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        �� ��؟�� ��؟�� ��؟�� ��؟


	�� ا������� �
��� �� ا�ه�اف ا��� إدارة ��
�� ا��)�
� ا�'�"دی� &� ر%	ی� ا��"ه"�
# وا��"ه"�	ت، و�
)
  .�)م� إ�
+	 وزارة ا��)�
� وا����

��
��
 �������
��
 �������
��
 �������
��
 �����        

���3 ا7دارة %�� أن �34 ��2م	�+	 إ�� ا���)ف %�� ا��0�1 ا��"ه"�
# و���ی( ا�)%	ی� ا��/.�� �+( &� 

> م�ارس ا����
( ا��	م، و�1"ی) ن8( �)�"�=�
  .ی� و�)امC ونB	A	ت إ@)ا.
� و&� أ&?3 ا���	ی
< ا��	��

��
��
 ������
��
 ������
��
 ������
��
 ����   

���3 ا7دارة %�� أن �34 ��2م	�+	 إ�� ا���)ف %�� ا��0�1 ا��"ه"�
# و���ی( ا�)%	ی� ا��/.�� �+( &� 


> م�ارس ا����
( ا��	م، و�1"ی) ن8( �)�"ی� و�)امC ونB	A	ت إ@)ا.
� و&� أ&?3 ا���	ی
< ا��	���=�. 

�����
 ��
�������
 ��
�������
 ��
�������
 ��

؟.. .. .. .. ��!� � �
؟!� � �
؟!� � �
؟!� � �  


� ه�F ا���رات إ�� أ�4E ح�  .1�� )+� G

( ی�	�I و�Eرا�+( وا��ي ��ورF ی���� �& ��
> ا��/م
� ا��J�

'L م�	&Kة و��# ح� �)�"ي. م��#� #
 .��ا &0)امC ا��"ه"�

2.  ،�

� ا��/م�
� م��2�� إ�� ح� م	 %# ��
و%�� ه�ا ا��	س &Mن ا��/م
� ا��"ه"�"ن �+( ح	=	ت ���
  .ا��+C ا���0> &� ا���ر�� یIJ أن ی��"ي %�� �)امC ��2م ه�F ا��	=	ت

ح	=	ت ا��/م
� ا��"ه"�
# م�"%� &� ="ه)ه	؛ &0	7ض	&� إ�� ا��	=	ت ا�آ	دی�
�، ه	ك ح	=	ت  .3
� ا��ات
��  . ش42
�، وا=��	%
�، و���
)ی�، وح	=	ت �

"ه"�
# ا%��	د أ�	�
I م�"%� �Tدي إ�� %��
� ا��')ی> إن م# أنJ> ا�1)ق ���0
� ح	=	ت ا�� .4
�
 .ا�آ	دی��، وا��')ی> ا�����، وا�0)امC وا�02)ات ا7@)ا.

5.  �& ��إن ا�02)ات وا�0)امC ا7@)ا.
� ا�2	ص� �	��"ه"�
# U ی��# أن ��"ن &	%�� م	 �( �2?> ��	ی� &	.
 �
��ا��12
W وا7%�اد، وم# @( ا���وی# ا���	��، وا��
Eان� ا���
  .ا��

6.  C3 ه� �)ام� ،	+
�ة �Kن�	ط و��4
/ت م��دة U ی��# ا�2)وج %�
'L م� #
 �)امC ر%	ی� ا��"ه"�
12
W وا����ی3 ��� �'

] &� ="ه)ه	، ��2� م# أ��"ب ا���"ی( ا��'��) أداة ر.
E	��� ���1"ی) وا���

�
�  . وا��
7. 	Jا�� <
�= �& 30�Uت و��+
\�+( �4"رة =
�ة ی?�# ا����J> ن"%
� ا�1/ب ا��"ه"�"ن ه( E	دة ا��'�

  .م# ا��	دة م��	زة
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        تاريخ رعاية املوهوبني باململكة العربية السعوديةتاريخ رعاية املوهوبني باململكة العربية السعوديةتاريخ رعاية املوهوبني باململكة العربية السعوديةتاريخ رعاية املوهوبني باململكة العربية السعودية
�" ا��	��  :�1"ر اUه��	م  �)%	ی� ا��"ه"�
# �	������ ا��)�
� ا�'�"دی� م)ورًا  ���ة م)اح3 %�� ا�

 ا��)ح�� ا�و��

�، هـ، �?	&)ت ا�J+1416  -1410&� %	م �"د ا�)��
�، و��%( م# م�ی� ا���a %�0 ا��`ی` ����"م وا��

��c م��	م3، ی�0أ �	���ّ)ف � Cم	ت، �( وض> �)ن	و�	���	ون م> وزارة ا���	رف وا�).	�� ا��	م� ����
( ا�0
 �Aو d�%�� ا�1/ب ا��"ه"�
# ور%	ی�+( &� ا��)اح3 ا��را�
� ا����2��، وه��ا f+) ��"="د مB)وع �


# م�	ی
< &� ا��آ	ء )�)ن	مC ا��B] %# ا��"ه"�
# ور%	ی�+( (�	�(�j إ%�اد و�% k2�� ي�ا� ،

# &� ا���"م وا�)ی	ض
	ت، آ�	ذج أو�
� �0)امC ر%	ی� 

# �J)ی0

# ا@)ا.Jم	?�# إ%�اد �)ن� 	وا��7اع، آ�

�
# ن�	.C ا��B)وع &� ا���?� )� �Eا�'�"دی�، و �
)ی) ا�+	.�؛ و�	ًء %�� ا��"ه"�
# &� ا������ ا��)�

� &� ا������، ی�"ن �E اآ��3 وأصG0 =	ه`ًا �

j ا�'
	�� ا�����% L4ن 	م �
�ذ�M& aن ا��	س ا����� ��

�
�� وا��

�خ3 ح
` ا��01�.  

