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 مقدمة

هـ ػهً تطبُك 7/8/1435وانتبسَخ  31543ت راث انشلى إشبسة إىل املىافمت انسبيُت انكشمي

اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌ وخطته انذساسُت وينبهجه املطىسة، وتىفري كبفت املتطهببث انالصيت 

 نتحمُك أهذافه.

هـ؛ املتضًٍ بذء تطبُك 8/10/1435 يف 351770423شلى انصبدس بانىصاسٌ وبنبء ػهً تؼًُى 

املششوع تذسجيُبً يف مجُغ يذاسط اننظبو انسنىٌ نهتؼهُى انثبَىٌ يف املًهكت انؼشبُت انسؼىدَت، وتأكُذ 

 سفغ كفبءة انتطبُك وجىدته.

وبنبء ػهً انغشض األسبسٍ نهًششوع انزٌ تبنته انىثُمت املشجؼُت نهًششوع وانيت تنص ػهً 

 أٌ انغشض ينه هى0

نتؼهُى انثبَىٌ؛ مبب َؼضص انمُى اك املىاءيت واالتسبق بني ينبهج انتؼهُى األسبسٍ وينبهج حتمُ "

واملهبساث واالجتبهبث انرتبىَت احلذَثت، وَهُئ املتؼهًني ملتببؼت انتؼهى واحلُبة وانؼًم، 

 وَذػى انتحىل إىل اننظبو انفصهٍ املبين ػهً حتسني انتمىَى يٍ أجم انتؼهى"

يف املسبساث انتخصصُت دة املهبساث انتطبُمُت يف اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌ َستًش تطبُك يب

 انيت تشكض ػهً تنًُت انمُى واملهبساث؛املشرتكت ضًٍ املىاد انذساسُت األسبسُت 

نتىاصم يسبمهتهب يف إمتبو يسرية انتطىَش انيت استهذفتهب املىاد انذساسُت األخشي يف سفغ كفبءة 

 وهتُئت املتؼهًني نهحُبة وانؼًم وتنًٍ انشغبت يف إتمبٌ األداء وممبسسته. انذساست وانتؼهى

 ،،، واهلل املىفك ،،،
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 متَيد:

بكٝةاز٠ خةازّ اذتةطَل ايؿةطٜفل املًةو غةًُإ بةٔ         ٛز١ٜايػةع  ايعطبٝة١  املًُهة١ اغتُطاضّا ذتطم 

 املػةةةتذسات ايعاملٝةةة١ شات ايػةةةُات اٱظتابٝةةة١    ٛانبةةة١عبةةةس ايععٜةةةع عتفظةةة٘ ام; ٚاٖتُاَٗةةةا    

 تشةسٜات اي َٚٛادٗة١ ٚاملٓافػ١ يف أغباب ايطٜاز٠ ٚايتُٝةع  ٚتععٜةع ايتشةٍٛ ضتةٛ زتتُةر املعطفة١;       

بكةةةة٠ٛ عًُٝةةةة١   ٚايرتبٜٛةةةة١ ٚايجكافٝةةةة١ ا٫دتُاعٝةةةة١ٚ ا٫قتكةةةةاز١ٜ املدتًفةةةة١ اأبعازٖةةةةاملعاقةةةةط٠ ب

ٔ  ;َِٗٗةاضات  ٚتُٓٝة١  ايتٓافػة١ٝ   عًة٢  ٚبٓاتٗةا  أبٓا٥ٗةا  قسض٠ بٓا٤ٚتطبٝك١ٝ َٗاض١ٜ; تعتُس ع٢ً   َة

 .ٚايتطبٝل  ٚاعتُاز ايكِٝ اٱظتاب١ٝ ستٛضّا يت١ُٝٓ املٗاضات ٚتٛظٝف املعطف١ املُاضغ١ خ٬ٍ

 املعطفٝةة١  اجملةةا٫ت شتتًةةف  يف ٚت٦ٝٗةةتِٗ املةةتعًُل  إعةةساز يف يًُسضغةة١  ايةةط٥ٝؼ بايةةسٚض  ٚإمياْةةّا

ٚ  ايعًُٝة١ يهِْٛٗ ستٛض ا٫ٖتُاّ ايط٥ٝؼ يف  ٚاملٗاض١ٜ اعتُةست ايةٛظاض٠    فكةس  ايتعًُٝٝة١; ايرتبٜٛة١ 

 َُٗةةَا ؾةةطٜهّا يٝهةةٕٛ املةةتعًِ ٜ٪ٖةةٌ ايةةصٟ ٚايتطبٝكةةٞ املٗةةاضٟ بادتاْةةب تعٓةة٢إزضاز َةةاز٠ زضاغةة١ٝ 

٘  يف فةاع٬ّ  ٚعهةٛاّ  ت٦ٝٗتة٘ يًشٝةةا٠ َةٔ دٗة١; ٚيعةال ايعُةٌ ٚاستٝاداتة٘ َةةٔ         ٚتػةِٗ يف  زتتُعة

دٗةة١ ثاْٝةة١; إنةةاف١ إز تععٜةةع ايكةةِٝ ٚتُٓٝةة١ املٗةةاضات املتٓٛعةة١ ايةةا تتطًبٗةةا  بٝعةة١ اجملةةا٫ت          

ٚايةةا اْطًكةةد بعةةس اعتُازٖةةا َةةٔ   "املٗةةاضات ايتطبٝكٝةة١"املػةةتٗسف١ فٝٗةةا  ٚاتفةةل عًةة٢ تػةةُٝتٗا 

احملتةة٣ٛ  يبٓةةا٤ ب شيةةو ايعًُٝةةات ا٭غاغةة١ٝ اي٬ظَةة١ايًذٓةة١ ايتٛدٝٗٝةة١ يًُؿةةطٚد; يتبةةسأ  ٛدةة 

 ايتطبٝكٞ ملٓٗر املاز٠ ٚأزي١ املعًِ ارتاق١ بٗا.

 يًكةةسضات ع٠احملف ةة يًُٗةةاضات ١زا٥ٝةةعًةة٢ ايتطبٝةةل ٚاملُاضغةة١ ا٭"املٗةةاضات ايتطبٝكٝةة١"  تطنةةع َةةاز٠

ت  ٚتأنٝةةس   ٚيف سةةٌ املؿةةه٬ايَٝٛٝةة١ سٝةةاتِٗ يف تٛظٝفٗةةاٚ ;يًُةةتعًُل ٚا٫بتهاضٜةة١ اٱبساعٝةة١

 يًُعًةةةِ ادتسٜةةةس٠ ا٭زٚاض ظةةةٌ يف املةةاز٠  ٖةةةصٙ يف املػةةةتٗسف١ يًُٗةةاضات  املباؾةةةط٠ ايعًُٝةةة١ املُاضغةة١ 

ِ  زٚض عًة٢  ت٪نةس  ٚايةا ايا ٜتبٓاٖا َؿطٚد ايٓظاّ ايفكةًٞ يًتعًةِٝ ايجةاْٟٛ;     ٚاملتعًِ يف  املعًة

ٝٸيتعًِ ٚايعٌُ  زعِ ا َٴ يتعًِ يًطايب يف عًُٝات ا ّاَٚػاْس ّاػطَ ِ  يب٦ٝة١  ّآُظ ٚ فةعّا  ٚست ايةتعً

 ٚفةةلسكٝكٝةةّا;  ٚاقعٝةةّا ّاتكٛميةة ميٗةةاٚتكٛ ايةةتعًِ عًُٝةة١ إزاض٠ يف ّاَٚؿةةاضنٖا  َكةةازض٫غةةتجُاض 

 .   بُٝٓا تٴهجٻف َػ٪ٚي١ٝ ايطايب عٔ تعًُ٘ ٚت١ُٝٓ شات٘ع١ًُٝ َٓٗذ١ٝ أغايٝب
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Ministry of education 
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٠ّ يتٓةةةٛد املٝةةةٍٛ اجملةةةا٫ت ايةةةا تتٓاٚهلةةةا َطاعةةةا تٓةةةٛدعتُةةةس عًةةة٢ ت"املٗةةةاضات ايتطبٝكٝةةة١"  َةةةاز٠ ٕإ

ِ ٚا٫ٖتُاَات ٚا٫ستٝادات يس٣ املتعًُل  ٚ ِ  تُٓٝة١  يف يتػةٗ ِ  قةُٝٗ ٔ  ٚتععٜعٖةا  ٚاجتاٖةاتٗ  َة

ٞ  يًُٛقةف  ٚفكّا تٛظٝفٗا ميهٔ َط١ْٚ َٔ املاز٠ ٖصٙ ب٘ تتكف َا خ٬ٍ ٟ  ايتعًُٝة  املةطاز  ٚايرتبةٛ

ٞ  نُةا  حتكٝك٘  ٌ  تٛدٝٗٗةا  املةاز٠  ٖةصٙ  يف ضٚعة ٛ  ض٥ةٝؼ  بؿةه  املٗاضٜة١  اْةب ادتٛ عًة٢  ايرتنٝةع  ضتة

 .َٚعًَٛات َعاضف زتطز نْٛٗا َٔ أنجط ايتطبٝك١ٝ

َٚٔ ٖٓا سٴةسدز هلةصٙ املةاز٠ عةسزٷ َةٔ ايػةُات ايةا تػةاعس يف قٝةاز٠ عًُٝةات إْتةاز أزٚاتٗةا ٚأزيتٗةا              

ايرتبٜٛةةة١  ٚعًُٝةةةات تعًُٗٗةةةا  ٚاٱؾةةةطاف عًةةة٢ حتكٝةةةل أٖةةةسافٗا َةةةٔ قبةةةٌ املعًُةةةل ٚاملعًُةةةات;          

ايتٛدٝٗٝة١ ٚايًذٓة١   ايًذٓة١  ٚايتهاَةٌ ٚايؿةٍُٛ  ٚا اعتُازٖةا َةٔ      ناملط١ْٚ ٚايتذسز ٚايتتةابر 

يتهةةةٕٛ تًةةةو ايػةةةُات َٓطًكةةةّا يبةةةس٤ تطبٝةةةل املةةةاز٠ يف  ٝةةةر املػةةةتٜٛات     يًُؿةةةطٚدايتٓفٝصٜةةة١ 

 ايسضاغ١ٝ يف َساضؽ ايٓظاّ ايفكًٞ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ املٓتؿط٠ يف  ٝر أضدا٤ ممًهتٓا ايغاي١ٝ.

 ;تكٛميةة٘ خةة٬ٍ ايتطبٝةةل املٝةةساْٞجتةةطٟ َطادعةة١ ٖةةصا ايةةسيٌٝ ٚٚ٭ُٖٝةة١ ايتطةةٜٛط املػةةتُط ف ْةة٘ 

دٛاْب ايككٛض ايا ميهٔ إٔ تظٗط بٓا٤ عًة٢  بٝعة١ ايتطبٝةل       ٚت٬يفدٛاْب ايك٠ٛ فٝ٘ يتععٜع

قةٌ  ٛاتٜػتُط ايٚخكا٥ل املتعًُل ٚإَهاْات املساضؽ ٚجتٗٝعاتٗا ٚب٦ٝات ايتٓفٝص; َ٪ًَل إٔ 

د فةةةةٛض ظٗةةةةٛض َةةةةا تةةةةطٕٚ اذتادةةةة١ إز إسا تٗةةةةا بةةةة٘; تععٜةةةةعّا  َط٥ٝةةةةاتهِ إز إزاض٠ املؿةةةةطٚيتكةةةةسِٜ 

 يؿطانتهِ املػتُط٠ يف عًُٝات ايتطٜٛط ٚايبٓا٤ ايٓٛعٞ املػتُط.

ُٹِٗ املبٓٝةة١ عًةة٢        َٚعهةةِ ْ٪َةةٌ َعٜةةسّا َةةٔ ايتُٝةةع يف حتكٝةةل ايُٓةةٛ املطةةطز ملٗةةاضات ايطةة٬ب ٚقةةٝ

ٜٴػةاْسْا        ُٹةس٠ٺ عًة٢ ايةس٥٫ٌ ٚايةياٖل   ِٷ قةسٜط ٚخةب ٷ      َعطف١ٺ عًُٝة١ٺ قةشٝش١ٺ َعت يف شيةو َعًة

ممةةاضؽ ٜكةةٛز عًُٝةةات ايةةتعًِ إز أقكةة٢ َةةا ميهةةٔ حتكٝكةة٘  ٚ ايةةبٷ ؾةةغٛفٷ َٚتطًةةرٷ يًُٓةةا٤           

 ٚتععٜع اْتُا٥٘ يسٜٓ٘ ٚٚ ٓ٘  ٚقٝاز٠ْ َسضغ١ٝ ستف ع٠ْ;

 َػتًُٗل  ٝعّا ايعٕٛ ٚايتٛفٝل َٔ ام ايعًٞ ايكسٜط.

 إدارة املشزوع
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 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أٍداف مادة املَارات التطبيقية:

 :انؼبو ملبدح امليبساد انتغجْمْخ اهلذف

 بٛد٘ عاّ إز:  "املٗاضات ايتطبٝك١ٝ" تٗسف َاز٠ 

ِ شات ايػُات ايتطبٝك١ٝ ٚايكاب١ً يًُُاضغة١ يةس٣    ٗاضاتامل ت١ُٝٓ ٚتععٜةع ايكةِٝ املة٪ثط٠ يف      املةتعً

تبٓٝٗةةا ٚتٛظٝفٗةةا بكةةٛض٠ أَجةةٌ  ٚتؿةةذٝر ايعُةةٌ نةةُٔ فطٜةةل َةةٔ ظ٥٬َةة٘ ٚيف اجملتُةةر املسضغةةٞ     

٘ انتؿةاف   ع٢ً ػاعسٙٚاحملًٞ;  ا ٜ ٘    شاتة ٘ تٴٚتععٜةع خياتة٘ ايةا     ;ٚتُٓٝتٗةا  ٚتُٓٝة١ َٝٛية  ُهٓة

  ٚاملؿةةاضن١ ايفاعًةة١ يف عةةال اٱْتةةاز ٚايعُةةٌ  يف غةةٝاقات تٴعةةعدظ       ب ظتابٝةة١  اذتٝةةا٠  مماضغةة١  َةةٔ

  .ا٫ْتُا٤ ايٛ ين ٚا٫عتعاظ بايسٜٔ ٚاملباز٨ ٚايكِٝ

 :انفشػْخ األىذاف

 ايتٻعًِٗ امُلٖٓظِ جملا٫ت َاز٠ "املٗاضات ايتطبٝك١ٝ" ٚٚسساتٗا; ٜتٛقر َٔ املتعًِ إٔ: َٔ خ٬ٍ فعايٝات

 .١ٝ ٚقِٝ اذتٝا٠ ٚايعٌُ  ا عتفعٙ ع٢ً ايعٌُ املجُط اٱظتابٞٱميآُْٜٞ ايكِٝ ا .1

 ُٜٓٞ اعتعاظٙ بسٜٓ٘ ٚاْتُا٤ٙ يٛ ٓ٘. .2

 .ٜععظ قُٝ٘ ا٫دتُاع١ٝ َٚػ٪ٚيٝات٘ جتاٙ ْفػ٘ ٚٚ ٓ٘ ٚزتتُع٘ .3

4.   ٚ ٝ ُٜٓةٞ  ٜهتؿف املعٜس عٔ شات٘ ٚمسات٘ ايؿدك١ٝ ٚإَهاْات٘ َٚٝٛية٘ َٚٛاٖبة٘   ت٘ ؾدكة

 .تها١ًَ املتٛاظ١ْامل

ٜٚطٛضٖةةا ٜٚػةةدطٖا يف تعُٝةةل ايةةتفه    ٗةةاضات ايةةتفه  يف اجملةةا٫ت ايتطبٝكٝةة١ ٜٛظةةف َ .5

 .ٚحتػل اٱْتاز ٚايعٌُ ٚتطٜٛط املٗاضات

قٝاز٠ اي .6 ٚإزاض٠ ايصات ٚ  ٞ املٗاضات ايكٝاز١ٜ  ُٜٓ٘ ٔ أقطْا ٞ يف فطٜلَ  َٗاضات ايعٌُ ادتُاع  ٌٚ  .عُ

 .ٚٚ ٓ٘٘ ٚبع٥٬َ٘ ٚ ذتُع٘ ٓفػت٘ بثكٜععظ  .7

 ٜٓتر املعطف١ ٜٚطٛضٖا ٜٚػِٗ يف بٓا٤ زتتُر َعطيف َبين ع٢ً ايكِٝ ٚايتٓافؼ اٱظتابٞ. .8

ُٹ٘  ٚانتػابٹ٘ يًُٗاضات ايتطبٝك١ٝ املتٓٛع١. .9 ٜٴعبدط بٗا عٔ تعًٗ  ٜكسّ َؿطٚعات َتُٝع٠; 
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 كل العاو ملادة املَارات التطبيقية يف اليظاو الفصلي:اهلي

ض٠ جتُةر بةل ايتأغةٝؼ املؿةرتى دتُٝةر ايطة٬ب           قُِ َٓٗر َاز٠ املٗةاضات ايتطبٝكٝة١ بكٛة

هلِ ٚقةةسضاتِٗ ٚتطًعةةاتِٗ املػةةتكب١ًٝ; نُةةا ظٗةةط    ٚاملُاضغةةات ايتدككةة١ٝ املبٓٝةة١ عًةة٢ َٝةٛة

ِٝ ايعةةةاّ     ض٠ َتذاْػةةة١ َةةةر ايتكةةُة ٗر املةةةاز٠ بكةةٛة ِٝ َةةٓة يًدطةةة١ ايسضاغةةة١ٝ يف ايٓظةةةاّ  تكةةُة

 ايفكًٞ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ  ٚيف ادتسٍٚ ايتايٞ بٝإ يصيو:

املستويات 

 الدراسية

 املسارات التدصصية اإلعداد العاو

املستوى 

 األول

 ( 1) و 

املستوى 

 الجاىي

 ( 2) و 

املستوى 

 الجالح

 ( 3) و 

املستوى 

 الزابع

 ( 4) و 

املستوى 

 اخلامس

 ( 5) و 

املستوى 

 ادسالس

 ( 6) و 

 اسه املادة
مَارات 

 1تطبيقية 

مَارات 

 2تطبيقية 

مَارات 

 3تطبيقية 

مَارات 

 4تطبيقية 

مَارات 

 5تطبيقية 

مَارات 

 6تطبيقية 

 اجملاالت التطبيقية التدصصية جماالت اإلعداد العاو التوسيع العاو

 الوصف العاو

َسخٌ عاّ يًُذا٫ت 

ايتطبٝك١ٝ ٜكسّ املفاِٖٝ 

يعا١َ ٚا٭غاغ١ٝ ٚاملٗاضات ا

َٔ خ٬ٍ ٚسسات تطبٝك١ٝ 

ستسز٠ ٚتهٕٛ َٛسس٠ 

 دتُٝر ايط٬ب ٚايطايبات

ٜتدكل ايطايب يف زتاٍ تطبٝكٞ ستسز ٜٚهٌُ 

َتطًبات اذتكٍٛ ع٢ً ايٓذاح ايسضاغٞ ٚاذتكٍٛ ع٢ً 

ايؿٗاز٠ املٗاض١ٜ املب١ٝٓ ع٢ً إتكإ َٗاضات اجملاٍ ايتطبٝكٞ 

 بٓٗا١ٜ املطس١ً ايجا١ْٜٛ

د املاز٠ يف نٌ َٔ ٖصٙ املػتٜٛات إز اجملا٫ت ٚعًٝ٘ تتفط

ايفطع١ٝ ايا ٜتدكل فٝٗا ايط٬ب ٚايطايبات بٓا٤ ع٢ً 

 َٝٛهلِ ٚقسضاتِٗ

 مدة الدراسة
 فك٬ٕ زضاغٝإ 

 )عاّ زضاغٞ ناٌَ(

 أضبع١ فكٍٛ زضاغ١ٝ

 )عاَإ زضاغٝإ(
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 :تيفيذ مادة املَارات التطبيقية مكاٌ

 بٝع١ ايٛسسات ايتطبٝكٝة١ ٚاملٗةاضات املػةتٗسف١ فٝٗةا; سٝةح ميهةٔ       املاز٠ حبػب  ٖصٙ تٓفٝص ٜتِ

 تٓفٝصٖا يف:

 ;ايسضاغةةة١ٝ  َطافكٗةةةا املدتًفةةة١ نايكاعةةةات  يف زاخةةةٌ املسضغةةة١  ٌ  َٚعاَةةةٌ ايعًةةةّٛ  َٚعاَةةة

ٚاملهتبةة١  ٚايكاعةةات َتعةةسز٠ ا٭وةةطاى  ٚاملكةة٢ً املسضغةةٞ    املكةةازض ٚقاعةة١ اٯيةةٞ  اذتاغةةب

ٟ   ٚايكةةا٫ت ايطٜانةة١ٝ  ٚايفٓةةا٤ امل    َهةةإ سضغةةٞ  ٚقاعةةات ا٭ْؿةةط١ املسضغةة١ٝ املتعةةسز٠  ٚأ

 املسضغ١; ٚفل  بٝع١ ايٛسس٠ ايتطبٝك١ٝ ٚامل١ُٗ احملسز٠. يف ٥٬َِ

  ٚفل  بٝع١ املٗةاض٠ ٚاملٛاقةر ايةا ميهةٔ إثةطا٤       خاضز املسضغ١ٚميهٔ تطبٝل بعض َٗاضاتٗا

ا املػةا١ُٖ يف إثةطا٤   املعطف١ ٚاملٗةاض٠ َةٔ خ٬هلةا أٚ ادتٗةات ايطمسٝة١ املعتُةس٠ ايةا ميهٓٗة        

ٜٴشةةسز يف ايةةسيٌٝ ارتةةام باملةةاز٠ أٚ َةةا حتةةسزٙ       تعًةةِ ايطةة٬ب ٚتُٓٝةة١ َٗةةاضاتِٗ; ٚفةةل َةةا 

ادتٗةةةة١ املدتكةةةة١ يف ايةةةةٛظاض٠ ٚيف إزاضات ايرتبٝةةةة١ ٚايتعًةةةةِٝ  أٚ يف َٗةةةةاّ َٓعيٝةةةة١ ُٜٓٝٗةةةةا     

 ايطايب بايتطبٝل ايفطزٟ أٚ يف زتُٛعات.

ايتطبٝةةةل خةةةاضز املسضغةةة١ ٚباٱؾةةةطاف ت عٓةةةس ايطةةة٬ب ٚايطايبةةا َٚةةٔ املٗةةةِ نةةةُإ أَةةةٔ ٚغةةة١َ٬  

املباؾط َٔ املعًِ ٚاملعًُة١ ٚ ٛافكة١ ٚانةش١ َةٔ أٚيٝةا٤ ا٭َةٛض ٚتأٜٝةس َةٔ قٝةاز٠ املسضغة١; نُةا            

ٔ  ٫ سٝةد  املسضغة١  خاضز ٗاّ  تهًٝفٗٔ عٓس  بٝع١ ايطايبات َطاعا٠ٜ٪نس ع٢ً أ١ُٖٝ   ٜةتُه

٫ٚ ايتٓفٝص ارتاضدٞ إيعاَّٝا عًٝٗةا   ايطايبات َٔ تٓفٝص شيو ; َٚٔ ثِ ظتب إٔ ٫ ٜهٕٛ  ٝر

; حبٝةةح ميهةةٔ ايتبةةسٌٜ إز ايتٓفٝةةص املسضغةةٞ أٚ ايتٓفٝةةص املٓعيةةٞ بةةس٫ّ َةةٔ      َػةةتُطّا أٚ َتٛاقةة٬ّ 

ايتٓفٝص خاضدُٗةا عٓةسَا ٫ تتةٛفط ايب٦ٝة١ امل٥٬ُة١ يةصيو; َةر ايتأنٝةس إٔ ٫ ٜة٪ثط شيةو عًة٢            

ُٓٝة١ ايكةِٝ ٚاملٗةاضات بغةض ايٓظةط عةٔ       إش ايغةطى ٖةٛ حتكٝةل ا٭ٖةساف ٚت     ;ِ ايطايبة١ تكِٜٛ تعًٗة 

تةةة٘ َٛقةةةر ايتٓفٝةةةص  ٖٚةةةٛ َةةةا ميهةةةٔ حتككةةة٘ يف شتتًةةةف ايب٦ٝةةةات َٚٛاقةةةر ايتٓفٝةةةص إشا متةةةد إزاض     

َطاعةةا٠ شيةةو أٜهةةّا يًطةة٬ب يف املٛاقةةر ايةةا ٫ ٜتةةٛفط فٝٗةةا  ٚتٓظُٝةة٘ بططٜكةة١ ٥٬َُةة١ ٚفاعًةة١; ٚ

 ب٦ٝات خاضد١ٝ ١ُ٥٬َ يتٓفٝص بعض َٗاّ ايٛسسات ايتطبٝك١ٝ.



 

11 

 

 

 1بُمُت دنُم املؼهى يف يبدة املهبساث انتط
 ،، يهبساث نهحُبة واإلتمبٌ وانؼًم ،،

 
 

 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ينات عامة حول مادة املَارات التطبيقية:تعل

ات تػةةةاعس عًةةة٢ تكةةةسمي  "املٗةةةاضات ايتطبٝكٝةةة١"تتكةةةف َةةةاز٠  يًةةةسعِ ايةةة٬ظّ يتُٓٝةةة١ ايكةةةِٝ   ٗابػةةُة

 ايرتب١ٜٛ ٚاملٗاضات شات ايطابر ايتطبٝكٞ يس٣ املتعًُل  َٚٔ تًو ايػُات َا ًٜٞ:

ٝٻ "املٗةةاضات ايتطبٝكٝةة١"  بٓٝةةد َةةاز٠   -1 ٔ عًةة٢ أغةةؼ َٗاضٜةة١ ٚق يهةةٌ َةةتعًِ تعًُٗةةا   ُٝةة١ ميهةة

 ٚتطبٝكٗا ٚمماضغتٗا.
أغةبٛعّٝا يف  ٝةر املػةتٜٛات ايسضاغة١ٝ      ٚاسةس٠  ايتطبٝكٝة١" يف سكة١   تكسّ َاز٠ "املٗةاضات  -2

 .  سٝح تكسّ يف سكتليف ايٓظاّ ايفكًٞ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ  عسا املػاض ا٭زبٞ 

ٌّ َٓٗا َةٔ ٚسةس  تطبٝك١ٝ تتهٕٛ املاز٠ َٔ زتا٫ت  -3  ات تطبٝكٝة١ ض٥ٝػ١ َتٓٛع١ ٜتهٕٛ ن

ًٞ كةةَٛظعةة١ عًةة٢ املػةةتٜٛات ايسضاغةة١ٝ يف ارتطةة١ ايسضاغةة١ٝ املعتُةةس٠ يًٓظةةاّ ايف   فطعٝةة١ 

 .يًتعًِٝ ايجاْٟٛ
نةةٌ ٚسةةس٠ تطبٝكٝةة١ تػةةتٗسف َٗةةاض٠ ض٥ٝػةة١ ٚعةةس٠ َٗةةاضات فطعٝةة١; ٜٚػةةتغطم حتكٝةةل           -4

ٌد ٚسس٠ تطبٝك١ٝ.  أٖسافٗا َس٠ ظ١َٝٓ حتسز ٚفل  بٝع١ ن
 ض٥ٝؼ بٓا٤ٶ تطانُّٝا تتابعّٝا.تب٢ٓ ايٛسسات ايتطبٝك١ٝ يهٌ زتاٍ  -5

فطعٝةةةة١ ٚسةةةسات تطبٝكٝةةة١   )اٱعةةةساز ايعةةةةاّ(  تتهةةةُٔ املةةةاز٠ يف املػةةةةتٜٛل ا٭ٍٚ ٚايجةةةاْٞ     -6

ٜٴ ٛدٕ  ذُٛعٗةا:   ا٭غاغة١ٝ يًُةاز٠   ايتطبٝك١ٝ ٌ نٌ َٓٗا أسس اجملا٫ت ُجدَتٓٛع١    ٚتهة

ٍ يَةسخ٬ّ   ايٛسس٠ ايتطبٝك١ٝ ايفطع١ٝ كسّتٚزتا٫ت اٱعساز ايعاّ;  يةصٟ تٓتُةٞ   ا ًُذةا

 إيٝ٘.
املٓبجكة١ َةٔ اجملةا٫ت     ايتطبٝكٝة١ ايفطعٝة١   طايب  ٝر ايط٬ب بتعًِ  ٝر ايٛسةسات ٜٴ -7

 ."2"املٗاضات ايتطبٝك١ٝ   ٚ  " 1"املٗاضات ايتطبٝك١ٝ احملسز٠ يف َازتٞ  ايط٥ٝػ١ايتطبٝك١ٝ 
 ايجايةةةح ٜبةةةسأ ايطايةةةب يف اجملةةةا٫ت ايتطبٝكٝةةة١ ايتدككةةة١ٝ باختٝةةةاض املػةةةت٣ٛابتةةةسا٤ٶ َةةةٔ  -8

ٍٕ ستةسزٺ َةٔ زتةا٫ت َةاز٠ املٗةاضات ايتطبٝكٝة١ ٜٚتدكةل فٝة٘ ستة٢ ْٗاٜة١ املػةةت٣ٛ             زتةا
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سٝةح   "6"املٗةاضات ايتطبٝكٝة١    إز املةاز٠   " 3"املٗاضات ايتطبٝكٝة١   ٚشيو َٔ املاز٠ايػازؽ  

 ٜتسضز يف تعًِ ٚسساتٗا عي املػتٜٛات ايسضاغ١ٝ إز إٔ ٜتدطز َٔ املطس١ً ايجا١ْٜٛ.
٘     "ؾٗاز٠ َٗاض٠"تُٝع ع٢ً عتكٌ ايطايب امل -9  يف اجملاٍ ايتطبٝكةٞ ايتدككةٞ ايةصٟ أتكٓة

    ّ   عٓةةس ادتٝةةاظٙ أضبعةة١ َكةةطضات زضاغةة١ٝ يف اجملةةاٍ ْفػةة٘ بعةةس ادتٝةةاظ َكةةطضٟ اٱعةةساز ايعةةا

ايةةٛظاض٠ أٚ اٱزاض٠ ايتعًُٝٝةة١ أٚ ادتٗةة١ املعتُةةس٠ ايةةا ٜةةتِ ايتٓػةةٝل َعٗةةا يف    إٜاٖةةامتٓشةة٘ 

عًة٢ إٔ ٜعتُةس شيةو     ;املؿةطٚد يف ايةٛظاض٠ َةٔ تعًُٝةات     ٖصا اجملاٍ أٚ ٚفل َا تكةسضٙ إزاض٠ 

يف نٌ ا٭سٛاٍ َٔ ايٛظاض٠  ٚإٔ ٜتِ َٓض ايؿٗاز٠ بعةس حتكٝةل ايطايةب  ٝةر املتطًبةات      

 اي٬ظ١َ يًشكٍٛ عًٝٗا ٚفل ايتعًُٝات امُلٓظ ١ُ يصيو.
املٗاضات خةاضز   ٚت١ُٝٓ بعضتتطًب بعض ايٛسسات ايتطبٝك١ٝ يًُاز٠ تٓفٝص بعض املٗاّ  -10

َٴعتُةس٠ يًُُاضغة١ ٚحتكٝةل أعًة٢ عا٥ةس ٚظٝفةٞ         املسضغ١ أٚ بايطبط َر َ٪غػات ٚ ٓٝة١ 

 يًتطبٝكات شات ايٓفر ا٫دتُاعٞ ٚايٛ ين.
تٴةةٛظٻد سكةةل املةةاز٠ يف ارتطةة١ ايسضاغةة١ٝ عًةة٢ أٜةةاّ ا٭غةةبٛد نػةةا٥ط املةةٛاز ايسضاغةة١ٝ أٚ            -11

سضغةةٞ تٴدكةةل هلةةا سكةة١ ثابتةة١ دتُٝةةر اجملُٛعةةات ايط٬بٝةة١ ٚفةةل  بٝعةة١ ادتةةسٍٚ امل       

 ارتام بهٌ َسضغ١  َٚٔ غٝهًف بتسضٜػٗا.
 سكةل غبر أضبر إز َٔ "املٗاضات ايتطبٝك١ٝ" ايٛسس٠ ايتطبٝك١ٝ يف َاز٠  تٓفٝصٜػتغطم  -12

ٚشيةو سػةب  بٝعة١ نةٌ َكةطض َةٔ َكةطضات املٗةاضات          بٛاقر سكة١ زضاغة١ٝ يف نةٌ أغةبٛد    

ا٭غةةابٝر ٗةةا بٓٗاٜةة١ ; سٝةةح ٜةةتِ إصتاظٖةةا ٚتكةةِٜٛ ا٭زا٤ فٝايتطبٝكٝةة١ ٚايٛسةةسات املهْٛةة١ يةة٘

تٓفٝص خطة١ٺ يًةتعًِ تهةُٔ حتكٝةل ا٭ٖةساف ٚتُٓٝة١ ايكةِٝ           ٜٚتِايسضاغ١ٝ املدكك١ هلا

ٚاملٗةةاضات ٚا٫جتاٖةةات ايرتبٜٛةة١ املػةةتٗسف١ فٝٗةةا  نُةةا تتهةةُٔ أزيةة١ املعًةةِ يهةةٌ َةةاز٠ َةةٔ       

َةةٛاز "املٗةةاضات ايتطبٝكٝةة١" تفاقةةٌٝ بؿةةإٔ ارتطةةط املكرتسةة١ يتٓفٝةةص ايٛسةةسات ارتاقةة١       

 ز٠.باملا
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َةٔ سٝةح ايٓذةاح ٚاٱنُةاٍ      َجٌ غا٥ط املةٛاز ايسضاغة١ٝ  "املٗاضات ايتطبٝك١ٝ" تٴعاٌَ َاز٠  -13

حتتػب ْتا٥ذٗا يف املعةسٍ  نُا نُٔ َتطًبات ايتدطز َٔ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  ٚايتعجط  ٚ

 ايرتانُٞ يًطايب.
ٚ ٜٴعس ايسيٌٝ ايصٟ تٓتذ٘ ايٛظاض٠ ٚا٭زٚات املطفك١ ب٘ َٚا ٜٓتر َةٔ   -14 تطبٝكةات  َةٛاز ٚأزٚات 

َةةةٔ َةةةٓٗر املةةةاز٠  َٚػةةةاعسّا يًُعًةةةِ ٚايطايةةةب عًةةة٢ حتكٝةةةل أٖةةةسافٗا       َكةةةاسب١ دةةةع٤اّ 

ٜٚتهةةُٔ نافةة١ املتطًبةةات ايةةا ٜطايةةب بٗةةا ايطةة٬ب ٚايُٓةةاشز اي٬ظَةة١ يةةصيو َٚكةةسضّا  

 يعًُٝات ايتكِٜٛ املػتُط يًُاز٠.

