املُازض١ َعَّٗا إٔ تػٌُ مجٝع َدٕ ٚستاؾعات بًدْا ؾإْا ْٛصٞ بت –ٚايعٓا١ٜ ب٘ 

امِلعطا٤ ، يٝعِ ْؿعٗا ، ٚتهٕٛ ضببًا يف بٓا٤ ٖرا اإلْطإ ايطعٝـ ، َؤًَني ايعٕٛ ٚايتطدٜد َٔ 

 املٛىل ايهسِٜ 

        ٚص٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا ستُد ٚآي٘ أمجعني 

 

 



 

 أ                                                                                            للجَات اخلريية بامليطكة الغزقية العاعزاللكاء الضيوي 

  الفَزظالفَزظ

 الصفحة املوضوع

 1 ن١ًُفط١ًٝايػٝذذلُدبٔشٜدآٍضًُٝإ

 2 ن١ًُاألَنيايعاّجلُع١ٝايربباملٓطك١ايػسق١ٝ

 غعازايًكا٤

 اهلدفايعاّ 3

 ذلاٚزايًكا٤

 4 املتشدثٕٛ

 6 ايًذإ

 7 ددٍٚايفعايٝات

 11 احلذابأمحداحلاشَٞاألضتاذَسنصايت١ُٝٓايبػس١ٜ

 21 إبساِٖٝعبدايعصٜصايعًٞاألضتاذقعدازاإلضالَّٛ

 47 دربإَسعٞايكشطاْٞايدنتٛزايسا٥د٠األضس١َٜػسٚع

 71 خايدضعٛداحلًٝيبايدنتٛزَسنصايت١ُٝٓاالضس١ٜ

 83 خايدضًُٝإاملػٝكٝحاألضتاذاحلاضباآليٞع٢ًتدزٜباياخلري١ٜمجع١ٝايعٛمايبصسٟ

 92 خايدذلُدايجبٝيتاألضتاذدا٥ش١ايتبؼَهافش١ازضاتيفأفطٌاملُ

 115 ضعدعبداهللايكسغٞاملٗٓدعْادٟايفتا٠االدتُاعٞٚايرتفٝٗٞ

 131 صالحذلُدايػٝذاألضتاذاجلًط١ايػباب١ٝ

 153 عبداحلٞدخٌٝاهللاحملُدٟايدنتٛزاملطتٛدعاخلريٟ

 169 عبدايعصٜصضاملايطال١َاألضتاذف١ًأصدقا٤ايكا-إداز٠املتطٛعني

 176 عبداهللسطنيايكاضٞايدنتٛزػاعٌاخلرياألَري٠دٛاٖسملَسنص

  الفـَـزظ الفـَـزظ 



 

 ب                                                                                            للجَات اخلريية بامليطكة الغزقية العاعزاللكاء الضيوي 

 الصفحة املوضوع

 183 عبداهللع٢ًايطسٜفايدنتٛزَطتػف٢ايٛفا٤

 198 عًٞضًُٝإايفٛشإاألضتاذَعٗدايفتٝاتيًكسإٓايهسِٜبربٜد٠

 223 عًٞعبداهللايفكٝ٘ايدنتٛزاملتٓك١ًٚايكٛافٌايصش٠١ٝايعٝاد

 231 فٗدعبداهللايتٛجيسٟايدنتٛز-َػسٚعدع٠ٛايصٝٓٝني

ُّدعبدٙاألضتاذ-بسْاَرايٓدب١  253 طٛاغٞذل

 267 ذلُدصاحلايصبٝدٟاألضتاذ-املددزاتَدَينَٔيسعا١ٜايتا٥بنيأٌَبسْاَر

 277 ْاصسعبداهللايعبدايهسِٜاألضتاذ-تاَّسنصزعا١ٜاألٜ

 293 ْٛححيٞايػٗسٟايدنتٛز-ايدزاضاتٚاملعًَٛاتايكسآ١َْٝسنص

األضزتاذايزدنتٛز-مبسانزصاألسٝزا٤  َسنزصسزٞاملطزف١ً ٛذدزا اضتكطاباملتطٛعني

 حي٢ٝذلُدشَصَٞ
319 

325 ٜٛضفذلُداملٗٛعايدنتٛز-َسنصْٛزٜٔيًتدزٜب

 337عًكاتامل

-دٚزاجلُع١ٝاخلري١ٜيًدزدَاتاهلٓدضز١ٝيفوطزٜٛساملػزسٚعاتاخلريٜز١ٚزفزعنفا٤وٗزا

 محٛدعٛاضايطاملٞاملٗٓدع
338 

353 ضعدذلُدايطدٝظاألضتاذ-سفظايٓع١ُ

 359 فٛشٟعًٟٝٛاجلعٝداملٗٓدع-ايعٌُاملؤضطٞٚوطبٝكاو٘اإلداز١ٜٚاملاي١ٝٚايتدزٜب١ٝ

 391 ْادٞابساِٖٝايعسفرايدنتٛز-وٛاصٌٚاحلٛازاحلطازَٟسنص
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 تكديه

 بكله/ صاحب الفضيلة الغيخ حمند بً سيد آل صليناٌ

 يةرئيط اللجية التيفيذية جبنعية الرب بامليطكة الغزق

 

اييت األَٛز َٔ اآلخسٜٔ َع ٚوعاًَ٘ ٚضًٛن٘ اإلْطإ طباع بتٗرٜب اإلضالّ عٓا١ٜ

 ٜٔكسأنتاباهللايهسِٜٜٚتأٌَض١ْٓبٝ٘املصطف٢ًُٜطٗابٛضٛحنٌَ

ٚسٝحإٕايفطس٠ايط١ًُٝٚايطبٝع١ايكٛمي١هلرااإلْطإوتُجٌفٝٗاٍَٝٛايفسدٚسادت٘

ٜٛدب٘ذيؤَايتعإٚ إىلأَجايَْ٘ٔيبايبػس،ٚعدّقدزو٘ع٢ًايعٝؼيفَعصٍعِٓٗ،َٚا

ايدٜٔ عين فكد يآلخسٜٔ، ٚاألْظ احملب١ٚايتآخٞ عس٣ ٚوٛثٝل املٍٝٛ ٖرٙ بت١ُٝٓ احلٓٝف

ٚايتهافٌبنيايٓاعناف١)ٜاأٜٗاايٓاعإْاخًكٓانَِٔذنسٚأْج٢ٚدعًٓانِغعٛبا ٚقبا٥ٌ

(أَاعالق١املؤَٔبأخٝ٘املؤَٔفٗٞيفٖراايدٜٔاحلٓٝف،نُاٜصفٗااملصطف٢ يتعازفٛا

داع٢ي٘ضا٥ساجلطدبايطٗسٚاحل٢ُ" ناجلطدايٛاسد"ايرٟإذااغته٢َٓ٘عطٛو

ٚأعُاٍايربٚاخلريبٛدٖٛٗااملدتًف١ٖٞاملظٗساحلكٝكٞهلراايتهافٌبنياملؤَٓني،

َٔعٓا١ٜٚاٖتُاّ،َٚاػدَٙٔاملٛضسٜٔ-أٜدِٖاهلل–َٚاوالقٖٝ٘رٙاألعُأٍَٚال٠األَس

ٖٞ ٚاملػفس٠، ٚايجٛاب األدس يف زغب١  إيٝٗا َطازع١ ٖرَٙٔ بٗا وتطِ اييت اخلري١ٜ َظاٖس َٔ

 -ٚاحلُدهلل–األ١َ

َٔٚ ايعٌُ، هلرا املٓطك١ يف زٜادوٗا َٔ وٓطًل اييت ايػسق١ٝ باملٓطك١ ايرب ٚمجع١ٝ

ممازض١دٚزٖاسلٛاملطتفٝدَٜٔٓٗاإىلأفلأٚضعٜعٛدْفع٘ع٢ًاجلٗاتايعا١ًَيفَٝادٜٔايرب

ًكا٤ايطٟٓٛيًذٗاتاخلري١ٜ،َٚاٜؤٌَإٜٔٛفسٖٙراايًكا٤ٚاخلرئَخالٍسسصٗاع٢ًعكداي

يًعاًَنييفَٝادٜٔايربٚاخلرئَفسصاالطالعع٢ًاملُازضاتايٓادش١ٚايرباَرٚاملػسٚعات

بايٓفعاجلًٌٝ د١ًًٝ،-إٕغا٤اهلل–اييتوعٛد ايعٌُخد١َ  وطدٟبٗرا ع٢ًاملطتفٝدٜٔ،إ ا

ٛخٚدزاضات،َٚاٜعسضَٔػازبيفايهتابايرٟبنيأٜدٜٓانُاإٔمجعَاٜكدَّٔع

ٜطسحفَٝ٘ٔأفهاز-بإذٕاهلل-ٜطاِٖ يفوعُِٝايفا٥د٠َٔاملًتك٢ٚوٛصٝاو٘ٚسٛازاوَ٘ٚا

ٚػازبٚخربات 

 ٚاهللْطأٍإٜٔٓفعبٗراايعٌُ إْ٘مسٝعدلٝب 

 

 

 



 

 2                                                                                            للجَات اخلريية بامليطكة الغزقية العاعزاللكاء الضيوي 

 

 بكله: الدكتور/ عبداهلل بً حضني الكاضي

 عية الرب بامليطكة الغزقيةأمني عاو جلن

 املغزف العاو على اللكاء

 

بطِاهللايسمحٔايسسِٝ،ٚايصال٠ٚايطالّع٢ًأغسفاألْبٝا٤ٚاملسضًنيضٝدْاذلُدٚع٢ًآي٘

ٚصشب٘أمجعني   ٚبعد:

فإٕايعدٜدَٔاملٓظُاتٚاملؤضطاتؼسصع٢ًعكداملًتكٝاتايع١ًُٝاييتوتدصص

ا ذات املٛضٛعات أدٚاو٘يف ٚؼطني ايعٌُ ٖرا يتطٜٛس ضعٝٗا ضُٔ ٚذيو عًُٗا مبذاٍ يص١ً

ٚرلسداو٘ٚؼكٝلأٖداف٘ 

اختٝاز ع٢ً ايػدٜد ٚاحلسص ٚاملاد١ٜ ايبػس١ٜ ٚاالَهاْٝات اجلٗٛد إىل ٚإضاف١

احلطٛزيٝهٕٛع٢ًَطت٣ٛزفٝعَٔايهفا١ٜٚاخلرب٠ٚاالختصاص،فإْٗاؼسصأٜطا ع٢ً

ٛضٛعاتاييتٜتِوٓاٚهلابػهٌحيكلأفطٌايٓتا٥رٚايػاٜات ؼدٜداحملاٚزٚامل

ٚيعٌاملُازضاتايتطٛع١ٝٚايتذازباملٝدا١ْٝايع١ًُٝاييتٜتِوطبٝكٗأَقبٌاجلٗاتاملػازن١

يفَجٌٖرٙاملًتكٝاتَٔبنيأنجساملٛضٛعاتاييتميهَٔٔخالٍعسضٗاَٚٓاقػتٗاٚبٝإ

اوٗاؼكٝلايعدٜدَٔايٓتا٥راإلجياب١ٝاييتوطع٢إيٝٗااجلٗاتاملٓظ١ُْتا٥ذٗاٚاالطالعع٢ًآيٝ

يًًُتكٝات 

صٓعا  ايػسق١ٝ باملٓطك١ اخلري١ٜ يًذٗات ايطٟٓٛ يًكا٤ املٓظ١ُ ايًذ١ٓ أسطٓت ٚقد

باختٝازعكدٖراايًكا٤ؼتعٓٛإ"أفطٌاملُازضاتيفايعٌُاخلريٟ" 

خالص بتطُٝٓٗا أسطٓتأٜطا  ملانُا ايهتاب؛ ٖرا يف ٚايطسٚسات ٚايتذازب ايعٌُ أٚزام ١

املػازن١يالطالع ذيويًعاًَنييفاجلٗاتٚاملؤضطاتاخلري١ٜايرٜٔملوتحهلِفسص١ ٜٛفسٙ

فٝػهس ٜرنس دٗد ٖٛٚ َٓٗا، ٚاالضتفاد٠ ضٛا٤،عًٝٗا ايًكا٤ يف غازنٛا ايرٜٔ األخ٠ٛ أَا

يكا٤ايط٤ٛعًٝٗاٚإثسا٥ٗاباحلٛازاهلادففًِٗخايصبعسضممازضاتدٗاوِٗأَٚٓاقػتٗاأٚإ

ايػهسٚأدصي٘ 

ٚاهللْطأٍإٜٔٓفعبٗراايعٌُٜٚجٝبنٌَٔغازىفٝ٘إْ٘مسٝعدلٝب
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 ععار اللكاء
 "صٓاع١ايٓذاح"

 

  فاألٍدا
ؼفٝصاملُازضاتايع١ًُٝيٓكٌ ط١ٝايعٌُاخلرئَٟايتكًٝد١ٜإىلاالضتدا١َ  (1

اذزَٔاملُازضاتيفايعٌُاخلريٟيتػذٝعاحملطٓنيٚايعزاًَنيعًز٢االقتزدا٤إعطا٤  (2

ٚاملبادز٠ٚاالزوكا٤باجلٛد٠ٚايعطا٤ 

يًعٌُاخلريٟٚآيٝاتوطبٝكاوٗا ْادش١ْػسممازضات (3

وعصٜصوبادٍاخلرباتَٔأدٌوبينأفطٌاملُازضاتاملٝدا١ْٝ  (4

 

  اللكاءاللكاء  احملاوراحملاور
  ايعٌُاملؤضطٞ ايعٌُاملؤضطٞ   --11

  تدزٜب)يًعاًَني( تدزٜب)يًعاًَني( بساَرايبساَراي  --22

  بساَرايتأٌٖٝ)يًُطتفٝدٜٔ( بساَرايتأٌٖٝ)يًُطتفٝدٜٔ(   --33

  اضتكطاباملتطٛعني اضتكطاباملتطٛعني   --44

  اإلعالّٚايعالقاتايعا١َ اإلعالّٚايعالقاتايعا١َ   --55

  ايعالق١َعاجملتُع ايعالق١َعاجملتُع   --66

  و١ُٝٓاملٛازداملاي١ٝ:و١ُٝٓاملٛازداملاي١ٝ:  --77

   َػازٜع َػازٜع   أٚقاف أٚقاف

   اضتجُازات اضتجُازات   وطٜٛل وطٜٛل

  اضتدداَاتايتك١ٝٓ اضتدداَاتايتك١ٝٓ   --88

  إداز٠املٛاد)املطتٛدعات( إداز٠املٛاد)املطتٛدعات(   --99
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  املتحدثوٌاملتحدثوٌ

  

 اجلَة االصه

داَع١املًوفٗديًبرتٍٚٚاملعادٕتٛزخايدبٔصاحلايطًطإَعايٞايدن

َعايٞايدنتٛزأمحدبٔسطٔايعسداْٞ
َؤضط١املًوعبداهللبٔعبدايعصٜصيٛايدٜ٘يإلضهإ

 اخلريٟ

 داَع١اإلَاّذلُدبٔضعٛداإلضال١َٝ ايدنتٛزعًٞبٔإبساِٖٝاي١ًَُٓعايٞ

 ذلانِاملٓطك١ايػسق١ٍٝزقٝبايػٝذعبدايسمحٔبٔذلُدآفط١ًٝ

 احمله١ُايهرب٣يفَه١املهس١َ صاحلبٔذلُدبٔإبساِٖٝآٍطايبفط١ًٝايػٝذ

 دلًظايػٛز٣ ضًُٝإبٔعبداهللاملاددفط١ًٝايػٝذ

 احمله١ُايعًٝا ايػٝذأمحدبٔعبدايسمحٔايبعادٟ

 دلًظايػٛز٣ األضتاذعبداهللبٔداٚدايفاٜص

 املؤضط١ايعا١َيًتدزٜبايتكينٚاملٗينظاشإ احلذابأمحداحلاشَٞاألضتاذ

 األضتاذإبساِٖٝعبدايعصٜصايعًٞ
ايعا١َهل١٦ٝاألَسباملعسٚفٚايٓٗٞعٔاملٓهس ايس٥اض١

 بايسٜاض

 داَع١زلسإ ايدنتٛزدربإَسعٞايكشطاْٞ

 ضال١َٝباألسطا٤داَع١اإلَاّذلُدبٔضعٛداإل ايدنتٛزخايدضعٛداحلًٝيب

 مجع١ٝايعٛمايبصسٟاخلري١ٜبربٜد٠ األضتاذخايدضًُٝإاملػٝكٝح

مجع١َٝهافش١ايتدخنيباملد١ٜٓاملٓٛز٠ األضتاذخايدذلُدايجبٝيت

١٦ٖٝايطريإاملدْٞ املٗٓدعضعدعبداهللايكسغٞ

داَع١ايدَاّايدنتٛزغاٖسبٔظافسايػٗسٟ

 األضتاذصالحذلُدايػٝذ
اجلايٝات ٚوٛع١ٝ ٚاإلزغاد يًدع٠ٛ ايتعاْٚٞ املهتب

 بايعصٜص١ٜظد٠

داَع١املًوعبدايعصٜصظد٠األضتاذايدنتٛزعدْإبٔأمحدايباز

داَع١طٝب١ ايدنتٛزعبداحلٞدخٌٝاهللاحملُدٟ

 ٓطك١ايػسق١ٝإداز٠ايرتب١ٝٚايتعًِٝبامل األضتاذعبدايعصٜصضاملايطال١َ
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  املتحدثوٌاملتحدثوٌ

 

 اجلَة االصه

 داَع١ايدَاّ ايدنتٛزعبداهللسطنيايكاضٞ

إداز٠ايرتب١ٝٚايتعًِٝيًبٓاتبعٓٝص٠ ايدنتٛزعبداهللع٢ًايطسٜف

 ايه١ًٝايتك١ٝٓبربٜد٠ األضتاذعًٞضًُٝإايفٛشإ

ع١ٝمجع١ٝشَصّيًددَاتايصش١ٝايتطٛ ايدنتٛزعًٞعبداهللايفكٝ٘

 املهتبايتعاْٚٞيًدع٠ٛٚوٛع١ٝاجلايٝاتبايٓطِٝ ايدنتٛزفٗدعبداهللايتٛجيسٟ

ُّدعبدٙ ١َّيًرتب١ٝٚايتعًِٝمبٓطك١داشإ طٛاغٞاألضتاذذل  اإلداز٠ايعا

 إداز٠ايرتب١ٝٚايتعًِٝبايكٓفر٠ األضتاذذلُدصاحلايصبٝدٟ

األضتاذذلُدبَٔسشاعاملغازٟ
 مبه١طإاإلسمجع١ٝ االدتُاعٞ ٚايتهافٌ

املهس١َ

 إداز٠ايرتب١ٝٚايتعًِٝمبشافظ١سفسايباطٔ األضتاذْاصسعبداهللايعبدايهسِٜ

 داَع١املًوعبدايعصٜصظد٠ ايدنتٛزْٛححيٞايػٗسٟ

 داَع١أّايكس٣ األضتاذايدنتٛزحي٢ٝذلُدشَصَٞ

 بايسٜاضعا٤ايعا١٦ّٖٝايتشكٝلٚاالد ايدنتٛزٜٛضفذلُداملٗٛع
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 اللجاٌ
 

  

 أ مسريبٔعبدايعصٜصايعفٝصإ د عبداهللبٔسطنيايكاضٞ

  األَنيايعاّيًذُع١ٝ

  

   

ز٥ٝطا د ذلُدبٔعًٞايػاَدٟز٥ٝطا أ خايدبٔعبدايًطٝفاجلٖٛس

عطٛا  صاحلبٜٔٛضفاملكسٕأ ْا٥بد ذلُدبٔعًٞايػاَدٟ

عطٛا  أ ذلُدبٔسطٔايصٖساْٞعطٛا أ مسريبٔعبدايعصٜصايعفٝصإ

عطٛا  فٛشٟبٔعًٟٝٛاجلعٝد ّعطٛا أ أمحدبْٔاصسايسغاد٠

 عطٛا أ داضِبٔعتٝلأبٛفالض١

 عطٛا أ عاَسبٔدعٝرايدخٌٝ

ز٥ٝطا  أ عاَسبٔدعٝرايدخٌٝ

َتعاْٚا  عبداهللبٔعا٥ضايكسْٞأ  

عطٛا  ضعدبٔذلُدايكسْٞأ ز٥ٝطا د ذلُدبٔعًٞايػاَدٟ

عطٛا  د َطفسبٔعتٝلايدٚضسٟ

 عطٛا  ٞد عبدايعصٜصبٔعطٝ٘ايصٖساْ

ز٥ٝطا أ أمحدبْٔاصسايسغاد٠عطٛا  ّ ذلُدبْٔاصسايسغٝد

عطٛا عًٞبٔعاٜؼاحلهُٞأ عطٛا  سطنيبٔزدٙايكسغٞأ 

َتعاْٚا خايدبٔأْٛزاحلهُٞأ عطٛا  د َايوبٔإبساِٖٝاألمحد

 ضهسوريا أ ْاٜفبٔصاحلاملرٕ

 

ز٥ٝطا أ داضِبٔعتٝلأبٛفالض١  

 ضهسوريا صالحبٔايدٚضسٟأ ز٥ٝطا أ مسريبٔعبدايعصٜصايعفٝصإ

 َتعاْٚا عبداهللبٔصاحلايػُسٟأ عطٛا عبدايعصٜصاحلطٔبٔأ خايد

  عطٛا ايجٜٛينبٔعبداهللأ عبدايًطٝف

  عطٛا ايدٚضسٟبٔعبدايسمحٔأ ذلُد

 ز٥ٝطا عصتبػريأ  

عطٛا ذلُٛدأب١ًٖٝٛأ  

 ضهسوريا أمحدبٔعًٞعطهسأ  
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 اللكاء الضيوي العاعز للجَات اخلريية بامليطكة الغزقية

 بزىامج اليوو األول

 فندق مريديان اخلرب

 م                6/4/1222هـ  املوافق 12/4/2442يوم الثالثاء بتاريخ                     

 الوقت

 الفعاليات

 4-صباحًا بكاعة موعد 8:22-7:22التضجيل العاو   املعزض

 املكاٌ رئيط اجللضة املكدو عيواٌ اليدوة اليغاط املدة

8:22-

 ص9:42

22

 مرزاذخباريأ.حمؿدذ الضوابطذالشرسقة اليدوة االفتتاحية د

 
 الدانة

)ذ
يذ
مس
الر
ضذ

عر
ذادل
اح
فتت
ا

4
:2
2

-
9
:2
2

ذ(
داًء
م

 

د ــ
وع

ة م
اع

 ق
ض ــ

عز
امل

5
 

25

 د

 كيف متيشوا ؟

 الؼرذيردهذأ.حدنيذ معاوريذاختقارذادلؿاردات

15

 د
 الشفريزافرذد.ذاهرذ ادلؿارداتذالعادلقة

42

 د
 مـاقشة

9:42-

 ص22:22
  

   ادرتاحة

  
42

 اجللضة األوىل    د
جواهرذمركزذاألمريةذ

 شاس ذاخلريدل
 د.سبداهللذحدنيذالؼاضي

 
 سؽاز

22:22-

 ز21:22

42

 د

 التينية االجتناعية

 د.ذخالدذدعودذاحلؾقيب األدروةمركزذالتـؿقةذ

42

 د
 ناصرذسبداهللذالعبدالؽرومأ. مركزذرساوةذاألوتام

42

 نقاش د

21:22-

 ز21:42
 الظفرذوادرتاحةصالةذ  

 ادلصؾى

21:42-

 ز2:42
 حػ ذاألفتتاحذالرمسيذ  

 الدانة

2:42-

   ز4:22
 الغداءذوادرتاحةذ

 ادلطعم

4:22-

 م4:22
 صالةذالعصرذوادرتاحة  

 ادلصؾى

 ادلعرض زوارةذادلعرض   م4:22-6:22

 ادلصؾى صالةذادلغرب   م6:22-6:42

 م6:42-8:42

42

 اجللضة الجاىية    د
العقادةذادلتـؼؾةذوالؼواف ذ

 ذالصحقة
 الػؼقهسبداهللذد.سؾيذ

 
 الدانة

 الؼحطانيمرسيذد.جربانذ الرائدةذاألدروة مغاريع ختصصية42
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 د

42

 د
 ادلدتودعذاخلريي

ذدخق ذاهللذسبداحليد.

 احملؿدي

42

 د
 مـاقشة

 ادلصؾى صالةذالعشاء   م8:42-9:22

 

 لعاعز للجَات اخلريية بامليطكة الغزقيةاللكاء الضيوي ا

 بزىامج اليوو الجاىي

 فندق مريديان اخلرب

 م                7/4/1222هـ  املوافق 11/4/2442يوم األربعاء بتاريخ                     

 املدة الوقت
 الفعاليات

 املعزض املكاٌ
 رئيط اجللضة مكدو الورقة عيواٌ الورقة اليغاط

8:22-

 ص22:22

42

 رواذيأ.حمؿدذسبدهذ برنامجذالـخبة اجللضة الجالجة د

 
 الدانة

ذ)
حًا
صبا

8
:2
2

-
2
1
:2
2

ذ-(ذ
ذ)
داًء
م

4
:2
2

-
9
:2
2

)
 

 ــ 
عد

مو
ة 

اع
 ق

ض ــ
عز

امل
5

 

42

 د

مغاريع 

 ىضائية

 م.دعدذسبداهللذالؼرذي الرتفقفيوذناديذالػتاةذاالجتؿاسي

42

 د

معفدذالػتقاتذلؾؼرآنذالؽرومذذ

 بربودة
 ؾيذدؾقؿانذالػوزانأ.س

42

 د
 َٓاقػ١

22:22-

 استراحة   ص22:42

22:42-

 ز21:42

42

 د.سبداهللذسؾيذالطروػ مدتشػىذالوفاءذ اجللضة الزابعة د

 
 الدانة

42

 د

الزعاية 

 الصحية

منذذلرساوةذالتائبنيذمشروعذأم 

 ادلخدراتمدمينذ
 حمؿدذصاحلذالزبقديأ.

42

 د

مؽافحةذيفذأفض ذادلؿارداتذ

 التبغذذجائحة
 خالدذحمؿدذالثبقيتأ.

42

 د
 َٓاقػ١

-21:42ذذ

 زذ4:22

42

 د
 ادلصؾىذ صالةذالظفرذوالغداءذوادرتاحة

 مذ4:22-4:22
42

 د
 ادلصؾىذ صالةذالعصرذ

 الوقت
42

 د
 اجللضة اخلامضة

ادتؼطابذادلتطوسنيذمبراكزذ

األحقاء)ذمركزذحيذادلدػؾةذ
 زمزميحمؿدذد.حيقىذأ.

 
 الدانة
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 منوذجًا(

4:226:22 

42

 د

تينية املوارد 

 البغزية

ذسبدالعزوزذداملذالدالمةأ. أصدقاءذالؼافؾة-إدارةذادلتطوسني

42

 د
 مركزذالتـؿقةذالبشروة

احلجابذحمؿدذأ.

 احلازمي

42

 د
 مـاقشة

 ادلصؾىذ صال٠املػسب م6:22-6:42

 الوقت
42

 د
 اجللضة الضادصة

العوقذالبصريذاخلريوةذذمجعقة

 التدروبذسؾىذاحلادبذاآللي
 ادلشقؼقحدؾقؿانذخالدذأ.

 
 الدانة

6:428:42 

42

 د

 خدمة اجملتنع

 ادلفوسحمؿدذد.وودػذ لؾتدروبذمركزذالـورون

42

 د
 صالحذحمؿدذالشقخأ. اجلؾدةذالشبابقة

42

 د
 مـاقشة

 ادلصؾىذ صالةذالعشاءذ م8:42-9:22

          

 اللكاء الضيوي العاعز للجَات اخلريية بامليطكة الغزقية

 بزىامج اليوو الجالح

 فندق مريديان اخلرب

 م                8/4/1222هـ  املوافق 14/4/2442يوم اخلميس بتاريخ                     

  

 

 

 الوقت
 الفعاليات

 املعزض الكاعة
 رئيط اجللضة مكدو الورقة عيواٌ الورقة اليغاط

8:22-

 ص22:22

4

 ابراهقمذسبدالعزوزذالعؾيأ. موقعذدارذاإلدالم اجللضة الضابعة د2

 
 الدانة

8
:2
2

-
2
2
:4
2

حًاذ
صبا

 

د ــ
وع

ة م
اع

 ق
ض ــ

عز
امل

5
 

4

 د2

 مغاريع تعلينية

 د.ففدذسبداهللذالتوجيري الصقـقنيمشروعذدسوةذ

4

 د2

مركزذالدراداتذ

 وادلعؾوماتذالؼرآنقة
 قىذالشفريد.نوحذحي

4

 د2
 مـاقشة

22:22-

 ص22:42
  

  ادرتاحة

22:42-

 ص22:52

 الكاعة مديز  اليدوة املكدو  العيواٌ اليغاط ادلدة

 أ.د.سدنانذأمحدذالبار وماذا بعد؟ اليدوة اخلتامية1
 

 الدانة



 

 11                                                                                            للجَات اخلريية بامليطكة الغزقية العاعزاللكاء الضيوي 

 د2

1

 د2
 د.دؾقؿانذسبداهللذادلاجد

4

 د2
 مـاقشة

22:52-

 ز21:22
 التوصقاتذوذاحلػ ذاخلتاميذحبضورذفضقؾةذالشقخذحمؿدذبنذزودذآلذدؾقؿان  

 الدانة

21:22-

 ز2:22
 ادلصؾى صالةذالظفرذوالغداء  
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 اضِ املُازض١ : -1

 . َسنص ايدزاضات ٚاملعًَٛات ايكسآ١ْٝ

ملعًَٛززات امللعًكزز١  ززايكسإٓ  إىل اَسنززص ٜعززش  ٓػززس ايدزاضززات ايكسآْٝزز١ ٚوطززٌٗٝ ايٛ ززٍٛ    

د٠ زٚسز  د٠ ايبشح ايعًُٞ، ٚسد٠ فًز١ املعٗزد املززشه١ُ،   زٚسدات : ٚس أز عٚعًَٛ٘، ٜٚلهٕٛ َٔ 

 ايٓػس ايعًُٞ.املعًَٛات، ٚسد٠ 

 

 اجملاٍ : -2

ًُا ْٚػًسا .  ايدزاضات ايكسآ١ْٝ َٚسادعٗا؛ مجًعا ٚوٓظٝ

 

 وازٜذ  د٤ املُازض١ :  -3

 .ٖز1231 /ز ٝع األٍٚ/   1 

 

 اهلدف ايس٥ٝظ : -4

 ْػس ايبشٛخ ٚايدزاضات ايكسآ١ْٝ ، ٚوٝطري ايٛ ٍٛ إىل املعًَٛات ايكسآ١ْٝ. 

 

 ايؿ١٦ املطلٗدؾ١ : -5

 امللدصصٕٛ يف عًّٛ ايكسإٓ. -1

 اهل٦ٝات ٚاملسانص ايع١ًُٝ اييت ولعًل أعُاهلا  ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘. -3

ًَا، َٚٓطٛ ٞ مجعٝات ؼؿٝظ ايكسإٓ ايهسِٜ  -2 طالب ايعًِ ايػسعٞ عُٛ

 خصًٛ ا.

 

 ايٓطام اؾػسايف : -6

 خدَات املسنص وػٌُ املطلٗدؾني يف مجٝع أما٤ ايعامل . 

 

 ايلهًؿ١ اإلمجاي١ٝ يًُُازض١ : -7
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 .ًٜٛاْصـ ًَٕٝٛ زٜاٍ ضٓ

 

 عػس٠ :عدد ايعاًَني :  -8

 َدٜس املسنص 

  اسجإ 

 َٓطل 

 أَني املهلب١ 

 َدخال  ٝاْات 

 ثالث١ َٔ امللعاْٚني يف ايبشح ٚايؿٗسض١ ٚإدخاٍ ايبٝاْات. 

