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 ٍلوؿة من ظَحة اًرتتَة اًرتتَة اًحدهَة ًَخلون اًس َد اًـمَد ٌَخـحري ؾن امذياهنم

خامـة تلداد يف مىذحَ ممثًل صـة املرحةل اًراتـة ابًيَاتة ؾن  –اس خلدي اًس َد معَد لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضَة    

ًـٌلدة ومٌدس يب اًلكَة ملا كدموٍ من جسَِالت ودمع وجضجَؽ ٌَعَحة مجَؽ ظَحة املرحةل، حامَني يف زياايمه اًضىر والامذيان 

مٌذ اهدساهبم ٌَلكَة الام وحىت ًومٌا ُذا ومه ؿىل مضارف اًخخرج والاهخلال من احلَاة اًـَمَة اىل احلَاة املِيَة واًـمََة، 

ة مـَ.  نٌل كامو تخلدمي ابكة ورد واًخلاط اًعور اًخذاكًر

  

يف خدمة ؾراكٌا احلحُة ؿىل املس خوى اًـَمي واًـمًل يف مجَؽ   هجم هبذٍ املياس حة مؤندٍن رقحهتموؿرب اًعَحة ؾن اجهتا

 اًعَحة، والاُايل.  املَادٍن، وصاروِم فرحهتم ُذٍ الك من الاساثذة، املوػفِنن،

َحة الاؾزاء مؽ امٌَاثَ وتدورٍ كام اًس َد معَد اًلكَة ابالظاةل ؾن هفسَ وابًيَاتة ؾن اساثذة وظَحة اًلكَة مبحارنة اًع 

 ابًيجاح و تدوام املوفلِة.  هلم
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 اًرتتَة اًحدهَة ثيؼم ورصة معي حول اًخدًرة اًواكـي واًرسؿة اشلُيَة جىرة اًلدم

ة يف هرة  2/4/1028خامـة تلداد ًوم الاحد املوافق  –هؼمت لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة  ورصة حول اًخدًر

ابرشاف فرع الاًـاب اًفركِة ومبضارنة اساثذة مذخععني جىرة اًلدم )الاس خاذ املساؿد ازلنخور انيج اكػم، اًلدم، 

 الاس خاذ املساؿد ازلنخور فارس سايم ماكل، واملدرس املساؿد ؿًل سـد.

يب احملًل ُدفت اًورصة واًيت اكهت حتت ؾيوان )اًخدًرة اًواكـي واًرسؿة اشلُيَة جىرة اًلدم(، اىل ثعوٍر اًفى ر اًخدًر

ة اًـاملي احلدًر جىرة اًلدم. ة وفق ثعور اًخدًر ة، فضال ؾن هَفِة ثعوٍر أأساًَة اًخدًر  والأس ًَو

وثضميت حماور ؿدة اكن من اجرزُا، مفِوم اًخدًرة اًواكـي، و ماذا ًدرب مدرتوان جىرة اًلدم، هَف وماذا جية أأن 

وملاذا  ومايه اًرسؿة اشلُيَة جىرة اًلدم،  ون اىل مفِوم اًرسؿة اشلُيَة، نٌل وثخعرق احملاض  ًدرب مدرتوان جىرة اًلدم، 

هدًة وامليخخحات اًـاملَة.  اًلرب الأرسع هرواي وحنن الاتعى هرواي، وماَُة اسرتاثَجَة اًخدًرة ًلأ

ـة هرة اًلدم يف تـغ ان نثرياً ما جند الؾة هرة اًلدم اًـرتَة ؿىل وخَ اًخحدًد صارد اشلُن داخي مَ وافاد احملاضون، 

َ ٌَحاةل اًيفس َة اًسُئة ٌَالؾة  آخر ًـًز اٌَلاءات اًخيافس َة اًِامة فًِسة اًحـغ ذكل ًضـف اخملزون اًحدين واًحـغ ال

ة وكةل حرؿات ذُيَة من املفرتض ان  وكد ٍرى اًحـغ ان ال ؿالكة شلكل ابي مهنٌل وًعف ذكل ابهَ هخاج ضـف يف اًخدًر

 ٌَة اًيت جرشف ؿىل اًالؾة.ثلوم هبا االؤدارة اًف 
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ق الاساثذة ة ابًىرة اًعائرة ًفئة اًعالب تفوز مس خحق ًفًر  اخذخام اًحعوةل اًس يًو

جرؿاًة وحضور اًس َد معَد لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة الاس خاذ ازلنخور ؿدي ظارق اًرتَـي واًسادة   

ة ابًىرة اًعائرة  3/4/1028اخذمتت ًوم اًثالاثء املوافق  املـاوهني  وؿىل اًلاؿات اًرايضَة يف اًلكَة )اًحعوةل اًس يًو

 ٌَعالب واًعاًحات والاساثذة(.

ق ازلراسات اًـََا، جمرايت حٌلس َة رائـة وًـة  ق الاساثذة ضد فًر وصِدت املحاراة اٍهنائَة ٌَعالب واًيت ثيافس فهيا فًر

لني يف الاصواط اكفة ووس  - 1ط جضجَؽ وُخافات اًعَحة، واىهتت تفوز مس خحق ًالساثذة تيدِجة اهَق وكوي تني اًفًر

 .1028-1027، وخعفِم ًكأس اًحعوةل ٌَـام ازلرايس 2

ويف خذام اًحعوةل مت ثوزًؽ املَداًَات ٌَمرنٍزن الاول واًثاين وٌَعامق اًخحىميي من كدي اًس َد مـاون اًـمَد ٌَضؤون 

اًس َد رئُس فرع الاًـاب اًفركِة الاس خاذ ازلنخور َلد ؾحد احلسني ؾعَة، اًـَمَة الاس خاذ ازلنخور ظحاح كامس، و 

والاس خاذ ازلنخور ؿًل ًوسف، والاس خاذ املساؿد ازلنخور ؾٌلر دروش، نٌل ومت جسَمي كأس اًحعوةل ًفًرق الاساثذة ممتثةل 

 ابالس خاذ ازلنخور حسني س هبان.

لي املرحةل اًراتـة يف  4/4/1028الارتـاء  ومن املؤمي ان ًدٌافس كدا  هنائَات اًعاًحات ٌَحعوةل املذهورة الك من فًر

 واملرحةل اًثاًثة ظاًحات ٌَحعول ؿىل ًلة اًحعوةل.
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 ظَحة اًرتتَة اًرايضَة ًيؼمون زايرة ثعوؾَة ملدارس اًؼفر الاََُة

ق رايضَو  -تلداد ظَحة لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة يف خامـة   كام ٍلوؿة من    املرحةل الاوىل وامليعوٍن حتت فًر

 الامي واشلٍن اخذوا ؿىل ؿاثلِم ثلَري واكـيا املٍرر جزرع الامي يف كَوب لك رشاحئ اًضـة.

تـد ثَلهيم دؾوة من ادراة املدرسة  3/4/1028تدٌؼمي زايرة اخرى اىل مدارس اًؼفر الاََُة وذكل ًوم اًثالاثء املوافق 

اكامهتم احذفاًَة مبياس حة ًوم اًَدمي اًـاملي واس خضافهتم جملموؿة من الاظفال الاًخام، اذ كام ظَحة اًرتتَة اًرايضَة مبياس حة 

ذهر ان اًفًرق  مبضارنة الاظفال فرحهتم من خالل رمس الاتدسامة ؿىل وحوُِم وثلدمي اًِدااي واحلَوايت واًـعائر، ًو

س هيا.ٌسـى ًخيؼمي زايرات دورًة مٌخؼمة وابرش   اف وجضجَؽ من ؾٌلدة لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة وثدٌر

ىرفؽ اًلدـات ًلك من ٌسِي معي ُؤالء اًض حاب تدأأ من معَد لكَدٌا الاس خاذ ازلنخور ؿدي ظارق اًرتَـي واملضِود هل 

 تدمعَ املخواظي ًِىذا ص حاب انصعني يف جمال خدمة اجملمتؽ املدين.

ان رزاق/ ؿًل مض خاق/ والء خامس/ ؿامر حسن/ راقة فاحل/ تالل ؾلِي/ جساد ؾحد فًرق الامي حىون من قزو 

ًة حازم/ حٌني حسام/ مرمي ؾحد اًىرمي/ ظاجٍرن َلد  اًِادي/ زتَدة ؿامر/ ًز
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ة جىرة اًَد  اًرتتَة اًحدهَة ثفذح اًحعوةل اًس يًو

ة ًٌَضاظات واًحعوالت ٌَفروع اًـَمَة،     عَلت يف لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة يف خامـة اه مضن اخلعة اًس يًو

 وابرشاف فرع الاًـاب اًفركِة... 3/4/1028ًوم االزيني املوافق  تلداد 

  

ة ًعالب مراحي لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة ًىرة اًَد ٌَس ية ازلراس َة   (1028 - 1027)اًحعوةل اًس يًو

  

لة اًدسلِط  واما املواهجة اًثاهَة  اًفردي، وكد أأسفرت اًلرؿة ؾن مواهجة املرحةل الاوىل واملرحةل اًثاهَة، واًيت جتري تعًر

 فس خىون تني املرحةل اًثاًثة واًراتـة.

واىهتت  3/4/1028وأأكميت املحاراة الأوىل تني املرحةل اًثاهَة واملرحةل الأوىل اًساؿة اًـارشة من ظحاح ًوم االزيني املوافق 

 تـد مداراة مثرية حسمت خالل ازلكِلة الأخرية من املحاراة.24 - 25املرحةل اًثاهَة تيدِجة تفوز 

رشاف فرع  4/4/1028وس خلام املحاراة اًثاهَة ًوم الارتـاء املوافق  تني املرحةل اًثاًثة و اًراتـة واًحعوةل ونٌل ذهر ساتلا ابؤ

 الاًـاب اًفركِة واساثذة اخذعاص جىرة اًَد.

