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طال١ِز ِغ جٌؿّحػٟ ٚ٘ٛ ٔحضؽ ِٓ ضفحػً جٌ٘ٛ أقذ جعح١ٌد جٌطؼٍُ جٌكذ٠ػس فٟ جٌطؼٍُ  -التعلن النشط : -

 ٙح ٌُٙ ِؼٍُّٙ .جٔشطس ضؼ١ّ١ٍس غش٠س ١٘ث

 -ًٌظتنذ على عذة أطض ىً :

 ضشو١ض جٔطرحٖ جٌّطؼ١ٍّٓ . -

 جعطخذجَ جٔشطس ضؼ١ّ١ٍس ٚعٍٛو١حش ِطٕٛػس . -

 () جٌطٕحغُ ذ١ٓ جٌٛلص ٚضذفك جألٔشطس جٌطؼ١ّ١ٍس ػٍٝ ِؼذي عٍظ ٚعش٠غ ٔغر١ح جٌكفحظ ػٍٝ لٛز جٌذفغ  -

 رجش جٌٕٙح٠حش جٌّفطٛقس .جعطخذجَ جألعثٍس  -

 ضفؼ١ً صِٓ جٌطؼٍُ  -

 ِشجلرس ضمذَ جٌّطؼ١ٍّٓ  -

 ضٛف١ش جٌطغز٠س جٌشجؾؼس ٚجٌطؼض٠ض  -

 

 

 

 تعزٌف العصف الذىنً: 

٘ٛ جعٍٛخ ٠شؿغ جٌّطؼ١ٍّٓ ػٍٝ جٔطحؼ ػذد ور١ش ِٓ جألفىحس ذٙذف ض١ّٕس جٌمذسجش جٌؼم١ٍس ِٓ خالي جٌطذس٠د ػٍٝ 

ِح أٚ ِشىٍس ضطشـ ػ١ٍُٙ ؾ١ّؼح فٟ جغٕحء جٌكظس طحذؼس ِٚطٕٛػس فٟ ٔفظ جٌٛلص قٛي لؼ١س ض١ٌٛذ أفىحس ِط

 ٚجٌذسط ٚلذ ٠ىْٛ ذطؿ١ّغ جفىحس ػٓ ِطٕحغشز ػٓ ِٛػٛع ِح ) جٌؼظف جٌزٕٟ٘ جٌذٚسجٟٔ (

 

 خطٌاث اطرتاتٍجٍت العصف الذىنً : -

 

 ضكذ٠ذ جٌّشىٍس أٚ جٌمؼ١س ِٛػغ جٌذسجعس. -1

 ٌٍؿٍغس. ّطؼ١ّٓض١ٙثس جٌ  -2

 ؽشـ أعثٍس ِكذدز ٚٔٛػ١س.   -3

قييٛي جٌّٛػييٛع دْٚ ئذييذجء أٞ ضؼض٠ييض أٚ  ّطؼٍّيي١ٓقٍييٛي( جٌ –آسجء  –ش )أفىييحس ضٍمييٟ ؾ١ّييغ جعييطؿحذح -4

 ضغز٠س سجؾؼس.

 ضظك١ف ِغحس جألفىحس ٚج٢سجء، ٚرٌه فٟ قحٌس ضٍمٟ آسجء ذؼ١ذز ضّحِحً ػٓ جٌّٛػٛع.  -5

 ّطؼ١ٍّٓ.حش ذٛجعطس جٌّؼٍُ أٚ أقذ جٌضغؿ١ً ؾ١ّغ جالعطؿحذ -6

 ١ف جالعطؿحذحش ٚضشض١رٙح ٚجعطرؼحد جٌّىشس ِٕٙح.ضظٕ -7

 قظش جالعطؿحذحش جٌظك١كس ٚئػحدز ط١حغطٙح ذأعٍٛخ ِٕحعد غُ جإلػالْ ػٕٙح. -8

 ضمذ٠ُ ضغز٠س سجؾؼس )ضفغ١ش أٚ ضرش٠ش الخط١حس جالعطؿحذحش( ئرج ضطٍد جألِش رٌه. -9

 

 اسرتاتيجية العصف الذهين

 

بعض اسرتاتيجيات التعلم 

 النشط 
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 أطض جناح اطرتاتٍجٍت العصف الذىنً : -

 ؾٍغحش جٌؼظف جٌزٕٟ٘ ألٔٗ ٠كذ ِٓ جٌخ١حي ٚض١ٌٛذ جألفىحس  ػشٚسز ضؿٕد جٌٕمذ أٚ جٌطم١١ُ أغٕحء -1

 ئؽالق جٌكش٠س ٌٍّطؼ١ٍّٓ ٚضشؿ١ؼُٙ ػٍٝ ؽشـ أفىحسُ٘ ٚقٌٍُٛٙ ، ٚجٌطشق١د ذٙح . -2

 خٍك ؾٛ ِٓ جٌطٕحفظ جٌشش٠ف ذ١ٓ جٌّطؼ١ٍّٓ. -3

 قغٓ ئدجسز جٌّؼٍُ ٌٍكٛجس ، ٚؽشـ جألعثٍس جٌّٕحعرس. -4

 تُٙ ٚضط٠ٛش٘ح.جٌغّحـ ٌٍّطؼ١ٍّٓ ذحٌرٕحء ػٍٝ أفىحس صِال -5

 ضزو١ش جٌّطؼ١ٍّٓ ذأعظ ٔؿحـ جٌؼظف جٌزٕٟ٘ فٟ ذذج٠س جٌّٛلف جٌطشذٛٞ ، ٚػشػٙح ػٍٝ ٌٛقس أِحُِٙ. -6

 ممٍشاث اطرتاتٍجٍت العصف الذىنً : -

 

