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 متٗٝد:

إٔ ٖذا ايٓٛع َٔ ايرباَر نػريٙ َٔ بزاَر ايددَر ٜٗددف بايدردد١ األٚىل إىل تكددِٜ اـددَات      إٔ ٖذا ايٓٛع َٔ ايرباَر نػريٙ َٔ بزاَر ايددَر ٜٗددف بايدردد١ األٚىل إىل تكددِٜ اـددَات          

يددذٟٚ االستٝادددات اـاؽدد١ يف َدددارظ ايتعًددِٝ ايعدداّ عٝددح ال    يددذٟٚ االستٝادددات اـاؽدد١ يف َدددارظ ايتعًددِٝ ايعدداّ عٝددح ال      ايرتبٜٛدد١ ٚايتعًُٝٝدد١ املت ؾؾدد١ ايرتبٜٛدد١ ٚايتعًُٝٝدد١ املت ؾؾدد١ 

  وتاز ايطفٌ إىل إبعادٙ عٔ َكز أصزت٘ ٚال إىل عشي٘ عٔ أقزاْ٘ َٔ األطفاٍ ايعادٜني.وتاز ايطفٌ إىل إبعادٙ عٔ َكز أصزت٘ ٚال إىل عشي٘ عٔ أقزاْ٘ َٔ األطفاٍ ايعادٜني.

نجز بزاَر ايدَر ايتؾاقا بايتعًِٝ ايعداّ فٗدٛ ٜعتدرب َدٔ     نجز بزاَر ايدَر ايتؾاقا بايتعًِٝ ايعداّ فٗدٛ ٜعتدرب َدٔ     أإٔ دَر املهفٛفني يف ايتعًِٝ ايعاّ َٔ ٕ دَر املهفٛفني يف ايتعًِٝ ايعاّ َٔ إإ

سٝح ٜبدأ ايطفٌ باالنزاط َع أقزاْ٘ املبؾزٜٔ فُٝا ٜشٜدد عدٔ   سٝح ٜبدأ ايطفٌ باالنزاط َع أقزاْ٘ املبؾزٜٔ فُٝا ٜشٜدد عدٔ     __ال فُٝا ْدرال فُٝا ْدرإإ__ْٛع ايدَر ايهًٞ ْٛع ايدَر ايهًٞ 

% َٔ صاعات ٚددٛدٙ يف املدرصد١ ٚبايتدايٞ فدتٕ اتؾداٍ َعضدِ أعقدا٤ ارت٦ٝد١ ايرتبٜٛد١ يف املدرصد١           % َٔ صاعات ٚددٛدٙ يف املدرصد١ ٚبايتدايٞ فدتٕ اتؾداٍ َعضدِ أعقدا٤ ارت٦ٝد١ ايرتبٜٛد١ يف املدرصد١           5050

    ..ٚع٢ً رأصِٗ املدٜز بٗذا ايربْاَر ٚثٝل ددا َٚض٦ٛيٝاتِٗ ػاٖ٘ بايتايٞ نبري٠ أٜقاٚع٢ً رأصِٗ املدٜز بٗذا ايربْاَر ٚثٝل ددا َٚض٦ٛيٝاتِٗ ػاٖ٘ بايتايٞ نبري٠ أٜقا

إٔ عددا نبريًا َِٓٗ إٔ عددا نبريًا َِٓٗ   ع٢ًع٢ً  ٛفني يف املًُه١ ايعزب١ٝ ايضعٛد١ٜ تؤندٛفني يف املًُه١ ايعزب١ٝ ايضعٛد١ٜ تؤندإٕ ايٓتا٥ر املتٛفز٠ عٔ دَر املهفإٕ ايٓتا٥ر املتٛفز٠ عٔ دَر املهف

ٔ       ٛاٛاقد سككقد سكك ٔ     َضدتٜٛات عًُٝد١ َعاديد١ ألقدزاِْٗ املبؾدزٜ ٗ   ٛاٛابدٌ تفٛقد  بدٌ تفٛقد    َضدتٜٛات عًُٝد١ َعاديد١ ألقدزاِْٗ املبؾدزٜ ٗ عًدٝ   ،،يف ندجري َدٔ اؿداالت   يف ندجري َدٔ اؿداالت     ِِعًدٝ

ٕ ايفددزٚم ٕ ايفددزٚم إإنُددا إٔ َغددارناتِٗ يف ايٓغدداطات غددري ايؾددف١ٝ أتددر بٓتددا٥ر تف ددز بٗددا َدارصددِٗ; إال  نُددا إٔ َغددارناتِٗ يف ايٓغدداطات غددري ايؾددف١ٝ أتددر بٓتددا٥ر تف ددز بٗددا َدارصددِٗ; إال  

الْتباٙ إيٝد٘، فٗٓايدو ٚالعدو َدٔ وتداز إىل عٓاٜد١ ااؽد١ ٚاٖتُداّ         الْتباٙ إيٝد٘، فٗٓايدو ٚالعدو َدٔ وتداز إىل عٓاٜد١ ااؽد١ ٚاٖتُداّ         ايفزد١ٜ تبك٢ عاَاًل ٜٓبػٞ اايفزد١ٜ تبك٢ عاَاًل ٜٓبػٞ ا

إفايف ٚيذا فتْ٘ َٔ املِٗ دراص١ اؿاالت بغهٌ فزدٟ يف ٚقر َبهدز َدٔ ايعداّ ايدراصدٞ يتكددِٜ َدا       إفايف ٚيذا فتْ٘ َٔ املِٗ دراص١ اؿاالت بغهٌ فزدٟ يف ٚقر َبهدز َدٔ ايعداّ ايدراصدٞ يتكددِٜ َدا       

  ميهٔ تكدمي٘ يتاليف أٟ تأاز دراصٞ أٚ ادتُاعٞ يد٣ ايطايب ايهفٝف.ميهٔ تكدمي٘ يتاليف أٟ تأاز دراصٞ أٚ ادتُاعٞ يد٣ ايطايب ايهفٝف.

إىل تٛفٝح اـطٛات اييت إىل تٛفٝح اـطٛات اييت   َٔ االرتا َٔ االرتا   ْٗدفْٗدف  ٚفعر آي١ٝ ٚيقُإ اصتُزار لاح ٖذٙ ايرباَر فكد

يف كتًف َضتٜٛات تٓفٝذ ايربْاَر َٚٔ ناف١ املتؾًني يف كتًف َضتٜٛات تٓفٝذ ايربْاَر َٚٔ ناف١ املتؾًني   ؤٖاؤٖااتباعٗا ٚايٛادبات املطًٛب أدااتباعٗا ٚايٛادبات املطًٛب أدآٜبػٞ ٜٓبػٞ 

  برتب١ٝ ٚتعًِٝ ٖذٙ ايف١٦. برتب١ٝ ٚتعًِٝ ٖذٙ ايف١٦. 
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 ايباب األٍٚ
 
 
 

 :املؾطًشاتب تعزٜفاي  

ُٛعدد١ ايددرباَر ٚاـطددط ٚاالصددرتاتٝذٝات  َفٗددّٛ ايرتبٝدد١ اـاؽدد١: ٜكؾددد بايرتبٝدد١ اـاؽدد١ ف 

املؾدد١ُُ اؾٝؾددا يتًبٝدد١ االستٝادددات اـاؽدد١ باألطفدداٍ غددري ايعددادٜني ٚتغددٌُ طزا٥ددل تدددرٜط     

 ٚأدٚات ٚػٗٝشات َٚعدات ااؽ١ باإلفاف١ إىل ادَات َضاْد٠

 العوق البصري: -1 
هؤاز البصؤري اؤحاوني  ؤ   الة من العجز تصيب اجلهاز البصري وتؤديي إ  ثريؤس يبؤعل  عؤا و ؤا   اجلهو ح

األمر الذي ادرير  عا قدرة الشخص  عا الرؤاة وما اتععق هبا من و ا   معرفية  ،ك   صر كعي أو جز ي
 أو حسية أو حركية أو اجتما ية.

مؤؤؤؤحا  6/66الكفيؤؤؤؤ : هؤؤؤؤو الشؤؤؤؤخص الؤؤؤؤذي توؤؤؤؤع حؤؤؤؤدة إ صؤؤؤؤار   قؤؤؤؤو  العي ؤؤؤؤ   عؤؤؤؤد التصؤؤؤؤ ي   ؤؤؤؤن -2
 ( يرجة.26زاواة مودارها ) قدم( أو اوع جماله البصري  ن26/266)
،  26/46مؤؤؤؤحا ) 6/44و  6/24 مؤؤؤؤنضؤؤؤؤعي  البصؤؤؤؤر: هؤؤؤؤو الشؤؤؤؤخص الؤؤؤؤذي تؤؤؤؤحاوني حؤؤؤؤدة إ صؤؤؤؤار  -3

 قدم(  قو  العي    عد إجراء التص ي ات املمك ة. 26/166
 طزٜك١ بزاٌٜ:-4

ٖٞ أصًٛب ٜتِ َٔ االي٘ متجٌٝ ْضاّ اـط ايعادٟ بزَٛس ْكط١ٝ ًَُٛص١ ٜضت دَ٘ املهفٛفٕٛ يف 

 ايكزا٠٤ ٚايهتاب١.

 ايتٛد٘: -5 

عًُٝدد١ اصددت داّ اؿددٛاظ املتبكٝدد١ ملعزفدد١ اؾضددِ ٚعالقتدد٘ املهاْٝدد١ َددع األعددٝا٤ األاددز٣  ات        ٖٛدد

 األ١ُٖٝ يف ايب١٦ٝ.

 اؿزن١: -6 

ٖٞ فُٛع املٗارات اؿزن١ٝ اييت وتادٗا ايفزد َٔ أدٌ ايٛؽٍٛ إىل املهإ ايذٟ ٜزٜد ايٛؽٍٛ 

 بٛ، املغٞ، اؾزٟ أٟ اييت تًشّ يًتٓكٌ بأَإ يف ايب١٦ٝ احملٝط١.َٗارات اؿ :ٚتغٌُ ،إيٝ٘

 املٗارات ايتعٜٛق١ٝ: -7

هؤؤي مهؤؤارات اكتسؤؤبها الكفيؤؤ  مؤؤن بؤؤملن التؤؤدراب املؤؤ لي لت ويؤؤق اليبؤؤتومللية ه حياتؤؤه العاياؤؤة، وهؤؤذ  
ارات التو يؤؤؤة، املهؤؤؤارات م ؤؤؤع: مهؤؤؤارات اييرامل ارسؤؤؤي، املهؤؤؤارات الجتما يؤؤؤة، املهؤؤؤارات التوا ؤؤؤعية، املهؤؤؤ

 مهارات التوجه وارركة، مهارات الع ااة ابل فس وال لافة الذاتية .. إخل.
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املعدٛم بؾدزًٜا يفدرت٠ ال تشٜدد      غزف١ املؾادر: ٖٞ غزف١ يف املدرص١ ايعاد١ٜ وقز إيٝٗا ايتًُٝذ -8

املعًِ  -% َٔ ايّٝٛ ايدراصٞ يػزض تًكٞ ادَات تزب١ٜٛ ااؽ١ َٔ قبٌ َعًِ َت ؾؿ.50 عٔ

تذٍٛ: ٖٛ َعًِ َت ؾؿ يف ايرتب١ٝ اـاؽ١ َضار ايعٛم ايبؾزٟ ٜكّٛ بتعًِٝ تًُٝذ أٚ أنجز امل

 يف أنجز َٔ َدرص١ عاد١ٜ عٝح ٜكّٛ بايتٓكٌ بني تًو املدارظ.

َعاٖد ايرتب١ٝ اـاؽ١: ٖٞ َدارظ داا١ًٝ أٚ ْٗار١ٜ ؽدّ  ٟٚ االستٝادات ايرتب١ٜٛ اـاؽ١ -9

 فكط.

 املعدٛقني بؾدزٜا بػدزض االصدتفاد٠     ٚصا٥ٌ تضت دّ َدٔ قبدٌ ايتالَٝدذ    املعٝٓات ايبؾز١ٜ: ٖٞ -10

 مما تبك٢ يدِٜٗ َٔ قدرات بؾز١ٜ.

املعًددِ املضتغددار: ٖددٛ َعًددِ َت ؾددؿ يف ايرتبٝدد١ اـاؽدد١ َضددار عددٛم بؾددزٟ ٜكددّٛ بتكدددِٜ    -11

ايٓؾح ٚاملغٛر٠ ملعًُدٞ ايفؾدٍٛ ايعادٜد١ ايًدذٜٔ يددِٜٗ تًُٝدذ أٚ أنجدز يف أنجدز َدٔ َدرصد١ َدٔ            

  دارظ ايعاد١ٜ.  امل

املعًِ املتذٍٛ: ٖٛ َعًِ َت ؾؿ يف ايرتب١ٝ اـاؽ١ ٜكّٛ بتعًِٝ تًُٝذ أٚ أنجز َدٔ  ٟٚ  -12

 نجز َٔ َدرص١ عاد١ٜ عٝح ٜكّٛ بايتٓكٌ بني تًو املدارظ.أاالستٝادات ايرتب١ٜٛ اـاؽ١ يف 
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  ايباب ايجاْٞايباب ايجاْٞ

  

  اصرتاػ١ٝ ايرتب١ٝ اـاؽ١:اصرتاػ١ٝ ايرتب١ٝ اـاؽ١:

  صرتاتٝذ١ٝ ع٢ً عغز٠ قاٚر ر٥ٝض١ ٖٞ:صرتاتٝذ١ٝ ع٢ً عغز٠ قاٚر ر٥ٝض١ ٖٞ:تزتهش ٖذٙ االتزتهش ٖذٙ اال

  احملٛر األٍٚ:احملٛر األٍٚ:

  تفعٌٝ دٚر املدارظ ايعاد١ٜ يف فاٍ تزب١ٝ ٚتعًِٝ األطفاٍ غري ايعادٜني.تفعٌٝ دٚر املدارظ ايعاد١ٜ يف فاٍ تزب١ٝ ٚتعًِٝ األطفاٍ غري ايعادٜني.

  احملٛر ايجاْٞ:احملٛر ايجاْٞ:  

  تٛصٝع ْطام دٚر َعاٖد ايرتب١ٝ اـاؽ١ بايٛسار٠.تٛصٝع ْطام دٚر َعاٖد ايرتب١ٝ اـاؽ١ بايٛسار٠.

  احملٛر ايجايح:احملٛر ايجايح:

  ت١ُٝٓ ايهٛادر ايبغز١ٜ مبعاٖد ٚبزاَر ايرتب١ٝ اـاؽ١.ت١ُٝٓ ايهٛادر ايبغز١ٜ مبعاٖد ٚبزاَر ايرتب١ٝ اـاؽ١.

  يزابع:يزابع:احملٛر ااحملٛر ا

  تطٜٛز املٓاٖر ٚاـطط ايدراص١ٝ ٚايهتب املدرص١ٝ ملعاٖد ٚبزاَر ايرتب١ٝ اـاؽ١.تطٜٛز املٓاٖر ٚاـطط ايدراص١ٝ ٚايهتب املدرص١ٝ ملعاٖد ٚبزاَر ايرتب١ٝ اـاؽ١.

  اـاَط:اـاَط:احملٛر احملٛر 

  تطٜٛع ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ ـد١َ املعٛقني.تطٜٛع ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ ـد١َ املعٛقني.

  احملٛر ايضادظ :احملٛر ايضادظ :

  تطٜٛز ارتٝهٌ ايتٓضُٝٞ يإلدار٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ اـاؽ١.تطٜٛز ارتٝهٌ ايتٓضُٝٞ يإلدار٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ اـاؽ١.

  احملٛر ايضابع:احملٛر ايضابع:

  داد يٛا٥ح ددٜد٠ يًرباَر املضتكب١ًٝ.داد يٛا٥ح ددٜد٠ يًرباَر املضتكب١ًٝ.دراص١ ايًٛا٥ح ايكا١ُ٥، ٚتطٜٛزٖا، ٚإعدراص١ ايًٛا٥ح ايكا١ُ٥، ٚتطٜٛزٖا، ٚإع

  احملٛر ايجأَ:احملٛر ايجأَ:

  ايتٛصع يف اصتشداخ أقضاّ ايرتب١ٝ اـاؽ١ يف اإلدارات ايتع١ًُٝٝ، ٚتفعٌٝ دٚرٖا.ايتٛصع يف اصتشداخ أقضاّ ايرتب١ٝ اـاؽ١ يف اإلدارات ايتع١ًُٝٝ، ٚتفعٌٝ دٚرٖا.

  احملٛر ايتاصع:احملٛر ايتاصع:

  تفعٌٝ دٚر ايبشح ايعًُٞ يف فاٍ ايرتب١ٝ اـاؽ١.تفعٌٝ دٚر ايبشح ايعًُٞ يف فاٍ ايرتب١ٝ اـاؽ١.

  احملٛر ايعاعز:احملٛر ايعاعز:

  ٚااردٗا.ٚااردٗا.ايتعإٚ ٚايتٓضٝل َع اؾٗات  ات ايعالق١ دااٌ املًُه١ ايتعإٚ ٚايتٓضٝل َع اؾٗات  ات ايعالق١ دااٌ املًُه١ 

  

  

  

  

  



 

 7 

  ايباب ايجايحايباب ايجايح

  ايعٛم ايبؾزٟايعٛم ايبؾزٟ    اَراَرربرببب  عزٚط ايكبٍٛعزٚط ايكبٍٛ    

ايددذٜٔ تٓطبددل عًددِٝٗ عددزٚط ايكبددٍٛ املفؾدد١ً يف ايددذٜٔ تٓطبددل عًددِٝٗ عددزٚط ايكبددٍٛ املفؾدد١ً يف /ايطايبددات /ايطايبددات ٜكبددٌ يف ٖددذٙ ايددرباَر ايطددالب ٜكبددٌ يف ٖددذٙ ايددرباَر ايطددالب 

  ايكٛاعد ايتٓض١ُٝٝ ملعاٖد ٚبزاَر ايرتب١ٝ اـاؽ١ ٚتتً ؿ فُٝا ًٜٞ:ايكٛاعد ايتٓض١ُٝٝ ملعاٖد ٚبزاَر ايرتب١ٝ اـاؽ١ ٚتتً ؿ فُٝا ًٜٞ:

  / ايطايب١/ ايطايب١د األع٢ً يضٔ ايطايبد األع٢ً يضٔ ايطايباْطبام عزٚط ايكبٍٛ يف ايتعًِٝ ايعاّ َع َز١ْٚ يف اؿاْطبام عزٚط ايكبٍٛ يف ايتعًِٝ ايعاّ َع َز١ْٚ يف اؿ--11

  نٌ َزس١ً.نٌ َزس١ً.  يتضذًٝ٘ يفيتضذًٝ٘ يف

ٖددذٙ ايددرباَر عددٔ طزٜددل ايٓكددٌ َددٔ َعاٖددد ٚبددزاَر أاددز٣ أٚ  ٖددذٙ ايددرباَر عددٔ طزٜددل ايٓكددٌ َددٔ َعاٖددد ٚبددزاَر أاددز٣ أٚ    يفيف  /ايطايبدد١/ايطايبدد١ببايايايطايط  ٜكبددٌٜكبددٌ--22

ّ  عزٜط١ عزٜط١   بايتشٌٜٛ َٔ ايتعًِٝ ايعاّ أٚ َضتذدٜٔبايتشٌٜٛ َٔ ايتعًِٝ ايعاّ أٚ َضتذدٜٔ ّ  اْطبام تعزٜف نف ايبؾز عًد٢ املتكدد       ،،اْطبام تعزٜف نف ايبؾز عًد٢ املتكدد

  6060//66َدٔ اإلبؾدار ال تشٜدد  عدٔ     َدٔ اإلبؾدار ال تشٜدد  عدٔ     ٖٛ َٔ فكد بؾزٙ نًًٝا أٚ يدٜد٘ دردد١   ٖٛ َٔ فكد بؾزٙ نًًٝا أٚ يدٜد٘ دردد١   فتعزٜف نف ايبؾز فتعزٜف نف ايبؾز 

قدَا( يف أفقدٌ ايعٝدٓني بعدد ايعدالز ٚايتؾدشٝح ايطدع ٚاصدتعُاٍ ايٓضدارات         قدَا( يف أفقدٌ ايعٝدٓني بعدد ايعدالز ٚايتؾدشٝح ايطدع ٚاصدتعُاٍ ايٓضدارات         200200//2020َرتا  )َرتا  )

 فٗددٛ فددعٝف ايبؾددز ، أَددا ، أَددا درددد١درددد١  2020ايطبٝدد١ ايعادٜدد١، أٚ َددٔ ٜقددٝل فدداٍ ايزؤٜدد١ يدٜدد٘ عددٔ     ايطبٝدد١ ايعادٜدد١، أٚ َددٔ ٜقددٝل فدداٍ ايزؤٜدد١ يدٜدد٘ عددٔ     

قددًَا (    20/200ٚ     20/70زًا  ) دتد دَ 6/60ٚ  6/21ٔ  دٝد دارٙ بدد٠ إبؾد دذٟ ترتاٚح سد دؿ ايدايغ 

  بأق٣ٛ ايعٝٓني بعد ايتؾشٝح .

يددِٜٗ  يددِٜٗ    /ايطايبدات /ايطايبدات ايتعزٜف املذنٛر أعالٙ ٜعين إٔ ْضب١ عاي١ٝ َدٔ ٖدؤال٤ ايطالب  ايتعزٜف املذنٛر أعالٙ ٜعين إٔ ْضب١ عاي١ٝ َدٔ ٖدؤال٤ ايطالب  ذا فتٕ ذا فتٕ ٗٗببٚٚ

بكاٜا بؾز تتفداٚت َدٔ ايكددر٠ عًد٢ رؤٜد١ ايٓدٛر فكدط إىل ايكددر٠ احملددٚد٠ عًد٢ قدزا٠٤ بعد              بكاٜا بؾز تتفداٚت َدٔ ايكددر٠ عًد٢ رؤٜد١ ايٓدٛر فكدط إىل ايكددر٠ احملددٚد٠ عًد٢ قدزا٠٤ بعد              

اٜددا ايبؾددز ٚتٛاٝفٗددا يف املٛاقددف  اٜددا ايبؾددز ٚتٛاٝفٗددا يف املٛاقددف  املطبٛعددات بدداـط ايعددادٟ، ٚيددذا ٜٓبػددٞ االصددتفاد٠ َددٔ بك   املطبٛعددات بدداـط ايعددادٟ، ٚيددذا ٜٓبػددٞ االصددتفاد٠ َددٔ بك   

ايعا١َ يًرتب١ٝ اـاؽ١ تعٌُ ع٢ً تٛفري املعٝٓات ايبؾز١ٜ ايعا١َ يًرتب١ٝ اـاؽ١ تعٌُ ع٢ً تٛفري املعٝٓات ايبؾز١ٜ   اإلدار٠اإلدار٠ايرتب١ٜٛ امل تًف١، عًُا بإٔ ايرتب١ٜٛ امل تًف١، عًُا بإٔ 

  بؾز .بؾز .ايايبكاٜا بكاٜا   ََٔٔ  /ايطايب١/ايطايب١املٓاصب١ عٓد ٚرٚد تكارٜز طب١ٝ تؤند إَها١ْٝ اصتفاد٠ ايطايباملٓاصب١ عٓد ٚرٚد تكارٜز طب١ٝ تؤند إَها١ْٝ اصتفاد٠ ايطايب
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  بعبعااايزايزايباب ايباب 

  

  هالت بؾز١ٜ:هالت بؾز١ٜ:يتعزف ع٢ً َٔ يدِٜٗ َغيتعزف ع٢ً َٔ يدِٜٗ َغااَؤعزات َؤعزات   

َؤعزات يًتعزف إدار٠ ايعٛم ايبؾزٟ  سزؽًا ع٢ً ؽش١ ٚصال١َ بؾز فًذات أنبادْا فكد أعدت 

 ع٢ً َٔ ٜغتب٘ بإٔ يدٜ٘ َغه١ً بؾز١ٜ ٖٚٞ نايتايٞ :

 ٜغهٛ َٔ ؽعٛب١ يف رؤ١ٜ األعٝا٤ بٛد٘ عاّ .-1

 ٜؾطدّ باألعٝا٤ اييت يف طزٜك٘ .-2

 رؤٜتٗا .ٜكزب رأص٘ يألعٝا٤ املز١ٝ٥ يٝتُهٔ َٔ -3

 ٜكزب َا ٜزٜد إٔ ٜزاٙ إىل عٝٓٝ٘ .-4

 ٜػُ  ْؾف عٝٓٝ٘ عٓد ايٓضز إىل األعٝا٤ اييت سٛي٘ .-5

 ُٖا .ًتاعٝٓٝ٘ أٚ ن ٣سدإٜغهٛ َٔ أمل يف -6

 ُٖا .تاتدَع إسد٣ عٝٓٝ٘ أٚ نً-7

 تٛدد إفزاسات يف عٝٓٝ٘ أسٝاًْا .-8

 ٜٗش رأص٘ أٚ دضُ٘ أٚ ميٌٝ بزأص٘ إىل أع٢ً .-9

 نات غري عاد١ٜ َجٌ تػُٝ  ٚفتح ايعني بغهٌ صزٜع باصتُزار .ٜكّٛ عز-10

 ٜتقاٜل َٔ األفٛا٤ ايك١ٜٛ . -11

 ٜالسظ عدّ ايتٛافل يف سزن١ ايعٝٓني . -12

 ٜغهٛ َٔ ؽداع أٚ دٚا١ نجريًا . -13

ٜالسظ ع٢ً ايطفٌ عدّ ايتٛافل بني ايعٝٓني ٚايٝدٜٔ عٓد ممارص١ ْغاطات تتطًب  -14

   ع٢ً األعٝا٤ . يو َجٌ ايزصِ ٚايكب

 االمحزار املضتُز يف ايعني . -15

 االت ١ًَْٛ سٍٛ األفٛا٤ ايهٗزبا١ٝ٥ .ٖٚدٛد  -16

 رؤ١ٜ ايغ٤ٞ ايٛاسد نغ٦ٝني . -17

 رؤ١ٜ أدضاّ طا٥ز٠ أَاّ ايعني . – 18

 ٚدٛد سٍٛ يف ايعني ااؽ١ يد٣ األطفاٍ . -19

 ٚدٛد أٚراّ يف ايعني أٚ اؾفٕٛ .  20 

 ١ ايعني أٚ ااتالف سذِ سدقيت ايعني .عدّ اْتضاّ سدق -21
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 اـاَطايباب 

