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 إدارة تعليم منطكة مكة املكرمة   مبادرة من
 بنات  /قسم الصفوف األولية 







والًعلم عن بعد  عمليات الًعليم ميادرة لدعم أمي معلميت 
ورفع املسًوى الًحصيلي واملساهمة يف ردم فجوة الفاقد  

الًعليمي لطاليات الصفوف األولية وذلك من خالل  
تدروب أمهات طاليات الصفوف األولية على مهارات  
الًدروس واملًابعة ومساندة الطاليات على الًعلم الذاتي  

 السًدامة العملية الًعليمية

 وصف امليادرة 



 
متؽني أمفات طالبات الصػوف األولقة من املفارات التدريسقة ملؼررات الصػوف 

 األولقة  

 تدريب األمفات عؾى مفارات التدريس واملتابعة-
 (الرياضقات –لغيت )األولقة دعم  األمفات بالـشرات التوضقحقة لتدريس مؼررات الصػوف -
 الذاتيطالبات الصػوف األولقة عؾى التعؾم تشجقع -
 التعؾقؿيتزويد األمفات خبطط عالجقة متدرجة ملعاجلة الػاقد  -

 أمفات طالبات الصػوف األولقة  
 : املسًهدفة الفىة      

 : اهلدف العــام         

 : األهداف الًفصيلية        



 ايصف األٍٚ االبتسا٥ٞ  
 (يػيت)َاز٠ 

















تتصس ايٛسس٠  عٔ صفش١ عباض٠ 
 : حتت٣ٛ ع٢ً 

 ضقِ ايٛسس٠  -
 سطٚف ايٛسس٠  -
 ستٛضٖا -
صٛض٠ أٚ زتُٛع١ صٛض شات زالي١ -

مبطُٕٛ ايٛسس٠ ٚمبذاهلا تؿٛم 
 ايتًُٝص٠  

شات زالي١  ضغاي١ أٚ سسٜح ي٘ -
 ايٛسس٠مبطُٕٛ 

 
 

 غالف ايٛسس٠ 



عٔ صفش١ ٚاسس٠ تعطض فٝٗا عباض٠ 
ايهفاٜات ٚ املٗاضات ايًػ١ٜٛ املػتٗسف١ 

اغتُاعًا ٚ حتسثًا ٚ قطا٠٤ ٚ نتاب١ ٚ 
تطانٝب يػ١ٜٛ ٚ اجتاٖات ٚ قًُٝا َط١ُٓ  

ٚ اييت غٛف تسضغٗا املع١ًُ يف ٖصٙ 
: ايٛسس٠ يتهٕٛ َع١ٓٝ ي٘ يف ايتدطٝط 

تسضٜػًٝا ٚ تكٛميًا ٚ صٛاًل يتُهني  
ايتًُٝصات َٓٗا ٚ َطآ٠ يٛيٞ األَط ايطايب١ 

ٜط٣ َٔ خالهلا َا ٜتٛقع إٔ ٜهتػب٘  
 .  ابٓتٗا َٔ خالٍ ايٛسس٠ 

 
 

 زيٌٝ ايٛسس٠ 



ٚ خصص ي٘ صفش١ ٚاسس٠ حت٣ٛ :  أْؿس 
َؿٗسًا جيػس ايٓؿٝس ايصٟ ٜطتبط مبذاٍ  

ايٛسس٠ ٚ ٜععظ قًُٝا إجياب١ٝ يف ْفٛؽ ايتًُٝصات  
ضُٔ إطاض ستبب إىل ْفٛغِٗ تػتُع إيٝ٘  
ايتًُص٠ َٔ خالٍ ايٛغا٥ط ايتع١ًُٝٝ بًشٔ  

إْؿازٟ جيصبِٗ إىل ستانات٘ ٚ تطزٜسٙ ٚ َٔ ثِ 
 سفع٘

 إدطا٤ات ايتٓفٝص  
    متٗس املع١ًُ ملٛضٛع ايٓؿٝس عسٜح قصري

تًكٝ٘ ع٢ً ايتًُٝصات أٚ اغ١ً٦ غ١ًٗ ٜتِ تٛدٝٗ٘  
 يتًُٝصات هلا عالق١ مبٛضٛع ايٓؿٝس  

  املع١ًُ ذتٔ ايٓؿٝس ٚ ٜهطض ٖصا تٛقع
 ايتٛقٝع ست٢ تأيف٘ األشإ ثِ تؿطى ايتًُٝصات  

 ( ميهٔ االغتعا١ْ ظٗاظ تػذٌٝ ) 
  ٕتطزز ايتًُٝصات ايٓؿٝس ٚسسِٖ ست٢ جيٝس 

 أْؿس       



ايب١٦ٝ ايصف١ٝ َجٌ ايتدًص َٔ ت١٦ٝٗ -1
ايبعس عٔ َصازض ايطٛضا٤ , املؿتتات ايص١ٖٝٓ 

ايتعطٜف باملٗاض٠ , االْتباٙ يًُتشسخ , 
 ٚضع ايكٛاْني االغتُاع , املػتٗسف١ 

ايتُٗٝس يًُٛضٛع : ت١٦ٝٗ أشٖإ ايتًُٝصات -2
 املطُٕٛمبكس١َ اغتٗالي١ٝ ؾٝك١ تٓاغب 

 .. ( قص١ –اغ١ً٦ )  
ايتًُٝص٠ مبٗاض٠ االغتُاع َجٌ تصنري -3

عسّ , االيتعاّ باهلس٤ٚ , ادتًػ١ ايصشٝش١ 
تٛدٝ٘  عسّ ايتشسخ إىل َٔ ادتٛاض ..ايعبح 

 .جتٓب املكاطع١ ,  ايٓعط إىل املتشسخ 
 

 

 :خطٛات تسضٜؼ ْص االغتُاع 



مسعٞ فكط ( قطا٠٤ عٔ ططٜل دٗاظ ايتػذٌٝ ايصٛتٞ أٚ عٔ ططٜل املع١ًُ :  أٚاًل 
َصشٛبا بعطض صٛض ( مسعٞ ٚ بصطٟ ) إعاز٠ ايٓص املػُٛع يًُط٠ ايجا١ْٝ :  ثاًْٝا

ايٓص َع َطاعا٠ عطض صٛض ايهتاب ايٛاضز٠ يف َهٕٛ أالسغ ٚ اغتٓتر أَا عٔ 
 (ايؿفافٝات  –دٗاظ عطض  –يٛس١ َهرب٠ ) ططٜل 

 إعاز٠ ايٓص َط٠ ثايج١ عٓس اذتاد١: ثايجا 
تٛدٝ٘ أغ١ً٦ َهٕٛ اغتُع ٚ أدٝب َٔ خالٍ ايٛغا٥ٌ املتاس١ ٚ تٛدٝ٘ االدابات يتشكٝل 

ٚيًُع١ًُ إٔ تطٝف َا حيكل أٖساف َٗاضات االغتُاع َع ضطٚض٠ , أٖساف االغتُاع 
َجٌ تػتٓتر املعين ايعاّ  ( َٗاض٠ االغتُاع ) ايطدٛع إىل املٗاض٠ ايٛاضز٠ يف قا١ُ٥ َٗاضات يػيت 

