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ْةر ٠عٔ َدزض ١عً ٞايطامل ايؿةاح
ضُُُُُُُُُُُُُُُ ُ ُٝخ املدزضُُُُُُُُُُُُُُُُُ ١بُُُُُُُُُُُُُُُُُٗرا ا ضُُُُُُُُُُُُُُُُُِ ْطُُُُُُُُُُُُُُُُُة١

أظُُُُُُُُُُُُُُُُُد أفُُُُُُُُُُُُُُُُُساد األضُُُُُُُُُُُُُُُُُس ٠اسبانُُُُُُُُُُُُُُُُُُ١

 ٖٛٚايػٝخ  /عً ٢بٔ ضامل بٔ َةازى بٔ ؾةاح" ايراْ " ٞبٔ شابس بٔ عةداهلل بٔ ؾةاح األٍٚ
ٚايُُُد ٙايػُُُٝخ ضُُُامل املةُُُازى ز

ُُُ ١اهلل

ُ ُ٘ اهلل ظُُُانِ ايهُُُٜٛخ ايحاضُُُع ٚيُُُد ايػُُُٝخ عًُُُ ٢ايطُُُامل ايؿُُُةاح ز

يف َد ١ُُُٜٓايهُُُٜٛخ يف ْٗا ١ُُُٜايكُُُسٕ ايحاضُُُع عػُُُس َُُُ ٝد ٟجًكُُُ ٞجعً ١ُُُُٝيف املُُُدازع األًٖ "١ُُُٝايهحاجُُُٝت" ظُُُٝز
دزع ايكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسإ ايهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسَٚ ِٜةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاد ايفكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ٘ ٚاسبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدٜز.
ٚنُُُُإ ز

ُُُُ٘ اهلل ذ ٚغخؿُُُُ ١ٝقٚ ١ُُُُٜٛعُُُُسف عُُُُٓ٘ ايػُُُُصاعٚ ١ايػُُُُٗاَُُُُٝ ٚ ١ت املعػُُُُس با قُُُُاف١

أ

قُُُُ٘

ايعاي ١ٝبسش دٚز ٚ ٠غصاعح٘ يف َعسن ١ازبٗسا ٤عاّ  َٝ 1920د. ٟ

أْػ ُُاد املدزض ُُ ١يف ضبافظ ُُ ١ازبٗ ُُسآَ ٚ ٤طك ُُ ١ايكؿ ُُس – م – 3غ ُُازا ظاش ُُت ب ُُٔ شزاز ٙع ُُاّ ّ 1979
ٚجحةع ا داز ٠ايعاَ ١ملٓطك ١ازبٗسا ٤ايحعً. ١ُٝٝ
ٚمسُُ ٝخ َٓطك ُُ ١ايكؿ ُُس بٗ ُُرا ا ض ُُِ ْط ُُة١
املع ُُامل ايحاز ٚ ١ُُ ٝاسبك ُُاز ١ٜيدٚي ُُ ١ايهُُ ٜٛخ ٚ
ي ُُ٘ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُْٛاأل

ايكؿ ُُس األ

ُُس ٜعحُ ُ ايكؿ ُُس األ

ُُس َ ُُٔ أٖ ُُِ

ٚق ُُد غ ُُٗد َعسن ُُ ١ازبٗ ُُسا ٤ع ُُاّ  ،1920اض ُُحُد

ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُس َُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُٔ ايطُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُني األ

ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُس ايُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُر ٟب ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ف.ُُ٘ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُٝ

َكدَ١
(( َٜسْفَ ِع ايًَََّ٘ ايَََّرِ َٜٔآََٓٛا َِٓهُ ِْ َٚايَََّرِ َٜٔأُٚجٛا ايِ ِعًِ َِ دَ َزشَاد ))
قاٍ زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ:
((َٔ ضًو سٜكا ٜةحغ ٞف ٘ٝعًُا ضٌٗ اهلل ي٘ سٜكا

ازبٓٚ ١إ امل ٥ه ١يحكع أشٓعحٗا يطايت ايعًِ

زق ٢مبا ٜؿٓع ٚإ ايعامل يٝطحغفس ي٘ َٔ يف ايطُٛاد  َٔٚيف األزض ظح ٢اسبٝحإ يف املاٚ ٤فكٌ ايعامل
عً ٢ايعابد نفكٌ ايكُس عً ٢ضا٥س ايهٛانت ٚإ ايعًُاٚ ٤زذ ١األْةٝاٚ ٤إ األْةٝا ٤مل ٜٛزذٛا دٜٓازا ٚ
دزُٖا  ٚمنا ٚزذٛا ايعًِ فُٔ أ ر ٙا ر حبظ ٚافس ))
ٕ أبُٓ ُُا٤نِ ُٖ ُُِ أبٓاُُ ُٓ٥ا  ،أَاُْ ُُ ١يف أعٓاقُٓ ُُا ٚأعُٓ ُُاقهِ ٚ ،عًُ ُُٜ ِٗٝحٛق ُ ُ َطُ ُُحكةٌ صبحُعُٓ ُُا  ،دٚيحُٓ ُُا
اسبةٝةُ ُُ ١يُ ُُريو عُ ُُحِ عًُُ ُٓٝا ايٛاش ُ ُت ايحعُ ُُاَ ٕٚع ُ ُاّ زغةُ ُُ ١يف ْػُ ُُا ٤ش ٌُُ ُٝؾُ ُُا

طبًُ ُُـ

حُعُ ُُ٘

ٚغُ ُُعة٘ٚ ،عً ُُ٘ ُٝفكُ ُُد ٚقُ ُُعخ داز ٠املدزضُ ُُٚ ١اهل ١ُُ ُ٦ٝايحعًُُ ُٖ ١ُُ ُُٝٝرا ايدضُ ُُحٛز املطُ ُُحُد َُ ُُٔ قُ ُُٛاْني ٚشاز٠
ايرتب. ١ٝ
ْٚط ُُاٍ اهلل ايعًُ ُُ ٞايكُ ُُدٜس ٕ ٜٛفكٓ ُُا نٝعُ ُُا ٜٚطُ ُُدد طاْ ُُا ُُُٓٗ ًُٜٚا ا

ُُ ف ٚا

ُُإ يُٓ ُُحُهٔ َُ ُُٔ

جٓفُُ ُٝر ٙملؿُ ًُُع ١األش ُُ ُٝاٍ ٚ ،إ عبُُ ٌُُ األَاُْ ُُْٚ ١هُ ُُ ٕٛعُٓ ُُد ظطُ ُُٔ ايظُ ُُٔ ٚيٓصعُ ٌُُ َُ ُُٔ َدزضُ ُُحٓا قًعُ ُُ١
يًعًِ ٚا

إ ٚايٓصاح ٚذبكل اشبري ألًٖٓا ٚيةًدْا .

