
 1 

 

 جامعة تكريت   

 كمية الزراعة   
 
 

 محاضرات
 

 تخطٍظ البشاهح األسشادٌت

 

 

 
 إعذاد األستار

 هحوىد حذٌس خاسن الدوٍلً

 

 قسم األقتصاد واألرشاد الزراعي
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دٌْ هللا ثىٌفَِ ثىٌفٌٞ



 2 

 َوشَاِوْرُهْم ِفي األْمرِِ َفرِذَاا

َعَزْمررَ  َفَوَكْلررَْ َعَّللاررإ نِْ ِ ْ  

  نَْ ُيحِبُّ اْلُمَوَكلَِّّللِاينَ 
 159آه ػٌَثُ                                                   

                            

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ؽجٍؼز صنٌٝش   

 ميٞز ثىًَثػز   

 فٌْ ثألفضصجه ٗثالًشجه ثىًَثػٜ   

 ثالًشجه ثىًَثػٜ

 ثىٌَفيز ثىٌثدؼز  

 

 

 ثىَْٖجػ ثىؾصيٜ ىَجهر صنطٞط ثىذٌثٍؼ ثألًشجهٝز

 

 

 ػْ٘ثُ ثىَقجضٌر ثالّذ٘ع س



 3 

 ٍؾًٖ٘ ثىضنطٞط , ٍذجهةٔ , إٔوثؽٔ ثالّذ٘ع ثالٗه 1

 ٍؾًٖ٘ ػَيٞز ثىضنطٞط ثالًشجهٛ  ثالّذ٘ع ثىغجّٜ 2

 ثىؼ٘ثٍو ثىَؤعٌر ػيٚ ؽَجػز ثىضنطٞط ثالّذ٘ع ثىغجىظ 3

 ؽَغ ثىَؼيٍ٘جس إّضَجًر ثالّذ٘ع ثىٌثدغ 4

 ثىٌَفيز ثىضَٖٞوٝز ثالّذ٘ع ثىنجٍِ 5

 ٌٍفيز ثىضنطٞط ثالّذ٘ع ثىْجهُ 6

 ٌٍثؽؼز ثالّذ٘ع ثىْجدغ 7

 إٍضقجُ ثىشٌٖ ثالٗه ثالّذ٘ع ثىغجٍِ 8

 ٌٍفيز ثىضْؾٞي ثالّذ٘ع ثىضجّغ 9

 ٌٍفيز ثىضقٌ٘ٝ ثالّذ٘ع ثىؼجشٌ 11

 ثالًشجهٛهًٗ ثىؼجٍيِٞ ؽٜ ثىؾٖجٍ  ثالّذ٘ع ثىقجهٛ ػشٌ 11

 صنطٞط ثىذٌثٍؼ ثالًشجهٝز ؽٜ ثىؼٌثؿ ثالّذ٘ع ثىغجّٜ ػشٌ 12

 َّجىػ صنطٞط ثىذٌىَؼ ثالًشجهٝز ثالّذ٘ع ثىغجىظ ػشٌ 13

 ٌٍثؽؼز ثالّذ٘ع ثىٌثٝغ ػشٌ 14

 إٍضقجُ ثىشٌٖ ثىغجّٜ ثالّذ٘ع ثىنجٍِ ػشٌ 15

 

 

 

                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 Planningالتخطٍظ                                                  
 

 ٍؾًٖ٘ ثىضنطٞط  

ٝقاااجه أُ أٗه ٍاااِ أهماااو ىؾااا  ثىضنطاااٞط ٕااا٘ ثىؼاااجىٌ ثالفضصاااجهٛ مٌّاااضٞجُ            

، عااٌ قذقااش أىَجّٞااج ؽنااٌر 1911ؽااٜ ٍقااجه ىاأ ػااجً    C.Shwinderشااّ٘ٞوً

ثىضنطاٞط دؼاو ثىقاٌح ثىؼجىَٞاز ثألٗىاٚ ألعاٌثي ػْانٌٝز ٗىناِ ؽاٜ ثىققٞقااز أُ 

،   1928ثالصقجه ثىْ٘ؽٞضٜ ٕ٘ أٗه هٗىز قذقش ّظٌٝز ثىضنطٞط ثالفضصجهٛ ػاجً 

ىضق٘ٝااو ثىوٗىااز ثىًَثػٞااز ثىَضاا مٌر إىااٚ هٗىااز ةااْجػٞز ٍضقوٍااز ؽااٜ أّااٌع ٗفااش 

و ثىقاااٌح ثىؼجىَٞاااز ثىغجّٞاااز ٍثه ثٕضَاااجً ثىاااوٗه ثىٌأّاااَجىٞز داااجىضنطٞط ٗدؼااا ٍَناااِ
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ىيَقجؽظاااز ػياااٚ ٍؼاااوالس ثىَْااا٘ ، ٗمجّاااش ؽٌّْاااج ٕٗ٘ىْاااوث ؽاااٜ قيٞؼاااز ثىاااوٗه 

 ثىٌأَّجىٞز ثىضٜ ٗضؼش مططجً شجٍيز ؽٖٞج .

صؼوهس ثىَصجهً ٗثىَؤىؾجس ثىضٜ ص٘ضاـ ٍؾٖاً٘ ثىضنطاٞط ٗصؼٌٝؾأ دائمض ػ     

جػٜ ثىااايٛ ْٝضَاااٜ إىٞااأ ىااايىل ؽاااج س صؼاااجًٝؼ مغٞاااٌر ثىذاااجفغِٞ ٗثىْظاااجً ث ؽضَااا

 ىيضنطٞط ٍِٗ ٕيٓ ثىضؼجًٝؼ :

 ثىضنطٞط : صقوٝو ٍْذـ ىَج ٝؾخ ػَئ .  -

ثىضنطااٞط : ٕ٘ػَٞيااز صؼذتااز ٗصْْااٞـ ٗص٘ؽٞاأ ثىَاا٘ثًه ثىذشااٌٝز ٗثىَجهٝااز  -

ثىَضجفز ىيَؾضَغ فجضٌثً ٗ ٍْضقذ ً ىضققٞاـ إٔاوثػ ٍضؾاـ ػيٖٞاج ؽاٜ ٍٍاِ 

 فِْ ثألهث  . ٍؼِٞ ٗد فو صنجىٞؼ ٍغ 

ثىضنطٞط : ٕ٘ ثىّ٘اٞيز ثىَْظَاز ثىضاٜ صٌٍاٜ ثىاٚ فصاٌ ثىَا٘ثًه ثىذشاٌٝز  -

ٗثىَجهٝااز ىيَؾضَااغ ٗص٘ؽٖٖٞااج ىضققٞااـ ثٕااوثػ ٗعجٝااجس ٍؼْٞااز ماا ه ؽضااٌر 

 ٍٍْٞز ٍقوهر ٗد فو ؽٖو .

ٍِ م ه صؼاجًٝؼ ثىضنطاٞط َٝناِ إٝؾاجٍ ثىْشاجق ثىضنطٞطاٜ د٘ؽا٘ح صا٘ؽٌ  

 ثىؼْجةٌ ثىضجىٞز :

 صقوٝو ثألٕوثػ ثىَطي٘ح ثى٘ة٘ه إىٖٞج .  -1

 صقوٝو ثىؾضٌر ثىٍَْٞز ثىضٜ ٝؾخ أُ صققـ ثألٕوثػ م ىٖج .  -2

 صقوٝو ثىّ٘جةو ٗثىْظٌ ٗثىضْظَٞجس ثىَضذؼز ىي٘ة٘ه ثىٚ ثألٕوثػ . -3

 صقوٝو ٗٗضغ ثىقجؽجس فْخ أٗى٘ٝجصٖج .  -4

 

 أّ٘ثع ثىضنطٞط 

 قذقج ىَؼٞجً ثىقطجػجس  -1

 ثىضنطٞط ثألؽضَجػٜ  - أ

ثىغقااجؽٜ ) ثىصااقٜ ٗ  ْٗٝطاا٘ٛ صقضٖااج ثىضنطااٞط  طااٞط ثألفضصااجهٛضنثى -ح 

 ( ٗثىضؼيَٜٞ 

 قذقج ىَؼٞجً ثىٍَِ   -2

مطز فصٌٞر ثألٍو : ٕٗيٓ ثىنطاط صناُ٘ ٍاِ ) ّاْز إىاٚ مَاِ ّاْ٘ثس (  - أ

ٗصضَغااااو ؽااااٜ ثألٕااااوثػ ثىضااااٜ صقااااوهٕج ثىنطااااط ٍضّ٘ااااط ثألٍااااو ٗصنااااُ٘ 

دجىؼَاو ألّٖاج صؼاو دَغجداز أٗثٍاٌ ٗصضَغاو ؽاٜ ثألٕاوثػ ثىقٌٝذاز  أمغٌثًصذجقج

 ثىضٜ َٝنِ صققٞقٖج ضَِ إٍنجّٞجس ثىَؾضَغ ثىَقيٜ .

( ّاْ٘ثس 11-5مطز ٍضّ٘طز ثألٍو : ٗصنُ٘ ٕيٓ ثىنطط صغطٜ ؽضٌر )  -ح 

ٕٗااٜ ثىنطااط ثىضااٜ صقااوه ثألٕااوثػ ثىٌةْٞااٞز ىؼَيٞااز ثىضغٞااٌ ثىَطي٘دااز ٗصقوٝااو 

 ىَطي٘دز ىيىل .ثىَصجهً ٗث ٍنجّٞجس ث



 5 

( ّاْز   21 -11مطز ق٘ٝيز ثألٍو : ٗصنُ٘ ٕايٓ ثىنطاط صغطاٜ ؽضاٌر )  -س 

ٕٗااايٓ ثىنطاااط صقاااوه ثألٕاااوثػ ثىٌةْٞاااٞز ىَنضياااؼ ثىقطجػاااجس ؽاااٜ ثىضْظاااٌٞ 

 ث ؽضَجػٜ . ٗؽقجً ىَذوأ أٗى٘ٝز ثىقجؽجس .

 قذقجً ىَؼٞجً ثىؾيْؾز ثىْٞجّٞز  -3

ؾضااٌر ٍٍْٞااز ٍؼْٞااز صنطااٞط ٌٍمااَٛ : صْذغااـ ػْاأ مطااط ثىضَْٞااز ثىقٍ٘ٞااز ى - أ

ٗصشَو ٍشجًٝغ ٗدٌثٍؼ ضنَز ؽوثً ال ْٝضطٞغ ثىْظجً ث ؽضَجػٜ ثىَقيٜ 

 أٗ ثىَْظَجس ثىٌَّٞز ٗعٌٞ ثىٌَّٞز ثىَقيٞز ص٘ؽٌٞ إٍنجّٞجس صْؾٞيٕج .

صنطااٞط ال ٌٍمااَٛ : ٕٗاايث ثىْاا٘ع صَجًّاأ ثىَْظَااجس ثىٌّااَٞز ٗعٞااٌ   -ح 

ط ثىْجدؼز ٍاِ ثىقجؽاجس ثىْظجً ث ؽضَجػٜ ثىَقيٜ  ٕٜٗ صَغو ثىنطٗ ثىٌَّٞز

 ثىؾؼيٞز ىٖيٓ ثىَْظَجس .

 ٗؽقجً ىَؼٞجً ثىَنجُ  -4

ثىضنطٞط ػيٚ ثىَْض٘ٙ ثىقاٍٜ٘ : ٗ ٝماٌ ؽَٞاغ فطجػاجس ثىَؾضَاغ ٗصقاً٘  - أ

 دٔ ثىوٗىز. 

 ثىضنطٞط ث فيَٜٞ : ٕٗ٘ ثىيٛ ٝضٌ ػيٚ ٍْض٘ٙ مو إفيٌٞ ػيٚ فور . -ح 

 أٗ ثىقٌٝز .ثىضنطٞط ثىَقيٜ : ٕٗ٘ ثىيٛ ٝضٌ ػيٚ ٍْض٘ٙ ثىَوْٝز  -س 

 

 هبادئ التخطٍظ

ثىقجؽجس ثىَقّْ٘از : إُ ثىذٌّاجٍؼ ث ًشاجهٛ ثىؾؼاجه ٕا٘ ثىايٛ ٝذْاٚ ػياٚ  -1

أّااجُ ثىقجؽااجس ثىَقّْ٘ااز ىيَؾضَااغ ٗدااْؾِ ثى٘فااش ٝنااُ٘ ضااَِ ث صؾااجٓ 

 ثىؼجً ىيْٞجّز ثىؼجٍز ىيوٗىز .

ثىَشجًمز ثىؾَجػٞز : إُ صقوٝو ثىقجؽجس ٗصٌصٞذٖج فْخ ثألٗى٘ٝاجس صضطياخ  -2

ج  ثىْظاااجً ث ؽضَااااجػٜ ثىَاااٌثه صْؾٞااااي ثىذٌّاااجٍؼ ثىضؼيَٞااااٜ ٍشاااجًمز أػماااا

ِ ٝقًٌٗث أٛ ثىقجؽجس إٌٔ . ٍَ  ث ًشجهٛ ؽٞٔ ألٌّٖ ٌٕ 

ثىؼَيٞاااز : ٝؾاااخ أُ صناااُ٘ ثألٕاااوثػ ثىضاااٜ ٝضماااَْٖج ثىذٌّاااجٍؼ ثىضؼيَٞاااٜ  -3

ث ًشجهٛ ٗثفؼٞز ٗفجديز ىيضطذٞـ ضَِ ثىَ٘ثًه ٗث ٍنجّجس ثىَضجفاز ىيْظاجً 

ٍضْجّاااذز ٗثىقجديٞاااجس ثىيْٕٞاااز ىؾَٖاااً٘  ث ؽضَاااجػٜ مَاااج ٝؾاااخ أُ صناااُ٘

 ثىَْضٌشوِٝ .

ثىشاااَ٘ىٞز : ٝؾاااخ أُ ص ماااي ثىذاااٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞاااز ث ًشاااجهٝز مجؽاااز ثىشاااٌثةـ  -4

ث ؽضَجػٞااز  ٗث فضصااجهٝز ىؾَٖااً٘ ثىَْضٌشااوِٝ ٗماايىل ٝؾااخ أُ صنااُ٘ 

ٍاااٌهٗهثس ٕااايٓ ثىذاااٌثٍؼ ث فضصاااجهٝز ٗث ؽضَجػٞاااز مذٞاااٌر ػياااٚ ثألؽاااٌثه 

 ثىْظجً ث ؽضَجػٜ منو .ٗثىَؾضَغ ثىَقيٜ ٍِٗ عٌ 
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ثىٌَّٗز : ٕٜٗ ثىقوًر ػيٚ صؼوٝو ثىنطز ٗؽقجً ىَج ٝطٌأ ٍِ صغٌٞثس أّجّٞز  -5

ؽااٜ ٍشاان صٌٖ ٗإفضٞجؽااجصٌٖ . أٗ فااو ٍااج ْٝااضؾو ٍااِ اااٌٗػ قجًةااز ْٕٗااجك 

 َٕج :  ٍِ ثىٌَّٗز ّ٘ػجُ

ثىضيقاجةٜ  ثىضٜ صٌثػٜ إٍنجّٞجس ثىضغٌٞ ث ؽضَاجػٜٕٜٗ ثىٌَّٗز ثىٍَجّٞز  -آ 

 ثىَؾجه ثىٍَْٜ ثىَقوه ىضْؾٞي ثىنطز . ثىيٛ ٝقوط م ه

ثىٌَّٗاااز ثىَنجّٞاااز ٗصؼْاااٜ إُ ثىضنطاااٞط ثىااايٛ ٝ٘ضاااغ ػياااٚ ثىَْاااض٘ٙ  -ح 

 مجه صؼوٝ س دْٞطز ٍقوهر ثىقٍٜ٘ فجدو ىيضْؾٞي ػيٚ ثىَْض٘ٙ ثىَقيٜ دؼو إه

ثىذْاااجقز : ٝؾاااخ أُ ٝضصاااؼ ثىذٌّاااجٍؼ ثىضؼيَٞاااٜ ث ًشاااجهٛ دجىذْاااجقز  -6

ؽٞز ثىضٜ صَْـ ألمذٌ ػوه ٍَنِ ٍِ ؽَٖاً٘ ثىَْضٌشاوِٝ ٍاِ إّاضٞؼجح ثىنج

 إٔوثؽٔ .

ثىضْْٞـ : ٗٝضَغو ؽٜ صؼجُٗ ٗصْْٞـ ؽٖ٘ه ثىؾَجػجس ثىَقيٞز ثىيِٝ َٖٖٝاٌ   -7

ثىذٌّجٍؼ ث ًشجهٛ ٗإُ ثىضنطٞط ثىَْضظٌ ٗثىؾؼاجه ٕا٘ ثىايٛ ْٝاَـ أُ ٝناُ٘ 

ثالؽقٜ ٗثىؼَ٘هٛ دِٞ ثىقجةَِٞ ػيٚ صْؾٞي ثىذٌثٍؼ ث ًشاجهٝز  ثىضْْٞـ دج صؾجٓ

 ثىضؼيَٞٞز ٗدقٞز ثىَؤّْجس ثىٌَّٞز ٍَج ْٖٝو صْؾٞي ٕيٓ ثىذٌثٍؼ .

ثىضقوٍٞاز : صذااوأ ػَيٞاز صنطااٞط ثىذاٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞااز ث ًشاجهٝز ٍااِ فٞاظ ثّضٖااش  -8

                      ثىنطااااااز ثىْااااااجدقز أٛ إُ ٝؾااااااخ ٌٍثػااااااجر ثىضقااااااوً ؽااااااٜ ثىنطااااااز ثىؾوٝااااااور

 دوأ ٍِ فٞظ ثّضٖٚ ثٟمٌُٗ ( إ) 

ثىَ٘ثٍّااز : ٗٝقصااو دٖااج ثىَ٘ثٍّااز دااِٞ ثىَاا٘ثًه ثىَضجفااز ٗثىقجؽااجس ثىؾؼيٞااز  -9

 ػمج  ثىْظجً ث ؽضَجػٜ أٗ ثىَقيٜ . ٍِٗ ّجفٞز أمٌٙ صؼْٜ أُ ال صطغاٚ 

مطااز ثىْٖاا٘ي ث ؽضَااجػٜ ػيااٚ مطااز ثىْٖاا٘ي ث فضصااجهٛ . أٛ ال صطغااٚ 

 جح ثىقطجػجس ثألمٌٙ .مطز ثىْٖ٘ي ىقطجع ػيٚ فْ

ثىضنجٍاااو داااِٞ ثىنطاااط : ثىغاااٌي ٍْااأ ػاااوً ثىضماااجًح ؽاااٜ ثىَؾٖااا٘هثس  -11

إُ صمجًح ثىنطز ثىَقيٞز ػيٚ ثىَْض٘ٙ ثىقٍٜ٘ ٝؤهٛ إىٚ  ثىضنطٞطٞز فٞظ

ثىؾٖاا٘ه ثىَذيٗىااز ٗثألٍاا٘ثه ثىضااٜ صْؾااـ ؽماا ً ػااِ  ؽشااو ثىنطضااِٞ ٗضااٞجع 

 ص مٌثى٘ة٘ه إىٚ ثىٖوػ ثىقٍٜ٘ .

