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  جمال تطوير برامج الطفولة املبكرة جتربة اململكة العربية السعودية يف

  ��ر ا�#�ه$	�� ا�#"�ر ! ��� 

  
����  

�ح� ا������ ��'�!  (�ا���"�ة ا��'�ة ا�'"��2  ا����� �1 ح �ة ا0/��ن، ح , �'� + *� و
 وا�'$ !'���ر و!:*� ��9�*� +$ ��'��8 ح �ة ا���8، وإن �� ���ث  ا��5ور ا4و�3 ;<#��

  .ا��'�ة �1 !;�ر �;�@ !����< أو !����< +$ ��'��8 ح �ة ا���د +$ ه5=

�و�8، ج�ن د��ي، ج�ن ج�ك  ��5
 +�� ��ه�+ 8D� ,���ا� �� �1 ا�'���� 1 +$ ا��; Dآ
 و!�� � ا���8 +$  رو��، ��ر�� ���2'��ري، � �ج < +$ و�) ا�'�ا! � �ت و/:���ت �'
  .ه5= ا���ح�

�*���Fأ  ��ا���اح8  +"�/�ا �����ن أ���F*� +$. و�H آ�ن ا���ب 8�H ا9�0م �*'��ن �'
�ة إ�3 ا���د� ح , ا�*�اء ا���K، ا����ة ا��� �، وا��� � ا��"�،ا���"  وا���و�  ا���ر	

�*���F4 ام، وآ�/�ا �>'�رون�H0وا  ا��;�3 وا�#��	M�ت ح'3  وا���ت ص�������
 ا����ن وص�9  �#@ ا���8 �'#��ً� �'�
 ا��:�ه� ا��� �  �1 ا���ة وا���أةH9Fوا��'�ة و

  .ن ���د ا���8 إ�3 أه�< ��� �1 ا�>���ا���د ��� أ

� ا9�0م �� �2"� و�� ���م !�
 ا���دات �8 حQ 	�3 اPه'��م �����8 +$*R ���2	و 

������د،  ا���اح8 ا4و�3 �1 ح �!< وذ�
 ا�'�اءًا ��خ' �ر ا4م ا�;��� ث� اخ' �ر ا��P ا���1
ا�"5ب 	� <  � حQ 	�3 اح'�ا�< ���مث� ا����2 �< وإ���غ ا��ح� وا���V وا���2ن 	� < آ�

 X3 ���ن ر��ل ا�	 
أح�د�, 	�ة  +$" ص"و�#�رآ'< +$ ����Z ا�"��ر، و�H ورد ذ�
 �*2� :^H �*2� ل �� ���8 أح�ًا��F4د �1 ا�	�2= 	ا�$ �	4 >��H : >ح���ُ P ح���َ P 1�< 

>��Hة< : "ص"و�و �2;�ا/< أو +��aا= �*�دا/< أ �� �1 ����د إP و���� 	�3 ا���
>/�����<(1).  

  

 ا����د� /#aة ر��ض ��  ا��F4ل و!��ره� +$ ا����" ا��

�أت  /#aت ر��ض ا��F4ل +$F ة���	 �ات اج'��	  M'� � '/  ا����د� ��ا����" ا��
  : أه�*� 	�3 ا���'�) ا����دي

�ة .1 Mة ص��ة �1 أ��ة آ� �ة ��'�ة إ�3 أ��c� $d�2ل ا�#"8 ا����!   ./�و�

  .خ�وج ا���أة ا����د� إ�3 � �ان ا���8 .2

3. �� �1 ا�����ت اPج'��	  +$ ا���'�) ا����دي وش�ة  ا�'��ل ا���D+$ ا�"�  D"ى ا���
 �aه� h�2ع ه5= ا��'Hر!��ء ���'�ى /�� ا���8 +$ ج� )  اPوا �ر��ض ا��F4ل +$ ا�'aث 

، وا���2 ، وا���� ، وا� ا��2اح$ ا���� h *! $+ 1 دور +��ل� �*� ��� +��0�� ،��M�
  .ا���ر� و!����= 	�3 ج�ه� و!�" ! 1� >2�� K ا�'" V ا��2#�د ا���8 ��خ�ل

