وشرة عه أعمال جمعٍت انشبٍبت نهمكفىفٍه نهعاو 2009

مقدمة:
رظذس ٘زٖ إٌششح االٌىرت١ٔٚخ اٌغٕ٠ٛخ ػٓ زتؼ١خ اٌشج١جخ ٌٍّىفٛفنيٚ .ذتذف اضتّؼ١خ ِٓ
إطذاس ٘زٖ إٌششح ٚرٛص٠ؼٙب اىل رؼض٠ض اٌزٛاطً ثني اضتّؼ١خ ٚثني أطذلبء٘ب ٚاعتغزف١ذٓ٠
ِٕٙب ٚاٌؼبٍِني يف ػتبغتبٚ .و ٟال ٠ى٘ ْٛزا اٌزٛاطً عٕ٠ٛب رؼًّ اضتّؼ١خ ػٍ ٝإطذاس ٔششح
فظٍ١خ ػٓ أػّبغتب.
ٚإْ أُ٘ ِب دت١ضد ثٗ اضتّؼ١خ يف ػٍّٙب خالي ٘زا اٌؼبَ ٘ ٛاٌؼًّ ِغ اعتذاسط اٌشصت١خ,
إػبدح اٌزأ٘ ً١اعتٙين ,دِح اعتىفٛفني ٚػؼبف اٌجظش يف اعتذاسط اٌؼبد٠خ ,اٌذِح االخزّبػ,ٟ
رؼذ ً٠اٌغ١بعبد اٌٛؿٕ١خ .ثبإلػبفخ إىل اٌزٛاطً اٌذاخٍٚ ٟاظتبسخٚ .ٟإْ رفبطِ ً١ب
لبِذ ثٗ اضتّؼ١خ غت ٛؾتزغ أوثش ِٓ اٌؼٕب.ٓ٠ٚ

 .1انمشروع انىطىً نهذمج (انمرحهت انثانثت)

مقدمة:
ً أْ ٘زا اعتششٚع ٘ ٛأٚي ِششٚع
٠زبثغ ٘زا اعتششٚع ٔبخبزٗ ٚأزشبسٖٚ .لذ أطجر ِؼشٚفب
يف ٌجٕبْ ٠ؼًّ ػٍ ٝاٌذِح اعتذسع ٟيف اعتذاسط اٌشصت١خ .وّب أطجر ِؼشٚفب أْ زتؼ١خ
اٌشج١جخ ٌٍّىفٛفني اٌيت رمٛد ٘زا اٌزٛخٗ ,ثبٌزؼبِ ْٚغ احتبد اعتمؼذ ٓ٠اٌٍجٕبٔ١ني
ٚرذ٠ش ٘زا اعتششٚع ٘ ٟاضتٙخ اٌٛز١ذح غري اٌشصت١خ اٌيت رؼًّ ِٓ ,خالي ٘زا اعتششٚع ,ػٍٝ
اٌذِح اٌرتث ٞٛيف اعتذاسط اٌشصت١خ ٚ .إْ ِؼشفخ األؿشاف اعتؼٕ١خ ثٕدبذ ػًّ اضتّؼ١خ خؼٍٙب
ِشخؼب يف ٘زا اجملبيٚ .إْ اعتشزٍخ اٌثبٌثخ يف اعتششٚع ٚاٌيت ثذأد ِٕز اٌؼبَ  ٟ٘ 7002اٌيت
أـٍك فٙ١ب اٌؼًّ ػٍ ٝاعتذاسط اٌشصت١خ .وّب ٠زبثغ اعتششٚع ػٍّٗ ِغ ِذاسط خبطخ مت
فٙ١ب دِح رالِ١ز ِٓ ر ٞٚاالزز١بخبد االػبف١خ.
 ِٓٚأُ٘ ِب مت حتم١مٗ خالي ٘زا اٌؼبَ:

 ِزبثؼخ اٌزٕغ١ك ِغ ٚصاسح اٌرتث١خ يح٠ ١زُ اؿالع اٌٛصاسح ػٍ ٝاخز١بسٔبٌٍّذاسط ٚؼتبٚس اٌؼًّ ِؼٙب ٚاطتظٛي ػٍِٛ ٝافمزٙب.
 ٠زُ اٌؼًّ ِغ ػشش ِذاسط سصت١خ خالي اٌؼبَ اٌذساعٚ . 00\00 ٟإْ ؼتبٚس اٌؼًّ ِغاعتذاسط ٘:ٟ
o

