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 :َكز١َ 

اْ٘  إال،  أرا٥ٗاايتٛدٝ٘ ايفين ايفعاٍ أسز ايعٓافض األعاع١ٝ يف ؼغني ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚتطٜٛض 

سا  املؾضف ايفين يًُدتربايتدطٝط ٚايتٓعِٝ ، فًهٞ ٜهٕٛ عٌُ  إىلَا افتكض  إساقز ٜهٕٛ عا٥كا 

َٓٗذٝ٘ ع١ًُٝ تتغِ باالجياب١ٝ  أعػْعضٟ ٚاىل  إطاص إىلَػظ٣ ٖٚزف ٜتعني إٔ ٜغتٓز 

 .اخل ...املٓاعب١  ٚاإلدضا٤اتٚاحملت٣ٛ  ٚاألٖزافبعني االعتباص َعطٝات ايٛاقع  ٚتأخش،  ٚايزٜٓاَٝه١ٝ

 .خطط ٚٚمع اعرتاتٝذٝات َٓاعب١ َٚك١ٓٓ يغري ايعٌُ  إعزارٜٚتطًب سيو 

ملٛاد١ٗ املتطًبات  فايتدطٝط ٚاملٓٗذ١ٝ يف فاٍ ايتٛدٝ٘ ايفين ميجالٕ ايٛع١ًٝ ايتٓع١ُٝٝ

ؽضف ْفقٌ بني اؾاْب ايٓعضٟ يف عٌُ امل إٕٚاملؾهالت ايرتب١ٜٛ املتعزر٠ ٚاملتٓٛع١ ، ٚال ميهٓٓا 

سٝح إٔ نال  –املهتب١ٝ اييت ٜكّٛ بٗا ، ٚٚاقع ايعٌُ املٝزاْٞ  اإلعُاٍ، ٚاملتُجٌ يف  ايفين يًُدترب

يُٝاصؼ عًُ٘ َٔ خالهلا ٖٞ  ْٞ يًُدتربؽضف ايففاـطط اييت ٜنعٗا امل.  األخض إىلَُٓٗا ٜؤرٟ 

َا خيطط ي٘ يف املهتب َٔ اعرتاتٝذٝات  إٕخطط َٓبجك١ عٔ املٝزإ ٚاستٝادات٘ ٚظضٚف٘ ، نُا 

 .  األخض إىلَتق١ً ٜؤرٟ نٌ َُٓٗا  را٥ض٠ إُْٗاعٌُ ٜٓفش ٜٚتابع َٝزاْٝا ، أٟ 

 

 ايعٌُ املهتيب : أٚال 

 

املٗاّ ٚاملغؤٚيٝات اييت تتطًب ؼزٜز خطٛات ايعٌُ َغبكا ٜنطًع َؾضفٛ املدتربات بايعزٜز َٔ 

ألرصاى دٛاْب٘ املدتًف١ ٚؼزٜز أٖزاف٘ ٚسقض استٝادات٘ ٚفل ايعضٚف ٚاإلَهاْٝات  املتاس١ ، 

ٚيف م٤ٛ خط١ عٌُ ؽا١ًَ َٚض١ْ متهِٓٗ َٔ مماصع١ َٗاَِٗ ٚٚادباتِٗ املٝزا١ْٝ بفاع١ًٝ 

 .احْٚر

 :فُٛع١ َٔ اإلعُاٍ املهتب١ٝ لًُٗا فُٝا ًٜٞ  يفين يًُدترباملؾضف اٚيف ٖشا اإلطاص مياصؼ 

 

 ( :اـط١ ايرتب١ٜٛ ) ط١ ايعٌُ خٚمع  -1

ٚؼزر يف م٥ٛ٘ املٗاّ . ٜٚتِ فٝٗا بٓا٤ بضْاَر َتهاٌَ ٜٓفش ع٢ً َزاص ايعاّ ايزصاعٞ  

َتٛقع١ يف م٤ٛ اـربات  ؽضف ايفين يًُدترب ٚأخض٣امل ألرٚاصٚاملتعاصف عًٝٗا  األعاع١ٝ

ايغابك١ ٚايزصاعات املغش١ٝ يًٛاقع ايرتبٟٛ ، ٚسيو ٚفل دزاٍٚ ط١َٝٓ َربف١ ، ٚايكقٛص يف 

 .يف أرا٤ ايعٌُ  اإلخفام َؾضف ايفين يًُدترب ٜعيناـط١ ايعا١َ يٌ إعزار

ٚاييت  اـط١ ايظ١َٝٓ املكرتس١ َٔ قبٌ املٛد٘ ايفين ايعاّ إىلٚجيضٟ ٚمع ٖشٙ اـط١ اعتٓارا 

 .ايعا١َ ملتطًبات ايعٌُ املكب١ً  نٌ عاّ رصاعٞ ٚتضعِ األطضتضفز َع ْٗا١ٜ 
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 :َضاسًٗا ( أ ) 

 : األٖزافؼزٜز  ( 1 –أ ) 

ٖٚٞ ع١ًُٝ مضٚص١ٜ يتٛدٝ٘ اؾٗٛر ٚتٓغٝكٗا َٔ ادٌ ؼكٝل اهلزف ايٓٗا٥ٞ يعٌُ 

 األٖزاف، ٚيف ٖشٙ املضس١ً ٜتِ ؼزٜز ايتٛدٝ٘ ايفين املتُجٌ يف ؼغني ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ 

 .ؼكٝكٗا ، ايكضٜب١ ٚايبعٝز٠ ع٢ً ايغٛا٤  إىلاييت عتغع٢ خط١ ايعٌُ 

 : َا ًٜٞ إىلٚتضدع أ١ُٖٝ ٖشٙ اـط١ 

  ٌُؼزٜز ايٓؾاط ايتعًُٝٞ ؼزٜزا ٚامشا ٚتقُِٝ خط١ ع١ًُٝ يًع. 

