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 إعداد الهيئة اإلدارية والتعليمية بمدارس الجامعة المرحلة االبتدائية بنات
 

 قائدة المدرسة 

 مي البطاح 

 األَض ٚيٞ ريٌٝ

 االبتزا٥ٞ ايثايث يًقف

 املضذ١ً االبتزا١ٝ٥ بٓات

 ٖـ1439 - ٖـ1438
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 ايفٗضؼ 

 

 املٛمٛع
صقِ 

 ايقفر١
 صقِ ايقفر١ املٛمٛع

 22 صعاي١ املضؽز٠ ايطالب١ٝ 3 ن١ًُ املزٜض٠

 23 تابع صعاي١ املضؽز٠ ايطالب١ٝ 4 صؤ١ٜ ٚصعاي١  ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ

 24 يؤيؤ٠ املزاصؼ 5 صؤ١ٜ ٚصعاي١  املزاصؼ

 25 يؤيؤ٠ املزاصؼ 6 أٖزاف املزاصؼ ايعا١َ

 26 ال٥ر١ اينبط ايغًٛنٞ 7 اـاف١ باملضذ١ًاألٖزاف 

 27 تابع ال٥ر١ اينبط ايغًٛنٞ 8 أمسا٤ اإلراصٜات ٚؼٜٛالتٗٔ

 28 تابع ال٥ر١ اينبط ايغًٛنٞ 9 أمسا٤ املؾضفات ٚؼٜٛالتٗٔ

 29 تابع ال٥ر١ اينبط ايغًٛنٞ 10 أمسا٤ صا٥زات ايفقٍٛ َٚغاعزاتٗٔ

 30 تابع ال٥ر١ اينبط ايغًٛنٞ 11 أمسا٤ صا٥زات ايفقٍٛ َٚغاعزاتٗٔ

 31 صعاي١ َعًُات ايقف  ايثايث 12 أمسا٤ املعًُات ٚاملٛار اييت ٜزصعٓٗا

 32 ايثايث  ايقف َعًُات صعاي١تابع  13 ايًحإ املزصع١ٝ

اـط١ ايعا١َ ملزاصؼ االبتزا١ٝ٥ بٓات 

 ٖـ1438-ٖـ 1437يعاّ 
 33 صعاي١ َعًُات ايضٜامٝات 14

ملزاصؼ االبتزا١ٝ٥ بٓات اـط١ ايعا١َ 

 ٖـ1438-ٖـ 1437يعاّ 
 34 صعاي١ َعًُات ايعًّٛ 15

تابع اـط١ ايعا١َ االبتزا١ٝ٥ بٓات 

 ٖـ1438-ٖـ 1437ايقػاص يعاّ 
 35 صعاي١  فضٜل اؿاعب اآليٞ 16

تابع اـط١ ايعا١َ االبتزا١ٝ٥ بٓات 

 ٖـ1438-ٖـ 1437ايقػاص يعاّ 
 36   اإليهرتْٚٞصعاي١ ايتعًِ ٚايتٛافٌ  17

 18 ايتٛقٝت املزصعٞ
صعاي١ ايتعًِ ٚايتٛافٌ تابع 

   اإليهرتْٚٞ
37 

 38 صعاي١ َعًُات ايًػ١ االلًٝظ١ٜ  19 جزٍٚ اؿقك ايَٝٛٞ

 39 اـتاّ 20 اؿقك املهتب١ٝ

   20 صعاي١ َؾضف١ ايٓؾاط
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 املزصع١ قا٥ز٠ن١ًُ                  

 

 

 

صب ايعاملني ٚايقال٠ ٚايغالّ ع٢ً ْبٝٓا قُز ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚع٢ً آي٘  اؿُزهلل

 ٚفرب٘ أمجعني ، ٚبعز :

 أٚيٝا٤ األَٛص األعظا٤ ...

ألْٓا ؽضنا٤ يف ايػضؼ ٚايضعا١ٜ يًكِٝ ٚاملٗاصات ٚاألفهاص ٚاملعتكزات ايغ١ًُٝ اييت ؼتاجٗا 

َٛات ٚتثبٝتٗا يف ْفٛعِٗ ، ٚايشٟ طايباتٓا ملٛانب١ عقض املتػريات ، عقض اْفحاص املعً

عٝغٌٗ عًِٝٗ اعتدزاّ اإلَهاْات ايعك١ًٝ اييت ٖٚبِٗ اهلل تعاىل إٜاِٖ مبٗاص٠ عاي١ٝ ، 

ٚتٛظٝف ٚؼًٌٝ ٖشٙ املعًَٛات بؾهٌ عًِٝ ، فإْٓا ْنع بني أٜزٜهِ ٖشٙ ايضعاي١ 

ايبٓا٤ يًعٌُ ع٢ً  ايتفق١ًٝٝ ٚاييت تغاعزْا َعًا إٕ ؽا٤ اهلل ع٢ً ٚمع ايًب١ٓ األٚىل يًتٛافٌ

ؼكٝل ٖشٙ األٖزاف ، ؿقز مثاص َٔ اؾٌٝ ايكٟٛ ايقاحل يف املغتكبٌ ٚايشٟ عٝقٓع ايفضم 

 يف ٚطٓ٘ ٚأَت٘ .

 عا٥ًني اهلل عظ ٚجٌ إٔ ٜضطقٓا ايثبات ٚاإلخالل ٜٚتكبٌ َٓا إْ٘ مسٝع فٝب 

 

 األّ ايثا١ْٝ يبٓاتهِ    

 قا٥ز٠ َزصع١ االبتزا١ٝ٥ بٓات                                                                                                       
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 صؤ١ٜ ٚصعاي١ ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ                
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 ٚصعاي١ املزاصؼرؤية                   

 

 

  

 َزاصؼ صا٥ز٠ يف جٛر٠ األرا٤ ملدضد تعًُٝٞ ٚتضبٟٛ َتُٝظ 

 

ّٝظ يف تضب١ٝ ٚتعًِٝ ايطًب١ ، ٚيف خز١َ اجملتُع بهفا٠٤ ٚفاعًٝـ١ يف  ايضؤ١ٜ :  ايتُ

َٓاخ تضبٟٛ ٚتعًُٝـٞ ثـث عًـ٢ ايفنـ١ًٝ ، ٜٚؾـحع اإلبـزاع ، ٜٚضتكـٞ بايترقـٌٝ         

 ايزصاعٞ ، ٜٚعٌُ بضٚح ايفضٜل .

إجيار ب١٦ٝ َزصع١ جاسب١ ، تعٌُ ع٢ً إعزار طايبـات تتًهـٕٛ َعـاصف    ايضعاي١ : 

اػاٖات ، متهِٓٗ َٔ َٛانب١ َغتحزات عقضِٖ يف ظـٌ تُٓٝـ١ َٗٓٝـ١    َٚٗاصات ٚ

َغتزا١َ ٚاعرتاتٝحٝات تزصٜغـ١ٝ َـؤةض٠ ، ٚبٓٝـ١ ؼتٝـ١ َتحـزر٠، تًـب َتطًبـات        

اؾٛر٠ ايؾا١ًَ ، ٚايتعًِٝ االيهرتْٚـٞ ، ٚاالْفتـاح ايـٛاعٞ عًـ٢ ايعـار اــاصجٞ يف       

ٚاجتُاعٝـ١ صاعـد١ ، تعـظط    فاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مـُٔ َعـاٜري أخالقٝـ١ ٚةكافٝـ١     

ٌُّ املغؤٚي١ٝ .  َعاْٞ االْتُا٤ ٚؼ

 األٖزاف ايهرب٣ :

 تعُٝل صٚح ايٛال٤ يًٛطٔ ٚاالعتظاط ب٘ . .1

 رعِ ايكٝارات اإلراص١ٜ ٚاألنارت١ٝ يتعظٜظ ايعٌُ املؤعغٞ يف املزاصؼ . .2

 إجيار ب١٦ٝ َزصع١ٝ جاسب١ ٚقفظ٠ يإلبزاع ٚايتُٝظ. .3

 مُإ اؾٛر٠ .تطبٝل املعاٜري اـاف١ بإطاص  .4

 تعظٜظ تفاعٌ املزاصؼ َع ايب١٦ٝ اـاصج١ٝ . .5

 االعتٓار إىل أعػ ٚامر١ ٚقزر٠ يف قبٍٛ ايطًب١ . .6



 

 

 

6 

 

 

 املزاصؼ ايعا١َ :أهداف       

 

 

 . إعزار طايب١ َتفاع١ً تضبًٜٛا ٚتعًًُٝٝا ٚفرًٝا 

 . تطٜٛض ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ يتغتحٝب يًتػريات ايه١ُٝ ٚايهٝف١ٝ املتٛقع١ 

 . ايتزصٜب ٚايتطٜٛض املغتُض يًكٝارات ٚايهٛارص ايتع١ًُٝٝ ٚاإلراص١ٜ 

 . تطبٝل ايت١ُٝٓ اإلراص١ٜ ايؾا١ًَ 

 . تطبٝل ْعاّ اإلراص٠ االيهرت١ْٝٚ 

 . ٘ايتها١ًَٝ َع اجملتُع َٚؤعغات 
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 األٖزاف اـاف١ باملضذ١ً                 

 

 

  ْٚفغًٝا ، َع متهني ايعكٝز٠ اإلعال١َٝ يف ْفٛعِٗ ، إعزار ايطايبات صٚذًٝا ٚجغزًٜا

 يتتُهٔ َٔ َٛاج١ٗ فعٛبات اؿٝا٠ اـاصج١ٝ بك٠ٛ ٚةبات .

 . ت١ُٝٓ ايتفهري ايعًُٞ يزِٜٗ ٚتعُٝل صٚح ايبرث ٚايتحضٜب 

  تأعٝػ ايطايبات تأعٝغا عًًُٝا ٚقًٜٛا ، ٜعِٝٓٗ ع٢ً َٛاف١ً ايزصاع١ يف مجٝع

 ايفضٚع بالعكبات .

 كضا٠٤ ٚاملطايع١ ايٓافع١ ٚاعتػالٍ أٚقات ايفضاغ ع٢ً ٚج٘ َفٝز تظرٖض ب٘ غضؼ ذب اي

 ؽدقٝتِٗ .

 .تبين َٛاٖب ايطايبات ٚ إبزاعاتِٗ ٚ إظٗاصٖا يف ؽت٢ اجملاالت ايف١ٝٓ ٚايع١ًُٝ ٚاألرب١ٝ 

  تعًِٝ ايطايبات َٗاصات ذٝات١ٝ تغاعزِٖ ع٢ً ايتدطٝط يًُغتكبٌ عٔ طضٜل

ا ، َع ايتعضف ع٢ً نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع األمناط ؼزٜز أٖزاف ٚامر١ تقبٛا إيٝٗ

 املدتًف١ يًٓاؼ .

 . ت١ُٝٓ َٗاص٠ فٓع ايكضاص عٓز ايطايبات ٚذٌ املؾهالت بطضٜك١ ع١ًُٝ 

  تعًِٝ ايطايبات فٔ اؿٛاص ٚتكبٌ ٚجٗات ايٓعض ع٢ً َبزأ ) اختالف ايضأٟ ال ٜفغز يًٛر

 قن١ٝ ( 
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 أمسا٤ اإلراصٜات ٚؼٜٛالتٗٔ                    

 
 
 

ّ 
 ايفانػ ايتر١ًٜٛ           ايٛظٝف١ أعِ اإلراص١ٜ

1.  
 8605753فانػ /  501 َزٜض٠ َٞ عبزاهلل قُز ايبطاح

2.  
  502 ٚن١ًٝ ايؾ٦ٕٛ املزصع١ٝ ٚ  ايطايبات َكبٛي١ اؾًعٛر

3.  
  525 ٚن١ًٝ ايؾ٦ٕٛ  ايتع١ًُٝٝ عبري ايؾبٝعإ

4.  
   َبهض٠َؾضف١ ففٛف  ٖٓز ايغًٗٞ

5.  
  505 عهضتري٠ ٖٓز ايقزٟ

6.  
  506 ناتب١ َٚزخ١ً بٝاْات ٖٓارٟ ايبهض

7.  
  506 َغاعز اراصٟ ٖٓز ايٓػُٝؿ

8.  
  - َغاعز إراصٟ صٖاّ ايعًٝإ

9.  
  510 َؾضف١ ْؾاط راْٝا ايفٛطإ

10.  
  508 َضؽز٠ طالب١ٝ ْٛص١ٜ ايبزاح

11.  
  515 َضؽز٠ طالب١ٝ عاصٙ ايكرطاْٞ

12.  
  153 طالب١َٝضؽز٠  ْٛصٙ ايبزٜٟٛ

13.  
 0598635508 504 َضاقب١ ايقف األٍٚ ٚ ايثاْٞ صٚإ ايعبز ايكارص

14.  
 0598635514 519 َضاقب١ ايقف ايثايث ٚ ايضابع ْز٣ ايػاَزٟ

15.  
 0598635549 519 َضاقب١ ايقف اـاَػ ٚ ايغارؼ فضٜز٠ ايعتٝب

16.  
  509 َؾضف١ املقارص صؽا اـًٝفٞ
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 أمسا٤ املؾضفات ٚؼٜٛالتٗٔ        