اًيوع من اًًضاظات اىل ثفـَي خاهة اًرتاتط تني اًفئات اخملخَفة من ثدٌريس، ظَحة، موػفي اًلكَة من هجة،  وهيدف ُذا

 واىل اندضاف املواُة واملِارات اخملخَفة ًالؾحني املضارنني من هجة اخرى.
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 )اًفورمات ( 7اًرتتَة اًحدهَة ثيؼم ورصة معي ؾن ثيعُة هؼام اًوًيدوز 

احلاسوب من الأهجزة املِمة يف حِاثيا، واًيت وس خعَؽ من خالًِا اًلِام ابًـدًد من املِام اًعـحة اخلاظة  ًـخرب هجاز   

ىن يف  ىل اس خخدامَ هوس َةل ٌَدسََة واًخواظي الاحامتؾي من خالل اًخعحَلات اخملخَفة، ًو ابًـمي أأو اًخـَمي، ابالؤضافة اؤ

ىل اًـدًد من ومن كدرثَ  املضالك اًخلٌَة أأو اًربجمَة اًيت ثلَي من حودة أأدائَ،  تـغ الأحِان ثخـرض أأهجزة احلاسوب اؤ

ؿادة ضحعَ واًخخَط من مجَؽ املَفات اًضارة ؿَََ،  ؿىل اًلِام توػائفَ ابًضلك اًعحَح،  شلكل كد ًخوحة ؿََيا اًلِام ابؤ

 وٍىون ذكل من خالل فرمذَ.

ة ًوم  –وؿَوم اًرايضة  الخي ذكل وتياءا ًرقحة اًعَحة، هؼمت لكَة اًرتتَة اًحدهَة خامـة تلداد وابرشاف فرع اًـَوم اًيؼًر

وؿىل اًلاؿات ازلراس َة يف اًلكَة، ورصة معي حول مراحي وخعوات فرمذة احلاسوب  5/4/1028ارلُس املوافق 

ظَحة حاض فهيا مدريس مادة احلاسوب )املدرس رصا ؾحد احلسني ؿًل، واملدرس املساؿد ابن اومِد رص َد(، واس هتدفت 

وظاًحات املرحةل الاوىل صـحة ي، واملرحةل اًثاهَة صـحة ج ، وحبضور مـاون اًـمَد ٌَضؤون اًـَمَة الاس خاذ ازلنخور 

س َني.  ظحاح كامس وٍلوؿة من اًخدٌر

يدوز  ُدفت اًورصة واًيت اكهت تـيوان ، اىل حماوةل متىني اًعاًة من ثـمل همارة معي اًفورمات (7)ثيعُة ًو

ىل تطء يف ٌَوكحَوحر ت  يفسَ، ُذٍ املِارة اًيت متىٌيا من اًخخَط من مـوكات كد ًواهجِا مس خخدم احلاسوب واًيت ثؤّدي اؤ

اّل تواسعة جرامج اذلاًة، وما ًرتثُة من  رسؿة احلاسوب واًخـََق املس متر ووحود تـغ اًفريوسات اًضاّرة اًيت ال حزول اؤ

اًة من اشلُاب اىل اًسوق احملََة ًفرمذخة حاسوتَ اًضخيص والاؾامتد ؿىل ثـمل ُذٍ املِارة من امور اكذعادًة اذ جتية اًع

 اًيفس.

ا ًخىون معََة  وثضميت حماور ؿدة من اجرزُا، أأساس َات معي فورمات ٌَوكحَوحر )الادوات الاساس َة اًواحة ثوافُر

فات اًفورمات ممىٌة(، ظًرلة معي فورمات ٌَوكحَوحر، مث اخلعوات اًواحة اثحاؾِا تـد معََ ة اًفورمات وامهِا اًخـًر

ة ًلعؽ اًىومدَوحر.  اًرضوًر

نٌل ومت اًرشح اًخفعًَل اًـمًل اًخعحَلي ًاكفة خعوات اًفرمذة اتخداءا من الاكالع اىل ثلس مي اًِارد، ومن مث ثيعُة 

ة. فات اًرضوًر  اًخـًر
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 اًخـَميَة وثعوٍر املياجهلكَة اًرتتَة اًحدهَة جضِد احامتؿات دورًة ملياكضة اًـمََة 

ة يف لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة     خامـة تلداد سَسةل من الاحامتؿات اًـَمَة اًِامة  –ٌضِد فرع اًـَوم اًيؼًر

ة، خاء ذكل ثيفِذا ٌَخوظَات اًيت ظرحت مؤخرا يف الاحامتع اشلي ؾلد مؽ  الؾضاء اجملامِؽ اًـَمَة اخملخَفة ٌَمواد اًيؼًر

ة الاس خاذ ازلنخور ًَر فارس مجَي تخارخي رؤوس  .15/1/1028اء اٌَجان اًـَمَة جرئاسة اًس َد رئُس فرع اًـَوم اًيؼًر

اًِدف من ُذٍ الاحامتؿات ُو اًخواظي تني رئُس اجملموؿة اًـَمَة ًلك مادة مؽ اؾضائَ ملياكضة لك ماخيط اًـمََة 

َة ًخحدًد مفردات املادة اًـَمَ ًآ وضؽ أ َة ومـاًري وضؽ الأس ئةل ٌَمراحي اكفة، واًخـَميَة ًو ًآ ان حىون  ة وامذحاانت اًعَحة، وأ

حماور ومفردات مجَؽ املواد مذفق ؿَهيا من كدي اساثذة املادة فامي تُهنم ومبا حيلق ؿداةل ثوزًؽ الأس ئةل وظًرلة الاخاتة ؿَهيا 

 من كدي اًعَحة.

احلريك جرئاسة الاس خاذ ازلنخور امرية ؾحد اًواحد، وحبضور  ٌَجية اًخـمل 5/4/1028الخي ذكل مت ؾلد احامتع تخارخي 

 اكفة الاؾضاء.

ثضمن الاحامتع مٌاكضَ حماور ؿدة من اجرزُا، الاس ئهل الامذحاهََ اًيت كدمت من كدي اًسادٍ اؾضاء اٌَجيَ واًيت ؿىل 

ر ثعحَلِا وحتدًد موؿدُا، ومذاتـَ اىهتاء ضوهئا مت حتدًد اًامنذج الامذحاهََ اًثالزَ املعَوتَ من كدي اًلسم، واًورصَ امللر 

ذن هللا ويف خذام ُذٍ  ،املفردات يف موؿدُا امللرر، فضال ؾن مٌاكضة الامذحان اًفعًل اًثاين وازلرخات يف موؿدُا ابؤ

ة  .الاحامتؿات ًمت رفؽ ثوظَات ؿدة اىل اًس َد رئُس فرع اًـَوم اًيؼًر
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 لكَة اًعفوة اجلامـة رتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة/ اًرتتَة اًحدهَة جس خلدي وفدا من كسم اً

وفد هحري  18/3/1028 الارتـاء املوافق  لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة يف خامـة تلداد ًوم  -زار اًلكَة الام    

آت لكَة اًعفوة اجلامـة، هسفرة ؿَمَة اىل لكَدٌا الام، وذكل كسم اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة/  من   ًالظالع ؿىل املًضب

اًرايضَة واًلاؿات واًساحات ونذكل اخملخربات واًربامج اخلاظة ٌَعَحة ازلارسني يف اًلسم واكن ُياك اُامتم من كدي ؾٌلدة 

اًلكَة من خالل الاس خلدال اًرائؽ وهرم اًضَافة و حفاوة هحرية يف الاس خلدال من كدي لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة يف 

ـة تلداد واكن يف اس خلدال اًوفد من كدي رئُس كسم الاؿالم يف اًلكَة الاس خاذ املساؿد ازلنخور اسـد ؾحد هللا خام

اًساليم ومت احراء حوةل جرفلة ازلنخور مِمث خفري اذلادي رئُس اًلسم ورئُس كسم اًِيدسة املـٌلري ازلنخور حسام ازلٍن 

 ةل الاوىل واًثاهَة ٌسلراس خني اًعحاحِة واملسائَة يف اروكة اًلكَة.اسٌلؾَي رص َد واًاكدر اًخدٌريس وظالب املرح

واًسادة املـاوهني الاداري واًـَمي وثضمن اٌَلاء وضؽ  نٌل واس خلدَِم الاس خاذ ازلنخور ؿدي ظارق اًرتَـي معَد اًلكَة، 

زلراس َة وتـدُا كدم رئُس كسم اًرتتَة اًَة اًخـاون اًـَمي وثحادل اخلربات واحراء زايرات مذحادةل والاظالع ؿىل املياجه ا

اًحدهَة وؿَوم اًرايضة يف لكَة اًعفوة اجلامـة ازلنخور مِمث خفري اذلادي صىر وثلدٍر ؾٌلدة لكَة اًعفوة اجلامـة ؿىل 

دٌا اًخـاون اًىدري نذكل ؿىل حفاوة الاس خلدال من كدي اًـٌلدة سائَني اًحاري ان ًوفق ادلَؽ ًرفؽ املس خوى اًـَمي ًعَح 

 الاؾزاء.
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 اًرتتَة اًحدهَة جس خلدي رئُس مٌؼمَ اًعداكة واًسالم الاًعاًَة

وفد اًعايل رفِؽ  5/4/1028لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة يف خامـة تلداد ًوم ارلُس املوافق  -زار اًلكَة الام    

 واًسالم الاًعاًَة.املس خوى ًرتأأسَ اًس َد مىس ميََاهو رئُس مٌؼمَ اًعداكة 

ة، اذ   واكن يف اس خلدال اًوفد ممثي اًس َد معَد اًلكَة، الاس خاذ ازلنخور فراس معرش مـاون اًـمَد ٌَضؤون الاداًر

 رحة ازلنخور فراس ابًوفد اًضَف صاهرا زايرهتم وثضامهنم ومساهدهتم ٌَضـة اًـرايق واًلضَة اًـراكِة.

