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 بسٌاوج تعزيز املصازنُ اجملتىعًُ يف احلىاز واملٍاصسَ خمتصسَ عَ ٌبرَ  .1
 

ّ، نفسع ملٓع١ُ غسنا٤ 2009ايُٝٔ يف َاٜٛ ـــ  مت إ تتاح َهتب َٓع١ُ غسنا٤

ٚاييت ٖٞ إذد٣ املٓعُات ايدٚي١ٝ اييت تعٌُ يف  ،ايدٚي١ٝ يًتغٝرل ايدميكساطٞ

ايؿداز٠ ٭نثس َٔ عػسٜٔ ض١ٓ َا املٓعُات ا٭خس٣ ايٓػط١ يف فاٍ دعِ ٚتعصٜص 

ايتر٫ٛت ايدميكساط١ٝ، ذٝث تكّٛ بدعِ ايكاد٠ احملًٝء املتطًعء يًتغٝرل، ٚدعِ 

١ َٔ ايعامل َٔ أجٌ بٓا٤ جطٛز ٚنٝك١ بء َٓعُات اجملتُا املدْٞ يف أما٤ كتًف

 املٛاطٓء ٚاؿهَٛات ايدميكساط١ٝ ايٓاغ١٦، ٜطٛدٖا جٛ َٔ ايثك١ ٚايتفاِٖ.   

ٚتعٌُ دعِ َٗازات اداز٠ ايٓصاعات،  يفايُٝٔ ـــ  تذلنص أْػط١ َٓع١ُ غسنا٤

 نُا ُتطِٗ املٓع١ُ ،ذٌ اـ٬ ات ٚبٓا٤ ايتٛا ل ذٍٛ ايككاٜا احمل١ًٝ ع٢ً تطٌٗٝ

 يف بٓا٤ ايكٝادات ايػباب١ٝ ٚايٓطا١ٝ٥ يدعِ َػازنتٗا يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ.

تكّٛ اٱداز٠ ايتٓفٝر١ٜ يف َهتب ايُٝٔ بتدطٝط ٚتٓفٝر مجٝا بسافٗا يف 

بايتعإٚ ٚايتٓطٝل َا ايطًطات احمل١ًٝ  ،املٓاطل املطتٗد ١ داخٌ اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ

 َٔ اؾٗات اؿه١َٝٛ ا٭خس٣.يف احملا عات ٚٚشاز٠ اٱداز٠ احمل١ًٝ ٚعدد 

ايُٝٔ ع٢ً ذكٛزٖا املطتُس يف ايُٝٔ َٓر بدا١ٜ ـــ  يكد ذسؾت َٓع١ُ غسنا٤

نٛزات ايسبٝا ايعسبٞ ٚناْت قادز٠ ع٢ً تهٝٝب أْػطتٗا يدعِ اٱذتٝاجات 

اجملتُع١ٝ،  ا ٜٛانب ايتٛجٗات ٚايتغٝرلات ايطٝاض١ٝ اييت غٗدتٗا ايُٝٔ خ٬ٍ 

 ّ.2013 ـــ 2012ـــ  2011ا٭عٛاّ: 

ٜٗدف بسْاَخ تعصٜص املػازن١ اجملتُع١ٝ يف اؿٛاز ٚاملٓاؾس٠ ٚايرٟ تٓفرٙ 

 -ايُٝٔ إىل ؼكٝل ن٬ن١ أٖداف ز٥ٝط١ٝ ٖٞ:ـــ  غسنا٤

متهــء َٓعُــات اجملتُــا املــدْٞ َــٔ ايعُــٌ نكٓــٛات يًُعًَٛــات بــء املــٛاطٓء     -1

ٚاؿه١َٛ اٱْتكايٝـ١، ٚخؿٛؾـاف  ُٝـا ٜتعًـل بؿـٝاد١ ايدضـتٛز ايـُٝ، اؾدٜـد،          

اٱضـــتحاب١ يٲذتٝاجـــات املًرـــ١ ايـــيت تٛاجـــ٘ ايـــٛطٔ ايـــُٝ،، ٚمتهـــء  َـــٔ أجـــٌ 
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ًــ١ ٚايبٓــا٠٤ يف ايعًُٝــ١  املــٛاطٓء َٚٓعُــات اجملتُــا املــدْٞ َــٔ املػــازن١ ايفاع  

ّ ، ٚذيــــو َــــٔ 2014ــــــ   2012ايدميكساطٝـــ١ ايطــــ١ًُٝ خـــ٬ٍ املسذًــــ١ اٱْتكايٝــــ١   

 خ٬ٍ:

  بٓا٤ قدزات َٓعُات اجملتُا املدْٞ املطتٗد ١ يًُػازن١ يف ع١ًُٝ تطٜٛس

 ايدضتٛز ايُٝ،.

  تطٜٛس ٚاْتاد ديٝـٌ تٛجٝٗـٞ ملٝطـسٟ َٓعُـات اجملتُـا املـدْـٞ يتٓفٝـر

ايتـٛعٝـ١ املد١ْٝ اــاؾـ١ بعًُٝــ١ تطـٜٛـس ايـدضتـٛز ايُٝٓـٞ أنٓا٤ تٓفٝر 

 ايٓكاغات ايتٛع١ٜٛ ذٍٛ ايدضتٛز ايُٝ،.

  تٓفٝر َٓتدٜات ْٚكاغات تٛع١ٜٛ ذٍٛ اؿكٛم اييت هب إٔ ٜتُتا بٗا

املٛاطٕٓٛ، َٚعس ١ أزا٥ِٗ َٚدخ٬تِٗ يف ٖرا ايػإ ٚايعٌُ ع٢ً تكُٝٓٗا يف 

 ايدضتٛز ايُٝ، املستكب. ع١ًُٝ تطٜٛس 

تعصٜص قدزات َٓعُات اجملتُا املدْٞ املطتٗد ١ يف فا٫ت املٓاؾس٠  -2

ايتعا١ْٝٚ ٚبٓا٤ ايترايفات، ٚايعٌُ ع٢ً دعِ بٓا٤ ايترايفات ايداع١ُ بء 

املٓعُات املطتٗد ١ ذٍٛ قكاٜا تِٗ املٛاطٓء، َٚٔ نِ ايكٝاّ بايتدطٝط 

اٜا َٔ أجٌ إٜؿاهلا يؿٓاع ايكساز ٚايتٓفٝر ؿ٬ُت َٓاؾس٠  ٖرٙ ايكك

 يتركٝل يتغٝرل املٓػٛد.

 ّ.2014 دلاٜس املطا١ُٖ يف ايتٛع١ٝ ٱْتدابات  -3

إٕ خدل٠ غسنا٤ ايُٝٔ تٛقح أ١ُٖٝ إهاد قٓٛات َثُس٠ ملعس ١ ٚؼدٜد تطًعات 

املٛاطٓء، ٚايعٌُ ع٢ً ْكًٗا إىل ؾٓاع ايكساز َٚٔ تكا عًِٝٗ املط٦ٛي١ٝ يف ضٔ 

َٓعُات اجملتُا املدْٞ  ٚبٓا٤ قدزاتكٛاْء، ٖٚرا ضٝتطًب إعداد ايتػسٜعات ٚاي

يًٛؾٍٛ إىل املٛاطٓء املطتٗد ء يف َٓاطل عًُٗا يتٛعٝتِٗ يف فا٫ت اؿكٛم 

 ٚاؿسٜات ايعا١َ ٚيف قكاٜا ايتغٝرل املٓػٛد٠ اييت ٜتطًعٕٛ يتركٝكٗا.
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 عىن ِره املىجّاتأِداف ووربزات  .2
 

َٚٓعُات  ٖرٙ ا٭ٜاّ بإ ٖٓاى  سؾاف نثرل٠ أَاّ ا٭ ساديكد أؾبح َٔ ايٛاقح 

ي٬غذلاى يف  عًُٝات  اؽاذ   ــــ ع٢ً  مٛ مل ٜػٗد ي٘ َثٌٝ َٔ قبٌاجملتُا املدْٞ ـــ 

ايكسازات اييت ت٪نس ع٢ً ذٝاتِٗ. ٚقد ٜهٕٛ َٔ درل املُهٔ ممازض١ نٌ ايٓٛاذٞ  

املدتًف١ يع١ًُٝ املٓاؾس٠ ٚنطب ايتاٜٝد، إ٫ إٔ ممازض١ ٖرٙ ايع١ًُٝ يف ذد  ذاتٗا  

 قادز٠ ع٢ً  تح أ ام جدٜد٠ يًُػازن١ يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ. 

ايكؿ٣ٛ يهطب ايتاٜٝد إمنا ٖٛ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ  َٚٔ املعسٚف إٔ ا٭١ُٖٝ

املػازن١ ايطٝاض١ٝ، ٚاييت تٗدف يف قؿًتٗا ايٓٗا١ٝ٥ إىل ؼكٝل ٖدف اجتُاعٞ 

ضاَٞ ٜتحطد يف ايت١ُٝٓ بها ١ أْٛاعٗا. ٚهب إٔ ٫ ٜغٝب عٔ بايٓا إٔ نطب ايتاٜٝد 

ِٜ،  ُٝهٔ إٔ يٝظ بايػ٤ٞ اؾدٜد  هطب ايتاٜٝد َٛجٌٛد يف ذٝاتٓا اي١َٝٛٝ َٔ ايكد

لدٙ يف املدزض١ ٚاؾاَع١ ٚاملٓصٍ ٚيف ايعٌُ.  هثرل٠ ٖٞ اؿا٫ت اييت اجتُعت  ٝٗا 

إزاد٠ فُٛع١ َع١ٓٝ يتغٝرل ٚقا زأٖ ٚاؽرت ٚضا٥ٌ يتركٝل ٖرا اهلدف. ٚيرا، 

ٌُ ٚاذد َٓا َازع نطب ايتاٜٝد يف إذد٣ جٛاْب ذٝات٘.    إْ٘ بػهٌ ٚبآخس  ه

املٓاؾس٠ َدخ٬ف بسْافٝا، يٝظ  كط َٔ خ٬ٍ يكد أؾبح ايتدخٌ َٔ أجٌ 

ايتانرل ع٢ً ؾٓاع١ ايكساز يف قكاٜا َٓاؾس٠ ايف٦ات املع١ًَٛ ٚاملُٗػ١، ٚإمنا أؾبح 

أٜكا َٓٗحاف يًتعاٌَ َا ايككاٜا ايٛط١ٝٓ ٚاجملتُع١ٝ ٚقُإ ؾٝادتٗا ٚتطبٝكٗا 

 بطسٜك١ دميكساط١ٝ تكُٔ ايعداي١ ٚاملطاٚا٠ َٚٓاؾس٠ احملتاجء.

