َساقب ايتعً ِٝاملتٛضط
أ عٝد ضعد اؿسبٞ

ٜعترب زْٗٚ ١ٜ٩ر عٌُ خ ٍ٬ؾرت ٠شَٓ ١ٝقدد ٠يف املطتكبٌ ايبعٝد
اْط٬قاً َٔ تػدٝط ٚاقع اؿاٍ يف ايٛقت اؿايٜ ٖٛٚ ،ٞطتٓد إىل
َباد ٚ ٨ؾًطؿ َٔ ١دَٗٛ ٚ ، ١د٘ يًدطط ٚايرباَر َٔ دٗ ١أخس٣

 ) 1اإلعداد  ٚايتأٖ ٌٝيًدط ١ا٫ضرتاتٝذ١ٝ
 ) 2زضِ اـط ١ا٫ضرتاتٝذ١ٝ
ْ ) 3ػس اـط ١ا٫ضرتاتٝذ١ٝ

 ) 4تك ِٜٛاـط ١ا٫ضرتاتٝذ١ٝ

ايٛضا ٌ٥املطتددَ١

َساسٌ اإلعدادُ َستبً١
 )1قساز تػه ٌٝؾسٜل إعداد اـط ١ا٫ضرتاتٝذ١ٝ

 قساز ايتػهَ ٌٝهتٛباً  ٚحيت ٟٛعً ٢املٗاّ املٛنً ١يهٌ عغٛ
َٗ اّ ؾسٜل ايتدطٝط ٚاعش١

 )2تأٖ ٌٝؾسٜل ايتدطٝط ا٫ضرتاتٝذٞ

 خط ١إدسا ١ٝ٥يتأٖ ٌٝؾسٜل ايتدطٝط
 مناذز ملٛاقع إيهرتٜ ١ْٝٚطتؿٝد َٓٗا ايؿسٜل
صشـ َتابع ١خاص ١بتأٖ ٌٝايؿسٜل
صٛز  ٚغٗادات ادتٝاش ايدٚزات املكسز ٠هلٔ

َ )3تابع ١تٓؿٝر إدسا٤ات اـط ١ايتابع ١يؿسٜل اإلعداد




 )4اعتُاد مناذز عًُ ١ٝكتاز ٠إلعداد ايؿسٜل

 مت اعتُاد منٛذز ٚاعح إلعداد اـط١

 )5سضس آزا ٤امل٪ثس ٚ ٜٔاملتأثس ٜٔبأعُاٍ ايؿسٜل
 ٚأْػطت٘ اـاص ١بايتأٖ ٚ ٌٝاإلعداد






مناذز ٫ضتباَْ ١عًُات  ٚطايبات َسؾك ١بتشًْ ٚ ٌٝتا٥ر َٛثك١
نتب خط ١ٝيًعُ ٤٬اـازدٝني
غٗادات غهسٚتكدٜس
صشـ َتابع ١يتك ِٝٝايؿسٜل

 )6ؼً ٌٝايؿسٜل يعٓاصس ايب ١٦ٝايداخً ٚ ١ٝاـازد١ٝ
ملعسؾْ ١كاط ايك ٚ ٠ٛايغعـ  ٚأِٖ ايؿسظ  ٚايتٗدٜدات




اعتُاد أسد ايُٓاذز َٗٓ ٚا منٛذز ( ) Swot
ٚزش عٌُ  ٚادتُاعات ملٓاقػ ١ايٓتا٥ر

 )7زضِ  ٚتد ٜٔٚايجكاؾ ١امل٪ضط ١ٝايطا٥د ٠سايٝاً ٚ
املٓػٛدَ ٠طتكبً٬





عٌُ اضتباْات  ٚدزاضْ ١تا٥ذٗا
عٌُ اضتط٬ع زأٟ
ادتُاع ٫عتُاد ايجكاؾ ١امل٪ضط ١ٝايطا٥د ٚ ٠املٓػٛد َٔ ٠امل٪ثسٚ ٜٔ
املتأثس ٜٔاـازدٝني

َساسٌ زضِ اـط ١ا٫ضرتاتٝذ١ٝ

ايٛضا ٌ٥املطتددَ١

 )1صٝاغْ ١طّ ز ٣٩زضايٚ ١اعح َٚع ١ٝمتد َٛ ٚثل

ٚ زقَ ١عتُد ٠ؾٗٝا ْط ايس١ٜ٩

 )2تٛعٝح دٛاْب اْ٫طذاّ بني ز ١ٜ٩املدزض ٚ ١املٓطك ٚ ١ايٛشاز٠
 ٚنريو ايسضاي١

 ادتُاع يعغٛات ايؿسٜل يًدسٚز بضٝػَٛ ١سد ٠يٓكاط
اْ٫طذاّ

 )3ؼدٜد بعض ايػدضٝات  ٚاهل٦ٝات اييت تطِٗ يف صٝاغ ١ايس١ٜ٩
 ٚايسضاي ٚ ١ا٭خر بآزاِٗ٥

 نػـ بأمسا ٤بعض ايػدضٝات  ٚاهل٦ٝات
 زضاَ ٌ٥تبادي ١بني ايػدضٝات
 نتب غهس

 )4اعتُاد ايس ٚ ١ٜ٩ايسضاي ١يف فًظ اإلداز٠

ْ ػس ٠عاَ١
 ادتُاع إدازٟ
َ رنس ٠تؿطري ١ٜيسضاي ١املدزض١

ٜ )5تِ ؼدٜد فا٫ت عٌُ املدزض ١غسط ازتباطٗا بايسضاي١

 كطط عاّ َد ٕٚؾ:٘ٝ
ب – ا٭ٖداف
أ -ايس ٚ ١ٜ٩ايسضاي١
د – ايرباَر
دـ  -اجملا٫ت
ٜٚه ٕٛبػهٌ عاّ تابع يإلداز ٠املدزض١ٝ

ٜ )7ك ّٛز٩ضا ٤ا٭قطاّ بٛعع  ٚزضِ اـط ١ايتػػ ١ًٝٝيًرباَر ٚ
املػسٚعات املعتُد َٔ ٠اإلداز ٠املدزض١ٝ

 اـطط ايتػػ ١ًٝٝيًتعسف عً ٢أِٖ عٓاصسٖا  ٚفا٫تٗا

ٜ )8ك ّٛز٩ضا ٤ا٭قطاّ بسضِ اـطط ايتػػ ١ًٝٝيًرباَر  ٚاملػسٚعات
املعتُد َٔ ٠اإلداز ٠املدزض١ٝ

