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 إٌمبط اٌشئ١غخ ٌٍّسبضشح







ِٓ إٌبط ال ٠ٍّىْٛ ثشٔبِح ِٕظُ ِٚزىبًِ % 97

٠ّىُٕٙ ِٓ إٌدبذ  ٌال٘ذاف  

 ٌّبرا؟

 اٌغجت ٘ٛ اٌخٛف

FEAR 

False Evidence Appearing Real 

 د١ًٌ صائف ٠جذٚا زم١م١ب

  

 



• ( خش١خ ػذَ رسم١مٙب )ثّخ خطش فٟ رسذ٠ذ األ٘ذاف   

 ٌٚىٓ ٕ٘بن خطش اوجش فٟ ػذَ رسذ٠ذ٘ب

 





ئْ اخطش شٟء فٟ ِدزّؼبرٕب ١ٌظ ٘ذس 

 اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚئّٔب ٘ذس اٌّٛاسد اٌجشش٠خ



• -:رسذ٠ذ األ٘ذاف ُِٙ ػٍٝ اٌصؼ١ذ   

•  اٌشخصٟ

•  اٌؼبئٍٟ

•  اٌؼٍّٟ

•  االُِ



فٟ  عأ٘ضِهٌمذ ٔدسذ ٘زٖ اٌّشح ٌىٕٟ 

 اٌّشح اٌمبدِخ 
  ١٘السٞ أدِٛٔذاٌغ١ش 

 29,029)ِزش  8,848 االسرفبع

 (لذَ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D9%84




• ٌذ٠ُٙ ثشٔبِح ِٕظُ  ٠بيفمػ ِٓ غٍجخ خبِؼخ % 3

ٌال٘ذافِٚزىبًِ   

 خبء ٘زا فٟ دساعخ أخش٠ذ ػ١ٍُٙ فٟ اٌخّغ١ٕبد







•  رسذ٠ذ ٘ذف ٚوزبثزٗ

•  رسذ٠ذ اٌفٛائذ ٚاٌّضا٠ب

•  رسذ٠ذ اٌصؼٛثبد ٚاٌؼٛائك

•  رسذ٠ذ ِب ٠سزبخٖٛ ٌٍٛصٛي ٌٍٙذف

• اٌز٠ٓ ع١زُ اٌؼًّ ِؼُٙ االشخبصرسذ٠ذ   

•  سعُ خطخ ٌزسم١ك اٌٙذف



و١ف ٠ّىٓ اْ رؼطٟ ِسبظشره فٟ ٚلذ ِسذد ٌٚؼذد 

 وج١ش ِٓ اٌطٍجخ ؟

اٌّذسعْٛ اٌّجزذؤْٚ ٠سبٌْٚٛ اػطبء اوجش ِمذاس ِٓ 

اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد اٌزٟ ٠ّزٍىٛٔٙب ٚغبٌجب ِب ٠فشٍْٛ 