 

 

 تفعٌٝ َزاسٌ افتتاح ايربْاَر:

 :َزس١ً ايعٌُ الفتتاح ايربْاَرأٚال: 

  َزس١ً ااتٝار املدرص١ ٚت١٦ٝٗ أطزاف ايدَر.َزس١ً ااتٝار املدرص١ ٚت١٦ٝٗ أطزاف ايدَر.--11

ٚ ايعدٛم ايبؾدزٟ بدتدار٠    ايعدٛم ايبؾدزٟ بدتدار٠      / َغدزف١ / َغدزف١ َغدزف َغدزف بعق١ٜٛ ندٌ َدٔ   بعق١ٜٛ ندٌ َدٔ    ٚ ايرتبٝد١  ايتعًدِٝ أٚ َدٔ ٜٓدٛب عٓد٘ )يف     ايتعًدِٝ أٚ َدٔ ٜٓدٛب عٓد٘ )يف     ايرتبٝد١ 

اإلدار٠ املدرصدددددد١ٝ أٚ أسددددددد اإلدار٠ املدرصدددددد١ٝ أٚ أسددددددد   / َدددددددٜز٠/ َدددددددٜز٠ر٥ٝضددددددا; ٚعقدددددد١ٜٛ نددددددٌ َٔ:َدددددددٜزر٥ٝضددددددا; ٚعقدددددد١ٜٛ نددددددٌ َٔ:َدددددددٜزسايدددددد١ عدددددددّ تددددددٛفزٙ(  سايدددددد١ عدددددددّ تددددددٛفزٙ(  

ٚ    /املزعدد٠ /املزعدد٠ َزنش أٚ َعٗد ايٓٛر ٚاملزعدَزنش أٚ َعٗد ايٓٛر ٚاملزعد  /َدٜز٠/َدٜز٠باإلدار٠ َٚدٜزباإلدار٠ َٚدٜز  /املغزفات/املغزفاتاملغزفنياملغزفني ٚ  ايطالبدٞ بد٘،  ٕ ٕ إإايطالبدٞ بد٘، 

أقددددزب َدرصدددد١ بٗددددا بزْدددداَر     أقددددزب َدرصدددد١ بٗددددا بزْدددداَر       َدددددٜز٠ َدددددٜز٠   //مل ٜٛدددددد َزنددددش أٚ َعٗددددد فددددُٝهٔ االصددددتعا١ْ مبدددددٜز     مل ٜٛدددددد َزنددددش أٚ َعٗددددد فددددُٝهٔ االصددددتعا١ْ مبدددددٜز     

  ايطالبٞ بٗا.ايطالبٞ بٗا.  /املزعد٠/املزعد٠ٚاملزعدٚاملزعد

  

  --ار املدرص١ َا ًٜٞ:ار املدرص١ َا ًٜٞ:ٝٝعٓد ااتعٓد اات  ٜزاع٢ٜزاع٢--أأ              

بني بني   اًًاإٔ ٜهٕٛ َٛقع املدرص١ َتٛصطإٔ ٜهٕٛ َٛقع املدرص١ َتٛصط  ، ٚ، ٕٚ تٛفز(، ٚيف ساي١ دٝد٠ٕ تٛفز(، ٚيف ساي١ دٝد٠إإإٔ ٜهٕٛ َبٓاٖا سهَٛٝا )إٔ ٜهٕٛ َبٓاٖا سهَٛٝا )  --  11

يتًب١ٝ استٝادات طالب  ٚالبد َٔ تهٝٝف ايب١٦ٝ املدرص١ٝ َا أَهٔ.َا أَهٔ./ايطايبات /ايطايبات َضانٔ ايطالبَضانٔ ايطالب

  يو بتٛفري ايتايٞ:ٚطايبات ايعٛم ايبؾزٟ  مما ٜضاعد ع٢ً سز١ٜ اؿزن١ ، ٚ

ٚفع سٛادش بالصته١ٝ أٚ َطاط١ٝ َزتفع١ قًٝاًل عٔ صطح األرض عٓد ساف١ ايضالمل ٚاألبٛاب  -

 ٚاملٓشدرات. باإلفاف١ إىل ٚفع ايعالَات األرف١ٝ يتضٌٗٝ ايتٓكٌ .

إساط١ األعُد٠ اييت تكع يف ٚصط املُزات ٚفٓا٤ املدرص١ بضٝاز َٔ دًد ست٢ إ ا َا ارتطِ بٗا  -

 ٌ ٚقعا ع٢ً ايطايب/ ايطايب١.ٜهٕٛ أق

إْغا٤ ًَعب رًَٞ ٚٚفع بع  األيعاب ٚااؽ١ يًُزاسٌ ٚايؾفٛف املبهز٠ بٗد ف متهِٝٓٗ َٔ  -

 اؿزن١ ٚايًعب اارز ايؾف ٚوكل ايدَر َع طالب ٚطايبات ايتعًِٝ ايعاّ.

باب قزب ايفؾٌ ايدراصٞ أٚ غزف١ املؾادر َٔ َزافل اـد١َ ندٚرات املٝاٙ ٚاملكؾف املدرصٞ ٚ -

 ايداٍٛ أٚ اـزٚز ست٢ ٜضٌٗ االْتكاٍ َٔ َزفل إىل آاز دٕٚ اؿاد١ ملضاعد٠ َا.

إٔ تؾف املكاعد يف فؾٌ ايتعًِٝ ايعاّ إ ا أَهٔ ع٢ً عهٌ َزبع يٝتُهٓٛا َٔ َعزف١ أَانِٓٗ  -

 بٝضز ٚأٜقًا َٔ اؿزن١ ايضزٜع١ دااٌ ايفؾٌ أثٓا٤ ايداٍٛ ٚاـزٚز َٔ ٚإىل ايفؾٌ.
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مٛ تطبٝل ايربْاَر مٛ تطبٝل ايربْاَر   /املعًُات/املعًُاتات ايرتب١ٜٛ إلدار٠ املدرص١ ٚاملعًُنيات ايرتب١ٜٛ إلدار٠ املدرص١ ٚاملعًُنيإٔ تهٕٛ االػاٖإٔ تهٕٛ االػاٖ--33

  إهاب١ٝ.إهاب١ٝ.

ٚتٛسٜعِٗ ع٢ً ٚتٛسٜعِٗ ع٢ً   /ايطايبات/ايطايباتأٚ أنجز ) سضب أعداد ايطالبأٚ أنجز ) سضب أعداد ايطالب  إإإٔ ٜتٛفز باملدرص١ غزفتإٔ ٜتٛفز باملدرص١ غزفت--44

ايؾفٛف ( مبضاس١ َٓاصب١  يتهٕٛ إسداُٖا غزف١ َؾادر تٛفع بٗا األدٗش٠ ٚاألدٚات ايؾفٛف ( مبضاس١ َٓاصب١  يتهٕٛ إسداُٖا غزف١ َؾادر تٛفع بٗا األدٗش٠ ٚاألدٚات 

; ٚتضت دّ أٜقا يهٌ َا ًٜشّ ايربْاَر َٔ َٗاّ َجٌ ; ٚتضت دّ أٜقا يهٌ َا ًٜشّ ايربْاَر َٔ َٗاّ َجٌ خلخلإإ……ٚايًٛاسّ ٚايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚايًٛاسّ ٚايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ 

  /ايطايبات/ايطايباتأعُاٍ ايٓكٌ َٔ ٚإىل اط بزاٌٜ، ٚتضت دّ ايػزف األاز٣ يٝدرظ بٗا ايطالبأعُاٍ ايٓكٌ َٔ ٚإىل اط بزاٌٜ، ٚتضت دّ ايػزف األاز٣ يٝدرظ بٗا ايطالب

عػاٍ غزف١ املؾادر مبذُٛع١ َٔ عػاٍ غزف١ املؾادر مبذُٛع١ َٔ إإاملٛاد اييت ًٜشّ تدرٜضٗا ع٢ً سد٠ ٚ يو يف ساي١ املٛاد اييت ًٜشّ تدرٜضٗا ع٢ً سد٠ ٚ يو يف ساي١ 

  أٚ َٗاّ أاز٣.أٚ َٗاّ أاز٣.  /ايطايبات/ايطايباتايطالبايطالب

  

  ٌ ايتطبٝل ٜٚهٕٛ  يو عٔ طزٜل:ٌ ايتطبٝل ٜٚهٕٛ  يو عٔ طزٜل:بب١٦ أطزاف ايدَر ق١٦ أطزاف ايدَر قٝٝتٗتٗ  --بب

      

عكد يكا٤ات َع إدار٠ املدرصد١ ٚارت٦ٝد١ ايرتبٜٛد١ إلعطدا٤ فهدز٠ َبضدط١ عدٔ َاٖٝد١ عًُٝد١          عكد يكا٤ات َع إدار٠ املدرصد١ ٚارت٦ٝد١ ايرتبٜٛد١ إلعطدا٤ فهدز٠ َبضدط١ عدٔ َاٖٝد١ عًُٝد١          --11

املهفددٛفني ٚأصددط ٚطددزم تدرٜضددِٗ ٚايٛصددا٥ٌ املهفددٛفني ٚأصددط ٚطددزم تدرٜضددِٗ ٚايٛصددا٥ٌ   /ايطايبددات/ايطايبدداتايدددَر ْٚضاَدد٘ َٚتطًباتدد٘ ٚايطالبايدددَر ْٚضاَدد٘ َٚتطًباتدد٘ ٚايطالب

  يبؾز.يبؾز.ٚايًٛاسّ ايتع١ًُٝٝ اـاؽ١ بِٗ ٚنذا املٓاٖر املهٝف١ سضب ازٚف فكدإ اٚايًٛاسّ ايتع١ًُٝٝ اـاؽ١ بِٗ ٚنذا املٓاٖر املهٝف١ سضب ازٚف فكدإ ا

إعددداد َٛفددٛعات تددذاع يف اإل اعدد١ املدرصدد١ٝ ٚسؾددؿ ايٓغدداط عددٔ نٝفٝدد١ ايتعاَددٌ َددع    إعددداد َٛفددٛعات تددذاع يف اإل اعدد١ املدرصدد١ٝ ٚسؾددؿ ايٓغدداط عددٔ نٝفٝدد١ ايتعاَددٌ َددع    --22

  ايتعًِٝ ايعاّ ع٢ً ايتعإٚ َع سَال٥ِٗ املهفٛفني .ايتعًِٝ ايعاّ ع٢ً ايتعإٚ َع سَال٥ِٗ املهفٛفني .  / طايبات/ طايباتاملهفٛفني ٚسح طالباملهفٛفني ٚسح طالب

املبؾدزٜٔ ايدذٜٔ صدٝطبل ايددَر يف فؾدٛرتِ      املبؾدزٜٔ ايدذٜٔ صدٝطبل ايددَر يف فؾدٛرتِ        / ايطايبدات / ايطايبدات تٓضِٝ يكا٤ تٛعٟٛ َع ايطالبتٓضِٝ يكا٤ تٛعٟٛ َع ايطالب--33

ْٚفضددًٝا مددٛ أصددايٝب ايتعاَددٌ َددع سَال٥ٗددِ املهفددٛفني ٚاملٛاقددف    ْٚفضددًٝا مددٛ أصددايٝب ايتعاَددٌ َددع سَال٥ٗددِ املهفددٛفني ٚاملٛاقددف      يت٦ٝٗددتِٗ تزبٜٛددال ٚصددًٛنٝاً يت٦ٝٗددتِٗ تزبٜٛددال ٚصددًٛنٝاً 

  / ايطايبدات / ايطايبدات َٚفاِٖٝ َبضدط١ عدٔ قددرات ٚاصدتعدادات ايطدالب     َٚفاِٖٝ َبضدط١ عدٔ قددرات ٚاصدتعدادات ايطدالب       ،،ايرتب١ٜٛ ايؾشٝش١ يالْدَازايرتب١ٜٛ ايؾشٝش١ يالْدَاز

  املهفٛفني ٚأصايٝب تعًُِٝٗ.املهفٛفني ٚأصايٝب تعًُِٝٗ.

  املهفٛفني تزبًٜٛا ْٚفضًٝا ٚصًٛنًٝا يًدَر .املهفٛفني تزبًٜٛا ْٚفضًٝا ٚصًٛنًٝا يًدَر .  / ايطايبات/ ايطايباتتٓضِٝ يكا٤ يت١٦ٝٗ ايطالبتٓضِٝ يكا٤ يت١٦ٝٗ ايطالب  --44

ع أٚيٝا٤ أَٛر ايطالب ٚتٛعٝتِٗ عٔ أ١ُٖٝ ايربْاَر ٚتعشٜش ثك١ أٚيٝا٤ األَٛر ع أٚيٝا٤ أَٛر ايطالب ٚتٛعٝتِٗ عٔ أ١ُٖٝ ايربْاَر ٚتعشٜش ثك١ أٚيٝا٤ األَٛر االدتُاع َاالدتُاع َ--55

  ..  / ايطايبات/ ايطايباتبأبٓا٥ِٗ ايطالببأبٓا٥ِٗ ايطالب

  ١ٓ ايتذٗٝش ٚاإلعداد ٚتتهٕٛ َٔ:١ٓ ايتذٗٝش ٚاإلعداد ٚتتهٕٛ َٔ:ؾؾ  --22

غدزف  غدزف    / َعًُات/ َعًُاتٞٞاملدرص١، َعًُاملدرص١، َعًُ  /ٚن١ًٝ/ٚن١ًٝعق١ٜٛ نٌ َٔ: ٚنٌٝعق١ٜٛ نٌ َٔ: ٚنٌٝاملدرص١ ر٥ٝضا; ٚاملدرص١ ر٥ٝضا; ٚ  / َدٜز٠/ َدٜز٠َدٜزَدٜز    

  املهتب١. املهتب١.   /أ١َٓٝ/أ١َٓٝق١، أَنيق١، أَنيايؾفٛف  ات ايعالايؾفٛف  ات ايعال  / َعًُات/ َعًُاتٞٞاملؾادر، َعًُاملؾادر، َعًُ
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  --َدٗاّ ايًذ١ٓ:َدٗاّ ايًذ١ٓ:

ؼدٜدددد ايػدددزف امل تدددار٠ رتدددذا ايػدددزض َٚتابعددد١ ػٗٝشٖدددا باألثددداخ املهدددتع ٚاملدرصدددٞ     ؼدٜدددد ايػدددزف امل تدددار٠ رتدددذا ايػدددزض َٚتابعددد١ ػٗٝشٖدددا باألثددداخ املهدددتع ٚاملدرصدددٞ     --أأ

  خل(.خل(.إإ……)طاٚالت، نزاصٞ، دٚايٝب)طاٚالت، نزاصٞ، دٚايٝب

سؾز استٝاز ايربْاَر َٔ ايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ايعا١َ ٚايعُدٌ عًد٢ تٛفريٖدا َدٔ إدار٠     سؾز استٝاز ايربْاَر َٔ ايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ايعا١َ ٚايعُدٌ عًد٢ تٛفريٖدا َدٔ إدار٠     --بب

ايعاَددد١ يًرتبٝددد١ ايعاَددد١ يًرتبٝددد١   يدددإلدار٠يدددإلدار٥٠ٌ ٚاألدٚات ايتعًُٝٝددد١ اـاؽددد١ ٚرفدددع بٝدددإ بٗدددا ٥ٌ ٚاألدٚات ايتعًُٝٝددد١ اـاؽددد١ ٚرفدددع بٝدددإ بٗدددا ايتعًدددِٝ; ٚايٛصددداايتعًدددِٝ; ٚايٛصدددا

  اـاؽ١. اـاؽ١. 

املهفٛفني بني أقزاِْٗ يف ايفؾٌ ايعدادٟ ٚعددّ ػُدٝعِٗ يف    املهفٛفني بني أقزاِْٗ يف ايفؾٌ ايعدادٟ ٚعددّ ػُدٝعِٗ يف      / ايطايبات/ ايطايباتتٛسٜع ايطالبتٛسٜع ايطالب--زز

املهفٛفني يف ايفؾٌ ايعادٟ عٔ مخض١ املهفٛفني يف ايفؾٌ ايعادٟ عٔ مخض١   /ايطايبات/ايطايباتسا١ٜٚ َع١ٓٝ، ٜٚفقٌ أال ٜشٜد عدد ايطًب١سا١ٜٚ َع١ٓٝ، ٜٚفقٌ أال ٜشٜد عدد ايطًب١

  ../ طايبات/ طايباتطالبطالب

اد تكزٜددددز ٜٛفددددح َددددد٣ اصددددتهُاٍ اٝددددع َتطًبددددات غددددزف ايربْدددداَر ٚتكدميدددد٘  اد تكزٜددددز ٜٛفددددح َددددد٣ اصددددتهُاٍ اٝددددع َتطًبددددات غددددزف ايربْدددداَر ٚتكدميدددد٘  إعدددددإعددددد  --دد

  ايعا١َ يًرتب١ٝ اـاؽ١.ايعا١َ يًرتب١ٝ اـاؽ١.  يإلدار٠يإلدار٠املتابع بتدار٠ ايتعًِٝ يزفع٘ املتابع بتدار٠ ايتعًِٝ يزفع٘   /املغزف١/املغزف١يًُغزفيًُغزف

ؽؾددٝؿ رنددٔ يف َهتبدد١ املدرصدد١ ٚايعُددٌ عًدد٢ تشٜٚدددٙ بايهتددب ٚا ددالت املطبٛعدد١ ؽؾددٝؿ رنددٔ يف َهتبدد١ املدرصدد١ ٚايعُددٌ عًدد٢ تشٜٚدددٙ بايهتددب ٚا ددالت املطبٛعدد١   --ٖدد ٖدد   

  ايربْاَر.ايربْاَر.  / طايبات/ طايباتطالبطالبغط بزاٌٜ ٚاملضذ١ً ع٢ً أعزط١  َٓاصب١ ملضتٜٛات غط بزاٌٜ ٚاملضذ١ً ع٢ً أعزط١  َٓاصب١ ملضتٜٛات 

  ؾ١ٓ املتابع١ تتهٕٛ َٔ:ؾ١ٓ املتابع١ تتهٕٛ َٔ:  --33

زنش زنش ددٛر أٚ َد ٛر أٚ َد ددد ايٓد د ايٓد ددٗٗايطالبٞ مبعايطالبٞ مبع  /املزعد٠/املزعد٠ٚعق١ٜٛ نٌ َٔ :املزعدٚعق١ٜٛ نٌ َٔ :املزعد  ،،املدرص١ ر٥ٝضااملدرص١ ر٥ٝضا  َدٜز٠َدٜز٠  //َدٜزَدٜز      

  ٛرٛرددايٓايٓ

ُ   /املزعددد٠/املزعددد٠، املزعد، املزعدٕ ٚدددد (ٕ ٚدددد (إإ)) ُ ايطالبددٞ باملدرصدد١، َعً   / َعًُددات/ َعًُدداتٞٞاملؾددادر، َعًُدد املؾددادر، َعًُدد   غددزفغددزف/َعًُددات /َعًُددات ٞٞايطالبددٞ باملدرصدد١، َعً

  .                           .                           ايتعًِٝ ايعاّ  ٟٚ ايعالق١ايتعًِٝ ايعاّ  ٟٚ ايعالق١

  --َٗاّ ايًذ١ٓ:َٗاّ ايًذ١ٓ:

ٛ    --  أأ ٛ  تًُدددط ايٛصدددا٥ٌ ٚايطدددزم ايددديت ٜضدددتطٝع   /ايطايبدددات/ايطايبددداتٕ بٛاصدددطتٗا متهدددني ايطالبٕ بٛاصدددطتٗا متهدددني ايطالبتًُدددط ايٛصدددا٥ٌ ٚايطدددزم ايددديت ٜضدددتطٝع

   َٔ ايتعًِ ٚايتفاعٌ دااٌ ايفؾٌ. َٔ ايتعًِ ٚايتفاعٌ دااٌ ايفؾٌ.نينياملهفٛفاملهفٛف

املهفدددٛفني ٚأقدددزاِْٗ املبؾدددزٜٔ املهفدددٛفني ٚأقدددزاِْٗ املبؾدددزٜٔ   / ايطايبدددات/ ايطايبددداتقات بدددني ايطًبددد١قات بدددني ايطًبددد١ااتغدددذٝع تٛطٝدددد ايؾددددتغدددذٝع تٛطٝدددد ايؾدددد  --بب

املبؾددز َددع املبؾددز َددع   / ايطايبدد١/ ايطايبدد١أٟ إٔ ٜتعددإٚ ايطايددبأٟ إٔ ٜتعددإٚ ايطايددب  اْٚٞاْٚٞايتعددايتعددتعًِ تعًِ ايايٚتٛاٝددف َددا ميهددٔ تضددُٝت٘ بددٚتٛاٝددف َددا ميهددٔ تضددُٝت٘ بدد

  يف عًُٝات ايتعًِ امل تًف١ ٚنذيو يف األْغط١.يف عًُٝات ايتعًِ امل تًف١ ٚنذيو يف األْغط١.  /ايهفٝف١/ايهفٝف١سًَٝ٘ ايهفٝفسًَٝ٘ ايهفٝف

  َتابع١ ايربْاَر ٚتذيٌٝ نٌ ايؾعٛبات اييت تعٝل صري ايربْاَر.َتابع١ ايربْاَر ٚتذيٌٝ نٌ ايؾعٛبات اييت تعٝل صري ايربْاَر.  --زز

ايعددٛم ايبؾددزٟ بددتدار٠ ايتعًددِٝ فُٝددا ٜضددتذد َددٔ أَددٛر   ايعددٛم ايبؾددزٟ بددتدار٠ ايتعًددِٝ فُٝددا ٜضددتذد َددٔ أَددٛر     / َغددزف١/ َغددزف١ايتٓضددٝل َددع َغددزفايتٓضددٝل َددع َغددزف--دد

  َر.َر.تتعًل بايربْاتتعًل بايربْا

  نتاب١ تكزٜز فؾًٞ عٔ صري ايربْاَر ٜزفع يكضِ ايرتب١ٝ اـاؽ١ بتدار٠ ايتعًِٝ.نتاب١ تكزٜز فؾًٞ عٔ صري ايربْاَر ٜزفع يكضِ ايرتب١ٝ اـاؽ١ بتدار٠ ايتعًِٝ.  --ٖدٖد
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  --ؾ١ٓ ايتٛدٝ٘ ٚاإلرعاد ايطالبٞ ٚتتهٕٛ َٔ :ؾ١ٓ ايتٛدٝ٘ ٚاإلرعاد ايطالبٞ ٚتتهٕٛ َٔ :  --44

  

  /املزعدد٠ /املزعدد٠ ايتٛدٝ٘ ٚاإلرعداد بدتدار٠ ايتعًدِٝ ر٥ٝضدا; ٚعقد١ٜٛ ندٌ َدٔ:  املزعد       ايتٛدٝ٘ ٚاإلرعداد بدتدار٠ ايتعًدِٝ ر٥ٝضدا; ٚعقد١ٜٛ ندٌ َدٔ:  املزعد         /َغزف١/َغزف١َغزفَغزف            

ٕ ٚددددددد (، ٕ ٚددددددد (، إإمبعٗدددددد ايٓدددددٛر أٚ َزندددددش ايٓدددددٛر )    مبعٗدددددد ايٓدددددٛر أٚ َزندددددش ايٓدددددٛر )      ايطالبدددددٞايطالبدددددٞ  /املزعدددددد٠/املزعدددددد٠ايطالبدددددٞ باملدرصددددد١، املزعد ايطالبدددددٞ باملدرصددددد١، املزعد 

  ايتعًِٝ ايعاّ  ٟٚ ايعالق١.                                  ايتعًِٝ ايعاّ  ٟٚ ايعالق١.                                    /َعًُات/َعًُاتٞٞغزف املؾادر، َعًُغزف املؾادر، َعًُ  /َعًُات/َعًُاتَٞٞعًَُعًُ

  --َٗاّ ايًذ١ٓ:َٗاّ ايًذ١ٓ:

  بايربْاَر.بايربْاَر.  /ايطايبات/ايطايباتايتأند َٔ اْطبام عزٚط ايكبٍٛ ع٢ً ايطالبايتأند َٔ اْطبام عزٚط ايكبٍٛ ع٢ً ايطالب--أأ        

  املهفٛفني باملدرص١ ٚت٦ٝٗتِٗ ْفضًٝا.املهفٛفني باملدرص١ ٚت٦ٝٗتِٗ ْفضًٝا.  تت/ايطايبا/ايطايبااإلعداد الصتكباٍ ايطالباإلعداد الصتكباٍ ايطالب--بب        

ايربْدداَر صدًٛنًٝا ٚعًُٝدًا بؾددٛر٠ َضدتُز٠، ٚإهدداد    ايربْدداَر صدًٛنًٝا ٚعًُٝدًا بؾددٛر٠ َضدتُز٠، ٚإهدداد      /ايطايبدات /ايطايبدات ايتأندد َدٔ َتابعدد١ طالب  ايتأندد َدٔ َتابعدد١ طالب  --زز        

  ايتعًِٝ ايعاّ.ايتعًِٝ ايعاّ.  /طايبات/طايباتايربْاَر ٚطالبايربْاَر ٚطالب  /طايبات/طايباتبني طالببني طالب  ايعالق١ ايعالق١ 

  د.د.عكبات تٛدعكبات تٛد  ايدَر ٚايتعإٚ َٔ أدٌ تذيٌٝ أٟايدَر ٚايتعإٚ َٔ أدٌ تذيٌٝ أٟ  /طايبات/طايباتَتابع١ َضتٜٛات طالبَتابع١ َضتٜٛات طالب  --دد      

  /ايطايبات/ايطايباتايٓغاط يًتأند َٔ إعزاى ايطالبايٓغاط يًتأند َٔ إعزاى ايطالب  /َغزف١/َغزف١ايتٓضٝل ٚايتعإٚ َع َغزفايتٓضٝل ٚايتعإٚ َع َغزف--ٖدٖد    

املهفٛفني يف األْغط١ امل تًف١ َجٌ اإل اع١ املدرص١ٝ ٚاملضابكات امل تًف١ ٚايزسالت ٚاملٓاصبات املهفٛفني يف األْغط١ امل تًف١ َجٌ اإل اع١ املدرص١ٝ ٚاملضابكات امل تًف١ ٚايزسالت ٚاملٓاصبات 

  خل.خل.إإ……املتٓٛع١ املتٓٛع١ 

اـط١ َٚا اـط١ َٚا إعداد اط١ س١َٝٓ يًعٌُ االٍ نٌ فؾٌ دراصٞ ٚإعداد تكزٜز فؾًٞ عٔ تٓفٝذ إعداد اط١ س١َٝٓ يًعٌُ االٍ نٌ فؾٌ دراصٞ ٚإعداد تكزٜز فؾًٞ عٔ تٓفٝذ --ٚٚ      

تعذر َٓٗا َٚا مت تعدًٜ٘ أثٓا٤ ايتٓفٝذ; ٚرفعد٘ إلدار٠ ايتعًدِٝ ٚؽدٛر٠ َٓد٘ يألَاْد١ ايعاَد١ يًرتبٝد١        تعذر َٓٗا َٚا مت تعدًٜ٘ أثٓا٤ ايتٓفٝذ; ٚرفعد٘ إلدار٠ ايتعًدِٝ ٚؽدٛر٠ َٓد٘ يألَاْد١ ايعاَد١ يًرتبٝد١        

  اـاؽ١ .اـاؽ١ .

