


 

3122 

 

 اإلقليــــــــم اللصفـــــــــي العزبـــــــــي

 املنظمة اللصفية العزبية

 األمانة العامة



 

 2 

اغتًٗت بايعسٜس َٔ اـطٛات اييت  3117ع١ًُٝ تطٜٛط املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ َٓص عاّ بسأت 

ملٓاٖر ايػابك١ َٔ خ٬ٍ ْسٚات اؾُاعات ايكػرل٠ أثٓا٤ ايتذُعات باغتبٝإ ايٛاقع اؿايٞ 

شيو ْس٠ٚ يًُٓاٖر  ٚت٬, فُٛع١ َٔ اـدلا٤ ايهؿؿٝنيثِ زضاغ١ ا٭َط َع , ايهؿؿ١ٝ ايهدل٣

ايًذ١ٓ ايهؿؿ١ٝ  قس زأبتٚ, ًكت َٓٗا بعض ايتٛقٝات اشلا١َاْط, 3118مبه١ املهط١َ عاّ 

َٚٔ ٖٓا قاَت فُٛع١ َٔ ,  ع٢ً بًٛض٠ نٌ ٖصٙ اـطٛاتايعطب١ٝ ايؿطع١ٝ يًدلاَر ٚت١ُٝٓ املطاسٌ 

ٚايصٟ مت َطادعت٘ يف , إطاض عاّ حملت٣ٛ املٓاٖريًٛقٍٛ إىل  بايعٌُ ا٭نازميٝني يف فاٍ املٓاٖر

اييت أقُٝت باملطنع , ٚضؾ١ ايعٌُ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ ملطادع١ املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ املطٛض٠

ٚت٬ٖا َٛاؾك١ اؾُعٝات ,  :311 َٔ عاّ (ؾباط)ايهؿؿٞ ايعطبٞ ايسٚيٞ بايكاٖط٠ يف ؾدلاٜط 

 .ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ

, َٚطتبط ب٘ زيٌٝ ايهؿاف يؿتٝإذلبٟٛ ملطس١ً ابني أٜسٜهِ, ٖٛ زيٌٝ ايكاز٠ ايٖصا ايسيٌٝ ايصٟ ٚ

اييت أقُٝت بايهٜٛت " ْٗر املٓاٖر"ايعطبٞ, ايًصإ مت َطادعتُٗا َٔ قبٌ ايٓس٠ٚ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ 

, ٚايًذ١ٓ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ ايؿطع١ٝ يًدلاَر ٚت١ُٝٓ املطاسٌ, ٚقس 3121َٔ عاّ ( ْٝػإ)يف إبطٌٜ 

استٝادات املًُني باـدلا٤ ايذلبٜٛني ٚايكاز٠ املٝساْٝني غاِٖ يف إعسازٙ فُٛع١ ؾان١ً َٔ 

, ٚبكسح َع٢ً َٔ إزاض٠ ايدلاَر ٚايبشٛخ ايذلب١ٜٛ با٭َا١ْ ايعا١َ يًُٓع١ُ ايؿتٝإٚخكا٥ل َطس١ً 

 .ٚؼت إؾطاف َٚطادع١ ا٭َني ايعاّايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ, 

باغتدساّ املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ  ايؿتٝإأضدٛ َٔ اهلل إٔ ٜٛؾكهِ يف تطبٝل بطْاَر َطس١ً 

املطٛض٠, اييت مت تطٜٛطٖا َٔ أدٌ فاضا٠ نٌ َا ٖٛ دسٜس يف عًّٛ ايذلب١ٝ َٚا ططأ َٔ تطٛض يف 

ايعكط ايصٟ ْعٝؿ٘, زٕٚ إغؿاٍ خدلات عًُٝات ايتطٜٛط اييت أدطٜت يًُٓاٖر ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ يف 

يف ٚنع يبٓات ٖصا احملت٣ٛ ايصٟ ٜعتدل  يهٌ َٔ غاِٖٚبٗصٙ املٓاغب١ أتٛد٘ بايؿهط ايػابل, 

 .١ٝايعطب يًهؿاؾ١ ًاؾدط

 واهلل املىفل ،،،
 
 األمني العاو                       

 مديز اإلقلًه الهشفٌ العزبٌ
 عاطف عبد اجملًد. د                   
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 5م         َسخٌ إىل ايهؿؿ١ٝ 

  : –7م ( ايططٜك١ –املباز٨  –اشلسف  –ايتعطٜـ )تعطٜـ ٚأغاغٝات اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ 

 01م          ايؿتٝإَطسبًا بهِ يف َطس١ً 

 22م       ايؿتٝإ َكطًشات خاق١ مبطس١ً 

 23م          ايؿتٝإضَع 

 24م       ايؿتٝإا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ ملطس١ً 

 25م         ٚعس ٚقإْٛ ايهؿاؾ١ 

 28–26م     ( غ١ٓ  25 – 23َٔ ) ايؿتٝإاـكا٥ل ايػ١ٝٓ ملطس١ً 

  31–29م         دٛاْب ايت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ 

 32م           مجٍٛ 

  27–22م           ايؿتٝإفا٫ت َٓٗر 

  :3–39م     ايؿتٝإأٖساف فا٫ت املٓٗر ايهؿؿٞ ايعطبٞ املطٛض ملطس١ً 

  47–41م      ايؿتٝإامل٪ؾطات املعطؾ١ٝ ٚاملٗاض١ٜ ٚايٛدسا١ْٝ جملا٫ت َٓٗر 

  54–48م        ا٭ْؿط١ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ 

 44م          ايؿتٝإنٝـ ْطبل َٓٗر 

 :5–57م    ( ايدلْاَر ايهؿؿٞ يف َس٠ ط١ًٜٛ أٚ قكرل٠)ا٭ْؿط١ اؾُاع١ٝ 

  64–:5م  (املٗاّ زاخٌ ايؿطق١ – ؾاضات اشلٛا١ٜ –( ؾاضات ايهؿا١ٜ)ايذلقٞ )ا٭ْؿط١ ايؿطز١ٜ 

  65م        أغايٝب َبتهط٠ يف تطبٝل املٓٗر 

 66م         ايػذ٬ت يف ايؿطق١ 

  71–67م       ( ْعط١ٜ ايصنا٤ات)ايؿطٚم ايؿطز١ٜ 

  88–60م           ايؿتٝإمناشز أْؿط١ 

 :9م         َٛاقع نؿؿ١ٝ تُٗو 

 1:م           اةم١ اـ
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ٖٚٞ ثاْٞ املطاسٌ , ٚاملػاَط٠َطس١ً َؿع١ُ باؿ١ٜٛٝ  ٕؿتٝاإٕ َطس١ً اي

ؾٝٗا أعها٤ اؿطن١ املؿاِٖٝ ٚايكِٝ ٚايتكايٝس  اييت مياضؽ

ٚقبٌ إٔ , املػاَطات ٚا٭ْؿط١ املجرل٠ ٚاؾصاب١َٔ خ٬ٍ , ايهؿؿ١ٝ

زعْٛا ْعطٞ بعض املؿاِٖٝ اشلا١َ عٔ  ؿتٝإْتٛغٌ يف عامل اي

ايكاز٠ ٫ٚ هب إٔ ٜعٝٗا   اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ اييت هب إٔ ٜعٝٗا

 .ؿتٝإاي

1: 
2فتًاٌومزحلُ ال ًُمكدمُ عامُ عً احلزنُ الهشف

 

ع٢ً ٜس  2:18أغػطؼ عاّ بسأت اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ يف ا٭ٍٚ َٔ 

لًٝعٟ بازٕ باٍٚ بعس إٔ أدط٣ أٍٚ ػطب١ نؿؿ١ٝ ع٢ً دعٜط٠ بطإٚ غٞ بعؿطٜٔ َٔ ايًٛضز اٱ

ْا َطَٛقا يف تاضٜذ استٌ َها, ًا َؿٗٛزاَٜٛ 2:19ٜٓاٜط  26ا٭ضبعا٤ ٚيكس نإ , ايؿت١ٝ

بٗصا ؾ, (ايهؿـ يًؿتٝإ)ٔ نتاب ايصٟ ظٗطت ؾٝ٘ ايطبع١ ا٭ٚىل َّٝٛ اينإ  سٝح, اؿطن١

ؼسخ َ٪غؼ اؿطن١ ٚؾٝ٘  ,عٔ ْؿػٗا ٭ٍٚ َط٠ٚايهؿـ  ايتعطٜـ ايهتاب بسأت اؿطن١ يف

ٚبعض مناشز ا٭ْؿط١ , ٚاختٝاض ايكٝاز٠ ,ايؿطق١ٚٔ ايط٥٬ع ٜتهٛ ١ٝنٝؿعٔ قِٝ اؿطن١ ٚ

ٚبعسٖا اْتؿطت ٚاظزٖطت  ,ٚغرلٖا َٔ املٛنٛعات اييت َا ظايت ْدلاغًا يًهؿؿ١ٝ, اشلا١َ

 ,ٖٛا ايػطٜع مل ٜهٔ قسٚزا زاخٌ بطٜطاْٝاٚيهٔ ظٗٛض اؿطن١ ٚمناؿطن١ يف بطٜطاْٝا 

دٓٛب ايعسٜس َٔ ايسٍٚ َجٌ ثِ تبعٗا  ,ؾًٝٞ ٚناْت ايبسا١ٜ يف, اْتؿطت بعسٖا إىل ايعاملسٝح 

ٚاْتؿطت يف مجٝع ا٭ما٤ ست٢ زخًت ت ٖصٙ ايطٚح بعس شيو ٚتٓاَ, ٓساٝٛظًْٜٚ نٓساٚأؾطٜكٝا 

 .ّ 2:23ايسٍٚ ايعطب١ٝ عاّ 

ٚيهٔ أسب ايعسٜس َٔ ايٓـ٤ , (ؿتٝإعُط اي) ع٢ً ايؿت١ٝ ا٭َط اؿطن١اقتكطت يف أٍٚ ٚيكس 

بسأ ايًٛضز بازٕ باٍٚ يف ٚنع أغؼ ٖصٙ املطس١ً  ناْت ايٓتٝذ١ إٔٚ, ايهؿؿ١ٝ مماضغ١ايكػرل 

ثِ , ايؿٗرل يًُ٪يـ ضازٜاض نٝبًٓر" نتاب ا٭زغاٍ"ٚتٓؿٝص بعض ايدلاَر شلِ بٓا٤ً ع٢ً  2:25عاّ 

 . 2:27ّعاّ ظٗطت ضزلًٝا 

                                                           
1
ٚملعٜس َٔ ايتؿاقٌٝ عٔ ٖصٙ املعًَٛات ٜطد٢ ايطدٛع إىل , ايعامل١ٝ يًشطن١ ايهؿؿ١ٝنُا دا٤ت يف املاز٠ ا٭ٚىل َٔ زغتٛض املٓع١ُ  

 .ٚميهٔ ؼًُٝٗا َٔ اٱْذلْت 9::2ٚثٝك١ ايػُات ا٭غاغ١ٝ يًشطن١ ايهؿؿ١ٝ اييت قسضت عٔ املهتب ايهؿؿٞ ايعاملٞ عاّ 

2
ًَٕٝٛ نؿاف ٚغرلٖا َٔ  36ٕ تطًع ع٢ً نتاب ٚإشا أضزت َعطؾ١ املعٜس ميهٓو أ, ٖصٙ َكس١َ بػٝط١ دسا عٔ اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ 

 .ايهتب ا٭خط٣ اييت تتهًِ عٔ تاضٜذ اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ
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 :تعزيف احلزنُ الهشفًُ

َؿتٛس١ يًذُٝع زٕٚ تؿطق١ يف , غرل غٝاغ١ٝ يًؿباب, تطٛع١ٝ, اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ سطن١ تطب١ٜٛ"

ٚشيو ٚؾكًا يًٗسف ٚاملباز٨ ٚايططٜك١ اييت ٚنعٗا َ٪غؼ , اؾٓؼ أٚ ا٭قٌ أٚ ايعطم أٚ ايعكٝس٠

 ."اؿطن١

 :ٍدف احلزنُ الهشفًُ
يتشكٝل أقك٢ اضتكا٤ بكسضاتِٗ ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٛدسا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ املػا١ُٖ يف ت١ُٝٓ ايؿباب "

 ."ٚنأعها٤ يف فتُعاتِٗ احمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ ٚايعامل١ٝ, ٚنُٛاطٓني َػ٦ٛيني, نأؾطاز, يطٚس١ٝٚا

 :مبادئ احلزنُ الهشفًُ
 :تطتهع اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ ع٢ً املباز٨ ايتاي١ٝ"

 ٚتكبٌ ايٛادبات , َٔ خ٬ٍ ا٫يتعاّ باملباز٨ ايس١ٜٝٓ ٚايتُػو بايعكٝس٠ :ايٛادب مٛ اهلل

 .اييت تٓتر عٔ ٖصا ا٫يتعاّ

 َٜٔع تععٜع ايػ٬ّ ٚايتؿاِٖ ٚايتعإٚ احملًٞ , َٔ خ٬ٍ اي٤٫ٛ يًٛطٔ :ايٛادب مٛ اٯخط

ػا١ْٝ ٚاملؿاضن١ يف ت١ُٝٓ اجملتُع َع ا٫عذلاف ٚا٫سذلاّ يهطا١َ اٱْ, ٚايٛطين ٚايعاملٞ

 .ٚايتهاٌَ َع ايطبٝع١

 خ٬ٍ َػ٦ٛي١ٝ نٌ ؾدل عٔ ت١ُٝٓ شات٘ :ايٛادب مٛ ايصات َٔ. 
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 :الطزيكُ الهشفًُ
 :٢ٖ ْعاّ َتهاٌَ يذلب١ٝ ايؿت١ٝ َٔ خ٬ٍ

 ْٕٛايٛعس ٚايكا. 

 ايتعًِ باملُاضغ١. 

 ْعاّ اجملُٛعات ايكػرل٠. 

  (.امُلجٌ ٚايتكايٝس)اٱطاض ايطَع٣ 

  (.(اؾساض٠/ ايهؿا٠٤ ) ا١ٜايهؿ)ْعاّ ايتكسّ ايؿدك٢ 

 سٝا٠ اـ٤٬. 

 ٜٔزعِ ايطاؾس. 

إٔ عٓاقط ٖصٙ ايططٜك١ تتٓاغِ ٚتتساخٌ ؾُٝا ( با٭غؿٌنُا ٖٛ َٛنح بايؿهٌ )ٚلس ٖٓا 

عٓاقط ايططٜك١ دع٤ًا ٫ٜٓؿكٌ عٔ باق٢ ا٭دعا٤ عٝح ٫ميهٓٓا  عٓكط َٔ مما دعٌ نٌ, بٝٓٗا

ؾإٕ  ْط٣ٚنُا  ,هتٌُ ايٓعاّ ايذلب٣ٛ ايهؿؿ٢ست٢ ٜتطبٝل عٓكط زٕٚ بك١ٝ ايعٓاقط ا٭خط٣ 

نؿؿ١ٝ بكٝػ١ املؿطز  "ططٜك١"ن١ًُ  ٫غتدساّيعٓاقط َتساخ١ً َٚتؿابه١ ٖٚصا ٜعطٝٓا تؿػرلًا ا

ٌ ع٢ً هب تطبٝل مجٝع عٓاقطٖا يه٢ مك ٚاسس٠ؾ٢ٗ ططٜك١ , ٚمل تهٔ بكٝػ١ اؾُع

 :أدعا٤ ايططٜك١ ُٝعَبػط ؾؾطح ؾُٝا ًٜٞ ٚ, ايٓتٝذ١ ايذلب١ٜٛ املطًٛب١
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 :عياصز الطزيكُ الهشفًُ
 

ٖٚٛ إطاض ايكِٝ ٚا٭خ٬م ٚايٛادبات ايت٢ ٜسٚض سٛشلا ايعٌُ  ـٕٛ كاْــــــــــــــــس ٚايــــــــــــايٛع

بكٛاعس ( ٕٚضاؾسقاز٠ ؾت١ٝ ٚ) ايهؿؿ٢ ٚبُٗا ًٜتعّ نٌ ا٭عها٤ 

 . اؿطن١

ٚإمنا , ؾٝٗا زضٚغًاا٭عها٤ ٫ ٜتًك٢ , ًشٝا٠إٕ ايهؿؿ١ٝ َسضغ١ ي ١ــــــــــــــِ باملُاضغـــــــــــــايتعً

غٛا٤ ناْت املُاضغ١ ايع١ًُٝ , ٜتعًُٕٛ عٔ ططٜل املُاضغ١ ايع١ًُٝ

أٚ مماضغ١ املٗاضات ٚاملعاضف , يًكِٝ ٚاملباز٨ ايػا١َٝ يًهؿؿ١ٝ

  .املدتًؿ١ بأغًٛب ٜٓاغب نٌ َطس١ً غ١ٝٓ

تكػِٝ ايؿطق١ أٚ أٟ فُٛع١ عٌُ إىل فُٛعات قػرل٠ َا بني ٖٚٛ  ْعاّ اجملُٛعات ايكػرل٠

ٜعط٢ ايؿطق١ يهٌ عهٛ ؾ٢ اؿطن١ يهٞ  ,أؾطاز 9إىل  7

 .٘أقطاْضن١ بؿهٌ زميٛقطاط٢ ٚايتعًِ َع يًكٝاّ بسٚض بّٓا٤ ٚاملؿا

ٚتسخٌ ٖٓا مجٝع ايتكايٝس ٚايطَٛظ ٚا٭ؾهاٍ ايت٢ ةمٝع اؿطن١  ع٣ـــــــــــــــاض ايطَــــــــــــــاٱط

 ٚططم (اؾساض٠/ ايهؿا٠٤ ) َجٌ ايع٣ ٚؾاضات اشلٛا١ٜ ٚايهؿا١ٜ

 .ايتداطب ٚتكايٝس ايعًِ ٚايػُط ٚغرل شيو َٔ ضَٛظ اؿطن١

بٛنع خطٜط١ ظ١َٝٓ يٓؿػ٘ َٚع قا٥سٙ ( هؿافاي)ٖٚٓا ٜكّٛ ايعهٛ  ايتكـــــــــــــسّ ايؿدكـــــــــٞ

 .ٖصا َٔ أسس ٚادبات٘ مٛ ْؿػٜ٘عس ٚ, يهٞ ٜطتكٞ شاتًٝا

٢ٖٚ أٜهًا َٔ  ,ٔ نُٔ ا٭َٛض ايت٢ هب ايذلنٝع عًٝٗا٢ٖٚ َ ٤٬ـــــــــــــــــــا٠ اــــــــــــــــــسٝ

ؾًِ ٚئ تهٕٛ اؿطن١ ؾ٢ , نُٔ ممٝعات ايعٌُ ايهؿؿ٢

ايػاب١ أٚ )َهاْٗا يف ايطبٝع١  ٚيهٔاملهتب ٚايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ 

 .(إخل...  ايكشطا٤ أٚ ع٢ً ايؿاط٤٢

ٜساض َٔ قبٌ ايطاؾسٜٔ ؾكط ٚيٝؼ املككٛز ٖٓا إٔ ايعٌُ ايهؿؿ٢  ٔــــــــــــِ ايطاؾسٜـــــــــــــــــزع

ٚإمنا ٖٞ إؾاض٠ ق١ٜٛ ٭١ُٖٝ زعِ ايكاز٠ يف تػٝرل ايعٌُ ايهؿؿٞ 

ٚيهٌ , مبا يسِٜٗ َٔ خدلات يف ايكٝاز٠ ٚايتسضٜب ٚايتدطٝط

 .َطس١ً غ١ٝٓ أغًٛب يف ايسعِ ٚاٱضؾاز ٚغًط١ اؽاش ايكطاض
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 فتًاٌمزحلُ ال املضنًات

 .غ١ٓ 25-23 املطس١ً ايعُط١ٜ

 .ؿتٝإاي ؾطق١ اغِ ايٛسس٠

 .طًٝع١ اغِ اؾُاع١ ايكػرل٠ يف ايٛسس٠

 .نؿاؾني 9-7 عسز أؾطاز اؾُاع١ ايكػرل٠

 .عطٜـ َػ٦ٍٛ اؾُاع١ َٔ أعها٥ٗا

 .عتُاز ايكا٥ستطؾٝح َٔ ايطًٝع١ ٚا نٝؿ١ٝ تعٝٝٓ٘

 .بكٝاز٠ ايعطٜـ ٚإؾطاف ايكا٥س ادتُاع اؾُاع١

 .ايعطٜـ ا٭ٍٚ َػ٦ٍٛ ايٛسس٠ َٔ أعها٥ٗا

 .بإختٝاض ايعطؾا٤ ٚايكا٥س نٝؿ١ٝ تعٝٝٓ٘

 .فًؼ ايؿطف فًؼ ايٛسس٠

 .ايكا٥س َع فًؼ ايؿطف اؽاش ايكطاض يف اجملًؼ

 .ؾتٝإغ١ٓ ع٢ً ا٭قٌ َ٪ٌٖ قا٥س  32 قا٥س ايٛسس٠

 .قٝاز٠ ٚتعًِٝ( ايكسٜل ايهبرل/ قا٥س ) ؾعاض املطس١ً

 .ا٭خهط ايًٕٛ املُٝع يًُطس١ً

 

 



 

 02 

بني باقٞ املطاسٌ ٚباقٞ بٝٓٗا ٚ ا١ًَ ْتٝذ١ إٔ ٖٓاى تها٬ًَؾهٌ ايؿهط٠ ٖٚٞ غرل ن: اٱطاض

 .ايذلب١ٝ حأضنإ َجً

 .نٔ َػتعسًا: ؿتٝإؾعاض اي

 .ايعكس٠ ا٭ؾك١ٝ ٚتطَع ؿب املػاَط٠ ٚزٚاّ ا٫غتعساز: ايطَع ايط٥ٝػٞ

١ًَٝ املطاسٌ ٚاػاٖٗا مٛ ٖسف َعني ٖٚٛ اهٚتسٍ ع٢ً ت يٛإ املطاسٌ ا٭ضبعبأ: ا٭ضبع١ا٭غِٗ 

 .ٖسف اؿطن١

 .ايهؿاؾني ٜٚطَع بصيو يًُٓٛ ٚاـرل املأٍَٛ يفايص٣ ٜٓهر ايٓبات يٕٛ : ا٭خهطايًٕٛ 
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صٙ ا٭ٖساف ٖٞ اييت ؼسز يٓا ايعٌُ يف ٖ, يهٌ َطس١ً غ١ٝٓ َٔ َطاسٌ ايهؿؿ١ٝ أٖساف تطب١ٜٛ

ٗا عًُا٤ عًِ ايٓؿؼ ٚايذلب١ٝ يف ايٛطٔ ايعطبٞ يهٞ تبًٛض ٖٚصٙ ا٭ٖساف ٚنع, ؿتٝإاياملٝسإ َع 

 :ٖٚصٙ ا٭ٖساف ٖٞ, ايعطبٞ يف ٖصٙ املطس١ً ايؿت٢أِٖ ا٫ٖتُاَات اييت هب إٔ ٜعٝٗا ٜٚسضنا 

 

 .انتػاب ايكِٝ ايس١ٜٝٓ .2

 .ت١ُٝٓ اي٤٫ٛ يًٛطٔ .3

 .انتػاب ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ .4

 .ايتؿهرل بططٜك١ قشٝش١ ؿٌ املؿه٬ت .5

 ..انتػاب َؿاِٖٝ دسٜس٠ مٛ ايب١٦ٝ .6

 .انتؿاف ٚت١ُٝٓ املٍٝٛ ٚاشلٛاٜات ايؿدك١ٝ .7

 .دتُاع١ٝ ٚايػًٛى ايكِٜٛ َع اؾُاع١تك١ٜٛ ايع٬قات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫ .8

 .انتػاب املٗاضات ايكٝاز١ٜ يف ايعٌُ اؾُاعٞ .9

 .بني ايتػرلات ايبس١ْٝ يف ٖصٙ املطس١ً َٚتطًباتٗاايطبط  .:

  .ت١ُٝٓ ايكسضات ٚاملٗاضات ايبس١ْٝ ٚايكش١ٝ .21
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ٜطايب مجٝع ا٭عها٤ يف اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ با٫يتعاّ بايٛعس ٚايكإْٛ عػب َا دا٤ يف زغتٛض 

 :املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًشطن١ ايهؿؿ١ٝ

 

 :هشافُوعد ال
أغاعس ايٓاؽ يف مجٝع ٚإٔ , صٍ دٗسٟ يف ايكٝاّ بٛاديب مٛ اهلل ثِ ايٛطٔإٔ أب بؿطيف أعس

 .هؿاؾ١ٚإٔ أعٌُ بكإْٛ اي, ايعطٚف

 
 
 

 :هشافُقاىىٌ ال
 قازم هؿافاي  كًل هؿافاي 

 ْاؾع هؿافاي  ٚزٚز هؿافاي 

 َٗصب هؿافاي  ضؾٝل باؿٝٛإ قب يًٓبات هؿافاي 

 َطٝع هؿافاي  باف هؿافاي 

 َكتكس هؿافاي  طاٖط هؿافاي 
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0204

عًَٛات اييت هب إٔ ٜسضنٗا ايكا٥س قبٌ ايتعاٌَ إٕ َٔ أِٖ امل

ٕ إسٝح , ٖٞ اـكا٥ل ايػ١ٝٓ ؿتٝإيف َطس١ً اي ايؿت١َٝع 

ٚيكس تعُسْا يف ٖصا ,ٖصٙ اـكا٥ل ٖٞ َؿتاح ايعٌُ َعِٗ

ٚيهٔ , ايسيٌٝ عسّ شنط اـكا٥ل بايؿهٌ ايُٓطٞ

شلصٙ ـكا٥ل املطس١ً ٚا٭ْؿط١ املٓاغب١  ًاْعطض عًٝهِ غطز

نُا أْٓا ْهع بني أٜسٜهِ ؾٛا٥س َعطؾ١ ٖصٙ , اـكا٥ل

اـكا٥ل َٚا ٖٞ ْػب١ غًط١ ايكا٥س ٚطبٝع١ ع٬قت٘ َع 

نٌ شيو غٛف ٜؿٞ بايػطض سني ايتعاٌَ َع , هؿافاي

 .ؿتٝإاي

أْ٘ ميهٓو أٜٗا ايكا٥س إٔ , َٚٔ ا٭َٛض ايٛادب شنطٖا

غٓتعطض يؿطح ٖصٙ اؾٛاْب ) تكٓـ اـكا٥ل ايػ١ٝٓ إىل دٛاْب ايت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ ٖٚٞ

 :(٫سكًا

 اؾاْب ايطٚسٞ

 اؾػُٞ اؾاْب

 ايعكًٞ اؾاْب

 اؾاْب ا٫ْؿعايٞ

 اؾاْب ا٫دتُاعٞ

ايهؿؿ١ٝ ي٬ضتكا٤ بكسضات ا٭ؾطاز إىل أقك٢ ٖٚصٙ اؾٛاْب ٖٞ اييت ضنع عًٝٗا ٖسف اؿطن١ 

ٚإٔ تتكٔ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ا٭ؾطاز , يصا هب عًٝو َعطؾ١ اـكا٥ل ايػ١ٝٓ َعطؾ١ دٝس٠, زضد١

 .سػب ٖصٙ اـكا٥ل ٚسػب طبٝع١ ايع٬ق١ بٝٓو ٚبِٝٓٗ

 ا٭ْؿط١ املٓاغب١ خكا٥ل املطس١ً

ظٗٛض بعض ا٭َطاض ْتٝذ١ ايُٓٛ ايػطٜع 

ٚاٱدٗاز بػبب ظٜاز٠ منٛ عه١ً َجٌ ا٭ُْٝٝا 

 .ايكًب

عسّ / اغتؿاض٠ خبرل تػص١ٜ ملعطؾ١ أغًٛب ْٚٛع١ٝ ايتػص١ٜ املٓاغب١ شلصٙ املطس١ً 

/ عٌُ نؿـ زٚضٟ عاّ / اغتدساّ ايدلاَر اييت تتطًب سطنات عٓٝؿ١ 

 .١ملُاضغ١ ايطٜان ايعَٔايعٓٝؿ١ ٚايذلنٝع ع٢ً  ايطٜاناتا٫بتعاز عٔ 

/ تؿعٌٝ مماضغ١ ا٭يعاب شات ايتٛاؾل ايعهًٞ ايعكيب بؿهٌ تسضهٞ   .ضع١ْٛ يف اؿطن١منٛ عهًٞ غطٜع َع 

  .مماضغ١ أيعاب ضٜان١ٝ يتك١ٜٛ ايعه٬ت

 .ا٫عتُاز ع٢ً ايدلاَر اييت ٫ ؼتاز ؿطنات زقٝك١  .ظٜاز٠ ا٫ضتباى اؿطنٞ ٚا٫ؾتكاض يًطؾاق١

عسّ ايكسض٠ ع٢ً نبط ايػًٛى أثٓا٤ 

  .ا٫ْؿعا٫ت

اضغ١ ْكٛم ز١ٜٝٓ ؼض ع٢ً نبط ايٓؿؼ ٚايتعطف ع٢ً غرل٠ مناشز َس

يًٛقٍٛ يًؿدك١ٝ  ؿع٠مماضغ١ أيعاب ق/ ؾباب١ٝ َتس١ٜٓ َٚعطؾ١ أخ٬قٗا 

 .ع٢ً ايٓؿؼيًػٝطط٠ 
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َا  ؿتٝإبٓا٤ ايدلاَر شات املطزٚز ايػطٜع َٔ سٝح ايؿا٥س٠ ٚاؿطن١ يؿػٌ اي .انططابات اْؿعاي١ٝ غطٜع١

َٛاد١ٗ َٛاقـ / أَهٔ عٔ ا٫ْؿطاز ٚإبعازِٖ عٔ ايكطاع ٚاٱسباط 

 .ا٫نططاب اييت قس تكٝب ايبعض بايٓكح ٚا٫غتُاع شلِ ٚتٛدِٝٗٗ

ا٫عتُاز بؿهٌ نبرل ع٢ً ْعاّ ايط٥٬ع ٱؾباع استٝاز اي٤٫ٛ جملُٛع١  .اي٤٫ٛ جملُٛع١ ا٭قسقا٤

 .عٓس تكػِٝ ايط٥٬عَطاعا٠ خكا٥ل ا٭ؾطاز ٚؾدكٝاتِٗ / ا٭قسقا٤ 

تك١ٜٛ دػٛض ايتٛاقٌ بني ايكا٥س ٚايؿت١ٝ بؿهٌ ٜػُح يؿتح أبٛاب اؿٛاض   .قاٚي١ انتؿاف أغطاض اؾٓؼ اٯخط

ايطدٛع إىل ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ اييت تهبط ايع٬ق١ بني / اشلازف ٚايٓانر 

  .ايطدٌ ٚاملطأ٠

  .تك١ٜٛ ايع٬ق١ بايكا٥س .املٌٝ إىل فايػ١ ايهباض

ٚط١ٝٓ أٚعامل١ٝ يف فا٫ت كتًؿ١ تكًح ز١ٜٝٓ, تاضى١ٝ تكسِٜ مناشز َتعسز٠  .(قس٠ٚ)ايبشح عٔ بطٌ ٜعذب٘ 