َٔ خ٬ٍ عًُٝات ايتكِٝٝ ٚاٱغساف ٚايتٛجٝ٘، اييت قاّ بٗا  سٜل َٓع١ُ  يٛذغ

بسْاَخ تعصٜص املػازن١ اجملتُع١ٝ يف اؿٛاز ٚاملٓاؾس٠، ٭ْػط١ ـــ  غسنا٤ ايُٝٔ

غسنا٤ ايدلْاَخ َٔ َٓعُات اجملتُا املدْٞ املطتٗد ١ يف تدخ٬ت٘، بإ نثرلاف َٔ 

َٓاؾس٠ ٚاقر١ ْتٝح١ يعدّ تٛ س أجٓد٠  ٖرٙ املٓعُات ٫ ٜٛجد يدٜٗا اضذلاتٝح١ٝ

قا١ْْٝٛ ٚاقر١ هلا َتك١ُٓ املػانٌ ٚاؿًٍٛ، ٚبايتايٞ  إٕ ا٭دا٠ ايس٥ٝط١ٝ يًد اع 

عٔ َؿاحل املٛاطٓء ٚاملطاعد٠ يف ؼدٜد أٚي١ٜٛ ايترسى ملٓاؾس٠ قكاٜاِٖ، درل 
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ُٜ عص٣ قدد٠ ٚٚاقر١  ا ٜهفٞ يًتعاٌَ َعٗا ٚدعُٗا َٔ قبٌ املٓعُات ايداع١ُ، ٚ

ذيو إىل تٛجٗات ٚاٖتُاَات ٚقدزات ٖرٙ املٓعُات، ٚإىل إٔ ايٛؾٍٛ يريو ميس عدل 

ع١ًُٝ َٓٗح١ٝ َك١ٝٓ ؼتاد إىل ٚقت ٜٚتطًب َٔ املٛاطٓٝء إبدا٤ آزا٤ِٖ ذٛهلا. 

ايُٝٔ يف ٖرٙ املسذ١ً بايرات، ٚنُا ـــ بايكسٚز٠، نإ يصاَُا ع٢ً َٓع١ُ غسنا٤ 

د٤ يف بٓا٤ ايترايفات ٚؾ٫ٛف إىل ع١ًُٝ ايتدطٝط ٜٗدف إيٝ٘ ايدلْاَخ، ٚقبٌ ايب

ؿ٬ُت املٓاؾس٠ َٚٔ نِ تٓفٝرٖا، إٔ تكّٛ  طاعد٠ َٓعُات اجملتُا املدْٞ 

املطتٗد ١، ٚبطسٜك١ َٓٗح١ٝ، يف ؼدٜد املٛاقٝا ٚايككاٜا اييت ؼتاد إىل تغٝرل، 

ِ يف ع١ًُٝ دل إغساى املٛاطٓء ملعس ١ آزا٤ِٖ َٚٓاقػتٗا، َٚٔ نِ َػازنتٗعٚذيو 

 ؼدٜد ٖرٙ ايككاٜا ٚاختٝازٖا.

َٔ  املٛجٗات ايع١ًُٝايُٝٔ بإعداد ٖرا ـــ  قاّ  سٜل ايدلْاَخ  ٓع١ُ غسنا٤

ٚاقا ايتدزٜب ايرٟ ْفرٙ ايدلْاَخ ملٝطسٟ َٓعُات اجملتُا املدْٞ املطتٗد ١ يف 

 ّ،2013 ٚايرٟ مت يف أ٥ٌٚ ايعاّ اؿايٞ ،فاٍ املٓاؾس٠ ايتعا١ْٝٚ ٚبٓا٤ ايترايفات

باٱقاق١  (،أزلا٤ املٝطسٜٔ اجملتُعٝء ايرٜٔ مت تدزٜبِٗ(: (1عس ًَرل زقِ )أْ))

إىل َساجع١ ٚنا٥ل ْعس١ٜ ٚأخس٣ تطبٝك١ٝ َٔ ػازب عٌُ دٚي١ٝ يف ٖرا اجملاٍ، تبع٘ 

يف يكا٤ مجاعٞ قِ نب١ َٔ نٛادز َٚدزبٞ َٚطتػازٟ  هلرٙ املٛجٗاتَساجع١ 

 ايُٝٔ. ــ  َٓع١ُ غسنا٤

 أْػط١تًب١ٝ ؿاج١ ع١ًُٝ ١َٝٓٗٚ تٓبثل َٔ ٚاقا  املتٛاقاايعٌُ ٜاتٞ ٖرٙ 

ايدلْاَخ، َٚٔ املُهٔ إٔ ٜطاعد يف إنطاب تٛجٗات ايعٌُ ؾف١ ١َٝٓٗ َٚٓح 

َٔ َٝطسٟ َٓعُات اجملتُا املدْٞ ؾٛز٠ عٔ ا٭داٚت ايع١ًُٝ املٓاضب١  َ٘طتددَٝ

ٚؾف١ جاٖص٠  يع١ًُٝ  ٖرٙ املٛجٗات٭ٕ تهٕٛ طع٢ ْيف ٖرا اجملاٍ. يف ايٛقت ايرٟ ٫ 

اختٝاز ٚؼدٜد قكاٜا املٓاؾس٠، ذٝث إٔ غسط ايٓحاح ٜتطًب اٱبداع َٚساعا٠ 

ُٜباتباع ذيو ١ نٌ ذاي١، ميهٔ ٝخؿٛؾ ػهٌ َدخ٬ف َٓاضبا يتطٜٛس ْػاطات إٔ 

املٓعُات اييت مل ؼدد بعد ايككاٜا اييت ضتعٌُ ع٢ً ايتدطٝط ملٓاؾستٗا ٚنطب 

 ايعٌُذػد اؾٗٛد يدعُٗا، نُا ٜاٌَ  سٜل ايدلْاَخ إٔ ٜػهٌ ٖرا ايتاٜٝد هلا ٚ
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إقا ١ ْٛع١ٝ، يًُ٪ضطات اييت تعٌُ يف ٖرا اجملاٍ َٔ خ٬ٍ ايتعًِ َٔ ايتحسب١ 

 ايرات١ٝ َٚٔ ػازب اٯخسٜٔ. 

ايــــــرٜٔ يف ا٭خـــــرل، ميهــــــٔ ايكــــــٍٛ ٭خــــــٛاتٞ ٚإخـــــٛاْٞ املٝطــــــسٜٔ اجملتُعــــــٝء،   

 ع٢ً ْعٌُ َا هعًٓا ٖٛ املغاَس٠ ذظ ٜهٕٛ قد ٘باْاملٛجٗات،  طتفٝدٕٚ َٔ ٖرٙ ٝض

ٚ  أَـٛز  ٔ  بعٝـد٠  تبـد ٍ  عـ ٞ  ايٓٗاٜـ١  يف يهٓٗـا  املـس٤،  َتٓـاٚ عًـ٢   جٝـد٠  ْتٝحـ١  إىل تفكـ

 ٛ ٌ  يـٝظ  ز ـا ــــ   َـدٖؼ  مـ ٌ  ايػـام  اؾٗـد  ْتٝحـ١  دايبـاف  يهٓٗـا  دا٥ـِ،  بػـه  ٚايعُـ

ٟ  ايفعاٍ ّ  ايـر نـٌ  َـثًهِ ْهـٔ هلـِ     بـ٘  سٜـل ايدلْـاَخ، ٜٚتحـاٚب َعـ٘ أغـداف       ٜكـٛ

 .ٚاذذلاّ ستكدٜ

 

 خـاَـٌ ايدلْـــل عُـــسٜـ                   

 خـــــاَـــدلْـــس ايـــــــدٜـــَـــ  ٞـ٬ّ ايعسٜفد. عبد ايط

 َطاعد َدٜس ايدلْاَخـــ  ؾداّ قطٔ ايكـــ٬ع

 َطاعد َدٜس ايدلْاَخـــ  ٖاي١ عبد ايكٟٛ ْعُإ
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 بسٌاوج المكاْ احلىازٍ اجملتىعٌ .3
 

 املـــــىضـــــــــــــىع الىقـــــــت

، ايتطحٌٝ، اٱ تتاح، أٖداف ايًكا٤، قٛاعد ايعٌُ 09:30 ـــ 09:00

 .اٱضتط٬ع ايكبًٞ

 َكد١َ تعسٜف١ٝ: َفاِٖٝ املٓاؾس٠ ٚنطب ايتاٜٝد 10:15 ـــ 09:30

ككاٜا قا١ُ٥ بضتد٬ف ٭ْٚكاؽ عاّ عؿب ذٖ،  10:30 ـــ 10:15

 املٓاؾس٠

 اضذلاذ١  11:00ـــ  10:30

 َٛجٗات عا١َ يعٌُ اجملُٛعات 12:00 ـــ 11:00

 جًط١ ايعٌُ ا٭ٚىل: ؼًٌٝ قكاٜا املٓاؾس٠

 ( 30عٌُ اجملُٛعات اـُظ  )دقٝك١ 

 ( 25عسض عٌُ اجملُٛعات )دقٝك١ 

 ( 5ْكاؽ ٚاضتد٬ف )دقا٥ل 

ذات جًط١ ايعٌُ ايثا١ْٝ: ؼدٜد ٚاختٝاز قكاٜا املٓاؾس٠  01:00 ـــ 12:00

 :ا٭ٚي١ٜٛ

 ( 30عٌُ اجملُٛعات اـُظ  )دقٝك١ 

 ( 25عسض عٌُ اجملُٛعات )دقٝك١ 

 ( 5ْكاؽ ٚاضتد٬ف )دقا٥ل 

 اٱختتاّاٱضتط٬ع ايبعدٟ، اـ٬ؾ١،  01:30 ـــ 01:00
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  سَـــاصـــات املٍـــتعسيف .4
 

 امل٪اشز٠، املدا ع١، ايد اع ،ايدع٠ٛ ،نطب ايتاٜٝد :املٍاصسَمح طوسادفات وص. 

