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 قسى األدُاء
 

 يقذيـــــح:

، 2005-2006ْعم ألاخُاء هى أخذ أْعام ٗلُة التربُة / ؾشابلغ بجامهة ؾشابلغ والـــــــــــزي ثأظغ ظىة       

ن الٓعم ا. وبشٙل نام َؾشابلغومىز ثأظِعه بعمهة نلمُة محمحزة غمً طامهة  ألاخُاءٍحمحو ْعم و 

حر بشهام ٙاهُات للحُاف نلى أنلى معحىي نلمي خُص ًٓىم الٓعم بحَى ج دساس ي و بدثي واظو ً٘شط ؤلام

حر الُشص الهلمُة لؿلب نلم ألاخُاءغمً ثخطظ  حه الهاصمحن بجذ للحطٛى نلى دسطة ورلٚ لحَى

ٙالىسٍىط مىه  . م ألاخُاءالهذًذ مً البدىذ الهلمُة في مخحلِ خٓٛى نل إلهجاص  هزا باإلغاَة . الب

جحن للهمــل ٖبُىلــىطُحن خُسمــا ث ــرص ارحاطــة ل ــم فــي  بٓعــم ألاخُــاءن اإلاىاغــُو ال ــي ثــذسط ئ        ثإهــل اريــٍش

ــــزا اإلاجــــاٛ الؿ ــــي والضسا ــــي والطــــىا يمُــــادًً الهمــــل  غ بــــىصاسة التربُــــة والحهلــــُم ٖو . و وخاضــــة مجــــاٛ الحــــذَس

نلــم ارحُــىان ونلــم الىُــات و نلــم وقــاةِ  :مســل نلــم ألاخُــاءاإلاهؿــاة اإلاىاغــُو ألاظاظــُة فــي  ٓــشساتثحػــمً اإلا

طىـة والهذًـذ مـً الهلـىم الىبـات ونلـم الىسارـة و نلـم البِعـة ونلـم الؿُُلُـات و نلـم ألا ونلم ثطـيُِ  نػاءألا 

  .ألاخشي 
ا
ـا  وثش ٍى

ا
حر اخحُاطـات اإلاجحمـو مـً مهلمـحن مـإهلحن نلمُـا ذ أخز ْعم ألاخُاء نلى ناثٓه ئنـذاد وثـَى ْو

ىاهحن طامهة ؾشابلغ، والل ٙامل ًخػو للىاةذ ْو ٗادًمي مح ٔ بشهامج أ  ىاةذ ارياضة بٙلُة التربُة ؾشابلغ.َو

 : سؤَح انقسى 

        ،
ا
، ونلمُـا

ا
دنم معحرة بىاء الىؾً بـال٘ىادس اإلاإهلـة مـً خـرٛ بـشامج جهلُمُـة وئنـذاد ٖـىادس محمحـزة رٓاَُـا

ش مهـاًحر طـىدة ال ـرامج مـً  ، إلاىاٖبة محؿلبات ظّى الهمل. ٖما ٌععى الٓعم ئلى ثدعحن وثؿـٍى
ا
، وم ىُا

ا
و دسُا

خــــرٛ اإلاشاطهــــة اإلاعــــحمشة ريؿـــــ الٓعــــم وأهذاَــــه وسظــــالحه، ورلــــٚ لحىاٖــــ  الحًحــــرات اإلاعــــحمشة  خحُاطــــات 

 اإلاجحمو.

 

: سسانح انقسى  

ج ٖــىادس رات ُٖــاءة نالُــة مــً مهلمــحن  ٌعــعى ْعــم ألاخُــاء إلًطــاٛ سظــالة ظــامُة ومٓذظــة و ــي ثخــٍش

 محخططحن في الهلىم والتربُة، وئنذادهم للهمل في مجا ت الحهلُم ونلىم ارحُاة بُشون ا اإلاخحلُة. 
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 انقسى:أهذاف 

 :انؼايحأوالً: األهذاف 
  الهلمُة خاضة في نلىم ارحُاة )نلم ارحُىان ونلــــــــم الىبات(.مىاٖبة الحؿىس الهاإلاي في ٗل اإلاجا ت  -أ

باري رات الهلمُة والُىُة في مجاٛ نلىم ارحُاة  ئنذاد ال٘ىادس لذمج ا باإلاجحمو ومإظعات الذولة  -ب

ش مإظعاثه الهلمُة والصحُة والبُئُة.   وثؿٍى

و معحىي ألاداء وارجىدة للمعاهمة بالنهىع بٙلُة الترب ُة ؾشابلغ بشٙل خاص وطامهة ؾشابلغ ض. َس

  بشٙل نام ئلى مطاٍ ارجامهات الهاإلاُة اإلاحٓذمة.

 :انرؼهًُُحثاًَُا: األهذاف 

ش وثدذًص اإلاىاهج الهلمُة بشٓيها الىكشي والهملي.  -أ    ثؿٍى

غ والُبداذ والؿلبة.  -ب ش الُ٘اءات الهلمُة وألاداء لذي أنػاء هُعة الحذَس   ثؿٍى

 ئلى انحماد الحٓىُات ارحذًسة في اإلاخح رات الهملُة. يهذٍ الٓعم  -ض

ة الؿال  ارجامعو       أخذ الىظاةل  يبالىكم واللىاةذ اإلاىكمة للهملُة الحهلُمُة داخل الٙلُة   يجهح ر مهَش

ومً هىا ً رص دوس الاسشاد   ،جعانذه نلى اطحُاص ظىىاثه الذساظُة دون خذوذ مشاٗل أو نٓبات يال 

ٗادًمي ِ ي ف ألا غ بالٙلُة مً خرٛ هكام ًٓىم بحهٍش ثُهُل الهرْة بحن الؿال  وأنػاء هُعة الحذَس

  الذساس يهكام ا الؿال  بالٙلُة و 
ُ
شص دساظُة إلاعانذة الؿرب نلى  هدُخوالؿربي وما ث مً مجا ت َو

ٙاهاتهم ياخحُاس الحخططات ال  زلٚ مهاوهتهم نلى  ،وثىأَ مُىل م وسيباتهم، ثخىاظ  مو ْذساتهم وام ٖو

ْص ى دسطة أً الى ُذًمعحُ والحًل  نلى ما ٌهترغ م مً نٓبات ،َػل وطه ممً٘أالذساظة نلى ي العحر ف

ٙاهُات ال مً اريذمات وؤلا   .ٓذم ا الٙلُةث يم

 أهذاف جلُح انذساسح وااليرذاَاخ:

لبة جعاهم في جععى رجىة الذساظة والامحداهات بٓعم ألاخُاء ئلى ثٓذًم خذمات ئسشادًة للؿ

 وثىمُة مهاَس م في مجاٛ ثخطط م، بما ًحُٔ مو مهاًحر ارجىدة بالٙلُة وارجامهة 
ا
ٗادًمُا ثُي معانذتهم أ

ٔ اريؿة الذساظُة اإلاىغىنة اهجاص اخحُاطاتهم في  ُة الهلم ومحابهة معحرة الؿرب ،اإلآشسات الذساظُة َو
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ٗاَة ظبل الذنم ل م مً خُص ثؿبُٔ هزه اريؿة الذساظُة ومعانذتهم لرهذماض في البِعة ارجامهُة  حر  وثَى

ٗاَة الطهى ات ال ي ْذ ثىاط  م خرٛ َترة الذساظة اسشادهم لو  ُُُ٘ة الحهامل مو اإلاشاٗل وثزلُل 

 إلاشخلة الحخشض.وثدعحن ثدطُل م الهلمي لحدُٓٔ أنلى مهذ ت الىجاح 
ا
 وضى 

:األكادميٍاالسشاد   
ِ الؿال  بأ         ال ي ًمً٘ أن ًحدطل نليها هملالومجا ت  ماالٓعم وسظالتهالٙلُة و  هذاٍجهٍش

شها الٙلُة لؿربها ٖما ًحم ثبطحرهم وثىطيه  جحن مً الٙلُة وأوطه الشناًة واريذمات ال ي ثَى م  خحُاس اريٍش

ٙاهاتهم. الحخططات اإلاىاظبة ال ي  ثرةم ْذساتهم وام

 األكادميٍ:االسشاد  أهًُح

ٗادًمييهذٍ الاسشاد   :ئلى ألا

 الؿال  في الانذاد والحخؿُـ إلاعحٓبله الهلمي. معانذة -1  

 لالحٓذم في معحىاه الذساس ي و الى اظحمشاسه في ال ي ثإدي  باإلسشاداتثىطُه الؿال   -2   
ا
ّ ضى   .لحُى

ٔ ذُثم و  لذساظُةاخحُاس اإلآشسات امعانذة الؿال  في  -3     .له هدى الحخشض الؿٍش

    حدُٓٔ الىجاح اإلايشىد. مهاوهة الؿال  نلى ثجاوص نثراثه ل -4   

ٙاَة  الؿال  خل مشاٗل -5     .وثزلُل الطهاب أمام م هىان اأب

 

 :األكادميٍيهاو املششذ 

 ِ خاص لٙل ؾال  مً الؿرب الزًً انذاد مل -1
ُ
لد أ دحىي اإلالِ نلى  ،م مة الاششاٍ نليهملُه ئٗو ٍو

ل،  اظحماسة بُاهات الؿال  ٗل َطل دساس ي نلى ، هحاةج ْاةمة اإلآشسات الذساظُةالصيطُة، همارض الحجًز

، همارض ؤلاهزخذة  له نليها خرٛ دساظحه. سات في خالة ثدط  ا، وسية مً مليظ دسطات ٗل الُطٛى

 .اظحُعاساثه ٗل الشد نلىو  ثىطُه الؿال  -2

ل و  -3 ٙاهُاثه بىاءا  ٙل َطللالذساظُة ثدذًذ اإلآشسات معانذة الؿال  في نملُة الحجًز  .ْذساثهو  نلى ام
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ٙان والضمان الزي ثبذأ َُه اإلاداغشات.أالحأٖذ مً  -4 ىن اإلا  ن طمُو الؿرب ٌهَش

ٗادًميً٘ىن اإلاششذ  -5 مشاٗل ْذ ًحهشع ل ا  يرحل أ الٓعمبحن الؿرب واداسة  هى خلٓة الىضل ألا

 الؿال .

