


ْٙ رنك انؼًم انؼقهٙ انُقذ٘ 
انًُظى انز٘ ٚٓذف إنٗ ركٍٕٚ 

انًؼزقذاد، حزٗ رزًٛز ثذسجخ ػبنٛخ 
يٍ االحزًبل، حٍٛ ركٌٕ انًؼهٕيبد 

انًُبصجخ ال ًٚكٍ انحصٕل ػهٛٓب 
.نهٕصٕل إنٗ َزبئج رجشٚجٛخ رًبيب



هً مجموعة العملٌات التً بها ٌستطٌع المجتمع أن 

ٌنقل معارفه وأهدافه المكتسبة لٌحافظ على بقائه، 

وتعنً فً الوقت نفسه التجدد المستمر لهذا التراث 

فهً عملٌة نمو . وأٌضا لألفراد الذٌن ٌحملونه

ولٌست لها غاٌة إال المزٌد من النمو، إنها الحٌاة 

.نفسها بنموها وتجددها



إٌ فهضفخ انزشثٛخ يب ْٙ إال رطجٛك 
نهفهضفخ فٙ يجبل انؼًم انزشثٕ٘ ٔكبَذ 

حذ انؼهٕو انذاخهخ رحذ جُبح أانزشثٛخ 
ْٙ رطجٛك انُظشح انفهضفٛخ .  انفهضفخ

ٔانطشٚقخ انفهضفٛخ فٙ يٛذاٌ انخجشح 
إَٓب َظشح . انزشثٛخ :اإلَضبَٛخ انز٘ َضًّٛ

رشثٕٚخ يُجثقخ يٍ َظشٚبد ٔأفكبس فهضفٛخ 
.  فٙ إطبس حضبس٘ يؼٍٛ











تهٌئة الفرص المناسبة لمساعدة األفراد على النمو 

الشامل روحٌا وخلقٌا وفكرٌا واجتماعٌا و جسمٌا إلى 

أقصى ما تسمح به استعداداتهم و إمكاناتهم فً ضوء 

طبٌعة المجتمع وفلسفته وآماله ، وفً ضوء مبادئ 

اإلسالم والتراث العربً والثقافة المعاصرة بما ٌكفل 

التوازن بٌن تحقٌق األفراد لذواتهم وإعدادهم 

.للمشاركة البناءة فً تقدم المجتمع 



األْذاف انخبصخ نزذسٚش انهغخ انؼشثٛخ فٙ انًشحهخ االثزذائٛخ

.أداح انزفكٛش ٔصبَؼزّ انهغخ   
.اكزضبة انًٓبساد األصبصٛخ فٙ انقشاءح ٔانكزبثخ ٔانفٓى ٔاالصزًبع * 
.انهغخ أداح االرصبل * 
.انهغخ أداح االسرجبط انؼبطفٙ ثٍٛ انًزكهًٍٛ ثٓب * 
انهغخ أداح رًُٛخ انٕالء نألسض انزٙ ػهٛٓب ْزِ انهغخ * 
انهغخ أداح ٚحقك ثٓب انفشد اجزًبػٛزّ ٔيكبَزّ فٙ انًجزًغ انز٘ ٚؼٛش فّٛ * 
.انهغخ أداح إلشجبع حبجبد انًزؼهى * 
انهغخ أداح نزحقٛك االطًئُبٌ انُفش* 
انهغخ أداح نزكٍٕٚ اإلحضبس ثبنجًبل ٔاالصزًزبع ثّ ، ٔرشثٛخ انزٔق انجًبنٙ نذٖ * 

.انفشد 
.انهغخ أداح انزؼهٛى ٔانزؼهى ثجًٛغ صٕسِ * 
.انهغخ أداح نهزًبصك االجزًبػٙ ٔانزقشٚت ثٍٛ انًضزٕٚبد انًخزهفخ * 
.                  انهغخ أداح نزحقٛك ٔحذح األيخ انؼشثٛخ * 
.انهغخ أداح نزحقٛك انزشاثظ ٔانزؼبطف ثٍٛ أثُبء انٕطٍ انٕاحذ * 
.انهغخ انؼشثٛخ أداح نزأكٛذ انٕالء نهؼشٔثخ * 
. -صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهّى–انهغخ أداح نشثظ انًزؼهى ثكزبة هللا ٔحذٚش سصٕل هللا * 
.انهغخ أداح نفٓى انزشاس اإلصاليٙ * 

 *



المجال النفس حركً 
ٌشتمل هذا المجال على األهداف التً تعبر عن مهارات األداء والعمل ، وترتكز األبعاد 

النفس حركٌة فً هذا المجال على الجوانب النفسٌة للمتعلم كما تتضمن بعضاً من   

الٌدوي ، والتحكم العضلً الدقٌق الشامل–المهارات المهمة كالتآزر البصري 
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