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 ثًِلذُز

ثًعٌجظجس وثإلؼشثءثس ثًِصؾٌلز خئدثسر  ًٌؽِؾٌز ًصلٌٌّٕ ؽٌى ُؽٌغ ثإلدثسر ثؽصِجد ٓغجَ سكجخز دثخٌٌز ًٌصؾ

ثًِخجطش وشطدٌم ؤـجَ كىثؽذ ثًفىهِز ثًخجصز خجًؽِؾٌز ثًصٍ شّ ثؽصِجدٖ ُٕ كدٍ وصثسر ثًِىثسد ثًدششًز وثًصٌِٔز 

 ًٌِعؤوًٌز وثطفز ُؾجًٌش ؽذ ؤْ ًظِٕ هزث ثًٔغجَ ثشدجؼ ًوثًصلٌذ خجألٓغِز وثًٌىثبق رثس ثًصٌز، و ثالؼصِجؽٌز،

وثًظىثخط  وفلًج ًألـوجَؽجُالس ثألطشثف رثس ثًؾالكز شصّ  وؤْ، ثًؽِؾٌز  ثًصٔفٌزًز فٍ ثًِعصىًجس ؼٌِؿ فٍ 

ـِجًز  ًىذف إشهٍ خطز ُفذدر شو ثًِوصىخز فٍثالؼشثءثس  ثًذثخٌٌز ُؽِىؽزج.  وشصِعٍ ثًشكجخز خهخجصز ًث

 وثًِؾٌىُجس ثًِجًٌزًدٌجٓجس ج وشفلٌم دكز ثٌهُشغىح ف ٌشُٕ ؤي شصشفجس غ  وؤصىي ثًؽِؾٌزجس وُىثسد وُِصٌ

ٌى لز ُعًز و ثًِجدًز خطشًوشفلٌم هفجءر ثظصخذثَ ثًِىثسد ثًدشش ثًؽِؾٌز  ثًِفجظدٍ فٍٍ ًٔصؽهج ثًٔغجَ صثً

 هخٔجء ؽٌٌو ثًؽِؾٌز.َ خجًعٌجظجس و ثًٔغّ و ثًلىثٌٕٓ و ثًٌىثبق ثًٍ شفوّ طدٌؾز ثًؾٍِ دثخٍ صضثٓطجق ثالًفٍ 

ؾذ خ، و ًىثبفه و ـىهِز ثًؽِؾٌجسٓغجَ  ٌى ؾذ ثالطالؼ ؽخو ثًؽِؾٌجس وشؾذًالشه ؽٌى ٓغجَؾذ ثالطالؼ خو

ُٕ صالـٌجس إصذثس البفز ٓغجَ ثًشكجخز  هؽِؾٌز خِج ًثًشس ُؽٌغ إدثسر ظٍ كثالظج ثًؽِؾٌز ٓغجَ  ٌى ثالطالؼ ؽ

 ثًذثخٌٌز .   

  

 :ؾشف ثًشكجخز ثًذثخٌٌز ش:  ًىوثًِجدر ثال

 ٌىؽ ؤؼٍ ثًِفجفغزخطط ثًصٔغٌٌِز ثًٍ صِِض ُٕ ًُٕ ث ُؽِىؽزؽدجسٖ ؽٕ  ٓهجثًذثخٌٌز خإف ثًشكجخز ًؾششًِوٕ 

 ٌضجدر وشففً، وُشثؼؾز ُذي دكز وشىظٌم ثًدٌجٓجس ثًِفجظدٌز.  وص ثظصخذثُهج ٌى ؽ ثًؽِؾٌز وثًشكجخزؤصىي 

 ثًهٌوٍٕ ٌوشفع ، جصهعٌجظخإشدجؼ وثًصلٌذ  ٌى ؽ ثًؽِؾٌز فٍ ٕ  ٌٌؿ ثًؾجٌُِوؼ، ثًوفجءر ثًصشغٌٌٌز ًٌؽِؾٌز 

 .   ثًؽِؾٌز شفلٌم ؤهذثف  ٌىثًصٔغٌٍِ و ثًؾٍِ ؽ

ُجًٌز ُىظىق   شسًخفؾجًٌز وهفجءر وإصذثس شلج ثًؽِؾٌز ٓغجَ ًظِجْ شفلٌم ؤهذثف  ًفهج ثًظًج خإٓهجؾششهِج ًِوٕ 

 ٌىعٌطش ؽًٍ ُج هٕ وثًٌىثبق وثًعٌجظجس .فجًشكجخز ثًذثخٌٌز ُفهىَ وثظؿ، ًصظِٕ ٌج، وثالُصعجي ًٌلىثٓخه

 ثًِخجطش ثًِفصٌِز ًٌؽِؾٌز . 