 

 

 أهذاف التخطٍظ 

 صقوٝو ثىقجؽجس ٗثىَشجمو ثىَيقز ٗثىضٜ صقضجػ ثىٚ إشذجع ٗصٌصٞذٖج فْخ   - 1

 ثالٗى٘ٝز .       

 صقوٝو ثىَ٘ثًه ٗثالٍنجّٞجس ثىَضجفز ٗثى ٍٍز ىَقجديز ثالٕوثػ ثىٌٍَّ٘ز .  - 2

 صْْٞـ ثىؾٖ٘ه ٗػوً صؼجًي ثىنطط ٍَج ٝؤهٛ ثىٚ صققٞـ ثالٕوثػ د فو   - 3

 ثىضنجىٞؼ .      
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 ضْذؤ دجىصؼ٘دجس ثىَقضَو ٗف٘ػٖج ؽٜ ٌٍفيز ثىضْؾٞي ٗصقوٌٝ ثىقي٘ه ىٖج .ثى  - 4

 أاٖجً ثىضؾجٗس دِٞ ثى٘ضغ ثىٌثِٕ ٗثى٘ضغ ثىٌَع٘ح ؽٞٔ .  - 5

 إّضغَجً ػْصٌ ثىٍَِ دشنو مؾ٘  .  -6

 صققٞـ ثالٕوثػ ثىذؼٞور ثىَوٙ ثىضٜ الَٝنِ صققٞقٖج هؽؼز ٗثفور دضقَْٖٞج   - 7

 َوٙ مّ٘ٞيز ىي٘ة٘ه ثىٚ ثالٕوثػ ثىْٖجةٞز. مَج ؽٜ فصٌٞر ثى ثىٚ إٔوثػ     

 ( 1شنو )     

 

 
 ( (  ٝذِٞ صٍ٘ٝغ ثىٖوػ ثىٚ إٔوثػ فصٌٞر ) ًٍٞجس 1شنو ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفهىم عولٍت التخطٍظ اإلسشادي

     

جٍاز ػياٚ إّٖاج ػَيٞاز هًثّاز إُ ػَيٞز ثىضنطٞط ث ًشاجهٛ صٌصناَ دصاؾز ػ      

ٗثىقجضااٌ ىنااٜ َٝنااِ ثىضْذااؤ دجىَْااضقذو ٗػيااٚ ضاا٘  ٕاايث ثىضْذااؤ صقااوه ثىَجضااٜ 

جؽجس ٗث ٍنجّٞجس ثىذشاٌٝز ٗعٞاٌ ثىذشاٌٝز ثى ٍٍاز  صناجى ماو ٍاج ثىقٗ ثألٕوثػ

1992 1991 1993 1994 1995 1991     

 ثىٖوػ ثىْٖجةٜ    
 دوثٝز ثىذٌّجٍؼ  
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صقوٝاو ثىطٌٝقاز ٗثىَناجُ جؽاجس ٍاغ ثىقَٝنِ ٍِ إؽٌث ثس ىَقجديز ٕيٓ ثألٕوثػ ٗ

 ثىَْجّخ . ىضْؾٞي صيل ث ؽٌث ثس ؽٜ ثىَ٘ػو ثىَْجّذِٞ

ٗصؼٌػ ميىل دئّٖج ثىؼَيٞز ثىضٜ ٝشجًك ؽٖٞج ثألٕجىٜ ٗثألؽٌثه ثىؼجٍيُ٘ دج ًشجه  

 ثىًَثػٜ ٗث ؽٌثه ثىَُْٖٞ٘ ثٟمٌُٗ ؽٜ أًدؼز أّشطز :

 هًثّز ثىققجةـ . -1

 ثىققجةـ .صشنٞص ثىَشجمو ٗثىقي٘ه ثىَْضْور ػيٚ صيل  -2

 ثىقي٘ه ثىضٜ ٝؾخ أُ صضني فْخ ثألٗى٘ٝز إصنجى ثىقٌثًثس ف٘ه ثىَشجمو ٗ -3

صغذٞش ثألٕوثػ ٗثىض٘ةٞجس ىيَْضقذو ث فضصجهٛ ٗثىضطً٘ ث ؽضَجػٜ ٍاِ  -4

 م ه ثىذٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞز .

 

د ّٖاج ػَيٞاز ثىضؼاٌػ ػياٚ  أٍج ثىؼجهىٜ ؽٞؼٌػ ػَيٞز دْج  ثىذٌّاجٍؼ ث ًشاجهٛ  :

يااٚ صققٞقٖااج ٍااِ ماا ه ػٗصقوٝااو ثألٕااوثػ ٗثىغجٝااجس ثىضااٜ ّاا٘ػ ٝؼَااو  ثىَشااجمو

ثىَؾٖ٘هثس ث ًشجهٝز ثىضؼيَٞٞز ٕٜٗ ػَيٞز ٍْضٌَر ٝضؼجُٗ ؽٖٞج ًؽاجه ث ًشاجه 

 فجهصٌٖ ثىَقيِٞٞ . ٗٗثىَْضٌشوِٝ 

ثألٕاجىٜ ىؼاجٍيُ٘ دج ًشاجه ٗٗفو ػٌؽٖج ةذجؿ د ّٖج : ثىؼَيٞز ثىضاٜ ٝشاضٌك ؽٖٞاج ث

ىقاااجهر ثىَقيٞاااُ٘ ٗثألؽاااٌثه ىٗ ثىؼ فاااز ؽاااٜ ث ًشاااجهٝز ٗثىَؼْٞاااُ٘ دجىناااوٍجس ث

 ثىْشجقجس ثىضجىٞز :

ؽَغ ثىَؼيٍ٘جس ٗثىققجةـ ث ؽضَجػٞز ٗث فضصجهٝز ٗثىًَثػٞز ثىَؤعٌر ؽٜ  -1

 ثىذٌّجٍؼ ث ًشجهٛ  ٗهًثّضٖج .

صقوٝااو ثىقجؽااجس ٗثىَشااجمو ثىضااٜ ٝؼااجّٜ ٍْٖااج أؽااٌثه ثىَؾضَااغ ثىاايِٝ ٝؼَااو  -2

 ٍؼٌٖ ثىٌَشوُٗ ثىًَثػُٞ٘ .

 قٌٌٝ ثألٕوثػ فْخ أٗى٘ٝز ثىَشجمو .ص -3

 صقوٝو ثىّ٘جةو ثىَ٘ةيز ىضققٞـ ثألٕوثػ . -4

 مضجدز ٗعٞقز ثىذٌّجٍؼ . -5

 إؽٌث  ثىضقٌ٘ٝ ٗث ّضٌَثً ؽٜ ثىؼَيٞز ثىضنطٞطٞز . -6

 

 

 

 ؽيْؾز صنطٞط ثىذٌثٍؼ ث ًشجهٝز

   

دَج إُ ثالًشجه ثىًَثػٜ ٕ٘ ػَيٞز صؼيَٞٞز صْضٖوػ صطٌ٘ٝ فجديٞاجس إٔاو ثىٌٝاؼ 

ؽجّٖج الصنضيؼ ػِ ؽيْؾز ثىضٌدٞز دو صْضنوٍٖج مجّجُ صقً٘ ػيٞأ ٍٗاغ ىىال ىيىل 

 ؽئُ ؽيْؾز ثالًشجه ثىًَثػٜ صٌصنَ ؽٜ مص٘ةٞضٖج ػيٚ ثىَذجها ثىضجىٞز :
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 ثىؾٌه ٕ٘ ثىَْضٖوػ ؽٜ ثىؼَيٞز ثىضؼيَٞٞز ثالًشجهٝز .  - 1

ىايىل ؽا ُ ثىذاٌثٍؼ ثالًشاجهٝز  ثىؼجةيز ثىؾ فٞز ٕٜ ثى٘فور ثىضوًٝذٞز ىألّْاجُ  - 2

 ثىغجى٘ط ثىٌٝؾٜ . ػصْضٖو

إُ صَْٞز ثىذٌثٍؼ ث ًشجهٝز ؽٜ ثىؼَو ث ًشجهٛ صؼ٘ه ؽيًٗٓ إىٚ ٍؾَ٘ػاز       

ثىَضغٞااٌثس ٗثىقااٌٞ ثىضااٜ أًّااش ف٘ثػااو دااٌثٍؼ ثىضؼيااٌٞ ث ًشااجهٛ فٞااظ مَااج ٕاا٘ 

ٌ ٍؼٌٗػ إُ أعٌثي موٍجس ثىضؼيٌٞ ث ًشجهٛ ٕ٘ صا٘ؽٌ ؽاٌل ىيضؼياٌٞ ثىَْاضَ

إىٚ ثىْجُ ) ؽًَٖ٘ ثىَْضٌشوِٝ ( . ىيىل ؽئُ ثىضؼيٌٞ ث ًشاجهٛ ٕا٘ ػذاجًر ػاِ 

ّظااجً صؼيَٞااٜ هْٝااجٍٞنٜ ٍ٘ؽاأ    ٍٗصااٌَ ىَقجديااز ثىقجؽااجس ثىَضغٞااٌر ىؾَٖااً٘ 

ثىَْضٌشااوِٝ ٍااِ ثىنااوٍجس ثىضؼيَٞٞااز ث ًشااجهٝز  ٗألؽااو ثىقٞااجً دٖاايٓ  ثىَٖااجً ؽاا ُ 

  (ٍْجػور ثىْجُ ىَْجػور أّؾٌْٖ  )موٍجس ثىضؼيٌٞ ث ًشجهٛ صقجه ٍِ م ه ٍذوأ 

                    إُ ػَيٞاااااز ثىضؼياااااٌٞ ث ًشاااااجهٛ صْطااااا٘ٛ ػياااااٚ ٍذاااااوأ صؼيَٞاااااٜ ؽؼاااااجه ٕٗااااا٘  

ٗألؽااو أُ صنااُ٘ ثىنوٍااز ثىضؼيَٞٞااز   (ٗىااِٞ ثىؼَااو ىيْااجُ  ثىؼَااو ٍااغ ثىْااجُ )

ث ًشااجهٝز ؽؼجىااز ٗىضطذٞااـ ثىَذااوأ ثىْااجدـ ؽ ّاأ ٝؾااخ أُ صٌصنااَ ؽيْااؾز صنطااٞط 

 ؼيَٞٞز ثالًشجهٝز ػيٚ ٍج ٝيٜ : ثىذٌثٍؼ ثىض

ىَقجديز فجؽاجس ثىْاجُ ثىَضغٞاٌر  ثىضؼيٌٞ ثالًشجهٛ ّظجً صؼيَٜٞ ٍْضٌَ ٍ٘ؽٔ  -1

 ّضٌَثً. دئ

ىيضغٞاٌثس ثىضاٜ صطاٌأ ػياٚ  ٝؾخ أُ صنُ٘ ثىنوٍجس ثالًشجهٝز ٍضغٞاٌر ٗؽقاج  - 2

 ثىضؼيَٜٞ ٗثالفضصجهٛ . ثىَْض٘ٙ

ضغٞااٌ ؽااٜ ثىَؼااجًػ ز دقٞااظ ٝااضٌ ثىٝؾااخ أُ صنااُ٘ ثىذااٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞااز ٍض٘ثٍّاا  - 3

 ٗثالصؾجٕجس .ٗثىَٖجًثس 

ٝؾااخ أُ صققااـ ثىذااٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞااز ثالًشااجهٝز ثالٕااوثػ ثىؾٌهٝااز ٗثىؾَجػٞااز   - 4

 ثىَْضٌشوِٝ . ىؾًَٖ٘

ٝؾااخ أشااٌثك ؽَٖااً٘ ثىَْضٌشااوِٝ ؽااٜ ػَيٞااز ثىضنطااٞط ىغااٌي صقوٝااو   - 5

 ثىقجؽجس ٗصْيْيٖج فْخ ثالَٕٞز .

ىؼَاو ثىَشاضٌك ٍاغ ؽاٜ ثىنوٍاز ثىضؼيَٞٞاز ث ًشاجهٝز ٗثِ ىيىل ٝضؼِٞ ػياٚ ثىقاجةَٞ

ثىْاجُ ٍْاجػوصٌٖ ؽااٜ ثىضؼاٌػ ػيااٚ ٍشاجميٌٖ ٗصقوٝاو ثىقجؽااجس ٗصا٘ؽٌٞ ثىؾااٌل 

ثىضؼيَٞٞز ٍاِ ما ه هًثّاز ثىَصاجهً ثىَضجفاز ىٖاٌ ىغاٌي ثى٘ةا٘ه إىاٚ أؽماو 

 ٍصجهًٌٕ ثىَضجفز ٗإٍنجّٞجصٌٖ . ٗؽقجً ىٌعذجس ؽًَٖ٘ ثىَْضٌشوِٝ ٗمطز ػَو 

 : ٗمَج ٕ٘ ٍؼٌٗػ إُ ثىؼَيٞز ثىضؼيَٞٞز ث ًشجهٝز صٖوػ إىٚ     

صْؾٞااااي دااااٌثٍؼ صؼيَٞٞااااز ٍضَّااااز ىغااااٌي إفااااوثط صغٞااااٌثس ؽااااٜ ثىَٖااااجًثس   - 1

ألؽو صَنِٞ ثىْجُ ىيَقجؽظز ػيٚ ثألّضنوثً ثألٍغو ىَصاجهً ثىؾٌٖ ٗث صؾجٕجس ٗ

 .ثىطذٞؼٞز ٍٗٝجهر ثألّضجػ 

 . ىؼجةيز ٗثىَؾضَغ ثىَقيٜ صؼظٌٞ صَْٞز ثألؽٌثه م ػمج  ؽٜ ث  - 2
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  . صطٌ٘ٝ ثىقٞجهر عٌٞ ثىٌَّٞز ؽٜ ثىَؾضَغ ثىَقيٜ دجىطٌؿ ثىوَٝقٌثقٞز  - 3

ًؽااغ ثىَْااض٘ٙ ثىَؼجشااٜ ٍااِ ماا ه ثألهثًر ثىؼق ّٞااز ىيَشااجًٝغ ث ّضجؽٞااز   - 4

ٗث ّاااضنوثً ثألٍغاااو ىيَصاااجهً ثىَضجفاااز ىضققٞاااـ ثألٕاااوثػ ثىؾٌهٝاااز ٗثىؾَجػٞاااز 

 ىؾًَٖ٘ ثىَْضٌشوِٝ .

صَْٞز ثىذٌثٍؼ ث ًشجهٝز ؽٜ ثىضؼيٌٞ ث ًشجهٛ صضنُ٘ ٍِ ّيْيز ٍاِ ثىؼَيٞاجس  إُ

ثىَضؼيَاِٞ ( ؽاٜ  -ٗثىضٜ ٍِ م ىٖج َٝنِ إشاٌثك ثىْاجُ ) ؽَٖاً٘ ثىَْضٌشاوِٝ 

ػَيٞااز ثىضنطااٞط ىٖاايٓ ثىذااٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞااز ٗصْؾٞااي ٕاايٓ ثىنطااط ثىضؼيَٞٞااز ٗصقَٖٞٞااج 

ؼاااجه ؽاااٜ ؽؼاااو ؽَٖاااً٘ ىغاااٌي إشاااذجع فجؽاااجصٌٖ . ٗػيٞااأ ؽااا ُ ثألّاااي٘ح ثىؾ

ثىَْضٌشااوِٝ ٗثألؽااٌثه ٝشااضٌمُ٘ دصااً٘ر ؽؼجىااز ؽااٜ ٕاايٓ ثىذااٌثٍؼ ٍااِ مااا ه 

إهًثمٌٖ د ُ ٕيٓ ثىذٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞز ٕٜ ٍ٘ؽٖز ىٌٖ ٗىقو ٍشاجميٌٖ ثىضاٜ ٌٝعذاُ٘ 

ؽااٜ إٝؾااجه ثىقياا٘ه ثىصااقٞقز ىٖااج . ٕٗاايث ٝضٌصااخ ػيٞاأ ثألىضااَثً دٖاايٓ ثىذااٌثٍؼ 

 عٌٞ فٌْٝجً .ق٘ػٞجً ٗنُ٘ ثىضَثٍجً أهدٞجً ٗثىضؼيَٞٞز ٍِ فِذو ؽًَٖ٘ ثىَْضٌشوِٝ ٝ

ٍااِ ثالّااضؼٌثي ثىْااجدـ َٝنااِ ثىقاا٘ه داا ُ صَْٞااز ثىذااٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞااز ث ًشااجهٝز   

صٌمااَ دصااً٘ر مجةااز ػيااٚ صَْٞااز ثىضؼذٞااٌ ٗثىض٘ؽٞاأ  ٗثىضطااٌ٘ٝ ثىاايثصٜ ىؾَٖااً٘ 

ثىَْضٌشاوِٝ . ىاايىل ؽاا ُ ٕاايث ث قااجً ثىااوَٝقٌثقٜ ؽااٜ صطااٌ٘ٝ ثىذااٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞااز 

جهٝز ّااا٘ػ ٝنياااـ ؽٌةااجً مغٞاااٌر  ٍٗضؼاااوهر ث صؾجٕااجس ىضطاااٌ٘ٝ ثىْاااَجس ث ًشاا

              ٗثىنصااااجةص ثىقٞجهٝااااز ٗصَْٞااااز ثىَؼااااجًػ ثألّجّااااٞز ىؾَٖااااً٘ ثىَْضٌشااااوِٝ

 ) ثىَضؼيَِٞ ( .

ٍِ أؽو أُ صنُ٘ ثىذٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞز ث ًشجهٝز ؽؼجىز ٝضطيخ ٍِ ٕيٓ ثىذٌثٍؼ       

صنااُ٘ ْٕااجك ػَيٞااز ٍ٘ثٍّااز دااِٞ ثىقجؽااجس أُ صنااُ٘ ٍض٘ثٍّااز . ٕٗاايث ٝضطيااخ أُ 

ثىَشاااجمو ىااايىل ؽااا ُ ؽيْاااؾز صنطاااٞط ثىذاااٌثٍؼ ثىَؼاااجًػ ثىؾوٝاااور ٗثىَقّْ٘اااز ٗ

ث ًشجهٝز ثىضؼيَٞٞز صضطياخ ٍاِ ثىقاجةَِٞ ػياٚ صنطاٞط ثىذاٌثٍؼ ث ًشاجهٝز ثألماي 

أمذاٌ  ٍشاجًمز دؼِٞ ث ػضذجً إٕضَجٍجصٌٖ  ًٗعذجس ؽًَٖ٘ ثىَْضٌشاوِٝ ىماَجُ

 .ؽٜ ىؾجُ ثىضنطٞط ثىَقيٞز  ً٘ ثىَقيٍَٜنِ ٍِ ثىؾَٖ ػوه

ٗميىل ٝشَو إقجً ؽيْيؾز دْج  ٗصنطٞط ثىذٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞز ث ًشجهٝز ػياٚ صقيٞاو 

ثىظااٌٗػ ثىذٞتٞااز ىيَؾضَااغ ثىَقيااٜ ٗثىْظااجً ث ؽضَااجػٜ . ٗ ىضققٞااـ ىىاال ٝضطيااخ 

إشٌثك ثألمصجةِٞٞ ثىَ٘ض٘ػِٞ ٍَٗغيِٞ ثىَؾضَغ ثىَقيٜ ألؽو ثىقصا٘ه ػياٚ 

غ ث فضصجهٛ ٗث ؽضَجػٜ ٗثىَشجمو ثىَقيٞاز ثىضاٜ ٝؾاخ إٝؾاجه ةً٘ر ػِ ثى٘ض

 ثىقي٘ه ٍِ م ه ثألّشطز ثىضؼيَٞٞز ث ًشجهٝز .