    ::    /املعًُات/املعًُاتؾ١ٓ تزعٝح ٚاعداد املعًُنيؾ١ٓ تزعٝح ٚاعداد املعًُني  --55

يًعُددٌ يف َعاٖددد ٚبددزاَر ايعددٛم ايبؾددزٟ ملددٛاد     يًعُددٌ يف َعاٖددد ٚبددزاَر ايعددٛم ايبؾددزٟ ملددٛاد         /املعًُددات/املعًُدداتعددداد املعًُنيعددداد املعًُنيإإ١ تزعددٝح ١ٚ تزعددٝح ٚتتهددٕٛ ؾٓدد تتهددٕٛ ؾٓدد 

ٚ بدتدار٠  بدتدار٠  َددٜز ايرتبٝد١   َددٜز ايرتبٝد١     ٚاإللًٝشٟ ٚاؿاصب َٔٚاإللًٝشٟ ٚاؿاصب َٔ  ايزٜافٝات ٚايعًّٛايزٜافٝات ٚايعًّٛ ٚ ايرتبٝد١  ايتعًدِٝ أٚ َدٔ ٜٓدٛب    ايتعًدِٝ أٚ َدٔ ٜٓدٛب    ايرتبٝد١ 

ٚ   /َدددٜز٠/َدددٜز٠ر٥ٝضددا; ٚعقدد١ٜٛ نددٌ َٔ:َدٜز ر٥ٝضددا; ٚعقدد١ٜٛ نددٌ َٔ:َدٜز   عٓدد٘ عٓدد٘  ٚ عددؤٕٚ املعًُددني  ايعددٛم ايبؾددزٟ  ايعددٛم ايبؾددزٟ    / َغددزف١/ َغددزف١َغددزفَغددزفعددؤٕٚ املعًُددني 

ٚ    /املزعدد٠ /املزعدد٠ َزنش أٚ َعٗد ايٓدٛر ٚاملزعد َزنش أٚ َعٗد ايٓدٛر ٚاملزعد   /َدٜز٠/َدٜز٠َٚدٜزَٚدٜز  املاد٠ املاد٠   / َغزف١/ َغزف١َٚغزفَٚغزف ٚ  ايطالبدٞ بد٘،  ٕ مل ٕ مل إإايطالبدٞ بد٘، 

  /املزعدد٠ /املزعدد٠ أقزب َدرص١ بٗا بزْاَر ٚاملزعدأقزب َدرص١ بٗا بزْاَر ٚاملزعد  / َدٜز٠/ َدٜز٠ٔ االصتعا١ْ مبدٜزٔ االصتعا١ْ مبدٜزٜٛدد َزنش أٚ َعٗد فُٝهٜٛدد َزنش أٚ َعٗد فُٝه

  ايطالبٞ بٗا.ايطالبٞ بٗا.

  َٗاّ ايًذ١ٓ:َٗاّ ايًذ١ٓ:

يف ايت ؾؾات املٛفش١ أعالٙ فُٔ االستٝاز  /املعًُاتدراز االستٝاز َٔ املعًُنيإ-أ

 ايعاّ يًُٓطك١ / احملافض١.

عًددِٝ ايعدداّ ايددٛطٓٝني يف َدددارظ ايت /املعًُدداتاإلعددالٕ عددٔ االستٝدداز َددٔ املعًُني-ب

 باملٓطك١ / احملافض١.
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ذٜٔ يدددِٜٗ ايزغبدد١ ٚاالصددتعداد املتكدددَني ٚايدد /املعًُدداتإدددزا٤ َكددابالت يًُعًُني-ز

 املهفٛفني. /ايطايباتًعٌُ َع ايطالبي

 يف ايت ؾؾات املٛفش١ أعالٙ. /َعًُاتتزعٝح َعًُني-د

الٍ ايفدرت٠  املزعدشني عًد٢ إٔ ٜهدٕٛ َٛعدد ايددٚر٠ اد       /املعًُاتعكد دٚر٠ يًُعًُني-ٖد

ٚبد٤ ايدراص١ ايفع١ًٝ يًعاّ ايدراصٞ ايكادّ بت ٕ اهلل  /املعًُاتايٛاقع١ بني عٛد٠ املعًُني

 تعاىل بٗدف:

 إداد٠ طزٜك١ بزاٌٜ.-1

 ايتعزف ع٢ً ايطزم ٚاألدٚات ٚايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ.-2

ٚاسد  /َع١ًُبٗدف تهًٝف َعًِ /املعًُاتإدزا٤ ااتبار يف ْٗا١ٜ ايدٚر٠ يًُعًُني-ٚ

  ايت ؾؾات املٛفش١ أعالٙ يًعٌُ يف ايربْاَر.يف

 تشٜٚد اإلدار٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ اـاؽ١  بتكزٜز عٔ َا مت تٓفٝذٙ. -س

املهًفددني بايعُددٌ يف ايربْدداَر ميهددٔ االصددتفاد٠ َددٔ ؽؾؾدداتِٗ يف        /املعًُدداتإٔ املعًُني

سدد٠ ٚاألربعدني   ( َٔ املداد٠ ايٛا 14ايتعًِٝ ايعاّ نُا ٚرد يف ايفكز٠ ) /طايباتتدرٜط طالب

ٚاسدد َدٔ املداد٠ ايجايجد١      عزٜط١ أال تتذاٚس سؾؾِٗ ايدراص١ٝ عٔ َا ٖٛ َٛفح يف ايفكز٠

  يًكٛاعد ايتٓض١ُٝٝ ملعاٖد ٚبزاَر ايرتب١ٝ اـاؽ١.ٚاألربعني

 

  ثٓا٤ ايربْاَر:ثٓا٤ ايربْاَر:أأثاَْٝا: َزس١ً ايعٌُ ثاَْٝا: َزس١ً ايعٌُ 

  َزس١ً َا قبٌ املزس١ً االبتدا١ٝ٥: )َزس١ً رٜاض األطفاٍ:َزس١ً َا قبٌ املزس١ً االبتدا١ٝ٥: )َزس١ً رٜاض األطفاٍ:  --أ أ 

اٍ  ٟٚ ايعٛم ايبؾزٟ يف رٚفات ايتعًِٝ ايعاّ: ٖٛ دَر األطفاٍ غري ايعادٜني املؤًٖني دَر األطف

زْاَر ٚطزٜك١ تع١ًُٝٝ َضتُز٠ سضب اط١ ٚب ًاتعًًُٝٝا ادتُاعٝسًَٓٝا َع اقزأِْٗ دفًا 

 سضب ساد١ نٌ طفٌ ع٢ً سد٠. تكز

اقني بؾزًٜا) ايكٛاعد ٜقاف يغزٚط ايكبٍٛ ٚايتضذٌٝ يًتعًِٝ ايعاّ عزٚط قبٍٛ األطفاٍ املع -

 ايتٓض١ُٝٝ ملعاٖد ٚبزاَر ايرتب١ٝ اـاؽ١(.

 ٜطبل بزْاَر ايدَر ٚفل َٓٗر ايزٚف١ املعتُد َٔ ايتعًِٝ ايعاّ َٔ االٍ األْغط١ ايتاي١ٝ:  -

 اؿًك١ ايؾباس١ٝ-

 ايعٌُ اؿز يف األرنإ-

 ايًعب اؿز -

 ايٛدب١ -
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ألْغط١ قدر املضتطاع َع األطفاٍ ع٢ً إٔ ٜتِ ايرتنٝش ع٢ً َغارن١ ايطفٌ يف اٝع ا

املبؾزٜٔ َع ؼدٜد فرت٠ س١َٝٓ ١َٜٝٛ يتطبٝل اـط١ ايرتب١ٜٛ ايفزد١ٜ َع األطفاٍ  ٟٚ 

 ايعٛم ايبؾزٟ )غزف١ املؾادر(.

 

 فٛابط دَر األطفاٍ املعاقني بؾزٜا يف رٚفات ايتعًِٝ ايعاّ ٖٚٞ نايتايٞ:

 أٚال: املب٢ٓ:

 ١ سفااًا ع٢ً صال١َ األطفاٍ.إٔ تهٕٛ ايفؾٍٛ يف ايطٛابل ايضفًٝ -1

 إٔ تهٕٛ َزافل املب٢ٓ َٚٓافع٘ َٓاصب١ ألعُار األطفاٍ ٚاستٝاداتِٗ اـاؽ١. -2

إٔ ٜهٕٛ يًُب٢ٓ َداٌ ااـ بايزٚف١ ٚوتٟٛ ع٢ً َٓشيكات َٓ فق١ ٚتهضٛ  -3

أعُدتٗا َاد٠ يباد١ٜ سفااا ع٢ً األطفاٍ َٔ االؽطداّ، باإلفاف١ إىل فزؼ 

ؾزٟ ااؽ١ أثٓا٤ بٟ ايعٛم ايٌٚٝ يض١ُ األطفاٍ عا١َ ٚ األرفٝات بايًباد أٚايفٓٝٓ

 تٓكًِٗ بايؾف أٚ املًعب ايدااًٞ .. اخل

 ثاْٝا: عدد األطفاٍ:

( 15( َكابٌ )4% َٔ عدد األطفاٍ مبع٢ٓ)20إٔ ٜهٕٛ عدد األطفاٍ املًتشكني ميجٌ  -1

 طفٌ َٔ ايتعًِٝ ايعاّ.

اـاؽ١ ٚعٓد إٔ ٜكتؾز نٌ فؾٌ ع٢ً دَر ف١٦ ٚاسد٠ َٔ  ٟٚ االستٝادات  -2

 اؿاد١ ميهٔ دَر ف٦تني ع٢ً إٔ ال تشٜد عٔ  يو.

ٜٛفع نٌ طفٌ سضب عُز٠ ايشَين يف ايفؾٍٛ ايعاد١ٜ ٚدفِٗ َع األطفاٍ  -3

 ايعادٜني ) إٕ نإ يف املضت٣ٛ األٍٚ أٚ املضت٣ٛ ايجاْٞ أٚ ايجايح( .

 ( أطفاٍ يهٌ َع4.١ًُعدد األطفاٍ يف نٌ فؾٌ ال ٜشٜد عٔ ) -4

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 

 

 ايربْاَر ايَٝٛٞ: ثايجًا:

 األطفاٍ يف اٝع فرتات ايربْاَر. ؾزٟ َعبٜتِ دَر األطفاٍ  ٟٚ ايعٛم اي -1

دقٝك١( َٔ ايربْاَر يهٌ طفٌ يف ايّٝٛ َع َزاعا٠ ايجبات يف 15ٜكتطع ٚقر) -2

ايتٛقٝر ايشَين ٚاملهاْٞ رتؤال٤ األطفاٍ يتكدِٜ اـط١ ايفزد١ٜ، باصتجٓا٤ فرت٠ اؿًك١ 

 ٚايٛدب١.

 ذٗٝشات ايب١ٝ٦ٝ:رابعًا: ايت

 املالعب: -

َالعب اارد١ٝ َػطا٠ بايزٌَ ٚنذيو األعُد٠ َػًف١ باإلصفٓر ٚؼتٟٛ ع٢ً أيعاب ؼكل  -

ايُٓٛ اؿزنٞ ايتهاًَٞ، إفاف١ إىل ايُٓٛ االدتُاعٞ ٚايٓفضٞ ٚايعكًٞ َع َزاعا٠ ؼكٝكٗا 

 يًُٓٛ املتهاٌَ .

ٌ يضال١َ األطفاٍ َٚٓشيكات َالعب داا١ًٝ ؼتٟٛ ع٢ً فزؼ األرفٝات بايًباد أٚ ايفٓٝٓٝ -

َٓ فق١، ٚتهضٛ أعُدتٗا مباد٠ يباد١ٜ سفااا ع٢ً األطفاٍ َٔ االؽطداّ، َع َزاعا٠ تٛفري 

 األدٚات املضاعد٠ ناألدزاظ يًُهفٛفني، ٚايعالَات اإلرعاد١ٜ...

 ايٛصا٥ٌ: -

 إٔ ٜزاع٢ ااتٝارٖا  َٓاصبتٗا ـؾا٥ؿ ايطفٌ . -

 َد٣ استٝاز ايطفٌ رتا.إٔ ٜزاع٢ ااتٝارٖا َٓاصبتٗا يإلعاق١ ٚ -

 غزف املؾادر: -

تٛفري غزف١ َؾادر يًطفٌ َٓفؾ١ً صٛا٤ ناْر فُٔ املب٢ٓ أٚ اصتشداثٗا َٔ إسد٣ ايػزف  -

 بكٛاطع ٚتهٕٛ َٛاؽفاتٗا نايتايٞ:

 إٔ تهٕٛ أرف١ٝ غزف١ ايدراص١ َػطا٠ مباد٠ ؼد َٔ ايقٛفا٤. -

َال١ُ٥ يتٛفري ايب١٦ٝ إٔ ٜهٕٛ نٌ َٔ ايتهٝٝف ٚايت١ٜٛٗ ٚاإلفا٠٤ يف غزف١ ايدراص١  -

 ايتع١ًُٝٝ املٓاصب١ يألطفاٍ.

 تٛفري ايٛصا٥ٌ ٚاألدٚات اـاؽ١ بايعٛم ايبؾزٟ ٚأٜقا املعٝٓات ايبؾز١ٜ املال١ُ٥. -

 إٔ ٜهٕٛ َٛقع غزف١ املؾادر َتٛصطا ٚٚافشا ٜي ايفؾٍٛ عٝح ٜضٌٗ ٚؽٍٛ األطفاٍ إيٝ٘. -
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دٟ ٚ يو سضب َٛاؽفات ٚسار٠ إٔ ال تكٌ َضاس١ غزف١ املؾادر عٔ َضاس١ ايفؾٌ ايعا -

 ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚدٛد ْافذ٠ سداد١ٝ  ات اػاٙ ٚاسد يف األبٛاب.

إٔ ٜهٕٛ نٌ َٔ ايتهٝٝف ٚاإلفا٠٤ ٚايت١ٜٛٗ يف غزف١ املؾادر َال٥ُا يتٛفري ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ  -

 املٓاصب١ يألطفاٍ.

كتًف١ األعهاٍ،  إٔ تهٕٛ َتها١ًَ َٔ ايٓٛاسٞ ايتذٗٝش١ٜ َجٌ) قٛاطع  َتشزن١، طاٚالت -

 َال١ُ٥ ...اخل( عٛم بؾز١ٜ دٚايٝب ٚأرفف، َٛاد ٚأدٗش٠

 َالى ايزٚف١ َٔ نٛادر ايرتب١ٝ اـاؽ١:

 عٛم بؾزٟ: أطفاٍٜقاف ملالى ايزٚف١ اييت تقِ 

َع١ًُ  -أ١َٓٝ َهتب١ -ٜتهٕٛ املالى َٔ: َع١ًُ ٚاسد٠ يهٌ أربع أطفاٍ يف نٌ َضت٣ٛ

١ تٛد٘ ٚسزن١ ميهٔ قٝاّ َع١ًُ ايعٛم ايبؾزٟ تٛد٘ ٚسزن١) يف ساٍ عدّ تٛفز َعًُ

 ( أطفاٍ.7َضت د١َ يهٌ) –بايتدرٜط 

َٗاّ ايهادر ٚآي١ٝ ايعٌُ َع األطفاٍ  ٟٚ االستٝادات ايبؾز١ٜ يف ايربْاَر ايَٝٛٞ  -

ايزدٛع يد) فٛابط ٚآيٝات دَر األطفاٍ  ٟٚ االستٝادات اـاؽ١ يف رٚفات ايتعًِٝ 

 ايعاّ(.
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  اسٌ ايتع١ًُٝٝ ايجالخ)ابتدا٥ٞ،َتٛصط،ثاْٟٛ(:اسٌ ايتع١ًُٝٝ ايجالخ)ابتدا٥ٞ،َتٛصط،ثاْٟٛ(::املز:املز--بب

ِ  املهفٛفددٛاملهفٛفددٛ  ٚايطايبدداتٚايطايبددات  ايطددالبايطددالب  ٜتًكدد٢ٜتًكدد٢ ِ  ٕ  ادددَات  تزبٜٛدد١ ٚتعًُٝٝدد١ ااؽدد١ َددٔ قبددٌ َعً   /َعًُدد١/َعًُدد١ٕ  ادددَات  تزبٜٛدد١ ٚتعًُٝٝدد١ ااؽدد١ َددٔ قبددٌ َعً

ايطالب ايطالب تعًِ تعًِ ٜٜ  .ْؾف ايّٝٛ ايدراصٞ ٔاملدرص١ ايعاد١ٜ يفرت٠ التشٜد عب غزف١ املؾادرَت ؾؿ يف َت ؾؿ يف 

ٜٛدد عدد َٔ املٗارات ٜٛدد عدد َٔ املٗارات سٝح سٝح يف ٖذٙ ايػزف١ يف ٖذٙ ايػزف١ ايع١ًُٝ ايع١ًُٝ املٗارات األصاص١ٝ ٚاملٛاد املٗارات األصاص١ٝ ٚاملٛاد ٕ ٕ املهفٛفٛاملهفٛفٛٚايطايبات ٚايطايبات 

ٚيف ف٤ٛ  يو فتٕ دَر ٖؤال٤ ايطدالب  ٚيف ف٤ٛ  يو فتٕ دَر ٖؤال٤ ايطدالب    ،،ال بد َٔ ايرتنٝش ع٢ً تعًُٝٗا يًُهفٛفنيال بد َٔ ايرتنٝش ع٢ً تعًُٝٗا يًُهفٛفني  ،،ايتعٜٛق١ٝايتعٜٛق١ٝ

ٜٚتفداٚت  يدو سضدب ايؾدفٛف     ٜٚتفداٚت  يدو سضدب ايؾدفٛف       ،،َدع أقدزاِْٗ ٜدتِ تددرهًٝا إلنضدابِٗ تًدو املٗدارات       َدع أقدزاِْٗ ٜدتِ تددرهًٝا إلنضدابِٗ تًدو املٗدارات       ٚايطايبات ٚايطايبات 

      ٚ يو نايتايٞ:ٚ يو نايتايٞ:  ،،َٚكتقٝات اؿاالت ايفزد١َٜٚكتقٝات اؿاالت ايفزد١ٜ

  صف األول االبتدائيصف األول االبتدائيالال  
  

املهفٛفني يف غزف١ املؾادر املهفٛفني يف غزف١ املؾادر ايطايبات ايطايبات //ُتدرظ َٛاد ايكزا٠٤ ٚايهتاب١ ٚايزٜافٝات ٚايعًّٛ يًطالب ُتدرظ َٛاد ايكزا٠٤ ٚايهتاب١ ٚايزٜافٝات ٚايعًّٛ يًطالب --أأ  

َٔ قبٌ َعًُدٞ غدزف املؾدادر ٚيف سايد١ عددّ ٚددٛد َعًدِ غزفد١ املؾدادر فدُٝهٔ االصدتعا١ْ بداملعًِ             َٔ قبٌ َعًُدٞ غدزف املؾدادر ٚيف سايد١ عددّ ٚددٛد َعًدِ غزفد١ املؾدادر فدُٝهٔ االصدتعا١ْ بداملعًِ             

  بزاٌٜ قزا٠٤ ٚنتاب١ أٜا نإ ؽؾؾ٘.بزاٌٜ قزا٠٤ ٚنتاب١ أٜا نإ ؽؾؾ٘.  يطزٜك١يطزٜك١ا ٝد ا ٝد 

ع٢ً َٗدارات ايتعدزف عًد٢ ايب٦ٝد١ ٚايتشدزى انَدٔ َدٔ قبدٌ         ع٢ً َٗدارات ايتعدزف عًد٢ ايب٦ٝد١ ٚايتشدزى انَدٔ َدٔ قبدٌ           ١١ايهفٝفايهفٝف/ايطايب١ /ايطايب١ يطايب يطايب ٜدرب اٜدرب ا--بب  

  ..١١املت ؾؾاملت ؾؾ  /املع١ًُ/املع١ًُاملعًِاملعًِ

املهفٛفددٕٛ َددٛاد ايرتبٝدد١ اإلصددال١َٝ، األْاعددٝد، ايرتبٝدد١ ايزٜافدد١ٝ، املهفٛفددٕٛ َددٛاد ايرتبٝدد١ اإلصددال١َٝ، األْاعددٝد، ايرتبٝدد١ ايزٜافدد١ٝ، /ايطايبددات /ايطايبددات ٜدددرظ ايطددالب ٜدددرظ ايطددالب --زز  

  َع أقزاِْٗ املبؾزٜٔ .َع أقزاِْٗ املبؾزٜٔ .  ايرتب١ٝ األصز١ٜ)بٓات(ايرتب١ٝ األصز١ٜ)بٓات(  ،،ايرتب١ٝ ايف١ٝٓايرتب١ٝ ايف١ٝٓ
  

  ٞ االبتدا٥ٞ ٞ االبتدا٥ٞ ايؾف ايجاْايؾف ايجاْ

ٜطبددددل عًدددد٢ ٖددددذا ايؾددددف َددددا  نددددز يف ايؾددددف األٍٚ االبتدددددا٥ٞ َددددع أُٖٝدددد١ ايتدددددرز مددددٛ دَددددر   ٜطبددددل عًدددد٢ ٖددددذا ايؾددددف َددددا  نددددز يف ايؾددددف األٍٚ االبتدددددا٥ٞ َددددع أُٖٝدددد١ ايتدددددرز مددددٛ دَددددر   

املهفددٛفني َددع أقددزاِْٗ املبؾددزٜٔ يف سؾددتني عًدد٢ األقددٌ َددٔ سؾددؿ ايكددزا٠٤      املهفددٛفني َددع أقددزاِْٗ املبؾددزٜٔ يف سؾددتني عًدد٢ األقددٌ َددٔ سؾددؿ ايكددزا٠٤        /ايطايبددات/ايطايبدداتايطالبايطالب

  ٚايهتاب١.ٚايهتاب١.