أٜٔ , َت٢ , ٌٖ ) جتٝب عٔ أغ١ً٦ تصنري١ٜ فُٝا اغتُعت إيٝ٘ تبسأ  -, يًٓص املػُٛع 
تصف ايؿدصٝات ٚ األسساخ فُٝا اغتُعت  –تطبط بني ايؿدصٝات  ٚ األسساخ ( نِ , 

,  حتٍٛ َا اغتُعت إيٝ٘ إىل صٛض  –تعٗط اْطباعٗا األٍٚ جتاٙ َا اغتُعت إيٝ٘  –إيٝ٘ 
ٚغريٖا َٔ (.... غًب١ٝ  –إجياب١ٝ ) تصف ايػًٛنٝات فُٝا اغتُعت إيٝ٘ , سٛاض , أفعاٍ 

 .  َٗاضات االغتُاع 

 :عطض املاز٠ املػُٛع١  



ٖصا املهٕٛ تتِ فٝ٘ َعادت١ ْص االغتُاع 
ايط٥ٝؼ يف ايٛسس٠ ٚ فٝ٘ تؿاٖس ايتًُٝص٠ 
َؿاٖس َتػًػ١ً ألسساخ ْص االغتُاع 

ايصٟ ًٜك٢ عًٝ٘ فرتبط بني َا تػُع٘ ٚ َا 
تط٣ مت جتٝب عٔ اغ١ً٦ سٍٛ ايٓص املػُٛع 

 تٗسف إىل قٝاؽ َس٣ فُٗٗا ملا مسعت  
 َجاٍ عٔ االغ١ً٦: 

 نِ عسز أفطاز اغطتو -
 َاشا ٜعٌُ ايٛايس -
 خٛاتو انِ عسز -

 

 ْص االغتُاع  



خصص هلا صفشتإ ٚ فٝ٘  : ْؿاطات ايت١٦ٝٗ 
تالسغ ايتًُٝص٠ ايصٛض٠ ثِ تًٕٛ اذتطف  

اجملٛف بًٕٛ اذتطف املُاثٌ ي٘ ٜٗسف ٖصٙ 
 ايٓؿاط اىل ت١٦ٝٗ ايتًُٝص٠ ذتطٚف ايٛسس٠  

 :  دطا٤ات ايتٓفٝص ا
  عطض يٛس١ َهرب٠ عٔ ايٓؿاط 
   طًب تػ١ُٝ نٌ يٕٛ َٔ االيٛإ املعطٚض١ 
   ٕٛطًب تًٜٛٔ اذتطف املفطغ بٓفؼ ي

 اذتطف يف ايكا١ُ٥ األٍٚ  
   ًَٜٔٛطايب١ ايتًُٝص٠ بتشطٟ ايسق١ أثٓا٤ ايت

 عٝح تٓشصط األيٛإ زاخٌ اذتطف املفطغ  
  ٚ ِٜٗتؿذٝع ايتًُٝصات ع٢ً إبكا٤ أٜس

 نطاغاتِٗ ْعٝف١  

 ْؿاطات ايت١٦ٝٗ



 االسغ ايصٛض٠ ٚ أتٛقع األسساخ
خصص ي٘ صفش١ ٚاسس٠  تعطض يٛس١ َهرب٠ 
حت٣ٛ صٛضا شات ص١ً مبذاٍ ايٛسس٠ ٚ تٗسف 

إىل تسضٜت ايتًُٝصات ع٢ً َٗاضات ايتشسخ  
املػتٗسف١ ٚ تٛقع األسساخ نُا متٗس يبعض  

 نًُات ٚ مجٌ ايسضٚؽ األغاغ١ٝ  
 :إدطا٤ات ايتٓفٝص 

االْصات  ) تصنري ايتًُٝصات بآزاب ايتشسخ
 ..(  عسّ املكاطع١  –
  عطض ايصٛض٠ االٚىل ٚ َٓاقؿ١ ستتٜٛاتٗا

 َاشا ْؿاٖس يف ٖصٙ ايصٛض٠ ؟ : َجاٍ
 َٔ َٓاقؿ١ بعض املػُٝات اييت ظٗطت

خالٍ املؿاٖس املصٛض٠ املعطٚض١ ٚ ايٛصٍٛ  
 بايتًُٝص٠ إىل ايٓطل ايصشٝح هلصٙ األمسا٤ 

 

