الدلًل العاو

للنياٍج الهشفًُ العزبًُ املطىرَ

ىضدُ جتزيبًُ – يىلًى 1111
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تكديِ:
بسأت عًُ ١ٝتطٜٛط املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطبَٓ ١ٝص عاّ  6002بايعسٜس َٔ اـطٛات اييت اغتًٗت باغتبٝإ
ايٛاقع اؿاي ٞملٓاٖر ايػابك َٔ ١خْ ٍ٬سٚات اؾُاعات ايكػرل ٠أثٓا ٤ايتذُعات ايهؿؿ ١ٝايهدل ,٣ثِ
زضاغ ١ا٭َط َع فُٛع َٔ ١اـدلا ٤ايهؿؿٝنيٚ ,ت ٬شيو ْس ٠ٚيًُٓاٖر مبه ١املهطَ ١عاّ ,6003
اْطًكت َٓٗا بعض ايتٛقٝات اشلاَٚ ,١قس زأبت ايًذٓ ١ايهؿؿ ١ٝايعطب ١ٝايؿطع ١ٝيًدلاَر ٚتُٓ ١ٝاملطاسٌ عً٢
بًٛض ٠نٌ ٖص ٙاـطٛات ٖٓ َٔٚ ,ا قاَت فُٛع َٔ ١ا٭نازميٝني يف فاٍ املٓاٖر بايعٌُ يًٛق ٍٛإىل
إطاض عاّ حملت ٣ٛاملٓاٖرٚ ,ايص ٟمت َطادعت٘ يف ٚضؾ ١ايعٌُ ايهؿؿ ١ٝايعطب ١ٝملطادع ١املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ
ايعطب ١ٝاملطٛض ,٠اييت أقُٝت باملطنع ايهؿؿ ٞايعطب ٞايسٚي ٞبايكاٖط ٠يف ؾدلاٜط (ؾباط) َٔ عاّ , 6005
ٚتٖ٬ا َٛاؾك ١اؾُعٝات ايهؿؿ ١ٝايعطب.١ٝ
ٖٚصا ايسي ٌٝايص ٟبني أٜسٜهِ ٖٛ ,ايسي ٌٝايعاّ يًُٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطب ١ٝاملطٛضٚ ,٠ايصٚ ٟنع يهٞ
ٜهَ ٕٛطدعاً عاَاً يًُٓاٖرٜ ,عٛز إيَ ٘ٝؿٛض ايدلاَر ٚتُٓ ١ٝاملطاسٌ ,أ ٚأَ ٟػ ٍٛ٦يف اؾُع ١ٝسني
اؿادٚ ,١قس غاِٖ يف إعساز ٙفُٛع ١ؾانً َٔ ١اـدلا ٤ايذلبٜٛني ٚايكاز ٠املٝساْٝني املًُني باستٝادات
ٚخكا٥ل نٌ َطسً َٔ ١املطاسٌ ايػٓٚ ,١ٝبكسح َعً َٔ ٢إزاض ٠ايدلاَر ٚايبشٛخ ايذلب ١ٜٛبا٭َاْ ١ايعاَ١
يًُٓعُ ١ايهؿؿ ١ٝايعطبٚ ,١ٝؼت إؾطاف َٚطادع ١ا٭َني ايعاّ.
أضد َٔ ٛاهلل إٔ ٜٛؾكهِ يف تطبٝل ايدلْاَر ايهؿؿ ٞباغتدساّ املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطب ١ٝاملطٛض ,٠اييت مت
تطٜٛطٖا َٔ أدٌ فاضا ٠نٌ َا ٖ ٛدسٜس يف عً ّٛايذلبَٚ ١ٝا ططأ َٔ تطٛض يف ايعكط ايصْ ٟعٝؿ٘ ,زٕٚ
إغؿاٍ خدلات عًُٝات ايتطٜٛط اييت أدطٜت يًُٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطب ١ٝيف ايػابلٚ ,بٗص ٙاملٓاغب ١أتٛد٘
بايؿهط يهٌ َٔ غاِٖ يف ٚنع يبٓات ٖصا احملت ٣ٛايصٜ ٟعتدل ؾدطاً يًهؿاؾ ١ايعطب.١ٝ
واهلل املىفل ،،،
األمني العاو
مديز اإلقلًه الهشفٌ العزبٌ
د .عاطف عبد اجملًد
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عصيصي ايكائد ...
ٖرا ايدييٌ ٖو َدخًو ايرتبوي يًربْاَج ايهػفي ,ويهٔ
عًيو أيٗا ايكائد إٔ تهوٕ دائِ االطالع وايتجكيف  ,وال
تكف عٓد َعًوَات ٖرا ايدييٌ فحطب ,وذيو يهي تبدع يف
عًُو ايهػفي ,وحتكل اهلدف املسجو َٔ أدائو داخٌ
احلسنة ايهػفية.
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َدخٌ
إىل ايهػفية
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تعسيف وأضاضيات احلسنة ايهػفية:1

ًَحوظة

2

مكدمُ عامُ عً احلزنُ الهشفًُ
بسأت اؿطن ١ايهؿؿ ١ٝيف ا٭ َٔ ٍٚأغػطؼ عاّ  0503عً٢
ٜس ايًٛضز اٱلًٝع ٟبازٕ با ٍٚبعس إٔ أدط ٣أ ٍٚػطب ١نؿؿ١ٝ
عً ٢دعٜط ٠بطا ٕٚغ ٞبعؿط َٔ ٜٔايؿتٚ ,١ٝيكس نإ ا٭ضبعا٤
ٜٓ 01اٜط َٜٛ 0504اً َؿٗٛزا ,استٌ َهاْا َطَٛقا يف تاضٜذ
اؿطن ,١سٝح نإ اي ّٛٝايص ٟظٗطت ؾ ٘ٝايطبع ١ا٭ٚىل َٔ
نتاب (ايهؿـ يًؿتٝإ) ,ؾبٗصا ايهتاب بسأت اؿطن ١يف
ايتعطٜـ ٚايهؿـ عٔ ْؿػٗا ٭َ ٍٚطٚ ,٠ؾ ٘ٝؼسخ َ٪غؼ

يتِ تدزيب ايكادة عًى ايتعسيفات
األضاضية يف احلسنة ايهػفية ملعسفة
ايفًطفة َٔ وزاء ايرتبية ايهػفية,
ويهٓٓا ال ْدزب عًيٗا أعضاء ايهػفية,
فعٓدَا تسبي إْطاْ ًا فإْو ال تكوٍ ي٘ إْين
أزبيو حطب ْظسيات عًِ ايٓفظ اييت
تكوٍ نرا ونرا ,وإمنا تسبي٘ َٔ خالٍ
املواقف واخلربات ايرتانُية.

اؿطن ١عٔ ق ِٝاؿطنٚ ١نٝؿ ١ٝته ٜٔٛايط٥٬ع ٚايؿطم,
ٚاختٝاض ايكٝازٚ ,٠بعض مناشز ا٭ْؿط ١اشلاَٚ ,١غرلٖا َٔ املٛنٛعات اييت َا ظايت ْدلاغاً
يًهؿؿٚ ,١ٝبعسٖا اْتؿطت ٚاظزٖطت اؿطن ١يف بطٜطاْٝا ٚ ..يهٔ ظٗٛض اؿطنٚ ١منٖٛا ايػطٜع
مل ٜهٔ قسٚزا زاخٌ بطٜطاْٝا ,سٝح اْتؿطت بعسٖا إىل ايعاملٚ ,ناْت ايبسا ١ٜيف ؾ ,ًٞٝثِ
تبعٗا ايعسٜس َٔ ايسَ ٍٚجٌ دٓٛب أؾطٜكٝا ٚنٓسا ْٛٝٚظًٜٓساٚ ,تٓاَت ٖص ٙايطٚح بعس شيو ٚاْتؿطت يف
مجٝع ا٭ما ٤ست ٢زخًت ايس ٍٚايعطب ١ٝعاّ . ّ0506

 1نُا دا٤ت يف املاز ٠ا٭ٚىل َٔ زغتٛض املٓعُ ١ايعامل ١ٝيًشطن ١ايهؿؿٚ ,١ٝملعٜس َٔ ايتؿاق ٌٝعٔ ٖص ٙاملعًَٛات ٜطد ٢ايطدٛع إىل ٚثٝك ١ايػُات
ا٭غاغ ١ٝيًشطن ١ايهؿؿ ١ٝاييت قسضت عٔ املهتب ايهؿؿ ٞايعامل ٞعاّ ٚ 1998ميهٔ ؼًُٗٝا َٔ اٱْذلْت
ٖ 2صَ ٙكسَ ١بػٝط ١دساً عٔ اؿطن ١ايهؿؿٚ ,١ٝإشا أضزت َعطؾ ١املعٜس ميهٓو إٔ تطًع عً ٢نتاب  ًَٕٛٝ 15نؿاف ٚغرلٖا َٔ ايهتب ا٭خط٣
اييت تتهًِ عٔ تاضٜذ اؿطن ١ايهؿؿ١ٝ
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تعزيف احلزنُ الهشفًُ:
"اؿطن ١ايهؿؿ ١ٝسطن ١تطب ,١ٜٛتطٛع ,١ٝغرل غٝاغ ١ٝيًؿبابَ ,ؿتٛس ١يًذُٝع ز ٕٚتؿطق ١يف
اؾٓؼ أ ٚا٭قٌ أ ٚايعطم أ ٚايعكٝسٚ ,٠شيو ٚؾكاً يًٗسف ٚاملبازٚ ٨ايططٜك ١اييت ٚنعٗا َ٪غؼ
اؿطن"١
ٍدف احلزنُ الهشفًُ:
"املػاُٖ ١يف تُٓ ١ٝايؿباب يتشكٝل أقك ٢اضتكا ٤بكسضاتِٗ ايبسْٚ ١ٝايعكًٚ ١ٝايٛدساْٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
ٚايطٚس ,١ٝنأؾطازٚ ,نُٛاطٓني َػٛ٦ينيٚ ,نأعها ٤يف فتُعاتِٗ احملًٚ ١ٝايٛطٓٚ ١ٝايعامل"١ٝ
مبادئ احلزنُ الهشفًُ:
"تطتهع اؿطن ١ايهؿؿ ١ٝعً ٢املباز ٨ايتاي:١ٝ
 ايٛادب م ٛاهلل َٔ :خ ٍ٬ا٫يتعاّ باملباز ٨ايسٚ ١ٜٝٓايتُػو بايعكٝسٚ ,٠تكبٌ ايٛادبات اييت
تٓتر عٔ ٖصا ا٫يتعاّ
 ايٛادب م ٛاٯخط َٔ :ٜٔخ ٍ٬اي ٤٫ٛيًٛطَٔ ,ع تععٜع ايػٚ ّ٬ايتؿاِٖ ٚايتعا ٕٚاحملًٞ
ٚايٛطين ٚايعاملٚ ,ٞاملؿاضن ١يف تُٓ ١ٝاجملتُع َع ا٫عذلاف ٚا٫سذلاّ يهطاَ ١اٱْػاْ١ٝ
ٚايتهاٌَ َع ايطبٝع١
 ايٛادب م ٛايصات َٔ :خَ ٍ٬ػٛ٦ي ١ٝنٌ ؾدل عٔ تُٓ ١ٝشات٘
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الطزيكُ الهشفًُ:
ْٖ ٢عاّ َتهاٌَ يذلب ١ٝايؿت َٔ ١ٝخ:ٍ٬
 ايٛعس ٚايكاْ.ٕٛ
 ايتعًِ باملُاضغ.١
ْ عاّ اجملُٛعات ايكػرل.٠
 اٱطاض ايطَع( ٣املُجٌ ٚايتكايٝس).
ْ عاّ ايتكسّ ايؿدك( ٢ايهؿا( ١ٜايهؿا / ٠٤اؾساض.))٠
 سٝا ٠اـ.٤٬
 زعِ ايطاؾس.ٜٔ
ٚلس ٖٓا (نُا َٖٛ ٛنض بايؿهٌ با٭غؿٌ) إٔ عٓاقط ٖص ٙايططٜك ١تتٓاغِ ٚتتساخٌ ؾُٝا بٗٓٝا,
مما دعٌ نٌ عٓكط َٔ عٓاقط ايططٜك ١دع٤اً ٜٓ٫ؿكٌ عٔ باق ٢ا٭دعا ٤عٝح ٫ميهٓٓا تطبٝل
عٓكط ز ٕٚبك ١ٝايعٓاقط ا٭خط ٣ستٜ ٢هتٌُ ايٓعاّ ايذلب ٣ٛايهؿؿٚ ,٢نُا ْط ٣ؾإٕ ايعٓاقط
َتساخًَٚ ١تؿابهٖٚ ١صا ٜعطٓٝا تؿػرلاً ٫غتدساّ نًُ" ١ططٜك "١نؿؿ ١ٝبكٝػ ١املؿطز ٚمل تهٔ
بكٝػ ١اؾُع ,ؾٗ ٢ططٜكٚ ١اسس ٠هب تطبٝل مجٝع عٓاقطٖا يه ٢مكٌ عً ٢ايٓتٝذ ١ايذلب١ٜٛ
املطًٛبٚ ,١ؾُٝا  ًٜٞؾطح َبػط ؾُٝع أدعا ٤ايططٜك:١

اإلطار
الزمشٍ

اجملنىعات
الصػريَ

الىعد
والكاىىٌ

التكدو
الشدصٌ

التعله
باملنارصُ

دعه
الزاشديً

حًاَ
اخلالْ
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عياصز الطزيكُ الهشفًُ:
ايٛعـــــــــــــس ٚايكاْــــــــــــــــ ٖٛٚ ٕٛإطاض ايكٚ ِٝا٭خ٬م ٚايٛادبات ايتٜ ٢سٚض سٛشلا ايعٌُ
ايهؿؿٚ ٢بُٗا ًٜتعّ نٌ ا٭عها ( ٤ؾتٚ ١ٝقاز ٠ضاؾس)ٕٚ
بكٛاعس اؿطن.١
ايتعًـــــــــــــِ باملُاضغــــــــــــــ ١إٕ ايهؿؿَ ١ٝسضغ ١يًشٝاٜ ٫ ,٠تًك ٢ا٭عها ٤ؾٗٝا زضٚغاً,
ٚإمنا ٜتعًُ ٕٛعٔ ططٜل املُاضغ ١ايعًُ ,١ٝغٛا ٤ناْت
املُاضغ ١ايعًُ ١ٝيًكٚ ِٝاملباز ٨ايػاَ ١ٝيًهؿؿ ,١ٝأ ٚمماضغ١
املٗاضات ٚاملعاضف املدتًؿ ١بأغًٛب ٜٓاغب نٌ َطسً ١غٓ١ٝ
ْعاّ اجملُٛعات ايكػرل٠

 ٖٛٚتكػ ِٝايؿطق ١أ ٚأ ٟفُٛع ١عٌُ إىل فُٛعات قػرل٠
َا بني  2إىل  4أؾطاز ,يهٜ ٞعط ٢ايؿطق ١يهٌ عه ٛؾ٢
اؿطن ١يًكٝاّ بسٚض بّٓاٚ ٤املؿاضن ١بؿهٌ زميٛقطاط٢
ٚايتعًِ َع أقطاْ٘.

اٱطــــــــــــــاض ايطَـــــــــــــــع٣

ٚتسخٌ ٖٓا مجٝع ايتكايٝس ٚايطَٛظ ٚا٭ؾهاٍ ايت ٢متٝع
اؿطنَ ١جٌ ايعٚ ٣ؾاضات اشلٛاٚ ١ٜايهؿا( ١ٜايهؿا/ ٠٤
اؾساضٚ )٠ططم ايتداطب ٚتكايٝس ايعًِ ٚايػُط ٚغرل شيو َٔ
ضَٛظ اؿطن.١

ايتكـــــــــــــسّ ايؿدكـــــــــٞ

ٖٓٚا ٜك ّٛايعه( ٛايؿبٌ  /ايهؿاف  /ايهؿاف املتكسّ /
اؾٛاٍ) بٛنع خطٜط ١ظَٓ ١ٝيٓؿػ٘ َٚع قا٥س ٙيهٜ ٞطتكٞ
شاتٝاًٜٚ ,عس ٖصا َٔ أسس ٚادبات٘ مْ ٛؿػ٘.

سٝـــــــــــــــــا ٠اــــــــــــــــــــ َٔ ٢ٖٚ ٤٬نُٔ ا٭َٛض ايت ٢هب ايذلنٝع عًٗٝا ٢ٖٚ ,أٜهاً
َٔ نُٔ ممٝعات ايعٌُ ايهؿؿ ,٢ؾًِ ٚئ ته ٕٛاؿطن١
ؾ ٢املهتب ٚايؿك ٍٛايسضاغٚ ١ٝيهٔ َهاْٗا يف ايطبٝع١
(ايػاب ١أ ٚايكشطا ٤أ ٚعً ٢ايؿاط ... ٤٢إخل).
زعـــــــــــــــــِ ايطاؾسٜــــــــــــٔ ٚيٝؼ املككٛز ٖٓا إٔ ايعٌُ ايهؿؿٜ ٢ساض َٔ قبٌ ايطاؾسٜٔ
ؾكط ٚإمنا ٖ ٞإؾاض ٠ق ١ٜٛ٭ُٖ ١ٝزعِ ايكاز ٠يف تػٝرل ايعٌُ
ايهؿؿ ٞمبا يس َٔ ِٜٗخدلات يف ايكٝازٚ ٠ايتسضٜب
ٚايتدطٝطٚ ,يهٌ َطسً ١غٓ ١ٝأغًٛب يف ايسعِ ٚاٱضؾاز
ٚغًط ١اؽاش ايكطاض.
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الىعد والكاىىٌ
ٜطايب مجٝع ا٭عها ٤يف اؿطن ١ايهؿؿ ١ٝبا٫يتعاّ بايٛعس ٚايكاْ ٕٛعػب َا دا ٤يف زغتٛض
املٓعُ ١ايعامل ١ٝيًشطن ١ايهؿؿَٚ ,١ٝػُ ٢ايهؿاؾ ١أعِ ٚأسلٌ يهٌ املطاسٌ ,يصا غٓصنط ٖٓا
ٚعس ٚقاْ ٕٛايهؿاؾ:١
وعد الهشافُ:
أعس بؿطيف إٔ أبصٍ دٗس ٟيف ايكٝاّ بٛاديب م ٛاهلل ثِ ايٛطٔٚ ,إٔ أغاعس ايٓاؽ يف مجٝع
ايعطٚفٚ ,إٔ أعٌُ بكاْ ٕٛايهؿاؾ١
قاىىٌ الهشافُ:

 ايهؿاف قازم

 ايهؿاف كًل

 ايهؿاف ْاؾع

 ايهؿاف ٚزٚز

 ايهؿاف َٗصب

 ايهؿاف ضؾٝل باؿٛٝإ قب يًٓبات

 ايهؿاف َطٝع

 ايهؿاف باف

 ايهؿاف َكتكس

 ايهؿاف طاٖط
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تطويس
املٓاٖــــــج
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تعتدل عًُ ١ٝتطٜٛط املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطب َٔ ١ٝأِٖ ا٭ٚيٜٛات اييت ٚنعٗا امل٪متط ايهؿؿ ٞايعطب ٞايـ 14يف
اغذلاتٝذ ١ٝايعٌُ ايهؿؿ ٞايعطب ٞيًؿذل َٔ ٠عاّ  1111إىل ٜٚ ,1111ؿدط اٱقً ِٝايهؿؿ ٞايعطب ٞبأْ٘ اٱقًِٝ
ا٭ٚسس عًَ ٢ػت ٣ٛا٭قاي ِٝايهؿؿ ١ٝيف ايعامل ايصٚ ٟنع أغاغاً يًدلاَر ايهؿؿ ١ٝعً ٢املػت ٣ٛاٱقً ُٞٝيهاؾ١
املطاسٌ ايعُط.١ٜ
ٚاملٓاٖر ايهؿؿ ١ٝتعتدل ايططٜل ايٛانض ايصٜ ٟػرل عً ٘ٝايكا٥س ٚايؿت ٢يهـٜ ٞكـ ٬يف ْٗاٜـٖ ١ـصا ايططٜـل إىل ؼكٝـل
اشلــسف ايهؿــؿَٗ ,ٞتــس ٜٔيف ايططٜــل مببــاز ٨اؿطنــ ١ايهؿــؿَٚ ١ٝتــبعني يف غــرلُٖا ايططٜكــ ١ايهؿــؿٚ ,١ٝيــٝؼ
املعٓ ٢إٔ ٖصا ايططٜل ٖ ٛايططٜل ا٭ٚسس ايص ٟإشا ساز عٓ٘ ايكا٥س أٚايؿتٜ ٢تٗٝإٚ ,إمنا ٖصا ٖ ٛايططٜـل ايٛاغـع ايـصٟ
ميهٓٓــا َــٔ اٱبــساع ٚا٫بتهــاض نٝؿُــا ؾــٓ٦اَ ,ازَٓــا مل منــؼ أغاغــٝات اؿطنــ ١ايهؿــؿ( ١ٝاشلــسف ,املبــاز,٨
ايططٜك ,)١ؾٓشٔ املبسع ٕٛايص ٜٔطٛضْا ايهؿؿٚ ١ٝدعًٓاٖا تػتُط ست ٢اٯٕ َٔ بعس إٔ ٚنع يبٓتٗا ايًٛضز بـازٕ بـا,ٍٚ
ٚؾُٝــا ًٜــ ٞبعــض املَ٬ــض ايــيت اتؿــل عًٗٝــا املؿــاضن ٕٛيف ْــس ٠ٚتطــٜٛط املٓــاٖر باملًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛزَ( ١ٜهــ– ١
غـبتُدل (أًٜـْٚ ,)1117 )ٍٛكشتٗــا ايًذٓـ ١ايهؿـؿ ١ٝايعطبٝــ ١ايؿطعٝـ ١يًــدلاَر ٚتُٓٝـ ١املطاسـٌٚ ,عُــٌ عًـٚ ٢نــعٗا يف
إطاضٖا ا٭نازمي ٞفُٛع ١خدلا ٤تطٜٛط املٓاٖر ,باٱناؾ ١إىل بعض ايباسجني يف ٖصا اجملاٍٚ ,ضادعتٗـا ٚضؾـ ١ايعُـٌ
ايهؿــؿ ١ٝايعطبٝــ ١ملطادعــ ١املٓــاٖر ايهؿــؿ ١ٝايعطبٝــ ١املطــٛض( ٠املطنــع ايهؿــؿ ٞايعطبــ ٞايــسٚي – ٞؾدلاٜــط (ؾــباط)
ٚ ,)1119تٖ٬ا َٛاؾك ١اؾُعٝات ايهؿـؿ ١ٝايعطبٝـَٗٓٚ ,١ـا اْبجكـت أزيـ ١ايكـازٚ ٠ايؿتٝـ ١يف مجٝـع املطاسـٌٚ ,يًتعـطف
عً ٢اـطٛات ايتؿك ١ًٝٝبعًُ ١ٝايتطٜٛطٚ ,نصيو املػاُٖ ٕٛيف عًُٝـ ١ايتطـٜٛط ,ميهٓـو ايطدـٛع إىل ا٭َاْـ ١ايعاَـ١
يًُٓعُ ١ايهؿؿ ١ٝايعطب ١ٝيف ٖصا اؾاْب.

أضباب أُٖية ايتطويس:
األضباب اخلازجية:


ايتطــٛض ايػــطٜع ٫ستٝادــات ايؿتٝــٚ ١ايؿــباب يف ٖــصا ايعَــإ ممــا هعــٌ ٖٓــاى
نطٚض ٠يٛنع َٓاٖر نؿؿ ١ٝتٓاغب ططٜك ١تؿهرل ايؿتٚ ١ٝتكٓع عكًِٗ املتطٛض.

 يكــس تػــرل ايعــامل بؿــهٌ َتػــاضع َٓــص تــاضٜذ ايعُــٌ باملٓــاٖر ايهؿــؿ ١ٝايعطبٝــ١
اؿايٚ ١ٝست ٢اٯٕ بػبب املتػرلات اٯت:١ٝ
 ايتطــٛض ايػـــطٜع يف فـــاٍ تهٓٛيٛدٝـــا املعًَٛـــات ٚا٫تكـــا٫ت (اْ٫ذلْـــت –اشلٛاتـ احملُٛي – ١ايؿهاٝ٥ات)
 ظٗـــٛض ٚغـــا ٌ٥تعًُٝٝـــ ١دسٜـــس ٠غـــٛا ٤ناْـــت َكـــط ٠٤ٚأَٚػـــُٛع ١أَٚطٝ٥ـــ١باٱناؾ ١إىل ايتشػٔ املًشٛظ يف َػت ٣ٛايطباعٚ ١اغتدساّ اؿٛاغب اٯي ١ٝيف ايتعً.ِٝ
 اخت٬ف املؿاٖ ِٝايعامل ١ٝعٔ ايعطب بعس أسساخ عاّ 1111 زخ ٍٛاتؿاق ١ٝايتذاض ٠ايعامل ١ٝسٝع ايتٓؿٝص مما دعٌ سطٜـ ١تـسا ٍٚايبهـا٥ع ٚا٭ؾهـاض ٚايٓـاؽ ؾـ٦ٝاً هـبايٓعط ؾ.٘ٝ

األضباب ايداخًية:
 ا٫ستٝاز اؿكٝك ٞيًتطٜٛط ايص ٟأُثرل يف أنجط َٔ ْؿاط نؿؿ ٞعطب.ٞ
َ طٚض أنجط َٔ  11غٓٛات عًٚ ٢نع املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝاؿاي.١ٝ
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اهلدف َٔ عًُية ايتطويس:
إٕ اشلسف َٔ عًُ ١ٝايتطٜٛط ٖ ٛإٔ تكبض املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطبَ ١ٝتُؿـَ ١ٝـع َـا وـسخ َـٔ تطـٛض يف ايعـامل ٚمبـا ٫
ٜتعاضض َع ايجٛابت ٚا٭غؼ اييت تك ّٛعًٗٝا اؿطن ١ايهؿؿ ٖٞٚ ١ٝاشلسف ٚاملبازٚ ٨ططٜك ١اؿطن ١ايهؿؿ.١ٝ

املبادئ األضاضية يًتطويس:
 .0ا٭قاي ١ايهؿؿ َٔ ١ٝسٝح ايتُػو باشلسف ٚاملبازٚ ٨ايططٜك ١ايهؿؿ ١ٝاييت ٚنعتٗا املٓعُ١
ايهؿؿ ١ٝايعامل.١ٝ
 .6متهني ايهؿاؾني عً ٢كتًـ َطاسًِٗ َٔ ا٭ؾباٍ إىل اؾٛاي َٔ ١ايتعٚز باملعاضف ٚاملٗاضات
ٚايػًٛنٝات اييت تطغذ يس ِٜٗايٛع ٞباشل ١ٜٛايٛطٓٚ ١ٝايعطبٚ ١ٝنصيو ايٛع ٞباْ٫ؿتاح عً ٢اؿساث١
ٚاؿهاض ٠اٱْػاْ.١ٝ
 .1إعساز ايهؿاؾني ؿٝاٖ٪ًَ ٠ا اٱخاٚ ٤احملب ١بني مجٝع ا٭دٓاؽ ٚا٭عطام ٚا٭زٜإ.
 .4متهني ايهؿاف َٔ بٓا ٤ؾدكٝت٘ بؿهٌ شات.ٞ
 .1املػاعس ٠عً ٢إشنا ٤ايؿدكٚ ١ٝتًَُٓ ١ٝهاتٗا ٚته ٜٔٛايؿهط ايٓكسٚ ٟاٱضاز ٠ايؿعاي ١عٝح
ٜتعٛز ايهؿاف عً ٢ايتبكط يف اؿهِ ٚايجك ١بايٓؿؼ ٚضٚح املبازضٚ ٠اٱبساع يف ايعٌُ.
 .2ؼكٝل ايتهاٌَ ٚايتٛاظٕ يف تطب ١ٝايهؿاؾني ضٚسٝاً ٚبسْٝاً ٚغًٛنٝاً ٚادتُاعٝاً.
 .3تٗ ١٦ٝايهؿاؾني عً ٢سب ايعٌُ ٚايتبكط بكُٝت٘ ا٭خ٬قٚ ١ٝزٚض ٙايؿعاٍ يف ته ٜٔٛايؿدك١ٝ
ٚغطؽ ايطُٛح إىل ايتؿٛم ٚاٱبساع ٚؼكٝل ايسؾاع عٔ ايٛطٔ ٚاملػاُٖ ١يف اظزٖاضٚ ٙيف إثطا٤
اؿهاض ٠ايعطبٚ ١ٝاٱْػاْ.١ٝ
 .4تسضٜب ايهؿاؾني عً ٢اؿٝا ٠اؾُاعٚ ١ٝسب ايػرل ست ٢تُٓ ٛيس ِٜٗضٚح املٛاطٓٚ ١اؿؼ املسْٚ ٞؾل
َا تتطًب٘ اؿٝا ٠اٱْػاْ( ١ٝبٓٛز ايكاْ.)ٕٛ
 .2تهاٌَ املٓاٖر ايهؿؿَ ١ٝع املٓاٖر املسضغ.١ٝ
 .00اعتُاز املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝعً ٢ايتطبٝل ٚاملُاضغ ١ايؿطزٚ ١ٜاؾُاع.١ٝ
ٚهب ا٫يتؿات ٖٓـا إىل أُٖٝـ ١شنـط ثـابتني أغاغـٝني هـب أ ٫ؼٝـس عُٓٗـا أعٓٓٝـا عٓـس ايـتؿهرل يف املـٓٗر (غـٛا ٤يف

ايٛنع أٚايتطبٝل) ُٖٚا:

ايسٚ ٜٔايعطٚب١

فديٓٓا وعسوبتٓا ُٖا َٔ ايجوابت اهلاَة اييت جيب إٔ ْضعٗا صوب أعيٓٓا طواٍ ايوقت
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بعض املالَح املُٗة يف عًُية ايتطويس:
أوالََ :ا يتعًل بعًُية وضع اإلطاز ايعاّ واألٖداف:
 .1بٓا ٤املٓاٖر عً ٢أغؼ اؿطن ١ايهؿؿٚ ١ٝايػٝاغات املعتُس ٠عًٗٝا.
 .1بٓا ٤املٓاٖر عًَ ٢ا غبل َٔ تطٜٛط يف ايػٓٛات املان( ١ٝعٝح ْتبع ؾعاض ايتطٜٛط ٚيٝؼ ايتػٝرل).
 .3قاؾع ١املٓاٖر اؾسٜس ٠عً ٢ايعازات ٚايتكايٝس ايعطب( ١ٝغٛا ٤اجملتُع ١ٝأٚايهؿؿ.)١ٝ
ٖ .4ص ٙيٝػت آخط َط ٠غٝتِ ؾٗٝا ايتطٜٛط ٚيصيو هب َطاعا ٠املػتكبٌ

ثاْياًَ :ا يتعًل بعًُية وضع احملتوى:
 .1إٔ ؼت ٣ٛايدلاَر ايهؿؿ ١ٝايعطب ١ٝعًَ ٢ا ٜؿبع استٝادات ايؿتٚ ١ٝايؿباب يف ايعكـط اؿـسٜح سٝـح أقـبض
َػت ٣ٛإزضانِٗ ٚتؿهرلِٖ أعً َٔ ٢أَجاشلِ َٔ ا٭دٝاٍ املان ١ٝبػبب ا٭زٚات املتكسَـ ١ايـيت ٜػـتدسَْٗٛا
اٯٕ.
ٚ .1نع املٓٗر ايهؿـؿ ٞيف إطـاض َٓعَٛـَ ١تهاًَـَ ١ـع بـاق ٞعٓاقـط إزاض ٠ايعُـٌ ايهؿـؿ( ٞتُٓٝـ ١املطاسـٌ –
تُٓ ١ٝايكٝازات – تُٓ ١ٝاجملتُع – اٱع – ّ٬ايع٬قات اـاضد – ١ٝاٱزاض – ٠تُٓ ١ٝاملٛاضز ...إخل) .
َ .3طاعا ٠اـكا٥ل ٚا٫ستٝادات ايػٓ ١ٝيهٌ َطسً ١عٓس ٚنع قت ٣ٛاملٓٗر .
ٚ .4نع ا٭ٖساف ايذلب ١ٜٛاييت تذلدِ عً ٢ؾهٌ ضٚ ٣٩يٝؼ ؾعٚ ً٬اسـساًٚ ,بـصيو تعطـ ٞا٭ٖـساف فـا ً٫أٚغـع
يتكطف ايهؿاف ,املجاٍ :إٔ ايكًِ ٜهتب (ٖٚـصا ٖـ ٛؾعًـ٘ املعـطٚف) ٚيهٓـ٘ ميهـٔ إٔ ٜؿـاض بـ٘ ٜٚػـتدسّ
نُػطط ..٠إخل (ٖٚصا ٜعط ٞتٛغع ١جملاٍ ضٜ٩ت٘ ٚتكطؾ٘ َٔ خ ٍ٬أغطاض أخط ٣قس ٜك ّٛبٗا ايكًِ) .
 .5ايٛق ٍٛإىل َٓاٖر ؼت ٣ٛعً٪َ ٢ؾـطات ميهـٔ قٝاغـٗا ْػـتطٝع َـٔ خ٬شلـا ٚنـع أْؿـط ١مجاعٝـ ١أٚؾطزٜـ١
ؼكل اشلسف َٔ اؿطن ١ايهؿؿٚ ١ٝتتبع ايططٜك ١ايهؿؿٚ ١ٝغٝاغ ١ايدلاَر ايعاملٚ ١ٝتُٓ ١ٝاملطاسٌ ايعطب.١ٝ
 .6إٔ ٜػاعس املٓٗر عً ٢مماضغ ١أْؿط ١نؿؿ ١ٝتطب ١ٜٛؾٝك ١تػاعس عً ٢تؿِٗ املٓٗر املسضغ. ٞ
 .7املطٚ ١ْٚايعُ ١َٝٛيف ٚنع احملت ٣ٛيه ِ٥٬ٜ ٞأغًب ايس ٍٚايعطبٜٚ ١ٝعطَ ٞػاس ١ٱبساع ايكاز. ٠
 .8قاٚي ١تبػٝط املؿطزات يف ايكٝاغ ١يه ٞتكٌ املعً ١َٛيًُػتؿٝس.
 .9تكػ ِٝاملٓٗر إىل فا٫ت يًتػٗٚ ٌٝيٝؼ ايؿكٌ ايتاّ بٗٓٝا ,ؾاجملا٫ت هب إٔ تعٌُ يف تٓاغِ .
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ثايجاًَ :ا يتعًل بعًُية تطبيل املٓٗج:
 .1إٔ تسخٌ ا٭دٗع ٠ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝا٭غايٝب املتكسَ ١يف ايدلاَر ايهؿؿ ١ٝايعطب.١ٝ
 .1أُٖ ١ٝتطٜٛط ا٭غايٝب ٚا٭زٚات املػتدسَ ١يف تطبٝل املٓٗر (َجٌ ايطباعٚ ١ايتكٓٝات اؿسٜج ,)١يه ٞتػـاعس
عً ٢إٜكاٍ املٓاٖر بؿهٌ قشٝض .
 .3إٔ ٜــتِ تأٖٝــٌ ايكٝــازات ايهؿــؿ ١ٝايعطبٝــٚ ١ايكٝــازات
ايطبٝع( ١ٝض٩غا ٤اؾُاعات ايكػرل ٠يف املطاسٌ ايػـٓ١ٝ
املدتًؿَ ١جٌ ض٩غا ٤ايػساغٝات ٚعطؾـا ٤ايط٥٬ـع ٚضٚاز
ايطٖٛط) بؿهٌ َٓاغب عً ٢تطبٝل املٓٗر ايهؿؿ.ٞ
 .4اٖ٫تُــاّ بتطبٝــل ْعــاّ ايذلقــ( ٞايهؿاٜــ( ١ايهؿــا/ ٠٤
اؾساضٚ ))٠ؾاضات اشلٛاٜات (اشلٛا.)١ٜ
 .5إٔ ٜبتعس تطبٝل املٓٗر ايهؿؿ ٞعٔ ايؿهٌ ايُٓط ٞاملسضغ. ٞ
 .6أُٖ ١ٝؾطح نٝؿٝـ ١ؼٜٛـٌ امل٪ؾـطات املعطؾٝـٚ ١املٗاضٜـٚ ١ايٛدساْٝـ ١إىل أْؿـط ١ؾطزٜـٚ ١مجاعٝـ ١تـ٪ز ٟيتٓـاغِ
اجملا٫ت ؾُٝا بٗٓٝا ,عٝـح ٜ ٫هـ ٕٛتٓؿٝـص اجملـا٫ت َكٓٓـ ًا َٚكٝـسًا ,يف سـني أْـ٘ باٱَهـإ تطبٝـل أْؿـط١
٭نجط َٔ فاٍ يف َؿطٚع ٚاسس (َجٌ َؿطٚع احملاؾع ١عً ٢املٝا ٙايص ٟميهٔ إٔ ٜـسخٌ يف مجٝـع اجملـا٫ت
تكطٜباً) .
 .7أُٖٚ ١ٝنع أزيٚ ١أزٚات شات إخطاز أزبٚ ٞؾين عايٝني ممـا ٜؿـذع ايكـازٚ ٠ايؿتٝـ ١عًـ ٢ايعُـٌ باملٓـاٖر ,نُـا
هب إٔ تهٖ ٕٛص ٙا٭زي ١بأنجط َٔ قٛضَ( ٠طبٛع ,إيهذلْٚـ ...ٞإخل)ٚ ,تتٓاغـب َـع َػـت ٣ٛنـٌ َطسًـ١
غٓ( ١ٝأؾباٍ – ؾتٝإ – نؿاف َتكسّ – دٛايٚ )١نٌ ؾَ ١٦ػتٗسؾ ١يف اٱخطازٚ ,نصيو تتٓاغب َع أْٛاع
ا٭زيـ ١ايج٬ثـ( ١ايـيت مت ايتٛقــ ١ٝبٗـا يف ايٓـس ٠ٚايهؿــؿ ١ٝايعطبٝـ ١يتطـٜٛط املٓــاٖر مبهـ ١املهطَـ – ١غــبتُدل
َ :ٖٞٚ )1117ػت ٣ٛايؿتٚ ١ٝايؿباب – َػت ٣ٛقا٥س ايٛسسَ – ٠ػت ٣ٛامل٪غػ( ١املؿٛض ٚاؾُع. )١ٝ
َ .8طاعا ٠ايؿطٚم ايؿطز ١ٜيًؿت( ١ٝايصنا٤ات) عٓس ٚنع اجملا٫ت ٚقتٜٛاتٗا ٚتطبٝل املٓٗر .

زابعاًَ :ا يتعًل بايتكييِ واملتابعة:
 .1أُٖٚ ١ٝنع بطاقات يًُتابعٚ ١امل٬سع َٔ ١قبٌ ايكا٥س .
 .1إؾطاى أٚيٝا ٤ا٭َٛض يف َتابع ١غرل ايعًُ ١ٝايذلب ١ٜٛزاخٌ ايهؿؿ. ١ٝ
 .3تك ِٝٝايعٌُ ايهؿؿ ٞعٔ ططٜل قٝاؽ ؼكٝل ا٭ٖساف ٚامل٪ؾطات املكاغـ ,١يهـٜ ٞـتِ ايتطـٜٛط ٚايتعـس ٌٜيف
ايدلْاَر يًٛق ٍٛيًٓتٝذ ١املطد. ٠ٛ
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عًُية وضع املٓٗج ايرتبوي
فيُا يًي غهٌ بياْي يوضح نيفية وضع املٓٗج ايرتبوي ايري مت االضتعاْة ب٘ يف وضع
املٓٗج ايهػفي املطوز

شهل بًاىٌ يىضح دورَ وضع وتيفًذ امليَج
 .1اهلدف العاو
واألٍداف اإلجزآًُ

.3التكًًـه
والتكىيه

 .2ذلتــىّ
امليَــج

 .4وصآل
وطزم التيفًذ
مما تكدو ىزّ أٌ عنلًُ وضع امليَج وتيفًذه تدور يف حلكُ مً اخلطىات الزًٓضًُ وٌٍ:

 .1تبسأ بتشسٜس اشلسف املطدٖٚ ,ٛصا اشلسف ٚانض ٚدً ٞيف اؿطن ١ايهؿؿٜ ,١ٝتبع ٚنع اشلسف ايعاّ ؼسٜس
ا٭ٖساف اٱدطا ١ٝ٥اـاق( ١أٚايط ٣٩نُا شنطْا غًؿاً) يهٌ فاٍ َٔ اجملا٫ت ٚاييت تعتدل َٖ ٞعاٜرل ايعٌُ
باملٓٗر .
ٚ .1نع احملت ٣ٛايص ٟوكل اشلسف ٚشيو بذلمج ١املعاٜرل إىل َ٪ؾطات َعطؾَٗٚ ١ٝاضٚٚ ١ٜدساْٚ , ١ٝاييت بسٚضٖا تذلدِ
إىل أْؿط ١ؾطزٚ ١ٜمجاع ١ٝيف ظٌ أغاغٝات اؿطن ١ايهؿؿ. ١ٝ
 .3تٓؿٝص ا٭ْؿط ١باغتدساّ ايططٜك ١ايهؿؿٚ ١ٝتٓٛع ٚغاًٗ٥ا.
ٜ .4تبع نٌ شيو عًُٝات امل٬سعٚ ١ايتكٚ ِٝٝايتكٚ ,ِٜٛاييت ٜٓ ٫بػ ٢إٔ ته ٕٛيف ايٓٗا ١ٜؾكط ٚيهٓٗا زا ١ُ٥أثٓا٤
ايتٓؿٝصٖٚ ,ص ٙاملطسً ١تكٝؼ َس ٣لاسٓا يف ؼكٝل اشلسف.
نٌ ٖص ٙاـطٛات تػرل يف سًك ١تبسأ باشلسف ٚتٓتٗ ٞبايتأنس َٔ ؼكٝك٘ ٚنٌ خطَٗٓ ٠ٛا تػرل يف ا٫ػا ٙايػابل
ٚاي٬سل.
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املعًوَات
األضاضية يًُٓاٖج
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ايطياضة ايعاملية وايعسبية يًرباَج وتُٓية املساحٌ:
الضًاصُ العاملًُ للربىامج الهشفٌ:
يكس مت إقطاض ايػٝاغ ١ايعامل ١ٝيًدلْاَر ايهؿؿ ٢ؾ ٢امل٪متط ايهؿؿ ٢ايعامل ٢ايـ  31بباضٜؼ
(ؾطْػا) عاّ ٚ 1991ايت ٢ضنعت عً ٢اٖ٫تُاّ باستٝادات ايؿتٚ ١ٝايؿباب عً ٢اخت٬ف
أعُاضِٖ ٚب٦ٝاتِٗ َع تطبٝل ٖسف َٚبازٚ ٤٣ططٜك ١ايهؿؿٚ ,١ٝعً ٢ن ٤ٛشيو ٴعطٳّف ايدلْاَر
ايهؿؿ ٢نُا :٢ًٜ

ٖ ٛنٌ َا ٜك ّٛب٘ ايؿتٚ ١ٝايؿباب َٔ أْؿط ١باغتدساّ ايططٜك ١ايهؿؿ ١ٝيتشكٝل اشلسف
ايذلب ٣ٛيًشطن ١ايهؿؿ.١ٝ
الضًاصُ العزبًُ لتينًُ املزاحل:
أَا ايػٝاغ ١ايعطب ١ٝيتُٓ ١ٝاملطاسٌ ,ؾكس أُقطت ؾ ٢امل٪متط ايهؿؿ ٢ايعطب ٢ايـ  11ؾ ٢تْٛؼ
عاّ ٚ ,1995ناْت ايط ١ٜ٩ؾ ٢إقطاض ٖص ٙايػٝاغ ٢ٖ ١ايذلنٝع عً ٢اـكا٥ل ايعُط ١ٜيهٌ
َطسً ١نؿؿ( ١ٝا٭ؾباٍ -ايؿتٝإ -املتكسّ -اؾٛايٚ )١إٔ تتٛاؾل ايدلاَر ٚا٭ْؿطَ ١ع ٖصٙ
اـكا٥ل نُا تتٛاؾل َع ٖسف َٚبازٚ ٤٣ططٜك ١ايهؿؿٚ ,١ٝيكس مت تعطٜـ ٖص ٙايػٝاغ١
عً ٢ايٓش ٛايتاىل:

ٖ ٢أغًٛب عٌُ وكل اٖ٫تُاّ بهٌ َطسً ١غٓٚ ١ٝا٫ضتكا ٤بٗا َٔ مجٝع اؾٛاْب ايؿٓ١ٝ
ٚاٱزاض ١ٜيٲضتكا ٤بأعهاٗ٥ا َٔ خ ٍ٬تطٜٛط بطافِٗ ٚايعٓا ١ٜبكازتِٗ ٚتٛؾرل أزٚات َٚتطًبات
ايعٌُ.
يكس ؾب٘ بازٕ با ٍٚايسٚض ايصًٜ ٣عب٘ ايكا٥س ايطاؾس ؾ ٢ايهؿؿ( ١ٝؾ ٢تٓؿٝص َا ٜطٜس ٙايؿت١ٝ
ٚايؿباب سػب َا ٜطغبٚ ٕٛسػب اـكا٥ل ايػٓٚ ١ٝيٝؼ َا ٜطٜسٚ ,)ٖٛ ٙشيو عاّ  0505يف
نتاب ايهؿؿ ١ٝيًؿتٝإ ,بأْ٘ نكٝس ايػُو ,ؾأْت ٫تهع ؾ ٢ايكٓاض ٠عٓسَا تكطاز
ايػُو طعُاً َٔ ايػصا ٤ايص ٣تؿهً٘ٚ ,يهٓو تهع زٚزاً أ ٚسؿطات يٝؼ شلا أ ٣ع٬ق ١بايٓعاّ
ايػصا ٢٥يٲْػإٖٚ ,ص َا أضاز ٙبازٕ با ٍٚعٓسَا قاٍ "اغأٍ ايؿتٖٚ ,"٢صا ٖ ٛايص ٣غ٪ٝز ٣إىل
بكا ٤ايؿتٚ ١ٝايؿباب ؾ ٢اؿطنٚ ١دصب آخط ٜٔشلا.

18

ايرتبية غري ايسمسية:
هب إٔ ْعًِ إٔ اؿطن ١ايهؿؿ ١ٝنباق ٞاؿطنات ايؿباب ١ٝتٗسف إىل تطب ١ٝايؿباب بؿهٌ غرل ضزل,ٞ
ؾاؿطن ١ايهؿؿ ١ٝتؿذلى َع ا٭غطٚ ٠املسضغ ١يف تطب ١ٝايؿتٚ ١ٝايؿباب.
الرتبًُ الدارجُ
(الالرمسًُ) :ا٭غط٠
ٚايب ١٦ٝاحملٝط١

َجًح ايبيئات
املدتًفة يًرتبية
الرتبًُ غري الزمسًُ:
ا٭ْؿط ١املدتًؿ١

الرتبًُ الزمسًُ:
املسضغــــ١

(ايهؿؿ)١ٝ

ٚملا ناْت اؿطن ١ايهؿؿَ ١ٝهًُ ١يٮغطٚ ٠املسضغ ١ؾٗ ٞئ تأخص زٚضُٖاٖٚ ,صا املبسأ َِٗ دساً يف املٓاٖر,
ؾعً ٢ايكاز ٠ايهؿؿٝني أٜ ٫أخصٚا زٚض ا٭ب ٚا٭ّ يف ايبٝت ٚيهِٓٗ َهًُني شلِ يف امل٬سعٚ ١ايتك ِٜٛخاضز املٓعٍ,
ٚعً ٢ايكاز ٠ايهؿؿٝني أٜ ٫تبعٛا أغًٛب ايتسضٜؼ املتبع يف املسضغ ١عٓس تطبٝل املٓٗر ايهؿؿٚ ٞيهٔ ٜتبعٛا ايططٜك١
ايهؿؿ ١ٝاييت متٝع سطنتٓا ايهؿؿٚ ,١ٝبصيو ْبتعس عٔ أغًٛب ايتًكني ٚايػطف املػًكْٚ ١تبع أغًٛب ايتعًِ
باملُاضغٚ ١اْ٫ط٬م يف عامل اـٚ ,٤٬غرل شيو َٔ عٓاقط ايططٜك ١ايهؿؿ ,١ٝنُا أْٓا ْهٌُ َا ٜك ّٛب٘ ايؿت٢
ٚايؿاب َٔ ؼك ٌٝزضاغٚ ٞمته َٔ ٘ٓٝتطبٝل َا زضغ٘ يف املسضغ ١يف ب٦ٝت٘ اـكب ١املً ١٦ٝبا٭ْؿطٚ ١ايتذاضب يف
ايهؿؿ.١ٝ
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جواْب ايتُٓية ايػدصية:
نُا شنطْا غابكاً ,إٕ ٖسف اؿطن ١ايهؿؿ ١ٝضنع عً ٢دٛاْب ايتُٓ ١ٝايؿدك ١ٝيٮؾطاز ,٭ْ٘
َٔ خ ٍ٬شيو غٛف ٜكبش ٕٛقازض ٜٔعً ٢أزا ٤زٚضِٖ يف اجملتُع بؿهٌ ؾعاٍ ٚإهابٖٓٚ ,ٞا غٛف
ْك ّٛبؿطح ٖص ٙاؾٛاْب ٚأبعاز ايتُٓ ١ٝيهٌ داْب.
إٕ أ ٟإْػإ ٜته َٔ ٕٛدػس ٚضٚح ٚعكٌ َٚؿاعط ٚطبٝع ١ادتُاعٖٚ ,١ٝص ٙا٭دعا ٖٞ ٤اييت تهٕٛ
ؾدك ١ٝاٱْػإ ,يصيو هب إٔ ُْٓ ٞؾ ٢نٌ إْػإ اؾاْب اؾػُٚ ٞايطٚسٚ ٞايعكًٚ ٞاْ٫ؿعايٞ

عكـــل

اجلاىب العكلٌ

روح

اجلاىب الزوحٌ

مشاعـز

اجلاىب االىفعالٌ

طبًعُ اجتناعًُ

اجلاىب االجتناعٌ

ٍىيُ اإلىضاٌ

يتهىٌ
اإلىضاٌ مً

جضــد

اجلاىب البدىٌ
اجلاىب الشدصٌ

ٚا٫دتُاع ٞيهٜ ٞهتٌُ بٗا مجٝعاً اؾاْب ايؿدكَ ٖٛٚ ,ٞا ٜٛنش٘ ايؿهٌ ايتاىل :

ٖ َٔٚصا املٓطًل ؾإٕ عًٓٝا إٔ ْٗتِ بتُٓ ١ٝمجٝع اؾٛاْب يه ٞتُٓ ٛؾدك ١ٝايؿتٚ ١ٝايؿباب يف ايهؿؿ١ٝ
بؿهٌ غًٚ ِٝتعط ٞيٓا يف ايٓٗا ١ٜايؿدك ١ٝاييت ْطدٖٛا ,ؾً ٛؾطض أْٓا يف ك ِٝنؿؿ ٞمناضؽ ا٭عُاٍ
ايهؿؿ ١ٝاملعتاز ,٠ؾإْٓا لس إٔ ايعه( ٛايؿبٌ  /ايهؿاف  /ايهؿاف املتكسّ  /اؾٛاٍ) ٜك ّٛبأزا٤
ايك ٠٬يف أٚقاتٗاٖٚ ,صا ٪ٜز ٟإىل تُٓ ١ٝاؾاْب ايطٚس ,ٞنُا أْ٘ مياضؽ بعض ايتُاض ٜٔايطٜان ١ٝاـؿٝؿ١
عٓس ايكباح ايبانط ٜٚتػص ٟمبهْٛات َتهاًَ َٔ ١ايػصاٖٚ ,٤صا  ُٜٞٓاؾاْب اؾػسٚ ,ٟعٓس ايعكط
ٜك ّٛمبؿاضن ١ظَ ٘٥٬يف َػابك ١ثكاؾٜٚ ١ٝؿٛظ ايػساغ ٞايصٜٓ ٟتُ ٞيٖ٘ٓٚ ,ا ٜتِ تُٓ ١ٝاؾاْب ايعكًٞ
ٚا٫دتُاعٚ ,ٞيف آخط املعػهط ٜٛزع ظَ ٙ٤٬عً ٢أٌَ ايًكا ٤بِٗ يف ا٫دتُاع ايكازّٖٓٚ ,ا ته ٕٛتُٓ١ٝ
اؾاْب اْ٫ؿعاي ٞبني اؿعٕ ٚايؿطح ,نٌ شيو غ٪ٝز ٟبايتاي ٞإىل تُٓ ١ٝاؾاْب ايؿدك ٞعٓس ايعهٛ
(ايؿبٌ  /ايهؿاف  /ايهؿاف املتكسّ  /اؾٛاٍ)َٚ ,ع تطانِ اـدلات املدتًؿ ١زاخٌ ايهؿؿ١ٝ
ٚخاضدٗا ,ىطز يٓا ؾتٚ ١ٝؾباباً ٚقس منٛا بؿهٌ غً ِٝيٝكٛزٚا فتُعاتِٗ بٓذاح.
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احملاٚض ايتطبٝك ١ٝايذلب ١ٜٛاييت تُٓ ٞدٛاْب ايتُٓ ١ٝايؿدك:3١ٝ
يهٌ داْب َٔ اؾٛاْب ايػت ١بعض احملاٚض ايذلب ١ٜٛت٪ز ٣إىل تُٓٝتٚ ,١تػع ٢يف تهاًَ ١ٝإىل
ته ٜٔٛايؿدك ١ٝايػ ١ٜٛيًذٛاٍٖٚ ,ص ٙاحملاٚض (َٛظع ١سػب دٛاْب ايتُٓ ١ٝايؿدك:)١ٝ
احملاٚض ايتطبٝك ١ٝايذلب ١ٜٛيًذاْب ايطٚس:ٞ
تعتُس قاٚض اؾاْب ايطٚس ٞعً ٢ؾتض آؾام يًتُٓ ١ٝايطٚسٖٚ ,١ٝص ٙاحملاٚض ٖ:ٞ
 ايعباز :٠ؾعً ٢ايعه( ٛايؿبٌ  /ايهؿاف  /ايهؿاف املتكسّ  /اؾٛاٍ) إٔ ٪ٜز ٟؾطٚن٘
ٚٚادبات٘ ايس١ٜٝٓ
 ايتؿهط يف خًل اهللٖٚ :صا احملٛض  ُٜٞٓاضتباط٘ ايطٚس ٞباهلل ٚببسٜع كًٛقات٘
 عٌُ اـرل :إٔ ٜه ٕٛايعه( ٛايؿبٌ  /ايهؿاف  /ايهؿاف املتكسّ  /اؾٛاٍ) غباقاً إىل
عٌُ اـرل
 املعاَ٬ت :ؾعً ٢ايعه( ٛايؿبٌ  /ايهؿاف  /ايهؿاف املتكسّ  /اؾٛاٍ) إٔ ٜطاعَ ٞعاًَ١
اٯخطٚ ٜٔإٔ وػٔ ايعٔ يف اٯخطٜٔ
 اؿهُ :١قس ٜهٖ ٕٛصا احملٛض أندل َٔ إزضاى ايعه( ٛايؿبٌ  /ايهؿاف  /ايهؿاف
املتكسّ  /اؾٛاٍ) ,يهٔ هب إٔ ٜطب ٢عً ٢سػٔ ايتكطف يف املٛاقـ املدتًؿ ١عػب َا
تعًِ َٔ تعاي ِٝز١ٜٝٓ
احملاٚض ايتطبٝك ١ٝايذلب ١ٜٛيًذاْب ايبسْ:ٞ
ٖ ُٜٞٓصا اؾاْب ا٫ضتكا ٤بكش ١اؾػِ ٚاؿؿاظ عً ٢ايكش ١ايعاَ َٔ ١خ ٍ٬احملاٚض ايتاي:١ٝ
َ عطؾ ١استٝادات اؾػِ َٔ :خ ٍ٬ايتعطف عًٚ ٢ظا٥ـ اؾػِٚ ,ايتػرلات ايؿػٛٝيٛد,١ٝ
ٚع٬ق ١اؾػِ َع ايب ١٦ٝاحملٝط١
 اؿؿاظ عً ٢قش ١اؾػِ َٔ :خ ٍ٬ايكش ١ايعاَٚ ١ايٓعاؾ ١ايعاَٚ ١ايتػصٚ ١ٜايتُاضٜٔ
ايطٜان١ٝ
 نؿا ٠٤اؾػِ َٔ :خ ٍ٬تُٓ ١ٝاؿٛاؽٚ ,تُٓ ١ٝايًٝاق ١ايبسْ١ٝ
احملاٚض ايتطبٝك ١ٝايذلب ١ٜٛيًذاْب ايعكً:ٞ
يتُٓ ١ٝاؾاْب ايعكً ٞهب اْ٫تبا ٙيًُشاٚض ايتاي:١ٝ
 مجع املعًَٛات َٔ :خ ٍ٬سب ا٫غتهؿاف ٚامل٬سعٚ ١ايبشح ايعًُٞ
 ؼً ٌٝاملعًَٛات َٔ :خ ٍ٬تكٓٝـ ٚؼً ٌٝاملعًَٛات ٚتصنطٖا سني اؿاد١
 3ملعٜس َٔ املعًَٛات يف ٖصا اؾاْب ,ميهٔ ايطدٛع يهتاب ططٜك ١ايتذسٜس يف ايدلْاَر ايهؿؿRenewed Appraoch to Programme – ( ٞ
 )RAPايكازض عٔ املهتب ايهؿؿ ٞايعاملٚ ,1115 ٞميهٔ ؼُ َٔ ً٘ٝعً ٢اٱْذلْت
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 سٌ املؿه٬ت َٔ :خ ٍ٬ايتذاضب ٚاـدلات اييت تعٌُ عً ٢سٌ املؿه٬ت ايعكً ١ٝاييت
تٛاد٘ ايؿت٢

احملاٚض ايتطبٝك ١ٝايذلب ١ٜٛيًذاْب اْ٫ؿعاي:ٞ
ٖص ٙاحملاٚض يتُٓ ١ٝاملؿاعط ٚا٭ساغٝؼ اٱْػاْ َٔ ١ٝخ:ٍ٬
 انتؿاف ايصات َٔ :خ ٍ٬ايتعطف عً ٢ا٭ساغٝؼ ايؿدكٚ ١ٝانتؿاف ايكسضات ايصات١ٝ
 ايتعبرل عٔ ايصات َٔ :خ ٍ٬ايتشهِ يف املؿاعط ٚايتشهِ عٓس ايتعبرل عٓٗا
 ؼٌُ املػٛ٦يٚ ١ٝايتشهِ يف ايصات َٔ :خ ٍ٬ايتشهِ يف املؿاعط ٚايكسض ٠عً ٢ؼٌُ
املػٛ٦ي١ٝ
احملاٚض ايتطبٝك ١ٝايذلب ١ٜٛيًذاْب ا٫دتُاع:ٞ
تٓسضز ٖٓا بعض ايتطبٝكات اييت تػاعس عً ٢اْ٫سَاز يف اجملتُع بهٌ ٜػط ٚغٗٛي:١
 ايع٬قات ٚا٫تكاٍ َٔ :خ ٍ٬تُٓ ١ٝا٫تكاٍ َع اٯخطٚ ٜٔتُٓ ١ٝايع٬قات َعِٗ
 ايتعاٚ ٕٚايكٝاز َٔ :٠خ ٍ٬اٱسػاؽ باملػٛ٦ي ١ٝػا ٙاجملتُع ٚايتؿاعٌ َع َؿانً٘
 ايتهأَ ٚخسَ ١اجملتُع َٔ :خ ٍ٬ايتؿاعٌ َع اجملتُع ٚتكس ِٜاـسَ ١ي٘
احملاٚض ايتطبٝك ١ٝايذلب ١ٜٛيًذاْب ايؿدك:ٞ
ٖصا اؾاْب ٖ ٛايصٜ ٟدلظ ايتهاٌَ بني مجٝع اؾٛاْب ا٭خطٜٚ ,٣عٗط تطبٝكات٘ يف اٯت:ٞ
 اشل َٔ :١ٜٛخَ ٍ٬عطؾ ١ا٭ٖساف اـاق ١يًؿطز ػاْ ٙؿػ٘ ٚاٯخطٜٔ
 ا٫غتك٬ي َٔ :١ٝخ ٍ٬ايتعاٌَ َع ا٭َٛض باغتك٬يٚ ١ٝتؿطز ز ٕٚإغؿاٍ سل اجملتُع َٔ سٛي٘,
ٜٚعٗط شيو يف ططٜك ١اؿهِ عً ٢ا٭َٛض املدتًؿ١
 ا٫يتعاّ َٔ :خ ٍ٬اؽاش ايكطاضات ايؿدكٚ ١ٝا٫يتعاّ بٗا َٔ خ ٍ٬ايتذاضب ٚاـدلات
ٚاملباز. ٨
ٖص ٙايتطبٝكات ايذلب ١ٜٛعاَ ١عً ٢مجٝع املطاسٌٚ ,هب ايتعاٌَ َعٗا بتسضز سػب املطسً ١ايػٓ,١ٝ
ٚيهٔ املِٗ يف ا٭َط َٖ ٛطاعا ٠تُٓ ١ٝاؾٛاْب ايؿدك ١ٝاملدتًؿ ١يًٛق ٍٛإىل ايؿدك ١ٝاملتهاًَ,١
ٖٚصا َا مت َطاعات٘ يف اجملا٫ت املدتًؿ ١يًُٓٗر ايهؿؿ ٞايعطب.ٞ
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مجوٍ:
ؾدك ١ٝمج ٖٞ ... ٍٛؾدك ١ٝنطت ١ْٝٛضَع١ٜ
قسٜك ١يًهؿاؾ ١ايعطبٚ ,١ٝمجٜ ٍٛتذػس يف
ؾهٌ مجٌ ٜطتسَٓ ٟس ً٬ٜنؿؿٝاً ٚقبعٚ ,١وٌُ
عً ٢ظٗط ٙسكٝب ١ظٗط ٚعكا ايهؿاف شات
ايؿعبتنيٚ ,يكس مت اختٝاض اؾٌُ ٭ْ٘ اؿٛٝإ
ا٭نجط اْتؿاضاً يف قشاض ٟب٬زْا ايعطب ١ٝنًٗا,
ٚتتُتع اؾُاٍ غكاٍ نجرل َٔ ٠خكاٍ قإْٛ
ايهؿاؾ ,١ؾْٗ ٛاؾعَٚ ,كتكسٚ ,بؿٛفٚ ,قبٛض,
ٚقسٜل كًلٚ ,وب ايػؿط ٚايتذٛاٍ َجٌ
ايهؿاؾني.
ٚاغتؿاز َٔ ٠ػطب ١مج ٍٛيف املد ِٝايهؿؿٞ
ايعطب ٞايـ 92ايص ٟأقاَت٘ ا٭َاْ ١ايعاَ ١مبكط عاّ
 9202مبشاؾع 6 ١أنتٛبط ,نتُ ١ُٝيًُدَٔٚ ,ِٝ
بعس مت ١ُٝيًُ ١ٜٛ٦ايهؿؿ ١ٝايعطب ,١ٝؾػٛف ٜتِ
ا٫غتعاْ ١ظُ ٍٛبعس شيو يف ايهجرل َٔ ا٭عُاٍ
ايهؿؿَٗٓٚ ,١ٝا املٓاٖرٚ ,املطبٛعات اٱع١َٝ٬
ايهؿؿٚ ,١ٝغرل شيو َٔ إقساضات املٓعُ١
ايهؿؿ ١ٝايعطب ,١ٝؾػٛف لسٜ ٙتشسخ إىل ايؿباب
ٚمياضؽ ا٭ْؿطٚ ١غٛف ٜه ٖٛ ٕٛايؿدك١ٝ
احملبب ١يس ٣ايٓـٚ ٤ايؿباب ايهؿؿ ٞايعطب.ٞ
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ايفسوم ايفسدية
تعتدل َطاعا ٠ايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني ايؿتٚ ١ٝايؿباب يف تٓؿٝص املٓٗر ايهؿؿ َٔ ٞأِٖ املعطٝات اؾسٜس ٠اييت
هب إٔ ْطنع عًٗٝا سٝح ططم اغتٝعاب ٚؼك ٌٝايؿتٚ ١ٝايؿباب يٝػت ٚاسسٚ( ٠نصيو ايطاؾس,)ٜٔ
ٚيصيو عٓس ايتعاٌَ َعِٗ ٚٚنع ا٭ْؿط ١شلِ َٚعِٗ هب ا٭خص يف ا٫عتباض ٖص ٙايؿطٚم ايؿطز.١ٜ
تعزيف الفزوم الفزديُ:
شيو ايتبا ٜٔايص ٟوسخ بني ا٭ؾطاز يف قسضاتِٗ ايعكًٚ ١ٝخكا٥كِٗ ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝبػبب اخت٬ف
ظطٚؾِٗ ايبٚ ١ٝ٦ٝا٫دتُاع ,١ٝأ ٚا٫مطاؾات ايؿطز ١ٜعٔ املتٛغط اؾُاع ٞيًكؿات املدتًؿ.١
ٚتتأثط ٖص ٙايؿطٚم باٯت:ٞ
 ايٛضاث.١ ايب ١٦ٝايعا.١ًٝ٥ ايعُط. اؾٓؼ. َػت ٣ٛايعًُٝات ايعكً.١ٖٝ َٔٚصا املٓطًلٖٓ ,اى ايعسٜس َٔ ايٓعطٜات اييت تٓاٚيت َسخٌ ايؿطٚم ايؿطزٚ ,١ٜئ ٜػعٓا إٔ ْتشسخ عٓٗا
مجٝعاًٚ ,يهٓٓا غٓأخص إسسٖ ٣ص ٙايٓعطٜات ْٚطبكٗا يف َٓاٖذٓا ايهؿؿ ١ٝايعطبْ ٖٞٚ ,١ٝعط ١ٜداضزْط
يًصنا٤ات:
ىظزيُ الذناْات املتعددَ جلاردىز:
قاّ ايعامل ايٓؿػ ٞا٭َطٜهٖ ٞاٚضز داضزْط
( )Howard Gardnerا٭غتاش ظاَع١
ٖاضؾاضز بتشس ٣املؿٗ ّٛايؿا٥ع يًصناٚ ٤قاٍ":
يكس عطّؾَت ثكاؾتٓا ايصنا ٤تعطٜؿاً نٝكاً
دساً"ٚ ,اقذلح يف نتاب٘ أطط ايعكٌ
(ٚ )Frames of Mindدٛز مثاْ ١ٝشنا٤ات
عً ٞا٭قٌ ٚشيو عاّ ْٚ ,ّ1983عط١ٜ
ايصنا٤ات املتعسز ٠تٓتكس ؾهط ٠إٔ ٖٓاى شناٚ ٤اسساً ٜٛيس ب٘ اٱْػإ ْ ٫ٚػتطٝع تػٝرلٚ ,ٙعً ٢شيو,
ميهٓٓا إٔ ْعتدل ايصنا٤ات نٓعاً زاخٌ نٌ ؾاب عً ٢ايكا٥س إٔ ٜهتؿؿ٘ ٖٚ ,ُٜ٘ٝٓٚص ٙايصنا٤ات اييت
سسزٖا داضزْط (ٚتطٛضت ٭نجط َٔ شيو بعسٖا) ٖ :ٞايصنا ٤ايًػ – ٟٛايصنا ٤املٓطك ٞايطٜان – ٞايصنا٤
املهاْ – ٞايصنا ٤اؾػُ ٞاؿطن – ٞايصنا ٤املٛغٝك – ٞايصنا ٤ا٫دتُاع – ٞايصنا ٤ايؿدك– ٞ
ايصنا ٤ايطبٝع.ٞ
 .1الذناْ اللػىٍ ٖٛ :ايكسض ٠عً ٢تٓاَٚ ٍٚعاؾ ١بٓا ٤ايًػَٚ ,١عاْٗٝاٚٚ ,ظا٥ؿٗاٚ ,اغتدساَاتٗا ايعًُ١ٝ
(ايب٬غٚ ١ايبٝإ – ايؿطح بٗسف اٱعٚ ّ٬ايتجكٝـ)
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عباضات ؾا٥ع ١٭قشاب ٖصا ايصنا:٤
 ايهتب ٖاَٚ ١تعدل عُٔ أنٕٛ أتعًِ أنجط عٔ ططٜل ا٫غتُاع أغتُتع بًعب ايعسٜس َٔ ا٭يعاب ايه١َٝ٬ ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝايسضاغات ا٫دتُاعَٛ , ١ٝاز زضاغ ١ٝغًٗ ١بايٓػب ١يٚ ٞأغتطٝع إٔ أ٩ز ٟؾٗٝادٝساً عٔ ايعًّٛ

ٚظا٥ـ َطتبط ١بٗصا ايصنا :٤ايكشؿ – ٞاـطٝب – املصٜع ...إخل
 .1الذناْ امليطكٌ الزياضٌ ٖٛ :ايكسض ٠عً ٢اغتدساّ ا٭ضقاّ ٚا٭عساز بهؿاٚ ٠٤ؾاعًٚ ,١ٝايكسض ٠عً ٢ايتؿهرل
املٓطك ٖٛ ٞاؿػاغ ١ٝيٮمناط املٓطك ,١ٝأ ٚايعسزٚ ,١ٜايكسض ٠عً ٢متٝٝعٖاٚ ,ته ٜٔٛع٬قات بٗٓٝا طَجٌ
ايػبب ٚايٓتٝذ١ص.

