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 جبهعخ دهٌهىر
 ًشرح شئىى التعلٍن والطالة

  

  

  

 

  

 

• ٕ قضاصات زتًػ ؽ٦ٛ

 ٘ ِ ٚايطالب جبًغت ايتعًٝ

 ّ  2018/    1/  22املٓعكز٠ ف٢ 

 

ص٥ٝػ جاَع١ رَٓٗٛص •

ًٜتك٢ طالب ايذلب١ٝ 

 ٌ ايعغهض١ٜ ٚ ٜغتهُ

 ايًكا٤ات ارتاص١عًغ١ً 

 

...  ص٥ٝػ جاَع١ رَٓٗٛص  •

٘ ايطالب  ٘ بأبٓا٥ يف يكا٥

 به١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ

 

 

ّ إال ايؾعٛب • ايعامل ال عتذل

 اييت حتافغ ع٢ً بالرٖا

يف ... ص٥ٝػ جاَع١ رَٓٗٛص  

٘ يف ايذلب١ٝ  ٘ بأبٓا٥ يكا٥

 .ايعغهض١ٜ 

 

...  ص٥ٝػ جاَع١ رَٓٗٛص •

يف رٚص٠ املعٗز املصضيف 

 بادتاَع١ 

 

 

 

 

 ستتٜٛات ايعزر 

               

   

 قراراد جملس شئىى التعلٍن والطالة 
   2018/ 1/ 22جبلسته ادلٌعقذح ثتبرٌخ   

 يؾ٦ٕٛ ايهًٝات ٚنال٤ ايغار٠ ع٢ً ايتأنٝز َع عًًُا، اجملًػ أحٝط .1

 ايزصاع٢ ايفصٌ إَتخاْات ْتا٥ج إعالٕ َٔ اإلْتٗا٤ بطضٚص٠ ٚايطالب ايتعًِٝ

 ٜتِ إٔ ع٢ً ممهٔ، ٚقت أعضع ف٢  2018 / 2017 ادتاَع٢ يًعاّ األٍٚ

 بعز أخطا٤ ٚجٛر يتفار٣ إعالْٗا قبٌ ايٓتا٥ج ملضاجع١ دتإ تؾهٌٝ

 .ايٓتا٥ج إعالٕ

 

 ٚنال٤ ايغار٠ ع٢ً اجملًػ ٚص٥ٝػ ادتاَع١ ص٥ٝػ .ر.أ ايغٝز أنز .2

 إلعتكباٍ ايهًٝات إعتعزار بطضٚص٠ ٚايطالب ايتعًِٝ يؾ٦ٕٛ ايهًٝات

  إراصات َع بايتٓغٝل ٚسيو ٚاألعالّ بايٛصٚر ايجا٢ْ ايزصاع٢ ايفصٌ ف٢ ايطالب

 ٚتضعٝذ ْٚؾض بايهًٝات، ايؾباب صعا١ٜ ٚإراصات ٚايطالب ايتعًِٝ ؽ٦ٕٛ

 رقا٥ل 10 ٚملز٠ ستاضض٠ نٌ بزا١ٜ ف٢ ايطالب بني ٚاملٛاط١ٓ ايٛال٤ قِٝ

  ايصٝا١ْ أعُاٍ َضاجع١ خالٍ َٔ يًطالب َٓاعب١ رصاع١ٝ ب١٦ٝ ٚتٛفرل

 .(أخل....... .ايهٗضبا٤ ـ ايٓجاص٠ ـ ايغبان١ ـ املعاٌَ ـ املزصجات)

 ايتزصٜػ ١٦ٖٝ أعطا٤ ايغار٠ إيتظاّ ضضٚص٠ ع٢ً عٝارت٘ أنز نُا  -

 زتاٍ ف٢ نٌ ايعٌُ بغٛم ايطالب تزصٜب مبتابع١ ن١ًٝ بهٌ

 .َتُٝظ َٗاص٣ طايب يتدضٜج ايزصاع١ ف٢ ّٜٛ أٍٚ َٔ ختصص٘

 

   

 



رئٍس جبهعخ دهٌهىر ٌلتقى طالة الرتثٍخ العسكرٌخ و ٌستكول سلسلخ 
 اللقبءاد اخلبصخ

الثقبفخ والتىعٍخ ثبدلخبطر والتحذٌبد والتهذٌذاد التً تىاجه األهي ثٌشر    
 القىهً ادلصري