ا(، ومت ؾلد ٍلوؿة من االثفاكات اًيت من صاهنا واس خـرض اًعرفان اًلضااي املضرتنة ) ا ًـَمَة ، اًثلافِة، الاحامتؾَة وكرُي

 ختدم اًعرفني.

ويف هناًة اًزايرة، كام اًس َد مىس ميََان واًوفد املرافق جبوةل مِداهَة ؿىل مجَؽ مرافق، مالؾة، كاؿات، مس حح، ومىذحة 

نٌل وحرص  متزي ابروكذَ املخيوؿة، وحبسن اًخيؼمي وحفاوة الاس خلدال،اًلكَة، مددٍن اجعاهبم اًضدًد هبذا اًرصح اًـَمي امل 

ة مـِم مـرٍبن ؾن فرحهتم ًِذ اًزايرة  مٌدس يب اًلكَة وظَحهتا تخلدمي اًخحَة وؾحارات اًرتحِة واًخلاط اًعور اًخذاكًر

 اًىرمية.

اًحدهَة وؿَوم اًرايضة/ لكَة اًعفوة اجلامـة،  كسم اًرتتَة ومن اجلدٍر ابشلهر ان اًلكَة اس خلدَت كدي اساتَؽ وفدا هحريا من 

آت اًرايضَة واًلاؿات واًساحات ونذكل اخملخربات واًربامج اخلاظة ٌَعَحة ازلارسني يف اًلسم واكن  ًالظالع ؿىل املًضب

ي لكَة اًرتتَة ُياك اُامتم من كدي ؾٌلدة اًلكَة من خالل الاس خلدال اًرائؽ وهرم اًضَافة و حفاوة هحرية يف الاس خلدال من كد

 اًحدهَة وؿَوم اًرايضة.
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 ثدٌريس من لكَة اًرتتَة اًحدهَة ًًرش ملاال هل يف املوكؽ اًرمسي ملرنز املس خلدي ٌسلراسات الاسرتاثَجَة

)اس خاذ  اكػمورش ٌَخدٌريس يف خامـة تلداد / لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة الاس خاذ املساؿد ازلنخور امحد ؿدانن    

اًـَوم اًس َاس َة( ملاال ُاما ؾن "الاهخعار اًـرايق تـد الارثحاك واًرتدد الامٍريك" وذكل يف املوكؽ اًرمسي ملرنز املس خلدي 

 -ٌسلراسات الاسرتاثَجَة خاء فَِ:

  

اب اشلي  - حتلق تفضي ثضحَات اًـراق حمط أأُامتم مجَؽ دول اًـامل س امي يف مرحةل ما تـد حتلِق اًيرص اًىدري ؿىل االؤُر

 أأتياء صـحَ يف اجلُش والأهجزة الأمٌَة واحلضد اًضـيب.

آفاق خدًدة  - دارة ؿالكات امليعلة ثضلك فاؿي تـد أأن فذحت أ ىهتاج س َاسة مذوازهة أأس خعاؾت اؤ متىن اًـراق وتثدات من اؤ

كَميي مجَـا.  من اًخـاون مؽ دول اجلوار االؤ

وان مبلارابت وثفاٌُلت اًلوى اًىربى أأًضا جلـي مٌعلة ًحلى ثوازن اًلوة واًخحنك ابًحُئة اًس َ - كَميَة وازلوًَة مُر اس َة االؤ

هخعارات اًيت حتللت يف اًـراق وسوراي. س خلرار س امي يف مرحةل ما تـد االؤ  اًرشق الأوسط أأنرث أأمٌا واؤ

كَميَة مذـددة أأخرى يف امليعلة ًخىون ابًضد من اًخوهجات االؤ  - سرتاثَجَة اًلرتَة والأمٍرىِة مؽ ػِور ثيافس ًلوى دوًَة واؤ

حرصا، نٌل ُو احلال يف روس َا واًعني أأًضا ثسخة مزااي ثفوكِا ومنوُا االؤكذعادي، ومن مث حتدايت أأزمة املَف اًيووي يف 

 هوراي اًضٌلًَة.

ىِة تدأأت ثخـاػم يف ػي ػِور مٌافسني أأكوايء ًِا يف امليعلة، مما دفؽ ابًوال - ىل أأن اخلض َة واًِواحس الأمٍر ايت املخحدة اؤ

ىِة. ورك اتميز الأمٍر  أأن ثـَن اًححر ؾن وحود دامئ ًِا يف سوراي يف ػي ثبأهَدات ورشهتا حصَفة اًيًَو

رأأت اًىثري من دول امليعلة ومهنا دول اخلََج أأن ثـاوهنا مؽ اًـراق ٍىس هبا خربة وٍرفد ظيّاع اًلرار اخلََجي ابًخوظَات  -

أأهؼمهتا اًس َاس َة من أأًة هخاجئ أأو ثداؾَات كد ًفرزُا املضِد اًس َايس اًـرايق )اًخحوالت واخلَارات اًيت ميىن أأن حتمي 

 1003ازلميلراظَة احلاظةل تـد ؿام 
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 لكَة اًرتتَة اًرايضَة ثيؼم همرخاان مذيوع اًفـاًَات جملموؿة من الاظفال الاًخام

وم اًرايضة يف خامـة تلداد ًوم اًسخت املوافق اس خضاف اًفًرق اًخعوؾي اًخاتؽ ًلكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَ   

مـدٍن هلم جرانجما حرفهيَا رائـا ًيضوي حتت مؼةل اًـمي  ٍلوؿة من الاًخام يف حدائق ومالؾة لكَدٌا الام،7/4/1028

 اًخعوؾي واخلديم اًيت ثلوم تَ اًفرق املخـددة ٌَلكَة ويه من مضن اًًضاظات ازلورًة.

الاظفال ومضاُدهتم ملحاراة يف املالهكة وجتواهلم يف حدائق اًلكَة واملالؾة ازلاخََة وًـهبم ًىرة  وثضمن اًربانمج ابس خلدال 

 واًىثري من اًفـاًَات اًيت اؿدُا اًفًرق هلم. هرة اًعائرة، هرة اًلدم،  اًسةل، هرة اًَد، 

َة، والاس خاذ ازلنخور فراس معرش و اكن يف الاس خلدال والارشاف اًـام الاس خاذ ازلنخور ؿدي ظارق اًرتَـي معَد اًلك 

ة، ويف خذام اًفـاًَات اًرتفهيَة، اكميت مبأدتة كداء ٌَجمَؽ فضال ؾن ثيؼمي حفةل ًالظفال  مـاون اًـمَد ٌَضؤون الاداًر

 وزؾت فهيا اًِدااي واحلَوايت.

 

ُست الاخرية وحنن   ة ابؾٌلًيا واند اًس َد معَد اًلكَة ان ُذٍ اًزايرات واًفـاًَات ًُست الاوىل ًو وسـى اىل الاس متراًر

 اخلدمِة اًخعوؾَة.
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 مضارنة اساثذثيا يف ؾضوًة جلان املياكضات يف اجلامـات اًـراكِة اخملخَفة

س َان من لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة/ خامـة تلداد،  -اوال الأس خاذ ازلنخور ؿدي ظارق اًرتَـي معَد  صارك اًخدٌر

 حدهَة وؿَوم اًرايضة)رئُسا(، والأس خاذ املساؿد ازلنخور ؾحد اجلََي حدار انرص )ؾضوا(.لكَة اًرتتَة اً 

 

يب ابس خخدام وسائي  يف جلية مٌاكضة وثلومي أأظروحة ظاًة ازلنخوراٍ )ؾحد اًلفار حدارة( واملوسومة  تـ )ثبأزري جرانمج ثدًر

مِة وؿالكهتا ابالجناز ًالؾيب اًخاٍىوهدو ( يف لكَة اًرتتَة مساؿدة يف ثعوٍر تـغ اًلدرات اًحدهَة واحلرهَة والهمارات اًِجو 

 اجلامـة املسدٌرصًة. –الاساس َة 

  

ة ازلنخورة اجماد املاخد،  وازلنخور  ومضت جلية املياكضة واًخلومي لك من الأس خاذ ازلنخور ؿدي ظارق اًرتـي رئُسا، وؾضًو

 انرص.ًؤي ساظؽ، وازلنخور مععفى حسن، د. ؾحد اجلََي حدار 
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صارك اًخدٌريس يف لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة يف خامـة تلداد الأس خاذ املساؿد ازلنخور امحد ؿدانن اكػم   -اثهَا

يف لكَة اًـَوم  )اس خاذ اًـَوم اًس َاس َة(، وـضوا يف جلية مٌاكضة وثلومي رساةل ظاًة املاحس خري )مععفى ظادق ؾواد( 

 .22/4/1028ٍرن وذكل يف متام اًخاسـة واًيعف من ظحاح ًوم الارتـاء املوافق خامـة اٍهن - اًس َاس َة 

املـوكات واحلَول( يف امهَة الاظالح  1005حبثت اًرساةل واملوسومة تـ ) الاظالح اًس َايس يف اًـراق تـد ؿام 

اًيؼام اًس َايس وفلا اًس َايس ودورٍ يف ضحط مسارات اًـمََة اًس َاس َة ازلميلراظَة يف اًـراق هبدف ثلومي معي 

 الحراءاثَ اًـمََة من مجَؽ اًيوايح.

