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 إعداد الهيئة اإلدارية والتعليمية بمدارس الجامعة المرحلة االبتدائية بنات
 

 قائدة المدرسة 

 مي البطاح 

 ا٭َس  ٚيٞ ديٌٝ

 يًؿفٛف ايعًٝا

 املسذ١ً ا٫بتدا١ٝ٥ بٓات

 ٖـ1439 - ٖـ1438
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 ايفٗسع 
 

 املٛقٛع
زقِ 

 ايؿفر١
 زقِ ايؿفر١ املٛقٛع

 28 تابع زضاي١ املسغد٠ ايط٬ب١ٝ 3 ن١ًُ املدٜس٠
 29 ي٪ي٪٠ املدازع 4 ز١ٜ٩ ٚزضاي١  ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ

 30 ٥٫ر١ ايكبط ايطًٛنٞ 5 ز١ٜ٩ ٚزضاي١  املدازع
 31 تابع ٥٫ر١ ايكبط ايطًٛنٞ 6 أٖداف املدازع ايعا١َ

 32 تابع ٥٫ر١ ايكبط ايطًٛنٞ 7 ا٭ٖداف اـاؾ١ باملسذ١ً
 33 تابع ٥٫ر١ ايكبط ايطًٛنٞ 8 أمسا٤ اٱدازٜات ٚؼ٬ٜٛتٗٔ
 34 تابع ٥٫ر١ ايكبط ايطًٛنٞ 9 أمسا٤ املػسفات ٚؼ٬ٜٛتٗٔ

 35 زضاي١ َعًُات ايعًّٛ 10 أمسا٤ زا٥دات ايفؿٍٛ َٚطاعداتٗٔ

 36 زضاي١ َعًُات ايعًّٛتابع  11 َٚطاعداتٗٔأمسا٤ زا٥دات ايفؿٍٛ 
 37 ايًػ١ ايعسب١ٝزضاي١ َعًُات  12 ٚاملٛاد اييت ٜدزضٓٗا َسبٝات ايفؿٍٛ

 38 فسٜل ايعًّٛ ايد١ٜٝٓزضاي١  13 َعًُات ايفؿٍٛ ٚاملٛاد اييت ٜدزضْٛٗا
 39 فسٜل ايعًّٛ ايد١ٜٝٓزضاي١ تابع  14 َعًُات ايفؿٍٛ ٚاملٛاد اييت ٜدزضْٛٗا

 40 ز١ٜ٩ ٚ أٖداف ٚزضاي١ املؿ٢ً 15 ايًحإ  مبدازع ايبٓات
 41 زضاي١ فسٜل املٛاد ايع١ًُٝ  16 ٖـ 1439-38 يعاّ  اـط١ ايعا١َ ا٫بتدا١ٝ٥ بٓات 

 42 تابع زضاي١ فسٜل املٛاد ايع١ًُٝ  17 ٖـ 1439-38  يعاّ  بٓات ا٫بتدا١ٝ٥ ايعا١َ اـط١

 43 زضاي١ َعًُات ايسٜاقٝات  18 ٖـ 1439-38  يعاّ  بٓات ا٫بتدا١ٝ٥ ايعا١َ اـط١

 44 زضاي١ تعًِ ايتٛاؾٌ ا٭يهرتْٚٞ 19 ٖـ 1439-38 يعاّ  اـط١ ايعا١َ ا٫بتدا١ٝ٥ بٓات 

 45 زضاي١ فسٜل اؿاضب اٯيٞ 20 ايتٛقٝت املدزضٞ 

 46 تابع زضاي١ فسٜل اؿاضب اٯيٞ 21 جدٍٚ اؿؿـ ايَٝٛٞ يًؿف ايسابع

 47 زضاي١ فسٜل ايًػ١ اٱلًٝص١ٜ  22 ايَٝٛٞ يًؿف اـاَظ جدٍٚ اؿؿـ

 48  اٱلًٝص١ٜ ايًػ١ فسٜل زضاي١تابع  23 جدٍٚ اؿؿـ ايَٝٛٞ يًؿف ايطادع

 49  اٱلًٝص١ٜ ايًػ١ فسٜل زضاي١تابع   24 اؿؿـ املهتب١ٝ يًؿف ايسابع ٚاـاَظ

 50  اٱلًٝص١ٜ ايًػ١ فسٜل زضاي١تابع   25 اؿؿـ املهتب١ٝ يًؿف ايطادع

 51 اـتاّ 26 زضاي١ َػسف١ ايٓػاط 

   27 زضاي١ املسغد٠ ايط٬ب١ٝ 
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 املدزض١ قا٥د٠ ن١ًُ                  

 

 

 

اؿُدهلل زب ايعاملني ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ْبٝٓا قُد ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚع٢ً آي٘ 

 ٚؾرب٘ أمجعني ، ٚبعد :

 ...أٚيٝا٤ ا٭َٛز ا٭عصا٤ 

٭ْٓا غسنا٤ يف ايػسع ٚايسعا١ٜ يًكِٝ ٚاملٗازات ٚا٭فهاز ٚاملعتكدات ايط١ًُٝ اييت ؼتاجٗا 

طايباتٓا ملٛانب١ عؿس املتػريات ، عؿس اْفحاز املعًَٛات ٚتثبٝتٗا يف ْفٛضِٗ ، ٚايرٟ 

ضٝطٌٗ عًِٝٗ اضتدداّ اٱَهاْات ايعك١ًٝ اييت ٖٚبِٗ اهلل تعاىل إٜاِٖ مبٗاز٠ عاي١ٝ ، 

ظٝف ٚؼًٌٝ ٖرٙ املعًَٛات بػهٌ ضًِٝ ، فإْٓا ْكع بني أٜدٜهِ ٖرٙ ايسضاي١ ٚتٛ

ايتفؿ١ًٝٝ ٚاييت تطاعدْا َعًا إٕ غا٤ اهلل ع٢ً ٚقع ايًب١ٓ ا٭ٚىل يًتٛاؾٌ ايبٓا٤ يًعٌُ ع٢ً 

ؼكٝل ٖرٙ ا٭ٖداف ، ؿؿد مثاز َٔ اؾٌٝ ايكٟٛ ايؿاحل يف املطتكبٌ ٚايرٟ ضٝؿٓع ايفسم 

 يف ٚطٓ٘ ٚأَت٘ .

 ضا٥ًني اهلل عص ٚجٌ إٔ ٜسشقٓا ايثبات ٚاٱخ٬ف ٜٚتكبٌ َٓا إْ٘ مسٝع فٝب 

 ا٭ّ ايثا١ْٝ يبٓاتهِ                                                                                                                          

 قا٥د٠ َدزض١ ا٫بتدا١ٝ٥ بٓات                                                                                                                      

 َٞ ايبطاح
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 ز١ٜ٩ ٚزضاي١ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ               
 
 

 
  

  

 

 

 



 

 

 

5 

 

 
 ٚزضاي١ املدازعرؤية 

 

 

  

 َدازع زا٥د٠ يف جٛد٠ ا٭دا٤ ملدسد تعًُٝٞ ٚتسبٟٛ َتُٝص 

 

ّٝص يف تسب١ٝ ٚتعًِٝ ايطًب١ ، ٚيف خد١َ اجملتُع بهفا٠٤ ٚفاعًٝـ١ يف  ايس١ٜ٩ :  ايتُ

َٓاخ تسبٟٛ ٚتعًُٝـٞ ثـع عًـ٢ ايفكـ١ًٝ ، ٜٚػـحع اٱبـداع ، ٜٚستكـٞ بايترؿـٌٝ         

 ايدزاضٞ ، ٜٚعٌُ بسٚح ايفسٜل .

١ جاذب١ ، تعٌُ ع٢ً إعداد طايبـات تتًهـٕٛ َعـازف    إجياد ب١٦ٝ َدزضايسضاي١ : 

َٚٗازات ٚاػاٖات ، متهِٓٗ َٔ َٛانب١ َطتحدات عؿسِٖ يف ظـٌ تُٓٝـ١ َٗٓٝـ١    

َطتدا١َ ٚاضرتاتٝحٝات تدزٜطـ١ٝ َـ٪ةس٠ ، ٚبٓٝـ١ ؼتٝـ١ َتحـدد٠، تًـب َتطًبـات        

جٞ يف اؾٛد٠ ايػا١ًَ ، ٚايتعًِٝ ا٫يهرتْٚـٞ ، ٚا٫ْفتـاح ايـٛاعٞ عًـ٢ ايعـار اــاز      

فاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ قـُٔ َعـاٜري أخ٬قٝـ١ ٚةكافٝـ١ ٚاجتُاعٝـ١ زاضـد١ ، تعـصش        

ٌُّ املط٪ٚي١ٝ .  َعاْٞ ا٫ْتُا٤ ٚؼ

 ا٭ٖداف ايهرب٣ :

 تعُٝل زٚح اي٤٫ٛ يًٛطٔ ٚا٫عتصاش ب٘ . .1

 دعِ ايكٝادات اٱداز١ٜ ٚا٭نادت١ٝ يتعصٜص ايعٌُ امل٪ضطٞ يف املدازع . .2

 ب١ ٚقفص٠ يٲبداع ٚايتُٝص.إجياد ب١٦ٝ َدزض١ٝ جاذ .3

 تطبٝل املعاٜري اـاؾ١ بإطاز قُإ اؾٛد٠ . .4

 تعصٜص تفاعٌ املدازع َع ايب١٦ٝ اـازج١ٝ . .5

 ا٫ضتٓاد إىل أضظ ٚاقر١ ٚقدد٠ يف قبٍٛ ايطًب١ . .6
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 املدازع ايعا١َ :أهداف 

 

 

 . إعداد طايب١ َتفاع١ً تسبًٜٛا ٚتعًًُٝٝا ٚؾرًٝا 

  يتطتحٝب يًتػريات ايه١ُٝ ٚايهٝف١ٝ املتٛقع١ .تطٜٛس ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ 

 . ايتدزٜب ٚايتطٜٛس املطتُس يًكٝادات ٚايهٛادز ايتع١ًُٝٝ ٚاٱداز١ٜ 

 . تطبٝل ايت١ُٝٓ اٱداز١ٜ ايػا١ًَ 

 . تطبٝل ْعاّ اٱداز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ 

 . ٘ايتها١ًَٝ َع اجملتُع َٚ٪ضطات 
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 ا٭ٖداف اـاؾ١ باملسذ١ً

  
 

  ، ِٗإعداد ايطايبات زٚذًٝا ٚجطدًٜا ْٚفطًٝا ، َع متهني ايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬ يف ْفٛض

 يتتُهٔ َٔ َٛاج١ٗ ؾعٛبات اؿٝا٠ اـازج١ٝ بك٠ٛ ٚةبات .

 . ت١ُٝٓ ايتفهري ايعًُٞ يدِٜٗ ٚتعُٝل زٚح ايبرع ٚايتحسٜب 

  تأضٝظ ايطايبات تأضٝطا عًًُٝا ٚقًٜٛا ، ٜعِٝٓٗ ع٢ً َٛاؾ١ً ايدزاض١ يف مجٝع

 ايفسٚع ب٬عكبات .

  ٘غسع ذب ايكسا٠٤ ٚاملطايع١ ايٓافع١ ٚاضتػ٬ٍ أٚقات ايفساغ ع٢ً ٚج٘ َفٝد تصدٖس ب

 غدؿٝتِٗ .

 ب١ٝ.تبين َٛاٖب ايطايبات ٚ إبداعاتِٗ ٚ إظٗازٖا يف غت٢ اجملا٫ت ايف١ٝٓ ٚايع١ًُٝ ٚا٭د 

  تعًِٝ ايطايبات َٗازات ذٝات١ٝ تطاعدِٖ ع٢ً ايتدطٝط يًُطتكبٌ عٔ طسٜل

ؼدٜد أٖداف ٚاقر١ تؿبٛا إيٝٗا ، َع ايتعسف ع٢ً نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع ا٭مناط 

 املدتًف١ يًٓاع .

 . ت١ُٝٓ َٗاز٠ ؾٓع ايكساز عٓد ايطايبات ٚذٌ املػه٬ت بطسٜك١ ض١ًُٝ 

 ٗات ايٓعس ع٢ً َبدأ ) اخت٬ف ايسأٟ ٫ ٜفطد يًٛد تعًِٝ ايطايبات فٔ اؿٛاز ٚتكبٌ ٚج

 قك١ٝ ( 
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 أمسا٤ اٱدازٜات ٚؼ٬ٜٛتٗٔ                                                

 
 

ّ 
 ايفانظ ايتر١ًٜٛ ايٛظٝف١ أضِ اٱداز١ٜ

1.  
 8605753فانظ /  501 َدٜس٠ َٞ عبداهلل قُد ايبطاح

2.  
  502 املدزض١ٝ ٚ  ايطايبات ٚن١ًٝ ايػ٦ٕٛ َكبٛي١ اؾًعٛد

3.  
  525 ٚن١ًٝ ايػ٦ٕٛ  ايتع١ًُٝٝ عبري ايػبٝعإ

4.  
   َػسف١ ؾفٛف َبهس٠ ٖٓد ايطًٗٞ

5.  
  505 ضهستري٠ ٖٓد ايؿدٟ

6.  
  506 ناتب١ َٚدخ١ً بٝاْات ٖٓادٟ ايبهس

7.  
  506 َطاعد ادازٟ ٖٓد ايٓػُٝؼ

8.  
  - َطاعد إدازٟ زٖاّ ايعًٝإ

9.  
  510 َػسف١ ْػاط داْٝا ايفٛشإ

10.  
  508 َسغد٠ ط٬ب١ٝ ْٛز١ٜ ايبداح

11.  
  515 َسغد٠ ط٬ب١ٝ ضازٙ ايكرطاْٞ

12.  
  153 َسغد٠ ط٬ب١ٝ ْٛزٙ ايبدٜٟٛ

13.  
 0598635508 504 َساقب١ ايؿف ا٭ٍٚ ٚ ايثاْٞ زٚإ ايعبد ايكادز

14.  
 0598635514 519 َساقب١ ايؿف ايثايع ٚ ايسابع ْد٣ ايػاَدٟ

15.  
 0598635549 519 اـاَظ ٚ ايطادعَساقب١ ايؿف  فسٜد٠ ايعتٝب

16.  
  509 َػسف١ املؿادز زغا اـًٝفٞ
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 أمسا٤ املػسفات ٚؼ٬ٜٛتٗٔ 

 
 
 

 ايتر١ًٜٛ ايٛظٝف١ ا٫ضِ ّ

 525 ايؿفٛف املبهس٠َػسف١  ٖٓد ايطًٗٞ/ أ  .1

 522 َػسف١ ايسٜاقٝات أ١َٓٝ عبدايط٬ّ / أ  .2

 528 َػسف١ ايعًّٛ شٚشٚبَٝٛٞ / أ  .3

 أ/ عص٠ ذبٝب  .4
َػسف١ اؿاضب اٯيٞ َٚط٦ٛي١ ايتعًِٝ 

 ا٫يهرتْٚٞ
532 

 524 َػسف١ املٛاد ايع١ًُٝ أ/ إٜٓاع ايعكاد  .5
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 أمسا٤ زا٥دات ايفؿٍٛ َٚطاعداتٗٔ                        

 

 

 املطاعد٠ ايؿف زا٥د٠ ايؿف ّ

 ضاز٠ ايػاَدٟ اٍٚ أ أتإ باؿداد  .1

 ايػازخ َٞ اٍٚ ب اةري اؿسنإ  .2

 ْٛزٙ ايعسيف أٍٚ د ْٛف اؾًل  .3

 ملٝا٤ ايكرطاْٞ أٍٚ د ٖٝا ايدٚضسٟ  .4

5.  
 بدٚز ايدٚغإ

 أَاْٞ ايكرطاْٞ
 ملٝا٤  اٍ مش٬ٕ ةاْٞ أ

 ْٛزٙ ايعسٜفٞ ةاْٞ ب أَاْٞ ايعُري  .6

 غاي١ٝ ايكسْٞ ةاْٞ د غٖٛٝٓ٘ ايعتٝب  .7

 ْٛز٠ ايٓعِٝ ةاْٞ د اتإ ايعتٝب  .8

 ٚفك٘ اـٝٛاْٞ ةايع أ عبري ايكٛاف  .9

 َٓريٙ ايكرطاْٞ ةايع ب فاط١ُ ايًٝو  .10

 ٖب٘ ايعًٟٝٛ ةايع د عٗٛد اؿسبٞ  .11

 ؾبا ْدِٜ ةايع د ْٛزٙ ايعٝدٟ  .12

 أز٣ٚ ايبؿسٟ زابع أ داْ٘ ايداٌٜ  .13

14.  
 عا٥ػ١ ايػُساْٞ

 اؾاشٟ ايطبٝعٞ
 ايعٓٛد ايكرطاْٞ زابع ب

 فٝرا٤ اؿٓبًٞ زابع د اٌَ اؿُكاٟٚ  .15

 غسٜف١ ايػُساْٞ زابع د ْٛف ايهسدٟ  .16

 غُٝا٤ اؿسبٞ خاَظ ا َٓريٙ ايٓحٝدٟ  .17
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 تابع أمسا٤ زا٥دات ايفؿٍٛ َٚطاعداتٗٔ                

 

 