 

 

    2018 ٜٓاٜض 22 املٛافل اإلثٓني ّٜٛ ( رَٓٗٛص جاَع١ ص٥ٝػ ) صاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس ايتك٢

 ايجكاف١ بٓؾض ارتاص١ ايًكا٤ات يغًغ١ً إعتهُاال ايعغهض١ٜ ايذلبٝــــ١ رٚصات طالب أبٓا٥٘ َٔ َٔ بعزر

 ٖشٙ إٔ ع٢ً عٝارت٘ أنز حٝح املصضٟ، ايكَٛٞ األَٔ تٛاج٘ اييت ٚايتٗزٜزات ٚايتخزٜات باملداطض ٚايتٛع١ٝ

 ٚايتخزاٜت املداطض بأِٖ ٚايتٛع١ٝ ايطالب ْفٛؼ بني اذتبٝب يًٛطٔ ٚاالْتُا٤ ايٛال٤ ثكاف١ يٓؾض تغع٢ ايًكا٤ات

 عدل ايٛطٔ ٖشا ٚاجٗت طاملا ايتخزٜات ٖشٙ إٔ إىل عٝارت٘ َؾرًلا األخرل٠، اآل١ْٚ يف ايغاي١ٝ َصضْا تٛاج٘ اييت

 . املتُٝظ االعذلاتٝجٞ يًُٛقع ْٚعًضا  ايعامل قًب بٛصف٘ ايتاصٜذ

 

 ايٛال٤ ثكاف١ ْؾض ضضٚص٠ ع٢ً عٝارت٘ َؤنًزا ايتاصٜذ، عدل االعتعُاص١ٜ يًك٣ٛ َطًُعا َصض َٔ جعٌ ايشٟ 

 ع٢ً اذتفاظ ٚضضٚص٠ ايكِٝ ٚ املٛصٚثات بأِٖ ٚايتعضٜف املط١ٝ٦ ايٛط١ٝٓ ايضَٛط ع٢ً ايط٤ٛ ٚإيكا٤  ملصض ٚاالْتُا٤

 بٓا٤ ع٢ً قارًصا جٌٝ إلظتار  يًجاَع١ ٚايتٛعٟٛ ايتٜٓٛضٟ بايزٚص ٜتفل مبا ايؾباب صفٛف بني اجملتُعٞ ايذلابط

 . يًتخزٜات قاباًل ايٛطٔ

 



 
يف لقبئه ثأثٌبئه الطالة ... رئٍس جبهعخ دهٌهىر  

 الجٍطريثكلٍخ الطت 
 

  

  

 ايٓز٠ٚ   2018 ٜٓاٜض 22 املٛافل اإلثٓني ّٜٛ (رَٓٗٛص جاَع١ ص٥ٝػ) صاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس  افتتح 

 ٚايتٗزٜزات ٚايتخزٜات املداطض" بعٓٛإ ايعغهض١ٜ ايذلب١ٝ إراص٠ َع بايتعإٚ ادتاَع١ تٓعُٗا اييت ايتجكٝف١ٝ

 ايعغهض١ٜ ايذلب١ٝ إراص٠ َزٜض) َصطف٢ أمحز / املكزّ ايغٝز حبطٛص ، "املصضٟ ايكَٛٞ األَٔ تٛاج٘ اييت

 ارتاص١ ايًكا٤ات يغًغ١ً اعتهُااًل ٚسيو ؛ ادتاَع١ طالب َٔ طايب عبعُا١٥ ضتٛ ٚمبؾاصن١ (بادتاَع١

 ن١ًٝ مبكض ٚسيو املصضٟ، ايكَٛٞ األَٔ تٛاج٘ اييت ٚايتٗزٜزات ٚاملداطض بايتخزٜات ٚايتٛع١ٝ ايجكاف١ بٓؾض

 .ايبٝطضٟ ايطب

 

 ٖشا ق٠ٛ ِٖ ايؾباب إٔ َؤنًزا ايًكا٤ ٖشا تٓعِٝ ع٢ً ايكا٥ُني يهٌ ايؾهض بتٛجٝ٘ اذتٝح عٝارت٘ اعتٌٗ حٝح 