 :َُٛع١ َٔ ا٭ْػط١ ٜتِ تٓعُٝٗا يًتانرل ع٢ً ضٝاضات ٚأ عاٍ ف املٍاصس

اٯخسٜٔ بغسض إذداث تغٝرلات إهاب١ٝ يف ذٝا٠ ايٓاع، ٚتكّٛ ع٢ً أضاع 

 .اـدل٠ ٚاملعس ١ املهتطبتإ َٔ ايعٌُ املدْٞ

 :َع١ًُٝ ضٝاض١ٝ َٓع١ُ ٜكٛدٖا ايٓاع ٜٚدزى َٔ خ٬هلا املٛاطٕٓٛ   املٍاصس

ؾ١ املعدَٕٛ ٚاملُٗػٕٛ، قٛتِٗ ٜٚطتددَْٛٗا يًُػازن١ ايعادٜٕٛ، خا

ايفعاي١ يف ع١ًُٝ ؾٓا ايكساز ع٢ً نٌ املطتٜٛات بٗدف تسضٝذ ْعِ ايعداي١ 

 ٚاملطاٚا٠ يف عٌُ امل٪ضطات ٚايتانرل اٱهابٞ ع٢ً املطت٣ٛ املعٝػ٢ يًٓاع. 

 :َع١ًُٝ إغساى ايٓاع يف عًُٝات اؽاذ ايكسازات اييت ت٪نس ع٢ً املٍاصس 

ذٝاتِٗ ٚاؽاذ فُٛع١ َٔ ايترسنات َٛج١ٗ مٛ َتدرٟ ايكسازات 

ملطاْد٠ ٚذٌ قك١ٝ َع١ٓٝ. ٚتطتٗدف جرب اْتباٙ اجملتُا َٚٓعُات اجملتُا 

 ..  املدْٞ يتًو ايكك١ٝ  َٔ أجٌ إذداث ايتغٝرل

 :ََٗاز٠ تطتددّ يًُطاعد٠ ع٢ً ؼكٝل بعض اؿكٛم ٚأغهاٍ  املٍاصس

املطاٚا٠، ٖٚٞ تتعًل  راٚي١ ايتانرل يف أ عاٍ أغداف آخسٜٔ بٗدف تغٝرل 

طسٜك١ تؿس ِٗ. ٚميهٔ إٔ تٛج٘ ٖرٙ ايع١ًُٝ مٛ أ ساد أٚ فتُعات أٚ 

  .مجاعات أٚ َ٪ضطات. 
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 يف املٍاصسَ أساسًُوفاًِي  .5

 كٌأَٔ ٚقا ضًيب قا٥ِ إىل ٚقا ايتغٝرل  :إجيابٌ وحتسك املٍاصسَ فهسَ تػًري  ،

املٓاؾس٠ يٝطت قد غ٧ َا  رطب، بٌ تكدّ  .تكدِٜ بدا٥ٌ ذات َؿداق١ٜٝتِ 

 ..أٜكا بدا٥ٌ إهاب١ٝ

  َذداث إٜتِ اؽاذٖا ع٢ً عد٠ جبٗات َٔ أجٌ  :وىقف/ وىاقف وعًٍُاملٍاصس

  .ايتغٝرلات املطًٛب١ .

  أجٌ إ ٜٓعِ ايٓاع عٝا٠ َٓاضب١:  :عمِ الشًاسات والتػًري املٍاصسَتسنز َٔ

ٖٚد ٗا  .ٚتطتٗدف ا٭غداف ايرٜٔ هلِ ؾ٬ذ١ٝ ايتانرل ع٢ً ذٝا٠ ايٓاع

 ..إذداث تغٝرل َ٪ضطٞ، ٚٚقا قكاٜا املٛاطٓٝء يف إطاز ضٝاضٞ

 َعًٝٓا  ٚيٝظ ذدث ٜٓعكد ملس٠ ٚاذد٠ ٜٚٓتٗٞ:، ٌصاط سًاسٌ طىين املدّ املٍاصس

 .. أٖداف قدد٠ قؿرل٠ املد٣، ٚأٖداف أٚضا ع٢ً املد٣ ايطٌٜٛٚقا 

ايطٝاض١ ٖٞ ببطاط١ َا هس٣ يف ع١ًُٝ ؾٓا ايكساز اؾُاعٞ: ضٛا٤ نإ 

يًعا١ً٥ أٚ يًب٬د نًٗا. إٕ إدزاى أ١ُٖٝ ايطٝاض١ ٚتٛاجدٖا ٖٛ أَس ٖاّ يعًُٓا 

اييت ٜتِ يف فاٍ املٓاؾس٠ ٚايعداي١ اٱجتُاع١ٝ. إٕ ايكسازات اؾُاع١ٝ 

إؽاذٖا َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ ضٝاض١ٝ ت٪نس ع٢ً ذٝاتٓا اي١َٝٛٝ بك٠ٛ. مٔ متاد 

إىل َعس ١ ايع١ًُٝ ايطٝاض١ٝ ٚنٝب ْهٕٛ طس اف  ٝٗا ذت٢ ْتُهٔ َٔ ايكٝاّ 

بعٌُ املٓاؾس٠. إٕ ايعٌُ ايرٟ ْكّٛ ب٘ ٖٛ، بطسٜك١ َا، عٌُ ضٝاضٞ ضٛا٤ 

ض١ ٚايك٠ٛ.  إذا ناْت ايطٝاض١ أذببٓا ٖرا أّ ٫. ٖٓاى تسابط ٚنٝل بء ايطٝا

ٖٞ َا ٜدٚز يف ع١ًُٝ ؾٓا ايكساز اؾُاعٞ  إ ايكٟٛ ٖٛ ايرٟ ٜ٪نس ع٢ً ٖرٙ 

ايع١ًُٝ.  هًُا عًُٓا ع٢ً إعاد٠ تٛشٜا ايك٠ٛ يؿاحل املعدَء نًُا أؾبرٓا 

 .أقسب إىل ؼكٝل ايعداي١ اٱجتُاع١ٝ.
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 َس٠ ٖٛ أؾٛات ايٓاع أٚ ْبغٞ إٔ ٜهٕٛ أضاع املٓاؾ ُ:تبدأ وَ املًدا :املٍاصس

ٚإٔ تكّٛ ع٢ً أضاع أدي١ َطتكا٠ َٔ بساَخ عٌُ   .ايرٜٔ ضتدعُِٗ املٓاؾس٠

 .املٓعُات املد١ْٝ.

  َبٌ ٖٞ ايٛض١ًٝ يبًٛغ ايغا١ٜ اييت ٖٞ: ؼطء  ،لًشت الػايُ يف حد ذاتّااملٍاصس

إٕ ٚقا ايكك١ٝ ع٢ً ا٭جٓد٠ ايطٝاض١ٝ يٝظ آخس املطاف، بٌ  .ذٝا٠ ايٓاع

 . .َتابعتٗاا٭ِٖ 

 :َبِٝٓٗ َٓعُات اجملتُا املدْٞ،  تعتىد املٍاصسَ عمِ التحالفات وع اآلخسي َٔٚ

ٚامل٪نسٜٔ يف ؾٓاع١ ايكساز، ٚغسنات ايكطاع اـاف، ٚاؾُٗٛز، ٚنًُا 

 ..اتطعت قاعد٠ ايدعِ، نًُا شادت  سف بًٛغ اهلدف َٔ املٓاؾس٠

 :ايعا١َ  كد تٓطٟٛ ع٢ً ٭ْٗا ػسٟ يف َٝدإ ايطٝاضات  لمىٍاصسَ خماطس

بعض املداطس، ٚعًٝهِ ايتفهرل يف ٖرٙ املداطس، ٚإَها١ْٝ ٚقٛعٗا، ٚإ تكسزٚا 

 ..نٝف١ٝ ايتغًب عًٝٗا

 ٜػازى املٛاطٕٓٛ عٓدَا  :ولصاحل قضاياِي وَ ممًزات املٍاصسَ مبصازنُ املىاطٍني

ايذلنٝص ع٢ً َؿاؿِٗ ٚقكاٜاِٖ  ، ٜتِ قُا١ٕ املٓاؾس٠يف ٚقا إضذلاتٝحٝ

تاتٞ  املػازن١ٚا٫ٖتُاّ بآزا٥ِٗ ٚاذتٝاجاتِٗ ٚا٫ضتُاع ٭ؾٛاتِٗ بٛقٛح.. 