ًةةة٢ أمنةةةا   تكٛميةةةّا َػةةةتُطّا  ٚبٓةةةا٤ ع "املٗةةةاضات ايتطبٝكٝةةة١"   يف َةةةاز٠ ايةةةتعًِٜةةةتِ تكةةةِٜٛ   -15

ايتكةةةِٜٛ ا٭زا٥ةةةٞ ٚاٱْتةةةادٞ; ايةةةصٟ ظتُةةةر بةةةل تكةةةِٜٛ ا٭زا٤ ٚنفا٤تةةة٘  ٚدةةةٛز٠ اٱْتةةةاز      

ٚمتٝةةعٙ  ٜٚتبةةر يف شيةةو منةةاشز َتكسَةة١ تعتُةةس عًةة٢ اغةةرتاتٝذٝات "َؿةةطٚعات ايةةتعًِ"          

زضدةة١ يهةةٌ َٓٗةةا; َةةر أخةةص   َا٥ةة١ ( 100ٜٚةةطبط ايتكةةِٜٛ بهةةٌ ٚسةةس٠ تطبٝكٝةة١ بتدكةةٝل )   

ات ايطايةةةب يف  ٝةةةر ٚسةةةسات املةةةاز٠ ايسضاغةةة١ٝ يف املػةةةت٣ٛ   املعةةةسٍ ارتتةةةاَٞ جملُةةةٛد زضدةةة 

ايسضاغةةةةٞ ايٛاسةةةةس يتُجةةةةٌ ْتٝذتةةةة٘ ايٓٗا٥ٝةةةة١ يًُةةةةاز٠; نُةةةةا تهةةةةُٓت٘ "٥٫شةةةة١ ايسضاغةةةة١      

ٚايتكِٜٛ" يف ايٓظاّ ايفكًٞ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ  َٚةا غٝتهةض يف ايفكةط٠ ارتاقة١ بةايتكِٜٛ      

 َٔ ٖصا ايسيٌٝ.
د زتةةا٫ت َةةاز٠  -16 ٓٗا; فةة ٕ  ٚايٛسةةساتكٝةة١" "املٗةةاضات ايتطبْٝظةةطا يتٓةٛة ايتطبٝكٝةة١ ايةةا تتهةُة

ا ٚاٱؾةةطاف عًةة٢ تطبٝةةل ايطةة٬ب            ٕ بتسضٜػةٗة شيةةو ٜتطًةةب تٜٓٛةةر املعًُةةل ايةةصٜٔ ٜكَٛةٛة

ز٠ ايتطبٝةةل ٚحتكٝةل ا٭ٖةساف  َٚةٔة          يًُٗةاضات املطًٛبة١ فٝٗةةا   ةا عتكةل ايهفاٜةة١ ٜٚطفةر دٛة

 َٔ: ٖٓا ف ْ٘ ميهٔ يكٝاز٠ املسضغ١ إغٓاز تسضٜػٗا إز نٌٍّ

 ًُٞاملٛاز ايسضاغ١ٝ ٚفل  بٝع١ اجملةا٫ت ٚايٛسةسات ايتطبٝكٝة١ املهْٛة١ يًُةاز٠       َع

 .ٚع٬قتٗا بتدككاتِٗ ا٭غاغ١ٝ ٚخياتِٗ ايرتان١ُٝ
   ات خاقةةةةة١  أٚ يةةةةةسِٜٗ زٚضات تسضٜبٝةةةةة١  املعًُةةةةةل ايةةةةةصٜٔ يةةةةةسِٜٗ خةةةةةيات َٚٗةةةةةاض

يةةسِٜٗ جتةةاضب ٚمماضغةةات َتُٝةةع٠ َهٓةةتِٗ َةةٔ نفاٜةةات تتطًبٗةةا    ٚأ  ختككةة١ٝ
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ستة٢  َاز٠ املٗةاضات ايتطبٝكٝة١; فٝهًفةٕٛ بتةسضٜؼ تًةو اجملةا٫ت        بعض زتا٫ت

 يٛ ل تهٔ نُٔ ْطام ختككاتِٗ ا٭غاغ١ٝ.
   نةةاف١ٝ بؿةةإٔ َةةٔ ميهٓةة٘  اٱكرتسةةات ٜٴشةةسز يف زيٝةةٌ َعًةةِ املٗةةاضات ايتطبٝكٝةة١ امل

 .ايعا١َ ٚايتدكك١ٝ تسضٜؼ بعض اجملا٫ت أٚ ايٛسسات ايتطبٝك١ٝ
  ًُةةل تٓاغةةب ا٭ْكةةب١ اٱ ايٝةة١  ةةا ٜهةةُٔ   ٜطاعةة٢ يف تٛظٜةةر تسضٜػةةٗا عًةة٢ املع

 حتكٝل أٖسافٗا.
 املسضغةةة١قا٥ةةةس  بط٥اغةةة١"دتٓةةة١ املٗةةةاضات ايتطبٝكٝةةة١" باغةةةِ تٴؿةةةٖهٌ دتٓةةة١ْ َسضغةةة١ٝ خاقةةة١  -17

فة ٕ  عه١ٜٛ نٌٍّ َٔ: ضا٥س ايٓؿا  "أَّٝٓا" َٚعًُةٞ املةاز٠ املهًفةل بتسضٜػةٗا "أعهةا٤ٶ";      ٚ

أسةةةس أعهةةةا٤ ايًذٓةةة١ َةةةٔ املعًُةةةل   ا بأَاْتٗةةةًةةةف يف املسضغةةة١ ُن ْؿةةةا ٺل ٜٛدةةةس ضا٥ةةةسٴ  

ٚترتنةةع َٗاَٗةةا يف َٓاقؿةة١ غةةبٌ ا٫ضتكةةا٤ بتطبٝكٗةةا ٚحتكٝةةل أعًةة٢ عا٥ةةس         املتُٝةةعٜٔ;

َٓٗةةا يتُٓٝةة١ قةةِٝ ٚاجتاٖةةات ايطةة٬ب َٚٗةةاضاتِٗ ٚتععٜةةع َٝةةٛهلِ ٚضفةةر َػةةت٣ٛ إتكةةاِْٗ     

ٚدزيًُٗاضات املػتٗسف١  ع٢ً إٔ  ٖ    ضا٥ةسٳ َعًُٛ املاز٠  ٜٴع ا ْٚتةا٥ر  ايٓؿةا   تطًبةات تٓفٝةص

تطبٝكٗةةةةا  ٚضفةةةةر املكرتسةةةةات ايتطٜٛطٜةةةة١ املػةةةةتُط٠ إز إزاض٠ َؿةةةةطٚد "ايٓظةةةةاّ ايفكةةةةًٞ     

 يًتعًِٝ ايجاْٟٛ" يف اٱزاض٠ ايعا١َ يًُٓاٖر.

فط املسضغةة١ أٚ ادتٗةةات املعٓٝةة١ يف اٱزاض٠ ايتعًُٝٝةة١ ايةةياَر ايتسضٜبٝةة١ اي٬ظَةة١ يًُذةةا٫ت      -18 تةٛة

ملٛنةٌة إيةةِٝٗ تةةسضٜؼ تًةةو اجملةةا٫ت ٚفةةل خطةة١  املػةةتٗسف١ يف املةةاز٠  ٜٚةةتِ تةةسضٜب املعًُةةل ا

تسضٜبٝةةةة١ ٜةةةةتِ تٓفٝةةةةصٖا ٚبايتٓػةةةةٝل بةةةةل قٝةةةةاز٠ املسضغةةةة١ ٚادتٗةةةةات شات ايع٬قةةةة١ يف اٱزاض٠       

  َةةةر اغةةةتجُاض ارتةةةيات ايرتانُٝةةة١ ايساخًٝةةة١ يف املسضغةةة١  ةةةا ٜةةةسعِ ا٫نتفةةةا٤ ايتعًُٝٝةة١ 

 .املٗين ايصاتٞ يًُسضغ١
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 املَاو واألدوار : 

ع١ًُٝ "ايةتعًِ" ايةا متجةٌ ايةسٚض ايةط٥ٝؼ      حتكٝل يف ايٓظاّ ايفكًٞ ع٢ً غ١ ترتنع دٗٛز املسض

; ٚنافةة١ ايعٓاقةةط ٚاملهْٛةةات املسضغةة١ٝ َػةةاعس٠ْ يتشكٝةةل     ٚزعُٗةةا ٚضعاٜتٗةةا  يًُةةتعًِ )ايطايةةب( 

 "ايتعًِ" بأفهٌ قسض ممهٔ.

 ايتايٞ: ميهٔ فِٗ أزٚاض املعٓٝل بتطبٝل َاز٠ املٗاضات ايتطبٝك١ٝ ع٢ً ايٓشٛ ف ْ٘ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ 

 أدًاس انمْبدح املذسسْخ:

ٖٚةٛ ايةسٚض ايةصٟ تباؾةطٙ ٚتعُةٌ  ٛدبة٘ "ايكٝةاز٠        "قٝةاز٠ ايةتعًِ"   ٜتب٢ٓ ايٓظاّ ايفكةًٞ َفٗةّٛ   

 املسضغ١ٝ" بهاف١ َػتٜٛاتٗا  ٚدتُٝر املٛاز ايسضاغ١ٝ ع٢ً سس غٛا٤.

بٝكٗةةا ٚتٓةةٛد   إٕ زٚض ايكٝةةاز٠ املسضغةة١ٝ يف َةةاز٠ املٗةةاضات ايتطبٝكٝةة١ َٗةةِ دةةسّا ْظةةطّا ذتساثةة١ تط        

ٚتٓٛد املعًُل املُهٔ َؿاضنتِٗ  ٚضوباتِٗ زتا٫تٗا ٚتفاعًٗا َر استٝادات ايط٬ب َٚٝٛهلِ

 يف اٱؾطاف ع٢ً تعًِ ايط٬ب جملا٫تٗا ٚٚسساتٗا.

 ٜٚتأنس زٚض ايكٝاز٠ املسضغ١ٝ يف َاز٠ املٗاضات ايتطبٝك١ٝ فُٝا ًٜٞ:

يتسضٜػةٗا ٚفةل َةةا متةد اٱؾةاض٠ إيٝةة٘ يف     تٛظٜةر َٗةاّ تةسضٜؼ املةةاز٠ عًة٢ املعًُةل املٓاغةةبل       .1

 ٖصا ايسيٌٝ َٚا ٜؿاض إيٝ٘ يف ا٭زي١ ا٭خط٣ ايكازض٠ يًُاز٠ ٚيًتٓظُٝات ايعا١َ يًُؿطٚد.

يف املسضغة١ ٚقٝةاز٠ أعُاهلةا  ةا ٜهةُٔ اْػةٝاب١ٝ        "دت١ٓ املٗةاضات ايتطبٝكٝة١"  اٱؾطاف ع٢ً  .2

ٜٚعةةةةةاع ايكةةةةةعٛبات أعُاهلةةةةةا َٚٗاَٗةةةةةا ُٜٚٓةةةةةٞ َٗةةةةةاضات املعًُةةةةةل يف زتةةةةةاٍ تطبٝكٗةةةةةا   

ٚايتشسٜات ايا تٛاد٘ ايتطبٝةل املسضغةٞ هلةا ٚايطفةر  ةا ًٜةعّ إز ادتٗة١ املعٓٝة١  تابعة١          

 تٓفٝص املؿطٚد يف اٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ.

 َتابع١ أزا٤ املعًُل يتطبٝكِٗ يًُاز٠ ٚاٱؾطاف ايفين ٚايرتبٟٛ ع٢ً أزا٥ِٗ. .3

اف املةةاز٠ ٚضفةةر نفةةا٠٤ حتكٝةةل    تكةةسِٜ ايةةسعِ ايرتبةةٟٛ ايةة٬ظّ يًُعًُةةل  ةةا عتكةةل أٖةةس       .4

 أٖسافٗا.
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ايط٬ب يًُةاز٠ ٚعسايتة٘ بةل ايطة٬ب ٚفةل َةا تتهةُٓ٘ ٥٫شة١          تعًَِتابع١ نفا٠٤ تكِٜٛ  .5

 ايسضاغ١ ٚايتكِٜٛ ٚزيٌٝ تكِٜٛ املتعًِ.

تٛف  ا٫ستٝادات ٚاملتطًبات ايتطبٝكٝة١ ٚايكاعةات ٚايتذٗٝةعات اي٬ظَة١ يتٓفٝةص املٗةاضات        .6

دتٗةةةةات شات ايع٬قةةةة١ ٚايتأنةةةةس َةةةةٔ عةةةةسّ إضٖةةةةام ايطةةةة٬ب      ايتطبٝكٝةةةة١ بايتٓػةةةةٝل َةةةةر ا  

  ػ٪ٚيٝات أخط٣ تتذاٚظ سسٚز َػ٪ٚيٝاتِٗ ا٭غاغ١ٝ يف عًُٝات ايتعًِ.

اٱؾطاف ايعاّ عًة٢ املعةاضى املسضغة١ٝ ايةا تٓفةص تعةب ّا عةٔ إصتةاظات ايطة٬ب َٚؿةطٚعات            .7

زيٝةٌ  ل َا أنس عًٝة٘ " تعًُِٗ يف ٖصٙ املاز٠ باٱناف١ إز غا٥ط املٛاز ايسضاغ١ٝ ا٭خط٣; ٚف

; ٚشيةةةو "حتفٝةةةع ايةةةتعًِ" يف ايٓظةةةاّ ايفكةةةًٞ يًتعًةةةِٝ ايجةةةاْٟٛ حتةةةد َفٗةةةّٛ     املسضغةةة١" 

يهُإ ايتشفٝع املػتُط ْٚؿةط اٱْتةاز ٚتجُٝٓة٘ ٚتكةسٜطٙ; إنةاف١ إز اٱؾةطاف ايعةاّ عٓةس         

َؿةةاضن١ املسضغةة١ يف َعةةاضى ستًٝةة١ أٚ خاضدٝةة١  ةةا ٜهةةُٔ نفةةا٠٤ متجٝةةٌ املسضغةة١ يف         

 ٓتٛداتٗا.فعايٝات٘ َٚ

 حتفٝع املعًُل املتُٝعٜٔ يف املاز٠ ٚايتٛاقٌ َر ادتٗات اٱؾطاف١ٝ املع١ٝٓ يتشكٝل شيو. .8

 يبدح "امليبساد انتغجْمْخ":يف  املتؼهىأدًاس 

ترتنع َاز٠ املٗاضات ايتطبٝك١ٝ ع٢ً دٗس املتعًِ باعتبةاضٙ ستةٛض ايعًُٝة١ ايتعًُٝٝة١ ايتعًُٝة١;      

غةٛا٤ٶ نةإ َٓفةطزّا أٚ عهةّٛا يف     يف َةاز٠ املٗةاضات ايتطبٝكٝة١;     نةي ايةسٚض ا٭ سٝح ٜكةّٛ املةتعًِ ب  

٘ ٝةةتٛدَػرتؾةةسّا بايةةسعِ ايعًُةةٞ ٚايرتبةةٟٛ ايةةصٟ ٜكسَةة٘ يةة٘ املعًةةِ ي      فطٜةةل عُةةٌ َةةٔ ظ٥٬َةة٘     

 فٝٗا.ايفاعٌ تععٜع زٚضٙ املتعًِ ٚ ناف١ فعايٝات املاز٠ ضتٛ

َةةٔ خةة٬ٍ ٬َسظةة١ زٚضٙ   ٚميهةةٔ ٬َسظةة١ ايةةسٚض ايةةط٥ٝؼ يًُةةتعًِ يف َةةاز٠ املٗةةاضات ايتطبٝكٝةة١   

 ا٭غاغٞ يف ناف١ ايفعايٝات ٚاملٗاّ ايتٓفٝص١ٜ يًُاز٠; فٗٛ:

 .غتتاض َر ظ٥٬َ٘ املؿطٚد ايصٟ غٝعًُٕٛ عًٝٗا 

 .غتطط يتٓفٝص املؿطٚد 

 .ٜ٘باؾط عًُٝات تٓفٝص املؿطٚد ٚفل َا خطط ي 
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 .ٜٓتر املٓتذات ٜٚػتدًل ايٓتا٥ر 

    ػةبات٘ ٜٚكةسَٗا أَةا اٯخةطٜٔ يف قةف٘ أٚ      ٜعي عٔ ْتا٥ر املؿةطٚد ٜٚعةطى َٓذعاتة٘ َٚهت

 ٜٚتشاٚض بؿأْٗا َر اٯخطٜٔ.ٖا ٜٓؿطَٚسضغت٘  

 ٚخ٬ٍ مماضغت٘ يعًُٝات املؿطٚد ف ٕ ع٢ً املتعًِ إٔ:

           ٜٛظةةف َهتػةةبات٘ املعطفٝةة١ ُٜٚٓٝٗةةا خةة٬ٍ عًُٝةةات املؿةةطٚد  ٜٚٓةةتر َةةٔ خ٬يةة٘ َعطفةة١

 َتذسز٠.

   ٝر َٗاّ ٚعًُٝات املؿطٚد.ُٜٓٞ املٗاضات ٚايكِٝ ايصات١ٝ اي٬ظ١َ يتشكٝل 

  ٚايتدطةةةٝط ادتٝةةةس هلةةةا ٚاذتةةةطم عًةةة٢     بأْفػةةةِٗ  املػةةةتٗسف١ املٗةةةاضات أزا٤ يفٜؿةةةاضى

 . ٚتُٓٝتٗا بأفهٌ ايػبٌ تطبٝكٗا

  ايسضاغ١ٝ املػتٜٛات امله١ْٛ يًٛسسات ايتطبٝك١ٝ ٚاجملا٫ت حبػب املٗاضاتمياضؽ. 

     قكةةة٢ فةةةطم ايٓذةةةاح  ٜتعةةةإٚ َةةةر أعهةةةا٤ فطٜةةةل ايعُةةةٌ ايةةةصٟ ٜٓتُةةةٕٛ إيٝةةة٘ ٚحتكٝةةةل أ

 ملؿطٚعات ايتعًِ ايا ٜتبٖٓٛا.

        ِٜٗػةةةةةةاِٖ يف تطةةةةةةٜٛط ٚإثةةةةةةطا٤ َؿةةةةةةطٚعات فةةةةةةطم ايعُةةةةةةٌ ا٭خةةةةةةط٣ زاخةةةةةةٌ زتُةةةةةةٛعت

ايط٬ب١ٝ/ايفكٌ أٚ يف اجملُٛعات ايط٬ب١ٝ ا٭خط٣ َةٔ خة٬ٍ ايتفاعةٌ اٱظتةابٞ َعٗةا      

 ٚتكسِٜ ايط٣٩ ٚاملكرتسات ايا تُٓٝٗا ٚتطٛضٖا.

    فة١ ٚا٫غةتذاب١ إز ا٭فهةاض ايتطٜٛطٜة١ املتُٝةع٠ ايةا تٛدة٘        ٜتكبةٌ اذتةٛاض ٚاملٓاقؿة١ اهلاز

 ملؿطٚعاتِٗ أٚ أفهاضِٖ ٚاختٝاضاتِٗ.

 .عتطم ع٢ً تٛظٝف َهتػبات تعًُ٘ يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ 

 يبدح "امليبساد انتغجْمْخ":يف املؼهى أدًاس 

٬ب ٚتتبعٗةةا ايةةصٟ ٜؿةةطف عًةة٢ تُٓٝةة١ َٗةةاضات ايطةة فٗةةٛ أزٚاضّا َُٗةة١ّ يف ٖةةصٙ املةةاز٠; ملعًةةِ ٜباؾةةط ا

; إ٫ ٜٚكسّ هلِ ايسعِ ايعًُٞ ٚايرتبٟٛ املػةتُط يهُإ ايتُهٔ َٓٗا ٚتكٛميٗا بكٛض٠ َػتُط٠  

 أْ٘ ئ مياضؽ ايتسضٜؼ بايكٛض٠ ايا جتعٌ َعظِ ادتٗس َٓكبٻّا عًٝ٘.
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ت٦ٝٗةة١ فةةطم ايةةتعًِ ٚتُٓٝةة١ ايكةةِٝ ٚاملٗةةاضات ٚضعاٜتٗةةا بهةةٌ  ايةة٬ظّ يبةةصٍ ادتٗةةس باملعًةةِ ٚغةةٝكّٛ 

ٜكةّٛ بة٘   ملُه١ٓ  ٚتٛغةٝر ففةام ايبشةح عةٔ غةبٌ تُٓٝتٗةا ٚمتهٝٓٗةا يةس٣ املةتعًُل  ٚممةا           ايػبٌ ا

 َا ًٜٞ:املعًِ َٔ َٗاّ ٚأزٚاض يف زتاٍ ٖصٙ املاز٠ 

ٟ ستتٛاٖةةا ٚ تٗا ٚتٛدٗاتٗةةاٚفًػةةف املةةاز٠ بأٖةةساف ايهاَةةٌ اٱملةةاّ (1  ايعًُةةٞ ٚايرتبةةٟٛ ٚاملٗةةاض

 .يًُتعًُل تطبٝك١ٝاي ٗاضات١ُٝ املع٢ً تٛظٝفٗا يف تٓ ٚايعٌُ  ايتطبٝل ٚفيٝات َطاسٌٚ

هلةةةِ ٫غتهؿةةةاف  بٝعةةة١ املةةةاز٠   ايفطقةةة١ٚإتاسةةة١ ت٦ٝٗةةة١ املةةةتعًُل ٚتعةةةطٜفِٗ بٛدةةة٘ عةةةاّ     (2

 .  ٚزتا٫تٗا ٚٚسساتٗا ايتطبٝك١ٝ يف نٌ َػت٣ٛٶ زضاغٞ

ٚتُٓٝةة١  َٗةةاضاتِٗ تطةةٜٛطايٛسةةسات ايتطبٝكٝةة١ يف   َةةٔ ا٫غةةتفاز٠ عًةة٢ املةةتعًُل تؿةةذٝر (3

ٝٸُِٗ ٚاجتاٖاتِٗ ٚتع  . عٜع َٝٛهلِ ٚضوباتِٗق

ًكةِٝ ٚاملٗةاضات املػةتٗسف١ يف    ٚانتػابِٗ ي  تعًِ املتعًُل املتابع١ ٚاٱؾطاف املػتُط ع٢ً (4

 .  ٚتعاٖسٖا يتُٓٛ ٚتعزٖط بأغًٛب ْؿط ٚستفع ع٢ً ايتُٝع ٚاٱبساد املاز٠

ٞ   َر ايتعإٚ (5   عًة٢ -عٓةس ٚدةٛزِٖ    – ارتاقة١  َػةاعس٠  ة٬ب ايرتبٝة١    يف املطؾةس ايط٬بة

بايكةةٛض٠ ايةةا ت٥٬ةةِ  ايتطبٝكٝةة١" "املٗةةاضات َةةاز٠ يف ايتطبٝكٝةة١ املططٚسةة١ ايٛسةةساتتٓفٝةةص 

 .ٚخكا٥كِٗ قسضاتِٗ

 .املتاس١ ايا تسعِ ايتعًِ ا٭فهٌ يًُاز٠ ايرتب١ٜٛ ًياَرا٭َجٌ ي تٛظٝفاي (6

َٓاقؿةةة١ املةةةتعًُل يف أزٚاضٖةةةِ; ٜٚتهةةةُٔ شيةةةو تأنٝةةةس أزٚاض املةةةتعًُل ايةةةا ا اٱؾةةةاض٠   (7

 سّ.إيٝٗا فُٝا تك

٬َسظةة١ ٚضقةةس ايةةتغ ات اٱظتابٝةة١ ايةةا تُٓةةٛ خةة٬ٍ مماضغةة١ املةةتعًُل ملٗاضاتٗةةا  ٚتتبةةر     (8

 اذتا٫ت ايا ظتب إٔ تتغ  إز ا٭فهٌ  ٚٚنر اذتًٍٛ ٚاملعادتات ايػطٜع١ بؿأْٗا.

ايتطبٝكٝةة١ يًُةةاز٠ ٗةةاضات بعةةض املتٓفٝةةص أخةةص َٛافكةة١ ايكٝةةاز٠ املسضغةة١ٝ عٓةةس اذتادةة١ إز    (9

اش َةةا ًٜةةعّ بايتٓػةةٝل َةةر ضا٥ةةس ايٓؿةةا  ٚأٚيٝةةا٤ أَةةٛض ايطةة٬ب ٚاٱزاض٠    ٫ختةةخةةاضز املسضغةة١ 

 .ايتع١ًُٝٝ ٚو ٖا; ٚفل َا تتطًب٘ ايتٓظُٝات ارتاق١ بصيو
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ِٖ ايكُٝةٞ ٚاملٗةاضٟ ٚضقةس زضدةات        املاز٠ يف أزا٤ املتعًُل تكِٜٛ (10 ايطة٬ب   ٚتتبةر تكةسَِٗ ٚمنٛة

ّ َك   ةةةة  ايٓؿةا   ضا٥ةس  بكٛض٠ َػتُط٠  ٚ تعٜٚةس   ًدةل يًُٗةاضات ايتطبٝكٝة١    اَ٘ة ةةةة   أٚ َٔة ٜكٛة

 ٜتٓاٍٚ أِٖ شتطداتٗا.  

 يب جيت يشاػبتو ػنذ تغجْك امليبساد انتغجْمْخ:

 .ٜهٕٛ يس٣ املعًِ َ٪ؾطات يكٝاؽ َس٣ حتكل املٗاض٠ إٔ .1

 از٠ خ٬ٍ املػت٣ٛ ايسضاغٞ. ا ٜهُٔ حتكٝل أٖساف تعًِٗ امل ايتدطٝط ادتٝس يًتعًِ .2

تعًِ  ٚيف سةاٍ تطًةب تطبٝةل بعةض ايٛسةسات ايتطبٝكٝة١       عسّ إناف١ أعبا٤ َاز١ٜ عًة٢ املة   .3

 َٝعاْٝات فُٝهٔ ايكطف عًٝٗا َٔ املٝعا١ْٝ ايتؿغ١ًٝٝ يًُسضغ١ َا أَهٔ شيو.

 .ضفر َػت٣ٛ اٱثاض٠ ٚايتؿٜٛل ٚحتفٝع ايسافع١ٝ يس٣ املتعًِ يتعًِ ايٛسسات ايتطبٝك١ٝ .4

ٝٸِ ٚا٫جتاٖات اٱظتاب١ٝ يس٣ .5  املتعًِ. ا٫ٖتُاّ بت١ُٝٓ املٗاضات ٚايك

 .  ِٚاٖتُاَاتٗحتكٝل امل١َ٤٬ َر خكا٥ل املتعًُل ٚف٦اتِٗ ايعُط١ٜ ٚاستٝاداتِٗ   .6

ٚ    املطْٚةة١َطاعةةا٠  .7 ٗةةا ٚبةةل خاضديف ايتطبٝةةل  ةةا ميةةعز بةةل املٗةةاّ ايتٓفٝصٜةة١ زاخةةٌ املسضغةة١ 

 .املٗاّ ايفطز١ٜ ٚنُٔ فطم ايعٌُ
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 :انتغجْمْخ انٌحذاد يف ًاملشرتكخ انؼبيخ امليبساد

ا نإ ْةٛد اجملةاٍ ايةصٟ ٜةتِ تطبٝكة٘ أٚ  بٝعة١ ايٛسةس٠ ايتطبٝكٝة١ ايةا تةتِ مماضغةتٗا فة ٕ             أّٜا َ

عسزّا َٔ املٗاضات املؿرتن١ ٜٓبغٞ تُٓٝتٗةا ٚتتبعٗةا باغةتُطاض خة٬ٍ عًُٝةات املُاضغة١ ٚايتطبٝةل         

         ٚ ٖةٞ  َٚٔ ثِ تظٗط يف بطاقات امل٬سظة١ ٚايتكةِٜٛ ايةا ٜعةسٖا املعًةِ يتتبةر منةٛ املٗةاضات يةسِٜٗ   

ٌ لحيااة  ل)مَاارات  تطتهع ع٢ً ؾعاض املةاز٠   املؿةتل َةٔ ؾةعاض َؿةطٚد ايٓظةاّ ايفكةًٞ       والعنال(   واالتقاا

 سف١ َا ًٜٞ:َٗٚٔ املٗاضات املؿرتن١ املػت ، إلتقاٌ والعنل(والحياة ل)تعله يًتعًِٝ ايجاْٟٛ 

 

 

 

 

  

 .َٗاضات ايتدطٝط  .)ٌَُٗاضات ايكٝاز٠ )قٝاز٠ ايصات   ٚقٝاز٠ فطم ايع 
 

 َٗاضات ايتفه  اٱبساعٞ ٚايتفه  ايٓاقس.  يعٌُ يف ايفطٜل.َٗاضات ا 

 .َٗاضات اٱصتاظ ٚايتشػل املػتُط  .َِٗاضات ا٫تكاٍ ٚاذتٛاض املٓظ 

 .َِٝٗاضات ايتٓظ  .َِٜٗاضات ايعطى ٚايتكس 

 .املٗاضات ايًغ١ٜٛ  .املٗاضات ايتك١ٝٓ ٚاملعًَٛات١ٝ 
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 التقويه يف مادة املَارات التطبيقية:

  َٔ زضد١ تٛظد نايتايٞ:َا١٥ ( 100ٚسسات املكطض )ٜٴدكل يهٌ ٚسس٠ زضاغ١ٝ تطبٝك١ٝ 

 اذتهٛض زتاٍ ايتكِٜٛ
ا٫ْهبا  

 ٚايتفاعٌ

تكطٜط ا٭زا٤ 

 احملسز/اٱصتاظ

 تكِٜٛ ا٭زا٤ ارتتاَٞ

 )املؿطٚد ارتتاَٞ(

ايسضد١ ايٓٗا١ٜ 

 يًٛسس٠

 زضد١ 25 زضد١ 20 زضدات 5 ايسضد١

 زضد١ 50

زضد١  30 زضد١ 100

 يًُؿطٚد

زضد١  20

 يًُٓاقؿ١

 عسز ايٛسسات÷ زتُٛد زضدات  ٝر ايٛسسات  سػاب ايسضد١ ايٓٗا١ٝ٥

 تكِٜٛ َػتُط ْٛد ايتكِٜٛ

  :ْٞعتةةتفل يًطايةةب بةةسضدات أعُةةاٍ املػةةت٣ٛ )اذتهةةٛض  ٚا٫ْهةةبا  ٚايتفاعةةٌ       يف ايةةسٚض ايجةةا

ٚتكطٜط ا٭زا٤ احملسز/اٱصتاظ( دتُٝر ايٛسسات  ٜٚكسّ َؿةطٚعّا ختاَٝةّا يهةٌ ٚسةس٠ َةٔ ٚسةسات       

ٚتتِ َٓاقؿت٘ فٝٗا َٔ قبٌ َعًُٞ ايٛسسات ٚتكسٜط ايسضد١ بٓا٤ٶ ع٢ً نفا٠٤ املؿةطٚعات    از٠امل

 ٚزضد١ اغتٝعاب٘ هلا  ٚشيو ٚفل ايتٛظٜر ايتايٞ:

 زتاٍ ايتكِٜٛ

 زضدات أعُاٍ املػت٣ٛ )عتتفل بٗا يًطايب(
تكِٜٛ املؿطٚد ارتتاَٞ يهٌ 

 ٚسس٠

ايسضد١ ايٓٗا١ٜ 

 اذتهٛض يًُاز٠
ا٫ْهبا  

 تفاعٌٚاي

تكطٜط ا٭زا٤ 

 احملسز/اٱصتاظ

 زضد١ 25 زضد١ 20 زضدات 5 ايسضد١

 زضد١ 50

زضد١  30 زضد١ 100

 يًُؿطٚد

زضد١  20

 يًُٓاقؿ١

 عسز ايٛسسات÷ زتُٛد زضدات ايٛسسات  سػاب ايسضد١ ايٓٗا١ٝ٥

  ٝٴايطايةةب املٓتػةةب  أَةةا  قبةةٌَةةٔ كةةسّ )املؿةةطٚد ارتتةةاَٞ( يهةةٌ ٚسةةس٠ ٜٚةةتِ َٓاقؿةةت٘ فُٝةةا قةةسّ        ف

زضدة١  ث٬ثل ( 30ٚ )  زضد١ يًُؿطٚعاتغبعل ( 70بٛاقر ) ;زضد١َا١٥ ( 100َٔ )َعًُٞ ايٛسسات 

 ملٓاقؿات ا٫غتٝعاب ٚايفِٗ.
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 1بُمُت دنُم املؼهى يف يبدة املهبساث انتط
 ،، يهبساث نهحُبة واإلتمبٌ وانؼًم ،،

 
 

 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لضبّب ييًخ يف جمبل انتمٌّى:

 يف إ اض حتكٝل دٛز٠ ايتكِٜٛ يف َاز٠ املٗاضات ايتطبٝك١ٝ ٜطاع٢ َا ًٜٞ:

 َةةةةٔ سكةةةةل َةةةةاز٠ "املٗةةةةاضات   سكةةةة١ نةةةةٌ يف يًشهةةةةٛض ٚاسةةةةس٠ غتكةةةةل املعًةةةةِ زضدةةةة١   .1

 ايتطبٝك١ٝ".

ايتطبٝكٝة١ ٚتفعٝةٌ    املٗةاضات  تٓفٝةص  أثٓةا٤  ٚتفاعًِٗ املتعًُل اْهبا  أ١ُٖٜٝطاعٞ املعًِ  .2

 ةةةةا ٜهةةةةُٔ   ( عؿةةةةطٕٚ زضدةةةة١; 20يةةةةصيو َٚكةةةةساضٖا ) ايةةةةسضدات ايتكٛميٝةةةة١ املدككةةةة١  

 .حتفٝعِٖ يصيو َٔ د١ٗ ٚتكسٜط اغتشكام نٌ َِٓٗ يف شيو بكٛض٠ َػتُط٠

ِ  ا٤أزٜتةةةابر  .3 ٌ  يف املةةةتعً ( اٱصتةةةاظ  ًَةةةف ) احملةةةسز  ا٭زا٤َتابعةةة١   سكةةة١ عةةةي اغةةةتُاض٠   نةةة

 املٗةةاض٠ تٓفٝةةصخةة٬ٍ  ٚايٓتةةا٥ر ايبٝاْةةات بتػةةذٌٝ املةةتعًِ سٝةةح ٜكةةّٛ املةةاز٠; بٗةةصٙ ٚارتةةام

  ايةةب بهةةٌ ارتاقةة١ ايٛثةةا٥ل سكٝبةة١ يف  عٗةةا ز املعًةةِٜٚتةةٛٚبعةةس حتككٗةةا   املػةةتٗسف١ 

 (25) هلةةا املػةةتشك١ ايسضدةة١ ٚضقةةس ثةةِ تكٛميٗةةا  َٚةةٔ ;(Portfolio املةةتعًِ إصتةةاظ ًَةةف)

 .زضد١ يهٌ ٚسس٠مخؼ ٚعؿطٜٔ 

املؿةةةةطٚد ) تطبٝكٝةةةة١ ٚسةةةةس٠ نةةةةٌ ْٗاٜةةةة١ يف تكةةةةِٜٛ ا٭زا٤ ارتتةةةةاَٞ عًُٝةةةة١ظتةةةةطٟ املعًةةةةِ  .4

  ٚايٓتةا٥ر املٛثكة١ بعةس تطبٝةل املٗةاض٠     نافة١ تفاقةٌٝ   بعس ا٫ ٬د عًة٢   (ارتتاَٞ يًٛسس٠

 .تطبٝك١ٝ ٚسس٠ يهٌ زضد١ ( مخػل50) ميٗا َٔٛتكٜتِ ٚ

( َا٥ة١  100فٝٗةا َةٔ )  ايةا حتكةٌ عًٝٗةا ايطة٬ب     سضدات جتُر اية بعس اْتٗا٤ نٌ ٚسس٠  .5

 .زضد١

ٜ٪خةةص َعةةسٍ ايةةسضدات املهتػةةب١ يف  ٝةةر ايٛسةةسات ايتطبٝكٝةة١  ُةةر     ْٗاٜةة١ املػةةت٣ٛ يف .6

ايٓتٝذةةة١ ايٓٗا٥ٝةةة١  قةةةس عةةةسزٖا ٚتطعًةةة٢  تٗاٚقػةةةُزضدةةةات  ٝةةةر ايٛسةةةسات ايتطبٝكٝةةة١   

يطايةةةب ملةةةاز٠ املٗةةةاضات ايتطبٝكٝةةة١ يف غةةةذ٬ت ْظةةةاّ ْةةةٛض ٚتكةةةاضٜط ايطةةة٬ب   يتكةةةِٜٛ تعًةةةِ ا

 .ع٢ً ا٭قٌزضد١ مخػٕٛ ( 50يًٓذاح )ٚغذ٬تِٗ ا٭نازمي١ٝ  ع٢ً إٔ عتكل ايطايب 
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 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

 الوحدات التطبيقية

 ادةيف م

 املَارات التطبيقية
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 ،، يهبساث نهحُبة واإلتمبٌ وانؼًم ،،

 
 

 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :(  1 التطبيقيةلتيفيذ مادة ) املَارات املدطط العاو 

 اجملا٫ت ٚايٛسسات ايتطبٝك١ٝ: .1

أسةةس ٜٓتُةةٞ نةةٌ َٓٗةةا إز  تطبٝكٝةة١;َةةٔ ثةة٬خ ٚسةةسات  "1املٗةةاضات ايتطبٝكٝةة١ " تتهةةٕٛ َةةاز٠

 زتا٫ت َاز٠ "املٗاضات ايتطبٝك١ٝ"  ٚفل َا ٜتبل َٔ ادتسٍٚ ايتايٞ: َٔاجملا٫ت ايط٥ٝػ١ 

 مدة التطبيق الوحدة التطبيقية اجملال
 لتقويهة الكربى درجال

 الوحدات التطبيقية

التَيئة االستعداد العاو 

 لتطبيق املادة
 - أغبٛد -

العنل التطوعي 

 واالجتناعي
 زضد١( َا١٥ 100) أغابٝر 4/5 َٗاضات ايعٌُ ايتطٛعٞ

 ستدامةاملتينية الة والبيئ
ت١ُٝٓ يَٗاضات ب١ٝ٦ٝ 

 َػتسا١َ
 زضد١( َا١٥ 100) أغابٝر 4/5

 والزيادة القيادة
ايتدطٝط َٗاضات 

 يًٓذاح
 زضد١( َا١٥ 100) أغابٝر 4/5

 3÷ زتُٛد زضدات ايٛسسات  أغبٛعّا 12/15 ات تطبٝك١ٝث٬خ ٚسس اإلمجاليىتائج التقويه 

 ارتةةاَؼٜهتُةةٌ تطبٝةةل ٚعةةطى ْتةةا٥ر َٚؿةةطٚعات ايٛسةةسات ايتطبٝكٝةة١ يًُةةاز٠ يف ا٭غةةبٛد     .2

ٚتهةةٕٛ دةاٖع٠ يًعةةطى يف   عؿةط )قبةٌ بةةس٤ ا٫ختبةاضات ايٓٗا٥ٝةة١ يًُةٛاز ايسضاغةة١ٝ ايتشطٜطٜة١(     

 املعطى ارتتاَٞ.