 َٔ ايطالب ع٢ً بصُاتٗا تذلى اييت ايعغهض١ٜ ايذلب١ٝ رٚصات أ١ُٖٝ إىل َؾرًلا بٓا٥٘، يف ايفاع١ً ٚايطاق١ ايٛطٔ

 ٚاملتابع١ املٗاّ ٚإصتاط ٚااليتظاّ ٚاالْطباط ٚايتُٝظ اإلعزار ٚقِٝ َبارئ َٔ ؽدصٝتِٗ ع٢ً تطفٝ٘ َا خالٍ

 إراص٠ َبارئ ٚإعال٤  أٚقاتِٗ ٚختطٝط تٓعِٝ ع٢ً ايتعٛر ايؾباب َٔ ٜتطًب ايشٟ األَض ادتٝز؛ ٚايتدطٝط ٚاملغا٤ي١

 ايضؤ١ٜ خالٍ َٔ ٚسيو ؛(Time Is Life & Time Is Money) باعِ األجٓب١ٝ األربٝات يف تعضف ٚاييت ايٛقت

 .ايٛطٔ ٖشا بٓا٤ يف ٜغِٗ مبا ٖزف٘ حتكٝل عبٌٝ يف َٓا نٌ ٜغع٢ إٔ ظتب اييت ٚايضعاي١

 

 





 
 ال حيرتم إال الشعىة التً حتبفظ على ثالدهبالعبمل 

 العسكرٌخيف لقبئه ثأثٌبئه يف الرتثٍخ ... رئٍس جبهعخ دهٌهىر  
 

  

 َع بايتعإٚ ادتاَع١ تٓعُٗا ٚاييت رَٓٗٛص جاَع١ أطًكتٗا اييت ٚايتٛع١ٜٛ ايتجكٝف١ٝ ايٓزٚات يغًغ١ً اعتهُااًل 

 ايكَٛٞ األَٔ تٛاج٘ اييت ٚايتٗزٜزات ٚاملداطض بايتخزٜات ٚايتٛع١ٝ ايجكاف١ يٓؾض  ايعغهض١ٜ ايذلب١ٝ إراص٠

  2018 ٜٓاٜض 24 املٛافل األصبعا٤ ّٜٛ (رَٓٗٛص جاَع١ ص٥ٝػ) صاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس  أيك٢ ؛ املصضٟ

 ، (Challenges & Threatens"املصضٟ ايكَٛٞ األَٔ تٛاج٘ اييت ٚايتٗزٜزات ٚايتخزٜات املداطض " بعٓٛإ ستاضض٠

 عبعُا١٥ ضتٛ ٚمبؾاصن١ (بادتاَع١ ايعغهض١ٜ ايذلب١ٝ إراص٠ َزٜض) َصطف٢ أمحز / املكزّ ايغٝز حبطٛص

 . ادتاَع١ طالب َٔ

 

 ٖشا ق٠ٛ ِٖ ايؾباب إٔ َؤنًزا ايًكا٤ ٖشا تٓعِٝ ع٢ً ايكا٥ُني يهٌ ايؾهض بتٛجٝ٘ اذتٝح عٝارت٘ اعتٌٗ حٝح

 َٔ ايطالب ع٢ً بصُاتٗا تذلى اييت ايعغهض١ٜ ايذلب١ٝ رٚصات أ١ُٖٝ إىل َؾرًلا بٓا٥٘، يف ايفاع١ً ٚايطاق١ ايٛطٔ

 ٚاملتابع١ املٗاّ ٚإصتاط ٚااليتظاّ ٚاالْطباط ٚايتُٝظ اإلعزار ٚقِٝ َبارئ َٔ ؽدصٝتِٗ ع٢ً تطفٝ٘ َا خالٍ

 إراص٠ َبارئ ٚإعال٤  أٚقاتِٗ ٚختطٝط تٓعِٝ ع٢ً ايتعٛر ايؾباب َٔ ٜتطًب ايشٟ األَض ادتٝز؛ ٚايتدطٝط ٚاملغا٤ي١

 ايضؤ١ٜ خالٍ َٔ ٚسيو ؛(Time Is Life & Time Is Money) باعِ األجٓب١ٝ األربٝات يف تعضف ٚاييت ايٛقت