حتؼري اعتؼٍّني يف اعتذاسط اٌيت عزغزمجً رالِ١ز ِٓ ر ٞٚاالزز١بخبد,
اٌذِح اعتذسع,ٟ

o

رم ُ١١اٌٛالغ اطتبيل ٌٍّذاسط ِٓ ز١

o

اٌزخـ١ؾ عتّبسعبد رشث٠ٛخ داػتخ يف اعتذسعخ,

o

رذس٠ت اعتؼٍّني ػٍِٙ ٝبساد رؼٍ١ّ١خ,

o

رٛػ١خ اٌزالِ١ز ػٍ ٝازرتاَ االخزالف ٚؿج١ؼخ االخزالف ثني فئبد اعتؼٛلني,

 رتبِٔ ٟذاسط سصت١خ رذِح ٚرؼٍُ رالِ١ز ِٓ ر ٞٚاالزز١بخبد خالي اٌؼبَ .7000-7000 شتظ ِذاسط خبطخ رذِح ٚرؼٍُ رالِ١ز ِٓ ر ٞٚاالزز١بخبد االػبف١خ خالي اٌؼبَاٌذساع.2000\2000 ٟ
  01رٍّ١ز ِٓ ر ٞٚاالزز١بخبد االػبف١خ ٠زُ رؼٍ ُٙ١ّ١يف ِذاسط سصت١خ ٚخبطخ يفِٕـمخ اٌجمبع ٠ٚزٛىل ِزبثؼز ُٙاحتبد اعتمؼذ ٓ٠اٌٍجٕبٔني.
  72رٍّ١ز ِؼٛق ثظش٠ب ٠زُ رؼٍ ُّٙ١يف ِذاسط سصت١خ ٚخبطخ يف ِٕبؿك ثريٚد ,ط١ذا,إٌجـ١خ ,اٌشٛف ,ؿشاثٍظ ,اعتٕ ,ٗ١اٌؼٕٚ ٗ١رزٛىل ِزبثؼز ُٙزتؼ١خ اٌشج١جخ
ٌٍّىفٛفني.
 ٠مذَ اعتششٚع خذِبد ؽتزظخ ٌٍزالِ١ز اعتذػتني يف اعتذاسط ِٓ خالي زتؼ١خ اٌشج١جخٌٍّىفٛفني ٚاحتبد اعتمؼذ ٓ٠اٌٍجٕبٔني.
 مت اخز١بس ِذسعخ سصت١خ يف اعتششٚع ٌزىِ ْٛذسعخ ِشرتوخ ِغ اٌربٔبِح اٌٛؿين ٌٍذِحاعتذسع ٟيف ٌجٕبْ.NIPL

إزذ ٜاٌـبٌجبد يف اعتذاسط اٌذاػتخ

ٚسشخ ػًّ ِٛخٙخ إىل أؿجبء األعٕبْ

يوم توعيت يف إحدى املدارس

 ربثؼذ ضتٕخ دػُ لؼب٠ب اٌذِح يف ثريٚد ػٍّٙب ِٓ ػّٓ اعتششٚعاٌؼبٍِخ االخزّبػ١خ يف اضتّؼ١خ يح ١لبِذ ثبٌٕشبؿبد اٌزبٌ١خ:

ثزٕغ١ك ِٓ

ِذسعزني يف ثريٚد

o

رٕف١ز أ٠بَ رٛػ١خ ٌٍـالة حتذ ػٕٛاْ " إزرتاَ اإلخزالف" يف
ِٚذسعخ يف اضتٕٛة.

o

رٕظٚ ُ١سشخ ػًّ ِٛخٙخ إىل أؿجبء أعٕبْ األؿفبي ػٓ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ
األؿفبي ر ٞٚاإلزز١بخبد اإلػبف١خ

 .2انخذماث انتربىٌت انمختصت نهمعىقٍه بصرٌا بروامج دمج انمكفىفٍه وضعاف انبصر فً انمذارس انعادٌت:

