
 
 
 
 

 ثنًقجلسر ثالٔنٗ
 
 

 نضسدٛز ثنؼًهٛز ث يفٕٓو

 –ثنطجنخ  )ْٙ يدر يٍ ثإلػدثد ٚقمٛٓج  (Practicum )إٌ ثنضسدٛز ثنؼًهٛز  

فٙ إفدٖ ثنًدثزض ثنضٙ صقددْج كهٛضّ ٔٚقٕو أعُجءْج دجنضدزٚخ ػهىٗ صىدزٚط  (ثنًؼهى

يىىجدر صدزٚعىىٛز يؼُٛىىز لىىًٍ صلففىىّ ثنؼهًىىٙ ثنىىدرٛس نًىىدر ففىىم دزثظىىٙ أٔ أكغىىس 

 .صقش إؼسثف يؽسف صسدٕ٘ ٔيؽسف ػهًٙ يضلفؿ 

ٚضؼسف خالل ْرِ ثنًدر ػهٗ ثنقٛجر ثندزثظىٛز دًىج فٛٓىج يىٍ ٔ ىجةي صدزٚعىٛز  

 .ز ، صعذقٓج يسفهز إػدثد َظس٘ دثخم ثنكهٛز ٔإدثزٚز ٔإؼسثفٛ

ددأ ٚطذس يج صؼهًّ يىٍ أفكىجز ٔيفىجْٛى  (ثنًؼهى  –ثنطجنخ  )ٔدٓرث ثنًؼُٗ فجٌ  

ٔنسثةس صدزٚط َٔظسٚجس صسدٕٚىز َٔفعىٛز فىٙ يسثفىم دزثظىضّ فىٙ كهٛىز ثنضسدٛىز ، 

 .دؽكم ػًهٙ ٔصطذٛقٙ فٙ ثنًٛدثٌ ثنققٛقٙ نٓج ْٕٔ ثنًدزظز 

يفٕٓيجٌ ثفدًْج ردٚى كجٌ ُٚظس نهضدزٚط ػهٗ ثَىّ ٚقىٕو ػهىٗ نهضسدٛز ثنؼًهٛز  

ِ داظىسثز ثنًُٓىز ،  ثنضقهٛد ، ٔٚقجٔل ثنًؼهى ثنًذضدا إصذجع أظضجذِ ثنر٘ يىٍ ٔثؽذىّ يىدب

ْٔرث ثنًفٕٓو نهضسدٛز ثنؼًهٛز ْٕ يفٕٓو غجيك فقىد ٚفٓىى أفٛجَىجأ داَىّ ثنضىدزٚخ ػهىٗ 

ى داَّ يؾًٕػز ثنلذسثس ثنًدزظىٛز يٓجزثس ثنضدزٚط ثنًضؼهقز ددٔز ثنًؼهى ، ٔرد ٚفٓ

ثنضىىٙ ٚضؼىىسق نٓىىج ثنطهذىىز فىىٙ أعُىىجء صىىدزٚذٓى ، ٔرىىد ٚفٓىىى داَىىّ ثنُجفٛىىز ثنضؼهًٛٛىىز فىىٙ 

ـٕزر يُففهز ػٍ ثنُجفٛز ثنُظسٚز ثنضٙ صؼجنؼ ثنًقسزثس ثنضسدٕٚز ، َٔهقظ ثٌ ْرث 

ٛىز ثنًفٕٓو نى ٚذٍ ػهٗ أظجض ػهًٙ ، فهقد ثظضذؼد أٚز إؼجزر ؽدٚدر إنٗ أْىدثف ثنضسد

 . ثْٞدثفثنؼًهٛز ، ٔثظضذؼد يعانز صقٕٚى يدٖ صققس ْرِ 

ثنًفٕٓو ثنقدٚظ نهضسدٛز ثنؼًهٛز فؽًم ثدسش ثنؾٕثَخ ثنًلضهفز يىٍ ثنؼًهٛىز  أيج 

ثنضؼهًٛٛز ، يغم ثنضدزٚخ ػهٗ يًجزظز ثنًُٓز ، فٓىى نذٛؼىز ثنًضؼهًىٍٛ ، ٔثالظىضؼدثد 

عىىىذز ، ٔصًُٛىىىز ثنؽىىىؼٕز نًلىىىجنذضٓى ، ٔثنضؼجيىىىم يؼٓىىىى ، ٔثخضذىىىجز ثنققىىىجةس ثنًكض

 :دجالَضًجء، ٔيٍ ْرث ثنًفٕٓو ًٚكٍ ثظضلالؾ ثنضؼسٚفجس ثنضجنٛز 

ْىىٙ ثنًىىدر ثنضىىٙ ٚعىىًـ فٛٓىىج نطهذىىز كهٛىىز ثنضسدٛىىز دىىجنضققس يىىٍ ـىىالفٛز ٔػًهٛىىز  -

إػدثدْى ثنُظىس٘ َفعىٛجأ ٔصؼهًٛٛىجأ ٔإدثزٚىجأ نلذىسثس ٔيضطهذىجس ثندىسف ثندزثظىٛز 

 .هٍٛ ثنققٛقز ، صقش إؼسثف ٔصٕؽّٛ يسدٍٛ يؤْ
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ثنًؼهىى يىٍ خالنٓىج ػهىٗ ؽًٛىغ  –ْٙ ثنُؽجنجس ثنًلضهفىز ثنضىٙ ٚضؼىسف ثنطجنىخ  -

ؽٕثَخ ثنؼًهٛىز ثنضؼهًٛٛىز دجنضىدزٚؼ ، دقٛىظ ٚذىدأ دجنًؽىجْدر عىى ٚؽىسع فىٙ ػًىم 

ثنٕثؽذىىجس ثنضىىٙ ٚقىىٕو دٓىىج ثنًؼهىىى إنىىٗ ثٌ ٚفىىم فىىٙ َٓجٚىىز ثنًطىىجف إنىىٗ يًجزظىىز 

 .أػًجل ثنًؼهى يًجزظز كجيهز 

يٕثرفىىّ ثنطذٛؼٛىىز ، ٔصؼىىد ْىىرِ ثنًًجزظىىز نىىخ ثإلػىىىدثد  يًجزظىىز ثنضىىدزٚط فىىٙ -

ثنًؼهىى يؼسفضىّ ثنُظسٚىز ثنىٗ ظىهٕ   –ثنضسدٕ٘ ْٔدفىّ ، إذ فٛٓىج ٚضىسؽى ثنطجنىخ 

ػًهٙ ٚضققس ٔٚضاكد يٍ ـالفٛز ٔيالةًىز ؽًٛىغ يىج صؼهًىّ ، ٔٚقىٕو دجظىضلدثيّ 

ٔصؾسٚذىىىّ أعُىىىجء صدزٚعىىىّ دًىىىدثزض ثنضؼهىىىٛى ثنؼىىىجو يىىىٍ خىىىالل أَؽىىىطز ثنضىىىدزٚط 

 .فزثنًلضه

ثنًؼهىىى إػىىدثدثأ ًٚكُىىّ يىىٍ صًُٛىىز  –ْىىٙ ثنًؾىىجل ثنقٛىىٕ٘ ثنىىر٘ ٚؼىىد فٛىىّ ثنطجنىىخ  -

ثنًٓىىجزثس ٔثنلذىىسثس ثنًُٓٛىىز ٔثالؽضًجػٛىىز ثنالشيىىز نًُٓىىز ثنضىىدزٚط ٔذنىى  يىىٍ 

خىىالل ثنضىىدزٚخ ػًهٛىىجأ ػهًىىج ْىىرِ ثنًُٓىىز ٔيىىج ٚىىسصذه دٓىىج يىىٍ ػًهٛىىجس صسدٕٚىىز 

ْٕى ٔيًجزظىز ثنطىس  ٔصؼهًٛٛز يلضهفز ٔيؼسفز نذٛؼز ثنًضؼهًٍٛ ٔخفجةؿ ًَ

 .ثنًُجظذز نهضؼجيم يؼٓى 

ثنًؼهى دكهٛجس ثنضسدٛىز رذىم  –دسَجيؼ صدزٚذٙ نهضدزٚط ثنًٕؽّ ، ٚقٕو دّ ثنطجنخ  -

ثنضلسػ ، الكضعجح ٔصًُٛز ثنًٓجزثس ٔثنلذسثس ثنضدزٚعىٛز نًُىجْؼ ثنضؼهىٛى ثنؼىجو 

 .فٙ ثنًسفهضٍٛ ثنًضٕظطز ٔثإلػدثدٚز 

ثنًؼهىى أعُىجء رٛجيىّ  –يؾًٕػز ثَٞؽطز ثنضسدٕٚز ثنٓجدفىز ثنضىٙ ٚقىٕو دٓىج ثنطجنىخ  -

دجنضىىدزٚط ثنفؼهىىٙ دجنًىىدثزض ثنًضٕظىىطز ثٔ ثإلػدثدٚىىز نهضؼىىسف يىىٍ خالنٓىىج ػهىىٗ 

ؽٕثَخ ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز ثنًلضهفز فىٙ يىدِ شيُٛىز يقىددِ صقىش إؼىسثف ٔصٕؽٛىّ 

 .صسدٍٕٚٛ 

ثنؼًهٛىىز َؾىىد فٛٓىىج ثنكغٛىىس يىىٍ ثنؼُجـىىس نىىٕ َظسَىىج إنىىٗ ْىىرِ ثنضؼسٚفىىجس نهضسدٛىىز 

ثنًؽضسكز ٔفٛٓج دؼك ثالخضالف ، ٔنٓرث ًٚكٍ ثٌ َعضلهؿ ثنًالفظجس ثنضجنٛز يىٍ 

 : سٚفجسْرِ ثنضؼ

ثنضسدٛز ثنؼًهٛز صطذٛس ػًهٙ صؾسٚذٙ نهًذىجدا ٔثٞفكىجز ٔثنُظسٚىجس ثنضسدٕٚىز  .1

ٔثنُفعىىٛز ثنضىىٙ دزظىىٓج ثنطجنىىخ فىىٙ ثنكهٛىىز نهضاكىىد يىىٍ ـىىالفٛضٓج ٔيالةًضٓىىج 

 .نهٕثرغ ثنضؼهًٛٙ فٙ ثنًدثزض 

صطذىىس فىىٙ يىىدر شيُٛىىز يقىىددر نٕٚهىىز أٔ رفىىٛسر فعىىخ يىىج ٚقىىددِ دسَىىجيؼ  .2

 .ثندزثظز فٙ ثنكهٛز 

ثنًؼهىىى فىىٙ  –ثَٞؽىىطز ثنًلضهفىىز ثنضىىٙ ٚقىىٕو دٓىىج ثنطجنىىخ  ْىىٙ يؾًٕػىىز يىىٍ .3

ثنًدزظز صؽًم ؽًٛغ ؽٕثَخ ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز ثنضؼهًٛز ، ٔنٛعش رجـسر ػهٗ 

 .ثنضدزٚط ثنففٙ 
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صىىضى صقىىش إؼىىسثف يؾًٕػىىز يىىٍ ثنًلضفىىٍٛ ثنضسدىىٍٕٚٛ كجنًؽىىسف ثنضسدىىٕ٘  .4