 ع٢ً عٝارت٘ َؤنًزا ايٛطٔ، ٖشا بٓا٤ يف ٜغِٗ مبا ٖزف٘ حتكٝل عبٌٝ يف َٓا نٌ ٜغع٢ إٔ ظتب اييت ٚايضعاي١

 .بالرٖا ع٢ً حتافغ اييت ايؾعٛب إال عتذلّ ال ايعامل إٔ

 

 



 
...  يف إطبر ادلجبدرح احلكىهٍخ 

 التذرٌت هي أجل التىظٍف
يف ... رئٍس جبهعخ دهٌهىر 

 دورح ادلعهذ ادلصريف ثبجلبهعخ 
ادلهبراد هً سجٍل اقتٌبص 

 فرص العول ادلتوٍزح
 

 

 املعٗز َع بايتعإٚ ُتعكز اييت ايبٓٛى رٚص٠  (رَٓٗٛص جاَع١ ص٥ٝػ) صاحل عبٝز  / ايزنتٛص األعتاس تفكز

 يعزر ( 2018 فدلاٜض 13 إىل ٜٓاٜض 19 َٔ ايفذل٠ يف ) عٝارت٘ صعا١ٜ حتت ُتكاّ ٚاييت املضنظٟ يًبٓو ايتابع املصضيف

 ختصصات َٔ  املصضفٝني ارتدلا٤ ايغار٠ َٔ طتب١ فٝٗا ٚعتاضض ادتاَع١، ٚطايبات طًب١ َٔ َتزصب مخغني

 .ادتاَع١ إراص٠ مبكض األنارميٞ؛ بادتاْب ٚصبطٗا ايعًُٞ ايٛاقع خدل٠ يٓكٌ ٚسيو املصضيف ايعٌُ عٛم يف شتتًف١

 . (ادتاَع١ ص٥ٝػ ) صاحل عبٝز /ايزنتٛص األعتاس اعتٌٗ

 

 صفع ؽأْٗا َٔ اييت ايتزصٜب١ٝ ايزٚصات ٖشٙ اصتاح ع٢ً ايكا٥ُني ٚيهٌ ايطالب ألبٓا٥٘ ايؾهض بتٛجٝ٘ حزٜج٘

 َٔ اْطالًقا ٜأتٞ ايشٟ األَض ؛ ايتدضج بعز ادتاَع١ يطالب َتُٝظ٠ عٌُ فضص ٚتٛفرل ارتضظتني َٚٗاص٠ نفا٠٤

  ض٤ٛ يف َتُٝظ َٗاصٟ خضٜج ٚتأٌٖٝ تٛفرل خالٍ َٔ بادتاَع١ يالصتكا٤ تٗزف اييت االعذلاتٝج١ٝ عٝارت٘ خط١

 ٚاإلَهاْٝات ايغبٌ ناف١ ادتاَع١ ي٘ تٛفض ايشٟ  املٛظف؛ ايطايب بعٓٛإ أطًكتٗا ٚاييت رَٓٗٛص جاَع١  َبارص٠

 ؽدص١ٝ بٓا٤ يف ٜغِٗ مبا ايعا١ًَ األٜزٟ َٔ عزٜز فٝ٘ ٜٛظف ايشٟ املغتكٌ َؾضٚع٘ يزٜ٘ ٜصبح نٞ

 احملًٞ يًُٓتج ٚتضٚظًتا األجٓب١ٝ يًع١ًُ ٚتٛفرًلا ايطالب أعض ألعبا٤ ٚختفًٝفا عًٝ٘ بايٓفع ٜٚعٛر ايطايب

ًُا  ايٛط١ٝٓ ٚايصٓاع١  َٔ ٚطتب١ ايتزصٜب١ٝ ايدلاَج َٔ َتُٝظ٠ حظ١َ خالٍ َٔ ٚسيو ايٛطين؛ يالقتصار رع

 ٚآيٝات٘ ٚاحتٝاجات٘ ايعصض ثكاف١ َع ٜتٓاعب مبا ٚخاصجٗا، ادتاَع١ راخٌ َٔ املعتُزٜٔ ايزٚيٝني املزصبني

 .املدتًف١ املتطٛص٠

 