جط ُُعَ ٢دزض ُُ ١عً ُُ ٞايط ُُامل ايؿ ُُةاح ّ.ب ُُٓني
يُُريو ْ ُُصٚدنِ بدض ُُحٛز املدزض ُُ ١ايُُرٟ

جك ُُدّ امل ُُحعًُني َ ُُٔ ايٓ ُُا ظٝحني ايرتبٚ ١ُُ ٜٛايحعً١ُُ ُٝٝ

ُُت َساعاج ُُ٘ ٚايحكُُ ٝد ب ُُ٘ َُُٚ .ا شاي ُُخ ايك ُُٛاْني املدزض ُُ ١ٝش ُُص٤اّ

ٜحصُُصأ َُُٔ َُُٜٝٛاد املدزضُُُُٜٓ .١اقؼ ُُٖرا ايدضُُحٛز نٌُُ ضُُٓ ١يف اشحُُُاا ا ًُُظ ايرتبَُُُُ ٟٛع شُُسا٤
جعُ ُُد ٜد عً ُُ٘ ُٝظطُ ُُت ايحطُ ُُٛز أ ٚاسباشُ ُُ. ١

ٚعًُُ ُٓٝا نٝع ُُاّ (أٚيُُ ُٝا ٤أَُ ُُٛز  ُُ ،ث َ ،عًُُ ُُ ٚ ٕٛداز)٠

زفع َطح ٣ٛاملحعًِ  َٔٚذِ املدزضٚ ١ا حُع .
ٕ أ َ ٟؤضطُ ُُ ١جطُ ُُع ٢يًٓصُ ُُاح بُ ُُد َُ ُُٔ ٚشُ ُُٛد دضُ ُُحٛز عهُ ُُِ نُُ ُٝع ايع قُ ُُاد دا ُ ٌُُ املؤضطُ ُُ ١ملُ ُُا فُُ٘ ُٝ

َؿًع ١ازبُٝع .

يف َدزض ١عً ٞايطامل ايؿةاح ٚقعٓا دضحٛزاّ ٜٓظِ ايعٌُ
ٚاييت ْؿة ٛإٔ جه ٕٛؾسظا جسبٜٛا ٚجعًُٝٝا غاطبا.
ففُ ُُ ٞأَ ٟؤضطُ ُُ ١جسبٜ ١ُُ ُٜٛحٛاشُ ُُد بُٗ ُُا ايطايُ ُُت

ُ ُُت إٔ جهُ َُُ ٕٛةُ ُُاد ُٖ ُُر ٙاملؤضطُ ُُٚ ١اقُ ُُعَٚ ١حفُ ُُل

عًُُ ٗٝا ُُ ٚسم ايعُ ٌُُ فُُ ٗٝا َعسٚف ُُٚٚ ١اق ُُع ١بػ ُُهٌ ش ُُرزُُ ٚ ٟت إٔ ٜه ُُ ٕٛايعُ ٌُُ بػ ُُهٌ َ ُُٓظِ َٚح ُُابع
ظٝز إٔ األضاع ايرتب ٟٛايك ٟٛيف أَ ٟؤضط ٖٛ ١اير ٜ ٟعهظ ٚاقع ١ٝاألغٝا ٤املٛشٛد ٠فٗٝا .
غُ ُُو إٔ ايٓظُ ُُاّ ُٖ ُُ ٛأظُ ُُد األضُ ُُظ املسنص ١ُُ ُٜيف أْ ٟظُ ُُاّ ُْ ُُاش ٜٚطُ ُُع ٢يًحُُُ ُٝص  ٚايحفُ ُُٛمَٚ ،ةُ ُُد أ
أضاضُُ ٞيهٌُُ َُُٔ ٜطُُع ٢ا جكُُدّ ٚزقُُ ٞصبحُعُُٓا .يُُريو فكُُد قُُُٓا بةُُٓا ٤دضُُحٛز ٚاق ُ ٜػٌُُُ قُُٛاْني
ٚأْظُ ُ َُُ ١دزض ُ ُُُُ ُ ٜ ١ٝحعًِ َ ُ ُُٔ

هل ُ ُُا أبٓاؤْ ُ ُُا ايطُ ُُ ث ايك ُ ُُ ِٝا ْط ُ ُُاْٚ ١ٝاأل ُ ُُ م ايٓةٚ ١ُُ ُ ًٝاملعُ ُُاْٞ

ايط ُُاَ ٕ .١ٝايحعُ ُُا ٕٚبُ ُُني املدزضُ ُُٚ ١أٚيُُ ُٝا ٤األَُ ُُٛز ُٖ ُُ ٛأَُ ُُس ظٚ ُُٟٛ ُٝقُ ُُسٚز ٟظبُ ُُاح ايعًُ ١ُُ ُٝايرتب١ُُ ُٜٛ
ٚايحعً.١ُٝٝ
يُُريو ف ُُإ ٖ ُُرا ايدض ُُحٛز ٖ ُُ ٛم ُُس شٗ ُُد بٓ ُُاَٚ ٤ػ ُُرتى ب ُُني ُُ ث ٚاملعًُ ُُني  ٚأٚيُُ ٝا ٤األَ ُُٛز آًَُُني َ ُُٔ
ازبُٝع جطةٝل ٖر ٙايكٛاْني ٚاألْظُ ١حبسف َٚطؤٚي ١ٝيحهَ ٕٛدزضحٓا أزقٚ ٢أنٌ.
ٚظسؾُُاّ َٓ ُُا ُُٓ َٚهِ عً ُُ ٢جُُٗ َٓ ١ُُ ٦ٝا جسب ُُٚ ٟٛجعًُُ َ ُُٞ ُٝسَٓٚ ٜاض ُُتُُٛ ْ ،د َ ُُٓهِ ا

ُُ ا عً ُُ ٢ق ُُٛاْني

املدزضُ ُ ُ ُ ُ ُُٚ ١أْظُحُٗ ُ ُ ُ ُ ُُاٚ ،ايُ ُ ُ ُ ُ ُُيت جحفُ ُ ُ ُ ُ ُُل َُ ُ ُ ُ ُ ُُع جعًُُ ُ ُ ُ ُ ُُٝاد ٚشاز ٠ايرتب ٚ ١ُُ ُ ُ ُ ُ ُٝاملٓطكُ ُ ُ ُ ُ ُُ ١ايحعً١ُُ ُ ُ ُ ُ ُُٝٝ
ظح ُُْ ٢ط ُُحطٝع ايٓٗ ُُٛض بابٓاُُ ٓ٥ا

أفك ٌُُ َط ُُح ٣ٛجعًٚ ُُٞ ُٝإٔ ْ ُُة ُُ ٜ ٚانِ ش ُُٚ ّ ٝاع ُُدّا َط ُُاُٖا

ٜطحطٝع إ ٜطاِٖ يف ْٗك ١بًدْا ايهٜٛخ.
ْك ُ ُ ُُع ب ُ ُ ُُني أُُ ُ ُ ٜدٜهِ ايك ُ ُ ُُٛاْني ٚاألْظُ ُ ُ ُُ ١املدزض ُ ُ ُُ ١ٝيًطاي ُ ُ ُُت " ظكٛق ُ ُ ُُ٘ ٚٚاشةاج ُ ُ ُُ٘ " دب ُ ُ ُُا ٙاملدزض ُ ُ ُُ١
ٚاير ٟبدٚزٜٓ ٙظِ أٖد افٓا ايرتبٚ ١ٜٛايحعً. ١ُٝٝ