 االسغ ايصٛض ٚ أتٛقع األسساخ



 :  زضٚؽ ايٛسس٠ 
حت٣ٛ ايٛسس٠ ع٢ً غت١ زضٚؽ َاعسا ايٛسس٠  

ٚ ٜتهٕٛ  , ارتاَػ١ فتش٣ٛ ع٢ً أضبع١ زضٚؽ 
يف ايػايب ضتبت ٚفل  غبع َهْٛات ايسضؽ َٔ 

 : اآلتٞ 
ٚ ٜؿٌُ ع٢ً صٛض٠ زاي٘ تبسأ :امس٢ اذتطف 

 عطف ايسضؽ ًًَْٛا بٗسف تػُٝت٘ ثِ تًٜٛٓ٘  
 :  إدطا٤ات ايتٓفٝص 

   ًٜٔٛعطض يٛس١ َهرب٠ عٔ ايٓؿاط طًب ت
 اذتطف املفطغ بًٕٛ ٚاسس مماثٌ يًُٓٛشز

  ايتًُٝص٠ بتشطٟ ايسق١ أثٓا٤ ايتًٜٛٔ  َطايب١
 عٝح تٓشصط األيٛإ زاخٌ اذتطف املفطغ  

  ايتًُٝصات ع٢ً إبكا٤ أٜسِٜٗ ٚ تؿذٝع
 نطاغاتِٗ ْعٝف١  

 تتعطف ايتًُٝص٠ ع٢ً ؾهٌ اذتطف بصطًٜا 

 زضٚؽ ايٛسس٠ 



 :  االسغ ايصٛض ٚ احتسخ ثِ اغتُع 
ٜؿٌُ ٖصا املهٕٛ ع٢ً يٛس١ متجٌ املطُٕٛ  

ايصٟ تسٚض سٛي٘ ايهًُات متٗٝسًا دتٌُ ايٓص  
 ايكطا٥ٞ يف املهٕٛ ايتايٞ  

 :  ادطا٤ات ايتٓفٝص 
   ٌعطض صٛض ايسضؽ َٔ خالٍ ايٛغا٥

 املتاس١  
 ٍَاشا تؿاٖس يف : ططح عسز َٔ االغ١ً٦ َجا

 ايصٛض٠  
 ٘ٚعٔ أفطاز  , َاشا ٜكٍٛ فٛاظ عٔ ْفػ

 اغطت٘ ؟
  تكبٌ مجٝع االدابات َٔ ايتًُٝصات ست٢

 ايٛصٍٛ إىل مجٌ ايسضؽ 

 : االسغ ايصٛض ٚ احتسخ ثِ اغتُع 



 :االسغ ايصٛض ٚ أقطأ 
تكطأ ايتًُٝص٠ ادتٌُ املكط٠٤ٚ  ٜصٛضٖا  

 اعتُازًا ع٢ً ؾهًٗا 
 دطا٤ات ايتٓفٝصا
  ٍصٛض ايؿدصٝات )عطض ايصٛض َجا– 

 (أَٞ –َطِٜ  –َؿعٌ فاط١ُ 
 :  َجٌ ططح عسز َٔ األغ١ً٦ 

عطض )َا أغِ صاسب ٖصٙ ايصٛض٠ بعس -
َٔ خالٍ ( صٛض٠ ايؿدص١ٝ َؿعٌ 

   ايٛغا٥ٌ املتاس١
 متهني ادتُٝع َٔ قطا٤تٗا نًُاتٗا

بصط١ٜ َع تكسِٜ املػاعس٠ ملٔ حتتادٗا ٚ 
ايتصٛض  ) ايتأنٝس ع٢ً ؾهًٗا  

 (ايبصطٟ 

   االسغ ايصٛض ٚ أقطأ 



) تكطأ ايهًُات املػتٗسف١ زتطز٠ َٔ ايصٛض : أقطأ 
باالعتُاز ع٢ً ؾهًٗا زٕٚ تٗذ١٦ ( قطا٠٤ بصط١ٜ 

 سطٚفٗا 
 :  إدطا٤ات ايتٓفٝص 

  عطض نًُات ايسضؽ املػتٗسف١ اييت حتت٣ٛ
 َطتب١ سػب ٚضٚزٖا ( ّ ) اذتطف 
  َع تكسِٜ . َؿعٌ : املطايب١ بكطا٠٤ ايهًُات

 املػاعس٠ ملٔ حيتادٗا 
  غري ) عطضًا عؿٛا٥ًٝا : تهطاض عطض ايهًُات

 ٚ طًب قطا٤تٗا ( َطتب١ 
  تالَٝص بعسز ( 5)تكػِٝ ايفصٌ إىل زتُٛعات

 ايبطاقات اييت حتٌُ ايهًُات  
  متهني افطاز نٌ زتُٛع١ َٔ َػاعس٠ بعطِٗ يف

 قطا٠٤ ايه١ًُ املهتٛب١ ع٢ً ايػبٛض٠ 
  ست٢ ٜتِ عطض ايهًُات  ( ايًعب١ ) تهطاض ايٓؿاط

 مجٝعٗا 
   ايعٛز٠ يكطا٠٤ ايهًُات َٔ ايهتاب 

 أقطأ  



 :أقطأ ايهًُات ثِ ادطز اذتطف 
 جيطز ثالثًا َٔ ايهًُات املػتٗسف١ عطناتٗا ايكصري٠ 

 (ضِ  –نػط  –فتح ) 
َع متٝٝع اذتطف اجملطز ٚ سطنت٘ بًٕٛ َػاٜط بٗسف يفت 

 اْتباٙ ايتًُٝص٠  إيٝ٘ 
 :إدطا٤ات ايتٓفٝص 

  تكطأ ايصٛت ايكصري يف ٚقت أقٌ َٔ ايجا١ْٝ 
  ( َؿعٌ  –فاط١ُ  –َٗٓس ) عطض ايهًُات ٚ قطا٤تٗا  َٔ

خالٍ ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝ  املكرتس١ املتٛفط٠ اإلؾاض٠ إىل سطف 
 َٔ ايه١ًُ ( ّ)املًٕٛ 
  َٗٓس (  ّ)تهطاض قطا٠٤ ايه١ًُ َع ايرتنٝع ع٢ً اذتطف
 َؿعٌ  , فاط١ُ , 
  َع إظٗاض اذتطن١ ٚ ْطل اذتطف ( ّ)جتطٜس اذتطف

َٚٔ ثِ تػ١ُٝ اذتطن١ ايعاٖط٠ عًٝ٘ ٚ تهطاض , بصٛت٘ 
يف ( ّ)ايتعطٜف باذتطنات ايجالخ اييت ظٗطت ع٢ً اذتطف 

 (  ايهػط , ايط١ُ , ايفتش١ ) ايهًُات ايجالخ 
 ََّفطزًا عطنات٘ ايجالخ  ( ّ)اعاز٠ ْطل اذتطف  ,ُّ  ,  ِّ 

 أقطأ ايهًُات ثِ أدطز اذتطف   



 (املس) أَٝع بني ايصٛت ايطٌٜٛ ٚ ايكصري 
 تٓطل ايتًُٝص٠ اذتطف عطنات٘ ايكصري٠  

 ثِ بأصٛات٘ ايط١ًٜٛ  ( نػط , ضِ , فتح ) 
َع متٝع َػ٢ُ املس ٚ َطاعا٠  ( ٟ , ٚ , أ ) 

تكطأ ايصٛت ايطٌٜٛ مبكساض  ) َكساض سطن١ املس 
 ( سطنتني 

 :  إدطا٤ات ايتٓفٝص 
   عطض يٛس١ ايٓؿاط ٚ قطا٠٤ نًُات ايٓؿاط

يف ايًٛس١ َع إظٗاض صٛت اذتطف َع اذتطن١  
 ايط١ًٜٛ  
   ٕٛايتأنٝس ع٢ً اذتطن١ ايكصري٠ اييت ته

 ع٢ً اذتطف املُسٚز ٚ اييت تٓاغب سطف املس 
   املطايب١ بكطا٠٤ نًُات ايٓؿاط 
   تػ١ُٝ سطف املس ٚ تػ١ُٝ اذتطف املُسٚز 
   ْطل سطف املس َع اذتطف املُسٚز 

 ايكصريأَٝع بني ايصٛت ايطٌٜٛ ٚ 



تالسغ ايتًُٝص٠ ٖٓا  : االسغ اذتطف ٚ انتب٘ 
ٚ ايططٜك١ ايصشٝش١  , ؾهٌ اذتطف َهربَا 

يطمس٘ عٔ ططٜل االغِٗ ابتسا٤ ٚ اْتٗا٤ َع ْعاّ 
ثِ ميطض قًُ٘ ع٢ً صٛض٠ اذتطف املا١ٝ٥  , ايػطط 

 ثِ ٜهتب اذتطف زاخٌ املطبعات  
ٜٚٗسف إىل تسضٟ ايتًُٝص٠ ع٢ً ضغِ اذتطف املػتٗسف  

ضمسًا صشٝشًا بأؾهاي٘ املدتًف١ يف ايه١ًُ نُا 
ْالسغ يف ٖصٙ ايٓؿاط ٚضز بٗا باْتٗا٤ جتطٜس اذتطف 

