
 

 

 

 

 

 

 :  املقدمة

كٝل املطتفٝدٜٔ يتذٌُ املط٦ٛي١ٝ ٚحت ال عدادتٗدف ايال٥ش١ إىل املطا١ُٖ يف ايت١ُٝٓ ايشا١ًَ ٚاملتها١ًَ 

طُٛساتِٗ َٔ خالٍ تٛفري ايسعا١ٜ املع١ٜٛٓ ٚاملاد١ٜ يًٝتِٝ ٚتٛضٝح نٝف١ٝ احلصٍٛ ع٢ً خدَات 

 املؤضط١ ٚشسٚط االضتشكام ٚاي١ٝ احلصٍٛ عًٝٗا .

 

 املطتفٝدٕٚ َٔ ايال٥ش١ :

 َؤضط١ نافٌ يسعا١ٜ األٜتاّ مبٓطك١ َه١ املهس١َ.ايرٜٔ تسعاِٖ ِٖ االضس املطتفٝدٜٔ 

 

 / املصطًشات 

 ٜكصد بايهًُات ٚايعبازات ايتاي١ٝ املعاْٞ املب١ٓٝ ادْاٙ :      

 املطتفٝدٕٚ : .1

 تسعاِٖ املؤضط١ أضس ايهفاي١ +أضس ايسعا١ٜ . ِٖ االٜتاّ ٚاَٗاتِٗ ايًرٜٔ

 

 



 

 

 

 

 

 :املؤضط١َٔ خدَات  أٚال: املطتفٝدٕٚ

خدَاتٗا ألضس األٜتاّ ايرٜٔ فكدٚا ٚايدِٖ َٚٔ أبٜٛٔ ضعٛدٜني أٚ أسدُٖا َٚا ٜصدز  املؤضط١تكدّ 

ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ َٚٔ ثبت فكداْ٘ يٛايدٙ مبٛدب  ٛازد ايبشس١ٜ اًَتِٗ باملجٌ َٔ قبٌ ٚاشز٠ املمبع

 صو شسعٞ، ٚذيو سطب ايتصٓٝف ايتايٞ:

 ض١ٓ 26)ٚميهٔ اضتجٓا٤ َٔ جتاٚش ٖرا ايعُس ست٢ َٔ ضٔ ايٛالد٠ ٚست٢ ضٔ ايجا١َٓ عشس : األٜتاّ أ . 

 . (ايسعا١ٜ أٚ ايتدزٜب ٚايتٛظٝفيالضتفاد٠ َٔ خدَات 

خدَاتٗا ألّ االٜتاّ اييت يدٜٗا أٜتاّ قصس بشسط إقاَتٗا َعِٗ يف َٓصٍ ٚاسد،  املؤضط١تكدّ  اّ ايٝتِٝ:ز. 

 االٜتاّ.اخلد١َ يألبٓا٤ از ٚتطتبعد بعد شٚادٗا َع اضتُس

 املؤضط١:املطتٓدات املطًٛب١ يًتكدِٜ ع٢ً  :ثاْٝا

 صٛز٠ َٔ شٗاد٠ ايٛفا٠ َع األصٌ يًُطابك١ . .1

 صٛز٠ َٔ بطاق١ ايعا١ً٥   ، ١ٜٖٛٚ االّ َع األصٌ يًُطابك١. .2

 صٛز٠ َٔ شٗادات املٝالد يألٜتاّ َع األصٌ يًُطابك١. .3

 صٛز٠ َٔ عكد اإلجياز  ٚ فاتٛز٠ ايهٗسبا٤ أٚ ايصو يًُطابك١. .4

سصس ايٛزث١ َٔ احمله١ُ َع صو ايٛال١ٜ ايشسعٞ ( َع األصٌ يًُطابك١  صٛز٠ َٔ )صو .5

 ٚايٛناي١ ع٢ً األٜتاّ إٕ ٚددت .