 .ضفطف جٌّؿحي أِحَ جٌؿٙذ جٌؿّحػٟ جٌخالق 

 .ٌٗضٌٛذ جٌكّحط ٌذٜ جٌط١ٍّز، ِٓ خالي جٌغ١طشز ػٍٝ خ١ح 

 ١ِز.ضّٕٟ ِٙحسجش جالضظحي ٌذٜ جٌطال 

 .ضّٕٟ ِٙحسجش جٌم١حدز ٌذٜ جٌطال١ِز 

 .ضّٕٟ جٌٛػٟ ذأ١ّ٘س جٌٛلص 

 .ضغحػذ جٌّؼٍُ ػٍٝ ئدجسز جٌظف 

 .ضّٕٟ جٌكٍٛي جالذطىحس٠س ٌٍّشىالش 

 .ضػ١ش ج٘طّحَ ٚضفى١ش جٌطال١ِز فٟ جٌّٛلف جٌطؼ١ٍّٟ، ٚضّٕٟ ضأو١ذ جٌزجش ٚجٌػمس ذحٌٕفظ 

 .ضإوذ جٌّفح١ُ٘ جٌشت١غس جٌطٟ ٠طٕحٌٚٙح جٌذسط 

  ِذٜ فُٙ جٌطال١ِز ٌٍّفح١ُ٘ ٚجٌّرحدب.ضكذد 

 .ضٛػف ٔمحؽ ٚجعطخالص جألفىحس، أٚ ضٍخ١ض ِٛػٛػحش 

 .ض١ٙة جٌطال١ِز ٌطؼٍُ دسط القك  

 هىت ٌفضل اطتخذام اطرتاتٍجٍت العصف الذىنً : -

 جٌط١ٙثس ٌٍذسط جٌّشجد ػشػٗ. -1

 ؾّغ ج٢سجء قٛي لؼ١س أٚ ِشىٍس ِح لذ ضىْٛ رجش طٍس ذحٌّمشس جٌذسجعٟ.  -2

 جٌطال١ِز ئرج ِح القع جٌّؼٍُ فطٛسجً أٚ ٍِالً ُِٕٙ.ئغحسز   -3

عييطشجض١ؿ١حش جألخييشٜ جٌطييٟ ضططٍييد جٌّشييحسوس جإل٠ؿحذ١ييس ِييٓ جٌطال١ِييز ٌطكم١ييك ص٠ييحدز ضفحػييً ذؼييغ جال  -4

 جأل٘ذجف جٌّطٍٛذس.

 عٌائق أهام اطرتاتٍجٍت العصف الذىنً : -

 جٌٕمذ. -1

 خٛف جٌّطؼٍُ ِٓ عخش٠س ج٢خش٠ٓ. -2

فىحس ٚج٢سجء ٚخحطس فٟ جٌفظيٛي رجش جٌىػحفيس جٌؼح١ٌيس ، ٚٚؾيٛد جٌّؼٍيُ طؼٛذس ضؿ١ّغ ٚضغؿ١ً ؾ١ّغ جأل -3

 ذّفشدٖ فٟ جٌفظً.

أٔٙح أفىيحس ِخطٍفيس ٚالذيذ  ّطؼ١ٍّٓ، ٠ٚظٓ جٌّطؼ١ٍّٓ ضىشجس ٚضشحذٗ ذؼغ ج٢سجء ٚجألفىحس ِٓ لرً ذؼغ جٌ -4

 جت١س.ِٓ ضغؿ١ٍٙح ِٕؼحً ِٓ شؼٛسُ٘ ذحٌطفشلس، ٚالع١ّح فٟ جٌظفٛف جٌّرىشز ِٓ جٌّشقٍس جالذطذ

 ، ِّح ٠ٕطمض ِٓ جٌٛلص جٌّخظض ٌرحلٟ جٌّٙحَ جألخشٜ. جعطغشجلٙح ٚلطحً ور١شجً ِٓ جٌكظس  -5

ضططٍد جٌخرشز ٚجٌّٙحسز ِٓ جٌّؼ١ٍّٓ فيٟ ضشؾّيس ٚسذيؾ ِكطيٜٛ جٌّميشس جٌذسجعيٟ ذّشيىالش ق١حض١يس ضػ١يش  -6

   ٌط١ٌٛذ جألفىحس ٚجذطىحس جٌكٍٛي. ّطؼ١ٍّٓج٘طّحَ جٌ
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 (176ظض جٌمظض ٌؼٍُٙ ٠طفىشْٚ ((       عٛسز جالػشجف ، ج٠٢س ))) فأل             

فٟ  ئقذٜ جالعطشجض١ؿ١حش جٌطؼ١ّ١ٍس/جٌطؼ١ٍّس  رجش جأل١ّ٘س جٌىر١شز جٌطؼ١ّ١ٍس جعطشجض١ؿ١س عشد جٌمظس أٚ جٌمظس ضؼطرش

١ّٓ ِٓ خالي ضُكذظ ضٕٛػحً ِؼشف١حً  ٌذٜ جٌّطؼٍ جٌمظظ١س جٌشٚج٠س ِخحؽرس ٚؾذجْ جٌّطؼٍُ ٚػمٍٗ ِؼحً ، وّح أْ

ِٓ  ٠طخٍٍٙح ِٓ ػ١ٍّحش ػم١ٍس ٌذٜ جٌّطؼٍُ  فٟ جٌشذؾ ٚجٌطك١ًٍ ٚجٌطفغ١ش ٚجٌطم٠ُٛ، ٚغ١ش٘ح جألفىحس ٚجٌكٛجدظ ِٚح

 .جٌؼ١ٍّحش جٌؼم١ٍس جٌطٟ لذ ضكذغٙح ضٍه جالعطشجض١ؿ١س

١ّٛي جٌّؼٍِٛحش ٚض١ّٕس جالضؿح٘حش ٚجٌ فحٌمظس ضكمك ذؼغ جأل٘ذجف فٟ ضذس٠ظ جٌؼٍَٛ خحطس ئوغحخ جٌطالخ 

جٌؼ١ٍّس ٌذ٠ُٙ. ٚفٟ ضذس٠ظ جٌؼٍَٛ ٠طُ ذٕحء لظس قٛي ِفَٙٛ ِؼ١ٓ، ٚضىْٛ جٌمظس فٟ شىً ئقذجظ ِطغٍغٍس قٛي 

 رٌه جٌّفَٙٛ.

 أٚ ذشوس ِحء ذٙح د٠ذجْ ِػً جٌطٕفظ ِظ١ش رسجش جألوغؿ١ٓ جٌذجخً ٌٍؿغُ خالي ٘زٖ جٌؼ١ٍّس أٚ لظس ٌمّس 

 جٌمظس فٟ ضذس٠ظ جٌؼٍَٛ ِٕٙح:ٕ٘حن ػذد ِٓ جٌفٛجتذ ٠ؿ١ٕٙح جٌطحٌد ِٓ جعطخذجَ 

 ضركع فٟ جٌّؼٕٝ جٌزٞ ٠كٍّٗ جٌّطؼٍُ ػٓ جٌظح٘شز أٚ جٌّفَٙٛ ِٛػٛع جٌمظس.• 

ضغحػذ جٌطحٌد ػٍٝ ذٕحء فُٙ ٌٍّفَٙٛ جٌؼٍّٟ ِٛػٛع جٌمظس ِٓ خالي ضؼ١ّٓ جٌّفَٙٛ فٟ جٌك١حز جٌؼحد٠س • 

 ٌٍطحٌد.

