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�ن ��ر�ر  

�در��ن �د��ة �ن وزارة ا&و%�ف ����#ظ� أ��وط�دوة  ��در�ب ا  

���ون ��ن ا�ر�ز ادو� ا�����   ������ ا&زھر ا������ وا��وث �درا��ت��
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��و ا��
�ء ��� ا��ف 
د ا�ط��ل/   ا�دوة ا�م  

م2018 ����ن د����ر  10/ ا�دوة  ��ر�2  

����وط و��ف�در�� ا� �ن د�ن ���م 43/ا��3ر��ن �دد  

     ��وطأ/   ا���#ظ�

� أ��وط/ ا�دوة  ا����د ���ن� ا�����#�ت �!�����  

 %���ذ ��� ��درة ����(ظ� أ��وط ا�د�ن ����ء  �ن �ؤھ�� %در���� $وادرأ�داد / ا�دوة  ھدف
 ��� و��درة ا���%.د(� ا��!%��ت دا-ل ا�ط��ل 
د ا��ف ��� ���
�ء %در����  �را�,
.ا�%��!� ا�$0ر ا��!%��ت (� ا�/���� ا���و��ت �#ر . 

 �ر(ت ���ود ���د أ�%�ذة ا���وث ا���وط��� /ة ا�د$%ور ةا��%�ذ ا3(%%�ح $��� تأ��� و�د    
� ا��$���� وا���وث ��درا��ت ا��6�7 ا�دو�� ���ر$ز� ر��ت (�.�  ا3زھر �!��

 ا�دو�� ا��ر$ز دور �ن ت%�د0 ��ث ����#�ر$�ن �ن ا���دة ا�د��ة ��در�� أو��ف أ��وط 

��� ا3ھ%��م (� ا��6�7���� �ا%!�ھ�ن �%�0ل ا3%!�ه  �ن -6ل ا�ط��ل 
د ����ف ا�-�/
�ن أ�9� وزارة ا�و��ف ��درة ��� %���ذ %�ظ�م دورات �7داد $وادر %در����  ا�ول (�


�ء ��� ا��ف 
د ��� �أ�� ا3%!�ه ا��0�� �%�0ل (� %�ظ�م �دوات  ا�ط��ل�را�, %در���
ا��
�ء ��� ا��ف  ��د��ة �ن �در�� أو��ف أ��وط ���
ر (�.� ا���دة ا��9� ا��%در��ن ���

�داد ا�$وادر ا�%در���� �ن وذ�ك ��%رف ��� �دي �� %���: ا�دورات (� أ ا�ط��ل
د 

�ء ��� ا��ف 
د ��� ��  0م أ���  ا�ط��لا�د��ة ��درة ��� %���ذ �را�, %در�����
)

���ص و$�ل وزارة ا�و��ف ����(ظ� أ��وط $��� ر�ب (�.� ����ر$ز ا�د$%ور / ��/م 
�زم ���(ظ� أ��وط ��ث %�دث ���د%: �ن اھ%��م ا6�7م ���ط�ل واا�دو�� ا��6�7 (� 

وا�د�: وا��!%�? �
رورة ر���%: وا3ھ%��م �: 0م ا��� ا��%�ذ ا�د$%ور/ أ���� ��دا�رؤوف 
� ا�زھر ��رع أ��وط ر�ب (�.� �����دة ا�
�ء ھ�9� ا�%در�س ����ر$ز ��9ب ر�9س !��
ا�دو�� ا��6�7 و����#�ر$�ن �ن ا���دة ا�د��ة �ن �در�� أو��ف أ��وط ��ث ��ل ���د%: 

� ا���م ا�$�ر ا�3%�ذ ا�د$%ور /أ��د ا�ط�ب #�B ����دة ا���
�#�ر$�ن ����دوة  %���ت (
�ن ھذه ا��دوة وذ�ك �����دة أ(راد ا��!%�?  ا�3%��دةأو/C ا�!��? �
رورة ا�زھر ��ث 


��� ا�ط��ل�� �. ��� %/��D ا���و��ت ا�-�ط9� وا�-�/   

�دة ����ت �7ل ��)�ذھ� �م ��ل أ��دة ��� �-�و��6 #� ا�دوة ھذه ر�زت و%د    

���� : ا��و ��ا  

 :
����� ا����أو�#
  :ا



    :����0 ����ا����ر��ت ا�%���د�� ا�
�رة  %%�0ل (� ���
رة ��وان :ا&و� ا
أ��م و-ط�ب ��د�ر�� أو��ف ���(ظ� أ��وط. �/�� ا�م  ��#�B / ��د ���د ��د ��ن  

وا��ف 
د  –�وان ا��7ءة ا�!���� �Eط��ل ���
رة � %%�0ل (� �0:����0�0: ا���� ا
أ��م و-ط�ب  #�B ا�د$%ور / أ��د ���د ��دا������� ا�ط��ل �ن -6ل ا�%���ز�ون وا��%ر�ت 

 ��د�ر�� أو��ف ���(ظ� أ��وط.

 �����0�0را���: ا� %%�0ل (� ���
رة ��و   :ا����ان ا��ف (� ا��دارس وا��ؤ���ت ا�%
��د ا��$م ��دا��ط�  ��#�B / ظ�� ا��ر�� وأط��ل ا�#وارعو��Gب ا�� –ا���ز�� وا��ف 
  �أ��م و-ط�ب ��د�ر�� أو��ف ���(ظ� أ��وط.#��%  

����7 ����ن ا�%6Hل ا�ط��ل (� ا��ز��ت ا������ %%�0ل (� ���
رة ��وا  :ارا���: ا
(ظ� أ��م و-ط�ب ��د�ر�� أو��ف ���  وا7%!�ر ���ط��ل  ��#�B / ���د ط�ت ��!� 

.أ��وط  

 ا�%�ظ�م (� %%�0ل ���دوة ا�!����ت �دة ���  ا��9� �ن ا��#�ر$�ن أ$دو(� -%�م ھذه ا��دوة 
���%.م و��ن ا��دوة ا�!�ح ��� ا���ظ��ن �رص �ن (
6 ���و�ت وا�3%زام ا�!�د� �)�$� 

�و��ت ا��دوة ھذه %/��D �ن (
6 ا���
ر�ن��� � -%�ن �و
وع �ن و-�/� ا�-�ط9
� إ��  ا7��ث)�
 ����ء أ$د $��  Gزارة ا���و��ت ا�ط��� وا�#ر��� �دي ا����
ر�ن��7
  ذ�ك �ن أ$0ر أ���.� %$ون وان ا��دوات ھذه �0ل %$رار 
رورة ��� ����دوة ا��#�ر$�ن ا�د�ن

�ق ��  $ل ����ش أن ��� ��در ���دوة� �#�رك د�ن ���م $ل أ/�D ا��دوة �.��� و(�   %� 
�ف 
د ا�ط��ل����� �:ا�%���� ا�!وا�ب �ن  ��
��� ا�-�/  

� ا�ما�
�رة  ا�%���د��ا����ر��ت    -�/� 

.ا��7ءة ا�!���� �Eط��ل     -      

 ا��ف 
د ا�ط��ل �ن -6ل ا�%���ز�ون وا��%ر�ت -

- .����� ا��ف (� ا��دارس وا��ؤ���ت ا�%

 ا��ف ا���ز�� -

 وأط��ل ا�#وارع.ا��ظ�� ا��ر��  ��Gب -

- .� ا�%6Hل ا�ط��ل (� ا��زا��ت ا�����

   ا7%!�ر ���ط��ل. -

 