  ؼكٝك٘  إىلٚمع تقٛص ؽاٌَ ملا ْغع٢. 

  ٌُايٛعا٥ٌ ايالط١َ يًتٓفٝش  ٚإعزارتٓعِٝ خطٛات ايع. 

  ّاملغاعز٠ ع٢ً َضادع١ نٌ خط٠ٛ َٔ خطٛات تٓفٝش ايعٌُ بطضٜك١ تًظ

 .بأٖزافٗا ٚؼزر إلفضارٖا َز٣ اقرتابِٗ أٚ ابتعارِٖ عُا ٜٓؾزٕٚ اؾُاع١ 

 :إعزار اـط١  ( 2 –أ ) 

املضار تٛمع اـط١ يف م٤ٛ األٖزاف ، ٜٚبزأ ٚمع اـط١ ظُع املعًَٛات عٔ املٛاقف 

 :ايتدطٝط هلا ٚسيو عٔ طضٜل 

  ايزصاع١ ٚايتشًٌٝ ايزقٝل يًٛاقع املٝزاْٞ ٚاملغتذزات ايرتب١ٜٛ. 

  ٍٛايضدٛع إىل اـط١ ايغ١ٜٛٓ يًتٛدٝ٘ ايعاّ ، نُا عبل ايك. 

  أٟ ؼزٜز اختقافات َٚغ٦ٛيٝات نٌ َٔ تؾًُِٗ : ٚمع َٛاففات ايتٓفٝش

ٕ املٓاعب يهٌ خط٠ٛ َٔ خطٛات اـط١ يف م٤ٛ اعتعزاراتِٗ ، َع ؼزٜز ايظّ

 .ايتٓفٝش 

  ٚمع تقٛص َضٕ ملعاؾ١ املؾهالت اييت مت صفزٖا َٝزاْٝا ، ٚغاف١ املؾهالت

 .املضتبط١ باحملنضٜٔ 

 :ايتكِٜٛ ٚاملتابع١  ( 3 –أ ) 

اـط١ ٚخطٛات ايتٓفٝش ٚأعايٝب ايعٌُ َٚٔ املُهٔ ٚمع قا١ُ٥  أٖزافٚتتنُٔ َضادع١ 

 .بايتكِٜٛ ايشاتٞ تغٌٗ ع١ًُٝ املتابع١ أثٓا٤ تٓفٝش اـط١ َٝزاْٝا 
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 : األعػ املٓٗذ١ٝ يًتدطٝط (  ب) 

 :األٖزاف ٚمٛح ( 1 – ب)

 أٚيٜٛات ايعٌُ ايتدطٝطٞ ؽضح أٖزاف اـط١ ٚسيو ست٢ ٜتُهٔ املؾضف ايفينَٔ أِٖ 

 .يًُدترب َٔ إعزار خطت٘ ٚصعِ أعًٛب ايتٓفٝش 

 : املض١ْٚ يف ايتدطٝط  (2 – ب)

ٚتتُجٌ يف طضح بزا٥ٌ اـط١ ، أٚ االستٝاط الستُاالت ايتٓفٝش يف ظضٚف اـط١ ٚؽضٚطٗا 

 .، ٚتضى ٖٛاَؿ ناف١ٝ ؿض١ٜ اؿضن١ َٚٛاد١ٗ ايعضٚف املتػري٠ ٚإَهاْٝاتٗا

 : مشٍٛ ايتدطٝط  (3 – ب)

تؾٌُ اـط١ مجٝع اؾٛاْب اييت تتعًل مبٗاّ املؾضف ايفين يًُدترب ، فنال عٔ مبع٢ٓ إٔ 

 .األخش بعني االعتباص األٖزاف بعٝز٠ املز٣ ٚمجٝع ايعٛاٌَ املؤثض٠ يف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ

 : األعًٛب ايعًُٞ  (4 – ب)

ٚاالعتفار٠ مضٚص٠ ايزق١ يف مجٝع ايبٝاْات ، ٚأ١ُٖٝ إدضا٤ ايبشٛخ ٚايزصاعات ، ٜٚتنُٔ 

 .َٔ اـربات ايغابك١ ، َٚضاعا٠ اـقا٥ك ايبؾض١ٜ ٚاملار١ٜ َٔ أدٌ عال١َ ايتدطٝط 

 : ايتعإٚ  (5 – ب)

 .أٟ تنافض اؾٗٛر ٚايتعإٚ ايبٓا٤ بني نٌ ايعٓافض ٚايف٦ات اييت تؾًُٗا اـط١ 

 : ايكاب١ًٝ يًتٓفٝش  (6 – ب)

اإلفار٠ َٓٗا ، َُٗا بشٍ فٝٗا َٔ دٗز ، الٕ أٟ خط١ ٜقعب تٓفٝشٖا ئ ٜقبح يف اإلَهإ 

فاـطط ايطُٛس١ يف ظٌ إَهاْٝات َتٛامع١ ال ؼكل ؽ٦ٝا ، بٌ إٕ َٔ املُهٔ إٕ تأتٞ 

 .بٓتا٥ر عهغ١ٝ 

 :  َغتٜٛات اـط١ (  دـ) 

 : اـط١ ايعا١َ ( 1 – دـ)

ٚايشٟ تتشزر أٟ اإلطاص ايعاّ يربْاَر عٌُ املؾضف ايفين يًُدترب ع٢ً َزاص ايعاّ ايزصاعٞ ، 

 .يف م٥ٛ٘ املٗاّ ٚاألرٚاص املدتًف١ يًُؾضف ايفين ٚفل بضاَر ط١َٝٓ َربف١ 

 : اـط١ املضس١ًٝ ( 2 – دـ)

