


�ال�سم: �إن�سان ..

تذكرة القطار: خ�سر�ء ..

بداية الرحلة: يوم و�ساعة امليالد.

العربة: الأوىل ..

نهاية الرحلة: املحطة الأخرية.

على  ي�سري  يزال  ول  اخلليقة  بدء  منذ  رحلته  يف  انطلق  قطار  هو  احلياة  قطار 

عجالت الزمن .. ونحن جميًعا ركابه .. 

على  اأتعرف  بداأت  عينيَّ  فتحت  عندما  الطفولة  حمطة  من  رحلتي  معه  بداأت 

القطار مع اأمي واأبي اللذين ا�سطحباين فيه منذ مولدي لنتجول بني عرباته .. يف 

كل عربة كنت اأتعلم در�ًسا جديًدا واأتعرف على اأ�سياء مل اأكن اأعرفها من قبل ...

والقطار ي�سري ول يتوقف اإل يف حمطاته التي ي�سلها يف موعده متاًما ل يتاأخر اأو 

يتقدم ثانية لريكب اأُنا�س وينزل اآخرون .. 



العربة الأوىل

اأبي  اأن  اأم ل .. لكن ما لحظته هو  اأوىل عربات القطار  اأعلم هل هذه هي  كنت ل 

اأن يحققا لنا جميًعا العي�س  واأمي كانا يبدو عليهما الكفاح يف احلياة، كانا يريدان 

يف  التفكري  دائم  اأبي  كان   .. حديثهما  يف  الكفاح  كلمة  يذكران  دائًما  كانا  الكرمي، 

الغد .. كان يريد �سباق الزمن ليحقق لنا ما مل ي�ستطع اأن يحققه لنف�سه .. 

والقطار يكمل رحلته وعجالته ت�سطدم بفوا�سل الق�سيب ليهتز مبن فيه وكان ل 

ي�سقط من اأثر هذه الهزات اإل ال�سعفاء .. 

كانت هناك اأ�سرة جتل�س بجوارنا لكنها كانت تعي�س ب�سكل خمتلف عنا.. فكان كلما 

ولبنهما  لهما  منه  ي�سرتيان  كانا  ما  �سلعًة  يحمل  القطار  يف  يعربون  ممن  بائع  مر 

ال�سغري حتى لو مل يطلب ذلك .. يعطيهم البائع �سلعته ثم يكمل رحلته وتتعاىل 

املدلل ..  الزبائن .. جذبتني حياة ذلك الطفل  �سيحاته ونداءاته حماوًل جذب 

اأ�سبحنا  ق�سري  وقت  وبعد   .. �سني؟   مثل  يف  وهو  �سديقي  يكون  ل  مل 

اأ�سدقاء.

ت�ستوقفنا حلظات نتاأمل فيها َمن هم حولنا ..



عربة ال�سعادة

اإىل  العربات  اأحب  هي  كانت 

قلبي حيث كان يتملكني واأنا فيها 

البداية  يف  اأ�ستطع  مل  غريب  �سعور 

تف�سريه .. حالة من الفرح حتيط بنا .. كل 

ما كنت اأ�سعر به اأين ل اأتوقف عن ال�سحك .. كنا 

جميًعا ل نفكر يف اأي حلظة قادمة اأو �سابقة .. ل نفكر 

هذه  تنتهي  وعندما   .. الآن  نعي�سها  التي  اللحظة  يف  اإل 

اأقول  مبا  يتاأثر  ل  فاأجده  به  �سعرت  ما  له  واأحكي  ل�سديقي  اأ�سرع  كنت  اللحظات 

فهذه اللحظات يعي�سها ومتر به طوال الوقت.. 

ودائًما ما كان والداي ي�ساألنني: هل اأنت �سعيد يا بني ؟ 

ذلك  فاأحببت   .. ال�سعادة  هو  ال�سعور  ذلك  اأن  فعرفت  الكلمة  �سدى  اأذين  يف  رنت 

ال�سعور ال�ساحر.. 