فٟ رٌه فأِب ٠ٕزٟٙ اٌٛلذ لجً اْ ٠فؼً رٌه ٚاِب ٠خشج 

اٌطٍجخ ُٚ٘ ال ٠ززوشْٚ ِب اٌزٞ لبٌٗ  اٌّذسط فٟ اٚي 

 اٌّسبظشح



فٟ خبِؼخ عزبٔفٛسد ٌذ٠ُٙ ثشٔبِح ٌٍزذس٠ت ػٍٝ االثذاع 

 20ِفبدٖ أٗ رخ١ً أٗ ٌذ٠ه ( 10-20اٌزذس٠ت )٠غّٝ 

عٕٛاد  ١ٍِ10ْٛ دٚالس ٚاالغجبء اخجشٚن أه عزؼ١ش 

 فمػ 

 اٌغإاي االٚي ِب خ١بساره ؟ٚو١ف عزغزف١ذ ِٓ ٘زا اٌّبي؟

ززّب عزجذأ ثٛظغ ا٠ٌٛٚبد ٕ٘بن اش١بء ٘بِخ ٚاش١بء غ١ش 

 ٘بِخ 



اٌغإاي اٌثبٟٔ ِبرا رش٠ذ زمب؟ ارا ٌُ رىٓ ٕ٘بن ل١ٛد ٚوبْ 

ٌذ٠ه وً ٘زا اٌّبي ٚاٌٛلذ ٚاٌّٙبسح ٚاٌمذسح ِبرا رش٠ذ 

 زمب؟

ا٘ذاف ٚاعبي ٔفغه ِب افعً ٘ذف رش٠ذ رسم١مٗ  10دْٚ 

 ؟



وزٌه فٟ اٌزذس٠ظ ػ١ٍه اْ رعغ عٍُ ا٠ٌٛٚبد فٟ 

اٌزٟ عزمَٛ ثٙب داخً  االداءاداال٘ذاف ٚلبئّخ ثغٍغٍخ 

 اٌصف ٚاٌزٟ رمشثه اٚ رجؼذن ػٓ ٘ذفه 

 ثُ رجذأ ثؼ١ٍّخ اٌزجغ١ػ اٚ اٌسزف 

أّبغ اٌغٍٛن اٌزٟ رؼزمذ أٙب  اح االداءاداثذأ ثسزف وً 

 غ١ش ِّٙخ اٚ أٙب عزغبُ٘ فٟ اثؼبدن ػٓ ٘ذفه 



 ٌّبرا ٔعغ ا٘ذاف ؟

ربو١ذ اٌثمخ ثبٌٕفظ-1  

رسغ١ٓ اٌزفى١ش إٌبلذ -2  

ص٠بدح اٌىفبءح اٌزار١خ ٌٍّذسط -3  

ص٠بدح ِغزٜٛ اٌزٛاصً -4  

رط٠ٛش اٌزٛلؼبد اٌد١ذح -5  



ص٠بدح اٌذافؼ١خ -6  

ل١بط ِغزٜٛ اٌزمذَ -7  

اٌغ١طشح ػٍٝ ِشازً اٌزمذَ -8  

ٚظغ ا٠ٌٛٚبد الرخبر لشاساد ِغجمخ -9  

رسغ١ٓ االداء ٌٍّّٙبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّشغٛة ثٙب -10  

رم١ًٍ ػٛاًِ اٌعغػ ٚاٌمٍك ٚاٌزٟ رإثش فٟ أدبص  -11

 رٍه اٌّّٙبد



اال٘ذاف          

رمذ٠ش اٌزاد= اٌغٍٛن = اال٘ذاف = اٌم١ّخ   



 ً٘ رؼزمذ أه لبدس ػٍٝ رسم١ك ٘ذفه؟

•  ٔسٓ ٔسزبج اْ ٔزؼٍُ و١ف ٔسٍُ

•  أمً زٍّه اٌٝ اسض اٌٛالغ عزسمك ٘ذفه

• ثؼط إٌبط ١ٌظ ٌذ٠ٗ سؤ٠خ زٛي ِب اٌزٞ ٠ش٠ذٖ ِٓ 

 ز١برٗ ٚثبٌزبٌٟ ٘ٛ ثال ٘ذف

• إٌبط اٌزٟ ٌذ٠ٙب ا٘ذاف ٠غزط١ؼْٛ سؤ٠خ َ اٌزٞ ٠ّىٓ 

رسم١مٗ ٠غزط١ؼْٛ سؤ٠خ و١ف ٠ّىُٕٙ اْ ٠ٕزمٍٛا اٌٝ 

 اٌعفخ االخشٜ



 أش١بء ٠دت أْ ٔززوش٘ب خ١ذا
 • أذ ال رغزط١غ  –اال٘ذاف ٠دت أْ رىْٛ ٚالؼ١خ 

و١ٍٛا خالي شٙش 40أْ رٕضي ِٓ ٚصٔه   
أذ ,سرت  –٠دت أْ رشرت أ٘ذافه ٚفك عٍُ أ٠ٌٛٚبد   

 ال رغزط١غ رسم١ك خ١ّغ ا٘ذافه ِشح ٚازذح
 

• ً٘ ٌذ٠ه اٌّصبدس اٚ اٌٛعبئً اٌزٟ رسزبخٙب 

اٌصسخ ,اٌّؼٍِٛبد ,اٌّبي )ٌزسم١ك ٘ذفه 
اٌخ...اٌّٙبسح ,اٌطبلخ ,  



 اال٘ذاف اٌزشث٠ٛخ

•  اال٘ذاف اٌزشث٠ٛخ ػجبساد ػبِخ 

•  اال٘ذاف اٌزشث٠ٛخ رمٛد اٌٝ اال٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ

 اٌّششػْٛ ٠عؼْٛ ا٘ذاف رشث٠ٛخ 

 االداساد رعغ ا٘ذاف رؼ١ّ١ٍخ  

 اٌّذسعْٛ ٠عؼْٛ ا٘ذاف عٍٛو١خ  



اال٘ذافِصبدس اشزمبق   



ِصبدس 
اشزمبق 
 األ٘ذاف

 اٌّزؼٍُ

 اٌّدزّغ
اٌّبدح 
 اٌذساع١خ



ِغز٠ٛبد األ٘ذاف 
 اٌزؼ١ّ١ٍخ

 اال٘ذاف اٌغٍٛو١خ

 أل٘ذاف اٌؼبِخا اال٘ذاف اٌزشث٠ٛخ اال٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ (ِخشخبد رؼ١ّ١ٍخ)



 ٚلذ ٚرسزبج ػ١ِّٛخ األ٘ذاف أوثش ٟ٘ٚ ف١ٙب اٌّشغٛة إٌٙبئ١خ إٌزبئح رّثً

 .اٌزؼ١ٍُ ِشازً وً إٌٝ ٠قً لذ ٌزسم١مٙب، ط٠ًٛ

 

 

 اٌؼبِخ ٘ذافاأل

 

 

  اٌقبٌر اٌّٛاطٓ إػذاد

 

 

 

 لٛٞ خ١ؼ إػذاد      

 



 ِٓ ِؾزك ل١ّٟ ِخطظ ػٍٝ ِٚج١ٕخ ِزٛلؼخ ز١بر١خ ٔزبخبد رقف ػجبساد ٟ٘

 أٚ رؼ١ّ١ٍخ ِشزٍخ خالي ِٓ رسم١مٙب ٠ٚزُ اٌّدزّغ فٟ اٌغبئذح اٌزشث٠ٛخ اٌفٍغفخ

 .أوثش

 

 اٌزشث٠ٛخ ٘ذافاأل

 

 
 ٚاٌؼٍّبء اٌؼٍُ دٚس رمذ٠ش

 

 

 

   اٌزطٛع سٚذ ر١ّٕخ    

 



 دساعٟ ثشٔبِح أٚ دساع١خ، ِبدح أ٘ذاف ػٓ ٚرؼجش اٌّذٜ ِزٛعطخ ٘ذافأ ٟٚ٘

 ِسذد

 

  

 

 ػٍٝ اٌّزؼ١ٍّٓ ٌذٜ اٌمذسح ر١ّٕخ

 االٌمبء

 اعزخذاَ ػٍٝ اٌّزؼ١ٍّٓ لذسح ١ّٕخر

 دسط فٟ اٌىٙشثبئٟ اٌفشْ

 .اٌغ١شا١ِه

 



 ادائٗ ػٍٝ لبدسا ٠ىْٛ اْ اٌطبٌت ِٓ ٠زٛلغ ِب ػٓ ٚرؼجش اٌّذٜ لش٠جخ ٘ذافأ ٟٚ٘

 فغ١شح رؼ١ّ١ٍخ ٚزذح اٚ ِؼ١ٓ دسط ٔٙب٠خ فٟ

 
 

 
 ١ٌٔٛٓ ِضج ػٍٝ لبدسا اٌطبٌت ٠ىْٛ أْ

 ثؾىً ثبٔٛٞ ٌْٛ العزخشاج اعبع١١ٓ

 ِضجٛط

 سعُ ػٍٝ لبدسا اٌطبٌت ٠ىْٛ اْ

 .فس١ر ثؾىً االٔغبْ ػ١ٓ

 