ٗمْضٞؾااز  ىضاا٘ؽٌ ٍؼيٍ٘ااجس ؽوٝااور ؽااٜ مااو فقااو ٍااِ فقاا٘ه ثىَؼٌؽااز ٗاٖااً٘  

ثىضنْ٘ى٘ؽٞج ثىقوٝغز ؽ ّٔ ٍِ ثىماًٌٗٛ أُ ٝناُ٘ ٗضاغ مطاز ٗدٌّاجٍؼ صؼيَٞاٜ 

ً ثىضنْ٘ى٘ؽٞاج ٗثىَؼٌؽاز ثىؾوٝاور ٗػقاو ثىاوًٗثس ٗصْؾٞي ث ٝمجفجس ف٘ه إّاضنوث

 ثىضوًٝذٞز ألؽو ٍيب ثىغغٌر ثىقجةيز دِٞ ثى٘ضغ ثىقجىٜ ٗثى٘ضغ ثىٌَع٘ح ؽٞٔ .
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ىاايىل ؽاا ُ صَْٞااز ثىذااٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞااز ث ًشااجهٝز ٕااٜ ػَيٞااز صؾجػااو ٍْااضٌَ ٗصشااَو 

ثىَْجفشااز ثىَْااضٌَر ٗثىضؾااجٗي ؽااٜ ػَيٞااز إصنااجى ثىقااٌثًثس ٗثىضْْااٞـ دااِٞ ثىْااجُ 

ظَٞاااااجس ثىَقيٞاااااز ثىضْٗثىيؾاااااجُ ث ًشاااااجهٝز  ٗأػماااااج  ثىَْظَاااااز ث ًشاااااجهٝز ٗ

ٗثىؾَجػجس ثىَقيٞز ثىضٜ ىٖج ػ فاز ؽاٜ صَْٞاز ٕايث ثىضؾجػاو ؽاٜ ثىضْْاٞـ ىضنطاٞط 

ثىذاااٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞاااز  ٍاااغ ثألماااي دْظاااٌ ث ػضذاااجً ثىضٌمٞاااَ ػياااٚ أَّاااجق ثىضغٞاااٌثس 

 ثىْي٘مٞز ىألؽٌثه ٗثىَؾضَغ .

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العىاهل الوؤثشة على تفاعل أفشاد الدواعت أثٌاء عولٍت التخطٍظ

 

ْٕجك ؽَيز ٍِ ثىؼ٘ثٍو صؤعٌ ػيٚ صؾجػو أؽٌثه ثىضْظٌٞ ث ؽضَجػٜ أٗ ٍَغيٞٔ ؽٜ  

ػَيٞز ثىضنطٞط ىيذٌثٍؼ ث ًشاجهٝز ٗثىضاٜ فاو صغاذط ٍاِ ثىضؾجػاو داِٞ ثألؽاٌثه ٍَاج 

 ىؼ٘ثٍو :ٝؤعٌ ػيٚ ٌّٞ ػَيٞز صنطٞط ثىذٌثٍؼ ٍِٗ ٕيٓ ث
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صؾجِّ ثىَؾَ٘ػز : إُ ٍٝجهر ػوً ثىضؾجِّ دِٞ أؽٌثه ثىَؾَ٘ػز ثىضٜ صقً٘  -1

دَٖجً ثىضنطٞط ٗثىضٜ صق٘ه إىٚ ث مض ػ ثىقجةاو ؽاٜ ثىنيؾٞاجس ثىغقجؽٞاز , 

 ث ؽضَجػٞز , ث فضصجهٝز ٝنُ٘ ىٖج ص عٌِٞٝ ًةِْٞٞٞ ٝضَغ ُ دَج ٝيٜ :

صااوً صْاا٘ع ىيَؼيٍ٘ااجس فااو ٝنااُ٘ ٕاايث ث مااض ػ ٍصااوً فاا٘ر إٝؾجدٞااز ٍٗ - أ

 ٗثألؽنجًثىَضْ٘ػز .  

 ُ ٍٝجهر ثىضذجِٝ ثىقجةو دِٞ أؽٌثه ثىَؾَ٘ػز فو ٝؤهٛ إىٚ دٌٍٗ إ -ح 

 ٍشجمو شنصٞز دِٞ ثألؽٌثه هثمو ثىَؾَ٘ػز ٗدجىضجىٜ ٝضؼطو ثىؼَو        

 ّق٘ إٝؾجه في٘ه ىيَشجمو ثىَطٌٗفز .       

ؾَ٘ػاااز ثىَنيؾاااز دَٖاااجً إّاااي٘ح ثىقٞاااجهر : إُ  ّاااي٘ح ثىقٞاااجهر هثماااو ثىَ  -2

ثىضنطااٞط ىيذااٌثٍؼ ث ًشااجهٝز ىٖااج صاا عٌٞ مذٞااٌ ػيااٚ إّؾااجٍثس ثىَؾَ٘ػااز 

ىضققٞـ ثألٕوثػ ٗػيٚ فجةو ثىَؾَ٘ػز إصذجع ثألّي٘ح ثىوَٝقٌثقٜ ىغٌي 

ٍٝااجهر صؾجػااو أؽااٌثه ثىَؾَ٘ػااز ىنااٜ ٝااضٌ صْااجٗه ثىَشااجمو ثىققٞقٞااز ٗثىَيقااز 

ثألّااي٘ح ثىؾ٘ضاا٘ٛ ىيَؾَ٘ػااز ٗثىضااٜ صٖااٌ أمذااٌ شااٌٝقز ؽااٜ ثىَؾضَااغ أُ 

                          ..                       ٝنٌُ ٍذوأ ثىؼَو ثىنٞؾٜ ٗإصنجى ثىقاٌثًثس إػضذجقٞاجً 

أٍج أّي٘ح ثىقٞجهر ثىومضجصً٘ٝز ؽئّٔ ٝؤهٛ إىاٚ ص٘ؽٞأ ّشاجق ثىَؾَ٘ػاز ؽاٜ 

ٍؼظٌ ثألفٞجُ إىٚ ثىَشجمو ثىنجةز . ٗإَٕجه ثىَشاجمو ثىؼجٍاز ٍَاج ٝؾؼاو 

 ثىقٌثًثس ثىصجهًر صَغو ٍصجىـ ؽتز ٍؼْٞز هُٗ عٌٕٞج .

إُ ألػٌثػ ثىؾَجػاز ثىقجةَاز داجىضنطٞط هًٗ مذٞاٌ ؽاٜ  :ثىؾَجػز  أػٌثػ  -3

ؾجػو دِٞ أؽٌثه ثىَؾَ٘ػاز , ؽقاو صناُ٘ ٕايٓ ثألػاٌثػ ىثس صا عٌٞ ػَيٞز ثىض

ثٝؾجدٜ ػْوٍج صناُ٘ ثألػاٌثػ ثىْاجةور ٕاٜ ثىضؼاجُٗ ٗصقذاو ٍنضياؼ ثًٟث  

ٗدؼنِ ىىل ؽ ُ ثىَؾَ٘ػز فو ٝضؼيً ػيٖٞج إّؾجٍ ثىَٖجً ٗصققٞـ ثألٕاوثػ 

 ثىْٖجةٞز .

ْاجؿ آًث  ث صصجه : ث صصجه ثىؾؼجه دِٞ أؽٌثه ثىَؾَ٘ػز فو ٝاؤهٛ إىاٚ إص -4

أؽااٌثه ثىَؾَ٘ػااز ٕٗااٜ ٍَٖااز ػْااو فٞااجً ثىَؾَ٘ػااز دجىْشااجق ثىضنطٞطااٜ 

ٗإصنجى ثىقٌثًثس فا٘ه ثىَشاجمو ٗمَاج ٕا٘ ٍؼاٌٗػ ؽائُ َّا٘ىػ ث صصاجه 

ثىَضذااغ هثمااو ثىَؾَ٘ػااز ٝااؤعٌ صاا عٌٞثً ٍذجشااٌثً ػيااٚ إّؾااجٍثس ثىَؾَ٘ػااز 

ألٕااوثؽٖج ٗفااو صااؤهٛ مغااٌر فْاا٘ثس ث صصااجه إىااٚ إّااضٖ ك ثىااٍَِ د صؾااجٓ 

 مِ ىَصيقز ثىَؾضَغ .ٍؼج

: إُ صٍ٘ٝااغ ثىْاايطز دااِٞ ٍؾَ٘ػااز ثىضنطااٞط ٗأػمااج  ثىْظااجً  ثىْاايطز   -5

ث ؽضَجػٜ ٌٍٖ فٞظ إّٔ ميَج مجّش ثىْيطز دٞاو ثىَؾَ٘ػاز أمذاٌ ؽئّأ ٍاِ 

ثىَض٘فغ إُ ٕيٓ ثىَؾَ٘ػز صضَضغ دَْض٘ٙ ػجىٜ ىإلّوؽجع ّق٘ ثىؼَو ٗػيٚ 

ؽضَاجػٜ أمذاٌ ٍاِ ّايطز ثىؼنِ إىث مجّش مَٞز ثىْيطز ألؽاٌثه ثىضْظاٌٞ ث 
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ٍؾَ٘ػااز ثىضنطااٞط ؽاائُ ٕاايٓ ثىْاايطز فااو صنااُ٘ دَغجدااز ثىؼااجةـ صؾااجٓ صققٞااـ 

 ثىَؾَ٘ػز ألٕوثؽٖج ٗصذجهه ثألؽنجً . 

فؾٌ ثىَؾَ٘ػز : إُ ىقؾٌ ٍؾَ٘ػاز ثىضنطاٞط صا عٌٞثً ٍذجشاٌثً ػياٚ هًؽاز  -6

هفز إّؾجٍ ثىَؾَ٘ػز ىَٖجٍٖج ٗإُ فؾاٌ ٍؾَ٘ػاز ثىضنطاٞط ثألٍغاو ٝضقاوه 

 : ػ٘ثٍو صؤمي دْظٌ ث ػضذجً ٍْٖجقذقجً ىؼور 

  .ٍضطيذجس ثىؼَو ثى٘ثؽخ إّؾجٍٕج   -آ  

 ثىوًؽز ثىضٜ ٝضطيخ ؽٖٞج صقٌْٞ ثىؼَو .  -ح 

 مَٞز ثىَصجهً ثى ٍٍز ىي٘ة٘ه إىٚ أؽمو ثىقي٘ه ىيَشن س .  -س 

إُ ٍٝجهر ػوه أؽٌثه ثىَؾَ٘ػز ّ٘ػ ٝقيو ٍِ ثىؾٌل ثىََْ٘فز ىنو ؽٌه ٍِ  

ٌي أؽنجًٓ ٗآًثةٔ ٗميىل صؤهٛ إىٚ صقياٞص ثىضؾجػاو داِٞ أؽٌثه ثىَؾَ٘ػز ىؼ

 أؽٌثه ثىَؾَ٘ػز 

 

 سٍاست التخطٍظ

ثىْٞجّااز : ٕااٜ ثىااوىٞو ٗثىَ٘ؽاأ ىؼَيْااج ؽااٜ ػَيٞااز صنطااٞط ثىذااٌثٍؼ ٍااِ أؽااو   

 ثى٘ة٘ه إىٚ ثألٕوثػ ثىَضؾـ ػيٖٞج .

ٗصقوه ثىْٞجّز ثىَؾجه ثىيٛ ّٞضني ثىقٌثً ضَْٔ ٍغ ضَجّز مُ٘ ىىل ثىقٌثً 

ّٞضَجشااٚ ٍااغ ثألٕااوثػ ثىٌَّااٍ٘ز ْٗٝااجٌٕ ؽااٜ صققٞااـ صااٌثدط ٍااج دْٖٞااج ٗدااِٞ 

ثألٕااوثػ ؽاائىث ّظٌّااج إىااٚ ثألٕااوثػ د ّٖااج ثىْقااجق ثىْٖجةٞااز ىيضنطااٞط ؽْااضنُ٘ 

 ثىْٞجّز ٕٜ ثىْذٞو ثىيٛ صْينٔ ثىقٌثًثس ّق٘ صيل ثىْٖجٝجس .

إُ ٗؽاا٘ه ّٞجّااز ٗثضااقز ىيضنطااٞط ث ًشااجهٛ ّااٞؾؼو قذٞؼضاأ ٍٗؾجالصاأ 

أٍااجً ثىؼااجٍيِٞ ضااَِ ثىَْااض٘ٝجس ثىَنضيؾااز ىيضْظااٌٞ ٗماايىل ّض٘ضااـ ٗثضااقز 

 ٗثؽذجصٌٖ ٗٗثؽذجس ثألؽٌثه ثىَقيِٞٞ ثىَشجًمِٞ ؽٜ ثىذٌّجٍؼ .

 

 طشٌقت التخطٍظ

 ٝقصو دجىطٌٝقز : ثألّجىٞخ ثىؼَيٞز ىينط٘ثس ثى٘ثؽخ إصذجػٖج ألهث  ثىؼَو .      

ثىؼَاو مطا٘ر ٕٜٗ صؼْٜ ٗةؼ ثىؼَاو ثىَاٌثه إّؾاجٍٓ دشانو ٍؾصاو ٗٗةاؼ   

 ث ًشجهٛ ىضْؾٞي ثىَٖجً . دنط٘ر . ؽٖٜ ص٘ضـ ٗثؽذجس ٍْٗؤٗىٞجس ثىؾٖجٍ

 ؽئىث مجّش ثىْٞجّز ٕٜ ٍشجًمز ثىؾَجٌٕٞ ؽٜ صنطٞط ثىذٌثٍؼ ث ًشجهٝز .  

 ؽجىطٌٝقز صؼْٜ مٞؼ ّضْؾي ٕيٓ ثىْٞجّز ٗمٞؼ ّضضني ثىقٌثًثس . 

  : ثىضنطٞط ث ًشجهٛ أّجىٞخ 

غااو دضشاانٞو ىؾااجُ ثىضنطااٞط ثىضااٜ صمااٌ ٍَغيااٜ ثألّااي٘ح ثىٌّااَٜ : ٝضَ - 1

ثىؾ فِٞ ىٞؼَي٘ث ؽْذاجً إىاٚ ؽْاخ ٍاغ ثىؾٖاجٍ ث ًشاجهٛ ٗٝضناي ٕايث ثألّاي٘ح 

 ػْوٍج صنُ٘ ثىظٌٗػ ثىنجةز دجىؾ فِٞ ٗدجىؼَو ث ًشجهٛ ٍ ةَز ىألمي دٔ 
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ثألّااي٘ح ثى ًّااَٜ : ٝؼضَااو أّجّااجً ػيااٚ ث صصااجالس ثىشنصااٞز دااِٞ   - 2

ثىًَثػٜ ٗثىقجهر ثىَقيِٞٞ ٗٝضذغ ٕيث ثألّي٘ح ػْاوٍج ٝناُ٘ ثىؼجٍيِٞ دج ًشجه 

 ثىَؾضَغ ثىؾ فٜ عٌٞ ٍْضؼو ىيَشجًمز ؽٜ ثىضنطٞط دجألّي٘ح ثىٌَّٜ .

ؽَٞاااغ  ( ٍؾَ٘ػاااز ٍاااِ ثىشاااٌٗق ثىضاااٜ ْٝذغاااٜ ص٘ؽٌٕاااج ؽاااٜ Boyleٝااايمٌ ) 

 ٕٜٗ  : ٗثىقجةَِٞ دؼَيٞز ثىضنطٞط ثىؼجٍيِٞ ؽٜ ث ًشجه ثىًَثػٜ 

 نطٞط ثىذٌثٍؼ ث ًشجهٝز .إهًثك ٗؽٌٖ ؽيْؾز ص  -1

 إهًثك ٗؽٌٖ ثىْٞجّجس ثىؼجٍز ؽٜ صنطٞط ثىذٌثٍؼ ث ًشجهٝز .  - 2

 ؽٌٖ ثألٕوثػ ثىضْظَٞٞز ثىؼجٍز ىؼَيٞز صنطٞط ثىذٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞز.  -3

 إهًثك ٗؽٌٖ ث ؽٌث ثس ثىَضذقٞز ؽٜ ػَيٞز صنطٞط ثىذٌّجٍؼ ث ًشجهٛ .  - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوع الوعلىهاث ) إستواسة اإلستبٍاى ( إستواسة

 

ٝضطيخ إػوثه إّضَجًر ث ّاضذٞجُ ػْجٝاز مجةاز ٍاِ ّجفٞاز ةاٞجعضٖج ثىيغ٘ٝاز       

ثألػضذااجً صْيْاايٖج ثىَْطقااٜ ٍااغ ثألمااي دْظٌٍٗااوٙ ٗضاا٘فٖج ٗصْجّااـ ثألّااتيز ٗ
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ال ؽؼو إّضَجًر ث ّضذٞجُ فصٌٞر فوًث ٍنجُ ٗث ؽجدز ػيٖٞج صناُ٘ عٞاٌ ٍَياز ٗ

 ٗفضجً مذٌِٞٝ . وثً ٗصضطيخ ؽٖ

 ٍَثٝج ث ّضذٞجُ :      

 إٍنجّٞز ثىضنطٞط ثىَْذـ ىيظ٘ثٌٕثىضٜ صنمغ ىيَ فظز . -1

 عٌٞ ٍنيؼ ٍِ ثىْجفٞز ث فضصجهٝز ٗثىٍَِ . -2

 إٍنجّٞز صغطٞز ًفؼز ؽغٌثؽٞز مذٌٞر . -3

 ػٞ٘ح ث ّضذٞجُ 

 إّنؾجي ّْذز ثىٌهٗه ٗدجىضجىٜ ال صنُ٘ ثىذٞجّجس مجؽٞز . -1

 ٝؤهٛ إىٚ إػطج  ٍؼيٍ٘جس عٌٞ هفٞقز . عَ٘ي دؼض ثألّتيز -2

 ةؼ٘دز ثىقص٘ه ػيٚ ٍؼيٍ٘جس إضجؽٞز . -3

 ٝؾخ أُ ٝنُ٘ ثىَذق٘ط فجهًثً ػيٚ ثىقٌث ر ٗثىنضجدز . -4

 مط٘ثس إػوثه ث ّضذٞجُ 

أُ صصااٌَٞ إّااضَجًر ث ّااضذٞجُ ْٝااضْو إىااٚ فااو  :صقوٝااو قذٞؼااز ثىَؼيٍ٘ااجس  -1

صا٘ه ػياٚ ٍؼيٍ٘اجس مذٌٞ ػيٚ ثىَؾجالس ثىضٜ ٌٝٝو ثىقاجةٌ دج ّاضذٞجُ ثىق

ػْٖج ٕٗيث ٍج ٝقوه ٗضاغ ثألّاتيز ثىنجةاز دٖايٓ ث صؾجٕاجس . ٗفاو ٝقضاجػ 

ثىقجةٌ دؾَغ ثىَؼيٍ٘جس إّضشجًر ثألمصاجةِٞٞ دٖايث ثىَ٘ضا٘ع ىناٜ ٝؼطا٘ث 

ًأٌٖٝ , ؽقو َٝٝوٗث ػوه ثألّتيز أٗ فيػ ٍج ٌّٝٗأ عٞاٌ ضاًٌٗٛ ٗإٍثىاز 

َؼيٍ٘ااجس صذقااٚ ثىغَا٘ي ػااِ دؼااض ث ّاتيز ٗالدااو ٍااِ ثىض مٞاو ػيااٚ إُ ثى

ّاااٌٝز ٗال صْاااضنوً إال ألعاااٌثي ثىذقاااظ ٗٝؾاااخ صغذٞاااش ًفاااٌ ث ّاااضَجًر 

ٗصجًٝل ث ّضذٞجُ ٗػوً ىماٌ أّاٌ ثىَذقا٘ط ؽاٜ ث ّاضَجًر ىضشاؾٞؼٔ ػياٚ 

 إػطج  ثىَؼيٍ٘جس ثىَْطقٞز .