ايدضحٛز

ٕ َُُُُٔ أُُُُُِٖ ٚسُُُُا ٥املدزضُُُُُ ١جٗ ١ُُُُ٦ٝايطايُُُُُت يٝهُُُُْ ٕٛطُُُُُاْا ْاشعُُُُا يف املطُُُُُحكةٌ َٛٚا ُُُُٓا ؾُُُُُاسبا عُُُُُرتّ
صبحُعُُُ٘ ٚنُُُريو جطُُُاِٖ يف شعٌُُُ ايطايُُُت ْطُُُاْا َطُُُحك  ،عكُُُٛا فعُُُا ّ َٓٚحصُ ُاّ يف ا ُٛعُُُ ١أ ٚا حُُُُع
َٛٚا ُُُٓا َهرتذُُُا َٚػُُُازناَٝ ٕ .رُُُام املدزضُُُ ٜٓ ١ةرُُُل َُُُٔ ايعكُُُٝد ٠ا ضُ ُ َ ١ٝايطُُُاََُُُٚ ١ٝا ذبُُُز عًَُُُٔ ُُُ٘ٝ
ًُُُت ايعًُُُِ ٚاملعاًَُُُ ١ايطٝةُُُٚ ١ايحهافٌُُُ ٚايرتاظُُُِ ٚايحطُُُاَ

 ٚنُُُريو احملافظُُُ ١عًُُُ ٢ظكُُُٛم ايفُُُسد  ٚدزاى

َُُُُا عًٚ َُُُُٔ ُُُُ٘ٝاشةُُُُاد  .احملافظُُُُ ١عًُُُُ ٢ظكُُُُٛم ايفُُُُسد ٚجعسٚ ُ ُُٜاقُُ ُ يٛاشةاجُُُُ٘  ،دب ُُُُْا إٔ ْكُُُُع قُُُُٛاْني
ؾُُُسعَ ١عسٚفُُُ ٕ .١ايحطةُُُٝل ايُُُدا ، ِ٥املحُُُابع ٚاملحطُُُا ٟٚهلُُُر ٙايكُُُٛاْني ٚ ،

ُُُاد ايكُُُسازاد بٛاضُُُطَ ١ػُُُازن١

نُُٝع األ ُُساف هُُٔ َُُٔ ُُٛض ايحصسبُُٚ ١ذبٌُُُ املطُُؤٚي ١ٝعُُٓد ايطايُُت ٚ ،أٜكُُا هُُٓ٘ َُُٔ سُُٗاز ٚايسغةُُ١
يف املػُُُُازنٚ ١ا غُُُُرتاى ايفعُُُُاٍ نٌُُُُ ُُُُٖر ٙاألَُُُُٛز ُُُُٖ ٞقاعُُُُد ٠يُُُُٓٗض ظُُُُٝا ٠د كسا  ١ُُُُٝيف املدزضُُُُ ، ١جطُُُُاعد
عًُُُُ ٢ذبطُُُُني ا قًُُُُ ِٝا شحُُُُُاعٚ ٞجطُُُُاعد عًُُُُ ٢زفُُُُع املطُُُُح ٣ٛايحعً ُُُُُٞٝيف املدزضُُُُ َُُُُِٗ ١شُُُُدا ٕ عبُُُُرتّ
ٚشُُُٗاد ْظُُُس املخحًفُُُٚ ١األضُُُايٝت املحٓٛعُُُ ٚ ١عبُُُسف عًُُُ ٢ظكُُُٛم ايغُُُري  ،عًُُُٓٝا إٔ ْكُُُع اي ُُُْاَض ايرتبُُُٟٛ
اشباف بٓا ٚاألضظ اييت جٛافل بٗا ا ر ٜٔباسبطةإ أٖداف ٚشاز ٠ايرتب.١ٝ

أٖداف املدزض١
ً )1ل شٚ ٌٝااٍ َٚرك ٜ ،طاِٖ يف بٓا ٤صبحُع ق. ِٜٛ
 )2قاََ ١ػازٜع جعً ١ُٝٝاؾٖ ، ١دفٗا زفع َطح ٣ٛايط ث املحعرس ٜٔدزاضٝاّ.
 )3غسع زٚح ا ْحُا ٤عٓد ايط ث ٚؾكٌ غخؿٝحِٗ جسبٜٛا  ،جعًُٝٝا ٚأ
 )4دعِ ايط ث ذ ٟٚا ظحٝاشاد اشباؾ. ١
َ )5هافع ١سٛاٖس ايعٓ يف املدزضٚ ١ا حُع .
 )6اظرتاّ ايكاْٚ ٕٛظس ١ٜايد كسا ٚ ١ٝاحملافظ ١عً ٢املٛا ٓ ١ايؿاسب. ١

قٝا .

أٖداف ايدضحٛز
يًدضحٛز أٖداف عاَ ، ١ربحً با ح ف املهإ أ ٚايصَإ  ،فايدضحٛز ٚقع يكُإ ا ظرتاّ يًصُٝع فاٖداف٘ ٖ: ٞ
 .1عطا ٤نٝع ايف٦اد يف املدزض ١بػهٌ ٚاق ٚعً املعًَٛاد ظ ٍٛايٛاشةاد ٚاسبكٛم يهٌ ف. ١٦
ٜ .2فط ا اٍ أَاّ ايط ث قاََ ١ؤضطاد مترَ ١ًٝٝرٌ  :صبًظ ايط ث ( اي ملإ)  ،زبإ طبحًف ٚ ١ظٝا٤
املٓاضةاد ايدٚ ١ٜٝٓايٚ ١ٝٓ ٛا شحُاع ١ٝعًَ ٢داز ايطٓ ١ايدزاض. ١ٝ
ٜ ٕ .3عسف ايطايت األْظُٚ ١ايكٛاْني اييت

ت جةاعٗا يف املدزضٚ ١ا يحصاّ بٗا .