ٌه ِٓ خالي ئػطحء جٌطحٌد ِفح١ُ٘ ِؼ١ٕس أٚ ل١حِٗ ضظٙش ِذٜ فُٙ جٌطحٌد ٌٍّفح١ُ٘ جٌؼ١ٍّس ِٛػٛع جٌمظس، ٚر• 

 ذحٌؼظف جٌزٕٟ٘ ٚجعطخشجؾٗ ٘ٛ ٌٍّفح١ُ٘ جٌطٟ ٠ٍم١ٙح جٌّؼٍُ ِغ جٌمظس . 

 ضط١ف ٌٍطحٌد جٌفشطس إلظٙحس لذسضٗ جٌخ١ح١ٌس ٚجٌطؼر١ش ػٓ شؼٛسٖ قٛي ِٛػٛع جٌمظس ذطش٠مس جذطىحس٠ٗ.• 

 حفس ئٌٝ جعطخذجِٗ جٌىطحذس فٟ جٌطؼٍُ.ضط١ف ٌٍطحٌد جٌفشطس إلظٙحس ِٙحسضٗ جٌىطحذ١س ذحإلػ• 

 ضغحػذ جٌّؼٍُ فٟ ضم٠ُٛ فُٙ ؽالذٗ ٌٍّفح١ُ٘ جٌؼ١ٍّس ِٛػٛع جٌمظس، ٚرٌه إلِىح١ٔس جعطخذجِٙح وطش٠مس ضم٠ُٛ.• 

٠ؼطّذ جٌطؼ١ٍُ ذٙزٖ جٌطش٠مس ػٍٝ ضك٠ًٛ جٌّحدز جٌؼ١ٍّس ئٌٝ لظس ذأعٍٛخ ِشٛق ِّٚطغ ، ٚف١ٙح ٠طُ عشد لظس ٚلذ 

خز ِٕٙح ِؼحٟٔ جٌذسط ، أٚ ١ٌطٛطً ذٙح جٌؼرشز أٚ ِغضٜ أخاللٟ أٚ د٠ٕٟ أٚ ضشذٛٞ ٠مظذٖ ٌّٛػٛع جٌذسط ٌطإ

 جٌّؼٍُ.

 إنٗ : اطتزاتيديح انتعهى تظزد انمصحتٓذف  -

 

ئغحسز جٌّطؼ١ٍّٓ ئغحسز ػم١ٍس ٚٚؾذج١ٔس ذحٌغس ضإدٞ ئٌٝ ضٛؾ١ٗ عٍٛوُٙ ٔكٛ جٌّشجد ، ٚضشذ١طُٙ ضشذ١س خٍم١س  -1

 طك١كس.

 اسرتاتيجية سرد القصة
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جٌكٛجط ٌذٜ جٌطٍرس ٚػٍٝ ٚؾٗ جٌخظٛص)جٌغّغ ٚجٌرظش ٚجٌكشوحش  ٝ ضٛظ١ف٠غحػذ ٘زج جألعٍٛخ ػٍ -2

جٌغشد، ذحٌطحٌٟ ٠غًٙ ِفَٙٛ جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ ِؼحً ٚئ٠ؿحد غٛجذص ذ١ٓ ِح عّؼٗ  ٌؼؼالش جٌٛؾٗ( خالي ػ١ٍّس

  .ع١ىطغرٗ، ِٚٓ غُ ذمحء أغش جٌطؼ١ٍُ ػٓ ؽش٠ك جٌّؼٍُ ِٚح

ئ١ٌٙح، ٚوزٌه جٌّكطٜٛ جٌذسجعٟ ئٌٝ جٌّطٍمٟ أٚ  ٌٙح ٚجٌطٛطًضغ١ًٙ ػ١ٍّس ٔمً جٌّؼٍِٛحش جٌطٟ ٠ُشجد ئ٠ظح -3

 .ذ١ظ ٌّطؼٍُ ج

ٚص٠حدز ِغحقس  ٠ط١ف فشطس ور١شز إلذذجع جٌطٍرس، ، ٚجإل٠ؿحذ١س ّطؼ٠ٓ١ٍّض٠ذ ٘زج جألعٍٛخ ِٓ ِشحسوس جٌ -4

 .خ١حٌٗ فٟ جٌطك١ًٍ ٚجٌطفغ١ش ٌٛلحتغ جٌغشد جٌمظظٟ

ٚجالضؿح٘حش جٌّشجد جوطغحذٙح  جعط١ؼحذُٙ ٌٍّؼٍِٛحش، ِٚٓ غُ ص٠حدز ّطؼ١ٍّٓ ضكغ١ٓ لذسجش ِٚٙحسجش جٌ -5

 .جٌطؼٍُ ٚ٘ٛ ػ١ٍّس ِشٛلس ٚؾزجذس ضرمٟ أغش

 .ضؼٍُّٙ ِغ ّٔؾ جٌّؼٍُ فٟ جٌطذس٠ظ ٠كذ ِٓ جًٌٍّ جٌزٞ ٠ظ١د جٌطال١ِز ئرج ِح ضؼحسػص أّٔحؽ -6

 

 :اطتزاتيديح طزد انمصح يًيشاخ  -

 

 ضٛف١ش جٌٛلص ٚجٌّحي ٚجٌؿٙذ.ٚ  -1

 ٓ جٌّطحـ.جٌمحذ١ٍس ٌٍطى١ف ِغ جٌضِ -2

 ػشٚسضٙح فٟ ذؼغ جألق١حْ. -3

 عٌٙٛطٙح ٠ٚغش٘ح. -4

 ضمذ٠ُ ِؼٍِٛحش ئػحف١س. -5

 ئػفحء ِؼحْ ٌٍّٛػٛع ال ٠ّىٓ جٌطؼر١ش ػٕٙح وطحذ١ح. -6

 

 طزق انتعهى تٕاططح اطتزاتيديح طزد انمصح :   -

ُ ئػذجدجً ئػذجد٘ ، أٚ ِؿّٛػس ِٓ جٌطٍرس ٠طُ ٚرٌه ئِح ذٛجعطس جٌّؼٍُ ٔفغٗ : انمصصي انهفظي طزيمح انظزد  -1

 .جٌمظظٟ جٌٕحؾف ؾ١ذجً ٌؼشع جٌمظس ػشػحً ٌفظ١حً ٠أخز ذؼ١ٓ جالػطرحس أعظ جٌؼًّ

 

 ٚ٘زٖ ضطُ ذّغحس٠ٓ؛ ئِح أْ ٠ؼشع جٌّؼٍُ ػٍٝ جٌطٍرس طٛسز، غُ : ٔانصٕرج طزيمح انظزد انمصصي تانشكم -2

