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 كٕادة اهتغٕٕر : ٍحٓ أجَدة عًن جدٔدة

 صَعاء   -2142ابرٔن  41-41

 اهَلابة يركز بٌٕ فاعن تٓاصن تحلٕق ًٔكٌ كٕف      
 واهفروع؟

 تصٓر فرع اهحدٔدٔة                           

 يصطفى يحًد بدٔر  . أ
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 واهفروع يجوس اهَلابةواهتٓاصن اهفعال بٌٕ  االتصال

 .يللا اٖيللرٌٔ   هتفاعللنااملشللاركة و ٓبًعَللاُ اهعللا  ّلل   اهتٓاصللن
يلللٌ ايًّٕلللة بًكلللاغ بحٕلللأل ال شَلللى عَلللِ ي  ٍشلللا     ٓو ّللل

 ،تَظًٕللللللللللللللللل  فلللللللللللللللللرد  أو جًلللللللللللللللللاع   
و تعتبللر االتصللاالة   أ  يَظًللة يللٌ املَظًللاة ًّللزة اهٓصللن     
اهرابطة هْلذُ املَظًلاة مللا تللٓ  بلِ يلٌ يْلا  ووسلا ف تٕصلر          

،ويتابعللللة اهل للللأا اهتلللل  تً وْللللا   اهعًللللن ايدار  واهفَ 
 . أّلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدافْا

 ،فاالتصللاالة ايدارٔللة أشاشللٕة   أ  يَظًللة يًْللا كللاغ  جًْللا  
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ٔعطلللن أو ٔلللرير شلللٕر  يلللٌ هللل ٍِ أغ  اهتٓاصلللنوأ  كصلللٓر   
 . أو اهفروع ايداراة اييرى

فللللراراة املَظًلللة و أّلللدافْا و تٓجْاتْلللا و يططْلللا تتعولللق  
ٌ    ..هتٓاصللنبعًوٕللة ا  كٕللف ال و ّلل  اهجصللر املٓصللن بَْٕللا و بللٕ

اهعلللايوٌٕ فْٕلللا و بٕلللَْى و بلللٌٕ اهعلللاهى   املَتًلللٌٕ ههْٕلللا، أو 
 اهخارج .

 أشللس و كٓاعللديفللإّى و  واالتصللال هوتٓاصللناهجللدٔر باهللذكر أغ  
أ  أٍْللا تخ للا ملعللإٔر    ال تخفللى م يعظللى أبَللاء املَْللة..   

ٔجللىلع م اهلللا ًٌٕ   املَظًللاة اعتبارّللا هكلل  تٕصللر عًوٕللة  
 .             .اهَلابلللللللةأّلللللللدا   يجًلللللللن تحلٕلللللللقه اهتٓاصلللللللن

آهٕللة اهتٓاصللن اهفعللال بللٌٕ و   ّللذُ اهٓركللة شللٓ  ٍتحللدت عللٌ 
جلللد فْٕلللا فلللروع، اهَلابلللة وفروعْلللا   املحافظلللاة اهتللل  ٔٓ

 :االتصالويعٓكاة ّذا 

 :   هطار اهَلابة وفروعْا آهٕة اهتٓاصن اهفعال

هذا كلللاغ االتصلللال ّاييلللا    ٕلللاة اهفلللرد اهعلللاد  ف ٍلللِ ال     

صللللغٕرّا و  وعًوْللللا ٔلللللن إًّٔللللة    ٕللللاة املَظًللللاة

 كبٕرّللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا. 

يجًٓعللللة  البللللد يللللٌ اهفعللللال هتحلٕللللق آهٕللللة هوتٓاصللللنو
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أهللللٕاء تكللللٓغ يْايْللللا م عللللاتق يجوللللس اهَلابللللة     

 وعلللللاتق اهفلللللروع يلللللٌ وجْلللللة ٍظلللللر  م ايكلللللن:    

 

   وجللللٓد اتصللللال يصللللتًر ودور  أوال   اهفللللروع ٍفصللللْا

ملعرفللللة يشللللاكوْى   ابللللٌٕ املَ للللٌٓٔ تحلللل  بٕ تْلللل 

وتبللللللادل  وًّللللللٓ  يَْللللللتْى ويعٓكللللللاة عًوْللللللى

واهلٕلللا  بلللبعط ايٍشلللطة املصلللتًرة وفلللق     أفكلللارّى 

 . شَٓٔةأو ربا  شَٓٔةيطط شَٓٔة أو ٍصف 

    البلللد يلللٌ وجلللٓد برٍلللاي  واملللس ويحلللدد ويلللزيٌ ٔصلللٕر

، ؤكللللٓغ م ايكللللن يعروفللللا عوٕللللِ يجوللللس اهَلابللللة

  عَد ّٕ اة اهفروع.