 .4غسع زٚح املطؤٚي ١ٝيف ْفٛع ايط ث دبا ٙاآل سٚ ٜٔظرِٗ عً ٢اظرتاّ بعكِٗ ٚاظرتاّ َعًَُٓٚ ِٗٝع َظاٖس
ايعٓ .
ٚ .5قع ظد يهٌ جاذري ضًيب ٚجظاٖس اشحُاع ١ٝضًة ٕ ، ١ٝاهلدف ٖ ٛجٛش ٘ٝايط ث عب ٛايكٚ ِٝايعاداد ايهس ١
ٚايطًٛى اسبطٔ .
 .6ذبدٜد ٚجٛظٝد سم َعازب ١أ ٟطبايف ١مما ٜعطٜٚ ٞكف ٞشٛا َٔ املطاٚا ٠بني نٝع ايط ث عب ٛايكِٝ
ٚايعاداد ايهس ٚ ١ايطًٛى اسبطٔ .
ٜ .7هطت ايطايت ايحعً ٞبا ْكةاط ٚاحملافظ ١عً ٢ايٓظاّ ٕ ذيو أَس قسٚزٚ ٟأضاع جطري ايعًُ ١ٝايحعً. ١ُٝٝ
 .8جعصٜص ق ِٝا ْحُاٚ ٤اي ٤ ٛيًٚ ٔ ٛذيو َٔ

ٍ جةاا عاداد ٚجكايٝد اشحُاع ١ٝنس ٚ ١ايعٌُ َٔ

ٍ

ا يحصاّ ايراجٚ ٞايعٌُ ايحطٛع ٞيف دَ ١صبحُع٘ .
.9

ا ٚي ٞاألَس عًَ ٢كاَني ايدضحٛز ٚايحعٗد بايحعاَ ٕٚع داز ٠املدزضٚ ١اهل ١٦ٝايحدزٜط ١ٝبحٓفٝر ايةٓٛد

ٚاملٛاقٝع اييت ٚزدد فٚ ٘ٝايحٛقٝع عًٗٝا ٚذيو ملؿًع ١أبٓاؤْا ايط ث.

يًٓصاح ٚايحُٝص أزنإ

أٚيٝا ٤األَٛز ايهساّ
َدزض ُ ُُحهِ ٖ ُ َُُ ٞؤضط ُ ُُ ١عًُ ، ١ُُ ُ ٝجسبٚ ١ُُ ُ ٜٛاشحُاع ١ُُ ُ ٝجط ُ ُُع ٢يحٓػ ُ ُُ ١٦شُُ ُ ْ ٌُُ ُ ٝافع
حُع ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ٘ َ ُُ٘ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ٓ ٚٚ ،حعاُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َ ١ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ْٚع ناف ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ١األ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُساف ذاد ايؿ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ًُُ١
" ٚشاز ٠ايرتب – ١ٝاملٓطك ١ايحعً – ١ُٝٝزبٓ ١أٚيٝا ٤األَٛز " .

ي ُ ُُرا ٚظسؾُ ُُاّ َٓ ُ ُُا عً ُ ُُ ٢ج ُ ُُٛفري أش ُ ُُٛا ٤جسبٚ ١ُُ ُ ٜٛجعًٚ ١ُُ ُ ُٝٝاسبف ُ ُُاس عً ُ ُُ ٢ضُ ُُ َ١
أبٓاُُ ُٓ٥ا ايط ُُ ث ٚايعُُ ٌُُ عًُ ُُ ٢زفُ ُُع َطُ ُُحٛاِٖ ايحعً ُُٞ ُُٝفآُْ ُُا ْكُ ُُع بُ ُُني أُُ ُٜدٜهِ
بعك ُ ُاّ َُ ُُٔ أْظُُ ُُ ١املدزضُ ُُ ١آًَُ ُُني ا يحُ ُُصاّ بُٗ ُُا مل ُ ُ ا يف ذيُ ُُو َُ ُُٔ ْفُ ُُع َٚؿُ ًُُع١

يًُدزضٚ ١ايطايت .

ايسؤ – ١ٜايسضاي -١اهلدف  -ايػعاز

الرؤية

الرسالة

اهلدف

الشعار

ايسؤ ١ٜايرتب ١ٜٛيًُدزض: ١
ُْٓ ُُا ُْ ُُؤَٔ بكُ ُُدزاد

بُٓ ُُا يُ ُُرا ْطُ ُُع٢

اضُ ُُحغ ٍ اية ١ُُ ُ٦ٝاملدزضُ ُُ ١ٝشبًُ ُُل شٌُُ ُٝ

ُ ُُدّ دُُ٘ ُٜٓ

 ٘ٓ ٚٚعً ٢إٔ ْٛفس هلِ ب ١٦ٝجعًَٓ ١ُٝٝاضة. ١

ايسضاي ١ايرتب ١ٜٛيًُدزض: ١
ْة ُُرٍ شٗ ُُٛدا دا ١ُُ ُ٥ظكٝك ٚ ١ُُ ٝغٓ ُُ ٢يٓ ُُا ع ُُٔ ع ُُ ٕٛايةُُ ٝخ ٚٚي ُُ ٞاأل َ ُُس يةً ُُٛز ايحُُُ ٝص  ٚا زجك ُُا٤
باملطح ٣ٛايحعً ٚ ُٞٝايرتب. ٟٛ

اهلدف ا ضرتاجٝص ٞيًُدزض: ١
ايٛؾ ُ ُُ ٍٛمبدزض ُ ُُ ١عً ُ ُُ ٞايط ُ ُُامل ايؿ ُ ُُةاح ّ .ب ُ ُُٓني
متُُ ُ ُٝص يف األْػط ، ١متٝص باملطح ٣ٛايرتبٚ ٟٛايحعً. ُٞٝ

غعازْا :
أجعًِ مبدزضيت شبدَٚ ١

.

ايحُُُ ُ ٝٝص متُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ٝص باملٓ ُ ُ ُ ُُػ د ٚامل ُ ُ ُ ُُسافل

عٓاؾس أضاض ١ٝيحعكٝل أضظ ايدضحٛز

ا يحصاّ

ايعكاث

ايرٛاث

ْ طع ٢يف َدزضحٓا ا بٓا ٤ش ٛجعً ُٞٝآَٔ َة عً ٢ا ظرتاّ ٚايحفاِٖ َٔ ازبُٝع.

دضحٛزْا
.

اظرتاّ َحةادٍ

اؾغا٤

بني املحعًُني

ا يحصاّ بايكٛاْني
ٚاألْظُ١

ٚجسنٝص

يف ايؿ

ٚاضحُاا
ا يحصاّ بايًةاع

ايكٝاّ

املٛظد

بايٛاشةاد
املدزض١ٝ

دضحٛزْا
عدّ اشبسٚط َٔ

عدّ ايحا س

ايؿ بد ٕٚذٕ

ايؿةاظٞ
األيحصاّ

احملافظ١
عً ٢ايٓظاف١

ا ظرتاّ املحةادٍ
املعًُني
ٚاملحعًُني

باألْظُ١
املدزض١ٝ

دضحٛز املدزض١
 -1عً ٢ايطايت اسبكٛز

املدزضْ ١ظٝفاّ َسجةاّ ًَٚحصَ ّا بايص ٟاملدزض ٞاملٛظد .

 .2ا يحصاّ باسبكٛز ؾةاظّا قةٌ ايطاعٚ 7.30 ١ا ْكُاّ

ابٛز ايؿةاح  َٔٚذِ د  ٍٛايؿ .