  ايؾف ايجايح االبتدا٥ٞايؾف ايجايح االبتدا٥ٞ
  

ؿؾؿ ؿؾؿ بتدا٥ٝني َع أ١ُٖٝ سٜاد٠ ابتدا٥ٝني َع أ١ُٖٝ سٜاد٠ اٜطبل ع٢ً ٖذا ايؾف َا  نز يف ايؾفني األٍٚ ٚايجاْٞ االٜطبل ع٢ً ٖذا ايؾف َا  نز يف ايؾفني األٍٚ ٚايجاْٞ اال--أأ  

  ايهتاب١.ايهتاب١.ٕٚٚ َع أقزاِْٗ املبؾزٜٔ يف َاد٠ ايكزا٠٤ ٕ َع أقزاِْٗ املبؾزٜٔ يف َاد٠ ايكزا٠٤ ٛٛاملهفٛفاملهفٛف  /ايطايبات/ايطايباتاييت ٜدرصٗا ايطالباييت ٜدرصٗا ايطالب

عًد٢ َٗدارات ايتعدزف عًد٢ ايب٦ٝد١ ٚايتشدزى انَدٔ َدٔ قبدٌ          عًد٢ َٗدارات ايتعدزف عًد٢ ايب٦ٝد١ ٚايتشدزى انَدٔ َدٔ قبدٌ            ١١ايهفٝفد ايهفٝفد /ايطايب١ /ايطايب١ ٜدرب ايطايب ٜدرب ايطايب --بب

  ..١١املت ؾؾاملت ؾؾ  /املع١ًُ/املع١ًُاملعًِاملعًِ

املهفٛفني يف غزف١ املؾادر َٔ قبٌ َعًِ غزف١ املهفٛفني يف غزف١ املؾادر َٔ قبٌ َعًِ غزف١ يطايبات يطايبات /ا/ااإلَال٤ ٚاـط يًطالباإلَال٤ ٚاـط يًطالب  ااتدرظ َادتتدرظ َادت--زز  

ايهفٝدف يف ايهتابد١ برباٜدٌ َدٔ سٝدح      ايهفٝدف يف ايهتابد١ برباٜدٌ َدٔ سٝدح            /ايطايبد١ /ايطايبد١ املؾادر; ٜٚهٕٛ ايرتنٝش عًد٢ سٜداد٠ قددر٠ ايطايب   املؾادر; ٜٚهٕٛ ايرتنٝش عًد٢ سٜداد٠ قددر٠ ايطايب   

  خل.خل.إإ……ايضزع١ ايضزع١ ٚٚتٗذ١٦ ايهًُات، ارتُشات، عالَات ايرتقِٝ، ايدق١، ايٛفٛح، ايتٓضٝل، تٗذ١٦ ايهًُات، ارتُشات، عالَات ايرتقِٝ، ايدق١، ايٛفٛح، ايتٓضٝل، 
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  ايؾف ايزابع االبتدا٥ٞ ايؾف ايزابع االبتدا٥ٞ 
  

املهفٛفني يف غزف١ املؾادر َٔ املهفٛفني يف غزف١ املؾادر َٔ   /ايطايبات/ايطايباتٜافٝات، ٚايعًّٛ، ٚاـط يًطالبٜافٝات، ٚايعًّٛ، ٚاـط يًطالبتدرظ َٛاد ايزتدرظ َٛاد ايز  --  أأ

  رَٛس ْضاّرَٛس ْضاّايهفٝف ع٢ً ايهفٝف ع٢ً   /ايطايب١/ايطايب١تدرٜب ايطايبتدرٜب ايطايب  ِِغزف١ املؾادر، ٚعًٝٗغزف١ املؾادر، ٚعًٝٗ  / َعًُات/ َعًُاتقبٌ َعًُٞقبٌ َعًُٞ

  ايعزبٞ املطٛر  رتاتني املادتني.ايعزبٞ املطٛر  رتاتني املادتني.بزاٌٜ بزاٌٜ 

املعًِ املعًِ   ع٢ً َٗارات ايتعزف ع٢ً ايب١٦ٝ ٚايتشزى انَٔ َٔ قبٌع٢ً َٗارات ايتعزف ع٢ً ايب١٦ٝ ٚايتشزى انَٔ َٔ قبٌ  ايهفٝفايهفٝفٜدرب ايطايب ٜدرب ايطايب     --  بب

ٚ يو ٚفكًا يً ط١ ايدراص١ٝ يًبٓات فإٔ َكزر ايتٛد٘ ٚاؿزن١ ، فكطفكط  )بٓني()بٓني(املت ؾؿاملت ؾؿ

  ٜدرظ َٔ ايؾف األٍٚ ست٢ ايؾف ايجايح ابتدا٥ٞ فكط . 

:) اذا اتفقا معله/معلنة املهفٛفٕٛ َٛاد ايرتب١ٝ اإلصال١َٝ، ٚايكزا٠٤املهفٛفٕٛ َٛاد ايرتب١ٝ اإلصال١َٝ، ٚايكزا٠٤  /ايطايبات/ايطايباتٜدرظ ايطالبٜدرظ ايطالب  --زز  

على أٌ الطالب/الطالبة جميد للقراءة بعد ىَاية الصف الرابع فأىُ  الرتبية اخلاصة و التعليه العاو 

، ٚاحملفٛاات ٚايتعبري، ، ٚاحملفٛاات ٚايتعبري، ((  طالبات التعليه العاو يف الفصل العادي/ ميكً أٌ يدمج مع طالب 

َع أقزاِْٗ َع أقزاِْٗ   ايرتب١ٝ األصز١ٜ )بٓات(ايرتب١ٝ األصز١ٜ )بٓات(  ٚايكٛاعد، ٚاالدتُاعٝات، ٚايرتب١ٝ ايف١ٝٓ، ٚايرتب١ٝ ايزٜاف١ٝ،ٚايكٛاعد، ٚاالدتُاعٝات، ٚايرتب١ٝ ايف١ٝٓ، ٚايرتب١ٝ ايزٜاف١ٝ،

  املبؾزٜٔ.املبؾزٜٔ.

  ٕ اـاَط ٚايضادظ االبتدا٥ٕٞ اـاَط ٚايضادظ االبتدا٥ٞايؾفاايؾفا
  

لًٝشٜدد١ يًؾددف لًٝشٜدد١ يًؾددف َدداد٠ ايًػدد١ اإلَدداد٠ ايًػدد١ اإلَددع إفدداف١ َددع إفدداف١ ، ، ٜطبددل عًدد٢ ٖددذٜٔ ايؾددفني َددا  نددز يف ايؾددف ايزابددع ٜطبددل عًدد٢ ٖددذٜٔ ايؾددفني َددا  نددز يف ايؾددف ايزابددع 

  تدرظ يف غزف١ املؾادر.تدرظ يف غزف١ املؾادر.ففايضادظ االبتدا٥ٞ ايضادظ االبتدا٥ٞ 
  

  ايؾف األٍٚ ٚايجاْٞ ٚايجايح املتٛصطايؾف األٍٚ ٚايجاْٞ ٚايجايح املتٛصط
  

  /ايطايبددات /ايطايبددات ًطالبًطالبٚايًػدد١ اإللًٝشٜدد١، ٚاؿاصددب انيددٞ، ي   ٚايًػدد١ اإللًٝشٜدد١، ٚاؿاصددب انيددٞ، ي   ٚايعًددّٛ، ٚايعًددّٛ، تدددرظ َددٛاد ايزٜافددٝات،    تدددرظ َددٛاد ايزٜافددٝات،    --اا  

  املت ؾؾني يف تًو املٛاد.املت ؾؾني يف تًو املٛاد.  / املعًُات/ املعًُاتاملهفٛفني يف غزف١ املؾادر َٔ قبٌ املعًُنياملهفٛفني يف غزف١ املؾادر َٔ قبٌ املعًُني

ٜددددددرب ايطايدددددب عًددددد٢ َٗدددددارات ايتعدددددزف عًددددد٢ ايب٦ٝددددد١ ٚايتشدددددزى انَدددددٔ َدددددٔ قبدددددٌ املعًدددددِ  ٜددددددرب ايطايدددددب عًددددد٢ َٗدددددارات ايتعدددددزف عًددددد٢ ايب٦ٝددددد١ ٚايتشدددددزى انَدددددٔ َدددددٔ قبدددددٌ املعًدددددِ  --بب

  ..)بٓني()بٓني(املت ؾؿاملت ؾؿ

ٚ   / ايطايبدددات / ايطايبدددات   ٜددددرظ ايطدددالبٜددددرظ ايطدددالب--زز   ٚ املهفٛفدددٕٛ َدددٛاد ايرتبٝددد١ اإلصدددال١َٝ، ٚايًػددد١ ايعزبٝددد١،  ايعًدددّٛ ايعًدددّٛ املهفٛفدددٕٛ َدددٛاد ايرتبٝددد١ اإلصدددال١َٝ، ٚايًػددد١ ايعزبٝددد١، 

    َع أقزاِْٗ املبؾزٜٔ.َع أقزاِْٗ املبؾزٜٔ.  ايرتب١ٝ األصز١ٜ )بٓات(ايرتب١ٝ األصز١ٜ )بٓات(  ،،االدتُاع١ٝ، ٚايرتب١ٝ ايف١ٝٓ، ٚايرتب١ٝ ايزٜاف١ٝاالدتُاع١ٝ، ٚايرتب١ٝ ايف١ٝٓ، ٚايرتب١ٝ ايزٜاف١ٝ
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  ايؾف األٍٚ ايجاْٟٛايؾف األٍٚ ايجاْٟٛ

ايعًددّٛ ايعاَدد١ )ايفٝشٜددا٤، ايهُٝٝددا٤ ، األسٝددا٤( ايزٜافددٝات،     ايعًددّٛ ايعاَدد١ )ايفٝشٜددا٤، ايهُٝٝددا٤ ، األسٝددا٤( ايزٜافددٝات،     ٚٚتدددرظ َددٛاد ايًػدد١ اإللًٝشٜدد١    تدددرظ َددٛاد ايًػدد١ اإللًٝشٜدد١      --أأ  

  /املعًُددددات/املعًُدددداتيف غزفدددد١ املؾددددادر َددددٔ قبددددٌ املعًُني يف غزفدددد١ املؾددددادر َددددٔ قبددددٌ املعًُني املهفددددٛفني املهفددددٛفني   /ايطايبددددات/ايطايبدددداتٚاؿاصددددب انيددددٞ، يًطالبٚاؿاصددددب انيددددٞ، يًطالب

  املت ؾؾني يف ٖذٙ املٛاد. املت ؾؾني يف ٖذٙ املٛاد. 

ً   / ايطايبددددات/ ايطايبدددداتٜدددددرظ ايطددددالبٜدددددرظ ايطددددالب  --بب ً املهفٛفددددٕٛ َددددٛاد ايعًددددّٛ ايغددددزع١ٝ، ٚاي ػدددد١ ايعزبٝدددد١، ٚايعًددددّٛ ػدددد١ ايعزبٝدددد١، ٚايعًددددّٛ املهفٛفددددٕٛ َددددٛاد ايعًددددّٛ ايغددددزع١ٝ، ٚاي

تفؾدٌٝ   –)تددبري َٓشيدٞ   َٛادع١ًُٝ ، ٚاملهتب١ ٚايبشح، ٚايٓغداط، ٚايرتبٝد١ ايزٜافد١ٝ،   ، ٚاملهتب١ ٚايبشح، ٚايٓغداط، ٚايرتبٝد١ ايزٜافد١ٝ،   االدتُاع١ٝاالدتُاع١ٝ

  َع أقزاِْٗ املبؾزٜٔ.َع أقزاِْٗ املبؾزٜٔ.  ((١ ايؾفني األٍٚ ٚايجاْٞ ثاْٟٛٚاٝاط١ يًُزس١ً ايجاْٜٛ

  

  

  ايؾف ايجاْٞ ٚايجايح ايجاْٟٛايؾف ايجاْٞ ٚايجايح ايجاْٟٛ

يف غزف١ املؾادر َٔ يف غزف١ املؾادر َٔ   /ايطايبات/ايطايباتاؿاصب انيٞ يًطالب املهفٛفنياؿاصب انيٞ يًطالب املهفٛفنيٚٚتدرظ َاد٠ ايًػ١ اإللًٝش١ٜ، تدرظ َاد٠ ايًػ١ اإللًٝش١ٜ، --أأ  

  قبٌ املعًِ املت ؾؿ.قبٌ املعًِ املت ؾؿ.

يعزبٝدددد١، ٚايعًددددّٛ يعزبٝدددد١، ٚايعًددددّٛ املهفٛفددددٕٛ َددددٛاد ايعًددددّٛ ايغددددزع١ٝ، ٚايًػدددد١ ا املهفٛفددددٕٛ َددددٛاد ايعًددددّٛ ايغددددزع١ٝ، ٚايًػدددد١ ا / ايطايبددددات / ايطايبددددات ٜدددددرظ ايطددددالبٜدددددرظ ايطددددالب--بب  

  االدتُاع١ٝ، ٚاملهتب١ ٚايبشح، ٚايرتب١ٝ ايزٜاف١ٝ، َع أقزاِْٗ املبؾزٜٔ.االدتُاع١ٝ، ٚاملهتب١ ٚايبشح، ٚايرتب١ٝ ايزٜاف١ٝ، َع أقزاِْٗ املبؾزٜٔ.
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  ايضادظايضادظايباب ايباب 

  

 :املدرص١ٝ  ٚايهتب ايدراص١ٝ  اـطط

ِ قزاْٗضدداب املٗددارات األنادميٝدد١  أصدد٠ٛ بددأ     إٕ ايطايددب ٚايطايبدد١ املعاقدد١ بؾددزٜا عاددد١ إىل انت    

م بؾزٜا ٚيدٜ٘ استٝادات تفزفٗا طبٝعد١ ايعدٛم ايبؾدزٟ    ى بأْ٘ َعٛايعادٜني  ٚيهٔ هب إٔ ْدر

نادميٝد١ ايديت ٜكدّٛ    اْد ميهٓد٘ َدٔ انتضداب املٗدارات األ    ٚيذا فٗٛ يف ساد١ إىل ْضداّ تعًُٝدٞ َضد   

عًٝٗددددا املددددٓٗر ايدراصددددٞ ايعددددادٟ فٗددددٛ عاددددد١ إىل َددددٓٗر إفددددايف ٜقددددُٔ يدددد٘ انتضدددداب املٗددددارات   

ايعدادٜني يف املدرصد١ ٚاألٖدِ َدٔ  يدو تقدُٔ يد٘ َكَٛدات          ايتعٜٛق١ٝاييت تهفٌ ي٘ َضاٜز٠ أقزاْ٘

 ايٓذاح يف اؿٝا٠.

 ايدراص١ٝ:  طاـط - أ

ٖدد(  1422تٓؿ املاد٠ ايزابعد١ ٚايتضدعٕٛ يف ايكٛاعدد ايتٓضُٝٝد١ ملعاٖدد ٚبدزاَر ايرتبٝد١ اـاؽد١ )           

ٕ  5/4/1422ٚتدارٜ    1674/27املعتُد٠ َٔ قبٌ َعايٞ ٚسٜز ايرتبٝد١ ٚايتعًدِٝ بدزقِ     )ٜهدٕٛ   ٖدد عًد٢ أ

ايتعًددِٝ يف املزاسددٌ ايدراصدد١ٝ يًرتبٝدد١ اـاؽدد١ ٚفددل املٓدداٖر املكددزر٠ ٚايهتددب املدرصدد١ٝ ٚايٛسدددات          

املعتُددد٠ يهددٌ َزسًدد١ َددٔ قبددٌ اؾٗددات امل تؾدد١ يف ايددٛسار٠ سضددب اـطددط ايدراصدد١ٝ ٚاـطددط          

ت ندٌ  ايرتب١ٜٛ ايفزد١ٜ املٛفٛع١ يذيو، ٚميهٔ إدزا٤ ايتعدٜالت ايالس١َ تبعًا يكدرات ٚاستٝادا

 تًُٝذ.

ٜعتُد تطبٝل اـطط ايدراص١ٝ يًُزاسٌ ايتع١ًُٝٝ ايجالخ )ابتددا٥ٞ، َتٛصدط، ثداْٟٛ( بعدد     -

إفدداف١ َٗددارات ايتشددزى َٚعزفدد١ االػاٖددات َددع َدداد٠ ايرتبٝدد١ ايبدْٝدد١ يًُددزسًتني االبتدا٥ٝدد١           

ٚتدددارٜ   31507585املعُُددد١ َدددٔ قبدددٌ صدددعاد٠ ٚنٝدددٌ ايدددٛسار٠ يًتعًدددِٝ بدددزقِ        )بٓني(  ٚاملتٛصدددط١

معتند يف اخلطة الدراسية للبيني مً َٗارات ايتشزى َٚعزف١ االػاٖات .)أٌ مقرر  ٖد23/7/1431

املرحلة االبتدائية حتى ىَاية املرحلة املتوسطة يف حني أىُ للبيات يدرس مً الصف األول حتى ىَاية 

 الصف الثالث ابتدائي فقط(.
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 ايهتب ايدراص١ٝ: - ب

 إدااٍ ايهتب بطزٜك١ بزاٌٜ:  -

٣ ايٛسار٠ َطابع َت ؾؾ١ يطباع١  املكدزرات ايدراصد١ٝ بطزٜكد١ بزاٜدٌ يًبدٓني ٚايبٓدات       تتٛفز يد

ٜددتِ تزاتٗددا إيهرتْٚٝددًا إىل   (word)عًدد٢ ْضدداّ عًددِٝ ايعدداّ َداًدد١ ايت ٜٚتُجددٌ عًُددٗا بهتددب

ايتٛاؽٌ َع َطابع ايرتب١ٝ اـاؽ١ ع٢ً إبدا٤ َالسضات أٚ  ٜك١ بزاٌٜ ، ٚيف ساي١ االصتفضارطز

  4359876/01ٖاتف رقِ  

 َاد٠ ايعًّٛ ٚايزٜافٝات:-ز

ستدد٢ ٜددتِ  ٚألصددباب فٓٝدد١  بطزٜكدد١ بزاٜددٌ  َطبٛعددًا  ايعًددّٛ ٚايزٜافددٝات  َكددزر سدداٍ عدددّ ٚدددٛد يف 

املهفددٛفني َددٛاد ايزٜافددٝات ٚايعًددّٛ املعتُددد٠    / ايطايبدداتٜدددرظ يًطددالب تًددو األصددباب  َعاؾدد١ 

ٞ     / طايبدات يطالب ٛ   / َعًُدات ايتعًدِٝ ايعداّ ٚعًد٢ َعًُد اد تدرٜضدٗا عدٔ طزٜدل ايتضدذٌٝ     ٖدذٙ املد

ٚتدرٜط ايزَٛس اؿدٜج١ املعتُد٠ يف ْضاّ بزاٜدٌ ايعزبدٞ املطدٛر، َدع َزاعدا٠       ايؾٛتٞ، ٚبايتً ٝؿ

ؼكٝل أٖداف نٌ َاد٠ ٚميهٔ ملعًُٞ تًو املٛاد االصتعا١ْ بدديٌٝ رَدٛس ايزٜافدٝات ٚايعًدّٛ َدٔ      

  www.se.gov.sa/conferences/braillelاملٛقع ايتايٞ:

 اد٠ اؿاصب انيٞ:َ -د 

د٠ َٔ ٚسار٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يتٛفز ايرباَر املت ؾؾ١.    ُٜدرظ اؿاصب انيٞ سضب اـط١ املعت

 /ايطايباتاؿاصب انيٞ إعداد بزْاَر ايتدرٜب سضب إَهاْات ايطالب /َع١ًُٚميهٔ ملعًِ

تدرٜضٗا عٔ طزٜل  ٠ادٖذٙ امل /َع١ًُٚع٢ً َعًِ باالعتُاد ع٢ً َكزر اؿاصب انيٞ يًتعًِٝ ايعاّ

ايتضذٌٝ ايؾٛتٞ، ٚبايتً ٝؿ ٚتدرٜط ايزَٛس اؿدٜج١ املعتُد٠ يف ْضاّ بزاٌٜ ايعزبٞ املطٛر، َع 

َٔ املٛقع  اؿاصب انيَٞزاعا٠ ؼكٝل أٖداف  املاد٠ ٚميهٔ ملعًِ  املاد ٠ االصتعا١ْ بديٌٝ رَٛس 

  www.se.gov.sa/conferences/braillelايتايٞ:

لًٝش١ٜ، ٛاد ايعًّٛ، ايزٜافًٝر، ايًػ١ اإلاملٛاد ايع١ًُٝ ٚاملتُج١ً يف َ َعًُات /ٚع٢ً َعًُٞ

زاِْٗ يف تًو املٛاد دفًا دش٥ٝا َع أق /ايطايباتَها١ْٝ دَر ايطالبإاؿاصب انيٞ َزاعا٠ 

 ./ايطايباتاملبؾزٜٔ يف بع  اؿؾؿ سضب قدرات ٚإَهاْات ايطالب
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 زن١:َاد٠ ايتٛد٘ ٚاؿ -ٖد   

ٜعد ايتٓكٌ انَٔ َٔ األصاصٝات امل١ُٗ يًهفٝف يتٛصٝع َدارن٘ يف ب٦ٝت٘ ايداا١ًٝ ٚاـارد١ٝ 

ٚرنٝش٠ َٔ رنا٥ش االعتُاد ع٢ً ايٓفط يذا مت اعتُاد َكزر َاد٠ ايتٛد٘ ٚاؿزن١ يف َعاٖد 

 /َع١ًُٖد  يذا ٜكّٛ نٌ َع1413ًِٖد ، ثِ بعد  يو ٚفعر ي٘ َفزدات عاّ 1403ايٓٛر عاّ 

تعداد ايربْاَر ايتدرٜع ايفزدٟ سضب املٗارات املعتُد٠ يهٌ ؽف بد٤ا َٔ ايؾف األٍٚ ب

للطالب دوٌ الطالبات  االبتدا٥ٞ إىل ايؾف ايجايح املتٛصط ٚفل بزْاَر تزبٟٛ فزدٟ يهٌ ساي١

غري أىُ ميكً أٌ يستفاد مً ذات الربىامج للبيات بعد الصف الثالث على ٍيئة أىصطة وبرامج 

 مً قبل املعلنات املختصات وغري املختصات. إرشادية 

 َزاعاتٗا َا ًٜٞ: /املع١ًُرعادات اييت ٜٓبػٞ يًُعًَِٚٔ اإل 

 ػزاف١ٝ املهإ ايذٟ ٜدرظ فٝ٘ َٔ َضذد ٚفؾٍٛ َٚالعب َٚعاٌَظ /ايتًُٝذ٠تعزٜف ايتًُٝذ-

 ٚغريٖا

زٜل ايًُط ٚ يو ايهفٝف الصتكباٍ  املع١ًَٛ عٔ ط /ايطايب١عٓد عزح املٗار٠ وتاز ايطايب-

 عٓد إعطا٤ منٛ ز يًُٗار٠ أٚ أسد سَال٥٘. /املع١ًُمبالَضت٘ املعًِ

 َزاعا٠ قٛاعد األَٔ ٚايضال١َ أثٓا٤ ممارص١ أٟ ْغاط. -

 ت١ُٝٓ اؿٛاظ املتبك١ٝ قدر اإلَهإ. -

 االصتعا١ْ بايعالَات ٚاإلعارات ايب١ٝ٦ يف ايتٓكٌ. -

 تٛفري أدٚات ايتٓكٌ ايالس١َ. -

اؿايٞ ٚٚفع ايربْاَر  /ايطايب١كِٝٝ َبد٥ٞ يهٌ ساي١ يًٛقٛف ع٢ً َضت٣ٛ ايطايبدزا٤ تإ -

 ايتدرٜع املال٥ِ ي٘. 
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 َاد٠ ايرتب١ٝ ايبد١ْٝ :  -د    

تتفل ايرتب١ٝ ايبدْٝد١ اـاؽد١ بداملعٛقني بؾدزٜا يف أٖددافٗا ايز٥ٝضد١ٝ َدع ايرتبٝد١ ايبدْٝد١ ايعاَد١           

عٓاؽددز ايًٝاقدد١ ايبدْٝدد١ ٚغاؽدد١ َددا ٜددزتبط َٓٗددا بؾددش١   يػددري املهفددٛفني سٝددح تٗدددف إىل تُٓٝدد١

ٚاحملافض١ عًٝٗا ، ٚتكدٜز َٗاراتِٗ اؿزن١ٝ مبا ٜعشس َغارنتِٗ يف األْغط١  /ايطايباتايطالب

هاب١ٝ ٚاملفاِٖٝ املعزف١ٝ املزتبط١ مبُارصد١  ، َع ت١ُٝٓ االػاٖات اإلايبد١ْٝ طٛاٍ فرتات سٝاتِٗ

 ١ َعًِ ايرتب١ٝ ايبد١ْٝ مبا ًٜٞ:ايٓغاط ايبدْٞ  ٚتتُجٌ َضؤٚيٝ

 االٖتُاّ باالؽطفاف ايؾباسٞ َع أ١ُٖٝ صال١َ ايكٛاّ.-

 ايعٓا١ٜ بايتُزٜٓات ايؾباس١ٝ .-

 االيتشاّ بايًباظ ايزٜافٞ أَز فزٚرٟ يتأد١ٜ ايعٌُ ع٢ً ايٛد٘ األنٌُ.-

أٚ ايربْداَر  ااي١ٝ يف املعٗدد  ١ٜ َضاسات إعداد ْٚضاف١ املالعب بؾف١ َضتُز٠ ٚاالصتفاد٠ َٔ أ-

َع ايتأند َٔ اًٛ املالعب َدٔ ايعٛا٥دل ايديت قدد تضدبب إؽدابات يًطايدب أثٓدا٤ ممارصد١ ايٓغداط           

 ايزٜافٞ.

عًدد٢ سفددظ   /ايطايبدداتاالصددتعا١ْ بدداألدٚات ٚاألدٗددش٠ املضددت د١َ يف املدرصدد١ ٚتدددرٜب ايطالب    -

 َٛاقعٗا.

َطبٛعد١ بطزٜكد١ بزاٜدٌ أٚ     إعداد َهتب١ رٜاف١ٝ ؽػري٠ تشٚد بايهتب ٚا الت ٚقدٛاْني األيعداب  -

 طالع.ع٢ً اال /ايطايباتَع سح ٚتغذٝع ايطالبَضذ١ً ؽٛتًٝا 

 ع٢ً املٗارات اؿزن١ٝ باالصتفاد٠ َٔ اؿٛاظ املتبك١ٝ. /ايطايباتتدرٜب ايطالب-

 يعاب اـاؽ١ باملهفٛفني.املهفٛفني يف بزاَر ايدَر يف األ قزاِْٗأعزاى ايطالب املبؾزٜٔ َع إ-

 يعاب ايزٜاف١ٝ سضب اؿاد١.األ تهٝٝف ٚتعدٌٜ-

 

 تعًِٝ ايهبار:-ٖد

تكدٛميِٗ  تكدٛميِٗ  ٜهدٕٛ  ٜهدٕٛ  ٚٚ    ٜٓطبل عًِٝٗ َا ٜٓطبل ع٢ً ايتعًِٝ ايعاّ ٚفدل أْضُد١ ايتعًدِٝ ايًًٝدٞ.    

 َددٔ ايبدداب ايعاعددز ٚاملعتُددد٠ يف ايكٛاعددد     َددٔ ايبدداب ايعاعددز ٚاملعتُددد٠ يف ايكٛاعددد    ٛ َٛفددح يف املدداد٠ ايٛاسددد٠ ٚايتضددعني  ٛ َٛفددح يف املدداد٠ ايٛاسددد٠ ٚايتضددعني  ٚفددل َددا ٖدد ٚفددل َددا ٖدد 

  ايتٓض١ُٝٝ ملعاٖد ٚبزاَر ايعٛم ايبؾزٟ.ايتٓض١ُٝٝ ملعاٖد ٚبزاَر ايعٛم ايبؾزٟ.

