
شٓاسيهخض اإل  

:ذعشٚفّ ٔ دٔسِ  

شٓاس أحذ األَشطح االذظانٛح انرٙ ذشكز عهٛٓا أ٘ يؤسسح فٙ ٚعرثش اإل

سثٛم انرعشٚف تانسهع ٔ انخذياخ انرٙ ذساْى تٓا فٙ انعشع انًرٕفش فٙ 

ٔرنك تغشع .سف عهٗ حاجاخ ٔ سغثاخ انًسرٓهكسٕق يعٍٛ تعذ انرع

.انًسرٓهك تانسهعح انًعهٍ عُٓا لظذ يؼاعفح األستاح انًحممح لُاعإ  

لُاع ٔ تانًعُٗ انرمهٛذ٘ تم ٚسعٗ إنٗ اإل اخثاسنكٍ اإلشٓاس نٛس إ

.خثش فٙ انسهٕكافٕٓ ال ٚمذو ٔلائع تم ٚؤ,ٔ انرأثٛشاالسرًانح   

:شٓاسأشكال اإل  

:شٓاس أشكاال يخرهفحٚأخز اإل  

نٗ انًسرٓهك عثش أجٓزج االذظال يثاششج إ ًٚش انخطاب اإلشٓاس٘:يثاشش-

.انًخرهفح كانرهفزج  

س فٙ سهٕكاذّ ذؤزٕٚػع انًسرٓهك فٙ ٔػعٛاخ :غٛش يثاشش-

.خفٛؼاخكاند  

َساَٛح ٔ طحٛح ٔ ًٚش انخطاب اإلشٓاس٘ عثش أَشطح ثمافٛح ٔ إ:يًِٕ-

.ذشتٕٚح ٔ سٚاػٛح ذكٌٕ يًٕنح يٍ طشف انششكاخ انًسرشٓشج  

:شٓاسدعاياخ اإل  

٘ ٔسائم اإلعالو إر نٕالْا نًا ٔطم اإلشٓاسإنٗ دٔس انٕسٛط ِٔذهعة 

ِ كًا أٌ اإلشٓاس ٚشكم أْى َسثح فٙ يٛزاَٛح ْز.انجًاْٛش انعشٚؼح

.انٕسائط  

ٔ طشٚمح األداء ٔ  ذرى تانظٕسج ٔ انهٌٕ ٔ انًٕسٛمٗ:سًعٛح تظشٚح-

.األَرشَد,سٛهرّ األساسٛح انرهفزجٔ.انحشكح ٔ انًٕػٕع  



ٔ انكرة ٔ انًهظماخ عهٗ ٔسٛهح نّ انظحف ٔ انًجالخ  ٔ ٚرخز:تظشٚح-

عالَٛح انثاترح أٔ انًرحشكح فٙ يالعة كشج إشٓاس انهٕحاخ اإل,انجذساٌ

.انمذو يثال  

.عثش انشادٕٚ ٔ انٓاذف:سًعٛح-  

:جاتٛاخ اإلشٓاسإ٘  

.عشف تانًُرٕج انجذٚذ٘-  

.ادٚح تانشفع يٍ َسثح انًثٛعاخذحمٛك أستاح إلرض-  

.دٔسا إعاليٛاٚهعة -  

.ذمذٚى تعغ انًعهٕياخ عٍ انًُرٕج-  

.إخرٛاس أٔسع نهًُرٕجاخ-  

:سهثٛاخ اإلشٓاس  

.انًثانغح فٙ ذًجٛذ انًُرجاخ-  

.انًثانغح فٙ انششاء-  

.إغشاء انًسرٓهك ٔ جعهّ ٚمرُٙ انًُرٕج تكثشج ٔ إسشاف-  

.ٖ إغشاءاخ كارتحاإلعرًاد عم-  

.طفال ٔ انًشاْمٍٛذأثٛشِ فٙ سهٕكاخ األ-  

ٔ اإللرظاس عهٗ طشٚمح ,عذو اإلْرًاو تانجاَة انظحٙ ٔ انغزائٙ نهًُرٕج-

.ذمذًّٚ ٔ عشػّ  

.إشٓاس األثًُح:إخفاء انثًٍ انحمٛمٙ نهًُرٕج-  

:ذأثٛش اإلشٓاس عهٗ انًسرٓهك  



 تذ تانًماتم يٍ انرعايم فال,إرا كاٌ نإلشٓاس دٔسإٚجاتٙ فٙ إعالو انًسرٓهك

يع اإلشٓاساخ تحزس ٔ حٛطح يٍ اإلَسٛاق ٔساء اإلغشاءاخ انكارتح نًا نٓا 

ٔ انحشص عهٗ أٌ ذحًم .عهٗ سهٕكاخ انًسرٓهك يٍ ذأثٛشاخ سهثٛح

انًُرٕجاخ كم انثٛاَاخ انرٙ ذخض ذظُٛعٓا ٔ جٕدذٓا ٔ يكَٕاذٓا ٔ 

.ذعهٛثٓا ٔ يظذسْا ٔ يذج طالحٛرٓا  

 

 

 


