


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

user
Sticky Note
www.msky.ws



 ( املكسَــ١ :1)    

اسبُس هلل ضب ايعاملني ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً أؾطف املطغًني ْبٝٓا ضبُس ٚع٢ً        

 آي٘ ٚقشب٘ أمجعني ٚبعس :

فايطايب يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ ٚقٌ إىل َطس١ً ايطؾس ٚاييت هلا َتطًبات متًٞ              

بًٛض ايكِٝ ٚا٫دباٖات ٚتتشسز عًٝٓا َٓشٗا قسضًا َٔ ايعٓا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ , ففٝٗا تت

املٍٝٛ ٚايطغبات ٚنجرلًا َٔ املفاِٖٝ ٚايػًٛنٝات ٚتطتػِ ايعسٜس َٔ ايػُات 

ايؿدك١ٝ ٚاغتؿعاضًا هلصٙ املػ٪ٚي١ٝ ضأت اٱزاض٠ ايعا١َ يًٓؿاط ايط٬بٞ إقساض زيٌٝ 

 ٜػاِٖ يف ايتعطٜف بٗصٙ املطس١ً ٚايكِٝ ٚا٫دباٖات اييت ٜٓبػٞ ايتأنٝس عًٝٗا ٚخط١

َكذلس١ يدلْاَر ظَين ملساضؽ املطس١ً ايجا١ْٜٛ إناف١ إىل بطْاَر سٟٝٛ ٖٛ بطْاَر ) 

 اٱزاض٠ ايصات١ٝ ( 

ٚإٕ ٖصا ايسيٌٝ ايصٟ ْهع٘ يف املٝسإ ْٗسف َٓ٘ ايتأنٝس ع٢ً زٚض ايٓؿاط          

ايط٬بٞ يف املسضؽ ٚأْ٘ ٜبسأ َٔ املسضغ١ ٚإىل املسضغ١ ٚبٗصا ٜتشكل َاْكبٛا إيٝ٘ َٔ 

 ٛ يف ايطغاي١ ٚضقٞ يف اهلسف ٚفل إااض تطبٟٛ .زل



 ( َفّٗٛ ايٓؿاط ايط٬بٞ :2)    

صبُٛع١ َٔ اشبدلات ٚايدلاَر ٚايفعايٝات اييت مياضغٗا مجٝع ايط٬ب سػب         

َطاسًِٗ ايػ١ٝٓ ٚفكًا ٫ستٝاداتِٗ َٚٝٛهلِ ٚضغباتِٗ خبط١ ضبسز ٚفاع١ً ذبت 

 يتشكٝل ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ ايتع١ًُٝٝ .إؾطاف املسضغ١ ٚبتٛدٝ٘ َٔ َعًُِٝٗ 

 ( أٖساف ايٓؿاط ايط٬بٞ :3)    

اهلسف ايعاّ يًٓؿاط ايط٬بٞ ٚايصٟ ٜٓبجل َٔ ا٭ٖساف ايعا١َ يػٝاغ١ ايتعًِٝ        

 يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٖٛ :

 ) بٓا٤ ايؿدك١ٝ املتٛاظ١ْ يًطايب َٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚازبػ١ُٝ      

 ٚا٫ْفعاي١ٝ يٝكبح َٛاآًا ْافعًا خيسّ زٜٓ٘ ٚٚآ٘ ٚأَت٘ (

 ٚميهٔ إٔ تتًدل أٖساف ايٓؿاط ايط٬بٞ فُٝا ًٜٞ :   

غطؽ َباز٨ ٚقِٝ زٜٓٓا اٱغ٬َٞ اسبٓٝف ٚتطمجتٗا إىل ٚاقع عًُٞ ٚتعُٝكٗا  (1)

 يف ْفٛؽ أبٓا٥ٓا ايط٬ب .

ٚاحملافع١ ع٢ً تك١ٜٛ ايت٬سِ ايٛاين ٚااع١ ٠٫ٚ ا٭َط ٚاسذلاّ ايعًُا٤  (2)

 َهتػبات ايٛأ .

تطغٝذ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ نايتعإٚ ٚاملٓافػ١ ايؿطٜف١ ٚاسبٛاض ايبٓا٤ ٚتكبٌ  (3)

 ايطأٟ اٯخط .



تٛثٝل ايع٬قات اٱجياب١ٝ بني املسضغ١ ٚا٭غط٠ ٚاجملتُع باعتباضٖا َ٪غػات  (4)

 تطب١ٜٛ تع٢ٓ بايطايب .

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

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

 ايػًِٝ شبس١َ ايفطز ٚاجملتُع .

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

 ايفع١ًٝ هلا .

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

تسضٜب ايط٬ب ع٢ً ايتفهرل ايعًُٞ سبٌ املؿه٬ت ٚايكعٛبات اييت  (9)

 تٛادِٗٗ .

 أٖساف ايٓؿاط ايط٬بٞ يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ : 3-1

 زعِ ايفِٗ ايكشٝح يٲغ٬ّ ٚتععٜع ايكِٝ ٚاملجٌ ايعًٝا اييت دا٤ بٗا . (1)

 متهني ايت٬سِ ايٛاين ٚااع١ ٠٫ٚ ا٭َط ٚتكسٜط ايعطا٤ . (2)

 قسض٠ ايطايب ع٢ً ايتفاعٌ َع اجملتُع ٚايب١٦ٝ اييت ٜعٝـ فٝٗا .ت١ُٝٓ  (3)

تسضٜب ايط٬ب ع٢ً طبتًف املٗاضات ايط٬ب١ٝ اييت متجٌ استٝاد٘ يف ٖصٙ   (4)

 املطس١ً .



تععٜع ازبٛاْب ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ اييت ٜسضغٗا ايطايب ْعطًٜا ٚتطمجتٗا إىل  (5)

 أفعاٍ ٚغًٛى .

ٚقات ايفطاغ مبا ًٜيب سادات٘ ايطٚس١ٝ تسضٜب ايطايب ع٢ً نٝف١ٝ اغتجُاض أ (6)

 ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٓفػ١ٝ .

تعٜٛس ايطايب ا٫عتُاز ع٢ً ايٓفؼ ٚذبٌُ املػ٪ٚي١ٝ ٚت١ُٝٓ ايكٝاز٠ ايطاؾس٠  (7)

 ٚايتبع١ٝ ايٛاع١ٝ ٚاسذلاّ اٯخطٜٔ ٚايتعإٚ ايبٓا٤ .

 ت١ُٝٓ ضٚح اٱبساع ٚايتفهرل ايعًُٞ يس٣ ايط٬ب . (8)

اداتٗا ايفهط١ٜ ٚايطٚس١ٝ ٚازبػ١ُٝ ايتٛاظٕ بني َتطًبات ايٓفؼ ٚس (9)

 ٚا٫دتُاع١ٝ .

إؾطاى اندل عسز َٔ ايط٬ب فُٝا تكسَ٘ املسضغ١ َٔ بطاَر مبا حيكل  (10)

 ايتفاعٌ املػتُط بني ايطايب ٚاملسضغ١ ٚايب١٦ٝ احملٝط١ .

 إبطاظ زٚض املسضغ١ نُطنع إؾعاع يًُذتُع ٚاسبٞ . (11)

تح اجملاٍ ملؿاضن١ ايذلنٝع ع٢ً ازباْب ايذلبٟٛ اٱثطا٥ٞ ٚاسبٛاضٟ ٚف (12)

 املفهطٜٔ ٚاملبسعني .

 محا١ٜ ايطايب َٔ ا٭فهاض املٓشطف١ ٚامله١ًً . (13)

 ( أْٛاع ايٓؿاط ايط٬بٞ :4)    



 ٜٓكػِ ايٓؿاط املٛد٘ يطايب إىل قػُني :       

 ايٓؿاط املكاسب يًُكطض ايسضاغٞ : (1)

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

 إىل تعُٝل َفّٗٛ اشبدلات ايتع١ًُٝٝ ٚذبكٝل ايتهاٌَ َع املاز٠ ايسضاغ١ٝ .

 صبا٫ت ايٓؿاط ايط٬بٞ : (2)

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

ايتهاٌَ ٚا٫غتُطاض١ٜ ٚايتتابع يف بٓا٤ اشبدلات ايذلب١ٜٛ ٚتٓكػِ ٖصٙ اجملا٫ت 

 إىل :

 يٓؿاط ا٫دتُاعٞ .ا -1

 ايٓؿاط ايعًُٞ . -2

 ايٓؿاط ايجكايف . -3

 ايٓؿاط ايهؿفٞ . -4

 ايٓؿاط ايطٜانٞ . -5

 ايٓؿاط ايفين ٚاملٗين . -6

 ايدلاَر ايعا١َ ٚايتسضٜب . -7

 ْؿاط ايتٛع١ٝ اٱغ١َٝ٬ . -8



       ( ايكِٝ ٚا٫دباٖات ٚمناشز َٔ أٚعٝتٗا :5)    

 ا٫دباٖات :      

ٙ بأْ٘ َٛقف فطزٟ أٚ مجاعٞ ٜتدصٙ ا٭فطاز أٚ ٜعطف املدتكني ا٫دبا         

ازبُاعات سٝاٍ أؾٝا٤ أٚ أؾدام أٚ َٛاقف ربتًف سٛهلا اٯضا٤ ٚتتبأٜ إظا٥ٗا 

ٚدٗات ايٓعط , ٖٚٛ شٚ اابع دسيٞ ضغِ أْ٘ ٜٓتُٞ إىل ازباْب ا٫ْفعايٞ أٚ ايٛدساْٞ 

 يف ايؿدك١ٝ .

 ايكٝـــِ :      

سٝح  –هلصٙ املطس١ً  تاملباز٨ ٚاٯضا٤ ٚا٫دباٖا ٜعطف املدتكني ايكِٝ بأْ٘         

ٚٚظعت ع٢ً أغابٝع ايعاّ ايسضاغٞ  –أظٗطت بعض ايسضاغات نعف ا٫ٖتُاّ بٗا 

 -َسع١ُ بآيٝات ٚأْؿط١ ذبكل ٖصٙ ايكِٝ :

 ذبٌُ املػ٪ٚي١ٝ :

 ضس١ً َسضغ١ٝ تٛظع فٝٗا ا٭زٚاض ايكٝاز١ٜ ع٢ً ايط٬ب . (1)

 ب قٝاز٠ زف١ املسضغ١ .ايّٝٛ املفتٛح ايصٟ ٜتٛىل فٝ٘ ايط٬ (2)

تٛظٜع ا٭عُاٍ ايفك١ًٝ بني ايط٬ب ) ايعطٜف , َػ٦ٍٛ ايٓعاف١ , َػ٦ٍٛ  (3)

 ثكايف (  .

 ايؿٛض٣ :

 تؿهٌٝ اجملايؼ ايط٬ب١ٝ ٚفل َبسأ ايؿٛض٣ . (1)

تؿهٌٝ صبًؼ ايفكٌ ٚإعطا٤ٙ صبُٛع١ َٔ ا٭زٚاض ٚايك٬سٝات )  (2)

 اجملايؼ ( –صبًؼ ايعطفا٤ 



 ٣ أٚ صبًؼ املٓطك١ أٚ احملافع١ .ايكٝاّ بعٜاض٠ جملًؼ ايؿٛض (3)

اغتهاف١ أسس أعها٤ صبًؼ ايؿٛض٣ أٚ املٓطك١ أٚ احملافع١ يٲا٬ع  (4)

 ع٢ً دبطب١ ايؿٛض٣ ٚتطبٝكاتٗا .

ظٜاض٠ أسس أعها٤ صبًؼ ايؿٛض٣ أٚ املٓطك١ أٚ احملافع١ يٲا٬ع ع٢ً  (5)

 دبطب١ ايؿٛض٣ ٚتطبٝكاتٗا .