غ ًٓىم اإلاششذ أمشٙلة بحن الؿال  وأخذ ي نىذ خذوذ أ -6 ٗادًمينػاء هُعة الحذَس بالحذخل إلاداولة  ألا

 خل هزه اإلاشٙلة.

ٗادًميًٓىم اإلاششذ  -7 ِ الؿـرب بـالبىىد ال ـ ألا ٓـشس تهم ـم مـً الرةدـة الذساظـُة مسـل نـذد ظـانات اإلا يبحهٍش

ٗادًمي.... نماٛ العىةأدسطات  – هلم م بىغه م ألا  رخ ئ والهملي َو

ٗادًمينلى اإلاششذ  -8 ُُُة اظخُُائهاٍ الؿال  نلى ن ٌهش  أ ألا  .محؿلبات الحخشض ٖو

 * 
 
 ٍَ:انطهثح املسرجذ

ٔ آلُة مهُىة ًىكم ا اإلاسجل ال عحجذًًًحم اظحٓباٛ الؿلبة اإلا      هام َو

ٔالؿرب لألْعام  يعِ ونلى ئرشها ًحم ث ؾشابلغ \التربُة  بٙلُة  الشيبات َو

دذد ْعم ألاخُاء الهذ مصحى حن بىمارض الخسجُل د اإلاؿلىب للُطل ألاٛو ٍو

 .ْذسثه الاظخُهابُةنلى  بىاءا 

  رسجُم تانقسى:ان

       ٔ  ثٓىمئطشاء مٓابلة شيطُة للؿال  مً ْبل سةِغ الٓعم أو ًحم َو

ٛ امحدان ْاطشاء ب رجىة الذساظة والامحداهات ٗان هىإ ئْباٛ ٖبحر نلى رئ بى ا 

 إلاً ثىؿبٔ نلُه ٓعمث٘ىن اإلاُاغلة بحن اإلاحٓذمحن للٓبٛى في ال، و الٓعم

 للٓذسة الاظخُهابُة 
ا
ٓا خحباسات الٓبٛى هخُجة او  للٓعمطمُو الششوؽ َو

 ة.واإلآابلة الصيطُ

 انششوط انؼايح نهقثىل تقسى األدُاء:

 نلى الش ــــــــــــــــــىن خاضـــــــــأن ً٘ -1
ا
 خع  اليعبة اإلاهحمذة ما ٌهادل ا  ، أوأو الحخططُة ٍة الهامةادة الساهى ــــــــــــــــــر
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 ٛ  .ألطل الخسجُل بالٙلُات للٓبى

 جشيها الٓعم.ًُ  ال ي صيطُةالٓابلة اإلاأن ًجحاص بىجاح أي اخحباس، أو  -2

  ً٘ىن  ةٔ أن -3
ا
 .صحُا

4-  .  أن ً٘ىن خعً العحرة والعلٕى

 بالحاليً٘ى  اإلاعىيات واإلاعخىذات اإلاؿلى ة بهذ الٓبٛى بالٓعم:
ا
 مصحى ا

ا
 :ن ارحػىس شيطُا

 .ملِ مهلٔ -

 ضىس شيطُة. 4نذد  -

 الخسجُل. نملُة ىمة ؤلال٘تروهُة بهذكالصيطُة وال ي ًحم سحبها مً اإلاى اظحماسة بُاهات الؿال  -

 :تذاَح كم فصم دساسٍ جذَذ إداسج انقسىأنُح 

 مل اطحمام ُم ن 
 
ٍُ م  بالؿلبة ارجذد ش طً غ بالٓعم لحهش  نً شاملة ئنؿائهم هبزة و بىكام الحذَس

ٙاَة  ٖزلٚ ، وثضوٍذهمبالٙلُة والامحداهات ولىاةذ الذساظة هْىاهِى اإلارخكات خٛى ُُُٖة ثيعُٔ ب

ل ألُةلحىغُذ  ةٛو الذساظُاارجذ ٙامل  الال٘ترووي الحجًز ٓة الحهامل مو اإلاىكىمة ؤلال٘تروهُةبال  وؾٍش

ام ارجامهُة ل م واظح رم ا مً اإلاسجل الهام مً ْبل رجىة الذساظة والامحداهات رححن ضٍش ألاْس

  .بالٙلُة

 الؿلبة ب ِ ؤلالضامُة  ؾُلة مذة الذساظة منها: اإلآشسات الحخططُةهذد اإلآشسات الىاط  دساظتها جهٍش

ةاإلآشسات و مٓشس(  31ونذدها ) ة ٓشساتاإلاٖزلٚ و  ونذدها )مٓشسًٍ( الاخحُاٍس )محؿلبات  التربٍى

 (،مٓشس  11))محؿلبات ارجامهة( ونذدها  ألاظاظُة د الهامةاإلاىاو  مٓشس( 11الٙلُة( ونذدها )

لومذي أهمُتها  ٗل مٓشس  محؿلباتو   .في الُطٛى الرخٓة نىذ الحجًز

 ام ارجامهُة ال ي ثم مىد ا مً ْبل اإلاسجل الهام  ثىطُه الؿلبة للذخٛى للمىكىمة الال٘تروهُة باألْس

 /http://edt.uot.edu.ly :للٙلُة، ورلٚ مً خرٛ اإلاحطُذ الشظمي لٙلُة التربُة

مشاطهة اإلايعٔ وثبلًُه  ًحممشاٗل في َحذ اإلاىكىمة الال٘تروهُة  الؿلبة نىذ مىاط ة  هامة: ملحىقة #

ٗاَة ارحلٛى للؿلبة اإلاعحجذ    ًً.إلدسإ هزا ألامش واإلاعانذة في ثٓذًم 

 :ٍَذأنُح انرُزَم نهطهثح املسرج
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 ثٓىم رجىة الذساظة والامحداهات بالٓعم بانذاد طذٛو ُم 
 
لحىغُذ ما ي اإلاىاد  ش للؿلبة ارُجذدطً

ل ا ٛ  ؤلالضامُة ال ي ًج  ثجًز  ٗالحالي:  في الُطل الذساس ي ألاو

 اإلنزايُح نهاملىاد 
 
 ٍَ طهثح املسرجذ

 
 األول: انذساسٍ ني تانفصماملسجه

 :(.1ُٖمُاء نامة * طُىلىطُا، ،1خُىان نام  ،1هبات نام ) مىاد الحخطظ  

ه: #  ٛ  1 ُٖمُاء* ثىٍى ل ا في الُطل ألاو  ًحهزس ثجًز
ا
الاظخُهابُة الٓذسة بعب   لٙل الؿلبة ارُجذد أخُاها

هؿىٓعل
ُ
ل ا  م الُ٘مُاء ألنها مادة نامة وج حم ثجًز ش رجمُو الؿلبة ٍو  للبهؼ للٓعمحن َر ثحَى

ا
 خٓا

 بالُطل الساوي.

 ةا ثحهاسع مو مىاد  اخحُاس اإلاجمىنات ال ي  ٍحم و  (الىُغ الهام، أضٛى ثش ُة نلم): إلاىاد التربٍى

ُد  . للمداغشات الضمني الحخطظ مً خُص الحْى

  ل: خُاس نذة َ ىإ أما اإلاىاد الهامة ، أو لًة 1، أو خاظىب1ة ، أو دساظات ْشآه1ُلًة نش ُة )ات للحجًز

ة  ولِغ ارجمُو بدُص  ،(1اهجلحًز
ُ
عُة(وخذة  18) نذد الىخذات س ٓذ  ْذ ث  وأًػللؿال   ثذَس

ا
ًج   ا

ةفي الُترة الضمىُة ثحهاسع  الحيعُٔ بدُص    .مو مىاد الحخطظ واإلاىاد التربٍى

 
 
 نفصم األول(ا) اجلذد هجذول انذساسٍ نهطهثحش نمنىرج يصغ

م الُٓذ ارجامعي: ..................................   ...............................................................الش ا ي: ....... الاظم  ْس

ل.  للؿلبة أرىاء الحجًز
ا
م اإلاجمىنة اإلاحاخة وال ي ًحم ئغاَتها  خٓا م الٓانة ال ي ًحم ئنؿاء اإلاداغشات َيها.     م؟ = ْس ّ؟ = ْس  

 ألاًام 8-10 10-12 12-2 2-4

 العبد ( )نملي(3)م 1هبات   ( ّ ؟2+ م1)م 1خُىان

 
 )م؟( 1لًة نش ُة

 ّ؟
 الاخذ )م؟( ّ؟ 1دساظات ْشأهُة 

 
 نلم الىُغ الهام )م؟(

 ّ؟

أضٛى ثش ُة )م( 

ّ103 
 الارىحن ّ؟ 1ُٖمُاء

 ( )نملي(؟)م 1خُىان 
 (؟)م 1خُىان

 ّ؟
 السرراء  

 
( 2)م 1هبات 

 ّ؟

 (1)م 1هبات

 ّ ؟
 الاسبهاء ّ؟ 1ُٖمُاء 

 اريمِغ  ( ّ؟؟)م 1هبات )نملي( (1)م 1هبات ( )نملي(2)م 1هبات
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 رسجُم يف يُظىيح انذساسح وااليرذاَاخ اخلاصح تكهُح انرتتُح طشاتهس: خطىاخ ان
ــو الٙلُة  -1  /http://edt.uot.edu.lyْــم بالذخٛى نلى مْى

م الُٓذ في ارياهححن -2 لمة اإلاشوس  اإلاعحخذم،اظم  :ٖحابة ْس ٛ ٗو م بخسجُل الذخى بهذ اثبام اريؿىات  ْو

 ٛ   .الرصمة للذخى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هحٓل الى داخل الىاط ة اإلاخططة لٙل ؾال  ٖما مبحن في الطىسة: ا -3

 

 .الى اإلالِ الصيص ي مً اطــــل جهبعة ٗل البُاهات الصيطُة في ٗل ارياهاتْم بالذخٛى  -4

 اإلالِ الصيص ي(   بهذ ملء بُاهات)  ًمً٘ اظحخذام اإلاىكىمة ئ
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 .خُلبهذ الحأٖذ مً صحة البُاهات اإلاؿلى ة اغًـ نلى صس  -5

م العشي جًُحر  بهذ خُل البُاهات ًج   -6 م ؤلانذادات و مجشد جًُبالذخٛى نلى الْش  العشي  حر الْش

م العشي ارجذًذالذخٛى للمىكىمة ئ ًمً٘ م الُٓذ والْش  (.الشطاء الاهخباه)   بْش

ٔ الخسجُل في  -7 ظِحم انحماد الٓىاةم النهاةُة لؿرب الٙلُة ل زا الُطل والُطل الٓادم نً ؾٍش

 اإلاىكىمة.