 

 اـط١ ايلػػ١ًٝٝ ايط١ٜٛٓ يًُُازض١:  -9

 طسم َٚصادز ايلأند املؤغس اهلدف

ز د أٚع١ٝ اإلْلاز ايؿهزسٟ  

 املصٓـ يف عًّٛ ايكسإٓ

ٚعا٤ًا َزٔ أٚعٝز١    38ز د 

اإلْلززاز ايؿهززسٟ املصززٓـ 

 يف عًّٛ ايكسإٓ ًَٜٛٝا

ايلطزززذٌٝ ايلًكزززا٥ٞ يلزززازٜذ   

ايلطزززذ١ًٝ َٚالسظززز١ عزززدد  

 ايلطذٝالت ًَٜٛٝا 

وعسٜززـ ٚوصززٓٝـ َٛتززٛعات 

ايكززززززسإٓ ٚعًَٛزززززز٘ يلطززززززٌٗٝ  

ايٛ ززززززززززٍٛ إىل املعًَٛززززززززززات 

 ايكسآ١ْٝ

وصزززٓٝـ األٚعٝززز١ امل دخًززز١  

 لصززززززززززززٓٝـ املسنززززززززززززص  

ملٛتزززٛعات عًزززّٛ ايكزززسإٓ  

 صٓٝـ دٜٟٛٚو

َالسظزززز١ سكززززٌ ايلصززززٓٝـ 

 يًلطذٝالت املدخ١ً ًَٜٛٝا

مجع املعًَٛات ايلعسٜؿٝز١ عزٔ   

يف  املززززززؤيؿني ٚامللدصصززززززني

فزززاٍ عًزززّٛ ايكزززسإٓ أؾزززسادًا   

 ٦ٖٝٚات

إتاؾ١ املعًَٛات ايلعسٜؿ١ٝ 

 عٔ املؤيؿني ٚامللدصصزني 

يف فزززززاٍ عًزززززّٛ ايكزززززسإٓ 

 ؾسدًا أٚ ١٦ٖٝ ًَٜٛٝا 38ٍ

ايلطزززذٌٝ ايلًكزززا٥ٞ يلزززازٜذ   

يلطزززذ١ًٝ َٚالسظززز١ عزززدد  ا

 ايلطذٝالت ًَٜٛٝا

إعزززداد ؾٗزززازع ٚنػزززاؾات   

يإلْلزززاز ايؿهزززسٟ يف فزززاٍ  

 عًّٛ ايكسإٓ

إ زززززززززززداز نػزززززززززززاؾات  

 َٛتٛع١ٝ دٚز١ٜ 

ٚدٛد ايهػاؾات يف ْكزا   

 ايلٛشٜع
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َطاعد٠ ايباسجني ع٢ً إلزاش  

عزززززٛثِٗ وزززززا ٜلٛاؾزززززل َزززززع   

 أٖداف املػسٚع 

 عد٠َالسظ١ عدد شٚاز ايكا عدد ايصٜازات يًكاعد٠ 

وػززززززذٝع ايبشززززززح ايعًُززززززٞ   

 امللصٌ  عًّٛ ايكسإٓ

إواسززززززززززز١ ايؿس ززززززززززز١  -

 يًباسجني  لكدِٜ عٛثِٗ 

وٓظززززززززِٝ َطززززززززا كات   -

 ع١ًُٝ

االطززززززالع عًزززززز٢ ايبشززززززٛخ  

 املكد١َ

ٚاالطززززززالع عًزززززز٢ وكززززززازٜس   

 املطا كات

إسٝزززززا٤ ايٓصزززززٛ  اي اثٝززززز١   

 امللص١ً  عًّٛ ايكسإٓ

وكززدِٜ ْصززٛ  قكيفكزز١ يف 

  عض أعداد اجمل١ً

 ١ ايصادز٠إعداد اجملً

إ زداز عززددٜٔ َزٔ اجملًزز١ يف   

ايطز١ٓ َلمزز١ُٓ وًزو ايبشززٛخ   

 احمله١ُ

وٛشٜزززززع األعزززززداد    ٝعزززززًا أٚ  طبع ايعددٜٔ خالٍ ايط١ٓ

 إٖدا٤ًا (

ؼكٝل ايلٛا زٌ  زني املعٓزٝني    

  ايدزاضات ايكسآ١ْٝ

ؾلح قٓٛات يًشزٛاز ايعًُزٞ   

اهلززززززادف عزززززز  غززززززبه١   

االْ ْت ٚٚضزا٥ٌ االوصزاٍ   

 األخس٣

ايعززززززززادٟ  سٜززززززززد اجملًزززززززز١  

 ٚااليه ْٚٞ

اإلغزززاد٠  اجملًززز١ يف املٛاقزززع 

ايعًُٝزززززز١ امللدصصزززززز١ ٚيف  

 اإلعالّ عَُٛا
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 إداز٠ ايعًُٝات  املسنص : -11

 ٚسد٠ املعًَٛات

وصٓٝـ 

 ايع١ًُٝ

زقِ 

 ايع١ًُٝ
 ايع١ًُٝ

 

 

 

األعُاٍ 

 االضلعداد١ٜ

1 
ٛعزز١ مجززع ؾٗززازع ٚأديزز١ َززا نلززو يف فززاٍ عًززّٛ ايكززسإٓ َززٔ ايهلززو املطب 

 ٚاملكاالت ٚايسضا٥ٌ اؾاَع١ٝ ٚاملدطٛطات

3 
االغزز اى يف اجملززالت ايززيت وعٓزز٢  املكززاالت يف فززاٍ عًززّٛ ايكززسإٓ مللا عزز١         

 اؾدٜد َٔ املكاالت ايكسآ١ْٝ 

2 
ايكٝاّ  صٜاز٠ املهلبات ايلذاز١ٜ َزسوني عًز٢ األقزٌ يف ايػزٗس مللا عز١ اؾدٜزد       

 يف فاٍ عًّٛ ايكسإٓ 

2 
اَعات يف ْٗا١ٜ نٌ ؾصٌ دزاضٞ يًطؤاٍ عٔ ايسضا٥ٌ املطذ١ً االوصاٍ  اؾ

 يف عًّٛ ايكسإٓ

 مجع نلو وسادِ املؤيؿني يف عًّٛ ايكسإٓ 2

 مجع أدي١ املٓظُات اؿه١َٝٛ ٚغري اؿه١َٝٛ 1

 

 

 

 

 ايلدطٝط

2 
وصزُِٝ  طاقزات اضزلبٝإ يًمزبط ايببًٝزٛدسايف يًهلزو املطبٛعز١ ٚاملكززاالت        

 املدطٛطاتٚايسضا٥ٌ اؾاَع١ٝ ٚ

 وصُِٝ  طاق١ يًلعسٜـ  األعالّ 3

4 
وصُِٝ  طاق١ اضلبٝإ يًُعًَٛات امل١ُٗ عٔ اهل٦ٝات اييت هلا عالقز١  زايكسإٓ؛   

 وطأٍ عٔ اضِ اهل١٦ٝ ٚعالقلٗا  ايكسإٓ ٚأعُاهلا ٚٚضا٥ٌ االوصاٍ  ٗا  

18 
إعداد وصٓٝـ َٓاضو ملٛتٛعات عًزّٛ ايكزسإٓ  زاالطالع عًز٢ ايهلزو ايزيت       

 يت ذيو يف عًِ املهلبات ٚاملعًَٛات وٓاٚ

11 
إعززداد َٛا ززؿات  ْظززاّ آيززٞ ملعاؾزز١ املعًَٛززات ايززيت وكززّٛ ٚسززد٠ املعًَٛززات    

 ظُعٗا 
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األعُاٍ 

 ايكسا١ٝ٥

13 
ايكززسا٠٤ االْلكا٥ٝزز١ يًؿٗززازع ٚاألديزز١ املٛتززٛع١ٝ ايعاَزز١ الضززلدساز َززا نلززو يف    

 فاٍ عًّٛ ايكسإٓ 

12 
يهلززو اي ادززِ ايعاَزز١ الضززلدساز وززسادِ املززؤيؿني يف فززاٍ    ايكززسا٠٤ االْلكا٥ٝزز١ 

 عًّٛ ايكسإٓ

 ايبشح يف اإلْ ْت عٔ اهل٦ٝات اييت هلا عالق١  ايكسإٓ  12

 

 

 

 

األعُاٍ 

 ايهلا ١ٝ

 

 

12 
 ٠ْكٌ َٛاد نلو ؾٗازع ٚأدي١ َا نلو يف فزاٍ عًزّٛ ايكزسإٓ ، ْٚلزا٥ر ايكزسا٤     

 ١ يهٌ ْٛع    االْلكا١ٝ٥ ايطا ك١ إىل ايبطاقات املدصص

 ودٜٚٔ  طاقات يًُٛاد املطلُس٠ اؾدٜد٠ 11

12 
ْكٌ َٛاد نلو اي ادزِ امللعًكز١  زاملؤيؿني يف فزاٍ عًزّٛ ايكزسإٓ إىل ايبطاقزات        

 املدصص١ هلا

13 
ْكٌ َٛاد ايٓاػ١ عٔ ايبشح عٔ اهل٦ٝات ايزيت هلزا عالقز١  زايكسإٓ إىل ايبطاقزات      

 املدصص١ هلا

 طاقات يف ايٓظاّ اآليٞإدخاٍ  ٝاْات ايب 14

 إدخاٍ  ٝاْات املٛاد املطلُس٠ اؾدٜد٠ يف ايٓظاّ اآليٞ 38

 

 

 

 

 

ايؿٗسض١ 

 ٚاملسادع١

 َسادع١ املدخالت يف ايٓظاّ اآليٞ 31

 إعداد أعُاٍ  بًٝٛدساؾ١ٝ َٛتٛع١ٝ يف فاٍ عًّٛ ايكسإٓ يطبعٗا ْٚػسٖا 33

32 

يكسإٓ غٗسًٜا ؛  كزسا٠٤ َكزدَاوٗا   ايلعسٜـ  أِٖ ايهلو اؾدٜد٠ يف فاٍ عًّٛ ا

ٚخال زززاوٗا ٚؾٗازضزززٗا ٚ عزززض َباسجٗزززا ، ٚإزضزززاٍ ايلعسٜزززـ يًٓػزززس يف فًززز١    

 اؾُع١ٝ  َٛانو(

32 
ًٝزززا        َسادعززز١ ايدزاضزززات املسغزززش١ يًٓػزززس  اضزززِ املسنزززص عًًُٝزززا ٚيػًٜٛزززا ٚنلا 

 ٚؾٗسضلٗا

32 
ثزِ إدخزاٍ   ؾٗسض١ ايهلو املٛضٛع١ٝ يف عًّٛ ايكسإٓ ؾٗسض١ ؼ١ًًٝٝ يف  طاقات 

 ايؿٛا٥د املد١ْٚ يف اؿاضو اآليٞ

إعززداد ؾٗززسع ؼًًٝززٞ َطبززٛع يهززٌ نلززاب َٛضززٛعٞ يف فززاٍ عًززّٛ ايكززسإٓ      31
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  ٛاضط١ ايع١ًُٝ ايطا ك١

 

 

 

 اجمل١ً

اضلالّ 

 ايبشٛخ

 

 .ِٗ إىل عٓٛإ اجمل١ً عٛثٜسضٌ ايباسجٕٛ  1

َع َٓٗر اجمل١ً وعسض ايبشٛخ ع٢ً ز٥ٝظ ١٦ٖٝ ايلشسٜس يٝكسز وٛاؾل َٛتٛعٗا  3

أٚاًل، ثِ ٜعني قهُني  اثٓني أٚ أنجس( َٔ األضاور٠ امللدصصني ؽصصًا 

 دقٝكًا يف َٛتٛع ايبشح املكدّ يًٓػس.

 

 

 

 ايلشهِٝ

ُٜسضٌ يهٌ قهِ خطاب ؼهِٝ عح َصدم َٔ ز٥ٝظ ايلشسٜس، َسؾكًا  2

َع٘ ايبشح ٚاضلُاز٠ ايلشهِٝ ،قددًا ؾٝ٘ َد٠ ايلشهِٝ َٚد٣  الس١ٝ 

 بشح يًٓػس.اي

إذا َمت َد٠ ايلشهِٝ ٚمل ُٜػعس احملهِ اجمل١ً  عًُ٘ ُٜلصٌ  ٘ ملعسؾ١ َا  2

 ٚ ٌ إيٝ٘.

 إذا أزضٌ احملهِ ْلٝذ١ ايلشهِٝ ُ سف ي٘ ع  سطا ٘ َهاؾأ٠ ايلشهِٝ. 2

 عٓد اضلالّ ْلٝذيت نٌ َٔ احملهُني ٜكازٕ  ُٝٓٗا : - 1

يٓػس دٕٚ وعدٜالت إٕ ناْت ايٓلٝذ١ اوؿاقُٗا ع٢ً  الس١ٝ ا -أ

 اعلُد ايبشح يًٓػس ع٢ً ساي٘.

ٕ ناْت ايٓلٝذ١ اوؿاقُٗا ع٢ً عدّ  الس١ٝ ايبشح يًٓػس إ -ب

 أزضٌ يًباسح خطاب اعلراز عٔ ايٓػس َع  ٝإ أضباب ذيو.

إٕ ناْت ايٓلٝذ١ اوؿاقُٗا ع٢ً  الس١ٝ ايٓػس َع  -دز 

ايلعدٜالت  ٝؼ يًباسح خطاب ؾٝ٘ وٛ ٝات َٚالسظات نٌ َٔ 

هُني يًكٝاّ  ريو،ٚنريو ُٜؤن د ع٢ً ايباسح ايلصاّ غسٚ  احمل

 ايبشح املٓػٛز٠  اجمل١ً.

إذا ناْت ايٓلٝذ١  الس١ٝ ايٓػس عٓد أسدُٖا ٚعدَٗا عٓد  -د

اآلخس ،ُعسض ذيو ع٢ً ز٥ٝظ ايلشسٜس يٝك ح قهًُا ثايجًا نٞ 

ٜسدح  ُٝٓٗا ثِ ُٜسضٌ ي٘ خطاب سطو اـطٛات ايطا ك١ ُٜٚلا ع إىل 

طلًِ َٓ٘،ؾإٕ ناْت ايٓلٝذ١  الس١ٝ ايٓػس َع ايلعدٜالت إٔ ٜ
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اوبعت اـطٛات ايطا ك١ يف  دز( ، ٚإٕ ناْت عدّ ايصالس١ٝ اوبعت 

 اـطٛات يف  أ(.

 

 

إعداد 

عٛخ 

ٚشٚاٜا 

 ايعدد

ايبشح ثِ  سل٢ ٜلِ وعدٌٜ إيٝ٘  اسح  عد إزضاٍ خطاب ايلعدٌٜنٌ ُٜلاَ ع  2

 ٜسضً٘ سطو املٛعد إعدادًا يًٓػس.

 ػُع ايبشٛخ املعدي١ ٚوصٓـ ٚؼدد ايبشٛخ اييت ضلٓػس يف ايعدد ٚوسوو 3

 وعد ايصٚاٜا األخس٣ َٚٓٗا: ايلكازٜس ٚاملسادعات ٚاملًدصات  ايًػ١ اإللًٝص١ٜ 4

ايلصُِٝ 

ٚاإلخساز 

 ايؿش

 ٚايطباع١

 ٜلؿل َع َصُِ يلصُِٝ غالف اجمل١ً ٚاملكدَات ٚايؿٛا ٌ 18

 از اجمل١ً ظُٝع عٛثٗا ٚشٚاٜاٖا ٚوٓطٝكٗا  ػهٌ دٝدٜلؿل َع َٓطل إلخس 11

 وسادع أعُاٍ املصُِ ٚاملٓطل  اضلُساز إىل إخساز  ٛز٠ اجمل١ً ايٓٗا١ٝ٥ املدقك١ 13

ٜلؿل َع َطبع١ يطباع١ اجمل١ً  لشدٜد املٛا ؿات ٚايعدد ٚايطعس َٚٛعد  12

 ايلطًِٝ

 بات  ٓطب١ َع١ٜٓٝلؿل َع َٛشع يلٛشٜع اجمل١ً ع٢ً املهل 12 ايلٛشٜع

 ٜعني َٔ ٜكّٛ ولا ع١ االغ انات  اجمل١ً 12

 ؼدد قا١ُ٥ يإلٖدا٤ات ٜٚعني َٔ ٜلا عٗا 11

 وسضٌ ايٓطذ امللؿل عًٝٗا إىل ايباسجني ٚنلاب ايعدد 12

 

 خط١ ايٓػس  املسنص

 ال د قبٌ ايبد٤  ايٓػس َٔ :

 ؼدٜد األٖداف ايعا١َ يًٓػس. -1

 ٜاو٘.ؼدٜد ال٥ش١ ايٓػس ٚأٚيٛ -3

 خطٛات إعداد عح َك ح يًٓػس :

عٓززد وكززدِٜ عززح َكزز ح يًٓػززس   ضززٛا٤ نززإ  إعززداد َباغززس َززٔ املؤيززـ أٚ احملكززل أٚ     

  لهًٝـ أٚ اضلهلاب َٔ ِقبٌ املسنص( ُولبع اـطٛات ايلاي١ٝ :
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إزضاٍ ايبشزح إىل َلدصصزني ألدزٌ وكُٝٝز٘ ٚؼهُٝز٘ ٚإ زدا٤ َزد٣  زالسٝل٘ يًٓػزس           -1

١ ايٓػززس يززد٣ املسنززص ،نززريو َززٔ سٝززح اإلتززاؾ١ ايعًُٝزز١  ٚدززد٣ٚ ذيززو عطززو ال٥شزز

 ٚايؿ١٦ املطلٗدؾ١ ٚز ا١ْ ايبشح ٚقٛو٘ إىل غري ذيو.

عٓزد املٛاؾكزز١ عًزز٢ ْػزس ايبشززح ُٜطايززو املؤيززـ  زإدسا٤ وعززدٜالت ٚوٛ ززٝات احملهُززني     -3

 ،نُا ٜٓظس يف َطلًصَاو٘ ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ َٔ سٝح إمتاَٗا ٚعدَ٘ يٝكّٛ  ٗا.

 ١ُٝ َٔ أُٖٗا :املطلًصَات ايعً -2

ؽسٜر األسادٜح َع  ٝإ دزدلٗا. ٜٚهٕٛ ايلٛضع ؾٝ٘ عطزو ايؿ٦ز١ املطزلٗدؾ١ َزٔ      -

 ايبشح(

 ضالض١ األضًٛب ٚٚتٛح ايصٝػ١ املهلٛب  ٗا ايبشح. -

 ٚدٛد َكد١َ ٚخامت١ ٚؾٗازع   ؼدد عطو ْٛع ايبشح (. -

 دٛد٠ اي وٝو َٚٓطك١ٝ ايلكطِٝ. -

  ش١ اؾٛاْو ايٓش١ٜٛ ٚاإلَال١ٝ٥. -

 لًصَات ايؿ١ٝٓ َٔ أُٖٗا :املط -2

 إخساز اآلٜات  ايسضِ ايعجُاْٞ. -

 ٚدٛد عالَات اي قِٝ َٚا ٜلعًل  ايصٝػ١ ايهلا ١ٝ. -

إخساز ايهلاب غط نليب ٚاتح ٚممٝص َع َكاضزات َٓاضزب١ َٚٛسزد٠ يهزٌ َزٔ       -

 املنت ٚاؿاغ١ٝ .

إخزساز ايعٓزاٜٚٔ ايهززبري٠ ٚايصزػري٠ غززط آخزس ممٝززص ٚوكزاع َلززدزز عطزو وًززو        -

 ٜٚٔ َٚٛسد يف ْؿظ ايٛقت.ايعٓا

ايلدقٝل يف ايصؿشات ايؿا ز١ً  زني األ زٛاب ٚايؿصزٍٛ ٚنْٛٗزا ال وز ش ؾٝٗزا أزقزاّ          -

 ايصؿشات .

ايلزدقٝل يف أزقزاّ ايصزؿشات ٚإ ساشٖزا يف َهزإ َٓاضزو ، ٚنزٕٛ ايهلزاب ٜبزدأ           -

 أٚ مٖٛا. 2وسقُٝ٘ َٔ  ؿش١ 

إتزززاؾ١ َالسظززز١  زززؿش١ ايعٓزززٛإ َزززٔ سٝزززح عٓزززٛإ ايهلزززاب ٚمجايٝززز١ وٓطزززٝك٘      -

 يًُعًَٛات األخس٣ .
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َالسظززز١ ٚدزززٛد زقزززِ ايلطزززذٌٝ يف املهلبززز١، ٚدٜزززٟٛ، ٚوزززازٜذ ايطبزززع ٚسكٛقززز٘ يف   -

 ايصؿش١ ايداخ١ًٝ يًعٓٛإ.

األ ززٌ إٔ ٜكززّٛ  ٗززرٙ األعُززاٍ املؤيززـ أٚ َززٔ ٜٓززٛب عٓزز٘ ،ٚإال ن ًززـ أسززد ايبززاسجني           -2

  املسنص  ريو إٕ أ د٣ املؤيـ عدّ اضلعدادٙ ٚسس  املسنص ع٢ً نلا ٘.

 ات اضلدساز ؾطح نلاب :خطٛ

 عد إعداد ايهلزاب وسضزٌ ْطزدلإ َصزٛزوإ يًُطزٛد٠ يزٛشاز٠ ايجكاؾز١ ٚاإلعزالّ  قطزِ           -1

املدٜسٜزز١ ايعاَزز١ يًُطبٛعززات، الضززلدساز إذٕ ايطبززع ، َززع َلا عزز١   -اإلعززالّ ايززداخًٞ(

 ايٛشاز٠ يف ذيو.

 ميهٔ طباع١ ايهلاب  ٛاضط١ خطاب إذٕ ايطبع. -3

 عد طباعز١ ايهلزاب وسضزٌ ضزت ْطزذ َطبٛعز١ َزع املطزٛد٠ إىل ٚشاز٠ ايجكاؾز١ ٚاإلعزالّ            -2

يٝلِ َطا كلٗا َٚٔ ثِ إ داز ايؿطح ايٓٗا٥ٞ يٓػس ايهلاب  َع َالسظ١ ذنس َهزإ  

ايٓػس ٚايٓاغس ٚض١ٓ ايطبع ٚاملطبع١ ٚزقِ ايطبع١ ٚزقِ اإلٜداع ايٓظزاَٞ ٚايزسقِ ايزدٚيٞ    

 يًهلاب ٚاألدصا٤ إٕ ٚددت.

 ات وطذٌٝ ايهلاب الضلدساز اإلٜداع ايٓظاَٞ ٚايسقِ ايدٚيٞ:خطٛ

ؾٝز٘ طًزو    -قطِ اإلٜداع  -ٜسضٌ خطاب  اضِ املدٜس إىل َهلب١ املًو ؾٗد ايٛط١ٝٓ  -1

 وطذٌٝ ايهلاب ٚإٜداع٘ ٚاضلدساز ايسقِ ايدٚيٞ  زدَو(  ع  ايؿانظ(.

ٓاغس.ثِ وسضٌ إيزِٝٗ  ض د املهلب١  إزضاٍ اضلُاز٠ وطذٌٝ إٜداع يٝلِ وعب٦لٗا َٔ قبٌ اي -3

  ايؿانظ.

يف ذيو.سل٢ إزضاٍ زقِ اإلٜداع ٚايسقِ ايدٚيٞ.  -قطِ اإلٜداع  -ٜلِ َلا ع١ املهلب١  -2

 ٚهلِ يف إ ساش ذيو غسٚ  َع١ٓٝ ٜٓظس  ايُٓٛذز املسؾل(.

  عد ايطبع ُوسضٌ أعداد َٔ ايٓطذ  ؼددٖا املهلب١( إىل املهلب١ إلٜداعٗا عٓدِٖ.    -2

 

 أ سش ايلشدٜات : -11

 ق١ً ايهٛادز ٚتعـ املٝصا١ْٝ .  -1

 نجس٠ املػازٜع ٚعدّ ٚدٛد َٓطل هلا .  -3
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 عدّ ٚدٛد غدص َلؿسؽ ؿٌ املػهالت ايلك١ٝٓ يكاعد٠ ايبٝاْات .  -2

 تعـ وٛا ٌ  عض امللدصصني ٚاهل٦ٝات ايع١ًُٝ َع املسنص .   -2

 َػهالت وك١ٝٓ ايػبه١ ايعٓهبٛو١ٝ اييت قد وطبو وأخس ايعٌُ أٚ تٝاع٘.  -2

  عزززض َصزززادز املعًَٛزززات ناملدطٛطزززات ٚاجملزززالت ٚايهلزززو  زززعٛ ١ وزززٛؾري  -1

 ايٓادز٠ ٚغري املٛدٛد٠ يدٜٓا.

ْكص  عض ايبٝاْات يف َصادز املعًَٛات  عدّ ٚدٛد ايصزؿشات أٚ دٚز ايٓػزس     -2

إخل...(، أٚ عدّ ايدق١ يف وطذًٝٗا يف ٖرٙ املصزادز؛ نلطزذٌٝ ايهلزاب  اضزِ     

 األطسٚس١ أٚ ايعهظ، ٚغري ذيو.

ت املدخًزز١ ٚنجاؾلٗززا ٚوهسازٖززا عٝززح ال ززد َززٔ ٚدززٛد اـطززأ  نجززس٠ ايبٝاْززا  -3

 ٚايطٗٛ، ٚنريو نجس٠ املصادز اؾدٜد٠.

ق١ً اٖلُاّ عاَز١ ايٓزاع  ٗزرا ايٓزٛع َزٔ املعًَٛزات، ٚامصزاز االٖلُزاّ  ٗزا يف            -4

 غسحي١ قدد٠.

وطزذٌٝ   –وطزذٌٝ َطزُٛع    –كطزٛ    –َكاٍ  –نجس٠ وٓٛع األٚع١ٝ  نلاب  -18

زضززا٥ٌ عًُٝزز١( ممززا أْززلر شًاززا نززبرًيا َززٔ ٖززرٙ    – أٚعٝزز١ إيه ْٚٝزز١ –َس٥ززٞ 

األٚعٝزز١، ٚخا زز١ يف دززٌ  ززدٚزٖا ًَٜٛٝززا وكسًٜبززا، ممززا ٜلطًززو دٗززًدا ٚٚقًلززا          

 نبرئٜ يف قاٚي١ٍ ؿصس ٖرٙ األٚع١ٝ.

عدّ اوصاٍ  عض املدلصني ٚطاييب االضلؿاد٠  ايلكٓٝز١ اؿدٜجز١ ٚعزدّ إملزاَِٗ      -11

 ضلؿادوِٗ َٔ ٖرٙ ايلك١ٝٓ. ٗا مما ٜطبو قصًٛزا ْٚكًصا نبرئٜ يف ا

 طباع١ اجمل١ً خازز ايطعٛد١ٜ  طبو اؾٛد٠. -13

تزززعـ َطزززل٣ٛ ايلٛشٜزززع ٚايبٝزززع ٚاإلغززز اى يف اجملًززز١. ٚ ايلزززايٞ عزززدّ وػطٝززز١    -12

 ايلهًؿ١.

  عٛ ١ ايلٛا ٌ َع نجري َٔ امللدصصني خصًٛ ا يف اـازز . -12

 

 أ سش املٓذصات :  -12

 زاضات ايكسآ١ْٝ .أعداد َٔ ف١ً َعٗد اإلَاّ ايػاطيب يًد 3إ داز  -1
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اعلُاد اؾاَعات ايطعٛد١ٜ ايٓػس يف ف١ً َعٗزد اإلَزاّ ايػزاطيب يًدزاضزات      -3

ايكسآْٝزز١ يً قٝزز١ ايعًُٝزز١، ٚاعلُززادٙ يف ال٥شزز١ ايلُٝززص ايبشجززٞ ٚدززٛد٠ ايٓػززس      

 ظاَع١ املًو ضعٛد.

 إعداد وصٓٝـ غاٌَ ملٛتٛعات عًّٛ ايكسإٓ . -2

 َٛات ايكسآ١ْٝ . ٓا٤ قاعد٠  ٝاْات  بًٝٛدساؾ١ٝ ألٚع١ٝ املعً -2

إدخاٍ أنجس َٔ عػسٜٔ أيـ وطذ١ًٝ   يبٝاْزات ايهلزو املطبٛعز١ ٚايسضزا٥ٌ      -2

 اؾاَع١ٝ َٚكاالت اجملالت ايدٚز١ٜ ( يف قاعد٠  ٝاْات املسنص . 

ْطزد١ َزٔ نلزاب   َؿزاِٖٝ قسآْٝز١ يف ايبٓزا٤ ٚايلُٓٝز١ (         2888طباع١ ْٚػس  -1

ايكزسإٓ ٚقمزاٜا    يًدنلٛز عبد ايهسِٜ  هاز ، تُٔ ضًط١ً ؼٌُ عٓزٛإ   

 ايعصس ( . 

ْطززد١ َززٔ نلززاب   ػس زز١ املكززسأ٠ ايكسآْٝزز١ ايجاْٝزز١ يف     2888طباعزز١ ْٚػززس   -2

وعًِٝ ايكسإٓ ايهسِٜ( يًػزٝذ َٛضز٢ دزٜٚزؼ اؾازٚغز١ تزُٔ ضًطز١ً ؼُزٌ        

 عٓٛإ   ػازب يف خد١َ ايكسإٓ (.

ْطد١ َٔ نلاب   احملسز يف عًزّٛ ايكزسإٓ ( يًزدنلٛز     48888طباع١ ْٚػس  -3

 يطٝاز تُٔ ضًط١ً ؼٌُ عٓٛإ   املكسزات ايدزاض١ٝ (؛ طبعلإ .َطاعد ا

ْطد١ َٔ نلاب   َٓٗر االضلٓبا  َٔ ايكزسإٓ ايهزسِٜ    2888طباع١ ْٚػس  -4

 ( يًػٝذ ؾٗد ايٖٛيب، تُٔ ضًط١ً ؼٌُ عٓٛإ ايسضا٥ٌ اؾاَع١ٝ.

ْطززد١ َززٔ نلززاب   إقززسا٤ ايكززسإٓ ايهززسِٜ : َٓٗذزز٘،  2888طباعزز١ ْٚػززس  -18

٘، ٚآدا ٘( يًػٝذ دخٌٝ  ٔ عبد اهلل ايدخٌٝ، تُٔ ضًط١ً ٚأضايٝب٘، ٚغسٚط

  ايسضا٥ٌ اؾاَع١ٝ(.

ْطد١ َٔ نلاب  وعًِٝ ود س ايكسإٓ ايهسِٜ : أضايٝو  2888طباع١ ْٚػس  -11

 ع١ًُٝ َٚساسٌ َٓٗذ١ٝ ( يًدنلٛز ٖاغِ  ٔ عًٞ األٖدٍ. 

ْطزد١ َزٔ نلزاب   غزسح املكدَز١ اؾصزٜز١ ( يًزدنلٛز         2888طباع١ ْٚػس  -13

 زٟ اؿُد تُٔ ضًط١ً  املكسزات ايدزاض١ٝ ( .غامن قدٚ
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ْطد١ َٔ نلاب   ايٛدٝص يف غزسح اؾصزٜز١ ( يتضزلاذ     2888طباع١ ْٚػس  -12

 ايدنلٛز غامن قدٚزٟ اؿُد .

ْطزد١ َزٔ نلزاب   امل ٝطزس يف عًزِ ايلذٜٛزد ( يتضزلاذ         2888طباع١ ْٚػس  -12

 ايدنلٛز غامن قدٚزٟ اؿُد .

دساز األسادٜزززح ٚاآلثزززاز ايزززٛازد٠ يف ( فًزززدًا الضزززل338االْلٗزززا٤ َزززٔ دزززسد   -12

ايلؿطري ايصا٥د٠ ع٢ً َا يف نلاب ايدز املٓجٛز يف ايلؿطري  املأثٛز يًطٝٛطٞ ، 

ملػسٚع ٜٗدف إىل مجزع ايصٚا٥زد عًز٢ نلزاب ايزدز املٓجزٛز يف ايلؿطزري  املزأثٛز         

 يًطٝٛطٞ.

إعداد نػاف يًُكاالت ٚايبشٛخ ايكسآ١ْٝ يف اجملزالت ايطزعٛد١ٜ احملهُز١     -11

ٖززز ، تززُٔ وهػززٝـ املسنززص يإلْلززاز ايؿهززسٟ يف عًززّٛ        1232اّ إىل عزز

 ايكسإٓ.

إعززداد ديٝززٌ ملززا طبززع َززٔ نلززو عًززّٛ ايكززسإٓ املطززٓد٠ املطبٛعزز١ سلزز٢ عززاّ        -12

ٖزز ،        ٖٚزٛ َزٔ األعُزاٍ املطزاْد٠ ملػزسٚع مجزع ايصٚا٥زد عًز٢ ايزدز           1232

 املٓجٛز ( .

 عٓزٛإ   َٗزازات   وٓظِٝ دٚزوني عًُٝلني َلدصصلني يًُعًُني ٚطًبز١ ايعًزِ     -13

عًُٝزززز١ إلعززززداد دزع وؿطززززري ( وكززززدِٜ ايززززدنلٛز َطززززاعد ايطٝززززاز ، ٚدٚز٠   

 ايلعسٜـ وصطًشات تبط املصشـ ايػسٜـ( وكدِٜ ايدنلٛز ساشّ ضعٝد 

 سٝدز.

 وصٜٚد املهلب١ ايكسآ١ْٝ  أنجس َٔ أيـ نلاب ددٜد يف عًّٛ ايكسإٓ . -14

١ ، ْٚػزس ايدزاضز١   إقا١َ َطا ك١ يًبشح ايعًُٞ يف فاٍ ايدزاضزات ايكسآْٝز   -38

 ايؿا٥ص٠ ظٛا٥صٖا يف ف١ً املعٗد احمله١ُ .

 االغ اى يف ايؿٗسع ايعس ٞ املٛسد . -31

 وصُِٝ َعذِ وصٓٝؿٞ ملٛتٛعات عًّٛ ايكسإٓ. ٜٓظس يف املالسل(. -33

وطززٜٛس قاعززد٠ ايبٝاْززات ايٛ ززؿ١ٝ ألٚعٝزز١ ايبٝاْززات ايكسآْٝزز١ ٚايلعسٜززـ  ٗززا،      -32

 ػسٚع يف املالسل(. طسٜك١ إداز٠ املػازٜع.  ٜٓظس كطط امل
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ٚتع ْطذ إيه ١ْٝٚ َٔ إ دازات املسنص يف َٛقع َعٗد اإلَزاّ ايػزاطيب    -32

 ع٢ً غبه١ املعًَٛات اإليه ١ْٝٚ ايعامل١ٝ  اإلْ ْت(؛ يًلشٌُٝ...

  

 

 

 

 َد٣ ازوبا  املُازض١  اهلدف ايس٥ٝظ يًذ١ٗ ٚزؤٜلٗا، ٚزضايلٗا، ٚأٖداؾٗا : -13

ْػس ايبشٛخ  املٓصٛ  عًٝٗا ، ٖٞ :حيكل املسنص  عض أٖداف املعٗد       

 ٚعًَٛ٘ ،ٚوٝطري ايٛ ٍٛ إىل املعًَٛات امللدصص١ يف ايكسإٓ  ٚايدزاضات ايكسآ١ْٝ

  . ٚوطٜٛع ايلك١ٝٓ اؿدٜج١ ـد١َ ايكسإٓ ٚعًَٛ٘

إٔ نُا أْ٘ ٜطاِٖ َطا١ُٖ ؾعَّاي١ يف ؼكٝل وطًعات املعٗد امللُج١ً يف زؤٜل٘ ، ٖٚٞ : 

ٚوكسٜو  ،ٚاملسدع األٍٚ يف فاٍ وعًِٝ ايكسإٓ ايهسِٜ ألَجٌٜهٕٛ املعٗد األمنٛذز ا

 . خالٍ  ١٦ٝ وع١ًُٝٝ َلها١ًَ عًَٛ٘ يهاؾ١ أؾساد اجمللُع َٔ

دٌٝ قسآْٞ  إعدادنُا أْ٘ ٜطاِٖ يف ؼكٝل اؾص٤ ايجاْٞ َٔ زضاي١ املعٗد امللُج١ً يف 

 .٘ٚايبشح ايعًُٞ يف ناؾ١ فاالت ايكسإٓ ٚعًَٛ ؾاعٌ حيٝٞ ض١ٓ اإلقسا٤

 

 نٝـ وطلؿٝد اؾٗات اـري١ٜ َٔ ٖرٙ املُازض١ ؟ -14

وطززلؿٝد اؾٗززات اـريٜزز١ َززٔ املسنززص  ايبشززح يف قاعززد٠ ايبٝاْززات ايٛ ززؿ١ٝ    -1

 ألٚع١ٝ املعًَٛات ايكسآ١ْٝ فاًْا. 

ٚوا ٜصدزٙ املسنص َزٔ نلزو َٚٓزاٖر دزاضز١ٝ َٚكزاالت قهُز١ يف فًز١         -3

وعسٜؿ١ٝ  أعُزاٍ املسنزص   َعٗد اإلَاّ ايػاطيب يًدزاضات ايكسآ١ْٝ ، ْٚػسات 

، ٚقززد ت وكسٜززس املٓززاٖر ايدزاضزز١ٝ ايززيت أ ززدزٖا املسنززص يف  عززض َسانززص   

ٚدٚز وعًِٝ ايكسإٓ األخس٣ ؛ َجزٌ َسانزص ٚدٚز وعًزِٝ ايكزسإٓ ايهزسِٜ ايلا عز١       

يٛشاز٠ ايعدٍ ٚايػؤٕٚ اإلضال١َٝ وًُهز١ ايبشزسٜٔ، ٚمجعٝز١ احملاؾظز١ عًز٢      

ًُٞ ايجاْٞ ظد٠، ٚ عزض املعاٖزد ايعًُٝز١    ايكسإٓ ايهسِٜ  األزدٕ،ٚاملعٗد ايع
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 ايهٜٛت، نُا قسزٖا  عض َٓطٛ ٞ داَع١ أّ ايكزس٣ ٚداَعز١ املًزو ضزعٛد     

 يطال ِٗ .

نُززا وطززلؿٝد اؾٗززات اـريٜزز١ َززٔ املسنززص  صٜازوزز٘ ٚاالطززالع املباغززس عًزز٢    -2

أعُايززز٘ ، ٚ صٜزززاز٠ زنٓززز٘ يف املعزززازض ايزززيت ٜػزززازى ؾٝٗزززا ؛ َجزززٌ املعزززسض       

سإٓ ايهسِٜ ٚايلكٓٝات املعا س٠ ايزرٟ ْظُز٘ فُزع املًزو     املصاسو يٓد٠ٚ ايك

 ؾٗد يطباع١ املصشـ ايػسٜـ  املد١ٜٓ املٓٛز٠ .