املػتٗسف مما ٜػاعس ايتًُٝص٠ ع٢ً ايطبط بني َٗاضاتٞ 
 ايكطا٠٤ ٚ ايهتاب١ زٕٚ فاصٌ 

 :  إدطا٤ات ايتٓفٝص 
  ِٗؾطح نٝف١ٝ نتاب١ اذتطف باتباع اجتاٙ ايػ 

 ثِ نتابت٘ بسٕٚ االغِٗ  
  يف اهلٛا٤ بسأٜ٘ ٚ (ّ)املطايب١  بهتاب١ اذتطف

 ْٗا١ٜ مماضغ١ ايٓؿاط يف ايهتاب  
   املطايب١ بايعٛز٠ إىل ايهتاب ٚ مماضغ٘ ايٓؿاط

 ٚ ايكٝاّ باملتابع١ ايالظ١َ  

 االسغ اذتطف ٚ انتب٘ 



 :  اسانٞ فٛاظ باغتدساّ 
ٜٗسف ٖص ايٓؿاط إىل إنػاب ايتًُٝص٠  اغايٝب 

فتؿاٖس , ٚ تطانٝب ستسز٠ َٔ خالٍ احملانا٠ 
ايتًُٝص٠ ؾدص١ٝ َٔ ؾدصٝات ايسضؽ يف ٚضع 

حيكل االغًٛب َػتٗسف تتٓاٚهلا املع١ًُ بايؿطح ٚ 
 تػتٓطل  

ايتًُٝصات سٛي٘ ست٢ تصٌ بِٗ إىل َؿاٖس شتتًف١  
حتانٞ االغًٛب املػتٗسف َٔ خالهلا ايتػٝري 

ايصٟ ططأ يف َػُٝات ايؿدصٝات ٚ اؾهاٍ ٚ 
 ايٛإ ايصٛض 

 أَج١ً َٔ َكطض يػيت يًصف األٍٚ ملهٕٛ اسانٞ 
 (     ٖصٙ , ٖصا ) امس٢ اإلؾاض٠ 

 (  ضتٔ , أْا ) ضُري املتهًِ 
 ( أْت , أْت ) ضُريٟ املداطب 
 ( ٖٞ , ٖٛ ) ضُريٟ ايػا٥ب 

 (  ال)ازا٠ ايٓٗٞ ,  (مل  –َا ) ازاتٞ ايٓفٞ 
 . ادت١ًُ األمس١ٝ 

 : اسانٞ فٛاظ باغتدساّ 



 : إدطا٤ات ايتٓفٝص
  عطض صٛض ايهتاب َهرب٠ 
  َِٓاقؿ١ ايصٛض٠ االٚىل باغتدساّ اغ

 :  نإٔ ٜططح االغ١ً٦ ايتاي١ٝ , اإلؾاض٠ ٖصا 
 (ٜٚؿاض إىل صٛض٠ ْٛض٠ ) َٔ ٖصا ؟ 

َاشا ٜكٍٛ فٛاظ عٔ أخ١ٝ ٜاغط ؟َاشا ٜكٍٛ  
 فٛاظ عٔ أخت٘ ْٛض٠ ؟ 

  ططح أغ١ً٦ سٍٛ صٛض ايهتاب َتط١ُٓ
َجٌ َا ٖصا؟  ( ٖصٙ  -ٖصا) امس٢ اإلؾاض٠ 

 َٔ ٖصٙ ؟ ٚ تؿري إىل ايصٛض 
  َطايب١ ايتًُٝص٠ اغتدساّ امس٢ اإلؾاض٠

 –املعًِ ) سٍٛ ستتٜٛات ايفصٌ ( ٖصٙ, ٖصا 
 .(  .ايباب –ايػبٛض٠ 

 : اسانٞ فٛاظ باغتدساّ 



أقطأ ثِ أنٌُ اذتطف ايٓاقص ثِ أنتب 
 :ايه١ًُ  

ْؿاط تكٛميٞ َٛدٛز يف ايسضؽ األخري٠ َٔ 
نٌ ٚسس٠ نًُات٘  َه١ْٛ َٔ سطٚف 

غبل زضاغتٗا ٜطًب فٝ٘ َٔ ايتًُٝص٠ اإلعاز٠ 
ع٢ً ارتط ايباٖت ذتطف ايسضؽ بأٚضاع٘ 

يف ايه١ًُ  ثِ ايتسضز إلنُاٍ اذتطف 
ثِ اإلعاز٠ ع٢ً ارتط  , ايٓاقص يف ايه١ًُ 

ٚ , ايباٖت يًه١ًُ يف ايػطط ايجايح 
االْتكاٍ يهتاب١ ايه١ًُ  ٚ ٜٗسف ملطاقب١ 
ايتكسّ إىل أسطظت٘ ايتًُٝص٠ َطاعًٝا ايتسضز 

 يف شيو َٔ اذتطف يًه١ًُ  
 

 :أقطأ ثِ أنٌُ اذتطف ايٓاقص ثِ أنتب ايه١ًُ  







 ايصف ايجاْٞ ٚ ايجايح االبتسا٥ٞ  
 (يػيت)َاز٠ 





 تتهٕٛ نٌ ٚسس٠ زضاغ١ٝ مما ٜأتٞ 

 َهْٛات 
 :  نتاب ايطايب١ 

 زيٌٝ 
 ايٛسس٠ 

 ْؿاطات
 ايت١٦ٝٗ

 أصتع 
 َؿطٚعٞ

 ْص
 االغتُاع

 ايٓؿٝس

 ايٓصٛص
 ايكطا١ٝ٥

1 

2 

3 

4 

5 

6 



عٔ صفش١ ٚاسس٠ تعطض فٝٗا عباض٠ 
ايهفاٜات ٚ املٗاضات ايًػ١ٜٛ  

املػتٗسف١ اغتُاعًا ٚ حتسثًا ٚ قطا٠٤ 
ٚ نتاب١ ٚ تطانٝب يػ١ٜٛ ٚ 

اجتاٖات ٚ قًُٝا َط١ُٓ  ٚ اييت  
غٛف تسضغٗا املع١ًُ يف ٖصٙ ايٛسس٠  

:  يتهٕٛ َع١ٓٝ ي٘ يف ايتدطٝط 
تسضٜػًٝا ٚ تكٛميًا ٚ صٛاًل يتُهني  
ايتًُٝصات َٓٗا ٚ َطآ٠ يٛيٞ األَط 

ايطايب١ ٜط٣ َٔ خالهلا َا ٜتٛقع إٔ 
 . ٜهتػب٘ ابٓتٗا َٔ خالٍ ايٛسس٠ 

 

 زيٌٝ ايٛسس٠ 



 غالف ايٛسس٠ 



 َسخٌ ايٛسس٠  

عباض٠ عٔ بعض ايٓؿاطات 
ايتُٗٝس١ٜ يسضاغ١ ايٛسس٠ ٚ اييت  
تػتجريٙ ٚ تًفت اْتباٖ٘ َٔ خالٍ 

 تعبريٙ عٔ املؿاٖس ٚ ايصٛض  
 



ايب١٦ٝ ايصف١ٝ َجٌ ايتدًص َٔ املؿتتات  ت١٦ٝٗ 1
االْتباٙ  , ايبعس عٔ َصازض ايطٛضا٤ , ايص١ٖٝٓ 

ٚضع  , ايتعطٜف باملٗاض٠ املػتٗسف١ , يًُتشسخ 
 ايكٛاْني االغتُاع  

ايتُٗٝس يًُٛضٛع مبكس١َ : أشٖإ ايتًُٝصات ت١٦ٝٗ 2
 .. ( قص١ , اغ١ً٦ ) اغتٗالي١ٝ ؾٝك١ تٓاغب املطُٕٛ 