فجاأة �سمعت �سرير عجالت القطار وكانت هذه عالمة على قرب توقفه 

.. فعاًل توقف القطار يف اإحدى املحطات .. فتوجهت ب�سرعة 

القطار لكنني مل  �سر توقف  اأبي عن  اإىل عربتنا لأ�ساأل 

اأجده !!..

�ساألت اأمي: اأين ذهب اأبي ؟



نظرت نحوي يف حزن والدمع يرتقرق يف عينيها .. اأدارت وجهها ب�سرعة ونظرت 

اإىل خارج النافذة ثم انهمرت دموعها يف �سمت .. مل اأ�سمع وقتها �سوى اأنفا�س اأمي 

وهي تتالحق مع �سوت عجالت القطار الذي عاود التحرك ليكمل رحلته .. 

�سباك  بني  كاملجنون  ب�سرعة  اأجري  واأنا  ذهني  يف  تدور  والأفكار  الأ�سئلة  بداأت 

بعد  حلظة  يرتفع  القطار  عجالت  و�سوت  اأبي..  طيف  �سوى  اأرى  ل  العربة  وباب 

حلظة فهو ي�سرع ويبتعد واأنا اأنظر من خالل النافذة بوجه بريء واأنا اأ�سيح : اأبي 

.. اأبي.

لكنني عرفت اأنني �ساأكمل الرحلة مبفردي .. مع اأمي احلبيبة ..

واأخذت  تتوقف  ل  القطار  وهزات  وحمطات  حمطات  يعرب  احلياة  قطار  وا�ستمر 

اأترنح معها مرة واأقاوم مرة اأخرى اإىل اأن نادتني اأمي وقالت يل وهي مت�سح بكفيها 

يف  عليه  لأتكئ  �سواك  يل  لي�س  الأ�سرة  رجل  الآن  اأ�سبحت  لقد  بحنان:  جبهتي 

حياتي.



 عربة العمل :

جاءت حمطة اأخرى ليدخل القطار بي مرحلة جديدة 

اأعباء الرحلة تزداد  .. ومع دخويل هذه املرحلة بداأت 

.. وكانت اأكرث الأعباء هي درا�ستي، لبد اأن اأتخذ قراًرا 

الدرا�سة  اأو  العمل  اإما   .. خيارين  اأمام  اأ�سبحت  لقد   ..

يف   .. الختيار  هذا  اأمام  اأقف  مرة  لأول   .. اأفعل؟  ماذا   ..

اخرتت  الأ�سعب .. �ساأعمل لأتكفل باأمي ولن اأترك درا�ستي .. لذلك النهاية 

فقد توجهت اإىل العربة التالية ..

اإىل  تركيز  يف  ينظر  الكل   ... حولهم  يتلفتون  ل  العربة  هذه  ركاب  اأن  لحظت 

اأو  اأراها  اأكن  مل  اأ�سياء  فراأيت  الأمام  اإىل  اأنظر  فاأخذت   .. معني  هدف  نحو  الأمام 

اأعرفها من قبل.. نعم وجدت �سيًئا منقو�ًسا يف خيايل ل يبتعد عن ذهني كان هو 

.. امل�ستقبل .. فاأخذت اأجتهد واأطور قدراتي حتى اأمتكن من الو�سول اإىل هديف .. 

اأحقق  اأن  ا  م�سرًّ كنت  لكنني  ومرها  بحلوها   .. العمل  عربة  يف  م�سريتي  وا�ستمرت 

طموحي واآمايل ..  

ل  واأنا   .. رحلته  يف  م�ستمر  فهو  فيه  َمن  يواجهها  التي  بال�سعاب  يبايل  ل  القطار 

م�ستقبلنا  عن  ونتحدث  نتقابل  لأخرى  فرتة  من  القدمي،  �سديقي  اأن�سى 

وطموحاتنا ... ولكن �سديقي منذ اأن دخل بنا القطار يف 

حمطة ال�سباب واأفعاله بداأت تتغري واأ�سدقاوؤه املقربون 

عليه  باخلوف  �سعور  فانتابني  مريبة  هيئات  لهم  اأ�سبح 

�أكرث ومل اأكتِف اأن تكون عالقتنا هي جل�سة  فاقرتبت منه 

وذات   .. القطار  عربات  بني  يتخبط  فوجدته  لآخر  اآن  من 

مرة ا�سطحبني اإىل عربة مل اأَر مثياًل لها ..