عًُٝةةات ت٦ٝٗةة١ ٚاغةةتعساز; حبٝةةح ٜةةتِ فٝٗةةا   " 1بٝكٝةة١ "املٗةةاضات ايتطٜػةةبل بةةس٤ تطبٝةةل َةةاز٠   .3

تٛظٜةةةر َٗةةةاّ تةةةسضٜؼ اجملةةةا٫ت ايتطبٝكٝةةة١ عًةةة٢ املعًُةةةل  َةةةر تعطٜةةةف ايطةةة٬ب باجملةةةا٫ت           

 ايتطبٝك١ٝ ايا غٝتعًُْٛٗا يف ٖصٙ املاز٠.

١ ملا ٜتِ يف نٌ أغةبٛد َةٔ ا٭غةابٝر ايسضاغة١ٝ املدككة١      ٜٝهر املعًِ خط١ تٓفٝص١ٜ تفكًٝ .4

 ك١ٝ يهُإ حتكٝل أٖسافٗا.يًٛسس٠ ايتطبٝ
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 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٜهةةر املعًةةِ َ٪ؾةةطات تػةةاعسٙ يف اذتهةةِ عًةة٢ إصتةةاظات ايطةة٬ب يتشكٝةةل َعٝاضٜةة١ ايتكةةِٜٛ           .5

 ٗا.بٚعسايت٘   ٜٚٓاقؿٗا َر ايط٬ب يتفُٗٗا ٚايعٌُ  ٛد

ٜكةةسّ َعًةةِ املةةاز٠ ايةةسعِ املػةةتُط يفةةطم ايعُةةٌ ٚايطةة٬ب   نُةةا غتكةةل املعٜةةس َةةٔ ادتٗةةس       .6

ايطة٬ب ايةصٜٔ ٜظٗةط ية٘ َٓةص سةادتِٗ إز زعةِ خةام; يهةُإ          ٚايٛقد يسعِ اجملُٛعات أٚ 

انتػةةةةةابِٗ ايكةةةةةِٝ ٚاملٗةةةةةاضات املطًٛبةةةةة١ خةةةةة٬ٍ فعايٝةةةةةات ايٛسةةةةةسات ايتطبٝكٝةةةةة١ ٚاجملةةةةةا٫ت  

 ٚمماضغتِٗ يتطبٝكاتٗا.

ٜٴدطةط َعًُةٛ اجملةا٫ت ايتطبٝكٝة١ َةر  ٬بٗةِ خة٬ٍ تطبٝةل َٗةةاضاتِٗ         املعةطى ارتتةاَٞ:    .7

٬غةةتعساز يًُعةةطى ارتتةةاَٞ ٚتةةٛدِٝٗٗ ي٬ستفةةاظ َٚؿةةطٚعاتِٗ يف نةةٌ ٚسةةس٠ تطبٝكٝةة١ ي

 ٓتذةةات َؿةةطٚعاتِٗ ٚجتٗٝعٖةةا يعطنةةٗا نةةُٔ املعةةطى ارتتةةاَٞ املسضغةةٞ ايةةصٟ ٜٓفةةص يف      

ا٭غبٛد ايػةازؽ عؿةط  نُةا ميهةٔ تةٛدِٝٗٗ ٱنُةاٍ أٟ ْةٛاقل يف َؿةطٚعاتِٗ تتطًبٗةا          

نجةةط متٝةةعّا   َةةر ايرتنٝةةع عًةة٢ املؿةةطٚعات ا٭عًُٝةةات ايعةةطى ارتتةةاَٞ قبةةٌ َٛعةةس اْعكةةازٙ 

يتشفٝةةع ٚتكةةسٜط فةةطم ايعُةةٌ املتُٝةةع٠ ايةةا أْتذتٗةةا  ٚختكةةل قٝةةاز٠ املسضغةة١ َكةةطّا َٓاغةةبّا     

يًعطى ٚتبسأ دت١ٓ املٗاضات ايتطبٝك١ٝ يف املسضغة١ ا٫غةتعساز يًُعةطى َةر  ة٬ب املةاز٠ قبةٌ        

َٛعةةةس املعةةةطى بٛقةةةد نةةةافٺ  نُةةةا ٜةةةتِ زعةةة٠ٛ ممجًةةةٞ ادتٗةةةات املعٓٝةةة١ يف اٱزاض٠ ايتعًُٝٝةةة١  

 ٚيٝا٤ أَٛض ايط٬ب يعٜاض٠ املعطى.ٚأ

 ":1ضٜؼ َاز٠ "املٗاضات ايتطبٝك١ٝ إغٓاز تس .8

ٚاْتُا٥ٗةةةةا جملةةةةا٫ت " 1"املٗةةةةاضات ايتطبٝكٝةةة١   ٠َةةةاز ْظةةةطٶا يطبٝعةةةة١ ايٛسةةةسات ايتطبٝكٝةةةة١ يف   

ٚايتةةةةاضٜذ  362064621ٚاغةةةةتٓازّا إز تعُةةةةِٝ َعةةةةايٞ ايةةةةٛظٜط شٟ ايةةةةط قةةةةِ ختككةةةة١ٝ ض٥ٝػةةةة١  

يتةةةسضٜؼ ٚفةةةل ايتدككةةةات املطتبطةةة١ أٚ ايكطٜبةةة١ َةةةٔ اجملةةةاٍ  ; فٝةةةتِ إغةةةٓاز اٖةةةة25/11/1436

 أسس ا٭غًٛبل ايتايٝل: ايتطبٝكٞ احملسز  ٚفل

 :ٍٚاز تةةسضٜؼ  ٝةةر ٚسةةسات َةةاز٠ "املٗةةاضات ايتطبٝكٝةة١     ا٭غةةًٛب ا٭ " إز َعًةِة ٚاسةةس  1إغةٓة

عٓسَا ٜهٕٛ قازضّا ع٢ً تسضٜؼ  ٝةر ٚسةساتٗا  ٜٚةتِ     ;زتُٛع١  ٬ب١ٝ أٚ أنجطفكٌ/يهٌ 
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 1بُمُت دنُم املؼهى يف يبدة املهبساث انتط
 ،، يهبساث نهحُبة واإلتمبٌ وانؼًم ،،

 
 

 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ايسضاغة١ٝ  تٛظ ٜٴ  ٜر سكل املاز٠ ع٢ً  ٝر أٜاّ ا٭غبٛد يف ٖصٙ اذتاي١  َجٌ غا٥ط املٛة عةس  ٚ

ا يهْٛ٘ة َتٛافكةّا َةر ا٭غةايٝب املتبعة١ يف املسضغة١ يتةسضٜؼ غةا٥ط         ٖصا ا٭غًٛب ا٭ٜػةط تٓفٝةصٶ  

ٔ تعُةِٝ َعةايٞ       (1)املٗةاضات ايتطبٝكٝة١   از٠ملة ا٭غةًٛب ا٭ٚز  ٖٚٛة    املٛاز ايسضاغ١ٝ ٚقةس تهُة

 إٔ ٜتِ إغٓاز ايتسضٜؼ ٚفل ايتٛظٜر ايتايٞ:  املؿاض إيٝ٘ أع٬ٙ  ٛظٜطاي

 اجملا٫ت/ايٛسسات املاز٠
املعًِ ا٭غاغٞ املػٓس 

 إيٝ٘ ايتسضٜؼ

املعًِ ايبسٌٜ عٓس تعصض اٱغٓاز يًُعًِ ا٭غاغٞ 

 )ٚفل ايرتتٝب(

  ٝر ايٛسسات 1َٗاضات تطبٝك١ٝ 
 /َع١ًُ( َع1ًِ)

 ا٫دتُاعٝات

 ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ( َعًِ/َع2١ًُ)

( َعًِ/َع١ًُ ممٔ يسٜ٘ خي٠ يف املٗاضات 3)

 ٚسسات املاز٠املػتٗسف١ يف 

 

  :ْٞاز ا٭غةةةًٛب ايجةةةا تةةةسضٜؼ نةةٌة ٚسةةةس٠ تطبٝكٝةةة١ إز َعًةةِة ٚاسةةةس ٜتدكةةةل فٝٗةةةا       إغةةٓة

ٍ ايسضاغةة١ٝ بايتتةةابر  ٚيف ٖةةصٙ اذتايةة١     ا دتُٝةةر اجملُٛعةةات ايط٬ب١ٝ/ايفكةٛة ظتةةب ٜٚسضغةٗة

ٍ/اجملُٛعات  ُػةةةةت٣ٛ ايسضاغةةةةٞ ايٛاسةةةةسدةةةةسٍٚ سكةةةةل املةةةةاز٠ يً تجبٝةةةةد دتُٝةةةةر ايفكةةةٛة

ّ ٚاذت  يتهٕٛ ايط٬ب١ٝ ٞ     يف ْفؼ ايٝٛة ; ٚادتةسٍٚ ايتةايٞ   كة١ ايسضاغة١ٝ َٔة ادتةسٍٚ ا٭غةبٛع

)عًةةة٢ غةةةبٌٝ  1ٜةةبل أغةةةًٛب تٛظٜةةةر تةةسضٜؼ ايٛسةةةسات ايتطبٝكٝةةة١ ملةةةاز٠ املٗةةاضات ايتطبٝكٝةةة١    

   2ٛسةةس٠   َعًةِة يً 1يًٛسةةس٠  املجةةاٍ( فُٝةةا يةٛة ا تٛظٜةةر ٚسةةساتٗا عًةة٢ ث٬ثةة١ َعًُةةل; َعًةِة

 :3َعًِ يًٛسس٠ 

 ا٭غابٝر

 ٕٛاملعًُ

 ا٭غابٝر ايسضاغ١ٝ

 أغابٝر 4/5 أغابٝر 4/5 أغابٝر 4/5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 اجملُٛع١ ايط٬ب١ٝ ايجا١ْٝ اجملُٛع١ ايط٬ب١ٝ ايجايج١ اجملُٛع١ ايط٬ب١ٝ ا٭ٚز 1َعًِ ايٛسس٠ 

 اجملُٛع١ ايط٬ب١ٝ ايجايج١ اجملُٛع١ ايط٬ب١ٝ ا٭ٚز اجملُٛع١ ايط٬ب١ٝ ايجا١ْٝ ٠2 َعًِ ايٛسس

 اجملُٛع١ ايط٬ب١ٝ ا٭ٚز اجملُٛع١ ايط٬ب١ٝ ايجا١ْٝ اجملُٛع١ ايط٬ب١ٝ ايجايج١ 3َعًِ ايٛسس٠ 

  ٚشيو عٓس تعصض تطبٝل ا٭غًٛب ا٭ٍٚ.
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 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٚتكِٜٛ تعًُٗا:شتطط تٓفٝص ايٛسس٠ ايتطبٝك١ٝ  .9

يًتطبٝةةل   احملةةسز٠ٚفةةل ارتطةة١ ايعَٓٝةة١  "1"املٗةةاضات ايتطبٝكٝةة١ظد خطةة١ ايةةتعًِ يف َةةاز٠ تتةةٛ

ٚ ةةا ٜتٛافةةل َةةر ايتٛدٗةةات ايةةا بٓٝةةد عًٝٗةةا املةةاز٠; سٝةةح ٜةةتِ إصتاظٖةةا ٚتكةةِٜٛ ا٭زا٤ فٝٗةةا   

 بٓٗا١ٜ أضبع١ أٚ مخػ١ أغابٝر زضاغ١ٝ.

 تٓفٝص خط١ تعًِٗ ايٛسس٠ ايتطبٝك١ٝ ٚفل ادتسٍٚ ايتايٞ: ٜٚتِ

تتابر عًُٝات ٚإدطا٤ات تٓفٝص ايٛسس٠ ايتطبٝك١ٝ ع٢ً ا٭غابٝر املدكك١ يتٓفٝص ايٛسس٠ 

 أغابٝر(  5إز  4ايتطبٝك١ٝ )َٔ 

 ا٭غبٛد ايطابر/ارتاَؼ ا٭غبٛد ايجايح/ايطابر ا٭غبٛد ايجاْٞ  ا٭غبٛد ا٭ٍٚ 

 ايفِٗ ٚا٫غتٝعاب
إمتاّ ختطٝط َؿطٚد 

 ايٛسس٠
 املُاضغ١ ٚايتطبٝل

طى املؿطٚد تكسِٜ ٚع

 ارتتاَٞ

 ايت١٦ٝٗ ٚا٫غتعساز
عطى َٚٓاقؿ١ 

 ايتدطٝط
 اذتٛاض ٚاملٓاقؿ١ ايعطى ٚاملٓاقؿ١

 بٓا٤ فطم ايعٌُ

ٚبس٤ ختطٝط َؿطٚد 

 ايٛسس٠

 ايتشػل ٚايتطٜٛط ايتشػل ٚايتطٜٛط ايتشػل ٚايتطٜٛط

 تكِٜٛ ايتعًِ يًٛسس٠ ايتطبٝك١ٝ ٚفل ادتسٍٚ ايتايٞ: ٜٚتِ

 ٠ ايتطبٝك١ٝتكِٜٛ تعًِٗ ايٛسس

 تكِٜٛ َػتُط يهاف١ ايعًُٝات ٚاٱدطا٤ات ٚاملدطدات ا٭ٚي١ٝ

 ( مخػٕٛ زضد50١ػت٣ٛ )أعُاٍ امل

 تكِٜٛ املؿطٚد ارتتاَٞ

 ( مخػٕٛ زضد50١) 

 ا٫ْهبا  ٚايتفاعٌ اذتهٛض
تكطٜط ا٭زا٤ 

 احملسز/اٱصتاظ
 تٓفٝص املؿطٚد

املٓاقؿ١ ٚايفِٗ 

 ٚايتُهٔ

(5 ) 

 مخؼ زضدات

(20 ) 

 ٕ زضد١عؿطٚ

(25 ) 

 مخؼ ٚعؿطٕٚ زضد١

(30 ) 

 ث٬ثٕٛ زضد١ 

(20) 

 عؿطٕٚ زضد١ 

 ( َا١٥ زضد100١ايسضد١ ايٓٗا١ٝ٥ َٔ )

 واهلل املوفق
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 (1)الوحدة التطبيقية 

 العنل التطوعيمَارات 

 )جمال مَارات العنل التطوعي واالجتناعي( 
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 أواًل: املدخل العاو للوحدة التطبيقية

ايةةطٚابط   فٗةةٛ ٜعةةين تًةةو زٕٚ وةة ٙ أسةةسشتتكةة١ بعاَةة١ يٝػةةد َػةة٪ٚي١ٝ  ايتطةةٛعٞإٕ ايعُةةٌ 

ايجكةة١ ٚايكةةسم ٚايتعةةإٚ ٚايرتاسةةِ  ا٭َاْةة١ ٚن ;٫دتُاعٝةة١ اذتُٝةةس٠ايكةةِٝ ا ٝٗةةاتكةةّٛ عً ايةةا

ٜٚػعٕٛ فٝٗةا يتشكٝةل     ٚزتُٛعات نأفطازأْفػِٗ فٝٗا أعها٤ اجملتُر ظتس  سٝح ;ٚايتهافٌ

 .ٜٚٓتُٕٛ إيٝ٘ ٜعٝؿٕٛ فٝ٘يف إ اض اجملتُر ايصٟ شٚاتِٗ 

ايكةةِٝ ظٝةةف فةةطم يتٛأَةاّ اجملتُةةر بٛدةة٘ عةاّ ٚاجملتُةةر املسضغةةٞ بٛدة٘ خةةام ايهةةج  َةٔ اي    إٕ 

 عًُٝةة١ٺ ْكًةة١ٺحتكٝةةل  َةةٔ أدةة١ٌ ا٭قةة١ًٝ ايةةا أنةةستٗا قُٝٓةةا اٱغةة١َٝ٬ ايػةةا١َٝ;   ٫دتُاعٝةةا

بةةسْٚٗا ٫ ميهةةٔ تٓفٝةةص ا٭ٖةةساف ا٭مسةة٢ ض ةا   ايةةاايطؾةةٝس  ٚ ػةةًٛىَسعَٛةة١ بةةايكِٝ ٚاي تكٓٝة١ٺ 

يعةةاّ فخةةط ٜػةةتٗسف ايكةةا  ا   تُٓةةَٟٛؿةةطٚد  أٟأُٖٝتٗةةا عةةٔ   يف٫ تكةةٌ  ايةةايتًةةو ا٭عُةةاٍ  

 .يًُذتُر ٚايٓٗه١ ايؿا١ًَ

 اهلذف انؼبو ين انٌحذح: 
 ٚ ظٜةةةاز٠ ايؿةةةطان١ بةةةل إعةةةساز دٝةةةٌ ٚإد ٜةةةسضى َعٓةةة٢ ارتةةةسَات ا٫دتُاعٝةةة١ ٚايعُةةةٌ ايتطةةةٛعٞ 

    ٞ أٚ خسَةة١  ًَشةة١ ادتُاعٝةة١ استٝادةةاتتًبٝةة١ ي ;اجملتُةةر ايرتبةةٟٛ ٚايتعًُٝةةٞ ٚاجملتُةةر احملًةة

زٕٚ نةةر اذتًةةٍٛ ملؿةةه٬ت قا٥ُةة١ أٚ ستتًُةة١  ٚٚ  قهةة١ٝ َةةٔ ايكهةةاٜا ايةةا ٜعةةاْٞ َٓٗةةا اجملتُةةر  

ٌٕ اْتظاض  .َعٟٓٛ َازٟ أٚ َكاب

 هٌحذح: اخلبصخ نىذاف األ
 ٜتٛقر َٔ املتعًِ خ٬ٍ تطبٝك٘ يفعايٝات ٖصٙ ايٛسس٠ إٔ:

 ضٚح املبازض٠ جتاٙ ا٭عُاٍ ايتطٛع١ٝ. ُٜٓٞ .1

  يجكة١ بةايٓفؼ    ا ٕٚيتعةا   ا املبةازض٠   سب ايعٌُ   اٱٜجاض  احملب١)َجٌ: ٱظتاب١ٝ اكِٝ ايُٜٓٞ  .2

 (.ٚايٛ ين ايكِٝ ا٭غط١ٜ  ٚقِٝ ا٫ْتُا٤ ا٫دتُاعٞ

ٛدٕ .3  ضتٛ ايعٌُ ايتطٛعٞ بأْٛاع٘. ّاإظتابٝ ّااجتاٖ ٜه
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 ْؿط ثكاف١ ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚزعُ٘ ٚتؿذٝع٘.ٜػِٗ يف  .4

 .ايعٌُ ايتطٛعٞيف بطاَر  بفاع١ًٝ ٜؿاضى .5

ملٗةةةاضات ا٭غاغةةة١ٝ املطتبطةةة١ ٜكةةسّ َؿةةةطٚعّا تطٛعٝةةةّا ٜعةةةي َةةةٔ خ٬يةةة٘ عةةةٔ تعًُةةة٘ يًكةةةِٝ ٚا  .6

 بايعٌُ ايتطٛعٞ.
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 واملتعله ثاىيًا: اإلثزاء املعزيف للنعله

 أسئهخ استيالنْخ تسبػذ يف انتيْئخ ًاالستؼذاد:
 اشا تعطف عٔ ايعٌُ ايتطٛعٞ؟َ (1

 . َجٌ ٭عُاٍ تكّٛ بٗا أْد أٚ ٜكّٛ بٗا و ى تكٓف نُٔ ا٭عُاٍ ايتطٛع١ٝ (2

 ٝف تكّٛ بايعٌُ ايتطٛعٞ؟ن (3

ٜٴتٛقةةٌ َةةٔ خةة٬ٍ ايٓكةةاف إز َفٗةةّٛ ايعُةةٌ ايتطةةٛعٞ ايةةصٟ ميهةةٔ فُٗةة٘  عًةة٢ أْةة٘       ميهةةٔ  إٔ 

 ايٓؿا  اٱْػاْٞ ايصٟ ٜٗسف إز:

 ًبّا  ;اعتتادٕٛ إيٝٗ  أٚ زتُٛع١ أؾدإم إز ؾدٕلاملكبٛي١ عك٬ّ ٚؾطعّا; تكسِٜ املػاعس٠ 

 .َازٟ أٚ َعٟٓٛاْتظاض َكابٌ  زٕٚيًجٛاب َٔ ام; 

   ٌ ايتأنٝةةس عًةة٢ ايتطةةٛعٞ يًُكةًش١ ايعاَةة١ املطدة٠ٛ َٓةة٘; ظتةب     ٚيهةُإ حتكٝةةل ايعُة

 .املٓظ١ُ يصيو ٚايتعًُٝات ا٭ْظ١ُيتعاّ با٫

  :ًػظى أخشه ِأىًْخ انؼًم انتغٌػ
إٕ تأَةةٌ  بٝعةة١ ايعُةةٌ ايتطةةٛعٞ ٚتتبةةر فثةةاضٙ  ٜظٗةةط أُٖٝةة١ املػةةا١ُٖ فٝةة٘  ٚشيةةو ٭ْةة٘ عتكةةل     

 َا ًٜٞ: َ٘ٚٔ شيو حتكٝكايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر ع٢ً املػت٣ٛ ايفطزٟ ٚادتُاعٞ  

 حتكٌٝ ا٭دط ايعظِٝ املتُجٌ يف اٱسػإ إز ايٓاؽ ٚتكسِٜ ايٓفر ايعاّ هلِ. .1

 تُر.اجملؿاضن١ يف املْتُا٤ ٚا٫تععٜع  .2

 ٗاضات ايؿدك١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ.  املكسضات ٚايت١ُٝٓ  .3

 يكهاٜا ايعا١َ ايا تِٗ اجملتُر.فهاض يف اا٭ايفطق١ يًتعب  عٔ  إتاس١ .4

 .  ١ز ؾدكٝٛتأز١ٜ ارتسَات ٚسٌ املؿانٌ  ٗيفطق١  ١إتاس .5

فطقةةة١ املؿةةاضن١ يف حتسٜةةةس ا٭ٚيٜٛةةات ايةةةا عتتادٗةةا اجملتُةةةر  ٚاملؿةةةاضن١ يف     إتاسةة١  .6

 اختاش ايكطاضات.

 .ايٓافع١ ايعٛا٥س ا٫دتُاع١ٝ ٚايٛ ١ٝٓ ايعسٜس َٔ تكسِٜ .7
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 انؼًم انتغٌػِ ين ينظٌس ششػِ:

ٚا٭س  ١ٝ ٜات ايكطْف ٔ اٯ ٓاى ايهج َ  ب١ٜٛ ايؿطٜف١ اياٖ ى ازٜح آي ٔ ايػًٛ ٛدَ  صا آي  :حتض ع٢ًٖ 

 :َٔ ايكطفٕ ايهطِٜ

 تعاز:  ام قاٍ 

 (ْٴ ٚٳ ٚٳ٫ تٳعٳا ٛٳ٣  ٚٳايتٻِك ٢ًَ اِيبٹطد  ْٴٛا عٳ ٚٳ ٕٔٚٳتٳعٳا ٚٳا ٚٳاِيعٴسٵ  ِٔ ٢ًَ اٱثٵ  .(2املا٥س٠ ف١ٜ ); (ٛا عٳ

 (ِٷ ًٹٝ ٘ٳ ؾٳانٹطٷ عٳ ًَٸ ٕٳٸ اي ٝٵطٶا َفٔ  ٛٳٸدٳ خٳ ٔٵ تٳَط َٳ  .)158)ايبكط٠ ف١ٜ  ; (ٚٳ

 (  ٝٵطٳاتٹ ِ بٹٔإَفاغٵتٳبٹُكٛا اِيدٳ ٓٳبد٦ٴُه ٝٴ ُٹٝعٶا َف ِٵ دٳ َٳطٵدٹعٴُه ٘ٹ  ٕٳَي٢ ايًٖ ًٹُفٛ ٘ٹ تٳدٵتٳ ِٵ فٹٝ  .(48) املا٥س٠ ف١ٜ(; ُٳا ُنٓتٴ

 :ايؿطٜف١ايٓب١ٜٛ َٔ ا٭سازٜح 

َٚةةٔ شيةةو تٓٛعةةد ا٭سازٜةةح ايٓبٜٛةة١ ايةةا حتةةح عًةة٢ بةةصٍ املعةةطٚف ٚايػةةعٞ يف سادةة١ احملتةةاز;   

   :كطف٢ ايهطِٜ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّقٍٛ ايٓيب امل

 (    ٘املػةةًِ أخةةٛ املػةةًِ ٫ ٜظًُةة٘ ٫ٚ ٜػةةًُ٘  َٚةةٔ نةةإ يف سادةة١ أخٝةة٘ نةةإ ام يف سادتةة

َٚٔ فطز عٔ َػًِ نطب١ فةطز ام عٓة٘ نطبة١ َةٔ نطبةات ٜةّٛ ايكٝاَة١  َٚةٔ غةرت َػةًُّا           

 .صايبداضٟ َٚػًِ(; طضٚاٙ غرتٙ ام ّٜٛ ايكٝا١َ

 (           ٚأسب ايٓةاؽ إز ام أْفعٗةِ  ٚأسةب ا٭عُةاٍ إز ام عةع ٚدةٌ غةطٚض تسخًة٘ عًة٢ َػةًِ  أ

 ٚ ٚ    تهؿف عٓ٘ نطبة١  أ تطةطز عٓة٘ دٛعةّا  ٚ٭ٕ أَؿةٞ َةر أخةٞ املػةًِ يف         تكهةٞ عٓة٘ زٜٓةّا  أ

سادةة١ أسةةب إيةةٞ َةةٔ إٔ أعتهةةف يف املػةةذس ؾةةٗطّا  َٚةةٔ نةةف وهةةب٘ غةةرت ام عٛضتةة٘  َٚةةٔ      

  ٕ ميهةةٝ٘ أَهةةاٙ  َةةٮ ام قًبة٘ ضنةة٢ ٜةةّٛ ايكٝاَة١  َٚةةٔ َؿةة٢ َةةر    نظةِ وٝظةةّا  ٚيةةٛ ؾةا٤ أ

أخٝةة٘ املػةةًِ يف سادتةة٘ ستةة٢ ٜجبتٗةةا يةة٘  أثبةةد ام تعةةاز قسَةة٘ ٜةةّٛ تةةعٍ ا٭قةةساّ  ٚإٕ غةة٤ٛ    

 ٌ عةةٔ ابةةٔ عُةةط  ْٞاذتةةسٜح سػةةٓ٘ ا٭يبةةا(; طارتًةةل يٝفػةةس ايعُةةٌ  نُةةا ٜفػةةس ارتةةٌ ايعػةة

 .صضنٞ ام عُٓٗا
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 (   بُٝٓا ضدٌ ميؿةٞ بططٜةل ٚدةس و         ٘ (; كةٔ ؾةٛى عًة٢ ايططٜةل فةأخطٙ فؿةهط ام ية٘ فغفةط ية

 . ضنٞ ام عٓ٘ص أبٞ ٖطٜط٠عٔ يف قشٝش٘  َػًِطضٚاٙ 

 (       ٘٫ ام  ٚأزْاٖةةةا إَا ةةة١ ا٭ش٣ عةةةٔ   إاٱميةةةإ بهةةةر ٚغةةةبعٕٛ ؾةةةعب١; فأفهةةةًٗا قةةةٍٛ ٫ إيةةة

 .(; طَتفل عًٝ٘صٚاذتٝا٤ ؾعب١ َٔ اٱميإايططٜل  

 (      نٌ غٴ٢َ٬ َٔ ايٓاؽ عًٝ٘ قسق١  نٌ ّٜٛ تطًر فٝ٘ ايؿُؼ: تعةسٍ بةل اثةٓل قةسق١

تعل ايطدٌ ع٢ً زابت٘ فتشًُ٘ عًٝٗا أٚ تطفر عًٝٗا َتاع٘ قسق١  ٚايه١ًُ ايطٝب١ قةسق١   

 ; طَتفل عًٝ٘ص.(ٚبهٌ خط٠ٛ متؿٝٗا إز ايك٠٬ قسق١  ٚمتٝط ا٭ش٣ عٔ ايططٜل قسق١

 (طَتفل عًٝ٘صَٔ َؿ٢ يف ساد١ أخٝ٘ ن ;)إ خ ّا ي٘ َٔ اعتهاف عؿط غٓٛات. 

 (  ِايػاعٞ ع٢ً ا٭ض١ًَ ٚاملػهل ناجملاٖس يف غبٌٝ ام  أٚ قاٍ نايكا٥ِ ٫ ٜفطط ٚايكةا٥

 .(; طضٚاٙ ايبداضٟ َٚػًِص٫ ٜفرت

 ( ٕ أٚ بُٗٝةة١ إ٫ نةةإ يةة٘ بةة٘  َةةا َػةةًِ ٜغةةطؽ وطغةةّا أٚ ٜةةعضد ظضعةةّا  فٝأنةةٌ َٓةة٘  ةة  أٚ إْػةةا

 .ايبداضٟصضٚاٙ (; طقسق١

 (           ٟيكةةةس ضأٜةةةد ضدةةة٬ّ ٜتكًةةةب يف ادتٓةةة١  يف ؾةةةذط٠ قطعٗةةةا َةةةٔ ظٗةةةط ايططٜةةةل ناْةةةد تةةة٪ش

 .(; طضٚاٙ َػًِصاملػًُل

 (        ;شا اؾةةته٢ َٓةة٘  إَجةةٌ املةة٪َٓل يف تةةٛازِٖ ٚتةةطاطِٗ ٚتعةةا فِٗ نُجةةٌ ادتػةةس ايٛاسةةس

 طضٚاٙ َػًِ ٚأطسص. ( ;عهٛ تساع٢ ي٘ غا٥ط ادتػس بايػٗط ٚاذت٢ُ

 (    ٍأ٫ أخةةينِ بأفهةةٌ َةةٔ زضدةة١ ايكةةٝاّ ٚايكةة٠٬ ٚايكةةسق١؟ قةةايٛا: بًةة٢ ٜةةا ضغةةٍٛ ام قةةا

 طضٚاٙ أبٛ زاٚز ٚايرتَصٟص. (إق٬ح شات ايبل

  (   تبػةةةُو يف ٚدةةة٘ أخٝةةةو قةةةسق١  ٚأَةةةط بةةةاملعطٚف ْٚٗٝةةةو عةةةٔ املٓهةةةط قةةةسق١  ٚإضؾةةةازى

٤ٟ يةةةو قةةةسق١  ٚإَا تةةةو  ايطدةةةٌ يف أضى ايهةةة٬ٍ يةةةو قةةةسق١  ٚبكةةةطى يًطدةةةٌ ايةةةطز  

ٛٔ اوةو َةٔ زٳ  اذتذط ٚايؿٛى ٚايعظِ عٔ ايططٜل يو قسق١  ٚإفط ٛٔ ى يف زٳية أخٝةو يةو    ية

 .قسق١(; طضٚاٙ ايرتَصٟص

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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 فٌائذ انؼًم انتغٌػِ:

 :َا ًٜٞ َٔ أُٖٗا ٖا١َ ي٘ عس٠ فٛا٥سإٕ ا٫طتطا  يف ا٭عُاٍ ايتطٛع١ٝ 

 .ا٭دط ٚايجٛاب َٔ ام تعاز حتكٌٝ .1

 .أفطاز اجملتُريٛ ين بل ظٜاز٠ ا٫ْتُا٤ ا .2

ؾةعٛض ادتُاعة١ حبادة١ ايفةطز ٚؾةعٛض      َٔ خة٬ٍ   تك١ٜٛ ايرتابط ٚايتهاتف بل أفطاز اجملتُر .3

 .ايفطز حباد١ ادتُاع١

إسػةةاؽ ايفةةطز ٚ  كٝةةاّ بةةأٟ عُةةٌ تطةةٛعٞايعٓةةس  ٚاْؿةةطاح ايكةةسضايطاسةة١ ايٓفػةة١ٝ ايؿةةعٛض ب .4

 .أُٖٝت٘ يف اجملتُر س٣ 

 .ايا تِٗ اجملتُرت سٌ املؿانٌ ٚاملعه٬املػاعس٠ يف  .5

ٚتُٓٝةة١ اذتةةؼ  ْٚبةةص ا٭ْاْٝةة١قةةسض٠ اٱْػةةإ عًةة٢ ايتفاعةةٌ ٚايتٛاقةةٌ َةةر اٯخةةطٜٔ   حتػةةل  .6

 يكٍٛ اذتل غبشاْ٘ ٚتعاز:َكساقّا  ;ا٫دتُاعٞ

 .ص9; طغٛض٠ اذتؿط ف١ٜ ٚي٦و ِٖ املفًشٕٛ()َٚٔ ٜٛمٳ ؾضٻ ْفػ٘ فأ

 َٗاضات ميتًهٗا. ايعٌُ ايتطٛعٞ ٜتٝض يٲْػإ تعًِ َٗاضات دسٜس٠ أٚ حتػل .7

  ا ٜعٛز بايٓفر يف ايسْٝا ٚاٯخط٠. ايكها٤ ع٢ً أٚقات ايفطاغ ٚٚدٛز َا ٜؿغٌ شيو ايفطاغ .8

 أمنبط ًأشكبل انؼًم انتغٌػِ: 

 يًعٌُ ايتطٛعٞ عس٠ أمنا  ٚأؾهاٍ َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ:

 .يف أٚد٘ ايي ٚايتطٛد املعتُس٠ ايةتةةطٛد باملاٍ (1

 .مُلٖٓظِا يتةةطةٛد بايعٌُ ٚادتٗسا (2

 .بايٓفر ايعاّفُٝا ٜعٛز  بايفهط ٚايطأٟ ٚارتي٠ايتةةطةٛد  (3

أٚ بعهةٗا يف بعةض ا٭عُةاٍ ايتطٛعٝة١  ٚقةس ٜهةٕٛ َتطًبةّا         ا٭منةا  نُا ميهٔ املعز بل تًةو  