  

 :ثًِجدر ثًعجٌٓز  : ؤهذثف ثًشكجخز ثًذثخٌٌز 

 ٍ : ًٌفٌِج  ثًذثخٌٌز شصِعٍؤْ ثألهذثف ثًِشثد شفلٌلهج ُٕ ٓغجَ ثًشكجخز 

   ّج شهٓفلجفٍ شطز ثًِصؾذدر ًٌؽِؾٌز  و ؽىثٍُ إٓصجؼهج و ٓجألخُٕ ؤؼٍ ثًصفوّ  : ثًؽِؾٌز فٍ ثًصفو

شفذًذ  غٍ ؽٌٌهج، ًٔد إًٌزغٌز شفلٌم ُج ششٍُ خجًٌفهج وؽىثبذهج و ُخصٌف ثًعٌجظجس ثًٍ وطؾض ووش

ُؾٌىُجس رثس ُصذثكٌز ؽوغ  ٌى، ُٕ ؤؼٍ ثًىصىي وثًىكىف ؽشهجٌهج، طشكهج وإؼشثءثهؤهذثفهج، هٌج

 ج. ٌهُخصٌف ثًؾٔجصش ثًِشثد ثًصفوّ ف ٌى خٌم سكجخز ؽ ٌى فلٌلٌز ًهج، وثًِعجؽذر ؽًثًىطؾٌز ث

 :ثًؽِؾٌز ف ٓذسن ؤْ ؤهّ ؤهذثف ٓغجَ ثًشكجخز ثًذثخٌٌز هى ـِجًز ؤصىي ًُٕ خالي ثًصؾجس ـِجًز ثألصىي 

ُٕ ثًدلجء  ثًؽِؾٌز ٍ شِوٕ ص،وثً ُٕ خالي فشض ـِجًز ُجدًز وـِجًز ُفجظدٌز ؼٌِؿ ؽٔجصش ثألصىي
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عجهِز ثألصىي ثإلٓصجؼٌز خِ ؽؽٌصهجثألخطجس ثًِِؤز وهزًى دفؿ  هٍوثًِفجفغز ؼ ؤصىًهج ُٕ 

 ج ُٕ شفلٌم ثألهذثف ثًِشظىُز. ٔهثًِىؼىدر ًصِوٌ

 :ٌىجس دكز ودسؼز ثالؽصِجد ؽًٔدغٍ ثخصٌغٌز طِجْ ٓىؽٌز ؼٌذر ًٌِؾٌىُجس خ طِجْ ٓىؽٌز ثًِؾٌىُجس 

ٓصجبؾ ُؾٌىُجشٌز  ًىؾ ثًدٌجٓجس ُٕ ؤؼٍ ثًىصىي إًؾجً ٍشٌعٍ ٓغجَ ُؾٌىُج ثًِفجظدٌز فٍثًدٌجٓجس 

    صفٌفز ودكٌلز.

 ٍِطِجْ  ثًؽِؾٌز ًِوٍٕ وظجبٌهج دثخٍ وجَ ٓغجَ ثًشكجخز ثًذثخٌٌز خإْ ؤـو خوفجءر: ششؽٌؿ ثًؾ ُٕ

 ثًصفوّ فٍُٕ خالي  فؾجًٌز ٓشجطجشهجوُٕ شفلٌم  ثًؽِؾٌز،ثالظصؾِجي ثألـعٕ وثًوفء ًِىثسد 

   ثًذٌٓج.جًٌف خصخفٌظهج ؽٔذ ـذودهج وثًص

 صظز ثًِشظىُز ُٕ كدٍ ثإلدثسر شلًخجًعٌجظجس ثإلدثسثالًصضثَ إْ  ز:ًَ خجًعٌجظجس ثإلدثسثالًصضث ؽٌؿشش ٍ

ثًِشظىُز  ًٌؽِؾٌز ؤهذثفهجؤْ ًوفٍ  هز ُٕ شإًٓجَ ثًعٌجظجس ثإلدثسووثـ ٌؿِألْ ؼ شهجشطدٌم ؤوثُ

   ًألوثُش.خطز ثًصٔغٌٌِز ُٕ ؤؼٍ ثًصطدٌم ثألُعٍ ًث خىطىؿ إطجس

  

  