  

      تابدد١ عبددار٠ )بزْدداَر عددٛم بؾددزٟ( يف ٚثٝكدد١ إْٗددا٤ نددٌ َزسًدد١ َددٔ املزاسددٌ   تابدد١ عبددار٠ )بزْدداَر عددٛم بؾددزٟ( يف ٚثٝكدد١ إْٗددا٤ نددٌ َزسًدد١ َددٔ املزاسددٌ   ُٜعتُددد نُٜعتُددد ن--ٚٚ

  ايدراص١ٝ يف بزاَر ايدَر يًعٛم ايبؾزٟ يف ايتعًِٝ ايعاّ.ايدراص١ٝ يف بزاَر ايدَر يًعٛم ايبؾزٟ يف ايتعًِٝ ايعاّ.
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  ايضابعايضابعايباب ايباب 

  

  َعًُٛ غزف املؾادر:َعًُٛ غزف املؾادر:

  يف ثاْٝدا  يف ثاْٝدا  دٕٚ ايٓضز إىل ْؾاب عددد اؿؾدؿ ايدٛارد٠    دٕٚ ايٓضز إىل ْؾاب عددد اؿؾدؿ ايدٛارد٠      ٜهًف عاد٠ بٗذا ايعٌُ  ٚٚ املؤٖالت ايتاي١ٜٝهًف عاد٠ بٗذا ايعٌُ  ٚٚ املؤٖالت ايتاي١ٝ    

املهفدٛفني ٜعتدرب   املهفدٛفني ٜعتدرب     /ايطايبدات /ايطايبدات يهدٕٛ دَدر ايطالب  يهدٕٛ دَدر ايطالب    ٖد ٖد 14211421//  11/  /    2525ٚتارٜ    ٚتارٜ          2727//262262ِ رقِ  ِ رقِ  ايتعُٝايتعُٝبب

  ::دفا نًٝادفا نًٝا

  تعًِٝ املهفٛفني.تعًِٝ املهفٛفني.  ––املت ؾؾٕٛ يف ايرتب١ٝ اـاؽ١ املت ؾؾٕٛ يف ايرتب١ٝ اـاؽ١   /املعًُات/املعًُاتاملعًُٕٛاملعًُٕٛ--أأ

بزاٜدددٌ  قدددزا٠٤ ٚنتابددد١، أٜدددًا ناْدددر     بزاٜدددٌ  قدددزا٠٤ ٚنتابددد١، أٜدددًا ناْدددر       طزٜكددد١طزٜكددد١املهفٛفدددٕٛ ايدددذٜٔ هٝددددٕٚ   املهفٛفدددٕٛ ايدددذٜٔ هٝددددٕٚ     /املعًُدددات/املعًُددداتاملعًُٕٛاملعًُٕٛ--بب

  دٚرِٖ يف ايتدرٜط ٚايرتا١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:دٚرِٖ يف ايتدرٜط ٚايرتا١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:  ٜٚهٕٜٛٚهٕٛؽؾؾاتِٗ. ؽؾؾاتِٗ. 

  املزس١ً االبتدا١ٝ٥ تدرٜط بع  املٛاد يف غزف١ املؾادر.املزس١ً االبتدا١ٝ٥ تدرٜط بع  املٛاد يف غزف١ املؾادر.--11

ْؾبتِٗ يًرتاد١ بدد   ْؾبتِٗ يًرتاد١ بدد   أأٚؼتضب ٚؼتضب   ٕ املتٛصط١ ٚايجا١ْٜٛ: ايرتا١ َٔ ٚإىل طزٜك١ بزاٌٜٕ املتٛصط١ ٚايجا١ْٜٛ: ايرتا١ َٔ ٚإىل طزٜك١ بزاٌٜاملزسًتااملزسًتا--22

    ( سؾؿ فأنجز.( سؾؿ فأنجز.1010))

ايدذٜٔ  ايدذٜٔ  لًٝدشٟ، اؿاصدٛب   لًٝدشٟ، اؿاصدٛب   ّٛ، اإلّٛ، اإليف ؽؾدؿ ايزٜافدٝات، ايعًد   يف ؽؾدؿ ايزٜافدٝات، ايعًد   ايتعًِٝ ايعداّ  ايتعًِٝ ايعداّ    / َعًُات/ َعًُاتَعًَُٛعًُٛ--زز

  / َع١ًُ/ َع١ًُ، َٚعًِ، َٚعًِ  زاٌٜ قزا٠٤ ٚنتاب١زاٌٜ قزا٠٤ ٚنتاب١ٚإداد٠ طزٜك١ بٚإداد٠ طزٜك١ بتعًِٝ املهفٛفني تعًِٝ املهفٛفني طزم ٚٚصا٥ٌ طزم ٚٚصا٥ٌ ادتاسٚا دٚرات يف ادتاسٚا دٚرات يف 

يًتدرٜب ع٢ً َٗدارات ايتعدزف عًد٢ ايب٦ٝد١ ٚايتشدزى انَدٔ عدزٜط١ سؾدٛي٘ عًد٢          يًتدرٜب ع٢ً َٗدارات ايتعدزف عًد٢ ايب٦ٝد١ ٚايتشدزى انَدٔ عدزٜط١ سؾدٛي٘ عًد٢            ايرتب١ٝ ايبد١ْٝايرتب١ٝ ايبد١ْٝ

ٔ َعتُدد٠ َدٔ اإلدار٠ ايعاَد١ يًرتبٝد١     ٔ َعتُدد٠ َدٔ اإلدار٠ ايعاَد١ يًرتبٝد١     تشدزى انَد  تشدزى انَد  ييعٗاد٠ ايتعاٌَ يف فٓٝات ايتعدزف عًد٢ ايب٦ٝد١ ٚا   عٗاد٠ ايتعاٌَ يف فٓٝات ايتعدزف عًد٢ ايب٦ٝد١ ٚا   

  اـاؽ١.اـاؽ١.

ؽدعٛبات ايدتعًِ َدٔ املهفدٛفني ٜٓبػدٞ عًدِٝٗ َشاٚيد١ ؽؾؾدِٗ يف اؿداالت          ؽدعٛبات ايدتعًِ َدٔ املهفدٛفني ٜٓبػدٞ عًدِٝٗ َشاٚيد١ ؽؾؾدِٗ يف اؿداالت            / َعًُات/ َعًُاتَعًَُٛعًُٛ--دد

  احملٛي١ إيِٝٗ ٚفل اني١ٝ املتبع١ يف ؽؾؿ ؽعٛبات ايتعًِ ٚاملتُج١ً يف:احملٛي١ إيِٝٗ ٚفل اني١ٝ املتبع١ يف ؽؾؿ ؽعٛبات ايتعًِ ٚاملتُج١ً يف:

  تغ ٝؿ اؿاي١.تغ ٝؿ اؿاي١.--11

  إعداد اـط١ ايرتب١ٜٛ ايفزد١ٜ.إعداد اـط١ ايرتب١ٜٛ ايفزد١ٜ.--22

  ايتدرٜط.ايتدرٜط.--33

ؽددعٛبات ايددتعًِ بدداإلدارات  ؽددعٛبات ايددتعًِ بدداإلدارات    / َغددزف١/ َغددزف١ايعددٛم ايبؾددزٟ َٚغددزف ايعددٛم ايبؾددزٟ َٚغددزف   / َغددزف١/ َغددزف١يف املتابعدد١ َغددزفيف املتابعدد١ َغددزف  ٜغددارىٜغددارى

  ايتع١ًُٝٝ.ايتع١ًُٝٝ.
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    ايجأَايجأَ  ايبابايباب

            ::َٗاّ َعًُٞ غزف املؾادرَٗاّ َعًُٞ غزف املؾادر

 َٔ ايكٛاعد ايتٓضُٝٝد١ ملعاٖدد ٚبدزاَر ايرتبٝد١ اـاؽد١       َٔ ايكٛاعد ايتٓضُٝٝد١ ملعاٖدد ٚبدزاَر ايرتبٝد١ اـاؽد١      يف املاد٠ ايٛاسد٠ ٚاألربعنييف املاد٠ ايٛاسد٠ ٚاألربعنيإفاف١ إىل َا  نز إفاف١ إىل َا  نز 

  أعالٙ، عًِٝٗ ايكٝاّ باملٗاّ ايتاي١ٝ:أعالٙ، عًِٝٗ ايكٝاّ باملٗاّ ايتاي١ٝ:  َغارنتِٗ يف ايًذإ املذنٛر٠َغارنتِٗ يف ايًذإ املذنٛر٠ٚٚ

  ايدَر ع٢ً سدٙ.  ايدَر ع٢ً سدٙ.    /طايبات/طايباتتدرٜط املٗارات ٚاملٛاد اييت ًٜشّ تدرٜضٗا يطالبتدرٜط املٗارات ٚاملٛاد اييت ًٜشّ تدرٜضٗا يطالب--11

ٖذٙ ايف١٦ ٖذٙ ايف١٦   /طايبات/طايباتتكدِٜ ايتٛدٝٗات املال١ُ٥ ملعًُٞ ايتعًِٝ ايعاّ  ٟٚ ايعالق١ بغإٔ متهني طالبتكدِٜ ايتٛدٝٗات املال١ُ٥ ملعًُٞ ايتعًِٝ ايعاّ  ٟٚ ايعالق١ بغإٔ متهني طالب--22

  َٔ فِٗ املٛاد ٚت١ُٝٓ املٗارات املطًٛب١. َٔ فِٗ املٛاد ٚت١ُٝٓ املٗارات املطًٛب١. 

ٞ    ايعٓاٜدد١ بايعٓاٜدد١ ب--33 ٞ    ايٛصددا٥ٌ ايتعًُٝٝدد١ اـاؽدد١ بٗددذٙ ايف٦دد١، َٚضدداعد٠ َعًُ ايتعًددِٝ ايعدداّ  ٟٚ  ايتعًددِٝ ايعدداّ  ٟٚ    /َعًُددات/َعًُدداتايٛصددا٥ٌ ايتعًُٝٝدد١ اـاؽدد١ بٗددذٙ ايف٦دد١، َٚضدداعد٠ َعًُ

د َدٔ ْضافتٗدا عٓدد تكددميٗا     د َدٔ ْضافتٗدا عٓدد تكددميٗا     املهفدٛفني، ٚايتأند  املهفدٛفني، ٚايتأند    /طايبدات /طايبدات ايعالق١ ع٢ً االصتفاد٠ َٓٗا يف تعًِٝ ايطالبايعالق١ ع٢ً االصتفاد٠ َٓٗا يف تعًِٝ ايطالب

  يتفشؾٗا ع٢ً طاٚالتِٗ )املهإ األَجٌ يذيو(.  يتفشؾٗا ع٢ً طاٚالتِٗ )املهإ األَجٌ يذيو(.  / طايبات / طايبات يًطالبيًطالب

بزاٌٜ إىل اـط املبؾز ٚ يو إَا بكزا٤تٗا َباعز٠ ع٢ً بزاٌٜ إىل اـط املبؾز ٚ يو إَا بكزا٤تٗا َباعز٠ ع٢ً   طزٜك١طزٜك١َٔ َٔ   /ايطايبات/ايطايباتْكٌ أعُاٍ ايطالبْكٌ أعُاٍ ايطالب--44

املاد٠ ٚميهٔ املاد٠ ٚميهٔ   /َع١ًُ/َع١ًُأٚ بكزا٤تٗا ع٢ً َٔ ٜكّٛ بهتابتٗا باـط املبؾز يٝطًع عًٝٗا َعًِأٚ بكزا٤تٗا ع٢ً َٔ ٜكّٛ بهتابتٗا باـط املبؾز يٝطًع عًٝٗا َعًِ  /املع١ًُ/املع١ًُاملعًِاملعًِ

  االصتعا١ْ بايذٜٔ تؾزف رتِ عال٠ٚ ايرتب١ٝ اـاؽ١ أٚ غريِٖ َٔ أعقا٤ ارت١٦ٝ ايرتب١ٜٛ يف املدرص١.االصتعا١ْ بايذٜٔ تؾزف رتِ عال٠ٚ ايرتب١ٝ اـاؽ١ أٚ غريِٖ َٔ أعقا٤ ارت١٦ٝ ايرتب١ٜٛ يف املدرص١.

ِ    ْكددٌْكددٌ  --55 ِ  َددا ٜطًبدد٘ املعً بزاٜددٌ َجددٌ ايٛادبددات ٚأصدد١ً٦    بزاٜددٌ َجددٌ ايٛادبددات ٚأصدد١ً٦      طزٜكدد١ طزٜكدد١ إىل إىل   /ايطايبددات /ايطايبددات َددٔ ايطالب َددٔ ايطالب   /املعًُدد١/املعًُدد١َددا ٜطًبدد٘ املعً

  --بزاٌٜ َجٌ:بزاٌٜ َجٌ:  زٜك١زٜك١ططببأ١ُٖٝ االيتشاّ بقٛابط ايطباع١ أ١ُٖٝ االيتشاّ بقٛابط ايطباع١ االاتبارات ايغٗز١ٜ ٚايفؾ١ًٝ َع االاتبارات ايغٗز١ٜ ٚايفؾ١ًٝ َع 

  إٔ تهٕٛ بدا١ٜ نٌ فكز٠ يف أٍٚ ايضطز.إٔ تهٕٛ بدا١ٜ نٌ فكز٠ يف أٍٚ ايضطز.--أأ    

  إٔ ال تهٕٛ اؿزٚف َتطزف١ يف ارتاَػ األمئ أٚ األٜضز.إٔ ال تهٕٛ اؿزٚف َتطزف١ يف ارتاَػ األمئ أٚ األٜضز.--بب  

  إٔ ال تهٕٛ األصطز َتطزف١ يف ارتاَػ األع٢ً أٚ األصفٌ.إٔ ال تهٕٛ األصطز َتطزف١ يف ارتاَػ األع٢ً أٚ األصفٌ.--زز  

از، ٚاط يف ْٗا١ٜ األص١ً٦ أٚ عبار٠ تفٝد باْتٗا٥ٗا َع از، ٚاط يف ْٗا١ٜ األص١ً٦ أٚ عبار٠ تفٝد باْتٗا٥ٗا َع آآفع اط أٚ صطز فارغ بني نٌ صؤاٍ ٚفع اط أٚ صطز فارغ بني نٌ صؤاٍ ٚإٔ ٜٛإٔ ٜٛ--دد  

فزٚر٠ تزقِٝ ؽدفشات األصد١ً٦ ٚتدبٝضدٗا يف املٛفدع املٓاصدب ـدط بزاٜدٌ )يف ايشاٜٚد١ ايعًٝدا َدٔ اؾٗد١            فزٚر٠ تزقِٝ ؽدفشات األصد١ً٦ ٚتدبٝضدٗا يف املٛفدع املٓاصدب ـدط بزاٜدٌ )يف ايشاٜٚد١ ايعًٝدا َدٔ اؾٗد١            

  ايٝضز٣ يًؾفش١(. ايٝضز٣ يًؾفش١(. 

بزاٜدٌ  بزاٜدٌ    زٜك١زٜك١ططإىل إىل   /ايطايبات/ايطايباتاملٛاد ع٢ً أعُاٍ ايطالباملٛاد ع٢ً أعُاٍ ايطالب  /َعًُات/َعًُاتُُْٛٛكٌ املالسضات اييت ٜدْٚٗا َعًْكٌ املالسضات اييت ٜدْٚٗا َعً--  66  

  ٚعدّ االنتفا٤ باإلفاد٠ ايغف١ٜٛ.ٚعدّ االنتفا٤ باإلفاد٠ ايغف١ٜٛ.  ،،بأْفضِٗبأْفضِٗ  /ايطايبات/ايطايباتٖا ايطالبٖا ايطالبأأيٝكزيٝكز

ايكٝاّ مبا ٜضٓد إيِٝٗ َٔ قبٌ إدار٠ املدرص١ َٔ تدرٜط َٛاد يف ؽؾؾاتِٗ يؾفٛف ايتعًِٝ ايعاّ ايكٝاّ مبا ٜضٓد إيِٝٗ َٔ قبٌ إدار٠ املدرص١ َٔ تدرٜط َٛاد يف ؽؾؾاتِٗ يؾفٛف ايتعًِٝ ايعاّ --77

ّ )عٓد استٝاز املدرص١ إ  ٚعػٌ سؾؿٚعػٌ سؾؿ ّ )عٓد استٝاز املدرص١ إاالْتضار ٚغريٖا َٔ املٗا َٔ  يو( عزٜط١ عدّ اإلاالٍ َٔ  يو( عزٜط١ عدّ اإلاالٍ   ىل ع٧ٝىل ع٧ٝاالْتضار ٚغريٖا َٔ املٗا

مبٗاَِٗ األصاص١ٝ ٚااليتشاّ مبدا ٚرد يف ايكٛاعدد ايتٓضُٝٝد١ ملعاٖدد ٚبدزاَر ايرتبٝد١ اـاؽد١ َدٔ سٝدح          مبٗاَِٗ األصاص١ٝ ٚااليتشاّ مبدا ٚرد يف ايكٛاعدد ايتٓضُٝٝد١ ملعاٖدد ٚبدزاَر ايرتبٝد١ اـاؽد١ َدٔ سٝدح          

  ْؾاب املعًِ ٚٚادبات٘.ْؾاب املعًِ ٚٚادبات٘.

قني بؾزَٜا ع٢ً قني بؾزَٜا ع٢ً ٜب ايطالب املعٜٛب ايطالب املعٛاف١ٝ ٚايف١ٝٓ يتدراف١ٝ ٚايف١ٝٓ يتدرايرتب١ٝ ايزٜايرتب١ٝ ايزٜ  /َعًُات/َعًُاتٜكّٛ بايتعإٚ َع َعًُٜٞكّٛ بايتعإٚ َع َعًُٞ--88

ااعٞ أٚ ثٓا٥ٞ )نفٝف ااعٞ أٚ ثٓا٥ٞ )نفٝف ناف١ املٗارات ٚاألْغط١ املطًٛب١ يف ايؾاي١ ايزٜاف١ٝ أٚ ايف١ٝٓ ٚ يو بغهٌ ناف١ املٗارات ٚاألْغط١ املطًٛب١ يف ايؾاي١ ايزٜاف١ٝ أٚ ايف١ٝٓ ٚ يو بغهٌ 

  صتجٓا٤ األْغط١ األنجز تعكٝدَا فُٝهٔ إٔ تتِ بغهٌ فزدٟ.صتجٓا٤ األْغط١ األنجز تعكٝدَا فُٝهٔ إٔ تتِ بغهٌ فزدٟ.َع َبؾز( باَع َبؾز( با
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  ايتاصعايتاصعايباب ايباب 

  ::تكِٜٛ طالب ايدَرتكِٜٛ طالب ايدَر

ايتعًددِٝ ايعدداّ َددٔ أصددايٝب ايتعًددِٝ ايعدداّ َددٔ أصددايٝب طايبددات طايبددات   //ايدددَر َددا ٜطبددل عًدد٢ طددالب  ايدددَر َددا ٜطبددل عًدد٢ طددالب    طايبدداتطايبددات  //ٜطبددل عًدد٢ طددالبٜطبددل عًدد٢ طددالب    

ايتكددِٜٛ عًدد٢ إٔ ٜعدددٍ َددا ًٜددشّ تعدًٜدد٘ َددٔ اؾش٥ٝددات يف َجددٌ اصددتبداٍ تكددِٜٛ بعدد  املٗددارات مبددا  ايتكددِٜٛ عًدد٢ إٔ ٜعدددٍ َددا ًٜددشّ تعدًٜدد٘ َددٔ اؾش٥ٝددات يف َجددٌ اصددتبداٍ تكددِٜٛ بعدد  املٗددارات مبددا  

  ٜٓاصب ايٛصا٥ٌ ٚايطزم اـاؽ١، َع االٖتُاّ مبا ًٜٞ:ٜٓاصب ايٛصا٥ٌ ٚايطزم اـاؽ١، َع االٖتُاّ مبا ًٜٞ:

  ايتكِٜٛ املضتُز :ايتكِٜٛ املضتُز :--أأ

 تأند َٔ إتكإ املٗارات تأند َٔ إتكإ املٗارات يًيً    /ايطايبات/ايطايباتببطالطالًًٜٓبػٞ إعطا٤ عٓا١ٜ ااؽ١ بايتكِٜٛ املضتُز يٜٓبػٞ إعطا٤ عٓا١ٜ ااؽ١ بايتكِٜٛ املضتُز ي

املت ؾؿ بذٍ اؾٗٛد بايتعإٚ َع ناف١ األصز٠ املت ؾؿ بذٍ اؾٗٛد بايتعإٚ َع ناف١ األصز٠   /املع١ًُ/املع١ًُاألصاص١ٝ املطًٛب١ ٚع٢ً املعًِاألصاص١ٝ املطًٛب١ ٚع٢ً املعًِ

َٔ تعًِ املٗارات ايتعٜٛق١ٝ َٔ تعًِ املٗارات ايتعٜٛق١ٝ   /ايطايبات/ايطايباتايتع١ًُٝٝ باملدرص١ ٚأصز ايطًب١ يٝتُهٔ ايطالبايتع١ًُٝٝ باملدرص١ ٚأصز ايطًب١ يٝتُهٔ ايطالب

ٜٚزاع٢  ارتِ إىل ؽف أع٢ً.ارتِ إىل ؽف أع٢ً.ٚايتأند فعاًل َٔ إتكاِْٗ رتا عٓد ٚفع تكٛميِٗ َٔ أدٌ اْتكٚايتأند فعاًل َٔ إتكاِْٗ رتا عٓد ٚفع تكٛميِٗ َٔ أدٌ اْتك

عٓد تكِٜٛ ايطايب /ايطايب١  يف تؾشٝح َٗارات٘ ايتدرٜض١ٝ َٓاصب١ املٗار٠ ٚتهٝٝفٗا  يذٟٚ 

 اإلعاق١ ايبؾز١ٜ بطزٜك١ ع١ًُٝ إدزا١ٝ٥ َباعز٠ َٔ قبٌ ايربْاَر  ات٘ .

 ًُ٘اعتبارات تكِٝٝ ايطايبات يف َكزر ايتفؾٌٝ ٚاـٝاط١ َٚكزر ايرتب١ٝ األصز١ٜ َٚا ٜغ 

 َٔ دش٥ٝات ايتفؾٌٝ ٚاـٝاط١  ٖٚٞ:   

 تكِٝٝ ايطايب١ َٔ االٍ املعارف اييت تهتضبٗا َٔ االٍ َعزفتٗا يأليٛإ ٚأْٛاع ايٓضٝر. -

تكِٝٝ ايطايب١ َٔ االٍ َعزفتٗا ألْٛاع اإلبز ٚايضزاد١ بطزٜك١ ٚؽف١ٝ دٕٚ اؿاد١ إىل  -

 اصت داّ َٗار٠ إدااٍ اإلبز٠ يف اـٝط .