 إقا١َ سًك١ ْكاف عٔ ايؿٛض٣ . (6)

 ضبانط٠ . (7)



 بط ايٛايسٜٔ :      

 اخل ( .…خاٚ ابٓو ) ضس١ً , بطْاَر عًُٞ , َػابك١  (1)

 َػابك١ أسػٔ ضغاي١ يًٛايسٜٔ . (2)

 قكل ٚاقع١ٝ نُؿاٖس متج١ًٝٝ . (3)

 اغتهاف١ بعض اٯبا٤ ) ا٭ب ايعا٥ط ( . (4)

 تػذٌٝ قٛتٞ ٭ّ َه١ًَٛ يف ا٫قطفاف ايكباسٞ . (5)

 ْس٠ٚ ا٬ب١ٝ سٍٛ بط ايٛايسٜٔ. (6)

 َػابك١ ايتأيٝف املػطسٞ . (7)

 طِٜ اٯبا٤ املتٛاقًني َع املسضغ١.ته (8)

 ايطقاب١ ايصات١ٝ :     

 ايهاَرلا اشبف١ٝ . (1)

 امل٪َٔ َطآ٠ أخ١ٝ ) بطْاَر تطبٟٛ ( (2)

 إسكا٤ اسبػٓات ٚايػ٦ٝات ) عٳّس اسبك٢ ( (3)

 يكا٤ َع َتدكل يف عًِ ايٓفؼ ايذلبٟٛ . (4)

 َاشا يٛ ... ) أغ١ً٦ يف ايطقاب١ ايصات١ٝ ( (5)

 املٛاا١ٓ ايكاسب١ :    



 ٚاحملانطات .ايٓسٚات  (1)

 عطض ملٓذعات ايٛأ . (2)

 َؿاٖس تطب١ٜٛ . (3)

 ايهتاب١ ٚايتشسخ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ عٔ املٛنٛع . (4)

 ا٫غتفاز٠ َٔ سك١ ايذلب١ٝ ايٛا١ٝٓ . (5)

 سب ايفه١ًٝ :    

 َؿاٖس تطب١ٜٛ . (1)

 اٱشاع١ ايكباس١ٝ . (2)

 ايهتاب١ ٚايتشسخ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ عٔ أ١ُٖٝ املٛنٛع . (3)

 ايٓسٚات ٚاحملانطات . (4)

 –ايذلبٟٛ ) ٜػطؽ فٝ٘ أسس ايفها٥ٌ يف ناف١ ايدلاَر اٱشاع١ٝ  ا٭غبٛع (5)

 املػابكات...( –ايفػش١  –بساٜات اسبكل 

 َػابكات ايبشٛخ . (6)

 ايؿعاضات ايتٛع١ٜٛ . (7)

 سب ايعًِ ٚتكسٜط ايعًُا٤ :    

 ظٜاض٠ ايعًُا٤ . (1)



 اغتهاف١ ايعًُا٤ . (2)

 بٝإ فهًِٗ . (3)

 ايتبع١ٝ ايٛاع١ٝ :    

 تبعٝتٓا ملٔ ؟ (بطْاَر سٛاضات ا٬ب١ٝ )  (1)

 سٛاض َفتٛح َع َػ٦ٍٛ ) ايتبع١ٝ يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ( (2)

 زٚضات يف ) إزاض٠ ايصات ( ) ايع٬قات اٱْػا١ْٝ ( . (3)

 نًُات افتتاح اٱشاع١ ايكباس١ٝ عٔ ) ايتبع١ٝ ملس٠ أغبٛع ( (4)

 ضس١ً َسضغ١ٝ تب٢ٓ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ . (5)

 َػابك١ يف ايكح ٚاشبطأ . (6)

 زٚض٠ يف اختٝاض ايكسٜل . (7)

 ٜط ق١ُٝ ايٛقت .تكس (8)

 نًُات افتتاح اٱشاع١ ايكباس١ٝ عٔ أ١ُٖٝ ايٛقت . (9)

 (زٚضات يف إزاض٠ ايٛقت .10)

 (بطاَر سٛاضات ا٬ب١ٝ ) سًكات ْكاف ( )عبٔ ٚايٛقت ( .11)

 (َػابك١ حبٛخ ) ايٛقت ٖٛ اسبٝا٠ (12)

 ا٭َا١ْ :    



 َؿٗس تطبٟٛ ) املػطح املسضغٞ ( (1)

 ع ا٭َا١ْ .َػابك١ ايككل اييت تتشسخ عٔ َٛنٛ (2)

 سفغ ْكٛم َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ يف ْفؼ املٛنٛع . (3)

 عطض بطاَر سٛاضات َكاب٬ت ٜتٓاٍٚ أ١ُٖٝ ا٭َا١ْ . (4)

 ايكٝاز٠ :   

زٚضات يف ايكٝاز٠ ) فٔ ايكٝاز٠ , ايكٝاز٠ اٱبساع١ٝ , َٗاضات ايكٝاز٠  (1)

 ,....اخل (

 إغٓاز َٗاّ َٚػ٦ٛيٝات قٝاز١ٜ يًط٬ب . (2)

 .بطْاَر ايكٝازات ايط٬ب١ٝ  (3)

 ا٫يتكا٤ َع بعض ايكٝازات يف اجملتُع ٚا٫غتفاز٠ َٔ خدلاتِٗ . (4)

 ايؿذاع١ ا٭زب١ٝ :    

 إقا١َ ْسٚات ٚضبانطات َٔ إعساز ٚتكسِٜ ايط٬ب . (1)

 َػابكات ا٫ضدباٍ ٚاٱيكا٤ ٚايتعبرل )اٱشاع١ ايكباس١ٝ ( (2)

 إعساز َؿٗس تطبٟٛ خيسّ ٖصٙ ايك١ُٝ ) ايؿذاع١ ا٭زب١ٝ ( (3)

 أزب اسبٛاض :   

 ٛاضات ايط٬ب١ٝ .اسب (1)



 املكاب٬ت ايكشف١ٝ . (2)

 ايطأٟ ٚايطأٟ اٯخط ) بطْاَر ( . (3)

 إقا١َ زٚض٠ تسضٜب١ٝ يف أزب اسبٛاض ) فٔ ا٫غتُتاع ( (4)

 ( أزٚاض ايعاًَني يف املسضغ١ ٱظباح خطط ايٓؿاط :6)

 َسٜط املسضغ١ )املؿطف ايعاّ ع٢ً ايٓؿاط باملسضغ١( :6-1

اط زاخٌ املسضغ١ ٚتهاًَٗا َع اٱؾطاف ع٢ً ضغِ اشبط١ ايعا١َ يًٓؿ (1)

 بك١ٝ اشبطط .

تهًٝف َؿطيف مجاعات ايٓؿاط سػب ربككاتِٗ َٚٝٛهلِ َٔ َعًُٞ  (2)

 املسضغ١ .

 تؿهٌٝ ٚض٥اغ١ صبًؼ ايٓؿاط زاخٌ املسضغ١ . (3)

تكِٝٝ ضا٥س ايٓؿاط َٚؿطيف اجملا٫ت ٚازبُاعات ٚضٚاز ايفكٍٛ ٚمجٝع  (4)

 ايعاًَني يف ا٭ْؿط١ .

 سضغ١ٝ باجملتُع املسضغٞ ٚاجملتُع نهٌ .ضبط ايٓؿااات ايذلب١ٜٛ امل (5)

 اعتُاز تكاضٜط ٚغذ٬ت ايٓؿاط . (6)

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



شبس١َ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ يف  تفعٌٝ زٚض ايكطاع ايعاّ ٚاشبام ٚايسا عُني (8)

 املسضغ١ .

 ض٥اغ١ صبًؼ ايكٓسٚم املسضغٞ . (9)

 ضغ١ :زٚض ٚنٌٝ املس 6-2    

 ( املؿاضن١ يف صبًؼ ايٓؿاط يف املسضغ١ نٓا٥ب يًط٥ٝؼ .1)       

 ( ت١٦ٝٗ ٚتٛفرل َتطًبات ايٓؿاط .2)

 سٌ املؿه٬ت ٚتصيٌٝ ايكعٛبات اييت تٛاد٘ تٓفٝص ايدلاَر . (3)

 ( َتابع١ تٓفٝص خط١ ايٓؿاط .4)       

 ( اٱؾطاف ع٢ً قطف طبكل ايٓؿاط  .5)       

 ٱزاض١ٜ أثٓا٤ فذل٠ مماضغ١ ايٓؿاط مبا حيكل تفاعٌ ازبُٝع .( املتابع١ ا6)       

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

 زٚض املطؾس ايط٬بٞ: 6-3     

(ٜؿاضى يف ايتدطٝط يدلاَر ايٓؿاط مبا ٜهفٌ َعازب١ املؿه٬ت 1)      

 ايػًٛن١ٝ .

اط زاخٌ املسضغ١ ٚٚنع (َتابع١ ايط٬ب املٖٛٛبني يف بعض صبا٫ت ايٓؿ2)

 اغتُاضات خاق١ بِٗ ٚاقذلاح اشبطط ٚايدلاَر يطعاٜتِٗ .



َتابع١ إؾطاى ايط٬ب شٟٚ ا٫ستٝادات اشباق١ بايدلاَر اييت تٓاغب  (4)

 ساداتِٗ ايٓفػ١ٝ ٚايػًٛن١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ .

زضاغ١ سا٫ت ايط٬ب غرل املتفاعًني َع بطاَر ايٓؿاط ٚإجياز اسبًٍٛ  (5)

 َع املعٓٝني . املٓاغب١ بايتٓػٝل

     

 

 زٚض ضا٥س ايٓؿاط : 6-4    

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

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

 إعساز اشبط١ ايعا١َ يًٓؿاط يف املسضغ١ بايتٓػٝل َع َؿطيف ا٭ْؿط١ . (3)

َهاْات اي٬ظ١َ ٱظباسٗا ذبت إؾطاف َسٜط َتابع١ تٓفٝص اشبط١ ٚت١٦ٝٗ ا٫ (4)

 املسضغ١ .

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

. 

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

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



 ط١ ايط٬ب١ٝ .قطف املدككات املاي١ٝ يٮْؿ (8)

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

 ( اٱؾطاف ع٢ً سك١ ْؿاط ايكف ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ ٚفل ا٫ااض ع٬ّ هلا .10)

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

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

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

 املسضغ١ . يطفع َػت٣ٛ ايٓؿاط يف

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

 ( ايػعٞ يتصيٌٝ ايعكبات ٚايكعٛبات اييت تٛاد٘ ايٓؿاط ٚبصٍ ازبٗس سبًٗا 15)

 :املعًِ  6-5    

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

 ٚاملعاضف اييت ٜتعًُٗا .

اٱعساز ٚاٱؾطاف ع٢ً خط١ ايٓؿاط املهًف ب٘ ٚفل اٱااض ايعاّ شبط١  (2)

 ايٓؿاط يف املسضغ١ .

 ايتٛثٝل يف ايػذ٬ت ٚايتكاضٜط اشباق١ مبذاي٘ ٚتػًُٝٗا يطا٥س يٓؿاط . (3)

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



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

 عٌُ ايسعا١ٜ اٱع١َٝ٬ يدلاصب٘ ٚعطض أِٖ طبطدات تًو ايدلاَر . (6)

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

 ايػًٛن١ٝ يًط٬ب .

 زٚض َعًِ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ : 6-6    

 ٱؾطاف ْازٟ ايتٛع١ٝ اٱغ١َٝ٬ .ا (1)

اٱؾطاف ع٢ً أْؿط١ ايتٛع١ٝ اٱغ١َٝ٬ َجٌ احملانطات , ايٓسٚات , َؿطٚع  (2)

 غاعتني سبفغ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ .

 زٚض َعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ :  6-7    

 يػًٜٛا يف املسضغ١ . ضايتأنس َٔ قش١ ٚغ١َ٬ َا ٜعط (1)

اٱشاع١  –اٱؾطاف ع٢ً فطم )املٓتس٣ ا٭زبٞ ضعا١ٜ املٛاٖب ا٭زب١ٝ َٔ خ٬ٍ  (2)

 املػطح ( . –ايكشاف١  –

 زٚض َعًِ ايعًّٛ :  6-8    

ْازٟ اسباغب  –ضعا١ٜ املٛاٖب ايع١ًُٝ َٔ خ٬ٍ اٱؾطاف ع٢ً ايٓازٟ ايعًُٞ  (1)

 أقسقا٤ ايب١٦ٝ   –اٯيٞ 

 اٱؾطاف ع٢ً ْازٟ اٱغعافات ا٭ٚي١ٝ . (2)



 زٚض َعًِ ايذلب١ٝ ايٛا١ٝٓ : 6-9

 ١ ظٜاضات املعامل ايٛا١ٝٓ .ٚنع خط (1)

 ٜػِٗ يف ذبكٝل ايكِٝ ايٛا١ٝٓ . (2)

 اٱؾطاف ع٢ً املٓتس٣ ايٛاين . (3)

 زٚض َعًِ ايذلب١ٝ ايطٜان١ٝ : 6-10    

 ضعا١ٜ املٛاٖب ايطٜان١ٝ . (1)

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

 ايعٓا١ٜ باملطافل ايطٜان١ٝ يف املسضغ١ . (3)

 زٚض َعًِ ايطٜانٝات : 6-11    

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

 ايطٜانٝات .

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

 زٚض َعًِ ايًػ١ ا٫ظبًٝع١ٜ : 6-12

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

 ايًػ١ اٱظبًٝع١ٜ .

 ١ٝ َٗاضات ٚقسضات ايط٬ب املتُٝعٜٔ يف ايًػ١ اٱظبًٝع١ٜ .تُٓ (2)



 ( بطاَر ا٭ْؿط١ ايعا١َ :7)

 بطْاَر ايّٝٛ املفتٛح : 7-1     

 أ٫ًٚ : املفّٗٛ ..      

ربكٝل ّٜٛ يف ايفكٌ ايسضاغٞ ملُاضغ١ صبُٛع١ َٔ ايدلاَر ٚا٭ْؿط١ شات        

ّٝٛ ايسضاغٞ إىل ْٗاٜت٘ ٚفل إااض اابع تطٚحيٞ مياضغٗا مجٝع ايط٬ب َٔ بسا١ٜ اي

 تطبٟٛ َٓهبط

 ثاًْٝا : ا٭ٖساف :

 تطغٝذ ايكِٝ ٚا٫دباٖات املٓؿٛز٠ هلصٙ املطس١ً . (1)

 انتػاب ايط٬ب مج١ً َٔ اشبدلات ايتع١ًُٝٝ ٚايذلب١ٜٛ . (2)

 تععٜع ضٚح ايعٌُ ازبُاعٞ ٚايتٓافػٞ ٚبٓا٤ ايجك١ يس٣ ايطايب . (3)

 ٍ اغٓاز َٗاّ ايعٌُ إيٝ٘ .اغتؿعاض املػ٦ٛي١ٝ يس٣ ايطايب َٔ خ٬ (4)

 ت١ُٝٓ َبسأ اسبٛاض اهلازف . (5)

 نػط ضٚتني ايّٝٛ ايسضاغٞ . (6)

 ظٜاز٠ ا٭يف١ بني ايط٬ب َٚعًُِٝٗ ٚفل إااض تطبٟٛ َٓهبط . (7)

 ثايجًا : اٱااض ايعَاْٞ :     

 * ّٜٛ يف ايفكٌ ا٭ٍٚ ّٜٚٛ يف ايفكٌ ايجاْٞ .         



 (* ّٜٛ ناٌَ ) بسٕٚ سكل زضاغ١ٝ         

 * ٜهٕٛ بعس ا٫ختباضات ايٓكف١ٝ يهٌ فكٌ زضاغٞ .        

