
 
 

 المحاضرة الرابعة

 :مهبرح الزؼزيز  -9
 اذ  .أكددع ػاءددبن الددذ ز مذددي  مددي غايددز أ ءيددخ الزؼزيددز  دد  ػءايددخ الددزؼا  

ال يقزصر ػءاه ػاد   يدب ح الدزؼا  عتدرػزه  ؾ دت ه ثدز  دا عتدياخ  ؼبلدخ لزيدب ح 
مشبركخ الطاجخ    األنشطخ الزؼايءيخ الءخزا خ ه  عالً ػا  انده ي دبػع ػاد  ؽ دع 

اكز ددبة الءؼادد   ددي   لدديا كددب  مددي العددرعر  ه عظددجطه  ا ددز الصدد الذظددب  
 دب ي قدع الزدعريز أؽدع  صب صده مدي ييرنهب مهبرح مهءدخ عأتبتديخه ع؛ ألالءهبرح

 .األتبتيخ ذلك ألنه ػءايخ ر بػز ان بن  ثيي غر يي  ءب الءؼا  عالطبلت
هدب عقع ػعد مهدبراد الزؼزيدز مدي أكضدر الءهدبراد الزعري ديخ أ ءيدخ ؛ ألن    

 تدز مؼاد  .رزيؼ لاءؼاد   رادبً  د  رذءيدخ امتبنبرده كبن دب  عكقب دع لاؼءايدخ الزؼايءيدخ
يؼزءددع الزؼزيددز يغددع مددي الااعددت ػايدده ا  يددعرم  صددب م الءزؼاءدديي عي هءهددب ه 
ع يا يعؼه ػا  الطريق لت  يتا  شخصبً ي زطيغ الزؼبمز مغ اآل ريي ثت دبنحه 

 .ي هءه  عيشغؼه 
 :أنااع الزؼزيز

هدد   عر الزؼزيددز  دد  ػءايددخ الددزؼا ه عرت ددت مهددبرح رؼزيددز تدداا  علتدد  ر  
 :الطاجخ ػايك الزركيز ػا 

 ثبر  هللا  يدكهعمءزب  ه ع عيع :التاءبد مضز ااتطخث :الزؼزيز الا ظ  .1

 .الخ.....هأع  ي  اعبثخ اؾيؾخ ه ع ي   ترح را ؼخ عزا  هللا  يراً هع

االثز دبمخ  :ؽركبد الاعده عاليدعيي مضدز ااتطخث :الزؼزيز يير الا ظ  .2

  .أع رقطيت الغجيي أع اإلشبرح ثبألابثغ أع ؽركبد الرأم

االثز دبمخ لازدعليز ػاد   قدخ  :ءؼز اد يير ل ظيدخ زؼءاتعمي الؾركبد الز  ر 

رقطيدت ه ع ؽركخ الرأم لاءاا قخ ػاد  اإلعبثدخه ع اإلعبثخ أع تالمخ ؽعيش الطبلت

ؽركدخ الدرأم يءيذدبً عي دبراً لازدعليز ػاد  ػدع  ه ع رظدبالغجيي لازعليز ػاد  ػدع  ال

ه  رؾريك اإلثهب     شتز  ا ر  تريغ لإلشبرح ال  اإلتدراع  د  الؼءدزه ع الرظب

علؼاك راؾع أ  الزؼزيدز ييدر ه  اليع مغ ظ  األابثغ لإلشبرح ال  الزرع  عرؾريك

ز  د  أيادت  يه الؾركدبد الءخزا دخ ثدبلرأم أع األيدع  ي دزؼء زؼءزالا ظ  الي  ر 

مقبغؼخ ؽعيضهه ثؾيدش ي دزءر  د  التدال   ثالاألؽيب  مي أعز رؼزيز تاا  الطبلت 

 .يؼعل مي كالمه    ارغب  أكضر  قخ  تاان    االرغب  ن  ه أ

عمي الءه  أ  يؼا  الءؼا  أنه مي العرعر  أ  يتا  الزؼزيز مزذاػبً؛ ؽز   

الزؼزيدز الا ظد  ثء در    د   ػزءدب مدي الء عدز اأرريجبً عمءالًه لتي ررى  تا ال ي

ثؼددط الءااقدد ه عالزؼزيددز ييددر الا ظدد   دد  مااقدد  أ ددرىن أ  مددي الء عددز أ  

 يقزر  كز مذهءب ثبآل رن
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الزؼزيز الا ظ  مغ الزؼزيز الؾرك  يقا  ثال شك مي أصر الزؼزيزه  ػزءب ا  ا 

غ لالتدزءرار كءب أ  نءػ مي الزؼزيز أيبً كب  ناػه قع ي يع أيعبًه  بإلشدبرح ثبإلادج