انَُم ؾن اًرقحة احللِلِة يف جرسًؽ اًخحوالت ازلميلراظَة وظوال ًالس خلرار اًس َايس س امي وان مؤرشات املٌلرسات  

ايت اًيت حىذيف ازلميلراظَة ثخجَ ظوب ثفـَي ملومات اًفاؿََة واملؤسساثَة ثضلك ثدرجيي ؿىل اًرمغ من املـوكات واًخحد

 ٍلي معََة الاظالح اًس َايس.

ًخحلى اًلاًة اًرئُس َة من الاظالح اًس َايس ثوحَِ الادوار اًس َاس َة وما سواُا من مذعَحات واحراءات اظالحِة حنو 

 جرامج وخعط اظالحِة اسرتاثَجَة حلِلِة ضامٌة ًالظالح اًضامي حاضا ومس خلدال.

ة الأس خاذ املساؿد ازلنخور  ومضت جلية املياكضة واًخلومي لك من الأس خاذ املساؿد ازلنخور ايسني سـد َلد رئُسا، وؾضًو

 واملدرس ازلنخور فراس ؾحد اًىرمي، وابرشاف الاس خاذ ازلنخور ُضام حوكت ؾحد اًس خار.  امحد ؿدانن اكػم،
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ة يف اًرتتَة اًحدهَة مؽ   اجملموؿة اًـَمَة ملادة اًىضافةمٌاكضة حماور ُامة يف احامتع رئُس فرع اًـَوم اًيؼًر

ة وحضور أأساثذة اجملموؿة اًـَمَة ملادة اًىضافة     جرئاسة الاس خاذ ازلنخور ًَر فارس مجَي رئُس فرع اًـَوم اًيؼًر

ة ًلرض اًخداول يف مهنج املادة اًيؼري   25/4/1028ؾلدت اجملموؿة احامتؾِا ًوم الاحد املوافق  يف فرع اًـَوم اًيؼًر

ىل مٌاكضة واكؽ حال ُذا اخملمي تـد اذلالت اًخعوؾَة اًيت كام هبا وثعحَق ا ضافة اؤ زلرس ثضلك معًل يف اخملمي اًىضفي، اؤ

كامة احملاضات اًـمََة ملادة اًىضافة  .اًعَحة وأأؾضاء اجملموؿة اًىضفِة ًخيؼَفَ وحرثُة موحوداثَ الس خخدامَ يف اؤ

  

سة اجملموؿة اًـَمَة ٌَىضافة أأن أأمهَة ُذٍ املادة الأساس َة يف لكَة اًرتتَة وأأفادت الأس خاذ املساؿد ازلنخور وسن خامس رئُ 

ىل املس خوايت اًـَمَة واًـمََة اًيت جية أأن حىون  اًحدهَة وؿَوم اًرايضة جتـي من مسؤوًَدٌا مضاؾفة ًالرثلاء هبذٍ املادة اؤ

 ؿَََ.

  

ذهر ان اجملموؿة اًـَمَة ملادة اًىضافة ثخىون من الاؾضاء الأ  الأس خاذ املساؿد ازلنخور سؤدد  س خاذ ازلنخور هدى ىهبان، ًو

اجراُمي، الأس خاذ املساؿد ازلنخور ارساء مجَي، الأس خاذ املساؿد ازلنخور ؿًل ظححي، املدرس ازلنخور ؾحاس اكمي، 

 .واملدرس ؾحد اًيارص مرزة
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 حامتؾِم اًـَميمدرسوا اًخحََي احلريك يف لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة ًـلدون ا

خامـة تلداد تـلد احامتؿاهتا  –جس متر اجملامِؽ اًـَمَة ٌَمواد يف اًفروع اًـَمَة اخملخَفة ًلكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة    

ازلورًة ٌَخياكش واًخحاحر يف لك ماخيط املادة، وحزامٌا مؽ اًفعي ازلرايس اًثاين وًلرض اٍهتَئة ًالمذحاانت اًيؼًرة 

ـَ   .مَةواً

  

ة ًوم الاحد املوافق  والخي ذكل هؼم هؼم فرع  احامتؿا ٌَجية اًـَمَة ملادة اًخحََي احلريك يف  25/4/1028اًـَوم اًيؼًر

هبدف مٌاكضة مفردات املادة وحتدًدُا ٌَفعي احلايل، فضال ؾن حماوةل  خمخرب اًحاًومِاكهَم وحبضور مجَؽ الاؾضاء، 

جياد احلَول ٌَمضالك املسجةل خالل معََة اًخدٌرس يف الأؾوام اًساتلة، نٌل  حتدًر املفردات ملواهحة اًخعورات اًـاملَة، واؤ

 واظَؽ اؾضاء اٌَجية ؿىل الاهجٍز املوحودٍ يف اخملخرب.

  

نٌل ومت الاظالع ؿىل اس ئةل الامذحان اًفعًل وحتدًد موؿدُا دلَؽ مدريس املادة ًلرض ثوحِدُا واالثفاق ؿَهيا، فضال 

 االثفاق الاس ئةل اٍهنائَة ٌَمرحةل اًراتـة.ؾن 

وثبأيت امهَة ُذٍ الاحامتؿات يف امللرتحات واًخوظَات اًِامة اًيت ختدم املفردات وثوحدُا فضال ؾن اًخواظي املس متر تني 

 مدريس املادة اًواحدة.
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ة ًعالب مراحي لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة ًىرة  اًَد اخذخام اًحعوةل اًس يًو

جرؿاًة اًس َد معَد لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة الاس خاذ ازلنخور ؿدي ظارق اًرتَـي، وحضور اًسادة املـاوهني،   

اخذمتت  وابرشاف مدارش من كدي رئُس فرع الاًـاب اًفركِة الاس خاذ ازلنخور َلد ؾحد احلسني ؾعَة ومدريس هرة اًَد،

  وؿىل اًلاؿات اًرايضَة يف اًلكَة: 27/4/1028ًوم اًثالاثء املوافق 

ة ًعالب مراحي لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة ًىرة اًَد ٌَس ية ازلراس َة   (1028 - 1027)اًحعوةل اًس يًو

لة اًدسلِط اًفردي، وكد أأسفرت اًلرؿة ؾن مواهجة املرحةل الاوىل واملرحةل اًثاهَة، واما املواهجة اًثاهَة   واًيت حرت تعًر

 هت تني املرحةل اًثاًثة واًراتـة.فاك

ق املرحةل اًثاًثة ، جمرايت حٌلس َة رائـة  ق املرحةل اًثاهَة ضد فًر وصِدت املحاراة اٍهنائَة ٌَعالب واًيت ثيافس فهيا فًر

ق املرحةل  لني يف الاصواط اكفة ووسط جضجَؽ وُخافات اًعَحة، واىهتت تفوز مس خحق ًفًر وًـة اهَق وكوي تني اًفًر

 .1028-1027َة، وخعفِم ًكأس اًحعوةل ٌَـام ازلرايس اًثاه 

ويف خذام اًحعوةل مت ثوزًؽ املَداًَات ٌَمرنٍزن الاول واًثاين وٌَعامق اًخحىميي من كدي اًس َد مـاون اًـمَد ٌَضؤون 

  ؾعَة.اًـَمَة الاس خاذ ازلنخور ظحاح كامس، واًس َد رئُس فرع الاًـاب اًفركِة الاس خاذ ازلنخور َلد ؾحد احلسني
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 اًرتتَة اًحدهَة ثيؼم حماضة هوؾَة حول اًـضةل اًلعيَة وامهَهتا من انحِة وكائَة ورايضَة

 27/4/1028هؼم فرع الاًـاب اًفردًة يف لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة يف خامـة تلداد ًوم اًثالاثء املوافق    

من انحِة وكائَة ورايضَة اس هتدفت ثدٌريس اًلكَة وظَحهتا، حاض فهيا  حماضة هوؾَة حول اًـضةل اًلعيَة وامهَهتا

 الاس خاذ مازن حسني.

ؾضةل اًروح وامهَهتا من انحِة وكائَة ورايضَة " اىل  Psaos ُدفت احملاضة اًيت اكهت حتت ؾيوان " اًـضةل اًلعيَة

ٌل ؿىل ثوازن  LLiacus ؾضةلاًيـرف ؿىل ؾضةل اًروح وحتدًد موكـِا يف حسم الاوسان، فضال ؾن  ، وما ُو ثبأزرُي

ا ؿىل معََة اًخيفس ًلرهبا من احلجاب احلاحز. ا ؿىل مس خوى الاجناز والامل اًؼِر واملفاظي واتزرُي  اجلسم وثثخِثَ وثبأزرُي

ومٌاكضة حمور وثضميت مٌاكضة حماور ؿدة من امهِا )ؿالكة اًـضةل اًلعيَة ابًفلرات اًلعيَة من خالل نرثة اس خخداهما، 

اًوكاًة من الاظاتة، جضخَط اًضـف املوحود زلى اًراييض يف ُذٍ اًـضةل من خالل اًفحط اًرسٍري من خالل اخذحار 

ا من احملاور. يات اٍمتعَة اًثاتخة( ، وكرُي  املروهة من وضؽ الاس خَلاء، فضال ؾن مٌاكضة حمور اًوكاًة من خالل اؾعاء متًر

اًـضالت اًوحِدة اًيت حرتط اًـمود اًفلري ابًساق، ويه اًيت   اًـضالت اًلعيَة يه وافاد الاس خاذ مازن حسني أأن

تلاء اًـمود  جساؿدان ؿىل اًوكوف ابس خلامة واًسري من خالل رفؽ أأرخَيا ؾيدما ثـمي ثضلك مثايل، واًلعيَة جساؿد ؿىل اؤ

 وثدمع اجلزء اًـَوي من اجلسم.  اًفلري يف وضؽ مس خلر

ن ُذا ولأن أأسَوب حِاثيا ا ملـارصة ٌس خزنفٌا حسداي وؾلََا ومييؽ أأحسامٌا من االؤفراج اًعحَـي ؾن اًضلوط املرتاهكة، فاؤ

 ًضؽ ؾلوًيا وأأحسادان يف حاةل مس مترة من اًلَق واخلوف.
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 اًرتتَة اًحدهَة ثيؼم ورصة معي حول الاظاابت اًرايضَة ًعَحة ازلراسات الاوًَة

ة يف     ورصة  28/4/1028لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة يف خامـة تلداد ًوم الارتـاء املوافق هؼم فرع اًـَوم اًيؼًر

معي حول الاظاابت اًرايضَة ًعَحة وظاًحات ازلراسات الاوًَة، حاض فهيا الاس خاذ ازلنخور ُدى اجراُمي، الاس خاذ 

 املساؿد ازلنخور وسن سـَد.