 * ٜتِ ا٫غتعساز ي٘ َٔ بسا١ٜ ايفكٌ ايسضاغٞ .        

 ضابعًا : اٱااض املهاْٞ :    

 * ا٭قٌ إٔ ٜهٕٛ ايدلْاَر زاخٌ املسضغ١ .        

 . * ميهٔ ْكٌ ايدلْاَر ٭ٟ َهإ ٥٬َِ تطبًٜٛا إشا تٛفطت اٱَهاْات        

 خاَػا: املٗاّ :    

تػٓس ١َُٗ اٱعساز ٚايتدطٝط يًدلْاَر جملًؼ ايٓؿاط يف املسضغ١ حبٝح حيتٟٛ      

 ع٢ً :

 * ْبص٠ عٔ ايدلْاَر .       

 * اعتُاز اشبط١ ايتٓفٝص١ٜ يًدلْاَر .       

 * ا٭ٖساف .       

 ٬ب ٚأٚيٝا٤ أَٛضِٖ (* املؿاضنٕٛ ) مجٝع َٓػٛبٞ اهل١٦ٝ ايف١ٝٓ ٚاٱزاض١ٜ ٚايط       

 * احملت٣ٛ .       

 * ايؿعاض .       

 * املهإ .       



 * املٗاّ املطًٛب١ ٚايًذإ .       

 * ايتٛثٝل .       

 * ايتكِٜٛ .       

ايتذٗٝع  –تهٜٛٔ زبإ فطع١ٝ ا٬ب١ٝ ٜؿطف عًٝ٘ املعًُٕٛ َجٌ ) ايتٓػٝل    

 اخل (…ايتكاضٜط  –اسبفٌ  –ٚا٫ستٝادات 

 غازغًا / احملت٣ٛ ..    

 (…مجباظ  –ايهاضت١ٝ  –* عطٚض ضٜان١ٝ ) أيعاب ايك٣ٛ         

 * املعاضض ) اسبكاز ايط٬بٞ (        

اخل …أسػٔ عطٜف  –ْعاف١ املسضغ١  –أسػٔ فكٌ  –* بطْاَر ) فًٓتعإٚ (         

. 

 * يكا٤ َع َػ٪ٍٚ .        

 * سفٌ ثكايف .        

 ض أف٬ّ ٚثكاف١ٝ .* عط        

 * اْتداب صبُٛع١ َٔ ايط٬ب يدلاَر َٝسا١ْٝ خاضز املسضغ١ َجٌ :        

 * مماضغات تك١ٝٓ       * مماضغات إزاض١ٜ      * ذبكٝل قشفٞ            

 * ١٦ٖٝ خرل١ٜ   * دٛي١ إع١َٝ٬       * َكاب١ً َع َػ٪ٍٚ              



 ْؿط١ (ا٭ –* ايتهطِٜ ) املتفٛقني        

 –ايؿعط  –* َٔ َٛاٖب َسضغتٓا ) إبساعات َٚٛاٖب ايط٬ب / اسباغب        

 اٱيكا٤ ..(

 * زٚضات ا٬ب١ٝ ٚميهٔ إٔ ٜكسَٗا ايط٬ب .       

* عطٚض ا٬ب١ٝ ) َااغتفازٙ بعض ايط٬ب َٔ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ أثٓا٤ ايفل        

َاضقست٘ زب١ٓ اسبفاظ  –ملكاسب أبطظ َااْتذ٘ بطْاَر أغبٛع ايٓؿاط ا –ايسضاغٞ 

 َاضقست٘ زب١ٓ َهافش١ اٯفات ايكات١ً ( –ع٢ً املُتًهات َٔ تكاضٜط 

 (…املعاٖس –ازباَعات  –* فهط يف َػتكبًو ) َٛاقع ايعٌُ        

 (…اسبًٍٛ  –ا٭غباب  –* أفهاض إبساع١ٝ ملؿانٌ َسضغ١ٝ ) املؿانٌ        

 ٍٛ إىل ايك١ُ (* املػابك١ ايتها١ًَٝ ) ايٛق       

 َػابكات ..( –َٓافػات  –* بطْاَر تهاًَٞ َع أٚيٝا٤ ا٭َٛض ) أيعاب        

 * ْسٚات ٚسٛاضات ا٬ب١ٝ .       

 ا٫ْذلْت ( –* يكا٤ ع٢ً اهلٛا٤ ) اهلاتف        

*ٚنع يٛس١ قُاؾ١ٝ نبرل٠ عًٝٗا ؾعاض ايدلْاَر ٜؿاضى ايط٬ب يف ايهتاب١        

 دباٙ ايؿعاض . عًِٝٗ عٔ َؿاعطِٖ

 (…-* خس١َ ب١ٝ٦ٝ ) ْعاف١ املسضغ١        



 * بطْاَر إشاعٞ َتٓٛع .       

 * املطغِ اسبط .       

 غابعا / عٛاٌَ ظباح ايدلْاَر :    

 * َكازض متٌٜٛ ايدلْاَر :       

 -  ايكٓسٚم املسضغٞ -  ا٫غتفاز٠ َٔ ايكطاع اشبام -          

 ايتدلعات اشبرل١ٜ

 ايتػط١ٝ اٱع١َٝ٬ -  ا٫غتفاز٠ َٔ ايتذاضب ايػابك١ -          

 ثآًَا / ايهٛابط ٚايتعًُٝات :    

 * ايطدٛع إىل ا٫ااض ايعاّ جملًؼ ايٓؿاط ايط٬بٞ .        

 * ايطدٛع إىل ا٫ااض ايعاّ املٓعِ يًطس٬ت ٚايعٜاضات .        

 * َؿاضن١ ايط٬ب شٟٚ ا٫ستٝادات اشباق١ .        

* ا٫ٖتُاّ بعٛاٌَ ايتؿٜٛل ٚا٫ثاض٠ ا٫بساع١ٝ يطبٝع١ ايدلْاَر َٚازت٘ ٚآيٝات         

 تٓفٝصٙ .

 * اؾعاض أٚيٝا٤ أَٛض ايط٬ب بايدلْاَر ٚاملؿاضن١ فٝ٘ .        

* ا٭خص بعني ا٫عتباض يًفطم ايفطز١ٜ يس٣ ايط٬ب املُاضغني ٚاملؿاضنني يف         

 ايدلْاَر .



 اعا٠ عٛاٌَ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ عٓس تٓفٝص ايدلْاَر .* َط        

* اعساز تكطٜط ؾاٌَ عٔ ايدلْاَر ٚتكٛمي٘ اجيابًا ٚغًبًا ٚعطض املكذلسات         

 ايتطٜٛط١ٜ .

املعًُني املتفاعًني َع ايدلْاَر  –ٜٚؿتٌُ ع٢ً ) ايط٬ب املُٝعٜٔ يف ايدلْاَر       

 ..اخل (

املفتٛح ذبت ؾعاض ) ؾباب َتعإٚ أٚ تعاٍ يٓتعإٚ  بطْاَر ظَين َكذلح يًّٝٛ        

 .اخل (…

 ايفذل٠ ايدلْاَر ّ

 7.30-7.00 ؾطح ايدلْاَر 1

 8.00-7.30 افطاض مجاعٞ 2

 9.00-8.00 َػابكات ٚعطٚض ضٜان١ٝ 3

 10.00-9.00 َٔ َٛاٖب َسضغتٓا ) اجملُٛع١ ا٭ٚىل ( 4

 10.00-9.00 (ايدلْاَر املٝساْٞ ) صبُٛعات ضبسز٠  5

 11.00-10.00 ايجاْٞ ثاْٟٛ ( –زٚضات ا٬ب١ٝ ) ا٭ٍٚ ثاْٟٛ  6

 11.00-10.00 ايجايح ثاْٟٛ ( –فهط٠ يف َػتكبًو  7

 12.00-11.00 سفٌ ثكايف 8



 12.30-..12 ق٠٬ ايعٗط 9

 1.00-12.30 بطْاَر ) فًٓتعإٚ ( 10

 1.30-1.00 سفٌ ختاَٞ ٜؿٌُ ايتهطِٜ 11

 2.00-1.30 ايتٛزٜعغسا٤ مجاعٞ ٚ 12

 



 مناشز َكتـطس٘ يتٓفٝـص ايّٝٛ املفتـٛح سػـب أعساز اـ٬ب املسضغـ١

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

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

 2 50                √ ًَعب
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 2 50        √ √        سسٜك١ اسبٞ

 1 25     √            غٛم اسبٞ

 1 25  √               اسبٞ

 3 50    √             اغذلاس١/َعضع١

 2 50 √                َٓؿآت ضٜان١ٝ

 1 25          √       ظٜاضات

 . ٔ* ٜكذلح تٓفٝص ايدلْاَر خاضز املسضغ١ َا أَه 

مبع٢ٓ ربكٝل أنجط َٔ فكٌ يًكشف  * ميهٔ تهطاض ايدلْاَر يف ايفكٍٛ

 ٚاملطٜٛات .



 اايبًا 700َتٛغط اسبذِ يف سسٚز  -( َسضغ١ َب٢ٓ سهَٛٞ قػرل 2منٛشز ضقِ )
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قاي١ ْؿاط 
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 1 25 √       √         َعٌُ ساغب
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 2 50         √        سسٜك١ اسبٞ

 1 25     √            اسبٞ

 1 25          √       ايعٜاضات

اايب ) ضبسز زٚض نٌ ٚاسس  25* تكػِٝ ايط٬ب إىل صبُٛعات نٌ صبُٛع١ 

. ) َِٗٓ 

* تسٜٚط ا٭ْؿط١ ع٢ً اجملُٛعات ٚفل ضغباتِٗ ٚاستٝاداتِٗ احملسز٠ قبٌ ايبس٤ يف 

 ايدلْاَر .

ٝل أنجط َٔ فكٌ يًدطٛط * ميهٔ تهطاض ايدلْاَر يف ايفكٍٛ مبع٢ٓ ربك

 َج٬ً .



 450َتٛغط اسبذِ يف سسٚز  –( َسضغ١ يف َب٢ٓ سهَٛٞ قػرل  3منٛشز ضقِ ) 

 اايبًا

ايدلاَر            
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إ
د

ٗط
َ

 

ت
كا

اب
ػ

َ
فٌ 

س
س/

ٖ
ؿا

َ
 

ت
ضا

ٛا
س

 

ب
اض

دب
 

ت
ضا

زٚ
 

قع
ٛا

َ 
ت

ضا
ٜا

ظ
 

١٦
بٝ

 ١
سَ

خ
 

ت
ضا

ٗا
َ

 

ف
ٚض

 

ت
طا

ؿ
ْ 

/ 
ف

ش
ق

 ٌ
عُ

 

ٞ
شف

ق
ل 

كٝ
ذب

 

ف١
فٝ

خ
ب 

عا
أي

خ  
حبٛ

ٚ 
٠٤

طا
ق

 ٞ
ْٛ

عٜ
ًف

 ت
ض

عط
 

ت
ضا

ٜــا
ظ

ب 
٬

ط
اي

ز 
عس

 

ني
ًُ

ملع
ز ا

عس
 

غ١
سض

امل
 ٌ

خ
زا

 

ًَعب 

 خاضدٞ

√   

   

  

         

  50 2 

قاي١ 

 ايبٗٛ
 √              

 50 2 

 1 25              √   املػطح

َعٌُ 

 1عًّٛ 
    √           

 25 1 

فكٍٛ 

(10) 
   √      √ √ √  √ √  

100 10 



ٗا
دـــ

اض
خ

 

سسٜك١ 

 اسبٞ
       √         

50 3 

 1 25 √                اسبٞ

 1 25          √       ايعٜاضات

َٓؿأ٠ 

 ضٜان١ٝ
            √    

50 3 

اغذلاس١  

 /َعضع١
            √    

50 3 

 



 َؿطٚع ت١ُٝٓ ايصات 7-2   

طس١ً ايجا١ْٜٛ ٚقٌ إىل َطس١ً هلا َتطًبات متًٞ ايطايب يف امل                 

 عًٝٓا 

ٍقسضا نبرلًا َٔ ايعٓا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ , ففٝٗا تتبًٛض ا٫دباٖات               

 ٚتتشسز فٝٗا

املفاِٖٝ ٚايػًٛنٝات ٚتطتػِ ايعسٜس َٔ ايػُات ايؿدك١ٝ               

 ٚاغتؿعاضًا

ع خط٠ٛ عبٛ ايعٓا١ٜ بط٬ب ٖصٙ هلصٙ املػ٪ٚي١ٝ اطح ٖصا املؿطٚ             

 املطس١ً

 

 

 

 بطْاَر                بطْاَر        

            ايٓؿاط ايكباسٞ اسبط         

 اٱزاض٠ ايصات١ٝ

 

 

 

 بطْاَر         بطْاَر َٗاضات                

اجملًؼ         ايتدطٝط ٚاٱعساز يًدلاَر   

 ايط٬بٞ)ايؿٛض٣(

 

 ٫ً / بطْاَر ايٓؿاط ايكباسٞ اسبطأٚ   



 املفّٗٛ :     

صبُٛع١ َٔ ايدلاَر ٚا٭ْؿط١ املٓٛع١ متاضؽ قبٌ بسا١ٜ اسبك١ ا٭ٚىل بج٬ثني        

 زقٝك١ بإؾطاف بعض املعًُني .

 ا٭ٖساف :     

 ضباٚي١ ايكها٤ ع٢ً ظاٖط٠ ايتأخط ايكباسٞ يط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ . (1)

ُاضغ١ بعض ا٭ْؿط١ املفتٛس١ يف ايكباح إتاس١ ايفطق١ يًطايب مل (2)

 ايبانط مما ٜعٜس َٔ سٜٝٛت٘ يف بسا١ٜ ايّٝٛ ايسضاغٞ .