خط١ تػطٞ استٝادات َضس١ً َع١ٓٝ ، أٟ تضتبط بكرت٠ ط١َٝٓ قزر٠ ٚهلا َتطًبات ٖٚٞ 

 .ٚتٛمع يف م٤ٛ اـط١ ايعا١َ ( اخل ...... اختباصات ع١ًُٝ  –فقٌ رصاعٞ ) خاف١ َرتابط١ 

 : اـط١ األعبٛع١ٝ ( 3 – دـ)

ٚتٛمع ٚفل استٝادات ايعٌُ ، ٚيف م٤ٛ اـط١ املضس١ًٝ ٚحيزر فٝ٘ بضْاَر ايظٜاصات ، 

 .اخل ......ٚايًكا٤ات ٚايزصٚؼ املٝزا١ْٝ 
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 : ٠إعزار ٚتٛطٜع املكضصات ايزصاعٞ -2

ع٢ً أؽٗض ايغ١ٓ يضٜاض األطفاٍ ٚاملضاسٌ االبتزا١ٝ٥ ٚاملتٛعط١ تٛطع املكضصات ايزصاع١ٝ 

 . ٚايجا١ْٜٛ ، ْٚعاّ املكضصات

 :إعزار بضاَر اإلمنا٤ املٗين ٚايتزصٜب : احملنض  -3

يربْاَر اإلمنا٤ املٗين ٚايتزصٜب رٚص أعاعٞ ٚبايؼ األ١ُٖٝ يف ؼغني األرا٤ املٗين ٚايفين 

أسز َغ٦ٛيٝات املؾضف ايفين يًُدترب فنال عٔ رٚصٙ يف ؼزٜز  يًُشنض ، ٖٚٞ

 .االستٝادات ايتزصٜب١ٝ يًُشنضٜٔ ٚطضح املٛمٛعات املٓاعب١ اييت تػطٞ ٖشٙ االستٝادات 

 : ٜكّٛ ع٢ًتتبع خط١ اإلمنا٤ املٗين يًُشنضٜٔ أعًٛبا عًُٝا 

 ٜب ؼزٜز أٖزاف ايربْاَر يٝغٌٗ ٚمع خط١ ايتزصٜب ، ٚؼزٜز ْٛع ايتزص

 .املطًٛب 

  ؼزٜز أِٖ املٛمٛعات اييت ٜٓبػٞ إٔ حيتٟٛ عًٝٗا ايربْاَر. 

  اييت عٝتِ بٗا  األعايٝبفُٔ املِٗ إٔ ؼزر اـط١ : تٛفٝف أعايٝب تٓفٝش ايربْاَر

تبارٍ ايظٜاصات بني  –طٜاصات املدتربات . ) تٓفٝش نٌ قٛص َٔ احملاٚص ايغابك١ 

 .اخل .....تزصٜب َٝزاْٞ   –ػضٜب١ٝ رصٚؼ  –احملنضٜٔ 

 : املتعًِ -4

  ًَُٞتابع١ تٓفٝش اؾاْب ايع. 

  َتابع١ االختباصات ايع١ًُٝ. 

 : إعزار ايتكاصٜض -5

 ٟاـط١ ايغ١ٜٛٓ ، ٚاملغتذزات  تٓفٝشعٔ َز٣ ( ٚفف١ٝ )  ٙنتاب١ تكاصٜض فرت

، ٚنشاى َع  األٍَٚع ْٗا١ٜ ايفقٌ ايزصاعٞ  األٍٚاملٛد٘  إىلايرتب١ٜٛ ٚصفعٗا 

 .ْٗا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ 

  اينعٝف  األرا٤احملنضٜٔ سٟٚ  ايتكاصٜض عٔنتاب١. 

  ايتكاصٜض اـاف١ باملؾهالت املٝزا١ْٝ ٚاييت قز تعٛم عري ايعٌُ نتاب١.  
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 ايعٌُ املٝزاْٞ : ثاْٝا 

 :َكز١َ 

 نٝف مٍٛ اـط١ إىل تطبٝل عًُٞ باملزاصؼ ؟

 

املؾضف ايفين يًُدتربات يف تٓفٝش َضاسٌ اـط١ ٜٚبشٍ نٌ دٗزٙ يف يف ٖشٙ املضس١ً ٜبزأ 

َعا١ْٚ َٔ ٜعًُٕٛ َع٘ يف املٝزإ يتشكٝل األٖزاف املدطط هلا ، فإسا مل ٜتفاعًٛا َعا قٛال ٚعُال 

َؾضفني ٚقنضٜٔ ، تفاعال عًُٝا فٛم أصم١ٝ َؾرتن١ يف ايٓؾاط اإلؽضايف ٚايتٓفٝشٟ ، أر٣ سيو 

 .صأٟ بقٛص٠ تعطٌ ايٛفٍٛ إىل األٖزاف املٓؾٛر٠ إىل ايتناصب يف اٍ

 

 : ٜٚعٗض ٖشا ايتفاعٌ نايتايٞ 

  َع بزا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ ٜكّٛ املؾضف ايفين يًُدترب بظٜاص٠ مجٝع َزاصع٘ يٝتابع

تٛفض املٛار ايتع١ًُٝٝ املدتًف١ َٔ َٛار ٚأرٚات ٚأدٗظ٠ ، ٚاالطالع ع٢ً املدتربات 

املزاصؼ إىل َقارص ٚأعايٝب اعتهُاٍ أٚد٘ ايٓكك ٚغضف ايتشنري ، ٚتٛدٝ٘ 

 .فٝٗا 

  تظٜٚز املزاصؼ بايٓؾضات ايقارص٠ عٔ ايتٛدٝ٘ ايفين ٚاملتعًك١ بايتٛدٝٗات

 .ٚاملغتذزات ايرتب١ٜٛ 

 َِٗٓ تغذٌٝ ايبٝاْات اـاف١ باحملنضٜٔ ، ٚايتعضف ع٢ً اؾزر . 