 .ذحٌطش٠مس ٔفغٙح أ٠ؼحً  ٠ُؼٍك ػ١ٍٙح جٌّؼٍُ ذطش٠مس لظظ١س عشد٠س، أٚ ٠طشن جٌفشطس ٌٍطٍرس ٌٍطؼ١ٍك ػ١ٍٙح

 

 .ؾ١ذجً  ٠طُ ضذس٠رُٙ ػٍٝ جٌشٚج٠س جٌمظظ١س ضذس٠رحً  ، أٚ ِؿّٛػس ِٓ جٌطٍرسطانة انتًثيم انمصصي تٕاططح -3

 

 :٠مٛي جٌّؼٍُ ذطؼر١ش وأْ  :طزيمح االفتزاض انمصصي -4

 طزيمح اكًال انمصح انُالصح تانفمزاخ انًُاطثح  -5

 

 : داخم انفصم اطتزاتيديح انتعهى تظزد انمصح أطض انتطثيك انُاخح نذرص عٍ طزيك  "

 

ضكمك ضمرٍُٙ ٌالعطّحع ٚجإلٔظحش ذح٘طّحَ ذحٌغ١ٓ ٌّح ع١طُ جٌطفحػً ِؼٗ ِٓ  ١٘ة جٌّٕحل جٌظفٟ ٌٍطٍرس ذطش٠مس* 

 .ضح١ٌس قٛجدظ
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 .ٚع١ٍّس أِحَ جٌطٍرس أْ ٠طُ ضّػ١ً أٚ لشجءز جٌّؼٍُ أٚ جٌطٍرس ٌٍمظس جٌطؼ١ّ١ٍس لشجءز ٚجػكس* 

 .ٚشخظ١حضٙح طٍرس ٚضفحػٍُٙ ِغ قٛجدظ جٌمظسدِؽ جٌ* 

 .ٚشخظ١حش جٌمظس ئفغحـ جٌّؿحي أِحَ جٌطٍرس ٌٍطؼر١ش ػٓ آسجتُٙ ٚضظٛسجضُٙ ػٍٝ قٛجدظ* 

 .جٌّطٛلؼس ض٠ٕٛغ جألٔشطس جٌّّحسعس أغٕحء أدجء جألدٚجس* 

 .خالي جٌطٍرس ضٛػ١ف جٌؼاللحش جٌطٟ ضشذؾ ذ١ٓ قٛجدظ ٚشخظ١حش جٌمظس جٌطؼ١ّ١ٍس ِٓ* 

 

 

 

 

 

 ، ٚئِىح١ٔحضٗ ٚلذسجضٗ،  ذٙذف ض١ّٕس جعطؼذجدجضٗ س رجض١س ، ٘ٛ جٌٕشحؽ جٌطؼ١ٍّٟ جٌزٞ ٠مَٛ ذٗ جٌّطؼٍُ ِذفٛػح ذشغر

ِغطؿ١رح ١ٌٌّٛٗ ٚج٘طّحِحضٗ ذّح ٠كمك ض١ّٕٗ شخظ١طٗ ٚضىحٍِٙح ٚجٌطفحػً جٌٕحؾف ِغ ِؿطّؼٗ ػٓ ؽش٠ك جالػطّحد 

 .١ُجٌطؼٍُ ٚجٌطؼٍ سٚجٌػمس ذمذسجضٗ فٟ ػ١ٍّ، ػٍٝ ٔفغٗ 

 

 يًيشاخ انتعهى انذاتي :   -

 

 ٠كمك فشد٠س جٌّطؼٍُ فٟ جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس ٚرجض١طٗ. -1

 ٠ؼٛد جٌّطؼٍُ ػٍٝ ِغإ١ٌٚس جٌطكظ١ً ، ٚجٌغؼٟ جٌذؤٚخ ٚسجء جٌّؼٍِٛس. -2

 ٠ّىٓ جٌّطؼٍُ ِٓ ئضمحْ جٌّٙحسجش جألعحع١س فٟ عر١ً جٌطكظ١ً جٌؼٍّٟ. -3

 ّشىالش.٠ذسخ جٌّطؼٍُ ػٍٝ جإلذذجع ٚجٌطفى١ش ٚؽشـ جٌكٍٛي ٌٍ -4

 ١ٙ٠ة جٌّطؼٍُ ٌّّحسعس ق١حز ئ٠ؿحذ١س طك١س ٚعؾ جٌّطغ١شجش. -5

 

 انًٓاراخ انتي يتشٔد تٓا انًتعهى تانتعهيى انذاتي : -

 

 ِٙحسز جٌّشحسوس ذشأ٠ٗ. -1

 ِٙحسجش جٌطم٠ُٛ جٌزجضٟ. -2

 ضمذ٠ش جٌطؼحْٚ. -3

 جالعطؼذجد ٌٍطؼٍُ. -4

 جإلفحدز ِٓ جٌطغ١ٙالش جٌّطٛجفشز فٟ جٌر١ثس جٌّك١طس. -5

 

 

 : انذاتي أًَاط انتعهى -

  

 :انتعهى انذاتي انًثزيح -1

٠طُ دْٚ ِغحػذز ِٓ جٌّؼٍُ ٠ٚمَٛ جٌّطؼٍُ ذٕفغٗ الوطغحخ لذس ِٓ جٌّؼحسف ٚجٌّٙحسجش ٚجالضؿح٘حش ٚجٌم١ُ 

جٌرشٔحِؽ جٌزٞ ذ١ٓ ٠ذ٠ٗ ِٓ خالي ٚعحتؾ ٚضم١ٕحش جٌطؼٍُ )ِٛجد ضؼ١ّ١ٍس ِطرٛػس أٚ ِرشِؿس ػٍٝ  جٌطٟ ٠كذد٘ح

 اسرتاتيجية التعلم الذاتي
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ِشت١س فٟ ِٛػٛع ِؼ١ٓ أٚ ِحدز أٚ ؾضء ِٓ ِحدز( ٚضط١ف ٘زٖ  س أٚأٚ ػٍٝ أششؽس طٛض١  جٌكحعٛخ

ِغ ضٛجفش ضغز٠س سجؾؼس ِٚغطّشز  جٌرشٔحِؽ جٌفشص أِحَ وً ِطؼٍُ ذأْ ٠غ١ش ٌذسجعطٗ ٚفمح ٌغشػطٗ جٌزجض١س

 :ٔيٍ طزائمّ،      ٌطمذ٠ُ جٌطؼض٠ض جٌّٕحعد ٌض٠حدز جٌذجفؼ١س

  

 ضمَٛ ػٍٝ ضك١ًٍ جٌّحدز جٌذسجع١س ئٌٝ أؾضجء ضغّٝ وً ِٕٙح ئؽحس ٚضطٛجٌٟ فٟ خؾ انثزيدح انخطيح :  -أ 

جٌّطؼٍُ ٠ٚىطد ئؾحذطٗ غُ ٠ٕطمً ئٌٝ جإلؽحس جٌػحٟٔ ق١ع ٠ؿذ جإلؾحذس  ِغطم١ُ ٚضمذَ جألعثٍس ق١ع ٠فىش

 جٌظك١كس .