عربة اللذات

وكاأنه  كثيف  دخان  عليَّ  هجم  العربة  هذه  قدماي  وطئت  وعندما  الأوىل  للوهلة 

 .. ه�ستريي  ب�سكل  ي�سحكون  العربة  تلك  ركاب  جميع  كان   .. يبتلعني  وح�س 

اأخذت   .. العربة  لفتة  روؤية  عني  الدخان  حجب  ال�سديدة  ال�سعادة  عليهم  تبدو 

عيناي تدوران حول املكان لتتفح�س باقي الركاب، كانت ال�سعادة تاأتيهم من اأ�سياء 

اأبي�س.. حقن  اأقرا�س الدواء .. م�سحوق  اأقرا�س ت�سبه  عجيبة، لفافات دخان .. 

.. زجاجات خمور .. كانت اأ�سوات �سحكاتهم تعلو وتختلط .. لذلك بداأت اأفكر يف 

م�ساركتهم هذه ال�سعادة..

�ساأجرب ولن اأخ�سر �سيًئا

 لكنني كنت كلما تقدمت يف العربة بداأت وجوه الركاب ال�سعيدة والن�سرة تتبدل 

التي  ال�سحكات  وحتى  املوتى،  بوجوه  اأ�سبه  كانت  مري�سة  باهتة  �ساحبة  بوجوه 

كنت اأ�سمعها يف مقدمة العربة كانت حتجب اأّنات واآهات الذين يتاأملون ب�سوت واهن 

.. ماذا حدث لهم؟ ملاذا هم ل ي�سحكون مثل الذين يجل�سون يف مقدمة العربة ؟!! 

.. توقفت عجالت القطار .. 

وفجاأة انتف�ست بقوة عندما اأح�س�ست بكف تو�سع على كتفي من اخللف .. ا�ستدرت 

ب�سرعة .. ف�ساهدت وجه رجل �سلب املالمح و�سمعت �سوت اآخر يقول له بهدوء : 

ل لي�س هذا 



يتنف�س  كان  مني  القريب  املقعد  على  حمطًما  يجل�س  كان  �ساب  نحو  واجته  تركني 

التي  ب�سعوبة بالغة كان �ساحب الوجه وكاأنه ُيحت�سر ..  كيف حتولت البت�سامة 

املالمح  �ساحب  حمله   .. املرعب؟!!   واحلزن  ال�سحوب  هذا  اإىل  وجهه  تعلو  كانت 

اجلامدة برفق وهبط به من القطار.  

اأغلب ركاب تلك العربة يت�سرفون بطريقة غريبة؛ فقد كانوا غري مدركني  كان 

واآخرون   .. حوله  مبن  ال�سعور  وعدم  التبلد  عالمات  عليه  تظهر  بع�سهم  لعاملنا.. 

يظهر عليهم الكتئاب والبع�س يرتنحون وكاأنهم غري متحكمني يف اخلطوات التي 

ي�سريونها وغري مدركني للزمن.

اعرتتني ده�سة كبرية عندما �ساهدت �سديقي يجل�س بينهم .. ناديته .. لكنه مل 

يجبني فكررت املحاولة حتى اأ�سبحت اأ�سرخ لكنه مل ي�سمعني .. وجدتني وحيًدا 

و�سط هذه العربة التي يحيط بها الدخان من كل جانب .. اأدركت وقتها اأين لبد 

اأن اأتركها ..  



العربة التالية

وجدتها مليئة بركاب لهم اأج�سام قوية البنيان تتالألأ قطرات العرق على وجوههم 

تعلو   .. خمتلفة  ريا�سية  األعاًبا  ميار�سون  اجلميع  كان  باحليوية،  املمتلئة  الن�سرة 

وجوه اجلميع ابت�سامة ثقة.. بداأت عيناي تدوران يف املكان، �ستان ما بني العربة 

ال�سابقة وهذه العربة .. الوجوه هنا ن�سرة �سعادتها غري مفتعلة .. �سعادة حقيقية 

ت�سعر اأنها نابعة من القلب ..