�
  :ا��)ح�� ا�c	ن
 �)ن	مC ا��B] %# ا��"ه"�
# ور%	ی�+(  

�� &� ��K< �)ن	مC ا��B] %# ا��"ه"�
# ور%	ی�+( �	ًء %�� م�هـ، 29/10/1417�?) اU=��	ع ا��
 ،�
��).	�� م�	�� وزی) ا���	رف ومB	رآ� وآ
3 ا�"زارة، ون	.I ر.
< م�ی� ا���a %�0 ا��`ی` ����"م وا��

 �& j�
0� ا��B)وع وا��0ء &� �01� )� �Eی�+(؛ و	ور% #
�d �)ن	مC ا��B] %# ا��"ه"�� �و&)ی

�F، و���
] &)ی� ا���ارس ا��	��� �"زارة ا���	رف، و�
� ا�/زم� ���
) آ	&� ا7م�	ن	ت ا�B0)ی� وا��&"�


� ا�0)ن	مC، و���ی( �4"ر م�34 ��� ،d�%�3 �).	�� ا���	ذ ا��آ�"ر %�0 اp ا�	&> و%?"ی� &)ی� ا�0
 )Eار ا�"زاري ر(�  .هـ 6/5/1418 �	ریq ���877	�� وزی) ا���	رف، وذ�a و&�ً	 ��	 ورد &� ا�

  : ا�c	��cا��)ح��
#
 إنB	ء ا7دارة ا��	م� �)%	ی� ا��"ه"�

ن8)ًا ���	=� ا��	�� 7یJ	د إدارة %	م� �)%	ی� ا��"ه"�
#، ��3c ا�J+	ز ا��)�"ي وا����
��، ا��ي ی�"م 
� ا�ه�اف ا��� �)م� �+	 وزارة ا���	رف، &�� �( إنB	ء 
��
	�� ا������ &� ر%	ی� ا��"ه"�
#، و�� �
���

�)ار ا�"زاري رE( إدارة %	م� ���	� aی�+(، وذ�	ور% #
58054� �	7ش)اف %�� اآ�B	ف ا��"ه"� qری	و� 
  .هـ4/3/1421

  :ا��)ح�� ا�)ا���
 إنB	ء إدارة ر%	ی� ا��"ه"�	ت

هـ وا���أ ا���3 �1418( ا&��	ح �)امC ر%	ی� ا��"ه"�	ت وا����"E	ت &� ا�).	�� ا��	م� �)%	ی� ا�0	ت %	م 
	c34 ا���	� 	ً
هـ و���ه	 �( 5/2/1422هـ و��"ل ا��+	 إ�� إدارة ر%	ی� ا��"ه"�	ت �	ریq 1419ن� ���	م &��

 qری	� I.	 373373هـ و���ه	 ص�ر E)ار م�	�� وزی) ا���	رف رE( 13/3/1423ر�W ا7دارة ���	�� ا�
 qری	�4/12/1423#

d هـ وا��	ض� �?( �)ن	مC ر%	ی� ا��"ه"�	ت �	7دارة ا��	م� �)%	ی� ا��"ه"��� ،


# وا�0	ت %�� ح� �"اء�1	%� ا�0� 	+
�"م ا7دارة ا��	م� �)%	ی� ا��"ه"�
# �	��+	م ا��"آ�� إ��.  

  
 #
 إنB	ء ا7دارة ا��	م� �)%	ی� ا��"ه"�

ن8)ًا ���	=� ا��	�� 7یJ	د إدارة %	م� �)%	ی� ا��"ه"�
#، ��3c ا�J+	ز ا��)�"ي وا����
��، ا��ي ی�"م 

	�� ا���� �
�� ا�ه�اف ا��� �)م� �+	 وزارة ا���	رف، &�� �( إنB	ء ��
����� &� ر%	ی� ا��"ه"�
#، و�

 )Eار ا�"زاري ر(��	� aی�+(، وذ�	ور% #
 و�	ریq 58054إدارة %	م� ��� �	7ش)اف %�� اآ�B	ف ا��"ه"�
  .هـ4/3/1421
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"
#�$"
#�$"
#�$"
#�$�����
 ���%�� ���&�
 ��
��
 �����
 ���%�� ���&�
 ��
��
 �����
 ���%�� ���&�
 ��
��
 �����
 ���%�� ���&�
 ��
��
 :::: 

t� م�	ی� ا�ه�اف ا���� :دارة &
�	 ی��ی��# �

� ��ى ا�1/ب ا��"ه"�
# و�"=
�E jرا�+( &� �0
3 ذ�a؛ .1A"وا� �  ��`ی` اUن��	ء ا��ی
2. ،#

	�� ا����
( &� ا������ ا��)�
� ا�'�"دی� &
�	 ی���� �)%	ی� ا��"ه"�� �
���  

� إم�	ن	�+( وم"اه0+(؛ .3�  إیJ	د �
\� �)�"ی� ��
G ���"ه"�
# إ�)از �Eرا�+( و�
� �)�"ی� م��8 ��"اهI ا�1/ب ا���"%� م# خ/ل �)امC ر%	ی� ا��"ه"�
# داخ3 ا���ارس �+
\� ر%	ی .4

 .وخ	ر=+	


# %�� أ�	�
I ا���)ف %�� م"اهI و�Eرات ا�1/ب ا���"%� و�30  .5&(Bوا�� #
إ%�اد و��ریI ا�����
  .��`ی` ="انI ا��"ة &� =�
> ا�1/ب و&� =�
> ا��J	Uت


�+	ا��'	ه�� &� �"&
) &)ص �)�" .6�
> ا�1/ب �7)از م"اه0+( و��J� د��	و% �%" .ی� م�

        

&�
 ��
���� �(��&�
 )
�
��
&�
 ��
���� �(��&�
 )
�
��
&�
 ��
���� �(��&�
 )
�
��
&�
 ��
���� �(��&�
 )
�
��
���������
 ���%�� �������
 ���%�� �������
 ���%�� �������
 ���%�� ��        

o �
 إدارة ا�)%	ی� وا�0)امC ا7@)ا.