 
 
 

 ايتر١ًٜٛ ايٛظٝف١ االعِ ّ

 525 ايقفٛف املبهض٠َؾضف١  ٖٓز ايغًٗٞ/ أ  .1

 522 َؾضف١ ايضٜامٝات أ١َٓٝ عبزايغالّ / أ  .2

 528 َؾضف١ ايعًّٛ طٚطٚبَٝٛٞ / أ  .3

 أ/ عظ٠ ذبٝب  .4
َؾضف١ اؿاعب اآليٞ َٚغ٦ٛي١ ايتعًِٝ 

 االيهرتْٚٞ
532 

 524 َؾضف١ املٛار ايع١ًُٝ أ/ إٜٓاؼ ايعكار  .5
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 أمسا٤ صا٥زات ايفقٍٛ َٚغاعزاتٗٔ                         

 

 

 املغاعز٠ ايقف صا٥ز٠ ايقف ّ

 عاص٠ ايػاَزٟ اٍٚ أ أتإ باؿزار  .1

 َٞ ايؾاصخ اٍٚ ب اةري اؿضنإ  .2

 نضعتٌ أٍٚ د ْٛف اؾًل  .3

 ملٝا٤ ايكرطاْٞ أٍٚ ر ٖٝا ايزٚعضٟ  .4

5.  
 بزٚص ايزٚغإ

 أَاْٞ ايكرطاْٞ
 ملٝا٤  اٍ مشالٕ ةاْٞ أ

 ْٛصٙ ايعضٜفٞ ةاْٞ ب أَاْٞ ايعُري  .6

 غاي١ٝ ايكضْٞ ةاْٞ د ؽٖٛٝٓ٘ ايعتٝب  .7

 ْٛص٠ ايٓعِٝ ةاْٞ ر اتإ ايعتٝب  .8

 ٚفك٘ اـٝٛاْٞ ةايث أ عبري ايكٛال  .9

 َٓريٙ ايكرطاْٞ ةايث ب فاط١ُ ايًٝو  .10

 ايعًٟٖٝٛب٘  ةايث د عٗٛر اؿضبٞ  .11

 فبا ْزِٜ ةايث ر ْٛصٙ ايعٝزٟ  .12

 أص٣ٚ ايبقضٟ صابع أ راْ٘ ايزاٌٜ  .13

14.  
 عا٥ؾ١ ايؾُضاْٞ

 اؾاطٟ ايغبٝعٞ
 ايعٓٛر ايكرطاْٞ صابع ب

 فٝرا٤ اؿٓبًٞ صابع د اٌَ اؿُناٟٚ  .15

 ؽضٜف١ ايؾُضاْٞ صابع ر ْٛف ايهضرٟ  .16

 ؽُٝا٤ اؿضبٞ خاَػ ا َٓريٙ ايٓحٝزٟ  .17
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 تابع أمسا٤ صا٥زات ايفقٍٛ َٚغاعزاتٗٔ                      

 

 

 املغاعز٠ ايقف صا٥ز٠ ايقف ّ

 َضِٜ ايػاَزٟ خاَػ ب اص٣ٚ ايزخٌٝ  .18

 أَاْٞ ايٛارعٞ خاَػ د َضِٜ ايزخٌٝ)بز١ًٜ(  .19

 خنضا٤ ايعُضٟ خاَػ ر راْ٘ اـًٝف٘  .20

 جٛاٖض ايػاَزٟ عارؼ أ بزٚص ايبًٟٛ  .21

 يٝٓا احملٝؿ عارؼ ب ايعُضٟ ْٛف  .22

 مس١ٝ ايرباى عارؼ د ايتُُٝٞمجًٝ٘   .23

 صِٜ ايعٝغ٢ عارؼ ر أمسا٤ ايؾٗضاْٞ  .24
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 َضبٝات ايقفٛف ٚاملٛار اييت ٜزصعْٛٗا                  

 

 

 

 املٛار اييت ٜزصعْٛٗا ايقف اعِ املع١ًُ ّ

 ْؾاط 1قضإ +   7يػيت +  9 ةايث أ ايكٛال عبري  .1

 ْؾاط 1قضإ +   7+ يػيت  9 ةايث ب ايًٝو فاط١ُ  .2

 ْؾاط 1قضإ +   7يػيت +  9 ةايث د ايٖٛب عٗٛر  .3

 ْؾاط 1قضإ +   7يػيت +  9 ةايث ر ايعٝزٟ ْٛص٠  .4

 

 املعًُات ٚاملٛار اييت ٜزصعْٛٗا                                                   

 

 

 املٛار اييت ٜزصعْٛٗا اعِ املع١ًُ ّ

 صٜامٝات    ٚفك٘ اـٝٛاْٞ 1

 (أ + ب  ةايث  –ناٌَ  ةاْٞعًّٛ ) ْٛص٠ ايٓعِٝ 2

 ( )د+ر(ؽعبتني ةايث –اٍٚ ناٌَ )  عًّٛ  ايكرطاْٞ ملٝا٤ 3

 َٓريٙ ايكرطاْٞ 4
 ةايث ناٌَرٜٔ 

 (  ب+أ ةايث ) ايرتب١ٝ األعض١ٜ

 + د  ةايث  أاؿاعب االيٞ /  اؾضٜفاْٞ اْٛاص 5

 )ةاْٞ ) ب+د+ر ( + ةايث )  ب+ر (( اؿاعب االيٞ  ٜامسني ايؾُضٟ 6

 ايًػ١ االلًٝظ١ٜ  ايعًٟٝٛ ٖب٘ 7

 ايًػ١ االلًٝظ١ٜ  ايؾضٜف فبا 8

 (صابع+   ةايث)ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ طن١ٝ اٍ راٚر 9

 (  + ةايث د+ر اٍٚ + ةاْٞ ) ايرتب١ٝ األعض١ٜ عفاف ايعُٛرٟ 10

 عارؼَٔ ةاْٞ اىل ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ /  اَري٠ ايغباعٞ 11

 َعٌُ يػ١ الًظ١ٜ ْٛصٙ ايٝافعٞ 12
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 بض٥اع١ قا٥ز٠ املزصع١تهٕٛ َالذع١ : مجٝع ايًحإ 

    
 
 
 

 ايًحإ مبزاصؼ ايبٓات            

 

 

 ايعنٛات اعِ ايًح١ٓ 

١
ع

ص
ز

مل
 ا

٠
ض

ٜ
ز

َ
ا 

ٗ
ع

ضأ
ت

 ٕ
ا
ؾ

 

 فًػ املزصع١
عاصٙ ايكرطاْٞ  –ْٛصٙ ايبزٜٟٛ  –ْٛصٜ٘ ايبزاح  –عبري ايؾبٝعإ  –َكبٛي١ اؾًعٛر 

 ٖٓز ايقزٟ –صٖاّ ايعًٝإ  –طٜٓب املظصٚع  –إتإ باؿزار  –راْٝا ايفٛطإ  –

 مجٝع َعًُات املزصع١ –عبري ايؾبٝعإ  فًػ املعًُني

ؾ١ٓ ايؾضان١ 

 اجملتُع١ٝ

 –أْٛاص اؾضٜفاْٞ  –راْٝا ايفٛطإ  –ْٛصٜ٘ ايبزاح  –عبري ايؾبٝعإ  –َكبٛي١ اؾًعٛر 

 أص٣ٚ ايبقضٟ  –أَريٙ ايغباعٞ 

ؾ١ٓ ايتٛجٝ٘ 

 ٚاإلصؽار

 –فٝرا٤ ذٓبًٞ  –عاصٙ ايكرطاْٞ  –ْٛصٙ ايبزٜٟٛ  –ْٛصٜ٘ ايبزاح  -عبري ايؾبٝعإ 

 فاط١ُ ايًٝو –بزٚص ايبًٟٛ 

 ؾ١ٓ ايتُٝظ ٚاؾٛر٠

 –عاصٙ ايكرطاْٞ  –ْٛصٙ ايبزٜٟٛ  –ْٛصٜ٘ ايبزاح   - ايؾبٝعإ عبري – اؾًعٛر َكبٛي١

ٖٓز  –طٜٓب املظصٚع  –عظٙ ذبٝب  –أ١َٓٝ ذغٔ  –إٜٓاؼ عكار –طٚطٚ ايبَٝٛٞ 

 صؽا اـًٝفٞ  –راْٝا ايفٛطإ  –ايغًٗٞ 

 ؾ١ٓ األَٔ ٚايغال١َ
 –راْٝا ايفٛطإ –عاصٙ ايكرطاْٞ  –ْٛصٙ ايبزٜٟٛ  –ْٛصٜ٘ ايبزاح  -َكبٛي١ اؾًعٛر 

 ٚفا٤ ْقض  –صؽا اـًٝفٞ 

ؾ١ٓ ايتٛع١ٝ 

 اإلعال١َٝ

راْ٘  –عاصٙ ايعتٝب  –راْٝا ايفٛطإ  – ايكرطاْٞ عاصٙ – ايبزٜٟٛ - اؾًعٛر َكبٛي١

مج١ًٝ –ْٛف ايعُضٟ  –َضِٜ ايزخٌٝ  –َضِٜ ايػاَزٟ  –عا٥ؾ١ ايؾُضاْٞ  –ايزاٌٜ 

 أٌَ اؿُناٟٚ –ايتُُٝٞ 

٠
ص

را
إل

 ي
١

ُ
ع

را
 ١

ٝ
ع

ض
ف
 ٕ

ا
ؾ

 

 أْٛاص اؾضٜفاْٞ –صٖاّ ايعًٝإ  –إٜٓاؼ ايظاٌَ  –أص٣ٚ بزٜٟٛ  –ٜامسني ايؾُضٟ  ؾ١ٓ ايزعِ اإلراصٟ

 راْٝا ايفٛطإ –صٚإ ايعبز ايكارص  –خنضا٤ ايعُضٟ  –ؽ١ٜٓٝٗٛ ايعتٝب  ؾ١ٓ ايتقٜٛض 

  ؾ١ٓ ايزٜهٛص

 ٚ اينٝاف١

رعا٤ ايػاَزٟ   –عفاف ايعُٛرٟ  –َٓريٙ ايكرطاْٞ  –َٓاٍ املبريٜو  –طن١ٝ اٍ راٚر 

 فزٜك٘ اٍ َٗزٟ  –َضِٜ ايػاَزٟ  –طٜٓب املظصٚع  -

 ملٝا٤ اٍ مشالٕ –اتإ باؿزار  –عفاف ايعُٛرٟ  –املبريٜو َٓاٍ  ؾ١ٓ املؾرتٜات

 صٖاّ ايعًٝإ –اص٣ٚ بزٜٟٛ  -ٜامسني ايؾُضٟ  –ا١َٓٝ ايؾٗضاْٞ  ؾ١ٓ ايعضٚض
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 ٖـ1438/ 1437يعاّ   -اـط١ ايعا١َ                   

 ) ايفقٌ ايزصاعٞ األٍٚ (                 

 
 

 

 

 اخلىٗظ األزبعاٞ الجالثاٞ االثٍني األحد

 األضبٕع األٔه )ذٔ احلجٛ(

 ِـ37/23/2549

28/:/3128ً 

 ِـ38/23/2548

29/:/3128ً 

 ِـ39/23/2548

2:/:/3128ً 

 ِـ23/2548/:3

31/:/3128ً 

 ِـ:2/2/254

32/:/3128ً 

 ٙ د ع التىّٗ األضٕب

لصِسات الصف األٔه 

 االبتداٟ٘

سات  ٙ لِص د ع التىّٗ األضٕب

 الصف األٔه االبتداٟ٘

سات الصف األٔه  ٙ لِص د ع التىّٗ األضٕب

 االبتداٟ٘

 

 التٕعٗٛ بربٌاوج فٍٗا خري 

سات الصف  ٙ لِص د ع التىّٗ األضٕب

 األٔه االبتداٟ٘

 التٕعٗٛ بربٌاوج فٍٗا خري

سات الصف األٔه  ٙ لِص د ع التىّٗ  االبتداٟ٘األضٕب

 االضبٕع الجاٌ٘ )ذٔ احلجٛ(

 ِـ:5/2/254

35/:/3128ً 

 ِـ:6/2/254

 36/:/3128ً 

 ِـ:7/2/254

37/:/3128ً 

 ِـ:8/2/254

38/:/3128ً 

 ِـ9/2/2548

39/:/3128ً 

 اجاشٓ الًٕٗ الٕطين  

 اذاعٛ ازغادٖٛ)ٌٕزٖٛ(

 

 أهًٖٕ املٍّاج صف 

 اذاعْ ازغادٖٛ)ٌٕزٚ (

 

 ًٌٖٕ٘ املٍّاج صف ثا

 