 اٌذسط رخط١ظ ػ١ٍّخ فٟ ٌٍّؼٍُ د١ًٌ

 أ١ّ٘خ األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ

 اٌزؼٍُ ػ١ٍّخ ِٓ اٌزؼ١ّ١ٍخ األ٘ذاف رغًٙ

 خإٌّبعج االخزجبساد فمشاد ٚضغ ػٍٝ رغبػذ

 فغ١شح ألغبَ إٌٝ اٌّبدح ِسزٜٛ ردضئخ

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌٛعبئً ٔؾطخألا ٚ اٌطشق أفضً رسذد

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ رم٠ُٛ ػٍٝ رغبػذ

 اٌؼًّ ٚصِالء ِٛسألا ثأ١ٌٚبء االرقبي رغ١ًٙ ػٍٝ رغبػذ



(اٌزؼ١ّ١ٍخ )األ٘ذاف اٌغٍٛو١خ   



 ثٗ اٌم١بَ ٠ّىُٕٙ ِب ثذلخ زقفٌ ٌٍزال١ِز رىزت ػجبساد ٟ٘

 خب٘ذا   اٌّؼٍُ ٠ٚسبٚي ِٕٗ، االٔزٙبء ثؼذ أٚ ذسطاٌ خالي

 .اٌفقً داخً اٌزال١ِز ِغ رسم١مٙب
 

 (اٌغٍٛو١خ) األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ



 اال٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاال٘ذاف اٌغٍٛو١خ

•   اال٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ
• صٛسح )غ١ش ِسذدح 

(وج١شح   

•  ِغر ػش٠ط 

•  رشوض ػٍٝ اٌّذسط

• ال ٠ّىٓ ل١بعٙب ظّٓ 

 اٌذسط

 

•  اال٘ذاف اٌغٍٛو١خ
•  ِشوضح

•  ِسذدح

•  رشوض ػٍٝ اٌّزؼٍُ

•  لبثٍخ ٌٍم١بط



 :أمثلة 
 .قلم الرصاصبدقة من خالل  راس االنسانأن ٌرسم الطالب  - 

 .دون أخطاء تزٌد عن ثالثة  قصٌدة للمتنبًأن ٌقرأ الطالب  - 

. 

:ٌصاغ الهدف السلوكً كما ٌلً   

+  المحتوى العلمي + الطالب + فعل سلوكي + أن 

ظرف تحقيق الهدف + مستوى األداء المقبول 

.(الشرط)  

:صٌاغة الهدف السلوكً   

 



 ِىٛٔبد اٌٙذف اٌغٍٛوٟ

6           5         4         3      2     1  
اٌؾشط        االداء   اٌطبٌت     اٌّسزٜٛ        اٌفؼً    أْ     

اٌزؼ١ٍّٟ                                                            

لٛاػذِشاػ١ب             لق١ذحاٌطبٌت                ٠مشأ       أْ           ثٕغجخ فسخ  

90% ٚاالٌمبء اٌقٛد            اٌّزٕجٟ                                                  

                                                                                                                                                                                                  



 أْ

 ِؼبدٌخ ف١بغخ األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ

 اٌّزؼٍُ (ٌٍم١بط  لبثال   اٌغٍٛوٟ اٌفؼً ٠ىْٛ أْ ٠دت )اٌغٍٛوٟ اٌفؼً +

   االداء ِغزٜٛ األداء ؽشط اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّبدح ِٓ خضء