ايتًُٝص٠ مبٗاض٠ االغتُاع َجٌ ادتًػ١ تصنري 3
عسّ ..عسّ ايعبح , االيتعاّ باهلس٤ٚ , ايصشٝش١ 

,  ايٓعط إىل املتشسخ تٛدٝ٘  ايتشسخ إىل َٔ ادتٛاض 
 .جتٓب املكاطع١ 

ايتًُٝصات يتأٌَ ايصٛض اييت حتهٞ ْص  تٛدٝ٘ 4
االغتُاع ثِ ططح اغ١ً٦ الغتٓطام سسٜجٗٔ َع  

َطاع١ تطتٝب االغ١ً٦ سػب أسساخ ايصٛض يًتٛصٌ  
عٓٛإ  َٔ ثِ تسٜٚٔ الغتٓتاز أسساخ ايٓص ٚ عٓٛاْ٘ 

 ايٓص  

 :خطٛات تسضٜؼ ْص االغتُاع 



مسعٞ فكط ( قطا٠٤ عٔ ططٜل دٗاظ ايتػذٌٝ ايصٛتٞ أٚ عٔ ططٜل املع١ًُ :  أٚاًل 
َصشٛبا بعطض صٛض ( مسعٞ ٚ بصطٟ ) إعاز٠ ايٓص املػُٛع يًُط٠ ايجا١ْٝ :  ثاًْٝا

ايٓص َع َطاعا٠ عطض صٛض ايهتاب ايٛاضز٠ يف َهٕٛ أالسغ ٚ اغتٓتر أَا عٔ 
 (ايؿفافٝات  –دٗاظ عطض  –يٛس١ َهرب٠ ) ططٜل 

 إعاز٠ ايٓص َط٠ ثايج١ عٓس اذتاد١: ثايجا 
تٛدٝ٘ أغ١ً٦ َهٕٛ اغتُع ٚ أدٝب َٔ خالٍ ايٛغا٥ٌ املتاس١ ٚ تٛدٝ٘ االدابات يتشكٝل 

ٚيًُع١ًُ إٔ تطٝف َا حيكل أٖساف َٗاضات االغتُاع َع ضطٚض٠ , أٖساف االغتُاع 
َجٌ تػتٓتر املعين ايعاّ  ( َٗاض٠ االغتُاع ) ايطدٛع إىل املٗاض٠ ايٛاضز٠ يف قا١ُ٥ َٗاضات يػيت 

أٜٔ , َت٢ , ٌٖ ) جتٝب عٔ أغ١ً٦ تصنري١ٜ فُٝا اغتُعت إيٝ٘ تبسأ  -, يًٓص املػُٛع 
تصف ايؿدصٝات ٚ األسساخ فُٝا اغتُعت  –تطبط بني ايؿدصٝات  ٚ األسساخ ( نِ , 

,  حتٍٛ َا اغتُعت إيٝ٘ إىل صٛض  –تعٗط اْطباعٗا األٍٚ جتاٙ َا اغتُعت إيٝ٘  –إيٝ٘ 
ٚغريٖا َٔ (.... غًب١ٝ  –إجياب١ٝ ) تصف ايػًٛنٝات فُٝا اغتُعت إيٝ٘ , سٛاض , أفعاٍ 

 .  َٗاضات االغتُاع 

 :عطض املاز٠ املػُٛع١  



  تٛد٘ املع١ًُ ايتًُٝصات إىل فتح
ايهتاب ٚسٌ األْؿط١ ايهتاب١ٝ َع إعاز٠  

إمساع َكاطع ستسز٠ َٔ ايٓص ٚ َٓاغب١ 
 حملت٣ٛ األْؿط١ 

  تٓفٝص أْؿط١ إضاف١ٝ يكٝاؽ َٗاضات
حتسٜس َٛفك٘ فُٝا ) االغتُاع االخط٣ َجٌ 

 حتٌٜٛ َا أغتُع إيٝ٘ إىل , اغتُع إيٝ٘ 
 (سٛاض , أفعاٍ , صٛض ) 
   شنط ايػًٛى املطاز يًػًٛى املػُٛع

ٚ غريٖا َٔ َٗاضات االغتُاع مل تتشكل .. 
 َٔ األْؿط١ ايػابك١ 

 أْؿط١ ْص االغتُاع



 إدطا٤ات ايتٓفٝص
  املع١ًُ ملٛضٛع ايٓؿٝس متٗس

عسٜح قصري  تًكٝ٘ ع٢ً ايتًُٝصات  
أٚ اغ١ً٦ غ١ًٗ ٜتِ تٛدٝٗ٘ يتًُٝصات 

 هلا عالق١ مبٛضٛع ايٓؿٝس 
  املع١ًُ ذتٔ ايٓؿٝس ٚ تٛقع

ٜهطض ٖصا ايتٛقٝع ست٢ تأيف٘ 
ميهٔ  ) األشإ ثِ تؿطى ايتًُٝصات 

 ( االغتعا١ْ ظٗاظ تػذٌٝ 
  ايتًُٝصات ايٓؿٝس ٚسسِٖ تطزز

 ست٢ جيٝسٕ 
  عا١َ غ١ًٗ ٚ َٝػط٠  َٓاقؿ١

 ملعين ايٓؿٝس 
 

 أْــــــــــــــــؿــــــــــــــــس



تسضٜب ايتًُٝصات ٚ ت١ُٝٓ َٗاضاتِٗ يف ادتٛاْب ايكطا١ٝ٥ باغتجُاض تًو   
 ايٓصٛص 

 ايٓص ايكطا٥ٞ 



 :  ت١٦ٝٗ عا١َ 
 (  ايكطا٠٤ ) ايتعطٜف باملٗاض٠ املػتٗسف١ , تػذٌٝ ايبٝاْات ع٢ً ايًٛس١ , ايكٛاْني ايصف١ٝ 

َطاعا٠ َٗاضات حتًٌٝ , ايكطا٠٤ ايصشٝش١ املػرتغ١ً ) إعالٕ أٖساف َهٕٛ أقطأ ايٓص ٖٚٞ 
 ( ايتعبري باإلؾاضات املٓاغب١ ٚ ايتًٜٛٔ ايصٛتٞ , ايصٛت 

 :  ت١٦ٝٗ أشٖإ ايتًُٝصات 
 ُٕٛ(  قص١  –أغ١ً٦ ) ايتُٗٝس يًُٛضٛع مبكس١َ اغتٗالي١ٝ ؾا٥ك١ تتٓاغب ٚ املط.... 
  ٞبايٛغا٥ٌ املتاس١  ( يٛس١ َهرب٠ َٔ صٛض ايٓص َٔ ايهتاب ) عطض صٛض ايٓص ايكطا٥
َٓاقؿ١ َهْٛات ايصٛض٠ يتصٌ ايتًُٝصات يتٛقع َطُٕٛ ايٓص ثِ اإلعالٕ عٔ عٓٛإ , 

  ُ٘  ايسضؽ ٚ تػذًٝ
  بايعني  ) زقا٥ل بعس تعطٜفٗٔ ع٢ً نٝفٝتٗا ( 5,  3)تٛدٝ٘  ايتًُٝصات يًكطا٠٤ ايصاَت١ ملس٠

