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سراحلا
!لزنم ،بلقلا ثيح وه يزيلكنإ ناصح

ريبك عمتجم ىلإ لاقتنالا دنع يسيئرلا رابتعالا وه نامألاب روعشلاو ،ةنمآ اهنوك
:سراحلا ! )" (SCSعمتجملا ةمدخ سراحلا" ،هيدل رياش نايدراجلا مداخ ، ' SHIRE '! Aلثم
،تاكاهتنال .رياش حئاول ضرفو ،راطقلا ،ريرقت ،ةدعاسم ،ليلد ،سراح ،ةيرود
) .سراحلا تامدخ ،لاشرام ،ةعطاقم(  'PMRSعم كيرش اهنأ 'نوناقلا'

ينهملا بيردتلا يلو بلاقلا ىلع موقت اهنأ SHE.و يلاعمل يفيظو راسم وه سراحلا
>تاساردلا نم ديزم >لمعلا يف ةربخلا >ةيعانصلا ةذملتلا :ةياصولا careerpath
>ةيمدقألا نم جيورتلا >تاساردلا نم ديزم >لمعلا يف ةربخلا >ةيمدقألا نم جيورتلا
 ..........لمعلا
هايملا ةكرش( " ةعامجلا شتوو ةئيبلا نع' ،ددع ديدحت سراحلا
هايملا ةكرش ،لك ، ..ليلد ،راطقلا ،مهيلوت .رياش جاتحي )ةينطولا
عقوت وه ةينطولا هايملا ةكرش نيعوطتملا هنوك .ةينطولا
.عمتجملا تاعقوت ىوتسم ىلإ ىقرت !عمتجملا

ةبقارم .ةيلحملا نوناقلا ذافنإ معد" ةعامج شتوو راوجلا' وه نايدراجلا مداخ عمتجم لك
تالاقتعاب مايقلا ىلإ رطضت دق !نوناقلا ذافنإ ةدعاسمو ،غالبإلاو ليجستو
، ...كتلئاعل هب ظفتحأ كعمتجم اهنا .ةيندملا
، 'PDEcىلإ ةينطولا هايملا ةكرش جمد مت ..و بورحلاو ثراوكلا نم مهدنع دجوي امدنع !ةظوحلم

).ئراوطلا زكرمو تاظفاحملا عافدلا(
مهب ةصاخلا مهتايحب ةرطاخملا الدبو سراحلا : Aةديقعلا سراحلا

.عمتجملا يف اوضع لتق نم عمتجملا
ثدحي سراحلا بيردت .دمع مسق يف رياش فظوم وه سراحلا
) .ئراوطلا زكرمو عافدلا ةعطاقم( " "PDEcيف عوبسأ  1موي

 'PDEc.رثكأ وأ  1نوكي رياش ربكأ لك !ةظوحلم

 1يف بيردتلا  1موي أدبي  'PDEc':يف عوبسالا بيردت موي  1سراحلا
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،موي ركبم تقو يف ةفيفخ ةبجو( لصاوف  3ب سمشلا بورغ لبق ةعاس  1يهتنتو سمشلا قورش دعب ةعاس
: 1.عيضاوملا  7نم بيردتلا نوكتي ) .ةفيفخ ةبجو موي رخأتم تقو يف ،ءادغلا

ةحص . 3.دوشحلا ىلع ةرطيسلاو نوتاب ةينقت . 2.ةباتكلا نعو ةينقت لاقتعا
عافدلا . 6.ةيلوألا تافاعسإلا سراحلا . 5.مسجلا ةنايصو فحز . 4.ثولتلاو عمتجملا
.ةقعاصلا ةحلسألا مادختسا . 7.لزعلا

ىتح  'PDEc.يف سراحلا بيردتلا عوبسأ  1موي روضحل يريش فظوم لكل ةمزلم يهو
نم رثكأ وأ  1نم )ةحصلاو ةقاعإلا( فظوملا ىفعي نأ زوجيو .دعاقتلا نس مهغولب
.تاعوضوملا
ةسارح .طسوألا رطخ تابجاو تايرودلاو سراحلل ضفخنملا عم لماعت سراحلا :سراحلا تابجاو
ةكرب"  2 .نم رثكأ نمضتت دوشحلا ىلع ةرطيسلا .ةمهم ) (2ةيرود ةكارشو .ةمهم ) (1ةدحاو يه
قيبطتو ءاشنإل نيينوناقلا نيفظوملاو بتاكملا تامزلتسم عيمج "يماحملا فيرش
.رياش حئاوللا ذافنإو