 شٗد ٜجبت عدّ شٚاز االّ ٚايبٓات بتازٜخ سدٜح َصدم َٔ االسٛاٍ املد١ْٝ .َ .6

 تعسٜف َٔ املدزض١ أٚ أخس شٗاد٠ َدزض١ٝ حيصٌ عًٝٗا ايٝتِٝ أٚ ايٝت١ُٝ رلت١َٛ َٔ املدزض١. .7

 نعام املشتفيديو



 

 نسٚنٞ ٚاضح يًُٓصٍ ٚاضِ احلٞ ٚايشازع ايرٟ ٜكع عًٝ٘ املٓصٍ أٚ ايعٓٛإ ايٛطين.إسطاز  .8

 تٛفري َاال ٜكٌ عٔ أزبع١ أزقاّ تٛاصٌ يألضس٠. .9

 إٔ تهٕٛ َٔ ضهإ َه١ املهس١َ ٜشٗد بريو عُد٠ احلٞ. .10

 إسطاز سطاب اآلٜبإ اخلاص يألز١ًَ أٚ ايٛنٌٝ ايشسعٞ . .11

 ٓات(.نشف سطاب رلتصس )ضُإ ، تكاعد ، تأَٝ .12

 املؤضط١ : َد٣ اضتشكام بعض احلاالت ايتاي١ٝ خلدَات: ثايجا 

 ضتشكامالا اإلٜطاح احلاي١ ّ

 ض١ٓ. 18د٠ ست٢ ضٔ الَٔ ضٔ ايٛ /ـ١املطتفٝد  .1

ٜطتفٝد َٔ خدَات 

 املؤضط١

2.  

 فٛم ـ١/املطتفٝد

 ض18١ٓ

 ست٢املؤضط١ نسعا١ٜ  خبدَات حيع٢ ، ض١ٓ 18 جتاٚش َٔ

 .ٜطتػين

ٜطتفٝد َٔ خدَات 

 املؤضط١

 قصس أٜتاّ ٚيدٜٗا تتصٚز ٚمل شٚدٗا تٛيف اييت ٖٚٞ ايٝتِٝ اّ  .3

طتفٝد َٔ خدَات ت

 املؤضط١

4.  

 األٜتاّ غري اّ

 ايطعٛد١ٜ

 قصس ضعٛدٜني أٜتاّ شٚدٗا ٚيدٜٗا تٛيف اييت ٖٚٞ

طتفٝد َٔ خدَات ت

 املؤضط١

 املتصٚد١ األّ  .5

 َع ٚتطهٔ آخس شٚز ٚتصٚدت شٚدٗا تٛيف اييت األّ ٖٚٞ

 .األٜتاّ

 األّ / ال تطتفٝد

 األٜتاّ/ ٜطتفٝدٕٚ



 

 األّ املطًك١  .6

 ٚ آخس شٚز تصٚدت أٚ ٚفات٘ قبٌ شٚدٗا طًكٗا األّ اييت ٖٚٞ

 .األٜتاّ َع ٚتطهٔ َٓ٘ طًكت

 األّ املعًك١  .7

اييت تٛيف شٚدٗا ٚتصٚدت شٚز آخس ٚعًكٗا ٚتطهٔ األّ ٖٚٞ 

 .األٜتاَّع 

 احلاض١ٓ األّ ايبد١ًٜ  .8

األٜتاّ  َع تطهٔ ٚاييت ايكسٜبات إسد٣ األّ َٔ سهِ يف َٔ ٖٞ

 .األّ أٚ شٚادٗا  ٚفا٠ ْتٝذ١ ٚتسعاِٖ

 اييت يدٜٗا زاتب ٚظٝف١ ايعا١ًَاألّ   .9

 تطتجين يف بعض احلاالت

ٜٚدخٌ زاتبٗا َٔ ضُٔ 

 دخٌ األضس٠

 

 

 

 

 