َي الاظاابت اًرايضَة( اىل اًخـرف ؿىل اجرز الاظاابت اًرايضَة ووسائي ُدفت احملاضة واًيت اكهت حتت ؾيوان )  ثبُأ

َي .  اًـالج واًخبُأ

وثضميت مٌاكضة حماور ؿدة حرنزت يف )اهواع الاظاابت ثضلك ؿام، خعائط االؤظاابت اًرايضََ، الأس حاب اًـامة 

ظاابت اًرايضَة، جضخَط االؤظاابت اًرايضَة، فضال ؾن، ثلٌَات ووسائي اً َي اًرايضَني، ًالؤ ـالج اًعحَـي وثبُأ

وسائي وثلٌَات اًـالج اًعحَـي اًضائـَ، اًـالج  اًـالج اًعحَـي، مزااي اًـالج اًعحَـي، اقراض اًـالج اًعحَـي اًوكائََ

، اًـالج اًىِرابيئ، اًـالج املايئ  ، اًامتٍرن اًـالحَِ ) اًـالج احلريك(. ابًخرًبد، اًـالج ابحلراٍر

ون ابًعَحة ًخعحَق ظرق مـاجلة الاظاابت من خالل اًـالج اًعحَـي وابرشاف مسؤول خمخرب اًـالج واس خـان احملاض 

 اًعحَـي يف اًلكَة املدرس ازلنخور امحد ؾحد اخلاًق.

ىل أأهواع ُمخخَفٍة من االؤظاابت اًيت حتدث خالل ممارسة اًرايضة، وًُعاُب هبا  واالؤظاابت اًرايضَّة ُو مععَح صائؽ ٌُضري اؤ

ذا أأّدى اًامتٍرن ثضلك خاظئ، أأو اس خخدم الأدوات ذات اجلودِة املُخدهَة، أأو ؿدم االؤحٌلء كدي ممارسة اًرايضِة، اًضخ ُط اؤ
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ّـَال، وًُمىن ٌَىثرٍين أأن  أأو اًخـّرض ٌَسلوط، وحلسن احلغ فان ُمـؼم االؤظاابت اًرايضََّة سواء ًُمىُن ؿالهجا ثضلٍك ف

َّت ُمـاحهتا تعًرلٍة حصَحٍة، وحتت االؤرشاف اًعيّب.ًـودو ًًضاظِم اًراييض تـَد االؤظاتة  ذا مت  اؤ
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 ثدٌريس من لكَة اًرتتَة اًحدهَة ًًرش ملاال هل يف املوكؽ اًرمسي ملرنز املس خلدي ٌسلراسات الاسرتاثَجَة

)اس خاذ  امحد ؿدانن اكػمورش ٌَخدٌريس يف خامـة تلداد / لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة الاس خاذ املساؿد ازلنخور    

اًـَوم اًس َاس َة( ملاال ُاما ؾن "املواهجة الأمريهَة اًروس َة.. جسوايت اٌَحؼة الأخرية" وذكل يف املوكؽ اًرمسي ملرنز 

 -املس خلدي ٌسلراسات الاسرتاثَجَة خاء فَِ:

  

 ثسخة قَاب اًدسوايت ازلوًَة احلامسة ؿّد اًرئُس اًرويس فالدميري توثني اًـامل اًراُن كري مس خلرا، هوهَ ًخجَ حنو اًفوىض

 لأزمات وحروب امليعلة اًيت ابثت ؿىل احملم.

ن اًِدف من املواهجة اًراُية رمبا ُو الؤحدار روس َا ؿىل اًـودة ًعاوةل املفاوضات يف س َاق مداحثات حٌَف اًساتلة. -  اؤ

 اًيت ميىن أأن حتدد املسؤول ؾن اًِجوم اًىميَايئ، حرى سوراي أأن اًلرض من اًرضتة الأمريهَة املرثلدة ُو حملو تـغ الأدةل -

سرتاثَجي قريب خدًد ملواهجة روس َا وحمارصهتا يف مٌاظق هفوذُا. سرتاثَجَة الؤجياد حَف اؤ هنا خعة اؤ  أأو رمبا اؤ

ىل - جسوايت  أأن مجَؽ االؤسرتاثَجَات الأمريهَة اًراُية يف امليعلة كري واحضة ؿىل اًرمغ من كدرهتا ؿىل املياورة واًوظول اؤ

ا يف اًـراق وسوراي.  تدًةل كد حىون كري مذوكـة س امي تـد ثـرُث
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 .اخلعبأ االؤسرتاثَجي اًلادم يف حاةل اًخفىري تبأحذالل سوراي أأو حىت ثوحَِ ضتة مرنزة ومدمرة ؿىل اًيؼام احلامك -
 

 

 

 

ة تًسخخَ   اًخاسـةلكَة اًرتتَة اًحدهَة ثـَن اهعالق فـاًَات اس حوع اٌَلة الاىلكزًي

9th Annual English Week)) 

ة  13/4/1028 اهعَلت يف لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة/ خامـة تلداد ًوم االزيني املوافق    فـاًَات اس حوع اٌَلة الاىلكزًي

ة، صـحة ازلراسات خامـة تلداد وابًخـاون مؽ فرع  –تًسخخَ اًخاسـة، جرؿاًة ؾٌلدة لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة  اًـَوم اًيؼًر

ة، وكام اًس َد مـاون اًـمَد ٌَضؤون اًـَمَة الاس خاذ ازلنخور ظحاح كامس ابفذخاح  اًـََا، وابرشاف اساثذة مادة اٌَلة الاىلكزًي

 فـاًَات الاس حوع مـَيا ؾن اهعالكَ.

  

ة املحخىرة اًس يوي   رائـااوىل اايم الاس حوع ثوج تـ اتداؿات ظَحة ازلراسة الاوًَة من خالل مـرضا  ؽ الاىلكزًي )مـرض املضاًر

ة، وثضميت ٍلوؿة من  اًخاسؽ( حتت ؾيوان رئُيس ُو )زلافات اًـامل( ثؼِر فَِ تعمة ظَحدٌا اًفٌَة املِمتني ابٌَلة الاىلكزًي

ة )اًرايضة واجرز اًالؾحني اًحوسرتات، واجملسٌلت يف مواضَؽ مذيوؿة حسدت اًثلافات املخيوؿة ٌسلول من حواهة مذـدد اًًرشات، 

ا.  يف اًـامل، الازايء اًضـحَة يف تسلان اًـامل اخملخَفة، الاالكت اًضـحَة يف تسلان اًـامل اخملخَفة، اًركعات اًضـحَة، وكرُي
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ة اًسادة املـاوهني، اًسادة رؤوساء اًفروع، ومجؽ قفري من اساثذة و  ظَحة اًلكَة، زار املـرض واشلي اكمي يف كاؿة اٌَلة الاىلكزًي

 واشلٍن اتدوا اجعاهبم ابًًرشات الاتداؾَة وحبسن الاس خلدال واًخيؼمي.

 

)املـرض اًـَمي اًس يوي ًعَحة ازلراسات اًـََا(، وذكل ًوم  حلضور فـاًَات اًَوم اًثاين ًالس حوع  نٌل وثدؾومك اٌَجية امليؼمة، 

 اًحدهَة وؿَوم اًرايضة. وؿىل كاؿات مىذحة لكَة اًرتتَة 14/4/1028اًثالاثء املوافق 
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 سَسةل احامتؿات ًـمَد لكَة اًرتتَة اًحدهَة مؽ ظَحة اًلكَة

حيرص اًس َد معَد لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة يف خامـة تلداد ؿىل ؾلد الاحامتؿات ازلورًة امليخؼمة ؿىل مجَؽ    

 ماهلم من مـوكات ومس خَزمات وماؿَهيم من واحدات واؾٌلل.مٌدس يب اًلكَة من اساثذة، موػفني، وظَحة، ٌَوكوف ؿىل 

الخي ذكل هؼمت ؾٌلدة لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة جرئاسة الاس خاذ ازلنخور ؿدي ظارق اًرتَـي، ومـاون اًـمَد 

ة، اذ خعط لك ًوم احامتؿات ًومِة ؿىل مجَؽ ظَحة اًلكَة مبراحَِا الارتـ ًضؤون اًعَحة الاس خاذ ازلنخور اسامة امحد، 

مؽ ظَحة املرحةل اًثاًثة، ثالٍ 11/4/1028واًيت اتخدأأت من ًوم الاحد املوافق  الس خلدال ظَحة مرحةل دراس َة واحدة، 

مؽ ظَحة املرحةل اًثاهَة ، وحبضور اًسادة املـاوهني واًسادة رؤوساء  13/4/1028احامتؿا ممازال يف اًَوم اًخايل تخارخي 

ـَ   مَة اخملخَفة.وملرري اًفروع اً

ة، فضال ؾن الاس امتع  هتدف ُذٍ الاحامتؿات اىل اًخواظي مؽ اًعَحة حملاوةل مـرفة لك ماًـَلِم يف اًـمََة اًـَمَة واًرتتًو

 اراهئم واظروحاهتم، واملـوكات اًيت ًواهجوهنا.  اىل

ملكال ابملوفلِة واًيجاح، داؾَا اايمه تداًة رحة اًس َد اًـمَد ابحلضور من ظَحة وظاًحات اًلكَة ممتيَا هلم ؿاما دراس َا 

 ابالًزتام ابٌَواحئ واًلواهني اجلامـَة، واحلفاظ ؿىل ممخَاكت اًلكَة وهؼافهتا.