  :ؽٔجصش ثًشكجخز ثًذثخٌٌز  ثًعجًعز:ثًِجدر 

 فٍج ٓغجَ ثًشكجخز ثًذثخٌٌز ٔهف ثًشكجخز ثًذثخٌٌز وؤهذثفهج ًِوٕ شفذًذ ؤهّ ثًؾٔجصش ثًٍ ًصظًِؾششُٕ خالي 

 :  ٌٍفٌِج ً ثًؽِؾٌز 

 ثواًل : ثًشكجخز ثًِفجظدٌز  :  

ثالظصخذثَ  ٌى ؾصِذ هزٖ ثًشكجخز ؽش . و دٌز ًٌِؾٌىُجس و ُذي ثالؽصِجد ؽٌٌهجثخصٌجس ثًذكز ثًِفجظشهذف ثًى 

كدز ثالؼِجًٌز وشؽه ُىثص ًٕ ثًِشثؼؾز ثًلٌذ ثًِضدوػ و ـفػ ـعجخجس ثًِشث لزًشؼ طو إشدج ًٍعٍ ًفجظذ ثآلثألُ

 ؽىثٓذ ثًصجًٌز :  ًهج ، وشّ شفلٌم هزث ثًٔىؼ ُٕ ثًشكجخز ؽٕ طشق ثٌشثًذوسر وؽٍِ ثًصذكٌم ثًذوسي وغ

 . ثًؽِؾٌز جٍُ وُالبّ ًؾٌٌِجس و. وطؿ وشصٌِّ ٓغجَ ُعصٔذي ُص۱

 . ثًؽِؾٌز شجط ٓجٍُ وظٌٌّ ًصفم وطدٌؾز وٍ ُصدٓغجَ ُفجظ . وطؿ۲

  ٌٌهج . وفلًج  ًٌلىثؽذ ثًِفجظدز ثًِصؾجسف ؽ  ثًؽِؾٌز جس وؽشد ؤصىي وُِصًٌ.  وطؿ ٓغجَ ظٌٌّ ۳

ٕ وؼىدهج وثظصخذثُهج فٌِج ج ًٌصإهذ ُصهخؾجوُص وجشهجو ؤصىًهج وُِصٌ ثًؽِؾٌز وطؿ ٓغجَ ًِشثكدز وـِجًز .4

 جٌٓز ثظصخذثَ ـعجخجس ثًِشثكدز ثًِالبِز ًزًى .  ووُٕ رًى إُ خصصض ًه

 ٌٍؽشد ثًفؾًُؿ ٓصجبؾ ث ثًؽِؾٌز ؽالس ُفجظدز ثًِعؤوًٌز ؽٕ ؤصىي ظٓز خٌجٓجس ٓغجَ ُالبّ ًِلجس وطؿ.5

ؤظجط دوسي، وشدؿ رًى طشوسر ففص ودسثظز ؤظدجح ؤي ثخصالفجس كذ  ٌىؽ ثًؽِؾٌز ًألصىي ثًِىؼىدر  ـٌجصر 

 ٖ ثًِلجسٓز شوشفهج هز

ُٕ خٌجٓجس وُؾٌىُجس ُجًٌز  ٌهؽٌشعشّ  ٍ دوسي ًصفلم ُٕ دكز ُجوشخٕ ُشثؼؾز ًوطؿ ٓغجَ إلؽذثد ُىثص. 6

 .ثْ ثًِشثؼؾز ٌضج ُٔهر ثًِؾذ ؽصشخالي ثًف
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 .   ثًؽِؾٌز فٍ   عشر ُٕ ُعؤوي وثـذ ؤو ؤهصشخذثًز ثًف ؽشدًز ًس ثًجؽشد و ثًصعىً.  وطؿ ٓغجَ الؽصِجد ٓصٌؽز ث۷

  

 ظجًٌٓج : ثًشكجخز ثالدثسر :  

ثًِجًٌز و ثإلدثسر و  وًعصٔذ إًى شفظٌش ثًصلجسًش ثًِشظىُز.سفؿ ثًوفجءر ثإلٓصجؼٌز وإشدجؼ ثًعٌجظجس  ًىذف إشهو

وشفلم هزث ثًٔىؼ ُٕ  رًى. ٌشُؾ و ثًصذسح وغًش ثالٓصجػ و ثًدشثشلجس ثًذسثظجس ثإلـصجبٌز و ثًصلذًشًز وثًِىثصٓجس 

   ثآلشٌز:ؽىثٓذ ًثًشكجخز ُٕ خالي ث

ُعصى ي ثالدثسثس و ثألكعجَ و ثًٍ  ٌىثألهذثف ثًفشؽٌز ؽ ًٌؽِؾٌز وهزًى. شفذًذ ثألهذثف ثًؾجُز ثًشبٌعز ۱

