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 :تكديه

 اغتًٗتبايعسٜس َٔ اـطٛات اييت  6002ع١ًُٝ تطٜٛط املٓاٖخ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ َٓص عاّ بسأت 

ُاعات ايكػةر٠ أنٓا٤ ايتحُعات ملٓاٖخ ايػابك١ َٔ خ٬ٍ ْسٚات اؾباغتبٝإ ايٛاقع اؿايٞ 

شيو ْس٠ٚ يًُٓاٖخ  ٚت٬, فُٛع١ َٔ اـربا٤ ايهؿؿٝنينِ زضاغ١ ا٭َط َع , ايهؿؿ١ٝ ايهرب٣

ايًح١ٓ ايهؿؿ١ٝ  قس زأبتٚ, ًكت َٓٗا بعض ايتٛقٝات اهلا١َاْط, 6003مبه١ املهط١َ عاّ 

َٚٔ ٖٓا قاَت فُٛع١ َٔ ,  تع٢ً بًٛض٠ نٌ ٖصٙ اـطٛاايعطب١ٝ ايؿطع١ٝ يًرباَخ ٚت١ُٝٓ املطاذٌ 

ٚايصٟ مت َطاجعت٘ يف , إطاض عاّ حملت٣ٛ املٓاٖخيًٛقٍٛ إىل  بايعٌُ ا٭نازميٝني يف فاٍ املٓاٖخ

اييت أقُٝت باملطنع , ٚضؾ١ ايعٌُ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ ملطاجع١ املٓاٖخ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ املطٛض٠

ٚت٬ٖا َٛاؾك١ اؾُعٝات ,  6005 أَّ ع (ؾباط)ايهؿؿٞ ايعطبٞ ايسٚيٞ بايكاٖط٠ يف ؾرباٜط 

 .ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ

َٚطتبط ب٘ زيٌٝ ايؿبٌ بني أٜسٜهِ, ٖٛ زيٌٝ ايكاز٠ ايرتبٟٛ ملطذ١ً ا٭ؾباٍ, ٖصا ايسيٌٝ ايصٟ ٚ

اييت أقُٝت بايهٜٛت " ْٗخ املٓاٖخ"ايعطبٞ, ايًصإ مت َطاجعتُٗا َٔ قبٌ ايٓس٠ٚ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ 

ٚقس , ٚايًح١ٓ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ ايؿطع١ٝ يًرباَخ ٚت١ُٝٓ املطاذٌ, 6000َٔ عاّ ( ْٝػإ)يف إبطٌٜ 

اذتٝاجات املًُني بغاِٖ يف إعسازٙ فُٛع١ ؾان١ً َٔ اـربا٤ ايرتبٜٛني ٚايكاز٠ املٝساْٝني 

ٚخكا٥ل َطذ١ً ا٭ؾباٍ, ٚبكسح َع٢ً َٔ إزاض٠ ايرباَخ ٚايبرٛث ايرتب١ٜٛ با٭َا١ْ ايعا١َ يًُٓع١ُ 

 .ؼت إؾطاف َٚطاجع١ ا٭َني ايعاّٚ, ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ

ٓاٖخ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ ْاَخ َطذ١ً ا٭ؾباٍ باغتدساّ املأضجٛ َٔ اهلل إٔ ٜٛؾكهِ يف تطبٝل بط

اييت مت تطٜٛطٖا َٔ أجٌ فاضا٠ نٌ َا ٖٛ جسٜس يف عًّٛ ايرتب١ٝ َٚا ططأ َٔ تطٛض يف , املطٛض٠

ط اييت أجطٜت يًُٓاٖخ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ يف ايعكط ايصٟ ْعٝؿ٘, زٕٚ إغؿاٍ خربات عًُٝات ايتطٜٛ

يهٌ َٔ غاِٖ يف ٚنع يبٓات ٖصا احملت٣ٛ ايصٟ ٜعترب ٚبٗصٙ املٓاغب١ أتٛج٘ بايؿهط ايػابل, 

 .١ٝايعطب يًهؿاؾ١ ًاؾدط

 واهلل املىفل ،،،
 
 األمني العاو                       

 مديس اإلقلًه الهظفٌ العسبٌ
 بد اجملًدعاطف ع. د                   
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 فوزض 

 6م         َسخٌ إىل ايهؿؿ١ٝ 

  5 –2م ( ايططٜك١ –املباز٨  –اهلسف  –ايتعطٜـ )تعطٜـ ٚأغاغٝات اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ 

 21م          ٖٝا بٓا ْسخٌ عامل ا٭ؾباٍ

 00م        ٭ؾباٍَكطًرات خاق١ مبطذ١ً ا

 06م          ٭ؾباٍضَع ا

 01م       ٭ؾباٍا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ ملطذ١ً ا

 01م          ٭ؾباٍٚعس ٚقإْٛ ا

 03–01م     ( غ١ٓ 01 – 7َٔ ) ٭ؾباٍاـكا٥ل ايػ١ٝٓ ملطذ١ً ا

  60–04م         جٛاْب ايت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ 

 60م           مجٍٛ

  38–33م           ا٭ؾباٍفا٫ت َٓٗخ 

  65–64م     ٭ؾباٍأٖساف فا٫ت املٓٗخ ايهؿؿٞ ايعطبٞ املطٛض ملطذ١ً ا

  11–10م     ٭ؾباٍامل٪ؾطات املعطؾ١ٝ ٚاملٗاض١ٜ ٚايٛجسا١ْٝ جملا٫ت َٓٗخ ا

  16–12م        ا٭ْؿط١ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ 

 54م         ا٭ؾباٍنٝـ ْطبل َٓٗخ 

 14–11م    ( ايربْاَخ ايهؿؿٞ يف َس٠ ط١ًٜٛ أٚ قكةر٠)ا٭ْؿط١ اؾُاع١ٝ 

  16–15م  (املٗاّ زاخٌ ايؿطق١ –ؾاضات اهلٛا١ٜ  –( ايهؿا١ٜؾاضات )ايرتقٞ )ا٭ْؿط١ ايؿطز١ٜ 

  11م        أغايٝب َبتهط٠ يف تطبٝل املٓٗخ 

 11م         ايػح٬ت يف ايؿطق١ 

  15–11م       ( ْعط١ٜ ايصنا٤ات)ايؿطٚم ايؿطز١ٜ 

  3:–:6م           ا٭ؾباٍمناشد أْؿط١ 

 51م         َٛاقع نؿؿ١ٝ تُٗو 

 51م            اـامت١
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را ايديٌٝ ٖٛ َدخًو ايرتبٟٛ يعامل ٖ

د ٚيهٔ عًٝو أٜٗا ايكا٥, األشباٍ ايسحب

ٚال تكف , إٔ تهٕٛ دا٥ِ االطالع ٚايتجكٝف

ٚذيو , عٓد َعًَٛات ٖرا ايديٌٝ فخطب

ٚحتكل , هشفٞيهٞ تبدع يف عًُو اي

و داخٌ احلسن١ اهلدف املسدٛ َٔ أدا٥

.ايهشف١ٝ
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إىل َدخٌ 

 ايهشف١ٝ
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 :مكدمة

ٖٚٞ أٚىل , إٕ َطذ١ً ا٭ؾباٍ َطذ١ً َؿع١ُ باؿ١ٜٛٝ ٚايطؿٛي١

املطاذٌ اييت ٜبسأ ؾٝٗا أعها٤ اؿطن١ اغتٝعاب املؿاِٖٝ ٚايكِٝ 

َٔ خ٬ٍ ايًعب ٚا٭ٖاظٜخ , ٚايتكايٝس ايهؿؿ١ٝ بؿهًٗا ايبػٝط

ٚقبٌ إٔ ْتٛغٌ يف عامل ا٭ؾباٍ زعْٛا ْعطٞ بعض , ٚايكٝرات

ايكاز٠ ٫ٚ   ١ ايهؿؿ١ٝ اييت هب إٔ ٜعٝٗااملؿاِٖٝ اهلا١َ عٔ اؿطن

 . هب إٔ ٜعٝٗا ا٭ؾباٍ

تعزيف وأساسيات احلزنة الهظفية

1: 

 2ومسحلُ األطبال ًُمكدمُ عامُ عً احلسنُ الهظف
ع٢ً ٜس  0503أغػطؼ عاّ بسأت اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ يف ا٭ٍٚ َٔ 

ط٠ بطإٚ غٞ بعؿطٜٔ َٔ لًٝعٟ بازٕ باٍٚ بعس إٔ أجط٣ أٍٚ ػطب١ نؿؿ١ٝ ع٢ً جعٜايًٛضز اٱ

ْا َطَٛقا يف تاضٜذ اذتٌ َها, ًا َؿٗٛزاَٜٛ 0504ٜٓاٜط  01ا٭ضبعا٤ ٚيكس نإ , ايؿت١ٝ

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

ؿطن١ ؼسث َ٪غؼ اٚؾٝ٘  ,عٔ ْؿػٗا ٭ٍٚ َط٠ٚايهؿـ ايهتاب بسأت اؿطن١ يف ايتعطٜـ 

ٚبعض مناشد ا٭ْؿط١ , ٚاختٝاض ايكٝاز٠ ,ايؿطمٚٔ ايط٥٬ع ٜتهٛ ١ٝنٝؿعٔ قِٝ اؿطن١ ٚ

ٚبعسٖا اْتؿطت ٚاظزٖطت  ,ٚغةرٖا َٔ املٛنٛعات اييت َا ظايت ْرباغًا يًهؿؿ١ٝ, اهلا١َ

 ,زاخٌ بطٜطاْٝا ٚيهٔ ظٗٛض اؿطن١ ٚمنٖٛا ايػطٜع مل ٜهٔ قسٚزًا.. اؿطن١ يف بطٜطاْٝا 

جٓٛب ايعسٜس َٔ ايسٍٚ َثٌ نِ تبعٗا  ,ؾًٝٞ ٚناْت ايبسا١ٜ يف, طت بعسٖا إىل ايعاملاْتؿذٝث 

ٚاْتؿطت يف مجٝع ا٭ما٤ ذت٢ زخًت ت ٖصٙ ايطٚح بعس شيو ٚتٓاَ, ٓساٝٛظًْٜٚ نٓساٚأؾطٜكٝا 

 .ّ 0506ايسٍٚ ايعطب١ٝ عاّ 

ايكػةر مماضغ١  أذب ايعسٜس َٔ ايٓـ٤ ٚيهٔ, ع٢ً ايؿت١ٝأقتكطت يف أٍٚ ا٭َط اؿطن١ ٚيكس 

ٚتٓؿٝص  0501بسأ ايًٛضز بازٕ باٍٚ يف ٚنع أغؼ ٖصٙ املطذ١ً عاّ  ناْت ايٓتٝح١ إٔٚ, ايهؿؿ١ٝ

عاّ نِ ظٗطت ضمسًٝا , ايؿٗةر يًُ٪يـ ضازٜاض نٝبًٓخ" نتاب ا٭زغاٍ"بعض ايرباَخ هلِ بٓا٤ً ع٢ً 

0502ّ . 

                                                           
1
ٚملعٜس َٔ ايتؿاقٌٝ عٔ ٖصٙ املعًَٛات ٜطج٢ ايطجٛع إىل , نُا جا٤ت يف املاز٠ ا٭ٚىل َٔ زغتٛض املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًرطن١ ايهؿؿ١ٝ 

 .ٚميهٔ ؼًُٝٗا َٔ اٱْرتْت 0554املهتب ايهؿؿٞ ايعاملٞ عاّ ٚنٝك١ ايػُات ا٭غاغ١ٝ يًرطن١ ايهؿؿ١ٝ اييت قسضت عٔ 

2
ًَٕٝٛ نؿاف ٚغةرٖا َٔ  61ٚإشا أضزت َعطؾ١ املعٜس ميهٓو إٔ تطًع ع٢ً نتاب , ٖصٙ َكس١َ بػٝط١ جسا عٔ اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ 

 .ايهتب ا٭خط٣ اييت تتهًِ عٔ تاضٜذ اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ

ٜتِ تدزٜب ايكاد٠ ع٢ً ايتعسٜفات 

األضاض١ٝ يف احلسن١ ايهشف١ٝ 

ايفًطف١ َٔ ٚزا٤ ايرتب١ٝ  ملعسف١

ٚيهٓٓا ال ْدزب عًٝٗا , ايهشف١ٝ

فعٓدَا تسبٞ إْطاًْا , أعطا٤ ايهشف١ٝ

ب فإْو ال تكٍٛ ي٘ إْين أزبٝو حط

ْعسٜات عًِ ايٓفظ اييت تكٍٛ نرا 

ٚإمنا تسبٝ٘ َٔ خالٍ املٛاقف , ٚنرا

 .ايرتان١ُٝٚاخلربات 

 ًَخٛظ١
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 :تعسيف احلسنُ الهظفًُ
َؿتٛذ١ يًحُٝع زٕٚ تؿطق١ يف , غةر غٝاغ١ٝ يًؿباب ,تطٛع١ٝ, اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ ذطن١ تطب١ٜٛ"

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

 ."اؿطن١

 :ٍدف احلسنُ الهظفًُ
 املػا١ُٖ يف ت١ُٝٓ ايؿباب يتركٝل أقك٢ اضتكا٤ بكسضاتِٗ ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٛجسا١ْٝ ٚا٫جتُاع١ٝ"

 ."ٚنأعها٤ يف فتُعاتِٗ احمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ ٚايعامل١ٝ, ٚنُٛاطٓني َػ٦ٛيني, نأؾطاز, يطٚذ١ٝٚا

 :مبادئ احلسنُ الهظفًُ
 :تطتهع اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ ع٢ً املباز٨ ايتاي١ٝ"

 ٚتكبٌ ايٛاجبات , َٔ خ٬ٍ ا٫يتعاّ باملباز٨ ايس١ٜٝٓ ٚايتُػو بايعكٝس٠ :ايٛاجب مٛ اهلل

 .يتعاّاييت تٓتخ عٔ ٖصا ا٫

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

ٚاملؿاضن١ يف ت١ُٝٓ اجملتُع َع ا٫عرتاف ٚا٫ذرتاّ يهطا١َ اٱْػا١ْٝ , ٚايٛطين ٚايعاملٞ

 .ٚايتهاٌَ َع ايطبٝع١

 خ٬ٍ َػ٦ٛي١ٝ نٌ ؾدل عٔ ت١ُٝٓ شات٘ :ايٛاجب مٛ ايصات َٔ. 

 



 
 

 9 

 :طسيكُ الهظفًُال
 :٢ٖ ْعاّ َتهاٌَ يرتب١ٝ ايؿت١ٝ َٔ خ٬ٍ

 ْٕٛايٛعس ٚايكا. 

 ايتعًِ باملُاضغ١. 

 ْعاّ اجملُٛعات ايكػةر٠. 

  (.امُلثٌ ٚايتكايٝس)اٱطاض ايطَع٣ 

  (.(اؾساض٠/ ايهؿا٠٤ ) ايهؿا١ٜ)ْعاّ ايتكسّ ايؿدك٢ 

 ذٝا٠ اـ٤٬. 

 ٜٔزعِ ايطاؾس. 

إٔ عٓاقط ٖصٙ ايططٜك١ تتٓاغِ ٚتتساخٌ ؾُٝا ( ؿٌبا٭غنُا ٖٛ َٛنح بايؿهٌ )ٚلس ٖٓا 

عٓاقط ايططٜك١ جع٤ًا ٫ٜٓؿكٌ عٔ باق٢ ا٭جعا٤ عٝث ٫ميهٓٓا عٓكط َٔ مما جعٌ نٌ , بٝٓٗا

ؾإٕ  ْط٣ٚنُا  ,ذت٢ ٜهتٌُ ايٓعاّ ايرتب٣ٛ ايهؿؿ٢تطبٝل عٓكط زٕٚ بك١ٝ ايعٓاقط ا٭خط٣ 

نؿؿ١ٝ بكٝػ١ املؿطز  "ططٜك١"ن١ًُ  غتدسا٫ّيعٓاقط َتساخ١ً َٚتؿابه١ ٖٚصا ٜعطٝٓا تؿػةرًا ا

ٌ ع٢ً هب تطبٝل مجٝع عٓاقطٖا يه٢ مك ٚاذس٠ؾ٢ٗ ططٜك١ , ٚمل تهٔ بكٝػ١ اؾُع

 :أجعا٤ ايططٜك١ ُٝعَبػط ؾؾطح ؾُٝا ًٜٞ ٚ, ايٓتٝح١ ايرتب١ٜٛ املطًٛب١

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

اإلطاز 
 السمزٍ

اجملنىعات 
 الضغريَ

الىعد 
 والكاىىٌ

التكدو 
 الظدضٌ

التعله 
 باملنازسُ

حًاَ   
 اخلالء

دعه 
 الساطديً
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 :عياصس الطسيكُ الهظفًُ
 

ٖٚٛ إطاض ايكِٝ ٚا٭خ٬م ٚايٛاجبات ايت٢ ٜسٚض ذٛهلا ايعٌُ  ـٕٛ كاْــــــــــــــــس ٚايــــــــــــايٛع

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

 . اؿطن١

ٚإمنا , ؾٝٗا زضٚغًاا٭عها٤ ٫ ٜتًك٢ , ًرٝا٠إٕ ايهؿؿ١ٝ َسضغ١ ي ١ــــــــــــــِ باملُاضغـــــــــــــايتعً

غٛا٤ ناْت املُاضغ١ ايع١ًُٝ , يع١ًُٜٝتعًُٕٛ عٔ ططٜل املُاضغ١ ا

أٚ مماضغ١ املٗاضات ٚاملعاضف , يًكِٝ ٚاملباز٨ ايػا١َٝ يًهؿؿ١ٝ

  .املدتًؿ١ بأغًٛب ٜٓاغب نٌ َطذ١ً غ١ٝٓ

تكػِٝ ايؿطق١ أٚ أٟ فُٛع١ عٌُ إىل فُٛعات قػةر٠ َا بني ٖٚٛ  ْعاّ اجملُٛعات ايكػةر٠

يهٞ , (ايػساغٞأؾطاز ٜهٕٛ  2عٓس ا٭ؾباٍ ) أؾطاز 4إىل  2

ضن١ ٜعط٢ ايؿطق١ يهٌ عهٛ ؾ٢ اؿطن١ يًكٝاّ بسٚض بّٓا٤ ٚاملؿا

 .٘أقطاْبؿهٌ زميٛقطاط٢ ٚايتعًِ َع 

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

ٚططم  (اض٠اؾس/ ايهؿا٠٤ ) َثٌ ايع٣ ٚؾاضات اهلٛا١ٜ ٚايهؿا١ٜ

 .ايتداطب ٚتكايٝس ايعًِ ٚايػُط ٚغةر شيو َٔ ضَٛظ اؿطن١

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

 .ٖصا َٔ أذس ٚاجبات٘ مٛ ْؿػٜ٘عس ٚ, يهٞ ٜطتكٞ شاتًٝا

٢ٖٚ أٜهًا َٔ  ,٢ٖٚ َٔ نُٔ ا٭َٛض ايت٢ هب ايرتنٝع عًٝٗا ٬٤ـــــــــــــــــــا٠ اــــــــــــــــــذٝ

ؾًِ ٚئ تهٕٛ اؿطن١ ؾ٢ , نُٔ ممٝعات ايعٌُ ايهؿؿ٢

ايػاب١ أٚ )َهاْٗا يف ايطبٝع١  ٚيهٔاملهتب ٚايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ 

 .(إخل...  ايكرطا٤ أٚ ع٢ً ايؿاط٤٢

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

ٚإمنا ٖٞ إؾاض٠ ق١ٜٛ ٭١ُٖٝ زعِ ايكاز٠ يف تػٝةر ايعٌُ ايهؿؿٞ 

ٚيهٌ , مبا يسِٜٗ َٔ خربات يف ايكٝاز٠ ٚايتسضٜب ٚايتدطٝط

 .َطذ١ً غ١ٝٓ أغًٛب يف ايسعِ ٚاٱضؾاز ٚغًط١ اؽاش ايكطاض
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عامل  ْدخٌٖٝا بٓا 

 األشباٍ
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 ة مبزحلة األطبالمصطلحات خاص

 مسحلُ األطبال املشنًات

 .غ١ٓ 00-3 املطذ١ً ايعُط١ٜ

 .ا٭ؾباٍ ؾطق١ اغِ ايٛذس٠

 .غساغٞ ايكػةر٠ يف ايٛذس٠ اغِ اؾُاع١

 .أؾباٍ 2 ايكػةر٠ اؾُاع١أؾطاز عسز 

 .غازؽ َػ٦ٍٛ اؾُاع١ َٔ أعها٥ٗا

 .با٫ختٝاض َٔ ايكا٥س نٝؿ١ٝ تعٝٝٓ٘

 .اجتُاعات ايؿطٜل ٚبإؾطاف ايكا٥سأنٓا٤  اجتُاع اؾُاع١

 .ا٭ٍٚايػازؽ  َػ٦ٍٛ ايٛذس٠ َٔ أعها٥ٗا

 .ختٝاض بٛاغط١ ايكا٥سبا٫ نٝؿ١ٝ تعٝٝٓ٘

 .ايؿطق١فًؼ  فًؼ ايٛذس٠

 .ايؿطق١ايكا٥س بايتؿاٚض َع فًؼ  اؽاش ايكطاض يف اجملًؼ

 .غ١ٓ ع٢ً ا٭قٌ َ٪ٌٖ نكا٥س يٮؾباٍ 60 قا٥س ايٛذس٠

  .أبصٍ جٗسٟ ؾعاض املطذ١ً

 .ا٭قؿط ايًٕٛ املُٝع يًُطذ١ً

 

قد ٜهٕٛ ٖٓاى بعض االختالفات 

ايٛط١ٝٓ يف املطُٝات اخلاص١ 

ٚيهٓٗا يف ايٓٗا١ٜ , باألشباٍ

اختالفات غري دٖٛس١ٜ ال متظ 

ٚيهٓٗا , أضاضٝات احلسن١ يف ش٤ٞ

 .تعصش اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ

 ًَخٛظ١
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 :األطبال رمز

بني باقٞ املطاذٌ ٚباقٞ بٝٓٗا ٚ ا١ًَ ْتٝح١ إٔ ٖٓاى تها٬ًَؾهٌ ايؿهط٠ ٖٚٞ غةر ن: اٱطاض

 .ايرتب١ٝ ثأضنإ َثً

 .أبصٍ جٗسٟ: ؾعاض ا٭ؾباٍ

يكػط٣ ع٢ً منٛ ٚتسٍ ايبك١ُ ايهرب٣ ٚا, (ابٔ ا٭غس)أططاف ايؿبٌ  بكُتا: ايطَع ايط٥ٝػٞ

 .ايؿبٌ باملطذ١ً

١ًَٝ املطاذٌ ٚاػاٖٗا مٛ ٖسف َعني ٖٚٛ اهٚتسٍ ع٢ً ت يٛإ املطاذٌ ا٭ضبعبأ: ا٭غِٗ ا٭ضبع١

 .ٖسف اؿطن١

 .نٝا٤ً ايسْٝا ايصٜٔ ميٮٕٚع٢ً خؿ١ َٚطح ا٫ؾباٍ  أؾع١ ايؿُؼ اييت تسٍيٕٛ : ايًٕٛ ا٭قؿط
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 :األهداف الرتبوية ملزحلة األطبال

ٖصٙ ا٭ٖساف ٖٞ اييت ؼسز يٓا ايعٌُ يف , َطذ١ً غ١ٝٓ َٔ َطاذٌ ايهؿؿ١ٝ أٖساف تطب١ٜٛيهٌ 

ٗا عًُا٤ عًِ ايٓؿؼ ٚايرتب١ٝ يف ايٛطٔ ايعطبٞ يهٞ تبًٛض نعٖٚصٙ ا٭ٖساف ٚ, املٝسإ َع ا٭ؾباٍ

 :ٖٚصٙ ا٭ٖساف ٖٞ, أِٖ ا٫ٖتُاَات اييت هب إٔ ٜعٝٗا ٜٚسضنا ايطؿٌ ايعطبٞ يف ٖصٙ املطذ١ً

 

 .ايتعطف ع٢ً ز٥٫ٌ قسض٠ اهلل ٚععُت٘ .0

 .انتػاب ايكِٝ اؿػ١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ يًرطن١ ايهؿؿ١ٝ .6

  .ٚأُٖٝت٘ بايٓػب١ يًؿطز ٚاجملتُع ايتعطف ع٢ً ايٛطٔ .1

 .اٱْسَاد يف اجملُٛعات ايكػةر٠ ٚايعٌُ َعٗا .1

 .غتط٬ع ٚاملػاَط٠ت١ُٝٓ ذب ا٫ .1

 .ٗ٘ ي٬غتؿاز٠ َٓ٘ؾباع اـٝاٍ ٚتُٓٝت٘ ٚتٛجٝإ .2

 .ٚت١ُٝٓ املٍٝٛ ٚاهلٛاٜات ايؿدك١ٝ إغتهؿاف .3

 .نتػاب َؿاِٖٝ ٚذكا٥ل جسٜس٠ط ٚتهٜٛٔ ايع٬قات بني ا٭ؾٝا٤ ٫ضب .4

 .نتػاب اـرب٠ ٚت١ُٝٓ ايثك١ بايٓؿؼقتسا٤ بايهباض ٫ا٫ .5

 .ؼػني عٌُ أجٗع٠ اؾػِ ايساخ١ًٝ .00

 .اتباع ايكٛاعس ايكر١ٝ يف ايػصا٤ ٚايٓعاؾ١ ايعا١َ .00
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 وعد وقانون األطبال

ٝع ا٭عها٤ يف اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ با٫يتعاّ بايٛعس ٜطايب مج

ٚايكإْٛ عػب َا جا٤ يف زغتٛض املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًرطن١ 

 :ايهؿؿ١ٝ

 

3وعد األطبال
: 

ٚإٔ , أعس إٔ أبصٍ جٗسٟ يف ايكٝاّ بٛاجيب مٛ اهلل نِ ايٛطٔ

 .ٚإٔ أعٌُ بكإْٛ ا٭ؾباٍ, أقٓع َعطٚؾًا نٌ ّٜٛ

 
 
 

 :قاىىٌ األطبال
 ايؿبٌ قازم  ايؿبٌ كًل 

 ايؿبٌ ْاؾع  ايؿبٌ ٚزٚز 

 ايؿبٌ َٗصب  ايؿبٌ ضؾٝل باؿٝٛإ قب يًٓبات 

 ايؿبٌ َطٝع  ايؿبٌ باف 

 ايؿبٌ َكتكس  ايؿبٌ طاٖط 

 

 

                                                           
3
نُا أْ٘ ٜعس , ٕ ايؿبٌ ٫ ٜكٍٛ أعس بؿطيف يتعسٟ املؿّٗٛ َس٣ إزضان٘ذٝث إ ,ٚعس ايهؿاؾ١ ىتًـ ٚعس ا٭ؾباٍ اخت٬ؾًا طؿٝؿًا عٔ 

أَا ايكإْٛ ؾ٬ ٜٛجس , "ٚإٔ أغاعس ايٓاؽ يف مجٝع ايعطٚف"ٚعٓسَا ٜكبح يف املطاذٌ ا٭نرب غًٓا ٜكٍٛ  ,"ٜكٓع َعطٚؾًا نٌ ّٜٛ"بإٔ 

 .ؾٝ٘ اخت٬ف

ٚفًا نٌ ٜعد ايشبٌ بإٔ ٜصٓع َعس

َٚٔ ضُٔ ايٛضا٥ٌ ايرتب١ٜٛ , ّٜٛ

عكد ايكا٥د ٖٛ إٔ ٜ, يتخكٝل ذيو

ا ٜفعٌ ًُنيًشبٌ طسيف املٓدٌٜ ٚ

ذا أمت ٚإ, َعسٚفًا ٜكِ بفو عكد٠ 

 ٜرٖب يكا٥دٙ يٝدربٙ عٔ االثٓني

, ّ بعكد ايطسفني ثا١ْٝٛذيو ثِ ٜك

 . ٖٚهرا نٌ ّٜٛ

 تطبٝل عًُٞ
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 :(سنة 00-3من )اخلصائص الشنية ملزحلة األطبال 

ٌ عًَٛات اييت هب إٔ ٜسضنٗا ايكا٥س قبٌ ايتعاَإٕ َٔ أِٖ امل

ٕ ذٝث إ, َع ا٭طؿاٍ يف َطذ١ً ا٭ؾباٍ ٖٞ اـكا٥ل ايػ١ٝٓ

ٚيكس تعُسْا يف ٖصا ,ٖصٙ اـكا٥ل ٖٞ َؿتاح ايعٌُ َعِٗ

ٚيهٔ , ايسيٌٝ عسّ شنط اـكا٥ل بايؿهٌ ايُٓطٞ

ـكا٥ل املطذ١ً ٚا٭ْؿط١ املٓاغب١ هلصٙ  ًاْعطض عًٝهِ غطز

نُا أْٓا ْهع بني أٜسٜهِ ؾٛا٥س َعطؾ١ ٖصٙ , اـكا٥ل

كا٥ل َٚا ٖٞ ْػب١ غًط١ ايكا٥س ٚطبٝع١ ع٬قت٘ َع اـ

 .نٌ شيو غٛف ٜؿٞ بايػطض ذني ايتعاٌَ َع ا٭ؾباٍ, ايؿبٌ

أْ٘ ميهٓو أٜٗا ايكا٥س إٔ تكٓـ اـكا٥ل ايػ١ٝٓ إىل جٛاْب , َٚٔ ا٭َٛض ايٛاجب شنطٖا

 :(غٓتعطض يؿطح ٖصٙ اؾٛاْب ٫ذكًا) ايت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ ٖٚٞ

 اؾاْب ايطٚذٞ

 اؾػُٞ اؾاْب

 ايعكًٞ اؾاْب

 اؾاْب ا٫ْؿعايٞ

 اؾاْب ا٫جتُاعٞ

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

ٚإٔ تتكٔ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ا٭ؾطاز , يصا هب عًٝو َعطؾ١ اـكا٥ل ايػ١ٝٓ َعطؾ١ جٝس٠, زضج١

 .ق١ بٝٓو ٚبِٝٓٗذػب ٖصٙ اـكا٥ل ٚذػب طبٝع١ ايع٬

 ا٭ْؿط١ املٓاغب١ خكا٥ل املطذ١ً

 .أيعاب َتٓٛع١/ َباضٜات ضٜان١ٝ / َػابكات نؿؿ١ٝ  املٌٝ إىل ايًعب 

 .٘ ؾرتات ناؾ١ٝ يًطاذ١ًَطاعا٠ إٔ ٜهٕٛ ايربْاَخ ايعَين َتٓاغكًا ٚتتدً ايؿعٛض بايتعب أنٓا٤ اجملٗٛز

/ ايتُثًٝٝات اهلازؾ١ / ٚايؿعب١ٝ ٚايس١ٜٝٓ غطز ايككل ايٛط١ٝٓ / قكل ا٭ْبٝا٤  غع١ اـٝاٍ 

 .ذؿ٬ت ايػُط

ٖٛاٜات مجع ايطٛابع / بطاق١ ايتكسّ / ايػساغٞ  ضنٔ/ اغتػ٬ٍ ْعاّ ايؿاضات  ذب ايتًُو

 .ٚايع٬ُت َٚا ؾابٗٗا

 .اهلتاؾاتايكٝرات ٚ/ ايتحاضب ايع١ًُٝ ايؿٝك١ املثةر٠/ ا٭يعاب ٚاملػابكات ايكاخب١  نثةر ايكٝاح,غطٜع ا٫غتثاض٠ 

  .اجتُاعات ايػساغٝات/ قٓسٚم ا٫قرتاذات / ذػٔ ا٫غتُاع إيٝ٘ ٚإضؾازٙ  نثةر ايؿه٣ٛ 

, اؿطم ع٢ً عسّ املبايػ١ يف َسح املتكسّ ٚإؾعاض املتأخط بؿا٥ست٘ ٚقسضت٘ ع٢ً ايتكسّ ايػةر٠ َٔ لاح ايع٤٬َ

 .ٚتعُِٝ املسح ٚاؾٛا٥ع نٌ ٚؾل قسضات٘

  .املدُٝات ٚذٝا٠ اـ٤٬/ ايعٜاضات ايع١ًُٝ / رث عٔ ايهٓع ضذ٬ت ايب ذب ا٫غتط٬ع

 اعًِ أٜٗا ايكا٥د إٔ َفتاح ايعٌُ َع

األشباٍ ٖٛ ايًعب ٚايكصص اخلٝاي١ٝ 

فُٝهٓو إٔ تٛصٌ , ٚاألٖاشٜج ايرتب١ٜٛ

هلِ نٌ املعًَٛات َٔ خالٍ ٖرٙ 

 .األضايٝب ايشٝك١ بايٓطب١ هلِ

 تطبٝل عًُٞ
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ايعٟ / عطض ٚتععٜع ايُٓاشد املؿٝس٠ ٚايعازات اؿػ١ٓ / ذؿ٬ت ايػُط / ايتُثٌٝ  ايتكًٝس ٚاحملانا٠

 .ايهؿؿٞ

 .ايتعاٌَ َعِٗ يف نٌ املٛاقـ ببؿاؾ١/ املػابكات ٚا٭يعاب / ذؿ٬ت ايػُط  ذب املطح

ٔ اؾُاع١ بسا١ٜ املٌٝ يتهٜٛ

 بؿهٌ تسضهٞ

َتابع١ َعاضؾ٘ ٚأقسقا٥٘ ٚإبعازٙ عٔ / قؿر١ ا٭قسقا٤ / اغتػ٬ٍ ْعاّ ايػساغٝات

تك١ٜٛ ايع٬قات / إقا١َ ايك٠٬ يف مجاع١/ ايُٓاشد غةر املٓاغب١ َٔ ا٭قسقا٤ 

 .ايٓهخ اييت يف بسا١ٜ ٚتؿحٝع ايكساقات ايٓاؾ١٦ أ/ ايؿدك١ٝ بني أؾطاز ايؿطق١ 

عسّ تؿحٝع٘ ع٢ً ايتُازٟ يف ايؿت١ٓ ٚا٫غتعا١ْ بايكطإٓ ايهطِٜ ٚا٭ذازٜث ايؿطٜؿ١  يع٤٬َ ايؿت١ٓ ع٢ً ا

 .َث١ً يٓتا٥خ ايؿت١ٓإعطا٩ٙ أ –نؿؿ٘ عٓس ايهطٚض٠  –اييت تترسث عٔ عٛاقب ايؿت١ٓ 

منٛ بط٤ٞ ٚنعـ ايترهِ 

  با٭ططاف

يٛجبات تكسِٜ ٚجبات خؿٝؿ١ تتدًٌ ا/ ايرتنٝع ع٢ً ايرباَخ ٚاؿطنات ايػ١ًٗ 

 .اغتدساّ أزٚات أٚ مناشد نبةر٠ اؿحِ/ ايث٬ث ايط٥ٝػ١ٝ ًَٜٛٝا أنٓا٤ املدُٝات 

إزضاى ا٭َٛض اؿػ١ٝ ٚنعـ 

مبع٢ٓ نعـ ا٫ْتباٙ إىل )ا٫ْتباٙ 

عس٠ َٛنٛعات كتًؿ١ يف ٚقت 

ٚعسّ ايكسض٠ ع٢ً ( ٚاذس

 اؾًٛؽ ٚا٫غتُاع يؿرت٠ ط١ًٜٛ

تٓؿٝص ايرباَخ يف اهلٛا٤ ايطًل / ١ املًُٛغ١ بٓا٤ ايرباَخ ع٢ً ا٭غؼ اؿػ١ٝ ٚايعًُٝ

اغتدساّ / بأيعاب َٚػابكات ٚا٫بتعاز عٔ ايػطف املػًك١ ٚأغًٛب احملانطات 

اغتدساّ /  عسّ اٱطاي١ –تٜٓٛع ا٭ْؿط١  –ا٭غًٛب ايتتابعٞ يف تٓاٍٚ املٛنٛعات 

 .ايطقكات ٚايككل اؿطن١ٝ ٚايبعس عٔ ا٭ذازٜث ايط١ًٜٛ

ِٝ ٚايعازات ٜٗتِ مبعطؾ١ ايك

 ٜٚعتع بٛطٓ٘ ٜٚٗتِ ب٘

/ تععٜع ايعازات اؿػ١ٓ ٚايرتنٝع ع٢ً ضنا ايٛايسٜٔ ٚايكٝاّ بايٛاجبات ايس١ٜٝٓ 

 ايتعطٜـ/ ؼ١ٝ ايعًِ ٚايٓؿٝس ايٛطين / املؿاضن١ يف ا٫ذتؿا٫ت ايٛط١ٝٓ ٚايس١ٜٝٓ 

 .املػابكات ايٛط١ٝٓ ٚايس١ٜٝٓ/ إلاظات ؾدكٝات ٚط١ٝٓ ب

ا٤ أنرب ٜهٕٛ ٩٫ٚٙ يٮقسق

 َٔ ٥٫ٚ٘ يًهباض

ٚايتأنٝس ع٢ً أ١ُٖٝ طاع١ ايط٩غا٤ َٔ , ١ أٚاقط ضٚح ايؿطٜل زاخٌ ايػساغٞتكٜٛ

 .ا٭ؾباٍ ٚايكاز٠

ؼؿٝعٙ زا٥ًُا يهٞ وؼ بكسضات٘ ُٜٚٓٝٗا عٔ ططٜل اؾٛا٥ع يف املػابكات ٚايترؿٝع  اٖتُاَات٘ ترتنع ذٍٛ ْؿػ٘

 .املعٟٓٛ

ا٫ْؿعا٫ت ايػًب١ٝ ٚاٱهاب١ٝ 

هٕٛ ٚقت١ٝ ٚتعٍٚ بعٚاٍ امل٪نط ت

 –ايػطٚض  –ايؿطح : َثٌ

 –ايػهب  –اؿعٕ  –ا٫نت٦اب 

 ايهطا١ٖٝ 

بايه١ًُ  :٬َذع١ ا٭عها٤ بؿهٌ َطنع مما ٜتٝح إظاي١ أغباب ا٫ْؿعا٫ت ايػًب١ٝ

 .إخل...ايطٝب١, ايتؿحٝع, اهلس١ٜ, ايتهًٝـ بٓؿاط
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 :فائدَ معسفُ ٍره اخلضائط للكائد
, اؿطن١ٝ, اؾػ١ُٝ)ا٥س إعساز ايرباَخ اييت تتٛاؾل َع مجٝع جٛاْب منٛ ايؿبٌ ٜٓبػٞ ع٢ً ايك

 :ٚشيو عٔ ططٜل, (ايطٚذ١ٝ, ايعك١ًٝ, ا٫جتُاع١ٝ, ا٫ْؿعاي١ٝ

 اغتٝعاب ذطن١ ا٭طؿاٍ ايعا٥س٠ ٚقٝاذِٗ ٚعسّ اْهباطِٗ أٚايتعاَِٗ بايتعًُٝات ,

 .ٚهب إٔ ٜعًِ ايكا٥س إٔ ٖصٙ ا٭َٛض طبٝع١ٝ

 يؿبٌ خٝاي٘ ٚاغع ؾ٬ ٜػتػطب املبايػ١ َٓ٘إزضاى إٔ ا. 