ة خع  ٖحِ  الهاةلة سد في الشطاء ٖحابة اظم الؿال  باللًة الهش ُة خع  ما و  -8 والاظم باللًة ؤلاهجلحًز

 .طىاص العُشما وسد في 

م  -9 م طىاص العُش و اليعبة للؿرب اللُبُحن نليهم ٖحابة الْش باليعبة للؿرب ألاطاه  نليهم ٖحابة ْس

م 12اإلاح٘ىن مً الىؾني  م الىؾني ْس  .في خاهة الْش

ْعم الذساظة والامحداهات ْبل اهتهاء اإلاذة اإلادذدة أي ؾال  لم ثحهٍش اإلاىكىمة نلُه ًج  مشاطهة -10

 للخسجُل.

لٙي ٌهحمذ الٓىاةم النهاةُة ارياضة مسجل الٙلُة ظِحم ئنؿاء ٗل البُاهات اإلاسجلة في اإلاىكىمة الى  -11

 باإلاىدة.
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 رى ػهً يشدهرني:َ ذُزَم املىاد

 :ثيعُٔ ارجذاٛو الذساظُة :املشدهح األوىل

ل ارجذاٛو الذساظُة ً  لرؾرمال ي ثم ثج حزها وئنذادها بالطُدة الشظمُة لٓعم ألاخُاء حم ثجًز

ل ا مً ْبل ٗل ؾال في ثيعُٔ اإلاىاد ال ي ظِللبذء  يهانل  ، الذساس ي ارحالي لُطلل حم ثجًز
ا
لة للمشخ ثم ُذا

ل  .الساهُة مً نملُة الحجًز

ل ؤلال٘ترووي  :املشدهح انثاَُح   :بمىكىمة ارجامهةالحجًز

 َحذ اإلاىكىمة  ًحم
ا
الاؾرم نلى بهذ  ارجذاٛو الذساظُة مً ْبل الؿلبةمباششة مً ثيعُٔ ٗل  الاهتهاءبهذ  ألُا

 خع  ما ًىاظبه ) ٛو واخحُاس اارجذ
ا
( ٗل اإلاجمىنات مُحىخة دون ُْىدمو الهلم بأن اإلاجمىنات ٖر

 .ة ال ي جهٓ  هزه اإلاشخلةحالُة اللِعحهذوا للمشخل

 انرُزَم:يشدهح هايح أثُاء ذىجُهاخ *

 ل اإلاىادمشخلة ونذم الحىثش أرىاء  الحدلي بالط ر وال ذوء  مذةوال ي جعحًّش  ثجًز

ٗامل وفي خالة لم ًحمً٘ الؿال  مً غاَة اإلاىاد أظبىم أخش إل هىإ و  ،أظبىم 

ل اإلآشس  ل ًثجًز ٗادًمي مشاطهة  حماإلاؿلىب أرىاء أظبىم الحجًز وثبلًُه اإلاشٍش ألا

 إلًجاد خلٛى له. باألمش 

  ُٔة أو الهامة أو مىاد  ارجذاٛو الذساظُةثيع باخحُاس اإلاجمىنات اإلاىاظبة ظىاء في اإلاىاد التربٍى

ل ، الحخطظ ألهه لً ًحم جًُحر أي مجمىنة ألي ؾال  ثدد أي قٍش ئن خذذ خؿأ في نملُة الحجًز

للزلٚ   ارجذاٛو  ًحم ثجًز
ا
 الحيعُٔ، و  ٌعمذ ٖزلٚ بالحهاسع  لححم نملُة مب٘شا

ا
رحذوذ اإلاشاٗل  ثرَُا

زلٚ ًمىو َُما   بهذ، ٖو
ا
  مىها

ا
 الخسجُل في مجمىنة وارحػىس في مجمىنة أخشي. باثا

  ل  ثجًز
ا
عُة و   18ٌعمذ للؿرب نامة عمذ وخذة ثذَس و  12أْل مً ب ٌُ َُما نذا الُطٛى ألاخحرة واإلاحْى

 ثخشط م. 

     ل أي مٓشس دون اهجاص محؿلبه ألاظاس ي.حجابال ٌعمذ ألي ؾال  وص في ثجًز

  الؿرب الزًً ْامىا بآًاٍ الُٓذ ولم ًٓىمىا بُحذ الُٓذ مشاطهة اإلاسجل الهام لُحم َحذ ًج  نلى

ل. ل اإلاىاد خرٛ أظبىم الحجًز  الُٓذ ل م والبذء بحجًز
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ل نلُه *  ٗادًمي و  مشاطهة اإلاشٍشفي خالة مىاط ة الؿال  أي مشٙلة في نملُة الحجًز نذم الحىاضل مو ألا

ل، َلً ًحم الحهامل مباششة مو أي ؾال  مالم ًحم  رجىة الذساظة والامحداهات بالٓعم أرىاء نملُة الحجًز

ٗادًمي ه ألا ، و  مشاطهة مشَش
ا
ل.أو  ٙان خرٛ أظبىم الحجًز  ٍحم خل ا بٓذس ؤلام

ٌعمذ ألي ؾال  با محدان النهاتي إلآشسًٍ  اخحُاس اإلاىاد بالحيعُٔ مو طذٛو الامحداهات النهاةُة َلً خعً* 

ُد، ولً ٌعمذ للؿرب بشٙل نام با محدان النهاتي ألٖثر مً مٓشسًٍ في   .ًىم واخذفي هُغ الحْى

ٗاَة اإلاىاد ال ي ًذسظ * الحأٖذ مً ل  ئليها  ذساس ي ارحالي واإلاجمىنات اإلاػاٍللُطل ال  ا الؿال ثجًز

له نلى هخُجة ألي  ة أو الهامة، َُي خالة دخىله لرمحداهات الىطُُة والنهاةُة وثدط  وخاضة للمىاد التربٍى

هُذ دساظة اإلآشس، ونلُه  دع  وظُُٓذ الؿال  الذسطات َو
ُ
له باإلاىكىمة لً ث  ًج مٓشس لم ًحم ثجًز

ه   مشاطهة مشَش
ا
 وئبريه باإلاشٙلة خ ى ًحم ثذاٖس ا. َىسا

اد مُٓىدة مً الُطٛى اإلااغُة ولم ثذون بسجل الؿال  الذساس ي باإلاىكىمة نلى الؿال  ظشنة * أي مى 

ٗادًمي خ ى ًحم ئغاَتها له ه ألا  .ؤلابرى ننها إلاشَش

 أنُح إضافح املقشساخ:

ل عمذ للؿال  باإلغاَةٌُ   في خالححن:  بهذ أظبىم الحجًز

  ًٗاهد نذد وخذاثه أْل م  .12ئن 

 ٗان في الُطٛى ئ ٗادًمي ن  و ثخشطه، وظخحم ؤلاغاَة بهذ الحأٖذ مً ْبل اإلاشٍش ألا ألاخحرة ومحْى

ٗادًمي للؿال .  وثىغُذ الىغو ألا

    ٌُ ذد اإلاؿلىب ل زا الُطل الذساس ي، اله اظخُُاءألي ؾال  في خالة ُْل اإلآشس و عمذ باإلغاَة

 وخذة دساظُة،  21ٖزلٚ ئن ثجاوصت نذد وخذاثه 
ا
 ئن لم ًىجض اإلاحؿل  ألاظاس ي له. وأًػا

 أنُح دم يشاكم انرُزَم اإلنكرتوٍَ:

  ؾل  ٖحابة الؿال  نلى ًج 
ا
ٗادًمي مىضحا ه ألا  :ٗالحالي بالحُطُل اإلاشٙلة ؾبُهة َُه إلاشَش

  م ارجامعي في الؿل  ونذد الُطٛى ال ي ثم اهجاصها  الاظمٖحابة حابة الْش ،ررزي ٖو
ا
م نذد  ظابٓا ٖو

ل ا في  و  12 :دُص ًج  أن ً٘ىن ارحذ ألادوىالُطل ارحالي بالىخذات ال ي ثم ثجًز باظحشىاء اإلاحْى

 .18 :وارحذ ألانلى ،ثخشط م
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   ل ا رٖش ظب حابة اإلاىاد اإلاُترع ثجًز ل بىغىح ٖو ل اإلاىاد خرٛ أظبىم الحجًز نذم الحمً٘ مً ثجًز

ام اإلاجمىنات ئن وطذت.  هزا الُطل بأْس

  ل ا ل زا الُطل لم ثك ش ئرا ولم ًحمً٘ الؿال  مً  في اإلاىكىمة ؤلال٘تروهُة اإلاىاد اإلاُترع ثجًز

ل ا،  العب  ْذ ً٘ىن أخذ محؿلبات اإلآشس لم ًحم اهجاصه و الحالي ًج  مشاطهة ٗل محؿلبات َثجًز

، أو ْذ ً٘ىن العب  َٓذان هخُجة مادة ظابٓة َلً ثُحذ  اإلآشسات مً ْبل الؿال  مو اإلاشٍش

ٗاهد هىإ هحاةج مُٓىدة ولم ثذسض في اإلاىكىمة َحرجى مشاطهة مليظ اإلاىاد  للؿال  اإلاىاد ئرا 

 للحأٖذ مً ٗل اإلاىاد ال ي ثم اهجاصها في الُطٛى العابٓة.