 عهٍ شىعٌفهج  ًى صثألهذثف ثًؾجُز ثًشبٌعٌز، ُؿ وطؿ شىعٌف دكٌم ًِعٍ هزٖ ثألهذثف ـ ظجؽذ شفلٌم

ثًصج شفلٌم  ج ُٕ إؼشثءثس وخطىثس وخهشفلٌم ُج ؼجء  ًظِجْثًؽِؾٌز  ثًصٔغٌٌِز فٍخطز ً. وطؿ ٓغجَ ًشكجخز ث۲

 ثًِىطىؽز. ثألهذثف 

ٍ ظٔز ُجًٌز ًصوىْ هزٖ ه دوسي خذثًزٍ وشخثخصالف ؤٓىثؽهج  ثًٔشجط ثًؽِؾٌز ؽٌى.  وطؿ ٓغجَ ًصلذًش ؽٔجصش ۳

 خجصز. ثًِلجسٓجس وشفذًذ ثالٓفشثفجس ثًعٌدٌز خصفز  ثألظجط ؽلذثًصلذًشثس 

ذف ًه و ُج ثًؽِؾٌز ق ًًؾٌٌِز ثشخجر ثًلشثسثس ًظِٕ ظالُز ثشخجرهج خِج ال ًصؾجسض ُؿ ُصج. وطؿ ٓغجَ خجص 4

 ٌشؤظغ وُؾجً ٌىؤظجط ؤْ ؤي كشثس ال ًصخز إال خٔجء ؽ ٌىُٕ ٓصجبؾ ؤو ؽ ًى  شفلٌله ُٕ ؤهذثف وُج ًصٍ إًٍإ

 طشوسر ثشخجر هزث ثًلشثس.   سشدؾذ  دسثظز وثفٌز شخُؾٌٔز و

  

 :   ٌٍثخظجًعًج : ثًظدط ثًذ

ُٕ ثالخصالط  ثًؽِؾٌز ـِجًز ؤصىي ًى ثإلؼشثءثس ثًهجدفز إ خطز ثًصٔغٌٌِز وؼٌِؿ وظجبٍ ثًصٔعٌم وًوًشٍِ ث

شلٌٌّ ثًؾٍِ ُؿ ثًِشثكدز  ٌى ؽ فٍ ظدٌٍ شفلٌم ؤهذثفه  ٌٍو ثًظٌجؼ ؤو ظىء ثالظصؾِجي، وًؾصِذ ثًظدط ثًذثخ

شفذًذ  ٌىؾصِذ ؽًشٔفٌز ثًؾٌٌِز، هِج  شجسهههٍ ُىعف ًِشثؼؾز ُىعف آخش  ثًزثشٌز ـٌغ ًخظؿ ؽٍِ 

 ثالخصصجصجس و  ثًعٌطجس و ثًِعؤوًٌجس .  

    

 

   :ثًشكجخز ثًذثخٌٌز  وُدجداؾز :  ُوىٓجس خثًِجدر ثًشث

ؾٔجًز ؽٔذ شصٌِّ ؤو شٔفٌز ؤي خج صهو دسثظخهج ؤجس ؤظجظٌز ال خذ ُٕ ثالهصِجَ  ُوىٓ ٌى ٍ ؽخشصٍِ ؤي ٓغجَ سكجً

شصٍِ هزٖ ثًِوىٓجس شطِجْ ُؾلىي ًصفلٌم ثألهذثف ثًشكجخٌز وغ ًِوٕ ثًىصىي إًى ٍ، ـٌخٓغجَ سكج

 :    ٌٍُج ً ٌىثألظجظٌز ًٔغجَ ثًشكجخز ؽ
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 ؤواًل : خٌةز ثًشكجخز :  

ؼىدر ثألٓغِز ثًشكجخٌز  ٌىٌةز شؤظش ؽخؾطٍ ٓغجُج وشج ٓهـٌغ ؤ ٌشٍ ثًِؾجًوثًدٌةز ثًشكجخٌز ثالًؽجخٌز ؤظجظج ً دشؾصش

 ج ؤهِهج: ٌهر شؤظش ؽٌٌشوهٔجن ؽىثٍُ هع

 ج . ٌهًفجفغىْ ؽٌ ٌٕ وثًلٌّ ثألخالكٌز ثًصٍ. ٓضثهز ثالدثسر وثًؾج۱ٌُ

ّ شهعِق ًهّ ثًلٌجَ خىثؼدجًُعصىي ُؾٌٕ ُٕ ثًوفجءر ُِج  ٌىَ ثالدثسر خجًوفجءر خفٌغ ًفجفغىْ ؽثًصضث. ۲