 .3ا ْؿٝاا يحعًُٝاد اهل ١٦ٝايحعًٚ ١ُٝٝايحعاٌَ بادث ٚأظرتاّ َع املعًُني ٚايطاقِ ايرتبٚ ٟٛعُاٍ املدزض. ١
 .4ايحعاٌَ باظرتاّ ٚأدث ٚجطاَ َع نٝع

ث املدزض. ١

 .5ايكٝاّ بايٛساٚ ٥املٗاّ املدزض ١ٝبػهٌ ناٌَ ٚٚاف حبطت جعًُٝاد املعًِ .
 .6احملافظ ١عً ٢ضبٝط املدزضْٚ ١ظافحٗا ٚممحًهاجٗا ٚعدّ ايهحاب ١عً ٢ايطا ٚد ٚايهساضٚ ٞعدّ ايهحابٚ ١ايسضِ
عً ٢ازبدزإ ايدا ًٚ ١ٝاشبازش ١ٝيًُدزض. ١
 .7عً ٢ايطايت ا يحصاّ بايٓظاّ ٚجعًُٝاد اهل ١٦ٝايحعً ١ُٝٝأذٓا ٤املػازن ١يف فعايٝاد املدزض. ١
 .8ايٓصاٖ ١يف ا َحعاْاد ٚايحكٝد بايحعًُٝاد َٔ قةٌ املعًِ املساقت أذٓا ٤ا َحعإ .
 .9عً ٢ايطايت عدّ ظكاز أشٗص ٠جهٓٛيٛش ١ٝغخؿ ١ٝأ ٚاضحعُاهلا
ٓ .10ع اظكاز َػسٚباد ايطاق١

ٍ ايدٚاّ املدزض. ٞ

املدزضٚ ١أذٓا ٤ايفعايٝاد ٚايسظ د .

 .11ا يحصاّ مبٛاعٝد ا ْؿساف َٔ املدزضٚ ١عًٚ ٞي ٞاألَس ا يحصاّ مبٛعد ْٗا ١ٜايدٚاّ املدزض 1.35 ٞسٗسّا
ٚعدّ ايحا س ظحٜ ٢حعسض ايطايت ألذ ٟأَ ٚػه د ازط املدزض. ١
 .12ا يحصاّ باأل

م اسبُٝدٚ ٠ايك ِٝا ض َٚ ١ٝيف قَُ ٤ٛةاد ا ض ّ ٚ ،ايرتاس ايعُسبٚ ، ٞايركاف ١املعاؾس ، ٠مبا

ٜهفٌ ايحٛاشٕ بني ذبكٝل األفساد يراجِٗ  ٚ ،عدادِٖ يًُػازن١ايةٓا ٠٤يف جكدّ ا ُحُع ايهٜٛيت خباؾٚ ، ١ا حُع
ايعُسبٚ ٞايعاملُ ٞبعُاَُ. ١
 -13جعصٜص ٚجاؾ ٌٝايك ِٝايرتب ١ٜٛاييت ٚقعحٗا ٚشاز ٠ايرتبَٗٓٚ ١ٝا ا ْحُاٚ ٤اي ٤ ٛيً. ٔ ٛ
 -14ازضا ٤زٚح ايحطاَ بني ايط ث ْٚةر ايعٓ ايط ب ٞباْٛاع٘ ٚجكدٜس ايعًِ ٚايعًُا. ٤

جعسف عًَ ٢دزضحٓا

غسان١
ظباشاد

صبحُع١ٝ

قٝاد٠
َدزض١ٝ

عظ١ُٝ

ْاشع١

داعُ ١يًطايت

دضحٛز ٚاق

جسبٜٛا ٚعًُٝاّ
ٚاشحُاعٝاّ

زفع َطح٣ٛ

َحابع ١دا١ُ٥

ايحعؿٌٝ
جعسف عً٢
َدزضحٓا

بساَض اؾ١

جٛاؾٌ ضًِٝ

يف ايحُٝص

ْٚاش

املدزضٞ

ذبفص ا بداا

ذكاف ١اسبٛاز

ٚجسع ٢املٖٛة١

ٚا ؾغا٤
جٛفري أْػط١

جُٓ ٞذكاف١
ا ْكةاط

جُٓ ١ٝغخؿ١ٝ
املحعًِ

َ ١ُ٥
يًصُٝع

ظكٛم ايطايت
 عُُُل يًطايُُُت إٔ ٜحًكَُُُ ٢عاًَُُُ ١ظطُُُٓٚ ١دعُُ ُاّ َعُٓ ُٜٛاّ ٚجػُُُصٝعاّ ٚاظرتاَُ ُاّ َُُُٔ شَ َٚ ُُُ٘٥عًُُُُ ٞاملدزضُُُ١
 ٚدازجٗا ٚأؾعاث ايٛسا ٥فٗٝا .
 عل يًطايت َعسف ١املخايف ١املٓطٛب ١ي َٔ ٘ٝقةٌ اقِ املعًُني أ ٚاملط ٍٛ٦ا داز. ٟ
 عل يًطايت إٔ ٜػازى يف األْػط ١ايرتبٚ ١ٜٛاملدزض. ١ٝ
 عُُُُُل يًطايُُُُُت إٔ ُُُُُٜحعًِ يف شُُُُُُُُُُٖ ٛاد َُُُُُٚسٚ ٜإٔ جحُُُُُٛفس يُُُُُ٘ ٚضُُُُُا ٌ٥ا ٜكُُُُُا ح ٚغريُُُُُٖا َُُُُُٔ اشبُُُُُدَاد
ايكُُُسٚز ١ٜيحعًُُُُ٘ ٚفكُ ُاّ َهاُُُْٝاد املدزضُُُ ١مبُُُا ُُُٜح َُُُ ِ٥ع قدزاجُُُ٘ ايراجَُُُ ١ُُُٝع األ ُُُر يف ا عحةُُُاز ايفُُُٛازم
ايفسد ١ٜاشباؾ. ١
 عل يًطايت جًك ٞعٓا ١ٜة ١ٝأٚي ١ٝيف املدزضٚ ١فكاّ َهاْٝاد املدزض. ١
 عل يًطايت إٔ ٜطحٛق َٔ املعًِ َا مل ٜفُٗ٘ َٔ امل ٛاد ايحعًٚ ١ُٝٝإٔ ٜحًك ٢ايحٛشٚ ٘ٝا زغاد .
 عل يًطايت ايػعٛز باألَٔ ٚايطُاْ ٘ٓٝدا ٌ شدزإ املدزض. ١
 عُُُُل يًطايُُُُت إٔ ُُُُٜٓاٍ ايعُُُُٚ ٕٛاملطُُُُاعد ٠يًحغًُُُُت عًُُُُ ٢املػُُُُانٌ ايحعًٚ ١ُُُُُٝٝا شحُاعٚ ١ُُُُٝايٓفطَُُُُُُُُٔ ١ٝ
ايةاظز ا شحُاعٚ ٞايةاظز ايٓفط ٞيف املدزضٚ ١نريو املدٜس املطاعد يًػ ٕٛ٦ايط ب. ١ٝ
 عل ايطايت إٔ ٜع عٔ أفهازٚ ٙآزاٚ ٘٥أظاضٝط٘ َٚػاعسَ ،ٙع َساعا ٠غعٛز اآل سٚ ٜٔاسبفاس عً ٢اظرتاّ
اآل س.
 عل ايطايت يف جكد ِٜاقرتاظاد ٚآزا ٤ا اداز ٠املدزض ٚ ١اقِ اهل ١٦ٝايحدزٜط.١ٝ
 عل ايطايت يف اسبؿ ٍٛعً ٢املٛاد ايحعً ١ُٝٝيف ظاي ١غٝاب٘ بعرز َكة.ٍٛ
 عل ايطايت يف ايحعًِ بة ١٦ٝؾ ْظَٚ ٝسٚ ٜن.ٌٝ
 عل ايطايت جسغْ ٝفط٘ يس٥اض ١صبًظ ايط ث .أ ٚجسغْ ٝفط٘ يعك ١ٜٛصبًظ ايط ث.
 اسبؿ ٍٛعً ٢ا ْحةا ٙسباشاج٘ ايفسدٚ ١ٜاشباؾٚ ١اسبؿ ٍٛعً ٢ا ضحػاز ٠اي شَ َٔ ١املدزض.١
 ايحٛش٘

