


 

 

 

زيٌٝ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ 
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 ( املكسَــ١ :1)    

إٕ نٌ ْؿاط تطبٟٛ زاخٌ ايفكٌ ايسضاغٞ أٚ خاضد٘ ؼت إؾطاف املعًِ أٚ ضا٥س        

ايٓؿاط ٜعس دع٤ًا َٔ املٓٗر ٜػاعس ع٢ً إنُاٍ اـدلات ايذلب١ٜٛ اييت وكٌ عًٝٗا ايطايب 

 زاخٌ ايفكٌ .

ٜٓبػٞ إٔ ٜطنع عًٝ٘ املٓٗر ٚا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايذلب١ٝ اؿسٜج١ َٔ أِٖ َا       

املسضغٞ  نٛغ١ًٝ ٫غا١ٜ , فٗٞ تػاعس ع٢ً بٓا٤ اؾاْب ايطٚسٞ ٚايعكًٞ ٚايٓفػٞ 

 ٚا٫دتُاعٞ ٚاؾػُٞ عٓس إْػإ املػتكبٌ .

إْ٘ دع٤ َِٗ َٚتُِ يًدلْاَر ايتعًُٝٞ ايصٟ ٜٗسف إىل بٓا٤ اؾاْب املعطيف نُا إْ٘ ٜعٌُ        

تشكٝل اإلبساع ٚا٫بتهاض ٚاؾٛاْب ايٛدسا١ْٝ ٚاملٗاض١ٜ ع٢ً اخت٬ف ع٢ً تٛفرل املٓار املٓاغب ي

 َػتٜٛاتٗا .

فعٔ ططٜل ايٓؿاط تب٢ٓ ؾدك١ٝ ايطايب ٚتهتػب ايكِٝ ٚا٫ػاٖات ٚاملٍٝٛ ٚت٢ُٓ        

 املٗاضات ٚايكساضت .

١ٝ , فايطايب ٚتعس املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ ايطنٝع٠ ا٭غاغ١ٝ ٚايًب١ٓ ا٭ٚىل يف املطاسٌ ايتعًُٝ       

يف ٖصٙ املطس١ً ٚعػب طبٝعت٘ ايفطط١ٜ قب يًعب ٚاؿطن١ ٚإٕ اغتعُاٍ املعًِ يٮيعاب 

ايذلب١ٜٛ ٚا٭ْؿط١ املكاسب١ زاخٌ سذط٠ ايسضاغ١ ٚخاضدٗا ٜػاعس ايطايب ع٢ً فِٗ املاز٠ 

اف أٖس 0بإشٕ اهلل  –ايع١ًُٝ ٚايتفاعٌ َعٗا ٚانتػاب املٗاضات بأغًٛب َػٌ ٚممتع وكل يٓا 

 ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ يف ٖصٙ املطس١ً .

 



 

 

اإلزاض٠ ايعا١َ يًٓؿـاط ايطــ٬بٞ



 ( َفّٗٛ ايٓؿاط ايط٬بٞ :2) 

فُٛع١ َٔ اـدلات ٚايدلاَر ٚايفعايٝات اييت مياضغٗا مجٝع ايط٬ب سػب َطاسًِٗ         

سضغ١ ايػ١ٝٓ ٚفكًا ٫ستٝاداتِٗ َٚٝٛهلِ ٚضغباتِٗ ٚغط١ قسز ٚفاع١ً ؼت إؾطاف امل

 ٚبتٛدٝ٘ َٔ َعًُِٝٗ يتشكٝل ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ ايتع١ًُٝٝ .

 ( أٖساف ايٓؿاط ايط٬بٞ :3)    

تٓبجل ا٭ٖساف ايعا١َ يًٓؿاط ايط٬بٞ َٔ ا٭ٖساف ايعا١َ يػٝاغ١ ايتعًِٝ يف املًُه١           

 ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ . ٚيصا فإٕ اهلسف ايعاّ َٔ ايٓؿاط ايط٬بٞ ٖٛ :

ك١ٝ املتٛاظ١ْ يًطايب َٔ ايٓاس١ٝ ايطٚس١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاؾػ١ُٝ ) بٓا٤ ايؿد

 ٚا٫ْفعاي١ٝ يٝكبح َٛاطًٓا ْافعًا ىسّ زٜٓ٘ ٚٚطٓ٘ ٚأَت٘ (

 ٚميهٔ إٔ تتًدل أٖساف ايٓؿاط ايط٬بٞ فُٝا ًٜٞ :   

غطؽ َباز٨ ٚقِٝ زٜٓٓا اإلغ٬َٞ اؿٓٝف ٚتطمجتٗا إىل ٚاقع عًُٞ ٚتعُٝكٗا يف ْفٛؽ  (1)

 ٓا٥ٓا ايط٬ب .أب

تك١ٜٛ ايت٬سِ ايٛطين ٚطاع١ ٠٫ٚ ا٭َط ٚاسذلاّ ايعًُا٤ ٚاحملافع١ ع٢ً َهتػبات ايٛطٔ  (2)

. 

 تطغٝذ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ نايتعإٚ ٚاملٓافػ١ ايؿطٜف١ ٚاؿٛاض ايبٓا٤ ٚتكبٌ ايطأٟ اٯخط . (3)

طب١ٜٛ تع٢ٓ تٛثٝل ايع٬قات اإلهاب١ٝ بني املسضغ١ ٚا٭غط٠ ٚاجملتُع باعتباضٖا َ٪غػات ت (4)

 بايطايب .

 اسذلاّ ايعٌُ ايٝسٟٚ ٚايعاًَني ٚتكسٜط ق١ُٝ ايعٌُ ٚا٫غتُتاع ب٘ . (5)



انتؿاف املٗاضات ٚاملٛاٖب ايط٬ب١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً تُٓٝتٗا ٚتٛدٝٗٗا ايتٛدٝ٘ ايػًِٝ  (6)

 ـس١َ ايفطز ٚاجملتُع .

 ايفع١ًٝ هلا .خس١َ املاز٠ ايع١ًُٝ ٚايعٌُ ع٢ً تػٌٗٝ فُٗٗا ٚاغتٝعابٗا َٔ خ٬ٍ املُاضغ١  (7)

 تعٜٛس ايطايب ع٢ً ا٫ْتفاع َٔ ٚقت٘ فُٝا ٜعٛز عًٝ٘ بايٓفع ٚايفا٥س٠ . (8)

 تسضب ايط٬ب ع٢ً ايتفهرل ايعًُٞ ؿٌ املؿه٬ت ٚايكعٛبات اييت تٛادِٗٗ . (9)

 ( أٖساف ايٓؿاط ايط٬بٞ يف املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ :4)     

 ا٫ػاٖات .تٓؿ١٦ ايطايب تٓؿ١٦ إغ١َٝ٬ َؿت١ًُ ع٢ً أٯزاب ٚايكِٝ  (1)

 غطؽ سب ايٛطٔ ٚا٫ْتُا٤ ي٘ ٚاحملافع١ ع٢ً املُتًهات ايعا١َ . (2)

 ت١ُٝٓ املٗاضات ا٭غاغ١ٝ ٚخاق١ ايًػ١ٜٛ ٚايعسز١ٜ ٚاؿطن١ٝ . (3)

 ت١ُٝٓ ايتصٚم اؾُايٞ ٚايٓؿاط ا٫بتهاضٟ ٚسػٔ اغتدساّ اؿٛاؽ . (4)

ادات َٔ ا٫ٖتُاّ بايبٓا٤ اؾػسٟ ٚايكشٞ ٚا٫عتُاز ع٢ً ايٓفؼ يف ؼكٝل ا٫ستٝ (5)

 خ٬ٍ املعاضف ٚايعازات ايػ١ًُٝ .

ت١ُٝٓ قسض٠ ايطايب ع٢ً ايتفاعٌ َع اٯخطٜٔ ) ا٭غط٠ , املسضغ١ , اؿٞ ( مبا وكل ي٘  (6)

 ايتهٝف ا٫دتُاعٞ ايػًِٝ .

 تعٜٛس ايطايب ع٢ً َٛاد٘ املؿه٬ت ايبػٝط١ ٚسػٔ َعاؾتٗا . (7)

 . ضبط املاز٠ ايع١ًُٝ باملُاضغ١ ايع١ًُٝ بأغًٛب َٝػط ٚغٌٗ (8)

 ( أْٛاع ايٓؿاط ايط٬بٞ :5)    

 ٜٓكػِ ايٓؿاط املٛد٘ يًطايب إىل قػُني :       



 ايٓؿاط املكاسب يًُكطض ايسضاغٞ : (1)

ٖٚٛ َامياضغ١ ايطايب عًًُٝا زاخٌ ايفكٌ أٚ خاضد٘ أٚ خاضز املسضغ١ . ٜٚٗسف إىل تعُٝل 

 َفّٗٛ اـدلات ايتع١ًُٝٝ ٚؼكٝل ايتهاٌَ َع املاز٠ ايسضاغ١ٝ .

 ٫ت ايٓؿاط ايط٬بٞ :فا (2)

ٜٚٗسف ٖصا ايٓٛع إىل ؼكٝل ايذلابط بني املكطضات ايسضاغ١ٝ يًُػا١ُٖ يف ؼكٝل 

 ايتهاٌَ ٚا٫غتُطاض١ٜ ٚايتتابع يف بٓا٤ اـدلات ايذلب١ٜٛ ٚتٓكػِ ٖصٙ اجملا٫ت إىل :

 ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ . -1

 ايٓؿاط ايعًُٞ . -2

 ايٓؿاط ايهؿفٞ . -3

 ايٓؿاط ايطٜانٞ . -4

 ٚاملٗين . ايٓؿاط ايفين -5

 ايدلاَر ايعاّ ٚايتسضٜب . -6

 ْؿاط ايتٛع١ٝ اإلغ١َٝ٬ . -7



 ايكِٝ ٚا٫ػاٖات   5-1    

 ا٫ػاٖات :       

ٜعطف املدتكني ا٫ػاٙ بإٔ َٛقف فطزٟ أٚ مجاعٞ ٜتدصٙ ا٭فطاز أٚ اؾُاعات سٝاٍ          

ايٓعط , ٖٚٛ شٚ طابع  أؾٝا٤ أٚ أؾدام أٚ َٛاقف ؽتًف سٛهلا اٯضا٤ ٚتتبأٜ إظا٥ٗا ٚدٗات

 دسيٞ ضغِ أْ٘ ٜٓتُٞ إىل اؾاْب ا٫ْفعايٞ أٚ ايٛدساْٞ يف ايؿدك١ٝ .

 ايكٝـــِ :      

اييت ٜتبٓاٖا ايفطز ٚتٓبع َٔ  تٜعطف املدتكني ايكِٝ بأْٗا املباز٨ ٚاٯضا٤ ٚا٫ػاٖا         

عًِ ايٓفؼ  ْفػ٘ ٚؼسز غًٛن٘ يف َٛاقف اؿٝا٠ املدتًف١ ٖٚٞ تها١ًَٝ نُٔ ٚغا٥ط

 ا٫دتُاعٞ ٚهلا فاع١ًٝ ع٢ً ب١٦ٝ ايفطز ٚتٓؿ٦ت٘ .

سٝح أظٗطت بعض  –ٚيكس مت ؼسٜس فُٛع١ َٔ ايكِٝ ٚ ا٫ػاٖات هلصٙ املطس١ً         

ٚٚظعت ع٢ً أغابٝع ايعاّ ايسضاغٞ َسع١ُ بآيٝات ٚأْؿط١  –ايسضاغات نعف ا٫ٖتُاّ بٗا 

 -ؼكل ٖصٙ ايكِٝ :

 ايتشكـٝـل آي١ٝ ايك١ُٝ ٚا٫ػــاٙ

 بط ايٛايسٜٔ

 -عطض فٝسٜٛ –َؿٗس متجًٝٞ  –ا٭َٚع١ٝ ايعا١َ + قك١ َكٛض٠ 

بطْاَر ا٭ب ايعا٥ط )  –ٖس١ٜ ا٫بٔ ٭بٝ٘  –يكا٤ ا٭بٓا٤ ٚاٯبا٤  –أْؿٛز٠ 

ظٜاض٠ أسس اٯبا٤ يًفكٌ َٚؿاضن١ املعًِ ٚتكسِٜ ٖساٜا يًط٬ب باغِ 

 ضغاي١ إىل أبٞ . –ظٜاض٠ فُٛعات ايط٬ب يبعض اٯبا٤  –ابٓ٘ ( 

 ايكسم

ػػٝس سٝا٠  –ا٭ٚع١ٝ ايعا١َ + قك١ قكرل٠ )) ايكازم ا٭َني 

اؿٝا٠ بايكس٠ٚ (( َؿٗس متجًٝٞ ) مثطات ايكسم  - ايطغٍٛ 

 أْؿٛز٠ . –ن١ًُ تٛد١ٝٗٝ  –ٚعٛاقب ايهصب ( 



 احملب١
َػابك١ ؽسّ  -( ا٭ٚع١ٝ ايعا١َ + قك١ ) سب ايكاسب١ يًطغٍٛ 

 . اؿب بأؾهاي٘

 ايٛادبات ايؿطع١ٝ
 –إقا١َ ايك٠٬ مجاع١  –ا٭ٚع١ٝ ايعا١َ + تسضٜب عًُٞ ع٢ً ايٛن٤ٛ 

 قك١ سطن١ٝ عٔ ايكسق١ –ظٜاض٠ قطٜب  –ظٜاض٠ َطٜض 

 ايٓعاف١

َػابك١ ْعاف١  –قك١ َكٛض٠  –ا٭ٚع١ٝ ايعا١َ + َػابك١ أفض فكٌ 

١ املؿاضن١ يف ْعاف–َػابك١ ايطغّٛ  –أْؿٛز٠  –ا٭زٚات املسضغ١ٝ 

 بطْاَر غطفيت َٓع١ُ ْٚعٝف١ . -َؿٗس متجًٝٞ-اؿٞ ٚاملسضغ١

 ايتػص١ٜ ايػ١ًُٝ

بطْاَر -عطض فٝسٜٛ –ضغَٛات  -ا٭ٚع١ٝ ايعا١َ + َؿٗس متجًٝٞ 

ْؿاضات تٛع١ٜٛ يًُٓعٍ سٍٛ ايعازات ايكش١ٝ  -ْعاف١ ا٭غٓإ

بطْاَر –َػابك١ تًٜٛٔ -ظٜاض٠ ايٛسس٠ ايكش١ٝ-ٚايتػص١ٜ ايػ١ًُٝ

 بطْاَر قٛض سٍٛ ايتػص١ٜ . –قك١ سطن١ٝ  -غصا٩ْا ايكشٞ

 ا٭َٔ ٚايػ١َ٬

 –تٓفٝص سطٜل ُٖٚٞ  –ا٭ٚع١ٝ ايعا١َ + زٚض٠ اإلغعافات ا٭ٚي١ٝ 

ضغَٛات عٔ ا٭َٔ  -َؿٗس متجًٝٞ-عطض فٝسٜٛ –بطْاَر إخ٤٬ 

َػابك١ يف ع٬َات -بطْاَر أضقاّ تُٗو-َػابك١ ضغِ-ٚايػ١َ٬

 ايسفاع املسْٞ .ظٜاض٠  -ضدٌ ا٭َٔ ايعا٥ط -املطٚض

 ايتعبرل عٔ ايصات

 -عطض فٝسٜٛ-قك١ سطن١ٝ –ا٭ٚع١ٝ ايعا١َ +سٛاض بني طايبني 

َكاب١ً َع املتفٛقني انتب ضغاي١ إىل َعًُو -َػابكات أفهٌ تعًٝل

 ٚيٞ أَطى. -

 اسذلاّ اٯخطٜٔ
 -َؿٗس متجًٝٞ -قك١ َكٛض٠ –ا٭ٚع١ٝ ايعا١َ +قك١ سطن١ٝ 

 اّ( .عباض٠ عٔ ا٫سذل -َػابك١ خط 

 ايٓعاّ
يكا٤ َع  –ايطايب املجايٞ  –َػابك١ ايفكٌ ايٓعٝف  -ا٭ٚع١ٝ ايعا١َ 

 زٚض٠ ايتٓعِٝ اؿٝاتٞ .-طايب َٓعِ عطض فٝسٜٛ

 ايذلؾٝس

املؿاضن١ يف -َؿاٖس َكٛض٠ -ا٭ٚع١ٝ ايعا١َ + قٛض ٚتعًٝل

ْؿط٠ تٛع١ٜٛ تكٌ  –َػابك١ يٕٛ ٚعدل  -إغ٬م اإلنا٠٤ ايكٓابرل

 يًُٓعٍ .



فع١ ع٢ً احملا

 املُتًهات

 -تٓعٝف اؿسا٥ل ايعا١َ –ا٭ٚع١ٝ ايعا١َ +ايهتاب١ ع٢ً اؾسضإ 

 ْؿط٠ تٛع١ٜٛ  -َؿٗس متجًٝٞ

ايعٌُ اؾُاعٞ 

 )ايتعإٚ(

املؿاضن١ يف  -ا٭ٚع١ٝ ايعا١َ + بطْاَر خس١َ عا١َ زاخٌ املسضغ١

 بطْاَر املػطح ٚاإلْؿاز اؾُاعٞ .

 خس١َ ايب١٦ٝ

قك١  –أْؿٛز٠  -عطض فٝسٜٛ –ٛض٠ ا٭ٚع١ٝ ايعا١َ+قك١ َك

ايطغِ ٚايتًٜٛٔ ٭ْؿط١  -َؿطٚع ْعاف١ سسٜك١ املسضغ١ –سطن١ٝ 

 ظضاع١ بعض ايٓباتات يف إْا٤ َتشطى . –ايب١٦ٝ 

 تهٜٛٔ ايكساقات

 –ْؿٝس سٍٛ ا٭خ٠ٛ  –ا٭ٚع١ٝ ايعا١َ+َػابك١ َع بسا١ٜ ايعاّ ايسضاغٞ 

( بطْاَر إفؿا٤ قك١ سطن١ٝ ) امل٪اخا٠ بني املٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض 

 ايػ٬ّ . 