 إثاض٠ زافع١ٝ ايطايب يًشهٛض املبهط ٚاملؿاضن١ ايفاع١ً . (3)

 آي١ٝ ايتٓفٝص :    

ذبسٜس املعًُني املؿاضنني يف ايدلْاَر ٚٚنع املُٝعات هلِ , سٝح  (1)

 اسبك١ ا٭ٚىل بج٬ثني زقٝك١ . ٜتطًب َِٓٗ اسبهٛض َبهطًا قبٌ بسا١ٜ

 اختٝاض ايفطم ايط٬ب١ٝ املػاْس٠ يف اٱؾطاف ٚتسضٜبِٗ ع٢ً شيو  (2)

إعساز َط١ٜٛ تٛظع ع٢ً ايط٬ب ٚإؾعاض أٚيٝا٤ أَٛض ايط٬ب بايدلْاَر  (3)

 ٚأُٖٝت٘ يكها٤ ع٢ً ايتأخط ايكباسٞ ٚدبُع ايط٬ب خاضز ضبٝط املسضغ١ .



سط١ٜ ا٫ختٝاض ٚاٱبساع ٚنع  ذبسٜس ايدلاَر املططٚس١ ٚإعطا٤ ايطايب (4)

ايدلاَر ٚإجياز َٓافػات سٍٛ أفهٌ بطْاَر َبتهط ميهٔ تكسمي٘ يف 

 املسضغ١ .

تكسِٜ بعض اشبسَات ) ناٱفطاض املبهط املؿطٚبات ( اييت ٜطغبٗا  (5)

 ايط٬ب ٚاييت ضمبا جيسْٚٗا يف ا٭َانٔ اجملاٚض٠ .

 إتاس١ ايفطق١ يًشهٛض ٭ٟ بطْاَر ٜطغب٘ . (6)

 املكذلس١ : ايدلاَر    

 زٚض٠ يف ت٠ٚ٬ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚسفع٘ ٚدبٜٛسٙ . (1)

 اشبط ايعطبٞ ٚذبػني اشبطٛط . (2)

 أيعاب ضٜان١ٝ َفتٛس١ فطز١ٜ ٚمجاع١ٝ . (3)

 تٛفرل ايكشف اي١َٝٛٝ يف َهتب١ املسضغ١ يٲا٬ع عًٝٗا . (4)

َػابك١ تطان١ُٝ ) أزَٚ٘ ٚإٕ قٌ ( ثِ تٛظٜعٗا قبٌ ايطابٛض ايكباسٞ  (5)

 تٛظع ع٢ً عسز ضبسز َٔ ايط٬ب .خ٬ٍ ايفكٌ ايسضاغٞ ٚ

 إجياز َك٢ٗ اْذلْت ) ا٫ْذلْت ايٓكٞ ( يًط٬ب. (6)

 ثاًْٝا / بطْاَر ايتدطٝط ٚاٱعساز يًدلاَر :    

 املفّٗٛ :    



تسضٜب صبُٛع١ َٔ ايط٬ب ع٢ً َٗاضات ٚايتدطٝط ٚاٱعساز يًدلاَر ٚشيو        

٣ٛ املسضغ١ َٚتابعتٗا بإؾطانِٗ يف ايتدطٝط يًدلاَر ٚاٱعساز هلا ع٢ً َػت

ٚاٱؾطاف عًٝٗا ٚتأَني استٝاداتٗا ثِ تٓفٝصٖا , ٚايعٌُ ٚفل صبُٛعات ٚفطم عٌُ 

 ا٬ب١ٝ .

 ا٭ٖساف :     

إؾطاى ايط٬ب يف اسبٝا٠ اٱزاض١ٜ ٚايف١ٝٓ باملسضغ١ بعٝسًا عٔ ايفكٌ  (1)

 ٚتًكٞ ايسضٚؽ .

 ت١ُٝٓ َٗاضات اٱزاض٠ ٚايكسض٠ ع٢ً ذبٌُ املػ٪ٚي١ٝ . (2)

 يط٬ب ع٢ً ايتدطٝط اٱزاضٟ ذبت إؾطاف تطبٟٛ .تسضٜب ا (3)

تأنٝس ضٚح ا٫ْتُا٤ يًُسضغ١ يس٣ ايطايب مبؿاضنت٘ يف ايتدطٝط  (4)

 ٚاٱعساز .

 آي١ٝ ايتٓفٝص :      

اختٝاض صبُٛع١ َٔ ايط٬ب َٔ نٌ قف زضاغٞ بططٜك١ ايتسٜٚط  (1)

يًُؿاضنات يف ايدلاَر , حبٝح ٜؿٌُ ايتسضٜب أندل عسز ممهٔ َٔ 

 ايط٬ب .

 قا١َ زٚضات تسضٜب١ٝ يف ) ايتدطٝط ( هل٪٤٫ ايط٬ب .إ (2)



حيهط ايط٬ب املتسضبٕٛ يف صبًؼ إزاض٠ املسضغ١ ٜٚؿاضنٕٛ يف  (3)

 ايتدطٝط ٚاٱعساز .

تعًٔ زبُٝع ايط٬ب ايدلاَر أٚ اشبطط اييت ؾاضى فٝٗا ايط٬ب املسضبني  (4)

. 

 اعطا٤ داْب اسبٛافع ي٬فهاض ٚاملؿاضنات املتُٝع٠ . (5)

 اجملًؼ ايط٬بٞ ايؿٛضٟ ثايجًا /      

 املفّٗٛ :    

صبُٛع١ َٓتدب١ َٔ ايط٬ب َٔ مجٝع فكٍٛ املسضغ١ يتهٜٛٔ صبًؼ ٜتِ           

اغتؿاضت٘ يف ضغبات ايط٬ب ٬َٚسعاتِٗ َٚٓاقؿتٗا َعِٗ حبٝح ٜهٕٛ َٔ نٌ 

فكٌ اايب يًُساضؽ شات ايفكٍٛ ايهجرل٠ , ٚاايبني يًُساضؽ شات ايفكٍٛ ايك١ًًٝ 

. 

 ٭ٖساف :ا     

 تععٜع َبسأ ايؿٛض٣ يف ْفٛؽ ايط٬ب باعتباضٙ َبسأ إغ٬ًَٝا إزاضًٜا . (1)

 ت١ُٝٓ املٗاضات ايكٝاز١ٜ ٚاٱزاض١ٜ يس٣ ايط٬ب . (2)

فتح اجملاٍ أَاّ ايط٬ب يًُؿاضن١ يف إقساض ايكطاضات اشباق١ بػرل  (3)

 ايعٌُ يف املسضغ١ ميا خيل ايط٬ب .



٬ع املسضغ١ ع٢ً ضغبات املػا١ُٖ يف ذبكٝل ا٫ْهباط املسضغٞ ٚاا (4)

 ايط٬ب ٬َٚسعاتِٗ َٔ خ٬ٍ تكاضٜط دًػاتِٗ .

 فتح صبايؼ اسبٛاض ٚايٓكاف بني ايط٬ب يتكبٌ ايطأٟ يٰخط . (5)

 آي١ٝ ايتٓفٝص :    

 ٜؿطف ع٢ً ايدلْاَر ضا٥س ايٓؿاط ايط٬بٞ بايتعإٚ َع املطؾس ايط٬بٞ . (1)

 ٝع ايفكٍٛ .ٜتِ اختٝاض أعها٤ اجملًؼ َٔ ايط٬ب املتُٝعٜٔ َٔ مج (2)

تعكس دًػ١ افتتاس١ٝ يًُذًؼ ذبهطٖا إزاض٠ املسضغ١ , ٜٚتِ فٝٗا اختٝاض  (3)

ض٥ٝؼ اجملًؼ ْٚا٥ب٘ ٚأَٝٓ٘ ٚض٩غا٤ ايًذإ ) ايجكاف١ٝ ٚا٭زب١ٝ . اٱع١َٝ٬ . 

 ا٫دتُاع١ٝ . ايف١ٝٓ . ايطٜان١ٝ . ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ( َٔ ايط٬ب أْفػِٗ .

ًؼ يًط٬ب ٚتعطٜفِٗ بأغايٝب تتٛىل إزاض٠ املسضغ١ ؾطح ْعاّ اجمل (4)

 املٓاقؿ١ ٚآزاب اسبٛاض .

ٜعكس ايط٬ب دًػاتِٗ بسٕٚ تسخٌ َٔ املسضغ١ , ٚفل ْعاّ ضبسٚز ,  (5)

 ٜٚطفع ايط٥ٝؼ تكطٜطًا ختاًَٝا عٔ ازبًػ١ ٱزاض٠ املسضغ١ .

ربكل دًػ١ َٔ دًػات اجملًؼ حبهٛض ازاض٠ املسضغ١ ٚبعض أٚيٝا٤  (6)

 ا٭َٛض .

 ٱزاض٠ ايط٬ب١ٝ ايصات١ٝ ضابعًا / بطْاَر ا    



صبُٛع١ َٔ اشبدلات املتٓٛع١ تكسّ يًطايب ذبت إؾطاف تطبٟٛ َٛد٘ زاخٌ          

ٚخاضز ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ تُٓٞ ؾدك١ٝ ايط٬ب ٚتعطٝ٘ زٚضًا َتُٝعًا ٜتٛافل َع َتطًبات 

َطس١ً ايُٓٛ يسٜ٘ يف ظٌ َعاٜرل ٚأزٚات تكِٜٛ تسعِ ٚذبكل أٖساف املؿطٚع ع٢ً إٔ 

ىل نٌ فكٌ َٔ فكٍٛ املسضغ١ أغبٛع زضاغٞ ) َٔ ايػبت إىل ا٭ضبعا٤ ( ٜتٛ

 بإؾطاف ضا٥س ايفكٌ , ايكٝاّ باملٗاّ املطًٛب١ مبؿاضن١ مجٝع ا٬ب ايفكٌ .

 ا٭ٖساف :     

تعٜٛس ايط٬ب ع٢ً ذبٌُ املػ٪ٚي١ٝ عٔ اطٜل َؿاضنتِٗ يف َٗاّ  (1)

 ٠ .اٱؾطاف ٚإزاض٠ املسضغ١ أثٓا٤ ايفػح ٚا٫قطفاف ٚايك٬

 بح ضٚح ايتعإٚ بني ايط٬ب ٚانتؿاف بعض ايكسضات يسِٜٗ . (2)

 هلا . ٘إسػاؽ ايط٬ب با٫ْتُا٤ يًُسضغ١ َٔ خ٬ٍ َا ٜكسَْٛ (3)

 انتؿاف املٗاضات ايكٝاز١ٜ يس٣ ايط٬ب ٚتُٓٝتٗا . (4)

 تٓعِٝ ايٓؿاط ايط٬بٞ عٔ اطٜل ازبٗٛز ايصات١ٝ يًط٬ب . (5)

 نبط املسضغ١ ٚتعٜٛس ايط٬ب ع٢ً ايٓعاّ .  (6)

 آي١ٝ ايتٓفٝص :    

 أ٫ًٚ / تؿهٌٝ صبًؼ اٱزاض٠ ايصات١ٝ :   

 َسٜط املسضغ١ . (1)



 ٚنٌٝ املسضغ١ . (2)

 ضا٥س ايفكٌ املعين . (3)

 ا٬ب ايفكٌ . (4)

 ثاًْٝا : َٗاّ ضا٥س ايفكٌ :   

ايتدطٝط ٚتٛظٜع املػ٪ٚيٝات ع٢ً مجٝع ايط٬ب خ٬ٍ ا٭غبٛع ايسضاغٞ  (1)

 املهًف ب٘ ايفكٌ.

ايتٓفٝص َع سك٘ يف ايتشفٝع ٚايتؿذٝع ٚإعاز٠ اٱؾطاف ع٢ً ايط٬ب أثٓا٤  (2)

 تٛظٜع املٗاّ ع٢ً ايط٬ب نٌ سػب قسضات٘ .

َتابع١ املدايفني يًٓعاّ ٚتكسِٜ أزلا٥ِٗ يٛنٌٝ املسضغ١ يًُتابع١ ٚايع٬ز  (3)

. 

ٜؿاضى ا٬ب نٌ فكٌ خ٬ٍ ا٭غبٛع ٚأثٓا٤ ايفػش١ حبٝح ٜهٕٛ أسس  ثايجًا :   

 سِٖ أَني َهتب١ ....اخل .ايط٬ب َسٜطًا ٚأسسِٖ ٚن٬ًٝ ٚأس

 ضابعًا: َٗاّ ا٬ب ايفكٌ :   

ٜتٛىل صبُٛع١ َٔ ا٬ب ايفكٌ تٓػٝل َٚتابع١ تٓفٝص ايٓؿاط َع ضا٥س  (1)

 ايٓؿاط ٚفل اشبط١ ا٭غبٛع١ٝ يًٓؿاط باملسضغ١ املعس٠ َػبكًا .

 اسبهٛض قبٌ ايسٚاّ املسضغٞ يٲؾطاف ع٢ً ايٓؿاط ايكباسٞ . (2)



بس٤ ايٓؿاط ايكباسٞ ٚتكسِٜ بطْاصبٗا خ٬ي٘ تؿػٌٝ اٱشاع١ اي١َٝٛٝ قبٌ  (3)

. 

 املػاعس٠ يف تٓعِٝ ايٓؿاط ايكباسٞ سػٔ ايفكٍٛ . (4)

اٱؾطاف ع٢ً ايفػش١ َٚتابع١ املككف املسضغٞ ٚخطٚز ٚزخٍٛ ايط٬ب  (5)

 َٔ ٚإىل املسضغ١ .