ٚ ايصٜززازات ايززيت ٜكززّٛ  ٗززا أعمززا٤ املسنززص إىل اؾٗززات اـريٜزز١؛ يلعسٜؿٗززا        -2

 أعُاٍ املسنص ْٚكزٌ خال ز١ ػاز ز٘ ٚخ اوز٘ إيٝٗزا يف فزاٍ طباعز١ نلزو         

ايبٝاْززات يًدزاضززات ايكسآْٝزز١ ، ؾكززد قززاّ    ايدزاضززات ايكسآْٝزز١ ٚفززاٍ قٛاعززد 

َززدٜس املسنززص  صٜززاز٠  عززض اؾٗززات ايعًُٝزز١ ٚاـريٜزز١ يف َايٝصٜززا ٚاملػززسب         

  اإلتاؾ١ إىل  عض اؾٗات ايع١ًُٝ ٚاـري١ٜ يف املًُه١ .

ايلعإٚ َع  عض ٖرٙ اؾٗات يف اإلدا ١ ع٢ً ايلطاؤالت؛ نايسد عًز٢ أضز١ً٦    -2

 ١ْٝ ٚوٛؾريٖا املعًَٛات هلِ فاًْا. عض ايباسجني يف ايدزاضات ايكسآ

 االضلؿاد٠  االطالع ع٢ً نلو املهلب١ ايكسآ١ْٝ يهٌ َٔ غا٤... -1

 

 َطلكبٌ ٖرٙ املُازض١ :  -15

ٜطززع٢ املسنزززص إىل إٔ وهزززٕٛ قاعزززد٠ ايبٝاْزززات ايٛ زززؿ١ٝ ألٚعٝززز١ املعًَٛزززات   -1

 ايكسآ١ْٝ املسدع األؾمٌ يًباسجني عٔ  ٝاْات أٚع١ٝ املعًَٛات ايكسآ١ْٝ .

املسنص إىل إٔ وهٕٛ ف١ً َعٗد اإلَاّ ايػاطيب يًدزاضات ايكسآْٝز١  ٜٚطع٢  -3

ايززيت ٜصززدزٖا أؾمززٌ فًزز١ يف فاهلززا ، ٚإٔ ٜززلِ اعلُادٖززا تززُٔ اجملززالت     

 احمله١ُ املع ف  ٗا يف مجٝع داَعات ايعامل .

ٜٚطزع٢ املسنززص إىل ؼكٝزل َػززازٜع عظُٝز١ ايٓؿززع ؛ نُػزسٚع ايصٚا٥ززد عًزز٢      -2

 ؿطري  املأثٛز .نلاب ايدز املٓجٛز يف ايل

 َٚػسٚع : املٛضٛع١ ايكسآ١ْٝ ايه ٣ . -2
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ؼًٌٝ ايبٝاْات ايببًٝٛدساؾ١ٝ ألٚع١ٝ اإلْلاز ايؿهسٟ املصٓـ يف عًّٛ ايكسإٓ  -2

الضلدساز دالالوٗا َٚؤغساوٗا ايع١ًُٝ ايه١ُٝ ٚايهٝؿ١ٝ ع٢ً أْٛاع ايلصٓٝـ 

٠ ايبٝاْزات  ؛  ٛاضط١ قاعزد يف عًّٛ ايكسإٓ ٚوازخيٗا ٚاالػاٖات ايطا٥د٠ ؾٝٗا 

 .ايٛ ؿ١ٝ ألٚع١ٝ املعًَٛات ايكسآ١ْٝ 

  

 

 

 : عا١َأعُاٍ 

املػززازن١ يف إعززداد ٚزقزز١ اؾٗززٛد ايلكٓٝزز١ ملعٗززد اإلَززاّ ايػززاطيب يف خدَزز١      -1

 سطو ايػسٚ  ايؿ١ٝٓ جملُع املًو ؾٗد . ايكسإٓ ايهسِٜ، َع إعدادٖا 

 إعداد ايهلٝو ايلعسٜؿٞ  إ دازات املسنص .  -3

 اٖر َعٗد اإلَاّ ايػاطيب.إعداد ٚ وٓطٝل نلاب َٓ -2

 .ٚقاعد٠  ٝاْات األٚع١ٝ ايكسآ١ْٝوعسٜـ  عض اؾاَعات املػس ١ٝ وذ١ً املعٗد  -2

 ايلدطٝط ملػسٚع وصٜٚد قاعد٠ األٚع١ٝ ايكسآ١ْٝ ٚايلعسٜـ  ٗا . -2
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 َكد١َ:

 ٚبعد :  احلُد هلل ٚايؿال٠ ٚايطالّ ع٢ً زضٛي٘ .. 

االدتُاع ؾطس٠ بػس١ٜ، ٚايتٛاؾٌ ساد١ ْؿط١ٝ، تتٛم إيٝ٘ ايٓؿوٛع ايصنٝو١، ٚتطوع٢ إيٝو٘     

ٙ َٚؤ الال٥وٌ يؿوأل األَو١: االدتُواع، َٚوا توصاٍ ٖور         نإ ايٓاع أ١َ ٚاسود٠ ايعكٍٛ ايط١ٜٛ: 

ايدالي١ تطسٟ يف أعُام ايصَٔ، ٚتدٕٚ ع٢ً ؾؿشات ايتازٜذ، ٚتتُجٌ ع٢ً ٚدو٘ األز  ٚاقعوا    

ًَُٛضا ، ال ٜٓهسٖا عكٌ ؾشٝح، ٚال ٜعازقٗا ْـ ؾسٜح، بعح يتشكٝكٗا األْبٝا٤، ْٚواال٣  

بٗا املؿًشٕٛ ٚايعظُا٤، ْٚطل بتذسبتٗا احلهُا٤، ؾو"اإلْطإ َدْٞ بايطبع"،  ٖٚٛ أقعـ 

ٛاْات اييت خًل اهلل هلا اجلٛازح ٚايكدزات ست٢ تكّٛ بٓؿطٗا، يٛال َا ؾطس اهلل َٔ ضا٥س احلٝ

 عًٝ٘ اإلْطإ َٔ ايتعإٚ، ٚزشق٘ بايعكٌ ايرٟ ٖداٙ إىل ؾك١ًٝ االدتُاع. 

إٕ املطًِ بط١ُ يف ثػٛز اآلخسٜٔ، ٚملع١ يف عٕٝٛ ايٓاظسٜٔ، ٖٚتاف يف سٓوادس ايؿواَتني،   

ٕ، ٚيٛسو١ يف َودا٥ٔ اجلُواٍ، ٚعٓؿوس يف قؿو١ احلٝوا٠،       بٌ ٖٛ عكٛ يف دطد، ٚيب١ٓ يف بٓٝا

 ٜعٝؼ نٓكط١ يف حبس، ٚغؿٔ يف بطتإ، ْٚبك١ يف قًب دلتُع :

 

      ٌ  قًو  بكًبوو ووصٚز َٚتؿو

    

 ٚايٓا٥بووووووات ايوووووويت ت ذٜووووووو توووووو ذٜ     

 

ؾُا عواؽ عكوٛ َكطٛعوا ، ٚال ْبون غؿؤ َعوصٚال ، ٚال دوست قطوس٠ َٓؿوسال٠، بوٌ ايهوٕٛ            

 تها١ًَ، يف َصٜر َتٓاضل ٚؾل تكدٜس ايعصٜص ايعًِٝ.نً٘ ٜطري ٚؾل َٓظ١َٛ َ

ٚإٕ اإلْطإ يف عؿوس ايورز٠ ٚاةوس٠ ٚايتكودّ ٚاحلكواز٠ أغود َوا ٜهوٕٛ سادو١ إىل األيؿو١           

ٚاالدتُوواع، ٚأٚدووب َووا ٜهووٕٛ ضووعٝا  إىل ايتٛاؾووٌ ٚايلاسووِ، ألٕ ايعًووّٛ َهًُوو١ يبعكووٗا،    

 ع ٚيبٓات.ٚايعكٍٛ َتآشز٠، ٚنٌ إبداع قبً٘ خطٛات، ٚيهٌ بٓٝإ أضا

إٕ احلسف إىل احلسف ن١ًُ ثِ مج١ً، ٚايٓكطو١ إىل ايٓكطو١ َوا٤ ثوِ ضوٌٝ دوازف، ٚايؿوسال        

إىل ايؿووسال أضووس٠ ثووِ دلتُووع َتُاضووو، قٛتوو٘ يف تٛاؾووً٘، ْٚؿووست٘ يف تعاْٚوو٘، ٚبسنتوو٘ يف        

 ادتُاع٘.

: زضايتٗا ايتٛاؾٌ ٚاإلخا٤ ، ٖٚدؾٗا االدتُاع ٚايبٓا٤ ، ٚتٛسٝد  َسانص األسٝا٤إٕ 

 ع٢ً ن١ًُ ضٛا٤، ٚضٝكطـ مثازٖا اجل١ٝٓ : ايؿسال ٚاألضس٠ ، ٚاةتُع ٚايدٚي١...ايكًٛب 
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 تعسٜـ مجع١ٝ َسانص األسٝا٤ :

ٖٞ مجع١ٝ تٗودف إىل قكٝول ايتٛاؾوٌ االدتُواعٞ ، ٚتكٜٛو١ ايعالقوات األخٜٛو١ بوني أؾوساال          

  احلٞ ، ٚتٛظٝـ طاقاتِٗ ؾُٝا ٜعٛال بايٓؿع ع٢ً ايؿسال ٚاألضس٠ ٚاةتُع .

 سنص احلٞ :تعسٜـ َ

ٖٛ املهإ ايرٟ ميهٔ يهٌ ؾسال يف احلٞ إٔ ٜػازى يف أْػوطت٘ ٚبسادلو٘ ٚاإلؾواال٠ َٓو٘     

حبطووب َٝٛيوو٘ ٖٚٛاٜاتوو٘ ، ٚإٔ ٜٛظووـ تًووو املػووازن١ يالزتكووا٤ مبطووت٣ٛ احلووٞ ٚايعالقووات         

 االدتُاع١ٝ ؾٝ٘ . 

 دٛاْب ايتُٝص يف زضاي١ َسانص األسٝا٤ ٚعالقتٗا بايعٌُ ايتطٛعٞ :

زضاي١ ق١ُٝٝ تطع٢ يتعصٜص قِٝ ايتٛاؾٌ اإلجيابٞ بني أؾساال احلٞ  أْٗا مجع١ٝ ذات (1

 ٚاةتُع .

 جتُع بني بٓا٤ اإلْطإ قُٝٝا  ٚادتُاعٝا  ، ٚت١ُٝٓ املهإ خدَٝا  ٚسكازٜا  . (2

تعٌُ َٔ خالٍ ايػسان١ ايتطٛع١ٝ َع ايكطاعات احله١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ املتُج١ً يف  (3

 دلايطٗا ايؿسع١ٝ َٚسانص األسٝا٤ .

نجريا  َٔ املباالزات ايؿسال١ٜ ٚاجلٗٛال ايتطٛع١ٝ ع٢ً َطت٣ٛ األسٝا٤ ٚاملدٕ  استٛت (4

 ٚاحملاؾظات.

اضتٛعبن أعداالا  َٔ املتطٛعني ٚاملتطٛعات يف خمتًـ اةاالت يًُػازن١ يف  (5

 قٌُ املط ٚي١ٝ االدتُاع١ٝ .

 إسؿا٤ات ٚزضّٛ بٝا١ْٝ باإلجناشات ايتطٛع١ٝ :

 ٖو53/33/3653ٖو إىل 35/6/3646يًؿل٠ َٔ 

 1008 ايرباَر املٓؿر٠

 9770 عدال ايؿعايٝات

 13835 عدال أٜاّ ايتٓؿٝر

 16586 عدال املتطٛعني

 16576155 عدال املطتؿٝدٜٔ
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 إسؿا٤ات ايرباَر ٚايؿعايٝات املٓؿر٠ سطب ايؿ١٦ املطتؿٝد٠

ؾ١٦ 

 املطتؿٝدٜٔ

عدال 

 ايرباَر

عدال 

 ايؿعايٝات
 عدال األٜاّ

عدال 

 املتطٛعني

عدال 

 املطتؿٝدٜٔ

 7117110 7782 6615 3831 544 ذنٛز

 10835463 8586 5694 4086 331 اجلُٝع

 971282 784 1165 1623 87 إْاخ

 502300 334 361 230 37 أطؿاٍ

 

 إسؿا٤ات ايرباَر ٚايؿعايٝات املٓؿر٠ سطب تؿٓٝؿٗا ايٓٛعٞ

 ْٛع ايربْاَر
عدال 

 ايرباَر

عدال 

 ايؿعايٝات
 عدال األٜاّ

عدال 

 املتطٛعني

عدال 

 تؿٝدٜٔاملط

 2763489 4817 3117 2903 255 ادتُاعٞ

 6756636 6812 4448 2640 214 َتٓٛع

 843704 987 1481 1425 92 ثكايف

 603720 617 1230 894 52 زٜاقٞ

 299660 252 240 110 35 تسؾٝٗٞ

 64422 45 423 28 28 ٚزؽ ايعٌُ 

 1583087 195 278 92 26 ادتُاعٞ ٚثكايف

 884728 23 185 30 23 ادتُاعٞ ٚتسؾٝٗٞ

 210 57 9 11 9 أَ 

 3557 4 15 6 6 تعسٜؿٞ

 10250 13 3 3 3 إعالَٞ
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 إسؿا٤ات ايرباَر ٚايؿعايٝات املٓؿر٠ سطب املسانص

 املسانص
عدال 

 ايرباَر

عدال 

 ايؿعايٝات
 عدال األٜاّ

عدال 

 املتطٛعني

عدال 

 املطتؿٝدٜٔ

 620668 2769 634 1111 124 أَا١ْ اجلُع١ٝ

 3085701 935 1943 308 140 املطؿ١ً

 774459 1694 1338 957 99 ايعتٝب١ٝ

َػسٚع تعظِٝ 

 ايبًد احلساّ
69 3378 1291 2091 780820 

 305976 755 860 156 60 ايعُس٠

 109424 328 721 87 62 ايعٛايٞ

 2235673 1191 1174 656 59 ايػسا٥ع

 2084921 1343 1268 473 63 حبس٠

 88697 235 258 45 71 سدا

 1741199 991 1067 169 69 املعابد٠

 316225 468 220 300 48 اهلذس٠

 1557390 875 276 23 48 نػاؾ١ اجلُع١ٝ

 26270 117 84 122 26 ايعصٜص١ٜ

 44090 190 240 337 24 ايسؾٝؿ١ٝ

املًو ؾٗد 

 )اإلضهإ(
20 10 153 87 41950 

 3546 75 2 10 13 املٓؿٛز
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 ملطؿ١ًبٝإ برباَر َسنص سٞ ا

 

 ايعاّ
عدال 

 ايؿعايٝات

عدال 

 األٜاّ

إمجايٞ  عدال ايعاًَني

 املطتؿٝدٜٔ
 املٝصا١ْٝ

 ْاخإ نٛزذ

 245500 5745 58 99 101 56 ٖو1425

 602000 6202 33 173 172 75 ٖو1426

 456500 15350 18 204 132 71 ٖو1427

 305500 12347 40 296 356 69 ٖو1428

 1194000 274800 110 6775 386 237 ٖو1429

 2803500 314444 259 7547 1147 508 اإلمجايٞ

 

 املتٛضط ايَٝٛٞ يًُػازنني يف ايرباَر

 

 أطؿاٍ إْاخ ذنٛز يعاّا

 1600 2125 2020 ٖو1425

 1550 1100 3225 ٖو1426

 1900 600 11850 ٖو1427

 1940 585 3805 ٖو1428

 3570 3436 11973 ٖو1429
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 ازن١ ايتطٛع١ٝ مبسانص األسٝا٤ ٚأْٛاعٗا:َطتٜٛات املػ

تتٓٛع املػازنات ايتطٛع١ٝ مبسانص األسٝا٤ مبطتٜٛات َتعدال٠ ؾُٓٗا املػوازن١ يف عكو١ٜٛ   

دلًظ احلٞ ٚايًذإ ايتدؿؿو١ٝ ٚاملػوازٜع ايٓٛعٝو١ ٚايورباَر املٛ،ٝو١ ، نُوا تتٓوٛع  ؿؿوات         

يف دلتُع احلٞ ، ٚتٛقٝح ذيو ع٢ً ايٓشٛ  املتطٛعني ٚؾ٦اتِٗ ايعُس١ٜ ٚامل١ٝٓٗ تبعا  يًتٓٛع ايطبٝعٞ

 اآلتٞ:

  292بًؼ عدال املتطٛعني يف اةايظ اإلالاز١ٜ ملسانص األسٝا٤ مبه١ املهس١َ :  (1

 ضٓٛات. 3عكٛا   )الا٥ِ( ، ٚمتتد  ؾل٠ ايعك١ٜٛ 

بًؼ عدال املتطٛعني يف ايرباَر ٚاملػازٜع االدتُاع١ٝ اييت ْؿرتٗا َسانص األسٝا٤  (2

 َتطٛعا  )َ قن(   16586مبه١ املهس١َ: 

 أغٗس  3  -تطتػسم ؾلات ايتطٛع امل قت١ مبسنص احلٞ :  َٔ أضبٛعني   (3

 أْٛاع املتطٛعني َع َسنص احلٞ : (4

 .أؾساال -أ 

 .َ ضطات سه١َٝٛ -ب 

 .َ ضطات أ١ًٖٝ  -ز 

 .َ ضطات خري١ٜ -ال 

 

 غسا٥ح املتطٛعني يف َسنص احلٞ : (5

 .زداٍ 

 .ْطا٤   

 .غباب  

 ؾتٝات. 

 أطؿاٍ 
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 يف َسنص احلٞ  :(  ؿؿات املتطٛعني 6

 

 تسبٜٕٛٛ   -

 أضاتر٠ داَعات   -

 عُد األسٝا٤  -

 َتكاعدٕٚ    -

 عطهسٜٕٛ  -

 

 أطبا٤   -

 َٗٓدضٕٛ  -

 زبات بٝٛت -

 زداٍ أعُاٍ  -

 قكا٠  -

 

 زٜاقٕٝٛ  -

 إالازٜٕٛ  -

 طالب ٚطايبات  -

 َطسسٕٝٛ  -

 عاطًٕٛ عٔ ايعٌُ  -

 َعامل يف اضتكطاب املتطٛعني مبسانص األسٝا٤ :

ْظووسا  ألٕ َسنووص احلووٞ ٜعتوورب ٚسوود٠ ادتُاعٝوو١ َتهاًَوو١ ، تتكوواؾس ؾٝوو٘ دٗووٛال أٖووٌ احلووٞ    

يتكدِٜ اخلدَات املٓاضب١ ٚتٓؿٝر ايرباَر اهلاالؾ١ مبا حيكل ايتٛاؾٌ اإلجيابٞ بني ضوهإ احلوٞ ،   

ٜٚطوتجُس طاقواتِٗ ؾُٝووا ٜٓؿوع ايؿووسال ٚاألضوس٠ ٚاةتُووع ، ؾوزٕ قوودز٠ َسنوص احلووٞ عًو٢ اضووتكطاب        

 ٜطِٗ يف جناسٗا عٛاٌَ عدٜد٠ َٓٗا :املتطٛعني 

 أ( ايكسب املهاْٞ بني ضهإ احلٞ.

 ب( ايكِٝ اإلجياب١ٝ املػلن١ يد٣ أٌٖ احلٞ.

 ز( ايػعٛز باحلاد١ إىل ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ بني اجلريإ.

 ال( ايتٓٛع يف األٖداف ٚايرباَر ٚايؿ٦ات املطتٗدؾ١ باحلٞ.

١ُ يف اضتكطاب املتطٛعني مبسنوص احلوٞ ،   َٚٔ خالٍ َا ضبل ظٗست عدال َٔ املعامل املٗ

 ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :

 تٓٛع دلاالت ايعٌُ يف املسانص ، َجٌ: (1

 اةاٍ االدتُاعٞ . -

 اةاٍ ايسٜاقٞ .  -

 اةاٍ ايجكايف .  -

 اةاٍ ايلبٟٛ .   -

 اةاٍ ايؿشٞ . -

 اةاٍ املطسسٞ .  -

 دلاٍ اخلدَات ايعا١َ. -
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 ايرباَر املٛد١ٗ ألؾساال اةتُع ، َجٌ:ٜٚلتب ع٢ً تٓٛع اةاالت تٓٛع  (2

 ايرباَر ايتؿاع١ًٝ. -

 ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ . -

 –)طبٝووووو١ ايًكوووووا٤ات ايتٛعٜٛووووو١  -

 تسب١ٜٛ ...( -ثكاؾ١ٝ  –أ١َٝٓ 

 بساَر األضس٠ -

 املٓتدٜات االدتُاع١ٝ -

 ايدٚزات ايسٜاق١ٝ . -

 املٗسداْات ايلؾ١ٝٗٝ . -

 

 تٓٛع ايؿ٦ات ٚايػسا٥ح ايعُس١ٜ املطتٗدؾ١ ، َجٌ: (3

 نباز ايطٔ . 

 ايػباب . 

 ايؿتٝات . 

 األطؿاٍ . 

 األَٗات . 

 ذٟٚ االستٝادات اخلاؾ١ 

 َٓح املتطٛعني َطاس١ َٔ احلس١ٜ يف إعداال ايرباَر ٚتٓؿٝرٖا . (4

 إعطا٤ املتطٛعني ايدعِ ايٓظاَٞ ايس،ٞ ايالشّ . (5

 إتباع أضًٛب )اإلالاز٠ بايكِٝ( يف اإلغساف ع٢ً بساَر املتطٛعني . (6

  املٓاضبات ايعا١َ ٚإبساش دٗٛالِٖ يد٣ املط ٚيني .تهسِٜ املتطٛعني يف (7

 إغساى املتطٛعني يف ايًكا٤ات األخ١ٜٛ بني ايعاًَني . (8

ايٓتووا٥ر   -تٓؿٝوور ايوورباَر    -َساعووا٠ ايتوودزز َووع املتطووٛعني يف اضووتٝعاب: األٖووداف    (9

 ٚايتكِٜٛ .

 .  ايتذاٚش عٔ األخطا٤ ايٝطري٠ يف تٓؿٝر ايرباَر ٚالعِ املتطٛعني يف عالدٗا (10
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 مناذز َٔ املػازٜع ٚايرباَر ايتطٛع١ٝ :

 ( : ايؿسٜل ايتطٛعٞ يًتك١ٝٓ ٚاإلْتاز اإلعالَٞ 3منٛذز )

 

 : ؾسع َه١ املهس١َ. –مجع١ٝ َسانص األسٝا٤  اجل١ٗ 

 : ايؿسٜل ايتطٛعٞ يًتك١ٝٓ ٚاإلْتاز اإلعالَٞ. اضِ املُازض١ 

 : ٍتك  –ادتُاعٞ  اةا 

 : اةتُع ُٜٚٓٞ قدزات ايػباب ايؿ١ٝٓ ٚايتك١ٝٓ يف ظٌ ٖٛ بسْاَر َٓظِ خيدّ  ايتعسٜـ

عرب اضتكطاب ذٟٚ اخلربات ايتك١ٝٓ ٚاإلعال١َٝ بػت٢  االدتُاع١ٝاحملاؾظ١ ع٢ً ايكِٝ 

َهْٛاتٗا يتهٜٛٔ ؾسٜل َتهاٌَ تكٓٝا  ٚإعالَٝا  ٜطِٗ يف خد١َ اةتُع عا١َ 

 ٚاجلٗات اخلري١ٜ خاؾ١.

 : ٖو1430/  3/  13 تازٜذ بد٤ املُازض١ 

 :تهٜٛٔ ؾسٜل َتهاٌَ ايكدزات يف دلاالت ايتك١ٝٓ ٚاإلْتاز اإلعالَٞ  اهلدف ايس٥ٝظ

 ٜكدّ َػازٜع إعال١َٝ ٚتك١ٝٓ وٝص٠ تطِٗ يف تطٜٛس ايعٌُ اخلريٟ .

 :ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ 

 ؾسالا  ضٜٓٛا  . 25ؾ١٦ ايػباب َٔ َسس١ً ايجا١ْٜٛ   (1

 ؾسالا  ضٜٓٛا  . 25ؾ١٦ ايػباب َٔ املسس١ً اجلاَع١ٝ   (2

 َه١ املهس١َ . يٓطام اجلػسايف:ا 

 :زٜاٍ ضعٛالٟ ) ملد٠ ض١ٓ ٚاسد٠ ؾكط ( 234.800 ايتهًؿ١ اإلمجاي١ٝ يًُُازض١ 

 : ( َا بني َػسؾني ٚإالازٜني ٚتٓؿٝرٜني ٚضهستاز١ٜ. 8) عدال ايعاًَني 

 ٜٛدد خط١ اضلاتٝذ١ٝ ٚتػػ١ًٝٝ يًُُازض١ ٌٖ :                   ِْعال 

 : أبسش ايتشدٜات 

 عـ اجلٛاْب ايؿ١ٝٓ ٚايتك١ٝٓ يف بعض َ ضطات ايعٌُ ايتطٛعٞ . قؿٛز ٚق -

 عدّ ٚدٛال ٚسدات  ؿؿ١ٝ يد٣ نجري َٔ اجلٗات اخلري١ٜ . -

 ايهًؿ١ ايعاي١ٝ ألدس٠ املدزبني املدتؿني.  -

 :أبسش املٓذصات 

 تٛدٝ٘ أعكا٤ ايؿسٜل ايتٛدٝ٘ ايطًِٝ يف اضتدداّ ايتكٓٝات. -أ 

بسش االضووتدداَات ايطوو١٦ٝ الضووتدداّ  عكوود ٚزغوو١ عُووٌ ألعكووا٤ ايؿسٜوول يًدووسٚز بوو    (1

 ايتك١ٝٓ ٚاقلاح ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ يتٛدِٝٗٗ يًطًٛى األَجٌ.
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 بٓا٤ قٛا٥ِ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ املطتٛسا٠ َٔ ٚزغ١ ايعٌُ. (2

 ايتٛاؾٌ َع املدزبني املتدؿؿني يف عًِ ايطًٛى يعكد ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ. (3

 طا١ُٖ يف ايعٌُ ايتطٛعٞ ت١٦ٝٗ اةاالت ايتك١ٝٓ ٚاإلْتاز اإلعالَٞ يًُ -ب 

 املطا١ُٖ يف العِ استٝادات اةتُع ٚامل ضطات اخلري١ٜ ٚاخلد١َٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايتك١ٝٓ -ز 

ايتٛاؾوووٌ َوووع اجلٗوووات ايتطٛعٝووو١ ٚاحلهَٛٝووو١ يًتعسٜوووـ بؿهوووس٠ ايؿسٜووول ٚعوووس   (1

 خدَات ايؿسٜل يًذ١ٗ.

 طًب تكازٜس َٔ أؾساال ايؿسٜل املػازنني باألعُاٍ املكد١َ يهٌ د١ٗ. (2

 ُاز املٛاٖب ٚتٛظٝـ ايطاقات الجناش املػازٜع ٚايرباَرال( اضتج -ال 

إزضووواٍ أؾوووساال ؾسٜووول ايعُوووٌ يًكٝووواّ مبػوووازٜع ايتووودزٜب يووود٣ اجلٗوووات ايتطٛعٝووو١         (1

 ٚاحله١َٝٛ

متهني املتُٝصٜٔ َٔ أؾشاب املػازٜع َٔ إيكا٤ الٚزات تدزٜب١ٝ يف ْؿظ دلاٍ نٌ  (2

 عكٛ يتعصٜص ثكاؾ١ ايعٌُ ايتطٛعٞ يدِٜٗ

 

 ٥ٝظ يًُُازض١ َع زؤ١ٜ ٚزضاي١ ٚأٖداف دٗتهِ ؟ نٝـ تسبط اهلدف ايس 

 ٜستبط اهلدف ايس٥ٝظ َٔ إْػا٤ ايؿسٜل ايتك  ايتطٛعٞ ب ٖداف اجلُع١ٝ ايتاي١ٝ : 

 االضتؿاال٠ َٔ ذٟٚ ايكدزات املدتًؿ١ يصٜاال٠ ؾاع١ًٝ ٚقدزات أؾساال اةتُع .  (1

 زؾع زٚح املٛاط١ٓ ٚتؿعٌٝ ثكاؾ١ املط ٚي١ٝ اةتُع١ٝ . (2

 ؿساؽ ؾُٝا ٜعٛال بايٓؿع ع٢ً اةتُع .٤ٌَ أٚقات اي (3

 

 نٝـ تطتؿٝد اجلٗات اخلري١ٜ َٔ ٖرٙ املُازض١ ؟ 

تٛدٝووو٘ أؾوووساال ؾسٜووول ايعُوووٌ يًكٝووواّ مبػوووازٜع ايتووودزٜب يووود٣ اجلٗوووات ايتطٛعٝووو١          (1

 ٚاحله١َٝٛ .

 العِ اجلٗات اخلري١ٜ ؾٓٝا  ٚتكٓٝا  َٔ خالٍ ايؿسٜل ايتطٛعٞ .  (2

 ر ايتك١ٝٓ ٚاإلعال١َٝ .تدزٜب َٓطٛبٞ اجلٗات اخلري١ٜ ع٢ً ايرباَ (3
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  َا َطتكبٌ ٖرٙ املُازض١ ؟ 

 ( ؾسالا  ضٜٓٛا  يًُػازن١ يف اةاٍ ايتك  ايتطٛعٞ .  50ت ٌٖٝ )  (1

 تكدِٜ منٛذز عًُٞ َتُٝص يف اةاٍ ايتك  ايتطٛعٞ .  (2

 قكٝل االنتؿا٤ ايراتٞ يد٣ اجلٗات اخلري١ٜ يف اةاٍ ايتك  .  (3

 يف ايتعاٌَ َع ايتكٓٝات احلدٜج١ .تٛدٝ٘ ايػباب يالضتدداّ األَجٌ  (4
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 ( : نػاؾ١ مجع١ٝ َسانص األسٝا4٤منٛذز )

 : ؾسع َه١ املهس١َ –مجع١ٝ َسانص األسٝا٤  اجل١ٗ 

 : نػاؾ١ مجع١ٝ َسانص األسٝا٤ اضِ املُازض١ 

 : ٍض١ٓ ٜٚ ًِٖٗ خلد١َ  20-12بسْاَر تطٛعٞ ٜع٢ٓ باضتكطاب ايػباب َٔ  اةا

احله١َٝٛ ٚاخلري١ٜ ٜٚػذع األعُاٍ ايتطٛع١ٝ يد٣ اةتُع بايتعإٚ َع اجلٗات 

 ؾ١٦ ايػباب ع٢ً ٚد٘ اخلؿٛف .

 : ٖو (1425أٍٚ ؾسق١ مت إْػاٖٚا عاّ )  تازٜذ بدئ املُازض١. 

 : اهلدف ايس٥ٝظ 

 تؿعٌٝ ثكاؾ١ املط ي١ٝ اةتُع١ٝ يد٣ غباب احلٞ .  (1

 قكٝل ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ بني ايػباب ٚضا٥س أٌٖ احلٞ .  (2

 اعد٠ ايالش١َ ألٌٖ احلٞ يف َٓاضباتِٗ املدتًؿ١ . تكدِٜ املط (3

إنطاب غباب احلٞ املٗازات ايجكاؾ١ٝ ٚايٛظٝؿ١ٝ اييت تؿٝد يف ت ًِٖٝٗ خلد١َ الٜوِٓٗ   (4

 ٚٚطِٓٗ. 

 غسع ايكِٝ ايؿاق١ً ٚايعاالات ايط١ًُٝ ٚتٛع١ٝ أٖايٞ احلٞ بهٌ ددٜد يف ايطاس١ .  (5

 ايهٛازخ . املطا١ُٖ يف احلؿاظ ع٢ً ضال١َ أٌٖ احلٞ يف ساالت  (6

ايتعإٚ َع اجلٗات احله١َٝٛ املدتؿ١ يًشؿاظ ع٢ً أَٔ احلٞ ، ٚايعٌُ عًو٢ سؿوأل    (7

 ايػباب َٔ املددزات ٚاإلزٖاب .

 : ض١ٓ . 20-12ؾ١٦ ايػباب َٔ  ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ 

 :َه١ املهس١َ . ايٓطام اجلػسايف 

 :زٜاٍ ضٜٓٛا  100.000 ايتهًؿ١ اإلمجاي١ٝ يًُُازض١. 

  : 150) عدال ايعاًَني  ( َٚ  ( أعكا٤ دلًظ اإلالاز٠ . 5( نػاف 

 :ٜٛدد خط١ اضلاتٝذ١ٝ ٚتػػ١ًٝٝ يًُُازض١ ٌٖ                   ِْعال 

 : أبسش ايتشدٜات 

 عدّ تٛؾس َكس الا٥ِ يتٓؿٝر ايرباَر .  (1

 عدّ ٚدٛال َؿدز العِ ثابن يتٓؿٝر ايرباَر . (2
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 : أبسش املٓذصات 

 ُاعٝا .غابا  ٚت ًِٖٝٗ َٗازٜا  ٚادت150اضتكطاب  (1

 استٛا٤ عدال َٔ أبٓا٤ الاز ايسعا١ٜ االدتُاع١ٝ ٚإغسانِٗ يف ايرباَر ايتطٛع١ٝ .  (2

خد١َ نباز ايطٔ ٚاملكعدٜٔ  –تٓؿٝر عدال َٔ ايرباَر ايتطٛع١ٝ َجٌ: )إزغاال احلذاز  (3

َطووواْد٠ ايووودؾاع املووودْٞ ٚاهلوووالٍ األاوووس يف املٓطكووو١ املسنصٜووو١ بووواحلسّ املهوووٞ      –

 ايػسٜـ( 

ايػوو ٕٚ اإلضووال١َٝ يف اضووتكباٍ ٚإزغوواال قووٝٛف خوواالّ احلووسَني        ايتعووإٚ َووع ٚشاز٠   (4

 ايػسٜؿني يف املػاعس املكدض١ .