  :صقوٝو شنو ثألّتيز ٗةٞجعضٖج ٗصْيْيٖج  -2

 َٕج :ث ّضذٞجُ  شنو ثألّتيز . ْٕجك ّ٘ػجُ ٍِ ثألّتيز ثىَْضنوٍز ؽٜ  -أ    

 ٕ٘ ٍقوثً ثىومو ثىْْ٘ٛ ىيًََػز  ؟( أٗالً : ثألّتيز ثىَؾض٘فز ٍغو ) ٍج      

 ( .عجّٞجً : ثألّتيز ثىَغيقز ٍغو ) ٌٝؽٚ ث ؽجدز ح ) ّؼٌ ( أٗ ) ال        

 ٍغو : ٕو صَش ٍنجؽقز ثىَِ ؟ ّؼٌ )     ( , ال )    ( .             

 

 

 

 ةٞجعز ثألّتيز . ىنٜ صنُ٘ إّضَجًر ثألّضذٞجُ ٗثضقز ٗهفٞقز ْٕجك  -ح 

 ؽَيز ف٘ثػو  ٝؾخ ٌٍثػجصٖج ػْو ةٞجعز ثألّتيز ٍْٖج :       

 أٗالً : أّضنوثً ميَجس دْٞطز ٍٗ ى٘ؽز ىيَذق٘ط .       

 عجّٞجً : ثىقيً ػْو إّضقوثً ثىؼذجًثس ثىنجةز ٗثألّتيز ثىشنصٞز .       
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 جً : ٗضغ ؽَٞغ ث فضَجالس أىث مجّش ثألّتيز ٍقوهر .عجىغ       

 ًثدؼجً : ٝؾخ أُ صقض٘ٛ ث ّضَجًر ػيٚ أّتيز عٌٞ ٍذجشٌر .      

 مجٍْجً : صؾْخ ةٞغز ثألّتيز ثىضٜ ص٘فٜ إىٚ إؽجدجس .     

 ّجهّجً : ٗضغ أمغٌ ٍِ ّؤثه ػِ ّؾِ ثىَ٘ض٘ع ىيض مو ٍِ هفز ث ؽجدز     

 دجىؾقٌثس ثىنجشؾز . ٗصَْٚ ٕيٓ             

صْيْو ثألّتيز . ٝؾخ أُ ص٘ضغ ثألّتيز دشنو ٍضوًػ ٗصْيْو ٍْطقٜ   -س 

 ؽٜ صْجٗىٖج ىيَ٘ض٘ع ثىَطي٘ح ؽَغ ثىذٞجّجس ػْٔ . 

ؽَغ ً : إىث أًهّج ؽَغ ٍؼيٍ٘جس ػِ ٍْض٘ٙ صطذٞاـ ثىاًَثع ىيضقْٞاجس ثىقوٝغاز 

دجألّاتيز ثىضاٜ ؽٜ ًٍثػز ٍقص٘ه ٍؼِٞ مقٍَز صقْٞاز ٍضنجٍياز ػيْٞاج أُ ّذاوأ 

صنص صٖٞتز ثألًي ٍِ فٌثعز ٗصْ٘ٝز ٗصْؼٌٞ .... ثىل ٗصْضٖٜ دجألّتيز ثىضاٜ 

. ٗأفٞجّاجً ّماٞؼ ػَيٞاز ثىضْا٘ٝـ ػاوه ثىؾْٞاجسصنص ثىؾْٜ مَ٘ػو ثىؾْاٜ ٗ

ؽاااٜ ّٖجٝاااز ثىؼَيٞاااجس ثىًَثػٞاااز ٕٗنااايث ىؾَٞاااغ ثىَؾاااجالس ثىضاااٜ ٌّٝاااو ؽَاااغ 

 ثىَؼيٍ٘جس ػْٖج . 

 إمضذجً ث ّضَجًر : -3

خ إمضٞااجً ث ّاضَجًر ػيااٚ ػااوه فيٞاو ٍااِ ثىَذقاا٘عِٞ ٍاِ مااجًػ ػْٞااز ٝؾا     

ٕاايث ثىذقااظ فذااو إّااضنوثٍٖج دصااً٘ر ّٖجةٞااز ىضقوٝااو أٗؽاأ ثىقاا٘ر ٗثىمااؼؼ ٗ

إهًثك ثىَشَ٘ىِٞ دجىذقاظ ىألّاتيز ٗصقوٝاو ثألّاتيز ثىضاٜ ٍٗؼٌؽز ٍوٙ ؼنِ ٝ

ضٖج ْٝضجدٖج ثىغَ٘ي ٗدجىضجىٜ ثىؼَو ػيٚ إٍثىز ٍغو ٕيٓ ثألّتيز أٗأػجهر ةاٞجع

 دشنو أٗضـ ٍِٗ هالةو ثىغَ٘ي ؽٜ أّتيز ث ّضَجًر  :

 ٗؽ٘ه ػوه مذٌٞ ٍِ ثألّتيز ثىَضٌٗمز . - أ

 ٗؽ٘ه ػوه مذٌٞ ٍِ ثألّتيز ثىضٜ صَش ث ؽجدز ػيٖٞج . ال أػٌػ .  -ح 

 ثىقص٘ه ػيٚ إؽجدز ٗثفور ٍِ ؽَٞغ أؽٌثه ثىؼْٞز .  -س 

 إّنؾجي ّْذز ثىٌهٗه .  -ط 

 مغٌٞر ػيٚ ث ّضَجًر .  ٗؽ٘ه ٍ فظجس ٗصؼيٞقجس -ػ 

 

 :ٗضغ ث ّضَجًر دصً٘صٖج ثىْٖجةٞز  -4

دؼو ثىض مو ٍِ إّؾجٍ مجؽاز ثىنطا٘ثس ثىْاجدقز ؽائُ ث ّاضَجًر صناُ٘ ؽاجَٕر     

 ىألّضنوثً  ٗٝؼضَو ػيٖٞج ؽٜ ؽَغ ثىَؼيٍ٘جس . 

 

 العٌٍت

ػيٖٞاج ؽاٜ صَغٞاو أؽاٌثه  ْٕجك أّ٘ثع ٍضؼوهر ىيؼْٞاجس ثىضاٜ َٝناِ ث ػضَاجه      

 ثىَؾضَغ ٍغ أفو فوً ٍَنِ ٍِ ثىضقَٞ ٗثألمطج  . 
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إُ ثىَذااوأ ثألّجّااٜ ثىاايٛ ٝؾااخ ٌٍثػجصاأ ػْااو أمااي ثىؼْٞااجس ٕاا٘ إصجفااز ؽااٌل 

ٍضنجؽتز ىنو ؽٌه ٍِ أؽٌثه ثىَؾضَغ ) شجٍيز ثىذقظ ( ؽاٜ ػَيٞاز ث مضٞاجً مَاج 

و فؾاٌ ثىؼْٞاز ٝؾخ ٌٍثػاجر فؾاٌ ثىؼْٞاز ىضَغاو ثىَؾضَاغ دصاً٘ر هفٞقاز ٗٝؼضَا

 ػيٚ ػور ػ٘ثٍو ٍْٖج :

ثىوفز ثألفصجةٞز ثىٌَع٘ح صققٞقٖج . فٞاظ أّأ ميَاج ٍثه فؾاٌ ثىؼْٞاز ميَاج  -1

 مجُ ثىنط  ثألفصجةٜ ىٖيٓ ثىؼْٞز أفو .

                   هًؽاااااز صؾاااااجِّ ثىَؾضَاااااغ . فٞاااااظ أّااااأ ميَاااااج مجّاااااش هًؽاااااز صؾاااااجِّ -2

َاج أٍناِ ث ػضَاجه ) ثىَؾضَغ ثىَذق٘ط ( ػجىٞز داِٞ أؽاٌثه ىىال ثىَؾضَاغ مي

 ػيٚ أمي ػْٞز ةغٌٞر . 

صنجىٞؼ ؽَغ ثىذٞجّجس . أفٞجّجً ّمطٌ إىٚ صقيٞو فؾٌ ثىؼْٞز ىغٌي مؾض  -3

 صنجىٞؼ ؽَغ ثىذٞجّجس . 

ثألّاااي٘ح ثألفصاااجةٜ ثىَضذاااغ ؽاااٜ صقيٞاااو ثىذٞجّاااجس . فٞاااظ صقضاااجػ دؼاااض  -4

ثألّااجىٞخ ثألفصااجةٞز إىااٚ فؾااٌ ػْٞااجس مذٞااٌر ّْااذٞجً ٍقجًّاازً ٍااغ أّااجىٞخ 

 أمٌٙ . أفصجةٞز

ثىٖوػ ٍِ ثىوًثّز . فٞظ إّٔ ميَج مجُ ثىٖوػ ٍِ ثىوًثّز ٗثضـ ٗهفٞاـ  -5

 ميَج أٍنِ صقوٝو فؾٌ ثىؼْٞز دوفز .

 أّ٘ثع ثىؼْٞجس 

 

 ثىؼْٞز ثىؼش٘ثةٞز ثىذْٞطز . -1

 ثىؼْٞز ثىطذقٞز . -2

 ثىؼْٞز ثىؼْق٘هٝز . -3

 ثىؼْٞز ثىطذقٞز ثىؼش٘ثةٞز . -4

 ثىؼْٞز ثىؼْق٘هٝز ثىؼش٘ثةٞز .  -5

 

 

 

 

 

 

 

 هشاحل عولٍت تخطٍظ البشاهح اإلسشادٌت                          

 

 الوشحلت التوهٍذٌت /الوشحلت األولى                            
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ٕٜٗ ثىؼَيٞز ثىضٜ صْذـ ػَيٞاز ثىضنطاٞط ثىؾؼياٜ ىيذاٌثٍؼ ث ًشاجهٝز ٗٝاضٌ ؽاٜ     

ٕيٓ ثىٌَفيز صَْٞز ثىقجؽز ٗثىٌعذز ىيضنطٞط ؽٜ ثىَؾضَاغ ثىَقياٜ دج ضاجؽز إىاٚ 

ثىضؼٌػ ػيٚ ثىَؼجىٌ ثىٌةْٞٞز ىيَْطقز ٗصشَو ثألٗضاجع ث ؽضَجػٞاز ٗثألٗضاجع 

َْطقاز ٗصْظاٌٞ ٕايٓ ثىَا٘ثًه ى٘ضاغ ث فضصجهٝز ٗثىنوٍجس ثىؼجٍز ثىَضٌْٞر ؽاٜ ثى

ثىذٌثٍؼ ىقو ثىَشجمو ثىضٜ ٝؼجّٜ ٍْٖج ثىَؾضَغ ثىَقياٜ ٗثى٘ةا٘ه إىاٚ ثألٕاوثػ 

 ثىٌٍَّ٘ز . ٗصضصَِ ٕيٓ ثىٌَفيز :

 صَْٞز ثىقجؽز ٗثىٌعذز ىيضنطٞط  - 1

أُ ثىَؼْٚ ثىؼجً ىضَْٞز ثىقجؽز ىيضنطٞط ٕ٘ صذٌٌٝ ثىضنطٞط ىؾَٞغ إؽٌث ثس       

يٓ ثىٌَفيز ثألّجُ  ّط ؿ ثىؾؼجىٞجس ثىضنطٞطٞز ثى فقز ػيٚ ثىَنطط ٗصَغو ٕ

ٍنضيؼ ثىَْض٘ٝجس ثىضْظَٞٞز ىيؾٖجٍ ث ًشجهٛ . ٗؽٖٞج ٝضٌ ص٘ضٞـ ثىقجؽز ىيؼَو 

ث ًشجهٛ ٗثىوػ٘ر إىٚ ٍْجّور ٗهػٌ دٌثٍؾٔ ػيٚ ثىَْض٘ٙ ثىَقيٜ ّٗشٌ إَٔٞز 

ز داااجىذٌثٍؼ ثىضنطاااٞط داااِٞ ثىؾَجػاااجس ٗثىٖٞتاااجس ٗثىضْظَٞاااجس ثألماااٌٙ ثىٌَصذطااا

ؼو ٍِ أؽيٌٖ صيل ثىذاٌثٍؼ فٞاظ إّأ ال ث ًشجهٝز ٗميىل دِٞ ثىَْضٌشوِٝ ثىيِٝ ص  

ؤماي دْظاٌ ثألػضذاجً ثىقجؽاجس نضخ ألٛ دٌّجٍؼ إًشجهٛ صؼيَٜٞ ثىْؾجؿ ٍاج ىاٌ ٝ  ٝ  

ثألّجّٞز ىيَؾضَغ ٗصٌصٞذٖج فْخ ثألٗى٘ٝز ٍاِ ما ه ٍشاجًمز ثىْاجُ ؽاٜ ػَيٞاز 

صَغو ٕايٓ ثىذاٌثٍؼ ػَيٞاز صغٞاٌ ٍنطاط ىيْا٘ثفٜ ثىضنطٞط ٗثىضْؾٞي ٗثىضقٌ٘ٝ فٞظ 

                                                . .                                        ث فضصاااجهٝز ٗث ؽضَجػٞاااز ىيَؾضَاااغ ثىَقياااٜ

 : أّذجح إشٌثك ثىْجُ ؽٜ ػَيٞز ثىضنطٞط 

عٌٞ ثىَجهٝز ْٗٝؼنِ صغٌٞ قٌٝقز ؽٌٖ ث ّضغَجً ثألٍغو ىيَصجهً ثىَجهٝز ٗ -1

 ٕيث ؽٜ مؾض صنجىٞؼ ػَيٞز ثىضنطٞط ٗصْؾٞي ثىذٌثٍؼ ث ًشجهٝز .

ْٝاااٖو ػَيٞاااز ثىضؼياااٌٞ ألُ ٍشاااجًمز ثىْاااجُ صْاااجػو ػياااٚ صقؾٞااإٌَ ىيقٞاااجً  -2

 دجألّشطز ثىضؼيَٞٞز .

إاؾج  ثىشٌػٞز ػيٚ ثىذاٌثٍؼ ث ًشاجهٝز ٗثىؼَاو ػياٚ صقيٞاو فا٘ر ثىَقجٍٗاز  -3

 ٌ .ٕٞٗيث ٍج َٝٝو ٍِ صٌْٝغ ػَيٞز ثىضغٞ ث ؽضَجػٞز

صؼضذٌ قٌٝقز ؽؼجىز ؽٜ ثىؼ ػ  ث ؽضَجػٜ فٞظ صَٝاو ٍاِ صؾجػاو ثىؾَجػاز  -4

ٗثىضَجّاال دااِٞ أػمااج  ثىْظااجً ثألؽضَااجػٜ مَااج صؼَااو ػيااٚ صٌّااٞل ؽنااٌر 

 ثىؼَو دٌٗؿ ثىؾَجػز  ) ثىؼَو ثىؾَجػٜ ( .

ٗثىَشاٌؽِٞ صذِٞ ًعذجس ثىْاجُ دشانو هفٞاـ ٗإَٔٞاز فجؽاجصٌٖ ىيَْاؤٗىِٞ  -5

 ػيٚ صنطٞط ثىذٌثٍؼ ث ًشجهٝز .

صؼضذااٌ ٍشااجًمز ثىْااجُ ؽااٜ ػَيٞااز ثىضنطااٞط عجٝااز دقااو ىثصٖااج مّٖ٘ااج صؼضذااٌ  -6

ّٗٞيز ىضؼيٌٞ ثىْجُ ٍِ م ه ٍَجًّز ّي٘ك ثىَذجهةز ٗث دضنجً ٗدْج  ثىغقز 

 دجىْؾِ .
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 أّجىٞخ ٍشجًمز ثىْجُ ؽٜ ػَيٞز ثىضنطٞطقٌؿ ٗ

 

إشٌثك أؽاٌثه ثىضْظاٌٞ ث ؽضَاجػٜ أٗ ٍَغياٌٖٞ ؽاٜ إُ ثىَٖجً ثألٗىٞز ىؼَيٞز      

ػَيٞز ثىضنطٞط أٗ صْؾٞي ثىذٌثٍؼ ث ًشجهٝز ٕ٘ ثىقصا٘ه ػياٚ فذا٘ه ٍٗ٘ثؽقاز 

ثىضْظٌٞ ث ؽضَجػٜ ػيٚ ٕيٓ ثىذٌثٍؼ أٛ ثمضْجح ثىشٌػٞز عٌٞ ثىٌَّٞز ىٖايٓ 

َيٞز صنطاٞط ثىذٌثٍؼ . ٗصنُ٘ ٍشجًمز أؽٌثه ثىضْظٌٞ ث ؽضَجػٜ ثىَقيٜ ؽٜ ػ

ٍِ م ه ػور قاٌؿ ْٝاضنوٍٖج ثىَْاؤٗىُ٘ أٗ ثىَشاٌؽُ٘  ؼ ث ًشجهٝزثىذٌثٍ

 ػيٚ ٕيٓ ثىذٌثٍؼ ٍِٗ ٕيٓ ثىطٌؿ :

قٌٝقز ثىَْـ . صؼضذٌ ٕيٓ ٍِ أفوً ثىطٌؿ ىغٌي صقوٝو ثىقجؽجس ثىَيقاز             -أ 

ٗثىَشااجمو ىثس ثألَٕٞااز . ٗصْااضنوً ؽااٜ ػَيٞااز صنطااٞط ثىذااٌثٍؼ ث ًشااجهٝز 

نااِ ٍااِ أؽااٌثه ثىضْظااٌٞ ث ؽضَااجػٜ ؽااٜ صقوٝااو ىغااٌي إشااٌثك أمذااٌ ػااوه ٍَ

ٗعجىذجً ٍج صْضنوً ٕيٓ ثىطٌٝقز ؽاٜ ؽَاغ ثىذٞجّاجس   ثىَشجمو ٗثىقجؽجس ثىََٖز

 ٍِ فطجع ٗثّغ .