 اٱؾطاف ع٢ً تٓعِٝ ايك٠٬ ٬َٚسع١ ايط٬ب خ٬هلا . (6)

 اٱؾطاف ع٢ً ايط٬ب أثٓا٤ ا٫ْكطاف . (7)

ِٝ ايٓؿاط ايط٬بٞ خ٬ٍ ا٭غبٛع ) ضٜانٞ , ثكايف , ضس٬ت , تٓع (8)

 ظٜاضات , إقساضات , ْسٚات , ضبانطات , بطاَر , زٚضات ..( .

 

 

 

 

 َعطض ا٭ْؿط١ املكاسب يًُاز٠ ايسضاغ١ٝ : 7-3     

 املفّٗٛ :   



َعطض يٮْؿط١ ايط٬ب١ٝ ٜكاّ خ٬ٍ ايفكٌ ايسضاغٞ يتفعٌٝ ايٓؿاط املكاسب        

 ُٛاز ايسضاغ١ٝ , ٜٚؿاضى يف ايتدطٝط ٚاٱعساز ي٘ مجٝع َعًُٞ املسضغ١ .يً

 أ٫ًٚ : أٖساف ايدلْاَر :        

 تفعٌٝ َٓاؾط املكطضات ايسضاغ١ ٚإبطاظٖا . (1)

 إجياز َعطض يًُكطضات ايسضاغ١ٝ . (2)

 تسضٟ املعًُني ع٢ً ايتدطٝط ٚايتٓفٝص يًُٓاؾط . (3)

 ثاًْٝا : آي١ٝ ايعًِ         

تٛىل ضا٥س ايٓؿاط اٱعساز ٚايتذٗٝع يًُعطض بايتٓػٝل َع مجٝع َعًُٞ ٜ          

املٛاز يعطض أْؿط١ املكطضات املسضغ١ ميا يف شيو ايًٛسات ايتعطٜف١ٝ ٚايٓؿطات 

 ٚايُٓاشز اسب١ٝ ْٚؿااات ايط٬ب يف املكطض .

 ثايجًا : ايدلْاَر ايتفكًٝٞ يًُعطض :        

 َع ا٬ب ا٭ْس١ٜ يتٓفٝص َاًٜٞ َٔ ايدلاَر : ٜكّٛ َعًُٞ املٛاز بايتعإٚ       

 إشاع١ قباس١ٝ َٛد١ٗ شبس١َ املكطض ٚايتعطٜف باملعطض . (1)

 َػابك١ خ٬ً ايفػش١ شبس١َ املكطض . (2)

 َعطض املكطض املسضغٞ ٜٚفتتح خ٬ٍ سك١ ايٓؿاط . (3)

 تٓفٝص بطْاَر عاّ يًط٬ب خ٬ٍ سك١ ايٓؿاط . (4)



ق١ باملكطض املسضغٞ خ٬ٍ تٓفٝص ) ظٜاض٠ أٚ زٚض٠ أٚ بطْاَر ( شات ع٬ (5)

 ا٭غبٛع .

 سك١ ايطٜاز٠ : 7-4     

 أٖسافٗا :     

 اٱؾطاف 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)

 از٠ :َٔ بطاَر سك٘ ايطٜ      

 َػابك١ أسػٔ فكٌ يتكبح ٚفل اٯي١ٝ ايتاي١ٝ :     

َػابك١ ع٢ً َساض ايفكٌ ٜٚتِ ايتكِٝٝ بؿهٌ أغبٛعٞ نٌ ّٜٛ أضبعا٤ ٚميٓح         

ايفكٌ ايفا٥ع َٔ نٌ قف زضاغٞ ٚغاّ ايسضد١ ايجا١ْٝ يٮغبٛع ٚايفكٌ ايفا٥ع 

تٝذ١ ا٭غبٛع١ٝ ع٢ً مجٝع ايكفٛف ميٓح ٚغاّ ايسضد١ ا٭ٚىل يٮغبٛع ٚتعًل ايٓ

ٚايٓتٝذ١ ايعا١َ يف يٛس١ اٱع٬ْات باملسضغ١ يتشفٝع ايط٬ب ع٢ً ا٭زا٤ ٜٚٛظع ع٢ً 

ايط٬ب ا٫غتُاض٠ بؿهٌ َٜٛٞ ٚ دبُع ٚحيػب َتٛغط ا٭غبٛع يًتكِٝٝ ٜٚكّٛ 

 املعًِ يف ا٫غتُاض٠ بٛنع تٛقٝع٘ ٚتك١ُٝٝ يف نٌ سك١ .

 ضاغٞ ع٢ً إٔ تهٕٛ نايتايٞ :ذبسز سكتني يًطٜاز٠ فكط خ٬ٍ ايفكٌ ايس      



يف بسا١ٜ ايفكٌ ايسضاغٞ : ٖٚسفٗا تؿهٌٝ صبًؼ ايفكٌ   اسبك١ ا٭ٚىل :     

ٚؾطح فهط٠ َػابك١ أسػٔ فكٌ يًط٬ب ٚتٛنٝح أ١ُٖٝ املػابك١ ٚذبفٝعِٖ يًفٛظ 

 فٝٗا ٚؾطح نٝف١ٝ اغتدساّ ا٫غتُاض٠ ايتكٛمي١ٝ يًُػابك١ .

كٌ ايسضاغٞ : ٖٚسفٗا ايتكِٝٝ ايٓٗا٥ٞ ملػابك١ يف ْٗا١ٜ ايف   اسبك١ ايجا١ْٝ :    

أسػٔ فكٌ ٜٚعًٔ فٝٗا ايفا٥ع ٜٚٛنح يًط٬ب إٔ ازبُٝع فاظ مبشافعت٘ ع٢ً فكً٘ 

ْٚعاَ٘ ٚإٔ ٖسف املػابك١ نإ تطبًٜٛا ٚحيهط ٖصا ايتكِٝٝ عسز َٔ املؿطفني َٔ 

 إزاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ َٚٔ أٚيٝا٤ ا٭َٛض .



 ت مماضغتٗا :ا٭ْس١ٜ ٚصبا٫ 7-5     

 مجٝع أْؿط١ املسضغ١ تٓسضز ذبت أٚع١ٝ نبرل٠ تػ٢ُ ا٭ْس١ٜ :           

 صبا٫ت املُاضغ١ ايٓازٟ 

 ايعًُٞ

املػابكات  -ايفٝعٜا٤ -ا٭سٝا٤ -ايهُٝٝا٤ -ايطٜانٝات

 -اٱغعافات ا٭ٚي١ٝ–ايتجكٝف ايعًُٞ –ايسٚضات ايع١ًُٝ  –ايع١ًُٝ 

 -غتط٬ع١ٝايطس٬ت ا٫غتهؿاف١ٝ ٚا٫ -ايفًو -ايطرلإ

 -املبتهطات )ا٭عُاٍ ٚايُٓاشز ايع١ًُٝ ( ايهٗطبا٤ ٚاملٝهاْٝها

 اٱعذاظ ايعًُٞ يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ...اخل

 ا٫دتُاعٞ
ا٭َٔ  -ايسفاع املسْٞ -اشبس١َ ايعا١َ -ايعٜاضات -ايطس٬ت

 أقسقا٤ املطن٢ ..اخل -ا٭غابٝع ايعا١َ -ٚايػ١َ٬

 ايفين ٚاملٗين

ايطباع١ ع٢ً  -ٕٓٛ ايتؿه١ًٝٝايف -ايٓػٝر -خاَات ايب١٦ٝ

املطغِ  -ا٭ؾػاٍ ايٝس١ٜٚ -اسبساز٠ -ايػبان١ -ايكُاف

 ايطغِ ٚايتًٜٛٔ ...اخل -اسبط

ايجكايف 

 ٚا٭زبٞ

 -اسبٛاضات ايط٬ب١ٝ -املػطح -املٓتس٣ ا٭زبٞ –يػيت ازب١ًُٝ 

 املػاد٬ت...اخل -اٱيكا٤

 ايطٜانٞ

 -املٗطداْات -أيعاب ايك٣ٛ -ايػ١ً -ايطا٥ط٠ -ايكسّ

 -ايػهٛتط -ايعطٚض ايطٜان١ٝ -ايػباس١ -ايطٜان١ٝ

 ازبُباظ ...اخل -ايفطٚغ١ٝ -ايسضادات

 ٚفل املٓٗر ايهؿفٞ ايهؿفٞ

ايذلب١ٝ 

 اٱغ١َٝ٬

ايجكاف١  -َػابكات ايكطإٓ ٚايػ١ٓ -سفغ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ

 -ايسضٚؽ -ايٓسٚات ايس١ٜٝٓ -احملانطات ايس١ٜٝٓ -اٱغ١َٝ٬

 خلتًدٝل ا٭ؾطا١ ٚايهتب...ا



اسباغب 

 اٯيٞ

 -املػابكات -ايكٝا١ْ -ايدلاَر -ايتكُِٝ اٱْذلْت

 ايبشٛخ...اخل

أقسقا٤ 

 ايب١٦ٝ

ايتًٛخ  -ايتسٜٚط ايب٦ٝٞ -ايتٛع١ٝ ايب١ٝ٦ٝ -اسبسٜك١ املسضغ١ٝ

محا١ٜ  -تٓعٝف ا٭ٚز١ٜ ٚايؿعاب -محا١ٜ ايؿٛاا٧ -ايب٦ٝٞ

 اسبٝا٠ ايفطط١ٜ....اخل

 اٱع٬َٞ
 -ايتكٜٛط -ايع٬قات ايعا١َ -ا١ٜ ٚاٱع٬ٕايسع -ايكشاف١

 اٱشاع١ املسضغ١ٝ...اخل -ايؿطٜط اٱشاعٞ -ايٓػذ ٚايتػذٌٝ

ت١ُٝٓ املٗاضات 

 ١ٝايؿدك

ايكفات ايكٝاز١ٜ إزاض٠  -اٱبساع -ايتفهرل -فٕٓٛ ايتعاٌَ

 -اختٝاض ا٭قسقا٤ -أيعاب ايت١ُٝٓ ٚايصنا٤ -ايٛقت

 إزاض٠ ايٓسٚات ...اخل -ايتدطٝط

ايًػ١ 

 اٱظبًٝع١ٜ

ايٛغا٥ٌ  -املػابكات -ايتعبرل -ايتشسخ ٚا٫غتُاع -ايذلمج١

 اشبط ٚايهتاب١...اخل –

 

 

 

 

 

 

 

 



 خط١ َكذلس١ يًٓؿاط يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ : -8   

ايك١ُٝ أٚ  ا٭غبٛع

 ا٫دباٙ

 ٬َسعات املػتفٝسٕٚ َػ٦ٍٛ ايتٓفٝص ايدلْاَر ايؿعاض

قبٌ بس٤ 

 ايسضاغ١
  

تؿهٌٝ صبًؼ ايٓؿاط 

 باملسضغ١ .

 ت١٦ٝٗ ٚدبٗٝع َكطضات ايٓؿاط .

 ذبسٜس استٝادات ايٓؿاط .

 ٜط املسضغ١َس

 ضا٥س ايٓؿاط

 صبًؼ ايٓؿاط

 

قبٌ بس٤ 

ايسضاغ١ 

 بأغبٛع

ا٭غبٛع 

ا٭ٍٚ َٔ 

 ايسضاغ١

  

اٱع٬ٕ يًط٬ب عٔ صبا٫ت 

ٚبطْاَر ايٓؿاط املتاس١ باملسضغ١ 

 , ٚتٛظٜع اغتُاضات ايتػذٌٝ .

ا١َ يكا٤ َفتٛح َع ايط٬ب إق

 يؿطح أٖساف ٚبطاَر ايٓؿاط .

 ضا٥س ايٓؿاط

 املعًُٕٛ
 

سك١ 

 ايٓؿاط



 ايجاْٞ

ذبٌُ 

 املػ٪ٚي١ٝ

 ضا٥س ايفكٌ ٚايط٬ب بطْاَر اٱزاض٠ ايصات١ٝ أْا هلا
مجٝع 

 ايط٬ب
 

  خ/ع3خ 2 َعًُٛا ايعًّٛ اسبسٜك١ املسضغ١ٝ   ايجايح

 ايطابع  

اهل١ُ 

اطٜل 

 ايك١ُ

ضس١ً أٚ ظٜاض٠ تٛظع فٝٗا ا٭زٚاض 

 -ٚاملػ٪ٚيٝات ) غبان١

 -نٗطبا٤ -ظباض

 ايهذلْٚٝات (

ضا٥س ايٓؿاط يًتٓػٝل 

 ازبٗات َع

ا٬ب 

 طبتاضٕٚ

 خ1

 

 اشباَؼ 

 ايؿٛض٣

ٚأَطِٖ 

ؾٛض٣ 

 بِٝٓٗ

 ظٜاض٠ جملًؼ ايؿٛض٣

َػابك١ ذبطٜط١ٜ ) ايؿٛض٣ يف 

 اٱغ٬ّ (

ضا٥س ايٓؿاط َعًِ 

 ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬
 خ3

 

 ايػازؽ  
ؾاٚضِٖ 

 يف ا٭َط

اغتهاف١ أسس أعها٤ صبًؼ 

 املٓطك١/ احملافع١
 إزاض٠ املسضغ١

مجٝع 

 بايط٬

 



 ايػابع

َاخاب 

 َٔ

 اغتؿاض

اغتهاف١ أسس أعها٤ صبًؼ 

 ايؿٛض٣

ْس٠ٚ ا٬ب١ٝ ) ايؿٛض٣ 

 ٚتطبٝكاتٗا يف ايٛاقع (

 ضا٥س ايٓؿاط
مجٝع 

 ايط٬ب

 