 ٍ َعزفتٗا يًُكاصات ٚاألطٛاٍ بطزٜك١ ٚؽف١ٝ.تكِٝٝ ايطايب١ َٔ اال -

 تكِٝٝ ايطايب١ َٔ االٍ تعزٜفٗا ع٢ً أعهاٍ ايتطزٜش باعتبار بزٚسٙ بطزٜك١ ٚؽف١ٝ. -

 تكِٝٝ ايطايب١ َٔ االٍ تعزٜفٗا ع٢ً أْٛاع اـاَات املضت د١َ باصت داّ ساص١ ايًُط. -
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  االاتبارات ايتشزٜز١ٜ:   االاتبارات ايتشزٜز١ٜ:   --بب

َهفٛفددٕٛ تهددٕٛ ؼددر َهفٛفددٕٛ تهددٕٛ ؼددر   طايبدداتطايبددات  //املدرصدد١ ايدديت بٗددا طددالباملدرصدد١ ايدديت بٗددا طددالب  /َدددٜز٠/َدددٜز٠َدٜزَدٜزٜددتِ تغددهٌٝ ؾٓدد١ َددٔ قبددٌ  ٜددتِ تغددهٌٝ ؾٓدد١ َددٔ قبددٌ  

  إعزاف٘ يٛفع آي١ٝ ػٗٝش ٚتٓفٝذ االاتبارات ايتشزٜز١ٜ َه١ْٛ َٔ:إعزاف٘ يٛفع آي١ٝ ػٗٝش ٚتٓفٝذ االاتبارات ايتشزٜز١ٜ َه١ْٛ َٔ:

املدددٛاد )ندددٌ فُٝدددا ىؾددد٘( املدددٛاد )ندددٌ فُٝدددا ىؾددد٘(   /َعًُدددات/َعًُددداتأسدددد ٚندددال٤ املدرصددد١ ر٥ٝضا،عقددد١ٜٛ ندددٌ َدددٔ َعًُٞأسدددد ٚندددال٤ املدرصددد١ ر٥ٝضا،عقددد١ٜٛ ندددٌ َدددٔ َعًُٞ--11  

  زٜكد١ زٜكد١ ططاٍ ايٓكدٌ َدٔ ٚإىل   اٍ ايٓكدٌ َدٔ ٚإىل   فٞ يًكٝداّ بأعُد  فٞ يًكٝداّ بأعُد  غزف١ املؾادر )ٚيف ساي١ عدّ تٛفز َٔ ٜهغزف١ املؾادر )ٚيف ساي١ عدّ تٛفز َٔ ٜه  /َع١ًُ/َع١ًَُٚعًَِٚعًِ

          ٟ ٟ          بزاٜددٌ َددٔ دااددٌ املدرصدد١ فددُٝهٔ االصددتعا١ْ بددأقزب َعٗددد أٚ بزْدداَر َددٔ بددزاَر ايعددٛم ايبؾددز   بزاٜددٌ َددٔ دااددٌ املدرصدد١ فددُٝهٔ االصددتعا١ْ بددأقزب َعٗددد أٚ بزْدداَر َددٔ بددزاَر ايعددٛم ايبؾددز

  (.(.باملٓطك١ أٚ احملافض١باملٓطك١ أٚ احملافض١

ٜتِ تغهٌٝ ايًذ١ٓ املغار إيٝٗا يف ٚقر َبهز)أصبٛعني ع٢ً األقٌ قبٌ َٛعد االاتبارات( يهٞ ٜتِ تغهٌٝ ايًذ١ٓ املغار إيٝٗا يف ٚقر َبهز)أصبٛعني ع٢ً األقٌ قبٌ َٛعد االاتبارات( يهٞ --22  

  تتُهٔ َٔ إلاس املٗاّ ايتاي١ٝ:تتُهٔ َٔ إلاس املٗاّ ايتاي١ٝ:

بزاٌٜ ٚطباعتٗا بد٘ ٚػٗٝدش عددد ايٓضد  املطًٛبد١      بزاٌٜ ٚطباعتٗا بد٘ ٚػٗٝدش عددد ايٓضد  املطًٛبد١        زٜك١زٜك١ططص١ً٦ َٔ اـط ايعادٟ إىل ص١ً٦ َٔ اـط ايعادٟ إىل ْكٌ األْكٌ األ--)أ()أ(

َع ايتأند َٔ صال١َ اٝع ايٓض  ٚتضزٜفٗا َع ْض ١ باـط املبؾدز ٚتضدًُٝٗا يدز٥ٝط ؾٓد١     َع ايتأند َٔ صال١َ اٝع ايٓض  ٚتضزٜفٗا َع ْض ١ باـط املبؾدز ٚتضدًُٝٗا يدز٥ٝط ؾٓد١     

  00االاتبارات باملدرص١ قبٌ ااتبار نٌ َاد٠ االاتبارات باملدرص١ قبٌ ااتبار نٌ َاد٠ 

، ْٚكدٌ ندٌ إدابد١ بدقد١ َدٔ      ، ْٚكدٌ ندٌ إدابد١ بدقد١ َدٔ      ملزاقبد١ ملزاقبد١ املهفٛفني َدٔ ؾدإ ا  املهفٛفني َدٔ ؾدإ ا    /ايطايبات/ايطايباتاصتالّ إدابات ايطالباصتالّ إدابات ايطالب--)ب()ب(

  /ايطايبدات /ايطايبدات بزاٌٜ إىل اـط ايعادٟ ٚتددٜٚٔ  يدو يف ندزارٜط اإلدابدات املعتُدد٠ يًطالب     بزاٌٜ إىل اـط ايعادٟ ٚتددٜٚٔ  يدو يف ندزارٜط اإلدابدات املعتُدد٠ يًطالب       زٜك١زٜك١طط

  طايب١طايب١  //املبؾزٜٔ ست٢ ٜضٌٗ ايزدٛع إيٝٗا عٓد اؿاد١، َع ايتأند َٔ نتاب١ بٝاْات نٌ طايباملبؾزٜٔ ست٢ ٜضٌٗ ايزدٛع إيٝٗا عٓد اؿاد١، َع ايتأند َٔ نتاب١ بٝاْات نٌ طايب

اتبار نٌ َاد٠، يٝكّٛ اتبار نٌ َاد٠، يٝكّٛ يف ْفط ايهزاظ ايذٟ ْكًر إيٝ٘ إدابت٘ ٜٚفقٌ إٔ ٜتِ  يو يف ْفط ّٜٛ ايف ْفط ايهزاظ ايذٟ ْكًر إيٝ٘ إدابت٘ ٜٚفقٌ إٔ ٜتِ  يو يف ْفط ّٜٛ ا

)ٚيف ساي١ عدّ تٛفز )ٚيف ساي١ عدّ تٛفز   /ايطايبات/ايطايباتاملاد٠  بتؾشٝح ٖذٙ اإلدابات نبك١ٝ إدابات ايطالباملاد٠  بتؾشٝح ٖذٙ اإلدابات نبك١ٝ إدابات ايطالب  َع١ًَُع١ًُ  //َعًَِعًِ

بزاٌٜ َدٔ داادٌ املدرصد١ فدُٝهٔ االصدتعا١ْ بدأقزب       بزاٌٜ َدٔ داادٌ املدرصد١ فدُٝهٔ االصدتعا١ْ بدأقزب         زٜك١زٜك١ططفٞ يًكٝاّ بأعُاٍ ايٓكٌ َٔ ٚإىل فٞ يًكٝاّ بأعُاٍ ايٓكٌ َٔ ٚإىل َٔ ٜهَٔ ٜه

  َعٗد أٚ بزْاَر َٔ بزاَر ايعٛم ايبؾزٟ(.َعٗد أٚ بزْاَر َٔ بزاَر ايعٛم ايبؾزٟ(.

  عٌُ ايًذ١ٓ ٜهفٌ احملافض١ ع٢ً صز١ٜ األص١ً٦ ٚاإلدابات.عٌُ ايًذ١ٓ ٜهفٌ احملافض١ ع٢ً صز١ٜ األص١ً٦ ٚاإلدابات.ؽؾٝؿ َهإ َٓاصب يؽؾٝؿ َهإ َٓاصب ي--)ز()ز(

  ::انتٞانتٞاملاد٠ عٓد ٚفع األص١ً٦ َزاعا٠ املاد٠ عٓد ٚفع األص١ً٦ َزاعا٠   /َع١ًُ/َع١ًُع٢ً َعًِع٢ً َعًِ--)د()د(

  بزاٌٜ.بزاٌٜ.  زٜك١زٜك١طط يو َزاعا٠ يًُضاس١ اييت وتًٗا  يو َزاعا٠ يًُضاس١ اييت وتًٗا إٔ تهٕٛ ايؾٝاغ١ ٚافش١ ٚقؾري٠ ٚإٔ تهٕٛ ايؾٝاغ١ ٚافش١ ٚقؾري٠ ٚ--11

  /َع١ًُ/َع١ًُع َعًِع َعًِيف ساي١ ٚدٛد ازا٥ط أٚ رصَٛات أٚ دداٍٚ يف األص١ً٦ فع٢ً َعدٖا ايتغاٚر َيف ساي١ ٚدٛد ازا٥ط أٚ رصَٛات أٚ دداٍٚ يف األص١ً٦ فع٢ً َعدٖا ايتغاٚر َ--22

بزاٌٜ أٚ عدَ٘، ٚيف ساي١ عدّ إَها١ْٝ  يو فع٢ً بزاٌٜ أٚ عدَ٘، ٚيف ساي١ عدّ إَها١ْٝ  يو فع٢ً   زٜك١زٜك١ططببملؾادر بغإٔ إَها١ْٝ إازاز  يو ملؾادر بغإٔ إَها١ْٝ إازاز  يو غزف١ اغزف١ ا

  ٚفع بدٌٜ َال٥ِ عٓٗا.ٚفع بدٌٜ َال٥ِ عٓٗا.  /املع١ًُ/املع١ًُاملعًِاملعًِ
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  تكِٜٛ ايطالب/ايطايبات  ٟٚ فعف َٗار٠ ايًُط:تكِٜٛ ايطالب/ايطايبات  ٟٚ فعف َٗار٠ ايًُط:

ملزاسٌ ااؽ١ ملٔ ؼكل يدٜ٘ َٔ ايطالب ٚايطايبات فعف يف ساص١ ايًُط يف إٟ َزس١ً َٔ ا

 ٜزاع٢ يف تكٛمي٘ ايتايٞ:

 عدّ َطايبت٘ بتتكإ طزٜك١ بزاٌٜ. -

 .تكٛمي٘ َٔ االٍ املعارف اييت انتضبٗا عٔ طزٜل ايضُاع -

ايكزا٠٤ ايهتاب١ عٓ٘ أثٓا٤ ايتكِٜٛ ٚاالاتبار  َٔ أسد َٓضٛبٞ َٚٓضٛبات املدرص١ ٚباصت داّ  -

 ايتكٓٝات املتٛفز٠ ملجٌ ٖذٙ اؿاالت.

ٛؽٍٛ ب٘ ع٢ً األقٌ إىل اؿد األد٢ْ أثٓا٤ ايتكِٜٛ باإلفاف١ إىل املعًَٛات يف َكزر ايكزا٠٤  اي -

 ٚاملعارف اـاؽ١ بايدرظ. نذيو اؿاٍ ملكزرٟ ايزٜافٝات ٚايعًّٛ.

إٔ االيتشاّ بٗذٙ اني١ٝ ال ٜػين عٔ أ١ُٖٝ ايزددٛع إىل ايكٛاعدد ايتٓضُٝٝد١ ملعاٖدد ٚبدزاَر ايرتبٝد١       إٔ االيتشاّ بٗذٙ اني١ٝ ال ٜػين عٔ أ١ُٖٝ ايزددٛع إىل ايكٛاعدد ايتٓضُٝٝد١ ملعاٖدد ٚبدزاَر ايرتبٝد١       

ايددذٜٔ مل هٝدددٚا ايددذٜٔ مل هٝدددٚا   /ايطايبددات/ايطايبدداتُددا ٜتعًددل بتكددِٜٛ ايطالبُددا ٜتعًددل بتكددِٜٛ ايطالبفٝفٝؽدد١ ؽدد١ اـاؽدد١ ٚااليتددشاّ مبددا ٚرد فٝٗددا اااـاؽدد١ ٚااليتددشاّ مبددا ٚرد فٝٗددا اا

  بزاٌٜ.بزاٌٜ.  زٜك١زٜك١ايكزا٠٤ ٚايهتاب١ بطايكزا٠٤ ٚايهتاب١ بط
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  ايعاعزايعاعزايباب ايباب 

  

  

 تٛصٝع ْطام دٚر َعاٖد ايرتب١ٝ اـاؽ١:

َعاٖد ايٓٛر:  نإ االعتُاد قبدٌ ايبدد٤ بعًُٝد١ ايددَر عًد٢ َعاٖدد ايٓدٛر يف تكددِٜ اـددَات          -

املهفٛفني يف ايفرت٠ املاف١ٝ ألصباب عد٠ مل ٜعد رتدا ٚددٛد    /ايطايباتيًطالبايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ 

 يف ايٛقر اؿايٞ َٚٓٗا:

إٔ تعًِٝ املهفٛفني بأدٚات٘ ٚأصايٝب٘ ٚأٖداف٘ نإ ىتًف عدٔ تعًدِٝ ايعدادٜني ٚرتدذا هدب إٔ       -

 تكّٛ ب٘ َدرص١ َت ؾؾ١. 

عًدِٝ ايعداّ ايدذٜٔ ميهدِٓٗ ايتعاَدٌ َدع       املت ؾؾدني يف َددارظ ايت  املعًُات  املعًُني/عدّ تٛفز  –

 عدّ تٛفز َدارظ يتعًِٝ املهفٛفني يف املٓاطل ايٓا١ٝ٥. –املهفٛفني.

 االػاٖات ايضًب١ٝ مٛ املهفٛفني يف بع  ا تُعات. -

 ؽعٛب١ املٛاؽالت أٚ عدّ تٛفزٖا. –

عددددّ اٍ ٚايتفهددو األصددزٟ ٚاالػاٖددات األصدددز١ٜ ايضددًب١ٝ مددٛ ايهفٝددف ممدددا ٜددؤدٟ إىل اإلُٖدد         –

املعٛقني بؾزًٜا يف َدارظ ايتعًِٝ ايعاّ  /ايطايباتٕ اْتغار ايطالبإإال االٖتُاّ برتبٝت٘ ٚتعًُٝ٘. 

بعد تطبٝل ع١ًُٝ ايدَر ٚايٓذاح ايذٟ سكك٘  يو أد٣ إىل فزٚر٠ تػٝري دٚر املعاٖد َٔ َددارظ  

ًٝ٘ احملدٛر ايجداْٞ   عشٍ إىل َزانش ادَات َضاْد٠ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يًُهفٛفني.  ٖٚذا َاْؿ ع

َٔ اصدرتتٝذ١ٝ ايرتبٝد١ اـاؽد١ ٖٚدٛ إٔ تقدطًع َعاٖدد ايرتبٝد١ اـاؽد١ ) َٚٓٗدا َعاٖدد ايٓدٛر (            

 بأدٚار تتُجٌ يف:

اصتشداخ بزاَر َت ؾؾ١ بٗا يزعا١ٜ ٚتزب١ٝ األطفاٍ َشدٚدٞ َٚتعددٟ ايعٛم، َٚدٔ تٛددد    -

ًد٢ املددارظ ايعادٜد١    يدِٜٗ ازٚف صًٛن١ٝ أٚ ْفض١ٝ ٚغريِٖ َٔ األطفاٍ ايذٜٔ ٜؾعب ع

 اصتٝعابِٗ.

ؼٌٜٛ ٖذٙ املعاٖد إىل َزانش َعًَٛات ٚادَات َضاْد٠ تكّٛ بتشٜٚد بزاَر ايرتب١ٝ اـاؽ١  -

ُهٔ تيف املدارظ ايعاد١ٜ باـربات، ٚاملعًَٛات، ٚاألصايٝب، ٚايٛصا٥ٌ، ٚاملٛارد، ٚاألدٚات ايتع١ًُٝٝ يت

 طًٛب.ٖذٙ ايرباَر َٔ ايكٝاّ مبٗاَٗا ع٢ً ايٛد٘ امل

ؼٜٛدٌ ٖدذٙ املعاٖددد إىل َزاندش تددرٜب ٜددتِ َدٔ االرتدا إقاَدد١ ايددٚرات ايتدرٜبٝد١ املت ؾؾدد١          -

 يذٜٔ ِٖ ع٢ً رأظ ايعٌُ.ا /اإلدارٜاتبٜٛني، ٚاإلدارٜنيايرت /املغزفات، ٚاملغزفني/املعًُاتيًُعًُني
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 اؿادٟ عغزايباب 

 

 املضتًشَات ٚايتذٗٝشات: 

 ٓش (:أدا٠ ايهتاب١ برباٌٜ ) برين -أ

تتهٕٛ آي١ بزاٌٜ )برينٓش( َٔ قطع١ ٚاسد٠ بضت١ عغز َفتاسًا ٜٚهتب بٗا ابتدا٤ً َٔ ايٝضار إىل 

تكّٛ اإلدار٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ ايُٝني غالٜا بارس٠ َكاب١ً يًهاتب متهٓ٘ َٔ قزا٠٤ َا ٜهتب٘ َباعز٠ ٚ

  ٚايتعًِٝ مبٓاطل ٜٚتِ طًبٗا َٔ قبٌ إدارات ايرتب١ٝاـاؽ١ بتأَني آالت بزاٌٜ " برينٓش " 

َٔ قبٌ َدارصِٗ ٚتضًِ يًطالب فاًْا ( 7ٚقافضات املًُه١ غطاب َزفل  ب٘ منٛ ز ؽزف )

 ببٝٓات ٜٛفح بٗا رقِ آي١ نٌ طايب.

 ايتك١ٝٓ املضاعد٠: -ب   

يهرتْٚٞ( يٝتٝح يًطايب/ إبزْاَر َت ؾؿ )ْاطل أٚ صطز  ادٗش٠ اؿاصب انيٞ ًَشل بٗأإٕ  

 ها١ْٝ ايتعاٌَ َع ايرباَر اؿاصٛب١ٝ.ايطايب١ ايهفٝف١ إَ
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 عغز ايجاْٞايباب 

 

 :اَر فعاف ايبؾزْبز

ايذٜٔ يددِٜٗ فدعف بؾدز يف َددارظ ايتعًدِٝ ايعداّ        /ايطايباتتٓتغز أعداد غري ق١ًًٝ َٔ ايطالب

ؤدٟ إىل دٕٚ تٛفري ايزعا١ٜ ايرتبٜٛد١ ٚاملعٝٓدات ايبؾدز١ٜ املٓاصدب١ رتدِ ، ٚاصدتُزار ٖدذا ايٛفدع قدد ٜد          

ٜٚٛيد َغهالت تزب١ٜٛ ٚدراص١ٝ ْٚفض١ٝ، يف  /ايطايباتتٓاقؿ درد١ إبؾار نجري َٔ ٖؤال٤ ايطالب

سددني إ ا مت تشٜٚدددِٖ باملعٝٓددات ايبؾددز١ٜ ٚتددٛفري اـدددَات ايرتبٜٛدد١ تتشضددٔ قدددراتِٗ ايبؾددز١ٜ أٚ   

 وافظ عًٝٗا إفاف١ إىل ؼضٔ َضتٛاِٖ ايتشؾًٝٞ.

ٖددد بزعاٜدد١ ايطددالب ايددذٜٔ يدددِٜٗ قدددر َددٔ قدد٠ٛ اإلبؾددار  1391ّ ٚتٓفٝددذا يًتٛدٝٗددات ايضددا١َٝ يف عددا

بتطبٝددل ْضدداّ تزبددٟٛ َٓاصددب رتددِ، ٚاصتغددعارال َددٔ ٚسار٠ ايرتبٝدد١ ٚايتعًددِٝ ممجًدد١ بدداإلدار٠ ايعاَدد١     

يًرتبٝد١ اـاؽدد١ مبضددؤٚيٝاتٗا مددٛ رعاٜدد١ ايف٦ددات اـاؽدد١ سضددب َددا تقددُٓت٘ صٝاصدد١ ايتعًددِٝ يف  

( . فددتٕ اإلدار٠ ايعاَدد١ يًرتبٝدد١ اـاؽدد١ بتٛدٝٗددات َددٔ َعددايٞ   ٖددد1389املًُهدد١ ايعزبٝدد١ ايضددعٛد١ٜ ) 

ايٛسٜز ٚصعاد٠ ٚنٌٝ ايٛسار٠ فكد قاَر بطًب سؾز عاٌَ يًطالب ايذٜٔ يدِٜٗ فعف يف ايبؾدز  

ٖد يتشدٜد املغه١ً ٚدراصتٗا ، ٚ يو َدٔ ادالٍ تؾدُِٝ     1412بايتعًِٝ ايعاّ االٍ ايعاّ ايدراصٞ 

تغددٌُ : اصددِ املدرصدد١ ، اصددِ ايطايددب ، ايعُددز ، ايؾددف ، درددد١   اصددتُار٠ ؾُددع املعًَٛددات األصاصدد١ٝ

اإلبؾدددار يف ايعٝدددٓني قبدددٌ ايتؾدددشٝح بايٓضدددار٠ ، ايتغددد ٝؿ اإلنًٝٓٝهدددٞ يًبؾدددز ، ٚمت تعُدددِٝ        

االصتُار٠ ع٢ً اإلدارات ايتع١ًُٝٝ يتكّٛ ايٛسدات ايؾش١ٝ املدرص١ٝ يددٜٗا بعُدٌ اؿؾدز ايغداٌَ     

ًٞ يتشكٝدل  ايدذٜٔ يددِٜٗ فدعف يف ايبؾدز      /ايطايبدات رعاٜد١ ايطالب  ٚتعب١٦ االصتُار٠ بٗدف ايضع

 َٚٔ أبزس تًو األٖداف َا ًٜٞ : 

ٚايعُدٌ عًد٢ سٜداد٠ فاعًٝتد٘ َدٔ       /ايطايبدات احملافض١ ع٢ً ق٠ٛ بؾدز ٖدؤال٤ ايطالب  -1

 االٍ اصت داّ املعٝٓات ايبؾز١ٜ ٚتٛفري املضاعد٠ ايتع١ًُٝٝ رتِ .

ْتٝذ١ يقعف ايبؾدز   /ايطايباتبَعاؾ١ تدْٞ املضت٣ٛ ايتشؾًٝٞ رتؤال٤ ايطال-2

 ٚاؿد َٔ انثار ايٓفض١ٝ املرتتب١ ع٢ً  يو .

ت١٦ٝٗ ايتهٝدف ايرتبدٟٛ يًعًُٝد١ ايتعًُٝٝد١ عٝدح تتُغد٢ َدع َتطًبدات ايضدزٚف          -3

 . /ايطايباتايبؾز١ٜ يًطالب

تزبًٜٛا يًعٓا١ٜ بؾش١ ايعني ٚايتٛاٝف األفقٌ يًكدرات  /ايطايباتتٛع١ٝ ايطالب-4

 ٔ ايعادات ايبؾز١ٜ ايض١ًُٝ ٚاملفاِٖٝ ايؾشٝش١ عٔ فعف ايبؾز .ايبؾز١ٜ ٚتهٜٛ

ايتغ ٝؿ املبهز ؿاالت فعف ايبؾز يتذٓب تعُٝل املغاعز ايضًب١ٝ ايٓاػ١ عٔ -5

 اإلسضاظ املتشاٜد بايكًل يًتٓاقؿ املضتُز يف ايكدر٠ ايبؾز١ٜ .
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ري يف تغد ٝؿ َٚعاؾد١ ٖدذٙ    األثز ايهدب  /ايطايباتٚملا نإ يالنتغاف املبهز ملجٌ ٖؤال٤ ايطالب 

بتعددداد ٖددذٙ ايٓغددز٠   ايرتبٝدد١ اـاؽدد١اؿدداالت يف ٚقددر َبهددز َددٔ ايٓاسٝدد١ ايرتبٜٛدد١ ٚايطبٝدد١ قاَددر   

( بطزٜك١ ص١ًٗ ٚصزٜع١ ، سٝح  Cيًتعزٜف بهٝف١ٝ قٝاظ سد٠ اإلبؾار باصت داّ يٛس١ الْدٖٛير ) 

ايبؾدز١ٜ َٚدٔ ثدِ إسايتٗدا      تهالفتداح األٍٚ النتغداف ندجري َدٔ املغد     ٜعترب قٝاظ سد٠ اإلبؾدار امل 

 يًتغ ٝؿ ٚاملعاؾ١ .

رتدٛ َٔ ايعاًَني يف فاٍ ايرتب١ٝ ممٔ ييذا فتٕ اإلدار٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ اـاؽ١ ٖٚٞ تكدّ ايٓغز٠ 

قزا٤تٗا ٚاالصتفاد٠ َٓٗا يٝهْٛٛا املعني األٍٚ يف انتغاف ٖذٙ  /ايطايباتيدِٜٗ استهاى بايطالب

بزْاَر فعاف ايبؾز  ١ٓ يقعاف ايبؾز .ٚرتذا ايػزض أْغ٧ُهايزعا١ٜ ٚاملضاعد٠ املٚاؿاالت 

يتكدِٜ ايزعا١ٜ ايالس١َ رتذٙ ايف١٦ َٚضاعدتِٗ باملعٝٓات ايبؾز١ٜ ايالس١َ ٚغريٖا ٚطزم 

 اصت داَٗا يٝتُهٓٛا َٔ االصتُزار َع سَال٥ِٗ يف ايتعًِٝ ايعاّ .

 Landholt    ( C  : )قٝاظ سد٠ اإلبؾار باصت داّ يٛس١   -أ

ترب ٖذٙ ايًٛس١ َٔ أنجز األدٚات عدٝٛعا ٚصدٗٛي١ يف قٝداظ سدد٠ اإلبؾدار سٝدح ؼتد٣ٛ        تع 

( يف ايًػ١ اإللًٝش١ٜ باػاٖات كتًف١ َتدرد١ يف اؿذدِ َدٔ    Cع٢ً أعهاٍ َغاب١ٗ يًشزف ) 

األنددرب إىل األؽددػز سضددب َكدداٜٝط َعٝٓدد١ ٚتضددت دّ االػاٖددات يف عًُٝدد١ االاتبددار عٓددد إدددزا٤ 

 (. 1ٙ اؿزٚف ) اْضز ايغهٌ ايفشؿ يتشدٜد اػا

 

 

 ( 1ايغهٌ )  

 

 

 

 

 -ٜتِ ايفشؿ بايطزٜك١ انت١ٝ : -ب

) اْضز نٝف١ٝ تزنٝب ايًٛس١ (  أَتار 6 /ايطايب١ايتأند َٔ إٔ املضاف١ بني ايًٛس١ ٚايطايب -1

 تكزٜبًا . /ايطايب١ٚإٔ ايًٛس١ يف َضت٣ٛ ْضز ايطايب

 بٝدٙ ايٝضز٣ بطزٜك١ ال ٜقػط فٝٗا ع٢ً ايعني. /يًطايب١إغالم ايعني ايٝضز٣ يًطايب -2

c c
  

 يمين

 أعلى
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رب َدع َالسضد١ إعطدا٤    ( ابتددا٤ً َدٔ اؿدزف األند      Cعدٔ اػاٖدات )   /ايطايبد١ صؤاٍ ايطايب -3

 ، ٚايتدرز ست٢ األؽػز .ايٛقر ايهايف

 تضذٌٝ أؽػز صطز ميهٔ قزا٤ت٘ بؾٛر٠ ؽشٝش١ ) اْضز نٝف١ٝ ايتضذٌٝ ( . -4

 فط اـطٛات يًعني ايٝضز٣ .إغالم ايعني اي٢ُٓٝ ٚإعاد٠ ْ -5

 . 4ٚ  3ٜتِ فتح ايعٝٓني ٚإعاد٠ اط٠ٛ  -6

 

 ( :   Cنٝف١ٝ تزنٝب يٛس١ )  -ز

ر اْتكٌ أَتا 6ر فأنجز عٓد عدّ تٛفز غزف١ طٍٛ أَتا 6ٜتِ ااتٝار غزف١ دٝد٠ اإلفا٠٤ بطٍٛ  -1

 ( . 5رقِ ) 

عٝدح تهدٕٛ عًد٢ َضدت٣ٛ     ّ  1.50 - 1تًؾل ايًٛس١ عٝح ٜهٕٛ ارتفاعٗا عٔ األرف١ٝ َدٔ    -2

 تكزٜبا . /ايطايباتإبؾار ايطالب

 هب إٔ تهٕٛ اإلفا٠٤ يف ايػزف١ دٝد٠ . -3

ر َٔ ايًٛس١ ) اؿا٥ط ( ٚٚفدع عالَد١ َجبتد٘ يهزصدٞ االاتبدار عًد٢ أرفد١ٝ        اَتأ 6ٜتِ قٝاظ  -4

 ( . 2ر ) اْضز ايغهٌاَتأ 6ايػزف١ عٝح تهٕٛ املضاف١ َٔ ٖذٙ ايعال١َ إىل ايًٛس١ ) اؿا٥ط ( 

ر َدٔ  اَتد أ 3عٓد عدّ تٛفز َضاس١ ناف١ٝ ٜتِ ٚفدع َدزآ٠ َٓاصدب١ َكابًد١ يًٛسد١ ٚعًد٢ بعدد         -5

ر ) اْضددز اَتددأ ١6 ايهًٝدد١ عٝددح تهددٕٛ املضدداف /ايطايبدد١ايًٛسدد١ يددتعهط ايًٛسدد١ عًدد٢ إبؾددار ايطايب

 (  3ايغهٌ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ( 3ايغهٌ ) 

 

 م 6

 عالمة اثبتة 

 اللوحة 

 م 3

 م 3

 م 3
 مرآة عاكسة

 اللوحة 

 ( 2الشكع )   
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 ايكٝاظ : نٝف١ٝ تضذٌٝ-د

 عددددٔ اػاٖددددات ايفتشددددات تدددددردًا َددددٔ اؿددددزٚف ايهددددبري٠  /ايطايبدددد١ ٜددددتِ صددددؤاٍ ايطايددددب  -1

 -إىل ايؾػري٠ ، ٜٚتِ تضذٌٝ رقِ آاز صطز ميهٔ قزا٤ت٘ بؾٛر٠ ؽشٝش١ نانتٞ :

 ( يف األع٢ً ٜٚعين املضاف١ بني ايطايب ٚايًٛس١ . 6ٜتِ نتاب١ ايزقِ )  -2

 .      يف األصفٌ : ٜتِ نتاب١ رقِ ايضطز  -3

ػاٖدات يف أندرب صدطز يف ايًٛسد١ تكًدٌ      َدٔ ؼدٜدد اال   /ايطايبد١ عٓد عددّ متهدٔ ايطايب  -4

( دا٥ُددًا يف اؾددش٤  3ر ٜٚددتِ تضددذٌٝ ايددزقِ ) اَتددأ 3ٚايًٛسدد١ إىل  /ايطايبدد١ املضدداف١ بددني ايطايب

 ٖهذا .  ايعًٟٛ : 

يف سدزفني   /ايطايبد١ إٔ ىطد٧ ايطايب عٓد عدّ قزا٠٤ ايضطز ناَاًل بؾٛر٠ ؽشٝش١ ن -5

 ( فٛم ايتضذٌٝ ٚعدد األاطا٤ َجٌ :  -أٚ ثالث١ ٜتِ ايتضذٌٝ نايضابل َع ٚفع عال١َ ) 

 ٖهذا .     

