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مقدمة :
بدأت فهس ٠ايػهٗاد ٠ايجاْٜٛه ١ايعاملٝه ١درهادز ٠نسنهَ ١هٔ ْمهس نهس ِٜنهإ ٖادطهِٗ
قطهاٜا اسضههوّ ٚاملطههًُدٚ .قهد ناْهها زاب هه ١ايعهاا اسضههوَٞع ٚايس٥اضهه ١ايعاَهه ١سداز٠
ايرشٛخ ٚاسفتا٤ع ٚاحتهاد املهدازع ايعسبٝهٚ ١اسضهوَ ١ٝع ٚزاب ه ١ادتاَعهات اسضهوَ١ٝ
ٖ ٞايطراق ١يترين ٖرا املػسٚعع ٚنإ عً ٞزأع املمهس ٜٔايرْ ٜٔهرزٚا أْمطهِٗ ملجهٌ ٖهرا
ايعُههٌ هه ٛاحمَهها ستُههد ايمٝكههٌع ٚايههدنتٛز ٛفٝههل ايػهها ٟٚع ٚاي ٚفٝطههٛز ٜٛض ه
ارتًٝم ١أبٛبهس اير ٟغغٌ َٓكب املدٜس ايعاّ جملًظ اَتشاْات ايػٗاد ٠ايجاْ ١ٜٛايرٟ
نْٛهه٘ َههوزس ٚشزا ٤يازدٝهه ١ايههد ٍٚاسضههوَ ١ٝس املههوزس ايطههادع عػههس ايههر ٟعكههد س
(ٖ1406ه ) ) ّ1986( /س املغسب ع ٚقد طًب اجملًظ َٔ نٌ ايهد ٍٚايعسبٝه ١ارتغه اى س
ٖرا ايعٌُ .
دا ٤بعد ذيو ه ٜٔٛادتٗاش اسداز ٟع ٚاهل ١٦ٝايتٓمٝر ١ٜع ٚايمٓ ١ٝاييت نإ ٜكٛدٖا:
 )1اي ٚفٝطٛزٜٛ /ض ارتًٝم ١أبٛبهس .
ٚضاعد ٙس ذيو احمضا ر:٠
 )2احمضتاذ /عرد ايسمحٔ ايعرٝد زٝ٥ظ دتٓ ١ايكر ٍٛجباَع ١ارتسط ّٛضابكاً .
 )3احمضتاذ /سطٔ ضس ارتتِ َٔ ايكٝادات اي ب ١ٜٛبٛشاز ٠اي بٚ ١ٝايتعً ِٝايطٛداْ. ١ٝ
قاَا ايًذٓ ١ايمٓ ١ٝبإعداد ايكٛاْد ٚايًٛا٥ح املٓظُه ١سعُهاٍ ايػهٗاد ٠ايجاْٜٛه١
ٚأعههدت املٝصاْٝههات ايوشَهه ١يرههد ٤املػههسٚع إرت إٔ اجملًههظ ا ٜههتُهٔ َههٔ إنُههاٍ املػههسٚع
ٛ ٚق ه ايعُههٌ عٓههد ٖههرا اذتههد ٚنههإ املسنههص اسضههوَ ٞبههارتسط ّٛس ذيههو ايٛقهها عههاّ
(1406ه ٜ )ّ1986 /عد ايعد ٠يٛضع َٓاٖر عً ١ُٝٝياصه ١به٘ َٚطهتكً ١عهٔ ايػهٗاد٠
ايطٛداْ ١ٝيتتٓاضب َع اي وب احمفازقٚ ١ختدّ أٖداف املسنص اسضهوَ ٞس أفسٜكٝها
ٚضع ٖر ٙاملٓاٖر ٚأزضًا صٛزَٗٓ ٠ا إي ٞداَع ١احمشٖس ٚداَعه ١ايكهسٜٚد ٚهاٖها
بٗدف ارتعه اف بٗها ستهٜ ٢ههههذهههههد أبٓها ٤املطهًُد ايمسصه ١س ٖهر ٙادتاَعهات ٚقهد
ارتع اف بٗر ٙاملٓاٖر َٔ ادتاَعتد املرنٛز د .
عٓههدٖا بههادز اي ٚفٝطههٛز ٜٛض ه ارتًٝمهه ١سسٝهها ٤املػههسٚع ايكههدٚ ِٜاق ه ب ه ٕ
ٜٓتُ ٞاملسنص اسضوَ ٞإيه ٞزتًهظ ايػهٗاد ٠املهرنٛز ٜٚعهد املػهسٚع دها إعهدادَ ٙهٔ
ْظهههِ ٚيهههٛا٥ح س بداٜههه ١ايعُهههٌ ٚ .افكههها إداز ٠املسنهههص اسضهههوَ ٞأ هههراى يوْطهههُاّ هلهههرا
اجملًظ  َٔٚثِ عكدت عهد ٠ادتُاعهات بهد ايًذٓه ١ايمٓٝهٚ ١إداز ٠املسنهص اسضهوَٚ ٞبعهد
ذيههو اْطههُا زاب هه ١ايعههاا اسضههوَ ٞعجًهه ١س داَعهه ١أّ ايكههس ٟهلههرا املػههسٚع يهٓٗهها
ٛقما عٔ َٛاصً ١عًُٗا بعد ف  ٠قكا. ٠
س عاّ  ّ 1992كهسز فمٝه املدزضه ١ايجاْٜٛه ١بهاملسنص اسضهوَ ٞاحمفسٜكهٚ ٞنهإ
ايهههدافع ٖههه ٛاْتػهههاز ايتعًههه ِٝايعسبههه ٞاسضهههوَ ٞس أفسٜكٝههها عًهههَ ٢طهههت ٣ٛاملهههسسًتد