 ايجأَ

ايتبع١ٝ 

 ايٛاع١ٝ

نٔ 

 ٚاعًٝا

ضات بطْاَر سٛاضات ا٬ب١ٝ زٚ

 اختٝاض ا٭قسقا٤ , إزاض٠ ايصات 
 ضا٥س ايٓؿاط

مجٝع 

 ايط٬ب

 

 ايتاغع
زضِٖ ٚقا١ٜ ) بطْاَر تٛع١ٝ عٔ 

 املدسضات (
 ضا٥س ايٓؿاط

ا٬ب 

 طبتاضٕٚ

 

 ايعاؾط
زضِٖ ٚقا١ٜ ) بطْاَر تٛع١ٝ عٔ 

 املدسضات (
 املطؾس ايط٬بٞ

مجٝع 

 ايط٬ب

 

اسبازٟ 

 عؿط

املٛاا١ٓ 

 ايكاسب١

ؾباب 

 َتعإٚ
 صبًؼ ايٓؿاط فتٛحايّٝٛ امل

مجٝع 

 ايط٬ب

 



ايجاْٞ 

 عؿط

ٚآو 

أَا١ْ يف 

 عٓكو

 َٓذعاتٓا

)عطٚض َط١ٝ٥ عٔ َٓذعاتٓا 

 ايٛا١ٝٓ(

 َػابك١ ثكاف١ٝ عٔ املٓذعات

 أَني َكازض ايتعًِ
مجٝع 

 ايط٬ب

 

ايجايح 

 عؿط

ٚاين 

 اسببٝب

سٛاض َفتٛح َع َػ٪ٍٚ ) املٛاأ 

 ايكاحل (
 إزاض٠ املسضغ١

مجٝع 

 ايط٬ب

 

ايطابع 

 عؿط
 مجٝع ا٭ْس١ٜ  اسبفٌ اشبتاَٞ   

مجٝع 

 ايط٬ب

 

اشباَؼ 

 عؿط
  

تكِٝٝ اشبط١ , ٚإعساز ايتكاضٜط 

 اشبتا١َٝ
 مجٝع ا٭ْس١ٜ

مجٝع 

 ايط٬ب

 

 

 



 منٛشز إعساز خط١ تٓفٝص١ٜ يدلْاَر

 ايتفاقٝــٌ ايبًـس ّ

 ايتبع١ٝ ايٛاع١ٝ ايكُٝـ١ 1

2 
َػ٢ُ 

 ايدلْاَر
 ف ربتاض قسٜكو (زٚض٠ اختٝاض ا٭قسقا٤ ) نٝ

 تٛقٝف٘ 3
زٚض٠ إضؾاز١ٜ تبني يًط٬ب نٝف١ٝ اختٝاض ا٭قسقا٤ 

 ايكاسبني ٚدبٓب ضفكا٤ ايػ٤ٛ

 ف٘أٖسا 4

 ٜتٛقع َٔ ايطايب بعس ْٗا١ٜ ايدلْاَر إٔ :

 خيتاض قسٜك١ بعٓا١ٜ . (1)

 ٜصنط قفات ا٭قسقا٤ ايٓاقشني . (2)

 ٜعسز قفات أقسقا٤ ايػ٤ٛ . (3)

 ميٝع ضفكا٤ ايػ٤ٛ . (4)

5 
َتطًبات 

 ايتٓفٝص

 َسضب نف٤ . (1)

 سكٝب١ تسضٜب١ٝ . (2)

 ٚغا٥ٌ تسضٜب .  (3)

 بطٚدهذل , دٗاظ ايعطض فٛم ايطأغٞ .. (4)

6 
أغايٝب 

 ايتٓفٝص

ٜكّٛ املسضب بإتباع ا٭غًٛب ايعًُٞ يف عطض زٚضت٘ ع٢ً إٔ 

 تؿتٌُ َاًٜٞ :

 عطض تكسميٞ يًسٚض٠ . (1)

 ٚضف عًِ . (2)

 زضاغ١ ساي١ . (3)

 متجٌٝ أزٚاض . (4)



 متاضٜٔ  (5)

 ايتكِٝٝ  7

 با١ْ .إغت (1)

 ْكاؾات . (2)

 تًُؼ ا٭ثط ايذلبٟٛ يف غًٛى ايط٬ب . (3)

 



 سك١ ايٓؿاط ايعا١َ يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ : (9)

 خط١ سبك١ ايٓؿاط ايعا١َ 

 د١ٗ ايتٓفٝص ايدلْاَر املكذلح ايك١ُٝ ا٭غبٛع

 ايجاْٞ

 ذبٌُ املػ٪ٚي١ٝ

ايٓازٟ ايفين  زٚضات يف املٗاضات ايتطبٝك١ٝ

 ٚاملٗين

 ٍٛمجٝع ايفك ضٜاز٠ ايفكٌ  ايجايح

 ايطابع

َٗطدإ ضٜانٞ تٛظع فٝ٘ ا٭زٚاض 

 ٚاملػ٪ٚيٝات بٔ ايط٬ب

ايٓازٟ 

ايطٜانٞ 

ايٓازٟ 

 ايهؿفٞ

 اشباَؼ

 ايؿٛض٣

َػابك١ ذبطٜط١ٜ ) ايؿٛض٣ يف 

 اٱغ٬ّ (

ْازٟ ايذلب١ٝ 

 اٱغ١َٝ٬

 ايػازؽ
اغتهاف١ أسس أعها٤ صبًؼ 

 ايؿٛض٣/املٓطك١ / احملافع١

ايٓازٟ 

 ا٫دتُاعٞ

 ايػابع
ايٓازٟ ايجكايف  ْس٠ٚ ا٬ب١ٝ ) ايؿٛض٣ ٚتطبٝكاتٗا (

 ٚا٭زبٞ

 ايجأَ

 ايتبع١ٝ ايٛاع١ٝ

زضِٖ ٚقا١ٜ )بطْاَر تٛعٟٛ عٔ 

 املدسضات(
 ايٓازٟ ايعًُٞ

 ايتاغع

 زٚض٠ يف ازاض٠ ايصات

 زٚض٠ يف اختٝاض ا٭قسقا٤

ْازٟ ت١ُٝٓ 

املٗاضات 

 ايؿدك١ٝ

 ايعاؾط
ا١ٜ )بطْاَر تٛعٟٛ عٔ زضِٖ ٚق

 ايتسخني(

ايٓازٟ 

 ا٫دتُاعٞ



اسبازٟ 

 عؿط

تكسٜط ق١ُٝ 

 ايٛقت

 

 ضٜاز٠ ايفكٍٛ
 مجٝع ايفكٍٛ

ايجاْٞ 

 عؿط

َػابك١ أفهٌ بطْاَر ؾدكٞ 

٫زاض٠ ايٛقت تٓع١ُٝٝ )خ٬ٍ أغبٛع 

 أٚ ؾٗط (

ايٓازٟ 

 اٱع٬َٞ

ايجايح 

 عؿط

ايٓازٟ ايجكايف  سًك١ ْكاف ا٬ب١ٝ

 ٚا٭زبٞ

 ت ٚايٓعِ :ايتعًُٝا      

 تٓفص سكتا ايطٜاز٠ يف نٌ فكٌ زضاغٞ . (1)

خيهع عسز ا٭ْس١ٜ املصنٛض٠ يف صبا٫ت ايتٓفٝص ٫َهاْات املسضغ١  (2)

 ظٜاز٠ ْٚككًا .

ٜتِ تٓفٝص أندل عسز ممهٔ َٔ ايدلاَر املس١ْٚ يف اشبط١ ايتٓفٝص١ٜ  (3)

 يًُسضغ١ يف ايكش١ ايعا١َ يًٓؿاط .

ٖات احملسز٠ يف ايدلْاَر ايعَين ٜتِ ايعٌُ يف ا٭ْس١ٜ ٚفل ايكِٝ ٚا٫دبا (4)

 يتٓفٝص ايٓؿاط زاخٌ املسضغ١ .

 ٜتٛىل َؿطف ايٓازٟ إعساز خط١ يدلاَر ْؿاا٘ تػطٞ مجٝع ا٭غابٝع . (5)

 َؿاضن١ أندل عسز َٔ ايط٬ب يف بطاَر ايٓازٟ . (6)

 ايتٓٛع ٚايؿُٛي١ٝ ٚايتذسٜس يف بطاَر ا٭ْس١ٜ . (7)



 غب١ ٚايتدكل .نطٚض٠ تٛظٜع مجٝع املعًُني ع٢ً ا٭ْس١ٜ سػب ايط (8)



 ( مناشز يتعًِٝ ايكِٝ  10)   

) َٔ نتاب ايكِٝ ايػًٛن١ٝ / ز. ضبُٛز عطا منٛشز َكذلح يتعًِٝ ايكِٝ  (1)

 سػني (

 إٕ ظباح ٖصا ايُٓٛشز ٜكتهٞ ؾطٚاًا َع١ٓٝ َٓٗا :

ت١٦ٝٗ َٓار َسضغٞ ٥٬َِ ٜتعإٚ فٝ٘ اٱزاضٜٕٛ ٚاملسضغٕٛ ,  -1

 ع٢ً أْٗا ١َُٗ َسضغ١ٝ س١ٜٛٝ . ٜٚٓعطٕٚ إىل ايذلب١ٝ املػتٓس٠ إىل ايكِٝ

تٛافط عٛاٌَ ؾدك١ٝ يف اسبُاؽ ٚا٫يتعاّ ٚا٫قتٓاع بايذلب١ٝ  -2

 املػتٓس٠ إىل ايكِٝ ٜٚتشسز ٖصا ايُٓٛشز يف اشبطٛات ايتاي١ٝ :

سٝح خيتاض املعًِ ٚايط٬ب ق١ُٝ َع١ٓٝ ١َُٗ جيب تععٜعٖا أٚ ( ا٫ختٝاض : 1        

طًٛب تبٓٝٗا َٔ قبٌ ايطًب١ . فٗٓاى قِٝ تؿهًٝٗا . ٚميهٔ اطح بعض ايكِٝ امل

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

 اخذلْا ق١ُٝ ذبٌُ املػ٪ٚي١ٝ .

ٜٚككس بصيو ايذلنٝع ع٢ً ق١ُٝ ٚاسس٠ نٌ ؾٗط ( ذبسٜس املس٠ املكطض٠ : 2        

 عؿط٠ قِٝ . ٚميهٔ ذبسٜس سكل نُٔ َٓع١َٛ ق١ُٝٝ طبتاض٠ ملس٠ عاّ تتُجٌ يف

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

 ٖصٙ ايك١ُٝ نُٔ اسبك١ .



َٓٗا فِٗ ايط٬ب ( ذبسٜس ْكاط يًتأٌَ ٚايتفهرل َتعًك١ بايك١ُٝ اهلسف ; 3         

ٗا َٚعطف١ ايٓتا٥ر املذلتب١ ع٢ً ملفّٗٛ ايك١ُٝ املػ٪ٚي١ٝ َٚهُْٛٗا ٚا٫عذلاف بكُٝت

 فكساْٗا . ٖٚصٙ ايٓكاط ٖٞ :

 أ( ْكاط يًتأٌَ . تهتب ع٢ً ايػبٛض٠ .َٓٗا :          

 * املػ٪ٚي١ٝ ٖٞ إٔ ت٪زٟ ٚادبو .         

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

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

َٳٔ تط٣ ع٢ً ذبٌُ املػ٪ٚي١ٝ ٖٚٛ قػرل َاضغٗا زًَٚا ٖٚٛ نبرل .           * 

ٜٚطًب َٔ ايطًب١ َٓاقؿ١ نٌ ْكط١ َٔ ْكاط ايتأٌَ , ٚتػذٌ إداباتِٗ ع٢ً     

 ي١ٝ .ايػبٛض٠ , ٜٚتِ اسبٛاض بِٝٓٗ , إىل إٔ ٜتِ اتفام ع٢ً َفّٗٛ ذبٌُ املػ٦ٛ



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

 * ٌٖ ٖٓاى أؾدام ٫ ٜتشًُٕٛ املػ٦ٛي١ٝ املًكا٠ ع٢ً عاتكِٗ ؟          

 * َاشا حيسخ يٛ إٔ ا٭ب مل ٜتشٌُ َػ٦ٛي١ٝ أ٫ٚزٙ ؟          

 ٢ً عٔ املػ٦ٛي١ٝ املتعًك١ ب٘ ؟* َاشا حيسخ يٛ إٔ نٌ ؾدل يف اجملتُع رب          

 * َاؾعٛضى دباٙ ؾدل ٌُٜٗ ٚادبات٘ ؟ ٌٖ ذبذل١َ ؟          

 * ٌٖ ذبذلّ ٚتكسض ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بٛادباتِٗ ؟ ٚملاشا ؟          

تػذٌ إدابات ايط٬ب , َٚٓاقؿتٗا َع بعهِٗ . ٚقس دبط٣ َٓاظط٠ أٚ سٛاض بني      

ٓاقه١ ست٢ ٜتِ ا٫تفام ع٢ً اٯثاض املذلتب١ ع٢ً فكسإ ٖصٙ اجملُٛعات شات اٯضا٤ املت

 ايك١ُٝ , ٚتععٜع ايتكسٜط ٚا٫غتشػإ ٭ٚي٦و ايصٜٔ ٜ٪زٕٚ َػ٦ٛيٝاتِٗ .