   

 :   تأٚع١ٝ عا١َ تػتدسّ يف مجٝع ايكِٝ ٚا٫ػاٖا 5-2    

 سفغ آ١ٜ ٚسسٜح تٓاغب ايكِٝ أٚ ا٫ػاٖات . -1

 تػدرل اإلشاع١ املسضغ١ٝ ـس١َ ايك١ُٝ . -2

 ايعٜاض٠ : تٓفص ظٜاض٠ تٓاغب  ايك١ُٝ أٚ ا٫ػاٙ . -3

ٗا َج٬ُ ) أْا ؾذاع أْا أؼسخ ؾعاضات : تفعٌٝ ؾعاضات زاخٌ أغابٝع ايكِٝ ـسَت -4

 ( ) أْا أسب ٚايسٟ ( .

قشا٥ف ٚضغَٛات : عٌُ يؿدك١ٝ نطت١ْٝٛ تٓفص سطنات ؽسّ ايك١ُٝ أٚ  -5

تكبٌ ضأؽ ٚايسٖا ( , اسذلاّ اٯخطٜٔ . ) ايؿدك١ٝ ا٫ػاٙ َجٌ/ بط ايٛايسٜٔ ) 

١ٝ ايؿدك١ٝ تػًِ ع٢ً طايب آخط ( , ايتػص١ٜ ايػ١ًُٝ ) ايؿدك١ٝ تأنٌ أغص١ٜ قش

 , ايؿدك١ٝ تٓعف أغٓاْٗا ( .



َؿاضن١ املٓعٍ يف تطغٝذ ايكِٝ ٚا٫ػاٖات : )إضغاٍ ايدلْاَر إىل املٓعٍ ٚتسضٜب  -6

 ايط٬ب ع٢ً بعض ا٭فعاٍ ٚا٭قٛاٍ اييت تٓفص يف املٓعٍ ٚطًب َؿاضن١ املٓعٍ ( .

 (أزٚاض ايعاًَني يف املسضغ١ إللاح خطط ا٭ْؿط١ :7)  

 ١ :زٚض َسٜط املسضغ 7-1    

 (اإلؾطاف ع٢ً ضغِ اـط١ ايعا١َ يًٓؿاط زاخٌ املسضغ١ ٚتهاًَٗا َع بك١ٝ اـطط .1)      

 (تهًٝف َؿطيف مجاعات ايٓؿاط سػب ؽككاتِٗ َٚٝٛهلِ َٔ َعًُٞ املسضغ١ .2)     

 (تؿهٌٝ ٚض٥اغ١ فًؼ ايٓؿاط زاخٌ املسضغ١ .3)     

اعات ٚضٚاز ايفكٍٛ ٚمجٝع ايعاًَني يف (تكِٝٝ ضا٥س ايٓؿاط َٚؿطيف اجملا٫ت ٚاؾ4ُ)     

 ا٭ْؿط١ .

 (ضبط ايٓؿاطات ايذلب١ٜٛ املسضغ١ٝ باجملتُع املسضغٞ ٚاجملتُع نهٌ .5)     

 (اعتُاز تكاضٜط ٚغذ٬ت ايٓؿاط .6)     

 (تهطِٜ املتُٝعٜٔ ٚٚنع اؿٛافع ايتؿذٝع١ٝ يًعاًَني يف ايٓؿاط .7)     

 ـس١َ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ يف املسضغ١ . ـام ٚايساعُني(تفعٌٝ زٚض ايكطاع ايعاّ ٚا8)     

 (ض٥اغ١ فًؼ ايكٓسٚم املسضغٞ .9)     

 زٚض ٚنٌٝ املسضغ١ : 7-2    

 (املؿاضن١ يف فًؼ ايٓؿاط يف املسضغ١ ْا٥ب يًط٥ٝؼ .1)     

 (ت١٦ٝٗ ٚتٛفرل َتطًبات ايٓؿاط .2)     

 تٓفٝص ايدلاَر . (سٌ املؿه٬ت ٚتصيٌٝ ايكعٛبات اييت تٛاد3٘)     



 (َتابع١ تٓفٝص خط١ ايٓؿاط .4)     

 (اإلؾطاف ع٢ً قطف ككل ايٓؿاط .5)     

 (املتابع١ اإلزاض١ٜ أثٓا٤ فذل٠ مماضغ١ ايٓؿاط مبا وكل تفاعٌ اؾُٝع .6)     

 (تؿهٌٝ ٚض٥اغ١ فايؼ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ .7)     

       

 زٚض املطؾس ايط٬بٞ: 7-3    

 اضى يف ايتدطٝط يدلاَر ايٓؿاط مبا ٜهفٌ َعاؾ١ املؿه٬ت ايػًٛن١ٝ .(ٜؿ1)      

(َتابع١ ايط٬ب ايٓابػني يف بعض فا٫ت ايٓؿاط زاخٌ املسضغ١ ٚٚنع اغتُاضات 2)

 خاق١ بِٗ ٚاقذلاح اـطط ٚايدلاَر املٓاغب١ يطعاٜتِٗ .

اداتِٗ َتابع١ اؾطاى ايط٬ب شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ بايدلاَر اييت تتٓاغب ٚس (3)

 ايٓفػٝ٘ ٚايػًٛن١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ .

زضاغ١ سا٫ت ايط٬ب غرل املتفاعًني َع بطاَر ايٓؿاط ٚإهاز اؿًٍٛ املٓاغب١  (4)

 بايتٓػٝل َع املعٓٝني .

 زٚض ضا٥س ايٓؿاط : 7-4    

 ٜتٛىل ١َُٗ املكطض يف فًؼ ايٓؿاط يف املسضغ١ . (1)

 ٓؿاط ٚضٚاز ايفكٍٛ .املؿاضن١ يف اختٝاض املعًُني املؿطفني ع٢ً بطاَر اي (2)

 إعساز اـط١ ايعا١َ يًٓؿاط يف املسضغ١ بايتٓػٝل َع َؿطيف ا٭ْؿط١ . (3)

 َتابع١ تٓفٝص اـط١ ٚت١٦ٝٗ ا٫َهاْات اي٬ظ١َ إللاسٗا . (4)



 تٛظٜع ايط٬ب سػب َٝٛهلِ ٚاػاٖاتِٗ ٚضغباتِٗ ع٢ً ا٭ْؿط١ زاخٌ املسضغ١ . (5)

 ا٫ت اخل (ض٩غا٤ ف –تؿهٌٝ اجملايؼ ايط٬ب١ٝ )عطفا٤ فكٍٛ  (6)

 ايتٓػٝل َع ايٓؿاط ايط٬بٞ يف إزاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ . (7)

 قطف املدككات املاي١ٝ يٮْؿط١ ايط٬ب١ٝ . (8)

 إعساز املًفات ٚايػذ٬ت ٚايتكاضٜط يدلاَر ايٓؿاط ٚضفعٗا . (9)

 ( اإلؾطاف ع٢ً سك١ ايٓؿاط .10)

 ( سكط ايط٬ب غرل املتفاعًني َع ايٓؿاط زاخٌ املسضغ١ .11)

 ايط٬ب ايٓابػني يف بعض فا٫ت ايٓؿاط زاخٌ املسضغ١ .( سكط 12)

( عكس ايًكا٤ات ٚا٫دتُاعات ايتطٜٛط١ٜ ٚايسٚضات ايتسضٜب١ٝ يًط٬ب ٚاملعًُني يطفع 13)

 َػت٣ٛ ايٓؿاط يف املسضغ١ .

 ( َؿاضن١ َسٜط املسضغ١ يف تكِٝٝ املعًُني فُٝا ٜتعًل بايٓؿاط .14)

 ات اييت تٛاد٘ ايٓؿاط ٚبصٍ اؾٗس ؿًٗا .( ايػعٞ يتصيٌٝ ايعكبات ٚايكعٛب15)

 زٚض املعًِ : 7-5   

إعساز خط١ يًٓؿاط املكاسب ملازت٘ مبا ٜهفٌ تطبٝل ايطايب يًُٗاضات ٚاملعاضف اييت  (1)

 ٜتعًُٗا .

اإلعساز ٚاإلؾطاف ع٢ً خط١ ايٓؿاط املهًف ب٘ ٚفل اإلطاض ايعاّ ـط١ ايٓؿاط يف  (2)

 املسضغ١ .

 ضٜط اـاق١ مبذاي٘ ٚتػًُٝٗا يطا٥س يٓؿاط .ايتٛثٝل يف ايػذ٬ت ٚايتكا (3)



 ايتٓػٝل َع ضا٥س ايٓؿاط يف ا٫ستٝادات ٚاملتطًبات . (4)

 َتابع١ ٚتكِٜٛ دٗس ايط٬ب ٚؼفٝع املتُٝع َِٓٗ . (5)

 عٌُ ايسعا١ٜ اإلع١َٝ٬ يدلاف٘ ٚعطض أِٖ كطدات تًو ايدلاَر . (6)

ت ايػًٛن١ٝ اغتجُاض ايٓؿاط يف انتؿاف َٛاٖب ايط٬ب ٚقكًٗا ٚع٬ز املؿه٬ (7)

 يًط٬ب .

 زٚض َعًِ ايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬ : 7-6    

 اإلؾطاف ع٢ً مجاع١ )ؾ١ٓ( ايتٛع١ٝ اإلغ١َٝ٬ . (1)

اإلؾطاف ع٢ً أْؿط١ ايتٛع١ٝ اإلغ١َٝ٬ َجٌ احملانطات , ايٓسٚات , َؿطٚع غاعتني  (2)

 ؿفغ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ .

 زٚض َعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ : 7-7    

 ش١ ٚغ١َ٬ َاٜعطض يػًٜٛا ٚمًٜٛا ٚا٥٬ًَٝا يف املسضغ١ .ايتأنس ٕ ق (1)

 –ايكشاف١  –اإلشاع١  –ضعا١ٜ املٛاٖب ا٭زب١ٝ َٔ خ٬ٍ اإلؾطاف ع٢ً )املٓتس٣ ا٭زبٞ  (2)

 املػطح ( .

 زٚض َعًِ ايعًّٛ : 7-8    

ْازٟ اؿاغب اٯيٞ  –ضعا١ٜ املٛاٖب ايعًُٝـ١ َٔ خ٬ٍ اإلؾـطاف عًـ٢ ايٓازٟ ايعًُٞ  (1)

 ايٓازٟ ايعًُٞ . –عات ايٓؿـاط مجا –

 اإلؾطاف ع٢ً مجاع١ اإلغعافات ا٭ٚي١ٝ . (2)

 زٚض َعًِ ايذلب١ٝ ايٛط١ٝٓ : 7-9    



 ٚنع خط١ ظٜاضات املعامل ايٛط١ٝٓ . (1)

 ٜػِٗ يف ؼكٝل ايكِٝ ايٛط١ٝٓ . (2)

 اإلؾطاف ع٢ً املٓتس٣ ايٛطين . (3)

 زٚض َعًِ ايذلب١ٝ ايف١ٝٓ : 7-10    

 ١ ايتصٚم اؾُايٞ .ضعا١ٜ املٛاٖب ايف١ٝٓ ٚتطبٝ (1)

 املػا١ُٖ يف إعساز َعاضض ا٭ْؿط١ زاخٌ املسضغ١ ٚخاضدٗا . (2)

 املػا١ُٖ يف ؼػني ٚػٌُٝ املسضغ١ . (3)

 زٚض َعًِ ايذلب١ٝ ايطٜان١ٝ : 7-11    

 ضعا١ٜ املٛاٖب ايطٜان١ٝ . (1)

 تٓعِٝ ايبط٫ٛت ٚاملٗطداْات ايطٜان١ٝ , ٚإعساز َٓتدب املسضغ١ . (2)

 ١ يف املسضغ١ .ايعٓا١ٜ باملطافل ايطٜانٝ (3)

 زٚض َعًِ ايكفٛف ا٭ٚي١ٝ : 7-12    

 َتابع١ بطاَر ايٓؿاط اـاق١ مبطس١ً ايكفٛف ا٭ٚي١ٝ . (1)

 ؼٌٜٛ املفطزات املكطضات املسضغ١ٝ إىل ْؿاطات سطن١ٝ مماضغ١ . (2)

 إقا١َ ايٓؿاطات ايذلٚو١ٝ املتٓٛع١ . (3)

 زٚض َعًِ ايطٜانٝات : 7-13    

 يط٬ب يف املٗاضات ا٭غاغ١ٝ يف ايطٜانٝات .تٛظٝف بطاَر ايٓؿاط يع٬ز نعف ا (1)

 ت١ُٝٓ َٗاضات ٚقسضات ايط٬ب املتُٝعٜٔ يف ايطٜانٝات . (2)



 ( ايدلاَر ٚا٭ْؿط١ ايعا١َ :8)  

 ايّٝٛ املفتٛح : 8-1     

بطْاَر َتٓٛع ٜكاّ زاخٌ املسضغ١ أٚ خاضدٗا مياضؽ فٝ٘ ايط٬ب فُٛع١ َٔ املٓاؾط          

 ل بطْاَر كطط َٚٓعِ ؼت إؾطاف إزاض٠ املسضغ١ .املدتًف١ ٚاملؿٛق١ ٚف

 ا٭ٖـساف ايعا١َ يًدلْاَر : -أ     

 َػاعس٠ ايط٬ب يف تػٝرل َؿاعطِٖ ايػًب١ٝ ػاٙ املسضغ١ . (1)

 تكسِٜ ايٓؿاط بكايب دسٜس ٚقبب يًط٬ب . (2)

 تععٜع ايكِٝ ٚا٫ػاٖات املٓؿٛز٠ هلصٙ املطس١ً . (3)

 ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛض .تٛثٝل ايع٬ق١ بني ايط٬ب ٚاملعًُني  (4)

 ت١ُٝٓ قسضات ايط٬ب ٚإبطاظ َٛاٖبِٗ يف دٛ َٔ ايذلفٝ٘ ٚايًعب املٓعِ . (5)

 

 ؾعاضات ايدلْاَر املكذلس١ : -ب     

 أيعب ٚأتعًِ . (1)

 نًٓا ْؿاضى . (2)

 املبسع ايكػرل . (3)

 ا٭ٚع١ٝ املكذلس١ يتٓفٝص ايدلْاَر : -ز     

 أ٫ًٚ : ايكفٛف ا٭ٚي١ٝ :      



) قطا٠٤ غٛض٠ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ , ن١ًُ قكرل٠ , أْؿٛز٠ , بطْاَر إشاعٞ َتٓٛع  (1)

 ٜفهٌ إٔ ٜهٕٛ َٔ املكطض ايسضاغٞ . َؿٗس متجًٝٞ قكرل (

 ظٜاضات ٚضس٬ت تطب١ٜٛ تع١ًُٝٝ . (2)

 َػابكات ضٜان١ٝ خفٝف١ ٚأيعاب تطف١ٝٗٝ . (3)

 َػابك١ اؿكٝب١ ايٓعٝف١ . (4)

 َطغِ سط مبؿاضن١ أٚيٝا٤ ا٭َٛض . (5)

 ٓسغ١ٝ ) زٚا٥ط , َطبعات , َجًجات ( .َػابك١ تًٜٛٔ ا٭ؾهاٍ اهل (6)

َػابك١ تطتٝب سطٚف ايهًُات ) نًُات تٓجط سطٚفٗا ٜطايب ايت٬َٝص بإعاز٠  (7)

 ػُٝعٗا ( .

َػابك١ أغطع ٚأدٛز قطا٠٤ ) فُٛع١ مجٌ كتاض٠ َٔ َٛانٝع املطس١ً تططح بٗسف  (8)

 تسضٜب ايطًب١ ع٢ً ا٫ْط٬م بايكطا٠٤ ٚدٛزتٗا ( .

ًُات كتاض٠ َٔ ايهتاب املسضغٞ اهلسف َٓٗا ايتسضٜب َػابك١ أدٛز نتاب١ ) ن (9)

 ع٢ً دٛز٠ ايهتاب١ ٚمجاٍ اـط ( 

(َػابك١ ايكطا٠٤ َٔ دطٜس٠ أٚ ف١ً ) ٜكسّ قكاقات َٔ ايكشف اي١َٝٛٝ أٚ اجمل٬ت 10)

أٚ ايٓؿطات نُػابك١ قطا٠٤ مج١ً أٚ غطط أٚ ن١ًُ اهلسف َٓٗا تسضٜب ايطًب١ يًكطا٠٤ 

 ( . َٔ غرل ايهتاب املسضغٞ



(دًػ١ سٛاض أغط١ٜ َفتٛس١ َع َعًُٞ ايكفٛف ٚاملطؾس ايط٬بٞ ؼت عٓٛإ ) اغأٍ 11)

املعًِ ٜٚػأيو( اهلسف َٓٗا تسضٜب ايطايب ع٢ً سط١ٜ اؿسٜح ٚاؿٛاض ٚايتعطف ع٢ً 

 استٝادات٘ .

(َػابك١ فطغإ ا٭عساز ) نايػطع١ ٚاؾٛز٠ يف ايعّس , ايػطع١ يف مجع ٚططح 12)

 ( ا٭عساز ايبػٝط١

(َػابك١ ايٛقٍٛ يًك١ُ )َػابك١ َٔ مخؼ َطاسٌ َتسضد١ ٜٓتكٌ املتػابل َٔ َطس١ً 13)

إىل أخط٣ ست٢ ٜكٌ ايك١ُ يف مجٝع املٛاز ٚتهٕٛ بني طًب١ ايكفٛف يكٝاؽ ؼكًِٝٗ 

 ٚتطغٝذ َاتعًُٛٙ يف أشٖاِْٗ ( .