با هاز َٔ ٚاقا اذتٝاد املٛاطٓء ٚمتهٔ َٓعُات اجملتُا املدْٞ َٔ ز١ٜ٩ 

املػه١ً ٚاؿٌ َٔ ٚج١ٗ ْعس املعٓٝء بٗا َباغس٠ف، نُا متهٔ املٛاطٓء َٔ 

 ًٍٛ..اَت٬ى ٚتكدِٜ اؿ

 ُإٕ جٗٛد نطب ايتاٜٝد َٔ أجٌ  :املٍاصسَ ٌصاط وفتىح ملَ يسغب باملصازن

ٕ تهٕٛ َسذب١ ٭ايعداي١ اٱجتُاع١ٝ ٚايبٓا٤ ايدميٛقساطٞ هب إٔ تطع٢ 

َٚفتٛذ١ يهٌ ايرٜٔ ٜدعُٕٛ قك١ٝ َٓاؾس٠ عادي١.  هًُا ناْت مح٬ت 

س لاذاف نطب ايتاٜٝد َفتٛذ١ يٰخسٜٔ يٲْكُاّ إيٝٗا نًُا أؾبرت أنث

 .يف إذداث تغرل دا٥ِ َٚطاعد٠ ايٓاع ع٢ً إدزاى قٛتِٗ.
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 :املٍاصسَ تعىن عمِ وشتىيني 

 ملطاعدتِٗ ع٢ً املطايب١ عكٛقِٗ بطسم َػسٚع١ َا  :وع أصحاب احلكىم

 .ايعٌُ ع٢ً محا١ٜ ذكٛم اٯخسٜٔ.

 ضٛا٤ ناْٛا ذهَٛات أٚ درل ذهَٛات أٚ نٝاْات َٔ  :ووع نافمٌ احلكىم

 ،ذيت وذلَٛا ٜٚطًهٛا باضًٛب ٜكُٔ ذكٛم ايٓاع، ايدٚيٞاجملتُا 

ٜٚكَٛٛا بهٌ َا يف ٚضعِٗ يٲضتحاب١ هلرٙ اؿكٛم َا قبٛهلِ املطا١ً٥ أَاّ 

 .ايٓاع ٚايتحاٚب َا َطايبِٗ.

 َتؿٓب ايٓتا٥خ املتٛقع١ َٔ املٓاؾس٠  :الٍتآج املتىقعُ وَ نشب التأيًد/املٍاصس

 بٛج٘ عاّ إىل ن٬ن١ أْٛاع:

ٜتِ ايتعاٌَ َا املػه١ً عٔ طسٜل تعدٌٜ قاْْٛٞ أٚ ٚقا  تػًري سًاسُ: .1

ضٝاض١ أٚ إؾداز قساز....اخل. ٖرا ايٓٛع َٔ ايٓتا٥خ قد ٜهٕٛ أضٌٗ ايٓتا٥خ 

 اييت ميهٔ ايٛؾٍٛ إيٝٗا.

ٜتِ تغرل ع١ًُٝ ؾٓا ايكساز ٱعطا٤ َطاذ١ أندل  تػًري ًِهمٌ ووؤسشٌ: .2

 ١ٝ. ٜتطًب ٖرا ايٓٛع َٔ ايتغٝرل ملػازن١ املٛاطٓء ٚاملطا١ً٥ ٚايػفا

تٓعِٝ ايعدٜد َٔ اؿ٬ُت ٱقٓاع ؾاْعٞ ايكساز بتغرل ع١ًُٝ ؾٓا 

 ايكسازات.

ٜؿبح املٛاطٕٓٛ َدزنٕٛ يكٛتِٗ ٜٚطتددَٕٛ ٖرٙ  تػًري دميىقساطٌ: .3

ايك٠ٛ يف ايتانرل ع٢ً ع١ًُٝ ؾٓا ايكساز. ٜعتدلٖرا ٖٛ ايٓتٝح١ ا٭ضاض١ٝ 

ٚعاد٠ َا ٜطتغسم ايٛؾٍٛ هلرٙ ايٓتٝح١ أنثس اييت تطع٢ إيٝٗا املٓاؾس٠. 

َٔ جٌٝ ْعساف ٭ْٗا تذلتبط أٜكاف بتغرل اٱػاٖات ايثكا ١ٝ مٛ املػازن١ 

 ايطٝاض١ٝ ٚإَها١ْٝ ايتانرل ع٢ً ع١ًُٝ ؾٓا ايكساز.
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  َفكط ال تكتصس عمِ الٍاشطنياملٍاصس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املٓاؾــس٠ تــ٢ إٕ مل تهْٛــٛا ْاغــطء يف اجملتُــا،  ٝحــب إٔ تعس ــٛا عــٔ      ذ

 :يهٞ

 .تتُهٓٛا َٔ ايد اع عٔ ذكٛقهِ•

  ٕٚا٭غداف ايفاعًء ايس٥ٝطٝءع٢ً تفُٗٛا نٝب ت٪نس. 

 ٛعٔ ذكٛم اٯخسٜٔ اتعس ٛا نٝب تدا ع.  

تتُهٓٛا َٔ ا٫ضتحاب١ إىل املػانٌ اييت قد تٓػا.  

.تعس ٛا َا هب عًُ٘ بػإ َا ٜعٓٝهِ َٔ ايككاٜا 

 بذٌٔ انًُاصزة،

ٚذْب انُاس ٔانجًاػاث 

 فٙ احجاْاث يخفزلت.

 

 انًُاصزة، يغ

بأٌ انُاس  ٚخى إلُاع

ٚسٛزٔا فٙ إحجاِ 

 ٔاضح.
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 (أطساف عىمًُ املٍاصسَ )أطساف الكضًُ .6
 

: اؾ١ٗ ايتـ٢  )فُٛع١ أؾراب ايكك١ٝ قٌ املٓاؾس٠( املػازنٕٛ ايفعًٕٝٝٛ (1

ــاٍٚ  ــا  مـ ــد هلـ ــب تاٜٝـ ــب١ نطـ ــٛف      بايٓطـ ــع٢ يًٛقـ ــ٢ ْطـ ــ١ ايتـ ــ١ٝ اٚ اؾٗـ يًككـ

 ..ظاْبٗا

)ايكك١ٝ(،  ايع٬ق١ ايٛنٝك١ باملٛقٛعِٖٚ امل٪ضطات ٚاملٓعُات ذات  املطتٗد ٕٛ: (2

ــاتٗا ٚقسازاتٗـــا، أٚ اؾٗـــ١ املٓـــٛط بٗـــا اذـــداث     ٚايتـــ٢ مـــاٍٚ ايتـــانرل عًـــ٢ ضٝاضـ

عٓٝـ١، َتدـر٣   ايتغٝرل املطًٛب )ؾـٓاع ٚاقـعٞ ايطٝاضـات ٚاملػـسعء، ايـٛشازات امل     

ايكساز، َٓعُات ٚفُٛعات ْاغط١، املامء( اؾ١ٗ/ اؾٗات ذات ايفعٌ املـ٪نس  

 .ُٖٚا ْٛعٝء َطتٗد ء اٚيٝء َٚطتٗد ء ناْٜٛء ..  ٢ َٛقٛع ايتغٝرل

َٚــــــٔ هلــــــِ َؿــــــًر١ َػــــــذلن١ َــــــا      ،امل٪ٜــــــدٕٚ يًككــــــ١ٝ ٖٚــــــِ  اؿًفــــــا٤:(3

اؿهَٛٝـــــ١ املدتؿـــــ١، املٓاؾـــــس٠ )َٓعُـــــات اجملتُـــــا املـــــدْٞ، ا٫دازات   ٛقـــــٛعَ

َٓعُــــات دــــرل ذهَٛٝــــ١ إقًُٝٝــــ١ أٚ عاملٝــــ١، ا٫نــــادميٝء ٚايبــــاذثء، ْػــــطا٤  

 ضٝاضٝء، أع٬َٝء، ...اخل(

4 ) ٕ ٍ املٓعُــات ايطٛعٝــ١   :)املٗتُــٕٛ( املػــازنٕٛ ايفــاعًٛ احملــدد،  املعٓٝــ١ باجملــا

ــٛع،    ن ــاٍ املٛقـ ــ٢ فـ ــ١  ـ ــات ايعاًَـ ــط١ ٚاملٓعُـ ــات ايٓاغـ ــرٙ   اؿسنـ ــٌُ ٖـ ٚتػـ

ــ١  ــا املٓعَٛــ ــرٜٔ   اٜكــ ــساد ايــ ــات ٚا٫ ــ ــٕٛاجملُٛعــ ــ١ٝ     ٜسدبــ ــس٠ ايككــ ــ٢ َٓاؾــ  ــ

   .ٚاملٗتُء  طاي١ اهاد اؿًٍٛ هلرٙ ايكك١ٝ

ــا ٖــِ ايــرٜٔ ٜتدــرٕٚ    املعازقــٕٛ:( 5 يًككــ١ٝ، ٫ٚ ٜٗتُــٕٛ بٗــا عــاد٠     َٛقفــا َعادٜ

 ٚهب َعس ١ أزا٥ِٗ ٚايترطب يـسد٠ ايفعـٌ املعـانظ، ٫ْٓـا متـاجِٗ يًتػـحٝا      

ضٝاضـ١ٝ،   ٚايتاٜٝد دٕٚ إناز٠ اؾٛاْب ايعدا٥ٝـ١ )َثـٌ املٛضطـات ذهَٛٝـ١، ٦ٖٝـات      

 فُٛعات د١ٜٝٓ اخل....(
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 وكازٌُ املٍّج الكآي عمِ احلكىم يف التٍىًُ وعىن املٍاصسَ مبٍّج اإلحتًاجات .7
 

 املٍّج الكآي عمِ احلكىم املٍّج الكآي عمِ اإلحتًاجات
(1 )

 

 .ٜكّٛ ع٢ً ذكٛم اٱْطإ املثبت١ .اٱذتٝاجاتٜكّٛ ع٢ً تكدٜس 

اٱذتٝاجات ٖٞ ْكط١ املسجع١ٝ ٖٚرا 

ٜطتًصّ ايتدخ٬ت ع٢ً املطت٣ٛ احملًٞ أٚ 

 .ع٢ً ذٝص قٝل

إْتٗاى اؿكٛم ٖٞ ْكط١ اٱْط٬م ٖرا 

ٜ٪دٟ إىل ايترًٌٝ ٚايتدخٌ ع٢ً املطت٣ٛ 

 ايتٓعُٝٞ أٚ املطت٣ٛ ايكَٛٞ ايٛاضا.