  .٭ٕ تهٕٛ قس٠ٚ شلصٙ املطس١ً

سب  –ظٗٛض ايتؿهرل ا٫بتهاضٟ 

 .ا٫غتط٬ع ٚايبشح عٔ املجرلات

 تؿعٌٝ ايطس٬ت اـ١ًٜٛ/ إزضاز فُٛع١ َٔ ا٭يعاب ا٫بتهاض١ٜ يف ايدلْاَر 

 .يف أَانٔ دسٜس٠

/ بسا١ٜ ايتػا٫٩ت املتعًك١ بأَٛض ايعكٝس٠ 

بسا١ٜ ا٫ػاٖات ايطٚس١ٝ ٚايعباز٠ بؿهٌ 

 .ٚاع

ضبط ايعبازات ٚاملُاضغات ايس١ٜٝٓ / ؾطح أَٛض ايعكٝس٠ بؿهٌ دصاب ٚبػٝط 

ظٜاز٠ ايدلاَر ايس١ٜٝٓ ٚضؾع َػت٣ٛ َتطًبات اجملاٍ ايسٜين / بأَٛض ايعكٝس٠ 

ا٫غتعا١ْ مبتدككني يف عًّٛ ايسٜٔ ٚايؿطٜع١ يتٛع١ٝ / ؾطزًٜا ٚمجاعًٝا 

َطايبتِٗ مبُاضغ١ ايعبازات بؿهٌ غًِٝ ٚؼت / أؾطاز ايٛسس٠ زًٜٓٝا 

 .إؾطاف َٚتابع١ ايكا٥س

تصنط املٛنٛعات / تعاٜس اٱزضاى املعٟٓٛ 

  .املٓطك١ٝ

ٌٝ ظٜاز٠ ا٫عتُاز تسضهٝا ع٢ً املؿاِٖٝ املع١ٜٛٓ ظٜاز٠ بطاَر ايطغِ ٚايتُج

 .ٚا٫بتهاض ٱؾباع قسضاتِٗ املتعاٜس٠ يف ايتدٌٝ ٚمنٛ ايٛعٞ با٭َٛض املٓطك١ٝ
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 :فائدَ معزفُ ٍذه اخلصائص للكائد
تعتدل ٖصٙ املطس١ً َٔ املطاسٌ اـطرل٠ يف سٝا٠ ا٭ؾطاز نْٛٗا تتهُٔ طؿط٠ ايُٓٛ ٚتػرل إؾطاظ 

املػا١ُٖ يف إعساز ايدلاَر ايت٢  ايكا٥سٚيصا ٜٓبػٞ ع٢ً ايػسز ٚقس وسخ يف ْٗاٜتٗا ؾذل٠ ايبًٛؽ 

تتٛاؾل َع مجٝع دٛاْب منٛ ايهؿاف اؾػ١ُٝ ٚاؿطن١ٝ, اٱْؿعاي١ٝ, ا٫دتُاع١ٝ, 

 :ٚشيو عٔ ططٜل.. ايعك١ًٝ,ايطٚس١ٝ 

  إزضاى إٔ ٖصٙ ايؿذل٠ تتُٝع با٫نططاب ايٓؿػٞ ٚا٫ْؿعايٞ ٚايتٓاقض ٚبايتايٞ ٫ ٜػتػطب

هب إٔ ٜتصنط ايكا٥س إٔ ايؿت٢ )بعض أؾطاز ٚسست٘ أٜٚجٛض يتكطؾات غرل َتٛقع١ َٔ 

 .(ٜتُٝع يف ٖصٙ ايؿذل٠ بايطع١ْٛ

  ا٫غتؿاز٠ َٔ ايتػرلات ا٫دتُاع١ٝ ٚايطٚس١ٝ شلصٙ املطس١ً ٚبايتايٞ عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ سصضًا

 .عٓس ايتعاٌَ َع اغتؿػاضات أؾطاز ٚسست٘ سٍٛ بعض ايكِٝ ٚاملؿاِٖٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايطٚس١ٝ

 تٛاقٌ َع أؾطاز ؾطقت٘ بؿهٌ ؾعاٍ َع أ١ُٖٝ استٛا٥ِٗ ٚإٔ ٜهٕٛ قس٠ٚ إزضاى أ١ُٖٝ اي

ع١ًُٝ شلِ ٚشيو يطبٝع١ املٛنٛعات اييت تؿػٌ باشلِ ٚقس ٫ ٜكاضسٕٛ بٗا َجٌ أَٛض ايعكٝس٠ 

 .ٚأَٛض ايتعطف ع٢ً اؾٓؼ اٯخط ٖٚٛ َا ٜػتٛدب ٜكع١ ايكا٥س ايسا١ُ٥

 

 ىام  وقًادَ الفزقُىضبُ التدخل يف الرب صفُ الكائد يف ٍذه املزحلُ

 % 05إىل %  05 ايكسٜل ايهبرل/ ا٭ر ا٭ندل 

 

ؾ٢ تٓؿٝص َا ٜطٜسٙ ايؿت١ٝ )ايسٚض ايص٣ ًٜعب٘ ايكا٥س ايطاؾس ؾ٢ ايهؿؿ١ٝ  يكس ؾب٘ بازٕ باٍٚ

يف  :2:1ٚشيو عاّ , (ٚايؿباب سػب َا ٜطغبٕٛ ٚسػب اـكا٥ل ايػ١ٝٓ ٚيٝؼ َا ٜطٜسٙ ٖٛ

ٓاض٠ عٓسَا تكطاز ايػُو ؾأْت ٫تهع ؾ٢ ايك, نكٝس ايػُوْ٘ بأ, نتاب ايهؿؿ١ٝ يًؿتٝإ

ٚيهٓو تهع زٚزًا أٚ سؿطات يٝؼ شلا أ٣ ع٬ق١ بايٓعاّ ايػصا٢٥ , طعًُا َٔ ايػصا٤ ايص٣ تؿهً٘

ٖٚصا ٖٛ ايص٣ غٝ٪ز٣ إىل بكا٤ ايؿت١ٝ , "اغأٍ ايؿت٢"ٖٚص َا أضازٙ بازٕ باٍٚ عٓسَا قاٍ , يٲْػإ

 .ٔ شلاٚايؿباب ؾ٢ اؿطن١ ٚدصب آخطٜ
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, طازإٕ ٖسف اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ ضنع ع٢ً دٛاْب ايت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ يٮؾ, نُا شنطْا غابكًا

ٖٚٓا , قازضٜٔ ع٢ً أزا٤ زٚضِٖ يف اجملتُع بؿهٌ ؾعاٍ ٚإهابٞ ٭ْ٘ َٔ خ٬ٍ شيو غٛف ٜكبشٕٛ

 .غٛف ْكّٛ بؿطح ٖصٙ اؾٛاْب ٚأبعاز ايت١ُٝٓ يهٌ داْب

ٖٚصٙ ا٭دعا٤ ٖٞ اييت , ٜتهٕٛ َٔ دػس ٚضٚح ٚعكٌ َٚؿاعط ٚطبٝع١ ادتُاع١ٕٝ إٕ أٟ إْػا

نٌ إْػإ اؾاْب اؾػُٞ ٚايطٚسٞ ٚايعكًٞ يصيو هب إٔ ُْٓٞ ؾ٢ , دك١ٝ اٱْػإتهٕٛ ؾ

ٖٚٛ َا ٜٛنش٘ ايؿهٌ , مجٝعًا اؾاْب ايؿدكٞ ْؿعايٞ ٚا٫دتُاعٞ يهٞ ٜهتٌُ بٗاٚا٫

 :ايتاىل

 

 

 

 

 
 
 

 

 

َٚٔ ٖصا املٓطًل ؾإٕ عًٝٓا إٔ ْٗتِ بت١ُٝٓ مجٝع اؾٛاْب يهٞ تُٓٛ ؾدك١ٝ ايؿت١ٝ ٚايؿباب يف 

ؾًٛ ؾطض أْٓا يف كِٝ , ْطدٖٛاايهؿؿ١ٝ بؿهٌ غًِٝ ٚتعطٞ يٓا يف ايٓٗا١ٜ ايؿدك١ٝ اييت 

, ٜكّٛ بأزا٤ ايك٠٬ يف أٚقاتٗا هؿافؾإْٓا لس إٔ اي, نؿؿٞ مناضؽ ا٭عُاٍ ايهؿؿ١ٝ املعتاز٠

نُا أْ٘ مياضؽ بعض ايتُاضٜٔ ايطٜان١ٝ اـؿٝؿ١ عٓس , ايطٚسٞ ت١ُٝٓ اؾاْبٖصا ٜ٪زٟ إىل ٚ

ٚعٓس , ٖٚصا ُٜٓٞ اؾاْب اؾػسٟ, ايكباح ايبانط ٜٚتػصٟ مبهْٛات َتها١ًَ َٔ ايػصا٤

 ٜتِ ت١ُٝٓ ٖٚٓا , إيٝٗا ٜٓتُٞ اييت طًٝع١اي ضن١ ظ٥٬َ٘ يف َػابك١ ثكاؾ١ٝ ٚتؿٛظّ مبؿاٛكٜايعكط 

ع٢ً أٌَ ايًكا٤ بِٗ يف  ا٫دتُاع  ٙظ٤٬َٜٛزع ٚيف آخط املعػهط , ب ايعكًٞ ٚا٫دتُاعٞاؾاْ

نٌ شيو غٝ٪زٟ بايتايٞ إىل ت١ُٝٓ , اؾاْب ا٫ْؿعايٞ بني اؿعٕ ٚايؿطح تهٕٛ ت١ُٖٝٓٚٓا , ايكازّ

ىطز , َٚع تطانِ اـدلات املدتًؿ١ زاخٌ ايهؿؿ١ٝ ٚخاضدٗا, هؿافاؾاْب ايؿدكٞ عٓس اي

 .بؿهٌ غًِٝ يٝكٛزٚا فتُعاتِٗ بٓذاح ٚقس منٛات١ٝ ٚؾباب يٓا ؾ

 جضــد

 عكـــل

 روح

 مشاعـز

 طبًعُ اجتناعًُ

 اجلاىب البدىٌ

 اجلاىب العكلٌ

 اجلاىب الزوحٌ

 اجلاىب االىفعالٌ

 اجلاىب االجتناعٌ

يتهىٌ 
 اإلىضاٌ مً

ٍىيُ اإلىضاٌ
 

جلاىب الشدصٌ
ا
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3الرتبىيُ اليت تينٌ جىاىب التينًُ الشدصًُالتطبًكًُ احملاور 
: 

ٚتػع٢ يف تها١ًَٝ إىل , ت١ُٝٓت٪ز٣ إىل يهٌ داْب َٔ اؾٛاْب ايػت١ بعض احملاٚض ايذلب١ٜٛ 

 (:دٛاْب ايت١ُٝٓ ايؿدك١َٝٛظع١ سػب )ٖٚصٙ احملاٚض , هؿافتهٜٛٔ ايؿدك١ٝ ايػ١ٜٛ يً

 :ايذلب١ٜٛ يًذاْب ايطٚسٞايتطبٝك١ٝ احملاٚض 

 :ٖٚصٙ احملاٚض ٖٞ, يًت١ُٝٓ ايطٚس١ٝتعتُس قاٚض اؾاْب ايطٚسٞ ع٢ً ؾتح آؾام 

 إٔ ٜ٪زٟ ؾطٚن٘ ٚٚادبات٘ ايس١ٜٝٓ هؿافؾع٢ً اي :ايعباز٠. 

 كًٛقات٘ ٖٚصا احملٛض ُٜٓٞ اضتباط٘ ايطٚسٞ باهلل ٚببسٜع :ايتؿهط يف خًل اهلل. 

 غباقًا إىل عٌُ اـرل هؿافإٔ ٜهٕٛ اي :عٌُ اـرل. 

 إٔ ٜطاعٞ َعا١ًَ اٯخطٜٔ ٚإٔ وػٔ ايعٔ يف اٯخطٜٔ هؿافؾع٢ً اي :املعا٬َت. 

 ٢ ع٢ً يهٔ هب إٔ ٜطب, هؿافقس ٜهٕٛ ٖصا احملٛض أندل َٔ إزضاى اي :اؿه١ُ

 .ز١ٜٝٓتًؿ١ عػب َا تعًِ َٔ تعايِٝ سػٔ ايتكطف يف املٛاقـ املد

 :ايبسْٞايذلب١ٜٛ يًذاْب ايتطبٝك١ٝ احملاٚض 

 :ُٜٓٞ ٖصا اؾاْب ا٫ضتكا٤ بكش١ اؾػِ ٚاؿؿاظ ع٢ً ايكش١ ايعا١َ َٔ خ٬ٍ احملاٚض ايتاي١ٝ

 ِٚايتػرلات ايؿػٝٛيٛد١ٝ, َٔ خ٬ٍ ايتعطف ع٢ً ٚظا٥ـ اؾػِ :َعطؾ١ استٝادات اؾػ 

 .ٚع٬ق١ اؾػِ َع ايب١٦ٝ احملٝط١, "ايعه١ٜٛ"

 ٚايتػص١ٜ ٚايتُاضٜٔ ٚايٓعاؾ١ ايعا١َ َٔ خ٬ٍ ايكش١ ايعا١َ  :ؿاظ ع٢ً قش١ اؾػِاؿ

 .ايطٜان١ٝ

 ِٚت١ُٝٓ ايًٝاق١ ايبس١ْٝ, َٔ خ٬ٍ ت١ُٝٓ اؿٛاؽ :نؿا٠٤ اؾػ. 

 :ايعكًٞاحملاٚض ايتطبٝك١ٝ ايذلب١ٜٛ يًذاْب 

 :يت١ُٝٓ اؾاْب ايعكًٞ هب ا٫ْتباٙ يًُشاٚض ايتاي١ٝ 

 خ٬ٍ سب ا٫غتهؿاف ٚامل٬سع١ ٚايبشح ايعًُٞ :مجع املعًَٛات َٔ. 

 خ٬ٍ تكٓٝـ ٚؼًٌٝ املعًَٛات ٚتصنطٖا سني اؿاد١ :ؼًٌٝ املعًَٛات َٔ. 

 خ٬ٍ ايتذاضب ٚاـدلات اييت تعٌُ ع٢ً سٌ املؿه٬ت ايعك١ًٝ اييت  :سٌ املؿه٬ت َٔ

 .تٛاد٘ ايؿت٢

                                                           
3
 Renewed Appraoch to)ميهٔ ايطدٛع يهتاب ططٜك١ ايتذسٜس يف ايدلْاَر ايهؿؿٞ , ملعٜس َٔ املعًَٛات يف ٖصا اؾاْب 

Programme – RAP ) ٞٚميهٔ ؼًُٝ٘ َٔ ع٢ً اٱْذلْت, 3116ايكازض عٔ املهتب ايهؿؿٞ ايعامل. 
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 :ا٫ْؿعايٞاحملاٚض ايتطبٝك١ٝ ايذلب١ٜٛ يًذاْب 

 :حملاٚض يت١ُٝٓ املؿاعط ٚا٭ساغٝؼ اٱْػا١ْٝ َٔ خ٬ٍٖصٙ ا

 خ٬ٍ ايتعطف ع٢ً ا٭ساغٝؼ ايؿدك١ٝ ٚانتؿاف ايكسضات  :انتؿاف ايصات َٔ

 .ايصات١ٝ

 ايتعبرل عٓٗا سَٔ خ٬ٍ ايتشهِ يف املؿاعط ٚايتشهِ عٓ :ايتعبرل عٔ ايصات. 

 ايكسض٠ ع٢ً ؼٌُ َٔ خ٬ٍ ايتشهِ يف املؿاعط ٚ :ؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ ٚايتشهِ يف ايصات

 .املػ٦ٛي١ٝ

 :ا٫دتُاعٞاحملاٚض ايتطبٝك١ٝ ايذلب١ٜٛ يًذاْب 

 :تٓسضز ٖٓا بعض ايتطبٝكات اييت تػاعس ع٢ً ا٫ْسَاز يف اجملتُع بهٌ ٜػط ٚغٗٛي١

 ٍخ٬ٍ ت١ُٝٓ ا٫تكاٍ َع اٯخطٜٔ ٚت١ُٝٓ ايع٬قات َعِٗ :ايع٬قات ٚا٫تكا َٔ. 

 ػاٙ اجملتُع ٚايتؿاعٌ َع َؿانًَ٘ٔ خ٬ٍ اٱسػاؽ باملػ٦ٛي١ٝ  :ايتعإٚ ٚايكٝاز٠. 

 خ٬ٍ ايتؿاعٌ َع اجملتُع ٚتكسِٜ اـس١َ ي٘ :ايتهأَ ٚخس١َ اجملتُع َٔ. 

 :ايؿدكٞاحملاٚض ايتطبٝك١ٝ ايذلب١ٜٛ يًذاْب 

 :ٜٚعٗط تطبٝكات٘ يف اٯتٞ, ٖصا اؾاْب ٖٛ ايصٟ ٜدلظ ايتهاٌَ بني مجٝع اؾٛاْب ا٭خط٣

 ػاٙ ْؿػ٘ ٚاٯخطٜٔ َٔ خ٬ٍ َعطؾ١ ا٭ٖساف اـاق١ يًؿطز :اشل١ٜٛ. 

 خ٬ٍ ايتعاٌَ َع ا٭َٛض باغتك٬ي١ٝ ٚتؿطز زٕٚ إغؿاٍ سل اجملتُع َٔ  :غتك٬ي١ٝا٫ َٔ

 .ٜٚعٗط شيو يف ططٜك١ اؿهِ ع٢ً ا٭َٛض املدتًؿ١, سٛي٘

 ّايتذاضب ٚاـدلات خ٬ تعاّ بٗا َٔئَ خ٬ٍ اؽاش ايكطاضات ايؿدك١ٝ ٚا٫ :ا٫يتعا ٍ

 .ٚاملباز٨

 

, ٚهب ايتعاٌَ َعٗا بتسضز سػب املطس١ً ايػ١ٝٓ, عا١َ ع٢ً مجٝع املطاسٌ ٖصٙ ايتطبٝكات ايذلب١ٜٛ

ٚيهٔ املِٗ يف ا٭َط ٖٛ َطاعا٠ ت١ُٝٓ اؾٛاْب ايؿدك١ٝ املدتًؿ١ يًٛقٍٛ إىل ايؿدك١ٝ 

 .ر ايهؿؿٞ ايعطبٖٞٚصا َا مت َطاعات٘ يف اجملا٫ت املدتًؿ١ يًُٓٗ, املتها١ًَ
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ؾدك١ٝ نطت١ْٝٛ  ٖٞ...   ؾدك١ٝ مجٍٛ

ٚمجٍٛ , قسٜك١ يًهؿاؾ١ ايعطب١ٝضَع١ٜ 

 ٜتذػس يف ؾهٌ مجٌ ٜطتسٟ َٓس٬ًٜ

ٚوٌُ ع٢ً ظٗطٙ سكٝب١  ,ٚقبع١ ًانؿؿٝ

, ظٗط ٚعكا ايهؿاف شات ايؿعبتني

ٚيكس مت اختٝاض اؾٌُ ٭ْ٘ اؿٝٛإ 

ا٭نجط اْتؿاضًا يف قشاضٟ ب٬زْا ايعطب١ٝ 

تتُتع اؾُاٍ غكاٍ نجرل٠ َٔ ٚ, نًٗا

, ؾٗٛ ْاؾع, ١خكاٍ قإْٛ ايهؿاؾ

ٚقسٜل , ٚقبٛض, ٚبؿٛف, َٚكتكس

ٚوب ايػؿط ٚايتذٛاٍ َجٌ , كًل

 .ايهؿاؾني

مجٍٛ يف املدِٝ  ػطب١ٚاغتؿاز٠ َٔ 

ايصٟ أقاَت٘  92ايهؿؿٞ ايعطبٞ ايـ

مبشاؾع١  9202ا٭َا١ْ ايعا١َ مبكط عاّ 

نت١ُُٝ يًُدِٝ, َٚٔ بعس أنتٛبط,  6

ؾػٛف  ةم١ُٝ ي١ٜٛ٦ًُ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ,

ت ٚاملطبٛعا, َٚٓٗا املٓاٖر, ٜتِ ا٫غتعا١ْ ظٍُٛ بعس شيو يف ايهجرل َٔ ا٭عُاٍ ايهؿؿ١ٝ

ؾػٛف لسٙ ٜتشسخ إىل , ٚغرل شيو َٔ إقساضات املٓع١ُ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ, اٱع١َٝ٬ ايهؿؿ١ٝ

ايؿباب ٚمياضؽ ا٭ْؿط١ ٚغٛف ٜهٕٛ ٖٛ ايؿدك١ٝ احملبب١ يس٣ ايٓـ٤ ٚايؿباب ايهؿؿٞ 

 .ايعطبٞ
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ٜٚؿدط اٱقًِٝ ايهؿؿٞ ايعطبٞ , تعتدل ع١ًُٝ تطٜٛط املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ َٔ أِٖ ا٭ٚيٜٛات

بأْ٘ اٱقًِٝ ا٭ٚسس ع٢ً َػت٣ٛ ا٭قايِٝ ايهؿؿ١ٝ يف ايعامل ايصٟ ٚنع أغاغًا يًدلاَر ايهؿؿ١ٝ 

 .ع٢ً املػت٣ٛ اٱقًُٝٞ يهاؾ١ املطاسٌ ايعُط١ٜ

 يف ْٗا١ٜ ٖصا ٜػرل عًٝ٘ ايكا٥س ٚايؿت٢ يهٞ ٜك٬ٚاملٓاٖر ايهؿؿ١ٝ تعتدل ايططٜل ايٛانح ايصٟ 

َٗتسٜٔ يف ايططٜل مبباز٨ اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ َٚتبعني يف , إىل ؼكٝل اشلسف ايهؿؿٞايططٜل 

ٚيٝؼ املع٢ٓ إٔ ٖصا ايططٜل ٖٛ ايططٜل ا٭ٚسس ايصٟ إشا ساز عٓ٘ , ايططٜك١ ايهؿؿ١ٝ اُٗتػرلَ

ٚإمنا ٖصا ٖٛ ايططٜل ايٛاغع ايصٟ ميهٓٓا َٔ اٱبساع ٚا٫بتهاض , ٜه٬ٕ ايططٜلايكا٥س أٚايؿت٢ 

ؾٓشٔ , (ايططٜك١, املباز٨, اشلسف)َازَٓا مل منؼ أغاغٝات اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ , ٦ٓانٝؿُا ؾ

ٛضز بازٕ املبسعٕٛ ايصٜٔ طٛضْا ايهؿؿ١ٝ ٚدعًٓاٖا تػتُط ست٢ اٯٕ َٔ بعس إٔ ٚنع يبٓتٗا ايً

 . ؿتٝإايٗر ٬ََٓح ٚؾُٝا ًٜٞ َ, باٍٚ
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ايـيت ٚنـعتٗا املٓعُـ١     باشلسف ٚاملباز٨ ٚايططٜك١ ايهؿؿ١ٝا٭قاي١ ايهؿؿ١ٝ َٔ سٝح ايتُػو  -2

 .ايهؿؿ١ٝ ايعامل١ٝ

باملعـاضف ٚاملٗـاضات   إىل اؾٛاي١ َـٔ ايتـعٚز    ا٭ؾباٍةمهني ايهؿاؾني ع٢ً كتًـ َطاسًِٗ َٔ  -3

ٚنـصيو ايـٛعٞ با٫ْؿتـاح عًـ٢      باشلٜٛـ١ ايٛطٓٝـ١ ٚايعطبٝـ١   اييت تطغذ يـسِٜٗ ايـٛعٞ    ٚايػًٛنٝات

 .اٱْػا١ْٝ اؿساث١ ٚاؿهاض٠

 .بني مجٝع ا٭دٓاؽ ٚا٭عطام ٚا٭زٜإ ٚاحملب١ اٱخا٤إعساز ايهؿاؾني ؿٝا٠ ًَ٪ٖا  -4

 .بٓا٤ ؾدكٝتِٗ بؿهٌ شاتٞةمهني ايهؿاؾني َٔ  -5

ٚت١ُٝٓ ًَهاتٗا ٚتهٜٛٔ ايؿهط ايٓكسٟ ٚاٱضاز٠ ايؿعايـ١ عٝـح    املػاعس٠ ع٢ً إشنا٤ ايؿدك١ٝ -6

 .بايٓؿؼ ٚضٚح املبازض٠ ٚاٱبساع يف ايعٌُايتبكط يف اؿهِ ٚايجك١ ٜتعٛز ايهؿاف ع٢ً 

 .ضٚسًٝا ٚبسًْٝا ٚغًٛنًٝا ٚادتُاعًٝاايتٛاظٕ يف تطب١ٝ ايهؿاؾني ٚ ايتهاٌَ ؼكٝل -7

ٚايتبكـط بكُٝتـ٘ ا٭خ٬قٝـ١ ٚزٚضٙ ايؿعـاٍ يف تهـٜٛٔ ايؿدكـ١ٝ        سب ايعٌُت١٦ٝٗ ايهؿاؾني ع٢ً  -8

ٔ  ٚغطؽ ايطُـٛح إىل ايتؿـٛم ٚاٱبـساع ٚؼكٝـل      ٚيف إثـطا٤   املػـا١ُٖ يف اظزٖـاضٙ  ٚايـٛطٔ   ايـسؾاع عـ

 .اؿهاض٠ ايعطب١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ

ضٚح املٛاطٓـ١ ٚاؿـؼ املـسْٞ     يسِٜٗست٢ تُٓٛ  اؿٝا٠ اؾُاع١ٝ ٚسب ايػرلتسضٜب ايهؿاؾني ع٢ً  -9

 .(بٓٛز ايكإْٛ) ٚؾل َا تتطًب٘ اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ

 .تهاٌَ املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ َع املٓاٖر املسضغ١ٝ -:

 .ايتطبٝل ٚاملُاضغ١ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝاعتُاز املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ ع٢ً  -21

 

ُـ  أ١ُٖٝ شنط ثابتني أغاغـٝني هـب أ  ٚهب ا٫يتؿات ٖٓا إىل  أعٝٓٓـا عٓـس ايـتؿهرل يف املـٓٗر      ا٫ ؼٝـس عٓٗ

 :ُٖٚا( غٛا٤ يف ايٛنع أٚايتطبٝل)

 ايسٜٔ ٚايعطٚب١ 

ٕ ْهعٗا قٛب ؾسٜٓٓا ٚعطٚبتٓا ُٖا َٔ ايجٛابت اشلا١َ اييت هب أ

 .أعٝٓٓا طٛاٍ ايٛقت
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ػ١ٝ ةمجٌ دٛاْب ايت١ُٝٓ أقػاّ ض٥ٝ 6يكس مت ٚنع فا٫ت ايعٌُ باملٓاٖر عٝح تكػِ إىل 

ٚتتهاٌَ , باٱناؾ١ إىل اؾاْب ايهؿؿٞ ٚا٫دتُاع١ٝ, ايبس١ْٝٚ, ايعك١ًٝٚ, ايطٚس١ٝايؿدك١ٝ 

, ؿتٝإاي, ا٭ؾباٍ) ا١ًَٝ بني املطاسٌ ايػ١ٝٓ ا٭ضبعٚتتسضز بته, ؾُٝا بٝٓٗا يبٓا٤ ايؿدك١ٝ

ٚزاخٌ نٌ داْب تتهٕٛ فُٛع١ َٔ اجملا٫ت تتٓاغب يف قتٛاٖا , (اؾٛاي١, ايهؿاف املتكسّ

ٖٚصٙ اجملا٫ت هب إٔ ٜعًِ ايصٟ غٝكط٩ٖا أْٗا يٝػت , ٚططٜك١ تػُٝتٗا َع طبٝع١ املطس١ً ايػ١ٝٓ

ٜٚعٗط شيو يف ايدلْاَر , بعض ٚيهٓٗا َتساخ١ً ؾُٝا بٝٓٗآَؿك١ً اْؿكا٫ً نًًٝا عٔ بعهٗا اي

 .ايهؿؿٞ ايصٟ غٝتِ تٓؿٝصٙ

ٚيكس مت َطاعا٠ إٔ ٜهٕٛ املٓٗر يف نٌ َطس١ً عُط١ٜ َتها٬ًَ َع املٓٗر يف املطاسٌ اييت تػبك٘ 

أٚ تًٝ٘, يصيو غٓذس إٔ اشلسف ايط٥ٝػٞ يهٌ قػِ َٔ أقػاّ دٛاْب ايت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ ثابت يف 

طاسٌ ايعُط١ٜ, بُٝٓا ؽتًـ اجملا٫ت ٚا٭ٖساف اـاق١ يف نٌ َطس١ً مبا ٜتٓاغب َع نٌ امل

اـكا٥ل ايػ١ٝٓ يًُطس١ً, نُا أْ٘ مت َطاعا٠ ايع١َُٝٛ يف ا٭ْؿط١ مبا ٜتؿل َعٓا عطبًٝا, يهٔ 

خكٛقٝت٘ اييت ميهٔ إٔ تتهٝـ َع٘ املٓاٖر زٕٚ املػاؽ ( ٚطًٓٝا أٚ قًًٝا)يهٌ ب١٦ٝ ٚفتُع 

 .ات اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ ٚا٭ٖساف ايعا١َ يًُٓٗربأغاغٝ

سٝح أْو غتٓؿص مجٝع , ٚهب ا٭خص يف ا٫عتباض أ١ُٖٝ زخٍٛ اجملاٍ ايهؿؿٞ يف نٌ ا٭ْؿط١

زاخٌ كُٝات تتبع , ايعٟ ايهؿؿٞٚأْت تطتسٟ  ايططٜك١ ايهؿؿ١ٖٝصٙ ا٭ْؿط١ باغتدساّ 

ؾإْٓا , يف اؿطن١ إٔ ٜعطؾٗاهب ع٢ً نٌ عهٛ  بؿٕٓٛ َٚٗاضات نؿؿ١ٝٚ, ايتكايٝس ايهؿؿ١ٝ

 .ْطبل مجٝع ا٭ْؿط١ يف اجملا٫ت ا٭خط٣ َٔ خ٬ٍ اجملاٍ ايهؿؿٞ
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 :وتتطح ٍذه اجملاالت يف اجلدول اآلتٌ

  .ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ الزوحٌ

 .ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا العكلٌ

 .َٗاضات 

 .ايب١٦ٝ 

 .قش١ اؾػِ  الصحٌ والبدىٌ

 .ايطٜان١ 

 .اجملتُع االجتناعٌ

 .ايٛطٔ 

 .ايعامل 

 .ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ ايهؿؿ١ٝ الهشفٌ
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 للنيَ  الهشفٌ العزبٌطار العاو شهل بًاىٌ يىضح اإل

 اجلاىب االجتناعٌ البدىٌ اجلاىب العكلٌ اجلاىب الزوحٌ اجلاىب

املػا١ُٖ يف ت١ُٝٓ ايؿباب  :ٖسف اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ

 ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايعك١ًٝ قسضاتِٗ ايبس١ْٝيتشكٝل أقك٢ 

نأؾطاز ٚنُٛاطٓني َػ٦ٛيني ٚنأعها٤ يف  ٚايطٚس١ٝ

 .احمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ ٚايعامل١ٝفتُعاتِٗ 

 

 اشلسف ايعاّ ايعاّ اشلسف ايعاّ اشلسف اشلسف ايعاّ

 :أىشطُ مجاعًُ

  طًٝع١  –غساغٞ )بطْاَر اؾُاع١ ايكػرل٠– 

 .(ضٖط

  (ايعؿرل٠ –ايؿطق١ )بطْاَر ايٛسس٠ ايهؿؿ١ٝ. 

  املٗطداْات  –املعػهطات  –ايطس٬ت– 

 .إخل.. .املدُٝات

 

 :أىشطُ فزديُ

  ّايهؿا٠٤ ) ؾاضات ايهؿا١ٜ)ايؿدكٞ ايتكس

 .((اؾساض٠/ 

  (ؾاضات اشلٛا١ٜ)اشلٛاٜات. 

 

 الهشفٌ اجلاىب

 اشلسف ايعاّ

 فاٍ

 املٓٗر

 إخل

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚدساْٞ 
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 املٓٗر

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚدساْٞ 

 

 فاٍ

 املٓٗر

 إخل

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚدساْٞ 

 

 فاٍ

 املٓٗر

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚدساْٞ 
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أٖساف 
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 َٗاضٟ 
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 املٓٗر

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 
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 املٓٗر

 إخل

أٖساف 
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 َٗاضٟ 
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 واملتابعُ التكًًه 

فاٍ 

 املٓٗر

 إخل

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ

 ٚدساْٞ
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 اجملاالت الزئًضًُاجلىاىب 
 الكًه الدييًُ واألخالقًُ الزوحٌ اجلاىب

, ٚإنػاب ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ, تعُٝل َؿّٗٛ اٱميإ

ٚايطُأ١ْٓٝ مبا وكل ا٭َإ ٚا٫غتكطاض , ٚاسذلاّ سط١ٜ ا٫عتكاز

 .يًٓؿؼ

 تؿِٗ اؿه١ُ َٔ أزا٤ ايعبازات ٚايؿطا٥ض ايس١ٜٝٓ. 

 ايتش٢ً بكؿات امل٪َٔ ق٫ًٛ ٚع٬ًُ. 

 ت١ُٝٓ ضٚح ايتػاَح ٚاحملب١ ٚاٱخا٤. 