وخعط الاحامتع ملياكضة حماور ؿدة ختط ثـَاميت ومواؾَد الامذحاانت اًفعََة، فضال ؾن الامذحاانت اٍهنائَة واًيت حنن 

رمضان املحارك واًخجرتة الاهخخاتَة اًيت س مير هبا اًـراق يف اًثاين ؾرش من صِر ااير ؿىل اتواهبا، واًيت ثزتامن مؽ صِر 
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اًلادم، مضريا اىل انامتل اؿداد خداول امذحاانت اًفعي اًثاين ثضلهيا اًـَمي واًيؼري، فضال ؾن خدول الامذحاانت 

 ، وحتدًد اًخوارخي املياس حة ًِا.1028-1027اٍهنائَة ٌَـام ازلرايس 

ة ودميومة مسرية اًلكَة اًيت اهعَلت حبٌلس وخدارة مٌذ تداًة اًـام واند  الاس خاذ ازلنخور ؿدي ظارق ؿىل اس متراًر

ازلرايس الا ويه الاؾٌلل اًخعوؾَة واًيت اكن ًعَحة اًلكَة تعمة واحضة وممزية فهيا نٌل وهوؿا ) من محالت اًـمي اًضـيب 

ة اًخعوؾَة زل ور الاًخام واملسدضفِات، فذح كاؿات ومالؾة اًلكَة الس خلدال واحذضان ملرافق اًلكَة، الاؾٌلل اخلرًي

ا اًىثري.  الاظفال والاًخام، محالت اًخربع ابًحدم، وكرُي

وكدي خذام الاحامتع فذح ابب املياكضة واحلوار مؽ ظَحة اًلكَة ٌَخـرف ؿىل اراهئم اخملخَفة واملـوكات اًيت ثواهجِم حملاوةل 

 وضؽ احلَول ًِا.
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 مىذحة لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة حتخضن مـرضا ملضاًرؽ ظَحة ازلراسات اًـََا

ة تًسخخَ اًخاسـة وامللام يف لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة يف خامـة تلداد ٌَفرتة من  مضن فـاًَات اس حوع اٌَلة الاىلكزًي

 .1028هُسان  13-16

  

، "مـرض مضاًرؽ ظَحة 14/4/1028اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة ًوم اًثالاثء املوافق اكمي ؿىل ارض مىذحة لكَة  

جرؿاًة ؾٌلدة اًلكَة، وابًخـاون مؽ صـحة ازلراسات اًـََا، وابرشاف مدرسات  ازلراسات اًـََا )املاحس خري وازلنخوراٍ(" 

ة يف اًلكَة الاس خاذ املساؿد اوسام ًـرب، الاس خاذ ا ري.اٌَلة الاىلكزًي  ملساؿد مِادة ُز

  

اًس َد مـاون اًـمَد ٌَضؤون اًـَمَة وازلراسات  افذخح املـرض اًس َد معَد اًلكَة الاس خاذ ازلنخور ؿدي ظارق اًرتَـي، 

واًس َد رئُس جلية ازلراسات اًـََا الاس خاذ ازلنخور امحد انيج ، وحرضٍ مجؽ قفري من اًخدٌرسني  اًـََا د. ظحاح كامس، 

 ومت ثوزًؽ اًِدااي وصِادات اًضىر واًخلدٍر.واًعَحة، نٌل 

                                                                                         

ؽ ظَحة ازلنخوراٍ واملاحس خري اىل ثعوٍر املِارات احلرهَة ازلكِلة زلى الاظفال  ُدف املـرض من خالل ؾرض مضاًر

ق الاركام، الاًوان، جتسدت مبجسٌلت و  واًيت  ة واًيت حمني املـرفة اخملخَفة ؾن ظًر ورشات وتوسرتات ابٌَلة الاىلكزًي

 احلروف، الاصاكل.

  

ة  وثضمن اًربانمج،  افذخاح املـرض من خالل وؾرض ٍلوؿة من مضاًرؽ ظَحة ازلراسات اًـََا، ومن مث ثوزًؽ حوائز ثلدًٍر

 يف اخلخام اًخلاط اًعورة ادلاؾَة ًخحلى ذهرى يف ارص َف وجسي اًلكَة الام دلَؽ ظَحة ازلراسات اًـََا املضارنني، ومت

 ومىذحهتا اًـًرلة.
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ي ٍهنايئ تعوةل اجلامـات اًـراكِة جىرة اًسةل ٌَعالب  مٌخخة خامـة تلداد جىرة اًسةل ًخبُأ

ة امللامة     ق مٌخخة خامـة تلداد جىرة اًسةل يف اًحعوةل اًس يًو حاًَا يف يف رحاب خامـة ابتي )تعوةل ٌضارك فًر

اجلامـات اًـراكِة جىرة اًسةل ٌَعالب( واًيت ًيؼمِا كسم اًًضاظات اًعالتَة يف هجاز االؤرشاف واًخلومي اًـَمي توزارة 

 ( خامـة حىومِة وأأََُة، واًيت جس متر ملدة مخسة أأايم.27اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي، مبضارنة )

االؤؿالمِة يف كسم اًًضاظات اًعالتَة يف هجاز االؤرشاف واًخلومي اًـَمي ازلنخور هـٌلن ُادي اخلزريج وأأوحض رئُس اٌَجية 

ىل  ضافة اؤ أأهَ مت اًخـاون مؽ الاحتاد اًـرايق ًىرة اًسةل واحتاد اًرايضة اجلامـَة تدسمَة حاكم اًحعوةل واؾامتد حاكم دوًَني، اؤ

دارة مدار ايت امليافسات اًحعوةل اًيت ثـد من اًحعوالت املِمة، لأهَ س َىون متثَي حاكم احتادًني من ازلرخة الأوىل ابؤ

 خاريج يف تعوةل اجلامـات اًـرتَة .

ة يف الاحتاد اًـرايق ًىرة اًسةل مروان ماخد ن اًفرق املضارنة كسمت ؿىل أأرتؽ جمامِؽ،   وتني رئُس جلية احلاكم املرنًز اؤ

فرق، حِر ثَـة اجملموؿات وفق هؼام دوري اجملموؿة،   موؿة اًثاًثة مخسةفامي ثضم اجمل  فرق  أأرتـة  ولك ٍلوؿة ثضم

لان من لك ٍلوؿة ًَـحون يف دوري اًامثهَة، ي فًر  مث دوري الأرتـة مث املحاراة اٍهنائَة .  تـدُا ًخبُأ

ور اٍهنايئ ضد اجلامـة واتىل مٌخخة خامـة تلداد تالءا حس يا تفوزٍ جبمَؽ املحارايت اًيت خاضِا مما ادى اىل ظـودٍ اىل ازل

 .16/4/1028املسدٌرصًة، ؿٌَل ان املحاراة اٍهنائَة س خىون ًوم كد ارلُس املوافق 

ذهر ان الؾحني لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة ٌضلكون وس حة هحرية من اؾضاء مٌخخة خامـة تلداد جىرة اًسةل، نٌل  ًو

يب من الاس خاذ ازلنخور فار  ف اًاكدر اًخدًر س سايم، الاس خاذ املساؿد ازلنخور هميد ؾحد اًس خار )اًخدٌرس َان يف لكَة وثبًأ

 اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة(.

 

 هخاجئ مٌخخة خامـة تلداد

 17-49اًىوفة  –، تلداد 65-76ابتي  -تلداد  ،6-46دايىل  –اًخعفِات/ تلداد 

 41-69مُسان  –ازلور اًرتؽ اٍهنايئ/ تلداد 

 69 – 79اًحرصة   -اٍهنايئ/ تلداد ازلور اًيعف 

 املسدٌرصًة  -اٍهنايئ/ تلداد 

اًف مربوك جلامـخيا الام ولكَدٌا الام ُذا الاجناز اًراييض املمتزي، مؽ امٌَاثيا ابًخوفِق مليخخحيا يف املحاراة اٍهنائَة وخعف 

 ابذن هللا ثـاىل. 1028ًلة اًحعوةل ٌَـام 
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 ٌضارهون يف ورصة معي حول اترخي اًـراق وزلافاثَظَحة اًرتتَة اًحدهَة 

 ابتداؿات وملسات ظالتَة

يف اًلاؿات ازلراس َة ًلكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة يف خامـة  16/4/1028اكميت ًوم ارلُس املوافق    

ة وابرشاف اساثذة جرؿاًة فرع ا ورصة معي ؾن اترخي اًـراق وزلافاثَ مٌذ اًلدمي حىت وكذيا احلاض،  تلداد،  ًـَوم اًيؼًر

 ط(. –مادة اترخي اًرتتَة اًرايضَة وابانمي ظَحة وظاًحات املرحةل الاوىل صـحة )ج 
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ومثي ُذٍ  هيدف ُذا اًيوع من اًًضاظات ًعَحة اًلكَات اىل اجراز مواُة وكدرات اكمٌة كادرة ؿىل االؤتداع واٍمتزي، 

َؽ املرتني واملـَمني الااكدمِني الندضافِا مدىرا واًـمي ؿىل حمنَهتا، وملا اكن املواُة حباخة ماسة اىل ثوحَِ ورؿاًة وجضج 

س َة حدًثة وأأمناط  هيا هخحدث ؾن أأساًَة ثدٌر املـمل ُو اًـيرص الأسايس ؿىل املس خوى اًخيفِذي ًرؿاًة مواُة اًعَحة فاؤ

س َة موهجة ًخمنَة كدرات ومواُة اًع   َحة كامئة ؿىل الاتخاكر واًخجدًدسَوهَة اتداؾَة واًيت ثخضمن أأوضعة ثدٌر

  

مضاراكت اًعالب واًعاًحات يف اجراز ُواايهتم ومواُهبم اًرتازََ اًخارخيََ من خالل  ثضمن اجلزء الاول من ورصة اًـمي 

هل اًلاء اًضـر اًضـيب وكعائد ومرسحِات واانص َد والاس خـاهة ابرثداء املالثس اًـرتََ واًزي اًـرايق مبخخَف ظوائفَ ادلَ

 واًيت متثي اترخي اًـراق وحمافؼاثَ.