آ�/j وراء ا/'#�ر ا����� �1 ر��ض ا��F4ل ا��"��  وا4ه�  +$ ج� )  آ8 !�
 ا���4ب
2 ج�ة �2*�� 	�مح , ��k 	�د ر��ض ا��F4ل ا��"��  ����2ت �9ًD أ/��ء ا����"��� $+  

1425-1424 K+23 (2003-2004هـ ا���ا ( �t! �+;9ً و��'�K �*� ) 129(رو
)2140 (��F  ده��	 k�� ��+  !�t ) 155(أ�� ا��و��ت ا4ه� �+;9ً ) 610(رو

 �*� K�'�9587(و�) ��F.  

�	  ا����د�، +�� ��k 	�ده� �2*�� ��/ هـ 1424-1425 مأ�� 	�ـ3 �ـ�'�ى ا����" ا��
 !�t ) 1159(م 2006-2004�) )94786+;9ً و��'�( �*� K 5316(رو��F  آ�� ه�

K+��| �����ول ا����.  



  

 ��� إ��ا�  �5ه@ إ� *� ا��F4ل  و!�'�� ر��ض ا��F4ل +$ ا����" ا�� } �ح�� ا����د�
   ��2ات ح , ��t$ ا���8 +1�6-3$ �1 �  ��2ات !��3 ا��2 3ا��و�ا4و�3 رو

  . ��2ات��Fc�4-3ل �1 ) 1(

  !��3 ا��2� رو /�Dل �1 ) 2(ا���Fc�5-4�2ات� .  

 !�* �ي ���Fcل �1D��Dا�   .��2ات 5-6 !��3 ا��2

  

 ا����د� ا��*�ت ا�'$ أش�+j 	�3 إ/#�ء و!���� ر��ض ��  ا��F4ل +$ ا����" ا��

3 !���� ر��ض�	 j��	و j+� ا����د� 	�ة ج*�ت ا��F4ل ��� أش �� +$ ا����" ا��
  ا���� �'�� � ا���2ت ) ����ً�(وزارة ا����رف  ا����ع ا4ه�$،: ح"��  وأه� ��d�ا�

 �'�� �  ، وزارة ا���8)����ً�(��وا�#�ون اPج'��	 ، وزارة ا�;�، ا���� �ت ا�> 
  .ا��"��  وا4ه�  ا����ن، ا������ت

 1� �آj آ8 ج*! �H3و�	  و������������ ر��ض ا��F4ل  ه5= ا��*�ت �;��ت وا
����  .ا����ص�ة ��� أدى إ�3 !����ه� وا!��	*� 4ح�ث اP!��ه�ت ا�'

 

  : و+ �� ��$ /�5ة �>';�ة 	1 ج*�د آ8 �1 ه5= ا��*�ت

  : ا����ع ا4ه�$ ج*�د .1

�ة ر��ض �� 3�	 |� ا��F4 آ�ن وPزال ��*�د ا����ع ا4ه�$ أث� وا ��ل +$ ا����" ا��
 أ��Fل +$ ا����" ــ  ا����د�، ح , ��ج) ا��8t إ�3 ه5ا ا����ع +$ إ/#�ء أول�رو

2 ج�ة 	�م��� $+ 
 ا�#��  ــ وذ�+��Dا� �م وا�'�� ا����ع ا4ه�$ 1952-هـ1371 رو
م و��� ذ�
 1965-هـ1385ح'3 	�م  ��8D ا��;�ر ا��ح � ����ض ا��F4ل +$ ا����"

�*Rل��F4إ/#�ء ر��ض ا $+ j�ى ��ه�  .ت ج*�ت أخ

  : ج*�د وزارة ا����رف .2

��2 وزارة	1 � �ا����رف إذ !��j ا0ش�اف +$  ح:$ !�� � �� 8�H ا���ر� �2; @ وا+
j��H ا���ج�دة ث� �'Z �a ��*� ا���ص� ا�2��ذج$ +$  ��دئ ا�4� 	�3 ا��و��ت ا4ه� 