   ة والهامة َُج ل خاضة اإلاىاد التربٍى د الحجًز أٖثر مً  خحُاس ااُْاٛ بهؼ اإلاىاد نلى الؿلبة ْو

له مجمىنة   حم نملُة ؤلاغاَة.لحمىاظبة لحجًز

 

 في خالة ؾل  ئغاَة مىاد:: ملحوظة #

ٗاهد مادة الحخطظ مًلٓة َلً ثحم ؤلاغاَة، ورلٚ لىضٛى اإلآشس للهذد اإلادذد ل زا الُطل  ∆ ئرا 

ْبل ألاخحر  باظحشىاء بهؼ مىاد الحخطظ ؤلالضامُة لؿلبة الُطل ألاٛو والساوي، واظحشىاء لؿلبة الُطل ما

و ثخشط م الُطل   .حاليالذساس ي الاإلاحْى

ة أو الهامة في الؿل  اإلآذم  ∆ ة ًشجى اخحُاس أٖثر مً مجمىنة للمادة التربٍى ٗاهد اإلاادة نامة أو ثش ٍى ئرا 

َٓذ ث٘ىن اإلاجمىنة ال ي ًخحاسها الؿال  مًلٓة َُج  ٖحابة أٖثر مً مجمىنة لخع ُل ؤلاغاَة بذون 

 نشاُْل.

ة إلاً نذد وخذاثه أْل مً ئغاَة  ∆  .12اإلاىاد ظح٘ىن َٓـ لألولٍى

عمذ بالحجاوص ئ  لؿلبة الُطل ما ∆ ٌُ  ْبل ألاخحر  لً 
ا
ٗادًمي َٓـ   جع ُر  يحر. لىغه م ألا

 

 مً لم ًحمً٘ مً ارحػىس  #
ا
إلاشاطهة اإلاشٍش اسظاٛ شيظ ًىىب نىه لخعلُم الش٘ىي، َلً ًحم  شيطُا

ٙالُحه ئن ثجاوص الُىم ألا  ٙاوي مً الؿلبة. خحر واإلاهلً نىهخل اش   ظحرم الش

ٙاوي  # يهمنلى الؿلبة الزًً ْذمىا الش في ثدذًذ مىانُذ   مشاطهة الذوسٍة با ثُاّ مهغشوسة اإلا إلاشَش

ل، َهذم خػىس الؿال   ٙالُة ال ي واط تهم في نملُة الحجًز اإلاشاطهة، ورلٚ للحأٖذ مً اثمام خل ؤلاش

لة لهمل رجىة الذساظة والامحداهات بالٓعم. ه ٌعب  نْش  ومشاطهحه إلاشَش
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 ذثثُد انرُزَم اإلنكرتوٍَ يف املهفاخ األكادميُح:

ل ؤلال٘ترووي في مىكىمة الٙلُة    ل، مليظ الذسطات، هخُجة  ًحمبهذ مشخلة الحجًز سح  همىرض الحجًز

حن   الُطل اإلااض ي وجعلُم ا للمشَش
ا
 ما بأن رجىة الذساظة والامحداهات بالٓعم  نلما

ا
ثدذد أخش ًىم داةما

حن في  ل لذي اإلاشَش هات ئل٘تروهُة نلى الطُدة ن ر ئنر ا َترة صمىُة ًحم ثبلٌُ الؿلبة بهلحسبُد الحجًز

حن باإلاىنذ النهاتي للٓعم  الشظمُة حم ثبلٌُ اإلاشَش  .الىمارض اإلاؿلى ة مً ْبل الؿلبة  ظحرمٍو

ل نملُة في مشاٗل لذًه مً عخسنىٌُ     هلُهَ خل ا ًحم ولم الحجًز
 
 همىرض سح  ونذم بالط ر يالحدل

ل  للمشٍش اإلااض ي الُطل هخُجة بخعلُم ًٓىم أن ًج  ولً٘ اإلاشاٗل ٗاَة خل رححن الذسطات ومليظ الحجًز

ه مشاطهة غشوسة مو حن بانذاد  وآلاخش ارححن بحن مشَش ٗاَة اإلاشَش وثٙلِ رجىة الذساظة والامحداهات بالٓعم 

ٗادًمي، َمً لم ً٘مل هىاْظ ملُه ظِحم  ئهزاسه ْاةمة بأظماء مً ثخلِ نً نملُة الحسبُد في اإلالِ ألا

ل مب ل وئلًاةه مً اإلاىكىمة ئنرم الؿال  لُه لرهٓؿام موحدٍى َُج  نلى طمُو الؿلبة  ،بآًاٍ الحجًز

يهمظشنة مشاطهة  ٗامل اإلاعإولُة في خالة نذم  وئ  وجعلُم الىمارض اإلاؿلى ة  مشَش ظِحدمل ٗل ؾال  

ٗان ٓبل مىه أي نزس  ًُ  .ثىُُز اإلاؿلىب مىه ولً 

 ملحىقة هامة:  

ٗادًمي  لًحر  جعلُم انذم جعلُم أي همارض مً اإلاؿلىب *  ثحدمل رجىة الذساظة والامحداهات  َلًاإلاشٍش ألا

ٗادًمي. معإولُة بالٓعم  غُان ا ونذم وغه ا باإلالِ ألا

ٙالُة نلى ٗل الؿلبة الزًً ْذ  *  حن غشوسة الذخٛى للمىكىمة والحأٖذ مً خل ئش مىا مشاٗل م للمشَش

ل لذيهم والحأٖذ مً ئغاَة اإلاىاد اإلاؿلى ة،  وفي خاٛ الحأٖذ مً رلٚ نليهم ظشنة سح  الىمارض الحجًز

ٗادًمي.  وجعلُم ا للمشٍش ألا

*ًج  نلى ٗل الؿلبة الىكامُحن الحأٖذ مً ثجذًذ بؿاْة الحهٍشِ ل زا الُطل والحأٖذ مً وطىد الطىسة 

ِ الؿال  واظحمشاسه بالذساظة  ...وخحم اإلاسجل نلى البؿاْة خ ى ًحم الحأٖذ مً جهٍش

يهمنلى طمُو ؾالبات ْعم ألاخُاء مشاطهة *  ٗادًمُحن مشَش ات ثىاطذهم بالٓعم  ألا بشٙل دوسي في أْو

ٗادًمُاوغٗاَة أورلٚ إلاشاطهة  الىمارض واإلاليطات بملُاتهم ٗل  للحأٖذ مً وطىدو مً ْبل اإلاشٍش  ةن م ألا

ه نلُه ثدمل ثبهات ثخلُه نً ارحػىس و  ٗادًمُة ومً لم ًمحسل ل زا الحىٍى  اإلاشاطهة....ألا
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 انطهثح يٍ كهُاخ أخشي )املؼادالخ اخلاسجُح(: اَرقال

 طٛى دساظُة.% وثحم مهادلة أسبو 50َمهذٛ   ًٓل نً ًحم ْبٛى الؿلبة ب 

  ٗاهد نذد اإلاًحم مهادلة اإلآشسات اإلاشابهة ونذد وخذاتها شابهة لىخذات مٓشسات الٓعم، أما ئرا 

اإلآشسات خع  الٙلُات ألاخشي خاسض طامهة ؾشابلغ،  بذ الىخذات مخحلُة، أو ثخحلِ معمُات 

 .  سات خ ى ًحم الىكش في مهادلتها أو إلآش مً ؾل  مُشدات اإلاىاهج لحلٚ ا

  ة ًحم الشطىم لألْعام ٗاإلاىاد التربٍى ٗاهد اإلاىاد رات جعمُات مخحلُة وخاضة يحر الحخطظ  ئرا 

ٙاهُة مهادلتها، اإلاخحطة بالٙلُة  وئرا  ز انحماد الٓعم اإلاخحظ نلى همىرض اإلاهادلةمو أخللىكش في ئم

ٗاهد اإلاىاد نامة )محؿلبات ارجامهة( ألن طمُو مُشدات ٗلُات طامهة ؾشابلغ مشابهة َُحم مهادلتها 

 مباششة.

  حم ثىصَه ا نلى نذد الُطٛى ًحم مهادلة اإلاىاد ال ي سظ  َيها الؿال  باإلغاَة للمىاد ال ي أهجضها ٍو

حم ئلًاء اإلاىاد ال ي   ثخىاظ  مو محؿلبات الٓعم.ال ي دسظ ا   الؿال  في الٙلُة اإلاىحٓل منها، ٍو

 (املؼادالخ انذاخهُح) ذغُري انرخصص:

 مً ششوؽ جًُحر الحخطظ:

 .أ  ً٘ىن ْذ ْط ى أٖثر مً ررذ َطٛى دساظُة في الٓعم اإلايع  ئلُه 

 .أ  ً٘ىن ْذ ضذس بدٓه ْشاس َطل 

  الٓعم اإلاىحٓل ئلُه مو نذم اإلاماوهة با هحٓاٛ مً الٓعم اإلاىحٓل مىه.أن ًدطل نلى مىآَة 

 .ٚأن ًجحاص امحدان الٓبٛى بىجاح في الٓعم اإلاىٓٛى ئلُه ئن اشترؽ الٓعم رل 

   هذ ٌُ ه      ئ  بهذ ئخرء ؾَش
ا
 مً الٓعم اإلاىٓٛى مىه وجسجُله نىذ اإلاسجل الهام.هزا الحًُحر نهاةُا

* ًُ التراٖمي الهام ارجذًذ للؿال  اإلاىحٓل مً ْعم لٓعم أخش مً دسطات اإلآشسات دخع  اإلاحىظـ نلى أن 

الىاسدة في بشهامج الٓعم اإلاىحٓل ئلُه وجشمل دسطات اإلآشسات ال ي دسظ ا الؿالبة بالٓعم اإلاىحٓل مىه، وال ي 

ٗادًمي للؿا  .بالٓعم ل ثمد مهادلتها ب رهامج الٓعم اإلاىحٓل ئلُه، أما نذا رلٚ َُدُل في اإلالِ ألا

 أنُح ذغُري انرخصص:

حم  الىمىرض ارياص بحًُحر اإلاعاس ًحم جهبعة        ٛ رامً ْبل الؿال  ٍو  ام ومً رم ـــنلُه مً اإلاسجل اله حطى
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ؿة أن ًحم ارحطٛى نلى ْبٛى الٓعم  ئخرء الؿٍش مً الٓعم،الحىطه به لشةِغ ْعم ألاخُاء لُحم  شٍش

ًُ  اإلاىحٓل ئلُه ه الٓعم ألاخشبهذ خػىنه لحُُٓم خاص   .جٍش

  إَقـــاف انقُــذ: أنُح

 

ٔ الٓىانذ وؤلاطشاءات   َو
ا
حا ِ ُْذه مْإ  ـآلاثُة: ًجىص للؿال  ْو

1.  
ُ
ٔ الىمىرض اإلا ِ الُٓذ )َو الٓعم  نحماده ئلى  مً اإلاسجل الهام للٙلُة لزلٚ( هذ  ثٓذًم ؾل  ْو

ٗادًمي، وسةِغ الٓعم  ٗادًمي بهذ مشاطهة وغهه ألا في مذة جعبٔ الاخحباسات النهاةُة مً اإلاشٍش ألا

 بأظبىنحن نلى ألاْل.