  اهفلللللروع   يعظلللللى ايٍشلللللطة واهفعاهٕلللللاة  ههلللللرا

 . هغ وجدة واملزأا واهدوراة واهولاءاة

  ٖهٕلللة اهتٓاصلللن يلللا بع لللِ     يجولللس اهَلابلللة اعتًلللاد

يصللللاعدة وت ّٕللللن كوٕولللل  اهخبللللرة    أوال. يللللااهللللبعط 
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 يجوللللس اهَلابللللة  يًللللٌ  ظللللٓا بللللدعى زي  ْللللى    

 ّٕ اة اهفروع.أو

 وتٓاصلللن اهلللدور  بلللٌٕ اهفلللروع   يختولللف  يولللق آهٕلللة ه

  اهخبلللللراة فًٕلللللا بَْٕلللللا  املحافظلللللاة واهتشلللللار 

 . طةوايٍش واهخطط

 عًوٕة ربط وتشبٕم اهفلروع ببع لْا   يجوس اهَلابة  تلا م

اهبعط عبر تَصٕق اهتٓاصن اهدور  بَْٕا م ايكن   أركا  

 اهْٓاتف وائًٕ ة.

   ٓطوىلع تَفٕذ بعط ايٍشلطة واملبلادراة   ب يجوس اهَلابةٔل

واالرتبا  بْى عبر تللارٔر   يٌ اهفروع، هتحلٕق ٍٓع يٌ اهتفاعن.

وع ايٍشللط ب وهٓٔللة اهللدوراة   دورٔللة ،ويكافلل ة أع للاء اهفللر  

 ياهِٕ.ة راة واهصفرٔاة هغ وجدة، أو يكاف اواملرتً

        اهزٔاراة اهدورٔة هوفروع يلٌ كبلن هجلاغ اهفلروع وتَفٕلذ بعلط

 ايٍشطة باملحافظاة .
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 يجوس  أع اءّاهجاغ اهفروع يا اهوجاغ اهر ٕصة و ربط  

م أغ ٔلد   وهع يْى باهخطط اهت  تَجزّا اهفروع..اهَلابة

  يجوس اهَلابة يا أيكٌ يٌ املصاعدة   اهتَفٕذ.

  تفعٕن اهخطط االشتٕعابٕة وكبٓل صحفٌٕٕ جدد اشتٓفٓا

 .هرو  االٍتصاب يٌ أجن رفد اهَلابة وفروعْا بدياء جدٔدة.

  ٌيوق اهجٓ املَاشىلع هوتآهف بٌٕ أفراد اهجًعٕة اهعًٓيٕة، وه

اهكوًة م ايكن  ٔتحلق ذهم هال ب غ ٔكٓغ هْى فروع بًعَى

يا فراش ويراشن يا أبصط االعتًاد  ٔٓجد فِٕ شكرتٕرا/ة

اه رور  هوتشغٕن..يٌ أجن تحلٕق اهتٓاصن اهفعال بٌٕ 

 اهجًٕا. 

 اهفعال   هطار اهَلابة وفروعْا : يعٓكاة اهتٓاصن

 
  ويلللا  ة اٍتًلللا ْى هوَلابلللة حلٕللللعلللد  هدرا  ايع لللاء ه

 ِ ،وعللد  كللدرة   وعًللن طللٓع   يللٌ واجبللاة  ٔترتللىلع عوٕلل
م اهعًلللن اهَللللاب  هلولللة   أٔ لللا هجلللاغ اهفلللروعبعلللط 

اهخبلللرة أ ٕاٍلللا وهغٕلللاب يْلللارة ايهفلللة هلللدى بع لللْى      
   تٓاصوِ يا زي  ِ .



 فرع الحديدة ورقة عمل

7 
 

    تغوٕللللىلع بعللللط املللللرطرٌٔ  زبٕللللا اٍتًللللاءّى اهحزبلللل
 .م اهعًن اهَلاب 

  اهفللللروع وأع للللاء اهوجللللاغ   اهتعايللللن  أع للللاءشللللوبٕة
 يا يختوف اهل أا.

  املادٔللللة ّلللل  يعٕلللللة هعًوٕللللة اهتفاعللللن    اهعٓا للللق
 .ائجاب    اهفروع

    اهتفاعلللن يلللا املصلللتجداة. ٍتٕجلللة هلصللللٓر       علللد
 املتابعة أو سرو  ياصة.

   ار باملْا  يٌ كبن يصروه  اهفروع.االشت 
 ا وايٍشللللطة أو لتغٕٕللللىلع ايع للللاء عللللٌ يجًللللن اهل ألللل

 اشت َاء اهبعط.
 ا لق أٔ للللللا للللللروع علاغ اهفللللللهجللللل اهظروفاملادٔةهلللللدى

رع لن   اهفلللللل يذوغ اهعًللللللوْى ال ٔللللللا ٔجعلللللليًللللل
 دٔة.لبج
 أيا  اهجًٕا ةلا لاة املتلة اييكإٍلوللك. 
 يرض بعط أع اء اهفرع وكبر اهصٌ عا ق أٔ ا. 
      عللللد  وجللللٓد هخم/أهللللخاع يتفرشللللٓغ هوعًللللن

 اهفرع بدوا  كاين يشباب ال تخفى م اهجًٕا.

 

 ر ٕس فرع اهحدٔدة
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 يصطفى يحًد بدٔر