ٚ يًُع١ًُ إٔ ُتجري تطنٝع ايطايبات يف ايكطا٠٤ ايصاَت١ بططح غؤاٍ ٚاسس ( زٕٚ حتطٜو ايؿفاٙ
عٔ اذتسخ ايط٥ٝػٞ بايٓص أٚ عٔ ايؿدصٝات ايط٥ٝػ١ يف ) فكط قبٌ ايبس٤ بايكطا٠٤ ايصاَت١ 

 ذتجٗٔ ع٢ً ايكطا٠٤ ٚ ايرتنٝع ٚ ايبشح عٔ إداب١ ايػؤاٍ  ...( ايٓص 

 ايٓص ايكطا٥ٞ 



  ادتٗط١ٜ يًٓص َٔ املع١ًُ َع َطاعا٠ ايطبط ٚ ايصش١ ٚ االغرتغاٍ ٚ ايتعبري عٔ ايكطا٠٤
املعين بًػ١ ادتػس ٚ بايتًٜٛٔ ايصٛتٞ ٚ َطاعا٠ َٛاضع ايٛقف ٚ ايٛصٌ ٚ ميهٔ يًُع١ًُ  
 االغتفاز٠ َٔ ايٛغا٥ط ٚ ايصٛتٝات َع اْتكا٤ ٚغا٥ط مسع١ٝ صشٝش١ ٚ ٚاضش١ ايكطا٠٤ 

دٗاظ  –يٛس١ خاضد١ٝ  –ايهتاب ) تٛدٝ٘ ايتًُٝصات َع املع١ًُ  عػب ايٛغا٥ٌ املتاس١ 
 (ايعطض
  ِٝايكطا٠٤ ادتٗط١ٜ َٔ املع١ًُ يًٛسس٠ مت تتبعٗا قطا٤ات  –ايٓص  إىل ٚسسات َٓاغب١ تكػ

 5-4عٝح ال تعٜس عٔ عسز اجملُٛع١ ( مج١ً تا١َ املع٢ٓ) تطزز١ٜ مجاع١ٝ ملكطع ناٌَ 
 تًُٝصات 
  ايكطا٤ات ست٢ االْتٗا٤ َٔ قطا٠٤ ايٓص ناَاًل َٔ مجٝع زتُٛعات ايتًُٝصات تتابع. 

تتابع َع املع١ًُ بكطا٠٤ فطز١ٜ تطزز١ٜ ست٢  , عٓس تعجط ايٓطل ٚ ايتًفغ َٔ إسس٣ ايتًُٝصات 
 االتكإ 
  كاطع قصري٠  اٚ َ, املع١ًُ بعض ايهًُات ادتسٜس٠ َٔ ايٓص شات ايعٛاٖط ايصٛت١ٝ ختتاض

اييت تؿهٌ صعٛب١ ْطل سطٚفٗا عٓس ايتًُٝصات ٚ حتًًٗا صٛت١ٝ باغتدساّ ايتشًٌٝ ع٢ً ايًٛح 
 ارتاضدٞ ملػاعستِٗ ع٢ً ايتٗذٞ ايصشٝش١ يًهًُات  

 ايٓص ايكطا٥ٞ 



 
 

بٗسف َػاعس٠ ايتًُٝص٠ ع٢ً ايتٗذٞ ( قصري  –طٌٜٛ  –غان١ٓ ) ايه١ًُ إىل َكاطع حتًٌٝ 
 (  دٗاظ ايعطض  –بطاقات ) ايصشٝح ٚ شيو بعطض ايهًُات ع٢ً ايتًُٝصات

َِٛيُٗا) ن١ًُ : َجاٍ  ِٛ(   ُس ُٗـ/  َيـ / ُس        } َا       /   ـ
 

 (صٛت طٌٜٛ ) ( صٛت قصري)َكطع غانٔ                           
  ايفطز١ٜ َٔ ايتًُٝصات ع٢ً إٔ تكطأ نٌ تًُٝص٠ غططٜٔ إىل ثالث١ ايكطا٠٤ 

ٚ ال ٜتِ قٝاؽ َٗاضاتٗا إال عٓس االْتكاٍ إىل , ايكطا٠٤ يف ٖصا املهٕٛ يًتسضٜب ٚ ايتكِٜٛ 
 نتاب ايٓؿاط يف َهٕٛ أقطأ 

  ايسضؽ بػؤاٍ عاّ َجري يتفهطٜٗٔ ٚ يتؿٜٛكٗٔ ملهٕٛ أدٝب إغالم 
 تهًٝف ايتًُٝصات بكطا٠٤ ايٓص نٛادب َٓعيٞ  

أغطط يًتًُٝص٠ يهتابتٗا يف نطاغتٗا َع َطاعا٠ اْتكا٤ مجٌ  3-2يًُع١ًُ اختٝاض ميهٔ 
 حتٟٛ ظٛاٖط صٛت١ٝ ٚ يػ١ٜٛ عػب املػتٗسف يف ايٛسس٠ 

 نٝف١ٝ حتًٌٝ ايه١ًُ إىل َكاطع 



 ايفِٗ ٚ االغتٝعاب 
 :ٜٚٗسف إىل َعطف١ َس٣ متهٔ ايتًُٝص٠ َٔ فِٗ ايٓص املكط٠٤ٚ ٚ اغتٝعاب٘ ٜتهٕٛ َٔ 



 : ايتٓفٝص إدطا٤ات 
 ٜهٕٛ بكطا٠٤ املع١ًُ يًٓص ثِ بعض َٔ  ايتُٗٝس

 ايتًُٝصات ٚ َٔ ثِ عطض االغ١ً٦  
  ايػؤاٍ األٚىل ٚ تًك٢ االدابات َع ايتععٜع قطا٠٤

 ايصا٥ب  َٓٗا ٚ تصٜٛب ارتطأ
  بتٛظٝف دصض ايػؤاٍ عٓس اإلداب١ ٚ املطايب١

 االداب١ ايؿف١ٝٗ ايها١ًَ
  املٓاقؿ١ سٍٛ َساض ايٓص بٗسف تععٜع تهجٝف

 َٗاض٠ ايتشسخ ٚ االغرتغاٍ 
  األغ١ً٦ ٚ األدٛب١ يف بطاقات ٚ تٛظٜعٗا ع٢ً  ٚضع

 اجملُٛعات َٔ أدٌ تكسِٜ تػص١ٜ ضادع١ يًُهٕٛ 

 ُأدٝب  : أٚاًل 
 ٜٚٗسف إىل االداب١ عٔ أغ١ً٦ ايٓص َعًَٛات٘ ٚ َطاَٝٓ٘



 امن٢ يػيت : ثاًْٝا
 ٜٗسف إىل انتؿاف عٔ َعاْٞ ايهًُات ايػاَط١ يف ايٓص باغتدساّ ايرتازف تاض٠ أٚ ايتطاز تاض٠ أخط٣ 