 خطط  ٚبساَر املػسٚعات يًتعسف عً ٢أِٖ عٓاصسٖا ٚ
أٖداؾٗا

 )9ايسدٛع يًدط ١ا٫ضرتاتٝذ ١ٝعٓد صٝاغ ١ايكسازات اـاص١
باملػازٜع

 صشـ َتابع ١يتشدٜد املٛاشْ ١املاي ١ٝيهٌ َػسٚع
 مناذز طًب دعِ يًُػسٚع

ٚٚ )6عع ا٭ٖداف َٛشع ١عً ٢فا٫ت ايعٌُ

َساسٌ ْػس اـط١

ايٛضا ٌ٥املطتددَ١

 )1سضس ممازضات إداز ٠املدزض َٔ ١أدٌ تعُْ  ِٝػس ٠إدازٚ ، ١ٜعع ايس ٚ ١ٜ٩ايسضاي ١يف َدخٌ
ايس ٚ ١ٜ٩ايسضاي ٚ ١ايجكاؾ ١املٓػٛد ٠بني امل٪ثس ٚ ٜٔاملدزض ، ١يف ا٭قطاّ  ،يف ايؿض ، ٍٛنساضات اإلعداد ،
َٛقع املدزض ١اإليهرتْٞٚ
املتاثسٜٔ
ٜ )2تِ قٝاع َد ٣اضتٝعاب ايعاًَني يًس  ٚ ١ٜ٩صشـ َتابع١
 مناذز اضتط٬ع زأٟ
ايسضاي ٚ ١ايجكاؾ ١املٓػٛد٠
ٜ )3تِ قٝاع اضتٝعاب آزا ٤ايعُ ٤٬اـازدٝني  منٛذز اضتط٬ع زأ ٟأ ٚاضتباْ ٚ ١ؼًَ ٌٝؿضٌ
يًٓتا٥ر
سٍٛ
ايس ٚ ١ٜ٩ايسضاي ٚ ١ايجكاؾ ١املٓػٛد٠
ٜ )4تِ تصٜٚد فًظ اإلداز ٠باـطط ايتػػ CD  ١ًٝٝظُٝع اـطط ايتػػ ١ًٝٝيٮقطاّ
يٮقطاّ ايعًُ ١ٝيتهَ ٕٛسدعاً ٭عغا ٤فًظ َ رنس ٠خاص ١غطط ا٭قطاّ ايعًُ١ٝ
اإلداز٠

َساسٌ تك ِٜٛاـط١

ايٛضا ٌ٥املطتددَ١

 (1قساز إداز ٠املدزض ١بتػه ٌٝؾسٜل آخس ملتابع١
اـط ٚ ١آي ١ٝايعٌُ بٗا  ٚاملٗاّ املٛنً ١ي٘

 منٛز َٔ قساز تػه ٌٝؾسٜل َتابع ١اـط١
ا٫ضرتاتٝذ١ٝ

ٚ )2عٛح املعاٜري اـاص ١بتكَ ِٜٛا مت تٓؿٝرَٔ ٙ
اـطط  ٚاملػازٜع

٪َ غسات ا٭دا ٤عُٔ عٓاصس اـطط ايتػػ١ًٝٝ
 ادتُاعات
 تكسٜس ختاَ ٞتكٛمي ٞملػسٚع أ ٚبساَر عٌُ

َ )3طاُٖ ١أعغا ٤فًظ اإلداز ٠يف عًُ ١ٝايتكِٜٛ

 ادتُاع إدازٟ
 ادتُاعات ؾَٓ ١تابع ١اـط ١يًدسٚز بتكسٜس
ختاَ ٞحيت ٟٛعً ٢اإلجيابٝات  ٚايطًبٝات يهٌ
فا٫ت اـط١

ٚ )4عع تضٛزات َ ٚكرتسات عًُ ١ٝيتطٜٛس اـط١
ا٫ضرتاتٝذَ ١ٝطتكبً٬

ٜ تِ ٚعع تًو ايتضٛزات يف دد ٍٚحيت ٟٛعً٢
أِٖ اجملا٫ت  ٚايرباَر املكرتس ٚ ١اإلدسا٤ات

ٚ )5عع  ٚدزاض ١اإلدسا٤ات يعٌُ خط ١يتطبٝكٗا
عًُٝاً

 ادتُاع خاظ بعغٛات فًظ اإلداز ٚ ٠ايؿسٜل
اـاظ باملتابع ٚ ١ؾسٜل املتابع١

َدزض ١بٝإ املتٛضط ١بٓات
َدٜس املدزض١
أ .د ٍ٫قُد بٛمحدٟ

“إجياد ب ١٦ٝتسب ١ٜٛداذب١
ٚؾاعًٖٚ ١ادؾ”١
“ْعٌُ عً ٢تٛظٝـ املٓٗر
املتهاٌَ مبا جيّٛد ايعًُ١ٝ
ايرتب ١ٜٛبدً٤ا باملدخ٬ت ،
َسٚزًا بايعًُٝات ٚاْتٗاً٤
باملدسدات”

ٖٚ ٞصـ يًُطتكبٌ املجاي ٞيًُدزض١
ٚايٓتا٥ر أ ٚاملدسدات اييت تأٌَ يف ؼكٝكٗا
 ٖٞٚقط ١ايٛص ٍٛايٓٗا ١ٝ٥املجاي١ٝ
يًُدزضٚ ١ا٭غداظ اير ٜٔؽدَِٗ

ٖ ٞعباز ٠عٔ ٚصـ يٮغداظ اير ٜٔتك ّٛاملدزض١
غدَتِٗ ٚايطسٜك ١اييت ضتػهٌ بٗا املدزضْ ١ؿطٗا يهٞ
ؼكل املسغٛب  ٖٞٚترتدِ طُٛسات ايس ١ٜ٩عً ٢أبعاد
قدد ٠يف ايٛقت ايرٜ ٟربش ؾ ٘ٝمتٝص املدزض١

 إٔ تهَٓ ٕٛطك١ٝ
 إٔ ته ٕٛداذبٚ ١تتطسم يًشًِ اير ٟميهٔ يٮؾساد إٔ ٜػرتنٛا ؾ٘ٝ
إٔ ؼح ايٓاع إىل اإلَتٝاش ٚتعط ِٗٝايطبب ٭ٕ ٜعًُٛا أؾغٌ َا بٛضعِٗ عًُ٘
 إٔ تٛد٘ ايرتنٝص م ٛعامل دا ِ٥ايتػٝري
 إٔ متهٔ ا٭ؾساد َٔ تك ِٝٝأعُاهلِ
 إٔ متجٌ ؼدٜاً يٮؾساد يهٜ ٞتشدٚا َٔ أدٌ ايػا ١ٜاملػرتن١