َػسف ازبٓاح ٚيف ظاٍ عدّ ايكدز ٠عً ٢ظٌ املػهً ١ايحٛش٘

املػهً. ١
 عل يًطايت املػازن ١يف ايفعايٝاد املدزض ١ٝد ٕٚمتٝٝص أ ٚجفسٜل.

َهحت ايةاظز ا شحُاع ٞسبٌ

ٚاشةاد ايطايت
ٜ عح ايطايت ؾٛز ٠يرتبٝح٘ يف بٝح٘ َٚدزضح٘ ٚعً ٘ٝإٔ ٜطًو ضًٛنّا ٥كّا يف األَانٔ ايعاَ. ١
 عً ٢ايطايت ايحٛاشد يف املدزض َٔ ١ايطاع 7.30 ١ؾةاظّا ٚظحْٗ ٢ا ١ٜايدٚاّ ايطاع. 1.35 ١
 عً ٢ايطايت ا ْحظاّ ٚعدّ ايحا س أ ٚايغٝاث بعرز غري َكة. ٍٛ
 عً ٢ايطايت احملافظ ١عً ٢ايٓظافٚ ١ايٓظاّ ٚاهلدٚ ٤ٚعً ٢ممحًهاد املدزض. ١
 عً ٢ايطايت عدّ سبام أ ٟقسز مبُحًهاد املدزضٚ ١نٌ َٔ ًٜعل أ ٟقسز ضٝحِ جغس ٘ قُٝح٘.
 عً ٢ايطايت املػازن ١يف ايفعايٝاد ٚاألْػط ١املدزض. ١ٝ
 عً ٢ايطايت إٔ ٜحكدّ يألَحعاْاد اييت ذبددٖا ايٛشاز ٠أ ٚاملدزضٚ ١عدّ ايحغٝت عٓٗا

بعرز َكةٜٚ ٍٛسشع قةٍٛ

ايعرز ملدٜس املدزض. ١
 عً ٢ايطايت ا يحصاّ بايص ٟاملدزض ٞاملٛظد (بٓطاٍ زَاد – ٟقُٝـ أبٝض – شانٝخ أشزم ) ٚعدّ ازجدا ٤أٟ
َ بظ أ س ٣ذبٌُ دعاٜاد أ ٚزضَٛاد ٚغريٖا .
 عً ٢ايطايت ا يحصاّ مبظٗس ٙاشبازش ٞاي ٥ل به ْ٘ٛايت َدزض. ١
 عً ٢ايطايت إٔ ٜحصٚد بهٌ َا ٜحطًت أَٛ ٟقٛا َٔ َٛاقٝع٘ ايدزاض َٔ ١ٝيٛاشّ ايهحت املكسزٚ ٠ايدفاجس امل . ١ُ٥
 عً ٢ايطايت عدّ اظكاز اهلٛاج اشبً ١ٜٛأ ٚاألدٚاد اسباد. ٠
 عً ٢ايطايت إٔ عرتّ

ث املدزض ٚ ١اقِ املعًُني ٚا داز.٠

 عً ٢ايطايت إٔ ٜٓةر ايعٓ باْٛاع٘ ٚأغهاي٘ ٚارباذ ايحطاَ ٚايحفاِٖ غسٜع ١ي٘.
 عً ٢ايطايت اع ّ ٚجةًٝغ َػسف ايؿ أ ٚاداز ٠املدزض ١أ ٚأَ ٟعًِ آ س عٔ ضًٛى غري أ

ق ،ٞنايطسق،١

ايحد ني ،ربسٜت ،أ ٚأ ٟضًٛى اعبسايف .
 عً ٢ايطايت إٔ عافط عًْ ٢ظافح٘ ْٚظاف ١ايفؿٌ  ٚاملدزض.١
 عً ٢ايطايت إٔ عطٔ ا ؾغا ٤يًغري ٚايطُاح هلِ بايحعةري عٔ أفهازِٖ ٚآزا.ِٗ٥
 عً ٢ايطايت إٔ ٜحٛاشد

ٍ ايفسؾ ١يف ايطاظ ١ايسٝ٥ط ١ٝيًُدزض.١

 عً ٢ايطايت إٔ ٜك ّٛجبُٝع ٚاشةاج٘ ايةٝح ١ٝاملطًٛب. ١
 عً ٢ايطايت ا يحصاّ بايحعًُٝاد ٚايحٛشٗٝاد
اييت أعطٝخ ي٘ َٔ قةٌ املعًُني ٚا داز.٠
 عً ٢ايطايت املػازن ١يف اسبؿـ ايحعًٚ ١ُٝٝايطؤاٍ عُا مل ٜفُٗ٘.
 عً ٢ايطايت إٔ حٓع عٔ اظكاز آ د ظاد ٠أٚأْٛ ٟا َٔ األيعاث (َ ،طاط ).… ،أل ٟضةت نإ.
 ا يحصاّ باهلدٚ ٤ٚايٓظاّ ايعاّ
 اظرتاّ ايٓػٝد ايٛ

ٍ ايحٛاشد يف املدزض.١

ٚاملػازن ١ف ٘ٝبفعاي.١ٝ

أْظُ ١عاَ١
 اسبسّ املدزضٜ ٞػٌُ املةاْٚ ٞايطاظاد ٚاملسافل املخحًف ١يًُدزض. ١
 عظس د  ٍٛاملدزض ١يغري

ث املدزض. ١

ٓ ع د  ٍٛايطٝاز اد ٚايدزاشاد يطاظ ١املدزض. ١
 ايحعاٌَ حبرز َع األذاس ٚاألشٗص ٠املدزض. ١ٝ
 شٜاز ٠أٚيٝا ٤األَٛز يًُدزض ١جه ٕٛظطت شدَٛ ٍٚاعٝد ضبددٚ ٠ذيو ملؿًع ١ايطايت .
ٜ طحعٌُ ايطايت املسافل املخؿؿ ١ي٘  ٚعل ي٘ ايحص ٍٛيف املدزض ١بدٖ ٕٚدف.
 اسبكٛز

املدزض ١بايص ٟاملدزض  ٞايهاٌَ املٛظد ْظٝفّا َٚسجةًا ،قةٌ ايطاع 7.30 ١ؾةاظاّ.