باؾُاع١ اييت ٜٛجد اٱذتٝاجات َتعًك١ 

 يدٜٗا ٖرا اٱذتٝاد.

اؿكٛم عامل١ٝ ٚتٓطبل ع٢ً نٌ ايٓاع 

 يف نٌ َهإ.

 .يف نٝف١ٝ تٛشٜا املؿادز املتاذ١ ٜفهس ٜفهس يف إهاد املصٜد َٔ املؿادز.

ــٓا     ــات ؾــــ ــ١ ٚعًُٝــــ ــٔ ايطٝاضــــ ــد عــــ ٜبتعــــ

 ايطٝاضات.

ــ١     ــص ايعًُٝــــــ ــاتٞ يف َسنــــــ ــ١ تــــــ ايطٝاضــــــ

 ايت١ُٜٛٓ.

ايتعاَـــٌ َعٗـــا نـــٌ اٱذتٝاجـــات قـــد ٜـــتِ 

 ع٢ً ذد٠.

 اؿكٛم ٫ تكبٌ املفاٚق١ ٫ٚ تتحصأف.

َـــٔ املُهـــٔ ذًـــٗا بايتعاَـــٌ َـــا ا٭عـــساض 

ــد     ــ١ يطـــــــــ ــادز اي٬شَـــــــــ ــا املؿـــــــــ )إذا ٚ سْـــــــــ

 اٱذتٝاجات.(

هب إٔ ؼًٌ ٚتٛاج٘ ا٭ضباب اهلٝه١ًٝٝ 

 ٚايتٓع١ُٝٝ ٚايعامل١ٝ يًُػانٌ.

ــ١    ــ٪ٚيء يف ايدٚيـ ــٔ املطـ ــاعد٠ َـ ٜطًـــب املطـ

 ايك٠ٛ.ٚأؾراب 

ــراب    ــ١ ٚأؾــ ــ٪ٚيء يف ايدٚيــ واضــــب املطــ

 ايك٠ٛ.

ٜكــا احملتــاجء يف َٛقــا أقــٌ عــٔ طسٜــل  

 طًب املطاعد٠ َٔ اٯخسٜٔ.  

ــساَتِٗ     ــتعاد٠ نـ ــ٢ إضـ ــاع عًـ ــاعد ايٓـ ٜطـ

ــس     ــٛقِٗ نبػــ ــ١ عكــ ــل املطايبــ ــٔ طسٜــ عــ

 ٚنُٛاطٓء.

                                                           

 ( ملعس ١ اؿكٛم ا٭ضاض١ٝ  يًبػس2أْعس ًَرل زقِ ) ( 1
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 املٍّج الكآي عمِ احلكىم املٍّج الكآي عمِ اإلحتًاجات

اٱذتٝاجــــــــات.  ٫ ٜٛجــــــــد إيتــــــــصاّ بطــــــــد    

 اٱذتٝاجات ٜتِ ضدٖا عٓد تٛا س املؿادز.

ٖٓاى إيتصاّ يد٣ ايدٍٚ ٚأؾراب ايك٠ٛ 

 ٚايهٝاْات ايدٚي١ٝ بهفاي١ اؿكٛم.

ــٔ     ــاجء ٚيهـ ــاّ باحملتـ ــاٙ يٲٖتُـ ــاى إػـ ٖٓـ

ــ١ًٝ    ــاف. )ا٭ كـ ــس ايٓـــاع إذتٝاجـ يـــٝظ أنثـ

 يًٓػاط ذٚ ايتهًف١ ايك١ًًٝ ٚا٭نس ايهبرل.(

ــٌ    ــس يًعُــ ــاٙ أنثــ ــاى إػــ ــس  ٖٓــ ــا أنثــ َــ

ايٓــــــاع َعاْــــــا٠ َــــــٔ إْتٗــــــاى ذكــــــٛقِٗ 

 .ٚإْهازٖا عًِٝٗ

 .ٜٗدف إىل َٛاج١ٗ املعامل اهلٝه١ًٝ ٜٗدف إىل ز ا املعاْا٠ عٔ احملتاجء.

 .وٌُ ق٠ٛ قا١ْْٝٛ يًعٌُ ايتُٟٓٛ عاد٠ َا ٫ ٜهٕٛ ًَصَاف قاْْٛٝاف يًُعٓء.

ٜػــحا عًــ٢ املػــازن١ َــٔ داخــٌ اجملتُــا    

 مجاعات أخس٣.َا إَها١ْٝ ايتعإٚ َا 

ٜفــسض ايعُــٌ اؾُــاعٞ ٚايترايفــات َــٔ  

 .اؾُاعات املدتًف١

 

 

  املٍاصسَ اسرتاتًجًُ تٍفًر محالت .8
 

 :ٜتِ اختٝازٖا  ػازن١ املٛاطٓء تعسٜب ٚاختٝاز ايكك١ٝ 

 :املٓاؾس٠ مح٬ت ٜتِ إع٬َِٗ غطط ايتدطٝط 

 :تٓفٝر مح٬ت املٓاؾس٠ٜتِ إع٬َِٗ بايتكدّ احملسش يف  ايتٓفٝر 

 :املٓاؾس٠مح٬ت ٜتِ إع٬َِٗ غط ضرل  ايسؾد 

 :ِٜٝٝتِ إع٬َِٗ بانس املٓاؾس٠ ايتك 

 

 

 

 



17 
 

  

 اصـسَـــدوزَ املٍ

السصد 

 والتكًًي

مجع وتٍىًُ 

 املىازد

إشساك 

 الٍاس

 مجع االدلُ

حتديد األِداف 

العاوُ واألِداف 

 احملدَ

حتمًن بًُٔ الشًاسات 

 ووسانز اقىّ

 حتديد قضًُ املٍاصسَ

وتطىيس صًاغُ 

 السسالُ

 البٍاْ عمِ ٌكاط الكىَ

وضع خطُ العىن 

 وتٍفًرِا

حتمًن املىقف         

 )أثس املٍاصسَ(

حتمًن املشتّدفني 

 واملؤثسيَ
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 وربزات تٍفًر المكاْات اجملتىعًُ لتحديد واختًاز قضايا املٍاصسَ  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نذٖ يُظًاث ٕفز خحال 

 اسخزاحٛجٛت انًجخًغ انًذَٙ 

 يُاصزة لٕٚت

خٕفز أجُذة حشزٚؼٛت ال ح

)يخضًُت انًشاكم  نهًُظًت

  ٔانحهٕل(

داة أ

رئٛسٛت 

نهذفاع ػٍ 

يصانح 

 انًٕاطٍُٛ

انًساػذة 
فٙ ححذٚذ 
أٔنٕٚت 
 انخحزن

 نهًُاصزة

ػًهٛت يُٓجٛت 

يضُٛت ححخاج إنٗ 

 ٔلج

ٚخطهب يٍ 

انًٕاطٍُٛ إبذاء 

 رأٚٓى حٕنٓا 

ححذٚذ انؼمباث 

انخٙ حٕاجّ 

انًٕطٍُٛ 

 ٔحصزْا

حٕفز فٓى ٔاضح 

نًصانح 

انًٕاطٍُٛ فٙ 

 سٛاق انخشزٚغ

ححذٚذ انًُاطك 

انخٙ ححخاج إنٗ 

حغٛٛز/ سٍ 

 حشزٚؼٙ
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الختًاز وحتديد  عىن اجملىىعاتتٍفًر ثٍاْ ألمىًشسيَ اجملتىعًني  تىجًّات .10

 قضايا املٍاصسَ
 

   ّٛبتُسٜس نػب اؿكٛز قتٜٛاف ع٢ً اٱضِ، ايعُس، طس ايًكا٤ات َٝضٝك

ٍ ند َٔ انتُاا، ٚضٝعٌُ ع٢ً ايتٌ ايدزاضٞ، ايعٌُ اؿايٞ َٚهاْ٘امل٪ٖ

 ايف، يًكا٤. ٚإز اق٘ َا ايتكسٜسايهػب 

   ّٛبعد  ايعٌُٝطس بإعطا٤ تٛجٝٗات ٚاقر١ ٯي١ٝ إداز٠ جًطات املضٝك

اضتهُاٍ ايعؿب ايرٖ، ٚنتاب١ قا١ُ٥ بايككاٜا اييت مت اضتد٬ؾٗا َٔ 

.ايٓكاؽ
(2)

 

   ،فُٛعات ٝعٌُ املٝطس ع٢ً ايتاند َٔ إٔ ضيف بدا١ٜ عٌُ اجملُٛعات

ٚاضتٛعبت  قاَت بتردٜد ز٥ٝظ اجملُٛع١، املكسز، َكدّ ايعسضايعٌُ املػه١ً 

 .َا ٖٛ املطًٛب َٓٗا

   ٌؼدٜد آي١ٝ اٱتفام ع٢ً قاٚز ايٓكاؽ  )إمجاع،  ”فُٛع١ عٌُ“ع٢ً ن

 بء اٯزا٤، تؿٜٛت اخل..( تٛا لتصن١ٝ، إقٓاع باملٓاقػ١، 

  َعد٠  عٌُ ٚزق١ٝيٛذات ايعٌُ، ضٝتِ تٛشٜا  ُٛعاتبعد إعطا٤ ايتٛجٝٗات جمل

يتطٌٗٝ اؿؿٍٛ ع٢ً مثثٌ أداٚات ؼدٜد ٚاختٝاز قكاٜا املٓاؾس٠ َطبكا 

  عاٜرل َٛذد٠. قدد٠ كسجات

   ّٛايرٜٔايعٌُ  سٜل أزلا٤ بهتاب١ َٔ فُٛع١ ايعٌُ  نٌ فُٛع١ضتك 

  ايعٌُ.يف ْٗا١ٜ يٛذ١  ك١ٝايك ٛاْاقػ

  ّٛبتًدٝـ كسجات ايعٌُ اييت  املٝطس اجملتُعٞ يف ْٗا١ٜ ايًكا٤ ضٝك

  .ايعا١َ املكذلذ١ يف بدا١ٜ ايعٌُ ُعسقت َتك١ُٓ أؾٌ ايككاٜا

                                                           