 نُا يف ساٍ ايعٌُ ايتطٛعٞ يف ا٭ظَات )ايػٍٝٛ   ايع٫ظٍ   اذتطا٥ل   اذتطٚب   ٚضتٖٛا(.
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  :انؼًم انتغٌػِ أنٌاع 

 :ٞأٚ ايؿدك ٟايفطزيعٌُ ايتطٛعٞ ا ( أ

سادةة١ ْفػةة١ٝ  زتتُعةة٘ يةةًٝيب يفمياضغةة٘ ايؿةةدل َةةٔ تًكةةا٤ ْفػةة٘  اعٖٞةةٛ غةةًٛى ادتُةة 

أٚ إْػةا١ْٝ أٚ   خ٬قٝة١ أٚ ادتُاعٝة١  أ  ٜٚكةّٛ عًة٢ اعتبةاضات    ّا عًَٜٝ٘از شات١ٝ ٫ٚ ٜطٜس َكاب٬ّ

َةةٔ ا٭فةةطاز  زتةةاٍ ستةةٛ ا٭َٝةة١ ٜكةةّٛ فةةطز بتعًةةِٝ زتُٛعةة١        يففُةةج٬ ; زٜٓٝةة١ أٚ  ٝعٗةةا 

 .ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ ممٔ ٜعطفِٗ أٚ ٫ ٜعطفِٗ أٚ ٜتيد باملاٍ ملٔ ٜكّٛ بصيو

 :امل٪غػٞ ايتطٛعٞايعٌُ  ( ب

  اجملتُةةرخسَةة١  يف تةةأث ّاٚأٚغةةر  نجةةط تٓظُٝةةّاأٚ زٟايفةةط ايتطةةٛعٖٞةةٛ أنةةي َةةٔ ايعُةةٌ  

 تطٛعٝةة١ أعُةةاٍ يف ػةةاِٖتٴ َعتُةةس٠ َٚةةطخل هلةةا; أٚ  عٝةةات ٜٚهةةٕٛ عًةة٢ ٦ٖٝةة١ َ٪غػةةات 

تُٝةةةع باغةةةتجُاض ادتٗةةةٛز ايبؿةةةط١ٜ ٚاملازٜةةة١ ٚتٛدٝٗٗةةةا ايٛدٗةةة١ ايكةةةشٝش١   ٜ; نُةةةا نةةةب ٠

 ٟشٚٚضعاٜةةة١  أٚ  ا٭ٜتةةةاّنفايةةة١ زٚض ايطعاٜةةة١ ايةةةا تكةةةّٛ عًةةة٢   َ٪غػةةةات َجةةةٌ  ٚاملػةةةتسا١َ 

 ٔ امل٪غػات ارت ١ٜ أٚ ايتطٛع١ٝ.ٚو ٖا َ  ا٫ستٝادات ارتاق١
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  انؼًم انتغٌػِ: ين منبرج
 مناشز ْصنط َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ:يًعٌُ ايتطٛعٞ عس٠ 

٘ حتفٝظةةةٚ ايهةةةطِٜ ايكةةةطفٕتعًةةةِٝ  .1

يتشكٝل ارت ١ٜ ايا أخي عٓٗا 

ضغةةٍٛ ام قةة٢ً ام عًٝةة٘ ٚغةةًِ:   

)خ نةةةةةةةِ َةةةةةةةٔ تعًةةةةةةةِ ايكةةةةةةةطفٕ 

 ٚعًُ٘( طضٚاٙ ايبداضٟص

 إْؿةةةةةا٤ املػةةةةةادس ٚتطَُٝٗةةةةةا   .2

ابتغةةا٤ٶ   ٚاحملافظةة١ عًةة٢ ْظافتٗةةا   

يٮدةةط ٚاملجٛبةة١ َةةٔ ام عةةع ٚدةةٌ    

يف سةسٜح ايةٓيب قة٢ً     نُا دةا٤ 

َةةةةةةةٔ بٓةةةةةةة٢   ام عًٝةةةةةةة٘ ٚغةةةةةةةًِ ) 

َػةةذسّا ٜبتغةةٞ بةة٘ ٚدةة٘ ام بٓةة٢    

ضٚاٙ طام يةةةةةةةة٘ بٝتةةةةةةةةّا يف ادتٓةةةةةةةةة١(   

 صايبداضٟ َٚػًِ

 املطًكةةات ايٓػةةا٤ بؿةة٪ٕٚ ايعٓاٜةة١ .3

 يف ضوبةةةةةة١ ٚاملػةةةةةةانل ٚا٭ضاَةةةةةةٌ

 ام ضغةةةةٍٛ قةةةةاٍ نُةةةةا ام ثةةةةٛاب

٘  ام قةة٢ً  ِ  عًٝةة ٞ : )ٚغةةً  ايػةةاع

 اٖةس ناجمل ٚاملػةهل  ا٭ض١ًَ ع٢ً

ِ  أٚ ام غةةةةةةةةبٌٝ يف  ٫ نايكةةةةةةةةا٥

 ضٚاٙ( طٜفةةةةةةةرت ٫ ٚايكةةةةةةةا٥ِ ٜفطةةةةةةط 

 صَٚػًِ ايبداضٟ

4.  ٌ  ايتعًةةةةةةةِٝ ٚايتةةةةةةةسضٜب ٚايتأٖٝةةةةةةة

 دتُٝر زتا٫ت ايعًِ ايٓافر

ا٫ٖتُةةةةةةاّ با٭َةةةةةةانٔ ٚاملطافةةةةةةل    .5

 ايعا١َ ْٚظافتٗا ٚقٝاْتٗا

 ايػةةةةةةٔ ل ٚنبةةةةةةاضقضعاٜةةةةةة١ املعةةةةةةا .6

 ٚايكٝاّ ع٢ً ؾ٪ِْٚٗ

 يًُشتادل تأَل املا٤ .9 ٚايعٓا١ٜ بٗا يعا١َت اتباإْؿا٤ امله .8 ايكش١ٝ بطاَر ايطعا١ٜ .7

 َػةةةةةةةةاعس٠ احملتةةةةةةةةادل يتأزٜةةةةةةةة١    .10

 َٚٓاغو ايعُط٠ فطٜه١ اذتر

 ايعاَةةةةةةةةة١ ا٭َةةةةةةةةةانٔ تةةةةةةةةةطَِٝ .11

 ايفكطا٤ َٚػانٔ

َٚػةةاعستٗا  ايفكةة ٠ ا٭غةةط تةةبين .12

 يف ؾ٪ٕٚ اذتٝا٠

13.     ٍ اب ام; قةا ّ ضوبة١ يف ثٛة ضعا١ٜ ا٭ٜتا

ِ: "أْةا    ٘ ٚغًة ضغٍٛ ام ق٢ً ام عًٝ

 ٌ ِ نٗةةةةةاتل; ٚأؾةةةةةاض ٚنافةةةةة ايٝتةةةةٝة

 بأقبعٝ٘ ايػباب١ ٚايٛغط٢"

املؿةةاضن١ يف ايفعايٝةةات ٚا٭ْسٜةة١    .14

املٛمسٝةة١ ايتطٛعٝةة١ ايةةا تطعاٖةةا  

 املساضؽ ايطمس١ٝ

إزخةةةةةةةةاٍ ايفطسةةةةةةةة١ ٚايبٗذةةةةةةةة١ يف   .15

 ٚا٭غةةةةط ٍ ا٭ فةةةةاعًةةةة٢  ا٭عٝةةةةاز 

 ٚاملطن٢ ايفك ٠

 اسٞٚا٭ن تٛظٜر ذتّٛ اهلسٟ .18 بايسّ ايتيد .17 ملساضغِٗ ايفكطا٤ ايط٬ب جتٗٝع .16

 .تٛع١ٝ ايػذٓا٤ .21 ٚاملكابل ْكٌ املطن٢ .20 ارت ٟ زعِ ايٛقف .19

 ٚاملػةةةةةةةتًعَاتتةةةةةةةأَل ا٭دٗةةةةةةةع٠   .22

 يًُعاقل ايطب١ٝ

يًكةا٥ُل   تأَل ٚدبةات اٱفطةاض   .23

 ٚتٛظٜعٗا يف ضَهإ

أغةةةةط ايػةةةةذٓا٤ ٚتكةةةةسِٜ  نفايةةةة١  .24

 ايعٕٛ هلِ

 ٚا٭ٜةةةةةاّ ٝراملؿةةةةةاضن١ يف ا٭غةةةةةاب  .25

 ايعا١َ ايتٛع١ٜٛ

 إقاَةةةة١ املعةةةةاضى املؿةةةةاضن١ يف .26

 املعتُس٠ ضمسّٝا رت ١ٜا

 ةةةةةر ٚتٛظٜةةةةةةر فةةةةةا٥ض ايةةةةةة٥٫ِٛ    .27

 ٚاملٓاغبات ٚاذتف٬ت

املؿةةةةةةةةاضن١ يف إعةةةةةةةةساز ٚتٓفٝةةةةةةةةص    .28

ايةةةياَر ايجكافٝةةة١ عًةةة٢ َػةةةت٣ٛ   

 املسضغ١ أٚ اجملتُر

املؿةةةةةةةةةةاضن١ يف زعةةةةةةةةةةِ ادتٗةةةةةةةةةةٛز  .29

بةةةةةةة دطا٤  ارت ٜةةةةةةة١ ايةةةةةةةا تكةةةةةةةّٛ

 ٚايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ ايبشٛخ

30.  ٌ  املةةةٛت٢ ايعٓاٜةةة١ باملكةةةابط َٚغاغةةة

 ٝاداتٗاٚتٛف  است

ايكةطا٠٤   تعًِٝ و  ايكةازضٜٔ عًة٢   .31

 ٚايهتاب١

  

ٚتًو ايُٓاشز ٫ تعين عسّ ٚدٛز مناشز و ٖا  ففطم ايعٌُ ايتطةٛعٞ نةب ٠ دةسا َٚٓٗةا َةا      

 ٜتِ يف  ٝر ا٭ٜاّ بُٝٓا غتتل بعهٗا يف أٚقات ستسز٠ أٚ عٓس سسٚخ ايهٛاضخ ٚادتا٥شات.
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 :مسبد انشخصْخ انتغٌػْخ 
 ٖٞ: ايعظ١ُٝ ٘ع٢ً أزا٤ َٗاَتػاعس املتطٛد ايتطٛع١ٝ  ٖٓاى مسات يًؿدك١ٝ

 :ٚايطوبة١ فُٝةا    تعةاز غبشاْ٘ ٚٚد٘ ام تٓفٝص ايعٌُ ايتطٛعٞ ابتغا٤ املتُجٌ يف  اٱخ٬م

 عٓسٙ َٔ ايجٛاب ٚا٭دط.

 :ْفػ٘  يفملتطٛد إٔ ٜجل ع٢ً ا ايجك١      ٔ  يف  ٚ إٔ ٜجةل  ٚقسضتة٘ عًة٢ بةصٍ ايعُةٌ ايٓةافر يٰخةطٜ

 .زتتُع٘ع٢ً َٚا ي٘ َٔ َطزٚز ع٢ً ْفػ٘ ٚعٌُ  ٜكسَ٘ َٔق١ُٝ َا 

 :ٜةس ايعةٕٛ    َٚةس تكسِٜ ايٓفر يٰخطٜٔ  يفتػاضد  ٖٞ اياايؿدك١ٝ املبازض٠  املبازض٠ ِ زٕٚ  هلة

 .ايٓظط إز أٟ ْفر شاتٞ

 ٚ ايكةي  ; ايهج  َةٔ  مثاضٙ  ٞست٢ ٜ٪ت ايتطٛعٞايعٌُ  يفا٫غتُطاض ٜتطًب  املجابط٠:ايكي

 ٖط ٚتُٓٛ; َر تسضٜب ايٓفؼ ع٢ً شيو.تعٜبسٚ ق٬ح مثطت٘ ٚت٢ عسّ ايٝأؽ ساملجابط٠ ٚٚ

 ٍَةر   ;ٜتطًب ايعُةٌ ايتطةٛعٞ ايهةج  َةٔ ايتفةا٩ٍ يبةصٍ املعٜةس َةٔ ايعطةا٤          :ٚا٭ٌَ ايتفا٩

تعةطى  ٚيةٛ   ;إز حتكٝل ايٓتةا٥ر اٱظتابٝة١   ٘يعٕٛ َٔ ام عع ٚدٌ ست٢ تط٦ُٔ ْفػا ًب 

 .ملٛاق١ً ايعٌُ ضدا٤  حتكل ايطُٛح ٙعتسٚ ف ٕ ا٭ٌَ ايعٌُ ايتطٛعٞ يبعض ايكعٛبات

 :٢ حتُةةٌ ا٭ش٣ ايةةصٟ قةةس ٜكةةٝب٘ ٚا٭ْةةا٠ ٜػةةاعس املتطةةٛد عًةةبةةاذتًِ ايتشًةةٞ  اذتًةةِ ٚا٭ْةةا٠

ّ    ّ هلةةِ املػةةاعس٠ كةةسٻممةةٔ تٴ ٙ  ٚنْٛةة٘ ٚأزٚاضشيةةو املتطةةٛد   فبعهةةِٗ ٫ ٜةةتفِٗ  بٝعةة١ َٗةةا

 فٝدطةةة٧ يف; َتطٛعةةّا يًعُةةةٌ ٚيةةةٝؼ زتةةةطز َٛظفةةةّا ٜةةة٪زٟ ٚظٝفةةة١ّ ٜتكانةةة٢ عًٝٗةةةا َطتبةةةاّ 

ُدة هلصٙ ايكف١ تٴ املتطٛد ٌٴُجټٚتٳ  َِٓٗ ٕٛاحملتادٚخاق١ ايتعاٌَ َع٘   ٭دةط َةٔ ام   ٌ ية٘ ا ه

 .تعازغبشاْ٘ ٚ

  :ًُُٗة١  ٜٚتطًةب شيةو اذتةطم عًة٢ ايتةعٚز باملعًَٛةات ٚارتةيات اي٬ظَة١ ي         ايعًِ ٚارتةي٠

 ايتطٛع١ٝ املطًٛب١.
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  كْف تمٌو ثبنؼًم انتغٌػِ ؟
فهٌ عٌُ عؿةٛا٥ٞ غةٝهٕٛ َهية٘     ع٢ً ايتدطٝط ٚاٱزاض٠ ادتٝس٠  عٌُ ايتطٛعٞاي ظتب إٔ ٜكّٛ

  ايفؿٌ   يصا ظتب ع٢ً َٔ ٜطوب يف ايكٝاّ بعٌُ تطٛعٞ اتباد اٯتٞ:

  ٚايةةةا غةةةٝكسّ َةةةٔ خ٬هلةةةا عًُةةة٘     تًهٗةةةامياملٗةةةاضات ٚاملعًَٛةةةات ايةةةا    سذةةةِ َعطفةةة١ (1

 ايتطٛعٞ.

 ٚانض. أٖساف٘ يف ٖصا ايعٌُ ايتطٛعٞ بؿهٌ حتسٜس (2

 :َا ًٜٞحتسٜس   ٚميهٔ إٔ تتهُٔ ايعٌُخط١ نتاب١  (3

  اهلسفظتب ايكٝاّ بٗا يتٓفٝص املؿطٚد ايتطٛعٞ بكٛض٠ حتكل ارتطٛات ايا 

 .َٔ ايعٌُ ايتطٛعٞ

 ايا ٜػتٗسفٗا املؿطٚد اتايف٦. 

 ػُات ايا تػاعس يف صتاح ايعٌُ ايتطٛعٞ يفطٜل ايعٌُاي. 

  د.تادٗا يتٓفٝص املؿطٚضتاملتطًبات ايا 

 نةةةةةٝات ٚتكةةةةةٛضات َػةةةةةبك١ يًُدطدةةةةةات ٚايٓتةةةةةا٥ر املتٛقعةةةةة١ َةةةةةٔ املؿةةةةةطٚد  فط

 .ايتطٛعٞ

4)  ٔ ٗةة١ ضمسٝةة١ َكةةطح هلةةا َةةٔ قبةةٌ      ًةة١ دظحتةةد َٜٓةةسضز ايعُةةٌ ايتطةةٛعٞ   ايتأنةةس َةة

ٚ ٓٓا ايغايٞ يٝػِٗ ايعٌُ ايتطٛعٞ يف حتكٝةل ايتُٓٝة١ ايٛ ٓٝة١    ادتٗات املػ٪ٚي١ يف 

 ٚا٫دتُاع١ٝ املأَٛي١.

5)    ٞ   ٚميهةِٓٗ ايكٝةةاّ بة٘ زٕٚ خطةةط   بايٓػةةب١ يًطة٬ب فَةٔ   ايتأنةس َةٔ إٔ ايعُةةٌ ايتطةٛع

 أَين أٚ خًٌ يف ايػ١َ٬ ايعا١َ ٚايػ١َ٬ ايؿدك١ٝ.

 .يًُتطٛعل ايسضاغ١ٝ ٚا٭غط١ٜ باملٗاّٜرتتب ع٢ً ايعٌُ ايتطٛعٞ إخ٬ٍ  أ٫ (6
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  :انتغٌػِانؼًم جيت انتنجو هلب ػنذ تنفْز حمبرّش 
 ٞ َا ًٜٞ:ٜٓبغٞ ع٢ً َٔ مياضؽ ايعٌُ ايتطٛعٞ إٔ ٜطاع

 ٚعًة٢    قُٝة١  بةصٟ  ٖصا اجملاٍ يٝؼ  يفعٌُ ايإٔ ايتطٛعٞ  ٚ عٌُايق١ُٝ َٔ ٜكًٌ  ممٔصض ذتا

 عًٝ٘. ععّايصٟ عٌُ ايتطٛعٞ اياملتطٛد ا٫غتعا١ْ بام ٚاملؿاضن١ يف 

 ٜرتتب ع٢ً فعًة٘  ٚبل تٓفٝص ايعٌُ ايتطٛعٞ ايصٟ املتطٛد  ايصٟ عتٍٛ بليهػٌ جتٓب ا

 .فر يًُشتادل إيٝ٘ايهج  َٔ ا٭دط ٚايٓ

  ام ايةصٟ أْعةِ عً  املتطةٛد عًة٢    ٔٻميٴة إٔ ٫ ٚ َةٔ بةصٍ ايعُةٌ ايتطةٛعٞ ٚاملؿةاضن١      ٓة٘  َٖهٝة٘ 

 .٘ٚثٛاب فٝصٖب أدطٙ  فٝ٘

 ٭ٕ ايعُةةٌ ٜكةة٣ٛ املتطةةٛد ٟ بةةسأٙ صعُةةٌ ايتطةةٛعٞ ايةةايعةةٔ ايتٛقةةف ٚا٫ْكطةةاد صض َةةٔ ذتةةا

 .با٫غتُطاض فٝ٘

  ٔاذتةةةصض َةةة ٟ ِ ٯخةةةطٜٔ ٚإز ا داغةةةت٫ُا   ٚاذتةةةطم عًةةة٢ ا٫غةةةتبساز بةةةايطأ   ايتؿةةةاٚض َعٗةةة

 فايعٌُ ايتطٛعٞ ٜػتٛعب اٯضا٤ ٜٚتك٣ٛ بٗا.

 ٚايتٗٛض ز عٔ ا٫ْسفاد ٚايعذ١ًابتع٫ا  . 

 تعةاز  ٭ٕ ايتفةا٩ٍ ٚسػةٔ ايظةٔ بةام    ايتفا٩ٍ ٚسػٔ ايظٔ بام عع ٚدةٌ   اذتصض َٔ تطى 

 .املعٜس ٚتكسِٜيف ايعٌُ ايتطٛعٞ  ز ا٫غتُطاضإاملتطٛد  ٜسفر

 بطنت٘ ٚميشكإ ايعٌُ إعتبط ُاايطٜا٤ ٚايػُع١ ف ْٗ َٔصض ذتا . 
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  اءات التيفيذية للوحدة التطبيقيةاإلجزثالجًا: 

 ا٭غبٛد ا٭ٍٚ

 اٱدطا٤ات املٗاّ ايط٥ٝػ١

 ايفِٗ ٚا٫غتٝعاب

 "ٞاذتٛاض ٚاملٓاقؿ١ سٍٛ َٛنٛد ايٛسس٠ ايتطبٝك١ٝ "ايعٌُ ايتطٛع. 

 .َٞٓاقؿ١ َفّٗٛ ايعٌُ ايتطٛع 

 ٛاض َٛد٘ سٍٛ ا٭١ُٖٝ ٚايتأث .س 

 ايت١٦ٝٗ ٚا٫غتعساز

 ب ٚاجتاٖاتِٗ ضتٛ ايعٌُ ايتطٛعٞ َٚٓاقؿتٗااغتهؿاف َفاِٖٝ ايط٬. 

 تكشٝض ا٭فهاض و  املٓاغب١. 

 .ٞاغتهؿاف زتا٫ت ايعٌُ ايتطٛع 

   ٌتطةةةٛعٞ ايةةةا عتتادٗةةةا اجملتُةةةر ايعةةةاّ ٚاجملتُةةةر املسضغةةةٞ    ايأٚيٜٛةةةات ايعُةةة

 خاق١.

 ٌبٓا٤ فطم ايعُ

 تٛظٜر ايط٬ب يف زتُٛعات عٌُ ٚتطَٝع اجملُٛعات أٚ تػُٝتٗا. 

 .اختٝاض املؿطٚد 

 حتسٜس ا٭زٚاض بل ايط٬ب. 

  )تػتهٌُ امل١ُٗ  –ايتهًٝف ب عساز خط١ املؿطٚد )ختطٝط َؿطٚد ايٛسس٠

 َٓعيّٝا ٚتؿاضى أعها٤ اجملُٛع١ بٓتا٥ذٗا قبٌ اذتك١ ايتاي١ٝ.

 

 ايجاْٞا٭غبٛد 

 اٱدطا٤ات املٗاّ ايط٥ٝػ١

َؿطٚد ختطٝط 

 ايٛسس٠
 .ِٗا٫تفام ع٢ً خط١ عٌُ فطم ايعٌُ ايفطع١ٝ يتٓفٝص َؿطٚد ايٛسس٠ ارتام ب 

عطى َٚٓاقؿ١ 

 ايتدطٝط

 .عطى خط١ تٓفٝص نٌ زتُٛع١ ملؿطٚعٗا 

 .َٓاقؿات  اع١ٝ سٍٛ خطط تٓفٝص َؿطٚعات ايٛسس٠ 

 ايتشػل ٚايتطٜٛط

       ٚعاتٗا ٚتطٛضٖةا بٓةا٤ عًة٢    حتػةل زتُٛعةات ايعُةٌ رتططٗةا يف تٓفٝةص َؿةط

 ْتا٥ر املٓاقؿات.

 ْؿط خط١ ايعٌُ ع٢ً َػت٣ٛ اجملُٛع١ ايط٬ب١ٝ. 
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 ايطابرايجايح/ا٭غبٛد 

 اٱدطا٤ات املٗاّ ايط٥ٝػ١

 املُاضغ١ ٚايتطبٝل

 ٌٚايٓتةةا٥ر ايةةا ٜةةتِ اذتكةةٍٛ   ٚتٛثٝةةل ايعًُٝةةات ايةةا تةةتِ  تٓفٝةةص خطةة١ ايعُةة

 تعةةي عةٔ تعًةِ ايطة٬ب خة٬ٍ املُاضغةة١     ٚإعةساز ايتكةاضٜط ايٛقةف١ٝ ايةا      عًٝٗةا 

 .ٚايتطبٝل

 ايعطى ٚاملٓاقؿ١
 .عطى نٌ فطٜل عٌُ يتكاضٜط زٚض١ٜ عُا ا خ٬ٍ املُاضغ١ ٚايتطبٝل 

 َٓاقؿات  اع١ٝ سٍٛ تكاضٜط فطم ايعٌُ ٚأبطظ فطم ايتشػل. 

 ايتشػل ٚايتطٜٛط

    عةةةٔ  يتكةةةاضٜط ٚايعًُٝةةةات ٚ طٜكةةة١ ايتعةةةب   اتٓفٝةةةص عًُٝةةةات حتػةةةل ٚتطةةةٜٛط

 .ايٓتا٥ر بٓا٤ٶ ع٢ً ْتا٥ر اذتٛاض ٚاملٓاقؿ١ ادتُاع١ٝ

 .َٞا٫غتعساز يتكسِٜ املؿطٚد ارتتا 

 

 ارتاَؼايطابر/ا٭غبٛد 

 اٱدطا٤ات املٗاّ ايط٥ٝػ١

تكسِٜ ٚعطى 

 تاَٞاملؿطٚد ارت

  تكسِٜ ْػد١ َهتٛب١ ْٚػد١ إيهرت١ْٝٚ نا١ًَ يهٌ َؿطٚد َٔ َؿطٚعات فطم

 َؿطٚع٘ ارتتاَٞ يًٛسس٠ ايتطبٝك١ٝ(.ايعٌُ )نٌ فطٜل عٌُ ٜكسّ 

 عطى ايتكطٜط ارتتاَٞ ملؿطٚد ايٛسس٠ ايتطبٝك١ٝ. 

 َٓاقؿ١ زتُٛعات ايعٌُ سٍٛ املؿطٚعات املٓذع٠.  املٓاقؿ١اذتٛاض ٚ

 ايتشػل ٚايتطٜٛط
  تٓفٝص ايتشػل ٚايتطٜٛط يًُؿطٚعات  ا ظتعًٗا َٓاغب١ يًعطى يف ْٗا١ٜ

 ايعاّ ايسضاغٞ.

 ايتكِٜٛ ارتتاَٞ

 أثٓا٤ تكِٜٛ تعًِ  ٬ب٘ َٔ اٯتٞ:ٜتأنس املعًِ 

 .َؿاضن١  ٝر أعها٤ فطٜل ايعٌُ يف تٓفٝص املؿطٚد 

      يةس٣  ٝةر    حتكل قسض أغاغٞ َؿرتى َةٔ ايفٗةِ ٚا٫غةتٝعاب ملؿةطٚد ايٛسةس٠

 .ايط٬ب
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 يمرتحبد تنفْزّخ:
ض ٚاملٓاقؿة١  يةس٣ ايطة٬ب َةٔ خة٬ٍ اذتةٛا     ايهةايف   ٱثةطا٤ املعةطيف  اتشكٝةل  َٔ املِٗ ايبس٤ ب .1

 ٚتطبٝل أْؿط١ اغت٬ٗي١ٝ غطٜع١.

ٜكُِ املعًِ عةسزّا َةٔ ايتػةا٫٩ت املتعًكة١  ؿةطٚعات ايطة٬ب ٫غةتدساَٗا يف ايهؿةف          .2

نةةةٌ أعهةةةا٤ فطٜةةةل ايعُةةةٌ يف   َٚةةةس٣ منةةةٛ املٗةةةاضات املػةةةتٗسف١ يةةةس٣ عةةةٔ سةةةسٚخ ايةةةتعًِ 

 ٜةسٟ  نُا ٜػتدسّ بعهٗا يف ايتكِٜٛ ارتتاَٞ عٓس عطى ناٌَ املؿطٚد بلاملؿطٚد; 

 يط٬ب ٚاملعًِ يف ا٭غبٛد ا٭خ .ا

ٜطاعة٢ حتكٝةل ايتةٛاظٕ بةل خكةا٥ل ٚقةسضات       ب ايفكةٌ يف زتُٛعةات   تكػةِٝ  ة٬  عٓس  .3

ٚحتكٝةةل قةةسض َةةٔ ايتذةةاْؼ فُٝةةا بٝةةِٓٗ  ةةا ٜةةسعِ غةةطع١       يف نةةٌ زتُٛعةة١   ايطةة٬ب 

ٔ         ا٭زا٤ ٚدٛز٠ اٱصتاظ    َةر تأنٝةس تٛظٜةر ا٭زٚاض ٚاملٗةاّ بةل  ٝةر ايطة٬ب ٚايتشكةل َة

ادتُٝةةر يف ايفٗةةِ ٚا٫غةتٝعاب ٚحتكٝةةل أٖةةساف ايةةتعًِ   ٚدةٛز قةةسض أغاغةةٞ َؿةرتى يةةس٣  

 املككٛز٠.

ٜتطًب إضفام ايؿٛاٖس ٚاٱثباتات ع٢ً َةا ا  املُاضغات ٚاغتعطاى ايٓتا٥ر عٓس َٓاقؿ١  .4

 .يًتشػل املػتُططادع١ اي تغص١ٜتكسمي٘ ٚمماضغت٘  َر تأنٝس تٛظٝف اي

َٛدة٘  نٝف ميهٔ ايكٝاّ بٓؿةا  تطبةٟٛ    غتٓتازيًط٬ب ٫ اعٞ  عكف شٖينتٓفٝص  .5

 .ضتٛ زتاٍ َِٗ َٔ زتا٫ت ايتطٛد

ٌټ زتُٛع١ٺ ببس٤ أعُاهلا يف َؿةطٚعٗا املٛدة٘ يتشكٝةل أٖةساف ايةتعًِ املككةٛز        .6 تٴهًٖف ن

 يف ٖصٙ ايٛسس٠.

( ٚايةا تػةاعس يف   5إز  1تٛظد عًٝٗةا ايُٓةاشز املدككة١ جملُٛعةات ايعُةٌ )ايُٓةاشز َةٔ         .7

 ١ َٔ َطاسٌ ايعٌُ.ضقس نٌ َطسً
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 1بُمُت دنُم املؼهى يف يبدة املهبساث انتط
 ،، يهبساث نهحُبة واإلتمبٌ وانؼًم ،،

 
 

 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َتُٝةع٠  نُةا ميهةٔ اقةرتاح إْؿةا٤     زعِ ايط٬ب بأَجًة١ ملؿةطٚعات   ةةة عٓس اذتاد١  ةةة ميهٔ .8

املؿةةةطٚد ختةةةسّ  يف َٛاقةةةر ايتٛاقةةةٌ ا٫دتُةةةاعٞ )تةةةٛت   أٚ عًةةة٢ فةةةٝؼ بةةةٛى  ..(  سػةةةاب

 .أٚ اجملتُر ايكطٜب َٔ املسضغ١ًُذتُر املسضغٞ ارتام بفطٜل ايعٌُ َٛدّٗا ي

١ قةةةس ٜةةةط٣ املعًةةةِ َٓاغةةةب١ ايكٝةةةاّ  ؿةةةطٚد  ةةةاعٞ يهاَةةةٌ اجملُٛعةةة١        يف سةةةا٫ت َعٝٓةةة  .9

ايط٬بٝةة١/ ايفكةةٌ  ؿةةاضن١  ٝةةر أفةةطازٙ ٚفةةل َٗةةاّ ستةةسز٠ يهةةٌ َةةِٓٗ تتهاَةةٌ َةةر        

بعهةةِٗ حبٝةةح ٜهةةُٔ املعًةةِ تهةةاف٪ فةةطم ايةةتعًِ ٚتُٓٝةة١ ايكةةِٝ ٚاملٗةةاضات  ٜٚةةطافكِٗ يف   

 .ِ ايتٓفٝص ادتُاعٞ خاضز املسضغ١ايتٓفٝص عٓسَا ٜت

سّ املعًةةِ ايُٓةةاشز املعبةةأ٠ َةةٔ قبةةٌ ايطةة٬ب يتٛثٝةةل عًُٝةةات ايتكةةِٜٛ  ثةةِ تطقةةس        ٜػةةتد .10

 (.6ْتا٥ر ناٌَ ايط٬ب يف ايُٓٛشز ضقِ )
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 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتغجْمْخ انٌحذح يششًع تٌثْك منبرج: ساثؼب  
 انٌحذح يششًع تؼشّف( : 1) منٌرج  

 عا١َ َعًَٛات( أ/1)

 ايسضاغٞ املػت٣ٛ ايتطبٝك١ٝ ايٛسس٠ عٓٛإ  ايٛسس٠ إيٝ٘ تٓتُٞ ايصٟ ايتطبٝكٞ اجملاٍ

   

  املعًِ اغِ  :ايط٬ب١ٝ اجملُٛع١/ايفكٌ

  اجملُٛع١  ٬ب عسز  اجملُٛع١ ضَع/ ضقِ

 (8 إز 4 َٔ) املؿطٚد يف ايعٌُ فطٜل يف املؿاضنل ايط٬ب أمسا٤( ب/1)

 ايطايب ّ ايطايب ّ

1  5  

2  6  

3  7  

4  8  

 املؿطٚد ٚقف( ز/1)

 ....................................................................................................... ايٛسس٠ َؿطٚد اغِ

 ....................................................................................................... ايٛسس٠ َؿطٚد عًٝ٘ ٜطنع ااي ٗاض٠امل

 ايٛسس٠ َؿطٚد َٔ املػتفٝس٠ ايف٦ات

  

  

  

 املؿطٚد ٖصا اختٝاض أغباب

........................................ ............................................................... 

....................................................................................................... 

 انتػابٗا املتٛقر ايكِٝ

 

 

 

 

 انتػابٗا املتٛقر ا٭غاغ١ٝ املٗاضات

 

 

 

 

  املؿطٚد يتٓفٝص ايع١َٝٓ ايفرت٠
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 انٌحذح يششًع ختغْظ( : 2) منٌرج
 املؿطٚد تٓفٝص ٚإدطا٤ات خطٛات( أ/2)

 بٗا املهًف ايتٓفٝص َس٠ اٱدطا٤/ارتط٠ٛ

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ٚإضؾازات٘ املعًِ َط٥ٝات( ب/2)

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

 يًتٓفٝص ١َعا تٛدٝٗات( ز/2)

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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 انٌحذح يششًع ًخمشخبد نتبئح( : 3) منٌرج

 ؿطٚدامل يف ٚتٛظٝفٗا َٓٗا ا٫غتفاز٠ متد ايا املكازض أِٖ( أ/3)

 ايياَر(  ... عًُا٤  خيا٤  سه١َٝٛ  زٚا٥ط َتدكك١  َ٪غػات إيهرت١ْٝٚ  َٛاقر تكاضٜط  ٚأحباخ  زضاغات نتب ) َعًَٛات َكازض

 .اغتدساَٗا ا ايا اٱيهرت١ْٝٚ
 عٓٗا تفك١ًٝٝ َعًَٛات املكازض

  

  

  

  

  

  

  

 املؿطٚد يف ايعٌُ فطٜل أعها٤ َهتػبات( ب/3)

 عٓٗا تفك١ًٝٝ َعًَٛات املهتػبات

  

  

  

  

  

  

 املؿطٚد َٓتذات( ز/3)

 اعٓٗ تفك١ًٝٝ َعًَٛات اتاملٓتذ

  

  

  

  

 املؿطٚد َٓتذات ْؿط( ز/3)

 بصيو َتعًك١ ٚإٜهاسات تفاقٌٝ املؿطٚد َٓتذات ْؿط أغايٝب
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 انتأيم انزاتِ )فشدُ(: (4منٌرج )
 ؟/أ( َاشا اغتفست أثٓا٤ عًُٞ يف املؿطٚد4)

1)  
2)   
3)   
4)   
5)   
6)   
7)   

8)  

 عًُٞ يف املؿطٚد/ب( ايكعٛبات ايا ٚادٗتين أثٓا٤ 4)

i.  
ii.   
iii.   
iv.   
v.   
vi.   
vii.   

viii.   