 اذاعٛ ازغادٖٛ )ضازٚ(

 ًٖٕ وٍّاج صف ثالح

 االحتفاٞ الًٕٗ الٕطين

)ٌػاط الًٕٗ العامل٘ ملسضٜ السبٕ

 ازغاد صخ٘ (

 االضبٕع الجالح )حمسً(

 ِـ:22/2/254

2/21/3128ً 

23/2/254: 

3/21/3128ً 

 ِـ:24/2/254

4/21/3128ً 

 ِـ:25/2/254

5/21/3128ً 

 

26/2/254:ً 

6/21/3128ً 

 لؤلؤٚ املدازع

 زٖادٚ 

ًٖٕ وٍّاج صف 

 زابع

 اذاعْ وصمٜ 

 ًٖٕ وٍّاج صف خاوظ

 زٖادٚ

 ًٖٕ وٍّاج صف ضادع

 

 ازغاد صخ٘

 اذاعْ الصف ضادع أ

 اذاعْ ازغادٖٛ ٌٕزٚ

 االحتفاٞ بًٕٗ املعمي 

 

 ٌػاط الصف األٔه 

 تمَٕٖ القٕاٌني املدزضٗٛ ٔالصفٗٛ 

 االضبٕع السابع )حمسً(

 ِـ:29/2/254

9/21/312:ً 

 ِـ:2/254/:2

:/21/312:ً 

 ِـ:31/2/254

21/21/312:ً 

 ِـ:32/2/254

22/21/312:ً 

 ِـ23/2/2549

23/21/312:ً 

 حماضسٚ وطاٟٗٛ لألوّات 

 لؤلؤٚ املدازع 

وطابقٛ احلطاب 

 الرِين

 الًٕٗ السٖاض٘

 إزغاد صخ٘ 

 الًٕٗ السٖاض٘
 اذاعْ المػٛ االجنمٗصٖٛ 

 )وػسٔع ٌعىٛ املاٞ (

 اذاعْ الصف ضادع ب 

 ٌػاط الصف الجاٌ٘

بطاقٛ تٕاصن ألحد افساد 

 العاٟمٛ

 اذاعْ إزغادٖٛ ضازٚ

 ٌػاط الصف الجالح

 شٖازٚ داز العجصٚ

الًٕٗ العامل٘ ملكافخٛ 

 الطىٍٛ)ٌػاط ازغاد صخ٘(
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 ٖـ1438/ 1437يعاّ   -تابع / اـط١ ايعا١َ                                  

 
 

 

 االضبٕع اخلاوظ)حمسً(

 ِـ:36/21/254

26/21/3128ً 

 ِـ:37/21/254

27/21/3128ً 

 ِـ:38/21/254

28/21/3128ً 

 ِـ:39/2/254

29/21/3128ً 

 ِـ:2/254/:3

2:/21/3128ً 

 لؤلؤٚ املدازع 

 ٌادٙ ودزض٘

 اذاعْ وصمٜ 

 ٌادٙ ودزض٘ 
 اذاعْ لػٛ اجنمٗصٖٛ 

 اذاعْ الصف ضادع ج

ٌػاط االجتىاعٗات لمصف 

 اخلاوظ

 كتٗيب عَ اخلمفاٞ الساغدَٖ

 اذاعْ ازغادٖٛ ٌٕزٖٛ 

SPELLING BEE GR6 
وطابقْ اإلوالٞ لمصف الطادع لمػٛ 

 االجنمٗصٖٛ

 االضبٕع الطادع)حمسً(

 ِـ:3/3/254

33/21/3128ً 

 ِـ:4/3/254

34/21/3128ً 

 ِـ:5/3/254

35/21/3128ً 

 ِـ:6/3/254

36/21/3128ً 

 ِـ:7/3/254

37/21/3128ً 

 لؤلؤٚ املدازع 

 ٌادٙ ودزض٘ 

 اختبازات الفرتٚ االٔىل

 اذاعْ ازغاد صخ٘ 

 ٌادٙ ودزض٘ 
 اذاعٛ لػٛ اجنمٗصٖٛ 

 اذاعْ الصف الطادع د

)ٌػاط صخيت يف غراٟ٘

 ازغاد صخ٘(

 اذاعْ ازغادٖٛ ٌٕزٚ

SPELLING BEE GR 5 
اإلوالٞ لمصف اخلاوظ لمػٛ وطابقْ 

 االجنمٗصٖٛ

 صفس(-االضبٕع الطابع )حمسً

 ِـ:3/254/:

3:/21/3128 

 ِـ:21/3/254

41/21/3128 

 ِـ:22/3/254

42/21/3128 

 ِـ:23/3/254

2/22/3128 

 ِـ:24/3/254

3/22/3128 

االعالُ عَ وطابقٛ 

 وكتبتٍا اجلىٗمٛ

 ٌادٙ ودزض٘

 اختبازات الفرتٚ االٔىل

 العمىٗٛاملطابقٛ 

 اذاعْ وصمٜ 

 ٌادٙ ودزض٘ 

 املطابقٛ العمىٗٛ 

 اذاعْ لػٛ اجنمٗصٖٛ 

 املطابقٛ العمىٗٛ

 اذاعْ الصف خاوظ أ

 ٌػاط الصف االٔه

 ٛعىن غجسٚ العاٟم

 املطابقٛ العمىٗٛ 

 ًٖٕ املٍّْ 

 اذاعْ ازغادٖٛ ضازٚ

 املطابقٛ العمىٗٛ 

 االضبٕع الجاوَ )صفس(

 ِـ:27/3/254

6/22/3128 

 ِـ:28/3/254

7/22/3128 

 ِـ:29/3/254

8/22/3128 

 ِـ:3/254/:2

9/22/3128 

 ِـ:31/3/254

:/22/3128 

 حماضسٚ وطاٟٗٛ لألوّات 

 

 لؤلؤٚ املدازع 

 ٌادٙ ودزض٘

 اختبازات الفرتٚ االٔىل  

 اذاعْ ازغاد صخ٘ 

 ٌادٙ ودزض٘ 
 اذاعٛ لػٛ اجنمٗصٖٛ 

 اذاعْ الصف خاوظ ب

 ٌػاط الصف الجالح

 زحمٛ اىل وػتن 

 أ فصم٘ حدٖقيت

 اذاعْ ازغادٖٛ ٌٕزٖٛ

)ٌػاط ازغاد بسٌاوج احلمٗب ٔالتىس

 صخ٘(

 ٌػاط الصف الجاٌ٘

 تّادٔا حتابٕا

 وطابقٛ السضي الفٕزٙ

 االضبٕع التاضع 

 ِـ:34/3/254

23/22/3128 

 ِـ:35/3/254

24/22/3128 

 ِـ:36/3/254

25/22/3128 

 ِـ:37/3/254

26/22/3128 

 ِـ:38/3/254

27/22/3128 

 لؤلؤٚ املدازع 

 زٖادٚ

 اذاعْ وصمٜ

 زٖادٚ
 اذاعٛ لػٛ اجنمٗصٖٛ 

 اذاعْ الصف خاوظ ج

 المقاٞ الرتبٕٙ

 اذاعْ ازغادٖٛ ٌٕزٚ 

 المقاٞ الرتبٕٙ 
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 االضبٕع العاغس

 ِـ:41/3/254

2:/22/3128 

 ِـ:2/4/254

31/22/3128 

 ِـ:3/4/254

32/22/3128 

 ِـ:4/4/254

33/22/3128 

 ِـ:5/4/254

34/22/3128 

 زحالت ودزضٗٛ 

 لؤلؤٚ املدازع 

وّسجاُ احلاضب 

 االل٘ 

 اذاعْ ازغاد صخ٘ 

 وّسجاُ احلاضب االل٘ 
 اذاعْ الصف خاوظ د اذاعٛ لػٛ اجنمٗصٖٛ 

 اذاعْ ازغادٖٛ ضازٚ

SPELLING BEE GR 5  

 وطابقْ اإلوالٞ لمصف السابع  لمػٛ االجنمٗصٖٛ

 حماضرة عن األغذية الصحية

 االضبٕع احلادٙ عػس 

6/4/254: 

37/22/3128 

7/4/254: 

38/22/3128 

8/4/254: 

39/22/3128 

9/4/254: 

3:/22/3128 

:/4/254: 

41/22/3128 

 زحالت ودزضٗٛ 

 لؤلؤٚ املدازع 

 ٌادٙ ودزض٘

الفرتٚ اختبازات 

 الجاٌٗٛ

 اذاعْ وصمٜ

 ٌادٙ ودزض٘

))وػسٔع احصاٟٗاتٍا ملادٚ 

 السٖاضٗات ((

 اذاعٛ لػٛ اجنمٗصٖٛ 

وطابقٛ اذكازٙ حتفظين 

 )وػسٔع الدَٖ لمصف اخلاوظ(

 اذاعْ الصف زابع أ

 ٌػاط الصف الجاٌ٘

عسض فمي ٔثاٟق٘ عَ اجناشات 

 الٕطَ

 3141ٔعح عَ زؤٖٛ 

 اذاعْ ازغادٖٛ ٌٕزٖٛ 

SPELLING BEE GR 4  

وطابقْ اإلوالٞ لمصف الجالح  لمػٛ 

 االجنمٗصٖٛ

 ٌػاط الصف األٔه 

 ٌظافٛ الطاحٛ

 ٌػاط الصف الجالح

 تطبٗق االحرتاً ٔالتعأُ داخن احلسً املدزض٘

 االضبٕع الجاٌ٘ عػس 

23/4/254: 

4/23/3128 

24/4/254: 

5/23/3128 

25/4/254: 

6/23/3128 

26/4/254: 

7/23/3128 

27/4/254: 

8/23/3128 

 لؤلؤٚ املدازع

 ٌادٙ ودزض٘ 

اختبازات الفرتٚ 

 الجاٌٗٛ

 اذاعْ ازغاد صخ٘ 

 ٌادٙ ودزض٘

 

 اذاعٛ لػٛ اجنمٗصٖٛ

 ب اذاعْ الصف زابع

 

 مسابقة أػضل طبق صحي

 ٌٕزٚ اذاعْ ازغادٖٛ

SPELLING BEE 

Grade 2  

 
وطابقْ اإلوالٞ لمصف الجاٌ٘ لمػٛ 

 االجنمٗصٖٛ

 االضبٕع الجالح عػس

2:/4/254: 

21/23/3128 

31/4/254: 

22/23/3128 

32/5/254: 

23/23/3128 

33/5/254: 

24/23/3128 

34/5/254: 

25/23/3128 

 حماضسٚ وطاٟٗٛ لالوّات

 لؤلؤٚ املدازع

 ٌادٙ ودزض٘

 اختبازات الفرتٚ الجاٌٗٛ 

 وّسجاُ االلٕاُ 

 اذاعْ وصمٜ

 ٌادٙ ودزض٘

 التاجسٚ الصػريٚ 

 اذاعْ الصف زابع ج اذاعٛ لػٛ اجنمٗصٖٛ

 اذاعْ ازغادٖٛ ضازٓ

SPELLING BEE GR 1 
 وطابقْ اإلوالٞ لمصف االٔه  لمػٛ االجنمٗصٖٛ
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 األضبٕع السابع عػس 

37/5/254: 

28/23/3128 

38/5/254: 

29/23/3128 

39/5/254: 

2:/23/3128 

3:/5/254: 

31/23/3128 

41/5/254: 

32/23/3128 

االعالُ عَ ٌتاٟج 

الفاٟصَٖ يف 

 وكتبتٍا اجلىٗمٛ

 ٌادٙ ودزض٘

اختبازات المػٛ 

 االجنمٗصٖٛ

المػٛ العسبٗٛ ِٕٝ 

ِٖٕٛٔ 

 اذاعْ ازغاد صخ٘

 ٌادٙ ودزض٘

المػٛ العسبٗٛ ِٕٝ 

ِٖٕٛٔ 

 اذاعٛ لػٛ اجنمٗصٖٛ

وػسٔع عَ وٍاطق املىمكٛ 

 اإلدازٖٛ 

 ))وػسٔع العب ظدأه الضسب ((

 اذاعْ الصف زابع د

 ٌػاط الصف الجالح

حصٛ لعسض اجّصٚ 

 ٛاالتصاالت القدميٛ ٔصٍاع

 ِاتف بطٗط

 حماضرة بعنوان النظاػة  

 ٌػاط الصف األٔه 

 اذاعٛ عَ الٕطَ

 أ وطسحٗٛ

 ٌػاط الصف الجاٌ٘ 

 زحمٛ اىل احد احلداٟق

 

 االضبٕع اخلاوظ عػس 

4/5/254: 

35/23/3128 

5/5/254: 

36/23/3128 

6/5/254: 

37/23/3128 

7/5/254: 

38/23/3128 

8/5/254: 

39/23/31282 

وّسجاُ المػٛ 

 االجنمٗصٖٛ 

وّسجاُ المػٛ 

 االجنمٗصٖٛ 

مسابقة أنظف وأمجل 

 صف
 

 ٌػاط االجتىاعٗات لمصف اخلاوظ

وػسٔع اكتػافات املطمىني 

 العمىٗٛ
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 ايتٛقٝت املزصعٞ         

 