 املطاعد٠ ايؿف زا٥د٠ ايؿف ّ

 َسِٜ ايػاَدٟ خاَظ ب از٣ٚ ايدخٌٝ  .18

 أَاْٞ ايٛادعٞ خاَظ د َسِٜ ايدخٌٝ)بد١ًٜ(  .19

 خكسا٤ ايعُسٟ خاَظ د داْ٘ اـًٝف٘  .20

 جٛاٖس ايػاَدٟ ضادع أ ايبًٟٛ بدٚز  .21

 يٝٓا احملٝؼ ضادع ب ْٛف ايعُسٟ  .22

 مس١ٝ ايرباى ضادع د مجًٝ٘ ايتُُٝٞ  .23

 زِٜ ايعٝط٢ ضادع د أمسا٤ ايػٗساْٞ  .24
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 َسبٝات ايؿفٛف ٚاملٛاد اييت ٜدزضْٛٗا             

 

 

 

 املٛاد اييت ٜدزضْٛٗا ايؿف اضِ املع١ًُ ّ

 تسب١ٝ د١ٜٝٓ زابع أ داْٗايداٌٜ  .1

 تسب١ٝد١ٜٝٓ زابع ب عا٥ػ١ ايػُساْٞ  .2

 تسب١ٝ د١ٜٝٓ  زابع د اٌَ اؿُكاٟٚ  .3

 ايسٜاقٝات زابع د هسدٟايْٛف   .4

 ايسٜاقٝات خاَظ ا ايٓحٝدٟ َٓريٙ  .5

 تسب١ٝد١ٜٝٓ خاَظ ب أز٣ٚ ايدخٌٝ  .6

 تسب١ٝ د١ٜٝٓ  خاَظ د ايدخٌٝ َسِٜ  .7

 عًّٛ خاَظ د اـًٝف٘ داْ٘  .8

 ايسٜاقٝات ضادع أ بدٚزايبًٟٛ  .9

 تسب١ٝ د١ٜٝٓ  ضادع ب ايعُسٟ ْٛف  .10

 تسب١ٝ د١ٜٝٓ  ضادع د ايتُُٝٞ مجًٝ٘  .11

 ايسٜاقٝات ضادع د أمسا٤ ايػٗساْٞ  .12
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 املعًُات ٚاملٛاد اييت ٜدزضْٛٗا                                           

 

 

 ٜدزضْٛٗااملٛاد اييت  اضِ املع١ًُ ّ

 ْٛف ايهسدٟ 1
 ايسٜاقٝات )زابع )أ+ب(  + خاَظ د (

 بدٚز ايبًٟٛ 2
 + خاَظ د ()أ+ب(  ايسٜاقٝات  )ضادع  

 َٓري٠ ايٓحٝدٟ 3
 + ضادع د ( )أ+ب(  ايسٜاقٝات  )خاَظ

 امسا٤ ايػٗساْٞ 4
 ايسٜاقٝات )ضادع د + زابع )د+د( (

 (د ٚد زابع  –ايعًّٛ ) خاَظ ناٌَ  دا١ْ اـًٝف١ 5

 ( أٚبزابع   –ناٌَ  ضادع) ايعًّٛ  زِٜ ايعٝط٢ 6

 تسب١ٝ أضس١ٜ )  زابعأ + ب (  َٓري٠ ايكرطاْٞ 7

 ضادع + زابع د + د (+  تسب١ٝ أضس١ٜ  )خاَظ  َٓاٍ املبريٜو 8

 تسب١ٝ ف١ٝٓ ) زابع( شن١ٝ اٍ داٚد 9

 ضادع(+  تسب١ٝ ف١ٝٓ  ) خاَظ ؾدٜك١ اٍ َٗدٟ 10

 َٔ ةاْٞ اىل ضادعايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ /  اَري٠ ايطباعٞ 11

 ()زابع د +خاَظ +ضادعذاضب آيٞ  ) ا١َٓٝ ايػٗساْٞ 12

 (د( -أ-ةايع)د+أ( + زابع)بذاضب آيٞ   ) اْٛاز اؾسٜفاْٞ 13

 ايًػ١اٱلًٝص١ٜ يًؿف ايسابع فٝرا٤ ذٓبًٞ + عٓٛد ايكرطاْٞ 14

 اـاَظايًػ١اٱلًٝص١ٜيًؿف اَاْٞ ايٛادعٞ + غُٝا٤ اؿسبٞ 15

 اضادعايًػ١اٱلًٝص١ٜيًؿف يٝٓا احملٝؼ + مس١ٝ ايرباى 16

 يػ١ عسب١ٝ  زابع اؾاشٟ ايطبٝعٞ 17

 يػ١ عسب١ٝ  زابع عاٜػ١ ايػُساْٞ 18

 + خاَظيػ١ عسب١ٝ  زابع از٣ٚ ايبؿسٟ 19

 ضادع+  يػ١عسب١ٝخاَظ جٛاٖس ايػاَدٟ 20

 يػ١عسب١ٝضادع خكسا٤ ايعُسٟ 11
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 تابع  املعًُات ٚاملٛاد اييت ٜدزضْٛٗا                                         

 
 
 

 املٛاد اييت ٜدزضْٛٗا اضِ املع١ًُ ّ

 دٜٔ  زابع  اٌَ اؿُكاٟٚ 12

 زابع دٜٔ دا١ْ ايداٌٜ 13

 خاَظ دٜٔ از٣ٚ ايدخٌٝ 14

 خاَظ دٜٔ َسِٜ ايدخٌٝ  15

 خاَظ دٜٔ َٛقٞ اهلاجسٟ 16

 دٜٔ ضادع ايعُسٟ ْٛف 

 ضادعدٜٔ  مج١ًٝ ايتُُٝٞ 17

 ٚطٓٝ٘ خاَظ  َسِٜ ايػاَدٟ 18

 (زابع + خاَظ + ضادع )  ٚط١ٝٓ غسٜف١ ايػُساْٞ  19
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 بس٥اض١ قا٥د٠ املدزض١تهٕٛ ٬َذع١ : مجٝع ايًحإ 

 
 
 

 
 
 

 ايًحإ مبدازع ايبٓات           

 

 

 ايعكٛات اضِ ايًح١ٓ 

١
ض

ز
د

مل
 ا

٠
س

ٜ
د

َ
ا 

ٗ
ض

سأ
ت

 ٕ
ا
ؾ

 

 فًظ املدزض١
 –ضازٙ ايكرطاْٞ  –ْٛزٙ ايبدٜٟٛ  –ْٛزٜ٘ ايبداح  –عبري ايػبٝعإ  –َكبٛي١ اؾًعٛد

 ٖٓد ايؿدٟ –زٖاّ ايعًٝإ  –شٜٓب املصزٚع  –إتإ باؿداد  –داْٝا ايفٛشإ 

 مجٝع َعًُات املدزض١ –عبري ايػبٝعإ  فًظ املعًُني

ؾ١ٓ ايػسان١ 

 اجملتُع١ٝ

 –أْٛاز اؾسٜفاْٞ –داْٝا ايفٛشإ  –ْٛزٜ٘ ايبداح  –عبري ايػبٝعإ  –َكبٛي١ اؾًعٛد

 أز٣ٚ ايبؿسٟ  –أَريٙ ايطباعٞ 

ؾ١ٓ ايتٛجٝ٘ 

 ٚاٱزغاد

 –فٝرا٤ ذٓبًٞ  –ضازٙ ايكرطاْٞ  –ْٛزٙ ايبدٜٟٛ  –ْٛزٜ٘ ايبداح  -عبري ايػبٝعإ 

 فاط١ُ ايًٝو –بدٚز ايبًٟٛ 

 ؾ١ٓ ايتُٝص ٚاؾٛد٠

–ضازٙ ايكرطاْٞ  –ْٛزٙ ايبدٜٟٛ  –ْٛزٜ٘ ايبداح   - عبريايػبٝعإ – َكبٛي١اؾًعٛد

ٖٓد  –شٜٓب املصزٚع  –عصٙ ذبٝب  –أ١َٓٝ ذطٔ  –إٜٓاع عكاد –شٚشٚ ايبَٝٛٞ 

 زغا اـًٝفٞ  –داْٝا ايفٛشإ  –ايطًٗٞ 

 ؾ١ٓ ا٭َٔ ٚايط١َ٬
 –داْٝا ايفٛشإ –ضازٙ ايكرطاْٞ  –ْٛزٙ ايبدٜٟٛ  –ْٛزٜ٘ ايبداح  -َكبٛي١ اؾًعٛد 

 ٚفا٤ ْؿس  –زغا اـًٝفٞ 

ؾ١ٓ ايتٛع١ٝ 

 اٱض١َٝ٬

داْ٘  –ضازٙ ايعتٝب  –داْٝا ايفٛشإ  –ضازٖايكرطاْٞ – ايبدٜٟٛ - َكبٛي١اؾًعٛد

مج١ًٝ –ْٛف ايعُسٟ  –َسِٜ ايدخٌٝ  –َسِٜ ايػاَدٟ  –عا٥ػ١ ايػُساْٞ  –ايداٌٜ

 أٌَ اؿُكاٟٚ –ايتُُٝٞ 

 ١
ُ

ع
دا

 ١
ٝ

ع
س

ف
 ٕ

ا
ؾ

٠
ز

دا
ٲ

ي
 

 أْٛاز اؾسٜفاْٞ –زٖاّ ايعًٝإ  –إٜٓاع ايصاٌَ  –أز٣ٚ بدٜٟٛ  –ٜامسني ايػُسٟ  ؾ١ٓ ايدعِ اٱدازٟ

 داْٝا ايفٛشإ –زٚإ ايعبد ايكادز  –خكسا٤ ايعُسٟ  –غ١ٜٓٝٗٛ ايعتٝب  ؾ١ٓ ايتؿٜٛس 

 ؾ١ٓ ايدٜهٛز

 ٚ ايكٝاف١

 -دعا٤ ايػاَدٟ   –عفاف ايعُٛدٟ  –َٓريٙ ايكرطاْٞ  –َٓاٍ املبريٜو –شن١ٝ اٍ داٚد 

 ؾدٜك٘ اٍ َٗدٟ  –َسِٜ ايػاَدٟ  –شٜٓب املصزٚع 

 ملٝا٤ اٍ مش٬ٕ –اتإ باؿداد  –عفاف ايعُٛدٟ  –َٓاٍ املبريٜو ؾ١ٓ املػرتٜات

 زٖاّ ايعًٝإ –از٣ٚ بدٜٟٛ  -ٜامسني ايػُسٟ  –ا١َٓٝ ايػٗساْٞ  ؾ١ٓ ايعسٚض
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 ٖـ1438/ 1437يعاّ   -اـط١ ايعا١َ             

 ) ايفؿٌ ايدزاضٞ ا٭ٍٚ (                 

 
 

 

 

 اخلنٔظ األزبعاٛ الجالثاٛ االثيني األحد

 األضبْع األّل )ذّ احلج٘(

 ٍـ37/23/2549

 و3128/:/28

 ٍـ38/23/2548

 و3128/:/29

 ٍـ39/23/2548

 و3128/:/:2

 ٍـ23/2548/:3

 و3128/:/31

 ٍـ:2/2/254

 و3128/:/32

 ٖ د ع التنَٔ األضْب

ـ األّل  لصٍسات الص

 االبتدإٜ

سات  ٖ لٍص د ع التنَٔ األضْب

ـ األّل االبتدإٜ  الص

ـ األّل  سات الص ٖ لٍص د ع التنَٔ األضْب

 االبتدإٜ

 

 التْعٔ٘ بربىامج ؾٔيا خري 

ـ  سات الص ٖ لٍص د ع التنَٔ األضْب

 االبتدإٜاألّل 

 التْعٔ٘ بربىامج ؾٔيا خري

ـ األّل االبتدإٜ سات الص ٖ لٍص د ع التنَٔ  األضْب

 االضبْع الجاىٕ )ذّ احلج٘(

 ٍـ:5/2/254

 و3128/:/35

 ٍـ:6/2/254

 و3128/:/36 

 ٍـ:7/2/254

 و3128/:/37

 ٍـ:8/2/254

 و3128/:/38

 ٍـ9/2/2548

 و3128/:/39

 اجاشِ الْٔو الْطين  

 ازغادٓ٘)ىْزٓ٘(اذاع٘ 

 

 اّلْٓو امليَاج صـ 

 اذاعُ ازغادٓ٘)ىْزٗ (

 

 ىْٕٓو امليَاج صـ ثا

 

 اذاع٘ ازغادٓ٘ )ضازٗ(

 ْٓو ميَاج صـ ثالح

 االحتؿاٛ الْٔو الْطين

)ىػاط الْٔو العاملٕ ملسضٙ السبْ

 ازغاد صخٕ (

 االضبْع الجالح )حمسو(

 ٍـ:22/2/254

 و2/21/3128

23/2/254: 

 و3/21/3128

 ٍـ:24/2/254

 و4/21/3128

 ٍـ:25/2/254

 و5/21/3128

 

 و:26/2/254

 و6/21/3128

 لؤلؤٗ املدازع

 زٓادٗ 

ْٓو ميَاج صـ 

 زابع

 اذاعُ مصلٙ 

 ْٓو ميَاج صـ خامظ

 زٓادٗ

 ْٓو ميَاج صـ ضادع

 

 ازغاد صخٕ

 اذاعُ الصـ ضادع أ

 اذاعُ ازغادٓ٘ ىْزٗ

 االحتؿاٛ بْٔو املعله 

 

 ىػاط الصـ األّل 

 تلًْٓ القْاىني املدزضٔ٘ ّالصؿٔ٘ 

 االضبْع السابع )حمسو(

 ٍـ:29/2/254

 و:9/21/312

 ٍـ:2/254/:2

 و:21/312/:

 ٍـ:31/2/254

 و:21/21/312

 ٍـ:32/2/254

 و:22/21/312

 ٍـ23/2/2549

 و:23/21/312

 حماضسٗ مطأٜ٘ لألمَات 

 لؤلؤٗ املدازع 

مطابق٘ احلطاب 

 الرٍين

 الْٔو السٓاضٕ

 إزغاد صخٕ 

 الْٔو السٓاضٕ
 اذاعُ اللػ٘ االجنلٔصٓ٘ 

 )مػسّع ىعن٘ املاٛ (

 اذاعُ الصـ ضادع ب 

 ىػاط الصـ الجاىٕ

بطاق٘ تْاصل ألحد اؾساد 

 العاٜل٘

 اذاعُ إزغادٓ٘ ضازٗ

 ىػاط الصـ الجالح

 شٓازٗ داز العجصٗ

الْٔو العاملٕ ملكاؾخ٘ 

 الطني٘)ىػاط ازغاد صخٕ(
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 ٖـ1438/ 1437يعاّ   -تابع / اـط١ ايعا١َ                               

 
 

 

 

 االضبْع اخلامظ)حمسو(

 ٍـ:36/21/254

 و26/21/3128

 ٍـ:37/21/254

 و27/21/3128

 ٍـ:38/21/254

 و28/21/3128

 ٍـ:39/2/254

 و29/21/3128

 ٍـ:2/254/:3

 و21/3128/:2

 لؤلؤٗ املدازع 

 ىادٖ مدزضٕ

 اذاعُ مصلٙ 

 ىادٖ مدزضٕ 
 اذاعُ لػ٘ اجنلٔصٓ٘ 

 اذاعُ الصـ ضادع ج

ىػاط االجتناعٔات للصـ 

 اخلامظ

 كتٔيب عً اخللؿاٛ الساغدًٓ

 اذاعُ ازغادٓ٘ ىْزٓ٘ 

SPELLING BEE GR6 
مطابقُ اإلمالٛ للصـ الطادع للػ٘ 

 االجنلٔصٓ٘

 االضبْع الطادع)حمسو(

 ٍـ:3/3/254

 و33/21/3128

 ٍـ:4/3/254

 و34/21/3128

 ٍـ:5/3/254

 و35/21/3128

 ٍـ:6/3/254

 و36/21/3128

 ٍـ:7/3/254

 و37/21/3128

 لؤلؤٗ املدازع 

 ىادٖ مدزضٕ 

 اختبازات الؿرتٗ االّىل

 اذاعُ ازغاد صخٕ 

 ىادٖ مدزضٕ 
 اذاع٘ لػ٘ اجنلٔصٓ٘ 

 اذاعُ الصـ الطادع د

)ىػاط صخيت يف غراٜٕ

 ازغاد صخٕ(

 اذاعُ ازغادٓ٘ ىْزٗ

SPELLING BEE GR 5 
مطابقُ اإلمالٛ للصـ اخلامظ للػ٘ 

 االجنلٔصٓ٘

 صؿس(-االضبْع الطابع )حمسو

 ٍ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 

االعالٌ عً مطابق٘ 

 مكتبتيا اجلنٔل٘

 ىادٖ مدزضٕ

 الؿرتٗ االّىلاختبازات 

 املطابق٘ العلنٔ٘

 اذاعُ مصلٙ 

 ىادٖ مدزضٕ 

 املطابق٘ العلنٔ٘ 

 اذاعُ لػ٘ اجنلٔصٓ٘ 

 املطابق٘ العلنٔ٘

 اذاعُ الصـ خامظ أ

 ىػاط الصـ االّل

 ٘عنل غجسٗ العاٜل

 املطابق٘ العلنٔ٘ 

 ْٓو املَيُ

 اذاعُ ازغادٓ٘ ضازٗ

 املطابق٘ العلنٔ٘ 

 االضبْع الجامً )صؿس(

 ٍ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 

 حماضسٗ مطأٜ٘ لألمَات 

 