ٜٗسف ٖصا ايٓؿاط إىل بٝإ إٔ ( ْؿاط تكاغِ ايٛادبات باغتدساّ ايكك١; 4     

ٌٍ فطز ٜسٚضٙ , فٝعطض املعًِ قك١ َ ع١ٓٝ تتعًل املػ٦ٛي١ٝ تها١ًَٝ سٝح ٜكّٛ ن

 بتكاغِ املػ٪ٚيٝات . فع٢ً غبٌٝ املجاٍ ميهٔ غطز ايكك١ ايتاي١ٝ :

أضازت زداد١ ًَٜٛا اسبكٍٛ ع٢ً اشببع , ٚيهٓ٘ امل دبس سبٛب ايكُح . فطًب      

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

 َاشا سسخ ؟خط٠ٛ , ٚيهٔ عٓسَا دا٤ َٛعس تٓاٍٚ اشببع 



أقبٌ ازبُٝع يتٓاٚي٘ , ٖٓا قايت ايسداد١ْ عٓسَا نٓت أاًب املػاعس٠ يف      

ايعضاع١ ٚايطٟ ٚاسبكاز نٓتِ تكٛيٕٛ ٫٫ . ٖٚهصا فإْين قٓعت٘ ٚسسٟ ٚغآنً٘ 

 ( 97ٚسسٟ .) 

 ٚبس قطا٤ٙ ايكك١ بطًب َٔ ايط٬ب اٱداب١ ع٢ً عسز َٔ ا٭غ١ً٦ َٓٗا :    

 سداد١ ٌٖ تفعٌ شيو ؟* يٛ نٓت أْت َهإ اي

 * َاشا تٛسٞ يو ٖصٙ ايكك١ ؟

ٚتٓاقـ اٱدابات يتعُٝل فهط٠ املػ٦ٛيٝات . ٚميهٔ يًُعًِ اغتػ٬ٍ ايٓكٛم     

 َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ٚنتب املطايع١ ٚا٭زب يتعُٝل ٖصا املفّٗٛ .

ع٢ً ٜٚٗسف ٖصا ايٓؿاط إىل ذبسٜس املػ٦ٛيٝات املًكا٠ ( ْؿاط َػ٦ٛيٝاتٞ , 5    

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

 * َاٖٞ َػ٦ٛيٝاتٞ نطايب ؟           

 * َاَػ٦ٛيٝاتٞ دباٙ ٚايسٟ ٚٚايستٞ ؟           

 * َاَػ٦ٛيٝاتٞ دباٙ اٯخطٜٔ ٚدباٙ اجملتُع ؟           

 ؟* َاؾعٛضى دباٙ ايٓاؽ ايصٜٔ ٫ ٜٓفصٕٚ َػ٦ٛيٝاتِٗ           

ٜٚطًب َٔ نٌ اايب إٔ جيٝب عٔ نٌ غ٪اٍ , ٜٚتِ ايٓكاف بني صبُٛعات      

ايطًب١ , ٚشيو يتشسٜس َػ٦ٛيٝات ايطًب١ عبٛ أْفػِٗ َٚسضغتِٗ ٚأًِٖٝٗ ٚاٯخطٜٔ . 



ٚتععٜع َؿاعط ا٫عتعاظ دباٙ ايٓاؽ ايصٜٔ ٜٓفصٕٚ َػ٦ٛيٝاتِٗ , ٚإيكا٤ ايًّٛ ٚايعكاب 

 ملػ٦ٛيٝات .ع٢ً أٚي٦و ايصٜٔ ٫ ٜٓفصٕٚ ٖصٙ ا

 ٜٚػتدسّ املعًِ عس٠ أغايٝب يتععٜع ٖصٙ ايك١ُٝ َٓٗا :         

 أ(نطب ا٭َج١ً .      

 ب(اٯٜات ٚا٭سازٜح ايؿطٜف١ .     

 ز( عطض ايُٓاشز ايتُج١ًٝٝ َٔ خ٬ٍ ايفٝسٜٛ .     

َُْاضغ١ ايك١ُْٝ : 6      , ْ٘ ٜٚٗسف ٖصا ايٓؿاط ( ْؿاط املػ٦ٛي١ٝ إٔ تطبل َاتسعٛ إيٝ

إىل مماضغ١ ايك١ُٝ أٟ تطمجتٗا نُعتكس أٚ قٓاع١ إىل مماضغ١ ٚيػًٛى, فهًُا 

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

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

 ضؽ نٌ اايب َػ٦ٛيٝات٘ ٚزٚضٙ يف ٖصٙ ايًعب١ .ب( ا٭يعاب ايذلب١ٜٛ , سٝح ميا   

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

 أبٓا٥٘ .

ز( اطٜك١ املؿطٚع ; سٝح ٜػٓس يًطايب زٚض يف إظباظ َؿطٚع َا , َٚٓاقؿت٘ يف    

 ٖصا ايسٚض .



ذبكٝل ٖصا ايدلْاَر ٭ٖساف٘ , ٜٚؿٌُ  ٖٚٛ ايتأنس َٔ َس٣ ْؿاط تكٛميٞ ;( 7     

: 

* إٔ ٜسضى ايطايب َفّٗٛ املػ٦ٛي١ٝ , ٚاملػ٦ٛيٝات املًكا٠ ع٢ً عاتك٘ دباٙ         

 ْفػ٘ ٚاٯخطٜٔ .

* إٔ ٜعتع ايطايب ٜٚكسض ق١ُٝ ذبٌُ املػ٦ٛي١ٝ , ٜٚؿعط بايػعاز٠ ٫ختباضٖا ,         

 ا .ٚإٔ حيذلّ َٔ ٜكّٛ بٗا , ٫ٚ ٜكسض َٔ ٫ ٜٓفصٖ

* إٔ مياضغٗا يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ فٝكبح َعٝاضًا ٚضبسزًا يػًٛن٘ ٚتكطفات٘ يف         

 املٛاقف املدتًف١ .

٬ٜٚسغ يف ٖصا ايُٓٛشز أْٓا اغتدسَٓا أغايٝب تعًِٝ ايكِٝ مجٝعٗا , ناملٓاقؿ١     

ٚاسبٛاض ٚيعب ا٭زٚاض ٚاغتدساّ ايٓكٛم ٚأغًٛب ايكك١ ٚاحملانا٠ ٚاحملان١ُ 

١ , َػتػًني يف شيو املٓٗاز ايسضاغٞ ٚا٭ْؿط١ ايسضاغ١ٝ املٓاغب١ يتععٜو ٖصٙ ايعكًٝ

 ايك١ُٝ .



) َٔ نتاب : َكطف٢ ابٛ ايؿٝذ / بطْاَر تسضٜب يف صباٍ ت١ُٝٓ ايكِٝ    -2

 بطْاَر تسضٜيب يف صباٍ ت١ُٝٓ ايكِٝ (

 أٖساف ايدلْاَر :  

ًب١ صبُٛع١ َٔ ايكِٝ ٜٗسف ٖصا ايدلْاَر إىل إنػاب املعًُني ٚايط         

 اٱجياب١ٝ اييت ٜفذلض إٔ ٜتُجًٗا املٛاأ ايكاحل يف صبتُع عطبٞ إغ٬َٞ .

 

 ايف٦ات املػتٗسف١ :  

 املسضبٕٛ ٚميهٔ اٱفاز٠ َٔ ايكٝازات ايذلب١ٜٛ ٚاملؿطفني ايذلبٜٛني . -1

 َعًُٛا املٛاز املدتًف١ . -2

 ايطًب١ . -3

 احملت٣ٛ :  

ت١ُٝٓ صبُٛع١ َٔ ايكِٝ ا٫جياب١ٝ ) املطغٛب١ ( يف ٜؿتٌُ ايدلْاَر ع٢ً     

 اجملتُعات ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ َجٌ:

 * ايتعإٚ .    

 * ايتدطٝط .    

 * اٱبساع .    

 * ايكسم .         

 * ا٫قػا٤ ايفعاٍ .         

 * ايٓعاف١ ) بعٓاقطٖا : ايعازات ايكش١ٝ ايػ١ًُٝ ( .         

 ٌُ .* اسذلاّ ايع         

 * ذبٌُ املػ٪ٚي١ٝ .         

 * ايتػاَح .         

 * إزاض٠ ايٛقت .         

 * ايتشسٟ ٚاملػاَط٠ .         



 ٖصا باٱناف١ إىل ايكِٝ اييت تكذلسٗا زب١ٓ إزاض٠ ايدلْاَر .       

 أغايٝب ايتسضٜب :  

٫ت ايتسضٜب١ٝ ٜػتدسّ يف ايتسضٜب صبُٛع١ َٔ ا٭غايٝب ايتفاع١ًٝ َجٌ : اسبا      

, ٚاملٓاقؿات املهبٛا١ , ٚايعكف ايصٖني , ٚايتُاضٜٔ , ٚايتساعٞ اسبط , 

ٚايٓؿااات , ٚمتجٌٝ ا٭زٚاض , ٚايعٌُ يف اجملُٛعات ... ٚغرلٖا , ٚا٭سادٞ , 

ٚا٭يػاظ , ٚايكٛض املكط١ْٚ بايتكٓٝات اسبسٜج١ ; َجٌ اسباغب , ٚدٗاظ ايعطض 

 فٛم ايطأ ؽ , ٚايفٝسٜٛ .

ٚغٝتِ تٛظٝف ا٭غايٝب ايتفاع١ًٝ املدتًف١ يف ايتسضٜب نُٔ إااض منٛشز      

 تسضٜيب خام يتػرل ايكِٝ ٚا٫دباٖات ٚتُٓٝتٗا  َهٕٛ َٔ املطاسٌ ايػت اٯت١ٝ :

 ايهؿف عٔ ايك١ُٝ املطاز تػرلٖا أٚ تُٓٝتٗا . -1  

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

 ٫نتؿاف اٯثاض املذلتب١ هلا ٚأسساخ قًل يف قٓاعت٘ بٗا .

 تكسِٜ ايك١ُٝ ايبس١ًٜ )أٚ ازبٛاْب املطاز تُٓٝتٗا َٓ٘ ( . -3  

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

 . ْؿط٠ أٚ قٛض٠ أٚ قك١ أٚ غرلٙ ٚمتهٝٓ٘ َٔ انتؿاف إجيابٝاتٗا

إتاس١ ايفطق١ يًُتسضبني ملُاضغ١ ايك١ُٝ أٚ ازبٛاْب ازبسٜس٠ ٚتعطف  -5  

 اٱجيابٝات بعُل .

 تبين ايك١ُٝ أٚ ازبٛاْب ازبسٜس٠ ٚٚنع خط١ يتٓفٝصٖا يف عًُ٘  / سٝات٘ .-6  

 إدطا٤ات ايتٓفٝص :     

 ٜتِ ايتٓفٝص ٚفل اٯي١ٝ املب١ٝٓ يف ايؿهٌ ايتايٞ :         

      

 املعًُٛا      املؿطفٕٛ ايذلبٜٕٛٛ         

 



  أٜاّ 3(ملس٠ 1َؿػٌ تسضٜيب ع٢ً ايك١ُٝ )  

 

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

 (2( ٚ)1ع٢ً ايكُٝتني)

 

 مماضغات َٝسا١ْٝ ْؿط١ ملس٠ أغبٛع                       

 ٢ً ايكِٝ ا٭خط٣ٖٚهصا ع        

 تكِٜٛ ايٓتا٥ر            

 

 

* ميهٔ ايتسضٜب ع٢ً قُٝتني نُا ٖٛ يف ايُٓٛشز املبني أٚ ايتسضٜب ع٢ً  

 ت١ُٝٓ نٌ ق١ُٝ يٛسسٖا .

 َػتًعَات ايتٓفٝص : 

 ٜػتًعّ ايتٓفٝص َاًٜٞ :    

* إعساز َاز٠ تسضٜب١ٝ ٚفل َٛاقفات تعتُس ع٢ً اغتدساّ أغايٝب ايتسضٜب       

 فاع١ًٝ ٚتتهٕٛ َٔ زيٌٝ املسضب ٚأٚضام عٌُ يًُتسضبني .ايت



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

 * َتابع١ ايتطبٝل املٝساْٞ يف املساضؽ َٔ قبٌ املؿطفني .    

 * عكس ٚضف عٌُ يتكِٜٛ ايٓتا٥ر .    



ٔ نتاب : َكطف٢ أبٛ ايؿٝذ / بطْاَر ) ََجاٍ تطبٝكٞ ) ق١ُٝ ايتعإٚ (   -3

 تسضٜب يف ت١ُٝٓ ايكِٝ (

 َكس١َ :    

تعس ت١ُٝٓ ايكِٝ ا٫جياب١ٝ يس٣ املعًُني َٔ أِٖ أٖساف ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ قسميًا        

ٚسسثًا ملا هلا َٔ أثط يف بٓا٤ اجملتُعات ٚتطٜٛطٖا يف ن٤ٛ ايفًػف١ املعتُس٠ هلا . 

ايكِٝ اييت ٜػتٓس إيٝٗا اجملتُع  ايكٟٛ املذلابط ايصٟ  ٚملا ناْت ق١ُٝ ايتعإٚ َٔ

ٜتهافٌ أفطازٙ ٚتتهاٌَ دٗٛزِٖ َٔ أدٌ ذبكٝل ا٭ٖساف املؿذلن١ املٓؿٛز٠ 

, تأتٞ أ١ُٖٝ تسضٜب املعًُني ٚايطًب١ يف ٖصا اجملاٍ ٚفل َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ 

غٝهٛيٛد١ٝ غًٛن١ٝ تتِ َٔ خ٬ٍ اغذلاتٝذ١ٝ ٚأغايٝب تفاع١ًٝ ٜهٕٛ فٝٗا 

تسضبٕٛ ْؿٝطني , يف سني ٜهٕٛ زٚض املسضب َٝػطًا َٚػ٬ًٗ َٚٓعًُا َٚجرلًا هلِ امل

 يٝتٛقًٛا إىل ا٭ٖساف املٓؿٛز٠ جبٗسِٖ .