 

  نٝـ تسبط اهلدف ايس٥ٝظ يًُُازض١ َع زؤ١ٜ ٚزضاي١ ٚأٖداف دٗتهِ ؟ 

 ٜستبط اهلدف ايس٥ٝطٞ َٔ إْػا٤ ؾسٜل ايهػاؾ١ ب ٖداف اجلُع١ٝ ايتاي١ٝ : 

 اع١ًٝ ٚقدزات أؾساال اةتُع . االضتؿاال٠ َٔ ذٟٚ ايكدزات املدتًؿ١ يصٜاال٠ ؾ (1

 زؾع زٚح املٛاط١ٓ ٚتؿعٌٝ ثكاؾ١ املط ٚي١ٝ اةتُع١ٝ . (2

 ٤ٌَ أٚقات ايؿساؽ ؾُٝا ٜعٛال بايٓؿع ع٢ً اةتُع . (3

 املطا١ُٖ يف سٌ املػهالت االدتُاع١ٝ .  (4

 
 نٝـ تطتؿٝد اجلٗات اخلري١ٜ َٔ ٖرٙ املُازض١ ؟ 

 ات اخلري١ٜ . تٛؾري عدال َٔ ايػباب املتطٛعني يًعٌُ يف اجلٗ (1

 املطا١ُٖ يف تٓظِٝ املٓاضبات ايعا١َ يد٣ اجلٗات اخلري١ٜ. (2

 

 َا َطتكبٌ ٖرٙ املُازض١ ؟ 

 ايٛؾٍٛ ألنرب غسحي١ َٔ ايػباب ٚشٜاال٠ أعداال املتطٛعني .  (1

 ْػس ثكاؾ١ ايتطٛع يد٣ ؾ١٦ ايػباب . (2

 ؾتح آؾام ددٜد٠ يف خد١َ اةتُع ٚتٛظٝـ ايطاقات. (3
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ٖـ مبشسٚع َعًِ اـري، ٚناْت ايبدا١ٜ دٝد٠ إىل 8226بدأت ايفهس٠ عاّ  ايٓشأ٠: 1/1

ًَُِت خط١ تٓفٝر١ٜ يًعاّ  ٖـ يطت١ 8227سٍد َا قٝاضًا ع٢ً اإلَهاْات املاد١ٜ ٚايبشس١ٜ، إثس ذيو ُع

عًِ اـري ٚايتأٌٖٝ اإلدازٟ، ٚاملٖٛٛبني، ٚاإلزشاد ايطالبٞ، ٚايبشٛخ َشسٚعات تسنصت سٍٛ َ

ٚايدزاضات، ٚاملكسأ٠ اإليهرت١ْٝٚ، ٚيف خطِ ٖرا ايعٌُ اؾباز نإ ٖٓاى تٛد٘ إلعداد خط١ 

ٖـ يهٞ تعٗس 8227ٖـ، سٝح بدأ اإلعداد يف شٗس شٛاٍ َٔ ايعاّ املٓصسّ 8251َتها١ًَ يعاّ 

هلا. فكد ُزمست خط١ تٓفٝر١ٜ ػُع يف دٓباتٗا ؼدٜد املطؤٍٚ ٚاملٓفر  بايصٛز٠ املتُٝص٠ نُا ُزضِ

ٚٚقت ايتٓفٝر َٚهإ ايتٓفٝر ٚٚض١ًٝ ايتكِٜٛ إىل غري ذيو. بدأت َٔ غس٠ شٗس قسّ يعاّ 

ٖـ، فٗٞ تطِ أزبع١ عشس شٗسًا نا١ًَ. َٚسنص 51/2/8258ٖـ ٚتٓتٗٞ بإذٕ اهلل يف 8251

ك١ أٚ فُع أٚ َدزض١ قسآ١ْٝ يتطتفٝد َٔ بساَر املسنص أٚ ْٛزٜٔ يًتدزٜب ٜفتح أبٛاب٘ يهٌ سً

تطسح فهس٠ ُٜطتفاد َٓٗا. نٌ ٖرٙ اؾٗٛد تكف َعٗا ٚتؤاشزٖا َؤضط١ خري١ٜ عسف عٓٗا ايبرٍ 

دٕٚ َكابٌ غري َٓتعسٜٔ بٛازم ايشهس، ٖٚٞ َؤضط١ "قُد ٚعبداهلل أبٓا٤ إبساِٖٝ ايطبٝعٞ" 

عاؤنِ ايرٟ جند أثسٙ ٚاضشًا ٚهلل اؿُد، ٚمما اـري١ٜ، نُا أْ٘ ٜط٤ٞ َطري٠ َسنصْا د

 بتػريات نجري٠ أٚقات يف ، فِٗ ميسٕٚايشباببٗا  ميسأند إْشا٤ املسنص أ١ُٖٝ املسس١ً اييت 

 ٚاإلعتداد اـرب٠ بك١ً املستبط ايٓطٛز ٚعدّ ايشدٜد٠ اؿُاض١ عًِٝٗ فسضتٗا...عدٜد٠ ٚتكًبات

 ٚايكسب هلِ ايتٛد١ٝ ًصَٓاُت ٚاييت ايشباب بعض بٗا سمي اييت ايفهس١ٜ األش١َ عٔ ْاٖٝو...بايٓفظ

 أ١ُٖٝ األَس ٜصٜد ٚمما َِٓٗ، يًُتُٝص ٚزعا١ٜ ملشانًِٗٚخالصًا  الستٝاداتِٗ تًُطًا َِٓٗ

 َٔ أنجس إىل تصٌ سٝح ٚبٓات بٓني فتُعٓا يف ايشاب١ ايف١٦ ْطب١ ازتفاع ثكاًل ٚاملطؤٚي١ٝ

 استٝاداتِٗ َع َتٛاش١ٜ بصٛز٠ هلِ خدَاتٗا تكدِٜ املع١ٝٓ اؾٗات ع٢ً تفسض األعداد ٖرٙ...ايجًجني

 ...ٚاملتٓٛع١ املتعدد٠

 اؾٗات َع ايتهاٌَ خالٍ َٔ املط٦ٛي١ٝ ٖرٙ َٔ ظص٤ ايكٝاّ عاتك٘ ع٢ً املسنص أخر يرا

 ٚ َشازٜع٘ يف اْطًل املسنص إٔ نُا...اؾُٝع إيٝٗا ٜطع٢ اييت يألٖداف ؼكٝكًا ،املع١ٝٓ األخس٣

، ٚيكد اعتُد املسنص َٓر ْشأت٘ ٚتأضٝط٘ ايعٌُ يشبابٓا ايفهسٟ األَٔ تعصٜص أ١ُٖٝ َٔ بساف٘

 ١ُاملِٓع ايًٛا٥ح خالٍ َٔ ٚاإلزشاد ٚايدع٠ٛ ٚاألٚقاف اإلضال١َٝ ايش٦ٕٛ ٚشاز٠ تٛدٝٗات ٚفل

 اؾُع١ٝ يهٕٛ تًو، اؾُعٝات ًَتكٝات ٚتٛصٝات ايهسِٜ ايكسإٓ يتشفٝغ اـري١ٜ يًذُعٝات
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  إٔ كٍٛاي ْطتطٝع ٚيريو...املسنص ع٢ً تشسف ايسٜاض مبٓطك١ ايهسِٜ ايكسإٓ غيتشفٝ اـري١ٜ

 :ع٢ً زتهصا يًُسنص ايٓعاَٞ املٓطًل

 يف ٚزد َا انتب) يف ايفكس٠ ايهسِٜ ايكسإٓ يتشفٝغ اـري١ٜ اؾُعٝات ال٥ش١ (8

 ( ايتصسٜح

 ايهسِٜ ايكسإٓ يتشفٝغ اـري١ٜ يًذُعٝات ايجايح املًتك٢ تٛصٝات ٚيف (2

تهجٝف بساَر ايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ ) ع٢ً تْصٚاييت  85ايتٛص١ٝ  ٚزدت ٖـ8226

ملٓطٛبٞ اؾُعٝات أٚصت املسانص ايتدزٜب١ٝ ٚاملعاٖد املتدصص١ يًتعإٚ َع 

 .(اؾُعٝات يف ذيو 

إٔ ٜهٕٛ املسنص األفطٌ يف تطٜٛس اؿًكات ايكسآ١ْٝ بـٓني ٚبٓـات داخًٝـًا     ايسؤ١ٜ: 1/2

 ٚخازدًٝا.

ٚتأٌٖٝ َٓطٛبٞ سًكات ايتشفٝغ بٓني ٚبٓات َٔ خالٍ بساَر تطٜٛس  ايسضاي١: 1/3

 ْٛع١ٝ اسرتاف١ٝ ٚبتطبٝل ايتكٓٝات اؿدٜج١ ٚأدا٤ فسٜل عًِ َتُٝص.

 األٖداف:  1/4

 تطٜٛس اؿًكات ايكسآ١ْٝ إدازًَّا ٚتسبًَّٛا.  (8

 ايسفع َٔ ايهفا٠٤ ايف١َّٝ ملٓطٛبٞ اؿًكات ايكسآ١ْٝ.  (2

 ْٚشسًا.  خد١َ ايعًّٛ ايكسآ١ْٝ إعدادًا (5

 .زعا١ٜ ايطالب املٖٛٛبني يف اؿًكات ايكسآ١ْٝ تسبًَّٛا ٚتعًًَُّٝا (2

 اؾٛد٠ ـ ايتُٝص ـ ايُٓٛ ٚاالْتشاز ـ االستطاب.  ايكِٝ: 1/5
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  اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ:  1/6

 

 يذير انًركز

 عبذ انعزيز انقرعاوي

 

 انًذير ائبن

 سكرتير انًذير

 

يذير يشروع 

 انًوهوبين

 

يذير يشروع 

 انتأهيم اإلداري

 

 

يذير 

يشروع يعهى 

 انخير

 

يسؤول انعالقات 

 واإلعالو

 

 انًحاسب

يوظف 

 انًشروع

يوظف 

 انًشروع

يوظف 

أوعية 

 يعهويات

 

يوظف 

 عالقات عاية
 

 انًصًى

 

يوظف 

 انًشروع

 

 يوظف

 انًشروع

 

 يشروع

 انذراسات وانبحوث

يوظف 

 انًشروع

يذير يشروع 

اإلرشاد 

 انطالبي

 

يشروع 

 تأهيم انعايهين

 تقويى انًشاريع

 االستقبال
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 َسنص ْٛزٜٔ يًتدزٜب. -:ُازض١اضِ امل 1/2

 بساَر ايتأٌٖٝ ) يًُطتفٝدٜٔ(. -اجملاٍ: 2/2

 -:تازٜذ بد٤ املُازض١ 3/2

 قٝاضـاً  َا سٍد إىل دٝد٠ ايبدا١ٜ ٚناْت اـري، َعًِ مبشسٚع ٖـ8226 عاّ ايفهس٠ بدأت

ًَُِـت  ذيـو  إثس ٚايبشس١ٜ، املاد١ٜ اإلَهاْات ع٢ً ّ  تٓفٝرٜـ١  خطـ١  ُع ٚ  يطـت١  ٖــ 8227 يًعـا  عاتَشـس

 ٚايدزاضــات ٚايبشــٛخ ايطالبــٞ ٚاإلزشــاد ٚاملٖٛــٛبني اإلدازٟ ٚايتأٖٝــٌ اـــري َعًــِ ســٍٛ تسنــصت

ّ  َتهاًَـ١  خط١ إلعداد تٛد٘ ٖٓاى نإ اؾباز ايعٌُ ٖرا خطِ ٚيف اإليهرت١ْٝٚ، ٚاملكسأ٠  يعـا

 بايصــٛز٠ تعٗــس يهــٞ ٖـــ8227 املٓصــسّ ايعــاّ َــٔ شــٛاٍ شــٗس يف اإلعــداد بــدأ سٝــح ٖـــ،8251

ٍ  ؼدٜـد  دٓباتٗـا  يف ػُـع  تٓفٝرٜـ١  خط١ مستُز فكد. هلا ضُِز نُا ص٠املتُٝ  ٚٚقـت  ٚاملٓفـر  املطـؤٚ

ِ  ٚٚضـ١ًٝ  ايتٓفٝـر  َٚهإ ايتٓفٝر ٔ  بـدأت . ذيـو  غـري  إىل ايتكـٜٛ ّ  شـٗس  غـس٠  َـ ّ  قـس  ٖــ 8251 يعـا

 .نا١ًَ شٗسًا عشس أزبع١ تطِ فٗٞ ٖـ،51/2/8258 يف اهلل بإذٕ ٚتٓتٗٞ

ط١ َشازٜع ٜطتفٝد َٓٗا املشسف ٚاملعًِ ٚايطايب باؿًكـات  ٚقد بدأ ايعٌُ يف املسنص غُ

ايكسآ١ْٝ، ثِ دا٤ت اإلضاف١ ملشسٚعني ُتصٜد َٔ ؼطني دٛد٠ املٓتر ٚتطع٢ إىل ايتكِٜٛ يهٌ عُـٌ  

 ٜكاّ يف ٖرا املسنص املتُٝص.

 تطٜٛس اؾُعٝات ٚاؿًكات ايكسآ١ْٝ َٔ خالٍ تطٜٛس َٓطٛبٝٗا. -اهلدف ايس٥ٝظ: 4/2

 .١املشسفني ٚاملعًُني ٚايطالب املٖٛٛبني يف اؿالقات ايكسآْٝ -:املطتٗدف١ايف١٦  5/2

 َٓطك١ ايسٜاض. -:ايٓطام اؾػسايف 6/2

  -:ايتهًف١ اإلمجاي١ٝ يًُُازض١ 7/2

ٖــ  51/12/8258ٖــ ستـ٢ تـازٜذ    18/18/8251َٔ بد٤ ايعُـٌ غطـ١ ٖـرا ايعـاّ بتـازٜذ      

 ( زٜاٍ.853315111بًػت ايتهًف١ اإلمجاي١ٝ )

  -:عدد ايعاًَني 8/2

( َٛظفًا، ٖٚٓاى إدازات َطاْد٠ ألعُـاٍ  85ٜبًؼ عددِٖ ) ٌٖٓاى ايعإًَٛ املباشسٕٚ يًعُ

املسنص تتبع يف ايٛقت ْفط٘ جملُع ْٛزٜٔ ايدعٟٛ ٚايرٟ ٜٓطٟٛ املسنص ؼتـ٘ ٜبًـؼ عـددِٖ قسابـ١     

 ( َٛظفًا.82)
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اعتبــازا َــٔ عــاّ  أعــدت يــجالخ ضــٓٛات يٝــتِ ايعُــٌ بٗــا  اـطــ١ اإلضــرتاتٝذ١ٝ:  9/2/1

 ٖـ1428

 ٖـ ؟ 8226َا ايرٟ ٜساد ؼكٝك٘ عاّ 

ايتأضٝظ يًب١ٝٓ ايتشت١ٝ َٔ خالٍ بٓا٤ املب٢ٓ، ٚاضتكطاب فسٜل ايعٌُ، ٚإجياد شسٜو  (8

 اضرتاتٝذٞ داعِ. 

 اضتصداز ايرتاخٝص ايسمس١ٝ يًُسنص.  (2

 ايبد٤ مبشسٚع ٚاسد ٖٚٛ َشسٚع )َعًِ اـري(. (5

 طٜٛل ي٘. ايدعا١ٜ ٚاإلعالٕ يًُشسٚع ٚايت (2

 ٖـ ؟8227َا ايرٟ ٜساد ؼكٝك٘ عاّ 

 االتفام َع ايشسٜو ايداعِ.  (8

َشازٜع، ٖٚٞ: ) َشسٚع َعًِ اـري، َشسٚع  4ايتٛضع يف املشازٜع َٚٔ املتٛقع بًٛغٗا  (2

ايتأٌٖٝ اإلدازٟ، َشسٚع اإلزشاد ايطالبٞ، َشسٚع َسنص ايبشٛخ ٚايدزاضات، 

 (.َشسٚع زعا١ٜ املٖٛٛبني، اضتدداّ ايتك١ٝٓ

 االضتُساز بايدعا١ٜ ٚاإلعالٕ.  (5

 االتفام َع دٗات خازد١ٝ يتشػٌٝ بعض املشازٜع.  (2

 ٖـ ؟8251َا ايرٟ ٜساد ؼكٝك٘ عاّ 

 ايتشػٌٝ ايراتٞ يًُشازٜع.  (8

 اضتشداخ َشسٚعني ددٜدٜٔ، ُٖا: )تأٌٖٝ ايعاًَني، تكِٜٛ املشازٜع(.  (2

 تٛثٝل ايعالق١ َع ايشسٜو االضرتاتٝذٞ.  (5

 .  ز٠ ايعا١َ يًتدزٜب األًٖٞاإلدااالعتُاد َٔ  (2

اضتٗداف مجعٝات ايتشفٝغ ٚايتابع١ يًذُع١ٝ اـري١ٜ يتشفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ مبٓطك١  (3

 ايسٜاض. 
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  -:أبسش ايتشدٜات 9/2

 ايدعِ املادٟ سٝح إٔ املسنص ٜعتُد ع٢ً َؤضط١ ايطبٝعٞ اـري١ٜ يدعُ٘ ضًّٜٓٛا.  -8

 عدّ اضتُساز املٛظفني يف ايعٌُ املطا٥ٞ. -2

 ضعف ايسٚاتب املكد١َ ضُٝا َع أصشاب ايهفا٤ات ايع١ًُٝ. -5

اْتشاز ايف١٦ املطتٗدف١ يف َد١ٜٓ ايسٜاض ٖٚرا االْتشاز ٜطتًصّ تباعد األَـانٔ ممـا    -2

 ٜؤدٟ إىل صعٛب١ االيتشام بايرباَر ٚااليتصاّ بٗا.

 ضعف ايجكاف١ ايتدزٜب١ٝ يد٣ ايف١٦ املطتٗدف١ ٚعدّ تكدٜس اؿاد١ يريو. -3

  -:أبسش املٓذصات 01/2

 -نجس٠ ٚتٓٛع املطتفٝدٜٔ َٔ ايرباَر: -8

ــاّ   -أ  ــٞ عـ ــساد    8226ففـ ــدد األفـ ــإ عـ ــ١ نـ ــسأ٠ ايكسآْٝـ ــسٚع املكـ ـــ، ٚيف َشـ ٖـ

(2565.) 

ٖـ، ٚيف َشسٚع َعًُٞ اـري يف اؿًكات ايكسآ١ْٝ مّت تأٖٝـٌ  8227ٚيف عاّ  -ب 

( َطــتفٝد.أَا يف املكــسأ٠ ايكسآْٝــ١ 61سًكــ١ سٝــح نــإ املطــتفٝدٕٚ )( 25)

 ( َطتفٝد.2711ٓفظ ايعاّ فكد نإ عدد املطتفٝدٜٔ )ي

ٖـ، ٚيف َشسٚع ايتأٌٖٝ اإلدازٟ يًشًكات ايكسآ١ْٝ مّت تأٖٝـٌ  8251ٚيف عاّ  -ز 

( 442( سًكـــــ١ عٝـــــح نـــــإ املطـــــتفٝدٕٚ )   23مجعٝـــــات ٚعـــــدد ) ( 7)

َطتفٝدًا.أَا َشسٚع زعا١ٜ املٖٛٛبني يف اؿًكات ايكسآ١ْٝ يـٓفظ ايعـاّ فكـد    

 ( َطتفٝدًا.762ٔ )نإ عدد املطتفٝدٜ

ٜـ   -2 يتشفـٝغ   ١اعتُاد املسنص نأٍٚ َسنص تدزٜيب َعتُد ع٢ً َطت٣ٛ اؾُعٝـ١ اـري

 ايكسإٓ ايهسِٜ مبٓطك١ ايسٜاض.

اضتصــداز زخصــ١ تــدزٜب َــٔ ايتعًــِٝ األًٖــٞ ٚاعتُــاد شــٗادات املسنــص نُسنــص     -5

  -تدزٜيب يف اجملاالت ايتاي١ٝ:

 َدت٘ ْٛع٘ اضِ ايربْاَر ّ

 شٗس فأقٌ تطٜٛسٟ دازٟ ٚ املايٞاجملاٍ اإل 8

 شٗس فأقٌ تطٜٛسٟ اجملاٍ االدتُاعٞ ٚتطٜٛس ايرات 2
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 شٗس فأقٌ تطٜٛسٟ فاٍ اؿاضب اآليٞ 5

 

 ( د١ٗ َٚطؤٍٚ ٚشٝذ ٚطايب عًِ يًُسنص.821شٜاز٠ أنجس َٔ ) -2

 

َد٣ ازتباط املُازض١ باهلدف ايس٥ٝظ َٓٗا َع زؤ١ٜ ٚزضاي١ َسنص ْٛزٜٔ يًتدزٜب  12/2

                                                                        َٓاضب١ ايسؤ١ٜ ٚايػاٜات ٚاألٖداف.

 َال١ُ٥ ايسؤ١ٜ  8

تعطٞ زؤ١ٜ  تعهظ عباز٠ ايسؤ١ٜ قساز تأضٝظ املسنص. 858

 ٝك١ٝ عٔ ٚثٝك١ تأضٝظ املسنص.  املسنص صٛز٠ سك

1        8         2    5     2     3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠

تتفل ايصٝػ١ اييت ٚضعت بٗا ايسؤ١ٜ َع طبٝع١ عٌُ  852

 املسنص ايتدزٜيب ، َٚع َا ٜتٛقع َٓ٘.

1        8         2    5     2     3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

ل أٚاف

  بشد٠

تعهظ ايصٝػ١ اييت ٚضعت بٗا زؤ١ٜ املسنص  855

 خيدَ٘ املسنص.  استٝادات اجملتُع ايرٟ

1        8         2    5     2     3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠

ٜصاسب ايسؤ١ٜ بٝإ تٛضٝشٞ ًٜكٞ ايط٤ٛ ع٢ً  852

اييت ٜعـٌُ املسنص فٝٗا )ٚاييت  اؾٛاْب األضاض١ٝ يًب١٦ٝ

قد تتعـًل بكطاٜا قـ١ًٝ، أٚ ق١َٝٛ، أٚ دٚي١ٝ(. ٜبني 

 ٖرا ايبٝإ تالؤّ زؤ١ٜ املسنص َع ايب١٦ٝ اييت ٜعٌُ فٝٗا.

1        8         2    5     2     3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠
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 ايتكٝٝـِ ايعـــاّ

 .......................................أٚيٜٛات ايتشطني ...........-...............................................َالسعــات ....-

 :دـٛد٠ ايسؤ١ٜ   .2

تسضِ ايسؤ١ٜ اـطٛط ايعسٜط١ ايالش١َ يتٛدٝ٘ ع١ًُٝ اؽاذ   258

ايكساز ٚاختٝاز ضٝاضات ايتطٜٛس املٓاضب١ َٔ بني ايطٝاضات 

 ايبد١ًٜ املطسٚس١.

1        8         2    5     2     3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠

ٖٓاى عالق١ ٚثٝك١ بني ايسؤ١ٜ ٚبني مجٝع ْشاطات املسنص ذات   252

 األ١ُٖٝ.

1        8         2    5     2     3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠

ميهٔ تٓفٝر ايسضاي٘ َٔ خالٍ االضرتاتٝذٝات ايفعاي٘ املتٛقع  255

 ٚدٛدٖا 

1        8         2    5     2     3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠

 3     2     5    2         8        1 تبني صٝػ١ ايسؤ١ٜ يًُعاٜري ايالش١َ يتكِٝٝ أدا٤ املسنص.   252

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠

 ايتكٝٝـِ ايعـــاّ

 .......................................أٚيٜٛات ايتشطني ...........-...............................................َالسعــات ....-

 :عًُٝات ٚضع ايسؤ١ٜ َٚسادعتٗا   .5

قاّ أصشاب ايشإٔ ايس٥ٝطني، ضٛا٤ داخٌ املسنص أٚ داخٌ اجملتُع  558

ايرٟ ٜكّٛ املسنص غدَتـ٘، بإبـدا٤ زأِٜٗ يف ايسؤ١ٜ، ٚأبدٚا 

 ِٖ هلا.تأٜٝد

1        8         2    5     2     
3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠

     2     5    2         8        1 قاّ اجملًظ األع٢ً يًُؤضط١ باملٛافك١ زمسًٝا ع٢ً ايسؤ١ٜ.  552
3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠

صٝػ١ ايسؤ١ٜ ٜٚٛافل  جيتُع اجملًظ األع٢ً بصف١ دٚز١ٜ ملسادع١ 555

 عًٝٗا أٚ ٜعدهلا يف ض٤ٛ ايعسٚف املتػري٠ .

1        8         2    5     2     
3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠
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 ايتكٝٝـِ ايعـــاّ

 .......................................أٚيٜٛات ايتشطني ...........-...............................................َالسعــات ....-

 اضتدداّ صٝػ١ ايسؤ١ٜ  .2

ٜتِ ٚضع اـط١ االضرتاتٝذ١ٝ اـاص١ باملسنص ع٢ً املد٣ املتٛضط   258

ع٢ً ض٤ٛ صٝػـ١ ايسؤ١ٜ )ٜكصد باـطـ١ االضرتاتٝذ١ٝ ع٢ً املد٣  

املتٛضط فُٛع اـطط اييت تٟٓٛ املسنص تٓفٝرٖا عرب فرت٠ ش١َٝٓ  

 عرب َد٠ تتصأَ َع دٚز٠ املسادع١(.ال تتذاٚش مخظ ضٓني، أٟ 

1        8         2    5     2     
3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠

ٜعًِ ايعاَـًٕٛ باملسنص بٛدٛد صٝػ١ ايسؤ١ٜ ٖرٙ،ٜٚعسفٕٛ  252

 قتٛاٖا، ٜٚٛافكٕٛ عًٝٗا.

1        8         2    5     2     
3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

ل أٚاف

  بشد٠

ٜتِ اؽـاذ ايكـسازات اــاص١ بتٛشٜع املٛازد داخٌ املسنص ع٢ً  ض٤ٛ  255

 زضايتٗا. 

1        8         2    5     2     
3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠

تـٓص ايًٛا٥ـح اـاصـ١ بإْشا٤ ايرباَر ٚاملشسٚعات ع٢ً ضسٚز٠  252

ايًذإ ٚأصشاب ايكساز يف ايتالؤّ َع صٝػ١ ايسؤ١ٜ ٚذيو عٓد ْعس 

 ٖرا األَس.

1        8         2    5     2     
3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠
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 ايتكٝٝـِ ايعـــاّ

 ...َالسعــات .........................................................................................................

 أٚيٜٛات ايتشطني ............................................................................................................

 ايعالق١ بني ايسؤ١ٜ ٚاألٖداف ٚايتطًعات .5

ٖٓاى عالق١ ٚاضش١ بني األٖداف اـاص١ بكطاعات املسنص  358

 املدتًف١ ٚبني زؤ١ٜ املسنص. 

1        8         2    5     2     3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠

ايتطًعـات بٛضٛح ناف ميهٓٗا َٔ تٛدٝ٘  متـت صٝاغـ١ 352

 ايتدطٝط ٚاؽاذ ايكسازات بطسٜك١ تتفل َع زؤ١ٜ املسنص.

1        8         2    5     2     3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠

٠ أنادمي١ٝ ٚإداز١ٜ أٖداًفا يٝظ َٔ ايطٌٗ تطـع نٌ ٚسـد 355

 تٓفٝرٖا إال إٔ َٔ املُهٔ تٓفٝرٖا.

1        8         2    5     2     3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠

َع زؤ١ٜ املسنص ٚتستبط بٗا بٛضٛح َٔ خالٍ  فتتفل األٖـدا 352

 عًُٝات ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ.

1        8         2    5     2     3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

أٚافل 

  بشد٠

ال خيتًـف "ايشهٌ" املطتدـدّ يف تٛصٝـف األٖـداف اـاصـ١  353

بٛسد٠ َٔ ٚسدات املسنص عٔ ايشهٌ اـاص بٛسد٠ أخس٣، 

 ٚإمنا ٜٛدد اتطام بٝٓٗا مجٝعا .

1        8         2    5     2     3 

غري 

 َتٛفس

ال أٚافل 

 بشد٠
 

ل أٚاف

  بشد٠

 

 ايتكٝٝـِ ايعـــاّ

 َالسعــات ............................................................................................................

 ................أٚيٜٛات ايتشطني ............................................................................................
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  -:نٝف تطتفٝد اؾٗات اـري١ٜ َٔ ٖرٙ املُازض١ 13/2

ــ١ ٖٚــرٙ قسٜبــ١ دــدًا        تتشكــل االضــتفاد٠ أنجــس َــٔ خــالٍ ايُٓردــ١ ألعُــاٍ املسنــص ناًَ

 -ٚيهٓٓا ْطتطٝع ايكٍٛ أْ٘ ميهٔ االضتفاد٠ َٔ خالٍ أخر:

 آيٝات ايعٌُ املٓفر٠. -8

 طسم االضتكطاب يًعاًَني. -2

 يًُدزبني.ٚضا٥ٌ االضتكطاب  -5

 أضايٝب ْشس ٚدع٠ٛ املطتفٝدٜٔ يالشرتاى يف ايربْاَر. -2

 طسم ايتٛاصٌ َع املطتفٝدٜٔ. -3

 ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚنٝف١ٝ اضتجُاز املسنص هلا. -4

 َٛاقع االْرتْت ٚنٝف١ٝ اضتجُاز املسنص هلا. -5

 طسم نتاب١ ايتكازٜس ٚإبساش املٓذصات ٚاملٓاشط. -6

 ايكدز٠ ع٢ً اإلبداع ٚاالبتهاز.املس١ْٚ اييت ٜتُتع بٗا ايعإًَٛ باملسنص ٚ -7

 ب١٦ٝ ايعٌُ ايسا٥ع١ ٚايسا٥د٠ املطتدد١َ يًتك١ٝٓ يف تعاَالتٗا. -81

 -:َطتكبٌ ٖرٙ املُازض١ 14/2

َٔ خالٍ تكِٝٝ ايعٌُ ٚاالطالع ع٢ً اضتباْات املطـتفٝدٜٔ ٚؼًًٝـٗا َـٔ قبـٌ فسٜـل ايعُـٌ        

تٛضــع فٝــ٘ ُٜٚعذــٌ بايُٓردــ١ ٚإٔ  ٚزأٟ ايفسٜــل اإلشــسايف عًــ٢ املشــسٚعن ُزؤٟ إٔ ٜطــتُس املشــسٚع ُٜٚ 

ُٜطــع٢ يفــتح َسنــص آخــس مماثــٌ يف دٗــ١ أخــس٣ َــٔ دٗــات ايسٜــاض َــع  ايعُــٌ عًــ٢ إجيــاد َــٛازد  

 إضاف١ٝ يدعِ َٓاشط ٚبساَر املسنص ضٛا٤ َٔ خالٍ أٚقاف أٚ غري ذيو.
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نجرل٠ ٖٞ املػسٚعات اييت ٜكُٝٗا أٌٖ ارترل أٚ ادتُعٝات ارترل١ٜ يف ٖرٙ ايبالد 

املبازن١ ٚيف غرلٖا َٔ ايبًدإ، ٖٚرٙ املػسٚعات تهًـ عػسات املالٜني َٔ ايسٜاالت بٌ ٦َات 

َّ املتأٌَ يف ساٍ ٖرٙ املػازٜع جيد خًاّل املالٜني أسٝاّْا ، ٖٚٞ َػسٚعات َتٓٛع ١ َٚتعدد٠. يه

نبرلّا يف أنجسٖا ، إَا ضعّؿا يف ادتٛد٠ ، أٚ خًاّل يف األدا٤، أٚ إُٖااّل هلا بعد تػٝٝدٖا ، أٚ 

قطاٜا يف احملانِ بني املالى ٚاالضتػازٜني أٚ املكاٚيني بطب ضعـ اإلعداد يٛثا٥ل املػسٚع يف 

عـ ايتعاقد بني األطساف ، أٚ غرل ذيو َٔ األضباب اييت تعٛد إىل أصٌ َساسً٘ األٚىل ، أٚ ض

، ٖٚرا ٜؤدٟ يف ايػايب إىل تعطٌٝ االْتؿاع بتًو املػسٚعات ؾطاّل  ضعـ إداز٠ املػسٚعٚاسد ٖٛ: 

 عٔ ايتهايٝـ ايباٖع١ اييت ٜتهبدٖا املالى أٚ املطتجُسٕٚ.

برٍ دٗدٙ َٚاي٘ َٔ أدٌ غا١ٜ ٜسدٛ  ٚال غو إٔ ٖرٙ ايٓتٝذ١ ال تتؿل أبّدا َع أٖداف َٔ

ُٕ ََاَت ِإَذا » ثٛابـٗا عٓد اهلل ٚذيو َٔ َٓطًل قٍٛ ايٓيب  َِْطا َِْكَطَع اإِل ُ٘ ا ِٓ ُ٘ َع ًَُُ ِٔ ِإالَّ َع  ِإالَّ َثاَلَث١ٍ َِ

ِٔ ١ٍَٜ َصَدَق١ٍ َِ ِٚ َداِز ٍِ َأ َِٓتَؿُع ِعًِ ُٜ ِ٘ ِٚ ِب ُ٘ َِٜدُعٛ َصاِيٍح ََٚيٍد َأ  . ( 1)« َي

إٔ نجرّلا َٔ  -ٚايعٌُ ارترلٟ دص٤ َٓ٘  -سش ٚدٛٙ اإلغهاٍ يف ايعٌُ املٗين َٚٔ أب

ايكا٥ُني ع٢ً األعُاٍ ارترل١ٜ ٜعٕٓٛ نُا ٜعٔ غرلِٖ أْ٘ ٜطتطٝع إٔ ٜدٜس نٌ غ٤ٞ بايطسٜك١ 

اييت ٜساٖا ، أٚ أْ٘ ٜطتطٝع إٔ ٜٛظـ َٔ ٜكّٛ ي٘ بـٗرٙ امل١ُٗ اييت ٜس٣ أْـٗا ض١ًٗ ٜطرل٠ ، ٚال 

ًٗٗا ي٘ َٔ ٜطُع يف إٔ تٛنٌ ي٘ امل١ُٗ يٝٓاٍ عُاّل َٓ٘ أٚ ٚظٝؿ١ ٜكتات َٓٗا ، َٚٔ ثِ ضُٝا إذا ض

ٚتصُِٝ  (2)ٜكّٛ ببد٤ ايعٌُ َٔ َٓطًل أْ٘ ضٝٛؾس عًٝ٘ قدّزا َٔ املاٍ. ؾٝبدأ ايعٌُ بدزاض١ داخ١ًٝ

داخًٞ َٚكاٍٚ داخًٞ ٚال ًٜبح طٜٛاّل ست٢ تبدأ املػهالت تعٗس ع٢ً ايططح ، مما ٜعطٌ 

ضتؿاد٠ َٔ املػسٚع بايػهٌ ايرٟ نإ َؤَاّل ، أٚ إٔ تهايٝـ املػسٚع تتذاٚش اذتد ايرٟ اال

ُّا عٓ٘ ؛ ألْ٘ البد َٔ إنُاٍ املػسٚع َُٗا نًـ  ُخطط ي٘ ، ٚال ٜهٕٛ ذيو بسغب١ املايو بٌ زغ

 (3)األَس!
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ٚ ال ٚزمبا ٜٓتٗٞ املػسٚع بػهٌ أٚ بآخس يهٓ٘ ُٜطَِّ يًذ١ٗ اييت تتٛىل تػػًٝ٘ ؾتًُٗ٘ أ

تعتين ب٘ مما جيعٌ االضتؿاد٠ َٓ٘ َتعرز٠ نُا ٖٛ ساٍ نجرل َٔ َػسعات املساؾل ندٚزات 

املٝاٙ ع٢ً ايطسقات ايطسٜع١ ، أٚ املساؾل ايعا١َ ، أٚ غرلٖا َٔ املػسٚعات اييت ال جتد عٓا١ٜ يف 

 ايتػػٌٝ بعد االْتٗا٤ َٓٗا.

