
  بضشحعُبصش انًح

 يمذيخ •

 أْذاف ثشايج ضعبف انغًع. •

 انًشاحم ٔانًمشساد انذساعٛخ. •

 ششٔط انمجٕل. •

 انًغزهضيبد انًكبَٛخ ٔانزجٓٛضٚخ. •

 ٔانجشايج انٕظٛفٛخ(. -انزعجٛشٚخ-يشحهخ يب لجم انًذسعخ )انهغخ االعزمجبنٛخ •

 

 يمذيخ: 

نذساعٙ ثذأ رطجٛك أٔل ثشَبيج ثًعٓذ األيم االثزذائٙ ثششق انشٚبض خالل انعبو ا

ْـ ٔرنك ثبعزحذاس فصهٍٛ دساعٍٛٛ أحذًْب نزمٕٚى عٕٛة انُطك ٔانكالو  4141

ْـ رى َمم ْزا  4141ٔاٜخش نضعبف انغًع ٔانُطك، ٔفٙ انعبو انز٘ ٚهّٛ 

 يع يشاعبح انًعبٚٛش انزبنٛخ :انجشَبيج إنٗ يذسعخ اثزذائٛخ 

 صم انٕاحذ . أٌ ال ٚمم عذد انطالة عٍ خًغخ ٔال ٚضٚذ عهٗ عششح فٙ انف - 4

 صٚبدح عذد انفصٕل إنٗ أسثعخ فصٕل.  - 4

ٔثبَزمبنٓى إنٗ إحذٖ يذاسط انزعهٛى انعبو أصجح اعزخذاو نغخ اإلشبسح يحذٔد 

يع طالة  -جضئٛبً  -نجعذْى عٍ انطالة انصى فٙ يعبْذ األيم، ٔكزنك الَذيبجٓى 

ٔأصُبء انفغح انزعهٛى انعبو خبصخ فٙ يبدرٙ انزشثٛخ انفُٛخ ٔانزشثٛخ انشٚبضٛخ 

ٔفزشاد انُشبط يًب عبعذْى عهٗ انزكٛف، ٔاكزغبة انضمخ فٙ انزاد ٔإصشاء 

حصٛهزٓى انهغٕٚخ. ٔاَزششد اٌٜ ثشايج ضعبف انغًع فٗ كضٛش يٍ يذاسط انزعهٛى 

 انعبو فٗ إطبس ثشايج انذيج. 

 أْذاف انجشايج :  -أ 

 رٓذف ْزِ انجشايج إنٗ يب ٚأرٙ:

طالة ًْب فئخ ضعبف انغًع ٔفئخ رعبَٙ يٍ صعٕثبد فٙ األخز ثٛذ فئزٍٛ يٍ ان - 4

انُطك ٔانكالو ٔرؤصش عهٗ رحصٛهٓى انذساعٙ ٔانزكٛف االجزًبعٙ داخم انفصم 

 انعبد٘. 

إربحخ انفشصخ نضعبف انغًع ٔانُطك نًٕاصهخ دساعزٓى حغت يمشساد انزعهٛى  - 4



ح يٍ انعُبٚخ انطجٛخ انعبو ثطشٚمخ رفٙ ثبحزٛبجبرٓى انزعهًٛٛخ ٔانزشثٕٚخ، ٔاالعزفبد

ٔانزشثٕٚخ ٔخذيبد انزشثٛخ انغًعٛخ انًزٕفشح فٙ يعبْذ األيم ٔيشاكض انغًع 

ٔانكالو، ٔخبصخ فٙ يجبل رذسٚجبد انُطك عهٗ أيم رأْٛهٓى نًغبٚشح صيالئٓى 

ثبنزعهٛى انعبو ٔانعٕدح إنٗ يذاسعٓى انًحٕنٍٛ يُٓب ثعذ أٌ ٚزى رمٕٚى يب نذٚٓى يٍ 

 و إنٗ حذ ٚغبعذْى عهٗ انزكٛف فٙ انًذسعخ ٔانًجزًع .عٕٛة فٙ انُطك ٔانكال

انعًم عهٗ رعضٚض انضمخ ثبنُفظ ٔرهجٛخ احزٛبجبرٓى انُفغٛخ نزحمٛك انزٕافك  - 3

 انُفغٙ ٔاالجزًبعٙ. 

رمهٛم َغجخ اإلْذاس فٙ انزعهٛى انعبو حٛش ٚغجت ركشاس سعٕثٓى فٙ انفصم  - 1

 انذساعخ. انعبد٘ ظٕاْش عهجٛخ كبنزغشة ٔاالَمطبع عٍ 

يحبٔنخ اعزضًبس انطبلبد انًٕجٕدح نذٖ ْؤالء انطالة نهًغبًْخ فٙ ثشايج  - 5

 رًُٛخ انًجزًع كعُبصش يُزجخ فٙ إطبس يب يُحٓى هللا يٍ لذساد.

   

 انًشاحم ٔانًمشساد انذساعٛخ :  -ة

 

رطجك ثشايج فصٕل ضعبف انغًع ٔانُطك انًهحمخ ثًذاسط انزعهٛى انعبو عهًبً 

زكٌٕ يٍ صالس يشاحم دساعٛخ كًب ْٕ يزجع فٙ انزعهٛى انعبو عهٗ انُحٕ رعهًٛٛبً ٚ

 انزبنٙ:

   انًشحهخ االثزذائٛخ ) عذ عُٕاد (. -

 انًشحهخ انًزٕعطخ ) صالس عُٕاد (.  -

 انًشحهخ انضبَٕٚخ ) صالس عُٕاد (.  -

ٔرطجك فٙ كبفخ انًشاحم يمشساد انزعهٛى انعبو، يع يشاعبح إكغبثٓى انًٓبساد 

 عٕٚضٛخ انالصيخ يضم: انز

 انزذسٚت عهٗ انُطك.  -

 رًُٛخ انًٓبساد انهغٕٚخ.  -

 االعزفبدح انمصٕٖ يٍ ثمبٚب انغًع.  -

 انخطظ انذساعٛخ انزفصٛهٛخ انًطجمخ حبنٛبً ثجشايج ضعبف انغًع ٔانُطك .

 