ٔ بالؿل  نُ  .2  ُم أن ًَش
ا
ِ الُٓذ.زسا  لْى

ا
يا  عى 

ِ الُٓذ  .3 ٗاهَطلُحن دساظُحن ارحـذ ألانلى لْى أما ، دساظحهمذة خـرٛ  حالُحنم مححن أمىُطل اظىاء 

ذ ثجاوص ارحذ ألانلى )أٖثر مً َطلُحن دساظُحن( َهلُه أن ًحٓذم  ِ ُْذه ْو غؿش الؿال  لْى
ُ
ئرا ا

ِ الُٓذ الاظحشىاتي. ٔ بهزس مٓبٛى لُحم اإلاىآَة نلى ْو  بؿل  إلاسجل الٙلُة ُمَش

ِ الُٓذ للُطل الحالي:  بذ أن ًحٓذم الؿال  بؿل  طذًذ للُطل الزي ًلُه و  ٌهحمذ  .4 ألُة ْو

ِ الُٓذ لٙل مً الُطلحن نلى خذة، وئ  ٌهح ر نل ِ الُٓذ ألاٛو َربذ أن ًحخز ئطشاء ْو ى ؾل  ْو

 مىٓؿو نً الذساظة.

 :انقُذفرخ إػادج 

ِ ُْذه ئنادة        ٔالٙلُة  سجلالُٓذ بىاءا نلى ؾل  ًٓذمه إلاَحذ ًجىص للؿال  الزي أْو الىمىرض  )َو

 
ُ
ل للُطل لزلٚ(  هذ  اإلا الزي ًلي َطل ئًٓاٍ الُٓذ، وئرا لم ًحٓذم الؿال  بؿل  َحذ ْبل مىنذ الحجًز

. ِ الُٓذ ٌهح ر مىٓؿو نً الذساظة، بذون نزس مٓبٛى  الُٓذ بهذ اهتهاء مذة ْو

 اإلَزاساخ:

 في ارحا ت الحالُة:
ا
هذ  الؿال  محهثرا ٌُ 

 في نهاًة أي َطلحن دساظُحن مححالحن 
ا
ل نلى ثٓذًش نام غهُِ طذا  ئرا ثدط 
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 ل  نلى ارحذ ألانلى مً ؤلاهزاسات. ئرا ثدط 

ًج  نلى الؿال  ثدعحن معحىاه الذساس ي، أو جًُحر معاسه لٓعم أخش بالٙلُة ْبل خطىله نلى      

 الحٓذًشات الػهُُة خرٛ أسبو َطٛى ألاخحرة.

 :آنُح انرؼايم يغ انطهثح املرؼثشٍَ

  حن ش ًحم ئنذادها مً ْبل اإلاشَش ً لٙل َطل دساس ي مً ْبل ثٓاٍس ٗادًمُحنخطش الؿلبة اإلاحهثًر  ألا

ت همارض ثحمسل في مجمىنة مً ؤلاهزاسات  ل ا للجىة الذساظة والامحداهات بالٓعم ال ي أنذ  وثدٍى

، ئهزاس راوي، همىرض جه ذ) حن لُحم محابهة ٗل ؾال( ئهزاس أٛو   وئبريه وثم ثىصَه ا نلى اإلاشَش

ٗادًمي  . بىغهه ألا

   في ٗل َطل دساس ي لٓعم الذساظة والامحداهات  ثخار ؤلاطشاء اإلاىاظ ً ئخالة ْىاةم الؿلبة اإلاحهثًر

 .باريطىص

  ل ر ثحمسل في ثىطيهه لُُُ٘ة ثجًز
 
ًٓىم اإلاشٍش بانؿاء مجمىنة مً الىطاةذ والاسشادات لؿالبه اإلاحهث

ل بما ًخىاظ  مو معحىاه الذساس ي، وئًداد بهؼ اإلاىاد ومعانذثه نلى اخحُاسها أرىا ء مشخلة الحجًز

 .ارحلٛى اإلام٘ىة لُحجاوص مشخلة الحهثر

  وثٓىم بالىصح والاسشاد وثىطيه م لحجاوص هزه اإلاشخلة واْتراح ً ثجحمو ئداسة الٓعم بالؿلبة اإلاحهثًر

عانذ الؿال  نلى اثخار الٓشاس اإلاىاظ  بما ًحهلٔ بحدعحن م
ُ
عحىاه الذساس ي وئٖماٛ بهؼ ارحلٛى ج

 .دساظحه بالٓعم

 االَقطاع ػٍ انذساسح:

   ئرا اهٓؿو نً الذساظة دون ظب  مششوم مذة َطلُحن دساظُحن مححالُحن.ًُطل الؿال 

  ٗان له نزس ًٓبله ئرا لم ًحٓذم الؿال  للخسجُل لُطل دساس ي أو لُطلحن دساظُحن ٖدذ أْص ى و

ه مً الذساظة دون أن 
 
م٘ى ًُ ٗان مجلغ الٙلُة  دع  الاهٓؿام غمً اإلاذة الذساظُة اإلادذدة ئن  ًُ

ٗان الاهٓؿام  ِ ُْذه َُما ظبٔ و زلٚ ٌعخىُز الؿال  َشص ئًٓاٍ ُْذه ئن  الؿال  لم ًْى

ٗان الاهٓؿام َطل واخذ َٓـ.  َطلحن، وثبٓى له َشضة أخحرة ئرا 

 ىكش في م رسات الاهٓؿام ئرا صادت مذة الاهٓؿام نً الخسجُل نلى أسبو ًُ َطٛى دساظُة ألي ظب     

ٗاهد مححالُة أو محٓؿهة.  ٗان ظىاء 
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 :آنُح انرؼايم يغ انطهثح املُقطؼني

 اهحٓاٛ الؿال  مً الٓعم:: أو 

ْذ ً٘ىن الاهٓؿام بعب  اهحٓاٛ الؿال  مً الٓعم ئلى ْعم أخش داخل الٙلُة، أو اهحٓاٛ الؿال  

حن مً ْبل رجمً الٙلُة لٙلُة أخشي دون الشطىم للمشٍش وئنرمه،  ىة َُحم اظحرم اإلالُات مً اإلاشَش

م الؿال  الذساظة والامحداهات بالٓعم،  وخطش أظمائهم في ْاةمة خاضة ٌع ل الشطىم ئليها في خاٛ ثٓذ 

 
ا
ات دسطاثه للٓعم أو الٙلُة اإلاىحٓل ئليهما معحٓبر  . بؿل  ضىسة مً ٖشَى

 :الؿلبة اإلاىٓؿهحن بذون أنزاس أو أظباب: راهُا

  :الؿلبة اإلاىٓؿهحن ئلى ْعمحنًىٓعم 

 َطٛى دساظُة. 4اهٓؿام أْل مً  - أ

 َطٛى دساظُة. 4اهٓؿام أٖثر مً  - ب

 : الحهامل في ارحالة ألاولى

ٗادًمي وثؿل  رجىة الذساظة والامحداهات بالٓعم مىه  ًبٓى ملِ الؿال  غمً ملُات اإلاشٍش ألا

 خطش ألظماء الؿلبة اإلاىٓؿهحن في ْاةمة خاضة 
ا
َيها نذد الُطٛى الذساظُة ال ي اهٓؿو َيها نً  مذوها

 (.نذم ئًٓاٍ الُٓذ)الذساظة دون أي أظباب 

 :مل مو ارحالة الساهُةالحها

ٗادًمي للجىة الذساظة والامحداهات وئنذاد ْاةمة بأظماء  ًحم جعلُم اإلالُات مً ْبل اإلاشٍش ألا

 .اف بها في أسشُِ الٓعمالؿلبة وال ي بذوسها ثٓىم بحجمُو ٗل اإلالُات وخطشها لرخحُ

 :انفصم يٍ انذساسح تانكهُح

 مً الٙلُة في ارحا ت الحالُة:   
ا
 ٌهذ الؿال  مُطى 

  ل نلى  .خرٛ َترة دساظحه مححالُة تأسبهة ئهزاسائرا ثدط 

 .ئرا ثجاوص ارحذ ألاْص ى للمذة اإلآشسة لذساظحه ولم ًحخشض، بما   ًحهاسع مو أخٙام الرةدة 
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  بالُطل غذه ٖهٓى ة ثأدًبُة.ئرا ضذس ْشاس 

  نزس مششومئرا اهٓؿو نً الذساظة مذة نامحن دون. 