 َعطؾ١ إٔ عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ قس٠ٚ ٭ٕ أؾباي٘ ميتاظٕٚ بايتكًٝس ٚاحملانا٠. 

  ِٗتصنط ايكؿات ايػًب١ٝ عٓسِٖ ٚأخصٖا ؾ٢ ا٭عتباض َثٌ ؾهاٚاِٖ املػتُط٠ ٚغةرت

ِ ٚنطِٖٗ يًحٓؼ اٯخط عٝث وطم ايكا٥س ع٢ً اغتٝعاب ظ٥٬َْٗٚكًِٗ يًه٬ّ ع٢ً 

 .يو ٚػاٚظٙ عه١ُش

  ا٫غتؿاز٠ َٔ َعطؾت٘ املػبك١ بطبٝع١ منٛ اؾػِ ٚقسضات ٖ٪٤٫ ا٭ؾباٍ َٔ ذٝث

 .َساضنِٗ ٚاغتٝعابِٗ يترػني أْؿطتِٗ

  ِٜٗا٫غتؿاز٠ َٔ اٖتُاَِٗ بايعازات ٚايتكايٝس ٚذبِٗ يًٛطٔ ؛ يتععٜع ٖصٙ ا٫ػاٖات يس

 .ٚتسعُٝٗا

 َٛض املع١ٜٛٓ ؾٝٗتِ با٭َٛض اؿػ١ٝا٫غتؿاز٠ َٔ َعطؾت٘ يهعـ إزضانِٗ يٮ. 

 

 ىشبُ التدخل يف الربىامج وقًادَ الفسقُ صفُ الكائد يف ٍره املسحلُ

 %50قس تكٌ إىل  ا٭ر ا٭نرب/ ا٭ب 

 

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

يف  0505ٚشيو عاّ , (ايػ١ٝٓ ٚيٝؼ َا ٜطٜسٙ ٖٛٚايؿباب ذػب َا ٜطغبٕٛ ٚذػب اـكا٥ل 

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

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

ٖٚصا ٖٛ ايص٣ غٝ٪ز٣ إىل بكا٤ ايؿت١ٝ , "ايؿت٢اغأٍ "ٖٚص َا أضازٙ بازٕ باٍٚ عٓسَا قاٍ , يٲْػإ

 .ٚايؿباب ؾ٢ اؿطن١ ٚجصب آخطٜٔ هلا
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 :جوانب التننية الظخصية

, طازإٕ ٖسف اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ ضنع ع٢ً جٛاْب ايت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ يٮؾ, نُا شنطْا غابكًا

ٖٚٓا , بٞقازضٜٔ ع٢ً أزا٤ زٚضِٖ يف اجملتُع بؿهٌ ؾعاٍ ٚإها ٭ْ٘ َٔ خ٬ٍ شيو غٛف ٜكبرٕٛ

 .غٛف ْكّٛ بؿطح ٖصٙ اؾٛاْب ٚأبعاز ايت١ُٝٓ يهٌ جاْب

ٖٚصٙ ا٭جعا٤ ٖٞ اييت , ٜتهٕٛ َٔ جػس ٚضٚح ٚعكٌ َٚؿاعط ٚطبٝع١ اجتُاع١ٝإٕ أٟ إْػإ 

نٌ إْػإ اؾاْب اؾػُٞ ٚايطٚذٞ ٚايعكًٞ يصيو هب إٔ ُْٓٞ ؾ٢ , ْػإتهٕٛ ؾدك١ٝ اٱ

ٖٚٛ َا ٜٛنر٘ ايؿهٌ , ٝعًا اؾاْب ايؿدكٞمج اْؿعايٞ ٚا٫جتُاعٞ يهٞ ٜهتٌُ بٗٚا٫

 :ايتاىل

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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

ؾًٛ ؾطض أْٓا يف كِٝ , ْطجٖٛاايهؿؿ١ٝ بؿهٌ غًِٝ ٚتعطٞ يٓا يف ايٓٗا١ٜ ايؿدك١ٝ اييت 

, ؾإْٓا لس إٔ ايؿبٌ ٜكّٛ بأزا٤ ايك٠٬ يف أٚقاتٗا, عتاز٠نؿؿٞ مناضؽ ا٭عُاٍ ايهؿؿ١ٝ امل

نُا أْ٘ مياضؽ بعض ايتُاضٜٔ ايطٜان١ٝ اـؿٝؿ١ عٓس , ايطٚذٞ ت١ُٝٓ اؾاْبٖٚصا ٜ٪زٟ إىل 

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

 ٜتِ ت١ُٖٝٓٚٓا , ايػساغٞ ايصٟ ٜٓتُٞ ي٘ ٜؿٛظؾ١ٝ ٚمبؿاضن١ ظ٥٬َ٘ يف َػابك١ نكا ٜكّٛايعكط 

ع٢ً أٌَ ايًكا٤ بِٗ يف  ا٫جتُاع ٙ ظ٤٬َٜٛزع ٚيف آخط املعػهط , اؾاْب ايعكًٞ ٚا٫جتُاعٞ

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

ىطد يٓا , نِ اـربات املدتًؿ١ زاخٌ ايهؿؿ١ٝ ٚخاضجٗاَٚع تطا, اؾاْب ايؿدكٞ عٓس ايؿبٌ

 .بؿهٌ غًِٝ يٝكٛزٚا فتُعاتِٗ بٓحاحٚقس منٛا ؾت١ٝ ٚؾباب 

 جشــد

 عكـــل

 زوح

 مظاعـس

 طبًعُ اجتناعًُ

 اجلاىب البدىٌ

 اجلاىب العكلٌ

 اجلاىب السوحٌ

 اجلاىب االىفعالٌ

 اجلاىب االجتناعٌ

ىٌ يته
 اإلىشاٌ مً

ٍىيُ اإلىشاٌ
 

جلاىب الظدضٌ
ا

 



 
 

 2: 

4الرتبىيُ اليت تينٌ جىاىب التينًُ الظدضًُالتطبًكًُ احملاوز 
: 

ٚتػع٢ يف تها١ًَٝ إىل , تُٓٝت٘ت٪ز٣ إىل يهٌ جاْب َٔ اؾٛاْب ايػت١ بعض احملاٚض ايرتب١ٜٛ 

 (:َٛظع١ ذػب جٛاْب ايت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ)ٖٚصٙ احملاٚض , ٜٔ ايؿدك١ٝ ايػ١ٜٛ يًؿبٌتهٛ

 :ايرتب١ٜٛ يًحاْب ايطٚذٞايتطبٝك١ٝ احملاٚض 

 :ٖٚصٙ احملاٚض ٖٞ, يًت١ُٝٓ ايطٚذ١ٝتعتُس قاٚض اؾاْب ايطٚذٞ ع٢ً ؾتح آؾام 

 ؾع٢ً ايؿبٌ إٔ ٜ٪زٟ ؾطٚن٘ ٚٚاجبات٘ ايس١ٜٝٓ :ايعباز٠. 

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

 إٔ ٜهٕٛ ايؿبٌ غباقًا إىل عٌُ اـةر :عٌُ اـةر. 

 ؾع٢ً ايؿبٌ إٔ ٜطاعٞ َعا١ًَ اٯخطٜٔ ٚإٔ وػٔ ايعٔ يف اٯخطٜٔ :املعا٬َت. 

 ٢ ع٢ً ذػٔ يهٔ هب إٔ ٜطب, قس ٜهٕٛ ٖصا احملٛض أنرب َٔ إزضاى ايؿبٌ :اؿه١ُ

 .تًؿ١ عػب َا تعًِ َٔ تعايِٝ ز١ٜٝٓيف املٛاقـ املد ايتكطف

 :ايبسْٞايرتب١ٜٛ يًحاْب ايتطبٝك١ٝ احملاٚض 

 :ُٜٓٞ ٖصا اؾاْب ا٫ضتكا٤ بكر١ اؾػِ ٚاؿؿاظ ع٢ً ايكر١ ايعا١َ َٔ خ٬ٍ احملاٚض ايتاي١ٝ

 ِٚايتػةرات ايؿػٝٛيٛج١ٝ, َٔ خ٬ٍ ايتعطف ع٢ً ٚظا٥ـ اؾػِ :َعطؾ١ اذتٝاجات اؾػ ,

 .ٚع٬ق١ اؾػِ َع ايب١٦ٝ احملٝط١

 ِٚايتػص١ٜ ٚايتُاضٜٔ  ٚايٓعاؾ١ ايعا١َ َٔ خ٬ٍ ايكر١ ايعا١َ :اؿؿاظ ع٢ً قر١ اؾػ

 .ايطٜان١ٝ

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

 :ايعكًٞاحملاٚض ايتطبٝك١ٝ ايرتب١ٜٛ يًحاْب 

 :يًُراٚض ايتاي١ٝيت١ُٝٓ اؾاْب ايعكًٞ هب ا٫ْتباٙ  

 خ٬ٍ ذب ا٫غتهؿاف ٚامل٬ذع١ ٚايبرث ايعًُٞ :مجع املعًَٛات َٔ. 

 خ٬ٍ تكٓٝـ ٚؼًٌٝ املعًَٛات ٚتصنطٖا ذني اؿاج١ :ؼًٌٝ املعًَٛات َٔ. 

 خ٬ٍ ايتحاضب ٚاـربات اييت تعٌُ ع٢ً ذٌ املؿه٬ت ايعك١ًٝ اييت  :ذٌ املؿه٬ت َٔ

 .تٛاج٘ ايؿت٢

                                                           
4
 Renewed Appraoch to)ٔ ايطجٛع يهتاب ططٜك١ ايتحسٜس يف ايربْاَخ ايهؿؿٞ ميه, ملعٜس َٔ املعًَٛات يف ٖصا اؾاْب 

Programme – RAP ) ٞٚميهٔ ؼًُٝ٘ َٔ ع٢ً اٱْرتْت, 6001ايكازض عٔ املهتب ايهؿؿٞ ايعامل. 
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 :ا٫ْؿعايٞيرتب١ٜٛ يًحاْب احملاٚض ايتطبٝك١ٝ ا

 :ٖصٙ احملاٚض يت١ُٝٓ املؿاعط ٚا٭ذاغٝؼ اٱْػا١ْٝ َٔ خ٬ٍ

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

 .ايصات١ٝ

 ايتعبةر عٓٗا سَٔ خ٬ٍ ايترهِ يف املؿاعط ٚايترهِ عٓ :ايتعبةر عٔ ايصات. 

 خ٬ٍ ايترهِ يف املؿاعط ٚايكسض٠ ع٢ً ؼٌُ  :اتؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ ٚايترهِ يف ايص َٔ

 .املػ٦ٛي١ٝ

 :ا٫جتُاعٞاحملاٚض ايتطبٝك١ٝ ايرتب١ٜٛ يًحاْب 

 :تٓسضد ٖٓا بعض ايتطبٝكات اييت تػاعس ع٢ً ا٫ْسَاد يف اجملتُع بهٌ ٜػط ٚغٗٛي١

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

 ػاٙ اجملتُع ٚايتؿاعٌ َع َؿانً٘ذػاؽ باملػ٦ٛي١ٝ َٔ خ٬ٍ اٱ :إٚ ٚايكٝاز٠ايتع. 

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

 :ايؿدكٞاحملاٚض ايتطبٝك١ٝ ايرتب١ٜٛ يًحاْب 

 :يف اٯتٜٞٚعٗط تطبٝكات٘ , ٖصا اؾاْب ٖٛ ايصٟ ٜربظ ايتهاٌَ بني مجٝع اؾٛاْب ا٭خط٣

 ػاٙ ْؿػ٘ ٚاٯخط٬ٍٜٔ َعطؾ١ ا٭ٖساف اـاق١ يًؿطز َٔ خ :اهل١ٜٛ. 

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

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

 ّبٗا َٔ خ٬ٍ ايتحاضب ٚاـربات تعاّ ئَ خ٬ٍ اؽاش ايكطاضات ايؿدك١ٝ ٚا٫ :ا٫يتعا

 .ٚاملباز٨ 

 

, ٚهب ايتعاٌَ َعٗا بتسضد ذػب املطذ١ً ايػ١ٝٓ, عا١َ ع٢ً مجٝع املطاذٌ ٖصٙ ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ

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

 .دتًؿ١ يًُٓٗخ ايهؿؿٞ ايعطبٖٞٚصا َا مت َطاعات٘ يف اجملا٫ت امل, املتها١ًَ
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 :مجول

ؾدك١ٝ نطت١ْٝٛ  ٖٞ...   ؾدك١ٝ مجٍٛ

ٚمجٍٛ , قسٜك١ يًهؿاؾ١ ايعطب١ٝضَع١ٜ 

 ٜتحػس يف ؾهٌ مجٌ ٜطتسٟ َٓس٬ًٜ

ٚوٌُ ع٢ً ظٗطٙ ذكٝب١  ,ٚقبع١ ًانؿؿٝ

, ظٗط ٚعكا ايهؿاف شات ايؿعبتني

ٚيكس مت اختٝاض اؾٌُ ٭ْ٘ اؿٝٛإ 

ضٟ ب٬زْا ايعطب١ٝ ا٭نثط اْتؿاضًا يف قرا

تتُتع اؾُاٍ غكاٍ نثةر٠ َٔ ٚ, نًٗا

, ؾٗٛ ْاؾع, ١خكاٍ قإْٛ ايهؿاؾ

ٚقسٜل , ٚقبٛض, ٚبؿٛف, َٚكتكس

ٚوب ايػؿط ٚايتحٛاٍ َثٌ , كًل

 .ايهؿاؾني

مجٍٛ يف املدِٝ  ػطب١ٚاغتؿاز٠ َٔ 

ايصٟ أقاَت٘  92ايهؿؿٞ ايعطبٞ ايـ

مبراؾع١  9202كط عاّ ا٭َا١ْ ايعا١َ مب

نت١ُُٝ يًُدِٝ, َٚٔ بعس نتٛبط, أ 6

ؾػٛف  مت١ُٝ ي١ٜٛ٦ًُ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ,

ٚاملطبٛعات , َٚٓٗا املٓاٖخ, ٜتِ ا٫غتعا١ْ ظٍُٛ بعس شيو يف ايهثةر َٔ ا٭عُاٍ ايهؿؿ١ٝ

ؾػٛف لسٙ ٜترسث إىل , ٚغةر شيو َٔ إقساضات املٓع١ُ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ, اٱع١َٝ٬ ايهؿؿ١ٝ

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

 .ايعطبٞ
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دلاالت َٓٗج 

األشباٍ
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ٜٚؿدط اٱقًِٝ ايهؿؿٞ ايعطبٞ , تعترب ع١ًُٝ تطٜٛط املٓاٖخ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ َٔ أِٖ ا٭ٚيٜٛات

ايهؿؿ١ٝ بأْ٘ اٱقًِٝ ا٭ٚذس ع٢ً َػت٣ٛ ا٭قايِٝ ايهؿؿ١ٝ يف ايعامل ايصٟ ٚنع أغاغًا يًرباَخ 

 .ع٢ً املػت٣ٛ اٱقًُٝٞ يهاؾ١ املطاذٌ ايعُط١ٜ

 يف ْٗا١ٜ ٖصا ٜػةر عًٝ٘ ايكا٥س ٚايؿت٢ يهٞ ٜك٬ٚاملٓاٖخ ايهؿؿ١ٝ تعترب ايططٜل ايٛانح ايصٟ 

َٗتسٜٔ يف ايططٜل مبباز٨ اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ َٚتبعني يف , ايططٜل إىل ؼكٝل اهلسف ايهؿؿٞ

٢ٓ إٔ ٖصا ايططٜل ٖٛ ايططٜل ا٭ٚذس ايصٟ إشا ذاز عٓ٘ ٚيٝؼ املع, ايططٜك١ ايهؿؿ١ٝ اُٗتػةرَ

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

ؾٓرٔ , (ايططٜك١, املباز٨, اهلسف)َازَٓا مل منؼ أغاغٝات اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ , نٝؿُا ؾ٦ٓا

ٛضز بازٕ ٖا تػتُط ذت٢ اٯٕ َٔ بعس إٔ ٚنع يبٓتٗا ايًاملبسعٕٛ ايصٜٔ طٛضْا ايهؿؿ١ٝ ٚجعًٓا

 . ا٭ؾباٍٗخ ٬ََٓح ٚؾُٝا ًٜٞ َ, باٍٚ
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 :للننوج املبادئ األساسية

ايـيت ٚنـعتٗا املٓعُـ١     باهلسف ٚاملباز٨ ٚايططٜك١ ايهؿؿ١ٝا٭قاي١ ايهؿؿ١ٝ َٔ ذٝث ايتُػو  -0

 .ايهؿؿ١ٝ ايعامل١ٝ

باملعـاضف ٚاملٗـاضات   باٍ إىل اؾٛاي١ َـٔ ايتـعٚز   متهني ايهؿاؾني ع٢ً كتًـ َطاذًِٗ َٔ ا٭ؾ -6

ٚنـصيو ايـٛعٞ با٫ْؿتـاح عًـ٢      باهلٜٛـ١ ايٛطٓٝـ١ ٚايعطبٝـ١   اييت تطغذ يـسِٜٗ ايـٛعٞ    ٚايػًٛنٝات

 .اؿسان١ ٚاؿهاض٠ اٱْػا١ْٝ

 .بني مجٝع ا٭جٓاؽ ٚا٭عطام ٚا٭زٜإ ٚاحملب١ اٱخا٤إعساز ايهؿاؾني ؿٝا٠ ًَ٪ٖا  -1

 .٤ ؾدكٝتِٗ بؿهٌ شاتٞبٓامتهني ايهؿاؾني َٔ  -1

ٚت١ُٝٓ ًَهاتٗا ٚتهٜٛٔ ايؿهط ايٓكسٟ ٚاٱضاز٠ ايؿعايـ١ عٝـث    املػاعس٠ ع٢ً إشنا٤ ايؿدك١ٝ -1

 .ايتبكط يف اؿهِ ٚايثك١ بايٓؿؼ ٚضٚح املبازض٠ ٚاٱبساع يف ايعٌُٜتعٛز ايهؿاف ع٢ً 

 .عًٝاضٚذًٝا ٚبسًْٝا ٚغًٛنًٝا ٚاجتُاايتٛاظٕ يف تطب١ٝ ايهؿاؾني ٚ ايتهاٌَ ؼكٝل -2

ٚايتبكـط بكُٝتـ٘ ا٭خ٬قٝـ١ ٚزٚضٙ ايؿعـاٍ يف تهـٜٛٔ ايؿدكـ١ٝ        ذب ايعٌُت١٦ٝٗ ايهؿاؾني ع٢ً  -3

ٔ  ٚغطؽ ايطُـٛح إىل ايتؿـٛم ٚاٱبـساع ٚؼكٝـل      ٚيف إنـطا٤   ٚاملػـا١ُٖ يف اظزٖـاضٙ  ايـٛطٔ   ايـسؾاع عـ

 .اؿهاض٠ ايعطب١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ

ضٚح املٛاطٓـ١ ٚاؿـؼ املـسْٞ     يسِٜٗ ذت٢ تُٓٛ اؿٝا٠ اؾُاع١ٝ ٚذب ايػةرتسضٜب ايهؿاؾني ع٢ً  -4

 .(بٓٛز ايكإْٛ) ٚؾل َا تتطًب٘ اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ

 .تهاٌَ املٓاٖخ ايهؿؿ١ٝ َع املٓاٖخ املسضغ١ٝ -5

 .ايتطبٝل ٚاملُاضغ١ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝاعتُاز املٓاٖخ ايهؿؿ١ٝ ع٢ً  -00

 

ُـ  أ١ُٖٝ شنط نابتني أغاغـٝني هـب أ  ٚهب ا٫يتؿات ٖٓا إىل  ٝٓٓـا عٓـس ايـتؿهةر يف املـٓٗخ     أع ا٫ ؼٝـس عٓٗ

 :ُٖٚا( غٛا٤ يف ايٛنع أٚايتطبٝل)

 ايسٜٔ ٚايعطٚب١ 

ؾسٜٓٓا ٚعطٚبتٓا ُٖا َٔ ايثٛابت اهلا١َ اييت هب إٔ ْهعٗا قٛب 

 .أعٝٓٓا طٛاٍ ايٛقت
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 :دلاالت املنوج الهظفي

١ ػ١ٝ متثٌ جٛاْب ايتُٓٝأقػاّ ض٥ٝ 1مت ٚنع فا٫ت ايعٌُ باملٓاٖخ عٝث تكػِ إىل  يكس

ٚتتهاٌَ , ايهؿؿٞ اؾاْبباٱناؾ١ إىل  ٚا٫جتُاع١ٝ, ايبس١ْٝٚ, ايعك١ًٝٚ, ايطٚذ١ٝايؿدك١ٝ 

, ؿتٝإاي, ا٭ؾباٍ) ا١ًَٝ بني املطاذٌ ايػ١ٝٓ ا٭ضبعٚتتسضد بته, ؾُٝا بٝٓٗا يبٓا٤ ايؿدك١ٝ

 يف قتٛاٖاتتهٕٛ فُٛع١ َٔ اجملا٫ت تتٓاغب  جاْبٚزاخٌ نٌ , (اؾٛاي١, ايهؿاف املتكسّ

ٖا أْٗا يٝػت اجملا٫ت هب إٔ ٜعًِ ايصٟ غٝكط٩ ٖٚصٙ, ططٜك١ تػُٝتٗا َع طبٝع١ املطذ١ً ايػ١ٝٓٚ

ٜٚعٗط شيو يف ايربْاَخ , َٓؿك١ً اْؿكا٫ً نًًٝا عٔ بعهٗا ايبعض ٚيهٓٗا َتساخ١ً ؾُٝا بٝٓٗا

 .ايهؿؿٞ ايصٟ غٝتِ تٓؿٝصٙ

َع املٓٗخ يف املطاذٌ اييت تػبك٘  ٚيكس مت َطاعا٠ إٔ ٜهٕٛ املٓٗخ يف نٌ َطذ١ً عُط١ٜ َتها٬ًَ

أٚ تًٝ٘, يصيو غٓحس إٔ اهلسف ايط٥ٝػٞ يهٌ قػِ َٔ أقػاّ جٛاْب ايت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ نابت يف 

نٌ املطاذٌ ايعُط١ٜ, بُٝٓا ؽتًـ اجملا٫ت ٚا٭ٖساف اـاق١ يف نٌ َطذ١ً مبا ٜتٓاغب َع 

ْؿط١ مبا ٜتؿل َعٓا عطبًٝا, يهٔ اـكا٥ل ايػ١ٝٓ يًُطذ١ً, نُا أْ٘ مت َطاعا٠ ايع١َُٝٛ يف ا٭

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

 .بأغاغٝات اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ ٚا٭ٖساف ايعا١َ يًُٓٗخ

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

زاخٌ كُٝات تتبع , ايعٟ ايهؿؿٞٚأْت تطتسٟ  ايططٜك١ ايهؿؿ١ٝط١ باغتدساّ ٖصٙ ا٭ْؿ

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

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

 االت املنوجدل اجلوانب

 .ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٌــــــــالسوح

 .انتؿـ َا ذٛيو ٌـــــــــالعكل

 .َٛاٖب 

 .قر١ اؾػِ الضحٌ والبدىٌ

 .ٖٝا بٓا ًْعب 

 .ا٭غط٠ ٚاجملتُع ٌــــــاالجتناع

 .ايٛطٔ 

 .ايعامل 

 .املٗاضات ايهؿؿ١ٝ ٌـــــــــالهظف

 .تشع دلاالت عدد اجملاالت 

 

وجيب أن تعله عزيزي الكائد أن من جوانب التننية الظخصية، اجلانب الوجداني 

، والذي يتضح يف تعامالت الفتية والظباب، لذلو مل يته إدراجى يف دلاالت (االنفعالي)

، وإمنا جيب أن تننيى من خالل املالحظة والتعامل والتصويب، ألن ليص لى أنظطة املنوج

 للنالحظات الرتبوية الت  تشجل بوا نل مالحظاتو لذلو جيب أن تنظئ لو سجاًل

.(إخل... الذناءات املختلفة  –املواهب  –االنفعاالت املختلفة )
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 طاز العاو للنيَج الهظفٌ العسبٌطهل بًاىٌ يىعح اإل

 اجلاىب االجتناعٌ البدىٌ اجلاىب العكلٌ اجلاىب السوحٌ اجلاىب

املػا١ُٖ يف ت١ُٝٓ ايؿباب  :ٖسف اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ

 ٚا٫جتُاع١ٝ ٚايعك١ًٝ يتركٝل أقك٢ قسضاتِٗ ايبس١ْٝ

نأؾطاز ٚنُٛاطٓني َػ٦ٛيني ٚنأعها٤ يف  ٚايطٚذ١ٝ

 .١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ ٚايعامل١ٝاحملفتُعاتِٗ 

 

 اهلسف ايعاّ ايعاّ اهلسف ايعاّ اهلسف اهلسف ايعاّ

 :أىظطُ مجاعًُ

  طًٝع١  –غساغٞ )بطْاَخ اؾُاع١ ايكػةر٠– 

 .(ضٖط

  (ايعؿةر٠ –ايؿطق١ )بطْاَخ ايٛذس٠ ايهؿؿ١ٝ. 

 املٗطجاْات  –املعػهطات  –يطذ٬ت ا– 

 .إخل.. .املدُٝات

 

 :أىظطُ فسديُ

  ّايهؿا٠٤ ) ؾاضات ايهؿا١ٜ)ايؿدكٞ ايتكس

 .((اؾساض٠/ 

  (ؾاضات اهلٛا١ٜ)اهلٛاٜات. 

 

 الهظفٌ اجلاىب

 اهلسف ايعاّ

 فاٍ

 املٓٗخ

 إخل

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚجساْٞ 

 

 فاٍ

 املٓٗخ

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚجساْٞ 

 

 فاٍ

 املٓٗخ

 إخل

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚجساْٞ 

 

 فاٍ

 املٓٗخ

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚجساْٞ 

 

 فاٍ

 املٓٗخ

 إخل

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚجساْٞ 

 

 فاٍ

 املٓٗخ

ٖساف أ

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚجساْٞ 

 

 فاٍ

 املٓٗخ

 إخل

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚجساْٞ 

 

 فاٍ

 املٓٗخ

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚجساْٞ 
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 واملتابعُ التكًًه 

فاٍ 

 املٓٗخ

 إخل

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ

 ٚجساْٞ

 فاٍ

 خاملٓٗ

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚجساْٞ 
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 :أهداف دلاالت املنوج الهظفي العزبي املطور ملزحلة األطبال

 اجملاالت السئًشًُ اجلىاىب
 الكًه الدييًُ واألخالقًُ السوحٌ اجلاىب

ٚإنػاب ايكِٝ ايس١ٜٝٓ , إتعُٝل َؿّٗٛ اٱمي

مبا وكل ا٭َإ , ٚاذرتاّ ذط١ٜ ا٫عتكاز, ٚا٭خ٬ق١ٝ

 .ٚا٫غتكطاض ٚايطُأ١ْٓٝ يًٓؿؼ

 ٘ايتعطف ع٢ً قسض٠ اهلل ٚععُت. 

 مماضغ١ ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ. 

 ٘ايتر٢ً بكؿات امل٪َٔ ٚأخ٬قٝات. 

 َّعطؾ١ غةر٠ بعض ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬. 

 وانتظف ما حىل العكلٌ اجلاىب
َٔ , ت١ُٝٓ قسضات ايتؿهةر ايعًُٞ ٚايتؿهةر ايٓاقس

ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ايتهٓٛيٛجٝا , خ٬ٍ ايتطبٝكات ايع١ًُٝ

ٚتؿِٗ ايكهاٜا ايع١ًُٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ , املتكس١َ

َع ت١ُٝٓ املٗاضات , ٚاملػا١ُٖ يف ذًٗا, ٚايػٝاغ١ٝ

 .ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ 

  ٚايعٛاٖط ايطبٝع١ٝايتعطف ع٢ً ايب١٦ٝ َٚهْٛاتٗا ٚخكا٥كٗا. 

 بعض ايٛغا٥ٌ ايتهٓٛيٛج١ٝ اؿسٜث١ ايتعطف ع٢ً. 

 تكسٜط ايعًِ ٚجٗٛز ايعًُا٤. 

 ايتعطف ع٢ً ططم تطؾٝس اغت٬ٗى املٛاضز ايطبٝع١ٝ. 

 ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ املؿاضن١ يف محا١ٜ ايب١٦ٝ ٚخسَتٗا. 

 مىاٍب 

 

  (.أزب/ٛغٝك٢َ/أؾػاٍ ٜس١ٜٚ/ضغِ) ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ايتعطف ع٢ً بعض ايكسضات 

 ٞت١ُٝٓ اؿؼ ايؿين ٚا٭زب. 

 صحُ اجلشه الضحٌ والبدىٌ اجلاىب
إزضاى ايتػةرات ايؿػٝٛيٛج١ٝ ايت٢ ؼسث يًحػِ يف 

َع تٛؾةر َكَٛات ايكر١ , ؾرتات ايُٓٛ املدتًؿ١

ٚإنػاب ايكسضات , ٚايػ١َ٬ اؾػ١ُٝ ٚايٓؿػ١ٝ

مبا , اؿطن١ٝ ٚايطٜان١ٝ يت١ُٝٓ عٓاقط ايًٝاق١ ايبس١ْٝ

 .عٛز ع٢ً ايؿطز ٚاؾُاع١ بايٓؿعٜ

 

 ايتعطف ع٢ً قٛاعس ايكر١ ايعا١َ. 

 ايتعطف ع٢ً أجٗع٠ اؾػِ ٚنٝؿ١ٝ احملاؾع١ عًٝٗا. 

 ايتعطف ع٢ً بعض َباز٨ اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ. 

 

 

 

 

 ًٍا بيا ىلعب 

 

 املٗاضات اؿطن١ٝ ا٭غاغ١ٝ ايتعطف ع٢ً. 

 إزضاى أ١ُٖٝ ايطٜان١ يف اؿٝا٠. 

  ايطٜان١ٝ َٔ خ٬ٍ ا٭يعاب تاملٗاضات١ُٝٓ بعض. 

 ت١ُٝٓ بعض ايكِٝ اٱهاب١ٝ ٚايطٚح ايطٜان١ٝ. 

 األسسَ واجملتنع االجتناعٌ اجلاىب
ايتعطف ع٢ً تاضٜذ ٚنكاؾ١ ْٚعِ اجملتُعات احمل١ًٝ 

مبا وكل ايتؿِٗ ٚاملػا١ُٖ يف ذٌ , ٚايعطب١ٝ ٚايعامل١ٝ

ٚت١ُٝٓ ضٚح اي٤٫ٛ , املؿه٬ت ٚايكهاٜا املعاقط٠

 .ٚايكساق١ ايعامل١ٝ, ٚا٭خ٠ٛ ايعطب١ٝ, تُا٤ٚا٫ْ

 ايػًٛى ايكِٜٛ َع اٯخطٜٔ تؿِٗ قٛاعس ٚآزاب. 

 ِٗإزضاى أ١ُٖٝ اذرتاّ ايهباض ٚا٫غتؿاز٠ َٔ خربات. 