 .يءتي أ  يصبؽجهب نءػ يير ل ظ  آ ر كبالثز بمخ مضالً 

 .رؼزيز األعزان الءقجالخ مي اعبثخ الطبلت (الغز  )الزؼزيز اإليغبث   .3

كؤ  يقال الءؼا  لطبلت  ز ريكر قجدز قايدز  (الءئعز)الزؼزيز الءزؤ ر  .4

 .قاذ لذب كيا 

ريداة  يده ثذؾدا ايقدب  الؼقدبة اذا أ عا ال داا  الء :الزؼزيدز ال داج   .5

 .مال   عالزغب ز عاإل ءبل التبمز ل اا  الطبلت 

 :رصذي بد الزؼزيز

ظهرد    األ ثيبد الزرثايخ رصذي بد مزؼدع ح لاءؼدز اد ه مذهدب الزصدذي   

ه ع د  مؼدز اد ػءايدخ عقبثادخ لازطجيدق  1979الي  عظؼه راتز  عا ي ا  تذخ 

 :متانخ مي ػشر  ئبد   

 :ه عيع  الءؼز اد اآلريخاال زءب   :ال ئخ األعل  

ه  (كزبة شتر أع كزبة راايخ مي الءدعير)اإلغران عالءعيؼ ه عاقرار رتء   

ه الزؼيديي  (مضدز كزبثدخ مالؽدع  د  لاؽدخ اإلػالندبد أع عريدعح الءعرتدخ)عاإلػال  

 .مءضالً لاشؼجخ

 :الءتب آد الءاءاتخ عرع  الءؼز اد اآلريخ :ال ئخ الضبنيخ 

ي  الطؼدددب  عالؾاددداى الءغدددبن ه عاػطدددبن الذغدددا  اظدددب خ الدددعرعبد ه عرقدددع 

 .(الخ....آلخ رصاير ه عمييبع ه عتبػخ)عالشبراد ه عاػطبن الغاا ز 

 :أنشطخ الزؼا  الص يخ ه عرع  الءؼز اد اآلريخ :ال ئخ الضبلضخ 

اػطبن الءزيع مي الااعجبد الغياثدخ ه عالءشدبركخ  د  الء دبثقبد الءعرتديخه  

 .عالزتري  يا  ر ؼخ الؼا 

 :الء ئعليبد الءعرتيخ أع الص يخ ه عرع  الءؼز اد اآلريخ:ال ئخ الراثؼخ

اػطدددبن  رادددخ  ددد  الءشدددبركخ  ددد  ارخدددبذ القدددراراد ه عقجدددال مزتدددرر  

 .لاءقزرؽبد عالزاايبد الز  يقعمهب الطبلت

 :مئشراد الءتبنخ عالءذزلخ ه عرع  الءؼز اد اآلريخ :ال ئخ الخبم خ 

شدريػ )الزؼييي كءراقت لزمال ده ه عارردعان لجدبم  دبي ػايده اتد  الءعرتدخ  

ه عاػطبن م ئعليخ الؼذبيدخ ثبألشديبن الءؾججدخ لاطبلدت  ا دز الصد   ( برم الص 

 .عالءعرتخ مضز الءخزجر ه عؽعيقخ الءعرتخ ه عالءتزجخ

 :الزغييخ الءررعح الءتض خ ه عرع  الءؼز اد اآلريخ :ال ئخ ال ب تخ 

 .ؼر خ مززايعح ثعرعبد االمزؾب م      

 :األنشطخ الشخصيخ ه عرع  الءؼز اد اآلريخ :ال ئخ ال بثؼخ 
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الزءزغ ثاقذ الراؽخ ثطرا ق مقجالخ ه عمغب رح الءعرتخ ثاقذ مجتر ه عمدذؼ  

 .ؽقاق  باخ كبل ءبػ ثبتزؼءبل الؾبتاة الءعرت  أع  بر  الءعرتخ

 :الءؼز اد اآلريخ األنشطخ االعزءبػيخ ه عرع  :ال ئخ الضبمذخ 

ردددا ير  رادددخ لازؾدددعس الددد  األادددعقبن ه عردددا ير  رادددخ لؾعدددار ؽ دددالد  

 .الءعرتخ ه عرذبعل الغيان مغ الءعرم

  :الزخام مي األتبليت الجغيظخ ه عرع  الءؼز اد اآلريخ :ال ئخ الزبتؼخ

 .اتزضذبن مي الز زيش ه عاتزضذبن مي ثؼط القااػع الءعرتيخ 

  :مي عا الص  ه عرع  الءؼز اد اآلريخ الزخام :ال ئخ الؼبشرح 

رغييددر متددب  عااتدده ه مضددز االنزقددبل الدد  متددب   ددب ة أع االنزقددبل ثؼيددعا ػددي         

 .الزمالن الءزػغيي ه عرا ير  راخ لززييي متب  عااته

 :أمار عاعت ارجبػهب ػذع اػزءب  الزؼزيز

الزؼزيدز ؛ اذ يغدت  ذب  ثؼط األمار يذجغد  لاءؼاد  االنزجدب  لهدب ػذدع اػزءدب  

 :ا 

اذ لديز مدي الءذبتدت أ  ه يزذبتت ؽغ  الزؼزيز مغ مب قدب  ثده الطبلدت  .1

ي ددبع  الءؼادد  ثدديي الطاجددخ الءزذدداػيي  دد  م ددزايبد انزددبعه  عأػءددبله   دد  