ٜكضد بتٛظٝـ املٓٗر املتهاٌَ أ ٟتؿع ٌٝدٚز ايطايب ٚاملعًِ ٚاملكسز ايدزاضٞ
ٚميهٓٓا ايتشهِ بايطايب ٚاملعًِ بضٛز ٠أنرب
املعًِ  ،ايطايبٚ ،املٛازد املاد ١ٜناملبٓٚ ٢ايب ١٦ٝاملدزضٚ ١ٝاإلداز٠
ايعًُٝات ايتدزٜطَٚ ١ٝد ٣ؾاعًٝتٗا ٚنؿا٤تٗا ٚاضتدداّ ايتدزٜظ ايؿعاٍ ايرٟ
ٜساع ٞايؿسٚم ايؿسد ١ٜبني ايطًب١

ايعًُٝات اإلداز ٖٞٚ ١ٜنٌ َا ٜتضٌ مبا تبري٘ إداز ٠املدزض َٔ ١دٗٛد ؾعٌ
املدزض ١ب ١٦ٝداذب َٔ ١صٝاْٚ ١زعاٚ ١ٜنريو ايتدطٝط املٓعِ يًعٌُ ٚايع٬ق١
ايتػازنَ ١ٝع اجملتُع احملٝط
َٖ ٞا ؽسد٘ ايعًُ ١ٝايرتب َٔ ١ٜٛط٬ب قادز ٜٔعً ٢ايتؿهري ايٓاقد ايبٓاٖٚ ٤را
َا ْطُح يتشكٝك٘

ّ

ا٫ض ـ ـ ـ ـ ــِ

اهل ١٦ٝايتابع هلا

1

د /عبداحملطٔ عاٜض
ايكشطاْٞ

أضتاذ يف نً ١ٝايرتب ١ٝقطِ اإلداز ٚ ٠ايتدطٝط ايرتب– ٟٛ
داَع ١ايهٜٛت

2

أ  /د عادٍ غاٜع اؾُٝاش

عُٝد نً ١ٝايدزاضات ايتهٓٛيٛد ١ٝباهل ١٦ٝايعاَ ١يًتعًِٝ
ايتطبٝكٞ

3

أ  /إميإ ٜٛضـ بٛقسٜط

زٝ٥ظ ٚسد ٠ايًػ ١ايعسب١ٝ

4

أ  /عا٥ػ ١عبدايسمحٔ ايضكس

ايتٛد ٘ٝايؿين يًػ ١اإللًٝص ١ٜمبٓطك ١سٛي ٞايتعً١ُٝٝ

•َعٗد ايهٜٛت يٮعاخ ايعًُ١ٝ
•إداز ٠ايبشٛخ ٚايدزاضات ايرتب١ٜٛ
•َ٪ضط ١ايهٜٛت يًتكدّ ايعًُٞ
•ا٭َاْ ١ايعاَ ١يٮٚقاف
•َ٪ضط ١غساع
•نً ١ٝايرتب ١ٝقطِ اإلدازٚ ٠ايتدطٝط ايرتبٟٛ

ّ
1

أمسا ٤أعغا ٤ايؿسٜل

أ ْٛ /اٍ املساغٞ

 2أ  /ملٝا ٤قُٛد ضٝد املٛضٟٛ

ايٛظٝؿ١
زٝ٥ظ قطِ ايًػ ١ايعسب١ٝ
زٝ٥ظ قطِ
ا٫دتُاعٝات

 3أ  /ؾاٜص ٠ايعاشَٞ

زٝ٥ظ قطِ ايعًّٛ

 4أ  /ؾاطُ ١دساؽ

زٝ٥ظ قطِ عً ّٛا٭ضس٠
ٚاملطتًٗو

 6أ  /خًٛد قُد سطٔ

َعًِ دزاضات عًُ١ٝ

املٗاّ املٛنً ١إئٗٝ

 - 1تطٜٛس أدا ٤املعًُات ٚتُٓٝتِٗ َٗٓٝاً
 - 2تٗ ١٦ٝايب ١٦ٝاملدزض١ٝ
زعا ١ٜاملتعًُات عًُٝاً ٚتسبٜٛاً
 تؿع ٌٝايٓػاط املدزضٞ
إثسا ٤املٓاٖر ايدزاضٚ ١ٝؼطني تٓؿٝرٖا
 .1زبط املدزض ١بايب ١٦ٝا٫دتُاع ١ٝاحملً١ٝ
 .2تُٓ ١ٝايع٬قات اإلْطاْ١ٝ

اهلدف

املد٠
بدا ١ٜايعاّ ايدزاضٞ
طٛاٍ ايعاّ ايدزاضٞ
أثٓا ٤ايعاّ ايدزاضٞ

زٝ٥ظ ؾٓ ١ايتدطٝط
ؾٓ ١ؾسٜل عٌُ ايتدطٝط
زٝ٥ظ ؾٓ ١ايتدطٝط
ؾسٜل ايعٌُ

ْٗا ١ٜايعاّ ايدزاضٞ

ايسٝ٥طٞ

املطاْد
ؾسٜل ايعٌُ َٔ ز٩ضا ٤أقطاّ
ز٩ضا ٤ايًذإ ايدا١ُ٥

 تكازٜس -ادتُاعات

ؾسٜل عٌُ ايتدطٝط
ٚاملتابع١

ٜكدّ ؾسٜل ايعٌُ ايتكسٜس
ايٓٗا ٞ٥يتك ِٜٛاـط١
ٜٚطسح َكرتسات٘
املطتكبً ١ٝاملٓاضبٚ ١ؾل
إَهاْات املدزض١

___

 )4تَُٓٗ ١ٝازات
ايتك ِٜٛيد ٣ايؿ١٦
ايكٝادٚ ١ٜأضايٝب٘

جيتُع املدٜس
ٚاملدٜس املطاعد
بؿسٜل ايعٌُ
يتكَ ِٝٝا مت
إلاشٙ

 دٚزات خازد١ٝ -سغٛز ؾعايٝات

% 90

 )3ايتدطٝط
يًرباَر يًٓٗٛض
مبطت ٣ٛايؿسٜل

اضتُساز ١ٜتدزٜب
ايؿسٜل عً٢
املطتذدات
ايرتب١ٜٛ

ٜتِ ؼدٜد ايرباَر َٔ
قبٌ ايًذٓ ١يٛعع بساَر
َطتذد ٠يًٓٗٛض
مبطت ٣ٛؾسٜل ايعٌُ

 زصد َا ؼكل إلاش ٙيفمجٝع فا٫ت ايتطٜٛس
إٜسادات
 قٝاع ا٭ثس ايرتبٟٛاملكضـ ٖبات
خٚ ٍ٬زش ايعٌُ
َٔ مجعٝات
ٚا٫دتُاعات ٚايدٚزات
ْؿع عاّ
 تعًٝل صٛز ٚتكازٜس يفأَانٔ بازش ٠يف املدزض١