1 +2���1966$ ا����ض  '�م و��� أن 1968ا����م وا0ح��ء 	�م   آ8 �1 ���2'$م ث� رو
�ف 	�3 !�� � ا��2 1 +�^#! j/8  وزارة ا����رف آ��F � �F رأى ا����و��ن + *� أن ��+

ا���أة أ�Hر 	�3 أداd*� وا�� �م �*� +�� ص�ر  �� 8�H ا���ر� !�'�ج إ�3 	��2 خ�ص !"�ن
�ار ��� و�$1980/هـ1400+$ 	�م H م d�/ن !"�ن ا��*� وa� ا��زراء Z��� Z dر @

� ��'�  ا������d���   .ا���2ت ر��ض ا��F4ل !���

3.   : ج*�د وزارة ا���8 وا�#�hن اPج'��	 

��#�hن اPج'��	  	�3 د	� ا�'�ا�^ ا���d�$ وح��� ا�4�ة �1 ا�'�"
،  !��8 وآ�� ا��زارة
 ح��� ا��F4ل ذوي ا�:�وف ا�>�ص و!�+ آ�� !��8 	�3h *!و �*' ��'�  ا�����2h ا�� � 

 اPج'��	  �''� +$ ج� اج'��	$ �� � وذ�
 ��/#�ء دور  +�ص ا�2��h#2'ا� و!�	 � 	�� 
/�tح  وا���� �ت ا�'��و/  ا�'������ف 	� *� ا���� �ت ا�> #!  ور��ض أ��Fل ����2

  .���زارة

 +$ ا������ت .4�D�'� $ا���� � �ج*�د وزارة ا�'� :  

 وا����2  !��ه� أ{�@��	�� ا� +�! $+  ا����د� ��ا������ت ا�"��ى +$ ا����" ا��
  ��F4ل/�tء دور ح�#/�� 
 ا�'�ر�Z وا0دار� 1 وا����R 1 وا��9ب وذ�h ء ه�t	أ

�ه� إذا !�+�ت ا��4آ�P 1'����*� ور��ض } Pً��Fل، آ�� !��8 أ��Fأ.  

  : ا�;� ج*�د وزارة .5

���4 وا����� وذ�
 ��+''�ح ا����� ����1 ُ	�� ا���اآ� ا�;�  ا�>�ص  j 2 وزارة ا�;�
 ا�;�   و�1. ا�'$ !�32 �����4 وا����� �52 ا���اح8 ا4و�3 ����8��	�ث� !���� ا�



�� +   .��� ا�'�� ����8 وذ�
 �'���� ا����ح�ت ا���4  وا���#2

 ا���� �'�� � ا .6��d� وا�'�� �) ����ً�(���2ت ج*�د ا� ��  : ح�� ً� وزارة ا�'

8�H �� 8��� ًا� ا���� �'�� � ا���2ت اه'���ً� آ� ��d�  ��� أو�j ا�/�t�ل ا���Fوأ ا���ر�
1975-هـ52�1395 	�م �� ا��""�� ���2 ��2�aء  م 	���2 ا+''�j أول رو��� 
وذ�

  .ا����9ت +$ ��Hع ا�'�� �

ر��ض ا��F4ل �1 وزارة ا����رف ��ر	j إ�3 ا+''�ح  *� ا0ش�اف 	�3و	���2 ا/'�8 إ� 
��2 ��2�aء ا������ت  أ	�اد آ� �ة �1 ر��ض ا��F4ل +$��� 
 وذ� � d�ج� ) ��ن ا����" ا�

�ه� إذا !�+�ت ا��4آ�P 1'����*� وا0دار��ت ا����9ت +$ } Pً��Fآ�� !��8 أ � �ل ا�'����.  