عباضات ؾا٥ع ١٭قشاب ٖصا ايصنا:٤
 أغتطٝع إٔ أسػب ا٭عساز بػٗٛي ١يف ضأغٞ ايعًٚ ّٛايطٜانٝات َٔ املٛاز املؿهً ١يس ٟيف املسضغ١ أؾهٌ ا٭يعاب ايعكًَ ١ٝجٌ ايؿططْر -أسب إٔ أغأٍ عٔ نٝؿ ١ٝعٌُ ا٭ؾٝا٤

ٚظا٥ـ َطتبط ١بٗصا ايصنا :٤ايكان – ٞاحملًٌ املاي – ٞايطبٝب املؿدل ...إخل
 .3الذناْ املهاىٌ ٖٛ :ايكسض ٠عً ٢إزضاى ايعامل ايبكط ٟاملهاْ ٞعً ٞم ٛزقٝل ٚقشٝضٚ ,إٔ ٪ٜز ٟأٜ ٚكّٛ
بتش٬ٜٛت َعتُساً عً ٢تًو اٱزضانات

عباضات ؾا٥ع ١٭قشاب ٖصا ايصنا:٤
 أغتطٝع إٔ أض ٣ايكٛض عٓسَا أغًل عٝين  ٫أستاز غايباً ـطا٥ط ,أغتطٝع إٔ أعطف ططٜكٞ أغتطٝع تكسٜط املػاؾات -أْا سػاؽ دسًا يًؿطٚم بني ا٭يٛإ

ٚظا٥ـ َطتبط ١بٗصا ايصناَ :٤كُِ ايسٜهٛضات  ,املٗٓسؽ املعُاض ,ٟايطغاّ ...إخل
 .4الذناْ اجلضنٌ احلزنٌ ٖٛ :اـدلٚ ٠ايهؿا ٠٤يف اغتدساّ ايؿطز ؾػُ٘ نهٌ يًتعبرل عٔ ا٭ؾهاض
ٚاملؿاعط ٚايٝػط يف اغتدساّ ايؿطز يٝس ٜ٘ٱْتاز ا٭ؾٝا ٤أٚؼًٜٗٛا

عباضات ؾا٥ع ١٭قشاب ٖصا ايصنا:٤
 أسب ا٭يعاب ايطٜان١ٝ أسب قها ٤أٚقات خاضز املٓعٍ15

 أسب إٔ أملؼ ا٭ؾٝا ٤يه ٞأتعًِ َٔ خ ٍ٬شيو ايًُؼ أؾهط دٝساً سُٓٝا أق ّٛبأعُاٍ سطنٚ( ١ٝأْا أؼطى) َجٌ املؿ ٞأ ٚاؾطٟ -أسب ايعٌُ بٝسٟ

ٚظا٥ـ َطتبط ١بٗصا ايصنا :٤اؿطؾٝني ,املكًس ٚاملٗطز ,ايطٜانٝني ...,إخل
 .5الذناْ املىصًكٌ ٖٛ :ايكسض ٠عً ٢إزضاى ايكٝؼ املٛغٝكٚ ,١ٝمتٝٝعٖاٚ ,ؼًٜٗٛاٚ ,ايتعبرل عٓٗاٜٚ ,هِ ٖصا
ايصنا ٤اؿػاغ ١ٝيًشٔ ٚاؾطؽ ,اٱسػاؽ ظٛز ٠ايٓػُات ,اؿػاغ ١ٝػا ٙا٭قٛات ,ؾِٗ ايبٓا٤
املٛغٝكٞ

عباضات ؾا٥ع ١٭قشاب ٖصا ايصنا:٤
 يس ٟقٛت غٓا ٞ٥دٝس أشانط عً ٢قٛت املٛغٝك٢ -أَاضؽ ايععف عً ٢اٯ٫ت املٛغٝك١ٝ

ٚظا٥ـ َطتبط ١بٗصا ايصنا :٤املٓؿس ,ٜٔاملًشٓني ,ايععؾني ...,إخل
 .6الذناْ االجتناعٌ ٖٛ :ايكسض ٠عً ٢إزضاى أَعد ١اٯخطَٚ ,ٜٔكاقسِٖٚ ,زٚاؾعَِٗٚ ,ؿاعطِٖٚ ,ايتُٝٝع
بٗٓٝاٚ ,ايكسض ٠عً ٢ا٫غتذاب ١بؿاعًٚ ١ٝعً ٢مَٓ ٛاغب يًشا٫ت اْ٫ؿعايٚ ١ٝاملعاد ١ٝيٰخطٜٔ

عباضات ؾا٥ع ١٭قشاب ٖصا ايصنا:٤
 أؾأ إىل اٯخط ٜٔعٓسَا أؾعط مبؿهً١ أسب إٔ أعًِ اٯخطَ ٜٔا ايص ٟأعطؾ٘ ٚنٝـ ٜؿعًْ٘ٛ أمتتع بٛدٛز ؾبه ١ع٬قات ادتُاع ١ٝنبرل٠ -أسب ايتعاَ ٕٚع اٯخطٜٔ

ٚظا٥ـ َطتبط ١بٗصا ايصنا :٤املطؾس ا٫دتُاع ,ٞضدٌ ايسَٛ ,ٜٔظـ ايع٬قات ايعاَ ...,١إخل
 .7الذناْ الشدصٌَ ٖٛ :عطؾ ١ايصات ٚايكسض ٠عً ٢ايتكطف تٛاؾكٝاً عً ٢أغاؽ تًو املعطؾٜٚ ,١تهُٔ إٔ
ٜه ٕٛيًؿطز قٛض ٠زقٝك ١عٔ ْٛاس ٞقٛت٘ ٚنعؿ٘ٚ ,ايٛع ٞبأَعدت٘ ايساخًَٚ ١ٝكاقسٚ ٙزٚاؾع٘ٚ ,سا٫ت٘
املعادٚ ١ٝاْ٫ؿعايٚ ,١ٝضغبات٘ٚ ,ايكسض ٠عً ٢تأزٜب ايصات ٚؾُٗٗا ٚتكسٜطٖا.

عباضات ؾا٥ع ١٭قشاب ٖصا ايصنا:٤
 أسب إٔ أقهٚ ٞقيت مبؿطزٟ أسب إٔ أؾهط زاُ٥اً يف أسٚ ّ٬أٖساف خاق ١بٞ -أؾهط يف إٔ أن ٕٛقاسب أعُاٍ َٚؿطٚعات َػتكًَٜٛ ١اً َا

ٚظا٥ـ َطتبط ١بٗصا ايصنا :٤ضداٍ ا٭عٌُ ...إخل
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 .8الذناْ الطبًعٌَ ٖٛ :عطؾ ١ايطبٝعٚ ١زٚض ٠اؿٝا ٠يف ايهٚ ,ٕٛايتعاٌَ َع اؿٛٝإ ٚايٓباتٚ ,ايتأثط بعٛاٌَ
اؾٚ ٛايطبٝعٚ ,١اْ٫بٗاض بآٜات ايهٚ ٕٛاٱسػاؽ بٗا.

عباضات ؾا٥ع ١٭قشاب ٖصا ايصنا:٤
 أسب إٔ أقهٚ ٞقيت يف اؿسا٥ل أ ٚبني أسهإ ايطبٝع١ أسب إٔ أؾهط زاُ٥اً يف خًل اهلل -أؾهط يف إٔ أنَ ٕٛكتٓٝاً ؿٛٝإ أ ٚقاسب سسٜك ١قػرل٠

ٚظا٥ـ َطتبط ١بٗصا ايصناَ :٤عاضعَ ,طب ٞسٛٝاْات ,دٛٝيٛد ... ٞإخل
مالحظات ٍامُ عً ٍذه اليظزيُ:
 ميتًو نٌ ؾدل ايصنا٤ات ايجُاْ ١ٝنًٗا ٚيهٔ مبػتٜٛات َتؿاٚت( ١نٌ شنا ُٜٛٓ ٤مبعسٍكتًـ زاخٌ نٌ ٚاسس َٓا(
 َععِ ايٓاؽ ٜػتطٝع ٕٛتُٓ ١ٝنٌ شنا ٤إىل َػتَٓ ٣ٛاغب َٔ ايهؿا٠٤ تعٌُ ايصنا٤ات عازَ ٠عاً بططٜكَ ١طنب١تطبًكات عنلًُ لليظزيُ يف املياٍج الهشفًُ:
 ٚنع َ٪ؾطات ٭ْٛاع ايصنا٤ات املدتًؿ ١يف ايؿتٚ ١ٝقٝاغٗا زاخٌ ايؿطق١ تكُ ِٝبطاق ١ايتكسّ ايؿدك ٞيًؿتٚ ١ٝايؿباب سػب ايصنا٤ات بطاقَ ١تابع ١يتطٛض ايصنا٤ات ٚتػذ ٌٝا٭ْؿطٚ ١ايؿاضات (ًَـ ايصنا٤ات يًؿت)١ٝ تسضٜب ايؿتٚ ١ٝايؿباب عً ٢أْٛاع ايصنا٤ات املتُٝع ٠يس( ِٜٗؾاضات اشلٛاٜات) تؿع ٌٝايؿاضات ٚضبطٗا بٓعط ١ٜايصنا٤ات ابتهاض ؾاضات باغِ أْٛاع ايصنا٤ات (َجاٍ :ؾاض ٠ايصنا ٤ايًػ)ٟٛ ؼؿٝع ا٭ؾطاز أ ٚعكابِٗ باغتدساّ ْعط ١ٜايصنا٤ات َطادع ١ؾطٚط اؿك ٍٛعً ٢ؾاضات اشلٛاٜات تكسَ ِٜؿطٚع غٓ ٟٛيًؿطقٜ ١ؿاضى نٌ ؾطز ؾ ٘ٝمبا ٜٓاغب شنا٘٥ تٛي ٞا٭ؾطاز يًُٓاقب ٚاملٗاّ املدتًؿ ١سػب ايكسضات ٚايصنا٤ات اييت يس( ِٜٗايعطٜـ :شنا ٤ادتُاعٞٚؾدك ,ٞاملػاَط :شنا ٤يػَٛٚ ٟٛغٝك – ٞأَني ايكٓسٚم :شنآَ ٤طك ٞضٜانٚ ٞادتُاع ...ٞإخل)
 تكسَ ِٜؿطٚع ؾطز ٟىتاض ٙنٌ ؾطز مبا ٜٓاغب ْٛع شنا٘٥ تطٜٛط ططم ايتسضٜب ٚايتعً َٔ ِٝخ ٍ٬ايصنا٤ات املتعسز٠

ايتعً ِٝايبكط :ٟايتعً َٔ ِٝخ ٍ٬ايطٚ ١ٜ٩اٱبكاض – ايذلنٝع عً ٢ض ١ٜ٩ايًػ ١اؾػسٚ ١ٜايتعبرلات
اؿطن ١ٝاييت ٪ٜزٜٗا ايكا٥س (ايؿٝس – ٜٛايًٛسات ايك٬ب – ١ايطغ ّٛايبٝاْ – ١ٝضْ ١ٜ٩كٛم ايهتب)



ايتعًِ ايػُع :ٞايتعً َٔ ِٝخ ٍ٬احملانطات ايًؿع – ١ٝاملٓاقؿات – تٓا ٍٚاملعًَٛات َٔ خَ ٍ٬ا ٜكٛي٘
اٯخط( ٕٚقطا ٠٤ايٓكٛم بكٛت عاٍٍ – ؾطا٥ط ايهاغٝت  -أْاؾٝس)



ايتعً ِٝاؿطن :ٞايتعً َٔ ِٝخ ٍ٬ا٭زا ٤اؿطن ٞأ ٚملؼ ا٭ؾٝا٤

َٚاظاٍ ٖٓاى ايعسٜس ٚايعسٜس َٔ ا٭ؾٝاٚ ٤ا٭َٛض اييت ميهٓٓا إٔ ْػتدًكٗا َٔ ايٓعطٚ ١ٜايهجرل َٔ ايتطبٝكات اييت ميهٔ
تٓؿٝصٖا يف املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطب ١ٝاملطٛض.٠
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أضاييب ايتكييِ واملتابعة وايتكويِ
إٕ َٔ أِٖ اـطٛات ايتٓؿٝص ١ٜيف زٚض ٠املٓاٖر يتشكٝل اشلسف ايذلب ٟٛايهؿؿ ٖٞ ٞايتكٚ ِٝٝاملتابعٚ ١ايتكٚ ,ِٜٛاييت بسْٗٚا ئ
ْػتطٝع إٔ ْكٝؼ لاسٓا يف ؼكٝل اشلسف ,يصا ؾإْ٘ هب ايذلنٝع عً ٢تطبٝل ٖص ٙاـطٚ ,٠ٛاييت مت إغؿاشلا بؿس ٠عً ٢أضض
ايتطبٝل ايعًُ.ٞ

ٖٓاى ايعسٜس َٔ ا٭غايٝب اييت ميهٓٓا بٗا املتابعٚ ١ايتكٖ َٔ ,ِٝٝص ٙا٭غايٝب عً ٢غب ٌٝايصنط  ٫اؿكط:


بطاق ١ايتكسّٚ :اييت ؼسثٓا عٓٗا غًؿاً



بطاق ١امل٬سع ٖٞٚ :١اييت ٬ٜسغ ؾٗٝا ايكا٥س ايعه ٛبؿهٌ زقٝل َٔ سٝح ايتػرل يف ايػًٛى أ ٚتُٓ ١ٝاملعاضف
ٚاملٗاضات.



بطاق ١ا٭زا ٤يف اؾُاع ٖٞٚ :١بطاق ١مل٬سع ١تكسّ ا٭ؾطاز َع ًا زاخٌ اجملُٛع َٔ ,١خ ٍ٬أزا ٤اجملُٛع ١نهٌ ,أٚ
تكسّ ا٭ؾطاز زاخٌ اجملُٛع١



بطاقَ ١تابع ١اـط ١ايؿذلٖٚ :١ٜص ٙغٛا ٤ناْت ايؿذل ٠ؾٗط ١ٜأ ٚغٓٚ ,١ٜٛغٛا ٤ناْت ـط ١اؾُاع ١ايكػرل ٠أٚ
خط ١ايٛسس ٠ايهؿؿ.١ٝ

أَا بايٓػب ١٭غايٝب ايتك ِٜٛؾٗ ٞأٜهاً نجرلَٚ ٠تؿعبْٚ ١صنط أٜهاً ٖٓا عً ٢غب ٌٝاملجاٍ  ٫ٚاؿكط:


بطاق ١املتابعَ ١ع أٚيٝا ٤ا٭َٛضٖٚ :ص ٙايبطاق ١تصٖب يٛي ٞا٭َط نٌ ؾٗط يًتٛاقٌ َع ايٛسسٚ ,٠قس ٜتٓاقل زٚض ٖصٙ
ايبطاق ١نًُا قعسْا يف غًِ املطاسٌ ايعُط ١ٜيًهؿؿ.١ٝ



ايتك ِٜٛايؿؿٗ ٞايؿطز ٟزاخٌ ايٛسسٖٚ :٠ص ٙعٔ ططٜل ايتٛاقٌ بني ايكا٥س ٚايعه ٛزاخٌ ايٛسس ٠ايهؿؿ١ٝ
ٚأْؿطتٗاٜٚ ,ه ٕٛشيو بٓا ً٤عً٬َ ٢سعات ايكا٥س (غٛا ٤املهتٛب ١يف بطاق ١امل٬سع ١أ٬َ ٚسعات ٚقت ١ٝزاخٌ
ايعٌُ)



ايتك ِٜٛايؿؿٗ ٞاؾُاع ٖٛٚ :ٞايص ٟوسخ يف ادتُاعات ايٛسس ٠أ ٚاؾُاع ١ايكػرل ٠يًطؾع َٔ أزا ٤اجملُٛع.١

مما تكسّ لس إٔ ا٭ْؿط ١ايؿطزٚ ١ٜاؾُاعٚ ١ٝأغايٝب ايتكٚ ِٝٝاملتابعٚ ١ايتك ِٜٛؾُٝا بٗٓٝا تتساخٌ ٚتتٓاغِ َع
فا٫ت املٓٗر ايهؿؿ٪َٚ ٞؾطات٘ ايذلب ١ٜٛبؿهٌ نبرل مما ٜكعب ؾكً٘ ,ؾهُا ضأٜٓا ايتساخٌ بني
فا٫ت املٓٗر ,لس ايتساخٌ بني ا٭ْؿط ١ايؿطزٚ ١ٜاؾُاع ١ٝؾُٝا بٗٓٝاٚ ,نصيو تتساخٌ َع أغايٝب
ايتكٚ ِٝٝاملتابعٚ ١ايتك ِٜٛأثٓا ٤أزا ٤ا٭ْؿطٖٚ ,١صا ٜبني أُٖ ١ٝعسّ ايؿكٌ بني نٌ ٖص ٙاملعطٝاتٚ ,إٔ
ؾُٗٗا بؿهٌ قشٝضَٚ ,عطؾَ ١ت ٢ت٪ز ٣نٌ ٚاسسَٗٓ ٠ا ٖٛ ,ايص ٟوكل يٓا يف ايٓٗا ١ٜايػا ١ٜاملطدَٔ ٠ٛ
ٖسف اؿطن ١ايهؿؿ ,١ٝؾهٌ َا ُٜٓٗا يف ْٗا ١ٜا٭َط ٖ ٛايذلنٝع عً ٢تطب ١ٝايؿتٚ ١ٝايؿباب يتشكٝل
اشلسف َٔ اؿطن ١ايهؿؿٖٚ ,١ٝصا َٖ ٛكٝاؽ لاسٓا يف ايهؿؿ:١ٝ

إٕ جناح احلسنة ايهػفية يكاع بهُية ونيفية املواطٓني ايرئ ْعدِٖ يًُطاُٖة ايفاعًة يف اجملتُع
ٚؾُٝا  ًٜٞاغتعطاض ٭ِٖ ايٓكاط يف َٓٗر نٌ َطسً ١نؿؿ( :١ٝفا٫ت املٓاٖر املطٛض– ٠املكطًشات
اـاق ١بهٌ َطسً – ١ا٭ٖساف ايذلب ١ٜٛيًُطسً – ١اـكا٥ل ايػٓ ١ٝيًُطسً – ١ا٭ٖساف ايعاَٚ ١اـاق١
يًُذا٫ت – امل٪ؾطات املعطؾٚ ١ٝاملٗاضٚ ١ٜايٛدساْ ١ٝيهٌ فاٍ ؾطع – ٞا٭ْؿط ١ايؿطزٚ ١ٜاؾُاع)١ٝ
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املٓاٖج
بني يديو
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دلاالت املٓٗج ايهػفي:
يكس مت ٚنع فا٫ت ايعٌُ باملٓاٖر عٝح تكػِ إىل  1أقػاّ ضٝ٥ػ ١ٝمتجٌ دٛاْب ايتُٓ ١ٝايؿدك١ٝ
ايطٚسٚ ,١ٝايعكًٚ ,١ٝايبسْٚ ,١ٝا٫دتُاع ١ٝباٱناؾ ١إىل اؾاْب ايهؿؿٚ ,ٞتتهاٌَ ؾُٝا بٗٓٝا يبٓا٤
ايؿدكٚ ,١ٝتتسضز بتهاًَ ١ٝبني املطاسٌ ايػٓ ١ٝا٭ضبع (ا٭ؾباٍ ,ايؿتٝإ ,ايهؿاف املتكسّ ,اؾٛاي,)١
ٚزاخٌ نٌ داْب تته ٕٛفُٛع َٔ ١اجملا٫ت تتٓاغب يف قتٛاٖا ٚططٜك ١تػُٝتٗا َع طبٝع ١املطسً١
ايػٖٓٚ ,١ٝص ٙاجملا٫ت هب إٔ ٜعًِ ايص ٟغٝكطٖ٩ا أْٗا يٝػت َٓؿكً ١اْؿكا ً٫نًٝاً عٔ بعهٗا ايبعض
ٚيهٓٗا َتساخً ١ؾُٝا بٗٓٝاٜٚ ,عٗط شيو يف ايدلْاَر ايهؿؿ ٞايص ٟغٝتِ تٓؿٝص.ٙ
ٚيكس مت َطاعا ٠إٔ ٜه ٕٛاملٓٗر يف نٌ َطسً ١عُطَ ١ٜتهاََ ً٬ع املٓٗر يف املطاسٌ اييت تػبك٘ أ ٚتً,٘ٝ
يصيو غٓذس إٔ اشلسف ايطٝ٥ػ ٞيهٌ قػِ َٔ أقػاّ دٛاْب ايتُٓ ١ٝايؿدك ١ٝثابت يف نٌ املطاسٌ
ايعُط ,١ٜبُٓٝا ؽتًـ اجملا٫ت ٚا٭ٖساف اـاق ١يف نٌ َطسً ١مبا ٜتٓاغب َع اـكا٥ل ايػٓ١ٝ
يًُطسً ,١نُا أْ٘ مت َطاعا ٠ايعُ ١َٝٛيف ا٭ْؿط ١مبا ٜتؿل َعٓا عطبٝاً ,يهٔ يهٌ بٚ ١٦ٝفتُع (ٚطٓٝاً أٚ
قًٝاً) خكٛقٝت٘ اييت ميهٔ إٔ تتهٝـ َع٘ املٓاٖر ز ٕٚاملػاؽ بأغاغٝات اؿطن ١ايهؿؿ١ٝ
ٚا٭ٖساف ايعاَ ١يًُٓٗر.
ٚهب ا٭خص يف ا٫عتباض أُٖ ١ٝزخ ٍٛاجملاٍ ايهؿؿ ٞيف نٌ ا٭ْؿط ,١سٝح أْو غتٓؿص مجٝع ٖصٙ
ا٭ْؿط ١باغتدساّ ايططٜك ١ايهؿؿٚ ١ٝأْت تطتس ٟايع ٟايهؿؿ ,ٞزاخٌ كُٝات تتبع ايتكايٝس ايهؿؿ,١ٝ
ٚبؿَٓٗٚ ٕٛاضات نؿؿ ١ٝهب عً ٢نٌ عه ٛيف اؿطن ١إٔ ٜعطؾٗا ,ؾإْٓا ْطبل مجٝع ا٭ْؿط ١يف
اجملا٫ت ا٭خط َٔ ٣خ ٍ٬اجملاٍ ايهؿؿٞ
ٚنُا غٝتهض ؾُٝا بعس ,إٔ يهٌ داْب َٔ اؾٛاْب اـُػ ١ا٭غاغٖ ١ٝسف عاّ ٜػط ٟعً ٢مجٝع املطاسٌ
ايػٓ ١ٝا٭ضبعٚ ,١يهٌ فاٍ َٔ فا٫ت املٓٗر يف نٌ َطسً ١أٖسف خاق ,١مت تطمجتٗا إىل َ٪ؾطات
َعطؾَٗٚ ١ٝاضٚٚ ١ٜدساَْ ١ٝكاغ ,١تػاعسى يف ٚنع ا٭ْؿط ١ايؿطزٚ ١ٜاؾُاعٚ ,١ٝبايطبع ٖص ٙامل٪ؾطات
ٚا٭ْؿط ١مت ٚنعٗا بعٓا َٔ ١ٜقبٌ أغاتصٚ ٠قاز ٠تطبٜٛني عػب َا ٜتٓاغب َع نٌ َطسًٚ ١ىسّ ؼكٝل
اشلسف ايذلب َٔ ٟٛاؿطنٚ ,١ول يهٌ مجع ١ٝنؿؿ ١ٝعطبَ ١ٝطادعٖ ١ص ٙامل٪ؾطات ٚا٭ْؿط ١مبا ٜتٓاغب
َع ايب ١٦ٝاحملًٚ ١ٝاٖ٫تُاَات ايٛطٓ ١ٝز ٕٚإغؿاٍ اـكا٥ل ايػٓ ١ٝيهٌ َطسًٚ ١ايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني ايؿت١ٝ
ٚايؿبابٚ ,ز ٕٚايتعس ٌٜيف ا٭ٖساف اشلاَٚ ١اـاق ١حملت ٣ٛاملٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطب.١ٝ

ٚنُا ٖ٬َ ٛسغ ؾإٕ امل٪ؾطات ٚا٭ْؿط ١قسز ٠بعسز َكاؽ ٱلاظ ا٭ْؿطٚ ,١نٓا ْٛز ٚنع ٖصٙ
امل٪ؾطات مببسأ "ايتبعٝض" يف ٖصا ايسي ٌٝيهْ ٞذلى يهِ اؿط ١ٜنُػٛ٦يني عٔ تطبٝل املٓٗر يف
ؼسٜس ططٜك ١ايكٝاؽ احملسز يف نٌ َ٪ؾط أْ ٚؿاطٚ ,يهٔ يه ٫ ٞىتًط عًٝهِ ا٭َط ,ؾًكس
مت تطنٗا قسز ٠نُا َٖٛ ٞدٛز ٠يف أزي ١ايكاز ٠اييت مت ٚنعٗا قسز ٠يهٜ ٞطبل قا٥س ايٛسس٠
بهٌ أضو ١ٝا٭ْؿط ١ز ٕٚايتؿهرل يف ططٜك ١ايكٝاؽٚ ,بٓا ً٤عًَ ٢ا تكسّ ميهٓهِ ايتعس ٌٜيف ٖصٙ
ا٭عساز عػب َا تطَٓ ْ٘ٚاغباً ٜٚتُاؾَ ٢ع املتطًبات ايعكطٚ ١ٜاجملتُعٚ ١ٝايعُط.١ٜ
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اجلىاىب
الزوحٌ
العكلٌ

وتتضح ٍذه اجملاالت يف اجلدول اآلتٌ:

مزحلُ الهشاف املتكدو

مزحلُ اجلىالُ

مزحلُ األشبال
ايك ِٝايس١ٜٝٓ

مزحلُ الفتًاٌ
ايك ِٝايس١ٜٝٓ

ايس ٜٔيًشٝا٠

ايس ٜٔيًشٝا٠

ٚا٭خ٬ق١ٝ

ٚا٭خ٬ق١ٝ

انتؿـ َا سٛيو

ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا

ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا

َٛاٖب

َٗاضات

َٗاضات

ايؿٓٚ ٕٛاٯزاب

ايب١٦ٝ

ايب١٦ٝ

ا٫قتكاز ٚاملٛاطٓ١

ايتطبٝكات ايعًُ١ٝ
ٚايب١ٝ٦ٝ

ايذلؾٝس
الصحٌ والبدىٌ
االجتناعٌ

قش ١اؾػِ

قش ١اؾػِ

ٖٝا بٓا ًْعب

ايطٜان١

ا٭غطٚ ٠اجملتُع

اجملتُع

سٝاتٓا يف اجملتُع

ايٛطٔ

ايٛطٔ

ٚطٓٓا

ايعامل

ايعامل

عاملٓا

ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ

ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ

ايهؿؿ١ٝ

ايهؿؿ١ٝ

01

01

الهشفٌ

املٗاضات ايهؿؿ١ٝ

عدد اجملاالت

9

ايًٝاق ١ايبسْ١ٝ

ايكشٚ ١ايطٜان١
َٗاضات يًشٝا٠
اـسَ ١ايعاَٚ ١تُٓ١ٝ
اجملتُع
ا٫تكاٍ ايعاملٞ
ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ
ايهؿؿ١ٝ
ايتطًع يًكٝاز٠
01

ٚؾُٝا  ًٜٞؾهٌ ٜٛنض اٱطاض ايعاّ يًُٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطب ١ٝاملطٛض٠

وجيب إٔ تعًِ عصيصي ايكائد إٔ َٔ جواْب ايتُٓية ايػدصية ,اجلاْب ايوجداْي
(االْفعايي) ,وايري يتضح يف تعاَالت ايفتية وايػباب ,يريو مل يتِ إدزاج٘ يف دلاالت
املٓٗج ألٕ ييظ ي٘ أْػطة ,وإمنا جيب إٔ تُٓي٘ َٔ خالٍ املالحظة وايتعاٌَ
وايتصويب ,يريو جيب إٔ تٓػئ يو ضجالً يًُالحظات ايرتبوية اييت تطجٌ بٗا نٌ
َالحظاتو (االْفعاالت املدتًفة – املواٖب – ايرناءات املدتًفة  ...إخل)
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غهٌ بياْي يوضح اإلطاز ايعاّ يًُٓٗج ايهػفي ايعسبي املطوز
ايعٌُ َٔ أدٌ ٚنع املٓٗر

ٖسف اؿطن ١ايهؿؿ :١ٝاملػاُٖ ١يف تُٓ١ٝ
ايؿباب يتشكٝل أقك ٢قسضاتِٗ ايبسْٚ ١ٝايعكً١ٝ
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝايطٚس ١ٝنأؾطاز ٚنُٛاطٓني َػٛ٦يني
ٚنأعها ٤يف فتُعاتِٗ احملًٚ ١ٝايٛطٓٚ ١ٝايعامل١ٝ

اجلاىب الزوحٌ

اجلاىب العكلٌ

اجلاىب البدىٌ

اجلاىب االجتناعٌ

اجلاىب الهشفٌ

اشلسف ايعاّ

اشلسف ايعاّ

اشلسف ايعاّ

اشلسف ايعاّ

اشلسف ايعاّ

إخل

إخل

إخل

إخل

إخل

فاٍ

فاٍ

فاٍ

فاٍ

فاٍ

فاٍ

فاٍ

فاٍ

فاٍ

فاٍ

املٓٗر

املٓٗر

املٓٗر

املٓٗر

املٓٗر

املٓٗر

املٓٗر

املٓٗر

املٓٗر

املٓٗر

أٖساف

أٖساف

أٖساف

أٖساف

أٖساف

أٖساف

أٖساف

أٖساف

أٖساف

أٖساف

خاق١

خاق١

خاق١

خاق١

خاق١

خاق١

خاق١

خاق١

خاق١

خاق١

َعطيف

َعطيف

َعطيف

َعطيف

َعطيف

َعطيف

َعطيف

َعطيف

َعطيف

َعطيف

َٗاضٟ

َٗاضٟ

َٗاضٟ

َٗاضٟ

َٗاضٟ

َٗاضٟ

َٗاضٟ

َٗاضٟ

َٗاضٟ

َٗاضٟ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

أىشطُ فزديُ:


أىشطُ مجاعًُ:


ايتكسّ ايؿدك( ٞؾاضات ايهؿا( ١ٜايهؿا٠٤

ضٖط)

 /اؾساض))٠



بطْاَر اؾُاع ١ايكػرل( ٠غساغ – ٞطًٝع– ١

اشلٛاٜات (ؾاضات اشلٛا)١ٜ



ايطس٬ت – املعػهطات – املٗطداْات –
املدُٝات ...إخل

التكًًه واملتابعُ
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ايعٌُ َٔ أدٌ ؼكٝل اشلسف



بطْاَر ايٛسس ٠ايهؿؿ( ١ٝايؿطق – ١ايعؿرل)٠

ذلتوى املٓاٖج
ايهػفية ايعسبية املطوزة

33

َٓٗج األغباٍ

34

َصطًحات خاصة مبسحًة األغباٍ

املضنًات
املطسً ١ايعُط١ٜ

مزحلُ األشبال
 00 -3غٓ١

اغِ ايٛسس٠

ؾطق ١ا٭ؾباٍ

اغِ اؾُاع ١ايكػرل ٠يف ايٛسس٠

غساغٞ

عسز أؾطاز اؾُاع ١ايكػرل٠

 2أؾباٍ

َػ ٍٛ٦اؾُاع َٔ ١أعهاٗ٥ا

غازؽ

نٝؿ ١ٝتع٘ٓٝٝ

با٫ختٝاض َٔ ايكا٥س

ادتُاع اؾُاع١

أثٓا ٤ادتُاعات ايؿطٜل ٚبإؾطاف ايكا٥س

َػ ٍٛ٦ايٛسس َٔ ٠أعهاٗ٥ا

ايػازؽ ا٭ٍٚ

نٝؿ ١ٝتع٘ٓٝٝ

با٫ختٝاض بٛاغط ١ايكا٥س

فًؼ ايٛسس٠

فًؼ ايؿطق١

اؽاش ايكطاض يف اجملًؼ

ايكا٥س بايتؿاٚض َع فًؼ ايؿطق١

قا٥س ايٛسس٠

 60غٓ ١عً ٢ا٭قٌ َ ٌٖ٪نكا٥س يٮؾباٍ

ؾعاض املطسً١

أبصٍ دٗسٟ

ايً ٕٛاملُٝع يًُطسً١

ا٭قؿط

ًَحوظة
قد يهوٕ ٖٓاى بعض االختالفات
ايوطٓية يف املطُيات اخلاصة
باألغباٍ ,ويهٓٗا يف ايٓٗاية
اختالفات غري جوٖسية ال متظ
أضاضيات احلسنة يف غيء ,ويهٓٗا
تعصش اهلوية ايوطٓية

35

زَص األغباٍ:
 ٬بٗٓٝا ٚبني باق ٞاملطاسٌ ٚباق ٞأضنإ َجًح
اٱطاض :ؾهٌ ايؿهط ٖٞٚ ٠غرل ناًَْ ١تٝذ ١إٔ ٖٓاى تهاَ ً
ايذلب١ٝ
ؾعاض ا٭ؾباٍ :أبصٍ دٗسٟ
ايطَع ايطٝ٥ػ :ٞبكُتا أططاف ايؿبٌ (ابٔ ا٭غس)ٚ ,تسٍ ايبكُ ١ايهدلٚ ٣ايكػط ٣عً ٢من ٛايؿبٌ باملطسً١
ا٭غِٗ ا٭ضبع :١بأيٛإ املطاسٌ ا٭ضبع ٚتسٍ عً ٢تهاًَ ١ٝاملطاسٌ ٚاػاٖٗا مٖ ٛسف َعني ٖ ٖٛٚسف
اؿطن١
ايً ٕٛا٭قؿط :ي ٕٛأؾع ١ايؿُؼ اييت تسٍ عً ٢خؿَٚ ١طح ا٫ؾباٍ ايص ٜٔميٮ ٕٚايسْٝا نٝاً٤

36

األٖداف ايرتبوية ملسحًة األغباٍ
 .1ايتعطف عً ٢ز ٌ٥٫قسض ٠اهلل ٚععُت٘.
 .1انتػاب ايك ِٝاؿػٚ ١ٝاملعٓ ١ٜٛيًشطن ١ايهؿؿ.١ٝ
 .3ايتعطف عً ٢ايٛطٔ ٚأُٖٝت٘ بايٓػب ١يًؿطز ٚاجملتُع.
 .4اٱْسَاز يف اجملُٛعات ايكػرلٚ ٠ايعٌُ َعٗا.
 .5تُٓ ١ٝسب ا٫غتط٬ع ٚاملػاَط.٠
 .6إؾباع اـٝاٍ ٚتُٓٝت٘ ٚتٛد ٘ٗٝي٬غتؿاز.َ٘ٓ ٠
 .7إغتهؿاف ٚتُٓ ١ٝاملٚ ٍٛٝاشلٛاٜات ايؿدك.١ٝ
 .8ضبط ٚته ٜٔٛايع٬قات بني ا٭ؾٝا٫ ٤نتػاب َؿاٖٚ ِٝسكا٥ل دسٜس.٠
 .9ا٫قتسا ٤بايهباض ٫نتػاب اـدلٚ ٠تُٓ ١ٝايجك ١بايٓؿؼ.
 .11ؼػني عٌُ أدٗع ٠اؾػِ ايساخً.١ٝ
.11اتباع ايكٛاعس ايكش ١ٝيف ايػصاٚ ٤ايٓعاؾ ١ايعاَ.١
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الخصائص السنية لمرحلة األشبال (من  11-7سنة)
األىشطُ املياصبُ
خصآص املزحلُ
َػابكات نؿؿَ / ١ٝباضٜات ضٜان / ١ٝأيعاب َتٓٛع١
امل ٌٝإىل ايًعب
ايؿعٛض بايتعب أثٓا ٤اجملٗٛز

َطاعا ٠إٔ ٜه ٕٛايدلْاَر ايعَين َتٓاغكاً ٚتتدًً٘ ؾذلات ناؾ ١ٝيًطاس١

غع ١اـٝاٍ

قكل ا٭ْبٝا / ٤غطز ايككـل ايٛطٓٝـٚ ١ايؿـعبٚ ١ٝايسٜٝٓـ / ١ايتُجًٝٝـات اشلازؾـ / ١سؿـ٬ت
ايػُط

سب ايتًُو

اغـــتػْ ٍ٬عـــاّ ايؿـــاضات  /ضنـــٔ ايػساغـــ / ٞبطاقـــ ١ايتكـــسّ ٖٛ /اٜـــات مجـــع ايطٛابـــع
ٚايعُ٬ت َٚا ؾابٗٗا.

غطٜع ا٫غتجاض, ٠نجرل ايكٝاح

ا٭يعاب ٚاملػابكات ايكاخب / ١ايتذاضب ايعًُ ١ٝايؿٝك ١املجرل /٠ايكٝشات ٚاشلتاؾات

نجرل ايؿه٣ٛ

سػٔ ا٫غتُاع إيٚ ٘ٝإضؾاز / ٙقٓسٚم ا٫قذلاسات  /ادتُاعات ايػساغٝات

ايػرل َٔ ٠لاح ايعَ٤٬

اؿــطم عًــ ٢عــسّ املبايػــ ١يف َــسح املتكــسّ ٚإؾــعاض املتــأخط بؿا٥ستــ٘ ٚقسضتــ٘ عًــ ٢ايتكــسّ,
ٚتعُ ِٝاملسح ٚاؾٛا٥ع نٌ ٚؾل قسضات٘

سب ا٫غتط٬ع

ضس٬ت ايبشح عٔ ايهٓع  /ايعٜاضات ايعًُ / ١ٝاملدُٝات ٚسٝا ٠اـ٤٬

ايتكًٝس ٚاحملانا٠

ايتُج / ٌٝسؿ٬ت ايػُط  /عطض ٚتععٜع ايُٓاشز املؿٝسٚ ٠ايعازات اؿػٓ / ١ايع ٟايهؿؿٞ

سب املطح

سؿ٬ت ايػُط  /املػابكات ٚا٭يعاب  /ايتعاٌَ َعِٗ يف نٌ املٛاقـ ببؿاؾ.١

بساٜـــ ١املٝـــٌ يتهـــ ٜٔٛاؾُاعـــ ١بؿـــهٌ اغــتػْ ٍ٬عــاّ ايػساغــٝات /قــؿش ١ا٭قــسقاَ / ٤تابعــَ ١عاضؾــ٘ ٚأقــسقاٚ ٘٥إبعــاز ٙعــٔ
تسضهٞ

ايُٓاشز غرل املٓاغبَ ١ـٔ ا٭قـسقا / ٤إقاَـ ١ايكـ ٠٬يف مجاعـ /١تكٜٛـ ١ايع٬قـات ايؿدكـ١ٝ
بني أؾطاز ايؿطق / ١تؿذٝع ايكساقات ايٓاؾ ١٦أ ٚاييت يف بسا ١ٜايٓهر

ايؿتٓ ١عً ٢ايعَ٤٬

عسّ تؿذٝع٘ عً ٢ايتُاز ٟيف ايؿتٓٚ ١ا٫غـتعاْ ١بـايكطإٓ ايهـطٚ ِٜا٭سازٜـح ايؿـطٜؿ ١ايـيت
تتشسخ عٔ عٛاقب ايؿتٓ – ١نؿؿ٘ عٓس ايهطٚض – ٠إعطا ٙ٩اَجً ١يٓتا٥ر ايؿتٓ١

من ٛبطٚ ٤ٞنعـ ايتشهِ با٭ططاف

ايذلنٝع عً ٢ايـدلاَر ٚاؿطنـات ايػـًٗ / ١تكـسٚ ِٜدبـات خؿٝؿـ ١تتدًـٌ ايٛدبـات ايـج٬خ
ايطٝ٥ػً َٜٝٛ ١ٝا أثٓا ٤املدُٝات  /اغتدساّ أزٚات أ ٚمناشز نبرل ٠اؿذِ

إزضاى ا٭َــــٛض اؿػــــٚ ١ٝنــــعـ اْ٫تبــــا ٙبٓا ٤ايدلاَر عً ٢ا٭غؼ اؿػٚ ١ٝايعًُ ١ٝاملًُٛغ / ١تٓؿٝص ايـدلاَر يف اشلـٛا ٤ايطًـل بأيعـاب
(مبعٓ ٢نعـ اْ٫تبا ٙإىل عسَٛ ٠نـٛعات َٚػابكات ٚا٫بتعاز عٔ ايػطف املػًكٚ ١أغًٛب احملانطات  /اغتدساّ ا٭غًٛب ايتتـابع ٞيف
كتًؿ ١يف ٚقت ٚاسس) ٚعـسّ ايكـسض ٠عًـ ٢تٓـــا ٍٚاملٛنـــٛعات – تٜٓٛـــع ا٭ْؿـــط – ١عـــسّ اٱطايـــ / ١اغـــتدساّ ايطقكـــات ٚايككـــل
اؾًٛؽ ٚا٫غتُاع يؿذل ٠ط١ًٜٛ

اؿطنٚ ١ٝايبعس عٔ ا٭سازٜح ايط١ًٜٛ

ٜٗتِ مبعطؾ ١ايكـٚ ِٝايعـازات ٜٚعتـع بٛطٓـ٘ تععٜع ايعازات اؿػٓٚ ١ايذلنٝع عً ٢ضنا ايٛايسٚ ٜٔايكٝاّ بايٛادبات ايسٜٝٓـ / ١املؿـاضن١
ٜٗٚتِ ب٘

يف ا٫ستؿـــا٫ت ايٛطٓٝـــٚ ١ايسٜٝٓـــ / ١ؼٝـــ ١ايعًـــِ ٚايٓؿـــٝس ايـــٛطين  /ايتعطٜــــ بإلـــاظات
ؾدكٝات ٚطٓ / ١ٝاملػابكات ايٛطٓٚ ١ٝايس١ٜٝٓ

ٜهــ ٙ٩٫ٚ ٕٛيٮقــسقا ٤أنــدل َــٔ ٥٫ٚــ٘ تك ١ٜٛأٚاقط ضٚح ايؿطٜل زاخٌ ايػساغٚ ,ٞايتأنٝس عً ٢أُٖ ١ٝطاع ١ايط٩غا َٔ ٤ا٭ؾباٍ
يًهباض

ٚايكاز٠

اٖتُاَات٘ تذلنع سْ ٍٛؿػ٘

ؼؿٝع ٙزاُ٥اً يه ٞوؼ بكسضات٘ ُٜٗٝٓٚا عٔ ططٜل اؾٛا٥ع يف املػابكات ٚايتشؿٝع املعٟٓٛ
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اْ٫ؿعــــا٫ت ايػــــًبٚ ١ٝاٱهابٝــــ ١تهــــ٬َ ٕٛسعــ ١ا٭عهــا ٤بؿــهٌ َطنــع ممــا ٜتــٝض إظايــ ١أغــباب اْ٫ؿعــا٫ت ايػــًب :١ٝبايهًُــ١
ٚقتٝــٚ ١تــع ٍٚبــعٚاٍ املــ٪ثط َجــٌ :ايؿــطح – ايطٝب ,١ايتؿذٝع ,اشلس ,١ٜايتهًٝـ بٓؿاط...إخل
ايػطٚض – ا٫نت٦ـاب – اؿـعٕ – ايػهـب
– ايهطاٖ١ٝ

فآدَ معزفُ ٍذه اخلصآص للكآد:

ٜٓبػــ ٞعًــ ٢ايكا٥ــس إعــساز ايــدلاَر ايــيت تتٛاؾــل َــع مجٝــع دٛاْــب منــ ٛايؿــبٌ (اؾػــُ ,١ٝاؿطنٝــ ,١اْ٫ؿعايٝــ ,١ا٫دتُاعٝــ,١

ايعكً ,١ٝايطٚسٚ ,)١ٝشيو عٔ ططٜل:


اغتٝعاب سطن ١ا٭طؿـاٍ ايعا٥ـسٚ ٠قـٝاسِٗ ٚعـسّ اْهـباطِٗ أٚايتـعاَِٗ بايتعًُٝـاتٚ ,هـب إٔ ٜعًـِ ايكا٥ـس إٔ ٖـصٙ
ا٭َٛض طبٝع.١ٝ



إزضاى إٔ ايؿبٌ خٝاي٘ ٚاغع ؾٜ ٬ػتػطب املبايػ.َ٘ٓ ١



َعطؾ ١إٔ عً ٘ٝإٔ ٜه ٕٛقس ٠ٚ٭ٕ أؾباي٘ ميتاظ ٕٚبايتكًٝس ٚاحملانا.٠



تصنط ايكؿات ايػًب ١ٝعٓسِٖ ٚأخصٖا ؾ ٢ا٭عتباض َجٌ ؾهاٚاِٖ املػـتُطٚ ٠غرلتٗـِ ْٚكًـِٗ يًهـ ّ٬عًـ ٢ظَٗ٥٬ـِ
ٚنطِٖٗ يًذٓؼ اٯخط عٝح وطم ايكا٥س عً ٢اغتٝعاب شيو ٚػاٚظ ٙعهُ.١



ا٫غتؿازَ َٔ ٠عطؾتـ٘ املػـبك ١بطبٝعـ ١منـ ٛاؾػـِ ٚقـسضات ٖـ ٤٫٪ا٭ؾـباٍ َـٔ سٝـح َـساضنِٗ ٚاغـتٝعابِٗ يتشػـني
أْؿطتِٗ.



ا٫غتؿاز َٔ ٠اٖتُاَِٗ بايعازات ٚايتكايٝس ٚسبِٗ يًٛطٔ ؛ يتععٜع ٖص ٙا٫ػاٖات يسٚ ِٜٗتسعُٗٝا.



ا٫غتؿازَ َٔ ٠عطؾت٘ يهعـ إزضانِٗ يٮَٛض املعٓ ١ٜٛؾٗٝتِ با٭َٛض اؿػ.١ٝ

ىضبُ التدخل يف الربىامج وقًادَ الفزقُ

صفُ الكآد يف ٍذه املزحلُ

قس تكٌ إىل %91

ا٭ب  /ا٭ر ا٭ندل

39

أٖداف دلاالت املٓٗج ايهػفي ايعسبي املطوز ملسحًة األغباٍ
اجلىاىب الزًٓضًُ
اجلاىب الزوحٌ
تعُٝل َؿٗ ّٛاٱميإٚ ,إنػاب ايك ِٝايس١ٜٝٓ

اجملاالت
الكًه الدييًُ واألخالقًُ
 ايتعطف عً ٢قسض ٠اهلل ٚععُت٘.

ٚا٭خ٬قٚ ,١ٝاسذلاّ سط ١ٜا٫عتكاز ,مبا وكل

 مماضغ ١ايؿعا٥ط ايس.١ٜٝٓ

ا٭َإ ٚا٫غتكطاض ٚايطُأْ ١ٓٝيًٓؿؼ.

 ايتشً ٢بكؿات املٚ َٔ٪أخ٬قٝات٘.

اجلاىب العكلٌ
تُٓ ١ٝقسضات ايتؿهرل ايعًُٚ ٞايتؿهرل ايٓاقسَٔ ,

َ عطؾ ١غرل ٠بعض ا٭ْبٝا ٤عً ِٗٝايػ.ّ٬
انتشف ما حىلو
 ايتعطف عً ٢ايبَٚ ١٦ٝهْٛاتٗا ٚخكا٥كٗا ٚايعٛاٖط ايطبٝع.١ٝ

خ ٍ٬ايتطبٝكات ايعًُٚ ,١ٝا٫غتؿازَٔ ٠

 ايتعطف عً ٢بعض ايٛغا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝاؿسٜج.١

ايتهٓٛيٛدٝا املتكسَٚ ,١تؿِٗ ايكهاٜا ايعًُ١ٝ

 تكسٜط ايعًِ ٚدٗٛز ايعًُا.٤

ٚايبٚ ١ٝ٦ٝا٫قتكازٚ ١ٜايػٝاغٚ ,١ٝاملػاُٖ ١يف

 ايتعطف عً ٢ططم تطؾٝس اغتٗ٬ى املٛاضز ايطبٝع.١ٝ

سًٗاَ ,ع تُٓ ١ٝاملٗاضات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ. ١ٝ

 ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝاملؿاضن ١يف محا ١ٜايبٚ ١٦ٝخسَتٗا.
مىاٍب
 ايتعطف عً ٢بعض ايكسضات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ( ١ٝضغِ/أؾػاٍ
ٜسَٛ/١ٜٚغٝك/٢أزب).
 تُٓ ١ٝاؿؼ ايؿين ٚا٭زب.ٞ

اجلاىب الصحٌ والبدىٌ
إزضاى ايتػرلات ايؿػٛٝيٛد ١ٝايت ٢ؼسخ يًذػِ يف

صحُ اجلضه
 ايتعطف عً ٢قٛاعس ايكش ١ايعاَ.١

ؾذلات ايُٓ ٛاملدتًؿَ ,١ع تٛؾرل َكَٛات ايكش١

 ايتعطف عً ٢أدٗع ٠اؾػِ ٚنٝؿ ١ٝاحملاؾع ١عًٗٝا.

ٚايػ ١َ٬اؾػُٚ ١ٝايٓؿػٚ ,١ٝإنػاب ايكسضات

 ايتعطف عً ٢بعض َباز ٨اٱغعاؾات ا٭ٚي.١ٝ

اؿطنٚ ١ٝايطٜان ١ٝيتُٓ ١ٝعٓاقط ايًٝاق ١ايبسْ,١ٝ
مبا ٜعٛز عً ٢ايؿطز ٚاؾُاع ١بايٓؿع.

ًٍا بيا ىلعب
 ايتعطف عً ٢املٗاضات اؿطن ١ٝا٭غاغ.١ٝ
 إزضاى أُٖ ١ٝايطٜان ١يف اؿٝا.٠
 تُٓ ١ٝبعض املٗاضات ايطٜان َٔ ١ٝخ ٍ٬ا٭يعاب.
اجلاىب االجتناعٌ
ايتعطف عً ٢تاضٜذ ٚثكاؾْٚ ١عِ اجملتُعات احملً١ٝ

 تُٓ ١ٝبعض ايك ِٝاٱهابٚ ١ٝايطٚح ايطٜان.١ٝ
األصزَ واجملتنع
 تؿِٗ قٛاعس ٚآزاب ايػًٛى ايكَ ِٜٛع اٯخط.ٜٔ

ٚايعطبٚ ١ٝايعامل ,١ٝمبا وكل ايتؿِٗ ٚاملػاُٖ ١يف

 إزضاى أُٖ ١ٝاسذلاّ ايهباض ٚا٫غتؿاز َٔ ٠خدلاتِٗ.

سٌ املؿه٬ت ٚايكهاٜا املعاقطٚ ,٠تُٓ ١ٝضٚح

 ايتعطف عً ٢بعض ايعازات ٚايتكايٝس اٱهاب ١ٝاييت متٝع اجملتُع

ايٚ ٤٫ٛاْ٫تُاٚ ,٤ا٭خ ٠ٛايعطبٚ ,١ٝايكساق ١ايعامل.١ٝ

 تُٓٚ ١ٝانتػاب بعض املٗاضات اؿٝات( ١ٝايتعاٌَ يف ايبٝت َٚع اٯخط)ٜٔ
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اجملاالت
الىطً

اجلىاىب الزًٓضًُ

 تُٓ ١ٝضٚح اْ٫تُا ٤يًٛطٔ (يًٛطٔ ا٭ّ – ايٛطٔ ايعطب)ٞ
 ايتعطف عًَ ٢عامل ايٛطٔ (قًٝاً ٚعطبٝاً)
العالم
 تُٓ ١ٝضٚح ايكساق ١ايعامل١ٝ
اجلاىب الهشفٌ
ايتعطف عً ٢ايتكايٝس ٚايؿٓ ٕٛايهؿؿ ١ٝمبا ٜتٝض

 ايتعطف عًَ ٢ا ميٝع بعض ايبًسإ يف مجٝع قاضات ايعامل
املَارات الهشفًُ
 ايؿِٗ ايكشٝض يٛعس ٚقاْ ٕٛا٭ؾباٍ

مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايؿطزٚ ١ٜاؾُاع ١ٝيف اؾٛاْب

 انتػاب بعض ايؿٓٚ ٕٛاملٗاضات ايهؿؿ.١ٝ

ا٭ضبع ١ا٭خط ,٣بايططٜك ١ايهؿؿ ١ٝايػً,١ُٝ

 انتػاب بعض ايك ِٝا٭خ٬ق َٔ ١ٝخ ٍ٬مماضغ ١ايتكايٝس ايهؿؿ.١ٝ

٪َٚزٜاً يٛادبات٘ طبكاً يًُباز ٨ايهؿؿ ,١ٝيتشكٝل

 تُٓ ١ٝبعض زلات ايؿدك ١ٝايكٝاز َٔ ١ٜخ ٍ٬ايعٌُ يف ايػساغٝات

اشلسف ايذلب ٟٛيًشطن ١ايهؿؿ.١ٝ

 إؾباع سب ا٫غتط٬ع ٚاؿك ٍٛعً ٢املعطؾ ١با٫نتؿاف ايصات.٢
تضع دلاالت

عدد اجملاالت
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املؤغسات املعسفية واملٗازية وايوجداْية جملاالت َٓٗج األغباٍ
اجلاْب ايسوحي
األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢قسض٠
اهلل ٚععُت٘.

معزيف

الكًه الدييًُ واألخالقًُ
مَارٍ

ٜ تعطف مخػَ َٔ ١عاٖط قسض ٠اهلل يف
ْؿػ٘.

ٜ صنط َٔ َؿاٖسات٘ َا ٜسٍ عً ٢قسض٠
اهلل يف ايطبٝع.١
ٜ صنط مخػَ َٔ ١عاٖط قسض ٠اهلل يف
املدًٛقات.

ٜ هتب َكاي ١تٛنض قسض ٠اهلل يف خًل
اٱْػإ.
ٜ تشسخ عٔ ث٬خ َٔ ايعٛاٖط
ايطبٝع ٚ ١ٝايه( ١ْٝٛايهػٛف –
اـػٛف... -إخل).

وجداىٌ

ٜ سضى ععُ ١اهلل يف خًك٘.
 زاً ُ٥ا ٜعدل عٔ إمياْ٘ بكسض ٠اهلل يف
ايطبٝع.١
ٜ تعاَ ٕٚع ظَ ٘٥٬يف تٓؿٝص أْؿط١
تٛنض َعاٖط قسض ٠اهلل يف املدًٛقات.

ٜٓ ؿص َع ظَ 3 ٘٥٬أْؿط ١اييت تٛنض
َعاٖط قسض ٠اهلل يف املدًٛقات.

 .2مماضغ ١ايؿعا٥ط
ٚايكًٛات ايس.١ٜٝٓ

ٜ تعطف اضبع ًا َٔ ؾطا٥ض ٚأسهاّ
ايك.٠٬
ٜ صنط أْٛاع ايكًٛات.

ٜ تكٔ أزا ٤ايك.٠٬

ٜ كسض أُٖ ١ٝمماضغ ١ايؿعا٥ط ايس.١ٜٝٓ

 مياضؽ َع ظَ ٘٥٬ايؿعا٥ط ايس.١ٜٝٓ

ًٜ تعّ بأزا ٤ايك ٠٬يف أٚقاتٗا

ٜ طزز َع ظَ َٔ 2 ٘٥٬ا٭ْاؾٝس ايس.١ٜٝٓ

ًٜ تعّ َؿاضن ١ظَ ٘٥٬ؾ ٢أزا ٤ايؿعا٥ط

ٜ ؿػط ث٬ثاً َٔ سهُ ١ؾطض ايك.ّٛ
 .3ايتشً ٞبكؿات
املٚ َٔ٪أخ٬قٝات٘

ٜ تعطف مخؼ َٔ قؿات املَٓ٪ني
ٚأخ٬قٝاتِٗ
 وسز ث٬ثاً َٔ قؿات ا٭ْبٝا٤

ايس.١ٜٝٓ
 وه ٞيعَ ٘٥٬قك ١٭سس ايكاؿني
تٛنض أخ٬قِٗ
ٜ ػتدسّ خاَات ايب ١٦ٝيف عٌُ ْؿاطني

 وذلّ اٯخطٚ ٜٔإٕ اختًؿت
ايعكٝسٚ,٠ايًٚ,ٕٛاؾٓؼ
ٜ كتس ٟيف تكطؾات٘ بكؿات املَٓ٪ني

يتٛنٝض قؿات املَٓ٪ني ػا ٙايب.١٦ٝ
َ .4عطؾ ١غرل ٠بعض

ٜ صنط أزلا ٤ث٬ث َٔ ١ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ

ٜ كل غرل ٠أسس ا٭ْبٝا ٤عً ٢ظَ٘٥٬

ٜ كتس ٟيف أؾعاي٘ ٚأقٛاي٘ بكؿات ا٭ْبٝا٤

ا٭ْبٝا ٤عًِٗٝ

ٜ تعطف غرل ث٬ث َٔ ١ا٭ْبٝا٤

 ميجٌ َع ظَ ٘٥٬قك ١أسس ا٭ْبٝا٤

ٜ كسض َعاْا ٠ا٭ْبٝا ٤يف غبْ ٌٝؿط

ايػّ٬

ٜ صنط دٗٛز أسس ا٭ْبٝا ٤يف غبٌٝ

ٜ ػتدًل َٛاطٔ ايكس َٔ ٠ٚغرل ٠أسس

ايسع ٠ٛإىل اهلل

ا٭ْبٝا٤
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زعٛتِٗ

اجلاْب ايعكًي
األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢ايب١٦ٝ

معزيف

ٜ عطف َؿٗ ّٛايب١٦ٝ

انتشف ما حىلو

مَارٍ

ٜ ػتدسّ َع ظَ ٘٥٬خاَات ايب ١٦ٝيف 2

َٚهْٛاتٗا

ٜ تعطف َهْٛات ايب١٦ٝ

ٚخكا٥كٗا

 وسز ث٬ث َٔ ١املٛاضز ايطبٝع ١ٝيف ب٦ٝت٘ ٜ عٝس تسٜٚط  َٔ 3املدًؿات ايب ١ٝ٦ٝؿٌ
(َتذسز – ٠غرل َتذسز)٠
بعض املؿه٬ت

ٚايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ

ٜ تعطف ا٭ٚقات ٚايؿك ٍٛا٭ضبع١
ٚع٬قتٗا باجملُٛع ١ايؿُػ١ٝ
 .2ايتعطف عً ٢بعض

ٜ تعطف ث٬ثاً َٔ ايٛغا ٌ٥ايتهٓٛيٛد١ٝ

َٔ ا٭عُاٍ ايؿٓ١ٝ

 مياضؽ ث٬ثاً َٔ ايتذاضب ايعًُ١ٝ

ٜ ػتدسّ ث٬ث َٔ ١ا٭دٗع٠

ايٛغاٌ٥

اؿسٜج( ١اتكا٫ت – َعًَٛات –

ايتهٓٛيٛد١ٝ

عطض ...إخل)

قشٝش١

اؿسٜج١

ايٛغا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝاؿسٜج١
 .3تكسٜط ايعًِ ٚدٗٛز
ايعًُا٤

ٜ سضى أُٖ ١ٝاؿؿاظ عً ٢ايب ١٦ٝاييت
ٜعٝـ ؾٗٝا
ًٜ تعّ يف تكطؾات٘ باؿؿاظ عً ٢ايب١٦ٝ
ٜ كسض أُٖ ١ٝايطؾل باؿٛٝإ ٚسب
ايٓبات

ايػابل زضاغتٗا

ايتهٓٛيٛد ١ٝاملتٛؾط ٠يف ايب ١٦ٝبططٜك١

ٜ صنط مخػ ١اغتدساَات يبعض

وجداىٌ

 هُع قٛضًا ـُػ َٔ ١ا٭دٗع٠
ايتهٓٛيٛد١ٝ

ٜ كسض ق ١ُٝايعًِ يف خسَ ١اٱْػاْ١ٝ
 واؾغ عً ٢غ ١َ٬ا٭دٗع٠
ايتهٓٛيٛد ١ٝاملتٛؾط ٠يف ب٦ٝت٘
ٜ تذٓب اغتدساّ ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا
ؾُٝا ٜػ٤ٞ

ٜ تعطف اؿاغب اٯيَٚ ٞهْٛات٘

 مياضؽ اغتدساّ اؿاغب اٯيٞ

ٜ صنط أزلا ٤ث٬ث َٔ ١ايعًُا٤

ٜ كل عً ٢ظَ ٘٥٬قك ١أسس ايعًُا٤

ٜ كسض ق ١ُٝايعًِ ٚايعًُا٤

ٜ ػتدسّ َكازض املعطؾ ١املدتًؿ ١يف

ٜٗ تِ بايتعطف عً ٢غرل ايعًُا. ٤

ٚانتؿاؾاتِٗ
ٜ تعطف دٗٛز اثٓني َٔ ايعًُا ٤يف خسَ١
ايبؿط١ٜ

ايتعطف عً ٢ث٬ث َٔ ١ايعًُا. ٤
ٜٓ ؿص اثٓني َٔ ا٭ْؿط ١ايعًُ١ٝ

ٜ كسض ق ١ُٝا٫بتهاض ٚا٫خذلاع يف
سٝات٘.