 ٔثنًؽىىىسف ثنؼهًىىىٙ ثالخضفىىىجؾ ٔثنًىىىدزض ثنًضؼىىىجٌٔ ٔإدثزر ثنكهٛىىىز ٔإدثزر

 .ثنًدزظز

، (صطذٛقىٙ)ثٞٔل َظس٘ ٔثنغجَٙ ػًهىٙ  :إٌ يفٕٓو ثنضسدٛز ثنؼًهٛز نّ ؽجَذجٌ  .5

ٔنٓرث الدد يٍ إػطجء صؼسٚفٍٛ نهضسدٛز ثنؼًهٛز ، ٚؼكط ثٞٔل ثنؾجَخ ثنُظس٘ 

 .ٔٚؼكط ثنغجَٙ ثنؾجَخ ثنؼًهٙ أ٘ ثنضطذٛس فٙ ثنًدثزض

ٔثنًذىىجدا فىىجنضؼسٚي ثنُظىىس٘ ٚؽىىٛس إنىىٗ يؾًٕػىىز يىىٍ ثنققىىجةس ٔثنًفىىجْٛى  

ٔثنُظسٚجس ٔثنًٓجزثس ثنضٙ ٚضؼهًٓج أٔ ٚكضعذٓج ثنطجنىخ ػىٍ نسٚىس دزثظىضّ نًقىسز 

 .أٔ أكغس يٍ ثنًقسزثس ثنضسدٕٚز ٔثنُفعٛز نذسَجيؼ إػدثد ثنًؼهى فٙ ْرِ ثنكهٛز 

أيج ثنضؼسٚي ثنؼًهٙ نهضسدٛىز ثنؼًهٛىز فٓىٙ يؾًٕػىز يىٍ ثَٞؽىطز ثنضىٙ   

زِ كًؼهىى فىٙ إفىدٖ ثنًىدثزض ثنًضٕظىطز أٔ ثنًؼهى نهًًجزظز دٔ –ٚقٕو دٓج ثنطجنخ 

ثإلػدثدٚز نفضسر يقددر فٙ ثنًسثفىم ثنُٓجةٛىز يىٍ إػىدثدِ ، دٓىدف إصجفىز ثنفسـىز نىّ 

نضطذٛىىس ٔصؾسٚىىخ ثٞفكىىجز ٔثنًذىىجدا ثنضسدٕٚىىز ٔثنُفعىىٛز ٔثنغقجفٛىىز ثنضىىٙ صؼهًٓىىج فىىٙ 

ضسدٕٚىز ثنًؼٓد ، ٔصؼٕٚدِ ػهٗ يًجزظىز ٔيؼجٚؽىز ثنؼًهٛىز ثنضؼهًٛٛىز دكجفىز ؽٕثَذٓىج ثن

ٔثنُفعىىٛز ٔثالؽضًجػٛىىز صقىىش إؼىىسثف يؾًٕػىىز يىىٍ ثنضسدىىٍٕٚٛ يىىٍ دثخىىم ثنكهٛىىز أٔ 

 .خجزؽٓج ، صسؼدِ ٔصٕؽّٓ ٔصقٕو دضقٕٚى أدثءِ
َالفظ ثٌ ْرث ثنضؼسٚي ٚاخىر ثنؾجَىخ ثنؼًهىٙ نهضسدٛىز ثنؼهًٛىز ْٔىٕ ثنضؼسٚىي  

كىس ثنضسدٛىز إذ ٚضذجدز نهىرٍْ ػُىد ذ .ثنؽجةغ دٍٛ ثنضسدٍٕٚٛ ػٍ يفٕٓو ثنضسدٛز ثنؼًهٛز 
ثنًؼهىى نهًٛىدثٌ ٔثنقٛىجو دجَٞؽىطز ثنًلضهفىز كًؽىجْدر  –َىصٔل ثنطجنىخ  دآَىجثنؼًهٛىز 

ثنىىدزٔض ٔصقهٛهٓىىج َٔقىىدْج ٔثنًعىىجًْز فىىٙ صقمىىٛسْج ٔثنقٛىىجو دجٞػًىىجل ٔثنٕثؽذىىجس 
 –ثإلدثزٚز ، عى ثنضدزٚط دجنضدزٚؼ دًعجػدر ثنًدزض ثٞظجظٙ فضىٗ ٚضىٕنٗ ثنطجنىخ 

نًعىؤٔنٛز ثنكجيهىز ػىٍ ثنضىدزٚط ٔثنٕثؽذىجس ثٞخىسٖ ثنضىٙ ثنًؼهى فىٙ َٓجٚىز ثنفضىسر ث
ٚقىىٕو دٓىىج ثنًىىدزض ثٞظجظىىىٙ ، نٛقىىٕو دىىدٔزِ كًىىدزض فىىىٙ ثنًدزظىىز ٚؽىىجز  فىىىٙ 
ثنُؽىىجنجس ثنضسدٕٚىىز ٔ ٚضؼىىجٌٔ يىىغ ثنىىصيالء ثنًدزظىىٍٛ ٔيىىغ ثإلدثزر ٔيىىغ يؾىىجنط 

 .أٔنٛجء ثٞيٕز ٔغٛسْج يٍ ثٞػًجل ثنضٙ ٚقضمٛٓج دٔزِ كًدزض 
ثنؼًهٛىىز ْىىٙ إػىىدثد َظىىس٘ فىىٙ ثنكهٛىىز ٚؽىىًم ثنضؼىىسف ػهىىٗ  ٔنٓىىرث فجنضسدٛىىز 

ثنًذجدا ٔثٞظط ٔأظجنٛخ ثنضُظٛى ٔثنضُفٛىر ٔثنضقٛىٛى نهضسدٛىز ثنؼًهٛىز ، ٔٚؽىضًم ػهىٗ 
صدزٚخ يعذس الكضعجح يٓىجزثس صقهٛىم َٔقىد ثنعىهٕ  ثنضؼهًٛىٙ ٔيٓىجزثس ثنضىدزٚط 

ٔيًجزظىضّ  فٙ يٕثرىي يذسيؾىز رذىم ثنُىصٔل إنىٗ نًٛىدثٌ نًؽىجْدر ثنضىدزٚط ثنفؼهىٙ
 .َٔقدِ ٔصقهٛهّ ٔصقًّٛٛ ٔدٓرٍٚ ثنؾجَذٍٛ صكضًم ثنفٕزر ػٍ يفٕٓو ثنضسدٛز ثنؼًهٛز 

 :أًْٛز ثنضسدٛز ثنؼًهٛز 
صؤد٘ ثنضسدٛز ثنؼًهٛز دٔزثأ يًٓجأ فٙ إػدثد ثنًؼهًٍٛ ، إذ ثَٓج ثنًقى  ثنققٛقىٙ  

نقكىى نُؾجؿ ثنطجنخ فٙ ػًهٛجس ثإلػدثد ثٞكجدًٚٙ ٔثنًُٓٙ ، ٔػىٍ نسٚقٓىج ًٚكىٍ ث
ثنًؼهىى ، ْٔىٙ ثنؼًهٛىز  –ػهٗ َؾجؿ ثنطهذز ، ٔثنًدزظز ، فىٙ ػًهٛىز إػىدثد ثنطجنىخ 
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ثنضىىٙ ًٚكىىٍ دٕثظىىطضٓج ثنضؼىىسف ػهىىٗ يىىدٖ يىىج درنىىّ ثنًسدىىٌٕ يىىٍ ؽٓىىٕد فىىٙ إػىىدثد 
ثنًؼهى، ٔيٍ عىى ْىٙ فسـىز نضقىٕٚى ػًهٓىى ٔثنٕرىٕف ػىٍ نسٚقٓىج ػهىٗ َقىجن ثنقىٕر 

  .ًم ػهٗ يؼجنؾضٓج ٔثنؼًم ػهٗ صدػًٛٓج ، ٔػهٗ َقجن ثنمؼي ٔثنؼ
ٔصُطهس ْرِ ثًْٞٛز يٍ فقٛقز يًٓز ، ْٔٙ إذث كجٌ ثنضطذٛس غٛس يذُٙ ػهٗ  

َظسٚز فٕٓر صطذٛس غٛس ـقٛـ ، ٔثنُظسٚز دال يًجزظز أٔ صطذٛس صكٌٕ دؼٛدر ػىٍ 
 .ثنٕثرغ ٔثنًٕلٕػٛز 

إٌ دسثيؼ ثنضسدٛز ثنؼًهٛز إذث يج أفعٍ إػدثدْج ٔصُفٛرْج ، صكٌٕ فسـز عًُٛىز  
نضققٛىىس يىىج دزظىىّ ثنطجنىىخ فىىٙ دىىسثيؼ ثإلػىىدثد يىىٍ يؼىىجزف ٔيؼهٕيىىجس ٔيٓىىجزثس 
ٔثصؾجْجس ، ْٔٙ فسـز نضققٛس كىم يىج أكعىذضّ إٚىجِ كهٛضىّ ، ثَٓىج فسـىز نًًجزظىز 

نقسٚىخ ، ٔيىٍ عىى ْىٙ ػُفىس ثنٕثرغ ٔيؼجٚؽضّ نهضدزٚخ ػهٗ يٓجو يُٓز نهًعىضقذم ث
  .أظجظٙ ال ٚعضقٛى دسَجيؼ ثإلػدثد يٍ غٛس ثنضاكد يٍ َؾجفّ ٔفجػهٛضّ 

ثٌ َؾجؿ دسثيؼ ثنضسدٛز ثنؼهًٛز ال ٚؼضًد ػهىٗ ػجيىم ٔثفىد فقعىخ، دىم ػهىٗ  

ػٕثيم يضؼددر ، ثَّ ففٛهز ػٕثيم يضؼددر يؾضًؼز َجؼتز يىٍ صفىجػالس ٔصؽىجدكجس 

  .ٔػالرجس صاعٛس ٔصاعس 

صُظىٛى ثنضسدٛىز ثنؼًهٛىز َفعىٓج ، أ٘ نذٛؼىز ثنذسَىجيؼ ثنًؼطىٗ  -يىغالأ  - فُٓىج  

ذثصّ رذم أٚجو ثنضسدٛز ثنؼًهٛز ، أْىٙ أٚىجو يضفىهز أو يضفسرىز ، ٔنذٛؼىز صٕشٚىغ ثنطهذىز 

دىٍٛ ثنًسثفىىم ثندزثظىىٛز ، ظىىٕثء كجَىىش يضٕظىطز أو إػدثدٚىىز ، ٔنذٛؼىىز يىىجدر ثنضسدٛىىز 

غالأ ٚىضى فىٙ رجػىجس ثنكهٛىز ، أو يًجزظىز ثنؼًهٛز أْٙ صدزٚخ ػهٗ ثنضؼهىٛى ثنًفىدس يى