 :االيرذاَاخ انُهائُحفرتج  خاللهايح  إسشاداخ

 طذٛو الامحداهات النهاةُة مٓعم لُترات:

  ة*ـــــــــــــــــــــــالتربىٍة والهامإلاىاد *ا:ألاولى لُترةا 

 الحخطظ*الُترة الساهُة والسالسة: *مىاد  

  حىاطذ في مىنذ صمني ًدذده ْعم الذساظة والامحداهات بالُ٘لةثبذأ  ٍو

زلٚ طمُو الؿلبة  ْبل بذء مىنذ الامحدان بىطِ ظانة نلى ألاْل، ٖو

ُد  ٍحأٖذ و ، بذؤهارحاٛ باليعبة إلاىاد الحخطظ في الُترثحن الساهُة والسالسة، ٗل امحدان خع  ثْى

 الؿال  مً مىنذ امحداهاثه 
ا
ٔ  طُذا ُد الضمني لٙل مادة َو الانرن نىه  ما ثممً خرٛ مشاطهة الحْى

ن أخؿأ في طذٛو الامحداهات بهذ ئطشاء أخش جهذًل نلُه، َلً ٌعمذ له بانادة الامحدان ألي مٓشس ئ

ٗان.  اإلاىنذ ثدد أي قٍش 

  ًًُذ نً سبو ظانة م ش نً مىنذ الامحدان ما ًٍض
 
ُد  مىو الؿال  مً الذخٛى لرمحدان ئرا ثأخ الحْى

هلً نىه مً ْبل ْعم الذساظة والامحداهات بالٙلُة، مو 
ُ
ِ  بؿاْة غشوسة ئخػاساإلا ؾُلة َترة الحهٍش

ج  أن ث٘ىن مجذدة الُٓذ الامحداهات، ئر بذونها ونليها  لً ٌعمذ ألي ؾال  باطشاء الامحدان، ٍو

 .ضىسة الؿال  مخحىمة مً ْبل اإلاسجل الهام

  ل مً الؿالبات نذم ُػ  بهذ دخٛى الؿال  ْانة الامحدان نلُه أن ًٓىم بايرّ ال اثِ الىٓاٛ ٍو

  ً  اخػاس ارحٓاة  الصيطُة وألاشُاء السمُىة مه 
ا
ا ة نلى  مً َٓذانها َلً ثحدمل اللجىة خَى شَش

ُ
اإلا

 ُام أي محهلٓات شيطُة للؿالبة.غ ظحر الامحداهات

  نلى الؿال  
ُ
عخسنى ألاوساّ ال ي الحأٖذ مً ٖحابة اظمه وسْم ُْذه نلى وسْة ؤلاطابة وألاظعلة، بدُص ج

ْ   اظم  ثدحىي نلى   بل أظحار اإلاادة.ضاخبها مً الحصحُذ مً 

 لى الؿال  أن ًٓشأ ألاظعلة ن 
ا
٘ح  ئطاباثه بٓلم خ ر طاٍ و خـ واضح، َُما نذا ألاظعلة ال ي  طُذا ٍو

 .شضاصثحؿل  الشظم بالٓلم ال

  أو اإلاشاْ   ألامش وبهذ مىآَة أظحار اإلآشس  ًمىو ئخشاض أي وسْة بجاه  أوساّ ألاظعلة، ئ  ئرا ثؿل

حابة اظم الؿال  نليها.  ٖو
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 .نلى الؿال  التزام ال ذوء الحام أرىاء ثىاطذه في ْانة الامحدان 

  ش ألادوات بحن الؿرب بما في رلٚ أدوات ال٘حابة ًمىو الحدذذ مو ؾال  آخش خرٛ الامحدان أو ثمٍش

 ٗاألْرم، ونلى الؿال  أن يهحم ْبل الامحدان باخػاس طمُو ألادوات ال ي ًدحاط ا خرٛ الامحدان.

  حن نلى ْانة الامحدان ثُحِش الؿال  ئرا وطذت ْشاةً ثسحر ًجىص للجىة اإلاشاْبة أو اإلارخكحن اإلاشَش

  ا نرْة باإلآشس مىغىم الامحدان. الاهخباه بأن في خىصثه أوساّ أو أدوات أو أط ضة ل

 د الامحدان نلُه مشاطهة وسْة ؤلاطابة  نىذ ئنهاء الؿال  الامحدان أو  نىذ اهتهاء ْو
ا
ْبل جعلُم ا  طُذا

 
ُ
ُو نلى ْاةمة ارحػىس ال ي أ  ت لرمحدان.نذ  للمرخل، رم الحْى

  بهذ مًادسة الؿال  لٓانة الامحدان نلُه بالحىطه خاسض الٓاؾو اإلاخطظ لٓانات الامحداهات

زلٚ ارحاٛ مو الُترة السالسة إلاىاد  والجزوٛ مباششة للعاخة ارياسطُة رححن بذء الُترة الساهُة ٖو

 الحخطظ ورلٚ لحُادي وشش الُىض ى والػىغاء ال ي ظحإرش 
ا
 نلى ظحر الامحداهات. ظلبا

 لًش أا ُُ الٓاهىهُة بدشماهه مً ئٖماٛ  للمعإولُةع الؿال  هش  و مداولة الًش بجمُو ُضىسه ظ

 ٔ الامحدان ومًادسة الٓانة ومً رم نشغه نلى رجىة الحدُٓٔ لحٓشس َشع الهٓى ة اإلاىاظبة نلُه َو

 .ٓىاهحنه اللىاةذ والثىط   ما

 مشٙلة أرىاء َترة الامحداهات اإلآبلة، ٖحًُ  نً ئطشاء أخذ الامحداهات هخُجة  الؿلبة الزًً ثىاط  م

ة نلى ًحم ، ؾاسب رحذوذ قٍش  مً  ما ًم٘نهابدُص ظحٓذم  الامحداهاتالحىطه مباششة للجىة اإلاشَش

 نلى هزا الكٍش ودساظحه  الاؾرممعانذة للؿال  بهذ 
ا
ػه.  طُذا ٙاهُة ْبىله أو َس  لحدذًذ ئم

 اء *دشياٌ* انطانة يٍ دضىس االيرذاَاخ انُهائُح:إقصأسثاب  

  لالنذم ثسبُد ٗادًمي ووطىد هىاْظ ثم ؤلابرى ننها مً اىاد إلا الال٘ترووي حجًز لُطل ارحالي في اإلالِ ألا

ش اإلاىاد الشامل لٙل الُطٛى اإلاىجضة،  ل وثٍٓش ٗادًمي ٖىخُجة الُطل اإلااض ي وهمىرض الحجًز ه ألا مشَش

ذ ثم أخز ؤلاطشاء  بهزا اريطىص مً ْبل ميعٔ الذساظة والامحداهات باخالة ملِ الؿال  ْو

حن ألخز الهلم  حم ؤلانرن نً أظماء الؿلبة الزًً لم ًٓىمىا بالحسبُد النهاتي لٙل اإلاشَش لرهٓؿام، ٍو

 مً دخٛى الامحداهات النهاةُة. بدشمانهم

 ِغ لذًه أنماٛ ظىة مالم ًٓذم ًدشم ٖزلٚ الؿال  في خالة نذم ئهجاصه لرمحداهات الىطُُة أي ل

 حن.اإلاىآَة نلُه مً ْبل اإلاخحط  نزس مٓبٛى ًحم 

 .ُه مجذدة الُٓذ  ًدشم الؿال  ٖزلٚ مً دخٛى رجىة الامحداهات دون اخػاسه لبؿاْة جهٍش
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 يالدظح هايح:

  ارياضة به أرىاء ظحر ِ سح  الامحداهات النهاةُة، نلُه  في خالة وعُان أخذ الؿلبة بؿاْة الحهٍش

اّ ضىسة شيطُة مهه، ومً رم جعلُمه للجىة  ل للُطل الذساس ي ارحالي وئَس وسية مً همىرض الحجًز

عحخذم ٖبذًل لبؿاْة  الذساظة والامحداهات بالٓعم لُحم ُِ انحماده مً ْبل سةِغ ْعم ألاخُاء ل

 الحهٍشِ.

   ُج  نلىالامحدان، َن الؿال  مً ئطشاء ًني نً البؿاْة ولً٘ ًُي بهذم خشماٌُ  هزا الىمىرض 

 ه م خرٛ الامحداهات النهاةُة.طمُو الؿلبة الحأٖذ مً اخػاس البؿاْة م

 :جاحااليرذاَاخ وػالياخ انُ

 (100 -0) ثٓذس نرمة امحدان ٗل مٓشس مً ضُش ئلى معـة دسطـة 

  ٗالحالي: نلى ذسطاتالثٓعُم   الامحداهات الىطُُة والنهاةُة 

  = دسطة 25الامحدان الىطُي ألاٛو 

  = دسطة نلى  15دسطات  نلى الامحدان الهملي الىطُي +  10دسطة )  25الامحدان الىطُي الساوي

 الامحدان الىكشي الىطُي(

  = دسطة نلى الامحدان الىكشي  40دسطات نلى الامحدان الهملي النهاتي+  10دسطة )  50الامحدان النهاتي

 النهاتي( 

 ف 
ا
 ٖٙل. امحدـان اإلآــشس  فيدسطـة نلـى ألاْــل  50ى طل نلاإلآشس ئرا خ يٌهـذُّ الؿال  هاجحا
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 :(وانطؼىٌ )انرظهًاخشاجؼح املىاد طهثاخ ي

سضذ نٓ  اهتهاء الامحداهات النهاةُة للُطل ارحالي وبهذ        

ئرا  مً ْبل أظاثزة هزه اإلاىاد هحاةج اإلاىاد في اإلاىكىمةطمُو 

مً دسطاثه نلُه بحٓذًم مشاطهة أي مادة للحأٖذ اسثأي الؿال  

هزه ٍحم اظحٓباٛ و  بالٓعم لذساظة والامحداهاتلجىة اؾل  ل

م الذساظة في مىنذ صمني ًٓشسه ْع مً الؿلبة الؿلبات

حم ؤلانرن نىه رجمُو الؿلبة في  والامحداهات بالٙلُة ٍو

نلى وظاةل الحىاضل  الطُدات الشظمُة لألْعام بالٙلُة

 الاطحما ي

 