% 90

 )2ايتدزٜب عً٢
طسم ٚأمناط
املتابعٚ ١عح
أضايٝب تعصٜص
اإلجيابٝات ؾٗٝا

ٜك ّٛؾسٜل ايعٌُ
مبتابع ١بسْاَر
اـط َٔ ١خٍ٬
ايًذإ ايدا١ُ٥

تك ّٛايًذٓ ١مبتابع ١دقٝك - ١ادتُاعات ؾٓ١ٝ
 سغٛزا٭عُاٍ مجٝع ايًذإ
مل٬سع ١اإلجيابٝات ٚأثسٖا يًؿعايٝات
ٚتعصٜصٖا ٚايطًبٝات ٚعح ْ -ػسات
تكازٜسأضايٝب ا٫خت٬ف ؾٗٝا

 اضتغاؾ١ ميهٔ َ٬سع ١تًوَتدضضني
ايدقٚ ١ايػُٛي١ٝ
َٔ داَع١
 تٓع ِٝايعٌُ ٚضري ٙعً٢ايهٜٛت يف
ايٛد٘ ا٭نٌُ ملا مت تٓؿٝرٙ
ايتدطٝط
 ايتكازٜس املعد ٠دٚزٜاًايرتبٟٛ

 زصد َا ؼكل َٔ إلاشيف فاٍ املطتذدات
 مناذز َٔ تكازٜس َا ْؿرَٔ دٚزات ٚٚزش عٌُ
ٚاملطتؿٝد َٓٗا ٚأثسٖا عً٢
ؾسٜل ايعٌُ
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 )1ايتدزٜب عً٢
صٝاغ ١خط١
اضرتاتٝذٜ ١ٝطٌٗ
تٓؿٝرٖا

تػه ٌٝإداز٠
املدزض ١ؾسٜكاً
إلعداد اـط١
ايطٓٚ ١ٜٛؼًٜٗٛا
إىل اضرتاتٝذ١ٝ
يًُتابعٚ ١ايتكِٜٛ

ٜك ّٛاملدٜس ٚاملدٜس املطاعد
باختٝاز ؾسٜل اـط١
بػسٚط اـربٚ ٠ايهؿا ٠٤يف  -دٚزات داخً١ٝ
صٝاغ ١خط ١ضٓ١ٜٛ
تأٖ١ًٝٝ
ناًَ ١غاًَٚ ١دقٝك١
 َرنسات تٛع١ٝيهاؾ ١ايرباَر املدزض١ٝ
 ادتُاعاتٚتسمجتٗا إىل اضرتاتٝذ١ٝ
ٜطٌٗ َتابعتٗا ٚتكٛميٗا

َ٪غس ايٓذاح

ا٭ٖداف ايتؿض١ًٝٝ

ا٭ضًٛب اإلغسايف

ايدعِ
اـازدٞ

َ٪غسات ؼكٝل ا٭ٖداف
باضتعساض

 ايتعسف عً ٢ايطُٛساتأمسا ٤نتب
املطتكبً ١ٝاملٓطك ١ٝيؿسٜل
َٚسادع
ايًذإ
ايعٌُ
 ٚعع دعاٚ ِ٥زنا٥صايدا١ُ٥
اضرتاتٝذَ ١ٝطتكبً١ٝ
ٚامل٪قت١
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تأٖٚ ٌٝتدزٜب ؾسٜل ايتدطٝط

ايربْاَر

َتطًبات اإلدسا٤ات
ٚا٭ْػط ١اإلغساؾ١ٝ

َط ٍٛ٦ايتٓؿٝر

 إداز٠ايتطٜٛس
ٚايتُٓ١ٝ
 داَع١ايهٜٛت
َ -هتبات

املٛاشْ١
50د ى
15د ى
80د ى
50د ى
10د ى
20د ى

 /1خط إْرتْت
 /2ناَريا
 /3قسطاض١ٝ
 /1تكٓ ١ٝاإلذاع ١املدزض١ٝ
 /2ناَريا
 /3قسطاض١ٝ
 /4بطاقات تعسٜؿ١ٝ

َ٪غس
ا٭دا٤

 /1اإلداز ٠املدزض١ٝ
 /2ؾٓ ١ايؿا٥كات
َ /3هتب اـدَ١
ا٫دتُاع١ٝ

 /1ناَريا
 /2قسطاض١ٝ
 /3غٗادات تكدٜس
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 /1اإلداز ٠املدزض١ٝ
َ /2هتب اـدَ١
ا٫دتُاع١ٝ
 /3ؾٓ ١ايؿا٥كات
 /4ؾٓ ١ايتشؿٝص
 /1اإلداز ٠املدزض١ٝ
 /2ؾٓ ١ايؿا٥كات

 /1أدٗص ٠ساضب آيٞ
 /2خط إْرتْت
 /3ناَريا
 /4قسطاض١ٝ

 /1طابٛز ايضباح
ايطايبات ايؿا٥كات َ /2هتب ١املدزض١
 /3كتربات اؿاضٛب

غٗس ( أنتٛبس )
غٗس ( ؾرباٜس )

َ /1طسح املدزض١
ايطايبات ايؿا٥كات  /2 ٚطابٛز ايضباح
أٚيٝا ٤أَٛزٖٔ

إبتدا َٔ ٤غٗس
( أنتٛبس )
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 /1اإلداز ٠املدزض١ٝ
َ /2عًُات اؿاضٛب
 /3ؾٓ ١ايؿا٥كات
 /4ا٭قطاّ ايعًُ١ٝ

ْطب ١ايٓذاح
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 /1اإلداز ٠املدزض١ٝ
 /2ا٭قطاّ ايعًُ١ٝ
 /3ؾٓ ١ايسس٬ت

 /1باظ يًسس٬ت
 /2ناَريا
 /3تكازٜس
 /4أدٗص ٠ساضب آيٞ

ايطايبات ايؿا٥كات  /1خازز املدزض١
 /2املهتب ١املدزض١ٝ
 /3قطِ اؿاضٛب

إبتدا َٔ ٤غٗس
( أنتٛبس )