�+	 ����2] م)ا&� ا��2م	ت ا��� 
وه� ا7دارة ا��'Tو�� %# =�و�� أ�	�
I ا�)%	ی� ���0�1 ا��"ه"�
# و�01
 .ا��< ا���
�� ���a و�1"ی)ه	���م+	 ا�"زارة ووض> 

  
o Iوا���ری W
  إدارة ا��12

 3
ه� ا7دارة ا��'Tو�� %# ا��B)اف وا���)اء ا��'��30 ووض> ا�W12 ا��	�j� �0، و%# ��ریI و�Kه
#

� ���0�1 ا��"ه"�'�  ا��	م�
# 30E وأ@	ء ا��2م� &� مJ	Uت ا�)%	ی� وا��B] واUح�
	=	ت ا�

  
o  #% وا���)ف [Bوح�ة ا��#
 ا��"ه"�

� ا���	ی
< ا���)رة 

# م# ا���ارس ��01�ه� ا�0"ا�� ا�و�� ا��� ی�( م# خ/�+	 ا���0	ل ا�1/ب ا��)ش
)+
�%. 

  
W
	ول آً/ م+	 ��Bء م# ا7یJ	ز ��ًءا م# ا��B] &	�)%	ی� وا�0)امC ا7@)ا.
� وان�+	ًء �	���ریI وا��12�  .و�
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أوال أوال أوال أوال 
ًً ًً

        الكشف الكشف الكشف الكشف : : : : 
0	ه	 ا7دارةم)اح3 %��
� ا��B] ا�� ��� : 

 )� >

	�� ���د ا����	ت &� %��
� ا��B] وا���)ف �"ا��1 م�	ی� #
0� اUدارة ا��	م� �)%	ی� ا��"ه"���
 �

+	 %�� ا�0
\� ا�'�"دی� �+�ا ا�x)ض و&� ا��)اح3 ا��	�� :إ%�اده	 و�

 : ا��)ش
G : ا��)ح�� اUو�� 

إش)اك أو�
	ء ا�م"ر، ون�	.C اUخ�0	رات ا���ر�
�، و%
	ت م# وی�( �	ءًا %�� ���ی)ات ا���ر�
# ور��	 
 .ا�B	ط وا��� �E ��ل %�� و="د ا��"اهI وا���رات ا�2	ص�

 �
 : ا���)ف : ا��)ح�� ا�c	ن

� اUخ�0	رات وا���	ی
< ا��"ض"%
� &� ا��آ	ء وا���رات وا����
) ا���U	ري 
وی�) &� ه�F ا��(ح�� �01
4
3 ا���، وا����Uادات ا�2	ص�واخ�0	رات ا����. 

 �c�	cر : ا��)ح�� ا�	
 : اUخ�

"ع ا�0)ن	مC ا7@)ا.� ا��ي ی�	�I م> �Eرا�j وا����ادا�j %�� ض"ء � I�	1ر ا�	
وی�) &� ه�F ا��(ح�� اخ�
j��	ودرا�� ح j�	0yور I�	1ل ا�"

# و%�� ض"ء ا���)ف %�� م�� .م	 �( =��j &� ا�12"�
# ا�'	�

 : ا���"ی( : ��� ا��)ح�� ا�)ا

 )����� اخ�
	ر ا�1	�I ��0)ن	مC ا7@)ا.� ��) م�	���(��� j&� م�ى نJ	حj و&j�B و����)ف %�� م�ى د�E ا�
  . &� اخ�
	رF ��0)ن	مC و��"ی( &�	�
� وآ�	ءة ا�1)ق وص�E+	 ا��T0ي

  

ًًثانيا ثانيا ثانيا ثانيا  ًً
        :::: الربامج اإلثرائية الربامج اإلثرائية الربامج اإلثرائية الربامج اإلثرائيةووووالرعاية الرعاية الرعاية الرعاية إدارة إدارة إدارة إدارة : : : : 

  : م+	 و���2��ی� ا�1/ب ا��"ه"�
# ا�وه� ا7دارة ا��'Tو�� %# �)امC ر%	

   א��א
	�א������ )1

  .�)امC م��442، ی�( ���ی�+	 &� ا���)ة ا��'	.
� ��1/ب ا��"ه"�
#، آ3 ح'I م"هj�0وه� 

   ا�ه�اف  
ح	���z I، ا���	ر واخ�)اع، (���ی( �)امC ا7@)اء ا7ض	&
� &� ا��"اد ا��را�
� وا��"اد ا��'	ن�ة  .1

qت، ا�	
 )إ���)ون


� م+	رات ا����
) ��ى ا�1/ب؛ .2��  
  ا�"ص"ل �	�1	�I ا��"ه"ب إ�� در=� ا7ن�	ج ا��7ا%�؛ .3

� ا��� ی��# �+	 �1"ی) م"اه0+( .4�
   .��"ی# ح��� ا�4	ل �
# ا�1/ب ا��"ه"�
# وا���T'	ت ا����

  ا��\� ا��'�+�&�
1. ��	� ��
� ا����
	س وا���رات ا���  )آ`؛ا�1/ب ا��ی# ا=�	زوا اخ�0	رات ا�


)ه	(ا�1/ب ا��ی# ��ی+( ن	�C إ��ا%�  .2yر و	���Uوا �

� وا���x ا��)�  ؛)م3c ا��)�
� ا��

3. �
 .ا�1/ب ا��	ص�"ن %�� م)اآ` م���م� &� ا��'	��	ت ا����

	+�U	Jة وم�� ا�0)امC ا��

)ة وم/.�� ه� ا���)رات ا7@)ا.
� ا��� E	م �M%�اده	 ا��B)&"ن ا����
"ن، وy	�0ً	 م	 ��"ن ه�F ا�0)اcم Cم


	�+(، و��"ن ه�F ا�0)امC &� ش�� ا��J	Uت 2
	Uت ا�1/ب و��� ) ،��z I�	ء، ح	
�
%�"م، &
`ی	ء، آ
�
  .ت�و�)امC م���م� &� ���
( م+	رات ا����
) وأ�	�
I ح3 ا��aB......) ش)%
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���א
	������א����� )2 �

� م+	ری� �)آ` %�� إآ'	ب ا�1	�k�� I م+	روه� ��% Cام(� �

� وا������ات ا����
) وا��+	رات ا��

>

� و��� ی"م ا��2�	
�  .وا����
)ی� وا��7ا%
� �+�ف ا��k�� ��% I�x ا��"اE] وا��4	I% ا�

  ا�ه�اف
 ا���c	ر أوE	ت ا�1/ب خ/ل إ=	زة ن+	ی� ا��0"ع م# خ/ل �)امC م�
�ة؛ .1


	دة وا���3 .2�   �)وح ا��)ی� ا�"اح�؛��ریI ا�1/ب %�� ��k ا��+	رات آ	��0	درة وا�
  اآ�B	ف �Eرات ا�1/ب وم
"�+( و��)ی�+( �+	؛ .3
4. (

� ا������ Cت و�)ام	
J
��ی� %# A)ی� ا��)ا�
� ا���
	 ا��7ا%
� وا���
� م+	رات ا�1/ب ا����.  