اسعدادٚ ١ٜايجاْ ٚ ١ٜٛصاٜد عدد اي وب اذتاًَد يًػهٗاد ٠ايجاْٜٛه ١ايهر ٜٔبهدأت طهد
س ٚدهههَ ِٖٗٛعاٖهههد ايتعًههه ِٝايعهههاي ٞع ٖهههرا فطه هوً عهههٔ إٔ هًمههه ١ايتعًههه ِٝس املسنهههص
اسضوَ ٞناْا عايٝه ١دهداً ٚيهريو زتٝ ٛ ٣ه إَهاْهات املسنهص ايػهشٝش ١يوضهتذاب١
ذتادات اي وب س ايتعً ِٝادتاَع. ٞ
دهها٤ت فهههس ٠ههٜٛس املسنههص يٝكهها داَعهه ١إفسٜكٝهها ايعاملٝهه ١ع ٚيهههٔ ًهها فهههس ٠زعاٜهه١
ايتعًهه ِٝايعههاّ س أفسٜكٝهها َطهه ٝس ٠عًهه ٢إداز ٠ادتاَعهه ١ايٛيٝههدٚ ٠بههدأ ايههتمها ب ه ٕ ٜتشههٍٛ
ارتٖتُاّ بٗرا ايٓٛع َٔ ايتعًَ ِٝهٔ ايدزاضه ١املراغهس ٠إن ْظهاّ ايتعًه ِٝعهٔ بعهد َطهتمٝدٜٔ
َههٔ ايتذههازب اسْطههاْ ١ٝس ٖههرا اجملههاٍ َجههٌ غههٗاد( ٠أنطههمٛزد ٚغههٗاد ٠يٓههدٕ ٚايرهايٛزٜهها
ايعاملٚ ) ١ٝهاٖا َٔ ايػٗادات .
األهداف واملربرات ملشروع الشهادة :

لكللما للقافل مابللللاخطل هلاهلادشللّةامللاٍاهل للًق ٔا للواه للُ اابقلػللٕاه يةّللٕاَطللق ا
خكث للحلاحاق ل لقااااي للاهاهلُكل ل اهل للآاااشا للمابّ للٌاهقاة للق اه فل ل ّٕاااخبحلِلّ للقال ا للُ ا
حلالّق اعقلّٕاااهملسآُاهلا اّةْاَهلثلقاا .ا
نظام مهح الشهادة:

زٓح ايػٗادٚ ٠فل ايٓظاّ احم : ٞ
 .1جيبااخىاجياساهلشقلبالاةُه اه ج ق ِٕاهآلإّا :ا
ّٕاااا اج.اهلاػٕاه جه ّٕا ا

خ.اهلاػٕاهل حلبّٕاااااااب.اهلرتبّٕاه ف

 .2جياساهلشقلباملُه اهلادصصاهلآاخياق ٍا واهلادصصق اهآلإّا :ا
خ.اعاةْا ِقضّق اخَاعاةْاخ ّق٘ا.ا ا
ب.اخ بْا:الػُِق اا -ا هفق احف

ّٕااا -اعاُماهجاةقعّٕاا .ا

ج.اعاُمابهّٕا:ااجتق ِٕاا -از هعّٕاا -ايهلفّٕاا -اكًحلبق٘اا -ا كقنّكقا ا

 .3متههلاهل ًق ٔاملواخ حلزاهلهجقحااامخسٕا ُه ا واعل اهملُه اهليتاجاسامقا .ا
 .4الامتههلاهل ًق ٔاملواِحلفباااخٓا واهملُه اه ج ق ِٕا .ا
 .5خكصٖاعل ا واهملُه اِسةهلالاشقلباهجلاُسالٌااس ٕا ُه اا .ا
اهلياكل واألجهزة املهظمة لربامج الشهادة الثانوية :

 /1مجلس الذؼادة :

هض للشا اجً للق اإاص للٕابظع للله اهلهحل للقماه فقف للْاها للقك اللل ه اهل للًق ٔا
َ للل اهلهحلللقماااللساهل للًق ٔابقعا للق ٍاهجلًللقزاه عاللٖالا للحلهقاعاللْاكللما للقاِا اللما
باهفّللاابللحله اهل للًق ٔاَِ ال اهجلًللٕاهملسللُٚلٕاعللوااشللُِحلاعةللماهل للًق ٔاَ لللاهجلسللُ ا
مااهل اه بحلِلّٕاَبمابحلنق ااض ٌاه قنٕاهل ق ٕاَجيّزٍاهقاسا .ا
َيللُاهجلًللقزاه عاللٖاهملهللُقابللٌافلّللماه يلللهقاهملهصللُااعاًّللقاااهملللق ٔاهلثقلثللٕا للوا
هلهحلقماه فقفْاَ ماعلماه خ لاب ةُ ّٕاياهاهلهصاخياصاااساهل ًق ٔامبقاِاْا :ا
خا.ا ههلاهل ًق ٔاهلثقنُِٕاهل قملّٕا .ا
ب.احجقزٔاهخلشةاَهل ه اَهلالق ِحلا .ا
ج.احجقزٔاهملهقي اَهلهحل اهل اةّٕاهخلقطٕابقل ًق ٔاهلثقنُِٕاهل قملّٕا .ا
ا.احطله اَا لِماهلاُهٙهلاهليتااض ةاخعةقلاهل ًق ٔاهلثقنُِٕاهل قملّٕا ا
يل.احجقزٔاهلهحل اهخلقطٕابقلالُِ اَه احقنق اهل ًق ٔا ا
َا.اهل ةماعاْاكسباهالعرتهقابقل ًق ٔاهلثقنُِٕا واهملؤفسق اهلا اّةّٕا ا
زا.ااكُِواجلقىابهّٕاخَا ادصصٕالاهحلحلابّةقاُِكماحلًّقا ا

ح.اهكللرتهحااُفللّماعضللُِٕاااللساهل للًق ٔاَاسللةّٕاهخل ل ه٘اَهملؤفسللق اهل ق اللٕااا
اقلاهلا اّ اَ ب ًقالاةجاسالاجقزٔا ا
قا.احجقزٔاهالافقكّق ا ماهملؤفسق اهملسافّلٔا وابحله اهل ًق ٔاهلثقنُِٕا ا
 /2األمانظ الطامظ للذؼادة :