ٔثرؼٛز صضى فٙ دثخم ـفٕف ثنًىدثزض ، ْٔىم ٚىضى صىدزٚط ثنطهذىز ثنفؼهىٙ فىٙ ددثٚىز 

ثنففم ثندزثظٙ يذجؼسرأ ، أو ٚعذس ْرِ ثنًسفهىز ٔرىش يالفظىز ٔصٓٛتىز ى إنىٗ  خىس 

  .ذن  يٍ ثنؼٕثيم ثنضٙ صُدزػ صقش ْرث ثنضُظٛى 
ٛجأ فٙ ْرث ثنُظىجو ٔذنى  نًىج نىّ صىاعٛس أظجظىٙ ٔٚؼد ثنًؼهى ٔدال ؼ  زكُجأ أظجظ 

فٙ ػًهٛز ثنضؼهى ٔثنضؼهٛى ، ػٍ نسٚس صٕ ٛىي كىم ثإليكجَىجس يىٍ يُىجْؼ ٔيىدثزض 
ٔٔظىىىجةم ٔصقجَىىىجس ، فمىىىالأ ػىىىٍ ثنًؼهىىىى ثنقىىىجدز ػهىىىٗ صٕ ٛىىىي كىىىم صهىىى  ثنؼٕثيىىىم 

 .ٔثإليكجَجس
ًٛىغ إٌ ػًهٛز إػدثد ثنًؼهى إػدثدثأ يُٓٛجأ ـقٛقجأ صظم ْىٙ ثنؽىدم ثنؽىجغم نؾ 

يٍ ٚؼُّٛ ذن  ٔالظًٛج كهٛجس ثنضسدٛز ٔيؼجْد إػدثد ثنًؼهًىٍٛ ، ٔصظىم صقىدٚجأ فقٛقٛىجأ 
ٚؼضسق ػهٗ يغم ْرِ ثنًؤظعجس ثٌ صذقىظ ػىٍ صكُٕنٕؽٛىج ؽدٚىدر صعىضطٛغ دٓىج ثٌ 

 .صكعخ ْرث ثنضقد٘ ٔصؼد ثنًؼهى ثنكيء 
يىٍ  ثنًؼهى يج صؼهًىّ –ثٌ ثنضسدٛز ثنؼًهٛز ْٙ ثنًؾجل ثنر٘ ٚضسؽى فّٛ ثنطجنخ  

يؼهٕيجس َٔظسٚجس ٔيؼجزف إنٗ ٔثرغ ػًهٙ فىٙ ثنفىي ثندزثظىٙ ، ْٔىٙ يلضذىس 
نًؼسفىز يىدٖ يُجظىىذز ثنطسثةىس ٔثٞظىىجنٛخ ثنضدزٚعىٛز ثنًلضهفىز ثنضىىٙ ٚضؼهًٓىج ثنطهذىىز 
ٔفجػهٛضٓىىج َظسٚىىجأ ٔإيكجَٛىىز صطذٛقٓىىج فىىٙ ثنٕثرىىغ ثنؼًهىىٙ دؼىىد ثنضلىىسػ ، ٔػىىٍ نسٚىىس 

ثنُظس٘ نهًؼهى ٔيج ٚضمىًُّ يىٍ يؼهٕيىجس  ثنضسدٛز ثنؼًهٛز ٚضى صقٕٚى يقضٕٖ ثإلػدثد
ٔ ثصؾجْجس ٔيذجدا صسدٕٚز َٔفعٛز ، ٔصؼجنؼ ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز دًؾًم ػُجـسْج يٍ 
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يؼهىىىى ، ٔيىىىضؼهى، ٔكضىىىجح ، ٔأْىىىدثف ، ٔنسثةىىىس صىىىدزٚط ، ٔأظىىىجنٛخ صقىىىٕٚى ، ٔيىىىج 
صضؼسق نّ ْرث ثنؼُجـىس يىٍ رىٕر ٔلىؼي أٔ صؽىدٚد أٔ صطىٕٚس ػىٍ نسٚىس ػًهٛىز 

 .ثنضطذٛس 
 :ٛز دجٞيٕز ثنضجنٛز هضهلؿ أًْٛز ثنضسدٛز ثنؼًٔص

ثنًؼهى فٙ صٕلٛـ ٔ صسظىٛ  ثنًذىجدا ثنُظسٚىز فىٙ ثنضسدٛىز  –يعجػدر ثنطجنخ  -1
ٔػهى ثنُفط ٔثنًقسزثس ثٞكجدًٚٛز ٔثنغقجفٛز ثنضٙ ٚدزظٓج فٙ ثنكهٛز ٔٔلىؼٓج 

 .نهضؾسٚخ يٍ خالل ثنضسدٛز ثنؼًهٛز نهقكى ػهٗ يالةًضٓج نهٕثرغ ثنؼًهٙ 
ثنضؼهًىٙ ٔثنضكٛىي  –ثنًؼهى نهضؼسف ػهٗ ثنًٕري ثنضؼهًٛٙ  –ثنطجنخ  يعجػدر -2

يؼىىىّا ٔثالَلىىىسثن فٛىىىّ ػهىىىٗ ثزق ثنٕثرىىىغ دكىىىم أدؼىىىجدِ ثنضسدٕٚىىىز ٔثنُفعىىىٛز 
 .ٔثالؽضًجػٛز 

ثنًؼهىىى فىىٙ صىىٕثفس فىىسؾ ػًهٛىىز يذجؼىىسر الخضذىىجز يىىدٖ  –يعىىجػدر ثنطجنىىخ  -3
ؼهًْٕىج فىٙ أعُىجء ـالؿ ثنقٕثػد ٔثنًذجدا ٔثنًفجْٛى ثنضسدٕٚز ٔثنُفعٛز ثنضىٙ ص

 .إػدثدْى فٙ ثنكهٛز 
ثنًؼهى نًؼسفز نالح ثنًدزظىز دفىٕزر ٔثرؼٛىز  –صٕثفس فسؾ فقٛقز نهطجنخ  -4

ـقٛقز دقٛظ صعجػدْى ْىرِ ثنًؼسفىز ػهىٗ صطىٕٚس أظىجنٛخ ظىهٕكٛز يالةًىز 
 .نًؼجيهز نالدٓى ٔيؼجنؾز فجؽجصٓى ٔيؽكالصٓى ثنالفقز 

ثنًؼهى دؼدد يٍ ثنًُجذػ ثنضطذٛقٛز ثنًضذؼز فٙ يؾجل ثنضىدزٚط  –صصٔٚد ثنطجنخ  -5
 .ٔثنضسدٛز ثنؼًهٛز 

ثنًؼهىىى ػهىىٗ يؼسفىىز ثنٕثؽذىىجس ٔثنًعىىؤٔنٛجس ثنًهقىىجر ػهىىٗ  –صعىىجػد ثنطجنىىخ  -6
ػجصقىىّ فمىىالأ ػىىٍ يعىىؤٔنٛجس يىىدٚس ثنًدزظىىز ٔثنًىىدزض ثنؼهًىىٙ ٔثنًؽىىسف 

 .ثنضسدٕ٘ ٔثالخضفجؾ 
صؾجْىجس ثالٚؾجدٛىز نًُٓىز ثنضؼهىٛى صصٚىد ثنًؼهى فٙ صكىٍٕٚ ثال –يعجػدر ثنطجنخ  -7

 .فٙ ٔالةّ نٓرِ ثنًُٓز ٔثػضصثشِ دجالَضًجء نٓج
ثنًؼهىىى ثنؼًهٛىىز ثنلجـىز دضقمىىٛس ثٞظىىتهز ثنفىىفٛز  –صقعىٍٛ يٓىىجزر ثنطجنىىخ  -8

ٔثػضًجدْج ٔكٛفٛز صقفٛص نهذضٓى نهىضؼهى ٔيالفظىز أظىجنٛخ صؼهًٓىى فمىالأ ػىٍ 
 .ثنضؼسف ػهٗ فجؽجصٓى ٔيؽكالصٓى ٔ زغذجصٓى 

ثنًؼهى فٙ ٔـي ٔصقهٛم َٔقد ثنعىهٕ  ثنضؼهًٛىٙ نٝخىسٍٚ  –يعجػدر ثنطجنخ  -9

 .ٔثظضلدثو ثنضقٛٛى ثنرثصٙ نعهٕكّ ثنضؼهًٛٙ 

ثنًؼهىىى ػهىىٗ صقًىىم ثنًعىىؤٔنٛز فىىٙ ثإلػىىدثد ٔثنضقمىىٛس  –صؼٕٚىىد ثنطجنىىخ  -11

ٔثنضدزٚط ٔثنقٛجو دكم ثنٕثؽذجس ٔثَٞؽطز ثنًطهٕدز كئدثزر ثنفي ٔثَمذجن 

 .ج ثنعهٕ  ثنففٙ ٔ غٛسْ

ثنًؼهىىى ػهىىٗ صؼىىسف دٔزر ثنضؼهًٛىىٙ دجنضىىدزػ يىىٍ يسفهىىز  –يعىىجػدر ثنطجنىىخ  -11

 .ثنًؽجْدر إنٗ يسفهز ثنضطذٛس ثنفسد٘ ٔثنٗ يسفهز ثنضطذٛس ثنؾًؼٙ 
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ثنًؼهًىٍٛ فىٙ  -يعىجػدر ثنًعىؤٔنٍٛ فىٙ ثنضؼىسف ػهىٗ يعىضٕٚجس أدثء ثنطهذىز  -12
ثنًٛىىىدثٌ ٔيعىىىضٕٚجس ًَىىىْٕى ثنًُٓىىىٙ ٔثنُفعىىىٙ دٓىىىدف إػىىىدثدْى نهضٕ ٛىىىي 

 .ضدزٚخ أعُجء ثنلديز دًج ٚمًٍ ًَْٕى ثنًُٓٙ يعضقذالأ ٔثن

 :يكجَز ثنضسدٛز ثنؼًهٛز فٙ يُجْؼ إػدثد ثنًدزظٍٛ 
ثنًؼهىى يىٍ فٛىظ  –صؼد ثنضسدٛز ثنؼًهٛز أْىى خذىسر فىٙ دسَىجيؼ إػىدثد ثنطجنىخ  

صاعٛسْج فىٙ ظىهٕ  ثنًؼهىى فىٙ ثنفىي ، ٔثٌ ُْىج  ثصفجرىجأ ػجيىجأ دىٍٛ ثنضسدىٍٕٚٛ ػهىٗ 
 .ثنؼًهٛز ٔثَٓج صعجٔ٘ فٙ رًٛضٓج ثنًٕثد ثنضسدٕٚز يؾضًؼز  أًْٛز ثنضسدٛز

 –ٔػهٗ ثنسغى يٍ ثَٓج يىٍ أْىى ؽٕثَىخ إػىدثد ثنًؼهىى ، الٌ صاْٛىم ثنطجنىخ  
ثنًؼهى ٔصدزٚذّ نؼًهٛز ثنضدزٚط ثكذس لًجٌ نُؾجؿ ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز ، يج شثل يفٕٓو 