 لؤلؤٗ املدازع 

 ىادٖ مدزضٕ

 اختبازات الؿرتٗ االّىل  

 اذاعُ ازغاد صخٕ 

 ىادٖ مدزضٕ 
 اذاع٘ لػ٘ اجنلٔصٓ٘ 

 اذاعُ الصـ خامظ ب

 ىػاط الصـ الجالح

 زحل٘ اىل مػتل 

 اّ ؾصلٕ حدٓقيت

 اذاعُ ازغادٓ٘ ىْزٓ٘

)ىػاط ازغاد بسىامج احللٔب ّالتنس

 صخٕ(

 ىػاط الصـ الجاىٕ

 تَادّا حتابْا

 مطابق٘ السضه الؿْزٖ

 االضبْع 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 

 لؤلؤٗ املدازع 

 زٓادٗ

 اذاعُ مصلٙ

 زٓادٗ
 اذاع٘ لػ٘ اجنلٔصٓ٘ 

 اذاعُ الصـ خامظ ج

 اللقاٛ الرتبْٖ

 اذاعُ ازغادٓ٘ ىْزٗ 

 اللقاٛ الرتبْٖ 
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 ٖـ1438/ 1437يعاّ   -تابع / اـط١ ايعا١َ                              

 
 
 

 

 االضبْع 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 مدزضٔ٘ 

 لؤلؤٗ املدازع 

مَسجاٌ احلاضب 

 االلٕ 

 اذاعُ ازغاد صخٕ 

 مَسجاٌ احلاضب االلٕ 
 اذاعُ الصـ خامظ د اذاع٘ لػ٘ اجنلٔصٓ٘ 

 ضازٗاذاعُ ازغادٓ٘ 

SPELLING BEE GR 5  

 مطابقُ اإلمالٛ للصـ السابع  للػ٘ االجنلٔصٓ٘

 حماضرة عن األغذية الصحية

 االضبْع احلادٖ 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 مدزضٔ٘ 

 لؤلؤٗ املدازع 

 ىادٖ مدزضٕ

اختبازات الؿرتٗ 

 الجاىٔ٘

 اذاعُ مصلٙ

 ىادٖ مدزضٕ

))مػسّع احصأٜاتيا ملادٗ 

 السٓاضٔات ((

 اذاع٘ لػ٘ اجنلٔصٓ٘ 

مطابق٘ اذكازٖ حتؿظين 

 )مػسّع الدًٓ للصـ اخلامظ(

 اذاعُ الصـ زابع أ

 ىػاط الصـ الجاىٕ

عسض ؾله ّثاٜقٕ عً اجناشات 

 الْطً

 3141ّعح عً زؤٓ٘ 

 اذاعُ ازغادٓ٘ ىْزٓ٘ 

SPELLING BEE GR 4  

مطابقُ اإلمالٛ للصـ الجالح  للػ٘ 

 االجنلٔصٓ٘

 ىػاط الصـ األّل 

 ىظاؾ٘ الطاح٘

 ىػاط الصـ الجالح

 تطبٔق االحرتاو ّالتعاٌّ داخل احلسو املدزضٕ

 االضبْع الجاىٕ 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 

 لؤلؤٗ املدازع

 ىادٖ مدزضٕ 

اختبازات الؿرتٗ 

 الجاىٔ٘

 اذاعُ ازغاد صخٕ 

 ىادٖ مدزضٕ

 

 اذاع٘ لػ٘ اجنلٔصٓ٘

 ب اذاعُ الصـ زابع

 

 مسابقة أػضل طبق صحي

 ىْزٗ اذاعُ ازغادٓ٘

SPELLING BEE 

Grade 2  

 
مطابقُ اإلمالٛ للصـ الجاىٕ للػ٘ 

 االجنلٔصٓ٘

 

 الجالح عػساالضبْع 

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 

 حماضسٗ مطأٜ٘ لالمَات

 لؤلؤٗ املدازع

 ىادٖ مدزضٕ

 اختبازات الؿرتٗ الجاىٔ٘ 

 مَسجاٌ االلْاٌ 

 اذاعُ مصلٙ

 ىادٖ مدزضٕ

 التاجسٗ الصػريٗ 

 اذاعُ الصـ زابع ج اجنلٔصٓ٘اذاع٘ لػ٘ 

 اذاعُ ازغادٓ٘ ضازِ

SPELLING BEE GR 1 
 مطابقُ اإلمالٛ للصـ االّل  للػ٘ االجنلٔصٓ٘
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 ٖـ1438/ 1437يعاّ   -تابع / اـط١ ايعا١َ                              

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األضبْع 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 

االعالٌ عً ىتاٜج 

الؿاٜصًٓ يف 

 مكتبتيا اجلنٔل٘

 ىادٖ مدزضٕ

اختبازات اللػ٘ 

 االجنلٔصٓ٘

اللػ٘ العسبٔ٘ ٍْٚ 

ٍّْ٘ٓ 

 اذاعُ ازغاد صخٕ

 ىادٖ مدزضٕ

اللػ٘ العسبٔ٘ ٍْٚ 

ٍّْ٘ٓ 

 اذاع٘ لػ٘ اجنلٔصٓ٘

مػسّع عً مياطق املنلك٘ 

 اإلدازٓ٘ 

 ))مػسّع العب ظداّل الضسب ((

 اذاعُ الصـ زابع د

 ىػاط الصـ الجالح

حص٘ لعسض اجَصٗ 

 ٘االتصاالت القدمي٘ ّصياع

 ٍاتـ بطٔط

 حماضرة بعنوان النظاػة  

 ىػاط الصـ األّل 

 اذاع٘ عً الْطً

 اّ مطسحٔ٘

 ىػاط الصـ الجاىٕ 

 زحل٘ اىل احد احلداٜق

 

 االضبْع اخلامظ 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 

مَسجاٌ اللػ٘ 

 االجنلٔصٓ٘ 

مَسجاٌ اللػ٘ 

 االجنلٔصٓ٘ 

مسابقة أنظف وأمجل 

 صف
 

 ىػاط االجتناعٔات للصـ اخلامظ

مػسّع اكتػاؾات املطلنني 

 العلنٔ٘
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 ايتٛقٝت املدزضٞ        

 

 

 

 ايؿفٛف املبهس٠

 

 إىل َٔ املد٠ 

 7:15 7:00 دقٝك١ 15 ايطابٛز

 7:55 7:15 دقٝك١ 40 اؿؿ١ ا٫ٚىل

 8:35 7:55 دقٝك١ 40 اؿؿ١ ايثا١ْٝ

 8:50 8:35 دقٝك١ 20 1ايفطر١ 

 9:30 8:50 دقٝك١ 40 اؿؿ١ ايثايث١

 10:10 9:30 دقٝك١ 40 اؿؿ١ ايسابع١

 10:40 10:10 دقٝك١ 15 2ايفطر١

 11:20 10:40 دقٝك١ 40 اؿؿ١ اـاَط١

 12:00 11:20 دقٝك١ 40 اؿؿ١ ايطادض١

 12:15 12:00 دقٝك١ 15 فطر١ ايؿ٠٬

 12:55 12:15 دقٝك١ 40 اؿؿ١ ايطابع١

 1:35 12:55 دقٝك١ 40 اؿؿ١ ايثا١َٓ
 

 

 

 ايؿفٛف ايعًٝا

 

 إىل َٔ املد٠ 

 7:15 7:00 دقٝك١ 15 ايطابٛز

 7:55 7:15 دقٝك١ 40 اؿؿ١ ا٫ٚىل

 8:35 7:55 دقٝك١ 40 اؿؿ١ ايثا١ْٝ

 9:15 8:35 دقٝك١ 40 اؿؿ١ ايثايث١

 9:40 9:15 دقٝك25١ 1ايفطر١ 

 10:20 9:40 دقٝك١ 40 اؿؿ١ ايسابع١

 11:00 10:20 دقٝك١ 40 اؿؿ١ اـاَط١

 11:20 11:00 دقٝك١ 20 2ايفطر١

 12:00 11:20 دقٝك١ 40 اؿؿ١ ايطادض١

 12:15 12:00 دقٝك١ 15 فطر١ ايؿ٠٬

 12:55 12:15 دقٝك١ 40 اؿؿ١ ايطابع١

 1:35 12:55 دقٝك١ 40 اؿؿ١ ايثا١َٓ
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 ٖـ  1438/1439يعاّ  يًؿف ايسابع جدٍٚ اؿؿـ ايَٝٛٞ             

 
 

 

 / أايسابعاؾدٍٚ ايدزاضٞ يًؿف 

 ايّٝٛ ا٭ٚىل ايثا١ْٝ ايثايث١ ايسابع١ اـاَط١ ايطادض١ ايطابع١ ايثا١َٓ

 ا٭ذد لػيت زٓاضٔات حدٓح ىػاط ؾئ٘ ؾئ٘ ّطئ٘ إجنلٔصٖ

 ا٫ةٓني زٓاضٔات تسبٔ٘ أضسٓ٘ تسبٔ٘ أضسٓ٘ ىػاط إجنلٔصٖ قساٌ ؽ لػيت لػيت

 ايث٬ةا٤ ؾق٘ عـــلْو عـــلْو تالّٗ زٓاضٔات إجنلٔصٖ لػيت تالّٗ

 ا٭زبعا٤ ّطئ٘ إجنلٔصٖ تْحٔد لػيت زٓاضٔات قساٌ  ؽ حاضــــب حاضــــب

 اـُٝظ حدٓح زٓاض٘ لػيت إجنلٔصٖ عـــلْو زٓاضٔات تالّٗ لػيت

 / بايسابع اؾدٍٚ ايدزاضٞ يًؿف 

 ايّٝٛ ا٭ٚىل ايثا١ْٝ ايثايث١ ايسابع١ اـاَط١ ايطادض١ ايطابع١ ايثا١َٓ

 ا٭ذد لػيت إجنلٔصٖ ّطئ٘ ىػاط زٓاضٔات لػيت حدٓح تالّٗ

 ا٫ةٓني ٘زٓاض زٓاضٔات إجنلٔصٖ ىػاط تالّٗ لػيت قساٌ ؽ لػيت

 ايث٬ةا٤ ؾئــــ٘ ؾئــــ٘ زٓاضٔات إجنلٔصٖ ؾق٘ علْو علْو لػيت

 ا٭زبعا٤ تْحٔد قساٌ ؽ ّطئ٘ لػيت إجنلٔصٖ زٓاضٔات تسبٔ٘أضسٓ٘ تسبٔ٘ أضسٓ٘

 اـُٝظ لػيت حاضــــب حاضــــب علْو زٓاضٔات حدٓح إجنلٔصٖ تالّٗ

 / دايسابع اؾدٍٚ ايدزاضٞ يًؿف 

 ايّٝٛ ا٭ٚىل ايثا١ْٝ ايثايث١ ايسابع١ اـاَط١ ايطادض١ ايطابع١ ايثا١َٓ

 ا٭ذد ؾئـــــ٘ ؾئـــــ٘ زٓاضٔات ىػاط حدٓح إجنلٔصٖ لػيت لػيت

 ا٫ةٓني إجنلٔصٖ لػيت زٓاضٔات ىػاط حاضـــب بـــحاض قساٌ ؽ تالّٗ

 ايث٬ةا٤ لػيت زٓاضٔات إجنلٔصٖ ؾق٘ ّطئ٘ علــــْو علــــْو تالّٗ

 ا٭زبعا٤ تْحٔد تسبٔ٘أضسٓ٘ تسبٔ٘ أضسٓ٘ زٓاضٔات لػيت إجنلٔصٖ قساٌ ؽ ّطئ٘

 اـُٝظ زٓاضٔات لػيت إجنلٔصٖ زٓاض٘ حدٓح لػيت تالّٗ علْو

 / دايسابع اؾدٍٚ ايدزاضٞ يًؿف 

 ايّٝٛ ا٭ٚىل ايثا١ْٝ ايثايث١ ايسابع١ اـاَط١ ايطادض١ ايطابع١ ايثا١َٓ

 ا٭ذد حدٓح لػيت تالّٗ ىػاط إجنلٔصٖ زٓاضٔات حاضب حاضب

 ا٫ةٓني ؾئ٘ ؾئ٘ قساٌ ؽ ىػاط زٓاضٔات إجنلٔصٖ لػيت لػيت

 ايث٬ةا٤ إجنلٔصٖ علـــــْو علـــــْو زٓاضٔات ؾق٘ تالّٗ ّطئُ لػيت

 ا٭زبعا٤ إجنلٔصٖ ٘زٓاض تْحٔد ّطئ٘ زٓاضٔات لػيت لػيت قساٌ ؽ

 اـُٝظ حدٓح زٓاضٔات علـــْو تسبٔ٘أضسٓ٘ تسبٔ٘ أضسٓ٘ تالّٗ لػيت اجنلٔصٖ
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 ٖـ  1438/1439يعاّ  اـاَظجدٍٚ اؿؿـ ايَٝٛٞ يًؿف                          

 
 

 

 اؾدٍٚ ايدزاضٞ يًؿف اـاَظ/ أ

 ايّٝٛ ا٭ٚىل ايثا١ْٝ ايثايث١ ايسابع١ اـاَط١ ايطادض١ ايطابع١ ايثا١َٓ

 ا٭ذد إجنلٔصٖ زٓاضٔات ّطئ٘ ىػاط ؾق٘ علْو علْو لػيت

 ا٫ةٓني تْحٔد لػيت زٓاضٔات ىػاط إجنلٔصٖ ؾئ٘ ؾئ٘ تالّٗ

 ايث٬ةا٤ لػيت زٓاض٘ زٓاضٔات إجنلٔصٖ حاضـــب حاضـــب حدٓح لػيت

 ا٭زبعا٤ لػيت ؾق٘ زٓاضٔات جتْٓد لػيت قساىؼ ّطئ٘ إجنلٔصٖ

 اـُٝظ علْو حدٓح إجنلٔصٖ زٓاضٔات تالّٗ لػيت تسبٔ٘أضسٓ٘ تسبٔ٘أضسٓ٘

 / باـاَظ اؾدٍٚ ايدزاضٞ يًؿف 

 ايّٝٛ ا٭ٚىل ايثا١ْٝ ايثايث١ ايسابع١ اـاَط١ ايطادض١ ايطابع١ ايثا١َٓ

 ا٭ذد زٓاضٔات لػيت ؾق٘ ىػاط إجنلٔصٖ لػيت ّطئ٘ تالّٗ

 ا٫ةٓني إجنلٔصٖ زٓاضٔات تْحٔد ىػاط تسبٔ٘أضسٓ٘ تسبٔ٘ أضسٓ٘ حاضـــب حاضـــب

 ايث٬ةا٤ حدٓح زٓاضٔات إجنلٔصٖ ؾق٘ لػيت  قساٌ ؽ ؾئـــــ٘ ؾئـــــ٘

 ا٭زبعا٤ زٓاض٘ لػيت علــــْو علــــْو  زٓاضٔات لػيت  إجنلٔصٖ جتْٓد

 اـُٝظ لػيت إجنلٔصٖ زٓاضٔات علْو  لػيت حدٓح تالّٗ ّطئ٘

 / داـاَظ اؾدٍٚ ايدزاضٞ يًؿف 

 ايّٝٛ ا٭ٚىل ايثا١ْٝ ايثايث١ ايسابع١ اـاَط١ ايطادض١ ايطابع١ ايثا١َٓ

 ا٭ذد زٓاضٔات لػيت إجنلٔصٖ ىػاط ؾق٘ ّطئ٘ ؾئ٘ ؾئ٘

 ا٫ةٓني زٓاضٔات إجنلٔصٖ لػيت ىػاط عـــلْو عـــلْو تْحٔد لػيت

 ايث٬ةا٤ لػيت حدٓح ؾق٘ ّطئ٘ تالّٗ زٓاضٔات إجنلٔصٖ لػيت

 ا٭زبعا٤ زٓاضٔات إجنلٔصٖ جتْٓد لػيت تسبٔ٘أضسٓ٘ تسبٔ٘ أضسٓ٘ قساٌ ؽ علْو

 اـُٝظ زٓاض٘ زٓاضٔات لػيت حاضـــب حاضـــب حدٓح إجنلٔصٖ تالّٗ

 / داـاَظ اؾدٍٚ ايدزاضٞ يًؿف 

 ايّٝٛ ا٭ٚىل ايثا١ْٝ ايثايث١ ايسابع١ اـاَط١ ايطادض١ ايطابع١ ايثا١َٓ

 ا٭ذد زٓاضٔات زٓاض٘ ؾق٘ ىػاط ّطئ٘ إجنلٔصٖ تالّٗ لػيت

 ا٫ةٓني علــــْو علــــْو إجنلٔصٖ ىػاط تْحٔد زٓاضٔات تسبٔ٘أضسٓ٘ تسبٔ٘ أضسٓ٘

 ايث٬ةا٤ زٓاضٔات ّطئ٘ ؾئ٘ ؾئ٘ لػيت إجنلٔصٖ ؾق٘ قساٌ ؽ

 ا٭زبعا٤ حدٓح لػيت زٓاضٔات اجنلٔصٖ جتْٓد علْو لػيت تالّٗ

 اـُٝظ لػيت حدٓح زٓاضٔات إجنلٔصٖ لػيت لػيت حاضـــب حاضـــب
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 ٖـ  1438/1439يعاّ  ايطادعجدٍٚ اؿؿـ ايَٝٛٞ يًؿف                                