 /ز( َكرتساتٞ يًتشػل ٚايتطٜٛط 4)

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

 ؟/ز( نٝف ميهٔ إٔ أٚظف املؿطٚد يف شتططاتٞ املػتكب4١ًٝ)
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 (: تمٌّى األداء اخلتبي5ِمنٌرج )
 /أ( بٝاْات املؿطٚد5)

اجملاٍ ايتطبٝكٞ ايصٟ  املػت٣ٛ ايسضاغٞ

 إيٝ٘ ايٛسس٠تٓتُٞ 

 اغِ املؿطٚد عٓٛإ ايٛسس٠

     

  ضقِ/ ضَع اجملُٛع١  ايفكٌ/اجملُٛع١ ايط٬ب١ٝ:

 ( زضد30١/ب( عطى ايتكطٜط ارتتاَٞ يًُؿطٚد )5)

 ايسضد١ املػتشك١ ايسضد١ ؾٛاٖس ايتشكل ّ ستهات ايتكِٜٛ

ايتكسِٜ 

 يًُؿطٚد

 زضدات(  6)

  2  ايفهط٠ ا٭غاغ١ٝتٛافل أغًٛب ٚ طٜك١ عطى املؿطٚد َر  1

  2 انتُاٍ ايبٝاْات ايتٛثٝك١ٝ يًُؿطٚد )اغِ املؿطٚد  ا٭ٖساف  أمسا٤ ا٭عها٤ ..( . 2

  2 ٚنٛح فهط٠ املؿطٚد ٚاهلسف َٓ٘. 3

 عطى املؿطٚد

 زضدات( 10)

1 
بايكٛض ٚزعُٗا  ايًغ١ٜٛ   قش١ املعًَٛات املطافك١ يًعطى عًُٝا ٚخًٖٛا َٔ ا٭خطا٤

 .ٚاٱسكا٤ات املٓاغب١ )حبػب  بٝع١ املؿطٚد(ٚايُٓاشز 
4  

  3 تػًػٌ أفهاض املؿطٚد امله١ُٓ يًعطى َٚٓطكٝتٗا 2

  3 إبساع١ٝ تتػِ بادتس٠. ّافهاضتٓظِٝ ايعطى املطافل يًُؿطٚد ٚداشبٝت٘ ٚتهُٝٓ٘ أ 3

 ْتا٥ر املؿطٚد

 زضدات( 10)

  3 بأٖساف املؿطٚدقسم ايٓتا٥ر ٚاضتبا ٗا  1

  2 ايٓتا٥ر قعٛبات ٚتٛقٝات َٚكرتسات يًُؿطٚد.تهُٓد  2

  5 انتُاٍ ايتكطٜط ٚتهُٝٓ٘ ناف١ ايُٓاشز ايتٛثٝك١ٝ ٚاملدطدات 3

 ايعٌُ يف ايفطٜل

 زضدات( 4)

  2 ٚنٛح املٗاّ املٛن١ً يهٌ عهٛ ٚتهاٌَ أزا٥ِٗ يف املؿطٚد.  1

  2 .طم ٚٚنٛح ايتفاعٌ اٱظتابٞ بِٝٓٗاْػذاّ أعها٤ ايف 2

 زضد١(20َٓاقؿ١ املؿطٚد ) /ز(5)

 ايسضد١ املػتشك١ ايسضد١ ؾٛاٖس ايتشكل ّ ستهات ايتكِٝٝ

ايفِٗ 

 ٚا٫غتٝعاب

 زضدات( 10)

  4 ا٫غتٝعاب ٚايفِٗ املؿرتى يس٣  ٝر أعها٤ ايفطٜل ٯي١ٝ تٓفٝص َؿطٚد ايٛسس٠ 1

  3 ع١ًُٝداب١ ع٢ً ايتػا٫٩ت بططٜك١ اٱاملؿاضن١ املعطف١ٝ املػتُط٠ ٚدسٜتٗا ٚ 2

   3  أثٓا٤ املٓاقؿ١ ٚتطابطٗا تػًػٌ ا٭فهاض 3

 اذتٛاض ٚاملٓاقؿ١

 زضدات( 10)

  4 ع٢ً اٱقٓاد ٚاذتٛاض ٚاملٓاقؿ١تِٗ قسضَٚؿاضن١  ٝر اعها٤ ايفطٜل يف ايٓكاف  1

  3 كس ٚتكسِٜ امليضات بأغًٛب عًُٞايٓتكبٌ إزاض٠ ايٓكاف ٚاذتٛاض ٚكسض٠ ع٢ً اي 2

3 
ا٫غتفاز٠ َٔ ايتغص١ٜ ايطادع١ يف ٚ ايتػا٫٩ت ٚا٭فهاض أثٓا٤ اذتٛاض ٚايٓكاف اغتٓبا  

 .تطٜٛط ايٓتا٥ر  ٚاملدطدات ٚحتػٝٓٗا
3  

 ِٜٛايتك/ز( أعها٤ دت١ٓ 5)

 ايتٛقٝر  بٝع١ ايعٌُ ا٫غِ ّ

1     

2    
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 1بُمُت دنُم املؼهى يف يبدة املهبساث انتط
 ،، يهبساث نهحُبة واإلتمبٌ وانؼًم ،،

 
 

 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتْدخ تمٌّى انغالة نيبّخ انٌحذح انتغجْمْخ( : 6) منٌرج

ّ 

 زتاٍ ايتكِٜٛ

 
 ايطايب اغِ

 اذتهٛض
ا٫ْهبا  

 ٚايتفاعٌ

تكطٜط ا٭زا٤ 

 احملسز/اٱصتاظ

 تكِٜٛ ا٭زا٤ ارتتاَٞ

 )املؿطٚد ارتتاَٞ(

١ٝ ٥ايسضد١ ايٓٗا

 يًٛسس٠

 زضد١ (25) زضد١ (20) زضدات (5)

 زضد١( 50)

زضد١  (30) زضد١ (100)

 يًُؿطٚد

زضد١  (20)

 يًُٓاقؿ١

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   املٛفل ٚام
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 (2)الوحدة التطبيقية 

 مَارات بيئية

 لتينية مستدامة

 )جمال مَارات بيئية وتينية مستدامة( 
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 أواًل: املدخل إىل الوحدة التطبيقية

ٞ    يٲْػإ نب ٠ّ أ١ُّٖٝ متجٌ ايب١٦ٝ ٟ  احملةٝط  فٗة ـ  ايةص ٘  ٜعةٝ ٌ    فٝة ٘  ٚعتكة  عًة٢  َٓة

ّٕ َٔ سٝات٘ َكَٛات ٞ .  ٚنػةا٤    ٖٚةٛا٤ٺ    ٚؾطابٺ    عا ٟ  احملةٝط  ٖٚة ٌ  ايةص ٘  ٜتفاعة  ٚميةاضؽ  َعة

 ٖٚةةٛ اٱْػةةإ تعةةاز ام خًةةل إٔ َٚٓةةص ;ٚاملهْٛةةات ايها٥ٓةةات َةةٔ وةة ٙ َةةر املدتًفةة١ ع٬قاتةة٘ فٝةة٘

٘  ايةا  ٚاذتادةات  املتطًبةات  شتتًف عٔ ايب١٦ٝ يف ايبشح زا٥ِ ٘  عًُٝة١  يتشكٝةل  تًعَة  َةر  تهٝفة

ٌ  شيةو  يف َػةتدسَاّ  ايب١٦ٝ  ٘  تةٛافط  َةا  نة ٔ  ية ٘  ٖٚبٗةا  ايةا  ٚارتةيات    ٚاملٗةاضات    املعةاضف  َة  ية

 .  غبشاْ٘ ارتايل

ٚقةس أٚزد ام يف ب٦ٝتٓةةا نافة١ املتطًبةةات ا٭غاغةة١ٝ يًشٝةا٠  ٚدعًةةٗا تُٓةةٛ َٜٛةّا بعةةس ٜةةّٛ     

 ٕ   ا ٜععظ ا٫ستٝادات املتٓا١َٝ يٲْػإ ٚاملدًٛقات اذت١ٝ اي٬ظ١َ ٫غتُطاض اذتٝا٠ عٓسَا ٜهةٛ

 ا٫غتدساّ بططٜك١ ضاؾس٠ ٚضؾٝس٠.

إٕ ٖصٙ ايب١٦ٝ ٚتًو املٛاضز ايا تعخط بٗا ل ختًل دتٌٝ ٚاسس ٜػتٓعفٗا ٜٚػةتُتر بٗةا   

َػتأثطّا بٗا; ٚإمنا ٖٞ ب١٦ٝ عاف عًٝٗا ٚاْتفر بٗا َةٔ غةبكٓا عًٝٗةا  نُةا ْعةٝـ فٝٗةا ْٚأخةص        

     ْ فةؼ املةٛاضز ٚاملهْٛةات; ممةا     َٓٗا َتطًبات َعٝؿتٓا; ثِ تتةٛاز عًٝٗةا أدٝةاٍ ٚأدٝةاٍ تػةتدسّ 

عتتِ عًٝٓا ا٭خص  باز٨ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ايا ل تهٔ امل٪متطات ايسٚي١ٝ أٍٚ َٔ أنس عًٝٗا 

َةةةا ت٪نةةةسٙ ز٫٫ت قةةةٍٛ ام تعةةةاز: )ٚنًةةةٛا ٚاؾةةةطبٛا ٫ٚ تػةةةطفٛا(   ٚزعةةة٢ إيٝٗةةةا; إش ٖةةةٞ بعةةةض  

 .ص31طا٭عطاف ف١ٜ 

 َةةا َةةر املػةة٪ٚي١ وةة  اٱْػةةإ تكةةطفات إٔ إ٫ َةةٔ أُٖٝةة١ ايب٦ٝةة١ يف سٝاتٓةةا; ايةةطوِ ٚعًةة٢

 شيةو  عًة٢  ٚتطتةب  ايب٦ٝة١  بأذتكةد نةطضّا نةب ّا     قةس  ٚعٓاقةط  َٚهْٛاتشتًٛقات  َٔ ب٘ ٜٴشٝط

 عًةة٢ ٚايعُةةٌ ايب٦ٝةة١  تةةسٖٛض يف ٚانةةضٷ أثةةطٷ هلةةا نةةإ ايةةا ايب٦ٝٝةة١ املؿةةه٬ت َةةٔ ايعسٜةةس سكةةٍٛ

 .تسَ ٖا

ه٬ت  ٚايٛقةةٛف أَةةاّ اْتؿةةاضٖا  نةةإ َةةٔ املٗةةِ تهةةاتف ادتٗةةٛز يًشةةس َةةٔ تًةةو املؿةة   يةةصا 

ٚاَتساز تأث ٖا  ٚايتأنٝس ع٢ً َباز٨ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ يًُهْٛات ايب٦ٝٝة١ ٚايةا تةسعٛ إز إٔ    
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ا٫غةةتدساّ يًُهْٛةةات اذتايٝةة١ ظتةةب إٔ ٫ ٜهةةط باستٝاداتٓةةا املػةةتكب١ًٝ ٚاستٝادةةات ا٭دٝةةاٍ      

 املٛاضز.ايكاز١َ ايا غتعٝـ ع٢ً ْفؼ ايب١٦ٝ ٚغتػتدسّ ْفؼ املهْٛات ٚ

٘  اجملتُةر  أفطاز شتتًف بل ايب٦ٝٞ ايٛعٞ يٓؿطإناف١ إز بصٍ املعٜس َٔ ادتٗٛز    ٚف٦اتة

ٚاتبةةةاد أْةةةٛاد ا٭غةةةايٝب املعاقةةةط٠ يتشكٝةةةل أعًةةة٢ زضدةةةات ايٓؿةةةط ٚايتعطٜةةةف بايب٦ٝةةة١ ٚقهةةةاٜاٖا   

٤ٶ ٚحتسٜس ْٛع١ٝ املٛاقف اٱظتاب١ٝ ايا ظتب اختاشٖا بؿةإٔ تًةو ايكهةاٜا ايب٦ٝٝة١ املُٗة١; غةٛا      

نإ شيو عًة٢ َػةت٣ٛ ا٭فةطاز  أٚ عًة٢ َػةت٣ٛ اجملتُةر  أٚ ادتٗةات ايتٓظُٝٝة١ املػة٪ٚي١ عةٔ           

 غٔ ايكٛاعس ٚايًٛا٥ض ٚا٭ْظ١ُ.

نُةةا ت٪نةةس ٖةةصٙ ايٛسةةس٠ ايتطبٝكٝةة١ عًةة٢ مماضغةة١ ٚظةةا٥ف ٚفعايٝةةات ايرتبٝةة١ ايب٦ٝٝةة١     

  ٚتُٓٝة١ املٗةاضات    بٌ تتذاٚظٖا يغطؽ ايكِٝ ;ايب٦ٝٞايا ٫ تكف عٓس زتطز ْؿط املعطف١ ٚايٛعٞ 

أٚ املتفاعةٌ ايػةًيب    املؿةاٖس ايكةاَد  ٚتععٜع ايػةًٛى اٱظتةابٞ; ايةصٟ ٜٓكةٌ املةتعًِ َةٔ َٛقةف        

ٖٚةٛ َةا ٜتٛقةر إٔ    َر ايب١٦ٝ; إز ايفاعٌ املٓةتر املة٪ثط تةأث ّا إظتابٝةّا فٝٗةا ٚيف نافة١ عٓاقةطٖا         

 تجُطٙ ةةة ب شٕ ام ةةة مماضغات ايط٬ب خ٬ٍ تعًُِٗ ٚتٓفٝصِٖ هلصٙ ايٛسس٠ ايتطبٝك١ٝ.

 اهلذف انؼبو نهٌحذح: 

 زٕٚ ٚاذتًٝٛيةة١  ٚا٫ٖتُةةاّ بكهةةاٜاٖا ايب٦ٝٝةة١ املؿةةه٬ت سةةٌ عًةة٢ قةةازضّا يٝهةةٕٛ َػةةاعس٠ املةةتعًِ

 شيو. حتكٝل يف اٱظتاب١ٝ ؿاضن١ٚامل ٚاملعطف١ ايٛعٞ بح  طٜل عٔ   دسٜس٠ َؿه٬ت ظٗٛض

 األىذاف اخلبصخ نهٌحذح:

 ٜتٛقر َٔ املتعًِ خ٬ٍ تطبٝك٘ يفعايٝات ٖصٙ ايٛسس٠ إٔ:

 ٜػتهؿف املفاِٖٝ ا٭غاغ١ٝ املتعًك١ بايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ املػتسا١َ. (1

 .ايطبٝع١ٝ ٖاٛاضزع٢ً َتطًبات احملافظ١ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚطا١ٜ َتعطف ٜ (2

 .ايب١ٝ٦ٝ ملًٛثاتا عٔ ايٓا ١ ا٭خطاضعتسز  (3

 ُٜٓٞ َٗاضات٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚايتٛاق١ًٝ. (4
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 مياضؽ َٗاضات َتعًك١ بايب١٦ٝ ٚاحملافظ١ عًٝٗا. (5

ٜٓفص َؿطٚعا ب٦ّٝٝا ٜػِٗ يف ت١ُٝٓ قُٝ٘ َٚٗاضات٘ ٚمماضغات٘ جتاٙ ايب١٦ٝ ٚاحملافظ١  (6

 .عًٝٗا ٚطاٜتٗا

ا ٜٓةتر عٓٗةا َةٔ قةِٝ       َٚة ضتٛ ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ املػةتسا١َ  إظتاب١ّٝ ُٜٓٞ قُّٝا ٚاجتاٖاتٺ (7

 .ٚ ١ٝٓ ٚادتُاع١ٝ أق١ًٝ
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 ثاىيًا: اإلثزاء املعزيف للنعله واملتعله

 أسئهخ استيالنْخ تسبػذ يف انتيْئخ ًاالستؼذاد:

 َا َفّٗٛ ايط٬ب عٔ ايب١٦ٝ؟ (1

 يًت١ُٝٓ املػتسا١َ؟َفّٗٛ ايط٬ب َا  (2

 ؟  ض شيوٝٛننٝف ميهٔ ت ;يًب١٦ٝ أ١ُٖٝ ني٣ يف سٝا٠ ا٭فطاز ٚاجملتُعات (3

 ايػًٛنٝات ايا تًشل ايهطض بايب١٦ٝ؟جٌ ٭بطظ َ (4

 ؟  َا أبطظٖااملؿه٬ت ٚايكهاٜا اذتػاغ١تعاْٞ ايب١٦ٝ َٔ بعض  (5

 َا اذتًٍٛ املُه١ٓ ٚاملتٛقع١ يًُؿه٬ت اذتاي١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ يًب١٦ٝ؟ (6

 ؟ْؿط ثكاف١ اذتفاظ ع٢ً ايب١٦ٝميهٔ  فنٝ (7

 ؟اذتفاظ ع٢ً ايب١٦ٝ٭عُاٍ ايا َٔ ؾأْٗا إٔ تهٕٛ غببّا يف َا ا (8

 ؟عٌُ ٜػاِٖ يف اذتفاظ ع٢ً ايب١٦ٝميهٔ ختطٝط ٚتٓفٝص ٝف ن (9

 نٝف تكّٛ بعٌُ ٜػاِٖ يف اذتفاظ ع٢ً ايب١٦ٝ؟ (10

نٝف ميهٔ إٔ تهٕٛ اغتدساَاتٓا يًُٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚايكٓاع١ٝ بكٛض٠ تسعِ ايتُٓٝة١   (11

 املػتسا١َ؟

ٗ     َٚةةٔ  ا ايطةة٬ب ميهةةٔ ايتٛقةةٌ إز إٔ   خةة٬ٍ اذتةةٛاض ٚاملٓاقؿةة١ ٚاٱدابةةات املتٓٛعةة١ ايةةا ٜكةةسَ

 :  ٜؿ  إزَفّٗٛ ايب١٦ٝ 

اذتٝع ايصٟ تعٝـ فٝ٘ ا٭سٝا٤ ٚاملهْٛات ٚايعٓاقط ايا ٜتهٕٛ َٓٗا ٚت٪ثط يف ا٭سٝا٤ ٚتتأثط 

 ٚا٭سٝا٤ ا٭خط٣. ٚاملٓار ٚاملعازٕ ٚايرتب١ ٚاهلٛا٤ املا٤ تؿٌُ بٗا  ٚ

   إز:نُا ميهٔ ايتٛقٌ إز إٔ َفّٗٛ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٜؿ

ا٫غتدساّ ا٭َجٌ يًُٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚاملٓتذات  ا ٫ ٜهط باستٝاداتٓا املػتكب١ًٝ ٫ٚ 

 استٝادات ا٭دٝاٍ ايكاز١َ.
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  :ػهَ انجْئخ احملبفظخأىًْخ 

ضتةةٔ  ٝعةةّا ْعةةٝـ يف ايب٦ٝةة١; ْٚػةةتُس َٓٗةةا املكَٛةةات ا٭غاغةة١ٝ ايةةا دعًةةٗا ام غةةببّا    .1

ايب٦ٝةة١ نةةطٚض٠ ًَشةة١ ٚيٝػةةد زتةةطز َظٗةةط َةةٔ      يًشٝةةا٠; َٚةةٔ ٖٓةةا فةة ٕ احملافظةة١ عًةة٢     

 َظاٖط املس١ْٝ ٚايتشهط.

َكاقةةةةس ؾةةةةطٜعتٓا  أسةةةةس عًةةةة٢ ايب٦ٝةةةة١  احملافظةةةة١ تتهةةةةُٔ ايػةةةةًٛنٝات اٱظتابٝةةةة١ يف    .2

 .    ٚغببّا َٔ أغباب حتكٌٝ ا٭دط ٚايجٛاباٱغ١َٝ٬

3.      ٔ ٚحتػةل ْٛعٝة١    املػا١ُٖ يف إظتاز ب١٦ٝ ْك١ٝ هلا أثط ْةافر عًة٢ سٝاتةو ٚسٝةا٠ اٯخةطٜ

 .  ٝا٠  هْٛاتٗا املتٓٛع١اذت

 هاض٠ اجملتُعات ٚٚعٝٗا ٚثكافتٗا ايب١ٝ٦ٝ.َظٗط َٔ َظاٖط س .4

 :املجبدئ اإلساليْخاحملبفظخ ػهَ انجْئخ ين ينظٌس 

   ِ ٚيف ايػة١ٓ ايٓبٜٛة١ املطٗةط٠ بةايهج  َةٔ       يكس سفًد ايٓكٛم ارتايةس٠ يف ايكةطفٕ ايهةطٜ

عًٝٗةا   يًشفاظ املػًُل غًٛى بٗا  ٚتٛدٝ٘ايتٛدٝٗات املتعًك١ باحملافظ١ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚايعٓا١ٜ 

ّ   ٚع٢ً ٚعًُةد   عًٝٗةا   ٚاذتفةاظ  أْظةاضِٖ يًتفهةط فٝٗةا ٚزضاغةتٗا    َٚيَفةدٳ   بٗةا   َهْٛاتٗةا ٚا٫ٖتُةا

 ا٭َةة١ اٱغةة١َٝ٬ يف عكةةٛض قةةسض اٱغةة٬ّ عًةة٢ تٓفٝةةص تًةةو ايتٛدٝٗةةات ٚايبعةةس عةةٔ اٱفػةةاز يف  

   بعسِٖ. َٔ املػًُٕٛ فعٌ ٚنصيو ا٭ضى 

ايا ض ةا نةإ َةٔ أغةبابٗا نةعف ايعُةٌ  ةا         ايب١ٝ٦ٝ املؿه٬تعس بعض ٚظٗطت فُٝا ب

 زيد عًٝ٘ تًو ايتٛدٝٗات ايػا١َٝ  ٚفُٝا ًٜٞ بعض ايٓكٛم ايؿطع١ٝ املتعًك١ بصيو:

 ْٛعّا َٔ ايبؿط ٜػع٢ يف ا٭ضى فػازّا فكاٍ دةٌ يف عة٬ٙ: )ٚإشا   ايكطفٕ يف ٚقف ام تعاز 

 غةةٛض٠طايفػةةاز(;  عتةةب ٫ ٚام ٚايٓػةةٌ اذتةةطخ وًٜٚٗةة فٝٗةةا يٝفػةةس ا٭ضى يف غةةع٢ تةةٛز

 .ص205ف١ٜ  ايبكط٠
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 ْتٝذة١  دةا٤  ايبشطٜة١  ٚايب٦ٝة١  ا٭ضن١ٝ ايب١٦ٝ يف ايفػاز إٔ ٚتعاز غبشاْ٘ امأخي  نُا 

 أٜةةسٟ نػةةبد  ةةا ٚايبشةةط ايةةي يف ايفػةةاز )ظٗةةط: تعةةاز قةةاٍ يًٓةةاؽ ارتا ٦ةة١ يٮْؿةةط١

 .ص41ٕ(; طغٛض٠ ايطّٚ ف١ٜ ايٓاؽ يٝصٜكِٗ بعض ايصٟ عًُٛا يعًِٗ ٜطدعٛ

  ٍٛٚمتةةٝط ا٭ش٣ عةةٔ ايططٜةةل قةةسق١( طضٚاٙ ايبدةةاضٟ  : ٚغةةًِ عًٝةة٘ ام ضغةةٍٛ ام قةة٢ًقةة(

 َٚػًِص.

  ٘طضٚاٙ َػًِص.(قسق١ ايططٜل عٔ ا٭ش٣ إَا ١)ق٢ً ام عًٝ٘ ٚغًِ: ٚقٛي ; 

   ِ  ططٜةةةل اي ٚقاضعةةة١ املةةٛاضز   يف ايةةج٬خ; ايةةةياظ  امل٬عةةةٔ اتكةةٛا ) :ٚقٛيةة٘ قةةة٢ً ام عًٝةة٘ ٚغةةةً

 .; طسسٜح سػٔ ضٚاٙ أبٛ زاٚزص  ٚاملككٛز باملٛاضز )َٛاضز املٝاٙ((ٚايظٌ

 خ:ْانجْئ املٌاسد

يكةةس ٖٚةةب ام ايب٦ٝةة١ شتعْٚةةّا ٖةةا٬ّ٥ َةةٔ املةةٛاضز ايةةا ميهةةٔ يٲْػةةإ إٔ ٜٓٗةةٌ َٓٗةةا يتٝػةة  أَةةٛض  

َٚةا يف  )ٚغةدط يهةِ َةا يف ايػةُٛات      سٝات٘  سٝح إٕ ام غبشاْ٘ ٚتعاز أخي عةٔ شيةو بكٛية٘:   

)ٚنًٛا ٚاؾطبٛا ٫ٚ تػةطفٛا إْة٘ ٫    ٚيهٓ٘ ْظِ ايتعاٌَ َر املٛاضز سل قاٍ:  ا٭ضى  ٝعّا َٓ٘(

َٚٔ ثةِ فة ٕ تةٛفط املةٛاضز ٚتػةد ٖا ٫ ٜعةين بةأٟ سةاٍ َةٔ ا٭سةٛاٍ اغةتٓعافٗا              عتب املػطفل(

 .ٚاٱغطاف يف اغت٬ٗنٗا

 قٓفل:ٖٓا ايتأنٝس ع٢ً إٔ املٛاضز ايطبٝع١ٝ تكٓف إز  ضٚظتس

يف ايب٦ٝةة١ ٫ٚ تهةةاز تٓهةةب َةةا زاَةةد اذتٝةةا٠ َجةةٌ َةةٛضز    املةةٛاضز املتةةٛفط٠ تًةةو ٖٚةةٞ َةةٛاضز زا٥ُةة١: 

 ايطاق١ املتذسز٠ املتُجٌ يف ايطاق١ ايؿُػ١ٝ ٚايطٜاح ٚاهلٛا٤  ... .

دعًٗا ام غببّا يًشفاظ عًٝٗةا  س١ٜٛٝ ٖٚٞ تًو ايا تتذسز تًكا٥ّٝا ٚفل زٚض٠  َٛاضز َتذسز٠:

 .اذتٝٛا١ْٝ  ٚاملٛاضز ايٓبات١ٝ  ..  املٛاضزَجٌ 

ٖٚةٞ تًةو ايةا ٫ تتذةسز أٚ تتذةسز بةسٚض٠ ظَٓٝة١  ًٜٛة١ تكةٌ إز ٦َةات ايػةٓل             َٛاضز ْانب١:

 َجٌ املٛاضز ايٓفط١ٝ.
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 املخبعش انتِ تيذد انجْئخ:

ٖٓاى ايعسٜس َٔ املدا ط ايا ت٪ثط ع٢ً دٛز٠ ايب١٦ٝ ٚتظٗط َٔ خ٬هلا بعض ايع٬َات ايا 

 خًٌ سازخ فٝٗا  َٚٔ شيو َا ًٜٞ:تسٍ ع٢ً 

 تًٛخ ايب١٦ٝ. (1

 ايتكشط. (2

 ايتسٖٛض ايب٦ٝٞ. (3

 َٚعظُٗا تٓتر عٔ ْؿا ات خا ١٦ مياضغٗا بعض بين اٱْػإ  َجٌ:

ٖٚٛ ايٓؿا  ايصٟ ٜػتًٗو املكَٛات ايب١ٝ٦ٝ بكٛض٠ ٫ ميهٔ تعٜٛهةٗا   اغتٓعاف املٛاضز: (1

 .ا٫غت٬ٗىخ٬ي٘ ٜتِ يف املس٣ ايعَين ايصٟ 

ٖٚةةٛ ايٓؿةةا  ايةةصٟ ٜةة٪زٟ إز ايكهةةا٤ عًةة٢ اذتٝٛاْةةات اييٜةة١ َةةٔ وةة       ا٥ط:ايكةةٝس ادتةة (2

 ساد١ ٚيف و  ا٭ٚقات ٚا٭َه١ٓ املٓاغب١ ملُاضغ١ ايكٝس.

ٚايصٟ ٜكهٞ ع٢ً ايغطا٤ ايٓباتٞ ٭وطاى جتاض١ٜ أٚ تطف١ٝٗٝ  نُا  ا٫ستطاب ادتا٥ط: (3

ٛا٤ ْٚكا٥ةةة٘ ٜكًةةةل بةةةسٚضٙ َةةةٔ املػةةةطشات ارتهةةةطا٤ ٚايغابةةةات َةةةا ٜةةة٪ثط عًةةة٢ دةةةٛز٠ اهلةةة   

ٜٚةة٪زٟ إز تةةسٖٛض يًب٦ٝةة١   ٜٚكهةةٞ عًةة٢ ايتذُعةةات اذتٜٝٛةة١ املعتُةةس٠ عًةة٢ تًةةو ايب٦ٝةة١  

 .ٚايكها٤ ع٢ً ا٭سٝا٤ املعتُس٠ عًٝٗا أٚ ٖذطتٗا

َجةةٌ ايؿةةٛا ٧ ايبشطٜةة١ )ؾةةذاض ٜٚؿةةٌُ قطةةر أؾةةذاض ايغابةةات ٚأ دةةطف املةةعاضد ٚا٭ؾةةذاض: (4

 .ٚو ٖا تطف١ٝٗٝ يؿٛض٣(: ٚو ٖا ٭وطاى جتاض١ٜ أٚأٚ ا املٓذطٚفأؾذاض 
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 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنٌاع تهٌث انجْئخ:

ايتًةةةٛخ ْةةةٛد َةةةٔ اٯثةةةاض ايةةةا عتةةةسثٗا اٱْػةةةإ يف ب٦ٝتةةة٘ ْتٝذةةة١ ا٭ْؿةةةط١ ا٫قتكةةةاز١ٜ     

ٚايكةةٓاع١ٝ ٚاملسْٝةة١ ٚيف اذتةةطٚب ٚو ٖةةا  ٚيةة٘ تةةأث ات خطةة ٠ عًةة٢ قةةش١ اٱْػةةإ بٛدةة٘ عةةاّ    

ٛقةةات ايةةا تعتُةةس عًٝٗةةا  ٚعًةة٢ سٝةةا٠ املدًٛقةةات اذتٝةة١ َةةٔ ْباتةةات ٚسٝٛاْةةات ٚو ٖةةا َةةٔ املدً    

ْؿةةةا ات اٱْػةةةإ اذتٜٝٛةةة١  إنةةةاف١ إز تةةةأث  أْةةةٛاد َةةةٔ ايتًةةةٛخ يف املهْٛةةةات ايب٦ٝٝةةة١ ا٭خةةةط٣       

 ٚاٯباض ٚاملباْٞ ٚادتػٛض ٚو ٖا.ٚايؿٛا ٧ ايطبٝع١ٝ ٚاملؿٝس٠ نا٭ٚز١ٜ 

ٚنٌ ْٛد َٔ ايتًٛخ ٜػةِٗ بؿةهٌ َةٔ ا٭ؾةهاٍ يف إسةساخ أْةٛاد َةٔ ايهةطض تتٓاغةب َةر           

ض ايتًةةةةٛخ ٚنُٝتةةة٘ ٚايتفةةةاع٬ت ايطبٝعٝةةةة١ ٚايهُٝٝا٥ٝةةة١ ٚايةةةتغ ات ايفٝعٜا٥ٝةةةة١      بٝعةةة١ َكةةةس  

 ايٓا ١ عٓ٘.

ٖٚٓةةاى أنجةةط َةةٔ ْةةٛد َةةٔ أْةةٛاد ايتًةةٛخ حبػةةب ايططٜكةة١ ايةةا ْٓظةةط بٗةةا إز َكةةسضٙ          

 ٚتأث   َٚٔ شيو َا ًٜٞ:

 :ايا ٜكر عًٝٗا أْٛاد ايتًٛخ بايٓظط إز املٛاضز ايب١ٝ٦ٝ ٚاملهْٛات ا٭غاغ١ٝ ( أ

 اهلٛا٤. تًٛخ (1

 .املا٤ تًٛخ (2

 ايرتب١. تًٛخ (3

 ايغصا٤. تًٛخ (4

 :  َٚٓٗا ايتًٛخ بةَػببات٘أْٛاد ايتًٛخ بايٓظط إز َكازضٙ ٚ ( ب

 ايٓفاٜات ايهُٝٝا١ٝ٥. (1

 .بايٓفاٜات اي١ٜٚٛٓ اٱؾعاد (2

 ايهٛنا٤. (3

 ايٓفاٜات ايب٬غتٝه١ٝ. (4
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 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ع٢ً املًٛثات املٓتؿط٠ أَج١ً

 ايٓكٌ ٥ٌايغاظات ٚاملطٓنبات ايػا١َ ايا تطًكٗا ٚغا. 

 ْٛاتر َٓؿهت ايٓفط ٚستطات ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥. 

 ايتفذ ات اي١ٜٚٛٓ ٚاٱؾعاع١ٝ املتػطب١ َٔ ستطات تٛيٝس ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ. 

 ضف املعضٚعات باملبٝسات اذتؿط١ٜ بهاف١ أؾهاهلا. 

 املٝاٙ ايعاز١َ ايكازض٠ َٔ ايبٝٛت. 

 ايفه٬ت ايكٓاع١ٝ ايػا١َ. 

 َ املكاْر تيٜسٙ غاخ١ٓ بعس اغتدساَٗا يف أوطاى ٝاايتًٛخ اذتطاضٟ ْتٝذ١ إ ٬م. 

 ايكُا١َ ٚايٓفاٜات ايكًب١ ايا تتشًٌ ٚتًٛخ ايرتب١ ٚاملٝاٙ ادتٛف١ٝ. 

 انجْئِ:ًاالىتًبو  ين انؼٌايم املؤثشح يف نشش انٌػِ

ايرتنٝةةع عًةة٢ تُٓٝةة١ ادتاْةةب اٱميةةاْٞ عٓةةس اٱْػةةإ   إش إٕ ٖةةصا ادتاْةةب ٜ٪نةةس عًةة٢           .1

بكةةةٛض٠ َتٛاظْةةة١ ٚتكهةةةٞ باتبةةةاد ايػةةةًٛى اٱظتةةةابٞ  ٕ َةةةر ايب٦ٝةةة١ نةةةطٚض٠ تعاَةةةٌ اٱْػةةةا

 .ٚايطؾٝس يف ايتعاٌَ َر َهْٛاتٗا

وةةطؽ ايؿةةعٛض با٫ْتُةةا٤ ايكةةازم يًب٦ٝةة١ يف ايٓفةةٛؽ   ٚاذتةةح عًةة٢ إزضاى عُةةل ايع٬قةة١        .2

ٚ ٚ شتًٛقات س١ٝ ٚو  سٝة١ اٱظتاب١ٝ بل اٱْػإ ٚايب١٦ٝ  ا فٝٗا َٔ    َهْٛةات عٓاقةط 

ٌد     ٖٚصا بسٚضٙ نفٌٝ َةا َةٔ ؾةأْ٘ اذتفةاظ      بتٛف  ايسافر ايفةطزٟ ٚادتُةاعٞ يتعٳةطٸف نة

ٜٴٗسزع٢ً ايب١٦ٝ ٜٴًشل ايهطض  شتٜٛاتٗا  ٚعسّ تعطٜهٗا ٭ٟ خطط ميهٔ إٔ   .ٖا أٚ 

إتاس١ فطم َٓاغب١ َٚٛد١ٗ ٫غتهؿاف أ١ُٖٝ ايب١٦ٝ َٚهْٛاتٗا بايٓػب١ يٲْػإ  ممةا   .3

 ا ٚايعٓا١ٜ بٗا.ٜععظ املػ٪ٚي١ٝ ايفطز١ٜ جتاٙ احملافظ١ عًٝٗ

تععٜع املؿاضن١ اٱظتاب١ٝ يف ايياَر املتٓٛع١ ايا تٗةسف إز اغتهؿةاف ايب٦ٝة١ ٚايعُةٌ      .4

 ع٢ً طاٜتٗا ٚقٝاْتٗا ٚاحملافظ١ عًٝٗا.
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  ٚايعُةةٌ عًةة٢ ْؿةةطٖا ٚإٜكةةاهلا  دتًةةف   تةةٛف  املعًَٛةةات ايب٦ٝٝةة١ ايكةةشٝش١  ايعٓاٜةة١ ب .5

ؾةةةاز١ٜ دتُٝةةةر أفةةةطاز ٚف٦ةةةات    ٚاٱض١ٚايٛغةةةا٥ٌ ايرتبٜٛةةة١  ٚايتعًُٝٝةةة١  ٚاٱع٬َٝةةة  ايطةةةطم

َٴٝػط٠  ست٢ تهاجملتُر ٌٕ َبػطٺ  ٚقٛض٠ٺ غ١ًٗٺ ٚ  .ٕٛ يف َتٓاٍٚ ادتُٝر بؿه

يف تٓظةةةةِٝ ٚنةةةةبط املُاضغةةةةات ٚايػةةةةًٛنٝات  إٜهةةةاح زٚض املبةةةةاز٨ ٚايتعةةةةايِٝ اٱغةةةة١َٝ٬  .6

ٞ ب٦ٝٝةة١ ٚايباياملتعًكة١   ّ ايةةٓـ٤ عًٝٗةةا ي١ ٚتطبٝةة  ٓظةةاّ ايب٦ٝة ١ املةةٛاضز ايب٦ٝٝةة ٝهةٕٛ اغةةتدسا

َٴتفكةةةّا َةةةر   ٚايتعاَةةةٌ َةةةر قهةةةاٜا ايب٦ٝةةة١    تًةةةو املبةةةاز٨ ايةةةا حتكةةةل   إظتابٝةةةّا ٚ ْافعةةةّا ٚ 

 .ايكا  ايعاّ ذُٛعٗا 
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 منبرج ملشبسّغ ًأنشغخ ميكن انمْبو ثيب:

       تكةةُِٝ َؿةةطٚد عةةٔ تةةسٜٚط ايٓفاٜةةات يف املسضغةة١ أٚ اذتةةٞ ٚايتٓػةةٝل َةةر ادتٗةةات املعٓٝةة١

تُس عًٝٗا بعس فطظٖا ٚتكٓٝفٗا أٚ ايةتدًل  يًتعإٚ يف زتاٍ إعاز٠ قٓاع١ َٓتذات تع

  َةر ضبةط تًةو ايعًُٝةات بايتُٓٝة١ املػةتسا١َ       اٯَٔ َٔ ايٓفاٜات ايا ٫ ميهٔ تسٜٚطٖا

 ٚاحملافظ١ ع٢ً املٛاضز ايطبٝع١ٝ َٔ ا٫غتٓعاف بتشٌٜٛ ايٓفاٜات إز َٛاضز َتذسز٠.