دٛىز ثنؼًهٛىز دفىٕزصٓج ثنضسدٛز ثنؼًهٛىز غجيمىجأ نىدٖ ثنكغٛىس ، ٔٚىسٖ ثنىذؼك ثٌ ثنضس
ثنقجنٛز غٛس لسٔزٚز ، ٔثٌ ثنؾٓد ثنكذٛس ثنر٘ ٚذرنّ ثنقجةًٌٕ ػهٛٓج ال ٚضُجظىخ يىغ 

ثنًؼهى يٍ ثنضسدٛز ثنؼًهٛز ، يذسزٍٚ يىٕرفٓى  –ثنًسدٔد ثنًُٓٙ ثنر٘ ٚكضعذّ ثنطجنخ 
 :ْرث دًج ٚهٙ

ٙ إٌ ثنقدزر ٔثنًٓجزر فٙ ثنضؼهٛى يهكىز يضاـىهز فىٙ ثنفىسد ٔثظىضؼدثد نذٛؼىٙ فى 
صكُّٕٚ ثنٕزثعٙ ، ٔنٍ ٚكٌٕ إلػدثدِ ٔصدزٚذّ ثعىس كذٛىس فىٙ صًُٛىز يٓجزثصىّ ٔردزثصىّ 

ثنًؼهىى ٚعىضطٛغ ثٌ ٚضكٛىي يىغ ؽىٕ ثنًدزظىز ثنضىٙ  –ٔثٌ ثنطجنىخ  .ػهىٗ ثنضىدزٚط 
ٍا فٛٓج دعسػز ٔدًدر ٔؽٛصر دؼد صلسؽّ ، ٔال لسٔزر ٞخىر ؽىصء يىٍ ٔرىش  ظٛضؼٛ

ٔثٌ ثنًدزظىز ثنضىٙ ظىٛطذس فٛٓىج رىد  .جٚىز ثنطجنخ فٙ ثنكهٛز نهضطذٛس ثنؼًهٙ نٓىرِ ثند
صكٌٕ يلضهفز صًجيجأ فٙ يؼهًٛٓج ٔإدثزصٓج ٔنالدٓج ػٍ يدزظز ثنًعضقذم ثنضٙ ظٛؼًم 

 .دٓج فؼالأ 
فمىىالأ ػىىٍ ثٌ ثنقىىجةًٍٛ ػهىىٗ ثنضسدٛىىز ثنؼًهٛىىز َٔضٛؾىىز نصٚىىجدر ػىىدد نىىالح  

ز صؤعس ظهذجأ ثنًسفهز ثنسثدؼز ظُٕٚجأ ٚقٕيٌٕ دجالظضؼجَز دًعضٕٚجس إؼسثفٛز غٛس يؤْه
ثنًؼهًٍٛ ٔإزؼجدْى ، ٔصقدط إزدجكجأ فٙ أًَجن ظهٕكٓى ثنضؼهًٛٙ  -فٙ صٕؽّٛ ثنطهذز 

. 
ثٌ ْىىرِ ثنُظىىسر ثنضؽىىجةًٛز نهضسدٛىىز ثنؼًهٛىىز ظىىذذٓج لىىؼي ثالْضًىىجو دجنضسدٛىىز  

 .ظهًٛز ٔيضجدؼضٓج ٔصقًٛٛٓج يٍ رذم ثنًعؤٔنٍٛ ػُٓج  أظطثنؼًهٛز ٔصُظًٛٓج ػهٗ 
ثفٙ ػهٗ ثنضسدٛز ثنؼًهٛز ٚؾخ ثٌ ال ٚقهم يٍ أًْٛضٓج ، ٔإيىج فجنفؽم ثإلدثز٘ ٔثإلؼس

ْٕ ثنًعؤٔل ػٍ ثنقفٕز فىٙ صققٛىس أْىدثفٓج ، ٔزغىى ْىرِ ثنُظىسر ثنعىهذٛز نهضسدٛىز 

ثنؼًهٛىىز يىىٍ ثنؾىىجْهٍٛ داًْٛىىز دٔزْىىج ٔيقٕيىىجس َؾجفٓىىج صذقىىٗ ثنضسدٛىىز ثنؼًهٛىىز زكُىىجأ 

ثنًعىضقذم ، ٔدىدَٔٓج صذقىىٗ أظجظىجأ ْٔجيىجأ يىٍ أزكىجٌ ثإلػىدثد ثنًُٓىٙ ثنضسدىٕ٘ نًؼهىى 

ػًهٛىىز إػىىدثد ثنًؼهىىى ؽجفىىز َٔجرفىىز ، نىىٛط نٓىىج يؼُىىٗ فىىٙ فٛىىجر ثنًؼهىىى ثنؼًهٛىىز فىىٙ 

 .ثنًدزظز 
نقىىد شثدس يىىؤخسثأ ثًْٞٛىىز ثنضىىٙ صٕنٛٓىىج كهٛىىجس ثنضسدٛىىز نهضسدٛىىز ثنؼًهٛىىز دؼىىد  

 ٕٓز يُقٗ ثنكفجٚجس ثنضؼهًٛٛز ثنضٙ ٚؾخ ثٌ ٚضدزح ثنًؼهًىٌٕ ػهىٗ أظجظىّ ، َٞىّ 
فجزصفؼىىش ثنًطجنذىىز نضلفىىٛؿ  .نًٓىىجزثس ثنضدزٚعىىٛز ثٞدثةٛىىز نهًؼهىىى ثنفؼىىجل ٚقىىدد ث
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ٔرش أكذس نهضسدٛز ثنؼًهٛىز فىٙ دسثيؾٓىج ، ٔصُظًٛٓىج ػهىٗ أظىط ٔثلىقز ٔيقىددر ، 
ٔصقىىدٚظ ثٞظىىجنٛخ ثنًعىىضلديز فىىٙ ثنضىىدزٚخ ػهىىٗ ثنًٓىىجزثس ثنضؼهًٛٛىىز فىىٙ ٔزغ 

ثنًؼهى  –دقٛظ ٚضجؿ نهطجنخ  .ٔيلضذسثس صدزٚذٛز فٙ ثنكهٛز رذم ثنُصٔل إنٗ ثنًٛدثٌ 
ثٌ ٚكضعىىخ ثنقىىد ثٞدَىىٗ يىىٍ ثنًٓىىجزثس ثنضدزٚعىىٛز ثنضىىٙ صعىىجػدِ فىىٙ ثنضؼجيىىم يىىغ 

 . ثنًٕري ثنضؼهًٛٙ ثنضؼهًٙ ثنًطهٕح فٙ يُٓز ثنضدزٚط
ثٌ كىىم ـىىجفخ يُٓىىز الدىىد نىىّ يىىٍ دسَىىجيؼ ػًهىىٙ صطذٛقىىٙ ٚضىىٛـ نىىّ ثنفسـىىز  

نهضؼسف ػهٗ يضطهذجس ػًهّ ٔنذٛؼضّ دؼىد ثنضلىسػ ، ٔصطذٛىس يىج دزظىّ َظسٚىجأ فىٙ 
ثنكهٛز ٔثنقكى ػهٗ يدٖ يالةًز إػىدثدِ نهقٛىجر ثنؼًهٛىز ٔيىج ثنًؼهىى إال أفىد أـىقجح 

ٛىىز ثنؼًهٛىىز إالب َؽىىجن يٕؽىىّ ْىىرث ثنًٓىىٍ ثنضىىٙ صًضىىجش داًْٛضٓىىج نهًؾضًىىغ ، ٔيىىج ثنضسد
  .ْٔجدف ٚفخ فٙ صاْٛم ثنًؼهى ٔصًكُّٛ يٍ ثنقٛجو دٕثؽذجصّ ثنضؼهًٛٛز دئصقجٌ 

نقد  ٓسس ثنضسدٛز ثنؼًهٛز فٙ دسثيؼ ثإلػدثد ثٞكىجدًٚٙ نهًؼهىى فىٙ كغٛىس يىٍ  
ثٞيى ثنقدًٚز ٔثنقدٚغز ، ففىٙ يفىس يىغالأ ثصذىغ َظىجو ثنضهًىرر ثنًُٓٛىز إلػىدثد ٔصٓٛتىز 

ٍٛ نهٕ ىىجةي ثنؼجيىىز ، ٔثنضهًىىرر ثنضؼهًٛٛىىز ٔذنىى  دًالشيىىز ثنًؼهىىى فىىٙ صؼهىىى ثنًىىٕثنُ
ثنقس ٌ ثنكسٚى ٔثنهدز ٔثنؼهٕو ثٞخسٖ ، ٔدٓرث صؼد ثنلذسثس ثنعجدقز َٕع يٍ ثنضسدٛىز 

  .ثنؼًهٛز غٛس ثنًذجؼسر 

ٔكىىجٌ ثالظىىضلدثو ثنفؼهىىٙ نهضسدٛىىز ثنؼًهٛىىز دًفٕٓيٓىىج ثنقىىجنٙ ٚسؽىىغ إنىىٗ ثنقىىسٌ  

ثنغجنىىظ ػؽىىس ػُىىديج كجَىىش إفىىدٖ ثنًضطهذىىجس ثإلؽذجزٚىىز نضلىىسػ ثنًؼهًىىٍٛ ٔثػضًىىجد 

صاْٛهٓى نًُٓز ثنضدزٚط، ففٙ فسَعج يغالأ كجَش صضًغم ثنضسدٛز ثنؼًهٛز دضصٔٚىد ثنطجنىخ 

قظ أٔ يٕلٕع فٙ فقم دزثظضّ ٔثنىدفجع دؼدد يٍ ثنًقجلسثس ثنفؼهٛز عى يُجرؽز د

ػُىىّ ، ٔكىىجٌ ثنطجنىىخ ثنُىىجؽـ ٚؼىىٍٛ يعىىجػدث نًىىدزض ٚقىىٕو دئػطىىجء ثنًقجلىىسثس 

  .ٔيسثؽؼز ثنًجدر دجنًُجرؽز 

صقُٛىىز ثندىىسف  )ٔفىىٙ ثنًًهكىىز ثنًضقىىدر كجَىىش صىىضى داؼىىكجل يلضهفىىز يىىٍ أًْٓىىج  

جرؽىز يىٍ رذىم ثنضٙ صضًغم دقٛجدر ثنطجنخ ثنًطذس نهدزض ػهٗ ثٌ صضذؼىّ يُ (ثنًفدسر

  .شيالةّ ثنرٍٚ ٚقمسٌٔ ذن  ثندزض 

فجنضسدٛز ثنؼًهٛز كجَش صسصذه فٙ  (ثالصقجد ثنعٕفٛضٙ ظجدقجأ  )أيج فٙ زٔظٛج  

ثغهخ ثنقجالس دجَٞؽطز ثالؽضًجػٛز ٔثنضسدٕٚز ، ثذ ًٚجزض ثنطهذز صدزٚذجأ صسدٕٚجأ 

  .أظجدٛغ ًٔٚجزظٌٕ ٔ ٛفز يسؼد ثنفي  ( 4– 1)يٍ

ًٍ ثنضسدٛز ثنؼًهٛز صدزٚخ صًٓٛد٘ ٚضمًٍ دزظٍٛ فٙ ددثٚز صضم جٔفٙ دهدجزٚ 

ثنؼجو ثندزثظٙ ٚضذؼٓج صدزٚخ ػًهٙ فٙ يدزظز يضٕظطز أٔ عجَٕٚز فٙ يُضفي ثنؼجو 

  .نًدر ؼٓس ٔثفد أيج ثنضسدٛز ثنؼًهٛز ثنُٓجةٛز فضكٌٕ فٙ َٓجٚز ثنؼجو ٔنًدر ؼٓسٍٚ 

ظجػز صضى فٙ فٕثنٙ        90قم ػٍ ٔفٙ ثنٕالٚجس ثنًضقدر صقدد ثنضسدٛز ثنؼًهٛز دًج ال ٚ 