 

 :أعايٝب ايعٌُ املٝزاْٞ يًتٛدٝ٘ ايفين 

 :احملنض  -1

 :بضاَر اإلمنا٤ املٗين ٚايتزصٜب تٓفٝش 

 

َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تغاعز ع٢ً تٓفٝش خط١ أٚ بضْاَر اإلمنا٤ املٗين تٛفري َٓاخ تضبٟٛ َٓاعب ، 

ٖٚٓا ٜٓبػٞ ايتأنٝز عٌ ايزٚص ايفعاٍ يًُزصؼ األٍٚ يف ت١٦ٝٗ ٖشا املٓاخ ، َٚؾاصنت٘ يف 

االدتُاعات ايف١ٝٓ يًكغِ ، ٚبضاَر  املتابع١ املغتُض٠ ـط١ ايتٛدٝ٘ ٚتفعًٝٗا خالٍ بضْاَر

 .املدتًف١  األْؾط١
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 :أعايٝب تٓفٝش ايربْاَر 

 

املٗين  اإلمنا٤ا ايتٛدٝ٘ ايفين يف تٓفٝش بضْاَر األعايٝب اييت ٜعتُز عًٖٝ٘ٓاى ايعزٜز َٔ 

تال٥ِ سادات  ايٛع١ًٝ عٝحيًُشنضٜٔ ، ٜٚتٛقف لاح ايربْاَر ع٢ً سغٔ اختٝاص ٖشٙ 

يف  أخشٖااالعتباصات اييت ٜٓبػٞ ع٢ً املؾضف ايفين يًُدترب  أِٖاحملنضٜٔ ، ٖٚشٙ  ٚإَهاْات

 . اإلمنا٥ٞ األعًٛباالعتباص عٓز اختٝاص 

 

 :ٖٚشٙ بعض األعايٝب املتبع١ يتٓفٝش بضْاَر اإلمنا٤ املٗين 

 

  طٜاص٠ املدتربات: 

ٖٚٞ َٔ أؽٗض ٚعا٥ٌ ايتٛدٝ٘ املعٍُٛ بٗا َٓش ٚقت طٌٜٛ ، ٖٚشٙ ايظٜاص٠ قز تهٕٛ سات ْفع 

 بأٟاجيابٞ أٚ ايعهػ إسا مل حيغٔ ايتعاٌَ َعٗا ، ففٞ بعض األسٝإ ال تتبع ٖشٙ ايظٜاص٠ 

طٜاص٠ املدترب نأعًٛب ٜتبع٘ املؾضف ايفين يًُدترب ايشٟ مياصؼ  أَافٗٛر َٔ ادٌ ايتشغني ، 

 .٧ٜٝٗ اؾٛ املٓاعب يشيو  إٔبعز  إالاف ٚفل خط١ ، ٚع٢ً  َغت٣ٛ َٗين عايٞ ، فال ٜكّٛ ب٘ اإلؽض

 

ٚاـط٠ٛ ايتُٗٝز١ٜ األٚىل يشيو ٖٞ إقا١َ عالقات ٚر١ٜ َع احملنضٜٔ ، عٝح ٜزصنٛا إٔ 

ٖزف ايظٜاص٠ ٖٛ تكِٜٛ املٛقف ايتعًُٝٞ متٗٝزا يتشغٝٓ٘ ، ٖٚٛ ْفػ اهلزف ايشٟ ٜغع٢ إيٝ٘ 

 .، فٝقبح ٖزفا َؾرتنا بني احملنض ٚاملؾضف ايفين يًُدترب احملنض 

 

ٚحيتاز املؾضف ايفين يًُدترب إىل ٚمع خط١ أٚ دزٍٚ َضٕ يظٜاص٠ املدتربات ٚتعط٢ األٚي١ٜٛ 

 .يف تضتٝب ايظٜاص٠ يًُشنضٜٔ اؾزر ، ٚاحملنضٜٔ معاف األرا٤ 

 

 :ايتٛدٝ٘ ايتقشٝشٞ 

 

ايفين  يًُدترب عٔ األخطا٤ ايقػري٠ ٚصمبا ًٜفت ْعض  يف ٖشا ايٓٛع َٔ ايتٛدٝ٘ ٜتػام٢ املؾضف

احملنض إيٝٗا ع٢ً أْٗا عٗٛ ٚقع فٝ٘ أٚ ٜؾري إيٝٗا عضما بأعًٛب يبل ، ٚبعباصات ال ؼٌُ أٟ تأْٝب 

  .ٚال تغبب دضسا يًُشنض 

إىل  أَا يف ساي١ األخطا٤ ايهبري٠ ، فٝٓبػٞ إٔ ٜعاجل املؾضف ايفين يًُدترب األَض رٕٚ إٔ ًٜذأ

ملٛاقف ايضمس١ٝ ، ٚقز جيتُع باحملنض يف ادتُاع فضرٟ ال حينضٙ غريُٖا ، ٚعٝح جيعٌ ا

ٖٚٓا تهُٔ فاع١ًٝ ايتٛدٝ٘ ، احملنض ٜزصى أ١ُٖٝ ايتدًك َٔ األخطا٤ اييت ٚقع فٝٗا 

اؾار٠ إىل إفالح اـطأ ، ٚيف ْفػ ايٛقت ( ايعٓا١ٜ ايبٓا٠٤ ) |ايتقشٝشٞ ٚفا٥زت٘ ، فٗٛ تٛدٝ٘ 

 .إىل فاع١ًٝ احملنض ٚقزصت٘ عٌ ايتشنري  عزّ اإلعا٠٤
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 :ايتٛدٝ٘ ايٛقا٥ٞ 

 