بابت�سامة  حدثني  الذكاء،  بربيق  تلمعان  عيناه  القامة  طويل  رجل  مني  اقرتب   

قائاًل:

وهم  نحو  اجنرفت  اأنك  عليك  يبدو  ل  اأنه  اإل  اللذات  عربة  من  قادم  اأنك  رغم 

ال�سعادة. 

.. �ساألته عن هذه العربة ..

فاأجابني بوجٍه جاد: هذه العربة يطلقون عليها عربة اللذات حتى ينخدع بها كل 

من مير بداخلها .. فهذه اللذات ما هي اإل وهم ت�سببه املخدرات .. فهي جتعل من 

فيها ي�سعر ب�سعادة زائفة، لكن يف احلقيقة هي لي�ست �سعادة بل هي وهم يهرب به 

الإن�سان من واقع حياته .. يف البداية ت�سعرك املواد املخدرة ب�سعادة زائفة ثم 

ينتهي مفعولها فتتناول جرعة اأخرى لت�سل لهذا ال�سعور ثانية .. ويف 

كل مرة ينتهي مفعول اجلرعة ي�سعر الإن�سان باحلزن والتعا�سة 

باأي  ثانية  جرعة  على  للح�سول  جاهًدا  في�سعى  والياأ�س 

 .. ال�سعادة  اإليه  �ستعيد  اأنها  منه  ا  ظنًّ ثمن 



ي�سبح  حتى  اجلرعات  تتكرر  ثم 

الإن�سان اأ�سري هذه املواد املميتة.. ومن 

هنا تكون بداية النهاية له .. نهاية م�ستقبله 

وطموحه واأحالمه ..  

املت�سرب من  اأثناء حديثه بداأت �سورة وح�س الدخان 

عربة اللذات تتكون يف ذهني اأدركت الآن اأن ذلك الوح�س ي�ستقبل اأي زائر جديد 

ليجذبه نحوه ويبتلعه ويجعله عبًدا ذلياًل ثم يبداأ يف الفتك ب�سحته ويدمر رئتيه 

وكل اأجهزة ج�سده احليوية ثم يرتكه حطاًما اأو قل بقايا اإن�سان .. 

اأدركت اأن هذه العربة حتمل بداخلها �سموًما همها الوحيد هو تدمري عقل الإن�سان 

وتغييبه بل والق�ساء على �سعادته احلقيقية وتدمريه .. ل ميكن بعد معرفتي بكل 

اأخرى مهما كانت الظروف .. تذكرت  اأعود اإىل تلك العربة مرة  اأن  هذه الأخطار 

�سديقي فرتجرجت دمعة يف عيني ..

فوا�سل  تتخطى  عجالته  تزال  ول  رحلته  يف  القطار  ا�ستمر 

الزمن .. 

اإىل  القطار  بي  دخل  الزمن  من  فرتة  بعد 

مرحلة اأخرى ..



العربة الأخرية:

عندما و�سلت اإىل اآخر عربات القطار وجدت على بابها الأمامي مراآة .. ياه .. مل 

اأنظر منذ زمن بعيد اإىل وجهي .. لقد ا�ستعل راأ�سي �سيًبا واأ�سبح جلد وجهي متهدًل 

.. مرت الأيام ب�سرعة واأنا يف رحلتي ..

وجدت  وهناك  القطار،  عربات  اآخر  اأنها  عرفت  العربة  تلك  اإىل  دخلت  عندما 

 .. العربة  لنف�س  معي  و�سلوا  لقد  رحلتي،  اأثناء  عرفتها  التي  الوجوه  من  العديد 

ولكن منهم من هو حمني الظهر واآخر كان ي�ستند على ع�سا .. لكني وجدت نف�سي 

اإىل  هدايتي  على  اهلل  حمدت   .. جيدة  ب�سحة  نحتفظ  نزال  ل  اآخرين  وقلة  اأنا 

مقعًدا  فوجدت  جانبي  اإىل  ونظرت  مقعدي  اإىل  توجهت   .. عليها  احلفاظ  طريق 

خالًيا .. تذكرت �سديقي .. ُترى اأين هو الآن ؟ ملاذا مل ي�سل ؟ هل ترك القطار يف 

منت�سف الرحلة ؟ اأم مازال وح�س عربة اللذات ينه�س �سحته ؟ ل اأدري .. 