 :فسادألأٚال: إٜكاف اخلد١َ عٔ ا

 :ٜتِ إٜكاف اخلد١َ عٔ فسد أٚ أنجس َٔ أفساد األضس٠ بٓا٤ ع٢ً أسد األضباب ايتاي١ٝأ/ 

 بعد ذيو زعا١ٜ فكط .،  ض١ٓ 18ممٔ جتاٚشت أعُازِٖ  / األٜتا1ّ

 .األّ املتصٚد١/ 2

 ، أٚ احلصٍٛ ع٢ً ٚظٝف١ . ايصٚاز عٓد ١/ـ/ املطتفٝد3

 / ايٛفا٠ .4

 مشتفيد / أسزةحاالت إيكاف خدمات املؤسشة عو 



 

 :األضس  عٔ اخلد١َ إٜكاف: ثاًْٝا

 :ايتاي١ٝ األضباب َٔ أنجس أٚ يطبب األضس عٔ املؤضط١ خدَات إٜكاف ٜتِ أ/

 ض١ٓ . 18 ضس٠ألا يف املطتفٝدٜٔ أصػس عُس جتاٚش / إذا1

 املؤضط١ . خدَات ْطام خازز االْتكاٍ/ 2

 / اضتػٓا٤ األضس٠ ٚعدّ زغبتٗا يف االضتفاد٠ َٔ اخلدَات .3

 اخلدَات .ساٍ تكدِٜ /عدّ جتاٚب األضس٠ َع املؤضط١ يف 4

 /عدّ سطٛز األضس٠ يًرباَر املكا١َ يف املؤضط١ .5

 ب/ إدسا٤ إٜكاف اخلد١َ عٔ األضس :

 زفع خطاب يإلداز٠ بكطع ايهفاي١ ٚاٜكاف اخلدَات ./ 1

 / حتًٜٛٗا اىل مجع١ٝ خري١ٜ آخس٣ .2

  

 

 

 املؤضط١ :تصٓٝف ف٦ات املطتفٝدٜٔ َٔ خدَات  - أ

 . ف٦ات االضس املطتفٝد٠ بٓا٤ ع٢ً دخٌ ايفسد ايٛاسدتصٓف 

 االٜطاح ايف١٦

 زٜاٍ (1250أقٌ َٔ ) ايفسد دخٌ صايف ٜهٕٛ اييت األضس ٖٚٞ ايهفاي١ 

 ايسعا١ٜ 

أٚ َٔ جتاٚش  زٜاٍ (1250)أع٢ً َٔ   ايفسد دخٌ صايف ٜهٕٛ اييت األضس ٖٚٞ

 (عاّ 18ضٔ )

 

 املؤسشةتصهيف فئات االسز املشتفيدة مو خدمات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اٙ املؤضط١ٚاملطتفٝدٜٔ َٔ ٚفل َا تس األفسادبتكدميٗا يهٌ فسد َٔ  املؤضط١ٖٚٞ اخلدَات اييت تًتصّ 

 َٓاضبا َٔ سٝح آي١ٝ ٚٚقت تكدِٜ اخلد١َ ٖٚٞ: 

 

 

 

 ٖٞ ايط١ً ايػرا١ٝ٥ أٚ ايهٛبْٛات اييت تكدَٗا املؤضط١ ع٢ً سطب ايدعِ .

 

 

 

 ( زٜاٍ .225بكُٝ٘ ) شٗسٜا احلطابإٜداع٘ ع٢ً ٝد َٔ خالٍ ٖٛ َبًؼ ٜصسف يًُطتف

 

 

 خدمات املشتفيديو وشزوط استخكاقها

 أوال: اخلدمات األساسية

 خدمة املواد الغذائية 

 خدمة املصزوف الهكدي )الكفالة(



 

 

 

 

 

ذا إٚاألضس املطذ١ً يف املؤضط١ حيل يألضس٠ إ تطتفٝد َٔ خد١َ َطاعد٠ االجياز إذا ناْت اسد٣ 