 تُعاجملاييت متٝع  اٱهاب١ٝ بعض ايعازات ٚايتكايٝسع٢ً تعطف اي. 

  (خطٜٔايتعاٌَ يف ايبٝت َٚع اٯ)اؿٝات١ٝ ٗاضات املت١ُٝٓ ٚانتػاب بعض. 



 
 

 3: 

 اجملاالت السئًشًُ اجلىاىب
 الىطً 

 
 (ايٛطٔ ايعطبٞ –يًٛطٔ ا٭ّ )ضٚح ا٫ْتُا٤ يًٛطٔ  ت١ُٝٓ. 

  ٔ(قًًٝا ٚعطبًٝا)ايتعطف ع٢ً َعامل ايٛط. 

 العامل 

 
 ضٚح ايكساق١ ايعامل١ٝ ت١ُٝٓ. 

 ايتعطف ع٢ً َا ميٝع بعض ايبًسإ يف مجٝع قاضات ايعامل. 

 املَازات الهظفًُ الهظفٌ اجلاىب
س ٚايؿٕٓٛ ايهؿؿ١ٝ مبا ٜتٝح مماضغ١ ايتعطف ع٢ً ايتكايٝ

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

َٚ٪زًٜا يٛاجبات٘ طبكًا , بايططٜك١ ايهؿؿ١ٝ ايػ١ًُٝ

يتركٝل اهلسف ايرتبٟٛ يًرطن١ , يًُباز٨ ايهؿؿ١ٝ

 .ايهؿؿ١ٝ

 

 ا٭ؾباٍٚقإْٛ  ٛعسي ايؿِٗ ايكرٝح. 

 ؿؿ١ٝبعض ايؿٕٓٛ ٚاملٗاضات ايه انتػاب. 

  ايتكايٝس ايهؿؿ١َٝٔ خ٬ٍ مماضغ١ انتػاب بعض ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ. 

 خ٬ٍ ايعٌُ يف ايػساغٝات ت١ُٝٓ بعض مسات ايؿدك١ٝ ايكٝاز١ٜ َٔ. 

  اؿكٍٛ ع٢ً املعطؾ١ با٫نتؿاف ايصات٢ٚإؾباع ذب ا٫غتط٬ع. 

 تشع دلاالت  عدد اجملاالت 
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 :منوج األطبالالت املؤطزات املعزفية واملوارية والوجدانية جملا

 الزوحي اجلانب

 الكًه الدييًُ واألخالقًُ
 وجداىٌ مَازٍ معسيف األٍداف اخلاصُ

ايتعطف ع٢ً قسض٠  .1

 .اهلل ٚععُت٘

  َٔ َعاٖط قسض٠ اهلل يف ٜتعطف مخػ١

 .ْؿػ٘

 ٜع٢ً قسض٠  َا ٜسٍ َٔ َؿاٖسات٘ صنط

 .اهلل يف ايطبٝع١

  َعاٖط قسض٠ اهلل يف  مخػ١ َٜٔصنط

 .املدًٛقات

 تب َكاي١ تٛنح قسض٠ اهلل يف خًل ٜه

 .اٱْػإ

  ٔايعٛاٖط ن٬ث َٜٔترسث ع 

 –ايهػٛف )ايه١ْٝٛ  ايطبٝع١ٝ   ٚ

 (.إخل...-اـػٛف

  أْؿط١ اييت تٛنح  3 ظ٥٬َ٘ ٜٓؿص َع

 .َعاٖط قسض٠ اهلل يف املدًٛقات

 ٜ٘سضى عع١ُ اهلل يف خًك. 

  ٜعرب عٔ إمياْ٘ بكسض٠ اهلل يف زا٥ًُا

 .ايطبٝع١

  يف تٓؿٝص أْؿط١  ٥٬َ٘ ظٜتعإٚ َع

 .تٛنح َعاٖط قسض٠ اهلل يف املدًٛقات

مماضغ١ ايؿعا٥ط  .2

 .ٚايكًٛات ايس١ٜٝٓ

 ؾطا٥ض ٚأذهاّ  َٔ ًاٜتعطف اضبع

 .ايك٠٬

 ٜصنط أْٛاع ايكًٛات. 

 ذه١ُ ؾطض ايكّٛن٬نًا َٔ  ٜؿػط. 

 ٜتكٔ أزا٤ ايك٠٬. 

  ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ ظ٥٬َ٘ مياضؽ َع. 

  اؾٝس َْٔ ا٭ 2 ظ٥٬َ٘ ٜطزز َع

 .ايس١ٜٝٓ

 ٜكسض أ١ُٖٝ مماضغ١ ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ. 

 ًٜتعّ بأزا٤ ايك٠٬ يف أٚقاتٗا.  

 َ ّأزا٤ ايؿعا٥ط  ؾ٢ ظ٥٬َ٘  ١ؿاضنًٜتع

 .ايس١ٜٝٓ

ايترًٞ بكؿات  .3

 .امل٪َٔ ٚأخ٬قٝات٘

 قؿات امل٪َٓني  َٔ ًاٜتعطف مخػ

  .ٚأخ٬قٝاتِٗ

  قؿات ا٭ْبٝا٤ ن٬نًا َٔ وسز 

 ايكاؿني ذس ٭قك١  ع٥٬َ٘ وهٞ ي

  .تٛنح أخ٬قِٗ

  ٌُْؿاطني ٜػتدسّ خاَات ايب١٦ٝ يف ع

 .ح قؿات امل٪َٓني ػاٙ ايب١٦ٝٝتٛني

 اختًؿت ورتّ اٯخطٜٔ ٚإ ٕ

  .ايعكٝس٠,ٚايًٕٛ,ٚاؾٓؼ

 ٜكتسٟ يف تكطؾات٘ بكؿات امل٪َٓني.  

َعطؾ١ غةر٠ بعض   .4

ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ 

 .ايػ٬ّ

  ٚايطغٌ ٤ا٭ْبٝا ن٬ن١ َٜٔصنط أمسا٤.  

 ا٭ْبٝا٤ن٬ن١ َٔ غةر  طفٜتع.  

 ا٭ْبٝا٤ يف غبٌٝ  أذس ٜصنط جٗٛز

  .ايسع٠ٛ إىل اهلل

  ظ٥٬َٜ٘كل غةر٠ أذس ا٭ْبٝا٤ ع٢ً.   

  قك١ أذس ا٭ْبٝا٤ ظ٥٬َ٘ ميثٌ َع.  

 أذس ٠ٜػتدًل َٛاطٔ ايكس٠ٚ َٔ غةر 

  .ا٭ْبٝا٤

  ٜكتسٟ يف أؾعاي٘ ٚأقٛاي٘ بكؿات

 .ا٭ْبٝا٤

 ْؿط يف غب ٤ٜكسض َعاْا٠ ا٭ْبٝا ٌٝ

  .زعٛتِٗ

 العكلي اجلانب

 انتظف ما حىلو
 وجداىٌ مَازٍ معسيف اخلاصُ األٍداف

ايتعطف ع٢ً ايب١٦ٝ  .1

َٚهْٛاتٗا 

ٚخكا٥كٗا 

 .ٚايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ

 

 ٜعطف َؿّٗٛ ايب١٦ٝ.  

 ٜتعطف َهْٛات ايب١٦ٝ.  

 املٛاضز ايطبٝع١ٝ يف ب٦ٝت٘  ن٬ن١ َٔ وسز

 .(غةر َتحسز٠ –َتحسز٠ )

 ٚايؿكٍٛ ا٭ضبع١  ٜتعطف ا٭ٚقات

 .ٚع٬قتٗا باجملُٛع١ ايؿُػ١ٝ

  خاَات ايب١٦ٝ يف  ظ٥٬َ٘ ٜػتدسّ َع

 .ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ َٔ 2

  املدًؿات ايب١ٝ٦ٝ ؿٌ  َٔ 3ٜعٝس تسٜٚط

 .بعض املؿه٬ت

  ايتحاضب ايع١ًُٝ  ن٬نًا َٔمياضؽ

 .ايػابل زضاغتٗا

  ٜسضى أ١ُٖٝ اؿؿاظ ع٢ً ايب١٦ٝ اييت

  .ٜعٝـ ؾٝٗا

 طؾات٘ باؿؿاظ ع٢ً ايب١٦ًٜٝتعّ يف تك. 

 ٜكسض أ١ُٖٝ ايطؾل باؿٝٛإ ٚذب ايٓبات. 

ايتعطف ع٢ً بعض  .2

ايٛغا٥ٌ 

ايتهٓٛيٛج١ٝ 

 .اؿسٜث١

  ايٛغا٥ٌ ايتهٓٛيٛج١ٝ  ن٬نًا َٜٔتعطف

 –َعًَٛات  –اتكا٫ت )اؿسٜث١ 

 .(إخل.. .عطض

 

  ّن٬ن١ َٔ ا٭جٗع٠ ٜػتدس

ايتهٓٛيٛج١ٝ املتٛؾط٠ يف ايب١٦ٝ بططٜك١ 

  .قرٝر١

 

 ًيف خس١َ اٱْػا١ْٝ ِٜكسض ق١ُٝ ايع.  

 واؾغ ع٢ً غ١َ٬ ا٭جٗع٠. 

 .ايتهٓٛيٛج١ٝ املتٛؾط٠ يف ب٦ٝت٘
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 بعض ياغتدساَات  مخػ١ ٜصنط

 .ايٛغا٥ٌ ايتهٓٛيٛج١ٝ اؿسٜث١

 ٯيٞ َٚهْٛاتٜ٘تعطف اؿاغب ا. 

  ا٭جٗع٠  ـُػ١ َٔهُع قًٛضا

 .ايتهٓٛيٛج١ٝ

 ب اٯيٞاغمياضؽ اغتدساّ اؿ. 

 تدساّ ايعًِ ٚايتهٓٛيٛجٝا ٜتحٓب اغ

 .ؾُٝا ٜػ٤ٞ

تكسٜط ايعًِ ٚجٗٛز  .3

 .ايعًُا٤

  ايعًُا٤  ن٬ن١ َٜٔصنط أمسا٤

  .ٚانتؿاؾاتِٗ

 ايعًُا٤ يف خس١َ َٔ  ٜتعطف جٗٛز انٓني

  .ايبؿط١ٜ

  ذس ايعًُا٤قك١ أ ظ٥٬َ٘ ٜكل ع٢ً.  

  ٜػتدسّ َكازض املعطؾ١ املدتًؿ١ يف

 .ايعًُا٤ ن٬ن١ َٔ ايتعطف ع٢ً 

 ٓني َٔ ا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ٜٓؿص ان

 .ٚايتهٓٛيٛج١ٝ

 ٜكسض ق١ُٝ ايعًِ ٚايعًُا٤.  

 ِغةر ايعًُا٤  ع٢ًبايتعطف  ٜٗت. 

 ٜ٘كسض ق١ُٝ ا٫بتهاض ٚا٫خرتاع يف ذٝات. 

ايتعطف ع٢ً ططم  .4

تطؾٝس اغت٬ٗى 

 .املٛاضز ايطبٝع١ٝ

 تعطف َؿّٗٛ تطؾٝس ا٫غت٬ٗى.  

 رتؾٝس ا٫غت٬ٗىيططم  مخؼ ٜصنط.  

 املٛاضز ايطبٝع١ٝ يف  ن٬ن١ َٔ وسز

 .ايب١٦ٝ

 أغ١ٝٓ تعرب عٔ  ظ٥٬َ٘ َع  ٜبتهط

  .تطؾٝس اغت٬ٗى املٝاٙ

 ٜعرب عٔ  ـٜ٪زٟ َؿٗسًا متثًًٝٝا ملٛق

 .تطؾٝس اغت٬ٗى املٛاضزططم ٚؾٛا٥س 

  مياضؽ بعض ا٭عُاٍ اييت تٛنح

املٛاضز ايطبٝع١ٝ  ن٬ن١ َٔ أ١ُٖٝ

  .ٚنٝؿ١ٝ اؿؿاظ عًٝٗا

 ٝاتٓاٜكسض ق١ُٝ املٝاٙ يف ذ.  

 ًٜ٘تعّ برتؾٝس ا٫غت٬ٗى يف تكطؾات.  

  يف ْؿط نكاؾ١ تطؾٝس  ٙ ظ٤٬َٜؿاضى

 .ا٫غت٬ٗى

  

ايتعطف ع٢ً  .5

نٝؿ١ٝ املؿاضن١ 

يف محا١ٜ ايب١٦ٝ 

  .ٚخسَتٗا

 املؿه٬ت ايب١ٝ٦ٝ  َٔ ًاٜتعطف ن٬ن

  .ٚنٝؿ١ٝ ذًٗا

 وسز ططم املؿاضن١ يف محا١ٜ ايب١٦ٝ. 

 ٜٓهِ ؾُاع١ احملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ.  

  ٜٓؿص بطْافًا ؿُا١ٜ ب٦ٝت٘ بايتعإٚ َع

  .ؾطقت٘

 َّتٓٛع١ ؿُا١ٜ  تاقرتاذا ن٬ن١ ٜكس

  .ايب١٦ٝ

 ٜسضى ع٬ق١ اٱْػإ باملؿه٬ت ايب١ٝ٦ٝ.  

 يف َؿطٚعات  ١ؿاضنوطم ع٢ً امل

  .خس١َ ايب١٦ٝ

 ٚ ِيف ْؿط نكاؾ١  ظ٥٬َ٘ ٜتعإٚ َع ٜٗت

  .محا١ٜ ايب١٦ٝ

 
 مىاٍب

 وجداىٌ مَازٍ معسيف األٍداف اخلاصُ
ايتعطف ع٢ً بعض  .1

ا٭زب١ٝ ايكسضات 

 –ضغِ ) ٚايؿ١ٝٓ 

 –أؾػاٍ ٜس١ٜٚ 

... أزب –َٛغٝك٢ 

 .(إخل

 اجملا٫ت ع٢ً مخػ١ َٔ  تعطف اي

  .املدتًؿ١ ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ 

 ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓقسضات٘  ن٬نًا َٔ وسز.  

  2ٜػتدسّ خاَات ايب١٦ٝ يف إْتاد َٔ 

  .ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ املتٓٛع١

 ايكٝرات  َٔ 2 ظ٥٬َ٘ زز َع ٜط

 .ٚا٭ْاؾٝس املبتهط٠

 ٜٚ ِيف إْتاد أعُاٍ ؾ١ٝٓ  ٙ ظ٤٬َؿاضى ٜٗت

  .َتٓٛع١

 ٝاملدتًؿ١ ١ٜكسض ق١ُٝ ا٭عُاٍ ا٭زب.  

ت١ُٝٓ اؿؼ ايؿين  .2

 .ٚا٭زبٞ

  ن٬ن١ أغباب ٱعحاب٘ بأذس ٜعسز

   .ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ

  ٚأغباب  ا٭زب١ٝ أذس ا٭عُاٍٜصنط

  .جاشبٝتٗا

  أيبًَٛا يًكٛض ايؿ١ٝٓ املدتًؿ١هُع.  

 ٭ذس املعاضض ايؿ١ٝٓ ٜكّٛ بعٜاض٠ 

ٜٚهتب تكطٜطًا عٔ ا٭عُاٍ ايت٢ 

  .أعحبت٘

  ا٭زب١ٝ ا٭عُاٍ  أنٓني َٜٔبتهط

  .ظ٥٬َ٘مبؿاضن١  ٚايؿ١ٝٓ 

  ٔا٭يعاب ايؿهط١ٜ يعبتني َٜٔتك. 

 ٜكسض ق١ُٝ اؾُاٍ ايؿين. 

  ٍا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٜٝٓعٗط اٖتُاَ٘ با٭عُا.  

 ٜسضى أ١ُٖٝ ايكطا٠٤ ٚاملطايع١. 
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 الصحي والبدني اجلانب

 صحُ اجلشه
 وجداىٌ مَازٍ معسيف األٍداف اخلاصُ

ايتعطف ع٢ً قٛاعس  .1

 .ايكر١ ايعا١َ

  َٔ َباز٨ ايكر١ ايتعطف ع٢ً مخػ١

  .(إخل املًبؼ -ايٓعاؾ١ –ايتػص١ٜ )ايعا١َ 

 ٜ٘طبل َباز٨ ايكر١ ايعا١َ يف ذٝات.  

  بث٬ن١ َٔ ٜؿطح ططم اٱقاب١

  .ا٭َطاض املٓتؿط٠

 ٜسضى أ١ُٖٝ اؿؿاظ ع٢ً ايكر١.  

  ٜٗتِ بايٓعاؾ١ ايؿدك١ٝ ٚايعا١َ يف

  .ذٝات٘

ايتعطف ع٢ً أجٗع٠  .2

اؾػِ ٚنٝؿ١ٝ 

 .عًٝٗا ظاؿؿا

  أجٗع٠  انٓني َٔوسز َهْٛات ٚٚظا٥ـ

  .اؾػِ

  َطاض اييت تكٝب مخػ١ َٔ ا٭ٜصنط

  .أجٗع٠ اؾػِ املدتًؿ١

 بث٬ن١  ١ٜ َٔ اٱقاب١ٜتعطف ططم ايٛقا

  .ا٭َطاض املعس١َٜٔ 

  ِٜتعطف املعًَٛات اـاق١ باؾػ

  .ٚأجعا٥٘ ؾُٝا ٜتكٌ باؿطن١

  َٔ أجٗع٠ ٜٓاقـ ٚظا٥ـ ن٬ن١

  .اٱْػإ اؿ١ٜٛٝ

  مياضؽ ايعازات ايكر١ٝ ٚايكٛا١َٝ

  .ايػ١ًُٝ

 

 ٜ سضى أ١ُٖٝ املُاضغات ايكر١ٝ

ٚايطٜان١ٝ يف احملاؾع١ ع٢ً ايكر١ 

 .ٚايكٛاّ

  ٜٞؿعط بػعاز٠ يف تطبٝل ايػًٛى ايكر

 .ايػًِٝ

بعض ايتعطف ع٢ً  .3

َباز٨ اٱغعاؾات 

 .ا٭ٚي١ٝ

 ٜتعطف َؿّٗٛ اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ.  

 َباز٨ اٱغعاؾات ع٢ً ن٬ن١ َٔ تعطف اي

  .ا٭ٚي١ٝ

 اٱقابات ع٢ً مخؼ َٔ تعطف اي

  .ايؿا٥ع١

  ٜصنط َهْٛات ذكٝب١ اٱغعاؾات

 .ا٭ٚي١ٝ

  اٱغعاؾات ٜٓاقـ َع قا٥سٙ أ١ُٖٝ

  .ا٭ٚي١ٝ

 ٜؿطح أْٛاع اؾطٚح املدتًؿ١.  

  ٜطبل بططٜك١ ع١ًُٝ إغعاف اؾطٚح

  .ايبػٝط١

  ًٜتعّ بتعًُٝات قا٥سٙ يف إجطا٤ اٱغعاؾات

  .ا٭ٚي١ٝ

 ٕٚيف إجطا٤  ظ٥٬َ٘ َع  وطم ع٢ً ايتعا

 .بعض اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

 

 
 ًٍا بيا ىلعب

 وجداىٌ مَازٍ معسيف األٍداف اخلاصُ
طف ع٢ً ايتع .1

املٗاضات اؿطن١ٝ 

 .ا٭غاغ١ٝ

  ٜتعطف املٗاضات اؿطن١ٝ ا٭غاغ١ٝ

 ايتٓاٍٚ-ٚغةر ا٫ْتكاي١ٝ –ا٫ْتكاي١ٝ )

  .(املعاؾ١-

  أزا٤ اؿطنات بططٜك١  أ١ُٖٜٝتعطف

 .قرٝر١

  ٜتعطف ايتؿه٬ٝت ٚا٫ػاٖات

 .ايطٜان١ٝ ا٭غاغ١ٝ

  زٟ فُٛع١ َٔ املٗاضات اؿطن١ٝ٪ٜ

  .ا٭غاغ١ٝ بططٜك١ قرٝر١

  3ٜ٪زٟ فُٛع١ َٔ ايتُطٜٓات يت١ُٝٓ 

ايعه١ًٝ عٓاقط ايًٝاق١ ايبس١ْٝ  َٔ

  .يًحػِ

  زٟ فُٛع١ َٔ ايتُطٜٓات يف٪ٜ

  .تهٜٛٓات ٚاػاٖات كتًؿ١

  ٜكسض أ١ُٖٝ مماضغ١ ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ

  .يف إؾباع َٝٛي٘ ٚذاجات٘

  ّٜٚكسض ا٫ْتُا٤ يًحُاع١  ٙ ظ٤٬َورت

  .أنٓا٤ ا٭ْؿط١ ايطٜان١

 بػعاز٠ أنٓا٤ ايًعب ٜؿعط. 

إزضاى أ١ُٖٝ  .2

 .اؿٝا٠ايطٜان١ يف 

  وسز أ١ُٖٝ مماضغ١ ايتُطٜٓات

  .ايطٜان١ٝ بكٛض٠ َٓتع١ُ

 ٜتعطف ايع٬ق١ بني ايطٜان١ ٚايكر١.  

  وطى أجعا٤ جػُ٘ بططٜك١ قرٝر١

  .َٔ ايثبات ٚاؿطن١

  مياضؽ فُٛع١ َٔ ايتُطٜٓات بكؿ١

  .َػتُط٠

 َ أزا٤ يف  ظ٥٬َ٘  ١ؿاضنوطم ع٢ً

  .فُٛع١ َٔ ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ

 ٜكسض أ١ُٖٝ ايطٜان١ يف اؿٝا٠.  

ت١ُٝٓ بعض املٗاضات  .3

ايطٜان١ٝ َٔ خ٬ٍ 

 .ا٭يعاب

 املٗاضات ايطٜان١ٝ  ن٬نًا َٔ وسز

  .ا٭يعاب ٱذس٣

 

  ا٭يعاب  إذس٣ٜهتػب َٗاضات

  .ايطٜان١ٝ ا٭غاغ١ٝ

 

  وكل شات٘ َٔ خ٬ٍ مماضغ١ ا٭ْؿط١

  .اؿطن١ٝ ٚايطٜان١ٝ
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 إذس٣ قٛاعس ٚقٛاْني ع٢ً تعطف اي

 .ا٭يعاب بططٜك١ َبػط١

  زٟ فُٛع١ َٔ املٗاضات ا٭غاغ١ٝ٪ٜ

  .يف تؿه٬ٝت كتًؿ١

 ِٝمياضؽ أيعابًا بػٝط١ ايتٓع.  

  ٜػاعس ؾ٢ ؼهِٝ َباض٠ ٱذس٣

  .ا٭يعاب

 ٜٗتِ بآزاب ايػًٛى ٚايطٚح ايطٜان١ٝ. 

ت١ُٝٓ بعض ايكِٝ  .4

هاب١ٝ ٚايطٚح اٱ

 .ايطٜان١ٝ

 ايػًٛى َٔ َعاٖط  ٜتعطف ن٬ن١

  .ايطٜانٞ ايكِٜٛ

 ايكِٝ اٱهاب١ٝ َٔ  وسز ن٬نًا

  .املهتػب١ َٔ اؿكٌ ايطٜانٞ

  ٍٜطبل ايػًٛى ايطٜانٞ خ٬

  .املػابكات

  ٜهتػب ايعسٜس َٔ ايكِٝ اٱهاب١ٝ

  .خ٬ٍ ايٓؿاط

 ٜ٘تر٢ً بايطٚح ايطٜان١ٝ يف تكطؾات. 

  ّع١ٜٚكسض ا٫ْتُا٤ يًحُا ٙ ظ٤٬َورت.  

 االجتناعي اجلانب

 األسسَ واجملتنع
 وجداىٌ مَازٍ معسيف األٍداف اخلاصُ

تؿِٗ قٛاعس ٚآزاب  .1

ايػًٛى ايكِٜٛ َع 

 .اٯخطٜٔ

  آزاب ايتعاٌَ ؾ٢ ْكاط  مخؼٜصنط

  .َع اٯخطٜٔ

 ِٗقٛاعس ٚآزاب ايتعاٌَ َع  مخؼ ٜؿ

  .أؾطاز أغطت٘

 ٜتعطف َؿّٗٛ اؿل ٚايٛاجب.  

  خطٜٔذكٛم اٯن٬ن١ َٔ وسز.  

 ٞأَث١ً ملٛاقـ كتًؿ١ مخػ١  ٜعط

  .يتعاًَ٘ َع اٯخطٜٔ

  ٟخسَات تطٛع١ٝ ـس١َ ن٬ث ٜ٪ز

  .اٯخطٜٔ

 ًٜٜٔتعّ بآزاب اؿٛاض َع اٯخط. 

  وػٔ ا٫غتُاع ٯضا٤ ايػةر.  

إزضاى أ١ُٖٝ اذرتاّ  .2

ايهباض ٚا٫غتؿاز٠ 

 .َٔ خرباتِٗ

  ذرتاّ ايهباض ٫أغباب ن٬ن١ وسز

  .(قا٥سٙ -َعًُٝ٘ -ٚايسٜ٘)

 نٝؿ١ٝ اذرتاّ مخؼ ْكاط ؾ٢  ٜصنط

  .ايهباض

  املٗاّ َٔ 3ٜتبع قا٥سٙ يف تٓؿٝص.  

 َٟٛقؿًا متثًًٝٝا ٜٛنح  ظ٥٬َ٘ َع  ٜ٪ز

 .اذرتاّ ايهباض

 وطم ع٢ً اذرتاّ َٔ ِٖ أنرب غًٓا.  

 ٜؿعط بػعاز٠ يف تٓؿٝص تٛجٝٗات ايهباض. 

ايتعطف ع٢ً بعض  .3

ايعازات ٚايتكايٝس 

ٝع اٱهاب١ٝ اييت مت

 .اجملتُع

 يعازات اع٢ً مخؼ َٔ تعطف اي

ٚايتكايٝس اٱهاب١ٝ يًُحتُع ايصٟ 

  .ٜعٝـ ؾٝ٘

 ٞأَث١ً يًُٓاغبات ٚا٭عٝاز مخػ١  ٜعط

 –ا٭غط٠ )اـاق١ اييت وتؿٌ بٗا يف 

  .(اؿٞ –املسضغ١ 

  َٔعاٖط  َٔ 3ٜعرب بططم كتًؿ١ ع

 .ا٫ذتؿاٍ ببعض ا٭عٝاز ٚاملٓاغبات

 ت ٚايتكايٝس ايػا٥س٠ ٜبس٣ اٖتُاًَا بايعازا

  .باجملتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘

 ِٜٗؿاضى اٯخطٜٔ يف ا٫ذتؿاٍ مبٓاغبات.  

  ًٜتعّ بايعازات ٚايتكايٝس اٱهاب١ٝ يف

  .فتُع٘

ت١ُٝٓ ٚانتػاب  .4

بعض املٗاضات 

ايتعاٌَ )اؿٝات١ٝ 

يف ايبٝت َٚع 

  .(اٯخطٜٔ

 ٚ ٘ظ٥٬َ٘وسز زٚضٙ ػاٙ أؾطاز أغطت.   

 ايكٛاعس املٓع١ُ  ٔع٢ً ن٬ث َ تعطفاي

  .يًرٝا٠ يف ب٦ٝت٘ احمل١ًٝ

  ٟاملػ٦ٛيٝات باملٓعٍ ن٬نًا َٜٔ٪ز.  

 ذكٛق٘  ُػ١ٜهتب قا١ُ٥ غ َٔ

  .جبات٘اٚمخػ١ َٔ ٚ

 ٟا٭ْؿط١ اييت ؽسّ  ن٬ن١ َٔ ٜ٪ز

  .ظ٥٬َ٘املدِٝ ٚب٦ٝت٘ َع 

 ع٢ً ايٓؿؼ زٜكسض أ١ُٖٝ ا٫عتُا.  

  ٜكسض أ١ُٖٝ ايكٛاعس ٚايٓعاّ يف املٛاقـ

  .ٝات١ٝ املدتًؿ١اؿ
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 الىطً
 وجداىٌ مَازٍ معسيف األٍداف اخلاصُ

ت١ُٝٓ ضٚح ا٫ْتُا٤  .1

ايٛطٔ ا٭ّ )يًٛطٔ 

 .(ايٛطٔ ايعطبٞ –

 ٜتعطف َع٢ٓ ا٫ْتُا٤.  

 ٔوسز زٚضٙ نؿطز مٛ ايٛط. 

  ٜ٘ٓصنط أغباب اْتُا٥٘ ٥٫ٚٚ٘ يٛط

  .(ايٛطٔ ايعطبٞ –ايٛطٔ ا٭ّ )

  اٍ ا٭عُ َٔ 3ٜؿاضى اجملُٛع١ يف

  .ايهؿؿ١ٝ باملدِٝ

  ٔوهٞ قك١ تعرب عٔ ا٫ْتُا٤ يًٛط

 .(ايٛطٔ ايعطبٞ –ايٛطٔ ا٭ّ )

 ٜكسض أ١ُٖٝ اي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤ يًُحُٛع١.  

  يف أعُاٍ املدِٝ ٙ ظ٤٬َٜتعإٚ َع.  

َعامل ايتعطف ع٢ً  .2

قًًٝا ) ايٛطٔ

 .(ٚعطبًٝا

 ٜ٘تعطف ؾعاض قاؾعت.  

 ٜتعطف َٛقع قاؾعت٘ ع٢ً اـطٜط١.  

 ط َسيٍٛ ايعًِ ايٛطينٜؿػ. 

  ٜتعطف َٛقع بًسٙ ع٢ً اـطٜط١

  .بايٓػب١ يًٛطٔ ايعطبٞ

  ٜ٘ٓصنط أِٖ املعامل املُٝع٠ يٛط

  .(ايٛطٔ ايعطبٞ –ايٛطٔ ا٭ّ )

 ع٬ّ يًسٍٚ ايعطب١ٜٝتعطف مخػ١ أ. 

 ٜ٘ٓطغِ ؾعاض قاؾعت٘ ٚٚط. 

  ٜٓتخ أعُا٫ً ؾ١ٝٓ تعرب عٔ َعامل

  .فتُع٘ قًًٝا ٚعطبٝا

  أٚ يٮَانٔ ا٭نط١ٜ  قٛض 5هُع

ٚايؿدكٝات املعامل املُٝع٠ يهٌ زٚي١ 

ايٛطٔ  –ايٛطٔ ا٭ّ )ايكٝاز١ٜ يف ٚطٓ٘ 

  .(ايعطبٞ

 ٜكسض أ١ُٖٝ َٛقع ٚطٓ٘ بايٓػب١ يًعامل.  

 ٜبسٟ اٖتُاًَا با٭ذساث اؾاض١ٜ.  

  ٜكسض ق١ُٝ املٛضٚنات ايثكاؾ١ٝ ٚايتاضى١ٝ

  .يف ٚطٓ٘

 العامل
 وجداىٌ زٍمَا معسيف األٍداف اخلاصُ

ت١ُٝٓ ضٚح ايكساق١  .1

 .ايعامل١ٝ

 غةر عطب١ٝيسٍٚ أع٬ّ  ٜتعطف مخػ١.  

  ٜٜٔٛصنط ايططم املدتًؿ١ يته

 .قساقات ع٢ً املػت٣ٛ ايعاملٞ

 هُع قٛضًا ٭ع٬ّ ايسٍٚ املدتًؿ١.  

  ٍٜٚهٕٛ أيبّٛ طٛابع ٚع٬ُت يس

  .َٚٓاغبات كتًؿ١

  يف ايسٍٚ  ظ٥٬َ٘ ٜتبازٍ املطاغ٬ت َع

  .ا٭خط٣

 ٜكسض ق١ُٝ ايكساق١.  

 ورتّ ايثكاؾات املدتًؿ١.  

  ايهٝٛف يف أعُاٍ املدِٝ  ٙ ظ٤٬َٜؿاضى

  .ايهؿؿٞ

ايتعطف ع٢ً َا  .2

ميٝع بعض ايبًسإ 

يف مجٝع قاضات 

 .ايعامل

  مخػ١ املعامل اييت متٝع  َٔ 3ٜصنط

 .بًسإ ايعاملَٔ 

  أٚ امل٬بؼ /ٚايعازات  َٔ 5ٜتعطف

 .ايعاملـُؼ َٔ زٍٚ 

 ط١ ؾ١ٝٓ ٜعرب ؾٝٗا عٔ ايطابع ٜ٪زٟ أْؿ

 .يث٬ث زٍٚ عامل١ٝاملُٝع 

 َٔ بًسإ  ٜهٕٛ أيبّٛ قٛض يث٬ن١

  .ايعامل

 ورتّ ايطابع ايؿين املُٝع يهٌ زٚي١.  

 ٜكسض جٗٛز ايسٚي١ ؿٌ ايكهاٜا ايعامل١ٝ. 

 الهظفي اجلانب

 املَازات الهظفًُ
 وجداىٌ مَازٍ معسيف األٍداف اخلاصُ

ايؿِٗ ايكرٝح  .0

قإْٛ ٛعس ٚي

 .ا٭ؾباٍ

 ٍٜصنط ْل ٚعس ا٭ؾبا. 

  ْٕٛا٭ؾباٍٜطزز قا. 

 ٍٜتعطف ؾعاض ا٭ؾبا. 

 ٜٛنح َسيٍٛ ايتر١ٝ. 

 ٜ٘طبل قإْٛ ا٭ؾباٍ يف تكطؾات. 

  ٜػتدسّ خاَات َٔ ايب١٦ٝ ؾ٢ تٓؿٝص

 .ؾعاض ٚقإْٛ ا٭ؾباٍ

 ًٍٜتعّ بٛعس ا٭ؾبا. 

 ٍٜتر٢ً بكؿات قإْٛ ا٭ؾبا.  

  

انتػاب بعض  .6

ت ايؿٕٓٛ ٚاملٗاضا

 .ايهؿؿ١ٝ

 ٍوسز ايعٟ ٚايؿاضات يٮؾبا.  

 ٜتعطف اغتدساّ اؿباٍ املدتًؿ١. 

  أْٛاع ايٓةرإ املدتًؿ١ َٔ 3ٜتعطف. 

  أْٛاع ايٓةرإ َٔ 3وسز اغتدساَات.  

 

  ٟٜتكٔ ٚنع ايؿاضات ع٢ً ايع

 .ايهؿؿٞ

 ٌؾ٢ عٌُ  ٚايسٚضات ٜػتدسّ اؿب

 .فُٛع١ َٔ ايعكس ٚايطبطات

 

 اّ أٚاَط قازتًٜ٘تعّ باذرت. 

 ٜكسض تكايٝس اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ. 

 ٜٗتِ باملؿاضن١ يف اـس١َ ايعا١َ. 

 وطم ع٢ً غ١َ٬ ا٭زٚات ايهؿؿ١ٝ. 
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  ٜصنط ا٫ػاٖات ا٭ق١ًٝ ٚايؿطع١ٝ

 .ٚنٝؿ١ٝ ايتعطف عًٝٗا

 ٜتعطف ايٓسا٤ات ٚايتؿه٬ٝت املدتًؿ١ 

 ٚىل ٚايثا١ْٝ وسز ايتداطب بايسا٥ط٠ ا٭

 .يًػُٝاؾٛض

 ٘ٝمياضؽ إجطا٤ات ضؾع ايعًِ ٚط. 