الزؼزيزه عناخم مي ذلك الد  أ  لازؼزيدز  رعدبد أع مراردت رزذداع ثزذداع 

 .ه   رعبد الطاجخعمرارت أػءبل

 ندااعالا ظ  عاقزرانه ثبلزؼزيز يير الا ظ  مدغ رذايدغ أالزؼزيز  اػزءب  .2

 .أمر    يبيخ األ ءيخعأنءبغه الزؼزيز 

  نالزؼزيددز أمددر ظددرعر  لزشددغيغ الطبلددت الخغددال أع ثطدد ػزءددب ا .3

الزؼا ه كءب أنه مه  لزشغيغ الطاجخ الييي ال يشبركا  ػب ح  د  الذشدبغ الدعا ر 

ئالن الطاجددخ ثددجؼط عيءتددي لاءؼادد   يددب ح مشددبركخ  دد . دد  ير ددخ الصدد 

الءؼز اد مضز االثز بمخه كءب أنه مي العرعر  أ  رتا  األتدئاخ الءاعهدخ 

ه مءدددب ي ددده   ددد   يدددب ح   حه عتدددهاخه عالزؼزيدددز مجبشدددر ع ددداري ددديرالددديه  

 .مشبركزه  رعريغيبً مي أعز الؾصال ػا  رؼزيز الءؼا  

ؤ ر ي قدددع عيزجدددغ الزؼزيدددز االيغدددبث  أع ال ددداج  ال ددداا  مجبشدددرح ه ألنددده اذا رددد 

 .الغععى مذه

 :مهبرح رقعي  الزغييخ الراعؼخ  -10
ثؤنهب ػءايخ رزعيع ال ر  ثءؼاامبد ػي م زاى أ ا ه  :رؼر  الزغييخ الراعؼخ 

لع ؼه إلنغب  أ عز ػا  اال زجبراد الالؽقخ ػي غريق رصؾيؼ األيالغ الز  يقغ 

ا  الزغييخ الراعؼخ    اػدال  الطبلدت ثذزيغدخ رؼاءده  :عثب زصبر يءتي القال  . يهب

ػي غريق رزعيع  ثءؼاامبد ػي تير أ ا ده ثذؾدام م دزءر ه لء دبػعره ػاد  رضجيدذ 

ذلددك األ ان ه اذا كددب  ي ددير  دد  االرغددب  الصددؾيؼ ه أع رؼعيادده اذا كددب  يؾزددبط الدد  
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مز لؼءايددخ ع دديا يشددير الدد  اررجددبغ م هددا  الزغييددخ الراعؼددخ ثددبلء ها  الشددب .رؼددعيز 

الزقاي  ثاا هب اؽعى الاتب ز الز  رؼزءع مي أعدز ظدءب  رؾقيدق أقصد  مدب يءتدي 

 .الزؼاءيخ ال  ثاايهب  -رؾقيقه مي الغبيبد عاأل عا  الز  ر ؼ  الؼءايخ الزؼايءيخ 

 :ع ذب  ناػب  مي الزغييخ الراعؼخ

  يقدا     ػجبرح ػي مؼاامبد رقع  لاطبلدت ثؼدع أ   :الزغييخ الراعؼخ الجؼعيخ

 .ثبلؼءز الءتا  ثه 

  ػجبرح ػي مؼاامبد ر دجق الؼءدز ه عراعده الطبلدت  :الزغييخ الراعؼخ القجايخ

 .ال  اإلػعا  ليلك الؼءز 

 :أ ءيخ الزغييخ الراعؼخ 

لازغييددخ الراعؼددخ أ ءيددخ ػظيءددخ  دد  ػءايددخ الددزؼا  ه عالتدديءب  دد  الءااقدد   

ه عالعددجػ ه عالددزؾت  ه اذ انهددب ظددرعريخ عمهءددخ  دد  ػءايددبد الرقبثددخ  .الصدد يخ 

عأ ءيزهدب  دي  رذجضدق  .عالزؼعيز الز  ررا ق ػءايبد الز بػز عالؼا  الصد   عرؼقجهدب 

 عالً ػي  عر دب الءهد   د   .مي راظي هب    رؼعيز ال اا  عرطاير  ال  األ عز 

اتزضبرح  ا ؼيخ الزؼا  ه ػي غريق م بػعح الءؼا  لطبلجه ػاد  اكزشدب  االتدزغبثبد 

 .جزهب ه عؽي  االتزغبثبد يير الصؾيؾخ أع الغب هب الصؾيؾخ  يض
ا  رزعيع الءؼا  لطاجزه ثبلزغييخ الراعؼخ يءتي أ  ي ه  اتهبمب كجيرا     يب ح  