(: أزلا٤ قكاٜا َٓاؾس٠ 4(: عٓاٜٚء تعسٜف١ٝ ؿ٬ُت َٓاؾس٠ متت، ًَٚرل زقِ )3أْعس ًَرل زقِ ) (2

 َكذلذ١ ميهٔ اٱضذلغاد بٗا أنٓا٤ عٌُ اجملُٛعات.
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 املٍاصسَ اقضاي وات حتمًن واختًازأد .11
 

 رةـــاصـة منــــل قضيـــحتلي( 1.11

 ًَدض اٱجاب١ بٓــــــٛد املٓـــــاقػـــــــــــــــ١

   اضِ ايكك١ٝــ 1

   ؟بايتردٜدَا ٖٞ اؿكٛم املغٝب١ ــ  2

ع٢ً أ١ُٖٝ ٖرٙ  ا َٝٗا ٖٛ ايديٌٝ/ ا٭دي١ ايرٟ ٫ يبظ ــ  3

 إذؿا٥ٝات اخل..(عٛث، تكازٜس، َطتٓدات ) ايكك١ٝ؟

  

َا ٖٞ ا٭ضباب ايها١َٓ؟ أضباب دٝاب اؿكٛم، ا٭ضباب ــ  4

 ؟اؾرز١ٜ

  

ٌٖ ٖٓاى عدد ٚاقح يًٓاع املتكسزٜٔ باملػه١ً؟ )ايرٜٔ ــ  5

 ذنس ايعدد ايتكدٜسٟأ، ؟ضٝعٛد عًِٝٗ اؿٌ بايٓفا(

  

   ٚ ذًٍٛ ممه١ٓ؟أٌٖ ٖٓاى تدخ٬ت ضابك١ تٛ س أدي١ ــ  6

  ؟بايتردٜد ايرٟ ٜٓبغٞ ٚقف٘، أٚ تغٝرلَٙا ــ  7

 كٌ أنٝب ميهٔ َعاؾ١ ٚتٓاٍٚ ا٭ضباب؟ )ؼدٜد ــ  8

 ايطبٌ يًتغٝرل(

 

أٚ ذٌ ٚاقح  ،ٌٖ ٜٛجد َٛقب ٚاقح ٚبدٌٜ إهابٞــ  9

 َستبط بايتغٝرل يف ايطٝاضات؟

 

، َٔ عًٝ٘ إٔ ٜفعٌ ذيو؟ ا٭غداف أؾراب املط٪ٚي١ٝــ  10

 ؟ٚايك٠ٛ ٱذداث ٖرا ايتغٝرلَٔ ايرٟ ميًو ايٓفٛذ 

 

  ؟َٔ ِٖ اؿًفا٤ ــ  11

  ؟َٔ ِٖ املعازقٕٛ ــ  12

َا تكدٜسنِ يعٛاٌَ اـطس ٚاؿطاض١ٝ املتعًك١ ــ  13

 ؟املصَا عًُ٘ ٚ بسْاَخ ايعٌُأبايكك١ٝ؟ ع٢ً ايٓاع 
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 ناصرةاملترتيب أولويات قضايا ( 2.11

 اضِ ايكك١ٝ املدتاز٠
...................................................... 

 قعٝب

 جداف
 َستفا َتٛضط قعٝب

 َستفا

 جداف

1 2 3 4 5 

        هل حل املشكلة/القضية؟

        ؟ايٓاع. ضٝ٪دٟ إىل ؼطٔ  عًٞ يف ذٝا٠ 1

        . ضٝصٜد َٔ نك١ ايٓاع يف قٛتِٗ ايرات١ٝ؟2

، تغٝرل َطازٖا املػه١ً . ميهٔ ؼكٝك٘ )ٚقب3

 يٮ كٌ(؟ 

       

        . ميهٔ ايػعٛز ب٘ عًٞ ْطام ٚاضا؟ 4

        ضٝ٪دٟ إىل َعاؾات ٚاقر١ ٚقدد٠ .5

        . ٜطٌٗ تٛؾًٝ٘ يٰخسٜٔ ٚ ُٗ٘؟6

      ايكك١ٝ َب١ٝٓ ع٢ً اٱذتٝادـــ        

      ايكك١ٝ َب١ٝٓ ع٢ً اؿكٛم ـــ       

)ؾاْا قساز( ٚاقح ؿ١ًُ  َطتٗدف. يدٜ٘ 7

 املٓاؾس٠ ؟

     

      . ضٝهٕٛ يدٜٗا اطاز شَ، ٚاقح؟8

. ئ ٜ٪دٟ إىل تفتٝت ٚابعاد مجٗٛز َ٪ٜدٜو 9

 احملتًُء؟

     

      . ٜٛ س إَها١ْٝف ؿػد ايتٌُٜٛ؟10

. ٜؿٌ بء ايككاٜا احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ ٚايطٝام 11

 ايعاّ يًطٝاضات؟ 

     

      ضٝتُتا با٫ٖتُاّ يد٣ ايسا٣ ايعاّ ؟. 12

      ؟/ اؿه١َٛ. قُٔ ا٫جٓد٠ ايعًٝا يًدٚي١ 13

      ًدزجاتي ايفسعٞ ُٛعاجمل

 يًدزجات اجملُٛع ايهًٞ
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 يــــل املثلثــــالتحلي( 3.11

ــٝح       إ ــاعد٠ يف تٓكـــ ــٛ املطـــ ــٞ ٖـــ ــٌ املثًثـــ ــتدداّ ايترًٝـــ ــٔ إضـــ ــد َـــ ــد ايفٛا٥ـــ ٕ أذـــ

ٚؼدٜـــد املٓـــاطل ايـــيت هـــب إٔ تسنـــص عًٝٗـــا اؾٗـــٛد.  عًـــ٢ إضـــذلاتٝح١ٝ املٓاؾـــس٠ 

ضبٌٝ املثاٍ إذا نإ يدٜو قت٣ٛ جٝد  اْو ٫ ؼتاد إىل برٍ اؾٗٛد يف املٓـادا٠  

 .بإؾداز قإْٛ َا داّ َٛجٛداف ٚيهٓ٘ ٫ ٜتِ تطبٝك٘

 درل يو إٔ تبرى جٗدى يف َطايب١ ايطًطات بتطبٝل احملت٣ٛ اؾٝد. 

املٓطل  إْ٘ نًُا ناْت ايكك١ٝ َستبط١  عتكدات ضا٥د٠ ٚبإضتدداّ ْفظ 

نًُا نإ َٔ املِٗ تٛجٝ٘ تدخ٬ت املٓاؾس٠ مٛ قاد٠ ايسأٟ ايعاّ أنثس َٔ 

 تٛجٝٗٗا مٛ املػسعء )احملت٣ٛ( أٚ ايتٓفٝرٜٔ )اهلٝهٌ(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اخخبار انمضٛت 

انخٙ حى اخخٛارْا 
يٍ ثالثت أٔجّ 

ٔػًم  يخخهفت
 دراست نٓا

يخأَٛتبطزٚمت 

 :انًحخٕٖ

 (انمٕاٍَٛ)

 انٓٛكم: 

 (انخطبٛك)

  نثمافت:ا

)انزأ٘ 

 انؼاو(



23 
 

 :ىــي علــل املثلثــز التحليــركُي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكىاٌني:  –احملتىّ 

 ٜكؿد ب٘ ايدضتٛز ٚايكٛاْء ٚايطٝاضات ٚاملٝصاْٝات ٚاملعاٖدات...اخل

:ايتاند َٔ عدّ املطاع ب٘ يف محًتو  احملت٣ٛ َٓاضب 

 :ؼتاد إىل  رؿ١ بدق١ ٚتعدًٜ٘.احملت٣ٛ ب٘ نغسات خطرل٠   

 /احملت٣ٛ ٜفتكد إىل ايعٓاؾس اييت ؼتاجٗا ملٛاج١ٗ املػه١ً

 . تٛج٘ بعض جٗٛدى إىل إقذلاح قت٣ٛ جدٜد.ايكك١ٝ

 اهلًهن: التطبًل

ايكٛاْء َثٌ كؿد ب٘ ايع١ًُٝ َٚ٪ضطات ايدٚي١ اييت تٓفر ُٜ

 احملانِ ٚايػسط١ ٚاملدازع اخل..

 ٌٖ ٜطبل ايكإْٛ اّ ٫ ؟ٌٖ ٖٛ فُد؟ ا٭ضباب؟

 إزاد٠ إداز١ٜ؟ أ٫ٚ ٜٛجد َٔ واضب إزاد٠ ضٝاض١ٝ 

 ْكـ تدزٜب، ٫ َبا٠٫، عدّ اٖتُاّ

  

 الجكافُ: السأٍ العاً

كؿد بٗا ايكِٝ املػذلن١ ٚاٱػاٖات ٚايطًٛنٝات َٚطت٣ٛ ُٜ

 .ايكإْٛ ٚاؿه١َٛ ٚايتازٜذ ٚاٱذطاع باؿكٛمايٛعٞ عٔ 

اٱدزاى بإ تغٝرل َعتكدات ايٓاع ٚتكايٝدِٖ أؾعب َٔ 

 ايكٛاْء ٚايطٝاضات.