 ٜتكٔ أزا٤ ايتر١ٝ. 

  ٚايتكؿٝلٜطزز فُٛع١ َٔ ايكٝرات 

 .اـام با٭ؾباٍ

 ٜػتدسّ أع٬ّ ايػُٝاؾٛض يف املداطب١. 

انتػاب بعض  .1

ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ َٔ 

خ٬ٍ مماضغ١ 

  .ايتكايٝس ايهؿؿ١ٝ

 

 ٜصنط مخػًا َٔ ايكِٝ ايت٢ ٜٓبػ٢ أ ٕ

 .ٜتر٢ً بٗا ايؿبٌ

 َٔ مخػ١ َٔ ذكٛق٘ ٚ وسز مخػ١

 .ات٘ َٔ خ٬ٍ ا٭ْؿط١ ايهؿؿ١ٝاجبٚ

 َؿّٗٛ اؿل ٚايٛاجب ٜصنط. 

  ٟأْؿط١ َع ايؿطق١ 3ٜ٪ز. 

 ِٝمياضؽ املػ٦ٛي١ٝ ايؿطز١ٜ زاخٌ املد. 

 ٕز٣ ايتر١ٝ يكازت٘ بإتكا٪ٜ. 

  ٜػاِٖ يف أزا٤ فُٛع١ َٔ اـسَات

 .زاخٌ املدِٝ

 ًٜ٘تعّ بايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ؾ٢ تكطؾات. 

 تكايٝس ٚآزاب ايػُط وطم ع٢ً.  

 ً٢ بكؿات ايؿبٌ ؾ٢ تكطؾات٘ زاخٌ ٜتر

 .ٚخاضد املدِٝ

 ٜٜٔكسض أ١ُٖٝ ايتعإٚ َع اٯخط. 

ت١ُٝٓ بعض مسات  .1

ايؿدك١ٝ ايكٝاز١ٜ 

َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ؾ٢ 

  .ايػساغٝات

 ا٭زٚاض املدتًؿ١ يًػساغ٢ ٜصنط. 

 زٚاض املدتًؿ١وسز َتطًبات ا٭. 

 .ٚايؿطق١ ٚفًؼ ايؿٛض٣ يًػساغ٢

 ٢ْؿط١ ايػساغٜكٛز فُٛع١ َٔ أ. 

  ٌٜتكٔ أزا٤ املٗاّ املطًٛب١ َٓ٘ زاخ

 .ايػساغ٢ ٚايؿطق١

 ٜكسض أ١ُٖٝ ا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ. 

 َ ؾ٢ بعض  ظ٥٬َ٘  ١ؿاضنوطم ع٢ً

 .ا٭ْؿط١ ايت٢ ؽسّ املدِٝ

  ٜكسض أ١ُٖٝ ايكٛاعس ٚايٓعاّ ؾ٢ املٛاقـ

 .اؿٝات١ٝ املدتًؿ١

 ٜكسض أ١ُٖٝ ا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ.  

إؾباع ذب  .1

ا٫غتط٬ع 

كٍٛ ع٢ً ٚاؿ

املعطؾ١ با٫نتؿاف 

  .ايصات٢

  ّ5ٜتعطف أؾهاٍ أقسا َٔ 

 .اؿٝٛاْات ٚايطٝٛض ؾ٢ ب٦ٝت٘

  ايؿؿطات ٚايع٬َات  َٔ 2ٜتعطف

 .ايػط١ٜ َٚسيٛهلا

  ٜعطف ممٝعات اؿكٍٛ ع٢ً املعطؾ١

 .با٫نتؿاف ايصات٢

  املعامل اهلا١َ ؾ٢ ب٦ٝت٘  َٔ 5وسز

  .احمل١ًٝ

 ٝٛض ٜكتؿ٢ أنط أقساّ اؿٝٛاْات ٚايط

 .املدتًؿ١

  ٜػتدسّ ايؿؿطات ٚايع٬َات ايػط١ٜ

 .ؾ٢ املدِٝ ظ٥٬َ٘ َع ؾ٢ تعاًَ٘ 

 ٕٛيٛذ١ تٛنح ايؿؿطات  ٜه

 .ٚايع٬َات ايػط١ٜ يًؿطق١

 ٜؿاضى يف َػابكات ت١ُٝٓ اؿٛاؽ. 

 ٜطؾع ا٭نط. 

  َٔ وطم ع٢ً اؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات

 .َعامل َٚعاٖط ايب١٦ٝ َٔ ذٛي٘

 ؼٜكسض أ١ُٖٝ ا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿ. 

  ؾ٢ أْؿط١ َؿاٖس٠  ظ٥٬َ٘ ٜؿاضى

  .ايب١٦ٝ
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 األنظطة الفزدية واجلناعية

 الروحي اجلانب
 واألخالقًُ الدييًُ الكًه

 مجاعًُ أىظطُ فسديُ أىظطُ اخلاصُ األٍداف
 اهلل قسض٠ ع٢ً ايتعطف .1

 .ٚععُت٘

 اٯٜات خ٬ٍ َٔ ْؿػ٘ يف اهلل قسض٠ َعاٖط َٔ 3 ٜتعطف 

 تٛنح َكاي١ ٜهتب .١ٜٚايػُا ايهتب َٚٔ ٚا٭ذازٜث

 .اٱْػإ خًل يف اهلل قسض٠

 ٍايطبٝع١ يف اهلل قسض٠ ع٢ً َؿاٖسات٘ َٔ ٜػتس. 

 ذٝٛإ , ) املدًٛقات يف اهلل قسض٠ َعاٖط َٔ 3 ٜصنط

 .(ْبات 

 أذازٜث 5ٚ غٛض 5 ذؿغ. 

 ايه١ْٝٛايطبٝع١ٝ ٚ ايعٛاٖط َٔ 3 عٔ ٜترسث 

 (.إخل.. اـػٛف – ايهػٛف)

 اهلل قسض٠ َعاٖط تٛنح اييت ْؿط١ا٭ َٔ 2 ظ٥٬َ٘  َع ٜٓؿص 

 .املدًٛقات يف

 ٚععُت٘ اهلل قسض٠ عٔ َٚكتٓٝات قٛض َعطض. 

 ايهػٛف) ايه١ْٝٛايطبٝع١ٝ ٚ  ايعٛاٖط عٔ ٙ ٤ظ٬َ ٜٓاقـ –

 .(اخل..........ايربانني– اـػٛف

 اهلل قسض٠ عٔ ْؿٝس أزا٤. 

 ايؿعا٥ط مماضغ١ .2

 .ايس١ٜٝٓ ٚايكًٛات

 ايك٠٬ غٓٔٚ ؾطا٥ض ٜتعطف. 

 َٚٛاقٝتٗا ايكًٛات أْٛاع طٜصن. 

 ايكّٛ ؾطض َٔ اؿه١ُ ٜؿػط. 

 ايس١ٜٝٓ ايؿعا٥ط اضؽمي. 

 ٔايك٠٬ أزا٤ ٜتك. 

 َّٛاقٝتٗا يف ايك٠٬ بأزا٤ ًٜتع.  

 يف مجاع١  أٚقاتٗا يف ايكًٛات أزا٤. 

 ٍايس١ٜٝٓ باملٓاغبات ا٫ذتؿا. 

 ايس١ٜٝٓ ايؿعا٥ط ظ٥٬َ٘ َع مياضؽ. 

 س١ٜٝٓاي ا٭ْاؾٝس َٔ 2 ظ٥٬َ٘  َع ٜطزز. 

 امل٪َٔ بكؿات ايترًٞ .3

 .ٚأخ٬قٝات٘

 ِٗٚأخ٬ق امل٪َٓني قؿات مخػا َٔ ٜتعطف.  

 ا٭ْبٝا٤ قؿات ن٬نًا َٔ وسز.  

 ّايعكٝس٠,ٚايًٕٛ,ٚاؾٓؼ اختًؿت ٚإٕ اٯخطٜٔ ورت.  

 ٟامل٪َٓني بكؿات تكطؾات٘ يف ٜكتس. 

 ٞأخ٬قِٗ تٛنح ايكاؿني أذس قك١ ع٥٬َ٘ ي وه.  

 َّع  امل٪َٓني قؿات تٛنح أْؿط١ عٌُ يف ١ايب٦ٝ خاَات ٜػتدس

 .ؾطاز ايػساغ٢أ

 بعض غةر٠ َعطؾ١ .4

 .ايػ٬ّ عًِٝٗ ا٭ْبٝا٤

 ٚايطغٌ ا٭ْبٝا٤ مخػ١ َٔ أمسا٤ ٜصنط.  

 ا٭ْبٝا٤ ن٬ن١ َٔ غةر ٜتعطف.  

 ا٭ْبٝا٤ غةر َٔ ايكس٠ٚ َٛاطٔ ٜػتدًل.  

 ٟا٭ْبٝا٤ بكؿات ٚأقٛاي٘ أؾعاي٘ يف ٜكتس.  

 ٜإىل ايسع٠ٛ ْؿط غبٌٝ يف ٭ْبٝا٤ا قك١ تبني جٗس صنط 

 .اهلل

 ظ٥٬َ٘ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ذسأ غةر٠ ٜكل.   

 ٌا٭ْبٝا٤ أذس قك١ ظ٥٬َ٘  َع ميث. 
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 العقلي اجلانب
 حىلو ما انتظف

 مجاعًُ أىظطُ فسديُ أىظطُ اخلاصُ األٍداف
 ايب١٦ٝ ع٢ً ايتعطف .1

 ٚخكا٥كٗا َٚهْٛاتٗا

 .ايطبٝع١ٝ ٚايعٛاٖط

 

 ايب١٦ٝ َؿّٗٛ ٜعطف.  

 ايب١٦ٝ َهْٛات ٜتعطف.  

 غةر – َتحسز٠) ب٦ٝت٘ يف ايطبٝع١ٝ املٛاضز ن٬ن١ َٔ وسز 

 .(َتحسز٠

 ٚأغبابٗا  ايطبٝع١ٝ ايعٛاٖط مخػا َٔ ٜتعطف. 

  ؾٝٗا ٜعٝـ اييت ايب١٦ٝ ع٢ً اؿؿاظ أ١ُٖٝ ٜسضى.  

 ّايب١٦ٝ ع٢ً باؿؿاظ تكطؾات٘ يف ًٜتع. 

 ايٓبات ٚذب باؿٝٛإ ايطؾل أ١ُٖٝ ٜكسض. 

 ّايؿ١ٝٓ ا٭عُاٍ َٔ 2 يف ايب١٦ٝ خاَات ظ٥٬َ٘ َع ٜػتدس. 

 املؿه٬ت بعض ؿٌ ايب١ٝ٦ٝ املدًؿات َٔ 2 تسٜٚط ٜعٝس. 

 ايطبٝع١ٝ ايعٛاٖط إذس٣ عٔ ع٬ًُ ظ٥٬َ٘  َع ٜٓؿص.  

 ايب١٦ٝ خس١َ َٚؿطٚعات املػابكات ؾ٢ ٜؿاضى. 

 ٌُايطبٝع١ٝ بايعٛاٖط املتعًك١ ايع١ًُٝ ُٓاشداي َٔ 2 ع. 

 ضبع ع٢ً ايتعطف .2

 ايتهٓٛيٛج١ٝ ايٛغا٥ٌ

 .اؿسٜث١

 اتكا٫ت) اؿسٜث١ ايتهٓٛيٛج١ٝ ايٛغا٥ٌ َٔ 3 ٜتعطف – 

 .(إخل.. .عطض – َعًَٛات

 اؿسٜث١ ايتهٓٛيٛج١ٝ ايٛغا٥ٌ َٔ 3 اغتدساَات ٜصنط. 

 ٚمياضغ٘ ٚا٫ْرتْت َٚهْٛات٘ اٯيٞ اؿاغب ٜتعطف. 

 ّايب١٦ٝ يف املتٛؾط٠ ايتهٓٛيٛج١ٝ ا٭جٗع٠ َٔ 3 ٜػتدس 

  .قرٝر١ ١بططٜك

 ايتهٓٛيٛج١ٝ ا٭جٗع٠ َٔ 5يـ  قًٛضا هُع. 

 ايبػٝط١ ايع١ًُٝ ا٭يعاب َٔ 2 ٜٚطنب ٜؿو.  

 ب٦ٝت٘ يف املتٛؾط٠ ايتهٓٛيٛج١ٝ ا٭جٗع٠ غ١َ٬ ع٢ً واؾغ. 

 ٜهط ؾُٝا ٚايتهٓٛيٛجٝا ايعًِ اغتدساّ ٜتحٓب. 

 يهرت١ْٝٚاٱ ا٭يعاب َٔ 2 مماضغ١ ؾ٢ ظ٥٬َ٘  ٜؿاضى.  

 ايٛغا٥ٌ ؾ٢ اـاق١ ٚاملػابكات املعاضض ؾ٢ ظ٥٬َ٘  ٜؿاضى 

 . ايتهٓٛيٛج١ٝ

  ظ٥٬َ٘ ٜٓؿص منٛشجًا َبتهطًا ملؿطٚع عًُٞ َع. 

 ٚجٗٛز ايعًِ تكسٜط .3

 .ايعًُا٤

 ٚانتؿاؾاتِٗ ايعًُا٤ َٔ 3 أمسا٤ ٜصنط.  

 ايبؿط١ٜ خس١َ يف ايعًُا٤ َٔ 3 ٚجٗٛز ؾهٌ ٜتعطف.  

 ايعًُا٤ أذس قك١ ظ٥٬َ٘  ع٢ً ٜكل. 

 َع املدتًؿ١ اجملا٫ت ؾ٢ ٚاملتاذـ ايع١ًُٝ ٛاقعامل َٔ 2 ٜعٚض 

 .ؾطقت٘

 ططم ع٢ً ايتعطف .4

 املٛاضز اغت٬ٗى تطؾٝس

 .ايطبٝع١ٝ

 ا٫غت٬ٗى تطؾٝس َؿّٗٛ تعطف.  

 َكازض َتعسز٠ ا٫غت٬ٗى تطؾٝس ططم ٜتعطف َٔ.  

 ّتكطؾات٘ يف ا٫غت٬ٗى برتؾٝس ًٜتع.  

 غاظ  /نٗطبا٤ ) غايٝب يرتؾٝس ا٫غت٬ٗى ٜبتهط  مخػ١ أ

  .(إخل ... تًٝؿٕٛ /

 غت٬ٗىا٫ تطؾٝس عٔ تعرب اْٞأغ ظ٥٬َ٘  َع ٜطزز.  

 ٟاملٛاضز اغت٬ٗى تطؾٝس عٔ ٜعرب ملٛقـ متثًًٝٝا َؿٗسًا ٜ٪ز. 

 املٛاضز أ١ُٖٝ تٛنح اييت ا٭عُاٍ َٔ 2 ظ٥٬َ٘  َع مياضؽ 

  .عًٝٗا اؿؿاظ ٚنٝؿ١ٝ ايطبٝع١ٝ

 نٝؿ١ٝ ع٢ً ايتعطف .5

 محا١ٜ يف املؿاضن١

  .ٚخسَتٗا ١٦ايبٝ

 ٚنٝؿ١ٝ ايب١ٝ٦ٝ املؿه٬ت ع٢ً َؿهًتني َٔ تعطفاي 

  .اُذًٗ

 ايب١٦ٝ محا١ٜ يف ًُؿاضن١ي ططم ن٬ثوسز. 

 ّايب١٦ٝ ؿُا١ٜ َتٓٛع١ اقرتاذاتن٬ن١  ٜكس.  

 ٕٜصنط ن٬نًا َٔ املؿه٬ت ايب١ٝ٦ٝ ٚع٬قتٗا باٱْػا. 

 ِايب١٦ٝ ع٢ً احملاؾع١ ؾُاع١ ٜٓه.  

 ؾطقت٘ َع بايتعإٚ ٦ٝت٘ب ؿُا١ٜ بطْافًا ٜٓؿص.  

 ايب١٦ٝ س١َـ َؿطٚعاتن٬ن١  يف ٜؿاضى.  

 ٕٚايب١٦ٝ محا١ٜ نكاؾ١ ْؿط يف ظ٥٬َ٘  َع ٜتعا.  
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 بـــــــــمىاٍ
 مجاعًُ أىظطُ فسديُ أىظطُ اخلاصُ األٍداف

 بعض ع٢ً ايتعطف .1

 ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ  ايكسضات

 – ٜس١ٜٚ أؾػاٍ – ضغِ)

 .(إخل... أزب – َٛغٝك٢

 ٚايع١ًُٝ ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ  اجملا٫ت َٔ قسضات٘ ؾ٢ ًاطف ن٬نٜتع 

  .املدتًؿ١

 ٚايع١ًُٝ ٜٚكسّ أٚايؿ١ٝٓ أ ا٭زب١ٝ ا٭عُاٍن٬ن١ َٔ  مياضؽ

 .أعُا٫ً هلا بإؾطاف قا٥سٙ

 ّايؿ١ٝٓ ا٭عُاٍن٬ن١ َٔ  إْتاد يف ايب١٦ٝ خاَات ٜػتدس 

 .املتٓٛع١

 بتهط٠امل ٚا٭ْاؾٝس ايكٝرات َٔ 3 ظ٥٬َ٘  َع ٜطزز. 

 ؾ٢ َتٓٛع١ ٚع١ًُٝ ٚأزب١ٝ ؾ١ٝٓ أعُاٍ إْتاد يف ٙ ٤ظ٬َ ٜؿاضى 

 .ٚاملػابكات ٚاملعاضض اؿؿ٬ت

 

 ايؿين اؿؼ ت١ُٝٓ .2

 .ٚا٭زبٞ

 ؾ١ٝٓ يٛذ١أغباب اؾُاٍ يف  ٜعسز.   

 عحاب٘ بٗاَٚٛاطٔ إ ا٭زب١ٝ ا٭عُاٍ َٔ 2 ٜصنط.  

 املدتًؿ١ ايؿ١ٝٓ يًكٛض أيبًَٛا هُع. 

 ٚايع١ًُٝ/ ٚا٭زب١ٝ/ ايؿ١ٝٓ ا٭عُاٍ َٔ 2 ٜبتهط. 

 ٔ(إخل... ايهًُات املتكاطع١ ) ايؿهط١ٜ ا٭يعاب َٔ 2 ٜتك. 

 

 ّٛظ٥٬َ٘ َع ايؿ١ٝٓ املعاضض ٭ذس بعٜاض٠ ٜك.  

 ٜٚكسّ  ع١ًُٝ/ أزب١ٝ/ ؾ١ٝٓ أعُاٍ ؾ٢ ظ٥٬َ٘  َع ٜؿاضى

  .تكطٜطًا عٓٗا

 

 

 الصحي والبدني اجلانب
 هـــــاجلش ُـــــصح

 مجاعًُ أىظطُ فسديُ ىظطُأ اخلاصُ األٍداف
 قٛاعس ع٢ً ايتعطف .1

 .ايعا١َ ايكر١

 ؾ٢ ن٬ن١ فا٫ت  ايعا١َ ايكر١ َباز٨ن٬ن١ َٔ  ٜتعطف

  .(إخل املًبؼ -ايٓعاؾ١ – ايتػص١ٜ)

 ٜٚصنط أ١ُٖٝ شيو ذٝات٘ يف ايعا١َ ايكر١ َباز٨ ٜطبل.  

  ايكر١ ع٢ً ًرؿاظي ٚغا٥ٌٜصنط مخػ١.  

 ِٜٚصنط أ١ُٖٝ شيو ذٝات٘ يف ٚايعا١َ ايؿدك١ٝ بايٓعاؾ١ ٜٗت.  

 ايكرٞ ايٛعٞ ْؿط َؿطٚعات ؾ٢ ظ٥٬َ٘  َع ٜؿاضى.  

  ايتطعِٝ مح٬ت ؾ٢ ؾطقت٘ َع ٜؿاضى. 

 قٛاعس عٔ إضؾاز١ٜ يٛذات إعساز ؾ٢ ظ٥٬َ٘  َع ٜؿاضى 

 .ايعا١َ ايكر١

 أجٗع٠ ع٢ً ايتعطف .2

 اؿؿاظ ٚنٝؿ١ٝ اؾػِ

 .عًٝٗا

 اؾػِ أجٗع٠ن٬ن١ َٔ  ٚٚظا٥ـ َهْٛات وسز.  

 املدتًؿ١ اؾػِ أجٗع٠ تكٝب اييت ا٭َطاض مخػ١ َٔ ٜصنط.  

 املعس١ٜ با٭َطاض اٱقاب١ َٔ ًٛقا١ٜي ططم مخؼ ٜتعطف.  

 ٜتكٌ ؾُٝا ٚأجعا٥٘ باؾػِ اـاق١ املعًَٛات ٜتعطف 

  .باؿطن١

   ِ(إهاب٢ / غًب٢ )أنط ايتسخني ع٢ً أجٗع٠ اؾػ. 

 أ١ُٖٝ شيو ٜٚصنط ايػ١ًُٝ ٚايكٛا١َٝ ايكر١ٝ ايعازات مياضؽ. 

 ظ٥٬َ٘  َع اؿ١ٜٛٝ اٱْػإ أجٗع٠ن٬ن١ َٔ  ٚظا٥ـ ٜٓاقـ 

 .ؾ٢ اجتُاع ايػساغ٢ 

 ؾ٢  ٚايبس١ْٝ ايطٜان١ٝ املػابكات ؾ٢ ظ٥٬َ٘  َع ٜؿاضى

  .ايؿطق١

 ّٛطانع ايكر١ٝامل ٭ذس بعٜاض٠ ٜك.  

بعض  ع٢ً ايتعطف .3

 اٱغعاؾات َباز٨

 .ا٭ٚي١ٝ

 ا٭ٚي١ٝ اٱغعاؾات َؿّٗٛ ٜتعطف. 

 ٜٚهتب تكطٜطًا بصيو نُػعـ زٚضٙ فٜتعط.  

 ٜٚعس يٛذ١ عٓٗا ا٭ٚي١ٝ اٱغعاؾات َباز٨ ٜتعطف. 

 ايت٢ ميهٔ إغعاؾٗا ايؿا٥ع١ اٱقابات سز ن٬نًا َٔو.  

 ا٭ٚي١ٝ اٱغعاؾات ذكٝب١ َهْٛات ٜصنط. 

  ٔاملثًث ايطباط اتاغتدساَ َٔ 2 ٜتك.  

 ٜٚصنط أغباب شيو املكابني إغان١ ؾ٢ ٜبازض.  

 ؾ٢ بٗا ًٜٚتعّ ا٭ٚي١ٝ اٱغعاؾات أ١ُٖٝ قا٥سٙ َع ٜٓاقـ 

 .ؾطقت٘ اجتُاع

 بإجتُاع ايػساغ٢ ع٥٬َ٘ ي املدتًؿ١ اٱقابات أْٛاع ٜؿطح.  

 َع ايبػٝط١ ٚاؾطٚح اؿطٚم إغعاف ع١ًُٝ بططٜك١ ٜطبل 

 .ايػساغٞ أؾطاز

 ؾ٢  ا٭ٚي١ٝ اٱغعاؾات َٔ 2 إجطا٤ يف ٙ ٤ظ٬َ ٜؿاضى

 .َٛاقـ َكطٓع١
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 بــــىلع اـــبي اــًٍ
 مجاعًُ أىظطُ فسديُ أىظطُ اخلاصُ األٍداف

 املٗاضات ع٢ً ايتعطف .1

 .ا٭غاغ١ٝ اؿطن١ٝ

 ٜٟٚغةر – ا٫ْتكاي١ٝ) ا٭غاغ١ٝ اؿطن١ٝ املٗاضات ٪ز 

  .(املعاؾ١ -ايتٓاٍٚ-ا٫ْتكاي١ٝ

 ٜٟغ١ًُٝ/قرٝر١ بططٜك١ اؿطنات ٪ز. 

 ٜٟا٭غاغ١ٝ ايطٜان١ٝ ٚا٫ػاٖات ايتؿه٬ٝت ٪ز. 

 ايكباح متطٜٓات ع٢ً غواؾ. 

 ّٚايتؿه٬ٝت اؿطنات أزا٤ ؾ٢ ايكرٝر١ بايططم ًٜتع 

  .ٜٚكسّ تكطٜطا بصيو ايطٜان١ٝ ٚا٫ػاٖات

 ٟبططٜك١ ا٭غاغ١ٝ اؿطن١ٝ املٗاضات َٔ فُٛع١ ٜ٪ز 

   .ظ٥٬َ٘ َع(تؿه٬ٝت – إمحا٤ات)قرٝر١

 َٟع يًحػِ ايعه١ًٝ ايك٠ٛ يت١ُٝٓ ايتُطٜٓات َٔ فُٛع١ ٜ٪ز 

  .ظ٥٬َ٘

 ٟكتًؿ١ ٚاػاٖات تهٜٛٓات يف ايتُطٜٓات َٔ فُٛع١ ٜ٪ز 

  .ظ٥٬َ٘ َع

 

 ايطٜان١ أ١ُٖٝ إزضاى .2

 .اؿٝا٠ يف

 ايطٜان١ٝ ايتُطٜٓات مماضغ١ ١ُٖٝ٭ مخػ١ أغباب وسز 

  .َٓتع١ُ بكٛض٠

 ع٢ً اٱهابٞ ايطٜان١ تأنةرع٢ً ن٬ن١ عٛاٌَ ي تعطفاي 

  .ايكر١

 ٜٚكسّ تكطٜطًا  تُط٠َػ بكؿ١ ايتُطٜٓات َٔ فُٛع١ مياضؽ

  .بصيو

 ٜاملٍٝٛ إؾباع ؾ٢ ايطٜان١ٝ ا٭ْؿط١ مماضغ١ أ١ُٖٝ زسع 

  .ٚا٫ذتٝاجات

 ايطٜان١ٝ ا٭ْؿط١ َٔ فُٛع١ أزا٤ يف ظ٥٬َ٘ َع  ٜؿاضى.  

 ظ٥٬َ٘ َع اؾُاع١ٝ ا٭يعاب أنٓا٤ بػعاز٠ ٜؿعط.  

  أ١ُٖٝ ايطٜان١ يف اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ظ٥٬َ٘ ٜٓاقـ َع.  

 ٗاضاتامل بعض ت١ُٝٓ .3

 خ٬ٍ َٔ ايطٜان١ٝ

 .ا٭يعاب

 يًعبتني وبُٗا ايطٜان١ٝ املٗاضات وسز.   

  بططٜك١ضٜانٝتني  يًعبتني كٛاْنيايٚ كٛاعساي َٔ 3ٜصنط 

  .َبػط١

 ٜٚكسّ  ا٭غاغ١ٝ ايطٜان١ٝ ا٭يعاب َٔ 2 َٗاضات ٜهتػب

 .تكطٜطًا بصيو 

 ٚاؿطن١ ايثبات َٔ قرٝر١ بططٜك١ جػُ٘ أجعا٤ وطى 

  .شيو ع٢ً أجعا٤ جػُٜ٘ٚصنط أنط 

 

 ٟكتًؿ١ تؿه٬ٝت يف ا٭غاغ١ٝ املٗاضات َٔ فُٛع١ ٜ٪ز 

  .ٜٚسضب أعها٤ ايػساغ٢ عًٝٗا

 َع ايؿطق١ ايتٓعِٝ بػٝط١ أيعابًا مياضؽ.  

 ظ٥٬َ٘ذس٣ ا٫يعاب َع ٜػاعس ؾ٢ ؼهِٝ إ.  

 ايكِٝ بعض ت١ُٝٓ .4

 ٚايطٚحاٱهاب١ٝ 

 .ايطٜان١ٝ

 ايكِٜٛ ايطٜانٞ ايػًٛى ٜتعطف.  

 ايطٜانٞ اؿكٌ َٔ املهتػب١  ايكِٝ َٔ 2 سزو. 

  املػابكات خ٬ٍ ايطٜانٞ ايػًٛى ٜطبل.  

 ايٓؿاط خ٬ٍ ايكِٝ َٔ ايعسٜس ٜهتػب.  

 ظ٥٬َ٘ َع تكطؾات٘ يف ايطٜان١ٝ بايطٚح ٜتر٢ً. 

 ّيًحُاع١ ا٫ْتُا٤ أ١ُٖٝ ٜٚكسض ٙ ٤ظ٬َ ورت.  

 
 االجتماعي  اجلانب

 واجملتنع األسسَ
 مجاعًُ أىظطُ فسديُ أىظطُ ُاخلاص األٍداف

 ٚآزاب قٛاعس تؿِٗ .1

 َع ايكِٜٛ ايػًٛى

 .اٯخطٜٔ

 اٯخطٜٔ َع ايتعاٌَ آزاب قٛاعس ْكاطمخؼ  يف ٜصنط.  

 أغطت٘ أؾطاز َع ايتعاٌَ ٚآزاب قٛاعسمخػًا َٔ  ٜصنط  

 ٚايٛاجب اؿل َؿّٗٛ سزو.  

 أنٓا٤ غةرٙ ؾ٢ ايططٜل  اٯخطٜٔ ذكٛممخػ١ َٔ  وسز

  .ايعاّ

 ٞاٯخطٜٔ َع يتعاًَ٘ كتًؿ١ ملٛاقـ أَث١ً ن٬ن١ ٜعط.  

 ٟاٯخطٜٔ ـس١َ تطٛع١ٝ خسَاتن٬ث  ٜ٪ز.  

 ّأنٓا٤ ا٫جتُاعات ٚغةرٙ ؾ٢  اٯخطٜٔ َع اؿٛاض بآزاب ًٜتع

 .ايططٜل ايعاّ

  ٔؾ٢ ايؿطق١ ايػةر ٯضا٤ ا٫غتُاع وػ.  

 َٚعًُٝ٘ ٚقا٥سٙ ٚايسٜ٘ ٜطٝع.  
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 اذرتاّ أ١ُٖٝ إزضاى .2

 َٔ غتؿاز٠ٚا٫ ايهباض

 .خرباتِٗ

 ٚايسٜ٘) ايهباض ذرتا٫ّ أغبابمخػ١  وسز- 

  .(قا٥سٙ -َعًُٝ٘

 ايهباض اذرتاّ نٝؿ١ٝ ٜصنط.  

 ٜٚكسّ تكطٜطًا بصيو  املٗاّ ن٬ث َٔ تٓؿٝص يف قا٥سٙ ٜتبع. 

 

 ّٜٚكسّ تكطٜطًا  ظ٥٬َ٘ مبؿاضن١  ايػٔ يهباض خسَات ٜكس

  .بصيو

 ع ايػساغ٢بإجتُا ايهباض اذرتاّ بهطٚض٠ غةرٙ ٜٓكح.  

 عؿٌ ايػُط ايهباض ؾهٌ ٜٛنح متثًٝٞ َٛقـ ؾ٢ ٜؿاضى.  

 اٯبا٤ ؾهٌ تٛنح ٖازؾ١ قك١بايؿطق١  ظ٥٬َ٘  َع وه٢. 

 بعض ع٢ً ايتعطف .3

 ٚايتكايٝس ايعازات

 متٝع اييت اٱهاب١ٝ

 .اجملتُع

 َٔ يًُحتُع اٱهاب١ٝ ٚايتكايٝس ايعازات ٜصنط مخػًا 

  .ؾٝ٘ ٜعٝـ ايصٟ

 ٞوتؿٌ اييت اـاق١ ٚا٭عٝاز يًُٓاغبات ١ًأَثن٬ن١  ٜعط 

 .ٚنٝؿ١ٝ ا٫ذتؿاٍ (اؿٞ – املسضغ١ – ا٭غط٠) يف بٗا

 ا٭عٝاز ببعض ا٫ذتؿاٍ َعاٖط َٔ 2 عٔ كتًؿ١ بططم ٜعرب 

 .عؿ٬ت ايػُط ظ٥٬َ٘  َع ٚاملٓاغبات

 ٜٚعطض شيو بإجتُاع  مبٓاغباتِٗ ا٫ذتؿاٍ يف اٯخطٜٔ ٜؿاضى

 .ايؿطق١

 ّاجملتُع ؾ٢ َعا٬َت٘ يف اٱهاب١ٝ ٚايتكايٝس بايعازات ًٜتع 

 .ٜٚكسّ تكطٜطًا بصيو أنٓا٤ اجتُاع ايػساغ٢

 بعض ٚانتػاب ت١ُٝٓ .4

 اؿٝات١ٝ املٗاضات

 َٚع ايبٝت يف ايتعاٌَ)

  .(اٯخطٜٔ

 ظ٥٬َ٘ٚ أغطت٘ أؾطاز ػاٙ زٚضٙ وسز.   

  ايبٛيٝؼ / اٱغعاف / املطاؾ٧ )ٜصنط أضقاّ تًٝؿْٛات

 .(إخل ...

 اؿ٢ )ؾ٢ ب٦ٝت٘  اـس١َٝ املطاؾل مخػ١ َٔ ٜصنط /

 .(ايكط١ٜ 

  باـسَات ايت٢ ٜ٪زٜٗا أذس املطاؾل قا١ُ٥ ٜهتب.   

 ا٭عُاٍ إلاظ ؾ٢ ْؿػ٘ ع٢ً ا٫عتُاز ع٢ً وطم 

 .بٗا املهًـ

 ٜصنط نٝؿ١ٝ اؿكٍٛ ع٢ً اـس١َ َٔ أذس املطاؾل. 

  غبٛع١ٝايٛاجبات ا٭ أذسٜؿاضى أغطت٘ ؾ٢.  

  ٭ذس املطاؾل اـس١َٝ ٜٚٓاقـ نٝؿ١ٝ ٜؿاضى ؾ٢ ظٜاض٠

  .اؿكٍٛ ع٢ً اـس١َ

 ٟظ٥٬َ٘ َع ٚب٦ٝت٘ املدِٝ ؽسّ اييت ا٭ْؿط١ َٔ 3 ٜ٪ز.  

 َٔع املدتًؿ١ اؿٝات١ٝ املٛاقـ يف ٚايٓعاّ ايكٛاعس تطبٝل ٜتك 

  .ظ٥٬َ٘

  ؾ٢ َٓاقؿ١ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع املػ٦ٛيني  ٙ ظ٤٬َٜؿاضى

  .ٚاؿٛاض َعِٗ

  ؾ٢ َٓاقؿ١ ايػًٛنٝات ؾ٢ ايؿاضع ٚٚغا٥ٌ  ٘ ظ٥٬ََع ٜؿاضى

  .املٛاق٬ت

 ًـــالىط
 مجاعًُ أىظطُ فسديُ أىظطُ اخلاصُ األٍداف

 ا٫ْتُا٤ ضٚح ت١ُٝٓ .1

 ا٭ّ ايٛطٔ) يًٛطٔ

 .(ايعطبٞ ايٛطٔ –

 ا٫ْتُا٤ َع٢ٓ ٜتعطف.  

 ايٛطٔ مٛ نؿطز زٚضٙ وسز. 

 ٔايٛط – ا٭ّ ايٛطٔ) يٛطٓ٘ ٥٫ٚٚ٘ اْتُا٥٘ أغباب ٜصنط 

  .(ايعطبٞ

 ٜ٘ٓصنط مخػ١ أغباب تسعٛ يًؿدط بٛط.  