لهديا  دبلءؼا  الدي  يىؼذد   . بػايخ الزؼا  ه عانعمبعه    الءااق  عالخجراد الزؼاءيدخ 
ثبلزغييددخ الراعؼددخ ي دده   دد  رهيئددخ عددا رؼاءدد  ي ددا   األمددي عالضقددخ عاالؽزددرا  ثدديي 
الطاجدددخ أن  ددده  ه عثيدددذه  عثددديي الءؼاددد  ه كءدددب ي دددبػع ػاددد  ررتددديخ الءءبرتدددبد 
العيءقراغيددخ ه عاؽزددرا  الددياد لددعيه  ه عيطددار الءشددبػر اإليغبثيددخ نؾددا قددعراره  

 .الزؼاءيخ عالخجراريخ 
  : صب م الزغييخ الراعؼخ 

 :ي زرض الزرثايا  عػاءبن الذ ز أ  لازغييخ الراعؼخ صالس  صب م     
أ  اشدؼبر الطبلدت ثصدؾخ اتدزغبثزه يؼدز   ه   :الخباديخ الزؼزيزيدخ  .1

 .عيزيع اؽزءبل رترار االتزغبثخ الصؾيؾخ    مب ثؼع 
يدخ الءدزؼا  اذ ر ده  الزغييدخ الراعؼدخ  د  اصدبرح  ا ؼ :الخبايخ العا ؼيخ  .2

مءددب يؼذدد  عؼددز الءددزؼا  ي ددزءزغ ثؼءايددخ  .لاددزؼا  عاإلنغددب  ه عاأل ان الءددزقي 
 .الزؼا  ه عيقجز ػايهب ثشاق 

 :الخبايخ الءاعهخ  .3
رؼءددز  ددي  الخبادديخ ػادد  راعيدده ال ددر  نؾددا أ ا دده ه  زجدديي لدده األ ان الءددزقي  

لديلك  . يضجزهه عاأل ان يير الءزقي  يؾي ه ه  يزال   مااغي العؼ  عالقصار لعيه 
 . ه  رؼءز ػا  رضجيذ الءؼبن  عاالررجبغبد الءطااثخ ه عرصؾؼ األيالغ 

 :أنااع الزغييخ الراعؼخ 
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عادار كضيدرح عمزؼدع ح ه  ءذهدب مدب يتدا  مدي الذداع  لازغييخ الراعؼدخ أندااع 
ه عمذهدب مدب يتدا  أكضدر رؼقيدعاً عرؼءقدبً ه كزقدعي   (نؼ  أع ال  )ال هز الي  يزءضز    

مؼاامددبد رصددؾيؾيخ لالتددزغبثبد كددبلز  أشددرنب اليهددب تددبثقبً ه عمذهددب مددب يتددا  مددي 
قددع  الجبؽددش عقددع  .الددذءػ الددي  رددز   يدده اظددب خ مؼاامددبد ععيددعح الدد  االتددزغبثبد 

رصدذي بً ألندااع الزغييدخ الراعؼدخ ػاد  ع دق أثؼدب  صذب يدخ القطدت ه عذلدك  ( داكذظ )
 :ػا  الذؾا اآلر  

 : ( ا ايخ ـ  برعيخ  )رغييخ راعؼخ ثؾ ت الءصعر  .1

رىؼّع الزغييخ الراعؼخ مي أ   الؼاامز الز  رئصر    الءدزؼا  ه  هد  رشدير الد   

 ءصدعر  دي   .زؼا  ػدي غجيؼدخ أ ا ده لءهدبرح مدب مصعر الءؼاامبد الز  رزداا ر لاءد

الءؼاامبد امب أ  يتا   ا ايدبً ه عامدب أ  يتدا   برعيدبً ه عرشدير الزغييدخ الراعؼدخ 

 .العا ايخ ال  الءؼاامبد الز  يتز جهب الءزؼا  مي  جراره عأ ؼبله ػا  نؾا مجبشر 

ه عيتدا  مصدعر ب عػب ح مب يز  رزعيع  ثهب    الءراؽز األ يرح مدي رؼاد  الءهدبرح 

 .الءزؼا  ذاره 

أمب الزغييخ الراعؼخ الخبرعيخ  زشير ال  الءؼاامبد الز  يقا  ثهب الءؼا  ه أع  

أيخ عتياخ أ رى ثززعيع الءزؼا  ثهب ه كبػالمه ثبالتزغبثخ يير الصؾيؾخ ه أع ييدر 

ثعايخ  العرعريخ ه الز  يغت رغذجهب أع رؼعياهب ه عيبلجب مب يز  رزعيع الءزؼا  ثهب   

 .رؼا  الءهبرح 

 : ( اريخ ـ مئعاخ  )الزغييخ الراعؼخ ثؾ ت  مي رقعيءهب  .2

ددع مجبشددرح ه عرددزع     بلزغييددخ الراعؼددخ ال اريددخ رزصددز عرؼقددت ال دداا  الءالؽو

الءددزؼا  ثبلءؼاامددبد ه أع الزاعيهددبد عاإلرشددب اد الءطااثددخ لزؼزيددز ال دداا  ه أع 