ايطايبات ايؿا٥كات  /1غسؾ ١ا٫دتُاعات

 /1اإلداز ٠املدزض١ٝ
ايطايبات ايؿا٥كات  /2طابٛز ايضباح
 /3مجٝع َساؾل
املدزض١

بد ٤ايعٌُ َٔ غٗس
( دٜطُرب )

بد ٤ايعٌُ َٔ غٗس
( ؾرباٜس )
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 /1اختٝاز فُٛع َٔ ١ايطايبات ايؿا٥كات
يف  َٔ ّٜٛا٭ضبٛع إلداز ٠طابٛز ايضباح ٚ
املطاعد ٠يف اإلداز ٠املدزض ١ٝخّٜٛ ٍ٬
دزاضٞ

 /1غٗادات تكدٜس ٚتؿٛم
ٖ /2داٜا زَص١ٜ

%95

تعصٜص زٚح ايكٝاد٠
يد ٣ايطايبات

ايتٛاصٌ َع
اؾٗات ٚ

 /1ايتٛاصٌ َع َساقب ١ايرتب ١ٝاـاص١
باملٓطك١

 /1اإلداز ٠املدزض١ٝ
 /2ا٭قطاّ ايعًُ١ٝ
 /3ؾٓ ١ايؿا٥كات
 /4ؾٓ ١ايتشؿٝص

ايطايبات ايؿا٥كات َٔ
مجٝع ايضؿٛف /1طابٛز ايضباح
 /2ا٭قطاّ ايعًُ١ٝ
ايدزاض١ٝ

َٔ بدا ١ٜايعاّ
ايدزاض ( ٞضبتُرب ) ٚ
بعد نٌ ؾرت ٠دزاض١ٝ
يف ايؿضٌ ا٭ٚ ٍٚ
ايجاْٞ
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 /1ايتٛاصٌ َع ايطايبات ايؿا٥كات عٔ
طسٜل ايربٜد اإليهرتْٞٚ
 /2ا٫ضتُاع ملكرتساتٗٔ
 /3تبين َػسٚعاتٗٔ
 /4املػازن ١يف َطابك١
( إبٓيت ؾا٥ك ١ايتُٝص )
 /1تٓع ِٝيكا٤ات َع أٚيٝا ٤أَٛز ايطايبات
ايؿا٥كات
 /2ا٫ضتُاع ملكرتساتِٗ
 /3تهس ِٜأٚيٝا ٤أَٛز ايطايبات ايؿا٥كات

ايتٛاصٌ َع أٚيٝا٤
أَٛز ايطايبات

عكد زس٬ت َٓعُ ١إىل
( ايٓاد ٟايعًُ ، ٞاملسنص ايعًُ ، ٞاملتشـ
ايٛطين )
تصٜٚدٖٔ بأمسا ٤املٛاقع يًبشح ايعًُٞ
عً ٢اإلْرتْت
املػازن ١يف املٓتدٜات
إعداد َػسٚع اؿاضٛب

تػذٝع زٚح اإلبتهاز يد٣
ايطايبات ايؿا٥كات

 تٛشٜع غٗادات ايتؿٛم
يف طابٛز ايضباح
تٛشٜع ٖداٜا زَص١ٜ
 إدزاز أمسا ٔٗ٥يف يٛس ١ايتؿٛم يهٌ
قطِ عًُٞ

زؾع َطت ٣ٛايتؿهري ايعًُٞ
يًطايبات ايؿا٥كات

ؼؿٝص ايطايبات
ايؿا٥كات

اهلدف

اإلدسا٤

اؾٗ ١املٓؿر٠

اإلستٝادات املاد١ٜ

اؾٗ ١املطتؿٝد٠

املهإ

ايؿرت ٠ايصَٓ١ٝ

اهلدف

دزاض ١ايٛاقع

ايتٓؿٝر

بسْاَر اـط١
اؾٗ ١املٓؿر٠
إعداد خطَ ١طبك ١يًصٜازات ايضٝؿ١ٝ

قٝاّ زٝ٥ط ١ايكطِ بصٜازات

يًتعسف عًَ ٢طت ٣ٛأدا ٤ايطايبات

يًؿض ٍٛايدزاض١ٝ

املتابع ٚ ١ايتكِٜٛ

عًَ ٢طت ٣ٛؼض ًٔٗٝايدزاضٚ ٞأضباب ععـ ٚاملرانس٠
ا٫زتكا ٤بايطايبات املٓدؿغات ا٭دا٤

بعض ايطايبات ٚايرٜٓ ٟتر عٔ :

سح ايطايبات عً ٢اؿسظ

نجس ٠ايػٝاب

عً ٢ايدٚاّ ٚعدّ ايػٝاب

إعداد ايطايبات

عدّ املػازن ١يف ايؿضٌ

سح ايطايبات عً ٢ايدزاض١

ذٚات ا٭دا٤

عدّ اٖ٫تُاّ بهتاب ١ايٛادب ٚاإلُٖاٍ يف

ايٛاع ١ٝيَ٬تشاْات ايٓعس١ٜ

املٓدؿض ٚزؾعٗٔ إعداد ايدؾرت اـاظ باملاد٠

ٚعدّ ايتٗا ٕٚؾٗٝا

إىل َطت ٣ٛأؾغٌ تدْ ٞدزد ١اَ٫تشإ ايٓعس ٟيًُاد٠

اضتكباٍ ايطايبات يف أٚ ٟقت

نجس ٠غٝاب َعًُ ١املاد ٠أ ٚتدْ ٞأداٗ٥ا

٭ ٟض٪اٍ أ ٚاضتؿطاز خيط

اؿاي ١ايضش ١ٝيًطايب ١أ ٚايعسٚف

املٓٗرٚ ،ضته ٕٛاملعًُ ١عً ٢أمت

ا٫دتُاع١ٝ

ا٫ضتعداد يريو

 َٔٚخَ ٍ٬عسؾ ١ايطبب اير ٟأد ٣إىل تدْٞ
َطت ٣ٛايطايبٜ ١تِ َتابعتٗا عً ٢سطب أضباب
تدْٗٝا يف املاد٠

ٜتِ َتابع ١أدا ٤ايطايبات
املٓدؿغات ا٭داَٚ ٤د٣
َا مت ؼكٝك٘ َٔ ْتا٥ر
يسؾع َطت ٣ٛأدأٗ٥