  ا ٜٚةتِ خ٬هلةا تٛظٝةف    ٱعاز٠ ت١٦ٝٗ أسس املٛاقر ايب٦ٝٝة١ ٚتُٓٝتٗةا ٚتٓظٝفٗة   إقا١َ ط١ً

تكٓٝةةةةات ا٫تكةةةةاٍ ٚأغةةةةايٝب ايتٛاقةةةةٌ َةةةةر املعٓةةةةٝل ٚتٛثٝةةةةل نةةةةٌ ايفعايٝةةةةات ٚضبطٗةةةةا   

 .باملفاِٖٝ ايرتب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ املتعًك١ بايب١٦ٝ ٚايعٓا١ٜ بٗا

 ٚتأنٝةةةس   ٚاحملافظةةة١ عًٝٗةةةا تٗةةةاطاٜايب٦ٝةةة١ ٚ زتةةةاٍ يفَتٓٛعةةة١  تٛعٜٛةةة١ بةةةطاَر إقاَةةة١

ب يف املسضغةةة١ أٚ اجملتُةةةر احملًةةةٞ ايكطٜةةةب َةةةٔ   َفةةةاِٖٝ ايتُٓٝةةة١ املػةةةتسا١َ يةةةس٣ ايطةةة٬  

 املسضغ١.

 ٕٚايػةةًٛنٝات ٱظٗةةاض تجكٝفٝةة١ طةة٬ت يتٓظةةِٝ اٱعةة٬ّ ٚغةةا٥ٌ َةةر ٚايتٓػةةٝل ايتعةةا 

املتعًكةة١ بايب٦ٝةة١ ٚاحملافظةة١    ايػةةًب١ٝ ايػةةًٛنٝات َةةٔ ٚايتشةةصٜطٚحتفٝعٖةةا  اٱظتابٝةة١

ٚايتٛاقةٌ  اٱع٬َٞ ؿط ايتٛثٝل ٚايٓ  ٚتٛظٝف تكٓٝات إع١َٝ٬ سسٜج١ يف عًُٝات عًٝٗا

 .ا٫دتُاعٞ َر املعٓٝل

 تجكٝفٝةة١  َعةةاضى  إقاَةة١    ٚ جتُةةر بةةل    بٗةةا  احملٝطةة١ ا٭خطةةاض زاخةةٌ املسضغةة١ عةةٔ ايب٦ٝةة١ 

ايعٝٓةةات ٚاجملػةةُات ٚاملكةةٛضات ٚاملكةةا ر املط٥ٝةة١ ٚايكةةٛت١ٝ ٚايعةةطٚى ايتكسميٝةة١ املعةةس٠     

 .خكٝكّا يًُؿطٚد

     ٖٔتُةةةاّ بايتؿةةذ  ٚاحملافظةة١ عًةةة٢     ْٚؿةةط ثكافةة١ ا٫  ا٭ؾةةذاض  ظضاعةةة١تٓفٝةةص َؿةةطٚد عةة

  ٚتأنٝةةةةس ايعٓاٜةةةة١ با٭ؾةةةةذاض شات ا٭ُٖٝةةةة١ ايب٦ٝٝةةةة١ ايهةةةةب ٠ ايغطةةةةا٤ ايٓبةةةةاتٞ ٚتُٓٝتةةةة٘

ٚضبطٗةا بايتُٓٝة١ املػةتسا١َ ايةا متجةٌ ايؿةذط٠       نأؾذاض ايؿةٛض٣ يف ايب٦ٝةات ايبشطٜة١     

 .َر ايعٓا١ٜ بايتٛثٝل ايهاٌَ يًفعايٝاتسًك١ ١َُٗ يف حتكٝكٗا; 
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  ٚبعض املًٛثةات   اذتؿط١ٜ ٚاملبٝسات ايػٝاضات عٛازّاملًٛثات َجٌ  أخطاض عٔط١ً تٓفٝص

ٚأِٖ املُاضغات ايا تػاعس يف اذتةس َٓٗةا    املٓتؿط٠ يف ب٦ٝتٓا احمل١ًٝ ايكطٜب١ َٔ املسضغ١

ٚا٫غتفاز٠ َٔ ايؿطنات ايعا١ًَ يف زتاٍ ايكٓاعات ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايب١ٝ٦ٝ يًتفاعٌ َةر  

 .اي٬ظّ هلااذت١ًُ ٚتكسِٜ ايسعِ ايعًُٞ 

       املًةةو  ايؿةةطٜفل   ايطاقةة١ املتذةةسز٠ ٚدٗةةٛز املًُهةة١ بطعاٜةة١ خةةازّ اذتةةطَل ٕ بةةٔ   غةةًُا

ٞ    عبس ٚا٫غةتدساّ   ايععٜع يف زتاٍ أحباثٗا ٚزضاغاتٗا ٚزعُٗةا ٚتؿةذٝر اٱْتةاز ايكةٓاع

ملٓتذاتٗةةا  ٚإعةةساز تكةةاضٜط عةةٔ ْؿةةا ات اهل٦ٝةة١ ايٛ ٓٝةة١ يًطاقةة١ املتذةةسز٠ ٚدٗةةٛز بعةةض    

يف تكسِٜ مناشز ٫غتدساَات ايطاق١ املتذسز٠  َةر ضبةط شيةو نًة٘     امل٪غػات ايٛ ١ٝٓ 

  فاِٖٝ ٚمماضغات ايت١ُٝٓ املػتسا١َ.

تًو ع١ٓٝ َٔ أفهاض املؿطٚعات ايب١ٝ٦ٝ  ٖٚٓةاى ايعسٜةس َةٔ ا٭فهةاض ايةا ميهةٔ حتًٜٛةٗا        

 َعز أنجط َٔ فهط٠ يف َؿطٚد ٚاسس.إز َؿطٚعات  ٬ب١ٝ ضا٥س٠  نُا ميهٔ 
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 اإلجزاءات التيفيذية للوحدة التطبيقية:: ثالجًا

 ا٭غبٛد ا٭ٍٚ

 اٱدطا٤ات املٗاّ ايط٥ٝػ١

 ايفِٗ ٚا٫غتٝعاب

 .َٓاقؿ١ َفّٗٛ ايب١٦ٝ  ٚايت١ُٝٓ املػتسا١َ  ٚايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ 

  َٓاقؿ١ املؿه٬ت ايا تٛادٗٗا ايب١٦ٝ احمل١ًٝ يٛ ٓٓا ايغايٞ املًُه١ ايعطب١ٝ

 ايػعٛز١ٜ.

 ايعامل١ٝ يًتأث ات ايب١ٝ٦ٝ. َٓاقؿ١ ا٭بعاز 

 ايت١٦ٝٗ ٚا٫غتعساز

 .اغتهؿاف َفاِٖٝ ايط٬ب ٚاجتاٖاتِٗ ضتٛ ايب١٦ٝ َٚؿه٬تٗا 

 .تكشٝض ا٭فهاض و  املٓاغب١ ٚاملفاِٖٝ و  ايكشٝش١ 

  .إعساز ايطايب يًكٝاّ بعٌُ ب٦ٝٞ َتُٝع 

 ع٢ً  أٚيٜٛات ايعٌُ يف زتا٫ت ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ٚايت١ُٝٓ املػتسا١َ; بٓا٤

 ا٫ستٝادات اذتاي١ٝ ٚاملتٛقع١ َػتكب٬ّ.

 بٓا٤ فطم ايعٌُ

 .تٛظٜر ايط٬ب يف زتُٛعات عٌُ ٚتطَٝع اجملُٛعات أٚ تػُٝتٗا 

 .اختٝاض املؿطٚد 

 .حتسٜس ا٭زٚاض بل ايط٬ب 

  )تػتهٌُ امل١ُٗ  –ايتهًٝف ب عساز خط١ املؿطٚد )ختطٝط َؿطٚد ايٛسس٠

 ا٥ذٗا قبٌ اذتك١ ايتاي١ٝ.َٓعيّٝا ٚتؿاضى أعها٤ اجملُٛع١ بٓت

 

 ايجاْٞا٭غبٛد 

 اٱدطا٤ات املٗاّ ايط٥ٝػ١

َؿطٚد ختطٝط 

 ايٛسس٠
 .ِٗا٫تفام ع٢ً خط١ عٌُ فطم ايعٌُ ايفطع١ٝ يتٓفٝص َؿطٚد ايٛسس٠ ارتام ب 

عطى َٚٓاقؿ١ 

 ايتدطٝط

 .عطى خط١ تٓفٝص نٌ زتُٛع١ ملؿطٚعٗا 

 .َٓاقؿات  اع١ٝ سٍٛ خطط تٓفٝص َؿطٚعات ايٛسس٠ 

 ايتشػل ٚايتطٜٛط

  حتػل زتُٛعات ايعٌُ رتططٗا يف تٓفٝص َؿطٚعاتٗا ٚتطٛضٖا بٓا٤ ع٢ً

 ْتا٥ر املٓاقؿات.

 .ْؿط خط١ ايعٌُ ع٢ً َػت٣ٛ اجملُٛع١ ايط٬ب١ٝ 
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 ايطابر/ا٭غبٛد ايجايح

 اٱدطا٤ات املٗاّ ايط٥ٝػ١

 املُاضغ١ ٚايتطبٝل

 يٓتةةا٥ر ايةةا ٜةةتِ اذتكةةٍٛ تٓفٝةةص خطةة١ ايعُةةٌ  ٚتٛثٝةةل ايعًُٝةةات ايةةا تةةتِ  ٚا

       ِ ايطة٬ب خة٬ٍ املُاضغةة١    عًٝٗةا  ٚإعةساز ايتكةاضٜط ايٛقةف١ٝ ايةا تعةةي عةٔ تعًة

 ٚايتطبٝل.

 ايعطى ٚاملٓاقؿ١
 .عطى نٌ فطٜل عٌُ يتكاضٜط زٚض١ٜ عُا ا خ٬ٍ املُاضغ١ ٚايتطبٝل 

 .َٓاقؿات  اع١ٝ سٍٛ تكاضٜط فطم ايعٌُ ٚأبطظ فطم ايتشػل 

 ايتشػل ٚايتطٜٛط

 ٓفٝةةةص عًُٝةةةات حتػةةةل ٚتطةةةٜٛط يًتكةةةاضٜط ٚايعًُٝةةةات ٚ طٜكةةة١ ايتعةةةب  عةةةٔ      ت

 ايٓتا٥ر بٓا٤ٶ ع٢ً ْتا٥ر اذتٛاض ٚاملٓاقؿ١ ادتُاع١ٝ.

 .َٞا٫غتعساز يتكسِٜ املؿطٚد ارتتا 

 

 ارتاَؼايطابر/ا٭غبٛد 

 اٱدطا٤ات املٗاّ ايط٥ٝػ١

تكسِٜ ٚعطى 

 تاَٞاملؿطٚد ارت

 ْٝٚ١ نا١ًَ يهٌ َؿطٚد َٔ َؿطٚعات فطم تكسِٜ ْػد١ َهتٛب١ ْٚػد١ إيهرت

 ايعٌُ )نٌ فطٜل عٌُ ٜكسّ َؿطٚع٘ ارتتاَٞ يًٛسس٠ ايتطبٝك١ٝ(.

 .عطى ايتكطٜط ارتتاَٞ ملؿطٚد ايٛسس٠ ايتطبٝك١ٝ 

 َٓاقؿ١ زتُٛعات ايعٌُ سٍٛ املؿطٚعات املٓذع٠.  املٓاقؿ١اذتٛاض ٚ

 ايتشػل ٚايتطٜٛط
     ًةٗا َٓاغةب١ يًعةطى يف ْٗاٜة١     تٓفٝص ايتشػةل ٚايتطةٜٛط يًُؿةطٚعات  ةا ظتع

 ايعاّ ايسضاغٞ.

 ايتكِٜٛ ارتتاَٞ

 ٜتأنس املعًِ أثٓا٤ تكِٜٛ تعًِ  ٬ب٘ َٔ اٯتٞ:

 .َؿاضن١  ٝر أعها٤ فطٜل ايعٌُ يف تٓفٝص املؿطٚد 

         حتكل قسض أغاغٞ َؿرتى َةٔ ايفٗةِ ٚا٫غةتٝعاب ملؿةطٚد ايٛسةس٠ يةس٣  ٝةر

 ايط٬ب.
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 يمرتحبد تنفْزّخ:
يةةةس٣ ايطةةة٬ب َةةةٔ خةةة٬ٍ اذتةةةٛاض    ايهةةةايف  ٱثةةةطا٤ املعةةةطيف اتشكٝةةةل س٤ بَةةةٔ املٗةةةِ ايبةةة   .1

 ٚاملٓاقؿ١ ٚتطبٝل أْؿط١ اغت٬ٗي١ٝ غطٜع١.

ٜكُِ املعًِ عةسزّا َةٔ ايتػةا٫٩ت املتعًكة١  ؿةطٚعات ايطة٬ب ٫غةتدساَٗا يف ايهؿةف          .2

نةةةٌ أعهةةةا٤ فطٜةةةل ايعُةةةٌ يف   َٚةةةس٣ منةةةٛ املٗةةةاضات املػةةةتٗسف١ يةةةس٣ عةةةٔ سةةةسٚخ ايةةةتعًِ 

ا ٜػتدسّ بعهٗا يف ايتكِٜٛ ارتتاَٞ عٓس عطى ناٌَ املؿطٚد بل ٜةسٟ  نُاملؿطٚد; 

 يط٬ب ٚاملعًِ يف ا٭غبٛد ا٭خ .ا

ٜطاعة٢ حتكٝةل ايتةٛاظٕ بةل خكةا٥ل ٚقةسضات       ب ايفكةٌ يف زتُٛعةات   تكػةِٝ  ة٬  عٓس  .3

ٚحتكٝةةل قةةسض َةةٔ ايتذةةاْؼ فُٝةةا بٝةةِٓٗ  ةةا ٜةةسعِ غةةطع١       يف نةةٌ زتُٛعةة١   ايطةة٬ب 

َةر تأنٝةس تٛظٜةر ا٭زٚاض ٚاملٗةاّ بةل  ٝةر ايطة٬ب ٚايتشكةل َةٔ            ا٭زا٤ ٚدٛز٠ اٱصتاظ

ادتُٝةةر يف ايفٗةةِ ٚا٫غةتٝعاب ٚحتكٝةةل أٖةةساف ايةةتعًِ   ٚدةٛز قةةسض أغاغةةٞ َؿةرتى يةةس٣  

 املككٛز٠.

ٜتطًب إضفام ايؿٛاٖس ٚاٱثباتات ع٢ً َةا ا  املُاضغات ٚاغتعطاى ايٓتا٥ر عٓس َٓاقؿ١  .4

 .يًتشػل املػتُططادع١ اي ١ٜتغصتكسمي٘ ٚمماضغت٘  َر تأنٝس تٛظٝف اي

َٛدة٘  نٝف ميهٔ ايكٝاّ بٓؿةا  تطبةٟٛ    يًط٬ب ٫غتٓتاز اعٞ  عكف شٖينتٓفٝص  .5

 .ضتٛ زتاٍ َِٗ َٔ زتا٫ت ايتطٛد

ٌټ زتُٛع١ٺ ببس٤ أعُاهلا يف َؿةطٚعٗا املٛدة٘ يتشكٝةل أٖةساف ايةتعًِ املككةٛز        .6 تٴهًٖف ن

 يف ٖصٙ ايٛسس٠.

7.    ٛ ( ٚايةا تػةاعس يف   5إز  1عةات ايعُةٌ )ايُٓةاشز َةٔ     تٛظد عًٝٗةا ايُٓةاشز املدككة١ جملُ

 ضقس نٌ َطس١ً َٔ َطاسٌ ايعٌُ.
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 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َتُٝةع٠  نُةا ميهةٔ اقةرتاح إْؿةا٤     زعِ ايط٬ب بأَجًة١ ملؿةطٚعات   ةةة عٓس اذتاد١  ةةة ميهٔ .8

املؿةةةطٚد ختةةةسّ  يف َٛاقةةةر ايتٛاقةةةٌ ا٫دتُةةةاعٞ )تةةةٛت   أٚ عًةةة٢ فةةةٝؼ بةةةٛى  ..(  سػةةةاب

 .أٚ اجملتُر ايكطٜب َٔ املسضغ١ُذتُر املسضغٞ ًارتام بفطٜل ايعٌُ َٛدّٗا ي

يف سةةةا٫ت َعٝٓةةة١ قةةةس ٜةةةط٣ املعًةةةِ َٓاغةةةب١ ايكٝةةةاّ  ؿةةةطٚد  ةةةاعٞ يهاَةةةٌ اجملُٛعةةة١          .9

ايط٬بٝةة١/ ايفكةةٌ  ؿةةاضن١  ٝةةر أفةةطازٙ ٚفةةل َٗةةاّ ستةةسز٠ يهةةٌ َةةِٓٗ تتهاَةةٌ َةةر        

  ٗ ِ يف بعهةةِٗ حبٝةةح ٜهةةُٔ املعًةةِ تهةةاف٪ فةةطم ايةةتعًِ ٚتُٓٝةة١ ايكةةِٝ ٚاملٗةةاضات  ٜٚةةطافك

 .ِ ايتٓفٝص ادتُاعٞ خاضز املسضغ١ايتٓفٝص عٓسَا ٜت

ٜػةةتدسّ املعًةةِ ايُٓةةاشز املعبةةأ٠ َةةٔ قبةةٌ ايطةة٬ب يتٛثٝةةل عًُٝةةات ايتكةةِٜٛ  ثةةِ تطقةةس         .10

 (.6ْتا٥ر ناٌَ ايط٬ب يف ايُٓٛشز ضقِ )
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 1بُمُت دنُم املؼهى يف يبدة املهبساث انتط
 ،، يهبساث نهحُبة واإلتمبٌ وانؼًم ،،

 
 

 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتغجْمْخ انٌحذح يششًع تٌثْك منبرج: ساثؼب  
 انٌحذح يششًع تؼشّف( : 1) منٌرج  

 عا١َ َعًَٛات( أ/1)

 ايسضاغٞ املػت٣ٛ ايتطبٝك١ٝ ايٛسس٠ عٓٛإ  ايٛسس٠ إيٝ٘ تٓتُٞ ايصٟ ايتطبٝكٞ اجملاٍ

   

  املعًِ اغِ  :ايط٬ب١ٝ اجملُٛع١/ايفكٌ

  اجملُٛع١  ٬ب عسز  اجملُٛع١ ضَع/ ضقِ

 (8 إز 4 َٔ) املؿطٚد يف ايعٌُ فطٜل يف املؿاضنل ايط٬ب أمسا٤( ب/1)

 ايطايب ّ ايطايب ّ

1  5  

2  6  

3  7  

4  8  

 املؿطٚد ٚقف( ز/1)

 ....................................................................................................... ايٛسس٠ َؿطٚد اغِ

 ....................................................................................................... ايٛسس٠ َؿطٚد عًٝ٘ ٜطنع ااي ٗاض٠امل

 ايٛسس٠ َؿطٚد َٔ املػتفٝس٠ ايف٦ات

  

  

  

 املؿطٚد ٖصا اختٝاض أغباب

........................................ ............................................................... 

....................................................................................................... 

 انتػابٗا املتٛقر ايكِٝ

 

 

 

 

 انتػابٗا املتٛقر ا٭غاغ١ٝ املٗاضات

 

 

 

 

  املؿطٚد يتٓفٝص ايع١َٝٓ ايفرت٠
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 1بُمُت دنُم املؼهى يف يبدة املهبساث انتط
 ،، يهبساث نهحُبة واإلتمبٌ وانؼًم ،،

 
 

 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انٌحذح يششًع ختغْظ( : 2) منٌرج
 املؿطٚد تٓفٝص ٚإدطا٤ات خطٛات( أ/2)

 بٗا املهًف ايتٓفٝص َس٠ اٱدطا٤/ارتط٠ٛ

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ٚإضؾازات٘ املعًِ َط٥ٝات( ب/2)

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

 يًتٓفٝص ١َعا تٛدٝٗات( ز/2)

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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 1بُمُت دنُم املؼهى يف يبدة املهبساث انتط
 ،، يهبساث نهحُبة واإلتمبٌ وانؼًم ،،

 
 

 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انٌحذح يششًع ًخمشخبد نتبئح( : 3) منٌرج

 ؿطٚدامل يف ٚتٛظٝفٗا َٓٗا ا٫غتفاز٠ متد ايا املكازض أِٖ( أ/3)

 ايياَر(  ... عًُا٤  خيا٤  سه١َٝٛ  زٚا٥ط َتدكك١  َ٪غػات إيهرت١ْٝٚ  َٛاقر تكاضٜط  ٚأحباخ  زضاغات نتب ) َعًَٛات َكازض

 .اغتدساَٗا ا ايا اٱيهرت١ْٝٚ
 عٓٗا تفك١ًٝٝ َعًَٛات املكازض

  

  

  

  

  

  

  

 املؿطٚد يف ايعٌُ فطٜل أعها٤ َهتػبات( ب/3)

 عٓٗا تفك١ًٝٝ َعًَٛات املهتػبات

  

  

  

  

  

  

 املؿطٚد َٓتذات( ز/3)

 اعٓٗ تفك١ًٝٝ َعًَٛات اتاملٓتذ

  

  

  

  

 املؿطٚد َٓتذات ْؿط( ز/3)

 بصيو َتعًك١ ٚإٜهاسات تفاقٌٝ املؿطٚد َٓتذات ْؿط أغايٝب
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 1بُمُت دنُم املؼهى يف يبدة املهبساث انتط
 ،، يهبساث نهحُبة واإلتمبٌ وانؼًم ،،

 
 

 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتأيم انزاتِ )فشدُ(: (4منٌرج )
 ؟/أ( َاشا اغتفست أثٓا٤ عًُٞ يف املؿطٚد4)

9)  
10)   
11)   
12)   
13)   
14)   
15)   

16)  

 عًُٞ يف املؿطٚد/ب( ايكعٛبات ايا ٚادٗتين أثٓا٤ 4)

ix.  
x.   
xi.   
xii.   
xiii.   
xiv.   
xv.   

xvi.   

 /ز( َكرتساتٞ يًتشػل ٚايتطٜٛط 4)

9)   

11)   

11)   

12)   

13)   

14)   

15)   

16)   

 ؟/ز( نٝف ميهٔ إٔ أٚظف املؿطٚد يف شتططاتٞ املػتكب4١ًٝ)
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 1بُمُت دنُم املؼهى يف يبدة املهبساث انتط
 ،، يهبساث نهحُبة واإلتمبٌ وانؼًم ،،

 
 

 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (: تمٌّى األداء اخلتبي5ِمنٌرج )
 /أ( بٝاْات املؿطٚد5)

اجملاٍ ايتطبٝكٞ ايصٟ  املػت٣ٛ ايسضاغٞ

 إيٝ٘ ايٛسس٠تٓتُٞ 

 اغِ املؿطٚد عٓٛإ ايٛسس٠

     

  ضقِ/ ضَع اجملُٛع١  ايفكٌ/اجملُٛع١ ايط٬ب١ٝ:

 ( زضد30١/ب( عطى ايتكطٜط ارتتاَٞ يًُؿطٚد )5)

 ايسضد١ املػتشك١ ايسضد١ ؾٛاٖس ايتشكل ّ ستهات ايتكِٜٛ

ايتكسِٜ 

 يًُؿطٚد

 زضدات(  6)

  2  ايفهط٠ ا٭غاغ١ٝتٛافل أغًٛب ٚ طٜك١ عطى املؿطٚد َر  1

  2 انتُاٍ ايبٝاْات ايتٛثٝك١ٝ يًُؿطٚد )اغِ املؿطٚد  ا٭ٖساف  أمسا٤ ا٭عها٤ ..( . 2

  2 ٚنٛح فهط٠ املؿطٚد ٚاهلسف َٓ٘. 3

 عطى املؿطٚد

 زضدات( 10)

1 
بايكٛض ٚزعُٗا  ايًغ١ٜٛ   قش١ املعًَٛات املطافك١ يًعطى عًُٝا ٚخًٖٛا َٔ ا٭خطا٤

 .ٚاٱسكا٤ات املٓاغب١ )حبػب  بٝع١ املؿطٚد(ٚايُٓاشز 
4  

  3 تػًػٌ أفهاض املؿطٚد امله١ُٓ يًعطى َٚٓطكٝتٗا 2

  3 إبساع١ٝ تتػِ بادتس٠. ّافهاضتٓظِٝ ايعطى املطافل يًُؿطٚد ٚداشبٝت٘ ٚتهُٝٓ٘ أ 3

 ْتا٥ر املؿطٚد

 زضدات( 10)

  3 بأٖساف املؿطٚدقسم ايٓتا٥ر ٚاضتبا ٗا  1

  2 ايٓتا٥ر قعٛبات ٚتٛقٝات َٚكرتسات يًُؿطٚد.تهُٓد  2

  5 انتُاٍ ايتكطٜط ٚتهُٝٓ٘ ناف١ ايُٓاشز ايتٛثٝك١ٝ ٚاملدطدات 3

 ايعٌُ يف ايفطٜل

 زضدات( 4)

  2 ٚنٛح املٗاّ املٛن١ً يهٌ عهٛ ٚتهاٌَ أزا٥ِٗ يف املؿطٚد.  1

  2 .طم ٚٚنٛح ايتفاعٌ اٱظتابٞ بِٝٓٗاْػذاّ أعها٤ ايف 2

 زضد١(20َٓاقؿ١ املؿطٚد ) /ز(5)

 ايسضد١ املػتشك١ ايسضد١ ؾٛاٖس ايتشكل ّ ستهات ايتكِٝٝ

ايفِٗ 

 ٚا٫غتٝعاب

 زضدات( 10)

  4 ا٫غتٝعاب ٚايفِٗ املؿرتى يس٣  ٝر أعها٤ ايفطٜل ٯي١ٝ تٓفٝص َؿطٚد ايٛسس٠ 1

  3 ع١ًُٝداب١ ع٢ً ايتػا٫٩ت بططٜك١ اٱاملؿاضن١ املعطف١ٝ املػتُط٠ ٚدسٜتٗا ٚ 2

   3  أثٓا٤ املٓاقؿ١ ٚتطابطٗا تػًػٌ ا٭فهاض 3

 اذتٛاض ٚاملٓاقؿ١

 زضدات( 10)

  4 ع٢ً اٱقٓاد ٚاذتٛاض ٚاملٓاقؿ١تِٗ قسضَٚؿاضن١  ٝر اعها٤ ايفطٜل يف ايٓكاف  1

  3 كس ٚتكسِٜ امليضات بأغًٛب عًُٞايٓتكبٌ إزاض٠ ايٓكاف ٚاذتٛاض ٚكسض٠ ع٢ً اي 2

3 
ا٫غتفاز٠ َٔ ايتغص١ٜ ايطادع١ يف ٚ ايتػا٫٩ت ٚا٭فهاض أثٓا٤ اذتٛاض ٚايٓكاف اغتٓبا  

 .تطٜٛط ايٓتا٥ر  ٚاملدطدات ٚحتػٝٓٗا
3  

 ِٜٛايتك/ز( أعها٤ دت١ٓ 5)

 ايتٛقٝر  بٝع١ ايعٌُ ا٫غِ ّ

1     

2    
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 ،، يهبساث نهحُبة واإلتمبٌ وانؼًم ،،

 
 

 وسارة التعليه
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 نتْدخ تمٌّى انغالة نيبّخ انٌحذح انتغجْمْخ( : 6) منٌرج

ّ 

 زتاٍ ايتكِٜٛ

 
 ايطايب اغِ

 اذتهٛض
ا٫ْهبا  

 ٚايتفاعٌ

تكطٜط ا٭زا٤ 

 احملسز/اٱصتاظ

 تكِٜٛ ا٭زا٤ ارتتاَٞ

 )املؿطٚد ارتتاَٞ(

١ٝ ٥ايسضد١ ايٓٗا

 يًٛسس٠

 زضد١ (25) زضد١ (20) زضدات (5)

 زضد١( 50)

زضد١  (30) زضد١ (100)

 يًُؿطٚد

زضد١  (20)

 يًُٓاقؿ١

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   املٛفل ٚام
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 (  3)   التطبيقية الوحدة

 (لليجاح التدطيط مَارات) 

 (والزيادة القيادة جمال)
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 أًال : املذخم انؼبو نهٌحذح انتغجْمْخ
ٔٸ ام تعاز ع٢ً اٱْػإ بكسض٠ ٚإضاز٠ تعٝٓة٘ يف غةعٝ٘ ايةس٩ٚب يتشك    ٝةل  ُٛساتة٘ ٚإصتةاظ    يكس َ

 فَاي٘  ٖٚٝأ ام ا٭ضى ملٔ ٜػع٢ فٝٗا ٜٚعٌُ قاٍ تعاز:

 "" ٖٛ ايصٟ دعٌ يهِ ا٭ضى شي٫ّٛ فاَؿٛا يف َٓانبٗا ٚنًٛا َٔ ضظق٘ ٚإيٝ٘ ايٓؿٛض

 ص. 15غٛض٠ املًو   ف١ٜ ط 

ٕ ٚع٢ً ايطوِ َٔ شيو ف ٕ اذتٝا٠ ٫ ختًٛ َٔ قعاب ٚحتسٜات  يصا نإ يعاَّا عًة٢ اٱْػةإ أ  

ٜفٗةةِ اذتٝةةا٠ َةةٔ سٛيةة٘  ٚإٔ ٜتعةةطف عًةة٢ ايتشةةسٜات ايصاتٝةة١ يٓفػةة٘  ٚارتاضدٝةة١ ايةةا تٛادٗةة٘      

نٞ ٜتُهٔ َٔ ايتعاٌَ َعٗا  ا عتكل ي٘ غعازت٘ ٚبٓا٤ شات٘ ٚعُاض٠ سٝات٘ ٚزتتُع٘  ٖٚةٛ َةا   

يٓفػةة٘  يًةةطظم ٚغةةعّٝا يف َطنةةا٠ ام ٚإضنةةا٤ٶ   ٜةةسٍ عًٝةة٘ َفٗةةّٛ املؿةةٞ يف َٓانةةب ا٭ضى  ًبةةاّ   

 يطُٛساتٗا. ّاٚإؾباع

ٚمما ٜعٝٓٓا ع٢ً شيو فِٗ ايع٬قة١ بةل ايٓذةاح يف اذتٝةا٠ ٚايتدطةٝط ادتٝةس; ٖٚةٛ َةا ٜةسعْٛا          

إز تعًةةِ َبةةاز٨ أغاغةة١ٝ عةةٔ َٗةةاض٠ ايتدطةةٝط يًٓذةةاح َةةطٚضّا بعًُٝةةات حتسٜةةس ا٭ٖةةساف ايةةا       

 ك٘.ٝبعٕٛ ام ٚتٛفمتجٌ ارتط٠ٛ ا٭ٚز ع٢ً  طٜل ايٓذاح 
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 ييبساد انتخغْظ نهندبذ(:أىذاف انٌحذح انتغجْمْخ )

 اهلذف انؼبو ين انٌحذح:
ٚايتدطٝط  ;ت١ُٝٓ َٗاضات قٝاز٠ ايصات يًتدطٝط ايػًِٝ َٔ أدٌ ايٓذاح يف اذتٝا٠ ٚايعٌُ

ٌٕ   ُٛح. ملػتكب
 هٌحذح:ن األىذاف اخلبصخ

 ٜتٛقر َٔ املتعًِ خ٬ٍ تطبٝك٘ يفعايٝات ٖصٙ ايٛسس٠ إٔ:

 .ز َفّٗٛ ايتدطٝط ٚأُٖٝت٘ ٚفٛا٥سٙشسدٜٴ .1

 .خطٛات ايتدطٝط ايٓادضٜػتٓتر  .2

 ٜهر َفّٗٛ اهلسف ٚمسات٘ َٚػتٜٛات٘ .   .3

 عتسٸز َفّٗٛ ايٓذاح َٚفّٗٛ ايتدطٝط يًٓذاح . .4

 .عس خط١ ظ١َٝٓ ٚع١ًُٝ ملػتكبًٜ٘ .5

 ٓذاح يف َػتكبًِٗ.ًتدطٝط ياييف ضغِ أٖسافِٗ ٚ ٜػاعسِٖٜػِٗ يف ايتأث  ع٢ً َٔ سٛي٘ ٚ .6

 س ٚاملٓذع.ٜكسّ منٛشدّا إظتابّٝا يًطايب ايكا٥ .7

ٛدّ خطت٘ باغتدساّ أزا٠ ايتكِٜٛ املٓاغب١. .8  ٜك
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: اإلثشاء املؼشيف نهًؼهى ًاملتؼهى  ثبنْب 
 أسئهخ استيالنْخ تسبػذ يف انتيْئخ ًاالستؼذاد:  

 ٖةةسفٙ املطسًةة١ ايسضاغةة١ٝ؟ ٖٚةةٌ يةةسٜو   ٖةةٌ يةةسٜو ٖةةسفٷ ٚانةةضٷ تطٜةةس حتكٝكةة٘ يف ٖةةص     .1

 َػتكبًٞ بعسٖا؟

 اٖتُاَاتو َٚٝٛيو؟ٌ ٖصا اهلسف ٚانضٷ َٚتفل َر ٖ .2

 ٌٖ تسضى املُٗات ٚاملتطًبات ايا تٓطٟٛ حتد ٖصا اهلسف؟   .3

 حتكٝل ٖصا اهلسف بططم قشٝش١ ٚفعاي١؟إز ٌ تػع٢ ٖ .4

 (: تغجْك استياليل1تغجْك )
 :يف ث٬ثل ثا١ْٝميهٔ  ًب تٓفٝص ايٓؿا  ايتايٞ َٔ ايط٬ب 

ِٻ ث٬ث١ أٖساف تطٜس حتكٝكٗا يف ايٛقد اذتانط.  انتب أٖ

 :سظ٬َ١

َطاعةةا٠ّ ٫غتشهةةاض اهلةِ ا٭نةةي ايةصٟ ٜةةسٚض يف شٖةةٔ   احملةسز٠ يف ايتطبٝةةل ا٫غةت٬ٗيٞ   قكةط املةةس٠  

ايطايب ٜٚرتزز ع٢ً خا طٙ نج ّا زٕٚ اذتاد١ إز َعٜسٺ َٔ ايتدٝةٌ ٚايةتفه ; سٝةح ض ةا ٜهةٕٛ      

 شيو اهلِ ْٛا٠ّ هلسف سكٝكٍّٞ َػتكبًٞ.