 ا��\	ت ا��'�+�&�
#
�+) م# 30E م(آ` ر%	ی� ا��"ه"�
 . ا�1/ب ا��ی# ی�( �)ش

  .امC ر%	ی� ا��"ه"�
#A/ب ا���ارس ا��� ���م �)
  ا�0)امC ا����ة


	ت و�)امC ا����
) ا���	ر��، ا����
) ا��0	%�ي، ح3 ا���B/ت J
�)امC ��ری0
� ���ریI ا�1/ب %�� ا��)ا�
�
  .�1)ق %��
�، ح3 ا���B/ت �1)ق إ��ا%

��ة�)امC أی	م ا��2
< ا��� 
o �
 .ا���ریI %�� ح3 ا���B/ت �1)ق إ��ا%

o ��z ��% Iا��7اعا���ری .  
o aرا�	ر م+"Aو aذا� [Bاآ�.  
o (
  .ی"م �����
o  	َ
  ).C.P.S(�)ن	مC ح3 ا���B/ت إ��ا%

  

�א��������א������� )3 �
 	+��
	ت م��442، ذات �)امC م���دة، �+�ف إ�� ��)ی] ا�1	�I ��"هj�0 و�Eرا�j، و���
j م# ص�م��


	ت �	��B	ر�
) �+�F ا����?�
�+	 وا���	م3 م�+	، و�E �( ا���آ� وا���	ون م> م�T'� ا���a %�0 ا��`ی` و�
�
�
 .ور=	�j �)%	ی� ا��"ه"�
# و��k ا���T'	ت ا����

  
  �ه�افا
1-�
� وإذآ	ء روح ا�خ/ق ا�7/مA"وا� �%(Bء ا�	ن��Uى ا�1/ب ��`ی` ا�� �
 .وا��)�

2- )+�"

� م# خ/ل إ@)اء م"اه0+( وم�
  . ا���c	ر أوE	ت ا�1/ب خ/ل ا7=	زة ا�4

�  ��ى ا�1/ب &� مJ	ل ا��"ه�0 -3��
� م+	رات ا����
) و��`ی` ا���رات ا���  .وا��7اع  �
4-  �
  .إآ'	ب ا�1/ب ا��+	رات ا����
5-)+�"
  . إ�	ح� ا��)ص� ��1/ب ����)ف %�� �Eرا�+( وم
  . ��`ی` @�� ا�1/ب &� م���J+( م# خ/ل @��+( &� أن�'+( و�Eرا�+( -6

� و��`ی` ح)ی� ا����( ا��ا�� ر&> م'�"ى ا��ا&�-7.  
8-�%	�Jی` م�+"م ا���3 ا�`�� .  
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 ا��\	ت ا��'��
�ة

  A/ب وA	�0	ت ا��)ح�� ا���Uا.
� وا���"��1 وا�c	ن"ی�

�
�

	ت ا�4�  %�د ا�1/ب ا��'���ی# &� ا����
  
  

  

  
  

  

  

  

  

11((  �����
�א"!� �����א�   


� ا=��	�

� م)آ` ر%	ی� ا��"ه"�
# ه" م�T'� �)�"ی� ����
��ی( ا�)%	ی� ا��)�"ی� وا������ ��� �
%
��م &� ا��)آ` م0	ش)ة � Cم# خ/ل �)ام #

� ��1/ب ا��"ه"�'�
� وا�'�"آ
� وا�%	��=Uء ا��وام أو ( وا	أ@

)ی� ا���ارس وا�B	A	ت ا�1/�
�، أو م# خ/ل ��`ی` ا�0)امC ا��� ���م %# A) ا�=	زات���F، و&� أی	م 

ً	ا��	م� �)%	ی� ا��"ه"�
# %�� ه�F ا��)اآ`و�B)ف ا7دارة ��% .   

 : ی��"ن =+	ز ا���3 &� ا��)آ` م#

o `م�ی) ا��)آ. 

o `%� م�ی) ا��)آ	م'.  
o �=	�  .م���"ن ح'I ا�
o �
  .أخ4	.� ا���ری0	ت ا�'�"آ
o (0�2م �ّ&.  
o )��� در	.� م4	أخ4.  
o �=	�
"ن ح'I ا�
"ن و&  .م+

     
 #
  :وا��"ه"�	تا��"�> �	&��	ح م)اآ` ر%	ی� ا��"ه"�


\� �'�� ا7دارة ا��	م� �)%	ی� ا��"ه"�
# �	���	ون م> إدارات ا����
( U&��	ح م)اآ`           +�� #
ا��"ه"�
� �\

> أر=	ء ا������ ا�1/ب )%	ی�ا�0�= �& #
  ا��"ه"�

%B)ی#  ) 20 (��| %�د م)اآ` ا��"ه"�	ت آ�	 واح�ًا و@/@
# )  31 ( ر%	ی� ا��"ه"�
# م)اآ`و�E ��| %�د 
 .م)آ`ًا

  
 أه�اف ا��)آ`

1. #

	�� ا����
( &� ا������ ا��)�
� ا�'�"دی� &
�	 ی���� �)%	ی� ا��"ه"�� �
���. 


� إم�	ن
	�+( وم"اه0+( .2�  .إیJ	د �
\� �)�"ی� ��
G ���"ه"�
# إ�)از �Eرا�+( و�
3. �A"ري ا�	?�  .إ%�اد ا�1/ب ا��"ه"�
# ��t+	م &� ا�0	ء ا�
� ��ى ا�1/ب ا��"ه"�
# و�"=
�E jرا�+( &� �0
3 ذ���a`ی` اUن��	ء .4A"وا� �  . ا��ی
5. I�	1ا� �
� ا��"ازن &� ش42
����ی( خ�م	ت ا��"=
j وا7رش	د ���.  