 العلىو والتهيىلىجًا العكلٌ اجلاىب
َٔ خ٬ٍ , ت١ُٝٓ قسضات ايتؿهرل ايعًُٞ ٚايتؿهرل ايٓاقس

ٚتؿِٗ , ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ايتهٓٛيٛدٝا املتكس١َ, ايتطبٝكات ايع١ًُٝ

 , ايكهاٜا ايع١ًُٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ

  ايتؿهرل ايعًُٞ ٚا٫بتهاضٟ أغًٛبت١ُٝٓ. 

 ٝا٠ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ يف اؿ. 

 ْػا٢ً١ْٝ ايػرل٠ ايصات١ٝ يبعض عًُا٤ اٱايتعطف ع. 

 مَارات .ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ َع ت١ُٝٓ املٗاضات , ٚاملػا١ُٖ يف سًٗا

 
 ٘ت١ُٝٓ ايكسض٠ ع٢ً ايتصٚم ايؿين ٚتطبٝكات. 

 ت١ُٝٓ ايكسضات ايًػ١ٜٛ ٚا٭زب١ٝ. 

 البًئُ 

 

  ٜٚتأثط بٗات١ُٝٓ ايٛع٢ بإٔ اٱْػإ دع٤ َٔ ايب١٦ٝ ٜ٪ثط ؾٝٗا. 

 ايتعطف ع٢ً ططم احملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ َٚٛاضزٖا. 

 ايتعطف ع٢ً بعض املؿانٌ ايب١ٝ٦ٝ. 

 صحُ اجلضه الصحٌ والبدىٌ اجلاىب

إزضاى ايتػرلات ايؿػٝٛيٛد١ٝ ايت٢ ؼسخ يًذػِ يف ؾذلات ايُٓٛ 

َع تٛؾرل َكَٛات ايكش١ ٚايػ١َ٬ اؾػ١ُٝ , املدتًؿ١

 ٚإنػاب ايكسضات اؿطن١ٝ , ٚايٓؿػ١ٝ

 ِايٛع٢ بايتػرلات ايؿػٝٛيٛد١ٝ يًذػ. 

 انتػاب قسض َٓاغب َٔ ايجكاؾ١ ايكش١ٝ. 

 ايتعطف ع٢ً َباز٨ اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ. 

 لزياضُا مبا ٜعٛز ع٢ً , ٚايطٜان١ٝ يت١ُٝٓ عٓاقط ايًٝاق١ ايبس١ْٝ

 .ايتعطف ع٢ً َهْٛات ايًٝاق١ ايبس١ْٝ  .ايؿطز ٚاؾُاع١ بايٓؿع

 ايتعطف ع٢ً قٛاعس ٚقٛاْني بعض ا٭يعاب ايطٜان١ٝ. 

 ت١ُٝٓ ايكسضات ايبس١ْٝ َٔ خ٬ٍ ا٭يعاب ايطٜان١ٝ. 

 

 اجملتنع االجتناعٌ اجلاىب
تاضٜذ ٚثكاؾ١ ْٚعِ اجملتُعات احمل١ًٝ ٚايعطب١ٝ ايتعطف ع٢ً 

مبا وكل ايتؿِٗ ٚاملػا١ُٖ يف سٌ املؿه٬ت , ٚايعامل١ٝ

ٚا٭خ٠ٛ , يًٛطٔ ٚت١ُٝٓ ضٚح اي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤, ٚايكهاٜا املعاقط٠

 .ٚايكساق١ ايعامل١ٝ, ايعطب١ٝ

 ت١ُٝٓ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ايػ١ًُٝ ٚتؿِٗ عازات ٚتكايٝس اجملتُع. 

 ع٢ً املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ ايتعطف.  

 قٛاعس ٚآزاب ايػًٛى ايكِٜٛ َع اٯخطٜٔ ايتعطف ع٢ً. 

  ايتُػو باؿكٛم, ايعٌُ َع اؾُاع١, ايتٛاقٌ)اؿٝا٠ َٗاضات بعض انتػاب, 

 .(أزا٤ ايٛادبات

 الىطً 

 

  ٔمجٝع ايٓٛاسٞ( ايٛطٔ ا٭ّ ٚايٛطٔ ايعطبٞ)ايتعطف ع٢ً أِٖ ممٝعات ايٛط َٔ. 

  ع٢ً  ايطزل١ٝ اؾٗات ايطزل١ٝ ٚغرل اـسَات اييت تكسَٗا أِٖايتعطف ع٢ً

 .َػت٣ٛ ايٛطٔ

 ا٫ٖتُاّ باملٓاغبات ايٛط١ٝٓ ٚايعطب١ٝ. 
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 اجملاالت الزئًضًُاجلىاىب 
 العامل 

 

 ايتعطف ع٢ً ايتٛظٜعات اؾػطاؾ١ٝ ٚايسميٛغطاؾ١ٝ يف ايعامل. 

 ٔايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ا٭قسقا٤ يف ايعامل خاضز ايٛط. 

  ايعامل١ٝ ٚتأثرلٖاايتعطف ع٢ً ا٭سساخ. 

 التكالًد والفيىٌ الهشفًُ الهشفٌ اجلاىب
ايتعطف ع٢ً مجٝع ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ ايهؿؿ١ٝ مبا ٜتٝح مماضغ١ 

, ا٭ضبع١ ا٭خط٣ اؾٛاْبا٭ْؿط١ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ يف 

َٚ٪زًٜا يٛادبات٘ طبكًا يًُباز٨ , بايططٜك١ ايهؿؿ١ٝ ايػ١ًُٝ

 .يتشكٝل اشلسف ايذلبٟٛ يًشطن١ ايهؿؿ١ٝ, ايهؿؿ١ٝ

 

 قإْٛ ايهؿاؾ١ٚٛعس ايتشًٞ باي. 

 ايتعطف ع٢ً تاضٜذ اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ. 

 بعض َٗاضات سٝا٠ اـ٤٬ انتػاب. 

  ايتكايٝس ايهؿؿ١ٝمماضغ١ َٔ خ٬ٍ انتػاب ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ. 

  خ٬ٍ ايعٌُ يف ايط٥٬عت١ُٝٓ بعض َٗاضات ايكٝاز٠ َٔ. 

 ٚاملػاَط٠ ت١ُٝٓ سب املعطؾ١ ٚا٫غتهؿاف. 

 دلاالت َعشز عدد اجملاالت 
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 الكًه الدييًُ واألخالقًُ
 وجداىٌ مَارٍ معزيف األٍداف اخلاصُ

تؿِٗ اؿه١ُ َٔ أزا٤  .1

ايعبازات ٚايؿطا٥ض 

 .ايس١ٜٝٓ

 ٜتعطف ايعبازات ٚايؿطا٥ض ايس١ٜٝٓ. 

  وسز ايؿطا٥ض ٚايػٓٔ ؾ٢ ايٛن٤ٛ

  .ٚايك٠٬ ٚايكّٛ

  ٟبططٜك١ ايٛن٤ٛ ٚايك٠٬ ٜ٪ز

 .قشٝش١

 ٜتكٔ أزا٤ ايؿطا٥ض ايس١ٜٝٓ. 

 ٜ٘تشسخ عٔ ايكّٛ ٚسهُت.  

  ايس١ٜٝٓ يف ٜكسض ق١ُٝ ايؿطا٥ض

 .اؿٝا٠

  ًٜتعّ بأزا٤ ايك٠٬ ٚايكٝاّ يف

 .َٛاعٝسٖا 

  أثٓا٤ أزا٤ ايعبازات بطاس١ٜؿعط. 

ايتشًٞ بكؿات امل٪َٔ  .2

 .ق٫ًٛ ٚع٬ًُ

  قؿات امل٪َٓني َٔ 5ٜصنط. 

  وسز ع٬ق١ امل٪َٓني باجملتُع. 

  مياضؽ َٛاقـ سٝات١ٝ تتذ٢ً ؾٝٗا

 .قؿات امل٪َٓني

  تكطؾاتٜ٘تش٢ً بكؿات امل٪َٔ يف. 

ت١ُٝٓ ضٚح ايتػاَح  .3

 .ٚاحملب١ ٚاٱخا٤

 ٜتطابط قِٝ َٔ  3ؾها٥ٌ  صنط 

اجملتُع َع اخت٬ف ايًٕٛ ٚايسٜٔ 

 .(اٱخا٤ –احملب١  –ايتػاَح )

  ايٓكٛم اييت ؼح  َٔ 3ٜصنط

 .ع٢ً احملب١ ٚايتػاَح ٚاٱخا٤

  وهٞ قك١ ؼح ع٢ً احملب١

 .ٚايتػاَح

  وح  ًاةمجًٝٝ ًاَٛقؿ ظ٥٬َٜ٘٪زٟ َع

 .ع٢ً ايتػاَح

 ٙوػٔ َعا١ًَ نٝٛف بًس. 

  وذلّ اٯخطٜٔ ٚإٕ اختًؿت ايعكٝس٠

 .ٚايًٕٛ ٚاؾٓؼ

 العلىو والتهيىلىجًا
 وجداىٌ مَارٍ معزيف األٍداف اخلاصُ

ت١ُٝٓ أغًٛب ايتؿهرل  .1

 .ايعًُٞ ٚا٫بتهاضٟ

 َطاسٌ ايتؿهرل ايعًُٞ شسخ عٜٔت. 

 ٜايتؿهرل ا٫بتهاضٟ صنط. 

  قٛؽ )ايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ َجٌ  َٔ 3ٜؿػط

 (.إخل.. .قس٣ ايكٛت –ايػطاب  –قعح 

  ٜػتٓبط ايع٬قات بني ايعٛاٖط املدتًؿ١

/ قس٣ ايكٛت ٚؼسٜس املػاؾ١ )

 (.إخل.. .ا٫ْهػاض ٚا٫ْعهاؽ

  ايتطبٝكات ايبػٝط١ اييت  َٔ 2ٜتعطف

 –املػٓاطٝػ١ٝ  –ايسا٥ط٠ ايهٗطب١ٝ )تؿٝسٙ 

 .(إخل.. .ايكٝاغات

  ٌاملؿه٬ت اييت  َٔ 2و

 .تٛادٗ٘ بأغًٛب عًُٞ

  هُع ٜٚكٓـ فُٛع١ َٔ املٛاز

 .يف ن٤ٛ خٛاقٗا

 ؿٌ  ضَٔ ا٭ؾها ًاعسز ٜٓتر

 .َؿه١ً َا بططٜك١ دسٜس٠

  مياضؽ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يف

 .سٌ َؿه٬ت ب٦ٝت٘

  َا غبل زضاغت٘  ظ٥٬َٜ٘ٓاقـ َع

 .َٔ ْعطٜات ع١ًُٝ ٚتطبٝكاتٗا

  يف  ٤ايعًُاٜكسض ق١ُٝ دٗٛز

 .ْػا١ْٝخس١َ اٱ

 ًاغتدساّ  ٢وطم ع

ا٭غًٛب ايعًُٞ يف سٌ 

 .املؿه٬ت اييت تٛادٗ٘

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ  .2

ا ٝا٫غتؿاز٠ َٔ ايتهٓٛيٛد

 .اؿسٜج١ يف اؿٝا٠

 ٜتعطف َؿّٗٛ ايتهٓٛيٛدٝا. 

  اغتدساَات ايتهٓٛيٛدٝا يف  َٔ 3ٜصنط

 –اٱْذلْت  –اؿاغب اٯيٞ )اؿٝا٠ 

 .(إخل.. .ا٭دٗع٠ املٓعي١ٝ

  ٜعس َكاي١ ٜٛنح ؾٝٗا زٚض ايتهٓٛيٛدٝا

 .اؿسٜج١ يف اؿٝا٠

  ّا٭دٗع٠  َٔ 3ٜػتدس

ايتهٓٛيٛد١ٝ املتٛؾط٠ بططٜك١ 

 .غ١ًُٝ

  ا٭زٚات يتشسٜس  َٔ 2ٜكٓع

 .املػاؾات

 ٜبتهط أسس ا٭دٗع٠ ايع١ًُٝ. 

  ٜكسض زٚض ايتهٓٛيٛدٝا يف

 .اؿٝا٠

  ٍٜؿعط بايػعاز٠ خ٬

 .اٝاغتدساّ ايتهٓٛيٛد

  ٜسضى أ١ُٖٝ ايتؿاعٌ َع

 .عًّٛ املػتكبٌ
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تًٝػهٛب / َٝهطٚغهٛب ) 

 إخل...ْصاض  أدٗع٠ إ/ طب١ٝزا٥ط٠ نٗ/

) 

  ٜػتدسّ بكاٜا ايًعب ؾ٢ ؾ٧ َؿٝس 

ايتعطف ع٢ً ايػرل٠ ايصات١ٝ  .3

 .يبعض عًُا٤ اٱْػا١ْٝ

  أزلا٤ ايعًُا٤  ث٬ث١ٜصنط َٔ

 .ٚانتؿاؾاتِٗ

  زلات ٚقؿات ايعًُا٤ َٔ 5ٜتعطف. 

 عًُا٤ث٬ث١  ٜتعطف أِٖ إلاظات. 

 ٜٛ نح ايػرل٠ ايصات١ٝ يـ ٜعس َكا٫ً

 .ْػا١ْٝعًُا٤ اٱ َٔ 2

  ٜكل قك١ أسس ايعًُا٤ ع٢ً

 . ظ٥٬َ٘

  ٜكّٛ بسٚض أسس ايعًُا٤ يف َؿٗس

 .ةمجًٝٞ

  ًِٜعٗط تكسٜطٙ يك١ُٝ ايع

 .ٚايعًُا٤

  ٜبسٟ اٖتُاَ٘ بايتعطف ع٢ً

 .إلاظات ايعًُا٤

  ّٜكسض دٗٛز ايعًُا٤ يف تكس

 .ايبؿط١ٜ
 

 اراتــــــمَ
 وجداىٌ مَارٍ معزيف األٍداف اخلاصُ

ت١ُٝٓ ايكسض٠ ع٢ً  .1

ايتصٚم ايؿين 

 .ٚتطبٝكات٘

 ٜتعطف َؿّٗٛ ايتصٚم ايؿين. 

 ٜتعطف َٛاقؿات ايعٌُ ايؿين اؾٝس. 

  َٛاطٔ اؾُاٍ يف  َٔ 3وسز

 .ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ

 ٜصنط أزلا٤ ث٬ث١ َٔ املؿاٖرل 

 .املبسعني

 ٜٓؿص أعُا٫ً ؾ١ٝٓ دٝس٠. 

  ٜ٘ٛظـ َعًَٛات٘ ايؿ١ٝٓ يف إْتاد

 .ايؿين

  2يـ ٜكّٛ بعٜاضات َٝسا١ْٝ َٔ 

 .املعاضض ايؿ١ٝٓ

 ا٭عُاٍ يف  ظ٥٬َ٘ ١ؿاضنٜٗتِ مب

 .ايؿ١ٝٓ 

 ِٜٗكسض ايؿٔ ٚايؿٓاْني بأْٛاع. 

ت١ُٝٓ ايكسضات ايًػ١ٜٛ  .2

 .ٚا٭زب١ٝ

 ٜتعطف ؾٕٓٛ ايًػ١. 

 ا٭عُاٍ ا٭زب١ٝ وسز زٚض ايًػ١ يف. 

  ٜتعطف زٚض ايًػ١ يف ايتٛاقٌ َع

 .اٯخطٜٔ

  ث٬ث١ َٔ املؿاٖرل ٚأعُاشلِٜصنط 

 .ا٭زب١ٝ

 قسضات٘ ايًػ١ٜٛ بططم كتًؿ١ ُٜٞٓ. 

  ٍٜٛظـ ايًػ١ يف إْتاز أسس ا٭عُا

 .ا٭زب١ٝ

 ٜػتدسّ ؾٕٓٛ ايًػ١ بططٜك١ قشٝش١. 

  ٜكسض أ١ُٖٝ ايًػ١ يف ايتٛاقٌ َع

 .اٯخطٜٔ

 َ٘با٭زبا٤ ٜعٗط اٖتُا. 

  ٜكسض زٚض ا٭زبا٤ يف تبين ايكهاٜا

 .املدتًؿ١

 

 ُـــــــالبًئ
 وجداىٌ مَارٍ معزيف اخلاصُ األٍداف

ت١ُٝٓ ايٛعٞ بإ  .1

اٱْػإ دع٤ َٔ ايب١٦ٝ 

 .ٜ٪ثط ؾٝٗا ٜٚتأثط بٗا

 ايطبٝع١ٝ )أْٛاع ايب١٦ٝ  سزو– 

 .(اؿهاض١ٜ

 َٜؿّٗٛ ايٓعاّ ايب٦ٝٞ صنط. 

  ٕايب١٦ٝ ؾ٢ٜٛنح تأثرل اٱْػا. 

 َكازض ايطاق١  ث٬ث١ َٔ وسز

 .ايٓعٝؿ١

 ٜطّؾس اغت٬ٗى املٛاضز ايب١ٝ٦ٝ. 

  هُع قٛضًا يعسز َٔ املؿه٬ت

 .ايب١ٝ٦ٝ

  ٜ٘عٌُ ع٢ً ْعاؾ١ املهإ املٛدٛز ب

 .باغتُطاض

  ٜٓؿص خط١ يٓؿط ايٛعٞ ايب٦ٝٞ يف

 .ايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘

 ٜايع٬ق١ بني اٱْػإ ٚاملؿانٌ ٗتِ ب

 .ايب١ٝ٦ٝ

  َٔ٪ٜ بعع١ُ اهلل غبشاْ٘ يف خًل ب١٦ٝ

 .َتٛاظ١ْ

 يف ْؿط ايٛعٞ  ظ٥٬َ٘ ٜٗتِ مبؿاضن١

 .ايب٦ٝٞ

  اٱخ٬ٍ بايتٛاظٕ ايب٦ٜٝٞكسض خطٛض٠. 

ايتعطف ع٢ً ططم  .2

احملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ 

 .َٚٛاضزٖا

 ٜتعطف املٛاضز ايب١ٝ٦ٝ املدتًؿ١. 

 ٜٞصنط َكازض ايتًٛخ ايب٦ٝ . 

 

  خط١ يًشؿاظ ع٢ً  ظ٥٬َٜ٘كُِ َع

 .املٛاضز ايب١ٝ٦ٝ

 

 ٘واؾغ ع٢ً ْعاؾ١ ب٦ٝت. 

  ِيف ا٫ستؿاٍ بّٝٛ  ظ٥٬َ٘ ١ؿاضنمبٜٗت

 (.ايعاملٞ –ايعطبٞ  –احملًٞ )ايب١٦ٝ 
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 وسز ططم احملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ 

 .(اجملتُعات /ايكط١ٜ / اؿ٢ )

  ا٭غاْٞ اييت  َٔ 2 ظ٥٬َٜ٘طزز َع

 .تسعٛ يًُشاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ

  ٜكسّ ع٬ًُ ؾًٓٝا وح ع٢ً اؿؿاظ

 .ع٢ً ايب١٦ٝ

  ٕٜطغِ ؾه٬ ٭دعا٤ ايػدا

 .أٚ منٛشدًا ي٘ ايؿُػٞ

  ٜٓهِ ؾُاع١ احملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ يف

 .املسضغ١

  ٜهتػب اـًل ايب٦ٝٞ اشلازف إىل

 .تطؾٝس اغت٬ٗى املٛاضز

ايتعطف ع٢ً بعض  .3

 .املؿانٌ ايب١ٝ٦ٝ

  املؿه٬ت ايب١ٝ٦ٝ  َٔ 3ٜتعطف 

 ًتًٛخث٬ث١ أؾهاٍ ي ٜكاضٕ بني 

 .املدتًؿ١

  ٞايؿطز  ؾ٢ٜٛنح أثط ايتًٛخ ايب٦ٝ

 .ٚاجملتُع

  ٣ سٜتٓاٍٚ ؾٝ٘ إس َٛنٛعًاٜعس

 .ايكهاٜا ايب١ٝ٦ٝ ٚططم سًٗا

  تأثرل ايتًٛخ ع٢ً  ظ٥٬َٜ٘ٓاقـ َع

 .ْػإقش١ اٱ

  َكا٫ت عٔ َؿانٌ  3هُع

 . ايتًٛخ املدتًؿ١

  امل٪غػات  َٔ 2 ظ٥٬َٜ٘عٚض َع

 املدتك١ بايب١٦ٝ

 َٜهاؾش١ ايتًٛخسض أ١ُٖٝ ك. 

 ١ يف سٌ املؿانٌ ١ ؾعاياضنٜٗتِ مبؿ

 .ايب١ٝ٦ٝ

  با٫ْهُاّ ؾُاعات  ٙظ٤٬َٜٓكح

 .ايب٦ٝٞ خَهاؾش١ ايتًٛ

. 

 

 هـــُ اجلضـــصح
 وجداىٌ مَارٍ معزيف اخلاصُ األٍداف

ايٛعٞ بايتػرلات  .1

 .ايؿػٝٛيٛد١ٝ يًذػِ

 ف ايتػرلات ٜتعط

  "ايعه١ٜٛ" ايؿػٝٛيٛد١ٝ

 .ايعُط١ٜ ت٘طسًاـاق١ مب

  ٙوسز ؾٛا٥س ٖص

  .ايتػٝرلات

  ٜػتدسّ َكازض َتٓٛع١ يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات

 ."ايعه١ٜٛ" اـاق١ بايتػٝرلات ايؿػٝٛيٛد١ٝ

 ٜٓاقـ َع قا٥سٙ َعاٖط ايُٓٛ املدتًؿ١. 

  ٟايتُطٜٓات ايطٜان١ٝ يًشؿاظ ع٢ً اؾػِ َٔ 5ٜ٪ز. 

 ٜتكبٌ ايتػرلات ايؿػٝٛيٛد١ٝ 

 .يًذػِ  "ايعه١ٜٛ"

 ٜ٘كسض عع١ُ اهلل يف خًك. 

انتػاب قسض َٓاغب  .2

 .َٔ ايجكاؾ١ ايكش١ٝ

  ٜتعطف َؿّٗٛ ايجكاؾ١

 .ايكش١ٝ

  ث٬ث١ َٔ دٛاْب وسز

ٚؾٛا٥س  ايجكاؾ١ ايكش١ٝ

 .ايٓعِ ايػصا١ٝ٥ ايػ١ًُٝ

  ٜ٘ػتدسّ َكازض َتٓٛع١ يًُعطؾ١ يت١ُٝٓ ثكاؾت

 .ايكش١ٝ

  سٝات١ٝ كتًؿ١ٜٛظـ َعًَٛات٘ ايكش١ٝ يف َٛاقـ. 

 ٜعس ٚدب١ غصا١ٝ٥ َتها١ًَ. 

 ٜكسض أ١ُٖٝ ايجكاؾ١ ايكش١ٝ. 

  ١يف ْؿط ايجكاؾ ظ٤٬َٜٙؿاضى 

 .ايكش١ٝ يف ايب١٦ٝ احملٝط١

ايتعطف ع٢ً َباز٨  .3

 .اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

  ٜصنط َؿّٗٛ اٱغعاؾات

 .ا٭ٚي١ٝ

  أْٛاع ث٬ث١ َٔ وسز

 .اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

 إقابات  ٜصنط أغباب

 املؿاقٌ ٚايعه٬ت

 .ٚايععاّ

  أْٛاع اؾطٚح ٜصنط

 .ٚإغعاؾٗا 

  اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ يف َٛاقـ كتًؿ١ َٔ 3ٜطبل. 

  َٔ ٜػتدسّ ايطباط املجًح يف عٌُ فُٛع١ َتٓٛع١

 .ا٭ضبط١

  اؿطٚم ٚايهػٛض اؾطٚح ٜٚتسضب ع٢ً إغعاف

 .ايبػٝط١

 ُايتطٛعٞ ٌٜكسض ق١ُٝ ايع. 

  ٍاملبازض٠ ٜؿعط بايػعاز٠ خ٬

 .يٲغعاف 
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 ُــــــــالزياض
 وجداىٌ مَارٍ معزيف اخلاصُ األٍداف

ايتعطف ع٢ً  .1

َهْٛات ايًٝاق١ 

 .ايبس١ْٝ

 ٜتعطف َؿّٗٛ ايًٝاق١ ايبس١ْٝ. 

 وسز عٓاقط ايًٝاق١ ايبس١ْٝ. 

  ٜػتٓتر ايع٬ق١ بني ايًٝاق١ ايبس١ْٝ

 .ٚايكش١

  ٌُاجملُٛعات  َٔ 3ٜتعطف ع

 .ايعه١ًٝ ايهبرل٠

  أغباب ايبسا١ْ ٚايٛقا١ٜ َٓٗاوسز.  

  زٟ فُٛع١ َٔ ايتُطٜٓات يت١ُٝٓ٪ٜ

 .عٓاقط ايًٝاق١ ايبس١ْٝ

 ٜٛنح ايع٬ق١ بني ايًٝاق١  ٜعس َكا٫ً

 .ايبس١ْٝ ٚايكش١

  مياضؽ تسضٜبات يع٬ز ايبسا١ْ

 .ايٛقا١ٜ َٓٗاٚ

 ٜكسض أ١ُٖٝ انتػاب ايًٝاق١ ايبس١ْٝ يف 

 . سٝات٘

ايتعطف ع٢ً قٛاعس  .2

ٚقٛاْني بعض 

 .ا٭يعاب ايطٜان١ٝ

  يعبتني َٜٔتعطف قٛاعس ٚقٛاْني 

 .ا٭يعاب ايطٜان١ٝ

  ٜؿِٗ ايػطض َٔ ٚنع قٛاعس

 .ٚقٛاْني ا٭يعاب ايطٜان١ٝ

  يعبتنيٜطبل قٛاعس ٚقٛاْني 

 .املػابكات ٍخ٬ ضٜانٝتني

  ِاملػابكات ؼت  َٔ 2ٜٴشّه

 .إؾطاف قا٥سٙ

  ٜتش٢ً بايطٚح ايطٜان١ٝ يف املهػب

 .ٚاـػاض٠

 ْاملدتًؿ١ يعابع١ُ ٚقٛاْني ا٭وذلّ أ. 

ت١ُٝٓ ايكسضات  .3

ايبس١ْٝ َٔ خ٬ٍ 

 .ا٭يعاب ايطٜان١ٝ

  ايكؿات ايبس١ْٝ  مخػًا َٜٔتعطف

 .ج٬ث١ اْؿط١ ضٜان١ٝاي٬ظ١َ ي

  ٜؿِٗ ايع٬ق١ بني ايًٝاق١ ايبس١ْٝ

 .ٚمماضغ١ ا٭يعاب ايطٜان١ٝ

  ٜطبط بني املؿاضن١ يف مماضغ١

ايٓؿاط ايبسْٞ ٚت١ُٝٓ ايًٝاق١ 

 .ايبس١ْٝ

  ٜهع دس٫ًٚ ظًَٓٝا يتشػني ايًٝاق١

 .ايبس١ْٝ

  ٍقسضات٘ ايبس١ْٝ َٔ خ٬ ُٜٞٓ

 . ان١ٝب ايطٜاملؿاضن١ يف ا٭يعا

  ٜٚتشهِ يف اْؿعا٫ت٘ يف ساي١ ايؿٛظ أ

 .اشلعمي١

  ٜكسض أ١ُٖٝ ايًٝاق١ ايبس١ْٝ يف انتػاب

 .ايكش١

  يف ْؿط ايجكاؾ١ ايطٜان١ٝ ٙظ٤٬َٜؿاضى. 

 عــــــــاجملتن
 وجداىٌ مَارٍ معزيف اخلاصُ األٍداف

ت١ُٝٓ ايع٬قات  .2

ا٫دتُاع١ٝ ايػ١ًُٝ 

ٚتؿِٗ عازات ٚتكايٝس 

 .اجملتُع

 ٜعطف َؿّٗٛ املٛاط١ٓ. 

 مخػ١ ًؿطز ٚسز مخػ١ سكٛم يو

 .زاخٌ اجملتُع ٚادبات

  وسز أِٖ ايعازات ٚايتكايٝس ايػا٥س٠

 .ؾ٢ فتُع٘

  وتؿٌ ٜهتب قا١ُ٥ با٭عٝاز ايت٢

 .بٗا ؾ٢ ٚطٓ٘

  مياضؽ آزاب ايػًٛى ا٫دتُاع٢ َع

 .اٯخطٜٔ

  ٜتبع ايعازات ٚايتكايٝس اٱهاب١ٝ ؾ٢

 .فتُع٘

 ٜٙؿاضى ؾ٢ املٓاغبات ايٛط١ٝٓ ؾ٢ بًس. 

  وذلّ ايعازات ٚايتكايٝس اٱهاب١ٝ

 .ايػا٥س٠ ؾ٢ اجملتُع

  ٜتكبٌ ا٫خت٬ف ؾ٢ ايعازات ٚايتكايٝس

 .َع اٯخطٜٔ

ايتعطف ع٢ً  .3

املؿه٬ت 

 .ا٫دتُاع١ٝ

  املؿه٬ت ث٬ثًا َٜٔتعطف 

 .ايت٢ تٛاد٘ بًسٙ ا٫دتُاع١ٝ

 ٌخث٬ ٜهع بعض املكذلسات ؿ َٔ 

 .َؿه٬ت فتُع٘

  ٜطبل َا تعًُ٘ ؾ٢ سٌ َؿه٬ت

 . فتُع٘

 ٜ٘بس٣ اٖتُاًَا مبؿه٬ت فتُع. 

  ٜكسض دٗٛز ايسٚي١ ٚاشل٦ٝات املع١ٝٓ ؾ٢

 .سٌ املؿه٬ت اجملتُع١ٝ

قٛاعس  ايتعطف ع٢ً .4

ٚآزاب ايػًٛى ايكِٜٛ 

 .َع اٯخطٜٔ

  وسز أِٖ قٛاعس ٚآزاب ايػًٛى

 .ايكِٜٛ ؾ٢ ايتعاٌَ َع اٯخطٜٔ

  ٜتعطف خكا٥ل شٟٚ ا٫ستٝادات

 .اـاق١

 خطٜٔ غًل سػٔ ؾ٢ ٜتعاٌَ َع اٯ

 .َٛاقـ كتًؿ١

  ظ٥٬َ٘مياضؽ أْؿط١ مبؿاضن١  َٔ

 .شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١

  ًًَٜ٘تعّ بايػًٛنٝات ايكشٝش١ ؾ٢ تعا

 .َع اٯخطٜٔ

  ّشٟٚ ا٫ستٝادات  ٙظ٤٬َوذل َٔ

 .اـاق١
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  ٜصنط َٔ ايهتب ايػُا١ٜٚ َا

وح ع٢ً آزاب ايػًٛى َٚعا١ًَ 

 .اٯخطٜٔ

 

انتػاب بعض  .5

 َٗاضات اؿٝا٠

ايعٌُ ؾ٢  –ايتٛاقٌ )

ايتُػو  –مجاع١ 

زا٤ أ –باؿكٛم 

 (.ايٛادبات

  ٜتعطف ٚادبات٘ أثٓا٤ ايعٌُ ؾ٢

 . فُٛعات

 َٔ ا٭غايٝب املدتًؿ١  ٜصنط ث٬ث١

 .يًتٛاقٌ َع اٯخطٜٔ

 ٜعط٢ أَج١ً يٓذاح ايعٌُ اؾُاع٢. 

 يٝب ايتٛاقٌ اٜػتدسّ بؿاع١ًٝ اغ

 (.يؿع٢ ٚغرل يؿع٢)َع اٯخطٜٔ 

  ٌاملؿه٬ت  ث٬خ َٔىطط ؿ

 .اجملتُع١ٝ

 ايت٢ تعٝٓ٘  ٜتكٌ باشل٦ٝات ايطزل١ٝ

 .سٌ املؿه٬ت اجملتُع١ٝع٢ً 

 ّز٣ املٗاّ املهًـ بٗا بسق١ ْٚعا٪ٜ. 