+ 

+ + + 

 ِثً

 ال فسخ ثٕغجخ  اٌزخط١ظ دسط فٟ رؼٍّٗ وّب اإلٔغبْ سأط اٌطبٌت ٠شعُ أْ

 %80 ػٓ رمً

   ِٚثً

 اٌذسط فٟ ٚسد وّب اٌثالث١خ ٚاألٌٛاْ اٌثب٠ٛٔخ األٌٛاْ ث١ٓ اٌطبٌت ٠مبسْ أْ

 فس١سخ ثقٛسح





• رص١ٕف اال٘ذاف اٌغٍٛو١خ                 



ِدبالد 
األ٘ذاف 
 اٌزؼ١ّ١ٍخ

اٌّدبي 
 اٌّؼشفٟ

اٌّدبي 
 اٌٛخذأٟ

اٌّدبي 
 اٌّٙبسٞ



يضه مجيع أشكال : المجالىالمعرفي  

 .النشاط الفكزي من حفظ وفهه 

يتضنن القيه وامليول : المجالىالوجداني

   واالجتاهات واملشاعز

يشنل خمتلف املهارات : المجالىالمهاري

   اليدوية





واًل 
 
 :ستة مستويات هي يتضمن حسب تصنيف بلوم ألمجال ألمعرفي : أ

 التذكز

 الفهه

 التطبيق

 التحليل

 الرتكيب

 التقويه



هو تذكر أو استرجاع المعلومة التً سبق للمتعلم دراستها كتذكر 

  .التعرٌفات والمصطلحات والحقائق 

 ألتذكر: ألمستوى 

.تعرٌفا دقٌقا لمصطلح التربٌة الفنٌة طًعٌ -  

.االلوان الثانوٌة بشكل صحٌحٌعدد  -  

ٌعٌن نقطة النظر الرئٌسة فً رسم منظوري  -

 بشكل مضبوط

 –ٌسمع  –ٌسمى  –ٌعّرف  –ٌذكر  –ٌعدد 

  ٌتعرف على –ٌختار  - -ٌعٌن 

 أمثلةىلألهدافىالسلوكوة

 التعروف

 أفعالىسلوكوة



ادراك معنى المادة التً تتم دراستها وتتضمن الترجمة من 

  .صورة إلى أخرى أو التفسٌر أو االستنتاج 

 الفهم: المستوى 

 .االٌهام البصريٌفسر ظاهرة  -

االلوان عند  تاكسدسبب ٌستنتج  -

  .استخدام النفط فً مزجها

 –ٌشرح  –ٌفسر  –ٌستنتج  –ٌترجم 

 .ٌلخص  –ٌمٌز 

 أمثلةىلألهدافىالسلوكوة

 التعروف

 أفعالىسلوكوة



 استخدام المتعلم ما تعلم فً مواقف جدٌدة غٌر مألوفة له 

 التطبيق: المستوى 

ٌرسم انف االنسان بشكل دقٌق باستخدام  -

 قلم الفحم

ٌطبق مبدا التجانس فً تصمٌم بطاقة  -

  .شخصٌة

ٌحل  –ٌوظف  –ٌستخدم  -ٌبٌن  –ٌطبق 

 .ٌستخرج  –ٌرسم  –ٌحسب  –

 أمثلةىلألهدافىالسلوكوة

 التعروف

 أفعالىسلوكوة