  

يف حني ثضمن اجلزء اًثاين اًلاء حماضات هوؾَة يف مادٍ اًخارخي من كدي اساثذٍ املادة ) الاس خاذ املساؿد ازلنخور وفاء 

 الاس خاذ املساؿد ازلنخور ارساء مجَي، والاس خاذ املساؿد ازلنخور سؤدد اجراُمي. ظحاح، 
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ة ؿىل املضارننيلكَة اًرتتَة  ة تخوزًؽ صِادات ثلدًٍر  اًحدهَة ختخمت فـاًَات اس حوع اٌَلة الاىلكزًي

وؿىل كاؿة الاحامتؿات اًىربى يف لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم  16/4/1028تيجاح ابُر ... أأخذمتت ًوم ارلُس املوافق    

ة تًسخخَ اًخاسـة واشلي ا اًرايضة،  ، جرؿاًة ؾٌلدة 1028هُسان  16-13س متر ٌَفرتة من فـاًَات اس حوع اٌَلة الاىلكزًي

ة، صـحة ازلراسات اًـََا، –لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة  وابرشاف   خامـة تلداد وابًخـاون مؽ فرع اًـَوم اًيؼًر

 اساثذة مادة اٌَلة الاىلكزًية.

ة املحخىرة   رائـا اوىل اايم الاس حوع ثوج تـ اتداؿات ظَحة ازلراسة الاوًَة من خالل مـرضا )مـرض املضاًرؽ الاىلكزًي

ة، وثضميت  اًس يوي اًخاسؽ( حتت ؾيوان رئُيس ُو )زلافات اًـامل( ثؼِر فَِ تعمة ظَحدٌا اًفٌَة املِمتني ابٌَلة الاىلكزًي

دة اًحوسرتات، واجملسٌلت يف مواضَؽ مذيوؿة حسدت اًثلافات املخيوؿة ٌسلول من حواهة مذـد  ٍلوؿة من اًًرشات،

)اًرايضة واجرز اًالؾحني يف اًـامل، الازايء اًضـحَة يف تسلان اًـامل اخملخَفة، الاالكت اًضـحَة يف تسلان اًـامل اخملخَفة، 

ا.  اًركعات اًضـحَة، وكرُي

ؾٌلدة  جرؿاًة  اما اًَوم اًثاين من الاس حوع فاكن، ؾحارة ؾن مـرضا ملضاًرؽ ظَحة ازلراسات اًـََا )املاحس خري وازلنخوراٍ("

ة يف اًلكَة الاس خاذ املساؿد اوسام ًـرب،  اًلكَة، وابًخـاون مؽ صـحة ازلراسات اًـََا، وابرشاف مدرسات اٌَلة الاىلكزًي

ري.  الاس خاذ املساؿد مِادة ُز

ة وهَفِة ثـَمِا من كدي م دريس واًَوم اًثاًر خعط الًلاء حماضات هوؾَة ممتزية ُدفِا اجراز امهَة ثـمل اٌَلة الاىلكزًي

ري، الاس خاذ املساؿد ازلنخور سِىى ؿًل،  ة الاس خاذ املساؿد اوسام ًـرب، الاس خاذ املساؿد مِادة ُز اٌَلة الاىلكزًي
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الاس خاذ املساؿد ازلنخور فؤاد مذـة، املدرس املساؿد هور ؾحد اًعاحة، واكهت ؾياوٍن احملاضات )امهَة ثـمل اٌَلة 

ة  ة ؾن ظًرق الافالم،  مؽ ثعحَق فـًل الًـاب ممخـة الاىلكزًي ة، ثـمل الاىلكزًي ة ؾن ظًرق  ابٌَلة الاىلكزًي ثـمل الاىلكزًي

 الاكاين.

ة ٌَجمَؽ( مبضارنة خنحة من ظَحة املرحةل الاوىل، اًثاهَة،  اما خذاهما فاكن مسم تورصة معي حتت ؾيوان )ورصة الاىلكزًي

تَة اًرايضَة، اذ مشَت وضاظات ثيوؾت امناظِا تني واًثاًثة، تًضاظات مذيوؿة وابرشاف اساثذة مذخععني مبواد اًرت 

اًـروض اًخلدمِة تربانمج اًحور توًًت، وؾروض فِدًو، ويف مواضَؽ مذـددة حرنزت يف )ادلياس خم، هرة اًعائرة، 

ا اًىثري(.  اًس حاحة، املحارزة، هرة اًَد، خدمات احامتؾَة، اًخًس، وكرُي

ة، فضال ؾن ثوزًؽ صِادات نٌل ومت ثوزًؽ صِادات مضارنة دلَؽ اًعَح ة املضارنني، من كدي مدريس مادة اٌَلة الاىلكزًي

ة. ة دلَؽ الاساثذة اشلٍن ثـاوهوا مؽ امليؼمني يف خمخَف مضاًرؽ اس حوع اٌَلة الاىلكزًي  مضارنة وُدااي ثذاكًر
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 ٌَمـاكني(لكَة اًرتتَة اًحدهَة جس خلدي وفدا رفِؽ املس خوى من )احتاد أأًـاب اًلوى 

وفدا رفِؽ املس خوى من  16/4/1028لكََ اًرتتََ اًحدهََ وؿَوم اًرايضَ يف خامـة تلداد ًوم ارلُس املوافق  اس خلدَت    

والاس خاذ  الاس خاذ ازلنخور ؿدي ظارق اًرتَـي معَد اًلكََ،  واكن ثرشف اس خلداهلم  ) احتاد أأًـاب اًلوى ٌَمـاكني( 

يف حني حرأأس وفد الاحتاد رئُس احتاد اًـاب اًلوى ٌَمـاكني  ؾضو املىذة اًخيفِذي ًالحتاد، ازلنخور امحد َلد اًـاين 

والأمني املايل حسن ؿًل، نٌل مض اًوفد مدريب امليخخة وسام كايل،  ؿدانن ؿًل هكر،  وانئة رئُس الاحتاد  همدي ابكر، 

 اب اس َا يف خااكرات.وٍلوؿَ من الؾيب امليخخة املخاَُني اىل دورة اًـ سامل ؿََوي، 

جسَِالت جتسدت ابملوافلة لأؾضاء الؾيب امليخخة  ُدفت اًزايرة اىل اًوكوف ؿىل ماكدمَ معَد لكَة اًرتتَة اًحدهَة من

نٌل وثلدم رئُس الاحتاد هَاتَ  املخاَُني اىل دورة اًـاب اس َا يف خااكرات ابٍمتٍرن ؿىل مًضات اًلكََ وجسَِي الأمر أأماهمم، 

ىل اًس َد اًـمَد، وثلدمي ؾن الاحتا ة ملدمة اىل  د ومدرتََ والؾحََ تـحارات اًضىر واًخلدٍر اؤ درع الاحتاد وِدًَ ثذاكًر

  ؿدي ظارق اًرتَـي.  ازلنخور

و دي  ذهر ان الاس خاذ ازلنخور ؿدي ظارق اكن كد اذن ًالؾيب امليخخة املخاَُني اىل دورة الاًـاب اًحاراملحََ يف ًر ًو

و ابًامت 1026خاهريو  ملا كدمَ من  1026ٍرن ؿىل مًضبأت اًلكََ واكن اًسخة يف حعد مداًَات اًخفوق يف ًر

  جسَِالت.