أظىذٕػجأ نهضطذٛقىجس ثنضدزٚعىٛز فىٙ َٓجٚىز ثنؼىجو  (12 )أظىذٕػجأ يُٓىج  (20 – 16)

و  ٕب ثندزثظٙ نهعُز ثنًُضٓٛز فٛظ ٚقٕو ثنطجنخ دجنضطذٛس دجنقسح يٍ يقم ظكُّ ، ٔٚقى
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ػًهىىّ يىىٍ رذىىم يدٚسٚىىز ثنضسدٛىىز ثنًقهٛىىز فمىىالأ ػىىٍ أفىىد أظىىجصرر ثنؾجيؼىىز ثنىىر٘ ٚقىىٕو 

  .ٚجزصّدص

أيىىج فىىٙ ثنىىدٔل ثنؼسدٛىىز فُىىركس دؼىىك ثٞيغهىىز نهضسدٛىىز ثنؼًهٛىىز فىىٙ دؼىىك ْىىرِ  

ثندٔل، ففٙ ثنًٍٛ ٚلمغ نهذز كهٛز ثنضسدٛز ثنٗ صىدزٚخ يٛىدثَٙ نًىدر ففىم دزثظىٙ 

ٔفىىٙ دؼىىك ثنكهٛىىجس ثنففىىم )كجيىىم ْىىٕ ثنففىىم ثندزثظىىٙ ثنغىىجَٙ نهًسفهىىز ثنسثدؼىىز 

 (ففم ثندزثظٙ ثنغجَٙ نهًسفهز ثنسثدؼزثندزثظٙ ثٞٔل نهًسفهز ثنغجنغز فمالأ ػٍ ثن

إذ ٚطذىىس ثنطجنىىخ فىىٙ ثنًدزظىىز نٛهىىز فضىىسر ثنىىدٔثو ثنسظىىًٙ ٔنًىىدر ٚىىٕو ٔثفىىد فىىٙ 

 .دزؽز  (100)ثٞظذٕع ٔصؼد يجدر يعضقهز ٔنٓج 
ٔفىىدثس دزثظىىٛز ٚقمىىٛٓج  (10)ٔفىىٙ ثنكٕٚىىش فقىىد خفىىؿ نهضسدٛىىز ثنؼًهٛىىز  

-فىٙ يؼجٚؽىز ثنطهذىز  صضًغىم .ثنطجنخ فٙ ثنًدزظىز ػهىٗ يىدٖ ففىم دزثظىٙ ٔثفىد 
ثنًؼهًىىٍٛ ٞؽىىٕثء ثنًدزظىىز يؼجٚؽىىز فقٛقٛىىز صًكىىُٓى يىىٍ يًجزظىىز يُٓىىز ثنضؼهىىٛى يىىٍ 
ؽًٛغ ؽٕثَذٓج دثخم ثنفي ٔخجزؽز دًج فٙ ذن  إنقجء ثندزٔض ٔإػدثد ثالخضذىجزثس 

ٔٚقىىٕو  .ٔصفىىًًٛٓج ٔثنقٛىىجو دجنُؽىىجن ثنًفىىجفخ نهًىىجدر ٔإػىىدثد ثنضقُٛىىجس ثنضؼهًٛٛىىز 
ثنًدزظز إنٗ ؽجَخ ثنًؽسف ثنؾجيؼٙ دصٚجزر ثنطهذىز ٔػقىد ثنًؽسف ثنًقهٙ ٔيدٚس 

ثالؽضًجػىجس يؼٓىىى نضىىدثزض يؽىىكالصٓى ٔإدىىدثء َفىىجةقّ ٔإزؼىىجدثصّ فىىٙ كىىم ؽٕثَىىخ 
  .ثنضسدٛز ثنؼًهٛز 

أيىىج فىىٙ يفىىس فٛقىىٕو ثنطجنىىخ دجنضىىدزٚخ ػهىىٗ ثنضىىدزٚط دجنًىىدثزض ثنًضٕظىىطز  
ٔفىٙ ثنففىم ثنغىجَٙ  ٔثنغجَٕٚز دٕثرغ عالط أظجدٛغ يٍ ثنففىم ثٞٔل دؽىكم يضفىم ،

ٚقك ثنطجنخ ٕٚو ٔثفد يىٍ كىم أظىذٕع نهضًىسٍٚ دٓىرِ ثنًىدثزض ، ٔٚكهىي دضىدزٚط 
عًجٌ ففؿ فٙ ثٞظذٕع خالل ثنففم ثٞٔل ذٔ ثنضدزٚخ ثنًضفم ، ٔففضٍٛ فٙ 
ٚىىٕو ثنضًىىسٍٚ ثٞظىىذٕػٙ ، ٔٚؽىىضس  فىىٙ صقٛىىٛى ثنطجنىىخ ٔصقىىدٚس دزؽضىىّ فىىٙ ثنضسدٛىىز 

  .ثنًدثزض ثنًضٕظطز ٔثنغجَٕٚز  ثنؼًهٛز ثنًدزظٌٕ فٙ ثنكهٛز ٔيدزثء
أيىج فىىٙ ثنؼىىسث  فٛلفىىؿ نهضسدٛىىز ثنؼًهٛىىز ؽجَذىىجٌ ثٞٔل ػذىىجزر ػىىٍ صىىدزٚخ  

ػهٗ ثنًٓجزثس ثنضدزٚعٛز ٔيؽجْدر فٙ ثنًدثزض ثنًضٕظطز ثإلػدثدٚز ٔ ٚضى ذن  فىٙ 
ثنففم ثٞٔل يٍ ثنًسفهز ثنسثدؼز ، أيج فٙ ثنففم ثنغجَٙ فٛضفسؽ ثنطجنىخ نًىدر ظىضز 

 12دزٚخ فٙ ثنًدثزض ثنًضٕظطز ٔثإلػدثدٚز دؽكم فؼهىٙ دٕثرىغ صىدزٚط أظجدٛغ نهض
ظىىىجػز أظىىىذٕػٛجأ ٚىىىدزض ثنطجنىىىخ خالنٓىىىج يىىىٕثد دزثظىىىٛز فىىىٙ صلففىىىّ ثنىىىسةٛط 

  .ٔصلففّ ثنغجَٕ٘
ٔٚقٕو دصٚجزر ثنطجنخ ٔثإلؼسثف ػهّٛ يٍ ثؽم صقٛٛى ٔصقدٚس دزؽضىّ يؽىسفجٌ  

يضلفىؿ )ٔثٜخىس صسدىٕ٘  (يضلفىؿ دًىجدر ثنضلفىؿ ثنؼهًٛىز)ثفىدًْج ػهًىٙ 
 (100)ٔصؼد يجدر ثنضسدٛز ثنؼًهٛز يىجدر يعىضقهز صلفىؿ نٓىج  (دجنضسدٛز ٔػهى ثنُفط

 .دزؽز 

 :أْدثف ثنضسدٛز ثنؼًهٛز 
إٌ ثنضسدٛىىز ثنؼًهٛىىز صكضعىىخ أًْٛضٓىىج يىىٍ ثْٞىىدثف ثنضىىٙ صعىىؼٗ إنىىٗ صققٛقٓىىج ،  

سْىج ، فجنٓىدف فاْدثف ثنضسدٛز ثنؼًهٛز يضسثدطز يغ أًْٛضٓج ٔيضؽجدٓز يؼٓج فٙ ؽْٕ
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ثنؼجو نهضسدٛز ثنؼًهٛز ٚدخم لًٍ ثْٞدثف ثنؼجيز نذسَجيؼ إػدثد ثنًؼهى ْٕٔ صلىسٚؼ 
 .يؼهًٍٛ أكفجء رىجدزٍٚ ػهىٗ ثنقٛىجو دىدٔزْى ثنضؼهًٛىٙ ٔثنضسدىٕ٘ ػهىٗ أفمىم ٔؽىّ 

ٔنٛعىش أْىىدثف ثنضسدٛىىز ثنؼًهٛىز يُفىىذز ػهىىٗ ثنًؼهىى فقعىىخ دىىم ْىٙ يٕؽٓىىز كىىرن  
ػىىجو يىىٍ خىىالل دىىسثيؼ إػىىدثد ثنًؼهًىىٍٛ ٔإدثزصٓىىج  نضقعىىٍٛ ثنؼًهٛىىز ثنضسدٕٚىىز دؽىىكم

 :ٔثنؼجيهٍٛ فٛٓج نرث فاْدثف ثنضسدٛز ثنؼًهٛز صكٌٕ ػهٗ يعضٍٕٚٛ 
 ثنًؼهى  -ٔيعضٕٖ ثنطجنخ  / يعضٕٖ ثنذسثيؼ 

 :ثْٞدثف ػهٗ يعضٕٖ ثنذسثيؼ 
 :صعؼٗ ثنضسدٛز ثنؼًهٛز إنٗ صققٛس ثْٞدثف ثنضجنٛز 

فذىسثيؼ إػىدثد ثنًؼهًىٍٛ صعىؼٗ إلٚؾىجد صقٕٚى ثنذسثيؼ ٔيىدٖ صققىس أْىدثفٓج ،  .1
ثنًؼهى ثنكيء ثنًؤْىم نهضىدزٚط ، ٔيىٍ خىالل ثنضسدٛىز ثنؼًهٛىز ًٚكىٍ ثنكؽىي 
ػىىٍ يىىدٖ َؾىىجؿ أٔ فؽىىم ْىىرِ ثنذىىسثيؼ ػُىىد يالفظىىز ٔصقىىٕٚى ظىىهٕ  ثنطجنىىخ 
  .ثنًؼهى  فٙ ثنًٛدثٌ ثنر٘ ظٛكٌٕ يؤؼسث ػهٗ كفجءر دسثيؼ إػدثدِ ٔإَضجؽٛضّ

ٚعىٛز يىٍ خىالل صقىٕٚى نالدٓىى فىٙ ثنضسدٛىز ثنؼًهٛىز ، صقٕٚى أدثء ثنٓٛتجس ثنضدز .2
الٌ أدثء ثنطجنخ ثنًؼهى ثنؾٛد أٔ ثنعىٛب ظىٛكٌٕ يؤؼىسث ػهىٗ رىدزر ثنًؼهًىٍٛ 

 .ثنًعؤٔنٍٛ ػٍ إػدثد ثنًؼهى ٔكفجءصز 
صقىىٕٚى َؾىىجؿ إدثزر ثنكهٛىىز ٔثنقعىىى ثنًؼُىىٙ ٔثنؾٓىىجس ثنًضؼجَٔىىز يؼىىّ فىىٙ َؾىىجؿ  .3