  
  

30

220

427

966

1952

0

500

1000

1500

2000

1420 1421 1422 1423 1424

%�د ا�1/ب 

1 
7 

12

21

58

0 

10

20

30

40

50

60

1420 1421 1422 1423 1424

  ا�������ت%�د 
 ا������
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0
�� ا���3 &� ا��)اآ`A  
. ا�=	زاتخ/ل ا��وام أو ���F و&� أی	م ) �)امC ا��B] وا�)%	ی�(��"م ا��)اآ` �	���0	ل ا�1/ب &�   --11

� ا��%( وا���`ی` ����ارس ا��	دی� 
�� – ح'I إم�	ن
	ت آ3 م)آ` –وی�"م ا��	م�"ن &� ا��)اآ` ��
�

� ا�0)امC ا7@)ا.�� م�0�1	ت �
�� .وإ�	ح� ا���ریI ا��اخ�� وا7%�اد ��


	رات   --22� ��"ن �0)امJ+	 إم	 %# A)ی��3 ا�1/ب ا��ی# ی��� )
�"م ا��)اآ` م# خ/ل إدارات ا�����
	�3 م�3 %�� أن ی)ا%� &� %��
� ا�
	م �	����0 �2ّ~ ا��)اآ` أو %# A)ی� ا���	�E م> A)ف zخ) ��

)++
  .راح� ا�1/ب و�/م�+( وم	 ی�
'�) م# �"=

� وا�B0)ی� �0)امC ا��"ه"�
# ا��� �'���ث &� ا���ارس ا��	دی�  --33�"م ا��)اآ` �	��'	ن�ة ا���.  

 [

# واخ�
	ر ا��	م�
#ا����&(B�  
KB &� آ3 إدارة ���
( ُی •– #
E'( ر%	ی� ”:  E'( خ	ص ی'��– &
+	 �)ن	مC �)%	ی� ا��"ه"�

#
� “ ا��"ه"�
'
# ا��)�"ی
#، وی�"�� ا��&(Bأح� ا�� j

( ا��"ازي، وی��] �	���3 &����	� W0�(وی
#
 .وا���	��� &
�	 ی2~� �)امC ر%	ی� ا��"ه"�

• )

	ت ا�����، إض	&� إ�� مB)ف �)�"ي &� آ3 ��42~ ��ّ�م &
j ی��] ��)اآ` ا�)%	ی� مB)ف ��
j� �A"
'+( &� %�3 ا��)اآ` &� ا��ّ�ة ا��'	.
� دون أن ی"ّ@) ذ�a %�� أ%�	�j ا��� �
  .�)امC إ@)ا.

ی�"ن اخ�
	ر ا��	م�
# &� م)آ` ر%	ی� ا��"ه"�
# و&�َ	 �?"ا�W وم�	ی
) أ%�ت م# 30E ا7دارة ا��	م�  •
#
  .�)%	ی� ا��"ه"�


3 وا���ریIا��Kه  
 �& #

� ���	م��
� م> ا��)اآ` �"ض> ا�0)امC ا���ری0
� وا��Kه
'��	� #
�"م ا7دارة ا��	م� �)%	ی� ا��"ه"��

 . �)امC ا�)%	ی�

� �

��)'א &�א��$��%�א�$��  −−44����
	� �����א��)��� �
Cم	ــــــــــ� ا�0)ن�'�&: 

 �

> �/م�= ��� #
ا����
( ا��	م &� ا��4"ل %�� &)ص م��	&\� Uآ�B	ف �Tم# ا7دارة ا��	م� �)%	ی� ا��"ه"�
	+�
� &� م�ر��j %�� آ3ٌ  ا��"ه"�
# ر%	ی�م���"  ��ا &�# ا��Tم3 ـ إن ش	ء اp ��	�� ـ أن ی��3. م"اه0+( و�


�+	 م# �
\� خ0)ات �)�"ی� م�"%� �"&) &)ص %�ی�ة Uآ�B	ف م"اهI ا��/م
� ا�����دة وم'	%��+( %�� �+�

	ت ا�2	ص� &� ا�4�"ف ا��را�
� ا��	دی� وا�4�"ف ا�2	ص�خ/ل ا
 . �0)امC ا7@)ا.
� وا���

Cم	ة ا�0)ن(�&:  
�L م'�� � #

# &� م�ارس ا����
( ا��	م &� مJ	ل ر%	ی� ا��"ه"�y(�م� #
  ر%	ی� م��(:  (�Kه
3 م���

#
ُ�	ط �+( م'\"�
	ت م���دة ��)آ` &� اآ�B	ف ا��"اهI و�"=
++	 م )م"ه"� I�	�� �
��% Cخ/ل �)ام #
�%"  .وم"اهI ا��/م
� ا���

  :ا�ه�اف
o ا���ر�� �& #

\� ر%	ی� �)�"ی� م��442 ��"اهI ا��/م
� ا���"%� م# خ/ل أ%?	ء دا.�+�.  
o )+0�7)از م"اه �

> ا��/م�J� د��	و% �%"
) &)ص �)�"ی� م�&"�.  
o إ#

I ��ری< &� داخ3  %�اد م��( م�42~ &� مJ	ل ر%	ی� ا��"ه"��	�K� ة�
آ3 م�ر�� %�� درای� =

  ا��"ه"�
# و�30 ��`ی` ="انI ا��"ة &� =�
> ا��/م
� و&� =�
> ا��J	Uت
  ��	ذا؟.. ا��"ه"�
# ر%	ی� م��( 
1. #
  داخ3 ا���ر�� أمٌ) أ@L�0 ا��را�	ت ا����
� وا��J	رب ا����
� أن و="د م��( م��)غ �)%	ی� ا��"ه"�

)
8% jو� �

� ا��"اهI ور%	ی�+	&� y	ی� ا�ه�� .    ا�@) &� �


��  م+ٌ(Kن ا��	ی� �	��"ه�0 =`ٌء � �"ه"�
# ی��1 ان01	%ً	ر%	ی� ا�و="د م��(  .2fو #% j�.`J� #ی�� U 
 F�ح ه	Jء ا���ر�� 7ن	أ%? <
ا���ر�� ا��)�"ی�، وه" ا�م) ا��ي ی'��%� ��	�] و��	ون م# =�

  .ا��+��
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	ی� خ	ص� وم'��)ة م# 30E م��( م�42~ ی��+( ح	=
	�j ا���"%� ا����
� ا��"ه"ب ��	=� إ�� ر% .3

� وا���)&
�، �J�� 3	وز إ�� �"&
)  خ�م	ت ��
� �Eرا�j ا���وه� أآc) م# مJ)د  ا��'	%�ة %�� �

�
 . إرش	دی�  وا=��	%
�  ون�'

4. 	ً
0
�� ا��"ه�0 أن+	 �0)ز حA #م	ً

)ة  م+	 م	 ه" ا=��	 و�02" حcب آ	خ) ��0z  "ه 	م 	+%� وم

) أم) &� y	ی� ا�ه�
� ���`ی`ن�'�، ��ا &"="د م��( م�42~ م�	�> �+�ا ا��1"ر وا�x�  ة"�م"اA# ا�

�Jا��"ه�0 م�"ه F�ظ %�� ه	���� j=/% #ی�� 	م �J�	و�� م�	� . وم


� ی�ا�  ر%	ی�و="د م��( .5���1 �"ه"�
# ا���	�> �����
� م# م)ح�� إ�� م)ح�� �"اء آ	نL %�)ی� أو %
	نا����
� ا��"ه"ب راحً�\�Aوا 	ًا وش�"رً�+J%�� ا�	م? ��% F`�� . �	���� م�	 ی`ی� م# إن�	=
�j وی

م�"%� �0)ز م# خ/�+	 م"اه0+(  =�
> �/م
� ا���ر�� ��	=� إ�� �)امC خ	ص� و&)ص �)�"ی� .6
� =	نI واح�  %# ا��< وأن ا���ر�� مJ	ل &'
U G ی��4)%�	ا�����دة وی�B)ون م# خ/�+	 �	�)ض

�%"
> A	E	�+( و�Eرا�+( م+�	 آ	نL م��= I%"�'م# ا���"ق �3 ی W�& . 

ـ إن   م
'"رًا�"ه"�
# ی3�J م# ��0
� ح	=	ت ا��"اهI ا�����دة وا���"%� أم)ًاا�  ر%	ی�إن و="د م��( .7

�+	 إم	 %�� ��0> م"اهI ا��/م
� ا����ـــــــــ�دة و���ی( &)ص �)�"ی ش	ء اp ��	�� ـ ح
d ی��3��� �
 .�Bـــــ�3 &)دي أو =�	%�

��4) أه�
� و="د م��( .8� Uی� ا�	ر%  ،	+�
��"ه"�
# &� ا���ر�� %�� �"&
) &)ص اآ�B	ف ا��"اهI و�
 ح
d ی��3 ؛�4�"ف ا��را�
� وأو�
	ء أم"ر ا��/م
� ا��"ه"�
#ا�3 ی���ى ذ�a إ�� ���ی( خ�م	ت ������ 


`ا م> م���� ا�4�"ف ا��را�
� وأو�
	ء ا�م"ر ��"&
) خ0)ات ا����) ا���42~ �4"رة  أآ(c �)آ
#
 .�)�"ی� داخ3 ا�4�"ف ا��را�
� وا��	زل ��	�I و�Eرات ا��/م
� ا��"ه"�

 

  ا��"ه"�
#ر%	ی� م+	م م��( 

j  ر%	ی�ی�"م م��(�% Iوا���ری Fوإ%�اد jاح(�E	� م"�
� �)ن	مC م��	م3 &� آ3 &34 درا�� ���� #
 ا��"ه"�

  ر%	ی�م��(ی�"م ارة ا��	م� �)%	ی� ا��"ه"�
# م> ��ای� آ3 &34 درا��، إض	&� إ�� ه�ا ا�0)ن	مC ا�).
< ا7د
 #
  :�	��+	م ا��	�
�ا��"ه"�


�ی� �)%	ی� ا��"اهI &� ا���ر�� ا��� ی��3 �+	 ��3 &34 درا�� %�� ح�ة-1� .إ%�اد خ�1 �

� ا��	�
I ا����
� ا���ی�c ا���
� م+	 وا-2
01� 	+�

` ا��"ه�0 و�4
�� �& �
�
��.  
3-�
��� �cح�ی �
��% I

� �)امC وأ�	���  �
 .ا���رات ا����
)ی� ا���
	 ���/م

4-#

� ���/م
� ا��"ه"�%	��=Uدی� وا	
�
� ا���رات ا��8
( �)امC وم	شW خ	ص� ��� .  
5-�
� �Eرات ا�0�� ��% #

� �)امC ��'	%�ة ا��/م
� ا��"ه"��� j0
  .d ا����� وأ�	�
6-�

> ا��/م�= 	+

) خ0)ات �)�"ی� ��� ��+	رات ا��/م
� ا���"%� یB	رك &&"� . 


� دوا&> ا����( ا��ا�� و�1"ی) ا��ات-7�
� و�)�"ی�  ���

) &)ص وخ0)ات ���&"� .  
8-#
�4
( �)امC إ@)ا.
ـ� خ	ص� ���/م
� ا��"ه"�� �& #
 . ا���	ون م> ا�����

9-�
�
I اآ�Bـــــ	ف ا��"ه�0 و�30  ��	�K� � ورش %�3 و�)امC �"%"ی� ����J> ا���ر�� وأو�
	ء ا�م"ر ����
	+�
��.  

10-�

� أ�	�
I  ا���3 آ02
) ���	ون� م���� ا�4�"ف ا��را��� �& 	�� C+2ــ�م ی �"ی> ا����
( وضWx ا��
#

> ا��/م
� وخ	ص� ا��"ه"��=. 

� م> م)آ` ر%	ی�-11
'
�	 خ/ل ا��ــــ	م  ا��c�� (cأآ C0)ام� #
 ا��"ه"�
# &� اخ�ــــ
	ر ا��/م
� ا��"ه"�

�
�
   .ا��را�� أو &� ا�0)امC ا�4
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        ) ) ) ) بنني بنني بنني بنني ( ( ( ( إدارات الرتبية والتعليم إدارات الرتبية والتعليم إدارات الرتبية والتعليم إدارات الرتبية والتعليم بببباملستفيدة من الربنامج املستفيدة من الربنامج املستفيدة من الربنامج املستفيدة من الربنامج عدد املدارس عدد املدارس عدد املدارس عدد املدارس إحصائية بإحصائية بإحصائية بإحصائية ب
  ا#دارة ا��!�����  م  ��د ا���ارس 

  هـ1425  هـ1424  هـ1423
    5  5  ا���ی� ا��"رة  1
    8  5  =�ة  2
3  �
E(B5  4  ا�    
ا��	ص��   4

����  ا��
5  5    

    5  5  ا�ح'	ء   5
6  (
    5  5  م�	ی3 %'
    81    ا�)ی	ض  7
    5    ا�1	.]  8
    7    ا��)ی	ت  9
10  )
4�    5    ا�
    5    ا��+�  11
12  (
'%    5    
    5    ا��	ص  13
    5    �)اة 0%
�ة  14
    5    ر=	ل أ��>  15
16  �B
�    5    
  15      ا�J"ف  17
ا���ود   18