اإنه  النافذة التي بجواري فراأيت �سباح يوم جديد يبداأ بال�سروق..  نظرت خارج 

احلمائم  من  جمموعة  هناك  كانت   .. تكرر  مهما  املخلوقات  متله  ل  خالب  م�سهد 

زاهية  باألوان  امل�سهد  متالأ  الأزهار  من  باقات  هناك  وكانت  دائري  �سكل  يف  تطري 

ي�سري  القطار  كان  الذي  النهر  �سفة  على  تقف  املورقة  الأ�سجار  وكانت 

هذا  من  جزًءا  اأكون  اأن  وقتها  متنيت  رائًعا  م�سهًدا  كان   .. بجواره 

املنظر اخلالب ..



ت�سربت اإىل اأذين مو�سيقى جميلة كان يعزفها حفيف اأوراق ال�سجر الأخ�سر و�سوت 

املبدع   �سبحان   .. اجلمال  هذا  كل  خالق  �سبحان   .. الطيور  وتغريد  املياه  خرير 

العظيم.. 

اإليها القطار وهي تنحني مييًنا  �ساهدت على امتداد الب�سر الق�سبان التي مل ي�سل 

وي�ساًرا و�ساهدت من بعيد املحطة التي �سوف يتوقف فيها القطار عندما ي�سل اإليها 

راأ�سي على مقعدي..  واأ�سندت  ابت�سامة هادئة  اأنها حمطتي .. علت وجهي  اأظن   ..

واأغم�ست عينيَّ بهدوء، كنت اأريد اأن اأحتفظ بذلك امل�سهد الرائع يف عينّي .. كانت 

احلمائم ل تزال حتلق يف ال�سماء فاأح�س�ست باأنني اأحلق معها .. اأريد اأن اأكون جزًءا 

تلك  جديد  من  اأ�سمع  وبداأت  معه،  اأتوحد  اأن  اأمتنى  كنت  الرائع،  امل�سهد  هذا  من 

باأنني  اأ�سعر  مل  تتوقف،  وهي  القطار  عجالت  �سوت  اأحلظ  مل  الرائعة،  املو�سيقى 

من  جزًءا  اأ�سبحت  لقد  احلمائم،  �سرب  نحو  اأنطلق  باأنني  �سعرت  بل  معه  توقفت 

ذلك امل�سهد اخلالب .. اأدركت اأن هذه اللحظة هي نهاية هذه الرحلة

وبداية رحلة اأخرى ..
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 Å¶ëjh ,™ªàéŸG ìÓ°U øe ¬MÓ°U ¿CGh ,OôØdG á«ªgCÉH ¿É«¡f ºBG ¿É£¸°S øH ójGR ï«°ûdG
 ádhódG ¢ù«FQ ”¿É«¡f ºBG ójGR øH áØ«¸N ï«°ûdG“ ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe ÒÑc ºYóH õcôŸG
 ±GöTEÉHh »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h  ”¿É«¡f ºBG ójGR øH óªfi ï«°ûdG“ ƒª°S øe áªFGO á©HÉàÃh
 ¿hDƒ°T  ôjRh  ”¿É«¡f  ºBG  ójGR  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG“  ƒª°S  øe  á¸°UGƒàeh  áÁôc  ájÉYQh