 ش شطدٌم ؤٓغِز سكجخز دثخٌٌز فؾجًز . ًفهّ ؤهٌِز شطى ًىإطجفز إ

 هج .  ٌشثألفشثد وغ وإدثسرٓغّ ثًِؾٌىُجس ثًِفجظدٌز  ًى ٍ ٓغشر ثالدثسر إٔؾش. فٌعفز ثالدثسر، و۳

ٍ شفلم ؤهذثف ثًصوسكجخز ثًؾٌٌِجس  ًفذد إطجس ًإلدثسر ًصخطٌط وشىؼٌه ًٌؽِؾٌز ثًزيٍ ثًصٔغٌٍِ وثًهٌ.4

 .  ثًؽِؾٌز 

  وثًِعؤوًٌجس.ثًصالـٌجس  ز فٍ شفىضثًؽِؾٌؤظٌىح إدثسر . 5

  وثًصذسح وغٌشهج.ز ُٕ ـٌغ ظٌجظجس ثًصىعٌف ًثًعٌجظجس ثًفجؽٌز ًٌلىي ثًدشش. 6

   ثًِصٌفز خجًؽِؾٌز.ؤصفجح . ؽالكز ۷

 

 ظجًٌٓج :  شلٌٌّ ثًِخجطش:   

ثًِؤظشثس ثًذثخٌٌز ؤو جٓض ُٕ هظىثء  ثًؽِؾٌز ق ؤٓغِز ثًشكجخز ثًذثخٌٌز ثًِؽجي ًصلٌّ ثًِخجطش ثًٍ شىثؼههج صشف

فز ًٌؽِؾٌز  ششطج ؤظجظٌج ًصلٌّ ثًِخجطش  ًزًى فئْ شلٌّ ثًِخجطش طوطؿ ؤهذثف ظجخصز ووث دش ؾصًخجسؼٌز، هِج ًث

ٌز ًخطط ثألدثء ثًطىفٍ ؽدجسر ؽٕ شفذًذ و شفٌٌٍ ثًِخجطش رثس ثًؾالكز و ثًِششدطز خصفلٌم ثألهذثف ثًِفذدر  

ج وشلذًش صهآظجسهج ورًى ُٕ ـٌغ ؤهٌِ ٌىثًظشوسي شفٌٌٌهج ًٌصؾشف ؽ ُٕ ًفغز شفذًذ ثًِخجطش فئٓهثألؼٍ و

 ج.  خهخطىثس ثًىثؼذ ثًلٌجَ ًو ث ظهج وهٌفٌز إدثسشهجـذو ثـصِجي

  

  

 

 

 

 ظجًعًج : ثًٔشجطجس ثًشكجخٌز:  

ؽز ًًِؾجثًٔشجطجس ثًشكجخٌز ؽدجسر ؽٕ ظٌجظجس وإؼشثءثس و آًٌجس شذؽّ شىؼهجس ثإلدثسر  و شظِٕ ثًلٌجَ خئؼشثءثس 

إؼشثءثس ثألُٕ  ٌىففجظ ؽًثًِخجطش، وُٕ ؤُعٌز هزٖ ثًٔشجطجس : ثًِصجدكجس، ثًصإهٌذثس، ُشثؼؾز ثألدثء وث

 ؽالس خصفز ؽجُز.  عثً ٌىففجظ ؽًوث

  

  



 

 
 

 
 

 

 جهعيت جهكين القياداث للحذريب والحأهيل لسوق العهل 

Tamkeen Association of Leaders Training & Qualification 

 

 7من  5الصفحة 

 

 هـ 14/        /           

 م20      /           /    

 الرقم:

 

ننطقت الحذود الشهاليت | نحافظت 

 رفحاء

نسجلت في وزارة الهوارد البشريت 

 1614 والحنهيت االجحهاعيت برقو/

 

 ؾًج : ثًِؾٌىُجس وثالشصجالس:  خسث

ٍ ٍٔ وإطجس  صُوشخورًى  ثًؽِؾٌز دثخٍ   ىٓهجُٕ ًفصجؼًى ثإلدثسر و إ ًى ؽٌٍ ثًِؾٌىُجس وإًصجًهج إشعًؽذ 

ثكذ شؾٍِ وششؤْ  ثًؽِؾٌز عصطٌؿ شى صثًلٌجَ خجًشكجخز ثًذثخٌٌز و ثًِعؤوًٌجس ثألخشي وـ ٌىعجؽذهّ ؽً