  

 ا��*�د ا���5و� ��  ا����د� �9ر!��ء ���'�ى ��ا�� ا����� +$ ا����" ا��

 +$ ر��ض ا��F4ل !*�ف إ�3���� و!���� ا���8 وإش��ع  ��� Pش
 + < أن ا����  ا�' ��!
8D�و� ، ح ,  ح�ج�!< ا����  وا���2  واPج'��	  وا���� M��� ا��2*� ا����م ����8 أه� 

� ه��ة ا��ص8 � 1 ا����'��>dح'�اP 8وا��� ��   �1 ا�>��ات وا4/#�	���� 3�	
  +�، )ا���/@ ا���2$ ح�آ$ ����'�ى) ، وا��*�ر�)ا���/@ ا�������!$ ����'�ى(ا���

  ����/P2*�(وا��ت) ا���/@ ا��ج�ا/$ ��  و��� � ����2ه� ا����� ا���"�ة +$ ا����" ا��
  : ا����د� �9Dث ��اح8 وه$

  : �3ا4و ا���ح�

) ا�'�� �ي ا��2*�(م ه� 1952-هـ1371آ�ن ا��2*� ا��'�) +$ ��ا� ر��ض ا��F4ل 	�م 
8D� ا���اءة وا�"'��  وا�5ي ��'�� +$ ��'�ا= 	�3 ����	 �1 ا�"'@ وا����رات ا��را� 

� �ت وا����م، و��'�� ه5ا ا��2*� 	�3 ���إ ا�'�� 1 وا�'�د�����و	�م ا�'��	8 � 1 ا�����  وا�
وا���@ �8 ا�'�آ � 	�3 إآ��ب  ا��F4ل وإ!�ح ا���ص �*� ����ر� اح' �ج�!*� �1 ا��*�و

���@ دور ا��'��$ � 2�� !��م ا�����  ا���8 ���دئ ا���اءة وا�"'�� وا���د، و�H آ�ن ا���8
����  .��ور ا����1 +$ آ8 ا����  ا�'

 

 /�Dا�   : ا���ح�

) �2*� ا��#�وع(م +*� 1395-1975	�م   وا�'$ ��أت �52أ�� ا��2*� ا��'�) +$ ه5= ا���ح�
�ًا 	1 ا��2*� ا�'�� �ي وخ�ص Dآ V�'<� �� ا���8 ���دئ  وا�5ي � �3 !��	آ � �+$ ا�'

� ج�/@*R �H >/a� �ً��	 ،اPه'��م ����*�رات ا4خ�ى وا�'$ !�P��� 8Dت  ا���اءة وا�"'��
���� إ�;�ل ه5= �. واPج'��	  ا��*�رات ا����  وا����F $+ �*R خ'9فP1 ا"

 /#�ط و+�ً� ���*�رات  ا��*�رات ����8 وذ�
 �1 خ9ل+�} 1� �D3 أآ�	ور ا���8 ��
ا���/��� ا� ��$، و�H آ�ن ا���� 8�Q��� 3: ا���@  ا��5آ�رة ����ً� وذ�
 خ9ل +'�ات

�ف، أ��Mا� 

 ا����� +"�/j ه$ ا����ر ا��4س + وا���ح خ9ل ��ور= �'����! $
  .ا����  ا�'�� � 

 

 ا���ح�D��Dا� :  

�2*� (ا��2*� ا����ر  م 	���2 ��أ !�2 19815-هـ1401وآ�/j ا���ا� �*5= ا���ح� +$ 	�م 
�و	ً� !����ً� را�dًا و�'� �ًا) ا�'�ّ�� ا�5ا!$#� �� �1 ص� � ح , !"�ث�j  وا�5ي ��'�D3 أآ�	

�'�  ا������d�  � � ا���2ت،+ < ج*�د ر��  وه$ ا� � �Hإ �/��� ا�>� � (وج*�د �2:��
 d��/0ة ا��2:��ت ا��4 ا��'� �	�� $�� (و�2:� دو�   ،(ا�� �� ا��4 ا��'��ة ��'�:2�

 وا����م، ا� �/�"�+��D2$). وا�� �H^ ا���8  و �$ + < �	رو  ��	 Z3 أ��	ه5ا ا��2*� 
�اح8 �'��دة�� � ��'��ًا  ا����$ ا����� و�"������ KF�2� ث9ث $+ 	�3 ا�'��رب ا�� �ا/ 