 يتاي١ٝ :تٛفست ايشسٚط ا

إٔ ٜهٕٛ املٓصٍ َطتأدس َٔ أّ ايٝتِٝ ٚأبٓا٥ٗا املطتفٝدٜٔ ٚيف ساٍ نإ ايعكد بػري اضِ االّ البد  .1

 ايصٚز ٜطكط عٓٗا االجياز.َٔ اثبات ٜٛضح ص١ً ايكساب١، ٚيف ساي١ ضهٔ اّ ايٝتِٝ َع 

 . ١ بايتًُٝوٜٗٝهٕٛ املٓصٍ بأقطاط َٓتإٔ ال  .2

 د االضس٠ اٚ قازبِٗ.  . االسد افس إ ال ٜهٕٛ املٓصٍ ٜعٛد ًَهٝت٘    .3

 إ ال متتًو األضس٠ اٟ َٓصٍ ًَو ضٛا٤ يف املٓطك١ اييت تطهٔ بٗا اٚ غريٖا. .4

  اإلجياز.ٚفكا يًط١ٓ ايعكد١ٜ يف عكد ع٢ً سطب تٛفسٖا تكدِٜ املطاعد٠  .5

عد٠ اإلجياز املدصص ق١ُٝ َطا ظص٤ َٔ املؤضط١. إذا نإ املطهٔ َشرتى َع اخسٜٔ تطاِٖ  .6

 يألضس٠ .

 :إدسا٤ات أضاض١ٝ َطًٛب١ يف ساي١ ايتكدِٜ يًُس٠ األٚىل  . أ
 املطتٓدات املطًٛب١ يصسف االجياز. ًٜصّ يصسف االجياز ازفام املطتٓدات ايتاي١ٝ:  

 تكسٜس طًب خد١َ َٔ فسٜل ايبشح االدتُاعٞ.  .1

 . ٚاضش١ ٚسدٜج١ )يًط١ٓ ايعكد١ٜ(اإليهرتْٚٞ صٛز٠ طبل األصٌ َٔ عكد اإلجياز   .2

الضِ ل اصٛز٠ َٔ بطاق١ ١ٜٖٛ املايو أٚ ايٛنٌٝ َع صٛز٠ آلخس فاتٛز٠ نٗسبا٤ تطاب  .3

 فُٝٗا َع اضِ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ.
 

 

 

 مشاعدة إجيار املهزل



 

 

 

 

 

 

 

 

ٚبٓا٤  املؤضط١يتكدميٗا يًُطتفٝدٜٔ َٔ خدَاتٗا ٚفل أْع١ُ ٚيٛا٥ح  املؤضط١ٖٚٞ اخلدَات اييت تطع٢ 

 ع٢ً َا ٜتٛفس  يدٜٗا َٔ َٛازد َاي١ٝ هلرٙ ايبٓٛد ٖٚٞ:

 

 :شسٚط االضتشكاًم 

 إٔ تهٕٛ األضس٠ َٔ األضس املطذ١ً يف املؤضط١. .1

 غري صاحل يالضتعُاٍ.طًٛب غري َتٛفس يد٣ األضس٠ أٚ ملإٔ ٜهٕٛ األثاخ ا .2

األثاخ َٔ األصٓاف األضاض١ٝ ايتاي١ٝ ) َٛنٝت، دٚالب َطبخ، دٚالب َالبظ ، نٓب  إٔ ٜهٕٛ .3

 ٚضتا٥س، غسف ّْٛ(.