 املشاجؼح:ذقذَى طهة 

ٔ اإلاىكىمة ؤلال٘تروهُة وهى نباسة نً همىرض ًحم سحبه مً اإلاىكىمة  حكلمثٓذًم ال     ً٘ىن نً ؾٍش

ٔ اإلاىكىمة  حكلموئن جهزس نلى الؿال  ثٓذًم ال باإلاادة اإلاشاد مشاطهتها وجعلُمه للٓعم للىكش َُه، نً ؾٍش

ٗان، نلُه سح  همىرض الأل  له في الطُدة الشظمُة  الىسقي الزي حكلمي ظب   ٓعم نٓ  اهتهاء للًحم ثجًز

حم مأل البُاهات اإلاؿلى ة  مباششة الامحداهات النهاةُة  لُخعنى نلى الؿلبة ظ ىلة ثٓذًمه ٍو
ا
ا ٓذم لًذٍو لجىة وٍُ

 .الذساظة والامحداهات بالٓعم

 

 كانرايل: أنُح انُظش يف يشاجؼح املىاد ذرى

  ة داٛ ْاةمةباليعبة للمىاد الهامة والتربٍى
ُ
للٓعم اإلاخحظ للبص َيها  بأظماء الؿلبة وؾلباتهم ث

 ًُُذ باريطىص. وجعلُمىا ما

 

  الامحداهاتوأوساّ  ٖشِ أنماٛ العىة إلخػاس أظاثزة اإلاىاد  ئخؿاس باليعبة إلاىاد الحخطظ ًحم 

حم جشُ٘ل رجان خاضة  الىطُُة والنهاةُة للمىاد وجعلُم ا للجىة الذساظة والامحداهات لإلششاٍ نلى ٍو

 نملُة اإلاشاطهة.
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 : ظاخ هايح ػُذ املشاجؼحيالد

ٓذم إلاشاطهة الامحدان النهاتي الؿل *   َٓـ، ولِغ إلاشاطهة أنماٛ العىة. ًُ

 * ًدٔ للؿال  مشاطهة مادثحن َٓـ ولِغ أٖثر...

أن ث٘ىن مسجلة بأضُاس في أي ملُة سضذ أنماٛ العىة * نىذ وطىد خؿأ في ن

 ، ًحم خػىس الؿال  ؤلال٘ترووي ملِ الؿال 
ا
جل  مهه همىرض ال شيطُا ٔ بؿل  ُم  حكلمللٓعم ٍو ٖحابي َش

 َُه 
ا
ئنادة الىكش ٖزلٚ في أنماٛ العىة وظِحم ئدساطه غمً ْاةمة خاضة، وثبلٌُ أظحار اإلاادة مىضحا

 بزلٚ.

 ًُ  في خػىس أظحار ُػ  * باليعبة لؿلبات مشاطهة مىاد الحخطظ 
ا
اإلاادة واللجىة ل خػىس الؿال  شيطُا

ة  ة نلى نملُة اإلاشاطهة لُخعنى للؿال  مهَش  هخُجة اإلاشاطهة.اإلاشَش

  ْ ٗان،  بل أظحار اإلاادة* في خالة وطىد خؿأ بالذسطات مً   مً الؿال  ًحم ْبٛى ؾل  اإلاشاطهةألي ظب  

ة نلى اإلاشاطهة وجعلُمه إلايعٔ الذساظة وثطٍى  اريؿأ ش ٖحابي مً اللجىة اإلاشَش والامحداهات  وثٓذًم ثٍٓش

 لُحم جهذًله في اإلاىكىمة.

ة نلى اإلاشاطهة  ش ٖحابي مً ْبل اللجىة اإلاشَش * وفي خالة نذم وطىد خؿأ بالذسطات ًحم ٖزلٚ ثٓذًم ثٍٓش

 لحبٓى الذسطة ٖما  ي نلُه دون أي جهذًل.

 
ُ
ورلٚ بالذخٛى  ،بلد* نلى الؿلبة الحأٖذ مً جهذًل هحاةج اإلاىاد ال ي ثم ثٓذًم ؾلبات اإلاشاطهة َيها ْو

 للمىكىمة ؤلال٘تروهُة إلاشاطهة الحهذًل، وبهذ الحأٖذ مً ئثمام هزه اإلاشخلة ًحم سح  هخُجة الُطل

ٗادًمي في بذاًة الُطل الحالي.والاخحُاف بها ل  خعلُم ا للمشٍش ألا
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  :انرتتُح انؼًهُح 

 ي ئخذي محؿلبات الذساظة ارجامهُة في ٗلُة التربُة       

ٙالىسٍىطللحطٛى نلى دسطة  في مجاٛ الحخطظ، و ي  الب

ًحم في مذاسط مشخلة الحهلُم اإلاحىظـ  ثذٍس  مُذاوي مدذد

ٍحم و لٙل الؿلبة نىذ وضىل م للمشخلة ألاخحرة مً دساظتهم، 

ُُُة جهامله مو  مً خرل ا ؤلاششاٍ نلى نؿاء الؿال  ٖو

 ومً رم ثُُٓمه بما أهجضه... في مذاسط الحؿبُٔ الؿلبة

وظه م مً ط ذ لُىالىا الىجاح في م متهم ال ي  ما فيهىا ًحُاوت الؿرب في الهؿاء، خُص ًبزٛ ارجمُو 

. جاص هزا الحذٍس  اإلاُذاوي بجذاسةفي اه بُ٘اءثهٗلُىا بها، ولً٘ ًحمحز أخذهم نً البُٓة   َِعحدٔ الحُّى

  ل التربُة الهملُة في الُطل ألاخحر بهذ ئهجاص ٗل اإلاحؿلبات الذساظُة للمٓشسات في اإلاىكىمة ًحم ثجًز

هح ر ؤلال٘تروهُة   إلاشخلة الحخشض الؿال  في مشخلة الحؿبُٔ الهمليَو
ا
 .النهاتي ثم ُذا

  ٗاَةًلضم نلى ؾال  التربُة الهملُة ٔ الهام اإلايعالاطحمانات الذوسٍة ال ي ٌشٍش نليها  خػىس 

ُُُة ثؿبُٓه َ٘شة نامة نً هز ال رهامجبالٙلُة ألخز   رهامج التربُة الهملُةل والحهٍش نلى  ٖو

ىاهُنها مذاسط الحؿبُٔ  .ْو

 ها ميعٔ التربُة الهملُة بالٓعم في ْاةمة الؿلبة جسجُل هذ  ٌُ ج   مبذةُة  خحُاس    اإلايعٔمشاطهة ٍو

 .اإلاىاظبة لٙل ؾال مذاسط الحؿبُٔ 

  ارجذاٛو الذساظُة لؿالبات  لخعلُمبهذ اخحُاس مذاسط الحؿبُٔ ًحم الحيعُٔ مو مذساء اإلاذاسط

ُد الضمني للحطظ ، ُم رجذاٛو ال ي ثم ثيعُٓ ااهزه اخػاس  التربُة الهملُة، ومً رم ٓة بالحْى َش

حن  اسات الذوسٍة نليهم ؤلاششاٍفي مشخلة لبذء لوجعلُم ا للٓعم لهشغ ا نلى اإلاشَش  وثىكُم الٍض

 .لحُُٓم أداء الؿلبة

  ما  خطة 40نلى ٗل ؾال  في هزا ال رهامج أن ًىجض ارحذ ألانلى مً ارحطظ ألاظبىنُة ما ًٓاسب

مذة  في اإلاذة الضمىُة ال ي   ثٓل نً ش ش وهطِخطة  20نً  و  ًٓل ،بحن أظاظُة واخحُاؾي

ل ما ثٙلُه به ٖزلٚ أن ٌشإس في وشاؾ ثؿبُٔ هزا ال رهامج، ات اإلاذسظة وؤلاششاٍ نلى الؿلبة ٗو

 .مُة خرٛ َترة الحذٍس  اإلاُذاويئداسة اإلاذسظة مً أنماٛ ًى 
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 انرخشج:اسرُفاء يرطهثاخ 

 

 

 

 

 

الحخش ض هى خطاد ظىىاٍت ْػاها ٗل ؾال   نلٍم ظعى واطتهذ ورابش لُدٓٔ أمىِحه وأمىُة ٗل مً 

ذمىا له ًذ الهىن لُطل ل زا الُىم اإلاىحكش، ونلى ْذس الؿمىح والاطتهاد ً٘ىن  دنمىه ووُْىا ئلى طاهبه ْو

 .مسمشاارحطاد 

ه، ًأجي هزا الُىم الزي خلم به لترجعم ابخعامة الُشح نلى وط ه   هجاخه وثُْى
ا
وثىحر مدُاه مهلىة

هلً َيها َتهىن نلُه ظىىات الحه  وؤلاسهاّ والع ش ألن هزه  ي اللحكة ال ي ًيحكشها بُاسى ا ٌُ لط ر لٙي 

ج.  اظمه ٖخٍش

ً  ظهُذات  ً  ابخعامته شظم ً  ٍو ضات مو نهاًة ٗل َطل دساس ي رىب ثخشط  ه٘زا ًشثذي ؾالباثىا الهٍض

ً  ئلُه َشخات بما  ً  هزه الُشخة، هابما وضل ً  أخبائه نه ه، ٌشاٖس
 
ً  الزي  خٓٓى ً  ْعم  ً  الُىم ًىدن ه

  ً ً  أطمل أًام الهمش في ٗلُته ً  مه  ً  الرجي نش ً  أًام الذساظة َُه وضذًٓاته ىدن ً  ٍو ً  ودنم  غم 

  ً َ٘  ً ً  ضىسة ؾُبة نلى خعً وشأته ات الرجي ن٘ع شة، هىدم هخبة طذًذة مً ؾالباثىا اإلاحُْى مساٛ  اإلاْى

 الؿالبات اإلاحمحزات 
ا
لٓا

ُ
  خ

ا
ً  اإلاعحٓبلُة.ونلما ً  دوام الحىَُٔ في خُاته  ، محمىحن ل 

 :انرخشج يشاسَغأنُح يُاقشح 

  ل مششوم الحخشض ونذد وخذاثه ىجض الؿال  ):  4ثجًز ًُ ُة( أي في الُطل ما وخذة دساظ 120نىذما 

