
  عٕبصش اٌّذبضشح

 ِشدٍخ اٌزعٍيُ االثزذائٝ  •

 ذادٜ ٚاٌثبٜٔٛ ِشدٍخ اٌزعٍيُ اإلع •

 اٌزعٍيُ اٌعبٌٝ ٌٍّعبليٓ سّعيب  •

 ثشاِج رعٍُ اٌىزشٚٔيخ ٚاجزّبعيخ أخشٜ.  •

  

 ِشدٍخ اٌزعٍيُ االثزذائٝ 

رمجً فٝ ٘زٖ اٌّشدٍخ دبالد اٌصُّ ثأٔٛاعٙب اٌّخزٍفخ : ٚرشًّ األطفبي اٌزيٓ  -

 .  027-07رزشاٚح عزجخ سّعُٙ ثيٓ 

ً األطفبي اٌزيٓ رزشاٚح عزجخ سّعُٙ ٚوزٌه دبالد اٌضعف اٌسّعٝ اٌشذيذ: ٚرشّ -

ديسيجً ٌٚذيُٙ روبء ِزٛسظ ٌٚيس ٌذيُٙ دصيٍخ ٌغٛيخ وبفيخ ٌفصٛي  07-07ثيٓ 

 ضعبف اٌسّع.

فصٛي ضعبف اٌسّع : ٚرمجً األطفبي اٌزيٓ ٌذيُٙ ثمبيب سّعيخ ٚدصيٍخ ٌغٛيخ  -

ؤٍُ٘ٙ رؤٍُ٘ٙ ٌٍزعٍُ ٚاٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ٚاٌزٛاصً ثبسزخذاَ ِعيٕبد سّعيخ، ٚال ر

-20دصيٍزُٙ اٌٍغٛيخ ٌالٌزذبق ثفصٛي اٌعبدييٓ، ٚرىْٛ عزجبد سّعُٙ ِب ثيٓ )

 ( ديسيجً. ٚرسزّش ٘زٖ اٌّشدٍخ سزخ سٕٛاد.  96

 

 ِشدٍخ اٌزعٍيُ اإلعذاٜ ٚاٌثبٜٔٛ 

رسزّش اٌذساسخ ثٙزٖ اٌّشدٍخ ثالس سٕٛاد، يمجً فيٙب األطفبي اٌزيٓ أرّٛا  -

األٚي اإلعذادٜ ٌٍصُ ِٚٓ اٌّفزشض أْ يىْٛ  اٌّشدٍخ االثزذائيخ، ٚيٍزذك ثبٌصف

 عبِب.  00عبِب ٚال يزجبٚص سٕٗ ديٕئز عٓ  01أٚ  01عّش اٌزٍّيز 

ِشدٍخ اٌزعٍيُ اٌثبٜٔٛ: ِذح اٌذساسخ ثٙب ثالس سٕٛاد ٚ٘ٝ ِشدٍخ رعٍيُ فٕٝ  -

رشًّ اٌصُ ٚضعبف اٌسّع، ٚيّىٓ لجٛي طالة أصيجٛا ثبٌصُّ أثٕبء اٌذساسخ فٝ 

أٚ اٌفٕٝ، ٚرشوض ٘زٖ اٌّشدٍخ عٍٝ رعٍيُ اٌّٙٓ اٌّخزٍفخ وبٌٕجبسح ،  اٌزعٍيُ اٌعبَ

 اٌزشيىٛ ٚاٌزطشيض ٚاٌّشغٛالد اٌيذٚيخ، ٚغيش٘ب . 

 ِشدٍخ ِب ثعذ اٌثبٔٛٞ 



ٕ٘بن لصٛس فٝ رٍجيخ دبجبد اٌّعبليٓ سّعيب ٌٍزعٍيُ، إال أْ رٌه ال يّٕع ِٓ إٌّبداح 

ٝ دسجخ رسّخ ثٙب لذسارُٙ ثذمُٙ األسبسٝ فٝ رعٍيُ عبي يصً ثُٙ إٌٝ ألص

 ٚخبصخ ٌألفشاد اٌزيٓ رّىُٕٙ إِىبٔيبرُٙ اٌعمٍيخ اٌّعشفيخ.

ِٓ اٌّالدظ أْ اٌصُ يعٍّْٛ فٝ ِٙٓ ال رزٕبست ٚاٌزطٛس اٌزٜ يشٙذٖ  -

اٌعبٌُ ، ِٚٓ ٕ٘ب وبْ ٕ٘بن ضشٚسح إٔشبء جبِعبد ٌٍصُ ٚضعبف اٌسّع 

  -رٛاوت اٌزطٛس فٝ اٌذبست ٚاالرصبالد ٚغيش٘ب.

شبء ِعٙذ عشثٝ أٚ جبِعخ عشثيخ خبصخ ثبألفشاد اٌصُ ٚضعبف ِطٍٛة إٔ -

اٌسّع، يىْٛ اٌغشض ِٕٙب سفع اٌىفبءح اٌزعٍيّيخ ٌٍطالة اٌعشة. )عٍٝ 

 غشاس جبِعخ جبٌٛديذ ٌٍصُ فٝ ٚاشٕطٓ(. 

فٝ دبٌخ ضعبف اٌسّع اٌزيٓ يسزخذِْٛ اٌٍغخ أٚ اٌىالَ وطشيمخ ٌٍزٛاصً  -

اٌسبِعيٓ، ِع ريسيشاد فٝ ششٚط يّىٓ رعٍيُّٙ فٝ اٌجبِعبد ِع ألشأُٙ 

 اٌمجٛي.   

 