بعد ْتا٥ر ايؿرت ٠ا٭ٚىل َٔ ايؿضٌ ايدزاض ٞا٭ٚ ٍٚبعد نٌ ؾرت ٠دزاض١ٝ

َتابع ١ايطايبات َٔ قبٌ َعًُاتٗٔ ايتعسف تػذٝع ايطايبات عً ٢ايعٌُ

ايؿرت٠
ايصَٓ١ٝ

املكضـ املدزضٞ

ايضٓدٚم املايٞ
َضادز ايتٌُٜٛ

َضادز ايتٌُٜٛ

* ايدؾعات احملٛي ١ؿطاب املدزضٚ َٔ ١شاز ٠ايرتب١ٝ
* ايدؾع ١ا٭ٚىل يف غٗس ضبتُرب
* ايدؾع ١ايجاْ ١ٝيف غٗس إبسٌٜ

•ايكساز زقِ
(  َٔ )2000/197اإلداز ٠املاي ١ٝبٛشاز ٠ايرتب ١ٝيتٛعٝح بٓٛد ايضسف ٚؾكاً يًبٓد ايجاْٚ ٞايسابع ؾكط

* ايكساز زقِ

* ايبٝع يف املكضـ املدزضٞ

ايكسازات
املٛعش ١٭ٚد٘
ايضسف ؾ٘ٝ

َضادز ايتٌُٜٛ

(  َٔ )256اإلداز ٠املاي ١ٝبٛشاز ٠ايرتب % 10 ١ٝأضِٗ ايطايبات ْ % 90 ٚضٝب ايٓػاط

(دعِ املػسٚعات املدزض)١ٝ
 ؽضٝط َبًؼ  50دٜٓاز يدعِ َػسٚع "تعصٜص ايك ِٝايرتب"١ٜٛ ؽضٝط َبًؼ  40دٜٓاز يدعِ َػسٚع "اقسأ  ٚازتل" ؽضٝط َبًؼ  20دٜٓاز يدعِ َػسٚع ""Surf the net ؽضٝط َبًؼ  100دٜٓاز يدعِ َػسٚع "ًْتك ٞيٓستك "ٞيسعا ١ٜايؿا٥كات ؽضٝط َبًؼ  100دٜٓاز يدعِ َػسٚع "ْاد ٟايعً"ّٛ ؽضٝط َبًؼ  100دٜٓاز يطسح َطابك" ١ابٓيت ؾا٥ك ١ايتُٝص ايؿاعً"١ ؽضٝط َبًؼ  20دٜٓاز يدعِ َػسٚع " املربف ١ايضػري"٠ ؽضٝط َبًؼ 30دٜٓاز يدعِ َػسٚع "إلاشات ٞيف صشٝؿيت"(ايتشؿٝص)
ؽضٝط َبًؼ  200دٜٓاز يػسا ٤دٛا٥ص ؼؿٝص يًطايبات ايؿا٥كات ؽضٝط َبًؼ  150دٜٓاز يػسا ٤ترانس املسنص ايعًُ ٞيًطايبات ايؿا٥كاتؽضٝط َبًؼ  200دٜٓاز يتشؿٝص ايطايبات املٖٛٛبات ؽضٝط َبًؼ  20دٜٓاز يتهس ِٜايطايبات املتُٝصات يف ا٭ْػط ١املدزض١ٝ ؽضٝط َبًؼ  450دٜٓاز يتشؿٝص ايعاَ٬ت يف املدزض( ١دٛا٥ص  ،نتب غهس ،نٚ٪ع)
 -ؽضٝط َبًؼ  150دٜٓاز إلعداد ٚاس ١املتُٝصات يتشؿٝص ايطايبات املبدعات

* مجع ١ٝبٝإ ايتعا١ْٝٚ

 مت ٌٜٛاستٝادات ايٓػاط اؾُاعٞ دؾع زض ّٛكُٝات املسغدات دؾع ْضٝب املٓطك )100( ١ؾًظ يهٌ طايب١ دؾع َبًؼ املطاُٖ ١يف سؿٌ تهس ِٜاملتكاعدَٓ َٔ ٜٔطك ١سٛي ٞايتعً١ُٝٝ(80دٜٓاز)
 دؾع  100دٜٓاز دعِ جملًظ ايطايبات ؽضٝط َبًؼ  200دٜٓاز إلعداد يٛسات يًُبٓ ٢املدزضٞ(دعِ ايسعا ١ٜايضش)١ٝ
 ؽضٝط َبًؼ  250دٜٓاز يتٛؾري اإلدسا٤ات ا٫ستصاش ١ٜعد َسض اْؿًْٛصااـٓاشٜس ٚػٗٝص ايعٝاد ٠املدزض١ٝ
(دعِ املطابكات)
  200دٜٓاز إللاش عٌُ ؾسٜل دا٥ص ٠ايػٝذ محدإ بٔ زاغد آٍ َهت ّٛيٮدا٤ايتعً ُٞٝاملتُٝص (ؾ ١٦املدزض ٚ ١اإلداز ٠املدزض ١ٝاملتُٝص)٠

ْٛع ايتربع

 ؽضٝط َبًؼ 1100دٜٓازإلعادْ ٠كٌ ا٭ثاخ املدزض ٞبعد
اْتٗا ٤إعاد ٠تأٖ ٌٝاملبٓ– ٢
إعداد ضذ٬ت املدزض، ١
ايكسطاض ، ١ٝا٭صباؽ  ٚأعُاٍ
ايضٝاْ ١ايبطٝط١
 تؿٜٛض زٝ٥طات ا٭قطاّايعًُ ١ٝبايضسف عً ٢أقطاَٗٔ
َٔ ايطًؿ ١املُٓٛس ١هلٔ َٔ
سطاب ايضٓدٚم املايٚ ٞسطب
ايبٓٛد املكسز ٠هلٔ
 ؽضٝط َبًؼ 500دٜٓازيضٝاْ ١آ٫ت ايطشب  ٚايتضٜٛس
(ؼطني ايب ١٦ٝاملدزض)١ٝ
 ؽضٝط َبًؼ 400دٜٓازيصزاع ١بعض أسٛاض ايصزع ٚ
ػُ ٌٝاملبٓ ٢املدزضٞ