و ثًىكض ثًِٔجظذ ورًى فٌِج ًصؾٌم خجألـذثط  خهجؤْ شلىَ خجشصجالس ُالبِز ًِوٕ ثًعلز  وؽٌىج  شهؽٌٌِج

 ًىإ ٌىشٍِ شذفم ثًِؾٌىُجس ُٕ ثألؽًىْ فؾجال ؽٔذُج ًو فئٓهخجسؼٌز، ؤُج فٌِج ًصؾٌم خجالشصجي ًثًذثخٌٌز و ث

كٌجَ ثإلدثسر خجًصإهذ ُٕ وؼىد ثشصجي ُٔجظذ ُؿ ؼهجس ؤخشي خجسؼٌز ًى ٍ ؤفلٍ إطجفز إوشخثألظفٍ ؤو ثًؾوغ 

ـجؼز ثإلدثسر ثًفؾجًز ًصٔلٌز ثًِؾٌىُجس ثًهجُز ًصفلٌم  ٌى ألهذثفهج ؽالور ؽ ثًؽِؾٌز كذ ًوىْ ًهج ؤظش  شفلٌم 

 وُعصِش ًهزٖ ثًِؾٌىُجس.  ي ُهّ وُىظىق خهؤـعٕ ثشصج

 

   ثًٔغجَ:ثكدز ُش خجُعًج:

صٌُٔز ُج، وشظِٕ ؤْ ٓصجبؾ ثًصذكٌم و  ثألدثء فٍ فصشرشلٌٌّ ٓىؽٌز  ٌىثكدز ؤٓغِز ثًشكجخز ثًذثخٌٌز ؽٍِ ُشؾش

شصٌِّ ؤٓغِز ثًشكجخز ثًذثخٌٌز ًظِجْ ثظصِشثس ؽٌٌِجس ثًِشثكدز  ؽذًُدجششر، وج صهؽًثًِشثؼؾز ثألخشي شّ ُؾج

ظٌجظجس و إؼشثءثس ًظِجْ ؤْ ٓصجبؾ  ٌىثًذثخٌٌز ؽ ؤٓغِز ثًشكجخزهؽضء ُٕ ثًؾٌٌِجس ثًذثخٌٌز، و ًؽذ ؤْ شٍِ 

    ُفذد. ؤطجس صٍُ ظشًؿ ووفمثًصذكٌم شصّ شٍ 

  

  :ُعصلٌز خجًؽِؾٌزشإظٌغ وـذثس ؤو إدثسثس  ثًخجُعز:ثًِجدر 

وـذثس ؤو إدثسثس ًصلٌٌّ وإدثسر ثًِخجطش،  –ظدٌٍ شٔفٌز ٓغجَ ثًشكجخز ثًذثخٌٌز ثًِؾصِذ  فٍ –ثًؽِؾٌز ت ششٔ

 وثًِشثؼؾز ثًذثخٌٌز. 

خؽهجس خجسؼٌز ًِِجسظز ُهجَ وثخصصجصجس وـذثس ؤو إدثسثس شلٌٌّ وإدثسر ثًِخجطش،  ًٌؽِؾٌز ثالظصؾجٓزًؽى ص 

 شٌى ثًِهجَ وثالخصصجصجس.  ثًؽِؾٌز ؽٕوثًِشثؼؾز ثًذثخٌٌز، وال ًخٍ رًى خِعؤوًٌز 

  

  :وـذر ؤو إدثسر ثًِشثؼؾز ثًذثخٌٌز  ثًعجدظز: ُهجَثًِجدر 

، وثًصفلم ُٕ ُذي هجَ ثًشكجخز ثًذثخٌٌز وثإلششثف ؼ شطدٌلوـذر ؤو إدثسر ثًِشثؼؾز ثًذثخٌٌز شلٌٌّ ٓغ ًىشصى

 . ثًؽِؾٌز وإؼشثءثشهجز وظٌجظجس ًخجألٓغِز وثًٌىثبق وثًصؾٌٌِجس ثًعجس ثًؽِؾٌز وؽجٌٌُهجَ ثًصضث

  

    :شوىْ وـذر ؤو إدثسر ثًِشثؼؾز ثًذثخٌٌز ثًعجخؾز:ثًِجدر 

ًوىْ ؽٔز ثًِشثؼؾز وً ٌٌٔهٍ خصؾصثألكٍ شى ٌىؽ ٌٍْ وـذر ؤو إدثسر ثًِشثؼؾز ثًذثخٌٌز ُٕ ُشثؼؿ دثخشصوى