 .رطاير  أع رصؾيؾه 

أمب الزغييخ الراعؼخ الءئعاخ  ه  الزد  رؼطود  لاءدزؼا  ثؼدع مدرعر مدعح  مذيدخ  

 .ػا  انغب  الءهءخه أع األ ان ه عقع رطال  ي  الءعح ه أع رقصر ثؾ ت الظرع  

  : (ل ظيخ ـ متزاثخ  )الزغييخ الراعؼخ ثؾ ت اارح مؼاامبرهب  .3

مؼاامدبد متزاثدخ  يئ   رقعي  الزغييخ الراعؼخ ثصارح مؼاامدبد ل ظيدخ ه أع 

 .ال  اتزغبثخ الءزؼاءيي ال  ار بق مؼر   لعيه  

 : (مزال مخ ـ نهب يخ  )الزغييخ الراعؼخ ثؾ ت الززامي مغ االتزغبثخ   .4

الءؼاامددبد الزدد  يقددعمهب الءؼادد  لاءددزؼا   :رؼذدد  الزغييددخ الراعؼددخ الزال ميددخ   

   ؽيي أ   .مقزرنخ ثبلؼءز ه ع   أصذبن ػءايخ الزؼا  أع الزعريت ه ع   أصذبن أ ا هب 

الزغييخ الراعؼخ الذهب يخ رىقع  ثؼع انهبن الءزؼا  لالتزغبثخ ه أع اكز دبة الءهدبرح كايدبً 

. 

  :الزغييخ الراعؼخ االيغبثيخ عال اجيخ  .5

 دد  الءؼاامدبد الزدد  يزاقب ددب الءدزؼا  ػددي اعبثزدده  :لراعؼددخ اإليغبثيددخ الزغييدخ ا 

  .الصؾيؾخ ه ع   رزيع مي ػءايخ اتزرعبػه لخجرره    الءااق  األ رى 
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راقدد  الءددزؼا  لءؼاامددبد ػددي اتددزغبثزه ييددر  :أمددب الزغييددخ الراعؼددخ ال دداجيخ  زؼذدد  

 .الصؾيؾخ ه مءب يئ   ال  رؾصيز  رات  أ عز 

 (اريؾخ  اريؾخ ـ يير )الراعؼخ الءؼزءعح ػا  الءؾبعالد الءزؼع ح ـ الزغييخ  6

:  

 د  الزد  يخجدر  يهدب الءؼاد  الطبلدت ثدؤ  اعبثزده ػدي  :عالزغييخ الراعؼخ الصريؾخ  

ال دئال الءطدرعػ ادؾيؾخ ه أع ييدر ادؾيؾخ ه صد  يدزع   ثدبلغااة الصدؾيؼ  د  

رق الغدااة الصدؾيؼ ؽبل اإلعبثخ يير الصؾيؾخ ه عيزطات مذه أ  يذ خ ػا  الدا

 .مجبشرح ثؼع رإيزه له

أمب    الزغييخ الراعؼخ يير الصريؾخ  ديىؼا  الءؼاد  الطبلدت ثدؤ  اعبثزده ػدي  

ال ئال الءطرعػ اؾيؾخ أع يير ذلك ه علتي قجز أ  يزع   ثبلغااة الصؾيؼ    

ؽبلخ اإلعبثخ يير الصؾيؾخ ه ص  يؼرض ػايه ال ئال مرح أ رى ه عيطات مذده أ  

  الغدااة الصدؾيؼ ه عيزخياده  د  ذ ذده ه مدغ اػطب ده مهادخ مؾدع ح لديلك ه ي تر  د

عثؼددع انقعددبن الاقددذ الءؾددع  ه يددزع   الءؼادد  ثددبلغااة الصددؾيؼ ه ا  لدد  يددزءتي 

 .الطبلت مي مؼر زه 

 :كي  يقع  الءؼا  الزغييخ الراعؼخ 

ا  مددي مهددب  الءؼادد   دد  ير ددخ الصدد  أ  يقددع  مؼاامددبد الزغييددخ الراعؼددخ  

يخ ه أع اإلشبرح اليهدب لطالثدهه عػايده أ  يزؤكدع مدي أ  الطبلدت ي دزطيغ أ  العرعر

 دب  كبندذ  .ياؾع الؼالقخ ثيي الؼءز عالءؼاامبد الءقعمخ اليده  د  الزغييدخ الراعؼدخ 

الجيئخ الءضيرح مؼقعح أع ععيعح ه أع كب  الؼءز مؼقعاً أع ععيعاً ؛ يزؼيي ػا  الءؼا  أ  

كءدب يزؼديي  . را  مؼاامدبد الزغييدخ الراعؼدخ الءهءدخ يخطػ لتي يخ راعيه الطاجخ إل

ػادد  الءؼادد  أيعددبً أ  يؾددبعل كاءددب أريؾددذ لدده ال راددخ أ  يقددع  مؼاامددبد الزغييددخ 