ا ا اهلا هعاهملهفاال ه اهل ًق ٔاهلثقنُِٕاَيْا سُٚلٕاخ قماهقالساعلوا سلوا
ح ه ٔاهل ةماَختاصابق اْا :ا
خا.اهكل للرتهحاهخلشل للةاَهلسّقفل للق اَهلل للهحل اَهلال للُهٙهلاهملا الل للٕابقل ل للًق ٔاَ ب ًل للقاقال للسا
هل ًق ٔا جقزاًقا .ا
ب.اه حلهقاعاْاَضماَح ه ٔاهال احقنق اَكما قاِا امابًقا سبا قاالضْابٌاهلاُهٙهلا .ا
ج.ااأفّسا حلهكزاهال احقنق اَ اقب ٕاخ هًٙقاَه حلهقاعاْان قطًقا سباهلاُهٙهلا .ا
ا.اا كّماهلاجقىاهليتااسقعليقاااخ ه٘ا ًق ًقاا .ا
يل.احعله اهلالق ِحلاهللَ ِٕاَهلشق ٕٙاَ ب ًقاجلًق اهالخاصقااا .ا
َا.افلِلا فُماهال احقنق اَهخلل ق ا .ا
 /3اجتمارات األمانظ الطامظ :
خا.ااكُىاهجاةقعق اه
ب.اجي للُزال

قنٕاهل ق ٕاهلحلها ٕاكما ًحلا .ا

للماهل للقما ع للُٔاه

قن للٕاهل ق للٕاحل للْاخٓاهجاة للقعاط للق ا ال لاٖا للقا خٗا لل ل ا

ضحلَ ِقا .ا
ج.اِكُىاهالجاةقعاطحّحقاا اٖا ضحلٍانصفاخعضق٘اه
ا.اعهلااػّباه

ماهل قماختاق اه

يل.اِكُىالكماعضُاااه

قنٕاهل ق ٕا .ا

قنٕاهل ق ٕا وابماخعضقًٙقا ّٙسقاال جاةقعاهمل م.ا ا

قنٕاطُ اَه لاَجتقزاهللحله ه ابأغا ّلٕاه طلُه اَِكلُىاللحلّٙسا

هالجاةقعاطُ ا حلجهلاعهلااسقَٓاه طُه ا .ا
 /4اختصاصات األمين الطام :
خا.اِكُىا سُٚالاللٓاااساهل ًق ٔاعوا سواخ ه٘اهجلًقزاهلاهفّآاه ه ٓا .ا
ب.ااحل للّهلاه

للدقااهملللحله اا ّّللهً ال للػماهملهقطللباهلحلّٙسللّٕابق

قنللٕاهل ق للٕاَلللٌا للما

هلا ّمابّةقا َىا ل اَبلقاالاُهٙهلا .ا
ج.اخبحلهماهل لُ انّقبٕاعواااساهل ًق ٔاَبلقاالا حلَقاهليتاحيل يقاااساهل ًق ٔا .ا
ا.امتثّ ل للماهل ل للًق ٔاهلثقنُِ ل للٕاهل قملّ ل للٕااا ّ ل للماه ل للُ ا ل للقاملاِل ل للحل ااا ل للساهل ل للًق ٔا
خ قا ل ا .ا

الربامج الدراسية وحمتوياتها :

كق ل اه قنللٕاهل ق للٕاباكاّللفاخفللقاأا ادصصللمابُضللما فللحل ه املهللقي اهل للًق ٔا
َب لللا حلهج اً للقاَحجقزاً للقابُهف للشٕااا للساهل للًق ٔاألااكاّ للفااةُع للٕا للواه ف للاق ٔا
بُضل للماافقطل للّما هل للقي اهل ل للًق ٔاَب ل لللا حلهج اًل للقا ل للواكل للماهجلُهنل للبامت ل ل اط قعاًل للقا
َهعاةق يقالاسقعلاط باهل ًق ٔاعاٖاخ ه٘اهال احقىا.األاحعله اكابالاةُه اهآلإّا :ا
املواد اإلجبارية :
 /1اللعظ الطربيظ وذملت :
أ /ايٓشٚ ٛايكسف