مقدمة:
ربثؼذ اضتّؼ١خ اٌؼًّ ػٍ ٝرؼض٠ض دِح اعتىفٛفني ٚػؼبف اٌجظش يف اعتذاسط اٌؼبد٠خ ٚيف
األعشح ػّٓ اجملزّغ احملٍٚ ٟرٌه ثزٛفري اظتذِبد اعتخزظخ غتُ مبب فٙ١ب رٛفري اضتٙبص اٌجششٞ
اعتخزض ِٓٚ .أُ٘ ِب مت رٛفريٖ:
 عجغ ِشث١بد ؽتزظخ ِٛظفبد يف اضتّؼ١خ ٚرؼًّ يف رغغ ِذاسط داػتخ ػٍ ٝرمذمي اظتذِبدٚاٌذػُ ي  72رٍّ١ز ِؼٛق ثظش٠ب.
 ػبٍِخ اخزّبػ١خ يف ِشوض ثريٚد ٚػبٍِخ يف ِٕـمخ اٌشّبي رؼٍّٓ ػٍ ٝرمذمي اظتذِبداعتخزظخ ٚحتم١ك اٌذِح األعشٚ ٞاالخزّبػٌٍ ٟزالِ١ز اعتذػتني يف اعتذاسط اٌؼبد٠خ.
 رأِني اٌىزت اعتذسع١خ ثـشق ِى١فخ إِب ثـجبػزٙب ثبٌربا ً٠أ ٚرىجري اظتؾ أٚرغدٍٙ١ب ػٍ ٝأششؿخ وبع١ذ أٚ ٚػؼٙب ػٍ ٝألشاص ِذػتخ ٚرٌه ي  72رٍّ١زا ِؼٛلب
ثظش٠ب.
 -رأِني ِـبثغ اٌربا ً٠ي  01رٍّ١زا وف١فب

 ثالثخ ِذاسط داػتخ عتؼٛلني ثظش٠ب أطجسذ ػتٙضح ثبٌزىٌٕٛٛخ١ب اظتبطخ ثبعتىفٛفنيوبٌىّجٛ١رش إٌبؿك ٚوّجٛ١رش ر ٚشبشخ ثشاٚ ً٠عىبٔش  ٚؿبثؼخ ثشا ً٠إٌىرت١ٔٚخ.

 رأِني ِؼبٕ٠خ ٚاعزشبساد ٌذ ٜؽتزظني ٌٍزالِ١ز اعتؼٛلني ثظش٠ب ٚاٌز ٓ٠يحبخخ غتب ِثًأخظبئٔ ٟـك ٚأخظبئٔ ٟفغٚ ٟؿج١ت ػ.ْٛ١

 .3بروامج انذمج اإلجتماعً:

مقدمة:
رزّثً ع١بعخ اضتّؼ١خ يف ٘زا اجملبي ثز١ٙئخ أعش األؿفبي اعتىفٛفني ٚذت١ئخ ِؤعغبد اجملزّغ
ٚاعتشاوض اعتزٛفشح فٌ ٗ١زظجر ِؤٍ٘خ ٌذِح اعتىفٛفني ِٓٚ ,ثني ٘زٖ اعتؤعغبد ذت١ئخ اجملزّغ
اعتذسع . ٟوّب رزّثً ِٓ ٔبز١خ ثبٔ١خ ثذػُ اعتىفٛفني ٌالٔذِبج يف اجملزّؼبد احملٍ١خ
ِٚؤعغبد اجملزّغٚ .رم َٛهبزا اٌذٚس اٌؼبِالد اإلخزّبػ١خ يف اضتّؼ١خ  ِٓٚ .أُ٘ إٌشبؿبد
اٌيت مت رٕف١ز٘ب ٘:ٟ
 مت ذت١ئخ اٌششٚؽ ٌزغد ً١أزذ اٌـالة ِٚزبثؼخ دساعخ اٌج١بٔٚ ٛؿبٌت آخش ٌذسطاٌغ١زبس يف أزذ اعتؼب٘ذ اعتٛع١م١خ.
 مت ذت١ئخ اٌششٚؽ ٌزغد ً١ؿبٌجزني يف ٔبد ٞس٠بػٚ ٟدػُ ِشبسوز.ٓٙ مت ذت١ئخ اٌششٚؽ ٚاٌظشٚف الٔؼّبَ وف١فني إىل لغُ اٌشجبة يف اٌظٍ١ت األستش. رٕغ١ك ِشبسوخ إزذ ٜاٌىف١فبد عتزبثؼخ دسٚط اٌشلض يف ِؼٙذ ؽتزض. اعتىفٛف٠ ْٛزؼشف ْٛػٍ ٝأِبوٓ خذ٠ذح ِٓ ػّٓ ٔشبؽ ٔظّٗ لغُ اٌشجبة يفاٌظٍ١ت األستش ثبٌزؼبِ ْٚغ اضتّؼ١خ.
 رالِ١ز ِٓ ِذسعخ ٠ ICزٕب ٌْٛٚاٌؼشبء ِغّؼ ٟاألػني ٚمبشبسوخ ِىفٛفني ِٓاضتّؼ١خ ٚاٌزٕظٌ ُ١مغُ اظتذِخ اإلخزّبػ١خ يف اعتذسعخ.
 ِئبد األشخبص ٠زؼشف ْٛػٍ ٝاٌٛعبئً اعتغزخذِخ ِٓ لجً اعتىفٛفني ٠ٚشبسو ْٛيفٔشبؿبد داػتخ ِٓ خالي ِؼشع " أ٠بَ اٌؼٍ ِٓ "َٛرٕظ ُ١ضتٕخ "ا٠بَ اٌؼٍ"َٛ
ٚمبشبسوخ اضتّؼ١خ عتذح ثالثخ أ٠بَ.
 -ػششح

ِىفٛفني ِٓ اضتّؼ١خ ٠شبسو ْٛيف ِبسار ْٛثريٚد .7000

جلست عود

يف النادي

ماراتون بريوث

مع الصليب األمحر اللبناني

ً ٚؿفٍخ ررتاٚذ أػّبسُ٘ ثني  01 ٚ 2عٕخ ث 01 ُٕٙ١ر ٞٚإػبلخ ثظش٠خ
  00ؿفالً
ِٓ ؽتزٍف ِٕبؿك ؼتبفظخ اٌشّبي ٠شبسو ْٛيف ؽت ُ١ط١ف ٟهنبس ٞعتذح ِٛ٠ 01ب
ٚاٌزٕظ ُ١ي زتؼ١خ اٌشج١جخ ٌٍّىفٛفني ثبٌششاوخ ِغ  . Kids Guernicaوّب
ً ِٚزـٛػخ ِٓ ؽتزٍف اضتبِؼبد يف ؿشاثٍظ اعتٕ١ب
شبسن يف ٘زا اعتخِ 70 ُ١زـٛػب
ثبإلػبفخ إىل ِزـٛػزني ِٓ اٌٛال٠بد اعتزسذح األِريو١خ .وّب شبسن يف رٕف١ز اعتخُ١
ِ 1شث١بد ٚػبٍِخ إخزّبػ١خ ِٓ اضتّؼ١خ .أِب زفً إخززبَ ٘زا اعتخ ُ١فمذ
زؼشٖ أوثش ِٓ  ِٓ 000األ٘بيل.

  00ؿالة ثبٔ٠ٛني يف ِذاسط ثريٚد ٚاضتٕٛة زؼشٚا ٚسشخ ػًّ ثؼٕٛاْ ً٘ ":رؼزربًْٚ ؾتىٓ أْ ٕ٠دسٛا يف ز١بذتُ؟ ٚلذ عبػذد اٌٛسشخ ػٍ ٝؿّأٔخ
أْ اعتؼٛلني ثظش٠ب
اٌـالة اعتىفٛفني زٛي إِىبٔ١خ ؿتبز.ُٙ

 .4مشروع انتىمٍت انذامجت فً نبىان:

مقدمة:
إرا دت١ضد اضتّؼ١خ يف اٌغٕٛاد اعتبػ١خ ثبٌذِح اٌرتث ٞٛفئهنب ِٚغ ٘زا اعتششٚع دت١ضد
ثبٌذِح اعتٙين ِٓ ػّٓ اٌزّٕ١خ اٌذاػتخ ٌؼًّ اعتؤعغبد ٚاعتشاوض اٌرتث٠ٛخ ٚاإلخزّبػ١خ
ٚاٌزّٕ٠ٛخ .رزٛىل اضتّؼ١خ إداسح ٘زا اعتششٚع اٌز ٞرزشبسن فِٕ ٗ١ظّخ ِشع ٟوٛس ٚإحتبد
اعتمؼذ ٓ٠اٌٍجٕبٔ١ني ٚثزّ ِٓ ً٠ٛاٌٛوبٌخ األِريو١خ ٌٍزّٕ١خ .أِب ِب مت رٕف١زٖ زىت ا:ْ٢

أ.

عهى صعٍذ األشخاص انمعىقٍه:
 ِ 70ؼٛق اعزفبدٚا ِٓ وٛسط ٌٍغخ اإلٔىٍ١ض٠خ ِذرٗ  00عبػخٚ ,وٛسطوّجٛ١رش ِذرٗ  12عبػخ ,ثبإلػبفخ إىل ٚسشيت ػًّ ٌٍّشبسوني األٚىل زٛي ِٙبساد
اٌزٛاطً اظتـٚ ٟاٌشف ٟٙعتذح شتغخ أ٠بَ ٚاٌثبٔ١خ زٛي ِٙبساد أعبع١خ يف ػتبي
اٌؼًّ عتذح ِٛ٠ني.
ً شبسوٛا يف دٚسح رذس٠ج١خ ِزمذِخ
 شتظ ِؼٛلني ثظش٠باي ٚ Halو١ف١خ اعزخذاَ اإلٔرتٔذ .

ػٍ ٝثشٔبِح لبسا اٌشبشخ

ً ٠زذسث ْٛػٍٚ ٝظبئف ؼتذدح يف
ً ٚعذ أفشاد ِؼٛلني خغذ٠ب
 شتظ أفشاد ِؼٛلني ثظش٠باعتؤعغبد اعتشبسوخ.

دورة اإلنكليزيت

دٚسح اٌىّجٛ١رش

ورش عمل

ب .عهى صعٍذ انمؤسساث انمستهذفت:

 ِ 01ؤعغخ رشبسن يف اعتشزٍخ األٚىل ِٓ اعتششٚعٚ .لبِذ اضتّؼ١خ جبّغ اعتؼٍِٛبدٌزى ٓ٠ٛلبػذح ِؼٍِٛبد ػٓ وً ِؤعغخ.
 اعتؤعغبد اعتغزٙذفخ يف اعتششٚع رشبسن يف ٚسشيت ػًّ عتذح ِٛ٠ني ٌٍزؼش٠ف ثمؼب٠باعتؼٛلني اعتشرجـخ مبدبي اٌزأ٘ ً١اعتٙين ٚاٌؼًّ ِٛٚاػ١غ رشًّ اٌزٛاطً ِغ رٞٚ
ً.
اٌؼبلبد اطتشو١خ ٚاٌجظش٠خ خبطخ
 اخز١بس ِ 00ؤعغخ ٌٍّشبسوخ يف اعتشزٍخ اٌثبٔ١خ ِٓ اعتششٚع ٚاٌيت إٌزضِذرذس٠ت ِؼٛلني ػٍٚ ٝظبئف ؼتذدح فٙ١ب.
 مت حتؼري خـخ ػًّ ِغ وً ِؤعغخ ِٓ خالي إخزّبػبد ختـ١ؾ ِغ وً اعتؤعغبداعتشبسوخ
 مت رٕف١زاإلػبف١خ.

ٚسػ ػًّ خبطخ مبٛظفِ 0 ٟؤعغبد زٛي اٌزؼبًِ ِغ ر ٞٚاإلزز١بخبد

ألسثغ ِؤعغبد ٌزغ ً١ٙرذس٠ت اعتىفٛفني .وّب مت
 مت رأِني ثشٔبِح "" HALاٌم١بَ ثزى١١ف ٕ٘ذعٌ ٟذٚسح اعت١بٖ يف إزذ ٜاعتؤعغبد ٚع١زُ رض٠ٚذ اٌذسج ة
 electric rampيف أخش .ٜوّب ٠زُ زبٌ١ب رض٠ٚذ ػذد ِٓ أدساج إزذ ٜاعتؤعغبد
ة . Ramps