 

 

 ايقفٛف املبهض٠

 

 إىل َٔ املز٠ 

 7:15 7:00 رقٝك١ 15 ايطابٛص

 7:55 7:15 رقٝك١ 40 اؿق١ االٚىل

 8:35 7:55 رقٝك١ 40 اؿق١ ايثا١ْٝ

 8:50 8:35 رقٝك١ 20 1ايفغر١ 

 9:30 8:50 رقٝك١ 40 اؿق١ ايثايث١

 10:10 9:30 رقٝك١ 40 اؿق١ ايضابع١

 10:40 10:10 رقٝك١ 15 2ايفغر١

 11:20 10:40 رقٝك١ 40 اؿق١ اـاَغ١

 12:00 11:20 رقٝك١ 40 اؿق١ ايغارع١

 12:15 12:00 رقٝك١ 15 فغر١ ايقال٠

 12:55 12:15 رقٝك١ 40 اؿق١ ايغابع١

 1:35 12:55 رقٝك١ 40 اؿق١ ايثا١َٓ
 

 

 ايقفٛف ايعًٝا

 

 إىل َٔ املز٠ 

 7:15 7:00 رقٝك١ 15 ايطابٛص

 7:55 7:15 رقٝك١ 40 اؿق١ االٚىل

 8:35 7:55 رقٝك١ 40 اؿق١ ايثا١ْٝ

 9:15 8:35 رقٝك١ 40 اؿق١ ايثايث١

 9:40 9:15 رقٝك25١ 1ايفغر١ 

 10:20 9:40 رقٝك١ 40 اؿق١ ايضابع١

 11:00 10:20 رقٝك١ 40 اؿق١ اـاَغ١

 11:20 11:00 رقٝك١ 20 2ايفغر١

 12:00 11:20 رقٝك١ 40 اؿق١ ايغارع١

 12:15 12:00 رقٝك١ 15 فغر١ ايقال٠

 12:55 12:15 رقٝك١ 40 اؿق١ ايغابع١

 1:35 12:55 رقٝك١ 40 اؿق١ ايثا١َٓ
 



 

 

 

19 

 

 
 
 
 
 

 ٖـ  1438/1439جزٍٚ اؿقك ايَٝٛٞ يعاّ             

 
 

 

 / أايثايثاؾزٍٚ ايزصاعٞ يًقف 

 ايّٝٛ األٚىل ايثا١ْٝ ايثايث١ ايضابع١ اـاَغ١ ايغارع١ ايغابع١ ايثا١َٓ

 األذز آُقس فقْ ٔضمٕك إجنمٗصٙ ٌػاط لػيت زٖاضٗات تسبٗٛ أضسٖٛ لػيت

 االةٓني لػيت إجنمٗصٙ لػيت زٖاضٗات زٖاضٛ قساُ فٍٗــــــٛ فٍٗــــــٛ

 ايثالةا٤ لػيت زٖاضٗات لػيت قساُ عمًٕ عمًٕ إجنمٗصٙ تٕحٗد

 األصبعا٤ لػيت لػيت إجنمٗصٙ زٖاضٗات Eوعىن  قساُ عمًٕ قساُ

 اـُٝػ زٖاضٗات لػيت تسبٗٛ أضسٖٛ حاضــــب حاضــــب قساُ آُقس إجنمٗصٙ

 / ب ايثايثاؾزٍٚ ايزصاعٞ يًقف 

 ايّٝٛ األٚىل ايثا١ْٝ ايثايث١ ايضابع١ اـاَغ١ ايغارع١ ايغابع١ ايثا١َٓ

 األذز إجنمٗصٙ لػيت فقْ ٔضمٕك  ٌػاط زٖاضٗات تسبٗٛ أضسٖٛ لػيت قساُ

 االةٓني قساُ زٖاضٗات حاضب حاضب لػيت لػيت إجنمٗصٙ Eوعىن 

 ايثالةا٤ زٖاضٗات عمًٕ عمًٕ زٖاضٛ لػيت  لػيت  آُقس  إجنمٗصٙ

 األصبعا٤  فٍٗــــٛ قساُ تٕحٗد زٖاضٗات آُ قس لػيت  إجنمٗصٙ

 اـُٝػ إجنمٗصٙ زٖاضٗات لػيت لػيت عمًٕ  قساُ تسبٗٛ أضسٖٛ  قساُ 

 / د ايثايثاؾزٍٚ ايزصاعٞ يًقف 

 ايّٝٛ األٚىل ايثا١ْٝ ايثايث١ ايضابع١ اـاَغ١ ايغارع١ ايغابع١ ايثا١َٓ

 األذز زٖاضٗات إجنمٗصٙ لػيت ٌػاط حاضــــب حاضــــب لػيت قساُ

 االةٓني لػيت لػيت عمـــــًٕ عمـــــًٕ زٖاضٗات قساُ فقْ ٔضمٕك إجنمٗصٙ

 ايثالةا٤ لػيت تٕحٗد لػيت تسبٗٛ أضسٖٛ إجنمٗصٙ زٖاضٗات قساُ آُقس

 األصبعا٤ آُقس زٖاضٗات زٖاضٛ إجنمٗصٙ فٍٗــــــٛ فٍٗــــــٛ لػيت قساُ

 اـُٝػ لػيت لػيت زٖاضٗات تسبٗٛ أضسٖٛ إجنمٗصٙ Eوعىن  قساُ عمًٕ

 اؾزٍٚ ايزصاعٞ يًقف ايثايث / ر

 ايّٝٛ األٚىل ايثا١ْٝ ايثايث١ ايضابع١ اـاَغ١ ايغارع١ ايغابع١ ايثا١َٓ

 األذز زٖاضٛ زٖاضٗات لػيت ٌػاط لػيت إجنمٗصٙ قساُ قساُ

 االةٓني زٖاضٗات قساُ لػيت إجنمٗصٙ لػيت عمـــًٕ عمـــًٕ ٔضمٕك فقْ

 ايثالةا٤ تٕحٗد إجنمٗصٙ أضسٖٛ تسبٗٛ لػيت زٖاضٗات حاضـــب حاضـــب قساُ

 األصبعا٤ زٖاضٗات أضسٖٛ تسبٗٛ لػيت لػيت قسآُ E وعىن إجنمٗصٙ قسآُ

 اـُٝػ لػيت إجنمٗصٙ قساُ عمًٕ زٖاضٗات لػيت فٍٗــــــٛ فٍٗــــــٛ
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 اؿقك املهتب١ٝ      

 

 

ايّٝٛ / 

 اؿق١
1 2 3 4 5 6 7 8 

   عبري ايكٛال      األذز

   فبا ْزِٜ ٖب٘ ايعًٟٝٛ ْٛصٙ ايٓعِٝ    االةٓني

   ْٛصٙ ايعٝزٟ طنٝ٘ اٍ راٚر َٓريٙ ايكرطاْٞ  ايًٝوفاط١ُ   ايثالةا٤

   أَريٙ ايغباعٞ أْٛاص اؾضٜفاْٞ عٗٛر ايٖٛب    األصبعا٤

  ٚفك٘ اـٝٛاْٞ   ْٛصٙ ايٝافعٞ  ملٝا٤ ايكرطاْٞ  اـُٝػ
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 صعاي١ َؾضف١ ايٓؾاط            

 

 

االعتعزارات ايفطض١ٜ يبٓاتٗا ٚاالعتفار٠ َِٓٗ بقٛص٠ َغتُض٠ ، إٕ ةض٠ٚ األ١َ تٓبع َٔ قزصتٗا ع٢ً 

ٚمٔ ْعٝؿ ايّٝٛ عقض عًِ ٚفهض ٚإبزاع ، عقض ٜتغِ بايتطٛص ايغضٜع ، عقض تعز فٝ٘ ايك٣ٛ ايبؾض١ٜ 

َٔ أِٖ عٛاٌَ ايت١ُٝٓ ، فًِ ٜعز ٜٓعض إىل ايرتب١ٝ يف عار ايّٝٛ ع٢ً أْٗا تكتقض ع٢ً جاْب َعني َٔ 

 ٚإمنا ٖٞ تضب١ٝ َغتُض٠ َتها١ًَ ، ٚايٓؾاط ايطالبٞ أذز صٚافزٖا َٚكَٛاتٗا . جٛاْب ايُٓٛ ،

 َٚعهِ أٚيٝا٤ األَٛص األعظا٤ ْغتعضض أ١ُٖٝ ايٓؾاط ايطالبٞ :

 ايٓؾاط ٖٛ تفعٌٝ يزٚص املٓٗخ املزصعٞ ٚتثبٝت يهثري َٔ َفاُٖٝ٘ ٚذكا٥ك٘ . -1

ٝب١ ٚايغًٛى املغتكِٝ يز٣ ايطايب١ ، ٜغاِٖ ايٓؾاط ايطالبٞ يف ت١ُٝٓ اـًل اؿغٔ ٚاملعا١ًَ ايط -2

ٜٚغاِٖ نشيو يف تعزٌٜ ايغًٛى غري ايغٟٛ ٚتطبٝل بعض ايكِٝ ٚاألخالم اإلعال١َٝ ، َثٌ 

ذب اآلخضٜٔ ، ٚايتعاصف ٚاإلٜثاص ، ٚاذرتاّ أفراب ايفنٌ ، ٚغري سيو َٔ األخالم اإلعال١َٝ 

 تظاط ايطايب١ بزٜٓٗا ٚقارت٘ .اؿُٝز٠ ، ٜٚغاِٖ نشيو يف ت١ُٝٓ اػاٖات َضغٛب فٝٗا َثٌ اع

ٜغاِٖ ايٓؾاط ايطالبٞ يف نؾف املٍٝٛ ٚاملٛاٖب ٚايكزصات يز٣ ايطايبات ٜٚعٌُ ع٢ً تُٓٝتٗا  -3

بايؾهٌ اإلجيابٞ ايقرٝح ، مما ٜهٕٛ ي٘ األةض يف تٛجٝ٘ ايطايب١ تعًُٝٝا َٚٗٓٝا إىل االػاٙ 

 ايقرٝح .

ٚطَٝالتٗا َٔ ج١ٗ ، ٚبٝٓ٘ اٚبني أعنا٤ ١٦ٖٝ  ٜغاِٖ ايٓؾاط ايطالبٞ يف تٛةٝل ايق١ً بني ايطايب١ -4

 ايتزصٜػ ٚاجملتُع َٔ ج١ٗ أخض٣ .

ٜغِٗ ايٓؾاط ايطالبٞ يف صفع املغت٣ٛ ايقرٞ عٓز ايطايبات َٔ خالٍ األْؾط١ ايضٜام١ٝ ،  -5

 ٚاألْؾط١ ٚايٓزٚات ايقر١ٝ ٚغري سيو .

ج١ إىل االْتُا٤ ًٜب ايٓؾاط ايطالبٞ اؿاجات االجتُاع١ٝ ٚايٓفغ١ٝ يز٣ ايطايب١ ناؿا -6

االجتُاعٞ ٚايقزاق١ ٚؼكٝل ايشات ٚايتكزٜض ، َٚغاعز٠ ايطايب١ ع٢ً ايتدًك َٔ بعض َا 

 تعاْٝ٘ َٔ َؾهالت نايكًل ٚاالمطضاب ٚاالْعظاٍ .

 ٖشا ْٚغأٍ اهلل ايتٛفٝل يترٝكٞ ايفا٥ز٠ املضج٠ٛ ملا فٝ٘ ْفع بٓاتٓا ايطايبات .
 

 

 بٓاتَؾضف١ ايٓؾاط باملضذ١ً االبتزا١ٝ٥ 
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 صعاي١ املضؽز٠ ايطالب١ٝ       

 

 

إتاْا َٓا بأ١ُٖٝ َؾاصن١ ٚيٞ األَض يف ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝـ١ ٚايرتبٜٛـ١ ٚذضفـا َٓـا عًـ٢      

تك١ٜٛ ايعالقات ٚطٜار٠ ايثك١ بـني األعـض٠ ٚاملزصعـ١ ٚايتعـإٚ ايبٓـا٤ َـٔ أجـٌ ايُٓـٛ ايغـًٛنٞ ٚ          

 ايترقًٝٞ يبٓاتٓا ايطايبات ٚبٓا٤ ايؾدق١ٝ ايغ١ٜٛ ايكارص٠ ع٢ً ايبشٍ ٚايعطا٤ 

 ايٓقا٥ح ٚاإلصؽارات ايرتب١ٜٛ ٚأُٖٗا :  ْكزّ بني أٜزٜهِ

 . االٖتُاّ بايٓعاف١ ايؾدق١ٝ 

 . ِٗٓٝإصؽار األبٓا٤ مٛ اذرتاّ بعنِٗ ايبعض ٚايتعإٚ ايبٓا٤ فُٝا ب 

 . ذث ايطايبات ع٢ً االْنباط املزصعٞ ٚعزّ ايػٝاب أٚ ايتأخري 

 ١ٝ .اؿضل ع٢ً ذنٛص ايطابٛص ايقباذٞ ٚاالعتفار٠ َٔ بضاَخ اإلساع١ املزصع 

  َٔ قضا٠٤ ايهتب املفٝز٠ ٚباألخك اييت تتٓاٍٚ عري٠ ايضعٍٛ عًٝ٘ ايقال٠ ٚايغالّ ٚاالعتعاص٠

 َضنظ َقارص ايتعًِ باملزصع١ .