 ٜتكبٌ ايطأ٣ ٚايطأ٣ اٯخط 

   ًٜتعّ بأزا٤ ٚادبات٘ أثٓا٤ ايعٌُ يف

 .فُٛعات

  وطم زا٥ُا ع٢ً أزا٤ ايٛادبات

 .ا٫دتُاع١ٝ

  ٌُٜتكبٌ املٗاّ املهًـ بٗا أثٓا٤ ايع

 . بطنا
 

 ًــــــــالىط
 وجداىٌ مَارٍ معزيف األٍداف

ايتعطف ع٢ً أِٖ  .2

ا٭ّ )ممٝعات ايٛطٔ 

َٔ مجٝع ( ايعطب٢ –

 .ايٓٛاس٢

  املٛاقع ا٭ثط١ٜ املدتًؿ١  َٔ 5ٜتعطف

 .ع٢ً خطٜط١ ٚطٓ٘

  وسز ممٝعات املٛقع اؾػطاؾ٢

 .(ايعطب٢ / ايك٢َٛ / احمل٢ً )يٛطٓ٘ 

  ٜػتدسّ بعض اـطا٥ط ٚا٭طايؼ

اؾػطاؾ١ٝ ؾ٢ مجع املعًَٛات عٔ 

 .ٚطٓ٘

  يٛطٜٓ٘طغِ خطٜط١. 

  املٓاطل ا٭ثط١ٜ  َٔ 2ٜعٚض

 .ٚايتاضى١ٝ

  . ّوذلّ ايجكاؾات املدتًؿ١ يٛطٓ٘ ا٭

 .ٚايٛطٔ ايعطبٞ

  ٜعط٢ أَجً٘ ملا ميٝع ٚطٓ٘ َٔ ايٓٛاس٢

 (.ا٫دتُاع١ٝ –ايػٝاغ١ٝ  –ايجكاؾ١ٝ )

ايتعطف ع٢ً أِٖ  .3

سَات ايت٢ تكسَٗا اـ

اؾٗات ايطزل١ٝ ٚغرل 

ع٢ً َػت٣ٛ  ايطزل١ٝ

 .ايٛطٔ

 ٜفا٫ت عٌُ اؾُعٝات  أِٖ صنط

 .ا٭١ًٖٝ ايت٢ ْؿأت ؾ٢ ٚطٓ٘

 ٜتعطف ْؿأ٠ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ. 

 ٜٛنح زٚض داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ. 

  اٱلاظات ايهدل٣ يف  َٔ 3وسز

  .ٚطٓ٘

 

  ٜهتب قا١ُ٥ بأِٖ اؾُعٝات

ا٭ًٖٝ٘ شات ايع٬ق١ باؿطن١ 

 .ايهؿؿ١ٝ

  ٍز٣ َا ٜٛنٌ إيٝ٘ َٔ أعُا٪ٜ

 .ٚطٓ٘تطٛع١ٝ ـس١َ 

  يٛس١ بأع٬ّ ايسٍٚ  ظ٥٬َٜ٘عس َع

 .(ا٭عها٤ باؾاَع١ ايعطب١ٝ)عطب١ٝ اي

 ٜعتع باْتُا٥٘ يًٛطٔ ايعطب٢. 

 ٜؿاضى اٯخطٜٔ ؾ٢ أعُاٍ تطٛع١ٝ. 

 ٜكسض ق١ُٝ ايعٌُ ايتطٛع٢. 

ت ا٫ٖتُاّ باملٓاغبا .4

 .ٚايعطب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 َٜٔ أِٖ ا٭عٝاز  صنط مخػ١

ٚأغباب  ٚايعطب١ٝ ٚاملٓاغبات ايٛط١ٝٓ

 .ا٫ستؿاٍ بٗا

  

  ا٭عُاٍ املُٝع٠  َٔ 2مياضؽ

 ي٬ستؿاٍ باملٓاغبات ايٛط١ٝٓ

 .( CD/ َعاضض/ؾٝسٜٛ /قٛض)

  ٜعدل بططم كتًؿ١ عٔ َعاٖط

ا٫ستؿاٍ باملٓاغبات ايٛط١ٝٓ 

 .ٚايعطب١ٝ

  ٍٚهُع قٛضًا ي٬ًُبؼ ايؿعب١ٝ يًس

 .ايعطب١ٝ 

  ا٫ستؿاٍ ؾ٢ تٓعِٝ  ظ٥٬َٜ٘تعإٚ َع

 .ٚايعطب١ٝ ايٛط١ٝٓ باملٓاغبات

 ايؿدط بأفاز ٚطٓ٘  وطم زا٥ُا ع٢ً

 .ٚأعٝازٙ ايٛط١ٝٓ ٚايعطب١ٝ 
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 هـــــــــالعال
 وجداىٌ مَارٍ معزيف األٍداف

ايتعطف ع٢ً  .1

ايتٛظٜعات اؾػطاؾ١ٝ 

ؾ٢  ٚايسميٛغطاؾ١ٝ

 .ايعامل

  وسز ع٢ً خطٜط١ قُا٤ ايكاضات

 .زٍٚ ايعامل َٔ 11ٚ

 ايػها١ْٝ ِٖ ايتذُعات ٜتعطف أ

 .ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل

 طايؼ ٜػتدسّ بعض اـطا٥ط ٚا٭

 5ؾ٢ مجع املعًَٛات ٚايبٝاْات عٔ 

 .زٍٚ ايعامل َٔ

 ٜكٓـ ايعامل إىل أقايِٝ دػطاؾ١ٝ 

ٜٚؿطح نٝؿ١ٝ ايتهاٌَ بني 

 .غهإ ٖصٙ ا٭قايِٝ

  ٜػتدسّ ايتهٓٛيٛدٝا ؾ٢ مجع

ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاـطا٥ط 

 .املزٍٚ ايع َٔ 5يـ اؾػطاؾ١ٝ 

 ٜ5خطٜط١ تٛنح  ظ٥٬َ٘ طغِ َع 

 . شات ايع٬ق١ زٍٚ ايعامل َٔ

  وذلّ اخت٬ف ايب٦ٝات ع٢ً َػت٣ٛ

  .ايعامل

  ٜعتكس إ ٚطٓ٘ دع٤ َٔ ايعامل ٚنطٚض٠

تبازٍ املكاحل ٚايع٬قات اٱْػا١ْٝ 

  .ٚايجكاؾات

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ  .2

ايتعاٌَ َع ا٭قسقا٤ 

خاضز  يف ايعامل

 .ايٛطٔ

  ايتعاٌَ َع  أغايٝبَٔ  3وسز

 .ا٭قسقا٤ خاضز ايٛطٔ

 ث٬ث١ َٔ عازات ٚتكايٝس ٜصنط 

  .ايؿعٛب خاضز ايٛطٔ

  َٔ ٜهٕٛ قساقات َع فُٛع١

 .ا٭قسقا٤ ؾ٢ زٍٚ كتًؿ١

  ٜػتدسّ ٚغا٥ٌ كتًؿ١ يًتٛاقٌ َع

 .ا٭قسقا٤ خاضز ايٛطٔ

 وذلّ عازات ٚثكاؾات ايؿعٛب ا٭خط٣. 

 ٜكسض قُٝ٘ ايجكاؾ١ . 

  ع٢ً تهٜٛٔ ايكساقات وطم زا٥ُا

 .خاضز ايٛطٔ

ايتعطف ع٢ً ا٭سساخ  .3

 .ايعامل١ٝ ٚتأثرلٖا

 ثاض وسز َؿّٗٛ ايعٛمل١ ٚوسز اٯ

 .ايػًب١ٝ ٚاٱهاب١ٝ شلا

  ٜهتب َكاي١ يػًبٝات ايعٛمل١

 .ٚأخط٣ يٲهابٝات

  وطم ع٢ً اؾٛاْب اٱهاب١ٝ يًعٛمل١. 

 التكالًد والفيىٌ الهشفًُ
 وجداىٌ مَارٍ معزيف األٍداف

ايتش٢ً بايٛعس ٚقإْٛ  .1

  .ايهؿاؾ١

 ايكإْٛايٛعس ٚ ٜتعطف َع٢ٓ. 

  أ١ُٖٝ ايتش٢ً بكِٜٝؿػط 

 .ايكإْٛ

 

 ٜطبل بٓٛز ايكإْٛ يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ. 

  ا٭ْاؾٝس ٚايكٝشات ايت٢ تعدل  َٔ 2ٜطزز

 .ايكإْٛٚ ايٛعس عٔ

 ٜؿاضى ؾ٢ سؿ٬ت ا٫ْتكاٍ ٚايٛعس.  

  يٛس١ تبني بٓٛز ايٛعس  ظ٥٬َٜ٘عس َع

 .ٚايكإْٛ

 ايهؿاف ؾ٢ تكطؾات٘ ٛعسًٜتعّ ب. 

 ْٕٜٛتش٢ً بكؿات ايكا. 

  ٜٗتِ بتؿذٝع أعها٤ ايؿطق١ ع٢ً

 .ا٫يتعاّ بايكإْٛ ٚايٛعس

ايتعطف ع٢ً تاضٜذ  .3

  .اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ

   ٜتعطف ايتػًػٌ ايتاضى٢

 .يًشطن١ ايهؿؿ١ٝ يف ٚطٓ٘

  تٛاضٜذ ا٭سساخ  5ٜعسز َٔ

ٚاملٓاغبات ايهؿؿ١ٝ اشلا١َ 

 (.عاملًٝا –عطبًٝا  –قًًٝا )

  ٛنح تػًػٌ تاضٜذ َٛنٛع ٜٜهتب

 .اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ

  هُع َعًَٛات عٔ أِٖ ضٚاز اؿطن١

 . ايهؿؿ١ٝ

 ٜ٘طغِ ايعًِ ايهؿؿ٢ َٚسيٛي. 

  ّاؿطن١ ايهؿؿ١ٝ بتكايٝسًٜتع. 

 ٜتش٢ً بكؿات ايهؿاف املجاىل. 

  ايكاز٠ ؾ٢ ايٓٗٛض ٜكسض دٗٛز

 .باؿطن١

انتػاب بعض  .4

 اـ٤٬ سٝا٠ َٗاضات 

 ٜتعطف َٗاضات اـ٤٬. 

 ٜعسز ؾٛا٥س اؿٝا٠ ؾ٢ اـ٤٬. 

  ًتدِٝٝيوسز ا٭َانٔ املٓاغب١. 

 

  ٜتكٔ اغتدساّ اؿباٍ ؾ٢ عٌُ ايطبطات

 .ٚايعكس ٚايسٚضات

 ٜتكٔ إٜكاز ايٓرلإ بططم َتٓٛع١.  

 

 ٜكسض ق١ُٝ اؿٝا٠ ؾ٢ اـ٤٬. 

 َ يف  ظ٥٬َ٘ ١ؿاضنوطم ع٢ً

 .أثٓا٤ املدِٝا٭ْؿط١ ايهؿؿ١ٝ 
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  ٜؿطح ايؿطم بني ايعكس٠ ٚايطبط١

 .ٚايسٚض٠

 ٜتعطف ايبًط١ ٚاغتدساَاتٗا. 

 كتًؿ١ يًكٝاغات ًاٜتعطف ططق. 

  ا٭ق١ًٝ ٜصنط ا٫ػاٖات

 .ٚايؿطع١ٝ 

  وسز أدعا٤ ايبٛق١ً ٚايؿهط٠

 .ايع١ًُٝ شلا 

 ٜطغٌ ٜٚػتًِ ضغا٥ٌ بططم كتًؿ١ 

 .( ايسخإ/ َٛضؽ / ايػُٝاؾٛض)

 ٜتكٔ إقا١َ ٚط٢ ٚت١ٜٛٗ اـ١ُٝ. 

  ٚايع٬َات ٜتكٔ اغتدساّ ايؿؿطات

 .هؿؿ١ٝاي

  ٜكٓع غاع١ سلػ١ٝ باغتدساّ خاَات

 .(املعٚي١)ايب١٦ٝ 

  ٜتكٔ اغتدساّ ايبٛق١ً ؾ٢ ؼسٜس

 .ا٫ػاٖات

 ٜتكٔ ط٢ٗ ايطعاّ ؾ٢ اـ٤٬. 

  ا٭ْؿط١ ايت٢ ؽسّ  َٔ 3 ظ٥٬َٜ٘٪ز٣ َع

 . املدِٝ

  ٘ايهؿؿ١ٝ وطم ع٢ً أزا٤ أْؿطت

 .يف اـ٤٬

  ًٜتعّ بكٛاعس ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ يف

 .اـ٤٬

انتػاب ايكِٝ  .5

ا٭خ٬ق١ٝ َٔ خ٬ٍ 

مماضغ١ ايتكايٝس 

 .ايهؿؿ١ٝ

  وسز ايعٟ ٚايؿاضات املُٝع٠

 .ؿتٝإملطس١ً اي

  ٟٜتعطف تكايٝس ايعًِ ٚايسٚض

 .ٚايػُط

  ٜتعطف تكايٝس اؿطاغ١

  .ٚٚادباتٗا

  ًٜدل ايٓتا٥ر املذلتب١ ع٢ً

 اسذلاّ ايكٛاعس ٚايٓعاّ

 .ؾ٢ املدِٝ ٚاملٛاعٝس

 ؾ٢  ٜتكٔ مماضغ١ ايتكايٝس ايهؿؿ١ٝ

 .ا٭ْؿط١ 

 ٜتسضب ع٢ً ؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ. 

 ًِهٝس ططم ضؾع ٚإْعاٍ ٚط٢ ايع. 

  ٜؿطح َسيٍٛ ايعًِ ا٭٢ًٖ ٚضَع١ٜ ؼٝت٘ ؾ٢

  .املدُٝات

  ٜعدل عٔ ضأٜ٘ بأغًٛب َٓاغب. 

  وطم ع٢ً املؿاضن١ ؾ٢ خس١َ

 .اٯخطٜٔ

  ٜكسض أ١ُٖٝ ايتعإٚ بني أؾطاز

 . ايطًٝع١

 ِٝوذلّ ايكٛاعس ٚايٓعاّ يف املد. 

ت١ُٝٓ بعض َٗاضات  .6

ايكٝاز٠ َٔ خ٬ٍ 

  .ايعٌُ ؾ٢ ايط٥٬ع

 ٜتعطف املػ٦ٛيٝات زاخٌ ايطًٝع١. 

  ٌوسز َتطًبات املػ٦ٛيٝات زاخ

 .ايطًٝع١

  ٜتعطف أِٖ ايكاز٠ ايهؿؿٝني

 .ؾ٢ ايٛطٔ ايعطب٢

  وسز زٚض فًؼ ايؿطف يف

  .إزاض٠ ايؿطق١

 ٜكٛز فُٛع١ َٔ املٗاّ ؾ٢ فًؼ ايطًٝع١. 

  ّٜكٛز فُٛع١ َٔ ا٭عُاٍ املدتًؿ١ ملٗا

 . ايسٚضٟ

  ايكٛض ٭ِٖ ايكاز٠ ايهؿؿٝني  َٔ 5هُع

  .ؾ٢ ايٛطٔ ايعطبٞ

  واؾغ ع٢ً ايٓعاّ ٜٚتُتع بطٚح

 .هباطا٫ْ

 ّٛنع بعض ايًٛا٥ح املًع١َ ب ا٫ٖتُا

 .يف املدِٝ

  ٌوذلّ تٛظٜع املػ٦ٛيٝات زاخ

 .ايطًٝع١ ٚايؿطق١

املعطؾ١  ت١ُٝٓ سب .7

ٚا٫غتهؿاف 

 .ٚاملػاَط٠

 ٜممٝعات ا٫ؾذلاى ؾ٢  صنط

 .أْؿط١ اـ٤٬

 ؾاضات اشلٛاٜات اـاق١  سزو

باملعطؾ١ ٚا٫غتهؿاف 

 .ٚاملػاَط٠

 ٕمياضؽ فُٛع١ َٔ أْؿط١ اـ٤٬ بإتكا . 

 فُٛع١ َٔ أْؿط١ ا٫غتهؿاف اضؽمي. 

  ٜٚؿاضى ؾ٢ ضسًتني خًٜٛتني َع طًٝعت٘ أ

 .ؾطقت٘

 ًٜ٘تعّ بإتباع تعًُٝات قازت. 

 ٜ٘كسض ق١ُٝ املعطؾ١ ؾ٢ سٝات.  
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 الكًه الدييًُ واألخالقًُ
 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ

تؿِٗ اؿه١ُ َٔ  .2

أزا٤ ايعبازات 

 .ٚايؿطا٥ض ايس١ٜٝٓ

  ٚايؿطا٥ض ايػٓٔعٔ ايؿطم بني  َٛنٛعًاٜعس. 

  ٚدٛب  َسعًُا بايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ع٢ً َٛنٛعًاٜعس

 .ايعبازات

 وهط ايسضٚؽ ا٭غبٛع١ٝ ايس١ٜٝٓ بسٚض ايعباز٠. 

 شنط أسهاّ  هٝس ت٠ٚ٬ دع٤ٜٔ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ َع

 .ايت٠ٚ٬

 أزع١ٝ ايٓٗاض ٚايًٌٝ ٠ٜصنط عؿط َٔ. 

 ايٓب١ٜٛ ايكشٝش١ سازٜح ا٭َٔ  ٠ٜصنط عؿط. 

  َعين ايكها٤ ٚايكسض ع٢ًَٛاقـ سٝات١ٝ تسٍ  3ٜكل.  

 زٟ ايك٠٬ يف َٛاقٝتٗا٪ٜ. 

  سٍٛ ايططٜك١ ايػ١ًُٝ ٭زا٤ ايعبازات با٫غتعا١ْ  ظ٥٬َٜ٘ٓاقـ

 .مبكازض َٛثٛق١

  ا٫ستؿاٍ بإسس٣ املٓاغبات ايس١ٜٜٝٓؿاضى يف. 

 زٟ ايك٠٬ يف مجاع١٪ٜ.  

 ٚأزبٞ عٔ َعين اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٜؿاضى يف عٌُ ؾين أ.  

ايتشًٞ بكؿات  .3

 .امل٪َٔ ق٫ًٛ ٚع٬ًُ

  اٯٜات ايت٢ تٛنح ضقاب١ اهلل َٔ 3ٜصنط. 

  ٜكاضٕ بني مخػ١ َٔ ايػًٛنٝات اؿُٝس٠ ٚغرل

 .اؿُٝس٠

  قكل ا٭ْبٝا٤ ٚايكاؿني ث٬ثًاٜصنط َٔ. 

 يف اٱْػإ ايكاحل وسز ايكؿات ايٛادب تٛاؾطٖا. 

  بط ايٛايسٜٔ ع٢ًٜصنط ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ايساي١. 

 ٜٛنح آزاب اؿسٜح ٚنٛابط تكسِٜ ايٓكٝش١. 

  سٍٛ أ١ُٖٝ ايعًِ ٚايعًُا٤ ٚؾهًِٗ َٛنٛعًاٜعس.  

  ٚايكشاب١يف ايسضٚؽ املػتؿاز٠ َٔ سٝا٠ ا٭ْبٝا٤  ٙظ٤٬َٜٓاقـ. 

  ايككل ايت٢ تٛنح إسػاؽ ايؿطز  َٔ 2 ظ٥٬َٜ٘كل ع٢ً

  .بطقاب١ اهلل

 ٜؿاضى يف عٌُ ؾين ٜٛنح اؿكٛم ٚايٛادبات ػاٙ اجملتُع. 

  اؾاض/ا٫خ٠ٛ/ ف١ً سا٥ط عٔ سكٛم ايٛايسٜٔ  ظ٥٬َٜ٘عس َع.  

  ٜؿاضى يف أزا٤ زٚض ةمجًٝٞ ٜٛنح ايسضٚؽ املػتؿاز٠ َٔ سٝا٠

  .ا٭ْبٝا٤ ٚايكاؿني

ت١ُٝٓ ضٚح ايتػاَح  .4

 .ٚاحملب١ ٚاٱخا٤

 َع ا٫غتس٫ٍ بايٓكٛم  ٜٛنح سكٛم اٱخ٠ٛ ٚاؾٛاض

 .ايس١ٜٝٓ 

  َٛاقـ تسٍ ع٢ً احملب١ ٚاٱخا٤ 3ٜكل. 

 ٜ اجملتُعسٍٛ كاطط اْتؿاض ايعًِ ؾ٢  َٛنٛعًاعس. 

 ٜٛهتب َكا٫ً عٔ ايتػاَح ٚايعؿ. 

 ٜٛنح سكٛم اٱخ٠ٛ ٚ اؾٛاض. 

 ٜعدل عٔ اٱخ٠ٛ ٚاحملب١ ٜ٪زٟ َٛقؿًا ةمجًًٝٝا. 

  ا٭ْاؾٝس ايت٢ ؼح ع٢ً احملب١ ٚاٱخا٤ َٔ 2ٜطزز. 
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 العلىو والتهيىلىجًا
 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ

ت١ُٝٓ أغًٛب  .2

ايتؿهرل ايعًُٞ 

 .ٚا٫بتهاضٟ

 ًُٜٞصنط خطٛات ايتؿهرل ايع. 

 ٜؿطح خطٛات ػطب١ ع١ًُٝ َؿٝس٠.  

  ٜكاضٕ بني إلاظات أسس ايعًُا٤ ايعطب ٚأخط َٔ غرل ايعطب يف

 .ْؿؼ ايتدكل

  ايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ َٔ خ٬ٍ َٓٗذ٘ ايسضاغٞ َٔ 3ٜؿطح. 

 ايعٛاٖط املدتًؿ١ يف ايتطبٝكات ايع١ًُٝ  تٜؿطح اغتدساَا

 .اؿسٜج١

  فا٫ت اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا يف اؿٝا٠ َٔ 5وسز. 

 ايكابٕٛ ـ ايعبازٟ ـ )َجٌ  ٜٓؿص اسس املٓتذات ايكٓاع١ٝ

 ......(ايؿُع

  َؿه٬ت ب١ٝ٦ٝ يف فتُع٘ ٜٚكسّ تكطٜطًا  ث٬خٜبشح

 .باؿًٍٛ

  ٜٚؿاضنِٗ يف ٚنع سًٍٛ  ظ٥٬َ٘ ع٢ًٜططح َؿه١ً

 .باغتدساّ ا٭غًٛب ايعًُٞ

 ٜؿاضى يف تٓؿٝص ػطب١ ع١ًُٝ.  

 ٜؿاضى يف إعساز فػِ ؾين باغتدساّ اـاَات املتاس١. 

 ٜٚكسّ ظ٤٬َٙ بطؾك١  املتاسـ أٚاملطانع ايع١ًُٝسس ٜعٚض أ

 .تكطٜطًا بصيو

  ؾهط٠ ع١ًُٝ  ع٢ًٜؿاضى يف إعساز منٛشز َبين

 ......(ْصاض دٗاظ إ/  تًػهٛب)

  اغتدساّ ايٓؿاٜات ٚبكاٜا ايًعب ؾ٢ ؾ٧ يف ظ٤٬َٙ ٜؿاضى

 .َؿٝس

  يف سٌ َؿه١ً ب١ٝ٦ٝ بايتٓػٝل َع اؾٗات ظ٤٬َٙ ٜؿاضى

 .املع١ٝٓ

ايتعطف ع٢ً  .3

نٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ 

 اايتهٓٛيٛدَٝٔ 

 .اؿسٜج١ يف اؿٝا٠

 ٜعس َكاي١ ٜٛنح ؾٝٗا َؿّٗٛ ايتهٓٛيٛدٝا ٚزٚضٖا يف اؿٝا٠. 

  اغتدساَات ايتهٓٛيٛدٝا يف اؿٝا٠ َٔ 5ٜصنط. 

 ا٭دٗع٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ َٔ 3 وسز ططم قٝا١ْ. 

  ٜٓؿص إسسٟ املٗاضات ايهؿؿ١ٝ ٚعطنٗا باغتدساّ إسس٣

  .هٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ططم ايت

  ًِنٝؿ١ٝ اغتدساّ أسس ا٭دٗع٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ ظ٤٬َٙ ٜع

 .اؿسٜج١

ايتعطف ع٢ً ايػرل٠  .4

ايصات١ٝ يبعض عًُا٤ 

 .اٱْػا١ْٝ

  أزلا٤ ايعًُا٤ ٚانتؿاؾاتِٗ ث٬ث١ٜصنط َٔ. 

 وسز قؿات ْبٛؽ ايعًُا٤. 

 ؾ٢ اجملاٍ عًُا٤  ج٬ث١ٜعس َكا٫ً ٜٛنح ايػرل٠ ايصات١ٝ ي

 .اٱْػا٢ْ 

  يف إعساز َهتب١ عٔ ايعًُا٤ظ٤٬َٙ ٜؿاضى َع. 

  يف إعساز عٌُ أزبٞ أٚؾين عٔ أسس ايعًُا٤ظ٤٬َٙ ٜؿاضى. 

 لاظات ايعًُا٤املؿاضن١ يف إعساز زيٌٝ َكٓـ ٱ. 

  غرل٠ أسس ايعًُا٤ظ٤٬َٙ ٜتساضؽ َع. 

  أسس ايعًُا٤ بتُجٌٝ زٚضيف َؿٗس ٜؿاضى.  
 

 مَـــــــــارات
 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ

ت١ُٝٓ ايكسض٠ ع٢ً  .2

ايتصٚم ايؿين 

 .ٚتطبٝكات٘

 صٚم ايؿينوسز َؿّٗٛ اي. 

 سٍٛ َعاٜرل قٝاؽ ايؿٔ اشلازف ٜعس تكطٜطًا. 

 سسٟ املٗاضات ايؿ١ٜٝٓتكٔ إ. 

 ؾ١ٝٓ دٝس٠ باغتدساّ َعًَٛات٘ ايؿ١ٝٓ ث٬ث١ أعُاٍ ٜٓؿص. 

 ُٜ٘ٝٝؿاضى يف إعساز َعطض ؾين ٚتك. 

 ٜؿاضى يف َؿاٖس٠ ْٚكس عٌُ ؾين ٚؾل املعاٜرل احملسز٠. 

 املعاضض ايؿ١ٝٓ َٔ 2ـ ٜكّٛ بعٜاضات َٝسا١ْٝ ي. 

  ٜٚعس تكطٜطًا بصيوإتكإ أسس ايؿٕٓٛ  ع٢ًظ٤٬َٙ ٜسضب. 

ت١ُٝٓ ايكسضات  .3

 .ايًػ١ٜٛ ٚا٭زب١ٝ

 ٜتعطف آزاب اؿسٜح ٚاختكاضات ايتعبرلات ٚا٭يؿاظ.  

  ايًػ١ يف عٌُ أزبٞعٔ أ١ُٖٝ زٚض  َٛنٛعًاٜعس.  

 سس املٛنٛعاتاغتدساّ ا٭يؿاظ يف ايتعبرل عٔ أ. 

  أعُاٍ املؿاٖرل ا٭زب١ٝ َٔ 3ٜصنط. 

 وهط اسس املٓتسٜات ا٭زب١ٝ. 

  (قك١ ـ َػطس١ٝ ـ قكٝس٠)ٜٓتر أسس ا٭عُاٍ ا٭زب١ٝ....  

  يف إعساز عٌُ ؾين يف أعُاٍ املؿاٖرل ظ٤٬َٙ ٜؿاضى

  .ا٭زب١ٝ

  َػطس١ٝ باغتدساّ َٗاضات ايًػ١ ظ٥٬َٜ٘٪زٟ َع. 
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 البًئــــــُ
 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ

ت١ُٝٓ ايٛعٞ بإٔ  .2

اٱْػإ دع٤ َٔ ايب١٦ٝ 

 .ٜ٪ثط ؾٝٗا ٜٚتأثط بٗا

 وسز مخػ١ َٔ املٛاضز ايطبٝع١ٝ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا. 

 ٜؿطح نٝـ ت٪ثط عٓاقط ايب١٦ٝ يف بعهٗا ايبعض. 

  املػتسا١َ ٚايٓانب١ َكازض ايطاق١ٜكاضٕ بني. 

 عٔ تسخٌ اٱْػإ ؾ٢ ايب١٦ٝ ٜٓؿ٤٢ أيبّٛ قٛض . 

  ْعاؾ١ املهإ باغتُطاض ع٢ًأعُاٍ تػاعس  مخػ١ٜٓؿص. 

 احملٝط١ ب٘ ١ٜعس خط١ يٓؿط ايٛعٞ ايب٦ٝٞ يف ايب٦ٝ. 

 ٞغدإ سلػ) عٌُ مناشز ملكازض ايطاق١ ايٓعٝؿ١ 

 .(اخل..

 ٢٦ٝ ايب ٕٜؿطح أثط اٱؾذاض ؾ٢ ايتٛاظ. 

 ٝظ٥٬ََ٘ع  ١ظٜاض٠ أسس املتاسـ ايب١ٝ٦ٝ أٚاحملُٝات ايطبٝع 

 .ٜٚعس تكطٜطًا بصيو 

 مناشز 5ـ ٜؿاضى يف إعساز َعطض ب٦ٝٞ َسعِ ب. 

  أسس عٓاقط  ُا١ٜيف َؿطٚع خس١َ عا١َ ؿ ظ٥٬َٜ٘ؿذلى َع

 .(اخل ..ْعاؾ١  –تؿذرل ) ايطبٝع١

  يف عٌُ َعطض ؾين ب٦ٝٞظ٤٬َٙ ٜؿاضى. 

  ايٓعاؾ١ ع٢ًٜٓؿص قٛضا أٚيٛسات إضؾاز١ٜ ؼح.  

 ٜ٘ؿاضى يف َؿطٚع يٓؿط ايٛعٞ ايب٦ٝٞ يف ايب١٦ٝ احملٝط١ ب. 

ايتعطف ع٢ً ططم  .3

احملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ 

 .َٚٛاضزٖا

 ٜعس ع٬ًُ ؾًٓٝا وح ع٢ً اؿؿاظ ع٢ً ايب١٦ٝ. 

 ٜعسز املٛاضز ايب١ٝ٦ٝ املدتًؿ١. 

 ٞوسز َكازض ايتًٛخ ايب٦ٝ. 

  احملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝوسز ططم. 

  اييت تسعٛ يًُشاؾع١ ع٢ً  ْاؾٝسا٭ َٔ 2 ظ٥٬َٜ٘طزز َع

 . ايب١٦ٝ

  سًك١ ْكاؾ١ٝ يًشؿاظ ع٢ً املٛاضز ايب١ٝ٦ٝ ظ٥٬َٜ٘ؿاضى َع. 

  ع٬ُ ؾٓٝا وح ع٢ً اؿؿاظ ع٢ً ايب١٦ٝظ٤٬َٙ ٜؿاضى. 

ايتعطف ع٢ً بعض  .4

 . املؿانٌ ايب١ٝ٦ٝ

  أغباب املؿه٬ت ايب١ٝ٦ٝ َٔ 5وسز.  

 ضٕ بني أؾهاٍ ايتًٛخٜكا. 

  ٣ ايكهاٜا ايب١ٝ٦ٝ ٚططم سٜتٓاٍٚ ؾٝ٘ إس َٛنٛعًاٜعس

 .سًٗا

  املكا٫ت عٔ َؿانٌ ايتًٛخ املدتًؿ١ َٔ 2هُع. 

 عٌُ َػح يًب١٦ٝ احملٝط١ ب٘ ٚا٭عُاٍ املطًٛب١ ؿُاٜتٗا.  

 تٓعِٝ َؿطٚع ـس١َ ايب١٦ٝ زٚضٜا.  

  اٱْػإتأثرل ايتًٛخ ع٢ً قش١  ظ٥٬َٜ٘ٓاقـ َع. 

  امل٪غػات املدتك١ بايب١٦ٝ َٔ 2 ظ٥٬َٜ٘عٚض َع. 

 هـــــصحُ اجلض
 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ

ايٛعٞ بايتػرلات  .2

  "ايعه١ٜٛ" ايؿػٝٛيٛد١ٝ

 .يًذػِ

  ايعه١ٜٛ" عٔ ايتػرلات ايؿػٝٛيٛد١ٝ َٛنٛعًاٜعس"  

 .اـاق١ بايؿطز

  ٘غت١نٌ )ٜتابع تػذٌٝ املكاٜٝؼ ايؿدك١ٝ اـاق١ ب 

  .تطٛض منٛٙ اؾػُاْٞ ع٢ًيًٛقٛف عًُٝا ( ؾٗٛض

 فُٛع١ َٔ ايتُاضٜٔ ايطٜان١ٝ مياضؽ. 

 ٜؿطح أنطاض ايبسا١ْ ٚأغبابٗا. 

  ٍٛإعساز ف١ً سا٥ط بٗا آضا٤ ا٭طبا٤ َٚتدككني س

  .ايتػرلات ايبس١ْٝ يًُطس١ً

  نح َطاسٌ ايُٓٛ املدتًؿ١تٛ ظ٥٬َٜ٘عس ْؿط٠ أٚف١ً َع. 