 ا يحصاّ باهلدٚ ٤ٚايٓظاّ ايعاّ
 اظرتاّ ايٓػٝد ايٛ

ٍ ايحٛاشد يف املدزض.١

ٚاملػازن ١ف ٘ٝبفعاي. ١ٝ

 اظرتاّ ايكٛاْني ايؿف. ١ٝ
 ايٛقٛف باْحظاّ عٓد ايػسا َٔ ٤املكؿ املدزض.ٞ
 عدّ ايغٝاث عٔ املدزض ١بد ٕٚعرز.
 عدّ ظكاز األغٝا ٤اييت يٝظ هلا ع ق ١بايعًُ ١ٝايرتب ،( ١ٜٛايؿٛز ٚا

د ،ناَرياد ايحؿٜٛس ،ايحًفْٛاد

ايٓكاي ، ١أشٗص ٠ايهُةٛٝجس ايؿغريٚ ٠ايهاضٝخ).
 ظكاز نٌ َا ًٜصّ يً ّٛٝايدزاض َٔ ٞقس اضٚ ١ٝنحت.
 عدّ عاق ١ضري اسبؿـ ايدزاض( ١ٝنايٓ ّٛدا ٌ ايفؿٌ – جٓا ٍٚاأل عُ ١أ ٚاملػسٚباد أذٓا ٤ايدزع – اسبدٜز
ازباْيب – اسبكٛز َحا سًا عٔ اسبؿ ١ايدزاض.) ١ٝ
 ايكا ٤ايٓفاٜاد يف ضً ١املُٗ د ٚا ٖحُاّ بٓظاف ١ايفؿٚ ٍٛاملةٓ ٢املدزض. ٞ
 احملافظ ١عًْ ٢ظاف ١ازبدزإ ٚاملكاعد ٚعدّ ايعةز بُٗا.
 اضحخداّ اسبُاَاد بػهٌ ظكازٚ ٟاسبفاس عًٗٝا.
 ا عحٓا ٤باملظٗس اشبازشٚ ٞايٓظاف ١ايػخؿ.١ٝ
 احملافظ ١عً ٢األدٚاد ٚايهحت ٚايدفاجس ٚعدّ ُٖاهلا أ ٚزَٗٝا
 احملافظ ١عً ٢ممحًهاد املدزضَٚ ١سافكٗا َٔ(طبح اد عً– ّٛطبح اد يغ ١ظبًٝص -١ٜطبح اد ظاضت آي) ٞ
 َٔٚجؿدز عٓٗا ربسٜت ملُحًهاد املدزض ١ضٛف ٜحهفٌ األٌٖ بدفع َا مت ربسٜة٘.
 احملافظ ١عً ٢نحت املهحة ٚ ١عادجٗا بايٛقخ احملدد ي ضحعاز.٠
 احملافظ ١عً ٢ايةٚ ١٦ٝعدّ قطع ا غصاز .

ٚاشةاد أٚيٝا ٤األَٛز
 جػُُُُصٝع َٚطُُُُاعد ٠أبُُُُٓا٥هِ عًُُُُ ٢ايكُُُُٝاّ بايٛسُُُُاٚ ٥املُُُُٗاّ املدزضُُُُ ١ٝبػُُُُهٌ شُُُُد ٟناٌَُُُُ ٚٚاف حبطُُُُت
جعًُٝاد املعًِ.
ٜ طُ يٛي ٞاألَس ايحٛش٘

ايؿفٛف ألٖ ٟدف نإ .

 عًٚ ٢ي ٞاألَس ا يحصاّ باسبكٛز يف أٚقاد َساشع ١املعًُني اييت ذبددٖا داز ٠املدزض. ١
 ايعٌُ عً ٢عدّ جغٝت أبٓهِ

ألضةاث قسٚز ٚ ١ٜب ز املدزض ١بريو .

 ايعٌُ عًٚ ٢ؾ ٍٛأبٓا٥هِ قةٌ ابٛز ايؿةاح ( 7.30ؾةاظاّ ) ٚبايص ٟاملدزض. ٞ
 ايحعُُُاَُُُ ٕٚع اهل ١ُُُ٦ٝايحعًٚ ١ُُُُٝٝايةاظُُُز ا شحُُُُاعٚ ٞايةاظُُُز ايٓفطُُُ ٞملعازبَُُُ ١ػُُُه د أبُُُٓهِ ايحعً١ُُُُٝٝ
أ ٚايطًٛن ١ٝأ ٚايٓفط. ١ٝ
 اسبكٛز ٚاملػازن ١ايفعاي ١يف ا شحُاعاد ايؿفٚ ١ٝايفسد ١ٜأ ٚايعاَ ١يف املدزض. ١
 ايحعٜٛض َكابٌ أ ٟقسز ٜطةة٘ أبٓهِ يف املدزض. ١
 بُ ُ ز داز ٠املدزضُُُ ١ٝعًُُُ ٢اسبايُُُ ١ايؿُُُع ١ٝبُُُٓهِ  ٚزفُُُام ايحكُُُازٜس ايطةٚ ١ُُُٝجحعُُُٗد داز ٠املدزضُُُ ١باحملافظُُُ١
عً ٢ايطس ١ٜايحاَٚ ١يف ظاي١

فاٚ ٤ي ٞاألَس أَ ٟعًَٛاد ٜحعٌُ َطٛ٦ي ١ٝذيو .

 ا يحصاّ بهٌ َا ٚزد يف دضحٛز املدزض. ١
 ظز األبٓا ٤عً ٢احملافظ ١عً ٢األذاس ٚأشٗص ٠املدزض. ١
 شٜاز ٠أٚيٝا ٤األَٛز يًُدزض ١جه ٕٛظطت شدَٛ ٍٚاعٝد ضبددٚ ٠ذيو ملؿًع ١ايطايت .
 ا يحُُُصاّ مبٛاعُُُٝد ا ْؿُُُساف َُُُٔ املدزضُُُٚ ١عًُُُٚ ٞيُُُ ٞاألَُُُس ا يحُُُصاّ مبٛعُُُد ْٗا ١ُُُٜايُُُدٚاّ املدزضُُُ1.35 ٞ
سٗساّ ٚعدّ ايحا س ظحٜ ٢حعسض ايطايت ألذ ٟأَ ٚػه د ازط املدزض. ١
 ايحعاٚ ٕٚايحٛاؾٌ َع داز ٠املدزض ٚ ١املعًُني بٗدف ا زجكا ٤باملطح ٟٛايحعً ُٞٝيًطايت .
 األضحفادَٛ َٔ ٠اقع ايحٛاؾٌ اشباؾ ١باملدزض ١يحه ٕٛظًكٚ ١ؾٌ بني املدزضٚٚ ١ي ٞاألَس .
 ايحعا ٕٚايهاٌَ َع َهحت اشبدَ ١ا شحُاعٚ ١ٝايٓفط ١ٝملطاعد ٠ايطايت عً ٢ايحغًت عًَ ٢ػه ج٘ .

