
ةقباسملل يداشرإلا ليلدلا



ٔىيه ةيٜحيتارـتسا 78ى5ىأت ٜحرــتلاو رـشنلاو بدألا ةـــــ  ةـطيرخ اهفـصوب ةــمـــ
ٜحرـــــتلاو رـشنلاو بدألا تاـعاطق ةـضهنو وـمن وحن قيرط  مـعدو ةــمـــــ
 نــــم ةــــفاقثلا ةرازو فادــــهأ قــــقحي اــــمبو ،اــــهيلإ نـــــيـم5ىنملا نـــــيـــكمتو
 ةسيــــٔىرـــلا هــفادهأب يدوعــسلا يــــفاقثلا عاــطقلاب ضوــهنلا عورــشم
 ىوتــــسم عــــفرو ،ةاــــيح طــــمن ةــــفاقثلا لــــٜعح :يـــــف ةــــلثم5ىملاو ،ةــــثالثلا
.ًايلود ةكلمملا ةناكم زيزعتو ،7ىuىطولا داصتقالا ىلع اهر7ىثأت

ٔىيهب طوـــــنملا رودـــــلا لـــــثم5ىيو  ميدـــــقت ةٜمحرــــــــتلاو رـــــشنلاو بدألا ةـــــــــ
|حـــــمارـبلا  ،ةــــثيدحلا تاــــينقتلا فــــيظوتو بــــهاوملا ريوــــطتل ةينهمـــــلا 8
ٔىيـــهلا تارداـــــــبم ذـــــــيفنت يــــــــف يــــــــفاقثلا طـــــــسولا رود لـــــــيعفتو ةـــــــــ
.ةيذيفنتلا اهٜحـــماربو

ةمٜحر2ىلاو رشنلاو بدألا ةٔىيه نع









ةنس12 تحت ةنس18 ىلإ12 نم ةنس18 قوف

حلا ةم9ىق زٔىاوٜ

ةر:ىصقلاةياورلاراسم

ةصقلاراسم

)سكيموكلا( ةروصملا ةصقلاراسم

لاير فلأ30 لاير فلأ50 لاير فلأ70

لاير فلأ25 لاير فلأ40 لاير فلأ60

لاير فلأ25 لاير فلأ40 لاير فلأ60

لايرفلأ80 لاير فلأ130 لايرلا فلأ190 عومٜحملا



فيرعتلا

لثمةنيعمتاودأبةناعتسالاو،ءايشألاونكامألاوتايصخشلامسررٜىعاً:ىٔىرمةصقلادرس)كيموكلا،روصملاباتكلا(ةروصملاةصقلابدصقُ:ى
ةصقلاjpر:ىمnىتامك،)ةيلاعلاتاوصألا،فوjحلا،خارصلا(ثادحألاىلعاًساسحإفيضتp:ىnىلاةير:ىبعتلاطوطjحلابناٜحب،تاراوحللمالكلابحُسوتاليطتسم
.عاتمnىساوةلالسوةلوهسبهتءارقلفطللنكميلصفىمسُ:ىدودحمتاحفصددعنمjصةرصتخملاةيلالدلاتاراوحلاوثادحألاعراستبةروصملا

تامسلا

 يودي مسر
يمقر وأ

 بحُس( ر4ىبعتلا تاودأ
 طوطخ ،راكفألاو مالكلا

)توصلا

 الو تاحفص6 نع لقت الأ
 ةلسلس نمPص نوكت
PDF ساقمب ،لوصف

 نع دهاشملا تاعبرم لقت الأ
 ةيادبلا ادع ةحفص لك _4ىPڡ4

ةياهنلاو

 ةيداحأ وأ ةنولم
ناولألا

)كيموكلا( ةروصملا ةصقلا- تاراسملا



فيرعتلا

اذل،مويلاىnىحةباتكلاىلإمثاً:ىوفشاهلقانتتةميدقلالايٜحألاتناكامدنعةصقلاموهفمأدب،اً:ىخيراتاهمدقأو،ةيبدألالاكشألامهأىدحأةصقلادعnُى
تاذةكسامnىمثادحأنمjصنيدودحملانامزلاوناكملااهتامسزربأو،لاٜحملاداّوراهمدقتايرظنةعومٜحميهلب،ةصقللدحومفيرعتدٜحويالهنإف
.ضعبلااهضعببةلصتموةدودحمتايصخشودحاولطبنمر�ىكألم�ستالو،عرفتنودةدحاوةورذوأةدقع