 َاذا ٜٛجد يف ايثكا ١ ٜطاعد ع٢ً اضتُساز املػه١ً. 
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 التحليل املثلثي  مسار  دلتحدي توضيحي شكل -
  

لىائح  هل تىجد قىاًٍي/ اقتزاحاخ/ -1

تتعلق تالوشكالخ/ القضٍح هحىر 

 اإلهتوام؟

 

 ال

هل هذٍ القىاًٍي/ 

 القزاراخ 

تحاجح لوزاجعح او 

 تعدٌل؟

 َؼى

ها هى القاًىى/ والقزار 

الذي ٌجة إصدارٍ 

 لوعالجحهذٍ القضٍح

ها هى 

التعدٌل 

 الوطلىب؟

كٍف ٌتعاهل الٌاس هع  -3

 الوشكلح؟

  

 تشكل إٌجاتً 

هع القىاًٍي/  )ٌتجاوتىى

 القزاراخ(

تشكل سلثً )هحاٌد، ال 

 هثاالج(

 )ٌعولىى على تفاقن الوشكلح(

يا انذ٘ ٚجب 
 ػًهّ؟

هل تن/ ٌتن تٌفٍذ القىاًٍي/  -2

 القزار تشكل هٌاسة؟

  

 ال َؼى

ها هً أهن هعىقاخ التٌفٍذ، وكٍف ٌوكي 

 التغلة علٍها؟

اصذار/ حؼذٚم بؼض انهٕائح/  -  

 اإلجزاءاث

حُظٛى لٕاػذ نهزلابت ػهٗ حُفٛذ  -  

 انمٕاٍَٛ/ انمزاراث

 َؼى ال
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 املــــــــالحـــــــل.12

(: نصف بأمساْ وٍظىات اجملتىع املدٌٌ املشتّدفُ يف بسٌاوج تعزيز املصازنُ 1ومحل زقي )

تدزيبّي يف جماه اجملتىعًُ يف احلىاز واملٍاصسَ وع أمساْ املًشسيَ اجملتىعًني، الريَ مت 

 ً(2013فربايس  28 ـــ 25)الفرتَ  ـــ  املٍاصسَ التعاوًٌُ وبٍاْ التحالفات

 احملا ع١ املٝطس اجملتُعٞ املٓعُـــــــ١ ّ

 عُس قُد ذاَد ايدزّ َ٪ضط١ اعاز يًطفٛي١ ٚ ا٫بداع 1

أَا١ْ 

ايعاؾ١ُ 

 ؾٓعا٤

َٓع١ُ ايدلام ايت١ُٜٛٓ  2

 اٱجتُاع١ٝ
 عُاز َسغد ْاٜب

 إهلاّ عبد اهلل عاَس َ٪ضط١ ٭جٌ اؾُٝا 3

 َبادز٠ ــــ  يًت١ُٝٓ َٓع١ُ بدا١ٜ 4

 زغد
 قُد ؾاحل عبد اهلل املطا٣ٚ

 غُٝا٤ مجاٍ ا٭ٖدٍ َٓتد٣ ايتبادٍ املعسيف 5

 آناز عًٞ قُد َ٪ضط١ أيب با٤ َد١ْٝ ٚتعاٜؼ 6

 عدٕ

 زلاح عًٞ عبدٙ ٜٛضب مجع١ٝ َٛد٠ يت١ُٝٓ اجملتُا 7

َسنص ايُٝٔ يًدزاضات ٚذكٛم  8

 ا٫ْطإ
 تك١ٝ عبد ايٛاذد قُد ْعُإ

 ي٢ًٝ ضامل ايػبٝيب َ٪ضط١ أنٕٛ يًركٛم ٚاؿسٜات 9

اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يًد اع عٔ اؿكٛم  10

 ٚاؿسٜات )ٖٛد(
 قُد ذطٔ قُد ايطازٟ

 تعص
َٓع١ُ ْػطا٤ يًت١ُٝٓ ٚذكٛم  11

 ا٫ْطإ
 َؿطف٢ أَء قُد املكطسٟ

املٓع١ُ ايٛط١ٝٓ يت١ُٝٓ اجملتُا  12

 )ْٛدش(
 بػرل عبد ايسمحٔ ضٝب أمحد
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 احملا ع١ املٝطس اجملتُعٞ املٓعُـــــــ١ ّ

 ٚ ا٤ عبداهلل ايؿ٬ذٞ ْادٟ ا٭ضس٠ ايطعٝد٠ 13

 ٬ٍٖ قُد ضامل َ٪ضط١ ١ُٖ غباب 14

 اؿدٜد٠
 َسِٜ عُس قُد اؿاد اؼاد ْطا٤ ايُٝٔ 15

 عٛاق٘ عٛض قُد ذانِ َ٪ضط١ قطٛف يًت١ُٝٓ 16

 أمحد ٜٛضب ْاؾس اؾبٛبٞ ا٭غعسٟ مجع١ٝ أبٛ َٛض٢ 17

 ذٝا٠ إبساِٖٝ ايهٝٓعٞ ؼاد ْطا٤ ايُٝٔإ 18

 أمحد قُد أمحد املطسٟ مجع١ٝ ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫جتُاع١ٝ 19 إب

 تٗاْٞ عبد٠ قُد َسجإ مجع١ٝ زلا يًت١ُٝٓ ٚايتُهء 20

 ٖٓا٤ قطٔ ضامل ايدٖٛيٞ ايت١ُٜٛٓ اـرل١ٜ مجع١ٝ املسأ٠ 21
 أبء

 أمحد عبد اهلل أبٛ طٝب١ مجع١ٝ غباب أبء 22

مجع١ٝ اٱخا٤ يًت١ُٝٓ ٚايطًِ  23

 ا٫ًٖٞ
 ٖٝاّ طايب ؾاحل ايكسَٛغٞ

 عبد ايعصٜص َٓؿٛز ايدٌٜٚ مجع١ٝ املٛد٠ ا٫جتُاع١ٝ اـرل١ٜ 24 غب٠ٛ

اؾُع١ٝ اـرل١ٜ يسعا١ٜ طايب  25

 ايعًِ
 قُد أمحد ضامل بٔ ضسٜا

  اط١ُ عًٞ قُد ا٭ٖدٍ اٱجتُاع١ٝ اـرل١ٜمجع١ٝ املسأ٠  26
 ايبٝكا٤

 عبد ايًطٝب عًٞ املعفسٟ َٓع١ُ ٚطٔ يًعداي١ ٚاملطاٚا٠ 27

 د.عبد اجملٝد عًٞ ايعاَسٟ َٓطل َٝداْٞ يًدلْاَخ 28
 ايدلْاَخ

 َؿطف٢ عًٞ عبد ايٛازث َٓطل َٝداْٞ يًدلْاَخ 29
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 ُـــاسًـىم األسـع لمحكــسيـص سـ(: ومد2ومحل زقي )

 أْتِ نبػس كٛيٕٛ باؿكٛم ايتاي١ٝ:

 اؿس١ٜ ٚاملطاٚا٠ .1

 عدّ ايتعسض يًتُٝٝص .2

 اؿٝا٠ .3

 عدّ ايتعسض يًعبٛد١ٜ .4

 عدّ ايتعسض يًتعرٜب ٚاٱضا٠٤ .5

 اٱعذلاف بػدؿٝتهِ ايكا١ْْٝٛ أُٜٓا ٚجدت .6

 املطاٚا٠ أَاّ ايكإْٛ .7

 محا١ٜ ذكٛقهِ بايكإْٛ .8

 عدّ ايتعسض يٲعتكاٍ تعطفٝاف .9

 قان١ُ عادي١ .11

 ايدلا٠٤ إىل إٔ تثبت اٱدا١ْ .11

 عدّ َٛاج١ٗ ايتدخٌ ايتعطفٞ يف ذٝاتهِ .12

 ذس١ٜ ايتٓكٌ داخٌ بًدنِ .13

 ذل ايًح٤ٛ ايطٝاضٞ .14

 ايتُتا باؾٓط١ٝ .15

 ذل ايصٚاد ٚتاضٝظ أضس٠ .16

 ذل ايتًُو .17

 ذس١ٜ ايتفهرل ٚايكُرل ٚايدٜٔ .18

 ذس١ٜ ايسأٟ ٚايتعبرل .19

 ذس١ٜ ايتحُا  .21

 ايدميكساط١ٝ .21

 ايكُإ اٱجتُاعٞ .22
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 ايعٌُ .23

 عٌُ َعكٛي١ضاعات  .24

 َطت٣ٛ َعٝػٞ ناٍف .25

 ايتعًِٝ .26

 املػازن١ يف ايفٕٓٛ ٚايثكا ١  .27

 ٕ تتركل  ٝ٘ اؿكٛم ؼككاف تاَافأعامل ميهٔ  .28

 ٚأٜكاف

 تٛجد عًٝهِ ٚاجبات .29

 يٝظ ٭ذد إٔ وسَهِ َٔ ذكٛقهِ ا٭ضاض١ٝ .31
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 (: عٍاويني تعسيفًُ حلىالت وٍاصسَ مت تٍفًرِا يف البالد العسب3ًُومحل زقي )

 ايتازٜذ
َهإ 

 ايتٓفٝر
 ّ عٓٛإ مح١ً املٓاؾس٠ اٚ ايكك١ٝ

 1 ذكٓا يف تعًِٝ فاْٞ املغسب 2012ّ

ْٛ ُدل 

2012ّ 
 ايُٝٔ

 َػسٚع ز ا أؾٛات ايػباب أًٖٓا يٓهٕٛ ؾٛتاف َطُٛعاف

 )خ٬ٍ املسذ١ً ا٫ْتكاي١ٝ يف ايُٝٔ(

2 

َازع 

2012ّ 
 ايُٝٔ

َٓاؾس٠ ٚذػد ايتاٜٝد يطٝاض١ ايعٓا١ٜ غدَات ايطٛاز٨ 

 ايتٛيٝد١ٜ

3 

 4 مح١ً َٓاؾس٠ فا١ْٝ اي٫ٛد٠ ٚتٓعِٝ ا٭ضس٠ ايُٝٔ 2012ّٜٓاٜس 

 ايُٝٔ 2013ّٜٓاٜس 
، ْعاّ ايهٛتاــ  املسأ٠ اي١ُٝٓٝ يف اٱْتداباتَػسٚع َٓاؾس٠ 

 (%30يتثبٝت ْـ دضتٛزٟ يهٛتا ْطا١ٝ٥ بايدلملإ بـ )