ةداضملا يعامتجا كولس يأ نع غالبإلاو سراحلاو ةمدخلا جراخ وأ ةمدخلا يف

فوس .احوضو عمتجملا ةمالسو ةحصلا اياضق يأ نع غالبإلاو )بيرختلاو ثولتلاو مئارجلا(
ءاعدتسا مث .ةبكترملا مئارجلا ىلإ رظنيو رظني رسك تاكاهتنال لاقتعا سراحلا
وأ دادعتسالا ةبهأ ىلع نوكت ال امدنع .هيلع ضبقلا طاقتلال ةيرودل هتطحم
.ىرخأ تابجاو نيعت نأ فيرش تايرودب

،لصفنم مازح عم ةهومم فطعملا نول يدامرلا نوللا يدترت سراحلا :يزلا سراحلا
نوفوركيمو اريماكو ،ةيلاقتنالا عانق اهيدل ةذوخ .ءافطا لجر ةيذحألاو تازافقلاو
.ةطرشألا ليبكت و عفدم سدسم ،اصع وه مازح نم ىلدتت .ويديفلاو

.سراحلاو بجا ىلإ اعد نكمي لماح ' ةداهش-ةسراح ' لك رياش ئراوط ةلاح يف

ةداعسلل يفيظولا-ةسراح
بيردتلا ةسراح أدبي نآلا ". HEيوب ةسردم  PHeCمولبد" ىلع لصح نأ دعب
لصح ءاهتنالا دعب .عوبسألا يف' ةيلك ئدتبملا  1day "PHeCرضحي . HEينهملا
: wmw1بسكي ".تاداهشلا ةراجتلاب "PHeC

ةداهش 'وهو  CE '،دعب  (CE) .ةنس  1يرهقلا' ةعامجلا ئراوطلا ةمدخ" رضحي اماع 18
.ردصت ' فاعسإلا
أدبيو رابكلا جوزتي حبصي يبص ماعلا نم ءاهتنالا
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أدبي . HEةرسأ نيوكت يف أدبيو رابكلا جوزتي حبصي يبص ماعلا نم ءاهتنالا
نوكي امدنع يتأي زيزعتو ،ةدحاو ةرم لهأت !ةظوحلم ' ( wmw2 ) .سراحلا' مساب لمعلا
.تاءانثتسا دجوت ال .ةفيظو ىلع لصحي رابك اليهأت رثكألا .ةرغث يأ كانه

" ( wmw3 ) .لوألا سراحلا" حبصتل "سراحلا" لهؤي امك ةبرجت لمعلا نم تاونس  3دعب

ةيلكلا  "PHeC /روضحل لهؤي "لوألا سراحلا" ك لمعلا يف ةربخلا تاونس  3دعب
ىلإ هتيقرت ةصرف كانه نوكي امدنع .فرشملا ةداهش 'بسكي' ةينقتلا
" .يماحملا فيرش ةكرب" ىلإ مضني ' ( wmw4 ) .يماحملا'

"ةدايقلا ةيلك  "PHeC /روضحل لهؤي 'يماحملا' ك لمعلا يف ةربخلا تاونس  3دعب
" ( wmw5لوألا يماحملا" ىلإ هتيقرت ةصرف كانه نوكي امدنع ".ميعزلا مولبد" بسكي
" .يماحملا فيرش ةكرب" نم ءزج وه ) .

ةيلك  "PHeC /روضحل لهؤي "يماحملا رابك" ك لمعلا يف ةربخلا تاونس  3دعب
" ( wmw6فيرش" ىلإ هتيقرت ةصرف كانه نوكي امدنع .ريدملا مولبد" بسكي "ةدايقلا
" .يماحملا فيرش ةكرب" نم ءزج وه ) .

ةدايقلا  "PHeC /روضحل "فيرش" لهؤي امك لمعلا يف ةربخلا تاونس  3دعب
" ( wmw7رابك فيرش" ىلإ هتيقرت ةصرف كانه نوكي امدنع .ريدم ةجرد 'بسكي' ركسعم
" .ةعطاقم راشتسم ةكرب" ىلإ مضني ) .