 ذب ايٛطٔيف غا٢ْ هُع ؾطا٥ط ناغٝت ٭.  

 ْاؾٝس ايٛط١ٝٓ ٜٚطززٖا َع ؾطقت٘وؿغ أذس ا٭. 

 ٞايٛطٔ – ا٭ّ ايٛطٔ) يًٛطٔ ا٫ْتُا٤ عٔ تعرب قك١ وه 

 .(ايعطبٞ

 يًُحُٛع١ ٚا٫ْتُا٤ اي٤٫ٛ أ١ُٖٝ ٜٛنح متثًٝٞ عٌُ ؾ٢ ٜؿاضى.  

 يػساغ٢ ؾ٢ املػابكات اؾُاع١ٝ ٚوطم ع٢ً ؾٛظ ٜؿاضى ا

 .ايػساغ٢

 ٕٚاملدِٝ أعُاٍ يف ظ٥٬َ٘  َع ٜتعا.  

َعامل  ع٢ً ايتعطف .2

 قًًٝا) ايٛطٔ

 .(ٚعطبًٝا

  ٚوسز َسيٛي٘ قاؾعت٘ ؾعاضٜٛنح.  

 اـطٜط١ ع٢ً قاؾعت٘ َٛقع سزو.  

 ايٛطين ايعًِ َسيٍٛ ٜؿػط. 

 ايعطبٞ ًٛطٔي بايٓػب١ اـطٜط١ ع٢ً بًسٙ َٛقع سزو. 

 ايٛطٔ – ا٭ّ ايٛطٔ) يٛطٓ٘ املُٝع٠ املعامل أِٖ ٜصنط 

  .(ايعطبٞ

 ٜايتكايٝس ٚامل٬بؼ ايؿعب١ٝ ٚأِٖ ايععُا٤ أ ؿطح ِٖ

  .ايٛطٓٝني

 ِظ٥٬ََ٘ع  ٚٚطٓ٘ قاؾعت٘ ؾعاض ٜطغ.  

 َعامل عٔ تعرب أزب١ٝ/ ؾ١ٝٓ أعُاٍ إْتاد ؾ٢ ٙ ٤ظ٬َ ٜؿاضى 

  .ٚعطبٝا قًًٝا فتُع٘

 ا٭نط١ٜ يٮَانٔ ايكٛض َٔ 5 ايػساغٞ أؾطاز َع ٜعس 

( ايعطبٞ ايٛطٔ – ا٭ّ ايٛطٔ) ٚطٓ٘ يف ايكٝاز١ٜ ٚايؿدكٝات

 .بؿطقت٘

  إذس٣ ايكهاٜا احمل١ًٝ ٚايعطب١ٝ ٚاٱلاظات  ظ٥٬َ٘ ٜٓاقـ َع

 .اؿسٜث١
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  (عطبًٝا/ قًًٝا )يٛطٓ٘  اؾاض١ٜ ا٭ذساثٜٛنح.  ّٛؾطقت٘ َع ٚاملعامل ا٭نط١ٜ يًُٛاقع َٝسا١ْٝ ظٜاضات بعٌُ ٜك. 

 ِٖؾطقت٘ َع ٚا٭نط٣ ايثكايف ايرتاث ع٢ً احملاؾع١ ؾ٢ ٜػا. 

 
 العالـــــــه

 مجاعًُ أىظطُ فسديُ أىظطُ اخلاصُ األٍداف
 ايكساق١ ضٚح ت١ُٝٓ .1

 .ايعامل١ٝ

 أع٬ّ مخؼ زٍٚ عامل١ٝ ٜتعطف.  

 ايعاملٞ املػت٣ٛ ع٢ً قساقات يتهٜٛٔ املدتًؿ١ ايططم ٜصنط. 

 يربٜس ايت٢ تعرب عٔ ن٬ث َٔ ايسٍٚ ايعامل١ٝهُع طٛابع ا.  

 ملعامل ن٬ث َٔ ايسٍٚ ايعامل١ٝ هُع قٛضًا . 

 

 ٍايسٍٚ يف ظ٥٬َ٘  َع ايتصناض١ٜ ٚاهلساٜا املطاغ٬ت ٜتباز 

  .ا٭خط٣

 ايهؿؿٞ املدِٝ أعُاٍ يف ايهٝٛف ٙ ٤ظ٬َ ٜؿاضى. 

 ٍايسٍٚ ؾ٢ ظ٥٬َ٘  َع عٔ بًسٙ ٚاملعاضف اـربات ٜتباز 

  .ا٭خط٣

 بعض ع٢ً ايتعطف .2

 يف ايبًسإ ميٝع َا

 .ايعامل قاضات مجٝع

 ايعامل بًسإمخػ١ َٔ  متٝع اييت املعامل َٔ 2 ٜصنط. 

  َٔ هُع قٛضا عٔ ايعازات ٚامل٬بؼ ٚأِٖ ا٭ن٬ت يث٬ن١

  .بًسإ ايعامل

 املدتًؿ١ ايسٍٚ عؿط َٔ ٭ع٬ّ قٛضًا هُع.  

 

 ٟؾ٢ زٚي١ يهٌ ُٝعامل ايطابع عٔ ؾٝٗا ٜعرب ؾ١ٝٓ أْؿط١ ٜ٪ز 

   .ظ٥٬ََ٘ع  مجاع١ٝ قٛض

 ايسٍٚ َٔ 3 َعامل عٔ يٛذات عٌُ ؾ٢ ظ٥٬َ٘ َع  ٜؿاضى.  

 َٕٛع ايعامل بًسإ َٔ 3ـ ي ٚقٛض ع٬ُت عٔ يٛذات ٜه 

  .ظ٥٬َ٘

 الكشفي اجلانب
 الهظفًُ املَازات

 مجاعًُ أىظطُ فسديُ أىظطُ اخلاصُ األٍداف
 ايكرٝح ايؿِٗ .0

 ٚقإْٛ ٛعسي

 .ٍا٭ؾبا

 ب٘ ًٜٚتعّ ا٭ؾباٍ ٚعس ْل ٜصنط. 

 بكؿات٘ ٜٚتر٢ً ا٭ؾباٍ قإْٛ ٜطزز. 

 ا٭ؾباٍ ؾعاض ٜتعطف. 

 تكطؾات٘ يف ا٭ؾباٍ قإْٛ ٜطبل. 

 ٜٛنح َسيٍٛ ايتر١ٝ. 

 ؾعاض تٓؿٝص ؾ٢ ايب١٦ٝ َٔ خاَات اغتدساّ ؾ٢ ٙ ٬َ٤ظ ٜؿاضى 

 .ا٭ؾباٍ ٚقإْٛ

 َٕٚٚسيٛي٘ ا٭ؾباٍ ؾعاض ضغِ ؾ٢ ظ٥٬َ٘  َع ٜتعا.  

 ايكإْٛ بٓٛز أ١ُٖٝ ٜٛنح متثًٝٞ َؿٗس ؾ٢ ٙ ٤ظ٬َ ٜؿاضى.  

 ٚايكإْٛ ايٛعس عٔ ٚأْاؾٝس أغا٢ْ ظ٥٬َ٘  َع ٜطزز. 

انتػاب بعض  .6

ايؿٕٓٛ ٚاملٗاضات 

 .ايهؿؿ١ٝ

 ايؿاضات ٚنع ٜٚتكٔ يٮؾباٍ ٚايؿاضات ايع٣ وسز. 

 املدتًؿ١ اؿباٍ اغتدساّ ٜتعطف. 

 املدتًؿ١ ايٓةرإ أْٛاع َٔ 3 سزو. 

 ايٓةرإ أْٛاع َٔ 3 اغتدساَات سزو. 

  ٜصنط ا٫ػاٖات ا٭ق١ًٝ ٚايؿطع١ٝ. 

 ٔايتر١ٝ أزا٤ ٜتك. 

  ٟايطبطاتَٔ  2 ايعكس ٚ َٔ 3ٜ٪ز. 

 ايهؿؿ١ٝ ا٭زٚات غ١َ٬ ع٢ً وطم. 

  (2, 1زا٥ط٠ )وسز قٛاعس ايتداطب ٜايػُٝاؾٛض.  

 بػٝط منٛشد عٌُ ؾ٢ اؿباٍ اغتدساّ ؾ٢ ٙ ٤ظ٬َ ٜؿاضى.  

 ٚطٝ٘ ايعًِ ضؾع ٤اتإجطا مياضؽ. 

 َع با٭ؾباٍ اـاق١ ٚايتكؿٝكات ايكٝرات َٔ فُٛع١ ٜطزز 

   .ظ٥٬َ٘

 َّثٌ يػ١ ) ٚٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ املدتًؿ١ (ايػُٝاؾٛض)ا٭ع٬ّ  ٜػتدس

 .يف اؿٝا٠ ايهؿؿ١ٝ (اٱؾاض٠

 ٥سٙ ٚض٥ٝؼ ايػساغ٢ ٚض٥ٝؼ ايؿطق١قا أٚاَط باذرتاّ ٜطٝع.  

 بايؿطق١ ظ٥٬َ٘ َع  ايهؿؿ١ٝ اؿطن١ تكايٝس مياضؽ. 

 ا٭غبٛع ْٗا١ٜ ؾ٢ عا١َ خس١َ كِٝ ؾ٢ ٙ ٤ظ٬َ ٜؿاضى. 

 ظ٥٬َ٘ َع املدتًؿ١ ٚايتؿه٬ٝت ايٓسا٤ات مياضؽ.   

 

انتػاب بعض  .1

ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ 

َٔ خ٬ٍ مماضغ١ 

 ايتكايٝس

 ايهؿؿ١ٝ 

 ايؿبٌ بٗا ٜتر٢ً إ ٜٓبػ٢ ايت٢ ايكِٝ مخػًا َٔ ٜصنط. 

 خ٬ٍ َٔ ٚاجبات٘ػ١ َٔ مخ ٚ ذكٛق٘ مخػ١ َٔ  بني ميٝع 

 .ايهؿؿ١ٝ ا٭ْؿط١

 

 ٟايؿطق١ َع ايهؿؿ١ٝ ا٭ْؿط١ َٔ 2 ٜ٪ز. 

 املدِٝ زاخٌ َػ٦ٛيٝت٘ مياضؽ. 

 ِٖاملدِٝ زاخٌ اـسَات َٔ فُٛع١ أزا٤ يف ٜٚتعإٚ ٜػا. 

 ايػُط ٚآزاب تكايٝس ؾ٢ ٜؿاضى.  

 املدِٝ ٚخاضد زاخٌ تكطؾات٘ ؾ٢ ايؿبٌ بكؿات ٜتر٢ً. 
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ت١ُٝٓ بعض  .1

ك١ٝ مسات ايؿد

ايكٝاز١ٜ َٔ خ٬ٍ 

ايعٌُ ؾ٢ 

  .ايػساغٝات

 يًػساغٞ املدتًؿ١ ا٭زٚاض سزو. 

 ٚايؿطق١ ٚفًؼ  يًػساغٞ املدتًؿ١ ا٭زٚاض َتطًبات وسز

 .ايؿٛض٣

 وسز زٚضٙ َٚػ٦ٛيٝات٘ بايػساغ٢. 

 

 ايػساغٞ أْؿط١ َٔ فُٛع١ ٜكٛز. 

 ٔٚايؿطق١ ايػساغٞ زاخٌ َٓ٘ املطًٛب١ املٗاّ أزا٤ ٜتك. 

 املدِٝ ؽسّ اييت ايهؿؿ١ٝ ا٭ْؿط١ َٔ 2 ؾ٢ ٙ ٤ظ٬َ ٜؿاضى. 

 

إؾباع ذب  .1

ا٫غتط٬ع 

ٚاؿكٍٛ ع٢ً 

املعطؾ١ 

با٫نتؿاف 

 .ايصاتٞ

 ب٦ٝت٘ ؾ٢ ٚايطٝٛض اؿٝٛاْات َٔ 3 أقساّ أؾهاٍ ٜتعطف 

 .ٜٚػتطٝع ضؾعٗا

 َٜٚسيٛهلا ايػط١ٜ ٚايع٬َات ايؿؿطات َٔ 2 صنط. 

 ايصاتٞ با٫نتؿاف املعطؾ١ ع٢ً اؿكٍٛ ممٝعات سزو.  

  ٜتأٌَ ذطن١ ايكُط طٛاٍ ايؿٗط ايعطب٢ ٜٚعس تكطٜطًا بصيو  

 ٜبرث عٔ ع٬ق١ ايؿُؼ ٚؾكٍٛ ايػ١ٓ. 

 احمل١ًٝ ب٦ٝت٘ يف اهلا١َ املعامل َٔ 3 وسز.  

 ٜٚطؾعٗا ظ٥٬َ٘  َع.املدتًؿ١ ٚايطٝٛض اؿٝٛاْات أقساّ أنط ٜكتؿ٢.  

 ّيف ظ٥٬َ٘  َع تعاًَ٘ يف ايػط١ٜ ٚايع٬َات ايؿؿطات ٜػتدس 

 .املدِٝ

 ِظ٥٬َ٘ َع يًؿطق١ ايػط١ٜ ٚايع٬َات ايؿؿطات تٛنح يٛذ١ ٜطغ. 

 َٚعاٖط َعامل عٔ َكتٓٝات/َعًَٛات ع٢ً اؿكٍٛ ع٢ً وطم 

 .ايكٝس ضذ١ً َٔ ايب١٦ٝ

 (.خلإ ... املٛيس – ايػٛم) ا٭يعاب َٔ 2 مماضغ١ ٙ ٤ظ٬َ ٜؿاضى  

  يعاب ت١ُٝٓ اؿٛاؽ ٚامل٬ذع١أٜؿرتى يف. 
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نٝف ْطبل َٓٗج 

األشباٍ
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 : تطبيل منوج األطبال

ٚيف ع١ًُٝ تؿاضن١ٝ َع , بطٚح ايهؿؿ١ٝ ًاإٕ ايربْاَخ ايهؿؿٞ ايٓاجح ٜتطًب إٔ ٜهٕٛ َؿعُ

 اذٝث جا٤ ؾُٝٗ, ٜٚتهح شيو َٔ خ٬ٍ ايػٝاغ١ ايعامل١ٝ ٚايعطب١ٝ يًرباَخ ٚت١ُٝٓ املطاذٌ, ا٭ؾباٍ

 :َا ًٜٞ

 :يهؿؿٞايػٝاغ١ ايعامل١ٝ يًربْاَخ ا

عاّ ( ؾطْػا)بباضٜؼ  16يكس مت إقطاض ايػٝاغ١ ايعامل١ٝ يًرباَخ ؾ٢ امل٪متط ايهؿؿ٢ ايعامل٢ ايـ 

ٚايت٢ ضنعت ع٢ً ا٫ٖتُاّ باذتٝاجات ايؿت١ٝ ٚايؿباب ع٢ً اخت٬ف أعُاضِٖ ٚب٦ٝاتِٗ َع  0550

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

ٖٛ نٌ َا ٜكّٛ ب٘ ايؿت١ٝ ٚايؿباب َٔ أْؿط١ باغتدساّ ايططٜك١ 

 .ايهؿؿ١ٝ يتركٝل اهلسف ايرتب٣ٛ يًرطن١ ايهؿؿ١ٝ
 

 :ايػٝاغ١ ايعطب١ٝ يت١ُٝٓ املطاذٌ

, 0551ؾ٢ تْٛؼ عاّ  60ؾكس ُأقطت ؾ٢ امل٪متط ايهؿؿ٢ ايـ , أَا ايػٝاغ١ ايعطب١ٝ يت١ُٝٓ املطاذٌ

ايػٝاغ١ ٢ٖ ايرتنٝع ع٢ً اـكا٥ل ايعُط١ٜ يهٌ َطذ١ً نؿؿ١ٝ ٚناْت ايط١ٜ٩ ؾ٢ إقطاض ٖصٙ 

ٚإٔ تتٛاؾل ايرباَخ ٚا٭ْؿط١ َع ٖصٙ اـكا٥ل نُا ( اؾٛاي١ -املتكسّ -ؿتٝإاي -ا٭ؾباٍ)

 : ٚيكس مت تعطٜـ ٖصٙ ايػٝاغ١ ع٢ً ايٓرٛ ايتاىل, تتٛاؾل َع ٖسف َٚباز٤٣ ٚططٜك١ ايهؿؿ١ٝ

١ً غ١ٝٓ ٚا٫ضتكا٤ بٗا َٔ ٢ٖ أغًٛب عٌُ وكل ا٫ٖتُاّ بهٌ َطذ

ضتكا٤ بأعها٥ٗا َٔ خ٬ٍ تطٜٛط مجٝع اؾٛاْب ايؿ١ٝٓ ٚاٱزاض١ٜ ي٬

 .بطافِٗ ٚايعٓا١ٜ بكازتِٗ ٚتٛؾةر أزٚات َٚتطًبات ايعٌُ
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ؿط١ ذػب املٓٗخ ايهؿؿٞ ٚنع ايرباَخ ٚا٭ْ عٓسهب ا٭خص يف اؿػبإ , َٔ نٌ َا تكسّ

ٚإٔ ٜهٕٛ ٖصا ٖٛ ايؿػٌ ايؿاغٌ , رتب١ٝ ايٓـ٤ ٚايؿبابأْ٘ هب ا٫ٖتُاّ ب, ؾباٍايعطبٞ يٮ

نُا هب تكسِٜ ٚجب١ زمس١ َٚتٓٛع١ َٔ , يًكاز٠ ايطاؾسٜٔ ايعاًَني ع٢ً زمي١َٛ ٖصٙ اؿطن١

َع تٓٛع فا٫ت املٓٗخ اـُػ١ ايط٥ٝػ١ٝ ٚتٓٛع ا٭ْؿط١ اؾُاع١ٝ  تتٓاغبايرباَخ ٚا٭ْؿط١ اييت 

/ اجتُاع طًٝع١ / اجتُاع ؾطق١ / أٜاّ ْٗا١ٜ ا٭غبٛع / أيعاب / ظٜاضات / ضذ٬ت / كُٝات )

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

ْٚػتعطض ٖٓا بعض , (إخل...  تكسّ شاتٞ زاخٌ اؾُاع١"/ اهلٛا١ٜ"ؾاضات اهلٛاٜات "/ (اؾساض٠

ٚع٢ً املبسعني اٱناؾ١ , ٚيهٓٗا ي٬غرتؾاز ؾكط, عٌُايٓكاط اييت ميهٔ إٔ تعترب أغاؽ اي

 .ٚاؿصف ٚايتعسٌٜ يف إطاض أغاغٝات اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ

 األىظطُ اجلناعًُ :أواًل
ٚقس ٜهٕٛ , ايؿطق١إٕ ايٓؿاط ايهؿؿٞ اؾُاعٞ ٖٛ ايٓؿاط ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ايؿبٌ بني أقطاْ٘ يف 

ٚذت٢ إٕ اختًؿت أْٛاع , اغٖٞصا ايٓؿاط َٔ ؽطٝط فًؼ إزاض٠ ايٛذس٠ أٚ فًؼ ايػس

ٚيصا ؾإْٓا غٓؿطم ٖٓا بني خط١ ايربْاَخ , ا٭ْؿط١ ؾاهلسف ايهؿؿٞ ٚاذس يف ْٗا١ٜ ا٭َط

ٚبني ايربْاَخ ايهؿؿٞ , (إخل.. .خط١ ؾكٌ زضاغٞ/ خط١ عاّ )ايهؿؿٞ يف ؾرت٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ 

 (.إخل.. .َٗطجإ/ ظٜاض٠ / ذؿٌ / ّٜٛ ٚاذس كِٝ)يٓؿاط ٚاذس 

 :خ ايهؿؿٞ يٓؿاط يف ؾرت٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛايربْاَ. أ

اجملا٫ت هب إٔ ْأخص يف ا٫عتباض ايتٓٛع بني  ,عٓس ايتدطٝط يربْاَخ نؿؿٞ يؿرت٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ

ٚجب١ َتها١ًَ َٔ ايعٓاقط ايهؿؿ١ٝ  يًؿبٌٖٚصا ايتٓٛع ٜعطٞ , زٕٚ ايرتنٝع ع٢ً أذسٖاايتػع١ 

اع١ٝ اييت تعط٢ زاخٌ ٖصا ايٓؿاط ذت٢ ٫ نُا هب إٔ ؽتًـ أْٛاع ا٭ْؿط١ اؾُ, اييت تًعَ٘

 :ٚأْٛاع ا٭ْؿط١ ٚؾُٝا ًٜٞ ؾهٌ َكؿٛؾ١ تٛنح نٝـ ميهٓٓا ايتٜٓٛع بني اجملا٫ت, ميٌ ايعهٛ

 جملال ا              
   اليظاط  

ايكِٝ ايس١ٜٝٓ 

 ٚا٭خ٬ق١ٝ

انتؿـ َا 

 ذٛيو
 ٖٝا بٓا ًْعب قر١ اؾػِ َٛاٖب

ا٭غط٠ 

 ٚاجملتُع
 ايعامل ايٛطٔ

ٗاضات امل

 ايهؿؿ١ٝ

 X X X X X  X  X كِٝ َبٝت

 X  X X    X  كِٝ ْٗا١ٜ ا٭غبٛع

   X   X  X  ضذ١ً 

    X X X X  X ظٜاض٠

 X X X X X X X X X اجتُاع زٚضٟ

 X       X X ذؿٌ

          إخل... 
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 : ًَرٛظ١

َٔ املِٗ  يٝؼ بايهطٚض٠ إٔ تكّٛ ايٛذس٠ ايهؿؿ١ٝ بهٌ ٖصا ايهِ َٔ ا٭ْؿط١ ٚيهٔ .0

 .ايتٓٛع بني اجملا٫ت ٚأْٛاع ا٭ْؿط١

ٚيهٔ ٖصا ٫ ٜعين أْ٘ ئ ٜتكاطع , ت١ُٝٓ فاٍ َعنئ إٔ ٜ٪خص ايٓؿاط ٖسؾًا عاًَا يميه .6

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

ا املدِٝ ٚيهٔ يف بطْاَخ ٖص, (١ايهؿؿٝاملٗاضات فاٍ ايرتنٝع ع٢ً )نؿؿٞ 

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

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

 .ؾإٕ ٖصا ايتكاطع ٚايتٜٓٛع َطًٛب زا٥ًُا, (َٚٛاٖب

بٌ ايهؿؿ١ٝ ٚإ٫ غٌُٝ َٔ ا٭ْؿط١, ذت٢ هب ايتٜٓٛع يف ا٭َانٔ اييت مياضؽ بٗا ايؿ .1

 .َهإ عكس ا٫جتُاع ايسٚضٟ هب تٜٓٛع٘

 (:ٖصٙ ا٭َث١ً يًصنط ٚيٝؼ اؿكط)أْٛاع ا٭ْؿط١ شات ايؿرت٠ ايع١َٝٓ ايط١ًٜٛ 

 .ايؿرتٟ/ ايٛذس٠ ايهؿؿ١ٝ ايػٟٓٛ ( 5خط١)بطْاَخ  .0

 .ايؿرتٟ/ اؾُاع١ ايكػةر٠ ايػٟٓٛ ( خط١)بطْاَخ  .6

 .(إخل.. .ضذ١ً/ كِٝ )بٝت ٜتهُٔ َطٌٜٛ ْؿاط  .1

 :ايربْاَخ ايهؿؿٞ يٓؿاط يف ؾرت٠ ظ١َٝٓ قكةر٠. ب

ٖٚصا ايٓؿاط ٫ , يف ٖصا ايكػِ غٛف ْترسث عٔ نٝؿ١ٝ ٚنع ْؿاط ٚاذس يؿرت٠ ظ١َٝٓ قكةر٠

 .(بسٕٚ َبٝت)ٜتعس٣ بطْاف٘ ًَٜٛا ٚاذسًا 

 (:اؿكط ٖصٙ ا٭َث١ً يًصنط ٚيٝؼ)أْٛاع ا٭ْؿط١ شات ايؿرت٠ ايع١َٝٓ ايككةر٠ 

 .اجتُاع زٚضٟ .0

 .كِٝ ْٗا١ٜ ا٭غبٛع .6

 .ذؿٌ .1

 .ضذ١ً ملس٠ ّٜٛ .1

 .َٗطجإ ملس٠ ّٜٛ .1

 .(ا٫ذتؿاٍ بّٝٛ ايطؿٌ َث٬ً)ّٜٛ شٚ طابع خام  .2

                                                           
5
يف اؾُع١ٝ  ٚيهٔ ميهٔ ا٫غتعاز٠ َٔ ٖصٙ املٛنٛعات َٔ خ٬ٍ ايتسضٜب ايطمسٞ, ئ ْتططم ٖٓا ٭غؼ ايتدطٝط ٚٚنع ايربْاَخ 

 .خ٬ٍ ايتسضٜب ايصاتٞ غةر ايطمسٞ أٚ َٔ, ايهؿؿ١ٝ
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 .ظٜاض٠ َٝسا١ْٝ .3

 .إخل....  .4

ٚيًتبػٝط غٛف ْكّٛ بٛنع ططٜك١ يٛنع ا٭ْؿط١ قكةر٠ املس٠ عٝث ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ْؿاط 

ٌ ؾكط٠ ْؿاط زاخٌ َث)ٕٛ ؾكط٠ ْؿاط زاخٌ ْؿاط أنرب ته أٚ قس, قكةر املس٠ ناٌَ ايؿكطات

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

 :ٚذس٠ ْؿاط نا١ًَ

 :هب عٓس ٚنع ْؿاط ناٌَ ايتؿهةر يف ايبٓٛز ايتاي١ٝ

 التىعًح البيد و
 .إخل.. ./ذؿ١ً / كِٝ : َثاٍ ْٛع ايٓؿاط  .0

 .ا٭ؾباٍتك١ٜٛ ايتعإٚ بني : َثاٍ اهلسف َٔ ايٓؿاط  .6

 .زعْٛا ْعٌُ َعًا: َثاٍ ايؿعاض ايعاّ يًٓؿاط  .1

 .َٔ ايػاع١ إىل ايػاع١/ ْكـ ّٜٛ / ّٜٛ : َثاٍ ايٛقت اي٬ظّ  .1

 .إخل.. .َكط ايٛذس٠/ َهإ ظٜاض٠ / اـ٤٬ : َثاٍ املهإ  .1

 .عسز َعني/ مجاع١ قػةر٠ / ٚذس٠ نؿؿ١ٝ : َثاٍ عسز املػتٗسؾني  .2

 .إخل.. .ذبٌ مسٝو/ ايعًِ ايٛطين / أٚضام قل ٚيكل: َثاٍ َات املطًٛب١املػتًع  .3

اجملا٫ت اييت غٝتِ   .4

 ايرتنٝع عًٝٗا

 .انتؿـ َا ذٛيو: َثاٍ

ؾاضات اهلٛا١ٜ ٚايهؿا١ٜ   .5

 (اؾساض٠/ ايهؿا٠٤ )

اييت قس وكٌ عًٝٗا 

 َٔ َؿاضنت٘ ايؿبٌ

يف ا ايٓؿاط ع٢ً تٛقٝع أٚ انٓني قس وكٌ ايعهٛ يف ٖص: َثاٍ

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

 .(هلصا ايػطض

/ ايبرث عٔ ايهٓع / َػابك١ نكاؾ١ٝ / يعب١ ؾس اؿبٌ : َثاٍ ؾكطات بطْاَخ ايٓؿاط  .00

 .(٫ذغ ايتٓٛع بني اجملا٫ت)ؼ١ٝ ايعًِ 

 : ًَرٛظ١

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

ٚيهٔ ٖٓا ٫ ْػتٗسف ايتدطٝط يًٓؿاط , ايكاز٠ املطًٛب يتػٝةر ايٓؿاط ٚاٱزاضٜات ٚغةر شيو

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

ذؿٌ مسط عٔ , ايتعإٚيعب١ عٔ , اؿباٍ ٖصٙ ايؿكط٠ قس تهٕٛ جًػ١ تسضٜب١ٝ عٔ اغتدساّ

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

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

 التىعًح البيد و
 .ب بؿهٌ ؾٝل ٚجصاب ٜٚٓاغب املطذ١ًعٝث ٜهت اغِ ايٓؿاط  .0

 .(ْؿاط بػٝط) إخل... ضذ١ً غةر/ َػابك١ / تسضٜب / يعب١ : َثاٍ ايططٜك١ املػتدس١َ يف ايٓؿاط  .6

 .ا٭ؾباٍتك١ٜٛ ايتعإٚ بني : َثاٍ اهلسف َٔ ايٓؿاط  .1

 .إخل... ْكـ غاع١/ غاع١ : َثاٍ ايعَٔ  .1

 .إخل... َكط ايٛذس٠/ ًَعب /  غطؾ١/  (ايطبٝع١) اـ٤٬: َثاٍ املهإ  .1

 .(إخل... عطٜـ ايطًٝع١ , ايعطٜـ ا٭ٍٚ, قا٥س ايٛذس٠: َثاٍ ايٓؿاطاملػ٦ٍٛ عٔ   .2

 .عسز َعني/ مجاع١ قػةر٠ / ٚذس٠ نؿؿ١ٝ : َثاٍ عسز املػتٗسؾني  .3

 .ؾطزٟ أّ مجاعٞ أغًٛب ايعٌُ  .4

 .إخل... ايعًِ ايٛطين/ أق٬ّ أيٛإ / أٚضام قل ٚيكل : َثاٍ املػتًعَات املطًٛب١  .5

 .إخل... انتؿـ َا ذٛيو, قر١ اؾػِ: َثاٍ فا٫ت املٓٗخ املتكاطع١  .00

 .إخل... َٛغٝكٞ , شنا٤ يػٟٛ: َثاٍ ايصنا٤ات املػتدس١َ  .00

/ ايهؿا٠٤ )ؾاضات اهلٛا١ٜ ٚايهؿا١ٜ   .06

 ايؿبٌاييت قس وكٌ عًٝٗا  (اؾساض٠

 َٔ َؿاضنت٘ يف ايؿكط٠

قس وكٌ ايعهٛ يف ٖصٙ ايؿكط٠ ع٢ً تٛقٝع ٱذس٣ : َثاٍ

هلصا  اأٚ قس تهٕٛ ايؿكط٠ نًٗ)ا ايؿاضات يهٞ وكٌ عًٝٗ

 .(ايػطض

غٝكّٛ ايؿت١ٝ يف مجاعات قػةر٠ بطغِ َع٢ٓ ايٛطٔ ع٢ً : َثاٍ ؾطح ططٜك١ تٓؿٝص ايٓؿاط  .01

 .إخل... يٛذ١ قُاؾ١ٝ نبةر٠ ع٢ً ؾهٌ َػابك١ عٝث

 .إخل... ايٓعط١ٜ ايع١ًُٝ املتعًك١ بايٓؿاط : َثاٍ احملت٣ٛ ايعًُٞ يًٓؿاط  .01

ز٠ ذني تٓؿٝص إضؾازات عا١َ يًكا  .01

 ايٓؿاط

ايٛغا٥ٌ هب ا٫ٖتُاّ ب, هب ا٫ٖتُاّ بأَإ ا٭٫ٚز: َثاٍ

 .(إخل... ٫ ٜػـ ا٭٫ٚز أنٓا٤ ايًعب١ ايرتنٝع ع٢ً أ, املع١ٓٝ
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 :ىظطُ الفسديُاأل :ثاىًًا
ٚقس  ,ايؿطق١إٕ ايٓؿاط ايهؿؿٞ ايؿطزٟ ٖٛ ايٓؿاط ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ايؿبٌ ٚذسٙ زٕٚ أقطاْ٘ يف 

ٚهب إٔ ٜهٕٛ ٖصا , (إخل... املٓعٍ , يف املسضغ١) أٚ خاضجٗا ايؿطق١ايٓؿاط زاخٌ  ٜهٕٛ ٖصا

 .ايٓؿاط نُٔ كطط٘ أٚ كطط قا٥سٙ يًت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ

ٚاييت قس تكب يف ايٓٗا١ٜ ع٢ً , ٖٚٓا غٛف تتعسز أْٛاع ا٭ْؿط١ اييت قس مياضغٗا ايعهٛ ؾطزًٜا

قس تُٓٞ ٚ أ, خط٣ ٚاؿكٍٛ ع٢ً ؾاض٠ نؿا١ٜايتكسّ ايؿدكٞ اـام ب٘ يًرتقٞ َٔ َطتب١ إىل أ

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

 (.أَني قٓسٚم, أَني غط, ض٥ٝؼ يًحُاع١)زاخٌ ايٛذس٠ أٚ اؾُاع١ ايكػةر٠ 

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

أذس َباز٨ )ػاٙ ْؿػ٘ ايعهٛ إذػاغًا باملػ٦ٛي١ٝ ؾطزًٜا يًرتقٞ ايصاتٞ ٜعطٞ إٕ مماضغ١ ا٭ْؿط١ 

ؾٝعِ  , إىل املطتب١ ا٭ع٢ًَع أقطاْ٘ ذت٢ ٜهٕٛ أٍٚ املرتقني ٚهعً٘ يف تٓاؾؼ زا٥ِ( اؿطن١

فُٛع١ َٔ , (أٚ نُٔ مجاع١)ٚذسٙ  ايؿبٌَٚٔ خ٬ٍ ايرتقٞ غٛف مياضؽ , ايتٓاؾؼ ايؿطٜـ

ٚغٛف ٜعٗط شيو جًًٝا َٔ خ٬ٍ بطاق١ ايرتقٞ , َعاضؾ٘ َٚٗاضات٘ ٚغًٛن٘ا٭ْؿط١ اييت غتُٓٞ 

 :َطاذٌ ٖٞ 1ٖصٙ ايبطاق١ اييت تكػِ إىل , (ايتكسّ)

 ٍٛا بعض ٖٚٞ املطذ١ً اييت ٜتعطف ؾٝٗ :َطذ١ً ايكب

, املٓسٌٜ ايهؿؿٞ بعس ٚمل ٜطتِس, املباز٨ ايهؿؿ١ٝ

ٚتتطًب َسا١َٚ ايؿبٌ يف ؾطقت٘ َا ٫ ٜكٌ عٔ ن٬ن١ 

 .ؾٗطأ

 ٚتتطًب ٖصٙ , أٚىل َطاتب ايرتقٞ :ايؿبٌ املبتس٨

َٚسا١َٚ ايؿبٌ يف ؾطقت٘ ؾرت٠ , باملطذ١ً بعض املطاي

 .أؾٗط 5َا بني غت١ أؾٗط إىل 

 ْٞٚتتطًب ٖصٙ , ناْٞ َطاتب ايرتقٞ :ايؿبٌ ايثا

َٚسا١َٚ ايؿبٌ يف ؾطقت٘ ؾرت٠ , باملطذ١ً بعض املطاي

 .أؾٗط إىل عاّ ناٌَ تػع١َا بني 

 ٌٚتتطًب ٖصٙ , نايث َطاتب ايرتقٞ :ا٭ٍٚ ايؿب

َٚسا١َٚ ايؿبٌ يف ؾطقت٘ ؾرت٠ , باملطذ١ً بعض املطاي

 .أؾٗط إىل عاّ ناٌَ تػع١َا بني 

َٔ املِٗ يف ايرتقٞ ايرتنٝص ع٢ً 

ايتكايٝد ٚايفٕٓٛ ايهشف١ٝ حٝح أْ٘ 

ٜرتق٢ يف اجملاالت األخس٣ يف ايبٝت 

أَا نشفًٝا فال , ٚداخٌ املدزض١

 .تٛدد إال يف ايٛحد٠ ايهشف١ٝ

 ًَخٛظ١
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, ب إناؾ١ٝ ت٪ٌٖ ايؿبٌ يًركٍٛ ع٢ً أع٢ً ٚغاّ ملطذ١ً ا٭ؾبآٍٖاى َطايهٕٛ ميهٔ إٔ ت

6َٔ اؾُع١ٝ ايهؿؿ١ٝ ايٛط١ٝٓ ًاٚيهٔ هب إٔ ٜهٕٛ شيو َعتُس
. 