 :املطتٓدات املطًٛب١ 

 . تكسٜس طًب خد١َ َٔ فسٜل ايبشح االدتُاعٞ .1

 
 

 

 املشاهنة يف تأثيث املهزل



 

 

 

 

 : ايشسٚط ايتاي١َٝني األدٗص٠ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚفل أبت املؤضط١تكّٛ 

 إٔ تهٕٛ األضس٠ َٔ األضس املطذ١ً يف املؤضط١. .1

 املؤضط١ .أال ٜهٕٛ اجلٗاش املطًٛب قد ضبل صسف٘ يألضس٠ عٔ طسٜل  .2

 .  عدّ تٛفس اجلٗاش أٚ عدّ إَها١ْٝ إصالس٘ يف ساي١ ٚدٛدٙ .3

+ غطاي١ + فسٕ + َهٓط١ نٗسبا١ٝ٥ +  ١بسادٙ َٝاٙ + دفاٜ +األدٗص٠ ايهٗسبا١ٝ٥ )َهٝف + ثالد١  .4

 . فسٜصز+ َٝهسٜٚف  +تًفصٜٕٛ( 

 ١:االدسا٤ات املطًٛب

 اخلد١َ َٔ قطِ خدَات املطتفٝدٜٔطًب  /1

 يف ايربْاَر يف أٜك١ْٛ االستٝادات . َٔ قبٌ ايباسح االدتُاعٞ تطذٌٝ ايطًب.2

 

 

 

 :شسٚط االضتشكاًم 

 تهٕٛ األضس٠ َٔ األضس املطذ١ً يف املؤضط١.إٔ  .1

 :املطتٓدات املطًٛب١ 

 .اخلد١َ َٔ قطِ خدَات املطتفٝدٜٔطًب  .1

 . إزفام صٛز٠ ايفاتٛز٠ سدٜج١ .2

 األجهزة الكهزبائية 

 املشاعدة يف سداد فواتري الكهزباء



 

 

 

 

 

يتأَني احلكٝب١ املدزض١ٝ ٚاييت تشٌُ األدٚات املدزض١ٝ  عباز٠ عٔ نٛبٕٛ ٖٛ دعِ َادٟ إضايف

 ايدزاض١ٝ.ملساسٌ يف اٚايكسطاض١ٝ ايالش١َ جلُٝع ايطالب ٚايطايبات 

 :شسٚط االضتشكاًم

 إٔ تهٕٛ األضس٠ َٔ األضس املطذ١ً يف املؤضط١. .1

 .اضٝازإ ٜهٕٛ املطتفٝد َٓتعِ د .2

 املطتٓدات املطًٛب١: 

 َٔ َسس١ً ملسس١ً ددٜد٠. االْتكاٍاي١ شٗاد٠ ايدازض١ ٚايتعسٜف يف س .1

 

 

 

 :شسٚط االضتشكام

 إٔ تهٕٛ األضس٠ َٔ األضس املطذ١ً يف املؤضط١. .1

 اإلزلًٝص١ٜ .أٚ ايًػ١  يف املٛاد ايع١ًُٝ فكط إٔ تهٕٛ ايتك١ٜٛ .2

 املطتٓدات املطًٛب١:  

 .يف ايسعا١ٜ ايتع١ًُٝٝ ايتطذٌٝ  .1
 

 احلكيبة املدرسية

 دروس التكوية



 

 

 

 

 

احلصٍٛ ع٢ً دٚزات تدزٜب١ٝ بٗدف تطٜٛس قدزاتِٗ ٚصكٌ  املؤضط١حيل يًُطتفٝدٜٔ َٔ خدَات 

تعًُِٝٗ اٚ يتٛظٝفِٗ اٚ يتُهِٝٓٗ َٔ  ملٛاص١ً:ضٛا٤  املؤضط١عدادِٖ ملا خطط هلِ َٔ قبٌ إَٛاٖبِٗ ٚ

 .اجملاٍ ايتذازٟ 

 :يتكدِٜ خد١َ ايتدزٜب املطتٓدات املطًٛب١  

 صٛز٠ َٔ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ.  .1

 صٛز٠ َٔ آخس َؤٌٖ دازضٞ. .2

 َعسٚض باضِ املعٗد ٚايدٚز٠ .3

 زقِ تٛاصٌ .4

 

 

