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 : ايعٌُخط١ ٚضع  -1

. (ٚاملتابع١ايتكِٜٛ –اخلط١ إعداد –األٖداف حتدٜد ) َساحًٗا 

. األضظ املٓٗج١ٝ يًتدطٝط

اخلط١ –املسح١ًٝ اخلط١ –ايعا١َ اخلط١ ) اخلط١ َطتٜٛات 

. (األضبٛع١ٝ 

. ٚايتدزٜباملٗين اإلمنا٤ بساَج إعداد  -2

. إعداد ايتكازٜس -3

. ايتكِٜٛ -4



 :ايفين ايعٌُ املٝداْٞ يًُػسف أضايٝب  

 1- احملضس    

 . ٚايتدزٜباملٗين اإلمنا٤ بساَج تٓفٝر  -

 . شٜاز٠ املدتربات  -

 . ايعٌُٚزش حضٛز  -

. ايرتب١ٜٛٚايًكا٤ات االجتُاعات  -

2-املتعًِ 

. ايعًُٞتٓفٝر اجلاْب َتابع١  -

. االختبازات ايع١ًُٝ -

 



( :اخلط١ ايرتب١ٜٛ ) ٚضع خط١ ايعٌُ  -1

 ٚجيسٟ ٚضع ٖرٙ اخلط١ اضتٓادا إىل اخلط١ ايص١َٝٓ املكرتح١

َٔ قبٌ املٛج٘ ايفين ايعاّ ٚاييت تسصد َع ْٗا١ٜ نٌ عاّ دزاضٞ  

.ٚتسضِ األطس ايعا١َ ملتطًبات ايعٌُ املكب١ً 

 (أ  ) َساحًٗا:



 حتدٜد ايٓػاط ايتعًُٝٞ حتدٜدا ٚاضخا ٚتضُِٝ خط١

.ض١ًُٝ يًعٌُ 

 ٘ٚضع تضٛز غاٌَ ملا ْطع٢ إىل حتكٝك.

 تٓظِٝ خطٛات ايعٌُ ٚإعداد ايٛضا٥ٌ ايالش١َ يًتٓفٝر.

 املطاعد٠ ع٢ً َساجع١ نٌ خط٠ٛ َٔ خطٛات تٓفٝر

ايعٌُ بطسٜك١ تًصّ اجلُاع١ بأٖدافٗا ٚحتدد إلفسادٖا 

.َد٣ اقرتابِٗ أٚ ابتعادِٖ عُا ٜٓػدٕٚ 



 ايدزاض١ ٚايتخًٌٝ ايدقٝل يًٛاقع املٝداْٞ ٚاملطتجدات ايرتب١ٜٛ.

 ٍٛايسجٛع إىل اخلط١ ايط١ٜٛٓ يًتٛجٝ٘ ايعاّ ، نُا ضبل ايك.

 أٟ حتدٜد اختضاصات َٚط٦ٛيٝات نٌ  : ٚضع َٛاصفات ايتٓفٝر

َٔ تػًُِٗ اخلط١ يف ض٤ٛ اضتعداداتِٗ ، َع حتدٜد ايصَٔ املٓاضب  

.يهٌ خط٠ٛ َٔ خطٛات ايتٓفٝر 

  ، ٚضع تضٛز َسٕ ملعاجل١ املػهالت اييت مت زصدٖا َٝداْٝا

.ٚخباص١ املػهالت املستبط١ باحملضسٜٔ 



ٚخطٛات  أٖداف اخلط١ ٚتتضُٔ َساجع١ 

ايتٓفٝر ٚأضايٝب ايعٌُ َٚٔ املُهٔ ٚضع  

قا١ُ٥ بايتكِٜٛ ايراتٞ تطٌٗ ع١ًُٝ املتابع١ 

.أثٓا٤ تٓفٝر اخلط١ َٝداْٝا 



املس١ْٚ يف 

ايتدطٝط 

األضًٛب ايعًُٞ مشٍٛ ايتدطٝط 

ايتعإٚ 

ٚضٛح األٖداف 

ايكاب١ًٝ يًتٓفٝر 



خلط١ ا

ايعا١َ 

اخلط١ 

املسح١ًٝ 

اخلط١ 

األضبٛع١ٝ 



.تٛشع املكسزات ايدزاض١ٝ ع٢ً أغٗس ايط١ٓ يسٜاض األطفاٍ ٚاملساحٌ االبتدا١ٝ٥ ٚاملتٛضط١ ٚايجا١ْٜٛ ، ْٚظاّ املكسزات .تٛشع املكسزات ايدزاض١ٝ ع٢ً أغٗس ايط١ٓ يسٜاض األطفاٍ ٚاملساحٌ االبتدا١ٝ٥ ٚاملتٛضط١ ٚايجا١ْٜٛ ، ْٚظاّ املكسزات 