جحن دساظُحن( َطلحنْبل ألاخحر ) حم ثىصَو اريٍش : إلثمام ارجاه  الهملي وارجاه  الىكشي للمششوم، ٍو

ذ نً )  حن بدُص ً٘ىن نذد الؿلبة في ٗل مجمىنة   ًٍض حم اخحُاس  4نلى اإلاشَش  مىاغُوؾالبات ( ٍو

حن البدىذ في الهادة يهم مً ْبل اإلاشَش  .أو ما ًٓترخه الؿرب نلى مشَش
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 حن ًحم محابهة ثؿبُٔ الؿرب للجاه  ال هملي للبدىذ خرٛ الُطل الذساس ي ألاٛو مً ْبل اإلاشَش

للبدىذ خرٛ  الىكشي ارجاه   إلهجاص ئهجاصه نليهم لرظحهذاد  ما ثمونمل اطحمانات دوسٍة لهشع 

 إلاشخلة اإلاىاْشة.  
ا
 الُطل الذساس ي الحالي ثم ُذا

 :مرحلة املناقشة 

و الحخشض مىنذ لخعلُم اليسخ اإلابذةُة  حم ثدذًذ أخشً  للجىة الذساظة والامحداهات إلاشاَس

لخعلُم ا ورلٚ نٓ  اهتهاء الُطل الذساس ي، عم في َترة صمىُة ًحم ؤلانرن ننها وانحمادها مً ْبل سةِغ الٓ

تها  للممحدىحن والبذء في جشُ٘ل رجان الحُُٓم، وثخطُظ أًام اإلاىاْشة الُشدًة لٙل مجمىنة خع  طاهٍض

 عشنة ؿل  الوٍُ 
ا
و.  فيداةما  ثج حز وسخ اإلاشاَس

غ بالٓعم :املمتحنة اناللج  ثحألِ مً:و  ًحم جشُ٘ل نذة رجان مً أنػاء هُعة الحذَس

جات َٓـ(  اإلامسل نً الٓعماإلامحدً،  اإلاشٍش نلى اإلاششوم،)  ٗاملة لمىاْشة ل الُترة الضمىُة ثتراوحواريٍش

 وهطِ. ْشابة العانةما بحن هطِ العانة ئلى  نشع العُمُىاس والحُُٓم اإلاًلٔ ما بحن

 ملؼهىياخ تاملُظىيح اإلنكرتوَُح:ايشدهح انرذقُق ػهً صذح 

 الذخٛى للمىكىمة ؤلال٘تروهُة والحأٖذ مما ًلي:ًحم  اإلاىاْشة مشخلة بهذ ئثمام

ٗاملة و األخظ )  -1 باللًة  الاظمً٘ىن س ا ي والحأٖذ مً ٖحابة   الاظمٗاَة البُاهات الصيطُة ث٘ىن 

خ اإلاُرد(   زلٚ مذي صحة ثاٍس ٘ىن مؿابٔ إلاا هى مزٖىس بجىاص العُش، ٖو ة  ٍو  ؤلاهجلحًز

ٗاهد اإلاىجضة أو  -2 ٗل اإلاىاد اإلاىطىدة بالسجل الذساس ي لٙل ؾال ، وال ي ثمد دساظتها خرٛ الُطٛى ظىاء 

، والحبلٌُ نً أي مادة مُٓىدة في أي  َطل دساس ي، لعشنة ئغاَتها ال ي ثم الشظىب َيها في ئخذي الُطٛى

ج خ ى   ثدذذ له مشٙلة  ثخعب  له بالحأخحر في اظحخشاض ؤلاَادة.  لليٍش

ل  -3 ٗادًمي مً خُص جعلُم ٗل همارض الحجًز ٗل َطل دساس ي ثم ئهجاصه وهحاةج ئٖماٛ هىاْظ اإلالِ ألا

ٗادًمي، َلً ًحم ضش  حنٍحم الحو  اإلالٍِ أي ئَادة في خالة وطىد هىاْظ بللمشٍش ألا  ىاضل مو اإلاشَش

ٗادًمي إلثمام ًج   للحأٖذ مً هزا الامش، ونلُه ة اإلالِ ألا ة مذي طاهٍض ٗادًمي إلاهَش مشاطهة اإلاشٍش ألا

 ئطشاءات اظحخشاض ؤلاَادة.
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 هايح: يالدظح

بهذ الحأٖذ مً ئغاَة الُطل ارحالي سح  هخُجة  ج الزي لذًه قٍش اظحشىاتينلى اريٍشًج    

ش شامل للمىاد مششوم الحخشض بشٙل ًذوي والزي ظِحم مً ْبل الذساظة والامحداهات  مو سح  ثٍٓش

ٗادًمي ًحػمً هزا الُطل  ل ل ه، وثبلًُوجعلُمه للمشٍش ألا ُطل في  زا الظب  نذم سح  همىرض الحجًز

ج الزي لم ًخبٓى له ظىي مششوم الحخشض ل، ورلٚ لهذَٓـ خالة اريٍش   م ثجًز
ا
ا للمششوم ألهه ًػاٍ ًذٍو

ج بهذ ئثمام اإلاىاْشة مً ْبل ميعٔ الذساظة والامحداهات.  لليٍش

ٗاَُة بهذ اإلاىاْش -4 ج إلهجاص ٗل الة ًحم ثدذًذ َترة صمىُة  و الحخشض لٙل خٍش حهذًرت اإلاؿلى ة نلى مشاَس

ها رجىة الحُُٓم ٓش 
ُ
حم  ئخؿاس  وال ي ث ج  خرٛ اإلاىاْشة، ٍو  مىنذ لخعلُم اليسخ النهاةُة اإلاششوم. بأخش اريٍش

بهذ الحأٖذ مً جعلُم اليسخ النهاةُة إلاششوم الحخشض للٓعم مً ْبل ئداسة الٓعم ورجىة الذساظة  -5

 ًحم الاظحهذاد إلاشخلة اظحخشاض ئَادة الحخشض. والامحداهات، وئنهاء ٗل اإلاىاد الذساظُة وئهجاص التربُة الهملُة

 طهة اإلفادج: نانرقذَى أنُح  *

َادة وجهبعة البُاهات الحىطه إلاسجل الٙلُة وؾل  همىرض اظحخشاض ؤلا * 

 .اإلاؿلى ة

ىةئداسة انً  للمعإوٛرم الحىطه  *  بالٙلُة لعذاد الُٓمة اإلاالُة ريٍض

  ظحخشاض ؤلاَادة.

 .بالٓعممحداهات للجىة الذساظة والا  مالىمىرض و ؿاْة الحهٍشِ وجعلُم  الذَو مو ئًطاٛاخػاس *  

ٗادًميبخعلُم الىمىرض  الذساظة والامحداهات ميعٔ* ًٓىم  ج  للبذء في للمشٍش ألا مشاطهة ملِ اريٍش

ٗادًمي والحأُٖذ نلى  مً ٖشِ الذسطات  وسية مً ًحم سح خُص  ٓشسات الذساظُة،لٙل اإلا ئهجاصهألا

ُهه نلى مً ْبل اإلاشٍش للحأُٖذ النهاتي نلى صحة البُاهات َُه  حهمشاطهُحم لاإلاىكىمة ؤلال٘تروهُة  وثْى

 الىمىرض ومً رم ٌعلم ئلى ميعٔ الذساظة والامحداهات لُحم مشاطهة اإلاىكىمة وث
ا
، سبُد ٗل اإلاىاد ئل٘تروهُا

حم انحماد الى  .مىرض مً ْبل سةِغ الٓعمٍو

 مً: ْبلمً ٖشِ الذسطات ووسيححن مً ؤلاَادة لرنحماد مً ألاخحرة يسية الًحم سح  *  
ا
سةِغ  ٖر

 ـــــــــــــًح نمُذها وفي النهاًةمً رم لُة و مسجل الٙومً  ،غ ْعم الذساظة والامحداهاتسةِ ،الٓعم
 
 م ؤلاَادة م جعل
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 مً اإلاسجل الهام نىذ اهتهاء ٗل هزه الانحمادات.

 :انرُزَم انُذوٌأنُح انرؼايم يغ طهثح 

ل الُذوي  ٗاهىا الزًً ،الٙلُة ٖٙل ؿلبةنمل ألُة خاضة ب ُ  و ًخبهىن الحجًز ام الُٓذ:ذاإلآ , 07, 06 ) ًً بأْس

08 ,09 ,010 ,011 ): 

 .ام طامهُة للؿلبة مً ْبل اإلاسجل الهام بالٙلُة  ضٍش أْس

  ٗاَة الو  ،ئهجاصها خرٛ العىىات اإلااغُةخطش اإلاىاد ال ي ثم ؤلال٘تروهُة ىحاةج باإلاىكىمة ئدساض 

 .ٙلُةللالحابهة 

  البُاهات الصيطُة للؿال  ٗاَة والحأٖذ مًثىطُه الؿلبة للذخٛى للمىكىمة. 

  مشاطهة ٗل اإلاىاد ال ي ثم ئهجاصها بالُطٛى اإلااغُة والحأٖذ مً ئدساط ا طمُه ا باإلاىكىمة، وفي

ه  ٗادًمي خالة وطىد بهؼ اإلاىاد اإلآُىدة ًٓىم الؿال  بمشاطهة مشَش ة ميعٔ الذساظ لُٓىمألا

. للمىكىمة اغاَتهام بوالامحداهات بالٓع
ا
  خٓا

 ل ؤلال٘ترووي  خرٛ الُطٛى الرخٓة. ل م ثىغُذ ألُة الحجًز

  ل اإلاىاد، والشذ نلى أًاديهم لحدعحن معحىاهم ٗادًمي للؿرب ومعانذتهم في ثجًز محابهة الىغو ألا

 إلاشخلة الحخشض.
ا
حن وضى   الذساس ي مً ْبل اإلاشَش

 
 