 : ٌٍٕ وـذر ؤو إدثسر ثًِشثؼؾز ثًذثخٌٌز وؽٌِهج ُج ًًشوى فٍ ىشثؽًؤُجُهج. و ُعؤواًل 

  ْي ظىي ؤؽِجي ٌفىث خإي ؤؽِجي ؤخشووؤال ً وثًصذسح،ج ثًوفجءر وثالظصلالي خه شصىثفش فٍ ثًؾجٌٌُٕؤ

 ثًِشثؼؾز ثًذثخٌٌز وٓغجَ ثًشكجخز ثًذثخٌٌز. 
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 ج وشوى ْ ُعؤوًز ؤُجُهج. خهؽٔز ثًِشثؼؾز، وؤْ شششدط ً ًىشهج إًؤْ ششفؿ ثًىـذر ؤو ثإلدثسر شلجس 

 ثًؽِؾٌز. وفلًج ًعٌجظجسؽٔز ثًِشثؼؾز ًثؿ صشثك ٌىجًء ؽذًش وـذر ؤو إدثسر ثًِشثؼؾز خٔجفأس ُوُ ؤْ شفذد  

  ُٕ ٕدوْ كٌذ.  ٌهجفصىي ؽًٌثًِؾٌىُجس وثًِعصٔذثس وثًىظجبم وث ٌىثالطالؼ ؽؤْ ُشِو 

  

 

  :خطز ثًِشثؼؾز ثًذثخٌٌز ثًعجُٔز:ثًِجدر 

وشفذط هزٖ  ًؽٔز ثًِشثؼؾز،ؾٍِ وـذر ؤو إدثسر ثًِشثؼؾز ثًذثخٌٌز وفم خطز شجٌُز ًٌِشثؼؾز ُؾصِذر ُٕ ش

 ثألكٍ.  ظٔىًًج ؽٌىوثًؾٌٌِجس ثًشبٌعز  ثألٓشطزُشثؼؾز  ظٔىًًج. وًؽذخطز ًث

  

  :ثًِشثؼؾز ثًذثخٌٌز   شًثًصجظؾز: شلشثًِجدر 

ؿ خٍ سوشخؽٔز ثًِشثؼؾز ًُؽٌغ ثإلدثسر و ًىإ شؾذ إدثسر ثًِشثؼؾز ثًذثخٌٌز شلشًشًث ُوصىخًج ؽٕ ؤؽِجًهج وشلذُه

 هض إًٌهثٓص ثًؽِؾٌز وُج فًٍٔغجَ ثًشكجخز ثًذثخٌٌز  ثًصلشًش شلٌٌِجً ؤْ ًصظِٕ هزث  ثألكٍ. وًؽذ ٌىظٔىي ؽ

ؽز ٓصجبؾ وشىصٌجس ًشإْ ُؾجخٍ إدثسر هج شهثشخز خٌجْ ثإلؼشثءثس ثًصٍثًىـذر ؤو ثإلدثسر ُٕ ٓصجبؾ وشىصٌجس، و

 رًى.  ؽٍثًىكض ثًِٔجظذ ودوث ثًِؾجًؽز فٍـجي ؽذَ فٍ ٓهج الظٌِج شإخفىعجس ٌثًِشثؼؾز ثًعجخلز وؤي ُ

شإْ ؽٌٌِجس خؽٔز ثًِشثؼؾز ًُؽٌغ ثإلدثسر و إًى وشلذُهُوصىخًج شلشًشًث ؽجًُج ؾذ إدثسر ثًِشثؼؾز ثًذثخٌٌز ش

ؤظدجح ؤي إخالي ؤو ثٓفشثف  ثًِؾصِذر وشدٕ فٌهخطز ًج ُؿ ثصهض خالي ثًعٔز ثًِجًٌز وُلجسًٍٓ ؤؼشصثًِشثؼؾز ثً

 جًز ثًعٔز ثًِجًٌز ثًِؾٌٔز. ٍ ًٔهًخؿ ثًصجوؼذ( خالي ثًش )إْخطز ًؽٕ ث

ش ًؤْ ًصظِٕ ثًصلش ٌىؽٔز ثًِشثؼؾز ؽًشىصٌز  ٌىجًء ؽِشثؼؾز ثًذثخٌٌز خًٔش إدثسر ثًًفذد ُؽٌغ ثإلدثسر ٓطجق شلش

 : ٌٍخصىسر خجصز ُج ً

 ثًشؤوْ ثًِجًٌز وثالظصعِجسثس وإدثسر ثًِخجطش.  ٌىإؼشثءثس ثًشكجخز وثإلششثف ؽ 

  ٌٍُشو غًز ؤؽزسًثس ثٌشثًِىؼىدر؛ ًِىثؼهز ثًصغٌ ثًِخجطش فٍ ثًؽِؾٌز وثألٓغِزشلٌٌّ شطىس ؽىث 

 ثًِصىكؾز . 