�
�	�Bا�  
    5  

  5      �0"ك  19
  8      نJ)ان  20
21  <0  5      ی
  6      ا�0	ح�  22
  7      ا��2"اة  23
��ة  24�  6      ا�
25  �B
�      2  
  3      ا�ح'	ء  26
  2      نJ)ان  27
28  d
  5      ا��
29  	
  5      ص0

  74  161  29  ا���J"ع
  

  
  م�ر��264ا���J"ع ا���� 
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        ))))بنات بنات بنات بنات ( ( ( ( إدارات الرتبية والتعليم إدارات الرتبية والتعليم إدارات الرتبية والتعليم إدارات الرتبية والتعليم  ب ب ب بة من الربنامجة من الربنامجة من الربنامجة من الربنامج املستفيد املستفيد املستفيد املستفيدعدد املدارسعدد املدارسعدد املدارسعدد املدارسإحصائية بإحصائية بإحصائية بإحصائية ب

�د ا���ارس�  
  ا#دارة ا��!�����  م

  هـ1425  هـ1424  هـ1423
    2  18  ا�)ی	ض  1
    4  4  =�ة  2
3  �
E(B5  ا�       
4  (
'%    5    
ا��	ص��   5

����  ا��
  5    

    5    ا�1	.]  6
  14      ا�J"ف  7
  5      �0"ك  8
  2      ا��)ی	ت  9
  1      ح	.3  10
  15      �0	ح�ا  11
  3      ا��2"اة  12
��ة  13�  6      ا�
  3      ح	.3  14

  49  21  27  ا���J"ع
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )�	� #
  )م"ه"�"ن وم�0%"ن ( �	7ض	&� إ�� ��a ا�0)امB� C)ف ا7دارة %�� م��ى خ	ص �)%	ی� ا��"ه"�

� �

  م�ر��97ا���J"ع ا���� 
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� �

   مبدعونمبدعونمبدعونمبدعونو و و و منتدى موهوبون منتدى موهوبون منتدى موهوبون منتدى موهوبون 

 أه�اف ا����ى

دل ا���	ث وا�02)ات &� م"اض
> ا��"ه�0  وا��7اع وم+	رات ی+�ف ا����ى �B) ا����"م	ت و�0	 •
�
 :ا����
)  وی)آ`  ا�0�d &� ا��"اض
> ا��	�

 .نB) ا�"%� &� ا����J> %	م� و&� ا����J> ا����� خ	ص� •

 .د&> ا��4�2
# f7+	ر م�"ن	ت خ0)ا�+( وأ��	@+( &� ه�ا ا��J	ل •

 .��"ه"�
#، وإ.)اء م��"م	�+(ا���3 %�� �1"ی) �Eرات وإم�	ن
	ت م���� ومB)&� ا •

	+�U	Jة وم�� ا�0)امC ا��

• #
 .ا�)�	.3 ا��"%"ی� ����)ف %�� ا����ى م# 30E ا��4�2

• 	+�"@+( ودرا�	�+( f7+	ره	 وا7&	دة م� #% [B�� ى��  .ا���3 %�� ��	%3 ا��4�2
# م> ا��
• a�� (Bل ون	Jا ا���م� &� ه��    ا�02)اتا���3 %�� ا7&	دة م# خ0)ات ا��ول ا���


> ا��	م�
# &� ح�3 ر%	ی� :  ا��\	ت ا��'��
�ة�=#
  ا��"ه"�
  

ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 
ًً ًً

 التخطيط والتدريبالتخطيط والتدريبالتخطيط والتدريبالتخطيط والتدريبإدارة إدارة إدارة إدارة : : : : 

 3
ه� ا7دارة ا��'Tو�� %# ا��B)اف وا���)اء ا��'��30 ووض> ا�W12 م	�j� �0 و%# ��ریI و�Kه

'�� ���0�1 ا��"ه"�
#، آ�	 ��"م ا��	م�
# 30E  وأ@	ء ا��2م� &� مJ	Uت ا��B] وا�)%	ی� واUح�
	=	ت ا�

 <��Jا�� [
�c� ��% 3وا��� ،�
�

	ت ا�4�12
W �0)امC ر%	ی� ا��"ه"�
# داخ3 ا���ارس، و&� ا������	�
 .  �	��	مK�3ه�
� ر%	ی� ا��"ه"�
#، ��� ��"ن ا����
� ا��)�"ی� �0)امC ر%	ی� ا��"ه"�
# م�)و&�

 أه�اف ا7دارة

� ا�ه�ا
��
� ا��	�
� �'�� ا7دارة إ�� ��
 :ف ا���4

1.  ��	
� أه�اف ���
( ور%	ی� ا��"ه"�
# &� ض"ء ا�'
���0
� E)ی�0 و��
�ة ا���ى ���ر�( ا�W12 ا��'�
������� �
�
  .ا����

2. �
   ر&> آ�	ءة ا��	م�
# &� مJ	ل ر%	ی� ا��"ه"�
# وذ�a م# خ/ل %�� ا��ورات وا�"رش ا���ری0
3. �
   وا��	��
�ا��B	رآ� &� ا��وات وا����T)ات ا��)�
�	ءات ون�وات %��
� م>  .4� �� ن�3 ا�02)ات ا��)�"ی� ا��	��
� &� مJ	ل ر%	ی� ا��"ه"�
# م# خ/ل %

��+	 إ�� ا��
�ان ا��)�"ي &� ا������
�َا �+�� #

  .خ0)اء %	��

3 در=��  .5
� ��Kه
3 ا��	م�
# م# خ/ل ا����"م	ت ا����442 أو ا���U	ث ��% Cد �)ام	Jا���3 %�� إی


) وا��آ�"راF &� مJ	ل ر%	ی� ا��"ه"�
#ا�'=	�� 
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        هـ للفصل الدراسي األولهـ للفصل الدراسي األولهـ للفصل الدراسي األولهـ للفصل الدراسي األول1426////1425 لعام  لعام  لعام  لعام  ملنسقي املوهوبني مبدارس التعليم العام  ملنسقي املوهوبني مبدارس التعليم العام  ملنسقي املوهوبني مبدارس التعليم العام  ملنسقي املوهوبني مبدارس التعليم العام بيان بالدورات التدريبيةبيان بالدورات التدريبيةبيان بالدورات التدريبيةبيان بالدورات التدريبية