  

ٌغإجي ِٓ ّٔؾ فشػ١س ضؼُ أوػش ِٓ فىشز ٠ٚىْٛ جضمَٛ ػٍٝ ٚؾٛد ػذز أؽش  انثزيدح انتفزيعيح : -ب  

جإلؾحذس فارج وحٔص طك١كس ٠أخز جإلؽحس جٌطحٌٟ فٟ جٌططحذغ جٌشت١غٟ فارج  ٠خطحس  ٚجٌّطؼٍُ  جالخط١حس جٌّطؼذد

ئٌٟ ٠فغش ٌٗ جٌخطحء ِٓ ذ١ٓ جإلؽحسجش جٌفشػ١س غُ ٠ٛؾٗ إلؽحس  وحٔص جإلؾحذس غ١ش طك١كس ٠أخز جإلؽحس

ٚس ػٍٝ جإلؽحس جٌؼالؾٟ ٠ؼٛد ئٌٝ جإلؽحس ػًّ ِكحٚالش أخشٜ الخط١حس جإلؾحذس جٌظك١كس ٚذؼذ جٌّش

 جٌشت١غٟ ٠ٚطحذغ.

 

 يآخذ عهٗ ْذِ انطزيمح :

 جٌغ١طشز جٌٍفظ١س ػٍٝ جٌّحدز جٌؼ١ٍّس. -

 ئٌغحء ضفحػً جٌفشد ِغ جٌؿّحػس . -

 ضمذ٠ُ خرشز ٚجقذز ٚػذَ جٌطؿذ٠ذ ٚجالذطىحس ٌذٜ جٌّطؼ١ٍّٓ . -

 

 اآلني:  انتعهى انذاتي تانحاطة -2

ٌٍطؼٍُ جٌزجضٟ ٠شجػٟ جٌفشٚق جٌفشد٠س ٚجٌغشػس جٌزجض١س ٌٍّطؼٍُ ٚضٛؾذ ذشجِؽ وػ١شز  ٠ؼذ جٌكحعٛخ ِػح١ٌح

ٚضمذَ ذشجِؽ جألٌؼحخ ِٓ  جٌّطؼٍُ ٚجإلؾحذس ػٍٝ أعثٍطٗ فٟ ِؿحي جخطظحطٗ إلسشحد ِٚطخظظس

 جألٚي ٠ٕطمً ٌٍّغطٜٛ جٌػحٟٔ. ِغط٠ٛحش ِخطٍفس فؼٕذِح ٠طمٓ جٌطحٌد جٌّغطٜٛ

 

جٌكم١رس جٌطؼ١ّ١ٍس ذشٔحِؽ ِكىُ جٌطٕظ١ُ ٠طىْٛ ِٓ ِؿّٛػس ِٓ نزسو انتعهيًيح: نذاتي تانحمائة ٔاانتعهى ا -3

أ٘ذجف ِكذدز ِؼطّذ ػٍٝ ِرحدب جٌطؼٍُ جٌزجضٟ جٌزٞ  جألٔشطس ٚجٌرذجتً جٌطؼ١ّ١ٍس جٌطٟ ضغحػذ فٟ ضكم١ك

ػٍٝ  ؽِؼ١ٓ فٟ جٌطؼٍُ ٠ٚكطٛٞ ٘زج جٌرشٔحِ ِغحس ٠ّىٓ جٌّطؼٍُ ِٓ جٌطفحػً ِغ جٌّحدز قغد لذسضٗ ألضرحع

ػٍٝ ػذد ِٓ جٌؼٕحطش جٌّطٕٛػس  ِٛجد ضؼ١ّ١ٍس ِٕظّس ِطشجذطس ِطرٛػس أٚ ِظٛسز ٚضكطٛٞ جٌكم١رس

 ٠شجػٝ ف١ٙح ضٛظ١ف جٌّٛجد جٌغّؼ١س ٚجٌرظش٠س وٛعحتؾ ِغحٔذز.

 

ضطىْٛ ٘زٖ جٌرشجِؽ ِٓ ٚقذجش ِكذدز ِٕٚظّس ذشىً ِططحذغ ٠طشن ف١ٙح ٌٍّطؼٍُ انٕحذاخ انًصغزج:  تزايح -4

ٌٚطكم١ك ٘زج جٌٙذف ضُ ضمغ١ُ جٌّكطٜٛ ئٌٝ ٚقذجش طغ١شز ٌىً  ٌطؼٍُ ٚفك عشػطٗ جٌزجض١سقش٠س جٌطمذَ ٚج

ٚذؼذ  جٌّٕحعرس ٌٍطؼٍُ ٠طُ جؾط١حص جخطرحسجش ِطؼذز ٚقذز أ٘ذجفٙح جٌغٍٛو١س جٌّكذدز ٌٚطكذ٠ذ ٔمطس جالٔطالق

جٌطح١ٌس ٚئرج وحْ  ِذٜ جٌٛقذز جٔؿحص ضؼٍُ جٌٛقذز ٠ؿطحص جخطرحس ضم٠ّٟٛ ٌطكذ٠ذ ِذٜ جالعطؼذجد ٌالٔطمحي

 .جالخطرحس غ١ش فؼحي فأٔٗ ٠ؼ١ذ ضؼٍُ جٌٛقذز ِشز أخشٜ ئٌٝ ئْ ٠طمٕٙح

 

د  –ؼ  –خ  -ضمغُ ِٕح٘ؽ وً ِحدز فٟ ٘زٖ جٌرشجِؽ ئٌٝ ِغط٠ٛحش أسذؼس ) أ انتزتيح انًٕخٓح نهفزد: تزايح  -5

ٚفك عشػطٗ جٌزجض١س ئضمحْ جٌّغطٜٛ جٌغحذك ٌىً ِحدز ػٍٝ قذز  ( ٠ٕٚطمً جٌّطؼٍُ ِٓ ِغطٜٛ ئٌٝ أخش ذؼذ
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ٚذحألعٍٛخ جٌزٞ ٠شغد ذٗ ٠ٚالءَ ظشٚفٗ ٚئِىح١ٔحضٗ ٠ٚشطشن جٌّؼٍُ ٚجٌّطؼٍُ فٟ ضكذ٠ذ جأل٘ذجف ٚجألٔشطس 

  ٚجٌطم٠ُٛ.