  ًِٗٝذث ايطايبات ع٢ً عزّ االعتٗظا٤ بظَٝالتِٗ أٚ ايتًفغ باأليفاظ ايبش١٦ٜ ٚعزّ ايتطاٍٚ ع

 باينضب .

 ٛفا ٚجب١ اإلفطاص قبٌ ايشٖاب إىل اذضل ع٢ً إٔ تتٓاٍٚ ابٓتو ايػشا٤ ايقرٞ ٚخق

 املزصع١ .

 . ٞتكزٜض املع١ًُ ٚاذرتاَٗا ٚااليتظاّ بايكٛاْني ايقف١ٝ ٚايتكٝز بال٥ر١ اينبط ايغًٛن 

 . ٞااليتظاّ بايظٟ املزصعٞ ٚايًباؼ ايضٜام 

 . َغاعز٠ ايطايبات ع٢ً ايّٓٛ َبهضا ٚاالعتٝكاظ َبهضا 

  َٔ املزصع١ فٗٓاى أٚصام تضعًٗا املزصع١ ألٚيٝا٤ اذضل إٔ تفرك ذكٝب١ أبٓا٥و بعز ايعٛر٠

 األَٛص تتعًل باألْؾط١ ٚاالختباصات .

 . ِٗاجًػ َع أبٓا٥و ٚذاٍٚ إٔ تغأهلِ عٔ ايّٝٛ ايزصاعٞ َٚٔ ِٖ أفزقا٥ 

 . قِ بتؾحٝع أبٓا٥و ع٢ً املؾاصن١ يف األْؾط١ ٚايرباَخ املزصع١ٝ ٚايًحإ ايطالب١ٝ 
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 تابع صعاي١ املضؽز٠ ايطالب١ٝ

 

 

 

 

 : األطفاٍ ٜتعًُٕٛ َٔ ٚاقع اؿٝا٠ 

 . إسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايتؾحٝع ٜتعًِ ايثك١ بايٓفػ 

 . إسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايترٌُ ٜتعًِ ايقرب 

 . إسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ املزٜح ٜتعًِ ايتكزٜض 

 . إسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايضما ٜتعًِ احملب١ 

 ٜ تعًِ ايضما بايٓفػ .إسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايتكزٜض 

 . ّإسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ املؾاصن١ ٜتعًِ ايهض 

 . إسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايٓظا١ٖ ٜتعًِ ايقزم 

 . ّإسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايطٝب١ َٚضاعا٠ املؾاعض ٜتعًِ االذرتا 

 . إسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ االْتكار ٜتعًِ اإلرا١ْ 

  ٜتعًِ ايعٓف .إسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايعزا٠ٚ 

 . إسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ اـٛف ٜتعًِ ايكًل 

 . إسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايؾفك١ ٜتعًِ االْطٛا٤ 

 . ٍإسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ اإلْقاف ٜتعًِ ايعز 

 . إسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ األَإ ٜتعًِ االعتكضاص 

 . ٌإسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايغدض١ٜ ٜتعًِ اـح 

  ٌيف جٛ َٔ ايػري٠ ٜتعًِ اؿغز .إسا عاـ ايطف 

 . إسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايعاص ٜتعًِ ايؾعٛص بايشْب 

  إسا عاـ ايطفٌ يف جٛ َٔ املٛر٠ ٚايضمح١ ٜتعًِ بإٔ ٖشا ايعار َهإ ًٜٝل

 باؿٝا٠ ايغعٝز٠ .

 ٚاهلل املٛفل ٚاهلارٟ إىل عٛا٤ ايغبٌٝ .

 

 ات.َع ؼٝات املضؽز٠ ايطالب١ٝ باملضذ١ً االبتزا١ٝ٥ بٓ
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   يؤيؤ٠ املزاصؼ 

 

 

 بغِ اهلل ايضمحٔ ايضذِٝ 

 ايغالّ عًٝهِ ٚصمح١ اهلل ٚبضنات٘ 

 

ملا يًترفٝظ َٔ أ١ُٖٝ نرب٣ يف بٓا٤ ؽدقـ١ٝ ايطايبـ١  قضصْـا اختٝـاص يؤيـؤ٠ املـزاصؼ يف نـٌ        

 فف َٔ ايقفٛف بٓا٤ً ع٢ً املعاٜري ايتاي١ٝ : 

 . ايتظاَٗا بايكٛاْني ايقف١ٝ 

  املٓظي١ٝ ٚاملؾاصن١ ايفعاي١ راخٌ ايقف.أرا٤ ٚاجباتٗا 

 . اذرتاّ َعًُاتٗا ٚطَٝالتٗا 

 . ٞااليتظاّ بال٥ر١ اينبط ايغًٛن 

يشيو ْأٌَ َٓو أٜتٗا األّ ايػاي١ٝ إٔ تتعاْٚٞ َعٓا يف تعظٜظ ايطايب١ ع٢ً أرا٤ٖا ٚيهٔ ْضجٛ 

ت أٚ ٖزاٜا َٓو عٓز ذقٍٛ ايطايب١ ع٢ً يكب يؤيؤ٠ املزاصؼ عزّ إصعاٍ أٟ أطع١ُ أٚ َؾضٚبا

ٚعٓكزّ يو بعض األفهاص اييت تهٓو َٔ خالهلا تؾحٝع ابٓتو ؿقٛهلا ع٢ً ٖشا ايًكب ٚيف 

 ْفػ ايٛقت تعظٜظ ةكتٗا بٓفغٗا ٚؼغني قزصتٗا يف ايتعبري عٔ ساتٗا أَاّ ايطايبات :

 . يؤيؤ٠ املزاصؼتقٜٛض فًِٝ أٚ عضض فٛص ؿزث َعني يف ذٝا٠  .1

ٚعضمٗا أَاّ ايطايبات َثٌ جٗاط ٜغاعز ع٢ً ذفغ ايكضإٓ أٚ غريٙ إذناص يعب١ تضب١ٜٛ ٖارف١  .2

 َٔ األيعاب اهلارف١ .

تزصٜبٗا ع٢ً قضا٠٤ قق١ ققري٠ تترزث عٔ ايكِٝ ٚاألخالم يتكضأٖا أَاّ طَٝالتٗا أٚ تعرب عٔ  .3

 ايقٛص ظٌُ َفٝز٠ .

عامل١ٝ ذغب افطراب يؤيؤ٠ املزاصؼ يضذالت خاف١ فُٝا بعز يف املٛاعِ ٚاملعاصض ٚاألٜاّ اي .4

 املتاح.

 عضض فٛص ألؽدال تعتربِٖ ايطايب١ َكضبني هلا ٚ تترزث عٔ عبب ذبٗا هلِ . .5

عٌُ يٛذ١ َبتهض٠ ملار٠ َٔ املٛار عٝث تهٕٛ ٖارف١ ٚ تؾضح ايطايب١ يظَٝالتٗا طضٜك١  .6

 اعتدزاَٗا بطضٜك١ ايتعًِ بايًعب .

١ٝ صا٥ع١ عتهٕٛ َفاجأ٠ أَا يف ايقف فغٛف تكّٛ املع١ًُ بتعظٜظ ايطايب١ بأفهاص تؾحٝع

 يًطايب١ ٚؼثٗا ع٢ً االعتُضاص يف ايغًٛى اؿغٔ عٝث تهٕٛ قز٠ٚ ذغ١ٓ يظَٝالتٗا .

 قا٥ز٠ فُٛعتٗا ملز٠ أعبٛع . .1

 تترزث عٔ ْفغٗا نٌ ّٜٛ أَاّ ايطايبات . .2

 تكف أٍٚ طايب١ يف ايطابٛص ايقباذٞ . .3
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 متٝظ بؾ٤ٞ َعني راخٌ ايفقٌ . .4

عضض فٛصتٗا َٚعًَٛاتٗا يف ايبٛصر اـاصجٞ املدقك يشيو أٚ ايؾاؽ١ ايزاخ١ًٝ يًُزصع١   .5

. 

 تهضِٜ ايطايب١ يف ايطابٛص ايقباذٞ ّٜٛ األذز َٔ قبٌ اإلصؽار املزصعٞ . .6

 
 إراص٠ املزصع١ يف املضذ١ً االبتزا١ٝ٥ بٓات                                                                                                           
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 ال٥ر١ اينبط ايغًٛنٞ

 

 

 تعضٜف االْنباط ايغًٛنٞ :

ٖٛ َز٣ ايتظاّ ايطايب ساتٝا بايٓعاّ املزصعٞ ٚتكبٌ ايتٛجٝٗات ٚايتعًُٝات املزصع١ٝ 

 ٚإْفاسٖا راخٌ املزصع١ ٚيف قٝطٗا .

 أٖزاف االْنباط ايغًٛنٞ : 

أٚال : ت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ املٓاعب١ يًطالب ٚاملعًُني ٚإراص٠ املزصع١ يتركٝل 

 أٖزاف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ .

ةاًْٝا :االصتكا٤ بايغًٛنٝات اؿغ١ٓ ٚتعظٜظٖا ٚتعٗزٖا بايتؾحٝع ٚايضعا١ٜ ٚاؿز َٔ 

 املؾهالت ايغًٛن١ٝ يز٣ ايٓاؽ١٦ بهٌ ايٛعا٥ٌ ايرتب١ٜٛ املُه١ٓ .

ةايثا : تٛافض أعايٝب ٚامر١ يًعاًَني يف املٝزإ ايرتبٟٛ يًتعاٌَ َع عًٛنٝات ايطالب 

 ٚفل أعػ تضب١ٜٛ َٓاعب١ .

 صابعًا : تفارٟ األعايٝب املٓفض٠ يف ايتعاٌَ َع عًٛنٝات ايطالب اـاط١٦ .

بٗا خاَغاً  : تعضٜف ايطالب ٚ أٚيٝا٤ أَٛصِٖ باألْع١ُ اـاف١ بايغًٛى ٚ أ١ُٖٝ االيتظاّ 

 مبا ثكل االْنباط ايشاتٞ يغًٛى ايطايب .
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 تابع ال٥ر١ اينبط ايغًٛنٞ                  

 

 

 املدايفات ايغًٛن١ٝ ٚتقٓٝفٗا :

 

 كايفات ايزصج١ األٚىل

 

 اإلجضا٤ ايٛاجب اؽاسٙ ْٛع املدايف١

  اؿًف باهلل نشب 

  ٞعزّ ايتكٝز بايظٟ املزصع 

  عزّ إذناص ايهتب ٚاألرٚات 

  ٞايتأخض عٔ ايطابٛص ايقباذ 

  ايتأخض عٔ ذنٛص اؿقك 

  ٕايزخٍٛ ٚاـضٚد َٔ ايفقٌ رٕٚ اعت٦شا 

  ايػؿ يف ايٛاجبات 

  اإلُٖاٍ يف أرا٤ ايٛاجبات املزصع١ٝ 

  ٌايّٓٛ راخٌ ايفق 

  ققات ايؾعض ٚاملالبػ املدايف١ يًؾضع

 ٚايشٚم ايعاّ 

  جًب ايًبإ ٚاملؾضٚبات ايػاط١ٜ ٚايؾٝبػ

 َٚا ٜؾابٗٗا 

  األنٌ أةٓا٤ اؿق١ 

  ٞايعبث أةٓا٤ االفطفاف ايقباذ 

  ّإطاي١ األظافض ٚ إطاي١ ايؾعض ٚعز

 احملافع١ ع٢ً ايٓعاف١ ايؾدق١ٝ 

  صَٞ بكاٜا ايطعاّ أٚ ايٓفاٜات يف َضافل

 املزصع١ 

  ٌاؿضن١ ايػري ٖارف١ راخٌ ايفق 

  ّايتأخري ْٗا١ٜ ايزٚا 

  نثض٠ االعت٦شإ رٕٚ َربص 

 أٚال : ايتٓبٝ٘ االْفضارٟ ايؾفٟٛ َٔ قبٌ  

 املع١ًُ أٚ اإلراص١ٜ اييت باؽضت املٛقف .           

 ةاْٝا : ايتٓبٝ٘ االْفضارٟ ايؾفٟٛ َٔ قبٌ 

 املع١ًُ أٚ اإلراص١ٜ اييت باؽضت املٛقف .             

 ةايثا : ايتٓبٝ٘ ايهتابٞ يف عحٌ ايٛاجبات 

 أٚ اإلراص١ٜ اييت باؽضت َٔ قبٌ املع١ًُ               

 املٛقف .              