 : ايتٓفٝص إدطا٤ات 
 بطاقات حتت٣ٛ ع٢ً ايهًُات قطا٠٤ املع١ًُ  عطض

 هلا ٚ َٔ ثِ قطا٠٤ ايتًُٝصات 
 َعاْٞ املفطزات بٛضعٗا ايه١ًُ يف مج١ً تٛضٝح

َفٝس٠ يٝتطح َعٓاٖا أٚ متجٌٝ ايه١ًُ مبؿٗس أٚ 
صٛض أٚ غريٖا َع ططح أغ١ً٦ بػٝط١ ع٢ً  عطض 

ايتًُٝصات ٚ ًْكٞ مجٝع االدابات يًٛصٍٛ إىل املعين  
 ايصشٝح أٚ َطازف يًه١ًُ  

  تٛصٌٝ ايه١ًُ باملعين ايصشٝح أٚ املطازف طًب
سػب َا ٖٛ َطًٛب ٚ قطا٤تٗا َع َتابع١ االزا٤ أثٓا٤ 

 ايتٓفٝص 
 ٌُتٛضح يتًُٝص٠   املفطز٠ سٝح خطٜط١ أن

َطازف ايه١ًُ  ٚاملطاز ٚ ْٛعٗا ٚ تطعٗا يف 
 ايهًُاتمج١ً َفٝس٠  يتُٓٞ َٗاض٠ تطنٝب 



 األزا٤ ايكطا٥ٞ 
ٜعطض َكاطع َٔ ايسضؽ ٚ ٜٗسف إىل متهني ايتًُٝص٠ َٔ ايكطا٠٤ ادتٗط١ٜ اييت تسضٜت عًٝٗا  

 ٚ تععٜع َهتػباتٗا ايكطا١ٝ٥ ٚ ٜتهٕٛ َٔ 



 : أقطأ ٚ أالسغ 
 (تؿهٌ صعٛب١ ) قطا٠٤ نًُات يٝػت َٔ َعذُ٘ : تسضٜب ايطايب١ ع٢ً ايكطا٠٤ ٚفل االغايٝب ايتاي١ٝ 

قطا٠٤ مج١ً قصري٠ يت١ُٝٓ َٗاض٠ َٔ َٗاضات ,  ..(نتطعٝف  –تٜٓٛٔ ) قطا٠٤ نًُات تتطُٔ ظاٖط٠ صٛت١ٝ 
 قطا٠٤ َكطع َٔ ايٓص يت١ُٝٓ َٗاض٠ االغرتغاٍ , ايكطا٠٤ ادتٗط١ٜ

 : إدطا٤ات ايتٓفٝص 
 ايسضؽ ايػابل َٔ ثِ ايت١٦ٝٗ يًُهٕٛ بأغًٛب  َطادع١

 َؿٛم َجري يًتفهري 
  اهلسف َٔ املهٕٛ ٚ املٗاض٠ املػتٗسف١ تٛضٝح 

 قطا٠٤ منٛشد١ٝعطض ايهًُات ٚ ادتٌُ َٔ املع١ًُ َع 
  ايهًُات ٚ ادتٌُ َٔ قبٌ ايتًُٝص٠  قطا٠٤ 
  ايػؤاٍ  ٜتطًب٘ايهًُات امل١ًْٛ ٚ تٓفٝص َا َالسع١ 
  َعاْٞ ايهًُات امل١ًْٛ إلثطا٤ اذتص١ًٝ ايًػ١ٜٛ تٛضٝح 
  ايػًٛنٝات اإلجياب١ٝ ٚ ايكِٝ ٚ ايطبط بارتربات غطؽ

 ايػابك١ 
  يف ازٚات ايتكِٜٛ ايتٓٛع 
  ايسضؽ بكطا٠٤ دع٤ آخط َٔ ايٓص سٍٛ ايعاٖط٠ غًل

 ايصٛت١ٝ املػتٗسف١ 
  ادتٌُ يتشكٝل املعطف١ ٚ ٜكطؤٕٚ ايتًُٝصات ايهًُات ٚ

 املع١ًَٛ ٚ املٗاض٠ املػتٗسف١ 



 : أقطا٤ ايهًُات ٚأسًٌ إىل َكاطع ٚ سطٚف 
إٔ حتًٌ ايه١ًُ إىل سطٚف ٚ َكاطع اييت 

تتهٕٛ َٓٗا تػاعس ايطايب١ يف تٗذ١٦ ايه١ًُ  
تٗس١٥ غ١ًُٝ ٚ تعترب ع١ًُٝ حتًٌٝ ايهًُات  
أٚىل خطٛات ضتٛ قطا٠٤ صشٝش١ َع ايطبط 

 ايصشٝح ٚ ايٓطل ايػًِٝ يًشطٚف ٚ شتاضدٗا  
 

 أسًٌ 
 تسضٜب ايتًُٝص٠ ع٢ً حتًٌ ايه١ًُ إىل سطٚف ٖٚٞ يًتًُٝصات ايصف ايجاْٞ االبتسا٥ٞ  



 ايرتانٝب ايًػ١ٜٛ 
 :ٚ ٜتهٕٛ ايرتانٝب ايًػ١ٜٛ َٔ 



 : َٔ ايٓص اغتدطز -1
 ٜعين بايعٛاٖط ايصٛت١ٝ  ٚ 

 : إدطا٤ات ايتٓفٝص 
  ايت١٦ٝٗ يًسضؽ بأغًٛب ؾٝل 
   قطا٠٤ ايػؤاٍ يفِٗ املطًٛب 
  تسضٜب ايتًُٝصات ع٢ً َعطف١ املٗاض٠

 بأْؿط١ خاضد١ٝ يتجبٝت ٚ تطغٝذ املعًَٛات
   االْتكاٍ إىل ايهتاب َع تعًُٝات

 يهٝف١ٝ تٓفٝص املطًٛب بططٜك١ صشٝش١ 
  اإلؾطاف ٚ املتابع١ أزا٤ ايتًُٝصات أثٓا٤

 ايتٓفٝص 



 :  أنٌُ - 2

 : إدطا٤ات ايتٓفٝص 
  ايت١٦ٝٗ يًُهٕٛ بأغًٛب ؾٝل 
 تٓفٝص  تٛضٝح ٚ تسضٜب ايتًُٝصات ع٢ً

 املطًٛب بططٜك١ صشٝش١ 
  ٚ تٓفٝص ايتًُٝصات ٚ إدطا٤ إَال٤ َٓعٛض

 االختباضٟ 
  اإلؾطاف ٚ املتابع١ أزا٤ ايتًُٝصات أثٓا٤

 ايتٓفٝص 



 : إدطا٤ات ايتٓفٝص 
  ايت١٦ٝٗ يًُهٕٛ بأغًٛب ؾٝل 
  تٛضٝح ٚ تسضٜب ايتًُٝصات ع٢ً تٓفٝص

 املطًٛب بططٜك١ صشٝش١ 
  َٓػٛر تٓفٝص ايتًُٝصات ٚ إدطا٤ إَال٤ 
 املتابع١ أزا٤ ايتًُٝصات أثٓا٤ اإلؾطاف ٚ

 ايتٓفٝص 
 

 :  أنتب - 3



 أغتدسّ  – 4
 ٖٚٛ ٜعين باألغايٝب ايًػ١ٜٛ  

 : ايتٓفٝص إدطا٤ات  
  (أغًٛب ايتأنٝس ) املٓاغب١ ٚ إزضاى املع٢ٓ َجاٍ ايت١٦ٝٗ 
  ٕاألغًٛب املطاز فُٗ٘ َٔ االغايٝب ايًػ١ٜٛ بٝا 