 ا٫غت٬ٗيٞ:ايتطبٝل سٛاض سٍٛ 

ٜٴتٛ   قٌ َٔ خ٬ٍ ايٓكاف إز إٔ ارتط٠ٛ ا٭ٚز يف  طٜل ايٓذاح ٖٛ حتسٜس ا٭ٖةساف ميهٔ إٔ 

ٚإٔ اهلسف ٜٓؿأ وايبّا َٔ قهاٜا ًَشة١ تةسٚض يف أشٖآْةا نةج ّا ٚتتطًةب َٓةا عُة٬ّ َةا يًتعاَةٌ          

 َر تًو ايكهاٜا بكٛض٠ َٓاغب١.

طٜةةل ٜ٪نةةس ٖٓةةا إٔ حتسٜةةس اهلةةسف بططٜكةة١ قةةشٝش١ ٜػةةِٗ بؿةةهٌ ٚانةةض يف ضغةةِ خطةةٛات ايط   

ٝة١ ٚقةسض٠ٺ عًة٢ ايةتفه  يف     عكًقةسضات  ام َةٔ   ٙ ةا سبةا  اٱْػةإ  كةٓع٘  ٜٖةٛ َةا     ٚايٓذاحباجتاٙ 

  َ ٌ  ٛاٖبةةاذتانةةط ٚاغتؿةةطاف املػةةتكبٌ  ٚتٛظٝةةف  خةة   ا٭ٖةةساف ٘ يف حتكٝةةل شيةةو; سٝةةح متجةة

 ضقٝس تػتجُطٙ يف قٓاع١ ايٓذاح ايصٟ تٓؿسٙ.
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ٌّ َٓةا عتةسز أٖسافة٘ ٚعتككٗةا      نُا ٜ٪نس إٔ حتسٜس اهلسف ٫ ٜتطًب قسضات عك١ًٝ فا٥كة  ١; فهة

ٚفل إَهاْات٘ ٚ ُٛسات٘ ٚاستٝادات٘; َػتًُّٗا ايعٕٛ ٚايتٛفٝل َةٔ ام; سٝةح يةٔ تهةٕٛ قةسضات      

ٌٳ ا٭ٚسس يف حتكٝل ا٭ٖساف باجتاٙ ايٓذاح.  اٱْػإ ايعاَ

 يفبىْى أسبسْخ:
 يفيٌو انندبذ يفيٌو انتخغْظ يفيٌو اهلذف

ٖٛ ا٭َط ايصٟ ٜطوب ايؿدل يف 

حتكٝك٘  ٚقس ٜهٕٛ اهلسف عاَّا أٚ 

خاقّا  نب ّا أٚ قغ ّا  ْافعّا أٚ 

ناضّا. ٚتعتُس  بٝع١ اهلسف ع٢ً 

ٚنر ايؿدل ٚقسضات٘ 

 ٚاٖتُاَات٘. 

ٖٛ ايٓؿا  ايصٟ ٜٓكًو َٔ 

ٚنعو اذتايٞ إز َا تطُض 

ايٛقٍٛ إيٝ٘ عٔ  طٜل تكُِٝ 

 أعُايو ٚ ٚنر بطازتو .

ٛٸض  ٖٛ ايُكسض٠ ع٢ً ايتكسّ ٚايتط

ٛٸ٠ ٚ اٱصتاظ ٚبًٛغ ا٭ٖساف املطدٴ

ٝٸ١ ٚبأفهٌ ايٛغا٥ٌ  بهفا٠٤ ٚفاعً

 .ٚايططم

ٓٸادض ٖٛ  ٚبايتايٞ  فايؿٸدل اي

شيو ايؿٸدل ايصٟ ٜػتطٝر إٔ 

ٜٴػدٸط إَهاْات٘ ٚ اقات٘ ملكًشت٘ 

ٚيتشكٝل شات٘ يًٛقٍٛ يغاٜات٘ 

 .٘ٚأَاْٝ

يفعةٌ ٚا٭ثةط فُةٔ فاتتة٘     إٕ ايتدطةٝط ٚ ايٓذةاح يف اذتٝةا٠  جابة١ ا    َفّٗٛ ايتدطٝط يًٓذةاح:  

فطقةة١ ايتدطةةٝط ٚفؿةةٌ فٝٗةةا ف ْةة٘ بةةصيو قةةس خطةةط يًفؿةةٌ   فةةايتدطٝط ٖةةٛ أسةةس املهْٛةةات    

ا٭غاغ١ٝ يًٓذاح يف أٟ عٌُ  يصا فاٱْػإ ايٓادض ٖٛ ايصٟ غتكل ٚقتةّا يًتدطةٝط ٜٚؿةطى    

يتدطةٝط  أفطاز أغطت٘ ٚأقاضب٘ ٚظ٥٬َ٘ يف سًُ٘ ٚخطت٘. إشٶا أِٖ أغباب ايٓذاح ٖٛ إتكإ َٗةاض٠ ا 

ٜتطًةةب َٓةةا ايكٝةةاّ بةةايتدطٝط ادتٝةةس      ٝات  فايٓذةةاح يف أسةةس أَةةٛض اذتٝةةا٠  ٚٚنةةر ا٫غةةرتاتٝذ 

 ٚشيو بعس َعطف١ قسضاتٓا َٚٗاضاتٓا ٚحتسٜس أٖسافٓا.
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 ىب:ذّذأىًْخ ييبسح ًضغ األىذاف ًحت

سٝةا٠ اٱْػةإ; ٭ْٗةا    يف ايٓذةاح  َٗةِ َةٔ َفةاتٝض    تٴعسٸ عًُٝة١ ٚنةر ا٭ٖةساف ٚحتسٜةسٖا َفتةاح      

 .٭ٖساف٘ ع٢ً ايتفه  يف  طم حتكٝك٘ جتيَٙع١ٓٝ   ٚٚادباتٺ ّاَٗاَ٘ ر أَاَته

 ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ:

 كبً٘ يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ: أضوب إٔ أنةٕٛ  بٝبةّا; فكةس سةسز ٖةسفّا َعٝٓةّا ملػةت        إشا قاٍ  ايبٷ

 .اهلسف ٜكٛزٙ يتٓظِٝ َا ظتب عًُ٘ يتشكٝل ٖسف٘ب ٘جٚتؿباملٗين يف اذتٝا٠  

 َٚ ٍسٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ.ػتكبٌ ز ٖسفّا َعّٝٓا مل: أضٜس إٔ أبين َػهّٓا فكس سسٻٛظفٷإشا قا 

  فكةةس غةةبشاْ٘ ٚتعةةاز;  : أضوةةب يف َعٜةةس َةةٔ ا٫ٖتُةةاّ بٛادبةةاتٞ جتةةاٙ ام    ٚإشا قةةاٍ ؾةةدلٷ

 .ٚع٬قت٘ اذتكٝك١ٝ َر شات٘ َٚػ٪ٚيٝات٘ جتاٙ زٜٓ٘ ز ٖسفّا يتكشٝض َػ ت٘ اٱميا١ْٝسسٻ

 ْٔٷ: غأ ؿ٧ َ٪غػ١ خاق١ تػِٗ يف ايت١ُٝٓ ايٛ ١ٝٓ; فكس ضغةِ ٖةسفّا ٚ ٓٝةّا    ٚإشا قاٍ َٛا 

ٙٴ  َٚٛا ٓت٘. عتكل َٔ خ٬ي٘ اْتُا٤ٳ

َٚٔ ٖٓا نإ َٔ املِٗ ت١ُٝٓ َٗاضاتٓا يتشسٜس أٖسافٓا ايطُٛس١ ٭ٕ دٗٛزْا بعسٖا تب٢ٓ 

 ثِ ْتا٥ر أعُايٓا. يتٓفٝص١ٜاعًٝٗا ٚحبػب أٖسافٓا تهٕٛ خططٓا 

 ا٭ٖساف ٚحتسٜسٖا يف عسز َٔ املهاغب َٓٗا أْٗا : ٚتظٗط أ١ُٖٝ َٗاض٠ ٚنر 

 ػًه٘. ْايططٜل ايصٟ ظتب إٔ املػتكب١ًٝ  ٚتػاعس يف حتسٜس  ٛنض ايط١ٜ٩تٴ .1

 ٗا.حتكٝكٜعٝل ػتبعس َا تتٴشسدز ا٭ٚيٜٛات يف حتكٝل ا٭ٖساف ايا تكٛز إز ايٓذاح ٚ .2

 .إ باجتاٙ ايٓذاحفع٠ يٲْػاحملاق١ تععظ ايط .3

 ٓر ايتؿتد.تطٓنع ادتٗٛز ٚمت .4

 يعٜاز٠ إْتاد١ٝ املط٤ ٚإصتاظٙ. طٜك١ َج٢ً  .5

ٜٴ .6  شتهِ إيٝ٘ قبٌ اٱقساّ ع٢ً إصتاظ أٟ َؿطٚد.َعٝاض 

 .َٗاض٠ ايجك١ بايٓفؼ ٞتُٓ .7

 تٴهػب ايطايب َٗاض٠ قٝاز٠ ايصات ٚإزاض٠ ايٛقد. .8
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 ين ينظٌس ششػِ:  نهندبذانتخغْظ 
 ٝل ادتعا٤ ٚايجٛاب;يكس أنست َباز٨ اٱغ٬ّ ع٢ً أ١ُٖٝ ايعٌُ ٚأْ٘ غبٌٝ يتشك

ٔٵ)قةاٍ تعةةاز:   ٌٳ َٳةة ُٹةة ٔٵ قٳةايٹشٶا  عٳ ٚٵ شٳَنةةٕط َٹةة ْٵجٳةة٢ َأ ٛٳ ُأ ٖٴةة ٔٷ  ٚٳ َٹ ٘ٴ َٴة٪ٵ ٓٻةة ٝٳ ٝٹ ٓٴشٵ ًَ ٝٳةةا٠ّ َف ٝدبٳةة١ّ سٳ ِٵ َ  ٗٴ ٓٻ ٜٳ ٓٳذٵةةٔع  ٚٳَي

ِٵ ٖٴ ٔٔ َأدٵطٳ ْٴٛا َٳا بٹَأسٵػٳ ٕٳ َنا ًُٛ ُٳ  (.97غٛض٠ ايٓشٌ ف١ٜ ) (ٜٳعٵ

ٌٵ َٳٔ)ٚقاٍ تعاز:  ُٳ ٘ٹ ٜٴذٵعٳ غٴ٤ّٛا ٜٳعٵ  (.123) ف١ٜ ػا٤ايٓ غٛض٠ (بٹ

نُةا أنةةست َبةاز٨ اٱغةة٬ّ عًة٢ إٔ ايتٛنةةٌ عًة٢ ام ٫ ٜعةةين ايتدًةٞ عةةٔ بةصٍ ا٭غةةباب  ٚإٔ       

ٚا٭غةباب    بصٍ ا٭غباب قٛض٠ َٔ قةٛض ايتدطةٝط يًٓذةاح سٝةح ايٓتةا٥ر ٖةٞ ا٭ٖةساف املطدة٠ٛ        

ٜٴ  يًٓذاح. عٌُ بٗا يتشكٝل ا٭ٖساف ٚق٫ّٖٛٞ ايٛغا٥ٌ ٚا٭عُاٍ ايا 

ٚقس ناْد غ ٠ املكطف٢ ايهطِٜ ق٢ً ام عًٝ٘ ٚغًِ ا٭منٛشز اذتةل يًػةعٞ يف ا٭ضى ٚبةصٍ    

ا٭غباب باجتاٙ حتكٝل ا٭ٖساف; ضوةِ أْة٘ أعظةِ املتةٛنًل عًة٢ ام  بةٌ ناْةد متجةٌ شتعْٚةّا          

٘   -ندُّا َٔ ارتطط بأْٛاعٗا ٚايا متهٔ َٔ خ٬هلةا   ٛقةٍٛ إز  ًي -بعةس عةٕٛ ام ٚتٛفٝكة

 ٭ٖساف املأَٛي١; َٚٔ شيو:ايهج  َٔ ا

 ايبس٤ بايسع٠ٛ إز اٱغ٬ّ غطّا قبٌ ا٫ْتكاٍ إز ايسع٠ٛ إيٝ٘ دٗطّا. 

 يًٛد١ٗ ٚتفُّٗا يطبٝع١ املًٛى يف عكطٙ. اهلذط٠ ا٭ٚز إز اذتبؿ١: اختٝاضّا 

 .ايتٓظِٝ ٚايتدطٝط ايصٟ قاسب بٝع١ ايعكب١ ا٭ٚز ٚبٝع١ ايعكب١ ايجا١ْٝ 

  ضس١ً اهلذط٠ ايٓب١ٜٛ ايعظ١ُٝ.ضغِ شتطط شتتًف ملػ ٠ 

        ُخةت  بعٓاٜة١   َٓاقؿ١ ايكشاب١ يف املٛقر ايةصٟ ٜتدصْٚة٘ ملعػةهط ادتةٝـ يف وةع٠ٚ بةسض ستة٢ ا

 فا٥ك١.

  سفةط ارتٓةسم ايةصٟ ميجةٌ خطة١ تهتٝهٝة١ يتشكٝةل ايٓذةاح يف         يف  ٚاملهةين ايهب  بصٍ ادتٗس

 ععٍ ايعسٚ عٔ زخٍٛ املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ ٚاغتباستٗا.
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 غة ت٘ ا٭غةط١ٜ ٦ًَٝة١  طةط ٚأعُةاٍ تهةُٔ سٝةا٠ أغةط١ٜ          دؿدكٞ ناْة ٚع٢ً املػت٣ٛ اي

ْادش١; إناف١ إز نسٙ ٚغعٝ٘ املػتُط يطًب ايةطظم َةٔ نػةب ٜةسٙ ايؿةطٜف١ عًٝة٘ أفهةٌ        

 ايك٠٬ ٚايػ٬ّ.

َٚةةةٔ ْاسٝةةة١ أخةةةط٣; صتةةةس إٔ ايتدطةةةٝط يًٓذةةةاح ٚٚنةةةر ا٭ٖةةةساف أسةةةس أغةةةباب ايتةةةعاّ املػةةةًِ      

ٖٝةةة٘; فٗةةةٛ غتطةةةط بةةةصيو يٓٝةةةٌ ايجةةةٛاب ايعظةةةِٝ يف ايةةةسْٝا    ٚاَتجايةةة٘ ٭ٚاَةةةط ام ٚادتٓةةةاب ْٛا 

 .ٚاٯخط٠ نُا ٜطدٛ إٔ ٜسخً٘ ام ادت١ٓ ايا ٚعسٖا ام املتكل ايصٟ ٜعًُٕٛ ايكاذتات

َٚٔ ايٓكةٛم ايؿةطع١ٝ ايةا ت٪نةس عًة٢ أُٖٝة١ ايعُةٌ ٚايتدطةٝط َةٔ أدةٌ حتكٝةل ْةٛد َةٔ              

 ايٓذاح يف ايسْٝا ٚايف٬ح اٯخط٠ َا ًٜٞ:

 ٛح اهلسف;يف تأنٝس ٚن 

ِٕ(            قٛي٘ تعاز :  َٴػٵةتٳكٹٝ ًَة٢ قٹةطٳا ٺ  ٜٶٸا عٳ ٔٛ ُٵؿٹةٞ غٳة ٜٳ ٔٵ  َٳٸة ٖٵةسٳ٣ َأ ٘ٹ َأ ٗٔة ٚٳدٵ ًَة٢  َٴهٹبٶٸةا عٳ ُٵؿٹةٞ  ٜٳ ٔٵ  ُٳ )َأَف

 .22املًو: غٛض٠ 

ٗٳادٳّا) :قٛي٘ تعاز ٓٵ َٹ ٚٳ ِٵ ؾٹطٵعٳ١ّ  ٓٵُه َٹ ٓٳا  ًِ ٌٕٸ دٳعٳ   .48:املا٥س٠  ; غٛض٠(يٹُه

 :ًٞيف تأنٝس ايتدطٝط املػتكب 

ٜٴُجةةةٌ ْٛعةةةّا َةةةٔ ايتدطةةةٝط ا٫قتكةةةازٟ   َةةةا  أهلُةةة٘ ام يٓبٝةةة٘ ٜٛغةةةف عًٝةةة٘ ايػةةة٬ّ  ٚايةةةصٟ 

طغةِ خطة١ اغةرتاتٝذ١ٝ  ًٜٛة١ املةس٣ ٜتذةاٚظ       ٜٳيًُػتكبٌ; ٚنٝف اغةتطاد عًٝة٘ ايػة٬ّ إٔ    

 .َٔ خ٬هلا َطس١ً ايػٓل ايعذاف بتدطٝط َبين ع٢ً أٖساف ٚانش١

 إز فخةط اٯٜةات  ( ...  فصضٚٙ يف غٓبً٘ ...)قاٍ تعضعٕٛ غبر غٓل زأبّا فُا سكساقاٍ تعاز: 

 .غٛض٠ ٜٛغف َٔ 49إز اٯ١ٜ  47َٔ اٯ١ٜ 

  ٚو ٖا ايهج  َٔ ايٓكٛم ايا ٫ ختًٛ َٔ إٔ جتس يف  ٝاتٗا ؾ٦ّٝا ٜسٍ ع٢ً ايتدطٝط.

 مسبد ًضغ األىذاف ًحتمْميب:
 .إٔ تهٕٛ ستسز٠ ٚٚانش١ 

 .إٔ تهٕٛ قازض٠ عٔ إضاز٠ ٚاقتٓاد 



 

81 

 

 

 1بُمُت دنُم املؼهى يف يبدة املهبساث انتط
 ،، يهبساث نهحُبة واإلتمبٌ وانؼًم ،،

 
 

 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٚقاب١ً يًتشكل نُٔ فرت٠ ظ١َٝٓ ستسز٠.   إٔ تهٕٛ ٚاقع١ٝ 

 .إٔ تطاعٞ ايتػًػٌ املٓطكٞ يف حتكٝل ا٭ٚيٜٛات ٚفل فرتات ظ١َٝٓ ستسز٠ 

 .إٔ تتفل َر ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٫ٚ تتعاضى َر ا٭بعاز ايجكاف١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 .إٔ تهُٔ قسضّا َٔ ايتشسٟ يًكسضات 

  ٝباجتاٙ ا٭فهٌ عٓس اذتاد١.إٔ تتػِ باملط١ْٚ ايهاف١ٝ ايا جتعًٗا قاب١ً يًتغ  

 ؟ك األىذافْمسبػذ ػهَ حتيب انزُ ّ
َُٗات  ٚايا تتفطد بعس شيو إز   َا إْٗا ايٓؿا ات .. ايا تأتٞ زتتُع١ يتشكل ٖسفّا

ٚزٕٚ ؾو ٫بس إٔ ٜهٕٛ يهٌ ؾ٤ٞ إ اض ظَين   ٱمتاّ ايٓؿا ات  ١َٜٝٛ أٚ أغبٛع١ٝ وايبّا

ٝٸ   ٚ ًب ٚدٛز ايط١ٜ٩ ايٛانش١ املػتكب١ًٝ يونٌ ش ٚقبٌ    بستسٚز ب٘ سفاظا َٔ ايتػ

 ايعٕٛ ٚايتٛفٝل ايسا٥ِ َٔ ام ايصٟ بٝسٙ َكايٝس ا٭َٛض غبشاْ٘ ٚحبُسٙ. 

 األىذاف: يستٌّبد
  :َػتٜٛات ث٬ث١ إز ا٭ٖساف تكٓف

ٔ  طتعبٸة  عاَة١  عباضات ٖٚٞ  :عا١َ أٖساف .1 ٝٸ  ْٝة١ٺ  أٚ ١ضوبة  عة ّٕ  ٘ٺتٛدټة  أٚ ١ٺَػةتكبً  عًة٢  َةبينٍّ  عةا

  .أٚي١ٝ اع١ٺقٓ

 أٚ   ارتطةةٛات َةةٔ خطةة٠ٛ تٛنةةض ا٭ٚز َةةٔ حتسٜةةسّا أنجةةط عبةةاضات ٖٚةةٞ: َطسًٝةة١ أٖةةساف .2

 .ايعا١َ ا٭ٖساف يتشكٝل ٚاملهإ بايعَإ املطتبط١ ا٭ٚيٝات َٔ أٚي١ٜٛ

 ستةةسز  ٚقةةد يف أزا٩ٙ ميهةةٔ ستةةسزٺ إدةةطا٤ٺ أٚ عُةةٌ عةةٔ طتعبٸةة عبةةاضات ٖةةٞ :إدطا٥ٝةة١ أٖةةساف .3

 .حتكك٘ تتبرٚ ٬َٚسظت٘ 

 غٌاد حتذّذ األىذاف:خ
 :ارتطٛات يتًو عطى ًٜٞ ٚفُٝا  ا٭ٖساف حتسٜس عٓس َطاعاتٗا َٔ ٫بس خطٛات عس٠ ٖٓاى

 .١قازَ غٓٛات يج٬خ حتكٝكٗا يف تطوب ايا ايعا١َ ا٭ٖساف َٔ ٚاسسّا انتب: ا٭ٚز ارتط٠ٛ
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ٝٸ فٓهط: ايجا١ْٝ ارتط٠ٛ  . بٝعت٘ ٌٚسً  اهلسف بٗصا ّاًَ

 . ايعاّ اهلسف حتكل ايا املطس١ًٝ ا٭ٖساف َٔ زتُٛع١ زسس: ايجايج١ ارتط٠ٛ

ٞٸ ٖسفٺ يهٌ اٱدطا١ٝ٥ ا٭ٖساف سسز: ايطابع١ ارتط٠ٛ  .َطسً

ٌد) اٱدطا٥ٝةة١ ا٭ٖةةساف ٚنةةر ٖٚةةٞ: ارتاَػةة١ ارتطةة٠ٛ  ظَةةين بطْةةاَر يف( املطسًٝةة١ ا٭ٖةةساف يهةة

  . ايتٓفٝص َٚٛاعٝس تٛاضٜذ  ٝر فٝ٘ ٚتٴشسٸز املطًٛب١  ا٭عُاٍ  ٝر فٝ٘ تٴٛنٸض

ٌٕ خطط ٚنر :ايػازغ١ ارتط٠ٛ ٔ  عسّ ساي١ يف بس١ًٜٺ عُ ٔ  ايةتُه  املطسًٝة١  ا٭ٖةساف  حتكٝةل  َة

 ايعةةاّ اهلةةسف إز ايٛقةةٍٛ ميهةةٔ حبٝةةح اٱدطا٥ٝةة١  ا٭ٖةةساف بعةةض حتكٝةةل َةةٔ ايةةتُهٔ عةةسّ أٚ

  .شتتًف١ بططم( ايٓٗا٥ٞ)

 إز ايطدةةةٛد َٚعةةةاٚز٠ ز تةةةطزٸ زٕٚ ايتٓفٝةةةص يف ٚايبةةةس٤  نتابةةة١ ارتطةةة١ تٛثٝةةةل :ا٭خةةة ٠ ارتطةةة٠ٛ

 ٚشيةةو بٗةةا  تعُةةٌ ايةةا ٚايططٜكةة١ عًُةة٘ ظتةةب َةةا ملعطفةة١ ٚا٭خةةط٣ ايفٝٓةة١ بةةل املهتٛبةة١ ارتطةة١

   .ٚايتكِٜٛ ٚايتصٓنط ٚاملتابع١ ايتٓفٝص يهُإ

 : يثبل
 املغهٌثخ اخلغٌاد انفرتح يثبل األىذاف يستٌّبد

  املذٍ عٌّهخ أىذاف .1
ايصٟ  ايتدكل زخٍٛ

 ادتاَع١ يف تطوب٘
 غٓٛات 3

o ايسضاغ١ٝ ايفكٍٛ يف ايٓذاح ٚ ا٫دتٗاز. 

o املطوٛب يًتدكل ت٪ٌٖ ْػب١ حتكٝل. 

  املذٍ يتٌسغخ أىذاف .2

 ايفكٌ يف ايٓذاح

 بٓػب١ اذتايٞ ايسضاغٞ

98% 

 ايسضاغٞ ايفكٌ

ٖصا  َٔاذتايٞ 

 ايسضاغٞ عاّاي

o املٓتظ١ُ ايسضاغ١. 

o ٌٚقتٗا يف ٚايك٠٬ ام ع٢ً ايتٛن. 

o ِٝاتعةاز يتبةاد ا ا عًة٢  ٚاذتطم ايّٓٛ تٓظ 

 .ايكش١ٝ

o ا٭غاتص٠ َر ايفعاي١ املؿاضن١. 

 َٔ أدعا٤ 3 سفل

 ايهطِٜ ايكطفٕ

 ايسضاغٞ ايفكٌ

 اذتايٞ

o ٌٝايكطفٕ حتفٝل سًك١ يف ايتػذ. 

o ام ع٢ً ٚايتٛنٌ ايسعا٤. 

o  أغةةةةةبٛعٞ أٚ ٜةةةةةَٛٞ ظَةةةةةين دةةةةةسٍٚٚنةةةةةر 

 .يًشفل املػتُط٠ يًُطادع١

 املذٍ لصريح أىذاف .3

 ا٫ختباضات يف ايٓذاح

 ١ًٝايفك

 املطًٛب١ ايٛادبات إصتاظ

 أٚ ا٭غبٛد خ٬ٍ

 ايّٝٛ

o أغبٛعّٝا ايٛادبات ٱصتاظ ٚقد ختكٝل. 

o عٓةةةس ايسضاغةةة١ٝ املةةةٛاز غةةةاتص٠أ ايطدةةةٛد إز 

 .اذتاد١

o يًسضٚؽ ايَٝٛٞ ا٫غتصناض. 
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 ؟األىذاف ًحتمْميب ْف تمٌو مبيبسح ًضغك
 عةةس٠ أثبتةةد ٚقةةس. ش١قةةشٝ بططٜكةة١ ا٭ٖةةساف حتسٜةةس ٖةةٛ ايٓذةةاح  طٜةةل يف ا٭ٚز ارتطةة٠ٛ إٕ

ِ  نإ ايصٜٔ ِٖ اذتٝا٠ يف ايٓادشل َٔ نج ٶا إٔ زضاغات ٜٻة  غةعٛا  ٚانةش١  أٖةسافٷ  يةسٜٗ  ١ س

 ٚإضاز٠ ٚانةش١  بأٖةساف  بكة ٠  عًة٢  ادتاَعٝة١  اذتٝةا٠  وُةاض  خةٛى  إٔ أثبةد  ٚايٛاقةر . يتشكٝكٗا

 -عةةازت ام تٛفٝةةل بعةةس- ايهةةُإ ٖةةٛ ٚايػةةًب١ٝ تهايٝةة١ا٫ ضٚاغةةب عةةٔ بعٝةةس٠ يًةةصات ٚاعٝةة١

  ةةا أْةةد تكةةٓع٘ َةةا ٖةةٛ فايٓذةةاح. َةةتعًِ نةةٌ إيٝةة٘ ٜٚٗةةسف  ايةةب نةةٌ ٜٓؿةةسٙ ايةةصٟ يًٓذةةاح

 قةةٓاع١ يف تػةةتجُطٙ ضقةةٝس خةة  ٖٚةةٞ َٚٛاٖبةةو  ٚفهةةطى عكًةةو يف شاتٝةة١ ثةةط٠ٚ َةةٔ ام سبةةاى

 .ايٓذاح ْٚكٓر ا٭ٖساف ْهر نٝف يٓتعًِ فًٓٓطًل. تٓؿسٙ ايصٟ ايٓذاح

 (:1) فشدُ نشبط
 .فٝٗا ايفعاي١ ا٭ٖساف مسات ٚدٛز سٝح َٔ ْٚاقؿٗا ١ ايتايٝ ا٭ٖساف اقطأ

 .سا٫ّ املٓعيٞ ايٛادب أعٌُ إٔ ظتب (1

 .ايكازّ ا٭غبٛد ايفٝعٜا٤ نتاب َٔ ايجايح ايفكٌ أشانط غٛف (2

 .ايكازّ ايج٬ثا٤ قباحايجا١َٓ ٚايتاغع١ َٔ  ايػاع١ بل حبجٞ بطباع١ أقّٛ غٛف (3

 .ٚاسس زضاغٞ فكٌ يف ايتشه ١ٜ ايػ١ٓ أْٗٞ إٔ أمت٢ٓ (4

 ايػةةةةة١ٓ يف ايطٜانةةةةةٝات َةةةةةازتٞ يف (+)أ أٚ ممتةةةةةاظ َطتفةةةةةر  (أ) ممتةةةةةاظ تكةةةةةسٜط حتكٝةةةةةل ضٜةةةةةسأ (5

 .ايتشه ١ٜ

 .اهلٓسغ١ فطٚد أسس يف أختكل إٔ ضوبأ (6

ٞ  ا٫غةتعساز  تةج   ف ْٗةا  ٚيةصا . يٓذاسةو  ١َُٗ ٚايتشسٟ ا٫ٖتُاّ تج  ايا ا٭ٖساف إٕ  ايٓفػة

 شات ا٭ٖةةساف أَةةا. إيٝٗةةا تكةةبٛ ايةةا سافوأٖةة يتشكٝةةل ايطاقةة١ َػةةتٜٛات أعًةة٢ يتةةٛفط ٚايبةةسْٞ

 عةةسّ إز فُههلةةا ايععميةة١ َةةٔ فٺنةةا قةةسٕض عًةة٢ حتتةةٟٛ ٫ ٚايةةا ايتشةةسٟ َةةٔ املتةةسْٞ املػةةت٣ٛ

 ا٭ٖةةساف تغةةٝ  إز غةةتشتاز أْةةو تةةصنط. اٱسبةةا  ٚض ةةا اهلُةة١ زْةةٛ عًةة٢ ٚتؿةةذر ايتٓفٝةةص

 .ٚايتشسٟ ي٬ٖتُاّ َج ٠ و  ناْد إشا املطًٛب ضتٛ ٚتٛدٝٗٗا
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 (:2) فشدُ بطنش
ٝٶا املس٣  ٚقك ٠  ١ًٜٛ يٓفػو  أٖساف أضبع١ انتب  حبٝح إيٝٗا تططقٓا ايا ايػُات َطاع

 .بعَٔ َٚطتبط١ ٚٚاقع١ٝ بايتشسٟ َٚٛغ١َٛ ٚستػٛب١ ٚستسز٠ ٚانش١ تهٕٛ

 ٜٔاذتايٞ؟ ٚنعٞ ٖٛ َا ٚ ؟ اٯٕ أْا أ 

 َٛةةٔ تبةةسأ ض ةةا املتٛقعةة١ إدابتٓةةا فةة ٕ إيٝةةو؟; أقةةٌ إٔ ميهةةٓين نٝةةف: أسةةسِٖ غةةأيٓا يةة 

  طٜل؟ أقطب يو ٭قف اٯٕ َٛقعو أٜٔ: ي٘ غ٪ايٓا

ٞ  ايٛنةةةةر َعطفةةة١  إٕ ٛ  ٚايتٓفٝةةةةص ايتدطةةةةٝط ٚأثٓةةةا٤  قبةةةةٌ اذتةةةاي  أغاغةةةةٝات َةةةةٔ أغةةةاؽ  أَةةةةط ٖةةة

 .ايتدطٝط

  نهتفٌق انذساسِ انتخغظ كْفْخ
 
 ؟انندبذ ً

 .تدطٝطًي( ايتغ  غرتاتٝذ١ٝا)  قاعس٠ ع٢ً ٖٴٓا ْااعتُس

ٔٔ ٚعًٝ٘  ( ايٓذاح ٚٳ يًتفٛم ايسضاغٞ دطٝطايت)  شنطْا بػٝط ٚنُجاٍ  ختطٝطو اب

 .ذتٝاتو

  ؟ايتغ  غرتاتٝذ١ٝا ٖٞ َإ: إش

 .اْتكاي١ٝ خط١ ٚنر ثِ( اهلسف) املػتكبٌ ٚضغِ ايٛاقر حتسٜس ٖٞ ايتغ  غرتاتٝذ١ٝا

 .َج٬ّ ايسضاغ١ يف ٚيتهٔاي١َٝٛٝ   سٝاتٓاأسس َٓاؾط  ع٢ً غرتاتٝذ١ٝا٫ يٓطبل

 :ْخاالسرتاتْد تغجْك
 ايٛاقر حتسٜس:  أ٫ّٚ

 . ايَٝٛٞ ٚبطْازتو ايسضاغٞ دسٚيو سػب ع٢ً ٚاقعو سسز

 (اهلسفحتسٜس ) املػتكبٌ ضغِ:  ثاّْٝا

 .عٝٓٝوْكب ٘ زَّٚا نعٚ إيٝ٘ ايٛقٍٛ تٛزسسز اهلسف ايصٟ 

 :حتكٝكٗا عًٝو يةٝػٌٗ عًٝٗا تػ  إٔ ٫بس قٛاعس عس٠ ا٭ٖساف يةهتاب١ ٚ
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  ٖةةسفو حتةسز  إٔ ٫بةس  ٌ ٙ    انةةضٚ بؿةه ِ  ٚحتةسز ٍ  ٖةةسيف:  َةج٬ّ  ٚايهٝةةف بةايه  عًةة٢ اذتكةٛ

 (.% 99) َطتفرممتاظ  َعسٍ

 ٫ إٔ ٖةةسيف )  تكةةٌ ٫: َةةج٬ّ. ايػةةًب١ٝ  املفةةطزات َةةٔ خايٝةةّا إظتابٝةةاّ  اهلةةسف ٜهةةٕٛ إٔ ظتةةب 

 .% ( 90 َطتفر َعسٍ ع٢ً اذتكٍٛ ٖسيف: ) قٌ بٌ(  َٓدفض َعسٍ ع٢ً أسكٌ

  املهاضدايفعٌ  ظَٔ يف اهلسف ٜهٕٛ إٔ بس ٫َٔ ْاس١ٝ ايكٝاو١ ايًغ١ٜٛ. 