  ٜٛنح َطاسٌ ايُٓٛ َؿٗس ةمجًٝٞيف عٌُ ظ٤٬َٙ ٜؿاضى. 

 مياضؽ ايتُطٜٓات أثٓا٤ ادتُاعات ايطًٝع١ ٚايؿطٜل. 

انتػاب قسض َٓاغب  .3

 .َٔ ايجكاؾ١ ايكش١ٝ

  قسضات٘ ايبس١ْٝ ع٢ًوسز أثط ايتػص١ٜ ايػ١ًُٝ. 

  املٛنٛعات املطتبط١ بايجكاؾ١ ايكش١ٝ َٔ 3وسز .

 .(اخل.... آزاب ايطعاّ ايػًِٝ ـ ايٓعاؾ١ ايؿدك١ٝ)

  أْؿًْٛعا )َجٌ  املعس١ٜا٭َطاض  َٔ 2 عٔ َٛنٛعًاٜعس

 .....(ايطٝٛض ـ اؿكب١ ا٭ملاْٞ

  املٛاقـ اؿٝات١ٝ ٚنٝؿ١ٝ ايتكطف ؾٝٗا  َٔ 3وسز

/ ايتسخني / ايٛدبات اؾاٖع٠ ) بأغًٛب قشٞ

  (.اخل ....املدسضات 

  َؿّٗٛ ايجكاؾ١ ايكش١ٝ َٔ خ٬ٍ ؾًِٝ  ظ٥٬َٜ٘ٓاقـ َع

 .ناضتٕٛ أٚقك١ َكٛض٠

  ِايٛدبات ايػصا١ٝ٥ املتها١ًَ َٔ 3يـ ٜعس قٛا٥. 

  ايعازات ايكش١ٝ ايػ١ًُٝ ٚغرل  َٔ 3 ظ٥٬َٜ٘ٓاقـ َع

 . ايػ١ًُٝ

  املعس١ٜنس ا٭َطاض  يف مح٬ت تٛع١ٝظ٤٬َٙ ٜؿاضى. 
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ايتعطف ع٢ً َباز٨  .4

 .اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

 ٜصنط َؿّٗٛ اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ. 

  أْٛاع اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ َٔ 5وسز. 

 ٜٚايععاّ إقابات املؿاقٌ ٚايعه٬ت صنط. 

 ٜصنط زضدات اؿطٚم. 

 وهط زٚض٠ يف اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ.  

  ٜػتدسّ ايطباط املجًح يف عٌُ فُٛع١ َتٓٛع١ َٔ

 .ا٭ضبط١

 ٜتسضب ع٢ً إغعاف بعض اؿطٚم ٚايهػٛض ايبػٝط١. 

  أ١ُٖٝ تكسِٜ اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ ظ٥٬َٜ٘ٓاقـ َع.  

  أْٛاع  َٔ 3يـ يف تكسِٜ َؿٗس ةمجًٝٞ  ٙظ٤٬َٜؿاضى

 .اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

  يف إعساز سكٝب١ يٲغعاؾات ا٭ٚي١ٝ ٙظ٤٬َٜؿاضى. 

 

 الزياضـــــــُ
 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ

 عٓاقطايتعطف ع٢ً  .2

 .ايًٝاق١ ايبس١ْٝ

 ٜصنط َؿّٗٛ ايًٝاق١ ايبس١ْٝ ٚوسز عٓاقطٖا. 

  عٔ ايع٬ق١ بني ايًٝاق١ ايبس١ْٝ ٚايكش١ َٛنٛعًاٜعس. 

  زٟ فُٛع١ َٔ ايتُطٜٓات يت١ُٝٓ عٓاقط ايًٝاق١٪ٜ

 .ايبس١ْٝ

  ايبس١ْٝ ٚايكش١ٜعس َكا٫ً ٜٛنح ايع٬ق١ بني ايًٝاق١. 

  ؾ٢ أزا٤ فُٛع١ َٔ ايتُطٜٓات تػاعس  ظ٥٬َٜ٘ؿاضى َع

 .ع٢ً ت١ُٝٓ عٓاقط ايًٝاق١ ايبس١ْٝ

ايتعطف ع٢ً قٛاعس  .3

ٚقٛاْني بعض ا٭يعاب 

 .ايطٜان١ٝ

 

  ا٭يعاب ايطٜان١ٝ َٔ 2ٜتعطف قٛاعس ٚقٛاْني. 

 املػابكات ؼت إؾطاف قا٥سٙ َٔ 2شّهِ ٜٴ. 

  قٛاْني ا٭يعاب ايطٜان١ٝايػطض َٔ  ظ٥٬َٜ٘ٓاقـ َع. 

 املؿاضن١ يف ؾطم ضٜان١ٝ يهُإ اغتُطاض َٗاضت٘ ايبس١ْٝ. 

ت١ُٝٓ ايكسضات ايبس١ْٝ  .4

َٔ خ٬ٍ ا٭يعاب 

 .ايطٜان١ٝ

  ايكؿات ايبس١ْٝ اي٬ظ١َ يهٌ ْؿاط  َٔ 3ٜصنط

 .ضٜانٞ

 ايتٓاؾؼ يف أزا٤ أْؿط١ ضٜان١ٝ ؾطز١ٜ. 

  غت١َس٠ )ٜتابع تػذٌٝ تكسَ٘ يتشػني ايًٝاق١ ايبس١ْٝ 

 .(ؾٗٛض

  ا٭ْؿط١  َٔ 3يـ  ١ايكؿات ايبس١ْٝ اي٬ظَ ظ٥٬َٜ٘ٓاقـ َع

 .ايطٜان١ٝ

  ٚقٝاؽ َسٟ ايتكسّ ظ٥٬َٜ٘كاضٕ دسٍٚ تكسَ٘ َع. 

 



 

 
 

40 

 اجملتنــــــــع
 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ

ت١ُٝٓ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ  .2

ايػ١ًُٝ ٚتؿِٗ عازات 

 .ٚتكايٝس اجملتُع

 َٜؿّٗٛ املٛاط١ٓ ؿطح. 

 سكٛم ايؿطز ٚٚادبات٘ زاخٌ اجملتُع سزو. 

 ٘وسز أِٖ ايعازات ٚايتكايٝس ايػا٥س٠ يف فتُع. 

 ٜ٘ٓهتب قا١ُ٥ با٭عٝاز اييت وتؿٌ بٗا يف ٚط. 

  َع اٯخطٜٔ ا٫دتُاعٞمياضؽ آزاب ايػًٛى. 

 ٜ٘تبع ايعازات ٚايتكايٝس اٱهاب١ٝ يف فتُع. 

  ٜؿاضى ؾ٢ تٓعِٝ استؿاي١ٝ ادتُاع١ٝ ٚأخط٣ ٚط١ٝٓ. 

  ٜٓاقـ َع طًٝعت٘ ايعازات ٚايتكايٝس ايػًب١ٝ. 

ايتعطف ع٢ً املؿه٬ت  .3

 .ا٫دتُاع١ٝ

 ٜأِٖ املؿه٬ت اييت تٛاد٘ بًسٙ صنط. 

 ٜٙصنط ث٬خ َؿه٬ت ادتُاع١ٝ يبًس. 

 املكذلسات ؿٌ َؿه٬ت فتُع٘ َٔ 5 ظ٥٬ََ٘ع  ٜهع. 

 ٜ٘طبل َا تعًُ٘ يف سٌ َؿه٬ت فتُع. 

ايتعطف ع٢ً قٛاعس ٚآزاب  .4

 .ايػًٛى ايكِٜٛ َع اٯخطٜٔ

 ًٜٜٔتعّ بايػًٛنٝات ايكشٝش١ يف تعاًَ٘ َع اٯخط. 

 ٜتعطف خكا٥ل شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١. 

  َٔٛاقـ كتًؿ١ يفٜتعاٌَ َع اٯخطٜٔ غًل سػ. 

  شٟٚ ا٫ستٝادات  ظ٥٬َ٘مبؿاضن١  ْؿاطنيمياضؽ َٔ

 .اـاق١

انتػاب بعض َٗاضات  .5

ايعٌُ  –ايتٛاقٌ )اؿٝا٠ 

ايتُػو  –يف مجاع١ 

 (.أزا٤ ايٛادبات –باؿكٛم 

 ٚادبات٘ أثٓا٤ ايعٌُ يف فُٛعات سزو . 

 ٜزا٥ُا أزا٤ ايٛادبات ا٫دتُاع١ٝ ٪ز٣. 

 ٜٜٔتعطف ا٭غايٝب املدتًؿ١ يًتٛاقٌ َع اٯخط. 

  ادتُاعني بايؿطق١ أسسُٖا ٜطأغ٘ ٚاٯخط وهط

 .َط٤ٚغًا , ٚوسز سكٛق٘ ٚٚادبات٘ ٜهٕٛ

 ّز٣ املٗاّ املهًـ بٗا بسق١ ْٚعا٪ٜ. 

  ٜٔايًؿعٞ ٚغرل )ٜػتدسّ بؿاع١ًٝ أغايٝب ايتٛاقٌ َع اٯخط

 (.ايًؿعٞ

 يسع٠ٛ ٚتٓؿٝص ْس٠ٚ أٚيٝا٤ ا٭َٛضٜؿاضى ؾ٢ ا. 

  ٌاملؿه٬ت اجملتُع١ٝ َٔ 3ىطط ؿ. 

  باشل٦ٝات ايطزل١ٝ اييت تعٝٓ٘ ع٢ً سٌ  با٫تكاٍ ٙظ٤٬َٜؿاضى

 .املؿه٬ت اجملتُع١ٝ
 

 ًـــــــالىط
 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ

ايتعطف ع٢ً أِٖ ممٝعات  .2

َٔ ( ايعطبٞ –ا٭ّ )ايٛطٔ 

  .مجٝع ايٓٛاسٞ

 ٜاملٛاقع ا٭ثط١ٜ املدتًؿ١ ع٢ً خطٜط١  َٔ 5 صنط

 .ٚطٓ٘

  ؼسٜسٜػتدسّ بعض اـطا٥ط ٚا٭طايؼ اؾػطاؾ١ٝ يف 

غ٬غٌ اؾباٍ املؿذلن١ بني ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚأَانٔ 

 .ةمطنع ايٓؿاط ايبؿط٣

  ِخطٜط١ يٛطٓ٘ ظ٥٬ََ٘ع ٜطغ. 

ايتعطف ع٢ً أِٖ اـسَات  .3

اييت تكسَٗا اؾٗات 

ايطزل١ٝ ٚغرل ايطزل١ٝ ع٢ً 

 .َػت٣ٛ ايٛطٔ

 فا٫ت عٌُ اؾُعٝات ا٭١ًٖٝ اييت ْؿأت  ٜتعطف

 .يف ٚطٓ٘

 ْؿأ٠ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ وسز ظطٚف. 

 ٜٛنح زٚض داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ. 

  اٱلاظات ايهدل٣ يف بًسٙ َٔ 5وسز. 

 ٜ قا١ُ٥ بأِٖ اؾُعٝات ا٭١ًٖٝ  يف إعساز ظ٥٬َ٘ؿاضى َع

 .ٖساؾٗاٚأ شات ايع٬ق١ باؿطن١ ايهؿؿ١ٝ

  ٜؿاضى طًٝعت٘ ؾ٢ مجع ع٬ُت عطب١ٝ. 

ا٫ٖتُاّ باملٓاغبات ايٛط١ٝٓ  .4

 .ٚايعطب١ٝ

 ٜتعطف أِٖ ا٭عٝاز ٚاملٓاغبات ايٛط١ٝٓ ٚايعطب١ٝ. 

 ٜتعطف أِٖ املٓاغبات ايٛط١ٝٓ ٚايعطب١ٝ. 

  ٜعدل بططم كتًؿ١ عٔ َعاٖط ا٫ستؿاٍ باملٓاغبات

 .ايٛط١ٝٓ ٚايعطب١ٝ

  ٍٚايعطب١ٝ هُع قٛضًا يٮظٜا٤ ايؿعب١ٝ يًس. 

 مبٓاغبتني ا٭عُاٍ املُٝع٠ ي٬ستؿاٍ  َٔ 3 ظ٥٬ََ٘ع  مياضؽ

 .ٚطٓٝتني 

  ٜؿاضى ؾ٢ ةمجًٝٝات يٮسساخ ايٛط١ٝٓ يسٚيتني عطبٝتني. 

  ؾ٢ مجع طٛابع بطٜس يسٍٚ عطب١ٝ  ظ٥٬َٜ٘ؿاضى. 
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 العالـــــــه
 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ

ايتعطف ع٢ً ايتٛظٜعات  .2

يف اؾػطاؾ١ٝ ٚايسميػطاؾ١ٝ 

 .ايعامل

 ٚ زٍٚ  َٔ 11وسز ع٢ً خطٜط١ قُا٤ ايكاضات

 .ايعامل

  ٜتعطف أِٖ ايتذُعات ايػها١ْٝ ع٢ً َػت٣ٛ

 .ايعامل

 ٜكٓـ ايعامل إىل أقايِٝ دػطاؾ١ٝ. 

  مجع املعًَٛات  يفٜػتدسّ بعض اـطا٥ط ٚا٭طايؼ

 .زٍٚ ايعامل َٔ 11ٚايبٝاْات عٔ 

  ٍٚايعامل ايعطب٢ ؼسٜس املعاٖط املؿذلن١ يًتهاضٜؼ َع ز

 .أٚ ايٓؿاط ايػها٢ْ

  ٜػتدسّ ايتهٓٛيٛدٝا يف مجع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاـطا٥ط

 .اؾػطاؾ١ٝ يبعض زٍٚ ايعامل

  زٍٚ ايعامل َٔ 11يف ضغِ خطٜط١ تٛنح  ٙظ٤٬َٜؿاضى . 

ايتعاٌَ  ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ .3

َع ا٭قسقا٤ ع٢ً َػت٣ٛ 

 .خاضز ايٛطٔ

 ا٭قسقا٤ خاضز ايٛطٔ َٔ 5 ٜتعطف. 

 ٜٔتعطف عازات ٚتكايٝس ايؿعٛب خاضز ايٛط. 

 ٜهٕٛ قساقات َع فُٛع١ َٔ ا٭قسقا٤ يف زٍٚ كتًؿ١. 

 ٜٔػتدسّ ٚغا٥ٌ كتًؿ١ يًتٛاقٌ َع ا٭قسقا٤ خاضز ايٛط. 

ايتعطف ع٢ً ا٭سساخ  .4

 .ايعامل١ٝ ٚتأثرلٖا

 ٜهتب َكاي١ يػًبٝات ايعٛمل١ ٚأخط٣ يٲهابٝات . 

  ثاض ايػًب١ٝ عٔ َؿّٗٛ ايعٛمل١ ٚوسز اٯ َٛنٛعًاٜعس

 .ٚاٱهاب١ٝ شلا

 ًٝا عٔ اؾٛاْب اٱهاب١ٝ ميجٌ َع ظ٥٬َ٘ َؿٗسا َػطس

 .يًعٛمل١

 التكالًد والفيىٌ الهشفًُ
 اجلناعًُاألىشطُ  األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ

ايتشًٞ بايٛعس ٚقإْٛ  .2

  .ايهؿاؾ١

 ايكإْٛٚ ايٛعس ٜصنط بٓٛز. 

  بٓٛز قإْٛ ايهؿاؾ١ ع٢ًٜسيٌ بايٓكٛم ايس١ٜٝٓ. 

 ٜ٘طزز بٓٛز قإْٛ ايهؿاؾ١ ٭عها٤ ؾطقت. 

  َٛاقـ ؽسّ نٌ بٓس َٔ بٓٛز ايكإْٛ يف  ث٬ث١ٜطبل

 .سٝات٘ اي١َٝٛٝ

 ْٕٛوؿغ ا٭ْاؾٝس ٚايكٝشات اييت تعدل عٔ ايكا. 

  ظ٥٬َٜ٘عس ع٬ًُ ؾًٓٝا ٜٛنح ؾٝ٘ بٓٛز ايكإْٛ َع.  

  يف عٌُ ؾين ٜٛنح بٓٛز ايكإْٛ ٙظ٤٬َٜؿاضى. 

  يف تأيٝـ عسز َٔ ايكٝشات ٚا٭ْاؾٝس  ظ٥٬َٜ٘تعإٚ َع

 .اييت تعدل عٔ ايكإْٛ

ايتعطف ع٢ً تاضٜذ  .3

  .اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ

  عٔ اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ يف ٚطٓ٘ َٛنٛعًاٜعس.  

  قًًٝا )َٔ تٛاضٜذ ا٭سساخ ٚاملٓاغبات اشلا١َ  5ٜصنط

 (.عاملًٝا –عطبًٝا  –

 ٜٛنح تػًػٌ تاضٜذ اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ. 

  يف عٌُ ؾين ظ٥٬َٜ٘ؿاضى َع.  

  أِٖ ضٚاز  ث٬ث١يف مجع َعًَٛات عٔ  ٙظ٤٬َٜؿاضى َٔ

 .ايهؿؿ١ٝ اؿطن١

انتػاب بعض َٗاضات  .4

 .اـ٤٬

 سٝا٠  ٜعس تكطٜطا عٔ ْؿاط خًٟٛ َع شنط ؾٛا٥س

 .اـ٤٬

  عٔ ؾطٚط اختٝاض املهإ املٓاغب  َٛنٛعًاٜعس

 .يًتدِٝٝ

 ٜطغٌ ٜٚػتًِ ضغا٥ٌ بططم كتًؿ١. 

 ٜتكٔ إقا١َ ٚطٞ ٚت١ٜٛٗ اـ١ُٝ. 

 ٜتكٔ اغتدساّ ايؿؿطات ٚايع٬َات ايػط١ٜ. 

  (املعٚي١)ٜكٓع غاع١ سلػ١ٝ باغتدساّ خاَات ايب١٦ٝ. 

 ٜتكٔ اغتدساّ ايبٛق١ً يف ؼسٜس ا٫ػاٖات. 

  تكاضٜط أْؿط١ تٛنح ؾٛا٥س سٝا٠  ث٬ث١ ظ٥٬َٜ٘ٓاقـ َع

 .اـ٤٬

  ظ٥٬َ٘عٌُ منٛشز ؾين يًبًط١ َع.  

 ٜؿاضى يف عسز ث٬ث١ َعػهطات ْٗا١ٜ أغبٛع. 

  يف َػابكات ٱٜكاز ايٓرلإ بططم كتًؿ١ ٙظ٤٬َٜؿاضى. 

 خ١ًٜٛ ٜؿاضى نسيٌٝ يطس١ً. 

  يف ضؾع قٝاغات َكط ايؿطٜل ظ٥٬َٜ٘كّٛ باملؿاضن١ َع. 

  يف َعػهط خس١َ عا١َ ٙظ٤٬َٜؿاضى. 

  خ١ُٝ قػرل٠ٜؿذلى َع أؾطاز طًٝعت٘ يف تكٓٝع. 
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 ٜتكٔ طٗٞ ايطعاّ يف اـ٤٬. 

 ٜٓؿص منٛشدا ٭ْٛاع ايٓرلإ ٚاغتدساَاتٗا. 

 ٜؿاضى َع طًٝعت٘ يف َػابكات يعٌُ مناشز نؿؿ١ٝ. 

  ا٭ْؿط١ اييت ؽسّ املدِٝ َٔ 3 ظ٥٬َٜ٘٪ز٣ َع. 

 انتػاب ايكِٝ .5

ا٭خ٬ق١ٝ َٔ خ٬ٍ 

مماضغ١ ايتكايٝس 

 .ايهؿؿ١ٝ

 ؿتٝإوسز ايع٣ ٚايؿاضات املُٝع٠ ملطس١ً اي. 

 ٜتعطف تكايٝس ايعًِ ٚايسٚضٟ ٚايػُط. 

 ٜتعطف تكايٝس اؿطاغ١ ٚٚادباتٗا. 

  ًٜدل ايٓتا٥ر املذلتب١ ع٢ً اسذلاّ ايكٛاعس ٚايٓعاّ يف

 .املدِٝ

 ٜ٘طغِ ايعًِ ايهؿؿ٢ ٜٚصنط َسيٛي.  

  باع٬ّ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٜعس يٛس١. 

 َع طًٝعت٘ ٜتكٔ مماضغ١ ايتكايٝس ايهؿؿ١ٝ. 

  ٜؿذلى ؾ٢ سؿ٬ت ا٫ْتكاٍ ٚايٛعس. 

 غبٛع ٜٚتشٌُ املػ٦ٛي١ٝ املهًـ ٜؿاضى يف َعػهط ْٗا١ٜ ا٭

 .بٗا

 ًِهٝس ططم ضؾع ٚإْعاٍ ٚطٞ ايع. 

  ايع٣ ايهؿؿٞ عٓاقط َٔ  3يف تكٓٝع  ظ٥٬َٜ٘ؿذلى َع

 .(نؿؿ١ٝ بايطباع١ ٚايٓػٝرَٓسٌٜ نؿؿٞ ـ ؾاضات )

ت١ُٝٓ بعض َٗاضات  .6

ايكٝاز٠ َٔ خ٬ٍ ايعٌُ 

 .يف ايط٥٬ع

 ٜتعطف املػ٦ٛيٝات زاخٌ ايطًٝع١. 

 وسز َتطًبات املػ٦ٛيٝات زاخٌ ايطًٝع١. 

 ٜٞتعطف أِٖ ايكاز٠ ايهؿؿٝني يف ايٛطٔ ايعطب. 

 ٜصنط قؿات عطٜـ ايطًٝع١ ايٓادح. 

  ايطًٝع١ٜكٛز فُٛع١ َٔ املٗاّ يف فًؼ. 

 ٜتسضب ع٢ً ايكٝاز٠ ٚؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ. 

 ٟٜكٛز فُٛع١ َٔ ا٭عُاٍ املدتًؿ١ ملٗاّ ايسٚض . 

  ٭ِٖ ايكاز٠ ايهؿؿٝني يف  تايكٛض ٚاملعًَٛا َٔ 5هُع

 . ظ٥٬ََ٘ع  ايٛطٔ ايعطبٞ

ت١ُٝٓ سب املعطؾ١  .7

ٚا٫غتهؿاف 

  .ٚاملػاَط٠

 ٜتعطف ممٝعات ا٫ؾذلاى يف أْؿط١ اـ٤٬. 

  ؾاضات اشلٛاٜات اـاق١ باملعطؾ١ ٚا٫غتهؿاف ٜتعطف

 .ٚاملػاَط٠

 ؾاضىعٔ ث٬ث١ أْؿط١ ي٬غتهؿاف  ٜهتب تكطٜطًا 

 .بٗا

 َعػهطات ـ )إ مياضؽ فُٛع١ َٔ أْؿط١ اـ٤٬ بإتك

 (.ـ طٗٞ خًٟٛ ـ اخل ضس٬ت ـ زلطـ ٬َس١

 عح عٔ ايهٓع)ٜ٪ز٣ فُٛع١ َٔ أْؿط١ ا٫غتهؿاف_ 

 (.اغتهؿاف ايطبٝع١
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ٚيف ع١ًُٝ تؿاضن١ٝ َع , بطٚح ايهؿؿ١ٝ ًاإٕ ايدلْاَر ايهؿؿٞ ايٓادح ٜتطًب إٔ ٜهٕٛ َؿعُ

 سٝح دا٤ ؾُٝٗا, اَر ٚت١ُٝٓ املطاسٌٜٚتهح شيو َٔ خ٬ٍ ايػٝاغ١ ايعامل١ٝ ٚايعطب١ٝ يًدل, ؿتٝإاي

 :َا ًٜٞ

 :ايػٝاغ١ ايعامل١ٝ يًدلْاَر ايهؿؿٞ

عاّ ( ؾطْػا)بباضٜؼ  43مت إقطاض ايػٝاغ١ ايعامل١ٝ يًدلاَر ؾ٢ امل٪ةمط ايهؿؿ٢ ايعامل٢ ايـ  يكس

ايت٢ ضنعت ع٢ً ا٫ٖتُاّ باستٝادات ايؿت١ٝ ٚايؿباب ع٢ً اخت٬ف أعُاضِٖ ٚب٦ٝاتِٗ َع  1::2

 :ٚع٢ً ن٤ٛ شيو عٴطّٳف ايدلْاَر ايهؿؿ٢ نُا ٢ًٜ, تطبٝل ٖسف َٚباز٤٣ ٚططٜك١ ايهؿؿ١ٝ

َا ٜكّٛ ب٘ ايؿت١ٝ ٚايؿباب َٔ أْؿط١ باغتدساّ ايططٜك١ ٖٛ نٌ 

 .ايهؿؿ١ٝ يتشكٝل اشلسف ايذلب٣ٛ يًشطن١ ايهؿؿ١ٝ
 

 :ايػٝاغ١ ايعطب١ٝ يت١ُٝٓ املطاسٌ

, 6::2ؾ٢ تْٛؼ عاّ  32ؾكس ُأقطت ؾ٢ امل٪ةمط ايهؿؿ٢ ايـ , أَا ايػٝاغ١ ايعطب١ٝ يت١ُٝٓ املطاسٌ

ايذلنٝع ع٢ً اـكا٥ل ايعُط١ٜ يهٌ َطس١ً نؿؿ١ٝ ٚناْت ايط١ٜ٩ ؾ٢ إقطاض ٖصٙ ايػٝاغ١ ٢ٖ 

ٚإٔ تتٛاؾل ايدلاَر ٚا٭ْؿط١ َع ٖصٙ ( اؾٛاي١ -املتكسّايهؿاف  -ؿتٝإاي -ا٭ؾباٍ)

ٚيكس مت تعطٜـ ٖصٙ ايػٝاغ١ ع٢ً , اـكا٥ل نُا تتٛاؾل َع ٖسف َٚباز٤٣ ٚططٜك١ ايهؿؿ١ٝ

 : ايٓشٛ ايتاىل

١ٝٓ ٚا٫ضتكا٤ بٗا َٔ ٢ٖ أغًٛب عٌُ وكل ا٫ٖتُاّ بهٌ َطس١ً غ

ضتكا٤ بأعها٥ٗا َٔ خ٬ٍ تطٜٛط اؾٛاْب ايؿ١ٝٓ ٚاٱزاض١ٜ ي٬مجٝع 

 .بطافِٗ ٚايعٓا١ٜ بكازتِٗ ٚتٛؾرل أزٚات َٚتطًبات ايعٌُ
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ٚنع ايدلاَر ٚا٭ْؿط١ سػب املٓٗر ايهؿؿٞ  عٓسهب ا٭خص يف اؿػبإ , َٔ نٌ َا تكسّ

ٚإٔ ٜهٕٛ ٖصا ٖٛ ايؿػٌ ايؿاغٌ , أْ٘ هب ا٫ٖتُاّ بذلب١ٝ ايٓـ٤ ٚايؿباب, ؿتٝإايعطبٞ يً

نُا هب تكسِٜ ٚدب١ ززل١ َٚتٓٛع١ َٔ , يًكاز٠ ايطاؾسٜٔ ايعاًَني ع٢ً زمي١َٛ ٖصٙ اؿطن١

َع تٓٛع فا٫ت املٓٗر اـُػ١ ايط٥ٝػ١ٝ ٚتٓٛع ا٭ْؿط١ اؾُاع١ٝ  تتٓاغبايدلاَر ٚا٭ْؿط١ اييت 

/ ادتُاع طًٝع١ / ادتُاع ؾطق١ / أٜاّ ْٗا١ٜ ا٭غبٛع / أيعاب / ظٜاضات / ضس٬ت / كُٝات )

/ ايهؿا٠٤ ) ايهؿا١ٜ"بطاق١ ايتكسّ )ٚا٭ْؿط١ ايؿطز١ٜ اييت ٜكّٛ بٗا ايعهٛ ( خلإ.. .سؿ٬ت

ْٚػتعطض ٖٓا بعض , (إخل...  تكسّ شاتٞ زاخٌ اؾُاع١"/ اشلٛا١ٜ"ت ؾاضات اشلٛاٜا"/ (اؾساض٠

ٚع٢ً املبسعني اٱناؾ١ , ٚيهٓٗا ي٬غذلؾاز ؾكط, ايٓكاط اييت ميهٔ إٔ تعتدل أغاؽ ايعٌُ

 .ٚاؿصف ٚايتعسٌٜ يف إطاض أغاغٝات اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ

 األىشطُ اجلناعًُ :أواًل
ٚقس , ايؿطق١بني أقطاْ٘ يف  هؿافٜكّٛ ب٘ ايإٕ ايٓؿاط ايهؿؿٞ اؾُاعٞ ٖٛ ايٓؿاط ايصٟ 

ٚست٢ إٕ اختًؿت أْٛاع , طًٝع١ٜهٕٛ ٖصا ايٓؿاط َٔ ؽطٝط فًؼ إزاض٠ ايٛسس٠ أٚ فًؼ اي

ٚيصا ؾإْٓا غٓؿطم ٖٓا بني خط١ ايدلْاَر , ا٭ْؿط١ ؾاشلسف ايهؿؿٞ ٚاسس يف ْٗا١ٜ ا٭َط

ٚبني ايدلْاَر ايهؿؿٞ , (إخل. ..خط١ ؾكٌ زضاغٞ/ خط١ عاّ )ايهؿؿٞ يف ؾذل٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ 

 (.إخل.. .َٗطدإ/ ظٜاض٠ / سؿٌ / ّٜٛ ٚاسس كِٝ)يٓؿاط ٚاسس 

 :ايدلْاَر ايهؿؿٞ يٓؿاط يف ؾذل٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ. أ

اجملا٫ت هب إٔ ْأخص يف ا٫عتباض ايتٓٛع بني  ,عٓس ايتدطٝط يدلْاَر نؿؿٞ يؿذل٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ

ٚدب١ َتها١ًَ َٔ ايعٓاقط  هؿافيًيتٓٛع ٜعطٞ ٖٚصا ا, زٕٚ ايذلنٝع ع٢ً أسسٖاايتػع١ 

نُا هب إٔ ؽتًـ أْٛاع ا٭ْؿط١ اؾُاع١ٝ اييت تعط٢ زاخٌ ٖصا , ايهؿؿ١ٝ اييت تًعَ٘

 ٚؾُٝا ًٜٞ ؾهٌ َكؿٛؾ١ تٛنح نٝـ ميهٓٓا ايتٜٓٛع بني اجملا٫ت, ايٓؿاط ست٢ ٫ ميٌ ايعهٛ

 :ٚأْٛاع ا٭ْؿط١
 جملال ا              

   
   اليشاط

ايكِٝ ايس١ٜٝٓ 

 ٚا٭خ٬ق١ٝ

ايعًّٛ 

 ٚايتهٓٛيٛدٝا
 ايعامل ايٛطٔ اجملتُع ايطٜان١ قش١ اؾػِ ايب١٦ٝ َٗاضات

ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ 

 ايهؿؿ١ٝ

 X X X X X  X  X X كِٝ َبٝت

 X  X X    X X  كِٝ ْٗا١ٜ ا٭غبٛع

    X   X  X  ضس١ً 

 X X X X  X    X ظٜاض٠

 X X X X X X X X X X ادتُاع زٚضٟ

 X       X X X سؿٌ

           إخل... 
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 : ًَشٛظ١

يٝؼ بايهطٚض٠ إٔ تكّٛ ايٛسس٠ ايهؿؿ١ٝ بهٌ ٖصا ايهِ َٔ ا٭ْؿط١ ٚيهٔ َٔ املِٗ  .2

 .ايتٓٛع بني اجملا٫ت ٚأْٛاع ا٭ْؿط١

ٚيهٔ ٖصا ٫ ٜعين أْ٘ ئ ٜتكاطع , ت١ُٝٓ فاٍ َعنئ إٔ ٜ٪خص ايٓؿاط ٖسؾًا عاًَا يميه .3

دِٝ تسضٜيب قس أقّٛ مب: َجٌ)بٌ ع٢ً ايعهؼ , أخط٣ يف ْؿؼ ايٓؿاط َع فا٫ت

ٚيهٔ يف بطْاَر ٖصا املدِٝ , (١ايهؿؿٝاملٗاضات فاٍ ايذلنٝع ع٢ً )نؿؿٞ 

غٛف أْعـ املهإ ايصٟ أقُت ؾٝ٘ ( / ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ)غأساؾغ ع٢ً ايكًٛات 