لىىٕء ذنىى  ًٚكىىٍ صقعىىٍٛ ٔصُظىىٛى  دسَىىجيؼ ثنضسدٛىىز ثنؼًهٛىىز ٔفؼجنٛضىىّ ، ٔفىىٙ
 .أظجنٛخ ثنضُفٛر ٔثنضقٕٚى نهذسَجيؼ يعضقذال 

 :ثنًؼهًٍٛ  -ثْٞدثف ػهٗ يعضٕٖ ثنطهذز 
  :صعؼٗ ثنضسدٛز ثنؼًهٛز إنٗ صققٛس ثْٞدثف ثنضجنٛز  
ثنضؼسف ػهٗ يؼُٗ ثنضسدٛز ثنؼًهٛز ٔأًْٛضٓج ٔأْدثفٓج ٔإَٔثػٓىج ٔيكجَضٓىج فىٙ  .1

 .يُجْؼ إػدثد ثنًؼهًٍٛ 
ثنًؼهى ثنًٓىجزثس ثٞظجظىٛز فىٙ ثنضؼهىٛى يىٍ خىالل ثنضىدزٚخ  –إكعجح ثنطجنخ  .2

 .ثنًعذس ػهٗ ػًهٛز ٔـي ٔصقهٛم َٔقد ثنعهٕ  ثنضؼهًٛٙ ٔيًجزظضّ ثنفؼهٛز

ثنًؼهىىىى نضطذٛىىىس ٔصؾسٚىىىخ ثنًذىىىجدا ٔثنُظسٚىىىجس  -إصجفىىىز ثنفسـىىىز نهطجنىىىخ  .3

 .ثنضسدٕٚز ٔثنُفعٛز ثنضٙ صؼهًٓج فٙ ثنكهٛز يٛدثَٛجأ فٙ ثنًدثزض 

ثنضؼسف ػهٗ ردزثصّ ثنرثصٛز ٔكفجٚجصّ ثنضدزٚعىٛز يًىج ٚعىجػد ػهىٗ ثنضكٛىي يىغ  .4

 .ثنًٕثري ثنضسدٕٚز ثنًلضهفز ٔيؼجنؾضٓج فٙ ثنًعضقذم ٔدجنضجنٙ شٚجدر عقضّ دُفعّ

 .ثنضؼىسف ػهىٗ ثنؾىٕ ثٞكىجدًٚٙ ٔثنُفعىٙ ٔثالؽضًىجػٙ ٔثنىٕ ٛفٙ نهًدزظىز  .5

فٛضؼسف ػهٗ نذٛؼز ثنطهذز ، ٔفجؽجصٓى ٔيؽكالصٓى ٔأًَجن ظهٕكٓى ، ٔػهىٗ 

نذٛؼز ثنؼالرجس دٍٛ ثنًؼهًٍٛ ٔثإلدثزر ٔدٍٛ ثنًؼهًٍٛ أَفعٓى ٔدىٍٛ ثنًدزظىز 

 .ٔثنًؾضًغ ثنًقهٙ 

ثالظضفجدر يٍ ثنًؼهى ثنًضؼجٌٔ فٙ كٛفٛز ثنضلطٛه نهدزض ٔصُفٛىرِ ٔصقًٛٛىّ يًىج  .6

ق ٔصٕؽٛىىىّ ثٞظىىىتهز ٔإَضىىىجػ ثنٕظىىىجةم ًُٚىىىٙ ندٚىىىّ يٓىىىجزر ثنضلطىىىٛه ٔثنؼىىىس
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ٔثنضقُٛجس ثنضؼهًٛٛز ٔصٕ ٛفٓج ، ٔيسثػجر ثنفسٔ  ثنفسدٚز ، ٔصقدٚىد يعىضٕٚجس 

 .ثنطهذز ٔصقٕٚى صقفٛهٓى 

ثنًؼهىى دجنذُىجء ثنًدزظىٙ ٔيسثفقىّ ثنًلضهفىز يىٍ يالػىخ ٔ  -صؼسٚىي ثنطجنىخ  .7

يكضذىىجس ٔيلضذىىسثس ٔيؽىىجغم ٔغٛسْىىج ، ٔكٛفٛىىز صٕ ٛفٓىىج فىىٙ خديىىز ثنؼًهٛىىز 

  .ثنضسدٕٚز ، ٔصؼسٚفز دجنًؾضًغ ثنًقهٙ نهًدزظز 

إصجفىىىز ثنفسـىىىز نًًجزظىىىز ثَٞؽىىىطز غٛىىىس ثنضؼهًٛٛىىىز كقفىىىظ ثنُظىىىجو ، ٔإدثزر  .8

ثنٕرىش، ٔإدثزر ثنفىي ، ٔفمىٕز ثالؽضًجػىجس ثنًدزظىٛز ، ٔثنًؽىجزكز فىىٙ 

ثنُؽجنجس ثنغقجفٛز ٔثنؼهًٛز ٔثالؽضًجػٛز نهًدزظز ، ٔلغ ثٞظىتهز ثاليضقجَٛىز 

 .فهٛز ٔثنعُٕٚز ٔصفقٛقٓج ٔزـد َضجةؾٓج ثنؽٓسٚز ٔثنف

ثنًؼهى فٙ ثنُقد ٔثنضقٕٚى ثنرثصٙ نعىهٕكّ ثنضؼهًٛىٙ  –صًُٛز ثنًٓجزر ػُد ثنطجنخ  .9

 .فٙ إنجز ثنؼًم ػهٗ ثنًُٕ ثنًُٓٙ ذثصٛجأ 

ثظضالو صدرٚز زثؽؼز فٕل ثنًؼجزف ثنضىٙ دزظىٓج َظسٚىجأ يًىج رىد ٕٚنىد ندٚىّ  .11

 .ز فٛقذم ػهٛٓج ثنقُجػز ثنضجيز داًْٛز ثندزثظجس ثنُظسٚ

 تنظيم التطبيقات التدريسيةوتنسيقها

ثٌ ػًهٛز ثنضطذٛس ثنؾًؼٙ ٚمغ ػدد يٍ ثنًعؤٔنٛجس ػهٗ ثنًؽضسكٍٛ 

 .دٓج ٔٚؼطٛٓى فقٕرج ثٚمج ، ٔظُعضؼسق ْرِ ثنًعٕؤنٛجس ٔثنققٕ  دجنضففٛم

 

 :فقٕ  ٔيعؤٔنٛجس 
 :ثنًؽسف-أ

قىىٕو دضٕؽٛىىّ ثنًؽىىسف ْىىٕ ػمىىٕ ْٛتىىز صىىدزٚط يؤْىىم يىىٍ كهٛىىز ثنضسدٛىىز ، ٔٚ 

ثنطهذىىز ثنًطذقىىٍٛ ٔصطىىٕٚس يٓىىجزثصٓى ثنضدزٚعىىٛز ٔصقىىًٕٚٓى فىىٙ أعُىىجء ثنًىىدر ثنًقىىددر 

 .نهضسدٛز ثنؼًهٛز 

يضلفؿ  :ُْٔج  َٕػجٌ يٍ ثنًؽسفٍٛ ػهٗ نهذز ثنضسدٛز ثنؼًهٛز ، أفدًْج  

فىىىٙ صىىىدزٚط إفىىىدٖ ثنًىىىٕثد ثنؼهًٛىىىز ، ٔٚضىىىٕنٗ صٕؽٛىىىّ ثنطهذىىىز ثنًضىىىدزدٍٛ ػهًٛىىىجأ، 

ٔثإلؼسثف ػهٛٓى ٔصقًٕٚٓى فٙ أعُىجء ثنضطذٛقىجس ثنؼًهٛىز ػىٍ نسٚىس ثظىضًجزر صقىٕٚى 

 . (ثنًؽسف ثنؼًهٙ)خجـز، ٔٚعًٗ ْرث ثنًؽسف دـ 

يضلفؿ دضدزٚط نسثةس صدزٚط ثفد ثنضلففجس ثنؼهًٛز، ْٔىٕ  :ٔثٜخس  

عىىؤٔل ػىىٍ أػطىىجءأ خذىىسثس ثنضسدٛىىز ثنؼًهٛىىز ٔصىىدزٚخ ثنطهذىىز ثنًضىىدزدٍٛ ، ٔٚقىىٕو ثنً

دضٕؽٛىىّ نهذضىىّ ٔثإلؼىىسثف ػهىىٛٓى ٔصقىىًٕٚٓى ، ُٔٚذدىىٙ ثٌ  ًٚضهىى  خهفٛىىز كجفٛىىز فىىٙ 

 . (ثنًؽسف ثنضسدٕ٘)ثنضٕؽّٛ ٔثإلؼسثف ، ٔٚعًٗ ْرث ثنًؽسف دـ 

فىئٌ ػهٛىّ ٔيًٓج كجٌ َٕع ثنًؽسف ثٞكجدًٚٙ ػهىٗ نجنىخ ثنضسدٛىز ثنؼًهٛىز ، 

 :دؼك ثنًعؤنٛجس ثنٕ ٛفٛز ٔصضًغم فٙ 
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ثنضُعٛس يغ إدثزر ثنًدزظز فٙ ٔلغ ثنلطه ثنًُجظذز الظضقذجل ثنطهذىز  .1

ثنًضىىىدزدٍٛ ، ٔإػىىىدثد ثنؾىىىدٔل ثنٛىىىٕيٙ نكىىىم يضىىىدزح ٔصٕلىىىٛـ يضطهذجصىىىّ 

 .ٔيعؤٔنٛجصّ فّٛ 

ثنضؼىىجٌٔ يىىغ يدزظىىٙ ثنًىىٕثد دثخىىم ثنًدزظىىز ٔإؼىىسثكٓى فىىٙ ػًهٛىىز  .2

 .نهطهذز ثنًضدزدٍٛ ثنًالفظز ٔثنضقٕٚى 

ثنضفىىد٘ نؾًٛىىغ ثنًؽىىكالس ٔثنفىىؼٕدجس ثنضىىٙ صٕثؽىىّ ثنطهذىىز ٔثنؼًىىم  .3

ػهٗ إٚؾىجد أفمىم ثنقهىٕل نهضدهىخ ػهٛٓىج دجنضؼىجٌٔ يىغ إدثزر ثنًدزظىز ، ػىٍ 

 .نسٚس ػقد ؽهعجس دٔزٚز يغ ثنطهذز ثنًضدزدٍٛ ٔثٞظجصرر 
ثنضؼىىجٌٔ فىىٙ فىىم دؼىىك ثٞيىىٕز ثنضدزٚعىىٛز ٔثنقمىىجٚج ثنًُٓؾٛىىز كهًىىج  .4

 ٓىىسس ثنقجؽىىز إنٛٓىىج ، ٔصىىرنٛم ثنفىىؼٕدجس ٔثنًؽىىكالس ثنضىىٙ صؼضىىسق ظىىٛس 
ػًهٛىىز ثنضطذٛىىىس ٔنىىىسؿ دؼىىىك ثنًقضسفىىىجس ٔثنضٕـىىىٛجس ثنضىىىٙ صؼًىىىم ػهىىىٗ 