 صابعا : إذاي١ َؾه١ً ايطايب١ إىل املضؽز٠ 

 ايطالب١ٝ َٔ قبٌ املع١ًُ أٚ اإلراص١ٜ             

 اييت باؽضت املٛقف َٚٔ ةِ اعتزعا٥ٗا               

 يزصاع١  ذايتٗا ٚعالجٗا .            

 ُات خاَغا : تهًٝف ايطايب١  بتٓفٝش َٗ

 تضب١ٜٛ راخٌ ايفقٌ أةٓا٤ األْؾط١                    

ٚايضذالت أٚ ذغب َا تضاٙ ؾ١ٓ ايغًٛنٝات 

 ايطاص١٥ باملزصع١ .

عارعا : اخش تعٗز خطٞ َٔ ايطايب١ 

 باالْنباط عٓز ٚن١ًٝ املزصع١ .

عابعا : اعتزعا٤ ٚيٞ األَض ٚتعٗزٙ بعزّ 

 تهضاص ايطايب١  يغًٛنٗا ايغ٧ٝ .
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 تابع ال٥ر١ اينبط ايغًٛنٞ          

 

 

 

 

 كايفات ايزصج١ ايثا١ْٝ

 

 اإلجضا٤ ايٛاجب اؽاسٙ ْٛع املدايف١

 ٕايهتاب١ ع٢ً اؾزصا 

 ايعبث مبُتًهات املزصع١ 

  اهلضٚب َٔ َزصع١ ايبٓني ايقػاص إىل

 املزاصؼ األخض٣

  ايؾحاص ٚتٗزٜز ايػري ٚ إةاص٠ ايفٛم٢

راخٌ قٝط املزصع١ أٚ يف ذاف١ً 

 ايضنٛب .

  ايعبث أٚ إعا٠٤ اعتدزاّ أجٗظ٠ اؿاعب

أٚ ايغبٛصات ايتفاع١ًٝ أٚ أآلت ايتؾػٌٝ 

 أٚ َا ٜٛجز يف املعاٌَ

  ذٝاط٠ املٛار اإلعال١َٝ املٓاف١ٝ يآلراب

 ٚايتعايِٝ اإلعال١َٝ أٚ ايٓعا١َٝ

  ايتًفغ باأليفاظ ايٓاب١ٝ أٚ غري

 األخالق١ٝ ٚاالعتٗظا٤ باآلخضٜٔ

  ٞاألَض أٚ غريٙتظٜٚض تٛقٝع ٚي 

  إذناص أجٗظ٠ االتقاٍ ايؾدق١ٝ

 بأْٛاعٗا

 اإلجضا٤ األٍٚ : 

 إبالغ ٚيٞ األَض  - أ

 نتاب١ تعٗز خطٞ عٓز ٚن١ًٝ املزصع١  - ب

 االعتشاص ملٔ أعا٤ هلِ  - ت

إفالح َا أفغزٙ ايطايب ٚ إذناص بزٜال  - ث

 عٓ٘ .

َقارص٠ أجٗظ٠ االتقاٍ أٚ تغًُٝٗا يٛيٞ  - د

 األَض

٠ إذاي١ َؾه١ً ايطايب إىل املضؽز - ح

ايطالب١ٝ َٔ قبٌ املع١ًُ أٚ اإلراص١ٜ اييت 

باؽضت املٛقف َٚٔ ةِ اعتزعا٤ٙ يزصاع١ 

 ذايت٘ ٚعالجٗا 

 اإلجضا٤ ايثاْٞ :

 االعتشاص أَاّ اؾُٝع  - أ

تهًٝف ايطايب بتٓفٝش َُٗات تضب١ٜٛ  - ب

راخٌ ايفقٌ أةٓا٤ األْؾط١ ٚايضذالت أٚ 

ذغب َا تضاٙ ؾ١ٓ ايغًٛنٝات ايطاص١٥ 

 باملزصع١ 

 ايثايث :اإلجضا٤ 

فقٌ ايطايب ملز٠ ترتاٚح َٔ ّٜٛ إىل مخػ 

أٜاّ ذغب َا تضاٙ ؾ١ٓ ايغًٛنٝات 

 ايطاص١٥ باملزصع١ 
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 تابع ال٥ر١ اينبط ايغًٛنٞ          

 

 

 

 

 كايفات ايزصج١ ايثايث١

 

 اإلجضا٤ ايٛاجب اؽاسٙ ْٛع املدايف١

  عضض أٚ تٛطٜع املٛار اإلعال١َٝ املٓاف١ٝ

 يآلراب ٚايكِٝ اإلعال١َٝ 

  ٕٚجًب األرٚات اؿار٠ يًُزصع١ بز

 اعتدزاَٗا 

  ٕٚجًب املٛار ٚاأليعاب اـطض٠ يًُزصع١ ر

 اعتدزاَٗا 

  ايترضؽات ايغًٛن١ٝ ايؾاس٠ ) اصتهاب

 عًٛى َٓايف يًعف١ ( 

  ( ٜٔإؿام اينضص مبُتًهات اآلخض

 اإلراصٜات (  –ُات املعً –طَال٥٘ 

  تعُز إتالف أٚ ؽضٜب ؽٞ َٔ ػٗٝظات

 املزصع١ أٚ َباْٝٗا 

  ٚ االعتزا٤ باينضب أٚ تعُز َٗامج١ طايب

 إؿام األس٣ ب٘ 

  ٜٔعضق١ ممتًهات اآلخض 

  االعتٗا١ْ باملعًُات أٚ اإلراصٜات بتقضفات

 طا٥ؾ١ 

  اَتٗإ املقرف أٚ ايهتاب١ عًٝٗا 

 عالّ أٚ االعتٗا١ْ بؾ٤ٞ َٔ ؽعا٥ض اإل

 اعتٓام األفهاص اهلزا١َ 

 اإلجضا٤ األٍٚ :

  اعتزعا٤ ٚيٞ األَض 

  إفالح َا أفغزٙ ايطايب ٚإذناص بزٜال

 عٓ٘ ٚإعار٠ املغضٚقات 

  ِاالعتشاص ملٔ أعا٤ هل 

  تهًٝف ايطايب بتٓفٝش َُٗات تضب١ٜٛ

راخٌ ايفقٌ أةٓا٤ األْؾط١ املزصع١ 

ٚايضذالت ذغب َا تضاٙ ؾ١ٓ 

 باملزصع١ ايغًٛنٝات ايطاص١٥

  أخش تعٗز خطٞ ع٢ً ايطايب ٚ إذايت٘ إىل

 املضؽز٠ ايطالب١ٝ 

 اإلجضا٤ ايثاْٞ :

  َٔ ٌفقٌ ايطايب ملز٠ أعبٛع ٚ إْشاصٙ بايٓك

 املزصع١ 

 اإلجضا٤ ايثايث :

  ْكٌ ايطايب إىل َزصع١ أخض٣ 
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 تابع ال٥ر١ اينبط ايغًٛنٞ          

 

 

 

 كايفات ايزصج١ ايضابع١

 

 اإلجضا٤ ايٛاجب اؽاسٙ املدايف١ْٛع 

  االعتزا٤ ع٢ً أذز َٓغٛبٞ املزصع١

 باينضب ٚ إؿام األس٣ ب٘ 

  مماصع١ عًٛنٝات ؽاس٠ 

  اؿاالت اييت ٜقبح فٝٗا ٚجٛر ايطايب

 خطضا ع٢ً فتُع املزصع١ 

 اإلجضا٤ األٍٚ :

  اعتزعا٤ ٚيٞ األَض 

  ٞاخش تعٗز خط 

 اإلجضا٤ ايثاْٞ :

  فقٌ ايطايب َٔ املزصع١ ملز٠ أعبٛع 

 اإلجضا٤ ايثايث :

  ْكٌ ايطايب إىل َزصع١ أخض٣ 
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 صعاي١ َعًُات ايقف ايثايث االبتزا٥ٞ

 

 

 ايقف ايثايث االبتزا٥ٞ  بٓاتٓا طايباتتٛمٝح اـط١ ايعا١َ يف طضٜك١ تزصٜػ 

َٔ َعًُات ايقف ايثايث االبتزا٥ٞ ْٗزٜهِ ايتر١ٝ ٚايغالّ ، اْطالقا َٔ ؽعاصْا مٔ َعًُات ايقف 

 ٖـ 1438 -ٖـ 1437ايثايث االبتزا٥ٞ يعاّ 

 ) بايتعإٚ ٚؽز اهل١ُ ْقٌ رًَٚا مٛ ايك١ُ ( 

 

جٌٝ  عٝتِ ايتعإٚ بٝٓٓا ٚايتهاتف مبؾ١٦ٝ اهلل َٔ خالٍ اـط١ ايزصاع١ٝ يًعاّ اؿايٞ يتدضٜخ

 َتُٝظ جيٝز اعرتاتٝحٝات ايكضا٠٤ ٚايهتاب١ َٚٗاصات ايتفهري .

 

 ٚطضٜك١ ايعطا٤ عتهٕٛ ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ :    

  : َار٠ يػيت 

 رصٚؼ عٝث نٌ رصؼ ٜعط٢ نايتايٞ :  3ٚذزات ٚنٌ ٚذز٠ تكغِ إىل  4ٜؾٌُ املٓٗخ ع٢ً 
 ايّٝٛ األٍٚ : ملٓاقؾ١ غالف ايٛذز٠ + ايت١٦ٝٗ .

: يٓك االعتُاع ٚايٓؾٝز ذٝث عريرر ايطالب ايٓؾٝز طـٛاٍ ايٛذـز٠ ، ةـِ ايـزخٍٛ يف     ايّٝٛ ايثاْٞ 

 ايٓك ايكضا٥ٞ ) ايزصؼ ( ٚثتٟٛ ع٢ً املهْٛات ايتاي١ٝ :

 اقضأ ٚأجٝب ٚأمنٞ يػيت . .1

 أقضأ ٚأالذغ ٚاعتدضد َٔ ايٓك . .2

 اعتدزّ ٚأذٍٛ  .3

 ةِ ٜتِ ذٌ نتاب ايٓؾاط ٚذٌ ٚصم ايعٌُ . أعرب .4

 َع املع١ًُ .١ ثٌ باملزصع١ َٔ قبٌ ايطايب نتاب ايٓؾاط :

 

فكط يف نضاع١ املٗاصات ايهتاب١ٝ ذٝث ايّٝٛ األٍٚ : ٜهٕٛ ايٛاجب قضا٠٤ ايٓك ، ايٝـّٛ   ايٛاجب :

ايثاْٞ : ْغذ اؾظ٤ احملزر َٔ ايزصؼ يف ايزفرت ذغب اـط١ املضعـ١ً ، ايٝـّٛ ايثايـث : ذـٌ َٗـاَٞ      

  األرا١ٝ٥.

هٌُ تعٔ ايهتاب١ يف ايفقٌ  ١املع١ًُ يف ايفقٌ ٚيف ذاي١ تأخض ايطايبٌ َع ؼ أٚصام ايعٌُ :

 يف املٓظٍ .

 َار٠ ايتٛذٝز ٚايفك٘ : 

 ذقتإ يهٌ رصؼ يف األعبٛع ذق١ ٚاذز٠ .

 ايزصؼ ع٢ً ذقتإ ذق١ تضرٜز ٚذفغ ٚذق١ ذٌ تزصٜبات . ١أخش ايطايبت
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 صعاي١ َعًُات ايقف ايثايث االبتزا٥ٞتابع     

 

 

 َار٠ ايكضإٓ ايهضِٜ : 

 قضإٓ ايتال٠ٚ: .1

 ذغب ايغٛص املكضص٠ ٜٚهٕٛ بؾهٌ َٜٛٞ ذغب عزر اآلٜات  اييت مت إعطاؤٖا.
 ٜٚتِ تكِٝٝ ايطايب بؾهٌ َٜٛٞ ع٢ً اآلٜات ايغابل إعطاؤٖا.

 قضإٓ اؿفغ: .2

 ٜهٕٛ ذغب ايغٛص املكضص٠ باملٓٗخ ٜٚهٕٛ َٜٛني باألعبٛع.
 املكضص٠.ٜٚتِ تكِٝٝ ايطايب يف ذفغ ايغٛص 

 االختباصات ايترقًٝٝ٘ : 

يف ْٗا١ٜ نٌ ٚذز٠ ) االختباص ايٓٗـا٥ٞ يًفقـٌ ايزصاعـٞ ( ٜٚؾـٌُ قٝـاؼ       ايطايبات عٝتِ اختباص 

 مجٝع َٗاصات ايٛذز٠ اييت مت رصاعتٗا . 

 

 ايٛاجبات املٓظي١ٝ اي١َٝٛٝ :

ــ   ــ١ يًطايب ــات األرا٥ٝ ــبٛع١ٝ ) املُٗ ــ١ األع ــاٍ اـط ــتِ إصع ــ ١ٜ ــت٣ٛ ايطايب ــارتٞ ٚ  ١(، َٚغ األن

ايغًٛنٞ ْضجٛ االطالع عًٝٗا بؾهٌ َٜٛٞ ْٚضجٛ ايتٛقٝـع عًٝٗـا َٜٛٝـًا يف خاْـ١ َالذعـات      

 ٚيٞ األَض خالٍ ٖشٙ ايفرت٠ .