صقيٞااو ثىَقضاا٘ٙ . ْٝااضنوً ٕاايث ثألّااي٘ح ٍااِ ماا ه ثىَْجفشااز ٍااغ أؽااٌثه  -ح 

ن س ثىضْظٌٞ ث ؽضَجػٜ أعْج  ػَيٞز ؽَغ ثىذٞجّجس فٞظ َٝنِ صقوٝو إٌٔ ثىَش

ٗماايىل صقوٝااو إصؾجٕااجس ثألؽااٌثه ّقاا٘ صياال ثىَشاان س ٕٗاايث ثألّااي٘ح ٝؼطااٜ 

ؽٌةز مذٌٞر ألػمج  ثىْظجً ؽٜ إدوث  آًثةٌٖ ّقا٘ ثىَشان س ٗفاو صذاٌٍ إىاٚ 

ثىْطـ ٍ٘ثضٞغ ٍٗشجمو فو صنُ٘ أمغاٌ إَٔٞاز ٗداْؾِ ثى٘فاش ال ٝناُ٘ ْٕاجك 

 إفْجّجً د٘ؽ٘ه صيل ثىَشجمو . 

صقْاٌٞ أؽاٌثه ثىضْظاٌٞ ث ؽضَاجػٜ إىاٚ ٍؾاجٍٞغ  جضٌ ؽٖٞاصَْٞز ثىَؾجٍٞغ . ٝ -س 

( أؽٌثه ٗٝ طيخ ٍِ مو ؽاٌه  6ةغٌٞر ٝضٌثٗؿ ػوه أؽٌثه ثىَؾَ٘ػز دقوٗه ) 

  ٍ يقز ٗميىل ثىَشجػٌ ثىشنصٞز ؽٜ مضجدز ثىقجؽز ثىضٜ ٝؼضقو د ّٖج ضًٌٗٝز ٗ

ًٗفز مجةز عٌ ٝضٌ ص٘فٞو ٕايٓ ثىقجؽاجس ٗثىَشاجػٌ ٍٗاِ عاٌ ٝاضٌ ٌٍثؽؼاز ٍاج 

َ  ص٘ةيش إىٞٔ ث يقاز ىَؾَ٘ػز ٍٗاِ عاٌ ثىضصا٘ٝش ػياٚ ثىَشاجمو ٗثىقجؽاجس ثى

ٍْٗجفشضٖج ٍِٗ م ه ٕيٓ ثىطٌٝقز ؽ ُ مو ؽٌه ٍِ أؽٌثه ثىَؾجٍٞغ ٝؼَو د فو 

ٕٗايث ٝاْؼنِ ػياٚ ثىذٌّاجٍؼ  ٍج َٝنِ ٍِ ثىضومو ٗثىمغط ٍِ قٌػ ٍؼِٞ .

 ث ًشجهٛ فٞظ ٝنُ٘ ىث فَٞز ٗؽجةور ىٌٖ . 

 

 

 صْظٌٞ ثىَ٘ثًه    - 2
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صضٌ ؽٜ ٕيٓ ثىٌَفيز إصنجى ثىقٌثًثس ؽَٞج ٝضؼياـ دضقوٝاو ٗصْظاٌٞ ثىَا٘ثًه ثىذشاٌٝز 

ٗثىَجهٝاااز ىناااٜ َٝناااِ ثىضصاااٌػ دَ٘ؽذٖاااج ) مَاااجً ّٗ٘ػاااجً ( ٗص٘ؽٞااأ ث ؽاااٌث ثس 

 دَ٘ؽخ ىىل ؽٜ ثىٌَثفو ثى فقز ٗٝشَو ثىضْظٌٞ ؽٜ ٕيٓ ثىٌَفيز ثىَ٘ثًه ثىضجىٞز 

 أ ـ ثىَ٘ثًه ثىذشٌٝز :

     شٌٝز ثىٌَّٞز :  ٗٝؼْٜ صْظٌٞ ٕيٓ ثىَ٘ثًه ٗصٖٞتاز ثىؼاجٍيِٞ        ثىَ٘ثًه ثىذ -أٗال 

) ثىَ٘اؾِٞ ثىٌَِّٞٞ ( ٗمو ث ؽٌث ثس ىثس ثىؼ فز ديىل ٗٝاضٌ  صقوٝاو ػاوه 

ثىؼااجٍيِٞ ثىَض٘ثؽااوِٝ ؽؼاا ً . ٗٝضطيااخ صْظااٌٞ ٕاايٓ ثىَاا٘ثًه ث ٕضَااجً دضٍ٘ٝااغ 

ٞؼااز ثىَٖااجً ث ًشااجهٝز ثىؼااجٍيِٞ ػيااٚ ثىَْااض٘ٝجس ث هثًٝااز ثىَنضيؾااز ٗؽقااجً ىطذ

ضااَِ مااو ٍْٖااج ٗؽقااجً ىيؼااوه ثىَْجّااخ ألهث  ٕاايٓ ثىَٖااجً . مَااج ٗٝااضٌ ثىضؼجٍااو 

صْظَٞٞااجً ٍااغ ثألمصااجةِٞٞ ثىَ٘ضاا٘ػِٞ دئػضذااجًٌٕ ٝااؤهُٗ هًٗثً ٍَٖااجً دضقااوٌٝ 

 ثىْصجةـ ٗث ًشجهثس ىيٌَشوِٝ ثىًَثػِٞٞ .

ىيؼجٍيِٞ ؽٜ ث ًشاجه ٗٝضٌ صقوٝو مؾج ر ثىؼجٍيِٞ ٍٗؼٌؽز إفضٞجؽجصٌٖ ثىضوًٝذٞز      

 ٗث مصجةِٞٞ ثىَ٘ض٘ػِٞ ىضَنٌْٖٞ ٍِ أهث  ٗثؽذجصٌٖ دوفز ػجىٞز . ثىًَثػٜ

ثىَاا٘ثًه ثىذشااٌٝز ثىَقيٞااز . أٛ ثألؽااٌثه ثىَقيٞااِٞ ) ٍااِ أػمااج  ثىْظااجً  -عجّٞااج 

ث ؽضَاااجػٜ ( ثىااايِٝ ّْٞاااجَُٕ٘ ؽاااٜ ّشاااجق ثىضنطاااٞط ٍضؼاااجِّٗٞ ٍاااغ ثألؽاااٌثه 

ط ىٖااؤال  ثألؽااٌثه ىضنااُ٘ ىااوٌٖٝ  ةااً٘ر ثىٌّااَِٞٞ ٗ ٝااضٌ ص٘ضااٞـ ٍؾااجه ثىضنطااٞ

 ٗثضقز ػِ صيل ثىذٌثٍؼ ث ًشجهٝز .

 ثىَ٘ثًه ثىَجهٝز .  -ح 

صضَغااو ثىَاا٘ثًه ثىَجهٝااز دااجألٍ٘ثه ٗثألؽٖااَر ٗثىَؼااوثس ثىضااٜ ٝضطيذٖااج ثىؼَااو   

ٗثىضٜ ٝؾخ فصٌ ٍاج ٝضا٘ؽٌ ٍْٖاج ما ه ؽضاٌر ثىضنطاٞط ٍٗاج َٝناِ أُ ٝضا٘ؽٌ 

ػ ثىٌٍَّ٘ز ض٘ةٖج ّٞضٌ ثىضؼجٍو ٍغ ثألٕوث ٍْضقذ ً م ه ثىضْؾٞي ٗثىضٜ ػيٚ

 ٗثىقي٘ه ىَشجمو ثىَؾضَغ ثىَقيٜ .  ٗمٞؾٞز ثى٘ة٘ه إىٖٞج
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فااٌثًثس ٍضؼيقااز دااجى٘ثفغ ثىقااجةٌ  ٝااضٌ ؽااٜ ٕاايٓ ثىٌَفيااز ثىض٘ةااو إىااٚ إصنااجى     

 ص ٍِ ٕيٓ ثىَشجمو ٗثىضغياخ ػيٖٞاج ٗثىَشجمو ٗثىقجؽجس ٗثىؾٌل ثىَضجفز ىيضني

ٗصؼضذااٌ ٍااِ أػقااو ٗأةااؼخ ثىؼَيٞااجس ٗصضطيااخ ٍٖااجًر مجةااز ٍااِ فذااو ثىقااجةَِٞ 

د ػوثه مطط دٌثٍؼ ثىضؼيٌٞ ث ًشجهٛ ٗصضمَِ ٕيٓ ثىٌَفيز ػور ػَيٞاجس صضَغاو 

 ؽٜ : 

 :  اثعولٍت خوع البٍاً -1

ٕٜٗ ّقطز ثىذو  ؽٜ ػَيٞز ثىضنطاٞط ٗصشاَو ثىقصا٘ه ػياٚ ثىذٞجّاجس ػاِ     

 ثىَْطقز ثىٌَثه صْؾٞي دٌّجٍؼ صؼيَٜٞ إًشجهٛ ؽٖٞج ٕٗيٓ ثىذٞجّجس ٕٜ :

ٍؾجالس إٕضَجً ثىْجُ ؽٜ ثىَْطقز ٍغو ثىقاٌٞ  ؽٜ َغوضدٞجّجس إؽضَجػٞز : ٗص - أ

ىل ٍؼيٍ٘جس ػِ ٗثىؼجهثس  ٗث صؾجٕجس ثىضٜ صقضجػ إىٚ صغٌٞ ٗصضمَِ مي

ثألّااٌر ثىٌٝؾٞااز ٍغااو ػااوه أؽااٌثه ثألّااٌر , ثألػَااجً , ثىؾااِْ , ٍْااض٘ٝجس 

 .. ثىل .ىٌح ثألٌّر س ث ؽضَجػٞز ٗثىٌَمَ ث ؽضَجػٜ ثىضؼيٌٞ , ثىَشجًمج

دٞجّجس إفضصجهٝز : ٗصضَغو ؽٜ فؾٌ ثىًََػاز , ّا٘ع ثىقٞاجٍر , إّضجؽٞاز    -ح 

الس ثىًَثػٞز ٍصاجهً هماو ثألّاٌر  ثىوٌّٗ ثىَ٘ثشٜ , ثىوٗثؽِ , ثىَنجةِ ٗثٟ

ثألٍاااٌثي ثىْاااجًٝز ٗثٟؽاااجس ثىَْضشاااٌر ؽاااٜ ثىَْطقاااز أةاااْجػ ثىَقجةاااٞو 

 ّٗ الس ثىقٞ٘ثّجس .

دٞجّااجس صنْ٘ى٘ؽٞااز : صضمااَِ ثىطااٌؿ ٗثألّااجىٞخ ثىًَثػٞااز ثىَضذؼااز ؽااٜ   -س 

 ثىَْطقز ٍٗوٙ إّضنوثً ثىًَثع ىيضقْٞجس ثىقوٝغز ؽٜ ثىًَثػز .

صضمااَِ ٍؼيٍ٘ااجس ػااِ ماا٘ثل ثىضٌدااز ثىؾَٞٝجٗٝااز  ثىَصااجهً ثىطذٞؼٞااز : -ط 

 ٗثىنَٞٞجٗٝز ٍٗصجهً ثىَج  ٗثىطٌؿ ثىَضٌْٞر ؽٜ ثىَْطقز . 

 َٗٝنِ ثىقص٘ه ػيٚ ٕيٓ ثىذٞجّجس ٍِ ٍصوًِٝ َٕج :      

 ثألؽٌثه : أٛ أؽٌثه ثىضْظٌٞ ث ؽضَجػٜ أّؾٌْٖ .  -

َ   ثىْؾ س ٗث فصجةٞجس ٗثىضقجًٌٝ -  ؼور ٍْذقجً .ثى

 قٌؿ ؽَغ ثىذٞجّجس 

قٌٝقز ثىَ فظز عٌٞ ثىَْضظَز : ٕٗاٜ أدْاط أّا٘ثع ثىطاٌؿ ؽاٜ ؽَاغ  -1

ثىَؼيٍ٘جس فٞظ ْٝضطٞغ ثىَْؤٗه ػِ ػَيٞز ثىضنطٞط ٍِ إصذجػٖج ؽاٜ 

ذااجٓ أؽااٌثه ثىَؾضَااغ ىنااٜ ال ثىَؼيٍ٘ااجس ػااِ ثىَْطقااز هُٗ ىؾااش إّضؽَااغ 

عٞاٌ صض عٌ ثىَؼيٍ٘جس ثىَضؾَؼز دْي٘ك ٍقص٘ه ٗدجىضاجىٜ صناُ٘ ثىْضاجةؼ 

  ٍ ؼاجح ػيٞأ نياؼ إفضصاجهٝجً ىناِ ٝ  هفٞقز . ًٗعٌ أُ ٕيث ثألّاي٘ح عٞاٌ 

أّاأ فااو ْٝقااجٍ ثىقااجةٌ دؾَااغ ثىذٞجّااجس إىااٚ دؼااض ثىظاا٘ثٌٕ هُٗ أمااٌٙ 

 ٗميىل ؽ ُ ّي٘ك ثألؽٌثه ٝضغٌٞ دضغٌٞ ثىٍَِ .
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قٌٝقااز ثىَ فظااز ثىَْضظَااز : ٝنضيااؼ ٕاايث ثألّااي٘ح ػااِ ّااجدقٔ داا ُ  -2

ٕجهؽاااز ثىذٞجّاااجس صناااُ٘ ٍقصااا٘هر ٍٗ فظاااجس ثىقاااجةَِٞ دؼَيٞاااز ؽَاااغ 

صؾٌٛ م ه ؽضٌر ٍٍْٞاز ٍقاوهر ٗأٗفاجس ٍقاوهر ّايؾجً . ٗأُ ثىذٞجّاجس ٗ

  َ ْضقصااو ػيٖٞااج صنااُ٘ أمغااٌ هفااز ٗٗثفؼٞااز ؽااٜ مغٞااٌ ٍااِ ثألفٞااجُ ثى

      ٗصؼنِ إىٚ فو ٍج فقٞقز ثى٘ضغ ثىٌثِٕ .  

   ٝٗ  ٍ ثً نيؾااز إفضصااجهٝجً مَااج إّٖااج صضطيااخ ؽٖاا٘هؼااجح ػيااٚ ٕاايٓ ثىطٌٝقااز أّٖااج 

إضجؽٞز ؽٜ إػوثه ؽوثٗه مجةز  ّضنوثٍٖج ؽٜ ًةو ّي٘ك ثألؽٌثه ػياٚ 

ٍااوثً ثىْااْز ىيضؼااٌػ ػيااٚ ٍشااجميٌٖ دوفااز ٗماايىل صضاا عٌ ثىذٞجّااجس دنؾااج ر 

 ٍٗٞ٘ه ثىشنص ثىقجةٌ دؾَغ ثىَؼيٍ٘جس . 

3-    َ ٍ  ثى قاجد س ؽٌهٝاز داِٞ ثىقاجةٌ دؾَاغ ثىذٞجّاجس ٗؽاٌه قجد س :  فو صنُ٘ 

ؽضَجػٜ أٗ فو صنُ٘ ؽَجػٞز فٞظ ٝاضٌ ىقاج  ٗثفو ٍِ أػمج  ثىْظجً ث 

ثىقجةٌ دؼَيٞز ؽَاغ ثىذٞجّاجس د ػاوثه مذٞاٌر ٍاِ أؽاٌثه ثىْظاجً ث ؽضَاجػٜ 

دْؾِ ثى٘فش . ٕٜٗ قٌٝقز ّٖيز ؽٜ ؽَغ ثىققجةـ ػِ ثى٘ضاغ ثىاٌثِٕ 

ؽٜ ثىَْطقز ٗفاو ٝناُ٘ ٕايث ثألّاي٘ح ؽؼاجالً ؽاٜ ٍؾضَؼاجس هُٗ أماٌٙ 

ثىق٘ٙ ثألٝؾجدٞاز ثىٌثعذاز ؽاٜ  ألّٔ ؽٜ دؼض ثألفٞجُ ٝقوط ةٌثع دِٞ

َ  ٞثىضغٞ  ْضقصو ػيٖٞج . ٌ ٍَج ٝؤعٌ ىىل ػيٚ قذٞؼز ثىذٞجّجس ثى

ثىَْااـ ث ؽضَااجػٜ : ٕٗاا٘ ػذااجًر ػااِ ٍؾٖاا٘ه صؼااجّٜٗ ٝضذااغ ثىطااٌؿ  -4

ثىؼيَٞز ىوًثّز ٗصقوٝاو ثىَشاجمو ث ؽضَجػٞاز ثىقجةَاز ؽاٜ ٍؾضَاغ ٍؼاِٞ 

 :  ٗٝقٌْ إىٚ فَِْٞ

ىَؾضَغ منو ٍِٗ م ه ٕيث ٍْـ إؽضَجػٜ ػجً : ٗٝضمَِ هًثّز ث - أ

َنِ ثىنشؼ ػِ ثى٘ضغ ثىٌثِٕ ٗثىَشجمو ثىضٜ ٝؼجّٜ ٍْٖاج ثىَْـ ٝ  

ثىَؾضَغ ٗٝضْجٗه ٕيث ثألّي٘ح ؽَٞغ أٗؽٔ ثىقٞجر ث ؽضَجػٞز ألؽٌثه 

 ثىْظجً ثالؽضَجػٜ 

ثىَْااـ ث ؽضَااجػٜ ثىنااجل : ٗٝضَغااو ؽااٜ ثىقصاا٘ه ػيااٚ دٞجّااجس  -ح 

ٞاجر ث ؽضَجػٞاز ألؽاٌثه ثىْظاجً ٗفقجةـ صَغو ٗؽٖاجً ٗثفاوثً ٍاِ أٗؽأ ثىق

ث ؽضَاجػٜ أٗ ّجفٞاز ٗثفاور ٍاِ ّا٘ثفٜ ثىقٞاجر ث ؽضَجػٞاز ماجىضؼيٌٞ أٗ 

 ثىصقز  ..... ثىل .

ؼضذٌ ٕيث ثألّي٘ح ٍِ أهؿ ثألّجىٞخ ثىؼيَٞز ؽٜ ثىوًثّجس ثىَٞوثّٞز :  ٝ   -5

ؽَغ ثىذٞجّجس ٗثىققجةـ ػِ ثى٘ضغ ثىٌثِٕ ىيَْطقز ٌٗٝؽغ ثىْاذخ ؽاٜ 

ثألّي٘ح ثىؼيَاٜ ؽاٜ ثىنشاؼ ػاِ ثىَشاجمو ٗثىقجؽاجس ىىل إىٚ إػضَجه 

ألؽٌثه ثىضْظٌٞ ث ؽضَجػٜ إال أُ ٕيث ثألّاي٘ح ٝقضاجػ إىاٚ ٗفاش ٗؽٖاو 

  ٍ نيااؼ إفضصااجهٝجً ٗٝضطيااخ صظااجؽٌ ٍٖٗااجًر مجةااز ؽااٜ إػااوثهٓ مَااج أّاأ 
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ؽٖااا٘ه ثىقاااجةَِٞ ػياااٚ ػَيٞاااز ثىضنطاااٞط ىيذاااٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞاااز ث ًشاااجهٝز 

 ثىذقغٞز ٍِ ّجفٞز : ٍٖٗجًثس ث مصجةِٞٞ ؽٜ ثىَ٘ثضٞغ

 صصٌَٞ إّضَجًر ث ّضذٞجُ . - أ

 فؾٌ ثىؼْٞز . -ح 

 

 : تفسٍش الٌتائح عولٍت التحلٍل و -2

دؼو أُ صضٌ ػَيٞاز ؽَاغ ثىذٞجّاجس صصاْؼ ٕايٓ ثىذٞجّاجس ٗصؾاٌؽ ؽاٜ ؽاوثٗه     

ثىٌةْٞاٞز ىضقيٞيٖاج ٗصؾْإٌٞج فٞاظ أّأ ٍَٖاج مجّاش مَٞاز  ٍذ٘دز ٗؽقجً ىيَقجًٗ

  َ ْضقصاو ثىَؼيٍ٘جس ٍَٖٗج مجّش هفضٖج ىِ صؼطٜ ٍؼْٚ هُٗ صؾٌْٞ ثىْضجةؼ ثى

ػيٖٞج ٍِ صقيٞو ٕيٓ ثىذٞجّجس ىضشنٞص ثىَشاجمو ٗثىقجؽاجس ىيَؾضَاغ ٗصضَغاو 

 ٕيٓ ثىؼَيٞز ؽٜ :

دقٞااظ ػز ثىضذ٘ٝااخ : ٕٗاا٘ ٗضااغ ثىذٞجّااجس دؾااوثٗه ٗؽااـ ثىنطااز ثىَ٘ضاا٘ - أ

 ٗصؾٌْٕٞج . ْٖٝو صقيٞيٖج

ثىضقيٞااو : ٕٗاا٘ إّااضنوثً ثىّ٘ااجةو ث فصااجةٞز ىَؼٌؽااز ٍجٕٞااز ثىذٞجّااجس   -ح 

 ٗؽَٖٖج .