 ٚقد قاٍ ايػاعس:

َٟ َٜا ِِٛع َباِز َِٝظ َبِسّٜا ايَك ُُٜ٘ ي ِِ ال...  ِشِطُٓ َِٛع َتِعًِ َِٛع أِعِط،  ايَك  (1)َباِزٜٗا ايك

 

 تأضٝظ ادتُع١ٝ ارترل١ٜ يًددَات اهلٓدض١ٝ:

ٜعٛد ايؿطٌ بعد اهلل يف ؾهس٠ ٖرٙ ادتُع١ٝ إىل ؾط١ًٝ أَني عاّ َؤضط١ ايػٝذ ضًُٝإ 

ا األدس  ايسادشٞ ارترل١ٜ ايرٟ أغاز إىل شنا٠ ايعًِ عٓد املٗٓدضني ايرٜٔ جيب إٔ حيتطبٛ

ُّا أٚ إغساّؾا ، أٚ بأٟ ٚض١ًٝ ٜطتطٝع إٔ  باملطا١ُٖ يف األعُاٍ ارترل١ٜ إداز٠ أٚ دزاض١ أٚ تصُٝ

ٜطاِٖ بٗا يف ايعٌُ ارترلٟ ، ثِ تهؿًت املؤضط١ بتٌُٜٛ االدتُاع األٍٚ ايرٟ غهٌ االدتُاع 

ُٚيدت  اييت ُأْػ٦ت بعد  ١ٝادتُع١ٝ ارترل١ٜ يًددَات اهلٓدضاألٍٚ يًُؤضطني ،  ٚيف ذيو االدتُاع 

( ٚايرٟ خيٍٛ ادتُع١ٝ ايبد٤ بٓػاطٗا 55335االدتُاع١ٝ زقِ ) ٕذيو بكساز َعايٞ ٚشٜس ايػؤٚ

 ٖـ .04/34/3001ارترلٟ بتازٜذ 

 

 زؤ١ٜ ادتُع١ٝ ٚزضايتٗا:

ّٝا.  ّٝا َٚاي  زؤ١ٜ ادتُع١ٝ ٖٞ: ايٛصٍٛ باملػازٜع ارترل١ٜ إىل أعًٞ َطت٣ٛ َٔ ايتُٝص ؾٓ

١: ٖٞ تكدِٜ ارتدَات اهلٓدض١ٝ يًُػسٚعات ارترل١ٜ بأع٢ً املعاٜرل ٚقد دعًت هلا زضاي

ايؿ١ٝٓ املعتُد٠ يتشكٝل أٖداؾٗا َٔ خالٍ االضتؿاد٠ َٔ ايهؿا٤ات ايؿ١ٝٓ املتدصص١ يتتهاٌَ َع 

 أٖداف ادتُعٝات ارترل١ٜ األخس٣.
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  أٖداف ادتُع١ٝ:

تهٕٛ أعُاهلا َستهص٠ ملا ناْت ادتُع١ٝ غرل زع١ٝ ، ؾكد دعًت َٔ أضظ أعُاهلا إٔ 

ع٢ً إداز٠ املػسٚعات ؾكط ، ؾال متازع أٟ عٌُ ٖٓدضٞ َٗين بايعاًَني يدٜٗا ؛ ي٦ال ٜٛدد أٟ 

ْٛع َٔ ايتعازض يف املصاحل ، ٚي٦ال تٓاؾظ ادتُع١ٝ بٝٛت ارتدل٠ َٔ َصُُني أٚ َػسؾني أٚ 

ظٗٛدِٖ ايػدص١ٝ َكاٚيني أٚ غرلِٖ ، ض٣ٛ األعُاٍ ايؿسد١ٜ اييت متازع َٔ خالٍ املتطٛعني 

، نإٔ ٜتهؿٌ َٗٓدع بأدا٤ عٌُ َعني يف ٚقت٘ ارتاص، ناإلغساف ع٢ً َكاٍٚ يف عٌُ خرلٟ 

أٚ اإلغساف ع٢ً عٌُ عكد َعني أٚ حنٛ ذيو َٔ األعُاٍ ، َٚٔ ٖٓا دعًت ادتُع١ٝ هلا أٖداّؾا 

 َٓٗا:

اإلغساف ٚايتٓطٝل إلعداد ايدزاضات ايعُسا١ْٝ، ٚاملعُاز١ٜ، ٚاهلٓدض١ٝ،   -3

 ملعًَٛات١ٝ.ٚا

 اإلغساف ع٢ً إعداد دزاضات ادتد٣ٚ يًُػسٚعات ارترل١ٜ. -0

 تٓطٝل اإلغساف ع٢ً أعُاٍ ايتٓؿٝر ٚايتذٗٝص. -3

 ٚإداز٠ أعُاٍ ايصٝا١ْ ٚايذلَِٝ ٚاإلغساف عًٝٗا. -0

دعِ ٚتػذٝع ايدزاضات ٚايبشٛخ اييت تطِٗ يف تطٜٛس اآليٝات ٚايٛضا٥ٌ امُلِع١ٓٝ  -5

ٜتال٥ِ َع املتطًبات االدتُاع١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ  ع٢ً تٓؿٝر املػسٚعات ارترل١ٜ مبا

 ٚايب١ٝ٦ٝ.

تكدِٜ املعًَٛات ٚاألؾهاز ايٓٛع١ٝ يألؾساد ٚادتٗات ارترل١ٜ اييت ُتِعٝٓٗا ع٢ً  -1

 حتكٝل أٖداؾٗا.
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ّٝا ناَاّل ٜتطح يف اهلٝهٌ ايٛظٝؿٞ ايتايٞ:   ٚقد غهًت ادتُع١ٝ هلرا ايعٌُ دٗاّشا ؾٓ
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 -: مناذز يبعض املالسعات ع٢ً بعض املػسٚعات ٚاألعُاٍ اييت قٌ االْتؿاع بٗا أٚ تٛقـ

ْعسّا يٛدٛد نجرل َٔ املػسٚعات ارترل١ٜ ضٛا٤ اييت مت االْتٗا٤ َٔ تٓؿٝرٖا أٚ ال تصاٍ   

صس بٗا ، َٚٔ ذيو ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ال اذت عقٝد ايتٓؿٝر أٚ زمبا تٛقـ ايعٌُ ؾٝٗا ٚمل ٜتِ االْتؿا

 َا ًٜٞ:

 /  املػسٚع : املكس اإلدازٟ ألسد ادتُعٝات ارترل١ٜ يتشؿٝغ ايكسإ ايهسِٜ.1 

 ( اثٓا عػس ًَٕٝٛ زٜاٍ.3004440444تهًؿ١ املػسٚع: )     

 املػاٖدات:    

بعد االْتٗا٤ َٔ املػسٚع ٚيف َسس١ً ايتػػٌٝ ٚاختباز املٓػأ٠ مت ٖطٍٛ األَطاز ، َٚٔ ثِ 

اٙ األَطاز يف أدصا٤ َتؿسق١ َٔ املب٢ٓ ، ٚمل ٜهٔ باإلَهإ االضتؿاد٠ يٛسغ ظٗٛز تطسبات ملٝ

( ًَْٝٛٞ زٜاٍ. ٚبعد عح املػه١ً 004440444َٔ املب٢ٓ إال بعد عكد ددٜد يذلَِٝ املب٢ٓ مبًؼ )

يف ٖرا املػسٚع َٔ ناؾ١ دٛاْبٗا ، ٚدد ايؿسٜل إٔ ايكصٛز يف إداز٠ املػسٚع ٜسدع إىل ق١ً 

 ادت١ٗ املطتؿٝد٠ مما ْتر عٓ٘ َا ًٜٞ: ارتدل٠ امل١ٝٓٗ عٓد

o .ٚدٛد ايجػسات ايهجرل٠ يف ايصٝػ١ ايتعاقد١ٜ يًُػسٚع 

o .ضعـ املدططات اهلٓدض١ٝ ضٛا٤ املعُاز١ٜ أٚ ايتٓؿٝر١ٜ 

o .ٍٚضعـ إَهاْات املكا 

o .ّعدّ ٚدٛد َٗٓدضني َػسؾني ع٢ً ايعٌُ بػهٌ عا 

 

   ايٝات:/ املػسٚع : إْػا٤ ٚقـ ألسد َهاتب ايدع٠ٛ ٚتٛع١ٝ ادت  2

 ( أزبع١ َالٜني زٜاٍ .004440444ايتهًؿ١ ايتكدٜس١ٜ: )    

 ايػسض: ٚقـ جتازٟ ضهين.    

 املػاٖدات:   

يف َسس١ً ايتٓؿٝر يٛسغ شٜاد٠ ايتهًؿ١ ايؿع١ًٝ عٔ ايتهًؿ١ ايتكدٜس١ٜ سٝح ٚصًت إىل 

تٛقـ  ( ضبع١ َالٜني زٜاٍ إلْٗا٤ َسس١ً ايععِ ؾكط يًُػسٚع ، ث304440444ِأنجس َٔ )

املػسٚع متاَا ، ٚمل ٜهٔ باإلَهإ االضتؿاد٠ َٓ٘ ست٢ اآلٕ يٛدٛد نجرل َٔ املػانٌ 

 اإلْػا١ٝ٥ ٚايتص١ُُٝٝ اييت قد تؤدٟ إىل إشاي١ املب٢ٓ ناَاّل.
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 ٜٚسدع ذيو إىل:

 ٚدٛد ثػسات نجرل٠ يف ايصٝػ١ ايتعاقد١ٜ يًُػسٚع. -أ 

 ضعـ املدططات اهلٓدض١ٝ ضٛا٤ املعُاز١ٜ اٚ ايتٓؿٝر١ٜ. -ب 

 ق١ً ارتدل٠ عٓد ادت١ٗ املطتؿٝد٠. -ز 

 ضعـ إَهاْات املكاٍٚ. -د 

 عدّ ٚدٛد دٗاش إغساف ع٢ً ايعٌُ بػهٌ عاّ. -ٙ 

 

 األضباب اييت أدت إىل عدّ االْتؿاع َٔ ٖرٙ املػازٜع:

ُٚدد  ٚباضتعساض عدد نبرل َٔ املػازٜع اييت ُنًؿت ادتُع١ٝ بايٓعس ؾٝٗا َٚعادتتٗا 

ز يف اإلداز٠ ْتر عٓ٘ عدد َٔ املػهالت تتًدص ؾُٝا بإٔ غايب تًو املػسٚعات عاْت َٔ قصٛ

:ًٜٞ 

ايتصُِٝ ايسد٤ٟ سٝح مت ايتعاقد َع بعض املهاتب االضتػاز١ٜ اييت ال ٜتِ تأًٖٝٗا  -3

َٔ أٌٖ االختصاص ، ثِ ٜتِ االتؿام َعٗا ، ٚعٓد ايبد٤ يف أعُاٍ ايتصُِٝ ٜتؿادأ املايو بٛدٛد 

ُِٝ ضٛا٤ ناْت يف ادتٛاْب املعُاز١ٜ أٚ اإلْػا١ٝ٥ أٚ ايهجرل َٔ ايعٝٛب ٚاألخطا٤ يف أعُاٍ ايتص

املٝهاْٝه١ٝ أٚ ايهٗسبا١ٝ٥ .. اخل ، ٚقد ال ٜتٓب٘ يريو املايو ، ٜٚطسح املػسٚع يف املٓاؾط١ 

يُٝطًِ إىل َكاٍٚ مل ٜتِ تأًٖٝ٘ ٖٛ أٜطّا ، ٚغايّبا َا ٜهٕٛ ايعٓصس املؤثس يف اختٝاز املكاٍٚ ٖٛ 

، ٖٚرا املكاٍٚ )غرل املؤٌٖ( ال ٜٓتب٘  ايتهًؿ١اختٝاز املصُِ ٖٚٛ ْؿط٘ ايرٟ نإ َؤثّسا يف 

يًُالسعات ع٢ً ايتصُِٝ ؛ ألْ٘ غرل َؤٌٖ أصاّل ؾهٝـ ميهٓ٘ ايتٓب٘ يتهٌ األخطا٤ ، ؾؿاقد 

ايػ٤ٞ ال ٜعطٝ٘ ، َٚٔ ثِ تعٗس ايعٝٛب أثٓا٤ ايتٓؿٝر ، ٚتهًؿ١ إصالسٗا تهٕٛ باٖع١ ايجُٔ 

 نُا ٖٛ َعسٚف.

ِ اضتػازٟ نـ٤ يإلغساف ع٢ً املػازٜع ، ٖٚرا َٔ باب ايتٛؾرل ٚدٛد طاق ّعد -0

، ؾُٝالسغ ٚدٛد نجرل َٔ املػازٜع اييت ٜتِ تٓؿٝرٖا دٕٚ االضتعا١ْ بأطكِ ٖٓدض١ٝ  (1)أّٜطا
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يإلغساف ع٢ً ايتٓؿٝر نُا ُٜالسغ ٚدٛد ايهجرل َٔ املهاتب االضتػاز١ٜ اييت تطتعني بأٜدٟ 

 ؤثس ع٢ً املػسٚع ؾتعٗس ايعٝٛب اإلْػا١ٝ٥ أثٓا٤ أٚ بعد ايتٓؿٝر.ٖٓدض١ٝ غرل ١َٝٓٗ ، ٖٚرا بدٚزٙ ٜ

ٚدٛد ثػسات يف ايعكٛد اييت ُتصاؽ بني ادتٗات املايه١ ٚاملكاٚيني املٓؿرٜٔ يًُػازٜع  -3

 ُٚتصاؽ َٔ قبٌ أغداص غرل َتدصصني ، ؾٝػؿٌ ايعكد أسٝاّْا أَّٛزا ١َُٗ َجٌ: 

 إ غساَات ايتأخرل.عدّ حتدٜد َد٠ ش١َٝٓ الْتٗا٤ املػسٚع ، أٚ بٝ -أ 

نٓكص ايػسٚط  -ْكص ايٛثا٥ل اييت ُٜكدّ ع٢ً ض٥ٛٗا املكاٚيٕٛ أضعازِٖ -ب 

 أٚ املٛاصؿات أٚ ايهُٝات أٚ حنٖٛا.

 عدّ ضبط نُٝات ايعكد ، أٚ طسٜك١ اذتطاب بني املايو ٚاملكاٍٚ. -ز 

 قبٍٛ ايعسٚض بأضعاز غرل َتٛاؾك١ َع ايػسٚط ٚاملٛاصؿات. -د 

ألنؿا٤ ، ٚذيو يعدّ ايتأٌٖٝ امُلطبل هلِ اختٝاز بعض املكاٚيني غرل ا  -ٙ 

 يًُػازٜع سطب أسذاَٗا ٚأسٛاهلا.

عدّ ٚدٛد غسٚط دصا١ٝ٥ يف ايتعاقدات اييت تتِ بني ادتٗات املايو ٚاملكاٚيني  -0

املٓؿرٜٔ يًُػازٜع ٚايرٟ ٜأتٞ بدٚزٙ إىل ايهجرل ٚايهجرل َٔ املػانٌ يف املػسٚعات اييت ٜتِ 

َُطتشك٘ عٔ أعُاٍ مل ٜتِ تٓؿٝرٖا ضٛا٤ بايتٛقـ عٔ اضت هُاٍ األعُاٍ أٚ صسف َبايؼ غرل 

 تٓؿٝرٖا ٚايرٟ ٜؤدٟ إىل تأخس املػسٚع ٚعدّ االْتؿاع ب٘.

عدّ ٚدٛد ايصٝا١ْ بٓٛعٝٗا ايٛقا٥ٞ، ٚايعالدٞ يف بعض املٓػآت عٝح تؿتكد  -5

ٗا ايهجرل َٔ ادتٗات املايه١ يًُػازٜع ارترل١ٜ ايطدُ٘ إىل ثكاؾات أعُاٍ ايصٝا١ْ بٓٛعٝ

 ايٛقا١ٝ٥ ٚايعالد١ٝ. ؾايصٝا١ْ هلا دٚز نبرل يف اذتؿاظ ع٢ً املٓػأ٠ ٚشٜاد٠ ايعُس االؾذلاضٞ هلا.

ٚجتاٌٖ ٖرٙ ايٓكاط ٜؤدٟ إىل ضعـ املٓػآت ٚعدّ اضتُسازٜتٗا بٓؿظ ادتٛد٠ ٚايهؿا٠٤  

 َد٠ أطٍٛ .

 

 أضباب ٖرٙ املػهالت:

 هلرٙ املػهالت عدد َٔ األضباب َٔ أُٖٗا َا ًٜٞ:

 دتاْب ايجكايف اهلٓدضٞ يًكا٥ُني ع٢ً أغًب ادتٗات ارترل١ٜ.ضعـ ا -3
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 دٚز ادتُع١ٝ ارترل١ٜ يًددَات اهلٓدض١ٝ:

ْعّسا يعٗٛز ايعدٜد َٔ املػهالت يف ايهجرل َٔ املػازٜع ارترل١ٜ ظٗست اذتاد١ إىل 

املتدصصني ايرٜٔ ٜتٝشٕٛ يتًو املػازٜع إٔ تكّٛ ع٢ً أضظ ٖٓدض١ٝ صشٝش١ َٔ بداٜتٗا ، 

خاص١ يف ٖرا ايعصس ايرٟ ٜتطًب َعسؾ١ تا١َ بطبٝع١ األزض ٚاضتعُاالتٗا ، َٚعسؾ١ املٛاد اييت ٚ

تصدسِ بٗا األضٛام ٚاييت تسد إىل ايبالد َٔ نٌ سدب ٚصٛب ، ٚبعد ذيو َعسؾ١ آخس َا تٛصٌ 

 إيٝ٘ عًِ ايتصُِٝ املعُازٟ ٚاإلْػا٥ٞ ، ثِ ايبد٤ بايتٓؿٝر ، َٚتابع١ ايتػػٌٝ ٚايصٝا١ْ.

ٝح إٕ ادتُع١ٝ ارترل١ٜ يًددَات اهلٓدض١ٝ تكّٛ بدٚز ؾاعٌ يف إداز٠ املػسٚعات ٚس

ّٝا ملا تتُتع ب٘ ادتُع١ٝ ارترل١ٜ يًددَات  ارترل١ٜ يًٛصٍٛ بٗا إىل أع٢ً َطت٣ٛ َٔ ايتُٝص ؾٓٝا َٚاي

اهلٓدض١ٝ َٔ خدل٠ دٝد٠ يف تٓاٍٚ املػسٚعات ٚطسسٗا بايطسم املُٝص٠ ٖٓدضّٝا ، ٚاختٝاز املهاتب 

اهلٓدض١ٝ ادتٝد٠ ، ٚاضتدداّ ايٛضا٥ٌ ايع١ًُٝ اذتدٜج١ يف إداز٠ املػسٚعات ٚنريو طسسٗا ع٢ً 

مبا خيدّ  (1)املكاٚيني ذ٣ٚ ايطُع١ ٚايهؿا٠٤ ايعاي١ٝ يف تٓؿٝر املػسٚعات بأقٌ تهايٝـ إمجاي١ٝ

 املػسٚع يف ايٓٗا١ٜ.

ملػهالت ٚطسح َٚٔ ٖٓا ٜأتٞ دٚز ادتُع١ٝ ارترل١ٜ يًددَات اهلٓدض١ٝ يف سٌ ٖرٙ ا

ايهجرل َٔ طسم ايعالز يًتٛصٌ إىل حتكٝل أع٢ً َعدالت اإلْتاز ٚايهؿا٠٤ ٚإجناش املػسٚعات 

 بأقٌ ايتهايٝـ ، َع اذتؿاظ ع٢ً أع٢ً َطتٜٛات ادتٛد٠ ، ٚذيو عٔ طسٜل َا ًٜٞ:

تعصٜص ايٛعٞ ايجكايف اهلٓدضٞ يد٣ ادتُعٝات ارترل١ٜ ٚمجٝع عُال٤ يًددَات  (3

 اهلٓدض١ٝ.

ز ادتٝد يدٚز ايتصُِٝ، ٚدٚز اإلغساف يًـ)املهاتب االضتػاز١ٜ( اييت االختٝا (0

 تكّٛ بأعُاٍ ايتصُِٝ ٚاإلغساف ع٢ً ايتٓؿٝر.

 ايعٌُ ع٢ً إعداد ٚثا٥ل َٚطتٓدات ايعكد يًُكاٚيني. (3

طسح املػسٚعات بطسم ١َٝٓٗ، ٚتأٌٖٝ ٚاختٝاز أؾطٌ َكاٚيٞ ايتٓؿٝر ايرٜٔ  (0

 يدِٜٗ أٜدٟ عاًَ٘ َدزب١.

 ادتٗاش ايرٟ ٜتٛىل اإلغساف ع٢ً أعُاٍ ايتٓؿٝر. اإلغساف ع٢ً (5
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 :َطاعد٠ أٌٖ ارترل ع٢ً ايتٛضط ٚايكصد يف اإلْؿام 

حيسص نجرل َٔ أٌٖ ارترل ع٢ً اإلْؿام يف ٚدٛٙ ارترل املدتًؿ١ ، ٚجتدز اإلغاز٠ إىل 

،  ٚدٛد تبأٜ ٚاضح يف تٓؿٝر املػسٚعات ارترل١ٜ َٔ سٝح االضتعُاٍ ٚادتٛد٠ ٚاإلْؿام ٚغرل ذيو

َٚٔ ذيو ايتبأٜ ايٛاضح يف تهًؿ١ تًو املػسٚعات ، ٚيسمبا ٚددت إٔ َٔ املطادد أٚ ادتٛاَع 

َا ُٜهًـ تهايٝـ باٖع١ دّدا مما قد ٜهؿٞ إلقا١َ ثالث١ َػازٜع باذتذِ ْؿط٘ ٚزمبا مبطت٣ٛ 

 أدا٤ أؾطٌ. ٚايػٛاٖد ع٢ً ذيو نجرل٠ دّدا.

ادتٛد٠ تتٓاضب طسدّٜا َع ايتهًؿ١ ، ٚقد أٚدد ٖرا يبّطا عٓد ايبعض ممٔ ٜعتكدٕٚ إٔ 

ُٚدد َٔ ضعاف ايٓؿٛع َٔ اضتػٌ سب ارترل عٓد  ٖٚرا ع٢ً إطالق٘ غرل صشٝح ، َٚٔ ثِ 

 ايبعض يف اإلْؿام ع٢ً َا ال طا٥ٌ َٔ ٚزا٥٘. ٚأؾطٌ َجاٍ تساٙ بايعني اجملسد٠: املطادد.

دتٛد٠ ، َٚٓٗا ؾُٔ املطادد َا تهؿٞ تهًؿت٘ إلقا١َ َطذدٜٔ أٚ ثالث١ بأع٢ً دزدات ا

 َا قًت تهًؿت٘ ست٢ مل ُتطتددّ ؾٝ٘ املٛاد املٓاضب١ زغب١ يف اذتد َٔ ايتهايٝـ.

 

 َٔ اجناشات ادتُع١ٝ:

 زٜاٍ 33404440444سذِ املػازٜع اييت مت اإلغساف ع٢ً تصُُٝٗا عٛايٞ -3

 زٜاٍ 0404440444سذِ املػازٜع اييت مت اإلغساف ع٢ً تٓؿٝرٖا عٛايٞ  -0

 د١ٗ خرل١ٜ ٚؾسد.  33  ١ٜ املطتؿٝد٠                ادتٗات ارترل 

 َػسّٚعا. 33 املػازٜع ايٛازد٠                                      

 َػسّٚعا. 03  َػازٜع األغساف ع٢ً ايتصُِٝ              

 َػازٜع.  3  َػازٜع األغساف عًٞ ايتٓؿٝر              

 اضتػاز٠.  05                    االضتػازات اجملا١ْٝ            

 دزاضات. 5 إعداد دزاضات ادتد٣ٚ                              

 دزاضات. 0  إعداد دداٍٚ ايهُٝات ٚاملٛاصؿات      

 َٚٔ ٖرٙ املػازٜع ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ال اذتصس َا ًٜٞ:
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 :َكس ٚ ٚقـ مجع١ٝ حتؿٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ بايدمل- 

ٓدض١ٝ يد٣ َهتب ٖٓدضٞ غرل َعسٚف ٚغرل َؤٌٖ ، ُأعدت املدططات اهل (3

ؾتكدّ االضتػازٟ بتصاَِٝ َتٛاضع١ املطت٣ٛ ؛ مما أد٣ إىل ضعـ يف 

 املدططات اهلٓدض١ٝ ، ٚاضتدداّ سًٍٛ ٖٓدض١ٝ غرل َٓاضب١.

 مت دع٠ٛ َكاٚيني غرل َؤًٖني يًُػسٚع. (0

 زٜاٍ.( مثا١ْٝ عػس ًَٕٝٛ 3304440444بعد ٖرا دا٤ت تهًؿ١ املػسٚع مببًؼ ) (3

ٚبعد عسض املػسٚع ع٢ً ادتُع١ٝ ارترل١ٜ يًددَات اهلٓدض١ٝ متت دزاض١ املدططات 

ٚتكُٝٝٗا ٚٚضع املالسعات عًٝٗا ٚاقُتسح إعاد٠ ايدزاض١ ايها١ًَ يًُػسٚع. ؾكاَت ادتُع١ٝ 

مبسادع١ ايتصُِٝ ، ٚإدسا٤ بعض ايتعدٜالت عًٝ٘، ٚإعاد٠ طسٜك١ ايدع٠ٛ ٚايطسح ، ٚدس٣ حتًٌٝ 

 سٜك١ ١َٝٓٗ ْٚتر عٔ ٖرٙ ايع١ًُٝ َا ًٜٞ:ايعسٚض بط

  ( عػس٠ َالٜني ٚمخطُا١٥ ٚٚاسد 3405330444ْصيت ايتهًؿ١ األٚي١ٝ يًُػسٚع إىل )

 ٚضبعني أيـ زٜاٍ.

  ( َٔ أيـ  0340444( أيـ زٜاٍ إىل )  3540444ازتؿاع ايعا٥د االضتجُازٟ يًُػسٚع )

 زٜاٍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محود بن عواض الساملي.م                                                                         يف ر اجلمعية اخلريية للخدمات اهلندسيةدو

 تطوير املصروعات اخلريية ورفع كفاءتها 

                                                                                                    303                                                                                                             للجهات اخلريية باملنطقة الصرقية العاشر اللقاء السنوي 

 

 تـٗا ادتُع١ٝ ارترل١ٜ يًددَات اهلٓدض١ٝ:بعض مناذز َٔ املػازٜع اييت أداز

 

 أٚاّل: إداز٠ ايدزاضات:

 :إعداد دزاضات ادتد٣ٚاإلغساف ع٢ً  (3

(  3304440444زتُٛع تهايٝـ املػازٜع اييت متت ايدزاضات عًٝٗا عدٚد )   

 .زٜاٍ ضعٛدٟ

  :إعداد دداٍٚ ايهُٝات ٚاملٛاصؿات (0

ع بتهًؿ١ تكدٜس١ٜ تبًؼ يجالث١ َػازٜ إعداد دداٍٚ ايهُٝات ٚاملٛاصؿاتمت 

 ( زٜاٍ ضعٛدٟ.304440444)

 

ّٝا: اإلغساف ع٢ً ايتصُِٝ:  ثاْ

 قاَت ادتُع١ٝ ٚتكّٛ باإلغساف ع٢ً تصُِٝ عدد َٔ املػسٚعات َٓٗا:

 

 :َػسٚع داز سؿص١ بٓت عُس ايٓطا١ٝ٥ 

o  .َٞادت١ٗ املايه١ :ادتُع١ٝ ارترل١ٜ يتشؿٝغ ايكسإ مبشاؾع١ ايدٚاد 

o :  0043ّ0َطاس٘ األزض.  

o ( :  أزبع١ َالٜني زٜاٍ.004440444ايتهًؿ١ ايتكدٜس١ٜ ) 

 

 :)َػسٚع ٚقـ ايػٝذ عبد ايعصٜص بٔ باش )زمح٘ اهلل 

o ٜبٔ باش ارترل١ٜ. صادت١ٗ املايه١:َؤضط١ ايػٝذ عبد ايعص 

o ( :3344َّطاس٘ األزض)0   

o .َٛقع املػسٚع:ايسٜاض 

o ( :مخطٕٛ ًَٕٝٛ زٜاٍ.54ايتهًؿ١ ايتكدٜس١ٜ يًُػسٚع ) 
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 ٚع ٚقـ مجع١ٝ حتؿٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ بطادس:َػس 

o .ادت١ٗ املايه١: ادتُع١ٝ ارترل١ٜ يتشؿٝغ ايكسإٓ بطادس 

o ( :3544َّطاس٘ األزض)0. 

o .َٛقع املػسٚع: ضادس 

o ( :مثا١ْٝ َالٜني زٜاٍ.304440444ايتهًؿ١ ايتكدٜس١ٜ ) 

 

 :َِٜػسٚع َعٗد إعداد َعًُات ايكسإٓ ايهس 

o يتشؿٝغ ايكسإٓ مبشاؾع١ باملرْب. ادت١ٗ املايه١: ادتُع١ٝ ارترل١ٜ  

o ( :0334َّطاس٘ األزض)0. 

o .َٛقع املػسٚع: املرْب 

o ( :ضت١ َالٜني زٜاٍ.104440444ايتهًؿ١ ايتكدٜس١ٜ ) 

 

 َػسٚع َكس ادتُع١ٝ ارترل١ٜ يتشؿٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ بايدمل 

o .ادت١ٗ املايه١: ادتُع١ٝ ارترل١ٜ يتشؿٝغ ايكسإٓ مبشاؾع١ ايدمل 

o ( :1444َّطاس٘ األزض )0. 

o ايدمل. َٛقع املػسٚع : 

o ( ًَٕٝٛ زٜاٍ.3405330444: )ايتهًؿ١ ايتكدٜس١ٜ 

   

 َػسٚع ٚقـ ايكسإٓ ايهسِٜ بٛادٟ ايدٚاضس 

o .ادت١ٗ املايه١: ادتُع١ٝ ارترل١ٜ يتشؿٝغ ايكسإٓ بٛادٟ ايدٚاضس 

o ( :3544َّطاس٘ األزض )0. 

o .َٛقع املػسٚع: ٚادٟ ايدٚاضس 

o ( :أسد عػس ًَٕٝٛ زٜاٍ.3304440444ايتهًؿ١ ايتكدٜس١ٜ ) 
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 َػسٚع ٚقـ اضتجُازٟ دتُع١ٝ ايدل ارترل١ٜ بايبهرل١ٜ 

o .ادت١ٗ املايه١: مجعٝ٘ ايدل بايبهرل١ٜ 

o  :0ّ 0544َطاس٘ األزض. 

o .َٛقع املػسٚع: ايبهرل١ٜ 

o ( :ضت١ َالٜني زٜاٍ. 104440444ايتهًؿ١ ايتكدٜس١ٜ ) 

 

 .َٞػسٚع ٚقـ األّ مبشاؾع١ ارتؿذ 

o ادت١ٗ املايه١: مج     ٞ )ايكطـِ   عٝ٘ املهتـب ايتعـاْٚٞ يًـدع٠ٛ ٚاإلزغـاد بـارتؿذ

  .ايٓطا٥ٞ(

o  ( :0ّ 3154َطاس٘ األزض  ) 

o .َٞٛقع املػسٚع: ارتؿذ 

o ( :مخط١ َالٜني زٜاٍ.504440444ايتهًؿ١ ايتكدٜس١ٜ ) 

 

 َػسٚع ٚقـ ايكسإٓ مبشاؾع١ ايسع 

o .ادت١ٗ املايه١: مجعٝ٘ حتؿٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ بايسع 

o ( :3444َّطاس٘ األزض )0. 

o .َٛقع املػسٚع: ايسع 

o ( :ضبع١ َالٜني زٜاٍ. 304440444ايتهًؿ١ ايتكدٜس١ٜ ) 

 

 .َػسٚع ختطٝط أزض ادتُٝح بػكسا٤ 

o ضًُإ يإلضهإ ارترلٟ ادت١ٗ املايه١: مجعٝ٘ األَرل.  

o ( :3540444َّطاس٘ األزض )0. 

o .َٛقع املػسٚع:  غكسا٤  
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 ثايّجا: اإلغساف ع٢ً ايتٓؿٝر

تعاقد َع َهاتب ٖٓدض١ٝ َٔ بٝٛت ارتدل٠، يإلغساف ع٢ً عدد َٔ تٛصٞ ادتُع١ٝ باي

 املػسٚعات َٓٗا:

بتهًؿ١  بايدملٕ ايهسِٜ آَكس ٚٚقـ ادتُع١ٝ ارترل١ٜ يتشؿٝغ ايكس (3

 ( زٜاٍ ضعٛدٟ.3405330444)

زٜاٍ  (301440444 ١ )بتهًؿ ٚقـ مجع١ٝ حتؿٝغ ايكسإ ايهسِٜ بأغٝكس (0

 .ضعٛدٟ

 

 ايتٛصٝات: 

ييت َازضتٗا ادتُع١ٝ ارترل١ٜ يًددَات اهلٓدض١ٝ تٛصٞ بعدد َٔ َٔ خالٍ ايتذسب١ ا

 ايتٛصٝات اييت جنًُٗا يف َا ًٜٞ:

جيب زؾع املطت٣ٛ ايجكايف يًدٚز اهلٓدضٞ يد٣ ادتُعٝات ارترل١ٜ ٚايداعُني ع٢ً  (3

 ٚد٘ ارتصٛص.

تؿعٌٝ ايدزاضات امل١ٝٓٗ اييت حتتاز إيٝٗا املػسٚعات، َٚٔ ذيو دزاض١  (0

ٞ، ٚدزاضات ادتد٣ٚ، ٚدزاضات اهلٓدض١ ايك١ُٝٝ، ٚادتٛد٠ اضتعُاالت األزاض

 ايػا١ًَ، ٚغرلٖا َٔ ايدزاضات امل١ٝٓٗ. 

تؿعٌٝ ايؿهس املٗين، ٚإعطا٤ ادتٗات ذات ارتدل٠ ايؿسص١ ملُازض١ دٚزٖا املٗين  (3

 َجٌ دٚز ايتصُِٝ ٚدٚز اإلغساف َٚكاٚيٞ ايتٓؿٝر.

، َٚٔ ثِ ايبد٤ بايتصُُٝات حتدٜد املٝصاْٝات يًُػسٚعات قبٌ ايبد٤ يف تٓؿٝرٖا (0

 ٚايتٓؿٝر ع٢ً ض٤ٛ زؤ١ٜ ١َٝٓٗ ال ختطع يالدتٗاد.

 حتدٜد املتطًبات اذتكٝك١ٝ يًُتدلعني أٚ ادتُعٝات ارترل١ٜ. (5

تؿعٌٝ ايؿهس االضتجُازٟ املٗين، ٚايبعد عٔ االزجتاي١ٝ ٚايتهًـ يف األعُاٍ  (1

 ارترل١ٜ، ٚال ضُٝا أَٛاٍ ايعا١َ.
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 ٖـ .1419بدأت ادتُع١ٝ متازع دٚزٖا عاّ  ايٓػأ٠ : -1

 ايعٌُ ع٢ً ايسفع َٔ َطت٣ٛ ايف٦ات املطتفٝد٠ إىل ف٦ات َٓتج١. ايسؤ١ٜ : -2

 احملتاج ْعسف٘ ٚال ٜعسفٓا. ايسضاي١ : -3

 األٖداف : -4

اْطالقًا َٔ قٛي٘ تعاىل : )ٚتعاْٚٛا حتكٝل َبدأ ايتعإٚ ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ ,  -أ 

 ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ(.