 
 

 

 اؾدٍٚ ايدزاضٞ يًؿف ايطادع/ أ

 ايّٝٛ ا٭ٚىل ايثا١ْٝ ايثايث١ ايسابع١ اـاَط١ ايطادض١ ايطابع١ ايثا١َٓ

 تْحٔد ىػاط زٓاضٔات تالّٗ لػيت إجنلٔصٖ
تسبُٔ 

 أضسٓ٘
تسبَٔأضسٓ

ٗ 
 ا٭ذد

 ا٫ةٓني ّطئ٘ زٓاض٘ زٓاضٔات ىػاط علــــْو علــــْو إجنلٔصٖ ؾق٘

 ايث٬ةا٤ إجنلٔصٖ ؾق٘ حدٓح لػيت زٓاضٔات لػيت حاضب حاضب

 ا٭زبعا٤ إجنلٔصٖ لػيت ؾئـــــ٘ ؾئـــــ٘ حدٓح زٓاضٔات لػيت علْو

 اـُٝظ جتْٓد ّطئ٘ لػيت زٓاضٔات تالِّ إجنلٔصٖ لػيت قساٌ ؽ

 / بايطادع اؾدٍٚ ايدزاضٞ يًؿف 

 ايّٝٛ ا٭ٚىل ايثا١ْٝ ايثايث١ ايسابع١ اـاَط١ ايطادض١ ايطابع١ ايثا١َٓ

 ا٭ذد حاضــــب حاضــــب زٓاضٔات ىػاط زٓاض٘ إجنلٔصٖ تْحٔد لػيت

 ا٫ةٓني ؾق٘ زٓاضٔات تالّٗ ىػاط لػيت إجنلٔصٖ ّطئ٘ لػيت

 زٓاضٔات ؾق٘ لػيت حدٓح تالّٗ إجنلٔصٖ
تسبَٔأضسٓ

ٗ 
تسبَٔأضسٓ

ٗ 
 ايث٬ةا٤

 ا٭زبعا٤ لػيت زٓاضٔات علـــــْو علـــــْو إجنلٔصٖ لػيت حدٓح قساىؼ

 اـُٝظ إجنلٔصٖ جتْٓد ّطئ٘ لػيت زٓاضٔات ؾئـــــ٘ ؾئـــــ٘ علـــــْو

 / دايطادع اؾدٍٚ ايدزاضٞ يًؿف 

 ايّٝٛ ا٭ٚىل ايثا١ْٝ ايثايث١ ايسابع١ اـاَط١ ايطادض١ ايطابع١ ايثا١َٓ

 ا٭ذد لػيت لػيت زٓاض٘ ىػاط إجنلٔصٖ زٓاضٔات تْحٔد تالّٗ

 ا٫ةٓني علـــــْو علـــــْو ؾق٘ ىػاط إجنلٔصٖ زٓاضٔات لػيت ّطئ٘

 ايث٬ةا٤ لػيت ؾق٘ تسبَٔاضسٓ٘ إجنلٔصٖ زٓاضٔات حدٓح لػيت

 ا٭زبعا٤ حاضــب حاضــب إجنلٔصٖ زٓاضٔات حدٓح ؾئــــــ٘ ؾئــــــ٘ لػيت

 اـُٝظ لػيت جتْٓد ّطئ٘ زٓاضٔات إجنلٔصٖ تالّٗ علْو قساىؼ

 / دايطادع اؾدٍٚ ايدزاضٞ يًؿف 

 ايّٝٛ ا٭ٚىل ايثا١ْٝ ايثايث١ ايسابع١ اـاَط١ ايطادض١ ايطابع١ ايثا١َٓ

 ا٭ذد لػيت إجنلٔصٖ زٓاضٔات ىػاط علــــــْو علــــــْو تسبَٔأضسٓ٘ تسبُٔ أضسٓ٘

 ا٫ةٓني لػيت تْحٔد ّطئ٘ ىػاط تالّٗ زٓاضٔات لػيت إجنلٔصٖ

 ايث٬ةا٤ ؾقُ إجنلٔصٖ زٓاض٘ لػيت زٓاضٔات حدٓح لػيت حدٓح

 ا٭زبعا٤ ؾقُ زٓاضٔات لػيت حاضــــب حاضــــب إجنلٔصٖ علْو تالّٗ

 اـُٝظ جتْٓد زٓاضٔات ؾئـــــ٘ ؾئـــــ٘ ؽ قساٌ ّطئ٘ لػيت إجنلٔصٖ
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 ؿؿـ املهتب١ٝ يًؿف ايسابعا                        

 

 
 

ايّٝٛ / 

 اؿؿ١

1 2 3 4 5 6 7 8 

    اؾاشٟ ايطبٝعٞ     ا٭ذد

  ْٛف ايهسدٟ  أز٣ٚ ايبؿسٟ  زٖاّ ايعًٝإ دا١ْ  ايداٌٜ  ا٫ةٓني

 َٓاٍ املبريٜو  شنٝ٘ اٍ داٚٚد َٓريٙ ايكرطاْٞ    ايث٬ةا٤
 

  ا٭زبعا٤

عا٥ػ١ 

 ايػُساْٞ

 أَريٙ ايطباعٞ  أْٛاز اؾسٜفاْٞ أٌَ اؿُكاٟٚ

 فٝرا٤ اؿٓبًٞ 

 عٓٛد ايكرطاْٞ

 

 افاد ايبدزاْٞ   اـُٝظ

 أمسا٤ ايػٗساْٞ

 غسٜف١ايػُساْٞ

  داْ٘ اـًٝف١ 

 

 

 اؿؿـ املهتب١ٝ يًؿف اـاَظ                              

 

 

 

ايّٝٛ / 

 اؿؿ١

1 2 3 4 5 6 7 8 

   خكسا٤ ايعُسٟ    َسِٜ ايػاَدٟ  ا٭ذد

  ؾدٜك٘ اٍ َٗدٟ َستايدخٌٝ  ا٫ةٓني

 بدٚزايبًٟٛ

 أز٣ٚ ايبؿسٟ

  ْٛفايهسدٟ أز٣ٚ ايدخٌٝ

 َٓا٫ملبريٜو       ايث٬ةا٤
 

     ا٭زبعا٤

 أَاْٞ ايٛادعٞ

 غُٝا٤ اؿسبٞ
  أَٝٓ٘ ايػٗساْٞ أَريٙ ايطباعٞ

    اـُٝظ

 غسٜف١ ايػُساْٞ

 

 َٓريٙ ايٓحٝدٟ داْٗاـًٝف١ 
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 اؿؿـ املهتب١ٝ يًؿف ايطادع                          

 

 

ايّٝٛ / 

 اؿؿ١

1 2 3 4 5 6 7 8 

   خكسا٤ايعُسٟ   مج١ًٝ ايتُُٝٞ   ا٭ذد

    بدٚز ايبًٟٛ  ؾدٜكٗاملٗدٟ   ا٫ةٓني

 َٓا٫ملبريٜو       ايث٬ةا٤
 

  جٛاٖس ايػاَدٟ  ْٛف ايعُسٟ  ا٭زبعا٤

 غسٜف١ايػُساْٞ

 أَريٙ ايطباعٞ

  أَٝٓٗايػٗساْٞ

 افادايبدزاْٞ  اـُٝظ

 يٝٓا احملٝؼ

 رباىمس١ٝ اي

 أمسا٤ايػٗساْٞ

 غسٜف١ ايػُساْٞ

 َٓريٖايٓحٝدٟ  
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 زضاي١ َػسف١ ايٓػاط             

 

 

إٕ ةس٠ٚ ا٭١َ تٓبع َٔ قدزتٗا ع٢ً ا٫ضتعدادات ايفطس١ٜ يبٓاتٗا ٚا٫ضتفاد٠ َِٓٗ بؿٛز٠ 

َطتُس٠ ، ٚمٔ ْعٝؼ ايّٝٛ عؿس عًِ ٚفهس ٚإبداع ، عؿس ٜتطِ بايتطٛز ايطسٜع ، عؿس تعد فٝ٘ 

تكتؿس ايك٣ٛ ايبػس١ٜ َٔ أِٖ عٛاٌَ ايت١ُٝٓ ، فًِ ٜعد ٜٓعس إىل ايرتب١ٝ يف عار ايّٝٛ ع٢ً أْٗا 

ع٢ً جاْب َعني َٔ جٛاْب ايُٓٛ ، ٚإمنا ٖٞ تسب١ٝ َطتُس٠ َتها١ًَ ، ٚايٓػاط ايط٬بٞ أذد 

 زٚافدٖا َٚكَٛاتٗا .

 

 َٚعهِ أٚيٝا٤ ا٭َٛز ا٭عصا٤ ْطتعسض أ١ُٖٝ ايٓػاط ايط٬بٞ :

 ايٓػاط ٖٛ تفعٌٝ يدٚز املٓٗخ املدزضٞ ٚتثبٝت يهثري َٔ َفاُٖٝ٘ ٚذكا٥ك٘ . -1

بٞ يف ت١ُٝٓ اـًل اؿطٔ ٚاملعا١ًَ ايطٝب١ ٚايطًٛى املطتكِٝ يد٣ ٜطاِٖ ايٓػاط ايط٬ -2

ايطايب١ ، ٜٚطاِٖ نريو يف تعدٌٜ ايطًٛى غري ايطٟٛ ٚتطبٝل بعض ايكِٝ ٚا٭خ٬م 

اٱض١َٝ٬ ، َثٌ ذب اٯخسٜٔ ، ٚايتعازف ٚاٱٜثاز ، ٚاذرتاّ أؾراب ايفكٌ ، ٚغري ذيو َٔ 

يو يف ت١ُٝٓ اػاٖات َسغٛب فٝٗا َثٌ اعتصاش ا٭خ٬م اٱض١َٝ٬ اؿُٝد٠ ، ٜٚطاِٖ نر

 ايطايب١ بدٜٓٗا ٚقادت٘ .

ٜطاِٖ ايٓػاط ايط٬بٞ يف نػف املٍٝٛ ٚاملٛاٖب ٚايكدزات يد٣ ايطايبات ٜٚعٌُ ع٢ً  -3

تُٓٝتٗا بايػهٌ اٱجيابٞ ايؿرٝح ، مما ٜهٕٛ ي٘ ا٭ةس يف تٛجٝ٘ ايطايب١ تعًُٝٝا 

 َٚٗٓٝا إىل ا٫ػاٙ ايؿرٝح .

اط ايط٬بٞ يف تٛةٝل ايؿ١ً بني ايطايب١ ٚش٬َٝتٗا َٔ ج١ٗ ، ٚبٝٓ٘ اٚبني ٜطاِٖ ايٓػ -4

 أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاجملتُع َٔ ج١ٗ أخس٣ .

ٜطِٗ ايٓػاط ايط٬بٞ يف زفع املطت٣ٛ ايؿرٞ عٓد ايطايبات َٔ خ٬ٍ ا٭ْػط١ ايسٜاق١ٝ ،  -5

 ٚا٭ْػط١ ٚايٓدٚات ايؿر١ٝ ٚغري ذيو .

ا٫جتُاع١ٝ ٚايٓفط١ٝ يد٣ ايطايب١ ناؿاج١ إىل ا٫ْتُا٤ ًٜب ايٓػاط ايط٬بٞ اؿاجات  -6

ا٫جتُاعٞ ٚايؿداق١ ٚؼكٝل ايرات ٚايتكدٜس ، َٚطاعد٠ ايطايب١ ع٢ً ايتدًـ َٔ بعض 

 َا تعاْٝ٘ َٔ َػه٬ت نايكًل ٚا٫قطساب ٚا٫ْعصاٍ .

 ٖرا ْٚطأٍ اهلل ايتٛفٝل يترٝكٞ ايفا٥د٠ املسج٠ٛ ملا فٝ٘ ْفع بٓاتٓا ايطايبات .
 

 َػسف١ ايٓػاط باملسذ١ً ا٫بتدا١ٝ٥ بٓات

 



 

 

 

27 

 

 

 زضاي١ املسغد٠ ايط٬ب١ٝ 

 

 

إتاْا َٓا بأ١ُٖٝ َػازن١ ٚيٞ ا٭َس يف ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝـ١ ٚايرتبٜٛـ١ ٚذسؾـا َٓـا عًـ٢      

تك١ٜٛ ايع٬قات ٚشٜاد٠ ايثك١ بـني ا٭ضـس٠ ٚاملدزضـ١ ٚايتعـإٚ ايبٓـا٤ َـٔ أجـٌ ايُٓـٛ ايطـًٛنٞ ٚ          

 ايترؿًٝٞ يبٓاتٓا ايطايبات ٚبٓا٤ ايػدؿ١ٝ ايط١ٜٛ ايكادز٠ ع٢ً ايبرٍ ٚايعطا٤ 

 ايٓؿا٥ح ٚاٱزغادات ايرتب١ٜٛ ٚأُٖٗا :  ْكدّ بني أٜدٜهِ

 . ا٫ٖتُاّ بايٓعاف١ ايػدؿ١ٝ 

 . ِٗٓٝإزغاد ا٭بٓا٤ مٛ اذرتاّ بعكِٗ ايبعض ٚايتعإٚ ايبٓا٤ فُٝا ب 

 . ذع ايطايبات ع٢ً ا٫ْكباط املدزضٞ ٚعدّ ايػٝاب أٚ ايتأخري 

  املدزض١ٝ .اؿسف ع٢ً ذكٛز ايطابٛز ايؿباذٞ ٚا٫ضتفاد٠ َٔ بساَخ اٱذاع١ 

  َٔ قسا٠٤ ايهتب املفٝد٠ ٚبا٭خـ اييت تتٓاٍٚ ضري٠ ايسضٍٛ عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ٚا٫ضتعاز٠

 َسنص َؿادز ايتعًِ باملدزض١ .

  ًِٗٝذع ايطايبات ع٢ً عدّ ا٫ضتٗصا٤ بص٬َٝتِٗ أٚ ايتًفغ با٭يفاظ ايبر١٦ٜ ٚعدّ ايتطاٍٚ ع

 بايكسب .

 رٞ ٚخؿٛؾا ٚجب١ اٱفطاز قبٌ ايرٖاب إىل اذسف ع٢ً إٔ تتٓاٍٚ ابٓتو ايػرا٤ ايؿ

 املدزض١ .

 . ٞتكدٜس املع١ًُ ٚاذرتاَٗا ٚا٫يتصاّ بايكٛاْني ايؿف١ٝ ٚايتكٝد ب٥٬ر١ ايكبط ايطًٛن 

 . ٞا٫يتصاّ بايصٟ املدزضٞ ٚايًباع ايسٜاق 

 . َطاعد٠ ايطايبات ع٢ً ايّٓٛ َبهسا ٚا٫ضتٝكاظ َبهسا 

 ٛد٠ َٔ املدزض١ فٗٓاى أٚزام تسضًٗا املدزض١ ٭ٚيٝا٤ اذسف إٔ تفرـ ذكٝب١ أبٓا٥و بعد ايع

 ا٭َٛز تتعًل با٭ْػط١ ٚا٫ختبازات .

 . ِٗاجًظ َع أبٓا٥و ٚذاٍٚ إٔ تطأهلِ عٔ ايّٝٛ ايدزاضٞ َٚٔ ِٖ أؾدقا٥ 

 . قِ بتػحٝع أبٓا٥و ع٢ً املػازن١ يف ا٭ْػط١ ٚايرباَخ املدزض١ٝ ٚايًحإ ايط٬ب١ٝ 
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 ايط٬ب١ٝتابع زضاي١ املسغد٠ 

 

 

 

 

 : ا٭طفاٍ ٜتعًُٕٛ َٔ ٚاقع اؿٝا٠ 

 . إذا عاؽ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايتػحٝع ٜتعًِ ايثك١ بايٓفظ 

 . إذا عاؽ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايترٌُ ٜتعًِ ايؿرب 

 . إذا عاؽ ايطفٌ يف جٛ َٔ املدٜح ٜتعًِ ايتكدٜس 

 . إذا عاؽ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايسقا ٜتعًِ احملب١ 

  َٔ ٛايتكدٜس ٜتعًِ ايسقا بايٓفظ .إذا عاؽ ايطفٌ يف ج 

 . ّإذا عاؽ ايطفٌ يف جٛ َٔ املػازن١ ٜتعًِ ايهس 

 . إذا عاؽ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايٓصا١ٖ ٜتعًِ ايؿدم 

 . ّإذا عاؽ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايطٝب١ َٚساعا٠ املػاعس ٜتعًِ ا٫ذرتا 

 . إذا عاؽ ايطفٌ يف جٛ َٔ ا٫ْتكاد ٜتعًِ اٱدا١ْ 

  َٔ ٛايعدا٠ٚ ٜتعًِ ايعٓف .إذا عاؽ ايطفٌ يف ج 

 . إذا عاؽ ايطفٌ يف جٛ َٔ اـٛف ٜتعًِ ايكًل 

 . إذا عاؽ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايػفك١ ٜتعًِ ا٫ْطٛا٤ 

 . ٍإذا عاؽ ايطفٌ يف جٛ َٔ اٱْؿاف ٜتعًِ ايعد 

 . إذا عاؽ ايطفٌ يف جٛ َٔ ا٭َإ ٜتعًِ ا٫ضتكساز 

 . ٌإذا عاؽ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايطدس١ٜ ٜتعًِ اـح 

 ؽ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايػري٠ ٜتعًِ اؿطد .إذا عا 

 . إذا عاؽ ايطفٌ يف جٛ َٔ ايعاز ٜتعًِ ايػعٛز بايرْب 

  إذا عاؽ ايطفٌ يف جٛ َٔ املٛد٠ ٚايسمح١ ٜتعًِ بإٔ ٖرا ايعار َهإ ًٜٝل

 باؿٝا٠ ايطعٝد٠ .