 ثاًْٝا : ايكفٛف ايعًٝا :      

 –اؾطٟ  –اخذلام ناس١ٝ  –١ً غ –طا٥ط٠  –َٓافػات ضٜان١ٝ ) زٚضٟ نط٠ قسّ  (1)

 ؾس اؿبٌ ( .

أغطع إداب١ (  –يف املٓٗر ايسضاغٞ  –سطٚيف اؾ١ًُٝ  –ٚضق١ٝ  –َػابك١ ثكاف١ٝ ) فطم  (2)

. 

 أيعاب خفٝف١ ( . –سطٚف َٚسٕ  –َٗطدإ دسٍٚ ايهطب  –أيعاب سطن١ٝ ) شنا٤  (3)

 أْا َبسع ( . –إبساعات ) أْا ٚاملاٜهطٚفٕٛ  (4)

 نٓت طايبًا ( . –بني ٚيٞ ا٭َط ٚايطايب  –ٚايطايب غاع١ سٛاض ) بني املعًِ  (5)

ًَّٕٛ املسضغ١  (6)  ايًٛس١ ايهبرل٠ ( . –يٛسيت اؾ١ًُٝ  –ايطغِ ) 

 ضغا٥ٌ ٖازف١ ) ضغاي١ إىل َعًُٞ ( . (7)



 يهٌ فتٗس ْكٝب ( . –َٗطدإ اهلساٜا ) خص ٖسٜتو  (8)

 فها١ٖٝ ( . –اؿفٌ املػطسٞ ) َؿاٖس ٖازف١  (9)

 ح  :اإلطاض ايعَين املكذل -ز    

ٌّ فكٌ زضاغٞ َٔ بسا١ٜ ايّٝٛ   ٜتِ اختٝاض ّٜٛ َٓاغب يطبٝع١ املٓطك١ ٜٚكاّ َط٠ ٚاسس٠ ن

 ايسضاغٞ إىل ْٗاٜت٘ ٜٚكذلح إٔ ٜهٕٛ يف َٓتكف ايفكٌ .

 اإلطاض املهاْٞ : -ٖـ     

 زاخٌ املسضغ١ ) املػطح , ايفٓا٤ , املهتب١ , امل٬عب ايطٜان١ٝ ( . (1)

َٓؿآت سه١َٝٛ , َ٪غػات أ١ًٖٝ , َٛاقع بط١ٜ  خاضز املسضغ١ ) سسا٥ل عا١َ , (2)

فُعات تطف١ٝٗٝ ( َع نطٚض٠ ا٭خص مبا قسض َٔ ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ سٍٛ اإلطاض 

 ايعاّ يًطس٬ت ٚايعٜاضات .

 املٗــاّ املٛن١ً : -ٚ     

 املٗاّ ايعإًَٛ ّ

 َسٜط املسضغ١ 1

 اعتُاز خط١ ايدلْاَر ٚاإلؾطاف ايعاّ عًٝ٘ . (1)

 ٗاّ بني ايعاًَني باملسضغ١ .تٛظٜع امل (2)

ايبشح عٔ زعِ يًدلْاَر َٔ ايكطاع اـام  (3)

 أٚ املككف املسضغٞ .

ايتهطِٜ يًُتُٝعٜٔ ) ط٬ب َٚعًُني  (4)

 َٚػاُٖني ( .

تٛدٝ٘ ضغاي١ يٛيٞ أَط ايطايب َٛنشًا فٝٗا  (5)



 ايدلْاَر ٚأٖساف٘ ٚزعٛت٘ يًُؿاضن١ .

 ٚنٌٝ املسضغ١ 2

ايًذإ  َتابع١ غرل ايدلْاَر ٚاإلؾطاف ع٢ً (1)

 ايعا١ًَ .

 َتابع١ تٓفٝص ايدلْاَر ٚفل اؾسٍٚ ايعَين . (2)

 اإلؾطاف ع٢ً قطف كككات ايدلْاَر . (3)

 سٌ املؿه٬ت اييت تعٝل تٓعِٝ ايدلْاَر . (4)

 املطؾس ايط٬بٞ 3

 املؿاضن١ يف ضغِ خط١ ايدلْاَر ٚتٓفٝصٖا . (1)

َتابع١ ٚتٛدٝ٘ َؿاضن١ شٟٚ ا٫ستٝادات  (2)

 اـاق١ .

اضن١ مجٝع ايط٬ب املػاعس٠ يف تفعٌٝ َؿ (3)

 يف فعايٝات ايدلْاَر .

اقذلاح بطاَر إضؾاز١ٜ ٚت١ُٜٛٓ ٚع٬د١ٝ بعس  (4)

 ايدلْاَر .

 ضا٥س ايٓؿاط  4

 اإلعساز ٚ ايتدطٝط يًدلْاَر . (1)

املػ٦ٍٛ املباؾط عٔ خطٛات تٓفٝص ايدلْاَر  (2)

. 

سٌ ايكعٛبات اييت تعٝل غرل ايدلْاَر  (3)

 بايبسا٥ٌ املٓاغب١ .

)خاَات , أزٚات  تأَني استٝادات ايدلْاَر (4)

 ,دٛا٥ع (.

إعساز تكطٜط ؾاٌَ يًدلْاَر بعس تٓفٝصٙ  (5)

 ملسٜط املسضغ١ ٚضفع٘ إلزاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ .

ؾطح فهط٠ ايدلْاَر يط٬ب ايكف  (1) َعًِ ايكفٛف ا٭ٚي١ٝ  5



 ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً املؿاضن١ .

املػا١ُٖ يف إعساز ٚتٓفٝص خط١  (2)

 َؿاضن١ قف٘ يف ايدلْاَر .

قف٘ أثٓا٤  اإلؾطاف ع٢ً طًب١ (3)

 ايدلْاَر .

تٓفٝص بعض املػابكات ٚفل خط١  (4)

 تٓفٝص ايدلْاَر .

 َعًُٛ ايكفٛف ايعًٝا 6

 ٜتِ تٛظٜع املعًُني ع٢ً ايًذإ املدتًف١ َجٌ :

 ؾ١ٓ اإلعساز ٚايتذٗٝع . (1)

 ؾ١ٓ ايتٓػٝل ٚاملتابع١ . (2)

 ؾ١ٓ ايٓعاّ . (3)

 ؾ١ٓ ايفعايٝات ) مجاعات ( . (4)

 ؾ١ٓ ايٓكٌ ٚاملٛاق٬ت . (5)

 يتكاضٜط .ؾ١ٓ ا (6)

 ٚيٞ ا٭َط  7

 املؿاضن١ يف إعساز خط١ ايدلْاَر . (1)

املؿاضن١ يف بعض فعايٝات ايدلْاَر )  (2)

 تهطِٜ املتػابكني ( . –املػابكات 

ا٫غتفاز٠ َٔ ؽككاتِٗ ٚخدلاتِٗ يف  (3)

 َٗٓسؽ ( –ايدلْاَر ) طبٝب 

 قػِ ايٓؿاط باإلزاض٠  8

 ْكٌ اـدلات ٚايتذاضب املتُٝع٠ . (1)

 ع١ يفعايٝات ايدلْاَر .اإلؾطاف ٚاملتاب (2)

تكِٜٛ ايدلْاَر مبؿاضن١ ايعاًَني يف  (3)

 املسضغ١ .



 تهطِٜ املساضؽ املتُٝع٠ يف ايتٓفٝص . (4)

 إؾعاض اؾٗات شات ايع٬ق١ زاخٌ اإلزاض٠. (5)

 عٛاٌَ لاح ايدلْاَر : -ظ

 تعطٜف َعًُٞ املسضغ١ بايدلْاَر َٔ خ٬ٍ : (1)

 * عكس يكا٤ َع مجٝع املعًُني باملسضغ١ .

 ؾطٜط فٝسٜٛ ( . –ػاضب ممٝع٠  –َطبٛعات  –دلات ) يكا٤ات * ْكٌ اـ

 * ا٫غتعاْ٘ ببعض ا٭زي١ ٚايدلاَر ٚاملػابكات .

 زعِ ٚضعا١ٜ ايدلْاَر : (2)

 * ؽكٝل َٝعا١ْٝ يًدلْاَر َٔ ايكٓسٚم املسضغٞ .

 * عطض فهط٠ ايدلْاَر ع٢ً بعض امل٪غػات يف ايكطاع اـام .

ا١ٜ بطاَر ايطفٛي١ ي٬غتفاز٠ َٔ إَهاْٝاتِٗ ايبؿط١ٜ * ايتٓػٝل َع اؾٗات املٗت١ُ بطع

 ٚاملاز١ٜ .

 * ا٫غتفاز٠ َٔ َؿاضن١ ا٭غط٠ يف زعِ ايدلْاَر .

 ايت١٦ٝٗ ٚايتػط١ٝ اإلع١َٝ٬ املٓاغب١ يًدلْاَر : (3)

 ؾبه١ اإلْذلْت ...( . –ايكشف احمل١ًٝ  –اؿٞ  –املٓعٍ  –) املسضغ١ 

 َر :اؿٛافع املٓاغب١ يًُؿاضنني يف ايدلْا (4)

 ) َعًُني ٚأٚيٝا٤ أَٛض ٚط٬ب ٚاؾٗات املػا١ُٖ ( .

 * ؾٗازات ؾهط ٚتكسٜط .

 * دٛا٥ع تكسٜط١ٜ .



 * إع٬ْات يًُ٪غػات املؿاضن١  يف َطبٛعات ايدلْاَر .

 * استػاب َؿاضن١ املعًِ يف ايدلْاَر يف تكِٝٝ أزا٥٘ ايٛظٝفٞ .

 ايتذٗٝـع : (5)

 زاخٌ املسضغ١ /

 –ايكا٫ت  –ايفٓا٤  –ضؽ فٝٗا فعايٝات ايدلْاَر ) امل٬عب * ت١٦ٝٗ املكاض اييت غتُا 

 َطنع َكازض ايتعًِ (  –املهتب١ 

 * تأَني ا٭زٚات ٚاـاَات ٚاؾٛا٥ع .

 خاضز املسضغ١ /

 * تأَني ٚغ١ًٝ ْكٌ َٓاغب١ .

 * اختٝاض املهإ ٚايعَإ املٓاغبني يًدلْاَر .

 ات .* ػٗٝع املهإ بهٌ َاوتاد٘ ايدلْاَر َٔ َػتًعَ

  ايتٛع١ٝ ( –اإلضؾاز  –اإلؾطاف  –زع٠ٛ املؿطفني ؿهٛض ايدلْاَر ) ايٓؿاط  (6)

 :٬َسع١   

ٜٓفص بطْاَر ايّٝٛ املفتٛح يف َٜٛني كتًفني يًكٛف ايسْٝا ٚايعًٝا ٜٚٓػل َع إزاض٠ ايذلب١ٝ    

 ٚايتعًِٝ يف شيو .

 منٛشز َكذلح يًدلْاَر ايعَين يًّٝٛ املفتٛح  : -ح     

 ٫ً / ايكفٛف ا٭ٚي١ٝ :أٚ      

 ًَشٛظات املػتفٝسٕٚ َػ٪ٍٚ ايتٓفٝص ايفعايٝات ايعَٔ



6.45-7.00 

بطْاَر إشاعٞ 

قباسٞ )قطإٓ 

 -نطِٜ

قطا٠٤  -ن١ًُ

َٛنٛع َٔ املٓٗر 

إْؿاز مجاعٞ  –

إْؿاز فطزٟ 

 -,َؿٗس بػٝط

 ( َٚػابك١

 مجٝع ايطًب١ َعًِ ايكف

تٓفٝص بطْاَر 

اإلشاع١ 

ايكباس١ٝ 

 يًُسضغ١

7.00-7.30 

ٚدب١ إفطاض 

 َؿذلن١

 املٓعٍ ٚاملسضغ١

طًب١ املطس١ً 

 ا٭ٚي١ٝ
 

7.30-8.00 

تٛظٜع ايت٬َٝص 

 سػب ايدلْاَر

املعًِ ٚضا٥س 

 ايٓؿاط

طًب١ املطس١ً 

 ا٭ٚي١ٝ
 

8.00-10.00 

َٓافػات ضٜان١ٝ 

ٚتطف١ٝٗٝ )أيعاب 

أيعاب  –خفٝف١ 

َػابكات  –ؾعب١ٝ 

َعًُٛ ايكفٛف 

ا٭ٚي١ٝ ٚضا٥س 

ايٓؿاط ٚاملطؾس 

 ايط٬بٞ

طًب١ املطس١ً 

 ا٭ٚي١ٝ
 



بني اجملُٛعات 

َػابك١  -

ايٛقٍٛ يًك١ُ 

تطفٝ٘ أيعاب 

ٚثكاف١ٝ ٚادتُاع١ٝ 

) 

10.00-

10.30 

ٚدب١ مجاع١ٝ 

 خفٝف١

املؿطفٕٛ 

 ٚايط٬ب

طًب١ املطس١ً 

 ا٭ٚي١ٝ
 

10.30-

12.00 

َػابكات َٓٗذ١ٝ 

 –)أغطع قطا٠٤ 

 –فطغإ ا٭عساز 

 –أدٛز نتاب١ 

 املطغِ اؿط (

 ؿطفٕٛ امل

طًب١ املطس١ً 

 ا٭ٚي١ٝ
 

12.00-

12.30 

ق٠٬ ايعٗط 

تٓاٍٚ  -مجاع١ 

 طعاّ ايػسا٤

مجٝع املؿطفني 

 ٚايط٬ب

طًب١ املطس١ً 

 ا٭ٚي١ٝ

مبؿاضن١ 

 أٚيٝا٤ ا٭َٛض

 



 ثاًْٝا / ايكفٛف ايعًٝا :     

 املػ٪ٍٚ ايفاع١ًٝ ايعَٔ

 املعًُٕٛ اغتكباٍ ٚتٛظٜع ايط٬ب  7.00-7.30

 افػات ضٜان١َٝٓ 7.30-8.30

 -َعًِ ايذلب١ٝ ايبس١ْٝ 

 ؾ١ٓ ايفعايٝات

 ؾ١ٓ ايفعايٝات أيعاب سطن١ٝ 8.30-9.30

 املعًُٕٛ ٚدب١ مجاع١ٝ  9.30-10.00

 ؾ١ٓ ايفعايٝات ايطغِ –إبساعات ط٬ب١ٝ  10.00-10.30

10.30-11.00 
ضغا٥ٌ  –َػابكات ثكاف١ٝ 

 ٖازف١

 ؾ١ٓ ايفعايٝات

 ١ٓ ايفعايٝاتؾ غاع١ سٛاض 11.30-12.00

 املعًُٕٛ ق٠٬ ايعٗط 12.30-1.00

1.00-2.00 
اؿفٌ املػطسٞ ٚ َٗطدإ 

 اؾٛا٥ع

 ؾ١ٓ ايفعايٝات

 مناشز َكذلس١ يتٓفٝص ايّٝٛ املفتٛح سػب أعساز ط٬ب املسضغ١    

 طايب 400( َسضغ١ مبب٢ٓ َػتأدط يف سسٚز 1منٛشز ضقِ )



 ايدلاَر املكذلس١             
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 10 100   √  √ √ √ √   √ √ √    (10فكٍٛ)

 2 50                √ ًَعب

 1 25               √  غطح

ٗا
دـــ

اض
خ

 

 2 50        √ √        سسٜك١ اؿٞ

 1 25     √            غٛم اؿٞ

 1 25  √               اؿٞ

 3 50    √             اغذلاس١/َعضع١

 2 50 √                َٓؿآت ضٜان١ٝ

 1 25          √       ظٜاضات

 . ٔ* ٜكذلح تٓفٝص ايدلْاَر خاضز املسضغ١ َا أَه 

 * ميهٔ تهطاض ايدلْاَر يف ايفكٍٛ مبع٢ٓ ؽكٝل أنجط َٔ فكٌ يًكشف ٚاملطٜٛات . 

 طايب 700( َسضغ١ يف َب٢ٓ سهَٛٞ يف سسٚز 2منٛشز ضقِ )
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 3 100  √               ًَعب خاضدٞ

 3 100                √ قاي١ ضٜان١ٝ

 2 25              √   ايبٗٛ)املػطح(
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دـــ
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خ

 

قاي١ ْؿاط 

1 
 √              

 25 1 

قاي١ ْؿاط 

2 
   √             

25 1 

 1 25            √      1َعٌُ عًّٛ 

 1 25            √     2َعٌُ عًّٛ 

 1 25        √         َعٌُ ساغب

َطنع 

 َكازض
     √           

25 1 

 8 200 √  √ √  √ √          (8فكٍٛ ) 



ٗا
دـ

اض
خ

 

 2 50         √        سسٜك١ اؿٞ

 1 25     √            اؿٞ

 1 25          √       ايعٜاضات

  

 طايب ) قسز زٚض نٌ ٚاسس َِٓٗ ( . 25* تكػِٝ ايط٬ب إىل فُٛعات نٌ فُٛع١ 

 سز٠ قبٌ ايبس٤ يف ايدلْاَر .* تسٜٚط ا٭ْؿط١ ع٢ً اجملُٛعات ٚفل ضغباتِٗ ٚاستٝاداتِٗ احمل

 * ميهٔ تهطاض ايدلْاَر يف ايفكٍٛ مبع٢ٓ ؽكٝل أنجط َٔ فكٌ يًدطٛط َج٬ً .