ب  /ايروه. ١

ز /احمدب ٚايٓكٛص ٚايكسا. ٠٤
 /2التربيظ اإلدالميظ وذملت :
أ /عً ّٛايكسإٓ

ب /عً ّٛايتذٜٛد

ز /ايتمطا

د /ايعكٝد. ٠

ٖه /فك٘ ايعرادات

 /ٚايطهههههههههههههههههههها. ٠

 /3اللعظ اإلنجليزيظ وذملت :
أ /ايكٛاعد احمضاض ١ٝيًغ ١اسجنًٝص١ٜ

ب /نٝم ١ٝنتاب ١اسْػا.٤

ز /ايكسا ٠٤ايكاَت١

د /املًخص .

ٖه /نتاب ١ارت ابات .
 /4اللعظ الغرنديظ :
اي نٝص عً ٢اي انٝب ايًغٚ ١ٜٛاضتعُارتت ايًغ ١س ايتخاطب ٚايهتاب. ١
املواد االختيارية :
 /5اللعظ الطربيظ ( تخصص ):
حتْ ٟٛمظ عٓاَ ٜٔٚمسدات ايًغ ١ايعسب ١ٝايعاََ ١هع إضهاف ١أبهٛاب ستهدٚد ٠إرت
إٔ اي هههوب دتٗهههدٚ ٕٚسهههدِٖ دتُهههع املهههادٚ ٠دزاضهههتٗا  .أع ههه ٞاي ايهههب ايعدٜهههد َهههٔ
املسادع يتطاعد ٙس شٜادَ ٠عًَٛا ٘.
 /6التربيظ اإلدالميظ  ( :تخصص)
اي نٝههص عًهه ٢بعهها احمبههٛاب املٛدههٛدٚ ٠شٜههدت عًٗٝهها بعهها املعًَٛههات ايههيت
حيتاز إيٗٝا املتخكص .

 /7الـــرياضيــات  ( :تخصص )
عهههامل املهههٓٗر ب سٜكهههَٝ ١طهههس ٠س ضهههتٚ ١سهههدات ءًههها( :ادته ه ع ٚاسسكههها ٤ع
ٚاهلٓدض ١ايتشً ١ًٝٝع ٚايتماضٌ ع  ٚرٝكات س ايتماضٌ ع ٚايتهاٌَ ها احملدد) .
 /8الجعرافيا :
إعههههداد ٖههههرا املههههٓٗر س َٛاضههههٝع ءًهههها نههههٌ املمههههسدات املٛضههههش ١عًهههه ٢ايههههديٌٝ
ٚاملٛاضٝع ٖ:ٞ
 .1قسا ٠٤ارتسا٥ط عٛدتا س ثوثٚ ١سدات .
 .2دغسافٝا أفسٜكٝا عٛدتا س طع ٚسدات .
 .3ادتغسافٝا اي رٝع ١ٝعٛدتا س ثوثٚ ١سدات .
 /9الدرادات البيئيظ :
زا َعادتٖ ١ر ٙاملاد ٠بكٛزَ ٠رط ٚ ١دا٤ت س ضتٚ ١سدات ءًا ايٓظاّ ايعهاّ
يًر ١٦ٝع ايٓ ام اذت ٟٛٝع ايتٛاشٕ اير ٞ٦ٝع ايتوٍ ايتٛاشٕ اير ٞ٦ٝع ايهدٚزات ايرٛٝنُٝاٝ٥ه١ع
املػهوت اير ١ٝ٦ٝع ٚقد ضاعد اي وب س طس ايعدٜد َٔ احمض ١ً٦أثٓا ٤ايطسد .
/11الرياضيات األوليظ :
ءًهههها َكدَهههه ١عههههٔ إضههههٗاَات عًُهههها ٤املطههههًُد س عًههههِ ايسٜاضههههٝات ع ٚادتهه ه ع
ٚاسسكاٚ ٤اهلٓدض ١ايتشً ١ًٝٝع  ٚعوز ٖرا س ثوثٚ ١سدات .
 /11التاريــــــــخ :
اضهههتخًص ٖهههرا املهههٓٗر َهههٔ نتهههاب (اْتػهههاز اسضهههوّ س إفسٜكٝههها) ه ه ي ٝايهههدنتٛز/
عردايسمحٔ عُس املاس ٞعً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
 /1الباب األول :
الوحدة األولى
 -2-1الوحدة الثانيظ :
 -3-1الوحدة الثالثظ:
 -4-1الوحدة الرابطظ :
 1 -5-1الوحدة الخامدظ :
 -6-1الوحدة الداددظ:

 /2الباب الثاني :
 -1-2الوحدة األولى :
 -2-2الوحدة الثانيظ:
 -3-2الوحدة الثالثظ:
 -4-2الوحدة الرابطظ :
 -5-2الوحدة الخامدظ:

 /3الباب الثالث  :الحركات اإلصالحيظ في إفريػيا
 -1-3الوحدة األولى :
 -2-3الوحدة الثانيظ:
 -3-3الوحدة الثالثظ:
 -4-3الوحدة الرابطظ :

 /12الغيزيـــاء :
ته َٔ ٕٛثوخ ٚسدات :
أ /ايٛسد ٠احمٚن :يٛاص املاد. ٠
ب /ايٛسد ٠ايجاْ : ١ٝايهٗسب(. ١ٝضاير ١ع ٝاز. ) ١ٜ
ز /ايٛسد ٠ايجايج : ١ايط٤ٛ

 /13الكيميــــاء :
سٛت طعٚ ١سدات عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
- 1ايرز٠

ايسَٛش ايهُٝٝا ١ٝ٥ايٓظس ١ٜايرز ... ١ٜاخل

- 2اي اق ١ايهٗسبا – ١ٝ٥ايتغٝا ايهُٝٝاٞ٥

- 3ايتشً ٌٝايهٗسباٞ٥

- 4ادتد ٍٚايدٚزٟ

- 5ايمًصات

- 6ارتفًصات

- 7ايتشً ٌٝايهٝم ٞيألَو

- 8ايتشً ٌٝاذتذُٞ

- 9ايهُٝٝا ٤ايعط. ١ٜٛ

 /14األحيــــــاء :
سٛت طعٚ ١سدات عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
َ- 1ا ٖ ٞاذتٝا٠

- 2ايغراَٚ ٤هْٛا ٘

- 3ايٓكٌ

- 4ايتٓمظ

- 5اسيساز

- 6اسسطاع .

- 7ايتٓاضٌ

- 8اير١٦ٝ

- 9ايُٓ. ٛ

 /15األدب اإلنجليــزي :
ٖٚههَ ٞهههاد ٠ايتٝازٜهه ٚ ١ختكهههٝص نتهههابد تختههاز َُٓٗههها ايههدازع نتابههاً ٚاسهههد ًا
نتشٔ ف ٘ٝع نُا تختاز إسد ٣زٚاٜتد

ايتٝازُٖا.

ايهتابإ ُٖا :
1. Cry the Beloved country (by Alan paton) .
)2. Flowers for Mrs Harris (by paul Gallico simplified by R.H Durharn
.

ايسٚاٜتإ ُٖا :
1. Arms and the man ( by SHAW) .
2. Caesar and Cleopatra ( by SHAW ) .

 /16األدب الغرندــــي :
حتدٜد نتابد نتشٔ فُٗٝا اي ايب.
1. Section A : L’étranger (Albert Camus).

 /17األدب الغرندــــي

2. Section B : La Bête Humaine.

حتدٜد نتابد نتشٔ فُٗٝا اي ايب .