 

ضٙذف ئٌٝ جٌطأوذ ِٓ ضكم١ك وً جأل٘ذجف جٌّكذدز ٌىً ٚقذز دسجع١س أٚ ٌٍّمشس  انتعهى نإلتماٌ: أطهٕب  -6

٠ٚطُ ضظك١ف جالخطرحس فٛس٠ح ٠ٚؼٍُ ، ٠ُ جٌخطحِٟ ٌىً ٚقذز دسجع١سٚذذسؾس ِٓ جإلضمحْ. ٚضطؼّٓ ئؾشجء جٌطمٛ

ذٕطحتؽ جألدجء. ٚئرج جؾطحص جالخطرحس ذٕؿحـ ٠ٕطمً ٌٍٛقذز جٌطح١ٌس قطٝ ٠ٕطٟٙ ِٓ دسجعس وً ٚقذجش   جٌّطؼٍُ

٘زٖ جٌّشقٍس جعطخذجَ جٌطؼٍُ جٌؼالؾٟ ق١ع ٠مذَ جٌّطؼٍُ جٌزٞ جخفك فٟ جالخطرحس جٌٕٙحتٟ  جٌّمشس ٚضطؼّٓ

ذّؼٍِٛحش ذذ٠ٍس وّشح٘ذز جألفالَ جٌطؼ١ّ١ٍس أٚ   ٍٛقذز ئِح ذاػحدز دسجعس جٌٛقذز ِشٖ أخشٜ أٚ ذطض٠ٚذ جٌّطؼٌٍُ

ِكحػشجش ِؼ١ٕس وّح ٠طؼّٓ ضم٠ّٛح خطح١ِح ٌؿ١ّغ ٚقذجش جٌّمشس ٚئػطحء جٌّطؼ١ٍّٓ ٔطحتؿُٙ ، فارج ٚطً 

ػٍٝ جٌّغطٜٛ جٌّطٍٛخ فأٔٗ ٠ىٍف ِشز جٌّطؼٍُ ئٌٝ جٌّغطٜٛ جٌّطٍٛخ ٠ٕؿف فٟ جٌّمشس . ئِح ئرج ٌُ ٠كظً 

 أخشٜ ذاػحدز جٌّمشس أٚ ٠ىٍف ذأٔشطس ػالؾ١س.

 

 يزاكش انتعهى انصفي ، ٔيٍ أيثهتٓا : -7

 ركٍ انتعهى. - أ

 يزاكش االْتًاياخ. - ب

 يدًٕعح انتعهى انذاتي. - خ

  

 

 دٔر انًعهى في انتعهى انذاتي : -

 

 جٌطؼشف ػٍٝ لذسجش جٌّطؼ١ٍّٓ ١ٌُِٚٛٙ ٚجضؿح٘حضُٙ. -1

 د جٌطؼ١ّ١ٍس جٌالصِس.ئػذجد جٌّٛج -2

 ضٛؾ١ٗ جٌّطؼ١ٍّٓ الخط١حس أ٘ذجف ِٕحعرس. -3

ضذس٠د جٌطالخ ٚجٌّطؼ١ٍّٓ ػٍٝ جٌّٙحسجش جٌّىطر١س ِػً ِٙحسز جٌٛطٛي ئٌٝ جٌّؼٍِٛحش ، ِٚٙحسجش  -4

 جالعطخذجَ جٌؼٍّٟ ٌٍّظحدس جٌّطحقس.

 ٚػغ جٌخطؾ جٌؼالؾ١س جٌطٟ ضّىٓ ِٓ جعطىّحي جٌخرشجش جٌالصِس ٌٗ. -5

 ْٚ ِغ جٌّطؼ١ٍّٓ فٟ وً ِشجقً جٌطؼٍُ فٟ جٌطخط١ؾ ٚجٌطٕف١ز ٚجٌطمذ٠ُ.جالعطشحسز ٚجٌطؼح -6
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 ئعطشجض١ؿ١س ِٕحلشس ضؼح١ٔٚس ضطىْٛ ِٓ غالظ ِشجقً :  .1

 ٠طكذظ جٌطالخ ذشأْ جٌّكطٜٛ  -

٠طٕحلشْٛ جألفىحس لرً جٌّشحسوس ِغ جٌّؿّٛػس ذحٌىحًِ. ٠مذَ ٘زج جألعٍٛخ ػٕحطش "ٚلص جٌطفى١ش" ٚجٌطفحػً  -

 ِالء ذ١ٓ جٌض

 ضٙذف ئٌٝ ِغحػذز جٌطالخ فٟ ِؼحٌؿس جٌّؼٍِٛحش ٚضط٠ٛش ِٙحسجش جٌطٛجطً ٚجالسضمحء ذحٌطفى١ش. -

 ممٍشاتيا

 ضغطط١غ ضطر١مٙح ذأٞ ػذد ِٓ جٌطالخ أٚ جٌطحٌرحش  -

 ضط١ّض ذغٌٙٛطٙح  -

 ٠ّٕف جٌطحٌد ٚلطح ٌٍطفى١ش ذّفشدٖ  -

 ضّٕكٗ فشطس ٌٍطفى١ش ذظٛش ػحٌٟ ِغ جقذ صِالتٗ.  -

 ِٓ شؼٛسٖ ذحٌّشحسوس فٟ ػ١ٍّس جٌطؼٍُ ضض٠ذ -

 ضطؼّٓ ِشحسوس جورش ػذد ِٓ جٌطالخ فٟ جٌفظً.  -

 جٌضِالء .  ضّٕٝ ٌذ٠ٗ جٌطكظ١ً جألوحد٠ّٟ ٚضمرً -

 ػذَ ٔغ١حْ جٌّؼٍِٛس ذغٌٙٛس .  -

 أغٕحء ِٕحلشس جٌطالخ ألفىحس ؾذ٠ذز ضغحػذٖ ػٍٝ ضظك١ف جٌطظٛسجش جٌخحؽثس فٟ ِؼشفطٗ جٌغحذمس. 