 طايبا 450َتٛغط اؿذِ يف سسٚز  -( َسضغ١ يف  مبب٢ٓ سهَٛٞ قػرل2منٛشز ضقِ )
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ًَعب 

 خاضدٞ

√   

   

  

  √ √  √ 

  50 2 

قاي١ 

 ايبٗٛ
 √              

 50 2 

 1 25              √   املػطح

َعٌُ 

 1عًّٛ 
    √           

 25 1 

فكٍٛ 

(10) 
   √      √ √ √  √ √  

100 10 

ٗا
دـــ

اض
خ

 

سسٜك١ 

 اؿٞ
       √         

50 3 

 1 25 √                اؿٞ



 1 25          √       ايعٜاضات

َٓؿأ٠ 

 ضٜان١ٝ
            √    

50 3 

اغذلاس١ 

 /َعضع١
            √    

50 3 

 



 َعطض ا٭ْؿط١ املكاسب يًُكطضات ايسضاغ١ٝ : 8-2     

 أ٫ًٚ / أٖساف ايدلْاَر :        

 تفعٌٝ َٓاؾط املكطضات ايسضاغ١ ٚإبطاظٖا . (1)

 إهاز َعطض يًُكطضات ايسضاغ١ٝ . (2)

 تسضٜب املعًُني ع٢ً ايتدطٝط ٚايتٓفٝص يًُٓاؾط . (3)

 ػػٝس ايكِٝ ٚا٫ػاٖات . (4)

 ١ ايعٌُ :ثاًْٝا / آيٝ        

إعساز َعطض َبػط تعطض فٝ٘ ًَككات ْٚؿطات ٚيٛسات تعطٜف١ٝ باملكطض ايسضاغٞ           

ٚأٖساف٘ ٚأْؿطت٘ ٚمناشز َٔ ْؿاطات ايط٬ب يف املكطض ٜٚهًف َعًِ ايذلب١ٝ ايف١ٝٓ بإعسازٙ 

 .يف إسس٣ ضزٖات املسضغ١ ٜٚهٕٛ َؿطفًا عاًَا ع٢ً إخطاز املعطض 

 يٝات املكاسب١ يًُعطض :ثايجًا / ايفعا        

 ٜكّٛ املعًُٕٛ بايتعإٚ َع ايط٬ب ع٢ً تٓفٝص َاًٜٞ َٔ فعايٝات :          

 إشاع١ قباس١ٝ َٛد١ٗ ـس١َ املكط ٚإبطاظ أْؿط١ املعطض . (1)

 َػابكات خ٬ٍ ايفػش١ ـس١َ املكطض . (2)

 تٓفٝص ) ظٜاض٠ أٚ زٚض٠ أٚ بطْاَر ( شات ع٬ق١ باملكطض املسضغٞ . (3)

 ١ ايطٜاز٠ :سك 8-3     

 أٖسافٗا :      

 اإلؾطاف ع٢ً َػت٣ٛ ا٭زا٤ يًط٬ب َٚتابعتِٗ . (1)



 إؾطاى ايط٬ب يف مجاعات يتعٜٛسِٖ ع٢ً ايعٌُ بطٚح ايفطٜل . (2)

 تعٜٛس ايط٬ب ع٢ً احملافع١ ع٢ً َهْٛات ايفكٌ ْٚعافت٘ ٚأْاقت٘ . (3)

 



 َٔ بطاَر اؿك١ :

 اي١ٝ :َػابك١ أسػٔ فكٌ يتكبح ٚفل اٯي١ٝ املكذلس١ ايت -1

َػابك١ ع٢ً َساض ايفكٌ ٜٚتِ ايتكِٝٝ بؿهٌ زٚضٟ ٚميٓح ايفكٌ ايفا٥ع َٔ نٌ       

قف زضاغٞ ل١ُ فه١ٝ ٚايفكٌ ايفا٥ع ع٢ً مجٝع ايكفٛف ميٓح ايٓذ١ُ ايصٖب١ٝ ٚتعًل 

ايٓذ١ُ نطَع ع٢ً باب ايفكٌ نُا تعًل ايٓتا٥ر ٚايٓتٝذ١ ايعا١َ يف يٛس١ اإلع٬ْات 

 ب ع٢ً ا٭زا٤ .باملسضغ١ يتشفٝع ايط٬

 ؼسز سكتني يطٜاز٠ فكط خ٬ٍ ايفكٌ ايسضاغٞ ع٢ً إٔ تهٕٛ نايتايٞ : -2

يف بسا١ٜ ايفكٌ ايسضاغٞ : ٖٚسفٗا تؿهٌٝ فًؼ ايفكٌ ٚؾطح فهط٠  اؿك١ ا٭ٚىل :    

َػابك١ أسػٔ فكٌ يًط٬ب . ٚتٛنٝح أ١ُٖٝ املػابك١ ٚؼفٝعِٖ يًفٛظ فٝٗا ٚؾطح نٝف١ٝ 

 يتكٛمي١ٝ يًُػابك١ .اغتدساّ ا٫غتُاض٠ ا

يف ْٗا١ٜ ايفكٌ ايسضاغٞ : ٖٚسفٗا ايتكِٝٝ ايٓٗا٥ٞ ملػابك١ أسػٔ فكٌ  اؿك١ ايجا١ْٝ :     

ٜٚعًٔ فٝٗا ايفا٥ع ٜٚٛنح يًط٬ب إٔ اؾُٝع فاظ مبشافعت٘ ع٢ً فكً٘ ْٚعاَ٘ ٚإٔ ٖسف 

ٚايتعًِٝ َٚٔ املػابك١ نإ تطبًٜٛا ٚوهط ٖصا ايتكِٝٝ عسز َٔ املؿطفني َٔ إزاض٠ ايذلب١ٝ 

 أٚيٝا٤ ا٭َٛض .



 ( منٛشز خط١ ْؿاط َكذلس١ ملسضغ١ يف فكٌ زضاغٞ ٚاسس 8)

 أ٫ًٚ : ايكفٛف ا٭ٚي١ٝ          

 ا٭غبٛع
ايك١ُٝ أٚ 

 ا٫ػاٙ
 ًَشٛظات َػ٪ٍٚ ايتٓفٝص ايدلاَر املكذلس١ ايؿعاض

قبٌ بس٤ 

 ايسضاغ١
  

 تؿهٌٝ فًؼ ايٓؿاط باملسضغ١ -

 ايٓؿاط ت١٦ٝٗ ٚػٗٝع َكطضات -

 ؼسٜس استٝادات ايٓؿاط  -

ؼسٜس مجاعات ايٓؿاط املتاس١ باملسضغ١  -

-ايكشٞ-ايعًُٞ–ايجكايف -َجٌ)ا٫دتُاعٞ

-اؿاغب-ايطٜانٞ-ايهؿفٞ

 اإلع٬َٞ...إخل(

 تٛظٜع املعًُني ع٢ً اؾُاعات -

 تٓفٝص زٚضات تسضٜب١ٝ يًُؿطفني ع٢ً اؾُاعات -

ح خط١ عكس ادتُاع ؾُٝع َعًُٞ املسضغ١ يؿط -

 ايٓؿاط

تهُني خط١ ايٓؿاط باملسضغ١ ٚبطاَر اـط١ -

ضا٥س  -َسٜط املسضغ١

فًؼ  -ايٓؿاط 

 ايٓؿاط

قػِ ايٓؿاط 

 ايط٬بٞ

 



 ايعا١َ يًٓؿاط املبًػ١ َٔ قػِ ايٓؿاط ايط٬بٞ .

ا٭غبٛع 

 ا٭ٍٚ

  َٔ

 ايسضاغ١

  

اإلع٬ٕ يًط٬ب عٔ مجاعات ٚبطاَر ايٓؿاط 

 ُاضات ايتػذٌٝ املتاس١ باملسضغ١ , ٚتٛظٜع اغت
 

 –سك١ ايٓؿاط 

ا٫قطفاف 

 –ايكباسٞ 

خ٬ٍ  –ايفػش١ 

 ا٭غبٛع

إقا١َ يكا٤ َفتٛح َع ايط٬ب يؿطح أٖساف 

 ٚمجاعات ٚبطاَر ايٓؿاط
 ضا٥س ايٓؿاط

 املعًُٕٛ بس٤ بطاَر اإلشاع١ املسضغ١ٝ 

إعساز اـطط ايتفك١ًٝٝ ؾُاعات ايٓؿاط , 

 ١ٚاعتُازٖا َٔ َسٜط املسضغ
 

 
  

 –تؿهٌٝ اجملايؼ املسضغ١ٝ ) فًؼ ايطٚاز 

 ايعطفا٤ (
 



 

 ا٭غبٛع
ايك١ُٝ أٚ 

 ا٫ػاٙ
 ًَشٛظات َػ٪ٍٚ ايتٓفٝص ايدلاَر املكذلس١ ايؿعاض

 ايجاْٞ

 

بط 

 ايٛايسٜٔ

 بطْاَر إشاعٞ ٞاسبو ٜا أب

سفغ آ١ٜ أٚ سسٜح )ٚقه٢ بو أ٫ 

تعبسٚا إ٫ إٜاٙ (  )َٔ أسل ايٓاؽ 

 عػٔ قشابيت (

 ضا٥س ايٓؿاط

  
  

ضغَٛات 

ايؿدك١ٝ 

 1ايهطت١ْٝٛ

 

 قك١ َكٛض٠ .

بطْاَر ا٭ب ايعا٥ط )ظٜاض٠ أسس 

اٯبا٤ يًفكٌ َٚؿاضن١ املعًِ 

 ٚتكسِٜ ٖساٜا يًط٬ب باغِ ابٓ٘ (.

ظٜاض٠ فُٛعات ايط٬ب يبعض 

 اٯبا٤ .

 عطض ؾطٜط فٝسٜٛ ٖازف .

 أْؿٛز٠ .

 املطؾس ايط٬بٞ

 

 

َعًُٛ ايكفٛف 

 ا٭ٚي١ٝ

  

  
َؿاضن١ 

 2املٓعٍ

 ايجايح
أبٞ يف 

 َسضغيت
 



 ايطابع
ٚبايٛايسٜٔ 

 إسػاْا
 

 َؿٗس متجًٝٞ) أْعط املًشل (

 يكا٤ اٯبا٤ ٚا٭بٓا٤ .

 ضغاي١ إىل أبٞ .

 

 اـاَؼ

 ايٓعاف١

أْا طايب 

 ْعٝف
بطْاَر إشاعٞ 

ضغَٛات 

ايؿدك١ٝ 

 1ايهطت١ْٝٛ 

 

 

َؿاضن١ املٓعٍ 

2 

 سفغ سسٜح .

 كٌ .َػابك١ أمجٌ ف

 3بطْاَر )غطفيت َٓع١ُ ْٚعٝف١ ( 

 املؿاضن١ يف ْعاف١ املسضغ١ .

 أْؿٛز٠ .

املؿاضن١ يف ْعاف١ اؿٞ 

 )َػذس.سسٜك١ (

 قك١ َكٛض٠ .

 َؿٗس متجًٝٞ )اْعط املًشل (

املطؾس  –ضا٥س ايفكٌ 

 ايط٬بٞ

 ايػازؽ

املسضغ١ 

ايٓعٝف١ 

عٓٛإ 

 ط٬بٗا

َعًُٛ ايكفٛف 

 ا٭ٚي١ٝ

 ايػابع
ْعافيت 

 عٓـٛاْٞ
 



 

 ا٭غبٛع
ايك١ُٝ أٚ 

 ا٫ػاٙ
 ًَشٛظات َػ٪ٍٚ ايتٓفٝص ايدلاَر املكذلس١ ايؿعاض

 ايتاغع

ا٭َٔ 

 ٚايػ١َ٬

 اسصض تػًِ

 بطْاَر إشاعٞ

ضغَٛات 

ايؿدك١ٝ 

 (1ايهطت١ْٝٛ )

 زٚض٠ يف َباز٨ اإلغعافات ا٭ٚي١ٝ

 َػابك١ ضغِ

 ضا٥س ايٓؿاط

 –املطؾس ايط٬بٞ 

 عًُٛ ايكفٛف ا٭ٚي١ٝ

  

 ايٛقا١ٜ أ٫ًٚ ايعاؾط

َؿاضن١ املٓعٍ 

(2) 

 

 َػابك١ يف ع٬َات املطٚض

 أْؿٛز٠ 

 َؿٗس متجًٝٞ ) اْعط املًشل (

 املطؾس ايط٬بٞ

 

 

َعًُٛ ايكفٛف 

 ا٭ٚي١ٝ

اؿازٟ 

 عؿط
   غ٬َتٓا

 ضدٌ أَٔ ظا٥ط

 ظٜاض٠ ايسفاع املسْٞ

 عطض فٝسٜٛ ) ايػ١َ٬ املٓعي١ٝ (

ايجاْٞ 

 عؿط

ايتػص١ٜ 

 ١ايػًُٝ

أغٓاْٞ ق١ٜٛ 

 ْٚعٝف١

 بطْاَر إشاعٞ 

ضغَٛات 

ايؿدك١ٝ 

ْؿطات تٛع١ٝ يًُٓعٍ سٍٛ ايعازات 

 ( 6ايكش١ٝ ٚايتػص١ٜ ايػ١ًُٝ)

 ظٜاض٠ ايٛسس٠ ايكش١ٝ

 ضا٥س ايٓؿاط

 

غصا٩ى  



 (1ايهطت١ْٝٛ ) سٝاتو

َؿاضن١ املٓعٍ 

(2) 

 َؿٗس متجًٝٞ ) اْعط املًشل (

 َػابك١ تًٜٛٔ

 أْؿٛز٠

 املطؾس ايط٬بٞ

ايجايح 

 عؿط

اؿًٝب 

 ٜكٜٛين

قك١ سطن١ٝ )ايكش١ ٚايطٜان١ 

()4) 

 عطض فٝسٜٛ)اؿًٝب(

 (5بطْاَر قٛض سٍٛ ايتػص١ٜ )

ايطابع 

 عؿط
 مجٝع اجملا٫ت اؿفٌ اـتاَٞ      

اـاَؼ 

 عؿط
    

تكِٝٝ اـط١ , ٚإعساز ايتكاضٜط 

 اـتا١َٝ
 مجٝع اجملا٫ت

 





 نٝش١ٝ يبعض بطاَر اـط١ ( .٬َسعات : ) ٖٛاَـ تٛ 

ضغَٛات ايؿدكٝات ايهطت١ْٝٛ / اختٝاض ؾدك١ٝ نطت١ْٝٛ , ٚعٌُ بطاَر يتفاعٌ  (1)

ايط٬ب َع ايؿدك١ٝ , عٝح تكّٛ با٭زٚاض املطاز تطغٝدٗا ) َج٬ً ضغَٛات / 

ايؿدك١ٝ تٓعف  –ايؿدك١ٝ تأنٌ أغص١ٜ قش١ٝ  –ايؿدك١ٝ تكبٌ ضأؽ أبٝٗا 

 أغٓاْٗا ...

طًب بعض  –ؼسٜس بعض ا٭زٚاض  –/ تٛنٝح ايدلْاَر يًُٓعٍ  َؿاضن١ املٓعٍ (2)

تسضٜب ايطايب ع٢ً ا٭قٛاٍ ٚا٭فعاٍ ٚسج٘ ع٢ً تٓفٝصٖا يف  –املؿاضنات َٔ ا٭غط٠ 

 املٓعٍ َج٬ً / أْؿٛز٠ يٮّ , تكبٌٝ ضأؽ ا٭ب 

بطْاَر ايكش١ ٚايطٜان١ / عطض ملُاضغات ضٜان١ٝ خاط١٦ َجٌ / اؾًٛؽ اـاط٧ ,  (3)

 س ا٭نٌ َباؾط٠ , ايًعب بعس ا٭نٌ َباؾط٠ , ايًعب بسٕٚ أسص١ٜ ...ايًعب بع

بطْاَر غصا٥ٓا ايكشٞ / وهط نٌ طايب ْٛع َٔ أْٛاع ا٭غص١ٜ بٓا٤ ع٢ً تٛدٝ٘ املعًِ  (4)

 , ٜٚتِ ايؿطح عًٝٗا , ثِ ٜهٕٛ َٓٗا طبل غصا٤ قشٞ َتهاٌَ .

أضنإ َع١ٓٝ بطْاَر قٛض سًٛ ايتػص١ٜ / مجع قكاقات َٔ اجمل٬ت ٚتعًٝكٗا يف  (5)

 ٚنتاب١ اغِ ايطايب عًٝٗا .

بطْاَر ْعاف١ ا٭غٓإ / ظٜاض٠ طبٝب ا٭غٓإ يًُسضغ١ ٚايهؿف ع٢ً ايط٬ب ٚإضغاٍ  (6)

َط١ٜٛ يف أ١ُٖٝ ايػٛاى ْٚعاف١ ا٫ْػإ , أنطاض بعض املأن٫ٛت  –تكطٜط يًُٓعٍ 

قكل  –ٚاملؿطٚبات , تًٜٛٔ ٭غٓإ ْعٝف١ ٚأغٓإ َتػٛغ١ ٚفطؾا٠ َٚعذٕٛ 

 ضغَٛات ٚتعًٝل عًٝٗا ... –١ْٝٛ نطت



 منٛشز ـط١ تٓفٝص بطْاَر

 ايتفاقٌٝ ايبًس 

 ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ ايك١ُٝ 1

 زٚض٠ يف َباز٨ اإلغعافات ا٭ٚي١ٝ َػ٢ُ ايدلْاَر 2

 تٛقٝف٘ 3
تكسِٜ خس١َ اإلغعافات ا٭ٚي١ٝ يًُكاب عٛازخ بػٝط١ َجٌ 

 اؾطٚح ٚمٖٛا .