 .صطٕٚسْج ٔصقعٍٛ يعضٕثْج 
فىىٙ  صٕؽٛىىّ ثنطهذىىز ثنًضىىدزدٍٛ ٔصقىىٕٚى أػًىىجنٓى ٔيؼسفىىز يىىدٖ صقىىديٓى .5

صطٕٚس ؼلفٛجصّ ثنضدزٚعٛز ٔصؼسٚفٓى دجنذٛتز ثنًدزظٛز ٔخفجةفٓج ثنذؽسٚز 
 .ٔثنضسدٕٚز ٔثنضُظًٛٛز ٔصصٔٚدْى دجنًؼهٕيجس ٔثنلذسثس ثنمسٔزٚز 

ثنضؼجيم يغ ثنطجنخ ثنًضدزح دٕـفّ إَعىجَجأ ُٚؽىد ثنًُىٕ ٔثنضطىٕز ، نىّ  .6
فقىىىٕ  ٔػهٛىىىّ ٔثؽذىىىجس ، ٔداَىىىّ ؼلفىىىٛز رىىىجدزر ػهىىىٗ ثنؼطىىىجء ، ٔصققٛىىىس 

 .ْدثف ثٞ
ثنؼًىىىم دًٕلىىىٕػٛز ٔثفضىىىسثو فىىىٙ صٕؽٛٓجصىىىّ نطهذضىىىّ ٔظىىىهٕكّ ٔرًٛىىىّ  .7

ٔأظىىىجنٛخ يؼجيهضىىىّ ٔؼلفىىىٛضّ ٔثفضىىىسثو زأ٘ ثنًدزظىىىٍٛ ٔإدثزر ثنًدزظىىىز ، 
 .ٔثالدضؼجد ػٍ ثَضقجد أ٘ يظٓس يٍ يظجْس ثنذٛتز ثنًدزظٛز 

صٕنٛىىىد ػالرىىىجس ثنضؼىىىجٌٔ دىىىٍٛ كهٛىىىز ثنضسدٛىىىز كًؤظعىىىز صسدٕٚىىىز صؼىىىد  .8
ض دٕـىىي ثنضسدٛىىز ٔثنضؼهىىٛى ػًهٛىىز يضكجيهىىز غٛىىس ثنًدزظىىٍٛ ٔدىىٍٛ ثنًىىدثز

 .يُففهز أٔ يؾصأر 
ػدو ثنضقفىٛس فىٙ ػًهىّ َٕػىجأ ٔكًىجأ ٔثالصفىجف دجٞيجَىز ٔثإلٚغىجز فىٙ  .9

ثنقٛجو داػًجنّ ثنضدزٚعٛز يسكصثأ فٙ ثنُٓجٚز ػهٗ ثٞيٕز ثنؼهًٛز ٔثنًٕلٕػٛز 
 .ٔثنفجةدر ثنؼجيز نهًضدزدٍٛ 

ثنضىىىىٙ ٚعىىىىضققَٕٓج دايجَىىىىز صقىىىىٕٚى ثنًضىىىىدزدٍٛ ٔإػطىىىىجؤْى ثنىىىىدزؽجس  .11
 .ٔيٕلٕػٛز ػٍ نسٚس ثظضًجزر ثنضقٕٚى ثنلجـز دجنضسدٛز ثنؼًهٛز 

 
 :يدٚس ثنًدزظز  -ح

صؼىىىد ثنضسدٛىىىز ثنؼًهٛىىىز فسـىىىز ؽٛىىىدر ٚىىىضؼهى يىىىدزض ثنًعىىىضقذم ػىىىٍ نسٚقٓىىىج  
خفىىجةؿ ثنُظىىجو ثنًدزظىىٙ ، ٔٚىىدز  أًْٛىىز ثإلدثزر ثنًدزظىىٛز فىىٙ ثنقفىىج  ػهىىٗ 

ٌٔ ثنًدزظز ثإلدثزٚز ٔثنضسدٕٚز ٔثنفُٛىز ٔثنلديٛىز ثنُظجو دثخم ثنًدزظز ٔصعٛٛس ؼؤ
، ٔثٌ ثإلدثزر نٛعش ظٕنجأ ػهٗ زرجح ثنًدزظٍٛ ، ٔيًٓضٓج ثنذقىظ ػىٍ ثٞغىالن ، 

 .أٔ ثَٓج يؼٕ  أيجو ثدضكجز ثنًدزض َٔؽجنّ 
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ثٌ ثفضىىسثو َظىىجو ثنًدزظىىز يىىٍ أْىىى ثنىىدزٔض ثنضىىٙ ٚضؼهًٓىىج نجنىىخ ثنضسدٛىىز  
زر ثنًدزظز يعؤٔنز ػٍ صسدٛز ثنُػء يىٍ ثنُجفٛىز ثنؼًهٛز ، فجنًٕثػٛد يقدظز ، ٔإدث

ثٞخالرٛىىز فمىىالأ ػىىٍ ثنُجفٛىىز ثنؼهًٛىىز ، نٓىىرث ٚقىىسؾ ثغهىىخ ثنًعىىؤٔنٍٛ دجنًىىدثزض 
ػهىىىٗ يظىىىجْس ثنعىىىهٕ  ٔيُٓىىىج ثنًهىىىذط ٔثنًظٓىىىس ثنؼىىىجو نهطجنىىىخ ٔثنًىىىدزض ٔكىىىم 

 .ثٞؼلجؾ ثنرٍٚ نٓى ػالرز دجنًدزظز 
 نٛز ثإلدثزر ػىىىٍ نسٚىىىس ٔنٓىىىرث ُٚذدىىىٙ أالب َُعىىىٗ يعىىىؤٔنٛز ثنًىىىدٚس ٔيعىىىؤٔ 

 :ثٞيٕز ثٜصٛز 
ثنًعىىجػدر ٔثنضؼىىجٌٔ فىىٙ صعىىٓٛم يًٓىىز ثنًؽىىسف ٔثنطجنىىخ ثنًضىىدزح ٞدثء  .1

ثنضسدٛىىىز ثنؼهًٛىىىز دثخىىىم ثنًدزظىىىز ، ٔثنؼًىىىم ػهىىىٗ يضجدؼىىىز ػًهٛىىىز ثنضىىىدزٚخ 
 .ٔإَؾجفٓج 

ٕ    يىىىُظى ػىىىٍ نسٚىىىس  .2 إصجفىىىز ثنفسـىىىز نهطهذىىىز ثنًضىىىدزدٍٛ نهضىىىدزٚط دُقىىى
ٔثالصفىج  يىغ يدزظىٙ ثنًىٕثد ثنؼهًٛىز فىٙ صلفٛؿ ؽىدٔل نهىدزٔض ثنٕٛيٛىز 

 .ثنًدزظز دًضجدؼز ثنًطذقٍٛ 
ثالنضقجء دجنطهذز ثنًضدزدٍٛ ٔصؼسٚفٓى دجنًدزظز ٔأَظًضٓج ٔنٕثةقٓج ٔإؼؼجزْى  .3

 .دجنًعؤٔنٛز ٔدآَى يدزظٌٕ فؼالأ فٙ ثنًدزظز 
يضجدؼز ػًهٛز ثنضطذٛس ٔفىم ؽًٛىغ ثنًؽىكالس ثنضىٙ صؼضسلىٓج ٔػًىم صقسٚىس  .4

 .يضكجيم ػٍ ظٛس ثنؼًهٛز ، ٔفمٕز ثنطهذز ٔيدٖ ثنضصثيٓى دجندٔثو 
إنصثو ثنًدزظٍٛ فٙ ثنًدزظز ثنقمىٕز يىغ ثنطهذىز ثنًضىدزدٍٛ فىٙ ثنقفىؿ  .5

ثنضىٙ ٚضقىسز ثنضطذٛىس فٛٓىج ، ٔيالفظىز ػًهٛىز ثنضطذٛىس ٔصقدٚىد ؽٕثَىخ ثنقىٕر 
 .مؼي فٙ أدثء ثنطجنخ ثنًضدزح ٔصقًٕٚٓج ٔثن
 

 :يدزض ثنًجدر ثنؼهًٛز  -ؽـ
 :ػهّٛ ثنقٛجو دذؼك ثٞػًجل ٔثنًعؤٔنٛجس صؾجِ ثنطهذز ثنًضدزدٍٛ ، ٔيُٓج 

ٔنذٛؼىىز يًٓضىىّ  (ثنًطذىىس)إخذىىجز نهذىىز ثنًدزظىىز دقىىدٔو ثنطجنىىخ ثنًضىىدزح  .1
 .ٔيعؤٔنٛجصّ فٙ أعُجء ثنضدزٚخ 

نرٍٚ ظٛقٕو دضدزٚعٓى ٔػددْى فٙ ثنفىي صؼسٚي ثنطجنخ ثنًضدزح دجنطهذز ث .2
 .ٔخهفٛجصٓى ثنغقجفٛز ٔثالؽضًجػٛز ٔردزثصٓى ثنؼقهٛز ٔغٛسْج 

صؼسٚىىي ثنطجنىىخ دًدزظىىٙ ثنًىىٕثد ثندزثظىىٛز ٔنذٛؼىىز ػًهٓىىى ٔؼلفىىٛجصٓى ،  .3

ٔثالنالع ػهٗ ثنًُٓؼ ثنًدزظىٙ ٔصقدٚىد يىٕثنٍ ثنقىٕر ٔثنمىؼي ٔثنعىٕٓنز 

ز ٔيىىىدٖ يُجظىىىذضّ نطىىىالح ٔثنفىىىؼٕدز فٛىىىّ يىىىٍ ثنُجفٛىىىز ثنؼهًٛىىىز ٔثنطذجػٛىىى

 .ثنًدزظز

صؼسٚي ثنطجنخ ثنًضدزح دجنًجدر ثنضٙ صى صدزٚعٓج يٍ ثنًُٓؼ ٔصؼسٚفّ دجنًجدر  .4

ثنضٙ ظٛقٕو دضدزٚعٓج ٔدجَٞؽىطز ثنضسدٕٚىز ٔثنضقُٛىجس ثنضؼهًٛٛىز ثنًضىٕثفسر فىٙ 

 .ثنًدزظز 
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صعهٛى ثنطجنخ ثنًضدزح يعؤٔنٛجس ثنفي ثنضؼهًٛٙ دفىٕزر كجيهىز فىٙ أعُىجء  .5

 .يٍ غٛس فمٕز يدزض ثنًجدر ثٞـهٙ ثنضطذٛس 

صؽؾٛغ ثنطجنىخ ثنًضىدزح ػهىٗ ثخضٛىجز ثٞظىجنٛخ ٔثنٕظىجةم ثنًُجظىذز نضقفٛىص  .6

 .ثنطهذز ٔثالظضؾجدز نسغذجصٓى ٔفجؽجصٓى 

صىىٕفٛس فىىسؾ صؼهًٛٛىىز نهطجنىىخ ثنًضىىدزح نًؽىىجْدصّ فىىٙ أعُىىجء ثنضىىدزٚط ، عىىى  .7