يف ٖشا ايٓٛع َٔ ايتٛدٝ٘ ٜغتطٝع املؾضف ايفين يًُدترب مبٛدب خربت٘ ٚإثٓا٤ طٜاصت٘ 

يًُشنضٜٔ اؾزر أٚ احملنضٜٔ قزٚرٟ األرا٤ إٔ ٜتٓبأ بايقعٛبات اييت ميهٔ إٔ تكابًِٗ إثٓا٤ 

َظاٚيتِٗ امل١ٓٗ ٜٚتدش َٔ األعايٝب َا ٜٓاعب نٌ َٛقف ٚامعا يف اعتباصٙ خقا٥ك ٚقزصات 

 . قز ٜضعِ َعِٗ خط١ ػٓبِٗ ايٛقٛع يف اـطأ أٚ متهِٓٗ َٔ ايتػًب عًٝ٘ احملنض ، ٚ

 

َضس١ً ايتٛدٝ٘  إىل ٚايتقشٝشٜٞتذاٚط املؾضف ايفين يًُدترب ٖشا ايٓٛع َٔ ايتٛدٝ٘ ايٛقا٥ٞ 

 األفنٌ ٚإسالٍايبٓا٥ٞ ٖٚٓا ٜهٕٛ ايتٛدٝ٘ َضنظا ع٢ً ايٓعض٠ املغتكب١ًٝ بزال َٔ املامٞ 

ٚفٛال إىل ايتٛدٝ٘  األفنٌ بايٓؾاط املغتُض ، ايشٟ ٜقاسب  ٖشا  ٚاالٖتُاّ اـطأقٌ 

 .اإلبزاعٞ 

 : بزاعٞ ايتٛدٝ٘ اإل

 

ال ٜكتقض ع٢ً فضر إْتاز األفنٌ ، ٚإمنا حيفظ ايطاقات ٜٚٛدٗٗا إلخضاز أفنٌ املغتطاع ، ٖٚٛ 

 .عًٞ أْٛاع ايتٛدٝ٘ ٚأصقٞ أ

 :أٖزاف ايظٜاص٠ 

يًُؾضف ايفين يًُدترب أٖزاف َٔ طٜاص٠ املدتربات ٚغضف ايتشنري ٚعًٝ٘ إٔ حيككٗا إسا أصار إٔ 

 : ْٚشنض َٔ ٖشٙ األٖزاف َا ًٜٞ. ٜؤنز رٚصٙ اإلؽضايف بفاع١ًٝ 

 

تعز ايظٜاص٠ ٚع١ًٝ ١َُٗ ؾُع َعًَٛات فشٝش١ عٔ عال١َ ٚفالس١ٝ املدتربات ،  -1

ؽنع ملعاٜري ع١ًُٝ  إٔع١ًُٝ مبع٢ٓ َٛمٛع١ٝ ٚ املالسع١تهٕٛ  إٔ  ٜٚكتنٞ سيو

 .ٜهٕٛ َا ٜغذٌ فٝٗا ؽاَال ٚفارقا ٚثابتا َٚفَٗٛا  ٣ست

١َٓ يزٟ احملنضٜٔ ، ٚؼضٜض إبزاعاتِٗ ، فًهٌ قنض َٗاصات٘ اييت ايكزصات ايها إطالم -2

ٜتكٓٗا ٚجيٝزٖا ، َٚٗاصات٘ اييت ٜتُٝظ بٗا ، ٚانتؾاف ٖشٙ ايكزصات أٚ املٗاصات ٚتؾذٝعٗا 

 .ا ٜغاعز نجريا يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚتٛدٝٗ٘

 :تكزِٜ تػش١ٜ صادع١ إىل بضاَر ايتٛدٝ٘  -3

إٕ املدتربات ٖٞ خري َهإ ٜض٣ فٝ٘ املؾضف ايفين يًُدترب احملنضٜٔ ِٖٚ ٜعًُٕٛ ٜٚعضف 

عٛا٤ ناْت سادات  إؽباعٗا إىلايفين  اإلؽضافٜٗزف بضْاَر  إٔاستٝاداتِٗ اييت ٜٓبػٞ 

عٔ طضٜل ايرباَر  األٚىلسادات ١َٝٓٗ يًُشنضٜٔ ، ٚتتشكل  أٚتضب١ٜٛ يًُتعًُني 

 .ايجا١ْٝ فتتشكل عٔ طضٜل بضاَر ايتزصٜب املدتًف١  أَاايرتب١ٜٛ يًُزصع١ ، 
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 :َتابع١ ايتٓفٝش  -4

تهؾف طٜاصات املدتربات عٔ َز٣ فِٗ احملنض يًُكرتسات املتفل عًٝٗا َع ايتٛدٝ٘ ، ٚقز 

تهؾف ايظٜاصات عٔ ْكك أٚ خًٌ ٚققٛص يف اـط١ يف بعض دٛاْبٗا نإٔ تهٕٛ غري 

 . اخل .....ٚاقع١ٝ أٚ غري قاب١ً يًتٓفٝش 

صف١ٝ ٚخربات٘ طٜاص٠ املدتربات ؼكل يًُؾضف ايرتبٟٛ اإلماف١ ٚايتذزر يف ثضٚت٘ املع -5

 .ايرتب١ٜٛ ، نُا ؼكل ايرتابط ٚايتهاٌَ يف املزصع١ ٚايعٌُ ٚفل َعاٜري عا١َ 

 

 :أْٛاع ايظٜاصات 

عًٝٗا ْتا٥ر َٔ أٟ ْٛع ، ال ق١ُٝ أٚ ٖزف ، ٚرٕٚ إٔ ٜرتتب  عضما ، ٚرٕٚ ؽطٝطػضٟ  ايظٜاصات اييت 

   .هلا ، ٚقز تهٕٛ ْتا٥ذٗا عهغ١ٝ 

 

