انًًهكخ انًغشثٛخ
ٔصاسح انشجبة ٔانشٚبضخ

دليل اختببر مذير ومذرة المخيمبت الصيفية
شروط فتح مركس االختببر :








رزكهف انًذٚشٚبد انجٕٓٚخ ٔاإللهًٛٛخ ثبخزٛبس ٔالزشاح يشاكض االخزجبس انز ٙرُبست ػذد انًزششذٍٛ
انًسجه ٍٛ؛
يشكض االخزجبس ػجبسح ػٍ لبػخ أٔ لبػبد ثأدذ انًؤسسبد انزبثؼخ نٕصاسح انشجبة ٔانشٚبضخ أٔ
يؤسسخ ػًٕيٛخ ؛
رٕفش انزجٓٛضاد األسبسٛخ انكبفٛخ ٔانالصيخ إللبيخاالخزجبس ؛
رٕفش ظشٔف انصذخ ٔانساليخ يُٓب اإلضبءح ٔانزٕٓٚخ ٔانٓذٔء ؛
رُبست يسبدخ انمبػخ يغ ػذد انًزششذ ٍٛثُسجخ رزجبٔص يزش يشثغ نكم فشد ؛
رؼزجش يشاكض االخزجبس فضبءاد يغهمخ ال ٚسًخ ثٕنٕجٓب خالل  24سبػخ لجم االيزذبٌ نغٛش انهجُخ
انًششفخ ٔ ،نهًًزذُٔ ٍٛانًشالج ٍٛانًؼزًذ ٍٚيٍ طشف ٔصاسح انشجبة ٔانشٚبضخ ٔانهجُخ انًشزشكخ
َصف سبػخ لجم االيزذبٌ إنٗ غبٚخ َٓبٚزّ ؛
انزُسٛك يغ انًصبنخ األيُٛخ ٔانسهطبد انًذهٛخ ؛

شروط قبول المترشح الجتيبز االختببر :
 انزسجٛم ثأدذ َمبط انمشة انًفزٕدخ يٍ طشف انًذٚشٚبد انجٕٓٚخ ٔاإللهًٛٛخ فٔ ٙجّ انًزششذ ٍٛ؛
 اثجبد انًزششخ الجزٛبصِ ثُجبح انزذسٚت انزكٕٔ ُٙٚإثجبد انصالدٛخ ثبنُسجخ نهًزششذ ٍٛالجزٛبص
اخزجبس دثهٕو يذسة ٔ ،رذسٚت انًذٚشٔ ٍٚانًشدهخ انزطجٛمٛخ ثبنُسجخ نهًزششذ ٍٛالجزٛبص اخزجبس دثهٕو
يذٚش انًخًٛبد ؛

أسئلة االختببر :







رمزشح انًذٚشٚبد انجٕٓٚخ ًَ 3برج ألسئهخ خبصخ ثكم دثهٕو ٔرجؼزٓب نًصبنخ اإلداسح انًشكضٚخ
الخزٛبس انًُبست يُٓب ؛
ٚكٌٕ االخزجبس ػجبسح ػٍ سؤال كزبث ٙرذهٛه ٙثبنهغخ انؼشثٛخ أٔ األيبصٚغٛخ أٔ انفشَسٛخ دٕل أدذ
انًضبي ٍٛانُظشٚخ ٔانزطجٛمٛخ يٕضٕع انزذاسٚت انًجزبصح ؛
رزكهف نجُخ يشكضٚخ يٍ دساسخ يمزشدبد انًذٚشٚبد انجٕٓٚخ ٔاإللهًٛٛخ ٔٔضغ األسئهخ ف ٙأظشف
يخزٕيخ ٔيشًؼخ رسهى نًًثه ٙيذٚشٚبد انشجبة ٔ انطفٕنخ ٔ انشؤٌٔ انُسٕٚخ أٔ انًذٚش ٍٚانجٍٕٓٛٚ
ٔااللهٔ ًٍٛٛٛال رفزخ إال أيبو انًزششذ ٍٛيٍ طشف انهجُخ انًؼُٛخ صجٛذخ االخزجبس ؛
رذذد انهجُخ انًشكضٚخ يذح االيزذبٌ ٔسبػخ االَطاللخ ؛
ُٚجض االيزذبٌ ف ٙأٔساق خبصخ يخزٕيخ ٔال رمجم غٛشْب ؛
رؼزًذ فمظ أٔساق انزسٕٚذ انًخزٕيخ إلَجبص يسٕداد األجٕثخ ؛

شروط إجتيبز االختببر :