تحلٌل المادة التعلٌمٌة إلى عناصرها األساسٌة وٌتضمن 

  .تحلٌل العناصر والعالقات والمبادئ 

 التحليل: المستوى 

استخدام السكٌن فً الرسم ٌربط بٌن  -

 .وتقنٌة االكساء اللونً

المدرسة االنطباعٌة ٌقارن بٌن  -

  .والمدرسة التجرٌدٌة

ٌعلل  –ٌقارن  –ٌفحص  –ٌفكك  –ٌحلل 

 ٌمٌز –ٌربط  –

 أمثلةىلألهدافىالسلوكوة

 التعروف

 أفعالىسلوكوة



القدرة على التعامل مع األجزاء وربطها معاً لتكون 

  . تركٌباً جدٌداً 

 التركيب: المستوى 

سٌنارٌو لفلم وثائقً مستخدما ٌكتب  -

 .خصائص الفلم الوثائقً

ٌركب قطع نافورة سٌرامٌك بشكل  -

 .مضبوط

ٌؤلف  –ٌنشئ  –ٌتنبأ  –ٌعمم  –ٌخطط 

  .ٌشتق  –ٌركب  –ٌخترع  -

 أمثلةىلألهدافىالسلوكوة

 التعروف

 أفعالىسلوكوة



الحكم على قٌمة األفكار أو األعمال أو الوسائل أو الحلول 

 فً ضوء معٌار معٌن 

 التقويم: المستوى 

 .سرٌالً باسلوبٌقٌم لوحة تشكٌلٌة مرسومة  -

االنشاد لقصٌدة باللغة الفصحى مستندا الى ٌبٌن أخطاء  -

 .قواعد الصوت وااللقاء

 –ٌنقد  –ٌناقش  –ٌفند  –ٌبرر  –ٌقٌم 

 . ٌشرح –ٌغاٌر  –ٌقدم رأٌاً 

 أمثلةىلألهدافىالسلوكوة

 التعروف

 أفعالىسلوكوة



 ا٘ذاف اٌزشث١خ اٌف١ٕخ

ر١ّٕخ إٌبز١خ اٌؼبغف١خ ٚاٌٛخذا١ٔخ -1  

رذس٠ت اٌسٛاط ػٍٝ االعزخذاَ غ١ش اٌّسذٚد -2  

االٔذِبج فٟ اٌؼًّ ٚاٌزؼبًِ اعٍٛةاٌزذس٠ت ػٍٝ  -3  

اٌؼًّ ِٓ اخً اٌؼًّ -4  

اٌزٕف١ظ ػٓ ثؼط االٔفؼبالد ٚاألفىبس -5  

(وّؼٍُ رشث١خ ف١ٕخ , و١ف رض٠ذ ثمخ غالثه ثأٔفغُٙ؟) رأو١ذ اٌزاد ٚاٌثمخ ف١ٙب -6  

اٌزشاثػ االخزّبػٟ ٚرٛز١ذ اٌّشبػش -7  

ٚاٌؼذد ِٚؼشفخ ِصبدس٘ب ٚرغ٠ٛمٙب االدٚاداٌزذس٠ت ػٍٝ اعزخذاَ -8  

              ثٙبثبٌّصطٍسبد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌصٕبػ١خ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزسذس  االٌّبَ -9
                                                                                                  