يف َدزضحٓا

عبٔ ًْحصّ بحٓفٝر األْظُٚ ١ايكٛاْني ظح ٢جهَ ٕٛدزضحٓا ن١ًٝ
ايًةاع ٚاملظٗس
ايعاّ
ايدٚاّ املدزضٞ

اهلاج ايٓكاٍ

اشبسٚط

ايحد ني

َٔ اسبؿـ

األْظُ١
اظرتاّ

ا َحعاْاد

ؿٛؾٝاد
اآل سٜٔ

املػازن١

احملافظ ١عً٢

يف ايفعايٝاد

اية ١٦ٝاملدزض١ٝ

املخايفاد
 ا شعاط دا ٌ ايؿفٛف ٚاملخح اد ٚاملهحةٚ ١ضاظ ١املدزض.١
 عدّ احملافظ ١عً ٢ايٓظافٚ ١ممحًهاد املدزضٚ ١ايعةز ٚا قساز بٗا.
 عدّ ا يحصاّ بايفعا يٝاد ٚايٓػا اد املٓٗصٚ ١ٝاي َٓٗص ،١ٝايسظ د ٚيف فرت ٠ا َحعاْاد.
 ايعةز مبُحًهاد اآل سٚ ٜٔا قساز بٗا.
 ظكاز اهلاج ايٓكاٍ ٚاألشٗص ٠األ س ٣يف املدزضٚ ١يف ايسظ د .
 عدّ ا يحصاّ بايًةاع املٛظد يف املدزضٚ ١يف ايفعايٝاد ٚايٓػا اد ٚايسظ د.
 عدّ ايكٝاّ بايٛاشة اد املدزضٚ ١ٝايحا س بحكد ٗا بايٛقخ املٓاضت.
 ايحغٝت عٔ املدزضٚ ١ايفعايٝاد بد ٕٚعرز َكةٍٛ
 ايحف ٙٛبهًُاد ْاب١ٝ
 األنٌ ٚايػسث َٚكع ايعًه ١يف ايؿ
 ايعٓ ايةدْٚ ٞايًفظ ٞدبا ٙايصَ ٚ ٤املعًُني ٚايعاًَني يف املدزضٚ ١ايصٚاز.
 قؿاد ٚجطسعاد غعس غري َكةٛيٚ ١غسٜةٚ ،١ايظٗٛز مبظٗس غري ٥ل .

طبايفاد ذاد طٛز٠
نةري٠
 ايحًفظ بهًُاد ْابٚ ١ٝضت ايراد ا هلٚ ١ٝضت اآل س.ٜٔ
 ا عحدا ٤ايًفظٚ ٞايةدْ ٞعً ٢أظد ايط ث أٚاملعًُني أ ٚأظد ايعاًَني يف املدزض ١أ ٚايصٚاز.
 جصٜٚس جٛقٝع ٚي ٞاألَس ٚايٛذا٥ل ايسمس ١ٝاشباؾ ١باملدزض.١
 ايحد ني دا ٌ املدزض ١أ ٚأ ٟفعايَ ١ٝدزض. ١ٝ



ٌاؾٛايح

اقعَٛ

١قع املدزضَٛ

http://www.Alialsalem-sch.com

ثٛٝجٛٝ اي٢ً ع١ املدزض٠قٓا
YouTube
https://www.youtube.com/user/alialsalemschool

Twitter

رتٜٛ ج٢ً ع١قع املدزضَٛ

@AlialsalemSC
Alialsalemschool@Gmail.com

١ يًُدزضْٞٚد ا يهرتٜ اي

ALIALSALEM_SCHOOL
https://t.me/joinchat/AAAAAESAWBqVXMtGENmKqQ

55057677

ّا ْطحصسا
ّصساًٝايح
اجظ أثٛاي

اشبامت١
يك ُ ُُد جُُ ُ ٓٝ ٛا َ ُ ُُٔ ُ ُ ُ ٍ ايدض ُ ُُحٛز ٚق ُ ُُع ايكٛاع ُ ُُد ايط ُ ًُُٛن ١ٝايط ُ ًُُ ١ُٝيٛاشة ُ ُُاد
ايطايُ ُ ُ ُُت ٚظكٛقُ ُ ُ ُُ٘ يف َدزضُ ُ ُ ُُحٓا ظُُ ُ ُ ُٝز اعحُُ ُ ُ ُُدْا عًُ ُ ُ ُُ ٢املفُ ُ ُ ُُاٖ ِٝايد كسا ١ُُ ُ ُ ُٝ
يف دٚيُ ُ ُُ ١ايهُُ ُ ُٜٛخ ٚجعًُُ ُ ُُٝاد ٚشاز ٠ايرتب ٚ ١ُُ ُ ُٝاملُ ُ ُُدٜس ايعاَُ ُ ُُ ١دازَٓ ٠طكُ ُ ُُ ١ازبُٗ ُ ُُسا٤
ايحعًَ ٚ ١ُٝٝساقت ايحعً ِٝاملحٛضط ٚدبازبٓا اي ١َٝٛٝيف ظكٌ ايرتبٚ ١ٝايحعً.ِٝ
نًُٓ ُُا أَُ ٌُُ إٔ جطةُ ُُل ُٖ ُُر ٙايكٛاعُ ُُد َُ ُُٔ ُ ُ ٍ ايٓكُ ُُاؽ ٚاسبُ ُُٛاز بُ ُُني أ ُ ُُساف ايعُُ ٌُُ
ايرتب ٟٛظفاساّ عًَ ٢طحكةٌ

بٓا ٚض َحِٗ .

يف ايٓٗاُُ ُ ُْ ١ُُ ُ ُٜدع ٛاهلل إٔ ْهُ ُ ُُ ٕٛقُ ُ ُُد ٚفكُٓ ُ ُُا يف جٛقُ ُ ُُ ٝدضُ ُ ُُحٛز املدزضُ ُ ُُ ٚ ١ذا ناُْ ُ ُُخ
َدازض ُ ُُٓا مبخحًُ ُ ُ املساظ ُ ٌُُ ق ُ ُُد ظكك ُ ُُخ أمنا ُ ُُا َ ُ ُُٔ ايحُُُ ُ ٝص اي ُ ُُر ٟاْعه ُ ُُظ عً ُ ُُ٢
َطُ ُُحٜٛاد أبٓاُُ ُٓ٥ا ايط ُ ُ ث فُ ُُإ املطًُ ُُت األضاضُ ُُ ُُٛ ُٖ ٞجٛاؾُ ٌُُ ازبُٗ ُُد يحغُ ُُٝري ظايُ ُُ١
ايسجابٚ ١ايٛؾٍٛ

ؾٛز َحُٝص. ٠

ٚاهلل ٚي ٞايحٛفٝل ،،،