ْػس زٚح ايرتاحِ ٚايتعاطف بني أبٓا٤ اجملتُع ايٛاحد , عُاًل بكٛي٘ ص٢ً اهلل  -ب 

عًٝ٘ ٚضًِ : " َجٌ املؤَٓني يف تٛادِٖ ٚتعاطفِٗ ٚتسامحِٗ نُجٌ ادتطد 

 ايٛاحد , إذا اغته٢ َٓ٘ عضٛ تداع٢ ي٘ ضا٥س ادتطد باذت٢ُ ٚايطٗس ".

إظٗاز فسٜض١ ايصنا٠ يف أش٢ٖ ٚأمجٌ َكاصدٖا , َٔ حٝح نْٛٗا صدق١  -ج 

ُتُٓٞ ُٚتطٗس َاٍ املكتدز عًٝٗا ٚتعٛد ع٢ً احملتاج إيٝٗا بايطعاد٠ ٚايسضا ؛ 

ٚبايتايٞ ُتُٓٞ زٚح احملب١ بني أفساد اجملتُع , عُاًل بكٛي٘ تعاىل : ) خر َٔ 

 أَٛاهلِ صدق١ تطٗسِٖ ٚتصنِٝٗ بٗا ...( اآل١ٜ.

ضا٤ ع٢ً ظاٖس٠ ايتطٍٛ ؛ قبٌ َد ايٝد ٚٚقٛعِٗ يف بساثٔ ايعٛش ٚايفاق١ ايك -د 

 ٚايتدفٝف َٔ َعاْاتِٗ .

اضتجُاز األٚقات , ٚاالضتفاد٠ َٔ ايكدزات ٚايطاقات اييت خيتصْٗا أفساد  -ٙ 

اجملتُع ؛ َٔ خالٍ األعُاٍ ارتري١ٜ ٚاألٖداف ايطا١َٝ ؛ اييت تطع٢ يتخكٝل 

١ٜ ) نٓتِ خري أ١َ أخسجت يًٓاع ... ( َبدأ ايتهافٌ االجتُاعٞ حتت زا

 اآل١ٜ.

ايعٌُ ع٢ً ْػس ايعًِ ايٓافع ؛ َٔ خالٍ إعال٤ غإٔ ايدع٠ٛ إىل اهلل باذته١ُ  -ٚ 

ٚاملٛعع١ اذتط١ٓ ٚايكٝاّ بتٛع١ٝ ايػباب مبا ُٜخاى ضدِٖ ٚمما ٜساد فٝ٘ 

 غصِٖٚ.
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املطا١ُٖ يف إجناش أعُاٍ ارتري ٚدعِ َطري٠ ايت١ُٝٓ اييت تدفعٗا ايدٚي١  -ش 

قدَا, يف نٌ جص٤ َٔ ممًهتٓا اذتبٝب١ ؛ ٚذيو بايكٝاّ بإْػا٤ ايعدٜد َٔ 

املطانٔ ٚاملطاجد , ٚحفس اآلباز , ٚايعٌُ ع٢ً ختفٝف َعاْا٠ احملسَٚني 

 قدز املطتطاع .

تكدِٜ املطاعدات املاي١ٝ ٚايع١ٝٓٝ يألضس ٚاألفساد ايرٜٔ تجبت حاجاتِٗ  -ح 

 يًُطاعد٠ يف ْطام ادتُع١ٝ .

ات ايعالج١ٝ يًُسض٢ املطتخكني يًُطاعد٠ َٚد ٜد ايعٕٛ تكدِٜ املطاعد -ط 

 ألضسِٖ .

تٛفري املطانٔ يألضس احملتاج١, أٚ َطاعدتِٗ ع٢ً االضت٦جاز , خاص١  -ٟ 

 األضس ايفكري٠ اييت فكدت عا٥ًٗا أٚ عجصت عٔ ايهطب.

 تكدِٜ ايسعا١ٜ َٚد ٜد املطاعد٠ املاي١ٝ ٚايع١ٝٓٝ ألضس ايطجٓا٤. -ى 

اب ؛ بتكدِٜ َطاعدات ايصٚاج هلِ , ٚايتٛع١ٝ مبا املطاعد٠ ع٢ً تٛجٝ٘ ايػب

 ٜتعًل باذتٝا٠ األضس١ٜ ادتدٜد٠ .

 

 ايرباَج :  -5

o  ايتدزٜب 

o إعا١ْ املتصٚجني 

o ايتٛع١ٝ األضس١ٜ 

o  ٟاإلصالح األضس 

o املطاعدات املٛمس١ٝ 

o . املػازن١ يف ايرباَج االجتُاع١ٝ ايعا١َ 
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 اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ: -6
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 ثاًْٝا: عٓاصس خاص١ باملُازض١ ارتاص١:

 حفغ ايٓع١ُ )األٖداف ٚايٓتا٥ج(. اضِ املُازض١ : -1

 ايتٛع١ٝ األضس١ٜ ٚاالجتُاع١ٝ. اجملاٍ : -2

 ٖـ.1419 تازٜذ بد٤ املُازض١ : -3

حفغ ايٓع١ُ ٚتٛع١ٝ أفساد اجملتُع باالبتعاد عٔ االضساف  اهلدف ايس٥ٝطٞ : -4

 ٚايتبرٜس .

األضس املطج١ً اييت مت حبجٗا ٚحتتاج إىل َجٌ ٖرٙ ايٓع١ُ  ايف١٦ املطتٗدف١ : -5

 باإلضاف١ إىل ف١٦ ايعُاٍ.

 ايٓطام ادتػسايف: -6

 َٔ مخظ ١٦َ أيف إىل ضت ١٦َ أيف زٜاٍ . ايتهًف١ اإلمجاي١ٝ يًُُازض١ : -7

 ثالثٕٛ عاَاًل  عدد ايعاًَني : -8

ٜس املطتُس يًعٓا١ٜ بٗرٙ ايتطٛ ارتط١ اإلضرتاتٝج١ٝ ٚايتػػ١ًٝٝ يًُُازض١: -9

 املُازضات.

حصٍٛ ضػط يف بعض املٛاضِ َجٌ َٛضِ ايصٝف أٚ  أبسش ايتخدٜات : -11

 املٓاضبات املفاج١٦.

ٚغسع ٖرٙ  -ٚاذتُد هلل-حفغ ايٓع١ُ يف نٌ َٓاضب١  أبسش املٓجصات: -11

 ايكِٝ يد٣ اآلخسٜٔ .
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 :َد٣ ازتباطٗا باهلدف ايس٥ٝظ يًُازض١ َع زؤ١ٜ ٚزضاي١ ٚأٖداف ادت١ٗ -12

 َستبط١ ازتباطًا ٚثٝكًا بأٖداف ادتُع١ٝ املرنٛز٠.

ميهٔ يًجٗات ارتري١ٜ إٔ  نٝف تطتفٝد ادتٗات ارتري١ٜ َٔ ٖرٙ املُازض١ : -13

تطتفٝد َٔ ٖرٙ املُازض١ ٚذيو مبعسف١ َا حيتاج إيٝ٘ املػسٚع عٓد إْػا٥٘, 

 ٚنٝف ميهٔ جتاٚش ايعكبات ٚتبادٍ ايصٜاز٠؟ .

دتُع١ٝ إٔ ٜهٕٛ هلرٙ املُازض١ أثسٖا اإلجيابٞ تأٌَ ا َطتكبٌ ٖرٙ املُازض١ : -14

يف تٛجٝ٘ اجملتُع إىل االقتصاد ٚاإلختصاز يف ٖرٙ املٓاضبات ٚيف األَانٔ 

 ايعا١َ .

نُا ْأٌَ إٔ ٜهٕٛ هلُا أثس إجيابٞ يف تٛع١ٝ اآلخسٜٔ ٚحفغ ايٓع١ُ يف 

 ٖرٙ املٓاضبات .
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 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

 

  : ادتُع١ٝ ارتري١ٜ يتشؿٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ مبشاؾع١ ايطا٥ـ 

ٖـ ٚتتبع ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايسع٠ٛ 5995تأغػت عاّ 

، ٚاملطانع، ٚاهلذط ٚاإلضؾاز، ٚتكّٛ بتعًِٝ نتاب اهلل تعاىل يف ستاؾع١ ايطا٥ـ

( عاَّا ٚال تعاٍ، يتؿٌُ ناؾ١ ؾ٦ات اجملتُع،  95ٚايكط٣ ايتابع١ هلا َٓص أنجط َٔ ) 

شنٛضّا ٚإْاثّا، قػاضّا ٚنباضّا، ٚشيو َٔ َٓطًل األَا١ْ ايعع١ُٝ اييت حتًُتٗا ادتُع١ٝ 

ٕ جتاٙ نتاب ضبٗا ، ٚقٝاَّا بؿ٤ٞ َٔ ايٛادب املتشتِ ع٢ً ٖصٙ األ١َ يف خس١َ ايكطآ

 ايهطِٜ.

 

  : ايطغاي١ 

ضبط ؾ٦ات اجملتُع بايكطإٓ ايهطِٜ سؿعّا ٚؾُّٗا ٚعُاّل َٔ خالٍ أغايٝب تك١ٝٓ 

 ٚنؿا٤ات َتُٝع٠ ٚبطاَر ؾا١ًَ.

 

  : ايطؤ١ٜ 

 دعٌ ايكطإٓ ايهطِٜ أغًٛبّا يًشٝا٠ َٚٓٗذّا يًُذتُع

 

  : األٖساف اإلغرتاتٝذ١ٝ 

 االضتكا٤ بايٓٛاسٞ ايع١ًُٝ ٚايتع١ًُٝٝ .  -5

 ت٣ٛ ايهؿا٠٤ اإلزاض١ٜ .ضؾع َػ  -2

 حتكٝل االغتكطاض املايٞ .  -9

 . ّتؿعٌٝ زٚض ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعال  -4

 ت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚمتهني ايعاًَني .  -5

 زعِ ٚتؿذٝع ايتطٜٛط ٚاإلبساع .  -6



 فوزي بن عليوي اجلعيد.و                                                    العنل املؤسسي وتطبيقاته

 التدريبيةاملاليةاإلدارية

                                                                                                       965                                                                                                           للجهات اخلريية باملنطقة الصرقية العاشر اللقاء السنوي 

 

 : ِٝايك 

تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ : يهْٛ٘ ميجٌِّ أؾطف َطاتب ايسع٠ٛ اإلغال١ََّ ؛ يكٍٛ ايَّيبِّ  -5

 رينِ َٔ تعًِ ايكطإٓ ٚعًُ٘( .: )خ 

َِنُي  :األَا١ْ: يكٍٛ اهلل  -2 ُّ اأَل ِٛ ِٔ اِغَتِأَدِطَت اِيَك ََ َِٝط  َّ َخ )ايككل: َٔ اآل١ٜ  ِإ

26. ) 

ايكس٠ٚ: إٔ ٜهٕٛ مجٝع َٓػٛبٞ ادتُع١َّ منٛشدّا ُٜشتص٣ ب٘ يف تطبٝل َٓٗر ايكطإٓ  -9

 ايهطِٜ .

 هلل َع ادتُاع١( . : )ٜس ا ايعٌُ ادتُاعٞ : يكٍٛ ايَّيبِّ  -4

 : )إٕ اهلل عتب إشا عٌُ أسسنِ عُاّل إٔ ٜتكٓ٘( . اإلتكإ : يكٍٛ ايَّيبِّ  -5

 

 : بطاَر ادتُع١ٝ ٚاملػتؿٝسٕٚ َٓٗا  

نجريٕٚ ٚقس ٚقٌ عسزِٖ إىل  –حبُس اهلل تعاىل  –املػتؿٝسٕٚ َٔ ادتُع١ٝ 

أْج٢ ، قػري ( مخػني أيـ زاضؽ ٚزاضغ١ غّٜٓٛا ، َابني شنط ٚ 530333أنجط َٔ ) 

 ٚنبري ، ٖٚؤال٤ املػتؿٝسٕٚ ٜتٛظعٕٛ ع٢ً بطاَر ادتُع١ٝ املتٓٛع١ ، َجٌ : 

 سًكات ايكػاض .  -

 سًكات ايهباض . -

 اذتًكات ايُٓٛشد١ٝ . -

 املكاضئ ايكطآ١ْٝ . -

 ايسٚضات ايكطآ١ْٝ ايعا١َ . -

 سًكات أبٓا٤ ادتايٝات اإلغال١َٝ . -

 املساضؽ ٚاملطانع ايٓػا١ٝ٥ . -

 ايسٚضات ايكٝؿ١ٝ . -

 سًكات ايكطا٤ات ايػبع . -

 زٚضات املعًُني . -
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 زٚضات ايكطاعات ايعػهط١ٜ . -

 سًكات تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ االيهرت١ْٝٚ . -

 بطْاَر سؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ يػري املتؿطغني . -

 سًكات طالب املطس١ً ايجا١ْٜٛ . -

 زٚضات اذتؿغ ايهاٌَ . -

 زٚضات ايػبع ايطٛاٍ . -

 زٚضات َعًُات ايتعًِٝ ايعاّ . -

 َساضؽ ايتعًِٝ ايعاّ .سًكات  -

 سًكات ايهًٝات ٚادتاَعات . -

 َعٗس إعساز َعًُات ايكطإٓ ايهطِٜ . -

 َطنع أبٞ عبسايطمحٔ ايػًُٞ إلعساز َعًُٞ ايكطإٓ ايهطِٜ . -

 ٚغريٖا ..  -

 

  : ؾعاض ادتُع١ٝ 

 َعّا يف خس١َ نتاب اهلل . -
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 يًذُع١َّ ّٞ  اهلٝهٌ ايتَّٓعُٝ
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  : ٘أ١ُٖٝ املُاضغات ايع١ًُٝ يًعٌُ املؤغػٞ ٚتطبٝكات 

ال ؾو إٔ ايٛاقع ايعًُٞ ٜؤنس إٔ ايعٌُ ايؿطزٟ َُٗا صتح ٜعٌ ستسٚز ايكسضات ، 

 –ٚإٔ ايعٌُ املؤغػٞ عتكل يًعٌُ ايتهاٌَ الدتُاع ادتٗٛز ٚاملٛاٖب ٚارتربات ؾٝ٘ ، ؾٗٛ 

ًكسض٠ ع٢ً حتكٝل أٖساف أنرب ألٟ ُٜؿهٌ ق٠ّٛ ٚمتاغهّا ٚتععٜعّا ي –أٟ ايعٌُ املؤغػٞ 

د١ٗ ، ٜٚػاعس بؿهٌ أغاغٞ يف حتػني ادتٛز٠ ايه١ًٝ يًعٌُ ، ُٜٚطغذ أغايٝب اإلزاض٠ 

 اذتسٜج١ ٚتطبٝكاتٗا يًٛقٍٛ إىل ايتُٝع املٓؿٛز .

ٚايعٌُ املؤغػٞ ٖٛ ضٚح ايعٌُ ادتُاعٞ، ايصٟ ٜهٕٛ أنجط قطبّا َٔ املٛنٛع١ٝ يف 

ايصات١ٝ ٚايؿطز١ٜ ، سٝح ٜػٛز اذتٛاض ٚايٓكاف ايصٟ ٜؿطض  اآلضا٤ ٚايكطاضات، بعٝسّا عٔ

قٝاَ٘ ٚنع َعاٜري ستسز٠، يف سني ُٜب٢ٓ ايعٌُ ايؿطزٟ ع٢ً قٓاع١ ايكا٥ِ ع٢ً ايعٌُ ، ٚباييت 

نُإ اغتُطاض١ٜ ٚثبات ايعٌُ يعسّ تٛقؿ٘ ع٢ً ؾطز ٜعرتٜ٘  –إٕ ؾا٤ اهلل تعاىل  –ٜهُٔ 

 ايهعـ ٚايٓكل ٚايؿتٛض .

غػٞ ٖٛ ايعٌُ ايصٟ ٜتٓاغب َع حتسٜات ايٛاقع ايّٝٛ، خاق١ّ ايتشسٟ إٕ ايعٌُ املؤ

ارتاضدٞ املؤغػٞ املٓعِ، ٖٚٛ ٜعتُس ع٢ً عسّ تؿطز ايكا٥س أٚ ايكٝاز٠ باختاش ايكطاضات 

املكري١ٜ املتعًك١ باملؤغػ١، سٝح ٜعٜس االعتُاز ع٢ً ادتٗات املتدكك١ اييت تكسّ 

 غتكطاض اإلزاضٟ ٚاملايٞ يًُؤغػ١ .ايسضاغات ٚاألحباخ املػاعس٠ ، ٚع٢ً اال

نٌ ٖصا ٚأنجط زاؾع قٟٛ إىل نطٚض٠ تطبٝل املُاضغات ايع١ًُٝ يًعٌُ املؤغػٞ مما 

سسا بادتُع١ٝ ارتري١ٜ يتشؿٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ مبشاؾع١ ايطا٥ـ إىل اذتطم ع٢ً تطبٝل 

 ت : ٖصٙ املُاضغات بؿهٌ ؾعاٍ يف مجٝع أعُاهلا، ٚؾُٝا ًٜٞ عطض يبعض ٖصٙ املُاضغا

 

 ايع١ًُٝ يًعٌُ املؤغػٞ يف ادتُع١ٝ ارتري١ٜ يتشؿٝغ ايكطإٓ  تقٛض َٔ املُاضغا

 ايهطِٜ مبشاؾع١ ايطا٥ـ: 

قاَت ادتُع١ٝ بعسز َٔ املُاضغات اييت اعتُست ايعٌُ بٗا يف زتاالت عس٠ َٔ 

أطٝب ايٓتا٥ر يف حتػٔ ايعٌُ ٚتطٜٛطٙ ٚتكسَ٘ ،  –ٚهلل اذتُس ٚامل١ٓ  –أعُاهلا ٚنإ هلا 

 قس مت اختٝاض بعض َٔ ٖصٙ املُاضغات الغتعطانٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : ٚ
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 املنارسة اجملال و

 ايعٌُ َٔ خالٍ اجملايؼ اإلزاضٟ 5

 َطنع ثكات يًتسضٜب  ايتسضٜب 2

 تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ يف أضتا٤ ايعامل عرب ؾبه١ االْرتْت  ايتك١ٝٓ  9

 األٚقاف ارتري١ٜ  املايٞ  4

 

  : زتاٍ املُاضغ١ 

 مجٝع إزاضات ٚأعُاٍ ادتُع١ٝ .

  : تاضٜذ بس٤ املُاضغ١ 

 تاريخ بدء اجمللس مرات االجتناع عدد األعضاء اجمللس و

 ٖـ5435 ؾٗطّٜا 8 زتًؼ اإلزاض٠ ايط٥ٝؼ 5

 ٖـ5429 نٌ أغبٛعني 8 اجملًؼ اإلزاضٟ 2

 ٖـ5458 أغبٛعّٝا 56 زتًؼ ايؿؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ 9

 ٖـ5428 ؾٗطٜا 52 اجملًؼ ايعًُٞ 4

 ٖـ5427 ؾٗطّٜا 7 دت١ٓ ايتسضٜب 5

 ٖـ5457 نٌ أغبٛعني 8 زتًؼ ايكػِ ايٓػٟٛ 6

 ٖـ5459 ؾٗطّٜا 7 زتًؼ ت١ُٝٓ املٛاضز املاي١ٝ 7

 

  : ٖسف املُاضغ١ 

ٝع بٓا٤ ايكطاضات ع٢ً ضأٟ مجاعٞ َسضٚؽ شٚ ْعط٠ مشٛي١ٝ ٚبعٝس٠ املس٣ سٝاٍ مج

أعُاٍ ادتُع١ٝ غامل١ قسض اإلَهإ َٔ ايعيٌ ايصٟ ٜعرتٟ ايطأٟ ايؿطزٟ ، باإلناؾ١ إىل إٔ 

َؿاضن١ أعها٤ زتًؼ اإلزاض٠ يف ٖصٙ اجملايؼ أٚدس ْٛعّا َٔ ايتهاٌَ ٚايتذاْؼ بني 

 اإلزاضتني ايعًٝا ٚايتٓؿٝص١ٜ .. 
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 َٗاّ زتًؼ اإلزاض٠ -

ؿطف عًٝٗا ُٜٚعني َٔ قبٌ ادتُع١ٝ : ٖٛ زتًؼ ٜسٜط ناؾ١ أعُاٍ ادتُع١ٝ ٜٚ تعطٜؿ٘

 ايع١َُٝٛ يًذُع١ٝ ُٜٚعتُس َٔ ٚظٜط ايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز . 

: اعتُاز ارتطط االغرتاتٝذ١ٝ يًذُع١ٝ َٚتابع١ تٓؿٝصٖا ، ٚاإلؾطاف ايعاّ ع٢ً  أٖساؾ٘

مجٝع قبٍٛ ٖساؾٗا، ٚايع١ٝٓٝ ٚاملاي١ٝ، ٚتٛدٝٗٗا مبا عتكل أ مجٝع أعُاٍ ادتُع١ٝ َٚٛاضزٖا

ًذُع١ٝ ع٢ً أال تتعاضض َع اهلسف األغاغٞ ايصٟ يكسّ ٚاألٚقاف اييت ُتايتربعات ايع١ٝٓٝ ٚاملاي١ٝ 

 ، ٚاعتُاز ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ هلا .َٔ أدً٘ ادتُع١ٝ  تْؿ٦ُأ

 َٗاّ اجملًؼ اإلزاضٟ -

ٝػ١ٝ : ٖٛ زتًؼ إزاضٟ ٜهِ عهٜٛٔ َٔ زتًؼ اإلزاض٠ َٚسٜطٟ اإلزاضات ايط٥ تعطٜؿ٘

 بادتُع١ٝ يٝؿطف بؿهٌ َباؾط ع٢ً غري اإلزاضات ٚاألقػاّ ايتابع١ هلا .

: ٚنع ارتطط االغرتاتٝذ١ٝ ايعا١َ يًذُع١ٝ ، ٚاعتُاز ارتطط ايػ١ٜٛٓ دتُٝع  أٖساؾ٘

اإلزاضات ٚتكُٝٝٗا َٚتابع١ غريٖا، ٚٚنع ٚاعتُاز بطاَر ٚآيٝات ايتطٜٛط اإلزاضٟ ، ٚايطؤ٣ املتعًك١ 

تأٌٖٝ ايعاًَني ٚاعتُازٖا، ٚاعتُاز اغتدساّ ٚغا٥ٌ ايتك١ٝٓ اذتسٜج١ يف األعُاٍ بتسضٜب ٚتطٜٛط ٚ

اإلزاض١ٜ ، ٚايتٓػٝل بني اإلزاضات ٚاألقػاّ يف األعُاٍ املؿرتن١ بٝٓٗا ، ٚزضاغ١ َا ٜتعًل بؿؤٕٚ 

 ايعاًَني يف ادتُع١ٝ .

 َٗاّ زتًؼ ايؿؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ -

١ َٚسٜطٟ َطانع اإلؾطاف ٚشيو يًُتابع١ : زتًؼ ٜهِ ضؤغا٤ األقػاّ ايتعًُٝٝ تعطٜؿ٘

 املػتُط٠ دتُٝع ايٓٛاسٞ ايتع١ًُٝٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚاإلؾطاؾ١ٝ مبؿاضن١ عهٛ َٔ زتًؼ اإلزاض٠ .

األعُاٍ  يفاإلؾطاف ع٢ً أعُاٍ أقػاّ ايؿؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ ٚايتٓػٝل بٝٓٗا :  أٖساؾ٘

ٔ ؾأْٗا تطٜٛط أقػاّ ٚنع ارتطط ٚايرباَر اييت َهلا، ٚارتط١ ايػ١ٜٛٓ  ، ٚٚنعاملؿرتن١ 

 ايؿؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ .
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 َٗاّ اجملًؼ ايعًُٞ -

: ٖٛ زتًؼ ٜهِ عهّٛا َٔ زتًؼ اإلزاض٠ ٚطتب١ َٔ املتدككني ٚاألنازميٝني  تعطٜؿ٘

يإلؾطاف ع٢ً َعاٖس إعساز َعًُٞ َٚعًُات ايكطإٓ ايهطِٜ َٚٓاٖذٗا ٚاعتُاز مجٝع املطبٛعات 

 ايع١ًُٝ اييت تكسضٖا ادتُع١ٝ .

اإلؾطاف ع٢ً مجٝع َطبٛعات ادتُع١ٝ َٚعاٖس إعساز َعًُٞ َٚعًُات ايكطإٓ :  أٖساؾ٘

 ايهطِٜ ٚتهٜٛٔ ايًذإ ايع١ًُٝ اييت ُتعِٝٔ اجملًؼ ع٢ً تأز١ٜ أعُاي٘ . 

 َٗاّ دت١ٓ ايتسضٜب -

: دت١ٓ تهِ عسز َٔ املػؤٚيني يف ادتُع١ٝ يالٖتُاّ بايتسضٜب ٚايتطٜٛط اإلزاضٟ  تعطٜؿٗا

 نؿا٠٤ املٛظؿني ٚايعاًَني .ٚايؿين بادتُع١ٝ ٚضؾع 

: ضغِ ايػٝاغات ٚٚنع ايطؤ٣ املتعًك١ بايتسضٜب ٚاعتُازٖا ، ٚتكِٝٝ َٚتابع١ غري  أٖساؾٗا

 أعُاٍ ايتسضٜب بادتُع١ٝ.

 َٗاّ زتًؼ ايكػِ ايٓػٟٛ -

: زتًؼ ٜهِ عسز َٔ َسٜطٟ اإلزاضات ٚضؤغا٤ األقػاّ بادتُع١ٝ يإلؾطاف  تعطٜؿ٘

 يكػِ ايٓػٟٛ مبؿاضن١ عهٜٛٔ َٔ زتًؼ اإلزاض٠ .ٚاملتابع١ املػتُط٠ ألعُاٍ ا

: اإلؾطاف ع٢ً أعُاٍ أقػاّ ايؿؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ ايٓػا١ٝ٥، ٚايتٓػٝل بٝٓٗا بؿإٔ  أٖساؾ٘

األعُاٍ املؿرتن١ َٚا تكتهٝ٘ َكًش١ ايعٌُ ، ٚٚنع ايرباَر ايتأ١ًٖٝٝ ملعًُات ادتُع١ٝ ، 

 ٚتطٜٛط املٓاٖر ٚاعتُاز جتسٜسٖا غٜٓٛا سػب اذتاد١.

 َٗاّ زتًؼ ت١ُٝٓ املٛاضز -

: زتًؼ ٜهِ عهٜٛٔ َٔ زتًؼ اإلزاض٠ َع عسز َٔ َسٜطٟ اإلزاضات ٚضؤغا٤  تعطٜؿ٘

 األقػاّ بادتُع١ٝ يإلؾطاف ٚاملتابع١ املػتُط٠ ألعُاٍ ت١ُٝٓ املٛاضز .

ًذُع١ٝ ٚحبح يظتاز َٛاضز دسٜس٠ بت١ُٝٓ املٛاضز ٚزضاغ١ إارتطط املتعًك١  : اعتُاز أٖساؾ٘

 .ٌ يتُٓٝتٗا ٚاغتجُاضٖاأؾهٌ ايػب

 

  : ايٓطام ادتػطايف 

 ادتُع١ٝ بهاؾ١ ؾطٚعٗا َٚطانع اإلؾطاف ايتابع١ هلا يف زاخٌ املس١ٜٓ ٚخاضدٗا .
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  : أبطظ املٓذعات 

غاعست ع٢ً ؾتح آؾام أٚغع يًعٌُ ارتريٟ يف اجملاٍ ايتعًُٝٞ ٚاإلزاضٟ  -5

 ٚايؿين .

ٝس يف اختاش ايكطاض غاُٖت يف اذتكٍٛ ع٢ً املتطًبات ٚايبٝاْات اييت تؿ -2

 ايكا٥ب ايبعٝس عٔ ايطأٟ ايؿطزٟ.

 أٚدست ٚسس٠ َتذاْػ١ يًعاًَني يف ادتُع١ٝ . -9

 غاُٖت يف ضؾع اذتطز يس٣ ايكا٥ُني ع٢ً ايعٌُ . -4

 غَّٗت ع٢ً أعها٤ زتًؼ اإلزاض٠ اختاش ايكطاضات . -5

 ضغِ ارتطط االغرتاتٝذ١ٝ ٚارتطط ايتٓؿٝص١ٜ َٚتابع١ تٓؿٝصٖا ٚتكٛميٗا . -6

 ػطٜع ٚادتصضٟ ألٟ عكبات أٚ َؿانٌ تعرتض غري ايعٌُ .اذتٌ اي -7

 ايكها٤ ع٢ً االظزٚاد١ٝ ٚايعٌُ ايؿطزٟ ٚايعؿٛا٥ٞ. -8

 

 عٌُ اجملايؼ : آي١ٝ  

ٜتِ تؿهٌٝ أعها٤ اجملايؼ َٔ قبٌ زتًؼ اإلزاض٠ ٚحتسز هلِ ايكالسٝات  -5

 ٚاملٗاّ املٓاط١ بِٗ ٚآي١ٝ اختاش ايكطاضات .

اجملًؼ بسضاغ١ املٛانٝع املتعًك١ ب٘ ٚاختاش  االدتُاع سػب املٛعس املكطض يبس٤ -2

 ايكطاضات سٝاهلا بايتكٜٛت.

إشا ناْت ايكطاضات خاضز قالسٝات اجملًؼ ٜتِ ضؾع املٛنٛع جملًؼ اإلزاض٠  -9

 يإلطالع عًٝ٘ ٚاختاش ايالظّ سٝاي٘ .

 إشا ناْت ايكطاضات نُٔ قالسٝات اجملًؼ ٜتِ اعتُازٖا ٚتٓؿٝصٖا . -4

زتًؼ بهاؾ١ املٛنٛعات اييت ْاقؿٗا َٚا مت إعساز تكطٜط ؾكًٞ عٔ نٌ  -5

 سٝاهلا َٔ قطاضات ٚتٛقٝات يطؾع٘ إىل زتًؼ اإلزاض٠ .

 



 فوزي بن عليوي اجلعيد.و                                                    العنل املؤسسي وتطبيقاته

 التدريبيةاملاليةاإلدارية

                                                                                                       969                                                                                                           للجهات اخلريية باملنطقة الصرقية العاشر اللقاء السنوي 

 

  : تعطٜـ املُاضغ١ 

تسضٜب ايعاًَني بادتُعٝات ارتري١ٜ أَط َِٗ يف ظٌ ايتطٛض اإلزاضٟ ٚاملعطيف ٚايتكين 

ال بس َٓٗا يهٞ تتُهٔ ادتُع١ٝ َٔ َٛانب١ ٖصٙ ايتطٛضات ، بٌ إٕ ايتسضٜب أقبح نطٚض٠ّ 

ايػطٜع١ ، يصا اغتؿعطت ادتُع١ٝ ٖصٙ األ١ُٖٝ َٔ بسا١ٜ عًُٗا ؾأْؿأت يصيو ٚسس٠ خاق١ 

يسٜ٘ َطنعّا تسضٜبّٝا َتدككّا ُتع٢ٓ بايتسضٜب ، ثِ تطٛضت ٖصٙ ايٛسس٠ ست٢ قاضت 

( 2994/254تكين ٚاملٗين، بطقِ )تطخٝل ملعاٚي١ ايتسضٜب َٔ املؤغػ١ ايعا١َ يًتسضٜب اي

ٖـ( ٜكسّ خسَات٘ زتاّْا دتُٝع َٓػٛبٞ ادتُع١ٝ َٔ إزاضٜني َٚؿطؾني 53/6/5493ٚتاضٜذ )

 َٚعًُني ٚطالب ٚنصيو يف ادتٗات ارتري١ٜ األخط٣ .

 

  : تاضٜذ ايبس٤ يف املُاضغ١ 

 ٖـ 4141

 

  : اهلسف ايط٥ٝؼ َٔ املُاضغ١ 

ادتُع١ٝ ع٢ً تًب١ٝ استٝاداتٗا ايتسضٜب١ٝ ط١ًٝ ؾرت٠  إقا١َ ايرباَر ايتسضٜب١ٝ اييت تػاعس

عًُٗا، ٚتأٌٖٝ ايعاًَني بٗا أٚ يف ادتٗات ارتري١ٜ األخط٣ َٚٛانب١ ايتطٛض ٚايتكسّ املػتُط 

 يف زتاٍ ايتسضٜب .

 

  : ايؿ١٦ املػتٗسؾ١ 

 قٝازات ايعٌُ ارتريٟ: ٚتؿٌُ زتايؼ اإلزاضات َٚسضا٤ ايعُّٛ ٚاملسضا٤ ايتٓؿٝصٜني. 

ٛ ايٛظا٥ـ اإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ: ٚتؿٌُ مجٝع املػتٜٛات ايٛظٝؿ١ٝ يف ادتٗات ارتري١ٜ ؾاغً  

 عسا بعض ايتدككات ايؿ١ٝٓ.

ؾاغًٛ ايٛظا٥ـ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ: ٚتؿٌُ املعًُني ٚاملٛدٗني ٚاملؿطؾني ايتعًُٝٝني   

 ٚبك١ٝ ايٛظا٥ـ املتعًك١ بايعٌُ ايتعًُٝٞ ٚايرتبٟٛ.

 طاسٌ ايسضاغ١ٝ، ٚبايصات طالب املطسًتني ايجا١ْٜٛ ٚادتاَع١ٝ.ايطالب: ٜٚؿٌُ مجٝع امل  
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خس١َ اجملتُع: ٜٚؿٌُ تسضٜب ايؿ٦ات شات ايعالق١ َع ادتٗات ارتري١ٜ َجٌ اآلبا٤،   

 ٚايساعُني.

 

  : ايٓطام ادتػطايف 

 زاخٌ َس١ٜٓ ايطا٥ـ ٚنٛاسٝٗا ٚايكط٣ ٚاهلذط ايتابع١ هلا .

 

  : ايتهًؿ١ اإلمجاي١ٝ يًُُاضغ١ 

 ( َا٥يت أيـ ضٜاٍ . 022.222ايتهًؿ١ اإلمجاي١ٝ ايتؿػ١ًٝٝ َا ٜكاضب ) تكسض 

 

  : عسز ايعاًَني 

 َسضبني  –َسضب ساغب آيٞ  –غهطتري  –َسٜط املطنع 

 

  : ارتط١ االغرتاتٝذ١ٝ 

يٛظا٥ـ ادتٗات ارتري١ٜ تبسأ باختٝاض املٛظـ  يًُطؾشني إعساز بطاَر تسضٜب١ٝ -5

 ٚتٓتٗٞ بتُهٝٓ٘ يف ايٛظٝؿ١.

ع٢ً  –طالب اذتًكات بايسضد١ األٚىل  –ايطالب يف مجٝع املطاسٌ  تسضٜب -2

 املعاضف ٚاملٗاضات ايالظ١َ هلِ يف اذتٝا٠.

اغتجُاض املطنع يف تؿعٌٝ ايؿطان١ َع ادتٗات ارتري١ٜ يف زتاٍ ايتسضٜب  -9

 ٚغريٙ َٔ زتاالت ايتطٜٛط املدتًؿ١.

ت إعساز َسضبني أقشاب نؿا٠٤ عاي١ٝ يتكسِٜ تسضٜب َتدكل يًذٗا -4

 ارتري١ٜ.