 . ١نُا ْضجٛ تٓفٝش األْؾط١ اإلةضا١ٝ٥ اييت مت إصعاهلا يًطايب

 

 َعًُات ايقف ايثايث االبتزا٥ٞ : َالذعات ٖا١َ َٔ 

املٓظي١ٝ ٚاالطالع ع٢ً أٟ ٚصق١ ٜـتِ إصعـاهلا    ١َتابع١ ٚاجبات ايطايبايضجا٤ َٔ األٌٖ اؿضل ع٢ً 

ٚإٕ نإ َطًٛب َٓهِ إعارتٗا فٓضجٛ عزّ ايتأخري يف سيو ، ٚإٕ نإ ٖٓاى إؽعاص ) ال  االب١ٓ َع 

ـ       تمسح اهلل ( البٓ ملعاؾـ١ اينـعف َـٔ     ١و عًـٝهِ ايتٛقٝـع عًـ٢ ايٛصقـ١ َٚتابعـ١ َغـت٣ٛ االبٓ

 ٛ ايك١ُ بايتعإٚ بني ايبٝت ٚاملزصع١ يف فرت٠ ٚجٝظ٠ ..م ١قٌ ايطايبتايبزا١ٜ ي

 طضم تٛافٌ املزصع١ َع ٚيٞ األَض :

 اـط١ االعبٛع١ٝ. -

 عحٌ ايٛاجبات ، تٛقٝع ٚيٞ األَض بايعًِ. -

 ايغاعات املهتب١ٝ يًُعًُات. -

 صعا٥ٌ جٛاٍ َٔ  إراص٠ املزاصؼ. -

 ٚأخريًا ..

عاّ رصاعٞ َٛفل ٤ًَٞ باؿٜٝٛـ١ ٚايٓؾـاط ، ٚإٔ ٜهـٕٛ     يبٓاتٓا ايطايباتَٔ أعُام قًٛبٓا ْت٢ُٓ 

 ايٓحاح ذًٝفِٗ ٚايتُٝظ ٖزفِٗ .
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 صعاي١ َعًُات ايضٜامٝات 

 

 اـط١ ايزصاع١ٝ ملار٠ ايضٜامٝات ..

 ٚبعز، ٚبضنات٘ اهلل ٚصمح١ عًٝهِ ايغالّ

 غري... ٚأْتِ عاّ فهٌ اؾزٜز، ايزصاعٞ ايعاّ مبٓاعب١ بهِ ٜضذب إٔ ايضٜامٝات قغِ ٜغض

     مما ايعقض َار٠ تغ٢ُ ٖٚٞ ٚايع١ًُٝ ايع١ًُٝ ذٝاتٓا يف أ١ُٖٝ هلا اييت املٛار َٔ ايضٜامٝات َار٠

  عاّ:اي هلشا ايضٜامٝات َار٠ خط١ ع٢ً ْطًعو إٔ مب ايتدققات،يشا مجٝع يف أ١ُٖٝ هلاجيعٌ 

  : ٖزفٓا

 ١ٝ ٚايع١ًُٝ.تؽضٜخ طايب١ َٛانب١ يًتطٛصات ايعامل١ٝ ٚقارص٠ ع٢ً َٛاج١ٗ املؾهالت اؿٝا .1

تطٜٛض ايفهض ايضٜامٞ ايعاّ يًطايبات ٚتطٜٛض ايكزصات ايع١ًُٝ يًطايبات ٚمتٝٝظ ٍَٝٛ ٚصغبات  .2

 ايطايبات ذٍٛ املار٠ .

 ٚايعٌُ االجتُاعٞ.طٜار٠ ايثك١ يزٜٗٔ ٚت١ُٝٓ اإلبزاع ٚصٚح ايتعإٚ  .3

 ىل َغتٜٛات ايتفهري ايعًٝا ٚذٌ املؾهالت.إٚفٍٛ ايطايبات  .4

 

 املطًٛب بؾهٌ َٜٛٞ َٔ ايطايب راخٌ اؿق١ : 

 + نتاب ايطايب + نتاب ايتُاصٜٔ . ًَف جٝب -

 أٚصام ايعٌُ : بعض ايفقٍٛ : عٝتِ إصفام أٚصام عٌُ َغاْز٠ -

 

 َٛاعٝز إصعاٍ ايٛاجب ٚايهتاب ٚاالختباصات : 

 

 ايٛاجب ايَٝٛٞ خط١ ايٛاجب

 َع ايطايب١ ًَٜٛٝاٜضعٌ  نتاب ايطايب

 عٌُ َؾضٚع أٚ َط١ٜٛ
يف ْٗا١ٜ نٌ فقٌ ٜتِ عٌُ َط١ٜٛ أٚ َؾضٚع 

 تبعًا يٓٛع رصٚؼ ايفقٌ .

 االختباصات
 يف ْٗا١ٜ نٌ فقٌ اختباص

بعز نٌ فقٌ اختباص تضانُٞ ةِ إختباص ٚصقٞ 

 يًتكِٝٝ ايٓٗا٥ٞ يًفقٌ ايشٟ مت رصاعت٘
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 صعاي١ َعًُات ايعًّٛ  

 

 

 اـط١ ايزصاع١ٝ ملار٠ ايعًّٛ : 

 

 ايغالّ عًٝهِ ٚصمح١ اهلل ٚبضنات٘ ، أَا بعز :

 بايٓغب١ ـط١ تزصٜػ ايعًّٛ فٗٞ نايتايٞ : 

 ٜتِ تطبٝل ايطضٜك١ اـُاع١ٝ يف إعطا٤ املٓٗخ ٚايرتنٝظ ع٢ً ايطضم ايع١ًُٝ فٝٗا :

 ايغابل ٜتبعٗا متٗٝز يًزصؼ اؾزٜز .ايت١٦ٝٗ : َضاجع١ ايزصؼ  - أ

 َٚغاُٖتِٗ فٝ٘ ٚاعتٓتاد ذكا٥ل ع١ًُٝ . يًطايبات االعتهؾاف : إجضا٤ ْؾاط عًُٞ  - ب

 ايؾضح ٚايتفغري : تٛمٝح األٖزاف اـاف١ بايزصؼ ٚؽضح املفضرات . - ت

ايتكِٜٛ : فُٛع١ َٔ األع١ً٦ ٚاألْؾط١ االيهرت١ْٝٚ اييت تٛمح َز٣ ؼكٝل أٖزاف ايزصؼ  - ث

 ًا اعتدزاّ نتاب ايٓؾاط نتطبٝل االعتهؾاف .ٚأٜن

 اإلةضا٤ ٚايتٛعع : صبط ايعًّٛ باؿٝا٠ . - د
ٚيف ْٗا١ٜ نٌ فقٌ ٜهٕٛ ٖٓاى َضاجع١ يًفقٌ ٚذٌ أع١ً٦ ايهتاب ٚقضا٠٤ عًُٝ٘ 

 تتعًل مبٛمٛعات ايٛذز٠ .
 َٛاعٝز إصعاٍ ايٛاجب ٚايهتاب ٚاالختباصات :  

 

 نتاب ايطايب
عٝزٙ ت ّٜٛ اـُٝػ إىل املٓظٍ ملضاجع١ ايزصٚؼ ٚ ١أخشٙ ايطايبت

 ّٜٛ  األذز.

 ٜهٕٛ يف املزصع١  . نتاب ايٓؾاط

 َشنض٠ ايعًّٛ
تهٕٛ فٝٗا أٚصام ايعٌُ ٜتِ ذًٗا ْٗا١ٜ ايزصؼ ٚنشيو تٛمع 

فٝٗا املطٜٛات )تعط٢ َٔ قبٌ املع١ًُ( ٚنشيو تٛمع فٝٗا 

 االختباصات .

 ايتكِٝٝ

باعتُضاص يف نٌ ذق١ ؽفًٜٛا َٚٔ خالٍ ٜتِ تكِٝٝ ايطايب 

 َؾاصنت٘ .

ٚعٛف ٜتِ إصعاٍ َٛاعٝز ايتكِٝٝ ايهتابٞ يف رفرت ايٛاجب 

 باملٛاعٝز احملزر٠ ٚسيو ْٗا١ٜ نٌ ٚذز٠ .
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 اؿاعب اآليٞ فضٜل صعاي١ 

 

 

ععت َزاصؼ اؾاَع١ َٓش ْؾأتٗا يتكزِٜ خزَات تضب١ٜٛ تع١ًُٝٝ َتُٝظ٠ سات جٛر٠ عاي١ٝ َٚتطٛص٠ تٛانب 

تربط أ١ُٖٝ قغِ اؿاعب اآليٞ ملٛانب١ ٖشا ايعقض ٚيف  فإْ٘ايعقض اؿزٜث ٚإسا عضفٓا عقضْا بأْ٘ عقض املعًَٛات 

 ؿاعب مبزاصؼ ايبٓاتع٢ً بعض أٖزاف ٚعٝاعات قغِ ا اطالعهِٖشٙ ايضعاي١ ايكقري٠ ْٛر 

 أٖزاف ايكغِ :

إعزار ايطايبات الجتٝاط االختباصات ايعامل١ٝ يًراعب اآليٞ بايًػتني ايعضب١ٝ ٚااللًٝظ١ٜ ٚسيو َٔ خالٍ  .1

 ايرباَخ ٚاملٓاٖخ يف عًّٛ اؿاعب اآليٞ

 تٓؾ١٦ أجٝاٍ جزٜز٠ تتكٔ ايتعاٌَ َع ايتك١ٝٓ اؿزٜث١ ٚٚاع١ٝ بغًبٝات ٚاجيابٝات اعتدزاَ٘ .2

 ٚفًت إيٝ٘ عًّٛ اؿاعب َٔ بضاَخ تطبٝك١ٝ ٚأْع١ُ تؾػٌٝ  صٜػ اذزث َاتز .3

ٚسيو بػ١ٝ تكزِٜ  ايهالعريااالتقاٍ ٚايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ :تعٜٛز ايطايبات ع٢ً ايتعاٌَ َع بضْاَخ  .4

 تٝغٝري اـزَات ايتع١ًُٝٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ  ذًٍٛ تك١ٝٓ ٚتع١ًُٝٝ يًحٌٝ ٚ

 ٖٛ جزٜز يف عار ايتك١ٝٓ  ع٢ً نٌ َا االطالعتعظٜظ ذب  .5

 املٓٗخ :

اعتُار عًغ١ تعايٛا ْتعًِ اؿاعب ٚاإلْرتْت  تتزصد َٔ األعاعٝات يف ايقفٛف األٚىل ٚذت٢ أذزث  .1

 بضاَخ األْع١ُ ٚايتطبٝكات يف ايقفٛف املتكز١َ  

 َٔ ايرباَخ تطبٝل بضاَخ إةضا١ٝ٥  ٚتع١ًُٝٝ تظٜز َٔ َٗاصات ٚقزص٠ ايطايب١ ع٢ً ايتعاٌَ َع أْٛاع كتًف١  .2

 طضٜك١ ايتزصٜػ ٚأرٚات ايتكِٝٝ :

، ايتعًِ املتُاٜظ ، ايتعًِ ايشاتٞ ...(  ٜتِ ؽضح ايزصؼ باعتدزاّ االعرتاتٝحٝات اؿزٜث١ نـ)ايتعًِ ايٓؾط ،نٝحٔ

ٚاؿضل ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاصات ايطايبات نـُٗاص٠ )االعتهؾاف ، ايتقٓٝف ،ايضبط ، ذٌ املؾهالت ...(ٚنشيو 

االيتظاّ بضعا١ٜ َٗاصات ايًػتني ايعضب١ٝ ٚاإللًٝظ١ٜ  ٚبٓا٤ ع٢ً سيو فإْٓا ًْتظّ بتكِٝٝ ايطايب١ تكُٝٝات َتٓٛع١ 

٢ً انتغاب املٗاص٠ نـ) اإلجاب١ ع٢ً عؤاٍ َٔ ايهتاب ، املؾاصن١ ايفاع١ً ،ايتطبٝل ايعًُٞ َٚتعزر٠ تعتُز ع

 َض٠ٚاييت تهٕٛ مبعزٍ ايهرت١ْٝٚ (ذٝث ٜتِ تطبٝل آي١ٝ ايتكِٝٝ املغتُض باإلماف١ ع٢ً االختباصات ايترق١ًٝٝ 

 بايفقٌ ايزصاعٞ ذٝث ٜتِ اإلعالٕ عٓ٘ َغبكا 
 

 ايهتب :

٤ اؿق١  َٔ خالٍ أع١ً٦ ايتطبٝل ايع١ًُٝ أٚ ايترضٜض١ٜ املٛجٛر٠ يف ْٗا١ٜ نٌ رصؼ ٜتِ تفعٌٝ ايهتب أةٓا