با٫تؿام َع ايكا٥س ذت٢ ٫ )ؿٞ نٌ َطتب١ بعض ا٭ْؿط١ ايرتان١ُٝ اييت هب إٔ ٜكّٛ بٗا ايعهٛ ؾ

تهٕٛ بعٝس٠ عٔ املٓٗخ أٚ بعٝس٠ عٔ اهلسف َٔ ايرتقٞ نإٔ ٜطنع ايؿت٢ ع٢ً فاٍ ٚاذس 

ٚيهٞ ٜرتق٢ ايؿبٌ هب إٔ هُع بني ا٫ختٝاض َٔ بني ا٭ْؿط١ يٝعرب  (. أٚططٜك١ ٚاذس٠ يف ايعٌُ

تكسّ ؾٗا, يصيو هب إٔ ْػتدسّ بطاق١ ٔ ْؿػ٘, نُا إٔ ٖٓاى أؾٝا٤ إيعا١َٝ هب إٔ ٜعطع

 .كتًط١ بني اٱيعاّ ٚا٫ختٝاض

 :بطاق١ ايتكسّ

ذػب املعاٜةر اييت )ٖٚٞ ؼت٣ٛ ع٢ً خًٝط َا بني بعض ايعٓاقط اييت ٜط٣ ايعهٛ أْٗا تٓاغب٘ 

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

ٗٞ خًٝط بني اٱجباضٟ ٚا٫ختٝاضٟ, ؾ, ٚهب عًٝ٘ إلاظٖا يهٞ ٜكّٛ بايرتقٞ ,ايؿبٌأْٗا تِٗ 

ٚنصيو تٛغٝع قاعس٠ ا٭ْؿط١ اييت , ؾبٌايؿطٚم ايؿطز١ٜ ٚقسضات نٌ  ؾٗصٙ ايبطاق١ تطاعٞ

 .ملعاٜةر ايرتقٞ ًاٚتكٓني ايعٓاقط مما ٜعطٞ تٛذٝس, ايؿبٌميهٔ إٔ مياضغٗا 

 7املبتس٨ ايؿبٌبطاق١ تكسّ َطتب١  :َثاٍ
 التازيذ تىقًع الكائد بيد التكدو و

   .أزا٤ ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ ٚذػٔ ا٭خ٬م  .0

   .اتكإ عكستني ٚضبط١ يف اغتدساّ اؿباٍ  .6

   .َعطؾ١ َسيٍٛ ايعًِ ايٛطين  .1

   .تًب١ٝ ايٓسا٤ات ٚايتؿه٬ٝت بػطع١  .1

   .ني َٔ أْؿط١ ايؿطق١ يف اـ٤٬املؿاضن١ يف انٓ  .1

   .اجتٝاظ إذس٣ ؾاضات اهلٛاٜات  .2

   .(َتٓٛع١ بني ايؿطزٟ ٚاؾُاعٞ)فا٫ت كتًؿ١  1يف أْؿط١  2اختٝاض   .3

 

                                                           
6
 ,ٚؾاض٠ ايٓحِ املٓةر ٚاملؿع ٚايػاطع يف ايهؿاؾ١ ايتْٛػ١ٝ, َثاٍ هلصا ايٛغاّ ٖٛ ٚغاّ ايككط ايهؿؿٞ يف مجع١ٝ ايهؿاؾ١ ايػعٛز١ٜ 

 .إىل آخطٙ َٔ ا٭َث١ً املان١ٝ ٚاؿانط٠...  ٚٚغاّ ايٓػط يف ايهؿاؾ١ ا٭َطٜه١ٝ

 .اؾاْبيف ٖصا  ايؿبٌ ايعطبٜٞطج٢ ايطجٛع إىل زيٌٝ  7
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  :متطلبات ٍامُ
ٚعٓس تطقٝتِٗ َٔ ؾ٢ نٌ ٚقت  أٜٗا ايكا٥س ع٢ً ايتأنس َٔ ايتعاّ ا٭ؾباٍ بٗصٙ املتطًبات ذطما

 :َطتب١ إىل أخط٣

 :َٔ خ٬ٍ تؿحٝع ا٭ؾباٍ ع٢ً  ٚشيو

  َٛاقٝتٗااؿطم ع٢ً أزا٤ ايك٠٬ ؾ٢ . 

  ٔا٫عتعاظ با٫ْتُا٤ ٚاي٤٫ٛ يًٛط. 

  ٜٔا٫يتعاّ بايػًٛنٝات ايكرٝر١ ؾ٢ تعاًَ٘ َع اٯخط. 

  ْٕٛا٫يتعاّ بايٛعس ٚايتر٢ً بكؿات ايكا. 

  ا٫يتعاّ بتكايٝس اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ. 

 ًُٝ١ ا٫يتعاّ بايعازات ايكر١ٝ ايػ. 

  احملاؾع١ ع٢ً املعٗط ايؿدك٢ ٚايٓعاؾ١. 

 إزطادات 
, غٛا٤ ٜكّٛ بٗا ايؿبٌ ؾ٢ ذٝات٘ ايهؿؿ١ٜٝتِ تٓؿٝص ٖصٙ املتطًبات َٔ خ٬ٍ ا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ايت٢ 

, أنٓا٤ ا٫جتُاعات أٚ املدُٝات أٚ ايطذ٬ت أٚ ايعٜاضات َع طزٙ أٚ َع ايػساغ٢ أٚ ايؿطق١مبؿ

 .أٚ ا٫ختباضز عٔ أغًٛب ا٫َترإ ا٫بتعا

نُا ٜٓبػ٢ إٔ ٜسضى ايؿبٌ إٔ َا ٜتعًُ٘ ؾ٢ ايهؿؿ١ٝ َٔ أؾٝا٤ َؿٝس٠ ٜٓبػ٢ إٔ ٜٛنع ؾ٢ خس١َ 

 .اجملُٛع١ ٚإٔ ٜعٗط أنط َا تعًُ٘ ؾ٢ ؼػٔ َػت٣ٛ أزا٤ ايػساغ٢ ٚايؿطق١ 

 :ؾاضات اهلٛا١ٜ. ب

.. .يًدس١َ ايعا١َتتٓٛع ؾاضات اهلٛا١ٜ يف نٌ َطذ١ً نؿؿ١ٝ َا بني ؾاضات ؾ١ٝٓ ٚنكاؾ١ٝ ٚؾاضات 

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

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

 .ؾٗٞ َعٗط َٔ َعاٖط ايكسضات ايها١َٓ ؾِٝٗ, يٲبساع ٘ فا٫ًْٜتدصٚ

يف ع١ًُٝ ٚؾاضات اهلٛا١ٜ  (اؾساض٠/ ايهؿا٠٤ ) قس ٜهٕٛ ايطبط َا بني ؾاضات ايهؿا١ٜ :ًَرٛظ١

م إٕ ضبطٗا ببعض ًٜعّ ايكٝاّ بٗا مجٝعًا َٔ ايٓاذ١ٝ اٱهاب١ٝ أٚ ٜعٛذٝث , ذسٜٔ شا ًاغ٬ذايرتقٞ 

 .أخص ٚاذس٠ عٔ ا٭خط٣ َٔ ايٓاذ١ٝ ايػًب١ٝ
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 :ايؿطق١ ٚايػساغٞاملٗاّ زاخٌ 

اييت ؼت٣ٛ ع٢ً أذس ايبٓٛز ايطا٥ع١ , ٠ٛ يف اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ ٖٞ ايططٜك١ ايهؿؿ١َٝٔ ْكاط ايك

ؾطزًٜا  ا٭ؾبآٍُٜٞ قسضات  ايػساغٝاتٚايعٌُ يف , (ايػساغٝات)ٖٚٛ ايعٌُ يف مجاعات قػةر٠ 

, ايكا٥س ٚا٫قتكازٟ ٚاٱزاضٟ ٚغةر شيو َٔ املٗاّ املدتًؿ١ؾدكٝات عٝث تربظ , زاخٌ اؾُاع١

بؿهٌ غةر َباؾط ٚػعًِٗ َٔ املبازضٜٔ ايسا٥ُني يف ذٝاتِٗ  ا٭ؾباٍاّ تُٓٞ قسضات ٖٚصٙ املٗ

ٚغتحس غهطتةر , َػتكب٬ً يف عًُ٘ قا٥سًا ض٥ٝؼ ايػساغٞؾػتحس , ايؿدك١ٝ خاضد ايهؿؿ١ٝ

.. .ٚغتحس أَني ايكٓسٚم ٖٛ قاذب ا٭ؾهاض ا٫قتكاز١ٜ اي٬َع١, ايػساغٞ َٓعًُا يف زضاغت٘

 .إخل

ٓاٖخ ايهؿؿ١ٝ هب ايتأنٝس ع٢ً ايعٌُ َٔ خ٬ٍ ايططٜك١ ايهؿؿ١ٝ بهاؾ١ َٚٔ خ٬ٍ امل

 .بٓٛزٖا اييت غٛف تعطٞ يٓا املطزٚز املطًٛب ٚايٓحاح يف ؼكٝل اهلسف
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 :أغايٝب َبتهط٠ يف تطبٝل املٓٗخ

 ططٜك١ ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ٝ: أ٫ًٚ

طاض أٚ ؾهط٠ ض٥ٝػ١ٝ ٠ يف تطبٝل املٓٗخ ايهؿؿٞ يٮؾباٍ ٖٛ ٚنع إَٔ أذس ا٭غايٝب املبتهط

 :ْصنط َٓٗا,يؿرت٠ ظ١َٝٓ قسز٠ تكّٛ عًٝٗا نٌ ا٭ْؿط١, ٚا٭َث١ً ع٢ً شيو نثةر٠

نتاض ق١ُٝ َع١ٓٝ ٚيتهٔ بط ايٛايسٜٔ, أٚ ايكسم, أٚ ذػٔ اؾٛاض, ٚتهٕٛ نٌ ا٭ْؿط١ -0

١ً , ؾػٛف ٜهٕٛ ٖٓاى أَثَث٬ً , ؾإشا اخرتْا بط ايٛايسٜٖٔصٙ ايك١ُٝيف ؾٗط َعني تسٚض ذٍٛ 

 :يٮْؿط١ ايتاي١ٝ

 ّف١ً ذا٥ط عٔ ا٭. 

 ؾكط٠ ضغِ عٔ زٚض ا٭بٜٛٔ يف ذٝاتٓا. 

 ٜٜٔٛهٕٛ ا٭ؾباٍ باق١ ظٖٛض بأْؿػِٗ ٜٚٗسْٚٗا إىل ا٭ب. 

 

إخل, ٚتهٕٛ .... نؿهط٠ ض٥ٝػ١ٝ َثٌ , املا٤, ايؿها٤, ا٭يٛإ  ؾ٦ًٝا َعًٝٓا فطزًانتاض -6

ؾإشا اخرتْا املا٤ َث٬ً, ؾػٛف ٜهٕٛ ٖٓاى  نٌ ا٭ْؿط١ يف ؾٗط َعني تسٚض ذٍٛ ٖصا ايؿ٤ٞ,

 :أَث١ً يٮْؿط١ ايتاي١ٝ

 ْٞؿاط ضٜانٞ َا٥. 

 أيعاب َػاَطات باغتدساّ املا٤. 

 جًػ١ َع ضجٌ زٜٔ عٔ أ١ُٖٝ املا٤ يف ذٝاتٓا. 

 

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

 

 :ايطَٛظ ٚا٭ؾهاٍ: ناًْٝا

كا٥س إٔ ايطَٛظ ٚا٭ؾهاٍ َٔ أِٖ َا ميهٔ إٔ تػتدسَ٘ أنٓا٤ تطبٝل املٓٗخ اعًِ ععٜعٟ اي

ايهؿؿٞ يٮؾباٍ, ؾ٬ ػعٌ أٚضاقو خاي١ٝ َٔ ايطغَٛات ايتٛنٝر١ٝ, ٫ٚ ػعٌ أيعابو خاي١ٝ 

  .َٔ ايطَٛظ ٚاـٝاٍ

 :ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ٝ

 ا٭يٛإ

عث يف اٱْرتْت عٔ َعاْٞ 

َػاَطات ا٭يٛإ ذػب يٕٛ  .ا٭يٛإ املدتًؿ١

 .طحايػساغٞ يف إطاض َٔ امل

ؾكط٠ عٔ اغتدساّ أٚضام 

 .ايكل ٚايًكل

عٌُ َعطض ب٦ٝٞ باغتدساّ خاَات 

 .ايب١٦ٝ باخت٬ف أيٛاْٗا
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 :الشجالت يف الفزقة

 تطبٝل ايططٜك١ ٖٚٞ ١َُٗ يف, هب ع٢ً ايكا٥س احملاؾع١ ع٢ً غح٬ت ايؿطق١ نا١ًَ َٚطتب١

 :ايهؿؿ١ٝ ٚيف غةر ايربْاَخ ايهؿؿٞ, َٚٔ ٖصٙ ايػح٬ت ع٢ً غبٌٝ املثاٍ ٫ اؿكط

 ٞٚبٗا ناؾ١ املعًَٛات عٓ٘ َٚعٚز  ؾبٌوتٟٛ ع٢ً اغتُاض٠ يهٌ : ايػحٌ ايؿدك

 .يًؿبٌبكٛض٠ ؾدك١ٝ 

 ٜعٗط َس٣ ذهٛض ٚغٝاب أعها٤ ايؿطق١: غحٌ اؿهٛض ٚايػٝاب. 

 ػحٌ ؾٝ٘ بطْاَخ ٚبٝاْات اجتُاعات ايؿطق١ٜ: غحٌ اجتُاعات ايؿطق١. 

 ٜػحٌ ؾٝ٘ اجتُاعات فًؼ ايؿطق١: غحٌ اجتُاعات فًؼ ايؿطق١. 

 يتػحٌٝ بٝاْات ظٚاض ايؿطق١ ٚتاضٜذ ظٜاضتِٗ: غحٌ ايعٜاضات. 

 يتػحٌٝ اٱٜطازات ٚاملكطٚؾات اـاق١ بايؿطق١: غحٌ قٓسٚم ايؿطق١. 

 ات املتٛؾط٠ يف ايؿطق١يتػحٌٝ عٗس٠ ا٭زٚات ٚاملػتًعَ: غحٌ ايعٗس٠. 

  ّملعطؾ١ َس٣ تكسّ نٌ ؾطز َٔ أؾطاز ايؿطق١ ٚاملكاض١ْ ؾُٝا بِٝٓٗ: ا٭ؾباٍغحٌ تكس. 
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 الفزوم الفزدية

تعترب َطاعا٠ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني ايؿت١ٝ ٚايؿباب يف تٓؿٝص املٓٗخ ايهؿؿٞ َٔ أِٖ املعطٝات 

كٌٝ ايؿت١ٝ ٚايؿباب يٝػت ٚاذس٠ اؾسٜس٠ اييت هب إٔ ْطنع عًٝٗا ذٝث ططم اغتٝعاب ٚؼ

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

 .ٖصٙ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ

 :تعسيف الفسوم الفسديُ
شيو ايتبأٜ ايصٟ وسث بني ا٭ؾطاز يف قسضاتِٗ ايعك١ًٝ ٚخكا٥كِٗ ايٓؿػ١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ بػبب 

أٚ ا٫مطاؾات ايؿطز١ٜ عٔ املتٛغط اؾُاعٞ يًكؿات , ؾِٗ ايب١ٝ٦ٝ ٚا٫جتُاع١ٝاخت٬ف ظطٚ

 .املدتًؿ١

 :ٚتتأنط ٖصٙ ايؿطٚم باٯتٞ

  .ايٛضان١ -

  .ايب١٦ٝ ايعا١ًٝ٥ -

  .ايعُط -

 .اؾٓؼ -

 .َػت٣ٛ ايعًُٝات ايعك١ًٝ -

عٓا إٔ ٚئ ٜػ, ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايٓعطٜات اييت تٓاٚيت َسخٌ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ, َٚٔ ٖصا املٓطًل

ٚيهٓٓا غٓأخص إذس٣ ٖصٙ ايٓعطٜات ْٚطبكٗا يف َٓاٖحٓا ايهؿؿ١ٝ , ْترسث عٓٗا مجٝعًا

 :ٖٚٞ ْعط١ٜ جاضزْط يًصنا٤ات, ايعطب١ٝ

 :ىظسيُ الرناءات املتعددَ جلازدىس
قاّ ايعامل ايٓؿػٞ ا٭َطٜهٞ 

 Howard)ٖاٚضز جاضزْط 

Gardner ) ا٭غتاش ظاَع١

املؿّٗٛ ايؿا٥ع  ٣ترسٖاضؾاضز ب

ت نكاؾتٓا َؾيكس عّط:" ًصنا٤ ٚقاٍي

, "جسًا نٝكًا ايصنا٤ تعطٜؿًا

أطط ايعكٌ  ٘ٚاقرتح يف نتاب

(Frames of Mind ) ْٚعط١ٜ ايصنا٤ات , 0541ّ ٚشيو عاّ شنا٤ات عًٞ ا٭قٌ مثا١ْٝٚجٛز

, ٚع٢ً شيو, املتعسز٠ تٓتكس ؾهط٠ إٔ ٖٓاى شنا٤ ٚاذسًا ٜٛيس ب٘ اٱْػإ ٫ٚ ْػتطٝع تػٝةرٙ

ٖٚصٙ , إٔ ْعترب ايصنا٤ات نٓعًا زاخٌ نٌ ؾاب ع٢ً ايكا٥س إٔ ٜهتؿؿ٘ ُٜٚٓٝ٘ميهٓٓا 

ايصنا٤  –ايصنا٤ ايًػٟٛ : ٖٞ( ٚتطٛضت ٭نثط َٔ شيو بعسٖا)ايصنا٤ات اييت ذسزٖا جاضزْط 
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 –ايصنا٤ املٛغٝكٞ  –ايصنا٤ اؾػُٞ اؿطنٞ  –ايصنا٤ املهاْٞ  –املٓطكٞ ايطٜانٞ 

 .ايصنا٤ ايطبٝعٞ –ؿدكٞ ايصنا٤ اي –ايصنا٤ ا٫جتُاعٞ 

تٓاٍٚ َٚعاؾ١ بٓا٤ ايًػ١, َٚعاْٝٗا, ٚٚظا٥ؿٗا, ٚاغتدساَاتٗا  ٢ايكسض٠ عً ٖٛ :الرناء اللغىٍ .0

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

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قراب ٖصا ايصنا٤

 .ايهتب ٖا١َ ٚتعرب عُٔ أنٕٛ -

 .أتعًِ أنثط عٔ ططٜل ا٫غتُاع -

  .أغتُتع بًعب ايعسٜس َٔ ا٭يعاب ايه١َٝ٬ -

َٛاز زضاغ١ٝ غ١ًٗ بايٓػب١ يٞ ٚأغتطٝع إٔ , ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايسضاغات ا٫جتُاع١ٝ  -

 .أ٩زٟ ؾٝٗا جٝسًا عٔ ايعًّٛ

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

ٚايكسض٠ , ٚا٭عساز بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ ع٢ً اغتدساّ ا٭ضقاّ ايكسض٠ ٖٛ :الرناء امليطكٌ السياعٌ .6

متٝٝعٖا,  ٢ٖٛ اؿػاغ١ٝ يٮمناط املٓطك١ٝ, أٚ ايعسز١ٜ, ٚايكسض٠ عً ع٢ً ايتؿهةر املٓطكٞ

 .َثٌ ايػبب ٚايٓتٝح١]تهٜٛٔ ع٬قات بٝٓٗا ٚ

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قراب ٖصا ايصنا٤

  .أغتطٝع إٔ أذػب ا٭عساز بػٗٛي١ يف ضأغٞ -

  .ز املؿه١ً يسٟ يف املسضغ١ايعًّٛ ٚايطٜانٝات َٔ املٛا -

 .ؾهٌ ا٭يعاب ايعك١ًٝ َثٌ ايؿططْخأ -

  .أذب إٔ أغأٍ عٔ نٝؿ١ٝ عٌُ ا٭ؾٝا٤ -

 .إخل... ايطبٝب املؿدل –احملًٌ املايٞ  –ايكانٞ : ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤

عًٞ مٛ زقٝل ٚقرٝح, ٚإٔ  ع٢ً إزضاى ايعامل ايبكطٟ املهاْٞ ايكسض٠ ٖٛ :الرناء املهاىٌ .1

 .أٚ ٜكّٛ بتر٬ٜٛت َعتُسًا ع٢ً تًو اٱزضاناتٜ٪زٟ 

 

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قراب ٖصا ايصنا٤

 .ٝع إٔ أض٣ ايكٛض عٓسَا أغًل عٝينأغتط -

 .أغتطٝع إٔ أعطف ططٜكٞ, ٫ أذتاد غايبًا ـطا٥ط -

  .أغتطٝع تكسٜط املػاؾات -

  .أْا ذػاؽ جسًا يًؿطٚم بني ا٭يٛإ -

 .إخل... ايطغاّ, ضات , املٗٓسؽ املعُاضَٟكُِ ايسٜهٛ: ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤
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اـرب٠ ٚايهؿا٠٤ يف اغتدساّ ايؿطز ؾػُ٘ نهٌ يًتعبةر عٔ  ٖٛ :الرناء اجلشنٌ احلسنٌ .1

 ا٭ؾهاض ٚاملؿاعط ٚايٝػط يف اغتدساّ ايؿطز يٝسٜ٘ ٱْتاد ا٭ؾٝا٤ أٚؼًٜٛٗا

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قراب ٖصا ايصنا٤

  .أذب ا٭يعاب ايطٜان١ٝ -

  .قات خاضد املٓعٍأذب قها٤ أٚ -

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

  .َثٌ املؿٞ أٚ اؾطٟ( ٚأْا أؼطى)أؾهط جٝسًا ذُٝٓا أقّٛ بأعُاٍ ذطن١ٝ  -

  .بٝسٟ أذب ايعٌُ -

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

, إزضاى ايكٝؼ املٛغٝك١ٝ, ٚمتٝٝعٖا, ٚؼًٜٛٗا, ٚايتعبةر عٓٗاع٢ً  ايكسض٠ ٖٛ :الرناء املىسًكٌ .1

اؿػاغ١ٝ ػاٙ , ٜٚهِ ٖصا ايصنا٤ اؿػاغ١ٝ يًرٔ ٚاؾطؽ, اٱذػاؽ ظٛز٠ ايٓػُات

 .ؾِٗ ايبٓا٤ املٛغٝكٞ, ا٭قٛات

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قراب ٖصا ايصنا٤

 .يسٟ قٛت غٓا٥ٞ جٝس -

 .أشانط ع٢ً قٛت املٛغٝك٢ -

 .٫ت املٛغٝك١ٝأَاضؽ ايععف ع٢ً اٯ -

 .إخل... ,ايععؾني, املًرٓني, املٓؿسٜٔ :ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤

ع٢ً إزضاى أَعج١ اٯخطٜٔ, َٚكاقسِٖ, ٚزٚاؾعِٗ, َٚؿاعطِٖ,  ايكسض٠ ٖٛ :الرناء االجتناعٌ .2

ٚايتُٝٝع بٝٓٗا, ٚايكسض٠ ع٢ً ا٫غتحاب١ بؿاع١ًٝ ٚع٢ً مٛ َٓاغب يًرا٫ت ا٫ْؿعاي١ٝ ٚاملعاج١ٝ 

 .طٜٔيٰخ

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قراب ٖصا ايصنا٤

  .أؾأ إىل اٯخطٜٔ عٓسَا أؾعط مبؿه١ً -

  .أذب إٔ أعًِ اٯخطٜٔ َا ايصٟ أعطؾ٘ ٚنٝـ ٜؿعًْٛ٘ -

  .أمتتع بٛجٛز ؾبه١ ع٬قات اجتُاع١ٝ نبةر٠ -

 .أذب ايتعإٚ َع اٯخطٜٔ -

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

, َعطؾ١ ايصات ٚايكسض٠ ع٢ً ايتكطف تٛاؾكًٝا ع٢ً أغاؽ تًو املعطؾ١ ٖٛ :الرناء الظدضٌ .3

ٜٚتهُٔ إٔ ٜهٕٛ يًؿطز قٛض٠ زقٝك١ عٔ ْٛاذٞ قٛت٘ ٚنعؿ٘, ٚايٛعٞ بأَعجت٘ ايساخ١ًٝ 

ُٗٗا َٚكاقسٙ ٚزٚاؾع٘, ٚذا٫ت٘ املعاج١ٝ ٚا٫ْؿعاي١ٝ, ٚضغبات٘, ٚايكسض٠ ع٢ً تأزٜب ايصات ٚؾ

 .ٚتكسٜطٖا
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 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قراب ٖصا ايصنا٤

 .أذب إٔ أقهٞ ٚقيت مبؿطزٟ -

 .أذب إٔ أؾهط زا٥ًُا يف أذ٬ّ ٚأٖساف خاق١ بٞ -

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

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

ٚايتعاٌَ َع اؿٝٛإ ٚايٓبات, , ؿٝا٠ يف ايهَٕٛعطؾ١ ايطبٝع١ ٚزٚض٠ ا ٖٛ :الرناء الطبًعٌ .4

 .ٚاٱذػاؽ بٗا بآٜات ايهٕٛٚايتأنط بعٛاٌَ اؾٛ ٚايطبٝع١, ٚا٫ْبٗاض 

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قراب ٖصا ايصنا٤

 .أذب إٔ أقهٞ ٚقيت يف اؿسا٥ل أٚ بني أذهإ ايطبٝع١ -

 .أذب إٔ أؾهط زا٥ًُا يف خًل اهلل -

  .أٚ قاذب ذسٜك١ قػةر٠ؿٝٛإ  ًاأؾهط يف إٔ أنٕٛ َكتٓٝ -

 .إخل...  َعاضع, َطبٞ ذٝٛاْات, جٝٛيٛجٞ :ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤

 
 :مالحظات ٍامُ عً ٍره اليظسيُ

نٌ شنا٤ ) ميتًو نٌ ؾدل ايصنا٤ات ايثُا١ْٝ نًٗا ٚيهٔ مبػتٜٛات َتؿاٚت١ -

 .)ُٜٓٛ مبعسٍ كتًـ زاخٌ نٌ ٚاذس َٓا

  .َػت٣ٛ َٓاغب َٔ ايهؿا٠٤ َععِ ايٓاؽ ٜػتطٝعٕٛ ت١ُٝٓ نٌ شنا٤ إىل -

  .تعٌُ ايصنا٤ات عاز٠ َعًا بططٜك١ َطنب١ -

 



 
 

 6: 

 

مناذج أْشط١ 

 األشباٍ
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ٖرا اجلص٤ َٔ ايديٌٝ ٖٛ دص٤ اضرتشادٟ 

يًكا٥د يٝدي٘ ع٢ً نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع األٖداف 

اخلاص١ يهٌ دلاٍ ٚنٝف ميهٔ إٔ ٌٜٓٗ 

َٔ املعازف ٚاملٗازات ٚاألْشط١ ايفسد١ٜ 

بطاقات األْشط١ اييت  ٚاجلُاع١ٝ يف صٛز٠

تطٌٗ عًٝ٘ حتطري أٟ ْشاط نُا ٚزد 

 .ضايفًا يف اجلص٤ اخلاص بهٝف١ٝ تطبٝل املٓٗج

 

ترنس إٔ ٖرٙ دلسد أَج١ً ٚعًٝو إٔ تبدع 

باضتخداخ أْشط١ أخس٣, فٓخٔ ْعطٝو 

ٖٓا َجااًل أٚ َجايني َٔ األْشط١ يهٌ دلاٍ 

.ٚايباقٞ عًٝو
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١ ــــِ ايدٜٓٝـــــــايكٝ

   ١ٝٚاألخالق
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 صالتٞ ٖٞ حٝاتٞ
 

 طزيكة تنفيذ النظاط

هتُع ا٭ؾباٍ يف املكًٞ ٜٚبسأ ايكا٥س بػ٪اهلِ بعض 

 :ا٭غ١ً٦ َثٌ

 َا ؾٛا٥س ايك٠٬ ؟ 

 َا قٝػ١ ا٭شإ؟ 

 َت٢ ٜتِ إقا١َ ايك٠٬؟ 

 َا َبط٬ت ايك٠٬؟ 

بعس شيو ٜبسأ ايكا٥س بؿطح قت٣ٛ اؾًػ١ بؿهٌ 

ٚاؾٛاب  عًُٞ ع٢ً أذس ا٭ؾباٍ ٚبططٜك١ ايػ٪اٍ

 .ٚايتكرٝح

 :التكًًه واملتابعُ 

 ٜكّٛ ايؿطٜل بأزا٤ ايك٠٬ َع ايكا٥س. 

 :أسئلُ لليكاش
 ؟ نِ ق٠٬ ؾ٢ ايّٝٛ ٜكًٝٗا املػًِ  .0

 ؟ أُٜٗا أؾهٌ ايك٠٬ ؾ٢ ايبٝت أّ ؾ٢ املػحس .6

 :احملتوى العلني للنظاط

 الضلىات متحى الشًئات
أضأٜتِ يٛ إٔ ْٗطًا بباب أذسنِ : " ٜكٍٛ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ مسعٓا ضغٍٛ اهلل  

ؾصيو : ٜػتػٌ َٓ٘ نٌ ّٜٛ مخؼ َطات ٌٖ ٜبك٢ َٔ زضْ٘ ؾ٤ٞ قايٛا ٫ ٜبك٢ َٔ زضْ٘ ؾ٤ٞ قاٍ 

 .َتؿل عًٝ٘" َثٌ ايكًٛات اـُؼ ميرٛ اهلل بٗٔ اـطاٜا 

 ػترِٜ: ايصْٛب    ٜػتػٌ : ٜعٌٜ    اـطاٜا : أٚغاخ٘    ميرٛ : زضْ٘     :َعاْٞ املؿطزات 

 :َا ْتعًُ٘ َٔ اؿسٜث ايؿطٜـ 

 .ايطغٍٛ ٜٛج٘ املػًُني ملا ٜٓؿعِٗ 

 .اٱغ٬ّ ٜسعٛ املػًِ إىل ايٓعاؾ١ 

 .اهلل ٜػؿط ايصْٛب يًُكًني 

 التىعًح البيد
 .ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ اجملال

الطسيكُ املشتددمُ يف 
 اليظاط

 .تسضٜب عًُٞ 

 .مماضغ١ ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ اهلدف اخلاظ
َٔ ؾطا٥ض ٚأذهاّ  ًاأضبعٜتعطف  املؤطس املعسيف أو املَازٍ

 .ايك٠٬
 .زقٝك١ 41 الزمً
 .(ٜؿهٌ َهإ ايك٠٬)َهإ َؿتٛح  املهاٌ

 .ضجٌ زٜٔ/  قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليظاط
 .نٌ ايؿطق١ عدد املشتَدفني

 .ؾطزٟ ٚمجاعٞ أسلىب العنل
 .ًَكل ٜٛنح اَث١ً ؾطا٥ض ايك٠٬ املشتلزمات املطلىبُ

 .٫ ٜٛجس ُدلاالت امليَج املتكاطع
 .شنا٤ يػٟٛ ٚذطنٞ الرناءات املشتددمُ

طازات اهلىايُ اليت قد حيضل 
 .ٖاٟٚ ايثكاؾ١/ ايساع١ٝ   الظبلعلًَا 
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إشا أضزت إٔ تأتٞ ّٜٛ ايكٝا١َ ْعٝؿًا َٔ نٌ ايصْٛب ؾراؾغ ع٢ً أزا٤ ايك٠٬ يف  :دزض عنلٌ 

ييت ٚقعت َٓو قبًٗا , ذت٢ إشا ذإ ٚقت ايّٓٛ منت املػحس ٭ٕ اهلل ٜػؿط يو بهٌ ق٠٬ ايصْٛب ا

ٚأْت ْعٝـ َٔ نٌ ايصْٛب , ؾ٬ تسعٗا ًَٜٛا َٔ ا٭ٜاّ , ٚإشا ْػٝت ق٠٬ ؾكِ ٚقًٗا بػطع١ ٫ٚ 

 .تتأخط عٔ أزا٥ٗا 

 األذاٌ وإقامُ الضالَ
 :ٖٛ إع٬ّ املػًُني بسخٍٛ ٚقت ايك٠٬ , ٚططٜك١ اٯشإ نُا ًٜٞ  :اٯشإ 

 أنرب ـ اهلل أنرب اهلل أنرب ـ أؾٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ـ أؾٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ـ أؾٗس اهلل أنرب اهلل

ضغٍٛ اهلل ـ ذٞ ع٢ً ايك٠٬ ـ ذٞ ع٢ً ايك٠٬ ـ ذٞ ع٢ً  ًاضغٍٛ اهلل ـ أؾٗس إٔ قُس ًاإٔ قُس

 .نرب اهلل أنرب ـ ٫ إي٘ إ٫ اهللايؿ٬ح ـ ذٞ ع٢ً ايؿ٬ح ـ اهلل أ

 :, ٚططٜك١ اٱقا١َ نُا ًٜٞ غتعساز يبس٤ ايك٠٬ ٚايكٝاّ بٗاٖٞ إع٬ّ املػًُني با٫ :إقا١َ ايك٠٬ 

اهلل أنرب اهلل أنرب ـ أؾٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ـ أؾٗس إٔ قُس ضغٍٛ اهلل ـ ذٞ ع٢ً ايك٠٬ ـ ذٞ 

 .ع٢ً ايؿ٬ح ـ قس قاَت ايك٠٬ ـ قس قاَت ايك٠٬ ـ اهلل أنرب اهلل أنرب ـ ٫ إي٘ إ٫ اهلل

 ٍهرا يضلٌ املشله
غبرإ ضبٞ ) اي١ٝٓ ٚتهبةر٠ اٱذطاّ ـ ايٛقٛف ٚقطا٠٤ ايؿاؼ١ َٚا تٝػط َٔ ايكطإٓ ـ ايطنٛع ٚقٍٛ 

غبرإ )    ـ ايػحٛز ٚقٍٛ (  ٙمسع اهلل ملٔ محس) ن٬ث َطات ـ ايطؾع َٔ ايطنٛع ٚقٍٛ ( ايععِٝ 

) ـ ايػحٛز ايثاْٞ ٚقٍٛ ( ؿطيٞ ضبٞ اغ) ن٬ث َطات ـ اؾًٛؽ بني ايػحستني ٚقٍٛ ( ضبٞ ا٭ع٢ً 

 .ن٬ث َطات ـ ايتؿٗس ا٭خةر ـ ايتػًِٝ ( غبرإ ضبٞ ا٭ع٢ً 

 مىاقًت الضالَ
ضنعتإ ـ ايعٗط أضبع ضنعات ـ ايعكط أضبع ضنعات ـ املػطب ن٬ث ضنعات ـ ايعؿا٤ أضبع  ؿحطاي

 .ضنعات

 مبطالت الضالَ
 :ؾعًتٗا ٫ تكح ق٬تو , ٖٚٞ ٌٖ تعًِ إٔ ٖٓاى أعُا٫ً إشا : ايكػةر  ايؿبٌ أٜٗا 

 .ا٭نٌ ٚايؿطب عُسًا أنٓا٤ ايك٠٬  .0

 .ايترسث عُسًا بػةر ن٬ّ ايك٠٬  .6

 .أنٓا٤ ايك٠٬  ًاايترطى نثةر .1

 .ايهرو بكٛت َطتؿع أنٓا٤ ايك٠٬  .1

 .تطى عٌُ َٔ أعُاٍ ايك٠٬ نايطنٛع ٚايػحٛز ٚايتهبةر يف أٍٚ ايك٠٬  .1

 .يك٠٬ ايتبٍٛ أٚ ايتربظ أٚ خطٚد ضٜح أنٓا٤ ا .2
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  :تنفيذ النظاطلإرطادات عامة للكادة 

 هب إٔ تؿعط ا٭ؾباٍ بأ١ُٖٝ ايؿعا٥ط ٫ٚ ٜتِ ايتٗإٚ بٗا. 