 إ�3 ا�'�9ع �راء />� �1 ا�'���� 1 وا�'�����ت  و	�3 ا�� �س ا����$ ا���12،+��0��
� �;�رًا �'"��9ً وش��9ً ������ت ر��ض ا��F4ل  +*�. داخ8 ا����" وخ�رج*��'�� 
�5�



ه5ا ا���8 ا����$ Pح'�اd< 	�3 ������ت +2 < �'��دة، رو	$  +$ ا����" و���'�ر��ت +$
  .ا���ح� واح' �ج�!*� + *� خ;��d /�� ه5=

 

  : و�*�ف ا��2*� ا����ر إ�3 ا�!$

� �Hرات .1���! $� Rا�� �*dى آ��ء!*� وأدا�'�� (+��   .���د�

2. jج) ��ح� و�;�ر ث��� ) ا����9ت ��������ت �� , !"�ن ا��ؤ� ��ح�ة ��� إ���د �
  .+$ ���ل ا�����

� �'"��8 وش���h+ ( ��� 8ت ا����� 1 +$ ���ل ا��F4ل +$ ج� ) �KF�2  اPه'��م .3���'�
  .�� , !�� ا����dة ���8 أ��Fل ا��و��ت ا����"

 

  : ا����ر ��'���ت ا��2*�

��� ا��"F4ا (t� �ً أ��� �ً�� و�'����ت  �'t�1 ا��2*� آ'��ً� /:����ا��*2 و����*� وا�'
�ج�*� ود� �*�  �� �� ا�'��� +$ ا����"، و��'�� ه5ا ا���ء� �*+ �أ��� ً� ����� ا��و

  .اPر!��ء +$ ا4داء ا��R �$ و�;�ر ������!*� و!�'� ) ��ا��'<

  : و�'V�a ا��2*� �1 خ�� +;�ل

 

 : ا��;8 ا4ول����  : ا!��ع و!�� K ا����دئ ا�'

��� ا�'F42*�ــ ر�^ ا��� �� وا�'$ !�آ� 	�3 �� وا��""�����  ا�'�� � �� ���� :  

�ة ا���8 .1�+   .ص �/

  .!"��1 اP!��= ا���2$ ا����d 	�3 ا�'�ح � .2

  .أخ5 ا���8 ��داب ا����ك .3

  .إ�9ف ا���8 ���� ا���ر�$ .4

5.  �1 ا�'��� � ا�;� ���M� وة�D� =و���!.  

  . ا���آ !�ر��< 	�3 ا��*�رات .6

  .!#� ) /#�F< ا���آ$ .7

  .وإ���د= و!*��5< ا��+�ء ���ج�!< .8

  .ا�' �� �����'< �1 ا4خ��ء .9

  .ا���ح� ــ ح�ج�ت ا���8 +$ ه5=

  .ــ �*�رات و���ر��ت ا���8 ح�@ +*� ا�'��� ا�5ا!$

  : ا�'��� ا�5ا!$ ــ ��>� ���ق

  .ا�'�ر�@ ا���'��) أ

  .'�;$اPآ'#�ف وا���, وا�) ب

  .	�� �ت ا��t2 وا�'��ر (ج

  .!�� < ������ت ج���ة �1 �;�در �'�2	) د

 

  : !�ج < ���ك ا��F4ل: ا��D/$  ا��;8

 �  .وخ;��d /��= ص��!< و�� �ا!<: ــ ا�'��ف 	�8�F 3 ا��و

 +$ !�ج < ا����ك��Hك، أ��� @ ا����ج < ا���!   .ــ 	�� 

  .ا����ك، �1 ه$ ا����� ا���وةا���وة ا�4��ب ا8D�4 �'�ج <  ــ

 +$ !�ج < ا����ك ــ ا����ب ــ�dش� @ ���aاب آ�Dا�.  

  .!�ج < ا����ك ــ ��اص��ت ا�'#� ) أو ا����| ا����ل +$

 +$ !�ج < ا����ك � ��! �Dــ أ�.  