 أٖساف٘ 4

 تطٝع ايطايب إٔ :بعس ْٗا١ٜ ايدلْاَر ٜػ

 ٜؿطح أ١ُٖٝ اإلغعافات ا٭ٚي١ٝ  (1)

 ٜعطف أْٛاع اؾطٚح . (2)

 وسز ا٭زٚات املػتدس١َ ـس١َ اغعاف١ . (3)

 ٜتكٔ ايتعاٌَ َع نٌ إقاب١ سػب طبٝعتٗا . (4)

 َتطًبات ايتٓفٝص 5

 َاز٠ َطٗط٠ . (1)

 قطٔ . (2)

 ؾاف . (3)

 يفاف . (4)

يكل دطٚح ) ٚميهٔ ٚنعٗا يف قٝسي١ٝ قػرل٠  (5)

 غ١ (باملسضغ١ أٚ سذط٠ ايسضا

 أغايٝب ايتٓفٝص 6

 أ/ زٚض املعًِ :

 تٛفرل ا٭زٚات ٚؾطح اغتدساَٗا . (1)

ٜكّٛ املعًِ بتشسٜس َٛنع افذلانٞ ؾطح يف غام أسس  (2)

 ايط٬ب .

ٜٓعف املعًِ ٖصا املٛنع باملاز٠ املطٗط٠ )زٜتٍٛ كفف  (3)

 باملا٤ ايكشٞ (.

ٜبني يًط٬ب ططق١ تهُٝس اؾطح باغتدساّ ايكطٔ  (4)

 ٚايؿاف ٚمٛ شيو .

 اغتهاف١ َتدكل يف اإلغعافات ا٭ٚي١ٝ . (5)



 إدطا٤ تسضٜبات ع١ًُٝ حملانا٠ املعًِ . ب/زٚض ايطايب :

 َهإ ايتٓفٝص 7
سذط ايسضاغ١ أٚ ايفٓا٤ املسضغٞ أٚ كتدل ايعًّٛ , أٚ ايٛسس٠ 

 ايكش١ٝ  

 بطاق١ ٬َسع١ . ايتكِٜٛ  8

 

 

 

 

 

 

 



  فكٌ زضاغٞ ٚاسس ) ايكفٛف ايعًٝا (منٛشز خط١ ْؿاط َكذلس١ ملسضغ١ يف

 ا٭غبٛع
ايك١ُٝ أٚ 

 ا٫ػاٙ
 ٬َسعات َػ٪ٍٚ ايتٓفٝص ايدلاَر املكذلس١ ؾعاض ا٭غبٛع

   قبٌ بس٤ ايسضاغ١

 تؿهٌٝ فٌ ايٓؿاط باملسضغ١.

 ت١٦ٝٗ ٚػٗٝع َكطضات ايٓؿاط .

 ؼسٜس استٝادات ايٓؿاط .

ؼسٜس مجاعات ايٓؿاط املتاس١ باملسضغ١ َجٌ 

 -ايكشٞ -ايعًُٞ-ايجكايف–دتُاعٞ )ا٫

 -اؿاغب -ايطٜانٞ -ايهؿفٞ

 اإلع٬َٞ...إخل

 تٛظٜع املعًُني ع٢ً اؾُاعات 

تٓفٝص زٚضات تسضٜب١ٝ يًُؿطفني ع٢ً 

 اؾُاعات

عكس ادتُاع ؾُٝع َعًُٞ املسضغ١ يؿطح 

 خط١ ايٓؿاط .

تهُني خط١ ايٓؿاط باملسضغ١ ٚبطاَر اـط١ 

 –َسٜط املسضغ١ 

 –ضا٥س ايٓؿاط 

 فًؼ ايٓؿاط .

 

 –فًؼ ايٓؿاط 

قػِ ايٓؿاط 

 ايط٬بٞ .

 

 َسٜط ايٓؿاط

 



قػِ ايٓؿاط ايعا١َ يًٓؿاط املبًػ١ َٔ 

 ايط٬بٞ

ا٭غبٛع ا٭ٍٚ 

 َٔ ايسضاغ١
  

اإلع٬ٕ يًط٬ب عٔ اؾُاعات ٚبطاَر 

ايٓؿاط املتاس١ باملسضغ١, ٚتٛظٜع اغتُاضات 

 ايتػذٌٝ .

أٖساف  إقا١َ يكا٤ َفتٛح َع ايط٬ب يؿطح

 ٚمجاعات بطاَر ايٓؿاط

 بس٤ بطاَر اإلشاع١ املسضغ١ٝ .

إعساز اـطط ايتفك١ًٝٝ ؾُاعات ايٓؿاط 

 ,ٚاعتُازٖا َٔ َسٜط املسضغ١

 -تؿهٌٝ اجملايؼ املسضغ١ٝ )فًؼ ايطٚاز

 ايعطفا٤ (

ضا٥س ايٓؿاط َع 

 املعًُني
 

 أْا َٓعِ ايٓعاّ ايجاْٞ

 * اإلشاع١ ايكباس١ٝ

* َعطض ا٭ْؿط١ 

 سب١ .املكا

 * ايكشف اؿا٥ط١ٝ .

 

* ا٫قطفاف 

 ايكباسٞ

* عطض فٝسٜٛ سٝا٠ 

 ايٓشٌ

 * إيكا٤ فطزٟ .

ضا٥س ايٓؿاط َع 

املعًُٕٛ ٚاملطؾس 

 ايط٬بٞ

 



 

 

 

 ا٭غبٛع
ايك١ُٝ أٚ 

 ا٫ػاٙ
 ايدلاَر املكذلس١ ؾعاض ا٭غبٛع

َػ٪ٍٚ 

 ايتٓفٝص
 ٬َسعات

 ٫أسب ايفٛن٢ ايٓعاّ ايجايح 

* اإلشاع١ 

 ايكباس١ٝ

َعطض * 

ا٭ْؿط١ 

 املكاسب١ 

* ايكشف 

 اؿا٥ط١ٝ 

 * ا٫قطفاف ايكباسٞ .

* َػابك١ ايفكٌ املٓهبط 

. 

 * زٚض٠ ايتٓعِٝ اؿٝاتٞ .

 * َؿٗس متجًٝٞ .

ضا٥س ايٓؿاط 

َع املعًُٕٛ 

ٚاملطؾس 

 ايط٬بٞ

 طايب 20* ايسٚض٠ 



 تابع ايٓعاّ ايطابع 
بايٓعاّ ْبين 

 ا٭ٚطإ

*اإلشاع١ 

 ايكباس١ٝ

* َعطض 

ؿط١ ا٭ْ

 املكاسب١

* ايكشف 

 اؿا٥ط١ٝ

 * َػابك١ ايهاضٜهاترل .

 * َػابك١ ايطابٛض املٓعِ .

 * يكا٤ َع طايب َٓعِ .

 

  اـاَؼ
ٚبايٛايسٜٔ 

 إسػاًْا

* اإلشاع١ 

 ايكباس١ٝ

* َعطض 

ا٭ْؿط١ 

 املكاسب١

*ايكشف 

 اؿا٥ط١ٝ

 * َػابك١ أْا ٚأبٞ .

 * ظٜاض٠ زاض ا٭ٜتاّ .

 * َػابك١ ايكطإٓ ايهطِٜ .

 طايب  20* ايعٜاض٠ 

 * سفغ آٜات ايدل 



 أسبو ٜا أَٞ  ايػازؽ

* اإلشاع١ 

 ايكباس١ٝ 

* َعطض 

ا٭ْؿط١ 

 املكاسب١

* ايكشف 

 اؿا٥ط١ٝ

 * ٖس١ٜ ا٫بٔ ٭ب١ٝ .

 * إيكا٤ فطزٟ .

 * ْؿٝس .

 * َؿٗس متجًٝٞ .

 * ضغاي١ إىل أَٞ .

  

 ايػابع
تابع بط 

 ايٛايسٜٔ
 أسبو ٜا أبٞ

* اإلشاع١ 

 ١ ايكباسٝ

* َعطض 

ا٭ْؿط١ 

 املكاسب١

* ايكشف 

 اؿا٥ط١ٝ

 * ضغاي١ إىل أبٞ .

 * عطض فٝسٜٛ .

* زٚض٠ نٝف أتعاٌَ َع 

 أبٞ .

 



 ٕخرل ا٭ٚطا سب ايٛطٔ ايجأَ

* اإلشاع١ 

 ايكباس١ٝ

* َعطض 

ا٭ْؿط١ 

 املكاسب١ .

* ايكشف 

 اؿا٥ط١ٝ

 * ايٓؿٝس ايٛطين .

 * ضغاي١ إىل ٚطين .

 * يكا٤ َػ٪ٍٚ .

 ضغِ . * َػابك١

  مجٝع املعًُني



 ا٭غبٛع
ايك١ُٝ أٚ 

 ا٫ػاٙ
 ايدلاَر املكذلس١ ؾعاض ا٭غبٛع

َػ٪ٍٚ 

 ايتٓفٝص
 ٬َسعات

 ايتاغع 

تابع سب 

 ايٛطٔ

 يٛطين أعٌُ 

* اإلشاع١ 

 ايكباس١ٝ

* َعطض 

ا٭ْؿط١ 

 املكاسب١ 

* ايكشف 

 اؿا٥ط١ٝ 

 * ايٓؿٝس ايٛطين 

 * ضغاي١ إىل ٚيٞ ا٭َط

* عطض فٝسٜٛ َٓذعات 

 ايٛطٔ 

 * َػابك١ ثكاف١ٝ 

ضا٥س ايٓؿاط 

َع املعًُٕٛ 

ٚاملطؾس 

 ايط٬بٞ

 

 أفسٜو ٜاٚطين ايعاؾط 

*اإلشاع١ 

 ايكباس١ٝ

* َعطض 

ا٭ْؿط١ 

 املكاسب١

* ايكشف 

 اؿا٥ط١ٝ

 * ظٜاض٠ َعًِ ٚطين

 *ايتعطف ع٢ً قٛاعس املطٚض

 *َعطض تعطف ع٢ً بًسى

 *َؿٗس متجًٝٞ

 

 ٛإايٓعاف١ عٓ اؿازٟ عؿط 

* اإلشاع١ 

 ايكباس١ٝ

* َعطض 

ا٭ْؿط١ 

 املكاسب١

*ايكشف 

 *َػابك١ أْعف فكٌ

 *َػابك١ أْا ْعٝف 

 نتابٞ عٓٛاْٞ 

 ايّٝٛ املفتٛح

 *خس١َ ادتُاعٞ

*بعٓٛإ ل١ُ 

 ايفكٌ





 تٛدٝٗات يتٓفٝص اـط١ : 

 ٜطبل ايٓؿاط مبؿاضن١ مجٝع املعًُني . (1)

 تٛفرل َتطًبات نٌ بطْاَر قبٌ بسا١ٜ ا٭غبٛع . (2)

 ص ايدلاَر .ايتأنٝس ع٢ً نطٚض٠ إؾطاى مجٝع ايط٬ب يف تٓفٝ (3)

 ٜتٛىل ضا٥س ايٓؿاط مبؿاضن١ املعًُني تكِٜٛ ايدلاَر ٚتٛثٝكٗا ٚإعساز ايتكاضٜط . (4)

ٜتِ إؾعاض ٚيٞ ا٭َط باـط١ َع بسا١ٜ ايفكٌ , نُا تطغٌ خط١ نٌ ق١ُٝ يتفعٌٝ  (5)

 ايدلاَر يف املٓعٍ .

ايفػح  –ا٫قطفاف ايكباسٞ  –تفعٌٝ ايدلاَر ٟ مجٝع ا٭ٚقات / سكل ايٓؿاط  (6)

 املٓعٍ  –ٚقت ق٠٬ ايعٗط  –أثٓا٤ اؿكل ايسضاغ١ٝ  –٫ْتعاض سكل ا –

ؾطح ايدلْاَر خ٬ٍ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ جملًؼ اٯبا٤ ٚاملعًُني يف املسضغ١ , أٚ يف  (7)

 ا٭غبٛع ايتُٗٝسٟ .



 ( منٛشز َكذلح يدلْاَر ظَين ؿك١ ْؿاط يفل زضاغٞ :9)    

 أ٫ًٚ : ايكفٛف ا٭ٚي١ٝ :        

 ٬َسعات ايدلاَر املكذلس١ ١ايكُٝ ا٭غبٛع

 ايجاْٞ

 بط ايٛايسٜٔ

 بطْاَر ا٭ب ايعا٥ط

 عطض ؾطٜط فٝسٜٛ

 بطْاَر ظٜاض٠ فُٛع١ َٔ ايط٬ب يبعض اٯبا٤

 َؿٗس متجًٝٞ

ط
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يف 
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ن
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يت

ٗا 
ف

طا
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ت
عا

ُا
ؾ

ع ا
مجٝ

ط 
د

ػ
ت

 

 ايجايح

 ايطابع

 اـاَؼ

 ايٓعاف١

 َػابك١ أمجٌ فكٌ

 اضن١ يف ْعاف١ املسضغ١ املؿ

 املؿاضن١ يف ْعاف١ اؿٞ

 ايػازؽ

 ايػابع

 ايجأَ

ا٭َٔ 

 ٚايػ١َ٬

 َػابك١ ايطغِ

 َػابك١ يف ع٬َات املطٚض

 ضدٌ ا٭َٔ ايعا٥ط

 ايتاغع

 ايعاؾط

اؿازٟ 

ايتػص١ٜ  عؿط

 ايػ١ًُٝ

 ايكش١ ٚايطٜان١

 بطْاَر غصا٩ْا ايكشٞ

 قك١ سطن١ٝ

ايجاْٞ 

 عؿط



ايجايح 

 عؿط

 



 ثاًْٝا : ايكفٛف ايعًٝا :

ا٭غب

 ٚع
 ٬َسعات ايدلاَر املكذلس١ ايك١ُٝ

 ايجاْٞ

 ايٓعاّ

 عطض فٝسٜٛ سٝا٠ ايٓشٌ                   إيكا٤ فطزٟ

ط
ؿا

ْ 
ك١

س
 ٌ

ن
يف 

 ٠
ٛض

ن
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ِ ا
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 اي
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ف
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ت
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ُا
ؾ

ع ا
مجٝ

ط 
د

ػ
ت

 

ايجاي

 خ

زٚض٠ ايتٓعِٝ        َػابك١ ايفكٌ املٓهبط             

 اؿٝاتٞ

 َؿٗس متجًٝٞ

 ايطابع

َػابك١ ايهاضٜهاترل                        َػابك١ ايطابٛض 

 املٓعِ

 يكا٤ َع طايب َٓعِ

اـاَ

 ؽ

بط 

ايٛايس

ٜٔ 

 َػابك١ أْا ٚأبٞ                           ظٜاض٠ زاض ا٭ٜتاّ

 َػابك١ ايكطإٓ ايهطِٜ                    

ايػاز

 ؽ
 

 ٖس١ٜ ا٫بٔ ٭ب١ٝ                          إيكا٤ فطزٟ

 ْؿٝس                                     َؿٗس متجًٝٞ

 ضغاي١ إىل أَٞ

ايػاب

 ع
 

 ضغاي١ إىل أبٞ                          عطض فٝسٜٛ

 زٚض٠ نٝف أتعاٌَ َع أبٞ

 ايجأَ
سب 

 ايٛطٔ

 ضغاي١ إىل ٚطين            ايٓؿٝس ايٛطين               

 يكا٤ َػ٪ٍٚ                             َػابك١ ضغِ

ايتاغ

 ع

تابع 

سب 

 ايٛطٔ

 ايٓؿٝس ايٛطين                           ضغاي١ إىل ٚيٞ ا٭َط

 عطض فٝسٜٛ َٓذعات ايٛطٔ            َػابك١ ثكاف١ٝ

ايعاؾ

 ض
 

ايتعطف ع٢ً قٛاعس ظٜاض٠ َعًِ ٚطين                       

 املطٚض

 َعطض تعطف ع٢ً بًسى               َؿٗس متجًٝٞ



اؿاز

 ٟ

 عؿط

ايٓعا

 ف١

 َػابك١ أْعف فكٌ                     َػابك١ أْا ْعٝف

 نتابٞ عٓٛاْٞ                           ايّٝٛ املفتٛح

 خس١َ ادتُاع١ٝ

ايجاْٞ 

 عؿط
 

 قٓع غ١ً ٬َُٗت    إقساضات تٛع١ٜٛ                   

 َؿٗس متجًٝٞ

ايجاي

خ 

 عؿط

 
 عطض فٝسٜٛ                           خس١َ ادتُاع١ٝ

 َػابك١ ثكاف١ٝ

ايطابع 

 عؿط
 َعطض قُٝٓا 

 ايهٛابط ٚايتعًُٝات ؿك١ ايٓؿاط : 

تٓفص سكتا ايطٜاز٠ يف نٌ فكٌ زضاغٞ َع ٬َسع١ إٔ َعًِ ايكفٛف  -1

 . ا٭ٚي١ٝ ٜهٕٛ ٬َظَٓا يط٬ب٘

ىهع عسز اؾُاعات املصنٛض٠ يف فا٫ت ايتٓفٝص ٫َهاْات املسضغ١  -2

 ظٜاز٠ ْٚككًا .

ٜتِ تٓفٝص أندل عسز ممهٔ َٔ ايدلاَر املس١ْٚ يف اـط١ ايتٓفٝص١ٜ  -3

 يًُسضغ١ يف اؿك١ ايعا١َ يًٓؿاط 

ٜتِ ايعٌُ يف اؾُاعات ٚفل ايكِٝ ٚا٫ػٗات احملسز٠ يف ايدلْاَر ايعَين  -4

 زاخٌ املسضغ١ . يتٓفٝص ايٓؿاط

 ٜتٛىل َؿطف اؾُاع١ إعساز خط١ يدلاَر ْؿاط٘ تػطٞ مجٝع ا٭غابٝع . -5

 َؿاضن١ أندل عسز َٔ ايط٬ب يف بطاَر اؾُاع١ . -6

 ايتٓٛع ٚايؿُٛي١ٝ ٚايتذسٜس يف بطاَر اؾُاعات . -7

نطٚض٠ تٛظٜع مجٝع َعًُٞ ايكفٛف ايعًٝا ع٢ً اؾُاعات سػب ايطغب١  -8

 ٚايتدكل ) َا أَهٔ ( .