ّ فتضدت دّ األؽدابع   3َدٔ ؼدٜدد االػاٖدات عًد٢ بعدد       /ايطايبد١ عٓد عدّ متهٔ ايطايب-6

 ( . CF at 1 meter ّ )1يكٝاظ ؿد٠ اإلبؾار َجاًل : عد األؽابع ع٢ً بعد 

( فدتٕ مل   HMَٔ عدد األؽدابع فتضدت دّ سزند١ ايٝدد )       /ايطايب١إ ا مل ٜتُهٔ ايطايب-7

 ( نكٝاظ ؿد٠ اإلبؾار . LPٜتُهٔ َٔ متٝٝش سزن١ ايٝد فتضت دّ رؤ١ٜ ايق٤ٛ ) 

ٜضددددت دّ ْضددددار٠ طبٝدددد١ أٚ عدصددددات الؽددددك١ ٜددددتِ ايفشددددؿ    /ايطايبدددد١إ ا نددددإ ايطايب -8

  يو . باصت داَُٗا َع تبٝني

 املدارظ :  /طايباتمنٛ ز تضذٌٝ قٝاظ سد٠ ايبؾز يطالب 

 االصِ ّ

ُز
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إىل ايٛسددد٠ ايؾددش١ٝ أٚ إىل   6/9ايددذٜٔ ْضددزِٖ أقددٌ َددٔ     /ايطايبدداتٜددتِ ؼٜٛددٌ ايطالب -9

ايعاَدد١ يًرتبٝدد١ اـاؽدد١  اإلدار٠إسددد٣ املضتغددفٝات املعتُددد٠ إلدددزا٤ ايفشددؿ ايددالسّ ، ٚتشٜٚددد  

 بايٛسار٠ بؾٛر٠ َٔ ايفشؿ ايطع ايهاٌَ .

 َالسض١ :

 تهالٖٓدداى َغدداسٙ ال ٜعددين أْدد٘ ال ٜٛدددد ٖددذا ايفشددؿ ال ٜعتددرب فشؾددا ْٗا٥ٝددا ٚعٓددد ادتٝدد  

 بؾز١ٜ ٚيهٓ٘ ٜعترب َٔ أِٖ ايدالالت عًٝٗا ٚعٔ طزٜك٘ ميهٔ انتغاف نجري َٔ اؿاالت .

يدٜدد٘ إىل طبٝددب  َغدده١ً بؾددز١ٜٚبٓددا٤ عًدد٢ املؤعددزات ايضددابك١  ٜددتِ إسايدد١ َددٔ ٜغددتب٘ بٛدددٛد   

َدٔ قبدٌ   بٓات(  -منٛ ز يتضذٌٝ املعٛقني بؾزًٜا )بٓنيايعٕٝٛ إلدزا٤ ايفشؿ ايالسّ ٚتعب١٦ 

بدقد١   بٝب ايعٝدٕٛ أٚ أاؾدا٥ٞ ايبؾدزٜات يف ايٛسدد٠ ايؾدش١ٝ أٚ أسدد املضتغدفٝات املعتُدد٠         ط

درد١ اإلبؾدار ٚندذيو قدٝط ايزؤٜد١ أَدا بايٓضدب١ يًُعٝٓدات ايبؾدز١ٜ فٝشددد           ًا فٝ٘ٛفشَ

 .املٛفح أدْاٙٞ ايُٓٛ ز دح فدا ٖٛ َٛفدنُٓاصب يًطايب دٛع املدايطبٝب ايٓ

مندٛ ز  طالع عًد٢  بداال ٚاإلدار٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ اـاؽ١ إىل  ْتا٥ر ايفشؿ إرصاٍبعد  يو ٜتِ 

 ع اـدَات ايرتب١ٜٛ اييت ؼتادٗاٜتِ تؾٓٝف  ساالت ايبؾز سضب درد١ اإلبؾار ْٚٛ ايفشؿ

 ٖٞ :ٚجالخ نٌ ف١٦ َٔ ايف٦ات اي

 6/9َٔ   رِٖابؾإدرد١  ِٖٚ َٔ ترتاٚح ايبؾز  عادٜٞ ٜعترب طالبٗا/طايباتٗا ف١٦ ) أ (-1

ٚميهٔ تاليف ٖذا ايقعف باصتعُاٍ   قدًَا (  20/70َرتًا)  21/ 6 قدًَا(إىل 20/30)ارَتأ

 .ٜٚهٕٛ تعًُِٝٗ يف ايفؾٌ ايعادٟايٓضار٠ ايطب١ٝ ايعاد١ٜ  

/ 6 ٚ 6/21بني درد١ إبؾارِٖ رتاٚح ٚتبؾز  ف افعطالبٗا/طايباتٗا  ٜعترب ١٦ ) ب ( ف-2

ٝح تؾزف رتِ فاًْا َعٝٓات بؾز١ٜ سقدًَا ( بعد ايتؾشٝح  20/200ٚ  20/70َرتًا )  60

 بع ب ٜٚهٕٛ تعًُِٝٗ يف ايفؾٌ ايعادٟ َع األاذ  ايعا١َ يًرتب١ٝ اـاؽ١ اإلدار٠ َٔ قبٌ

 املٛفش١ يف ٖذٙ اني١ٝ.  ١ايزعا١ٜ ايرتب١ٜٛ ٚايبؾزٜات عتبارا

 زًا دَت 6/60 َٔ  ؾارِٖ ددرد١ إب تهَٕٛهفٛفني ٚطالبٗا/طايباتٗا  ٜعترب  ف١٦ ) ز (-3

ٜٚهٕٛ تعًُِٝٗ يف  سٝح تؾزف رتِ أدٚات ٚأدٗش٠ ااؽ١بعد ايتؾشٝح  فعففأ قدًَا ( 20/200) 

 .نػزف١ املؾادر املدرص١ ايعاد١ٜ َع تكدِٜ ادَات تزب١ٜٛ َضاْد٠

   .َٓاٖر َٚكزرات ايتعًِٝ ايعاّ )أ، ب،ز( ايف٦ات ايجالخايطالب/ايطايبات   ٜتعًِ -4
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 ًِٝ                      ٚسار٠ ايرتب١ٝ ٚايتع            

 رتب١ٝ اـاؽ١ًي ايعا١َ اإلدار٠

 إدار٠ ايعٛم ايبؾزٟ              

 

 منٛ ز تضذٌٝ )املهفٛفٕٛ أٚ فعاف ايبؾز(
 

 

     ارٜ  ٚقٌ املٝالد:                                                                     ت                                  اؾٓضٝدد١:                        اصددِ ايطايدددب:                                         

               ايؾددف :                     املدرصددددد١  :                                                                      املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ :

  اتف:  ايعٓٛإ ٚرقِ ارت 

     C HISTORY                                                                                           تارٜ  اؿايد١:                                                        

 

                                            DIAGNOSIS                                                                                                                                                                                ايتغ ٝؿ : 
 

 PROGNOSIS :                                                                                                                                                        اؿاي١ َضتكباًل :

  

  VISUAL  ACUITY:                                       سد٠ اإلبؾار بايعٝٓني :                                                                              

 :V.A  (WITH THE CORRECTION)                                   ٓضار٠ :     باي

                                         RIGHT EYE  (OD): 
                                             

                                               LEFT EYE  (OS): 
  

 

 V.A (WITHOUT THE                           بدٕٚ ايٓضار٠

CORRECTION):                                                        

  RIGH EYE (OD):                                                           

                                                                                      

LEFT EYE  (OS):                                                

                          

  REFRACTION / CORRECTION Rx:                                             :                                 ايتؾشٝح ايبؾزٟ
 

RIGHT EYE  (OD): 
 

LEFT EYE  (OS) : 

                       :VISUAL FIELD                                                                                             قٝط ايزؤ١ٜ:                

                                                                                                       

 COULD THE PATIENT BENEFI FROM       :                      إَها١ْٝ االصتفاد٠ َٔ املعٝٓات ايبؾز١ٜ

LOW VISION AIDS: 
 

(    ) HAND HELD MAGNIFIER. 

(    ) STAND MAGNIFIER 

 

(    ) TELESCOPES 

  

 : COMMENTS  / REMARKS                                                                           ايتٛؽٝات / َالسضددات :                              

  OPHTHALMOLOGIST:                        :                        اصِ ٚتٛقٝع إاؾا٥ٞ ايعٕٝٛ / ايبؾزٜات
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  عغزعغز  يحيحايباب ايجاايباب ايجا
 

  :تزب١ٜٛ تٛدٝٗات 

ايذٜٔ تهٕٛ درد١ إبؾارِٖ بعد  /ايطايباتيرتب١ٜٛ ٚايبؾز١ٜ يًطالب: فاالت ايزعا١ٜ اأٚاًل

 قدًَا ( فأفقٌ .  20/70َرتًا ) 6/21ايتؾشٝح 

 ) ايذٜٔ ٜعتربٕٚ عادٜٕٛ َٔ سٝح ايكدر٠ ايبؾز١ٜ (

تكّٛ املدرص١ بتٛعٝتِٗ ٚأٚيٝا٤ أَٛرِٖ بأ١ُٖٝ ايٓضار٠ ايطب١ٝ يًُشافض١ ع٢ً بؾزِٖ  -1

بٗا َٚتابع١ اصت داَِٗ رتا أثٓا٤ املذانز٠ ٚأدا٤ ايٛادبات  بٓاتِٗ/ٚسجِٗ ع٢ً تشٜٚد أبٓا٥ِٗ

رتؤال٤ ايطالب يًتأند َٔ اصت داَِٗ يًٓضار٠ يف  /املعًُاتاملدرص١ٝ َع فزٚر٠ َتابع١ املعًُني

 0املدرص١

يًشد َٔ املغهالت ايدراص١ٝ ااؽ١  /ايطايباتايطالبٞ رتؤال٤ ايطالب /املزعد٠َتابع١ املزعد-2

 ٗا باإلبؾار صٛا٤ بطزٜل َباعز أٚ غري َباعز ٚيًزفع َٔ َضت٣ٛ أدا٥ِٗ ايتشؾًٝٞ . َا ٜتؾٌ َٓ

يطبٝب ايعٕٝٛ َز٠ ع٢ً األقٌ نٌ عاّ دراصٞ  /ايطايباتأ١ُٖٝ َزادع١ ٖؤال٤ ايطالب -3

١َ ايٓضار٠ يدرد١ إبؾارِٖ ٚتعب١٦ ايُٓٛ ز ع١ يف أٚا٥ٌ ايعاّ يًتأند َٔ َال٤ٜٚفقٌ إٔ تتِ املزاد

يدراصتٗا ٚاقرتاح ايزعا١ٜ ايرتب١ٜٛ  درد١ اإلبؾار يدِٜٗ ٚرفعٗا يإلدار٠ايذٜٔ تػريت املزفل عٔ 

 0ٚاـدَات ايتع١ًُٝٝ املٓاصب١ يهٌ ساي١ 

ايتأنٝد ع٢ً ايؾش١ املدرص١ٝ باالٖتُاّ مبجٌ ٖذٙ اؿاالت ٚايهغف عٓٗا بني -4

 زفل.سضب ايُٓٛ ز املايعا١َ يًرتب١ٝ اـاؽ١  اإلدار٠إىل  إرصارتااملدارظ ٚ /ايطايباتطالب

 6/60ٚ  6/21بؾارِٖ بني إ: فاالت ايزعا١ٜ ايرتب١ٜٛ ٚايبؾز١ٜ يًطالب ايذٟ ترتاٚح درد١ ثاْٝا

 ( بقعاف ايبؾز) ٖٚذٙ ايف١٦ تعزف . قدًَا ( بعد ايتؾشٝح 20/200ٚ 20/70َرتًا ) 

ٛد عدد َِٓٗ يف ايدراص١ يف املدرص١ ايعاد١ٜ ، ٚيف ساي١ ٚد /ايطايباتٜضتُز ٖؤال٤ ايطالب-1

ٜدرصٕٛ يف  ؽف ٚاسد بفؾٍٛ كتًف١ فُٝهٔ اعِٗ يف فؾٌ ٚاسد َع سَال٥ِٗ املبؾزٜٔ 

 0تٛسٝدًا يإلدزا٤ات ٚايتٛدٝٗات ٚاـدَات اـاؽ١ بِٗ 

 6/60ٚ  6/21بني  /ايطايباتتكّٛ ايؾش١ املدرص١ٝ بايتأند َٔ إٔ درد١ إبؾار ٖؤال٤ ايطالب-2

ٚرفع  000يهٌ ساي١ َجٌ ايعدصات املهرب٠ ٚايتًٝضهٛب اؾٝع  ٚؼدٜد املعٝٓات ايبؾز١ٜ املٓاصب١

يتشٜٚد املدرص١ باملتٛفز َٔ ٖذٙ املعٝٓات إفاف١ إىل اإلدار٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ اـاؽ١ ايتكزٜز إىل 

 0يٛس١ ايكزا٠٤ ٚايهتاب١ ٚغريٖا

 ات/ايطايبايطالبٞ بتٛع١ٝ ٖؤال٤ ايطالب /املزعد٠ٜكّٛ طبٝب ايعٕٝٛ ٚمبضاعد٠ املزعد-3

ٚأٚيٝا٤ أَٛرِٖ يًعٓا١ٜ  بؾش١ ايعني ٚايتٛاٝف األفقٌ يًكدرات ايبؾز١ٜ ٚتهٜٛٔ ايعادات 
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ايبؾز١ٜ ٚٚصا٥ٌ احملافض١ ع٢ً بؾزِٖ ػٓبًا يتعُٝل املغاعز ايضًب١ٝ ايٓاػ١ عٔ اإلسضاظ 

بايكًل يًتٓاقؿ يف ايكدرات ايبؾز١ٜ ٚاملقاعفات اييت قد ترتتب عًٝٗا يف ساي١ عدّ اصت داّ 

 0عٝٓات ايبؾز١ٜ امل

ٚأٚيٝا٤ األَٛر الصتفاد٠  /املعًُاتُتعط٢ أ١ُٖٝ ااؽ١ َٚتابع١ َضتُز٠ َٔ داْب املعًُني-4

َٔ املعٝٓات ايبؾز١ٜ يف املدرص١ ٚيف املٓشٍ ااؽ١ يف املٛاقف ٚاألٚقات اييت  /ايطايباتايطالب

 0تتطًب اصت داّ ايبؾز

إفا٠٤ طبٝع١ٝ أٚ  /ايطايباتال٤ ايطالبٜزاع٢ إٔ تتٛفز يف أما٤ ايفؾٌ ايذٟ ٜٛدد ب٘ ٖؤ-5

ؽٓاع١ٝ ناف١ٝ عٝح متهِٓٗ َٔ ايزؤ١ٜ ايٛافش١ يًُاد٠ املهتٛب١ ع٢ً ايضبٛر٠ ٚيٛ تطًب األَز 

تزنٝب إفا٠٤ ؽٓاع١ٝ فٛم ايضبٛر٠ ٚإٔ تهٕٛ ايضبٛر٠  ات يٕٛ أاقز َتٛصط ايدرد١ ٚال تضبب 

 0 /ايطايباتبزٜكا أٚ ملعاْا يعٕٝٛ ايطالب

ٚفع ٖؤال٤ ايطالب يف ايؾفٛف األٚىل بايفؾٌ ٚسادتِٗ إىل رعا١ٜ  /املعًُاتعًُٕٜٛزاعٞ امل-6

 -سٌ ايتُارٜٔ ٚايتطبٝكات  -ايكزا٠٤  -فزد١ٜ أثٓا٤ املٛاقف ايتع١ًُٝٝ ااؽ١ أثٓا٤ ايغزح 

ايهتاب١ ع٢ً ايضبٛر٠ بطباعري ١ًَْٛ ٚعزٚف نبري٠ قدر اإلَهإ ااؽ١ عٓد  -أدا٤ االاتبارات 

 0االاتبارات نتاب١ أص١ً٦ 

دٗاس  -أٜقًا ع٢ً اصت داّ األدٗش٠ ايبؾز١ٜ َجٌ ايفاْٛظ ايضشزٟ  /املعًُاتٚوزـ املعًُٕٛ

ايعزض فٛم ايزأظ ٚايٛصا٥ٌ املع١ٓٝ امل١ًْٛ يتكًٌٝ اؾٗد ايبؾزٟ ايذٟ ٜبذي٘ ٖؤال٤ ايطالب أثٓا٤ 

 املٛاقف ايتع١ًُٝٝ امل تًف١.

 /ايطايباتايطالبٞ بتٛدٝ٘ رعا١ٜ رتؤال٤ ايطالب /املزعد٠ٚاملزعد /املعًُاتٜكّٛ املعًُٕٛ-7

ايتشؾًٝٞ ايٓاتر عٔ فعف ايبؾز  ٔ ايتأاز ايدراصٞ أٚ تدْٞ املضت٣ٛااؽ١ ايذٜٔ ٜعإْٛ َ

ٚايعٌُ ع٢ً ؼضني َضتٛاِٖ ايدراصٞ ٚإعداد اصتُار٠ ااؽ١ رتذا ايػزض ملتابع١ فاالت 

ي١ ع٢ً سد٠ يف ساي١ عدّ ؼضٔ ايتشؾٌٝ يف ْٗا١ٜ نٌ عٗز ٚنٌ فؾٌ دراصٞ َٚٓاقغ١ نٌ سا

 ٚأٚيٝا٤ األَٛر ٚؽٛاًل إىل املضت٣ٛ ايعاّ يشَال٥ِٗ بايفؾٌ إٕ أَهٔ  /املعًُاتَضتٛاِٖ َع املعًُني

َز٠ يف أٍٚ نٌ فؾٌ دراصٞ يتشدٜد  /ايطايباتتتِ َتابع١ طبٝب ايعٕٝٛ رتؤال٤ ايطالب-8

ًا بعد ايتؾشٝح ٚتٛدٝ٘ اؿاي١ اييت َرت 6/60ٚ  6/21درد١ إبؾارِٖ ٚايتأند َٔ أْٗا ترتاٚح بني 

فأفقٌ إىل ف١٦  6/21َرتًا فأفعف إىل ف١٦ املهفٛفني ٚتٛدٝ٘ اؿاي١ اييت تهٕٛ  6/60تهٕٛ 

 ايعادٜني .   

ايذٜٔ ٜهٕٛ بؾزِٖ بني  /ايطايباتتتابع ايؾش١ املدرص١ٝ بؾف١ َضتُز٠ ايهغف عٔ ايطالب-9

دٝ٘ ايزعا١ٜ ايرتب١ٜٛ ٚاـدَات ايتع١ًُٝٝ يف ف٤ٛ بايٓضار٠ يف املدارظ ايعاد١ٜ ٚتٛ 6/21ٚ   6/60

 0َا  نز
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َرتًا  6/60ايذٜٔ تهٕٛ درد١ إبؾارِٖ  /ايطايبات: فاالت ايزعا١ٜ ايرتب١ٜٛ ٚايبؾز١ٜ يًطالبثايجا

 ٜضتُز ٖؤال٤ ايطالب ) ٖٚذٙ ايف١٦ ٖٞ ف١٦ املهفٛفني ( 0فأفعف بعد ايتؾشٝح قدًَا (  20/200) 

بٓفط ايؾف باملدرص١ ايعاد١ٜ َع فزٚر٠ املبادر٠ بايعٌُ ع٢ً تٛفري ايزعا١ٜ يف ايدراص١  ايطايبات /

  :ايبؾز١ٜ ٚايرتب١ٜٛ اييت تهفٌ بعٕٛ اهلل اصتُزارِٖ يف ايتعًِٝ َع أقزاِْٗ ٚتغٌُ َا ًٜٞ

ايتعًُٝٞ َٚد٣ تأثري  /ايطايب١املبادر٠ بتعداد دراص١ عٔ نٌ ساي١ ملعزف١ َضت٣ٛ ايطايب-1

بك١ٝ إبؾار ٚنٝف١ٝ اصت داَ٘  ايطايب١/ يف ٖذٙ ايٓاس١ٝ ٌٖٚ يد٣ ايطايبايعٛم ايبؾزٟ عًٝ٘ 

ايطالبٞ  /املزعد٠ٚميهٔ إٔ ٜغرتى يف إعداد ٖذا ايتكزٜز َع املزعد0رتا يف ايتعًِٝ ٚايٓغاط

 ايٓغاط أٚ َٔ تز٣ إدار٠ املدرص١ تهًٝف٘ بذيو . / را٥د٠ايؾف ٚرا٥د /َع١ًَُعًِ

يف ؼضني َضتٛاٙ ايتشؾًٝٞ َع  /ايطايب١ٙ ملضاعد٠ ايطايباؽا  َا تضتطٝع املدرص١ اؽا -2

 0ايعا١َ يًرتب١ٝ اـاؽ١  اإلدار٠ ( إىل 1املبادر٠ بزفع ايتكزٜز املذنٛر يف ايفكز٠ )

بتٛدٝ٘ رعا١ٜ فزد١ٜ يًطايب يف املٛاقف ايتع١ًُٝٝ اييت وتاز فٝٗا إىل  /املعًُاتٜكّٛ املعًُٕٛ-3

 ٤ االاتبارات ايتشزٜز١ٜ ٚاالفٗا.تطبٝكات ٚأداٖذٙ ايزعا١ٜ أثٓا٤ ايغزح ٚسٌ اي

تقُٔ  /طايب١ايتأنٝد َٔ إٔ ايتكزٜز ايطع ايذٟ رفع عٔ اؿاي١ ايبؾز١ٜ يهٌ طايب-4

 بؾزٟ ٚؼدٜد املعٝٓات املٓاصب١ َٔ أٟ َعني /ايطايب١إٜقاسًا عٔ إَها١ْٝ اصتفاد٠ ايطايب

 .اؽ١( إيٞ اإلدار٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ اـ7َزفٛع١ بُٓٛ ز ؽزف )

ٚتكدِٜ اإلرعادات ايالس١َ  /ايطايباتاملبادر٠ بتضًِٝ املعٝٓات ايبؾز١ٜ اييت تؾزف يًطالب-5

 الصت داّ املعٝٓات امل ؾؾ١ ي٘. /طايب١بيهٌ طاي

ات ايبؾز١ٜ أل١ُٖٝ اصت داّ املعٝٓ ايطايبات/ تكّٛ املدرص١ بتٛع١ٝ أٚيٝا٤ أَٛر ٖؤال٤ ايطالب-6

 انز٠ ٚأدا٤ ايٛادبات ايتشزٜز١ٜ احملافض١ عًٝٗا ٚ يو أثٓا٤ املذاصت داَٗا ٚاملال١ُ٥ ، ٚسجِٗ ع٣ً

َز٠ يف أٍٚ نٌ  /ايطايباتتتِ َتابع١ طبٝب ايعٕٝٛ ملٔ يدِٜٗ بك١ٝ بؾز َٔ ٖؤال٤ ايطالب-7

١َ املعٝٓات ايبؾز١ٜ ضٔ أٚ فعف درد١ اإلبؾار َٚد٣ َال٤فؾٌ دراصٞ يًٛقٛف ع٢ً َد٣ ؼ

 زٟ .املضت د١َ يف ف٤ٛ ْتٝذ١ ايفشؿ ايبؾ

ايذٜٔ ٜٓبػٞ ايرتنٝش يف تدرٜضِٗ ع٢ً ايٛصا٥ٌ  /ايطايباتتكّٛ املدرص١ عؾز ايطالب-8

ايضُع١ٝ ٚايًُض١ٝ )نطزٜك١ بزاٌٜ ( ٚتتقُٔ ٖذٙ ايف١٦ ايذٜٔ يٝط يدِٜٗ بكاٜا بؾز ٚايذٜٔ 

ردشر ايتكارٜز ايطب١ٝ اصتُزار تٓاقؿ بؾزِٖ ٚايذٜٔ مل ٜضتفٝدٚا َٔ املعٝٓات ايبؾز١ٜ يف 

َضتٛاِٖ ايتشؾًٝٞ ٚاالدتُاعٞ يف املدرص١ ٚرفع بٝاْات ٖؤال٤ عٔ طزٜل إدار٠ ايتعًِٝ ؼضني 

 0ايعا١َ يًرتب١ٝ اـاؽ١ ٚ يو الؽا  َا ًٜشّ يتكدِٜ اـدَات املٓاصب١ رتِ اإلدار٠إىل 

 اإلدار٠ُتعطٞ ايؾش١ املدرص١ٝ اٖتُاَا ااؽا بايهغف عٔ َجٌ ٖذٙ اؿاالت ٚرفع بٝاْاتٗا إىل -9

 0يًرتب١ٝ اـاؽ١ يف ف٤ٛ ايُٓٛ ز املزفل ايعا١َ



 

 41 

 

 عغز بعاايزايباب 

 

  قني بؾزًٜا ٛاعتبارات يف تعًِٝ املع
 

 املهفٛفٕٛ : -أ

االٖتُاّ مبٗارات ايعٓا١ٜ بايٓفط ٚايتفاعٌ االدتُاعٞ ٚ يو باالعتُاد ع٢ً اؿدٛاظ غدري     -1

 ايبؾز١ٜ .