ما تم إنجازه في مدار الذؼادة الثانويظ :

بههدأ املػههسٚع دسنههصُٖ ٜٔهها ارتسطههٚ ّٛجنُٓٝهها س ٜٓههاٜس ٚ ّ2003س ْمههظ ايعههاّ
اْطُا ايكَٛاٍ ( َسنص ٖسدٝطا )  ٌ ٚايت ٛز ٚايصٜادَ ٠طتُس ٜٔسطهب َها ٖهَٛ ٛضهح
س ادتد ٍٚاآل  ٞايرٜٛ ٟضح عدد املسانص ٚاي وب ٚعدد املػسفد عً ٢املسانص :
األوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

اخلامشة

الشادسة

الشابعة

يهاير

يوليو

فرباير

يوليو

يهاير

يوليو

فرباير

3002م

3002م

3002

3002م

3002

3002

3002

1

هخلحلطلُما(جق ٕاحبحلِلّق)

6

12

14

28

41

45

40

101

2

ا ق ا(خجنةّهق) ا

4

9

14

18

29

26

22

122

2

3

هلصُ قلا(يحلجّسق) ا

0

8

0

13

35

35

29

120

1

4

هلصُ قلا(بُطقطُ) ا

0

0

15

17

20

61

0

113

1

5

هلصُ قلا( للِ ُ) ا

0

0

0

116 17

24

30

187

2

6

هلصُ قلا(جقلك ُّ) ا

0

0

0

0

0

28

6

34

1

7

هلصُ قلا(بّلَه) ا

0

0

0

0

0

0

11

11

2

8

بُ كّهقبقفُ ا

0

0

0

0

0

12

0

12

1

9

خثُّبّقا(خ ِساخبقبق) ا

0

0

0

0

0

24

44

68

2

11

هلسهػقلا( هكق ) ا
اجملموعاللدفعات ا

0
10

0
29

0
43

109 36 73
0
0
14 877 218 328 241 93

م

املركــز

الدفعـة

اجملموع

عـــدد

للمراكز

املشرفني

1

1

ٜوسظ إٔ ٖٓايو شٜادَ ٠طهتُس ٠س أعهداد اي هوب ٓ ٚافطهاً س إسهساش دزدهات أعًه٢
وًِٖٗ يًدي ٍٛيًذاَعات ع ٚقد زهٔ اي وب ايٓادش ٕٛاير ٜٔسكهًٛا عًهٖ ٢هر ٙايػهٗاد٠
َٔ ايتكد ِٜعًَ ٢داز ايعاَد ايطابكد ٚعددِٖ مثاْد طاير ًا َٔ ايتكد ِٜيًكر ٍٛيًذاَعهات
ٚقد ٚفل عدد َِٓٗ يًكر ٍٛجباَع ١أفسٜكٝا ايعامل ١ٝع داَعه ١املًهو فٝكهٌ ب جنُٓٝها ع داَعه١
ايًٓٝد فسع َكدٜػ. ٛ
ٚحمٕ َطت ٣ٛاي وب املُتشهٓد نهإ َتُٝهصاً فكهد أًٖهِٗ يًهدي ٍٛيًهًٝهات ادتاَعٝه١
بتخككهها ٗا املختًمهه ١سٝههح

قرهه ٍٛثوثهه ١طههوب بهًٝهه ١اي ههب ٚٚاسههد باهلٓدضهه ٚ ١ههٛشع

ايراق ٕٛعً ٢نًٝات ايػسٜع ١ع اي ب ١ٝع ايعً ّٛع اذتاضٛب ع ارتقتكاد ع اآلداب ع
دهههس ٟايتشطههها يتٛقٝهههع ا ماقٝهههات َهههع بعههها ادتاَعهههات يكرههه ٍٛاي هههوب ايهههرٜٔ
ٜٓذش ٕٛس اَتشإ ايػٗاد ٠ايجاْٚ ١ٜٛبريو ْٛفس هلِ َػك ١ارتْتكاٍ إن ها بودِٖ .