انتؿـ َا سٛيو )ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ أ ٚنع بعض ايٛضف( / ا٭غط٠ ٚاجملتُع)ٚأقّٛ بتُٓٝت٘ 

 .ؾإٕ ٖصا ايتكاطع ٚايتٜٓٛع َطًٛب زا٥ًُا, (َٚٛاٖب

هب ايتٜٓٛع يف ا٭َانٔ اييت مياضؽ بٗا ايؿت٢ ايهؿؿ١ٝ ٚإ٫ غٌُٝ َٔ ا٭ْؿط١, ست٢  .4

 .َهإ عكس ا٫دتُاع ايسٚضٟ هب تٜٓٛع٘

 (:ٚيٝؼ اؿكطٖصٙ ا٭َج١ً يًصنط )أْٛاع ا٭ْؿط١ شات ايؿذل٠ ايع١َٝٓ ايط١ًٜٛ 

 .ايؿذلٟ/ ايٛسس٠ ايهؿؿ١ٝ ايػٟٓٛ ( 4خط١)بطْاَر  .2

 .ايؿذلٟ/ اؾُاع١ ايكػرل٠ ايػٟٓٛ ( خط١)بطْاَر  .3

 .(إخل.. .ضس١ً/ كِٝ )ٜتهُٔ َبٝت طٌٜٛ ْؿاط  .4

 :ايدلْاَر ايهؿؿٞ يٓؿاط يف ؾذل٠ ظ١َٝٓ قكرل٠. ب

ٖٚصا ايٓؿاط ٫ , ٠يف ٖصا ايكػِ غٛف ْتشسخ عٔ نٝؿ١ٝ ٚنع ْؿاط ٚاسس يؿذل٠ ظ١َٝٓ قكرل

 .(بسٕٚ َبٝت)ٜتعس٣ بطْاف٘ ًَٜٛا ٚاسسًا 

 (:ٖصٙ ا٭َج١ً يًصنط ٚيٝؼ اؿكط)أْٛاع ا٭ْؿط١ شات ايؿذل٠ ايع١َٝٓ ايككرل٠ 

 .ادتُاع زٚضٟ .2

 .كِٝ ْٗا١ٜ ا٭غبٛع .3

 .سؿٌ .4

 .ضس١ً ملس٠ ّٜٛ .5

 .َٗطدإ ملس٠ ّٜٛ .6

 .(ا٫ستؿاٍ بّٝٛ ايطؿٌ َج٬ً)ّٜٛ شٚ طابع خام  .7

                                                           
4
ٚيهٔ ميهٔ ا٫غتعاز٠ َٔ ٖصٙ املٛنٛعات َٔ خ٬ٍ ايتسضٜب ايطزلٞ يف اؾُع١ٝ , ئ ْتططم ٖٓا ٭غؼ ايتدطٝط ٚٚنع ايدلْاَر 

  .أٚ َٔ خ٬ٍ ايتسضٜب ايصاتٞ غرل ايطزلٞ, ايهؿؿ١ٝ
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 .َٝسا١ْٝظٜاض٠  .8

 .إخل....  .9

ٚيًتبػٝط غٛف ْكّٛ بٛنع ططٜك١ يٛنع ا٭ْؿط١ قكرل٠ املس٠ عٝح ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ْؿاط 

ٌ ؾكط٠ ْؿاط زاخٌ َج)ٕٛ ؾكط٠ ْؿاط زاخٌ ْؿاط أندل أٚ قس ته, قكرل املس٠ ناٌَ ايؿكطات

 :ٚؾُٝا ًٜٞ تٛنٝح يصيو, (ادتُاع زٚضٟ أٚ كِٝ ْٗا١ٜ ا٭غبٛع

 :ٚسس٠ ْؿاط نا١ًَ

 :عٓس ٚنع ْؿاط ناٌَ ايتؿهرل يف ايبٓٛز ايتاي١ٝهب 

 التىضًح البيد و
 .إخل.. ./سؿ١ً / كِٝ : َجاٍ ْٛع ايٓؿاط  .2

 .تك١ٜٛ ايتعإٚ بني ايهؿاؾني: َجاٍ اشلسف َٔ ايٓؿاط  .3

 .زعْٛا ْعٌُ َعًا: َجاٍ ايؿعاض ايعاّ يًٓؿاط  .4

 .َٔ ايػاع١ إىل ايػاع١/ ْكـ ّٜٛ / ّٜٛ : َجاٍ ايٛقت اي٬ظّ  .5

 .إخل.. .َكط ايٛسس٠/ َهإ ظٜاض٠ / اـ٤٬ : َجاٍ املهإ  .6

 .عسز َعني/ مجاع١ قػرل٠ / ٚسس٠ نؿؿ١ٝ : َجاٍ عسز املػتٗسؾني  .7

 .إخل.. .سبٌ زلٝو/ ايعًِ ايٛطين / أٚضام قل ٚيكل: َجاٍ املػتًعَات املطًٛب١  .8

اجملا٫ت اييت غٝتِ   .9

 ايذلنٝع عًٝٗا

 .انتؿـ َا سٛيو: َجاٍ

 اشلٛا١ٜ ٚايهؿا١ٜ ؾاضات  .:

 (اؾساض٠/ ايهؿا٠٤ )

اييت قس وكٌ عًٝٗا 

 ايهؿاف َٔ َؿاضنت٘

ا ايٓؿاط ع٢ً تٛقٝع أٚ اثٓني يف قس وكٌ ايعهٛ يف ٖص: َجاٍ

أٚ قس ٜهٕٛ ايٓؿاط نً٘ )ايؿاضات يهٞ وكٌ عًٝٗا  ٣سسإ

 .(شلصا ايػطض

/ يبشح عٔ ايهٓع ا/ َػابك١ ثكاؾ١ٝ / يعب١ ؾس اؿبٌ : َجاٍ ؾكطات بطْاَر ايٓؿاط  .21

 .(٫سغ ايتٓٛع بني اجملا٫ت)ؼ١ٝ ايعًِ 

 : ًَشٛظ١

ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايٓكاط ا٭خط٣ يف ايتدطٝط يٓؿاط قس تهٕٛ َطًٛب١ َجٌ املٝعا١ْٝ املتٛقع١ ٚعسز 

ٚيهٔ ٖٓا ٫ ْػتٗسف ايتدطٝط يًٓؿاط , ايكاز٠ املطًٛب يتػٝرل ايٓؿاط ٚاٱزاضٜات ٚغرل شيو

 .يف ٚنع ايٓؿاط مبا ٜتؿل َع ضٚح املٓٗر ايهؿؿٞ ٚيهٔ نٝؿ١ٝ ايتؿهرل
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 :ؾكط٠ زاخٌ ْؿاط ناٌَ

سؿٌ زلط عٔ , يعب١ عٔ ايتعإٚ, اؿباٍ ٖصٙ ايؿكط٠ قس تهٕٛ دًػ١ تسضٜب١ٝ عٔ اغتدساّ

اييت قس ٜهٕٛ ؾٝٗا أٜهًا تكاطع بني هب ايتشهرل اؾٝس شلصٙ ايؿكطات َٚع شيو , إخل.. .ايٛطٔ

 :غٓعطٞ بعض ايٓكاط اييت هب إٔ تطاع٢ عٓس ٚنع ؾكط٠ ايٓؿاطٖٚٓا أٜهُا , اجملا٫ت

 التىضًح البيد و
 .ب بؿهٌ ؾٝل ٚدصاب ٜٚٓاغب املطس١ًعٝح ٜهت اغِ ايٓؿاط  .2

 .(ْؿاط بػٝط) إخل... ضس١ً غرل/ َػابك١ / تسضٜب / يعب١ : َجاٍ ايططٜك١ املػتدس١َ يف ايٓؿاط  .3

 .ايهؿاؾني تك١ٜٛ ايتعإٚ بني: َجاٍ اشلسف َٔ ايٓؿاط  .4

 .إخل... ْكـ غاع١/ غاع١ : َجاٍ ايعَٔ  .5

 .إخل... َكط ايٛسس٠/ ًَعب /  غطؾ١/  (ايطبٝع١) اـ٤٬: َجاٍ املهإ  .6

 .(إخل... عطٜـ ايطًٝع١ , ايعطٜـ ا٭ٍٚ, قا٥س ايٛسس٠: َجاٍ املػ٦ٍٛ عٔ ايٓؿاط  .7

 .عسز َعني/ مجاع١ قػرل٠ / ٚسس٠ نؿؿ١ٝ : َجاٍ عسز املػتٗسؾني  .8

 .ؾطزٟ أّ مجاعٞ أغًٛب ايعٌُ  .9

 .إخل... ايعًِ ايٛطين/ أق٬ّ أيٛإ / أٚضام قل ٚيكل : َجاٍ املػتًعَات املطًٛب١  .:

 .إخل... انتؿـ َا سٛيو, قش١ اؾػِ: َجاٍ فا٫ت املٓٗر املتكاطع١  .21

 .إخل... َٛغٝكٞ , شنا٤ يػٟٛ: َجاٍ ايصنا٤ات املػتدس١َ  .22

/ ايهؿا٠٤ ) ؾاضات اشلٛا١ٜ ٚايهؿا١ٜ  .23

اييت قس وكٌ عًٝٗا  (اؾساض٠

 ايهؿاف َٔ َؿاضنت٘ يف ايؿكط٠

قس وكٌ ايعهٛ يف ٖصٙ ايؿكط٠ ع٢ً تٛقٝع ٱسس٣ : َجاٍ

شلصا  اأٚ قس تهٕٛ ايؿكط٠ نًٗ)ايؿاضات يهٞ وكٌ عًٝٗا 

 .(ايػطض

 غٝكّٛ ايؿت١ٝ يف مجاعات قػرل٠ بطغِ َع٢ٓ ايٛطٔ ع٢ً: َجاٍ ؾطح ططٜك١ تٓؿٝص ايٓؿاط  .24

 .إخل... يٛس١ قُاؾ١ٝ نبرل٠ ع٢ً ؾهٌ َػابك١ عٝح

 .إخل... ايٓعط١ٜ ايع١ًُٝ املتعًك١ بايٓؿاط : َجاٍ احملت٣ٛ ايعًُٞ يًٓؿاط  .25

إضؾازات عا١َ يًكاز٠ سني تٓؿٝص   .26

 ايٓؿاط

هب ا٫ٖتُاّ بايٛغا٥ٌ , هب ا٫ٖتُاّ بأَإ ا٭٫ٚز: َجاٍ

 .(إخل... ايًعب١  ايذلنٝع ع٢ً أ٫ ٜػـ ا٭٫ٚز أثٓا٤, املع١ٓٝ

 

 :ىشطُ الفزديُاأل :ثاىًًا
ٚقس  ,ايؿطق١ٚسسٙ زٕٚ أقطاْ٘ يف  هؿافإٕ ايٓؿاط ايهؿؿٞ ايؿطزٟ ٖٛ ايٓؿاط ايصٟ ٜكّٛ ب٘ اي

ٚهب إٔ ٜهٕٛ ٖصا , (إخل... املٓعٍ , يف املسضغ١) أٚ خاضدٗا ايؿطق١ٜهٕٛ ٖصا ايٓؿاط زاخٌ 

 .ايؿدك١ٝايٓؿاط نُٔ كطط٘ أٚ كطط قا٥سٙ يًت١ُٝٓ 
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ٚاييت قس تكب يف ايٓٗا١ٜ ع٢ً , ٖٚٓا غٛف تتعسز أْٛاع ا٭ْؿط١ اييت قس مياضغٗا ايعهٛ ؾطزًٜا

قس تُٓٞ ٚ أ, ايتكسّ ايؿدكٞ اـام ب٘ يًذلقٞ َٔ َطتب١ إىل أخط٣ ٚاؿكٍٛ ع٢ً ؾاض٠ نؿا١ٜ

ٞ ١َُٗ َٗاضات٘ ايؿدك١ٝ باؿكٍٛ ع٢ً ؾاض٠ ٖٛا١ٜ أٚ قس تهٕٛ انتػاب َٗاضات قٝاز١ٜ يف تٛي

 (.أَني قٓسٚم, أَني غط, ض٥ٝؼ يًذُاع١)زاخٌ ايٛسس٠ أٚ اؾُاع١ ايكػرل٠ 

 (:(اؾساض٠/ ايهؿا٠٤ ) ؾاضات ايهؿا١ٜ)ايذلقٞ . أ

أسس َباز٨ )ػاٙ ْؿػ٘ ايعهٛ إسػاغًا باملػ٦ٛي١ٝ إٕ مماضغ١ ا٭ْؿط١ ؾطزًٜا يًذلقٞ ايصاتٞ ٜعطٞ 

ؾٝعِ  , إىل املطتب١ ا٭ع٢ًهٕٛ أٍٚ املذلقنيَع أقطاْ٘ ست٢ ٜ ٚهعً٘ يف تٓاؾؼ زا٥ِ( اؿطن١

فُٛع١ , (أٚ نُٔ مجاع١)ٚسسٙ  هؿافايَٚٔ خ٬ٍ ايذلقٞ غٛف مياضؽ , ايتٓاؾؼ ايؿطٜـ

ٚغٛف ٜعٗط شيو دًًٝا َٔ خ٬ٍ بطاق١ , َٔ ا٭ْؿط١ اييت غتُٓٞ َعاضؾ٘ َٚٗاضات٘ ٚغًٛن٘

 :َطاسٌ ٖٞ 5ٖصٙ ايبطاق١ اييت تكػِ إىل , (ايتكسّ)ايذلقٞ 

 املٓسٌٜ  ٜطتِسٚمل , ا بعض املباز٨ ايهؿؿ١ٖٝٚٞ املطس١ً اييت ٜتعطف ؾٝٗ :س١ً ايكبٍَٛط

 .يف ؾطقت٘ َا ٫ ٜكٌ عٔ ث٬ث١ أؾٗط هؿافٚتتطًب َسا١َٚ اي, ايهؿؿٞ بعس

 َٚسا١َٚ , بٚتتطًب ٖصٙ املطس١ً بعض املطاي, أٚىل َطاتب ايذلقٞ :املبتس٨ هؿافاي

 .إىل تػع١ أؾٗطيف ؾطقت٘ ؾذل٠ َا بني غت١  هؿافاي

 ٚتتطًب ٖصٙ , ثاْٞ َطاتب ايذلقٞ :ايجاْٞ هؿافاي

يف ؾطقت٘  هؿافا١َٚ ايَٚس, باملطس١ً بعض املطاي

 .ؾذل٠ َا بني غت١ أؾٗط إىل عاّ ناٌَ

 ٚتتطًب ٖصٙ , ثايح َطاتب ايذلقٞ :ا٭ٍٚ هؿافاي

يف ؾطقت٘  هؿافَٚسا١َٚ اي, باملطس١ً بعض املطاي

 .ؾذل٠ َا بني غت١ أؾٗط إىل عاّ ناٌَ

 هؿافب إناؾ١ٝ ت٪ٌٖ ايٖٓاى َطايهٕٛ ميهٔ إٔ ت

ٚيهٔ هب إٔ , ؿتٝإيًشكٍٛ ع٢ً أع٢ً ٚغاّ ملطس١ً اي

5َٔ اؾُع١ٝ ايهؿؿ١ٝ ايٛط١ٝٓ ًاٜهٕٛ شيو َعتُس
. 

  

                                                           
5
 ,ٚؾاض٠ ايٓذِ املٓرل ٚاملؿع ٚايػاطع يف ايهؿاؾ١ ايتْٛػ١ٝ, ١َجاٍ شلصا ايٛغاّ ٖٛ ٚغاّ ايككط ايهؿؿٞ يف مجع١ٝ ايهؿاؾ١ ايػعٛزٜ 

 .إىل آخطٙ َٔ ا٭َج١ً املان١ٝ ٚاؿانط٠...  ٚٚغاّ ايٓػط يف ايهؿاؾ١ ا٭َطٜه١ٝ
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با٫تؿام َع ايكا٥س ست٢ ٫ )ؿٞ نٌ َطتب١ بعض ا٭ْؿط١ ايذلان١ُٝ اييت هب إٔ ٜكّٛ بٗا ايعهٛ ؾ

تهٕٛ بعٝس٠ عٔ املٓٗر أٚ بعٝس٠ عٔ اشلسف َٔ ايذلقٞ نإٔ ٜطنع ايؿت٢ ع٢ً فاٍ ٚاسس 

هب إٔ هُع بني ا٫ختٝاض َٔ بني ا٭ْؿط١  ايهؿافٚيهٞ ٜذلق٢  (. أٚططٜك١ ٚاسس٠ يف ايعٌُ

يٝعدل عٔ ْؿػ٘, نُا إٔ ٖٓاى أؾٝا٤ إيعا١َٝ هب إٔ ٜعطؾٗا, يصيو هب إٔ ْػتدسّ بطاق١ 

 .ايتكسّ كتًط١ بني اٱيعاّ ٚا٫ختٝاض

 :بطاق١ ايتكسّ

سػب املعاٜرل اييت )ب٘ ٖٚٞ ؼت٣ٛ ع٢ً خًٝط َا بني بعض ايعٓاقط اييت ٜط٣ ايعهٛ أْٗا تٓاغ

( أٚ اؾُع١ٝ أٚ املؿٛن١ٝ)ٚنصيو بعض ايعٓاقط اييت ٜط٣ ايكا٥س ( ٚنعتٗا اؾُع١ٝ أٚ املؿٛن١ٝ

ٗٞ خًٝط بني اٱدباضٟ ؾ, ٚهب عًٝ٘ إلاظٖا يهٞ ٜكّٛ بايذلقٞ ,ايهؿافأْٗا تِٗ 

قاعس٠  ٚنصيو تٛغٝع, ؾبٌايؿطٚم ايؿطز١ٜ ٚقسضات نٌ  ٚا٫ختٝاضٟ, ؾٗصٙ ايبطاق١ تطاعٞ

 .ملعاٜرل ايذلقٞ ًاٚتكٓني ايعٓاقط مما ٜعطٞ تٛسٝس, ايهؿافا٭ْؿط١ اييت ميهٔ إٔ مياضغٗا 

6املبتس٨ ايهؿافبطاق١ تكسّ َطتب١  :َجاٍ
 

 تاريذ اإلجناس تىقًع الكائد البيد و
   .أزا٤ ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ ٚسػٔ ا٭خ٬م  .2

3.  
ٚعطبًٝا ٚطًٓٝا )َعطؾ١ َٛدع٠ عٔ تاضٜذ اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ 

 .(ٚعاملًٝا
 

 

   .مماضغ١ تكايٝس ضؾع ايعًِ َٚعطؾ١ َسيٍٛ ايعًِ ا٭ًٖٞ  .4

   .اتكإ عكستني ٚضبطتني ٚزٚض٠ يف اغتدساّ اؿباٍ  .5

   .ق٠ٛ امل٬سع١  .6

   .املؿاضن١ يف اثٓني َٔ أْؿط١ ايؿطق١ يف اـ٤٬  .7

   .اتكإ اثٓني َٔ أْاؾٝس ٚقٝشات ايهؿاؾ١  .8

9.  

 :اشلٛاٜات ؾاضات َٔ 3 ادتٝاظ

2- 

3- 

 

 

   .كتًؿ١ فا٫ت 4 َٔ َتطًبات 7 ادتٝاظ  .:

 

 

                                                           
 .اؾاْبيف ٖصا  ايهؿاف ايعطبٜٞطد٢ ايطدٛع إىل زيٌٝ  6
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  :متطلبات ٍامُ
 . بٗصٙ املتطًبات ؾ٢ نٌ ٚقت ٚعٓس تطقٝتِٗا٥س ع٢ً ايتأنس َٔ ايتعاّ ايهؿاؾنياسطم أٜٗا ايك

 :َٔ َطتب١ إىل أخط٣

 :ٚشيو َٔ خ٬ٍ تؿذٝع ايهؿاؾني ع٢ً 

 ْٛاٖٝ٘ ٚادتٓابأٚاَط ايسٜٔ ا٫يتعاّ ب. 

  (إخل... ايكسقات  –ايكّٛ  –ايك٠٬ )َٛاعٝسٖا ؾ٢ اؿطم ع٢ً أزا٤ ايعبازات. 

  ٔا٫عتعاظ با٫ْتُا٤ ٚاي٤٫ٛ يًٛط. 

  ٜٔا٫يتعاّ بايػًٛنٝات ايكشٝش١ ؾ٢ تعاًَ٘ َع اٯخط. 

  ْٕٛا٫يتعاّ بايٛعس ٚايتش٢ً بكؿات ايكا. 

  ا٫يتعاّ بتكايٝس اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ. 

 ايػ١ًُٝ  ا٫يتعاّ بايعازات ايكش١ٝ. 

  احملاؾع١ ع٢ً املعٗط ايؿدك٢ ٚايٓعاؾ١. 

 إرشادات 
ٜتِ تٓؿٝص ٖصٙ املتطًبات َٔ خ٬ٍ ا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ايت٢ ٜكّٛ بٗا ايهؿاف ؾ٢ سٝات٘ ايهؿؿ١ٝ, 

غٛا٤ مبؿطزٙ أٚ َع ايطًٝع١ أٚ ايؿطق١, أثٓا٤ ا٫دتُاعات أٚ املدُٝات أٚ ايطس٬ت أٚ ايعٜاضات َع 

 .٫َتشإ أٚ ا٫ختباضا٫بتعاز عٔ أغًٛب ا

نُا ٜٓبػ٢ إٔ ٜسضى ايهؿاف إٔ َا ٜتعًُ٘ ؾ٢ ايهؿؿ١ٝ َٔ أؾٝا٤ َؿٝس٠ ٜٓبػ٢ إٔ ٜٛنع ؾ٢ 

 .خس١َ اجملُٛع١ ٚإٔ ٜعٗط أثط َا تعًُ٘ ؾ٢ ؼػٔ َػت٣ٛ أزا٤ ايطًٝع١ ٚايؿطق١ 

 :ؾاضات اشلٛا١ٜ. ب

.. .ٚثكاؾ١ٝ ٚؾاضات يًدس١َ ايعا١َتتٓٛع ؾاضات اشلٛا١ٜ يف نٌ َطس١ً نؿؿ١ٝ َا بني ؾاضات ؾ١ٝٓ 

ايؿطٚم تطاعٞ )ٚتٗسف ٖصٙ ايؿاضات إىل ت١ُٝٓ قسضات ايؿباب نٌ سػب ٖٛاٜت٘ َٚا وب , إخل

إٔ ىتاضٚا فاٍ ايٓؿاط ايصٟ ٜٓاغبِٗ ٚقس  ؿتٝإيًنُا أْٗا تتٝح ايؿطق١ , (يٮؾطاز ايؿطز١ٜ

 .١ٓ ؾِٝٗؾٗٞ َعٗط َٔ َعاٖط ايكسضات ايهاَ, يٲبساع ٘ فا٫ًْٜتدصٚ

يف ع١ًُٝ ٚؾاضات اشلٛا١ٜ  (اؾساض٠/ ايهؿا٠٤ ) قس ٜهٕٛ ايطبط َا بني ؾاضات ايهؿا١ٜ :ًَشٛظ١

م إٕ ضبطٗا ببعض ًٜعّ ايكٝاّ بٗا مجٝعًا َٔ ايٓاس١ٝ اٱهاب١ٝ أٚ ٜعٛسٝح , سسٜٔ شا ًاغ٬سايذلقٞ 

 .أخص ٚاسس٠ عٔ ا٭خط٣ َٔ ايٓاس١ٝ ايػًب١ٝ
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 :ع١ٚايطًٝايؿطق١ املٗاّ زاخٌ 

اييت ؼت٣ٛ ع٢ً أسس ايبٓٛز ايطا٥ع١ , َٔ ْكاط ايك٠ٛ يف اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ ٖٞ ايططٜك١ ايهؿؿ١ٝ

ؾطزًٜا زاخٌ  ؿتٝإايُٜٓٞ قسضات  ايط٥٬عٚايعٌُ يف , (ايط٥٬ع)ٖٚٛ ايعٌُ يف مجاعات قػرل٠ 

ٖٚصٙ , ايكا٥س ٚا٫قتكازٟ ٚاٱزاضٟ ٚغرل شيو َٔ املٗاّ املدتًؿ١ؾدكٝات عٝح تدلظ , اؾُاع١

بؿهٌ غرل َباؾط ٚػعًِٗ َٔ املبازضٜٔ ايسا٥ُني يف سٝاتِٗ ايؿدك١ٝ  ؿتٝإاياملٗاّ تُٓٞ قسضات 

 طًٝع١ٚغتذس غهطترل اي, َػتكب٬ً قا٥سُا يف عًُ٘ طًٝع١اي عطٜـؾػتذس , خاضز ايهؿؿ١ٝ

 .إخل.. . ايكٓسٚم ٖٛ قاسب ا٭ؾهاض ا٫قتكاز١ٜ اي٬َع١ٚغتذس أَني, َٓعًُا يف زضاغت٘

َٚٔ خ٬ٍ املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ هب ايتأنٝس ع٢ً ايعٌُ َٔ خ٬ٍ ايططٜك١ ايهؿؿ١ٝ بهاؾ١ 

 .بٓٛزٖا اييت غٛف تعطٞ يٓا املطزٚز املطًٛب ٚايٓذاح يف ؼكٝل اشلسف
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 :أغايٝب َبتهط٠ يف تطبٝل املٓٗر

 ططٜك١ ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ٝ: أ٫ًٚ

٠ يف تطبٝل املٓٗر ايهؿؿٞ يًؿتٝإ ٖٛ ٚنع إطاض أٚ ؾهط٠ ض٥ٝػ١ٝ َٔ أسس ا٭غايٝب املبتهط

 :ْصنط َٓٗا,يؿذل٠ ظ١َٝٓ قسز٠ تكّٛ عًٝٗا نٌ ا٭ْؿط١, ٚا٭َج١ً ع٢ً شيو نجرل٠

نتاض ق١ُٝ َع١ٓٝ ٚيتهٔ بط ايٛايسٜٔ, أٚ ايكسم, أٚ سػٔ اؾٛاض, ٚتهٕٛ نٌ ا٭ْؿط١ -2

ٍٛ ٖصٙ ايك١ُٝ, ؾإشا اخذلْا بط ايٛايسٜٔ َج٬ً, ؾػٛف ٜهٕٛ ٖٓاى أَج١ً يف ؾٗط َعني تسٚض س

 :يٮْؿط١ ايتاي١ٝ

 ّف١ً سا٥ط عٔ ا٭. 

 ؾكط٠ ضغِ عٔ زٚض ا٭بٜٛٔ يف سٝاتٓا. 

  ٕٛباق١ ظٖٛض بأْؿػِٗ ٜٚٗسْٚٗا إىل ا٭بٜٛٔ ايهؿاؾنيٜه. 

إخل, ٚتهٕٛ .... نؿهط٠ ض٥ٝػ١ٝ َجٌ , املا٤, ايؿها٤, ا٭يٛإ  ًافطز ًاَعٝٓ نتاض ؾ٦ًٝا-3

هٕٛ ٖٓاى ؾإشا اخذلْا املا٤ َج٬ً, ؾػٛف ت نٌ ا٭ْؿط١ يف ؾٗط َعني تسٚض سٍٛ ٖصا ايؿ٤ٞ,

 :أَج١ً يٮْؿط١ ايتاي١ٝ

 ْٞؿاط ضٜانٞ َا٥. 

 أيعاب َػاَطات باغتدساّ املا٤. 

 دًػ١ َع ضدٌ زٜٔ عٔ أ١ُٖٝ املا٤ يف سٝاتٓا. 

 .ػعٌ ا٭ؾهاض ضٖٔ ايعكٍٛ ؾاٌْٗ َٓ٘ ٫ٚ, إٕ عط ا٭ؾهاض ٫ ٜٓهب

 :املػاَط٠ ٚايتشسٟ: ثاًْٝا

َٔ أِٖ َا ميهٔ إٔ تػتدسَ٘ أثٓا٤ تطبٝل املٓٗر  املػاَط٠ ٚايتشسٟاعًِ ععٜعٟ ايكا٥س إٔ 

أْؿطتو ضتٝب١, ٚيهٔ اَٮٖا باٱثاض٠ ٚايتػابل ٚايتشسٟ يس٣ , ؾ٬ ػعٌ يًؿتٝإايهؿؿٞ 

 .ايهؿاؾني

 :ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ٝ

 ا٫خذلاعات

عح يف اٱْذلْت أزلا٤ 

عح ... َػاَطات املدذلعني  .املدذلعني ايعطب

 .عٔ ايهٓع بؿهٌ اخذلاع

اغتدساّ املهْٛات ايكسمي١ يف 

 .ا٫خذلاع

عٌُ َعطض ٫خذلاعات ايط٥٬ع 

 .ٜٚعطض ع٢ً أٚيٝا٤ ا٭َٛض
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ٖٚٞ ١َُٗ يف تطبٝل ايططٜك١ , ا٥س احملاؾع١ ع٢ً غذ٬ت ايؿطق١ نا١ًَ َٚطتب١هب ع٢ً ايك

 :ايهؿؿ١ٝ ٚيف غرل ايدلْاَر ايهؿؿٞ, َٚٔ ٖصٙ ايػذ٬ت ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط

 ٞوتٟٛ ع٢ً اغتُاض٠ يهٌ نؿاف ٚبٗا ناؾ١ املعًَٛات عٓ٘ َٚعٚز : ايػذٌ ايؿدك

 .بكٛض٠ ؾدك١ٝ يًهؿاف

 ٜعٗط َس٣ سهٛض ٚغٝاب أعها٤ ايؿطق١: غذٌ اؿهٛض ٚايػٝاب. 

 ٜػذٌ ؾٝ٘ بطْاَر ٚبٝاْات ادتُاعات ايؿطق١: غذٌ ادتُاعات ايؿطق١. 

 ٜػذٌ ؾٝ٘ ادتُاعات فًؼ ايؿطف: غذٌ ادتُاعات فًؼ ايؿطف. 

 يتػذٌٝ بٝاْات ظٚاض ايؿطق١ ٚتاضٜذ ظٜاضتِٗ: غذٌ ايعٜاضات. 

 اـاق١ بايؿطق١يتػذٌٝ اٱٜطازات ٚاملكطٚؾات : غذٌ قٓسٚم ايؿطق١. 

 يتػذٌٝ عٗس٠ ا٭زٚات ٚاملػتًعَات املتٛؾط٠ يف ايؿطق١: غذٌ ايعٗس٠. 