وختََت اًزايرة اًلاء حماضة كميَ ٌَس َد اًـمَد، مس خذهرا رحَخَ هحعي دويل ابجلودو، ووحض ماًـاهََ اًراييض اًحعي ساتلا  

 يََ اكفة.وحاًَا ووؿد تدسَِي اًعـاب أأمام الؾيب مٌخخحاثيا اًوظ 
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 اًف مربوك حعول مٌخخة خامـة تلداد جىرة اًسةل ؿىل املرنز اًثاين يف تعوةل اجلامـات اًـراكِة جىرة اًسةل ٌَعالب

ة واًيت اكميت يف رحاب خامـة ابتي  تـد املضارنة املرشفة     ق مٌخخة خامـة تلداد جىرة اًسةل يف اًحعوةل اًس يًو ًفًر

اًـراكِة جىرة اًسةل ٌَعالب( واًيت هؼمِا كسم اًًضاظات اًعالتَة يف هجاز االؤرشاف واًخلومي اًـَمي )تعوةل اجلامـات 

 ( خامـة حىومِة وأأََُة، واًيت اس مترت ملدة مخسة أأايم.27توزارة اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي، مبضارنة )

  

حارايت اًيت خاضِا مما ادى اىل ظـودٍ اىل ازلور اٍهنايئ واشلي اتىل فهيا مٌخخة خامـة تلداد تالءا حس يا تفوزٍ جبمَؽ امل 

 -، واكهت هخاجئَ اكاليت:16/4/1028ضد اجلامـة املسدٌرصًة، واًيت اكميت ًوم ارلُس املوافق 

  

 هخاجئ مٌخخة خامـة تلداد

 17-49اًىوفة  –، تلداد 65-76ابتي  -تلداد  ،6-46دايىل  –اًخعفِات/ تلداد 

 41-69مُسان  –اٍهنايئ/ تلداد ازلور اًرتؽ 

 69 – 79اًحرصة   -ازلور اًيعف اٍهنايئ/ تلداد 

 املسدٌرصًة  -اٍهنايئ/ تلداد 
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وكد اسفرت اًحعوةل ؾن فوز مٌخخة اجلامـة املسدٌرصًة ؿىل مٌخخة خامـة تلداد ابملرنز الأول، خامـة تلداد ابملرنز 

 اًثاًر.اًثاين، يف حني حعَت خامـة اًحرصة ؿىل املرنز 

  

ذهر ان الؾحني لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة ٌضلكون وس حة هحرية من اؾضاء مٌخخة خامـة تلداد جىرة اًسةل، نٌل  ًو

يب من الاس خاذ ازلنخور فارس سايم، الاس خاذ املساؿد ازلنخور هميد ؾحد اًس خار )اًخدٌرس َان يف لكَة  ف اًاكدر اًخدًر وثبًأ

 اًرايضة(.اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم 

اًف مربوك جلامـخيا الام ولكَدٌا الام ُذا الاجناز اًراييض املمتزي، مؽ امٌَاثيا ابًخوفِق مليخخحيا يف تعوالت مس خلدََة ابذن 

 هللا ثـاىل.

 

 
 

 اًرتتَة اًحدهَة ثيؼم حماضة حول املخلريات احلدًثة يف همارات هرة اًَد

ة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة يف خامـة تلداد، وؿىل اًلاؿات ازلراس َة يف اًلكَة، هؼم فرع الاًـاب اًفركِة يف لكَة اًرتتَ   

املخلريات احلدًثة يف همارات هرة اًَد، مبضارنة اساثذة مادة هرة اًَد الاس خاذ ازلنخور ؾحد اًوُاب  ورصة معي حول 

الاس خاذ املساؿد ازلنخور امحد كازي، الاس خاذ املساؿد ازلنخور مرشق خََي، الاس خاذ املساؿد ازلنخورؾٌلر دروش، 

مخُس، الاس خاذ املساؿد ازلنخور َلد َلود، املدرس ازلنخور فؤاد مذـة، املدرس ازلنخور رؿد خٌجر، واملدرس املساؿد 

 َلد محزة.

ًلكَة ( ُدفت اًورصة واًيت اكهت تـيوان )امه املخلريات احلدًثة يف همارات هرة اًَد ظحلا ٌَساؿات اًخدرسُس َة ٌٌَلدة يف ا

اىل اًخـرف ؿىل ما صِدثَ ًـحة هرة اًَد ؿاملَا مؤخرا من ثعور، اذ حتخاج ُذٍ اٌَـحة تني فرتة واخرى اىل اؿادة اًيؼر تحـغ 

 املِارات الاساس َة متاص َا واملس خحداث مهنا فضال ؾن ما اس خجد من ثلَريات يف مٌاجه واًساؿات ازلراس َة ٌَلكَة.
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س َة ملادة هرة اًَد، فضال ؾن وثضميت مٌاكضة اًخلريات  احلاظةل يف املِارات الاساس َة ابٌَـحة ثحـا ًـدد اًساؿات اًخدٌر

كِام احملاضون تـمي جرانمج ٌَورصة ابخر اًخـدًالت ؿىل املِارات الاساس َة مدؾومة تحـغ الافالم اًخوضَحَة ثوحض ما 

روج تحـغ اًخوظَات اخلاظة تخكل املِارات ، ومن مث اخلpower point حيخاج ذكل ونذكل جرانمج ؾرض اًرشاحئ

 وثوزَق لك ما ُو همم ابخلعوص واالثفاق ؿىل اًرتنزي ؿَهيا والاكذعار ؿىل اًرشح واًخوضَح ملا ُو اثهوي.

ة اًيت ثخىن ؿَهيا اٌَـحة، وًـمتد جناح اًالؾة  وافاد احملاضون  ان املِارات الأساس َة لأًة ًـحة من الأًـاب يه اًرنزية اًلًو

ثلان ُذٍ املِارات وزلًَ اًلدرة اًاكفِة ؿىل ثيفِذُا حتت خمخَف اًؼروف اًيت ميىن  ىل حد هحري ؿىل اؤ ق وثلدمَ اؤ او اًفًر

ثلان اًعحَح ًِذٍ املِارات سوف ثـمي ؿىل الارثلاء ابملس خوى  مواهجهتا أأزياء امليافسات دون ثـة او ضلوط هفس َة ، فاالؤ

 املعَوب
 

ق ، وهرة اًَد من الأًـا      ب اًيت ًِا مدادهئا و هماراهتا الأساس َة واًيت ثـد اًرهن الأساس واًفـال يف حتلِق اًفوز ٌَفًر

ا حساس َة الن االؤؿداد اًحدين واخلععي  وًِذا فان "ؿامي املِارات احلرهَة الأساس َة ٌَـحة ًـد من أأمه ثكل اًـوامي وأأنرُث

ماكانثَ اًحدهَة دون اًس َعرة  واًيفيس ال كمية هل دون همارات حرهَة،فاًالؾة املـد تدهَا ومل ًـد هماراي ال ميىن اس خلالل اؤ

 ؿىل اًىرة خالل حرنخَ.
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 لكَة اًرتتَة اًحدهَة ثيؼم حماضة يف ادلياس خم الاًلاؾي حول اداة اًعوق

حماضة هوؾَة حول  ،4/1028/ 19هؼم فرع الاًـاب اًفردًة يف لكَة اًرتتَة اًحدهَة وؿَوم اًرايضة ًوم الاحد املوافق   

الاس خاذ املساؿد   ادلياس خم الاًلاؾي ًعاًحات اًلكَة، مبضارنة مدرسات املادة الاس خاذ ازلنخور امرية ؾحد اًواحد،

  الاس خاذ املساؿد ازلنخور متاضؾحداًـٍزز.  ازلنخورخَود الًذ،

ق وهَفِة رتط اًعـوابت فهيا يف وثضميت مٌاكضة حماور ؿدة حرنزت يف اسس حىوٍن اًسالسي ادلاؾَة ابداة اًعو 

ؾرض ٍلوؿة من   ادلياس خم الاًلاؾي، ومتزيت احملاضة ابًيلاش واحملاورة تني مدرسات املادة واًعاًحات وذكل من خالل

 اًسالسي ابداة اًعوق ومت حتَََِا واًرتنزي ؿىل هلاط اًلوة فهيا

ًلاؾي يف ادلياس خم الاًلاؾي ًـمتد ؿىل الاسس اًالكس َىِة ازلنخور امرية ؾحد اًواحد ان الاؿداد الا  وافادت الاس خاذ

املحخىرة يف اًحاًَة، ويه حبد ذاهتا متخكل مزااي وخعائط حتدد اُداف وواحدات الؾحة ادلياس خم الاًلاؾي، وان الاؿداد 

 الاًلاؾي جية ان ٍىون مرثحعا مؽ اهواع اخرى الؿداد الؾحة ادلياس خم الاًلاؾي.

ذا ًـمتد ؿىل هوع   ي ًمت فَِ اؿداد اًالؾحة ٌَوظول اىل املس خوى اًراييض اًـايل همموحساب اًزمن اشل وضوري، ُو

احلراكت الاًلاؾَة اًيت ثـَمهتا اًالؾحة خالل ُذٍ اًفرتة اًزمٌَة شلا ػِرت احلاخة اىل مذعَحات خاظة كأس خحداث ظرائق 

 الاًلاؾي.ووسائي ثـَميَة خدًدة ًالؿداد الاًلاؾي يف درس ادلياس خم 

ومتارس الؾحة ادلياس خم الاًلاؾي احلراكت الاًلاؾَة خبفة ومروهة مبالثسِا اخلاظة حِر ثؤدي املِارات ؿىل اظراف 

ذا ًمت ؿىل هجاز  اظاتـِا هوس َةل ًخعوٍر وحتسني حراكت اًخوازن وازلوران مما ًوزل زلهيا صـورا ابوس َاتَة احلرنة ومروىهتا ُو
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ادلياسدِىِة اًيت من خالًِا حمتىن اًالؾحة من اًخدًرة ؿىل حراكت ادلياس خم الاًلاؾي اًيت ثخعَة ؿارضة اًخوزان 

 اًوكوف ؿىل اظاتؽ اًلدمنب وازلوراانت واًخوازانت، شلا ًـخرب ُذا اجلِاز ضوري يف درس احلراكت الاًلاؾَة.

خات ثخعَة درخة ؿاًَة من املروهة يف مفاظي اجلسم شلا ان اداء احلراكت الاًلاؾَة مؽ الادوات اكًلفزات واملرحجات واٍمتو 

جية الاُامتم تدمنَة املروهة ًُس فلط مبفاظي اجلسم اًىدرية )اًورك، الانخاف، اًـمود اًفلري( وامنا اًعلرية مهنا اًضا 

 وخاظة مضط اًلدم ورسف اًَد الخي اثلان حىٌَم احلراكت مؽ الادوات.
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