عاذا رؼير ذلك كءب    الؾبل  ا ز ير خ الصد   .الراعؼخ ثؼع أ ان الؼءز مجبشرح 

ه  لتد  ه ػذع ي يغت ػا  الءؼا  أ  يخطدػ لطرا دق رغؼدز الطاجدخ يزديكرع  أػءدبل

يقددع  لهدد  مؼاامددبد الزغييددخ الراعؼددخ  دد  عقددذ رتددا  األػءددبل مددب  الددذ ؽيددخ ه أع 

 .ؽبظرح    الياكرح 

 مهبرح رذايغ أتبليت الزقاي    -11
الزقدداي  ثءؼذددب  الااتددغ يزؼددعى االمزؾددب  ػادد  الددري  مددي ا  االمزؾبنددبد مددي  

 :زقاي  مذهبالاتب ز الءهءخ    رقاي  الطبلت ه االّ ا   ذب  عتب ز أ رى لا

مالؽظخ تاا  الطبلت  ا ز الص  ػدي غريدق مشدبركزه ال ؼبلدخ  د   .1

 .عاعبثبره عؽءبتزه .شرػ العرمه عناع األتئاخ الز  يطرؽهب عناػهب 

 زؼ ما   بي ثتدز غبلدت يدعع   يده الززامده عتدرػزه عقعررده ػاد   .2

 .رذ يي األػءبل عالااعجبد عاألنشطخ الز  يتا  ثهب
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رؾايز الؼءدز االثزتدبر  مدي ؽيدش مدب يذغدز  مدي  ؼبليدبد مجزتدرح عمدب  .3

 .يصذؼه مي أ عاد أع أعهزح 

 :ر غيز نزب غه    اال زجبراد الءخزا خ عالز  رتا  ثصارح  .4
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 نماذج خطط تدريسية

  طػ رعري يخ ياميخ    مب ح الريبظيبد 

 أنءاذط لخطخ رعري يخ لءب ح الريبظيبد

 ارمنظريخ  يضبي :الءاظاع 

 :الضبلش الءزاتػ                               الءب ح  :الص  عالشؼجخ 

  قيقخ 40 :الزمي                                                :اليا  عالزبريخ         

 : خالخبا األ عا ـ 2

 رزعيع الطاجخ ثءؼاامبد عظي يخ ػي نظريخ  يضبيارم. 

   (مهبر )الشتز الخبي ثذظريخ  يضبيارمرذءيخ مهبراد الطبلت  يرت. 

 (مهبر ).رذءيخ مهبرح الطبلت    ايغب  الءغب يز ثبػزءب  الذظريخ . 

 (عععان ).رقعير عهع  يضبيارم    اثزعاع  ي  الذظريخ . 

 (عععان ).رقعير  عر  ي  الذظريخ    رطار الؼاا  األ رى 

 :األ عا  ال ااكيخ -1

 :عؼز الطبلت قب را ػا  ا 

  نظريخ  يضبيارمذكر نم. 

 اصجبد نظريخ  يضبيارم ثصارح اؾيؾخ. 

  رت  الشتز الخبي ثذظريخ  يضبيارم ثعقخ. 

 ؽز رءبريي ثبلهذعتخ ثبػزءب  نظريخ  يضبيارم. 

 يجيي ال ب عح الؼءايخ مي اػزءب  نظريخ  يضبيارم    الؾيبح الؼءايخ. 

ت ه 15ل ظاؼها عر غا)صالصخ مرثؼبد مي الارق الءقاى :الزقذيبد الزؼايءيخ -4

همضادش قدب   الزاعيدخه  (تد 20تد ه اؽءدر غدال ظداؼه 25ااد ر غدال ظداؼه 

 .ال جارح عالطجبشير الءاا . ثبثيز لزضجيذ األشتبل

 ( قيقخ35)ػرض العرم  -5

  قب ق (5-1):الءقعمخ  -

 .تجق عأ   رتذب الءضاش عرؼر ذب ػا  أنااػه عمذهب الءضاش قب   الزاعيخ

 الزاعيخن مب  صب م الءضاش قب   :م

 . رعخ 90 ا مضاش اؽعى  عايب  ر بع  :ط

 :ص  ي ؤل .يقا  الءؼا  ثرت  مضاش قب   الزاعيخ ػا  ال جارح 

 ز رؼزقدعع  ا   ذدب  ػالقدخ ثديي أغداال ظداؼ  الءضادش قدب   الزاعيدخ عغدال  :م

 الاررن

أقددال تدذزؼر   دد   رم اليددا  اذا كبنددذ .ثؼدع االتددزءبع الدد  اعبثدبد الطاجددخ  

 .مب ناػهب .ػالقخ ذب  
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 ( قيقخ 25) :الؼرض-

 .تؤػزءع غريقخ االتزتشب  الءاعه

الجعن ثزضجيذ الءرثؼبد الءاانخ ػا  ال جارح ثااتطخ العثبثيز ه ص  ارت  مضاضبً  

 :قب   الزاعيخ ثيذه  ه عاتؤل الطاجخ

مدب الؼالقدخ ثديي م دبؽز  الءرثدغ األؽءدر عالءرثدغ األ عدر ثء دبؽخ الءرثدغ  :1م

عمدي صءدخ اتدزءغ إلعبثدبد ػدع  مدي الطاجدخ الد  ا  نزاادز الد  اإلعبثدخ  .األاد ر