املػسٚعات ٚاملضسٚؾات يف َدزضتٓا

* ايتربع مببًؼ 500د ى

ايكسازات
املٛعش١
٭ٚد٘ ايضسف
ؾ٘ٝ

املػسٚعات ٚاملضسٚؾات يف
َدزضتٓا

َٛازد أخس٣

املٛاشْ١
املاي١ٝ

 25دٜٓاز
 15دٜٓاز
 45دٜٓاز
 15دٜٓاز

ايؿرت٠
ايصَٓ١ٝ

غٗس ٟضبتُرب ٚأنتٛبس
غٗس ٟضبتُرب
ٚأنتٛبس
غٗس ٟضبتُرب ٚأنتٛبس

أٚزام ٚأقّ٬
ٚأسباز

غٗس ْٛؾُرب

*فًظ إداز ٠املدزض١
* ايتك ِٝٝيف ادتُاعات فًظ اإلداز٠
* ؾسٜل ايتدخٌ يطـسٜع
* تك ِٝٝأٚيٝا ٤ا٭َٛز
َٚػسؾات ا٭دٓش١
* املتابعَ ١ع ؾسٜل ايتدخٌ ايطسٜع ٚاملُسع ١يف املدزض١
* اضــتط٬ع عــدّ ٚدــٛد ســا٫ت إصــاب ١بــاملسض بــني ايطايبــات *املُسع١
*أٚيٝا ٤ا٭َٛز ٚفًظ
ٚايعاَ٬ت يف املدزض١
ا٭َٗات
* اضتط٬ع ْطب ١سغٛز ايطايبات يًُدزض١

*ايطايبات
*أٚيٝا ٤ا٭َٛز *غسؾ١
*مجٝع
ا٫دتُاعات
ايعاَ٬ت يف
*ايكطِ اإلدازٟ
املدزض١

َ٪غسات
ا٭دا٤

4

تك ِٝٝايربْاَر
ايٛقاَ َٔ ٞ٥سض
اْؿًْٛصا اـٓاشٜس

*إداز ٠املدزض١
*مجٝع َساؾل
*ؾسٜل ايتدخٌ ايطسٜع
املدزض١
ٚاملُسعــــــَٚ ١ػــــــسؾات أٚزام  ،أسباز *ايطايبات
َ،طٗسات ٚأدٚات *ايعاَ٬ت يف *ايؿضٍٛ
ا٭دٓش١
ايدزاض١ٝ
* َهتــــــــــب اـدَــــــــــ ١تٓعٝـ ٚٚقا ١ٜاملدزض١
*ايعٝاد ٠ايضش١ٝ
ا٫دتُاع١ٝ
* اؾُع ١ٝايتعا١ْٝٚ
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تٓؿٝر اإلدسا٤ات
ايٛقاَ َٔ ١ٝ٥سض
اْؿًْٛصا اـٓاشٜس

* سضـس سـا٫ت  High Risk Groupا٭نجـس تعسعـا
يًُسض َٔ ايطايبات ٚايعاَ٬ت
* إيػا ٤طابٛز ايضباح ٚعدّ ايبٝع داخٌ املكضـ املدزضٞ
* شٜاد ٠عدد ايؿسظ يف اي ّٛٝايدزاضٞ
* تسى َطاؾ ١بني أدزاز ايطايبات يتذٓب ايعد٣ٚ
* ػٗٝــص ايعٝــاد ٠ايضــشٚ ١ٝغسؾــ ١اْتعــاز يًطايبــات املػــتب٘
ؾٔٗٝ
* اضتدداّ َػدضات اؿساز ٠يكٝاع سساز ٠ايطايبات َٜٝٛا
* تٛؾري املطٗسات َٛٚاد ايتٓعٝـ ٚحملازّ ايٛزق١ٝ
* تٛؾري ا٭نٛاب ايب٬ضتٝه ١ٝيػسب ايطايبات
* َتابع ١إتباع عاَ٬ت ايٓعاؾ ١إلدسا٤ات ايتطٗري ٚايٛقا١ٜ

*قاع١
ا٫دتُاعات
*مجٝع َساؾل
املدزض١
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تدزٜب ٚتأٌٖٝ
عغٛات ؾسٜل
ايتدخٌ ايطسٜع
ٚايعاَ٬ت

* ايؿضٍٛ
*قاع١
ا٫دتُاعات
*املساؾل اهلاَ ١يف
املدزض١
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ايتٛع ١ٝمبسض
اْؿًْٛصا اـٓاشٜس

*إداز ٠املدزض١
*ايطايبات
* ؾسٜل ايتدخٌ ايطسٜع
*ايعاَ٬ت يف
* إعداد ْػسات تٛع١ٜٛ
أٚزام  ،أسباز ،
ٚاملُسع١
املدزض١
* عكد ايٓدٚات ٚاحملاعسات ايتٛعٚ ١ٜٛا٫دتُاعات
تكٓٝات ٚأثاخ
*املعًُات
َٚػسؾات
* تٛع ١ٝاملعًُات يًطايبات يف ايؿضٍٛ
يًٓدٚات ،أؾّ٬
*فًظ ا٭َٗات
ا٭دٓش١
* ٚعع ايبٛضرتات ايتٛعٝش ١ٝيف ا٭َانٔ اهلاَ ١يف املدزض١
* ٚشاز ٠ايضــش ١ايعاَــ ١ثكاؾ ١ٝتٛع١ٜٛ
* أٚيٝا ٤أَٛز
* عسض بعض ا٭ؾ ّ٬ايتٛع ١ٜٛباملسض ٚطسم ايٛقاَ٘ٓ ١ٜ
ٚاملسانــــــــص ايضــــــــش، ١ٝيٛسات إع١ْٝ٬
ايطايبات
املدتض١
*عغٛات
* تصٜٚد ايعغٛات بأزقاّ ٖٛاتـ ايطٛاز ٨اهلاَ١
ؾسٜل ايتدخٌ
* إدسا ٤ػسب ١ُٖٝٚ ١يهٝؿ ١ٝايتضسف يف ٚدٛد سايَ ١ضاب* ١إداز ٠املدزض١
أٚزام  ،أسباز  ،ايطسٜع
* املٓطكــــ ١ايتعًُٝٝــــ١
باملسض
*مجٝع
تكٓٝات
* تطــٗ ٌٝسغــٛز عغــٛات ايؿسٜــل ٚايعــاَ٬ت يـــدٚزات إدازٚٚ ٠شاز ٠ايرتب١ٝ
ايعاَ٬ت يف
ا٭شَات اييت تٓعُٗا املٓطك ١ايتعًٚٚ ١ُٝٝشاز ٠ايرتب١ٝ
املدزض١
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ا٭ٖداف

اإلدسا٤ات

اؾٗ ١املٓؿر٠

ا٫ستٝادات املاد١ٜ

اؾٗ١
املطتٗدؾ١

املهإ

اؿا٫ت

ايسعا ١ٜايٓؿط١ٝ


سا٫ت 

صعٛبات
ايتعًِ 



سا٫ت
اإلعاق١





طسم ايتٛع١ٝ

َساعـ ـ ــا ٠سـ ـ ــا٫ت

ص ــعٛبات اي ــتعًِ 

ٚزؾع َعٜٓٛاتٗٔ
ع ـ ــدّ إس ـ ــسادٗٔ 
ٚايطدسَٔٗٓ ١ٜ
ؼؿٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصٖٔ 
ٚاإلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد٠
بأعُاهلٔ