 :ايظٜاصات املدطط١ 

، تؾٌُ مجٝع  املؾضف ايفين يًُدترب يف بزا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ يغًغ١ً َٔ ايظٜاصاتخيطط 

تهٕٛ  إٔٚحيغٔ اـط١ املعز٠ يشيو ، أٖزافاحملنضٜٔ ايشٜٔ ٜؾضف عًِٝٗ ، ٚامعا يف اعتباصٙ 

املؾضف ايفين يًُدترب ،  إيٝ٘يهٌ قنض َتفكا عًٝٗا ، فٗشا حيكل اهلزف ايشٟ ٜتطًع  األٚىلايظٜاص٠ 

ؾُٝع  املؾضف ايفين يًُدترب رٚص٠ ايظٜاص٠  أمتٜكزَ٘ احملنض ، َٚت٢  إَٔا ميهٔ  أقق٢عضف١ َٔ ّ

ٟ قزر َا ٜٓبػٞ ايرتنٝظ عًٝ٘ ٜنع ايقٛص٠ ايٓٗا١ٝ٥ يربْاف٘ ايتٛدٝ٘ إٔاحملنضٜٔ  ٜغتطٝع 

يزع٠ٛ  َٚٔ حيتاز يكزص انرب َٔ ايعٓا١ٜ يف م٤ٛ ايٛاقع ، ٖشا ٚقز تهٕٛ ايظٜاص٠ إىل املدترب تًب١ٝ

 .َٔ قنض ملالسع١ ػضب١ دزٜز٠ أٚ رصؼ منٛسدٞ 

 

 :ايظٜاصات املفاد١٦ 

بٝات ، ٚميهٔ ايتكًٌٝ ملالسع١ ايعٌُ يف فٛصت٘ ايطبٝع١ٝ ، ٚإ نإ هلا بعض ايغٌ  فضف١ ٖٚٞ 

 .َٔ ٖشٙ ايغًبٝات َٔ خالٍ عًٛى املؾضف ايفين يًُدترب أثٓا٤ ايظٜاص٠ َٚعاًَت٘ ايٛر١ٜ يًُشنض 

ٜٚتبني يٓا مما عبل اْ٘ يٝػ ٖٓاى ْٛع ٚاسز َٔ ايظٜاصات ميهٔ اعتباصٙ األفنٌ ، ٚاملؾضف ايفين 

 . يًُدترب ايهف٤ ٖٛ ايشٟ ٜغتدزّ  األْٛاع ايجالث١ سغب طبٝع١ املٛقف 

 

 :َا قبٌ ايظٜاص٠ 

إٔ ٜطًع املؾضف ايفين يًُدترب ع٢ً  باإلماف١ إىل َا عبل َٔ ؽطٝط ٚؼزٜز األٖزاف ٜٓبػٞ 

 . ؽطٝط ٚإعزار احملنض يًزصؼ َٚٓاقؾت٘ َٓاقؾ١ بٓا٤ٙ قبٌ طٜاص٠ املدترب 
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 : ايزصٚؼ ايتذضٜب١ٝ ٚايزصٚؼ ايُٓٛسد١ٝ 

 

تهٕٛ  إٔايعًُٞ ، ٖٚشا ٜعين  ٚاألعًٛبايتٛدٝ٘ ايفين اؿزٜح ٜتُٝظ بايطابع ايتذضٜيب  إٕ

اؾاص١ٜ َٛمع تغاؤٍ ٚاختباص ٜٚغتدزّ ايتٛدٝ٘ ايفين ٖشا يٓٛع َٔ ايزصٚؼ املُاصعات ايرتب١ٜٛ 

 .عضض منٛسز َتُٝظ  أٚطضٜك١ دزٜز٠  أٚ أعًٛبيتطبٝل 

هلشٙ ايزصٚؼ فٛا٥ز نجري٠ َٓٗا أْٗا تعطٞ ايزيٌٝ ع٢ً إَهإ تطبٝل األفهاص ٚاألعايٝب ٚ

 .اسز احملنضٜٔ األنفا٤  اؾزٜز٠ بؾهٌ ٚاعع ، ٜٚٓفش ٖشٙ ايطضٜك١ املؾضف ايفين ْفغ٘ أٚ

ٚتغاعز ٖشٙ ايزصٚؼ بعض احملنضٜٔ يف ايتعضف ع٢ً أعايٝب دزٜز٠ يف طضم ايتزصٜػ اٚ 

 .اعتدزاّ ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ 

 

 :املدترب ايرتبٟٛ 

 

الٕ ٖشا  –ٖٚٛ َٔ األعايٝب اييت تتٝح ايفضف١ يًُشنضٜٔ املبزعني إلظٗاص فاالت إبزاعِٗ ٚخرباتِٗ 

األعًٛب ٜتطًب إعزارا ٚؼنريا ناَال يهاف١ َتطًبات املدترب َٔ َضادع ٚنتب ْٚؾضات 

ٚفالت ٚأدٗظ٠ ٚأرٚات َٚعٝٓات ، نُا حيتاز إىل تعإٚ بني احملنضٜٔ ٚاىل إصؽار ٚتٛدٝ٘ 

 .املؾضف ايفين يًُدترب مما ٜزعِ ايتٛافٌ بني فضٜل ايعٌُ ٚميهِٓٗ َٔ االصتكا٤ بعًُِٗ 

ترب ايرتبٟٛ أعًٛب تٛدٝٗٞ َهجف سٝح مياصؼ ايعٌُ فٝ٘ فُٛع١ َٔ احملنضٜٔ املتُٝظٜٔ ٚاملذ

، َٔ خالٍ اؿٛاص ٚايٓكاـ  األٖزافيزصاع١ َؾه١ً تضب١ٜٛ ٚؼًًٝٗا ، ٚحيكل فُٛع١ َٔ 

ٜتشًُٖٛا  إٕاملطضٚح ايشٟ ٜتباري٘ احملنضٕٚ نُا اْ٘ ٜؾعض احملنضٜٔ عذِ املغ٦ٛي١ٝ اييت جيب 

 .ِٖ يف َغت٣ٛ َٓاعب يٝدضز عٌُ

 .يف املٓاقؾات  األفهاصخالٍ طضح  ٚإبزاعاتِٗطاقاتِٗ  سفنال عٔ ؽح

 

 :أعػ اعتدزاّ ٖشا األعًٛب  

 

  املظَع ؼكٝكٗا َٔ خالٍ املدترب ايرتبٟٛ  ؼزٜز األٖزاف. 