ٚايتهٓٛيٛد.١ٝ
 .4ايتعطف عً ٢ططم

 تعطف َؿٗ ّٛتطؾٝس ا٫غتٗ٬ى

تطؾٝس اغتٗ٬ى

ٜ صنط مخؼ ططم يذلؾٝس ا٫غتٗ٬ى

املٛاضز ايطبٝع١ٝ

 وسز ث٬ث َٔ ١املٛاضز ايطبٝع ١ٝيف
ايب١٦ٝ

ٜ بتهط َع ظَ ٘٥٬أغٓ ١ٝتعدل عٔ
تطؾٝس اغتٗ٬ى املٝاٙ
٪ٜ زَ ٟؿٗسًا متجً ًٝٝا ملٛقـ ٜعدل عٔ
ططم ٚؾٛا٥س تطؾٝس اغتٗ٬ى املٛاضز

ٜ كسض ق ١ُٝاملٝا ٙيف سٝاتٓا
ًٜ تعّ بذلؾٝس ا٫غتٗ٬ى يف تكطؾات٘
ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬يف ْؿط ثكاؾ ١تطؾٝس
ا٫غتٗ٬ى

 مياضؽ بعض ا٭عُاٍ اييت تٛنض
أُٖ ١ٝث٬ث َٔ ١املٛاضز ايطبٝع١ٝ
ٚنٝؿ ١ٝاؿؿاظ عًٗٝا
 .5ايتعطف عً٢
نٝؿ ١ٝاملؿاضن١
يف محا ١ٜايب١٦ٝ
ٚخسَتٗا

ٜ تعطف ث٬ث ًا َٔ املؿه٬ت ايب١ٝ٦ٝ
ٚنٝؿ ١ٝسًٗا
 وسز ططم املؿاضن ١يف محا ١ٜايب١٦ٝ

ٜٓ هِ ؾُاع ١احملاؾع ١عً ٢ايب١٦ٝ
ٜٓ ؿص بطْاف ًا ؿُا ١ٜب٦ٝت٘ بايتعاَ ٕٚع
ؾطقت٘
ٜ كسّ ث٬ث ١اقذلاسات َتٓٛع ١ؿُا١ٜ
ايب١٦ٝ

ٜ سضى ع٬ق ١اٱْػإ باملؿه٬ت
ايب١ٝ٦ٝ
 وطم عً ٢املؿاضن ١يف َؿطٚعات
خسَ ١ايب١٦ٝ
ٜٗ تِ ٜٚتعاَ ٕٚع ظَ ٘٥٬يف ْؿط ثكاؾ١
محا ١ٜايب١٦ٝ
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األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢بعض
ايكسضات ا٭زب١ٝ
ٚايؿٓ( ١ٝضغِ –

معزيف

 ايتعطف عً ٢مخػ َٔ ١اجملا٫ت
ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ ١ٝاملدتًؿ١
 وسز ث٬ثاً َٔ قسضات٘ ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ١ٝ

أؾػاٍ ٜس– ١ٜٚ

مىاٍب

مَارٍ

ٜ ػتدسّ خاَات ايب ١٦ٝيف إْتاز َٔ 2
ا٭عُاٍ ايؿٓ ١ٝاملتٓٛع١
ٜ طزز َع ظَ َٔ 2 ٘٥٬ايكٝشات

وجداىٌ

ٜٗ تِ ٜٚؿاضى ظَ ٙ٤٬يف إْتاز أعُاٍ
ؾَٓ ١ٝتٓٛع١
ٜ كسض ق ١ُٝا٭عُاٍ ا٭زب ١ٝاملدتًؿ١

ٚا٭ْاؾٝس املبتهط٠

َٛغٝك – ٢أزب...
إخل)
 .2تُٓ ١ٝاؿؼ ايؿين
ٚا٭زبٞ

ٜ عسز ث٬ث ١أغباب ٱعذاب٘ بأسس
ا٭عُاٍ ايؿٓ١ٝ
ٜ صنط أسس ا٭عُاٍ ا٭زبٚ ١ٝأغباب
داشبٝتٗا

 هُع أيبَٛاً يًكٛض ايؿٓ ١ٝاملدتًؿ١

ٜ كسض ق ١ُٝاؾُاٍ ايؿين

ٜ ك ّٛبعٜاض ٠٭سس املعاضض ايؿٓ١ٝ

ٜ عٗط اٖتُاَ٘ با٭عُاٍ ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ١ٝ

ٜٚهتب تكطٜطًا عٔ ا٭عُاٍ ايت٢

ٜ سضى أُٖ ١ٝايكطاٚ ٠٤املطايع١

أعذبت٘
ٜ بتهط أثٓني َٔ ا٭عُاٍ ا٭زب١ٝ
ٚايؿٓ ١ٝمبؿاضن ١ظَ٘٥٬
ٜ تكٔ يعبتني َٔ ا٭يعاب ايؿهط١ٜ

اجلاْب ايصحي وايبدْي
األٍداف اخلاصُ

معزيف

 .1ايتعطف عً ٢قٛاعس

 ايتعطف عً ٢مخػَ َٔ ١باز ٨ايكش١

ايكش ١ايعاَ١

ايعاَ( ١ايتػص – ١ٜايٓعاؾ -١املًبؼ
إخل)

 .2ايتعطف عً ٢أدٗع٠
اؾػِ ٚنٝؿ١ٝ
اؿؿاظ عًٗٝا

 وسز َهْٛات ٚٚظا٥ـ اثٓني َٔ
أدٗع ٠اؾػِ
ٜ صنط مخػ َٔ ١ا٭َطاض اييت
تكٝب أدٗع ٠اؾػِ املدتًؿ١

صحُ اجلضه

مَارٍ

وجداىٌ

ٜ طبل َباز ٨ايكش ١ايعاَ ١يف سٝات٘

ٜ سضى أُٖ ١ٝاؿؿاظ عً ٢ايكش١

ٜ ؿطح ططم اٱقاب ١بج٬ثَٔ ١

ٜٗ تِ بايٓعاؾ ١ايؿدكٚ ١ٝايعاَ ١يف

ا٭َطاض املٓتؿط٠
ٜٓ اقـ ٚظا٥ـ ث٬ث َٔ ١أدٗع ٠اٱْػإ
اؿ١ٜٛٝ
 مياضؽ ايعازات ايكشٚ ١ٝايكٛاَ١ٝ
ايػً١ُٝ

ٜ تعطف ططم ايٛقا َٔ ١ٜاٱقاب ١بج٬ث١

سٝات٘
ٜ سضى أُٖ ١ٝاملُاضغات ايكش١ٝ
ٚايطٜان ١ٝيف احملاؾع ١عً ٢ايكش١
ٚايكٛاّ
ٜ ؿعط بػعاز ٠يف تطبٝل ايػًٛى
ايكش ٞايػًِٝ

َٔ ا٭َطاض املعس١ٜ
ٜ تعطف املعًَٛات اـاق ١باؾػِ
ٚأدعا ٘٥ؾُٝا ٜتكٌ باؿطن١
 .3ايتعطف عً ٢بعض
َباز ٨اٱغعاؾات
ا٭ٚي١ٝ

ٜ تعطف َؿٗ ّٛاٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ
 ايتعطف عً ٢ث٬ثَ َٔ ١باز٨
اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ
 ايتعطف عً ٢مخؼ َٔ اٱقابات
ايؿا٥ع١

ٜٓ اقـ َع قا٥س ٙأُٖ ١ٝاٱغعاؾات
ا٭ٚي١ٝ
ٜ ؿطح أْٛاع اؾطٚح املدتًؿ١
ٜ طبل بططٜك ١عًُ ١ٝإغعاف اؾطٚح
ايبػٝط١

ٜ صنط َهْٛات سكٝب ١اٱغعاؾات
ا٭ٚي١ٝ
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ًٜ تعّ بتعًُٝات قا٥س ٙيف إدطا٤
اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ
 وطم عً ٢ايتعاَ ٕٚع ظَ ٘٥٬يف
إدطا ٤بعض اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً٢

معزيف

ٜ تعطف املٗاضات اؿطن ١ٝا٭غاغ١ٝ

املٗاضات اؿطن١ٝ

(اْ٫تكايٚ – ١ٝغرل اْ٫تكاي -١ٝايتٓاٍٚ

ا٭غاغ١ٝ

 املعاؾ)١قشٝش١

٪ٜ ز ٟفُٛع َٔ ١املٗاضات اؿطن١ٝ
ا٭غاغ ١ٝبططٜك ١قشٝش١
َٔ عٓاقط ايًٝاق ١ايبسْ ١ٝايعهً١ٝ

ايطٜان ١ٝا٭غاغ١ٝ
 وسز أُٖ ١ٝمماضغ ١ايتُطٜٓات
ايطٜان ١ٝبكٛضَٓ ٠تعُ١
ٜ تعطف ايع٬ق ١بني ايطٜانٚ ١ايكش١

وجداىٌ

ٜ كسض أُٖ ١ٝمماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان١ٝ
يف إؾباع َٛٝي٘ ٚسادات٘
 وذلّ ظَٜٚ ٙ٤٬كسض اْ٫تُا ٤يًذُاع١
أثٓا ٤ا٭ْؿط ١ايطٜان١
ٜ ؿعط بػعاز ٠أثٓا ٤ايًعب

يًذػِ

ٜ تعطف ايتؿه٬ٝت ٚا٫ػاٖات

ايطٜان ١يف اؿٝا٠

مَارٍ

٪ٜ ز ٟفُٛع َٔ ١ايتُطٜٓات يتُٓ3 ١ٝ

ٜ تعطف أُٖ ١ٝأزا ٤اؿطنات بططٜك١

 .2إزضاى أُٖ١ٝ

ًٍا بيا ىلعب

٪ٜ ز ٟفُٛع َٔ ١ايتُطٜٓات يف
تهٜٓٛات ٚاػاٖات كتًؿ١
 وطى أدعا ٤دػُ٘ بططٜك ١قشٝش١
َٔ ايجبات ٚاؿطن١
 مياضؽ فُٛع َٔ ١ايتُطٜٓات بكؿ١

 وطم عًَ ٢ؿاضن ١ظَ ٘٥٬يف أزا٤
فُٛع َٔ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان١ٝ
ٜ كسض أُٖ ١ٝايطٜان ١يف اؿٝا٠

َػتُط٠
 .3تُٓ ١ٝبعض املٗاضات
ايطٜان َٔ ١ٝخٍ٬
ا٭يعاب

 وسز ث٬ثاً َٔ املٗاضات ايطٜان١ٝ
ٱسس ٣ا٭يعاب

ٜ هتػب َٗاضات إسس ٣ا٭يعاب
ايطٜان ١ٝا٭غاغ١ٝ

 ايتعطف عً ٢قٛاعس ٚقٛاْني إسس٣
ا٭يعاب بططٜكَ ١بػط١

٪ٜ ز ٟفُٛع َٔ ١املٗاضات ا٭غاغ١ٝ

 وكل شات٘ َٔ خ ٍ٬مماضغ ١ا٭ْؿط١
اؿطنٚ ١ٝايطٜان١ٝ
ٜٗ تِ بآزاب ايػًٛى ٚايطٚح ايطٜان١ٝ

يف تؿه٬ٝت كتًؿ١
 مياضؽ أيعابًا بػٝط ١ايتٓعِٝ
ٜ ػاعس ؾ ٢ؼهَ ِٝباض ٠ٱسس٣
ا٭يعاب

 .4تُٓ ١ٝبعض ايكِٝ
اٱهابٚ ١ٝايطٚح
ايطٜان١ٝ

ٜ تعطف ث٬ثَ َٔ ١عاٖط ايػًٛى
ايطٜان ٞايكِٜٛ
 وسز ث٬ثاً َٔ ايك ِٝاٱهاب١ٝ
املهتػب َٔ ١اؿكٌ ايطٜانٞ

ٜ طبل ايػًٛى ايطٜان ٞخٍ٬

ٜ تشً ٢بايطٚح ايطٜان ١ٝيف تكطؾات٘
 وذلّ ظَٜٚ ٙ٤٬كسض اْ٫تُا ٤يًذُاع١

املػابكات
ٜ هتػب ايعسٜس َٔ ايك ِٝاٱهاب١ٝ
خ ٍ٬ايٓؿاط

اجلاْب االجتُاعي
األٍداف اخلاصُ

 .1تؿِٗ قٛاعس ٚآزاب
ايػًٛى ايكَ ِٜٛع
اٯخطٜٔ

معزيف

ٜ صنط مخؼ ْكاط ؾ ٢آزاب ايتعاٌَ
َع اٯخطٜٔ
ٜ ؿِٗ مخؼ قٛاعس ٚآزاب ايتعاٌَ َع
أؾطاز أغطت٘

األصزَ واجملتنع

مَارٍ

ٜ عط ٞمخػ ١أَجً ١ملٛاقـ كتًؿ١
يتعاًَ٘ َع اٯخطٜٔ

وجداىٌ

ًٜ تعّ بآزاب اؿٛاض َع اٯخطٜٔ
 وػٔ ا٫غتُاع ٯضا ٤ايػرل

٪ٜ ز ٟث٬خ خسَات تطٛع ١ٝـسَ١
اٯخطٜٔ

ٜ تعطف َؿٗ ّٛاؿل ٚايٛادب
 وسز ث٬ث َٔ ١سكٛم اٯخطٜٔ
 .2إزضاى أُٖ ١ٝاسذلاّ
ايهباض ٚا٫غتؿاز٠
َٔ خدلاتِٗ

 وسز ث٬ث ١أغباب ٫سذلاّ ايهباض
(ٚايسَ -ٜ٘عًُ -٘ٝقا٥س)ٙ
ٜ صنط مخؼ ْكاط ؾ ٢نٝؿ ١ٝاسذلاّ

ٜ تبع قا٥س ٙيف تٓؿٝص  َٔ 3املٗاّ

 وطم عً ٢اسذلاّ َٔ ِٖ أندل غٓ ًا

٪ٜ زَ ٟع ظََٛ ٘٥٬قؿ ًا متجً ًٝٝا ٜٛنض

ٜ ؿعط بػعاز ٠يف تٓؿٝص تٛدٗٝات

اسذلاّ ايهباض

ايهباض
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ايهباض

 .3ايتعطف عً ٢بعض

 ايتعطف عً ٢مخؼ َٔ ايعازات

ايعازات ٚايتكايٝس

ٚايتكايٝس اٱهاب ١ٝيًُذتُع ايصٟ

اٱهاب ١ٝاييت متٝع

ٜعٝـ ؾ٘ٝ

اجملتُع

ٜ عدل بططم كتًؿ ١عٔ َ َٔ 3عاٖط
ا٫ستؿاٍ ببعض ا٭عٝاز ٚاملٓاغبات

ٜ بس ٣اٖتُاَ ًا بايعازات ٚايتكايٝس
ايػا٥س ٠باجملتُع ايصٜ ٟعٝـ ؾ٘ٝ
ٜ ؿاضى اٯخط ٜٔيف ا٫ستؿاٍ

ٜ عط ٞمخػ ١أَجً ١يًُٓاغبات ٚا٭عٝاز

مبٓاغباتِٗ
ًٜ تعّ بايعازات ٚايتكايٝس اٱهاب ١ٝيف

اـاق ١اييت وتؿٌ بٗا يف (ا٭غط– ٠

فتُع٘

املسضغ – ١اؿ)ٞ
 .4تُٓٚ ١ٝانتػاب

 وسز زٚض ٙػا ٙأؾطاز أغطت٘ ٚظَ٘٥٬

٪ٜ ز ٟث٬ث ًا َٔ املػٛ٦يٝات باملٓعٍ

ٜ كسض أُٖ ١ٝا٫عتُاز عً ٢ايٓؿؼ

بعض املٗاضات

 ايتعطف عً ٢ث٬خ َٔ ايكٛاعس املٓعُ١

ٜ هتب قا ١ُ٥غُػ َٔ ١سكٛق٘

ٜ كسض أُٖ ١ٝايكٛاعس ٚايٓعاّ يف

اؿٝات( ١ٝايتعاٌَ

يًشٝا ٠يف ب٦ٝت٘ احملً١ٝ

٪ٜ ز ٟث٬ث َٔ ١ا٭ْؿط ١اييت ؽسّ

يف ايبٝت َٚع

املدٚ ِٝب٦ٝت٘ َع ظَ٘٥٬

اٯخط)ٜٔ

األٍداف اخلاصُ

 .1تُٓ ١ٝضٚح اْ٫تُا٤

معزيف

ٜ تعطف َعٓ ٢اْ٫تُا٤

يًٛطٔ (ايٛطٔ ا٭ّ

 وسز زٚض ٙنؿطز م ٛايٛطٔ

– ايٛطٔ ايعطب)ٞ

ٜ صنط أغباب اْتُا ٘٥٫ٚٚ ٘٥يٛطٓ٘
(ايٛطٔ ا٭ّ – ايٛطٔ ايعطب)ٞ

 .2ايتعطف عًَ ٢عامل

ٚمخػٚ َٔ ١ادبات٘

املٛاقـ اؿٝات ١ٝاملدتًؿ١

الىطً

مَارٍ

ٜ ؿاضى اجملُٛع ١يف  َٔ 3ا٭عُاٍ
ايهؿؿ ١ٝباملدِٝ

وجداىٌ

ٜ كسض أُٖ ١ٝايٚ ٤٫ٛاْ٫تُا ٤يًُذُٛع١
ٜ تعاَ ٕٚع ظَ ٘٥٬يف أعُاٍ املدِٝ

 وه ٞقك ١تعدل عٔ اْ٫تُا ٤يًٛطٔ
(ايٛطٔ ا٭ّ – ايٛطٔ ايعطب)ٞ

ٜ تعطف ؾعاض قاؾعت٘

ٜ طغِ ؾعاض قاؾعت٘ ٚٚطٓ٘

ٜ كسض أَُٖٛ ١ٝقع ٚطٓ٘ بايٓػب ١يًعامل

ايٛطٔ (قًً ٝا

ٜ تعطف َٛقع قاؾعت٘ عً ٢اـطٜط١

ٜٓ تر أعُا ً ٫ؾٓ ١ٝتعدل عٔ َعامل

ٜ بس ٟاٖتُاَاً با٭سساخ اؾاض١ٜ

ٚعطبٝاً)

ٜ ؿػط َسي ٍٛايعًِ ايٛطين
ٜ تعطف َٛقع بًس ٙعً ٢اـطٜط١
بايٓػب ١يًٛطٔ ايعطبٞ
ٜ صنط أِٖ املعامل املُٝع ٠يٛطٓ٘
(ايٛطٔ ا٭ّ – ايٛطٔ ايعطب)ٞ

فتُع٘ قًً ٝا ٚعطبٝا
 هُع  5قٛض يٮَانٔ ا٭ثط ١ٜأٚ

ٜ كسض ق ١ُٝاملٛضٚثات ايجكاؾٚ ١ٝايتاضى١ٝ
يف ٚطٓ٘

املعامل املُٝع ٠يهٌ زٚيٚ ١ايؿدكٝات
ايكٝاز ١ٜيف ٚطٓ٘ (ايٛطٔ ا٭ّ – ايٛطٔ
ايعطب)ٞ

ٜ تعطف مخػ ١أع ّ٬يًس ٍٚايعطب١ٝ

األٍداف اخلاصُ

 .1تُٓ ١ٝضٚح ايكساق١
ايعامل١ٝ

معزيف

العامل

مَارٍ

وجداىٌ

ٜ تعطف مخػ ١أع ّ٬يس ٍٚغرل عطب١ٝ

 هُع قٛضًا ٭ع ّ٬ايس ٍٚاملدتًؿ١

ٜ كسض ق ١ُٝايكساق١

ٜ صنط ايططم املدتًؿ ١يتهٜٔٛ

ٜ ه ٕٛأيب ّٛطٛابع ٚعُ٬ت يسٍٚ

 وذلّ ايجكاؾات املدتًؿ١

قساقات عً ٢املػت ٣ٛايعاملٞ

َٓٚاغبات كتًؿ١
ٜ تبازٍ املطاغ٬ت َع ظَ ٘٥٬يف ايسٍٚ

ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬ايهٛٝف يف أعُاٍ
املد ِٝايهؿؿٞ

ا٭خط٣
 .2ايتعطف عًَ ٢ا
ميٝع بعض ايبًسإ
يف مجٝع قاضات
ايعامل

ٜ صنط  َٔ 3املعامل اييت متٝع مخػ١
َٔ بًسإ ايعامل
ٜ تعطف  َٔ 5ايعازات /ٚأ ٚامل٬بؼ
ـُؼ َٔ ز ٍٚايعامل

٪ٜ ز ٟأْؿط ١ؾٜٓ ١ٝعدل ؾٗٝا عٔ ايطابع
املُٝع يج٬خ ز ٍٚعامل١ٝ
ٜ ه ٕٛأيب ّٛقٛض يج٬ث َٔ ١بًسإ
ايعامل
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 وذلّ ايطابع ايؿين املُٝع يهٌ زٚي١
ٜ كسض دٗٛز ايسٚي ١ؿٌ ايكهاٜا ايعامل١ٝ

اجلاْب ايهػفي
األٍداف اخلاصُ
 .0ايؿِٗ ايكشٝض

املَارات الهشفًُ

معزيف
ٜ صنط ْل ٚعس ا٭ؾباٍ

مَارٍ
ٜ طبل قاْ ٕٛا٭ؾباٍ يف تكطؾات٘

وجداىٌ
ًٜ تعّ بٛعس ا٭ؾباٍ

يٛعس ٚقإْٛ

ٜ طزز قاْ ٕٛا٭ؾباٍ

ٜ ػتدسّ خاَات َٔ ايب ١٦ٝؾ ٢تٓؿٝص

ٜ تشً ٢بكؿات قاْ ٕٛا٭ؾباٍ

ا٭ؾباٍ

ٜ تعطف ؾعاض ا٭ؾباٍ

ؾعاض ٚقاْ ٕٛا٭ؾباٍ

ٜٛ نض َسي ٍٛايتش١ٝ
 .1انتػاب بعض

 وسز ايعٚ ٟايؿاضات يٮؾباٍ

ايؿٓٚ ٕٛاملٗاضات

ٜ تعطف اغتدساّ اؿباٍ املدتًؿ.١

ايهؿؿ١ٝ

ٜ تعطف  َٔ 3أْٛاع ايٓرلإ املدتًؿ١
 وسز اغتدساَات  َٔ 3أْٛاع ايٓرلإ
ٜ صنط ا٫ػاٖات ا٭قًٚ ١ٝايؿطع١ٝ

 وسز ايتداطب بايسا٥ط ٠ا٭ٚىل ٚايجاْ١ٝ
يًػُٝاؾٛض

خ ٍ٬مماضغ١
ايتكايٝس ايهؿؿ١ٝ

ٜ صنط مخػاً َٔ ايك ِٝايتٜٓ ٢بػ ٢إٔ
ٜتشً ٢بٗا ايؿبٌ.
 وسز مخػ َٔ ١سكٛق٘ ٚمخػَٔ ١
ٚادبات٘ َٔ خ ٍ٬ا٭ْؿط ١ايهؿؿ١ٝ
ٜ صنط َؿٗ ّٛاؿل ٚايٛادب

 .4تُٓ ١ٝبعض زلات
ايؿدك ١ٝايكٝاز١ٜ
َٔ خ ٍ٬ايعٌُ ؾ٢

ٜ ػتدسّ اؿبٌ ٚايسٚضات ؾ ٢عٌُ
 مياضؽ إدطا٤ات ضؾع ايعًِ ٚط.٘ٝ

ٜ تعطف ايٓسا٤ات ٚايتؿه٬ٝت املدتًؿ١

ايك ِٝا٭خ٬قَٔ ١ٝ

ايهؿؿٞ
فُٛع َٔ ١ايعكس ٚايطبطات.

ٚنٝؿ ١ٝايتعطف عًٗٝا.

 .3انتػاب بعض

ٜ تكٔ ٚنع ايؿاضات عً ٢ايعٟ

ًٜ تعّ باسذلاّ أٚاَط قازت٘
ٜ كسض تكايٝس اؿطن ١ايهؿؿ.١ٝ
ٜٗ تِ باملؿاضن ١يف اـسَ ١ايعاَ.١
 وطم عً ٢غ ١َ٬ا٭زٚات ايهؿؿ١ٝ

ٜ تكٔ أزا ٤ايتش.١ٝ
ٜ طزز فُٛع َٔ ١ايكٝشات ٚايتكؿٝل
اـام با٭ؾباٍ
ٜ ػتدسّ أع ّ٬ايػُٝاؾٛض يف املداطب١
٪ٜ ز 3 ٟأْؿطَ ١ع ايؿطق.١

ًٜ تعّ بايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝؾ ٢تكطؾات٘.

 مياضؽ املػٛ٦ي ١ٝايؿطز ١ٜزاخٌ املد.ِٝ

 وطم عً ٢تكايٝس ٚآزاب ايػُط

٪ٜ ز ٣ايتش ١ٝيكازت٘ بإتكإ

ٜ تشً ٢بكؿات ايؿبٌ ؾ ٢تكطؾات٘

ٜ ػاِٖ يف أزا ٤فُٛع َٔ ١اـسَات
زاخٌ املدِٝ

زاخٌ ٚخاضز املد.ِٝ
ٜ كسض أُٖ ١ٝايتعاَ ٕٚع اٯخطٜٔ

ٜ صنط ا٭زٚاض املدتًؿ ١يًػساغ.٢

ٜ كٛز فُٛع َٔ ١أْؿط ١ايػساغ.٢

ٜ كسض أُٖ ١ٝا٫عتُاز عً ٢ايٓؿؼ

 وسز َتطًبات ا٭زٚاض املدتًؿ١

ٜ تكٔ أزا ٤املٗاّ املطًٛب َ٘ٓ ١زاخٌ

 وطم عًَ ٢ؿاضن ١ظَ ٘٥٬ؾ ٢بعض

يًػساغٚ ٢ايؿطقٚ ١فًؼ ايؿٛض.٣

ايػساغٚ ٢ايؿطق.١

ا٭ْؿط ١ايت ٢ؽسّ املد.ِٝ
ٜ كسض أُٖ ١ٝايكٛاعس ٚايٓعاّ ؾ٢

ايػساغٝات

املٛاقـ اؿٝات ١ٝاملدتًؿ.١
ٜ كسض أُٖ ١ٝا٫عتُاز عً ٢ايٓؿؼ
 .5إؾباع سب

ٜ تعطف أؾهاٍ أقساّ َٔ 5

ا٫غتط٬ع

اؿٛٝاْات ٚايطٛٝض ؾ ٢ب٦ٝت٘.

ٚاؿك ٍٛعً٢
املعطؾ ١با٫نتؿاف
ايصات٢

ٜ تعطف  َٔ 2ايؿؿطات ٚايعَ٬ات
ايػطَٚ ١ٜسيٛشلا.
ٜ عطف ممٝعات اؿك ٍٛعً ٢املعطؾ١
با٫نتؿاف ايصات.٢
 وسز  َٔ 5املعامل اشلاَ ١ؾ ٢ب٦ٝت٘
احملً.١ٝ

ٜ كتؿ ٢أثط أقساّ اؿٛٝاْات ٚايطٛٝض
املدتًؿ.١
ٜ ػتدسّ ايؿؿطات ٚايعَ٬ات ايػط١ٜ
ؾ ٢تعاًَ٘ َع ظَ ٘٥٬ؾ ٢املد.ِٝ
ٜ ه ٕٛيٛس ١تٛنض ايؿؿطات
ٚايعَ٬ات ايػط ١ٜيًؿطق.١
ٜ ؿاضى يف َػابكات تُٓ ١ٝاؿٛاؽ
ٜ طؾع ا٭ثط
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 وطم عً ٢اؿك ٍٛعًَ ٢عًَٛات
َٔ َعامل َٚعاٖط ايب َٔ ١٦ٝسٛي٘.
ٜ كسض أُٖ ١ٝا٫عتُاز عً ٢ايٓؿؼ
ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬ؾ ٢أْؿطَ ١ؿاٖس٠
ايب.١٦ٝ

األْػطة ايفسدية واجلُاعية
اجلانب الروحي
األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢قسض ٠اهلل
ٚععُت٘.

الكًه الدييًُ واألخالقًُ
أىشطُ فزديُ

ٜ تعطف َ َٔ 3عاٖط قسض ٠اهلل يف ْؿػ٘ َٔ خ ٍ٬اٯٜات
ٚا٭سازٜح  َٔٚايهتب ايػُاٜ .١ٜٚهتب َكاي ١تٛنض

أىشطُ مجاعًُ

ٜٓ ؿص َع ظَ َٔ 2 ٘٥٬ا٭ْؿط ١اييت تٛنض َعاٖط قسض٠
اهلل يف املدًٛقات.
َ عطض قٛض َٚكتٓٝات عٔ قسض ٠اهلل ٚععُت٘

قسض ٠اهلل يف خًل اٱْػإ.
ٜ ػتسٍ َٔ َؿاٖسات٘ عً ٢قسض ٠اهلل يف ايطبٝع.١
ٜ صنط َ َٔ 3عاٖط قسض ٠اهلل يف املدًٛقات (سٛٝإ ,

ٜٓ اقـ ظَ ٙ٤٬عٔ ايعٛاٖط ايطبٝعٚ ١ٝايه١ْٝٛ
(ايهػٛف –اـػٛف –ايدلانني..........اخل)
 أزاْ ٤ؿٝس عٔ قسض ٠اهلل

ْبات )
 سؿغ  5غٛض  5ٚأسازٜح
ٜ تشسخ عٔ  َٔ 3ايعٛاٖط ايطبٝعٚ ١ٝايه١ْٝٛ
(ايهػٛف – اـػٛف ..إخل).
 .2مماضغ ١ايؿعا٥ط
ٚايكًٛات ايس.١ٜٝٓ

ٜ تعطف ؾطا٥ض ٚغٓٔ ايك.٠٬

 أزا ٤ايكًٛات يف أٚقاتٗا يف مجاع. ١

ٜ صنط أْٛاع ايكًٛات َٛٚاقٝتٗا.

 ا٫ستؿاٍ باملٓاغبات ايس١ٜٝٓ

ٜ ؿػط اؿهُ َٔ ١ؾطض ايك.ّٛ

 مياضؽ َع ظَ ٘٥٬ايؿعا٥ط ايس.١ٜٝٓ

 مياضؽ ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ

ٜ طزز َع ظَ َٔ 2 ٘٥٬ا٭ْاؾٝس ايس.١ٜٝٓ

ٜ تكٔ أزا ٤ايك٠٬
ًٜ تعّ بأزا ٤ايك ٠٬يف َٛاقٝتٗا
.3

ايتشً ٞبكؿات املَٔ٪

ٚأخ٬قٝات٘

ٜ تعطف مخػا َٔ قؿات املَٓ٪ني ٚأخ٬قِٗ

 وه ٞيعَ ٘٥٬قك ١أسس ايكاؿني تٛنض أخ٬قِٗ

 وسز ث٬ث ًا َٔ قؿات ا٭ْبٝا٤

ٜ ػتدسّ خاَات ايب ١٦ٝيف عٌُ أْؿط ١تٛنض قؿات

 وذلّ اٯخطٚ ٜٔإٕ اختًؿت ايعكٝسٚ,٠ايًٚ,ٕٛاؾٓؼ

املَٓ٪ني َع أؾطاز ايػساغ.٢

ٜ كتس ٟيف تكطؾات٘ بكؿات املَٓ٪ني
َ .4عطؾ ١غرل ٠بعض
ا٭ْبٝا ٤عً ِٗٝايػّ٬

ٜ صنط أزلا ٤مخػ َٔ ١ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ

ٜ كل غرل ٠أسس ا٭ْبٝا ٤عً ٢ظَ٘٥٬

ٜ تعطف غرل ث٬ث َٔ ١ا٭ْبٝا٤

 ميجٌ َع ظَ ٘٥٬قك ١أسس ا٭ْبٝا٤

ٜ ػتدًل َٛاطٔ ايكس َٔ ٠ٚغرل ا٭ْبٝا٤
ٜ كتس ٟيف أؾعاي٘ ٚأقٛاي٘ بكؿات ا٭ْبٝا٤
ٜ صنط قك ١تبني دٗس ا٭ْبٝا ٤يف غبْ ٌٝؿط ايسع ٠ٛإىل
اهلل
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اجلانب العقلي
األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢ايب١٦ٝ

ٜ عطف َؿٗ ّٛايب١٦ٝ

انتشف ما حىلو
أىشطُ فزديُ

َٚهْٛاتٗا ٚخكا٥كٗا

ٜ تعطف َهْٛات ايب١٦ٝ

ٚايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ

 وسز ث٬ث َٔ ١املٛاضز ايطبٝع ١ٝيف ب٦ٝت٘ (َتذسز – ٠غرل

اؿسٜج١

ٜ عٝس تسٜٚط  َٔ 2املدًؿات ايب ١ٝ٦ٝؿٌ بعض
املؿه٬ت

ٜ تعطف مخػا َٔ ايعٛاٖط ايطبٝعٚ ١ٝأغبابٗا .

ٜٓ ؿص َع ظَ ٘٥٬عُ ً٬عٔ إسس ٣ايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ

ٜ سضى أُٖ ١ٝاؿؿاظ عً ٢ايب ١٦ٝاييت ٜعٝـ ؾٗٝا

ٜ ؿاضى ؾ ٢املػابكات َٚؿطٚعات خسَ ١ايب١٦ٝ

ًٜ تعّ يف تكطؾات٘ باؿؿاظ عً ٢ايب١٦ٝ

 عٌُ  َٔ 2ايُٓاشز ايعًُ ١ٝاملتعًك ١بايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ

ٜ كسض أُٖ ١ٝايطؾل باؿٛٝإ ٚسب ايٓبات
ايٛغا ٌ٥ايتهٓٛيٛد١ٝ

ٜ ػتدسّ َع ظَ ٘٥٬خاَات ايب ١٦ٝيف  َٔ 2ا٭عُاٍ
ايؿٓ١ٝ

َتذسز)٠

 .2ايتعطف عً ٢بعض

أىشطُ مجاعًُ

ٜ تعطف  َٔ 3ايٛغا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝاؿسٜج( ١اتكا٫ت –
َعًَٛات – عطض ...إخل)

ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬ؾ ٢مماضغ َٔ 2 ١ا٭يعاب
اٱيهذل١ْٝٚ

ٜ صنط اغتدساَات  َٔ 3ايٛغا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝاؿسٜج١
ٜ تعطف اؿاغب اٯيَٚ ٞهْٛات٘ ٚاْ٫ذلْت ٚمياضغ٘
ٜ ػتدسّ  َٔ 3ا٭دٗع ٠ايتهٓٛيٛد ١ٝاملتٛؾط ٠يف ايب١٦ٝ

ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬ؾ ٢املعاضض ٚاملػابكات اـاق ١ؾ٢
ايٛغا ٌ٥ايتهٓٛيٛد. ١ٝ
ٜٓ ؿص منٛشد ًا َبتهطًا ملؿطٚع عًَُ ٞع ظَ. ٘٥٬

بططٜك ١قشٝش١
 هُع قٛضًا يـ  َٔ 5ا٭دٗع ٠ايتهٓٛيٛد١ٝ
ٜ ؿو ٜٚطنب  َٔ 2ا٭يعاب ايعًُ ١ٝايبػٝط١
 واؾغ عً ٢غ ١َ٬ا٭دٗع ٠ايتهٓٛيٛد ١ٝاملتٛؾط ٠يف ب٦ٝت٘
ٜ تذٓب اغتدساّ ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا ؾُٝا ٜهط
 .3تكسٜط ايعًِ ٚدٗٛز
ايعًُا٤

ٜ صنط أزلا َٔ 3 ٤ايعًُاٚ ٤انتؿاؾاتِٗ

ٜ كل عً ٢ظَ ٘٥٬قك ١أسس ايعًُا٤

ٜ تعطف ؾهٌ ٚدٗٛز  َٔ 3ايعًُا ٤يف خسَ ١ايبؿط١ٜ

ٜ عٚض  َٔ 2املٛاقع ايعًُٚ ١ٝاملتاسـ ؾ ٢اجملا٫ت
املدتًؿَ ١ع ؾطقت٘

 .4ايتعطف عً ٢ططم

 تعطف َؿٗ ّٛتطؾٝس ا٫غتٗ٬ى

ٜ طزز َع ظَ ٘٥٬أغاْ ٞتعدل عٔ تطؾٝس ا٫غتٗ٬ى

تطؾٝس اغتٗ٬ى املٛاضز

ٜ تعطف ططم تطؾٝس ا٫غتٗ٬ى َٔ َكازض َتعسز.٠

٪ٜ زَ ٟؿٗساً متجًٝٝاً ملٛقـ ٜعدل عٔ تطؾٝس اغتٗ٬ى

ايطبٝع١ٝ

ًٜ تعّ بذلؾٝس ا٫غتٗ٬ى يف تكطؾات٘

املٛاضز

ٜ بتهط مخػ ١أغايٝب يذلؾٝس ا٫غتٗ٬ى ( نٗطبا / ٤غاظ
/تًٝؿ ... ٕٛإخل )
 .5ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
املؿاضن ١يف محا١ٜ
ايبٚ ١٦ٝخسَتٗا

 مياضؽ َع ظَ َٔ 2 ٘٥٬ا٭عُاٍ اييت تٛنض أُٖ١ٝ
املٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝنٝؿ ١ٝاؿؿاظ عًٗٝا

 ايتعطف عًَ ٢ؿهًتني َٔ املؿه٬ت ايبٚ ١ٝ٦ٝنٝؿ١ٝ

ٜٓ هِ ؾُاع ١احملاؾع ١عً ٢ايب١٦ٝ
ٜٓ ؿص بطْافاً ؿُا ١ٜب٦ٝت٘ بايتعاَ ٕٚع ؾطقت٘

سًُٗا
 وسزث٬خ ططم يًُؿاضن ١يف محا ١ٜايب١٦ٝ

ٜ ؿاضى يف ث٬ثَ ١ؿطٚعات ـسَ ١ايب١٦ٝ

ٜ كسّ ث٬ث ١اقذلاسات َتٓٛع ١ؿُا ١ٜايب١٦ٝ

ٜ تعاَ ٕٚع ظَ ٘٥٬يف ْؿط ثكاؾ ١محا ١ٜايب١٦ٝ

ٜ صنط ث٬ثاً َٔ املؿه٬ت ايبٚ ١ٝ٦ٝع٬قتٗا باٱْػإ
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األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢بعض
ايكسضات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ١ٝ
(ضغِ – أؾػاٍ ٜس– ١ٜٚ
َٛغٝك – ٢أزب ...إخل)

مىاٍـــــــــب
أىشطُ فزديُ

ٜ تعطف ث٬ث ًا َٔ قسضات٘ ؾ ٢اجملا٫ت ا٭زبٚ ١ٝايؿٓٚ ١ٝايعًُ١ٝ
املدتًؿ١

أىشطُ مجاعًُ

ٜ طزز َع ظَ َٔ 3 ٘٥٬ايكٝشات ٚا٭ْاؾٝس املبتهط٠
ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬يف إْتاز أعُاٍ ؾٓٚ ١ٝأزبٚ ١ٝعًُ١ٝ

 مياضؽ ث٬ث َٔ ١ا٭عُاٍ ا٭زب ١ٝأٚايؿٓ ١ٝأٚايعًُٜٚ ١ٝكسّ

َتٓٛع ١ؾ ٢اؿؿ٬ت ٚاملعاضض ٚاملػابكات

أعُا ً ٫شلا بإؾطاف قا٥سٙ
ٜ ػتدسّ خاَات ايب ١٦ٝيف إْتاز ث٬ث َٔ ١ا٭عُاٍ ايؿٓ١ٝ
املتٓٛع١

 .2تُٓ ١ٝاؿؼ ايؿين
ٚا٭زبٞ

ٜ عسز أغباب اؾُاٍ يف يٛس ١ؾٓ١ٝ
ٜ صنط  َٔ 2ا٭عُاٍ ا٭زبَٛٚ ١ٝاطٔ إعذاب٘ بٗا
 هُع أيبَٛاً يًكٛض ايؿٓ ١ٝاملدتًؿ١
ٜ بتهط  َٔ 2ا٭عُاٍ ايؿٓٚ /١ٝا٭زبٚ /١ٝايعًُ١ٝ

ٜ ك ّٛبعٜاض ٠٭سس املعاضض ايؿَٓ ١ٝع ظَ٘٥٬
ٜ ؿاضى َع ظَ ٘٥٬ؾ ٢أعُاٍ ؾٓ/ ١ٝأزب/ ١ٝعًُ١ٝ
ٜٚكسّ تكطٜطًا عٓٗا

ٜ تكٔ  َٔ 2ا٭يعاب ايؿهط( ١ٜايهًُات املتكاطع ... ١إخل)

اجلانب الصحي والبدني
األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢قٛاعس
ايكش ١ايعاَ١

صحـــــُ اجلضـــــه
أىشطُ فزديُ

ٜ تعطف ث٬ثَ َٔ ١باز ٨ايكش ١ايعاَ ١ؾ ٢ث٬ث ١فا٫ت
(ايتػص – ١ٜايٓعاؾ -١املًبؼ إخل)

ٜ ؿاضى َع ظَ ٘٥٬ؾَ ٢ؿطٚعات ْؿط ايٛعٞ
ايكشٞ

ٜ طبل َباز ٨ايكش ١ايعاَ ١يف سٝات٘ ٜٚصنط أُٖ ١ٝشيو

ٜ ؿاضى َع ؾطقت٘ ؾ ٢مح٬ت ايتطعِٝ

ٜ صنط مخػٚ ١غا ٌ٥يًشؿاظ عً ٢ايكش١

ٜ ؿاضى َع ظَ ٘٥٬ؾ ٢إعساز يٛسات إضؾاز ١ٜعٔ

ٜٗ تِ بايٓعاؾ ١ايؿدكٚ ١ٝايعاَ ١يف سٝات٘ ٜٚصنط أُٖ ١ٝشيو
 .2ايتعطف عً ٢أدٗع٠

أىشطُ مجاعًُ

 وسز َهْٛات ٚٚظا٥ـ ث٬ث َٔ ١أدٗع ٠اؾػِ

اؾػِ ٚنٝؿ ١ٝاؿؿاظ ٜ صنط مخػ َٔ ١ا٭َطاض اييت تكٝب أدٗع ٠اؾػِ املدتًؿ١
ٜ تعطف مخؼ ططم يًٛقا َٔ ١ٜاٱقاب ١با٭َطاض املعس١ٜ
عًٗٝا
ٜ تعطف املعًَٛات اـاق ١باؾػِ ٚأدعا ٘٥ؾُٝا ٜتكٌ

قٛاعس ايكش ١ايعاَ١
ٜٓ اقـ ٚظا٥ـ ث٬ث َٔ ١أدٗع ٠اٱْػإ اؿَ ١ٜٛٝع
ظَ ٘٥٬ؾ ٢ادتُاع ايػساغ. ٢
ٜ ؿاضى َع ظَ ٘٥٬ؾ ٢املػابكات ايطٜانٚ ١ٝايبسْ١ٝ
ؾ ٢ايؿطق١
ٜ ك ّٛبعٜاض ٠٭سس املطانع ايكش١ٝ

باؿطن١
 أثط ايتسخني عً ٢أدٗع ٠اؾػِ (غًب / ٢إهاب) ٢
 مياضؽ ايعازات ايكشٚ ١ٝايكٛاَ ١ٝايػًٜٚ ١ُٝصنط أُٖ ١ٝشيو
 .3ايتعطف عً ٢بعض

ٜٓ اقـ َع قا٥س ٙأُٖ ١ٝاٱغعاؾات ا٭ٚيًٜٚ ١ٝتعّ بٗا

ٜ تعطف َؿٗ ّٛاٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

َباز ٨اٱغعاؾات

ٜ تعطف زٚض ٙنُػعـ ٜٚهتب تكطٜطاً بصيو

ا٭ٚي١ٝ

ٜ تعطف َباز ٨اٱغعاؾات ا٭ٚيٜٚ ١ٝعس يٛس ١عٓٗا
 وسز ث٬ثاً َٔ اٱقابات ايؿا٥ع ١ايت ٢ميهٔ إغعاؾٗا
ٜ صنط َهْٛات سكٝب ١اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ
ٜ تكٔ  َٔ 2اغتدساَات ايطباط املجًح

ؾ ٢ادتُاع ؾطقت٘
ٜ ؿطح أْٛاع اٱقابات املدتًؿ ١يعَ ٘٥٬بإدتُاع
ايػساغ٢
ٜ طبل بططٜك ١عًُ ١ٝإغعاف اؿطٚم ٚاؾطٚح
ايبػٝطَ ١ع أؾطاز ايػساغٞ

ٜ بازض ؾ ٢إغاث ١املكابني ٜٚصنط أغباب شيو

ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬يف إدطا َٔ 2 ٤اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ
ؾَٛ ٢اقـ َكطٓع١
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األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢املٗاضات
اؿطن ١ٝا٭غاغ١ٝ

ًٍــا بيـــا ىلعــــب
أىشطُ فزديُ

٪ٜ ز ٟاملٗاضات اؿطن ١ٝا٭غاغ( ١ٝاْ٫تكايٚ – ١ٝغرل
اْ٫تكاي -١ٝايتٓا -ٍٚاملعاؾ)١

أىشطُ مجاعًُ

٪ٜ ز ٟفُٛع َٔ ١املٗاضات اؿطن ١ٝا٭غاغ١ٝ
بططٜك ١قشٝش(١إمحا٤ات – تؿه٬ٝت)َع ظَ٘٥٬

٪ٜ ز ٟاؿطنات بططٜك ١قشٝش/١غً١ُٝ
٪ٜ ز ٟايتؿه٬ٝت ٚا٫ػاٖات ايطٜان ١ٝا٭غاغ١ٝ
 واؾغ عً ٢متطٜٓات ايكباح

٪ٜ ز ٟفُٛع َٔ ١ايتُطٜٓات يتُٓ ١ٝايك ٠ٛايعهً١ٝ
يًذػِ َع ظَ٘٥٬
٪ٜ ز ٟفُٛع َٔ ١ايتُطٜٓات يف تهٜٓٛات ٚاػاٖات

ًٜ تعّ بايططم ايكشٝش ١ؾ ٢أزا ٤اؿطنات ٚايتؿه٬ٝت

كتًؿَ ١ع ظَ٘٥٬

ٚا٫ػاٖات ايطٜانٜٚ ١ٝكسّ تكطٜطا بصيو
 .2إزضاى أُٖ ١ٝايطٜان١
يف اؿٝا٠

 وسز مخػ ١أغباب ٭ُٖ ١ٝمماضغ ١ايتُطٜٓات ايطٜان١ٝ
بكٛضَٓ ٠تعُ١

ٜ ؿاضى َع ظَ ٘٥٬يف أزا ٤فُٛع َٔ ١ا٭ْؿط١
ايطٜان١ٝ

 ايتعطف عً ٢ث٬ث ١عٛاٌَ يتأثرل ايطٜان ١اٱهاب ٞعً٢

ٜ ؿعط بػعاز ٠أثٓا ٤ا٭يعاب اؾُاعَ ١ٝع ظَ٘٥٬
ٜٓ اقـ َع ظَ ٘٥٬أُٖ ١ٝايطٜان ١يف اؿٝا ٠اي١َٝٛٝ

ايكش١
 مياضؽ فُٛع َٔ ١ايتُطٜٓات بكؿَ ١ػتُطٜٚ ٠كسّ تكطٜطاً
بصيو
ٜ عسز أُٖ ١ٝمماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝؾ ٢إؾباع املٍٛٝ
ٚا٫ستٝادات
 .3تُٓ ١ٝبعض املٗاضات
ايطٜان َٔ ١ٝخٍ٬
ا٭يعاب

٪ٜ ز ٟفُٛع َٔ ١املٗاضات ا٭غاغ ١ٝيف تؿه٬ٝت

 وسز املٗاضات ايطٜان ١ٝيًعبتني وبُٗا
ٜ صنط  َٔ 3ايكٛاعس ٚايكٛاْني يًعبتني ضٜانٝتني بططٜك١

كتًؿٜٚ ١سضب أعها ٤ايػساغ ٢عًٗٝا
 مياضؽ أيعاباً بػٝط ١ايتٓعَ ِٝع ايؿطق١

َبػط١
ٜ هتػب َٗاضات  َٔ 2ا٭يعاب ايطٜان ١ٝا٭غاغٜٚ ١ٝكسّ

ٜ ػاعس ؾ ٢ؼه ِٝإسس ٣ا٫يعاب َع ظَ٘٥٬

تكطٜطاً بصيو .
 وطى أدعا ٤دػُ٘ بططٜك ١قشٝش َٔ ١ايجبات ٚاؿطن١
ٜٚصنط أثط شيو عً ٢أدعا ٤دػُ٘
 .4تُٓ ١ٝبعض ايكِٝ

ٜ تعطف ايػًٛى ايطٜان ٞايكِٜٛ

ٜ هتػب ايعسٜس َٔ ايك ِٝخ ٍ٬ايٓؿاط

اٱهابٚ ١ٝايطٚح

 وسز  َٔ 2ايك ِٝاملهتػب َٔ ١اؿكٌ ايطٜانٞ

ٜ تشً ٢بايطٚح ايطٜان ١ٝيف تكطؾات٘ َع ظَ٘٥٬

ايطٜان١ٝ

ٜ طبل ايػًٛى ايطٜان ٞخ ٍ٬املػابكات

 وذلّ ظَٜٚ ٙ٤٬كسض أُٖ ١ٝاْ٫تُا ٤يًذُاع١

اجلانب االجتماعي
األٍداف اخلاصُ

أىشطُ فزديُ

األصزَ واجملتنع

أىشطُ مجاعًُ

 .1تؿِٗ قٛاعس ٚآزاب

ٜ صنط يف مخؼ ْكاط قٛاعس آزاب ايتعاٌَ َع اٯخطٜٔ

ٜ عط ٞث٬ث ١أَجً ١ملٛاقـ كتًؿ ١يتعاًَ٘ َع اٯخطٜٔ

ايػًٛى ايكَ ِٜٛع

ٜ صنط مخػاً َٔ قٛاعس ٚآزاب ايتعاٌَ َع أؾطاز أغطت٘

٪ٜ ز ٟث٬خ خسَات تطٛع ١ٝـسَ ١اٯخطٜٔ

اٯخطٜٔ

 وسز َؿٗ ّٛاؿل ٚايٛادب

ًٜ تعّ بآزاب اؿٛاض َع اٯخط ٜٔأثٓا ٤ا٫دتُاعات ٚغرلٙ

 وسز مخػ َٔ ١سكٛم اٯخط ٜٔأثٓا ٤غرل ٙؾ ٢ايططٜل

ؾ ٢ايططٜل ايعاّ .
 وػٔ ا٫غتُاع ٯضا ٤ايػرل ؾ ٢ايؿطق١

ايعاّ

ٜ طٝع ٚايسٚ ٜ٘قا٥سَٚ ٙعًُ٘ٝ
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 .2إزضاى أُٖ ١ٝاسذلاّ
ايهباض ٚا٫غتؿازَٔ ٠
خدلاتِٗ

 وسز مخػ ١أغباب ٫سذلاّ ايهباض (ٚايس-ٜ٘

ٜكسّ خسَات يهباض ايػٔ مبؿاضن ١ظَٜٚ ٘٥٬كسّ
تكطٜطاً بصيو

َعًُ -٘ٝقا٥س)ٙ
ٜ صنط نٝؿ ١ٝاسذلاّ ايهباض

ٜٓ كض غرل ٙبهطٚض ٠اسذلاّ ايهباض بإدتُاع ايػساغ٢

ٜ تبع قا٥س ٙيف تٓؿٝص ث٬خ َٔ املٗاّ ٜٚكسّ تكطٜطاً بصيو

ٜ ؿاضى ؾَٛ ٢قـ متجٜٛ ًٞٝنض ؾهٌ ايهباض عؿٌ
ايػُط
 وهَ ٢ع ظَ ٘٥٬بايؿطق ١قكٖ ١ازؾ ١تٛنض ؾهٌ
اٯبا٤

 .3ايتعطف عً ٢بعض
ايعازات ٚايتكايٝس
اٱهاب ١ٝاييت متٝع
اجملتُع

ٜ عدل بططم كتًؿ ١عٔ َ َٔ 2عاٖط ا٫ستؿاٍ ببعض

ٜ صنط مخػاً َٔ ايعازات ٚايتكايٝس اٱهاب ١ٝيًُذتُع
ايصٜ ٟعٝـ ؾ٘ٝ

ا٭عٝاز ٚاملٓاغبات َع ظَ ٘٥٬عؿ٬ت ايػُط

ٜ عط ٞث٬ث ١أَجً ١يًُٓاغبات ٚا٭عٝاز اـاق ١اييت وتؿٌ
بٗا يف (ا٭غط – ٠املسضغ – ١اؿٚ )ٞنٝؿ ١ٝا٫ستؿاٍ

ٜ ؿاضى اٯخط ٜٔيف ا٫ستؿاٍ مبٓاغباتِٗ ٜٚعطض شيو
بإدتُاع ايؿطق١
ًٜ تعّ بايعازات ٚايتكايٝس اٱهاب ١ٝيف َعاَ٬ت٘ ؾ٢
اجملتُع ٜٚكسّ تكطٜطاً بصيو أثٓا ٤ادتُاع ايػساغ٢

 .4تُٓٚ ١ٝانتػاب بعض
املٗاضات اؿٝات١ٝ
(ايتعاٌَ يف ايبٝت َٚع
اٯخط)ٜٔ

 وسز زٚض ٙػا ٙأؾطاز أغطت٘ ٚظَ٘٥٬

ٜ ؿاضى أغطت٘ ؾ ٢أسس ايٛادبات ا٭غبٛع١ٝ

ٜ صنط أضقاّ تًٝؿْٛات (املطاؾ / ٧اٱغعاف  /ايبٛيٝؼ

ٜ ؿاضى ؾ ٢ظٜاض ٠٭سس املطاؾل اـسَٜٓٚ ١ٝاقـ نٝؿ١ٝ
اؿك ٍٛعً ٢اـسَ١

...إخل )
ٜ صنط مخػ َٔ ١املطاؾل اـسَ ١ٝؾ ٢ب٦ٝت٘ (اؿ/ ٢
ايكط) ١ٜ

٪ٜ ز َٔ 3 ٟا٭ْؿط ١اييت ؽسّ املدٚ ِٝب٦ٝت٘ َع ظَ٘٥٬
ٜ تكٔ تطبٝل ايكٛاعس ٚايٓعاّ يف املٛاقـ اؿٝات ١ٝاملدتًؿ١

ٜ هتب قا ١ُ٥باـسَات ايت٪ٜ ٢زٜٗا أسس املطاؾل
 وطم عً ٢ا٫عتُاز عًْ ٢ؿػ٘ ؾ ٢إلاظ ا٭عُاٍ
املهًـ بٗا

َع ظَ٘٥٬
ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬ؾَٓ ٢اقؿ ١نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع املػٛ٦يني
ٚاؿٛاض َعِٗ

ٜ صنط نٝؿ ١ٝاؿك ٍٛعً ٢اـسَ َٔ ١أسس املطاؾل

ٜ ؿاضى َع ظَ ٘٥٬ؾَٓ ٢اقؿ ١ايػًٛنٝات ؾ ٢ايؿاضع
ٚٚغا ٌ٥املٛاق٬ت

األٍداف اخلاصُ

 .1تُٓ ١ٝضٚح اْ٫تُا٤

أىشطُ فزديُ

الىطـــً

ٜ تعطف َعٓ ٢اْ٫تُا٤

أىشطُ مجاعًُ

 وؿغ أسس ا٭ْاؾٝس ايٛطٜٓٚ ١ٝطززٖا َع ؾطقت٘
 وه ٞقك ١تعدل عٔ اْ٫تُا ٤يًٛطٔ (ايٛطٔ ا٭ّ – ايٛطٔ

يًٛطٔ (ايٛطٔ ا٭ّ

 وسز زٚض ٙنؿطز م ٛايٛطٔ

– ايٛطٔ ايعطب)ٞ

ٜ صنط أغباب اْتُا ٘٥٫ٚٚ ٘٥يٛطٓ٘ (ايٛطٔ ا٭ّ –

ايعطب)ٞ
ٜ ؿاضى ؾ ٢عٌُ متجٜٛ ًٞٝنض أُٖ ١ٝايٚ ٤٫ٛاْ٫تُا ٤يًُذُٛع١

ايٛطٔ ايعطب)ٞ

ٜ ؿاضى ايػساغ ٢ؾ ٢املػابكات اؾُاعٚ ١ٝوطم عً ٢ؾٛظ

ٜ صنط مخػ ١أغباب تسع ٛيًؿدط بٛطٓ٘
 هُع ؾطا٥ط ناغٝت ٭غاْ ٢يف سب ايٛطٔ

ايػساغ. ٢
ٜ تعاَ ٕٚع ظَ ٘٥٬يف أعُاٍ املدِٝ

 .2ايتعطف عًَ ٢عامل

ٜٛ نض ؾعاض قاؾعت٘ ٚوسز َسيٛي٘

ٜ طغِ ؾعاض قاؾعت٘ ٚٚطٓ٘ َع ظَ٘٥٬

ايٛطٔ (قًٝاً

 وسز َٛقع قاؾعت٘ عً ٢اـطٜط١

ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬ؾ ٢إْتاز أعُاٍ ؾٓ/ ١ٝأزب ١ٝتعدل عٔ َعامل

ٚعطبٝاً)

ٜ ؿػط َسي ٍٛايعًِ ايٛطين

فتُع٘ قًٝاً ٚعطبٝا

 وسز َٛقع بًس ٙعً ٢اـطٜط ١بايٓػب ١يًٛطٔ ايعطبٞ
ٜ صنط أِٖ املعامل املُٝع ٠يٛطٓ٘ (ايٛطٔ ا٭ّ – ايٛطٔ
ايعطب)ٞ

ٜ عس َع أؾطاز ايػساغ َٔ 5 ٞايكٛض يٮَانٔ ا٭ثط١ٜ
ٚايؿدكٝات ايكٝاز ١ٜيف ٚطٓ٘ (ايٛطٔ ا٭ّ – ايٛطٔ ايعطب)ٞ
بؿطقت٘
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ٜٓ اقـ َع ظَ ٘٥٬إسس ٣ايكهاٜا احملًٚ ١ٝايعطبٚ ١ٝاٱلاظات

ٜ ؿطح أِٖ ايتكايٝس ٚامل٬بؼ ايؿعبٚ ١ٝأِٖ ايععُا٤

اؿسٜج. ١

ايٛطٓٝني

ٜ ك ّٛبعٌُ ظٜاضات َٝساْ ١ٝيًُٛاقع ا٭ثطٚ ١ٜاملعامل َع ؾطقت٘

ٜٛ نض ا٭سساخ اؾاض ١ٜيٛطٓ٘ (قًً ٝا  /عطبٝاً)

ٜ ػاِٖ ؾ ٢احملاؾع ١عً ٢ايذلاخ ايجكايف ٚا٭ثطَ ٣ع ؾطقت٘

األٍداف اخلاصُ

 .1تُٓ ١ٝضٚح ايكساق١
ايعامل١ٝ

العالـــــــه

أىشطُ فزديُ

ٜ تعطف أع ّ٬مخؼ ز ٍٚعامل١ٝ

ٜ تبازٍ املطاغ٬ت ٚاشلساٜا ايتصناضَ ١ٜع ظَ ٘٥٬يف ايسٍٚ

ٜ صنط ايططم املدتًؿ ١يته ٜٔٛقساقات عً ٢املػت٣ٛ
 هُع طٛابع ايدلٜس ايت ٢تعدل عٔ ث٬خ َٔ ايس ٍٚايعامل١ٝ
 هُع قٛضاً ملعامل ث٬خ َٔ ايس ٍٚايعامل. ١ٝ

َا ميٝع ايبًسإ يف
مجٝع قاضات ايعامل

ا٭خط٣
ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬ايهٛٝف يف أعُاٍ املد ِٝايهؿؿٞ

ايعاملٞ

 .2ايتعطف عً ٢بعض

أىشطُ مجاعًُ

ٜ تبازٍ اـدلات ٚاملعاضف عٔ بًسَ ٙع ظَ ٘٥٬ؾ ٢ايسٍٚ
ا٭خط٣

ٜ صنط  َٔ 2املعامل اييت متٝع مخػ َٔ ١بًسإ ايعامل
 هُع قٛضا عٔ ايعازات ٚامل٬بؼ ٚأِٖ ا٭ن٬ت يج٬ثَٔ ١

٪ٜ ز ٟأْؿط ١ؾٜٓ ١ٝعدل ؾٗٝا عٔ ايطابع املُٝع يهٌ زٚي ١ؾ٢
قٛض مجاعَ ١ٝع ظَ٘٥٬
ٜ ؿاضى َع ظَ ٘٥٬ؾ ٢عٌُ يٛسات عٔ َعامل  َٔ 3ايسٍٚ

بًسإ ايعامل

ٜ ه ٕٛيٛسات عٔ عُ٬ت ٚقٛض يـ  َٔ 3بًسإ ايعامل َع

 هُع قٛضاً ٭ع ّ٬عؿط َٔ ايس ٍٚاملدتًؿ١

ظَ٘٥٬

اجلانب الكشفي
األٍداف اخلاصُ

 .0ايؿِٗ ايكشٝض

أىشطُ فزديُ

املَارات الهشفًُ

ٜ صنط ْل ٚعس ا٭ؾباٍ ًٜٚتعّ ب٘

أىشطُ مجاعًُ

ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬ؾ ٢اغتدساّ خاَات َٔ ايب ١٦ٝؾ ٢تٓؿٝص ؾعاض ٚقإْٛ

يٛعس ٚقإْٛ

ٜ طزز قاْ ٕٛا٭ؾباٍ ٜٚتشً ٢بكؿات٘

ا٭ؾباٍ

ٜ تعطف ؾعاض ا٭ؾباٍ

ٜ تعاَ ٕٚع ظَ ٘٥٬ؾ ٢ضغِ ؾعاض ا٭ؾباٍ َٚسيٛي٘

ٜ طبل قاْ ٕٛا٭ؾباٍ يف تكطؾات٘

ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬ؾَ ٢ؿٗس متجٜٛ ًٞٝنض أُٖ ١ٝبٓٛز ايكإْٛ

ٜٛ نض َسي ٍٛايتش١ٝ

ٜ طزز َع ظَ ٘٥٬أغاْٚ ٢أْاؾٝس عٔ ايٛعس ٚايكإْٛ

 .1انتػاب بعض



وسز ايعٚ ٣ايؿاضات يٮؾباٍ ٜٚتكٔ

ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬ؾ ٢اغتدساّ اؿباٍ ؾ ٢عٌُ منٛشز بػٝط

ٚنع ايؿاضات

 مياضؽ إدطا٤ات ضؾع ايعًِ ٚط.٘ٝ



ٜتعطف اغتدساّ اؿباٍ املدتًؿ.١

ٜ طزز فُٛع َٔ ١ايكٝشات ٚايتكؿٝكات اـاق ١با٭ؾباٍ َع ظَ٘٥٬



وسز  َٔ 3أْٛاع ايٓرلإ املدتًؿ١

ٜ ػتدسّ ا٭ع( ّ٬ايػُٝاؾٛض) ٚٚغا ٌ٥ا٫تكاٍ املدتًؿَ( ١جٌ يػ ١اٱؾاض)٠



وسز اغتدساَات  َٔ 3أْٛاع ايٓرلإ



ٜصنط ا٫ػاٖات ا٭قًٚ ١ٝايؿطع. ١ٝ

ٜ طٝع باسذلاّ أٚاَط قا٥سٚ ٙضٝ٥ؼ ايػساغٚ ٢ضٝ٥ؼ ايؿطق١



ٜتكٔ أزا ٤ايتش١ٝ

 مياضؽ تكايٝس اؿطن ١ايهؿؿَ ١ٝع ظَ ٘٥٬بايؿطق.١



٪ٜز َٔ 3 ٟايعكس  َٔ 2ٚايطبطات

ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬ؾ ٢ك ِٝخسَ ١عاَ ١ؾْٗ ٢ا ١ٜا٭غبٛع.



وطم عً ٢غ ١َ٬ا٭زٚات ايهؿؿ١ٝ



وسز قٛاعس ايتداطب ٜايػُٝاؾٛض

ايؿٓٚ ٕٛاملٗاضات
ايهؿؿ١ٝ

ا٭ؾباٍ

يف اؿٝا ٠ايهؿؿ.١ٝ

(زا٥ط)2, 1 ٠
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 مياضؽ ايٓسا٤ات ٚايتؿه٬ٝت املدتًؿَ ١ع ظَ٘٥٬

 .3انتػاب بعض
ايك ِٝا٭خ٬ق١ٝ

ٜ صنط مخػاً َٔ ايك ِٝايتٜٓ ٢بػ ٢إ ٜتشً ٢بٗا ٪ٜ ز َٔ 2 ٟا٭ْؿط ١ايهؿؿَ ١ٝع ايؿطق.١
ايؿبٌ.
 مياضؽ َػٛ٦يٝت٘ زاخٌ املد.ِٝ

َٔ خ ٍ٬مماضغ  ١ميٝع بني مخػ َٔ ١سكٛق٘  ٚمخػَٔ ١
ايتكايٝس

ٜ ػاِٖ ٜٚتعا ٕٚيف أزا ٤فُٛع َٔ ١اـسَات زاخٌ املدِٝ

ٚادبات٘ َٔ خ ٍ٬ا٭ْؿط ١ايهؿؿ١ٝ

ٜ ؿاضى ؾ ٢تكايٝس ٚآزاب ايػُط

ايهؿؿ١ٝ
 .4تُٓ ١ٝبعض
زلات ايؿدك١ٝ
ايكٝاز َٔ ١ٜخٍ٬
ايعٌُ ؾ٢

ٜ تشً ٢بكؿات ايؿبٌ ؾ ٢تكطؾات٘ زاخٌ ٚخاضز املدِٝ
 وسز ا٭زٚاض املدتًؿ ١يًػساغ.ٞ

ٜ كٛز فُٛع َٔ ١أْؿط ١ايػساغ.ٞ

 وسز َتطًبات ا٭زٚاض املدتًؿ ١يًػساغٞ

ٜ تكٔ أزا ٤املٗاّ املطًٛب َ٘ٓ ١زاخٌ ايػساغٚ ٞايؿطق.١
ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬ؾ َٔ 2 ٢ا٭ْؿط ١ايهؿؿ ١ٝاييت ؽسّ املد.ِٝ

ٚايؿطقٚ ١فًؼ ايؿٛض. ٣
 وسز زٚضَٚ ٙػٛ٦يٝات٘ بايػساغ. ٢

ايػساغٝات
 .5إؾباع سب
ا٫غتط٬ع
ٚاؿك ٍٛعً٢
املعطؾ١
با٫نتؿاف
ايصاتٞ

ٜ تعطف أؾهاٍ أقساّ  َٔ 3اؿٛٝاْات

ٜ كتؿ ٢أثط أقساّ اؿٛٝاْات ٚايطٛٝض املدتًؿَ.١ع ظَٜٚ ٘٥٬طؾعٗا
ٜ ػتدسّ ايؿؿطات ٚايعَ٬ات ايػط ١ٜيف تعاًَ٘ َع ظَ ٘٥٬يف املد.ِٝ

ٚايطٛٝض ؾ ٢ب٦ٝت٘ ٜٚػتطٝع ضؾعٗا.

ٜ طغِ يٛس ١تٛنض ايؿؿطات ٚايعَ٬ات ايػط ١ٜيًؿطقَ ١ع ظَ. ٘٥٬

ٜ صنط  َٔ 2ايؿؿطات ٚايعَ٬ات ايػط١ٜ

 وطم عً ٢اؿك ٍٛعًَ ٢عًَٛاتَ/كتٓٝات عٔ َعامل َٚعاٖط ايب١٦ٝ

َٚسيٛشلا.

َٔ ضسً ١ايكٝس.

 وسز ممٝعات اؿك ٍٛعً ٢املعطؾ١

ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬مماضغ َٔ 2 ١ا٭يعاب (ايػٛم – املٛيس  ...إخل).