 ملعطؾ١ َس٣ تكسّ نٌ ؾطز َٔ أؾطاز ايؿطق١ ٚاملكاض١ْ ؾُٝا بِٝٓٗ: غذٌ تكسّ ايهؿاؾني. 
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املعطٝات تعتدل َطاعا٠ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني ايؿت١ٝ ٚايؿباب يف تٓؿٝص املٓٗر ايهؿؿٞ َٔ أِٖ 

اؾسٜس٠ اييت هب إٔ ْطنع عًٝٗا سٝح ططم اغتٝعاب ٚؼكٌٝ ايؿت١ٝ ٚايؿباب يٝػت ٚاسس٠ 

ٚيصيو عٓس ايتعاٌَ َعِٗ ٚٚنع ا٭ْؿط١ شلِ َٚعِٗ هب ا٭خص يف ا٫عتباض , (ٚنصيو ايطاؾسٜٔ)

 .ٖصٙ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ

 :تعزيف الفزوم الفزديُ
ضاتِٗ ايعك١ًٝ ٚخكا٥كِٗ ايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ بػبب شيو ايتبأٜ ايصٟ وسخ بني ا٭ؾطاز يف قس

أٚ ا٫مطاؾات ايؿطز١ٜ عٔ املتٛغط اؾُاعٞ يًكؿات , اخت٬ف ظطٚؾِٗ ايب١ٝ٦ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

 .املدتًؿ١

 :ٚتتأثط ٖصٙ ايؿطٚم باٯتٞ

  .ايٛضاث١ -

  .ايب١٦ٝ ايعا١ًٝ٥ -

  .ايعُط -

 .اؾٓؼ -

 .َػت٣ٛ ايعًُٝات ايعك١ًٝ -

ٚئ ٜػعٓا إٔ , ايعسٜس َٔ ايٓعطٜات اييت تٓاٚيت َسخٌ ايؿطٚم ايؿطز١ٜٖٓاى , َٚٔ ٖصا املٓطًل

ٚيهٓٓا غٓأخص إسس٣ ٖصٙ ايٓعطٜات ْٚطبكٗا يف َٓاٖذٓا ايهؿؿ١ٝ , ْتشسخ عٓٗا مجٝعًا

 :ٖٚٞ ْعط١ٜ داضزْط يًصنا٤ات, ايعطب١ٝ

 :ىظزيُ الذناءات املتعددَ جلاردىز
قاّ ايعامل ايٓؿػٞ ا٭َطٜهٞ 

 Howard)ٖاٚضز داضزْط 

Gardner ) ا٭غتاش ظاَع١

املؿّٗٛ ايؿا٥ع  ٣تشسٖاضؾاضز ب

ت ثكاؾتٓا َؾيكس عّط:" يًصنا٤ ٚقاٍ

, "دسًا نٝكًا ايصنا٤ تعطٜؿًا

 ٚشيو عاّ شنا٤ات عًٞ ا٭قٌ مثا١ْٝٚدٛز ( Frames of Mind)أطط ايعكٌ  ٘ٚاقذلح يف نتاب
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اسسًا ٜٛيس ب٘ اٱْػإ ٫ٚ ْٚعط١ٜ ايصنا٤ات املتعسز٠ تٓتكس ؾهط٠ إٔ ٖٓاى شنا٤ ٚ, 2:94ّ

ميهٓٓا إٔ ْعتدل ايصنا٤ات نٓعًا زاخٌ نٌ ؾاب ع٢ً ايكا٥س إٔ , ٚع٢ً شيو, ْػتطٝع تػٝرلٙ

: ٖٞ( ٚتطٛضت ٭نجط َٔ شيو بعسٖا)ٖٚصٙ ايصنا٤ات اييت سسزٖا داضزْط , ٜهتؿؿ٘ ُٜٚٓٝ٘

 –ُٞ اؿطنٞ ايصنا٤ اؾػ –ايصنا٤ املهاْٞ  –ايصنا٤ املٓطكٞ ايطٜانٞ  –ايصنا٤ ايًػٟٛ 

 .ايصنا٤ ايطبٝعٞ –ايصنا٤ ايؿدكٞ  –ايصنا٤ ا٫دتُاعٞ  –ايصنا٤ املٛغٝكٞ 

تٓاٍٚ َٚعاؾ١ بٓا٤ ايًػ١, َٚعاْٝٗا, ٚٚظا٥ؿٗا, ٚاغتدساَاتٗا  ٢ايكسض٠ عً ٖٛ :الذناء اللغىٍ .2

 .(ايؿطح بٗسف اٱع٬ّ ٚايتجكٝـ –ايب٬غ١ ٚايبٝإ ) ايع١ًُٝ

 :ايصنا٤عباضات ؾا٥ع١ ٭قشاب ٖصا 

 .ايهتب ٖا١َ ٚتعدل عُٔ أنٕٛ -

 .أتعًِ أنجط عٔ ططٜل ا٫غتُاع -

  .أغتُتع بًعب ايعسٜس َٔ ا٭يعاب ايه١َٝ٬ -

َٛاز زضاغ١ٝ غ١ًٗ بايٓػب١ يٞ ٚأغتطٝع إٔ , ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ  -

 .أ٩زٟ ؾٝٗا دٝسًا عٔ ايعًّٛ

 .إخل... املصٜع –اـطٝب  –ايكشؿٞ : ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤

ٚايكسض٠ , ع٢ً اغتدساّ ا٭ضقاّ ٚا٭عساز بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ ايكسض٠ ٖٛ :الذناء امليطكٌ الزياضٌ .3

ةمٝٝعٖا,  ٢ٖٛ اؿػاغ١ٝ يٮمناط املٓطك١ٝ, أٚ ايعسز١ٜ, ٚايكسض٠ عً ع٢ً ايتؿهرل املٓطكٞ

 .َجٌ ايػبب ٚايٓتٝذ١]تهٜٛٔ ع٬قات بٝٓٗا ٚ

 :٤عباضات ؾا٥ع١ ٭قشاب ٖصا ايصنا

  .أغتطٝع إٔ أسػب ا٭عساز بػٗٛي١ يف ضأغٞ -

  .ايعًّٛ ٚايطٜانٝات َٔ املٛاز املؿه١ً يسٟ يف املسضغ١ -

 .أؾهٌ ا٭يعاب ايعك١ًٝ َجٌ ايؿططْر  -

  .أسب إٔ أغأٍ عٔ نٝؿ١ٝ عٌُ ا٭ؾٝا٤ -

 .إخل... ايطبٝب املؿدل –احملًٌ املايٞ  –ايكانٞ : ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤
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عًٞ مٛ زقٝل ٚقشٝح, ٚإٔ  ع٢ً إزضاى ايعامل ايبكطٟ املهاْٞ ايكسض٠ ٖٛ :الذناء املهاىٌ .4

 .ٜ٪زٟ أٚ ٜكّٛ بتش٬ٜٛت َعتُسًا ع٢ً تًو اٱزضانات

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قشاب ٖصا ايصنا٤

  .أغتطٝع إٔ أض٣ ايكٛض عٓسَا أغًل عٝين -

 .أغتطٝع إٔ أعطف ططٜكٞ, ٫ أستاز غايبًا ـطا٥ط -

 .أغتطٝع تكسٜط املػاؾات -

  .أْا سػاؽ دسًا يًؿطٚم بني ا٭يٛإ -

 .إخل... ايطغاّ, َكُِ ايسٜهٛضات , املٗٓسؽ املعُاضٟ: ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤

اـدل٠ ٚايهؿا٠٤ يف اغتدساّ ايؿطز ؾػُ٘ نهٌ يًتعبرل عٔ  ٖٛ :الذناء اجلضنٌ احلزنٌ .5

 .أٚؼًٜٛٗاا٭ؾهاض ٚاملؿاعط ٚايٝػط يف اغتدساّ ايؿطز يٝسٜ٘ ٱْتاز ا٭ؾٝا٤ 

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قشاب ٖصا ايصنا٤

  .أسب ا٭يعاب ايطٜان١ٝ -

  .أسب قها٤ أٚقات خاضز املٓعٍ -

  .أسب إٔ أملؼ ا٭ؾٝا٤ يهٞ أتعًِ َٔ خ٬ٍ شيو ايًُؼ -

  .َجٌ املؿٞ أٚ اؾطٟ( ٚأْا أؼطى)أؾهط دٝسًا سُٝٓا أقّٛ بأعُاٍ سطن١ٝ  -

  .بٝسٟ أسب ايعٌُ -

 .إخل... ,ايطٜانٝني, املكًس ٚاملٗطز, اؿطؾٝني :ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤

, ع٢ً إزضاى ايكٝؼ املٛغٝك١ٝ, ٚةمٝٝعٖا, ٚؼًٜٛٗا, ٚايتعبرل عٓٗا ايكسض٠ ٖٛ :الذناء املىصًكٌ .6

اؿػاغ١ٝ ػاٙ , ٜٚهِ ٖصا ايصنا٤ اؿػاغ١ٝ يًشٔ ٚاؾطؽ, اٱسػاؽ ظٛز٠ ايٓػُات

 .ؾِٗ ايبٓا٤ املٛغٝكٞ, ا٭قٛات

 :٭قشاب ٖصا ايصنا٤عباضات ؾا٥ع١ 

 .يسٟ قٛت غٓا٥ٞ دٝس -

 .أشانط ع٢ً قٛت املٛغٝك٢ -

 .أَاضؽ ايععف ع٢ً اٯ٫ت املٛغٝك١ٝ -

 .إخل... ,ايععؾني, املًشٓني, املٓؿسٜٔ :ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤
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ع٢ً إزضاى أَعد١ اٯخطٜٔ, َٚكاقسِٖ, ٚزٚاؾعِٗ, َٚؿاعطِٖ,  ايكسض٠ ٖٛ :الذناء االجتناعٌ .7

ٚايتُٝٝع بٝٓٗا, ٚايكسض٠ ع٢ً ا٫غتذاب١ بؿاع١ًٝ ٚع٢ً مٛ َٓاغب يًشا٫ت ا٫ْؿعاي١ٝ ٚاملعاد١ٝ 

 .يٰخطٜٔ

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قشاب ٖصا ايصنا٤

  .أؾأ إىل اٯخطٜٔ عٓسَا أؾعط مبؿه١ً -

  .٘ ٚنٝـ ٜؿعًْٛ٘أسب إٔ أعًِ اٯخطٜٔ َا ايصٟ أعطؾ -

  .أةمتع بٛدٛز ؾبه١ ع٬قات ادتُاع١ٝ نبرل٠ -

  .أسب ايتعإٚ َع اٯخطٜٔ -

 .إخل... ,َٛظـ ايع٬قات ايعا١َ, ضدٌ ايسٜٔ, املطؾس ا٫دتُاعٞ :ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤

, َعطؾ١ ايصات ٚايكسض٠ ع٢ً ايتكطف تٛاؾكًٝا ع٢ً أغاؽ تًو املعطؾ١ ٖٛ :الذناء الشدصٌ .8

إٔ ٜهٕٛ يًؿطز قٛض٠ زقٝك١ عٔ ْٛاسٞ قٛت٘ ٚنعؿ٘, ٚايٛعٞ بأَعدت٘ ايساخ١ًٝ ٜٚتهُٔ 

َٚكاقسٙ ٚزٚاؾع٘, ٚسا٫ت٘ املعاد١ٝ ٚا٫ْؿعاي١ٝ, ٚضغبات٘, ٚايكسض٠ ع٢ً تأزٜب ايصات ٚؾُٗٗا 

 .ٚتكسٜطٖا

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قشاب ٖصا ايصنا٤

 .أسب إٔ أقهٞ ٚقيت مبؿطزٟ -

 .اف خاق١ بٞأسب إٔ أؾهط زا٥ًُا يف أس٬ّ ٚأٖس -

  .أؾهط يف إٔ أنٕٛ قاسب أعُاٍ َٚؿطٚعات َػتك١ً ًَٜٛا َا -

 .إخل... ضداٍ ا٭عٌُ :ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤

ٚايتعاٌَ َع اؿٝٛإ ٚايٓبات, , َعطؾ١ ايطبٝع١ ٚزٚض٠ اؿٝا٠ يف ايهٕٛ ٖٛ :الذناء الطبًعٌ .9

 .ٚاٱسػاؽ بٗا بآٜات ايهٕٛٚايتأثط بعٛاٌَ اؾٛ ٚايطبٝع١, ٚا٫ْبٗاض 

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قشاب ٖصا ايصنا٤

 .أسب إٔ أقهٞ ٚقيت يف اؿسا٥ل أٚ بني أسهإ ايطبٝع١ -

 .أسب إٔ أؾهط زا٥ًُا يف خًل اهلل -

  .أؾهط يف إٔ أنٕٛ َكتين ؿٝٛإ أٚ قاسب سسٜك١ قػرل٠ -

 .إخل...  َعاضع, َطبٞ سٝٛاْات, دٝٛيٛدٞ :ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤
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 :ٍامُ عً ٍذه اليظزيُمالحظات 

نٌ شنا٤ ) ميتًو نٌ ؾدل ايصنا٤ات ايجُا١ْٝ نًٗا ٚيهٔ مبػتٜٛات َتؿاٚت١ -

 ).ُٜٓٛ مبعسٍ كتًـ زاخٌ نٌ ٚاسس َٓا

 .شنا٤ إىل َػت٣ٛ َٓاغب َٔ ايهؿا٠٤َععِ ايٓاؽ ٜػتطٝعٕٛ ت١ُٝٓ نٌ  -

  .تعٌُ ايصنا٤ات عاز٠ َعًا بططٜك١ َطنب١ -
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661

 شزح اليشاط
َٗطدإ يًك٠٬ وت٣ٛ ع٢ً قٛاعس كتًؿ١ , ٚؾعاض 

أٟ إٔ اؿػ١ٓ بعؿط٠ ...  61=6ايّٝٛ اضبح َعٓا 

 : أَجاشلا, ٚايكٛاعس ٖٞ

  ايتهًٝـ بايك٠٬:  ايكاعس٠ ا٭ٚىل

اشلسف َٔ ايكاعس٠ ايتعطٜـ بأ١ُٖٝ ايك٠٬ ٚععِ 

ايتهًٝـ ٚضمح١ اهلل بٓا يتهًٝؿ٘ يٓا بايك٠٬ ٚععِ 

 .ططح ا٭غ١ً٦ ٚاملٓاقؿ١ ا٭دط, ٜٚتبع أغًٛب

  نٝؿ١ٝ ايك٠٬:  ايكاعس٠ ايجا١ْٝ

بططٜك١ ةمجٌٝ أزٚاض ٚقانا٠, ٚاشلسف َٓٗا ايتعطف 

 .١ٝ أزا٤ ايك٠٬ ٚمماضغتٗا عًًُٝاع٢ً نٝؿ

  نٝؿ١ٝ ؼسٜس ايكب١ً:  ايكاعس٠ ايجايج١

  .اشلسف َٓٗا ايطبط بني اـطٜط١ ٚا٫ػاٖات ا٭ق١ًٝ

 ك٠٬ يف زٚض ايعباز٠ايؾهٌ :  ايكاعس٠ ايطابع١

نؿاؾني نٌ ٚاسس ميؿ٢ َػاؾ١, كتًؿ١ عٔ اٯخط ٚوسزٖا ايكا٥س عٝح نٌ  4يعب١ اختٝاض 

خط٠ٛ مي٢ٓ ٜهع ع١ًُ ؾ٢ دٝب٘ ٚنٌ خط٠ٛ ٜػط٣ تكًٌ َٔ سكٛات ؾ٢ دٝب٘ ثِ مػب َٔ 

  .(سٚض ايعباز٠يًشػٓات اييت ْأخصٖا يف اـط٢ ي بؿهٌ ٜطَع)ايؿا٥ع 

  يػًـ ايكاحل ٚايك٠٬ا:  اـاَػ١ايكاعس٠ 

  .(قكل كتًؿ4١)بؿهٌ قكك٢ 

 . 61=6تعط٢ ٖس١ٜ ملٔ ميط باـُػ١ قٛاعس ٚعًٝٗا ؾعاض ٜطَع يًُٗطدإ ٚاضبح َعٓا 

 .ٜطدع يهتب ايسٜٔ ٚايك٠٬

ايهؿاؾني يف ايك٠٬ ٚتكبًِٗ يًُعًَٛات َٚس٣ اسطم أٜٗا ايكا٥س ع٢ً امل٬سع١ ايػابك١ ٭زا٤ 

 .اقتٓاعِٗ بأزا٤ ايك٠٬ يف أٚقاتٗا

 التىضًح البيد
 .ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ اجملال

الطزيكُ املضتددمُ يف 
 اليشاط

 .قٛاعس عٌُ َٚػابكات/ َٗطدإ 

اؿه١ُ َٔ أزا٤ ايعبازات تؿِٗ  اهلدف اخلاص

 .ٚايؿطا٥ض ايس١ٜٝٓ
 .ٜتكٔ أزا٤ ايؿطا٥ض ايس١ٜٝٓ املؤشز املعزيف أو املَارٍ

  .َٜٛإ/ ّٜٛ  الشمً
 .َكط ايؿطق١ املهاٌ

 .ايؿطق١قا٥س  املضئىل عً اليشاط
 .ايؿطق١نٌ أؾطاز  عدد املضتَدفني
 .مجاعٞ أصلىب العنل

نتب  –خطا٥ط ٚبٛق١ً  –أزٚات ايك٠٬  املضتلشمات املطلىبُ

 .يٛسات إضؾاز١ٜ –ز١ٜٝٓ 
 .ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ ايهؿؿ١ٝ دلاالت امليَ  املتكاطعُ
 ., ٚيػٟٛٚسطنٞ ,شنا٤ َٓطكٞ ضٜانٞ الذناءات املضتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 .ٖاٟٚ ايجكاؾ١ ايعا١َ –ايساع١ٝ  الهشافحيصل علًَا 
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 اهلدف مً اليشاط
 .ت١ُٝٓ ضٚح ايتػاَح ٚاحملب١ ٚاٱخا٤

 شزح اليشاط
  نٌ ؾطز ؾ٢ ايطًٝع١ ٜهتب ؾ٢ ٚضق١ ؾ٦ًٝا

ازل٘ نتاب١ + وتاز ؾٝ٘ َػاعس٠ اٯخطٜٔ 

  .ع٢ً ايٛضق١

  ٌٜتِ ط٢ ا٭ٚضام ٚتٛظٜعٗا ع٢ً أؾطاز بؿه

  .عؿٛا٢٥

 ٛضق١ ٜكّٛ نٌ ؾطز بتًب١ٝ طًب قاسب اي

 .ٚايتعإٚ َع٘ ٱلاظ امل١ُٗ

نٝؿ١ٝ تعاٌَ  ٬َسع١أٜٗا ايكا٥س ع٢ً اسطم 

ٚسح غرل املتعإٚ ع٢ً  ايهؿاؾني َع بعهِٗ ايبعض

 .ايتعإٚ

  

 التىضًح البيد
 .ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ اجملال

الطزيكُ املضتددمُ يف 
 اليشاط

 .يعب١

 .ايتشًٞ بكؿات امل٪َٔ ق٫ًٛ ٚع٬ًُ اهلدف اخلاص
َٛاقـ سٝات١ٝ تتذ٢ً ؾٝٗا قؿات مياضؽ  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .امل٪َٓني
 .غاع١ الشمً
 .ضنٔ ايطًٝع١/ َكط ايؿطق١  املهاٌ

 .عطٜـ ايطًٝع١ املضئىل عً اليشاط
 .ايطًٝع١نٌ أؾطاز  عدد املضتَدفني
 .مجاعٞ أصلىب العنل

 .أٚضام املضتلشمات املطلىبُ
 .ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ ايهؿؿ١ٝ دلاالت امليَ  املتكاطعُ
 .ادتُاعٞ, ؾدكٞشنا٤  الذناءات املضتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 .ٖا٣ٚ ايع٬قات ايعا١َ الهشافحيصل علًَا 
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 :شزح اليشاط
نُا )ٜتِ تٛظٜع ٚضق١ َطغّٛ عًٝٗا زٚا٥ط َتهطض٠ 

 ع٢ً نٌ نؿاف( يف املًـ املطؾل

اغتػ٬ٍ أندل عسز َٔ ايسٚا٥ط يف  املطًٛب ٖٛ

 -َج٬ ايسا٥ط٠ ا٭ٚىل يف ضغِ ٚد٘)ضغَٛات كتًؿ١ 

 (ايجا١ْٝ يف ضغِ غاع١ ٖٚهصا

 (ثا١ْٝ َج٬ً 41) ٜتِ ؼسٜس ٚقت يًُػابك١ 

ايطًٝع١ ايؿا٥ع٠ ٖٞ ايطًٝع١ اييت قسّ أؾطازٖا أندل 

بؿطط تػاٟٚ عسز )عسز َٔ ايطغَٛات املُه١ٓ 

 .(يٛاسس٠ا٭ؾطاز يف ايطًٝع١ ا

 

  ايهؿاؾني ٬َسع١ أٜٗا ايكا٥س ع٢ً اسطم

ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً ايعٌُ ٚعسّ ايتهاغٌ ست٢ 

 .يٛ مل تهٔ يسِٜٗ املٖٛب١

 ٌُغاعسِٖ ع٢ً ايتؿهرل املٓطكٞ ٚا٫بتهاضٟ أثٓا٤ ايع. 

 

 التىضًح البيد
 .ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا اجملال

الطزيكُ املضتددمُ يف 
 اليشاط

 .ؾكط٠ يف ادتُاع زٚضٟ

ت١ُٝٓ أغًٛب ايتؿهرل ايعًُٞ  اهلدف اخلاص

 .ٚا٫بتهاضٟ
ؿٌ َؿه١ً َا  ضٜٓتر عسزًا َٔ ا٭ؾها املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .بططٜك١ دسٜس٠
  .زقٝك١ 31 الشمً
 .َهإ خًٟٛ/ َكط ايؿطق١  املهاٌ

 .قا٥س ايؿطق١ املضئىل عً اليشاط
 .ايؿطق١نٌ أؾطاز  عدد املضتَدفني
 .مجاعٞ أصلىب العنل

أٚضام َطبٛع عًٝٗا ايسٚا٥ط بعسز  املضتلشمات املطلىبُ

 .أق٬ّ بعسز املؿاضنني –املؿاضنني 
 .ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ ايهؿؿ١ٝ امليَ  املتكاطعُ دلاالت

 .َهاْٞ, َٓطكٞ ضٜانٞشنا٤  الذناءات املضتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 .ايطغاّ الهشافحيصل علًَا 
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 :شزح اليشاط
ظٜاض٠ َهإ غرل َعتاز ي٬ط٬ع ع٢ً ايتطبٝكات 

ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ؾٝ٘, ٚهب ا٫ٖتُاّ بعٜاض٠ 

اـسَات ايت٢ ٜكسَٗا ٚقس ْهٕٛ ع٢ً  َهإ ملعطؾ١

زضا١ٜ باغتدساَٗا ٚيهٓٓا ٫ ْعتاز َعطؾ١ نٝـ تٓتر 

 :َجٌ .أٚ تكسّ ٖصٙ اـسَات 

 قط١ َطاؾ٧. 

 َهتب بطٜس.  

 قط١ َطاقب١ َطاض د٣ٛ. 

 َكٓع. 

 ٙقط١ َٝا. 

 قط١ ؼهِ ايكطاضات.  

بعس شيو تكّٛ نٌ طًٝع١ بعٌُ تكطٜط عٔ ايّٝٛ َٚس٣ 

ايعٜاضات ٚعطنٗا ع٢ً باقٞ  ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ

 .ايؿطق١

  ا٭ؾهٌ ا٫تكاٍ أٚ ٚدٛز ع٬ق١ َباؾط٠ َع أسس ا٭ؾدام املعٓٝني أٚ ا٫غتعا١ْ بأزي١ َٔ

 .اشلاتـ يًتٛاقٌ َع ٖصٙ اؾٗات ٚؾطح طبٝع١ امل١ُٗ

 ٔايتأنٝس ع٢ً ؾطٜكو  تٓؼ ايعٌُ ١٦ًَٝ باملداطط , ؾ٬ َٔ ا٭١ُٖٝ إٔ تتصنط إٔ أَان

 .تعاّ بايتعًُٝات ٚؼٌُ املػ٦ٛي١ٝا٫ي

 هط إىل ايؿدل املع٢ٓ بعس ايعٜاض٫٠تٓؼ إضغاٍ خطاب ؾ. 

  

 التىضًح البيد
 .ٚايتهٓٛيٛدٝاايعًّٛ  اجملال

الطزيكُ املضتددمُ يف 
 اليشاط

 .ضس١ً/ ظٜاض٠ 

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٔ  اهلدف اخلاص

 .ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ ؾ٢ اؿٝا٠
ٜصنط بعض اغتدساَات ايتهٓٛيٛدٝا  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 –اٱْذلْت  –اؿاغب اٯيٞ )يف اؿٝا٠ 

 .(إخل... ا٭دٗع٠ املٓعي١ٝ
  .ّٜٛ الشمً
 .أَانٔ ايعٜاض٠ املهاٌ

 .قا٥س ايؿطق١ املضئىل عً اليشاط
 .ايؿطق١نٌ أؾطاز  عدد املضتَدفني
 .مجاعٞ أصلىب العنل

 .َسْٚات يهتاب١ امل٬سعات –ٚغ١ًٝ ْكٌ  املضتلشمات املطلىبُ
 .اجملتُع دلاالت امليَ  املتكاطعُ
 .يػَٟٛهاْٞ, ادتُاعٞ, شنا٤  الذناءات املضتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 – اٱطؿا٢٥ –ٖاٟٚ ايع٬قات ايعا١َ  الهشافحيصل علًَا 

 –ٖاٟٚ ايجكاؾ١ ايعا١َ  –امل٬سغ 

 .ايكشؿٞ
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 :شزح اليشاط
قِ بتسضٜب ايؿطق١ ع٢ً نٝؿ١ٝ قٓع طا٥ط٠ ٚضق١ٝ 

ملتٛؾط٠,ٚبعس قٓاعتٗا قِ اباغتدساّ خاَات ايب١٦ٝ 

 .رل ايطا٥طات يف َهإ خًٟٛٝطَعِٗ بت

  اغتدسّ أسس ايتكُُٝات اؾاٖع٠ يف ساي١

 .طا٥ط٠ ٚضق١ٝعسّ ايسضا١ٜ بتكُِٝ 

  قِ بكٓع ايطا٥ط٠ َط٠ قبٌ تسضٜب ايهؿاؾني

 .عًٝٗا

 تعًُٝات ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ أثٓا٤ قٓع  ٫ تٓؼ

اتكا٤ اؾطح َٔ : َجاٍ)ايطا٥ط٠ ٚأثٓا٤ ايتطٝرل 

عسّ تطٝرل ايطا٥طات قطب  –ا٭خؿاب 

 .(أغ٬ى نٗطب١ٝ

  ميهٓو عٌُ َٗطدإ يًطا٥طات ايٛضق١ٝ يف

ايهؿؿ١ٝ زاخٌ اؿٞ نأغًٛب يًسعا١ٜ 

 .اؿٞ

 

  

 التىضًح البيد
 .َٗاضات اجملال

الطزيكُ املضتددمُ يف 
 اليشاط

 .ٚضؾ١ عٌُ

 .ت١ُٝٓ ايكسض٠ ع٢ً ايتصٚم ايؿين ٚتطبٝكات٘ اخلاصاهلدف 
 .ٜٛظـ َعًَٛات٘ ايؿ١ٝٓ يف إْتاد٘ ايؿين املؤشز املعزيف أو املَارٍ

  .غاعتإ الشمً
َهإ خًٟٛ يتطٝرل / َكط ايؿطق١  املهاٌ

 .ايطا٥طات
 .قا٥س ايؿطق١ املضئىل عً اليشاط

 .ايؿطق١نٌ أؾطاز  عدد املضتَدفني
 .ؾطزٟ أصلىب العنل

ٚضم أيٛإ  –قطع خؿب١ٝ يكٓع ايطا٥ط٠  املضتلشمات املطلىبُ

 .أزٚات تعٜني –٫قل  –يكٓع ايطا٥ط٠ 
 .ايب١٦ٝ دلاالت امليَ  املتكاطعُ
 .شنا٤ َهاْٞ, سطنٞ الذناءات املضتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 –ٖاٟٚ ا٭ؾػاٍ ايٝس١ٜٚ  –ايطغاّ  الهشافحيصل علًَا 

 .املطاقب اؾٟٛ
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 :شزح اليشاط
املؿه٬ت ايب١ٝ٦ٝ ؾ٢  ٣عٌُ ف١ً سا٥ط عٔ إسس

يف  فتُع٘ َع ططح أؾهاض نٌ ٖصٙ املؿه٬ت

ؾهٌ َكا٫ت َؿٛق١ ٚتعًٝكٗا يف املسضغ١ أٚ َكط 

 .ايؿطق١

اسطم أٜٗا ايكا٥س ع٢ً عسّ تهطاض املٛنٛعات ٚإٔ 

 .ًاٜهٕٛ اٱخطاز ا٭زبٞ ٚايؿين يًُذ١ً دٝس

 التىضًح البيد
 .ايب١٦ٝ اجملال

الطزيكُ املضتددمُ يف 
 اليشاط

 .ف١ً سا٥ط/ ٚضؾ١ عٌُ 

 ت١ُٝٓ ايٛع٢ بإٔ اٱْػإ دع٤ َٔ ايب١٦ٝ اهلدف اخلاص

 .ٜ٪ثط ؾٝٗا ٜٚتأثط بٗا
ٜٓؿص خط١ يٓؿط ايٛعٞ ايب٦ٝٞ يف ايب١٦ٝ  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .احملٝط١ ب٘
  .غاعتإ الشمً
 .املسضغ١/ َكط ايؿطق١  املهاٌ

 .عطٜـ ايطًٝع١ املضئىل عً اليشاط
 .ايطًٝع١نٌ أؾطاز  عدد املضتَدفني
 .ؾطزٟ ٚمجاعٞ أصلىب العنل

 .أزٚات تعٜني –أيٛإ  –يٛس١ ٚضق١ٝ  املضتلشمات املطلىبُ
 .َٗاضات دلاالت امليَ  املتكاطعُ
 .شنا٤ َهاْٞ, يػٟٛ, طبٝعٞ الذناءات املضتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

قسٜل  –ايكشؿٞ  –اـطاط  –ايطغاّ  الهشافحيصل علًَا 

 .ايب١٦ٝ
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 :شزح اليشاط
  قِ َع ؾطقتو بعٌُ ْس٠ٚ عٔ ايعازات ايػ١٦ٝ

 "ايكش١ تاز"اييت تٗسز ايكش١ ؼت ؾعاض 

 بايبشح  ايؿطق١ نًـ نٌ ؾطز َٔ أؾطاز

 :عٔ أنطاض نٌ َٔ

 .ايتسخني -

 .املدسضات -

 .ا٭طع١ُ ايػطٜع١ -

 .عسّ مماضغ١ ايطٜان١ ًَٜٛٝا -

 .إخل...  -

سسز َٛعس ايٓس٠ٚ ٚادعٌ ايهؿاؾني  -

بكٝاز٠ ايّٝٛ ٚتٓعُٝ٘ ٚزع٠ٛ  ٕٜٛكَٛ

 .ا٭ٌٖ ٚا٭قسقا٤

 إٔ تكطأ دٝسًا يف نٌ ايكهاٜا اييت  ٫ تٓؼ

 .أثرلت

  طبٝب : َجاٍ)اسطم ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َتشسخ ضزلٞ َتُهٔ َٔ ٖصٙ املعًَٛات

 .(إخل...َسضؽ يف ن١ًٝ ايطب  –طبٝب املسضغ١  –اؿٞ 

 تابع ايهؿاؾني يف أزا٥ِٗ ايكٝازٟ أثٓا٤ تٓؿٝص ايٓؿاط. 

  

 التىضًح البيد
 .قش١ اؾػِ اجملال

الطزيكُ املضتددمُ يف 
 اليشاط

 .ْس٠ٚ

انتػاب قسض َٓاغب َٔ ايجكاؾ١  اهلدف اخلاص

 .ايكش١ٝ
ٜػتدسّ َكازض َتٓٛع١ يًُعطؾ١ يت١ُٝٓ  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .ثكاؾت٘ ايكش١ٝ
 .غاعات 4 الشمً
 .قاع١ املهاٌ

 .قا٥س ايؿطق١ املضئىل عً اليشاط
ميهٔ زع٠ٛ ا٭ٌٖ / ايؿطق١ نٌ أؾطاز  عدد املضتَدفني

 .ٚا٭قسقا٤
 .ؾطزٟ ٚمجاعٞ أصلىب العنل

ساغب آيٞ  –بطٚدهتٛض  –ْعاّ قٛتٞ  املضتلشمات املطلىبُ

 .أزٚات ظ١ٜٓ –
 .اجملتُع دلاالت امليَ  املتكاطعُ

 .شنا٤ ادتُاعٞ, ؾدكٞ, يػٟٛ املضتددمُالذناءات 
شارات اهلىايُ اليت قد 

 –ٖاٟٚ ايجكاؾ١ ايعا١َ  –ايكشؿٞ  الهشافحيصل علًَا 

 .املطايع –احملسخ 
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 :شزح اليشاط
 اب ع٢ً ؼطِٝ َٔ خ٬ٍ تؿذٝع ايؿب

ِ يف أسس امل٬عب أٚ ا٭ضقاّ ايكٝاغ١ٝ, ْع

 .َتعسز ايكٛاعس ًَٜٛا ضٜانًٝااؿسا٥ل 

  ٔايطقِ ايكٝاغٞ  ِوطادعٌ ٖٓاى دا٥ع٠ مل

 .يف آخط ايّٝٛ

 أؾهاض ملجٌ ٖصٙ ايكٛاعس ايطٜان١ٝ: 

o  نػط )فُٛع١ ايًٝاق١ ايبس١ْٝ– 

 .يف ٚقت قسز( إخل... عك١ً  –بطٔ 

o أغطع ْكب ٖاٜو يؿطز ٚاسس. 

o  ّأغطع زم عكا نؿؿ١ٝ باغتدسا

 .ايسقُام يع١َ٬ َع١ٓٝ

o  أندل عسز َٔ ايبايْٛات املٓؿٛخ١ يف

 .زقٝك١

o  َٟذل 211اؾط. 

o عسز َطات ضنٌ ايهط٠ بسٕٚ ايٓعٍٚ ع٢ً ا٭ضض يف زقٝك١. 

o عسز أٖساف نط٠ ايػ١ً يف زقٝكتني. 

o  ...إخل. 

