ًَىرج رىطُف ورمشَش يمشس انًهبساد األعبعُخ فً انزشثُخ انشَبضُخ وانجذَُخ

كهُخ سَبع األعفبل

خبيؼخ ديُهىس
يىاطفبد يمشس  :انًهبساد األعبعُخ فً انزشثُخ انشَبضُخ وانجذَُخ
انجشَبيح أو انجشايح انزٍ َمذو يٍ خالنهب انًمشس
ػُظش سئُغٍ أو ثبَىٌ

انجكبنىسَىط فٍ انزشثُخ (سَبع اعفبل)

ال َُغجك

انمغى انزٌ َمذو انجشَبيح

كهُخ سَبع االعفبل (ثشَبيح واحذ)

انمغى انزٌ َمذو انًمشس

لغى انؼهىو األعبعُخ

انغُخ انذساعُخ /انًغزىي

انفشلخ األونٍ

انجُبَبد األعبعُخ نهًمشس:
انؼُىاٌ

انًهبساد األعبعُخ فً انزشثُخ انشَبضُخ وانجذَُخ

انغبػبد انًؼزًذح

الَُغجك

حظض اإلسشبد انخبص

 4عبػبد فً االعجىع

انؼًهٍ

 2عبػخ فً األعجىع

اخًبنً ػذد عبػبد انًمشس فً االعجىع

 4عبػبد فً االعجىع

(ة) انجُبَبد انًهُُخ نهًمشس:
األهذاف انؼبيخ نهًمشس

ثؼذ دساعخ هزا انًمشس ًَكٍ رحمُك األهذاف انزبنُخ:
انزؼشَف ثبنهُبلخ انجذَُخ انؼبيخ ،وانزًشَُبد انشَبضُخ انالصيخ نزًُُخ ػُبطش انهُبلخ
انًخزهفخ ػُذ انًؼهًخ.
رًُُخ ورحغٍُ لىاو انًؼهًخ.
انمُبط نؼُبطش انهُبلخ ػٍ عشَك االخزجبساد انؼهًُخ ورحذَذ يغزىي نُبلخ انًؼهًخ
وانحفبػ ػهُهب.
رؼشَف انغبنجخ انًؼهًخ ثخظبئض ًَى انغفم انحشكُخ ،وانًهبساد انحشكُخ انغجُؼُخ
األعبعُخ نهغفم.

انُزبئح انزؼهًُُخ انًغزهذفخ

نهًمشس:

ثؼذ دساعخ هزا انًمشس رغزغُغ انغبنجخ اٌ رزمٍ انًهبساد اِرُخ:

أ -انًؼشفخ وانفهى
رزؼشف انغبنجخ ػهً انهُبلخ انجذَُخ ،وانزًشَُبد انشَبضُخ انالصيخ نزًُُخ ػُبطش
انهُبلخ انًخزهفخ ػُذ انًؼهًخ.
رزؼشف انغبنجخ ػهً األعبنُت انؼهًُخ اندُذح انالصيخ نزًُُخ ورحغٍُ لىاو انًؼهًخ.
رزؼشف انغبنجخ ػهً خظبئض ًَى انغفم وخبطخ انخظبئض اندغًُخ وانحشكُخ.
رزؼشف انغبنجخ ػهً انًهبساد انحشكُخ انغجُؼُخ واألعبعُخ نغفم انشوضخ.

ة -انًهبساد انزهُُخ:
رحهم انغبنجخ ػُبطش انهُبلخ انجذَُخ .
رظًى انؼبة طغُشح ويغبثمبد .
رظًى ثشَبيح طحً نهمىاو اندُذ.

د -انًهبساد انًهُُخ وانؼًهُخ
رخغظ انغبنجخ انًؼهًخ ثشَبيح نزًُُخ ػُبطش انهُبلخ انجذَُخ فً انزشثُخ انًُذاَُخ.
رخغظ انغبنجخ انًؼهًخ ثشَبيح نالنؼبة انظغُشح وانًغبثمبد وانًهبساد انحشكُخ
نغفم انشوضخ.
رخغظ انغبنجخ انًؼهًخ ثشَبيح طحً نهمىاو اندُذ نغفم انشوضخ .

.س -انًهبساد انؼبيخ وانمبثهخ نهُمم
رشبسن صيالئهب كفشَك ػًم فً رظًُى ورغجُك ثشَبيح نزًُُخ ػُبطش انهُبلخ
انجذَُخ نغفم انشوضخ .
رشبسن صيالئهب كفشَك ػًم فً رظًُى ورغجُك ثشَبيح نالنؼبة انظغُشح
وانًغبثمبد.
رشبسن صيالئهب كفشَك ػًم فً رظًُى ورغجُك ثشَبيح طحً نهمىاو اندُذ نغفم.
انشوضخ .