ث .عهى صعٍذ انىكانت األمٍركٍت نهتىمٍت:
 مت رٕظٚ ُ١سشخ ػًّ ٌٚ َٛ١ازذ خبطخ ثبٌٛوبٌخ األِريو١خ ٌٍزّٕ١خ زٛي زمٛقاألشخبص اعتؼٛلني ِٚب ٠مبثٍٙب ِٓ ِٓ ؾتبسعبد ػٍ ٝاعتغز ٜٛاٌٛؿين.
 لبِذ اٌغفريح األِ١ى١خ ثض٠بسح اعزـالع إىل ِؤعغزني ِشبسوزني يف اعتششٚع ٔٚبلشذِغبس اعتشٍشٚع ِغ اعتزذسثني

 .5انمكتبت انىطىٍت انىاطقت:

مقدمة:
ِب صاي ٘زا اعتششٚع اٌشائذ يف ٌجٕبْ ٠م َٛثذٚسٖ يف ٚطٛي اعتؼٛلني ثظش٠ب اىل اعتٛاد
اٌثمبف١خ ٚاٌذساع١خ اعتذسع١خ ٚاضتبِؼ١خ  ِٓٚ .أُ٘ أػّبي اعتششٚع غتزا اٌؼبَ
 إػبسح اٌىزت اٌثمبف١خ إٌبؿمخ اىل اعتشرتوني. رغد ً١وزت ثمبف١خ خذ٠ذح ٌألؿفبي ػٍ ٝألشاص ِذػتخ. رغد ً١وزت ِذسع١خ ي  01رٍّ١زا ِذػتب يف ِذاسط ػبد٠خ. رغد ً١ثؼغ اعتمشساد اضتبِؼ١خ ٌـالة ِىفٛفني.ِ -زبثؼخ حت ً٠ٛاٌىزت اٌثمبف١خ إٌبؿمخ ِٓ أششؿخ وبع١ذ اىل ألشاص ِذػتخ.

 .6انعمم انمطهبً وانتىعىي:

مقدمة:
إْ اٌؼًّ اعتـٍيب ٘ ٛخ١بس اعرتار١دٌٍ ٟدّؼ١خ ِٕز رأع١غٙب ٌزسم١ك أ٘ذافٙبٚ .أطجسذ
رزّ١ض اضتّؼ١خ ثمذساذتب اعتخزظخ ٚثـشٚزبذتب ٚػاللبذتب اٌيت رغبػذ يف ٘زا اجملبي ِٓ .أُ٘
إٌشبؿبد غتزا اٌؼبَ:

أ.

تفعٍم مشاركت األعضاء فً انعمم انمطهبً:

أٔشأد اغت١ئخ االداس٠خ  2ضتبْ غتزا اٌؼبَ.:ٟ٘ٚ ,

 ضتٕخ اٌشجبة( :اعتٕغمخ :سٚاْ األِني) ضتٕخ إٌمبؽ اٌغذ( :اعتٕغمخ :خ١ٌٛبد ٔضاي) ضتٕخ اعتشأح( :اعتٕغمخٕ١ٌ :ب اعتظش)ٞ ضتٕخ إٌشبؿبد اٌثمبف١خ( :اعتٕغمخ :فبؿّخ ِغبظت)ٟ ضتٕخ اٌزٛاطً( :اعتٕغمخ :أس٠ح صس٠مخ) -ضتٕخ اٌزٛػ١خ( :اعتٕغمخ :صٕ٠خ أٛ٠ة)

ب .بىاء قذراث انمكفىفٍه:
 -إٔزذاة ِ 2ىفٛفني ٌٍّشبسوخ ثٛسػ ػًّ ِٓ رٕظ ُ١زتؼ١بد أخش.ٜ

 أزذاة ِ 1ىفٛفني ٌٍّشبسوخ ثٛسػ ػًّ خبسج ٌجٕبْ. رٕغ١ك ٚرٕظٚ ُ١سشخ ػًّ ٌغبئش أفشاد ضتٕخ اٌشجبة زٛي ِٙبساد اٌزٛاطً ٚأمنبؽاٌشخظ١بد.
 رٕغ١ك ِشبسوخ  ِٓ 1اعتىفٛفني  ِٓ 7ٚاعتجظش ٓ٠يف ٚسشخ ػًّ زٛي اٌذِح ِٓ خالياعتٛع١مٚ ٝاٌٍؼت ٚاعتغشذ ٚاإلػالَ.