5 

ٜٛيٝٛ 

2010ّ 
 ايُٝٔ

 ايٛطٔ قب١ًٝ ٚاذد٠

 (ٚنطب تاٜٝدِٖ هلرٙ ايكٛاْء تٛع١ٝ ايكبا٥ٌ بكٛاْء ايدٚي١،)

6 

إبسٌٜ 

2013ّ 
 ايُٝٔ

 مح١ً املٓاؾس٠ ٚايتاٜٝد ٚايد اع عٔ قكاٜا املسأ٠ 
ـــ  )أ١ُٖٝ تعًِٝ ايفتا٠، ايػسان١ ايطٝاض١ٝ، ٚإهاد ذسن١ ْطا١ٝ٥(

 إؼاد ْطا٤ ايُٝٔ

7 

ْٛ ُدل 

2010ّ 
 ايبرسٜٔ

 ب٦ٝيت َعٝك١ ٚيطت أْا املعام 

ذل ايطفٌ املعام يف يدَخ ا٫غداف ذٟٚ ا٫عاق١ يف اجملتُا، )

 (ايتعًِٝ ايداَخ

8 

 ايبرسٜٔ 2011ّ
يصٜاد٠ ْطب١ متتثٌٝ ايٓطا٤ يف َٛاقا اؽاذ  َٓاؾس٠مح١ً 

 ايكساز

9 

َازع 

2011ّ 
 ايعسام

مح١ً َٓاؾس٠ ٚنطب ايتاٜٝد يغسض املؿاق١ ع٢ً 

 قٛ ا٭١َٝتػسٜا قإْٛ 

10 

 11 اؿ١ًُ ايٛط١ٝٓ ملها ر١ ايفطاد اٱدازٟ ايعسام 2011ّ

 12 أٚقفٛا ػاز٠ ا٭ضًر١ اي٬َط٪ٚي١ ا٭زدٕ 2010ّ

2009ّ 

2011ّ 
 ا٭زدٕ

 ْعِ مٛ ب١٦ٝ َدزض١ٝ آ١َٓ 

اىل اذداث تغٝرل  اؿ١ًُ يًرد َٔ ظاٖس٠ ايعٓب يف املدازع، تٗدف)

 (يف ضًٛنٝات املعًُء ٚايط٬ب يف ايتعاٌَ داخٌ ايؿب املدزضٞ

13 

http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3025048
http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3025048
http://wy-vote.net/
http://wy-vote.net/?p=96
http://www.e-joussour.net/ar/node/9558
http://www.e-joussour.net/ar/node/9558
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 ايتازٜذ
َهإ 

 ايتٓفٝر
 ّ عٓٛإ مح١ً املٓاؾس٠ اٚ ايكك١ٝ

 دلاٜس 

2011ّ 
 ا٭زدٕ

 َٗٓيت َطتكبًٞ 

تٗدف اىل تػحٝا ايػباب ع٢ً املٗٔ ايؿٓاع١ٝ يًرد َٔ ايبطاي١ )

ٚتٓاٖض اضتغ٬ٍ ايبعض َٔ أزباب ايعٌُ يٮٜدٟ ايػباب١ٝ املكب١ً 

 (ٚاؾاد٠ بايعٌُع٢ً اؿٝا٠ 

14 

ْٛ ُدل 

2012ّ 
 ا٭زدٕ

ٚتٛع١ٝ ملداطس اضتدداّ ايسؾاف يف  َٚٓاؾس٠ تاٜٝد

 ايدٖإ

15 

 ا٭زدٕ 2012َّاٜٛ 
 نف٢ زؾاؾاف طا٥ػاف

 (مح١ً غباب١ٝ يًرد َٔ إط٬م ايٓاز يف ا٭عساع)

16 

دٜطُدل 

2012ّ 
 إق١ًُٝٝ

 ل ـــــــــا٠ ذـــــاؿٝ

َؿس، ا٭زدٕ، يبٓإ، َتصا١َٓ يف  مح١ً ٱيغا٤ عكٛب١ اٱعداّ)

 (  ًططء

17 

 18 محا١ٜ ايفتٝات َٔ ايترسؽ يف ا٭َانٔ ايعا١َ َؿس 2012َّاٜٛ 

آذاز  25

2013ّ 
 جٓطٝيت ذّل يٞ ٚ٭ضستٞ يبٓإ

19 

 20 قسب اؿبٝب َعٝب )ايعٓب قد ايٓطا٤( يبٓإ 2012ّ

 ايطعٛد١ٜ 2009ّ

 ٚيٞ أَسٟ أدز٣ بٞ

مح١ً ملعاقب١ نٌ َٔ ٜتحسأ ع٢ً إناز٠ ايفنت بء ايٓاع، أٚ إغاع١ )

اؾٌٗ ٚايفطاد بٓٛعٝ٘: "اٱجسا٥ٞ أٚ ايفهسٟ"، نُا ؼٌُ تعبرلْا 

عٔ ا٭ضب ػاٙ أ عاٍ ق١ًّ ممٔ ٜثرلٕٚ َطايب ؼّسز١ٜ ٫ تتفل َا 

غسٜعتٓا اٱض١َٝ٬ ايطُر١، أٚ َا عاداتٓا ٚتكايٝدْا ايعسب١ٝ 

 (ا٭ؾ١ًٝ

21 

 ا٭زدٕ 2012ّ
َٓاٖك١ ايتعرٜب ٚنطب ايتاٜٝد ٚاملٓاؾس٠ يكراٜا 

 ايتعرٜب

22 

2004 ّ

 2010ّٚذت٢
 عامل١ٝ

  مح١ً أٚقفٛا ايعٓب قد املسأ٠
 (َٓع١ُ ايعفٛ ايدٚي١ٝـــ  مح١ً عامل١ٝ)

23 
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 وٍاصسَ  لكضايا وكرتحُاسرتشاديُ (: عٍاويني 4ومحل زقي )

 

 عٓٛإ قكاٜا املٓاؾس٠ املكذلذ١

 ا٭زاقٞ: ايطحٌ ايعكازٟ ٚايتٛنٝل. .1

 ذل ايعٌُ: ذكٛم املتعاقدٜٔ يف ايكطاع ايعاّ. .2

 خد١َ ايهٗسبا٤ يف املٓاطل ايطاذ١ًٝ. .3

 ذكٛم املتِٗ أنٓا٤ ايتركٝل ٚاملطاٚاٙ. .4

 .ذل املسأ٠ يف متهٝٓٗا َٔ ايٛنا٥ل ا٭ضس١ٜ .5

 اؿد َٔ عُاي١ ٚتٗسٜب ا٫طفاٍ. .6

 (.ايتًٛث ايب٦ٝٞ) ب١٦ٝ ْعٝف١ .7

 ايكات تعاطٞاؿد َٔ  .8

 ذل ايتعًِٝ يف املٓاطل ايسٜف١ٝ ) بٓء ٚبٓات(. .9

 اؿل يف ايتعٜٛض يًُتِٗ ايرٟ تثبت بسا٤ت١. .10

 ذس١ٜ اختٝاز ايػسٜو ) شٚد ٚشٚج١( .11

 اؿل بايتػغٌٝ. .12

 املؿادق١ ع٢ً تػسٜا قإْٛ قٛ ا٭١َٝ. .13

 اؿد َٔ اْتػاز محٌ ايط٬ح يف املدٕ. .14

 .ا٭عساعاؿد َٔ اضتدداّ ايط٬ح أنٓا٤  .15
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 ع ــــــساجـامل :(5ومحل زقي )

 

ديٌٝ املٓاؾس٠ ٚنطب  :غسنا٤ ايدٚي١ٝ يًتغٝرل ايدميكساطٞ، ٚغسنا٤ ا٭زدٕ (1

 .2009ّايتاٜٝد، 

ديٌٝ إزغادٟ  :أنادمي١ٝ ذػد ايتاٜٝد َٚسنص املػسٚعات ايدٚي١ٝ اـاؾ١ (2

 .2007ّايتحسب١ ايسَٚا١ْٝ، ــــ  عًُٞ ؿ٬ُت ذػد ايتاٜٝد

املٓاؾس٠  يًت١ُٝٓ، ٚذد٠ ايتدزٜب ٚايدعِ امل٪ضطٞ:ايؿٓدٚم اٱجتُاعٞ  (3

 ّ.2011ــــ  ٚنطب ايتاٜٝد يف اؾُعٝات ٚامل٪ضطات ا٭١ًٖٝ، ٜٓاٜس

-َٓتد٣ املٓعُات ا٭١ًٖٝ ايفًطط١ٝٓٝ ملٓاٖك١ ايعٓب قد املسا٠: ايتػبٝو (4

 ّ.2008: ديٌٝ تطبٝكٞ، املٓاؾس٠ــــ  ايكغط

 .٠2010ّ، اايتغٝرل"، اؿكٛم ٚاملطاٚ: ضًط١ً " ًٝهٔ َٓهِ َٓتد٣ غازى ايػبابٞ (5

: ديٌٝ ٚناي١ ايت١ُٝٓ ايدٚي١ٝ ايطٜٛد١ٜ )ضٝدا(ٚ ،طفآٍَع١ُ زعا١ٜ ا٭ (6

 ّ.2008، متهء ا٭طفاٍ َٔ تغٝرل عاملِٗ ــــقكاٜا املٓاؾس٠ ــــ  املتدزبء

 

 