  ؼزٜز ايٛعا٥ٌ ٚايطضم املٓاعب١ يتشكٝل األٖزاف. 

 يهٞ ٜكتٓع احملنضٕٚ بتشكٝكٗا  املٓاقؾ١ املغبك١ باألٖزاف ٚايطضم ٚاألْؾط١. 

  اختٝاص َٛامٝع ١َُٗ ٚمتجٌ ساد١ تضب١ٜٛ ٚتعاجل َؾهالت َع١ٓٝ. 
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 : ايتزصٜب املٝزاْٞ       

 

سادات احملنضٜٔ ست٢  أَِٖغ٦ٛيٝات املؾضف ايفين يًُدترب ، ٖٚٛ َٔ  إسز٣ايتزصٜب املٝزاْٞ 

املؤًٖني تضبٜٛا َِٓٗ ايكزا٢َ ، الٕ ايتطٛص بايرتب١ٝ عضٜع ، ٚطضم ايتزصٜػ يف تػٝري َغتُض ، 

اـربات  ٚإنغابِٗٚايتزصٜب مضٚصٟ يضفع َغت٣ٛ احملنضٜٔ ، ٚت١ُٝٓ نفا٤تِٗ َٚٗاصاتِٗ ، 

 .اؾزٜز٠ 

 .يٝكَٛٛا بزٚص فعاٍ يف ٖشا اؾاْب  تٛافض تًو املٗاصات عٓز َؾضيف املدتربات أ١َُٖٝٚٔ ٖٓا تربط 

 

 : اـز١َ  أثٓا٤بضاَر ايتزصٜب 

 

تزصٜب ؾُٝع قنضٟ ايعًّٛ اييت ٜؾضف عًٝٗا املؾضف ايفين يًُدترب ، ٚتهٕٛ يًُؤًٖني  -1

 .ٚغري املؤًٖني ، ٜٚتِ ع٢ً ؽهٌ ادتُاعات ْٚزٚات ٚٚصـ عٌُ ع٢ً َزاص ايعاّ ايزصاعٞ 

 :املغت٣ٛ ايجكايف ٚاملٗين ، ٜٚٛمع يشيو بضْافإ ُٖا تزصٜب احملنضٜٔ ايشٜٔ ِٖ رٕٚ  -2

  األدٌبضْاَر ققري  : 

 .املٓاعب١ هلِ  املع١ْٜٛزصعٕٛ فٝ٘ بعض املٛمٛعات املضتبط١ باملار٠ َع تكزِٜ 

  ٌٜٛاألدٌبضْاَر ط  : 

 ٜٚتفل عًٝ٘ َع املتدققني يف إراص٠ ايتزصٜب ٜٚؾاصى فٝ٘ عزر َٔ َؾضيف املدتربات 

 :ايفين يًُدترب يًُشنض اؾزٜز  تزصٜب املؾضف -3

 : ٜأتٜٞٚؾٌُ َفّٗٛ احملنض اؾزٜز َا 

  احملنض اؾزٜز ع٢ً امل١ٓٗ. 

  احملنض اؾزٜز ع٢ً ايبالر. 

  احملنض اؾزٜز ع٢ً املضس١ً ايتع١ًُٝٝ. 

 .ٚالؽو إٔ احملنض اؾزٜز جيب إٔ حيع٢ بعٓا١ٜ ٚغاف١ احملنض اؾزٜز ع٢ً امل١ٓٗ   

 

 :ٜٓبػٞ ايرتنٝظ عًٝٗا يف تزصٜب احملنض اؾزٜز ، َا ًٜٞ َٚٔ اجملاالت اييت 

 

  ايرتب١ٜٛ ايتع١ًُٝٝ  األٖزافايتعضف ع٢ً. 

  ايتعضف ع٢ً املكضصات ايزصاع١ٝ يف املضس١ً. 

  تزصٜب٘ ع٢ً اإلعزار ٚايتدطٝط ايغًِٝ  ٚايتشنري يًزصٚؼ. 
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  اؾزٜز٠ تعضٜف احملنض اؾزٜز ع٢ً املضس١ً غقا٥ك ٚأٖزاف املضس١ً ايتع١ًُٝٝ

 .ٚخقا٥ك منٛ املتعًُني 

  تؾذٝع احملنض اؾزٜز ع٢ً ايبًز ع٢ً ايتهٝف َع ْعِ ٚقٛاعز ٚعارات اجملتُع

 .اخل .....اؾزٜز 

اـز١َ ٚع١ًٝ يالطالع ع٢ً نٌ دزٜز يف فاٍ ايرتب١ٝ ملٛاد١ٗ ايتػريات عٔ  أثٓا٤ٚايتزصٜب 

  –ايتزصٜب املعز٠ يشيو بضاَر طضٜل املُاصع١ ايعك١ًٝ ٚايتطبٝل ايعًُٞ حملتٜٛات 

 :َٚٔ أِٖ ٖشٙ ايرباَر 

 

 :ايرباَر ايتذزٜز١ٜ 

 

ٜٗزف ٖشا ايٓٛع َٔ ايرباَر إىل تظٜٚز ايكا٥ُني بايعٌُ يف فاالت ايرتب١ٝ بهٌ دزٜز ، ٚسيو عٔ 