ٜٓعِ ضٜٓٛا َٔ أدٌ تشذٝع  املؤضط١ٜتِ تكدِٜ ٖرٙ اخلد١َ َٔ خالٍ سفٌ فسس١ ايٓذاح ايرٟ تكُٝ٘ 

 .املطتفٝدٜٔ  يبرٍ املصٜد َٔ اجلد ٚاملجابس٠ ٚذيو يتشكٝل أٖدافِٗ ٚطُٛساتِٗ

 :شسٚط االضتشكام

 ٕ تهٕٛ األضس٠ َٔ األضس املطذ١ً يف املؤضط١.أ .1

 . ايتع١ًُٝٝ )ابتدا٥ٞ، َتٛضط ، ثاْٟٛ( هٕٛ يًطالب ايٓادشني يف مجٝع املساسٌٜإ  .2

 .ٌ ٜكاّ ْٗا١ٜ نٌ عاّ دزاضٞ فٔ طسٜل سهٕٛ عٜإ  .3

 

 التدريب

 هدية الهجاح



 

 

 

 

 

 : املهافأ٠ ايتفٛم ايعًُٞ

املتفٛقني يف ْٗا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ َهافأ٠ َاي١ٝ جلُٝع املساسٌ  املؤضط١حيل يًُطتفٝدٜٔ َٔ خدَات 

املتفٛقني ٚفل ايشسٚط  ٚذيو يف سفٌ يتهسِٜ ايطالب ٚايطايباتثاْٟٛ(  – َتٛضط –)ابتدا٥ٞ

 ايتاي١ٝ: 

 .  ْعاّ تكِٜٛ سصٍٛ ايطايب / ايطايب١ يف املسس١ً االبتدا١ٝ٥ ع٢ً   .1

 سصٍٛ ايطايب / ايطايب١ يف بك١ٝ املساسٌ ايتع١ًُٝٝ ع٢ً تكدٜس ممتاش.  .2

     

 َكداز املهافأ٠: 

 داز٠ .ع٢ً سطب قساز اإل( ٚ 800، ايجاْٟٛ  600، املتٛضط  400تصسف َهاف٦٘ َايٝ٘ َكدازٖا ) االبتدا٥ٞ        

 

 املطتٓدات املطًٛب١ يتكدِٜ اخلد١َ:

 . يف مجٝع املٛاد ُٝع املساسٌ شٗاد٠ تفٛم جل .1

 

 

 

 التفوق العلني 



 

 

 

ايتكدِٜ ع٢ً ايربْاَر ٚفل ايفسص املتاس١ يف ضٛم ايعٌُ ٚاييت  املؤضط١حيل يًُطتفٝدٜٔ َٔ خدَات 

ميهٔ إٔ ًٜتشل بٗا املطتفٝدٜٔ َباشس٠ ٜٚباشسٚا َٗاَِٗ ايٛظٝف١ٝ مبذسد انتُاٍ َطٛغات ايتٛظٝف 

 ٚفل ايشسٚط ايتاي١ٝ:

 .زغب١ املتكدّ يف ايتٛظٝف  .1

 ( ضٓ٘ .15) املتكدّعُس  أال ٜكٌ .2

 طتٓدات املطًٛب١ يتكدِٜ اخلد١َ:  امل

 صٛز٠ َٔ بطاق١ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ / بطاق١ ايعا١ً٥.   .1

 صٛز٠ َٔ آخس َؤٌٖ.               .2

 ضري٠ ذات١ٝ.  .3

 . زقُٞ ٖاتف يًتٛاصٌ .4

 
 

 َطاعدات َاي١ٝ يف ساالت خاص١ ( –خطاب شفاع١  –)بطاق١ صش١ٝ  ٖٚٞ اخلدَات اييت تكدَٗا املؤضط١

 شسٚط االضتشكام:

 إٔ تهٕٛ األضس٠ َٔ األضس املطذ١ً يف املؤضط١. .1

 املطتٓدات املطًٛب١:

 نست ايعا١ً٥ يألضس٠. .1

 .تكسٜس طيب َٔ اجل١ٗ املعاجل١ عٔ احلاي١ ٚبٝإ تهًف١ ايعالز  .2

 التوظيف 

 الزعاية الصخية



 

 

 

 

 شسٚط االضتشكام:

 إٔ تهٕٛ األضس٠ َٔ األضس املطذ١ً يف املؤضط١ . .2

 خالٍ ايط١ٓ األٚىل َٔ نتاب١ عكد ايٓهاح أٚ عٓد حتدٜد َٛعد ايصٚاز .إٔ ٜهٕٛ ايطًب  .3

 أال ٜهٕٛ اضتفاد َٔ ٖرٙ اخلد١َ َطبكًا ٚإٔ ٜهٕٛ ٖرا ايصٚاز األٍٚ ملطتفٝد اخلد١َ.   .4

 عاّ .  30إ ال ٜتذاٚش عُس َطتفٝد اخلد١َ  .5

 أال ٜتذاٚش زاتب املطتفٝد عشس٠ أالف زٜاٍ. .6

ايصٚاز ٚاييت تكُٝٗا اجلٗات املتدصص١ يف َطاعدات ايصٚاز احلصٍٛ ع٢ً دٚز٠ تأ١ًٖٝٝ قبٌ  .7

 ٚايتأٌٖٝ االدتُاعٞ.

 

 املطتٓدات املطًٛب١ً:

 تكسٜس طًب خد١َ َٔ فسٜل ايبشح االدتُاعٞ.  .1

 صٛز٠ سدٜج١ يعكد ايٓهاح.  .2

 صٛزٙ سدٜج٘ يعكد إجياز قاع١ ايصٚاز . .3

 صٛز٠ سدٜج١ يطذٌ االضس٠.  .4

 صٛز٠ َٔ شٗاد٠ سطٛز ايدٚز٠ ايتأ١ًٖٝٝ.  .5

 زفع ايطًب إلداز٠ خدَات املطتفٝدٜٔ يدازضت٘.   .6

 اصداز شٝو باضِ املطتفٝد. ٜتِ .7

 

 إعانة الزواج



 

 

 

 

ٖٚٞ اخلدَات اييت تكدَٗا املؤضط١ يف َٛاضِ َع١ٓٝ بٓا٤ ع٢ً َا ٜسدٖا َٔ تربعات يًدد١َ املكد١َ 

هط٠ٛ اي - ايعٝدنط٠ٛ َطتًصَات  -ايط١ً ايسَطا١ْٝ  - ايربا٥ح  –ٖٚرٙ اخلدَات ٖٚٞ )ايصنا٠ 

 (١ٝاملدزض

 شسٚط االضتشكام:

 إٔ تهٕٛ األضس٠ َٔ األضس املطذ١ً يف املؤضط١. .1

 

 

 

 

 بسْاَر احلر  يًُطتفٝدٜٔ َٔ خدَات املؤضط١ بشسٚط االضتشكام ايتاي١ٝ : 

 شسٚط االضتشكام : 

 األضس٠ ضُٔ األضس املطذ١ً يف املؤضط١ .إ تهٕٛ  .1

 إٔ مل ٜطبل هلِ احلر. .2

 ( ضٓ٘ ، ٜٚطتج٢ٓ بعض احلاالت .18– 15إٔ ٜهٕٛ عُس احملسّ َا بني )   .3

ٜطتجين َٔ ذيو إذا نإ ال ٜٛدد يد٣ األضس٠ ذلسّ شسعٞ ٜسافكِٗ يًشر ٜٚهٕٛ االضتجٓا٤  .4

 . املؤضط١يهٌ ساي١ ع٢ً سد٠ ٚعٔ طسٜل إداز٠ 

 شسعٞ يًُطتفٝدات ايساغبات يف احلر .ٚدٛد ذلسّ  .5

 

 اخلدمات املومسية

 بــزنــامــج احلـــج  



 

 

 

 

 ٚتتطُٔ ايربْاَر ٚاملطابكات املتعًك١ باملٖٛب١ ٚاالبداع ألبٓا٤ املؤضط١ َٔ اجلٓطني.