 هب اتباع تعًُٝات ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ أثٓا٤ َعاٚي١ ايطٜان١. 

 اسطم ع٢ً إٔ ٜؿاضى اؾُٝع يف شيو ٚسجِٗ ع٢ً ؼطِٝ ا٭ضقاّ ايكٝاغ١ٝ. 

 ب إٔ ٜػاعسى عطؾا٤ ايط٥٬ع أٚ قاز٠ آخطٕٚ يف تٓعِٝ ايّٝٛه. 

  اقطأ دٝسًا يف َٛنٛعات ايًٝاق١ ايبس١ٜٓ ست٢ ٫ تكٝب أسس بتُعقات عه١ًٝ َٔ دطا٤

 .مماضغ١ ضٜانات عٓٝؿ١

 التىضًح البيد
 .ايطٜان١ اجملال

الطزيكُ املضتددمُ يف 
 اليشاط

 .ادتُاع زٚضٟ/ ّٜٛ ضٜانٞ 

ت١ُٝٓ ايكسضات ايبس١ْٝ َٔ خ٬ٍ ا٭يعاب  اهلدف اخلاص

 .ايطٜان١ٝ
ُٜٓٞ قسضات٘ ايبس١ْٝ َٔ خ٬ٍ املؿاضن١  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .يف ا٭يعاب ايطٜان١ٝ
 .ّٜٛ الشمً
 .َهإ خًٟٛ/ سسٜك١ عا١َ / ًَعب  املهاٌ

 .قا٥س ايؿطق١ املضئىل عً اليشاط
 . ايؿطق١نٌ أؾطاز  عدد املضتَدفني
 .ؾطزٟ ٚمجاعٞ أصلىب العنل

 .َٛاْع ضٜان١ٝ – Stop watchغاع١  املضتلشمات املطلىبُ
ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ  –قش١ اؾػِ  دلاالت امليَ  املتكاطعُ

 .ايهؿؿ١
 .شنا٤ ؾدكٞ, سطنٞ الذناءات املضتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 .اي٥٬ل بسًْٝا الهشافحيصل علًَا 
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 :اهلدف مً اليشاط
  ايتؿهرل ايعًُٞ يف سًٍٛ ملؿه٬ت

 .ادتُاع١ٝ

  ايتعاٌَ اٱهابٞ َع ٖصٙ ايؿطٚم ٚايجكاؾات

 .ٚايعازات

 :شزح اليشاط
َػابك١ ؼت عٓٛإ ّٜٛ يف ٜكّٛ ايكا٥س باٱع٬ٕ عٔ 

َهُٕٛ ٖصٙ املػابك١ أْو ضنبت , نٛنب آخط

اغِ " .... آي١ ايعَٔ ٚاْت٢ٗ بو املطاف ع٢ً نٛنب 

ٚقس تعًل " اؿٞ ايصٟ قاّ بعٜاضت٘ يف ايٓؿاط ايػابل 

  .بو غهإ اؿٞ يهٞ ؼٌ َؿانًِٗ

 :ٚاملطًٛب َٓو

  ؼسٜس َؿانًِٗ ا٫دتُاع١ٝ بٓا٤ً ع٢ً

 .ح سًٍٛ يًشٌظٜاضتو شلِ ٚاقذلا

  َا املٛاقـ احملطد١ أٚ ايكعب١ أٚ املهشه١

 .اييت قس ةمط بٗا ٚنٝـ غتتعاٌَ َعٗا

ؾآي١ ايعَٔ غتٓتعطى أغبٛعًا ٚاسسًا ؾكط ثِ غتعٛز بو إىل ؾطقتو يتكل عًِٝٗ َاشا  :٫ تٓؼ

 "َٜٛٝات زعبؼ"سسخ عٔ ططٜل قك١ قكرل٠ أٚ َػطس١ٝ بعٓٛإ 

 :بٓا٤ً ع٢ً تكِٝٝ ايكا٥س يف ايٓكاط ايتاي١ٝاجملُٛع١ ايؿا٥ع٠ ٜتِ ؼسٜسٖا 

 تكسِٜ ايعطض بططٜك١ َبتهط٠. 

 ؼسٜس املؿه٬ت ٚسًٗا. 

 تٛقع املٛاقـ ْتٝذ١ ؾطٚم ايعازات ٚايتؿاعٌ َعٗا. 

ٜطاعٞ إٔ ٜعٝـ ايهؿاف دٛ اـٝاٍ ٚأْ٘ ٜكهٞ ًَٜٛا ع٢ً نٛنب آخط ٚسج٘ ع٢ً اـٛض يف 

 .(عهٛض أٚيٝا٤ ا٭َٛض َج٬ً), ٚٚدٛز تكسٜط يًُؿاضنات اؾٝس٠ ؿاقٌٝ اي١َٝٛٝ يًشٝا٠ايت

 التىضًح البيد
 .اجملتُع اجملال

الطزيكُ املضتددمُ يف 
 اليشاط

 .َػطس١ٝ/ َػابك١ 

ت١ُٝٓ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ايػ١ًُٝ ٚتؿِٗ  اهلدف اخلاص

 .عازات ٚتكايٝس اجملتُع
وسز أِٖ ايعازات ٚايتكايٝس ايػا٥س٠ ؾ٢  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .فتُع٘
 .ايتشهرل ملس٠ أغبٛع ٚايعٌُ يف ّٜٛ الشمً
 (.سػب إبساع ايهؿاؾني)بسٕٚ ؾطٚط  املهاٌ

 .قا٥س ايؿطق١ املضئىل عً اليشاط
اجملُٛع١ تتهٕٛ َٔ )ايؿطق١ نٌ أؾطاز  عدد املضتَدفني

 (.أؾطاز 3
 .مجاعٞ أصلىب العنل

 .سػب ايطًب املضتلشمات املطلىبُ
 . َٗاضات –ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ ايهؿؿ١ٝ  دلاالت امليَ  املتكاطعُ
 .ادتُاعٞ, يػٟٛ, دػُٞ سطنٞشنا٤  الذناءات املضتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

ٖاٟٚ ايجكاؾ١  –َطايع  –ممجٌ  –قكام  الهشافحيصل علًَا 

 .ايعا١َ

 



 

 
 

79 

 :اهلدف مً اليشاط
  ٌىسّ مجٝع ا٭ططاف تعًِ ايتؿهرل بؿه

(win-win). 

  تعًِ اؿٛاض ايبٓا٤ أثٓا٤ ا٫خت٬ف عٝح

 .ْكٌ إىل اشلسف

 شزح اليشاط
  ّٜتػابل اثٓإ َٔ ايهؿاؾني يف أنٌ ايطعا

عٝح ٜتِ ضبطُٗا عبٌ ٚتٛنع عًبتإ َٔ 

ايعبازٟ يف اػاٙ نٌ َتػابل عٝح ٫ 

ٜػتطٝع أنًٗا إ٫ إشا دط ظًَٝ٘ املتػابل 

ٚبايتاىل ٜكّٛ املتػابكإ اٯخط إيٝٗا 

 .بايتٓاؾؼ َٔ غٝأنٌ أ٫ٚ ٚدط اٯخط 

 نٌ ع٢ً قسض َا : ادعٌ ؾعاض ايٓؿاط

 .تػتطٝع

  ٜتِ تهطاض ايًعب١ أنجط َٔ َط٠ َع

 .َتػابكني آخطٜٔ

 ٜٚهٕٛ ايؿا٥عإ ُٖا َٔ ٜصٖبإ غٜٛا ٭نٌ عًب١ ظبازٟ ثِ ايصٖاب إىل ا٭خط٣ ٭نًٗا. 

 نٌ ع٢ً قسض َا تػتطٝع: ايتأنس َٔ ؾطح ايًعب١ باغتدساّ ايعباض٠ اٯت١ٝ زٚضًٜا. 

 املطًٛب ٖٛ ايتٓاؾؼ ع٢ً أنٌ عًب١ ايعبازٟ يف أغطع ٚقت. 

 ًَ٘ٝٓاقؿ١ ايهؿاؾني يف يعب ظ٥٬َِٗ ٚايتعكٝب ع. 

 

 

 

 

 

 

 

 التىضًح البيد
 .اجملتُع اجملال

الطزيكُ املضتددمُ يف 
 اليشاط

 .يعب١/ َػابك١ 

ايتٛاقٌ )انتػاب بعض َٗاضات اؿٝا٠  اهلدف اخلاص

 –ايتُػو باؿكٛم  –ايعٌُ ؾ٢ مجاع١  –

 .(أزا٤ ايٛادبات
ٜػتدسّ بؿاع١ًٝ اغايٝب ايتٛاقٌ َع  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .(يؿع٢ ٚغرل يؿع٢)اٯخطٜٔ 
  .زقٝك١ 05 الشمً
 .َهإ خًٟٛ املهاٌ

 .قا٥س ايؿطق١ املضئىل عً اليشاط
 (.يف نٌ َط٠ 2)ايؿطق١ نٌ أؾطاز  عدد املضتَدفني
 .ؾطزٟ أصلىب العنل
 .سبٌ –عًب١ ظبازٟ  2 املطلىبُاملضتلشمات 

 .ايب١٦ٝ –ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ  دلاالت امليَ  املتكاطعُ
 .ادتُاعٞ, دػُٞ سطنٞشنا٤  الذناءات املضتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 .ٖا٣ٚ ايكساق١ –احملسخ  الهشافحيصل علًَا 
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 :اهلدف مً اليشاط
 َ٘ٓعطؾ١ ْبص٠ عٔ أِٖ املٛاقع ا٭ثط١ٜ يف ٚط. 

  ايتأنس َٔ َعطؾ١ َٛاقعٗا اؾػطاؾ١ٝ ع٢ً

 .اـطٜط١

 شزح اليشاط

عٌُ منٛشز أٚ فػِ عٔ أسس أِٖ املعامل ا٭ثط١ٜ يف 

ٚطٓ٘ َع تكسِٜ ؾطح َبػط عٓ٘ َع تٛقٝع٘ ع٢ً 

 .اـطٜط١

 ايتأنس َٔ ؾطح اـطٜط١ دٝسًا. 

 ايتأنس َٔ املعًَٛات اييت يف اـطٜط١. 

 ٘تأنس َٔ إٔ ايهؿاف قٓعٗا بٓؿػ. 

 ادتٝاظ ؾاضات  ٫ تٓػ٢ إٔ ٜػتدسّ شيو يف

 .(اؾساض٠/ ايهؿا٠٤ ) اشلٛا١ٜ ٚايهؿا١ٜ

 

 

  

 التىضًح البيد
 .ايٛطٔ اجملال

الطزيكُ املضتددمُ يف 
 اليشاط

 .ٚادب ؾطزٟ/ َػابك١ 

 –ا٭ّ )ايتعطف ع٢ً أِٖ ممٝعات ايٛطٔ  اهلدف اخلاص

 .َٔ مجٝع ايٓٛاسٞ( ايعطبٞ
ٜتعطف بعض املٛاقع ا٭ثط١ٜ املدتًؿ١ ع٢ً  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .خطٜط١ ٚطٓ٘
  .أغبٛع يف ادتُاع زٚضٟٜكسّ ايٓؿاط بعس  الشمً
 .بسٕٚ ؾطٚط املهاٌ

 .قا٥س ايؿطق١ املضئىل عً اليشاط
 . ايؿطق١نٌ أؾطاز  عدد املضتَدفني
 .ؾطزٟ أصلىب العنل

 .سػب ايطًب املضتلشمات املطلىبُ
 .َٗاضات –ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ  دلاالت امليَ  املتكاطعُ
 .ضٜانٞ شنا٤ َهاْٞ, َٓطكٞ الذناءات املضتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

ٖاٟٚ  –ايجكاؾ١ ايعا١َ ٖا٣ٚ  – ضغاّ الهشافحيصل علًَا 

 .ضغاّ اـطا٥ط –ا٭ؾػاٍ ايٝس١ٜٚ 
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 :اهلدف مً اليشاط
  ٍٚداْب َعطيف عٔ عازات ٚتكايٝس ايس

 .ا٭خط٣ 

  ايكسض٠ ع٢ً ةمٝٝع ايؿطٚم يف ايعازات بني

 .اجملتُع ايٛطين ٚا٭دٓيب

  ايتعاٌَ اٱهابٞ َع ٖصٙ ايؿطٚم يف

 .ايجكاؾات

 شزح اليشاط
ٜكّٛ ايكا٥س بتٛظٜع خطاب تهًٝـ يهٌ طًٝع١ 

هٕٛ غرل غتهؿاف زٚي١ أدٓب١ٝ قسز٠ عٝح تبا

 –دعض ؾٝذٞ )يٮ٫ٚز َجٌ  ٠ٛضأٚ َؿٗ ١َعطٚؾ

 :ٚاؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات اٯت١ٝ( إخل... غٛضٜٓاّ 

 املٛاضز ا٫قتكاز١ٜ. 

  ٕايعاق١ُ/ أِٖ املس. 

 ايؿٔ ايؿعيب. 

 ا٭ن٬ت. 

 أِٖ املعامل ايػٝاس١ٝ. 

 امل٬بؼ ايؿعب١ٝ. 

 ٭ؾٗط ايؿدكٝاتزلا٤ أ. 

 املٓاغبات ايطزل١ٝ 

 َا تؿتٗط ب٘ ايسٚي١ 

  أٚ غرلٖا َٔ املعًَٛات اييت قس

تهٕٛ ١َُٗ يف ؾِٗ ايجكاؾ١ ايعا١َ 

 يًسٚي١

ميهٔ ؼسٜس امل١ُٗ بعَٔ يًعٛز٠ ٚإدطا٤ َػابك١ بني ايط٥٬ع َٔ سٝح ا٫يتعاّ بايٛقت ٚن١ُٝ 

 .مت مجعٗااملعًَٛات اييت 

 .تكّٛ نٌ طًٝع١ بعطض َا تٛقًت إيٝ٘ َٔ َعًَٛات

 ايتأنس َٔ إٔ نٌ طًٝع١ اختاضت زٚي١ غرل َعطٚؾ١ يًذُٝع ٚتهٕٛ يف قاضات كتًؿ١. 

 عسّ ا٫غتٗعا٤ بأٟ َٔ ايعازات ايػطٜب١ ع٢ً ايهؿاؾني ْتٝذ١ اخت٬ف ايجكاؾات. 

 التىضًح البيد
 .ايعامل اجملال

الطزيكُ املضتددمُ يف 
 اليشاط

 .ٚادب ؾطزٟ/ َػابك١ 

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ا٭قسقا٤  اهلدف اخلاص

 .ايعامل خاضز ايٛطٔيف 
ٜصنط عازات ٚتكايٝس ث٬ث١ َٔ ايؿعٛب  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .خاضز ايٛطٔ
 .غاعات 4 الشمً
 .َهتب١ عا١َ/ بسٕٚ ؾطٚط  املهاٌ

 .قا٥س ايؿطق١ املضئىل عً اليشاط
 .ايؿطق١نٌ أؾطاز  عدد املضتَدفني
 (.يف إطاض ايطًٝع١)مجاعٞ  أصلىب العنل
 .نتب دػطاؾ١ٝ –ا٫ْذلْت  املطلىبُاملضتلشمات 

 .اجملتُع –ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ  دلاالت امليَ  املتكاطعُ
 .شنا٤ ادتُاعٞ, يػٟٛ الذناءات املضتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 . ايجكاؾ١ ايعا١َٖا٣ٚ  الهشافحيصل علًَا 
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 :اهلدف مً اليشاط
  ايطبط املعٟٓٛ بني ق١ُٝ ايهؿاف يف

 .اجملتُع ٚق١ُٝ ايؿذط٠ يف ايب١٦ٝ

 ْٕٜٛؿِٗ املع٢ٓ ايعاّ يبٓٛز ايكا. 

 ْٕٛوؿغ بٓٛز ايكا. 

 شزح اليشاط
  نٌ فُٛع١ تكّٛ بصنط ؾٛا٥س يًؿذط٠

تعٛز ع٢ً ايب١٦ٝ عًَُٛا أٚ اٱْػإ أٚ أٟ 

 .نا٥ٔ آخط 

  َٓاقؿ١ ٚد٘ ايؿب٘ بني ايؿذط٠ ٚايهؿاف

مبع٢ٓ ٌٖ ٜػتطٝع ايهؿاف إٔ ٜٓؿع ايب١٦ٝ )

 .(ٚاجملتُع نُا تكّٛ ايؿذط٠؟ نٝـ؟

 ٌتكّٛ نٌ فُٛع١ بتعًٝل ناضت ع٢ً ن 

اجملُٛع )دع٤ َٔ ا٭دعا٤ ايط٥ٝػ١ٝ يًؿذط٠ 

 .تهتب عًٝ٘ أ١ُٖٝ ٖصا اؾع٤ بايٓػب١ يًؿذط٠( اؾصض –ايػام  –اـهطٟ 

 َٓاقؿ١ عٔ أ١ُٖٝ نٌ دع٤. 

  نطٚت َهتٛب ع٢ً نٌ ناضت أسس بٓٛز ايكإْٛ 21تٛظع ع٢ً نٌ فُٛع١. 

  املؿاب٘ ي٘ َٔ تكّٛ نٌ فُٛع١ بتعًٝل أٚ يكل ايهاضت اـام بهٌ بٓس ع٢ً اؾع٤

 .ايؿذط٠

 ٜكّٛ ايكا٥س بايتعًٝل ايٓٗا٥ٞ يبًٛض٠ ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ٝ. 

 

 التىضًح البيد
 .ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ ايهؿؿ١ٝ اجملال

الطزيكُ املضتددمُ يف 
 اليشاط

 .يعب١/ ؾكط٠ يف ادتُاع زٚضٟ 

 .ايتش٢ً بايٛعس ٚقإْٛ ايهؿاؾ١ اهلدف اخلاص
 .ٜؿػط أ١ُٖٝ ايتش٢ً بكِٝ ايكإْٛ املؤشز املعزيف أو املَارٍ

  .زقٝك١ 41 الشمً
 .َهإ خًٟٛ ب٘ أؾذاض املهاٌ

 .قا٥س ايؿطق١ املضئىل عً اليشاط
 .ايؿطق١نٌ أؾطاز  عدد املضتَدفني
 (.يف إطاض ايطًٝع١)مجاعٞ  أصلىب العنل

 –زبابٝؼ َهتب  –أق٬ّ  –نطٚت  املضتلشمات املطلىبُ

 .سباٍ
 .ايب١٦ٝ –ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ  دلاالت امليَ  املتكاطعُ
دػُٞ سطنٞ, , َٓطكٞ ضٜانٞشنا٤  الذناءات املضتددمُ

 .ادتُاعٞ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 . ايجكاؾ١ ايعا١َٖا٣ٚ  الهشافحيصل علًَا 
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 قِ بتؿذٝع ايط٥٬ع يًشكٍٛ ع٢ً أندل عسز َٔ ؾٛا٥س ايؿذط٠. 

 ايؿب٘ بني ايهؿاف ٚايؿذط٠: 

o ٕاٱهاب١ٝ َٔ خ٬ٍ وؿع اٯخطٜٔ ٚميسِٖ بايطاق١ يًكِٝ : ايهؿاف, ْٛقس ْرلا

 .ايكس٠ٚ ٚايٓكٝش١ ٚاملػاعس٠

o ٌٜكّٛ بأعُاٍ إغاث١ ٚبٓا٤ املدُٝات يٝػتعٌ بٗا احملتادٕٛ: ايهؿاف, ايع. 

o ٞمبعٗطٙ ٚزلت٘ باٱناؾ١ يًدس١َ ايعا١َ ٚايتؿذرل: ايهؿاف, املعٗط اؾُاي. 

o ٚأِٖ ؾب٘ بُٝٓٗا ٖٛ ايُٓٛ ٚا٫ضتكا٤ ؾايؿذط٠ تهٕٛ ْبت١ قػرل٠ نعٝؿ١ ثِ تهدل 

 .ٚعٓسٖا تهدل َعٗا َٓاؾعٗا

o  نصيو ايهؿاف َع ايٛقت ٚثبات٘ ع٢ً بٓٛز ايكإْٛ ٚتطبٝك٘ ٜهدل ٚتهدل َع

  .ايٛقت قُٝت٘ يف اجملتُع ٚاؿٝا٠

o ٚايؿذط٠ ايهبرل٠ ٫ ْػتطٝع ثين أغكاْٗا. 

o  ٕٚنصيو ايهؿاف هب إٔ ٜتُػو ببٓٛز ايكإْٛ ست٢ تجبت ٚتك٣ٛ َجٌ أغكا

 .ا٭ؾذاض

 دع٤ يف ايؿذط٠ ناٯتٞبايٓػب١ ٭١ُٖٝ ن ٌ: 

o َس ايؿذط٠ باملهْٛات ا٭غاغ١ٝ يًشٝا٠ ٜعين بسْٚٗا ٫ تعٝـ + ايتجبٝت : اؾصض

 .(دع٤ َسؾٕٛ ٫ ٜطاٙ اٯخطٕٚ)ايؿذط٠ 

o ٜٚعٛز أغًب ْؿع٘ ع٢ً ايؿذط٠ )َكسض ق٠ٛ ايؿذط٠ َٚتاْتٗا ٚسلٛخٗا : ايػام

 .(شاتٗا يف ايعٗٛض ٚايك٠ٛ

o ٟاض ٚنًُا ظاز ٚندل ظاز مجاٍ ايؿذط٠ ٜهٕٛ َكسض ايجُ: اجملُٛع اـهط

 .(ٜٚعٛز أغًب ْؿع٘ ع٢ً اٯخطٜٔ)ٚا٫ْتؿاع َٔ ظًٗا 

o  (دصٚض)ايكسم ٚاٱخ٬م. 

o  (ايػام)َكتكس  –ؾذاع  –ْعٝـ. 

o  (اجملُٛع اـهطٟ)ْاؾع  –َطٝع  –ضؾٝل  –ٚزٚز  –باف  –َ٪زب. 
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 :اليشاط اهلدف مً
 َعطؾ١ أزلا٤ ايعكس ٚايطبطات ٚايسٚضات. 

 ايتعطف ع٢ً اغتدساَاتٗا ٚتطبٝكاتٗا. 

 ( ايتٛق١ًٝ  –ا٭ؾك١ٝ  –ايبػٝط١ )ايعكس: َج٬

املطبع١ )ايسٚضات ( اؾط –ايٛتس١ٜ ) ايطبطات 

 .(املػتك١ُٝ –

 شزح اليشاط

 تهٜٛٔ فُٛعتني. 

 ٝٗا باغِ نٌ فُٛع١ تػُٞ نٌ ؾطز ؾ

 .ايعكس أٚ ايسٚضات أٚ ايطبطات ٣سسإ

 ايعكس  ٣ٜٓازٟ ايكا٥ِ ع٢ً ايٓؿاط باغِ إسس

أٚ ايسٚضات أٚ ايطبطات ٚىطز قاسب ا٫غِ 

 .ؾصب املٓسٌٜ ٚايطدٛع إىل طًٝعت٘ زٕٚ إٔ ًُٜػ٘ خكُ٘

  َٔ ٌميهٔ يًكا٥ِ ع٢ً ايٓؿاط إٔ ٜٓازٟ ع٢ً ايعكس َج٬ زٕٚ ؼسٜس اغِ ؾٝدطز ن

 .ازل٘ ٜٓتُٞ يًعكس

  ٜٚٓازٟ ع٢ً سباٍ ؾٝدطز اؾُٝعأ. 

  عٓس تعازٍ ايؿطم ميهٔ يًكا٥ِ ع٢ً ايٓؿاط إٔ ٜٓازٟ ع٢ً ا٫غتدساّ يعٜاز٠ قعٛب١ ايًعب١

 ...تػتدسّ يف تجبٝت اـ١ُٝ   –تػتدسّ يف اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ : َجٌ 

 يًعب١َطاعا٠ تعًُٝات ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ أثٓا٤ مماضغ١ ا. 

 ٟأ١ُٖٝ َطادع١ ايهؿاؾني ٫غتدساّ اؿباٍ بؿهٌ زٚض. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التىضًح البيد
 .ايهؿؿ١ٝايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ  اجملال

الطزيكُ املضتددمُ يف 
 اليشاط

 .يعب١

 .انتػاب بعض َٗاضات سٝا٠ اـ٤٬ اهلدف اخلاص
 .ٜؿطح ايؿطم بني ايعكس٠ ٚايطبط١ ٚايسٚض٠ املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .زقٝك١ 21 الشمً
 . َهإ خًٟٛ املهاٌ

 .عطٜـ ايطًٝع١/ ايعطٜـ ا٭ٍٚ  املضئىل عً اليشاط
 . ايطًٝع١/ ايؿطق١ نٌ أؾطاز  عدد املضتَدفني
 .مجاعٞ أصلىب العنل

 .َٓسٌٜ املضتلشمات املطلىبُ
 .ايطٜان١ دلاالت امليَ  املتكاطعُ
 .دػُٞ سطنٞ, َهاْٞشنا٤  الذناءات املضتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 . ٖاٟٚ ا٭ؾػاٍ ايٝس١ٜٚ –املدِٝ  الهشافحيصل علًَا 
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 :اهلدف مً اليشاط
  .انتػاب َٗاض٠ ْكب خ١ُٝ

 شزح اليشاط
  نٌ طًٝع١ ةمٓح ٚقتًا يٓكب خ١ُٝ أٚ ٖاٜو

  .ثِ تؿٜٛٓٗا َط٠ أخط٣

 هب إٔ تكّٛ ايطًٝع١ بايعٌُ نؿطٜل. 

  نٌ طًٝع١ يسٜٗا ْؿؼ ْٛع اـ١ُٝ أٚ اشلاٜو

ٚيسٜٗا ْؿؼ ايؿطق١ ي٬غتعا١ْ بأٟ أزٚات 

  .إناؾ١ٝ أخط٣

 ٜطاعٞ تػاٟٚ عسز أؾطاز ايط٥٬ع. 

 هب إٔ تكّٛ ايطًٝع١ باؽاش ايكطاضات. 

 :ايتاي١ٝ

o  ا٭زٚات اٱناؾ١ٝ املطًٛب١

 .٫غتهُاٍ امل١ُٗ

o دٛز٠ , اٱبساع, ايعٌُ يف ؾطٜل, ايٓكاط يًط٥٬ع بٓا٤ً ع٢ً ايػطع١  ٜتِ استػاب

 .ايٓكب ٚايتؿٜٛٔ يًد١ُٝ أٚ اشلاٜو

 هب ٬َسع١ ايتؿاِٖ بني أؾطاز ايؿطٜل. 

 ايتعكٝب بعس ايًعب١. 

 

 التىضًح البيد
 .ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ ايهؿؿ١ٝ اجملال

الطزيكُ املضتددمُ يف 
 اليشاط

 .تسضٜب

 .انتػاب بعض َٗاضات سٝا٠ اـ٤٬ اهلدف اخلاص
 .اـ١ُٜٝتكٔ إقا١َ ٚط٢ ٚت١ٜٛٗ  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

  .زقٝك١ 45 الشمً
 .َهإ خًٟٛ  املهاٌ

 .قا٥س ايؿطق١ املضئىل عً اليشاط
 . طًٝعتإ أٚ أنجط عدد املضتَدفني
 .مجاعٞ أصلىب العنل

سػب عسز )خ١ُٝ أٚ ٖاٜو مبؿت٬ُتُٗا  املضتلشمات املطلىبُ

 (.ا٭ؾطاز
 . ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ –ايب١٦ٝ  دلاالت امليَ  املتكاطعُ
 .دػُٞ سطنٞ, َهاْٞشنا٤  الذناءات املضتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 .املدِٝ الهشافحيصل علًَا 
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تعتدل ٚغا٥ٌ إع١َٝ٬ َٚعًَٛات١ٝ غا١ٜ ( اٱْذلْت)إٕ املٛاقع ايهؿؿ١ٝ ع٢ً ؾبه١ املعًَٛات ايسٚي١ٝ 

ؾُٝهٓو ٚأْت يف بٝتو ايسخٍٛ ع٢ً اٱْذلْت ٚتكؿح ايعسٜس َٔ املعًَٛات ٚايهتب , يف ا٭١ُٖٝ

ع٬ّ ٖٚٓاى ظٛاض املٛاقع ايطزل١ٝ َٛاقع غرل ضزل١ٝ تػِٗ يف إثطا٤ اٱ, ٚا٭خباض ايهؿؿ١ٝ

 .نكا٥سٖٚٓا بعض املٛاقع ايهؿؿ١ٝ اييت قس تُٗو , ايهؿؿٞ

 عيىاٌ املىقع اإللهرتوىٌ اصه اهلًئُ

 www.scout.org .املٓع١ُ ايهؿؿ١ٝ ايعامل١ٝ

 www.arabscout.org .املٓع١ُ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ

 www.wagggsworld.org .اؾُع١ٝ ايعامل١ٝ يًُطؾسات ٚؾتٝات ايهؿاؾ١

 www.jordanscouts.jo .ٚاملطؾسات ا٭ضز١ْٝ مجع١ٝ ايهؿاؾ١

 www.uaescout.ae .مجع١ٝ نؿاؾ١ اٱَاضات

 www.scoutbh.com .مجع١ٝ نؿاؾ١ ايبشطٜٔ

 www.scouts.org.tn .ايهؿاؾ١ ايتْٛػ١ٝ

 www.scouts-dz.org .مجع١ٝ ايهؿاؾ١ اٱغ١َٝ٬ اؾعا٥ط١ٜ

 www.scouts.org.sa .مجع١ٝ ايهؿاؾ١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 www.sudanscout.org .مجع١ٝ ايهؿاؾ١ ايػٛزا١ْٝ

 www.scouts.org.sy .نؿاف غٛض١ٜ

 www.omanscouts.gov.om .اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يًهؿاؾ١ ٚاملطؾسات بػًط١ٓ عُإ

 www.scout.ps .مجع١ٝ ايهؿاؾ١ ٚاملطؾسات ايؿًػط١ٝٓٝ

 www.qtrscouts.com .مجع١ٝ ايهؿاؾ١ ٚاملطؾسات ايكطط١ٜ

 www.kuwaitscouts.com .مجع١ٝ ايهؿاؾ١ ايهٜٛت١ٝ

 www.scoutsfederationlb.org .اؼاز نؿاف يبٓإ

 www.libyanscout.org .يٝبٝا –اؿطن١ ايعا١َ يًهؿاؾ١ ٚاملطؾسات 

 www.egyptianscout.org.eg .ات مبكطسا٫ؼاز ايعاّ يًهؿاؾ١ ٚاملطؾ

 www.fnsm.org .يًهؿاؾ١ املػطب١ٝاؾاَع١ ايٛط١ٝٓ 

ٖٓاى املعٜس ٚاملعٜس َٔ املٛاقع ايهؿؿ١ٝ ا٭خط٣ اييت ميهٓو , ٚغرل ٖصٙ املٛاقع ايطزل١ٝ 

 ,Google, Yahoo)ايسخٍٛ عًٝٗا ع٢ً ؾبه١ اٱْذلْت باغتدساّ قطنات ايبشح املدتًؿ١ 

bing … etc ) ٚنصيو املٛاقع ا٫دتُاع١ٝ ,facebook  ٚ youtube 
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ْت٢ُٓ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايسيٌٝ خرل ْاؾع يو يف تطبٝل املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ املطٛض٠, ٖٚصٙ 

يصا ٜطد٢ إؾازتٓا بأٟ َكذلسات يًُهٞ قسًَا بٗصا ... ايٓػد١ اييت بني ٜسٜو ٖٞ ْػد١ ػطٜب١ٝ 

 .ايسيٌٝ يهٞ ٜهٕٛ ْدلاغًا يو أثٓا٤ إعساز ايدلْاَر ايهؿؿٞ املتهاٌَ

ايعطبٞ ٚبطاق١ تكسَ٘, ست٢ تتِ ا٫غتؿاز٠  ايهؿافاّ بهٌ َا دا٤ يف زيٌٝ نُا هب اٱمل

 .ايكك٣ٛ َٔ ٖصا ايسيٌٝ

 arab@scout.org: يًُطاغ١ً, ٜطد٢ إضغاٍ ضغاي١ إيهذل١ْٝٚ ع٢ً ايعٓٛإ ايتايٞ
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