ت١٦ٝٗ ب١٦ٝ ايتسضٜب ٚقا١ُ٥ ايسٚضات ٚاملسضبني املٓاغب١ إلؾاز٠ ادتٗات ارتري١ٜ  -5

 ٚايعاًَني ؾٝٗا.
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  : أبطظ ايتشسٜات 

 عسّ ايكٓاع١ بأ١ُٖٝ ٚدس٣ٚ ايتسضٜب . -5

 ق١ً االغتؿاز٠ بؿهٌ ؾعاٍ َٔ ايتسضٜب . -2

 ٚدٛز غٝاب يًُتابع١ ٚايتكِٜٛ يف بعض األسٝإ . -9

 

  : أبطظ املٓذعات 

 ايعسٜس َٔ املٓذعات يعٌ َٔ أُٖٗا ٚأبطظٖا : –كل املطنع بؿهٌ اهلل تعاىل س

سكٍٛ املطنع ع٢ً تطخٝل ضمسٞ َٔ املؤغػ١ ايعا١َ يًتسضٜب ايتكين  -5

 ٚاملٗين مبعاٚي١ ايتسضٜب .

 اٖتُاّ املطنع يف ايتسضٜب ع٢ً ؾ٦تني ُٖا :  -2

 :  ايؿ١٦ األٚىل : ايعإًَٛ يف ادتُع١ٝ ، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 أ / املٛظؿٕٛ : سٝح قاَت ادتُع١ٝ بارتطٛات ايتاي١ٝ :

تكُِٝ اغتبا١ْ يهٌ َٛظـ يتعب٦تٗا َٔ قبٌ ٚحتسٜس استٝادات٘ ايتسضٜب١ٝ ٚؾل  (4

 عًُ٘ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ .

عطض االغتباْات ع٢ً ايط٥ٝؼ املباؾط يهٌ َٛظـ إلبسا٤ ضأٜ٘ سٝاٍ ساد١  (0

 املٛظـ إىل ايتسضٜب ٚايتأٌٖٝ .

 ب١ٝ بٓا٤ّا ع٢ً االستٝاز ايؿعًٞ .ٚنع ارتطط ايتسضٜ (3

تٓػٝل عسز َٔ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ ٚإقاَتٗا يف َكط ادتُع١ٝ أٚ االبتعاخ هلا يف  (1

 أَانٔ عكسٖا .

املتابع١ ايسٚض١ٜ بعس إقا١َ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ يكٝاؽ أثطٖا َٚس٣ اغتؿاز٠  (5

 املٛظـ َٓٗا يف عًُ٘ .

 َٚٔ ايسٚضات اييت أقُٝت يًُٛظؿني : 

 ٌَ َع اآلخطٜٔ .ؾٔ ايتعا 

 ؾٔ إزاض٠ ايٛقت . 
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 َٗاضات االتكاٍ ٚايتؿاعٌ . 

 أقٍٛ ايػهطتاض١ٜ اذتسٜج١ . 

 تٓعِٝ املًؿات ٚاالتكاالت اإلزاض١ٜ . 

 إزاض٠ املهاتب باغتدساّ ايتكٓٝات اذتسٜج١ . 

 َٗاضات إعساز ٚنتاب١ ايتكاضٜط . 

 َٗاضات حتطٜط ارتطابات ٚايتكاضٜط . 

( : سٝح ٚنعت ادتُع١ٝ خط١  ICDLاآليٞ )  ايطخك١ ايسٚي١ٝ يكٝاز٠ اذتاغب 

غ١ٜٛٓ ذتكٍٛ َععِ َٛظؿٝٗا ع٢ً ٖصٙ ايطخك١ ٚأقاَت هلِ ايسٚضات ايتأ١ًٖٝٝ 

يصيو َٚٔ ثِ ايتٓػٝل َع ادتٗات املتدكك١ ملٓح ٖصٙ ايطخك١ جملتاظٟ ٖصٙ 

 ايسٚضات .

 

إٔ ٜهٕٛ  ب / املعًُٕٛ : املعًِ ٖٛ أغاؽ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚيصيو سطقت ادتُع١ٝ ع٢ً

يًُعًِ ايٓكٝب ايهايف َٔ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ اييت تػاعسٙ ع٢ً ضؾع َػتٛاٙ ٚتأًٖٝ٘ ملا ٖٛ 

أؾهٌ، ٚيصيو عكست ادتُع١ٝ زٚضات تسضٜب١ٝ تطب١ٜٛ ٚتع١ًُٝٝ دتُٝع املعًُني يف نٌ عاّ 

ٚاغتُطت ٖصٙ ايسٚضات ٚتٛغعت يتؿٌُ َعًُٞ ادتُعٝات األخط٣ ٚناْت ٖصٙ ايسٚضات ٖٞ 

األٚىل يًًُتك٢ ايػٟٓٛ يًذُعٝات ارتري١ٜ يتشؿٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ باملًُه١ ، َٚا ظايت ايٓٛا٠ 

ٖصٙ ايسٚضات َػتُط٠ ست٢ اآلٕ ملعًُٞ ادتُع١ٝ حبُس اهلل تعاىل ، مبعسٍ زٚض٠ ض٥ٝػ١ٝ يف نٌ 

 عاّ ) ملس٠ ثالث١ أغابٝع ( .

ايػًُٞ نُا أْؿأت ادتُع١ٝ َطنعّا َتدككّا حتت َػ٢ُ ) َطنع أبٞ عبسايطمحٔ 

يًسضاغات ايكطآ١ْٝ ( ٜع٢ٓ بإقا١َ ايسٚضات ايكطآ١ْٝ ٚايتطٜٛط١ٜ ٚايتأ١ًٖٝٝ املتدكك١ ملعًُٞ 

 ادتُع١ٝ طٛاٍ ايعاّ ، َٚٔ شيو :

 ططم تسضٜؼ ايكطإٓ ايهطِٜ . 

 ؾٔ ايتعاٌَ َع ايطالب . 

 ايٛغا٥ٌ ايرتب١ٜٛ ٚاإلضؾاز١ٜ يطالب اذتًكات . 

 ايبٓا٤ ايصاتٞ ملعًِ ايكطإٓ ايهطِٜ . 
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 ـ تٓعِ اذتًك١ ؟نٝ 

 اإلبساع يف تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ . 

 ايرباَر ٚاألْؿط١ يف اذتًكات ايكطآ١ْٝ . 

 ٚغريٖا . 

 

ز / ايطالب : نُا سطقت ادتُع١ٝ ع٢ً االٖتُاّ بايطالب املتُٝعٜٔ يف اذتًكات 

ِٖ ٚاالختباضات بعكس زٚضات تسضٜب١ٝ َٓاغب١ هلِ يف بعض املٗاضات ٚشيو تهطميا هلِ ٚحتؿٝعا يػري

 ع٢ً ايتُٝع يف سؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ، َٚٔ ايسٚضات املكس١َ هلصٙ ايؿ١٦ : 

 إزاض٠ ايٛقت . 

 ايتؿهري اإلبساعٞ . 

 ٚغا٥ٌ ٚططم سؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ َٚطادعت٘ . 

 االغتصناض ايٓادح . 

 زٚضات يف اذتاغب اآليٞ ٚبطازت٘ . 

 ؾٔ اإليكا٤ ٚايعطض . 

 إزاض٠ ايصات . 

 نٝـ ْكشح أخطا٥ٓا ؟ 

 ١ُٝ .َٗاضات عً 

 ايتدطٝط ٚايتٓؿٝص ايٓادح . 

 نٝـ تعس بطْازتّا ثكاؾّٝا ممٝعّا ؟ 

 

ز / خس١َ اجملتُع : َٔ خالٍ تكسِٜ عسز َٔ ايسٚضات اجملا١ْٝ يف تٛع١ٝ ايعا١َ دتُٝع 

ؾ٦ات اجملتُع ٚاييت تٗسف إىل ايتٛع١ٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚؾٕٓٛ ايتعاٌَ األَجٌ ، ٚتكسِٜ زٚضات خاق١ 

ملتربعني ٚايساعُني ، ٚبعض ايكطاعات اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ ، َٚٔ بأٚيٝا٤ أَٛض ايطالب ، ٚا

 ايسٚضات املكا١َ هلصا ايؿ١٦ : 

 قٛاعس ايتسبط األَجٌ يًكطإٓ ايهطِٜ . 
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 تطب١ٝ األبٓا٤ . 

 نٝـ حتؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ ؟  

 ؾٔ ايتعاٌَ َع ايٓاؽ . 

 

 ْطام عٌُ ادتُع١ٝ .ايؿ١٦ ايجا١ْٝ : ادتُعٝات ارتري١ٜ يتشؿٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ ايٛاقع١ نُٔ  -

َٓطًل عًِ ادتُع١ٝ بأ١ُٖٝ ايتسضٜب، ٚايتطٜٛط دتُٝع ايعاًَني يف ايكطاعات 

ارتري١ٜ، بهاؾ١ أْٛاعٗا ٚسطقٗا َٔ ؾتح اجملاٍ هلِ ؾكس أقاَت بايتعإٚ َع بعض ادتٗات 

اضى ارتري١ٜ املاضت١، عسزّا َٔ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ اإلزاض١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚاإلؾطاؾ١ٝ ٚاملاي١ٝ، ؾ

 –ؾٝٗا ايهجري َٔ َٓػٛبٞ ادتُعٝات ارتري١ٜ يف ستاؾع١ ايطا٥ـ ٚنٛاسٝٗا ٚغاُٖت 

يف ضؾع نؿا٠٤ ايهجري َٔ ايعاًَني يف ٖصٙ ادتٗات ، نُا تكِٝ  –بؿهٌ اهلل تعاىل 

ادتُع١ٝ ًَتكٝات إزاض١ٜ ٚتسضٜب١ٝ غ١ٜٛٓ يعسز َٔ ادتٗات ارتري١ٜ، تٗتِ بأبطظ املٛانٝع شات 

ارتريٟ ٚإصتاس٘ ٚتػاِٖ يف ْكٌ ٚتبازٍ ارتربات اإلزاض١ٜ املتُٝع٠ ، َٚٔ ٖصٙ ايتأثري يف ايعٌُ 

 ايسٚضات املكا١َ : 

 ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ . 

 ؾٔ مجع ايتربعات . 

 ت١ُٝٓ َٗاضات َسٜطٟ اإلزاضات املاي١ٝ . 

 ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني يف ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ . 

 ايػهطتاض١ٜ اذتسٜج١ . 

 إعساز ايتكاضٜط .َٗاضات نتاب١ ٚ 

 ت١ُٝٓ املٗاضات اإلؾطاؾ١ٝ . 

 بٓا٤ ايؿطٜل ٚضٚح ايعٌُ ادتُاعٞ . 

 ؾٔ إزاض٠ املهاتب . 

 َٗاضات ايتؿاعٌ َع اآلخطٜٔ . 

 ٚغريٖا َٔ ايسٚضات . 
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ٖـ 5495َٚٔ ٖصا املٓطًل ؾإٕ َطنع ثكات ايتابع يًذُع١ٝ غٝكِٝ يف أٚا٥ٌ عاّ 

١ًَ مبشاؾع١ ايطا٥ـ ٚايهٛاسٞ ايتابع١ هلا حتت ًَتك٢ ايجكات ايتسضٜيب يًذٗات ارتري١ٜ ايعا

ؾعاض ) ضتٛ َسٜط تٓؿٝصٟ َتُٝع ( يٝهٕٛ يب١ٓ نُٔ بٓا٤ ُٜؿاضى ؾٝ٘ دٗات تسضٜب١ٝ 

 ٚتطٜٛط١ٜ أخط٣.

 ٜٚٗسف ٖصا املًتك٢ إىل :

تسضٜب ٚتطٜٛط مجٝع ايؿطا٥ح ايعا١ًَ يف ايعٌُ ارتريٟ بتدكٝل َٛاز تسضٜب١ٝ  (4

 يعاًَني ؾٝ٘.تٓاغب قٝازات ايعٌُ ارتريٟ ٚا

ايتعاضف ٚايتآيـ ْٚكٌ ارتربات بني ايعاًَني يف ادتٗات ارتري١ٜ مبا ٜػاِٖ يف  (0

 تطٜٛط ايعٌُ ٚشيو مبا عتكٌ َٔ يكا٤ات ٚٚضف عٌُ ع٢ً ٖاَـ املًتك٢.

 تطٜٛط َٗاضات املسضا٤ ايتٓؿٝصٜٔ يف ادتٗات ارتري١ٜ. (3

 تبازٍ ارتربات بني املسضا٤ ايتٓؿٝصٜني يًذٗات ارتري١ٜ. (1

 ملؿهالت اإلزاض١ٜ بططم إبساع١ٝ.سٌ ا (5

 ٚغٝكسّ املًتك٢ عسزّا َٔ ايؿعايٝات اييت تػاِٖ يف حتكٝل ٖصٙ األٖساف َجٌ : 

 ايًكا٤ات ايتسضٜب١ٝ. (4

 ٚضف ايعٌُ. (0

 عطض جتاضب ْادش١. (3

 احملانطات. (1

 ايًكا٤ات املؿتٛس١. (5

 

 : اضتباط املُاضغ١ بأٖساف ادتُع١ٝ ٚضغايتٗا ٚضؤٜتٗا 

طتبط اضتباطّا ٚثٝكّا بطغاي١ ادتُع١ٝ ٚضؤٜتٗا ٚأٖساؾٗا ال ؾو إٔ ٖصٙ املُاضغ١ ت

االغرتاتٝذ١ٝ ألْٗا تػع٢ إىل حتكٝل ضؾع َػت٣ٛ ايهؿا٠٤ اإلزاض١ٜ ٚت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

 ٚتسعِ ٚتؿذع ع٢ً ايتطٜٛط ٚاإلبساع .

 

 



 فوزي بن عليوي اجلعيد.و                                                    العنل املؤسسي وتطبيقاته

 التدريبيةاملاليةاإلدارية

                                                                                                       976                                                                                                           للجهات اخلريية باملنطقة الصرقية العاشر اللقاء السنوي 

 نٝـ تػتؿٝس ادتٗات ارتري١ٜ َٔ ٖصٙ املُاضغ١ ؟ 

يتأًٖٝٞ دتُٝع ايعاًَني بادت١ٗ َٚٔ ثِ بايبس٤ يف االٖتُاّ بادتاْب ايتسضٜيب ٚا

ايعٌُ ع٢ً إْؿا٤ ٚسس٠ َتدكك١ يف ايتسضٜب ٚشيو يسضاغ١ ٚٚنع ٚتكُِٝ ايرباَر 

 ٚاآليٝات املٓاغب١ يًتسضٜب .

 

 : َػتكبٌ ٖصٙ املُاضغ١ 

إٔ تهٕٛ ٖصٙ املُاضغ١ َٔ املُاضغات ايٓادش١ ملا  –إٕ ؾا٤ اهلل تعاىل  –ُٜتٛقع 

 هلا َٔ أثط إظتابٞ نبري يف تطٛض ادتُع١ٝ ٚمنٖٛا ٚحتػني أزا٥ٗا 
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  : تعطٜـ املُاضغ١ 

ٖٞ سًكات تع١ًُٝٝ ايهرت١ْٝٚ يتعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ عرب ؾبه١ االْرتْت 

 Learn Reading ٢ )تعًِ ايكطإٓ ايهطِٜ حتت َػُباغتدساّ بطْاَر ايبايتٛى 

Quran Kareem( نُٔ زتُٛع١  )ايػطف ايعطب١ٝ   By Language Arabic ).. 

 

  : تاضٜذ ايبس٤ يف املُاضغ١ 

  ٖـ5422ؾٗط ستطّ َٔ عاّ 

 

  : اهلسف ايط٥ٝؼ َٔ املُاضغ١ 

تُني اغتػالٍ ايٛغا٥ٌ اذتسٜج١ يف ايسع٠ٛ إىل اهلل ، ٚتعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ يًُٗ

َٔ سٝح أعساز -بتًو ايٛغا٥ٌ اذتسٜج١ ، ٚاالْتكاٍ َٔ اإلق١ًُٝٝ ٚاحملسٚز١ٜ 

إىل ايتٛغع ٚايعامل١ٝ ، ٚإظاي١ اذتطز عٔ ايطاغبني يف تعًِ ايكطإٓ  -املػتؿٝسٜٔ ٚؾ٦اتِٗ

ايهطِٜ َٔ شٟٚ ايؿدكٝات االعتباض١ٜ ٚغريِٖ ، ٚتطبٝل جتطب١ ايتعًِٝ عٔ بعس 

يكطإٓ ايهطِٜ ٚجتٜٛسٙ ، ٚتٛؾري ايتعًِٝ يًطاغبني ؾٝ٘ يف أٟ ٚاالغتؿاز٠ َٓٗا يف تعًِٝ ا

 ٚقت ٚظَإ َٚهإ .

 

  : ايٓطام ادتػطايف 

 مجٝع أضتا٤ ايعامل .

 

  : ايتهًؿ١ اإلمجاي١ٝ يًُُاضغ١ 

 ( مثإْٛ أيـ ضٜاٍ . 830333تكسض ايتهًؿ١ اإلمجاي١ٝ غّٜٓٛا مببًؼ ) 

 

  : عسز ايعاًَني 

 ساغب( .َعًُني + ؾين  5غبع١ )َؿطف + 
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 ايربْاَر :  إظتابٝات 

اإلعال١َٝ اذتسٜج١ يف إيكا٤ ايسضٚؽ  اغتدساَ٘ نٛغ١ًٝ َٔ ايٛغا٥ٌ  (4

 .  ٚاحملانطات ٚايٓسٚات

ايؿطعٞ املػتُس َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚؾِٗ ايػًـ إىل زٜاض  إٜكاٍ ايعًِ  (0

 ٚأٜهّازٜاض ايهؿط اييت ٜكٌ ؾٝٗا ايعًُا٤ ٚطًب١ ايعًِ ،  ٚنصا ايبعٝس٠املػًُني 

ٚتهٕٛ ػُح بٓكٌ ايهتب ٚاملكازض إيٝٗا ، ُٜ ال املٓاطل اييت ضمبا ٜكعب أٚ

ايتًكٞ ايعًُٞ عّٛنا عٔ  ع٢ً تًو ايكعٛبات ، ٚؾٝ٘ تٝػري ٓاٖصا تػًب بصيو قس

إىل ؾا٥ست٘  سًل ايعًِ املباؾط٠ ع٢ً ايؿٝٛر سٝح ال ميهِٓٗ شيو ، إناؾ١

 . ٚسهٛضٖٔ ايسضٚؽ ِيًٓػا٤ سٝح ٜكعب ع٢ً نجري َٓٗٔ َتابع١ سًكات ايعً

تبكري املػًُني بسِٜٓٗ اذتل ٚتطغٝذ ايعكٝس٠ اإلغال١َٝ ايكشٝش١ املػتُس٠   (3

 .ايهتاب ٚ ايػ١ٓ  َٔ

ستاغٔ اإلغالّ ٚعسايت٘ ْٚؿط شيو  ٚغ١ًٝ َٔ ايٛغا٥ٌ اذتسٜج١ اهلا١َ يف بٝإ  (1

 . بًػاٍت شتتًؿ١ٍ ٚبًٛؽ شيو أقاقٞ ايسْٝا ٚ أططاؾٗا

ٚغريٖا  األٚقات املدتًؿ١ت ايع١ًُٝ اييت تكاّ يف ْكٌ ايسضٚؽ ايع١ًُٝ ٚايسٚضا (5

 .   ملا ؾٝٗا َٔ ؾٛا٥س عس٠دتُٝع املػًُني يف ايعامل 

بايتًكٞ عٔ ايؿٝٛر نسضٚؽ ايتذٜٛس  ططح عسز َٔ ايسضٚؽ اييت تؤخص عاز٠  (1

 .  يًكطإٓ ايهطِٜ ٚتعُِٝ ايؿا٥س٠ يف شيو

ٓٗٔ ٚ أَٛض ايٓػا٤ زٜ إقا١َ غطف خاق١ يًٓػا٤ ٜتساضغٔ ؾٝٗا نتاب اهلل ٚأَٛض (7

ضقِ خام  َٔ خالٍ غطف َػًك١ ال ٜسخًٗا إال َٔ ٜطزٕ َٔ ايٓػا٤ َٔ خالٍ

 . يًػطؾ١ تهع٘ َٔ تطٜس ايسخٍٛ

ايتٝػري ع٢ً َٔ أضاز سؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتالٚت٘ بؿهٌ قشٝح ممٔ ال  (8

تػُح ي٘ ظطٚؾ٘ باملؿاضن١ ٚاذتهٛض يف سًكات حتؿٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ يف 

 ات .املػادس أٚ ايسٚض
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 : َٛاعٝس اذتًكات َٚٓاٖذٗا 

ارتاَػ١  ايطابع١ ايجايج١ ايجا١ْٝ األٚىل اذتًك١

 )يًٓػا٤(
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  : أبطظ املٓذعات 

 أ / ايسٍٚ املػتؿٝس٠ َٔ اذتًكات : 

 –ايػٛزإ  –ؾًػطني  –َكط  –ايُٝٔ  –ٞ زٍٚ ارتًٝر ايعطب –ايػعٛز١ٜ 

 –نٓسا  –ٖٛيٓسا  –أملاْٝا  –ايُٓػا  –ؾطْػا  –بطٜطاْٝا  –تْٛؼ  –ادتعا٥ط  –املػطب 

 إٜطإ  –أَطٜها  –َايٝعٜا  –ادتعا٥ط  –املػطب  –تطنٝا  –أؾػاْػتإ  –بانػتإ 
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 ب / عسز املػتؿٝسٜٔ َٔ اذتًكات : 

( غبع١ آالف زاضؽ  7333ًكات بأنجط َٔ ) ُٜكسض عسز املػتؿٝسٜٔ َٔ ٖصٙ اذت

 َٔ شتتًـ ايسٍٚ ، َٓص اْطالق١ ٖصٙ اذتًكات ٚقبٌ عس٠ غٓٛات .

 

 ز / عسز اذتؿاظ املتدطدني يف ٖصٙ اذتًكات : 

عرب ٖصٙ اذتًكات  –ٚهلل اذتُس  –أمت سؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ ناَاّل 

ٚايٛالٜات املتشس٠  ( سؿاظ َٔ زٍٚ شتتًؿ١ نربٜطاْٝا 53االيهرت١ْٝٚ أنجط َٔ ) 

 األَطٜه١ٝ ٚتْٛؼ ٚغريٖا .

 

 ز / ؾعايٝات تكسَٗا اذتًكات : 

o . بح ايسضٚؽ األغبٛع١ٝ اييت تكاّ يف َكط ادتُع١ٝ ع٢ً اهلٛا٤ َباؾط٠ 

o  ٚبح ايهًُات ٚاحملانطات ٚايسضٚؽ ايعا١َ اييت تكاّ يف َكط ادتُع١ٝ أ

 َػذسٖا.

o . بح اذتؿالت ٚايٓسٚات اييت تكُٝٗا ادتُع١ٝ 

o قا١َ زضٚؽ ع١ًُٝ خاق١ بٗصٙ اذتًكات يف ايتذٜٛس ، ٚايكطا٤ات ، إ

 ٚايتؿػري ، ٚاألخالم ٚاآلزاب .

 

  : أبطظ ايتشسٜات 

نٌ عٌُ البس إٔ تٛادٗ٘ بعض ايعٛا٥ل ٚايعكبات ٚاملؿهالت ، ٖٚٞ تتؿاٚت 

بايٓػب١ إىل بعهٗا ايبعض ، ٚيف  اذتًكات ايكطآ١ْٝ ، َٚٔ خالٍ مماضغ١ ايتعًِٝ ؾٝٗا 

جتاٚظٖا نًّٝا أٚ  –حبُس اهلل تعاىل  –ت بعض اإلؾهاالت ٚايعكبات ، ٚاييت مت يٛسع

ختؿٝؿٗا قسض اإلَهإ ، ٚضتٔ ْعطنٗا ٖٓا َع ؾ٤ٞ َٔ اذتًٍٛ املكرتس١ هلا ، ؾُٔ ٖصٙ 

 ايعكبات :
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 تؿاٚت َػتٜٛات املؿاضنني :  -

سٝح ٜؿاضى يف ٖصٙ اذتًكات نجري َٔ األؾدام ٚتهٕٛ َػتٜٛاتِٗ 

 :  نايتايٞ

 % ( . 59زتٝس يتال٠ٚ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتطبٝل أسهاَ٘ ، ْٚػبتِٗ تكطٜبّا )  .5

% (  43نعٝـ ال ٜػتطٝع ايكطا٠٤ بؿهٌ قشٝح ٚ ال عتػٓٗا ، ْٚػبتِٗ تكاضب ) .2

. 

َتكٔ دسّا َٚٔ املتدككني يف بعض ايكطا٤ات ٚايطٚاٜات األخط٣ ، ٚعسزِٖ قًٌٝ  .9

 % ( . 5ٚتكٌ ْػبتِٗ إىل        ) 

ٙ املػتٜٛات تؿاضى يف سًكات تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ عرب بطْاَر ) ٚغايب ٖص

ايبايتٛى ( .. ٖٚصا ٜػبب إؾهااّل  سٝح ال بس ٚإٔ تتبأٜ ايهٝؿ١ٝ اييت ٜكسّ بٗا 

 ايسضؽ ٚاملاز٠ ايع١ًُٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ُتططح ُٚتكسّ يًُؿاضنني . 

 

ِ َبازئ ٚقس مت عالز ٖصا األَط مبشاٚي١ ختكٝل ٚقت يًُبتس٥ني يتعًُٝٗ

ايكطا٠٤ ٚايتال٠ٚ ايكشٝش١ ، ٚٚقت آخط يًُتٛغطني ايصٜٔ ٜطغبٕٛ يف سؿغ ايكطإٓ 

ايهطِٜ أٚ تالٚت٘ ؾكط زٕٚ اذتاد١ إىل ايرتنٝع ع٢ً تكشٝح ايٓطل ٚتطبٝل 

 األسهاّ. 

نُا ضتاٍٚ عٓس زخٍٛ أنجط َٔ َػت٣ٛ َٔ املؿاضنني إٔ ْعطٞ نٌ َؿاضى سك٘ 

 طا٤ت٘ ٚتطبٝك٘ .َٔ ايتال٠ٚ ٚايتكشٝح سػب َػت٣ٛ ق

 

 تؿاٚت ايػٔ :  -

ٖٚصا قطٜب َٔ األٍٚ ، سٝح ٜسخٌ َّٜٛٝا هلصٙ اذتًكات عسز َٔ ايؿتٝإ 

غ١ٓ ، باإلناؾ١ إىل  59غٓٛات إىل  7ٚايؿباب ايكػاض ممٔ ترتاٚح أعُاضِٖ  َا بني 

 ٚدٛز غريِٖ َٔ ايؿباب ٚنباض ايػٔ َٔ ايطداٍ ٚايٓػا٤ .

األزا٥ٞ ٚايتطبٝكٞ .. ٜٚتِ ايتعاٌَ َع ٖصٙ ايؿ١٦ ِٖٚ أٜهّا َتؿاٚتٕٛ يف املػت٣ٛ 

بتؿذٝعِٗ ٚحتؿٝعِٖ ٚايجٓا٤ عًِٝٗ ٚع٢ً تالٚاتِٗ ، ٚايتكشٝح هلِ َٔ خالٍ ايرتنٝع 
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ع٢ً ايتطبٝل بؿهٌ نبري ، ٚاالغتؿاز٠ َِٓٗ يف بح ضٚح ايتٓاؾؼ ٚايتؿذٝع 

 يًُؿاضنني َٔ نباض ايػٔ ع٢ً املؿاضن١ ٚايكطا٠٤ .

 

 طٚاٜات : تٓٛع ايكطا٤ات ٚاي 

مبا إٔ ٖصٙ اذتًكات َؿتٛس١ يًذُٝع يف أضتا٤ ايعامل ، ؾإْ٘ غٝؿاضى ؾٝٗا نٌ 

َٔ ٜطغب يف ايتعًِ أّٜا ناْت قطا٤ت٘ أٚ ايطٚا١ٜ اييت ٜكطأ بٗا أٌٖ بًسٙ ، َٚٔ ايكعب 

 قكط ايتعًِٝ ؾٝٗا ع٢ً قطا٠٤ أٚ ضٚا١ٜ ٚاسس٠ ؾكط نطٚا١ٜ سؿل ٚضتٛ شيو .

 ايعامل اإلغالَٞ ٜٚكطأ بٗا املػًُٕٛ ، ٖٞ :  ٚايطٚاٜات املؿٗٛض٠ اآلٕ يف

  ضٚا١ٜ ٚضف عٔ ْاؾع 

  . ٟضٚا١ٜ ايسٚضٟ عٔ أبٞ عُطٚ ايبكط 

 . ضٚا١ٜ قايٕٛ عٔ ْاؾع 

  . ِضٚا١ٜ سؿل عٔ عاق 

ٖٚصٙ ايطٚاٜات ٖٞ أنجط َا ٜكطأ ب٘ املؿاضنٕٛ َٔ بالز املػطب ٚاملػًُٕٛ املٗادطٕٚ 

 إىل بعض ايسٍٚ األٚضب١ٝ. 

ْازض٠ قس ٜكطأ بٗا بعض املػًُني َٔ ايسٍٚ االغهٓسْاؾ١ٝ نطٚا١ٜ  ٖٚٓاى ضٚاٜات

 ايػٛغٞ عٔ أبٞ عُطٚ ايبكطٟ.

ٖٚصا بال ؾو عتتاز إىل إٔ ٜهٕٛ املسضؽ يف ٖصٙ اذتًكات ًَُّا إملاَّا ناَاّل 

ٚتاَّا بٗصٙ ايطٚاٜات ٚايكطا٤ات عاضؾّا بأقٛهلا ، ست٢ ٜتُهٔ َٔ تكشٝح األخطا٤ 

 ؿاضنني إٕ  ٚقعت ، ٖٚصا أَط َِٗ يًػا١ٜ يتعِ ايؿا٥س٠ بٗا .ٚتعسٌٜ املالسعات يًُ

 َٚٔ اذتًٍٛ املكرتس١ أٜهّا : ؾتح سًكات يتعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ سػب ايطٚاٜات ..

 

 تكشٝح أخطا٤ املؿاضنني :  

ْعطّا ألٕ بطْاَر ) ايبايتٛى ( ٜعس َٔ بطاَر احملازث١ شات ارتط ايٛاسس ، حبٝح 

ثِ ٜتهًِ ايططف اآلخط ست٢ ٜٓتٗٞ َٔ سسٜج٘ ، ٚال  ٜتهًِ املتشسخ ست٢ ٜٓتٗٞ
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ميهٔ املساخ١ً أٚ املكاطع١ أثٓا٤ اذتسٜح ، ؾٗصا ٜػبب عسّ تكشٝح ارتطأ َباؾط٠ ، 

 خاق١ّ إشا نإ َكساض ايسضؽ طٜٛاّل ، ٖٚصٙ َٔ املالسعات ايؿ١ٝٓ .

 ٚميهٔ عالز ٖصا األَط بإسس٣ األَٛض املكرتس١ ايتاي١ٝ : 

o ( أٚ  555عين ٚقٛع ايساضؽ يف خطأ ، َجٌ نتاب١ ايطقِ ) ٚنع عال١َ ممٝع٠ ت

 ضتٛ شيو ، يٝكـ ايكاضئ عٓسٖا َباؾط٠ . 

o . االتؿام َع ايساضغني ع٢ً قطا٠٤ ثالخ آٜات ثِ ايتٛقـ يتكشٝح األخطا٤ ٖٚهصا 

o . ٘إٜكاف ايكاضئ َٔ خالٍ غشب ايالقط َٓ٘ أثٓا٤ قطا٤ت 

 

 زخٍٛ ايٓػا٤ إىل ٖصٙ اذتًكات :  

ٜعس َٔ األَٛض املؿه١ً ، سٝح إٕ أنجط املؿاضنني يف ٖصٙ  ٖٚصا األَط

اذتًكات ِٖ َٔ ايٓػا٤ ، ٚقس تهٕٛ ْػبتِٗ يف بعض األسٝإ نبري٠ّ دسّا ، َٚععِ 

ٖؤال٤ ايٓػا٤ َػًُات عطبٝات ٜعؿٔ يف بعض ايسٍٚ األٚضب١ٝ ٚيف ايٛالٜات املتشس٠ 

 اب اهلل تعاىل . األَطٜه١ٝ ، ٚبعهٗٔ ممٔ أغًُٔ سسٜجّا ٜٚطغػت يف تعًِ نت

 ٚاإلؾهاٍ ايصٟ ْٛادٗ٘ يف ٖصا األَط ٜتعًل باألَٛض ايتاي١ٝ : 

o  . ٍقطا٠٤ املطأ٠ ٚتالٚتٗا يف اذتًك١ مبػُع َٔ املؿاضنني ايطدا 

o  . تهاٜل نجري َٔ املؿاضنني ايطداٍ َٔ ٚدٛز ٖؤال٤ ايٓػ٠ٛ 

o . َٜٔهاٜك١ املؿاضنات َٔ قبٌ بعض ايعا٥ط 

o َ ٌٖؤال٤ ايٓػ٠ٛ بؿإٔ ايػُاح هلٔ باملؿاضن١ تكًٓا ايهجري َٔ ايطغا٥ ٔ

 ٚايكطا٠٤. 

o  . املهاتبات ٚايطغا٥ٌ اييت تكع بني املؿاضنات ٚاملؿاضنني 

o  . ٚغري شيو 

ٖٚصا ٜطدع إىل عسّ ٚدٛز سًك١ َتدكك١ يًٓػا٤ يتعًُٝٗٔ ايكطإٓ ايهطِٜ 

ا قس تتٛقـ ٚتهٕٛ زا١ُ٥ ٚثابت١ .. ٚاملٛدٛز٠ سايّٝا تكّٛ ع٢ً دٗٛز ؾطز١ٜ ٚستسٚز٠ ٚضمب

يف بعض األسٝإ عٔ ْؿاطٗا ، يصيو مت ختكٝل َع١ًُ َٔ ادتُع١ٝ يف ٚقت َعني 

 يتعًِٝ ايساضغات عرب ؾبه١ االْرتْت ٚاإلقباٍ عًٝٗا نبري "ٚهلل اذتُس " .
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 زخٍٛ غري املػًُني هلصٙ اذتًكات  :  

ٚزخٛهلِ ٜهٕٛ بؿهٌ َٜٛٞ ، ٜٚتِ ايتعطف عًِٝٗ َٔ خالٍ املهاتب١ أٚ َٔ 

 ٍ ايهالّ أٚ عٔ ططٜل أسس املؿاضنني ممٔ ٜعطؾِٗ . خال

ٚايػايب ع٢ً ٖؤال٤ أِْٗ ال ٜأتٕٛ إال يإلظعاز ٚاملهاٜك١، َٔ خالٍ امُلهاتب١ أٚ ايكٛت، 

 َجٌ : 

o  . تؿػٌٝ بعض املٛغٝك٢ ٚاملعاظف 

o  . إقساض أقٛات َععذ١ 

o  . ايتهًِ بهالّ غ٤ٞ شتٌ باآلزاب ٚاألخالم نتاب١ّ أٚ قٛتّا 

o  ٜٔٚايٓيب غب ايس  . ٚايكطإٓ ايهطِٜ نتاب١ّ أٚ قٛتّا 

o . َطاغ١ً بعض املؿاضنني أٚ املؿاضنات ببعض األَٛض ايػ١٦ٝ 

o . ٚنع ضٚابط ملٛاقع غ١٦ٝ ٚشت١ً 

o . ٚغري شيو َٔ األَٛض 

ٚيألغـ ؾإٕ بعض ٖصٙ اإلظعادات ٚاملهاٜكات قس تكسض أٜهّا َٔ بعض ايعٚاض 

ٚضْا يف َجٌ ٖصٙ األَٛض ٖٛ َٓع ايعا٥ط َٔ يًشًك١ َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاإلغال١َٝ ، ٚز

اذتسٜح ، ٚتطن٘ ٜػتُع يًسضؽ ايَٝٛٞ ست٢ غتطز أٚ ٜتأثط ، ؾإٕ جتاٚظ اذتس يف 

 اإلٜصا٤ ؾإْ٘ ٜتِ إخطاد٘ َٔ اذتًك١ َٚٓع٘ َٔ ايسخٍٛ إيٝٗا َط٠ أخط٣ .