 



 ,��D2: �: ا��;8 ا�! ���� ا�'h ا�� :  

� +$ ا��و���� ا�'h ا�� V��  .ــ !�

 !2: �ــ أه�   ح�@ أرآ�ن !�� � ���� ا�'h ا��.  

 إ�3 أرآ�ن� ا��و+� ــ ���دئ !�� � { ��ّ�!.  

  : ــ ��اص��ت ا4رآ�ن ا�'�� � 

  رآ1 ا������ ــ رآ1 ا���2ء وا�*�م : ث��' 	�3 ��ار ا��2 �8D) أ

�ة � 1 +'�ة وأخ�ى �8D رآ1) ب M'� أي  رآ1 ا���4ب ا���2ل ــ ا��آ1 ا��2$ ــ �'��آ
  .ا0دراآ 

  .رآ1 اPآ'#�ف أرآ�ن !'��ل ���'��ار �8D) ج

  .ا���2ء وا�*�م أرآ�ن !';V ���*�وء �8D رآ1 ا������ وأخ�ى ���;>@ �8D رآ1) د

  .اPآ'#�ف أرآ�ن ج��	  �8D رآ1 ا���2ل وأرآ�ن +�د� �8D رآ1) هـ

  : ــ ا���ا�8 ا���ث�ة +$ !2: � ا4رآ�ن

 ا��'�+�ةا����ح) أ.  

  .ا��tء وا���ارة وا�'*��) ب

 ا�;V) ج+�  .�>�رج و��اخ8 {

  .ا��F4ل واه'����!*� و�Hرا!*� 	�د) د

 

�/��� ا��F4ل: ا��;8 ا��ا�) � K ��! :  

3��! �/��� ا��F4ل ا� ��$ +$ +'�ات ز�2 � K��'� ــ :  

  .8-8,30ا���� ) أ

�ة ا���@ ���>�رج ) ب'+9,30-8,30  

 )ج d5اMا� �ة ا��ج�'+ 10,15-9,30  

  10,15-11ا���8 ا��� +$ ا4رآ�ن ) د

  11-11,20ا����ء ا4خ � ) هـ

  : خ;��d ا���/��� ا� ��$ ــ

  .اP/':�م وا���Dت +$ !���8 ا��'�ات) أ

  .����a @ ا�'��� ا�'�2ع) ب

 ح�ج�ت ا��F4ل +$ ه5= ا���ح�) ج ��!.  

  .!$ا�'��� ا�5ا !�� K ���أ) د

  .!�� K ���أ اPخ' �ر و!��8 ا����و� ) هـ

�ة �1 ا��'�ات ا���2  ا����� وأ/�اع ا4/#� ا�'$ ��"1 !�� �*� خ9ل  ــ ش�ح ���) �"8'+
 أو /# � ــ �#�ه�ة ��Q ا4+9م ه5=;H 3ع إ���'�Pــ ا ���! $+  ا��'�ات �8D ا��#�رآ

  .ا��... �ءا�'�� �  ــ ا���@ �����8 ــ ا���@ ����

 

Z��<م ا��را�$ : ا��;8 ا����اد ���'�Pا :  

 ا4م وا�'��ف������ 
 �) ا4ه8 وذ�H9	 1��"! ة �1 خ�9*� ــ�  .	�3 أ+�اد ا�4

� ا��;8 t�'� ت �) ا0دارة وا��� 9ت�� !�  .و��Q ا4/#� ا�����2 ــ !

��� +$ ا��*2 �1 أ/:� ج ــ ا�P'��اد ا�#>;$ وا��*2$ وذ�
 ��9FPع 	�3 �� ه�
  .و�Hا/ 1 و��اج� ا�����

ا4ول �1 ا��2 و�� ���م ذ�
 �1 ا�'��اد ش>;$ و/��$  ــ ا�'���ل ا��F4ل +$ ا� �م
 وإ	�اد ج � ���Q ا4/#� * +�  .ا�'

���2 و��ح  ــ إ	�اد ��/��� ا���4	 1 ا4ول وا��D/$ �1 ا��2 ا��را�  ��	�اد� أ/#�
  .( و�*9ًأه9ً(��ح�ة 