انًحزىَبد:

ػذد انغبػبد

ػذد انًحبضشاد

ػذد عبػبد
انزغجُمً

انًىضىع
 -1رؼشَفبد انزشثُخ انشَبضُخ وانزشثُخ
انحشكُخ .

4

2

4

 -2انهُبلخ انجذَُخ ويكىَبرهب .

4

2

4

 -3االوضبع االعبعُخ وانًشزمخ وانُذاء
واالطغالحبد وكزبثخ انزًشٍَ .

4

2

4

 -4انزًشَُبد انجُبئُخ انحشح وثبعزخذاو
ادواد .

6

3

6

 -5االنؼبة انظغُشح وانًغبثمبد .

6

3

6

 -6انمىاو اندُذ وانزًشَُبد انزً رحبفؼ ػهً
لىاو انفشد وػاللخ انمىاو ثبنظحخ
انؼبيخ.

6

3

6

أعبنُت انزؼهُى

وانزؼهى:

يحبضشاد.
رذسَت ػًهً( َشبط ػًهً يغ االعزؼبَخ ثجُبٌ ػهً انًزذسة).
يؼًم انًهبساد األعبعُخ فٍ انزشثُخ انجذَُخ.
نؼت االدواس .
رؼهُى االلشاٌ.

أعبنُت رمُُى انغبنجبد:

دسخبد اػًبل انغُخ نزمُُى انًؼهىيبد ورحذَذ يغزىي انًؼشفخ وانفهى وانًهبساد
انزهُُخ وانًهُُخ وانؼبيخ واالَزظبو فً انحضىس.
دسخبد انزغجُمً نزمُُى يغزىي انفهى وانًؼشفخ وانًهبساد انًهُُخ وانؼًهُخ
وانًهبساد انؼبيخ وانمبثهخ نهُمم.
االيزحبٌ انزحشَشي نزمُُى يغزىي انغبنجخ فً يدبل انًؼشفخ وانفهى وانًهبساد
انزهُُخ انزً رجشص انفشوق انفشدَخ ثٍُ انغبنجبد.

خذول انزمُُى:

انزمُُى  : 1اكزشبف يؼهىيبد انغبنجبد ورحذَذ انًغزىي ػٍ عشَك االعئهخ واالخىثخ
األعجىع االول.
انزمُُى  : 2عشذ االعئهخ وانًُبلشخ اندًبػُخ – االعجىع انشاثغ.
انزمُُى  : 3ركهُف انغبنجبد ثؼًم اثحبس يظغشح ػٍ يفشداد انًُهح واخزجبساد
رغجُمُخ  -األعجىع انثبيٍ.
انزمُُى  : 4اخزجبساد شفىَخ ورحشَشَخ ويُبلشبد خًبػُخ واخزجبساد رغجُمُخ -
األعجىع انثبًَ ػشش.
انزمُُى  : 5اخزجبساد شفىَخ ورحشَشَخ ورغجُمُخ واػًبل انغُخ – االعجىع انشاثغ
ػشش.

انىصٌ انُغجٍ نكم رمُُى:

ايزحبٌ انفظم انذساعً انزحشَشي
ايزحبٌ انزغجُمً
ايزحبٌ انفظم الػًبل انغُخ
انًدًىع

% 55
% 35
% 25
%155

لبئًخ انًشاخغ:

يزكشاد انًمشس:
رمىو ثإػذادهب انغبنجبد.
انكزت انضشوسَخ :
صَُت ػهً ػًش "االعظ انُظشَخ وانزغجُمبد انؼًهُخ فً عشق رذسَظ انزشثُخ
انشَبضُخ انمبهشح .1991،
عهىي ػجذ انجبلً " :انهؼت ثٍُ انُظشَخ وانزغجُك " يغجىػبد ثُذ انخجشح انىعًُ
. 1995،
كزت يمزشحخ:
عؼبد انغُذ اثشاهُى  " :يحبضشاد فً انًهبساد انحشكُخ االعبعخ وانزؼجُش انحشكً
نغفم انشوضخ " انمبهشح . 2555 ،
صَُت خهُفخ  ،ػجبط انشيهً " :رشثُخ انمىاو " داس انفكش انؼشثً .1993،
ػضح احًذ خهُم ":االَشغخ فً سَبع االعفبل " انمبهشح  ،داس انفكش انؼشثً 1991 ،
.
يدالد دوسَخ يىالغ إَزشَذ ،إنخ
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