خطظ المدتػبل :
غٗد ايعاَد ْ ّ2005 ٚ 2004ػاطاً نجٝماً يت ٜٛس بساَر ايػٗاد ٠نُا غٗد سٚد ًا
يًُػسٚع ءٌ عدداً َٔ ايد ٍٚسٝح قاّ زٝ٥ظ زتًظ ايػٗادٚ ٠احمَد ايعهاّ جبٛيه ١ءًها
( )5د ٍٚس ههههسب أفسٜكٝههها ناْههها ْتا٥ذٗههها إدابٝههه ١دهههد ًا ع ٚنهههإ ْتٝذهههً ١هههو ادتٛيههه ١إٔ
ارت مام عً ٢فتح َسانص ددٜد ٠س نٌ َٔ هاْا ع َاي ٞع بٛزنٓٝافاض ٛع ايٓٝذس ع نُها قهاّ عهدد
َٔ ايٛفٛد َٔ غهسم ٚٚضهط ٚدٓهٛب أفسٜكٝها بصٜهاز ٠يألَاْه ١ايعاَهٚ ١اضهتُس س ارت كهارتت
يًتذٗٝص يمتح عدد َٔ املسانص يوٍ احمعهٛاّ ايكادَه ١بهإذٕ ا

س نهٌ َهٔ ايطهٓغاٍ ع أثٛٝبٝها

َٚسانص إضاف ١ٝس ايكَٛاٍ (دايهعٚ )ٛٝيريو ْتٛقع س يوٍ ايعهاّ ايكهادّ إٔ هه ٕٛطمهس٠
ْٛعٝهٚ ١نُٝه ١نههرا ٠ػهٌُ د ٍٚههسب أفسٜكٝهها ْٚتٛقهع إٔ ٜس مهع عههدد املسانهص يتكهٌ إٕ غهها٤
ا

إن َهها ٜكههازب عطهه ١عػههس َسنههص ًا ٚبايتههاي ٞقههد ٜكههاسب ٖههرا شٜههاد ٠س عههدد اي ههوب قههد
كٌ س ارتَتشإ ايٛاسد إن َا ٜكازب ( )5.000طايب ْٚتٛقع إٔ ديٌ ف٦ات ددٜد ٠ػٌُ

طههوب املههدازع احمدٓرٝهه ١بايههرات ايٓههاطكد باسجنًٝصٜهه ١بطههرب كههازب َٓههاٖر ايػههٗادَ ٠ههع
َٓههاٖر بعهها ايههد ٍٚايههيت عتُههد املههٓٗر اسجنًٝههصٚ ٟدههس ٟايتخ ههٝط يًههدي ٍٛس املسسًهه١
ايجاْ ١ٝبإدسا ٤ارتَتشإ بايًغ ١اسجنًٝص ١ٜيًشك ٍٛعً ٢ايػٗاد ٠ايجاْ. ١ٜٛ
ٖٚههرا ضههٝذعًٓا إٕ غهها ٤ا

ْصٜههد َههٔ دٗههدْا يت ههٜٛس نههٌ اي ه اَر  ٚكههد ِٜيههدَات

َت ههههٛزَٚ ٠مٝههههدْٚ ٠طههههد اذتادههههات ايتعًُٝٝهههه ١إٕ غهههها ٤ا

دصٜههههد َههههٔ ٖٝههههٌ ايهههههٛادز

املتخككههٚ ١اضههتخداّ ايتكٓٝههات اذتدٜجهه ١س ارت كههاٍ سٝههح كهه ّٛدٗههَ ١تخككهه ١اآلٕ
دسادعهه ١إَهاْههات قطههِ ايٛضهها ٌ٥ايتههابع يهًٝهه ١اي بٝهه ١يتشههدٜح أدٗص هه٘ ٚأدٚا هه٘  ٚههدزٜب
نٛادز ٙيتًر ١ٝاستٝادات ايت ٜٛس ..

واهلل من وراء القصد ،،،،،