 تةةٛز ايةةصٟ اٱظتةةابٞ اهلةةسف شيةةو ايكةةفش١ تًةةو أعًةة٢ يف ٚتهتةةب ّاٚقًُةة ٚضقةة١ّ ٚيتشهةةط 

ٝٸ إيٝ٘ ايٛقٍٛ  .زا٥ُّا يٮفةةةةهٌ يتطُضٵٚ  ايػابك١ ايكٛاعس ع٢ً ّاَبٓ

 ْتكاي٫١ٝا ارتط١ ٚنر:  ثايجّا

ِ اٚ اهلةسف  أع٬ٖةا  يف نتبد ايا ايػابك١ ايٛضق١ أسهط  بطْازتةو  سػةب  عًة٢  يةو  خطة١  ضغة

 .ا٭ٚيةة٢ ايٓكط١ يف شنطْا نُا ايسضاغٞ دسٚيو أٚ

 .متاَّا ناهلسف ٠ستسز ٚأٜهّا إدطا١ٝ٥ ندطٛات ا٫ْتكاي١ٝ ارتط١ تًو تهٕٛ حبٝح

 بةةايهِ سةةسزْاٖا ٖٴٓةةا ٫سةةل; غةةاع١ ملةةس٠ ايٛاسةةس ايٝةةّٛ يف اٱصتًٝعٜةة١ ايًغةة١ َةةاز٠ أشانةةطَةةج٬ّ: 

 .ارتطٛات يةبك١ٝ تػ  ٚعًٝ٘   ظتاب١ٝبٚ املػتُط ملهاضدا ايعَٔ يف ٚأٜهّا ٚٳايهٝف

 .بعٕٛ ام أفهٌ ايٓتا٥ر ناْد أزم ارتط١ ضغِ نإ نًُاَٚٔ املِٗ تأنٝس أْ٘ 

 بةةاضظ َهةةإ يف ايٛضقةة١ تًةةو لعًٍّةة املكٛيةة١ ٚٚنةةر ارتطةة١ ٚضغةةِ ٖةةسفو ٚنةةر َةةٔ ا٫ْتٗةةا٤ بعةةس

 .عٝٓٝو أَاّ تهٕٛ حبٝح (ادتًٛؽ وطف١ _ ايّٓٛ وطف١) يوبايٓػب١ 

 :ايسضاغٞ ايتدطٝط ع٢ً ٚتطبٝكٗا ا٫غرتاتٝذ١ٝ تًدٝل

 .ْفّاف نطشٴ نُا ايبٝد يف بطْازتو ٚ دسٚيو حتسٜس: ايٛاقر حتسٜس .1

 ./ا٭ٖساف ايا ْطُض إز حتكٝكٗاهلسفبتشسٜس ا ٚشيو: املػتكبٌ ضغِ .2

 .اٱدطا١ٝ٥ ارتطٛاتايتٓفٝص١ٜ أٚ  ارتط١ ضغِ: اْتكاي١ٝ ١خط ٚنر .3
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 :هٌحذح انتغجْمْخيمرتحخ نيذاخم 

 املٓاقؿ١ ٚايعكف ايصٖين:  (ب )

 .أؾدام(  8-4)  َٔ زتُٛعات إز( ايفكٌ  ٬ب) ايط٬ب١ٝ اجملُٛع١ تكػِ .1

 : عًٝٗا يٲداب١ ايصٖين ايعكفتطبٝل ب ٚتكّٛ ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ اجملُٛعات تتٓاٍٚ .2

 ٖٞ؟سٛيو َٔ ايسضاغٞ ٚايتفٛم ايٓذاح َعٛقات َا 

 ٚا٫دتٗاز؟ يسضاغ١ع٢ً ا يوسٛ َٔ ٚايٓاؽ ب٦ٝتو تػاعسى نٝف 

 َا  ٞ ٔ  ٚمتٓعةو  أَاَةو  تكةف  ايةا  ا٭غةباب  ٖة  بٓفػةٝتو  تتعًةل ) ايتفةٛم؟  َة

  ؟(فكط ٚؾدكٝتو

 ٌٖ ٚنٝف؟ ؟ايسضاغ١ يف ايتشسٜات يتذاٚظ سًٍٛ يسٜو 

 ّٛا.ٚتٛثٝكٗ زضاغتٗا بتػذٌٝ اجملُٛعات تك 

 .ْتا٥ر َٔ إيٝ٘ قٌ ايتٛا َا ٚتتِ َٓاقؿ١ ْتا٥ذٗا اجملُٛعات تعطى .3

 دطٝط يًتفٛم ايسضاغٞ :ايت (ز )

 .ْفػٗا اجملُٛعات نُٔ ادتع٤ ٖصا يف ايعٌُ ػتهٌُٜٴ .1

  .ايسضاغٞ يًتفٛم خط١ ب عساز اجملُٛعات تكّٛ .2

 .إيٝٗا تٛقًٛا ايا ايٓتا٥ر سٍٛ اجملُٛعات َر املعًِ قبٌ ٛاض َٔاذت ٜٴساض .3

ٌ  املعًِ ٜكّٛ .4 ٔ  ٜٚطًةب  ايٓتةا٥ر  بتػةذٝ ٔ  تكطٜةط  يف تػةذًٝٗا  اجملُٛعةات  َة  غة   عة

ايتٗسٜةةسات ايةةا َةةطت   ايفةةطم  ْكةةا  ايهةةعف   َةةر تٛنةةٝض ْكةةا  ايكةة٠ٛ    تعًِٓايةة

 اذتًٍٛ املٓاغب١ هلا. ٚنرٚ عًِٝٗ 
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 املسضغٞ(: ٢)املًتك يتدطٝط يتٓفٝص ْؿا  َسضغٞا (ز )

 . ٬ب( 8-4) َٔ قغ ٠ زتُٛعات إز ايط٬ب١ٝ اجملُٛع١ تكػِ .1

 :عًٝٗا ٲداب١ي ايصٖين ايعكفطبل ٚت ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ اجملُٛعات تتٓاٍٚ .2

 ٚاقةر  لتؿةدٍّ  نٝف   املسضغٞ املًتكٞ إقا١َ متٓر ايا احملت١ًُ املعٛقات ظٌ يف 

 َسضغتو؟

 رتطةةطٖةةٞ ا َةةا ٍ  ٜةةتِ ٚنٝةةف ايتشةةسٜات؟ يتذةةاٚظ اختاشٖةةا ميهةٔة ايةةا ٚاذتًةٛة

 تٓفٝصٖا؟

 ّٛٚتٛثٝكٗا زضاغتٗا بتػذٌٝ اجملُٛعات تك. 

 ٥رْتا َٔ ٝ٘إي تٛقًد َا ٚتتِ َٓاقؿ١ ْتا٥ذٗا  اجملُٛعات تعطى. 

 خغخ ػًم فشدّخ:
ٜٴ ميهٔ ٘  فطزٜة١  عٌُ خط١ ٚنر ع٢ً ْفػ٘ بٜسضت إز  ايب نٌ ٘ٛدٸإٔ   َػةتفٝسٶا  ؾدكةّٝا;  ية

ّ  ايةا  ايٓؿةا ات  ٚنتابة١  شٹنطٴٖةا   غةبل  ايةا  ا٭ٖةساف  حتسٜةس  خطةٛات  َٔ  بتطتٝة ٚ بٗةا   غةٝكٛ

ٌ  باؾطٜٴ ثِ  يصيو اي٬ظّ ايٛقد حتسٜسٚ ا٭ٚيٜٛاتٹ  ٜٴ ية٘   خطةط   ةا  ايعُة ٚ ٍ  نًُةا  ارتطة١َ  عةسد

ٌ  إدطا٤ شيو بٚتطً٘ ايتٓفٝص يف تكسّ ٘  ظٗةطٳتٵ  أٚ دسٜةس٠   َعًَٛةات  عًة٢  ٌشكٸة تٳ أٚ  َةا  تعةسٜ  ية

 .ايتعسٌٜ تتطًب دسٜس٠ عكباتٷ ٚادٗت٘ أٚ أخطا٤ 

ٔ  ٕأ عًة٢  نسأ ٕ  ايةصٜ ِ  ايٓذةاح  زضدةات  أعًة٢  عتك كةٛ ُٶةا  يةسٜٗ ٌٳ  حتةسدز  خطة١ْ  زا٥  َةس٣  عًة٢  ايعُة

 "وصل الدرب على سار مً": قٌٝ ٚقسميّا ٛض ٚايؿٗ ٚا٭غابٝر ا٭ٜاّ
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 :انزاتِ انتمٌّى
   ٚحتسٜسٖا؟ ٘أٖساف ٚنر ٚ رتطت٘تٞ شا تكِٜٛ إدطا٤ يًطايب ميهٔ نٝف

 يف حتسٜةةةس َػةةةتٛاٙ تػةةةاعسغايةةةا ٚا٭زا٠ ايتايٝةةة١  فكةةةطاتميهةةةٔ تٛدٝةةة٘ ايطايةةةب يٲدابةةة١ عةةةٔ  

 ذاح:باجتاٙ خطت٘ ضتٛ ايٓ نٝف١ٝ ٚنر ا٭ٖساف ٚحتسٜسٖا سٍٛاذتايٞ 

 ٜٓطبل متاَّا ٜٓطبل وايبّا ٜٓطبل ق٬ًّٝ ٫ ٜٓطبل أبسّا ايػًٛى

     عٓسَا أنر ٖسفّا ف ْٞ أنتب٘ 1

     أنر أٖسايف بكف١ ستسز٠ به١ُٝ ٚنٝف١ٝ َع١ٓٝ 2

     ا٭ٖساف ايا أنعٗا يٓفػٞ ٚاقع١ٝ 3

     أسسز ٚقتّا َعك٫ّٛ يتشكٝل أٖسايف 4

     ت قغ ٠أدع٨ اهلسف ايهب  إز ٚسسا 5

     أ٫سل بعٓا١ٜ َعٛقات حتكٝل ا٭ٖساف 6

     أعطف نٝف أٚاد٘ املعٛقات ٚأغاضد يف إظايتٗا 7

     أضادر زٚضّٜا َس٣ حتكٝل ا٭ٖساف املٓؿٛز٠ 8

 

     زتُٛد ايٓكا  يف نٌ عُٛز

 3 2 1 0 ايٛظٕ

     (ايٓكا ×  ايٛظٕ) اجملُٛد

  ايهًٞ اجملُٛد

 :كِٜٛايت حتًٌٝ ْتا٥ر

 ملكٝةةةاؽ ٚتطبٝكةةة٘ ايػةةةابك١ ا٭زا٠ خةةة٬ٍ َةةةٔ شاتٝةةةّا ملػةةةتٛاٙ ايطايةةةب ِٜٛتكةةة َةةةٔ ا٫ْتٗةةةا٤ بعةةةس

 ٚنةةةر يف َ٘ٗاضتةةة عًةةة٢ عةةةاّ بؿةةةهٌ ايتعةةةطف يف ايٓتةةةا٥ر َةةةٔ ا٫غةةةتفاز٠ عٓس٥ةةةصٺ ٘ميهٓةةة ايتكةةةِٜٛ;

 : ًٜٞ نُا ;عًٝ٘ سكٌ ايصٟ ايهًٞ اجملُٛد سػب ٖسافا٭

 ايٛقف١ٝ ز٫يتٗا ايه١ُٝ ايٓتا٥ر

 ا٫غتُطاض عًٝو   ا٭ٖساف ٚنر نٝف١ٝ يف ممتاظ٠ َٗاض٠ يسٜ٘ بإٔ َ٪ؾط 24-30

 ايا ا٭غ١ً٦ ضاقب   بعهٗا يف حتػل إز حتتاز يهٔ ادتٝس٠ املٗاضات بعض يسٜ٘ بإٔ َ٪ؾط 18-23

 (ق٬ًّٝ ٜٓطبل) أٚ( أبسّا ٜٓطبل ٫) عٓٗا أدبد

 ا٭ٖساف نرٚ نٝف١ٝ يف َٗاضات٘ حتػل إز عتتاز بأْ٘ َ٪ؾط 18 َٔ أقٌ
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 َتٛافكةةّا ايؿدكةةٞ اهلةةسف ٜهةةٕٛ إٔ أٟ ;ٚقة٬سٝتٗا  ا٭ٖةةساف َؿةةطٚع١ٝ بهةةطٚض٠ ايتػةةًِٝ َٚةر 

ٕ  ٚدٌ  عع ام ضنا ٖٚٛ ا٭مس٢ اهلسف َر  ظتةب  َُٗة١  ٚخكةا٥ل  مسةات  ايفعاية١  يٮٖةساف  فة 

 ٖةةصٙ يف تؿةةرتى بأْٛاعٗةةا ا٭ٖةةساف إٔ بايةةصنط ادتةةسٜط   َٓٗةةا ا٫غةةتفاز٠ ميهةةٔ ستةة٢ تٛفطٖةةا

 .  أٖسافٓا بٛنر ْكّٛ سل َطاعاتٗا ٜٓبغٞ ايا ايػُات

  :حمبرّش جيت انتنجو هلب ػنذ تنفْز ييبسح ًضغ األىذاف ًحتمْميب
 ٜكةر  قةس  ض ةا  ٚايةا  يًٓذةاح  ايتدطٝط زتاٍ يف ارتا ١٦ املفاِٖٝ بعض َٔ ايتشصٜط املِٗ َٔ

 :ًٜٞ َا إز ايتٓبٝ٘ ظتب ٚيصا ايط٬ب  بعض فٝٗا

 ايجكافٝةةةة١ ا٭بعةةةةاز أٚ ايؿةةةةطع١ٝ ٚايكةةةةِٝ املبةةةةاز٨ َةةةةر ضىتتعةةةةا ايةةةةا ا٭ٖةةةةساف جتٓةةةةب ٚ 

 .ا٫دتُاع١ٝ

 ٚاسس٠ فع١ز ا٭ٖساف  ٝر تتشكل إٔ ٜٴتٛقر ٫ أْ٘ب ْسضىإٔ  عًٝٓا. 

 يًٓذاح  طٜل فارتطأ ;ْاأخطأ أٚ ٓافؿً إشا شبطْٴ ٫ إٔ عًٝٓا. 

 حتكٝةةةل يف فؿةةةٌاي َكةةةسَات ظٗةةةٛض عٓةةةس أٚ خطةةةأ يف ايٛقةةةٛد عةةةٔ ايٓةةةاتر ايٝةةةأؽ جتٓةةةب 

 .سفاهل

 ٢عًةة ٚايعُةةٌ غةة٬َتٗا; عةةسّ ثبةةد َةةا َتةة٢ بارتطةة١ ايتؿةةبح أٚ يًةةطأٟ ايتعكةةب جتٓةةب 

 .ْتعًُ٘ َا ن٤ٛ يف ٚحتػٝٓٗا تعسًٜٗا

 ميهةةٔ ٫ حبٝةةح ١زقٝكةة وةة  ٚأ ٠ستةةسز وةة ٚ َبُٗةة١ ا٭ٖةةساف أٚ سفاهلةة ٜهةةٕٛ إٔ جتٓةةب 

 .يتشكٝكٗا ايتدطٝط

 يف دفؿةةً إشا شاتةةو يف ًيبايػةة ٚايةةتفه  ايةةصات ٚدًةةس ايةةٓفؼ يةةّٛ َةةٔ اٱنجةةاض جتٓةةب 

 .يًٓذاح اي٬ظ١َ ا٭غباب تبصٍ عٓسَا َا ٖسف حتكٝل

 ايٓٗا١ٜ; ٜعين ٫ٚ ايتاّ  ايفؿٌ ٜعين ٫ اهلسف حتكٝل عسّ إٔ زا٥ُّا ْتصنط; ٚأخ ّا

 زا٥ُّاضتطم ٚ  َٓ٘ املعٜس ٫غتجُاض ٚايكي املجابط٠ ٚعًٝٓا ايفطم َٔ املعٜس ٖٓاى فسا٥ُا

  .املعل ْٚعِ املٛز ْعِ فٗٛ َٓ٘ ايعٕٛ  ًبٚ ٚسسٙ ام ع٢ً ايتٛنٌ ع٢ً
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: اإلخشاءاد انتنفْزّخ نهٌحذح انتغجْمْخ  ثبنثب 
 ا٭ٍٚ ا٭غبٛد

 اٱدطا٤ات ايط٥ٝػ١ املٗاّ

 ٚا٫غتٝعاب ايفِٗ

 يًٓذاح ايتدطٝط" ايتطبٝك١ٝ ايٛسس٠ َٛنٛد سٍٛ ٚاملٓاقؿ١ اذتٛاض ." 

 ٚحتكٝكٗا ا٭ٖساف ٚٚنر ايتدطٝط َفّٗٛ َٓاقؿ١. 

 ٛٚايتأث  ا٭١ُٖٝ سٍٛ َ٘ٛدٸ اضس. 

 ٚا٫غتعساز ايت١٦ٝٗ

 ٚنةةةرٚ يًٓذةةةاح ايتدطةةةٝط َٗةةةاض٠ ضتةةةٛ ٚاجتاٖةةةاتِٗ ايطةةة٬ب َفةةةاِٖٝ اغتهؿةةةاف 

 .َٚٓاقؿتٗا ٚحتكٝكٗا ا٭ٖساف

 املٓاغب١ و  ٭فهاضملفاِٖٝ ارتا ١٦ ٚاا تكشٝض. 

 ٚحتكٝكٗا ا٭ٖساف ٚنر َٗاض٠ زتا٫ت اغتهؿاف. 

 اجملتُةر  عتتادٗةا  ايةا  ذةاح يًٓ ايتدطٝط َٗاض٠ أٚيٜٛات  ّ ٞ  ٚاجملتُةر  ايعةا  املسضغة

 .خاق١

 ايعٌُ فطم بٓا٤

 تػُٝتٗا أٚ اجملُٛعات ٚتطَٝع عٌُ زتُٛعات يف ايط٬ب تٛظٜر. 

 املؿطٚد اختٝاض. 

 ايط٬ب بل ا٭زٚاض حتسٜس. 

 َٓعيٝةاّ  املُٗة١  ػتهٌُتٴ –( ايٛسس٠ َؿطٚد ختطٝط) املؿطٚد خط١ ب عساز ايتهًٝف 

 .ايتاي١ٝ اذتك١ قبٌ بٓتا٥ذٗا جملُٛع١ا أعها٤ ٚتؿاضى

 

 ايجاْٞ ا٭غبٛد

 اٱدطا٤ات ايط٥ٝػ١ املٗاّ

 َؿطٚد ختطٝط

 ايٛسس٠
 بِٗ ارتام ايٛسس٠ َؿطٚد يتٓفٝص ايفطع١ٝ ايعٌُ فطم عٌُ خط١ ع٢ً ا٫تفام. 

 َٚٓاقؿ١ عطى

 ايتدطٝط

 ملؿطٚعٗا زتُٛع١ نٌ تٓفٝص خط١ عطى. 

 ايٛسس٠ عاتَؿطٚ تٓفٝص خطط سٍٛ  اع١ٝ َٓاقؿات. 

 ٚايتطٜٛط ايتشػل

 ْتةا٥ر  ع٢ً بٓا٤ ٚتطٛضٖا َؿطٚعاتٗا تٓفٝص يف رتططٗا ايعٌُ زتُٛعات حتػل 

 .املٓاقؿات

 ايط٬ب١ٝ اجملُٛع١ َػت٣ٛ ع٢ً ايعٌُ خط١ ْؿط. 
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 /ايطابرايجايح ا٭غبٛد

 اٱدطا٤ات ايط٥ٝػ١ املٗاّ

 ٚايتطبٝل املُاضغ١
 ا ايةا  ٚايٓتةا٥ر  تةتِ   ياا ايعًُٝات ٚتٛثٝل ايعٌُ  خط١ تٓفٝص  ٍ   عًٝٗةا  اذتكةٛ

 .ٚايتطبٝل املُاضغ١ خ٬ٍ ايط٬ب تعًِ عٔ طتعبد ايا ايٛقف١ٝ ايتكاضٜط ٚإعساز

 ٚاملٓاقؿ١ ايعطى
 ٚايتطبٝل املُاضغ١ خ٬ٍ ا عُا زٚض١ٜ يتكاضٜط عٌُ فطٜل نٌ عطى. 

 ايتشػل فطم ٚأبطظ ايعٌُ فطم تكاضٜط سٍٛ  اع١ٝ َٓاقؿات. 

 ٚايتطٜٛط ايتشػل

 ايٓتةةا٥ر عةةٔ ايتعةةب  ٚ طٜكةة١ ٚايعًُٝةةات ايتكةةاضٜط ٚتطةةٜٛط حتػةةل عًُٝةةات تٓفٝةةص 

 .ادتُاع١ٝ ٚاملٓاقؿ١ اذتٛاض ْتا٥ر ع٢ً بٓا٤ٶ

 ارتتاَٞ املؿطٚد يتكسِٜ ا٫غتعساز. 

 

 /ارتاَؼايطابر ا٭غبٛد

 اٱدطا٤ات ايط٥ٝػ١ املٗاّ

 ٚعطى تكسِٜ

 ارتتاَٞ ملؿطٚدا

 ِٜفةةطم َؿةةطٚعات َةةٔ َؿةةطٚد يهةةٌ ناًَةة١ إيهرتْٚٝةة١ ػةةد١ْٚ َهتٛبةة١ ْػةةد١ تكةةس 

 (.ايتطبٝك١ٝ يًٛسس٠ ارتتاَٞ َؿطٚع٘ ٜكسّ عٌُ فطٜل نٌ) ايعٌُ

 ايتطبٝك١ٝ ايٛسس٠ ملؿطٚد ارتتاَٞ ايتكطٜط عطى. 

 .املٓذع٠ املؿطٚعات سٍٛ ايعٌُ زتُٛعات َٓاقؿ١  ٚاملٓاقؿ١ اذتٛاض

 ٚايتطٜٛط ايتشػل
 ْٗاٜة١  يف يًعطى َٓاغب١ ظتعًٗا  ا ٚعاتيًُؿط ٚايتطٜٛط ايتشػل تٓفٝص  ّ  ايعةا

 .ايسضاغٞ

 ارتتاَٞ ايتكِٜٛ

 :اٯتٞ َٔ  ٬ب٘ تعًِ تكِٜٛ أثٓا٤ املعًِ ٜتأنس

 املؿطٚد تٓفٝص يف ايعٌُ فطٜل أعها٤  ٝر َؿاضن١. 

 ٝةةر يةةس٣ ايٛسةةس٠ ملؿةةطٚد ٚا٫غةةتٝعاب ايفٗةةِ َةةٔ َؿةةرتى أغاغةةٞ قةةسض حتكةةل  

 .ايط٬ب
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 يمرتحبد تنفْزّخ:
يةس٣ ايطة٬ب َةٔ خة٬ٍ اذتةٛاض ٚاملٓاقؿة١       ايهةايف   ٱثةطا٤ املعةطيف  اتشكٝةل  ٔ املِٗ ايبس٤ بَ .1

 ٚتطبٝل أْؿط١ اغت٬ٗي١ٝ غطٜع١.

ٜكُِ املعًِ عةسزّا َةٔ ايتػةا٫٩ت املتعًكة١  ؿةطٚعات ايطة٬ب ٫غةتدساَٗا يف ايهؿةف          .2

نةةةٌ أعهةةةا٤ فطٜةةةل ايعُةةةٌ يف   َٚةةةس٣ منةةةٛ املٗةةةاضات املػةةةتٗسف١ يةةةس٣ عةةةٔ سةةةسٚخ ايةةةتعًِ 

نُا ٜػتدسّ بعهٗا يف ايتكِٜٛ ارتتاَٞ عٓس عطى ناٌَ املؿطٚد بل ٜةسٟ  املؿطٚد; 

 يط٬ب ٚاملعًِ يف ا٭غبٛد ا٭خ .ا

ٜطاعة٢ حتكٝةل ايتةٛاظٕ بةل خكةا٥ل ٚقةسضات       ب ايفكةٌ يف زتُٛعةات   تكػةِٝ  ة٬  عٓس  .3

ٚحتكٝةةل قةةسض َةةٔ ايتذةةاْؼ فُٝةةا بٝةةِٓٗ  ةةا ٜةةسعِ غةةطع١       يف نةةٌ زتُٛعةة١   ايطةة٬ب 

  َةر تأنٝةس تٛظٜةر ا٭زٚاض ٚاملٗةاّ بةل  ٝةر ايطة٬ب ٚايتشكةل َةٔ          ٠ اٱصتاظا٭زا٤ ٚدٛز

ادتُٝةةر يف ايفٗةةِ ٚا٫غةتٝعاب ٚحتكٝةةل أٖةةساف ايةةتعًِ   ٚدةٛز قةةسض أغاغةةٞ َؿةرتى يةةس٣  

 املككٛز٠.

ٜتطًب إضفام ايؿٛاٖس ٚاٱثباتات ع٢ً َةا ا  املُاضغات ٚاغتعطاى ايٓتا٥ر عٓس َٓاقؿ١  .4

 .يًتشػل املػتُططادع١ اي تغص١ٜتٛظٝف ايتكسمي٘ ٚمماضغت٘  َر تأنٝس 

َٛدة٘  نٝف ميهٔ ايكٝاّ بٓؿةا  تطبةٟٛ    يًط٬ب ٫غتٓتاز اعٞ  عكف شٖينتٓفٝص  .5

 .ضتٛ زتاٍ َِٗ َٔ زتا٫ت ايتطٛد

ٌټ زتُٛع١ٺ ببس٤ أعُاهلا يف َؿةطٚعٗا املٛدة٘ يتشكٝةل أٖةساف ايةتعًِ املككةٛز        .6 تٴهًٖف ن

 يف ٖصٙ ايٛسس٠.

( ٚايةا تػةاعس يف   5إز  1دككة١ جملُٛعةات ايعُةٌ )ايُٓةاشز َةٔ      تٛظد عًٝٗةا ايُٓةاشز امل   .7

 ضقس نٌ َطس١ً َٔ َطاسٌ ايعٌُ.
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 َتُٝةع٠  نُةا ميهةٔ اقةرتاح إْؿةا٤     زعِ ايط٬ب بأَجًة١ ملؿةطٚعات   ةةة عٓس اذتاد١  ةةة ميهٔ .8

املؿةةةطٚد ختةةةسّ  يف َٛاقةةةر ايتٛاقةةةٌ ا٫دتُةةةاعٞ )تةةةٛت   أٚ عًةةة٢ فةةةٝؼ بةةةٛى  ..(  سػةةةاب

 .أٚ اجملتُر ايكطٜب َٔ املسضغ١ًُذتُر املسضغٞ ٌ َٛدّٗا يارتام بفطٜل ايعُ

يف سةةةا٫ت َعٝٓةةة١ قةةةس ٜةةةط٣ املعًةةةِ َٓاغةةةب١ ايكٝةةةاّ  ؿةةةطٚد  ةةةاعٞ يهاَةةةٌ اجملُٛعةةة١          .9

ايط٬بٝةة١/ ايفكةةٌ  ؿةةاضن١  ٝةةر أفةةطازٙ ٚفةةل َٗةةاّ ستةةسز٠ يهةةٌ َةةِٓٗ تتهاَةةٌ َةةر        

ات  ٜٚةةطافكِٗ يف بعهةةِٗ حبٝةةح ٜهةةُٔ املعًةةِ تهةةاف٪ فةةطم ايةةتعًِ ٚتُٓٝةة١ ايكةةِٝ ٚاملٗةةاض  

 ايتٓفٝص عٓسَا ٜتِ ايتٓفٝص ادتُاعٞ خاضز املسضغ١.

ٜػةةتدسّ املعًةةِ ايُٓةةاشز املعبةةأ٠ َةةٔ قبةةٌ ايطةة٬ب يتٛثٝةةل عًُٝةةات ايتكةةِٜٛ  ثةةِ تطقةةس         .10

 (.6ْتا٥ر ناٌَ ايط٬ب يف ايُٓٛشز ضقِ )
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 :انتغجْمْخ انٌحذح يششًع تٌثْك منبرج: ساثؼب  
 انٌحذح يششًع تؼشّف( : 1) منٌرج

 عا١َ َعًَٛات( أ/1)

 ايسضاغٞ املػت٣ٛ ايتطبٝك١ٝ ايٛسس٠ عٓٛإ  ايٛسس٠ إيٝ٘ تٓتُٞ ايصٟ ايتطبٝكٞ اجملاٍ

   

  املعًِ اغِ  :ايط٬ب١ٝ اجملُٛع١/ايفكٌ

  اجملُٛع١  ٬ب عسز  اجملُٛع١ ضَع/ ضقِ

 (8 إز 4 َٔ) املؿطٚد يف ايعٌُ فطٜل يف املؿاضنل ايط٬ب أمسا٤( ب/1)

 ايطايب ّ ايطايب ّ

1  5  

2  6  

3  7  

4  8  

 املؿطٚد ٚقف( ز/1)

 ....................................................................................................... ايٛسس٠ َؿطٚد اغِ

 ....................................................................................................... ايٛسس٠ َؿطٚد عًٝ٘ ٜطنع ااي ٗاض٠امل

 ايٛسس٠ َؿطٚد َٔ املػتفٝس٠ ايف٦ات

  

  

  

 املؿطٚد ٖصا اختٝاض أغباب

........................................ ............................................................... 

....................................................................................................... 

 انتػابٗا املتٛقر ايكِٝ

 

 

 

 

 انتػابٗا املتٛقر ا٭غاغ١ٝ املٗاضات

 

 

 

 

  املؿطٚد يتٓفٝص ايع١َٝٓ ايفرت٠

 
 



 

95 
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 وسارة التعليه
Ministry of education 

 يششوع اننظبو انفصهٍ نهتؼهُى انثبَىٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبنت املنبهج وانربايج انرتبىَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انٌحذح يششًع ختغْظ( : 2) منٌرج
 املؿطٚد تٓفٝص ٚإدطا٤ات خطٛات( أ/2)

 بٗا املهًف ايتٓفٝص َس٠ اٱدطا٤/ارتط٠ٛ

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ٚإضؾازات٘ املعًِ َط٥ٝات( ب/2)

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

 يًتٓفٝص ١َعا تٛدٝٗات( ز/2)

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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 ،، يهبساث نهحُبة واإلتمبٌ وانؼًم ،،
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 انٌحذح يششًع ًخمشخبد نتبئح( : 3) منٌرج

 ؿطٚدامل يف ٚتٛظٝفٗا َٓٗا ا٫غتفاز٠ متد ايا املكازض أِٖ( أ/3)

 ايياَر(  ... عًُا٤  خيا٤  سه١َٝٛ  زٚا٥ط َتدكك١  َ٪غػات إيهرت١ْٝٚ  َٛاقر تكاضٜط  ٚأحباخ  زضاغات نتب ) َعًَٛات َكازض

 .اغتدساَٗا ا ايا اٱيهرت١ْٝٚ
 عٓٗا تفك١ًٝٝ َعًَٛات املكازض

  

  

  

  

  

  

  

 املؿطٚد يف ايعٌُ فطٜل أعها٤ َهتػبات( ب/3)

 عٓٗا تفك١ًٝٝ َعًَٛات املهتػبات

  

  

  

  

  

  

 املؿطٚد َٓتذات( ز/3)

 اعٓٗ تفك١ًٝٝ َعًَٛات اتاملٓتذ

  

  

  

  

 املؿطٚد َٓتذات ْؿط( ز/3)

 بصيو َتعًك١ ٚإٜهاسات تفاقٌٝ املؿطٚد َٓتذات ْؿط أغايٝب
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 1بُمُت دنُم املؼهى يف يبدة املهبساث انتط
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 وسارة التعليه
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 انتأيم انزاتِ )فشدُ(: (4منٌرج )
 ؟/أ( َاشا اغتفست أثٓا٤ عًُٞ يف املؿطٚد4)

17)  
18)   
19)   
20)   
21)   
22)   
23)   

24)  

 عًُٞ يف املؿطٚد/ب( ايكعٛبات ايا ٚادٗتين أثٓا٤ 4)

i.  
ii.   
iii.   
iv.   
v.   
vi.   
vii.   

viii.   

 /ز( َكرتساتٞ يًتشػل ٚايتطٜٛط 4)

17)   

18)   

19)   

21)   

21)   

22)   

23)   

24)   

 ؟/ز( نٝف ميهٔ إٔ أٚظف املؿطٚد يف شتططاتٞ املػتكب4١ًٝ)
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 وسارة التعليه
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 (: تمٌّى األداء اخلتبي5ِمنٌرج )
 /أ( بٝاْات املؿطٚد5)

اجملاٍ ايتطبٝكٞ ايصٟ  املػت٣ٛ ايسضاغٞ

 إيٝ٘ ايٛسس٠تٓتُٞ 

 اغِ املؿطٚد عٓٛإ ايٛسس٠

     

  ضقِ/ ضَع اجملُٛع١  ايفكٌ/اجملُٛع١ ايط٬ب١ٝ:

 ( زضد30١/ب( عطى ايتكطٜط ارتتاَٞ يًُؿطٚد )5)

 ايسضد١ املػتشك١ ايسضد١ ؾٛاٖس ايتشكل ّ ستهات ايتكِٜٛ

ايتكسِٜ 

 يًُؿطٚد

 زضدات(  6)

  2  ايفهط٠ ا٭غاغ١ٝتٛافل أغًٛب ٚ طٜك١ عطى املؿطٚد َر  1

  2 انتُاٍ ايبٝاْات ايتٛثٝك١ٝ يًُؿطٚد )اغِ املؿطٚد  ا٭ٖساف  أمسا٤ ا٭عها٤ ..( . 2

  2 ٚنٛح فهط٠ املؿطٚد ٚاهلسف َٓ٘. 3

 عطى املؿطٚد

 زضدات( 10)

1 
بايكٛض ٚزعُٗا  ايًغ١ٜٛ   قش١ املعًَٛات املطافك١ يًعطى عًُٝا ٚخًٖٛا َٔ ا٭خطا٤

 .ٚاٱسكا٤ات املٓاغب١ )حبػب  بٝع١ املؿطٚد(ٚايُٓاشز 
4  

  3 تػًػٌ أفهاض املؿطٚد امله١ُٓ يًعطى َٚٓطكٝتٗا 2

  3 إبساع١ٝ تتػِ بادتس٠. ّافهاضتٓظِٝ ايعطى املطافل يًُؿطٚد ٚداشبٝت٘ ٚتهُٝٓ٘ أ 3

 ْتا٥ر املؿطٚد

 زضدات( 10)

  3 بأٖساف املؿطٚدقسم ايٓتا٥ر ٚاضتبا ٗا  1

  2 ايٓتا٥ر قعٛبات ٚتٛقٝات َٚكرتسات يًُؿطٚد.تهُٓد  2

  5 انتُاٍ ايتكطٜط ٚتهُٝٓ٘ ناف١ ايُٓاشز ايتٛثٝك١ٝ ٚاملدطدات 3

 ايعٌُ يف ايفطٜل

 زضدات( 4)

  2 ٚنٛح املٗاّ املٛن١ً يهٌ عهٛ ٚتهاٌَ أزا٥ِٗ يف املؿطٚد.  1

  2 .طم ٚٚنٛح ايتفاعٌ اٱظتابٞ بِٝٓٗاْػذاّ أعها٤ ايف 2

 زضد١(20َٓاقؿ١ املؿطٚد ) /ز(5)

 ايسضد١ املػتشك١ ايسضد١ ؾٛاٖس ايتشكل ّ ستهات ايتكِٝٝ

ايفِٗ 

 ٚا٫غتٝعاب

 زضدات( 10)

  4 ا٫غتٝعاب ٚايفِٗ املؿرتى يس٣  ٝر أعها٤ ايفطٜل ٯي١ٝ تٓفٝص َؿطٚد ايٛسس٠ 1

  3 ع١ًُٝداب١ ع٢ً ايتػا٫٩ت بططٜك١ اٱاملؿاضن١ املعطف١ٝ املػتُط٠ ٚدسٜتٗا ٚ 2

   3  أثٓا٤ املٓاقؿ١ ٚتطابطٗا تػًػٌ ا٭فهاض 3

 اذتٛاض ٚاملٓاقؿ١

 زضدات( 10)

  4 ع٢ً اٱقٓاد ٚاذتٛاض ٚاملٓاقؿ١تِٗ قسضَٚؿاضن١  ٝر اعها٤ ايفطٜل يف ايٓكاف  1

  3 كس ٚتكسِٜ امليضات بأغًٛب عًُٞايٓتكبٌ إزاض٠ ايٓكاف ٚاذتٛاض ٚكسض٠ ع٢ً اي 2

3 
ا٫غتفاز٠ َٔ ايتغص١ٜ ايطادع١ يف ٚ ايتػا٫٩ت ٚا٭فهاض أثٓا٤ اذتٛاض ٚايٓكاف اغتٓبا  

 .تطٜٛط ايٓتا٥ر  ٚاملدطدات ٚحتػٝٓٗا
3  

 ِٜٛايتك/ز( أعها٤ دت١ٓ 5)

 ايتٛقٝر  بٝع١ ايعٌُ ا٫غِ ّ

1     

2    
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 نتْدخ تمٌّى انغالة نيبّخ انٌحذح انتغجْمْخ( : 6) منٌرج

ّ 

 زتاٍ ايتكِٜٛ

 
 ايطايب اغِ

 اذتهٛض
ا٫ْهبا  

 ٚايتفاعٌ

تكطٜط ا٭زا٤ 

 احملسز/اٱصتاظ

 تكِٜٛ ا٭زا٤ ارتتاَٞ

 )املؿطٚد ارتتاَٞ(

١ٝ ٥ايسضد١ ايٓٗا

 يًٛسس٠

 زضد١ (25) زضد١ (20) زضدات (5)

 زضد١( 50)

زضد١  (30) زضد١ (100)

 يًُؿطٚد

زضد١  (20)

 يًُٓاقؿ١

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   املٛفل ٚام
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 صفحة الغالف اخللفي

كٌد انمشاءح 
 انسشّؼخ