 

 زاتيديح تعًم نهتغهة عهٗ تعط انًشاكم : ْذِ اإلطت

 جعطكٛجر ػذد ِكذٚد ِٓ جٌطالخ ػٍٝ جٌّشحسوس  -أ

 لظش جٌفطشز جٌض١ِٕس جٌّطحقس ٌٍطالخ ٌٍطفى١ش  –خ 

 ضٛلف جٌطالخ ػٓ جٌطفى١ش فٟ جٌغإجي ذؿشد جخط١حس ؽحٌد ٌإلؾحذس  –ؼ 

 

 األطض التً تقٌم علٍيا ىذه اإلطرتاتٍجٍت:
 ِشقٍس جٌطفى١ش . -أ 

 فطشز جٌّضجٚؾس .  -خ

 ِشقٍس جٌّشحسوس  -ؼ

 خطٌاث تنفٍذ اإلطرتاتٍجٍت:
٠مغُ جٌّؼٍُ جٌطالخ ئٌٝ فشق ٠طأٌف وً ِٕٙح ِٓ ؽحٌر١ٓ ذك١ع ٠ؿٍظ وً جغ١ٕٓ ِٓ جٌفش٠ك ٚؾٙح ٌٛؾٗ أٚ  - 1

 ِطؿحٚس٠ٓ

خ أْ جٌطفى١ش : ٠طشـ جٌّؼٍُ عإجال ٠شضرؾ ذحٌذسط أٚ ِشىٍس رجش ٔٙح٠س ِفطٛقس ، ٠ٚطٍد ِٓ جٌطال - 2

 ٠مؼٛج 

 إطرتاتٍجٍاث تذرٌض )فكز ، ساًج ، شارك(
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ٚلطح ِكذدج ٠فىش وً ُِٕٙ ذّفشدٖ ) دل١مس أٚ جغٕط١ٓ ( ٚال ٠غّف ٌُٙ ذحٌطؿٛي فٟ جٌفظً أٚ جٌىالَ أغٕحء جٌطفى١ش 

. 

جٌّضجٚؾس: ٠طٍد جٌّؼٍُ ِٓ جٌطالخ أْ ٠ٕمغّٛج ئٌٝ أصٚجؼ ٠ٕحلشْٛ ِح فىشٚج ف١ٗ ) ال ضطؿحٚص جٌّضجٚؾس  -3

 دلحتك( 3

 ؾ١ّغ أفشجد جٌّؿّٛػس جٌّشحسوس ٚضذ٠ٚٓ ئؾحذس ٚجقذز ٌٍّؿّٛػسجٌّشحسوس: ٠طٍد جٌّؼٍُ ِٓ  - 4

 ٠خطحس جٌّؼٍُ جقذ جٌطالخ ػشٛجت١ح ِٓ جٌّؿّٛػس ١ٌّػٍٙح فٟ جإلؾحذس ػٓ  -5

 جٌغإجي ، ٚرٌه ٠شؼش وً ؽحٌد ذأٔٗ ػشػس ٌٍغإجي ِٓ جٌّؼٍُ .

 ١ًِ ٚجالؽالع ػٍٝ ٚؾٙس ٚٔظًشج ٌكظٛي جٌطالخ ػٍٝ جٌٛلص جٌىحفٟ ٌٍطفى١ش فٟ جإلؾحذس، غُ جٌّشحسوس ِغ ص

ٔظش ِخطٍفس، فمذ ٠ىٛٔٛج أوػش سغرس ٚألً خش١س قٛي جٌّشحسوس ِغ ِؿّٛػس أورش. وّح أْ رٌه ٠ّٕكُٙ جٌٛلص 

 جٌىحفٟ ٌطغ١١ش جإلؾحذس ئرج دػص جٌكحؾس ٚضم١ًٍ جٌخٛف ِٓ ضمذ٠ُ ئؾحذس "خحؽثس"

 

 شحسن ( فٟ ػ١ٍّس جٌطؼٍَ:  –صجٚؼ  –١ّّصجش ئغطسجط١ؿ١س) فىس 

 رمحء أػس جٌطؼٍَ. ٝـغحػد ػٍـفٟ ػ١ٍّس طؼٍَّٙ ّّح ١ف جٌفسظس ٌٍطال١ّر ٌىٟ ١ىٕٚٚج ٕشؽ١ْ فؼح١ٌْ طط١ -1

 يظـر جٌفـحَ طال١ّـجٌّغحّسز رٙح أّي طغحػدَ٘ فٟ جخطرحس أفىحسَ٘ لر -2

 ٚطّٕٟ ّغط١ٚحش جٌطفى١س جٌؼ١ٍح. ي طص١د ّْ جٌٚػٟ رحٌطكظ١ -3 

 شحطَٙ جٌػٕحث١س ٚجٌؿّحػ١س . ّٕحلي طغحػد جٌطال١ّر ػٍٝ رٕحء ّؼحسفَٙ خال -4

 ٚلش جٌطفى١س ١غحػد ػٍٝ ئؽالق أىرس ػدد ّْ جألفىحس ٚجالغطؿحرحش جألظ١ٍس .  -5

ز شىالطَٙ ٚرٌن ٕط١ؿس طٚف١س ر١ثس كسـٝ ّـّْ جٌطال١ّر جٌّٕدفؼ١ْ ٚجٌّٕؽ١ْٚ فٟ جٌطغٍخ ػٍي طغحػد ى -6

 جٌطؼٍَ. سـٟ ػ١ٍّـحؽسز فـخح١ٌس ّْ جٌّخ

 ٍطؼٍَ ٚطّٕٟ جٌػمس فٟ ٕفط جٌّطؼ١ٍّْ ٚطؼؽٟ جٌفسظس ٌٍؿ١ّغ ح ّْ دجفؼ١طَٙ ًٌطص١د أ١ؼ -7

 س ـشحش جٌؼحد١ـٟ جٌّٕحلـال ّْ ػدد ّكدٚد ّْ جٌّطؽٚػ١ْ فًٌٍّشحسىس رد 

 حدـٚئ١ؿ طغحػد ػٍٝ رٕحء جٌّغث١ٌٚس جٌشخظ١س ٚجٌمدسز ػٍٝ جٌطفغ١س  -8

 سصـ١ف فـجٌٍفظٟ ٚططي ٚجٌطٚجظي ىّح طدػَ ّٙحسجش جالطظح، جٌؼاللحش فٟ ػ١ٍّس جٌطؼٍَ 

  جٌطدس١خ ػٍٝ رؼع جٌّٙحسجش جالؿطّحػ١س جٌّسغٚرس 

 

 شارك (:  -ساًج  -دًر الوعلم فً إظتراتٍجٍت ) فكر
 ظـك١، شحسن ( ئ١ؿحرٟ ٕٚشؽ ١ٌٚط غٍرٟ  -صجٚؼ  -دٚس جٌّؼٍَ فٟ ئغطسجط١ؿ١س ) فىس

 ٌطٟ طٚؼكٙحٚج، جٌطٟ ١ّىْ ٌٍّؼٍَ جٌم١حَ رٙح ي أْ جٌّؼٍَ ٌٗ ػدز ّٙحَ ١مَٚ رٙح ّْٚ أَ٘ جألػّح

 ٘رٖ جٌدسجغس فٟ جٌٕمحؽ جٌطح١ٌس : 

 شىٍسـٚرٌن الغطػحسز طفى١س جٌؽالخ فٟ ّ، أٚ ّشىٍس رجش ٕٙح١س ّفطٚكسي . ؽسـ غؤج1
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 أٚ ظح٘سز ّؼ١ٕس .