SHEل يفيظولا-ةسراح
ميلعتلاو ةيبطلا ةداهشلا" هيدل '.دقع 'سدقملا جاوزلا'  SHEنم ءاهتنالا دعب
'سراحلا' مساب لمعلا أدبي . SHEيراجتلا
رثكألا .ةرغث يأ كانه نوكي امدنع يتأي زيزعتو ،ةدحاو ةرم لهأت ( wmw2 ) .
.تاءانثتسا ال .ةفيظو ىلع لصحي رابك اليهأت
" ( wmw3 ) .لوألا سراحلا" حبصتل "سراحلا" لهؤي امك ةنس  1لمعلا ةبرجت دعب

 "PHeC /روضحل لهؤي "لوألا سراحلا" ب ةنس  1لمعلا ةبرجت دعب
ىلإ هتيقرت ةصرف كانه نوكي امدنع .فرشملا ةداهش 'بسكي' ةيلك-ةينقتلا
" .يماحملا فيرش ةكرب" ىلإ مضني ' ( wmw4 ) .يماحملا'
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"ةدايقلا ةيلك  "PHeC /روضحل لهؤي 'يماحملا' مساب ةنس  1لمعلا ةبرجت دعب
" ( wmw5لوألا يماحملا" ىلإ هتيقرت ةصرف كانه نوكي امدنع ".ميعزلا مولبد" بسكي
" .يماحملا فيرش ةكرب" نم ءزج وه ) .

"ةدايقلا ةيلك  "PHeC /روضحل لهؤي "يماحملا رابك" ب ةنس  1لمعلا ةبرجت دعب
وه " ( wmw6 ) .فيرش" ىلإ هتيقرت ةصرف كانه نوكي امدنع .ريدملا مولبد" بسكي
" .يماحملا فيرش ةكرب" نم ءزج

ركسعم ةدايقلا  "PHeC /روضحل "فيرش" لهؤي امك ةنس  1لمعلا ةبرجت دعب
مضني " ( wmw7 ) .رابك فيرش" ىلإ هتيقرت ةصرف كانه نوكي امدنع .ريدم ةجرد 'بسكي'
" .ةعطاقم راشتسم ةكرب" ىلإ

ةيكيلوثاكلا ،لوحكلا :يريش لبق نم مدختست نأ نكمي ال سانلا ضعب

ريغ تاداهشلا يلماحو ،رماقم ) ،صفق ديؤم( ةيئانجلا ) ،نييحيسملا ةوخألا رظنا(
،نخدم ،نزولا ةدايز ،ةيسنجلا ةقاعإلا ،ةيلقعلا ةقاعإلاو ،ميلعتلاو ةيموكحلا
.سولهت داوملا نم لمعتسملا

ىلع ةرطيسلا ءانثأ وأ ضبقلا دنع اهل يعاد ال ةوقلا مادختسا نأ سراحلا
كانه سيل .صفق يفو لتق يذلا سراحلا ضفرو .هتبترو خيبوتو دوشحلا
.لاشرام نوناق قبطني  .نوناقلا ذافنإ يف "ةلتقلا"لل لاجم

نيناوق .مكاحملا تديأو ةموكحلا لبق نم متت يتلاو ،نيناوقلا جاتحت لدعلا نوكي نأ
بتكم' ،اهبتك يتلا نيناوقلل ةموعزملا تاكاهتنالا يف قيقحتلا متي .ةرادإلاب جاتحت
)يريش( " بتكم دمع ،لبق نم حئاول ةموعزملا تاكاهتنالا يف قيقحتلا متي ) .ةظفاحملا( لاشرام
.

)اموي  30دعب( ادعوم ددحي )يريش( فيرشلا :تاماهتا هيجوت دعب
نوكيس ، 5. 1نيماحملا عمجت نم راتخي مث فيرش '.فرغ' يف مهتلا عمست امدنع
.داوقلا امك  1و ةبتاكك ، 1ليلد ، (1)،مهتملا امك  (1)،يضاقلا ةباثمب

روعشلا بايغ" وأ "بنذلا" ةماقإ وه مكاحملا نم ضرغلاو
نيناوقل ةموعزم تاكاهتنال "بنذلاب
اذإو ءاشنإل مدختست ةادأ )رياش نوناقلا( حئاوللا وأ )تاظفاحملا نوناق(
نع ةقيقحلا ىلع روثعلا مت ".ةقيقحلا" عضو وه ،تاكاهتنا كانه تناك
.ةموصخلا سيل ؤطاوتلا قيرط
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:لبق نم ماظنلا ةمكحم ةموصخلا دسافو ملاظ لادبتسا متي !ةظوحلم

!ةقيقحلا ددحي يذلا ةمكحملا ماظن ؤطاوتلاب ،ضرعم 'طقف'