  ًِ٫ذغ أٜٗا ايكا٥س إٔ ٖصٙ قؿ١ ق٠٬ املػًُني, ٚيهٔ أٜا َا نإ زٜٓو ؾعًٝو إٔ تع

 .ا٭ؾباٍ ؾعا٥ط ٖصا ايسٜٔ

 إٕ أضزت ميهٔ ا٫غتعا١ْ بطجٌ زٜٔ أٚ أغتاش َاز٠ ايسٜٔ باملسضغ١. 
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 ايهشف١ٝ أخالم
  طزيكة تنفيذ النظاط

ىطد ا٭ؾباٍ َع قا٥سِٖ يف ضذ١ً إىل أذس 

كِٝ خًٟٛ  –ذسٜك١ )ا٭َانٔ ايطبٝع١ٝ 

, ٖٚٓاى ٜكّٛ ا٭ؾباٍ َع قا٥سِٖ (إخل... 

 :ببعض ٖصٙ ا٭ْؿط١

  ٜتعطف ايؿبٌ ع٢ً أِٖ ايكؿات ايت٢ هب

 .إٔ ٜتر٢ً بٗا عٔ ططٜل يعب١ ايكإْٛ

 ػِٝ ا٭ؾباٍ ؾ٢ زٚض٣ نط٠ قسّ ٜتِ تك

ٚعٌُ قانط٠ َٔ قبٌ ايكا٥س عٔ بعض 

متطٜط " ايكٛاْني اـاق١ بايًعب١ َثٌ 

متطٜط ايهط٠ إشا  –ايهط٠ َٔ َط٠ ٚاذس٠ 

اشا ملؼ أذس  –نٓت مبؿطزى أَاّ املط٢َ 

إشا  –ا٭ؾباٍ ايهط٠ بٝسٙ ٜكٍٛ شيو 

 . "عسّ ٚجٛز ذهِ يًُباضا٠  –خطجت ايهط٠ ٜكٍٛ ايؿبٌ شيو 

  إعطا٤ نٌ غساغ٢ ظطؾًا ب٘ فُٛع١ َٔ ايٛضم "ٜتِ عٌُ يعب١ ايتعإٚ بني اجملُٛعات

٫ ٜػتهٌُ ايؿهٌ إ٫ إشا "َككٛم بأؾهاٍ كتًؿ١ ٚهب عًٝ٘ إٔ ٜهٌُ ايؿهٌ 

 " .تعاْٚت اجملُٛعات نًٗا َع بعهٗا 

  اخل.. .ايطاع١  –ايتعإٚ  –ٜتِ عٌُ متث١ًٝٝ ٖازؾ١ تترسث عٔ إذس٣ ايكؿات َثٌ ايكسم. 

ٚيف آخط ... َٚٔ خ٬ٍ ا٭ْؿط١ املدتًؿ١ ٜتعطف ا٭ؾباٍ ايكؿات ايت٢ هب إٔ ٜتر٢ً بٗا ايؿبٌ 

 .ايطذ١ً ٜكّٛ ايكا٥س بتًدٝل َا ذسث بؿهٌ ؾٝل

 :التكًًه واملتابعُ 

  َتابع١ ا٭ؾباٍ خ٬ٍ يعب ايهط٠ ٚا٭يعاب املدتًؿ١. 

  ايتعاّ ا٭ؾباٍ بكٍٛ ايكسم ؾ٢ املٛاقـ املدتًؿ١. 

  عٌُ ٚضق١ َتابع١ يًؿبٌ ٜٚكّٛ ٚىل ا٭َط مب٦ًٗا. 

  َتابع١ ذكاي١ ايؿبٌ َٔ ٚقت ٯخط. 

 التىعًح البيد
 .ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ اجملال

الطسيكُ املشتددمُ يف 
 اليظاط

 .متث١ًٝٝ –قك١  –أيعاب كتًؿ١  –ضذ١ً  

 امل٪َٔ ٚأخ٬قٝات٘ ايترًٞ بكؿات اهلدف اخلاظ
مخػًا َٔ قؿات امل٪َٓني ٜتعطف  املؤطس املعسيف أو املَازٍ

 .ِٗٚأخ٬ق
 .زقٝك١ 1: الزمً
 .(يف ايطبٝع١)اـ٤٬  املهاٌ

 .قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليظاط
 .نٌ ايؿطق١ عدد املشتَدفني

 .ؾطزٟ ٚمجاعٞ أسلىب العنل
 .َكل –ٚضم  –نط٠  –قكل كتًؿ١  املشتلزمات املطلىبُ

 .املٗاضات ايهؿؿ١ٝ –ٖٝا بٓا ًْعب  دلاالت امليَج املتكاطعُ
 .شنا٤ يػٟٛ ٚؾدكٞ ٚذطنٞ الرناءات املشتددمُ

طازات اهلىايُ اليت قد حيضل 
 .املُثٌ الظبلعلًَا 
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 :أسئلُ لليكاش
 َا ا٭خ٬م ايت٢ هب إٔ ٜتر٢ً بٗا ايؿبٌ ؟ 

 َا ؾا٥س٠ عٌُ اـةر ؟ 

  :تنفيذ النظاطلإرطادات عامة للكادة 

  ٌقؿات هب إٔ ٜتر٢ً بٗا ايؿب: 

َطٝع  –ضؾٝل باؿٝٛإ ٚقب يًٓبات  –َٗصب  –ز ٚزٚ–ْاؾع يػةرٙ  –اٱخ٬م  –ايكسم 

 .ٜكتكس ؾ٢ َكطٚؾ٘  –يٛايسٜ٘ ٚقا٥سٙ َٚعًُٝ٘ 

  ٜكطأ ايكا٥س بعض ايككل َٔ غةر٠ ا٭ْبٝا٤ ٜٚكّٛ بككٗا ع٢ً ا٭ؾباٍ ي٬غتؿٗاز. 

  ٍٜبسأ ايكا٥س ا٫جتُاع بكٍٛ ذسٜث أٚ ٜكل قك١ عٔ ٖسف َعني ٜٚكّٛ بؿطذٗا يٮؾبا. 

  ٜػتطٝع مجع ْكاط نثةر٠ ؾ٢ عٌُ اـةر َٔ " يًؿبٌ املثاىل ٜكّٛ بعٌُ َػابك١ َٔ ٖٛٚ

 ".خ٬ٍ غًٛنٝات٘ ؾ٢ ايبٝت ٚاملسضغ١ ٚايؿطٜل 
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  انتشف َا حٛيو
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 احلاضب اآليٞ يف حٝاتٓا
 

 :طزيكة تنفيذ النظاط

ٜكّٛ ايكا٥س أٚ أذس ايعاًَني يف فاٍ اؿاغب 

اٯيٞ بإعطا٤ ذًك١ تسضٜب َٔ خ٬ٍ َػابك١ 

 :ُٔتته

 َٞكس١َ عٔ اؿاغب اٯي 

 ٞؾطح أجعا٤ اؿاغب اٯي 

 ٌُؾطح ٚظٝؿ١ نٌ جع٤ ٚ نٝـ ٜع 

 ؾطذًا َبػطًا يبعض ايرباَخ ٚ ٚظٝؿتٗا 

 :التكًًه واملتابعُ 

  عٌُ يٛذ١ ؾ١ٝٓ باغتدساّ بطْاَخ

(Paint.) 

  نتاب١ قك١ باغتدساّ بطْاَخ

(Word.) 

 :أسئلُ لليكاش
  ٞأشنط بعض اغتدساَات اؿاغب اٯي

 . ؿٝا٠ اي١َٝٛٝيف ا

 َا ٖٞ أجعا٤ اؿاغب اٯيٞ ٚ ٚظٝؿتٗا؟ 

 أشنط بعض أْٛاع ايرباَخ ٚ ٚظا٥ؿٗا. 

 :احملتوى العلني

ْكٛم, قٛض, ؾٝسٜٛ, ) ٖٛ عباض٠ عٔ جٗاظ إيهرتْٚٞ ٜكّٛ باغتكباٍ ايبٝاْات اؿاغب -

 .ٚ إظٗاضٖا يًُػتدسّ بكٛض٠ أخط٣َٚٔ نِ َعاؾتٗا ٚؽعٜٓٗا  ...( قٛت, 

 :اٯيٞ َٔ املهْٛات اٯت١ٝ ٜتهٕٛ اؿاغب -

o سخ١ً إىل اؾٗاظ ٚ ٖٞ اييت تكّٛ مبعاؾ١ ايبٝاْات امل: ؾ١ املطنع١ٜاٚذس٠ املع

 .املدطج١ َٓ٘ٚ

o تػتدسّ يف ذؿغ ايبٝاْات اييت ؽهع يًُعاؾ١ يف ٚذس٠ : امل٪قت١ ايصانط٠

ٚ ٖصٙ ايصانط٠ متر٢ . املعاؾ١ املطنع١ٜ بكٛض٠ َ٪قت١ إىل إٔ تٓت٢ٗ َعاؾتٗا

 .تٜٛاتٗا بايهاٌَ عٓس إغ٬م جٗاظ اؿاغب اٯيٞق

 التىعًح البيد
 .انتؿـ َا ذٛيو اجملال

الطسيكُ املشتددمُ يف 
 اليظاط

 .َػابك١ –ذًك١ تسضٜب  

ايتعطف ع٢ً بعض ايٛغا٥ٌ  ف اخلاظاهلد

 .ايتهٓٛيٛج١ٝ اؿسٜث١
ٜتعطف ن٬نًا َٔ ايٛغا٥ٌ ايتهٓٛيٛج١ٝ  املؤطس املعسيف أو املَازٍ

 –َعًَٛات  –اتكا٫ت )اؿسٜث١ 

 .(إخل... عطض
 .زقٝك١ 41 الزمً
َعٌُ ذاغب آيٞ أٚ قاع١ فٗع٠  املهاٌ

 .عٛاغٝب آي١ٝ
َٗتِ مبحاٍ اؿاغب  /قا٥س ايؿطق١  املشئىل عً اليظاط

 .اٯيٞ
 .نٌ ايؿطق١ عدد املشتَدفني

 .مجاعٞ أسلىب العنل
 –طبؿٛض  –غبٛض٠  –ذاغب آيٞ  املشتلزمات املطلىبُ

ضغَٛات أٚ قٛض تٛنٝر١ٝ ملهْٛات 

 .اؿاغب اٯيٞ
 .٫ ٜٛجس دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .شنا٤ َهاْٞ َٚٓطكٞ ضٜانٞ الرناءات املشتددمُ
يُ اليت قد حيضل طازات اهلىا

 .اؿاغب اٯيٞ الظبلعلًَا 
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o ٜٔتػتدسّ يف ؽعٜٔ ايبٝاْات بكٛض٠ زا١ُ٥, ٚ تٓكػِ إىل ْٛعني : ٚذسات ايتدع ٚ

 :نيٝض٥ٝػ

 اييت تهٕٛ َثبت١ زاخٌ جٗاظ اؿاغب َثٌ : ٚذسات ؽعٜٔ نابت١ ٖٞ ٚ

 .ايكطم ايكًب

 غب ٚ ٖٞ اييت تهٕٛ َٓؿك١ً عٔ جٗاظ اؿا: ٚذسات ؽعٜٔ قُٛي١

ؾُٝهٔ اغتدساَٗا يٓكٌ ايبٝاْات َٔ ذاغب ٯخط َثٌ ا٭قطام 

 .املسف١, ا٭قطام ايكًب١ احملُٛي١, ٚ بطاقات ايصانط٠

o ٍتػتدسّ يف إزخاٍ ايبٝاْات ع٢ً اخت٬ف قٛضٖا إىل اؿاغب : ٚذسات اٱزخا ٚ

 .ايؿأض٠, يٛذ١ املؿاتٝح, املاغح ايه٥ٛٞ, ايهاَةرا, ٚ املٝهطٚؾٕٛ: اٯيٞ َثٌ

o تػتدسّ ٚ: سات اٱخطادٚذ

يف عطض ٚ إخطاد ايبٝاْات 

َٔ جٗاظ اؿاغب اٯيٞ 

ايؿاؾ١, ايػُاعات, : َثٌ

 .ٚ ايطابع١

ميهٔ ا٫غتعا١ْ بكٛض  :ًَرٛظ١

تٛنٝر١ٝ يعطض َهْٛات اؿاغب 

اٯيٞ باٱناؾ١ إىل اغتدساّ جٗاظ 

ذاغب آيٞ شٟ قٓسٚم َؿتٛح يعطض 

 .املهْٛات اؿكٝك١ٝ ع٢ً ا٭ؾباٍ

 :اَخ اؿاغب اٯيٞ إىل ا٭قػاّ ايتاي١ٝتٓكػِ بط 

o ٌٝاملػػ٦ٍٛ عٔ تٓعِٝ عٌُ ا٭جعا٤ اٱيهرت١ْٝٚ يًراغب َع : ْعاّ ايتؿػ ٖٛ ٚ

ٚ ٜعترب ْعاّ ايتؿػٌٝ َٔ . بعهٗا ايبعض ٚتؿػٌٝ بطاَخ ايتطبٝكات املدتًؿ١

ايرباَخ ا٭غاغ١ٝ يعٌُ اؿاغب اٯيٞ ؾ٬ ميهٔ إٔ ٜعٌُ اؿاغب بسٕٚ ْعاّ 

َٔ أؾٗط أْع١ُ ايتؿػٌٝ ْعاّ ايٓٛاؾص ايصٟ تٓتح٘ ؾطن١ ٚ . تؿػٌٝ

 .َاٜهطٚغٛؾت

o يهتاب١ بطاَخ اؿاغب املدتًؿ١  ٚ ٖٞ اييت ٜػتدسَٗا املربفٕٛ: يػات ايربف١

 .C++, C#, Visual Basicَٔ أَثًتٗا ٚ
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o ايرباَخ اييت تػتدسّ يف َعاؾ١ ايبٝاْات ٚ عطنٗا يًُػتدسّ : ايتطبٝكات ٖٞ ٚ

 Paint ,Word ,PowerPoint ,Windowsب١ َٚٔ أَثًتٗا بايكٛض٠ املطًٛ

Media Playerأيعاب اؿاغب ٚ ,. 

هب تٛنٝح بطاَخ اؿاغب ٚ أْٛاعٗا املدتًؿ١ بكٛض٠ ع١ًُٝ َٔ خ٬ٍ جٗاظ اؿاغب  :ًَرٛظ١

 .أَاّ ا٭ؾباٍ ٚ متطِٜٓٗ ع٢ً اغتدساّ بعض ايتطبٝكات

  تنفيذ النظاطلإرطادات عامة للكادة 

 ًبأْؿػِٗ أجعا٤ اؿاغب اٯيٞ ًُٜٚػٕٛ ا٥س إٔ هعٌ ا٭ؾباٍ مياضغ٢ٕٛ ايكهب ع. 

 ٛاغتدساّ اؿاغب اٯيٞ َٔ قبٌ,  ٕيف ذاي١ إٔ ا٭ؾباٍ عٓسِٖ َعًَٛات نثةر٠ ٚمياضغ

تسضٜب ا٭ؾباٍ ع٢ً ْكاط أنرب َثٌ بطاَخ ٜكّٛ بؾٝحب ع٢ً ايكا٥س إٔ ٜطتكٞ باملػت٣ٛ ٚ

 .جسٜس٠ أٚ نٝؿ١ٝ قٝا١ْ اؿاغب اٯيٞ
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 انتشف بٓفطو

 :طزيكة تنفيذ النظاط

بؿطح بػٝط عٔ ا٭نط ٚنٝؿ١ٝ ٜكّٛ ايكا٥س 

 :٘ نِ ٜكّٛ عًُٝا بتطبٝل شيو ٚؾكًا يًتايٞاقتؿا٥

  ٜتعطف ايؿبٌ عٔ ططٜل ايكٛض

اؿٝٛاْات املدتًؿ١ املٛجٛز٠ ؾ٢ ب٦ٝت٘ 

ٜٚػتطٝع إٔ ٜؿطم بني ايت٢ تطب٢ ؾ٢ 

املٓاظٍ ٚايت٢ تعٝـ ؾ٢ ايؿاضع ٜٚػتطٝع 

ٝع بني اؿٝٛاْات املتٛذؿ١ ٚا٭يٝؿ١ إٔ مي

 .ٚنصيو ايطٝٛض 

  ٌعٔ ططٜل ايكٛض أٜهًا ٜؿاٖس ايؿب

 .أضجٌ اؿٝٛاْات املدتًؿ١ 

  ٜكّٛ ايكا٥س باغتدساّ اؾبؼ ٚاملا٤ ؾ٢

٭ؾباٍ أنٓا٤ اقتؿا٤ أنط أضجٌ أذس ا

ؾباٍ نٝؿ١ٝ اقتؿا٤ ا٫جتُاع يتعًِٝ ا٭

 .ا٭نط 

 ُٛع١ َٔ ايطًبات ايت٢ هب إٔ وهطٖا َع٘ ٜكّٛ ايكا٥س بإعطا٤ نٌ غساغ٢ ف

اقتؿا٤ أنط بعض ايطٝٛض  –قٛض يًرٝٛاْات ٚايطٝٛض املٛجٛز٠ ؾ٢ ب٦ٝت٘ " ا٫جتُاع ايكازّ َثٌ 

 ."ٚاؿٝٛاْات 

 :التكًًه واملتابعُ 

  َػابك١ بني ايػساغٝات ٭ؾهٌ اقتؿا٤ ٭نط اؿٝٛاْات أٚ ايطٝٛض. 

 َ ع نتاب١ بٝاْات عٓٗا مجع عٝٓات َٔ ايطٝٛض ٚٚنعٗا ع٢ً يٛذ١. 

 :أسئلُ لليكاش
 نٝـ ْطؾع آناض اؿٝٛاْات ٚايطٝٛض ؟ 

  قساّ بني اؿٝٛاْات ٚايطٝٛض املدتًؿ١ ؟ؽتًـ آناض ا٭نٝـ 

 التىعًح البيد
 .انتؿـ َا ذٛيو اجملال

الطسيكُ املشتددمُ يف 
 اليظاط

اقتؿا٤  –ّ ذٝٛاْات اسققٛض ٭ –ضذ١ً  

 .انط ذٝٛاْات
ايتعطف ع٢ً ايب١٦ٝ َٚهْٛاتٗا  اهلدف اخلاظ

 .ٚخكا٥كٗا ٚايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ
مياضؽ ن٬نًا َٔ ايتحاضب ايع١ًُٝ  املؤطس املعسيف أو املَازٍ

 .ايػابل زضاغتٗا
 .زقٝك١ 1: الزمً
 .ضذ١ً يف ايطبٝع١ املهاٌ

 .قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليظاط
 .نٌ ايؿطق١ عدد املشتَدفني

 .مجاعٞ أسلىب العنل
   .قٛض ذٝٛاْات –َا٤  –جبؼ  املشتلزمات املطلىبُ

 .١ٝاملٗاضات ايهؿؿ دلاالت امليَج املتكاطعُ
 .شنا٤ َهاْٞ َٚٓطكٞ ضٜانٞ الرناءات املشتددمُ

طازات اهلىايُ اليت قد حيضل 
 .قسٜل ايطٝٛض –َكتؿٞ ا٭نط  الظبلعلًَا 
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 احملتوى العلني

 :ض ٭ؾهاٍ أضجٌ ايطٝٛض املدتًؿ١ قٛ

 –ايككٛض  –ايٓػٛض  –ايبّٛ  –ايسٜٛى –ايبط  –ضجٌ ايطٝٛض عٔ بعهٗا َثٌ ايسجاد ؽتًـ أ

 .ايعكاؾةر 
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   ـبـــــــَٛاٖـ
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 يعب١ أنٌُ يٓا قص١

 :طزيكة تنفيذ النظاط

هًؼ ا٭ؾباٍ يف ؾهٌ زا٥ط٠, نِ ٜكّٛ  ايكا٥س 

بإعطا٤ أذسا٭ؾباٍ ؾطق١ ٭ٕ ىتاض ؾ٦ًٝا َٔ قٓسٚم 

ا٭زٚات, ٜٚكّٛ ٖٛ بػطز ذها١ٜ َٔ اـٝاٍ نِ 

إٔ تهٕٛ  ٜهًُٗا ا٭ؾباٍ نٌ يف زٚضٙ, عٝث هب

ايكك١ قٛضٖا ٖصا ايؿ٤ٞ ايصٟ خطد َٔ قٓسٚم 

ا٭زٚات, ٚتهٕٛ ٖٓاى إؾاض٠ َتعاضف عًٝٗا يهٞ 

ٜهٌُ ايؿبٌ ايتايٞ, ٚتهٕٛ ايٓٗا١ٜ عٓس ايكا٥س 

 .يٝٓٗٞ ايكك١ بٓٗا١ٜ َٓطك١ٝ

 

  تنفيذ النظاطلإرطادات عامة للكادة 

  إٔ ؼؿع مجٝع ا٭ؾباٍ ع٢ً املؿاضن١ هب

 .ٚيٛ ظ١ًُ ٚاذس٠

 ٖ صٙ ايًعب١ ؾطق١ يو يهٞ تعطف ْٛع

ايصنا٤ ايصٟ ٜتُتع ب٘ نٌ ؾبٌ ٚنٝـ 

 .ميهٔ إٔ تُٓٝ٘

 

 التىعًح البيد
 .َٛاٖب اجملال

الطسيكُ املشتددمُ يف 
 اليظاط

 .يعب١ 

 .ت١ُٝٓ اؿؼ ايؿين ٚا٭زبٞ اهلدف اخلاظ
ٍ ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ  أنٓني َٔ ا٭عُاٜبتهط  املؤطس املعسيف أو املَازٍ

 .٘مبؿاضن١ ظ٥٬َ
 .زقا٥ل يهٌ يعب١ 21 الزمً
 .ضنٔ ايؿطق١ املهاٌ

 .قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليظاط
 .ؾطق١/ طًٝع١  عدد املشتَدفني

 .مجاعٞ/ ؾطزٟ  أسلىب العنل
فُٛع١ َٔ )قٓسٚم ػُٝع ا٭زٚات  املشتلزمات املطلىبُ

١َ ٚيٝؼ هلا ع٬ق١ ا٭زٚات غةر املػتدس

   .(ببعهٗا ايبعض
 .٫ ٜٛجس دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .يػٟٛ َٚٓطكٞ ضٜانٞشنا٤  الرناءات املشتددمُ
طازات اهلىايُ اليت قد حيضل 

 .اؿهٛاتٞ/ ايككام الظبلعلًَا 
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 فٛض٢ األيٛإ

 :طزيكة تنفيذ النظاط

اييت ُٜٓٗو ؾٝٗا  ٖصا ايٓؿاط َٔ ا٭ْؿط١ املُتع١

ؾٝٗا طاقتِٗ, ٚببػاط١ ٖٛ إٔ ترتى  ا٭ؾباٍ ٚىطجٕٛ

ططم كتًؿ١ ٚبؿهٌ  ابتساعـٝاهلِ ايعٓإ يف 

بسٕٚ تطتٝب أٚ تطنٝع, ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ  ؾٛنٟٛ

 :َٚٓٗا اٯتٞ, ا٭ؾهاض ميهٔ إٔ تربظ ٖٓا

 :أنٌُ ايطغِ

ع٢ً َػاذ١ ٚضق١ٝ نبةر٠ أٚ ذا٥ط َعس يصيو, 

سضؽ ايطغِ نُ)ميهٓو إٔ تػتعني بأذس ايطغاَني 

ةرغِ يو زٕٚ تًٜٛٔ جساض١ٜ أٚ ي( يف املسضغ١ اجملاٚض٠

ا بططٜكتِٗ ضمس١ نبةر٠, ٚع٢ً ا٭ؾباٍ إٔ ًْٜٖٛٛ

 .اـاق١ ٚبؿهٌ تعاْٚٞ

 :ايطغِ بايكسّ

زع باغتدساّ ا٭يٛإ ٚيف َهإ ٜػُح بصيو, 

بكُات أقساَِٗ  ابأقساَِٗ ٜٚطبعٛ ا٭طؿاٍ ًْٜٛٛا

ع٢ً يٛذ١ نبةر٠ َٔ ٚضم َك٣ٛ أٚ ٚضم ذا٥ط قسِٜ 

ٙ ًع ذصا٤, ٚع٢ً نٌ ؾبٌ إٔ ى(ملا٤ َث٬ًنأيٛإ ا)غةر َػتػٌ, ٚباغتدساّ أيٛإ قاب١ً يٲظاي١ 

... ٚجٛاضب٘ ٜٚؿُط عٔ غاق٘ ٜٚبسأ يف ايتًٜٛٔ بكسَ٘, بؿطط اٱبساع ٚعسّ تطى املهإ َتػدًا 

 .ؾاذطم ع٢ً شيو, ٚغتحس ايّٝٛ ممتعًا

 :ايٛضم ايطخاَٞ

غٛف ػس , ٤ٛ يف ٚعا٤ َكعطبٛنع بهع َٔ قططات أيٛإ ايعٜت املدتًؿ١ ع٢ً غطح املا٤ املًُ

عؿٛا٥ٞ, نِ نع ٚضق١ ع٢ً غطح املا٤ يبهع نٛاْٞ ٚاْععٗا تطؿٛ ع٢ً ايػطح بؿهٌ  ا٭يٛإ

 .ًابسٜع ًاضخاَٝ غتحس ا٭يٛإ ٚقس نْٛت ؾه٬ً

 :تنفيذ النظاطلإرطادات عامة للكادة 

  ٕ(ايٓعاؾ١ َٔ اٱميإ)٫ تٓؼ إٔ ترتى املهإ أؾهٌ مما نا. 

 ٙاتطى ايعٓإ ـٝاٍ ا٭ؾباٍ ٫ٚ تكٝس. 

 اٱبساع"أٚ " ا٭يٛإ"طٜك١ ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ٝ عٔ ميهٔ إٔ ٜسخٌ ٖصا ايٓؿاط يف ظٌ ط". 

 التىعًح البيد
 .َٛاٖب اجملال

الطسيكُ املشتددمُ يف 
 اليظاط

 .ْؿاط خاضجٞ 

 .ت١ُٝٓ اؿؼ ايؿين ٚا٭زبٞ ظاهلدف اخلا
ٜػتدسّ خاَات ايب١٦ٝ يف إْتاد بعض  املؤطس املعسيف أو املَازٍ

  .ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ املتٓٛع١
 .ٚقت َؿتٛح الزمً
 .أذس املتٓعٖات املهاٌ

أذس / َسضؽ ايطغِ /  قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليظاط

 .املٗتُني مبحاٍ ايؿٕٓٛ
 .نٌ ايؿطق١ عدد املشتَدفني

 .مجاعٞ أسلىب العنل
أيٛإ أْٛاع –أٚضام مجٝع املكاغات  املشتلزمات املطلىبُ

أؾٝا٤ يٛنع ا٭٫ٕٚ ٚايتًٜٛٔ  –كتًؿ١ 

   .أزٚات تٓعٝـ –َا٤  –بٗا 
 .ا٭غط٠ ٚاجملتُع دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .َهاْٞ ٚؾدكٞشنا٤  الرناءات املشتددمُ
طازات اهلىايُ اليت قد حيضل 

 .ايطغاّ الظبلعلًَا 
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  صخ١ اجلطِ
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 ْع١ُ ايصخ١ 

 : النظاط تنفيذ طزيكة

ٜعترب ٖصا ايٓؿاط َٔ ا٭ْؿط١ ايهرب٣ ذٝث أْ٘ 

قس تهٕٛ املطذًتإ يف ْؿؼ .. ٜكػِ ع٢ً َطذًتني 

ايّٝٛ أٚ ع٢ً َٜٛني َٓؿكًني, ذٝث ٜعس ا٭ؾباٍ 

 .١ ٚظٜاض٠ املطن٢يعٜاض٠ أذس املػتؿؿٝات ايكطٜب

  هتُع ا٭ؾباٍ يف ّٜٛ ٜٚكّٛ ايكا٥س بؿطح

أ١ُٖٝ قر١ اؾػِ َٔ خ٬ٍ ايتػص١ٜ ايػ١ًُٝ 

ٚايٓعاؾ١ ايعا١َ ٚبؿهٌ ؾٝل ٚممتع, َٔ 

خ٬ٍ مماضغ١ ا٭ؾباٍ يكٛاعس ايٓعاؾ١ ايعا١َ 

َثٌ غػٌ ا٭ٜسٟ ْٚعاؾ١ ا٭غٓإ ْٚعاؾ١ 

املًبؼ, ٚتٓاٍٚ ٚجب١ غصا١ٝ٥ َتها١ًَ َعس٠ 

 .عٍباملٓ

  ٜكّٛ نٌ ؾبٌ بطغِ بطاق١ ت١٦ٓٗ بايػ١َ٬

  .يًُطن٢

  ٜكّٛ ا٭ؾباٍ بعٜاض٠ املطن٢ يف املػتؿؿ٢

ٚهب ايتٓػٝل َع املػتؿؿ٢ َػبكًا هلصا )

 .(اؿسث

 ٌٜكسّ نٌ ؾبٌ ٚضز٠ ٚ بطاق١ ت١٦ٓٗ يًُطٜض َتًُٓٝا ي٘ ايؿؿا٤ ايعاج. 

 ٌٜتِ تبازٍ أططاف اؿسٜث بني املطٜض ٚ ايؿب. 

 ٍيًُطن٢ تٛزٜع ا٭ؾبا. 

 : التكًًه و املتابعُ
 نٓا٤ ٚ بعس ايعٜاض٠ٜكّٛ ايكا٥س مبتابع١ ا٭ؾباٍ قبٌ ٚ أ. 

 عٌُ تكطٜط عٔ ايعٜاض٠ َسعِ بايكٛض. 

 ذًك١ ْكاف بني ايكا٥س ٚ ا٭ؾباٍ عٔ ايعٜاض٠ ٚ ؾٛا٥سٖا. 

 : أسئلُ لليكاش 

  َا أ١ُٖٝ ظٜاض٠ املطن٢ عٓس ايؿبٌ؟ 

 َا ؾٛا٥س عٌُ اـةر؟ 

 

 التىعًح البيد
 .قر١ اؾػِ اجملال

الطسيكُ املشتددمُ يف 
 اليظاط

 .اجتُاع زٚضٟ ٚظٜاض٠ 

 .ايتعطف ع٢ً قٛاعس ايكر١ ايعا١َ اهلدف اخلاظ
ايتعطف ع٢ً مخػ١ َٔ َباز٨ ايكر١  املؤطس املعسيف أو املَازٍ

املًبؼ  -ايٓعاؾ١ –ايتػص١ٜ )ايعا١َ 

  .(إخل
 ْكـ ْٗاض آخط+ ع زٚضٟ تٛقٝت اجتُا الزمً
 .أذس املػتؿؿٝات+ ضنٔ ايؿطق١  املهاٌ

 .طبٝب مماضؽ/  قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليظاط
 .نٌ ايؿطق١ عدد املشتَدفني

 .مجاعٞ أسلىب العنل
ٚغ١ًٝ ْكٌ  –أيٛإ  –أٚضام قل ٚيكل  املشتلزمات املطلىبُ

 .َكل –ظٖٛض  –
ا٭غط٠ / ق١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ايكِٝ ا٭خ٬ دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .ٚاجملتُع
 .اجتُاعٞ ٚؾدكٞشنا٤  الرناءات املشتددمُ

طازات اهلىايُ اليت قد حيضل 
 .املطاغٌ –املػعـ  الظبلعلًَا 
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  :للكادة لتنفيذ النظاطإرطادات عامة 

  ٌ(.ا٫بتػا١َ, اهلس٤ٚ, املعٗط, اذرتاّ اٯخطٜٔ) قؿات هب إٔ ٜتر٢ً بٗا ايؿب 

 ذث ا٭ؾباٍ ع٢ً ضغِ قٛض٠ تؿا٩ي١ٝ تٛيس اٱذػاؽ بايؿطح ٚ ايػطٚض . 

  إضؾاز ا٭ؾباٍ يهٝؿ١ٝ اجتٝاظ ؾاض٠ املطاغٌ َٔ خ٬ٍ تٛنٝل اؿسث ٚإضغاي٘ جمل١ً

 .اجملُٛع١ أٚ املسضغ١

  (َط٥ٞ, َػُٛع, متثًٝٞ) عطض تٛنٝرٞ ٭ٖساف ايعٜاض٠. 

 ا٫غتس٫ٍ بايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ع٢ً أ١ُٖٝ ظٜاض٠ املطٜض. 
 