با٫نتؿاف ايصات.ٞ

ٜ ؿذلى يف أيعاب تُٓ ١ٝاؿٛاؽ ٚامل٬سع. ١

ٜ تأٌَ سطن ١ايكُط طٛاٍ ايؿٗط ايعطبٜٚ ٢عس
تكطٜطاً بصيو.
ٜ بشح عٔ ع٬ق ١ايؿُؼ ٚؾك ٍٛايػٓ.١
 وسز  َٔ 3املعامل اشلاَ ١يف ب٦ٝت٘ احملً.١ٝ
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َٓٗج ايفتيإ
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َصطًحات خاصة مبسحًة ايفتيإ

املضنًات
املطسً ١ايعُط١ٜ

مزحلُ الفتًاٌ
 04 -06غٓ١

اغِ ايٛسس٠

ؾطق ١ايؿتٝإ

اغِ اؾُاع ١ايكػرل ٠يف ايٛسس٠

طًٝع١

عسز أؾطاز اؾُاع ١ايكػرل٠

 4 -2نؿاؾني

َػ ٍٛ٦اؾُاع َٔ ١أعهاٗ٥ا

عطٜـ

نٝؿ ١ٝتع٘ٓٝٝ

تطؾٝض َٔ ايطًٝعٚ ١اعتُاز ايكا٥س

ادتُاع اؾُاع١

بكٝاز ٠ايعطٜـ ٚإؾطاف ايكا٥س

َػ ٍٛ٦ايٛسس َٔ ٠أعهاٗ٥ا

ايعطٜـ ا٭ٍٚ

نٝؿ ١ٝتع٘ٓٝٝ

بإختٝاض ايعطؾاٚ ٤ايكا٥س

فًؼ ايٛسس٠

فًؼ ايؿطف

اؽاش ايكطاض يف اجملًؼ

ايكا٥س َع فًؼ ايؿطف

قا٥س ايٛسس٠

 60غٓ ١عً ٢ا٭قٌ َ ٌٖ٪قا٥س ؾتٝإ

ؾعاض املطسً١

(قا٥س  /ايكسٜل ايهبرل) قٝازٚ ٠تعًِٝ

ايً ٕٛاملُٝع يًُطسً١

ا٭خهط

ًَحوظة
قد يهوٕ ٖٓاى بعض االختالفات
ايوطٓية يف املطُيات اخلاصة
بايفتيإ ,ويهٓٗا يف ايٓٗاية
اختالفات غري جوٖسية ال متظ
أضاضيات احلسنة يف غيء ,ويهٓٗا
تعصش اهلوية ايوطٓية
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زَص ايفتيإ:
 ٬بٗٓٝا ٚبني باق ٞاملطاسٌ ٚباق ٞأضنإ َجًح
اٱطاض :ؾهٌ ايؿهط ٖٞٚ ٠غرل ناًَْ ١تٝذ ١إٔ ٖٓاى تهاَ ً
ايذلب١ٝ
ؾعاض ايؿتٝإ :نٔ َػتعساً
ايطَع ايطٝ٥ػ :ٞايعكس ٠ا٭ؾكٚ ١ٝتطَع ؿب املػاَطٚ ٠زٚاّ ا٫غتعساز
ا٭غِٗ ا٭ضبع :١بأيٛإ املطاسٌ ا٭ضبع ٚتسٍ عً ٢تهاًَ ١ٝاملطاسٌ ٚاػاٖٗا مٖ ٛسف َعني ٖ ٖٛٚسف
اؿطن١
ايً ٕٛا٭خهط :ي ٕٛايٓبات ايصٜٓ ٣هر ٜٚطَع بصيو يًُٓٚ ٛاـرل املأَ ٍٛيف ايهؿاؾني
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األٖداف ايرتبوية ملسحًة ايفتيإ
 .1انتػاب ايك ِٝايس.١ٜٝٓ
 .1تُٓ ١ٝاي ٤٫ٛيًٛطٔ.
 .3انتػاب ايك ِٝا٭خ٬قٚ ١ٝا٫دتُاع.١ٝ
 .4ايتؿهرل بططٜك ١قشٝش ١ؿٌ املؿه٬ت.
 .5انتػاب َؿاٖ ِٝدسٜس ٠م ٛايب..١٦ٝ
 .6انتؿاف ٚتُٓ ١ٝاملٚ ٍٛٝاشلٛاٜات ايؿدك١ٝ
 .7تك ١ٜٛايع٬قات ايجكاؾٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايػًٛى ايكَ ِٜٛع اؾُاع.١
 .8انتػاب املٗاضات ايكٝاز ١ٜيف ايعٌُ اؾُاع.ٞ
 .9ايطبط بني ايتػرلات ايبسْ ١ٝيف ٖص ٙاملطسًَٚ ١تطًباتٗا.
 .11تُٓ ١ٝايكسضات ٚاملٗاضات ايبسْٚ ١ٝايكش.١ٝ
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اخلصائص ايطٓية ملسحًة ايفتيإ (َٔ  14-11ضٓة)
األىشطُ املياصبُ
خصآص املزحلُ
ظٗـــٛض بعـــض ا٭َـــطاض ْتٝذـــ ١ايُٓـــ ٛايػـــطٜع َجـــٌ اغتؿــاض ٠خــبرل تػصٜــ ١ملعطؾــ ١أغــًٛب ْٛٚعٝــ ١ايتػصٜــ ١املٓاغــب ١شلــص ٙاملطسًــ / ١عــسّ
ا٭ُْٝٝا ٚاٱدٗاز بػبب ظٜاز ٠من ٛعهً ١ايكًب

اغتدساّ ايدلاَر اييت تتطًب سطنات عٓٝؿـ / ١عُـٌ نؿــ زٚض ٟعـاّ  /ا٫بتعـاز
عــٔ املُاضغــات ايطٜانــ ١ٝايعٓٝؿــٚ ١ايذلنٝــع عًــ ٢ايؿــذل ٠ايعَٓٝــ ١ملُاضغــ ١ايٓؿــاط
ايطٜانٞ

من ٛعهً ٞغطٜع َع ضع ١ْٛيف اؿطن١

تؿعٝــٌ مماضغــ ١ا٭يعــاب شات ايتٛاؾــل ايعهــً ٞايعكــيب بؿــهٌ تــسضه / ٞمماضغــ١
أيعاب ضٜان ١ٝيتك ١ٜٛايعه٬ت

ظٜاز ٠ا٫ضتباى اؿطنٚ ٞا٫ؾتكاض يًطؾاق١

ا٫عتُاز عً ٢ايدلاَر اييت  ٫ؼتاز ؿطنات زقٝك١

عسّ ايكسض ٠عً ٢نبط ايػًٛى أثٓا ٤اْ٫ؿعا٫ت

َساضغْ ١كٛم ز ١ٜٝٓؼض عًـ ٢نـبط ايـٓؿؼ ٚايتعـطف عًـ ٢غـرل ٠منـاشز ؾـباب١ٝ
َتسَٚ ١ٜٓعطؾ ١أخ٬قٗا  /مماضغ ١أيعـاب قؿـع ٠يًؿدكـ ١ٝيًٛقـ ٍٛيًػـٝطط ٠عًـ٢
ايٓؿؼ

انططابات اْؿعاي ١ٝغطٜع١

بٓــا ٤ايــدلاَر شات املــطزٚز ايػــطٜع َــٔ سٝــح ايؿا٥ــسٚ ٠اؿطنــ ١يؿــػٌ ايؿتٝــإ َــا
أَهٔ عٔ اْ٫ؿطاز ٚإبعازِٖ عـٔ ايكـطاع ٚاٱسبـاط َٛ /ادٗـَٛ ١اقــ ا٫نـططاب
اييت قس تكٝب ايبعض بايٓكض ٚا٫غتُاع شلِ ٚتٛدِٗٗٝ

اي ٤٫ٛجملُٛع ١ا٭قسقا٤

ا٫عتُاز بؿهٌ نبرل عًْ ٢عاّ ايط٥٬ع ٱؾباع استٝاز ايـ ٤٫ٛجملُٛعـ ١ا٭قـسقا٤
َ /طاعا ٠خكا٥ل ا٭ؾطاز ٚؾدكٝاتِٗ عٓس تكػ ِٝايط٥٬ع

قاٚي ١انتؿاف أغطاض اؾٓؼ اٯخط

تك ١ٜٛدػٛض ايتٛاقٌ بني ايكا٥س ٚايؿتٝـ ١بؿـهٌ ٜػـُض يؿـتض أبـٛاب اؿـٛاض اشلـازف
ٚايٓانر  /ايطدٛع إىل ايٓكٛم ايس ١ٜٝٓاييت تهبط ايع٬ق ١بني ايطدٌ ٚاملطأ٠

امل ٌٝإىل فايػ ١ايهباض

تك ١ٜٛايع٬ق ١بايكا٥س

ايبشح عٔ بطٌ ٜعذب٘ (قس)٠ٚ

تكـس ِٜمنـاشز َتعـسز ٠زٜٝٓــ ,١تاضىٝـٚ ١طٓٝـ ١أٚعاملٝــ ١يف فـا٫ت كتًؿـ ١تكــًض ٭ٕ
ته ٕٛقس ٠ٚشلص ٙاملطسً١

ظٗــــٛض ايــــتؿهرل ا٫بتهــــاض – ٟســــب ا٫غــــتط٬ع إزضاز فُٛعــَ ١ــٔ ا٭يعــاب ا٫بتهاضٜــ ١يف ايدلْــاَر  /تؿعٝــٌ ايــطس٬ت اـًٜٛــ ١يف
ٚايبشح عٔ املجرلات

أَانٔ دسٜس٠

بساٜـــ ١ايتػـــا٫٩ت املتعًكـــ ١بـــأَٛض ايعكٝـــس / ٠بساٜـــ ١ؾطح أَٛض ايعكٝس ٠بؿهٌ دصاب ٚبػٝط  /ضبط ايعبازات ٚاملُاضغات ايس ١ٜٝٓبأَٛض
ا٫ػاٖات ايطٚسٚ ١ٝايعباز ٠بؿهٌ ٚاع

ايعكٝس / ٠ظٜاز ٠ايدلاَر ايسٚ ١ٜٝٓضؾع َػتَ ٣ٛتطًبات اجملاٍ ايسٜين ؾطزٜاً ٚمجاعٝـاً
 /ا٫غــتعاْ ١مبتدككــني يف عًــ ّٛايــسٚ ٜٔايؿــطٜع ١يتٛعٝــ ١أؾــطاز ايٛســس ٠ز ٜٝٓـاً /
َطايبتِٗ مبُاضغ ١ايعبازات بؿهٌ غًٚ ِٝؼت إؾطاف َٚتابع ١ايكا٥س

تعاٜس اٱزضاى املعٓ / ٟٛتصنط املٛنٛعات املٓطك١ٝ

ظٜاز ٠ا٫عتُاز تسضهٝا عً ٢املؿاٖ ِٝاملعٓ ١ٜٛظٜاز ٠بطاَر ايطغِ ٚايتُجٝـٌ ٚا٫بتهـاض
ٱؾباع قسضاتِٗ املتعاٜس ٠يف ايتدٚ ٌٝمن ٛايٛع ٞبا٭َٛض املٓطك١ٝ
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فآدَ معزفُ ٍذه اخلصآص للكآد:

تعتدل ٖص ٙاملطس ً َٔ ١املطاسٌ اـطرل ٠يف سٝا ٠ا٭ؾـطاز نْٗٛـا تتهـُٔ طؿـط ٠ايُٓـٚ ٛتػـرل إؾـطاظ ايػـسز ٚقـس وـسخ يف
ْٗاٜتٗا ؾذل ٠ايبًـٛؽ ٚيـصا ٜٓبػـ ٞعًـ ٢ايكا٥ـس املػـاُٖ ١يف إعـساز ايـدلاَر ايتـ ٢تتٛاؾـل َـع مجٝـع دٛاْـب منـ ٛايهؿـاف
اؾػُٚ ١ٝاؿطن ,١ٝاٱْؿعاي ,١ٝا٫دتُاع ,١ٝايعكً,١ٝايطٚسٚ .. ١ٝشيو عٔ ططٜل:

 .1إزضاى إٔ ٖص ٙايؿذل ٠تتُٝع با٫نططاب ايٓؿػٚ ٞاْ٫ؿعـايٚ ٞايتٓـاقض ٚبايتـايٜ ٫ ٞػـتػطب أٜٚجـٛض يتكـطؾات غـرل
َتٛقع َٔ ١بعض أؾطاز ٚسست٘ (هب إٔ ٜتصنط ايكا٥س إٔ ايؿتٜ ٢تُٝع يف ٖص ٙايؿذل ٠بايطع)١ْٛ
 .1ا٫غــتؿازَ ٠ــٔ ايــتػرلات ا٫دتُاعٝــٚ ١ايطٚسٝــ ١شلــص ٙاملطسًــٚ ١بايتــاي ٞعًٝــ٘ إٔ ٜهــ ٕٛســصضًا عٓــس ايتعاَــٌ َــع
اغتؿػاضات أؾطاز ٚسست٘ س ٍٛبعض ايكٚ ِٝاملؿاٖ ِٝا٫دتُاعٚ ١ٝايطٚس.١ٝ
 .3إزضاى أُٖ ١ٝايتٛاقٌ َع أؾطاز ؾطقت٘ بؿهٌ ؾعاٍ َع أُٖ ١ٝاستٛاٚ ِٗ٥إٔ ٜه ٕٛقس ٠ٚعًُ ١ٝشلـِ ٚشيـو يطبٝعـ١
املٛنٛعات اييت تؿػٌ باشلِ ٚقـس ٜ ٫كـاضس ٕٛبٗـا َ جـٌ أَـٛض ايعكٝـسٚ ٠أَـٛض ايتعـطف عًـ ٢اؾـٓؼ اٯخـط ٖٚـَ ٛـا
ٜػتٛدب ٜكع ١ايكا٥س ايسا.١ُ٥

ىضبُ التدخل يف الربىامج وقًادَ الفزقُ

صفُ الكآد يف ٍذه املزحلُ

 % 51إىل % 71

ا٭ر ا٭ندل  /ايكسٜل ايهبرل

61

أٖداف دلاالت املٓٗج ايهػفي ايعسبي املطوز ملسحًة ايفتيإ
اجملاالت
اجلاىب الزوحٌ
تعُٝل َؿٗ ّٛاٱميإٚ ,إنػاب ايك ِٝايسٚ ١ٜٝٓا٭خ٬ق,١ٝ

الكًه الدييًُ واألخالقًُ
 تؿِٗ اؿهُ َٔ ١أزا ٤ايعبازات ٚايؿطا٥ض ايس.١ٜٝٓ

ٚاسذلاّ سط ١ٜا٫عتكاز ,مبا وكل ا٭َإ ٚا٫غتكطاض

 ايتشً ٢بكؿات امل َٔ٪قٚ ً٫ٛعُ.ً٬

ٚايطُأْ ١ٓٝيًٓؿؼ.
اجلاىب العكلٌ
تُٓ ١ٝقسضات ايتؿهرل ايعًُٚ ٞايتؿهرل ايٓاقس َٔ ,خٍ٬

 تُٓ ١ٝضٚح ايتػاَض ٚاحملبٚ ١اٱخا.٤
العلىو والتهيىلىجًا
 تُٓ ١ٝأغًٛب ايتؿهرل ايعًُٚ ٞا٫بتهاض.ٟ

ايتطبٝكات ايعًُٚ ,١ٝا٫غتؿاز َٔ ٠ايتهٓٛيٛدٝا املتكسَ,١

 ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝا٫غتؿاز َٔ ٠ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج ١يف اؿٝا.٠

ٚتؿِٗ ايكهاٜا ايعًُٚ ١ٝايبٚ ١ٝ٦ٝا٫قتكازٚ ١ٜايػٝاغ,١ٝ

 ايتعطف عً ٢ايػرل ٠ايصات ١ٝيبعض عًُا ٤اٱْػاْ.١ٝ

ٚاملػاُٖ ١يف سًٗاَ ,ع تُٓ ١ٝاملٗاضات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ. ١ٝ

مَارات
 تُٓ ١ٝايكسض ٠عً ٢ايتصٚم ايؿين ٚتطبٝكات٘.
 تُٓ ١ٝايكسضات ايًػٚ ١ٜٛا٭زب.١ٝ
البًُٔ
 تُٓ ١ٝايٛع ٢بإٔ اٱْػإ دع َٔ ٤ايب٪ٜ ١٦ٝثط ؾٗٝا ٜٚتأثط بٗا.
 ايتعطف عً ٢ططم احملاؾع ١عً ٢ايبَٛٚ ١٦ٝاضزٖا.

اجلاىب الصحٌ والبدىٌ
إزضاى ايتػرلات ايؿػٛٝيٛد ١ٝايت ٢ؼسخ يًذػِ يف ؾذلات

 ايتعطف عً ٢بعض املؿانٌ ايب.١ٝ٦ٝ
صحُ اجلضه
 ايٛع ٢بايتػرلات ايؿػٛٝيٛد ١ٝيًذػِ.

ايُٓ ٛاملدتًؿَ ,١ع تٛؾرل َكَٛات ايكشٚ ١ايػ١َ٬

 انتػاب قسض َٓاغب َٔ ايجكاؾ ١ايكش.١ٝ

اؾػُٚ ١ٝايٓؿػٚ ,١ٝإنػاب ايكسضات اؿطن١ٝ

 ايتعطف عًَ ٢باز ٨اٱغعاؾات ا٭ٚي.١ٝ

ٚايطٜان ١ٝيتُٓ ١ٝعٓاقط ايًٝاق ١ايبسْ ,١ٝمبا ٜعٛز عً٢
ايؿطز ٚاؾُاع ١بايٓؿع.

الزياضُ
 ايتعطف عًَ ٢هْٛات ايًٝاق ١ايبسْ.١ٝ
 ايتعطف عً ٢قٛاعس ٚقٛاْني بعض ا٭يعاب ايطٜان.١ٝ
 تُٓ ١ٝايكسضات ايبسْ َٔ ١ٝخ ٍ٬ا٭يعاب ايطٜان.١ٝ

اجلاىب االجتناعٌ
ايتعطف عً ٢تاضٜذ ٚثكاؾْٚ ١عِ اجملتُعات احملًٚ ١ٝايعطب١ٝ

اجملتنع
 تُٓ ١ٝايع٬قات ا٫دتُاع ١ٝايػًٚ ١ُٝتؿِٗ عازات ٚتكايٝس اجملتُع.

ٚايعامل ,١ٝمبا وكل ايتؿِٗ ٚاملػاُٖ ١يف سٌ املؿه٬ت

 ايتعطف عً ٢املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ

ٚايكهاٜا املعاقطٚ ,٠تُٓ ١ٝضٚح ايٚ ٤٫ٛاْ٫تُا ٤يًٛطٔ,

 ايتعطف عً ٢قٛاعس ٚآزاب ايػًٛى ايكَ ِٜٛع اٯخطٜٔ

ٚا٭خ ٠ٛايعطبٚ ,١ٝايكساق ١ايعامل.١ٝ

 انتػاب بعض َٗاضات اؿٝا( ٠ايتٛاقٌ ,ايعٌُ َع اؾُاع ,١ايتُػو
باؿكٛم ,أزا ٤ايٛادبات).
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اجملاالت
الىطً
 ايتعطف عً ٢أِٖ ممٝعات ايٛطٔ (ايٛطٔ ا٭ّ ٚايٛطٔ ايعطب َٔ )ٞمجٝع
ايٓٛاسٞ
 ايتعطف عً ٢أِٖ اـسَات اييت تكسَٗا اؾٗات ايطزلٚ ١ٝغرل ايطزل ١ٝعً٢
َػت ٣ٛايٛطٔ
 اٖ٫تُاّ باملٓاغبات ايٛطٓٚ ١ٝايعطب١ٝ
العامل
 ايتعطف عً ٢ايتٛظٜعات اؾػطاؾٚ ١ٝايسميٛغطاؾ ١ٝيف ايعامل
 ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع ا٭قسقا ٤يف ايعامل خاضز ايٛطٔ
اجلاىب الهشفٌ
ايتعطف عً ٢مجٝع ايتكايٝس ٚايؿٓ ٕٛايهؿؿ ١ٝمبا ٜتٝض

 ايتعطف عً ٢ا٭سساخ ايعاملٚ ١ٝتأثرلٖا
التكالًد والفيىٌ الهشفًُ
 ايتشً ٞبايٛعس ٚقاْ ٕٛايهؿاؾ.١

مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايؿطزٚ ١ٜاؾُاع ١ٝيف اؾٛاْب ا٭ضبع١

 ايتعطف عً ٢تاضٜذ اؿطن ١ايهؿؿ.١ٝ

ا٭خط ,٣بايططٜك ١ايهؿؿ ١ٝايػً٪َٚ ,١ُٝزٜاً يٛادبات٘

 انتػاب بعض َٗاضات سٝا ٠اـ.٤٬

طبكاً يًُباز ٨ايهؿؿ ,١ٝيتشكٝل اشلسف ايذلب ٟٛيًشطن١

 انتػاب ايك ِٝا٭خ٬ق َٔ ١ٝخ ٍ٬مماضغ ١ايتكايٝس ايهؿؿ.١ٝ

ايهؿؿ.١ٝ

 تُٓ ١ٝبعض َٗاضات ايكٝاز َٔ ٠خ ٍ٬ايعٌُ يف ايط٥٬ع.
عدد اجملاالت

 تُٓ ١ٝسب املعطؾٚ ١ا٫غتهؿاف ٚاملػاَط.٠
11
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املؤغسات املعسفية واملٗازية وايوجداْية جملاالت َٓٗج ايفتيإ

اجلاْب ايسوحي
األٍداف اخلاصُ

الكًه الدييًُ واألخالقًُ

معزيف

 .1تؿِٗ اؿهُ َٔ ١أزا٤

ٜ تعطف ايعبازات ٚايؿطا٥ض ايس.١ٜٝٓ

ايعبازات ٚايؿطا٥ض

 وسز ايؿطا٥ض ٚايػٓٔ ؾ ٢ايٛن٤ٛ

ايس.١ٜٝٓ

مَارٍ

٪ٜ ز ٟايٛنٚ ٤ٛايك ٠٬بططٜك١

وجداىٌ

ٜ كسض ق ١ُٝايؿطا٥ض ايس ١ٜٝٓيف
اؿٝا.٠

قشٝش.١
ٜ تكٔ أزا ٤ايؿطا٥ض ايس.١ٜٝٓ

ٚايكٚ ٠٬ايكّٛ

ًٜ تعّ بأزا ٤ايكٚ ٠٬ايكٝاّ يف

ٜ تشسخ عٔ ايكٚ ّٛسهُت٘

َٛاعٝسٖا .
ٜ ؿعط بطاس ١أثٓا ٤أزا ٤ايعبازات.

 .2ايتشً ٞبكؿات املَٔ٪
قٚ ٫ً ٛعُ.ً٬
 .3تُٓ ١ٝضٚح ايتػاَض
ٚاحملبٚ ١اٱخا.٤

ٜ صنط  َٔ 5قؿات املَٓ٪ني.

 مياضؽ َٛاقـ سٝات ١ٝتتذً ٢ؾٗٝا

ٜ تشً ٢بكؿات امل َٔ٪يف تكطؾات٘.

قؿات املَٓ٪ني.

 وسز ع٬ق ١املَٓ٪ني باجملتُع .
ٜ صنط ؾها َٔ 3 ٌ٥ق ِٝتطابط

 وه ٞقك ١ؼح عً ٢احملب١

 وذلّ اٯخطٚ ٜٔإٕ اختًؿت ايعكٝس٠

ٚايتػاَض.

اجملتُع َع اخت٬ف ايًٚ ٕٛايسٜٔ

 وػٔ َعاًَ ١نٛٝف بًس.ٙ

٪ٜ زَ ٟع ظََٛ ٘٥٬قؿ ًا متجً ًٝٝا وح

(ايتػاَض – احملب – ١اٱخا.)٤
ٜ صنط  َٔ 3ايٓكٛم اييت ؼح

ٚايًٚ ٕٛاؾٓؼ.

عً ٢ايتػاَض.

عً ٢احملبٚ ١ايتػاَض ٚاٱخا.٤

اجلاْب ايعكًي
األٍداف اخلاصُ

 .1تُٓ ١ٝأغًٛب ايتؿهرل
ايعًُٚ ٞا٫بتهاض.ٟ

معزيف

العلىو والتهيىلىجًا

ٜ تشسخ عٔ َطاسٌ ايتؿهرل ايعًُ.ٞ
ٜ صنط ايتؿهرل ا٫بتهاض.ٟ
قعح – ايػطاب – قس ٣ايكٛت ...إخل).
ٜ ػتٓبط ايع٬قات بني ايعٛاٖط املدتًؿ١
(قس ٣ايكٛت ٚؼسٜس املػاؾ/ ١

يف ن ٤ٛخٛاقٗا.
ٜٓ تر عسزًا َٔ ا٭ؾهاض ؿٌ

خسَ ١اٱْػاْ.١ٝ
 وطم عً ٢اغتدساّ
ا٭غًٛب ايعًُ ٞيف سٌ
املؿه٬ت اييت تٛادٗ٘.

 مياضؽ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُ ٞيف

ٜ تعطف  َٔ 2ايتطبٝكات ايبػٝط ١اييت
تؿٝس( ٙايسا٥ط ٠ايهٗطب – ١ٝاملػٓاطٝػ– ١ٝ

سٌ َؿه٬ت ب٦ٝت٘.
ٜٓ اقـ َع ظََ ٘٥٬ا غبل زضاغت٘
َٔ ْعطٜات عًُٚ ١ٝتطبٝكاتٗا.

ايكٝاغات ...إخل)

اؿسٜج ١يف اؿٝا.٠

 هُع ٜٚكٓـ فُٛع َٔ ١املٛاز

ٜ كسض ق ١ُٝدٗٛز ايعًُا ٤يف

َؿهًَ ١ا بططٜك ١دسٜس.٠

اْ٫هػاض ٚاْ٫عهاؽ ...إخل).

ا٫غتؿاز َٔ ٠ايتهٓٛيٛدٝا

 وٌ  َٔ 2املؿه٬ت اييت
تٛادٗ٘ بأغًٛب عًُ.ٞ

ٜ ؿػط  َٔ 3ايعٛاٖط ايطبٝعَ ١ٝجٌ (قٛؽ

 .2ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ

مَارٍ

وجداىٌ

ٜ ػتدسّ  َٔ 3ا٭دٗع٠

ٜ تعطف َؿٗ ّٛايتهٓٛيٛدٝا.
ٜ صنط  َٔ 3اغتدساَات ايتهٓٛيٛدٝا يف
اؿٝا( ٠اؿاغب اٯي – ٞاٱْذلْت –

ايتهٓٛيٛد ١ٝاملتٛؾط ٠بططٜك١
غً.١ُٝ
ٜ كٓع  َٔ 2ا٭زٚات يتشسٜس

ا٭دٗع ٠املٓعي ...١ٝإخل)
ٜ عس َكايٜٛ ١نض ؾٗٝا زٚض ايتهٓٛيٛدٝا
اؿسٜج ١يف اؿٝا.٠

املػاؾات.
ٜ بتهط أسس ا٭دٗع ٠ايعًُ١ٝ
َٝ( هطٚغهٛب  /تًٝػهٛب
/زا٥ط ٠نٗطب /١ٝأدٗع ٠إْصاض
...إخل )
ٜ ػتدسّ بكاٜا ايًعب ؾ ٢ؾَ ٧ؿٝس
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ٜ كسض زٚض ايتهٓٛيٛدٝا يف
اؿٝا.٠
ٜ ؿعط بايػعاز ٠خٍ٬
اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا.
ٜ سضى أُٖ ١ٝايتؿاعٌ َع
عً ّٛاملػتكبٌ

 .3ايتعطف عً ٢ايػرل ٠ايصات١ٝ
يبعض عًُا ٤اٱْػاْ.١ٝ

ٜ عس َكا ًٜٛ ٫نض ايػرل ٠ايصات ١ٝيـ

ٜ صنط ث٬ث َٔ ١أزلا ٤ايعًُا٤

ٜ عٗط تكسٜط ٙيك ١ُٝايعًِ

 َٔ 2عًُا ٤اٱْػاْ.١ٝ

ٚانتؿاؾاتِٗ.
ٜ تعطف  َٔ 5زلات ٚقؿات ايعًُا.٤

ٚايعًُا.٤
ٜ بس ٟاٖتُاَ٘ بايتعطف عً٢

ٜ كل قك ١أسس ايعًُا ٤عً٢

ٜ تعطف أِٖ إلاظات ث٬ث ١عًُا.٤

إلاظات ايعًُا.٤

ظَ. ٘٥٬
ٜ ك ّٛبسٚض أسس ايعًُا ٤يف َؿٗس

ٜ كسض دٗٛز ايعًُا ٤يف تكسّ
ايبؿط.١ٜ

متج.ًٞٝ

األٍداف اخلاصُ

 .1تُٓ ١ٝايكسض ٠عً٢

معزيف

مَــــــارات

مَارٍ

ٜ تعطف َؿٗ ّٛايتصٚم ايؿين

ٜٓ ؿص أعُا ً٫ؾٓ ١ٝدٝس.٠

ايتصٚم ايؿين

ٜ تعطف َٛاقؿات ايعٌُ ايؿين اؾٝس.

ٜٛ ظـ َعًَٛات٘ ايؿٓ ١ٝيف إْتاد٘

ٚتطبٝكات٘.

 وسز َٛ َٔ 3اطٔ اؾُاٍ يف

وجداىٌ

ٜٗ تِ مبؿاضن ١ظَ ٘٥٬يف ا٭عُاٍ
ايؿٓ. ١ٝ
ٜ كسض ايؿٔ ٚايؿٓاْني بأْٛاعِٗ.

ايؿين.
ٜ ك ّٛبعٜاضات َٝساْ ١ٝيـ َٔ 2

ا٭عُاٍ ايؿٓ.١ٝ
ٜ صنط أزلا ٤ث٬ث َٔ ١املؿاٖرل

املعاضض ايؿٓ.١ٝ

املبسعني
 .2تُٓ ١ٝايكسضات ايًػ١ٜٛ
ٚا٭زب.١ٝ

ٜ تعطف ؾٓ ٕٛايًػ.١

 ُٜٞٓ قسضات٘ ايًػ ١ٜٛبططم كتًؿ.١

 وسز زٚض ايًػ ١يف ا٭عُاٍ ا٭زب.١ٝ

ٜٛ ظـ ايًػ ١يف إْتاز أسس ا٭عُاٍ

ٜ تعطف زٚض ايًػ ١يف ايتٛاقٌ َع

اٯخط.ٜٔ
ٜ عٗط اٖتُاَ٘ با٭زبا.٤

ا٭زب.١ٝ
ٜ ػتدسّ ؾٓ ٕٛايًػ ١بططٜك ١قشٝش.١

اٯخط.ٜٔ

ٜ كسض أُٖ ١ٝايًػ ١يف ايتٛاقٌ َع

ٜ صنط ث٬ث َٔ ١املؿاٖرل ٚأعُاشلِ

ٜ كسض زٚض ا٭زبا ٤يف تبين ايكهاٜا
املدتًؿ.١

ا٭زب.١ٝ

األٍداف اخلاصُ

 .1تُٓ ١ٝايٛع ٞبإ

اٱْػإ دع َٔ ٤ايب١٦ٝ
٪ٜثط ؾٗٝا ٜٚتأثط بٗا.

معزيف

 وسز أْٛاع ايب( ١٦ٝايطبٝع– ١ٝ
اؿهاض)١ٜ
ٜ صنط َؿٗ ّٛايٓعاّ ايب.ٞ٦ٝ
ٜٛ نض تأثرل اٱْػإ عً ٢ايب.١٦ٝ
 وسز ث٬ثَ َٔ ١كازض ايطاق١
ايٓعٝؿ.١

البًٔـــــــُ

مَارٍ

ٜ طؾّس اغتٗ٬ى املٛاضز ايب.١ٝ٦ٝ
 هُع قٛضًا يعسز َٔ املؿه٬ت
ايب.١ٝ٦ٝ
ٜ عٌُ عًْ ٢عاؾ ١املهإ املٛدٛز ب٘
باغتُطاض
ٜٓ ؿص خط ١يٓؿط ايٛع ٞايب ٞ٦ٝيف
ايب ١٦ٝاحملٝط ١ب٘.

وجداىٌ

ٜٗ تِ بايع٬ق ١بني اٱْػإ
ٚاملؿانٌ ايب.١ٝ٦ٝ
 َٔ٪ٜ بععُ ١اهلل غبشاْ٘ يف خًل
بَ ١٦ٝتٛاظْ.١
ٜٗ تِ مبؿاضن ١ظَ ٘٥٬يف ْؿط
ايٛع ٞايب.ٞ٦ٝ
ٜ كسض خطٛض ٠اٱخ ٍ٬بايتٛاظٕ
ايب.ٞ٦ٝ

 .2ايتعطف عً ٢ططم

ٜ تعطف املٛاضز ايب ١ٝ٦ٝاملدتًؿ.١

احملاؾع ١عً ٢ايب١٦ٝ

ٜ صنط َكازض ايتًٛخ ايب.ٞ٦ٝ

َٛٚاضزٖا.

 وسز ططم احملاؾع ١عً ٢ايب١٦ٝ
(اؿ / ٢ايكط/ ١ٜاجملتُعات ).

ٜ كُِ َع ظَ ٘٥٬خط ١يًشؿاظ
عً ٢املٛاضز ايب.١ٝ٦ٝ
ٜ طزز َع ظَ َٔ 2 ٘٥٬ا٭غاْٞ
اييت تسع ٛيًُشاؾع ١عً ٢ايب.١٦ٝ
 ٬ؾٓٝاً وح عً ٢اؿؿاظ
ٜ كسّ عُ ً
عً ٢ايب.١٦ٝ
ٜ طغِ ؾه ٬٭دعا ٤ايػدإ
ايؿُػ ٞأ ٚمنٛشداً ي٘
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 واؾغ عًْ ٢عاؾ ١ب٦ٝت٘.
ٜٗ تِ مبؿاضن ١ظَ ٘٥٬يف
ا٫ستؿاٍ ب ّٛٝايب( ١٦ٝاحملً– ٞ
ايعطب – ٞايعامل.)ٞ
ٜٓ هِ ؾُاع ١احملاؾع ١عً ٢ايب١٦ٝ
يف املسضغ.١
ٜ هتػب اـًل ايب ٞ٦ٝاشلازف إىل
تطؾٝس اغتٗ٬ى املٛاضز

 .3ايتعطف عً ٢بعض
املؿانٌ ايب.١ٝ٦ٝ

ٜ تعطف  َٔ 3املؿه٬ت ايب١ٝ٦ٝ

ٜ عس َٛنٛعاً ٜتٓا ٍٚؾ ٘ٝإسس٣

ٜ كسض أَُٖ ١ٝهاؾش ١ايتًٛخ.

ٜ كاضٕ بني ث٬ث ١أؾهاٍ يًتًٛخ

ايكهاٜا ايبٚ ١ٝ٦ٝططم سًٗا.

ٜٗ تِ مبؿاضن ١ؾعاي ١يف سٌ

ٜٓ اقـ َع ظَ ٘٥٬تأثرل ايتًٛخ عً٢

املدتًؿ.١

املؿانٌ ايب.١ٝ٦ٝ
ٜٓ كض ظَ ٘٥٬باْ٫هُاّ ؾُاعات

قش ١اٱْػإ.

ٜٛ نض أثط ايتًٛخ ايب ٞ٦ٝؾ ٢ايؿطز

 هُع َ 3كا٫ت عٔ َؿانٌ

ٚاجملتُع.

َهاؾش ١ايتًٛخ ايب.ٞ٦ٝ

ايتًٛخ املدتًؿ.١

.

ٜ عٚض َع ظَ َٔ 2 ٘٥٬امل٪غػات
املدتك ١بايب١٦ٝ

اجلاْب ايصحي وايبدْي
األٍداف اخلاصُ

 .1ايٛع ٞبايتػرلات

معزيف

ٜ تعطف ايتػرلات

ايؿػٛٝيٛد" ١ٝايعه"١ٜٛ

ايؿػٛٝيٛد" ١ٝايعه"١ٜٛ

يًذػِ.

اـاق ١مبطسًت٘ ايعُط.١ٜ
 وسز ؾٛا٥س ٖصٙ

صحـــُ اجلضـــه

وجداىٌ

مَارٍ

ٜ تكبٌ ايتػرلات

ٜ ػتدسّ َكازض َتٓٛع ١يًشك ٍٛعً ٢املعًَٛات

ايؿػٛٝيٛد" ١ٝايعه"١ٜٛ

اـاق ١بايتػٝرلات ايؿػٛٝيٛد" ١ٝايعه."١ٜٛ
ٜٓ اقـ َع قا٥سَ ٙعاٖط ايُٓ ٛاملدتًؿ.١

يًذػِ.

٪ٜ ز َٔ 5 ٟايتُطٜٓات ايطٜان ١ٝيًشؿاظ عً ٢اؾػِ.

ٜ كسض ععُ ١اهلل يف خًك٘.

ايتػٝرلات
 .2انتػاب قسض َٓاغب
َٔ ايجكاؾ ١ايكش.١ٝ

ٜ تعطف َؿٗ ّٛايجكاؾ١

ٜ ػتدسّ َكازض َتٓٛع ١يًُعطؾ ١يتُٓ ١ٝثكاؾت٘

ايكش.١ٝ

ٜ كسض أُٖ ١ٝايجكاؾ١

ايكش.١ٝ

 وسز ث٬ث َٔ ١دٛاْب
ايجكاؾ ١ايكشٚ ١ٝؾٛا٥س

ايكش.١ٝ

ٜٛ ظـ َعًَٛات٘ ايكش ١ٝيف َٛاقـ سٝات ١ٝكتًؿ.١

ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف ْؿط

ٜ عس ٚدب ١غصاَ ١ٝ٥تهاًَ.١

ايجكاؾ ١ايكش ١ٝيف ايب١٦ٝ

ايٓعِ ايػصا ١ٝ٥ايػً.١ُٝ
 .3ايتعطف عًَ ٢باز٨
اٱغعاؾات ا٭ٚي.١ٝ

ٜ صنط َؿٗ ّٛاٱغعاؾات
ا٭ٚي.١ٝ

احملٝط.١
ٜ طبل  َٔ 3اٱغعاؾات ا٭ٚي ١ٝيف َٛاقـ كتًؿ.١

ٜ كسض ق ١ُٝايعٌُ
ايتطٛع.ٞ

ٜ ػتدسّ ايطباط املجًح يف عٌُ فُٛعَ ١تٓٛعَٔ ١

 وسز ث٬ث َٔ ١أْٛاع
اٱغعاؾات ا٭ٚي.١ٝ

ٜ ؿعط بايػعاز ٠خٍ٬

ا٭ضبط.١

املبازض ٠يٲغعاف .

ٜ تسضب عً ٢إغعاف اؾطٚح ٚاؿطٚم ٚايهػٛض

ٜ صنط أغباب إقابات

ايبػٝط.١

املؿاقٌ ٚايعه٬ت
ٚايععاّ.
ٜ صنط أْٛاع اؾطٚح
ٚإغعاؾٗا .

األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً٢

معزيف

ٜ تعطف َؿٗ ّٛايًٝاق ١ايبسْ.١ٝ

َهْٛات ايًٝاق١

 وسز عٓاقط ايًٝاق ١ايبسْ.١ٝ

ايبسْ.١ٝ

ٜ ػتٓتر ايع٬ق ١بني ايًٝاق ١ايبسْ١ٝ
ٚايكش.١
ٜ تعطف عٌُ  َٔ 3اجملُٛعات
ايعهً ١ٝايهبرل.٠

الزياضــــــــُ

مَارٍ

٪ٜ ز ٟفُٛع َٔ ١ايتُطٜٓات يتُٓ١ٝ
عٓاقط ايًٝاق ١ايبسْ.١ٝ
ٜ عس َكاٜٛ ً٫نض ايع٬ق ١بني ايًٝاق١
ايبسْٚ ١ٝايكش.١
 مياضؽ تسضٜبات يع٬ز ايبساْ١
ٚايٛقاَٗٓ ١ٜا
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وجداىٌ

ٜ كسض أُٖ ١ٝانتػاب ايًٝاق ١ايبسْ١ٝ
يف سٝات٘.

 وسز أغباب ايبساْٚ ١ايٛقاَٗٓ ١ٜا
 .2ايتعطف عً ٢قٛاعس
ٚقٛاْني بعض
ا٭يعاب ايطٜان.١ٝ

ٜ تعطف قٛاعس ٚقٛاْني يعبتني َٔ
ا٭يعاب ايطٜان.١ٝ
ٜ ؿِٗ ايػطض َٔ ٚنع قٛاعس
ٚقٛاْني ا٭يعاب ايطٜان.١ٝ

 .3تُٓ ١ٝايكسضات
ايبسْ َٔ ١ٝخٍ٬
ا٭يعاب ايطٜان.١ٝ

ٜ طبل قٛاعس ٚقٛاْني يعبتني
ضٜانٝتني خ ٍ٬املػابكات.
ٜ ٴشهِّ  َٔ 2املػابكات ؼت
إؾطاف قا٥س.ٙ

ٜ تعطف مخػاً َٔ ايكؿات ايبسْ١ٝ

ٜ طبط بني املؿاضن ١يف مماضغ١

اي٬ظَ ١يج٬ث ١اْؿط ١ضٜان.١ٝ

ايٓؿاط ايبسْٚ ٞتُٓ ١ٝايًٝاق١

ٜ ؿِٗ ايع٬ق ١بني ايًٝاق ١ايبسْ١ٝ
ٚمماضغ ١ا٭يعاب ايطٜان.١ٝ

ايبسْ.١ٝ
ٜ هع دس ً٫ٚظًَٓ ٝا يتشػني ايًٝاق١

ٜ تشً ٢بايطٚح ايطٜان ١ٝيف املهػب
ٚاـػاض.٠
 وذلّ أْعُٚ ١قٛاْني ا٭يعاب
املدتًؿ.١
ٜ تشهِ يف اْؿعا٫ت٘ يف ساي ١ايؿٛظ
أ ٚاشلعمي.١
ٜ كسض أُٖ ١ٝايًٝاق ١ايبسْ ١ٝيف
انتػاب ايكش.١

ايبسْ.١ٝ
 ُٜٞٓ قسضات٘ ايبسْ َٔ ١ٝخٍ٬
املؿاضن ١يف ا٭يعاب ايطٜان.١ٝ

ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف ْؿط ايجكاؾ١
ايطٜان.١ٝ

اجلاْب االجتُاعي
األٍداف اخلاصُ

 .1تُٓ ١ٝايع٬قات

ا٫دتُاع ١ٝايػً١ُٝ
ٚتؿِٗ عازات ٚتكايٝس
اجملتُع.

معزيف

ٜ عطف َؿٗ ّٛاملٛاطٓ.١
 وسز مخػ ١سكٛم يًؿطز ٚمخػ١
ٚادبات زاخٌ اجملتُع.
 وسز أِٖ ايعازات ٚايتكايٝس
ايػا٥س ٠ؾ ٢فتُع٘.

اجملتنــــــــع

مَارٍ

ٜ هتب قا ١ُ٥با٭عٝاز ايت ٢وتؿٌ بٗا
ؾٚ ٢طٓ٘.
 مياضؽ آزاب ايػًٛى ا٫دتُاعَ ٢ع
اٯخط.ٜٔ
ٜ تبع ايعازات ٚايتكايٝس اٱهاب ١ٝؾ٢
فتُع٘.

 .1ايتعطف عً٢

ٜ تعطف ث٬ثاً َٔ املؿه٬ت

املؿه٬ت

ا٫دتُاع ١ٝايت ٢تٛاد٘ بًس.ٙ

ٜ هع بعض املكذلسات ؿٌ ث٬خ َٔ
َؿه٬ت فتُع٘.
ٜ طبل َا تعًُ٘ ؾ ٢سٌ َؿه٬ت

ا٫دتُاع.١ٝ

وجداىٌ

ٜ ؿاضى ؾ ٢املٓاغبات ايٛطٓ ١ٝؾ٢
بًس.ٙ
 وذلّ ايعازات ٚايتكايٝس اٱهاب١ٝ
ايػا٥س ٠ؾ ٢اجملتُع.
ٜ تكبٌ ا٫خت٬ف ؾ ٢ايعازات
ٚايتكايٝس َع اٯخط.ٜٔ
ٜ بس ٣اٖتُاَ ًا مبؿه٬ت فتُع٘.
ٜ كسض دٗٛز ايسٚيٚ ١اشل٦ٝات املعٓ١ٝ
ؾ ٢سٌ املؿه٬ت اجملتُع.١ٝ

فتُع٘.
 .3ايتعطف عً ٢قٛاعس
ٚآزاب ايػًٛى ايكِٜٛ
َع اٯخط.ٜٔ

 وسز أِٖ قٛاعس ٚآزاب ايػًٛى
ايك ِٜٛؾ ٢ايتعاٌَ َع اٯخط.ٜٔ
ٜ تعطف خكا٥ل ش ٟٚا٫ستٝادات
اـاق.١

ٜ تعاٌَ َع اٯخط ٜٔغًل سػٔ ؾ٢
َٛاقـ كتًؿ.١
 مياضؽ أْؿط ١مبؿاضن ١ظََٔ ٘٥٬
ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق١

ًٜ تعّ بايػًٛنٝات ايكشٝش ١ؾ٢
تعاًَ٘ َع اٯخط.ٜٔ
 وذلّ ظَ َٔ ٘٥٬ش ٟٚا٫ستٝادات
اـاق.١

ٜ صنط َٔ ايهتب ايػُاَ ١ٜٚا
وح عً ٢آزاب ايػًٛى َٚعاًَ١
اٯخطٜٔ
 .4انتػاب بعض
َٗاضات اؿٝا٠
(ايتٛاقٌ – ايعٌُ ؾ٢
مجاع – ١ايتُػو
باؿكٛم – أزا٤
ايٛادبات).

ٜ تعطف ٚادبات٘ أثٓا ٤ايعٌُ ؾ٢
فُٛعات.
ٜ صنط ث٬ث َٔ ١ا٭غايٝب املدتًؿ١
يًتٛاقٌ َع اٯخط.ٜٔ
ٜ عط ٢أَجً ١يٓذاح ايعٌُ اؾُاع.٢

ٜ ػتدسّ بؿاعً ١ٝاغايٝب ايتٛاقٌ َع
اٯخط( ٜٔيؿعٚ ٢غرل يؿع.)٢
 ىطط ؿٌ ث٬خ َٔ املؿه٬ت
اجملتُع.١ٝ
ٜ تكٌ باشل٦ٝات ايطزل ١ٝايت ٢تع٘ٓٝ
عً ٢سٌ املؿه٬ت اجملتُع.١ٝ
٪ٜ ز ٣املٗاّ املهًـ بٗا بسقْٚ ١عاّ.
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ٜ تكبٌ ايطأٚ ٣ايطأ ٣اٯخط
ًٜ تعّ بأزاٚ ٤ادبات٘ أثٓا ٤ايعٌُ يف
فُٛعات.
 وطم زاُ٥ا عً ٢أزا ٤ايٛادبات
ا٫دتُاع.١ٝ
ٜ تكبٌ املٗاّ املهًـ بٗا أثٓا ٤ايعٌُ
بطنا.

األٍداف

 .1ايتعطف عً ٢أِٖ
ممٝعات ايٛطٔ (ا٭ّ
– ايعطب َٔ )٢مجٝع
ايٓٛاس.٢

معزيف

ٜ تعطف  َٔ 5املٛاقع ا٭ثط ١ٜاملدتًؿ١
عً ٢خطٜطٚ ١طٓ٘.
 وسز ممٝعات املٛقع اؾػطاؾ٢
يٛطٓ٘ (احملً / ٢ايك / ٢َٛايعطب) ٢

الىطــــــــً

مَارٍ

ٜ ػتدسّ بعض اـطا٥ط ٚا٭طايؼ
اؾػطاؾ ١ٝؾ ٢مجع املعًَٛات عٔ

وجداىٌ

 . وذلّ ايجكاؾات املدتًؿ ١يٛطٓ٘ ا٭ّ
ٚايٛطٔ ايعطب.ٞ
ٜ عط ٢أَجً٘ ملا ميٝع ٚطٓ٘ َٔ

ٚطٓ٘.
ٜ طغِ خطٜط ١يٛطٓ٘.

ايٓٛاس( ٢ايجكاؾ – ١ٝايػٝاغ– ١ٝ

ٜ عٚض  َٔ 2املٓاطل ا٭ثط١ٜ

ا٫دتُاع.)١ٝ

ٚايتاضى١ٝ
 .1ايتعطف عً ٢أِٖ
اـسَات ايت ٢تكسَٗا

ٜ صنط أِٖ فا٫ت عٌُ اؾُعٝات
ا٭ًٖ ١ٝايتْ ٢ؿأت ؾٚ ٢طٓ٘.

اؾٗات ايطزلٚ ١ٝغرل

ٜ تعطف ْؿأ ٠داَع ١ايس ٍٚايعطب.١ٝ

ايطزل ١ٝعًَ ٢ػت٣ٛ

ٜٛ نض زٚض داَع ١ايس ٍٚايعطب.١ٝ

ايٛطٔ.

 وسز  َٔ 3اٱلاظات ايهدل ٣يف

ٜ هتب قا ١ُ٥بأِٖ اؾُعٝات

ٜ عتع باْتُا ٘٥يًٛطٔ ايعطب.٢

ا٭ًٖ ٘ٝشات ايع٬ق ١باؿطن١

ٜ ؿاضى اٯخط ٜٔؾ ٢أعُاٍ تطٛع.١ٝ

ايهؿؿ.١ٝ

ٜ كسض ق ١ُٝايعٌُ ايتطٛع.٢

٪ٜ زَ ٣ا ٜٛنٌ إي َٔ ٘ٝأعُاٍ
تطٛع ١ٝـسَٚ ١طٓ٘.
ٜ عس َع ظَ ٘٥٬يٛس ١بأع ّ٬ايسٍٚ

ٚطٓ٘.

ايعطب( ١ٝا٭عها ٤باؾاَع ١ايعطب) ١ٝ
 .3اٖ٫تُاّ باملٓاغبات
ايٛطٓٚ ١ٝايعطب.١ٝ

 مياضؽ  َٔ 2ا٭عُاٍ املُٝع٠

ٜ تعاَ ٕٚع ظَ ٘٥٬ؾ ٢تٓعِٝ

ٚاملٓاغبات ايٛطٓٚ ١ٝايعطبٚ ١ٝأغباب

ي٬ستؿاٍ باملٓاغبات ايٛطٓ١ٝ

ا٫ستؿاٍ باملٓاغبات ايٛطٓ١ٝ

ا٫ستؿاٍ بٗا.

(قٛض/ؾٝسَ/ ٜٛعاضض.) CD /

ٚايعطب.١ٝ

ٜ صنط مخػ َٔ ١أِٖ ا٭عٝاز

ٜ عدل بططم كتًؿ ١عٔ َعاٖط

 وطم زاُ٥ا عً ٢ايؿدط بأفاز

ا٫ستؿاٍ باملٓاغبات ايٛطٓ١ٝ

ٚطٓ٘ ٚأعٝاز ٙايٛطٓٚ ١ٝايعطب. ١ٝ

ٚايعطب.١ٝ
 هُع قٛضاً يًُ٬بؼ ايؿعب ١ٝيًسٍٚ
ايعطب. ١ٝ

األٍداف

 .1ايتعطف عً٢

ايتٛظٜعات اؾػطاؾ١ٝ
ٚايسميٛغطاؾ ١ٝؾ٢
ايعامل.

معزيف

 وسز عً ٢خطٜط ١قُا ٤ايكاضات
 َٔ 11ٚز ٍٚايعامل.
ٜ تعطف أِٖ ايتذُعات ايػهاْ١ٝ
عًَ ٢ػت ٣ٛايعامل.

العالـــــــــه

مَارٍ

ٜ ػتدسّ بعض اـطا٥ط ٚا٭طايؼ
ؾ ٢مجع املعًَٛات ٚايبٝاْات عٔ 5
َٔ ز ٍٚايعامل.
ٜ كٓـ ايعامل إىل أقاي ِٝدػطاؾ١ٝ
ٜٚؿطح نٝؿ ١ٝايتهاٌَ بني
غهإ ٖص ٙا٭قاي.ِٝ
ٜ ػتدسّ ايتهٓٛيٛدٝا ؾ ٢مجع
ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاـطا٥ط
اؾػطاؾ ١ٝيـ  َٔ 5ز ٍٚايعامل.
ٜ طغِ َع ظَ ٘٥٬خطٜط ١تٛنض 5
َٔ ز ٍٚايعامل شات ايع٬ق.١
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وجداىٌ

 وذلّ اخت٬ف ايب٦ٝات عًَ ٢ػت٣ٛ
ايعامل.
ٜ عتكس إ ٚطٓ٘ دع َٔ ٤ايعامل
ٚنطٚض ٠تبازٍ املكاحل ٚايع٬قات
اٱْػاْٚ ١ٝايجكاؾات

 .2ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ

 وسز  َٔ 3أغايٝب ايتعاٌَ َع

ايتعاٌَ َع ا٭قسقا٤
يف ايعامل خاضز

ٜ ه ٕٛقساقات َع فُٛعَٔ ١
ا٭قسقا ٤ؾ ٢ز ٍٚكتًؿ.١

ا٭قسقا ٤خاضز ايٛطٔ.

ٜ ػتدسّ ٚغا ٌ٥كتًؿ ١يًتٛاقٌ َع

ٜ صنط عازات ٚتكايٝس ث٬ثَٔ ١

ايٛطٔ.

ا٭قسقا ٤خاضز ايٛطٔ.

ايؿعٛب خاضز ايٛطٔ.

 وذلّ عازات ٚثكاؾات ايؿعٛب
ا٭خط.٣
ٜ كسض ق ُ٘ٝايجكاؾ.١
 وطم زاُ٥ا عً ٢تهٜٔٛ
ايكساقات خاضز ايٛطٔ.

 .3ايتعطف عً ٢ا٭سساخ

 وسز َؿٗ ّٛايعٛملٚ ١وسز اٯثاض
ايػًبٚ ١ٝاٱهاب ١ٝشلا.

ايعاملٚ ١ٝتأثرلٖا.

ٜ هتب َكاي ١يػًبٝات ايعٛمل١
ٚأخط ٣يٲهابٝات.

 وطم عً ٢اؾٛاْب اٱهاب١ٝ
يًعٛمل. ١

اجلاْب ايهػفي
األٍداف

 .1ايتشً ٢بايٛعس
ٚقاْ ٕٛايهؿاؾ١

معزيف

التكالًد والفيىٌ الهشفًُ
مَارٍ

ٜ تعطف َعٓ ٢ايٛعس ٚايكاْ.ٕٛ

ٜ طبل بٓٛز ايكاْ ٕٛيف سٝات٘ اي.١َٝٛٝ

ٜ ؿػط أُٖ ١ٝايتشً ٢بكِٝ

ٜ طزز  َٔ 2ا٭ْاؾٝس ٚايكٝشات ايت ٢تعدل عٔ

ايكاْ.ٕٛ

ايٛعس ٚايكاْ.ٕٛ
ٜ ؿاضى ؾ ٢سؿ٬ت اْ٫تكاٍ ٚايٛعس
ٜ عس َع ظَ ٘٥٬يٛس ١تبني بٓٛز ايٛعس ٚايكإْٛ

 .1ايتعطف عً ٢تاضٜذ
اؿطن ١ايهؿؿ١ٝ

ٜ تعطف ايتػًػٌ ايتاضى٢
يًشطن ١ايهؿؿ ١ٝيف ٚطٓ٘.
ٜ عسز  َٔ 5تٛاضٜذ ا٭سساخ
ٚاملٓاغبات ايهؿؿ ١ٝاشلاَ١
(قًٝاً – عطبٝاً – عاملٝاً).

 .3انتػاب بعض

ٜ تعطف َٗاضات اـ.٤٬

َٗاضات سٝا٠

ٜ عسز ؾٛا٥س اؿٝا ٠ؾ ٢اـ.٤٬

اـ٤٬

 وسز ا٭َانٔ املٓاغب١
يًتد.ِٝٝ
ٜ ؿطح ايؿطم بني ايعكس٠
ٚايطبطٚ ١ايسٚض.٠

ٜ هتب َٛنٛع ٜٛنض تػًػٌ تاضٜذ اؿطن١
ايهؿؿ.١ٝ
 هُع َعًَٛات عٔ أِٖ ضٚاز اؿطن١
ايهؿؿ.١ٝ
ٜ طغِ ايعًِ ايهؿؿَٚ ٢سيٛي٘
ٜ تكٔ اغتدساّ اؿباٍ ؾ ٢عٌُ ايطبطات ٚايعكس
ٚايسٚضات.

ٜ تشً ٢بكؿات ايكاْ.ٕٛ
ٜٗ تِ بتؿذٝع أعها ٤ايؿطق ١عً٢
ا٫يتعاّ بايكاْٚ ٕٛايٛعس.
ًٜ تعّ بتكايٝس اؿطن١
ايهؿؿ.١ٝ
ٜ تشً ٢بكؿات ايهؿاف املجاىل.
ٜ كسض دٗٛز ايكاز ٠ؾ ٢ايٓٗٛض
باؿطن.١
ٜ كسض ق ١ُٝاؿٝا ٠ؾ ٢اـ.٤٬
 وطم عًَ ٢ؿاضن ١ظَ٘٥٬

ٜ طغٌ ٜٚػتًِ ضغا ٌ٥بططم كتًؿ١

املد.ِٝ

(ايػُٝاؾٛضَٛ /ضؽ  /ايسخإ) .
ٜ تكٔ إقاَٚ ١طٚ ٢تٗ ١ٜٛاـ١ُٝ

ٜ تعطف ططق ًا كتًؿ١

ٜ كٓع غاع ١سلػ ١ٝباغتدساّ خاَات ايب١٦ٝ

ٚايؿطع. ١ٝ

تكطؾات٘.

ٜ تكٔ إٜكاز ايٓرلإ بططم َتٓٛع١

ٜ تعطف ايبًطٚ ١اغتدساَاتٗا.

ٜ صنط ا٫ػاٖات ا٭قً١ٝ

ًٜ تعّ بٛعس ايهؿاف ؾ٢

يف ا٭ْؿط ١ايهؿؿ ١ٝأثٓا٤

ٜ تكٔ اغتدساّ ايؿؿطات ٚايعَ٬ات ايهؿؿ. ١ٝ

يًكٝاغات.

وجداىٌ

 وطم عً ٢أزا ٤أْؿطت٘
ايهؿؿ ١ٝيف اـ٤٬
ًٜ تعّ بكٛاعس ا٭َٔ ٚايػ ١َ٬يف
اـ٤٬

(املعٚي)١
ٜ تكٔ اغتدساّ ايبٛقً ١ؾ ٢ؼسٜس ا٫ػاٖات.
ٜ تكٔ طٗ ٢ايطعاّ ؾ ٢اـ.٤٬

 وسز أدعا ٤ايبٛقًٚ ١ايؿهط٪ٜ  ٠زَ ٣ع ظَ َٔ 3 ٘٥٬ا٭ْؿط ١ايت ٢ؽسّ
ايعًُ ١ٝشلا .
املد.ِٝ
 .4انتػاب ايكِٝ
ا٭خ٬ق َٔ ١ٝخٍ٬
مماضغ ١ايتكايٝس
ايهؿؿ١ٝ

 وسز ايعٚ ٟايؿاضات املُٝع٠
ملطسً ١ايؿتٝإ.
ٜ تعطف تكايٝس ايعًِ ٚايسٚضٟ
ٚايػُط
ٜ تعطف تكايٝس اؿطاغ١

ٜ تكٔ مماضغ ١ايتكايٝس ايهؿؿ ١ٝؾ ٢ا٭ْؿط. ١

ٜ عدل عٔ ضأ ٜ٘بأغًٛب َٓاغب.

ٜ تسضب عً ٢ؼٌُ املػٛ٦ي١ٝ

 وطم عً ٢املؿاضن ١ؾ٢

 هٝس ططم ضؾع ٚإْعاٍ ٚط ٢ايعًِ.
ٜ ؿطح َسي ٍٛايعًِ ا٭ًٖٚ ٢ضَع ١ٜؼٝت٘ ؾ٢
املدُٝات

خسَ ١اٯخط.ٜٔ
ٜ كسض أُٖ ١ٝايتعا ٕٚبني أؾطاز
ايطًٝع.١
 وذلّ ايكٛاعس ٚايٓعاّ يف املدِٝ

ٚٚادباتٗا
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ًٜ دل ايٓتا٥ر املذلتب ١عً٢
اسذلاّ ايكٛاعس ٚايٓعاّ
ٚاملٛاعٝس ؾ ٢املد.ِٝ
 .5تُٓ ١ٝبعض َٗاضات
ايكٝاز َٔ ٠خٍ٬
ايعٌُ ؾ ٢ايط٥٬ع

ٜ تعطف املػٛ٦يٝات زاخٌ
ايطًٝع.١
 وسز َتطًبات املػٛ٦يٝات
زاخٌ ايطًٝع.١

ٜ كٛز فُٛع َٔ ١املٗاّ ؾ ٢فًؼ ايطًٝع.١
ٜ كٛز فُٛع َٔ ١ا٭عُاٍ املدتًؿ ١ملٗاّ ايسٚض.ٟ
 هُع  َٔ 5ايكٛض ٭ِٖ ايكاز ٠ايهؿؿٝني ؾ٢
ايٛطٔ ايعطب.ٞ

ٜ تعطف أِٖ ايكاز ٠ايهؿؿٝني

 واؾغ عً ٢ايٓعاّ ٜٚتُتع بطٚح
اْ٫هباط.
 اٖ٫تُاّ بٛنع بعض ايًٛا٥ض
املًعَ ١يف املد.ِٝ
 وذلّ تٛظٜع املػٛ٦يٝات زاخٌ
ايطًٝعٚ ١ايؿطق١

ؾ ٢ايٛطٔ ايعطب.٢
 وسز زٚض فًؼ ايؿطف يف
إزاض ٠ايؿطق١
 .6تُٓ ١ٝسب املعطؾ١
ٚا٫غتهؿاف
ٚاملػاَط٠

ٜ صنط ممٝعات ا٫ؾذلاى ؾ٢
أْؿط ١اـ.٤٬
 وسز ؾاضات اشلٛاٜات اـاق١

 مياضؽ فُٛع َٔ ١أْؿط ١اـ ٤٬بإتكإ.

ًٜ تعّ بإتباع تعًُٝات قازت٘.

 مياضؽ فُٛع َٔ ١أْؿط ١ا٫غتهؿاف.

ٜ كسض ق ١ُٝاملعطؾ ١ؾ ٢سٝات٘.

ٜ ؿاضى ؾ ٢ضسًتني خًٜٛتني َع طًٝعت٘ أ ٚؾطقت٘

باملعطؾٚ ١ا٫غتهؿاف
ٚاملػاَط٠
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األْػطة ايفسدية واجلُاعية
اجلاْب ايسوحي
األٍداف اخلاصُ

 .1تؿِٗ اؿهَُٔ ١
أزا ٤ايعبازات
ٚايؿطا٥ض ايس.١ٜٝٓ

الكًه الدييًُ واألخالقًُ
األىشطُ الفزديُ

ٜ عس َٛنٛعاً عٔ ايؿطم بني ايػٓٔ ٚايؿطا٥ض.

ٜ عس َٛنٛعاً َسعُاً بايٓكٛم ايس ١ٜٝٓعًٚ ٢دٛب

األىشطُ اجلناعًُ

ٜٓ اقـ ظَ ٘٥٬س ٍٛايططٜك ١ايػً ١ُٝ٭زا ٤ايعبازات با٫غتعاْ١
مبكازض َٛثٛق.١
ٜ ؿاضى يف ا٫ستؿاٍ بإسس ٣املٓاغبات ايس.١ٜٝٓ

ايعبازات.
 وهط ايسضٚؽ ا٭غبٛع ١ٝايس ١ٜٝٓبسٚض ايعباز.٠

٪ٜ ز ٟايك ٠٬يف مجاع.١

 هٝس ت ٠ٚ٬دع َٔ ٜٔ٤ايكطإٓ ايهطَ ِٜع شنط أسهاّ

ٜ ؿاضى يف عٌُ ؾين أ ٚأزب ٞعٔ َعين اؿٚ ٍ٬اؿطاّ

ايت.٠ٚ٬
ٜ صنط عؿط َٔ ٠أزع ١ٝايٓٗاض ٚايً.ٌٝ
ٜ صنط عؿط َٔ ٠ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛايكشٝش.١
ٜ كل َٛ 3اقـ سٝات ١ٝتسٍ عًَ ٢عين ايكهاٚ ٤ايكسض
٪ٜ ز ٟايك ٠٬يف َٛاقٝتٗا.
 .1ايتشً ٞبكؿات
امل َٔ٪قٚ ٫ً ٛعًُ٬

ٜ صنط  َٔ 3اٯٜات ايت ٢تٛنض ضقاب ١اهلل

ٜٓ اقـ ظَ ٘٥٬يف ايسضٚؽ املػتؿاز َٔ ٠سٝا ٠ا٭ْبٝا٤

ٜ كاضٕ بني مخػ َٔ ١ايػًٛنٝات اؿُٝسٚ ٠غرل

ٜ كل عً ٢ظَ َٔ 2 ٘٥٬ايككل ايت ٢تٛنض إسػاؽ ايؿطز

اؿُٝس.٠
ٜ صنط ث٬ث ًا َٔ قكل ا٭ْبٝاٚ ٤ايكاؿني.

بطقاب ١اهلل

 وسز ايكؿات ايٛادب تٛاؾطٖا يف اٱْػإ ايكاحل.

ٜ ؿاضى يف عٌُ ؾين ٜٛنض اؿكٛم ٚايٛادبات ػا ٙاجملتُع.

ٜ صنط ايٓكٛم ايس ١ٜٝٓايساي ١عً ٢بط ايٛايس.ٜٔ

ٜ عس َع ظَ ٘٥٬فً ١سا٥ط عٔ سكٛم ايٛايس / ٜٔا٫خ/٠ٛاؾاض

ٜٛ نض آزاب اؿسٜح ٚنٛابط تكس ِٜايٓكٝش.١

ٜ ؿاضى يف أزا ٤زٚض متجٜٛ ًٞٝنض ايسضٚؽ املػتؿاز َٔ ٠سٝا٠

ٜ عس َٛنٛعاً س ٍٛأُٖ ١ٝايعًِ ٚايعًُاٚ ٤ؾهًِٗ
 .3تُٓ ١ٝضٚح ايتػاَض
ٚاحملبٚ ١اٱخا٤

ٚايكشاب.١

ٜٛ نض سكٛم اٱخٚ ٠ٛاؾٛاض َع ا٫غتس ٍ٫بايٓكٛم

ا٭ْبٝاٚ ٤ايكاؿني
٪ٜ زَٛ ٟقؿ ًا متجً ًٝٝا ٜعدل عٔ اٱخٚ ٠ٛاحملب.١
ٜ طزز  َٔ 2ا٭ْاؾٝس ايت ٢ؼح عً ٢احملبٚ ١اٱخا.٤

ايس. ١ٜٝٓ
ٜ كل َٛ 3اقـ تسٍ عً ٢احملبٚ ١اٱخا.٤
ٜ عس َٛنٛعاً س ٍٛكاطط اْتؿاض ايعًِ ؾ ٢اجملتُع.
ٜ هتب َكا ً ٫عٔ ايتػاَض ٚايعؿ.ٛ
ٜٛ نض سكٛم اٱخ ٚ ٠ٛاؾٛاض.
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اجلاْب ايعكًي
األٍداف اخلاصُ

العلىو والتهيىلىجًا
األىشطُ الفزديُ

 .1تُٓ ١ٝأغًٛب ايتؿهرل

ٜ صنط خطٛات ايتؿهرل ايعًُٞ

ايعًُٚ ٞا٫بتهاض.ٟ

ٜ ؿطح خطٛات ػطب ١عًَُ ١ٝؿٝس٠

ٜ ؿاضى يف تٓؿٝص ػطب ١عًُ١ٝ
ٜ ؿاضى يف إعساز فػِ ؾين باغتدساّ اـاَات ايب١ٝ٦ٝ

ايعطب يف ْؿؼ ايتدكل.
ٜ ؿطح  َٔ 3ايعٛاٖط ايطبٝع َٔ ١ٝخَٗٓ ٍ٬ذ٘

املتاس.١
ٜ عٚض أسس املتاسـ أٚاملطانع ايعًُ ١ٝبطؾك ١ظَ٘٥٬

ايسضاغ.ٞ
ٜ ؿطح اغتدساَات ايعٛاٖط املدتًؿ ١يف ايتطبٝكات

ٜٚكسّ تكطٜطاً بصيو .
ٜ ؿاضى يف إعساز منٛشز َبين عً ٢ؾهط ٠عًُ١ٝ

ايعًُ ١ٝاؿسٜج.١
 وسز  َٔ 5فا٫ت اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا يف اؿٝا.٠
ٜٓ ؿص اسس املٓتذات ايكٓاعَ ١ٝجٌ (ايكاب ٕٛـ ايعباز ٟـ

(تًػهٛب  /دٗاظ إْصاض .).....
ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف اغتدساّ ايٓؿاٜات ٚبكاٜا ايًعب ؾ٢
ؾَ ٧ؿٝس.