 َ أْـٚفٟ ٘رٖ جٌّسكٍس ػٍٝ جٌّؼٍ، . ّٕف جٌؽالخ دل١مس أٚ جػٕط١ْ ٌٍطفى١س فٟ جإلؿحرس2

 د . ١سجػٟ طفى١س جٌّطؼٍَ ٌٚكدٖ دْٚ جالغطؼحٕس رأك

 ئ١ٌٗ .ي ص١ٍّٗ ّح طٚظؽحٌخ ّغي ّشحسىس جألفىحس ١ٕٚحلػ ى. طؿ١ّغ جٌؽالخ فٟ ػٕحث١حش ٌّٕحلشس جإلؿحرس 3ٚ

 ي. ّٕف جٌؽالخ فسص ٌّشحسىس جإلؿحرحش ّغ ّؿّٚػس ظغ١سز أٚ جٌظف رحٌىح 4ّ

 جٌظك١كس.س ـٚ جإلؿحرـالخ ٕكـ١سشد ١ٚٚؿٗ جٌؽٚي جٌفظي . جٌّؼٍَ ١شسف ػٍٝ ّح ١دٚس دجخ5

 ّؿّٚػس.ـًٟ ىـػٍٝ أْ ١ىْٚ ٕ٘حن طرح١ْ ف ي١ٚؼّ، خ ئٌٝ ّؿّٚػحش جٌٕمحػ . ١ٚصع جٌؽال6

 شحسن (. -صجٚؼ  -ئغطسجط١ؿ١س ) فىسي ّسكٍس ّْ ّسجكي . ١طكىَ رحٌّدز جٌص١ّٕس ٌى7

 شارك (:  -ساًج  -دًر الطالب فً إظتراتٍجٍت ) فكر
ٚ طغحػد جٌدسجغس ، ؿد١د ٚعـؼٟ أٞ ّٚـال٘طّحّحش ف١مدَ جٌؽالخ ّؿّٚػس ّطٕٚػس ّْ جٌخرسجش ٚجإلّىحٕحش ٚج

طظ١َّ ؽس١مس ئسشحد ٌّٚجؿٙس جٌّفح١َ٘ ٝـّفح١َ٘ جٌطٟ ٌد١َٙ جٌّؼ١ٍّْ ػٍجٌدل١مس ٌخٍف١حش جٌؽالخ جٌؼ١ٍّس ٚجٌ

١ّطحص جٌّطؼٍَ رحٌٕشحؽ ، ٚ جٌّطؼٍَ فٟ ٘رٖ جإلغطسجط١ؿ١س ٌٗ دٚس ٕشؽ ٌٚالغطفحدز ّْ جٌخرسجش جٌّشحرٙس. جٌخحؽثس 

 ٚدٚس جٌّطؼٍَ فٟ جٌؼ١ٍّس، ٚال ١طٚلف دٚس جٌّطؼٍَ ػٍٝ طٍمٟ جٌّؼٍّٚحش ي ، جٌفظ كؿسزي دجخسـٚجٌك١ٚ١ي ػٚجٌطفح

 غ ـّي ك١ظ ئْ جٌّطؼٍَ ١رحدس فٟ جٌطؼٍَ ١ٚشحسن ١ٕٚحلػ ١ٚطفحػ، جٌطؼ١ّ١ٍس ج١ؿحرٟ ١ٌٚط غٍرٟ 

 صّالثٗ ج٢خس١ْ .

 دٚس جٌّطؼٍَ رحألّٚس جٌطح١ٌس :  جإلعطشجض١ؿ١س ١ّٚىْ أْ طٍخص ٘رٖ  

١ٚفغس ي ١ٚكٍ،سـْ جٌّؼٍّٚـدس رحٌطؼٍَ ١ٚركظ ػ١رح، س ج١ؿحرٟ ٕٚشؽ فٟ جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس جٌّطؼٍَ ٌٗ دٚ -1

 ١ٚر١ْ جألغرحخ ألٞ لؼ١س أٚ ّشىٍس طٚجؿٙٗ. ، جٌظٚج٘س 

، ٘رٖ جٌّسكٍس ي ٚطّػ،ٗ ـؼ١س طٚجؿٙـأٚ ل، ح٘سز ـغ١س ظأٚ طف، ّشىٍس ي ح ٚرٌن ٌكًدج ػم١ًٍجٌّطؼٍَ ّؿٙٚ ي ١رر -2

 ػطّحد جٌؽحٌخ ػٍٝ ٕفغٗ ك١ظ ١فىس ٌٚكدٖ .ّسكٍس جألٌٚٝ ٟٚ٘ ججٌ

ئلٕحع ص١ٍّٗ ي ١ٚكحٚ،ٗ ـأْ ١ر١ْ غرخ ئؿحرطي ١ٚكحٚ،  ئ١ٌٗ ّْ جٌّسكٍس جألٌٚٝي جٌّطؼٍَ ١ٕحلػ ص١ٍّٗ رّح طٚظ -3

 ٚجكد (.ي ّغ ص١ّخـؽحٌي س ٟٚ٘ ّسكٍس جٌّصجٚؿس ) ىجٌّسكٍس جٌػح١ٕي ٚ٘رٖ جٌّسكٍس طّػ، 

ىٍٗ . ٚ٘رٖ جٌّسكٍس ي ظـؿّحػٟ أّحَ جٌفي جٌٕمحػ رشى أٚ جٌمؼ١س ّٚؼغ ١ٕحلػ جٌؽالخ جٌّشىٍس أٚ جٌظح٘سز -4

 جٌّسكٍس جٌػحٌػس ٟٚ٘ جٌّشحسىس .ي طّػ

 ئلٕحع ج٢خس١ْ فٟ ئؿحرطٗي ١ر١ْ جٌّطؼٍَ جٌغرخ فٟ ئؿحرطٗ ١ٚكحٚ -5
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