 باإلماف١ اىل أٚصام ايعٌُ املعّز٠ َٔ قبٌ املع١ًُ 
 

 ْٗا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ ٚ تهٔ االطالع ع٢ً تكِٝٝ املٗاصات عٔ طضٜل نالعريا.: عريعٌ ايهتاب ًَرٛظ١ 
 

 األْؾط١ املقاذب١ :

ٖشٙ املضذ١ً أ١ُٖٝ نبري٠ فتِ ايتدطٝط هلا ٚاألعزار ألْؾط١ تع١ًُٝٝ إبزاع١ٝ راع١ُ تؾهٌ األْؾط١ يف 

 يًُٓٗخ نـ )تزٜٚض قطع اؿاعب ،باإلماف١ إىل طضح ايهثري َٔ املغابكات اييت ؼفظ إبزاع ايطايب١ ٚ تكٟٛ

 (َٗاصتٗا
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   صعاي١ ايتعًِ ٚايتٛافٌ اإليهرتْٚٞ            

 

 

 

  

 
 ممٝظات ٚخزَات نالعريا

ٜٗزف ْعاّ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ مبزاصؼ اؾاَع١ إىل تٛفري ب١٦ٝ تعًِٝ ٚتعًِ ايهرتْٚٞ َتها١ًَ ٚاالصتكا٤ 

صؼ اؾاَع١ ٚمتاؽٝا َع ايتطٛص ايتكين مبغت٣ٛ جٛر٠ اـزَات ايتع١ًُٝٝ املكز١َ يًطالب ٚايطايبات يف َزا

( نالعريا ٚايشٟ ٜغُح يًُعًِ LMSايضأٖ فكز عًُت املزاصؼ ع٢ً تطبٝل ْعاّ إراص٠ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ )

بإظٗاص إبزاعات٘ بطضم كتًف١ ٜٚغاعز ايطايب باؿقٍٛ ع٢ً املار٠ ايع١ًُٝ ٚايتٛعع بٗا َٔ خالٍ املقارص 

 َض أنثض قضبا َٔ ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ يف املزاصؼ.املتعزر٠ ٚنشيو جيعٌ ٚيٞ األ

 صؤٜتٓا َع نالعريا ... •

إٔ ْكّٛ بتٛفري ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ تفاع١ًٝ َٚتطٛص٠ ملزاصعٓا، ٚتغدري ناف١ إَهاْٝاتٓا ايتك١ٝٓ باعتدزاّ ذًٍٛ 

ىل أفنٌ تك١ٝٓ عقض١ٜ ػُع بني جٛر٠ األرا٤ ٚعٗٛي١ االعتدزاّ ٚأذزث َا تٛفًت إيٝ٘ ايتك١ٝٓ، ذت٢ ْقٌ إ

 ايٓتا٥خ ايتع١ًُٝٝ ٚأع٢ً رصجات ايتٛافٌ ايعًُٞ ٚاملعضيف.

 ممٝظات نالعريا: •

 ْعاّ اإلصؽار ايطالبٞ ٚاالْنباط ايغًٛنٞ باإلماف١ إلؽعاصات )اؿنٛص ٚايػٝاب( ايَٝٛٞ . -1

عرتاتٝحٝات ايفقٍٛ ايشن١ٝ )االفرتام١ٝ( ٚأرٚاتٗا املتٓٛع١ ٚعٗٛي١ اعتدزاَٗا ٚتٓٛع األرٚات ٚاعتدزاّ ا -2

 ايتعًِ ايٓؾط بٗا.

اإلصؽار  –املزصا٤  –املزصا٤  –املؾضفٕٛ  –املعًُٕٛ  –ْعاّ ٜؾٌُ مجٝع عٓافض ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ  ) ايطالب  -3

 إراص٠ ايتك١ٝٓ ( –اإلراص٠  –ايطالبٞ 

 ْعاّ املتابع١ ٚاإلؽعاص ٚصعا٥ٌ اؾٛاٍ اؾُاع١ٝ ٚايفضر١ٜ . -5

 ذقا٥ٞ املتكزّ يٓٛاتخ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚكضجاتٗا.ْعاّ ايكٝاؼ ٚايترًٌٝ اإل -6

ْعاّ ايترًٌٝ ايؾدقٞ يهٌ َعًِ ٚنٌ طايب ًَٚف اإللاط  ع٢ً َزاص عٓٛات اـز١َ يًُعًِ ٚعٓٛات  -7

 ايزصاع١ يًطايب.

 ايتٛافٌ َع اآلبا٤ ٚاألَٗات يًٛقٛف ع٢ً َغت٣ٛ ايطايب بإؽعاصات  فٛص١ٜ ع٢ً اؾٛاٍ. -8

 (Google+- Microsoftٚنشيو َتٛافل َع  )  Googleٓزات ايتهاٌَ َع َغت -9

 ( ٚاعرتاتٝحٝات ايتعًِ ايٓؾط . Social learning + LMSَٓق١ تع١ًُٝٝ ػُع بني   )   -10

مجٝع ايتطبٝكات يف ايٓعاّ تهٔ اعتدزاَٗا ع٢ً األجٗظ٠ ايًٛذ١ٝ ٚايتًٝفْٛات  Mobile Learningٜزعِ   -11

 ايشن١ٝ.

َٔ كتًف ايبًزإ تهٔ  Classeraَٔ مجٝع املؤعغات ايتع١ًُٝٝ املؾاصن١ يف ْعاّ  MOOCSتٛفض  -12

 اعتدزاَٗا راخٌ ايٓعاّ َٔ مجٝع املغتدزَني.
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ٚيٞ األَض ( يًترفٝظ   -ايطايب  –َاعٞ( يتحُٝع ايٓكاط يهٌ َٔ ) املعًِ  –سٖب  –بطاقات ) فنٞ  -ْعاّ ايترفٝظ   -13

َزٕ  –األعٛام  -املتاجض –فاعٌ ٚفرٝح تهٔ ايتعاٌَ بٗا َع ؽضنا٤ ايٓعاّ ) املطاعِ ع٢ً االعتدزاّ بؾهٌ 

 املهتبات( املدتًف١ . –األيعاب 

 غري َتظأَ ( -ٚجٛر َٓق١ يًتزصٜب اإليهرتْٚٞ مبُٝظات عزٜز٠ ) َتظأَ  -19

 ٚقت )غري َتظأَ( . تغحٌٝ ايزصٚؼ املؾضٚذ١ يف ايفقٍٛ االفرتام١ٝ ٚتهٔ ؼًُٝٗا ٚرصاعتٗا يف أٟ -20

 اـزَات اييت ٜكزَٗا نالعريا يًطايب: 

 ٚاجب إيهرتْٚٞ 

 اختباص إيهرتْٚٞ 

 باإلماف١ إىل َا عٝتِ صفع٘ يف املهتبات اإليهرت١ْٝٚ املدتًف١ 

 َهتب١ ايفٝزٜٛ 

 َهتب١ ايقٛص 

 َهتب١ ايرباَخ 

 َهتب١ ايقٛت 

 َهتب١ ايعضٚض ايتكزت١ٝ 

 تفقٌٝ ملا عٝتِ تٓاٚي٘ يف األعبٛع ؾُٝع املٛار(اـط١ األعبٛع١ٝ ) 

 ايفقٍٛ ايشن١ٝ )ؿنٛص ايزصٚؼ َع املعًِ عٔ بعز( 

 غضف ايٓكاـ 

 ايضعا٥ٌ )يًتٛافٌ َع املعًِ( 

 اـزَات اييت ٜكزَٗا نالعريا يٛيٞ األَض: 

 تهٓ٘ َٔ َتابع١ ابٓ٘. )ٚيٞ األَض( َقطًح ٜؾٌُ األب ٚاألّ، ذٝث إٔ نٌ ٚاذز َِٓٗ ي٘ ذغاب يف نالعريا

 ناَال عٝث ٜهؾف يٛيٞ األَض: –ايطايب  –َتابع١ االبٔ َٔ خالٍ عضض ًَف٘  

 نؾف ايزصجات 

 األْؾط١ ٚايٛاجبات 

 االختباصات 

 َضفكات املار٠ 

 ايفٝزٜٛ 

 ايفقٍٛ ايشن١ٝ 

 ايتكاصٜض 

 املقاصٜف ايزصاع١ٝ 

 االْنباط ٚايغًٛى 

 أبضط األذزاث ٚايفعايٝات اييت عتكُٝٗا املزصع١ ذغب ايتاصٜذ.ايتكِٜٛ ايزصاعٞ ٚفٝ٘  

 إَها١ْٝ ايتٛافٌ َع املعًُني ٚ املزصا٤ َ٘ خالٍ خز١َ ايضعا٥ٌ. 
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 ايقفٛف املبهض٠ صعاي١ فضٜل ايًػ١ االلًٝظ١ٜ                      

 

 

 املٓاٖخ 

 املٓاٖخ املعتُز ٠  

 ( Oxford Discover)َٓٗخ انغفٛصر رٜغهفض -1

 ( ايرتّ ايثاْٞ.Oxford Discover( ايرتّ األٍٚ+ )Jolly Phonicsَٓٗخ جٛيٞ فْٛٝهػ يًقف األٍٚ )  2-

 طضم تزصٜػ املٓٗخ 

ايتعًِ  –ايتعًِ ايٓؾط  -ٜتِ ايعطا٤ بٛاعط١ اعرتاتٝحٝات ايتزصٜػ املتٓٛع١ ) َثٌ االعتكقا٤ -1

 بايًعب ٚاعرتاتٝحٝات نٝحٔ ٚايتعًِٝ ايتعاْٚٞ(

 إعطا٤ ٚصق١ ؼتٟٛ ع٢ً مجٝع املٗاصات املطًٛب اجتٝاطٖا )تٛمع يف رفرت ايٛاجبات(.ٜتِ  -2

ٜتِ تكِٝٝ ايطايبات بطضٜك١ َغتُض٠ َتٓٛع١ يترزٜز َز٣ إتكاْٗٔ يًُٗاصات املطًٛب١ ٚإؽعاص  -3

 األٌٖ يف ذاٍ اإلتكإ أٚ عزَ٘ .

ٛ َطًٛب تٓفٝشٙ َٔ ٜتِ إصعاٍ خط١ أعبٛع١ٝ َع ايطايب١ تؾتٌُ ع٢ً ايٛاجب ايَٝٛٞ أٚ َا ٖ -4

 َطٜٛات .

 كضجات ايتعًِ 

 طايبات ٜكُٔ مبُاصع١ ايًػ١ االلًٝظ١ٜ يف ذٝاتٗٔ اي١َٝٛٝ. 

 اي١ٝ ايتٛافٌ َع االٌٖ :

ايتٛافٌ االعاعٞ ٜهٕٛ َٔ خالٍ اـط١ االعبٛع١ٝ ذٝث ٜتِ إبالغ األٌٖ بايزصؼ املعط٢ ٚ  -1

نشيو ٜتِ ؼزٜز ايٛاجب ٚ األْؾط١  اؾظ٤ املطًٛب يالختباصات عٛا٤ ايؾف١ٜٛ اٚ ايترضٜض١ٜ ،

 املٓظي١ٝ املطًٛب١ َٔ ايطايب١ يف ذاٍ تٛاجزٖا.

بعض اؿاالت تغتزعٞ االجتُاع َع ٚي١ٝ اَض ايطايب١ ٚ ٜتِ سيو يف ايغاع١ املهتب١ٝ اـاف١  -2

 بهٌ َع١ًُ ٚ سيو بايتٓغٝل َع املضؽز٠ ايطالب١ٝ .

 طضم تكِٝٝ ايطايب١ :
 تكِٝٝ املٗاصات االنارت١ٝ -1

 يتكِٝٝ ايترضٜضٟ: ٜتِ َٔ خالٍ االختباصات ايفق١ًٝ   ْٗا١ٜ نٌ ٚذز٠ .ا . أ

 ايتكِٝٝ ايؾفٟٛ: ٜتِ َٔ خالٍ  قضا٠٤ ْك  َٛجٛر بايٛذز٠. . ب

تكِٝٝ املٗاصات ايغًٛن١ٝ : ٜهٕٛ َٔ خالٍ َتابع١ عًٛنٝات ايطايب١ باعتدزاّ  نتاب  -2

 ايتكِٝٝ ايزٚصٟ بعز نٌ فقٌ.



 

 

 

39 

 

 

 

 

 ٚيف اـتاّ                                                                 

 

 

 

 

ْت٢ُٓ َٔ اهلل ايعًٞ ايكزٜض إٔ ْهٕٛ قز قزَٓا يهِ َٔ خالٍ ٖشٙ ايضعاي١ َا ٜعٝٓهِ ع٢ً َتابع١ بٓاتٓا 

 ايطايبات ، يتهْٛٛا َعٓا ؽضنا٤ يف بٓا٤ َغتكبًِٗ ٚؼكٝل أٖزافٓا ألَتٓا َٔ خالهلِ .

 

 

 قا٥ز٠ املضذ١ً االبتزا١ٝ٥ 

 َٞ ايبطاح

 