 ٚاهلل املٛفل ٚاهلادٟ إىل ضٛا٤ ايطبٌٝ .

 

 دا١ٝ٥ بٓات.َع ؼٝات املسغد٠ ايط٬ب١ٝ باملسذ١ً ا٫بت
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 ي٪ي٪٠ املدازع 

 

 

 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسذِٝ 

 ايط٬ّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘ 

ملا يًترفٝص َٔ أ١ُٖٝ نرب٣ يف بٓا٤ غدؿ١ٝ ايطايب١  قسزْا اختٝاز ي٪ي٪٠ املدازع يف نـٌ ؾـف َـٔ    

 ايؿفٛف بٓا٤ً ع٢ً املعاٜري ايتاي١ٝ : 

 . ايتصاَٗا بايكٛاْني ايؿف١ٝ 

  ٚاجباتٗا املٓصي١ٝ ٚاملػازن١ ايفعاي١ داخٌ ايؿف.أدا٤ 

 . اذرتاّ َعًُاتٗا ٚش٬َٝتٗا 

 . ٞا٫يتصاّ ب٥٬ر١ ايكبط ايطًٛن 

يريو ْأٌَ َٓو أٜتٗا ا٭ّ ايػاي١ٝ إٔ تتعاْٚٞ َعٓا يف تعصٜص ايطايب١ ع٢ً أدا٤ٖا ٚيهٔ ْسجٛ َٓو عٓد 

أٚ َػسٚبات أٚ ٖداٜا ٚضٓكدّ يو بعض ذؿٍٛ ايطايب١ ع٢ً يكب ي٪ي٪٠ املدازع عدّ إزضاٍ أٟ أطع١ُ 

ا٭فهاز اييت تهٓو َٔ خ٬هلا تػحٝع ابٓتو ؿؿٛهلا ع٢ً ٖرا ايًكب ٚيف ْفظ ايٛقت تعصٜص ةكتٗا 

 بٓفطٗا ٚؼطني قدزتٗا يف ايتعبري عٔ ذاتٗا أَاّ ايطايبات :

 . ي٪ي٪٠ املدازعتؿٜٛس فًِٝ أٚ عسض ؾٛز ؿدث َعني يف ذٝا٠  .1

دف١ ٚعسقٗا أَاّ ايطايبات َثٌ جٗاش ٜطاعد ع٢ً ذفغ ايكسإٓ أٚ غريٙ َٔ إذكاز يعب١ تسب١ٜٛ ٖا .2

 ا٭يعاب اهلادف١ .

تدزٜبٗا ع٢ً قسا٠٤ قؿ١ قؿري٠ تتردث عٔ ايكِٝ ٚا٭خ٬م يتكسأٖا أَاّ ش٬َٝتٗا أٚ تعرب عٔ ايؿٛز  .3

 ظٌُ َفٝد٠ .

 ّ ايعامل١ٝ ذطب املتاح.اؾطراب ي٪ي٪٠ املدازع يسذ٬ت خاؾ١ فُٝا بعد يف املٛاضِ ٚاملعازض ٚا٭ٜا .4

 عسض ؾٛز ٭غداف تعتربِٖ ايطايب١ َكسبني هلا ٚ تتردث عٔ ضبب ذبٗا هلِ . .5

عٌُ يٛذ١ َبتهس٠ ملاد٠ َٔ املٛاد عٝع تهٕٛ ٖادف١ ٚ تػسح ايطايب١ يص٬َٝتٗا طسٜك١ اضتدداَٗا  .6

 بطسٜك١ ايتعًِ بايًعب .

تػحٝع١ٝ زا٥ع١ ضتهٕٛ َفاجأ٠ يًطايب١ أَا يف ايؿف فطٛف تكّٛ املع١ًُ بتعصٜص ايطايب١ بأفهاز 

 ٚؼثٗا ع٢ً ا٫ضتُساز يف ايطًٛى اؿطٔ عٝع تهٕٛ قد٠ٚ ذط١ٓ يص٬َٝتٗا .

 قا٥د٠ فُٛعتٗا ملد٠ أضبٛع . .1

 تتردث عٔ ْفطٗا نٌ ّٜٛ أَاّ ايطايبات . .2

 تكف أٍٚ طايب١ يف ايطابٛز ايؿباذٞ . .3

 متٝص بػ٤ٞ َعني داخٌ ايفؿٌ . .4

 عسض ؾٛزتٗا َٚعًَٛاتٗا يف ايبٛزد اـازجٞ املدؿـ يريو أٚ ايػاغ١ ايداخ١ًٝ يًُدزض١ .  .5

 تهسِٜ ايطايب١ يف ايطابٛز ايؿباذٞ ّٜٛ ا٭ذد َٔ قبٌ اٱزغاد املدزضٞ . .6
 
 
 

 إداز٠ املدزض١ يف املسذ١ً ا٫بتدا١ٝ٥ بٓات                                                                                                           
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 ٥٫ر١ ايكبط ايطًٛنٞ   

 

 

 تعسٜف ا٫ْكباط ايطًٛنٞ :

ٖٛ َد٣ ايتصاّ ايطايب ذاتٝا بايٓعاّ املدزضٞ ٚتكبٌ ايتٛجٝٗات ٚايتعًُٝات املدزض١ٝ 

 ٚإْفاذٖا داخٌ املدزض١ ٚيف قٝطٗا .

 أٖداف ا٫ْكباط ايطًٛنٞ : 

ايب١٦ٝ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ املٓاضب١ يًط٬ب ٚاملعًُني ٚإداز٠ املدزض١ يتركٝل أ٫ٚ : ت١٦ٝٗ 

 أٖداف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ .

ةاًْٝا :ا٫زتكا٤ بايطًٛنٝات اؿط١ٓ ٚتعصٜصٖا ٚتعٗدٖا بايتػحٝع ٚايسعا١ٜ ٚاؿد َٔ 

 املػه٬ت ايطًٛن١ٝ يد٣ ايٓاغ١٦ بهٌ ايٛضا٥ٌ ايرتب١ٜٛ املُه١ٓ .

ايٝب ٚاقر١ يًعاًَني يف املٝدإ ايرتبٟٛ يًتعاٌَ َع ضًٛنٝات ايط٬ب ةايثا : تٛافس أض

 ٚفل أضظ تسب١ٜٛ َٓاضب١ .

 زابعًا : تفادٟ ا٭ضايٝب املٓفس٠ يف ايتعاٌَ َع ضًٛنٝات ايط٬ب اـاط١٦ .

خاَطاً  : تعسٜف ايط٬ب ٚ أٚيٝا٤ أَٛزِٖ با٭ْع١ُ اـاؾ١ بايطًٛى ٚ أ١ُٖٝ ا٫يتصاّ بٗا 

 ْكباط ايراتٞ يطًٛى ايطايب .مبا ثكل ا٫
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 تابع ٥٫ر١ ايكبط ايطًٛنٞ                   

 

 

 املدايفات ايطًٛن١ٝ ٚتؿٓٝفٗا :

 

 كايفات ايدزج١ ا٭ٚىل

 

 اٱجسا٤ ايٛاجب اؽاذٙ ْٛع املدايف١

  اؿًف باهلل نرب 

  ٞعدّ ايتكٝد بايصٟ املدزض 

  عدّ إذكاز ايهتب ٚا٭دٚات 

  ٞايتأخس عٔ ايطابٛز ايؿباذ 

  ايتأخس عٔ ذكٛز اؿؿـ 

  ٕايدخٍٛ ٚاـسٚد َٔ ايفؿٌ دٕٚ اضت٦را 

  ايػؼ يف ايٛاجبات 

  اٱُٖاٍ يف أدا٤ ايٛاجبات املدزض١ٝ 

  ٌايّٓٛ داخٌ ايفؿ 

  قؿات ايػعس ٚامل٬بظ املدايف١ يًػسع

 ٚايرٚم ايعاّ 

  جًب ايًبإ ٚاملػسٚبات ايػاش١ٜ ٚايػٝبظ

 َٚا ٜػابٗٗا 

  ا٭نٌ أةٓا٤ اؿؿ١ 

  ٞايعبع أةٓا٤ ا٫ؾطفاف ايؿباذ 

  ّإطاي١ ا٭ظافس ٚ إطاي١ ايػعس ٚعد

 احملافع١ ع٢ً ايٓعاف١ ايػدؿ١ٝ 

  زَٞ بكاٜا ايطعاّ أٚ ايٓفاٜات يف َسافل

 املدزض١ 

  ٌاؿسن١ ايػري ٖادف١ داخٌ ايفؿ 

  ّايتأخري ْٗا١ٜ ايدٚا 

  نثس٠ ا٫ضت٦رإ دٕٚ َربز 

 أ٫ٚ : ايتٓبٝ٘ ا٫ْفسادٟ ايػفٟٛ َٔ قبٌ  

 املع١ًُ أٚ اٱداز١ٜ اييت باغست املٛقف .           

 ةاْٝا : ايتٓبٝ٘ ا٫ْفسادٟ ايػفٟٛ َٔ قبٌ 

 املع١ًُ أٚ اٱداز١ٜ اييت باغست املٛقف .             

 ةايثا : ايتٓبٝ٘ ايهتابٞ يف ضحٌ ايٛاجبات 

 أٚ اٱداز١ٜ اييت باغست َٔ قبٌ املع١ًُ               

 املٛقف .              

 زابعا : إذاي١ َػه١ً ايطايب١ إىل املسغد٠ 

 ايط٬ب١ٝ َٔ قبٌ املع١ًُ أٚ اٱداز١ٜ             

 اييت باغست املٛقف َٚٔ ةِ اضتدعا٥ٗا               

 يدزاض١  ذايتٗا ٚع٬جٗا .            

 خاَطا : تهًٝف ايطايب١  بتٓفٝر َُٗات 

 تسب١ٜٛ داخٌ ايفؿٌ أةٓا٤ ا٭ْػط١                    

ٚايسذ٬ت أٚ ذطب َا تساٙ ؾ١ٓ ايطًٛنٝات 

 ايطاز١٥ باملدزض١ .

ضادضا : اخر تعٗد خطٞ َٔ ايطايب١ 

 با٫ْكباط عٓد ٚن١ًٝ املدزض١ .

ضابعا : اضتدعا٤ ٚيٞ ا٭َس ٚتعٗدٙ بعدّ 

 ايب١  يطًٛنٗا ايط٧ٝ .تهساز ايط
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 تابع ٥٫ر١ ايكبط ايطًٛنٞ          

 

 

 

 

 كايفات ايدزج١ ايثا١ْٝ

 

 اٱجسا٤ ايٛاجب اؽاذٙ ْٛع املدايف١

 ٕايهتاب١ ع٢ً اؾدزا 

 ايعبع مبُتًهات املدزض١ 

  اهلسٚب َٔ َدزض١ ايبٓني ايؿػاز إىل

 املدازع ا٭خس٣

  ايػحاز ٚتٗدٜد ايػري ٚ إةاز٠ ايفٛق٢

داخٌ قٝط املدزض١ أٚ يف ذاف١ً 

 ايسنٛب .

  ايعبع أٚ إضا٠٤ اضتدداّ أجٗص٠ اؿاضب

أٚ ايطبٛزات ايتفاع١ًٝ أٚ أٯت ايتػػٌٝ 

 أٚ َا ٜٛجد يف املعاٌَ

  ذٝاش٠ املٛاد اٱع١َٝ٬ املٓاف١ٝ يٰداب

 ٚايتعايِٝ اٱض١َٝ٬ أٚ ايٓعا١َٝ

  ايتًفغ با٭يفاظ ايٓاب١ٝ أٚ غري

 ٤ باٯخسٜٔا٭خ٬ق١ٝ ٚا٫ضتٗصا

 ٙتصٜٚس تٛقٝع ٚيٞ ا٭َس أٚ غري 

  إذكاز أجٗص٠ ا٫تؿاٍ ايػدؿ١ٝ

 بأْٛاعٗا

 اٱجسا٤ ا٭ٍٚ : 

 إب٬غ ٚيٞ ا٭َس  - أ

 نتاب١ تعٗد خطٞ عٓد ٚن١ًٝ املدزض١  - ب

 ا٫عتراز ملٔ أضا٤ هلِ  - ت

إؾ٬ح َا أفطدٙ ايطايب ٚ إذكاز بد٬ٜ  - ث

 عٓ٘ .

َؿادز٠ أجٗص٠ ا٫تؿاٍ أٚ تطًُٝٗا يٛيٞ  - د

 ا٭َس

إذاي١ َػه١ً ايطايب إىل املسغد٠  - ح

ايط٬ب١ٝ َٔ قبٌ املع١ًُ أٚ اٱداز١ٜ اييت 

باغست املٛقف َٚٔ ةِ اضتدعا٤ٙ يدزاض١ 

 ذايت٘ ٚع٬جٗا 

 اٱجسا٤ ايثاْٞ :

 ا٫عتراز أَاّ اؾُٝع  - أ

تهًٝف ايطايب بتٓفٝر َُٗات تسب١ٜٛ  - ب

داخٌ ايفؿٌ أةٓا٤ ا٭ْػط١ ٚايسذ٬ت أٚ 

ات ايطاز١٥ ذطب َا تساٙ ؾ١ٓ ايطًٛنٝ

 باملدزض١ 

 اٱجسا٤ ايثايع :

فؿٌ ايطايب ملد٠ ترتاٚح َٔ ّٜٛ إىل مخظ 

أٜاّ ذطب َا تساٙ ؾ١ٓ ايطًٛنٝات 

 ايطاز١٥ باملدزض١ 
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 تابع ٥٫ر١ ايكبط ايطًٛنٞ          

 

 

 

 

 كايفات ايدزج١ ايثايث١

 

 اٱجسا٤ ايٛاجب اؽاذٙ ْٛع املدايف١

  عسض أٚ تٛشٜع املٛاد اٱع١َٝ٬ املٓاف١ٝ

 يٰداب ٚايكِٝ اٱض١َٝ٬ 

  ٕٚجًب ا٭دٚات اؿاد٠ يًُدزض١ بد

 اضتدداَٗا 

  ٕٚجًب املٛاد ٚا٭يعاب اـطس٠ يًُدزض١ د

 اضتدداَٗا 

  ايترسغات ايطًٛن١ٝ ايػاذ٠ ) ازتهاب

 ضًٛى َٓايف يًعف١ ( 

  ( ٜٔإؿام ايكسز مبُتًهات اٯخس

 اٱدازٜات (  –املعًُات  –ش٥٬َ٘ 

  تعُد إت٬ف أٚ ؽسٜب غٞ َٔ ػٗٝصات

 املدزض١ أٚ َباْٝٗا 

  ٚ ا٫عتدا٤ بايكسب أٚ تعُد َٗامج١ طايب

 إؿام ا٭ذ٣ ب٘ 

  ٜٔضسق١ ممتًهات اٯخس 

  ا٫ضتٗا١ْ باملعًُات أٚ اٱدازٜات بتؿسفات

 طا٥ػ١ 

  اَتٗإ املؿرف أٚ ايهتاب١ عًٝٗا 

  ٚا٫ضتٗا١ْ بػ٤ٞ َٔ غعا٥س اٱض٬ّ أ

 اعتٓام ا٭فهاز اهلدا١َ 

 اٱجسا٤ ا٭ٍٚ :

  اضتدعا٤ ٚيٞ ا٭َس 

  إؾ٬ح َا أفطدٙ ايطايب ٚإذكاز بد٬ٜ

 عٓ٘ ٚإعاد٠ املطسٚقات 

  ِا٫عتراز ملٔ أضا٤ هل 

  تهًٝف ايطايب بتٓفٝر َُٗات تسب١ٜٛ

ا٭ْػط١ املدزض١ داخٌ ايفؿٌ أةٓا٤ 

ٚايسذ٬ت ذطب َا تساٙ ؾ١ٓ 

 ايطًٛنٝات ايطاز١٥ باملدزض١

  أخر تعٗد خطٞ ع٢ً ايطايب ٚ إذايت٘ إىل

 املسغد٠ ايط٬ب١ٝ 

 اٱجسا٤ ايثاْٞ :

  َٔ ٌفؿٌ ايطايب ملد٠ أضبٛع ٚ إْرازٙ بايٓك

 املدزض١ 

 اٱجسا٤ ايثايع :

  ْكٌ ايطايب إىل َدزض١ أخس٣ 
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 تابع ٥٫ر١ ايكبط ايطًٛنٞ          

 

 

 