 !���� ا���8 H��� اد�	ــ إ)  .(ا���'�� وخ�ص

  (ا���ء ا�2:�ي(ه5ا آ�'� �� 8�K ���"'�ب ا4ول 

 

 آ'@ أخ�ى !�8D ا��ح�ات ا�'�� �  وا�'$ !�'�� +$  أ�� �����2'� 1�t'� >/�+ 8"2*� آ���
�*d�2� ر اه'��م��آ� أو �� �'�$ ���ج�تو�H !� اخ' �ر ��ا� ) ا��ح�ات ا�'��. 	�3 � � 

 ا�����، و!#"8 ه5= ا�"'@ ��� ذا!*� ا��2*� ا�'�� �$، وه$ !�'�ي 	�3 	#� وح�ات

$!a! 2*� ��ج�ة� Z�آ8 واح�ة �2*� +$ آ'�ب آ��8، وخ $!a! ،�;�� �*2� Z�خ ، ���! 

 +$ آ'�ب واح�	����.  

 آ'@ آ�� +$) هـ1412-م1991(و�H ص�ر ه5ا ا����F $+ �*2'< ا4و�3 '�$��' :  

: ا�"'�ب ا4ول �;��   .وح�ة ا���ء وح�ة !�ّ�� 

: ا��D/$  ا�"'�ب�;��   .وح�ة ا���8 وح�ة !�ّ�� 

 ,��D5اء وح�ة: ا�"'�ب ا�Mوح�ة ا� �;��  ��ّ�!.  

: ا�"'�ب ا��ا�) �;��   .وح�ة ا�� �ة +$ ا���"1 وح�ة !�ّ�� 

 Z��<ا�"'�ب ا� :�;�� وح�ة ا��4ي وح�ة !�ّ�� .  

، ا4ص��ب، ��9'$ : ا��ح�ات ا���ج�ة وه$  آ'�ب: ا�"'�ب ا���دس �dا��� ،Z���وح�ة ا�
  .وص�'$، آ'��$

 

  : �#'�8 آ8 آ'�ب �1 ا�"'@ ا����� 	�3 ا�'��$

  .ا�ـ�ح�ة و�ـ�ى ار!�ـ�F< ��ـ �ة اF4ـ��ل واه'�ـ���!*� ــ ��ـ�� حـ�ل �ـ���ع

  .���ح�ة ــ ا����ه � ا���4 

  .4ه�اف ا���� ���ح�ةــ ا

 ووج�ا/  و�*�ر� ــ ا4ه�اف ا�>�ص ���ح�ة وه$ !�M$ ج� ) +�  .���Pت ا�>��ة ��

�ح��� ���2�  � ��! ا����� ا���"�ة �#"8 	�م و�"8 ��ح� �1 ا���اح8 ا�9Dث  ــ أ/#�
  .�#"8 خ�ص

 وا��2  ا4/#� إ�3 !2�  �Hرات ا���8 ا�5ه2  وا�����،  و!*�ف ه5=��M�وا�
، إ�3 إآ��ب ا���8 ا����ه � ا�'���  وا���2  واPج'��	 +��0��.  

  . أ��� )2-��3ز	 	�3 ا��4م ا����دة ���ح�ة وا�'$ !'�اوح � 1  ــ !a!$ ا4/#� ا�����

 ــ !#�8 آ8 وح�ة +���اج) وH;� إ�� �d�H.  