 

 ( امل٬سل  11 ) 

 منٛشز ملؿاٖس ؽسّ ايكِٝ ايػابك١  (1)



 أ٫ًٚ / َؿٗس متجًٝٞ يًكفٛف ا٭ٚي١ٝ                   

 )) بط ايٛايسٜٔ ((

 ايؿدكٝات : مخؼ 

 خايس . -1  

 أمحس ظٌَٝ خايس ٚابٔ درلاْ٘ . -2  

 غعس ظٌَٝ خايس ٚابٔ درلاْ٘ . -3  

 ٚايس خايس . -4  

 املعًِ . -5  

 :اؿٛاض    

 * خايس ٜسخٌ ع٢ً قاسبٝ٘ ٚظ٥٬َ٘ بايكف ٜٚبسٚ فطسا َػطٚضا .     

 * خايس : ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘ .     

 * أمحس ٚغعس ٚبك١ٝ ظ٤٬َ ايكف : ٚعًٝهِ ايػ٬ّ ٚضمح٘ اهلل ٚبطنات٘      

 * أمحس ٜٓازٟ خايس قا٬٥ ي٘ : ٜبسٚ أْو فطسا َػطٚضا .     

 اْ٘ ٜهاز ٜطرل َٔ ايفطح .* غعس : ْعِ      

 * خايس : سػٓا غأقٍٛ يهُا :     

ٚعسْٞ أبٞ بٗس١ٜ أختاضٖا أْا دعا٤ً يطاعيت ي٘ ٚ٭َٞ ٚيدلٟ بِٗ ٚؿطقٞ ع٢ً               

 زضٚغٞ ٚسٌ ٚادباتٞ .

ٚي١ًٝ ايباضس١ أخصْٞ يًػٛم ٚفذأ٠ طًب َين بإٔ أختاض ٖسٜيت بٓفػٞ فاخذلت يعب١              

١ٝ إْٗا يعب١ َػ١ًٝ دسا ٚبعسَا نطز َٔ املسضغ١ أزعٛنِ يعٜاضتٞ باملٓعٍ ملؿاٖستٗا إيهذلْٚ

 َٚؿاضنيت بايًعب إٕ فٝٗا أيعاب تٓافػ١ٝ يج٬ث١ أؾدام 

 * أمحس ٚغعس : سػٓا غٓعٚضى ْٚؿاضنو بايًعب .   

  * ٜطٕ دطؽ املسضغ١ ٚىطز اؾُٝع َٔ املسضغ١ ) املػطح ( ٚايهٌ ٜكٍٛ : إىل ايًكا٤   

 * بعس أقٌ َٔ زقٝك١ ٜعٛز خايس َٚع٘ دٗاظ ) ايٝهذلْٚٞ (   

 * خايس : َت٢ غٝشهطا ؟   

 * غعس ٚأمحس ) ٜسقا دطؽ ايباب ( :............ خايس   

 * خايس ٜطز : تفه٬ )ٜفتح ايباب ٜٚسخ٬ ٜٚطسب بُٗا(: ......... سٝانُا اهلل    

 أٜٔ يعبتو ؟ * غعس ٚأمحس : اهلل وٝٝو ...............   



 * خايس : ٖاٖٞ ٚيهِ أٜٔ نتبهُا ؟ غٓعٌُ ايٛادب أ٫ٚ    

 * غعس ٚأمحس : ٫ يًٓعب ق٬ًٝ   

 * ٜسخٌ ٚايس خايس ِٖٚ ًٜعبٕٛ   

 * ٚايس خايس : ايػ٬ّ عًٝهِ    

 *اؾُٝع : ٚعًٝهِ ايػ٬ّ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘    

 ٚظ٥٬َو ؟* ٚايس خايس : عًُت ٚادبو ٜاخايس ٚضادعت زضٚغو    

 )ٜٚػتُطٕٚ يف يعبِٗ ٚٚايس خايس ىطز . س*خايس غتٓتٗٞ ايًعب١ ْٚعٌُ نٌ َا تطٜ   

 * ٚايس خايس : ٜٓازٟ خايس تعاٍ بابين   

 * خايس : ؿع١ ٜا أبٞ )ٜٚػتُط بايًعب ٜٚطزز ٚايسٙ ايٓسا٤ ٜٚطزز خايس ْفؼ اؾ١ًُ( .   

 ايبكاي١  * ٚايس خايس : ٜاخايس تعاٍ اسهط ٭ًٖو خبعا َٔ   

 * خايس : ؿع١ ٜا أبٞ أٚ اشٖب أْت ٜا أبٞ ٭نٌُ ايًعب١    

 * ٚايس خايس : غطٜب َٓو ٖصا ايطز ٜاخايس ٚإْين غهب عًٝو   

 * أقسقا٤ خايس : ايعب غٝشهط ٚايسى َاوتاد٘ أًٖو )ٜػتُطٕٚ بايًعب ٜٚٓاّ اؾُٝع( .   

س اشٖبا إىل أًٖهُا ٚاع٬ُ * ٜسخٌ ٚايس خايس ٜٚٛقعُٗا َٔ ايّٓٛ ٜٚكٍٛ غعس أمح   

 ٚادباتهُا ْٚاَا

 * خايس ٚغعس ٚأمحس يٓصٖب يًّٓٛ ْٚعٌُ ايٛادب فذطا   

 * ٜٓاّ أمحس ٚظاْب٘ سكٝبت٘ ٜٚػسٍ ايػتاض   

 * خايس ٚقاسبٝ٘ زاخٌ ايكف   

 * املعًِ ٜسخٌ ايكف ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘   

 ١ اهلل ٚبطنات٘* ايطًب١ مجٝعا : ٚعًٝهِ ايػ٬ّ ٚضمح   

 * املعًِ كاطبا خايس امجع زفاتط ايٛادبات ٜابين   

* خايس هُع ايسفاتط ٜٚكٍٛ مل أعٌُ ايٛادب ٚقس سصضْٞ ٚايسٟ ٚٚاعست٘ بصيو ٚيهٓين    

مل أفعٌ ٚنصيو قاسيب غعس ٚأمحس إْٗا أٍٚ َط٠ أعكٞ بٗا ٚايسٟ ٚقس طًب َين إٔ أسهط 

 أسؼ با٭غف ايؿسٜس ٭ًٖٞ بعض سادٝاتِٗ ٚمل أفعٌ إْين

* املعًِ : سكا اْو ٜاخايس قس عكٝت ضبو ٚأغهبت ٚايسٜو ٚقكطت يف بطِٖ ٚغأؼسخ    

 يهِ ايّٝٛ مجٝعا عٔ بط ايٛايسٜٔ فاْكتٛا مجٝعا .

 * ايطًب١ مجٝعا : ْعِ ٜا أغتاش غٓٓكت .   



 ح َع ايؿطح * املعًِ : قاٍ تعاىل ) ٚقه٢ ضبو ................ اٯ١ٜ ( ٚبعض ا٭سازٜ   

ٚوسخ املعًِ يًذُٝع عٔ نٌ َا ٜتعًل باملؿه١ً ) بط ايٛايسٜٔ ٚاؿطم ع٢ً املصانط٠       

 ٚأ١ُٖٝ تٓعِٝ ايٛقت ٚايتٛفٝل بني شيو (

* ٜعس اؾُٝع َعًُِٗ بايعٌُ بٓكٝشت٘ ٜٚؿهطٙ خايس , ىطز اؾُٝع َٔ ايكف بعس    

 ٛ دايؼ يف املٓعٍ .زلاع اؾطؽ ٜٚػسٍ ايػتاض يٝفتح ع٢ً ٚايس خايس ٖٚ

* ٜسخٌ خايس ع٢ً ٚايسٙ ٜٚكبٌ ضأغ٘ ٜٚطًب٘ ايػُاح ٚايعفٛ فٝكبٌ ايٛايس ايعصض ٜٚكبٌ ابٓ٘    

 ٜٚطًب َٓ٘ عسّ تهطاض اـطأ َط٠ أخط٣ ٜٚػسٍ ايػتاض باْتٗا٤ املؿٗس .

 

 ثاًْٝا / منٛشز َؿٗس عٔ ايٓعاف١ يكفٛف ا٭ٚي١ٝ :

 ايؿدكٝات :    

 اهلل ـ ـ ـ  قاحل ـ ـ ـ   غاَٞ ـ ـ ـ  ضدٌ ٜكّٛ بسٚض املٛد٘ بطفك١ أبٓا٥٘قُس ـ ـ ـ  عبس       

 املؿٗـس :

 قُس ٚعبساهلل ٚقاحل ٚغاَٞ فُٛع١ َٔ ا٭طفاٍ يف سسٜك١ عا١َ ًٜعبٕٛ ٚميطسٕٛ    

 ايطدٌ ٚابٓا٥٘ هًػٕٛ يف ٖصٙ اؿسٜك١ بكطب ٖ٪٤٫ ا٭طفاٍ    

 بعض ايفطا٥ط َٔ َككف اؿسٜك١قُس ٜكٍٛ ٭قشاب٘ أ٫ تطٜسٕٚ عكرلا ٚ   

 عبساهلل ـ ـ ـ قاحل ـ ـ ـ غاَٞ ايهٌ َِٓٗ أْا أضٜس ٜاقُس   

 قُس : اعطْٛٞ ْكٛزنِ ٭ؾذلٟ يهِ َاتطٜسٕٚ .   

-عبساهلل     - -قاحل  - -  غاَٞ : خص ٜاقُس -

 ٜصٖب قُس ٜٚؿذلٟ عكرلا ٚبعض ايفطا٥ط ٜٚٛظعٗا ع٢ً أقشاب٘

 يف ٖصٙ ا٭ثٓا٤ 

 ٥٘ ٜطٜسٕٚ َػازض٠ املهإ هُعٕٛ أغطانِٗ ٜٚٓعفٕٛ َهإ دًٛغِٗايطدٌ ٚأبٓا

فذأ٠ ايتفت ايطدٌ فطأ٣ عبساهلل ٚقاحل ٚغاَٞ ٜطَٕٛ ٚضم ايفطا٥ط ٚعًب ايعكرل ع٢ً 

 ا٭ضض َٚهاِْٗ ٤ًَٞ باملدًفات َٓازٌٜ ٚضق١ٝ ٚخ٬ف شيو

 :       َاشا تطٜس ٜاعِ ايطدٌ ٜٗع ضأغ٘           تعايٛا ٜا أبٓا٥ٞ       ) ا٭ضبع١ ٜأتٕٛ إيٝ٘(

 أّ ْصٖب ملهاْهِ ٞايطدٌ تفهًٛا باؾًٛؽ        ٌٖ املهإ ْعٝف ٜا أبٓا٥

 ا٭طفاٍ مجٝعا نٌ ٜٓعط يكاسب٘        ٜكٍٛ عبساهلل ٫٫٫ ٜاعِ ٖصا املهإ أْعف 

 ايطدٌ ملاشا ؟



هِ عٔ ٭ٕ َهآْا ٤ًَٞ باملدًفات ٖٚصا املهإ ْعٝف دسا       ايطدٌ : َٔ ٜسضٟ َٓ

 غبب ْعاف١ ٖصا املهإ

غاَٞ : أْا ٜاعِ      ايطدٌ : قٌ َا ايػبب ؟ قاحل : ٭ٕ عاٌَ ايٓعاف١ قس ْعف٘ َٔ َاب٘ 

 َٔ كًفات

ايطدٌ : ٫ ٜابين اْ٘ َهإ دًٛغٞ أْا ٚأبٓا٥ٞ   عبساهلل : ْعِ َهاْهِ أمل تأنًٛا 

 ؾ٤ٞ ؟

ْػازض املهإ عًُٓا ع٢ً تٓعٝف٘ ايطدٌ : يكس أنًٓا ٚؾطبٓا ٚيعبٓا يهٓا عٓسَا ْٜٛٓا إٔ 

يٝػتفٝس َٔ اؾًٛؽ ب٘ غرلْا    أ٫ تطٜسٕٚ إٔ ػسٚا ايٓاؽ قس تطنٛا املهإ يهِ 

 ْعٝفا عٓس ف٦ٝهِ يًشسٜك١ َط٠ أخط٣ ؟

 ا٭طفاٍ مجٝعا : ب٬

عبساهلل : قشٝح يكس قطأت َكٛي١ يف املسضغ١ َهتٛب١ ع٢ً يٛس١ ) زع املهإ ْعٝفا ػسٙ 

 ْعٝفا (

 سكا َاتكٍٛ  غاَٞ :

 قاحل : ْعِ إْٗا َكٛي١ قشٝش١ 

يًذُٝع ٚهب ع٢ً  ٞايطدٌ : ٖٝا إشا فًتصٖبٛا يتٓعٝف َهاْهِ فاؿسٜك١ ٜا أبٓا٥

 اؾُٝع احملافع١ ع٢ً ْعافتٗا نُا مافغ ع٢ً ْعاف١ َٓاظيٓا

 ا٭طفاٍ  ٜصٖبٕٛ ملهإ دًٛغِٗ ٜٚٓعفْٛ٘ ٜٚهعٕٛ َامجعٛٙ يف قٓسٚم املدًفات 

 طاقبِٗ ايطدٌ ٚاقف ٜ

 ايطدٌ : أسػٓتِ ٜا أبٓا٥ٞ 

 ا٭طفاٍ مجٝعا : ٚمٔ ْؿهطى ٜاعِ ع٢ً سػٔ تٛدٝٗو دعاى اهلل خرل 

 ايطدٌ : ْعِ يكس عاز يًشسٜك١ مجاهلا ٚتػتشكٕٛ ايؿهط أْتِ أٜها

 ا٭طفاٍ : ْػتٛزعو اهلل ٜاعِ 

 ايطدٌ : ٚأْتِ عفغ اهلل ٚأَاْ٘ 

 َع ايػ١َ٬   ١َ٬ َع ايػ                                 

 ٜٓتٗٞ املؿٗس بتفطم اؾُٝع             

 

 



 

 

 

 

 

 ثايجًا/ َؿٗس قاَت ) غ٬َتٓا ( :

 أخطاض ايهٗطبا٤ ٚايٓاض :    

 ايؿدكٝات :    

 ع٢ً  -1

 َادس -2

 َعًِ-3

 طايب ميجٌ زٚض ايهٗطبا٥ٞ -4

 طايب ميجٌ زٚض ضدٌ ايسفاع املسْٞ -5

 ٚقف املؿـٗس :   

ػطح َٚع٘ دٗاظ ٜطٜس تؿػًٝ٘ بايهٗطبا٤ ٚنإ ْٛع تٛقًٝت٘ ايهٗطبا١ٝ٥ * عًٞ ٜسخٌ امل

٫تطابل ايفٝـ ايهٗطبا٥ٞ املٛدٛز بايػطف١ ) املػطح ( ٜفهط ٜٚفهط ط٬ٜٛ واٍٚ إٔ 

ٜٛقٌ ايهٗطبا٤ ٫ٜٚػتطٝع ٜبشح عٔ َفو أٚ غهني ٚساٍٚ فو ايفٝـ ٚعٌُ تٛق١ًٝ 

 َباؾط٠ .

م ٚضق١ يف ٜسٙ ٚنإٔ ثٛب٘ اسذلم ٚواٍٚ إطفا٤ٙ * َادس وٌُ ندلٜت ٚواٍٚ إسطا      

 ٜٚػاعسٙ عًٞ يف شيو .

 * ٜسخٌ املعًِ ٚميػو ضأغ٘ ٜٚبسٚ ٚنأْ٘ ميجٌ هلِ اـطٛض٠ ٜٚؿرل بٝسٙ ............. ٫٫٫ .      

* ىطز بكشب١ عًٞ َٚادس ٚوهط نٗطبا٥ٝا ٚضدٌ زفاع َسْٞ ٜٚطايب٘ بايهٗطبا٥ٞ       

ٗاظ ٜٚبسٚ ضدٌ ايسفاع املسْٞ ٚنأْ٘ ٜٓكح َٚادس ٚعًٞ ٚنأُْٗا بتٛقٌٝ ايهٗطبا٤ يًذ

 ٜػتُعإ يًٓكا٥ح . ٜتكافح اؾُٝع ٜٚٓتٗٞ املؿٗس .

 ضابعًا / َؿٗس عٔ ايػصا٤ ايكشٞ ٚاؿٝا٠ :     

 فٗس        َٗٓس         َعًِايؿدكٝات :     

 * ضٕ دطؽ املسضغ١ إٜصاْا بفذل٠ اإلفطاض .



يتٓاٍٚ إفطاضِٖ ايبعض َٔ املككف املسضغٞ ٚايبعض قس  * ايطًب١ مجٝعا ىطدٕٛ

 أسهط افطاضٙ َٔ املٓعٍ .

 * َٗٓس ٚفٗس .

 * َٗٓس : ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح٘ اهلل ٚبطنات٘ أخٞ فٗس

 * فٗس : ٚعًٝهِ ايػ٬ّ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘ .

 * فٗس : َاٚدبتو ٜاَٗٓس ؟

ٛدبيت س٠ًٛ دسا ايّٝٛ * َٗٓس : قٌ أْت أ٫ٚ فإٕ ناْت س٠ًٛ أخدلتو ٚؾاضنتو ف

 أعطاْٞ ٚايسٟ ضٜا٫ يًشًٝب ٚضٜا٫ يًبٝض ٚيهٔ أتٝت بػرل شيو .

 * فٗس : قٌ باهلل عًٝو .

 * َٗٓس : سانط يكس اؾذلٜت س٣ًٛ َٚؿطٚبًا غاظًٜا ٚتػايٞ .

 * فٗس : سًٛ دسا ٚأٜها إٔ اؾذلٜت َجًو .

 * بسا َٗٓس ٚفٗس با٫غتعساز يتٓاٍٚ ٚدبتُٝٗا .

 طاقب ٜط٣ َابأٜازُٜٗا ٚوهط .املعًِ امل   

 * املعًِ : ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح٘ اهلل ٚبطنات٘ .