 ؾطح ايكاعس٠ ؾطسًا َبػطًا
  املجاٍ األٍٚ ٚ ايتعطف ع٢ً اإلدطا٤ حملانات٘ قطا٠٤

 ؾفَٝٗا يف بك١ٝ األَج١ً  
تهٕٛ زتُٛع١ َٔ ايتًُٝصات مجاًل امس١ٝ ٚ  :  َجاًل

ّٕ ) اجملُٛع١ األخط٣ تؤنس ادتٌُ  أٚ املعًِ تأتٞ ( بأ
 بادت١ًُ األمس١ٝ ٚ ايطايبات ٜؤنسٕ 

  بكطا٠٤ ضأؽ ايػؤاٍ ٚ االغتُاع يإلدابات ٚ املطايب١
 تصشٝح اإلدابات ارتاط١٦ 

  املع١ًُ يًذٌُ قطا٠٤ منٛشد١ٝ َعرب٠ ثِ قطا٠٤ قطا٠٤
 ايتًُٝصات يًذٌُ قطا٠٤ فطز١ٜ غ١ًُٝ 

  غًٛنٝات ٚ قِٝ ٚضبط باملٛاز األخط٣ غطؽ 
  ٍيًهتاب َع تعًُٝات يهٝف١ٝ تٓفٝص املطًٛب ٚ االْتكا

 املتابع١ ألزا٤ ايتًُٝصات 



 :ايتٓفٝص ادطا٤ات 
  بإثاض٠ االْتباٙ يًسخٍٛ ستت٣ٛ املهٕٛ  ايت١٦ٝٗ 

 إٜطاح َعين أسٍٛ ٚ اغتدساّ ايطابط بُٝٓٗا  
  فِٗ ايػؤاٍ ٚ اإلداب١ ٚفل املطًٛب  قطا٠٤ ٚ 
  بطاقات َهتٛب عًٝٗا عباضات ايسضؽ عطض 
  املع١ًُ يألَج١ً قطا٠٤ منٛشد١ٝ َعرب٠ قطا٠٤ 
  ايتًُٝصات يألَج١ً قطا٠٤ فطز١ٜ  قطا٠٤ 
  غؤاٍ ايتًُٝصات عٔ األفعاٍ ايساي١ ع٢ً َٓاقؿ١

 املصنط ٚ املؤْح يف نٌ مج١ً 
  تبازٍ األزٚاض قبٌ ٚ أثٓا٤ تطبٝل املهٕٛ  تٛظٝف ٚ 
  االخط٣  غًٛنٝا ٚ قِٝ ٚ ايطبط باملٛاز غطؽ 
  ٍحملانا٠ حتٌٜٛ ادت١ًُ َٔ َصنط  يًهتاب االْتكا

 ٚ َؤْح ٚ اإلؾطاف ٚ املتابع١ هلِ ٚ ايتٛدٝ٘ ٚ ايتصٜٛب 

 أسٍٛ   – 5
 ٜعين باألصٓاف ايًػ١ٜٛ   



 : ايتٓفٝص إدطا٤ات 
 ايتُٗٝس ٚ ايت١٦ٝٗ يًسضؽ ادتسٜس بأغًٛب َجري

 يًتفهري ٚ ايتؿٜٛل    
  ايتًُٝص٠ ايعباض٠ املطًٛب نتابتٗا , ٚتكّٛ املع١ًُ تكطأ

مبٓاقؿ١ َعٓاٖا , َع االٖتُاّ باملع٢ٓ ايصٟ تتطُٓ٘  
 .ايعباض٠
  بعس قطا٤ت٘ تٛد٘ املع١ًُ ْعط ايتًُٝصات إىل ايُٓٛشز 
  عسز َٔ أغ١ً٦ تططح: 

 َا أدعا٤ اذتطٚف ايٓاظي١ حتت ايػطط يف ايُٓٛشز  • 
 َا اذتطٚف اييت بطؤٚغٗا فطاغ يف نًُات ايُٓٛشز •
  املع١ًُ ايتًُٝصات بهتاب١ غطط األخري تهًف

 ستانا٠ يػطط ايُٓٛشدٞ 
  ٍٛاملع١ًُ بني ايتًُٝصات , ٚتٛدِٗٗ ٚتطؾسِٖ تتذ

 إضؾازا غطٜعا 
  ارتطٛط ادت١ًُٝ ٚ املتٓاغك١ ٚ حتفٝع تععٜع

 ايتًُٝصات ع٢ً ايتطٜٛط 
  ِتطًب َٔ ايتًُٝصات بهتاب١ باقٞ ايػطٛض حتت  ث

 املع١ًُ إؾطاف ٚ َتابع١ 

 ارتط



 ايتعبري  
 ُٜعين بتٛظٝف َا انتػبت٘ ايتًُٝص٠ خالٍ ْصٛص ايٛسس٠ َٔ َسخالت يف اْتاد٘ ايؿفٗٞ ٚ ايهتابٞ 

 إدطا٤ات ايتٓفٝص
 املٓاغب١ يًسخٍٛ يف املهٕٛ بٗسف إثاض٠ ايت١٦ٝٗ

 االْتباٙ  
  إٔ املهٕٛ سص١ًٝ َا تعًُت٘ ايتًُٝص٠ َٔ إٜطاح

زضاغتٗا ملسخٌ ايٛسس٠ إىل ْٗا١ٜ َهْٛات ايٓص 
 ايكطا٥ٞ 
  ايتًُٝصات َٗاض٠ االْطالم ٚ نٝف١ٝ ضبط تعٜٛس

ايهًُات مبا بعسٖا يتهٜٛٔ مج١ً ٚصٛاًل يتهٜٛٔ  
 عباض٠ أٚ ْص أٚ فكط٠ 

  ايهًُات يف بطاقات ٚ عطضٗا ع٢ً  نتاب١
بني َٔ ايتٓافؼ ايػبٛض٠ ٚ إدطا٤ َػابكات ٚ خًل ضٚح 

 ايتًُٝصات يرتتٝبٗا  
  ايتعٜٛس ع٢ً ايتًدٝص يف أغطط ستسز ايتسضٜب ٚ

 أٚ غطز قص١ َٛضش١ َا تعًُٛا َٔ قِٝ ٚ اجتاٖات
  ٍإىل ايهتاب يتٓفٝص ْؿاط املهٕٛ َع  االْتكا

 املتابع١ ٚ ايتععٜع ٚ ايتصٜٛب 



 ايتكِٜٛ ايتذُٝعٞ  
 زضاغت٘ يف ايٛسس٠ َامتبعس ْٗا١ٜ نٌ ٚسس٠ ٖٓاى تكِٜٛ جتُٝعٞ ؾاٌَ 



 َبازض٠ إزاض٠ تعًِٝ َٓطك١ َه١ املهط١َ
   بٓات/قػِ ايصفٛف األٚي١ٝ 

 مجع ٚ تٓػٝل َؿطفات َهتب تعًِٝ ٚغط َه١  