 .يُجرؽز يج صى ثنٕـٕل إنّٛ يٍ يالفظجس 

دزح فىىٙ إؽىىسثء ثنضقىىٕٚى ثنضقفىىٛهٙ نهطىىالح دىىدءثأ يىىٍ صٕؽٛىىّ ثنطجنىىخ ثنًضىى .8

 .ٔلغ ثٞظتهز ٔـٕغٓج إنٗ زـد ثنُضجةؼ 

صقىىىدٚى ثنضٕؽٛىىىّ ٔثنًعىىىجػدر ثنًًكُىىىز نهطجنىىىخ ثنًضىىىدزح فىىىٙ صطىىىٕٚس كفجءصىىىّ  .9

 .ٔصعٓٛم صقفٛم ثنًٓجزثس ثنًطهٕدز دعسػز ٔكفجءر 

ثالدضؼجد ػٍ َقد ثنطجنخ ثنًضدزح ، ظٕثء كىجٌ ذنى  داظىهٕح يذجؼىس أو  .11

س يذجؼس ، دلفٕؾ أظهٕدّ فٙ ثنضىدزٚط أٔ يجدصىّ ثنؼهًٛىز أٔ أ٘ ظىهٕ  غٛ

 .رجو دّ 

ثنقٛجو دٕثؽذجصّ ثنًقسزر صؾجِ نالح ثنضسدٛز ثنؼًهٛز دافمىم يىج ٚكىٌٕ ،  .11

ٔػهّٛ يفجفذز نجنخ ثنضسدٛز ثنؼًهٛز فىٙ أعُىجء رٛجيىّ دؼًهٛىز ثنضىدزٚخ دثخىم 

 .ثنفي

أػًجل ثنضدزٚخ  ثفضسثو  زثء ثنًؽسف فٙ ثنكهٛز ٔيقضسفجصّ دلفٕؾ .12

ٔصطذٛقٓج دال صاخٛس ، ٔفٙ فجل ػدو رُجػضّ دٓج ، ػهّٛ يُجرؽز ثنًؽسف درن  

 .يذجؼسر يذُٛجأ ثنضذسٚسثس ثنًُطقٛز 

 
 :(ثنًطذس )ثنطجنخ ثنًضدزح -د

ٔٚعًٗ أٚمجأ دطجنخ ثنضسدٛز ثنؼًهٛز أٔ ثنطجنخ ثنًضىدزح أٔ ثنطجنىخ ثنًؼهىى،  
ْٕٔ نجنخ كهٛز ثنضسدٛز ثنر٘ ظٛكٌٕ فٙ ثنًعضقذم ثنقسٚخ دؼد إكًجنّ يضطهذجس يُٓز 
ثنضدزٚط يدزظجأ كفتجأ فؼجالأ ٚؽجزكّ فٙ صطٕٚس ثنقدزثس ٔثنقجدهٛجس ثنضؼهًٛٛز ٔصًُٛضٓج 

إنٗ ثْٞىدثف ثنًُؽىٕدر ، ٔنٓىرث ثنطجنىخ ثنًىدزض  ندٖ ثنطهذز ًٔٚكُٓى يٍ ثنٕـٕل
 :فقٕ  ػجيز ٔيعؤٔنٛجس ػهّٛ ثنقٛجو دٓج ، ٔيُٓج 

دخىىٕل ثنفىىي ٔثنلىىسٔػ يُىىّ دقعىىخ ثنٕرىىش ثنًلفىىؿ ٔثنقٛىىجو دجَٞؽىىطز  .1
ٔثنفؼجنٛجس ثٞخىسٖ فىٙ أٔرجصٓىج ثنًقىددر ، ٔثنقمىٕز إنىٗ ثنًدزظىز ـىذجفجأ 

 .ٔثالَفسثف ػُٓج ػُد ثَضٓجء ثندٔثو 
ُقد ٔٚهضىصو دجنضٕؽٛٓىجس ٔثنضؼهًٛىجس ثنضىٙ ٚقىددْج ثنًؽىسف ، ٔكىرن  ٚضقذم ثن .2

 .ثنضٕؽٛٓجس ٔثَٞظًز ثنضٙ صقسْج إدثزر ثنًدزظز 
ثالنضصثو دجٞخال  ثنفجلهز ٔثنضؼجيم دجنعهٕ  ثٞخالرٙ ٔثنقمجز٘ ، ٔإرجيز  .3

 .ػالرجس إَعجَٛز يغ ثإلدثزر ٔثنًدزظٍٛ 
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ز فىىٙ ثنقٛىىجو دجَٞؽىىطز ثنضؼىىجٌٔ يىىغ ثنىىصيالء ثنًضىىدزدٍٛ ٔيدزظىىٙ ثنًدزظىى .4
 .ثنًؽضسكز ثنؼهًٛز ٔثنًُٓؾٛز ٔثالؽضًجػٛز 

ثنضؼجٌٔ يىغ ثنًؽىسف ٔإدالغىّ ػىٍ أٚىز يالفىظ أٔ صقفىٛس ٚقىدط فىٙ أعُىجء  .5
 .صادٚز ثنضسدٛز ثنؼًهٛز 

ٚكىىٌٕ ذث يظٓىىس الةىىس ٚضفىىس يىىغ دٔزِ فىىٙ ثنًؾضًىىغ كىىإًَذػ ٔيىىسح  ٔرجةىىد  .6
 .ٚقضد٘ دّ ثنطهذز 

ثالْضًجو دضقمٛس ثندزٔض ٔكضجدز ثنلطز ثنضدزٚعٛز ثنٕٛيٛز دكفجءر فىٙ دفضىس  .7
 .ثنضقمٛس 

ثالنالع ػهٗ ثْٞدثف ثنؼجيز نهًُٓؼ ٔثنؼًم ػهىٗ ـىٕؽ أغىسثق ظىهٕكٛز  .8
 .ٕٚيٛز فٙ لٕء يفسدثس ثنًُٓؼ 

ٚؼضًىىىد ثنًٓىىىجزثس ثنضدزٚعىىىٛز ػهىىىٗ ٔفىىىس يىىىج صؼهًىىىّ فىىىٙ ثنكهٛىىىز يىىىٍ يفىىىجْٛى  .9

فىىىٙ نسثةىىس ثنضىىدزٚط ٔثنًىىٕثد ثنضسدٕٚىىىز ٔإؽىىسثءثس ػىىٍ نسٚىىس يىىج دزض 

 .ثٞخسٖ 

ٚهضىىصو دؾىىدٔل صدزٚعىىّ ٔدجَٞؽىىطز ثٞخىىسٖ ثنًكهىىي دٓىىج ، ٔال ٚضدٛىىخ  .11

ػُٓج إالب ػُد ثنمسٔزر ، ٔػهّٛ إخذجز ثإلدثزر ٔيدزض ثنًجدر يعذقجأ فٙ فىجل 

 .غٛجدّ

 

 :تىجيهات تربىية لطالب التربية العملية 

 .، َّٞ أكغس خذسر يُ   ثظضفعس يٍ ثنًؽسف ٔثنهخ َفٛقضّ دثةًجأ  .1

صركس ثٌ ثنًؽسف ٚعؼٗ إنٗ فجةدص  نرن  ٚؾخ ثفضسثو زأّٚ ٔصُفٛىر صؼهًٛجصىّ  .2

 .ددرز 

كىىٍ يضٕثلىىؼجأ ٔيٕلىىٕػٛجأ ٔـىىجدرجأ فىىٙ يؼجيهضىى  ، ٔثرذىىم ثنُقىىد ، ٔنىىٛكٍ  .3

 .ظهٕك  ظهٕ  ثنضعجيـ دثةًجأ 

 .أفد يٍ خذسثس ثنًدزظٍٛ فٙ ثنًدزظز ، ٔفجٔل فمٕز دزٔظٓى  .4

 .ثفمس فٙ ثنًٕػد ثنًقدد ٔال صدجدز ثنًدزظز إالب فٙ َٓجٚز ثندٔثو  .5

 .فجفظ ػهٗ رٕثٍَٛ ثنًدزظز ٔأَظًضٓج  .6

فٙ فجل ثنمسٔزر ثظضاذٌ يٍ ثنًؽسف أٔ يدٚس ثنًدزظز ػُد خسٔؽ  يىٍ  .7

 .ثنًدزظز 

 .كٍ يضؼجَٔجأ يضعجيقجأ ٔيؽجزكجأ فٙ ثَٞؽطز ثنًدزظٛز يغ شيالة  ٔنالد   .8

فٙ ػًهى    الٌ ثنطهذىز ُٚظىسٌٔ إنٛى  داَى  فؼىالأ يؼهىى  كٍ يلهفجأ ٔيضفجَٛجأ  .9

 .ٔنعش نجنذجأ 

ثكعىىخ يقذىىز نالدىى  نىى    ٌٞ ْىىرث ٚىىؤد٘ إنىىٗ يقذىىز ثنًىىجدر ٔشٚىىجدر  .11

 .ثنضقفٛم فٛٓج 
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إٌ صؼجيه  ثإلَعجَٙ ٔثنًُمذه يغ ثنطهذز ، ٔصًكُ  يٍ ثنًىجدر ٚؾؼهى   .11

 .ردٔر ـجنقز نٓى 

نىى  دىىاٌ صىىدػٕ نالدىى  فىىجٔل أٌ صلهىىس ؽىىٕثأ يىىٍ ثنًىىٕدر ٔثنضؼىىجٌٔ ٔذ .12

 .داظًجةٓى ردز ثإليكجٌ دثخم ثنففم ثندزثظٙ 

ال صهؾا إنٗ ثنؼقىجح ثنؾعىد٘ ، ٔثػضًىد أظىجنٛخ أخىسٖ يُجظىذز صمىًٍ  .13

 .ثفضسثو نالد  ٔصقدٚسْى ٔصقجفظ ػهٗ ْٛذض  أيجيٓى 

 .ال صعضفص ثنطجنخ ٔال صؼطّ ثنفسـز فٙ ثظضفصثش   .14

د ث .15  .نًٕري ثظضلدو ثنؼقم ٔثنقكًز ٔلذه ثنُفط ٔال صفؼب

ثظضؼًم ثنؼذجزثس ثنٕثلقز ٔثنفقٛقز ، ٔال صكغىس يىٍ ثنضكىسثز ثنىر٘  .16

 .ٚعذخ ثنًهم ، ٔثظضؼًم ثنهدز ثنؼسدٛز ثنففقٗ دثةًجأ 

كٍ يٕلٕػٛجأ فٙ إـدثز أفكجيى  ػهىٗ نالدى  ، ٔال صضىاعس دؼالرىضٓى  .17

 .ثنؽلفٛز يؼ  

ثظىىضؼًم دثةًىىجأ ثنضقُٛىىجس ثنضسدٕٚىىز فىىٙ دزٔظىى    َٞٓىىج صصٚىىد يىىٍ فٓىىى  .18

 .ثنطهذز ٔصؾردٓى نهدزض ٔصؾؼهٓى ٚؽجزكٌٕ يؽجزكز فؼجنز فٙ دزظ  
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