 كايفات ايدزج١ ايسابع١

 

 اٱجسا٤ ايٛاجب اؽاذٙ ْٛع املدايف١

  ا٫عتدا٤ ع٢ً أذد َٓطٛبٞ املدزض١

 بايكسب ٚ إؿام ا٭ذ٣ ب٘ 

  ممازض١ ضًٛنٝات غاذ٠ 

  اؿا٫ت اييت ٜؿبح فٝٗا ٚجٛد ايطايب

 خطسا ع٢ً فتُع املدزض١ 

 اٱجسا٤ ا٭ٍٚ :

  اضتدعا٤ ٚيٞ ا٭َس 

  ٞاخر تعٗد خط 

 اٱجسا٤ ايثاْٞ :

  فؿٌ ايطايب َٔ املدزض١ ملد٠ أضبٛع 

 اٱجسا٤ ايثايع :

  ْكٌ ايطايب إىل َدزض١ أخس٣ 
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 زضاي١ فسٜل ايعًّٛ

 

 ٖدف ايكطِ 

 ت١ُٝٓ ايتفهري اٱبداعٞ يد٣ ايطايبات ٚذٌ املػه٬ت بطسٜك١ َٓطك١ٝ إبداع١ٝ . -

 ايٛعٞ ايدٜين ٚايؿرٞ يد٣ ايطايبات ٚزبطٗا بٛاقع اؿٝا٠ .ت١ُٝٓ  -

 ت١ُٝٓ زٚح ايتعإٚ ٚايعٌُ اؾُاعٞ . -

 املٓٗخ 

 املٓٗخ املعتُد ٖٛ َٓٗخ املاجسٌٖٚٝ 

 طسم تدزٜظ املٓٗخ 

ايتعًِ  –ايتعًِ ايٓػط  -ٜتِ ايعطا٤ بٛاضط١ اضرتاتٝحٝات ايتدزٜظ املتٓٛع١ ) َثٌ ا٫ضتكؿا٤ (1

 (000بايًعب ٚاضرتاتٝحٝات نٝحٔ ٚايتعًِٝ ايتعاْٚٞ 

ػٗٝص -تٛفري ب١٦ٝ تطاعد ايطايبات ع٢ً ا٫ضتهػاف ٚايتطبٝل َثٌ احملُٝات ٚأذٛاض ايصزاع١ (2

 املدتربات با٭دٚات ٚا٭جٗص٠

 زم عٌُ ثتٟٛ ع٢ً مجٝع املٗازات ٜتِ إعطا٤ ٚ (3

ٜتِ تكِٝٝ ايطايبات بطسٜك١ َطتُس٠ َتٓٛع١ يتردٜد َد٣ إتكاْٗٔ يًُٗازات املطًٛب١ ٚإغعاز  (4

 0ا٭ٌٖ يف ذاٍ اٱتكإ أٚ عدَ٘ 

ٜتِ إزضاٍ خط١ أضبٛع١ٝ َع ايطايب١ تػتٌُ ع٢ً ايٛاجب ايَٝٛٞ أٚ َا ٖٛ َطًٛب تٓفٝرٙ َٔ  (5

 َطٜٛات 

 ف املاد٠ مبا تٓفرٙ َٔ أْػط١ أٚ تكِٝٝ أضبٛعٞ أٚ َطٜٛات ؼتفغ ايطايب١ يف ًَ (6

 كسجات ايتعًِ 

 طايبات ٜكُٔ بتطبٝل ايعًّٛ يف ذٝاتٗٔ اي١َٝٛٝ 

 اي١ٝ ايتٛاؾٌ َع ا٫ٌٖ :

ذٝع ٜتِ إب٬غ ا٭ٌٖ بايدزع املعط٢ ٚ  ا٭ضبٛع١ٜٝهٕٛ َٔ خ٬ٍ اـط١  ا٭ضاضٞايتٛاؾٌ  .1

اؾص٤ املطًٛب ي٬ختبازات ضٛا٤ ايػف١ٜٛ اٚ ايترسٜس١ٜ ، نريو ٜتِ ؼدٜد ايٛاجب ٚ ا٭ْػط١ 

 املٓصي١ٝ املطًٛب١ َٔ ايطايب١ يف ذاٍ تٛاجدٖا.

 ايؿفٛف ايعًٝا  :  .2

ٚ املع١ًُ  تٛجد اضتُاز٠ يف بدا١ٜ ذكٝب١ ايتعًِ يد٣ نٌ طايب١ خاؾ١ بايتٛاؾٌ بني ا٫ٌٖ -

 ذٝع ٜتِ تدٜٚٔ امل٬ذعات فٝٗا إٕ ٚجدت

 ا٫ختبازات املك١ٓٓ َثٌ ) اختباز ذطٔ اٚ ا٫ختبازات ايترؿ١ًٝٝ ( ٜتِ اب٬غ ا٫ٌٖ مبٛعد  -
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 ٚ ؼٌُٝ ٬َشّ تطاعد ايطايب١ ع٢ً ايتدزب ملثٌ ٖرٙ ا٫ختبازات. ن٬ضرياا٫ختبازات عرب 

ٚي١ٝ اَس ايطايب١ ٚ ٜتِ ذيو يف ايطاع١ املهتب١ٝ اـاؾ١ .بعض اؿا٫ت تطتدعٞ ا٫جتُاع َع 3

 بهٌ َع١ًُ ٚ ذيو بايتٓطٝل َع املسغد٠ ايط٬ب١ٝ .

 

 : طسم تكِٝٝ ايطايب١

 تكِٝٝ املٗازات ا٫نادت١ٝ .1

 ايتكِٝٝ ايترسٜسٟ:  . أ

ٜتِ َٔ خ٬ٍ ا٫ختبازات ايدٚز١ٜ ذٝع ٜتِ اختباز ايطايب١ يف َٗازات ايدزع ايطابل يف دفرت -

 با٫ختبازاتخاف 

ٜتِ اجسا٤ اختبازات فؿ١ًٝ يف ْٗا١ٜ نٌ فؿٌ يف ايهتاب  ) دزضني ( ٚ تهٕٛ ع٢ً اٚزام -

 خازج١ٝ 

 ايتكِٝٝ ايػفٟٛ: . ب

 ٜتِ َٔ خ٬ٍ  طسح ا٫ض١ً٦  خ٬ٍ اؿؿ١ ع٢ً ايطايبات

 ايتكِٝٝ ايعًُٞ : . ت

 ايتحازببعض املٗازات ٜهٕٛ تكُٝٝٗا بػهٌ عًُٞ أفكٌ ضٛا٤ َٔ خ٬ٍ إجسا٤ ا٭ْػط١ أٚ 

 تكِٝٝ املٗازات ايطًٛن١ٝ :  .2

 ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ َتابع١ ضًٛنٝات ايطايب١ باضتدداّ اضتُاز٠ َٛجٛد٠ يف ضحٌ املع١ًُ
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 زضاي١ فسٜل ايًػ١ ايعسب١ٝ 

 

 

 ٖدف ايكطِ : 
 إعداد ايطايب١ تسبٜٛا ٚةكافٝا ٚؾرٝا َٔ خ٬ٍ:

 ايتصاّ ايطايب١ ذاتٝا بايكِٝ اٱض١َٝ٬ ٚ ايٓعاّ املدزضٞ ٚ تكبٌ ايتٛجٝٗات . *

 تعٜٛد ايطايب١ ع٢ً َطتٜٛات ايتفهري ايعًٝا  .*

 إتكإ اضرتاتٝحٝات ايكسا٠٤ ٚ ايهتاب١ ا٭ضاض١ٝ .*

 غسع ايكِٝ ٚ ذب ايكسا٠٤ ٚ ايبرع ٚ املػازن١ بفاع١ًٝ يف ا٭ْػط١ املدزض١ٝ .*

 ٫ْتُا٤ يًٛطٔ َٔ خ٬ٍ ايعٌُ اؾُاعٞ ٚ ايتعًِ باملػازٜع ايتعا١ْٝٚ.إظٗاز اؿب ٚ ا*

 تبين َٛاٖب ايطايبات ٚ إبداعاتٗٔ ٚ إظٗازٖا يف غت٢ اجملا٫ت ايع١ًُٝ ٚ ا٭دب١ٝ ٚ ايف١ٝٓ.*

 املٓٗاد :

 ضادع(. -خاَظ -املٓٗخ املعتُد ٖٛ َٓٗخ يػيت يًؿفٛف ايعًٝا)زابع

 طسٜك١ ايتدزٜظ : 

ايتدزٜظ ع٢ً تعٜٛد ايطايبات ع٢ً : ايتعًِ ايراتٞ ، ٚايكسا٠٤ املٛج١ٗ ٚايبرع ، ٚاضتدداّ تعتُد طسم 

َؿادز املعًَٛات املتٓٛع١ ، ٚذٌ املػه٬ت ، ٚاضتدداّ اضرتاتٝحٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِ .ٚضٝتِ ايتكِٝٝ ع٢ً 

 ايٓرٛ ايتايٞ:

ايٛظٝف١  -عاٖس٠ اٱ١ٝ٥٬َبعد ا٫ْتٗا٤ َٔ نٌ ٚذد٠ ضٝهٕٛ ٖٓاى اختبازا تفؿًٝٝا ٜٚػٌُ) اي

( ٚضٝدزد َٛعد ا٫ختباز قُٔ اـط١ ايسضِ ايهتابٞ  -ايؿٓف ايًػٟٛ -ا٭ضايٝب ايًػ١ٜٛ -ايٓر١ٜٛ

 فطٝتِ تكُُٝٝٗا خ٬ٍ اؿؿـ. ٚ ا٫ضتُاع  ا٭ضبٛع١ٝ. أَا َٗازتا اؿفغ ٚايكسا٠٤

 كسجات ايتعًِ : 

 ايطايب١ . ايتصاّ ايطايب١ بايكِٝ اٱض١َٝ٬ ، ٚغسع ايكِٝ يد٣-1

 ٜهٕٛ يد٣ ايطايب١ نفا١ٜ يف ا٫ضرتاتٝحٝات ايعا١َ يًكسا٠٤ ٚايهتاب١ .-2

 ٜهٕٛ يدٜٗا ايكدز٠ ع٢ً مجع املعًَٛات بػسض ايبرع .-3

 املػازن١ بفاع١ًٝ يف ا٭ْػط١ املدزض١ٝ ايداخ١ًٝ ٚاـازج١ٝ .-4

 ايكدز٠ ع٢ً ذٌ املػه٬ت ، ٚممازض١ َٗازات ايتفهري ايعًٝا .-5

 ِ ايراتٞ ، ٚؼٌُ املط٪ٚي١ٝ .ايتعً-6
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 زضاي١ فسٜل ايعًّٛ ايد١ٜٝٓ    

 

 
اؿُد هلل ايرٟ نسّ َٔ كًٛقات٘ اٱْطإ ٚ زفع أٌٖ ايعًِ دزجات ٚغسف ايهتاب١ ٚ ايكًِ ٚإمنا ذيو 

 ؾٌ ايعًِ ايرٟ ٖٛ َٔ ؾفات اهلل تعاىل ذٝع قاٍ : ) ايرٟ عًِ بايكًِ (

 ْعٛد يٓبين جطس ايتٛاؾٌ بني املدزض١ ٚ ا٭ضس٠ ع٢ً َطت٣ٛ َٔ ايثكاف١ ٚ ا٫ذرتاّ  فهٌ عاّ ٚ أْنت غري  

 

 ٖدف قطِ ايعًّٛ ايد١ٜٝٓ ايعاّ  :

تٓػ١٦ املٛاط١ٓ ايؿاؿ١ احملب١ هلل ٚزضٛي٘ ايهسِٜ املعتص٠ بٜٗٛتٗا اٱض١َٝ٬ ايكادز٠ ع٢ً اؿٛاز ع٢ً     

أضظ ع١ًُٝ   غسع١ٝ ؾرٝر١ َرتمج١ َا تعًُت٘ ع٢ً أزض ايٛاقع ٚؾكٌ َٛاٖبٗا ٚإبداعاتٗا ـد١َ 

 دٜٓٗا
 

 أٖداف قطِ ايعًّٛ ايد١ٜٝٓ ايتفؿ١ًٝٝ :

 َهإ ٚشَإ.احملافع١ ع٢ً اهل١ٜٛ اٱض٬ ٌّ  ١َٝ ٚ قُٝٗا ٚا٫عتصاش بايدٜٔ يف ن

 .ا٫يتصاّ بايكد٠ٚ اؿط١ٓ  ٚضع١ ايؿدز 

 .تػػٌٝ دٚز ايتك١ٝٓ يف ايتعًِٝ ٚ إةسا٤ املٓاٖخ با٭ْػط١ ٚ املػازٜع املبتهس٠ ٚاملُتع١ 

  ا٫ٖتُاّ بايطايبات املٖٛٛبات عفغ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ عٔ طسٜل املطابكات

 خ١ًٝ ٚاـازج١ٝايدا

  تفعٌٝ املٛاضِ ايد١ٜٝٓ 

 . ًِإةسا٤ َعًَٛات ايطايبات ٚاتكاْٗٔ ملٗاز٠ ايبرع َٔ خ٬ٍ ايتٛاؾٌ َع َسنص َؿادز ايتع 

 . عٌُ اضتبٝاْات َٔ ٚاقع ذٝا٠ ايطايب١ ٚدزاضتٗا ٚايٛقٛف ع٢ً ْتا٥حٗا 
 

 طسم ايتدزٜظ ٚايتكِٝٝ :

ًِّ باملػسٚع باضتدداّ اضرتاتٝحٝات ايتعًِ ايتعاْٚٞ           تعتُد طسم ايتدزٜظ ع٢ً ايتعًِ ايراتٞ ٚايتع

ًّٝا بعد نٌ دزع  ِّٝ ايطايب١ غفٗ ايٓػط بؿٛز٠  َتٓٛع١ َٚػٛق١ ٚعٔ طسٜل ايتعًِ بايًعب  ٚتك

ِّٝ ِٚذْد٠ ٚفكًا ملٗازات قّدد٠ َٔ ايٛشاز٠ ٚأذٝاْا تك  ٌّ ًّٜا بعد ن عٔ طسٜل  امل٬ذع١ ٚؼدٜدا  ٚؼسٜس

 مباد٠ ايفك٘ ٚايطًٛى ) ايٛق٤ٛ ، ايؿ٠٬ ... ( 

ٌّ ذؿ١ ت٠ٚ٬ أٚ ذفغ  ع٢ً َا   ِّٝ ايطايب١ غفٗٝا يف ن ٚبايٓطب١ ملاد٠ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايتحٜٛد فتك

ع أ١ُٖٝ ضبل دزاضت٘  ْٚأٌَ َٔ ا٭َٗات ايهستات َطاْدتٓا عع ايطايب١ ع٢ً ايت٠ٚ٬ ايبٝت١ٝ َ

 ي٬زتكا٤ بت٬ٚتٗا اعٗا يًػسٜط املطحٌ اضتُ
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 تابع زضاي١ فسٜل ايعًّٛ ايد١ٜٝٓ    
 

ٚأْؿح ا٭َٗات عع بٓاتٓا ي٬غرتاى يف َطابك١ اقسأ ٚ ازتل ؿفغ نتاب اهلل يتهٕٛ ايٓٛا٠ يف 

فإْ٘ ٜأتٞ ؽسٜخ ذافعات يهتاب٘ ايهسِٜ َطتػعسات قٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ضًِ : ) اقس٩ٚا ايكسإٓ 

ّٜٛ ايكٝا١َ غفٝعا ٭ؾراب٘  ( فعٓدَا ْتدٌٝ ايٓتٝح١ اييت ْسٜد ثدث يدٜٓا محاع ٚ ١ُٖ أنرب 

 مٛ ؼكٝل ايٓتٝح١ املطًٛب١ ٖٚٓاى َطابكات داخ١ًٝ َطتُس٠

 طٛاٍ ايعاّ ايدزاضٞ ٜٚعكبٗا بٓٗا١ٜ ايفؿٌ تؿف١ٝ يًُتطابكات ٚتسغٝح ايفا٥صات ٚتهستٗٔ  

 زج١ٝ ع٢ً َطت٣ٛ املٓطك١ َتُث١ً يف :نُا ٜٛجد َطابكات خا 

َطابك١ ا٭َري ضًُإ ؿفغ ايكسإٓ ايهسِٜ ع٢ً فسٚع أدْاٖا ذفغ مخط١ أجصا٤ َتتابع١  -1

ّٓٗاز نُا ضٝعًٔ  ًٌّٝ ٚاي ٚأع٬ٖا ذفغ ايكسإٓ ايهسِٜ نا٬ًَ زشقٓا اهلل ذفع٘ ٚت٬ٚت٘ آْا٤ اي

 عٔ َطابك١ يٮَٗات قسٜبًا 

 ذدٜع  100َطابك١ ا٭َري ْاٜف يًط١ٓ ايٓب١ٜٛ يف ذفغ  -2

َطابك١ ايػاب عبد اهلل بٔ بدز ايطٜٛدإ زمح٘ اهلل يف  ذفغ جص٥ني َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ع٢ً  -3

 .َطت٣ٛ املٓطك١ ٚيف ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ذفغ أذناز ايؿباح ٚاملطا٤ ع٢ً َطت٣ٛ املٓطك١ 
 