�آ� +$ ا0ش�اف وا�'�ج < إذا ا3t'H  (�5ا!$ا�'�ّ�� ا(أ�� دور ا����� +$ ا��2*� ا����ر ' +
�  .ا�4

  

 اPه'��م� ا��و�����  

إ/#ـ�ء أر��ـ �ـ�اآ� !�ر��ـ  داdـ�  ــ ��� واآـ@ !�ـ��� ا��2ـ*� ��ـ�ح� ا��ـ��� ا���ـ"�ة
ا��2Fـ  +ـ$ ح�8 ا����� ا���"�ة، ��اء +$  +ـ$ أر�ـ) �ـKF�2 �����ـ�" �'ـ�ر�@ ا�"ـ�ادر

�9ر!��ء ���'�اه1 وإ9F	*1 	�3 ا����, +$ ���ل  ��و��ت ا��"��  أو ا4ه� ، وذ�
ا
  .ا����� ا���"�ة أوa� Pًول

 و!�� � 8�H �� 8�F  ــ ����� �����ت �'>;;�ت +$ !<'� ا�'��اث أ��Hم �'>;;
  : ا���ر�

  .	�� ا����� �� ا��ــ�
جـ�/ آ�ـ ــ اHP'ـ;ـ�د ا��ـ��2ـ$ / Hـ�� درا�ـ�ت ا���ــ��ــ ) أ

 / ��H ر��ض ا��F4ل ) ب ��  .ج��� ا���
 ���د/ آ�  ا�'

 / ��H ر��ض ا��F4ل  (ج ��  .ج��� أم ا���ى/ آ�  ا�'

 ا����د� وا�'$ أ/#jh  ــ إ/#�ء ��Q ا����ن ا�'$ 2Fا�� 32 ������� ا���"�ة �8D ا���2�!
  .+$ ا����ض م1979 -هـ 1398	�م 



 	�م ــ  H�  .م1977إ/#�ء ��آ� ا����� ا���"�ة +$ ا����2 ا�#

 ا�'������F اث��ة ه� ا�'�� و�H  وأخ �ًا +�ن �خ� ا�'��رات +$ ���ل ا����� ا���" "�'���
�ات ح�ل آ �  إث�رة !�" � ا���8 �1 خ9ل أ/#��ا���/���  أj� H 	�ة دورات و���

�2d�2�4 ا���رة  '��� ا�P'"�ري وا��0ا	$ ا�5ي ��+�ا� ��$، وذ�
 �cخ5 � �= إ�3 أ���ب ا�
�ات ا���'���  �8 وا�'�"� +$ ا���'��8 M'�ا� (� V "'3 ا��	< �و!#" .  

  

  ا�'�ص �ت

�5
 �1 أه�  +$ ز��دة ا��; �  ــ ز��دة اPه'��م �'�د��� ��� �����Q �1 ���ت ا����ن ا�"
، و!2� ��M�ة ا�� ا��	و��� ،K�2ج*�ز ا� ص� ������  ��  .� 8	�K�/ 3 ا���وف ا��

� خ�ص !�32 ��0/'�ج ا4د�$ ������ ا���"�ة �H 1;� وأ/�ش � !�اث  ــ إ/#�ء دور#/.  

 ����8 +$ ه5= ــ��ح� ا����� ا���"�ة، وأه�  ا��و�  ا���'�) ا����$ �aه�  	�! 

  .ا���ح�

  .ل ا����� ا���"�ةــ إ/#�ء ��اآ� �'>;; ����, ا����$ +$ ���

_________________________________ 
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  .هـ1401دار ا��"�،  ا����)، � �وت،
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  ــ وزارة ا���8 وا�#�ون �� اPج'��	  +$ ا����" ا����	�اPج'��	 ، أ��اء 	�3 ا�
 اPج'��	 ، إدارة ا�'>� ^،  ا����د�، وآ����	�  .م1992 -هـ 1412ا��زارة �#�ون ا�

 وا�'�� �، ��H ا�'>� ^، ش�� ا0ح; ــ وزارة ��  .�ءا�'
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(*) �ة ���� درا��ت ا������ ا���
 	�� ا����� ���ة ��������.  

 روا= ا��>�ري (1)

 

8 ���� إ�3�	 Hور :   � �H4ا���8 ا   "-ورش��	�/�� ا�'�ا! �  إ��9  ��ح�ة �
�� ،"ا����� ا���"�ة'��  وج��  ا��	�ة ا�9�0  ا��2:� ا�9�0 +��Dم وا���وا��  

$+ ،  م2004 ��'��� 8 إ�3 5دو� ا�"��j +$ ا��'�ة �1  ا����� 
  
 