َهاْدات ٚقددرات   إَٓ٘ َاال ٜتٓاصب َع إدزا٤ تعدٜالت يف احملت٣ٛ ايعاّ يًُٓٗر عٝح وذف  -2

 ايهفٝف .

تٛفري األدٗش٠ ٚاألدٚات ايضُع١ٝ ٚايًُض١ٝ اييت تٝضز ع٢ً ايهفٝف فِٗ املٛفٛعات ايدراص١ٝ  -3

 ٚايتفاعٌ َعٗا .

 /ايطايبدداتْدد٘ رغددِ اعددرتاى ايطالب  أَزاعددا٠ ايفددزٚم ايفزدٜدد١ بددني املهفددٛفني نًٝددًا ، ٚإدراى      -4

ِْٗ ىتًفٕٛ يف دٛاْب َتعدد٠ َٓٗا درد١ ايذنا٤ إإلعاق١ ايبؾز١ٜ إال املهفٛفني نًًٝا يف درد١ ا

ايدراصدد١ٝ ايدديت تددٛادِٗٗ . ٚرتددذا فددتٕ أْضددب أصددًٛب  تهالت املٓشيٝدد١ ٚاالدتُاعٝدد١ ٚيف املغددٚاـددربا

يًتعاٌَ َع ٖذٙ ايفزٚم ايفزد١ٜ َٚٛادٗتٗا ٖٛ تؾُِٝ بزْداَر تزبدٟٛ اداـ بهدٌ نفٝدف صدٛا٤       

 فٛفني أٚ يف املدارظ ايعاد١ٜ . نإ يف َدارظ ٚفؾٍٛ امله

تٛفري ايُٓا ز ٚا ضُات اييت متجٌ املفاِٖٝ ايبؾدز١ٜ ايديت تدزد يف َٛفدٛعات املدٓٗر ٚ يدو        -5

يتددٛفري أنددرب قدددر َددٔ ايٛاقعٝدد١ ٚعدداد٠ َددا تهددٕٛ ٖددذٙ ايُٓددا ز تهددبريًا يددبع  املفدداِٖٝ ايدقٝكدد١            

هبري٠ ناؾباٍ ٚاؿٝٛاْات ايق ١ُ ناؿغزات َجاًل أٚ تهٕٛ تؾػريًا يبع  املفاِٖٝ ايبؾز١ٜ اي

. ٚهب إٔ ٜؾشب ايتعًِٝ ع٢ً ٖذٙ ايُٓا ز عزسًا تفؾًًٝٝا َٔ املدرظ ٜتقُٔ ايعالق١ ايٓضدب١ٝ  

 بني ايُٓٛ ز ٚاألؽٌ .

 ايتعزض يً ربات املباعز٠ يف ايب١٦ٝ ست٢ ٜهتضب تعًُ٘ عٓؾز اإلثار٠ ٚايتغٜٛل . -6

اط ايددذاتٞ ٚايكٝدداّ بددأدا٤ بعدد  اـدددَات يٓفضدد٘ إتاسدد١ ايفزؽدد١ أَدداّ ايهفٝددف ملُارصدد١ ايٓغدد -7

 بٓفض٘ ست٢ ٜهتضب ايجك١ بايٓفط .

 ٖٚٓاى بع  االعتبارات يف     يو: االٖتُاّ بأْغط١ ايرتب١ٝ ايبد١ْٝ ٚاألْغط١ ايرتٚو١ٝ -8

إٕ َزاعددا٠ درددد١ اإلبؾددار  ات دٚر نددبري يف ؼدٜددد ْددٛع املٗددارات ٚاألْغددط١ ايزٜافدد١ٝ ايدديت        أ. 

ف َع أقزاْ٘ املبؾزٜٔ فهًُا، ناْر يد٣ املعٛم بؾزًٜا درد١ َٔ اإلبؾار صاعدٙ ميارصٗا ايهفٝ

  يو ع٢ً ممارص١ غايب١ٝ األْغط١ ايزٜاف١ٝ اييت تعتُد ع٢ً ايبؾز.
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إٕ َاد٠ ايرتب١ٝ ايبد١ْٝ رنٝش٠ َٔ رنا٥ش بٓا٤ ايًٝاق١ ايبد١ْٝ ٚاييت ع٢ً ف٥ٛٗا ٜضدتطٝع  ب. 

ا تتطًبد٘ تًدو املٗدارات َدٔ تٓاصدل ٚتدرسر يف سزند١        ايهفٝف ممارص١ َٗارات ايتشزى انَٔ، ملد 

 أعقا٤ اؾضِ.

إٕ َاد٠ ايرتب١ٝ ايبد١ْٝ تعد َٔ أِٖ املٛاد يف تٓغٝط عقالت ايهفٝف ايذٟ ٜعاْٞ َٔ ْكؿ  . ز

 يف اؿزن١ دزا٤ إعاقت٘ ايبؾز١ٜ َٔ ْاس١ٝ ٚؽعٛب١ ايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘ َٔ ْاس١ٝ أاز٣.

ال بد َٔ اصت داّ طزٜك١ اإلسضاظ اؿزنٞ  عٓد تدرٜط َٗارات رٜاف١ٝ ددٜد٠ يًهفٝف . د

ايٝدٟٚ، عٝح ٜكّٛ املعًِ أٚ ايُٓٛ ز بأدا٤ املٗار٠ أَاّ ايهفٝف، بُٝٓا ٜكّٛ ايهفٝف بتًُط 

 أدشا٤ دضِ املعًِ أٚ ايُٓٛ ز، ٜٚؾاسب ٖذٙ ايطزٜك١ ٚؽف يفضٞ دقٝل ٚكتؾز.

٘     /املعًُدد١عًدد٢ املعًِٖددد.  َددٔ املبؾددزٜٔ، َعتددربًا    إٔ ٜتعاَددٌ َددع ايهفٝددف نتعاًَدد٘ َددع أقزاْدد

 دااٌ املدرص١. /ايطايباتقد٠ٚ يبك١ٝ ايطالب /املع١ًُيكدرات٘ َٚٛاٖب٘ ست٢ ٜهٕٛ املعًِ

َٔ ايقزٚرٟ تعزٜف ايهفٝف بايب١٦ٝ املهاْٝد١ ايدااًٝد١ أٚ اـاردٝد١ اـاؽد١ مبُارصد١ أٟ       .ٚ 

 ْغاط قبٌ ايبد٤ عٝح ٜغتٌُ ايتعزٜف ع٢ً سدٚد املهإ، َدااً٘ ٚكارد٘.

 ألدٗش٠ ٚاألدٚات يف أَانٔ ثابت١، َتباعد٠ يضال١َ ايهفٝف ٚغريٙ أثٓا٤ ايتٓكٌ.تٛفع ا . س

يًضذٌ ايؾشٞ يًهفٝف يًتعزف ع٢ً األد١ٜٚ  /املع١ًَُٔ اؾدٜز باالٖتُاّ َزادع١ املعًِ . ح

 ٚايتٛدٝٗات ايطب١ٝ عٓ٘.

ػز٣ اـط١ ايرتب١ٜٛ ايفزد١ٜ يًهفٝف يف ساي١ ٚدٛد ازٚف ؽش١ٝ أٚ إعاق١ َؾاسب١ يد٘   . ط

 صِ َٔ االرتا اط١ عٌُ ٜغرتى يف تٓفٝذٖا األصز٠. تز

هددز٣ ايتعدددٌٜ يًُالعدددب أٚ األدٗددش٠ ٚاألدٚات سضددب اؿادددد١ ٜددداٌ يف  يددو اصدددت داّ        ٟ.

 املالَط ٚاأليٛإ ايضاطع١ أٚ تعدٌٜ يف إَهاْاتٗا.
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ميهٔ االصتعا١ْ بديٌٝ َعًِ ايرتب١ٝ ايبد١ْٝ يف َعاٖد ٚبزاَر ايرتب١ٝ اـاؽ١ ايؾادر عٔ  .ى

 ٖد.1423األَا١ْ ايعا١َ يًرتب١ٝ اـاؽ١ يف عاّ 

االٖتُاّ بأْغط١ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٖٚٓاى بع  االعتبارات يف تدرٜط َاد٠ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ  -9

 َجٌ: يًُعٛقني بؾزًٜا

أ. ٜهٕٛ تدرٜط َاد٠ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يًُعٛقني بؾزًٜا دااٌ َعٌُ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚميهٔ 

 ./ايطايب١املاد٠ نُغزف ع٢ً ايطايب /َع١ًَُضاعد٠ َعًِغزف١ املؾادر  /َع١ًُملعًِ

ْٗدا  إب. تتٛافل األٖداف ايعا١َ ملاد٠ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يًُعٛقني بؾزًٜا َع أقزاِْٗ َٔ املبؾزٜٔ، إال 

 ترتنش فُٝا ىؿ املهفٛفني ٚتأًِٖٝٗ يف اصتٝعاب املٗارات ايف١ٝٓ.

 اعا٠ َا ًٜٞ:قبٌ تكدِٜ ايعٌُ ايفين يًُعٛقني بؾزًٜا ػدر َز -د

. درددد١ اإلعاقدد١ ايبؾددز١ٜ فدرددد١ اإلعاقدد١ متهددٔ ملددٔ يدددِٜٗ بكاٜددا بؾددز َددٔ ايتعاَددٌ َددع األيددٛإ     1

اؾٛؽًا إ ا ناْر ٖذٙ األيٛإ ؽارا١ يف دردتٗا َٚتقاد٠ َع َا سٛرتا عزٜط١ إٔ ال تهٕٛ الَع١ 

ِ األيٛإ ٚارتباطٗا ٚأَا إ ا نإ املتعًِ نفٝفًا نًًٝا فتٕ ايرتنٝش ٖٓا ٜهٕٛ ع٢ً تعًُٝ٘ َفاٖٝ

خل ٜٚهٕٛ تدرٜب٘ يف ٖذٙ اؿايد١ بتٛسٜدع األيدٛإ    إ…بايب١٦ٝ َجٌ األسرم يًضُا٤ ٚاألاقز يألعذار

يف ساٜٚددات َٓفؾدد١ً ٜهتددب عًدد٢ نددٌ ٚاسددد٠ َٓٗددا اصددِ ايًددٕٛ. نُددا إٔ املهفددٛفني ال ٜتطًبددٕٛ            

ايرتبٝد١ ايفٓٝد١    ؽؾٝؿ أدٚات أٚ أيٛإ بضبب إعاقتِٗ ٚإمنا ميهدِٓٗ ايتعاَدٌ َدع اٝدع أصدايٝب     

 دٕٚ سزز. 

ملدرصدد١ تهددٕٛ اسَددٔ سدددٚخ اإلعاقدد١ فُددٔ ٜؾدداب باإلعاقدد١ ايبؾددز١ٜ يف صددٔ َبهددز٠ أٟ َددا قبددٌ     -2

َدارن٘ يًُفاِٖٝ قاؽز٠ ٚبايتايٞ فٗٛ وتاز إىل َعزف١ َفاِٖٝ األعٝا٤ ثِ أيٛاْٗا قبٌ ايغزٚع 

ٙ فدتٕ ارباتد٘ املعزفٝد١    يف أٟ عٌُ فين ٚأَا َٔ ٜؾاب بتعاق١ بؾدز١ٜ يف َزاسدٌ َتكدَد١ َدٔ عُدز     

 تضٌٗ تعاَالت٘ َع أٟ عٌُ فين ٜضٓد إيٝ٘. تهٕٛ َٔ كشْٚات٘ ايعك١ًٝ ٚبايتايٞ 

صال١َ بك١ٝ اؿٛاظ ٚنفا٤تٗا. إٕ نفا٠٤ سٛاظ املتعًِ املتبك١ٝ َجٌ ايًُط، ايغِ ٚايضُع -3

 تًعب دٚرًا نبريًا يف اصتٝعاب٘ يًُفاِٖٝ ٚقاٚي١ االبتهار ٚاحملانا٠.

ِٗ عٓد تعًِٝ املعٛقني بؾزًٜا يًرتب١ٝ ايف١ٝٓ ايتدرز يف تكدِٜ األدٚات ٚاـاَات ٚتهزارٖا َٔ املٖد. 

 بني فرت٠ ٚأاز٣ يتبك٢ يف  انز٠ ايهفٝف َد٠ أطٍٛ.

إْ٘ َٔ ايقزٚرٟ عزض ايُٓا ز ايف١ٝٓ ع٢ً ايهفٝف قبٌ ايغزٚع يف ايعٌُ يتضدٌٗ عًٝد٘ عًُٝد١    ٚ. 

 احملانا٠.
 

فٛفني، االيتشاّ يف َٛفٛع ايدرظ املطبل ع٢ً أقزاِْٗ َٔ املبؾزٜٔ سضب إٕ األَجٌ يف تعًِٝ املهس. 

 اـط١ ايعا١َ يًدرظ.
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ايهفٝدف سضدب اؿادد١ ٜٚهدٕٛ  يدو بدإٔ هعدٌ         /ايطايبد١ ادَاتد٘ يًطايب  /املع١ًُٜكدّ املعًِح.

 أثٓا٤ ممارص١ املٗار٠. /ٜدٖافٛم ٜدٙ /ايطايب١ٜد ايطايب/املع١ًُ املعًِ 

ِ ط. أثٓدا٤ ؼدٜددد فُٗٗدِ ملٗدار٠ َدا ثدِ ٜٛدد٘ صددؤاي٘        /ايطايبدات اٝدع ايطالب  ١/املعًُد ٜٛدد٘ املعً

 يًُعٛم بؾزًٜا يًتأند َٔ ٚؽٍٛ املفّٗٛ ي٘.

ع٢ً إنُاٍ ايعٌُ ايفين ايذٟ قاّ ب٘ دااٌ املدرص١ يف املٓشٍ ٚ يو /ايطايب١ ٜغذع ايطايب ٟ.

 ./ابٓتِٗبَِٓٗٔ ْاس١ٝ ٚيٝشداد تفاعٌ األصز٠ َع نفا٠٤ ا /يدٜٗايتجبر املٗار٠ يدٜ٘

٘         /ايطايب١ٜغذع ايطايب.ى أٚ  /ا ٗابؾف١ دا١ُ٥ أثٓدا٤ تأدٜتد٘ ملٗدار٠ َدا إَدا يفضٝدًا بدذنز ا د

 بايرتبٝر أٚ ايقػط ع٢ً ٜدٜ٘ نأصًٛب أَجٌ يًتٛاؽٌ َع فاقدٟ ايبؾز.

يف أْغدددددط١ املدرصددددد١ رغدددددِ ْكدددددؿ املضدددددت٣ٛ ايفدددددين، ٜٚغدددددعز     /ايطايبددددد١ٜغدددددزى عُدددددٌ ايطايبٍ.

 ًُ٘ ايفين يتشداد دافعٝت٘ يًبذٍ ٚايعطا٤.مبٛقع ع /ايطايب١ايطايب

إٕ ايعٌُ َع املعٛقني بؾزًٜا ٜتطًب ؽربًا ٚدٗدًا َقاعفني ٚايًذٜٔ ُٖا يف َكدَد١ َبددأ ندٌ    .ّ

 ٜبشح َٔ االرتُا عٔ طاقات نٌ فزد. /َع١ًَُعًِ

ميهٔ يًهفٝف إٔ ٜهٕٛ أسد أعقا٤ فزٜل ٜكّٛ بعٌُ فين عٝدح ٜقدع فٝد٘ ملضدات َعٝٓد١ تغدعزٙ       ٕ.

 ١ٝ املغارن١ َع انازٜٔ ٚايعهط ؽشٝح.بأُٖ

َٔ األعُاٍ ٚاـاَدات املكرتسد١ ٚايديت ميهدٔ يًُعدٛقني بؾدزًٜا ايتعاَدٌ َعٗدا يف ؽدٓع يٛسدات           ظ.

 ف١ٝٓ.

االصددتفاد٠ َددٔ دردددات أٚرام ايؾددٓفز٠ نُالَددط َتبآٜدد١ يف ايعُددٌ ايفددين َددٔ اددالٍ قددؿ     ع.      

 ايعٌُ املطًٛب ٚتجبٝت٘ ع٢ً طبكات أاز٣.

ٚ يو َٔ االٍ املزٚر بٗا ع٢ً اطدٛط يزصدَٛات َطبٛعد١ عًد٢      ت داّ ايرتٚظ املض١ٓٓاصف.      

ٚرم  ٝددو تددربس ارتفاعاتٗددا َددٔ اؾٗدد١ املكابًدد١ ٖٚٓددا ٜكددّٛ ايهفٝددف إَددا بتًددٜٛٔ ايفزاغددات بددني         

 اـطٛط أٚ تًٜٛٔ اـطٛط  اتٗا. 

٣ يتغهٌ طبكات اصت داّ أصًٛب قؿ ايٛرم ايضُٝو ألعهاٍ َع١ٓٝ تجبر ع٢ً يٛسات أازـ.     

 بارس٠ ٜكّٛ ايهفٝف بتًٜٛٓٗا. 

ت١ُٝٓ َٗارات ايتؾٛر اؾضُٞ ، ٚإدراى ايعالقات املها١ْٝ ٚاملضاعد٠ ع٢ً أدا٤ َٗارات ايتٛد٘  -10 

 ٚاؿزن١ برباع١ ٚفاع١ًٝ .

االٖتُاّ باألْغط١ األدب١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايشٜارات املٝدا١ْٝ يًُزانش األصاص١ٝ يف ا تُع ملا  -11

 نتضاب َٗارات ايٓفاعٌ االدتُاعٞ .اا َٔ دٚر يف رت

 ٜزاع٢ يف املدرص١ اؿد َٔ ايعٛا٥ل يف املُزات ٚدااٌ ايفؾٍٛ . -12
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 فعاف ايبؾز : –ب 

ْدد٘ إّ إال 1964االٖتُدداّ بايتدددرٜبات اـاؽدد١ باالْتفدداع َددٔ بكاٜددا ايبؾددز فًكددد أعددارت بارادددا   -1

 َٔ االٍ ايتدرٜبات .ميهٔ ؼضني اإلدراى ايبؾزٟ يد٣ فعاف ايبؾز 

 تدرٜب فعاف ايبؾز ع٢ً اصت داّ أعِٝٓٗ يف قزا٠٤ املٛاد املطبٛع١ . -2

بؾدار ٚايديت تضداعدٙ    رفدٝات ايديت ٜزتداح إيٝٗدا فدعٝف اإل     َزاعا٠ أيٛإ اؾدرإ ٚاألصكف ٚاأل -3

 ع٢ً ايزؤ١ٜ بغهٌ ٚافح .

ت ٚاملكزبددات ٚأدٗددش٠ ٚعاعددات تددٛفري املعٝٓددات ايبؾددز١ٜ ايالسَدد١ يًكددزا٠٤ ٚايهتابدد١ َجددٌ املهددربا   -4

 ايكزا٠٤ ايفزد١ٜ .

االٖتُاّ باإلفا٠٤ املزنش١ٜ يف ايفؾٌ عٝح ال تهٕٛ صداطع١ أٚ َتٖٛذد١ ٚإٔ ال تهدٕٛ أعدع١      -5

ايغُط َباعز٠ ع٢ً ايفؾٌ نُا هب إٔ ٜتٛافز َؾدر ف٤ٛ فزدٟ يهٌ طاٚي١ َٔ ايطاٚالت اييت 

 هًط عًٝٗا فعاف اإلبؾار يف ايفؾٌ .

ٛ   ملٛاد ايتع١ًُٝٝ اـاؽ١ بقعاف اإلتٛافز ا -6 عد١ بداـط ايهدبري ايػداَل     بؾدار َجدٌ ايهتدب املطب

اـددط األصددٛد  غددري املؾددكٍٛ ) املطفددٞ ( ٚايكًددِ  ٟايًددٕٛ األؽددفز ايفدداتح ) ايهزميددٞ (  ٚايددٛرم  ٟ

دراز أٚ املهاتددب ايكابًدد١  ٟ أٚ األاقددز ايدديت تعهددط ايقدد٤ٛ ٚاأل   ايػدداَل ٚايضددبٛر٠  ات ايًددٕٛ ايزَدداد   

 ٌٜ عٝح ميهٔ ايتشهِ يف ارتفاعٗا ٚسا١ٜٚ ًَٝٗا ٜتال٤ّ َع طبٝع١ إبؾار فعٝف اإلبؾار .يًتعد

تٛافز املٛاد ايتٛفٝش١ٝ املؾٛر٠  ات األيٛإ ايشا١ٖٝ ع٢ً ددرإ ايفؾدٌ ٚيف ايهتدب ايدراصد١ٝ     -7

 يتٓغٝط ايزؤ١ٜ .

ايعٝدٓني ٚ يدو    ؽفٝ  املد٠ ايش١َٝٓ ايالسَد١ إللداس ايٓغداط أٚ ايٛاددب ايدذٟ ٜعتُدد عًد٢        -8

ست٢ ال ٜكٌ تزنٝش ايعٝدٓني ٜٚتقدح بدإٔ ال تتذداٚس َدد٠ ايٓغداط ايبؾدزٟ عغدزٜٔ دقٝكد١ ٜتٛدد٘           

 بعدٖا فعٝف اإلبؾار ألدا٤ بع  األْغط١ غري ايبؾز١ٜ . 
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 عغز اـاَطايباب 

 

 ٚقا١ٜ عٕٝٛ األطفاٍ َٔ اإلؽابات :

 

 ١ .كًػآَع األطفاٍ َٔ ايًعب أٚ املشاح بايشدادات امل -1

 ابعد ف١ٖٛ ايشداد١ عٔ ايٛد٘ ٚايعٝٓني عٓد فتشٗا . -2

ٚ ايعًدددب أنجددددز صددددال١َ يألطفددداٍ َددددٔ ايعبددددٛات   أتدددذنز إٔ ايشدادددددات ايبالصددددتٝه١ٝ   -3

 ايشداد١ٝ .

 فع ايشدادات يف ايجالد١ ٚيٝط يف ايفزٜشر . -4

اارت رتِ األيعاب املأ١َْٛ اييت تٓاصب عُزِٖ ٚميهدٔ ايًعدب بٗدا بأَدإ . ٚػٓدب عدزا٤        -5

ب ايكا ف١ رتِ َجٌ ايكٛظ ٚايضِٗ ٚاييت ميهٔ إٔ تٓطًل إىل أٚ تؾٝب ايعني َدٔ  األيعا

 َضاف١ بعٝد٠ . 

قِ باإلعزاف ع٢ً األطفاٍ أثٓا٤ يعبِٗ ٚعًُِٗ األْغط١ املأ١َْٛ ، فايرتاعل باؿذار٠  -6

 أثٓا٤ ايًعب قد ٜؤدٟ إىل إؽابات اطري٠ نإ َٔ املُهٔ ػٓبٗا . ٚاؿؾ٢

ٛاد املطٗز٠ ٚايهُٝا١ٜٚ يف َهإ آَدٔ ٚبعٝدد عدٔ َتٓداٍٚ أٜددٟ      اسفظ َٛاد ايتٓضٝف ٚامل -7

 األطفاٍ .

عًِ أطفايو ايطزٜك١ ايؾشٝش١ ؿٌُ األعٝا٤ اييت ميهٔ إٔ تغهٌ َؾدرًا يً طز ،  -8

 ٚعًُِٗ أٜقًا ػٓب ايزن  إ ا َا ناْٛا وًُٕٛ أدٚات دارس١ أٚ ساد٠ . 

 تغهٌ اطزًا عًِٝٗ . ْٗا قدإال تضُح ألطفايو بايًعب باأليعاب ايٓار١ٜ إ   -9

عًدددِ أطفايدددو نٝفٝددد١ احملافضددد١ عًددد٢ محاٜددد١ أعٝدددِٓٗ ٚ يدددو باصدددتعُاٍ ايٓضدددارات    -10

ايغُض١ٝ بغهٌ رٚتٝين عٓد اـزٚز َٔ املٓشٍ ، نُا عًٝو إٔ متٓعِٗ َدٔ ايٓضدز إىل   

 ايغُط َباعز٠ .

 ال تضُح ألطفايو باصت داّ أقالّ ايًٝشر . -11

 . عدّ دعو ايعٝٓني أثٓا٤ ٚدٛد عٛا٥ب دااًُٗا -12

 عدّ اصت داّ قطزات ايعٝٓني إال باصتغار٠ أاؾا٥ٞ ايعٕٝٛ . -13

  

    

                                             