شغً ٚلذ اٌفشاؽ ثشىً ِثّش -10                 

ثٗاززشاَ اٌؼًّ ا١ٌذٚٞ ِٚٓ ٠مِْٛٛ  -11   

سثػ اٌّٛاغٓ ثج١ئزٗ -12  





خطٛاد 
ف١بغخ 
 األ٘ذاف

رسذ٠ذ 
اٌّؼبسف 
 ٚاٌّٙبساد

رسذ٠ذ 
اٌغٍٛن 
 اٌّالزع

رسذ٠ذ 
إٌز١دخ 
اٌّشغٛة 

 ف١ٙب

رسذ٠ذ طش٠مخ 
إثجبد 
 اٌغٍٛن

ٚضغ ِؼ١بس 
 ألداء



 اٌسقخ ِٓ االٔزٙبء ثؼذ ثٛضٛذ اٌّزؼٍُ عٍٛن ٠قف أْ

 اٌغٍٛو١خؽشٚط ف١بغخ األ٘ذاف 

 ٚاٌّالزظخ ٌٍم١بط لبثً ٠ىْٛ أْ

 رارٙب اٌزؼٍُ ػ١ٍّخ ١ٌٚظ اٌزؼٍُ ٔبرح ٠قف أْ

 ٚازذ رؼ١ٍّٟ ٔبرح ػٍٝ مزقش٠ أْ

 أدائٗ ِٚؼ١بس ٚؽشط اٌغٍٛن ٠زضّٓ أْ





 ٗثٍغز ػٕٙب ٚاٌزؼج١ش اٌسم١مٟ ِؼٕب٘ب ٚفُٙ اٌّؼٍِٛبد اعزشخبع ػٍٝ اٌمذسح

 .اٌخبفخ

 ِغزٜٛ اٌفُٙ: ثب١ٔب   

 دسط فٟ دسعٙب وّب اٌض٠ز١خ األٌٛاْ خقبئـ اٌطبٌت ٠غزٕزح أْ ِثً

   فس١سخ ثقٛسح األٌٛاْ

 ثبألٌٛاْ اٌشعُ فٟ اٌّذثجخ اٌفشػ اعزخذاَ عجت اٌطبٌت ٠فغش أْ   ِٚثً

 .اٌّؼٍُ روش٘ب وّب اٌّبئ١خ

 فٟ اٌض٠زٟ اٌشعُ فٟ ثىثشح  إٌفظ اعزخذاَ ردٕت عجت اٌطبٌت ٠فغش أْ

 .ع١ٍّخ ثقٛسح اٌض٠ز١خ األٌٛاْ ٌّٛضٛع دساعزٗ ضٛء

   ِٚثً



 ٚإٌظش٠بد ٚاٌزؼ١ّّبد ٚاٌّفب١ُ٘ اٌسمبئك رطج١ك ػٍٝ اٌمذسح ٠ٚؼٕٟ

 .ٚفّٙٙب اٌطبٌت  دسعٙب اٌزٟ ٚاٌطشق

 ِغزٜٛ اٌزطج١ك: ثبٌثب  

 ٌٛزخ سعُ فٟ  اٌض٠ز١خ األٌٛاْ ِضج أعبع١بد ثؼض اٌطبٌت ٠طجك أْ ِثً

 .فس١سخ ثقٛسح دسعٙب، وّب ص٠ز١خ،

 .فس١سخ ثقٛسح االطبس ػٍٝ اٌمّبػ ثغست اٌطبٌت ٠مَٛ أْ   ِٚثً

 ٌمق١ذح لشاءرٗ خالي دسعٙب اٌزٟ ٚاالٌمبء اٌقٛد لٛاػذ اٌطبٌت ٠طجك أْ

 %70 ػٓ رمً ال فٛاة ثٕغجخ

   ِٚثً



 ِثً

 ِثً

 ِثً



 اٌغٍٛن ػٍٝ ٠ذي ِّب خذ٠ذ لبٌت فٟ ثؼضٙب ِغ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّبدح اخضاء رد١ّغ ٘ٛ

 .ٌٍّزؼٍُ اإلثذاػٟ

 ِغزٜٛ اٌزشو١ت: خبِغب  

 اٌفٛرٛؽٛة ثبعزخذاَ ٌٛزخ اٌطبٌت ٠قُّ ْأ ِثً

 .عبػخ ٔقف خالي اٌقف داخً ٔسزٟ ػًّ أخضاء اٌطبٌت ٠شوت أْ   ِٚثً

 أخطبء دْٚ  اٌذسط خالي ٌؾىغج١ش ِغشز١خ ػٓ ِمبال   اٌطبٌت ٠ىزت أْ

 .ٌغ٠ٛخ

   ِٚثً



 . خبفخ ِؼب١٠ش ضٛء فٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّٛاد ل١ّخ ػٍٝ اٌسىُ ثٗ ٠ٚمقذ