 ا٭ٖـساف :   

 ٜتٛقع َٔ املتسضب إٔ ٜهٕٛ قازضًا ع٢ً :   

 ذبسٜس َفّٗٛ ايتعإٚ جبٛاْب٘ َٚػتٜٛات٘ املدتًف١ . (1)

صٖين يًتعطف ع٢ً املفّٗٛ ٚدٛاْب٘ ذبًٌٝ احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ بأغًٛب ايعكف اي (2)

. 

تطٜٛط ْؿااات تطب١ٜٛ يًهؿف عٔ دٛاْب ق١ُٝ ايتعإٚ يس٣ ايطًب١ ٚايكِٝ  (3)

 املػاٜط٠ هلا نايتٓافؼ ٚايعٌُ ايفطزٟ 

تطٜٛط ْؿااات تطب١ٜٛ يت١ُٝٓ ق١ُٝ ايتعإٚ جبٛاْبٗا املدتًف١ يس٣ املتسضبني  (4)

 تؿتل َٔ احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ .

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

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

 تطبٝل ايُٓٛشز ايتسضٜيب :



ميهٔ تطبٝل ايُٓٛشز ايتسضٜيب يف صباٍ ت١ُٝٓ ق١ُٝ ايتعإٚ يس٣ املتسضبني 

 بإغتدساّ اٱدطا٤ات اٯت١ٝ :

ْؿااات تجرل قِٝ طبتًف١ شات ع٬ق١ بٓا٤ ب١٦ٝ تسضٜب١ٝ تتهُٔ  -1

 نايتٓافؼ ٚا٫عتُاز املتبازٍ ٚايتعإٚ .

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

 ايت١ُٝٓ .

ذبسٟ قٓاعات ٚأفهاض ٚادباٖات املتسضبني َٔ خ٬ٍ ؾهٌ أٚ  -3

 قك١ أٚ غرل شيو .

بأبعازٙ املدتًف١ إتاس١ ايفطق١ يًُتسضبني يفشل َفّٗٛ ايتعإٚ  -4

 ٚايتأٌَ يف ايتػص١ٜ ايطادع١ اييت ٜتِ  اسبكٍٛ عًٝٗا .

تٛفرل ْؿااات متهٔ املتسضبني َٔ تٛظٝف ايتعإٚ فُٝا بِٝٓٗ  -5

 َٚػاعستِٗ يف إعطا٤ ايتػص١ٜ ايطادع١ يبعهِٗ ايبعض .

ذبسٜس خطٛات ٫سك١ َهتٛب١ تػاعسِٖ يف تطبٝل ق١ُٝ ايتعإٚ  -6

 اسبٝات١ٝ املدتًف١ .مبفَٗٛ٘ ايكشٝح يف املٛاقف 



 خط١ ايعٌُ :

تؿٌُ خط١ ايعٌُ ع٢ً ذبسٜس ايٓؿااات اييت غٝتِ تٓفٝصٖا ٚأغًٛب ايتٓفٝص ٚايب١٦ٝ 

 ٚايعَٔ املكذلح يهٌ ْؿاط ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ :

 خط١ ايتسضٜب ع٢ً ت١ُٝٓ ق١ُٝ ايتعإٚ

َٛنٛع ايٓؿاط  ازبًػ١ 

 ٚظَٓ٘

 آي١ٝ ايتسضٜب ٚفعايٝت٘ ا٭غًٛب ايتسضٜيب 

ازبًػ١ 

 ا٭ٚىل

نػط اسبادع بني 

املسضب ٚاملتسضبني 

ٚبني املتسضبني 

أْفػِٗ ) زعٓا 

ْتعطف ع٢ً بعهٓا 

 زقٝك١(30ايبعض)

 عٌُ ثٓا٥ٞ ٚمجاعٞ 

إٔ ٜكسّ نٌ َِٓٗ اٯخط -

يًُذُٛع١ , بعس إٔ حيكٌ 

َٔ ايططف ايجاْٞ ع٢ً 

املعًَٛات املطًٛب١ يف ثٓا٤ 

 ايعٌُ ايجٓا٥ٞ

ذبسٜس ا٭ٖساف 

ٚا٫تفام 

 زقٝك١(30عًٝٗا)

ايعطض احملػٔ 

 ٚاملٓاقؿ١ اسبط٠

ا٫غتفػاض عٔ تٛقعات -

املؿاضنني ٚضقسٖا ع٢ً 

 ايػبٛض٠ أٚ ع٢ً نطتٕٛ .



َفاِٖٝ تٓافؼ 

ٚايتعإٚ ٚا٫عتُاز 

املتبازٍ ٚتعطف 

إجيابٝات ٚغًبٝات 

 زقٝك١(60نٌ َٓٗا)

 ايتساعٞ اسبط.-

ايعٌُ يف -

 صبُٛعات قػرل٠

عطض ايٓتا٥ر -

 َٚٓاقؿتٗا

تٛظٜع قٛض٠ ازبساض -

طبكل فٝٗا أَانٔ 

ايتعطٜف ٚا٭بعاز املدتًف١ 

 ٚايؿعاضات اييت تعدل عٓ٘ .

تٓاقـ نُٔ صبُٛعات -

( َتسضبني ٜٚتِ 4-5َٔ )

قط َؿذلن١ ا٫تفام ع٢ً عٓا

فُٝا ٜتعًل بايتعطٜف ٚازبٛاْب 

 املدتًف١ .

ٜعطض َٓػل نٌ -

صبُٛع١ َا تٛقًت إيٝ٘ 

اجملُٛع١ ٜٚٓاقـ َع مجٝع 

 املتسضبني .

ٜسٜط املسضب ْكاؾًا سٍٛ -

َافهطت ب٘ صبُٛع١ ايعٌُ 

َٔ خ٬ٍ عطنٗا ملا تٛقًت 

إيٝ٘ َع نتاب٘ َا ٜطٜس 

اغتجُاضٙ َٓٗا ع٢ً ايػبٛض٠ 

  ايك٬ب .ايبٝها٤ أٚ ايسفذل

ٜعطض املسضب تعطٜفًا -

يًتعإٚ تتفل عًٝ٘ ٜٚٓػذِ َع 

َا تٛقٌ إيٝ٘ َع املتسضبني 

 ٚتٛظع ْؿطات عًٝٗا بصيو .

ٜتِ ذبًٌٝ احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ -ذبًٌٝ احملت٣ٛ -يف تعاْٚٓا تتشكل ازبًػ١ 



 ايتعًُٝٞ. زقٝك١(60أٖسافٓا) ايجا١ْٝ

قٝاغ١ قك١ -

 َؿتك١ َٔ احملت٣ٛ

 متجٌٝ ا٭زٚاض .-

 عٌُ فطزٟ-

عٌُ يف فطم -

 ( أفطاز4-3قػرل٠ )

 اْعاف ايصانط٠-

يًكف املعين ٱبطاظ املٛاقف 

اييت نإ ايتعإٚ فٝٗا أدس٣ 

. 

ٜتِ عطض قك١ قكرل٠ قس -

تعطض عٔ اطٜل متجٌٝ أزٚاض 

حبٝح ٜكّٛ أسس املتسضبني 

بسٚض ؾدل َتعإٚ ٚآخط 

 ؾدل فطزٟ .

ٜػأٍ املتسضبني َا -

ايؿدك١ٝ املطغٛب١ يسِٜٗ ؟ 

 ٚملاشا ؟

نط ٜكّٛ نٌ فطز بتص-

 َٛقف تعاْٚٞ آخط تٓافػٞ 

 

 َٔ ايصانط٠ :

َٛقف تعاْٚت -

فٝ٘ َع اٯخطٜٔ 

 ٚسكت ظباسا.

َٛقف تٓافػت -

فٝ٘ َع اٯخطٜٔ 

ٚسطقت ع٢ً 

ايٓذاح يٛسسى ٚمل 

 زقٝك١ (30تٓذح )

 

ٜطًب َِٓٗ ايعٌُ يف أظٚاز -

 يًتٛقٌ إىل املٛقف ا٭ق٣ٛ .

ٜطًب ايعٌُ يف صبُٛعات -

( ٜٚتفكٕٛ ع٢ً أق٣ٛ 4-5َٔ)

 َٛقف َٔ اشبُػ١ .

تتِ املٓاقؿ١ ازبُاع١ٝ -

يًتٛقٌ إىل أُٜٗا أفهٌ 

 ايتعإٚ أٚ ايتٓافؼ .

 آي١ٝ ايتسضٜب ٚفعايٝت٘ ا٭غًٛب ايتسضٜيب َٛنٛع ايٓؿاط  ازبًػ١ 



 ٚظَٓ٘

 

أٟ ايتعإٚ 

 تفهٌ؟

)ٚتعاْٚٛا ع٢ً ايدل 

ٚايتك٣ٛ ٫ٚ 

تعاْٚٛا ع٢ً اٱثِ 

ٚايعسٚإ 

 زقٝك١(30)

 اسباي١ ايتسضٜب١ٝ .-

عكاب١ ٜكّٛ -

أفطازٖا بعًُٝات 

 ايٓكب ٚايػطق١

فطٜل ٜكّٛ ببٓا٤ -

 املسضغ١ .

ٜطًب املسضب َٔ -

املتسضبني إٔ ٜهتبٛا اثٓني 

َٔ صبا٫ت ايعٌُ ايتعاْٚٞ 

 تٓاٚيتٗا اسباي١ .

ٜٛظع املسضب ع٢ً -

املتسضبني ٚضق١ عٌُ تتهُٔ 

أغ١ً٦ عٔ َٛاقف تعإٚ يعٌُ 

إجيابٞ أسٝاًْا ملكًش١ 

عاْٚني بػض ا٭فطاز املت

ايٓعط عٔ َكًش١ اجملتُع 

 ٚاٯخطٜٔ .



ازبًػ١ 

ايجايج١ 

 )غاعتإ(

املطبعات ايتعا١ْٝٚ 

 زقٝك١(60)

ايعٌُ يف  -

  صبُٛعات املتٛغط١

املٓاقؿات  -

 املهبٛا١ 

ٜتِ تٛظٜع املتسضبني ع٢ً -

( 6-5ٌ َٔ)صبُٛعات عُ

 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 اسباٍ سبني إظباظ 

اْتٗا٤ ايفذل٠ احملسز٠ يًٓؿاط 

. 

 

عسز ايعٚاٜا يف 

 ايؿهٌ :

فطزًٜا يٓكف  -

 عسز املؿاضنني

يفطم  - 

(304 َٔ

املؿاضنني 

 زقٝك١(60)

 عٌُ فطزٟ -

عٌُ يف صبُٛعات -

 أؾدام . 3َٔ 

طبعات قٛض٠ َ -

 َتساخ١ً .

قٛض٠ َجًجات  -

 َتساخ١ً

ٜٛظع ع٢ً املؿاضنني -

ٚضق١ َطغًَٛا عًٝٗا أؾهاٍ 

َتساخ١ً ٜٚطًب َِٓٗ ذبسٜس 

عسز ايعٚاٜا , عسز املجًجات 

, عسز املطبعات , فطزًٜا 

 ٚمجاعًٝا

ازبًػ١ 

ايطابع١ 

ذبًٌٝ ضبت٣ٛ  -

 زقٝك١(90تعًُٝٞ )

نتاب١  -

 عٌُ صبُٛعات . -

ٜتِ ذبسٜس ضبت٣ٛ تعًُٝٞ -

 مبذُٛع١ عٌُ ٚاسس٠  

ذبًٌٝ اجملُٛع١ ايسضؽ -



غاعات 3)

) 

ايٓؿاط يتطبٝل 

َع ايطًب١ 

 زقٝك١(90)

أٚ ايٛسس٠ يتشسٜس أٜٔ 

 ميهٔ إٔ ٜدلظ زٚض ايتعإٚ .

ازبًػ١ 

 اشباَػ١

 غاعات(3)

ايتدطٝط -

يسضٚؽ فٝٗا 

تطنٝع ع٢ً ت١ُٝٓ 

ق١ُٝ ايتعإٚ 

 زقٝك١(180)

 عٌُ صبُٛعات . -

تكّٛ نٌ صبُٛع١ -

بإعساز خط١ زضؽ ذبسز 

فٝٗا ايٓؿااات املطاز 

 تطبٝكٗا .

ازبًػ١ 

ايػازغ١ 

)ّٜٛ يف 

 املٝسإ(

تطبٝل تٓفٝص  -

ايسضٚؽ َٚتابعتٗا 

ٚتكٛميٗا )سك١ 

نا١ًَ( 

 ١(زقٝك180)

عٌُ فطزٟ يف غطف١ -

ايكف )تسضٜؼ( 

حبهٛض عسز َٔ 

 ايطفام

ٜطبل املعًِ خط١ ايتسضٜب -

اييت تهُٓت ت١ُٝٓ ق١ُٝ 

 ايتعإٚ يف قف١ .

تكِٝٝ ْفػ٘ شاتًٝا يف ٖصا -

املٛنٛع ٜٚفهٌ إٔ ٜهٕٛ 

 َٔ ظ٥٬َ٘ املتسضبني .

ازبًػ١ 

ايػابع١ 

 غاعات(3)

يكا٤ َطادع١  -

 ٚتطٜٛط

عٌُ مجاعٞ )ٜكٛزٙ -

 املسضب (

ٜعطض نٌ َعًِ دبطبت٘ -

 ٬َٚسعات٘ ايؿدك١ٝ .

ٜعطض ايع٤٬َ -

امل٬سعٕٛ ٬َسعاتِٗ 

 َٚكذلساتِٗ .

تٓاقـ امل٬سع١ -

ٚاملكذلسات ٜٚتِ ا٫تفام ع٢ً 

 َعاٜرل ايٓؿاط ازبٝس .

ٜتِ تطٜٛط ْؿااات أخط٣ -

يًك١ُٝ عٓس اسباد١ أٚ 



 . ا٫ْتكاٍ إىل ق١ُٝ أخط٣
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