 جدٜدْا يف ايكطِ :
 

ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ َصٚد بهاف١ ايتكٓٝات يًٛؾٍٛ بايطايب١ املٖٛٛب١ إْػا٤ ْادٟ يًكسإٓ ايهسِٜ ٚ -1

 ملسذ١ً اٱجاد٠ ٚتأًٖٝٗا يًُطابكات اـازج١ٝ ع٢ً َطت٣ٛ املٓطك١ 

َػسٚع ) ْبٝٓا قدٚتٓا ( ٜٗدف إىل اقتدا٤ ايطايب١ عبٝبٓا املؿطف٢ عًٝ٘ أفكٌ ايؿ٠٬ ٚايتطًِٝ يف  -2

ض ب٠ يٓبٓا عًٝ٘ أفكٌ ايؿ٠٬ ٚايتطًِٝ ٚأؾبح ايكانٌ تعا٬َت٘ يف شَٔ اشدادت فٝ٘ ايفنت ٚاٱضا٤

ّٓاز   فٝ٘ ع٢ً دٜٓ٘ نايكابض ع٢ً اؾُس أجازْا اهلل ٚإٜانِ َٔ عراب اي

 

 اي١ٝ ايتٛاؾٌ َع ا٫ٌٖ :

أ١ُٖٝ اـط١ ا٫ضبٛع١ٝ ٚ ايعٌُ مبٛجبٗا ذٝع ٜدٕٚ فٝٗا ايدزٚع ٚ ايٛاجبات ٚ ا٫ختبازات ٚ  .1

 ا٫ْػط١ 

َع املع١ًُ عٔ طسٜل ضحٌ ايٛاجبات ) أٟ ٬َذع١ ع٢ً ايطايب١ تدٕٚ  َتابع١ ايطايب١ ٚ ايتٛاؾٌ .2

 يف ضحٌ ايٛاجبات (

 تكِٝ ايطايب١ غفًٗٝا بعد نٌ دزع ٚ ؼسٜسًٜا) اختباز ( بعد نٌ ٚذد٠  .3

 اَا بايٓطب١ ملاد٠ ايكسإ فتكِٝ ايطايب١ غفًٗٝا يف نٌ ذؿ١ ت٠ٚ٬ اٚ ذفغ ع٢ً َا ضبل دزاضت٘ .4

 طسٜك١ ايتعًِٝ تعتُد ع٢ً ايتعًِ ايراتٞ ٚ ايتعًِ ايٓػط عٔ طسٜل ا٫ضرتاتٝحٝات ايتٓٛع١ .5

 ذع ايطايب١ ع٢ً ا٫ضتُاع يًكاز٨ ) املطحٌ ( يف املٓصٍ ي٬زتكا٤ بت٬ٚتٗا .6

 ايتفاعٌ َع ا٫ْػط١ ايؿف١ٝ ايد١ٜٝٓ. .7
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 ز١ٜ٩ ٚأٖداف ٚزضاي١ املؿ٢ً..

 

 

 

 ز٩ٜتٓا:
 ٚايفا٥د٠ ٚاهل١ُ املتحدد٠ ،يبٓا٤ أجٝاٍ ؽدّ دٜٓٗا ٚتتطًع ملطتكبٌ أَتٗا . َؿ٢ً جيُع بني املتع١

 زضايتٓا:

 . يٝطتفٝد َٓ٘ نٌ عابس َٚكِٝ  باملفٝد ٚاؾدٜد  تطٜٛس َؿ٬ْا يٝػدٚ َد١ٜٓ تعخ 

 أٖدافٓا: 

 ايسقٞ برٚاتٓا َٚٔ ذٛيٓا إىل ايك١ُ دًٜٓٝا ٚعًًُٝا -

 يًحُٝعتطٜٛس يكا٤اتٓا يتهٕٛ َػعٌ خري    -

 ايبعد عٔ ةكٌ ايتكًٝد١ٜ يف مجٝع أَٛزْا   -

 تسى بؿُات ٚآةاز خايد٠ يف مجٝع اجملا٫ت   -

 ةٛب َبتهس ْطٝح٘ املتع١ ٚايطسف١ ٚاٱبداع َعًا تكدِٜ ايفا٥د٠ يف    -

 ا٫ٖتُاّ مبٛقٛع ايؿ٠٬ ٚ اؿحاب ٚ تسغٝب ايطايب١ با٫يتصاّ بِٗ َٔ خ٬ٍ بساَخ املؿ٢ً . -
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 املٛاد ايع١ًُٝ يًُسذ١ً ا٫بتدا١ٝ٥ )بٓات(    زضاي١ فسٜل 

 

 

ا٫جتُاع١ٝ ٚتصٜٚدٖٔ بكطط َٔ ايثكاف١ ايع١ًُٝ  َط٪ٚيٝاتٗٔاعداد ايطايبات اعدادا ٜتٝح هلٔ َٛاج١ٗ   

 ٚايف١ٝٓ ٚايطًٛن١ٝ  اىل جاْب ةكافتٗٔ ايفهس١ٜ . 

ثاْٟٛ ٚمتس ايطايب١ يف ٖرٙ اي ايثايعَٔ ايؿف ا٭ٍٚ ا٫بتدا٥ٞ اىل ايؿف  ابتدا٤تبدأ دزاض١ املٛاد ايع١ًُٝ 

ايطٓٛات مبسذ١ً ايطفٛي١ ةِ َسذ١ً  املساٖك١  يًتًُٝرات ، ٚاييت تبدأ َٔ ضٔ اٍ )اـاَط١  اىل ضٔ 

ايطابع١ عػس .( ذٝع متس ايفتٝات مبساذٌ منٛ ضسٜع١ َٚت٬ذك١ يف ايٓٛاذٞ اؾط١ُٝ ٚايعك١ًٝ 

ا٫ْفعاي١ٝ ، مما جيعًٗٔ أنثس تأةسا بايعٛاٌَ احملٝط١ بٗٔ ٚباؿاج١ اىل املطاْد٠ ٚايدعِ ٚايٓفط١ٝ ٚ

ٚؼكٝل ايرات ي٬ْتكاٍ َٔ َسذ١ً ايطفٛي١ ٚا٫عتُاد ع٢ً اٯخسٜٔ اىل َسذ١ً ايسغد ٚا٫ضتكساز ،  جيب 

ُٗا ٜٚطسأ عًٝٗا َٔ إٔ ٜهٕٛ عٓد ايكا٥ُني ع٢ً ايرتب١ٝ قدز َٔ ا٫ملاّ بطبٝع١ ٖرٙ املسذ١ً ، َٚا ثه

تػريات يتٛجٝ٘ املساٖك١ ٚقُإ ض٬َتٗا ٚاضتكاَتٗا ٚؾرتٗا ايٓفط١ٝ يتهٕٛ عكٛا فعا٫ َٚٓتحا يف 

 اجملتُع .ٚيف ٖرٙ املسذ١ً متس ايفتا٠ :ــ

 ــ  بايُٓٛ ايفطٝٛيٛجٞ ٚاؾطُٞ .     1

 ــ ايُٓٛ اؿسنٞ .2 

   ــ ايُٓٛ ايعكًٞ .                               3

 ــ ايُٓٛ ا٫ْفعايٞ .4

 ــ ايُٓٛ ا٫جتُاعٞ .   5

يريو اٖتِ ايكا٥ُٕٛ بايتعًِٝ ع٢ً ٚقع َٓاٖخ اٖتُت بهٌ ٖرٙ املساذٌ ٚٚقعت أٖداف غا١ًَ نا١ًَ 

 فُٔ ٖرٙ  ٭ضس١ٜاٚ ايرتب١ٝ ايؿر١ٝ ٚ غ١ٝٓ يهٌ املٛاد ايع١ًُٝ ٚاييت تػٌُ ..ايف١ٝٓ ..ا٭ضس١ٜ .. 

 ا٭ٖداف :

بأ١ُٖٝ اذرتاّ ا٭ضس٠ يف تطٜٛس اجملتُعات ٚتكدَٗا ٚذيو َٔ خ٬ٍ َطا١ُٖ ا٭ضس٠ تٛع١ٝ ايتًُٝر٠  .1

 يف ايسقٞ باؿٝا٠ ا٫جتُاع١ٝ .

 تعٜٛد ايتًُٝر٠ تكدٜس ايكِٝ ٚايعادات ايط١ًُٝ املستبط١ باؿٝا٠ ا٭ضس١ٜ ظٛاْبٗا املتعدد٠ . .2

ــ .3 اؾ١ : ٔ ا٭ٖداف ـا َٚ 

ٚا٭فهاز . .4 ٔ بعض ا٫ْفعا٫ت   ايتٓفٝظ ع

ٚايػعٛز بايثك١ فٝٗا . .5  تأنٝد ايرات 

ٚات . .6 ٚا٭د ّ بعض ايعدد   ايتدزٜب ع٢ً اضتددا

افع . .7 ثُسْ   ٌَ قت ايفساغ بػه  ٌٚ  غػ
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 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ 

 : املسذ١ً ا٫بتدا١ٝ٥ 

 ذؿتني أضبٛعٝا ملاد٠ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يهٌ  املسذ١ً . .1

 املطًٛب١ يهٌ دزع .ايتكِٝٝ َطتُس ع٢ً ذطب اتكإ نٌ طايب١ ع٢ً املٗازات  .2

 َٔ َػازٜعٓا هلرا ايعاّ :ــ

 . ا٫ٖتُاّ باملٖٛٛبات ٚتكدِٜ ايسعا١ٜ هلٔ بتدؿٝـ بساَخ خاؾ١ 

 . َٛاؾ١ً ايعٌُ مبػسٚع ايتدٜٚس 

 . َطابك١ ايسضِ ٚايتًٜٛٔ اذتفا٫ بايّٝٛ ايٛطين 

 . ا٫غرتاى يف املطابكات اـازج١ٝ املدتًف١ 

 ايرتب١ٝ ا٭ضس١ٜ :

 ا٫بتدا١ٝ٥ :املسذ١ً 

  ٞ(ة٬ث ذؿـ  أضبٛعٝا يًؿفٛف املبهس٠ )ا٭ٍٚ ٚايثاْٞ ٚايثايع ا٫بتدا٥ 

 .)ٞذؿتني أضبٛعٝا يًؿفٛف ايعًٝا )زابع ٚ خاَظ ٚضادع ابتدا٥ 

 . ٖٚرٙ املٛاد اٖتُت بكدز نبري باملٗازات اؿٝات١ٝ املدتًف١ يًطايب١ 

 تكِٜٛ املطتُس يترؿٌٝ ايتًُٝر٠ يًعًّٛ يف ؾفٛف املسذ١ً ا٫بتدا١ٝ٥ ُأتبع ْعاًَا ٜعتُد ع٢ً اي

 ٚاملعازف ٚاملٗازات احملدد٠ هلرٙ ايؿفٛف بدزج١ عاي١ٝ َٔ اٱتكإ .

 اي١ٝ ايتٛاؾٌ َع ا٫ٌٖ :

تكِٝٝ ايطايب١ ٜهٕٛ يف اؿؿ١ عٔ طسٜل بعض ا٭ْػط١ ايع١ًُٝ ٚ اٚزاقايعٌُ ٚ َػازن١ ايطايب١  .1

 خ٬ٍ اؿؿ١.

تٛقع ٚزق١ يف نتاب نٌ طايب١ تٛقح تٛشٜع املٓٗخ ٚ تكِٝٝ ايطايب١ يًُٗاز٠ املطًٛب١ يف نٌ  .2

ايهتاب َع ايطايب١ ٚ تٛقٝع ٚيٞ ا٫َس  ايٛذد٠ بإزضاٍٚذد٠ ٚ ٜتِ اط٬ع ا٫ٌٖ عًٝٗا عٓد ا٫ْتٗا٤ َٔ 

 ع٢ً ذيو .

ٚ ضٛف ٜهٕٛ ا٫ع٬ْعٓٗا يف  يف ذني ٚجٛد أٟ ْػاط أٚ أعُاٍ يًطايبات َطًٛب اعدادٖا فٝاملٓصٍ .3

 ن٬ضريا .
 

 املطًٛب َٔ ايطايب١ :
: ع٢ً نٌ طايب١ اذكاز َس١ًٜ ٚ قبع١ َعٗا يف ٚذد٠ غرا٥ٞ ٚ ضٛف ٜتِ ا٫ع٬ٕ   َاد٠ ا٫ضس١ٜ -

 ن٬ضرياعٔ بد٤ ايٛذد٠ يف 

: ع٢ً نٌ طايب١ اذكاز َس١ًٜ  اٚ ٫ب نٛت يًرفاظ ع٢ً ْعاف١ ايصٟ  َاد٠ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ -

 ٞ .املدزض

يف ذاٍ غٝاب ايطايب١ جيب عًٝٗا َساجع١ املع١ًُ يتٓفٝر ايعٌُ املطًٛب يف ايفطح أٚ املٓصٍ ٬َذع١ :

 ايطايب١ ذطب زغب١
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 ايسٜاقٝات يًُسذ١ً ا٫بتدا١ٝ٥ )بٓات(    زضاي١ فسٜل

 

 ٚبعد، ٚبسنات٘ اهلل ٚزمح١ عًٝهِ ايط٬ّ

 غري... ٚأْتِ عاّ فهٌ اؾدٜد، ايدزاضٞ ايعاّ مبٓاضب١ بهِ ٜسذب إٔ ايسٜاقٝات قطِ ٜطس

 مما ايعؿس َاد٠ تط٢ُ ٖٚٞ ايع١ًُٝٚ ايع١ًُٝ ذٝاتٓا يف أ١ُٖٝ هلا اييت املٛاد َٔ ايسٜاقٝات َاد٠

  ايعاّ: هلرا ايسٜاقٝات َاد٠ خط١ ع٢ً ْطًعو إٔ مب ايتدؿؿات،يرا مجٝع يف أ١ُٖٝ هلاجيعٌ 

 : ٖدفٓا

 ١ ٚايع١ًُٝ.تٝؽسٜخ طايب١ َٛانب١ يًتطٛزات ايعامل١ٝ ٚقادز٠ ع٢ً َٛاج١ٗ املػه٬ت اؿٝا .1

تطٜٛس ايفهس ايسٜاقٞ ايعاّ يًطايبات ٚتطٜٛس ايكدزات ايع١ًُٝ يًطايبات ٚمتٝٝص ٍَٝٛ ٚزغبات  .2

 ايطايبات ذٍٛ املاد٠ .

 ا٫جتُاعٞ.شٜاد٠ ايثك١ يدٜٗٔ ٚت١ُٝٓ اٱبداع ٚزٚح ايتعإٚ ٚايعٌُ  .3

 ٚؾٍٛ ايطايبات اىل َطتٜٛات ايتفهري ايعًٝا ٚذٌ املػه٬ت. .4

 :أدٚات ايتكِٜٛ

ٜتِ تكِٜٛ ايطايبات عٔ طسٜل ايعدٜد َٔ ا٭دٚات َثٌ املػازن١ ايؿف١ٝ ٚايٛاجبات ٚ ايبرٛث ٚاملػازٜع 

 ٚنريو ا٫ختبازات.

 ا٫ختبازات :أ٫ًٚ

  ايكؿري٠ بعد نٌ دزع َٜٛٝا .1

  (تكٛت١ٝ ) ٠ اٚ باباختبازات بعد نٌ ٚذد .2

  ايعٌُ اٚزام ةاًْٝا:

 . ايتُازٜٔ نتاب ٚجٛد ٚنريو بايتدزٜبات ٤ًَٞ املٓٗخ ٫ٕ ْعسًا اؿاج١ ذطب ع٢ً .1

 َٓٗخ يهٌ َ٘ؿاذب ايكدزات اختباز اض٦ً٘ ع٢ً ايطايبات يتدزٜب عٌُ اٚزام .2

 : ا٭ٌٖ َع ايتٛاؾٌ آي١ٝ

ٚا املعط٢ بايدزع ا٭ٌٖ اب٬غ ٜتِ ذٝع ا٭ضبٛع١ٝ اـط١ خ٬ٍ َٔ ٜهٕٛ ا٭ضاضٞ ايتٛاؾٌ .1

  ي٬ختبازات املطًٛب  ؾص٤

اـا املهتب١ٝ ايطاع١ يف ذيو ٜتِ ايطايب١ اَس ٚي١ٝ َع ا٫جتُاع تطتدعٞ اييت اؿا٫ت بعض  .2

 ايط٬ب١ٝ املسغد٠ َع بايتٓطٝل ٚذيو َع١ًُ  بهٌ ؾ١

  ٚا٫ختبازات ٚايهتاب اجبايٛ إزضاٍ َٛاعٝد

  َعًٔ يف اـط١ ا٫ضبٛع١ٝ  َٜٛٞ ٚاجب:  ايٛاجب خط١

 ايطايب١ َع َٜٛٞ بػهٌ اؾطراب٘ َطًٛبٚنتاب ايتُازٜٔ  ٚايدفرت ايطايب نتاب

ا ٚتهٕٛ يف ْٗا١ٜ تؿرٝرٗ بعد يًطايب١ ٚتطًِ  ا٭ضبٛع١ٝ اـط١ يف اَٛعدٖ:  ؼدد  ا٫ختبازات

 نٌ باب
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 ايتعًِ ٚايتٛاؾٌ اٱيهرتْٚٞزضاي١ 

 

 

 :ن٬ضرياَٛقع 

 

َ٪ضط١ تع١ًُٝٝ  3600ٜعترب ٖرا ايٓعاّ ٚاذدا َٔ أق٣ٛ أْع١ُ ايتعًِٝ اٱيهرتْٚٞ ذٝع تطتددَ٘ أنثس َٔ 

ع٢ً َطت٣ٛ ايعار يف تكدِٜ خدَات تع١ًُٝٝ زاق١ٝ يًُعًِ ٚايطايب ٚٚيٞ ا٭َس ، ٚغريِٖ َٔ عٓاؾس اٱداز٠ 

٫داز٠ ع١ًُٝ ايتعًِٝ َٚتابع١ ايطًب١ َٚساقب١ نفا٠٤ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يف امل٪ضط١ اايتع١ًُٝٝ فٗٛ ْعاّ 

 ايتع١ًُٝٝ. 