ثىضؾْااٌٞ: ٕٗاا٘ إمضشااجػ ٍؼااجّٜ ثىْضااجةؼ ثىَْضقصااو ػيٖٞااج دؼااو صقيٞااو   -س 

ثىذٞجّااجس ثألٗىٞااز ٍٗؼٌؽااز ثىؼ٘ثٍااو ثىَااؤعٌر ؽااٜ ثىؼ فااجس دااِٞ ٕاايٓ ثىؼ٘ثٍااو 

  فَٞز ىيذٞجّجس ثىضٜ ص٘ةاو إىٖٞاج ٍَٖاج مجّاش مَٞضٖاج أٗ ٗدوُٗ ٕيٓ ثىؼَيٞز ؽ

 هفضٖج .

 

 :عولٍت تحذٌذ الوشاكل والحاخاث  -3

دؼااو ث ّضٖااج  ٍااِ ػَيٞااز صقيٞااو ثىَ٘فااؼ ٗثىنشااؼ ػااِ ٍْااذذجس ثى٘ضااغ      

  َ ٌثه صنطٞط دٌّجٍؼ إًشجهٛ صؼيَٞاٜ ىٖاج ٍاِ ما ه صؾْاٌٞ ثىٌثِٕ ىيَْطقز ثى

  َ ٍ  ثىْضاااجةؼ ثى ؤشاااٌثس ثىؼَاااو ّقااا٘ صقوٝاااو ثىَشاااجمو ْضقصاااو ػيٖٞاااج صضماااـ 

ثىقااجىٜ ٍااغ دٞجّااجس ثى٘ضااغ ٗثىقجؽااجس فٞااظ َٝنااِ ٍقجًّااز دٞجّااجس ثى٘ضااغ 

 ( 2ٔ صضمـ ثىؾؾ٘ر ثىقجةيز دِٞ ثى٘ضؼِٞ مَج ؽٜ ثىشنو ًفٌ ) ثىٌَع٘ح ؽٞ
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 ٗثى٘ضغ ثىٌَع٘ح ؽٞٔ(  ٝذِٞ ثىؾؾ٘ر ٝذِ ثى٘ضغ ثىٌثِٕ  2شنو ًفٌ ) 

 

َغو ٕيٓ ثىؾؾا٘ر ) ثىغغاٌر ( ثىَشاجمو ٗثىقجؽاجس َٗٝغاو ػَاـ ٕايٓ ثىؾؾا٘ر مَٞاز ص  

ٞط ػياٚ ثىَشجمو أٗ ثىقجؽجس ثىضٜ ٝؾخ أُ صْصخ ؽٖ٘ه ثىقاجةَِٞ دؼَيٞاز ثىضنطا

ال صقضصٌ ػيٚ صقوٝو ٕايث ثىؼَاـ ؽقاط . ّٗظاٌثً ىنغاٌر مٞؾٞز صقيٞص ٕيٓ ثىؾؾ٘ر ٗ

ػاوً ثىقاوًر ػياٚ فيٖاج ثىٌٝؾٞاز ٗ جّٜ ٍْٖج ثىَؾضَؼجسثىَشجمو ٗثىقجؽجس ثىضٜ صؼ

ؽَٞؼجً هؽؼز ٗثفور ىيىل ٝؾخ ٗضؼٖج ؽٜ ّيٌ ثألؽمايٞجس ٗفاو ثىَشاجمو ثألمغاٌ 

إىقجفااجً ٗصاا عٌٞثً ػيااٚ أؽااٌثه ثىَؾضَااغ ٗثىضااٜ َٝنااِ ثىضغيااخ ػيٖٞااج ٗفيٖااج ضااَِ 

 ث ٍنجّٞااجس ثىَضاا٘ؽٌر ٍٗقااوًثس ثألٕااجىٜ ث فضصااجهٝز ٗثىضؼيَٞٞااز ٗٝااضٌ ٗضااغ ٕاايٓ

 ثىقجؽجس فْخ ثألٗى٘ٝز ٍِ فذو أػمج  ثىَؾضَغ ثىَقيٜ .

 

 : عولٍت تحذٌذ األهذاف -4

 دؼو أُ صاٌ صقوٝاو ثىَشاجمو ثىقجةَاز ٗٗضاؼٖج ٗؽاـ ثألٗى٘ٝاجس ٝضؾأ إٕضَاجً    

ثىَنططِٞ ّق٘ ثىٖوػ ثىَْش٘ه ٍٗجٕٞاز ثىقيا٘ه ثىَ٘ةايز إىٞأ . ؽؼياٚ ضا٘  

ثىَشااجمو فْااخ ثألٗى٘ٝااجس ٝااضٌ صقوٝااو ثألٕااوثػ ثىَ ةَااز ٍااغ ٕاايٓ ثىَشااجمو 

ٗثىَضَجشٞز ٍغ ث ٍنجّٞجس ثىَض٘ؽٌر ىيَؾضَغ ٗصقٌْٞ ٕيٓ ثألٕوثػ إىٚ إٔاوثػ 

ثػ ٍقاوهر دؼٞور ٗأمٌٙ ٍضّ٘طز ٗأمٌٙ فٌٝذز ٗٝشضٌق أُ صنُ٘ ٕيٓ ثألٕو

 ٗٗثضقز ىيٌَشو ٗثألؽٌثه ثىَقيِٞٞ ٗأُ صضمَِ  :

 صقوٝو ثىقجؽجس ًٗعذجس ثىَْضٌشوِٝ . - أ

 صقوٝو ثىؾًَٖ٘ ثىَْضٖوػ .  -ح 

 أُ صنُ٘ ثىْضجةؼ َٝنِ ٍ فظضٖج ٗفٞجّٖج .  -س 

 عذجس ٗفجؽجس ثألؽٌثه ثىَيقز .أُ ٝنُ٘ ثىضغٌٞ ٝقجدو ً  -ط 

 ز .ةٞجعز ثألٕوثػ دؼذجًر هفٞقز ٗٗثضق  -ػ 

 

 

 ثى٘ضغ ثىٌَع٘ح ؽٞٔ

 ثى٘ضغ ثىٌثِٕ

 gapؽؾ٘ر   
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 صشَو ٕيٓ ثىٌَفيز :

 مضجدز ثىذٌّجٍؼ ث ًشجهٛ . -1

 ةٞجعز مطز ثىؼَو . -2

 صْؾٞي مطز ثىؼَو . -3

 ثىذٌّجٍؼ ث ًشجهٛ 

   ٝؼ ٗثألٕاوثػ ٗثىَشاجمو ؼٌػ ثىذٌّجٍؼ ث ًشجهٛ د ّأ : دٞاجُ ػاِ ثىَ٘فا

ٕااا٘ عجداااش ّْاااذٞجً ٗىنْااأ ٝقضاااجػ إىاااٚ ٌٍثؽؼاااز ٗإػاااجهر ّظاااٌ ٗثىقيااا٘ه   ٗ

 دئّضٌَثً ٕٗ٘ ٝشنو ثألّجُ ىينطط ث ًشجهٝز . 

   ٝٗ ًؼٌػ ميىل د ّٔ ثىذٞجُ ثىنيٜ ألّ٘ثع ثىْشجقجس ثىضٜ صقًٌ إصنجىٕاج ىيقٞاج

 دؼَو إًشجهٛ ٍؼِٞ .

   ٝٗ ؼٌػ د ّٔ ثىَ٘فؼ ٗثألٕوثػ ٗثىَشن  س ٗثىقي٘ه ث ًشجهٝز ثىَقضٌفز

ٕيٓ ثىَشجمو ْٗٝضٌَػجهرً ؽضٌر ال صقو ػاِ ّاْز ٗثفاور ٕٗا٘ ثىْاجصؼ  ىَقجديز

 ثىْٖجةٜ ىؼَيٞز دْج  ثىذٌّجٍؼ ث ًشجهٛ .

 كتابت البشًاهح اإلسشادي   -1

إُ مضجداااز ثىذٌّاااجٍؼ دصاااً٘ر ٗعٞقاااز أٍاااٌ ضاااًٌٗٛ ؽاااوثً ألُ ثىذٌّاااجٍؼ      

َيٞاز ثىَنض٘ح َٝغو ٍاٌآر ػجمْاز ىنجؽاز ثىؾٖا٘ه ثىَذيٗىاز ٍْاي دوثٝاز ثىضؾنٞاٌ دؼ

ؼو هّضً٘ ٝذِٞ ٍجٕٞز ثألٕوثػ ثى٘ثؽخ دي٘عٖاج صنطٞط ثىذٌّجٍؼ ث ًشجهٛ ٗٝ  

ٍٗااج ٕااٜ ثألّااذجح ثىَ٘ؽذااز ىٖاايٓ ثألٕااوثػ ٗماايىل دٞااجُ ثألَٕٞااز ث فضصااجهٝز 

ٗث ؽضَجػٞز ىٖيٓ ثألٕوثػ ٗإُ ٕيٓ ثى٘عٞقز صؼنِ ثىقٌثًثس ثىضاٜ أصنايس ؽاٜ 

ثىٌعذاجس ٗثألٕاوثػ ٌٍثفو ػَيٞز ثىضنطٞط ٗثىضٜ صضمَِ ػٌضجً ىيَشاجمو ٗ

ثىٌةْٞاااٞز ألؽاااٌثه ثىَؾضَاااغ ثىَقياااٜ ٗمااايىل صؼطاااٜ ةاااً٘ر ٗثضاااقز ػاااِ 

ث ٍنجّٞجس ثىَض٘ؽٌر ثىَجهٝز ٗثىطذٞؼٞز ىيَؾضَغ ثىَقيٜ ٗ َٝنِ ٗةاؼ ٗعٞقاز 

ثىذٌّجٍؼ د ّٖج ثىَقً٘ ثألّجّٜ ثىيٛ صضٌمَ ف٘ىٔ ؽَٞغ ثىؾؼجىٞاجس ث ًشاجهٝز      

ٝغ ث ًشاجهٝز ٗؽقاجً ىؼاوه ثىْاْ٘ثس ثىضاٜ ؼضذٌ أّجّاجً  شاضقجؿ ثىَشاجًمَج إّٖج ص  

 ٝغطٖٞج ثىذٌّجٍؼ ثالًشجهٛ .

إُ إػوثه ٗعٞقاز ثىذٌّاجٍؼ ٍاِ ٍْاؤٗىٞز ثىؼاجٍيِٞ دج ًشاجه ثىًَثػاٜ ٍاغ دقٞاز 

  َ ْاااض٘ٙ ثىَقياااٜ صناااُ٘ ٍْاااؤٗىٞز ثىٌَشاااو أػماااج  ىؾاااجُ ثىضنطاااٞط ؽؼياااٚ ثى

  َ ِٞ ْااض٘ٙ ثىاا٘قْٜ ٍْااؤٗىٞز ث هثًٝااِٞ ثىؾْٞااِٞ ث ًشااجهٝثىًَثػااٜ ٗػيااٚ ثى

َغاااو ٗعٞقاااز ثىذٌّاااجٍؼ ث ًشاااجهٛ ثىااا٘قْٜ فصاااٞيز ٍاااج صضمااأَْ ثىذاااٌثٍؼ ٗص  

 ث ًشجهٝز ثىَقيٞز ؽٜ ثىقطٌ .
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 : َٜ م٘عٞقز ٍنض٘دز إَٔٞز مضجدز ٗعٞقز ثىذٌّجٍؼ ثىضؼيٞ  

 ػيٞٔ ٗإٍنجّٞز ٍْجفشضٔ . إق ع ثىؾًَٖ٘ - أ

 صؾْخ إضجػز ثى٘فش ٗصْْٞـ ثىؾٖ٘ه ٗػوً صمجًح ثألػَجه .   -ح 

 إػطج  ةؾز ث ّضٌَثًٝز ؽٜ ثىؼَو مجةزً ؽٜ فجىز ّقو دؼض   -س 

 ثىَْؤٗىِٞ .       

 هىٞو ٍذًٌ ىطيخ ث ػضَجه ثىَجىٜ .  -ط 

    صؼِٞٞ ثألٕوثػ ٗصغذٞضٖج ىنٜ َٝنِ صقٌٞٞ ٍقوثً ثىضقوً ثىْجصؼ دْذخ صطذٞـ   -ػ 

 ثىذٌّجٍؼ .      

 ثىّ٘جةو ثىضٜ ص٘ةو إىٚ  ث دضؼجه ػِ ث ًصؾجه ؽٜ ثىقٌثًثس ٗ إّضنوثً -ؿ 

 ثألٕوثػ .     

 

 خطت العول  -2

مطااز ثىؼَااو ٕااٜ ػااٌي ػااجً ىإلؽااٌث ثس ثىٌَصذااز دقٞااظ صَنااِ ٍااِ ثىضْؾٞااي  

ثىؾؼااجه ىنااو ثىذٌّااجٍؼ ث ًشااجهٛ ٗفااو ػٌؽٖااج ثىيٞيااز د ّٖااج ) ػذااجًر ػااِ مطااز 

صؾصااٞيٞز صشااضَو ػيااٚ ٍؾَاا٘ع ث ؽااٌث ثس ثىَقااوهر ىضْؾٞااي ثىؼَااو ثىَضصااو 

 ٜ إشضَو ػيٖٞاج   ثىذٌّاجٍؼ ( ٗػاجهر ٍاج ٝناُ٘ ىناو دٌّاجٍؼ أمغاٌدجىٌَثفو ثىض

ٍِ مطز ػيٚ أُ ص٘ضغ ىَور ّْز صضمَِ ثألٕوثػ ثىضؼيَٞٞز ثى٘ثؽخ دي٘عٖاج 

ٗثىطٌؿ ٗثىّ٘جةو ثىضٜ ّ٘ػ صْضنوً ىضققٞـ صيال ثألٕاوثػ ٗٝؾاخ أُ صشاٌٞ 

 إىٚ :

 ٍجىث ٝ ؼَو ؟ -آ 

ؾَ؟  -ح   ٍضٚ ْٝ 

ِ ٝؼَو ؟  -س  ٍَ  

 ص ؼَو ؟مٞؼ   -ط 

 ىَِ صقوً ثىنوٍز ؟  -ػ 

 مٞؼ ص قجُ ثىْضجةؼ ؟  -ؿ 

 ْٕٗجك أًدؼز أّتيز أّجّٞز ٝؾخ ث ؽجدز ػيٖٞج ػْو ٗضغ مطز ثىؼَو ٕٜ :

 ٍج ٕٜ ثألٕوثػ ثىضؼيَٞٞز ثىضٜ ٝؾخ أُ صقققٖج مطز ثىؼَو ؟ -1  

 ٍج ٕٜ ثىنذٌثس ثىضؼيَٞٞز ثىضٜ َٝنِ أُ صضمَْٖج مطز ثىؼَو ؟ -2  

 نِ صْظٌٞ ثىنذٌثس ثىضؼيَٞٞز ىنٜ صنُ٘ ؽؼجىز ؽٜ صققٞـ ثألٕوثػ ؟مٞؼ َٝ - 3  

 مٞؼ َٝنِ صقوٝو ٍج صٌ إّؾجٍٓ ٍِ ثألٕوثػ ثىضؼيَٞٞز ؟ -4  
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 تٌفٍز خطت العول - 3 

ٍاااِ ٗضاااغ مطاااز ثىؼَاااو صذاااوأ ٌٍفياااز صْؾٞاااي ٕااايٓ ثىنطاااز  دؼاااو ث ّضٖاااج       

ٗثىَقص٘ه دضْؾٞي مطز ثىؼَو : ٕ٘ صْؾٞي ثألّشطز ثىضؼيَٞٞز ثىضٜ أشضَيش ػيٖٞج 

ثىنطز ٍغ ٌٍثػجر ٗثؽذجس ٗأهٗثً مو ثىؼجٍيِٞ دجىذٌّجٍؼ ثىضؼيَٜٞ ث ًشاجهٛ 

ػيااٚ ٍنضيااؼ ثىَْااض٘ٝجس ٗمجةااز ثىَْااض٘ٙ ثىَقيااٜ ضااَِ ثىؾضااٌر ثىٍَْٞااز 

 . ٗدصً٘ر ػجٍز ؽ ُ صْؾٞي مطز ثىؼَو ٝض٘فؼ ػيٚ ٍج ٝيٜ :ثىَقوهر 

يااااٌٞ ٗفااااو صنااااُ٘ ٕاااايٓ ٍااااوٙ صاااا٘ؽٌ ثىَْااااضيٍَجس ثىمااااًٌٗٝز ىؼَيٞااااز ثىضؼ -آ   

 شنو أؽَٖر صؼيَٞٞز أٗ ّٗجةو إٝمجؿ أٗ َّجىػ ....ثىل . ثىَْضيٍَجس ػيٚ

إشٌثك ؽًَٖ٘ ثىَضؼيَِٞ ىضقَاو ثىَْاؤٗىٞز ٗثىَشاجًمز ثىؾؼجىاز ؽاٜ ػَيٞاز   -ح 

 صقوٝو أهٗثًٌٕ ٍْٗؤٗىٞجصٌٖ ؽٜ ثىؼَيٞز ثىضؼيَٞٞز دنو هفز .ٗؼيٌ ثىض

ػقو إؽضَجػجس هًٗٝاز ٍاغ أؽاٌثه ثىَؾضَاغ ثىَقياٜ )ثىَشاضٌمِٞ ؽاٜ ثىؼَيٞاز  -س 

 ىَْجفشااز ٌٍثفااو صْؾٞاي مطااز ثىؼَااو ثىضؼيَٞٞاز ٗصاايىٞو ثىصااؼجح  ٗفااو ىضؼيَٞٞاز (ث

 صؼضٌي ثىؼَيٞز ثىضؼيَٞٞز .  ثىَشجمو ثىضٜ

ؽا٘ه ىؾااجُ مجةااز ٍْاؤٗىز ػااِ صا٘ؽٌٞ ثىنااوٍجس ٗثىَْااضيٍَجس الداو ٍااِ ٗ  -ط 

 ثىضؼيَٞٞز  ىمَجُ ؽجػيٞز ثىؼَيٞز ثىضؼيَٞٞز أعْج  صْؾٞي مطز ثىؼَو .    
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 الوشحلت الشابعت | الوشحلت التقىٌوٍت

 

ؼٌػ ثىضقٌ٘ٝ د ّٔ صقوٝو فَٞز أٗ ة فٞز ثىشٜ  . ٗص٘ؽاو ػاور صؼاجًٝؼ ىيضقاٌ٘ٝ ٝ  

 ٍْٖج  :

 صؼٌٝؼ د٘ٝو : ثىضقٌ٘ٝ ٕ٘ هًؽز إؽجهر ٍج ّقجٗه إّؾجٍٓ ٍِ أػَجه .   -

ؼاٌػ ثىضقااٌ٘ٝ ؽااٜ ثىَؾااجه ثىضؼيَٞااٜ د ّاأ ) قٌٝقااز فٞااجُ ٍااوٙ ثىضغٞااٌثس ٗٝ    -

 ثىْي٘مٞز ثىضٜ فوعش أٗ ؽٜ قٌٝقٖج إىٚ ثىقوٗط ّضٞؾز ؽٖ٘ه ثىضؼيٌ ( .