ث .انىصىل إنى انحقىق وتعذٌم انسٍاساث:

 ٠م َٛسئ١ظ اضتّؼ١خ ثزٕغ١ك ػًّ ضتٕخ االداسح اعتذسع١خ ٚاٌشؤ ْٚاٌمبٔ١ٔٛخ يفِششٚع اٌغ١بعخ اٌٛؿٕ١خ ٌٍذِح اعتذسع ِٓ ٟػّٓ ِششٚع ِشرتن ثني ٚصاسح اٌرتث١خ
ٚٚصاسح اٌشؤ ْٚاالخزّبػ١خ ٚخبِؼخ اٌمذ٠ظ ٛ٠عف.
 -اعتغبمهخ ِغ إحتبد اعتمؼذ ٓ٠يف حتشن زٛي ِشبسوخ األشخبص

اعتؼٛلني يف اإلٔزخبثبد.

 إػذاد ٚث١مخ ٌزٕظ ُ١االِزسبٔبد اضتبِؼ١خ يف اضتبِؼخ اٌٍجٕبٔ١خ يح١ػٍ ٝألغبَ اضتبِؼخ اٌٍجٕبٔ١خ.

ع١زُ ػشػٙب

ث .تفعٍم انعمم انتطىعً:
ِذسعخ يف ثريٚد رشعً ػتّٛػخ ِٓ رالِ١ز٘ب ٌزٕف١ز ِششٚع رـٛػ ِٓ ٟػّٓ عبػبد خذِخ
اخزّبػ١خ إٌضاِ١خ ٌٍزالِ١ز.

 .7انتىاصم واإلعالو :

مقدمة:
ثؼذ رضا٠ذ اطتبخخ ٌزـ٠ٛش اٌزٛاطً اٌذاخٍٚ ٟاٌزٛاطً اظتبسخ ٟيف اضتّؼ١خ ,أػـذ اضتّؼ١خ
أمه١خ خبطخ غتزا اجملبي ٚأفشدد ٌٗ ٚسلخ اعرتار١د١خ رؼًّ ػٍ ٝرٕظ ُ١اداسرٗ ٔٚشبؿبرٗ.
 ِٓٚأُ٘ ِب لبِذ ثٗ اضتّؼ١خ خالي ٘زا اٌؼبَ:
 إؿالق ِٛلغ اضتّؼ١خ ػٍ ٝشجىخ االٔرتٔذ يف روش ٜاضتّؼ١خ ايٚ ,yablb.org 77متّ  010 ٚزتؼ١خ ؼتٍ١خ.
االػالْ ػٕٗ ػرب سعبئً إٌىرت١ٔٚخ اىل  221فشدا
 رظ٠ٛش ِمبثٍخ رٍفض١ٔٛ٠خ خبطخ ثبٌزٍفض ْٛ٠اٌغؼٛد ٞخبطخ ػٓ اضتّؼ١خ رغدِ ً١مبثٍزني إراػ١زني ػٓ زتؼ١خ اٌشج١جخ ثبإلػبفخ إىل س٠جٛسربج طسف ٟػٓاعتىزجخ إٌبؿمخ.
 رغد ً١فٚ ٍُ١ثبئم ٟػٓ اٌمشاءح اٌجذٍ٠خ يف اعتىزجخ اٌٛؿٕ١خ إٌبؿمخ. مت رغد ً١ثالٌأخجبس.