تامسلا

ةصقلا- تاراسملا

 ةينمز ةدم
ةدودحم

 وأ عيضاوم رصحدحاو ثادحأ طخدودحم ناكمةدحاو ةيزكرم ةيصخش
 ةصقلا رَٜىِع

(Theme)



فيرعتلا

ىلإةبسنلابنكامألاوتايصخشلاوثادحألانمرٜىكأددعنمjصتتثيح،ةر:ىصقلاةصقلاوةياورلاjpں:ىبةليوطلاةصوصقألاوأةر:ىصقلاةياورلافقت
nًpهنراقمدحاوp:ىسئىريروحمثدحوةيزكرمةيصخشزاربإوةلالدلاةيٜحاودزاوةغللاةفاثكوفصولازاٜحيإوليصافتلاةيدودحمعم،ةر:ىصقلاةصقلا
.ةدحاوةسلٜحp:ىjڡاهتءارقنكمملانمهنأباهلإراشُ:ىاماًٜىلاغو،ةياورلاب

تامسلا

ةر9ىصقلا ةياورلا– تاراسملا

 طبارتو لسلست
ثادحألا

 لوحت ةطقن ىلع _Pر4ىكرsىلا
ةدحاو

 ةيزكرم تايصخش
ةدودحم

ةفثكم ةيلالد ةيرvىن ةغل



ةقباسملا تاراسم 78ىuڡ ةباتكلا طورش
حلا 01ى'ڡ حضوملا ةكراشملل ددحملا راسملا 01ى'ڡ ةباتكلاب ما'ر%ىلالا .لودٜ

.ةيبرعلا ةغللاب ةيبدألا ةباتكلا ةاعارم1.

.ةينيدلا وأ ةيركفلا لويملا وأ قرعلا وأ عونلل ةيٜحولويديإ تاjر:ىحت يأ نم لمعلا ولخ2.

.مدقملا لمعلا ةلاصأ3.

.ةليسو يأب هرشن قبس دق نوكي الأ4.

.فيفjحلاو عتاملا p:ىلالدلا بولسألاب ةناعتسالاوjpں:ىقلتلا وأ يريرقتلاو رشابملا ظعاولا بولسألا بنٜحت5.

.ةيديلقتلاةيطمjىلا نع دعبلاو ديدٜحتلاو راكتبالا6.

.هيف كراشملا راسملل ةباتكلاp:ىjڡ ةينفلا صٔىاصjحلا ةاعارم7.

.PDF ةغيصب تاكراشملا عيمٜح عفر8.

.ةصقلا ةباتك دنع اهتاعارمو ةددحملا ةلحرملاب ةيسفنلاو ةيفرعملا ومjىلا صٔىاصخ لوح ةقوثوم رداصمل عوٜحرلا مهملا نم

تاملكلا ددعراسملا

دودحم ال ددع)سكموك(ةروصـــملا ةصقلا

ةملك1000–50ةصقلا

ةملك10000-2000ةر;ىصقلا ةياورلا

ةصنملل ةٔىيهلا نم ةدمsىعملا يه ةبوتكملا ر4ىياعملاو طورشلا :ةظحالم

ر9ىياعملاو طورشلا



رشؤملارايعملارايعملا مقر

1
راسملل كراشملا لمعلاةقباطم

) لمعلا لوبق ساسأ (
تاملكلا ددع•
لمعلا ةمسو ةيوه•

ةددحملا ةيرمعلا ةٔىفلا ةاعارم2
ةغللا•
)فصولا ،ناكملا ،نامزلا ،راوحلا ،تايصخشلا ،ةكبحلا(p:ىjىفلا ءانبلا•