ثس ثىْي٘مٞز          ؼٌػ ؽٜ ٍؾجه ثىضؼيٌٞ ث ًشجهٛ د ّٔ ) ػَيٞز صقوٝو ثىضغٌٞٗٝ   -

ٍٗقوثًٕيٓ ثىضغٌٞثس ثىضٜ فوعش ؽٜ ّي٘ك ثىَضؼيَِٞ ثىْاجصؼ ػاِ إشاٌثمٌٖ 

ؽااٜ ثىذااٌثٍؼ  ٗألّشااطز ثىضؼيَٞٞااز ث ًشااجهٝز ٍااِ ماا ه إّااضنوثً ّٗااجةو 

 ىقٞجُ ٕيٓ ثىضغٌٞثس ( . 

 

 أغشاض التقىٌن 

 صٖٞتز إمضذجًثس هًٗٝز ىض٘ؽٞٔ ٗصقِْٞ مؾج ر ثىؼَو . -1

 ٍج صٌ صققٞقٔ ٍِ ثألٕوثػ . ْجػو ؽٜ صقوٝو ٍوٙٝ   -2

3-   َ ْجػور ؽٜ ٍؼٌؽز مؾج ر ٗؽجػيٞز ثىطٌؿ ٗثىّ٘جةو ٗثىَؼْٞجس ث ًشاجهٝز ثى

  َ ْضنوٍز ؽٜ صققٞـ ثىضغٞاٌثس ثىْاي٘مٞز ثىٌَع٘داز ىاوٙ ثىَْاضٖوؽِٞ ؽاٜ ثى

 ثىذٌّجٍؼ ث ًشجهٛ ثىضؼيَٜٞ .

 ْجػو ػيٚ ميـ ثىغقز ىوٙ ؽًَٖ٘ ثىَضؼيَِٞ ٍٗٝجهر إفذجىٌٖ ػياٚ ثىضؼاجُٗٝ   -4

 ٍغ ثىؾٖجٍ ث ًشجهٛ ػْوٍج ٝيَُْ٘ د ّؾٌْٖ ث ّؾجٍثس ثىضٜ صقققش . 

ثىؼَااو ػيااٚ ًؽااغ ثىااٌٗؿ ثىَؼْ٘ٝااز ىااوٙ ثىؼااجٍيِٞ دجىؾٖااجٍ ث ًشااجهٛ ٍااِ  -5

 م ه صَْٞز شؼًٌٕ٘ دج ّؾجٍ . 

 

 هستىٌاث التقىٌن 

ثىضقاااٌ٘ٝ ثىٞاااٍٜ٘ ثىؼٌضاااٜ : ٝؼضذاااٌ أهّاااٚ ثىَْاااض٘ٝجس ثىضقَ٘ٝٞاااز هفاااز ألُ  -1

ثألفناااجً صصاااوً دطٌٝقاااز ال إًثهٝاااز ٗػاااوً ممااا٘ػٖج ىيَذاااجها ٗثىق٘ثػاااو 

 ثىؼيَٞز ىيضقٌ٘ٝ . 

ثىضقااٌ٘ٝ ثىاايثصٜ : ٝضَٞااَ ٕاايث ثىَْااض٘ٙ دضطذٞااـ ٍذااجها ثىضقااٌ٘ٝ ٍااِ ماا ه  -2

إىٞأ ٍاِ ما ه  ثىضقيٞو ثىؾنٌٛ ىي٘ضغ ثىقجةٌ أٗ ثى٘ضغ ثىيٛ صاٌ ثى٘ةا٘ه

 صطذٞـ ثىذٌثٍؼ ث ًشجهٝز ثىضؼيَٞٞز . 

ثىضقٌ٘ٝ ثىَقص٘ه ) ثىَنطط ( : ٝضََٞ ٕيث ثىَْاض٘ٙ دئفض٘ثةأ ػياٚ ثىََٝاو  -3

ٍااِ ثىضنطااٞط ٗ صطذٞااـ ٍذااجها ثىضقااٌ٘ٝ ٗػااجهر ٝقضااجػ ٕاايث ثىَْااض٘ٙ إىااٚ 

 ثىنذٌر ثىؾْٞز ىيشنص ثىقجةٌ دجىضقٌ٘ٝ . 
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أّٗااغ ٍؾااجالً ٍااِ ثىَْااض٘ٝجس ثىوًثّااز ث ًشااجهٝز : ٕٗااٜ أمغااٌ صؼقٞااوثً ٗ -4

ثىْااجدقز ٕٗااٜ صقضااجػ إىااٚ ث ىضااَثً دضطذٞااـ ٍذااجها ثىذقااظ ثىؼيَااٜ ىمااَجُ 

 ثىوفز ثىَطي٘دز ٗصقغ ًّجةو ثىَجؽْضٌٞ صقش ٕيث ثىَْض٘ٙ .

ثىذقاظ ثىؼيَااٜ : ٗٝؼااو أمغااٌ ثىَْااض٘ٝجس صؼقٞاوثً إى صضذااغ ؽٞاأ  ثىطااٌؿ ثىؾْٞااز  -5

شااَو ثىوًثّااجس ىيقصاا٘ه ػيااٚ ثىَؼيٍ٘ااجس ٗثىض٘ةااو إىااٚ إّااضْضجؽجس ٗص

 ثىضؾٌٝذٞز ثىضٜ صضمَِ ثىؼ فجس ثىْذذٞز دِٞ ثىَضغٌٞثس . 

 

 العىاهل التً تؤثش على عذم ًداذ عولٍت التقذٌن

قا٘ه أٍااو دؼااض ثىذاٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞااز دج ضااجؽز إىاٚ ٗؽاا٘ه إٔااوثػ ال َٝنااِ  -1

صطذٞقٖااج ماا ه ؽضااٌر فصااٌٞر ٍَااج ْٝااذخ ػااوً إٍنجّٞااز صقَٖ٘ٝااج ؽااٜ ثىَااوٙ 

 ثىقٌٝخ .

ػااوً إٍنجّٞااز صقااٌ٘ٝ دؼااض ثىذااٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞااز ألُ ثىااوالةو ال صظٖااٌ دؼااو  -2

 ث ّضٖج  ٍِ ثىَشجًمز ؽٜ ٍغو ٕيٓ ثىذٌثٍؼ ٍذجشٌر  . 

ؽٜ دؼض ثألفٞاجُ صناُ٘ ثألٕاوثػ ػجٍاز فذاو أُ صققاـ ثألٕاوثػ ثىنجةاز  -3

 ىوالةو ىقوٗط ثىضغٌٞثس ثىْي٘مٞز . ثٗديىل ال َٝنِ صقوٝو ثىَؼجٌٝٞ ٗ

ٌٞ ثىضٜ ٝضٌ ػياٚ ضا٘ةٖج ثىضقٞاٌٞ دصاً٘ر ٍ ةَاز ىضقوٝاو ػوً صٌصٞخ ثىَؼجٝ -4

 ٍقوثً ثىضغٌٞثس ثىضٜ فوعش ؽٜ ّي٘ك ثىَضؼيَِٞ . 

ػاااوً شاااَ٘ه ٗصنجٍاااو ثىذاااٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞاااز ٗٝ فااا  ىىااال ٍاااِ مااا ه ػاااوه  -5

 ثىَشضٌمِٞ ٗعٌٞ ثىَشضٌمِٞ ؽٜ ٕيٓ ثىذٌثٍؼ . 

 

 هداالث التقىٌن

ضْظَٞاٜ ىيَْظَاز ث ًشاجهٝز صقٌ٘ٝ ثىٖٞنو ثىضْظَٜٞ : ػْو صقاٌ٘ٝ ثىٖٞناو ثى  -1

 ٝض٘ؽخ ٌٍثػجر ثىْقجق ثىضجىٞز :

ٝؾاااخ ص٘ثؽاااو أػماااج  ثىَْظَاااز ث ًشاااجهٝز ػياااٚ مجؽاااز ثىَْاااض٘ٝجس ٍاااِ  - أ

 ثىَْض٘ٙ ثىقٍٜ٘ إىٚ ثىَْض٘ٙ ثىَقيٜ .

ٝؾخ أُ ٝنُ٘ أمذٌ ػوه ٍاِ أػماج  ثىَْظَاز ث ًشاجهٝز ثىضؼيَٞٞاز ؽاٜ   -ح 

 ثىَْض٘ٙ ثىَقيٜ ٗثألفو ؽٜ ثىَْض٘ٙ ثىقٍٜ٘ .

ٝؾااخ أُ ٝنااُ٘ ث صصااجه ىٗ إصؾااجِٕٞ دااِٞ أػمااج  ثىَْظَااز ث ًشااجهٝز   -س 

 ىنجؽز ثىَْض٘ٝجس .

 هًؽز مؾج ر ثىؼجٍيِٞ ٗث فضٞجؽجس ثىضوًٝذٞز ىيؼجٍيِٞ ؽٜ أفْجً ثىَْظَز   -ط 

 ثىضنجٍو دِٞ ثىَْظَز ث ًشجهٝز ٍٗؤّْجس ثىذقظ ثىؼيَٜ .  -ػ 
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جهٝز : ألؽااو إؽااٌث  ػَيٞااز صقااٌ٘ٝ ػَيٞااز صنطااٞط ثىذااٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞااز ث ًشاا -2

صقااٌ٘ٝ ػَيٞااز صنطااٞط ثىذٌّااجٍؼ ثىضؼيَٞااٜ ث ًشااجهٛ ٝؾااخ ٌٍثػااجر ثألٍااً٘ 

 ثىضجىٞز :

 هًثّز ثىوفز ؽٜ صقوٝو ؽًَٖ٘ ثىَْضٌشوِٝ . - أ

هًثّاااز صَغٞاااو ثىذٞجّاااجس ىيققاااجةـ ث فضصاااجهٝز ٗث ؽضَجػٞاااز ىؾَٖاااً٘   -ح 

 ثىَْضٌشوِٝ .

 مؾج ر قٌؿ ؽَغ ثىذٞجّجس .  -س 

 ٗض٘ؿ ثألٕوثػ ثىضؼيَٞٞز ىيذٌثٍؼ ٗهفز ةٞجعضٖج .هًؽز   -ط 

 هًؽز إًصذجق ثىذٌّجٍؼ ثىضؼيَٜٞ دؾيْؾز ث ًشجه ثىًَثػٜ .  -ػ 

 

صقٌ٘ٝ ػَيٞز ثىضْؾٞي : ىضقٌ٘ٝ ػَيٞز صْؾٞي ثىذٌّاجٍؼ ث ًشاجهٛ ٝؾاخ ٌٍثػاجر  -3

 ٍج ٝيٜ :

 هًؽز هفز ثألٕوثػ ؽٜ مطز ثىؼَو .  -أ   

 ٖج ػيٚ ثىضنٞؼ ٍغ ثىظٌٗػ ثىطجًةز .هًؽز ٌٍّٗز مطز ثىؼَو ٗفوًص  -ح 

 هًؽز إّضنوثً ثىطٌؿ ٗثىَؼْٞجس ث ًشجهٝز ٍٗ ةَضٖج ىينطز .  -س 

 هًؽز ٍ ةَز ثىَجهر ثىؼيَٞز ىظٌٗػ ثىَْضٌشوِٝ ٗإٔوثػ ثىذٌّجٍؼ .  -ط 

 هفز ص٘فٞش ثىنطز ثىٍَْٞز ٗصَجشٖٞج ٍغ أٗفجس ؽٌثؽ ثىَضؼيَِٞ .   -ػ 
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 فً الدهاص اإلسشادي فً عولٍت التخطٍظ وس العاهلٍيد

 

 دوس اإلخصائٍٍي اإلسشادٌٍي

ىإلمصااجةِٞٞ ث ًشااجهِٝٞ ) ثىَ٘ضاا٘ػِٞ ( ٍْااؤٗىٞز مذٞااٌر ؽااٜ ػَيٞااز صنطااٞط 

ثىذااٌثٍؼ ث ًشااجهٝز إى ٝؾااخ أُ ٝقٍ٘اا٘ث دجىَشااجًمز دؼَيٞااز ثىضنطااٞط مااو فْااخ 

ًَثػٞااز صنصصاأ دقنااٌ إّٖااٌ ػيااٚ إىَااجً دجىَشااجمو ثىؾوٝااور ّٗضااجةؼ ثألدقااجط ثى

ٗثىَنضشؾجس ثىًَثػٞاز ىايىل صقاغ ػياٚ ػاجصـ ث مصاجةٜ ث ًشاجهٛ ثىَْاؤٗىٞجس 

 ثٟصٞز :

ٍْجػور ثىٌَشاوِٝ ؽاٜ ثىقصا٘ه ػياٚ ثىَؼيٍ٘اجس ٗثىذٞجّاجس ػاِ ثى٘ضاغ  -1

  ثىٌثِٕ ىيَْطقز .

 ٍْجػور ثىٌَشوِٝ ثىَقيِٞٞ ؽٜ صؾٌْٞ ثىذٞجّجس . -2

ٍْااجػور ثىٌَشااوِٝ ثىَقيٞااِٞ ؽااٜ إػااوثه مطااز ثىؼَااو ثىْااْ٘ٝز مااو ضااَِ  -3

 إمضصجةٔ .

صوًٝخ ثىٌَشوِٝ ثىَقيِٞٞ ػيٚ ثىطٌؿ ٗثىّ٘جةو ثألمغٌ ؽجػيٞز ؽٜ صقوٝاو  -4

 ثىَشجمو 

 ثىَْجػور ؽٜ إّؾجٍ ثىذٌثٍؼ ٗصقَٖ٘ٝج . -5

 

 دوس الوششفٍي اإلسشادٌٍي  

 ٞز :صقغ ػيٚ ثىَشٌؽِٞ ث ًشجهِٝٞ ثىَْؤٗىٞجس ثٟص     

 ٍْجػور ثىٌَشوِٝ ثىَقيِٞٞ ؽٜ صنطٞط  ٍٗضجدؼز ٗصْؾٞي ثىذٌثٍؼ . -1

صاا٘ؽٌٞ ثىذٞجّااجس ثى ٍٍااز ػااِ ثىَْطقااز ثىَْااضٖوؽز ٗثىضااٜ ٌّٖٝٗااج ضااًٌٗٝز  -2

 ىؼَيٞز ثىضنطٞط .

ثىَْاااجػور ػياااٚ ثىاااٌدط داااِٞ أّشاااطز ثىذاااٌثٍؼ ث ًشاااجهٝز ػياااٚ ٍنضياااؼ  -3

 ثىَْؤٗىٞجس .

 

 دوس الوششذ الضساعً

جس مغٞااٌر ٕٗجٍااز ؽااٜ ػَيٞااز ثىضنطااٞط ٗصْؾٞااي ثىذااٌثٍؼ صقااغ ػيااٚ ػجصقاأ ٍْااؤٗىٞ

 ٗصقَٖٞٞج ٍِٗ ثىَٖجً ثىَيقجر ػيٚ ػجصـ ثىٌَشو ثىًَثػٜ ٍج ٝيٜ :

 ثىذو  ؽٜ ػَيٞز صنطٞط ثىذٌثٍؼ . -1

 صقؾَٞ ثىْجُ ىيَشجًمز ؽٜ ػَيٞز صنطٞط ٗصْؾٞي ثىذٌثٍؼ . -2

ِ ثىَ٘فاؼ ثىاٌثِٕ ٗصقوٝاو ثىَشاجمو ىيَْطقاز ؽَغ ثىذٞجّجس ٗثىَؼيٍ٘جس ػا -3

 ٍ٘ضغ ثىضَْٞز .
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ثىضنطااٞط  ؽضَجػااجس ىؾااجُ ثىضنطااٞط  ٗصَٗٝااوٌٕ دجىذٞجّااجس ٗثىَؼيٍ٘ااجس  -4

 ثىَطي٘دز .

ٗضغ مطز ػَو دج شضٌثك ٍغ أػمج  ىؾجُ ثىضنطٞط  ٗإصنجىٕج م ّاجُ  -5

 ىضْؾٞي ثىذٌثٍؼ .

 مضجدز ٗقذغ ثىذٌّجٍؼ ث ًشجهٛ ٗصٍ٘ٝؼٔ ػيٚ مو ٍِ َٖٝٔ ثألٌٍ . -6

 صْؾٞي ثىذٌثٍؼ .ٍْؤٗىٞز فٞجهٝز مذٌٞر ؽٜ ػَيٞز  -7

 ثىضؼٌػ ػيٚ ٍوٙ صْؾٞي ثىذٌّجٍؼ ألٕوثؽٔ . -8

ثىضؼاجُٗ ٍااغ ثىٖٞتااجس ٗثىَؤّْااجس ثىَقيٞاز ؽااٜ دٌثٍؾٖااج ثىضؼيَٞٞااز ثىَنَيااز  -9

 ىيذٌّجٍؼ ث ًشجهٛ .

 ث هًثك ثىَْضٌَ ىقجؽجس ٗإٕضَجٍجس ثىْجُ ٗ ٍشن صٌٖ . -11

 

 دوس أعضاء لداى التخطٍظ

صضناُ٘ ىؾاجُ ثىضنطاٞط ٍاِ ثىقااجهر ثىَقيٞاِٞ ٗثىٌَشاو ثىًَثػاٜ ٗصقاغ ػيااٌٖٞ   

 ثىَْؤٗىٞجس ثىضجىٞز :

 ىؼ٘ثٍو ثىَؤعٌر ؽٜ ىىل ثىَ٘فؼ .ثهًثّز ثىَ٘فؼ ثىًَثػٜ دجىَْطقز ٗ -1

 صقوٝو ثىَشن س ثىضٜ ٝؼضقو د ّٖج صٌٖ ثىَْطقز ميٖج د٘ؽٔ ػجً . -2

صياال ثألٕااوثػ ٗضااغ ٗصقوٝااو ٗةااٞجعز ثألٕااوثػ ٗٗضااغ ثألٗى٘ٝااجس دااِٞ  -3

 ػْوٍج ال صَْـ ثىظٌٗػ ٗثىَصجهً دضْؾٞي ؽَٞغ ٕيٓ ثألٕوثػ .