 * َٗٓس ٚفٗس : ٚعًٝهِ ايػ٬ّ ٚضمح٘ اهلل ٚبطنات٘ .

 * املعًِ : ٜاأبٓا٥ٞ أمل تػُعٛا عٔ ايػصا٤ ايكشٞ ؟

 * َٗٓس ٚفٗس : ٫ ٜا أغتاش

 * غأؼسخ يهِ بؿطط إٔ تع٬ُ بٓكٝشيت فأْا سطٜل ع٢ً قشتهُا 

 * َٗٓس ٚفٗس : تفهٌ ٜاأغتاش

* املعًِ : إٕ َا تأنًٕٛ اٯٕ َهط بايكش١ ٫ٜٚبين اؾػِ بٓا٤ قشٝح ٚأْتُا يف ساد١ 

يبٓا٤ قشٞ غًِٝ فُا تأنًٛا اٯٕ يٝؼ إ٫ أقباغ ٚبعض احملتٜٛات ايػصا١ٝ٥ ايك١ًًٝ 

 ايفا٥س٠ ٚاملهاف ايٝٗا ايهجرل َٔ املٛاز اؿافع١ ٖٚٞ ناض٠ بايكش١ 

 ٗس : ٚيهٓا مبٗا ٜا أغتاش* َٗٓس ٚف

* املعًِ : ْعِ ٜهٝف إيٝٗا أقشاب َكاْعٗا بعض ايٓهٗات يٝعذبهِ َصاقٗا 

 ٜٚهػبٕٛ َٔ ٚضا٤ شيو ا٭ضباح

 *َٗٓس ٚفٗس : ٚمبا تٓكشٓا ٜا أغتاش



* املعًِ : عًٝهُا مبا ٜكسّ َٔ ٚدبات قش١ٝ يف املككف املسضغٞ َٚا ٜعطٝهُا اٜاٙ 

  أًٖهُا َٔ املٓعٍ َٔ ٚدبات

 ٚأٚقٝهُا باؿًٝب ٚايبٝض ففُٝٗا ايػصا٤ اؾٝس يُٓٛ اؾػِ ٚقشت٘

َٗٓس ٚفٗس : ْؿهطى ٜا أغتاشْا اؾًٌٝ ٚخص ٖصٙ اؿ٣ًٛ ٚاملؿطٚبات ايػاظ١ٜ ٚايتػايٞ 

 فٓشٔ ئ ْأنًٗا َط٠ أخط٣ 

 املعًِ ٜأخص ٜٚكٍٛ باضى اهلل فٝهُا َع ايػ١َ٬ 

 َٗٓس ٚفٗس : َع ايػ١َ٬ 

 ٜٚٓتٗٞ املؿٗس



 ز يتعًِٝ ايكِٝمناش (2)

 منٛشز َكذلح يتعًِٝ ايكِٝ ) َٔ نتاب ايكِٝ ايػًٛن١ٝ / ز.قُٛز عطا سػني ( -1

 إٕ لاح ٖصا ايُٓٛشز ٜكتهٞ ؾطٚطًا َع١ٓٝ َٓٗا :

ت١٦ٝٗ َٓار َسضغٞ ٥٬َِ ٜتعإٚ فٝ٘ اإلزاضٜٕٛ ٚاملسضغٕٛ , ٜٚٓعطٕٚ إىل ايذلب١ٝ  (1)

 . املػتٓس٠ إىل ايكِٝ ع٢ً أْٗا ١َُٗ َسضغ١ٝ س١ٜٛٝ

تٛافط عٛاٌَ ؾدك١ٝ يف اؿُاؽ ٚا٫يتعاّ ٚا٫قتٓاع بايذلب١ٝ املػتٓس٠ إىل ايكِٝ  (2)

 ٜٚتشسز ٖصا ايُٓٛشز يف اـطٛات ايتاي١ٝ :

سٝح ىتاض املعًِ ٚايط٬ب ق١ُٝ َع١ٓٝ ١َُٗ هب تععٜعٖا أٚ  ا٫ختٝاض : -1

قِٝ تؿهًٝٗا . ٚميهٔ ططح بعض ايكِٝ املطًٛب تبٓٝٗا َٔ قبٌ ايطًب١ . فٗٓاى 

َطغٛب١ هب تععٜعٖا , ٖٚٓاى قِٝ هب تعسًٜٗا ٚقِٝ هب تؿهًٝٗا . ٚيٓفطض أْٓا 

 اخذلْا ق١ُٝ ؼٌُ املػ٪ٚي١ٝ .

ٜٚككس بصيو ايذلنٝع ع٢ً ق١ُٝ ٚاسس٠ نٌ ؾٗط نُٔ  ؼسٜس املس٠ املكطض٠ : -2

َٓع١َٛ ق١ُٝٝ كتاض٠ ملس٠ عاّ تتُجٌ يف عؿط٠ قِٝ . ٚميهٔ ؼسٜس سكل بعٝٓٗا 

ايكِٝ , أٚ إزخاٍ ايكِٝ نُٔ املٓٗاز ايسضاغٞ , سٝح تٓاقـ دٛاْب َٔ ٖصٙ يتعًِٝ 

 ايك١ُٝ نُٔ اؿك١ .

َٓٗا فِٗ ايط٬ب ملفّٗٛ ؼسٜس ْكاط يًتأٌَ ٚايتفهرل َتعًك١ بايك١ُٝ اهلسف ;  -3

ٚا٫عذلاف بكُٝتٗا َٚعطف١ ايٓتا٥ر املذلتب١ ع٢ً فكساْٗا . َٚهُْٛٗا ايك١ُٝ )املػ٪ٚي١ٝ 

 ط ٖٞ :ٖٚصٙ ايٓكا

 أ( ْكاط يًتأٌَ . تهتب ع٢ً ايػبٛض٠ . َٚٓٗا :

 * املػ٪ٚي١ٝ ٖٞ إٔ ت٪زٟ ٚادبو .      

 * تتذ٢ً املػ٪ٚي١ٝ عٓسَا ٜكّٛ نٌ ؾدل بايٛادبات املًكا٠ ع٢ً عاتك٘ .      

 * ٜؿعط ايٛايس بايػعاز٠ ايػاَط٠ عٓسَا ٜ٪زٟ َػ٦ٛيٝات٘ مٛ أٌٖ ب٦ٝت٘ .      

ََٔ تطب٢ ع٢ً ؼ        ٌُ املػ٪ٚي١ٝ ٖٚٛ قػرل َاضغٗا زًَٚا ٖٚٛ نبرل .* 

ٜٚطًب َٔ ايطًب١ َٓاقؿ١ نٌ ْكط١ َٔ ْكاط ايتأٌَ , ٚتػذٌ إداباتِٗ ع٢ً ايػبٛض٠ 

 , ٜٚتِ اؿٛاض بِٝٓٗ , إ ىل إٔ ٜتِ أتفام ع٢ً َفّٗٛ ؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ .

 ب( ْكاط يًتأٌَ سٍٛ فكسإ ٖصٙ ايك١ُٝ . سٝح تططح ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ :

 * ٌٖ ٖٓاى أؾدام ٫ ٜتشًُٕٛ املػ٦ٛي١ٝ املًكا٠ ع٢ً عاتكِٗ ؟      



 * َاشا وسخ يٛ إٔ ا٭ب مل وتٌُ َػ٦ٛي١ٝ أ٫ٚزٙ ؟      

 * َاشا وسخ يٛ إٔ نٌ ؾدل يف اجملتُع ؽ٢ً عٔ املػ٦ٛي١ٝ املتعًك١ ب٘ ؟      

 * َا ؾعٛضى ػاٙ ؾدل ٌُٜٗ ٚادبات٘ ؟ ٌٖ ؼذلَ٘ ؟      

 ذلّ ٚتكسض ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بٛادباتِٗ ؟ ٚملاشا ؟* ٌٖ ؼ      

تػذٌ إدابات ايط٬ب , َٚٓاقؿتٗا َع بعهِٗ . ٚقس ػط٣ َٓاظط٠ أٚ سٛاض بني 

اجملُٛعات شا اٯضا٤ املتٓاقه١ ست٢ ٜتِ ا٫تفام ع٢ً اٯثاض املذلتب١ ع٢ً فكسإ ٖصٙ ايك١ُٝ , 

 َػ٦ٛيٝاتِٗ . ٚتععٜع ايتكسٜط ٚا٫غتشػإ ٭ٚي٦و ايصٜٔ ٜ٪زٕٚ

 



 ٜٗسف ٖصا ايٓؿاط إىل بٝإ إٔ املػ٦ٛي١ْٝؿاط تكاغِ ايٛادبات باغتدساّ ايكك١ ;  -4    

ٌٍ فطز بسٚضٙ , فٝعطض املعًِ قك١ َع١ٓٝ تتعًل بتكاغِ املػ٪ٚيٝات .  تها١ًَٝ سٝح ٜكّٛ ن

 فع٢ً غبٌٝ املجاٍ ميهٔ غطز ايكك١ ايتاي١ٝ :

اـبع , ٚيهٓٗا مل ػس سبٛب ايكُح . فطًبت َٔ أضازت زداد١ ًَٜٛا اؿكٍٛ ع٢ً      

ا٭خطٜات َػاعستٗا يف ظضاع١ اؿبٛب ٚضٜٗا ٚسكازٖا , ٚنإ ايطفض يف نٌ خط٠ٛ , 

 ٚيهٔ عٓسَا دا٤ َٛعس تٓاٍٚ اـبع َاشا سسخ ؟

أقبٌ اؾُٝع يتٓاٚي٘ , ٖٓا قايت ايسداد١ " عٓسَا نٓت أطًب املػاعس٠ يف ايعضاع١ ٚايطٟ     

 ( 97ٓتِ تكٛيٕٛ ٫ ٫ . ٖٚهصا فإْٞ قٓعت٘ ٚسسٟ ٚغآنً٘ ٚسسٟ ) ٚاؿكاز ن

 ٚبعس قطا٠٤ ايكك١ ٜطًب َٔ ايط٬ب اإلداب١ ع٢ً عسز َٔ ا٭غ١ً٦ َٓٗا :    

 * يٛ نٓت أْت َهإ ايسداد١ ٌٖ تفعٌ شيو ؟        

 * َاشا تٛسٞ يو ٖصٙ ايكك١ ؟        

. ٚميهٔ يًُعًِ اغتػ٬ٍ ايٓكٛم َٔ ايكطإٓ ٚتٓاقـ اإلدابات يتعُٝل فهط٠ املػ٦ٛيٝات     

 ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ٚنتب املطايع١ ٚا٭زب يتعُٝل ٖصٙ املفّٗٛ .

ٜٚٗسف ٖصا ايٓؿاط إىل ؼسٜس املػ٦ٛيٝات املًكا٠ ع٢ً عاتل ْؿاط َػ٦ٛيٝاتٞ ;  -5    

 ايطايب . سٝح ٜطًب َٔ ايط٬ب َٓاقؿ١ ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ :

 ايب ؟*  َاٖٞ َػ٦ٛيٝاتٞ نط        

 * َا َػ٦ٛيٝاتٞ ػاٙ ٚايسٟ ٚٚايستٞ ؟        

 * َا َػ٦ٛيٝاتٞ ػاٙ اٯخطٜٔ ٚػاٙ اجملتُع ؟        

 * َاؾعٛضى ػاٙ ايٓاؽ ايصٜٔ ٫ ٜٓفصٕٚ َػ٦ٛيٝاتِٗ ؟        

ٜٚطًب َٔ نٌ طايب إٔ هٝب عٔ نٌ غ٪اٍ , ٜٚتِ ايٓكاف بني فُٛعات ايطًب١ ,     

ايطًب١ مٛ أْفػِٗ َٚسضغتِٗ ٚأًِٖٝٗ ٚاٯخطٜٔ . ٚتععٜع َؿاعط ٚشيو يتشسٜس َػ٦ٛيٝات 

ا٫عتعاظ ػاٙ ايٓاؽ ايصٜٔ ٜٓفصٕٚ َػ٦ٛيٝاتِٗ , ٚإيكا٤ ايًّٛ ٚايعكاب ع٢ً أٚي٦و ايصٜٔ ٫ 

 ٜٓفصٕٚ ٖصٙ املػ٦ٛيٝات .

 ٜٚػتدسّ املعًِ عس٠ أغايٝب يتععٜع ٖصٙ ايك١ُٝ َٓٗا :     

 نطب ا٭َج١ً . ( أ

 ايؿطٜف١ .اٯٜات ٚا٭سازٜح  ( ب

 ز( عطض ايُٓاشز ايتُج١ًٝٝ َٔ خ٬ٍ ايفٝسٜٛ .



ٜٚٗسف ٖصا ايٓؿاط إىل  ْؿاط املػ٦ٛي١ٝ إٔ تطبل َاتسعٛ إيٝ٘ , مماضغ١ ايك١ُٝ : -6 

مماضغ١ ايك١ُٝ أٟ تطمجتٗا نُعتكس أٚ قٓاع١ إىل مماضغ١ ٚغًٛى , فهًُا َاضؽ ايفطز 

 ا٭غايٝب ايتاي١ٝ :ايك١ُٝ ناْت َسعا٠ يًجبات . ٚميهٔ يًُعًِ اغتدساّ 

 ايطس٬ت ايع١ًُٝ ٚايذلف١ٝٗٝ ; سٝح ٜتِ ؼسٜس زٚض نٌ طايب يف ٖصٙ ايطس١ً .  ( أ

 ب(  ا٭يعاب ايذلب١ٜٛ , سٝح مياضؽ نٌ طايب َػ٦ٛيٝات٘ ٚزٚضٙ يف ٖصٙ ايًعب١ .        

أبٓا٥٘  ز(  يعب ا٭زٚاض ٚايتُجًٝٝات ; سٝح ميجٌ ايطايب زٚض ا٭ب ٚمياضؽ َػ٦ٛيٝات٘ ػاٙ        

. 

 ز(  ططٜك١ املؿطٚع; سٝح ٜػٓس يًطايب زٚض يف إلاظ َؿطٚع َٚٓاقؿت٘ يف ٖصا ايسٚض .        

 ٖٚٛ ايتأنس َٔ َس٣ ؼكٝل ٖصا ايدلْاَر ٭ٖساف٘ , ٜٚؿٌُ :ْؿاط تكٛميٞ ;  -7 

* إٔ ٜسضى ايطايب َفّٗٛ ؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ , ٚاملػ٦ٛيٝات املًكا٠ ع٢ً عاتك٘ ػاٙ ْفػ٘        

 ٚاٯخطٜٔ 

* إٔ ٜعتع ايطايب ٜٚكسض ق١ُٝ ؼٌُ املػ٦ٛي١ْٝ , ٜٚؿعط بايػعاز٠ ٫ختباضٖا , ٚإٔ وذلّ        

 َٔ ٜكّٛ بٗا , ٫ٚ ٜكسض َٔ ٫ ٜٓفصٖا .

* إٔ مياضغٗا يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ فٝكبح َعٝاضًا ٚقسزًا يػًٛن٘ ٚتكطفات٘ يف املٛاقف        

 املدتًف١ .

ُٛشز أْٓا اغتدسَٓا أغايٝب تعًِٝ ايكِٝ مجٝعٗا , ناملٓاقؿ١ ٚاؿٛاض ٬ٜٚسغ يف ٖصا ايٓ    

ٚيعب ا٭زٚاض ٚاغتدساّ ايٓكٛم ٚأغًٛب ايكك١ ٚاحملانا٠ ٚاحملان١ُ ايعك١ًٝ , َػتػًني يف 

 شيو املٓٗاز ايسضاغٞ ٚا٭ْؿط١ ايسضاغ١ٝ املٓاغب١ يتععٜع ٖصٙ ايك١ُٝ .

بطْاَر  –نتاب َكطف٢ أبٛ ايؿٝذ بطْاَر تسضٜب يف فاٍ ت١ُٝٓ ايكِٝ ) َٔ  -2

 تسضٜيب يف فاٍ ت١ُٝٓ ايكِٝ (

 أٖساف ايدلْاَر :  

ٜٗسف ٖصا ايدلْاَر إىل إنػاب املعًُني ٚايطًب١ فُٛع١ َٔ ايكِٝ اإلهاب١ٝ اييت          

 ٜفذلض إٔ ٜتُجًٗا املٛاطٔ ايكاحل يف فتُع عطبٞ إغ٬َٞ .

 

 ايف٦ات املػتٗسف١ :  

 ٔ اإلفاز٠ َٔ ايكٝازات ايذلب١ٜٛ ٚاملؿطفني ايذلبٜٛني .املسضبٕٛ ٚميه -1

 َعًُٛ املٛاز املدتًف١ . -2



 ايطًب١ . -3

 احملت٣ٛ :  

ٜؿتٌُ ايدلْاَر ع٢ً ت١ُٝٓ فُٛع١ َٔ ايكِٝ ا٫هاب١ٝ ) املطغٛب١ ( يف اجملتُعات     

 ايعطب١ٝ اإلغ١َٝ٬ َجٌ:

 * ايتعإٚ .    

 * ايتدطٝط .    

 * اإلبساع .    

 * ايكسم .         

 * اإلقػا٤ ايفعاٍ .         

 * ايٓعاف١ ) بعٓاقطٖا : ايعازات ايكش١ٝ ايػ١ًُٝ ( .         

 * اسذلاّ ايعٌُ .         

 * ؼٌُ املػ٪ٚي١ٝ .         

 * ايتػاَح .         

 * إزاض٠ ايٛقت .         

 * ايتشسٟ ٚاملػاَط٠ .         