 ِغزٜٛ اٌزم٠ُٛ: عبدعب  

 ِثً

 ػؾش فٟ ِجبؽشح ِؾب٘ذرٙب ثؼذ  ِغشز١خ فٟ سأ٠ٗ اٌطبٌت ٠جذٞ أْ

 .فمظ دلبئك

   ِٚثً
 ثقٛسح ثذساعزٗ ٠مَٛ اٌزٞ اٌفٕٟ ٌٍؼًّ ٔمذا اٌطبٌت ٠ىزت أْ

 .ِٛضٛػ١خ

 اٌززٚق ل١بط فٟ اٌّٛع١مٝ دساعخ أ١ّ٘خ زٛي سأ٠ٗ اٌطبٌت ٠جذٞ أْ

   .ِٛضٛػ١خ ثقٛسح  اٌّٛع١مٟ

   ِٚثً



   وشاثٛيٌذٜ  ِغز٠ٛبد اٌّدبي اٌٛخذأٟ



 .ِؼ١ٓ ِٛضٛع أٚ ِب ثمض١خ اال٘زّبَ فٟ اٌشغجخ اٌّزؼٍُ ٠جذٞ اٌّغزٜٛ ٘زا فٟ

 ِغزٜٛ االعزمجبي: أٚال    

 .اٌّجبؽشح اٌزٍفض١ٔٛ٠خ اٌجشاِح ػٓ ٔذٚح اٌطبٌت ٠سضش ْأ ِثً

   ِٚثً
 اٌّقشٞ اٌفٓ ثذساعخ اال٘زّبَ اٌطبٌت ٠جذٞ أْ

 اٌزٍفض٠ٟٛٔ اإلػالْ زٛي ِسبضشح إٌٝ اٌطبٌت ٠قغٟ أْ
   ِٚثً



 .ِب لض١خ أٚ ِٛضٛع فٟ اٌفؼبٌخ اٌّؾبسوخ ٠ؼٕٟ

 ِغزٜٛ االعزدبثخ:ثب١ٔب  

 ِثً
 ٌذٜ اٌزخط١ظ ِٙبساد ر١ّٕخ فٟ اٌزؾش٠ر دساعخ أ١ّ٘خ ػٓ اٌطبٌت ٠ذافغ أْ

   اٌطٍجخ

 .ِغشز١ب ػشضب اٌطبٌت ٠زبثغ أْ   ِٚثً

 اثٓ سثبء فٟ  اٌّغزىفٟ ثٕذ ٚالدح لق١ذح ثمشاءح اٌطبٌت ٠غزّزغ أْ

 .ص٠ذْٚ

   ِٚثً



٠ٙزُ ٘زا اٌّغزٜٛ ثبٌم١ّخ اٌٟ ٠ؼط١ٙب اٌّزؼٍُ ٌمض١خ ِب ٠ٕٚزمً اٌّزؼٍُ فٟ ٘زا 

.اٌّغزٜٛ إٌٝ اٌزؼٙذ ٚاالٌزضاَ فٟ ِدبي اٌؼًّ اٌدّبػٟ اٌفؼبي  

 ِثً

 .اٌطٍجخ ثم١خ ِغ اٌّزٕجٟ لقبئذ خّبي اٌطبٌت ٠ٕبلؼ أْ ِثً

 .اٌدبد اٌّغشذ اٌطبٌت ٠ذػُ أْ

 .األ٠زبَ ٌألطفبي اٌشعُ رؼ١ٍُ فٟ  اٌطبٌت ٠زطٛع أْ
 ِثً



 اٌم١ُ ضٛء فٟ ثٗ اٌخبؿ اٌم١ّٟ اٌجٕبء ثزٕظ١ُ اٌّغزٜٛ ٘زا فٟ اٌّزؼٍُ ٠مَٛ

 .اٌّىزغجخ اٌدذ٠ذح

 اٌزٕظ١ُ ٜٛغزِ: ساثؼب  

 ٚاألغبٟٔ اٌّٛع١مٝ اٌزؼ١ٍُ أ١ّ٘خ ػٓ ِدٍخ اٌطبٌت ٕظ٠ُ  أْ ِثً

 اٌززٚق ٌزطٛس اٌشف١ٕخ

   ِٚثً
 .اٌّىبْ ٚخّبي اٌج١ئٟ اٌفٓ ثأ١ّ٘خ ٌٍزٛػ١خ زٍّخ اٌطبٌجخ ٠ٕظُ أْ

 ِثً
 خٛاد ِٕسٛربد فٟ اٌزشاس اعزٍٙبَ ظب٘شح زٛي عّٕبس اٌطبٌجخ ٠ؼمذ أْ

 ع١ٍُ



  ٠ٚظٙش األفشاد ِٓ غ١شٖ ػٓ ر١ّضٖ اٌزٟ اٌزاد ففبد اٌّغزٜٛ ٘زا فٟ رزؾىً

   .ط٠ٍٛخ ص١ِٕخ ٌفزشح اٌفشد عٍٛن فٟ رزسىُ اٌم١ُ ِٓ ٔظبَ

 ِغزٜٛ رؾى١ً اٌزاد: خبِغب  

 اٌّدزّغ فٟ اٌزٚق رٙز٠ت فٟ اٌّٛع١مٝ ثأ١ّ٘خ  اٌطبٌت ٠ؤِٓ أْ ِثً

 .ػبِخ

 رؼبٟٚٔ فٕٟ ػًّ فٟ اٌطبٌت ٠زطٛع أْ   ِٚثً

   ِٚثً ٌٍشخً ِغب٠ٚخ ثقٛسح  اٌّشأح ثسش٠خ اٌطبٌت ٠ؤِٓ أْ



 خاٌّسبضشح اٌمبدِ