 :الصؾيؾخ ع   

 .م بؽخ الءرثغ األا ر اكجر مي مغءاع م بؽخ الءرثؼيي اآل ريي

 أيي يقغ الءريغ األا رن :2م

 .ػا  عرر الءضاش:ط

 أيي رقغ الءرثؼبد األ رىن :م

 .ػا  ظاؼ  الزاعيخ القب ءخ:ط

ثغ الءرتا  ػا  عرر مضاش قدب   الزاعيدخ ي دبع  مغءداع  يا يؼذ  ا  م بؽخ الءر

 .م بؽز  الءرثؼيي القب ءيي ػا  ظاؼ  الزاعيخ القب ءخ
كدالً ثؤتدااثه  .اغات مدي الطاجدخ كزبثدخ ندم الذظريدخ  د  أعراق  بادخ  : ذبقشخالء

صد  اغادت مدذه  ػدرض قدرانح مدب كزجدا  عي دزءغ اآل درع  لجيدب   .الخدبي
 .الءالؽع 

 د  الءضاددش قددب   )ذلددك اكزدت نصددبً مز قددبً ػايده ػادد  ال ددجارحعثؼدع اتددزؼراض  
 . (الزاعيخ يتا  مغءاع مرثؼ  العاؼيي ي بع  مرثغ الارر

اغاددت مددي الطاجددخ رددععيي ذلددك  دد    ددبرر  ه كءددب أنددبقش الطاجددخ  دد  األ ءيددخ  
عاغادت مدذه  اػطدبن أمضادخ مدي الجيئدخ ػدي .الؼاءيخ لهي  الذظريخ    ؽيبرذدب الياميدخ 

 .ذلك
اذاً ن ددزذزظ مؼددبً ا  م ددبؽخ الءرثددغ الءرتددا  ػادد  عرددر مضاددش قددب    :االتددزذزبط -

الزاعيخ ي بع  مغءاع م بؽز  الءرثؼيي القب ءيي ػا  ظاؼ  الزاعيخ 
 .القب ءخ

 .الجعن ثؾز رءبريي ػي الءاظاع عأشر  ثؼط الطاجخ مؼ   :الزطجيق  -
 (5- 1 ( برءخ العرم -

 .لذظريخ  يضبيارم عأ ءيزهب عرطجيقبرهبأشر  الطاجخ    اتزؼراض تريغ  
 :الزقاي - -6

ثديكر ندم الذظريدخ عؽدز  .اعران رقاي  نهب   لاطاجخ قدع يتدا  رؾريريدبً اع شد ايبً 
 .م ؤلخ ػذهب

 :الااعت الجيز -7
ع ا الذشبغبد الز  تديقا  ثهدب الطاجدخ  د  الجيدذ يزعدءي مدب يزؼادق ثبلدعرم  

 .التزبة عرءريي  برع مي ؽز رءبريي  .الؾبل  عالعرم الءقجز 
 :الءصب ر-8
 :مصب ر الءؼا   -أ
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 . 2010لغذخ ع ارح الزرثيخ ه الريبظيبد لاضبلش الءزاتػ ه ثغعا  ه  .1
الؾ ذ  يب    ءيز ه الءذب ظ عغرا ق ردعريز الريبظديبد ه مطجؼدخ عبمؼدخ  .2

 . 2012ثغعا  ه ثغعا  ه 
 :مصب ر الطبلت  -ة
 . 2010اضبلش الءزاتػ ه ثغعا  لغذخ ع ارح الزرثيخ ه الريبظيبد ل .1

 

 خطة تدريسية في مادة الحاسوب 
 عؽعاد اال  بل :الءاظاع 

 ؽبتجبد :الراثغ                                    الءب ح  :الص  عالشؼجخ 
  قيقخ 40 :الزمي                                             :اليا  عالزبريخ 

  : خالخبا األ عا 

  (مؼر  )رزعيع الطاجخ ثءؼاامبد عظي يخ ػي عؽعاد اإل  بل لاؾبتاة 

  رذءيددخ مهددبراد الطبلددت  دد  الزؼددر  ػادد  أنددااع عؽددعاد اإل  ددبل عاتددزؼءبلهب
 (مهبر ).إل  بل الجيبنبد الءخزا خ ثصارح تايءخ

 (عععان ).رقعير عها  الؼاءبن    ا زراع عؽعاد اإل  بل الءخزا خ عاذبػزهب 
 :يخاأل عا  ال ااك

 :عؼز الطبلت قب را ػا  ا 

 يؼع  متانبد الؾبتاة. 

 يؼر  عؽعاد اإل  بل. 

 ييكر أنااع عؽعاد اإل  بل. 

 يجيي أ ءيخ عؽعاد اإل  بل. 

 يص  لاؽخ الء بريؼ. 

  علاؽخ الء بريؼ (الءبعم)يقبر  ثيي اتزؼءبالد ال ؤرح. 