 إىل ايكِٝ اييت تكذلسٗا ؾ١ٓ إزاض٠ ايدلْاَر .ٖصا باإلناف١        

 أغايٝب ايتسضٜب :  

ٜػتدسّ يف ايتسضٜب فُٛع١ َٔ ا٭غايٝب ايتفاع١ًٝ َجٌ : اؿا٫ت ايتسضٜب١ٝ ,       

ٚاملٓاقؿات املهبٛط١ , ٚايعكف ايصٖني , ٚايتُاضٜٔ , ٚايتساعٞ اؿط , ٚايٓؿاطات , 

ت ... ٚغرلٖا , ٚا٭سادٞ , ٚا٭يػاظ , ٚايكٛض ٚمتجٌٝ ا٭زٚاض , ٚايعٌُ يف اجملُٛعا

 املكط١ْٚ بايتكٓٝات اؿسٜج١ ; َجٌ اؿاغب , ٚدٗاظ ايعطض فٛم ايطأ ؽ , ٚايفٝسٜٛ .

ٚغٝتِ تٛظٝف ا٭غايٝب ايتفاع١ًٝ املدتًف١ يف ايتسضٜب نُٔ إطاض منٛشز تسضٜيب خام      

 ت اٯت١ٝ :يتػرل ايكِٝ ٚا٫ػاٖات ٚتُٓٝتٗا  َهٕٛ َٔ املطاسٌ ايػ

 ايهؿف عٔ ايك١ُٝ املطاز تػرلٖا أٚ تُٓٝتٗا . -1  

ايتعطف ع٢ً ٚاقع ايك١ُٝ املطاز تػٝرلٖا أٚ تُٓٝتٗا يس٣ املتسضب ) املتعًِ ( ٫نتؿاف  -2  

 اٯثاض املذلتب١ هلا ٚإسساخ قًل يف قٓاعت٘ بٗا .

 تكسِٜ ايك١ُٝ ايبس١ًٜ )أٚ اؾٛاْب املطاز تُٓٝتٗا َٓٗا ( . -3  



ايتعطف ع٢ً ايك١ُٝ ايبس١ًٜ أٚ اؾٛاْب املدتًف١ املطاز تُٓٝتٗا َٔ خ٬ٍ ْؿط٠ أٚ  -4  

 قٛض٠ أٚ قك١ أٚ غرلٙ ٚمتهٝٓ٘ َٔ انتؿاف إهابٝات٘ .

إتاس١ ايفطق١ يًُتسضبني ملُاضغ١ ايك١ُٝ أٚ اؾٛاْب اؾسٜس٠ ٚتعطف اإلهابٝات  -5  

 بعُل .

 إدطا٤ات ايتٓفٝص :     

 ٓفٝص ٚفل اٯي١ٝ املب١ٝٓ يف ايؿهٌ ايتايٞ :ٜتِ ايت         

 

 املعًُٕٛ    املؿطفٕٛ ايذلبٜٕٛٛ   

 

 

 أٜاّ 3(ملس٠ 1َؿػٌ تسضٜيب ع٢ً ايك١ُٝ )  

 

أٜاّ ع٢ً  3( ملس٠ 1َؿػٌ تسضٜيب)  أٜاّ 3(ملس2٠َؿػٌ تسضٜب ع٢ً ايك١ُٝ )   

 (2( ٚ)1ايكُٝتني)

       

 ؿط١ ملس٠ أغبٛعمماضغات َٝسا١ْٝ ْ               

 ٖٚهصا ع٢ً ايكِٝ ا٭خط٣        

 تكِٜٛ ايٓتا٥ر             

 

        



* ميهٔ ايتسضٜب ع٢ً قُٝتني نُا ٖٛ يف ايُٓٛشز املبني أٚ ايتسضٜب ع٢ً ت١ُٝٓ نٌ ق١ُٝ     

 يٛسسٖا .

 َػتًعَات ايتٓفٝص :    

 ٜػتًعّ ايتٓفٝص َاًٜٞ :    

ٚفل َٛاقفات تعتُس ع٢ً اغتدساّ أغايٝب ايتسضٜب ايتفاع١ًٝ * إعساز َاز٠ تسضٜب١ٝ       

 ٚتتهٕٛ َٔ زيٌٝ املسضب ٚأٚضام عٌُ يًُتسضبني .

 * إعساز أزٚات تكِٜٛ َٓاغب١ يًف٦ات املدتًف١ يكٝاؽ َس٣ ؼكل ا٭ٖساف .     

 * َتابع١ ايتطبٝل املٝساْٞ يف املساضؽ َٔ قبٌ املؿطفني .    

 ايٓتا٥ر . * عكس ٚضف عٌُ يتكِٜٛ    



 َجاٍ تطبٝكٞ ) ق١ُٝ ايتعإٚ ( -3

 َكس١َ :    

تعس ت١ُٝٓ ايكِٝ ا٫هاب١ٝ يس٣ املعًُني َٔ أِٖ أٖساف ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ قسميًا ٚسسٜجًا        

ملا هلا َٔ أثط يف بٓا٤ اجملتُعات ٚتطٜٛطٖا يف ن٤ٛ ايفًػف١ املعتُس٠ هلا . ٚملا ناْت ق١ُٝ 

ٜػتٓس إيٝٗا اجملتُع  ايكٟٛ املذلابط ايصٟ ٜتهافٌ أفطازٙ ٚتتهاٌَ ايتعإٚ َٔ ايكِٝ اييت 

دٗٛزِٖ َٔ أدٌ ؼكٝل ا٭ٖساف املؿذلن١ املٓؿٛز٠ , تأتٞ أ١ُٖٝ تسضٜب املعًُني ٚايطًب١ 

يف ٖصا اجملاٍ ٚفل َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ غٝهٛيٛد١ٝ غًٛن١ٝ تتِ َٔ خ٬ٍ اغذلاتٝذ١ٝ 

ني , يف سني ٜهٕٛ زٚض املسضب َٝػطًا ٚأغايٝب تفاع١ًٝ ٜهٕٛ فٝٗا املتسضبٕٛ ْؿٝط

 َٚػ٬ًٗ َٚٓعًُا َٚجرلًا هلِ يٝتٛقًٛا إىل ا٭ٖساف املٓؿٛز٠ ظٗسِٖ .

 ا٭ٖـساف :   

 ٜتٛقع َٔ املتسضب إٔ ٜهٕٛ قازضًا ع٢ً :   

 ؼسٜس َفّٗٛ ايتعإٚ ظٛاْب٘ َٚػتٜٛات٘ املدتًف١ . (1)

 ع٢ً املفّٗٛ ٚدٛاْب٘ .ؼًٌٝ احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ بأغًٛب ايعكف ايصٖين يًتعطف  (2)

تطٜٛط ْؿاطات تطب١ٜٛ يًهؿف عٔ دٛاْب ق١ُٝ ايتعإٚ يس٣ ايطًب١ ٚايكِٝ املػاٜط٠ هلا  (3)

 نايتٓافؼ ٚايعٌُ ايفطزٟ 

تطٜٛط ْؿاطات تطب١ٜٛ يت١ُٝٓ ق١ُٝ ايتعإٚ ظٛاْبٗا املدتًف١ يس٣ املتسضبني تؿتل َٔ  (4)

 احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ .

 يف املٛقف ايتعًُٝٞ .تٓفٝص ايٓؿاطات اييت ٜتِ تطٜٛطٖا  (5)

 ا٫يتعاّ ) ايتبين ( َٔ قبٌ املتسضبني يك١ُٝ ايتعإٚ ظٛاْب٘ اييت مت تُٓٝتٗا . (6)

 تطبٝل ايُٓٛشز ايتسضٜيب :

ميهٔ تطبٝل ايُٓٛشز ايتسضٜيب يف فاٍ ت١ُٝٓ ق١ُٝ ايتعإٚ يس٣ املتسضبني بإغتدساّ 

 اإلدطا٤ات اٯت١ٝ :

قِٝ كتًف١ شات ع٬ق١ نايتٓافؼ بٓا٤ ب١٦ٝ تسضٜب١ٝ تتهُٔ ْؿاطات تجرل  -1

 ٚا٫عتُاز املتبازٍ ٚايتعإٚ .



نػب ا٫يتعاّ مببسأ تُٓٝتٗا يسِٜٗ بتكسِٜ املػٛغات اي٬ظ١َ يتًو ايت١ُٝٓ  -2

. 

ؼسٟ قٓاعات ٚأفهاض ٚاػاٖات املتسضبني َٔ خ٬ٍ ؾهٌ أٚ قك١ أٚ  -3

 غرل شيو .

تًف١ ٚايتأٌَ يف إتاس١ ايفطق١ يًُتسضبني يفشل َفّٗٛ ايتعإٚ بأبعازٙ املد -4

 ايتػص١ٜ ايطادع١ اييت ٜتِ  اؿكٍٛ عًٝٗا .

تٛفرل ْؿاطات متهٔ املتسضبني َٔ تٛظٝف ايتعإٚ فُٝا بِٝٓٗ َٚػاعستِٗ  -5

 يف إعطا٤ ايتػص١ٜ ايطادع١ يبعهِٗ ايبعض .

ؼسٜس خطٛات ٫سك١ َهتٛب١ تػاعسِٖ يف تطبٝل ق١ُٝ ايتعإٚ مبفَٗٛ٘  -6

 دتًف١ .ايكشٝح يف املٛاقف اؿٝات١ٝ امل

 

 

 خط١ ايعٌُ :

تؿٌُ خط١ ايعٌُ ع٢ً ؼسٜس ايٓؿاطات اييت غٝتِ تٓفٝصٖا ٚأغًٛب ايتٓفٝص ٚايب١٦ٝ 

 ٚايعَٔ املكذلح يهٌ ْؿاط ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ :

 خط١ ايتسضٜب ع٢ً ت١ُٝٓ ق١ُٝ ايتعإٚ

 

َٛنٛع ايٓؿاط  اؾًػ١ 

 ٚظَٓ٘

 آي١ٝ ايتسضٜب ٚفعايٝت٘ ا٭غًٛب ايتسضٜيب 

اؾًػ١ 

 ٭ٚىلا

نػط اؿادع بني 

املسضب ٚاملتسضبني 

ٚبني املتسضبني 

أْفػِٗ ) زعٓا 

ْتعطف ع٢ً بعهٓا 

 زقٝك١(30ايبعض)

 عٌُ ثٓا٥ٞ ٚمجاعٞ 

إٔ ٜكسّ نٌ َِٓٗ اٯخط -

يًُذُٛع١ , بعس إٔ وكٌ َٔ 

ايططف ايجاْٞ ع٢ً املعًَٛات 

 املطًٛب١ يف ثٓا٤ ايعٌُ ايجٓا٥ٞ



ؼسٜس ا٭ٖساف 

ٚا٫تفام 

 زقٝك١(30عًٝٗا)

ايعطض احملػٔ ٚاملٓاقؿ١ 

 اؿط٠

ا٫غتفػاض عٔ تٛقعات -

املؿاضنني ٚضقسٖا ع٢ً 

 ايػبٛض٠ أٚ ع٢ً نطتٕٛ .

َفاِٖٝ ايتٓافؼ 

ٚايتعإٚ ٚا٫عتُاز 

املتبازٍ ٚتعطف 

إهابٝات ٚغًبٝات 

 زقٝك١(60نٌ َٓٗا)

 ايتساعٞ اؿط.-

ايعٌُ يف فُٛعات -

 قػرل٠

عطض ايٓتا٥ر -

 َٚٓاقؿتٗا

قٛض٠ اؾساض ككل تٛظٜع -

فٝٗا أَانٔ ايتعطٜف ٚا٭بعاز 

املدتًف١ ٚايؿعاضات اييت تعدل 

 عٓ٘ .

تٓاقـ نُٔ فُٛعات َٔ -

( َتسضبني ٜٚتِ ا٫تفام 4-5)

ع٢ً عٓاقط َؿذلن١ فُٝا 

ٜتعًل بايتعطٜف ٚاؾٛاْب 

 املدتًف١ .

ٜعطض َٓػل نٌ فُٛع١ -

َا تٛقًت إيٝ٘ اجملُٛع١ 

 ٜٚٓاقـ َع مجٝع املتسضبني .

ٜسٜط املسضب ْكاؾًا سٍٛ -

َافهطت ب٘ فُٛع١ ايعٌُ َٔ 

خ٬ٍ عطنٗا ملا تٛقًت إيٝ٘ َع 

نتاب٘ َا ٜطٜس اغتجُاضٙ َٓٗا 

ع٢ً ايػبٛض٠ ايبٝها٤ أٚ ايسفذل 

 ايك٬ب .

ٜعطض املسضب تعطٜفًا يًتعإٚ -

ُٜتفل عًٝ٘ ٜٚٓػذِ َع َا تٛقٌ 

إيٝ٘ َع املتسضبني ٚتٛظع ْؿطات 

 عًٝٗا بصيو .

اؾًػ١ 

 ايجا١ْٝ

يف تعاْٚٓا تتشكل 

 زقٝك١(60أٖسافٓا)

ؼًٌٝ احملت٣ٛ -

 ايتعًُٝٞ.

ٜتِ ؼًٌٝ احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ -

يًكف املعين إلبطاظ املٛاقف اييت 



قٝاغ١ قك١ َؿتك١ -

 َٔ احملت٣ٛ

 متجٌٝ ا٭زٚاض .-

 عٌُ فطزٟ-

عٌُ يف فطم قػرل٠ -

 ( أفطاز3-4)

 اْعاف ايصانط٠-

 نإ ايتعإٚ فٝٗا أدس٣ .

عطض قك١ قكرل٠ قس ٜتِ -

تعطض عٔ ططٜل متجٌٝ أزٚاض 

عٝح ٜكّٛ أسس املتسضبني بسٚض 

ؾدل َتعإٚ ٚآخط ؾدل 

 فطزٟ .

ٜػأٍ املتسضبني َا ايؿدك١ٝ -

 املطغٛب١ يسِٜٗ ؟ ٚملاشا ؟

ٜكّٛ نٌ فطز بتصنرل -

 َٛقف تعاْٚٞ آخط تٓافػٞ 

 

 َٔ ايصانط٠ :

َٛقف تعاْٚت -

فٝ٘ َع اٯخطٜٔ 

 ٚسككت لاسا.

تٓافػت  َٛقف-

فٝ٘ َع اٯخطٜٔ 

ٚسطقت ع٢ً 

ايٓذاح يٛسسى ٚمل 

 زقٝك١ (30تٓذح )

 

ٜطًب َِٓٗ ايعٌُ يف أظٚاز -

 يًتٛقٌ إىل املٛقف ا٭ق٣ٛ .

ٜطًب ايعٌُ يف فُٛعات -

( ٜٚتفكٕٛ ع٢ً أق٣ٛ 4-5َٔ)

 َٛقف َٔ اـُػ١ .

تتِ املٓاقؿ١ اؾُاع١ٝ -

يًتٛقٌ إىل أُٜٗا أفهٌ ايتعإٚ 

 أٚ ايتٓافؼ .

 



َٛنٛع ايٓؿاط  ًػ١ اؾ

 ٚظَٓ٘

 آي١ٝ ايتسضٜب ٚفعايٝت٘ ا٭غًٛب ايتسضٜيب 

 

 أٟ ايتعإٚ تفهٌ؟

)ٚتعاْٚٛا ع٢ً ايدل 

ٚايتك٣ٛ ٫ٚ تعاْٚٛا 

ع٢ً اإلثِ ٚايعسٚإ 

 زقٝك١(30)

 اؿاي١ ايتسضٜب١ٝ . -

عكاب١ ٜكّٛ أفطازٖا -

 بعًُٝات ايٓكب ٚايػطق١

فطٜل ٜكّٛ ببٓا٤  -

 املسضغ١ .

َٔ املتسضبني ٜطًب املسضب  -

إٔ ٜهتبٛا اثٓني َٔ فا٫ت 

 ايعٌُ ايتعاْٚٞ تٓاٚيتٗا اؿاي١ .

ٜٛظع املسضب ع٢ً املتسضبني  -

ٚضق١ عٌُ تتهُٔ أغ١ً٦ عٔ 

َٛاقف تعإٚ يعٌُ إهابٞ 

أسٝاًْا ملكًش١ ا٭فطاز املتعاْٚني 

بػض ايٓعط عٔ َكًش١ اجملتُع 

 ٚاٯخطٜٔ .

اؾًػ١ 

ايجايج١ 

 )غاعتإ(

تعا١ْٝٚ املطبعات اي

 زقٝك١(60)

ايعٌُ يف فُٛعات  -

 َتٛغط١ 

 املٓاقؿات املهبٛط١  -

ٜتِ تٛظٜع املتسضبني عًـ٢  -

( 6-5فُٛعات عٌُ َٔ )

 أعها٤ .

ٜٛظع عًِٝٗ َػًفات ايٓؿاط بعسز 

ا٭عها٤ ٚاييت ٫ٜػتطٝع أٟ 

يٛسس٠ إٔ ٜهٕٛ َطبعًا َٔ 

ا٭ؾهاٍ اييت يس١ٜ ٚعًٝ٘ 

 ايتعإٚ َع اٯخطٜٔ يتبازٍ قطع

َٔ ايؿهٌ زٕٚ ايتشسخ , 

ٜٚػتُط اؿاٍ ؿني إلاظ اْتٗا٤ 

 ايفذل٠ احملسز٠ يًٓؿاط .

 

عسز ايعٚاٜا يف 

 ايؿهٌ :

فطزًٜا يٓكف  -

 عسز املؿاضنني

-2يًفطم ) - 

َٔ املؿاضنني 4

 زقٝك١(60)

 عٌُ فطزٟ -

عٌُ يف فُٛعات -

 أؾدام . 3َٔ 

قٛض٠ َطبعات  -

 َتساخ١ً .

قٛض٠ َجًجات  -

 َتساخ١ً

ٛظع ع٢ً املؿاضنني ٚضق١ ٜ -

َطغًَٛا عًٝٗا أؾهاٍ َتساخ١ً 

ٜٚطًب َِٓٗ ؼسٜس عسز ايعٚاٜا 

, عسز املجًجات , عسز املطبعات , 

 فطزًٜا ٚمجاعًٝا
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