ايؿُع).....
ٜ بشح ث٬خ َؿه٬ت ب ١ٝ٦ٝيف فتُع٘ ٜٚكسّ تكطٜطاً

ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف سٌ َؿهً ١ب ١ٝ٦ٝبايتٓػٝل َع
اؾٗات املعٓ.١ٝ

باؿً.ٍٛ
ا٫غتؿازَٔ ٠

ٜ ططح َؿهً ١عً ٢ظَٜٚ ٘٥٬ؿاضنِٗ يف ٚنع سًٍٛ
باغتدساّ ا٭غًٛب ايعًُ.ٞ

ٜ كاضٕ بني إلاظات أسس ايعًُا ٤ايعطب ٚأخط َٔ غرل

 .1ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ

األىشطُ اجلناعًُ

ٜ عس َكايٜٛ ١نض ؾٗٝا َؿٗ ّٛايتهٓٛيٛدٝا ٚزٚضٖا يف
اؿٝا٠

ٜٓ ؿص إسس ٟاملٗاضات ايهؿؿٚ ١ٝعطنٗا باغتدساّ
إسس ٣ططم ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١

ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١

ٜ صنط  َٔ 5اغتدساَات ايتهٓٛيٛدٝا يف اؿٝا.٠

يف اؿٝا.٠

 وسز ططم قٝاْ َٔ 3 ١ا٭دٗع ٠ايتهٓٛيٛد.١ٝ

ٜ عًِ ظَ ٘٥٬نٝؿ ١ٝاغتدساّ أسس ا٭دٗع٠
ايتهٓٛيٛد ١ٝاؿسٜج.١

ٜ صنط ث٬ث َٔ ١أزلا ٤ايعًُاٚ ٤انتؿاؾاتِٗ.

ٜ ؿاضى َع ظَ ٘٥٬يف إعساز َهتب ١عٔ ايعًُا.٤

ايصات ١ٝيبعض عًُا٤

 وسز قؿات ْبٛؽ ايعًُا.٤

ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف إعساز عٌُ أزب ٞأٚؾين عٔ أسس

اٱْػاْ.١ٝ

ٜ عس َكا ًٜٛ ٫نض ايػرل ٠ايصات ١ٝيج٬ث ١عًُا ٤ؾ ٢اجملاٍ

 .3ايتعطف عً ٢ايػرل٠

ايعًُا.٤
 املؿاضن ١يف إعساز زيَ ٌٝكٓـ ٱلاظات ايعًُا.٤

اٱْػاْ.٢

ٜ تساضؽ َع ظَ ٘٥٬غرل ٠أسس ايعًُا.٤
ٜ ؿاضى يف َؿٗس بتُج ٌٝزٚض أسس ايعًُا٤

األٍداف اخلاصُ

 .1تُٓ ١ٝايكسض ٠عً٢

ايتصٚم ايؿين ٚتطبٝكات٘.

 .1تُٓ ١ٝايكسضات ايًػ١ٜٛ
ٚا٭زب.١ٝ

مَـــــــــارات
األىشطُ الفزديُ

 وسز َؿٗ ّٛايصٚم ايؿين

األىشطُ اجلناعًُ

ٜ ؿاضى يف إعساز َعطض ؾين ٚتك.ُ٘ٝٝ

ٜ عس تكطٜطاً سَ ٍٛعاٜرل قٝاؽ ايؿٔ اشلازف.

ٜ ؿاضى يف َؿاٖسْٚ ٠كس عٌُ ؾين ٚؾل املعاٜرل احملسز.٠

ٜ تكٔ إسس ٟاملٗاضات ايؿٓ. ١ٝ

ٜ ك ّٛبعٜاضات َٝساْ ١ٝيـ  َٔ 2املعاضض ايؿٓ.١ٝ

ٜٓ ؿص ث٬ث ١أعُاٍ ؾٓ ١ٝدٝس ٠باغتدساّ َعًَٛات٘ ايؿٓ.١ٝ

ٜ سضب ظَ ٘٥٬عً ٢إتكإ أسس ايؿٜٓٚ ٕٛعس تكطٜطاً بصيو.

ٜ تعطف آزاب اؿسٜح ٚاختكاضات ايتعبرلات ٚا٭يؿاظ

ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف إعساز عٌُ ؾين يف أعُاٍ املؿاٖرل

ٜ عس َٛنٛعاً عٔ أُٖ ١ٝزٚض ايًػ ١يف عٌُ أزبٞ
 اغتدساّ ا٭يؿاظ يف ايتعبرل عٔ أسس املٛنٛعات.
ٜ صنط  َٔ 3أعُاٍ املؿاٖرل ا٭زب.١ٝ
 وهط اسس املٓتسٜات ا٭زب.١ٝ
ٜٓ تر أسس ا٭عُاٍ ا٭زب( ١ٝقك ١ـ َػطس ١ٝـ قكٝس)...٠
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ا٭زب١ٝ
٪ٜ زَ ٟع ظََ ٘٥٬ػطس ١ٝباغتدساّ َٗاضات ايًػ.١

األٍداف اخلاصُ

 .1تُٓ ١ٝايٛع ٞبإٔ

األىشطُ الفزديُ

البًٔــــــُ

 وسز مخػ َٔ ١املٛاضز ايطبٝع ١ٝاييت ٜعٝـ ؾٗٝا.

األىشطُ اجلناعًُ

 ظٜاض ٠أسس املتاسـ ايب ١ٝ٦ٝأٚاحملُٝات ايطبٝعَ ١ٝع

اٱْػإ دع َٔ ٤ايب١٦ٝ

ٜ ؿطح نٝـ ت٪ثط عٓاقط ايب ١٦ٝيف بعهٗا ايبعض.

٪ٜثط ؾٗٝا ٜٚتأثط بٗا.

ٜ كاضٕ بني َكازض ايطاق ١املػتساَٚ ١ايٓانب.١

ٜ ؿاضى يف إعساز َعطض بَ ٞ٦ٝسعِ بـ  5مناشز.

ٜٓ ؿ ٤٢أيب ّٛقٛض عٔ تسخٌ اٱْػإ ؾ ٢ايب.١٦ٝ

ٜ ؿذلى َع ظَ ٘٥٬يف َؿطٚع خسَ ١عاَ ١ؿُا ١ٜأسس

ٜٓ ؿص مخػ ١أعُاٍ تػاعس عًْ ٢عاؾ ١املهإ باغتُطاض.

عٓاقط ايطبٝع( ١تؿذرل – ْعاؾ.. ١اخل ).

ٜ عس خط ١يٓؿط ايٛع ٞايب ٞ٦ٝيف ايب ١٦ٝاحملٝط ١ب٘.

ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف عٌُ َعطض ؾين ب.ٞ٦ٝ

 عٌُ مناشز ملكازض ايطاق ١ايٓعٝؿ( ١غدإ سلػٞ

ٜٓ ؿص قٛضا أٚيٛسات إضؾاز ١ٜؼح عً ٢ايٓعاؾ١

..اخل).

ٜ ؿاضى يف َؿطٚع يٓؿط ايٛع ٞايب ٞ٦ٝيف ايب ١٦ٝاحملٝط١

ٜ ؿطح أثط اٱؾذاض ؾ ٢ايتٛاظٕ ايب. ٢٦ٝ
 .1ايتعطف عً ٢ططم

ظَٜٚ ٘٥٬عس تكطٜطاً بصيو .

ب٘.

 ٬ؾٓٝاً وح عً ٢اؿؿاظ عً ٢ايب١٦ٝ
ٜ عس عُ ً

احملاؾع ١عً ٢ايب١٦ٝ

ٜ عسز املٛاضز ايب ١ٝ٦ٝاملدتًؿ١

َٛٚاضزٖا.

 وسز َكازض ايتًٛخ ايبٞ٦ٝ

ٜ طزز َع ظَ َٔ 2 ٘٥٬ا٭ْاؾٝس اييت تسع ٛيًُشاؾع١
عً ٢ايب.١٦ٝ
ٜ ؿاضى َع ظَ ٘٥٬سًكْ ١كاؾ ١ٝيًشؿاظ عً ٢املٛاضز

 وسز ططم احملاؾع ١عً ٢ايب١٦ٝ

ايب.١ٝ٦ٝ
ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬عُ ٬ؾٓٝا وح عً ٢اؿؿاظ عً ٢ايب.١٦ٝ

 .3ايتعطف عً ٢بعض
املؿانٌ ايب.١ٝ٦ٝ

 وسز  َٔ 5أغباب املؿه٬ت ايب١ٝ٦ٝ

 عٌُ َػض يًب ١٦ٝاحملٝط ١ب٘ ٚا٭عُاٍ املطًٛب ١ؿُاٜتٗا

ٜ كاضٕ بني أؾهاٍ ايتًٛخ

 تٓعَ ِٝؿطٚع ـسَ ١ايب ١٦ٝزٚضٜا

ٜ عس َٛنٛعاً ٜتٓا ٍٚؾ ٘ٝإسس ٣ايكهاٜا ايبٚ ١ٝ٦ٝططم

ٜٓ اقـ َع ظَ ٘٥٬تأثرل ايتًٛخ عً ٢قش ١اٱْػإ
ٜ عٚض َع ظَ َٔ 2 ٘٥٬امل٪غػات املدتك ١بايب١٦ٝ

سًٗا
 هُع  َٔ 2املكا٫ت عٔ َؿانٌ ايتًٛخ املدتًؿ١

اجلاْب ايصحي وايبدْي
األٍداف اخلاصُ

 .1ايٛع ٞبايتػرلات

ايؿػٛٝيٛد" ١ٝايعه"١ٜٛ
يًذػِ.

صحُ اجلضـــــه
األىشطُ الفزديُ

ٜ عس َٛنٛعاً عٔ ايتػرلات ايؿػٛٝيٛد" ١ٝايعه"١ٜٛ
اـاق ١بايؿطز

األىشطُ اجلناعًُ

 إعساز فً ١سا٥ط بٗا آضا ٤ا٭طباَٚ ٤تدككني سٍٛ
ايتػرلات ايبسْ ١ٝيًُطسً١

ٜ تابع تػذ ٌٝاملكاٜٝؼ ايؿدك ١ٝاـاق ١ب٘ (نٌ غت١
ؾٗٛض) يًٛقٛف عًُٝا عً ٢تطٛض من ٙٛاؾػُاْٞ
 مياضؽ فُٛع َٔ ١ايتُاض ٜٔايطٜان.١ٝ

ٜ عس ْؿط ٠أٚفًَ ١ع ظَ ٘٥٬تٛنض َطاسٌ ايُٓٛ
املدتًؿ١
ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف عٌُ َؿٗس متجٜٛ ًٞٝنض َطاسٌ

ٜ ؿطح أنطاض ايبساْٚ ١أغبابٗا .

ايُٓٛ
 مياضؽ ايتُطٜٓات أثٓا ٤ادتُاعات ايطًٝعٚ ١ايؿطٜل

 .1انتػاب قسض َٓاغب
َٔ ايجكاؾ ١ايكش١ٝ

 وسز أثط ايتػص ١ٜايػً ١ُٝعً ٢قسضات٘ ايبسْ.١ٝ
 وسز  َٔ 3املٛنٛعات املطتبط ١بايجكاؾ ١ايكش.١ٝ
(آزاب ايطعاّ ايػً ِٝـ ايٓعاؾ ١ايؿدك ....١ٝاخل)
ٜ عس َٛنٛعاً عٔ  َٔ 2ا٭َطاض املعسَ ١ٜجٌ (أْؿًْٛعا
ايطٛٝض ـ اؿكب ١ا٭ملاْ)....ٞ

ٜٓ اقـ َع ظََ ٘٥٬ؿٗ ّٛايجكاؾ ١ايكش َٔ ١ٝخ ٍ٬ؾًِٝ
ناضت ٕٛأٚقكَ ١كٛض.٠
ٜ عس قٛا ِ٥يـ  َٔ 3ايٛدبات ايػصا ١ٝ٥املتهاًَ.١
ٜٓ اقـ َع ظَ َٔ 3 ٘٥٬ايعازات ايكش ١ٝايػًٚ ١ُٝغرل
ايػً.١ُٝ

 وسز  َٔ 3املٛاقـ اؿٝاتٚ ١ٝنٝؿ ١ٝايتكطف ؾٗٝا
بأغًٛب قش( ٞايٛدبات اؾاٖع / ٠ايتسخني /
املدسضات ....اخل ).
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ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف مح٬ت تٛع ١ٝنس ا٭َطاض املعس.١ٜ

 .3ايتعطف عًَ ٢باز٨
اٱغعاؾات ا٭ٚي.١ٝ

ٜ صنط َؿٗ ّٛاٱغعاؾات ا٭ٚي.١ٝ

ٜٓ اقـ َع ظَ ٘٥٬أُٖ ١ٝتكس ِٜاٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

 وسز  َٔ 5أْٛاع اٱغعاؾات ا٭ٚي.١ٝ

ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف تكسَ ِٜؿٗس متج ًٞٝيـ  َٔ 3أْٛاع

ٜ صنط إقابات املؿاقٌ ٚايعه٬ت ٚايععاّ.
ٜ صنط زضدات اؿطٚم.

اٱغعاؾات ا٭ٚي.١ٝ
ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف إعساز سكٝب ١يٲغعاؾات ا٭ٚي.١ٝ

 وهط زٚض ٠يف اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ
ٜ ػتدسّ ايطباط املجًح يف عٌُ فُٛعَ ١تٓٛعَٔ ١
ا٭ضبط.١
ٜ تسضب عً ٢إغعاف بعض اؿطٚم ٚايهػٛض ايبػٝط.١

األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢عٓاقط
ايًٝاق ١ايبسْ.١ٝ

الزياضـــــــُ
األىشطُ الفزديُ

ٜ صنط َؿٗ ّٛايًٝاق ١ايبسْٚ ١ٝوسز عٓاقطٖا.

ٜ عس َٛنٛعاً عٔ ايع٬ق ١بني ايًٝاق ١ايبسْٚ ١ٝايكش.١



األىشطُ اجلناعًُ

ٜؿاضى َع ظَ ٘٥٬ؾ ٢أزا ٤فُٛع َٔ ١ايتُطٜٓات
تػاعس عً ٢تُٓ ١ٝعٓاقط ايًٝاق ١ايبسْ.١ٝ

٪ٜ ز ٟفُٛع َٔ ١ايتُطٜٓات يتُٓ ١ٝعٓاقط ايًٝاق١
ايبسْ.١ٝ
ٜ عس َكا ًٜٛ ٫نض ايع٬ق ١بني ايًٝاق ١ايبسْٚ ١ٝايكش١
 .1ايتعطف عً ٢قٛاعس
ٚقٛاْني بعض ا٭يعاب

ٜ تعطف قٛاعس ٚقٛاْني  َٔ 2ا٭يعاب ايطٜان.١ٝ

ٜٓ اقـ َع ظَ ٘٥٬ايػطض َٔ قٛاْني ا٭يعاب ايطٜان.١ٝ

ٜ ٴشهِّ  َٔ 2املػابكات ؼت إؾطاف قا٥س.ٙ

 املؿاضن ١يف ؾطم ضٜان ١ٝيهُإ اغتُطاض َٗاضت٘

ايطٜان.١ٝ
 .3تُٓ ١ٝايكسضات ايبسْ١ٝ
َٔ خ ٍ٬ا٭يعاب
ايطٜان.١ٝ

ايبسْ.١ٝ
ٜ صنط  َٔ 3ايكؿات ايبسْ ١ٝاي٬ظَ ١يهٌ ْؿاط
ضٜان.ٞ

ٜٓ اقـ َع ظَ ٘٥٬ايكؿات ايبسْ ١ٝاي٬ظَ ١يـ َٔ 3
ا٭ْؿط ١ايطٜان.١ٝ
ٜ كاضٕ دس ٍٚتكسَ٘ َع ظَٚ ٘٥٬قٝاؽ َس ٟايتكسّ.

 ايتٓاؾؼ يف أزا ٤أْؿط ١ضٜان ١ٝؾطز.١ٜ
ٜ تابع تػذ ٌٝتكسَ٘ يتشػني ايًٝاق ١ايبسَْ( ١ٝس ٠غت١
ؾٗٛض)
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اجلاْب االجتُاعي
األٍداف اخلاصُ

 .1تُٓ ١ٝايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ

اجملتنــــــــع
األىشطُ الفزديُ

ٜ ؿطح َؿٗ ّٛاملٛاطٓ.١

األىشطُ اجلناعًُ

 مياضؽ آزاب ايػًٛى ا٫دتُاعَ ٞع اٯخط.ٜٔ

ايػًٚ ١ُٝتؿِٗ عازات

 وسز سكٛم ايؿطز ٚٚادبات٘ زاخٌ اجملتُع.

ٜ تبع ايعازات ٚايتكايٝس اٱهاب ١ٝيف فتُع٘.

ٚتكايٝس اجملتُع.

 وسز أِٖ ايعازات ٚايتكايٝس ايػا٥س ٠يف فتُع٘.

ٜ ؿاضى ؾ ٢تٓع ِٝاستؿاي ١ٝادتُاعٚ ١ٝأخطٚ ٣طٓ. ١ٝ

ٜ هتب قا ١ُ٥با٭عٝاز اييت وتؿٌ بٗا يف ٚطٓ٘.

ٜٓ اقـ َع طًٝعت٘ ايعازات ٚايتكايٝس ايػًب. ١ٝ

ٜ صنط أِٖ املؿه٬ت اييت تٛاد٘ بًس.ٙ

ٜ هع َع ظَ َٔ 5 ٘٥٬املكذلسات ؿٌ َؿه٬ت

 .1ايتعطف عً ٢املؿه٬ت
ا٫دتُاع.١ٝ

ٜ صنط ث٬خ َؿه٬ت ادتُاع ١ٝيبًسٙ

فتُع٘.
ٜ طبل َا تعًُ٘ يف سٌ َؿه٬ت فتُع٘.

 .3ايتعطف عً ٢قٛاعس ٚآزاب
ايػًٛى ايكَ ِٜٛع اٯخط.ٜٔ

ًٜ تعّ بايػًٛنٝات ايكشٝش ١يف تعاًَ٘ َع اٯخطٜ  .ٜٔتعاٌَ َع اٯخط ٜٔغًل سػٔ يف َٛاقـ كتًؿ.١
ٜ تعطف خكا٥ل ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق.١

 مياضؽ ْؿاطني مبؿاضن ١ظَ َٔ ٘٥٬ش ٟٚا٫ستٝادات
اـاق١

 .4انتػاب بعض َٗاضات

 وسز ٚادبات٘ أثٓا ٤ايعٌُ يف فُٛعات.

ٜ ػتدسّ بؿاعً ١ٝأغايٝب ايتٛاقٌ َع اٯخط( ٜٔايًؿعٞ

اؿٝا( ٠ايتٛاقٌ – ايعٌُ

٪ٜ ز ٣زاُ٥ا أزا ٤ايٛادبات ا٫دتُاع.١ٝ

يف مجاع – ١ايتُػو

ٜ تعطف ا٭غايٝب املدتًؿ ١يًتٛاقٌ َع اٯخط.ٜٔ

ٜ ؿاضى ؾ ٢ايسعٚ ٠ٛتٓؿٝص ْس ٠ٚأٚيٝا ٤ا٭َٛض .

باؿكٛم – أزا ٤ايٛادبات).

 وهط ادتُاعني بايؿطق ١أسسُٖا ٜطأغ٘ ٚاٯخط

 ىطط ؿٌ  َٔ 3املؿه٬ت اجملتُع.١ٝ

ٜهَ ٕٛطٚ٤غاً ٚ ,وسز سكٛق٘ ٚٚادبات٘ .
٪ٜ ز ٣املٗاّ املهًـ بٗا بسقْٚ ١عاّ.

األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢أِٖ ممٝعات
ايٛطٔ (ا٭ّ – ايعطبَٔ )ٞ

ٚغرل ايًؿع.)ٞ

ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬با٫تكاٍ باشل٦ٝات ايطزل ١ٝاييت تع٘ٓٝ
عً ٢سٌ املؿه٬ت اجملتُع.١ٝ

الىطـــــــً
األىشطُ الفزديُ

ٜ صنط  َٔ 5املٛاقع ا٭ثط ١ٜاملدتًؿ ١عً ٢خطٜط١

األىشطُ اجلناعًُ

ٜ ػتدسّ بعض اـطا٥ط ٚا٭طايؼ اؾػطاؾ ١ٝيف ؼسٜس
غ٬غٌ اؾباٍ املؿذلن ١بني ايس ٍٚايعطبٚ ١ٝأَانٔ

ٚطٓ٘.

متطنع ايٓؿاط ايبؿط.٣

مجٝع ايٓٛاسٞ

ٜ طغِ َع ظَ ٘٥٬خطٜط ١يٛطٓ٘.
 .1ايتعطف عً ٢أِٖ اـسَات
اييت تكسَٗا اؾٗات

ٜ تعطف فا٫ت عٌُ اؾُعٝات ا٭ًٖ ١ٝاييت ْؿأت
يف ٚطٓ٘.

ٜ ؿاضى َع ظَ ٘٥٬يف إعساز قا ١ُ٥بأِٖ اؾُعٝات
ا٭ًٖ ١ٝشات ايع٬ق ١باؿطن ١ايهؿؿٚ ١ٝأٖساؾٗا.

ايطزلٚ ١ٝغرل ايطزل ١ٝعً٢

 وسز ظطٚف ْؿأ ٠داَع ١ايس ٍٚايعطب.١ٝ

َػت ٣ٛايٛطٔ.

ٜٛ نض زٚض داَع ١ايس ٍٚايعطب.١ٝ

ٜ ؿاضى طًٝعت٘ ؾ ٢مجع عُ٬ت عطب. ١ٝ

 وسز  َٔ 5اٱلاظات ايهدل ٣يف بًس.ٙ
 .3اٖ٫تُاّ باملٓاغبات ايٛطٓ١ٝ
ٚايعطب.١ٝ

ٜ تعطف أِٖ ا٭عٝاز ٚاملٓاغبات ايٛطٓٚ ١ٝايعطب.١ٝ
ٜ تعطف أِٖ املٓاغبات ايٛطٓٚ ١ٝايعطب.١ٝ
ٜ عدل بططم كتًؿ ١عٔ َعاٖط ا٫ستؿاٍ باملٓاغبات
ايٛطٓٚ ١ٝايعطب.١ٝ

 مياضؽ َع ظَ َٔ 3 ٘٥٬ا٭عُاٍ املُٝع ٠ي٬ستؿاٍ
مبٓاغبتني ٚطٓٝتني .
ٜ ؿاضى ؾ ٢متجًٝٝات يٮسساخ ايٛطٓ ١ٝيسٚيتني عطبٝتني .
ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬ؾ ٢مجع طٛابع بطٜس يس ٍٚعطب. ١ٝ

 هُع قٛضاً يٮظٜا ٤ايؿعب ١ٝيًس ٍٚايعطب. ١ٝ
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األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢ايتٛظٜعات
اؾػطاؾٚ ١ٝايسميػطاؾ ١ٝيف
ايعامل.

العالـــــــه
األىشطُ الفزديُ

 وسز عً ٢خطٜط ١قُا ٤ايكاضات  َٔ 11ٚزٍٚ

األىشطُ اجلناعًُ

ٜ ػتدسّ بعض اـطا٥ط ٚا٭طايؼ يف مجع املعًَٛات
ٚايبٝاْات عٔ  َٔ 11ز ٍٚايعامل.

ايعامل.
ٜ تعطف أِٖ ايتذُعات ايػهاْ ١ٝعًَ ٢ػت٣ٛ
ايعامل.

 ؼسٜس املعاٖط املؿذلن ١يًتهاضٜؼ َع ز ٍٚايعامل
ايعطب ٢أ ٚايٓؿاط ايػهاْ. ٢
ٜ ػتدسّ ايتهٓٛيٛدٝا يف مجع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات

ٜ كٓـ ايعامل إىل أقاي ِٝدػطاؾ.١ٝ

ٚاـطا٥ط اؾػطاؾ ١ٝيبعض ز ٍٚايعامل.
ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف ضغِ خطٜط ١تٛنض  َٔ 11زٍٚ
ايعامل.
 .1ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝايتعاٌَ ٜ تعطف  َٔ 5ا٭قسقا ٤خاضز ايٛطٔ.
َع ا٭قسقا ٤عًَ ٢ػت٣ٛ
ٜ تعطف عازات ٚتكايٝس ايؿعٛب خاضز ايٛطٔ.
خاضز ايٛطٔ.

ٜ ه ٕٛقساقات َع فُٛع َٔ ١ا٭قسقا ٤يف زٍٚ
كتًؿ.١
ٜ ػتدسّ ٚغا ٌ٥كتًؿ ١يًتٛاقٌ َع ا٭قسقا ٤خاضز
ايٛطٔ.

 .4ايتعطف عً ٢ا٭سساخ
ايعاملٚ ١ٝتأثرلٖا.

ٜ هتب َكاي ١يػًبٝات ايعٛملٚ ١أخط ٣يٲهابٝات.
ٜ عس َٛنٛع ًا عٔ َؿٗ ّٛايعٛملٚ ١وسز اٯثاض ايػًب١ٝ

 ميجٌ َع ظََ ٘٥٬ؿٗسا َػطسً ٝا عٔ اؾٛاْب اٱهاب١ٝ
يًعٛمل. ١

ٚاٱهاب ١ٝشلا.

اجلاْب ايهػفي
األٍداف اخلاصُ

 .1ايتشً ٞبايٛعس ٚقإْٛ
ايهؿاؾ١

التكالًد والفيىٌ الهشفًُ
األىشطُ الفزديُ

ٜ صنط بٓٛز ايٛعس ٚايكإْٛ

األىشطُ اجلناعًُ

 ٬ؾًٓ ٝا ٜٛنض ؾ ٘ٝبٓٛز ايكاَْ ٕٛع ظَ٘٥٬
ٜ عس عُ ً

ٜ سيٌ بايٓكٛم ايس ١ٜٝٓعً ٢بٓٛز قاْ ٕٛايهؿاؾ١

ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف عٌُ ؾين ٜٛنض بٓٛز ايكإْٛ

ٜ طزز بٓٛز قاْ ٕٛايهؿاؾ ١٭عها ٤ؾطقت٘

ٜ تعاَ ٕٚع ظَ ٘٥٬يف تأيٝـ عسز َٔ ايكٝشات

ٜ طبل ث٬ثَٛ ١اقـ ؽسّ نٌ بٓس َٔ بٓٛز ايكاْ ٕٛيف

ٚا٭ْاؾٝس اييت تعدل عٔ ايكإْٛ

سٝات٘ اي١َٝٛٝ
 وؿغ ا٭ْاؾٝس ٚايكٝشات اييت تعدل عٔ ايكإْٛ
 .1ايتعطف عً ٢تاضٜذ
اؿطن ١ايهؿؿ١ٝ

ٜ عس َٛنٛعاً عٔ اؿطن ١ايهؿؿ ١ٝيف ٚطٓ٘

ٜ ؿاضى َع ظَ ٘٥٬يف عٌُ ؾين

ٜ صنط  َٔ 5تٛاضٜذ ا٭سساخ ٚاملٓاغبات اشلاَ( ١قًً ٝا

ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف مجع َعًَٛات عٔ ث٬ث َٔ ١أِٖ ضٚاز
اؿطن ١ايهؿؿ.١ٝ

– عطبً ٝا – عاملٝاً).
ٜٛ نض تػًػٌ تاضٜذ اؿطن ١ايهؿؿ١ٝ
 .3انتػاب بعض َٗاضات ٜ عس تكطٜطا عٔ ْؿاط خًَ ٟٛع شنط ؾٛا٥س سٝا ٠اـ٤٬
اـ٤٬

ٜ عس َٛنٛعاً عٔ ؾطٚط اختٝاض املهإ املٓاغب يًتدِٝٝ

ٜٓ اقـ َع ظَ ٘٥٬ث٬ث ١تكاضٜط أْؿط ١تٛنض ؾٛا٥س سٝا٠
اـ٤٬

ٜ طغٌ ٜٚػتًِ ضغا ٌ٥بططم كتًؿ.١

 عٌُ منٛشز ؾين يًبًطَ ١ع ظَ٘٥٬

ٜ تكٔ إقاَٚ ١طٚ ٞتٗ ١ٜٛاـ١ُٝ

ٜ ؿاضى يف عسز ث٬ثَ ١عػهطات ْٗا ١ٜأغبٛع

ٜ تكٔ اغتدساّ ايؿؿطات ٚايعَ٬ات ايػط.١ٜ

ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف َػابكات ٱٜكاز ايٓرلإ بططم كتًؿ١

ٜ كٓع غاع ١سلػ ١ٝباغتدساّ خاَات ايب( ١٦ٝاملعٚي)١

ٜ ؿاضى نسي ٌٝيطسً ١خً١ٜٛ

ٜ تكٔ اغتدساّ ايبٛقً ١يف ؼسٜس ا٫ػاٖات.

ٜ ك ّٛباملؿاضنَ ١ع ظَ ٘٥٬يف ضؾع قٝاغات َكط ايؿطٜل

ٜ تكٔ طٗ ٞايطعاّ يف اـ.٤٬

ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف َعػهط خسَ ١عاَ١

ٜٓ ؿص منٛشدا ٭ْٛاع ايٓرلإ ٚاغتدساَاتٗا

ٜ ؿذلى َع أؾطاز طًٝعت٘ يف تكٓٝع خ ١ُٝقػرل٠
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ٜ ؿاضى َع طًٝعت٘ يف َػابكات يعٌُ مناشز نؿؿ١ٝ
٪ٜ زَ ٣ع ظَ َٔ 3 ٘٥٬ا٭ْؿط ١اييت ؽسّ املد.ِٝ
 وسز ايعٚ ٣ايؿاضات املُٝع ٠ملطسً ١ايؿتٝإ.

ٜ تكٔ مماضغ ١ايتكايٝس ايهؿؿَ ١ٝع طًٝعت٘.

ا٭خ٬ق َٔ ١ٝخٍ٬

ٜ تعطف تكايٝس ايعًِ ٚايسٚضٚ ٟايػُط

ٜ ؿذلى ؾ ٢سؿ٬ت اْ٫تكاٍ ٚايٛعس .

مماضغ ١ايتكايٝس

ٜ تعطف تكايٝس اؿطاغٚٚ ١ادباتٗا

ٜ ؿاضى يف َعػهط ْٗا ١ٜا٭غبٛع ٜٚتشٌُ املػٛ٦ي١ٝ

ايهؿؿ١ٝ

ًٜ دل ايٓتا٥ر املذلتب ١عً ٢اسذلاّ ايكٛاعس ٚايٓعاّ يف

 .4انتػاب ايكِٝ

املهًـ بٗا
 هٝس ططم ضؾع ٚإْعاٍ ٚط ٞايعًِ

املد.ِٝ

ٜ ؿذلى َع ظَ ٘٥٬يف تكٓٝع  َٔ 3عٓاقط ايع٣

ٜ طغِ ايعًِ ايهؿؿٜٚ ٢صنط َسيٛي٘
ٜ عس يٛس ١باع ّ٬ايس ٍٚايعطب. ١ٝ

ايهؿؿَٓ( ٞس ٌٜنؿؿ ٞـ ؾاضات نؿؿ ١ٝبايطباع١
ٚايٓػٝر)

ٜ تعطف املػٛ٦يٝات زاخٌ ايطًٝع.١

ٜ كٛز فُٛع َٔ ١املٗاّ يف فًؼ ايطًٝع.١

ايكٝاز َٔ ٠خ ٍ٬ايعٌُ

 وسز َتطًبات املػٛ٦يٝات زاخٌ ايطًٝع.١

ٜ تسضب عً ٢ايكٝازٚ ٠ؼٌُ املػٛ٦ي.١ٝ

يف ايط٥٬ع

ٜ تعطف أِٖ ايكاز ٠ايهؿؿٝني يف ايٛطٔ ايعطب.ٞ

ٜ كٛز فُٛع َٔ ١ا٭عُاٍ املدتًؿ ١ملٗاّ ايسٚض.ٟ

ٜ صنط قؿات عطٜـ ايطًٝع ١ايٓادض

 هُع  َٔ 5ايكٛض ٚاملعًَٛات ٭ِٖ ايكاز ٠ايهؿؿٝني

 .5تُٓ ١ٝبعض َٗاضات

يف ايٛطٔ ايعطبَ ٞع ظَ. ٘٥٬
 .6تُٓ ١ٝسب املعطؾ١
ٚا٫غتهؿاف
ٚاملػاَط٠

ٜ تعطف ممٝعات ا٫ؾذلاى يف أْؿط ١اـ.٤٬
ٜ تعطف ؾاضات اشلٛاٜات اـاق ١باملعطؾٚ ١ا٫غتهؿاف

 مياضؽ فُٛع َٔ ١أْؿط ١اـ ٤٬بإتكإ (َعػهطات ـ
ضس٬ت ـ زلطـ َ٬س ١ـ طٗ ٞخً ٟٛـ اخل).
٪ٜ ز ٣فُٛع َٔ ١أْؿط ١ا٫غتهؿاف(عح عٔ

ٚاملػاَط٠
ٜ هتب تكطٜطاً عٔ ث٬ث ١أْؿط ١ي٬غتهؿاف ؾاضى بٗا
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ايهٓع – اغتهؿاف ايطبٝع.)١

َٓٗج
ايهػاف املتكدّ
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َصطًحات خاصة مبسحًة ايهػاف املتكدّ
املضنًات

مزحلُ الهشاف املتكدو

املطسً ١ايعُط١ٜ

 17 -15غٓ١

اغِ ايٛسس٠

ؾطق ١ايهؿاف املتكسّ

اغِ اؾُاع١

طًٝع١

عسز اؾُاع١

َ 8 -6تكسَني

َػ ٍٛ٦اؾُاع َٔ ١أعهاٗ٥ا

عطٜـ

نٝؿ ١ٝتع٘ٓٝٝ

باْ٫تداب َٔ ايطًٝعٚ ١اعتُاز ايكا٥س

ادتُاع اؾُاع١

بكٝاز ٠ايعطٜـ

َػ ٍٛ٦ايٛسس َٔ ٠أعهاٗ٥ا

ايعطٜـ ا٭ٍٚ

نٝؿ ١ٝتع٘ٓٝٝ

باختٝاض عطؾا ٤ايط٥٬ع ٚاعتُاز ايكا٥س

فًؼ ايٛسس٠

فًؼ ايؿطف

اؽاش ايكطاض يف اجملًؼ

بإؾطاف فًؼ ايؿطف ٚقٝاز ٠ايعطٜـ ا٭ٍٚ

قا٥س ايٛسس٠

 11غٓ ١عً ٢ا٭قٌ ٌٖ٪َ ,يكٝاز ٠ؾطق ١نؿاف َتكسّ

زٚض ايكا٥س بايٓػب ١يٮؾطاز

(ا٭ر  /ايكسٜل) إضؾاز ٚتٛد٘ٝ

ؾعاض املطسً١

أؾل ٚاغع

ايً ٕٛاملُٝع يًُطسً١

ا٭محط ايكامت (ايكطَع)ٟ

ًَحوظة
قد يهوٕ ٖٓاى بعض االختالفات
ايوطٓية يف املطُيات اخلاصة
بايهػاف املتكدّ ,ويهٓٗا يف ايٓٗاية
اختالفات غري جوٖسية ال متظ
أضاضيات احلسنة يف غيء ,ويهٓٗا
تعصش اهلوية ايوطٓية
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زَص ايهػاف املتكدّ:
 ٬بٗٓٝا ٚبني باق ٞاملطاسٌ ٚباق ٞأضنإ َجًح
اٱطاض :ؾهٌ ايؿهط ٖٞٚ ٠غرل ناًَْ ١تٝذ ١إٔ ٖٓاى تهاَ ً
ايذلب١ٝ
ؾعاض ايهؿاف املتكسّ :أؾل ٚاغع
ايطَع ايطٝ٥ػ :ٞايبٛقًٚ ١تطَع إىل ؼسٜس ا٫ػاٚ ٙايٓعط ٠املػتكبً١ٝ
ا٭غِٗ ا٭ضبع :١بأيٛإ املطاسٌ ا٭ضبع ٚتسٍ عً ٢تهاًَ ١ٝاملطاسٌ ٚاػاٖٗا مٖ ٛسف َعني ٖ ٖٛٚسف
اؿطن١
ايً ٕٛايكطَع :ٟي ٕٛايعٓؿٛإ ٚايتطًع يعامل ايطداٍ
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األٖداف ايرتبوية ملسحًة ايهػاف املتكدّ
 .1ا٫يتعاّ بايٛعس ٚقؿات ايكاْ( ٕٛآزا ٤ايٛادب م ٛاهللَ/ػاعس ٠اٯخط/ٜٔتُٓ ١ٝايصات).
 .1تجبٝت املؿاٖ ِٝايس ١ٜٝٓايؿدكٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايكش.١ٝ
 .3تُٓ ١ٝقسض ٠ا٫بتهاض يس ٣ايهؿاؾني.
 .4تُٓ ١ٝايكسضات ايعكً ١ٝؿٌ ايكهاٜا ايؿدكٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
 .5اغتدساّ ا٭غًٛب ايسميكطاط ٞيف املٓاقؿٚ ١ايعٌُ.
 .6ايتعطف عً ٢ايتػرلات ايؿػٛٝيٛد" ١ٝايعه "١ٜٛايعٓٝؿ ١ايٛاقع ١عً ٢ا٭دٗع ٠ايبسْٚ ١ٝقبٛشلا.
 .7تُٓ ١ٝايكؿات ايبسْ( ١ٝايػطع/١ايك/٠ٛايتشٌُ/ايطؾاق/١املط )١ْٚيتشػني ايهؿا ٠٤ايبسْ.١ٝ
 .8اغتهؿاف ايكسضات ايبسْٚ ١ٝؼػٗٓٝا.
 .9ايكٝاّ بأزٚاض ؾعايَٚ ١ؿٝس ٠يًُذتُع.
 .11اغتهؿاف َعامل ايٛطٔ َٚعطؾَ ١كسضات٘.
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اخلصائص ايطٓية ملسحًة ايهػاف املتكدّ (َٔ  17-15ضٓة)
األىشطُ املياصبُ
خصآص املزحلُ
اغــتُطاض طؿــط ٠ايُٓــٜ ٛكــاسبٗا ظٜــاز ٠قــ ٠ٛعهــ٬ت إعساز بطاَر تتشس ٣قسضات ايؿت ١ٝايبسْ.١ٝ
ايصضاعني ٚايػاقني
سػاغ ١ٝؾسٜس ٠يًُعٗـط ٚاٖ٫تُـاّ باؾػـِ ؾـصب



َطاعا ٠ا٭ؾطاز ممٔ يس ِٜقًل َٔ اؿاي ١اؾػَُ ١ٝجٌ ايبساْ ١أٚايككط.

ايٓاؽ



ايعُـٌ عًــ ٢تكػـ ِٝاـكــا٥ل ايػـٓ ١ٝعًــ ٢سػـب ايكــسضات بايٓػـب ١يًهؿــاف
(عكً -١ٝإْؿعاي -١ٝغٓٚ )١ٝقٝاغ ١ا٭ْؿط ١بكٛضَٓ ٠اغب.١

اغتُطاض من ٛايػسز ٚاتػاع املعس٠

اؿطم عً ٢تكسٚ ِٜدبات غصآَ ١ٝ٥اغب َٔ ١سٝح ايهُٚ ١ٝايٓٛع ١ٝأثٓا ٤املدُٝات.

ايكسض ٠عً ٢اؾًٛؽ يؿذل ٠ط.١ًٜٛ

إزخــاٍ بعــض دًػــات ايتٛنــٝض ايٓعطٜــ ١يف بــطاَر ايتــسضٜب عًــ ٢املٗــاضات املدتًؿــَ ١ــع
اٖ٫تُاّ باملُاضغ ١ايعًُ. ١ٝ

ظٗـــٛض ا٫تـــعإ ٚظٜـــاز ٠ايتٛاؾـــل ايعهـــً ٞايعكـــيب ,تهجٝـ بطاَر املػابكات ٚايتسضٜبات اييت تُٓ ٞايتٛاؾل ايعهً ٞايعكيب ٚؼػٔ ايكـسضات
ٚظٜاز ٠ايكسض ٠عً ٢تعًِ املٗاضات املدتًؿ١

املٗاضَ ١ٜجٌ ايكٝاّ بأعُاٍ ايطٜاز٠

ثٛضات عٓـ ٚإسػاؽ بايهٝل َع ظٗٛض سا٫ت ٜأؽ ا٫غتعاْ ١بإخكاٝ٥ني ادتُاعٝني ْٚؿػٝني يتٛنٝض أُٖ ١ٝايك ِٝيف اجملتُع ٚايتأقًِ َعٗا
ٚإسباط بػبب ايتكايٝس
اغتدساّ ا٭يؿاظ بؿهٌ أنجط ؼسٜساً

ا٫عتُاز عً ٢عطؾا ٤ايط٥٬ع يف إٜكاٍ املعًَٛات ز ٕٚاـٛف َٔ ايتعجط يف شيو

اغـــــتُطاض ايتــــــأضدض بــــــني املتٓاقهــــــات (ايٓؿــــــاط ايتٜٓٛع يف ايدلْاَر مما ًٜػ َٔ ٞاستُاي ١ٝايسخ ٍٛيف زٚاَ ١املتٓاقهات.
ٚايهػــٌ ,ايػــعازٚ ٠اؿــعٕ) ٚقــطاع بــني ا٭َــاْٞ
ٚايٛاقع
ا٫عتـــــعاظ بـــــايٓؿؼ ٚايطغبـــــ ١يف ؼُـــــٌ املػـــــٛ٦ي ١ٝتهًٝـ ا٭ؾطاز بايتدطٝط ٭ْؿطتِٗ ٚإؾعاضِٖ باملػٛ٦يٚ ١ٝاسذلاَِٗ ٭ْؿػِٗ.
ٚإسػاؽ بايطدٛي١
قساق ١محَ ١ُٝع أقطاْ٘

تععٜع ايكساقَ ١ع ا٭قطإ عٔ ططٜل ايط٥٬ع ٚتٛد ِٗٗٝبؿهٌ غرل َباؾط ٭قطإ أغـٜٛا٤
ٚضؾك ١قاؿ.١

ايتُــــطز ٚا٫ستذــــاز ٚايطغبــــ ١يف املػــــاَطٚ ٠ػطٜــــب تؿعٚ ٌٝظٜاز ٠بطاَر ا٫غتهؿاف ٚاملػاَطٚ ٠ايتشس.ٟ
اؾسٜس ٜ ٫ٚكبٌ أقسقاٜ ٤ؿطن ٕٛعً٘ٝ
املٝـــٌ يًتشـــطض َـــٔ املٓـــعٍ ٚتٛدٝـــ٘ ايٓكـــس ٚنطاٖٝـــٚ ١نع بطاَر تتهُٔ غًػً َٔ ١احملانطات تسخٌ ؾٗٝا ايٓـٛاس ٞايسٜٝٓـ ١سـ ٍٛأُٖٝـ ١طاعـ١
اـهٛع يًػًطٚ ١ظٗٛض ايععاَ ١يٮشنٝا.٤

ايٛايسٚ ٜٔايكا٥س ٚٚي ٞا٭َط.

من ٛعكًٚ ٢اتػاع اٱزضاى يٮَٛض املعٓ١ٜٛ

اٖ٫تُاّ باملػابكات ا٭زبٚ ١ٝايؿعطٚ ١ٜنتاب ١املكا٫ت ٚا٭عاخ املتٓٛع١

منَٗ ٛاضات ايتد( ٌٝإْؿا – ٤ضغـِ – ؾـعط – أعُـاٍ  .تؿع ٌٝزٚض ف٬ت اؿـا٥ط يف ظاٜٚـ ١ايطًٝعـٚ ١تٛدٝـ٘ ا٭ؾـطاز مـ ٛايتُٝـع ٚاٱبـساع بإثـاض٠
ٜس – ١ٜٚؾًػؿٚ )١اتػاع أس ّ٬ايٝكع.١

ا٭ؾهاض اؾسٜس ٠يه ٞتكًٌ َٔ أس ّ٬ايٝكع.١

سب ايٓكس ٚايتأثط بكهاٜا اجملتُع

تٓعــ ِٝظٜــاضات يًُطانــع ايــيت تعٓــ ٢مبهاؾشــ ١آؾــات اجملتُــع ٚاملؿــاضن ١يف املٓاغــبات
ا٫دتُاعٝـــ ١ايـــيت تعٜـــس َـــٔ خـــدلاتِٗ يف فـــاٍ ؾٗـــِ اجملتُـــع َٚؿـــانً٘ ٚأخـــص آضاٗ٥ـــِ
ٚاقذلاساتِٗ يف ٖصا اجملاٍ.

ا٫لصاب ملًصات اؿٝا ٠إشا مل هس ايكس ٠ٚايكـاؿ١

تؿعٝـــٌ ايـــدلاَر ايسٜٝٓـــ ١ايؿطزٜـــٚ ١اؾُاعٝـــٚ ١اغـــتػ ٍ٬املٓاغـــبات ايسٜٝٓـــٚ ١استؿا٫تٗـــا

ٚٚدٛز قطاع بني تعاي ِٝايسٚ ٜٔايٛاقع

ٚا٫غتعاْ ١بطداٍ ايس ٜٔيف غًػً َٔ ١احملانطات املٛدٗ.١
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فآدَ معزفُ اخلصآص مً قبل الكآد:

ٜٓبػــ ٞعًــ ٢ايكا٥ــس املػــاُٖ ١يف إعــساز ايــدلاَر ايــيت تتٛاؾــل َــع مجٝــع دٛاْــب منــ ٛايهؿــاف املتكــسّ (اؾػــُ ,١ٝاؿطنٝــ,١

اْ٫ؿعاي ,١ٝا٫دتُاع ,١ٝايعكً ,١ٝايطٚسٚ ,)١ٝشيو عٔ ططٜل:


إزضاى إٔ ايؿتــ ٢يف ٖــص ٙاملطسًــ ١ســطٜل عًــ ٢ايعٗــٛض مبعٗــط دٝــس ٚأْــ٘ ٜٓ ٫بػــ ٞإٔ ًَٜٛــ٘ أســس عًــ ٢املبايػــ ١بايعٓاٜــ١
بٓؿػ٘.



إزضاى ايتػرلات اييت تططأ عًٚ ٘ٝخاق ١ايتػرلات اؾٓػ ١ٝاييت ؼتاز ملعاًَ ١خاق.١



إٔ ايؿت ٢يف ٖص ٙاملطسً ١ؾسٜس ا٫عتعاظ بٓؿػ٘ ٚؾدكٝت٘ ,ؾٝذب عسّ خسؾٗا ٚايتعاٌَ َع٘ نكسٜل.



إٔ ايؿت ٢أٌٖ ي٬عتُاز عًٚ ٘ٝتهًٝؿ٘ مبٗاّ ٚتطن٘ يٝدطط ٜٚبسع ؾصيو َا ٜتٛاؾل َع ؾدكـٝت٘ ٚوكـل يسٜـ٘ تكـسٜط
ايصات.



إٔ ايؿت ٢أقبض ٜسضى بًٛغ٘ َطسً ١ايطدٛي ١يف سني أْ٘ مل ٜكًٗا بعس ٚيصيو ؾإْ٘ وتاز َعاًَ ١سػاغـ ١يف ايؿكـٌ َـا
بني تطٜٚض ْٗا ١ٜايؿتٚ ٠ٛإعطاَٗ ٘٥اّ ايطداٍ.



َعطؾ ١خاق ١ٝسب املػاَطٚ ٠ظٗٛض ايععاَ ١عٓس ايبعض يبٓا ٤بطاف٘ عً ٢ن ٤ٛشيو.



َٛادٗ ١ايٓٛاس ٞايٓؿػ ١ٝاييت ت٪ثط ؾ ٢ايؿت ١ٝيف ٖص ٙاملطسً َٔ ١اْؿعا٫ت غرل َتعْٚ ١اغتٝعابٗا



ٚعٓــسَا ٜعــطف ايكا٥ــس إٔ ايؿتــ ٢ميهــٔ إٔ ٜٓذــصب ملًــصات اؿٝــآٜٚ ٠شــطف ؾــإٕ ايكا٥ــس وــطم عًــ ٢إٔ ٜهــ ٕٛقــس٠ٚ
قاؿ ١يٛسست٘ يف ايتكطؾات ٚايعبازات ٜٛٚد٘ أؾطازٖا ايتٛد ٘ٝايػً.ِٝ

ىضبُ التدخل يف الربىامج وقًادَ الفزقُ

صفُ الكآد يف ٍذه املزحلُ

قس تكٌ إىل%51

ا٭ر  /ايكسٜل
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أٖداف دلاالت املٓٗج ايهػفي ايعسبي املطوز ملسحًة ايهػاف املتكدّ
اجملاالت

اجلىاىب الزًٓضًُ

الديً للحًاَ

اجلاىب الزوحٌ
تعُٝل َؿٗ ّٛاٱميإٚ ,إنتػاب ايك ِٝايس١ٜٝٓ



ايتؿهط يف خًل اهلل.

ٚا٭خ٬قٚ ,١ٝاسذلاّ سط ١ٜا٫عتكاز ,مبا وكل



ايتشً ٞباٱميإ اـايل.

ا٭َإ ٚا٫غتكطاض ٚايطُأْ ١ٓٝيًٓؿؼ.



إزضاى زٚض اٱميإ يف تهاٌَ ايؿدكٚ ١ٝغعاز ٠اجملتُع.



ؼكٝل ا٫ضتباط بني ايعكٝسٚ ٠اؿٝا.٠



ؼسٜس املؿاٖ ِٝايس ١ٜٝٓبكٛضٚ ٠انش١

اجلاىب العكلٌ
تُٓ ١ٝقسضات ايتؿهرل ايعًُٚ ٞايتؿهرل ايٓاقس,



العلىو والتهيىلىجًا
تُٓ ١ٝقسضات ايتؿهرل ايعًُٚ ٞايتؿهرل ايٓاقس.

َٔ خ ٍ٬ايتطبٝكات ايعًُٚ ,١ٝا٫غتؿازَٔ ٠



ايتعطف عً ٢بعض املؿاٖٚ ِٝايٓعطٜات ايعًُ.١ٝ

ايتهٓٛيٛدٝا املتكسَٚ ,١تؿِٗ ايكهاٜا ايعًُ١ٝ



تُٓ ١ٝايكسض ٠عً ٢اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج ١بهؿا.٠٤

ٚايبٚ ١ٝ٦ٝا٫قتكاز١ٜ



تُٓ ١ٝقسضات ا٫بتهاض ٚاٱبساع ٚامل ٍٛٝايعًُ.١ٝ

ٚايػٝاغٚ ,١ٝاملػاُٖ ١يف سًٗاَ ,ع تُٓ١ٝ
املٗاضات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ. ١ٝ

مَارات


تُٓ ١ٝقسضات اٱبساع ا٭زبٚ ٞايؿين.



املؿاضن ١يف بعض املػابكات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ ١ٝعً ٢ناؾ ١املػتٜٛات.



ايتعطف عً ٢ا٭ق ٍٛايتاضى ١ٝيٰزاب ٚايؿٓ.ٕٛ



ايتعطف عًَ ٢هْٛات ايبٚ ١٦ٝخكا٥كٗا َٛٚاضزٖا ايساٚ ١ُ٥امل٪قتٚ ١املتذسز.٠



ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝاملؿاضن ١يف سٌ املؿه٬ت ايت ٢تٛاد٘ ايب.١٦ٝ



تُٓ ١ٝقسضات املؿاضن ١يف ؼػني ايبٚ ١٦ٝاحملاؾع ١عًٗٝا.

البًُٔ

الرتشًد


ايتعطف عً ٢بعض املؿاٖ ِٝاـاق ١بايذلؾٝس (اٱْتاز ,ا٫غتٗ٬ى ,اٱزخاض ,ا٫قتكاز ...إخل)



ايتعطف عً ٢املٛاضز املتاسٚ ١نٝؿ ١ٝاغتجُاضٖا.



تُٓ ١ٝايكسض ٠يف فاٍ املؿطٚعات ايتُٓ ١ٜٛايكػرل.٠

اجلاىب الصحٌ والبدىٌ
إزضاى ايتػرلات ايؿػٛٝيٛد ١ٝايت ٢ؼسخ يًذػِ



اللًاقُ البدىًُ
ايكب ٍٛايهاٌَ بايتػرلات اؾػُٚ ١ٝايؿػٛٝيٛد.١ٝ

يف ؾذلات ايُٓ ٛاملدتًؿَ ,١ع تٛؾرل َكَٛات ايكش١



ايٛع ٢بأنطاض تعاط ٞاملٓبٗات ٚاملٓؿطات ٚاملٛاز املدسض.٠

ٚايػ ١َ٬اؾػُٚ ١ٝايٓؿػٚ ,١ٝإنتػاب ايكسضات



ا٫يتعاّ بكٛاعس ايكش ١ايعاَ.١

اؿطنٚ ١ٝايطٜان ١ٝيتُٓ ١ٝعٓاقط ايًٝاق١



ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝأزا ٤فُٛع َٔ ١ايتُاض ٜٔيتُٓ ١ٝعٓاقط ايًٝاق ١ايبسْ١ٝ

ايبسْ ,١ٝمبا ٜعٛز عً ٢ايؿطز ٚاؾُاع ١بايٓؿع.



ايتعطف عً ٢قٛاعس اٱغعاؾات ا٭ٚي.١ٝ



ايتعطف عً ٢ا٭َطاض ايٛباٚ ١ٝ٥ايٛقاَٗٓ ١ٜا

اجلاىب االجتناعٌ
ايتعطف عً ٢تاضٜذ ٚثكاؾْٚ ١عِ اجملتُعات احملً١ٝ



حًاتيا يف اجملتنع
ايتعطف عً ٢عٛاٌَ ايتُاغو ٚايتهأَ ا٫دتُاع.ٞ

ٚايعطبٚ ١ٝايعامل ,١ٝمبا وكل ايتؿِٗ ٚاملػاُٖ ١يف



ايتعطف عً ٢زٚض امل٪غػات اؿهٚ ١َٝٛغرل اؿه( ١َٝٛاؿه – ١َٛايٓكابات – ا٫ؼازات – املٓعُات غرل
اؿه ...١َٝٛإخل)

سٌ املؿه٬ت ٚايكهاٜا املعاقطٚ ,٠تُٓ ١ٝضٚح
ايٚ ٤٫ٛاْ٫تُاٚ ,٤ا٭خ ٠ٛايعطبٚ ,١ٝايكساق١



ايتعطف عً ٢املؿه٬ت ا٫دتُاعٚ ١ٝبعض ٚغا ٌ٥ع٬دٗا.

ايعاملٚ ١ٝتؿِٗ ايكهاٜا ايب.١ٝ٦ٝ



ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝإقاَ ١بعض املؿطٚعات ايتُٓ١ٜٛ



انتػاب املٗاضات اؿٝات ١ٝاملدتًؿ( ١سٌ املؿه٬ت ,ايكسض ٠عً ٢ايتعبرل ٚاملٓاقؿ ,١اسذلاّ آضا ٤اٯخط ,ٜٔؾٔ
ايتعاٌَ)



ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع ش ٣ٚا٫ستٝادات اـاق. ١

83

اجملاالت

اجلىاىب الزًٓضًُ

وطييا


ايتعطف عً ٢اؿكٛم ٚايٛادبات ػا ٙايٛطٔ (قًٝاً ٚعطبٝاً)



ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝإسٝا ٤املٓاغبات ايٛطٓٚ ١ٝايعطب١ٝ



ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝاملؿاضن ١اؿكٝك ١ٝيف اؿٝا ٠ايعاَ.١



تَُٓٗ ١ٝاضات ايسؾاع املسْٚ ٞايتعاٌَ أثٓا ٤ا٭ظَات



تُٓ ١ٝضٚح املٛاطٓ١



ايتعطف عً ٢يػات أخط ٣غرل ايًػ ١ا٭ّ



ايتعطف عً ٢بعض عازات ٚتكايٝس ايؿعٛب يف ايعامل

عامليا

اجلاىب الهشفٌ
ايتعطف عً ٢مجٝع ايتكايٝس ٚايؿٓ ٕٛايهؿؿ ١ٝمبا



التكالًد والفيىٌ الهشفًُ
تطغٝذ ايكٚ ِٝاملباز ٨ايتٜ ٢تهُٓٗا اشلسف ٚاملبازٚ ٨ايططٜك ١ايهؿؿ١ٝ

ٜتٝض مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايؿطزٚ ١ٜاؾُاع ١ٝيف



تُٓ ١ٝاملٗاضات ايهؿؿٚ ١ٝتهجٝـ أْؿط ١املػاَط ٠ؾ ٢اـ.٤٬

اؾٛاْب ا٭ضبع ١ا٭خط ,٣بايططٜك ١ايهؿؿ١ٝ



تُٓ ١ٝبعض املٗاضات ايكٝاز.١ٜ



تُٓ ١ٝاملٗاضات اٱزاض( ١ٜايتدطٝط ,ايتٓؿٝص ,ايتك ... ِٜٛإخل) ٭ْؿط ١ايؿطق.١

ايػً٪َٚ ,١ُٝزٜاً يٛادبات٘ طبكاً يًُباز٨
ايهؿؿ ,١ٝيتشكٝل اشلسف ايذلب ٟٛيًشطن١
ايهؿؿ.١ٝ
عدد اجملاالت
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املؤغسات املعسفية واملٗازية وايوجداْية جملاالت َٓٗج ايهػاف املتكدّ
اجلاْب ايسوحي
الديً للحًاَ
األٍداف اخلاصُ

 .1ايتؿهط يف خًل اهلل

معزيف

ٜ صنط  َٔ 1ز ٌ٥٫قسض ٠اهلل

مَارٍ

ٜ ػتسٍ َٔ َؿاٖسات٘ يف سٝات٘

ٚععُت٘ يف ا٭ْؿؼ ٚاٯؾام َػتس ً٫

ايؿدك ١ٝعً ٢مخػ ١ز ٌ٥٫عً٢

بآٜات َٔ ايهتب ايػُا.١ٜٚ

ا٭قٌ ت٪نس قسض ٠اهلل تعاىل

وجداىٌ

 وطم عً ٢تعًِ َا خؿ ٞعًَٔ ٘ٝ
أَٛض عكٝست٘
 وطم عً ٢ايتأٌَ ؾْ ٢ؿػ٘

ٚععُت٘

َٚعاٖط ايه ٕٛنٛغ ١ًٝيتعُٝل

ٜٓكض با٭زيَ ١كٛي ١ايهٚ ٕٛيٝس

اٱميإ باهلل



ايكسؾٚ ١بعض ايٓعطٜات ا٭خط.٣
 .1ايتشً ٢باٱميإ
اـايل
 .3إزضاى زٚض اٱميإ يف
تهاٌَ ايؿدك١ٝ

ٜ ؿػط  َٔ 1اٯٜات أٚايٓكٛم اييت
تٛنض اٖتُاّ ا٭زٜإ باٱميإ

 مياضؽ ناؾ ١ايؿطٚض ٚايعبازات
ٚايكًٛات

ٜ ؿطح  َٔ 1ايٓكٛم ايس ١ٜٝٓاييت

ٜ أَط باملعطٚف  ٢ٜٗٓٚعٔ املٓهط

تٛنض نٝؿَ ١ٝعاًَ ١اٯخطٜٔ

باؿهُٚ ١املٛعع ١اؿػٓ١

ٚغعاز ٠اجملتُع

 وطم عً ٢طاع ١اهلل ٚا٫غتذاب١
يتعايُ٘ٝ
ًٜ تعّ بأسهاّ ايس ٜٔيف أقٛاي٘
ٚأؾعاي٘

َػتس ٫باٯٜات ايهطمي١
ٚا٭سازٜح ايؿطٜؿ. ١

 .4ؼكٝل ا٫ضتباط بني
ايعكٝسٚ ٠اؿٝا٠

ٜ تعطف اؿهُ ١يف إقاَ ١سسٚز
اهلل

ٜ سيٌ عً ٢إهابٝات طاع ١اهلل

ًٜ تعّ باؿهُٚ ١ايذل ٣ٚعٓس

 هُع اٯٜات ٚا٭سازٜح ايت٢

َٛادٗ ١املٛاقـ اؿطد١

تصنط ٙبطقاب ١اهلل ؾ ٢ايػط ٚايعًٔ
 .5ؼسٜس املؿاٖ ِٝايس١ٜٝٓ
بكٛضٚ ٠انش١

ٜ تعطف  َٔ 1املؿاٖ ِٝايس١ٜٝٓ
(ايتهاؾٌ ,ايذلاسِ ...إخل).
ٜ تعطف ع٬ق ١ا٭زٜإ ببعهٗا
ايبعض.

 وًٌ ايع٬ق ١بني َتػرلات ايعكط
ٚاملؿاٖ ِٝايس١ٜٝٓ
٪ٜ ز ٟعُ ً٬ؾًٓ ٝا ٜعدل ب٘ عٔ َٔ 1
املؿاٖ ِٝايس١ٜٝٓ
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ٜ طاقب اهلل ؾ ٢أؾعاي٘ .
ٜ تشً ٢با٭خ٬م اؿُٝس٠
ٜ كسض أُٖ ١ٝاؿٛاض بني ا٭زٜإ

اجلاْب ايعكًى
األٍداف اخلاصُ

 .1تُٓ ١ٝقسضات ايتؿهرل
ايعًُٚ ٞايتؿهرل ايٓاقس

معزيف

العلىو والتهيىلىجًا

ٜ تعطف زٚض ايعًِ يف َٛادٗ ١ؼسٜات

مَارٍ

ٜ كسّ سًٚ ٫ً ٛأَجً ١عًُ ١ٝيـ َٔ 1

املػتكبٌ
ٜ تعطف زٚض ايعًُا ٤ايعطب يف تطٜٛط

وجداىٌ

 وطم عً ٢اغتدساّ

املؿانٌ املعاقط ٠باغتدساّ

ايتؿهرل ايعًُٚ ٞايٓاقس يف

ا٭غًٛب ايعًُ٢

سٌ املؿه٬ت (ايؿدك١ٝ
ٚا٫دتُاع)١ٝ

ايعًّٛ
ٜ تعطف أغباب ْبٛؽ ايعًُا٤
 .1ايتعطف عً ٢بعض
املؿاٖٚ ِٝايٓعطٜات

ٜ ؿطح  َٔ 1املؿاٖ ِٝايعًُ( ١ٝايتػرلات
ايه – ١ْٝٛايتطٛض – ايتؿاع٬ت ...إخل)

 هط َٔ 1 ٣ايتذاضب ايعًُ١ٝ
ٜ طغِ يٛس ١أ ٚفػُ ًا يذلتٝب

ايعًُ١ٝ

ٜ كسض ق ١ُٝايعًِ يف تكسّ
ايبؿط١ٜ

ايؿُؼ ٚايهٛانب ٚايٓذ, ّٛ
ٚع٬قتٗا بايعٛاٖط ايه. ١ْٝٛ

 .3تُٓ١ٝايكسض ٠عً٢
اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا
اؿسٜج ١بهؿا٠٤

ٜ تعطف أِٖ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ

ٜ تكٔ اغتدساّ  َٔ 1ا٭دٗع٠

ٜ تعطف َتطًبات ايتعاٌَ َع
ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١

ايتهٓٛيٛد ١ٝاؿسٜج١
ٜ ػتدسّ ايتهٓٛيٛدٝا يف تٓؿٝص

ٜ تعطف اغتدساَات اؿاغب اٯيٞ
املتطٛض( ٠إْؿاَٛ ٤اقع – تكُ ِٝبطاَر

أْؿط ١ؽسّ ؾطقت٘
ٜ ػتدسّ أدٗع ٠ايكٝاغات بهؿا٠٤
(ايجطََٝٛذل – ا٭ؾَٝٛذل ...إخل)

يؿطقت٘ ..إخل)
ٜ تابع اسس ٣اجمل٬ت ايعًُٜٚ ١ٝؿطح

ٜ تكٔ اغتدساّ بطاَر اؿاغب اٯيٞ

أخباض ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج. ١

اييت ؽسَ٘ ٚؽسّ ؾطقت٘ (بطاَر

ٜ عٗط ضؾه٘ يهٌ َا ٜػ٤٢
يٮخ٬م باغِ ايتهٓٛيٛدٝا
اؿسٜج١
ٜ سضى بني املػتشب ٚغرل
املػتشب َٔ ايتهٓٛيٛدٝا
ايٛاضز ٠إيٓٝا
ًٜ تعّ بتطبٝل أخ٬قٝات
ايتهٓٛيٛدٝا

ايهتاب – ١بطاَر ايعطٚض – بطاَر
ايبٝاْات ...إخل)
 هُع قكاقات اؾطا٥س ٚاجمل٬ت
عٔ اخباض ا٫نتؿاؾات ايعًُ١ٝ
اؿسٜج. ١
 .4تُٓ ١ٝقسضات ا٫بتهاض
ٚاٱبساع ٚامل ٍٛٝايعًُ١ٝ

ٜ تعطف أغباب ايٓبٛؽ يسَٔ 1 ٣

ٜ ؿاضى يف تكُ ِٝدٗاظ عًُ٢
باغتدساّ خاَات ايبٚ ١٦ٝايٓؿاٜات

ايعًُا.٤
ٜ ؿطح خطٛات ايتؿهرل ايعًُ. ٢
ٜ تعطف دا٥عْٛ ٠بٌ يًعًٜٚ ّٛصنط

ٚبكاٜا يعب ا٭طؿاٍ
 هط َٔ 1 ٟايتذاضب ايعًُ ١ٝاييت

ازلا ٤ث٬ث َٔ ١اؿاقًني عًٗٝا ايعطب
ٚابساعاتِٗ

غبل زضاغتٗا
ٜ ؿاضى ؾ ٢ابتهاض ٜٔيتٓؿٝصُٖا ؾ٢
املدُٝات ٚسٝا ٠اـ. ٤٬

ٜ كسض ق ١ُٝا٫بتهاضات ايعًُ١ٝ
اؿسٜج١
ٜ سضى نٝؿ ١ٝسٌ َؿانً٘
باغتدساّ ا٭غًٛب ايعًُٞ
 وطم عً ٢املٛنٛع١ٝ
ٚا٭َاْ ١عٓس إقساض ا٭سهاّ
 وطم عً ٢ايتؿهرل املٓطكٞ
ٜٚطؾض اـطاؾات
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األٍداف اخلاصُ

 .1تُٓ ١ٝقسضات اٱبساع
ا٭زبٚ ٞايؿين

معزيف

ٜ تعطف  َٔ 1ا٭ْؿطٚ ١ايُٓاشز
ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ.١ٝ

مَــــــارات

مَارٍ

ٜ بتهط منٛشدني َٔ ايُٓاشز ا٭زب١ٝ
ٚايؿٓ ١ٝيًعطض بٓاز ٣ايؿطق. ١

ٜ عٚض أسس املعاضض ايؿٜٓٚ ١ٝعس

وجداىٌ

 وطم عً ٢ايتذسٜس عٓس
اؾذلان٘ يف تكس ِٜأْؿط ١أزب١ٝ
ٚؾٓ١ٝ

تكطٜطاً بصيو .
 .1املؿاضن ١يف بعض
املػابكات ا٭زب١ٝ

ٜ تعطف أغؼ ا٫ؾذلاى يف
املػابكات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ١ٝ

املػتٜٛات
ايتاضى ١ٝيٰزاب
ٚايؿٕٓٛ

يف املػابكات املدتًؿ.١
ٜ ػاعس قا٥س ا٭ؾباٍ ؾ ٢تٓعِٝ

ٚايؿٓ ١ٝعً ٢ناؾ١
 .3ايتعطف عً ٢ا٭قٍٛ

٪ٜ ز َٔ 1 ٟا٭عُاٍ ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ١ٝ

َػابكات ؾٓٚ ١ٝازب. ١ٝ
ٜ تعطف  َٔ 1تٛاضٜذ ايؿٓٚ ٕٛاٯزاب
ٜٚهتب َكا ً ٫ؾ ٢شيو .
ٜ تابع سٝا ٠اثٓني َٔ ا٭زبا ٤أٚ

ٜ هع خط ١يتٛع ١ٝفتُع٘ بأُٖ١ٝ
ٚزٚض ايؿٓٚ ٕٛاٯزاب يف ا٫ضتكا٤

 وطم عً ٢ا٫غتؿازَٗ َٔ ٠اضات٘
ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ ١ٝيف سٝات٘ اـاق١
ٜ ؿاضى يف إقاَ َٔ 6 ١املػابكات
ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ١ٝ
ٜ عٗط تكسٜط ٙيك ١ُٝايؿٓٚ ٕٛاٯزاب
يف سٝا ٠اٱْػإ

بجكاؾ ١اجملتُعات ايعامل١ٝ

ايؿٓاْني ٜٚعس عجاً بصيو .

األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عًَ ٢هْٛات
ايبٚ ١٦ٝخكا٥كٗا

معزيف

 وسز خكا٥ل ايب ١٦ٝاحملٝط١
َٚهْٛاتٗا َٛٚاضزٖا

َٛٚاضزٖا ايسا١ُ٥

 ايتعطف عً ٢امل٪غػات اؿه١َٝٛ

ٚامل٪قتٚ ١املتذسز٠

ٚاملسْ ١ٝايعاًَ ١مبذاٍ ايب ١٦ٝؾ٢

البًٔـــــــُ

مَارٍ

 ىطط ملؿطٚع ميهٔ َٔ خ٬ي٘

وجداىٌ

ٜ كسض أُٖ ١ٝايتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝاملٛاضز

اغتدساّ َٛاضز ايب ١٦ٝـسَ١

ايساٚ ١ُ٥امل٪قت ١يًب ١٦ٝنُٔ أٖساف

فتُع٘ احملً٢

ايتُٓ ١ٝاملػتساَ١

ب٦ٝت٘ ٚزٚضٖا
 .1ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
املؿاضن ١يف سٌ

 وسز  َٔ 1املؿه٬ت ايت ٢تٛاد٘
ايب ١٦ٝايتٜ ٢عٝـ ؾٗٝا

املؿه٬ت ايت ٢تٛاد٘

ٜ تبع ا٭غًٛب ايعًُ ٢يف سٌ َٔ 1
املؿه٬ت ايت ٢تٛاد٘ ايبَٔ ١٦ٝ

ًٜ تعّ بايػًٛنٝات ايكشٝش ١يف
ايتعاٌَ َع ايب١٦ٝ

سٛي٘

ايب١٦ٝ
 .3تُٓ ١ٝقسضات املؿاضن١
يف ؼػني ايب١٦ٝ

ٜ صنط  َٔ 1ططم ايتُٓ ١ٝاملطتبط١
بايب١٦ٝ

 مياضؽ َع ظَ َٔ 1 ٘٥٬أْؿط١
ؼػني ايبٚ ١٦ٝاحملاؾع ١عًٗٝا

ٜ ؿذع أقطاْ٘ عً ٢املؿاضن ١ؾ٢
أْؿط ١ب١ٝ٦ٝ
ًٜ تعّ باملؿاضنَ ١ع ظَ ٘٥٬يف

ٚاحملاؾع ١عًٗٝا

ا٭ْؿط ١يتشػني ايبٚ ١٦ٝاحملاؾع١
عًٗٝا

األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢بعض املؿاِٖٝ

معزيف

ٜ تعطف  َٔ 1املؿاٖ ِٝاـاق١

الرتشًــــــد

مَارٍ

ٜٓ ؿص  َٔ 6املؿاضٜع يًذلؾٝس مبا

اـاق ١بايذلؾٝس (اٱْتاز

بايذلؾٝس ٚؼسٜس أُٖٝتٗا

ا٫غتٗ٬ى ,ا٫زخاض,

(تطؾٝس اغتٗ٬ى ايطاقٚ ١املٝاٙ

ا٫قتكاز…,إخل)

– اؿؿاظ عً ٢ا٭ضض ايعضاع١ٝ

ايذلؾٝس َٔ خ ٍ٬ا٫قتكاز –

– ازخاض املاٍ ٚايػصا ...٤إخل)

ايذلب – ١ٝايكٛاْني – اٱع ...ّ٬إخل)

 وسز ث٬ث َٔ ١املٛاضز املتاس١

ٜ سضب فُٛع َٔ ١ؾطقت٘ عً ٢أسس

 .1ايتعطف عً ٢املٛاضز املتاس١
ٚنٝؿ ١ٝاغتجُاضٖا

ٚنٝؿ ١ٝاغتجُاضٖا

ٜؿٝس ؾطٜك٘ ايهؿؿٞ

وجداىٌ

 وطم عً ٢تطؾٝس اغتٗ٬ى
املٛاضز املتاس١

ٜ هتب َكا ً٫عٔ ٚغا ٌ٥ؼكٝل

َؿطٚعات اغتجُاض املٛاضز املتاس١
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ًٜ تعّ بايػًٛنٝات ايكشٝش ١ػاٙ
املٛاضز املتاس١

ٜ تعطف عٓاقط املؿطٚعات

 .3تُٓ ١ٝايكسض ٠يف فاٍ
املؿطٚعات ايتُٓ ١ٜٛايكػرل٠

 ىطط ٪ٜٚز َٔ 6 ٣املؿطٚعات
ايتُٓ ١ٜٛجملتُع٘.

ايتُٓ.١ٜٛ

 هط ٣زضاغ ١دس ٣ٚملؿطٚع
اقتكاز.٣

 وطم عً ٢ايتٛع ١ٝبأُٖ١ٝ
املؿطٚعات ايتُٓ ١ٜٛيًُذتُع.
ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬يف إْؿا ٤قٓسٚم
ايؿطق.١

اجلاْب ايصحي وايبدْي
األٍداف اخلاصُ

 .1ايكب ٍٛايهاٌَ

يًتػرلات اؾػُ١ٝ

اللًاقُ البدىًُ

معزيف

 وسز  َٔ 1املتػرلات اؾػُ١ٝ

ٜ ؿطح فُٛع َٔ ١املباز٨

ٚايؿػٛٝيٛد ١ٝملطسًت٘ ايػٓ١ٝ

ٚايؿػٛٝيٛد.١ٝ
 .1ايٛع ٢بأنطاض تعاط٢

مَارٍ

ٜ صنط ا٭نطاض املذلتب ١عً ٢تعاط٢

وجداىٌ

ٜ تكبٌ ايتػرلات اؾػُ١ٝ

ايؿػٛٝيٛد ١ٝايت ٢تػِٗ يف تطٜٛط

ٚايؿػٛٝيٛد ١ٝعً ٢أْٗا َعٗط

ا٭زا ٤ايبسْٞ

طبٝع ٞيُٓٙٛ

ٜ كُِ  َٔ 6ايٛغا ٌ٥اٱع١َٝ٬

املٓبٗات ٚاملٓؿطات

املٓبٗات ٚاملٓؿطات ٚاملٛاز املدسض٠

ملٛادٗ ١كاطط ايتعاطٚ ٢ا٭َطاض

ٚاملٛاز املدسض.٠

عً ٢دػِ ٚعكٌ اٱْػإ .

املعس.١ٜ

ٜ كسض ق ١ُٝاحملاؾع ١عً ٢ايكش١
ٚايبعس عٔ اٱزَإ
 وطم عً ٢تٛع ١ٝأقطاْ٘
بايػًٛنٝات املهط ٠يبعض ايؿباب
(اٱزَإ  ..... -اخل )

 .3ا٫يتعاّ بكٛاعس ايكش١
ايعاَ.١

ٜ عس  َٔ 1ايٛدبات املتهاًََ ١ع

ٜ تعطف املعًَٛات اـاق ١بايجكاؾ١

َطاعا ٠ايؿطٚط ايكش١ٝ

ايكشَٚ ١ٝكازضٖا .

ٜ هع بطْاف ًا ظَٓٝاً يتشػني

 .4ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ

ٜ صنط مخػ َٔ ١تأثرلات مماضغ١

أزا ٤فُٛعَٔ ١

ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝعً ٢أدٗع٠

عٓاقط ايًٝاق ١ايبسَْ ١ٝع اؿطم

ايتُاض ٜٔيتُٓ ١ٝعٓاقط

اؾػِ .

عً ٢تطبٝك٘ ؾ ٢ؾطقت٘ .

ًٜ تعّ بأغايٝب ايٛقا ١ٜايكشَ ١ٝع
تٓا ٍٚايػصا ٤املتهاٌَ
 وطم عً ٢املؿاضن ١يف ا٭ْؿط١
ايطٜانٚ ١ٝايبسْ.١ٝ

ٜ ؿاضى يف أْؿط ١يتُٓ ١ٝعٓاقط

ايًٝاق ١ايبسْ.١ٝ

ايًٝاق ١ايبسْ ١ٝؾ ٢ؾطق ١ا٭ؾباٍ
 .5ايتعطف عً ٢قٛاعس
اٱغعاؾات ا٭ٚي.١ٝ

 تكس ِٜبٝإ عًُ ٞٱغعاف اؾطٚح

 وسز ايكٛاعس ا٭غاغ١ٝ

ٚايهػٛض ٚاٱغُاٚ ٤اؿطٚم.

يٲغعاؾات ا٭ٚي( ١ٝؾطٚط املػعـ

 ايتسضٜب عً ٢أعُاٍ ا٫غعاؾات

– َباز ٨اٱغعاف اؾٝس – ططم

ا٭ٚي ١ٝاملدتًؿٚ ١ايتٓؿؼ ايكٓاع.٢

اٱغعاؾات ا٭ٚي)١ٝ

 وطم عً ٢سهٛض زٚضات
اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ
ٜ بازض بتكس ِٜخسَ ١اٱغعاؾات
ا٭ٚي ١ٝؾ ٢ايططٜل ايعاّ .

ٜ صنط ضقِ تًٝؿ ٕٛاٱغعاف /
املطاؾ. ٧
 .6ايتعطف عً ٢ا٭َطاض
ايٛباٚ ١ٝ٥ايٛقاَٗٓ ١ٜا.

ٜ ؿاضى يف مح٬ت تٛع ١ٝنس

 وسز ث٬ث َٔ ١اَ٫طاض املٓكٛي١

ا٭َطاض املعس.١ٜ

ٚأنطاضٖا ايكش. ١ٝ

 وطم عًٚ ٢قاْ ١ٜؿػ٘ َٔ
ا٭َطاض ايٛبا١ٝ٥

اجلاْب االجتُاعى
األٍداف اخلاصُ

معزيف

حًاتيا يف اجملتنع

 .1ايتعطف عً ٢عٛاٌَ

ٜ تعطف ايتكايٝس ا٫دتُاع ١ٝايػا٥س٠

ايتُاغو ٚايتهأَ

ٜٚطنع عً ٢اؾاْب اٱهاب ٞؾٗٝا.

مَارٍ

 هٝس تطبٝل ايتعا ٕٚيف إلاح
ايعٌُ اؾُاعٚ ٢ايتهٝـ
ا٫دتُاع.٢

ا٫دتُاع.٢

ٜ هتب َكا ً ٫عٔ ايكٚ ِٝايعازات
ايػا٥س ٠يف اجملتُع
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وجداىٌ

ًٜ تعّ بايتكايٝس ا٫دتُاع ١ٝاٱهاب١ٝ
ايػا٥س.٠

 .1ايتعطف عً ٢زٚض
امل٪غػات اؿه١َٝٛ
ٚغرل اؿه١َٝٛ

ٜ كاضٕ بني امل٪غػات اؿه١َٝٛ
ٚغرل اؿه١َٝٛ
 وسز َ٪غػ ١غرل سهْ ١َٝٛؿط١

(اؿه – ١َٛايٓكابات –

ٜٚصنط أٖساؾٗا ٚبعض أْؿطتٗا

ا٫ؼازات – املٓعُات غرل

ٚنٝؿ ١ٝايعه ١ٜٛبٗا .

اؿه ...١َٝٛإخل)

 .3ايتعطف عً ٢املؿه٬ت
ا٫دتُاعٚ ١ٝبعض

ٜ تعطف  َٔ 1املؿه٬ت
ا٫دتُاعٚ ١ٝنٝؿ ١ٝع٬دٗا

ٜ هتب عج ًا ٜٛنض ؾ ٘ٝزٚض َٔ 1
امل٪غػات اؿهٚ ١َٝٛغرل

ٜ كسض ق ١ُٝامل٪غػات اؿه١َٝٛ
ٚغرل اؿه١َٝٛ

اؿه١َٝٛ

 ىطط ؿٌ  َٔ 1املؿه٬ت
ا٫دتُاع١ٝ

ٜ ؿاضى يف سٌ املؿه٬ت
ا٫دتُاع ١ٝبإهاب١ٝ

ٚغا ٌ٥ع٬دٗا
 .4ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
إقاَ ١بعض املؿطٚعات

ٜ تعطف املؿطٚعات ايكػرل٠

 ىطط يـ  َٔ 6املؿطٚعات ايتُٓ١ٜٛ

ٚايتُٓ١ٜٛ

 وح عً ٢املؿاضن ١ؾ٢
املؿطٚعات ايتُٜٓٚ ١ٜٛؿاضى ؾٗٝا .

ايتُٓ١ٜٛ
 انتػاب املٗاضات

ٜ تعطف  َٔ 1املٗاضات اؿٝات١ٝ

ٜ طبل قٛاعس (املػٛ٦ي ,١ٝاملٛاطٓ,١

اؿٝات ١ٝاملدتًؿ( ١سٌ

(املػٛ٦ي ,١ٝاملٛاطٓ ,١اي,٤٫ٛ

اي ,٤٫ٛايػ )...,ّ٬ؾ ٢سٝات٘

املؿه٬ت ,ايكسض ٠عً٢

ايػ)....,ّ٬

ايؿدك. ١ٝ

ايتعبرل ٚاملٓاقؿ ,١اسذلاّ
آضا ٤اٯخط ,ٜٔؾٔ ايتعاٌَ)

.5

ٜ تعطف نٝـ ميهٓ٘ اختٝاض

ًٜ تعّ بآزاب ايتعاٌَ َع اٯخط)ٜٔ

 مياضؽ ؾٔ ايتعاٌَ َع اٯخطٜٔ

اجملاٍ ايسضاغ ٞاملٓاغب يف
املػتكبٌ

 .6ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
ايتعاٌَ َع ش٣ٚ
ا٫ستٝادات اـاق١

ٜ تعطف أْٛاع اٱعاق١
ٜ ؿطح أغايٝب ايتعاٌَ َع ْٛع َٔ
أْٛاع اٱعاق١
ٜ تعطف أسس أغايٝب ايتداطب َع
ش ٣ٚا٫ستٝادات اـاق( ١يػ١
اٱؾاض ٠يدل)ٌٜ

ٜ ؿاضى ؾَ ٢عػهط يص٣ٚ
ا٫ستٝادات اـاق. ١
 مياضؽ يػ ١اٱؾاضَ ٠ع ايكِ

 وذلّ ش ٣ٚا٫ستٝادات اـاق. ١
ًٜ تعّ بآزاب ايتعاٌَ َع ش٣ٚ
ا٫ستٝادات اـاق١

ٚايبهِ .
ٜ عٚض إسسَ ٣ساضؽ ايذلب١ٝ
ايؿهطٜٚ ١ٜك ّٛبعٌُ بطْاَر
نؿؿ ٢شلِ .

األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢اؿكٛم
ٚايٛادبات ػا ٙايٛطٔ

معزيف

ٜ صنط سكٛق٘ ٚٚادبات٘ ؾ ٢ا٭غط٠
ٚاؿٚ ٢املسضغٚ ١ايؿطق١

وطييــــا

مَارٍ

 مياضؽ سكٛق٘ ٚٚادبات٘ ٚؾكاً
يٓكٛم ايسغتٛض.

(قًً ٝا ٚعطبٝاً)
 .1ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
إسٝا ٤املٓاغبات ايٛطٓ١ٝ

 ميٝع بني ا٫ستؿا٫ت ايٛطٓ١ٝ
ٚايعطب١ٝ

ٜ هتب قا ١ُ٥باملٓاغبات ايٛطٓ١ٝ
ٚايعطب١ٝ
 ىطط ٜٓٚؿص ٱسٝا ٤املٓاغبات
ايٛطٓٚ ١ٝايعطب.١ٝ

املؿاضن ١اؿكٝك ١ٝيف
اؿٝا ٠ايعاَ١

ًٜ تعّ عكٛق٘ ٚٚادبات٘
ٜٗ تِ بإٜهاح ؾ ٢اؿكٛم ٚايٛادبات
يٰخط. ٜٔ

ٚايعطب١ٝ
 .3ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ

وجداىٌ

ٜٛ نض َا ٖ ٛايسغتٛض
ٜ تعطف َٛ َٔ 00از ايسغتٛض
ٜ تعطف  َٔ 1ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ

 وًٌ تأثرل ايجطٚات ا٫قتكاز ١ٜيف
سٌ املؿه٬ت ايت ٢تٛاد٘ ٚت٪ثط
يف ايطأ ٣ايعاّ.

ٜ كسض ضٚح ا٭خٚ ٠ٛايتهأَ ايعطبٞ
يف املٓاغبات املدتًؿ١
 وطم عً ٢املؿاضن ١يف ا٭سساخ
ايهؿؿٚ ١ٝطًٓ ٝا ٚعطبٝاً
ٜ كسض ق ١ُٝايسغتٛض.
ٜ كسض قَ ١ُٝؿاضنت٘ يف اؿٝا٠
ايعاَ( ١ايتكٜٛت – ايذلؾٝض)
ٜٗ تِ باملؿاضن ١يف املٓاغبات

املدتًؿ١

ايٛطٓ.١ٝ
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 .4تَُٓٗ ١ٝاضات ايسؾاع

 وسز  َٔ 6املٓاٖر ا٫قتكاز ١ٜؾ٢

ٜ هتب عج ًا عٔ أثط ٚغا ٌ٥اٱعّ٬

بًس( ٙايكطاع ايعاّ /اـام /

ؾ ٢تؿه ٌٝايطأ ٣ايعاّ غًب ًا

ايطأزلاي / ١ٝايسميٛقطاط)... ١ٝ

ٚإهاب ًا

ٜ تعطف َؿٗ ّٛا٭ظَٚ ١نٝؿ١ٝ
إزاضتٗا

املسْٚ ٢ايتعاٌَ أثٓا٤

ٜ هتػب َٗاضات ايسؾاع املسْ٢

ٜ ػاعس يف إزاضٚ ٠سٌ ا٭ظَ.١

 ىطط ٱزاض ٠إسس ٣ا٭ظَات

ٜ تشً ٢بايكدل ٚاؿهُ ١يف إزاض٠

ا٭ظَات
 .5تُٓ ١ٝضٚح املٛاطٓ١

َٛادٗ ١ا٭ظَ١
ٜ تعطف ْؿأٚ ٠أٖساف داَع ١ايسٍٚ
ايعطب ١ٝايت ٢تعٌُ عً ٢ؼكٝل
ايتهأَ ايعطبٞ
ٜ تعطف تؿاقَ ٌٝس ١ٜٓايكسؽ

 اغتدساّ ايًػ ١ايعطب ١ٝايؿكش ٢يف

ٜ عتع باْتُا ٘٥يًٛطٔ (قًً ٝا ٚعطبٝاً)

ايتشسخ.
ٜ هتب َكا ًٜٛ ٫نض ؾ ٘ٝاملٛاطٓ١
يًؿطز ٚاجملتُع

ايتاضى١ٝ

األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢يػات

أخط ٣غرل ايًػ ١ا٭ّ

معزيف

ٜ تعطف يػ ١أدٓب ١ٝأخط. ٣
 ايتعطف عًَ ٢ؿطزات ؾا٥ع ١يًػ١

عامليــــا

مَارٍ

ٜ تكٔ اغتدساّ إسس ٣ايًػات ؼسثاً

وجداىٌ

ًٜ تعّ بايتعبرل عٔ ضأ ٜ٘يف ايكهاٜا
املعاقط ٠بإسس ٣ايًػات ا٫دٓب١ٝ

ٚنتاب١

آخط. ٣
 .1ايتعطف عً ٢بعض

 وسز ْتا٥ر تعٛز عً ٢اٱْػإ َٔ

عازات ٚتكايٝس ايؿعٛب
يف ايعامل

ته ٜٔٛقساقات (عطبٚ ١ٝعامل)١ٝ
 وسز ايدلاَر ٚايكٓٛات ايتًٝؿع١ْٜٝٛ

ٜ ه ٕٛقساقات عطبٚ ١ٝعاملَٔ ١ٝ

 وطم عً ٢اغتُطاض ع٬قات
ايكساق١

ز ٍٚكتًؿ١
 هُع قٛضًا أٜ ٚػذٌ عً1 CD ٢

ايت ٢تعطض عازات ٚتكايٝس ايؿعٛب

َٔ عازات ٚتكايٝس ايؿعٛب ا٭خط٣

.

(عطبً ٝا  /عاملً ٝا )

اجلاْب ايهػفي
األهداف الخاصة
 .1تطغٝذ ايكٚ ِٝاملباز٨

معرفي
ٜ صنط َس ٣اضتباط ايك ِٝاٱهاب١ٝ

ايتٜ ٢تهُٓٗا اشلسف

باؿطن ١ايهؿؿَ ١ٝػتؿٗساً

ٚاملبازٚ ٨ايططٜك١

باٯٜات ٚايٓكٛم ايس١ٜٝٓ

ايهؿؿ١ٝ

التكالًد والفيىٌ الهشفًُ

مهاري

ٜ طبل ايٛعس ٚايكاْ ٕٛيف سٝات٘ (زاخٌ
ٚخاضز ايؿطق )١ايهؿؿ١ٝ
ٜ طبل ايتكايٝس أثٓا ٤مماضغت٘ يٮْؿط١

ٜ تعطف َعٓ ٢ايٛعس ٚايكاْ ٕٛؾ٢

ايهؿؿ١ٝ

اؿطن ١ايهؿؿ.١ٝ
 .1تُٓ ١ٝاملٗاضات

ٜ تعطف َٗاضات اـ ٤٬املدتًؿ١

وجداني
ًٜ تعّ بايٛعس ٜٚتشً ٢بكؿات
ايكاْٚ ٕٛإٔ ٜه ٕٛشيو زلت
سٝات٘
 وطم عً ٢تطبٝل ايتكايٝس
ايهؿؿ١ٝ

ٜ تكٔ ناؾَٗ ١اضات ايتعاٜـ يف اـ٤٬

ٜ كسض ق ١ُٝسٝا ٠اـ٤٬

ايهؿؿٚ ١ٝتهجٝـ

(َ٬س ١بط ,١ٜطٗ ٢خً,٣ٛ

ٚأْؿط ١املداطط( ٠اغتدساّ اؿباٍ,

ٚايتؿهط يف خًل اهلل

أْؿط ١املػاَط ٠يف

ايتد ...ِٝٝإخل)

امل٬س ١ايدل ,١ٜاقتؿا ٤ا٭ثط ,ايطٗ...ٞ

ٚانتػاب َٗاضات اؿٝا٠

اـ٤٬

ٜ صنط أغؼ ايتدِٝٝ
ٜ تعطف ايُٓاشز ايهؿؿٚ ١ٝأعُاٍ
ايطٜاز ٠املدتًؿ١
ٜ صنط أغؼ ايطس٬ت اـً١ٜٛ

إخل)
ٜ تكٔ تؿٝٝس أعُاٍ ايطٜاز ٠املدتًؿ١
(أبطاز – دػٛض – بٛابات ...إخل)
ٜ تكٔ ا٭عُاٍ املدتًؿ ١يف ايطسً ١اـً١ٜٛ
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 .3تُٓ ١ٝبعض املٗاضات
ايكٝاز١ٜ

ٜ صنط قؿات ايعطٜـ ايٓادض
ٚايكا٥س ايٓادض
ٜ تعطف ايتكايٝس يف اؿطن١
ايهؿؿ( ١ٝايعًِ ,ايػُط,

ٜ كٛز  َٔ 6أْؿط ١طًٝعت٘ أٚؾطقت٘
أٚفُٛعت٘
ٜ تكٔ تكايٝس اؿطن ١ايهؿؿ ١ٝؾ٢
ا٭ْؿط ١ايهؿؿ١ٝ

ٜ تشً ٢مبباز ٨ايكٝازٚ ٠ايتبع١ٝ
ايٓادش١
ًٜ تعّ بايسميٛقطاط ١ٝعٓس
مماضغت٘ يًكٝاز٠

ايسٚض ,ٟسؿٌ ايٛعس ...إخل)
 .4تُٓ ١ٝاملٗاضات اٱزاض١ٜ

ٜ تعطف املٗاضات اٱزاضَ ١ٜا ٖ..٢

(ؽطٝط ,تٓؿٝص,

 وسز خطٛات ايتدطٝط

تك...,ِٜٛإخل) ٭ْؿط١

 وسز أُٖ ١ٝايتػذٚ ٌٝأْٛاع٘

 ىطط ٜٓٚؿص  َٔ 6ا٭ْؿط ١ايهؿؿ١ٝ
َع ايطًٝع ١أٚايؿطق١

ايؿطق١
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ٜ كسض قٚ ١ُٝأُٖ ١ٝاملٗاضات
اٱزاض١ٜ

األْػطة ايفسدية واجلُاعية
اجلانب الروحي
.1

األٍداف اخلاصُ

ايتؿهط يف خًل

اهلل



الديً للحًاَ
األىشطُ الفزديُ
ٜػتدطز َٔ ايهتب ايػُا ١ٜٚمخػ ١ز ٌ٥٫عً٢
قسض ٠اهلل ٚععُت٘ يف ايٓؿٛؽ َٚعاٖط ايهٕٛ



األىشطُ اجلناعًُ

ٜؿاضى يف ضسً ١خً ١ٜٛيسضاغ ١ايطبٝعٚ ١ايتؿهط
يف خًل اهلل.



ٜٓاقـ َع ظَ ٘٥٬تأَ٬ت٘ ؾْ ٢ؿػ٘ ٚخًل اهلل
ٚايه. ٕٛ

 .1ايتشً ٢باٱميإ
اـايل

ٜ صنط مخؼ آٜات أْٚكٛم تٛنض أثط اٱميإ
يف تك ١ٜٛايطٚابط بني ا٭ؾطاز ٚأزا ٤ايعبازات

ٜ ؿاضى يف مح٬ت ْعاؾ ١زٚض ايعباز٠
 املؿاضن ١يف تٓع ِٝاؿؿ٬ت ٚاملٓاغبات ايس.١ٜٝٓ

ٜ هتب َكا ً ٫عٔ ْؿأٚ ٠خًل ايهَ ٕٛػتؿٗساً
بايٓكٛم ٚاٯٜات َٔ ايهتب ايػُا١ٜٚ
٪ٜ ز ٟناؾ ١ايؿطٚض ٚايعبازات ٚايكًٛات يف
أٚقاتٗا
 .3إزضاى زٚض اٱميإ
يف تهاٌَ

ٜ ؿػط مخؼ آٜات أْٚكٛم ز ١ٜٝٓتٛنض نٝؿ١ٝ
َعاًَ ١اٯخط.ٜٔ

ٜ ؿطح ٭ؾطاز طًٝعت٘ نٝؿ ١ٝاملعاًَ ١باؿػٓ ٢يف
ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٢عٔ املٓهط ٚقب١
اٯخطٜٔ

ايؿدكٚ ١ٝغعاز٠
اجملتُع
 .4ؼكٝل ا٫ضتباط بني
ايعكٝسٚ ٠اؿٝا٠

ٜ ؿاضى َع ظَ ٘٥٬يف إعساز عطض عٔ ايجٛاب

ٜ ؿطح ث٬ث َٔ ١سسٚز اهلل.
 هُع اٯٜات ايت ٢ت٪نس ضقاب ١اهلل ؾ ٢ايػط

ٚاؾعا ٤املٓتعط َٔ طاع ١اهلل

ٚايعًٔ .
 .5ؼسٜس املؿاِٖٝ

 ٬ؾٓٝاً َع طًٝعت٘ ٜعدل عٔ َٔ 1
٪ٜ ز ٟعُ ً

ٜ صنط ث٬ث َٔ ١املؿاٖ ِٝايس١ٜٝٓ

ايس ١ٜٝٓبكٛض٠

( ايتهاؾٌ ,ايذلاسِ)...,

ٚانش١

 وسز ايع٬ق ١بني اٯزٜإ ٚأبٓا ٤ايٛطٔ ايٛاسس

املؿاٖ ِٝايس١ٜٝٓ
ٜٓ اقـ َع ظَ ٘٥٬ع٬ق ١ا٭زٜإ ببعهٗا ايبعض

 ايتعبرل عٔ ع٬ق ١ث٬ث َٔ ١املؿاٖ ِٝايس١ٜٝٓ
ٚاؿٝا٠

اجلانب العقلي
.1

األٍداف اخلاصُ
تُٓ ١ٝقسضات

ايتؿهرل ايعًُٞ
ٚايتؿهرل ايٓاقس

العلىو والتهيىلىجًا
األىشطُ الفزديُ

ٜ كسّ عج ًا عٔ زٚض ايعًِ يف َٛادٗ ١ؼسٜات
املػتكبٌ

األىشطُ اجلناعًُ

ٜ تعاَ ٕٚع طًٝعت٘ يف عٌُ زضاغ ١عٔ أسس ايعًُا٤
ٚزٚض ٙيف تطٜٛط ايعًِ

ٜ عس َكاضْ ١بني عاملني عطبٝني ٚزٚضُٖا يف تطٜٛط
ايعًّٛ

ٜ كَ ّٛع أؾطاز طًٝعت٘ بعٌُ زضاغَٝ ١ساْ ١ٝيـ 6
َٔ املؿانٌ املعاقطٚ ٠تهَٛ ٕٛثك ١بايكٛض أٚ

 ىتاض ث٬ث َٔ ١ايعًُاٜٚ ٤ػتٓتر أغباب ْبٛغِٗ

ايؿٝسٜٛ
 اغتهاؾ ١أسس ايعًُا ٤مبكط ايؿطٜل َٓٚاقؿت٘

املؿذلن١
ٜ عس َكايني يبعض املؿانٌ املعاقط٠
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 .1ايتعطف عً ٢بعض

ٜ صنط ث٬ث َٔ ١املؿاٖ ِٝايعًُ ١ٝايت ٢شلا أثط يف

املؿاٖٚ ِٝايٓعطٜات

ٜٚه ٕٛإسساٖا زا٥ط ٠تهٓٛيٛد١ٝ

ايهٚ ٕٛأغبابٗا
ٜ عس فػُاً يًؿُؼ ٚا٭ضض ٚايهٛانب

ايعًُ١ٝ

ٜ ؿاضى َع ظَ ٘٥٬يف ث٬خ َٔ ايتذاضب ايعًُ١ٝ
 املؿاضنَ ١ع ظَ ٘٥٬يف ظٜاض ٠أسس املكاْع

ٚايٓذٚ ّٛتأثرلٖا عً ٢ايعٛاٖط ايه١ْٝٛ
ٜ هتب تكطٜطًا عٔ ث٬ث َٔ ١املػتشسثات

ٚاملعاٌَ ايعًَُٚ ١ٝطانع ايعً.ّٛ
ٜ ؿاضى ظَ ٘٥٬ؾ ٢عطض أسس املٛنٛعات
ايعًُ َٔ ١ٝإسس ٣اجمل٬ت ايعًُ. ١ٝ

ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝأُٖٝتٗا
 وسز مخػَ َٔ ١تطًبات ايتعاٌَ َع
ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١
 .3تُٓ ١ٝايكسض ٠عً٢

ٜ ػتدسّ ايهُبٛٝتط يف نتابٚ ١ؽعٚ ٜٔطباع١

اغتدساّ
ايتهٓٛيٛدٝا

ٜ تكٔ اغتدساّ  1أدٗع ٠تهٓٛيٛدٝا سسٜج١
َٚعطؾ ١عًُٗا ٚاغتدساَٗا َع أؾطاز طًٝعت٘

أسس املٛانٝع ايت ٢ؽسّ ؾطقت٘
ٜ ػتدسّ اثٓني َٔ بطاَر اؿاغب اٯىل ؾُٝا ٜؿٝس

اؿسٜج ١بهؿا٠٤

ٜ كَ ّٛع طًٝعت٘ بعٌُ عطض ٭سس املٛانٝع
باغتدساّ ا٭زٚات ايتهٓٛيٛد ١ٝاؿسٜج١

ؾطقت٘
 وسز أزلا ٤اثٓتني َٔ اجمل٬ت ايعًُ.١ٝ
ٜ تابع ايدلاَر ايعًُ ١ٝبايتًٝؿعٜٚ ٕٜٛعس تكطٜطاً مبا
ٜطا. ٙ

 .4تُٓ ١ٝقسضات

ٜ ػتدسّ دٗاظًا َٔ أدٗع ٠ايكٝاؽ بهؿا٠٤

ٜ ؿاضى َع طًٝعت٘ يف تكُ ِٝأسس ا٭دٗعَٔ ٠

ا٫بتهاض ٚاٱبساع

ٜٓ ؿص ػطب ١عًَُ ١ٝؿٝس.٠

خاَات ايب ١٦ٝأ ٚايٓؿاٜات أ ٚبكاٜا ا٭دٗعٚ ٠يعب

ٚامل ٍٛٝايعًُ١ٝ

ٜ ؿطح خطٛات ايتؿهرل ايعًُ. ٢

ا٭طؿاٍ .

ٜ بتهط عَُ ٬ؿٝساً باغتدساّ املٗاضات ايعًُ١ٝ

ٜ ؿاضى َع ؾطقت٘ يف َٓاظط ٠عٔ إهابٝات

(ايهٗطب / ١ٝايه / ١ٝ٥ٛايكٛت) .... ١ٝ

.1

األٍداف اخلاصُ

تُٓ ١ٝقسضات اٱبساع ا٭زبٞ
ٚايؿين

ٚغًبٝات أسس فا٫ت ايتهٓٛيٛدٝا

مَـــــارات
األىشطُ الفزديُ

األىشطُ اجلناعًُ

 ىتاض ث٬ث ١أعُاٍ أزب ١ٝأٚؾٓٚ ١ٝتكسميٗا يؿطقت٘

ٜؿاضى يف املػابكات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ١ٝ

ؾاضس ًا أغباب ا٫ختٝاض
ٜ كسّ ث٬ث ١مناشز أزب ١ٝأٚؾَٓ ١ٝتٓٛع َٔ ١إبساع٘ .

 .1املؿاضن ١يف بعض املػابكات
ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ ١ٝعً ٢ناؾ١
املػتٜٛات
 .3ايتعطف عً ٢ا٭قٍٛ
ايتاضى ١ٝيٰزاب ٚايؿٕٓٛ

 وسز ؾطٚط ا٫ؾذلاى يف املػابكات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ١ٝ
ٜ ػاعس قا٥س ا٭ؾباٍ ؾ ٢تٓعَ ِٝػابكات ؾٓ١ٝ

أزبٚ ٞؾين َٔ أعُاشلِ عً ٢إٔ ىسّ
املعطض ؾهط ٠أَٛٚنٛع ًا .

ٚأزب١ٝ

ٜ ؿاضى يف ٚنع خطَ ١ع طًٝعت٘

ٜ عس عج ًا يف ا٭ق ٍٛايتاضى ١ٝيـ  َٔ 6ايؿٕٓٛ

يتٛع ١ٝاجملتُع احملٝط ب٘ يف زٚض

أٚاٯزاب
ٜ عس َكاضْ ١بني أسس ا٭زبا ٤ايعطب ٚا٭زبا ٤ا٭داْب

األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عًَ ٢هْٛات ايب١٦ٝ
ٚخكا٥كٗا َٛٚاضزٖا ايسا١ُ٥
ٚامل٪قتٚ ١املتذسز٠

ٜ ؿاضى َع طًٝعت٘ يف عٌُ َعطض

البًٔــــُ
األىشطُ الفزديُ

ٜ كسّ عج ًا َٛثك ًا عٔ ايب١٦ٝ

احملٝطَٚ ١هْٛاتٗا َٛٚاضزٖا
ٜ تكٌ بأسس ٣امل٪غػات ايت٢
تٗتِ بأسس َهْٛات ايب١٦ٝ
ٜٚتعطف زٚضٖا
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ايؿٓٚ ٕٛاٯزاب ٚنٝؿ ١ٝا٫ضتكا ٤ب٘

األىشطُ اجلناعًُ

 ىطط ٜٓٚؿص َع طًٝعت٘ َؿطٚع ًا َٔ خٍ٬
قٝاْ ١املٛاضز ايب ١ٝ٦ٝيف املٓطك ١ايتٜ ٢عٝـ بٗا
بايتعاَ ٕٚع إسس٪َ ٣غػات ايب١٦ٝ

ٜ ؿاضى َع طًٝعت٘ يف ٚضؾ ١عٌُ عٔ 1

 .1ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝاملؿاضن ١يف

 وسز ث٬خ َؿه٬ت تٛاد٘

سٌ املؿه٬ت ايت ٢تٛاد٘ ايب١٦ٝ

ب٦ٝت٘ ٚأغبابٗا ٜٚكذلح زٚض ٙؾ٢

َؿه٬ت تٛاد٘ ب٦ٝت٘ َػتدسَاً ا٭غًٛب

َٛادٗتٗا

ايعًُ ٞيف سٌ املؿه٬ت ٚأثط ايتٛاظٕ ايب٢٦ٝ

ٜ ؿطح أثط تسخٌ اٱْػإ ؾ٢
عٓاقط ايب( ١٦ٝبط – ١ٜعط).... ١ٜ
 .3تُٓ ١ٝقسضات املؿاضن ١يف ؼػني

ٜ تعطف ث٬ث ١أْؿط َٔ ١أْؿط١

ايبٚ ١٦ٝاحملاؾع ١عًٗٝا

 مياضؽ َع ؾطقت٘ َؿطٚعاً ىسّ ب٦ٝت٘ ُٜٗٝٓ ٚا

اؾُعٝات أٚاشل٦ٝات ايت ٢تعٌُ
عً ٢تُٓ ١ٝايب١٦ٝ

.1

األٍداف اخلاصُ

ايتعطف عً ٢بعض
املؿاٖ ِٝاـاق١
بايذلؾٝس (اٱْتاز,
ا٫غتٗ٬ى ,ا٫زخاض,
ا٫قتكاز...,إخل)

الرتشًـــــد
األىشطُ الفزديُ

ٜ صنط ث٬ثَ ١ؿاٖ ِٝخاق ١بايذلؾٝس

األىشطُ اجلناعًُ

 املؿاضن ١يف تكُٚ ِٝغا ٌ٥إع ١َٝ٬ؼح عً٢
ايذلؾٝس

ٚأُٖٝتٗا ٜٚك ّٛبؿطح أسسٖا
ٜٓ ؿص ث٬ثَ َٔ ١ؿاضٜع ايذلؾٝس ٚا٫غتٗ٬ى

 املؿاضن ١يف مح٬ت ايتٛع ١ٝباْ٫تاز
ٚا٫غتٗ٬ى ٚا٫زخاض ٚا٫قتكاز.

مبا ٜؿٝس ؾطقت٘ ٚفتُع٘
ٜ هتب َكا ً٫عٔ ٚغا ٌ٥ؼكٝل ايذلؾٝس َٔ
إسس ٣ايٛدٗات ايتاي( ١ٝا٫قتكاز ,ايذلب,١ٝ
اٱع ,ّ٬ايكٛاْني)

 .1ايتعطف عً ٢املٛاضز املتاس١
ٚنٝؿ ١ٝاغتجُاضٖا

ٜ صنط ث٬ث َٔ ١املٛاضز املتاسٚ ١نٝؿ١ٝ

ٜ ؿاضى َع طًٝعت٘ يف إعساز يٛس ١أٚخطٜط ١عٔ
املٛاضز املتاسٚ ١نٝؿ ١ٝاغتجُاضٖا

اغتجُاضٖا
ٜ كذلح ْعاَ ًا ي٬زخاض بايطًٝعٚ ١ايؿطق١

ٜ تعاَ ٕٚع ؾطقت٘ ؾ ٢تٓؿٝص أسس َؿطٚعات

ٜ تكٌ بأسس املكاضف أ ٚايبٓٛى ٜٚتؿِٗ

اغتجُاض املٛاضز املتاس١

أغايٝب ا٫غتجُاض
 .3تُٓ ١ٝايكسض ٠يف فاٍ
املؿطٚعات ايتُٓ١ٜٛ

ٜ صنط أُٖ ١ٝايتُٓ ١ٝيف ْٗٛض اجملتُع

ٜ ؿاضى َع ؾطقت٘ يف أسس املؿطٚعات ايتُٓ١ٜٛ

 ىتاض َؿطٚعاً تًُٓ ٜٛا ٜٚؿطح أٖساؾ٘

 املؿاضن ١يف ظٜاز ٠املؿطٚعات ايتُٓ ١ٜٛايكػرل٠
يف قٝط٘.

ايكػرل٠

اجلانب الصحي والبدني
األٍداف اخلاصُ

 .1ايكب ٍٛايهاٌَ يًتػرلات
اؾػُٚ ١ٝايؿػٛٝيٛد١ٝ

اللًاقُ البدىًُ
األىشطُ الفزديُ

ٜ صنط اـكا٥ل ايؿػٛٝيٛدٚ ١ٝايبسْ١ٝ
ٚايعكًٚ ١ٝايٓؿػ ١ٝاـاق ١مبطسًت٘ ايػٓ١ٝ

األىشطُ اجلناعًُ

ٜ ؿاضى َع طًٝعت٘ يف تٓعْ ِٝس ٠ٚعٔ ايتػرلات
ايؿػٛٝيٛدٚ ١ٝزٚضٖا يف تُٓ ١ٝايًٝاق ١ايبسْ١ٝ

ٜ صنط أثط ايب ١٦ٝيف ايتػرلات ايؿػٛٝيٛد١ٝ
يًذػِ
 .1ايٛع ٢بأنطاض تعاط٢
املٓبٗات ٚاملٓؿطات
ٚاملٛاز املدسض٠

ٜ صنط مخػ َٔ ١أنطاض تعاط ٢املٓبٗات
ٚاملٓؿطات.

ٜ ؿاضى َع ؾطقت٘ يف عٌُ َعطض ؾين ٜٛنض
كاطط ايتعاطٚ ٞاٱزَإ

ٜ تابع َا تٓؿطٚ ٙغا ٌ٥اٱع ّ٬عٔ ايتسخني
ٚاملدسضات .
ٜ عس عج ًا عٔ َؿه٬ت ايتسخني ٚاملٛاز
املدسضٚ ٠ا٭َطاض املعسٚ ١ٜنٝؿَ ١ٝعاؾتٗا
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 .3ا٫يتعاّ بكٛاعس ايكش١
ايعاَ١

 مياضؽ مخػ ًا َٔ ايعازات ايكش ١ٝايػً١ُٝ

ٜ تعاَ ٕٚع طًٝعت٘ يف عٌُ ٚضؾ ١عٌُ عٔ
قٛاعس ايكش ١ايعاَٚ ١نٝؿ ١ٝايٛقأَ ١ٜ

يًذػِ
ٜ عسز ايعازات ايػًب ١ٝايت ٢ت٪ثط ؾ ٢أسس أدٗع٠
اؾػِ (ايعُٛز ايؿكط / ٣املعس / ٠ايهً/ ٢

ا٭َطاض
ٜ ؿاضى َع طًٝعت٘ يف إعساز ٚدب ١غصا١ٝ٥
َتهاًََ ١طاعً ٝا ؾطٚط ايكش ١ايعاَ١

ايط... ١٥اخل )
ٜ عس ث٬خ ٚدبات َتهاًَ ١ايعٓاقط َع شنط
أُٖ ١ٝنٌ عٓكط
 .4ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝأزا٤
فُٛع َٔ ١ايتُاضٜٔ
يتُٓ ١ٝعٓاقط ايًٝاق١
ايبسْ١ٝ
ٜ .5تعطف قٛاعس اٱغعاؾات
ا٭ٚي١ٝ

 مياضؽ مخػ ١متطٜٓات بسْ ١ٝتػاِٖ يف تُٓ١ٝ

٪ٜ زَ ٟع طًٝعت٘  1متاض ٜٔضٜان ١ٝتػاِٖ يف
تُٓ ١ٝعٓاقط ايًٝاق ١ايبسْ١ٝ

عٓاقط ايًٝاق ١ايبسْ١ٝ
ٜ صنط قاعستني َٔ قٛاعس ا٭يعاب ايؿطز١ٜ

 مياضؽ َع طًٝعت٘ إسس ٣ا٭يعاب ايؿطز١ٜ
ٚأخط ٣مجاع١ٝ

ٚأخط ٣مجاع١ٝ
 مياضؽ قٛاعس اٱغعاؾات ا٭ٚي( ١ٝؾطٚط
املػعـَ -باز ٨اٱغعاف اؾٝس)

 املؿاضن ١يف زٚضات اٱغعاؾات ا٭ٚي.١ٝ
 تكس ِٜبٝإ عًُ ٞبا٫ؾذلاى َع طًٝعت٘ يف

ٜ ػاعس قا٥س ا٫ؾباٍ ٚايؿتٝإ ؾ ٢ايتسضٜب

إغعاف اؾطٚح ٚايهػٛض ٚايتٓؿؼ ايكٓاع٢

عً ٢اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ
 .6ايتعطف عً ٢ا٭َطاض
ايٛباٚ ١ٝ٥ايٛقاَٗٓ ١ٜا

ٜ كسّ عج ًا عٔ اثٓني َٔ ا٭َطاض ايٛبا١ٝ٥

ٜ ؿاضى َع طًٝعت٘ يف عٌُ ًَكل عٔ خطط
أسس ا٭َطاض ايٛبا١ٝ٥

(اٱٜسظ – ا٫يتٗاب ايهبس ٟايٛبا– ٞ٥

 املؿاضن ١يف مح٬ت ايتٛع ١ٝبا٭َطاض

ايهٛيرلا – ايتٝؿٛز  ...إخل).

ايٛبا١ٝ٥

اجلانب االجتماعي
األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢عٛاٌَ
ايتُاغو ٚايتهأَ

حًاتيا يف اجملتنع
األىشطُ الفزديُ

 وسز ث٬ث َٔ ١ايتكايٝس ا٫دتُاع ١ٝايػا٥سٚ ٠زٚضٖا
يف سٝا ٠ايؿطز ٚاجملتُع

األىشطُ اجلناعًُ

ٜ كٛز ؾطٜل عٌُ يتٓؿٝص ْؿاط مجاعٞ
ٜتػِ ؾ ٘ٝبطٚح اؾُاع١

ا٫دتُاع٢
 .1ايتعطف عً ٢زٚض
امل٪غػات اؿه١َٝٛ
ٚغرل اؿه١َٝٛ
(اؿه – ١َٛايٓكابات –

ٜ صنط َكاضْ ١بني امل٪غػات اؿهٚ ١َٝٛغرل
اؿه١َٝٛ

ٜ ؿاضى يف تٓع ِٝظٜاض ٠ٱسس ٣امل٪غػات
اؿهٚ ١َٝٛغرل اؿه١َٝٛ

ٜ عس (َكابً ١قشؿ ١ٝأٚفً ١سا٥ط )...عٔ زٚض
إسس ٣امل٪غػات اؿه ١َٝٛأٚغرلاؿه١َٝٛ

ٜ ؿاضى يف تٓعَ ِٝؿطٚع بايتعاَ ٕٚع
امل٪غػات ا٭ًٖٚ ١ٝاملعٓ١ٝ

ا٫ؼازات – املٓعُات غرل
اؿه ...١َٝٛإخل)

 .3ايتعطف عً ٢املؿه٬ت
ا٫دتُاعٚ ١ٝبعض ٚغاٌ٥
ع٬دٗا

ٜ صنط اثٓتني َٔ املؿه٬ت ا٫دتُاعٜٚ ١ٝكاضٕ
بني َعاٖطٖا يف فتُع٘ ٚفتُع آخط
ٜ كاضٕ بني املؿانٌ ا٫دتُاع ١ٝؾ ٢ايطٜـ ٚاؿهط
.

 .4ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
إقاَ ١بعض املؿطٚعات

ٜ تعاَ ٕٚع طًٝعت٘ يف إطاض ؾين أٚمتجًٞٝ
يتٛنٝض إسس ٣املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ
ٜ ؿاضى َع ظَ ٘٥٬يف إقساض فً ١عٔ
ايكٚ ِٝايعازات ايػا٥س ٠يف اجملتُع

ٜ صنط أُٖ ١ٝايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف ْٗٛض اجملتُع
 ىتاض َؿطٚعاً تًُٓ ٜٛا ٜٚؿطح أٖساؾ٘

ايتُٓ١ٜٛ
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ٜ ؿاضى َع ؾطقت٘ يف أسس املؿطٚعات
ايتُٓ١ٜٛ

 .5انتػاب املٗاضات
اؿٝات ١ٝاملدتًؿ( ١سٌ
املؿه٬ت ,ايكسض ٠عً٢
ايتعبرل ٚاملٓاقؿ ,١اسذلاّ
آضا ٤اٯخط ,ٜٔؾٔ ايتعاٌَ)

ٜ صنط ث٬ث َٔ ١املؿاٖ ِٝاؿٝات( ١ٝاملػٛ٦ي,١ٝ

ٜ ؿاضى َع ؾطقت٘ يف َؿطٚع قً ٢يف
أسس املٛنٛعات ايتاي( ١ٝاملٛاطٓ,١

املٛاطٓ ,١اي ,٤٫ٛايػٚ )...,ّ٬زٚضٖا يف اجملتُع
ٜ صنط اـطٛات ايعًُ ١ٝايت ٢متهٔ َٔ اختٝاض

ايػ,ّ٬ا٫تكاٍ ,اي)...,٤٫ٛ
ٜٓ عِ سًكْ ١كاف سَ ٍٛعٓ ٢ايهُرل

اجملاٍ ايسضاغ ٞاملٓاغب
ٜ عس ٜٓٚؿص بطْافاً يٮؾباٍ يف ؾٔ ايتعاٌَ َع
اٯخطٜٔ
ٜ عس عج ًا عٔ ؾٔ ايتعاٌَ َع اٯخطٚ ٜٔأغؼ
ا٫تكاٍ

 .6ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ

ٜ تعطف أغباب اٱعاقٚ ١أْٛاعٗا

ايتعاٌَ َع ش٣ٚ

ٜ صنط سكٛم املعام ؾ ٢اجملتُع .

ا٫ستٝادات اـاق١

ٜ عٚض اسس ٣امل٪غػات يًُعاقني ٜٚعس تكطٜطاً بصيو

األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢اؿكٛم

ٜ ؿاضى يف تٓع ِٝبطْاَر يٮْؿط ١بني

وطييـــــــــــا
األىشطُ الفزديُ

ٜ صنط غبع َٔ ١سكٛق٘ ٚٚادبات٘ ػا ٙايٛطٔ

ٚايٛادبات ػا ٙايٛطٔ

املعاقني ٚاٯخطٜٔ

األىشطُ اجلناعًُ

ٜٓ عِ َع طًٝعت٘ ْس ٠ٚعٔ سكٛم
ٚٚادبات املٛاطٔ ػا ٙايٛطٔ

(قًً ٝا ٚعطبٝاً)
 .1ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ

ٜ صنط قا ١ُ٥با٫ستؿا٫ت ايٛطٓٚ ١ٝايعطبٚ ١ٝميٝع بٗٓٝا

 املؿاضن ١يف إسس ٣املٓاغبات

إسٝا ٤املٓاغبات ايٛطٓ١ٝ
ٚايعطب١ٝ
 .3ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
املؿاضن ١اؿكٝك ١ٝيف
اؿٝا ٠ايعاَ١

ٜ ؿاضى يف املٓاغبات ايٛطٓ١ٝ
ايعطب ١ٝأ ٚايعامل.١ٝ

ٜ عدل عٔ ث٬ث َٔ ١بٓٛز ايسغتٛض بططم َبتهط٠

 ايتٛع ١ٝباملؿاضن ١يف اْ٫تدابات

ٜ صنط مخػ َٔ ١ا٭سعاب ايػٝاغ ١ٝاملدتًؿٚ ١أٖساف

ٜ ؿذلى َع ظَ ٘٥٬مبؿطٚع ؾ٢
اسس ٣اؾُعٝات ا٭ًٖ. ١ٝ

نٌ سعب
ٜ صنط أغؼ ايتعاٌَ يف اٱدطا٤ات اْ٫تداب١ٝ

 .4تَُٓٗ ١ٝاضات ايسؾاع
املسْٚ ٞايتعاٌَ أثٓا٤
ا٭ظَات
 .5تُٓ ١ٝضٚح املٛاطٓ١

ٜ صنط َؿٗ ّٛا٭ظَٚ ١نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َعٗا ٚٚنع اؿًٍٛ
املٓاغب ١شلا

 مياضؽ َٗ َٔ 1اضات ايسؾاع املسْٞ
َع ؾطقت٘

ٜ عس قا ١ُ٥يـ  َٔ 1ا٭ظَات ؾاضسًا َؿٗ ّٛا٭ظَ١
 وسز أٖساف داَع ١ايس ٍٚايعطبْٚ ١ٝؿاطٗا
ٜ هتب ْكاً َطاعٝاً ؾ ٘ٝايًػ ١ايعطب ١ٝايؿكش٢
ٜ هتب َكا ًٜٛ ٫نض ؾ ٘ٝاملٛاطٓ ١يًؿطز ٚاجملتُع

ٜٓ عِ ضسً ١إىل َبٓ ٢داَع ١ايسٍٚ
ايعطب١ٝ
ٜ ؿذلى َع ظَ ٘٥٬يف مجع قٛض أٚ
َعًكات عٔ (ا٭َانٔ ايتاضى/ ١ٝ
ايعًُ / ١ا٭ْؿط ١ايػهاْ)..... ١ٝ
يج٬خ ز ٍٚعطب. ١ٝ
ٜ ك ّٛبايتعطف َع طًٝعت٘ عً٢
ا٭َانٔ املُٗ ١يف َس ١ٜٓايكسؽ
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.1

األٍداف اخلاصُ

عامليـــــــا
األىشطُ الفزديُ

ايتعطف عً ٢يػات أخط٣

ٜ صنط مخؼ يػات أدٓبَٛٚ ١ٝاطٓٗا

غرل ايًػ ١ا٭ّ

ٜٓ اقـ إسس ٣ايكهاٜا املعاقط ٠بإسس ٣ايًػات ا٭دٓب١ٝ
ٜٚعس تكطٜطاً بتًو ايًػات

 .1ايتعطف عً ٢بعض عازات
ٚتكايٝس ايؿعٛب يف ايعامل

األىشطُ اجلناعًُ

ٜ ؿذلى َع ظَ ٘٥٬ؾَ ٢ػاعس٠
فُٛع َٔ ١ا٭ؾباٍ أ ٚا٭طؿاٍ
ؾ ٢تُٓ ١ٝإسس ٣ايًػات .

ٜ ه ٕٛمخؼ قساقات عطب ١ٝكتًؿٚ ١ث٬خ أخطَٔ ٣
ز ٍٚعامل١ٝ

ٜ ؿاضى َع أؾطاز طًٝعت٘ يف إعساز
َكاضْ ١بني مخػ ١ؾعٛب كتًؿ١

 هُع قٛضًا يعازات ٚتكايٝس ث٬خ ز ٍٚؾ ٢املٓاغبات

َٔ سٝح ايعازات ٚايتكايٝس

املدتًؿ ١أ ٚامل٬بؼ ايؿعب ١ٝأ ٚا٭غاْ ٢ايؿعب ١ٝأٜ ٚػذًٗا
عً. CD ٢

اجلانب الكشفي
األٍداف اخلاصُ

 .1تطغٝذ ايكٚ ِٝاملباز٨
ايتٜ ٢تهُٓٗا اشلسف
ٚاملبازٚ ٨ايططٜك١
ايهؿؿ١ٝ
 .1تُٓ ١ٝاملٗاضات ايهؿؿ١ٝ
ٚتهجٝـ أْؿط١
ا٫غتهؿاف ٚاملػاَط٠

التكالًد والفيىٌ الهشفًُ
األىشطُ الفزديُ

ٜ صنط ايٛعس ٚبٓٛز ايكاْ ٕٛايهؿؿَ ٞػتؿٗساً باٯٜات

ايكٝاز١ٜ

 عٌُ متج ١ًٝٝيؿطح َؿاٖ ِٝايكإْٛ
 عٌُ َػابكات يف ايبشٛخ سٍٛ

ٚايٓكٛم ايس١ٜٝٓ
ٜ صنط اضتباط مثإ َٔ ايك ِٝاٱهاب ١ٝيف اؿطن١

بٓٛز ايٛعس ٚايكاْ.ٕٛ

ايهؿؿ ١ٝبٗسف َٚباز ٨اؿطن١
ٜ تكٔ مخػًا َٔ َٗاضات سٝا ٠اـ( ٤٬امل٬س,١
ايطٗ,ٞايتد ,ِٝٝاقتؿا ٤ا٭ثط ,املػاؾات ,ا٫ضتؿاعات)
ٜ تكٔ ناؾَٗ ١اضات اغتدساّ اؿباٍ (ايعكس,
ايطبطات ,ايسٚضات)

 .3تُٓ ١ٝبعض املٗاضات

األىشطُ اجلناعًُ

ٜ ؿاضى َع طًٝعت٘ يف عٌُ ضسً١
خً١ٜٛ
ٜ ؿاضى ؾطقت٘ كُٝات ْٗا١ٜ
ا٭غبٛع ٚاٱداظات .

ٜ تكٔ تؿٝٝس أعُاٍ ايطٜاز( ٠أبطاز ,دػٛض ,بٛابات)...,

ٜ ؿاضى ؾطقت٘ ؾ ٢أْؿط ١املػاَط. ٠

ٜ صنط قؿات ٚزٚض ايعطٜـ ايٓادض

 مياضؽ ايتكايٝس ايهؿؿَ ١ٝع أؾطاز

ٜ كٛز أسس ا٭ْؿط ١بايؿطق١

طًٝعت٘ يف َعػهط ْٗا ١ٜا٭غبٛع

ٜ ػاعس ؾ ٢قٝاز ٠أؾباٍ أ ٚتسضٜب ؾطق ١ؾتٝإ
 .4تُٓ ١ٝاملٗاضات اٱزاض١ٜ

ٜ صنط اـطٛات ا٭غاغ ١ٝيًتدطٝط اؾٝس

ٜ ك ّٛبتدطٝط ٚتٓؿٝص كَ ِٝع

(ؽطٝط ,تٓؿٝص,

 وسز ايٛظا٥ـ ٚاملٗاّ اٱزاض١ٜ

ؾطقت٘ مياضؽ ؾ( ٘ٝايتكايٝس

تك...,ِٜٛإخل) ٭ْؿط١

 مياضؽ َٗاض ٠ا٫تكاٍ ٚتُٓ ١ٝايع٬قات .

ايهؿؿ ,١ٝسٝا ٠اـ ,٤٬ايُٓاشز
ايهؿؿ)...,١ٝ

ايؿطق١

ٜ ؿاضى َع طًٝعت٘ يف ٚنع خط١
يًطًٝع١
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َٓٗج اجلواية
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َصطًحات خاصة مبسحًة اجلواية
املضنًات

مزحلُ اجلىالُ

املطسً ١ايعُط١ٜ

 64 – 04غٓ١

اغِ ايٛسس٠

عؿرل ٠اؾٛاي١

اغِ اؾُاع١

ضٖط

عسز اؾُاع١

 4 -2دٛايني

َػ ٍٛ٦اؾُاع َٔ ١أعهاٗ٥ا

ضا٥س

نٝؿ ١ٝتع٘ٓٝٝ

باختٝاض ايطٖط

ادتُاع اؾُاع١

بكٝاز ٠ايطا٥س

َػ ٍٛ٦ايٛسس َٔ ٠أعهاٗ٥ا

ايطا٥س ا٭ٍٚ

نٝؿ ١ٝتع٘ٓٝٝ

باختٝاض ضٚاز ايطٖٛط

فًؼ ايٛسس٠

فًؼ اٱزاض٠

اؽاش ايكطاض يف اجملًؼ

بإؾطاف فًؼ اٱزاضٚ ٠قٝاز ٠ايطا٥س ا٭ٍٚ

قا٥س ايٛسس٠

 61غٓ ١عً ٢ا٭قٌ ٌٖ٪َ ,يكٝاز ٠عؿرل ٠دٛاي١

زٚض ايكا٥س بايٓػب ١يٮؾطاز

(ايكسٜل املػتؿاض) ايٓكض ٚاملؿٛض٠

ؾعاض املطسً١

تُٓ ١ٝاجملتُع

ايً ٕٛاملُٝع يًُطسً١

ا٭محط

ًَحوظة
قد يهوٕ ٖٓاى بعض االختالفات
ايوطٓية يف املطُيات اخلاصة
باجلواية ,ويهٓٗا يف ايٓٗاية اختالفات
غري جوٖسية ال متظ أضاضيات
احلسنة يف غيء ,ويهٓٗا تعصش اهلوية
ايوطٓية
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زَص اجلواية:
اٱطاض :ؾهٌ ايؿهط ٖٞٚ ٠غرل ناًَْ ١تٝذ ١إٔ ٖٓاى تهاَ ً٬بٗٓٝا ٚبني باق ٞاملطاسٌ ٚباقٞ
أضنإ َجًح ايذلب١ٝ
ؾعاض اؾٛاي :١تُٓ ١ٝاجملتُع
ايطَع ايطٝ٥ػ :ٞايعكا شات ايؿعبتني اييت ٜػتدسَٗا اؾٛاٍ يف تطساي٘ ٚتطَع إىل ايتُٝٝع بني ططٜل
اـرل أ ٚايؿط.
ا٭غِٗ ا٭ضبع :١بأيٛإ املطاسٌ ا٭ضبع ٚتسٍ عً ٢تهاًَ ١ٝاملطاسٌ ٚاػاٖٗا مٖ ٛسف َعني ٖ ٖٛٚسف
اؿطن١
ايً ٕٛا٭محط :ي ٕٛايتؿاْٚ ٢ايسّ املطام ٖٚ ,صا ٖ ٛاملطًٛب َٔ اؾٛاٍ إٔ ٜتؿاْ ٢يف خسَ ١اٯخطٜٔ
ٚتُٓ ١ٝفتُع٘.
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األٖداف ايرتبوية ملسحًة اجلواية
 .1ا٫يتعاّ بايك ِٝايس ١ٜٝٓيف اؿٝا ٠ايؿدك.١ٝ
 .1تك ِٜٛاملٛاقـ يف إطاض َٔ ايكٚ ِٝا٭خ٬م ٚايعازات ٚايتكايٝس يف اجملتُع.
 .3تطغٝذ أغؼ ايعٌُ بطٚح اؾُاع.١
 .4ا٫بتهاض يتشػني ظطٚف ايعٌُ ايؿطزٚ ٟاؾُاع.ٞ
 .5ايتُػو باؿكٛم ٚآزا ٤ايٛادبات يف اؿٝا ٠ايؿدكٚ ١ٝا٫دتُاع.١ٝ
 .6تسع ِٝايكسضات ٚاملٗاضات املٗٓ.١ٝ
 .7تُٓ ١ٝاملٗاضات ايكٝاز ١ٜاملدتًؿ.١
َٛ .8ادٗ ١املؿه٬ت ا٫دتُاعٚ ١ٝايب ١ٝ٦ٝاؿايٚ ١ٝاملػتكبً.١ٝ
 .9ايتعطف عً ٢اجملتُعات اـاضدٚ ١ٝأْعُتٗا ٚته ٜٔٛقساقات.
 .11اٱضتكا ٤مبػت ٣ٛا٭زا ٤ايبسْ ٞيٓؿػ٘ ٚاٯخط ٜٔيتشكٝل ايكشٚ ١ايٓؿاط.
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اخلصائص ايطٓية ملسحًة اجلواية (َٔ  14-18ضٓة)
خصآص املزحلُ
ْهر اشلٝهٌ اؾػُٚ ٞتٛاظٕ ايػسز

األىشطُ املياصبُ
ا٫عتُاز عً ٢ق ٠ٛايؿباب يف ايدلاَر ٚخاق ً١بطاَر خسَٚ ١تُٓ ١ٝاجملتُع

اغتكطاض ايٓؿاط اؿطنٚ ,ٞاظزٜاز املٗـاضات اؿػـ ١ٝاٖ٫تُاّ بايدلاَر اييت تؿطؽ ايطاقَ ١جٌ ايطسً ١اـً ( ١ٜٛايبشح ٚايسضاغ -١ؾاض٠
ٚظٜــاز ٠ايكــ ٠ٛايعهــًٚ ١ٝايطؾــاقٚ ,١انتُــاٍ ايتشُــٌ ايطساي/١ايطٜان.).../١ٝ
ٚاملطٚ ١ْٚايػطع١
ٚدـــٛز ثبـــات اْؿعـــايْٚ ٞـــعٚع مـــ ٛاملجايٝـــٚ ١انتُـــاٍ تععٜع ؾدكٝاتِٗ عٔ ططٜل بطاَر تٗتِ باٱبساع ٚإظٗاض ايكسضات ايؿدكَ( ١ٝجـٌ
ايٓهر اْ٫ؿعايٞ

إعساز ا٭عاخ ايعًُ ١ٝاملتكسَٚ ١إتكإ َٗاضات ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج)١

ايكـسض ٠عًــ ٢ايتكــطف يف املٛاقـــ املدتًؿــٚ ١ايطغبــ ١يف تٛد ٘ٝقسضاتِٗ م ٛاملؿٝس ٚإعطا ٤ايؿطق ١شلِ ناًَ٫ ١ؽاش ايكطاض ٚتٓؿٝص.ٙ
ؼكٝل ا٫غتكٜ ٍ٬كاسب٘ ؾعٛض بعسّ ؾِٗ اٯخط ٜٔي٘
أسٝاْاً
اٖ٫تُاّ مبؿه٬ت ايعٚاز

اٖ٫تُاّ بدلاَر ايكش ١اٱلابٚ ١ٝعكس ْسٚات اؿٛاض َع املػـٛ٦يني ٚاٱخكـاٝ٥ني
ملٓاقؿ ١قهاٜا ايؿباب يف ٖصا اجملاٍ

انتُــاٍ ايــصناٚٚ ٤قــٛي٘ يسضدــ ١عايٝــَ ١ــٔ ايٓهــر تهًٝؿِٗ مبٗاّ تسضٜب ١ٝتعتُس عًـ ٢ايبشـح ٚا٫غتككـا ٤ٱعـساز زضاغـات ٚبـطاَر
ٚظٗٛض قسضات املٓاقؿٚ ١اٱقٓاع

تػص ٟقسضاتِٗ ٚتػِٗ يف تُٓ ١ٝفتُعاتِٗٚ ,اغتدساّ ايعكـ ايصٖين يف َٓاقؿ١
َؿــانٌ تٛادــ٘ ايؿــباب ٚا جملتُــع ٚتؿــبع يــس ِٜٗســب إظٗــاض ايــصات ٚاملٓاقؿــ١
ٚاٱقٓاع.