.äGQóîŸG áëaÉµe ‘ ¹«gCÉàdGh êÓ©dG QhóH º¡æe É
k
fÉÁEG á°SÉFôdG

 ,¿ÉeOE’ÉH á°UÉÿG á«¸«gCÉàdGh á«LÓ©dG äÉeóÿG áaÉc ½ó²j ¿CG Å¸Y õcôŸG Å°ûfCG óbh
 öUÉæ©dG  áaÉc ÜÉ£²à°SG  »YhQ Gòg ‘h ,á¸KÉªŸG á«ŸÉ©dG  õcGôŸG »gÉ°†j  å«ëH
 Gòg  .Iõ«ªàe á«LÓY èeGôHh IóY ºhO øe iƒà°ùe Å¸YCG Å¸Y Ú«æah AÉÑWCG øe
-¿óæ¸H ¿ÉeOEÓd »æWƒdG õcôŸG ™e ¿hÉ©J á«bÉØJG ½ôHCG ób ¿Éc õcôŸG ¢ù«°SCÉJ òæeh

 õcôŸG ¢UôM QÉWEG ‘h .á«ŸÉ©dG ¿ÉeOE’G õcGôe ÅbQCG øe ¬fƒc IóëàŸG áµ¸ªŸG
 äÉ¡L  IóY  ™e  ¿hÉ©àdG  €EG  õcôŸG  Å©°ùj  ,á«LÓ©dG  äÉeóÿG  çóMCG  Ëó²J  Å¸Y
-OQÉaQÉg  á©eÉ÷ »©eÉ÷G  ÅØ°ûà°ùŸÉH  ¿ÉeOE’G  º°ùb  É¡æeh  ºÉéŸG  ¢ùØf  ‘ á«ŸÉY

.á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

1-   اخلدمات العالجية :
:á«dÉàdG ÖfGƒ÷G ‘  á«LÓY äÉeóN ¹«gCÉà¸d »æWƒdG õcôŸG ½ó²j

    اجلانب الطبي :             

 ájƒ°†©dG  ¢VGôeC’G  ¢ü«î°ûJh  ±É°ûàc’  ¹eÉc  »ÑW  ¢üëa  €EG  ¢†jôŸG  ™°†îj
 ºÉª©à°SG  øY  áŒÉædG  äÉØYÉ°†ŸG  €EG  áaÉ°VE’ÉH  Gòg  ,¿ÉeOE’G  AG

q
ôL  øe  IOƒLƒŸG

.ºFGOh ³«bO ¹µ°ûH ¬à©HÉàeh ºƒëµdG

    اجلانب النف�سي :

 áŒÉf hCG á«dhCG á«°ùØf ¢VGôeCG ájCG êÓYh ¢ü«î°ûàd ¹eÉ°ûdG »°ùØædG º««²àdG AGôLEG ºàj
.äGQóîŸG ºÉª©à°SG øY

2-  اخلدمات التاأهيلية :
 ÚæeóŸG ¢SƒØf ‘ á²ãdG IOÉYEÉH ¶dPh ,á«¸«gCÉJ äÉeóîH á«LÓ©dG äÉeóÿG ºY

n
ó
o
J

 êÉeófÓd  ºgOGó©à°SG  IOÉjRh  ,¿ÉeOE’G  áehÉ²e  Å¸Y  IQOÉb  IójóL  á«°üî°T  AÉæHh
.™ªàéŸG ™e ¹YÉØàdGh

املركز الوطني للت�أهيل

عمل ور�س�لة



           ومن جوانب اخلدمات التاأهيلية:

 .»æjódG ßYƒdGh »ë°üdG °«²ãàdG èeÉfôH
 .á°SÉµàf’G ‘ÓJ èeÉfôH
 .‹B’G Ö°SÉ×G ½ƒ¸Y äÉ«°SÉ°SCG º«¸©J èeGôH
 .ájõ«¸‚E’G á¨¸dG º¸©J èeÉfôH
 .á¸«ª÷G ¿ƒæØdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G èeÉfôH
 .ÚNóàdG øY ´ÓbE’G èeÉfôH