م"ض"ع   م
  ا��ورة

%�د 
  ا��ورات

%�د ا�ی	م 
  ��3 دورة

  م�J"ع
  %�د ا�ی	م

%�د ا�'	%	ت 
	ً
  ی"م

م�J"ع 
  ا�'	%	ت

1   �
�(�
  540   �	%	ت5  108   أی	م3  36  ه"�
#ا��"

2  
م��م� &�  
م+	رات 
(
  ا����

  225   �	%	ت5  45   أی	م5  9

3  
دروس &� 
م+	رات 
(
  ا����

  550   �	%	ت5  110   أی	م5  22

  1315    263    67  ا���J"ع
        

        هـ  هـ  هـ  هـ  1426////1425بيان بالدورات التدريبية ملعلمي رعاية املوهوبني مبدارس التعليم العام  لعام بيان بالدورات التدريبية ملعلمي رعاية املوهوبني مبدارس التعليم العام  لعام بيان بالدورات التدريبية ملعلمي رعاية املوهوبني مبدارس التعليم العام  لعام بيان بالدورات التدريبية ملعلمي رعاية املوهوبني مبدارس التعليم العام  لعام 

   ا��ورةم"ض"ع  م  ا��'��
�ون
  ن'	ء  ر=	ل

%�د 
  ا��ورات

%�د ا�ی	م 
  ��3 دورة

  م�J"ع
  %�د ا�ی	م

%�د ا�'	%	ت 
	ً
  ی"م

م�J"ع 
  ا�'	%	ت

1  ��
  200   �	%	ت5  40   ی"م20  2  47  73  ا�0)ن	مC ا��Kه

2  
 C( ا�0)ام
�4�

�
  30   �	%	ت5  6   أی	م3  2  0  57  ا7@)ا.

3  C+  30   �	%	ت5  6  ی"م	ن  3  28  107  ضWx ا��

4  
ح3 ا���B/ت 
 �
�1)ق ا��ا%

CPS 

  45   �	%	ت5  9   أی	م3  3  28  103

5  
ح3 ا���B/ت 

�0
� �1)ق �ا��'�
 �
 FPSPإ��ا%

  30   �	%	ت5  6   أی	م6  1  26  45

  335    67    11  128  385  ا���J"ع
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        ::::اللقاءات والدورات يف جمال الكشفاللقاءات والدورات يف جمال الكشفاللقاءات والدورات يف جمال الكشفاللقاءات والدورات يف جمال الكشف
�
�
  :هـ ��	27/8/1425�BE-26 &� ا���)ة م# ��	ء أخ4	.
� وأخ4	.
	ت ا��B] &� ا7دارات ا����

o #
  .E	%�ة �
	ن	ت ا�1/ب ا��"ه"�
o �
�
 م�"E	ت �)ش
G ا�1/ب وا�1	�0	ت ��0)امC ا7@)ا.
� ا�4

 #
  . أخ4	.
�15 أخ4	.� و 64: %�د ا��B	رآ

        

        ::::االستفادة من اخلربات يف جمال رعاية املوهوبنياالستفادة من اخلربات يف جمال رعاية املوهوبنياالستفادة من اخلربات يف جمال رعاية املوهوبنياالستفادة من اخلربات يف جمال رعاية املوهوبني
o  �
  )آ	@)ی# دي وث ( ا��?	&� ا�02
)ة ا�م)ی�
o  ا�( ا��ورة :�
  ا�0)امC ا7@)ا.
� �ی	م ا��31 ا��0"%
o  هـ1245 /10 /26 – 21: زم# ا��ورة  
o  ن ا��ورة	ض : م�	هـ1425 /26- 24=�ة   & 10 /23-21ا�)ی  
o  �&�+�'ت وم�ی)ات ا��)اآ`: ا��\� ا��	ی� ا��"ه"�	ت ر%	ت وم���	&(Bم  
o ات�
 ) م# =�ة 35 م# ا�)ی	ض و )35  م(B&� وم���� 70: %�د ا��'��

        

�� *�+�� *�+�� *�+�� *�+    �,-./ �-���0 ��$ 12
��
 ��  3456 7���,-./ �-���0 ��$ 12
��
 ��  3456 7���,-./ �-���0 ��$ 12
��
 ��  3456 7���,-./ �-���0 ��$ 12
��
 ��  3456 7��::::        

1. #
 . زی	دة اU%��	دات ا���442 �0)امC ر%	ی� ا��"ه"�


� آ�� أدن� .2�
  . ا&��	ح م)آ` �)%	ی� ا��"ه"�
# &� آ3 إدارة ���
  . �Kه
3 و��)ی| م��( ر%	ی� م"ه"�
# &� آ3 م�ر�� م# م�ارس ا������ .3

� و إ%�اد مB)وع � ا��"ه"�
# إنB	ء أآ	دی�
	ت خ	ص� �)%	ی .4��% �J� 3
�B� نKBا ا��ه �& )� �Eو ،

�	Uش�)اك م> م�T'� ا���a %�0 ا��`ی` ور=	�j �)%	ی� ا��"ه"�
# ،  �'�+�ف ا�12"ة ا�و�� م# 

# �	�)ی	ض وأخ)ى ��0	ت ��Jة .ا��B)وع إنB	ء أآ	دی�
� ����"م وا�)ی	ض
	ت ��0


> ا��0�1 ا��" .5�J� Cم	ن(� �
�"ا ا���)رات ا��را�
� �tض	&� إ�� �01��
� ،#
ه"�
# ��)اآ` ا��"ه"�
 j�
�)امC ر%	ی� خ	ص� �	��"ه"�
#، وL�� �E ا��"ا&�� ا���0.
� %�� ه�ا ا��B)وع ویJ)ي ا7%�اد ��01

W�"ا��� d�	cم< إ�� ا�4] ا�	وی'�+�ف ا��0�1 م# ا�4] ا�2 ،�
�
   .  &� ��k ا7دارات ا����
  .مK�� Cه
3 م���� ر%	ی� ا��"ه"�
# &� ا�J	م�	ت وآ�
	ت ا�����
# &�G م'	رات و�)ا .6

� خ	ص� �	����J> ا�'�"دي .7��
# م�	ی
< &� ا��آ	ء وا���رات ا���  . إ%�اد و�
8.  )+E	���ی( ر%	ی� ا��0�1 ا��"ه"�
# &� &�)ة ا����
( ا��	م أو %� ا��� �& �
 مB	رآ� ا�J+	ت ا�آ	دی�

�
   .�	��)ح�� ا�J	م�

        
  
  