اظزٜاز ايكسض ٠عً ٢ايتشكٚ ٌٝايتعًِ ايصاتٞ

ا٫عتُاز يف ؾاضات اشلٛاٜات ٚايدلاَر عً ٢ايتعًِ ايصاتٞ

ظٗٛض ايتؿهرل بؿهٌ عًُ ٞيف املػتكبٌ

اٖ٫تُاّ بايدلاَر اييت تعٌُ عً ٢ؼسٜس َٚ ٍٛٝطُٛسات ايؿباب

ايطغبـ ١يف تهــ ٜٔٛؾدكــٝت٘ ضٚسٝـ ًا عــٔ ططٜــل اؽــاش ا٫غتعاْ ١مبتدككني يف فاٍ اٱضؾاز ايسٜين يتًب ١ٝاستٝاداتِٗ يف ؾِٗ ايعكٝـس٠
َٓٗر خام يف سٝات٘ ٚتته ٕٛيس ٜ٘فُٛع َٔ ١ايكٚ ِٝايسٜٔ
ٚا٫ػاٖات ٜٗتس ٟبٗا يف غًٛن٘
اٖ٫تُاّ بايتعطف عً ٢إعذـاظ اــايل ٭غـطاض ايهـ ٕٛتهًـــٝؿ ِٗ بـــإدطا ٤زضاغـــات اعتُـــازا عًـــَ ٢طادـــع يًتعـــطف عًـــ ٢أغـــطاض ايهـــٕٛ
ٚاؿٝا.٠

ٚاؿٝا.٠
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فآدَ معزفُ ٍذه اخلصآص للكآد:

ٜٓبػ ٞعً ٢ايكا٥س اٱؾطاف عً ٢إعـساز ايـدلاَر ايـيت تتٛاؾـل َـع مجٝـع دٛاْـب منـ ٛاؾـٛاٍ (اؾػـُ ,١ٝاؿطنٝـ ,١اْ٫ؿعايٝـ,١

ا٫دتُاع ,١ٝايعكً ,١ٝايطٚسٚ ,)١ٝشيو عٔ ططٜل َعطؾت٘ باٯت: ٢


تتُٝع ٖص ٙاملطسً ١غكٛق ١ٝغرل َتٛادس ٠يف املطاسٌ ايج٬خ ايػابكٚ ١ي ٛأْٗا تتساخٌ يف بساٜتٗا َع خكا٥ل املطسًـ١
ايػــابك ١إ ٫أْٗــا يف ْٗاٜتٗــا تكــبض َتُــاٜع ٠بؿــهٌ ٚانــض َــٔ سٝــح ايٓهــر ٚانتُــاٍ ايٓــٛاس ٞاملدتًؿــ ١يف ناؾــ١
ايٛظا٥ـ.



ٚمما ميٝع ٖص ٙاملطسًٚ ١ه ب إٔ ٜسضن٘ ايكا٥ـس إٔ زٚضٖٓ ٙـا ٜؿـب٘ زٚض ايكـسٜل املػتؿـاض ٜٚـذلى شلـِ َـٔ طـطف خؿـٞ
ايتكطف ٚاٱزاضٚ ٠ايكٝازٚ ٠ايتدطٝط.



بٌ ٚميهٔ يًكا٥س إٔ ٜػتؿٝس َٔ أؾطاز ٖص ٙاملطسً ١يف املػاعس ٠يف إزاض ٠ايٛسـسات َـٔ املطاسـٌ ايػـابك ١ؼـت إؾـطاؾ٘
ٚبٓؿؼ ايٛقت ٜؿبع يس ِٜٗاستٝادِٗ يًكٝازٚ ٠ايؿعٛض بتكسٜط ايصاتٚ ,نِ َٔ تًُٝص ؾام أغتاش ٙيف ٖص ٙاملطسً.١

ىضبُ التدخل يف الربىامج وقًادَ الفزقُ

صفُ الكآد يف ٍذه املزحلُ

قس تكٌ إىل %11

ايكسٜل املػتؿاض
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أٖداف دلاالت املٓٗج ايهػفي ايعسبي املطوز ملسحًة اجلواية
اجلىاىب الزًٓضًُ
اجلاىب الزوحٌ
تعُٝل َؿٗ ّٛاٱميإٚ ,إنتػاب ايك ِٝايسٚ ١ٜٝٓا٭خ٬ق,١ٝ

 تطغٝذ ايك ِٝايس.١ٜٝٓ

ٚاسذلاّ سط ١ٜا٫عتكاز ,مبا وكل ا٭َإ ٚا٫غتكطاض ٚايطُأْ١ٓٝ

 ته ٜٔٛاػاٖات إهاب ١ٝي٬غتذاب ١٭ٚاَط اهلل ٚايتُػو بايعكٝس٠

يًٓؿؼ.

 ايتعطف عً ٢ايك ِٝاملؿذلن ١بني ا٭زٜإ ٚاسذلاَٗا.

اجلاىب العكلٌ
تُٓ ١ٝقسضات ايتؿهرل ايعًُٚ ٞايتؿهرل ايٓاقس َٔ ,خٍ٬

التطبًكات العلنًُ والبًًُٔ
 تُٓ ١ٝاغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا يف بعض املٗاضات املٗٓٚ ١ٝاؿٝات ١ٝمبا وكل ايتُٓ١ٝ

ايتطبٝكات ايعًُٚ ,١ٝا٫غتؿاز َٔ ٠ايتهٓٛيٛدٝا املتكسَٚ ,١تؿِٗ

اجملاالت
الديً للحًاَ

ايؿدك.١ٝ

ايكهاٜا ايعًُٚ ١ٝايبٚ ١ٝ٦ٝا٫قتكازٚ ١ٜاملٛاطٓٚ ,١املػاُٖ ١يف

 ايتؿهرل ٚايبشح بططٜك ١عًُ ١ٝملٛادٗ ١بعض ايتشسٜات ايتٜ ٢تعطض شلا ايؿباب.

سًٗاَ ,ع تُٓ ١ٝاملٗاضات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ. ١ٝ

 ايتعطف عً ٢ايكهاٜا ايب ١ٝ٦ٝايعاملٚ ١ٝتأثرلٖا يف ايب ١٦ٝاحملً.١ٝ
 اٱملاّ بأِٖ ا٫ػاٖات ايعامل ١ٝيف احملاؾع ١عً ٢املٛاضز ايب.١ٝ٦ٝ
الفيىٌ واآلداب
 ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝإسٝا ٤ايذلاخ يف اٯزاب ٚايؿٓ.ٕٛ
 تُٓ ١ٝقسضات ا ٫غتؿاز َٔ ٠ايتطبٝكات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ ١ٝيف ا٭َٛض اؿٝات.١ٝ
 املؿاضن ١يف املػابكات ٚاملٓاغبات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ ١ٝعً ٢ناؾ ١املػتٜٛات.
االقتصاد واملىاطيُ
 ايتعطف عً ٢ق ١ُٝا٫قتكاز ٚأثط ٙيف اجملتُع.
 ايتعطف عً ٢ايكهاٜا ا٫قتكازٚ ١ٜا٭سساخ املعاقط ٠يف ْٛاس ٞاؿٝا ٠املدتًؿ١
ٚاملؿاضن ١اٱهاب ١ٝيف سًٗا.
 إزضاى أُٖ ١ٝايتُٓ ١ٝاملػتساَٚ ١املػاُٖ ١يف اؽاش ايكطاض.
 تُٓ ١ٝقسضات إقاَ ١املؿطٚعات املٓتذ.١
 ايتعطف عً ٢امل٪غػات ايساعُ ١يف اجملا٫ت املدتًؿ١
 تَُٓ ١ٝباز ٨املٛاطٓ ١ايكاؿ١

اجلاىب الصحٌ والبدىٌ
إزضاى ايتػرلات ايؿػٛٝيٛد ١ٝايت ٢ؼسخ يًذػِ يف ؾذلات ايُٓٛ

الصحُ والزياضُ
 إزضاى أُٖ ١ٝايجكاؾ ١ايكش ١ٝيف اؿٝا.٠

املدتًؿَ ,١ع تٛؾرل َكَٛات ايكشٚ ١ايػ ١َ٬اؾػُ١ٝ

 إزضاى أُٖ ١ٝمماضغ ١ايطٜان ١نأغًٛب سٝا.٠

ٚايٓؿػٚ ,١ٝإنتػاب ايكسضات اؿطنٚ ١ٝايطٜان ١ٝيتُٓ١ٝ

 ايتٛع ١ٝباملؿه٬ت ايكش ١ٝايت ٢تٛاد٘ ايؿباب.

عٓاقط ايًٝاق ١ايبسْ ,١ٝمبا ٜعٛز عً ٢ايؿطز ٚاؾُاع ١بايٓؿع.

 تَُٓٗ ١ٝاضات اٱغعاؾات ا٭ٚيٚ ١ٝإنػابٗا يٰخط.ٜٔ

اجلاىب االجتناعٌ
ايتعطف عً ٢تاضٜذ ٚثكاؾْٚ ١عِ اجملتُعات احملًٚ ١ٝايعطب١ٝ

مَارات للحًاَ
 ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝايتدطٝط يًُػتكبٌ.

ٚايعامل ,١ٝمبا وكل ايتؿِٗ ٚاملػاُٖ ١يف سٌ املؿه٬ت

 ايتعطف عًَ ٢باز ٨ايكش ١اٱلابٚ ١ٝايعٚاز ايٓادض.

ٚايكهاٜا املعاقطٚ ,٠إزاض ٠ا٭ظَات ٚتُٓ ١ٝضٚح ايٚ ٤٫ٛاْ٫تُا,٤

 ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝايبشح عٔ ؾطم ايعٌُ.

ٚا٭خ ٠ٛايعطبٚ ,١ٝايكساق ١ايعامل.١ٝ

 انتػاب ايكسض ٠عً ٢تك ِٝٝاملٛاقـ يف إطاض َٔ ايكٚ ِٝا٭خ٬م ٚايعازات
ٚايتكايٝس اٱهاب ١ٝايػا٥س ٠يف اجملتُع.
 انتػاب َٗاضات ٚأغايٝب ايتٛاقٌ.
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اجملاالت
اخلدمُ العامُ وتينًُ اجملتنع

اجلىاىب الزًٓضًُ

 اٱملاّ بايتطٛضات ٚا٭سساخ اؾاضٚ ١ٜأثطٖا يف ا٭ٚناع ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكاز١ٜ
اؿايٚ ١ٝاملػتكبً١ٝ
 ايكٝاّ بأزٚاض قٝاز ١ٜيف َٛادٗ ١املؿه٬ت ا٫دتُاعٚ ١ٝخسَ ١اجملتُع
 ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝإقاََ ١ؿطٚعات خسَٚ ١تُٓ ١ٝاجملتُع
 تُٓ ١ٝقسضات َٛادٗ ١ايهٛاضخ ٚا٭ظَات
االتصال العاملٌ
 تَُٓٗ ١ٝاضات ايًػات ا٭خط ٣غرل ايًػ ١ا٭ّ
 ايتٛاقٌ َع ا٭قسقا ٤خاضز ايٛطٔ بهاؾ ١ايططم املتاس١
 تعُٝل ايٚ ٤٫ٛاْ٫تُا ٤يًٛطٔ َٔ خ ٍ٬ايتٛاقٌ عاملٝاً
اجلاىب الهشفٌ
ايتعطف عً ٢مجٝع ايتكايٝس ٚاملٗاضات ٚايؿٓ ٕٛايهؿؿ ١ٝمبا ٜتٝض

التكالًد والفيىٌ الهشفًُ
 ا٫يتعاّ باشلسف ٚاملبازٚ ٨ايططٜك ١ايهؿؿ.١ٝ

مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايؿطزٚ ١ٜاؾُاع ١ٝيف اؾٛاْب ا٭ضبع ١ا٭خط,٣

 إتكإ مماضغ ١ايؿٓٚ ٕٛاملٗاضات ايهؿؿَٗٚ ١ٝاضات سٝا ٠اـ.٤٬

بايططٜك ١ايهؿؿ ١ٝايػً٪َٚ ,١ُٝزٜاً يٛادبات٘ طبك ًا يًُباز٨
ايهؿؿ ,١ٝيتشكٝل اشلسف ايذلب ٟٛيًشطن ١ايهؿؿ.١ٝ
التطلع للكًادَ
 ايتعطف عً ٢اشلٝهٌ ايتٓع ُٞٝيًشطن ١ايهؿؿٚ( ١ٝطًٓ ٝا ٚعطبً ٝا ٚعاملٝاً)
 تُٓ ١ٝاملٗاضات ايكٝاز.١ٜ
عدد اجملاالت

 املػاُٖ ١ؾ ٢تطٜٛط مماضغ ١اؿطن ١ايهؿؿ.١ٝ
11
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املؤغسات املعسفية واملٗازية وايوجداْية جملاالت َٓٗج اجلواية
اجلاْب ايسوحي
األٍداف اخلاصُ

 .0تطغٝذ ايك ِٝايس١ٜٝٓ

الديً للحًاَ

معزيف

 وسز أُٖ ١ٝإٔ ٜه ٕٛاٱْػإ
ًَ َٓ٪ا ًَٚتعَاً

مَارٍ

٪ٜ ز ٟمجٝع ايٛادبات ايس١ٜٝٓ
بإتكإ(ايؿطٚض ,ايعبازات,

ٜ بني ساد ١ايعامل املعاقط يًكِٝ

ايكًٛات ,ايػًٛى ,ايعٌُ)
ٜ هتب َٛنٛع ًا عٔ أثط ايكِٝ

ايسٚ ١ٜٝٓايطٚس١ٝ

وجداىٌ

ٜ كسض ق ١ُٝايعٌُ يف إعُاض
ا٭ضض
ٜ تشً ٢با٭خ٬م اؿُٝس ٠يف
تكطؾات٘

ايس ١ٜٝٓؾ ٢تُٓ ١ٝغًٛى ايؿطز
ٚاجملتُع .
 .6ته ٜٔٛاػاٖات
إهاب ١ٝي٬غتذاب١
٭ٚاَط اهلل ٚايتُػو
بايعكٝس٠

ٜٛ نض زٚض ايطغٌ يف اؿؿاظ عً٢
ايك ِٝايٓبٚ ١ًٝا٭خ٬م ايػاَ.١ٝ
ٜٛ نض قٛض ٠اجملتُع قبٌ ايطغٌ
ٚبعسِٖ .

ٜ تشسخ عٔ زٚض ايطغٌ يف ايسع٠ٛ

ٜ كسض ق ١ُٝايهػب املؿطٚع
ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬يف أعُاٍ

إىل اهلل
ٜ تٛىل تٓع ِٝأْؿطَ ١تٓٛع ١ـسَ١

تطٛع ١ٝيًُشتادني .
 َٔ٪ٜ بايجٛاب ٚايعكاب .

زٚض ايعباز٠

 اثط عكٝس ٠ايجٛاب ٚايعكاب ؾ ٢تُٓ١ٝ
ايػًٛى .
 .1ايتعطف عً ٢ايكِٝ
املؿذلن ١بني ا٭زٜإ
ٚاسذلاَٗا

ٜ ػتدًل  َٔ 1ايك ِٝاؿُٝس٠
املؿذلن ١بني ا٭زٜإ املدتًؿ١

 هٝس َٗاضات ايسع ٠ٛإىل ايؿهاٌ٥
ايت ٢تتهُٓٗا ا٭زٜإ

ٜ ػتدًل َٛاطٔ ايكس ٠ٚيف غرل

ًٜ تعّ بايذلاسِ ٚايتهاؾٌ يف
تعاَ٬ت٘ َع اٯخطٜٔ
 وذلّ اؿٛاض بني ا٭زٜإ

ا٭ْبٝاٚ ٤املطغًني

اجلاْب ايعكًي
األٍداف اخلاصُ

 .0تُٓ ١ٝاغتدساّ

ايتهٓٛيٛدٝا يف بعض
املٗاضات املٗٓ١ٝ
ٚاؿٝات ١ٝمبا وكل

معزيف

التطبًكات العلنًُ والبًًُٔ

ٜ ؿِٗ ايع٬ق ١بني ايعًِ
ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚاجملتُع
ٜ صنط زٚض ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١
يف تًب ١ٝأسس استٝادات اٱْػإ

ايتُٓ ١ٝايؿدك١ٝ

مَارٍ

ٜ ػتدسّ أسس ا٭دٗع٠

وجداىٌ

ٜ كسض زٚض ايتهٓٛيٛدٝااؿسٜج١

ايتهٓٛيٛد ١ٝاؿسٜج ١يف إقاَ١

يف خسَ ١ايبؿط ١ٜمبا وكل

َؿطٚع ٜعٛز بايسخٌ يًعؿرل٠

ايتُٓ ١ٝايؿدك١ٝ

ٜ ػاعس اجملتُع يف تطٜٛط ٚؼسٜح
ايدلاَر ايعًُٚ ١ٝايٓٗٛض بٗا.
ٜ سضب إسس ٣ايؿطم ايهؿؿ ١ٝعً٢

ٜ كسض اؾٛاْب ا٭خ٬ق ١ٝيف
ايتشهِ يف ايتهٓٛيٛدٝا
اؿسٜجٚ ١تطبٝكاتٗا

إسس ٣املٗاضات ايعًُ١ٝ
 .6ايتؿهرل ٚايبشح
بططٜك ١عًُ ١ٝملٛادٗ١
بعض ايتشسٜات ايت٢
ٜتعطض شلا ايؿباب

ٜ تعطف َؿٗ ّٛايبشح ايعًُٞ
ٚخطٛات٘
ٜ صنط خطٛات ايتؿهرل ايعًُٞ
ٚا٫غتكاز ٠ب٘ ؾ ٢سٝات٘ اـاق. ١
ٜ عطف اـكا٥ل املُٝع ٠يًعًِ
ٚأٖساؾ٘.

ٜ ػتدسّ ا٭غًٛب ايعًُ ٞيف سٌ
إسس ٣املؿه٬ت ايتٜ ٢تعطض شلا
ايؿباب .
ٜ عطض اِٖ املٛنٛعات ايعًَُٔ ١ٝ
اسس ايدلاَر ايعًُ( ١ٝإشاعT.V / ١
 /ف٬ت عًُ) ١ٝ
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ٜٗ تِ مبؿاضن ١ظَ ٘٥٬يف سٌ
 َٔ 1املؿه٬ت اجملتُع١ٝ

 .1ايتعطف عً ٢ايكهاٜا
ايب ١ٝ٦ٝايعاملٚ ١ٝتأثرلٖا
ؾ ٢ايب ١٦ٝاحملً١ٝ

ٜٓ ؿص  َٔ 6املؿاضٜع ٚا٭ْؿط ١اييت

ٜ تعطف أٖساف ا٭غايٝب ايعًُ١ٝ

تػاِٖ يف سٌ املؿه٬ت ايب١ٝ٦ٝ

يتُٓ ١ٝاملٛاضز ايطبٝع ١ٝايب١ٝ٦ٝ

ٜٗ تِ مبؿاضن ١ظَ ٘٥٬ؾ٢
إقاَ ١أْؿط ١ب١ٝ٦ٝ

 وسز أِٖ ايكهاٜا ايب ١ٝ٦ٝايت٢
تٛاد٘ ايعامل ٜٚعطف أغبابٗا
ٚنٝؿ ١ٝع٬دٗا (اؿطٚب -
املٓار ٚ -ايٓعاعات – ايعٛمل– ١
ايتُٓ ١ٝاملػتساَ...١إخل)

 .4اٱملاّ بأِٖ
ا٫ػاٖات ايعامل ١ٝيف

ٜ تعطف أِٖ ا٫ػاٖات ايعامل١ٝ

ٜ هتب تكطٜطًا عٔ أِٖ املٛاضز

يف احملاؾع ١عً ٢املٛاضز ايب١ٝ٦ٝ

ايبٚ ١ٝ٦ٝنٝؿ ١ٝاؿؿاظ عًٗٝا

احملاؾع ١عً ٢املٛاضز

ٜ بتهط  َٔ 6املؿطٚعات

ايب١ٝ٦ٝ

اـاق ١بايب١٦ٝ

ٜ كسض ق ١ُٝاملٛاضز ايب١ٝ٦ٝ
ٜ بازض باملؿاضن ١يف أْؿط١
اؾُعٝات ايت ٢ؼاؾغ عً٢
ايب١٦ٝ
ٜٗ تِ باملؿاضن ١يف
امل٪متطات احملًٚ ١ٝايعامل١ٝ
ٚايعطب ١ٝيف خسَ ١اجملتُع

األٍداف اخلاصُ

 .0ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
إسٝا ٤ايذلاخ يف اٯزاب

معزيف

الفيىٌ واآلداب

ٜ تعطف املٛضٚثات ايؿعب ١ٝايؿٓ١ٝ
ا٭زب ١ٝاملدتًؿ١

مَارٍ

ٜ ػتدسّ اـاَات املتاس ١يف إْتاز
ايعسٜس َٔ ا٭عُاٍ ايؿٓ١ٝ
ٜ تكٔ املٗاضات اـاق ١بايؿٕٓٛ

ٚايؿٕٓٛ

وجداىٌ

ٜ كسض ق ١ُٝا٭زباٚ ٤ايؿٓاْني
 وطم عً ٢سهٛض زٚضات
ايتأٖ ٌٝيف اجملا٫ت ايؿٓ١ٝ

ايؿعب( ١ٝا٭زلاض ,ايطغِ عً٢
ايعدازَ ,ؿػ٫ٛت ٜس ...,١ٜٚإخل)
ٜ تعطف اـاَات ٚا٭زٚات اـاق١

ٜ طبل  َٔ 1املعًَٛات ايؿٓ ١ٝيف

َٔ ايتطبٝكات ا٭زب١ٝ

بايؿٓ( ٕٛايطباع ,١ا٭ضنت,

سٝات٘ (زٖإ املٓعٍ ,تكُِٝ

ٚايؿٓ ١ٝيف ا٭َٛض

ايتشٓٝط)...,

َ٬بؼ ...,إخل)

 .6تُٓ ١ٝقسضات ا٫غتؿاز٠

اؿٝات١ٝ

 ميٝع بني ا٭عُاٍ ايؿٓ ١ٝاملدتًؿ١
ٜ تعطف أِٖ ايتطبٝكات ا٭زب١ٝ

٪ٜ ز َٔ 1 ٟا٭عُاٍ ايؿَٓ ١ٝع
عؿرلت٘

ٜ كسض ق ١ُٝا٭عُاٍ ايؿطز١ٜ
ايتٜ ٢طاٖا
 وطم عً ٢املؿاضن ١يف
ا٭َػٝات ٚاملػطسٝات
ٚايٓسٚات

ٚايؿٓ ١ٝيف اؿٝا٠
 .1املؿاضن ١يف املػابكات
ٚاملٓاغبات ا٭زب١ٝ
ٚايؿٓ ١ٝعً ٢ناؾ١
املػتٜٛات

ٜ تعطف اشلسف َٔ إقاَ ١املػابكات
ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ١ٝ
 وسز َطاسٌ اٱعساز يًُػابكات
ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ١ٝ

 ىطط ٜٓٚؿص يًُٗطداْات ايجكاؾ١ٝ
بططٜك ١قشٝش١
 ىطط ٜٓٚؿص َػابكات ثكاؾ١ٝ
ملطسً ١ا٭ؾباٍ ٚايؿتٝإ .
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 وطم عً ٢ايتذسٜس
ٚا٫بتهاض يف املٗطداْات
ايجكاؾٚ ١ٝايؿٓ١ٝ

األٍداف اخلاصُ

 .0ايتعطف عً ٢ق١ُٝ

معزيف

االقتصاد واملىاطيُ

ٜ صنط َباز ٨عًِ ا٫قتكاز

مَارٍ

 ىطط يـ  َٔ 6املؿطٚعات ايتُٓ١ٜٛ

وجداىٌ

ًٜ تعّ يف تكطؾات٘ بايٛغط١ٝ
ٜ ؿاضى يف َؿطٚعات ايتُٓ١ٝ

ا٫قتكاز ٚأثط ٙيف
اجملتُع
 .6ايتعطف عً ٢ايكهاٜا

ٜ تعطف أِٖ ايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ

ا٫قتكازٚ ١ٜا٭سساخ

ٜ ؿاضى يف اؿٝا ٠ايعاَٜٚ ١تؿاعٌ

املعاقط ٠ايت ٢تِٗ ايٛطٔ

َعٗا بٛطٓ.١ٝ

ا٭سساخ املعاقط.٠

 ىطط يـ  َٔ 6املؿطٚعات

املعاقط ٠يف ْٛاسٞ
اؿٝا ٠املدتًؿ١

ٜٗ تِ مبؿاضن ١ظَ ٘٥٬يف

ا٫قتكاز ١ٜيعؿرلت٘

إقاََ ١ؿطٚعات اقتكاز١ٜ

ٜ كسّ سً ٫ً ٛيـ  َٔ 1ايكهاٜا

ٚاملؿاضن ١اٱهاب ١ٝيف
سًٗا
 .1إزضاى أُٖ ١ٝايتُٓ١ٝ

ٜ كسض ق ١ُٝاملؿاضن ١يف

قػرل٠

املعاقط.٠
ٜ عطف ايتُٓ ١ٝاملػتساَٚ ١فا٫تٗا

املػتساَٚ ١املػاُٖ ١يف

ٜ تسضب عً ٢أسس فا٫ت ايتُٓ١ٝ

 وطم عًَ ٢ؿاضن ١ظَ٘٥٬
يتطٜٛط عؿرلت٘ يف أسس

املػتساَ١

فا٫ت ايتُٓ ١ٝاملػتساَ١

اؽاش ايكطاض
 .4تُٓ ١ٝقسضات إقاَ١

 وسز اـطٛات ايعًُ ١ٝيتٓؿٝص

املؿطٚعات املٓتذ١

املؿطٚعات املٓتذ( ١ا٭ٖساف,

 ىطط ٜٓٚؿص َؿطٚع ًا إْتادٝاً

ًٜ تعّ بايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝيف إزاض٠
املؿطٚعات اٱْتاد١ٝ

ىل ايعؿرلٚ ٠اجملتُع

زضاغ ١اؾس)٣ٚ
 .1ايتعطف عً ٢امل٪غػات

ٜ ػاِٖ يف إسس ٣امل٪غػات

 وسز امل٪غػات ايساعُ ١يف

ايساعُ ١يف اجملا٫ت

اجملا٫ت املدتًؿٚ ١ططٜك ١املؿاضن١

املدتًؿ.١

ؾ ٢أْؿطتٗا.

 .2تَُٓ ١ٝباز ٨املٛاطٓ١
ايكشٝش١

ٜ تعطف سكٛم ٚٚادبات املٛاطٔ زاخٌ
زٚيت٘ ٚيف ايس ٍٚا٭خط٣

ٜ كسض ق ١ُٝامل٪غػات ايساعُ١

ا٫قتكازٜٚ ١ٜتكٔ ايتؿاعٌ َعٗا.
٪ٜ ز َٔ 1 ٟا٭عُاٍ اييت تعدل عٔ ٘٥٫ٚ

يف اجملا٫ت املدتًؿ.١
 وذلّ ق ِٝفتُع٘ ًٜٚتعّ بٗا

يٛطٓ٘

 وسز أِٖ املٓذعات اؿهاض ١ٜايت٢
ؼككت يف ٚطٓ٘

اجلاْب ايصحي وايبدْي
الصحُ والزياضُ
األٍداف اخلاصُ

 .0إزضاى أُٖ ١ٝايجكاؾ ١ايكش١ٝ
ؾ ٢اؿٝا.٠
 .6إزضاى أُٖ ١ٝمماضغ١
ايطٜان ١نأغًٛب سٝا.٠

معزيف

 وسز أثط ايجكاؾ ١ايكش ١ٝيف
ايؿطز ٚاجملتُع.
ٜ عطف ايع٬ق ١بني املُاضغ١
املػتُطٚ ٠املٓتعُ ١يًطٜان١

مَارٍ

ٜٓ عِ ْس ٠ٚس ٍٛايجكاؾ ١ايكشٚ ١ٝأثطٖا
يف سٝا ٠اٱْػإ.
ٜ طبل ٜٚٴسضب املٗاضات اؿطن ١ٝخٍ٬
ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيؿطق ١أؾباٍ أ ٚؾتٝإ.

ٚايكش١
 .1ايتٛع ١ٝباملؿه٬ت ايكش١ٝ
ايت ٢تٛاد٘ ايؿباب.

 وسز أغباب َٔ 1
املؿه٬ت ايكش ١ٝايت٢
ٜتعطض شلا ايؿباب ٚنٝؿ١ٝ
ايٛقاَٗٓ ١ٜا.
ٜ تعطف ايكش ١اٱلاب١ٝ

وجداىٌ

ًٜ تعّ مبُاضغ ١ايعازات
ايكش ١ٝايػً.١ُٝ
 وطم عً ٢اٱضتكا٤
مبػت ٣ٛا٭زا ٤ايبسْ٢
ٚاملٗاض٣

ٜ هع خط ١يتٛع ١ٝايؿباب يًٛقأَ ١ٜ
أَطاض ايعكط.
ٜ عس سًكْ ١كاؾ ١ٝس َٔ 6 ٍٛا٭َطاض
املتعًك ١بايؿباب (اٱٜسظ – اٱزَإ –
ؾرلٚؽ غ ...ٞإخل)

ٚاختباضات َا قبٌ ايعٚاز
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ٜ ؿاضى يف مح٬ت ايتٛع١ٝ
باملؿه٬ت ايكش ١ٝايت٢
تٛاد٘ ايؿباب

ٜ عطف أنجط اٱقابات

 .4تَُٓٗ ١ٝاضات اٱغعاؾات
ا٭ٚيٚ ١ٝإنػابٗا يٰخط.ٜٔ

ٜ تكٔ َٗاضات اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

ايطٜان ١ٝاْتؿاضاً.

ٜ كسض قَ ١ُٝػاعس٠

(ايكسَ – ١ايهػٛض – ايػطق .....٢إخل).
ٜ سضب فُٛع َٔ ١ا٭ؾباٍ عًَٔ 1 ٢
َٗاضات اٱغعاؾات ا٭ٚي.١ٝ

اٯخطٜٔ
ٜ بازض بتكس ِٜاٱغعاؾات
ا٭ٚي ١ٝيٰخطٜٔ

اجلاْب االجتُاعى
األٍداف اخلاصُ

 .0ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
ايتدطٝط يًُػتكبٌ

مَارات للحًاَ

معزيف

ٜ تعطف َؿٗ ّٛايتدطٝط ٚوسز

مَارٍ

ٜ ػاِٖ يف ؽطٝط بطْاَر ٚسست٘
 ىطط يٛنع سً ٍٛيـ َٔ 1

عٓاقطٙ
 ايتعطف عً ٢ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ

َؿه٬ت ايعؿرل٠

وجداىٌ

 وطم عً ٢تطبٝل
ايتدطٝط ؾ ٢ايدلْاَر
بٛسست٘

ٚا٫قتكازٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝيف بًسٙ
ٚططم ايتدطٝط شلا
 .6ايتعطف عًَ ٢باز ٨ايكش١
اٱلابٚ ١ٝايعٚاز ايٓادض

ٜ تعطف َباز ٨ايكش ١اٱلاب١ٝ

ٜ ؿطح يعَ ٘٥٬قٛاعس ايكش ١اٱلاب١ٝ
قبٌ ٚبعس ايعٚاز

َٚؿه٬تٗا

ٜ كسض ق ١ُٝايكش ١اٱلاب١ٝ
يعٚاز ْادض ٚؿٝا ٠نطمي١

ٜ صنط أغباب ايعٚاز ايٓادض
 .1ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝايبشح
عٔ ؾطم ايعٌُ

ٜ تعطف ططم ايبشح عٔ ؾطم ايعٌُ

ٜ ػتسٍ عً ٢املؿطٚعات املٛدٛز٠

املتاس١

ٜ كسض ق ١ُٝايعٌُ

ٚؾطم ايعٌُ بٗا
َٗ ُٜٞٓ اضات٘ يتتٛاؾل َع آيٝات غٛم
ايعٌُ

 .4انتػاب ايكسض ٠عً ٢تكِٝٝ

 ميٝع املٛاقـ يف إطاض ايكِٝ

 وًٌ املٛاقـ ايػا٥س ٠يف اجملتُع َٔ

ًٜ تعّ باملٛاقـ اٱهاب١ٝ

املٛاقـ يف إطاض َٔ ايكِٝ

ٚا٭خ٬م ٚايعازات ٚايتكايٝس اٱهاب١ٝ

خ ٍ٬ايك ,ِٝا٭خ٬م ,ايعازات

ٚوذلّ ا٭عطاف ا٫دتُاع١ٝ

ٚا٭خ٬م ٚايعازات ٚايتكايٝس

ايػا٥س ٠يف اجملتُع

ٚايتكايٝس اٱهاب١ٝ

ايػا٥س ٠يف اجملتُع

اٱهاب ١ٝيف اجملتُع
 .1انتػاب َٗاضات ٚأغايٝب
ايتٛاقٌ

 ميٝع َٗاضات ٚأغايٝب ا٫تكاٍ

ٜ ػتدسّ أغايٝب ا٫تكاٍ ٚايتٛاقٌ َع
اٯخط ٜٔبهؿا٠٤

ٚايتٛاقٌ

ٜ تكبٌ ايطأٚ ٣ايطأ ٣اٯخط
ٜ كسض ق ١ُٝايتٛاقٌ
ٜؿذع عً ٢إقاَ ١ع٬قات
إهابَ ١ٝع اٯخطٜٔ

اخلدمُالعامُ وتينًُ اجملتنع

األٍداف اخلاصُ

معزيف

ٚا٭سساخ اؾاض١ٜ

ايػاس ١احملًٚ ١ٝايعطبٚ ١ٝايعامل١ٝ

 .0اٱملاّ بايتطٛضات

ٚأثطٖا يف ا٭ٚناع
ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكاز١ٜ

ٜ تعطف أِٖ ا٭سساخ اؾاض ١ٜعً٢
 وسز أثط ا٭سساخ اؾاض ١ٜيف
ا٭ٚناع ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكاز١ٜ

اؿايٚ ١ٝاملػتكبً١ٝ

 وسز اثط ايؿا٥عات ؾ ٢ايطأ ٣ايعاّ

 .6ايكٝاّ بأزٚاض قٝاز ١ٜيف

 وسز أِٖ املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ

َٛادٗ ١املؿه٬ت

يف اجملتُع ٚبٝإ دٛاْبٗا املدتًؿ١

ا٫دتُاعٚ ١ٝخسَ١

ٚخطٛات سًٗا

اجملتُع

مَارٍ

ٜ كسّ سً ٫ً ٛػطٜب ١ٝ٭سساخ داض١ٜ

وجداىٌ

 وطم عً ٢املػاُٖ ١يف

َٚؿه٬ت ادتُاع ١ٝتٛدس يف

ع٬ز املؿه٬ت ايت ٢تٛاد٘

فتُع٘

ٚطٓ٘

 وًٌ فُٛعَ ١كا٫ت عٔ ا٭سساخ
اؾاض١ٜ
ٜ هتػب َٗ َٔ 1اضات خسَ١
اجملتُع
ٜ كٛز فُٛع َٔ ١ا٭ؾباٍ يف تكسِٜ
اـسَات ايتطٛع١ٝ
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 وطم عً ٢ؼكٝل َباز٨
ايتُٓ ١ٝاملػتساَ١
 وطم عً ٢ايكٝاّ بأزٚاض
قٝاز َٔ ١ٜخ ٍ٬عؿرلت٘

ٜ تعطف َؿطٚعات خسَٚ ١تُٓ١ٝ

 .1ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
إقاََ ١ؿطٚعات خسَ١

 ىطط ملؿطٚعات خسَ١ٝ

اجملتُع يف ٚطٓ٘
ٜ تعطف أٖساف َؿطٚعات ايتُٓ١ٝ

ٚتُٓ ١ٝفتُع

ٜ ػاِٖ يف إقاَ ١بعض

ٚتُٓ ١ٜٛيف فتُع٘ َٔ خٍ٬

َؿطٚعات خسَٚ ١تُٓ١ٝ

اؾُاع١

اجملتُع

ٜ ؿطم بني َؿٗ ّٛخسَ ١اجملتُع

املػتساَ١

ٚتُٓ ١ٝاجملتُع
 ايتعطف عً َٔ 1 ٢ايهٛاضخ

 .4تُٓ ١ٝقسضات َٛادٗ١
ايهٛاضخ ٚا٭ظَات

ٜ تسضب َع اشل٦ٝات شات ايكً١
 وسز أغايٝب إزاض ٠ا٭ظَات

ايطبٝعٚ ١ٝنٝؿَٛ ١ٝادٗتٗا

 وطم عً ٢ايكٝاّ َع
عؿرلت٘ بسٚض ؾعاٍ يف إزاض٠
ايهٛاضخ ٚا٭ظَات.

األٍداف اخلاصُ

االتصال العاملِ

معزيف

ٜ تعطف َٗاضات ايًػات ا٭خط ٣غرل

 .0تَُٓٗ ١ٝاضات ايًػات
ا٭خط ٣غرل ايًػ ١ا٭ّ

ٜ تكٔ عسزًا َٔ َؿطزات ايًػات

ايًػ ١ا٭ّ

 .6ايتٛاقٌ َع ا٭قسقا٤
خاضز ايٛطٔ بهاؾ١
ايططم املتاس١

ا٭خط٣

ٜ تعطف ثكاؾات ايؿعٛب ا٭خط٣
 وسز أِٖ َا ميٝع ثكاؾ ١نٌ زٚي١

ٜ ػتهٝـ دٛايني َٔ دٓػٝات

ٜ تٛاقٌ َع أقسقأَ ٤
خاضز ايٛطٔ

أخط ٣يف بٝت٘ أ ٚعؿرلت٘

 وسز إهابٝات ايتؿاِٖ ٚايتعإٚ

يًٛطٔ َٔ خٍ٬

 وطم عًْ ٢ؿط َٗاضات
يػت٘ ا٭ّ

ٜ هتػب ثكاؾات إهابَ ١ٝتعسز٠

بٛد٘ عاّ

 .1تعُٝل ايٚ ٤٫ٛاْ٫تُا٤

مَارٍ

وجداىٌ

ٜ عطض س ً٬ٱسس ٣املؿه٬ت
ايعامل ١ٝايتٜ ٢تأثط بٗا ٚطٓ٘

ايسٚىل يف سسٚز َكًش ١ايٛطٔ

ٜ عٗط اعتعاظ ٙباي ٤٫ٛمٛ
ٚطٓ٘ ٚاْ٫تُا ٤ي٘

ايتٛاقٌ عاملٝاً

اجلاْب ايهػفي
األٍاف اخلاصُ

 .0ا٫يتعاّ باشلسف

ٚاملبازٚ ٨ايططٜك١
ايهؿؿ١ٝ

معزيف

التكالًد والفيىٌ الهشفًُ

 وسز أُٖ ١ٝايتكايٝس يف اؿطن١

مَارٍ

 هٝس تطبٝل ايتكايٝس ٚايططٜك١
ايهؿؿ١ٝ

ايهؿؿ١ٝ
 وًٌ ٖسف َٚبازٚ ٨ططٜك ١اؿطن١

وجداىٌ

ًٜ تعّ مبباز ٨اؿطن١
ايهؿؿ ١ٝيف سٝات٘
 وطم عً ٢تطبٝل تكايٝس
ٚططٜك ١اؿطن١

ايهؿؿ١ٝ
 وسز ايكٚ ِٝايكؿات اٱهاب١ٝ

ايهؿؿ١ٝ

املهتػب َٔ ١مماضغ ١اؿطن١
ايهؿؿ١ٝ
 .6إتكإ مماضغ ١ايؿٕٓٛ
ايهؿؿَٗٚ ١ٝاضات
سٝا ٠اـ٤٬

ٜ طبط بني ايؿٓ ٕٛايهؿؿ١ٝ

ٜ تكٔ َٗاضات ٚؾٓ ٕٛايتعاٜـ يف

ٚسٝا ٠اـ٤٬
ٜ صنط نٝؿ ١ٝايتدطٝط يطسً ١ايبشح
ٚايسضاغ١

اـ٤٬
 ىطط يًكٝاّ بطسً ١عح ٚزضاغ١
ٜ سضب ا٭ؾباٍ عًَٗ ٢اضات
اشلٛاٜات
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 وطم عً ٢ايتذسٜس
ٚا٫بتهاض عٓس مماضغ١
َٗاضات سٝا ٠اـ٤٬

األٍداف اخلاصُ

 .0ايتعطف عً ٢اشلٝهٌ
ايتٓع ُٞٝيًشطن١
ايهؿؿٚ( ١ٝطٓٝاً
ٚعطبً ٝا ٚعاملٝاً)

معزيف

التطلع للكًادَ

ٜ تعطف اشلٝهٌ ايتٓعٚ( ٢ُٝطٓٝاً

مَارٍ

 ؼً ٌٝاشلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝيًشطن١

ٚعطبً ٝا ٚعاملٝاً)
ٜ صنط ايتػًػٌ ايتاضى ٞيًشطن١

وجداىٌ

ٜ ؿذع َٔ خ ٍ٬تكايٝس

ايهؿؿَٚ ١ٝس ٣ؾاعًٝتٗا

ٚيٛا٥ض ثابت ١ايعٌُ زاخٌ

ٚع٬قاتٗا ايطأغٚ ١ٝا٭ؾك١ٝ

ايعؿرل٠
 وذلّ اشلٝهٌ ايتٓعُٞٝ

ايهؿؿ ١ٝستٚ ٢قًت يًس ٍٚايعطب١ٝ

يًشطن ١ايهؿؿ( ١ٝقًً ٝا

ٚيبًسٙ
ٜ كاضٕ بني اشلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝاملدتًؿ١

ٚعطبً ٝا ٚزٚيٝاً)

ٚع٬قتٗا مب٪غػات اجملتُع
 .6تُٓ ١ٝاملٗاضات ايكٝاز١ٜ

ٜ سضب إسس ٣ايؿطم ايهؿؿ ١ٝا٭قٌ

ٜ صنط نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع َٔ 1

غٓ ًا عً َٔ 1 ٢املٗاضات ايهؿؿ١ٝ

املٛاقـ املدتًؿ ١اييت تٛاد٘ ايكا٥س

٪ٜ ز َٔ 6 ٟا٭زٚاض ايكٝاز ١ٜعً٢

٪ٜ ضر يـ  َٔ 1ايكاز ٠امل٪ثط ٜٔيف
اؿطن ١ايهؿؿ( ١ٝقًً ٝا – عطبٝاً –

َػت ٣ٛايطٖط أ ٚايعؿرل٠

عاملٝاً)

أٚاجملُٛع١
ايٛسسات ايهؿؿ. ١ٝ

 .1املػاُٖ ١يف تطٜٛط
مماضغ ١اؿطن١
ايهؿؿ١ٝ

ٜ ؿاضى يف إعساز خط ١اغذلاتٝذ١ٝ

ايهؿؿ( ١ٝقًً ٝا – عطبً ٝا – عاملٝاً)

يًعؿرل٠

 وسز زلات ايتطٛض مبطسً ١اؾٛائَ ١

نؿؿ١ٝ
ًٜ تعّ بايتدطٝط نأِٖ
 وطم عً ٢ايتشًٞ
باؾس ١ٜيف ايكٝاز٠
 وطم عً ٢ايتذسٜس
ٚا٫بتهاض يف مماضغت٘

 ىطط َؿطٚعا يتطٜٛط بطاَر

ٚدْٗ ١عطٙ

َؿاضنت٘ يف قٝاز ٠ؾطق١

عٛاٌَ إلاح ا٭ْؿط١

ٜ ؿاضى ؾ ٢زضاغات َػاعس ٣قاز٠
ٜ تعطف أٚيٜٛات اغذلاتٝذ ١ٝاؿطن١

ٜ تشً ٢باؾس ١ٜعٓس

يًهؿؿ١ٝ

اؾٛاي ١يف ايٓطام احملٝط ب٘

ًَحوظة
إٕ املٗازات وايفٓوٕ ايهػفية نجرية,
وميهٔ االضتعاْة بايهتب واملواقع
اإليهرتوْية يالضتصادة َٔ املعًوَات
واملعازفَ ,ع ممازضة املٗازات َع َٔ
ِٖ أنجس َٓو خربة يف ٖرا اجملاٍ (نكائد
ايعػرية َجالً).
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األْػطة ايفسدية واجلُاعية
اجلانب الروحي
األٍداف اخلاصُ

 .1تطغٝذ ايك ِٝايس١ٜٝٓ

الديً للحًاَ
األىشطُ الفزديُ

ٜ عط ٞتكٛضًا عٔ ايكؿات ايؿدك ١ٝئًَُ َٔ٪
خٚ ٍ٬ضق ١عٌُ
املعاقط عً ٢ايك ِٝايس١ٜٝٓ

ي٬غتذاب ١٭ٚاَط اهلل
ٚايتُػو بايعكٝس٠

 عطض ٚضق ١ايعٌُ عً ٢فًؼ ايعؿرل٠
َٔ خ ٍ٬سًكات ايٓكاف

ٜ ك ّٛبعٌُ عح عٔ ايتأثرل ايػًيب يتكسّ ايعامل
 .1ته ٜٔٛاػاٖات إهاب١ٝ

األىشطُ اجلناعًُ

 َٔ خ ٍ٬اؾُاعٜ ١تِ تبازٍ اـدلات
يًتأنٝس عً ٢ز٫٫ت ععُ ١ضق ٞاهلل

 إعساز عح عٔ نٝؿ ١ٝاٖ٫تسا ٤بسٚض ا٭ْبٝا٤

 املؿاضنَ ١ع عؿرلت٘ يف ٖ َٔ ١٦ٝنُٔ

ٚايطغٌ يف اؿؿاظ عً ٢ايكٚ ِٝا٭خ٬م ايٓب١ًٝ

اشل٦ٝات ا٫دتُاع ١ٝاييت تتٝض ي٘ ؾطق١

ٜ ك ّٛبٛنع بطْاَر  َٜٞٛيٓؿػ٘ ٜطاع ٞؾَٛ ٘ٝاعٝس

تطبٝل َباز ٨ا٭خ٬م ايس ١ٜٝٓايٓب ١ًٝيف

ايكٚ ٠٬ايكطا ٠٤يف ايهتب املكسغ.١
ٜٛ نض أثط عكٝس ٠ايجٛاب ٚايعكاب ؾ ٢تُٓ ١ٝايػًٛى
.

اؿٝا ٠املعاقط٠
ٜ كَ ّٛع أؾطاز عؿرلت٘ بتٓع ِٝأْؿط١
َتٓٛع ١ـسَ ١أقطب زٚض عباز٠
ٜ كَ ّٛع أؾطاز عؿرلت٘ بعٌُ َؿطٚع
قػرل ٜسض ضع ًا ملػاعس ٠احملتادني َٔ
خ ٍ٬أقطب زٚض عباز ٠ملكط عؿرلت٘ أٚ
تٓع ِٝمح٬ت ايتدلع .

 .3ايتعطف عً ٢ايكِٝ
املؿذلن ١بني ا٭زٜإ
ٚاسذلاَٗا

ٜ ك ّٛبتشهرل أعاخ س ٍٛايكٚ ِٝإضداعٗا يًسٜٔ
ٚايعازات ٚايتكايٝس

ٜ كَ ّٛع اؾُاع ١بإعساز ٚضؾ١أْٚس٠ٚ
سَٛ ٍٛنٛع ايبشح ايؿطز ٟايص ٟقاّ ب٘

 إعساز زضاغات س ٍٛايك ِٝاملؿذلن ١بني ا٭زٜإ

 عكس ْس ٠ٚيف إطاض ايعؿرلَ ٠ع أسس
املتدككني يف ٖصا اجملاٍ

اجلانب العقلي
األٍداف اخلاصُ

 .1تُٓ ١ٝأغتدساّ

التطبًكات العلنًُ والبًًُٔ
األىشطُ الفزديُ

 إٔ ٜه ٕٛي٘ ايكسض ٠عً ٢اغتدساّ أدٗع٠

األىشطُ اجلناعًُ

ٜ كَ ّٛع أؾطاز عؿرلت٘ يف إْؿاَٛ ٤قع

ايتهٓٛيٛدٝا يف بعض

ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج" ١ايهُبٛٝتط ٚ -غاٌ٥

ايهذلٜ ْٞٚعدل ٕٚؾ ٘ٝعٔ آضا ِٗ٥يف

املٗاضات ايؿٓٚ ١ٝاؿٝات١ٝ

ا٫تكاٍ  -ايبشح َٔ خ ٍ٬املٛاقع ا٭يهذل"١ْٝٚ

نٝؿ ١ٝتطبٝل ا٭ْؿط ١ايعًُ ١ٝيف

مبا وكل ايتُٓ١ٝ

( أدٗعَٓ ٠عيٚ ١ٝقٝاْتٗا – أدٗع ٠طبَٓ ١ٝعي– ١ٝ

سٝاتِٗ ايعًُ١ٝ

ايؿدك١ٝ

قٝاؽ ايهػط ٚايػهط )......

 .1ايتؿهرل ٚايبشح بططٜك١

ٜ عس عجاً يف إسس ٣ايكهاٜا اييت متجٌ ؼسً ٜا

ٜ ؿاضى َع أؾطاز عؿرلت٘ يف تٛقٚ ٌٝدٗ١

عًُ ١ٝملٛادٗ ١ايتشسٜات

ٜتعطض ي٘ ايؿباب َجٌ (املدسضات  -ا٭ٜسظ -

ْعطِٖ يًُػٛ٦يني (قاؾع - ١فًؼ

اييت ٜتعطض شلا ايؿباب

ايتسخني).......

قً - ٞداَعات َ -ساضؽ )...يف

ٜ ك ّٛبعٌُ عح عًُ ٞعٔ تأثرل ٖصا املٛنٛع عً٢
ايكشٚ ١ايبَ ١٦ٝع اغتدساّ ا٭غًٛب ايعًُ ٞيف
ؼًٚ ٌٝإهاز سً ٍٛيًُؿهً١
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اؿً ٍٛاييت تٛقًٛا إيٗٝا يف ايكهاٜا
ايب ١ٝ٦ٝاشلاَ١

 .3ايتعطف عً ٢ايكهاٜا

 تًدٝل نتاب ٜتشسخ عٔ ايعٓا ١ٜبايب ١٦ٝاحملً١ٝ

 ا٭ؾذلاى َع أؾطاز عؿرلت٘ يف عٌُ

ايب ١ٝ٦ٝايعاملٚ ١ٝتأثرلٖا

َع عٌُ َكاضْات بني ٚدٗات ايٓعط املدتًؿ ١ؿٌ

أْؿط ١ب( ١ٝ٦ٝتٛع - ١ٝخسَ - ١تُٓ١ٝ

عً ٢ايب ١٦ٝاحملً١ٝ

املؿانٌ ايب١ٝ٦ٝ

فتُع )......مبػاعس ٠املٛاقع ا٫يهذل١ْٝٚ
يًٗ٦ٝات املػٛ٦يٚ ١املعذلف بٗا

 .4اٱملاّ بأِٖ ا٭ػاٖات
ايعامل ١ٝيف احملاؾع ١عً٢
املٛاضز ايب١ٝ٦ٝ

ٜ عس َؿطٚع ًا عٔ نٝؿ ١ٝتُٓ ١ٝاملٛاضز ايب١ٝ٦ٝ
ٚنٝؿ ١ٝاحملاؾع ١عًٗٝا

ٜ كَ ّٛع أؾطاز عؿرلت٘ يف تٛع ١ٝاجملتُع
احملٝط بِٗ يف نٝؿ ١ٝاؿؿاظ عً ٢ايب١٦ٝ

ٜ بتهط ططق ًا يذلؾٝس ا٫غتٗ٬ى (طاقَٝ – ١اٙ

ٚاجملتُع

).......

األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝإسٝا٤
ايذلاخ يف ايؿٓٚ ٕٛاٯزاب
ٚاٯثاض

الفيىٌ واآلداب
األىشطُ الفزديُ

ٜ ك ّٛبسضاغَ ١ػش ١ٝيًتعطف عً ٢املٛضٚثات
ايؿعبٚ ١ٝا٭زب ١ٝاملدتًؿ١

األىشطُ اجلناعًُ

 إقاََ ١عطض يعؿرلت٘ َتهُٓا خاَات
ايب ١٦ٝايطبٝع١ٝ

ٜ كسّ  َٔ 1ا٭عُاٍ ايؿٓ ١ٝباغتدساّ خاَات ايب١٦ٝ
املدتًؿ١

ٜٓ اقـ َع عؿرلت٘ نٝـ اغتطاع ا٭زبا٤
ٚاملؿهطٚ ٕٚايؿٓاْٚ ٕٛاملبتهط ٕٚتُٓ١ٝ

 قطا َٔ 6 ٠٤غرل املبسعني َٚعطؾ ١ا٭غًٛب ايصٟ
أغتطاعٛا ب٘ تُٓ ١ٝقسضاتِٗ ايؿٓ١ٝ

قسضاتِٗ َٗٚاضاتِٗ
 املؿاضنَ ١ع عؿرلت٘ يف اؿؿاظ عً٢
ايذلاخ ٚا٫ثاض

 .1تُٓ ١ٝقسضات ا٫غتؿازَٔ ٠
ايتطبٝكات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ١ٝ
يف ا٭َٛض اؿٝات١ٝ

ٜ ؿذلى يف ٚضف عٌُ يتَُٓٗ ١ٝاضات٘ ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ١ٝ
ٜ ؿاضى بسٖإ َٓعي٘ َع إخطاز ضنٔ خام َٔ

 تطبٝل عٌُ ؾين أزبَ ٞع أؾطاز عؿرلت٘
ىسّ ب٘ فتُع٘
ٜ ؿاضى يف تكس ِٜأَػٝات ْٚسٚات

قٓع ٜسٜ٘

َٚػطسٝات ٚأزلاض
 ا٫ؾذلاى يف سؿٌ زلط يف إطاض عؿرلت٘
ٜطنع عً ٢نٝؿ ١ٝإظٗاض املٛاٖب َٔ
خ ٍ٬ايذلاخ ايؿعيب يبًسٙ
 .3املؿاضن ١يف املػابكات
ٚاملٓاغبات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ١ٝ
عً ٢ناؾ ١املػتٜٛات

ٜ عس فُٛع َٔ ١ا٭عُاٍ ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ ١ٝاملبتهط٠
يًُؿاضن ١بٗا يف املٓتسٜات ايجكاؾ١ٝ
ٜٓ عِ املػابكات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ ١ٝيؿطم ا٭ؾباٍ
ٚايؿتٝإ ؾ ٢قٝط عؿرلت٘ .

ٜ ؿاضى َع عؿرلت٘ يف املٗطداْات
ٚاملٓتسٜات املتٓٛع١
ٜ صٖب َع عؿرلت٘ يف ضس٬ت قكرل ٠إىل:
املتاسـ  ,املػطسٝات ا٭زب, ١ٝسؿ٬ت
َٛغٝك , ٞايذلاخ  ,املعاضض ايؿٓ١ٝ
 تٓعَ ِٝػابك ١غٓ ١ٜٛٱظٗاض املٛاٖب
ايؿٓ َٔ ١ٝخ ٍ٬ايكايْٛات ايجكاؾ:( ١ٝ
نتاب - ١ضغِ َٛ -غٝك - ٞأؾػاٍ
ٜس– ١ٜٚإبتهاضات)

األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢ق١ُٝ

ا٫قتكاز ٚأثط ٙيف اجملتُع

االقتصاد واملىاطيُ
األىشطُ الفزديُ

 إعساز عح عٔ َباز ٨عًِ ا٫قتكاز ٚؾطٚع٘
ٜ كاضٕ بني ا٫قتكاز اؿط ٚاملٛد٘

األىشطُ اجلناعًُ

 ىطط يـ  َٔ 6املؿطٚعات ا٫قتكاز١ٜ
َع عؿرلت٘
ٜ ؿاضى يف َؿطٚعات تَُٓ ١ٜٛع عؿرلت٘

113

 .1ايتعطف عً ٢ايكهاٜا
ا٫قتكازٚ ١ٜا٭سساخ
املعاقط ٠يف ْٛاس ٞاؿٝا٠

ٜ كسّ ٚضق ١عٌُ عٔ أِٖ ايكهاٜا ايعامل ١ٝاملعاقط٠
ايت ٢تِٗ ايٛطٔ

ٜٓ عِ َع عؿرلت٘ ْسٚات عٔ ايكهاٜا
املعاقطٚ ٠ايتُٓ ١ٝاملػتساََ ١ع املػٛ٦يني

ٜ صنط َؿانٌ ايتش ٍٛي٬قتكاز اؿط ٚأغبابٗا .

ٚاملتدككني

املدتًؿٚ ١املؿاضن١
اٱهاب ١ٝيف سًٗا
 .3إزضاى أُٖ ١ٝايتُٓ١ٝ
املػتساَٚ ١املػاُٖ ١يف

 إعساز زضاغ ١عٔ أسس فا٫ت ايتُٓ ١ٝاملػتساَ١
َٚػاُٖتٗا ؾ ٢اجملتُع .

َؿطٚعات ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١ايت ٢ؽسّ

اؽاش ايكطاض
 .4تُٓ ١ٝقسضات إقاَ١
املؿطٚعات املٓتذ١

ٜ ؿاضى َع عؿرلت٘ يف تٓؿٝص أسس
فتُع٘

ٜ كسّ زضاغ ١دس ٟٚيـ  َٔ 6املؿطٚعات ايكػرل٠
اييت ؽسّ عؿرلت٘

ٜ ؿاضى َع عؿرلت٘ يف تكسَ ِٜؿطٚع
اقتكاز ٟقػرل يتَُٓٛ ١ٝاضز ايعؿرل٠

ٜ صنط إهابٝات ٚغًبٝات ا٫غتجُاض ؾ ٢ايبٛضق١

ٜ عكس ْس ٠ٚيف ايعؿرل ٠عٔ ا٭قتكاز املبين
عً ٢املؿاضن ١بني نٌ ؾ٦ات اجملتُع
َعٗطًا أُٖ ١ٝا٫يتعاّ ا٭خ٬قٚ ٞتأثرلٙ
يف ا٭قتكاز

 .5ايتعطف عً ٢امل٪غػات
ايساعُ ١يف اجملا٫ت

 إعساز زضاغَ ١ػش ١ٝعٔ امل٪غػات ايساعُ ١يف
اجملا٫ت املدتًؿ١

ٜ ػاِٖ َع عؿرلت٘ يف بطاَر إسسٖ ٣صٙ
امل٪غػات

املدتًؿ١
 .6تَُٓ ١ٝباز ٨املٛاطٓ١
ايكشٝش١

ٜ كطأ ٜٚتؿِٗ زغتٛض بًسٚ ٙوسز َػٛ٦يٝات٘ ٚسكٛق٘

 املؿاضن ١يف  َٔ 6ا٭سساخ ٚاملٓاغبات

ٜٚعكس َكاضْ ١إهاب ١ٝبني ٖص ٙاؿكٛم ٚايٛادبات

ايعاَ ١ايك ١َٝٛاييت تػتطٝع ايعؿرلَٔ ٠

يس ٟايس ٍٚاجملاٚض. ٠

خ٬شلا خسَٚ ١تُٓ ١ٝاجملتُع

ٜ عس عج ًا عٔ أثط ايدلاَر ايهؿؿ ١ٝؾ ٢تُٓ ١ٝاي٤٫ٛ
ٚاْ٫تُاٚ ٤املٛاطٓ. ١

 تٓؿٝص ْسَ ٠ٚع أسس املتدككني يف اجملاٍ
ا٫دتُاع ٞعٔ سسٚز اؿط ١ٜايؿدك١ٝ
,أغًٛب اؿٛاض َٗ,اضات ا٫غتُاع يٰخط
 ,نٝؿ ١ٝعٌُ ًَدل يًُٓاقؿات

اجلانب الصحي والبدني
األٍداف اخلاصُ

 .1إزضاى أُٖ ١ٝايجكاؾ١
ايكش ١ٝيف اؿٝا٠

الصحُ والزياضُ
األىشطُ الفزديُ

ٜ كسّ عجا عٔ ايكش ١ايعاَٚ ١ايتػص ١ٜايػً١ُٝ
 مماضغ ١ايعازات ايكش ١ٝايػً١ُٝ

األىشطُ اجلناعًُ

 تٓعْ ِٝسٚات ٚٚضف عٌُ عٔ ايجكاؾ١
ايكشٚ ١ٝأثطٖا يف سٝا ٠اٱْػإ
ٜ ؿاضى َع عؿرلت٘ يف إعساز زضاغ ١يف
فا٫ت ايتػص ١ٜبايتعاَ ٕٚع املتدككني

 .1إزضاى أُٖ ١ٝمماضغ١
ايطٜان ١نأغًٛب سٝا٠

ٜ كسّ ٚضق ١عٌُ عٔ أُٖ ١ٝمماضغ ١ايٓؿاط
ايطٜان ٞبكٛضَٓ ٠تعُٚ ١أثطٖا يف قش ١ايؿطز

ٜ ؿاضى ٚعؿرلت٘ يف  َٔ 6املػابكات
ايطٜان ١ٝعً ٢ناؾ ١املػتٜٛات

 إٔ ٜػرل َٜٝٛا ملس٫ ٠تكٌ عٔ  60زقٝك١
 إٔ ٜه ٕٛي٘ َٝعاز ثابت َٜٝٛا ٭زا ٤ايتُطٜٓات
ايطٜان ١ٝايؿطز١ٜ
 .3ايتٛع ١ٝباملؿه٬ت
ايكش ١ٝاييت تٛاد٘
ايؿباب

ٜ كسّ عجا عٔ املؿه٬ت ايكش ١ٝاييت تٛاد٘
ايؿباب

ٜ ؿاضى َع عؿرلت٘ يف مح٬ت ايتٛع١ٝ
باملؿه٬ت ايكش( ١ٝاٱزَإ ,ايكش١

ٜ كسّ ٚضق ١عٌُ عٔ ايكش ١اٱلاب ١ٝيس ٟايؿباب
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اٱلاب)..١ٝ

 إعساز سًكات ْكاؾ ١ٝعٔ ا٭َطاض
اـاق ١بايؿباب
 .4تَُٓٗ ١ٝاضات اٱغعاؾات
ا٭ٚيٚ ١ٝإنػابٗا

 سهٛض ْسٚات يًتعطف عً ٢اٱقابات ا٭نجط
ؾٛٝعا

ٜ كسّ ٚعؿرلت٘ اـسَات ٚاٱغعاؾات
اي٬ظَ ١يف ا٭ظَات املدتًؿ( ١ايهٛاضخ
ايطبٝع)...١ٝ

يٰخطٜٔ

اجلانب االجتماعي
األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
ايتدطٝط يًُػتكبٌ

مَارات للحًاَ
األىشطُ الفزديُ

 إٔ ٜه ٕٛيس ٜ٘أدٓسَٛ ٠اعٝس ْٚتٝذٜ ١هع عًٗٝا
أِٖ َٛاعٝسٙ

األىشطُ اجلناعًُ

 إقاَ ١دًػ ١تسضٜب ١ٝيف إطاض ايعؿرل ٠عٔ
َٗاض ٠ايتدطٝط ٚاؽاش ايكطاضات

ٜ عٌُ خط ١تٓؿٝص ١ٜضبع غٓ ١ٜٛيٮسساخ اشلاَ ١يف
سٝات٘
 .1ايتعطف عًَ ٢باز٨

 نتابَ ١كاٍ عٔ زٚض ؾطٜو اؿٝا ٠يف إلاح

ايكش ١اٱلابٚ ١ٝايعٚاز

ايع٬ق ١ايعٚدَ ١ٝتهُٓا َعاْ :ٞايٛؾا- ٤

ايٓادض

اٱخ٬م – ايعؿ١

ْ س ٠ٚعٔ اـكا٥ل ايٓؿػ ١ٝيًُطاسٌ
ايػٓ ١ٝاملدتًؿ١
ْ س ٠ٚعٔ أق ٍٛايذلب ١ٝاؿسٜجٚ ١نٝؿ١ٝ

 إعساز عح عٔ اؾٓٝات ايٛضاثٚ ١ٝتأثرلٖا ؾ٢

َعاؾَ ١ؿانٌ ا٭دٝاٍ اؿسٜج١
ْ س ٠ٚعٔ َعاؾَ ١ؿانٌ ا٭طؿاٍ

ايكش ١اٱلاب١ٝ
ٜ ؿطح اٖتُاّ ا٭زٜإ بايعٚاز نٓعاّ ادتُاع٢

ٚايعكاب ايبسْٚ ٞاملعٟٓٛ

ْادض ٚنطٚض ٣ٱعُاض ايه. ٕٛ
 .3ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
ايبشح عٔ ؾطم ايعٌُ
 .4انتػاب ايكسض ٠عً٢

 إعساز ٚضق ١عٌُ عٔ غرلت٘ ايصات( :١ٝإَهاْٝات٘
َٛٚاٖب٘  ,قسضت٘ عً ٢ا٫ؾذلاى يف ايعٌُ اؾُاعٞ
ٜ تشسخ َع أغطت٘ عٔ أُٖ ١ٝايعازات ٚايتكايٝس

ْ س َٔ ٠ٚخ ٍ٬عؿرلت٘ عٔ َٛاقؿات
املٛظـ املجايٞ
ْ س ٠ٚعٔ ا٭عطاف ا٫دتُاع ١ٝايػا٥س ٠يف

تك ِٝٝاملٛاقـ يف إطاض َٔ

ا٭غط ١ٜاييت أنتػبٗا َٔ خ ٍ٬عاً٥ت٘ ٚأغطت٘

فتُع٘ ٚتأثرلٖا غٛا ٤اٱهاب ٞأٚايػًيب

ايكٚ ِٝا٭خ٬م ٚايعازات

ٚنطٚضْ ٠كًٗا ٭بٓا ٘٥يف املػتكبٌ

عً ٢ايػًٛى ايؿدكٞ

ٚايتكايٝس اٱهاب ١ٝيف
اجملتُع
 .5انتػاب َٗاضات
ٚأغايٝب ايتٛاقٌ

ٜ ؿطح اُٖ ١ٝايعازات ٚايتكايٝس ا٭غط ١ٜؾ ٢تُٓ١ٝ
ايٚ ٤٫ٛاْ٫تُا٤

ْ س ٠ٚعٔ املؿانٌ ا٭غطٚ ١ٜاثطٖا ؾ٢
ا٭بٓا٤

 إعساز َعطض يًتكٜٛط (ؾٛتٛغطايف – ؾٝس)ٜٛ
 إعساز  َٔ 6ايٛغا ٌ٥املع ١ٓٝيًُشانطات

 إقاَ ١زٚضات سَٗ ٍٛاضات ا٫تكاٍ
(ايكٛت تطتٝب َٛنٛع ,ا٭زٚات...اخل)
 ايتسضٜب َٔ خ ٍ٬ايعؿرل ٠عً :٢ايعكـ
ايصٖين َٔ خ ٍ٬فُٛعات ايعٌُ (تٛظٜع
أزٚاض تٓعْ ِٝكاط املكاب٬ت نٝؿ ١ٝبس٤
ٚإْٗا ٤اؿٛاض َٗٚاضات اؿٛاض)
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األٍداف اخلاصُ

 .1اٱملاّ بايتطٛضات

ٚا٭سساخ اؾاضٚ ١ٜأثطٖا

اخلدمُ العامُ وتينًُ اجملتنع
األىشطُ الفزديُ

ٜ كَٜٝٛ ّٛا بكطا ٠٤اؾطٜسٜٚ ٠تابع ا٭سساخ ايعامل١ٝ
ٚاحملًٚ ١ٝتأثرلٖا ؾ ٢فتُع٘

األىشطُ اجلناعًُ

ٜ كَ ّٛع أؾطاز عؿرلت٘ بعٌُ فً ١سا٥ط
ٜهتب ؾٗٝا أؾطاز ايعؿرل ٠املكا٫ت

يف ا٭ٚناع ا٫دتُاع١ٝ

ايكشؿ ١ٝاييت تتهُٔ سً ً٫ٛيًُؿانٌ

ٚا٫قتكاز ١ٜاؿاي١ٝ

احملًٚ ١ٝايعاملٚ ١ٝخاقَ ١ا ٜتعًل بايػّ٬

ٚاملػتكبً١ٝ

ٚتكسّ اجملتُع

 .1ايكٝاّ بأزٚاض قٝاز ١ٜيف

ٜ كسّ تكطٜطًا عٔ زٚض ٙؾ ٢قٝازْ ٠ؿاط ادتُاع٢

َٛادٗ ١املؿه٬ت

 تٓعٚ ِٝقٝازَ ٠ؿطٚعات َع إسس٣
اشل٦ٝات ا٫دتُاع ١ٝاحملٝط بايؿطق١

ا٫دتُاعٚ ١ٝخسَ١
اجملتُع
 .3ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝإقاَ١
َؿطٚعات خسَٚ ١تُٓ١ٝ
فتُع

ٜ ؿذلى مبٛاؾك ١قا٥س عؿرلت٘ يف خسََ ١ػتسمي١
َٔ خ ٍ٬إسس ٣مجعٝات تُٓ ١ٝاجملتُع.
ٜ ؿطم بني َؿطٚعات خسَ ١اجملتُع َٚؿطٚعات

ٜ كَ ّٛع أؾطاز عؿرلت٘ مبؿطٚع خسَ١
فتُع ط ١ًٜٛا٭دٌ (خسَ ١قط – ٣خسَ١
َ٬د – ٧زٚض ضعا ١ٜايػذ ...ٕٛإخل).