  ٟٜتٝح ايٓعاّ فسف نبري٠ يًطًب١ يف إٔ ٜتٛاؾًٛا َع املكسز ايدزاضٞ خازد قاع١ احملاقسات يف أٟ َهإ ٚيف أ

 ٚقت.

  ٣ املاد٠ ايع١ًُٝ يًُكسز ٚايتفاعٌ َعٗا بطسم ع٢ً قتٛ ي٬ط٬عايٓعاّ ا٫يهرتْٚٞ ٜ٪َٔ يًطايب أدٚات َتٓٛع١

 َٝطس٠.

 .ٍٜٚطتطٝع ايطايب عسض ا٭عُاٍ ايفؿ١ًٝ ٚا٫َتراْات ٚايٓتا٥خ أ٫ًٚ بأ 

  ايتٛاؾٌ ايدا٥ِ  بني املعًِ ٚ بك١ٝ ايطًب١ املطحًني يف ْفظ املكسزَٔ خ٬ٍ ْٛافر اؿٛاز ٚايسضا٥ٌ ا٫يهرت١ْٝٚ

 املٛج١ٗ ٚاملع١ُُ. 

 عات ٚكطط املاد٠ ٚا٫عُاٍ ٚايٛظا٥ف املطًٛب١ ٚا٫ع٬ْات ٚاملٓتدٜات.املعًِ ٜكع ٬َذ 

  أدٚات ايٓعاّ تتٝح ٭عكا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ايكدز٠ ع٢ً بٓا٤ َكسزات دٜٓاَٝه١ٝ ٚ تفاع١ًٝ بطٗٛي١ نبري٠

تع١ًُٝٝ َع إداز٠ قت٣ٛ ٖرٙ املكسزات بطسٜك١ َس١ْ ٚ بطٝط١ متهِٓٗ َٔ ايكٝاّ باملٗاّ اي١َٝٛٝ يًع١ًُٝ اي

 بػهٌ فعاٍ. 

   ًِٜطٌٗ ع٢ً ا٫ضتاذ اْػا٤ َٛقع يًُكسزع٢ً ا٫ْرتْت بدٕٚ تٛفس خرب٠ يف ايربف١ فكط  ن٬ضرياْعاّ اداز٠ ايتع

( يبٓا٤ َكسزٙ، ٚاتباع ايتعًُٝات املتطًط١ً اييت ٜٛفسٖا ايٓعاّ. Point-Clickايدخٍٛ اىل ايٓعاّ ٚاضتدداّ ايفأز٠ )

ايتدزٜب تهٔ ٭عكا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ اْػا٤ َكسزات تفاع١ًٝ بطٗٛي١ ٜٚطس ٚبايتايٞ فإْ٘ ٚبكًٌٝ َٔ 

 ٚاقاف١ خؿا٥ـ نثري٠ ٫ةسا٤ املكسزات .

 .ّتٛفس املدازع ناف١ ايدعِ ٚايتدزٜب ٫عكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ع٢ً ايٓعا 

  ّيهٌ َٔ ايطًب١ ايؿػاز  ن٬ضرياضٝتِ تكدِٜ دٚزات تدزٜب١ٝ تعسٜف١ٝ ع٢ً مجٝع خؿا٥ـ ٚادٚات ْعا

 ٚايطايبات ٚأٜكًا يٮَٗات بإذٕ اهلل.

 َٛقع املدازع:

 تط٬ًٝٗ  يًتٛاؾٌ ضتحد ا٭ّ أٚ ٚيٞ ا٭َس ع٢ً ؾفرات َٛقع نٌ َدزض١ َاًٜٞ :

 ي١٦ًٝٗ اٱداز١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ. ايتًٝفْٛات ٚايربٜد ا٫يهرتْٚٞأزقاّ ؼ٬ٜٛت  .1

 ٬َذك١ ا٭ْػط١ ايط٬ب١ٝ املتتابع١. .2

 ايتٛاؾٌ َع تٛؾٝات ؾفر١ اٱزغاد. .3

 ايتحٍٛ داخٌ َدزض١ ابٓتو َٔ خ٬ٍ ؾفر١ جٛي١ افرتق١ٝ يف املدازع. .4

 ديٌٝ ٚيٞ ا٭َس ٚاملٛاقع اهلا١َ املكرتذ١.  .5

 

http://www1.kfupm.edu.sa/school/main/primarygirls/school_administration.htm
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 اؿاضب اٯيٞفسٜل زضاي١ 

 

 

 

ضعت َدازع اؾاَع١ َٓر ْػأتٗا يتكدِٜ خدَات تسب١ٜٛ تع١ًُٝٝ َتُٝص٠ ذات جٛد٠ عاي١ٝ َٚتطٛز٠ 

تربش أ١ُٖٝ قطِ اؿاضب اٯيٞ  فإْ٘تٛانب ايعؿس اؿدٜع ٚإذا عسفٓا عؿسْا بأْ٘ عؿس املعًَٛات 

ع٢ً بعض أٖداف ٚضٝاضات قطِ اؿاضب  اط٬عهِملٛانب١ ٖرا ايعؿس ٚيف ٖرٙ ايسضاي١ ايكؿري٠ ْٛد 

 مبدازع ايبٓات

 أٖداف ايكطِ :

إعداد ايطايبات ٫جتٝاش ا٫ختبازات ايعامل١ٝ يًراضب اٯيٞ بايًػتني ايعسب١ٝ ٚا٫لًٝص١ٜ ٚذيو َٔ  .1

 خ٬ٍ ايرباَخ ٚاملٓاٖخ يف عًّٛ اؿاضب اٯيٞ

 طًبٝات ٚاجيابٝات اضتدداَ٘تٓػ١٦ أجٝاٍ جدٜد٠ تتكٔ ايتعاٌَ َع ايتك١ٝٓ اؿدٜث١ ٚٚاع١ٝ ب .2

 تدزٜظ اذدث َاٚؾًت إيٝ٘ عًّٛ اؿاضب َٔ بساَخ تطبٝك١ٝ ٚأْع١ُ تػػٌٝ  .3

ٚذيو بػ١ٝ  ن٬ضرياا٫تؿاٍ ٚايتعًِٝ اٱيهرتْٚٞ :تعٜٛد ايطايبات ع٢ً ايتعاٌَ َع بسْاَخ  .4

 تكدِٜ ذًٍٛ تك١ٝٓ ٚتع١ًُٝٝ يًحٌٝ ٚتٝطٝري اـدَات ايتع١ًُٝٝ ٚاٱيهرت١ْٝٚ 

 تعصٜص ذب اٱط٬ع ع٢ً نٌ َاٖٛ جدٜد يف عار ايتك١ٝٓ  .5

 املٓٗخ :

اعتُاد ضًط١ تعايٛا ْتعًِ اؿاضب ٚاٱْرتْت  تتدزد َٔ ا٭ضاضٝات يف ايؿفٛف ا٭ٚىل ٚذت٢  .1

 أذدث بساَخ ا٭ْع١ُ ٚايتطبٝكات يف ايؿفٛف املتكد١َ  

٢ ايتعاٌَ َع أْٛاع كتًف١ َٔ تطبٝل بساَخ إةسا١ٝ٥  ٚتع١ًُٝٝ تصٜد َٔ َٗازات ٚقدز٠ ايطايب١ عً .2

 ايرباَخ 

 طسٜك١ ايتدزٜظ ٚأدٚات ايتكِٝٝ :

ٜتِ غسح ايدزع باضتدداّ ا٫ضرتاتٝحٝات اؿدٜث١ نـ)ايتعًِ ايٓػط ،نٝحٔ ، ايتعًِ املتُاٜص ، ايتعًِ 

ايراتٞ ...( ٚاؿسف ع٢ً ت١ُٝٓ َٗازات ايطايبات نـُٗاز٠ )ا٫ضتهػاف ، ايتؿٓٝف ،ايسبط ، ذٌ 

ت ...(ٚنريو ا٫يتصاّ بسعا١ٜ َٗازات ايًػتني ايعسب١ٝ ٚاٱلًٝص١ٜ  ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو فإْٓا ًْتصّ املػه٬

بتكِٝٝ ايطايب١ تكُٝٝات َتٓٛع١ َٚتعدد٠ تعتُد ع٢ً انتطاب املٗاز٠ نـ) اٱجاب١ ع٢ً ض٪اٍ َٔ 

اٱقاف١ ع٢ً ايهتاب ، املػازن١ ايفاع١ً ،ايتطبٝل ايعًُٞ (ذٝع ٜتِ تطبٝل آي١ٝ ايتكِٝٝ املطتُس ب

بايفؿٌ ايدزاضٞ ذٝع ٜتِ اٱع٬ٕ عٓ٘  َس٠ٚاييت تهٕٛ مبعدٍ ايهرت١ْٝٚ ا٫ختبازات ايترؿ١ًٝٝ 

 َطبكا 
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 ايهتب :

ٜتِ تفعٌٝ ايهتب أةٓا٤ اؿؿ١  َٔ خ٬ٍ أض١ً٦ ايتطبٝل ايع١ًُٝ أٚ ايترسٜس١ٜ املٛجٛد٠ يف ْٗا١ٜ نٌ 

 دزع باٱقاف١ اىل أٚزام ايعٌُ املعّد٠ َٔ قبٌ املع١ًُ 

 

ْٗا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ ٚ تهٔ ا٫ط٬ع ع٢ً تكِٝٝ املٗازات عٔ طسٜل : ضريضٌ ايهتاب ًَرٛظ١ 

 .ن٬ضريا

 

 املؿاذب١ :ا٭ْػط١ 

تػهٌ ا٭ْػط١ يف ٖرٙ املسذ١ً أ١ُٖٝ نبري٠ فتِ ايتدطٝط هلا ٚا٭عداد ٭ْػط١ تع١ًُٝٝ إبداع١ٝ 

داع١ُ يًُٓٗخ  نـ )تدٜٚس قطع اؿاضب ،باٱقاف١ إىل طسح ايهثري َٔ املطابكات اييت ؼفص إبداع 

 ايطايب١ ٚ تكٟٛ َٗازتٗا (
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 ايًػ١ ا٫لًٝص١ٜزضاي١ فسٜل 

 

 املٓاٖخ 

 املٓاٖخ املعتُد ٠  

 ( Oxford Discover)َٓٗخ انطفٛزد دٜطهفس-1

 (Smart Classاملٓٗخ ايٛشازٟ )2-

 طسم تدزٜظ املٓٗخ 

ايتعًِ بايًعب  –ايتعًِ ايٓػط  -ٜتِ ايعطا٤ بٛاضط١ اضرتاتٝحٝات ايتدزٜظ املتٓٛع١ ) َثٌ ا٫ضتكؿا٤ .1

 ٚايتعًِٝ ايتعاْٚٞ( ٚاضرتاتٝحٝات نٝحٔ

 ٜتِ إعطا٤ ٚزق١ ؼتٟٛ ع٢ً مجٝع املٗازات املطًٛب اجتٝاشٖا .)تٛقع يف دفرت ايٛاجبات( .2

ٜتِ تكِٝٝ ايطايبات بطسٜك١ َطتُس٠ َتٓٛع١ يتردٜد َد٣ إتكاْٗٔ يًُٗازات املطًٛب١ ٚإغعاز ا٭ٌٖ  .3

 يف ذاٍ اٱتكإ أٚ عدَ٘ .

٢ً ايٛاجب ايَٝٛٞ أٚ َا ٖٛ َطًٛب تٓفٝرٙ َٔ ٜتِ إزضاٍ خط١ أضبٛع١ٝ َع ايطايب١ تػتٌُ ع .4

 َطٜٛات 

 كسجات ايتعًِ 

 طايبات ٜكُٔ مبُازض١ ايًػ١ ا٫لًٝص١ٜ يف ذٝاتٗٔ اي١َٝٛٝ. 

 اي١ٝ ايتٛاؾٌ َع ا٫ٌٖ :

ايتٛاؾٌ ا٫ضاضٞ ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ اـط١ ا٫ضبٛع١ٝ ذٝع ٜتِ إب٬غ ا٭ٌٖ بايدزع املعط٢ ٚ اؾص٤  .1

ايػف١ٜٛ اٚ ايترسٜس١ٜ ، نريو ٜتِ ؼدٜد ايٛاجب ٚ ا٭ْػط١ املٓصي١ٝ  املطًٛب ي٬ختبازات ضٛا٤

 املطًٛب١ َٔ ايطايب١ يف ذاٍ تٛاجدٖا.

بعض اؿا٫ت تطتدعٞ ا٫جتُاع َع ٚي١ٝ اَس ايطايب١ ٚ ٜتِ ذيو يف ايطاع١ املهتب١ٝ اـاؾ١ بهٌ  .2

 َع١ًُ ٚ ذيو بايتٓطٝل َع املسغد٠ ايط٬ب١ٝ .

 طسم تكِٝٝ ايطايب١ :
 تكِٝٝ املٗازات ا٫نادت١ٝ .1

 ٜتِ َٔ خ٬ٍ ا٫ختبازات ايفؿ١ًٝ   ْٗا١ٜ نٌ ٚذد٠ .-ايتكِٝٝ ايترسٜسٟ:    .2

 ايتكِٝٝ ايػفٟٛ: ٜتِ َٔ خ٬ٍ  قسا٠٤ ْـ  َٛجٛد بايٛذد٠ .3

 تكِٝٝ املٗازات ايطًٛن١ٝ :  .4
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Dear Parents , 

This paper is to show you the material used in Grade Four for this year 2017-2018. 

1- Oxford Discover : 

A-  Student Book (Everyday in class) 

 

B- Workbook (homework) 

 

2- Smart Class : It's one book that contains student and workbook . It's also  

the Ministry Curriculum  and the marks will appear in Noor's Program Certification.  

 

 

3- Homework Booklet : It replaces the mead notebook that includes the copying 

 and the writing parts .  

 

4- Spelling Log  : used once a week to evaluate the new spelling words and it has to be signed and returned.. 

 

 

5- Progress Report : It contains the evaluation for each unit from Oxford Discover .  

It includes all the skills as reading , writing , speaking , and the behavior and it has to be signed and returned . 

It's received after finishing each unit from Oxford Discover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6-  Weekly Guide: It's the connection means between the teachers and the parents that show 
the material taken and the homework given to the students. 

K.F.U.P.M  Girls' Primary School 

English Department 

Grade 4 

2017-2018 
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English Books and Booklets : 

 

Student Book ( every 

day ) 

 

My Dictionary : Every 

week . 

 

Work Book (for the 

homework) 

 

Grammar Booklet : Each 

unit 

 ( refer to the weekly 

guide ) 

 
Spelling Log : Every 

Thursday ( refer to 

the weekly guide ) 
 

Progress Report :  

At the end of each unit  

 

English Diary ( every 

day): 

For weekly guides and 

parents letters. 

 

Writing Booklet :Every 

unit (refer to weekly 

guide) 

 

Smart Class : Government Curriculum (  Noor Certificate ) 

 
 

 

K.F.U.P.M  Girls' Primary School 

English Department 

Grade 5 

2017-2018 
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English Books and Booklets : 

 

 

Student Book ( every day ) 

 

My Dictionary : Every week . 

 

Work Book (for the homework) 

 

Grammar Booklet : Each unit 

 ( refer to the weekly guide ) 

 

Spelling Log : Every Thursday ( 

refer to the weekly guide ) 

 

Progress Report :  

At the end of each unit  

 

English Diary ( every day): 

For weekly guides and parents 

letters. 

 

Writing Booklet :Every unit 

(refer to weekly guide) 

 

Smart Class : Government Curriculum (  Noor Certificate ) 

 

 

K.F.U.P.M  Girls' Primary School 

English Department 

Grade 6 

2017-2018 
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 ٚيف اـتاّ                                                     

 

 

 

 

بٓاتٓا ْت٢ُٓ َٔ اهلل ايعًٞ ايكدٜس إٔ ْهٕٛ قد قدَٓا يهِ َٔ خ٬ٍ ٖرٙ ايسضاي١ َا ٜعٝٓهِ ع٢ً َتابع١ 

 ، يتهْٛٛا َعٓا غسنا٤ يف بٓا٤ َطتكبًِٗ ٚؼكٝل أٖدافٓا ٭َتٓا َٔ خ٬هلِ . ايطايبات

 

 

 قا٥د٠ املسذ١ً ا٫بتدا١ٝ٥ 

 َٞ ايبطاح

 

 

 

 

 

 

 