تهًٝـ َعًُات
ايرتب ١ٝاإلض١َٝ٬
يسؾع َعٜٓٛات
املعاقات
ٚترنريِٖ بإ
اإلعاق ١ابتَٔ ٤٬
اهلل حيتطبَٔ ٕٛ
ٚزا ٘٥ا٭دس َٔ
اهلل ضبشاْ٘
ٚتعاىل
تػذٝع اؿا٫ت
ٚؼؿٝصٖٔ
إبساش َٛاٖبٗٔ
ٚعسعٗا
إغسانٗٔ يف
اْػط ١املدزض١
املدتًؿ١

عك ــد ْ ــدٚات تٛع ٜٛــ ١٭ٚي ٝــا ٤أَ ــٛز
ايطايبات ٚايعاَ٬ت يف املدزض١
طباع ـ ــ ١إص ـ ــدازات يًتع ـ ــسف عً ـ ــ٢
سا٫ت صعٛبات ايتعًِ َٚساعاتٗا
عكــد دٚزات يتــدزٜب املعًُــات عًــ٢
نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع تًو اؿا٫ت

عكد ْدٚات تٛع١ٜٛ
تض ــُ ِٝبع ــض اإلص ــدازات اي ــيت ؽ ــدّ
املعاقني
عكد دٚزات يًعاَ٬ت يف املدزض ١يًتعاٌَ
َع سا٫ت اإلعاق١
 ايتٛاصـ ــٌ َـ ــع أٚيٝـ ــا ٤أَـ ــٛز ايطايبـ ــات
املعاقات عٔ طسٜل زضاsms ٌ٥
 تٓع ِٝبساَر إذاع ١ٝتربش َعاْا ٠املعاقني
يف اجملتُع
 إبـ ـ ــساش َعاْـ ـ ــا ٠املعـ ـ ــاقني يف املـ ـ ــ٪متسات
اـاصـ ــ ١بايْٛٝطـ ــهٚ ٛا٭ْػـ ــط ١اـاصـ ــ١
عكـ ــٛم اإلْطـ ــإ باعتبـ ــاز َدزضـ ــتٓا َـ ــٔ
املدازع املٓتطب ١يًْٛٝطهٛ

ايكسازات ٚاإلدسا٤ات اي٬شَ١
 إصداز قساز يٛعع سا٫ت صعٛبات ايتعًِ يف
ؾٓ ١خاص ١يف ؾرت ٠ا٫ختبازات ملساعا ٠سا٫تٗٔ
 صداز قساز يسٝ٥طات ا٭قطاّ يطباع ١اَ٫تشاْات
غط أٚعح يتًو اؿا٫ت
 ؼٜٛــٌ ايطايبــات اي٬تــ ٞيــد ٜٔٗإعاقــ ١عكًٝــ١
يًُذًظ ا٭عً ٢يًُعـاقني بايتعـاَ ٕٚـع َهتـب
اـدَ ١ا٫دتُاع ١ٝيف املدزض١
 ايتٛاصٌ َع َساقب ١ايرتب ١ٝاـاص ١يف املٓطك١
يسعا ١ٜتًو اؿا٫ت
 ايتٛاصٌ َع املسانص اييت تسعـ ٢تًـو اؿـا٫ت
يف اجملتُع

إصداز قساز يتطٗ ٌٝسسن ١سا٫ت اإلعاق١
 تػه ٌٝؾٓ ١يسعا ١ٜسا٫ت اإلعاق ١يف املدزض١
 إي ــصاّ مج ٝــع ايع ــاَ٬ت يف املدزض ــ ١عط ــٔ َعاًَ ــ١
ايطايبات ذٚات اإلعاقٚ ١عدّ ايطدس ١ٜأ ٚايترَس َٓٗٔ
 ايتٛاص ــٌ َ ــع امل٪ضط ــات احملً ٝــ ٚ ١ايعامل ٝــ ١ايتابع ــ١
يًْٛٝطه ٛيًتعسف عً ٢أسدخ ايٛضا ٌ٥يف زعا ١ٜاملعاقني
 ؽض ــٝط َط ــاس ١عً ــَٛ ٢ق ــع املدزض ــwww ١
 bayanschool netيع ــسض أْػ ــط ١س ــا٫ت
اإلعاق ١يف املدزض١

املبٓ ٢املدزضٞ

دٚز ايعٌُ ايتطٛعٞ

تٓع ِٝزس٬ت ملسنص
ايتٛسد َٚعاٖد ايرتب١ٝ
تٛؾري ايب١٦ٝ
اـاصَٚ ١سانص
اؾاذب ١ؾربٗٔ
َتابع ١بط ٧ايتعًِ
يًتعًِ
 تٛؾري غسؾ ١يًذٓ* ١تؿع ٌٝدٚز مجاع١
اـاص ١يسعا ١ٜتًو ايعٌُ ايتطٛع ٞيف
املدزض ١يًتٛع ١ٝيف َجٌ
اؿا٫ت يف ؾرت٠
ٖر ٙاؿا٫ت ٚطسم
ا٫ختبازات
ايتعاٌَ َعٗا

طًب تٛؾري َضاعد
نٗسبا ١ٝ٥يف َدزضتٓا
يتطٗ ٌٝسسن ١سا٫ت
اإلعاق ١يف املدزض١
طًب إْػا ٤دٚزات
َٝا ٙخاص ١عا٫ت
اإلعاق١
 بٓا ٤املٓشدزات يف
املدزض ١يتطٌٗٝ
سسن ١سا٫ت اإلعاق١
تٛؾري َٛاقـ
يطٝازات أٚيٝا ٤أَٛز
سا٫ت اإلعاق ١أَاّ
املدزض ١يطٗٛيْ ١صٚهلِ
ٚصعٛدِٖ َٔ املسنب١

تٓع ِٝشٜاز ٠يًذُع١ٝ
ايهٜٛت ١ٝيًُعاقني
ٚعع إعْ٬ات يف
املدزض ١يًتعسٜـ
مبعاْا ٠املعاقني
َ *طاعد ٠سا٫ت
اإلعاقٚ ١ا٭خر بٝدِٖ

َساقب ايتعً ِٝاملتٛضط
أ .عٝد ضعد اؿسبٞ