تُٓ ١ٝاجملتُع .
 .4تُٓ ١ٝقسضات َٛادٗ١
ايهٛاضخ ٚا٭ظَات

ٜ ؿاضى يف إسس ٣ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝاـاق ١بإزاض٠
ا٭ظَات

ٜ كسّ بٝاْ ًا عًُٝاً بايتعاَ ٕٚع أؾطاز
عؿرلت٘ عٔ نٝؿَٛ ١ٝادٗ ١إسس٣
ايهٛاضخ ٚا٭ظَات

األٍداف اخلاصُ

 .1تَُٓٗ ١ٝاضات ايًػات
ا٭خط ٣غرل يػت٘ ا٭ّ

االتصال العاملٌ
األىشطُ الفزديُ

ٜ سضؽ ٜٚتكٔ إسس ٣ايًػات اؿ ١ٝغرل يػت٘ ا٭ّ (َٔ
املِٗ إٔ ٜتكٔ يػت٘ ا٭ّ قطاٚ ٠٤نتابٜٚ ١ػتطٝع

األىشطُ اجلناعًُ

 املسا ١َٚعً ٢املطاغ٬ت ٱسس ٣ايؿطم
ايهؿؿ ١ٝخاضز ايٛطٔ ايعطبٞ

ايتعبرل دٝساً عٓس اغتدساَٗا)
 .1ايتٛاقٌ َع ا٭قسقا٤
خاضز ايٛطٔ بهاؾ١
ايططم املتاس١

َ طاغً َٔ 1 ١اؾٛايني َٔ ز ٍٚكتًؿ ١يًتعطف عً٢
عازاتِٗ ٚتكايٝسِٖ .

 تك ّٛايعؿرل ٠إٕ أَهٔ باغتهاؾ ١إسس٣
ؾطم اؾٛاي ١ا٭دٓبَ ١ٝع عٌُ بطْاَر

 ايتٛاقٌ َع ثكاؾات ايؿعٛب ا٭خط ٣عدل ايكٓٛات

ػٛاي ٞيًتعطف عً ٢بًس ايعؿرل ٠املهٝؿ١

ايٛثا٥كَٛٚ ١ٝاقع اٱْذلْت ٚايكٓٛات ايتًٝؿع١ْٜٝٛ
ٜٚكسّ تكطٜطاً بصيو
 .3تعُٝل ايٚ ٤٫ٛاْ٫تُا٤
يًٛطٔ َٔ خ ٍ٬ايتٛاقٌ

ٜ ك ّٛمبطاغً ١أسس اؾٛايني ا٭داْب ٚوطم عً٢
إضغاٍ إهابٝات ٚطٓ٘ ٚايكٛض اؾُ ١ًٝعٓ٘

عاملٝا

 إعساز بطٚتٛنَ ٍٛع ؾطق ١نؿؿ ١ٝخاضز
زٚيت٘ يتبازٍ ايعٜاضات ٚؾكاً يًٓعِ ٚايًٛا٥ض
يف مجعٝت٘
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اجلانب الكشفي
األٍداف اخلاصُ

 .1ا٫يتعاّ باشلسف ٚاملباز٨
ٚايططٜك ١ايهؿؿ١ٝ
 .1إتكإ مماضغ ١ايؿٕٓٛ

التكالًد والفيىٌ الهشفًُ
األىشطُ الفزديُ

ٜ ؿاضى يف ايتدطٝط ملد ِٝنؿؿ ٞ٭ؾطاز أقٌ َٓ٘
غٓ ًا (أؾباٍ  -ؾتٝإ)

األىشطُ اجلناعًُ

 إقاَ ١كُٝات نؿؿٚ ١ٝضس٬ت غرل
ٚتأٌَ اـ٤٬

ٜ عا ٕٚقا٥س ٚسس ٠يف اختباض أؾطاز ٚسست٘

ايهؿؿَٗٚ ١ٝاضات سٝا٠

(أؾباٍ/ؾتٝإ) يف ؾاضات اشلٛاٚ ١ٜايهؿا١ٜ

اـ٤٬

(ايهؿا / ٠٤اؾساض)٠

 إعساز ٚغا ٌ٥كتًؿ ١يسضاغ ١ؾٓ ٕٛسٝا٠
اـ.٤٬
ٜ ؿاضى ؾ ٢كُٝات ْٗا ١ٜا٭غبٛع أٚ

ٜ سضب ؾطم (اؾباٍ  /ؾتٝإ ) عً ٢ايؿٓ ٕٛايهؿؿ١ٝ

املدُٝات ايػٓ١ٜٛ

َٗٚاضات اـ٤٬

األٍداف اخلاصُ

 .1ايتعطف عً ٢اشلٝهٌ
ايتٓع ُٞٝيًشطن١

التطلع للكًادَ
األىشطُ الفزديُ

 إعساز ٚضق ١عٌُ عٔ اشلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝيًشطن١
ايهؿؿ ١ٝقًٝا ٚعطبٝا ٚعاملٝا

األىشطُ اجلناعًُ

 إقاَْ ١س ٠ٚيًعؿرل ٠س ٍٛاشلٝهٌ
ايتٓع( ٢ُٝقًً ٝا  /عطبً ٝا  /عاملً ٝا )

ايهؿؿٚ( ١ٝطًٓ ٝا ٚعطبٝاً
ٚعاملٝاً)
 .1تُٓ ١ٝاملٗاضات ايكٝاز١ٜ

 .3املػاُٖ ١يف تطٜٛط
مماضغ ١اؿطن١
ايهؿؿ١ٝ

 وسز ايع٬ق ١بني ايتُٓ ١ٝايكٝازٚ ١ٜايتُٓ ١ٝايبؿط١ٜ

 زع ٠ٛأغاتصَ ٠تدككني يف فاٍ

 سهٛض زٚضات إعساز ايكاز ٠ايهؿؿٝني

ايتُٓ ١ٝاٱزاض ١ٜٱيكاْ ٤سٚات ٚٚضف عٌُ

ٜ ػاعس قا٥س ؾطق( ١اؾباٍ  /ؾتٝإ )

عٔ زٚض ٚاستٝادات ايكا٥س

 نتاب ١أعاخ عٔ نٝؿ ١ٝا٫ضتكا ٤باؿطن١
ايهؿؿ ١ٝمبطسً ١اؾٛاي. ١

 إقاَْ ١سٚات س ٍٛاملتػرلات اؿسٜج١
ٚتأثرلٖا ؾ ٢اؿطن ١ايهؿؿ١ٝ

 إعساز ٚضق ١عٌُ عٔ تأثرل ايعٛمل ١ؾ ٢اؿطن١
ايهؿؿٚ ١ٝأغايٝب َٛادٗ ١شيو
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ٚايػًٛى ايػًبٚ ٢اٱهاب. ٢
ٚ نٝؿَٛ ١ٝادٗ ١شيو

نيف ْطبل
املٓٗج ايهػفي
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تطبيل املٓٗج ايهػفي:
َٔ نٌ ٖص ٙايتعطٜؿات ايػابكٚ ١املعًَٛات ا٭غاغ ١ٝعٔ نٌ َطسًٚ ١عٔ املٓٗر ايهؿؿ ,ٞهب ا٭خص يف
اؿػبإ عٓس ٚنع ايدلاَر ٚا٭ْؿط ١سػب املٓٗر ايهؿؿ ٞاملطٛض ,أْ٘ هب اٖ٫تُاّ بذلب ١ٝايؿتٚ ١ٝايؿباب
ٚإٔ ٜهٖ ٕٛصا ٖ ٛايؿػٌ ايؿاغٌ يًكاز ٠ايطاؾس ٜٔايعاًَني عً ٢زميٖ ١َٛص ٙاؿطن ,١نُا هب تكسِٜ
ٚدب ١ززلَٚ ١تٓٛع َٔ ١ايدلاَر ٚا٭ْؿط ١اييت تتٓاغب َع تٓٛع فا٫ت املٓٗر اـُػ ١ايطٝ٥ػٚ ١ٝتٓٛع
ا٭ْؿط ١اؾُاع( ١ٝكُٝات  /ضس٬ت  /ظٜاضات  /أيعاب  /أٜاّ ْٗا ١ٜا٭غبٛع  /ادتُاع ؾطق / ١ادتُاع طًٝع١
 /سؿ٬ت ...اخل) ٚا٭ْؿط ١ايؿطز ١ٜاييت ٜك ّٛبٗا ايعه( ٛبطاق ١ايتكسّ "ايهؿا( ١ٜايهؿا / ٠٤اؾساض/")٠
ؾاضات اشلٛاٜات "اشلٛا /"١ٜتكسّ شات ٞزاخٌ اؾُاعْٚ ,)١ػتعطض ٖٓا بعض ايٓكاط اييت ميهٔ إٔ تعتدل
أغاؽ ايعٌُٚ ,يهٓٗا ي٬غذلؾاز ؾكطٚ ,عً ٢املبسعني اٱناؾٚ ١اؿصف ٚايتعس ٌٜيف إطاض أغاغٝات
اؿطن ١ايهؿؿ.١ٝ
أوالً :األىشطُ اجلناعًُ
إٕ ايٓؿاط ايهؿؿ ٞاؾُاع ٖٛ ٞايٓؿاط ايصٜ ٟك ّٛب٘ ايعه( ٛايؿبٌ  /ايهؿاف  /اؾٛاٍ) بني أقطاْ٘ يف
ايٛسس ٠ايهؿؿ( ١ٝايؿطٜل  /ايؿطق / ١ايعؿرلٚ ,)٠قس ٜهٖ ٕٛصا ايٓؿاط َٔ ؽطٝط فًؼ إزاض ٠ايٛسس ٠أٚ
فًؼ اؾُاع ١ايكػرل (ايػساغ / ٞايطًٝع / ١ايطٖط)ٚ ,ست ٢إٕ اختًؿت أْٛاع ا٭ْؿط ١ؾاشلسف ايهؿؿٞ
ٚاسس يف ْٗا ١ٜا٭َطٚ ,يصا ؾإْٓا غٓؿطم ٖٓا بني خط ١ايدلْاَر ايهؿؿْ( ٞؿاط مجاع )ٞيًٛسس ٠أ ٚاؾُاع١
ايكػرل ٠يف ؾذل ٠ظَٓ ١ٝط( ١ًٜٛخط ١عاّ  /خط ١ؾكٌ زضاغ ...ٞإخل)ٚ ,بني ايدلْاَر ايهؿؿ ٞيٓؿاط ٚاسس
(كٚ ّٜٛ ِٝاسس /سؿٌ  /ظٜاضَٗ / ٠طدإ ...إخل).
أ.

ايدلْاَر ايهؿؿ ٞيٓؿاط يف ؾذل ٠ظَٓ ١ٝط:١ًٜٛ

عٓس ايتدطٝط يدلْاَر نؿؿ ٞيؿذل ٠ظَٓ ١ٝط ١ًٜٛهب إٔ ْأخص يف ا٫عتباض ايتٓٛع بني اجملا٫ت اـُػ ١زٕٚ
ايذلنٝع عً ٢أسسٖاٖٚ ,صا ايتٓٛع ٜعط ٞيًعهٚ ٛدبَ ١تهاًَ َٔ ١ايعٓاقط ايهؿؿ ١ٝاييت تًعَ٘ ,نُا
هب إٔ ؽتًـ أْٛاع ا٭ْؿط ١اؾُاع ١ٝاييت تعط ٢زاخٌ ٖصا ايٓؿاط ست ٫ ٢ميٌ ايعهٚ ,ٛؾُٝا  ًٜٞؾهٌ
َكؿٛؾ ١تٛنض نٝـ ميهٓٓا ايتٜٓٛع بني اجملا٫ت ٚأْٛاع ا٭ْؿطَ( ١جاٍ ملطسً ١ا٭ؾباٍ):
اجملال
اليشاط
كَ ِٝبٝت

ايك ِٝايس١ٜٝٓ

انتؿـ َا

ٚا٭خ٬ق١ٝ

سٛيو

X

X
X
X
X
X

كْٗ ِٝا ١ٜا٭غبٛع
ضسً١
ظٜاض٠
ادتُاع زٚضٟ
سؿٌ

X
X
X

َٛاٖب

قش ١اؾػِ

ٖٝا بٓا ًْعب

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

 ...إخل
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ا٭غط٠
ٚاجملتُع

ايٛطٔ

ايعامل

X

املٗاضات
ايهؿؿ١ٝ

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

ًَشٛظ:١
 .00يٝؼ بايهطٚض ٠إٔ تك ّٛايٛسس ٠ايهؿؿ ١ٝبهٌ ٖصا ايهِ َٔ ا٭ْؿطٚ ١يهٔ َٔ املِٗ ايتٓٛع بني
اجملا٫ت ٚأْٛاع ا٭ْؿط.١
 .06ميهٔ إٔ ٪ٜخص ايٓؿاط ٖسؾاً عاَاً يتُٓ ١ٝفاٍ َعنيٚ ,يهٔ ٖصا ٜ ٫عين أْ٘ ئ ٜتكاطع َع
فا٫ت أخط ٣يف ْؿؼ ايٓؿاط ,بٌ عً ٢ايعهؼ (َجاٍ :قس أق ّٛمبد ِٝتسضٜيب نؿؿ( ٞايذلنٝع
عً ٢اجملاٍ ايهؿؿٚ ,)ٞيهٔ يف بطْاَر ٖصا املد ِٝغأساؾغ عً ٢ايكًٛات (فاٍ ضٚس / )ٞغٛف
أْعـ املهإ ايص ٟأقُت ؾٚ ٘ٝأق ّٛبتُٓٝت٘ (فاٍ ادتُاعٚ / )ٞنع بعض ايٛضف ايؿٓ ١ٝأٚايعًُ١ٝ
(فاٍ عكً ,)ٞؾإٕ ٖصا ايتكاطع ٚايتٜٓٛع َطًٛب زاُ٥اً.
 .01هب ايتٜٓٛع يف ا٭َانٔ اييت مياضؽ بٗا ايؿطز ايهؿؿٚ ١ٝإ ٫غ َٔ ٌُٝا٭ْؿط ,١ستَ ٢هإ عكس
ا٫دتُاع ايسٚض ٟهب تٜٓٛع٘.
أْٛاع ا٭ْؿط ١شات ايؿذل ٠ايعَٓ ١ٝايطٖ( ١ًٜٛص ٙا٭َجً ١يًصنط ٚيٝؼ اؿكط):
 .0بطْاَر (خط )١ايٛسس ٠ايهؿؿ ١ٝايػٓ / ٟٛايؿذلٟ
 .6بطْاَر (خط )١اؾُاع ١ايكػرل ٠ايػٓ / ٟٛايؿذلٟ
ْ .1ؿاط ٜتهُٔ َبٝت (ك / ِٝضسً ...١إخل)
ب .ايدلْاَر ايهؿؿ ٞيٓؿاط يف ؾذل ٠ظَٓ ١ٝقكرل:٠
يف ٖصا ايكػِ غٛف ْتشسخ عٔ نٝؿٚ ١ٝنع ْؿاط ٚاسس يؿذل ٠ظَٓ ١ٝقكرلٖٚ ,٠صا ايٓؿاط ٜ ٫تعس٣
بطْاف٘ َٜٛاً ٚاسساً (بسَ ٕٚبٝت)
أْٛاع ا٭ْؿط ١شات ايؿذل ٠ايعَٓ ١ٝايككرلٖ( ٠ص ٙا٭َجً ١يًصنط ٚيٝؼ اؿكط):
 .0ادتُاع زٚضٟ
 .6كْٗ ِٝا ١ٜا٭غبٛع
 .1سؿٌ
 .4ضسً ١ملسّٜٛ ٠
َٗ .1طدإ ملسّٜٛ ٠
 ّٜٛ .2ش ٚطابع خام (ا٫ستؿاٍ ب ّٛٝايطؿٌ َج)ً٬
 .3ظٜاضَٝ ٠ساْ١ٝ
 .... .4إخل
ٚيًتبػٝط غٛف ْك ّٛبٛنع ططٜك ١يٛنع ا٭ْؿط ١قكرل ٠املس ٠عٝح ميهٔ إٔ ٜهْ ٕٛؿاطاً قكرل املس٠
ناٌَ ايؿكطات ,أ ٚقس ته ٕٛؾكطْ ٠ؿاط زاخٌ ْؿاط أندل (َجٌ ؾكطْ ٠ؿاط زاخٌ ادتُاع زٚض ٟأ ٚكِٝ
ْٗا ١ٜا٭غبٛع)ٚ ,ؾُٝا  ًٜٞتٛنٝض يصيو:
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ٚسسْ ٠ؿاط ناًَ:١
هب عٓس ٚنع ْؿاط ناٌَ ايتؿهرل يف ايبٓٛز ايتاي:١ٝ
التىضًح
البيد
و
َجاٍ :ك / ِٝسؿً .../ ١إخل
ْٛ .0ع ايٓؿاط
.6

اشلسف َٔ ايٓؿاط

َجاٍ :تك ١ٜٛايتعا ٕٚبني ا٭عها٤

.1

ايؿعاض ايعاّ يًٓؿاط

َجاٍ :زعْٛا ْعٌُ َعاً

.4

ايٛقت اي٬ظّ

َجاٍْ / ّٜٛ :كـ  َٔ / ّٜٛايػاع ١إىل ايػاع١

.1

املهإ

َجاٍ :اـَ / ٤٬هإ ظٜاضَ / ٠كط ايٛسس ...٠إخل

.2

عسز املػتٗسؾني

َجاٍٚ :سس ٠نؿؿ / ١ٝمجاع ١قػرل / ٠عسز َعني

.3

املػتًعَات املطًٛب١

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

.4

اجملا٫ت اييت غٝتِ

َجاٍ :ايطٚسٚ ٞايعكًٞ

ايذلنٝع عًٗٝا
.5

ؾاضات اشلٛاٚ ١ٜايهؿا١ٜ

َجاٍ :قس وكٌ ايعه ٛيف ٖصا ايٓؿاط عً ٢تٛقٝع أ ٚاثٓني يف

(ايهؿا / ٠٤اؾساض)٠

إسس ٣ايؿاضات يه ٞوكٌ عًٗٝا (أ ٚقس ٜه ٕٛايٓؿاط نً٘

اييت قس وكٌ عًٗٝا

شلصا ايػطض)

ايعه( ٛايؿبٌ /
ايهؿاف  /ايهؿاف
املتكسّ  /اؾٛاٍ) َٔ
َؿاضنت٘
 .00ؾكطات بطْاَر ايٓؿاط

َجاٍ :يعب ١ؾس اؿبٌ َ /ػابك ١ثكاؾ / ١ٝايبشح عٔ ايهٓع /
ؼ ١ٝايعًِ (٫سغ ايتٓٛع بني اجملا٫ت)

ًَشٛظ:١

ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايٓكاط ا٭خط ٣يف ايتدطٝط يٓؿاط قس تهَ ٕٛطًٛبَ ١جٌ املٝعاْ ١ٝاملتٛقعٚ ١عسز ايكاز٠
املطًٛب يتػٝرل ايٓؿاط ٚاٱزاضٜات ٚغرل شيوٚ ,يهٔ ٖٓا ْ ٫ػتٗسف ايتدطٝط يًٓؿاط ٚيهٔ نٝؿ١ٝ
ايتؿهرل يف ٚنع ايٓؿاط مبا ٜتؿل َع ضٚح املٓٗر ايهؿؿٞ
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ؾكط ٠زاخٌ ْؿاط ناٌَ:
ٖص ٙايؿكط ٠قس ته ٕٛدًػ ١تسضٜب ١ٝعٔ اغتدساّ اؿباٍ ,يعب ١عٔ ايتعا ,ٕٚسؿٌ زلط عٔ ايٛطٔ ...إخل,
َٚع شيو هب ايتشهرل اؾٝس شلص ٙايؿكطات اييت قس ٜه ٕٛؾٗٝا أٜه ًا تكاطع بني اجملا٫تٖٓٚ ,ا أٜهاُ
غٓعط ٞبعض ايٓكاط اييت هب إٔ تطاع ٢عٓس ٚنع ؾكط ٠ايٓؿاط:
التىضًح
البيد
و
عٝح ٜهتب بؿهٌ ؾٝل ٚدصاب ٜٓٚاغب املطسً١
 .0اغِ ايٓؿاط
.6

ايططٜك ١املػتدسَ ١يف ايٓؿاط

َجاٍ :يعب / ١تسضٜب َ /ػابك / ١ضسً ١غرل ...إخل (ْؿاط بػٝط)

.1

اشلسف َٔ ايٓؿاط

َجاٍ :تك ١ٜٛايتعا ٕٚبني ا٭عها٤

.4

ايعَٔ

َجاٍ :غاعْ / ١كـ غاع ...١إخل

.1

املهإ

َجاٍ :اـ( ٤٬ايطبٝع / )١غطؾًَ / ١عب َ /كط ايٛسس ...٠إخل

.2

املػ ٍٛ٦عٔ ايٓؿاط

َجاٍ :قا٥س ايٛسس ,٠ايعطٜـ ا٭ ,ٍٚعطٜـ ايطًٝع ... ١إخل)

.3

عسز املػتٗسؾني

َجاٍٚ :سس ٠نؿؿ / ١ٝمجاع ١قػرل / ٠عسز َعني

.4

أغًٛب ايعٌُ

ؾطز ٟأّ مجاعٞ

.5

املػتًعَات املطًٛب١

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

 .00فا٫ت املٓٗر املتكاطع١

َجاٍ :قش ١اؾػِ ,انتؿـ َا سٛيو ...إخل

 .00ايصنا٤ات املػتدسَ١

َجاٍ :شنا ٤يػَٛ ,ٟٛغٝك ... ٞإخل

 .06ؾاضات اشلٛاٚ ١ٜايهؿا( ١ٜايهؿا/ ٠٤

َجاٍ :قس وكٌ ايعه ٛيف ٖص ٙايؿكط ٠عً ٢تٛقٝع ٱسس٣

اؾساض )٠اييت قس وكٌ عًٗٝا ايعهٛ

ايؿاضات يه ٞوكٌ عًٗٝا (أ ٚقس ته ٕٛايؿكط ٠نًٗا شلصا

(ايؿبٌ  /ايهؿاف  /ايهؿاف

ايػطض)

املتكسّ  /اؾٛاٍ) َٔ َؿاضنت٘ يف
ايؿكط٠
 .01ؾطح ططٜك ١تٓؿٝص ايٓؿاط

َجاٍ :غٝك ّٛايؿت ١ٝيف مجاعات قػرل ٠بطغِ َعٓ ٢ايٛطٔ عً٢
يٛس ١قُاؾ ١ٝنبرل ٠عً ٢ؾهٌ َػابك ١عٝح ...إخل

 .04احملت ٣ٛايعًُ ٞيًٓؿاط

َجاٍ :ايٓعط ١ٜايعًُ ١ٝاملتعًك ١بايٓؿاط  ...إخل

 .01إضؾازات عاَ ١يًكاز ٠سني تٓؿٝص

َجاٍ :هب اٖ٫تُاّ بأَإ ا٭٫ٚز ,هب اٖ٫تُاّ بايٛغاٌ٥

ايٓؿاط

املع ,١ٓٝايذلنٝع عً ٢أٜ ٫ػـ ا٭٫ٚز أثٓا ٤ايًعب ... ١إخل)

ثاىًاً :األىشطُ الفزديُ:
إٕ ايٓؿاط ايهؿؿ ٞايؿطز ٖٛ ٟايٓؿاط ايصٜ ٟك ّٛب٘ ايعه( ٛايؿبٌ  /ايهؿاف  /ايهؿاف املتكسّ /
اؾٛاٍ) ٚسس ٙز ٕٚأقطاْ٘ يف ايٛسس ٠ايهؿؿ( ١ٝايؿطق / ١ايعؿرلٚ ,)٠قس ٜهٖ ٕٛصا ايٓؿاط زاخٌ ايٛسس ٠أٚ
خاضدٗاٚ ,هب إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايٓؿاط نُٔ كطط٘ أ ٚكطط قا٥س ٙيًتُٓ ١ٝايؿدك.١ٝ
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ٖٓٚا غٛف تتعسز أْٛاع ا٭ْؿط ١اييت قس مياضغٗا ايعه ٛؾطزٜاًٚ ,اييت قس تكب يف ايٓٗا ١ٜعً ٢ايتكسّ
ايؿدك ٞاـام ب٘ يًذلقَ َٔ ٞطتب ١إىل أخطٚ ٣اؿك ٍٛعً ٢ؾاض ٠نؿا ,١ٜأ ٚقس تَُٓٗ ٞاضات٘ ايؿدك١ٝ
باؿك ٍٛعً ٢ؾاضٖٛ ٠ا ١ٜأ ٚقس ته ٕٛانتػاب َٗاضات قٝاز ١ٜيف تٛي ١َُٗ ٞزاخٌ ايٛسس ٠أ ٚاؾُاع١
ايكػرل( ٠ضٝ٥ؼ يًذُاع ,١أَني غط ,أَني قٓسٚم).

ايذلق( ٞؾاضات ايهؿا( ١ٜايهؿا / ٠٤اؾساض:))٠
إٕ مماضغ ١ا٭ْؿط ١ؾطزٜاً يًذلق ٞايصاتٜ ٞعط ٞايعه ٛإسػاغ ًا باملػٛ٦ي ١ٝػاْ ٙؿػ٘ (أسس َباز ٨اؿطن)١
ٚهعً٘ يف تٓاؾؼ زاَ ِ٥ع أقطاْ٘ ستٜ ٢ه ٕٛأ ٍٚاملذلقني إىل املطتب ١ا٭عً ,٢ؾٝعِ ايتٓاؾؼ ايؿطٜـَٔٚ ,
خ ٍ٬ايذلق ٞغٛف مياضؽ ايعهٚ ٛسس( ٙأ ٚنُٔ مجاع ,)١فُٛع َٔ ١ا٭ْؿط ١اييت غتَُٓ ٞعاضؾ٘
َٗٚاضات٘ ٚغًٛن٘ٚ ,غٛف ٜعٗط شيو دًٝاً َٔ خ ٍ٬بطاق ١ايذلق( ٞايتكسّ)ٖ ,ص ٙايبطاق ١اييت تكػِ إىل 4
َطاسٌ َٖ( ٞجاٍ عًَ ٢طسً ١ايؿتٝإ):
َ طسً ١ايكب ٖٞٚ :ٍٛاملطسً ١اييت ٜتعطف ؾٗٝا بعض املباز ٨ايهؿؿٚ ,١ٝمل ٜطتسِ املٓس ٌٜايهؿؿٞ
بعسٚ ,تتطًب َسا ١َٚايهؿاف يف ؾطقت٘ َا ٜ ٫كٌ عٔ ث٬ث ١أؾٗط
 ايهؿاف املبتس :٨أٚىل َطاتب ايذلقٚ ,ٞتتطًب ٖص ٙاملطسً ١بعض املطايبَٚ ,سا ١َٚايهؿاف يف
ؾطقت٘ ؾذلَ ٠ا بني غت ١إىل تػع ١أؾٗط

ًَحوظة

 ايهؿاف ايجاْ :ٞثاَْ ٞطاتب ايذلقٚ ,ٞتتطًب ٖص ٙاملطسً ١بعض
املطايبَٚ ,سا ١َٚايهؿاف يف ؾطقت٘ ؾذلَ ٠ا بني غت ١أؾٗط إىل
عاّ ناٌَ
 ايهؿاف ا٭ :ٍٚثايح َطاتب ايذلقٚ ,ٞتتطًب ٖص ٙاملطسً ١بعض
املطايبَٚ ,سا ١َٚايهؿاف يف ؾطقت٘ ؾذلَ ٠ا بني غت ١أؾٗط إىل
عاّ ناٌَ
ميهٔ إٔ تهٖٓ ٕٛاى َطايب إناؾ ١ٝت ٌٖ٪ايهؿاف يًشك ٍٛعً٢
أعًٚ ٢غاّ ملطسً ١ايؿتٝإٚ ,يهٔ هب إٔ ٜه ٕٛشيو َعتُساً َٔ
اؾُع ١ٝايهؿؿ ١ٝايٛطٓ١ٝ

4

َٔ املِٗ يف ايرتقي ايرتنيص عًى
ايتكاييد وايفٓوٕ ايهػفية حيح
أْ٘ يرتقى يف اجملاالت األخسى يف
ايبيت وداخٌ املدزضة ,أَا
نػفياً فال توجد إال يف ايوحدة
ايهػفية.

َ 4جاٍ شلصا ايٛغاّ ٖٚ ٛغاّ ايككط ايهؿؿ ٞيف مجع ١ٝايهؿاؾ ١ايػعٛزٚ ,١ٜؾاض ٠ايٓذِ املٓرل ٚاملؿع ٚايػاطع يف ايهؿاؾ ١ايتْٛػٚٚ ,١ٝغاّ ايٓػط
يف ايهؿاؾ ١ا٭َطٜه ... ١ٝإىل آخط َٔ ٙا٭َجً ١املانٚ ١ٝاؿانط.٠
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ؾؿ ٞنٌ َطتب ١بعض ا٭ْؿط ١ايذلانُ ١ٝاييت هب إٔ ٜك ّٛبٗا ايعه( ٛبا٫تؿام َع ايكا٥س ست ٫ ٢تهٕٛ
بعٝس ٠عٔ املٓٗر أ ٚبعٝس ٠عٔ اشلسف َٔ ايذلق ٞنإٔ ٜطنع ايؿت ٢عً ٢فاٍ ٚاسس أٚططٜكٚ ١اسس ٠يف
ايعٌُ)ٚ .يهٜ ٞذلق ٢ايعه( ٛايؿبٌ  /ايهؿاف  /ايهؿاف املتكسّ  /اؾٛاٍ) هب إٔ هُع بني ا٫ختٝاض
َٔ بني ا٭ْؿط ١يٝعدل عٔ ْؿػ٘ ,نُا إٔ ٖٓاى أؾٝا ٤إيعاَ ١ٝهب إٔ ٜعطؾٗا ,يصيو هب إٔ ْػتدسّ
بطاق ١ايتكسّ كتًط ١بني اٱيعاّ ٚا٫ختٝاض
بطاق ١ايتكسّ:
 ٖٞٚؼت ٣ٛعً ٢خًٝط َا بني بعض ايعٓاقط اييت ٜط ٣ايعه( ٛايؿبٌ  /ايهؿاف  /ايهؿاف املتكسّ /
اؾٛاٍ) أْٗا تٓاغب٘ (سػب املعاٜرل اييت ٚنعتٗا اؾُع ١ٝأ ٚاملؿٛنٚ )١ٝنصيو بعض ايعٓاقط اييت ٜط٣
ايكا٥س (أ ٚاؾُع ١ٝأ ٚاملؿٛن )١ٝأْٗا تِٗ ايعهٚ ,ٛهب عً ٘ٝإلاظٖا يهٜ ٞك ّٛبايذلق ,ٞؾٗ ٞخًٝط بني
اٱدباضٚ ٟا٫ختٝاض ,ٟؾٗص ٙايبطاق ١تطاع ٞايؿطٚم ايؿطزٚ ١ٜقسضات نٌ ؾبٌٚ ,نصيو تٛغٝع قاعس٠
ا٭ْؿط ١اييت ميهٔ إٔ مياضغٗا ايعهٚ ,ٛتكٓني ايعٓاقط مما ٜعط ٞتٛسٝساً ملعاٜرل ايذلقٞ
َجاٍ :بطاق ١تكسّ َطتب ١ايهؿاف املبتس٨
البيد
و
 .0أزا ٤ايؿعا٥ط ايسٚ ١ٜٝٓسػٔ ا٭خ٬م

5

تىقًع الكآد تاريذ اإلجناس

َ .6عطؾَٛ ١دع ٠عٔ تاضٜذ اؿطن ١ايهؿؿٚ( ١ٝطٓٝاً ٚعطبٝاً ٚعاملٝاً)
 .1مماضغ ١تكايٝس ضؾع ايعًِ َٚعطؾَ ١سي ٍٛايعًِ ا٭ًٖٞ
 .4اتكإ عكستني ٚضبطتني ٚزٚض ٠يف اغتدساّ اؿباٍ
 .1ق ٠ٛامل٬سع١
 .2املؿاضن ١يف اثٓني َٔ أْؿط ١ايؿطق ١يف اـ٤٬
 .3اتكإ اثٓني َٔ أْاؾٝس ٚقٝشات ايهؿاؾ١
ادتٝاظ  َٔ 1ؾاضات اشلٛاٜات:
-1 .4
-1
 .5ادتٝاظ َ 6تطًبات َٔ  3فا٫ت كتًؿ١

ٜ 5طد ٢ايطدٛع إىل زي ٌٝايهؿاف ايعطب ٞيف ٖصا اؾاْب ,نُا وبص ايطدٛع إىل نٌ أزي ١ايؿتٚ ١ٝايؿباب يف املطسٌ ايػٓ ١ٝا٭خط.٣
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متطلبات ٍامُ:
اسطم أٜٗا ايكا٥س عً ٢ايتأنس َٔ ايتعاّ ا٭عها ٤بٗص ٙاملتطًبات ؾ ٢نٌ ٚقت ٚعٓس تطقٝتِٗ َٔ
َطتب ١إىل أخط:٣
ٚشيو َٔ خ ٍ٬تؿذٝع ا٭عها ٤عً: ٢
 ا٫يتعاّ بأٚاَط ايسٚ ٜٔادتٓاب ْٛاٖ.٘ٝ
 اؿطم عً ٢أزا ٤ايعبازات ؾَٛ ٢اعٝسٖا (ايك – ٠٬ايك – ّٛايكسقات  ...إخل)
 ا٫عتعاظ باْ٫تُاٚ ٤اي ٤٫ٛيًٛطٔ .
 ا٫يتعاّ بايػًٛنٝات ايكشٝش ١ؾ ٢تعاًَ٘ َع اٯخط. ٜٔ
 ا٫يتعاّ بايٛعس ٚايتشً ٢بكؿات ايكاْ. ٕٛ
 ا٫يتعاّ بتكايٝس اؿطن ١ايهؿؿ. ١ٝ
 ا٫يتعاّ بايعازات ايكش ١ٝايػً. ١ُٝ
 احملاؾع ١عً ٢املعٗط ايؿدكٚ ٢ايٓعاؾ. ١
إرشادات
ٜتِ تٓؿٝص ٖص ٙاملتطًبات َٔ خ ٍ٬ا٭ْؿط ١ايعًُ ١ٝايتٜ ٢ك ّٛبٗا ايعه ٛؾ ٢سٝات٘ ايهؿؿ ,١ٝغٛا٤
مبؿطز ٙأَ ٚع اؾُاع ١ايكػرل ٠أ ٚايٛسس ,٠أثٓا ٤ا٫دتُاعات أ ٚاملدُٝات أ ٚايطس٬ت أ ٚايعٜاضات َع
ا٫بتعاز عٔ أغًٛب اَ٫تشإ أ ٚا٫ختباض.
نُا ٜٓبػ ٢إٔ ٜسضى ايعه ٛإٔ َا ٜتعًُ٘ ؾ ٢ايهؿؿ َٔ ١ٝأؾٝاَ ٤ؿٝسٜٓ ٠بػ ٢إٔ ٜٛنع ؾ ٢خسَ١
اجملُٛعٚ ١إٔ ٜعٗط أثط َا تعًُ٘ ؾ ٢ؼػٔ َػت ٣ٛأزا ٤ايطًٝعٚ ١ايؿطق. ١
ًَشٛظ َٔ :١املِٗ يف ايذلق ٞايذلنٝع عً ٢ايتكايٝس ٚايؿٓ ٕٛايهؿؿ ١ٝسٝح أْ٘ ٜذلق ٢يف اجملا٫ت ا٭خط ٣يف ايبٝت ٚزاخٌ
املسضغ ,١أَا نؿؿٝاً ؾ ٬تٛدس إ ٫يف ايٛسس ٠ايهؿؿ.١ٝ

حفٌ االْطالم إىل احلياة (يف َسحًة اجلواية فكط):
يف ْٗاَ ١ٜطسً ١اؾٛاي ,١إشا قطض اؾٛاٍ ا٫غتُطاض يف ايٓؿاط ايهؿؿ ٞنكا٥س ,ؾإْ٘ ٜك ّٛعؿٌ اْ٫ط٬م ,ايصٟ
غٝعس ؾ ٘ٝبامله ٞقسَاً يف ايتطٛع ػا ٙخسَ ١اجملتُع ٚؼكٝل اشلسف ايذلب ٟٛيًشطن ١ايهؿؿٚ ,١ٝوؿع ٖصا اؿؿٌ
اؾٛاٍ عً ٢إنُاٍ َػرلت٘ ايهؿؿ ١ٝباْ٫تكاٍ إىل َطسً ١ايكٝاز ٠بعس إٔ أمت سٝات٘ نعه ٛيف اؿطن.١
أ.

ؾاضات اشلٛا:١ٜ

تتٓٛع ؾاضات اشلٛا ١ٜيف نٌ َطسً ١نؿؿَ ١ٝا بني ؾاضات ؾٓٚ ١ٝثكاؾٚ ١ٝؾاضات يًدسَ ١ايعاَ ...١إخل (َتسضدـ ١سػـب املطسًـ,)١
ٚتٗسف ٖص ٙايؿاضات إىل تُٓ ١ٝقسضات ايؿباب نٌ سػب ٖٛاٜت٘ َٚا وب (ايؿطٚم ايؿطز ,)١ٜنُا أْٗا تتٝض ايؿطق ١يٮعهـا٤
إٔ ىتاضٚا فاٍ ايٓؿاط ايصٜٓ ٟاغبِٗ ٚقس ٜتدص ْ٘ٚفا ً٫يٲبساع ,ؾَٗ ٞعٗط َٔ َعاٖط ايكسضات ايهآَ ١ؾ.ِٗٝ
ًَشٛظ :١قس ٜه ٕٛايطبط َا بني ؾاضات ايهؿا( ١ٜايهؿا / ٠٤اؾساضٚ )٠ؾاضات اشلٛا ١ٜغ٬س ًا شا سس ,ٜٔسٝح إٕ ضبطٗا
ببعض ًٜعّ ايكٝاّ بٗا مجٝع ًا َٔ ايٓاس ١ٝاٱهاب ١ٝأٜ ٚعٛم أخص ٚاسس ٠عٔ ا٭خط َٔ ٣ايٓاس ١ٝايػًب.١ٝ
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ز.

املٗاّ زاخٌ ايٛسس / ٠اؾُاع ١ايكػرل:٠

َٔ ْكاط ايك ٠ٛيف اؿطن ١ايهؿؿ ٖٞ ١ٝايططٜك ١ايهؿؿ ,١ٝاييت ؼت ٣ٛعً ٢أسس ايبٓٛز ايطا٥ع ٖٛٚ ١ايعٌُ يف مجاعات
قػرل( ٠غساغٝات  /ط٥٬ع  /ضٖٛط)ٚ ,ايعٌُ يف ٖص ٙاؾُاعات ايكػرل ُٜٞٓ ٠قسضات ايؿباب ؾطزً ٜا زاخٌ اؾُاع ,١عٝح
تدلظ ايكا٥س ٚا٫قتكازٚ ٟاٱزاضٚ ٟغرل شيو َٔ املٗاّ املدتًؿٖٚ ,١ص ٙاملٗاّ تُٓ ٞقسضات ا٭عها ٤بؿهٌ غرل َباؾط ٚػعًِٗ
َٔ املبازض ٜٔايساُ٥ني يف سٝاتِٗ ايؿدك ١ٝخاضز ايهؿؿ ,١ٝؾػتذس عطٜـ ايطًٝع ١قا٥سُا يف عًُ٘ٚ ,غتذس غهطترل
ايػساغَٓ ٞعُ ًا يف زضاغت٘ٚ ,غتذس أَني ايكٓسٚم ٖ ٛقاسب ا٭ؾهاض ا٫قتكاز ١ٜايَ٬ع ...١إخل.
 َٔٚخ ٍ٬املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝهب ايتأنٝس عً ٢ايعٌُ َٔ خ ٍ٬ايططٜك ١ايهؿؿ ١ٝبهاؾ ١بٓٛزٖا اييت غٛف تعط ٞيٓا املطزٚز
املطًٛب ٚايٓذاح يف ؼكٝل اشلسف.

أغايٝب َبتهط ٠يف تطبٝل املٓٗر:
أ :ً٫ٚططٜك ١ايؿهط ٠ايطٝ٥ػ١ٝ
َٔ أسس ا٭غايٝب املبتهط ٠يف تطبٝل املٓٗر ايهؿؿ ٞيًؿتٝإ ٖٚ ٛنع إطاض أ ٚؾهط ٠ضٝ٥ػ ١ٝيؿذل ٠ظَٓ ١ٝقسز٠
تك ّٛعًٗٝا نٌ ا٭ْؿطٚ ,١ا٭َجً ١عً ٢شيو نجرلْ,٠صنط َٓٗا:
 -0نتاض قَ ١ُٝعٚ ١ٓٝيتهٔ بط ايٛايس ,ٜٔأ ٚايكسم ,أ ٚسػٔ اؾٛاضٚ ,ته ٕٛنٌ ا٭ْؿط ١يف ؾٗط َعني تسٚض
سٖ ٍٛص ٙايك ,١ُٝؾإشا اخذلْا بط ايٛايسَ ٜٔج ,ً٬ؾػٛف ٜهٖٓ ٕٛاى أَجً ١يٮْؿط ١ايتاي:١ٝ
 فً ١سا٥ط عٔ ا٭ّ
 ؾكط ٠ضغِ عٔ زٚض ا٭ب ٜٔٛيف سٝاتٓا
ٜ ه ٕٛا٭عها ٤باق ١ظٖٛض بأْؿػِٗ ٜٗٚسْٗٚا إىل ا٭بٜٔٛ
 -6نتاض ؾ٦ٝاً َعٓٝاً فطزاً نؿهط ٠ضٝ٥ػَ ١ٝجٌ  ,املا ,٤ايؿها ,٤ا٭يٛإ  ....إخلٚ ,ته ٕٛنٌ ا٭ْؿط ١يف ؾٗط
َعني تسٚض سٖ ٍٛصا ايؿ ,٤ٞؾإشا اخذلْا املاَ ٤ج ,ً٬ؾػٛف تهٖٓ ٕٛاى أَجً ١يٮْؿط ١ايتاي:١ٝ
ْ ؿاط ضٜانَ ٞاٞ٥
 أيعاب َػاَطات باغتدساّ املا٤
 دًػَ ١ع ضدٌ ز ٜٔعٔ أُٖ ١ٝاملا ٤يف سٝاتٓا
إٕ عط ا٭ؾهاض ٜٓ ٫هب ,ؾاٌْٗ َٓ٘  ٫ٚػعٌ ا٭ؾهاض ضٖٔ ايعكٍٛ
عح يف اٱْذلْت أزلا٤

َػاَطات املدذلعني  ...عح

املدذلعني ايعطب

عٔ ايهٓع بؿهٌ اخذلاع

ايؿهط ٠ايطٝ٥ػ:١ٝ
عٌُ َعطض ٫خذلاعات ايط٥٬ع
ٜٚعطض عً ٢أٚيٝا ٤ا٭َٛض

ا٫خذلاعات

اغتدساّ املهْٛات ايكسمي ١يف
ا٫خذلاع

ثاْٝاًَ :ا ىل نٌ َطسً:١
اعًِ ععٜع ٟايكا٥س إٔ يهٌ َطسًَ ١ؿاتٝض  ,ؾؿ ٞا٭ؾباٍ ايًعب ٚاـٝاٍ ٚايكٝشات َِٗ يف تطبٝل املٓٗر ٚ ,يف
ايؿتٝإ ٚايهؿاف املتكسّ املػاَطٚ ٠ايتشس َٔ ٟأِٖ َا ميهٔ إٔ تػتدسَ٘ أثٓا ٤تطبٝل املٓٗر ايهؿؿ ,ٞؾ ٬ػعٌ
أْؿطتو ضتٝبٚ ,١يهٔ اَٮٖا باٱثاضٚ ٠ايتػابل ٚايتشس ٟيس ٣ا٭عها.٤
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ايطجالت

أوالً :يف الىحدَ الهشفًُ:
هب عً ٢ايكا٥س احملاؾع ١عً ٢غذ٬ت ايٛسس ٠ناًََٚ ١طتب ١َُٗ ٖٞٚ ,١يف تطبٝل ايططٜك ١ايهؿؿٚ ١ٝيف
غرل ايدلْاَر ايهؿؿٖ َٔٚ ,ٞص ٙايػذ٬ت عً ٢غب ٌٝاملجاٍ  ٫اؿكط:
 ايػذٌ ايؿدك :ٞوت ٟٛعً ٢اغتُاض ٠يهٌ نؿاف ٚبٗا ناؾ ١املعًَٛات عٓ٘ َٚعٚز بكٛض٠
ؾدك ١ٝيًعه( ٛايؿبٌ  /ايهؿاف  /ايهؿاف املتكسّ  /اؾٛاٍ)
 غذٌ اؿهٛض ٚايػٝابٜ :عٗط َس ٣سهٛض ٚغٝاب أعها ٤ايٛسس٠
 غذٌ ادتُاعات ايؿطقٜ :١ػذٌ ؾ ٘ٝبطْاَر ٚبٝاْات ادتُاعات ايٛسس٠
 غذٌ ادتُاعات فًؼ ايؿطفٜ :ػذٌ ؾ ٘ٝادتُاعات فًؼ ايؿطف
 غذٌ ايعٜاضات :يتػذ ٌٝبٝاْات ظٚاض ايٛسسٚ ٠تاضٜذ ظٜاضتِٗ
 غذٌ قٓسٚم ايؿطق :١يتػذ ٌٝاٱٜطازات ٚاملكطٚؾات اـاق ١بايٛسس٠
 غذٌ ايعٗس :٠يتػذ ٌٝعٗس ٠ا٭زٚات ٚاملػتًعَات املتٛؾط ٠يف ايٛسس٠
 غذٌ تكسّ ا٭عها :٤ملعطؾَ ١س ٣تكسّ نٌ ؾطز َٔ أؾطاز ايٛسسٚ ٠املكاضْ ١ؾُٝا بِٗٓٝ
ثاىًاً :لدّ مضٔىل الربامج وتينًُ املزاحل يف اجلَُ:
هب عً ٢نٌ َػ ٍٛ٦يف ايدلاَر إٔ ته ٕٛعٓس ٙبعض ايػذ٬ت اييت تػاعس ٙعً ٢تطبٝل املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ
بؿهٌ غً:ِٝ
 غذٌ ايعه :١ٜٛسٝح ٜتِ ؾَ ٘ٝعطؾ ١إسكا ٤بعه ١ٜٛمجٝع املطاسٌ يف اؾٗ١
 غذٌ تطبٝل املٓاٖر ٚايتكسّ ايؿدك :ٞسٝح ٜعٗط ٖصا ايػذٌ َا تطبٝل املٓاٖر يف نٌ ؾطق١
َٚس ٣تكسّ أؾطازٖا
 غذٌ ايعٜاضات املٝساْٚ ١ٝاملتابعات :سٝح ٜس ٕٚؾ ٘ٝايعٜاضات اييت قاّ بٗا املؿٛض يًؿطم َٚتابعت٘ يػرل
ايدلْاَر ايهؿؿٞ
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األدية واملواد املطاعدة يف تطبيل املٓاٖج ايهػفية ايعسبية املطوزة
مت إعساز ا٭زي ١يٮضبع َطاسٌ عً ٢ث٬ثَ ١ػتٜٛاتٖٚ ,ص ٙا٭زي ١يف ْػدتٗا ايتذطٜب ١ٝاٯٕ:ٖٞٚ ,

دلًل الفتًـُ والشـباب( :زيٝـٌ ايؿـبٌ ايعطبـ ,ٞزيٝـٌ ايهؿـاف ايعطبـ ,ٞزيٝـٌ ايهؿـاف املتكـسّ ايعطبـ ,ٞزيٝـٌ اؾـٛاٍ
ايعطبٜ )ٞعطٖ ٞصا ايسي ٌٝاي ؿتَ ١ٝعًَٛات أغاغ ١ٝعٔ ا٭ْؿـط ١ايـيت ميهـٔ إٔ مياضغـٗا بؿـهٌ ؾـٝل َٚتُٝـع يهـٞ
ٜذلقَ َٔ ٢طتب ١إىل أخط ٣يف سٝات٘ ايهؿؿٜٚ ,١ٝتهُٔ:
 ا٭ْؿط ١ايؿطزٚ ١ٜاؾُاع ١ٝاملتاس ١يف نٌ فاٍ ؾطساً يهٝؿ ١ٝادتٝاظ َتطًبات ايتكسّ -منٛشز يبطاق ١ايتكسّ

الدلًل الرتبـىٍ للكـادَ :يهـٌ َطسًـ ١نؿـؿٖٚ ,١ٝـٜ ٛعطـ ٞايكا٥ـس املبـاز ٨ا٭غاغـٚ ١ٝطـطم تطبٝـل املـٓٗر ايهؿـؿ,ٞ
ٜٚتهُٔ:
 ؾطساً يٮٖساف ٚا٭غاغٝات ايعاَ ١اييت بين عًٗٝا املٓٗر املعًَٛات ا٭غاغ ١ٝاـاق ١باملطسًَ ١تهُٓ ً١دٛاْب ايتُٓ ١ٝايؿدكٚ ١ٝاـكا٥ل ايػٓ١ٝ فا٫ت املٓٗر ايهؿؿ ٞيًُطسً١ ضبطاً بأغاغٝات اؿطن ١ايهؿؿ( ١ٝاشلسف ٚاملبازٚ ٨ايططٜك ١ايهؿؿ)١ٝ نٝؿٚ ١ٝنع ايدلْاَر ايهؿؿ ٞيًٛسس ٠ايهؿؿ١ٝٚ -نع أَجً ١عًُ ١ٝيٮْؿط ١يف نٌ فاٍ (بطاقات ا٭ْؿط)١

الدلًل العاو  ٖٛٚ :ايسي ٌٝايؿاٌَ ايص ٟبني ٜسٜهِ اٯَٕٛ ٖٛٚ ,د٘ نُا شنطْا غايؿاً إىل َؿٛض ايدلاَر ٚتُٓ١ٝ
املطاسٌ بؿهٌ خامٚ ,إىل نٌ ايعاًَني يف أ ١َُٗ ٟنؿؿ ١ٝتتعًل باملٓاٖر ايهؿؿ ١ٝيف اؾُعٖٚ ,١ٝصا ايسيٌٝ
ٜػاعس اؾُع ١ٝعً ٢تطبٝل املٓٗر ايهؿؿ ٞبهٌ ٜػط ٚغٗٛيٚ ,١وت ٣ٛعً ٢نٌ َا ٜسٚض س ٍٛاملٓاٖر َٔ ؾًػؿ١
ْٚعطٜات عًُٚ ١ٝأغايٝب تطبٝل ٚتكَٚ ِٝٝتابع ٖٛٚ,١زيٚ ٌٝاسس يهٌ املطاسٌ ٜٚتهُٔ:
 ؾطساً يعًُ ١ٝتطٜٛط املٓاٖرٚ ,أغؼ بٓا ٤املٓٗر ا٭ٖساف ايعاَٚ ١اـاق ١يًُٓٗر ضبطاً بأغاغٝات اؿطن ١ايهؿؿ( ١ٝاشلسف ٚاملبازٚ ٨ايططٜك ١ايهؿؿ)١ٝ ؾطساً ملٓاٖر نٌ َطسً ١غٓ١ٝ نٝؿَ ١ٝتابع ١ايؿطم ٚؾكاً يًُٓاٖر -نٝؿ ١ٝاملػاُٖ ١يف تطبٝل املٓاٖر ٚزٚض نٌ ؾطز باؾُع ١ٝيف شيو.

نُا مت إعساز ًَككات تطٚه ١ٝيًُٓاٖر ٚنصيو ًَكل يهٌ َطسً ١ب٘ مجٝع َتطًبات ايتكسّ ,عٝح
ميهٔ ٚنع٘ يف َكط ايٛسس ٠ايهؿؿ ١ٝيهٜ ٞه ٕٛزي ٌٝثابت يًؿتٚ ١ٝايؿباب أثٓا ٤عًُ ١ٝايذلق.ٞ
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اعًِ أٜٗا املؿٛض (أ ٚنٌ َٔ ٜعٌُ يف َُٗ ١نؿؿ ١ٝتتعًل باملٓاٖر) ,إٔ ٖص ٙاملٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطب١ٝ
املطٛضَ ,٠ا ٖ ٞإ ٫ايططٜل ايٛانض ايص ٟهب إٔ متؿ ٞؾ ٘ٝيه ٞتكٌ با٭ؾطاز إىل غا ١ٜايهؿؿٖٞٚ ١ٝ
ته ٜٔٛأؾطاز قاؿني يف فتُعاتِٗ قازض ٜٔعً ٢ؼكٝل زٚضِٖ بؿاعًٚ ,١ٝيه ٞتكٌ إىل ٖصا اشلسف هب
عًٝو إٔ تػاعس قاز ٠ايٛسسات سٝجُا ناْٛا يف أزا ٤زٚضِٖ ٚ ,ئ ٜتشكل شيو إىل بايعٌُ عً ٢تطبٝل املٓاٖر
ٚتأٖ ًِٗٝعًٗٝاٚٚ ,نع اـطط احملًٚ ١ٝايٛطٓ ١ٝاملٓاغب ١اييت تػاعس عً ٢ؼؿٝعِٖ ٭زاٖ ٤صا ايسٚض٫ٚ ,
تٓػ ٢زاُ٥اً أُٖ ١ٝاملتابعٚ ١ايتك ِٜٛيهٌ ٖص ٙا٭عُاٍ ,سٝح إٔ ٖصا ٜعتدل ختاّ ا٭عُاٍ اييت تعط ٞايٓتا٥ر
املطن ١ٝؾُٝا بعسٚ ,يف ٖصا ايسي ٌٝغتذس ايعسٜس َٔ ا٭ؾهاض ٚايُٓاشز اييت تػاعسى عً ٢ايكٝاّ بسٚضى
بؿاعً ,١ٝنُا هب عًٝو ا٫ستؿاظ بٓػد َٔ ١نٌ ا٭زي ١ايذلب ١ٜٛاـاق ١بايكازٚ ,٠نصيو أزي ١ايؿت١ٝ
ٚايؿبابٚ ,إٔ تهًَُ ٕٛاً بهٌ َا دا ٤ؾٗٝا َٔ َعًَٛات ,يه ٞتػاعسى عً ٢ايكٝاّ بسٚضى يف تطبٝل
املٓٗر ايهؿؿ:ٖٛٚ ,ٞ
 تأٖ ٌٝايكاز :٠عًٝو أٜٗا املؿٛض إٔ تك ّٛبتسضٜب ٚتأٖ ٌٝايكٝازات اييت تعٌُ َٔ سٛيو يف فاٍ
املٓاٖر ايهؿؿ ,١ٝغٛا ٤ناْٛا قاز ٠ايٛسسات املدتًؿ ,١أ ٚايعاملني يف اؾُع ١ٝيف ٖصا اجملاٍٚ ,شيو
بايتعاَ ٕٚع َػٛ٦ي ٞتُٓ ١ٝايكٝازات باؾُع ,١ٝيهٜ ٞعطؾٛا أزٚاضِٖ بهٌ زقٜٚ ,١ؿُٗٛا دٝساً
املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطبٚ ١ٝنٝؿ ١ٝتطبٝكٗا.
 املتابع ١اؾٝسٚ ٠ايتٛد :٘ٝعًٝو بإٔ ته ٕٛيكٝكاً بكاز ٠ايٛسساتٚ ,زا ِ٥ا٫تكاٍ بِٗ ٚظٜاضتِٗ,
َٚتابعاً يدلافِٗ ايهؿؿ ١ٝيه ٞتتِ ا٫غتؿاز ٠ايكك َٔ ٣ٛاملٓاٖر ,نُا هب عًٝو إٔ تهْٛاِ٥
ايتٛد ٘ٝشلِ ,يهٜ ٞػرلٚا عً ٢ايسضب ايكشٝض.
 تٛؾرل املعًَٛات :هب إٔ ته ٕٛاملعًَٛات اـاق ١باملٓاٖر َتٛؾط يس ,ِٜٗسٝح ٜه َٔ ٕٛايػٌٗ
ايطدٛع شلا ٚا٫غتؿازَٗٓ ٠اٚ ,اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج ١يف شيوَ ,ع املسا ١َٚعً ٢ايتػذ ٌٝيف
غذ٬تو اـاق( ١مت ايتططم إىل أْٛاع ايػذ٬ت املدتًؿ َٔ ١قبٌ يف ٖصا ايسي)ٌٝ
 إقساض املٛاز ايذلب :١ٜٛنُا هب عًٝو أٜٗا املؿٛض إٔ تك ّٛبسٚضى يف اؾُع ,١ٝباملػاُٖ ١يف
إقساض املٛاز ايذلب ١ٜٛاملدتًؿ( ١غٛاَ ٤طبٛع ١أ ٚإيهذلَ ,)١ْٝٚجٌ ا٭زيٚ ١بطاقات ايتكسّٚ ,ايٛغاٌ٥
املع ,١ٓٝاييت تػاعس يف تسضٜب ٚتأٖ ٌٝايكازٚ ٠ايؿتٚ ١ٝايؿباب عً ٢تطبٝل املٓٗر ايهؿؿ.ٞ



ؼؿٝع ايكاز :٠ؾتشؿٝع ايكاز َٔ ٠أِٖ ٚغا ٌ٥تطبٝل املٓٗر ايهؿؿ ,ٞؾاملػابكاتٚ ,ا٭ٚزل١
ايتؿذٝع ١ٝػعٌ يف تطبٝل املٓٗر يص ٠يس ٣قاز ٠ايٛسسات

 ا٭ْؿط ١ايهدل :٣نُا هب عًٝو ؽطٝط ٚتٓؿٝص بعض ا٭ْؿط ١ايهدل ٣اييت ػُع ايكازٚ ٠ايؿت١ٝ
ٚايؿباب ؼت يٛا ٤اؾٗ( ١احملاؾع ١أ ٚاي ,)١ٜ٫ٛأ ٚؼت يٛا ٤ايٛطٔٚ ,ميهٓو يف ٖص ٙا٭ْؿط١
تطبٝل املٓٗر ايهؿؿٚ ,ٞتك ُ٘ٝٝإٕ أضزت.
ٚاعًِ إٔ ايعٌُ يف ؾطٜل َٔ أِٖ عٛاٌَ لاسو يف ا٭زا ٤بسٚضى ,ؾ ٬تهٔ ٚسٝساً يف ايعٌُٚ ,يهٔ نّٕٛ
ؾطٜكاً ٜعٌُ َعو ,يه ٞتكٌ إىل ٖسؾو يف تطبٝل املٓاٖر ايهؿؿ.١ٝ
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َواقع نػفية تُٗو:
إٕ املٛاقع ايهؿؿ ١ٝعً ٢ؾبه ١املعًَٛات ايسٚي( ١ٝاٱْذلْت) تعتدل ٚغا ٌ٥إعَٚ ١َٝ٬عًَٛات ١ٝغا ١ٜيف
ا٭ُٖ ,١ٝؾُٝهٓو ٚأْت يف بٝتو ايسخ ٍٛعً ٢اٱْذلْت ٚتكؿض ايعسٜس َٔ املعًَٛات ٚايهتب ٚا٭خباض
ايهؿؿٖٓٚ ,١ٝاى ظٛاض املٛاقع ايطزلَٛ ١ٝاقع غرل ضزل ١ٝتػِٗ يف إثطا ٤اٱع ّ٬ايهؿؿٖٓٚ ,ٞا بعض
املٛاقع ايهؿؿ ١ٝاييت قس تُٗو نكا٥س.

عيىاٌ املىقع اإللهرتوىٌ

اصه اهلًُٔ

www.scout.org

املٓعُ ١ايهؿؿ ١ٝايعامل١ٝ

www.arabscout.org

املٓعُ ١ايهؿؿ ١ٝايعطب١ٝ

www.wagggsworld.org

اؾُع ١ٝايعامل ١ٝيًُطؾسات ٚؾتٝات ايهؿاؾ١

www.jordanscouts.jo

مجع ١ٝايهؿاؾٚ ١املطؾسات ا٭ضزْ١ٝ
مجع ١ٝنؿاؾ ١اٱَاضات

www.uaescout.ae

مجع ١ٝنؿاؾ ١ايبشطٜٔ

www.scoutbh.com

ايهؿاؾ ١ايتْٛػ١ٝ

www.scouts.org.tn

مجع ١ٝايهؿاؾ ١اٱغ ١َٝ٬اؾعا٥ط١ٜ

www.scouts-dz.org

مجع ١ٝايهؿاؾ ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ

www.scouts.org.sa
www.sudanscout.org

مجع ١ٝايهؿاؾ ١ايػٛزاْ١ٝ

www.scouts.org.sy

نؿاف غٛض١ٜ

www.omanscouts.gov.om

اشل ١٦ٝايك ١َٝٛيًهؿاؾٚ ١املطؾسات بػًطٓ ١عُإ

www.scout.ps

مجع ١ٝايهؿاؾٚ ١املطؾسات ايؿًػط١ٝٓٝ

www.qtrscouts.com

مجع ١ٝايهؿاؾٚ ١املطؾسات ايكطط١ٜ

www.kuwaitscouts.com

مجع ١ٝايهؿاؾ ١ايهٜٛت١ٝ

www.scoutsfederationlb.org

اؼاز نؿاف يبٓإ

www.libyanscout.org

اؿطن ١ايعاَ ١يًهؿاؾٚ ١املطؾسات  -يٝبٝا

www.egyptianscout.org.eg

ا٫ؼاز ايعاّ يًهؿاؾٚ ١املطؾسات مبكط

www.fnsm.org

اؾاَع ١ايٛطٓ ١ٝيًهؿاؾ ١املػطب١ٝ

ٚغرل ٖص ٙاملٛاقع ايطزلٖٓ ,١ٝاى املعٜس ٚاملعٜس َٔ املٛاقع ايهؿؿ ١ٝا٭خط ٣اييت ميهٓو ايسخ ٍٛعًٗٝا
عً ٢ؾبه ١اٱْذلْت باغتدساّ قطنات ايبشح املدتًؿٚ ,)Google, Yahoo, bing … etc( ١نصيو
املٛاقع ا٫دتُاعyoutubeٚ facebook ١ٝ

131

خامتة:
ْتُٓ ٢إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايسي ٌٝخرل ْاؾع يو يف تطبٝل املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطب ١ٝاملطٛضٖٚ ,٠ص ٙايٓػد ١اييت بني
ٜسٜو ْٖ ٞػد ١ػطٜب ... ١ٝيصا ٜطد ٢إؾازتٓا بأَ ٟكذلسات يًُه ٞقسَاً بٗصا ايسي ٌٝيهٜ ٞهْ ٕٛدلاغاً يو
أثٓا ٤إعساز ايدلْاَر ايهؿؿ ٞاملتهاٌَ.
نُا هب اٱملاّ بهٌ َا دا ٤يف أزي ١ايكازٚ ٠ايؿت ,١ٝست ٢تتِ ا٫غتؿاز ٠ايككٖ َٔ ٣ٛصا ايسي.ٌٝ
يًُطاغًٜ ,١طد ٢إضغاٍ ضغاي ١إيهذل ١ْٝٚعً ٢ايعٓٛإ ايتايarab@scout.org :ٞ
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الدلًل العاو للنياٍج الهشفًُ العزبًُ املطىرَ
©حقوق املللية الفلزية للمنظمة اللصفية
العزبية
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