طضٜل تٓعِٝ سًكات ملٓاقؾ١ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚايٓتا٥ر اييت تٛفًت إيٝٗا ، ٚعبٌ ؼكٝكٗا فنال عٔ 

 . ايرباَر ايتٓؾٝط١ٝ يًُشنضٜٔ ايكزا٢َ 

 

 :ايرباَر ايتٛد١ٝٗٝ 

 

بٛظا٥فِٗ اؾزٜز٠ ٚسيو بتٓعِٝ سًكات تزصٜب  اإلملاّٖٚٞ بضاَر تغاعز املضؽشني يًرتق١ٝ ع٢ً 

ٚقُٝت٘ ٚأٖزاف٘ ، ٖٚشٙ ايرباَر ايزصاع١ ٚايبشح ٚاملٓاقؾ١ ٚايتزصٜب يتٛمٝح ْٛع ايعٌُ ؼٟٛ 

 .ؼكل يًفضر تهٝفا ٚاْغذاَا يف عًُٞ اؾزٜز 

 

 :أعايٝب ايتزصٜب أثٓا٤ اـز١َ 

أعًٛب ايتزصٜب ٚٚعًٝت٘ ، ٜٚتِ اختٝاص ٜتشٌُ دٗاط  ايتٛدٝ٘ ايفين َغ٦ٛي١ٝ اختٝاص ٚؼزٜز 

 :األعًٛب عار٠ ٚفكا ملٛمٛع ايزٚص٠ ٚأٖزافٗا ، َٚٔ األعايٝب املتبع١ يف ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ 

o  ٚصؽ١ عٌُ  أٚاحملامضات اييت ٜعكبٗا سٛاص َفتٛح. 

o  ٟٛأٚيف ٖشا ايٓٛع ع٢ً ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ  ألعًٛباٚصـ ايعٌُ ، ٜٚرتنظ  أٚاملؾػٌ ايرتب 

 .ايتطبٝك١ٝ ملٛمٛعات َع١ٓٝ 

o  ايٓزٚات ٚاالدتُاعات ملٓاقؾ١ بعض ايكناٜا ايرتب١ٜٛ  أٚ املؾهالت املٝزا١ْٝ. 

o  ايتٛدٝ٘ عٔ بعز ، ٜٚتِ باعتدزاّ تهٓٛيٛدٝا َتطٛص٠ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚفل أعايٝب

 . ايتعًِ ايشاتٞ ، فنال عٔ املشنضات ايف١ٝٓ ٚاألْؾط١ املدتًف١ اييت تقزص عٔ ايتٛدٝ٘ ايفين 
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 :َٚٔ األعُاٍ املٝزا١ْٝ ايعا١َ اييت ٜكّٛ بٗا املؾضف ايفين يًُدترب عٓز طٜاصت٘ يًُزاصؼ 

ٚ األٖزاف ٚتفعٌٝ رٚصٙ يف َتابع١ عذالت احملنض يالط٦ُٓإ ع٢ً عال١َ اـط١ ٚاػاٖٗا ْح

 .ايكغِ 

 :ٖٚشٙ أِٖ عذالت احملنض ، اييت ٜتابعٗا املؾضف ايفين يًُدترب بزق١  

 

 ( . اـال بتشنري األرٚات ٚاملٛار ٚاألدٗظ٠ )  عذٌ ايتشنري ايَٝٛٞ  -1

 ( .اـقِ ٚاالماف١  –طضٜك١ ايكٝز )  ايؾدق١ٝ عذٌ ايعٗز٠ -2

 ( .خال بالاطات احملنض طٛاٍ ايعاّ ايزصاعٞ ) لاطات عذٌ اإل -3

 .عذٌ عري اإلختباصات ايع١ًُٝ  -4

 : ٚحيتٟٛ ع٢ً : عذٌ عري ايعٌُ  -5

  املؾضف ايفين  –املٛد٘ ايفين  –ص٥ٝػ ايكغِ  –املزٜض املغاعز  –املزٜض ) عذٌ ايظٜاص٠

 ( .يًُدترب 

  ايفكز ٚايتًف  –ايهغض قامض. 

  ( .اـاصد١ٝ ٚايزاخ١ًٝ ) االعتعاص٠ 

  املٛار املغتًٗه١ ٚاملؾرتٜات. 

  ايقارص ٚايٛاصر. 

  اـط االعبٛع١ٝ يًُشنض. 
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 :َٚٔ أِٖ عذالت املؾضف ايفين يًُدترب 

 

  (ايقارص٠ ٚايٛاصر٠ ) املداطبات  عذٌ   -2                                     عذٌ تكاصٜض ايظٜاصات االؽضاف١ٝ  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ساي١ كتربات ايعًّٛ باملزاصؼعذٌ    -4                              تكِٜٛ أعُاٍ قنضٟ ايعًّٛعذٌ 3
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  قنضٟ ايعًّٛقاعز٠ بٝاْات عذٌ    -6              ألعُاٍ ايقٝا١ْ ملدتربات َزاصؼ املٓطك١عذٌ -5

 

  

             

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ايعٗز املدرب١ٜ ايؾدق١ٝ  عذٌ   -8                        املدتًف١  ايعٗز املدرب١ٜ يًُضاسٌ عذٌ-7
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   ادتُاعات ايًذ١ٓ ايف١ٝٓ عذٌ   -10                            ايغ١ٜٛٓ ٚايؾٗض١ٜعذٌ اـط١   -9

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ايظٜاصات املٝزا١ْٝ ) اـطط االعبٛع١ٝ  عذٌ   -12               ايزٚصات ٚايرباَر ايتزصٜب١ٝ عذٌ--11
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 ( اـط١ ايغ١ٜٛٓ ) عذٌ   -14                      (االعُاٍ ايؾٗض١ٜ ) ايؾٗض١ٜ اـط١  عذٌ--13
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