.á«Hô©dG á¨¸dG º¸©J èeÉfôH
.á«ÑàµŸG äÉYÉ°ùdG èeÉfôH

.AAhNA ÖFÉàdG øeóŸG èeÉfôH
.™ªàéŸG ‘ êÉeóf’G Å¸Y º¡JóYÉ°ùe €EG áaÉ°VE’ÉH Gòg

3-  خدمات التوعية والتثقيف ال�سحي:
 ¿Éc  Gò¡dh  ,¹«gCÉà¸d  »æWƒdG  õcôŸG  ‘  É

v
«°ù«FQ  É

k
aóg  ájÉbƒdG  Èà©J

 ¥ôW  ,É¡°VGôYCG  ,É¡HÉÑ°SCG  )  á«YƒàdG  äÉeóN  ÒaƒJ  ƒg  »°ù«FôdG  ½Éªàg’G
.êÓ©dG øe ÒN ájÉbƒdG ¿EG å«M ( É¡æe ájÉbƒdG ,É¡LÓY

 öûæd  »ë°üdG  °«²ãàdG  èeGÈd  ¹«gCÉà¸d  »æWƒdG  õcôŸG  ÉgÉæÑàj  »àdG  ¹FÉ°SƒdG  ¿EG
 äGhóædG  áeÉbEG  €EG  áaÉ°VE’ÉH  ,äÉ²°ü¸

o
eh  äÉÑ«à

o
ch  äGQƒ°ûæe  ¹ª°ûJ  »ë°üdG  »YƒdG

 ÉgÒZh á«ë°üdG ¢VQÉ©ŸGh QGƒ×G äÉYƒª›h áeÉ©dG äÉ°ûbÉæŸGh á«fGó«ŸG äGQÉjõdGh
 áØ¸àîŸG  íFGöûdG   €EG  äÉeóÿG  Ãòg  Ëó²J  ºàj.…ÒgÉª÷G  ºÉ°üJ’G  ¹FÉ°Sh  øe
 ¹«gCÉà¸d »æWƒdG õcôŸG êƒJh ,ábÓ©dG äGP äÉ°ù°SDƒŸG ™e ³«°ùæàdÉH ™ªàéŸG øe
 ÈcCG Èà©J »àdGh ,”IÉ«ë¸d º©f“ á¸ªM ¥ÓWEÉH »ë°üdG °«²ãàdGh á«YƒàdG äÉeóN

... É
v
«HôYh É

v
«¸fi ¬æe IOÉØà°S’Gh ¬bÓWEG ºàj »HôY …ƒYƒJ ´höûe

4-  التدريب املْهني والبحث العلمي:
 ÚéjôÿGh áÑ¸£dG øe á«æWƒdG äGAÉØµdG ÖjQóJ €EG ¹«gCÉà¸d »æWƒdG õcôŸG ±ó¡j
 çƒëÑdG  AGôLEGh ,¿ÉeOE’G  Å°VôŸ »YÉªàL’G ¹«gCÉàdGh  »°ùØædG  êÓ©dG  ä’É› ‘
 ºYód  É¡æY  äÉeƒ¸©e  IóYÉb  AÉæHh  ,äGQÉeE’G  ádhO  ‘  ¿ÉeOE’G  á¸µ°ûŸ  á«fGó«ŸG
 Å¸Y çƒëÑdGh ÖjQóà¸d É

v
«ª«¸bEG 

k
Ó²M ¿ƒµj ¿CG õcôŸG íª£jh.QGô²dG PÉîJG á«¸ªY

.á²£æŸG ‘ ¿ÉeOE’G êÓY ¥ôW çóMCG

5-  العاملون يف املركز الوطني للتاأهيل:
 …P ,¢ü°üîàe ¹ªY ³jôa ¹Ñ

p
b øe ¢†jôªàdGh á«¸«gCÉàdGh  á«LÓ©dG äÉeóÿG ½ó²J 

 Ú«°ùØædG  Ú«FÉ°üNC’Gh  AÉÑWC’G  øe  ¿ÉeOE’G  êÓY  ºÉ› ‘ á«dÉY  IÈNh  IAÉØc
 Ú÷É©ŸGh  Ú«YÉªàL’G  Ú«FÉ°üNC’Gh  ,¿ÉeOE’G  ä’ÉM ‘ ¢ü°üîàŸG  ¢†jôªàdGh

.øjôNB’G





دولة اإلمارات العربية املتحدة - أبو ظبي

United Arab Emirates - Abu Dhabi

www.nadac.ae
Call NRC 8002252 اتصل باملركز الوطني للتأهيل