 

 زخٍٛ بعض أٌٖ ايؿطم ٚاألٖٛا٤ :  

يو بعض أقشاب نايطاؾه١، ٚايكٛؾ١ٝ، ٚاألؾاعط٠، ٚاألسباف ، ٚنص

االجتاٖات ٚاألؾهاض املدايؿ١ نايعكالْٝني ٚغريِٖ ، ٖٚؤال٤ ٜتِ ايتعاٌَ َعِ َٔ 

خالٍ املٓاقؿ١ اهلازؾ١ اهلاز١٥ يف سسٚز َٛنٛع ايسضؽ ؾكط ٚتٛنٝح األَط ايصٟ ٚقع 

ؾٝ٘ ارتالف ٚإْٗا٤ املٓاقؿ١ َباؾط٠ ، زٕٚ ايتططم يًكهاٜا ٚاألَٛض األخط٣ ، َع 

عباض٠ ٚيطاؾ١ ايكٍٛ ، َا مل ٜتذاٚظ األَط سسٙ ؾعٓسٖا ٜتِ إخطاز اذتطم ع٢ً ِيني اي

 ايعا٥ط َٔ اذتًك١ .
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 نجط٠ ايهتابات ٚٚنع ضٚابط يًُٛاقع :  

ٖٚصا أَط قس ٜكعب عالد٘ ، ألٕ بعض املؿاضنني ُٜهجط ايهتابات يف غري 

 َٛنٛع ايسضؽ ، ٚقس ُٜبازٍ ايبعض ايتشاٜا ٚاألخباض ٚغري شيو . 

ضٚابط ملٛاقع قس تهٕٛ غ١ًُٝ ٚخاي١ٝ َٔ أٟ ستصٚض ؾطعٞ ، ٚبعهِٗ قس ٜهع 

 ٚبعهِٗ ٜهع ضٚابط ملٛاقع غ١٦ٝ ٚشتايؿ١ يًعكٝس٠ أٚ يألخالم ٚاآلزاب . 

َُتٝػط سايّٝا ألٕ بطْاَر ) ايبايتٛى ( ال ميهٓ٘ َػح أٟ  ٚعالز ٖصا األَط غري 

 نتاب١ قس نتبت ، ٚنصيو اذتاٍ بايٓػب١ يًُٛاقع ٚضٚابطٗا .

ِ تٛدٝ٘ املؿاضنني بعسّ نتاب١ َجٌ ٖصٙ ايهتابات ٚاالْؿػاٍ ٚيهٔ ٜت

باالغتُاع ٚاإلْكات ملا ُٜت٢ً َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚتصنريِٖ بؿ٤ٞ َٔ آزاب تال٠ٚ 

 ٚاغتُاع ايهتاب ايععٜع . 

 

 تكَّطع ايكٛت ٚعسّ ٚنٛس٘ :  

ٖٚصٙ إسس٣ املؿهالت ايؿ١ٝٓ اييت تتػبب يف عسّ مساع قطا٠٤ ايكاضئ 

ي٘ بايؿهٌ املطًٛب ، نُا تػبب تأخط ٚقٍٛ ايكٛت يؿرت٠ ط١ًٜٛ ، ٚايتكشٝح 

إناؾ١ّ إىل بط٤ االتكاٍ ٚدٗاظ اذتاغب اآليٞ يف ايتعاٌَ َع بطْاَر ) ايبايتٛى ( إىل 

 غري شيو .

ٖٚصا ٜعٛز إىل خطٛط االتكاٍ ٚنعـ خسَات ؾطنات االْرتْت املكس١َ ، 

سًٗا ٚايتػًب  –حبُس اهلل تعاىل  – ٚقس ناْت ٖصٙ املؿه١ً تٛادٗٓا غابكّا بهجط٠ ٚمت

( ايصٟ غاِٖ   DSLعًٝٗا اآلٕ َٔ خالٍ اذتكٍٛ ع٢ً اؾرتاى االْرتْت ايطقُٞ )

 بؿهٌ نبري دسّا يف ٚنٛح ايكٛت ْٚكا٥٘ ٚٚقٛي٘ إىل املػتُع يف ٚقت قطٜب دسّا .

ٚيهٔ قس تبك٢ بعض املؿانٌ ايؿ١ٝٓ يف ايربْاَر ْؿػ٘ ) ايبايتٛى(، ٚشيو 

 املػتدسَني ي٘،  ٚٚدٛز خًٌ يف َعٚزات ايؿطن١ يف بعض األسٝإ .  بػبب نجط٠
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 األغ١ً٦ ايس١ٜٝٓ ٚاالغتؿتا٤ات ايؿطع١ٝ :  

نُا أؾطْا غابكّا إىل إٔ املؿاضنني يف ٖصٙ اذتًكات َٔ مجٝع زٍٚ ايعامل ، 

ٚبعض ٖؤال٤ املؿاضنني ٜؿتكسٕٚ إىل املٛد٘ ايؿطعٞ ٚاملعًِ ايهـ٤ ايصٟ ٜعًُِٗ ٜٚٓري 

٥طِٖ ، ٚيصيو ؾإٕ اذتًكات تػتكبٌ َّٜٛٝا ايهجري َٔ األغ١ً٦ ٚاالغتؿػاضات بكا

ايؿطع١ٝ ٚايؿك١ٝٗ ٚاالدتُاع١ٝ ٚغريٖا ، َٚا شيو إال يًجك١ اييت سعٝت بٗا ٖصٙ 

 اذتًكات َٔ ٖؤال٤ املؿاضنني .

ٚضتٔ بسٚضْا يف ٖصا األَط ْكّٛ بإساي١ ايػا٥ٌ إىل املٛاقع املعتُس٠ يف ايؿتا٣ٚ ، 

ٛاقع ايعًُا٤ ٚاملؤغػات ارتري١ٜ اإلغال١َٝ املعطٚؾ١ ٚغريٖا ، ممٔ ميهِٓٗ َجٌ َ

 اإلداب١ ع٢ً أغ٦ًتِٗ ٚاغتؿػاضاتِٗ .

 َهاٜك١ ؾطن١ ) ايبايتٛى ( يًشًكات :  

سٝح إٕ ٖصٙ ايؿطن١ ُتعس َٔ ايؿطنات اييت ُتساض بأٜس ٜٗٛز١ٜ ْٚكطا١ْٝ ، 

، ٚدسْا تػريّا نبري يف  2335ٚعٓسَا سكًت أسساخ اذتازٟ عؿط َٔ غبتُط عاّ 

ٚنع ايػطؾ١ ، سٝح مت إيػا٥ٗا َٔ اجملُٛعات ٚساٚيٓا إعازتٗا ؾًِ ْػتطع يؿرت٠ َٔ 

ايعَٔ ، ست٢ قاّ أسس ايساضغني َعٓا َٔ أَطٜها بؿتح اذتًك١ َط٠ أخط٣ َٔ خالٍ 

 إعاز٠ االؾرتاى ٚتػذٌٝ ايػطؾ١ َٔ دسٜس .

         ( َٔ اغِ ايػطؾ١ holyٚقس طًبت َٓا ايؿطن١ قطاس١ّ إٔ ْعٌٜ ن١ًُ )

 (holy_quran_com  يٝؼ َكسغّا ) ِٜ( بػبب إٔ ٖصا ايهتاب ) أٟ ايكطإٓ ايهط

 عٓسِٖ .

باإلناؾ١ إىل تأخري إضغاٍ نٛز ايػطؾ١ يؿتشٗا ٚنصيو َا ٜتعًل بٗا َٔ سٝح 

 ايتشسٜح ٚايرباَر ايؿ١ٝٓ املكاسب١ يًػطؾ١ ٚغري شيو .  

  ٚضغايتٗا ٚضؤٜتٗا :اضتباط املُاضغ١ بأٖساف ادتُع١ٝ 

ال ؾو إٔ ٖصٙ املُاضغ١ تطتبط اضتباطّا ٚثٝكّا بطغاي١ ادتُع١ٝ ٚضؤٜتٗا ٖٚسؾٗا ايط٥ٝؼ 

ٚايصٟ ٖٛ تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ْٚؿطٙ يف نٌ َهإ ٚاغتدساّ ايتكٓٝات اذتسٜج١ اييت 

 تػاعس ع٢ً شيو .
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 نٝـ تػتؿٝس ادتٗات ارتري١ٜ َٔ ٖصٙ املُاضغ١ ؟ 

 ز٠ َٔ ٖصٙ ايتكٓٝات اذتسٜج١ يف تعًِ ايكطإٓ ايهطِٜ .باذتطم ع٢ً االغتؿا

 

 : َػتكبٌ ٖصٙ املُاضغ١ 

إٔ تهٕٛ ٖصٙ املُاضغ١ َٔ املُاضغات ايٓادش١ ملا هلا  –إٕ ؾا٤ اهلل تعاىل  –ٜتٛقع 

 َٔ أثط إظتابٞ نبري يف تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ْٚؿطٙ ٚتعًُٝ٘ يف نٌ َهإ .

 

 

  : تاضٜذ ايبس٤ يف املُاضغ١ 

 ٖـ 5425

 

  : اهلسف ايط٥ٝؼ 

 حتكٝل االغتكطاض املايٞ ٚإظتاز ضاؾس َػتُط ألعُاٍ ادتُع١ٝ .

 

  : ايؿ١٦ املػتٗسؾ١ 

 ضداٍ املاٍ ٚاألعُاٍ ٚأٌٖ ارتري ٚايرب ٚاإلسػإ .

 

  : ايٓطام ادتػطايف 

 مجٝع َسٕ املًُه١ .

 

 : عسز ايعاًَني 

 َٓسٚبٞ ايتػٜٛل ٚايتربعات . –تًهات إزاض٠ األٚقاف ٚاملُ
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  : ارتط١ االغرتاتٝذ١ٝ 

 ايعٓا١ٜ بأٟ ٚقـ ٜكسّ يًذُع١ٝ عٓا١ٜ ؾا٥ك١ َٔ سٝح ايكٝا١ْ أٚ إعاز٠ ايبٓا٤ . -5

إقا١َ محالت خاق١ باألٚقاف ارتري١ٜ يكاحل ادتُع١ٝ حتت َػ٢ُ ) أٚقاف  -2

 ايطنٛإ ألٌٖ ايكطإٓ ( نإ اهلسف َٓٗا : 

o ٛقـ ارتريٟ يكاحل ادتُع١ٝ ٚمثاض ٖصٙ األعُاٍ .تطغٝب ايٓاؽ يف اي 

o . إعطا٤ قٛض٠ إظتاب١ٝ عٔ عٓا١ٜ ادتُع١ٝ باألٚقاف اييت تتبعٗا 

o  ططح زتُٛع١ َٔ األٚقاف اييت ميهٔ املػا١ُٖ ؾٝٗا ) أٚقاف تع١ًُٝٝ– 

 أٚقاف اغتجُاض١ٜ ( .

o  ٟٚططح أٚقاف ع٢ً ؾهٌ َػاُٖات يؿتح ايباب أَاّ ايطاغبني َٔ ش

 –ٚقـ األّ  –ٚز يف إقا١َ ٚقـ َؿرتى ، َجٌ ٚقـ األب ايسخٌ احملس

 ٚقـ ايؿكٝس . –ٚقـ األخت  –ٚقـ االبٔ 

o  ٕعكس يكا٤ات َع ايكها٠ ٚنتاب ايعسٍ ذتح ايطاغبني يف ايٛقـ أ

 ٜٛقؿٛا يكاحل ادتُع١ٝ .

 

 

 : أبطظ ايتشسٜات 

 عسّ ٚدٛز َٛضز ثابت . (1

 عسّ اغتذاب١ ايتذاض يًُداطبات . (2

 عط٢ يًذُع١ٝ ٕ ُٜتٛقـ ايسعِ ايصٟ نا (3

 نعـ األسٛاٍ االقتكاز١ٜ يف بعض احملاؾعات اييت تػطٝٗا ادتُعٝات .  (4

 .عسّ ايتؿاعٌ ايؿعيب ٚنعـ اذتُاؽ يس٣ ايٓاؽ  (5
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 : أبطظ املٓذعات 

ع٢ً عسز َٔ األٚقاف ارتري١ٜ يكاذتٗا ٖٚٞ  –بؿهٌ اهلل تعاىل  –سكًت ادتُع١ٝ 

يف تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ نُطانع أٚ َساضؽ تتٓٛع َا بني أٚقاف تع١ًُٝٝ ٜػتؿاز َٓٗا 

 ْػا١ٝ٥ ، أٚ أٚقاف اغتجُاض١ٜ عكاض١ٜ ، نايعُاضات ٚاألضانٞ ٚغريٖا .

 

 : اضتباط املُاضغ١ بأٖساف ادتُع١ٝ ٚضغايتٗا ٚضؤٜتٗا 

ال ؾو إٔ ٖصٙ املُاضغ١ تطتبط اضتباطّا ٚثٝكّا بطغاي١ ادتُع١ٝ ٚضؤٜتٗا ٚأٖساؾٗا 

ا بعس اهلل تعاىل حتكٝل َٛاضز َاي١ٝ ثابت١ تعٝٓٗا ع٢ً أزا٤ ضغايتٗا االغرتاتٝذ١ٝ ألْٗا تهُٔ هل

 يف خس١َ نتاب اهلل ايهطِٜ .

 نٝـ تػتؿٝس ادتٗات ارتري١ٜ َٔ ٖصٙ املُاضغ١ ؟ 

باذتطم ٚايرتنٝع ع٢ً دعٌ ٖصٙ املُاضغ١ مماضغ١ اغرتاتٝذ١ٝ ٚحتكٌٝ أٚقاف 

 خري١ٜ يكاحل ادتُع١ٝ .

 

 : َػتكبٌ ٖصٙ املُاضغ١ 

إٔ تهٕٛ ٖصٙ املُاضغ١ َٔ املُاضغات ايٓادش١ ملا هلا  –إٕ ؾا٤ اهلل تعاىل  –ٜتٛقع 

 َٔ أثط إظتابٞ نبري يف زعِ تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ْٚؿطٙ ٚتعًُٝ٘ يف نٌ َهإ .
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 َكس١َ 

 –اْطالقا َٔ تٛدٝٗات خازّ احلطَني ايؿطٜفني املًو عبساهلل بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز 

بإقا١َ َؿطٚعات ٚبطاَر ُتع٢ٓ باحلٛاض ٚايتٛاصٌ َع ؾعٛب ٚسغاضات ايعامل  –سفع٘ اهلل 

، ٚضغايتٓا اإلغال١َٝ ايػُش١، فكس مت ، ٚتٛعٝح قُٝٓا األص١ًٝ ، َٚباز٥ٓا ايػا١َٝ 

تأغٝؼ َطنع ايتٛاصٌ ٚاحلٛاض احلغاضٟ يف ذلافع١ األسػا٤ مبٛافك١ َٔ ضابط١ ايعامل 

اإلغالَٞ. ٜٚعترب املطنع ٖٛ األٍٚ َٔ ْٛع٘ يف ضؤٜت٘ ٚأٖساف٘ ع٢ً َػت٣ٛ املًُه١ ٚزٍٚ 

 اخلًٝر ايعطبٞ.

 

  ًَدط 

 ايتعًِٝ ٚايتأٌٖٝ ع٢ً َٗاضات تتًدط فهط٠ املؿطٚع يف إْؿا٤ َطنع َتدضط يف

احلٛاض ٚفٕٓٛ االتضاٍ ٚايتأثري ٚاإلقٓاع ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ ْٚفػ١ٝ ٚتك١ٝٓ، ٚتضُِٝ املٓاٖر 

ٚايرباَر املتدضض١ ٚتكسِٜ االغتؿاضات ٚايسضاغات ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ سٍٛ نٌ َا ٜتعًل 

 َٔ يػات عامل١ٝ. بايتعطٜف باإلغالّ ٚتٛعٝح سكٝكت٘ املؿطق١ بايًػ١ اإلزلًٝع١ٜ ٚغريٖا 

 

 ( ايٓؿأ٠:)خًف١ٝ عا١َ عٔ املؿطٚع 

ٖـ عٓسَا نإ صاسب فهط٠ املؿطٚع ٜسضؽ 3131بسأت فهط٠ املؿطٚع َٓص عاّ 

َطسًيت املادػتري ٚايسنتٛضاٙ يف ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ، سٝح قسّ اقرتاسًا سٍٛ 

١ٜ.  ٚتطٛضت ايفهط٠ َع َطٚض ايٛقت إىل إٔ مت ٖصا املؿطٚع إلسس٣ اجلاَعات ايػعٛز

ٖـ يف َا ٜػ٢ُ بـ ) أنازمي١ٝ احلٛاض احلغاضٟ (. ٚ مت 3111صٝاغ١ ايفهط٠ يف عاّ 

تكسِٜ فهط٠ املؿطٚع يعس٠ دٗات َع١ٝٓ ٚاغتُط ايتفهري يف ٖصا املؿطٚع ٚتطٜٛط فهطت٘ 

 عرب ٖصٙ ايػٓٛات املاع١ٝ.
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إلدطا٤ زضاغ١ اجلس٣ٚ يًُؿطٚع املكرتح.  سٝح ٖـ متت ايبسا١ٜ ايفع١ًٝ 3114ٚيف عاّ 

 إْ٘ َٓص شيو ايّٝٛ بسأ االتضاٍ ٚايتٓػٝل َع خنب١ َتُٝع٠ َٔ املتدضضني ٚاألنازميٝني

 ٚاملعٓٝني مبجٌ ٖصٙ املؿاضٜع يف ايساخٌ ٚاخلاضز. 

ٚغاِٖ يف إثطا٤ ٖصٙ اخلًف١ٝ ٚبًٛضتٗا ظٜاض٠ ايعسٜس َٔ اجلٗات املٗت١ُ مبٛعٛع  

داَعات َٚطانع ثكاف١ٝ َٚهاتب زع١ٜٛ يف املًُه١، ٚقطط، ٚايبشطٜٔ، املؿطٚع َٔ 

ٚايهٜٛت، ٚبطٜطاْٝا، ٚاغهٛتالْسا، ٚايٓطٜٚر، ٚأملاْٝا، َٚايٝعٜا، ٚغٓػافٛض٠، 

ٚاغرتايٝا، ْٚٝٛظيٓسا، ٚايرباظٌٜ، ٚدٓٛب أفطٜكٝا، ٚغريٖا. سٝح مت اإلطالع ع٢ً ايٛعع 

غتؿاضات. نُا أعاف إىل خًف١ٝ ٖصٙ ايسضاغ١ ٚاحلاد١ ٚتبازٍ األفهاض ٚاالقرتاسات ٚاال

اخلربات ايع١ًُٝ ٚايتذاضب املٝسا١ْٝ اخلاص١ بضاسب فهط٠ ٖصا املؿطٚع عرب أنجط َٔ 

( غ١ٓ َغت، َٔ خالٍ احملاعطات ٚايرباَر اإلشاع١ٝ ٚايتًفاظ١ٜ ٚايرباَر ٚايسٚضات 12)

 ٘ ذلًًٝا ٚعاملًٝا.  ايتسضٜب١ٝ يف َٗاضات احلٛاض ٚاالتضاٍ ٚايتعطٜف باإلغالّ ٚسغاضت

األَني ايعاّ يطابط١  –ٚبعس عطض املؿطٚع ع٢ً َعايٞ ايسنتٛض / عبساهلل ايرتنٞ 

ايعامل اإلغالَٞ ضسب بفهط٠ املؿطٚع ٚٚافل خطٝا ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َؿطٚع َطنع 

ايتٛاصٌ ٚاحلٛاض احلغاضٟ حتت َع١ً ضابط١ ايعامل اإلغالَٞ، ٖٚٞ اجل١ٗ اييت نًفٗا 

 بايتٓػٝل بني احلٛاض اإلغالَٞ ٚايعاملٞ. -غًُ٘ اهلل -طٜفني خازّ احلطَني ايؿ

 

 : ايطؤ١ٜ 

ايطٜاز٠ يف ايتعًِٝ ٚ ايتسضٜب ع٢ً ايتٛاصٌ احلغاضٟ ٚتكسِٜ االغتؿاضات ٚايسضاغات 

 املتدضض١ َٔ أدٌ ايتعطٜف عغاض٠ اإلغالّ بًػات عامل١ٝ.

   

 :ايطغاي١ 

عاخ ايع١ًُٝ ٚتعًِٝ ٚتأٌٖٝ تكسِٜ االغتؿاضات ٚايسضاغات ٚإعساز املٓاٖر ٚاأل

نفا٤ات عاي١ٝ املػت٣ٛ قازض٠ ع٢ً ايتٛاصٌ املتهاٌَ َع ايعامل َٔ أدٌ ايتعطٜف باإلغالّ 

بٛغط١ٝ ٚسه١ُ، ٚع٢ً أغؼ ع١ًُٝ ْٚفػ١ٝ َٚٔ خالٍ اغتدساّ ايٛغا٥ٌ ايتك١ٝٓ 

 ٚايرباَر اإلثطا١ٝ٥ ٚايرتاث١ٝ ٚاحلغاض١ٜ.



 د. ناجي بن إبراهيم العرفج                                مركز التواصل واحلوار احلضاري

 

                                                                                                    060                                                                                                               للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية العاشر اللقاء السنوي 

 

 :ِٝايك 

  .اإلتكإ  .3

 .ايتُٝع  .1

 .ايتدضط  .0

 .ايكس٠ٚ  .1

  .ايعامل١ٝ  .2

 .املٛانب١  .3

 .اجلٛز٠  .4

 

  أٖساف املؿطٚع 

 ٜٗسف ٖصا املؿطٚع إىل حتكٝل عس٠ أٖساف َٓٗا:

ايتعًِٝ ٚايتأٌٖٝ ع٢ً َٗاضات احلٛاض ٚاالتضاٍ َٔ أدٌ ايتعطٜف باإلغالّ   .3

 ٚضغايت٘ ايػُش١، ذلًًٝا ٚعاملًٝا. 

ع١ًُٝ ٚتطاث١ٝ  ايتعطٜف ظُاٍ اإلغالّ ٚسغاضت٘ ايطا٥ع١، بأغايٝب ٚبطاَر  .1

 ٚتك١ٝٓ فعاي١ ٚدصاب١ .

 ٚعع ٚتطٜٛط ايرباَر ٚاملٓاٖر ٚتكسِٜ االغتؿاضات ٚايسضاغات املتعًك١.  .0

إعساز َٛاز ٚبطاَر َكط٠٤ٚ َٚػُٛع١ َٚط١ٝ٥ تٓاغب عكًٝات ْٚفػٝات ؾعٛب   .1

 ايعامل.

بٓا٤ دػٛض احلٛاض ٚايتٛاصٌ َع ؾعٛب ايعامل َٔ خالٍ تٓعِٝ املؤمتطات   .2

 ملتبازي١ َع اجلُعٝات ٚاجلاَعات ٚاملطانع ٚاملؤغػات املع١ٝٓ.ٚايعٜاضات ا

 

 :بطاَر املطنع 

ٜكسّ املطنع عسز َٔ ايرباَر املتدضض١ اييت مت اختٝاضٖا أٚ تضُُٝٗا بإتباع أسسخ  

 األغؼ ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ َٚٔ املٛاز ٚايرباَر ٚاملٗاضات اييت ٜتِ ايرتنٝععًٝٗا:
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 تاضٜذ ٚسغاضات ايعامل .3

 ٜإ املكاضٕعًِ األز .1

 َٗاضات ايتأثري ٚ اإلقٓاع  .0

 َٗاضات احلٛاض ٚاالتضاٍ  .1

 أغؼ ايرتمج١ .2

 فٔ ايتعطٜف باإلغالّ ٚسغاضت٘ .3

 بطاَر ٚتطبٝكات احلاغب اآليٞ يًتعطٜف باإلغالّ .4

 تضُِٝ املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ  .5

 ايٓؿط اإليهرتْٚٞ .6

 ايبشح ايعًُٞ .33

 

  :١ ٚاإلزلًٝع١ٜ .ايًػ١ ايعطبٝ ايًػات املػتدس١َ يف ايتعًِٝ ٚايتسضٜب 

 

 : ايٓعاّ ايتعًُٝٞ ٚايتسضٜيب 

  ( ْٞٚايتعًِ ٚايتعًِٝ اإليهرت( E- Learning .ٚايتعًِٝ املباؾط 

 .) ٌٚضش عٌُ ٚزٚضات َهجف١ قضري٠ ) َستٗا ؾٗط أٚ أق 

  أؾٗط (. 0 – 1ٚضش عٌُ ٚزٚضات َهجف١ َتٛغط١ ) َستٗا 

 .) زبًّٛ غ١ٓ نا١ًَ ) َست٘ فضًني زضاغٝني 

 َست٘ أضبع١ فضٍٛ زضاغ١ٝ (. زبًّٛ غٓتني ( 
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 :اغِ املُاضغ١ 

قاّ َطنع ايتٛاصٌ ٚاحلٛاض احلغاضٟ ، عُس اهلل ٚ تٛفٝك٘  بإطالم زٚض٠       

( بايًػ١ اإلزلًٝع١ٜ يألطبا٤ ٚطًب١ ايطب،  نٝف تهٕٛ ذلاٚضًا ْادشًا؟َهجف١ بعٓٛإ )

َٔ أدٌ ايتسضٜب ٚايتأٌٖٝ ع٢ً َٗاضات احلٛاض ٚايتعطٜف ظُاٍ اإلغالّ يف ايكطاعات 

 ايطب١ٝ. 
 

  :ٍاجملا 

تسضٜب األطبا٤ ع٢ً َٗاضات ايتعطٜف باإلغالّ ٚفٕٓٛ احلٛاض ٚاالتضاٍ َٚعطف١ 

 املضطًشات ٚاملفطزات ايؿطع١ٝ ٚايسع١ٜٛ.
 

 :تاضٜذ بس٤ املُاضغ١ 

 5ٖـ ٚاغتُطت ٖصٙ ايسٚض٠ املهجف١ ملس٠ 31/1/3103بسأت ايسٚض٠ ّٜٛ اجلُع١ 

 َػا٤ ( .  5عضطا  ٚست٢  1غاعات نٌ ّٜٛ مجع١ ) َٔ ايػاع١  1أغابٝع، ٚمبعسٍ 
 

 ايف١٦ املػتٗسف١ 

األطبا٤ ٚبعض املٛظفني ٚطالب ايطب يف ايكطاع ايطيب ، ٚبًؼ عسز املػتفٝسٜٔ َٔ 

ٝات ٚاملػتٛصفات َؿاضنا َٔ األطبا٤ ايعاًَني يف عسز َٔ املػتؿف 43ايسٚض٠ 

احله١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ ، ٚبعض أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚطالب ن١ًٝ ايطب ظاَع١ املًو 

 فٝضٌ.   
 

 :٘اهلسف ايط٥ٝؼ يًُُاضغ١ ٚاضتباط٘ بطؤ١ٜ املطنع ٚأٖساف 

تسضٜب األطبا٤ ع٢ً َٗاضات ايتعطٜف باإلغالّ ٚفٕٓٛ احلٛاض ٚاالتضاٍ َٚعطف١ 

١ٜٛ َٔ أدٌ ايتعطٜف باإلغالّ يف أٚغاط املُطعات املضطًشات ٚاملفطزات ايؿطع١ٝ ٚايسع

 ٚ األطبا٤ غري املػًُني. ٖٚصا اهلسف ٜتػل َع ضؤ١ٜ املطنع ٚأٖساف٘ املب١ٓٝ غابكًا.
 

 

 

 



 د. ناجي بن إبراهيم العرفج                                مركز التواصل واحلوار احلضاري

 

                                                                                                    063                                                                                                               للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية العاشر اللقاء السنوي 

 

 :ايٓطام اجلػطايف 

اغتفاز َٔ ايسٚض٠ أطبا٤ ٜعًُٕٛ يف َػتؿفٝات سه١َٝٛ َجٌ: َػتؿف٢ املًو فٗس، 

َٚٔ َػتؿفٝات خاص١ َجٌ: َػتؿف٢ املاْع،  َٚػتؿف٢ املًو عبسايععٜع يًشطؽ ايٛطين،

 َٚػتؿف٢ املٛغ٢ يف ذلافع١ األسػا٤. 
 

 :ايتهًف١ اإلمجاي١ٝ يًُُاضغ١ 

أيف ضٜاٍ غعٛزٟ ( ٚتؿٌُ تصانط غفط ٚغهٔ َٚهافأ٠  32333بًػت ايتهًف١ ) 

 يبعض احملاعطٜٔ ٚعٝاف١ َٚططبات ٚقططاغ١ٝ.
 

 :1-ذلاعطٜٔ  3ٌُ )أؾداظ تؿ( 33) عسز ايعاًَني يف تٓفٝص املُاضغ١ 

 َٓعُني (.
 

 :أبطظ ايتشسٜات 

  ) مجع ٖصا ايعسز َٔ األطبا٤ ٚطًب١ ايطب يف َجٌ ٖصا ايٛقت )ّٜٛ اجلُع١

ٚملس٠ ؾٗطٜٔ. ) يف ظٌ َا ٜعطف عٔ دسٍٚ األطبا٤ ٚطًب١ ن١ًٝ ايطب َٔ 

 عػط ؾسٜس(.

  بعض األطبا٤ ٜعاْٞ َٔ قضٛض يف ايًػ١ اإلزلًٝع١ٜ ) ٚخاص١ بعض األطبا٤

 ض ايسٍٚ ايعطب١ٝ(.َٔ بع
 

 :أبطظ املٓذعات 

  طبٝبا َٔ دٗات رلتًف١ ، بعغِٗ َٔ نباض األطبا٤  43َؿاضن١

 ٚاالغتؿاضٜني يف ايكطاع ايطيب يف ذلافع١ األسػا٤.

 .ّإنػابِٗ َٗاضات احلٛاض ٚاالتضاٍ ٚايتعطٜف باإلغال 

  قاّ املؿاضنٕٛ يف ايسٚض٠ بأخص نتب َٚٛاز زع١ٜٛ َٔ املطنع ٚقاَٛا 

 ٗا يف أَانٔ عًُِٗ ٚغهِٓٗ.بتٛظٜع 

  1أغًِ  –ٚبعس تٛفٝل اهلل تعاىل  –َٔ خالٍ دٗٛز املؿاضنني يف ايسٚض٠ 

 أؾداظ ٚأؾٗطٚا إغالَِٗ يف املطنع أَاّ املؿاضنني يف ايسٚض٠.
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  ٖصٙ املُاضغ١ أغُٗت يف تععٜع اجلاْب اإلعالَٞ يًُطنع سٝح قاَت قٓا٠

طٜس٠ ايّٝٛ ٚدل١ً ْٕٛ ٚعسز َٔ ايربْاَر ايعاّ ٚد –اجملس ٚإشاع١ ايػعٛز١ٜ 

َٓتسٜات اإلْرتْت باحلسٜح عٔ املطنع ٚبطادل٘. نُا إٔ عسز َٔ األطبا٤ 

ٚاملٗتُني ممٔ مل ٜؿاضى يف ٖصٙ ايسٚض٠ طًب إعالَ٘ عٔ أٟ زٚضات 

 َػتكب١ًٝ ٜكُٝٗا املطنع.

  اغتُطاض ايتعإٚ َع عسز َٔ املؿاضنني يف ايسٚض٠ يف حتكٝل أٖساف

 ؿطت٘ ٚبطادل٘ املدتًف١ يف َكاض عًُِٗ ٚغريٖا.املطنع ٚتٓفٝص أْ
 

 نٝف تػتفٝس اجلٗات ايسع١ٜٛ َٔ ٖصٙ املُاضغ١؟ 

تػتطٝع املهاتب أٚ اجلٗات ايسع١ٜٛ تطبٝل املُاضغ١ ٚاإلفاز٠ َٔ احلكٝب١ ايتسضٜب١ٝ 

 ٚايربْاَر اخلاظ بايسٚض٠ َٚا ٜتعًل بٗا َٔ أفهاض َٚكرتسات.
 

 :َػتكبٌ ٖصٙ املُاضغ١ 

ايهبري ايصٟ سككت٘ ٖصٙ املُاضغ١ ْٚتٝذ١ يًضس٣ اإلعالَٞ ايٛاغع هلصٙ  ْعطا يًٓذاح

بعٕٛ اهلل  –ايسٚض٠ ٚحتكٝكًا ألٖساف املطنع ٚضغبات ايعسٜس َٔ املٗتُني، غٝكّٛ املطنع 

بإقا١َ َجٌ ٖصٙ ايسٚضات يًهازض ايطيب ضدااًل ْٚػا٤ً )بؿهٌ َٓفضٌ( ، نُا  –ٚتٛفٝك٘ 

ب١ٝ يف َٗاضات احلٛاض ٚاالتضاٍ يًتعطٜف باإلغالّ ألغاتص٠ ٜعتعّ املطنع إقا١َ زٚضات تسضٜ

ايًػ١ اإلزلًٝع١ٜ بايتعإٚ َع إزاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف املٓطك١ ايؿطق١ٝ ممج١ً يف غعاز٠ األر 

ايسنتٛض / عبسايطمحٔ بٔ إبطاِٖٝ املسٜطؽ ايصٟ ظاض َطنع ايتٛاصٌ ٚاحلٛاض احلغاضٟ 

 ُطنع.  ٚعبَّط عٔ غعازت٘ ٚتؿذٝع٘ ٚزعُ٘ يً

نُا أْ٘ بعس عطض فهط٠ َؿطٚع َطنع ايتٛاصٌ ٚاحلٛاض احلغاضٟ ع٢ً َعايٞ 

َسٜط داَع١ املًو فٝضٌ غعاز٠ األغتاش ايسنتٛض / ٜٛغف بٔ ذلُس اجلٓسإ، ٚافل ع٢ً 

استغإ اجلاَع١ هلصا املؿطٚع باغِ ) نطغٞ ايتٛاصٌ احلغاضٟ ( إلدطا٤ ايبشٛخ 

ٞ ٚايتأٌٖٝ ع٢ً َٗاضات احلٛاض ٚاالتضاٍ ألبٓا٤ ٚايسضاغات ٚايتٛاصٌ احلغاضٟ ايعامل

  اجلاَع١ .
 


