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 َٔ خالٍ اجملتُعات امل١ٝٓٗ ايكٝاد١ٜ                                                     

 االجاب١  احلًك١  ّ

9 

ٛجد يف اضتُاز٠ ٜ

 املدزض١َتابع١ قا٥د٠ 

 بٓد  ٜٓط ع٢ً

تك١ٜٛ ايعالقات بني 

املدزض٘ ٚاجملتُع 

)املؤضطات  احملٝط

 ٚايرتب١ٜٛ االجتُاع١ٝ

 ( ٚاأل١َٝٓ

بتًو  دملكضٛاَا 

 .. ايعباز٠

 ..جلُٝع االطساف ٚايفا٥د٠املكضٛد بتك١ٜٛ ايعالقات ٖٛ اجياد قٓٛات تٛاصٌ تعٛد بايٓفع -

.. ايرتب١ٜٛٚ  االجتُاع١ٝباملؤضطات املكضٛد  -

 االعالّـ  االقسإـ  املدزض١ـ  األضس٠

ٚغريٖا .ٖٚرٙ املؤضطات قٓٛاتٗا ٚاضخ٘  ايدٚي١ٚاملسٚز ٚايدفاع املدْٞ ٚأَ  ايػسط١َثٌ :  -  األ١َٝٓباملؤضطات  املكضٛد

 .ٚٚاضخ١ذلددٙ  املدزض١بٝٓٗا ٚبني  ٚايعالق١

؟  َاٖٞ قٓٛات ايتٛاصٌ اييت ْعٓٝٗا    -

املطتكبٌ ٚبساَج ايدَج  ايٛاحد. َدازعاخلطط  َدازع ايطٛز  امل١ٝٓٗ. تٛأ١َايتعًِ  امل١ٝٓٗ. دلتُعاتغبهات ايتعًِ  -

 .....اخل ٚاملٖٛب١ٚبساَج ايتُٝص 

 َٔ حتضٌ ع٢ً دزج١ ايبٓد ناًَ٘ .. ٖٞ احلًك١ يف ذنسٙ لَا ضب َع تٛاصٌ  اضايٝب يدٜٗا تتخكل اييت ايكا٥د٠ -

01 

نٝف تهٕٛ اجتُاعاتو 

مبٓطٛبات ٠ نكا٥د

..َاٖٞ  ْاجخ١ املؤضط١

ٚاالدٚات  املتبع١أاليٝ٘ 

يتخكٝل اهلدف  املطاعد٠

 ؟؟

 ايدع٠َٛٛضخ١ يف  ايًج١ٓمجٝع االجتُاعات َٓبثك٘ َٔ اجملايظ ٚايًجإ يرا تكّٛ بايدعٛٙ يالجتُاع َكسزٙ اجملًظ اٚ -

 ( املدزض١َعتُدٙ َٔ قبٌ قا٥د٠  ايدع٠َٛٚكسٙ ٚشَٔ تٓفٝرٙ َٚدت٘.. ) ذلاٚز االجتُاع

 .ٜعكد االجتُاع بعسض احملاٚز ٚطسحٗا يًٓكاش-

 . ٜٓتٗٞ االجتُاع بتٛصٝات َعًٓ٘ ٚذلددٙ باضًٛب ايتٓفٝر ٚشَٓ٘ ٚايكا٥ِ ع٢ً تٓفٝرٙ ٜٚؤخر تٛقٝع اجلُٝع-

 .َتابع١ ايتٛصٝات تهٕٛ َٔ قبٌ ايكا٥د اٚ ايٛنٌٝ نال حطب اختضاص٘-

 .َٓٗا املٓبثل ايًجٓ٘ ًَف يف االجتُاع حيفظ  -
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اٖٞ َٛاصفات جدٍٚ َ

.َٚاٖٞ  االختبازات اجلٝد

 آي١ٝ اعدادٙ ْٚػسٙ ..

:ٞختبازات ٚاضع١ يف االعتباز َاًٜعٔ ٚضع جدٍٚ اال املطؤٚي١جل١ٓ االختبازات ٖٞ  

يٓظاّ  ٚبايٓطب١يف بدا١ٜ اجلدٍٚ اٚ االٜاّ اييت تًٞ اجاشٙ ْٗا١ٜ االضبٛع  ايضعب١حٝث املٛاد  املاد٠طبٝع١  -

 .ٚايط١ًٜٛ ايضعب١املكسزات ٜرتى ّٜٛ ٜطبل املٛاد 

  َطت٣ٛ ٚزغب١ ايطايبات -

 .ٚضع املعًُات َٔ حٝث عددِٖ اٚ ايٓدب اٚ ايظسٚف ايطاز٥٘ يبعض املعًُات -

 .َٔ اجلدٍٚ املطٛد٠ايبات ع٢ً اضتطالع زأٟ املعًُات ٚايط -

 عدد االٜاّ يهٌ َسحً٘ حطب ايتعُِٝ ايضادز بريو -

 . املطًٛب١ ايبٓٛداالخساج ايضخٝح يًجدٍٚ باضتهُاٍ مجٝع  -

 . يالعتُاد عٔ طسٜل االميٌٝ قبٌ اضبٛعني ع٢ً االقٌ َٔ االختبازات املدزض١ٝ ايكٝاد٠االزضاٍ يكطِ  -

 .اّ ْٛزبعد االعتُاد ٜتِ ْػس اجلدٍٚ بٓظ -

 .باملدزض١ اخلاص١ ايتٛاصٌ قٓٛات ٚظُٝع ٚزقٝا االَٛز ٚاٚيٝا٤ يًطايبات اجلدٍٚ عٔ االعالٕ ٜتِ -
 

 ْٛز٠ زاغد املٗاغري  فاط١ُ عبدايسمحٔ ايضفاز غسم ايدَاّ  قطِ ايكٝاد٠ املدزض١ٝ
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