 صقؾَٞ ثألٕجىٜ ؽٜ ثىَْطقز ىإلّضؾجدز ىيْشجقجس ث ًشجهٝز . -4

 ث شضٌثك ؽٜ صقٌٞٞ إّؾجٍثس ثىذٌّجٍؼ ث ًشجهٛ . -5
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 ثىَشن س ثىضٜ ص٘ثؽٔ ػَيٞز صنطٞط ثىذٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞز ث ًشجهٝز

 

ثىضمااجًح ؽااٜ ثىقااٌٞ ثىغقجؽٞااز ٗثىقمااجًٝز ىيقااجةَِٞ ػيااٚ ػَيٞااز ثىضنطااٞط  -1

ىيذٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞز ٍغ ثىقٌٞ ثىغقجؽٞاز ٗثىقماجًٝز ألؽاٌثه ثىضْظاٌٞ ث ؽضَاجػٜ 

  َ  ْضٖوػ ٝؤهٛ إىٚ ػٌفيز ثىؾٖ٘ه ثىضنطٞطٞز ىضيل ثىذٌثٍؼ .ثى

ػااوً صؾٖااٌ أؽااٌثه ثىضْظااٌٞ ث ؽضَااجػٜ ثىَقيااٜ ألٕااوثػ ثىذااٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞااز  -2

ؤهٛ إىٚ مياـ فا٘ٙ إؽضَجػٞاز ّايذٞز ضاو ٕايٓ ٗىؾيْؾز ثىضؼيٌٞ ث ًشجهٛ ٝ  

ؤهٛ إىاٚ إفؾاجً أؽاٌثه ثىضْظاٌٞ ػاِ ثىَشاجًمز ثىط٘ػٞاز ؽاٜ ثىذٌثٍؼ ٍَج ٝ ا

 ػَيٞز ثىضنطٞط .

 ػوً ثىقص٘ه ػيٚ ثىشٌػٞز ث ؽضَجػٞز ىيذٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞز ث ًشجهٝز . -3

4-   َ ْجّااذز ىؾَااغ ثىذٞجّااجس ػااِ ؽٖااو ثىقااجةَِٞ دؼَيٞااز ثىضنطااٞط ثألّااجىٞخ ثى

 ثى٘ضغ ثىٌثِٕ 

ؽٖو ثىقاجةَِٞ دؼَيٞاز ثىضنطاٞط مٞؾٞاز صقيٞاو ثىذٞجّاجس ٗإّاضن ل ثىْضاجةؼ  -5

 ٗصقوٝو ثىَشجمو .

ػوً فوًر ثىقاجةَِٞ دؼَيٞاز ثىضنطاٞط ػياٚ مضجداز ّاص ثىذٌّاجٍؼ ث ًشاجهٛ  -6

 ٗإّضنوثٍٔ موىٞو ػَو .

دَااج ٝضْجّااخ  ػااوً فااوًر ثىقااجةَِٞ دؼَيٞااز ثىضنطااٞط ػيااٚ ةااٞجعز ثألٕااوثػ -7

 ٗفؾٌ ثىَشجمو ٗثىقجؽجس .

 ثىقصً٘ ؽٜ صقوٝو ثىّ٘جةو ٗثألّجىٞخ ثىضؼيَٞٞز ثىَ ةَز . -8

 ػوً ثىقوًر ػيٚ ٍضجدؼز مطز ثىؼَو ثىْْ٘ٝز ٗصْؾٞيٕج دوفز . -9

 ثىقصً٘ ثى٘ثضـ ؽٜ ػَيٞز ثىضقٌ٘ٝ ثىْٖجةٜ ىيذٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞز ث ًشجهٝز .    -11
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 اإلسشادٌت فً العشاقتخطٍظ البشاهح 

 

          َ  ف  إُ ػَيٞز ثىضنطٞط دصً٘ر ػجٍز ىنجؽز ثىقطجػجس ؽٜ ثىؼاٌثؿ ٍِ ثى

ٍْٖٗج ثىقطجع ثىًَثػاٜ ٝضصاؼ د ّأ صنطاٞط ال ٌٍماَٛ فٞاظ صقاً٘ ثىَؤّْاجس 

ثىٌّااَٞز ٗشااذٔ ثىٌّااَٞز دجىضؼااجُٗ ٍااغ دؼمااٖج ثىااذؼض ؽااٜ ٗضااغ ثىنطااط ػيااٚ 

ٍٗااِ عااٌ صااضٌ ٍْجفشااز ٕاايٓ ثىنطااط ؽااٜ ثىَْااض٘ٝجس ثىَقيٞااز ٍْٗااض٘ٙ ثىَقجؽظااجس 

 ثىَؤصٌَثس ثىقطٌٝز ىضيل ثىقطجػجس .

      َ ضذؼاااز ؽاااٜ ّاااذؼْٞٞجس ثىقاااٌُ ثىَجضاااٜ ؽاااٜ صنطاااٞط ثىذاااٌثٍؼ إُ ثىطٌٝقاااز ثى

صَٗه ٍوٌٝٝجس ثىًَثػاز ؽاٜ ثىَقجؽظاجس  )ث ًشجهٝز مجّش صضٌ ػيٚ ثىْق٘ ثىضجىٜ 

َاو دٖاج ما ه ثىنَْاز ٍوٌٝٝز ث ًشاجه ثىًَثػاٜ ثىؼجٍاز دئفضٌثفجصٖاج ثىْاْ٘ٝز ىيؼ

ذْاٚ ػيٞأ ثىذاٌثٍؼ ث ًشاجهٝز , مَاج صقاً٘ صيال ّْ٘ثس ثىقجهٍاز ماٜ صناُ٘ أّجّاجً ص  

ثىَااوٌٝٝجس دجىطيااخ ٍااِ ثىؾٖااجس ىثس ثىؼ فااز ٍغااو ٍوٌٝٝااز ثىغااٌٗر ثىقٞ٘ثّٞااز , 

ٍوٌٝٝااز ثىذٞطااٌر ٍٗوٌٝٝااز ٗفجٝااز ثىًََٗػااجس دضقااٌ٘ٝ ثىذااٌثٍؼ ثىضااٜ ىٖااج ػ فااز 

ذٌثٍؼ ثىضٜ ٌٝعذُ٘ ثىَْجػور ؽٖٞاج  همجىٖاج ضاَِ د ػَجه ث ًشجه ثىًَثػٜ ٗثى

. ٗ إّااضْجهثً إىاٚ ىىال صقااً٘  (ثىنطاط ثىنجةاز ىَوٌٝٝاز ث ًشااجه ثىًَثػاٜ ثىؼجٍاز 

ثىَوٌٝٝااز ثىؼجٍااز ىإلًشااجه ثىًَثػااٜ د٘ضااغ مطااز إًشااجهٝز ٝؾااخ ث ىضااَثً دٖااج 

 ٗصْؾٞيٕج ىنو ٍقجؽظز ٍِ ٍقجؽظجس ثىقطٌ .

يٓ ثىنطااز ثىٌَمَٝااز إىااٚ مطااط ػَااو ٗػيااٚ ٍْااض٘ٙ ثىَقجؽظااز ٝااضٌ صقْااٌٞ ٕاا   

 ّْ٘ٝز ىألفمٞز ٗثىْ٘ثفٜ ٗثىؾٌٗع ثىًَثػٞز ثىضجدؼز ىيَقجؽظز .

      َ ثىقجهر ثىَقيِٞٞ ػْو ٗضاغ ثىذاٌثٍؼ   ف  إّٔ ػوً إشٌثك ثىؾ فِٞ أٍِٗٗ ثى

ث ًشااجهٝز ؽااٜ ثىنطااز ثىْااْ٘ٝز دااو ٝ ؼضَااو ػيااٚ صقٌٝااٌ ٍااوٙ فجؽااز ثىَااوٌٝٝجس 

ثىٌؽا٘ع إىاٚ ًعذاز ثىؾا ؿ أٗ فجؽضأ ثىماًٌٗٝز ثىًَثػٞز ؽٜ ثىَقجؽظاجس هُٗ 

 ٕٜٗ أّجُ ػَيٞز صنطٞط ثىذٌثٍؼ ث ًشجهٝز .

مَج أشاجًس ثىوًثّاجس إىاٚ ضاؼؼ ٍشاجًمز ثىؾ فاِٞ أٗ ثىقاجهر ثىَقيٞاِٞ ؽاٜ     

ػَيٞز ؽَغ ثىذٞجّجس ٗثىققجةـ ٗصقوٝو ثىَشجمو ٗصؼِٞٞ ثألٕوثػ ٗؽٜ هًثّز دٖيث 

ىااًَثػِٞٞ ال ٝ٘ؽااو ىااوٌٖٝ دٌّااجٍؼ ٍٍْااٜ % ً ثىٌَشااوِٝ ث45ثىَؾااجه صذااِٞ أّاأ 

% ٍاااِ 55% ٍاااِ أةاااو 24ٍقاااوه ٍٗنضااا٘ح ىضْؾٞاااي ثىنطاااز ث ًشاااجهٝز ٗإُ 

ثىٌَشاااوِٝ ثىااايِٝ ىاااوٌٖٝ دٌّاااجٍؼ إًشاااجهٛ ٍنضااا٘ح ىضْؾٞاااي ثىنطاااز ىاااٌ ٝقاااوهٗث 

 ٍْؤٗىٞجس ٍْؾيٛ ثىنطز .

أٍج ؽٜ ٌٍفيز ثىغَجّْٞٞجس ؽقو أشجًس ثىوًثّجس ثىضٜ صْجٗىش أهٗثً ثىٌَشوِٝ     

ًَثػِٞٞ ؽاااٜ ثىَقجؽظاااجس ثىّ٘اااطٚ ىيقطاااٌ ى٘ثؽذاااجصٌٖ ثىضنطٞطٞاااز ٗثىضْؾٞيٝاااز ثىااا

  ٗ ؽو إُ إشضٌثك ثىٌَشوِٝ ثىًَثػِٞٞ ؽٜ ٗضغ ثىنطز ث ًشجهٝز ٗثىضقَ٘ٝٞز ؽقو 

 ؽج  ٍض٘ثٍُ دِٞ ّ٘ػٞز ثألهث  ٗ مَٞضٔ .
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 ( ؽٜ ٕيث ثىَٞوثُ إىٚ ثىََٞثس ثىضجىٞز ؽٜ ثىضنطٞط :1984مَج أشجً ةذجؿ )   

            نطاااٞط ث ًشاااجهٛ ؽاااٜ ثىقطاااٌ د٘ؽااا٘ه إقاااجً ػاااجً ٍنّ٘ااأ ٍاااِٝضَٞاااَ ثىض -1

 ) ثألٕوثػ , ثىؾيْؾز , ثىْٞجّز ٗ ثىطٌٝقز ( .

2-   ٍ ْااذقجً ىضْظااٌٞ ٕاايٓ ثىؼَيٞااز ٍضَغيااز دجىيؾااجُ ثىضْؾٞيٝااز ثىَشاانيز ْٕااجك إػااوثهثً 

  َ  ْض٘ٝجس .دجىَؤصٌَثس ثىًَثػٞز ػيٚ ٍنضيؼ ثى

ثىذاٌثٍؼ ث ًشاجهٝز ٍغاو هًثّاز ص٘ؽٌ ثألًٍ٘ ثىَطي٘دز ؽٜ ػَيٞاز صنطاٞط  -3

 ثىَْطقز ثىَْضٖوؽز دجىضَْٞز ٗصقوٝو ٍشن صٖج ٗديً٘صٖج إىٚ إٔوثػ .

 

 

ٍِ م ه ث ّاضؼٌثي ثىٌَؽؼاٜ ىيذقا٘ط ٗثىوًثّاجس ثىضاٜ صا٘ؽٌس ؽاٜ ٕايث 

ثىَٞاااوثُ  ) ٍؾاااجه صنطاااٞط ثىذاااٌثٍؼ ث ًشاااجهٝز ( ؽاااٜ ثىؼاااٌثؿ َٝناااِ إؽَاااجه 

 ث ّضْضجؽجس ثىضجىٞز :

 ثىؾًَٖ٘ ؽٜ ػَيٞز ثىضنطٞط .ػوً صطذٞـ إشٌثك  -1

ػوً ٗض٘ؿ ثألٕوثػ ثىؼجٍز ٗثألٕوثػ ثىضؼيَٞٞز ٗثألٕاوثػ ثىضْظَٞٞاز ٍاِ  -2

 فذو ثىؼجٍيِٞ ػيٚ ثىَْض٘ٙ ثىَقيٜ ٗؽًَٖ٘ ثىَْضٌشوِٝ .

 ػوً ٗؽ٘ه ىؾجُ ٍقيٞز ألعٌثي صنطٞط ثىذٌثٍؼ ث ًشجهٝز . -3

 عٞااجح مطااز ثىؼَااو ثىْااْ٘ٝز ٗثىضااٜ صمااٌ ثألٕااوثػ ثىضؼيَٞٞااز ٍااغ صقوٝااو -4

 صيل ثألٕوثػ . ٗثىطٌٝقز إىضٜ صققـثألّي٘ح 

وً صطذٞااـ ثألّااي٘ح ػااػااوً إصذااجع مطاا٘ثس ػَيٞااز ثىضنطااٞط دشاانو هفٞااـ ٗ -5

ثىؼيَٜ ىضقٌٞٞ ثىذٌثٍؼ ث ًشجهٝز ٍِ فٞظ صقوٝو ثىاوالةو ٗثىذاٌثِٕٞ ىيقناٌ 

 ػيٚ ّؾجؿ ثىذٌّجٍؼ ث ًشجهٛ .    
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 ًوارج تخطٍظ البشاهح اإلسشادٌت التعلٍوٍت                          

 

        َ ضذؼز ؽٜ مغٞاٌ ٍاِ هٗه ثىؼاجىٌ ىضنطاٞط ثىذاٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞاز صؼوهس ثىَْجىػ ثى

فْخ قذٞؼز ثىْظجً ثالؽضَجػٜ ٗثىؾيْؾز ثىْٞجّٞز ٗثالفضصجهٝز ٗثىَ٘ثًه ثىَضجفز 

 ّٗ٘ػ ٝضٌ صْجٗه دؼض ٕيٓ ثىَْجىػ :

 

 ًوىرج صباذ  :   - 1

ٕ٘ َّ٘ىػ صٌ صطٌ٘ٝٓ ؽٜ ثىقطٌ ثىؼٌثفٜ ىغٌي ثىضنطٞط ىيذٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞز       

 ث ًشجهٝز ٗٝضنُ٘ ٕيث ثىَْ٘ىػ ٍِ ثىٌَثفو ثىضجىٞز :

ٌٍفياز صقوٝااو أقااجً ػَاو صنطااٞط ثىذٌّااجٍؼ : ٗصضماَِ ثىؾيْااؾز ٗثألٕااوثػ   - 1

 ٞـ ثألٕوثػ .ثىْٞجّٞز ٗثىطٌٝقز ثىضنطٞطٞز فٞظ إّٖج ٍِ ضًٌٗٝجس صقق

ٌٍفيز صقوٝو ثىقجؽز ىيضنطٞط : ٗصضمَِ ميـ ثىقجؽز ىيضنطٞط ٗصؼضذٌ ٕيٓ  - 2

  َ قْااغ أٍااجً ثىٌَفيااز  دوثٝااز ثىؼَااو ثىضنطٞطااٜ ٗٝااضٌ ؽٖٞااج صذٌٝااٌ ٗإٝؾااجه ثىْااذخ ثى

ػَيٞااز  ثىَْااؤٗىِٞ ٗثألٕااجىٜ ىنااو ثىؾٖاا٘ه ثىَذيٗىااز ثىَجهٝااز ٗعٞااٌ ثىَجهٝااز ؽااٜ

     . ًشجهٛ ث ثىضنطٞط ثى فقز دجىؼَو

ؼضذااٌ ٍااِ إٔااٌ ثىٌَثفااو دْااذخ فجؽااز ثألؽااٌثه ٌٍفيااز ثىضْظااٌٞ ىيضنطااٞط : ٗص   - 3

ثىَقيِٞٞ ىيضؼجُٗ ٍغ ثىؼاجٍيِٞ دج ًشاجه ثىًَثػاٜ ٗصؾَٞاغ ث ٍنجّٞاجس ثىَطي٘داز 

إَٔٞااز ٍشااجًمز ثىْااجُ ؽااٜ ػَيٞااز ثىضنطااٞط ىغااٌي  ٍٗصذااٌ  . ىؼَيٞااز ثىضنطااٞط

ثىقياا٘ه ًّٗااٌ ثألٕااوثػ ٍااِ ماا ه  إفضااٌثؿأٗى٘ٝجصٖااج ٗ صقوٝااو ثىَشااجمو ٗصقوٝااو 

 صَغٞو ثىَؾضَغ ثىَقيٜ ؽٜ ىؾجُ ثىضنطٞط .

 ٌٍفيز صنطٞط ثىذٌّجٍؼ ٗصضمَِ ٍج ٝيٜ : - 4

 ؽَغ ثىققجةـ .   -أ             

 صقيٞو ثىققجةـ .  -ح            

 صشنٞص ثىَشن س .  -س            

 صقٌٌٝ ثألٕوثػ .  -ػ            

 جدز ثىذٌّجٍؼ .مض  -ؿ            

 مضجدز مطز ثىؼَو .  -ك            

 

 ٌٍفيز ثىضقٌ٘ٝ . - 5
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  Peasonًوىرج  بٍسىى       - 2

 

 ٗٝضنُ٘ ٍِ ع عز ٌٍثفو ٕٜ :

 ٌٍفيز ثىضنطٞط ىيذٌّجٍؼ ث ًشجهٛ ٗصضمَِ ثىؼَيٞجس ثىضجىٞز :  - 1

 ؽَغ ثىققجةـ ػِ ثى٘ضغ ثىٌثِٕ .  -آ            

 صقيٞو ثىَ٘فؼ .  -ح           

 صقوٝو ثىقجؽجس ٗثىَشن س .  -س           

 صقوٝو ثألٕوثػ .   -ط           

 ٌٍفيز صْؾٞي ثىذٌّجٍؼ ٗصضمَِ ثىؼَيٞجس ثىضجىٞز :  - 2

 ٗضغ مطز ثىؼَو .  -أ         

 صْؾٞي مطز ثىؼَو .   -ح        

 صقٌٌٝ ٍوٙ ثىضقوً ؽٜ صْؾٞي ثىذٌّجٍؼ .  -س        

 إػجهر ثىْظٌ دجىذٌّجٍؼ .   -ط        

ٌٍفيااز ثىضقٞااٌٞ : ٕٗااٜ ػَيٞااز ٍْااضٌَر صذااوأ ٍااِ ثىنطاا٘ر ثألٗىااٚ ىضنطااٞط   - 3

ثىذٌّجٍؼ  ث ًشجهٛ فضٚ ّٖجٝز ػَيٞز صنطاٞط ٗصْؾٞاي ثىذٌّاجٍؼ . ٗمَاج ٍذاِٞ ؽاٜ 

 ( 3ثىشنو ) 

 

 

  
  

 

 (  َّ٘ىػ دُْٞ٘ 3شنو ًفٌ  )                                

 

ٌٍفيز   

 ثىضنطٞط

 ٌٍفيز   

ثىضْؾٞي             

 ثىضْؾٞي

 -آ  

 -ح 

 -س 

 -ط 

 -ط 

 -س 

 -ح 

 -أ   

ٌٍفيز 

 ثىضقٌ٘ٝ