زٍمبد ِٓ ثشٔبِح " Double Clickاٌز ٞث

ػٍ ٝلٕبح اعتغزمجً

 مت رٕغ١ك ِشبسوخ أزذ اعتغزف١ذ ٓ٠ػّٓ ثشٔبِح حتم١ك زٛي اعزؼّبي اإلٔرتٔذٚ ,لذ ثػٍ ٝلٕبح ايMTV
 شبسوذ اضتّؼ١خ ثبٔزذاة  2أشخبص ثبإلػبفخ إىل سئ١غٙب يف زٍمخ ِٓ عريح ٚأفزسذػٍ ٝلٕبح اعتغزمجً زٛي ز١بح اعتىفٛفني اٌ١ِٛ١خ.
 إخشاء زٛاس رٍفضِ ٟٔٛ٠غ وً ِٓ لٕبح اٌؼبمل يف اٌ َٛ١اٌؼبعتٌٍّ ٟؼٛق ٚلٕبحاضتض٠شح.
 حتؼري وز١ت خبص ٌٍزؼش٠ف ثبعتىزجخ اٌٛؿٕ١خ إٌبؿمخ رم َٛاضتّؼ١خ ثزظ٠ٛش فٚ ٍُ١ثبئم ٟخبص ثبعتىزجخ اٌٛؿٕ١خ إٌبؿمخ ٌٍزؼش٠فثأمه١خ ٚطٛي اعتىفٛفني إىل اعتؼٍِٛبد ٚاعتٛاد.

 .8انجمعٍت عهى انمستىٌٍه اإلقهٍمً وانذونً:

مقدمة:

٠زّثً ػًّ اضتّؼ١خ ػٍ ٝاعتغز ٜٛاإللٍ ِٓ ّٟ١خالي ِشبسوخ اضتّؼ١خ يف االحتبد اٌؼبعتٟ
ٌٍّىفٛفني ٚاإلحتبد ا٢عٌٍّ ٞٛ١ىفٛفني  ِٓٚخالي اعتشبسوخ يف اعتؤدتشاد ٚٚسػ اٌؼًّ
االلٍ١ّ١خ ِٓٚ .أُ٘ ٘زٖ اعتشبسوبد:

 اعتشبسوخ يف إخزّٕبع اغت١ئخ اٌزٕف١ز٠خ إلحتبد آع١ب يف اٌشبسلخ سئ١ظ اضتّؼ١خ ٠شبسن ٠ٚمذَ ؼتبػشح ػٓ اٌزؼب ْٚاٌذٚيل يف ػتبي اٌذِح اٌرتث "ٞٛيفاعتؤدتش اٌؼبعتٌٍ ٟزؼٍ ُ١اٌذاِح يف عالِٕىب-اعجبٔ١ب.

 .9بىاء قذراث انجمعٍت:

مقدمة:
ِٓ ػّٓ ِشبس٠غ ٔٚشبؿبد اضتّؼ١خ ٕ٘بن ٔشبؿبد ٚأػّبي رغزٙذف رّٕ١خ لذساد اضتّؼ١خ ِٓ
ز ١اٌمذساد اعتبٌ١خ ٚاٌجشش٠خ ٚاٌزمٕ١خ ِٓ .أُ٘ ِب لبِذ ثٗ اضتّؼ١خ:

 رٕظٚ ُ١سشخ ػًّ ٌٍّشث١بد اعتخزظبد يف اضتّؼ١خ ِذذتب رغؼخ أ٠بَ. رذس٠ت اعتشث١بد ػٍ ٝاعزخذاَ اٌزمٕ١بد اظتبطخ ثبعتىفٛفني عتذح شتغخ أ٠بَ . شبسن ِٛؿفني ِٓ اضتّؼ١خ ثٛسشخ ػًّ زٛي دت ً٠ٛاعتشبس٠غ ِٓ رٕظ ُ١أٚوغفبَ. شبسن ِٛظفني ِٓ اضتّؼ١خ يف  ِٟٛ٠ختـ١ؾ ِٓ رٕظ ُ١زتؼ١خ  7070زٛي اعرتار١د١خ ٚؿٕ١خٌٍسذ ِٓ اإلػبلخ اٌجظش٠خ.
 -شبسوذ إزذ ٜاعتٛظفبد ثٛسشخ ػًّ يف ػّبْ زٛي اإلرفبل١خ اٌذ١ٌٚخ طتمٛق

اعتؼٛلني".

 شبسوذ إثٕزبْ ِٓ اعتشث١بد اعتخزظخ ثٛسشخ ػًّ رذس٠ج١خ يف دٌٚخ لـش ِٛػٛػٙبرؼٍ ُ١اعتىفٛفني اٌش٠بػ١بد.