 

 

 



 
 

 8: 

 

 ٝا بٓا ًْعبٖ
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 .ايٓدا٤ات ٚايتشهٝالت 

 :طزيكة تنفيذ النظاط 

ٜٗسف ٖصا ايٓؿاط ٭ٕ ٜتعطف ا٭ؾباٍ ع٢ً ايٓسا٤ات 

ٚايتؿه٬ٝت اييت ْكّٛ بٗا يف ايهؿؿ١ٝ بؿهٌ 

غ١ ذطن١ٝ عٝث ٜهٕٛ املطًٛب َٔ ا٭ؾباٍ مماض

ايتحُع ايػطٜع ٚؾل ايؿهٌ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ايكا٥س 

َٚػاعسٙ, ٚإٔ ٜتعٛز ع٢ً تًب١ٝ ْسا٤ اؾُع بػطع١, 

ٚهب ع٢ً ايكا٥س إٔ ٜؿطح أْٛاع ايٓسا٤ات 

 6ٚايتؿه٬ٝت املدتًؿ١ قبٌ ايًعب١, ٜٚهٕٛ ٖٓاى 

َٔ ايكاز٠ نٌ َِٓٗ ميًو قاؾط٠ ٜٚكـ يف َهإ 

عٝس عٔ اٯخط يف َػاذ١ نبةر٠ ترتى يٮؾباٍ ؾطق١ ب

اؿطن١ عط١ٜ ٚاْط٬م, ٜٚكّٛ نٌ قا٥س بايتكؿةر 

بايتٛايٞ, ع٢ً إٔ هُع ا٭ؾباٍ بػطع١ ٚؾل اٱؾاض٠ 

 .ايت٢ ٜكّٛ بٗا ايكا٥س

توى العلنياحمل
8: 

 :أٍه التظهًالت 

ايكـ,  –٠ٚ اؿكإ ذس –( ْاقل نًع)َطبع َؿتٛح  –قاططات  –( أٚ ْكـ ايسا٥ط٠)ايسا٥ط٠ 

 .ٚؾُٝا ًٜٞ ؾطح بػٝط يهٌ َٓٗا

 ايتحُع ع٢ً ١٦ٖٝ قاططات

ضؾع ايصضاعني أَاَا, ٜٚككس ب٘ إٔ تكـ ايؿطق١ ع٢ً ١٦ٖٝ قاططات عٝث ٜهٕٛ نٌ عطٜـ طًٝع١ 

 .أَاّ طًٝعت٘, َٚػاعس ايعطٜـ ٜكـ يف ْٗا١ٜ ايكاطط٠

 (:قـ)ايتحُع يف خط َػتكِٝ 

 .هتؿني, ٜٚككس ب٘ ٚقٛف ايؿطق١ ع٢ً ١٦ٖٝ قـ جٓبًا إىل جٓبضؾع ايصضاعني جاْبًا عصا٤ اي

 

                                                           
8
 قس ٜهٕٛ ٖٓاى اخت٬ؾات يف ططم اؾُع ٚاغتدساّ ايكاؾط٠, ٚيهٔ املِٗ تٛذٝس شيو ع٢ً َػت٣ٛ ايٛطٔ ايعطبٞ 

 التىعًح البيد
 .ٖٝا بٓا ًْعب اجملال

الطسيكُ املشتددمُ يف 
 اليظاط

 .يعب١ 

ت١ُٝٓ بعض املٗاضات ايطٜان١ٝ َٔ خ٬ٍ  اهلدف اخلاظ

 .٭يعابا
ٜ٪زٟ فُٛع١ َٔ املٗاضات ا٭غاغ١ٝ يف  املؤطس املعسيف أو املَازٍ

 .تؿه٬ٝت كتًؿ١
 .زقٝك41١ الزمً
 .ؾٓا٤ املسضغ١ –ذسٜك١  –ًَعب  املهاٌ

 .ايػازؽ ا٭ٍٚ/  قا٥س ايؿطق١َػاعس  املشئىل عً اليظاط
 .نٌ ايؿطق١ عدد املشتَدفني

 .مجاعٞ أسلىب العنل
 .يٛذ١ اؾُع ٚا٫قطؿاف+  قاؾط٠ 3 لىبُاملشتلزمات املط

 .املٗاضات ايهؿؿ١ٝ دلاالت امليَج املتكاطعُ
 .ذطنٞشنا٤  الرناءات املشتددمُ

طازات اهلىايُ اليت قد حيضل 
 .امل٬ذغ الظبلعلًَا 
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 :ايتحُع ع٢ً ١٦ٖٝ ذس٠ٚ

ٚنع ايصضاعني َا٥ًني إىل أغؿٌ َع ؼطٜهُٗا أَاّ اؾػِ عس٠ َطات, ٜككس ب٘ إٔ ػتُع 

 .ايؿطق١ ع٢ً ١٦ٖٝ ذس٠ٚ ذكإ, ٬ٜٚذغ إٔ َهإ عطٜـ ايطًٝع١ يف ايؿهٌ عٓس َٛنع ايعًِ

 :٥ط٠ايتحُع ع٢ً ١٦ٖٝ زا

ٚنع ايصضاعني َا٥ًني اىل أغؿٌ َع ؼطٜهُٗا أَاّ ٚخًـ اؾػِ عس٠ َطات ع٢ً ١٦ٖٝ زا٥ط٠ 

 .ػتُع ايؿطق١ ع٢ً ١٦ٖٝ زا٥ط٠ ٕٜككس ب٘ أ

 (:ْاقل نًع)ايتحُع ع٢ً ١٦ٖٝ َطبع َؿتٛح 

َؿتٛح َٔ ايٓاذ١ٝ  َطبععايًٝا َا٥ًني, ٜٚككس ب٘ إٔ ػتُع ايؿطق١ ع٢ً ١٦ٖٝ  ضؾع ايصضاعني أَاًَا

 .ايت٢ ٜكـ بٗا ايكا٥س

 :تكالًد اجلنع باستدداو إطازات الضافسَ
 سع٠ٛ ايؿت١ٝ أٚ ايعطؾا٤ يًحُع ٜػتدسّ ايكاز٠ ٚايعطؾا٤ ا٭ٚا٥ٌ ٚايعطؾا٤ عاز٠ ايكاؾط٠ ي

  .ي٬ْكطاف ٚعًِٝٗ إٔ ٜطٝعٛا ا٭ٚاَط مبحطز مساع ايكاؾط٠أٚ

 ٌأؾباٍ ...أؾباٍ " هٛظ عسّ اغتدساّ ايكاؾط٠ َع ا٭ؾباٍ ٚاغتدساّ ايٓسا٤ات َث

 ."أؾباٍ..

 اغتدساّ ايكاؾط٠ 

o اْتباٙ       قاؾط٠ ط١ًٜٛ ٚاذس٠ 

o  مجع قاز٠   ٚاذس٠ قػةر٠ + قاؾط٠ ط١ًٜٛ  

o  مجع غساغني  قػةر٠  6+ قاؾط٠ ط١ًٜٛ 

o  مجع عاّ       قػةر٠ 1+ قاؾط٠ ط١ًٜٛ 

 :إرطادات عامة للكادة لتنفيذ النظاط

 نض ا٭ؾباٍ بؿهٌ عؿٛا٥ٞهب َطاعا٠ ا٭َإ يف ايًعب١ عٓس ض. 

 ًٌهب أ٫ تػتػطم ايًعب١ أنثط َٔ ايٛقت املطًٛب ٚإ٫ غتكٝب ا٭ؾباٍ بامل. 

 هب ايتٓبٝ٘ ع٢ً أ١ُٖٝ طاع١ ايكا٥س ٚا٫غتحاب١ ايػطٜع١ يًٓسا٤. 
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 األضس٠ ٚاجملتُع
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 احرتاّ اآلخسٜٔ

 : النظاط تنفيذطزيكة  

اّ ٜٗتِ ٖصا ايٓؿاط بتعًِٝ ا٭ؾباٍ نٝؿ١ٝ اذرت

اٯخطٜٔ ٚايتعاٌَ اٱهابٞ َع اجملتُع, ٚوتٟٛ 

 :ايٓؿاط ع٢ً اٯتٞ

  ٜٔعطض ؾًِٝ عٔ آزاب ايتعاٌَ َع اٯخط

 .ٚعطض أنثط َٔ مخػ١ آزاب

  ٔيعب١ متثٌٝ ا٭زٚاض ٜكّٛ بٗا ا٭ؾباٍ ع

نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع اٯخطٜٔ عٔ ططٜل إبطاظ 

 .ايػًبٝات ٚتكرٝرٗا

 تًدٝل َا ذسث عٔ ططٜل ايٓكاف. 
 : ًًه و املتابعُالتك

 َتابع١ ايكا٥س ي٬ؾباٍ أنٓا٤ ايٓؿاط. 

  مجع آضا٤ ا٭ؾباٍ ذٍٛ إهابٝات ايتعاٌَ َع

اٯخطٜٔ َٚتابعتِٗ يف شيو عٔ ططٜل امل٬ذع١ 

 .املػتُط٠ ٚايتكِٜٛ

 : أسئلُ لليكاش
  َا أ١ُٖٝ ايتعاٌَ اؾٝس َع اٯخطٜٔ؟ 

  َا أ١ُٖٝ اذرتاّ اٯخطٜٔ؟ 

 

  فيذ النظاطإرطادات عامة للكادة لتن

 ٜبني ايكا٥س اهلسف َٔ ا٫جتُاع. 

 ؾباٍ تٓسضد ؼت قاعس٠ اْب ايعًُٞ قسض ا٫غتطاع١ يف ا٭ْؿط١ نٕٛ َطذ١ً ا٭تؿعٌٝ اؾ

 .اَطح ٚ تعًِ

 التىعًح البيد
 .ا٭غط٠ ٚاجملتُع اجملال

الطسيكُ املشتددمُ يف 
 اليظاط

 .ذًك١ ْكاف/ اجتُاع زٚضٟ  

تؿِٗ قٛاعس ٚآزاب ايػًٛى ايكِٜٛ َع  اهلدف اخلاظ

 .اٯخطٜٔ
ٜعطٞ مخػ١ أَث١ً ملٛاقـ كتًؿ١  املؤطس املعسيف أو املَازٍ

 .يتعاًَ٘ َع اٯخطٜٔ
 .زقٝك١ 71 الزمً
 .ضنٔ ايؿطق١ املهاٌ

  .قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليظاط
 .نٌ ايؿطق١ عدد املشتَدفني

 .مجاعٞ أسلىب العنل
 .َا٤ –ؾاؾ١ عطض  –اق٬ّ  –يٛذ١  تلزمات املطلىبُاملش

 .٫ ٜٛجس دلاالت امليَج املتكاطعُ
 .اجتُاعٞ ٚؾدكٞشنا٤  الرناءات املشتددمُ

طازات اهلىايُ اليت قد حيضل 
 .ٖاٟٚ ايثكاؾ١ الظبلعلًَا 
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 اعسف ٚطٓو

 : النظاط تنفيذ طزيكة

  ٜكّٛ ايكا٥س بؿطح غطٜع يًُػابك١ ٚنٝؿ١ٝ

 اذتػاب ايٓكاط ٚؾطح بػٝط عٔ ا٭يٛإ

  .ا٭غاغ١ٝ ٚ ا٭زٚات املػتدس١َ يف ايطغِ

  ٜٔطًب َٔ نٌ غساغٞ ضغِ خطٜط١ ايٛط

ع٢ً ايٛضم املدكل ٚا٫غرتؾاز باـطٜط١ 

 .ا٭ق١ًٝ املعًك١ أَاّ اؾُٝع

  ٚ ٜكّٛ أؾطاز ايػساغٞ بترسٜس املسٕ ايط٥ٝػ١ٝ

 . أنرب عسز  َٔ املعامل ايباضظ٠ ع٢ً اـطٜط١

 أيٛإ ٜكّٛ نٌ غساغٞ بتًٜٛٔ اـطٜط١ ب

 .ايعًِ ايٛطين َع شنط َسيٍٛ ٖصٙ ا٭يٛإ

 : التكًًه و املتابعُ
 : ٜكّٛ ايكا٥س بتكِٝٝ اـطا٥ط َٔ ذٝث 

 ِجٛز٠ ايطغ. 

  عسز املسٕ ٚ املعامل اييت مت ؼسٜسٖا ع٢ً

 .اـطٜط١

 ٔؼسٜس املػاذ١ ايكرٝر١ يًٛط. 

 ًٜٔٛاختٝاض ا٭يٛإ ايكرٝر١ ٚ جٛز٠ ايت. 

  يذ النظاطإرطادات عامة للكادة لتنف

 ٘هب إٔ ٜبني ايكا٥س أ١ُٖٝ ايٛطٔ ٚمجاٍ َعامل. 

 ميهٔ إٔ ٜٓؿص ٖصا ايٓؿاط ع٢ً ايٛطٔ ا٫ّ أٚ ايٛطٔ ايعطبٞ ايهبةر. 

 التىعًح البيد
 .ايٛطٔ اجملال

الطسيكُ املشتددمُ يف 
 اليظاط

 .َػابك١ 

قًًٝا )ايتعطف ع٢ً َعامل ايٛطٔ  ظاهلدف اخلا

 .(ٚعطبًٝا
ٜصنط أِٖ املعامل املُٝع٠ يٛطٓ٘  املؤطس املعسيف أو املَازٍ

 .(ايٛطٔ ايعطبٞ –ايٛطٔ ا٭ّ )
 .زقٝك١ 71 الزمً
 .َهإ َؿتٛح/ ضنٔ ايؿطق١  املهاٌ

  .قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليظاط
 .نٌ ايؿطق١ عدد املشتَدفني

 .عٞمجا أسلىب العنل
 –ايٛإ َا١ٝ٥ + ٚضم ٚغا٥ٌ ذحِ نبةر  املشتلزمات املطلىبُ

 .خطٜط١ ايٛطٔ نبةر٠
 .َٛاٖب دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .َهاْٞ ٚاجتُاعٞشنا٤  الرناءات املشتددمُ
طازات اهلىايُ اليت قد حيضل 

 .ايطغاّ/ ضغاّ اـطا٥ط  الظبلعلًَا 
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 أشباٍ حٍٛ ايعامل 

 : النظاط تنفيذطزيكة 

إٕ ٖصا ايٓؿاط هُع بني ايعسٜس َٔ اجملا٫ت 

طف ع٢ً َعامل ٚا٭ؾهاض, ٚيهٔ ٖسؾ٘ ايط٥ٝػ٢ ايتع

ايسٍٚ ا٭جٓب١ٝ خاضد ايٛطٔ ايعطبٞ, ٚع٢ً ٖصا 

 :ا٭غاؽ ٜكّٛ ايكا٥س باٯتٞ

  ٜكّٛ ايكا٥س بؿطح غطٜع عٔ املػابك١ َتهًُٓا

 .آي١ٝ ايعٌُ

  ٜكّٛ ايكا٥س بترؿٝع ا٭ؾباٍ ٚذثِٗ ع٢ً إظٗاض

ايكٛض٠ املتأيك١ يًرطن١ ايهؿؿ١ٝ أَاّ 

 .اجملتُع

  قاز٠ ٜكّٛ نٌ غساغٞ بايتعإٚ َع قا٥س َٔ

ا٭ؾباٍ بٛنع ايكٛض املدتًؿ١ عٔ َعامل 

ايسٚي١ ا٭جٓب١ٝ اييت اختاضٖٚا زاخٌ ايرباٜٚع 

 .اـؿب١ٝ ٚتثبٝتٗا

  ٜ٘كّٛ نٌ غساغٞ بإعساز ايعا١ٜٚ اـاق١ ب

 . َع تعٜٝٓٗا باغتدساّ اؿباٍ ٚا٭ع٬ّ

 ٜ٘طًب َٔ نٌ غساغٞ عٌُ متاّ ايعا١ٜٚ بتحٗٝعايكٝر١ ٚ إب٬ؽ ايكا٥س ظاٖعٜت. 

 : التكًًه و املتابعُ
  ٜ٘عطٞ ايكا٥س ا٭َط يًػساغٞ ايصٟ ألع ايعا١ٜٚ بؿهٌ أغطع يًبس٤ يف قٝرت . 

 تؿهٌ ؾ١ٓ َٔ قاز٠ ا٭ؾباٍ بتكِٝٝ ايعٚاٜا َٔ ذٝث : 

o أنرب عسز َٔ ايكٛض ٚ َكساض تٓٛعٗا بأنرب عسز َٔ ايبًسإ ايعامل١ٝ. 

o َس٣ اغتدساّ ايطابع ايهؿؿٞ يف تعٜني ايعا١ٜٚ. 

o تكإ قٝر١ ايبس٤َس٣ إ. 

  :إرطادات عامة للكادة لتنفيذ النظاط

 هب إٔ ٜبني ايكا٥س أ١ُٖٝ ايتعطف ع٢ً َعامل ايسٍٚ ا٭خط٣ ٚاذرتاّ باقٞ ايثكاؾات 

 هب إٔ ًِٜ ايكا٥س مبعًَٛات إناؾ١ٝ عٔ ايسٍٚ اييت اختاضٖا ا٭٫ٚز. 

 

 التىعًح البيد
 .ايعامل اجملال

املشتددمُ يف  الطسيكُ
 اليظاط

 .َعطض قٛض/ َػابك١  

ايتعطف ع٢ً َا ميٝع بعض ايبًسإ يف  اهلدف اخلاظ

 .مجٝع قاضات ايعامل
 .ٜهٕٛ أيبّٛ قٛض يبعض بًسإ ايعامل املؤطس املعسيف أو املَازٍ

 .زقٝك١ 71 الزمً
 .َس١ٜٓ امل٬ٖٞ ايهبةر٠ املهاٌ

 .َٙٚػاعسٚ قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليظاط
 .نٌ ايؿطق١ عدد املشتَدفني

 .مجاعٞ أسلىب العنل
 –يبَٛات يٛذات عطض يتعًٝل ا٭ املشتلزمات املطلىبُ

 .ذباٍ ٚأع٬ّ –بطاٜٚع خؿب 
املٗاضات / ا٭غط٠ ٚاجملتُع / َٛاٖب  دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .ايهؿؿ١ٝ
 .َهاْٞ ٚاجتُاعٞشنا٤  الرناءات املشتددمُ
حيضل  طازات اهلىايُ اليت قد

 .ٖاٟٚ ايثكاؾ١ ايعا١َ/ املكتين  الظبلعلًَا 
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 املطتكبٌ أْا قا٥د
 :النظاط تنفيذطزيكة 

  ٜتعطف ايؿبٌ ع٢ً ا٭زٚاض املدتًؿ١ يًػساغ٢ 

 ًِٜٗٝكِٝ ايكا٥س ا٭ؾباٍ ٜٚكّٛ بتٛظٜع املٗاّ ع 

  ٜعطف نٌ ؾبٌ َِٓٗ َا ٢ٖ ا٭زٚاض املطًٛب١

 .َٓ٘ زاخٌ ايػساغ٢ 

 ُض ايػساغ٢ ٜٚكّٛ ٌ متث١ًٝٝ عٔ أزٚاٜكّٛ بع

 .نٌ ؾبٌ بعٌُ زٚضٙ

  ٜكّٛ نٌ ؾبٌ بعٌُ ايسٚض املدكل ي٘ ؾ٢

 .املعػهط ايهؿؿ٢

 :التكًًه واملتابعُ 

 َتابع١ ا٭ؾباٍ خ٬ٍ ا٫جتُاعات املدتًؿ١. 

  َتابع١ ا٭ؾباٍ خ٬ٍ َعػهط نؿؿ٢. 

  عٌُ َػابك١ ايػساغ٢ املثاىل. 

 :أسئلُ لليكاش
 اغ٢ ؟َا ٢ٖ أزٚاض ايػس 

 يهٌ ؾطز ؾ٢ ا٭ؾباٍ زٚض ٜكّٛ ب٘ ؟ ٌٖ 

  ميهٔ إٔ هُع ايؿبٌ بني زٚضٙ ؾ٢ ٌٖ

 ايػساغ٢ ٚزٚضٙ ؾ٢ ايؿطٜل ؟

 ت٪نط ايػُات ايؿدك١ٝ ؾ٢ زٚض ايؿبٌ زاخٌ ايػساغ٢ ؟ ٌٖ 

 احملتوى العلني

لاح  َػ٦ٛي١ٝ ؾايهٌ ٜعٌُ نٝس ٚاذس٠  ٱٚ بسٕٚ ١َُٗ أ٫ ٜٛجس ؾبٌ زاخٌ ايػساغ٢ يٝؼ ي١ 

 :ض نايتاىلٚيهٌ ؾبٌ زٚض قسز ي٘ ٚتٛظٜع ا٭زٚا إبطاظ زٚضٙ زاخٌ ايؿطٜليػساغ٢ ٚ عٌُ ا

 :زئًص الشداسِ
بعض قؿات ايكا٥س  ٜكٛز ايػساغ٢ أذس أعها٥٘ ٜٚػ٢ُ ض٥ٝؼ ايػساغ٢, ٚهب إٔ تتٛؾط ؾٝ٘

كّٛ بتٓؿٝص َا تكطض ؾ٢ ٜٖٚٛ املػ٦ٍٛ عٔ ْؿاط ايػساغ٢ ٚميثً٘ ؾ٢ اجتُاع فًؼ ايؿطق١ ٚ 

 .ُاع ٚتسضٜب ا٭ؾباٍ ع٢ً بعض املٗاضات ايهؿؿ١ٝا٫جت

 :ص الشداسِمشاعد زئً
 . َٓ٘ بس٫ً ؼ ايػساغ٢ ؾ٢ َػ٦ٛيٝات٘ ٜٚٓٛب عٓ٘ ؾ٢ ذاي١ غٝاب٘ ٜٚتٛىل املػ٦ٛيٝاتٜعإٚ ض٥ٝ

 التىعًح البيد
 .املٗاضات ايهؿؿ١ٝ اجملال

الطسيكُ املشتددمُ يف 
 اليظاط

ْؿاط طٍٛ / جًػ١ يف اجتُاع زٚضٟ  

 .ايعاّ َٔ خ٬ٍ مماضغ١ املٗاّ ايكٝاز١ٜ
ت١ُٝٓ بعض مسات ايؿدك١ٝ ايكٝاز١ٜ  اهلدف اخلاظ

 .ساغٝاتَٔ خ٬ٍ ايعٌُ ؾ٢ ايػ
 .ٜكٛز فُٛع١ َٔ أْؿط١ ايػساغ٢ املؤطس املعسيف أو املَازٍ

 .زقٝك١ 1: الزمً
 .ضنٔ ايؿطق١ املهاٌ

 .َٙٚػاعسٚ قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليظاط
 .نٌ ايؿطق١ عدد املشتَدفني

 .مجاعٞ/ ؾطزٟ  أسلىب العنل
ا٭زٚات املػتدس١َ يف قٝاز٠ ايؿطق١  املشتلزمات املطلىبُ

 .(إخل... عٗس٠  –ت غح٬)
 .٫ ٜٛجس دلاالت امليَج املتكاطعُ

اجتُاعٞ ٚ َٓطكٞ ضٜانٞ شنا٤  الرناءات املشتددمُ

 .ٚؾدكٞ
طازات اهلىايُ اليت قد حيضل 

 .ٖا٣ٚ ايع٬قات ايعا١َ الظبلعلًَا 
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 (:سهستري الشداسٌ)أمني الشس 

ا٫جتُاعات ؾ٢ غح٬ت خاق١ ٜٚؿهٌ إٔ ٜهٕٛ َٔ ش٣ٚ ٖٛ ؾدل َػ٦ٍٛ عٔ تػحٌٝ قانط 

 .غًٛب اؾٝس ؾ٢ ايتعبةر ٚايكٝاغ١ ط اؾٌُٝ ٚا٭اـ

 :مشئىل العَدَ
 .واؾغ ع٢ً أزٚات ٚممتًهات ايػساغ٢ ٜٚعٌُ ع٢ً اغتهُاهلا ٚتػحًٝٗا ؾ٢ غحٌ خام 

 :أمني الضيدوم
ٖٛ املػ٦ٍٛ املاىل يًػساغ٢ ٜسٕٚ اٱٜطازات ٚاملكطٚؾات ؾ٢ غحٌ خام ٚوتؿغ بأَٛاٍ  

 .ؿطٚعات ايبػٝط١ يًتٌُٜٛ ايصات٢ ايػساغ٢ ٜٚكّٛ بتٓؿٝص بعض امل

 :أمني املهتبُ
ٜٓعِ َهتب١ ايػساغ٢ ٜٚػحٌ ايهتب ٚا٫غتعاض٠ ؾ٢ غح٬ت خاق١ ٜٚعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ عسز 

 .ايهتب ٚاؿؿاظ عًٝٗا 

 :َػ٦ٛيٝات َٚٗاّ أخط٣

 (:بلبل الشداسِ)ميظد 
س ٔ ا٭ْاؾٝنرب عسز ممهٔ َايػساغ٢  ٜتُٝع بكٛت مجٌٝ وؿغ أ ٖٛ ؾبٌ َٔ أعها٤

غ بػحٌ خام ٜسٕٚ ؾٝ٘ ا٭ْاؾٝس ًٜٚكٓٗا ٭ؾطاز ايػساغ٢ ٚوتؿ ٚايكٝرات ٜٚ٪زٜٗا جٝسًا

 .(خلإ.........ايكٝرات ٚا٭غاْٞ  –ايٛط١ٝٓ  –ايس١ٜٝٓ  –ايهؿؿ١ٝ )

 :املشعف
عاف وتؿغ عكٝب١ اٱغ –ٖٛ ؾدل ذاقٌ ع٢ً ؾاض٠ َػعـ ٜٚعطف َباز٨ اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ 

 .تٗا ٚاغتهُاٍ َا ٜٓكل َٔ قتٜٛاتٗا ٝاْٜٚٗتِ باحملاؾع١ عًٝٗا ٚق

 :مشئىل العالقات العامُ 
وتؿغ ؾ٢ غحٌ بعٓاٜٚٔ  ٚتًٝؿْٛات أعها٤  –ايؿدك١ٝ ٚ أْاق١ ايػساغ٢  بأْاقتٖ٘ٛ ؾدل ٜٗتِ 

نُا ٜٓعِ اؿؿ٬ت ٜٚػتكبٌ  -  غٝات ا٭خط٣ ٚقا٥س ايؿطق١ َٚػاعسٙايػساغ٢ ٚض٩غا٤ ايػسا

ٕ ػحٌ ؾٝ٘ ايؿدكٝات اهلا١َ ٚايعا٥ط٢ٚ بػحٌ ايعٜاضات يتهٗع ٚ ٜعتٓ نُا أْ٘ –ايهٝٛف 

 .نًُات تصناض١ٜ خاق١ يًػساغ٢ 

 :املشامس
ٖٛ ؾبٌ  َٔ أعها٤ ايػساغ٢ ٜتُٝع مبا متٝع ب٘ املٓؿس باٱناؾ١ إىل متتع٘ غؿ١ ايطٚح ٚق٠ٛ 

 .ايكٛت ٚبطاع١ اٱيكا٤ ٚإتكإ تٓعِٝ ا٭يعاب  املطذ١ ٚاملػابكات ٚغطز ايككل ايؿٝك١ 

  إرطادات عامة للكادة لتنفيذ النظاط

ؾ٢  طنثط َٔ ١َُٗ ٜٚتِ اختٝاض ٚتٛظٜع ٖصٙ املٗاّ بسق١ عٝث ٫ ت٪نَٔ املُهٔ  إٔ ٜتٛىل ايؿبٌ أ

 .أزا٤ امل١ُٗ ا٭ٚىل, نُا إٔ ٖصٙ املٗاّ تػطٟ ع٢ً ايؿطق١ بأغطٖا
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أْٛاع ايٓريإ املدتًف١
9 

 

 طزيكة تنفيذ النظاط

إٔ ٜتعطف أْٛاع ايٓةرإ  ع٢ً ايؿبٌ يف ٖصا ايٓؿاط

املدتًؿ١ ٜٚتكٔ إؾعاهلا, عٝث ٜكّٛ ايكا٥س بؿطح 

عًُٞ أَاّ ا٭ؾباٍ نِ تٛظع ا٭ؾباٍ ع٢ً ايػساغٝات 

 .ٜٚكّٛ نٌ غساغٞ بإؾعاٍ ايٓاض ؼت إؾطاف قا٥س

 
 :طسح اليظاط 

  ٜتعطف ايؿبٌ َٔ خ٬ٍ ايًٛذ١ ع٢ً أْٛاع

ايٓةرإ املدتًؿ١ ٚأغتدساّ نٌ ْٛع ٚايؿطم 

 .ٗا بٝٓ

  ٌُأْٛاع َٔ  1ٜكّٛ ايكا٥س ؾ٢ ا٫جتُاع بع

 .أْٛاع ايٓةرإ َع ؾطذٗا ٚأغتدساَٗا 

  ٜكّٛ ا٭ؾباٍ بعٌُ أْٛاع ايٓةرإ ايت٢ مت

 .ؾطذٗا أَاّ ايكا٥س 

 
 :أسئلُ لليكاش 

 َا أْٛاع ايٓةرإ؟  ملاشا مسٝت اهلط١َٝ أّ ايٓةرإ ؟ 

 َا أغتدساَات ايٓةرإ املدتًؿ١ ؟  َا أق٣ٛ ْاض ؟ 

 َا أطٍٛ ْاض ؟  َا أغطع ْاض؟ 

 

                                                           
9
ؾ١ٝ عٔ باقٞ يًتعطف ع٢ً َعًَٛات أخط٣ إنا" أضض ايهؿؿ١ٝ"ميهٔ ا٫غتعا١ْ بايسيٌٝ ايرتبٟٛ يكاز٠ ايٛذسات ايهؿؿ١ٝ يف املدِٝ  

 املٗاضات ٚايؿٕٓٛ ٚايتكايٝس ايهؿؿ١ٝ

 التىعًح البيد
 .املٗاضات ايهؿؿ١ٝ اجملال

الطسيكُ املشتددمُ يف 
 اليظاط

ْؿاط طٍٛ / زٚضٟ  جًػ١ يف اجتُاع

 .ايعاّ َٔ خ٬ٍ مماضغ١ املٗاّ ايكٝاز١ٜ
انتػاب بعض ايؿٕٓٛ ٚاملٗاضات  اهلدف اخلاظ

 .ايهؿؿ١ٝ
 .وسز اغتدساَات بعض أْٛاع ايٓةرإ املؤطس املعسيف أو املَازٍ

 .زقٝك١ 71 الزمً
 .يف اـ٤٬ املهاٌ

 .َٙٚػاعسٚ قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليظاط
 .نٌ ايؿطق١ نيعدد املشتَدف
 .مجاعٞ أسلىب العنل

يٛذ١ عٔ  –فُٛع١ عكٞ قػةر٠  املشتلزمات املطلىبُ

 .أْٛاع ايٓةرإ

 .٫ ٜٛجس دلاالت امليَج املتكاطعُ
  .َٓطكٞ ضٜانٞشنا٤  الرناءات املشتددمُ

طازات اهلىايُ اليت قد حيضل 
 .ايطا٢ٖ الظبلعلًَا 
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 احملتوى العلني

 :أىىاع اليرياٌ
 املطبع١  –ايعهػ١ٝ  –اؿؿط٠  –اـٓسم  –ايكٝاز  –ايٓح١ُٝ  –اهلط١َٝ 

 اهلط١َٝ ٢ٖٚ أّ ايٓةرإ ٚتػتدسّ ؾ٢ ايػًٝإ ايػطٜع.  

 ايٓح١ُٝ ٢ٖٚ تػتدسّ ؾ٢ اؿطاغ١ ٚايػُط ٚإبعاز خطط اؿٝٛاْات املؿرتغ١. 

 ػتدسّ ؾ٢ ؾ٢ ايطعاّ ايكٝاز ٢ٖٚ ت. 

  ّاـٓسم ٢ٖٚ تػتدسّ ؾ٢ ط٢ٗ عس٠ أْٛاع َٔ ايطعا. 

  اؿؿط٠ ٢ٖٚ تػتدسّ عٓسَا تهٕٛ ٖٓاى ضٜاح ؾسٜس٠. 

 ايعهػ١ٝ أٚ املتكاطع١ تػتدسّ ؾ٢ ػؿٝـ اـؿب أٚ امل٬بؼ.  

 
 :واملتابعُالتكًًه 

 .ٍ عٓٗا بعس إتكإ إؾعاهلاٜتِ عٌُ تػابل بني ايػساغٝات ع٢ً إقا١َ ايٓةرإ ٚؾطذٗا ٚغ٪اٍ ا٭ؾبا

  إرطادات عامة للكادة لتنفيذ النظاط

 ٍهب تٛخٞ اؿعط ٚإتباع إضؾازات ا٭َإ عٓس اٱؾعا. 

 هب إٔ تتِ املُاضغ١ ايع١ًُٝ يًٓؿاط, ٫ٚ ْعتُس ع٢ً ايتًكني ايٓعط٣. 
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 :مواقع نظفية تونو

رب ٚغــا٥ٌ إع٬َٝــ١ َٚعًَٛاتٝــ١ غاٜــ١ يف تعتــ( اٱْرتْــت)إٕ املٛاقــع ايهؿــؿ١ٝ عًــ٢ ؾــبه١ املعًَٛــات ايسٚيٝــ١ 

ؾُٝهٓو ٚأْت يف بٝتو ايـسخٍٛ عًـ٢ اٱْرتْـت ٚتكـؿح ايعسٜـس َـٔ املعًَٛـات ٚايهتـب ٚا٭خبـاض          , ا٭١ُٖٝ

ٞ   , ايهؿؿ١ٝ ٖٚٓـا بعـض   , ٖٚٓاى ظٛاض املٛاقع ايطمس١ٝ َٛاقع غةر ضمس١ٝ تػِٗ يف إنـطا٤ اٱعـ٬ّ ايهؿـؿ

 .نكا٥ساملٛاقع ايهؿؿ١ٝ اييت قس تُٗو 

 عيىاٌ املىقع اإللهرتوىٌ سه اهلًئُا

 www.scout.org .املٓع١ُ ايهؿؿ١ٝ ايعامل١ٝ

 www.arabscout.org .املٓع١ُ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ

 www.wagggsworld.org .اؾُع١ٝ ايعامل١ٝ يًُطؾسات ٚؾتٝات ايهؿاؾ١

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

 www.uaescout.ae .اتمجع١ٝ نؿاؾ١ اٱَاض

 www.scoutbh.com .مجع١ٝ نؿاؾ١ ايبرطٜٔ

 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 .اهل١٦ٝ 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 .اؾاَع١ ايٛط١ٝٓ يًهؿاؾ١ املػطب١ٝ

اقع ايهؿؿ١ٝ ا٭خط٣ اييت ميهٓو ايسخٍٛ عًٝٗا ٖٓاى املعٜس ٚاملعٜس َٔ املٛ, ٚغةر ٖصٙ املٛاقع ايطمس١ٝ 

,  (Google, Yahoo, bing … etc)ع٢ً ؾبه١ اٱْرتْت باغتدساّ قطنات ايبرث املدتًؿ١ 

 facebook  ٚ youtubeٚنصيو املٛاقع ا٫جتُاع١ٝ 

 

 



 
 

 :5 

 :خامتة

ٖٚصٙ ْت٢ُٓ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايسيٌٝ خةر ْاؾع يو يف تطبٝل املٓاٖخ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ املطٛض٠, 

يصا ٜطج٢ إؾازتٓا بأٟ َكرتذات يًُهٞ قسًَا بٗصا ... ايٓػد١ اييت بني ٜسٜو ٖٞ ْػد١ ػطٜب١ٝ 

 .ايسيٌٝ يهٞ ٜهٕٛ ْرباغًا يو أنٓا٤ إعساز ايربْاَخ ايهؿؿٞ املتهاٌَ

ايعطبٞ ٚبطاق١ تكسَ٘, ذت٢ تتِ ا٫غتؿاز٠ ايكك٣ٛ  ايؿبٌنُا هب اٱملاّ بهٌ َا جا٤ يف زيٌٝ 

 .ٌَٔ ٖصا ايسيٝ

 arab@scout.org: يًُطاغ١ً, ٜطج٢ إضغاٍ ضغاي١ إيهرت١ْٝٚ ع٢ً ايعٓٛإ ايتايٞ
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