االدالء ثجطبلخ انزؼشٚف انٕطُٛخ ؛
أٌ ٚكٌٕ اسًّ يذسجب ضًٍ الئذخ انًزششذ ٍٛ؛
ُٚجض يذضش ف ٙدك كم يزششخ رجذ ف ٙدمّ دبنخ غش ٕٚٔ.لغ انًذضش يٍ طشف نجُخ
انذشاسخ ٔيًثم يذٚشٚخ انشجبة ٔانطفٕنخ ٔانشؤٌٔ انُسٕٚخ ٔٚجؼث سفمخ رمشٚش االيزذبٌ.
رمٕو نجُخ انذشاسخ انًكَٕخ يٍ شخص ٍٛثذشاسخ كم لبػخ يٍ لبػبد االخزجبس رذذ اششاف
يًثم يذٚشٚخ انشجبة ٔانطفٕنخ ٔانشؤٌٔ انُسٕٚخ ٔ انًذٚش انجٕٓ٘ أٔاإللهًٙٛ
ػهٗ كم يزششخ ادزشاو أجٕاء االيزذبٌ ٔكم يخبنفخ نهُظبو انؼبو ٚزشرت ػهٓٛب ارخبر اإلجشاءاد
انًُبسجخ ،






ٚمٕو انًششفٌٕ ػهٗ لبػخ االيزذبٌ ثضجظ نٕائخ انذبضش ٍٚف ٙانجذاٚخ ٔانذشص ػهٗ أخز
رٕلٛؼبرٓى ػُذ َٓبٚخ االخزجبس ضًٍ نٕائخ خبصخ ؛
ٚمٕو يًثم يذٚشٚخ انشجبة ٔانطفٕنخ ٔانشؤٌٔ انُسٕٚخ ثبخزٛبس يًثه ٍٛػٍ انًزششذ ٍٛنذضٕس
نذظخ فزخ األظشفخ انخبصخ ثبألسئهخ خًس دلبئك لجم اَطالق ٔلذ االخزجبس ؛
رؼزجش دبالد انذٕاس يغ انضيالء ٔدًم ٔثبئك ٔاسزؼًبل انٓبرف أٔ ٔسبئم االرصبل أٔ كم يب لذ
ٕٚد ٙثذبنخ انغش أيشا يشفٕضب أثُبء االخزجبس رجشٖ ف ٙدك صبدت انسهٕن اإلجشاءاد
انًؼًٕل ثٓب ؛
ٚؼزجش ساسجب كم يٍ ضجظ ف ٙدبنخ غش أٔ اسزؼًبل انٓبرف أٔ غٛشِ يٍ ٔسبئم انزظهٛم

أوراق االختببر :







ُٚجض االخزجبس ف ٙأٔساق خبصخ رذًم االسى انكبيم نهًزششخ ٔسلى ثطبلزّ انٕطُٛخ ٔربسٚخ
االخزجبس ٔاسى انًشكض ؛
رمٕو نجُخ االخزجبس ثئششاف يًثم يذٚشٚخ انشجبة ٔانطفٕنخ ٔانشؤٌٔ انُسٕٚخ ٔف ٙفضبء يغهك
ثزجًٛغ أٔساق االيزذبٌ ٔٔضغ األسلبو انًًٛضح ػهٓٛبٔفصم لسًٛخ االسى ػٍ انٕسلخ ٔٔضؼٓب
ف ٙظشف يسزمم ٔأٔساق االيزذبٌ ف ٙظشف آخش ٚذًالٌ ػُٕاٌ انًشكض ٔانًذٚشٚخ انجٕٓٚخ
ٔاإللهًٛٛخ ٔربسٚخ االخزجبس َٕٔع انذثهٕو سفمخ نٕائخ انًزششذ ٍٛ؛
ٚمٕو يًثم يذٚشٚخ انشجبة ٔانطفٕنخ ٔانشؤٌٔ انُسٕٚخ ثزذشٚش يذضش ػبو نالخزجبس ٕٚلغ ػهّٛ
جًٛغ انًششفٚٔ ٍٛذًم خبرى انًذٚشٚخ انجٕٓٚخ أٔ اإللهًٛٛخ ؛
رغهك كم األظشف ٔرٕلغ يٍ طشف جًٛغ أػضبء األطش انًششفخ ؛
رجؼث يجبششح األظشفّ إنٗ اإلداسح انًشكضٚخ يٍ طشف يًثم يذٚشٚخ انشجبة ٔانطفٕنخ ٔانشؤٌٔ
انُسٕٚخ ؛