 شسٚط االضتشكام:

 إ تهٕٛ األضس٠ ضُٔ األضس املطذ١ً يف املؤضط١ . .1

 .( ض١ٓ 18( ضٓٛات ٚال ٜصٜد عٔ )6أال ٜكٌ عُس املشازى عٔ ) .2

 

 

 

 . تتطُٔ املًتكٝات األضس١ٜ ٚايسسالت ايطٝاس١ٝ ٚايرباَر ايرتف١ٝٗٝ ٚايسٜاض١ٝ ٚاملطابكات ايعا١َ

 شسٚط االضتشكام:

 إ تهٕٛ األضس٠ ضُٔ األضس املطذ١ً يف املؤضط١ . .1
 

 

 

 

 ٚسٌ املشهالت األضس١ٜ . تتطُٔ َطاعد٠ األضس يتشكٝل االضتكساز ٚايتٛافل األضسٟ

 شسٚط االضتشكام:

 إ تهٕٛ األضس٠ ضُٔ األضس املطذ١ً يف املؤضط١ . .1
 

 املوهبة واالبداع

 واألنصطةالربامج 

 سزية االستصارات األ



 

 

 
 

 

 . يف األَٛز ايكا١ْْٝٛ مبٛدب ايًٛا٥ح ٚأْع١ُ ايدٚي١  ٚاملطتفٝدٜٔ املؤضط١ تتطُٔ َطاعد٠

 .-: األتٞ ١تطُٔ َٗاَٗا األضاضٝت

 .يف شؤٕٚ املؤضط١ اٚ املطتفٝدٕٚاإلداب١ ع٢ً االضتفطازات ايٛازد٠ َٔ رلتًف اإلدازات  •

 .ٚإبدا٤ ايسأٟ ايٓعاَٞ  يًُؤضط١ ٚاملطتفٝدٜٔ كا١ْْٝٛايدزاض١ ٚإعداد االضتشازات  •

 . َسادع١ ايًٛا٥ح ٚاالتفاقٝات ٚايعكٛد اييت تسد يإلداز٠ ايكا١ْْٝٛ َٔ سٝح إدسا٤اتٗا ٚصٝاغتٗا •

 . اجلٗات ايكطا١ٝ٥ٜا املدتًف١ أَاّ يف ايكطاٚاملطتفٝدٜٔ   املؤضط١جٌٝ مت •

أَاّ اجلٗات ايكطا١ٝ٥ ٚغريٖا يف مجٝع  عٔ املؤضط١ ٚاملطتفٝدٜٔ دفاع ايإعداد املرنسات ايالش١َ ب •

 . طسفا فٝٗا املؤضط١ أٚ املطتفٝدٜٔايكطاٜا ٚاملطا٥ٌ اييت تهٕٛ 

ايٛازد٠ َٔ اجلٗات ايسقاب١ٝ ٚايتٓطٝل َع اجلٗات ذات ايعالق١ إلعداد  دزاض١ األَٛز املتعًك١ باملالسعات •

 . اإلداب١ ايٓعا١َٝ عًٝٗا

ايعٌُ ع٢ً إعداد قاعد٠ بٝاْات ايهرت١ْٝٚ ٚٚزق١ٝ َشت١ًُ ع٢ً دلُٛع١ قا١ْْٝٛ ألْع١ُ ٚيٛا٥ح  •

 .طبكًا آلخس تعدٜالت طسأت عًٝٗا املؤضط١

 شسٚط االضتشكام:

 .باملؤضط١ فكط املطذ١ً املطتفٝد٠ األضس٠ ايكطاٜا يًُؤضط١ أٚ  إ تهٕٛ .2
 

 

 اإلدارة الكانونية