احملضس

حتدٜد أٖداف ايربْاَج يٝطٌٗ ٚضع خط١ ايتدزٜب ، ٚحتدٜد ْٛع •

.ايتدزٜب املطًٛب 

.حتدٜد أِٖ املٛضٛعات اييت ٜٓبغٞ إٔ حيتٟٛ عًٝٗا ايربْاَج •

فُٔ املِٗ إٔ حتدد اخلط١ األضايٝب اييت : تٛصٝف أضايٝب تٓفٝر ايربْاَج •

تبادٍ –شٜازات املدتربات . ) ضٝتِ بٗا تٓفٝر نٌ حمٛز َٔ احملاٚز ايطابك١ 

.اخل .....تدزٜب َٝداْٞ  –دزٚع جتسٜب١ٝ –ايصٜازات بني احملضسٜٔ 



: املتعًِ

َتابع١ تٓفٝر اجلاْب   •

.ايعًُٞ 

َتابع١ االختبازات   •

 . ايع١ًُٝ



عٔ َد٣ تٓفٝر اخلط١ ( ٚصف١ٝ ) نتاب١ تكازٜس فرتٜ٘  •

ايط١ٜٛٓ ، ٚاملطتجدات ايرتب١ٜٛ ٚزفعٗا إىل املٛج٘ األٍٚ َع 

ْٗا١ٜ ايفضٌ ايدزاضٞ األٍٚ ، ٚنراى َع ْٗا١ٜ ايعاّ 

.ايدزاضٞ 

.نتاب١ ايتكازٜس عٔ احملضسٜٔ ذٟٚ األدا٤ ايضعٝف •

نتاب١ ايتكازٜس اخلاص١ باملػهالت املٝدا١ْٝ ٚاييت قد •

.  تعٛم ضري ايعٌُ 



يف ٖرٙ املسح١ً ٜبدأ املػسف ايفين يًُدتربات يف 

تٓفٝر َساحٌ اخلط١ ٜٚبرٍ نٌ جٗدٙ يف 

َعا١ْٚ َٔ ٜعًُٕٛ َع٘ يف املٝدإ يتخكٝل  

األٖداف املدطط هلا ، فإذا مل ٜتفاعًٛا َعا  قٛال 

ٚعُال َػسفني ٚحمضسٜٔ ، تفاعال ضًُٝا فٛم 

أزض١ٝ َػرتن١ يف ايٓػاط اإلغسايف ٚايتٓفٝرٟ 

أد٣ ذيو إىل ايتضازب يف ايسأٟ بضٛز٠ تعطٌ 

.ايٛصٍٛ إىل األٖداف املٓػٛد٠ 



شٜاز٠  

املدتربات

ضعاف األدا٤ ٜٔ ٚحيتاج املػسف ايفين يًُدترب إىل ٚضع خط١ أٚ جدٍٚ َسٕ يصٜاز٠ املدتربات ٚتعط٢ األٚي١ٜٛ يف تستٝب ايصٜاز٠ يًُخضسٜٔ اجلدد ، ٚاحملضس ضعاف األدا٤ ٜٔ ٚحيتاج املػسف ايفين يًُدترب إىل ٚضع خط١ أٚ جدٍٚ َسٕ يصٜاز٠ املدتربات ٚتعط٢ األٚي١ٜٛ يف تستٝب ايصٜاز٠ يًُخضسٜٔ اجلدد ، ٚاحملضس

ٚحيتاج املػسف ايفين 

يًُدترب إىل ٚضع خط١ أٚ 

جدٍٚ َسٕ يصٜاز٠ املدتربات 

ٚتعط٢ األٚي١ٜٛ يف تستٝب 

ايصٜاز٠ يًُخضسٜٔ اجلدد ، 

.ٚاحملضسٜٔ ضعاف األدا٤ 



ايصٜازات 

١املدطط



أضظ اضتدداّ ٖرا األضًٛب 

َٔ األٖداف  املصَع حتكٝكٗا حتدٜد   -1

.املدترب ايرتبٟٛ خالٍ      

ايٛضا٥ٌ ٚايطسم املٓاضب١ حتدٜد   -2

.األٖداف يتخكٝل  

   املطبك١ باألٖداف ٚايطسم املٓاقػ١   -3

.يهٞ ٜكتٓع احملضسٕٚ بتخكٝكٗا ٚاألْػط١ 

َٛاضٝع ١َُٗ ٚمتجٌ حاج١ اختٝاز   -4

.ٚتعاجل َػهالت َع١ٓٝ تسب١ٜٛ      



         ع٢ً األٖداف ايتعسف •  

.ايتع١ًُٝٝ ايرتب١ٜٛ 

  ع٢ً املكسزات ايتعسف • 

.يف املسح١ً ايدزاض١ٝ 

ع٢ً اإلعداد  تدزٜب٘ • 

ايطًِٝ   ٚايتدطٝط 

.يًدزٚع ٚايتخضري 



:بساَج ايتدزٜب 



ايرباَج  

ايتجدٜد١ٜ 

ايرباَج  

ايتٛج١ٝٗٝ 



ضجٌ                    

ايتخضري ايَٝٛٞ 

ضجٌ                    

ايػدض١ٝ ايعٗد٠ 

               

اإلدماشات ضجٌ 

             ٌ ضج

ايصٜاز٠ 

                        ٌ ضج

ضري اإلختبازات  

ايع١ًُٝ 



ضجٌ

ايصٜازات تكازٜس 

االغساف١ٝ

ضجٌ 

املداطبات

ايضادز٠ ٚايٛازد٠

ضجٌ 

أعُاٍ تكِٜٛ 

حمضسٟ ايعًّٛ 

ضجٌ 

خمتربات حاي١ 

ايعًّٛ باملدازع 



ضجٌ 

ايضٝا١ْ  ألعُاٍ 

ملدتربات 

ضجٌ 

بٝاْات  قاعد٠ 

حمضسٟ ايعًّٛ 

ضجٌ 

املدرب١ٜ ايعٗد 

يًُساحٌ املدتًف١ 

ضجٌ 

املدرب١ٜ ايعٗد 

 ايػدض١ٝ

 يًُدازع



ضجٌ 

ايط١ٜٛٓ اخلط١ 

ٚايػٗس١ٜ 

ضجٌ 

ايًج١ٓ اجتُاعات 

ايف١ٝٓ 

ضجٌ

ايدٚزات ٚايرباَج   

ايتدزٜب١ٝ  

ضجٌ

ايدٚزات ٚايرباَج   

ايتدزٜب١ٝ  



َع متٓٝاتٓا يهِ 

بايٓجاح ٚايتٛفٝل