   ياظؼ ال رق ثيي آلخ الزصاير عالءبتؼ العا. 

 ا  بل ثيبنبد لاؾبتاة ي زؼءز لاؽخ الء بريؼ   . 

 ي زؼءز القػ الصاد    ا  بل األاااد لاؾبتاة. 

 يجيي أ ءيخ ععا  أنااع مخزا خ لاؽعاد اإل  بل. 

  يقعر عهع ال ذيديي  د  اثزتدبر عؽدعاد ا  دبل رزذبتدت عؽداام اإلن دب  الءخزا دخ
  .عاذبػزهب 

  :الزقذيبد الزؼايءيخ 

القدػ الصداده مبتدؼ الصداره لاؽخ م بريؼ ه قري مر  ه قري ليدزر  ه   

 .ػصب الزؾت  ه أع يءتدي االتزؼبظدخ ػدي األشديبن الؾقيقيدخ ثصدار أع نءدبذط لهدب

  .عال جارح ه عالطجبشير الءاا 

 ( قيقخ35)ػرض العرم



00 

 

  قب ق (5-1):الءقعمخ 

اإلن دب   د  أؽ دي رقداي  ه عأػطدب  الؾداام  (تدجؾبنه عرؼدبل )لقع  اق هللا  

عأعزان م دئعلخ ػذهدب ع د  اإلذ  ه عالؼديي  هعاألند ه الخء خ ععؼز لهب أعهزح 

عالزدد  ػددي غريقهددب يددز  االرصددبل ثدديي اإلن ددب   .عال دد  عالا ددب هعالغاع الؾ ددبم

عالءؾيػ الخبرع  عػي غريقهب يز ا  الءئصراد الخبرعيخ الز  رصز ػي غريدق 

 .األػصبة الءزصاخ ثهب ال  العمبؽ لاز  ير عالر  ػايهب ثؾ دت ناػهدب عؽغءهدب 

 .ا   ي  األعهزح    أعهزح ا  بل الءؼاامبد ال   مبؽ اإلن ب 

عػذددعمب اددذغ اإلن ددب  عهددب  الؾبتدداة ؽددبعل ا  يصددذغ أعهددزح ا  ددبل الجيبنددبد 

ع دد   دديا الددعرم تددذزؼر  ػددي  .رشددجه الدد  ؽددعم مددب األعهددزح الزدد  ػذددع اإلن ددب  

 .عؽعاد اإل  بل    الؾبتاة عكي يخ اتزؼءبلهب

 ( قيقخ 25)  :الؼرض

تؤػزءع غريقخ الءؾبظرح عرزخااهب الءذبقشخ    ثؼط األؽيب  ػدي غريقهدب  

رؼري  عؽعاد اإل  بله عأ ءيزهبه عأنااػهب ه  :تؤغرػ م ر اد الءاظاع ع  

عاتزخعامبد كز ناعه عيؼرض ااراً عنءبذط لهب عيعرة الطاجخ ػا  اتدزؼءبلهب 

 .اذا كبنذ مزاا رح

 :ذبقشخ الء

اعؼاه  يقبرنا  ثيي أنااع عؽعاد اإل  بل عمءيزاد أنبقش الطاجخ ثبلءاظاع ه ع

 ..كز ناع

 :االتزذزبط 

أتددبػع الطاجددخ ػادد  اتددزذزبط  اا ددع رذدداع عؽددعاد اإل  ددبل عظددرعررهب  

لزذبتدددت الجيبندددبد الءخزا دددخ عاألشدددخبي الءخزا ييهمدددضال الشدددخم  بقدددع الجصدددر 

  .الخ.....ي زؼيط ػي لاؽخ اإل  بل االػزيب يخ ثااؽخ  باخ أع ثالقػ الصاد

 :الزطجيق 

 .ثب  بل ثيبنبد مؼيذخ لاؾبتاة ثااتطخ عؽعاد اإل  بل الءزاا رحيتا  الطاجخ 

 . قب ق يز  اػب ح تريؼخ لءب ر  ػرظه ػي عؽعاد اإل  بل (5- 1 ( برءخ العرم

 :الزقاي 

 .اعران رقاي  نهب   لاطاجخ قع يتا  رؾريريبً أع ش ايبً 

 :الااعت الجيز 

تيقا  ثهب الطاجخ    الجيذ يزعءي مب يزؼادق ثبلدعرم الؾدبل  ع ا الذشبغبد الز  

 .عالعرم القب  

 :الءصب ر

 :مصب ر الءؼا  -أ

 . 2012لغذخ ع ارح الزرثيخ ه الؾبتاة لاراثغ الؼب  ه ثغعا  ه  .1
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الشبم  ه مبعع ه اصر اتزخعا  الؾبتاة    رؾصيز الطاجخ    مب ح التيءيبن ه  .2

 . 1992رتبلخ مبع زير يير مذشار ه ثغعا  ه 

 :مصب ر الطاجخ  -ة

 . 2012لغذخ ع ارح الزرثيخ ه الؾبتاة لاراثغ الؼب  ه ثغعا  ه  .1
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