  شفذًذ ؽذد ثًِشثس  خِج رًىٓغجَ ثًشكجخز ثًذثخٌٌز،  ثًؾٌٌج فٍ شطدٌمشلٌٌّ ؤدثء ُؽٌغ ثإلدثسر وثإلدثسر

ج هزٖ خهؾ ًٍ ؽجصرًى إدثسر ثًِخجطش( وثًطشق ثً)خِج فٍ ج ثًِؽٌغ خِعجبٍ سكجخٌز ٌهثًٍ ؤخطش ف

 ثًِعجبٍ. 

 ؤظشس  ثًصٍ ثًطىثساشطدٌلهج ؤو ـجالس  ًظؾف فٍثثًشكجخز ثًذثخٌٌز ؤو ُىثطٕ  ثإلخفجق فٍ شطدٌم ؤوؼه

 ثإلخفجق )الظٌِجهزث  فٍ ُؾجًؽزثًؽِؾٌز  وثإلؼشثء ثًزي ثشدؾصه ًٌؽِؾٌز،ًٍ ثألدثء ثًِج شؤظش فٍؤو كذ 

 ثًِجًٌز.(  ًٌؽِؾٌز وخٌجٓجشهجز ًش ثًعٔىًثًصلجس ؽٔهج فٍق صثًِشوالس ثًِف

  ج. شهثًشكجخز ثًذثخٌٌز ؽٔذ شفذًذ ثًِخجطش وإدثس ثًؽِؾٌز خإٓغِزُذي شلٌذ 

 ًثًؽِؾٌز. فٍ ٍ شصف ؽٌٌِجس إدثسر ثًِخجطشصثًِؾٌىُجس ث  
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   :ش ثًِشثؼؾز ثًذثخٌٌزًـفػ شلجس ثًِجدر ثًؾجششر:

ُٕ ٓصجبؾ  ظِٔز خىطىؿ ُج ؤٓؽض وُج خٌصض إًٌهش ثًِشثؼؾز وُعصٔذثس ثًؾٍِ ُصًشلجس ثًؽِؾٌز ـفػ ٌىٕ ؽًٌصؾ

 ج. ٓهشإخوشىصٌجس وُج كذ ثشخز 

  

  : وثًٔفجر وثًصؾذًٍ( )ثًٔششخصجٌُز ًجَ ثوألـثًِجدر ثًفجدًز ؽششر: ث

    ثإلدثسر.خ ثؽصِجدهج ُٕ ُؽٌغ ًثؽصدجسًث ُٕ شجس ثًؽِؾٌزج ُٕ كدٍ خهثَ وثًؾٍِ صضصّ ثالًًشطدم هزٖ ثًالبفز و

 ٌهج.ق ُٕ ثالطالؼ ؽًٌثًِصج ؤصفجحؼٌِؿ ًصِوٕ  ثًؽِؾٌز ثإلًوصشوٍٓ ؽٌى ُىكؿثًعٌجظز  وشٔشش هزٖ

ؾذًالس شصّ ؽشض ؤي ً، وًؽٔز ثًشكجخز ثًذثخٌٌز ُٕ كدٍ -فجؼزًؽٔذ ث –ز ًًصّ ُشثؼؾز هزٖ ثًعٌجظز خصفز دوس

 ُؽٌغ ثإلدثسر الؽصِجدهج.  ٌىؽٔز ؽٌـز ُٕ كدٍ ثًصشُل

ٌز ثًعؾىدًز وال خثًؾش فٍ ثًٌِِوزثًصٔغٌٌِز ؽهجس ًثبق ثفٍ ؤٓغِز وًىهزٖ ثًعٌجظز ُوٌِز ًِج وسد شؾذ 

ؽهجس ثًصٔغٌٌِز فئْ ؤٓغِز ًثًالبفز و ؤٓغِز وًىثبق ث فٍٕ ُج وسد ٌؾجسض خشـجي ؤي فٍ ج و ٔهشوىْ خذًٌز ؽ

 ْ  ثًعجبذر. ؽهجس ثًصٔغٌٌِز شوىًوًىثبق ث

 

 

 

 