 TRUTH:ةماقإ وه لدعلا ثادحألا وأ ءايشألا ثدحت امدنع
؟ ثدح اذام
ناسنإلا لهج دقو ؟ثودح يف ببست ام
؟كراشت يرشبلا لامهإلا ناك ؟كراشت
؟كراشت يرشبلا رشلا ناك
يتلا سوردلا يه ام .ليهأتلا ةداعإو ضيوعتلا لالخ نم ةلادعلا ءاطعإ ةيفيك
؟ثدحي يذلا اذه نم اهصالختسا نكمي

بنذلا "سيسأت مت '' اذإ هنأ تالاح لواحي" ةفرغ-عمسلا يريش ' SH-C:
.ليهأتلا ةداعإ رياش يف مدخ' MS R
يضاق .داوقلاو بتاك ،ليلد ،مهتملا ،يضاقلا ،ةمكحملا ولوؤسم  5كانه
ءاشنإو 'ةقيقحلا' ىلع روثعلا )اعم لمعلا( أطاوتت ليلدلاو مهتملا ،قيقحتلا
ةمكحملا نمؤي ذفنملا .ةلدألا لك عمجي بتاك ".بنذلاب روعشلا بايغ" وأ "بنذلا"
.دوهشلا رهظتو "مهتملا" نمضي ،ةلدألا ضرعي عضيو

حلصلا .ضيوعتلا بلط نمضتي يذلا نالعإلا لعج اياحض 'ةقيقحلا' ىلع روثعلا دعب
نم فانئتسالا ".ضيوعتلا" و "مكحلا" ،لدعلا دادعإل ةعاس 1/2ل دعاقتي مث
مهتملا لبق
ماقت .عيباسأ  3نوضغ يف مدقت نأ ىلإ ةجاحب )تاضيوعت( اياحضو )مكحلا(
.ةفلتخم يضاقلا نكل .اهسفن ةمكحملا يف فانئتسالا

)  ( ESRباحر ميلعتلا"و ليهأتلا عاونأ  2رفوي يزيلكنإ ناصح ا
،ةقهارملا نس يف ،رمعلا  3تاعومجملل ةيبلت ليهأت الك  ' ( DSR ) .باحر تابجاو
 (SHEثدح !باحر ثادحألا  15ىلإ لقن امدنع ) (8-14ةقهارملا نس .نيغلابلاو ثادحألا
!باحر ةعطاقم ) (PRىلإ لقن )) ، 18+ (HEيه(  17+امدنع )14-17، 14-18 HE
ثادحألا  100٪.عفد ةقهارملا نس يف تاهمألاو ءابآلا .ليهأتلا ةداعإل عفدي نأ ديؤم !ةظوحلم
 50٪.عفد رومألا ءايلوأو  50٪عفد
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)  ( ESRباحر رياش ميلعتلا
ىقبي ديؤم .صفقلا ريغ بهر وهو .ليهأتلا ةداعإو قاطن ىلع  1STريغ باحر ميلعتلا
) .ليهأتلا ةداعإل عفد( لزنملا اهاحضو ةيشع نيب
مايقلل ) (TTبورغلا دعب ةعاس  1عوبسألا يف مايأ  6لزنملا نم ىتح ميلعتلا ديؤم راتخاو
ضاحرملا( ةقيقد  10ةعاس  2لك هل ديؤم .ميلعتلا نم موي  +1عمتجملا ةمدخ يف مايأ 5
لزنملا ديؤم ذخؤي ) (TTبورغلا لبق ةعاس . 1ةحارتسا )بارشلاو ماعطلاو

)  ( DSRباحر رياش تابجاو
راتخاو .ليهأتلا ةداعال عفد ديؤم .ريغصلا ضوحلا تابجاولاو ميلعتلا وه باحر تابجاو
.عوبسألا  1موي  (TT) ،سمشلا قورش دعب لزنملا  1hourنم اعافترا تابجاو ديؤم
عمتجملا ةمدخ يف مايأ  5مايقلا
) (TTسمشلا قورش دعب  1hourتابجاولا أدبي )روتكد( ديؤم تابجاو .ميلعتلا موي + 1
رصتقي .ةحارتسا )بارشلاو ماعطلاو ضاحرملا( ةقيقد  10ةعاس  2لك اهيدل ". "DR
.لزنملا ديؤم ذخأ متي ) (TTبورغلا لبق ةعاس  6، 1موي يف .اليل DR
تقولا ةرادإ رصعل ديدجلا نايدراجلا مداخ ثلثملا تقو )(TT

سراحلا عمتجملا ةمدخ
سرحلا ىلع

!!! لقعلا نم ةعطق كيدل

يسيئرلا ةحفصلا
ةياهنلا
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