 ةيوغللاةمالسلا• ةيبدألا ةباتكلا3
حلا• :ىٜىدألا لامٜ

ةركفلا•تاjر:ىحتلا نم لمعلا ولخ4
:ىjىفلا ءانبلا•

مدقملا لمعلا ةلاصأ5

لقنلا•
خسنلا•
عمnىٜحملا ىلع ديدٜح•
ديلقتلاوراركتلا•

ظعولاو ريرقتلا بولسأ نملمعلا ولخ6
راوحلا•
ةغللا•
بتاكلا ةغل•

 p:ىصصقلا درسلل تاموسرلا ةبكاوم•تاموسرلا ةدوٜح7
اهتيبذاٜحو روصلا ةلاصأ•

ر9ىياعملاو طورشلا



.ةماعلا بادآلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا p¢ىدابمو ماكحأ عم ]ةكراشملا[ ضراعتت الأ•
 ٔحىاوـللا وأ ةـمظنألا وأ قوــقحلا كـلت كاـهتنا ىلع لاكشألا نم لكش يأب عـٜحشت وأ ،ةيلود وأ ةيلحم نـيناوق وأ حٔىاول وأ ةمظنأ وأ قوقح عم ]ةكراشملا[ ضراعتت الأ•

.jں:ىناوقلا وأ
.ةفلاخملا ]ةكراشملا[ ءاغلإ مnىيس ثيح ،م:ىكحتلا ةلادع نامjصل كلذو ،كراشملا مسا تافلملا لمحت الأ بٜحي•
.ةيركف ةيكلمك ]ةكراشملا[ ليٜحست p:ىjىعي ال كراشملا لبق نم ميدقتلا•
 يــنورـتكلإلا عـقوملا ىـلع ةقباـسملاب قـلعتي اـم لكو ،نــيكراشملاب ةصاـــjحلا ءامــسألا وأ تاكراشملا نم pًابسانم هارت ام رشن يـف قحلا ةمـــٜحرــــــتلاو رشنلاو بدألا ةـٔىيهل•

.اهب ةصاjحلا يعامnىٜحالا لصاوتلا تاباسحو
حلا حنم مدع قحي امك .عون يأ نم تاضيوعت وأ تامازـتــلا يأ ةفاقثلا ةرازو ىلع بترــتي نأ نودو ،بابسأ يأ ءادبإ نودب كراشم يأ داعبتسا قحي• ٔىاٜ ٔىافلل ةزــ  زـــ

.ةقباسملا ماكحأو طورشل عوٜحرلاب كلذو زوفلاب كراشملا ةيقحأ مدع يعدتست p:ىnىلا بابسألا ققحت دنع كلذو زٔىافك رخآ كراشم راتخت نأو p:ىسئىرلا
 يأ ىـلع رمnىـسم لكـشب عالـطالا كراـشملا ىـلع نــيـعتي هـيلعو ،قبـسم راعـشإ نودو تـقو يأ يـف ماكحألاو طورشلا نم ايأقيلعت وأ ءاغلإ ةقباسملا ىلع نـيمٔىاقلل•

.ماكحألاو طورشلا هذه ىلع اهـــيرٜحت p:ىnىلا تاّرــيغتلا نع نالعإلاب موقت نل نإ ثيح .ماكحألاو طورشلا هذه ىلع أرطت تاثيدحت
.بلطلا ميدقت تقو jpں:ىمكحملا وأ ةقباسملا ىلع jpں:ىمٔىاقلا دحأ سيل هنأ ]كراشملا[ دكؤي•
ٔىــبعت نكمي .ةقباسملا عقوم ىلع ةكراشملا ميدقت p»حذوـــــمن لامكإ بٜحي• »حذوــــمن ةـــــ p ٜحو لاـح يــــفو .طــقف ةـيبرعلا ةـغللاب بـلطلا  ةـمدقملا تاكراـشملا نـم دـيدعلا دوـ

.ةقباسملا عقوم ىلع هميدقت مت بلط ثدحأ p:ىjڡ طقف رظنلا مnىيس ،jں:ىكراشملا دحأ نم راسملا سفن يــف

ةماعلا ماكحالاو طورشلا




